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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
()818
االيرواين :النهي عن الطبيعة منحل بنحو العام االستغراقي
وقددد بهددق ااالددو االيددروا إ وجددوب كددرك ايددب العنددق دلددن يعلددم اادده سدديعمله دراً وإن علددم اادده لددو ص يبعدده لباعدده د إليدده يصددنب
أخلمر منه مستدالً اد(:أن النهي عن الطبيعة ينحل ا ادواهي متعدد ة حسدق كعدد ا درا كلدي الطبيعدة علدى سدبيل العمدوم االسدت راقي،
كان كل ر حتت هنى مستالل ،وعلى هاا كرك ايب ر من العندق دب لت رمد هداا الفدر  ،وان علدم ان عنبدا آخدر يبدال و مدر لدو ص
يبب هو هاا ،إبا كراكمت الكروك اكرك هاا للبيب وكدرك باك لده وهكداا حصدل كدرك الت رمد راسدا ،وكدان كدل كدرك مالدمدة لدكرك در مدن
احلرام ال ان رلمول الكروك يكون مالدمة لكرك حرام واحد)( )1و يه.)2()...
واعبارة أخرى :النهي عن مثل شرب اخلمر ومثل ايب العنق دلن يعمله راً ،اضلاليل ،وكما ان كل ر من أ را شدرب اخلمدر حدرام
كدداا كددل ددر مددن أ درا ايددب العنددق دلددن يصددنعه دراً حدرام ،كددل كددرك لبيددب العنددق واجددق وبلددي ألن اخلمددر الدداي ددنعه مددن العن دق
الاي ابعه زيد له ،اخلمر الاي يصنعه من العنق الاي يبيعه عمرو له ،ومهدا د اخلمدرة الدن يصدنعها مدن العندق الداي ابعده اكدر
كل منها حرام ابالسدتالالل وليسدت
له ،اهنا وإن احتدت يف الكلي الطبيعي لكنها سلتلفة ومتعد ة ابلش رص أي اهنا جزئيات متعد ة ٌ
احد ٍ
لكل و ٍ
أجزاء ٍ
زلرم.
واحلا ل :ان ههنا وركني :األو  :إبا كان رلمول الكروك مالدمة لكرك حدرام واحدد ،دان الواجدق حينئ ٍدا اجملمدول (رلمدول الدكروك)
ال اجلميب (مجيب الدكروك) دإبا كدان الواجدق رلمدول الدكروك ااده د مالددور يل مدا ام د ي داعالً لده ،دإبا كدان د مالددور دال دق
علي الكرك إب ال يتحالو اه رلمول الكروك.
َّ
ٍ ()3
الثاايددة :ان يكددون كددل كددرك ش رصددي مالدمددة الا دكراك ش رصدي أي يكددون كددل كددرك مددن كددل ابئددب عنددق (أي كركدده لبيددب عنبدده إ
ادلشددكري) مالدم د ًة الا دكراك خددال معلددول لدده أي يكددون هدداا مالدمددة لددااك الفددر مددن كددرك ادلشددكري للت رم د وباك لددااك الفددر ا.خددر..
وهكاا ،كل ر من الكرك واجق ألاه يؤ ي إ ر من الكرك وهو واجق م اير ابلش رص لفر آخر من الكرك.
الشيخ :بل بنحو العام اجملموعي ،يف مثل املقام
ولكن الشيخ ير ض هاا الوجه ويرى ان النهي ليس اضلاللياً إ زلرمات اعد الكروك واالاكراكات ادل يدرا رلموعيداً ولداا قدال( :أمدا
مثال حبيث يرا منهم االجتمال عليه ،إبا علم واحد من حال البداقي عددم الاليدام اده و
إبا وجق على مجاعة شيء واحد كحمل ثاليل ً
االكفاق معه يف إ ا الفعل كان قيامه انفسه االي الفعل ل واً ،ال ق ،و ما ضلن يه من هداا الالبيدل دإن عددم حتالدو ادلعصدية مدن
مشكري العنق موقوف على حتالو كرك البيب من كل ابئب ،كرك اجملمول للبيب سبق واحد لدكرك ادلعصدية ،كمدا أن ايدب واحدد مدنهم علدى
البدددل شددرّ لتحالالهددا ،ددإبا علددم واحددد مددنهم عدددم اجتم ددال البدداقي معدده يف حتصدديل السددبق و ادلفددرو أن قيامدده منفددر اً ل ددو س ددال
وجواه)(.)4
( )1م زا علي ايروا صلفي ،حاشية ادلكاسق ،ج 1ل.17-16
( )2السيد أاو الالاسم اخلوئي ،مصباح الفالاهة ،الناشر :مكتبة الداوري – قم ،ج 1ل.295
(( )3مسازلة).
( )4الشيخ مركضى االاصاري ،كتاب ادلكاسق / ّ ،كراث الشيخ األعظم ،ج 1ل.143-142
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املناقشات -8 :األنواع الثالثة للنهي
أقول :ولكن قد يور على الشيخ اوجو ثالثة :أوذلا موضوعي وا.خران يف احلكم.
اخللط بني اجملموعي وبني ما هو على سبيل البدل
الوجه األول :وهو ادلوضوعي ااه قد حدث يف كدالم الشديخ ،حبسدق همندا الالا در ،خلد ادني أمدرين ال ينب دي اخللد اينهمدا دان
ما ضلن يه من ٍ
وموضول ومحل الثاليل وكدرك اجملمدول مدن موضدول آخدر ،كوضديحه ان الصدور الدن تكدن ان كتصدور يف متعلدو النهدي
ابب
ٍ
أو األمر هي ثالثة:
األول :ان يتعلو األمر أو النهي ابجملمول مبدا هدو رلمدول (واظد ان يكدون ادلدومور اده رلمدول هدؤالء العشدرة مبدا هدم رلمدول) كحمدل
الثاليل وإ ا ال ااة مثالً ااه إبا أوجد مائة شجرة ادون وجو اذليئة االعتبارية (ال ااة) ص يعد شلتثالً وكداا لدو ر دب كسدعة ،احلج َدر اددون
ان يركفدب ص يعددد أحدددهم شلتدثالً ألمددر ار ددب احلجدر مددا ام األمددر متعلالداً ابلنتيجددة ال الفعددل افسده (أي إبا كددان ادلددومور اده اسددم ادلصدددر ال
ادلصدر) وقد اعترب الشيخ ما ضلن يه من هاا الالبيل مب ااه ليس كالي أاداً ال هو من قبيل األمر الثالث ا.يت.
اخللط بني النوع الثاين والثالث ،يف كالم االيرواين
الثااية :ان يتعلو األمر أو النهي ابلطبيعي منحالً اضلالالً استالاللياً إ أ را كث ة ،كاألمر ابلعدل وابلصدالة ااده ينحدل اعدد أ درا
العدل والصلوات الواجبة على امتدا العمر ،تكون كلها واجبة على ضلو العموم االست راقي ،وهاا هو الاي ا عدى ااالدو االيدروا ان
ادلالام منه ،والاي ارا ااه خل اني ها الصورة واني ادلالام ااه من الصورة الثالثة.
اخللط بني النوع األول والثالث يف كالم الشيخ
الثالددث :ان يتعلددو األمددر أو النهددي ابلطبيعددي مددنحالً اضلاللي داً ادددلياً ال اسددت راقياً ،وهدداا تل د ابدلوضددول جددوهر ً عدن الالسددم األول
والثا كما يظهر أب ىن كدار ،وبلي كاألمر اصالة الظهر اني احلدين ااه إبا لى يف أي وقت اني الزوال وادل رب كان شلتدثالً ولديس
األمددر رلموعي داً (ابن ككددون كددل الصددلوات اددني احلدددين أج دزاء كد ٍدل واحددد) كمددا هددو اددديهي ،كمددا لدديس اسددت راقياً اددل هددق احدددى هددا
الص ر ت على سبيل البدل.
وما ضلن من هاا الالبيل متاماً ..كوضيحه:
ان حرمة شرب اخلمر (وحرمة اإلعااة عليه) كنحل اضلاللياً أ را ً است راقياً طولياً إ شرب اخلمر يف الدقيالدة األو (اتجدرل جرعدة
منها مثالً) وحرمة شرهبا يف الدقيالة الثااية (اتجدرل جرعدة أخدرى مدثالً وهكداا هداا عدام اضلداليل اسدت راقي ازماايداً (لكدل حلظدة تكدن ان
يشرب يها ولو قطرة من اخلمر) كما ااه عام اضلاليل است راقي ا را ً لكل ر ر .
كما كنحل اضلدالالً ا درا ً اددلياً إ حرمدة شدرب هدا اخلمدرة يف الدقيالدة األو أو ادديلها (اخلمدرة الثاايدة) يف الدقيالدة األو – أي
اددالً عددن األو  ...وهكدداا ،هددا كلهددا زلرمددات علددى سددبيل البدددل أي هندداك در واحددد مددن احلدرام مددر اينهددا ال اهنددا عشددرة أ درا مددن
احلرام ما ام ال تكنه عالالً إال عل أحدها على سبيل البدل.
وادلالام من هاا الالبيل إب الفر ااين لو ص أاعه العنق لباعه زيد له وااه سوف يشرب اخلمدرة دداً يف السداعة العاشدرة مدثالً وااده لدو
ص يبعها زيد له واعتها أان له لكان قد شدرهبا ،واحلا دل :ان اادرم عليده علدى سدبيل البددل شدرب احددى أوا اخلمدر يف الدقيالدة األو ،
وليس اارم حكماً على سبيل االست راق واالجتمال ،ولاا لو كان ايعي له يؤثر يف شراه اخلمر يف الساعة العاشدرة (اشدرب مدا اعتصدر
مددن ددري) وايددب اكددر لدده يددؤثر يف شدراه اخلمددر يف السدداعة احلا يدة عشددرة (اشدراه مددا اعتصددر مددن ددر اكددر) لكددان قدد عددل زلددرمني ،إب
شرب اخلمر يف امتدا األزمان اسدت راقي ،وكدان كدل مندا قدد عدل زلرمداً إب ابعده درة شدرهبا ،وامدا شدرب احددى األوا يف ا.ن األول،
إمنا هو على سبيل البدل تدار وللبحث لة إببن هللا كعا  .وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ٍ
ِ
ص ِِبَ ْه ٍل أَو ر ِ
اج ٌح بِ ِعلْم)) (حت العالول :ل.)212
قال اإلمام الصا ق عليه السالم(( :ابْ ُن َ
آد َم أَ ْشبَهُ َش ْيء ِِبل ِْم ْعيَا ِر إِ َّما ََنق ٌ
ْ َ

