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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
()ٔ15
ٍ
مبصلحة كالتسهيل
إشكال :احتمال مزامحة مالك وجوب دفع املنكر
ولكن قد يستشكل على االستدالل ابدلالك ابنو وإن كان ذلك لككلل  ،لكنكو ال يعلكم كونكو ادلكالك التكام لل ككم إذ وتمكل و كو
مزاحم مسا ٍو أو أىم للمالك فال يو ب و و ه يف فع ادلنكر ،األمر بو إجياابً من قبل الشارع ،وذلك كمصكل ة التسكهيلذ إذ انكو وإن
كانت مصل ة فع مفسدة ادلنكر مت ققة يف فعو والتعجيز عنو كما ىي مت ققة يف النهي عنو ،لكن الشكارع لعلكو إذ أو كب النهكي
عن ادلنكر مل يو ب فعو تسهيالً على العبا .
ال يقككالف فلككم أو ككب النهككي عككن ادلنكككر مككع و ككو مصككل ة التسككهيل فيككو ومل يو ككب فككع ادلنكككر اإذا كككان يف إجيا مككا مع كاً مشككقة
ابلغة؟).
إذ يقككالف لعلككو ر ككم األمككر ابلنهككي عككن ادلنكككر ون األمككر بدفعككو ألنككو رأ بعلمككو احملككيأ أكيريككة اخلطككت يف التشككثيين يف اليككا أو
أكيرية إصابة األول فان ادلنكر ادلرئي تشثيصو سهل وىو واضم عا ة امكا ادلنككر ادلسكتقبلي الكلا يكرا فعكو اجن بتعجيكز صكاحبو عنكو
مككن اجن ،فهنككو مسكتقبلي فككان الككوىم كي ك اً مككا يسككرا إليككو أا إىل أصككل حتققككو الحقكاً ابن يتككوىم انككو سككيفعل ادلنكككرا )1مث يظهككر ابنككو مل
يكن ليفعلو ،فكان تعجيزه زلرماً ألنو تصرف يف الغ ون رضاه ومن ون كونو مقدمكة موصكلة ،بكل نقكولف انكو حكل لكو قطكع فانكو قكد
يكون هالً مركباً.
بعبككارة أخككر ف قكد يقككال أر يككة إجيككاب النهككي عككن ادلنكككر ون فعككو ،لككو ار األمككر بينهمككا بككل مطلقكاً ،إذ كيك اً مككا ال يقككع ادلنكككر
ادلستقبلي منو فهلا حال فعو ،واما النهي عن ادلنكر فهنو حايل مشاىد فان استمراره لكنن الالحك( اكنهيكو عكن النظكر إليهكا أا عكن
االستمرارذ لوضوح ان النهي عن ما ىو واقع حاالً غ ممكن) عا ة معلوم يقل فيو الوقوع يف اخلطكت ،حسكب قكرائن احلكال ،لكلا أو كب
الشارع النهي ون الدفع إذا رأ يف اجلمع بني اإلجيابني مشقة على ادلكلفني.
والعمدة انو ما ام قد صدر من الشارع أمر ابلنهي عن ادلنكر ومل يصدر منو أمر بدفع ادلنكر احسب الفرض من ان الكدليل ادلكالك
فقأ) فان ادلالك التام غ زلرز ،وتكفي االحتماالت السابقة ليكون ادلناط ظنياً.
تصحيح عبادية املهم ابلرتتّب ،ال يكفي مصححاً لوجود األمر بدفع املنكر
ال يقااال :ميكككن تصك ي و حككا صك م بككو اجخونككد عبا يككة النتككب ،ابن يقككال انككو بنككا علككى امتنككاع النتككب الكونككو مككيالً مككن لككب
الضدين إذ األمر ابألىم ال يزول بعصيانو فان العصكيان لكيم مسكقطاً لهمكر بكل االمتيكال مسكقأ ،فك ذا عصكاه وقلنكا بتعلك( األمكر ابدلهكم
اع)رض كاً)ا )2وإن أ يككب ذلك ابن احملككال لككب اجلمككع بككني الضككدين ال لككب الضككدين كمككا أ يككب بغ ك ه ممككا سككب(
لككزم لككب الضككدين )
تفصكيل الككالم عنككو) فانكو ال يو ككد أمكر ابدلهككم عنكد عصككيانو األىكم ،فك ذا ككان األىككم مكيالً إنقككاذ مكقمن مككن القتكل وتكزاحم مكع الصككوم أو
الصككالة يف ذلك الوقككت ،وعصككى أمككر اإلنقككاذ وصككلى أو صككام فهككل صككالتو صك ي ة؟ ابعككد الفكرا عككن اسككت قاقو العقكاب بككنك إنقككاذ
ادلقمن) فقد يقالف الذ ألهنا غ متمور ا بنا على امتناع النتب ،فت اب اجخوندف ابنو ميككن تصك ي ها عكمل ادلكالك ابن يقكالف ان
الصككالة ادلزا ) كة أمككر اإلنقككاذ وغ ك ادلزا ككة ،ال ك يف اهنمككا سككيان مككن حيككلم وا ديككة ادلصككل ة وادلككالكذ لفككرض ان ادلشكككلة خار يككة
ا )1ابن يتوىم ابنو سيشرب اخلمر بعد هر أو سيمتنع عن اإلنفاق عليها بعد سنة.
ا )2أا التضا عرضي لعدم قدرة ادلكلف على اجلمع بينهما.
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نشتت ال من ضعف مصل ة الصالة واقتضكائها ألن تو ) كب ،بكل مكن و كو مكزاحم أىكم ،وعليكوف فالصكالة أو الصكوم وا كد ككل منهمكا
للمصل ة اللاتية فهو زلبوب للموىل ذااتً وىلا يكفي مص اً لعبا ية العبا ة إذ عبا يتها اما ابإلتيان ا بداعي أمرىا أو ابإلتيان كا
بداعي زلبوبيتها للموىل نظراً دلصل تها اللاتية والفرض ان مصل تها اللاتية ابقية حباذلا بعد التزاحم والعصيان كما كانت قبلهما.
وال خيفى ان ذل مبين على ان اقتضا األمكر ابلشكي اككاألىم) ال يقتضكي النهكي عكن ضكده اخلكام اكالصكوم والصكالة) وإال دلكا
كانت زلبوبة ٍ
حينئل للموىل فلم تكن مقربة وعبا ة ،وإن كان ميكن فعو ابنو حل بنا على االقتضا فانو ميكن تصك يم احملبوبيكة بنكا
على إمكان ا تماع األمر والنهي نظراً لتعد اجلهة وكون احلييية تقييدية ،فتدبر.
لككن ىكلا التثكرين وإن فكرض تسككليمنا بكو يف النتككب لكنكو غك رل ٍكد يف ادلقككام وذلك ألن ادلطلككوب يف النتكب ىككو مصك م العبا يككة
وان احملبوبيككة اللاتيككة نظكراً للمصككل ة اللاتيككة مص ك ة ذلككا وانككو ال حا ككة معهككا لو ككو األمككر ،وامككا يف ادلقككام فككاألمر متوقككف علككى و ككو
األمر مع انو ليم ادلالك ليالً عليو ،إذ الفرض انو ال أمر بدفع ادلنكر وانو يرا – يف ىلا الكدليل السكا س االسكتدالل ابدلكالك خاصكة،
فنقولف سلمنا ان ادلالك يف الدفع والنهي واحد لكن مرا كم ىو إثبات و وب الدفع وال يكون وا باً إال بو و األمر بو ،والفكرض انكو
ال أمر صرواً يف ادلقاما )1وان ابن ىلا ادلالك حيلم زوحم حصل ة كمصل ة التسهيل أو حفسدة ككيرة احتمال اخلطكت ،فانكو ال يككون
كا فاً عن و و األمر ،فتدبر يداً.
واحلاصلف اننا ال نريد ،يف ادلقام تص يم عبا ية فع ادلنكر كي يصكم تنظك ادلقكام ابلنتكب بكل نريكد إثبكات و وبكو واألمكر بكو وىكلا
مما ال يتكفل بو ادلالك.
مث ان ىنال تتمتني للب لم الساب(ف
ل
وهم :ههنا حمرمان :شرب اخلمر وشرهبا املستند إ ي
األوىلف انكو قكد يسكتدل علكى و كوب تكرك بيكع العنكب ممكن سكيعملو كراً ابعكد الفكرا عكن حرمكة بيعكو لكو ألنكو مقدمكة موصكلة حينئك ٍكل،
عكم ترك البيع إذ فكرض مقدمكة غك موصكلة ألن ادلشكنا ككان سيشكنيو مكن الغك ) بو كو آخكر وىكوف ان ىهنكا زلكرمنيف األولف كرب
إيل اأا إىل بيعي العنب لو) ،ومهكا زلرمكان إذ احملكرم األولا )2ال يكرتبأ ببكائع العنكب واليكا
ادلشنا للثمر واليا ف ربو اخلمر مستنداً َّ
ىو و و ربأ األمر ببائع العنب وتعل( احلرمة بو ،ف ذا مل ابعو كنت بلل معدماً لت قك( احلكرام اليكا ا )3وإن حتقك( منكو احلكرام األول أو
فقل وإن حتق( منو احلرام البديل أا ربو اخلمر ادلستند إىل بيع البائع اليا العنب لو ،ف يلم كنت بنك بيكع العنكب لكو معكدماً لل كرام
اليا اأا ىلا الفر من احلرام وىو رب اخلمر ادلستند إىل بيعي لو) كان ترك بيع العنب وا باً.
الدفع :إمنا مها حمرم واحد ومصداقه
وفيوف ان ىلا لكيم حرامكاً ينيكاً بكل ىكو نفكم احلكرام األول متمصكدقاً فك ذا ككان ادلشكنا حبيكلم إذا ترككت بيكع العنكب لكو ،ا كناه مكن
ابئع آخر فشرب اخلمر ،فانو ال يكون ترك بيعي العنب لكو وا بكاً اوإن ككان البيكع لكو زلرمكاً كمكا سكب() إذ انكين أعكدم بكلل مكا مل يككن
إيل فليم حبرام مستقل بل حرمتو منشعبة من الكلي فك ذا حتقك(
سبباً لنك رب اخلمر الكلي ،واما رب اخلمر ادلتمصدق يف ادلستند َّ
الكلي يف ضمن فر آخر وأمث ادلشنا بلل  ،مل يكن فعي للفر من رب اخلمكر غك ادلتمصكدق فيكو ذلك الكلكي اادلشكروب) وا بكاً
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
فتدبر يداً.
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َوال ُْمتَ َكلِّ ُم َوال ُْم ْستَ ِم ُع َوال ُْم ِح ُّ
ا )1بنا على عدم متامية األ لة اخلمسة السابقة.
ا )2رب ادلشنا للثمر.
ا )3أا حائالً ون حتققو.

