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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعُت،  احلمد هلل رب العاملُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(48) 
 أنواع االستطاعة:

وتسككاوية لالسككاطاعة العاليككة ابملعككٌت ال الكك   اآليتالشككرعية أضككيئ ةائككرة تككن االسككاطاعة العاليككة ابملعككٌت ال ككا   االسككاطاعةإن ذلكك   وتوضيي   
 ، فأنواعها ثالثة وهي اآليت

 االستطاعة الشرع ة ومقوماهتا -أ
، وهكه  االسكاطاعة ال ملعكٌت ال كا  اآليتاب االساطاعة الشرعية  وهكي أوسكد ةائكرة وأفكراةاس وأسكهي اًوينكاس يف امملكة، تكن االسكاطاعة عاكالس أواًل: 

 اصدق وال ااحائ إال بايوة ثالثة أو فاي اهنا تاّوتة هلا 
 ان ال يكون متعلقها مرجوحاً  -3

وت ككال  ،اهكا ترووحككاس وتهمكاس واملكااحم اآلخكر أهككم فانكه ال يعكد تسكاطيعاس ملككرعاس علكى املهكم تكد قدراككه علكى األهكمالايكد األول  ان ال يًكون تاعل  
سكبئ يف ثك  الًتاّك  ان األتكر لكدز الاكااحم بكُت األهكم حلج املااَحم ابألهم تنه كجهاة العدو الهي ال ميًن ةفعه إذا ذهك  للحكج، واضكب، بكي ا

 .(1)واملهم تووه لألهم وال أتر ابملهم فحي  أتر ابألهم فال اساطاعة له ملرعاس على املهم وإن كان تساطيعاس عاالس 
 حرج شديد ان ال يقع يف عسر أو -2

يوقعككه احلككج أو  وذلكك  كمككنفانككه لككيت تسككاطيعاس ملككرعاس حينكككهم وإن كككان تسككاطيعاس عاككالس  (2)الايككد ال ككا   ان ال ياككد يف عسككر وحككر  ملككديدين
 ، فانه ال جي  عليه حينكهم.احلج عليهالغسي والصوم أو كان بناء   ةون الهيالصوم يف عسر وحر  ملديدين، كمرض ال ياحمي عاةة 

ر  كحفكا الكنفت عكن ان ا ااكي احلكعسكر و أمِلكد ال الايكد فيمكا ي يًكن الواوك  لكدز الشكاري يف ألايكة األ يكة ثيك  يووبكه وإن وقكد يفنعم هها 
 ت الس. لفًتة طويلة اللجوء إىل امبيكأن يضطر إىل  كان يف ذل  احلسر واحلر  الشديدانولو  

 ان ال يتوقف على ارتكاب حرام -1
عاككالس فمكك الس اقنفككاق  (4)إن كككان تسككاطيعاس و ، فانككه لككيت يسككاطيد ملككرعاس (3)ف علككى اراًككاب حككرام، إال إذا كككان أهككمالايككد ال الكك   ان ال ياوقكك

تسككاح  إذا اسككاطاي وكككها الصككدقة وبنككاء املسككجد واحلسككينية لًنككه إذا اوقككف علككى السككرقة تكك الس )كككأن يسككرق تفاككا  الككدار أو يككدخي ةار ألككَت  
 فانه ليت يساطيد ملرعاس.ألصباس ليعطي تاله للفاَت هنال ( 

 أترين  تن الانبيه إىل  وال بدّ 
ال الثككة اعككوة يف ووهرهكككا إىل أتككر واحككد وهكككو األهككم واملهكككم فككان العسككر واحلكككر  ال يرفعككان الاًليكككف إذا كككان بنظككر الشكككاري أهككم تكككن  األول أن

 .ي ألص  احلبي قنااذ الغريئ، كاحليتإذا كان أهم حلّ  ذاهاالوقوي يف كلفاهما وكهل  حترمي الشاري للمادتة فان 
ككال ككا   أن  ًّ   االسككاطاعة الشككرعية عككن العاليككة واعا،هككا ألَتهككا، وتككنهم املككَتزا النككائيٍت الككهي روككب البحكك  كلككه تعاككوة بنككاء علككى تبككٌت تككن ف

 املادور ابلعالية على املادور ابلشرعية والهي جيري هها الامهيد ملناقشاه.
 االستطاعة العقل ة التكوين ة -ب

هككي أعككم تككن االسككاطاعة الشككرعية تطلاككاس فاشككمي األقسككام ال الثككة السككاباة ، و هبككا الواقعيككة الدقيّككة، أي الاًوينيككة املككراةاالسككاطاعة العاليككة، ن ييًا: اث
ذا اوقككف الشككاري عليككه فًيككف يككا إ وإن حّرتككةيعككٌت انككه تسككاطيد عاككالس تككاةام قككاةراس اًوينككاس علككى الفعككي وإن وقككد يف عسككر وحككر  ملككديدين وأيضككاس  

                                                           
 بي لو فرض ان له االساطاعة ملرعاس على املهم لًنه تأتور بصرف قدراه لألهم، كما سبئ هناك. (1)
 أو تطلااس. (2)
 كإنااذ النيب تن )الااي( ت الس.  (3)
 ابملعٌت ال ا  اآليت. (4)
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 ، وذل  كله واضب.وإن كان اآلخر أهم  على احلرام وأيضاس 
 االستطاعة العقل ة كق د ألحكام العقل -ج
وهكه  هكي الكيت نكدعي ان ِوزاهنكا ِوزان االسكاطاعة الشكرعية يف  ،هبا اليت حيًم هبا العاي كشرط أو قيد ألحًاته املراةاالساطاعة العالية، اثلثًا: 

كمككا   كككأي واوكك  آخككر  ضككيحه  ان رة الوةيعككة تكك الس واوكك  عاككالس وكككها ةفككد الظلككم وكال ككا تاوقككف علككى االسككاطاعة الاًوينيككةالايككوة ال الثككة.. واو 
 ابلايوة ال الثة املأخوذة يف االساطاعة ملرعاس  ابملعٌت ال ال  تاوقف على االساطاعة العاليةولًنه هو واضب، 

 (3)مقدمات االستطاعة العقل ة
تسكاطيعاس عاكالس أي ال حيًكم العاكي باحاكئ االسكاطاعة الكيت  يعكّد حينككهم أوالس  ان ال يًون تاعلاها ترووحاس وتهماس واملااحم اآلخر أهكم فانكه ال 

الغريككئ  الوةيعككة لككو اككااحم تككد إناككاذ ، ففككي ت ككال رةّ (4)يف كككال احلًمككُت (3)هككو )املككالك( (2)واحلاصككي  ان )املككالك( ،اعا،هكا ملككرط ووككوب كككها عليككه
علكى املهكم وإن ككان تسكاطيعاس اًوينيكاس، فكان  (5)فانه حمًوم عاالس إبنااذ الغريئ وممنوي عاالس تن رة الوةيعكة املفّواكة لقناكاذ فهكو ألكَت تسكاطيد عاكالس 

 رف ض هها رفض نظَت  يف االساطاعة الشرعية فادبر.
إن ككككان تسكككاطيعاس اًوينكككاس، اللهكككم إال إذا ككككان أهكككم بنظكككر العاكككي تكككن ال كككا   ان ال ياكككد يف عسكككر وحكككر  ملكككديدين فانكككه لكككيت يسكككاطيد عاكككالس و 

 .يف كلفه الشديد تنهما، نظَت تا سبئ يف االساطاعة الشرعية متاتاس  االيااي
 أو علكى السكفر أملكهر تك الس إذا اوقكف علكى قطكد يكد   عاكالس )كمكا انكه لكيت يسكاطيد ملكرعاس( الوةيعكة لكيت تسكاطيعاس  واحلاصي  انه يف ت كال رةّ 

تسكاطيعاس وإن اوقكف علكى ذلك  ويعكّد ، ويف ت كال )الااكي( ممكا اسكااي العاكي ثرتاكه جيك  إىل صكاحبها عاةيكةم  طويلة يف الاط  الشمايل لكرة وةيعكةم 
 الفرار يا ياد تعه يف أملد العسر واحلر .

 ة هي هي يف الصوراُت.الفرق امنا هو يف احلاكم وانه اترة الشري وأخرز العاي، لًن الايوة ال الثوصفوة الاول  ان 
)ككدفد ضكرب  تكن املرابكة الضكعيفةكما لو أراة ةفكد للكم   (6)  ان ال ياوقف على اراًاب حرام )أملد تنه أو حىت تساوم على احامال(ال ال 

 ( يا ياوقف على قطد يد  أو إحراق ةار  كلها.ولياس  مأ اس صديا سواء أكانطفي ضرابس خفيفاس عدواانس ملخص لضرب 
 أنواع االضطرار

 يف االساطاعة ياال يف )االضطرار( فان االضطرار على ثالثة أقسام  مث ان تا ياال
 االضطرار شرعاً  -3

 إىل افويت أهم ملرعي، أي إذا كان املضطر إليه أقي تفسدة. االضطرار ملرعاس  وذل  إذا ي يؤةِّ األول  
 اختالف األحكام من ح ث بنائها على التسه ل وعدمه

 اسهيي وتنها تا هو ألَت تبٍت عليه هو تبٍت على ال مث ان تن األحًام تا
 عاةة عليه.بناء الصوم كان فان وووبه يرافد ابملرض أو ابلوقوي يشاة أك ر مما   (الصوم)  فمن األول

 ه ذل .وتن ال ا   )الراب( فان حرتاه ال ارافد ولو مترض بعدم أخه  الراب أو بوقوعه بعسر وحر  ملديدين وكها الشطرنج والاان وملب
ي  إذا كككان ثيكك  إذاوتنهككا تككا هككو بينهمككا كمصككافحة األونبيككة فككان حرتاككه ال ارافككد ابلعسككر واحلككر  إال إذا كككاان ملككديدين كمككا ال ارافككد فيمككا 

ألصكي  يكرض  فانكه ال ارافكد حرتاكه يجكرة انكه لكو ي يفعكي –أوكاران هللا  –ض، ولكن نوقش يف امل ال فنناله إىل احاضاهنا أو اابيلهكا يصافحها مترّ 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين       الًآبة ت الس! وللبح  اامة.

َعَثراتِِه   َعَثراتِِه، وَمن تَيتَيّبَع اللّ   َمن تَيتَيّبَع َعَثراِت أخ ِه تَيتَيّبَع اللّ   ال َتطُلبوا َعَثراِت املؤمننَي؛ فإنّ ))  صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا 
 .355ص 2الًايف    ((يَيْفَضْحُه ولو يف َجوِف بَ ِتهِ 

                                                           
 ابملعٌت ال ال  السابئ. (1)
 أي املصلحة واملفسدة. (2)
 يف الًتويب.أي املالك والضابط  (3)
 العالي والشرعي. (4)
 االساطاعة اليت هي ملرط الوووب. (5)
 تروو  بي ألَت اتم. (6)


