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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
(ٔ13) 

 ل مقدماتوالشيخ: املنكر املستقبلي ال جيب النهي عنو اآلن وال حتصي
وقال الشيخ: )أو يقال: إّن مورد كالمهم ما إذا مل يكن هنا معروف مرتوو  برتف ًلعرتاًل األمرتر ورته أو منكرتر مفعرتول برتف النهرتي عنرته  
كذلك، ول يعلم حبسف العرتادة قّقرتم مرتورد األمرتر ابملعرتروف والنهرتي عرتن املنكرتر وعرتد ذلرتك، ومرتن املعلرتوم ألرته ال برتف قصرتيل مقرتّدم هما 

 دمها خصوصاً مع عدم العلم وزمان قّققه.قبل قّقم مور 
وكيف كان، ًلال إشكال يف وجوب قصيل الوالية إذا كان هنا  معروف موو  أو منكرتر مركرتوب برتف ًلعرتاًل األمرتر ابألّول والنهرتي 

 .(1)عن الثاين(
املنكرتر الفعلرتي واجرتف  وكالمه مبين على مرتا سرتّلمه املشرتهور مرتن ان رًلرتع املنكرتر واجرتف دون دًلعرته ورتل ًلرتوا ذلرتك علرتى ان النهرتي عرتن

ورتل حرترت  ال  ه  ع رترتًل  د   مرتة  قدّ  والرترته إذا كرتان املنكرترتر صرت  حاصرترتل ًلعرتاًل ورترتل سيضصرتل صرترتداً ًلرضرتاً ًلالرترته ال برتف قصرترتيل م   ،دون املنكرتر االسرت قباي
يرتة( إذا  بف قصيل مقدمة النهي عنه يف ظرًله، ول إمنا بف النهي عن املنكر احلاصل ًلعاًل وإمنا بف قصيل مقدمات الدًلع )كالوال

 أو معروف ًلعلي موو . فمرتك ًلعليكان هنا  منكر 
 املناقشة

 ولكن قد يورد عليه صغرى وكربى:
 صغرًى: يف الوالايت ال يوجد ما خيلو من املنكر الفعلي

مرترتن منكرترتر ًلعلرترتي )كسرترت ن أورترتر أ ومصرترتادرة أمرترتوال وظلرترتم أ س ورشرترتوة وًلرترتر   ةامرترتا صرترتغرًى: ًلرترتان الظرترتاهر عرترتدم خلرترتو حكومرترتة جرترتائر 
شبه ذلك( أو معروف مرتوو : ًلقولرته )أو يقرتال: إّن مرتورد كالمهرتم...( لرتيا مرتورداً أصرتاًل أي الرته درتل علرتى ًلرترد  در ورتل صرت  ضرائف و 
 ًل أمل موجود.

 كربى: دفع املنكر كرفعو واجب والنهي عن املنكر املستقبلي كذلك
املسرترت قبلي كرترتالنهي عرترتن املنكرترتر احلرترتاي واجرترتف وامرترتا كرترتربى: ًلرترتان الظرترتاهر ان دًلرترتع املنكرترتر كرًلعرترته واجرترتف مطلقرترتاً وان النهرترتي عرترتن املنكرترتر 

برترتف ال كمرترتا مرترتن ان دًلرترتع املنكرترتر لرترتيا وواجرترتف   –ورترتل املشرترتهور  –مطلقرترتًا، ولعرترتين اب مرترتالا مقاورترتل ال فصرترتيل الرترتذي ذهرترتف إليرترته الرترتبع  
كق رتل الرترتنفا ، واسرت ثنوا منرته مرترتا علرتم مرتن الشرترتارو كراهرتة وقوعرته يف اًرترتارج مطلقرتاً  (2)ًل أمرترتل النهرتي حرتااًل عرتن منكرترتر سيضصرتل يف املسرت قبل

احملومرترتة والرترتز  وشرترتبههما دون مطلرترتم احملرمرترتات كالغيبرترتة والكرترتذب وإن كالرترت  مرترتن الكبرترتائر )إال وعرترت  أًلرادهرترتا خاصرترتة كالكرترتذب علرترتى هللا 
 ورسوله مثاًل(.

بيرترتة لرترتو كالرترت  صرترتادرة ابلفعرترتل مرترتن شرترتجب وجرترتف  يرترته )ووجرترتف رًلعرترته( وأمرترتا لرترتو علرترتم ابلرترته واحلاصرترتل: ا رترتم رأوا ان مثرترتل النظرترترة ل جن
ليهرترتا وعرترتد سرترتاعة مرترتثاًل ًلالرترته ال برترتف عليرترته اأن ان ينهرترتاف )وأن يدًلعرترته ورترتداًلع مرترتا( وإن علرترتم ابلرترته سرترت تدو ورترتذلك، واملقصرترتود الرترته ال سرترتينظر إ

لكولرته مسرتاًلراً مرتثاًل أو ملنرتع )أي حني صدور املنكر منرته الحقرتًا( بف عليه النهي اأن وإن علم ابله ال ميكنه  يه عن ذلك وعد ساعة 
 النهي عن املنكر أو شبه ذلك. ظامل حينذا  إ ف من

                                                             

 .44ص 2الشيخ مرتضى االلصاري، ك اب املكاسف، ط / تراث الشيخ األعظم، ج (1)
 إذ قد يفصل وني األمرين، ًل أمل وتدور، واملج ار وجوب كليهما كما سيأيت. (2)
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لكن املنصور هو وجرتوب الرتدًلع كرتالرًلع ووجرتوب النهرتي عرتن املنكرتر املسرت قبلي كرتاملنكر احلرتاي، كأصرتل عرتام إال مرتا علرتم مرتن إمجرتاو أو 
 ارتكاز مسّلم أو شبه ذلك خروجه.

 دليلنا على ذلك أمور:
ينَ )لقولو تعاىل:   (َأْن َأقيُموا الدِّ

يِن مػا َوِصػِ نِػِو ُ وحػػاً َوالِػذي َأْوَحْينػا ََِلْيػَك َومػا َوِصػْينا نِػِو َِنْػراىيَم َوُمو ػَِشػرَ )األول: قولرته تعرتا :  َأْن   َوعيسػػِ  َع َلُكػْم ِمػَن الػدِّ
يَن َوال تَػتَػَفِرُقوا فيوِ  وكرتل  ،وإقامة الدين واجبة، وظاهر هذف اأية الكرمية الناصة على اله يف كل الشرترائع كرتذلك، ووغ هرتا (1)(َأقيُموا الدِّ

ا، مرترترتن إقامرترترتة مرترتمصرترترتاديم  قامرترترتة الرترتدين إذ كمرترترتا ان مرترترتن البرترتديهي ان األمرترترتر ابملعرترترتروف الفعلرترتي كصرترترتالة الظهرترترترين اأن ل اركه (2)املرترتذكورات
إذ الرتدين يقرتام بح صرتداً نرتن لعلرتم اب رتا سرتيوكها هرتو مرتن إقامرتة الرتدين ورتدون شرتك ًلكذلك األمر ابملعرتروف املسرت قبلي كصرتالة الصرت ،الدين

مرترتن البرتديهي عرترتدم و  إبذن هللا تعرتا ، ابألمرتر ابملعرتروف والنهرترتي عرتن املنكرترتر كمرتا هرترتو ورتديهي وكمرترتا هرتو صرتريح روا ت كثرترت ة سرتيأيت وعضرترتها
وورتني النهرتي عرتن هرتذف املنكرترات الرت  سرت قع صرتداً، يف كرتون الرتدين الفرا وني النهي عن املنكرترات احلاليرتة كالغيبرتة وال همرتة والنظرتر ل جنبيرتة 

 يقوم وذلك.. وهلذا ت مة أتيت صداً إبذن هللا تعا .
 ولواجدية املعروؼ واملنكر املستقبلي للمالك التام

سرتف العدليرتة لكرتون قرتات وذلرتك لبداهرتة ان األحكرتام  وعرتة هلرتا حاالس دالل وربهان تبعية األحكام ملصاحل ومفاسرتد يف امل عل  الثاين: 
رترتأ كرترتاألوامر االم ضاليرترتة،  در، علرترتى الرترته ال لعهرترتد حرترت  مرترتورداً (3)ذلرترتك مق ضرترتى حكمرترتة هللا ورد رترته ، وكرترتون املصرترتلضة يف ا لشرترتاأ دون املنش 

 لوعياً واحدًا موجهاً للمسلمني، كان األمر ًليه ام ضاليًا، ومثل قضية ذوح إمساعيل تكليف شجصي.
وكرتراً سرتيو  الثاليرتة(  وان  و  لرتالة الظهرتر اليرتوم وصرتالة الظهرتر صرتداً )الرت  ًلرتر  ان عمرتراً  ر  ان ص ،ًلإذا كان ذلك كذلك ًلنقول

 (4)لبداهرترتة وجرتدان الصرتالتني للمصرترتلضة امللزمرتة لرتذا أوجرترتف الكلرتي الطبيعرتي هلمرترتا، ولبداهرتة ان الزمرتان ظرترترف ،مرتال   م واحرتدذو كالمهرتا 
 .؟كي بف األمر هبذا دون ذا وعدمه  وجدان املصلضة امللزمة  من حيث ًلأي ًلرا وينهما ،وعد دخول وق ها وليا قيداً للصالتني

 الرد: اب و قياس
 ؟ال يقال: هذا قياس

علرتى الرته احلامرتل للمرتال  ال رتام والكاشرتف عنرته،  ا العنرتوانمًلردان لكلي واحد ًلينطبم عليهمها إذ يقال: كال، إذ ليسا موضوعني ول 
 .ه  ًلاله من قطعيّ  ناط من تنقيح امللو كان 

إذ ال شرترترتك يف وجرترترتوب األمرترترتر ابملعرترترتروف اأن، ابألدلرترترتة القطعيرترترتة وا مجرترترتاو، امرترترتا األمرترترتر ابملعرترترتروف  وًليرترترته: الرترترته رصرترترتم ذلرترترتك ًلهرترترتو قيرترترتاس 
ملزاد رترته مصرترتلضة ال سرتهيل لرترته، ًلرترتال  األمرترتر ورته اأن إال الرته لعرترتل الشرترتارو مل يوجرتف يف لفسرته يف ظرًلرترته املسرت قبلي ًلالرترته وإن كرتان مالكرترته  مرترتاً 

 وصلِ هللا علِ دمحم وآلو الطاىرين لبضث صلة إبذن هللا تعا .ول ،حد. ًل أملا وامصح دعوى ان وزا ت
َأْفَضُل الِناِس َمْن َعِشَق اْلِعَباَدَة فَػَعا َػَقَها َوَأَحبِػَها ِنَقْلِبِو َواَبَشَرَىا ِبََسِدِه، َوتَػَفرَِغ ََلَا،  )): صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا 

 (.43ص 2الكايف: ج) ((  َن الدُّ ْػَيا َعَلِ ُعْسٍر َأْم َعَلِ ُيْسرٍ فَػُهَو اَل يُػَباِل َعَلِ َما َأْصَبَح مِ 

                                                             

 .13سورة الشورى: آية  (1)
 والنهي عن املنكر احلاي واالس قباي وكذا األمر ابملعروف احلاي واالس قباي ومتهيد املقدمات ل ضقم املعروف. ًلع املنكر ورًلعهد (2)
 (.54)سورة األلعام: آية  ( َػْفِسِو الِرْْحَةَ   َكَتَب رَنُُّكْم َعلِ)إذ  (3)
 أي وعد الزوال من اليوم ومن صٍد ًلاملراد زمان وجوهبما ال قبل الدلو . (4)


