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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(66) 
 ء في سعة الوقتلو نهى الزوج زوجته عن الوضو  فروع تمرينية:
 .(1)تاً حلقه يشكل احلكم بالصحة(: إذا هنى الزوج زوجته عن الوضوء يف سعة الوقت وكان مفو  قدس سره)قال صاحب العروة 

و)قال يف التنقيح: الصحيح احلكم بالصحة ألن احملرم على الزوجة حينئٍذ تفويت حق زوجها واما عملها فهو مملوك هلاا، وال رارم مان 
 .(2)ويت، ألن األمر بالشيء ال يقتضي النهي عن ضده، بل هذه العبادة ضد عبادي حمكوم بالصحة بالرتتب(جهة استلزامه التف

 وجوه تصحيح وضوئها
 ميكن تصحيح وضوءها إضافة إىل الرتت ب الذي ذكره، بثالث وجوه أخرى هي ما سبقت: أقول: 

 التصحيح باملالك.الوجه األول: 
جتماااا األماار تبعاااً ملااا فصاالناه ماان إمكااان إ ل الراباام ماان التصااحيح بقصااد األماار اقهشااائي والقاااهوييف احلاا مااا اخرتهاااهالوجههه النههاني: 

، فهاذا الوجاه مصاحح للوضاوء والعباادة حا  بنااء الطلاب الفعلاي والبعا  وإن مل ميكن ذلك يف مرحلةالطلب القاهوي  مرحلةبالضدين يف 
 .على اقتضاء األمر بالشيء النهي عن ضده

مااا هااو رتبااة مقاادم علااى الرتت ااب باال هااو فوقااه ماان االلتاازام بصااحة  لااب الضاادين )دون  لااب ا ماام بينهمااا( ابتااداًء، لههث: الوجههه النا
 وذلااك ألن الرتت ااب يتضاامن تقااارن الطلبااني فااان أمكاان بقاااءً  (3)وتوضاايحه: ان ماان التاازم بصااحة الرتت ااب ال مناااز لااه ماان االلتاازام  ااا ذكرهاااه

وتوضايحه: ان الرتت اب هاو األمار بااملهم علاى تقادير عصايان األهام أو األمار باملوس ام علاى تقادير  ،اً أمكان حادو  ومعلقاً علاى حادوث أمار
، وحينئاٍذ فاان كما هو مأمور باألهم ألن أمره ال يساق  بالعصايان  باملهم أو املوس م اً ففي حني العصيان فاهه يكون مأمور  ،عصيان املضيق

اآلخوهد، فإذا صح ا مم بني الطلبني و لب الضدين مرتتباً على العصيان، صاح ا مام بينهماا األمر باألهم يطارد األمر باملهم كما قاله 
إذ حماذور الرتت اب  ؛ابتاداءً  ،ابتداًء بان يوجه املوىل األمر باملضيق واملوس م املتضادين هظراً للعجز عن ا مم أو باألهم واملهام يف وقات واحاد

فإذا قيل باهه ممكن فهو ممكن حدو اً كما هو ممكن  ،امليهإهفسه يف االبتداء بتوجيه األمر إن كان هو  لب الضدين وصححناه فاحملذور 
 هذا.ومعلقاً على العصيان، بقاًء 

 مالحظتان حول كالم التنقيح
ه، وأماا ولكن يبقى ان تعليقة التنقيح ال تتطابق مم كالم العروة إذ ان كالم العروة حول هناي الازوج زوجتاه عان الوضاوء ولاذا أ اكل فيا

لاه باان األمار بالشايء ال يقتضاي النهاي )ال اهنا هناها عان الوضاوء( فعل  ما لو أمرها باالستفراش التنقيح فنقل الكالم إىل صورة أخرى وهي 
عن ضده وهو صحيح لكنه ال رب  له جبهة استشكال العروة إذ كالم العاروة عان هنياه هلاا وان النهاي يف العباادة مقاتٍا للفسااد، فكاان ال 

وان هناى املاوىل  التفصايلواماا بادعااء  ،، اما بإهكار املبىن وان النهي عنها غري مقتٍا للفسادبوجه آخر د من اقجابة على هذا اق كالب
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وج مقاادمي إذ لااي  لااه ان ز تفصاايل آخاار وهااو ان هنااي الاابااالقول بوامااا  كااذلك،احلقيقااي مقااتٍا للفساااد أي ماان بيااده التشااريم ولااي  الاازوج  
احملارم املقادمي وقاد مام النفساي ه حاق االساتفراش فينادرج يف تا  تازاحم الواجاب عل  ا هو فعل هلاا إال مان جهاة تضاييينهاها عن أي فع

 ولعل حتقيق ذلك يأيت الحقاً إذا  اء اهلل. إىل ان النهي املقدمي ال يقتضي الفساد. البعاذهب 
ملكااً هلاا إذ ال يكفاي  ارد كاون عملهاا ملكااً هلاا  كاذلكواملكاان   مث ان كالم التنقيح، لكي يتم، ال بد من فرض اهه افرتض املاء أيضاً 

أي مااا يسااجد عليااه باال الفضاااء الااذي يشااغله يف قيامااه  مغصااوباً أو املاااء أو املكااانهفسااه إذ ال فااريف يف بطااالن الوضااوء بااني كااون العماال 
 فتدبر. ،(1)وقعوده

 لو صلى النافلة وقت تضّيق الفريضة
ق الفريضااة فالظاااهر الصااحة، وإن كااان آياااً بتفوياات الفريضااة، لااو صاالى النافلااة يف وقاات تضااي  الفاارا الثاااي قااال الساايد األ) األكاا : )

فاان األمار باه ال  –بناًء على املضايقة يف القضااء  –وهظري ذلك ما لو صلى النافلة وعليه قضاء فائتة ، وميكن بناء احلكم فيه على الرتت ب
 هبا على حنو الرتت ب. مينم األمر

قااال يف التنقاايح: لااو التزمنااا بالضاايق يف الفوائاات وقلنااا بالضاايق التحقيقااي العقلااي املنااايف لال ااتغال بالنافلااة وحنوهااا مل يرتتااب علااى ذلااك 
بصاحته بالرتت اب، عدم مشروعية النافلة أبداً، فليكن املقام مان بااب التازاحم، فاإذا عصاى األمار بالفورياة يف القضااء جااز لاه التنفال وركام 

 (2)وإن كان قد عصى بتأخري القضاء(
 والتصحيحات الثال ة االخر جارية ههنا أيضاً.

 قتضائيقتضائي ال يزاحم اإلإمعنى ان الال
الواجاابإ إذ باااب: بااان النافلااة ال  ليساات بواجبااة فكياا  زا ااتوالنافلااة مسااتحبة و  ،قتضااائيقتضااائي ال ياازاحم اقإوال يتااوهم ان الال

لكليهما  لكنهما مم ذلك متزا ان إذواجب، كما ان الواجب املهم ال يزاحم الواجب األهم فان كليهما مرجوح بالنسبة لألهم، تزاحم ال
 فيقدم األهم إذاً وهو الواجب كما هو واضح. على ما ذكرهاه –مالك ولكليهما أمر ترتيب أو إهشائي قاهوي 

امااا املسااتحب فواجااد و واجااد لتسااعني درجااة منهااا فاملهاام وامااا ة درجااة ماان املصاالحة ويوضااحه أكثاار: ان الواجااب األهاام واجااد مااثاًل ملائاا
إال ان معاىن التازاحم هاو وجاداهنما  ،لستني درجة، فاألهم راجح على أي تقدير ولي  لواجب آخر ان يزا اه كماا لاي  للنافلاة ان تزا اه

وهاذا  ،مهمااً كاان أم مساتحباً أو اساتحباباً يتوجاه لرخار  جوبااً للمالك فإن رجح أحدمها على اآلخر فااألمر موجاه لاه فاإن عصااه فااألمر و 
قتضااااائي م اقيقااااال ال ياااازاح   عناااادماهااااو معااااىن التاااازاحم، ومنشااااأ التااااوهم ايلاااا  بااااني التاااازاحم اللغااااوي واالصااااطالحي إذ األول هااااو املااااراد 

عاان تضاايق القاادرة ماام احم أي لكليهمااا مااالك امااا الثاااي فهااو املااراد بكوهنمااا ماان باااب التااز  ،قتضااائي أي ال يدفعااه وال يتغلااب عليااهإبالال
هلما على مبىن  لب الضدين واهه ال فريف بني احلادوث والبقااء( فاإن عصااه  إذا كان أحدمها أهم فاألمر موجه له فق  )أوامتثاهلما معاً، ف

 أو يئ  وج ه األمر للمرجوح الواجب أو للمرجوح املستحب. فتدبر جيد..
 اهرينوصلى اهلل على محمد وآله الط
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