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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
مباحث التزاحم
()45
مناقشة مع املستند :تزاحم الظررين على أنواع
ولكن يرد على قوله( :فإنن ذلإه املالإ ريإع عإوو أو عإوو ر إدور عإاآال أو آآإال لع لإني ألإري رإال الريإعر لعإدم االضإطرار ولإو اد الإ من عإن
مثإإن امل إإريّ إالل إاا لإإان إإدر ي إ لإر عالإإه فإإال ييعإ لإنير ألدلإإة فإإي ال إإرر ( 1ا إإه ال إقإإال لإإه إإري األرإإر رنإإو إإدر ال إإرر الإوارد عليإإه بذلإإه الئائإإد عإإن
ال من و در ال رر الوارد عليه يف ألله امليية ،ف إد يوإون ضإرر ألإري املييإة عليإه لبإعاً آإداً( 2وضإرر ذلإه املإال الئائإد علإى الإ من عليإه قلإيالًر لرينإا أو
ٍ
لعني ذله املال ،وقد يوون األرر ابلعو فبالعو ّ عم لو لساوى ال رران( 3مل ييعني أحدمهاّ
ل لة الئايدة امل رة ر الً فال ش حينئذ يف ل
االستدالل لرتجيح أكل امليتة على أكل مال الغري:
إطرا لبإاح لإه املييإة لاملإذ للى
يرآح ألري امليية ري ل
وارا قوله( :وقد ل
طر ل
نص ال رآن(4دون ألري رال الريع ،فهو إن لإان ر ل
يعنير أل له أ يح للم ل
طرا فال يباح له شيء رنهما فيوضيحه:
طرا إىل رال الريع ،وإن مل يون ر ل
فال يوون ر ل
حيث أبيح للمظطر للميتة أكلها فليس مبظطر ألكل الغصب
ال لَكام َتماا َح َتارَم َعلَ أايك أم
ال َعلَأياد َوقَا أد فَ َت
اسام َ
ا ه ورد اسي ناء امل طر وإابحإة املييإة وهعهإا يف قولإه لعإاىلَ ( :وَماا لَك أام أَالَت َْأكلاواأ اَتاا رك َار أ
صَ
طااطرأر أإ إلَأيااد ( 5وعليإإه :فإإناا اضإإطر إىل ألإإري املييإإة أو الإإدم أو حلإم ا نئيإإر فأللإإه آإإائئ لإإه إإنص اكيإإة الورجإإة فإإناا آإإا لإإه أللهإإا فلإإي
إالَت َمااا ا أ
ر طراً للريصب وألري رال الريع فال جيو لهّ
واحلاصإري :ان الريصإإب إإرم رطل إاً وألإإري املييإة إرم ررإإرو عإإدم االضإإطرار فإناا اضإإطر آإإا لإإه ويب إإى الريصإب علإإى حرريإإه قإإال دليإإري
حترجه رن هع ل ييد له صورة عدم االضطرارّ
اجلواب :هو مظطر ألحدمها أو للجامع ال خلصوص امليتة
إطر
إطر إىل املييإة ،فإال يرإمله ل
إص ال إرآن ،إري هإو ر ل
وأآاب املوىل النراقي عن ال إ(وفيه :أ لن رع إروان(6ألري رال الريع ال سلم أ لإه ر ل
خمعار اب مجاع وال رورة ّ
احملررني ،فيباح أحدمها ل
إىل أحد ل
ولوضإيحه :ا إإه ر إإطر للالإإارع ال إىل ألإإري املييإة ف إإا فا إإه إاا لإإان علإإى وشإ ااإإالح ولإإان أرارإإه قعارإإان أحإدمها للريإإع (رإإع فإإرو ا إإه ال
(7
يرضإإى لللإإه وآإ ٍإه واكخإإر حلإإم خنئيإإر رإ الً ولإإان هاللإإه ينإإدفع للإإري أحإإدمها فا إإه ر إإطر ألحإإدمها أو ف إإري للالإإارع اال يئاعإإي أو االعيبإإاري
ور ي ا اليخيع ع الً ينهماّ
و عبإإارة أخإإرى :ان الإإذي يإإدعي االضإإطرار أللإإري املييإإة خاصإإة إةإإا ينظإإر عإإني واحإإدة لإإاألحول ،ارإإا الإإذي ينظإإر عينإإني ويإإرى األرإإر علإإى
صورله لما هو أي صورله الوليإة فا إه يإدرح ان هإذا الرإخص ر إطر للالإارع أي ألحإدمها علإى سإبيري البإدل ال إىل هإذ (املييإة خاصإة لي إال
ٍ
فحينئذ نظر أللري رال الريع فنرى ا ه هع ر طر إليه!
الررع
اب ه إاا ل
آو ها ل
عبارة اثل ة :االضطرار أللري رال الريع هو يف عرو االضطرار أللري امليية ،ال يف قولهّ
مناقشة اجلواب :االططرار للميتة شرعي وللغصب عقلي ،فهما طوليان
(1
(2
(3
(4
(5
(6

راآع الدرس (ّ 44
لما لو لا ت ريعفنة آداً ر الًّ
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
أمحد النراقي ،رسيند الريعة ،رؤسسة آل البيت عليه السالم حياء الرتاث إ قم ،ج 15صّ22
سورة املائدة :آية ّ3
أمحد النراقي ،رسيند الريعة ،رؤسسة آل البيت عليه السالم حياء الرتاث إ قم ،ج 15صّ22

(( 7أحدمها أو (الطعام ّ
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ولوإإن قإإد يإإورد علإإى احمل إ النراقإإي :الفإإر إإني االضإإطرارين ابن االضإإطرار للمييإإة شإإرعي وأللإإري رإإال الريإإع ع لإإي ،وال إ ألن االضإإطرار
ات َعلَا أايكم ال َأم أياتَااة َوالأا َتادم َو َزأاام أ
ال بااد
اخل أنزياار َوَمااا أها َت
إنص ال إإرآن الوإإرمي( :ح َرَما أ
ال لغَا أاري َ
رإإأخوا يف لسإإان الإإدليري ابلنسإإبة للمييإإة و ظائرهإإا لإ ل
السبع إالَت َما رَ َتك أيات أم َوَماا ربا َح َعلَاى النصصاب َوأَن تَ أستَا أقسامواأ األَ أْالَم رَلك أام ف أسا لا الأيَا أاوَم
يحة َوَما أَ َك َل َت
َوالأم أن َخن َقة َوال َأم أوقورَة َوالأمتَا َرَديَة َوالنَتط َ
يَااس َت
ين َك َواارواأ ماان دياانك أم فَامَ َوأ َشا أاوه أم َوا أَ َشا أاون الأيَ ا أاوَم أَ أك َم ألاات لَكا أام دياانَك أم َوأَ أَ أماات َعلَا أايك أم ن أم َمااَ َوَرطاايت لَكاام ا أسامَ َم دينااا فَ َماان
س الااَ َ
َ
(1
َت
ايم فإناا أخإذ يف هإاهر لسإان الإدليري لإان اضإطراراً شإرعياً ،عوإ الريصإب الإذي مل
اأ
صاة ََ أيا َار متَ َجاانّل َ أ فَا ن َ
طط َتر ِف ََمأ َم َ
الَ ََو ل
اور َترح ل
يؤخذ االضطرار يف هاهر لسان الدليري جمو اً لهّ
(2
اع إلَأياد َسابيم فاهنإا،
اساتَطَ َ
وال ظإع رإا الإر املإع ا النإائيال يف االسإيطاعة الرإرعية يف قولإه لعإاىلَ ( :و َل َعلَاى النَتاا حا صا الأبَا أيات َمان أ
علإإى رإإا رأى ،اسإإيطاعة شإإرعية ال ع ليإإة ولإإذا أشإإرت فيهإإا ال إئاد والراحلإإة رإإع اهنإإا ال لرإإرت يف الع ليإإة ،عو إ وآإإوب أداء الإإدين إا مل لؤخإإذ
ال إإدرة واالسإإيطاعة عليإإه يف لسإإان دليإإري شإإرعي فهإإي اسإإيطاعة ع ليإإة ،ولإإذا قإإدم الإإبع عنإإد الي إئاحم إإذل املإإال ألداء الإإدين علإإى ذلإإه للح إ
رعالئ شرعي عن االسيطاعة الررعية فلإي مبسإيطيع شإرعاً وإن لإان رسإيطيعاً ع إالً فإان املإراد
الواآد لررائطه اكن ألن وآوب أداء الدين عليه ل
هبا االسيطاعة اليووينية احلاصلة حىت رع الردع الررعيّ
فيمون ان ي ال نظع عن االضطرار وان ألري رال الريع وهصإبه حإرام ومل يإرد يف لفإظ دلي ٍإري وإويئ عنإد االضإطرار ،فاالضإطرار ال لإو لإه إةإا
آو هإا لإه عنإد
هو الع لي ولي مب طر ع الً للريصإب رإع إروإان أللإه املييإة ووإويئ الرإارع لإه أللهإا عنإد االضإطرار ،عوإ املييإة فإان الرإارع ل
االضطرار ،والريصب حرام ممنوع عنه شرعاً ،فهو ر طر إىل املييةّ
صإله (املييإإة وإو لإ عنإد االضإإطرار وحيإ ان الريصإإب حإرام ،فأ إإت ر إطر إليهإإا إااً ،وارإا الريصإإب
و عبإارة رإوآئة :ان الرإإارع قإال رإإا ل
جيو لفظ يف صورة االضطرار ،فهو آائئ رع االضطرار ع الً ورع وآود امليية ال اضطرار ع الًّ
حرره الرارع رطل اً ومل ل
فد ل
(3
فهذا هو الفار ني االضطرارين الذي لإا إه قإوليني في إدم االضإطرار الرإرعي علإى الع لإي فإناا آإا لإه ألإري املييإة ابالضإطرار الرإرعي
فلي مب طر ع الً ٍ
حينئذ أللري الريصب ري حىت رع عدم وويئ شرعاًّ فيأرريّ
رَد املناقشة
لون هذا ا شوال هع اتم لوآو عديدة:
 -3االططراران واقميان ،وال يوجد اططرار شرعي
األول :ا إإه يإإرد عليإإه ل إ ًى ان االضإإطرار ،ولإإذا االسإإيطاعة وهعمهإإا ،وان اخإإذ يف هإإاهر لسإإان الإإدليري إال اهن إا ليسإإت شإإرعية لوضإإوح ا إإه ال
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
و عبارة أل ر لفصيالً :يرد على دعوى ان االضطرار واالسيطاعة و ظائرمها شرعيةر ألخذها يف لسان الدليري:
أوالً :ان األلفإإاو روضإإوعة ملسإإمياوا ال بوليإإة الواقعيإإة ،فاالضإإطرار روضإإوع لالضإإطرار احل ي إإي العيإإال ا إإارآي ال لالضإإطرار الرإإرعي أو هإإع
إاا ادعإإي ا إإه وضإإع وضإإع آخإإر لعييإإال أو لعيلإإال وان سإإبيه رعإإه رإإن وآإإه أو رطل إ  ،وعليإإه :فاالضإإطرار ال إواقعي هإإو الإ لإو أللإإري رإإال الريإإع،
الو أللري املييإة فوإال االضإطرارين فإرد رإن أفإراد االضإطرار الع لإي وال وآإود ملإا يإدعى
ولذل االضطرار الواقعي (املأخوا يف لسان الدليري هو ل
ا ه االضطرار الررعيّ
اث يإاً :سإإلمنا ،لوإإن األلفإإاو حي إ لا إإت رل إإاة للعإإرف فاالضإإطرار واالسإإيطاعة وهعهإإا حتمإإري علإإى العرفيإإة فألإإري املييإإة جيإإو رإإع االضإإطرار
طااطرأر أإ إلَأيااد لمإإا ان ألإإري رإإال الريإإع جيإإو رإإع االضإإطرار العإإريف ،فوالمهإإا يف عإإرو اكخإإر ال يف قولإإهّ
العإإريف املرإإار إليإإه يف اكيإإة إ(إالَت َمااا ا أ
وصلى هللا على دمحم وآلد الطاهرين
وللبح ليمة إبان هللا لعاىلّ
ص أْبا َولك َل ن أم َمة ش أكرا َولك َل ع أسر ي أسرا،
قال ا رام الصاد عليه السالم(( :قَ أد َع َج َز َم أن ََلأ يم َتد لك َل بََمء َ
ك ع أن َد ك َل بَليَتة َوَرْيَتة ِف َولَد أ أَو ِف َمال فَ َتن َت
ص أبا َر َك
اص أْب نَا أو َس َ
أ
الَ إ َتَّنَا يَا أقبض َعارياَتتَد َوهبَاتَد ليَا أبال َو ش أك َر َك َو َ
حتف الع ول عن آل الرسول صلى هللا عليه واله وسلم :صّ361
( 1سورة املائدة :آية ّ3
( 2سورة آل عمران :آية ّ27
( 3أي را اضطررت إليه شرعاً ،فأفعلهّ

