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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلهد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيها خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائهة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٔٓ) 

 اليزدي: ال ميكن الطلب إبرادة اجلامع بني الوجوب والندب
)ويددرلحمل األوحملل: ابناندداو خلددوحمل الددداد  عددن قصددد عنددوان نددن عندداوين البيدد ، أو ا ابحددة، أو العاريددة، أو  :وقددد قددوحملق االددد اليددالش قددول ال ددي 

ي )أقول: ولعلحمله نن جهة اناناو إجيال اجلنس نن لون دصد،، ددّنحمل ا جيدال ا ئ دائ:بد (1)الوليعة، أو اللرض، أو غري ذلك نن العنواانت اخلاصحملة(
ئدده يف يف ذلددك إلا جيددال اخلددارجيحمل يف االناندداو، ولددنا ذإلددروا أئحملدده ال دةددن الطحمللددك برالة اللدددر ادل ددبل بددني الوجددوب والنحملدددب، بدد، ال بدددحمل نددن إلو 

 .(2)ضهن أحد الفصلني(
 )دّن قلت: إذا مج  بني ادلساحكحمل والواجك برالة واحدة دال بدحمل وأن يةون نن ابب الطحمللك ابللدر ادل بل.: و

 (3)قلت: ئلول إئحمله يرج  إىل إرالتني، و ال دةن تعلحملد إرالة واحدة بسيطة ئفسية ب يئني على الوجه ادلنإلور(
وهددو جائددي ال زلالددة دةيددت يةددون ناعللدده اجلددان  وهددو ادلعددرق عددن أنددر وجددولش ، ابن الطلددك عل ددوقددد ي   ،واحلاصدد،: ان بلددك اجلددان  زلددال

ديهددا جيددوز ونددا ال جيددوز واحددد دددّذا اناندد  بلددك اللدددر ادل ددبل اناندد  قصددد اللدددر ادل ددبل واناندد   ، ابن حةددم األنلددالعلحملدد، أو ي  ؟اخلصوصدديات
 إئ اء اللدر ادل بل وانان  ئل، اللدر ادل بل.

 االستعمال يف اجلامع ممكن، دون إنشائو
)وال يناديده اسداعهال الصحملديةة يف اللددر  إذ تساعه، الصديةة يف اجلدان  وأجداب عنده بلولده: (االساعهالد)مث أشة، على ئفسه وعلى ال ي  ب

ددا هددو  ادل ددبل يف نلدد، قولدده  اغاسدد، للنهعددة واجلنابددة  دّئحملدده ال نددائ  نندده بعددد إلددون اخلصوصدديحملاني نسددافالقن نددن اخلددارج، بدد، الحملددنش ال يعلدد، إ حمل
دةددن إئ دداء اللدددر ادل ددبل بددني ا ابحددة  إئ دداء إرالة اللدددر ادل ددبل نددن لون دصدد، أصددال ولددو إلددان نسددافالاق نددن اخلددارج، دفددي ادللددام أي دداق ال

 .(4)والاهليك، هنا(
 (وبعبددارة أخددرق: ائدده )قدددس سددر ( دةحملددك بددني االسدداعهال وا ئ دداء دلددال: ان االسدداعهال يف األعددم )أش يف اجلددان  بددني الوجددوب والندددب

لنهعدة واجلنابدة( ابن ا ئ داء لاب عدن نلدال )اغاسد، شلةدن، وأجد دةدرياندا إئ داء اجلدان   ،إىل اسداعهالني ائده يف الواقد  ينحد،حمل  إن مل ئلد،شلةدن، 
ليلدددال ابن االسددداعهال إلدددان يف األعدددم دا ئ ددداء ادلعلدددول لددده، إئ ددداء لنيعدددم بددد، ا ئ ددداء وليدددد قدددريناني نلدددانياني، دهندددا  (5)لددديس وليدددد االسددداعهال

 دلد ائ أ ن  الفص، إذاق. اساعهال واحد يف األعم وإئ اءان للخصوصياني
ثيليددة إلددون ناعللدده اجلنابددة  اق لدداجلهعددة وابألللددة اخلاصددة، يفيددد الندددب، وهددو زليحمل  ه  ل ددناعل   إلددون    لدداق ثيليددة  ابن اغاسدد، زليحمل  ه:إلالنددولددك ان تفسددر  

 يدية.يوابألللة اخلاصة، يفيد الوجوب، ونن الواضح ان ال يء ياعدل باعدل حيلياته الال
ألش ننههددا بدد، اغاسدد، ندد  للنددان  وال إئ دداءق بنفسدده دب، لةندده لدديس بنفسدده اسدداعهال يف اجلددان  بددني الوجددوب والندد (اغاسدد،)واحلاصدد،: 
 يفيد ن  األوىل الوجوب ون  اللائية الندب. ،وقد تةوانن خصوص ناليت ادلاعلد ،قريناني سلالفاني

 رهبل إنشاء اجلامع ممكن، كتصوّ 
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 أو ليس هو هو. (5)
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ال ا ئ دددائي وا جيدددال اخلدددارجي ابن ا جيدددال مث ائددده أجددداب بنةدددان بلدددك اجلدددان  يف صدددورة قطددد  النظدددر عدددن اخلصوصددديات وددددرحمل  بدددني ا جيددد
اب جيدال العلهدي قدال )ولةدن دةدن أن يلدال: بعددم ادلدائ  ندن ذلدك أي داق،  ن ال   ر  حملدوئاخلارجي للنان  زلدال اندا ا جيدال ا ئ دائي دههةدن، 

دده ذهندده إالحمل إىل اللدددر ادل ددبل، والفددر  بددني ا جيددال ا ئ ددائي واخلددارجيحمل واضددح، دّئحملدده ئ ظددري ا جيددال العلهددي دددّن نددن ادلعلددوم أئدده دةددن تعلحملدد، ياوجحمل
جيحمل ال اللدددر ادل ددبل نددن لون دصدد،، وا جيددال ا ئ ددائي وإن إلددان إجيددالا خارجيحملددا نددن وجدده إالحمل أئحملدده يف هددنا ادلطلددك ئظددري العلددم، ئعددم األ ددر اخلددار 

 (1)دةن أن ال يافصحمل،  حد الفصلني، هنا يف ادللام(
 الطلب النفسي للجامع حمال دون إنشاء الطلب

)وأنحملدا  :بني الطلك ا ئ ائي دلال بنةان إرالة اجلدان  بده وبدني الطلدك النفسدي دلدال بعددم إنةدان إرالة اجلدان  بده –بدواق  –مث ائه دصحمل، 
دديهةن ننعدهأل ألئحملده يف حدا   عدني ا رالة النحملفسديحملة يف نسألة الطحمللك دّن قلنا إئحملده ندن ابب ا رالة ا ئ دائيحمل لون النحملفسديحمل دةدنلك، وإن قلندا إئحملده

ل أو ال، دال دةن أن يوجد بال دص،( الللك إنحملا راض ابلبحمل
(2) 

نا لعولة البلل إىل الوجوب ديها لو أندر اللائدد ال دباط ابلدنهاب لللةدر الفدالا الحاهدال تبييدت العددو ذلدم وإلدان أ :ودةن الاهلي، للطردني
ة االحاهددال( أو نندددوب )ل ددعفه جددداق( أو ائدده واجددك ألن اضددرار هنددوم العدددو إلبددرية أو نندددوب ألئدده ال اضددرار لدده بدد،  نددبللاق ائدده واجددك )للددو 

نل ددام  ا  ددّذا قدال واحلددال هدن  )اذهبدوا( دددال ريدك ائده يريددد الوجدوب ألن االحايداط يف ال ددؤون اخلطدرية نننحملد ،إلوئده رلدرل يويددت عدالشحمل غدري ضددار
 حاهال.خلطورة اااه، وان ضعت اال

 دبها لو قال البنه أذهك للهدرسة وهو نبلل ان ادلصلحة نلانة أو ال، دان بلبه هنا دعالق ئديب. داأن، :نا لعولة البلل إىل الندبأو 
 حتقيق حال املرتدد

بعددد ذلددك هددنا رل مث اشددة، ابئدده دةددن تعلددد الطلددك النفسددي ابجلددان  إلهددا يف ادلددبلل وأجدداب عندده ابن ادلددبلل نددبلل نسددالبلي ال حددا  مث 
 قال: )دّن قلدت: ندن ئدرق أئحملده دةدن أن يريدد شديئا ومل يعلدم أنحمل ادلصدلحة الةائندة ديده نلاندة أو ال، دحينئدن ًندر بده ندبلحمللاق يف الوجدوباجلواب، 

 واالساحباب إىل أن ياأنحمل، ويظهر له احلال.
علدم إندا راضاب ابلدبل أو ال، ئعدم يةدون تدرلحملل  ندن جهدة أئحملده هد، يبلدى قلت:  ن  أئحمله ًنر نبللاق، ب، هو ند  هدنا الوصدت الحملدنش الواقد  ال ي  

 دّئحملدده ال بددد وأن يةددون إنحملددا راضددياق  ،ال ابلنحملسددبة إىل احلددال ،دهددو ابلنحملسددبة إىل نددا سدديأيت نددن الاحملنددان ،بعددد ذلددك علددى هددنا الوجدده الحملددنش أنددر بدده أو ال
 (3)(ابلبل أو ال، داأن،

بددداق حددا إذا إلددان نددبللاق يف ئددوو ادلصددلحة واالددا نلانددة أو ال وذلددك ألن اللسددهة حاصددرة بددني أنددرين دائدده يف واحلاصدد،: ائدده لدديس نددبللاق ابلفعدد، أ
 دلوله اذهك للندب وإال دللوجوب. اق حني إلوئه نبللاق إذا قال البنه اذهك للهدرسة، دائه يف حا  ئفسه انا راضاب ابلبل أو ال، دان إلان راضي

  :صورتنينةان ذلك يف بوأجاب عن ذلك 
 صددورة )االلافددات( أي دداق )الةفلددة( عددن الوجددوب والندددب ابن غفدد، عددن ائدده يريددد ذهابدده للهدرسددة ندد  ننعدده نددن الددبل أو ال، اللائيددة:  :األوىل

دةدن  دّئحمله دةن أن ًنر ابلفع، ن  الةفلدة عدن اخلصوصديحملة، بد، ند  االلافدات أي دا، ألقال: )داأن، ،وذلك إذا ترلل يف ان ادلصلحة نلانة أو ال
لل دعال أي اق، دعليك ابلاأن، الاام(    وساأيت بعض ادلناق ات لةالنه، بذن هللا تعاىل. (4)أن يلال بنةان البحمل

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو 
ِة َساَعٍة قَ )): عليه السالمقال ا نام الصال   األنا  للطوسي،  ((ْد َأْورََثْت ُحْزانً َطوِيًًل َكْم ِمْن َصْْبِ َساَعٍة َقْد َأْورََثْت فَ َرحاً َطوِيًًل َو َكْم ِمْن َلذَّ
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 .323ادلصدر ئفسه: ص (2)
 .323ادلصدر ئفسه: ص (3)
 ادلصدر ئفسه. (4)
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