
 َٕٓٓٔه11ُٓٔ /مادى اآخر  5ااثنن  ..................................................... َالتزاحمُااصول: مباحث 

 بسمم

ة ةلدةئمة على  رين سيما خليفة ه ي ةأرضن، وةللع ن ةلطا ن، وةلصاة وةلسام على د وآل ةلطي مد ه رب ةلعا ة
 أعدةئهم أمعن، وا حول وا قوة اا اه ةلعلي ةلعظيم

ُٔ7َٕ 
 النسبة بن النهي عن امنكر ودفعه

هي عن  ن ةل ة  س ، اذ جتمعان ي وةل ر كام و ظا اين كما  ، وليس ةلت صوص من وج ي ةلعموم وة كر  كر ودفع ة ة
عوّدة لع علوول أو العلّوة ة ق من ةن ةلدفع أعم من ما كان الِعّلة ةلتامة لعدم ة ا س لي فان دفع أيضاً  ستق كر ة هي عن ة دمو ةل

عيودومن  ة أو ةل عّدة ةلقري كور ومون ةلسو ةلتوليودي أو ةاعودةدي ة ةلعّلة ة هوي عون ة كور عون ةلودفع ي ةل هوي عون ة ويفوق  ةل
ا كر فيما لو أغلق  ،ة هي عن ة اب أو أمسك يد  عليويفق  ةلدفع عن ةل ورةم فانو دفوع ولويس  يواً مثاً  ةل كوي ا يفعوا ة

تجّوز وتكلف. كر اا   عن ة
 َُٔأدلة النهي عن امنكر، وليس بصدقهااستدال ببعض العلل ي 

كور عليو هوي عون ة ووةن ةل صود  ع كر على وجوب دفع أيضاً لويس  هي عن ة عض أدلة ةل ا   موافا  (2)انياً: ةن ةستدال
هي وان ةجتمعا وصد   و ،علي ي مادة ةاجتموا ةل كوم ي مو ،سوتدل ححود ةلعوامن مون وجو علوى ة خورا ي   لك ووت ة ادة وث

كور وةلو   هوي عون ة عوض روةعت ةل وبكورة ي  وا العلوا ة ووةن ةلعوام ة خور،  وةن عليو ا لصود  ع و لصد  ع ةاجتما  اما 
ا التفصيا ق ذكر عوروج( اموا وجو  (3)س كور )وكوبة ةأمور ا هوي عون ة ....( حيوا ةن ةل وبة ي )اقامة ةلفرةئض، أمن ة و

بة.أجلها فيج ةلدفع أجله ة.  ي وةج ا و هي، مقدمة   ا أيضاً مادةم، كال
 امكاسب وعمران اأرض واستقامة اأمر لِّ حتمات حِ 

وا  سوتل  ( و)عمرةن ةأرض( و)ةستقامة ةأمر( أعوم مون ةلوةجو وة كاس ق )م ةن ا يضر ما ذكر كون )حا ة وقد س
ي اذ يكفووي كووون سووائر ةل وواع ووبة ا يضوور فوورض ةنصوورةفها للمسووتل دفعوو بصووا أموون ة كوور ةلووبي  ووة ليجوو دفووع ة ت وةج

ر( . فتد هي ع  (4)واقامة ةلفرةئض و... كما بصا ال
( و)تعمر ةأرض( و)يستقيم ةأمر( ثاثة: كاس  ونضيف: ةن ةحتمات ي )حا ة

ستل خاصة. -1  ةنصرةفها ا ة
 ةختصاصها الوةج خاصة. -2
و -3 واد فوةجو  (عمرةن ةأرض)فان  يةأظهر عمومها للقسمن، و ن وةجو ومسوتل اذ موا توقفوي عليو معوايا ةلع

ستل وةلوةج اا ةن يدعى ةنصرةف للوةج و)ةستقامة ةأمر( كبلك (5)مستلم وةأكثر  و)حا  ،اذ يطلق على ةأمر ة
                                                             

كر. (1) كر على دفع ة هي عن ة صد  ةل  أي ليس ةاستدال 

 على ةلدفع. (2)

 (.171-171ي ةلدرس ) (3)
 (.171ةلدرس ) (4)

(5) .  اا ما وقع طريقاً حّرم أو وةج
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( كبلك كاس اد، طل ة توقف علي معايا ةلع ، كا كاس  من ِحّل وةج فاأمر  وةج وطل من غر اذ ةلوةج من ة
هي ع وةج هي ع ،حّل حرةم وةل كرو يستل ةل كاس يستل ةأمر  وة ستل من ة  .وة

و وحرةمواً نعم قد يقال:  واً ةأمور  ال وةج ةلطلو ووةج ها شيء كان ضد ة ا حرمتها فإذة حرم م كاس مقا ةن حا ة
. فتأ هي ع  ماةل

 رد دعوى انصراف النهي عن امنكر، عن امنكر امستقبلي
لي ستق كر ة هي عن ة كر عن ةل هي عن ة  ؟م ةن قد يدعى ةنصرةج ةل

ووو أموور وجوودة ٌ  وواقا ي ةانصوورةج نفسوو اذ  وو غوور فم، فانوو وان ا  كوون ةن ي ن موودعي ةانصوورةج ، قووائمٌ ، ذةتٌ ولك  ،ووب
ادر  وعكس ي من يرى ةلعكس، فا  كن ةأخب وةلرد وةاستدال مادةم قد وصا ةأمر ا دعوى ةانصرةج، فا ا كدعوى ةلت

وا أو ت ووصلة ةلسل أو دعوى عدمهما، ت   اقأوة وةأخوب وةلورد ق رجواً للم وال لاسوتدال، اا ةن ةأصوولين وجودوة  رفض وا 
لا ع اشئ ةانصرةجي مثا ذلك، وذلك عر ةل ا(1)ن م ا عة كما حقق ي س قاً  ، و ا:سا ه ها  ن م  ، ويكفي طرح ةث

وو سورة  -أ وا  لي لويس قلوياً  سووتق كور ة هوي عون ة أور كثوورة ةلوجوود ففيو ةن ةل ودعى ان كوان م ةلعقوواء فوان ةانصورةج ة
تأرعة،  ، على ةنةللهم وة اؤ ق ةستث عيد جدةً وقد س لي ةل ستق ا ليسوي  اا ة درة  ا ةل أأ ةانصرةج  ةأخورة ةلقلة ليسي م

وا كوا  وا  و لويس حقوا مون ة لي م سوتق كور فوان ة أأ أيضواً علوى ةلتلقيوق اا لوو ةنودرجي ي ةأمور ةلثوا  ة ت، وكوبلك ة م
ر. قا، فتد لياً فقد تطا كر حا فقد كان مستق  م

وج لأ نس  -ب يوان كان لكثرة ةاستعمال ة اصة، ةلب صة ة وج اجاد وِ  ا رةً  جهةً ة للفظ عرفواً ييوا يكوون ظوا
اعة وجهووة للفووظ عرفوواً  وجوو لصوو ن ة وجوو أنووس ةلووب وواص موون كثوورة ةاسووتعمال )أي ة ووو  ة ووبة ةل ركووة  فاحووظ  –فسوو 

قووام وو صوو رى غوور متلقووق ي ة وو يةلقيووود( فانوو وان صووا كوورى ةنوو يوجوو ةانصوورةج لك دة لي  ل سووتق كوور يطلووق علووى ة ة ةن ة
ايوة.. وةلسور ة أو ع كور ي ةلعورج كثورةً دون مسوا لي فان يطلق علي عرفواً  وي عون ة ستق هي عن ة ا وكبة ةل ق  :كا موا سو

 ّ كر(  من ةن مص هي عن ة ا و)ةل ا وة لي وة ستق كر ة يعي وةلقضية حقيقية فصدقها على ة كر ككلي ط ضوي على ة
 حو وةحد.

وون ةلوودفع وةلرفوووع، ي  طووانوقوود يسووتدل علووى  لي و سووتق ووا وة كوور ة وون ة وواء ةلعقوواء علووى ةلتسوووية )أي  ةانصوورةج 
كرةت(  ؟ة
وجود وِ  :وفي ي عن دعوى ةانصرةج أن ةانصرةج قائم  اء ةلعقاء دليا مستقا لك أج عوةٍ  جهوةٍ ةن  مون أنوس  للفوظ ب
ن  تولدِ ةلب كوم فأعميتو ا تفواء ةلعقواء وةموا من كثرة ةاستعمال فهو قائم اللفظ  ة توج أعميوة دالوة ةللفوظي أا سوقوائم ا

وو وقوود سووأل مسووألة شوورعية:  ةنصوورج للعوواا ةلأوويعي ةلعووادل، دون ةلعوواا ةلكووافر أو ةلعوواا  (ةسووأل ةلعوواا)تورى ةنوو لووو قووال ةلرجووا ا
ن ةلسرةل من ةلأيعي أو ةلكافر مادةم ليس تقليدةً ةلسي أو حى ةلعاا ةل اء ةلعقاء ا فر  ي صلة ةلسرةل  فاسق، مع ةن ي 

ر.  وصلى ه على د وآله الطاهرين     ومادةم ةلكافر ثقة. فتد
ي ةأكرم  َتْدُعوَن رَبُكْم  :قَالَ  ،بَ َلى :َأْرزَاَقُكْم قَاُلوا َأَا َأُدلُكْم َعَلى ِسَاٍح يُ ْنِجيُكْم ِمْن َأْعَداِئُكْم َويُِدر  :قال ةل

للْيِل َوالن َهاِر فَِإن ِسَاَح اْلُمْؤِمِن الدَعاءُ  ِِ    (468ص 2ةلكاي: ج.) 
                                                             

(1) . ادر أو غر وقع ةلتا أو ةلت  m-alshirazi.com: تتيّسر ماحظة نص ةلدرس على ة


