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 بسمم

ن، والصاة والسام على د وآله الطيبن الطاهرين سيما خليفة ه ي اأرضن،  مد ه رب العا ا
 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمعن، وا حول وا قوة إا اه العلي العظيم

(ٖٔٚ) 
كر واجبو ااير  -ٗ  اي: كل هي فهو دفع، فدفع ام

نكرلرابع: الدليل ا ستقبلي  (1)كرفعه  وانه على وجوب دفع ا نكر ا وانه  وعلى وجوب النهي عن ا
، ما استدل به احقق اايروايكالنهي عن  ا نكر ا نكنر فهنو دفنع   (2)ا من ان كل هي عنن ا

اضنر ا  كنن ه ين    نا  نال ا اصنل ي ا نكر ا اضنراننه حاصنل إذ ان ا نال ا اضنر ا إذ  ؛ي ا ا
مكننن  هنني عننن أمننر فيهننا والنهنني عنننه  ،ه ينن  اللةظننة القادمننة ا  نن هننو ينقلننع عمننا وقننع عليننه، إ ننا ا

وجود  مستقبلي ودفع   وجود إذ ا  ا  كن قلبه ي حال وجود  عما هو عليه.حاصل  له ا رفع ا
يلولننة دوننن بقينة  كننن ا نكننر الفعلنني ي مرحلننة علةتننه ا ه هكويننناأ أو إدنناد الننداعي ي بعبنارة أخننرام ا

هو حاصنل الفعنل ا  كنن دفعنه هكوينناأ كمنا  وفيما -بما مضى منه  -ألكنه ي  ،فاعله ليمتنع عنه
ا ي اآن  ي نفس آن حدوثنه أيا  كن إداد الداعي لامتناع عنه، فانه حاصل الفعل فا يت   )

 .صوصياههوكما يستةيل ه ي  أصله يستةيل ه ي  خ (الاحق
ستقبلي )أي نكر ا نكر فإ ا هو هي عن ا اآن الاحنق(  منا سيةصنل ي فإذا كان كل هي عن ا

نكننر ااسننتقبا فقنند ثبنن  كننل دفننع  وكننان   ننا فهننو لنندا الدقننة دفننع عننن ا عكننس مننا هننو  للمنكننر ا
شهور أي ثب  ال. ا  ان الدفع هو الواجع والرفع ليس بواجع بل هو 
اقشتان:  م

 كن يرد عليه أمرانمول
 الرفع دفع دقًة ا عرفاً  -ٔ

نكنر اأول:  نا هنو هني عنن ا نكنر ا ان الرفع وإن كان حسع الدقة هو الندفع وان النهني عنن ا
رجننع ي مفنناهيم األفنناظ هننو العننر  ا العقننل، ةااسننتقبا حسننع الدقننة العقلينن يننرا   والعننر ، لكننن ا

                                                             

 أي ي الوجوب. (1)
 بتصر  وإضافة منا. (2)
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ا ورفعاأ ا  نكر ا  دفعاأ.هياأ عن ا
طأ ي التطبيق أن العر  اخطأ حيث طبة  ق مفهوم الندفع علنى منا هنو رفنع أي ا يقالم انه من ا

 .؟على مصداق الرفع والعر  مرجع ي األفاظ ومفاهيمها دون التطبيقات
ًا ي التطبيق ،عرفاً  ،والتوسعة  ي امفهوم وليس تسا
فهنوم إذ  ،إذ يقالم كنا ينرا   اأ العنر  ينرا هناا الناي هنو لندا الدقنة دفعنبنل هنو منن التوسنعة ي ا

ناانه رفعاأ أي  نكنر ا نا وهيننا عنن ا نكنر ا اننه يقنول ، ولنيس يطلق عليه لفظ الرفع ويقنول رفعننا ا
 انه ليس رفعاأ لكني اهسامح ي هطبيق مفهوم الرفع عليه.

وان الدفع والرفع كر ا ع هي عن ام  امدار صدق ال
قم عندم صنةة الندوران مندار صندق عننوان الندفع أو الرفنع أو انطباقهمنا وعدمنه؛ إذ   م ان التةقي

اللهنم إا  ،امفنا وجنه للندوران مندار صندقهي موضنع البةنث ي النرواتت  هنانن الكلمتنانظناهراأ هرد 
ندار علنى صندق عننوان )النهني عنن  ،ي اأحكام العقلينة لنو أنصنع بعضنها علنى الندفع أو الرفنع بنل ا

ننا الدقنة ا نكنر ا أو النهنني العقليننة نكنر( فينب نني ان دنري النقنناش عليننه واننه هننل يعقنل النهنني عننن ا
نكننر ااسننتقبا دومنناأ أي عننن  نكننر مننن  لنننمناآن الاحننق القيننام الفعننل ي إ ننا هننو عننن ا صنندور ا

نهمن صدور النهي من الناهي، فالعاصي ولن  كر فهو لندا الدقنة هنا لايرواي ان يقولم كل هي عن ا
فهوم وليس من  ههي عن منكر مستقبلي، فيجاب انه عرفاأ هي عن منكر حا وان من التوسعة ي ا

 التسامح ي التطبيق.. اخ فتدبر جيداأ.
فصل على امتصل -ٕ ا لك قاس لدفع اأمر ام  سلم

هني عنن منكنر حنا فهنو  سلةمنا ان كل رفنع فهنو دفنع )ولنفنرض اننه عرفناأ كنالك( وان كنلالثاي: 
قطننوع، بيانننهم ان مننورد البةننث  قننام أنننه مننن القينناس ا نند  ي ا ، لكنننه  نن   هنني عننن منكننر اسننتقبا

ستقبلي أو  يوالنقاش  نكر ا نفصلعن دفعه، النهي عن ا ستقبل ا  ااينرواي وما ذكر  ،إ ا هو عن ا
تصل فكيف يسرا حكم هاا لا ستقبل ا  اك؟ ايته انه ا

شنننهور  نننا دون ااسنننتقبا  إذبعبنننارة أخنننرام منننورد النقننناش منننع ا نكنننر ا  وإذأوجبنننوا النهننني عنننن ا
سننتقبل اآ  ) نكننر ي ا ( هننو دفننع ا ننا دون ااسننتقبا نكننر ا نكر أي أوجبننوا دفننع ا نفصننل( كننا ا

نكننر ي اآن الثنناي النندقي،  النناي سيةصننل بعنند  ننهر أو أسننبوع أو يننوم أو حننن سنناعة، ولننيس عننن ا

ٖٔٚ 



 (ٖٓٓٔه)ٓٗٗٔ /مادى اآخر  ٙالثااء  .................................... (التزاحم)ااصول: مباحث 

 

 

نكننرو  فلنفنرض ان كليهمننا لندا الدقننة دفنع    الناي سيةصننل ي اآن لكننن منن أيننن هسنريه حكننم دفنع ا
تصنل بنمنان وقوعننه  اصنق لنننمن النهني دقننةأ ا اصننق؟ وهنو لننيس إ  ،أي ا نفصننل  ن  ا نكنر ا دفنع ا

نفصنل  نكنر ا إا هنقيح مناط ظي على انه يعلم الفرق، إذ، وكمنا سنبق، قند يكنون عندم إدناب دفنع ا
 زمناأ أجل مصلةة التسهيل مثاأ.

 شامل للصور اأربع َوَتعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ...قول  -٘
َوا َتعههاَونُوا َعلَههى اْمِ ِْ   َوَتعههاَونُوا َعلَههى الْههِبِّ َوالته ْ ههوىم ااسننتدال بقولننه هعنناالوجهه امههامس: 

نكر حالياأ كان أو استقبالياأ فهو هعناون علنى النر (1)َواْلُعْدوانِ  كمنا اننه  (2)بدعوا ان كل هي عن ا
سنننتقبلي فتجنننع اأربعنننة أهنننا منننن التعننناون ،بنننرة أو هقنننوا نننا وا نكنننر ا علنننى النننر  وكننناا حنننال دفنننع ا

 والتقوا أو من التعاون على دفع اإم والعدوان.
 امشكال ان امعانة غر التعاون
لن  بنن )التعناون( و)اإعانننة( هننو ولكنن عمندة منا يننورد علنى هناا الوجنه  النسنبة بينهمننا وليسن  ا
 ى الننر واجننعسننلةمنا ان التعنناون علننى اإم حننرام والتعنناون علنن التسناوي إذ لننيس كننل إعانننة هعنناو أ، فننإذا

سننتقبلي  حسنع مفنناد اآيننة الكر ننة  دفعننهاإعانننة علننى حننرام وان لكننن مننن أيننن ان اإعاننة علننى اإم ا
ستقبلي واإعانة على حققنه واجنع إذا   يكنن ي ضنمن ومن أين ان  ؟واجع عرو  ا اإعانة على ا

 )هعاون اثنن أو أكثر على ذلك(
نننوئي ي مصنننبا  الفقاهنننة م  -1م )قنننال السنننيد ا َوا   َوَتعهههاَونُوا َعلَهههى الْهههِبِّ َوالته ْ هههوىقولنننه هعنننا

عاونة على اإَتعاَونُوا َعَلى اْمِ ِْ َواْلُعْدوانِ   م والعدوان مطلقا. ، فان ظاهرها حرمة ا
 مر من ا  أو الشر ليكون صنادراأ أداد  خاص إوفيهم ان التعاون عبارة عن اجتماع عدة من اأ

سناجد والقنناطر، وهناا ةننا  ااعاننة، فاهنا مننن هم، كنهنع اأمنن منيع مننوال وقتنل النفنوس، وبننناج ا
 فعال وهي عبارة عن هيئة مقدمات فعل ال   مع استقال ذلك ال   ي فعله. اإإ 

عاونة على اإ عاننه أم، فلو عصى أحد فم ا يستلنم النهي عن ااعانة على اإوعليه فالنهي عن ا
نادة منن كنا الشخصنن، إفانه ا يصدق عليه التعاون بوجه، ف خراآ ن اب التفاعل يقتضي صدور ا

                                                             

ائدةم آية  (1)  .2سورة ا
نكر. (2)  وهو هرك ا
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ل الكام.  ومن الظاهر عدم حقق ذلك ي 
رام وجعل الداعي إلينه، لكنن حرمنة ذلنك ا هسنتلنم  نعم قد عرف  فيما سبق حرمة التسبيع إ ا

قام( رمة ي ا  .(1)ا
 اأجوبة:

    نم لوجو  أربعةملكن هاا اإ كال 
موع اجتمع -أ  صدق التعاون بلحاظ 

ام ما ذهع إليه السيد السنبنواري  )الوجنه  وقند ذكنر   ي فقنه التعناون علنى النر والتقنوا بقولننامأو
منن أن )هعناونوا(  نامل لنن  –على ما نقل عنه  – الثالثم ما ذهع إليه احقق السيد السبنواري 

ن هعننناونوا خطننااأ للمجمننوع، فلننو أعنننان ذاك هنناا ي قضننية، وأعننان هننناا ذاك، ي )أعينننوا(؛ نظننراأ لكننو 
قضننية أخننرا، صنندق )هعنناونوا(، فهننو  نن   ظننر إ التعنناون ي خصننوص القضننية الواحنندة، بننل  مننوع 

تص به. موع القضات. أو إن  ئ  قل م هو      اأ خاص ي 
 وبعبارة أخرام )هعاونوا( يندرج حته صنفانم 

منوع القضنات، فلنو ه عاون زيد مع عمرو ي قضية  خصية معيننة، وهعناون ا منوع منع ا منوع ي 
أعننان زينند عمننروا علننى بننناج دار ، وأعانننه عمننرو علننى بيننع بضنناعته، صنندق عليهمننا أهمننا )هعنناو ( فكننل 

ا مناقشننة وسننتأ  نذن ه هعنن (2))إعانننة( علننى هنناا، هنني )هعنناون( أيضنناأ لوقننوع مقابلهننا ي ا مننوع(
اا الوجه فأنتظر.  وجواب وهطوير 

رين  وصلى ه على د وآل الطا
 

ُ َواْجَعْل نَهْفَسَك م اإمام الصادق قال  ُ َواْجَعْل ِعْلَمَك َواِلدًا تَهت ِبُع اً تُهَزاِوُل اْجَعْل قَهْلَبَك َقرِي
ُ َواْجَعْل َماَلَك َكَعارِي ٍة تَهُرد   ُد ِ َا ُُ      َاَعُدّوًا 

 (.414ص 4م جمن ا حضر  الفقيه)
                                                             

وئي، مصبا  الفقاهة، النا رم مكتبة الداوري  (1)  .293-292ص 1قم، ج –السيد أبو القاسم ا

هنن، 1434بن وت،  –والتقنوا، دار العلنوم للتةقينق والطباعنة والنشنر  السيد مرهضى الشن ازي، فقنه التعناون علنى النر (2)
 .444 – 444ص

وقع التا هتيسةر ماحظة نص الدرس على  m-alshirazi.comم ا
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