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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(46) 

 اً م مطلقاالضطرار ورد يف لسان الدليل كرافع للحك -2
ان )االضطرار( قد ورد يف لسان الدليل كرافع للحكم مطلقاً، فليس أخذه يف لسان الددليل خااداً ابدلي دة وأهدباىها كدي يقدال الثاين: 

ه ورود   ،كدون الردر ، كاالسد طاعة، هدرعياً   يف وألكل مدال الريدغ بصدباً عقلدي، فاذدو إنا كدان ادلقيدا  ابن االضطرار للمي ة وهبهها هرعي
ىر الددددليل، علدددى مدددا اخ ددداره ادلدددغها الندددائيه، فاذدددو ال فدددرظ مدددن لهدددة ورود االضدددطرار يف ظددداىر األدلدددة  دددني ادلي دددة والريصددد  دلكدددان يف ظدددا

 عمومات رفع االضطرار للحكم:
ي ْ ))ومنها: روايدة احلسدني  دن سدعيد عدن فعدالة عدن حسدني عدن يباعدة عدن أ   صدغ:  ََ  ََ ُ  ِ  ... َولَيْي َُّ الَّ َو قَيْد َأَحلَّيُ  ٌء ِمَّيا َحيرََّ  ا

 .(1)((ِلَمِن اْضُطرَّ ِ َلْي ِ 
ي ْ )): عليو السدالمومنها: ما لاء يف تفسغ اإلمام العسكري  ََ ٍَ  َفَميِن اْضيُطرَّ ِ ىَل  يُر َو يَو َرييْ َُ ٍَ َو  يَر و يِهِ  اْلُمَحرََّمياِغ َرييْ ََ ٍء ِميْن 

ًَُدى َو ال عاٍد َو اَل ُمْعَتٍد قَييوَّ  ََ  َِِمياٍ  فَيل ِ ْهَ َعَلْييِ  يف ِعْنَد َضُرورَتِِ  َعَلى ِ َماٍ   ِْ َميْن لَيْي ََ بِنَيِوٍّ َواَل ِ َماَمي ِ  َميْن لَيْي اٍل ِوْلَباِطيِل يف  ُيبُييوَّ
ََُّ َرُفوٌر َستَّاٌر ِلُعُيوِبُكْم أَييَُّها اْلُمْؤِمُنوَن رَِحيٌم ِبُكْم ِحنَي َأوَ  َياِء ِ نَّ ا َْ ِهِ  اأْلَ ََ  .(2)((الضَُّرورَِ  َما َحرََّمُ  يف الرََّخاءِ َح َلُكْم يف تَيَناُوِل 
ُ ))ومنها: ما لاء يف ك اب سليم  ن قيس ان رسول هللا خاط  اإلمام علي  قولو:  َُّ ََي َأِخ  ُكلََّما اْضيُطرَّ ِ َلْييِ  اْلَعْبيُد فَيَقيْد َأَوَحيُ  ا

 .(3)((َلُ  َوَأَحلَّ ُ 
 ال يبعد دعوى تواترىا إمجااًل  ل معموانً، لكنو حبالة إىل ت بع.االس فاضة  ل لعلو حّد والرواايت يف نلك تبلغ 

 وحديث الرفع أيضاً رافع
ييوا )): اددلى هللا عليددو والددو وسددلم ددل يكفينددا االسدد دالل حبددديإ الرفددع إن ورد عنددو  ٌْ اْ َطَيياُء َوالنِّْسييَياُن َوَمييا ُأْكِرَُ ِْ ِتْسييَع رُِفييَع َعييْن أُمَّيي

ٍْ  َعَلْيييِ  َوَمييا اَل يَيْعَلُمييوَن َوَمييا اَل ُيِطيُقييونَ  ِْ يف اْ َْلييِط َمييا َفْ يُيْنطَييْط ِبَ ييَف ييُر يف اْلَوْسَوَسيي يَيييَرُ  َوالتيََّفكُّ ََُْسييُد َوالطِّ َواَل  َوَمييا اْضييُطرُّوا ِ َلْيييِ  َوا
 كل مال الريغ حني االضطرار.هامل، كما ىو واضح، أل وىو  عمومو (4)((ِلَسانٍ 

 وال يثبت األحكام فكيف تثب ون لواه أكل ادلريصوب  و؟. ال يقال: حديإ الرفع يرفع األحكام كما ىو مفاد منطوقو،
كمدددا نىددد  إليدددو السددديد   واضدددعٌ و  إن يقدددال: ادلدددراد رفدددع حرمدددة أكدددل مالدددو الريدددغ  دددو، ال إقبدددات لدددواهه، ىدددذا إن   ذنددداق  مبدددً  ابذدددو رافدددعٌ 

 . الوالد
 صدق االضطرار متوقف على عد  كو   أكثر مفسد  -3

                                                           

 .177ص 3طهران، ج –لك   اإلسالمية الريخ الطوسي، ال هذي ، دار ا (1)
 .585قم،  – عجل هللا فرلو الرريفمدرسة اإلمام ادلهدي  عليو السالمتفسغ اإلمام العسكري  اإلمام العسكري  (2)
 ، احلديإ اخلامس عرر.702ىد، ص1415قم،  –سليم  ن قيس اذلاليل، ك اب سليم  ن قيس، دار اذلادي  (3)
 .50قم، ص –اإلسالمي احلسن  ن هعبة احلراين، حتف العقول، مؤسسة النرر  (4)
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أو فقددل:  (2)أوىل أو مسدداوايً دون كددون فعددل الخددر أوىل (1)م وقددف علددى كددون فعلددوأحددد القسدديمني االضددطرار إىل ادددظ ان الثالييث: 
إحدراه كوذدو أقدل مفسدددة والخدر أكثدر مفسددة( فيقدال اذددو معدطر إىل ىدذا )األقدل مفسدددة(  م وقدف علدى كدون تدرخ الخددر أىدم وأوىل أي
قدو  عددة إ در فاذدو ال  دوه دار أمر الطبي   دني قطدع يدد ادلدريني و دني ت ري ؛ أال ترى اذو لو(وال يقال: اذو معطر إىل ناخ )األكثر مفسدة

 ،م ددذرعاً ابذددو معددطر إىل قطعهددا إن ال يصدددظ االضددطرار عرفدداً وال هددرعاً وال عرفدداً عليددو مددادام الطددر  الخددر أقددل مفسدددة لددداً  لددو قطعهددا
 ت ريقو اإل ر.إىل  ل الصحيح اذو معطر 

( وعليددددو: فددددال  ددددد لصدددددظ عدددددم كوذددددو أكثددددر مفسدددددة مددددن قسدددديمو)واحلااددددل: ان )االضددددطرار إىل الردددديء  عينددددو( مدددد خون يف مفهومددددو 
االضطرار على )أكل ادلي ة( من إحراه كوهنا أقل مفسدة من الريص ، أو إحراه مساواة مفسدداا لدو ليكدون معدطراً للجدامع أو ألحدد ا 

 .على سبيل البدل
 يبل االستدالل دور 

أو مصادرة. توضيحو: ان االضطرار موقو  على عدم كوذو أكثر مفسدة فلدو كدان كوذدو أكثدر  : ان االس دالل  و دوريقد يقال ل 
مفسدددة موقوفدداً علددى االضددطرار )كمددا ىددو مفددروط ادلدددعي ان االضددطرار إىل ادلي ددة ىددو هددرعي وولهددو اهنددا مهددم والخددر )الريصدد ( أىددم( 

 (3)دار. ف  مل
 الضطرار م وقف على األ ية فاذو  دون كون حفظ مصلحة ىذا أىم أو دفع مفسدتو أىم فليس معطراً إليو. عبارة أخرى: ا

 واأل ية م وقفة على االضطرار إن لو كان االضطرار هرعياً )ك كل ادلي ة( فليس أىم فيجوه اق حامو. ف  مل
 م االضطرار  عدم كوذو أقل مفسدة.وّ تق وعلى اي فان االس دالل ال ي وقف على إقبات الدور  ل يكفي فيو قبوت

 (ِ الَّ َما اْضُطِرْرُُتْ ِ َلْي ِ )حمتملغ يف فق  
 :دون الطولية  ني االضطرارين معنيان كال ا يفيد العرضية احي مل يف ادلراد منه (4)(ِ الَّ َما اْضُطِرْرُُتْ ِ َلْي ِ )مث ان الية الرريفة 

 ني)فاذدو إنا كدان لدو خيدار آخدر تكوينداً وكداان م سداوي فيجدوه ىدو  عيندو يكدن لكدم خيدار آخدر تكوينداً أي    (ِ الَّ َما اْضيُطِرْرُتُْ )األول: 
وإن كددان أحدد ا أكثددر مفسدددة كددان معددطراً ل خددر خااددة(  ،كدان معددطراً للجددامع وعددغاً عقددالً    ددلمالكداً   يكددن معددطراً إىل ىددذا  عينددو 

فدذنا كدان نلدك كدذلك فيجدوه كدل منهمدا  منهما لو خيار آخر تكدويه ىدو اداحبو وقسديمو. وادلفروط ان ادلي ة ومال الريغ ادلريصوب كل
 طوليني. اعلى سبيل البدل فهما عرضّيان وليس

، وحيددإ كدداان معدداً  ددرمني فيجددوه ىددذا  عينددو أي ان   يكددن لكددم خيددار آخددر ترددريعاً ابن كددان الخددر  رمدداً  (ِ الَّ َمييا اْضييُطِرْرُتُْ )الثدداين: 
علدى سدبيل البددل فقدد الخدر ف ي منهما اخ ار فهو حالل لو أي يكون احملرم ىدو أحدد ا علدى سدبيل البددل واحمللدل أحدد ا  فذنا اضطر

 وللبحإ الة إبنن هللا تعاىل.  ا على سبيل هللا، فما اخ اره فهو احمللل.لّوه لو االضطرار إىل أي منهما، أحد  
 وصلى هللا على دمحم وآل  الطاَرين

ِلِ ، َوتَيَعطُّفاً َعلى جارِِ ، َلَقى هللَا َعزَّ َوَجلَّ )): عليو السالمام الباقر قال اإلم َْ َمْن طََلَب الدُّ ْيا اْسِتْعفافاً َعِن الّناِس، َوَسْعياً َعلى أ
َْ اْلَبْدرِ  َل ِْ َوَوْجُهُ  ِمْثُل اْلَقَمِر لَييْ  .324ص 6ال هذي : ج ((يَيْوَ  اْلِقياَم

                                                           

 ك  ريق اإل رة.  (1)
 كقطع اليد.  (2)
 لولوه: منها ان أحد الطرفني قبويت والخر إقبايت، ومنها: ان احلد األوسط   ي كرر إن ىو الولود اترة والعدم أخرى. (3)
 .119سورة األذعام: آية  (4)


