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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
(ٕ)ٔ1

متعلق النهي :اجملموع أو اجلميع البديل أو االستغراقي
وبعبارة أخرى :ان متعلَّق األمر أو النهي اما ان يكون اجملموع مبا هو جمموع ،أو اجلميع االسعتيلالا االسعتقراقي ،أو اجلميع
االستيلالا البدا.
فععاألول :عتعلععق األمععر ابععا ابععة أو محععث ييليععث عحمععث ح ععر يف منتص ع شععارع يشععكث خط عراً علععى ادلععارة ووضعععه علععى
جانع الطريعق ،إذا ععان حبيع ال ككعن ان حيملعه إال عشعرة مع الً ،وحينئعٍ يكعون متعلَّعق األمعر واقععاً هعو ادلععم االسعم مصعدري
(وهععو عونععه ومععوالً مرفوععاً ويكععون ادلعععم ادلصععدري متعليلعاً لؤلمععر ميلععدمياً إذ أريععد بععه ايلععق ادلعععم االسععم مصععدري فلععو يكععن
ليتحيلععق هععٍا ادلعععم االسععم مصععدري ابحلمععث ادلصععدري (أي ببععٍل عععث مععنهم جهععدو لرفعععه دلععا وج ع علععى أي مععنهم احلمععث
(ادلصدري ألنه لقو حينئٍ.
وال ععا  :عتعلععق األمععر ابلواجبععات العينيععة (مععن ةععالة وةععوم واعع .وزعععاة ...ال و علععق النهععي ابرحملرمععات عالقيبععة والنميمععة
والسرقة والقص والرشوة وشرب اخلمر والزان ..ال ،فٍلك هو ادلعهو  ،والنا ر ما عان من قبيث األول.
وال ال  :عتعلق األمر بس ّد هٍا ال قر أو إطعام هٍا اجلائ فانه واج علعى ادلاعاطبني بعه ،علعى سعبيث البعدل فيمعا لعو ععان
عث منهم قا راً على ذلك ،وذلك عما يف عافة الواجبات الكفائية(. 1
ولنم ععث لؤلقسععام ال اليععة مب ععال آخععر أوض ع ععا سععبق وهععو :النهععي عععن ضععرب القععر ،عععاليتيم ،عععدواانً فانععه ينحععث إىل هنععي
اسعتقراقي وهنععي بعدا :أمععا االسعتقراقي فهععو النهعي عععن ضعربه يف الن األول وضعربه يف الن ال عا وهكععٍا ،علعى امتععدا األزمععان
الطولية ،وأما البدا فهو النهي عن ضربه يف الن األول هبٍو العصا أو لك العصا أو العصا ال ال ة ،وهعي نعواهي عرضعية بدليعة
وادلنهي عنه واحد على سبيث البدل أي ضربه ابحعدى هعٍو العيص ّعي فهنعا (يف الن األول وعرم واحعد معم بعني مئعات العصعي
ال ورمععات مسععتيللة اسععتقراقية ،فانععه إذا ككععن إال أحععدها علععى سععبيث البععدل فكي ع حيععرم مجيعهععا علععى سععبيث االسععتقرا بععث
احلرام هو ذلك الواحد على سبيث البدل ،عما هو واض .
وامععا صععوير اجملمععوعي :فكمععا لععو عععان ضععرب هع الش العشععرة أشععااً جمموععاً مطلععوابً عععي ال يسععرقوا أو يقصععبوا ،حبيع إذا
ضرب سعة منهم و يضعرب العاشعر لبعا ر العاشعر إىل السعرقة حتمعاً ،فهنعا ادلطلعوب واحعد وهعو ضعرب جممعوع العشعرة ،ولعٍلك
هم ابلسرقة وعان سيسر حتماً حلرم عليه ضرب التسععة فعان ضعرب القعر حعرام وقعد
إذا عان عاجزاً عن ضرب العاشر (الٍي ّ
خرج منهم ةورة ر عه عن ادلنكر ولي .ضرب التسعة ر عاً عن ادلنكر لفرض ان ادلنكر واق ال والة سواش أضرهبم أم ال.
وجه اخللط يف كالم الشيخ وااليرواين قدس سرمها

( 1سيأيت التفريق بني الفاعث والفعث ،من جهة التيلسيمات ال الث.
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وقد سبق انه حدث يف عالم الشيخ خلع بعني ادليلعام وهعو معن الععام البعدا (النهعي ععن بيع أحعد ابععه العنع  ،العنع لزيعد
ادلفروض انه سيصن اخلمرة من العن الٍي سيشميه من أحدان على سبيث البدل ابلعام اجملموعي وهعو محعث ال يليعث ،فالحع
(أما إذا وج على مجاععة شعيش واحعد عحمعث ييليعث مع ًال حبيع يعرا معنهم االجتمعاع عليعه 1( ...فهعٍا هعو
عبار ه مرة أخرىّ :
اجملموعي والح قوله (وادليلام من هٍا اليلبيث إذ ظهر انه لي .من هٍا اليلبيث بث من قبيث العام البدا فتدبر.
عمعا سععبق ان االيععروا خلع بععني ادليلععام وبععني العععام االسععتقراقي إذ عع ّد ادليلععام مععن العععام االسععتقراقي إذ قععال( :أن النهععي عععن
الطبيعة ينحث اىل نواهي متعد ة حس عد افرا لك الطبيعة على سبيث العموم االستقراقي. 2( ...،
الفوارق بني املقام وبني محل الثقيل

وبعبارة أخرى :أنه ير على الشعيخ ان قولعه (عحمعث ييليعث مقعاير للميلعام إامعاً إذ يف محعث ال يليعث فعان اجتمعاعهم علعى عو
يكون عث منهم جزش العلة ،اما يف ادليلام فلي .عدم بي عث واحد من ابعه العن جزش العيلّة لعم عمعرو شعرب اخلمعر بعث علعى

و يكون عث منهم جزئي العلة( ، 3والطبيعي علي ينعدم ابنعدام أفرا و وهي ر الكث الٍي ينعدم ابنعدام أجزائه.
وظهعر ان محعث ال يليعث (ابدلعععم االسعم ادلصعدري أمعر بسععي واحعد ابلشعا فإمعا ان يوجععد وامعا ان ال يوجعد (وعلّتعه ،عمععا
سبق ،جمموعهم فكث مهم جزش العيلّة وأما عدم شرب اخلمر (شرب ادلشمي للعن فلي .بسيطاً وال واحداً ابلشا بث له
أفرا متعد ة ،وعلّته (وهٍا موطن الكالم هي ععث واحعد معنهم ابالسعتيلالل ابلنسعبة إىل األفعرا ( 4وامعا ابلنسعبة للطبيععي فالعلعة
أحدهم على سبيث البدل فإذا فعث أحدهم فال مدخث لآلخرين حينئٍ.
فهٍا هو الفار ادلوضوعي بني البابني ،نعم إذا نيللنا الكالم إىل احلكم فان البدا يشم مع اجملمعوعي يف ان هنعا حكمعاً
واحداً فيل وإن عان مصبّه يف اجملموعي اجملموع ويف البدا أحد األفرا على سبيث البعدل أي ان ادلعصعية واحعدة ابلشعا يف
الصور ني لكنها يف اجملموعي تحيلق بم أحد األفعرا لليليعام بواجبعه ويتحيلعق الواجع بفععث الكعث ،ويف البعدا تحيلعق ادلعصعية
بم الكث ويتحيلق الواج بفعث أحدهم ،فهٍا فار  ،وفعار آخعر :ان السعابق إىل الفععث هعو الف ،فعال بعوز( 5لبعائ العنع
ان يبيععه معتعلالً ابنععه إن يبععه ابعععه عرو ،فععإن فععث احلعرام ادليلعدمي قعد انطبععق عليعه حينئععٍ ،وهعٍا هععو اجلعواب ال ععا ععن عععالم
الشيخ ..وسيأيت اذن هللا عاىل.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
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الشيخ مر ضى االنصاري ،عتاب ادلكاس  ،ط  /راث الشيخ األعظم ،ج.143-142ً 1
مرزا علي ايروا جنفي ،حاشية ادلكاس  ،ج.17-16ً 1
وجو اً على سبيث البدل ،وعدماً على سبيث االجتماع .فتأمث
أي عث فر فر من شرب اخلمر (ادلستند عث فر منه إىل عث فر من أفرا بيعه .
أي لوال الرواايت اخلاةة ،عما سبق.

