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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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 

(47) 
 االضطرار العقلي ِوزانو ِوزان الشرعي -4

هذذ ا الو،ذذه، الذذه علذذى العوذذ  ألذذن الو،ذذه األول والذذ ا ألللصذذه ان االضذذطرار الضذذرعي إعذذا ألر،عذذه إ  االضذذطرار الع لذذي أا مجااال وإ
، ال ح ي ذذذة  ذذذرعية يف االضذذذطرار والذذذه،ذذذوهرع يعذذذون إ  الذذذه ال اضذذذطرار  ذذذرعيا  يف ان كليهمذذذا ألذذذرآة لالضذذذطرار الذذذواقعي، و هذذذو أل لذذذه  األذذذا ، 

ألصذذطلا االضذذطرار الضذذرعي خيهذذو ال ا لذذي عذذن الع لذذي ألذذن حيذذال ،ذذوهرع وآطرع إ  كال ذذا ألذذرآة لالضذذطرار بعبذذارة أخذذرو  لذذو اسذذ عم  و 
 .(1)خيرا،ع ألا سبق إعا الفرق يف احلاكم واله الضرع أو الع   الواقعي

رض ثبوتذذذه ، بعذذذد خيذذذألذذذن حيذذذال اقطر امل صذذذونة يف امل ذذذام وأألذذذا هذذذ ا الو،ذذذه خيمللصذذذه  ان االضذذذطرار الع لذذذي هذذذو كاالضذذذطرار الضذذذرعي
خيالذه لذو كذان  ذرعا  أو ع ذال   د بعدم كذون ال سذيم حذالال   رعا ( أل ي  أو ، وان كليهما )أا االضطرار إ  ه ا بعينه ع ال   ات   واخ الخيه عنه

ال اضذطرار بذ   (،ائزا  ملا حت ق االضطرار إ  ه ا احملرم بعينه )كأك  املي ة ألع كذون ال سذيم هذو معاألذه احمللذ  لذه برضذا لذاحبه ولذو بذ من  
)خيوذان كال ذا حراألذا   هذ ا  ذرعا  و ا  لذو كذان مرألذا  األذا و  له )أك  املي ة( بنظر الضارع والع   )بعذد ان كذان هذو حراألذا  وقسذيمه حذالال (

ذذز خيالذذه إ ا قيذذ  ب ا ذذق االضذذطرار  ذذرعا  إ  هذذ ا )املي ذذة( خيذذال بذذد ألذذن ال ذذول ب ا ذذق االضذذطرار ع ذذال  إليذذه أي ذذا ، لفذذرض ان املعع ذذال (  ج 
أا  –، وهذ ا كلذه بنظذر الع ذ  احلذاكم ب اعذدة املال ألذةكما ان املعج ز الضرعي كاملعج ز ال وويين،   بنظر الضرعالضرعي كاملعج ز ال وويين، 

 جمذذو    ذذا خيذذال لذذو  أكذذ  ال سذذيم )امل صذذوب( ،علذذى ألبذذق ال ائذذ  ابن االضذذطرار املذذأخو  يف لذذاهر الذذدلي  ألكذذ  املي ذذة –ال سذذوية بينهمذذا 
ع ذذذال ، خيومذذذا ا لذذذز  ا  )امل صذذذوب( ع ذذذال  ا لذذذز هذذذ ا )املي ذذذة( ع ذذذال  وكمذذذا ا لذذذز هذذذ ا )املي ذذذة(  ذذذرعا  ا لذذذز  ا   لوولذذذه مرألذذذا   ا   ذذذرع

 )امل صوب(  رعا ؛ و لك لظرا  ل اعدة املال ألة ألن الطرخيني.
 حية املشروط ابلقدرة العقلية على املشروط ابلشرعيةكالم النائيين عن مرجّ 

ألذذذن املر،اذذذات كذذذون أحذذذد ا ألضذذذروما   ان املذذذ  ا النذذذائيين  هذذذس يف عذذذال االسذذذ طاعة إ  ا ذذذا  ذذذرعية وع ليذذذة وال ذذذزم ابن توضااايحو:
املضذذروط ابالسذذ طاعة الضذذرعية، وهذذو ألذذا إ ا أخذذ ت االسذذ طاعة يف لذذاهر الذذدلي ، أل ذذأخر عذذن  ابالسذذ طاعة الع ليذذة واقخذذر ابلضذذرعية وان

، أا ان املضذروط ابالسذ طاعة الضذرعية ال يوذون  ذرمه )وهذو ال ذدرة الضذرعية( أل ا  ذا  إ ا تذزاحم م بهوموو  املضروط ابالس طاعة الع لية
ال يوذذون قذذانرا   ذذرعا  ألذذ ال  علذذى احلذذع ألذذع تزايذذه ألذذع أناد الذذدين املضذذروط ابل ذذدرة املفذذروض حصذذو ا خيذذألذذع املضذذروط ابالسذذ طاعة الع ليذذة 

 قال   ،الع لية
تر،يا ألا ال يوذون ألضذروما ابل ذدرة الضذرعية علذى ألذا يوذون ألضذروما اذا، واملذران ألذن ال ذدرة الضذرعية  "االألر ال اين" ألن املر،اات،)

ق ابل ذذذدرة يف لفذذذ  اوطذذذاب. والسذذذر يف تذذذر،يا ألذذذا ال يوذذذون د امل عل ذذذهذذذي ألذذذا إ ا اخذذذ ت يف لسذذذان الذذذدلي ، كمذذذا يف احلذذذع وأأل الذذذه  ذذذا قي ذذذ
هو ان ال   املضذروط اذا يصذلا الن يوذون تعجيذزا ألولذومل عذن املضذروط اذا، حيذال ألضروما ابل درة الضرعية على ألا يوون ألضروما اا، 

إن و،وبه ا يون ألضذروما بضذرط سذوو ال ذدرة الع ليذة، واملفذروض ا ذا حالذلة خيذال ألذالع ألذن و،وبذه، وألذع و،وبذه اذر  ألذا كذان ألضذروما 
إ ا ا يوذذن قذذانرا  ذذرعا ا لذذس، الل فذذاد  ذذرط و،وبذذه، ابل ذدرة الضذذرعية عذذن حتذذه سذذلطاله وقدرتذذه  ذذرعا، للذذزوم لذذر  قدرتذه يف  لذذك، خيذذ

 وهو ال درة.
                                                           

 (.45الدرس ) (1)
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واحلال   ان ألا يوون ألضذروما ابل ذدرة الع ليذة يصذلا ان يوذون ألعجذزا ألولذومل عمذا يوذون ألضذروما ابل ذدرة الضذرعية، الن و،وبذه ال 
 (1)رط و،وب الوا،س االخر(ي وقي على أ يد ألن ال درة الع لية احلاللة ابلفرض، وألع ال عجيز املولوا ا ي ا ق  

 (1)جاٍر يف االضطرار الشرعي والعقلي (2)ونظريه
 لك ي ال يف امل ام وهو االضطرار أا ان االضطرار األا  رعي واألا ع لي والضذرعي هذو املذأخو  يف لذاهر لسذان والضاهد  ان ل   

 .والع لي ألا ا يؤخ  خييه ب  ا رتمه الع   كأناد الدين ،كاملي ة  (4)(ِإالَّ َما اْضُطِرْرُُتْ ِإَلْيوِ )الدلي  كذ
قي األذا االضطرار الضرعي أوسع نائرة ألن الع لذي إ  امل ذطر ع ذال  هذو امل ذطر الذد   ان   والفرق بينهما ألن حيال سعة الدائرة وضي ها

أل ذذطر  ذذرعا  ولذذي    ذذطر  خيالذذه ذذديد  إ ا تذذر  أكذذ  املي ذذة أو امل صذذوب وقذذع يف حذذر   خيمذذ ال   لذذو كذذان امل ذطر  ذذرعا  خييضذذم  املسذذامي
و لذك علذى العوذ  ألذن االسذ طاعة الضذرعية والع ليذة خيذان الضذرعية أضذيق ألذن  ،إ  امل طر ع ال  ألا إ ا كان ميوت أل ال  برت  األك  ع ال  

 الع لية إ  ال ا   دورع احلع أل سوعا  أل ال  ألس طيع ع ال  لونه غ  ألس طيع  رعا .
االضذطرار يف  (5)رعا  إ  أك  املي ة )حسس لذاهر اقيذة( واضذطر ع ذال  إ  أكذ  امل صذوب )أللذه ا يذ كروعلى أا خياله إ ا اضطر  

ي و  ذدورع أكذ  املي ذة خيذال لذو  لذه أكذ  ق ذغذ  حالذ  أللذه ن   بعينذه لاهر الدلي  حسس ه ا املبق واملذدعى( خياالضذطرار الع لذي لل صذس
أللذذه أوسذذع نائذذرة خيالذذه وإن كذذان ميونذذه تووينذذا  أكذذ  امل صذذوب لونذذه تضذذريعا  ال ميونذذه امل صذذوب ولوذذن االضذذطرار الضذذرعي للمي ذذة حالذذ  

العجز عنه تضريعا  )اا ل ضريع حرأل ه( كذالعجز عنذه تووينذا  ثبذوت ، ان أا  ،أكله ألله  نوع عنه  رعا  واملمنوع  رعا  كاملمنوع عنه تووينا  
 أكلها.له إ ا  هو أل طر للمي ة خييجو  

 املريزا يف االستطاعة مناقشة كالم
 لون كالم امل  ا النائيين يف االس طاعة م  أتأل  ،وهرا وي بعه الوالم يف االضطرار ح و ال  ة ابل  ة خين ول أوال  عن االس طاعة 

 االستطاعة اما شرعية أو تكوينية أو عقلية
وإ  ان يق ي ذذذونىل إ  ا ذذذا علذذذى ثالثذذذة أقسذذذام، ان االسذذذ طاعة يف لذذذاهر كالألذذذه كالذذذه علذذذى قسذذذمني  الضذذذرعية والع ليذذذة، ولوذذذن ال ذذذدق

ال سذذيم ال ذاين أ،نذذ  عذذن  أن  ألنضذأ اولذذ  يف كالألذه خييمذذا ل صذذور لضذأ ألذذن عذذدم حلالذه ال سذذيم ال الذذال خيذأعطى حومذذه لل سذذيم ال ذاين، ألذذع 
ر النظذذذر عليذذذه ارأتو املذذذوا ن لل سذذذيم األول هذذذو ال سذذذيم ال الذذذال وحومهمذذذا واحذذذد ال ال سذذذيم ال ذذذاين الذذذ ا حيذذذال قصذذذ وأن  ،هذذذة الباذذذال 

 رخيعها  ا.و  ةن الع لية على الضرعيو اخ ال  االس طاعة الضرعية عن الع لية وور 
 واألقسام ال الثة هي 

 االس طاعة الضرعية، واملران اا ألا كان احلاكم اا الضرع، يف لاهر الدلي ، خي د توون أضيق نائرة ألن الع لية كما يف اس طاعة احلع. -1
 ع لية،  عق ال ووينية وهي اليت قصدها امل  ا ورتس على إرانته ه ا املعق ألنها، الفرق بني االس طاع ني.االس طاعة ال -2
 االس طاعة الع لية،  عق اليت كان احلاكم اا الع  ، وهي غ  الساب ة  األا ، وسيأيت بيان  لك غدا  إب ن هللا تعا . -3

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
َ يَاْوَم اْلِقَياَمِة ))  للى هللا عليه واله وسلمرسول هللا  قال نْاَيا َعَلى اْْلِخَرِة َلِقَي اَّللَّ َأاَل َوَمْن َعَرَضْت َلُو ُدنْاَيا َوآِخَرٌة، فَاْخَتاَر الدُّ

نْاَيا َرِضَي  نْاَيا َوتَاَرَك الدُّ ُ َعْنُو َوَغَفَر َلُو َمَساِوَي َعَمِلوِ َولَْيَسْت َلُو َحَسَنٌة يَاتَِّقي ِِبَا النَّاَر، َوَمِن اْخَتاَر اْْلِخَرَة َعَلى الدُّ ألن ال  ((اَّللَّ
                                                           

 .322ص 1الضيخ دمحم علي الوالمي اوراساين، خيوائد األلول، النا ر  ألؤسسة النضر اإلسالألي،   (1)
 لون على العو ، خي دبر. (2)
 ال .امل طر إليه  رعا  على امل طر إليه ع  اخي ، (3)
 .111سورة األلعام  آية  (4)
 حسس ه ا ال ول، وقد رننىلع ساب ا . (5)
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 .13ص 4حي رع الف يه   


