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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
 التزاحممباحث 
(31) 

 للمصلحة الثبوتيةاألمر ابالجزاء كاألمر ابألصل، اتبع  تتمة:
و للمصقققلاة ادلل مقققة،   قققو مقققان ِوزان تعلقققل الو قققوب ابأل ققق اص ِوزان أابقققو تعلاقققه ابدلوضقققوع احلاوبعباااارة أخااارى: 

ويف كقو  ،بوِ قابن ت قون يف أابقله وإال دلقا أ  وذلق  منهما ال بد  يه على مسقل  العدليقة مقن و قول مصقلاة مل مقة 
عققد ج  قق صو للوا ققب وققا هققو وا ققب، علققى سلئققار مققن يققر  ا  ئيققة   قق ص  قق ص وإال دلققا البسقق  الو ققوب إليققه  ودلققا ابقق 

تدر يقة لق ول  زمقن، كمقا يف ما حيمو ادلصقلاة ادلل مقةرلعولة(  ئاايل حال و ه ر ع الشارع يدج عن تشريع و وب 
وكمقققا يف بعققق   ،علقققى سققق  سقققبل علقققيهم السقققالمعقققة لقققد  األئمقققة وكمقققا يف األح قققام ادلول  اإلسقققالم،  لأو  األح قققام 

رغم و ول ادلصلاة ادلل مة  يه، ال بقد  رأيني  يها،على  عجو هللا  ر ه الشريفة لد  اإلمام ادلنئظر عاألح ام ادلول  
 ان يعول إلحد  و وج ست:

 وجوه عدم األمر مبا فيو املصلحة امللزمة
 له.األول: ان ادل لف ال يئام  
 له.الثاين: ان ادل لف ال يئاب  
 مه.فه  يئالثال : ان ادل لف ال 

 الرابع: اله ال يصو للم لف.
 .من األمر به اإلمام على لفسه أو على الناس مالعية تايةامس: اخل

 .كون ادلصلاة مئجدلة الحااو السالس:  
 لامتناانً ألن املكلف ال يتحم  

 ققاذا كققان ادل لققف ال يئامققو احل ققم، أط كققان  ققون  اقئققه رغققم كولققه يف حيطققة قدرتققه إذ لققو عجقق  عاققالو دلققا  -أ
ًو،  قان ادلقور ير قع اليقدير ع اليقد عنقه امئكي تعاو و ه لئ ليفه   عقن إاابقه رغقم و قول ادلصقلاة ادلل مقة  يقه  حينئق    نقا

ًو ودل امحة مصقلاة الئسقهيو، وققد ديثقو لق ل  هللااقاب هللا تعقار للمائقة ركعقة يوميقاو ماسقمة علقى  مخسقة ر ااو به وامئنا



 (991ه)2419مجادى اآلخرة  12السبت  ............................................ (التزاحم)االصول: مباحث 

2 

 

إال  ،ا أم قن ان يشقر عه هللا بدايقةوإال دلق ؛كقو سقاعة أربعقة ركعقات  القه رغقم و قول ادلصقلاة ادلل مقة  (1 وعشرين سقاعة
 اله ر ع اليد عن اإلااب تسهيالو.

 ي ون ادلأيت به مطاباقاو للمقأمور بقه اليقاو بعقد  ، اذا أم ن ذل  يف أابو الوا ب واب ، أم ن يف أ  اصج واب 
ادلقأمور أط  المئنقانللمقأمور بقه أوالو قبقو اللماال للغرض وهقو ادلقأمور بقه واقعقاو أو غقري مطقابل  االمئنان، غري مطابل

 قال يصق  كقالم الشقي  مقن مالزمقة الصقاة للمطاباقة والقه   ادلقأمور بقه،عليقه أط ما كان ينبغي أن ي قون  اإللبعاثيبه 
كلما  ابل ادلأيت به للمأمور به كان ابقايااو قهقراو إذ هقو ابقاي  ابلنسقبة للمقر الثقاين ال األمقر األول أط القه لقيس 

 ان اكئفى الشارع عنه تسهيالو ابلثالوط  ئأمو.زلاااو للغرض ادلل م األويل و 
 لوأو ألنو ال يتقب  

واما إذا كان ادل لف ال يئابله،  ان إلشاصج ي ون لغواو حينئ   وذلق  كقبع  األح قام ادلولعقة لقد  األئمقة  -ب
ِإنَّ َأْمااَراَن َصااْع     ، إضقا ة إر ان مثققو والقق ط تشقري إليققه بعق  الققروا ت عجقو هللا  ر ققه الشقريفأو اإلمقام ادلنئظققر 

م  َرزِينَاة  ْسَتْصَع   اَل ََيِْمل و  ِإالَّ َعْبد  م ْؤِمن  اْمَتَحَن اَّللَّ  قَاْلَبو  ِلْْلِميَاِن َواَل يَِعي َحِديثَاَنا ِإالَّ ص د ور  م   ٌَ  (2 (( َأِمينَاة  َوَأْحا
الئ ليقف  كقون  ولعقو ،الئ ليف ببع  االعئاالات أو ببع  األعمال أو ببع  ألواع ا هقال (3 منهولعو  يعم هلعله 

 .على قدر عاول ادل لفني، كما ذهب إليه اباحب الاوالني والعالمة اجمللسي أيضاو، هو من ذل 
 (4   اص،  اذا أتى بفاقدج  ابل ادلأيت به للمأمور به ل نه مل يطابل واقع ادلقأمور بقه ادلشقئمو علقى ذلق واما يف األ

  ليس ابايااو ابلنظر إليه،   الت الصاة إضا ية ال مطلاة.
 موأو ألنو ال يتفه  

دي قن أمقرج بقه وال يصق  إذ كيقف ينبعق    اله الخلفاص ماهيئه عليه ومصداقه إذا كان ادل لف ال يدركه واما  -ج
ل هو أابو موضوع احل م أم أ  اؤج، وعليه  اذا أتى ابلفاقد  اله ال يطابل ادلقأمور سواص أكان ادلئعل   (5 ضلو ما اهله

 ر به الواابو.به الواقعي وإن  ابل ادلأمو 

                                                           

 لقياة تاريباو. 56وليس ادلرال ابلساعة السئون لقياة بو يرال هبا الاطعة من ال من وتاسيمها بو ه آخر، وعلى ادلساواة   و ساعة  (1 
 .282قم، ص –السيد الشريف الرضي، هنج البالغة، لار اذلجرة للنشر  (2 
 من أمرهم الصعب. (3 
وحيق  كقان ادلقالع مقن قبلقه بقال  ،ا بلااظ الغرض أو بلااظ االلبغاص وشألية ا  ص ألن يؤمر به لوال ادلالع مقن  هقة ادل لقف ه ا الو ه ام (4 

 ع ر  ال ي ون عدم األمر حجة له وال ينفي   ئيئه احلاياية.
 إال إذا علم ادلصدان ولو وشري و هو ادلاهية. (5 
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 أو ألنو ال يصل إليو
وكققق ا  (1 ال يصقققو للم لقققف لوعقققاو  قققان تشقققريعه ي قققون لغقققواو حينئققق    –احل قققم  –كمققا القققه إذا علقققم ادلقققور ابلقققه  -ل

تشريع و وب ه ا ا  ص  اذا اتى ابلفاقد  اله وإن  ابل ادلأيت به للمأمور به ل نه ليس بصاي  إذ مل يطابل ادلقأمور 
علمققه مققثالو بضققياع ال ئققب ول ققن بعضققها  ه هققو، وو ققه عققدم وابققولهققو عليققه يف اللققوظ ا فققوظ علققى مققا بققه الققواقعي

 وإحران كثري منها وغري ذل .
 أو ملانع كالتقية

 ،أو شقر ه جعلى لفسه أو رعيئه، وكما قد ال ي كر أابو احل م قد ال يق كر  ق ص وقد ال ي كرج اإلمام تايةو  -هق 
 او واقعاو وإن كان ابايااو ظاهراو.اباياادل لف به  أييت ال ي ون ما 

 د مصلحة الحقةأو لتجد  
أابقو احل قم أو   ئقه لئجقدل مصقلاة الحاقة بعقدها  ي قون مقا أتقى بقه يف  عليقه السقالموقد ال ي كر اإلمقام  -و

 ال من الالحل غري اباي  بعد جتدلها.
علقى حسقب بعق  القروا ت  عليقه السقالمل ادلصلاة يف ل ع اخلمس مرتني زمقن اإلمقام ا قوال وقد ديثو له بئجد  

القققر ورلت مقققن القققه أو قققب اخلمقققس يف إحقققد  السقققنني مقققرتني  القققه سقققواص أكقققان مقققن ابب احل قققم الولقققوط والاضقققية 
تلققق  لقققو ت قققررت  والقققراخلار يقققة أو مقققن ابب الاضقققية احلايايقققة القققر كشقققف اإلمقققام عقققن مصقققداقها يف ذلققق  الققق من 

لنققا الشققارع ذلقق ، والققر حرمنققا منهققا يف ضققمن مل خيو   ادلصققلاة لثبققت احل ققم، ل ققن حيقق   هلنققا مالكققات األح ققام
له ،  اله ال  رن من حي  ادلطاباة للمأمور به وعدم ادلطاباة عجو هللا  ر ه الشريفاإلمام  احلرمان العام زمن غيبة

ولو  و  بني كوله مأموراو به
 .(3 أو بناو الاضية احلاياية (2 

 إشكال: عدم التشريع يف الصور الست إغراء ابجلهل
 ؟ الشارع به إغراص اب هو يف بع  الصور الساباة م أمرال ياال: ان عد

ال يئامو احل م خفقف الشقارع  وإذا كان أل و اله ،زرج عليه ياع وِ  (4 بسوص اخئيارج إذ ياال: كال  اله إذا كان
ًو، واما ما  اته من ادلصلاة ادلل مة  .عنه امئنا

                                                           

 إال يف بع  الصور. (1 
 أط والئياو. (2 

 أط مها  هئان والئ اعان. (3 
 كالصورة الثالية.  (4 
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 اجلواب: )التعويض( أو )التفضل( أو...
 .(1 وا مضى من  الئفضو على بع   اقديه قصوراو(  را ع يم ن ان ااب عنه 
الق ط الئق م بقه علمقاص ال قالم يف مثقو الق الزل والصقواعل واألوبئقة وادلصقائب القر  (الئعوي  ودي ن ان ي ون هو 

 ل نهقا ل لقت بقه امقا لاقالون  بيعقي وضقعه ،حتو ابأل فال والعج ة والصاحلني واألخيار شلن مل ي قن يسقئااها عاوبقةو 
( وقا ال عقني رأت وال اذن تعققت وال يعو ضققهم اقالوا ابن هللا   ،والفقا ر هللا تعقار أو لظقراو لعمققوم القبالص إذا لق ل للقق  ِ 

مققن ذلقق  ، ادل يققد حققني يدركققهلققب، ط  علققى قلققب بشققر وققا لققو كققان يعلمققه ذلقق  الصققال أو الشققي  أو الطفققو ل   رخطقق
و جبقق ص لققه ذط مصققلاة مل مققة امققا لعققدم حتمققو ادل لققف أو لعققدم ،   قق ل  يف ادلاققام  ققال أيمققر  ابققو احل ققم أالققبالص

ادلصقلاة ادلل مقة عو ضقه يف   اتئقهإلراكه و همه له أو لعلمه بعدم وابوله إليه أو للئاية أو غري ذل  شلا سبل، وحيق  
 .الدليا أو اآلخرة ال ابدلعالل ادل ا ئ بو وا ال ياارن به

قققو إذا كقققان  هققق ا كلقققه إضقققا ة إر إم قققان ان أيمقققر الشقققارع اب ص قققو وابقققوالو إليقققه، كمقققا و قققدً القققه  رة أمقققر اب صِ 
ة  قا اْراَبن  ك الِ  َتِقاي     واضااو للم لف، لون ا ص قو إذ مل ي قن واضقااو كقق ٌَ  قو ض إليقه  القه  وذلق  أللقه لقو (2 ((الصَّا

 ان اخلمس ركعات أكثر ماربية من أربعة  رياها الوا بة!مثالو سري  
 .  ئدبر.ابلئط هرأو أحوط كما أمر  (3 أو ل ابلغرضص و إذا رآج و رة أمر اب 

 اجلواب عن إشكال ان كل ما ذ كر جمرد احتمال
 ؟ال ياال: ال يعدو ذل  كله كوله احئماالو 

إذ ياققال: حقق  لققو سققلمنا الققه رلققرل احئمققال، ومل لابققو األمثلققة السققاباة وال غريهققا شلققا هققي ليسققت ابلاليلققة، ل نققه 
 –والقر ي قون إذ  سقرها ابدلطاباقة  ققدس سقرجئي، وي في االحئمال لنفي ادلالزمقة القر العاهقا الشقي  احئمال عاال
كو مأيت به إذا كان مطابااو للمأمور به  هقو ابقاي  قهقراو،  نجيقب ابن ادلالزمقة ال تقئم إال بنفقي تلق   –بناص عليها 

مققا ذ كققر ال خيلققو مققن إشقق ال ال خيفققى االحئمققاالت، لعققم لققه ان ياققول:  هققو ابققاي  ظققاهراو  ئققدبر و مققو  ققان بعقق  
 ولعلنا ل مو الحااو ذل . ،كما ان بعضها مند ع  ،على اللبيب

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

                                                           

 (.72را ع الدرس   (1 
 .265ص 3 هران، ج –ثاة اإلسالم ال ليين، ال ايف، لار ال ئب اإلسالمية  (2 
 لظري إ رائه العاد مع الطبيب على صلاظ العملية ال على أابلها. (3 
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ِء    :عليه السالمقال اإلمام علي  ٌَ س وس وا ِإميَاَنك ْم اِبلصََّدَقِة َوَحصِ ن وا َأْمَواَلك ْم اِبلزََّكاِة َواْدفَاع وا َأْمَواَج اْلَب
 . ((َعاءاِبلد  

 .495هنج البالغة: ص


