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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(ٔ0ٓ) 
 ب دفعو؛ لوجوه عديدة: سبق: )واملختار ىو: وجوب النهي عن املنكر املستقبلي ووجو 

 لكوهنا مصاديق إقامة الدين
ينَ أوهلا ما سبق من  ( و)واحلاصه:: ان ...فان الدين يقام بدفع املنكر ورفعو والنهي عن حالِيهِهِو ومسهتقبليِهِو ابلبداىهة َأْن َأقيُموا الدِّ

ئع الصهناعي دقهةمج وعرفههامج.. وسهتاً اهدامج الهروادت املفيههدة إقامهة الهدين يلهي عبيعهي ينطبههق عليهها مجيعهامج وا ها دمجعهها مصههاديقو ابحلمه: ال ها
 .(1)لذلك أيضامج(

 من الرواايت الدالة على ذلك
ٌِيَمرٌة ومن الروادت ما رواه الكايف عن أيب جعفر الباقر عليو الصالة والسهالم:  ْْرُروِ  َوالَّرَّْيرَع َعرِن اْلُمََّْكرِر َضرِيَعرٌة َع ِإنَّ اأْلَْمرَر ِاْلَم

مهع وضههون ان إقامهة الفههرائ  يكههون ابألربعهة مجيعههامج )النههي عههن املنكههر احلهام واملسههتقبلي ودفعهمها، ويههذا حههال  (2)...اْلَفررَراِض ُ   امُ ِِبَرا  ُرَ رر
 ( أي ا ا مجيعامج يصدق عليها احلم: ال ائع الصناعي ا ا إقامة للدين.ابملعروف األمر
ُْْروِ  َوالَّرَّْيَع َعِن او ُُ الصلرَلَااءِ ِإنَّ اأْلَْمَر ِاْلَم َيرا ومهن الواضها ان سهبي: األابيها  ىهو النههي عهن املنكهر  ْلُمََّْكِر َسِبيُل اأْلَنِْبَياِء َوِمَّرْ

َيْأُخررَ ُ ْم َأْرِض اكَِّ َوال ََتَسلرروِا ِسُسرروٍء ضرَ   َواي قَرررْوِم ِررِ ِق ُقَررُة اكَِّ َلُكررْم ذيَررًة ضَررَ ُروِا َ ُْ ررْل ياحلههام واملسههتقبلي، أال قههر  قولههو قعهها : 
َْاِويَررَة َعلَررى  :وىههو  ههي صههريا عههن قتهه: الناقههة مسههتقبالمج وىههو منكههر مسههتقبلي، ويههذلك أم ههال قولههو  (3) َعرر اٌ  َقريرر  ِإَذا رََأيْرررُتْم ُم

ََبِي ََيُْطُ  ضَاقْرتُرُلوقُ   .يلهاواظائرمها ي ري، يما ان منهاج الصلحا  يذلك أيضامج على األربعة   (4)ِمَّرْ
َتَصررُ  ِمررنَ ِِبَررا  ُرَ ررو َْْمررُر اأْلَْرُض َويُرَّرْ ُ َو ُر ُ  َواَِررلل اْلَمَكاِسررُ  َو ُرررَردل اْلَمٌَرراُِ ِِ  اأْلَْعررَداِء َوَيْسررَتِ يُم اأْلَْمرررُ  اُم اْلَفررَراِضُ  َوَ َْمررُن اْلَمررَ ا

 .وب األمر والنهي، فبهذه الروادت قتم الصغر  فت ملها أدلة وجبني مصداق وبني حمققىي واألربعة حمققة لذلك يلو أو 
رررٍ   َُْمرررُروَن  :ومهههن الهههروادت مههها رواه يف  ههها العقهههول عهههن ا مهههام احلسهههني  ْْ ُْْعرررُيْم َأْولِيررراُء سَر ِمَّررراُت سَر ِْ ِمَُّررروَن َواْلُم ِْ َوقَررراَل اْلُم

َيْوَن َعِن اْلُمََّْكرِ  ُْْروِ  َويَرَّرْ ُْْروِ  َوالَّرَّْيِع عَ  ،ِاْلَم ُ ِاأْلَْمِر ِاْلَم َيْت َوُأِقيَمْت اْستَرَ اَمِت ضَرَبَدأَ اكَّ ِْْلِمِه ِبَِنرََّيا ِإَذا ُأدِّ ِن اْلُمََّْكِر َضرِيَعًة ِمَُّْه ِل
ْْبُرَيا يَُِّّرَيا َوَصر َِ ْسراَلِم َمرَا َردِّ اْلَمٌَر ؛اْلَفَراِضُ  ُ للَيا  ْْرُروِ  َوالَّرَّْيرَع َعرِن اْلُمََّْكرِر ُدَعراٌء ِإىَل اْمِ ُِِ َوَذلِرَك َأنَّ اأْلَْمرَر ِاْلَم َّرا  (5)اُِِ َوُُمَاَلَفرِة ال

َوَذِلَك َأنَّ اأْلَْمَر لدفعو ملا استقامت الفرائ ( وأوضا منو قولو: أيضامج ومن الواضا ااو لوال النهي عن املنكر املستقبلي وإعداد املقدمات 
ْسراَلمِ  ْْرُروِ  َوالَّرَّْيرَع َعرِن اْلُمََّْكرِر ُدَعراٌء ِإىَل اْمِ مههر ابملعهروف املسهتقبلي دعها  لكسهالم يهاألمر ابملعهروف احلهام ويههذا لوضهون ان األ ِاْلَم

 ويذا حال الدفع بقسميو. ،النهي عن املنَكَرين
وديكهههن االسههتدالل علهههى وهههول املعههروف واملنكهههر لالسهههتقباليني ابن امل هههتق حقيقههة يف املنقضهههي عنهههو املبهههدأ الررردليل الثالرررث: يمهها سهههبق: )

أدلهة األمهر ابملعهروف والنههي عهن املنكهر،  (6)ن بلحها  حهال التلهبس؛ فااهو حقيقهة فيهو دون شهك، فت هملهماوفيمن سيتلبس ابملبدأ الحقامج، لك
 واجملاز إمنا ىو لو أعلق املعروف املستقبلي ومح: على ال ي  احلام دون ما لو مح: على ال ي  املوصوف بو بلحا  زمن إقصافو بو.
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 أي ق م: املعروف واملنكر املستقبليني. (6)
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 ضتج  م دما ه حااًل إذ ال درة املشرتطة ع لية
وعليو: فإذا وجب األمر ابملعروف املستقبلي يمها وجهب األمهر ابملعهروف احلهام، وجهب دفعهو قعهداد مقدماقهو يمها وجهب دفهع املنكهر 

 .(1)احلام قعداد مقدمات دفعو(
ين فعهالمج إال ااو لو قال املو : )أيرم زوارك من العلما ( فااو ي م: دون شك من سيزوره ادامج منهم وال خيتص ابلزائهر  :ويوضحو أي ر

لو ياات القضية خارجية وأريد ابأللا والهالم العههد، إمنها الكهالم عهن األصه: فهان االصه: يف األحكهام يو ها علهى حلهو القضهية احلقيقيهة، 
حلكهم )وىهو مه المج زوارك مهن العلمها ( ينطبهق موضهوي ا، فولئن شك يف ذلك فااو ال شك فيهو يف أحكهام ال هاري فيكهون الزمهان  رفهامج فقه 

على من زار أو ىو زائر أو سيزور، ي: يف  رفو، وإذا وجب إيرام الزوار من العلما  سوا  أجا وا اليوم أم ادامج وجب إعهداد مقدماقهو مهن 
 اآلن إن مل ديكن إعدادىا ادامج، مضيقامج وإال وجب على حلو الواجب املوسهع يما سبق.

َّاِلميَ ال يَّااالستدالل سر  ُل َعْيِدي ال
َّراِلميَ وديكن ان من : لذلك مب ال لطيها دقيهق وىهو ان علمائنها اسهتدلوا بقولهو قعها :  علهى عهدم صهالحية أيب  (2)ال يَّراُل َعْيرِدي ال
اطقها رد علهى علمائنها ا مها ، وال يهوعبهدا الصهنم يف اهاىليهة بكهر وعمهر لنيه: مقهام ا مامهة؛ ملها ثبهت عهن اعاصهة والعامهة مهن ا مها أشهريا ابهلل

ىهذه  أدلهة عديهدة منهها بعد ذلك إذ يكفي ال رك ولو آانمج ما يهي يفقهد ال هخص الصهالحية لنيه: ىهذا املقهام ال هامد؛ اسهتنادامج إ  ابل هادقني
 فبقي الرابع فق .  ،ال الث هللا قعا  وقد رده  ،منها األوالن يعق:بت قيق حمتمالت علب إبراىيم إ  أربعة احتماالت ال وذلك اآلية الكردية 

 عَب ال ريَّة الْ لية و رسيا االحتماالت
 قراَل َوِمرْن ُذرِّيَّريمنو ان جيع: ىهذه ا مامهة يف ذريتهو  إبراىيم علب قاَل ِإّّنِ جاِعُلَك ِللََّّاِس ِإماماً  إذ قوضيحو: ان هللا قعا 

َّاِلميَ فاجابو هللا قعا :   تمالت يف علب إبراىيم وجواب هللا قعا  أربعة: واحمل ال يَّاُل َعْيِدي ال
مسههتقبالمج( وىههذا ال يعقهه: ان يطلبههو و ، حاضههرامج، امج ان يكهون قههد علههب مههن هللا مههنا ا مامهة للظههامل مههن ذريتههو يف يهه: األزمههان )ماضهي -1
 املستقب:. ويلحق بو: الظامل حاضرامج مع املاضي أو معب: ال يعق: صدوره من أي عاق:، من هللا قعا  إبراىيم 
ان يكهون قهد علهب منههو منحهها للظهامل حهاالمج مههع يواهو موحهدامج فيمها قبهه: وفيمها بعهد، وىهذا ال يعقهه: علبهو أيضهامج إذ ييها يعقهه: ان  -2

 يطلب ا مامة الفعلية للظامل الفعلي وإن يان سيتوب الحقامج؟
ليو( وإن يان  املامج وم ريامج للحظٍة فيما مضى أو ان يكون قد علب ا مامة للمتقي الوري منهم حاالمج )أي حال إفاضة ا مامة ع -3

َّاِلميَ سي رك الحقامج )فتسلب منو حينئٍذ( وىذا علب معقول لكن هللا ردهه بقولو  فبقي الرابع فق  وىو ااو علب  ال يَّاُل َعْيِدي ال
 العقلي عرب القضية املنفصلة على املطلب. ا مامة للعادل يف مجيع األزمنة وىذا ىو ما أجابو هللا قعا  إليو.. فهذا ىو الربىان

 االستدالل: سصدق املشتق سلااظ حال التلبس مطلق
 وذلك ابلبيان اآلً:ولكن اضيا: ااو قد يستدل إضافة إ  ذلك ابلقاعدة األصولية بضميمة قاعدة حلوية 

ابآليههة علههى عههدم صههالحية مههن يههان  املههامج،  فههال يصهها االسههتداللااههو قههد يقههال: ان إعههالق الظههاملني علههى مههن لههيس بظههامل فعههالمج  ههاز 
ما سبق من قيام القرينة العقلية السابقة عليو، وقد جياب: ابن إعالق الظهامل عهن مهن لهيس بظهامل فعهالمج لهيس  هازامج مطلقهامج به: إمنها واهواب: 

 :مسهك ب همول اآليهة لااهواي ال الثهةالتلهبس فههو حقيقهة يمها سهبق،   يتىو أريد جريو عليو اآلن اما إذا أريهد إجهراؤه عليهو بلحها  حهال 
َّراِلميَ املتلبس حاالمج، املتلبس ماضيامج، واملتلبس مستقبالمج( قعالق اآلية إذ أعلقهت )  فهيعم األاهواي ال ال هة مهن الظهامل ال يَّاُل َعْيرِدي ال

  وذله الطاِرينوصلى هللا على دمحم  فتدبر وأتم: وهللا اهلادي. وللبحث صلة قذن هللا قعا . يف مطلق األزمنة
ْ يَرْلَاُ وا  :ألمري املؤمنني  رسول هللا من وصية  َُ ٌَُمُيْم يَِ يَّاً قَرْوٌم َيُكونُوَن ِي ذِخِر الزََّماِن  اَي َعِلعل َأْعَجُ  الََّّاِس ِإميَاًُ َوَأْع

ُيُم اْْلُجَُّة َضآَمَُّوا ِسَسَواٍد َعَلى سَرَياضٍ   (.365ص 4من ال حيضره الفقيو: ج)    الََِّّبَّ َوُحِجَ  َعَّرْ
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