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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 سمِّ.

 طالب: أحسن هللا إلیك. 
 ا �عد، أم، بینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعیند هلل رب العالمین، والصالة والسالم على نالحم

  :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 
ا هما راجًعـالمسألة الحاد�ة عشرة: األمران یتواردان على الشيء الواحـد �اعتبـار�ن إذا �ـان أحـد"

هـا، أوصافها، أو إلـى �عـض جزئیات إلى الجملة، واآلخر راجع إلى �عض تفاصیلها أو إلى �عض
 فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في األصول. 

 واه تـا�ع؛والذي ُیذ�ر هنا أن أحدهما تا�ع واآلخر متبوع، وهو األمر الراجـع إلـى الجملـة ومـا سـ
مـا �ـان ألن ما یرجع إلـى التفاصـیل أو األوصـاف أو الجزئیـات �التكملـة للجملـة والتتمـة لهـا، و 

ن هــذا فــإ ، وهــذا معنــى �ونــه تا�ًعــا. وأ�ًضــاإنمــا هــو مــن تلــك الجهــة ال مطلًقــا هــذا شــأنه فطلبــه
ض الطلب ال �ستقل بنفسه �حیث یتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى األمر �الجملـة، بـل إن ُفـر 

ـــي مفصـــل ـــاع التفاصـــیل؛ ألن التفاصـــیل ال ُتتصـــور إال ف ـــن إ�ق ـــم �مك ـــة ل ـــر �الجمل ـــد األم ، َفْق
ذلك �ـموصوف، والجزئي ال ُیتصور إال مـن حیـث الكلـي، و�ذا �ـان  واألوصاف ال ُتتصور إال في

 ."هو على جهة التبعیة لطلب الجملة فطلبه إنما
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 أجمعین.
لـى ععشـرة: األمـران یتـواردان "المسـألة الحاد�ـة فـي  -رحمـه هللا تعـالى-أما �عد، فیقول المؤلـف 

 .الشيء الواحد �اعتبار�ن إذا �ان أحدهما راجًعا إلى الجملة"
ق �عنــي إذا تصــورنا االنفكــاك بــین الجملــة و�ــین تفاصــیلها و�ــین المجمــوع و�ــین أفــراده و�ــین المطلــ 

"واآلخــر راجــع إلــى قــال:  -رحمــه هللا-و�ــین أوصــافه، إذا تصــورنا ذلــك علــى مــا یــذ�ره المؤلــف 
أو  ،وأمــر آخــر إلــى أر�انهــا أو واجباتهــا أو شــروطها ،، �رجــوع أمــر إلــى مجمــل العبــادةفاصــیلها"ت

وآخــر یرجــع إلیهــا مــن حیــث القیــود  ،إلــى �عــض أوصــافها، أمــر یرجــع إلیهــا مــن حیــث اإلطــالق
واألوصــاف، یرجــع إلــى قیودهــا وأوصــافها، أو یرجــع إلــى هــذه الجملــة مــن جهــة العمــوم الــذي �عــم 

 أو یرجع إلى �عض أجزائها وأفرادها. ،اجمیع أفراده
؛ ألنـه یتصـور علـى حـد �المـه أن الجهـة تنفـك بـین "فاجتماعهما جائز حسبما ثبت فـي األصـول"

العموم والخصوص، فیرد األمر إلى الشيء �صفة العموم، و�رد النهي عن �عض أفـراده الخاصـة، 
 وقل مثل هذا في األوصاف والجزئیات والتفاصیل.

، "ولــذلك أمثلــة �الصــالة �النســبة إلــى طلــب الطهــارة الحدثیــة والخبثیــة"ثلــة، قــال: ذ�ــر لــذلك أم
 ،الصالة جهة عمـوم، والطهـارة الحدثیـة والخبثیـة شـرط، فهـو �عـض تفاصـیلها، شـرط مـن شـروطها
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و�ن �ان خارًجا عن ماهیتهـا، إال أنـه مـن متطلباتهـا التـي ال تصـح إال بهـا، ولـذا رجـوع النهـي إلیـه 
ألن الشــرط  ؛وأ�طــل العقــد ،شــُترط لــه؛ ألنــه إذا عــاد النهــي إلــى الشــرط أ�طــل العبــادةمــؤثر فیمــا ا

إلـى  "وأخذ الز�نة والخشـوع..."مؤثر فیما اشترط له، ومن �اب التفاصیل والتفر�ع على المشروط: 
 .آخره

 �مل. 
ــب: ــة، وأخــذ الز  طال ــة والخبثی ــب الطهــارة الحدثی ــى طل ــة: �الصــالة �النســبة إل ــذلك أمثل ــ"ول ة، �ن

 .والخشوع، والذ�ر، والقراءة، والدعاء، واستقبال القبلة، وأشباه ذلك"
كل هذه أجزاء، من أجزاء الصالة منها ما هو خارج عن ماهیتها ومنها ما هو داخل في ماهیتهـا، 

اب، لكنهـا �لهـا مـن تفاصـیل منها ما ُ�طلب على سبیل اللزوم ومنها ما ُ�طلب على سبیل االسـتحب
 . الصالة
مقـداره، "ومثل الز�اة مع انتقاء أطیب الكسب فیها و�خراجها في وقتهـا وتنو�ـع المخـرج و  طالب:

 .و�ذلك الصیام مع تعجیل اإلفطار وتأخیر السحور وترك الرفث وعدم التغر�ر"
. و�ـذلك زوم والمطلـوب علـى سـبیل االسـتحباب�عني مع مسائله الفرعیة، المطلـوب علـى سـبیل اللـ

 . المترو�اتو التروك، �عني المطلو�ات 
 ."و�الحج مع مطلو�اته التي هي له �التفاصیل والجزئیات واألوصاف التكمیلیات" طالب:

تـــرك الرفـــث معـــروف �النســـبة للصـــیام، لكـــن عـــدم التغر�ـــر. التغر�ـــر: مـــا �عـــرض الصـــوم للفســـاد، 
 . لتغر�ر �صومه الذي �عرضه للبطالنا

 .الجزئیات واألوصاف التكمیلیات""و�الحج مع مطلو�اته التي هي له، �التفاصیل و  طالب:
 .......  طالب:

هــذا ورد فــي  ]،١٩٥رة: [البقــ {َوَال ُتْلُقــوا ِ�َأْیــِد�ُكْم ِإَلــى التَّْهُلَكــِة}التغر�ــر �الشــيء: تعر�ضــه للهــالك، 
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 وتغر�ــر تــرك الجهــاد، وتــرك الصــالة، وتــرك الصــیام، وتــرك الز�ــاة، �لهــا إلقــاء �الیــد إلــى التهلكــة،

 . أ�ًضا، نعم، تغر�ر �النفس
 .""و�ذلك القصاص مع العدل واعتبار الكفاءة، والبیع مع توفیة المكیال والمیزان طالب:

 . مسائل لهذه األمور الكلیة العامةال ذهه �عني هذه �ل
ه ذلـك، "والبیع مع توفیة المكیال والمیزان، وحسـن القضـاء واالقتضـاء والنصـیحة، وأشـبا طالب:

إال  ه األمور مبنیة في الطلب على طلب ما رجعـت إلیـه وانبنـت علیـه، فـال �مكـن أن ُتفـرضفهذ
 .وهي مستندة إلى األمور المطلو�ة الُجمل، و�ذلك سائر التوا�ع مع المتبوعات"
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�عني ما �مكن أن ُ�طلب الخشوع في غیر عبادة، ما �مكن أن �طلب الخشوع فـي غیـر عبـادة، لـو 
بیعــك وشــرائك و�برامــك العقــود ال بــد أن تخشــع، فضــًال عــن �ونــك ُ�طلــب  �قــال لإلنســان: أنــت فــي

 منك الخشوع في غیر مباح، ُیتصور؟ ما یتصور. 
لطیـب، فـإن ا"�خالف األمر والنهي إذا توارَدا على التـا�ع والمتبـوع �الشـجرة المثمـرة قبـل  طالب:

ا فـذلك عـدم االسـتقالل فیهـالنهي لم یرد علـى بیـع الثمـرة إال علـى حكـم االسـتقالل، فلـو فرضـنا 
 .راجع إلى صیرورة الثمرة �الجزء التا�ع للشجرة"

التبعیـة  ، هذا على سبیل االستقالل، أما على سبیل»نهى عن بیع الثمرة قبل بدو صالحها«�عني 
 . فال مانع منه، وقد تقدم

، مًعــا"وذلــك �ســتلزم قصــد االجتمــاع فــي الجملــة، وهــو معنــى القصــد إلــى العقــد علیهمــا  طالــب:
األمـر�ن  فارتفع النهي �إطالٍق على ما تقدم، وحصل من ذلك اتحـاد األمـر إذ ذاك، �معنـى تـواُرد

ى هـذا على الجملـة الواحـدة �اعتبارهـا فـي نفسـها واعتبـار تفاصـیلها وجزئیاتهـا وأوصـافها. وعلـ
ا ئً الترتیب جرت الضرور�ات مع الحاجیات والتحسینیات، فإن التوسـعة ورفـع الحـرج �قتضـي شـی
د بـ�مكن فیه التضییق والحرج، وهو الضرور�ات بال شك، والتحسـینات مكمـالت ومتممـات، فـال 

ضـوع إذا أن تستلزم أموًرا تكون مكمالت لها؛ ألن التحسین والتكمیل والتوسیع ال بـد لـه مـن مو 
، اأو حرًجـ ُفقد فیه ذلك ُعد غیر حسـن وال �امـل وال موسـع، بـل قبیًحـا مـثًال أو ناقًصـا أو ضـیًقا

 فــال بــد مــن رجوعهــا إلــى أمــر آخــر مطلــوب، فــالمطلوب أن �كــون تحســیًنا وتوســیًعا، تــا�ع فــي
هذا،  الطلب للمحسن والموسع، وهو معنى ما تقدم من طلب التبعیة وطلب المتبوعیة، و�ذا ثبت

 .ُتصور في الموضع قسم آخر"
وانتقلــــوا بهــــا مــــن  �عنــــي هــــذه األمــــور التــــي وســــع هللا بهــــا علــــى النــــاس، وحســــنوا بهــــا معیشــــتهم،

 من وجوه أخر؟  اوحرجً  األم توجد عندهم ضیقً  ،الضرور�ات والحاجیات إلى الكمالیات
 .بلى طالب:

�سـبب هـذه الكمالیـات، بـدل مـن أن تكـون أسـباب سـعادة  ؛هذا ظاهر، �عني �ثیر من الناس تعـس
 . �ل عنده أمثلة في حیاته ،اصارت أسباب شقاء وتعاسة، واألمثلة على هذ

 "و�ذا ثبــت هــذا ُتصــور فــي الموضــع قســم آخــر، وهــي: المســألة الثانیــة عشــرة، فنقــول: ب:طالــ
ى �عـض األمر والنهي إذا توارَدا على شيء واحـد، وأحـدهما راجـع إلـى الجملـة، واآلخـر راجـع إلـ

، ولـه أوصافها أو جزئیاتها أو نحو ذلك؛ فقد مـر فـي المسـألة قبلهـا مـا یبـین جـواز اجتماعهمـا
ة هما: أن یرجــع األمــر إلــى الجملــة والنهــي إلــى أوصــافها، وهــذا �ثیــر: �الصــالصــورتان؛ إحــدا

 .�حضرة الطعام، والصالة مع مدافعة األخبثین"
الصالة مأمور بها، لكن وصف من أوصافها وهـو مـا �شـغل القلـب عنهـا منهـي عنـه، فـاألمر إلـى 

 . هناك العكسالجملة والنهي إلى التفصیل، و 



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

 ید، والبیععة األخبثین، والصالة في األوقات المكروهة، وصیام أ�ام الع"والصالة مع مداف طالب:
الخد�عـة المقترن �الغرر والجهالة، واإلسراف في القتل، ومجاوزة الحـد فـي العـدل فیـه، والغـش و 

 في البیوع ونحوها، إلى ما �ان من هذا القبیل.
معصـیة فـي أمثلـة: �التسـتر �ال والثانیة: أن یرجع النهي إلى الجملة واألمر إلى أوصافها، ولـه 

 مــن ابتلــي مــنكم مــن هــذه القــاذورات �شــيء، فلیســتتر �ســتر«: -علیــه الصــالة والســالم-قولــه 
 ."»هللا

على مالـه �ـأن تـذ�ح  والتستر مطلوب، قتل ذبیحة شخص أجنبي عنك تعدٍّ  ،فالمعصیة منهي عنها
 منهي عنه ممنوع؟ أم من غنمه أو من إبله من دون إذنه، جائز 

 .ممنوع الب:ط
 ممنوع، لكن اإلحسان إلى هذه الذبیحة المنهي عن قتلها؟ 

 : مأمور �ه.طالب
 . وع؟ مطلوب، وهذا من فروع المسألةممنأم مطلوب 
  لكن �یف �قول "أوصافها" �ا شیخ؟ طالب:

 ین؟ أ
  �عني هل الستر من أوصاف المسألة، من أوصاف المعصیة؟ طالب:

 ه المعصیة �كونها مستورة أو معلنة، صار من أوصافها. نعم. ، �عني إذا أردت أن تصف هذنعم
وي: ]، ورُ ١٧ء: [النســا {ُثــمَّ َیُتوُ�ــوَن ِمــْن َقِر�ــٍب}"و�تبــاع الســیئة الحســنة لقولــه تعــالى:  طالــب:

 .، وأشباه ذلك"»رو�ًدا من مشى منكم إلى طمع فلیمشِ «
 . الحدیث ضعیف، بل شدید الضعفمع أن هذا 

 .......  طالب:
 .منع

 .......  طالب:
 الجد؟  وما، ال بد، نعم

 .......  طالب:
 �عني لو أن شخًصا سرق شاة لشخص وذ�حها، نقول: ما یؤمر �إحسان الذ�ح؟ جهة منفكة.

 .......  أنا أقصد طالب:
 ؟ ماذا

 .ماعز طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
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 جاء الحث على الستر في مثل هذه الصورة لمن تاب وأناب، نعم، مثال لكل أحد عام. 
 یؤخـذ الحكـمف"فأما األول فقد تكلم علیه األصولیون، فال معًنى إلعادته هنا. وأما الثـاني  طالب:

 ك النظر في التفر�ع، �هللا أعلم.فیه من معنى �المهم في األول، فإلی
مـا �ـان ى آخر، وهي: المسـألة الثالثـة عشـرة: وذلـك تفـاوت الطلـب فیو�نجر هنا الكالم إلى معنً 

لطلــب ارتبــًة وآكــد فــي االعتبــار مــن  ىمتبوًعــا مــع التــا�ع لــه، وأن الطلــب المتوجــه للجملــة أعلــ
 .المتوجه إلى التفاصیل أو األوصاف أو خصوص الجزئیات"

النظــر إلــى الجملــة أعلــى؛ إذا نظرنــا إلــى �ــل وصــف �مفــرده، أو تفصــیل �مفــرده، أو فــرد �مفــرده. 
ألنها تشمل هذا الوصف وغیره من األوصاف، تشمل هذا الفـرد وغیـره مـن األفـراد. لكـن إذا نظرنـا 

ر للعموم مـن جهـة، والنظـ ن طلب مجموع هذه األفراد مساوٍ إ :إلى مجموع األفراد ولو تعددت، قلنا
لتنصـیص علیـه طلبـه أقـوى مـن إلیها �مفرداتها أقوى مـن طلـب العمـوم فـي الجملـة. طلـب المفـرد وا

طلب العموم، بدلیل أنه مقدم على العام عنـد التعـارض. فـالنظر ال بـد أن یتعـدد، فأنـت إن نظـرت 
األمـر �ـه و إنه أهـم، والنظـر إلیـه آكـد،  :إلى العموم �اعتباره شامل لهذا الفرد وغیره من األفراد، قلنا

لـى �ـل إإنهـا مسـاو�ة لهـذا العمـوم. و�ذا نظرنـا  :آكد. و�ذا نظرنا إلى جمیع األفراد مع تعـددها، قلنـا
 . عموم؛ ولذا �قدم الخاص على العامفرد �مفرده، وجدنا أن العمل �الفرد آكد من العمل �ال

لقصــد "والــدلیل علــى ذلــك مــا تقــدم مــن أن المتبــوع �القصــد األول، وأن التــا�ع مقصــود �ا طالـب:
 .عقل مما �قصد الثاني"الثاني، وما قصد �القصد األول آكد في الشرع وال

ث ألن لألولیــة دخــل فــي األولو�ــة، األولیــة أثــر فــي األولو�ــة ومــدخل لألولو�ــة؛ ولــذا جــاء فــي الحــدی
قصــد ، فال»ابــدءوا �مــا بــدأ هللا �ــه«، وفــي روا�ــة: »أبــدأ �مــا بــدأ هللا �ــه«لمــا رقــي علــى الصــفا قــال: 

 . ول آكد مما یرد في القصد الثانياأل
 تبـاره �عـودلغى جانب التا�ع في جنب المتبوع، فـال �عتبـر التـا�ع إذا �ـان اع"وألجل ذلك یُ  طالب:

معنــى فهــذا ال أو �الصــفة أو التكملــة. و�الجملــة علــى المتبــوع �ــاإلخالل، أو �صــیر منــه �ــالجزء
تعلـق مبسوط فیما تقـدم، و�لـه دلیـل علـى قـوة المتبـوع فـي االعتبـار وضـعف التـا�ع، فـاألمر الم

شر�عة امر في العتبار من األمر المتعلق �التا�ع. و�هذا الترتیب ُ�علم أن األو �المتبوع آكد في اال
ور لقة �ـاألمال تجري في التأكید مجًرى واحًدا، وأنها ال تدخل تحت قصد واحد؛ فإن األوامر المتع

 .الضرور�ة لیست �األوامر المتعلقة �األمور الحاجیة وال التحسینیة"
د، ومنها ما دونه، ومنها ما �قنعم، األوامر والنواهي لیست م ر دونـه صتساو�ة األقدام، فمنها المؤ�َّ
 . إلى أن �صل إلى حد المباح

"وال األمــور المكملــة للضــرور�ات �الضــرور�ات أنفســها، بــل بینهمــا تفــاوت معلــوم، بــل  طالــب:
األمور الضـرور�ة لیسـت فـي الطلـب علـى وزان واحـد، �الطلـب المتعلـق �أصـل الـدین لـیس فـي 

كیــد �ــالنفس وال الــنفس �العقــل، إلــى ســائر أصــناف الضــرور�ات. والحاجیــات �ــذلك، فلــیس التأ
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الطلب �النسبة إلى التمتعات المتاحة التي ال معارض لها �الطلب �النسبة إلـى مـا لـه معـارض، 
كالتمتع �اللـذات المباحـة مـع اسـتعمال القـرض والسـلم والمسـاقاة، وأشـباه ذلـك. وال أ�ًضـا طلـب 

لـرخص التـي یلـزم فـي تر�هـا حـرج علـى الجملـة، وال طلـب هـذه �طلـب مـا یلـزم فـي هذه �طلب ا
  .تر�ها تكلیف ما ال �طاق"
و�ســتدین لحاجتــه األصــلیة، ولــه أن �قتــرض لمــا دونهــا ممــا تمــس إلیــه  ،�عنــي لإلنســان أن �قتــرض

ل ذلـك، وشـغولو لم �كن أصلی�ا. لكن التوسع في أمور الدنیا، وأخذ أموال الناس من أجل  ،الحاجة
هـذا خـالف مـا جـاء  ،الذمة مع ما ورد فیه من التشدید في الشرع من أجل أمور تكمیلیة وتحسینیة

وغالـب الخلـق ذممهـم مرهونـة ألسـباب  ،في الشرع ومـا یؤ�ـده العقـل. ومـع األسـف تجـد جـل النـاس
 وال امســكنً تلیــق �ــه، و�إمكانــه أن �شــتري  ًئاوال �كلــف نفســه شــی ،تافهــة، �إمكانــه أن �شــتري ســیارة

 .�ستدین، لكن �أبى إال أن یرهن ذمته على ال شيء
ن المـائتی تـدفع ا، تر�ـد أن تشـتري بیًتـان ألًفـو ن وأر�عـاا مراًرا: امرأة عنـدها تقـول مائتـومسألة ذ�رناه 

؟ بیـت �ملیـوني من أجـل مـاذاوتستدین لمدة ست عشرة سنة �ل شهر خمسة آالف!  اواألر�عین ألفً 
و �عـد أتشتري �مائتین وأر�عین �كفیها، إن زادت زادت شیًئا �سـیًرا أن �إمكانها ر�ال أو أكثر، وهي 

إلـى  اترف. وشاب أول ما یتوظف �أخذ له سیارة �مائة ألف أقسـاطً  ؟من أجل ماذاممكن ما تز�د، 
 السیارة!  من أجلما ال نها�ة، و�تأخر زواجه عشر سنین 
نفسه أنه من أعقل الناس، �عني �جعل النـاس  ، و�ن دعالكل هذا خلل في التصور، خلل في العق

ـــه مـــن أجـــل أن ُ�عطـــى مـــن الصـــدقات  ،یتا�عونـــه و�الحقونـــه ـــى مـــن �شـــفع ل ـــأتي إل وفـــي النها�ـــة �
سـیارة �جـد بر�ـع قیمتهـا مـا مـن أجـل ؟ من أجـل مـاذاأو یتسبب ُ�سجن أو ما أشبه ذلك،  ،والز�وات

 ینقل رجله و�خدمه. 
وهـذا علــى �افـة المســتو�ات، حتـى طــالب ن الحاجیـات األصــلیة، فالنـاس ابتلـوا �الكمالیــات أكثـر مــ

العلــــم والكتبیــــین، أرخــــص مــــا یبــــاع المصــــحف وصــــحیح البخــــاري ور�ــــاض الصــــالحین والكتــــب 
الضـــرور�ة، ثـــم �عـــد ذلـــك �ـــل مـــا تقـــل الحاجـــة للكتـــاب یرتفـــع ثمنـــه، أغلـــى مـــا یبـــاع فـــي األســـواق 

 �حاجـة إلیهـا، هـياألسـواق، والنـاس لیسـوا  الرحالت، هـذا أغلـى مـا یبـاع فـي ،الذ�ر�ات ،المذ�رات
 . ترف

و "و�ــذلك التحســینیات حرًفــا �حــرف. فــإطالق القــول فــي الشــر�عة �ــأن األمــر للوجــوب أ طالــب:
ذا هــللنــدب أو لإل�احــة أو مشــترك، أو لغیــر ذلــك ممــا �عــد فــي تقر�ــر الخــالف فــي المســألة إلــى 

 .المعنى یرجع األمر فیه"
ْن ُتِصـیَبُهْم ْمـِرِه أَ {َفْلَیْحـَذِر الَّـِذیَن ُ�َخـاِلُفوَن َعـْن أَ جمهـور أهـل العلـم:  األصل في األمر للوجـوب عنـد

قتضــي معنــاه أنــه � ،ب علــى مخالفــة األمــر عقو�ــة، ُرتــب علیــه عقو�ــة]، �عنــي ُرتِّــ٦٣[النــور:  ِفْتَنــٌة}
 أمر استحباب؟ ه، ما فی»لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم �السواك«الوجوب. 
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 .بلى طالب:
د ر للوجوب، وهذا أصله عنـ؟ أمر الوجوب، فما �قي إال أن �كون األم»لوال«المنفي في قوله:  وما

 . الجمهور
لـى إ"فإنهم �قولون: إنه للوجوب ما لم یـدل دلیـل علـى خـالف ذلـك، فكـأن المعنـى یرجـع  طالب:

 .اتباع الدلیل في �ل أمر"
 . مسلم المتدین أنه یدور مع الدلیلوهذا األصل في ال

أقـرب و "و�ذا �ان �ذلك رجع إلى ما ُذكر، لكن إطالق القول فیمـا لـم �ظهـر دلیلـه صـعب،  طالب:
 .المذاهب في المسألة مذهب الواقفیة"

 الذین �قفون، �قولون: ال، األمر ما یدل على وجوب وال على استحباب، إنما یدل على أحـدهما ال
ح المعیِّنعلى التعیین، ونقف ح  . تى یرد الدلیل المرجِّ

 .......  طالب:
 فیه؟ ماذا 

 .......  طالب:
 . جمهور على أنه للوجوب، هذا األصلهذا ترجیحه، لكن ال

 ."ولیس في �الم العرب ما یرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبتها" طالب:
ـــذِ {َفْلَیْحـــَذِر اكأنـــه مـــرجح �الـــدلیل أنـــه للوجـــوب، وذ�رنـــا مـــن األدلـــة أشـــهر مـــا عنـــد الجمهـــور:  یَن لَّ

مكـن أن یهـدد علـى � تهدیـد هـذا، ]،٦٣[النـور:  ُ�َخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصیَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُ�ِصـیَبُهْم...}
 . أمر مستحب؟ ال

ت "فالضا�ط في ذلك أن ُینظر في �ل أمر: هل هو مطلوب طلب الضـرور�ات أو الحاجیـا طالب:
ألول ار�ات مـثًال، ُنظـر: هـل هـو مطلـوب فیهـا �القصـد أو التكمیلیات، فإذا �ان من قسم الضرو 

 أم �القصد الثاني؟ 
طلـوب فإذا �ان مطلوً�ـا �القصـد األول فهـو فـي أعلـى المراتـب فـي ذلـك النـوع، و�ن �ـان مـن الم

ل �القصد الثاني ُنظر: هل �صح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونـه حتـى �طلـق علـى العمـ
م ألصـل ن لم �صح، فذلك المطلوب قائم مقام الـر�ن والجـزء المقـوِّ اسم ذلك الضروري، أم ال؟ فإ

 .الضروري، و�ن صح أن �طلق علیه االسم بدونه، فذلك المطلوب لیس بر�ن"
ا بوتـه وقیامـه بدونـه فهـذألن الر�ن جانب الشيء األقوى الذي ال �صح الشيء إال �ه، فـإذا أمكـن ث

 . لیس بر�ن
ه علـى و�ما مـن التحسـینیات، فُینظـر فـي مراتبـ ،ن الحاجیاتومتمم، إما م ،"ولكنه مكمل طالب:

 .الترتیب المذ�ور أو نحوه، �حسب ما یؤدي إلیه االستقراء في الشرع في �ل جزء منها"
 بر�ة، �كفي.
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 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
وحاجـة هـذه األسـرة، وأنهـا مضـطرة إلـى طعـام، وواحـد  أنت إذا نظرت إلى هـذه األسـرة �مجموعهـا،

 ا؟ على األسرة �كاملهأم ي انفرد ذمن هذه األسرة انفرد ببیت، أیهما أولى: أن تتصدق على هذا ال
 األسرة �كاملها. طالب:

ث العموم، نعم، لكن لـو ُقـدر أن فـي أفـراد هـذه األسـرة مـن ال �حتـاج إلـى صـدقة، وفـي یهذا من ح
لكنــه لــیس �مثــل الحاجــة الماســة لهــذا الــذي انفــرد عــنهم، ألــیس أن �قــال هــذا  ،حتــاجأفرادهــا مــن �

الخصوص أولى منهم؛ ألنه حتى المحتاج منهم ممكن أن �أكل مع غیر المحتاج، فیرتفع �عضهم 
 ببعض، فتخف حاجتهم. وهذه إذا نظرنا إلى العموم، وجدنا أن العموم األصل فیه أنه مترا�ط. 

و�ـذا، ُ�فـل  ،و�ـذا ،صوص؟ خرج هذا �غنى، وخرج هذا بوظیفة، وهذا خـرج �كـذالكن إذا دخله الخ
جمیــع  ،و�لهــم محتــاجون  ، �ضــعف العمــوم، مــا هــو مثــل مــا �ــان أوًال مــاذا �كــون ومــا أدري  ،هــذا

 أفرادهم محتاجون.
 .......  طالب:

 
 ال، على المسائل العامة التي تحتها أفراد.


