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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 
(49) 

 االضطرار تكوينا   -2
ط م )القسطر ولعطم  نطه قولطه كعطا   نطا:  وادلطراب  طه ا طا االضططرار كوويالثاين:  ََطَاا َل النَّطارَل َوبَلطْ َل اْلَي َل ُم َِلىَل  ، أو أشطد  (1)(ُثمَّ َأْضطَطره

ال مسط  هللا إ  الط خ خطومل ادلطوت عطيفطا: يف الصطكرا ، ممطا يف قضطية ادلطرأة الط  زخ  طا ادلطرأة ر الضرورة، وذلط  ممطا لطو اضططرت و  ص  
عنطوان  علطى ذلط ، بون  ا إذا بار أ رها  طني ان رطري يطدها ارحطا:  سطيطا: و طني الط خ فادطه ال يصطد  اخلليفةعوا أ رها إ  االعرايب ورف

 .إذ ليس اجلري أشد براات الضرورة وال هي  ضطرة عرفا:  االضطرار حينئذ  
الطدفاع عطن  الطه وإن أبىل إ  قتلطه  – طالال:  –دلهطم فادطه رطوز لطه ألام األهم ابتضكية الالدفاع فاده يبي   دعم ذل  يف غري حال

اركط  بنسيط  ))أليب الفضطم العبطاس  عليطه السطالمولعم  نه قول اإل ام احلسني   ع ان اإلدسان أشرمل  ن ادلال  م ال قياس  ينهما
ه للقتطم ، ا ا لو مل ينطبق عنوان الطدفاع فطال رطوز التضطكية ابألهطم للمهطم يف دفطس ادلالطال  فلطو بار أ طرر  طني ان يعطر  دفسط(2)((أنت

ر  ني أن يقتله أو أن أيخذ بارر فاده ال روز له اختيار القتم.  أو ان حيفظ  اله دلا ااز األخري  مما لو خري 
 االضطرار َقل   -1

االضطططرار عقططال:  أ   ططا مططان لوططم العقططم سططوا  فيمططا حوططم  ططه العقططم )مكر ططة الظلططم وواططوب العططدل أو رب الوبيعططة( الثالططث: 
ط ع  رف   حوم  ه اليفرع لون   أم فيهاحملرم العقلي فاضطر إ  اركواب ا قطم واليفطرع فرضطا:  طم حوطم نب يف ظطاهر الر  ابالضططرار مل ي ط ه  حوم 

 العقم هو احلامم  ووده جموزا: الركواب احلرام حينه. إذ ه العقم، فاده اضطرار عقلي 
كفويط  أهطم شطرعي أو عقلطي أ  إذا مطان ادلضططر هطو األهطم وادلهطم فادطه  ضططر إذا مل يط ب إ  و و المه ممالك االضطرار شرعا:، 

وإن كسطاوت ادلفسطد ن فهطو  ضططر إ  اجلطا ع ال إ   ،أمالطر  فسطدة فطال يسطمى ابدلضططر العقلطي (3)، وا طا إذا مطانإليه أقم  فسدة
 أحدمها  عينه.

 أحكام العقل كالشرع تبىن اترة َلى التيهيل وأخرى َلى الت عي 
 ن حيث البنا  على التسهيم أو التصعيب فوذل  أحوام العقم فاده على حسطب براطة أمهيتهطا ومما ان أحوام اليفرع خمتلفة 

وعد ططه، فمططالال: )أبا  الططدين( وااططب عقططال: فططان اضطططر إ  كرمططه  ادلتعلططقوعلططى حسططب براططة االضطططرار  تلططل حوططم العقططم  ت ططوي  
ين قلططيال: بائططه ودططوع االضطططرار وبراتططه، فلططو مططان الططد  ين وبراططة إلطط ام العقططم أ)االضطططرار(  وقططومل علططى دططوع الططد  صططد  اططاز لوططن 

)مخمس براهم  الال:( ومان صاحبه غري حمتاج إليه ومان يف إيصاله إليه  يفقة شديدة اطدا: )مط ن يرمطب البكطر ويسطافر إ  القططب 
ان  فسططدة احلوططم  واو ططه إ   ، و طط ل ذلطط أبا  الططدين عقططال:  حينئططذ  يصططم إليططه  ططالال:( فادططه ال رططب عليططه  مططياليفططمال لسططتة أشططهر  

                                                           

 .121سورة البقرة  آية  (1)
 .98ص 2هط، ج1413قم،  –اليفيخ ادلفيد، اإلرشاب، ادل متر لليفيخ ادلفيد  (2)
 ادلتعلق أ   ا يريد فعله. (3)
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براططات( ومططان ال  ططد إليصططاله إليططه  ططن السططفر أيضططا: علططى احلااططات  مثوا ططا لططو مططان  قططدار الططدين مبططريا: وصططاحبه حمتااططا: ) ،أعظططم
لو اشرتط عليه حني االقرا  كسليمه  عد شطهر يف  لطدر الطذ  يسطون فيطه وهطو ادلوطان البعيطد  ا وفر  ادلس لة  ،ب  ا  أسبوعا:  الال: و  

 .(1)وينصرمل عنها اليفرط ينأو القريب أو ادلتوسط فكدث   يفقة طارئة غري  توقعة دما ال يقتضيها طبيعة أبا  الد  
 التوويين الدق ي.واحلاصم  ان ادلالك حىت يف األحوام العقلية هو التعذر العريف ال العقلي 

 رة التصطعيب وعلطى  ،وصطد  االضططرار ابأل طر اليسطري  طن ادليفطقة  رة  عبارة أخرىل   نا  أحوطام العقطم والعقطال  علطى التسطهيم
 .وعدم صد  االضطرار حىت ابليفديد  نهاأخرىل 

 .فمن األول   ا لو احتاج إ  أمم طعام الغري فاده يف اجلوع اليفديد ادلضر صاب 
    ا لو احتاج فرضا: إ  زواة الغري فاده ال روز حىت لو مان يتمر   يفدة  ن كرك  قار تها.و ن الالاين

 خلصة املبحث وصسوة القول
ومهططا يف عططر  واحططد خالفططا: للمططريزا  ،ابلقططدرة العقليططة قططدرة اليفططرعية وادليفططروطأوال:  ادططه ال فططر   ططني ادليفططروط ابل :وحمّ ططل الكططلم

 لقدرة اليفرعية على القسيم األول  ع واوب القدرة العقلية على القسيم الالاين.النائيين حيث ارأتىل زوال ا
 اثديا:  ال فر   ني االضطرار شرعا: وعقال: فهما  نكو واحد.

 ادلضطر إليه حمر ا: شرعا: أو عقال:.اثلالا:  ال فر   ني مون 
 نية.ان االستطاعة العابية أو العرفية هي ادلالك، ال التووي -أ وصسوة القول:

 وان االضطرار العاب  أو العريف هو ادلالك ال األمالر أو األقم. -ب
 .(2)اموالعريف  يفري للواقعي  نه ، يفري للعريف  نهاهي منا إبت االستطاعة او االضطرار يف لسان الدليم فر واده إذ و  -ج
 .وإذا مل كرب ومل ك خذ قيدا: يف ظاهر الدليم فهي قيد اركواز  -ب

ي فيططه  لفططظ االسططتطاعة أو االضطططرار و ططا مل يصططري، اللهططم إال يف اهططات أخططرىل غططري اهططة ر   إطالقططا:  ططني  ططا ص ططفططال فططر   وعليططه 
 .(3)البكث

 املرجع خ وص أدلة امليألة، ال كونه حق هللا أو الناس الثيرة:
صططا:( وبا: عليططه أو خمص  ان حططق هللا وإن أخططذ فيططه يف ظططاهر بليلططه لفططظ االسططتطاعة لططيس  راوحططا: )أو  ططور   والالمططرة  ططن ذلطط  ملططه

فولمطا واطدخ ك اًطا:  طني  ،مهطا سطيان  طن هطذا احليطثابلنسبة حلق الناس الطذ  مل ي خطذ فيطه االسطتطاعة ميفطرط أو قيطد للواطوب،  طم 
ا وال يواطد ضطا ط أصطول عطام ابن حطق النطاس مطا يف مطم  طورب  طورب لتيفطخيه األهطم  نهمطحق هللا وحق الناس واطب  رااعطة أبلته

ليغنينطططا عطططن براسطططة حطططال مطططم  سططط لة  سططط لة )إال  قطططدر البكطططث عطططن ادلطططادع  م،أو العوطططس  أ  حطططق هللا  طلقطططا:  قطططد   مد   طلقطططا:  قططط
 واالستالنا (. 

 وصلى هللا َلى دمحم وآله الطاهرين
لمكمْم َأْحَينمكمْم َأْخَلقا  اْليمَوطَّ موَن َأْكَنافا  الَّاَليَن َيََْلسموَن وَ ))  صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  الوايف   ((يطمْؤَلسموَن َو تطمَوطَّأم رَلَحاُلمممْ  َأفَاضَل

                                                           

 فت  م. (1)
 يرار العرمل ال مما كقتضيه الدقة. فت  م ممالون   (2)
 إلطال  إذا ورب يف بليم لفظي وإال فال ألن الدليم لّب  وهوذا.مالتمس  اب  (3)
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