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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، 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
(ٔ19) 

 للمستقبليلشمول إطالقات أدلة األمر ابملعروف ووجوب مقدمة الواجب، 
ا مشنروطني ابلةندرة مناألمر ابدلعروف والنهي عنن ادلنرنر، ووبنوب مةدمنة الوابنم وعندم  وهإطالقات أدلة لشمول الثالث: الدليل 

 :وهوزلل البحث ويعرف موضع اخلالف واألخذ والرد يف ضمن مطلم به يتنّةح مع  ون الةضية حةيةية.. وبيان ذلك  ،الشرعية
 ان ادلسائل هي أربع:

 وجوب األمر ابملعروف الفعلي -ٔ
، وهننذا ادلسن لة إمجاعيننة بننل هنني مننن ضننرور ت النندين و نندل عليهننا الفعلننياألوىل: وبنوب األمننر ابدلعننروف الفعلنني والنهنني عننن ادلنرننر 

 اآل ت الصرحية والروا ت ادلتوا رة.
 وجوب األمر ابملعروف املستقبلي -ٕ

ظنناهر عبننارة وذلننك الرثننم مننن الفةهنناا وبو ننا  ي عننن ادلنرننر ادلسننتةبلي، وهننذا   يننرَ الثانيننة: وبننوب األمننر ابدلعننروف ادلسننتةبلي والنهنن
جيم فعاًل األمر به أو  (1)الشيخ اآل ية أيضاً، وادلختار الوبوب، قال الشيخ: )أو يةال: إّن مورد  المهم ما إذا   يرن هنا معروف مرتوك

 .(4)لعادة حتّةق مورد األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنرر بعد ذلك(يعلم حبسم ا (3)جيم النهي عنه  ذلك، بل (2)منرر مفعول
 الوجوب عدمدليل 

فريف جيم النهي عنه؟ بعبارة أخرى: ظاهر ادلشتةات فعلية  ،وقد يستدل له ابن ادلنرر ادلستةبلي ال وبود له فعاًل فليس مبنرر فعالً 
أال  نرى ان إطنالا الفاسنق علنى منن  نان فاسنةاً فصنار عناداًل أو منن رلناز   حينئنذٍ فانه  واستةباليتها عروض مبدأها عليها دون استةباليته

فنال  شنمله أدلنة النهني  ،هو عادل وعلمنا انه سيصم فاسةاً، رلاز؟ و ذلك ادلنرنر ينراد بنه ادلنرنر الفعلني دون منا سنيرون مسنتةباًل منرنراً 
 عن ادلنرر أو أدلة األمر ابدلعروف. وسي يت اجلواب عن ذلك.

 دفع املنكر احلايل وجوب -ٖ
ألدلة الدالة على وبوب إنرار ادلنرر بةلبه لالثالثة: وبوب دفع ادلنرر احلايل، وهذا شلا ال ريم فيه وعليه ادلشهور إن   يرن اإلمجاع 

م مجنناهم فلسنانه فينندا متندرباً، فننان إنرنارا ابلينند أو دوهننا،  يمسناك فمننه  ني ال يقتنناب أو سنحم الالقطننة مننن أمامنه  نني ال يقتناب أمننا
نعننم اختلنف فيمننا  وقنف علنى اجلننرح وجنبهه اننه بننائإ أو حيتناج إىل إذن الفةيننه وقند بن  الشننيخ علنى وبننوب  ،النناس، شلنا أفنن  بنه العلمناا
بعد قليل، بل قد  عد أدلة وبوب دفع ادلنرر احلايل من أدلة وبوب النهي عنه ألن األمر ابلشيا من ادلةدمات  الدفع  ما ست يت عبار ه

دادية لفعله فيذا وبم الفعل وبم، والنهي من مةدمات الرتك فيذا حرم الفعل ووبم الرتك وبنم النهني عننه فت منل، لرنن وبنوب اإلع
 .النهي عن ادلنرر غم زلتاج دلثل هذا االستدالل

 وجوب دفع املنكر املستقبلي -ٗ
وبنوب النهني عننه، قنال الشنيخ: )ومنن ادلعلنوم أنّنه ال  الرابعة: وبوب دفع ادلنرر ادلستةبلي، وقد ب  ادلشهور علنى عندم وبوبنه  عندم

 خصوصاً مع عدم العلم بإمان حتّةةه. (5)جيم حتصيل مةّدمتهما قبل حتّةق موردمها
و يف  ان، فال إجرال يف وبوب حتصيل الوالية إذا  ان هناك معروف مرتوك أو منرر مر وب جيم فعاًل األمر ابألّول والنهني عنن 

 .(6)الثاين(
                                                             

 فان ظاهرا: معروف مرتوك فعاًل. (1)
 أي فعاًل. (2)
 وهذا نص. (3)
 .44ص 2الشيخ مر ضى االنصاري،  تاب ادلراسم، ط /  راث الشيخ األعظم، ج (4)
 عروف والنهي عن ادلنرر قبل حصول موردمها وهو ادلعروف وادلنرر نفسهما.أي مةدمة األمر ابدل (5)
 .44ص 2الشيخ مر ضى االنصاري،  تاب ادلراسم، ط /  راث الشيخ األعظم، ج (6)
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 األمر والنهي والدفع، للمستقبلياتوجوب 
 لوبوا عديدة: ووبوب دفعه  وبوب النهي عن ادلنرر ادلستةبلي  :وادلختار هو

 لكوهنا مصاديق إقامة الدين
ينَ )أوذلا ما سبق من  ان مجاعة لو  ابلبداهة  أال  رى هِ ومستةبليِّ  هِ يِّ فان الدين يةام بدفع ادلنرر ورفعه والنهي عن حالِ  (1)(َأْن َأقيُموا الدِّ

ال  –مؤمتر ذلم غداً خّصصوا الغتياب ادلؤمنني والعلماا وإهتامهم وجبه ذلك أو اعلنوا عن إقامة حفل غناا ورقنص سلنتل  عةد اعلنوا عن 
ن دفعهننم أو للنندين  نهننيهم عننه يف يننوم غنند؟  إقامنةٌ  ،مننثاًل يننوم غنٍد، فننان هننيهم عنن ادلنرننر اآلن إذا  ننان منؤتراً أو زلتمننل التنن تم –مسنح هللا 

اآلن، ابالعتصام مثاًل أمام الساحة اليت سيةومون فيهنا بتلنك ادلنرنرات منن اآلن  ني متننعهم احلرومنة لنو رأت الضنق  الشنع  أو  غنالا 
 متاماً لدى العةالا من ج  ادللل والنحل؟ ، بذلك وأجباهه،طرا وصوذلم للساحة أو جبه ذلك هو  دفعه غداً 

أي األمنر بنه  ،ادلنرتوك )منن صنالة وصنوم وُونس وز ناة( واألمنر ابدلعنروف النذي يعلنم اننه سنيرت ونه غنداً و ذلك األمر ابدلعنروف احلنايل 
 !بل يرى العةالا ان التفريق بينها غم عةالئي ،حني حلول وقته

حلمنل الشنائع الصنناعي دقنًة وعرفناً.. وسنت يت غنداً واحلاصل: ان إقامة الدين  لي طبيعي ينطبق عليهنا مجيعناً واهنا همجعهنا مصناديةه اب
 وينبقي التنبيه إىل ان زلل البحث يف صور ني: يدة لذلك أيضاً.فالروا ت ادل

حسننم  قا اآلن فةنن ، فهننذا وابننم مضننيّ مننقدر ننه عليه واحنصننارعلننم ابنننه ال يسننتطيع النهنني عننن ادلنرننر أو دفعننه غننداً، ن يَ أاألوىل: 
 .اآلية الررمية وغمها من  ونه من مصاديق ادلختار

على ادلشهور فال ذاك واما  ،، على ادلختار، وابم موسع من اآلن(2)علم ابنه قادر على النهي أو الدفع غداً أيضاً، فهمان يَ أالثانية: 
 ع.وال هذا وابم موسّ  قوابم مضيّ 

 وألن املشتق حقيقة بلحاظ حال التلبس املستقبلي
ادلبندأ وفنيمن سنيتلبس  عنهلى مشول ادلعروف وادلنرر لالستةباليني ابن ادلشتق حةيةة يف ادلنةضي وميرن االستدالل عالدليل الثالث: 

أدلة األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنرر، واجملاز إمننا هنو  (3)دون جك، فتشملهمافيه فانه حةيةة   بلحاظ حال التلبسلرن ابدلبدأ الحةاً، 
 احلايل دون ما لو محل على الشيا ادلوصوف به بلحاظ زمن إ صافه به. لو أطلق ادلعروف ادلستةبلي ومحل على الشيا

 فتجب مقدماته حااًل إذ القدرة املشرتطة عقلية
وعليه: فيذا وبم األمر ابدلعروف ادلستةبلي  منا وبنم األمنر ابدلعنروف احلنايل، وبنم دفعنه  عنداد مةدما نه  منا وبنم دفنع ادلنرنر 

بل هو مشنروط  ،أحد ذلك عِ ل على ذلك ان األمر ابدلعروف غم مشروط ابلةدرة الشرعية، بل   يد  احلايل  عداد مةدمات دفعه، والدلي
 –مبننا ذ ننر ا  –وحيننث تبنن  وبننوب النهنني عنن ادلنرننر ادلسننتةبلي ووبننوب دفعننه  ،ابلةندرة العةليننة، و ننل مننا  ننان  ننذلك وببن  مةدما ننه

 . عييناً  ية وبب وبم إعداد مةدما ه من اآلن فلو   يندفع إال مبةدمٍة حال
 وألن القضية حقيقية ال خارجية

أحند  عِ وقد يستدل على ادلدعى ابن وبوب األمنر ابدلعنروف والنهني عنن ادلنرنر إمننا هنو بنحنو الةضنية احلةيةينة ال اخلاربينة، بنل   يند  
ه الرلني الطبيعني للمعنروف فنان مصنب   العرس، ولو  ان بنحو اخلاربية ألمرن الةول ابن للإمان مدخاًل فيه لرنه إذا  نان بنحنو احلةيةينة

األدلنة الدالنة علنى وبنوب النهني عنن ادلنرنر أو وبنوب  فرافّنةوالرلي الطبيعي صادا على احلايل وادلستةبلي منهما بنوزان واحند  ،وادلنرر
 دفعه دالة على وبوب النهي عن ادلنرر ادلستةبلي ودفعه  ذلك.

 ا على ادلستةبلي منهما حةيةة ال رلاز. فتدبر  عرف.من ان إطالقهولرن هذا الوبه يتوقف على ما مهد ا سابةاً م
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

َشَباِبَك قَ ْبَل َهَرِمَك  :ََي َعِليُّ اَبِدْر ِبَِْرَبٍع قَ ْبَل َأرَْبعٍ )): عليه السالمألمم ادلؤمنني  صلى هللا عليه واله وسلمرسول هللا من وصية 
ِتَك قَ بْ   (.356ص 4من ال حيضرا الفةيه: ج) ((   َل ُسْقِمَك َوِغَناَك قَ ْبَل فَ ْقِرَك َوَحَياِتَك قَ ْبَل َمْوِتكَوِصحَّ

                                                             

 .13سورة الشورى: آية  (1)
 النهي والدفع. (2)
 أي  شمل ادلعروف وادلنرر ادلستةبليني. (3)


