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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(45) 

 عمناقشة مع املستند: تزاحم الظررين على أنوا 
املالإ   ريإع عإوو أو  عإوو ر إدور عإاآال أو آآإال لعإنيل ألإري رإال الريإعر لعإدم االضإطرار ولإو  اد الإ من عإن  ه  ل إذ  يرد على قوله: )فإنن    ولكن 

ر ألدللإإة  فإإي ال إإرر   بذلإإه الئائإإد عإإن   إإري األرإإر رنإإو    إإدر ال إإرر الإإوارد عليإإه ا إإه ال إقإإال  لإإه  1)مثإإن امل إإريّ إالل إاا لإإان   إإدر ي إإرل عالإإه فإإال ييعإإنيل
أو  وضإرر  ذلإه املإال الئائإد علإى الإ من عليإه قلإياًلر لري نإا   2)ال من و  در ال رر الوارد عليه يف ألله امليية، ف إد يوإون ضإرر ألإري املييإة عليإه لبإعاً آإداً 

 مل ييعني أحدمهاّ  3) عم لو لساوى ال رران   ذله املال، وقد يوون األرر ابلعو  فبالعو ّر اًل فال ش  حينئٍذ يف لعنيل  ل  لة الئايدة امل رة
 االستدالل لرتجيح أكل امليتة على أكل مال الغري:

ر أل له أ يح للم طرل  نصل ال رآن دون ألري رال الريع، فهو إن لإان ر إطرلا لبإاح لإه املييإة لاملإذللى   وارا قوله: )وقد يرآلح ألري امليية  ري يعنيل
 فيوضيحه:   4)ء رنهما  ن مل يون ر طرلا فال يباح له شيفال يوون ر طرلا إىل رال الريع، وإ

 ها فليس مبظطر ألكل الغصبأكل   بيح للمظطر للميتة  حيث أ  
ام  الَ  َعَليأاد  َوقَادأ َفصَتاَل َلك ام )يف قولإه لعإاىل: اسي ناء امل طر وإابحإة املييإة وهعهإا ورد ا ه  مَتاا َحارَتَم َعلَايأك مأ َوَماا َلك امأ َأالَت َْأك ل اواأ ا َتاا ر ك اَر اسأ

ااط ر رأإ أ إ َليأااد  إ   آإإائئ لإإه  إإنص اكيإإة الورجإإة فإإناا آإإا  لإإه أللهإإا فلإإي   فأللإإهوعليإإه: فإإناا اضإإطر إىل ألإإري املييإإة أو الإإدم أو حلإم ا نئيإإر   5) الَت َمااا اطأ
 ر طراً للريصب وألري رال الريع فال جيو  لهّ

رم ررإإرو   عإإدم االضإإطرار فإناا اضإإطر آإإا  لإإه ويب إإى الريصإب علإإى حرريإإه  قإإال  دليإإري واحلاصإري: ان الريصإإب  إإرم رطل إإاً وألإإري املييإة  إإ
 حترجه رن هع ل ييد له  صورة عدم االضطرارّ

 اجلواب: هو مظطر ألحدمها أو للجامع ال خلصوص امليتة
املييإة، فإال يرإمله  إصل ال إرآن،  إري هإو ر إطرل وأآاب املوىل النراقي عن ال   إ)وفيه: أنل رع إروان ألري رال الريع ال  سللم أ لإه ر إطرل إىل 

ار اب مجاع وال رورة  إىل أحد احملرلرني، فيباح أحدمها خمعل
(6 ّ 

ال  رإإع فإإرو ا إإهولوضإيحه: ا إإه ر إإطر للالإإارع ال إىل ألإإري املييإة ف إإا فا إإه إاا لإإان علإإى وشإ  ااإإالح ولإإان أرارإإه قعارإإان أحإدمها للريإإع )
  7)أو االعيبإإاري نئيإإر رإإ اًل ولإإان هاللإإه ينإإدفع للإإري أحإإدمها فا إإه ر إإطر ألحإإدمها أو ف إإري للالإإارع اال يئاعإإي  واكخإإر حلإإم خ وآإإهٍ  يرضإإى لللإإه

 اليخيع ع اًل  ينهماّ ا ور ي 
و عبإإارة أخإإرى: ان الإإذي يإإدعي االضإإطرار أللإإري املييإإة خاصإإة إةإإا ينظإإر  عإإني واحإإدة لإإاألحول، ارإإا الإإذي ينظإإر  عينإإني ويإإرى األرإإر علإإى 

خاصإة لي إال ر إطر للالإارع أي ألحإدمها علإى سإبيري البإدل ال إىل هإذ  )املييإة   هإذا الرإخص هو أي  صورله الولليإة فا إه يإدرح ان صورله لما
 الررلع فحينئٍذ  نظر أللري رال الريع فنرى ا ه هع ر طر إليه! ااب ه إاا آول ه

 ة، ال يف قولهّ عبارة اثل ة: االضطرار أللري رال الريع هو يف عرو االضطرار أللري امليي
 مناقشة اجلواب: االططرار للميتة شرعي وللغصب عقلي، فهما طوليان

                                                           

  44ّراآع الدرس )  1)
 لما لو لا ت ريعفنة آداً ر الًّ   2)
 أو ل اراب مبا يعد عرفاً لساوايً إال لو احيمري لعيني أحدمها فيد رّ واحلاصري: ان ال ررين لو لئامحا فهما على أ واع فالحظّ  3)
 22ّص 15 حياء الرتاث إ قم، ج عليه السالمأمحد النراقي، رسيند الريعة، رؤسسة آل البيت   4)
 3ّسورة املائدة: آية   5)
 22ّص 15 حياء الرتاث إ قم، ج عليه السالمأمحد النراقي، رسيند الريعة، رؤسسة آل البيت   6)
 )أحدمها  أو )الطعام ّ  7)
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الفإإإر   إإإني االضإإإطرارين ابن االضإإإطرار للمييإإإة شإإإرعي وأللإإإري رإإإال الريإإإع ع لإإإي، والإإإ  ألن االضإإإطرار  :ولوإإإن قإإإد يإإإورد علإإإى احمل إإإ  النراقإإإي
ااالَت ل غَاااريأ  الَ  ب اااد  )مي: رإإإأخوا يف لسإإإان الإإإدليري ابلنسإإإبة للمييإإإة و ظائرهإإإا لإإإنصل ال إإإرآن الوإإإر  تَاااة  َوالأااادَتم  َوزَأااام  اخلأ نأز يااار  َوَماااا أ ه  ح رَ َماااتأ َعلَااايأك م  الأَمياأ

ت مأ َوَماا ر ب ا يَة  َوالنَتط يَحة  َوَما َأَكَل السَتب ع  إ الَت َما رَكَتياأ ق وَرة  َوالأم تَاَردَ  َم َح َعلَاى النصص اب  َوَأن َوالأم نأَخن َقة  َوالأَموأ اال الأيَااوأ ْأاَلم  َرل ك امأ ف سأ أَل ام واأ ا  تَاقأس  َتسأ
اات  عَ  َمأ َملأاات  َلك اامأ د يااَنك مأ َوَأ أ َم َأكأ ن  الأيَاااوأ َشااوأ َأ ه مأ َوا اان د ياان ك مأ فَااَم َوأَشااوأ يَن َكَواار واأ م   َ ااَمَم د ين ااا َفَماان  يَااس َس الَتاا سأ اايت  َلك اام  ا   َ  َوَرط  لَاايأك مأ ن مأَماا

ايمل اطأط رَت ِف   ََو اورل رَتح  اَر م َتَجاان ّل   َ   أ  فَا  نَت اَلَ  ََياأ عوإ  الريصإب الإذي مل فإناا أخإذ يف هإاهر لسإان الإدليري لإان اضإطراراً شإرعياً،   1) ََمأَمَصاة  
 يؤخذ االضطرار يف هاهر لسان الدليري جمو اً لهّ

اَتطَاَع إ َليأاد  َساب يم  )وال   ظإع رإا الإر  املإع ا النإائيال يف االسإيطاعة الرإرعية يف قولإه لعإاىل:  ااص الأبَايأات  َمان  اسأ َ  َعلَاى النَتاا   ح  فاهنإا،   2) َول 
وآإإوب أداء الإإدين إا مل لؤخإإذ    فيهإإا الإإئاد والراحلإإة رإإع اهنإإا ال لرإإرت  يف الع ليإإة، عوإإ شإإرت  أعلإإى رإإا رأى، اسإإيطاعة شإإرعية ال ع ليإإة ولإإذا 

لحإإ  لعنإإد اليإإئاحم  إإذل املإإال ألداء الإإدين علإإى  ذلإإه  الإإبع  ولإإذا قإإدم ،ال إإدرة واالسإإيطاعة عليإإه يف لسإإان دليإإري شإإرعي فهإإي اسإإيطاعة ع ليإإة
فإان املإراد  سإيطيعاً ع إالً الواآد لررائطه اكن ألن وآوب أداء الدين عليه رعاللئ شرعي عن االسيطاعة الررعية فلإي  مبسإيطيع شإرعاً وإن لإان ر

 هبا االسيطاعة اليووينية احلاصلة حىت رع الردع الررعيّ
دليإرٍي وإويئ  عنإد االضإطرار، فاالضإطرار الإول  لإه إةإا  حإرام ومل يإرد يف لفإظ   وهصإبهفيمون ان ي ال  نظع  عن االضطرار وان ألري رال الريع 

عوإ  املييإة فإان الرإارع آول هإا لإه عنإد  ،املييإة ووإويئ الرإارع لإه أللهإا عنإد االضإطرارهو الع لي ولي  مب طر ع اًل للريصإب رإع إروإان أللإه 
 ّإىل امليية شرعاً، فهو ر طرممنوع عنه االضطرار، والريصب حرام 

الريصإإب ، وارإا إليهإإا إااً الريصإإب حإرام، فأ إإت ر إطر وحيإ  ان و عبإارة رإوآئة: ان الرإإارع قإال رإإا  صلإله )املييإإة وإو  لإإ  عنإد االضإإطرار  
 ف د حرلره الرارع رطل اً ومل جيول    لفظ يف صورة االضطرار، فهو آائئ رع االضطرار ع اًل ورع وآود امليية ال اضطرار ع الًّ

علإى الع لإي فإناا آإا  لإه ألإري املييإة ابالضإطرار الرإرعي   3)فهذا هو الفار   ني االضطرارين الذي لإا   إه قإوليني في إدم االضإطرار الرإرعي
 ّ ري حىت رع عدم وويئ  شرعاًّ فيأرري  طر ع اًل حينئٍذ أللري الريصبفلي  مب

 رَد املناقشة
 لون هذا ا شوال هع اتم لوآو  عديدة:

 االططراران واقميان، وال يوجد اططرار شرعي -3
ا ليسإإت شإإرعية لوضإإوح ا إإه ال ان االضإإطرار، ولإإذا االسإإيطاعة وهعمهإإا، وان اخإإذ يف هإإاهر لسإإان الإإدليري إال اهنإإ األول: ا إإه يإإرد عليإإه لإإ ىً 

 ح ي ة شرعية يف هذ  العناوين و ظائرها  ري املراد رعا يها مبا هي هي، واحل ي ة الررعية خالف األصري وعلى ردعيها عهدة ا ثباتّ
 ألخذها يف لسان الدليري: رشرعيةو ظائرمها  و عبارة أل ر لفصياًل: يرد على دعوى ان االضطرار واالسيطاعة

العيإإال ا إإارآي ال لالضإإطرار الرإإرعي أو هإإع  احل ي إإي لفإإاو روضإإوعة ملسإإمياوا ال بوليإإة الواقعيإإة، فاالضإإطرار روضإإوع لالضإإطرار أواًل: ان األ
وعليإإإه: فاالضإإإطرار الإإإواقعي هإإإو الإإإول  أللإإإري رإإإال الريإإإع،  ،وان  سإإإبيه رعإإإه رإإإن وآإإإه أو رطلإإإ لعييإإإال أو لعيلإإإال آخإإإر  وضإإإع إاا ادعإإإي ا إإإه وضإإإع 

هو الول  أللري املييإة فوإال االضإطرارين فإرد رإن أفإراد االضإطرار الع لإي وال وآإود ملإا يإدعى  )املأخوا يف لسان الدليري  الواقعي ولذل  االضطرار
 ا ه االضطرار الررعيّ

االضإإطرار فاالضإإطرار واالسإإيطاعة وهعهإإا حتمإإري علإإى العرفيإإة فألإإري املييإإة جيإإو  رإإع  فاأللفإإاو حيإإ  لا إإت رل إإاة للعإإر  لوإإن   ،اث يإإاً: سإإلمنا
ااط ر رأإ أ إ َليأااد  )املرإإار إليإإه يف اكيإإة  إإإ العإإريف  لمإإا ان ألإإري رإإال الريإإع جيإإو  رإإع االضإإطرار العإإريف، فوالمهإإا يف عإإرو اكخإإر ال يف قولإإهّ   إ الَت َمااا اطأ

 وصلى هللا على دمحم وآلد الطاهرين          وللبح  ليمة إبان هللا لعاىلّ
را ، ي م  َقدأ َعَجَز َمنأ َلَأ )): عليه السالمقال ا رام الصاد   ر  ي سأ را  َول ك لَ  ع سأ ا  َول ك لَ  ن مأَمة  ش كأ  دَت ل ك لَ  َبَمء  َصْبأ

َا يَاقأب ض  َعار ياَتَتد   أ نَاوأَسَك ع نأَد ك لَ  بَل يَتة  َوَرْ يَتة  ِف  َوَلد  َأوأ ِف  َمال  فَ  نَت الَتَ إ َّنَت ل َو اصأْب  بَاَتد  ل يَاباأ َركَ َوه  َرَك َوَصباأ    ش كأ
 361ّ: صصلى هللا عليه واله وسلمحتف الع ول عن آل الرسول 

                                                           

 3ّسورة املائدة: آية   1)
 27ّرة آل عمران: آية سو   2)
 أي را اضطررت إليه شرعاً، فأفعلهّ  3)


