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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
مباحث التزاحم
()46

 -2االضطرار ورد يف لسان الدليل كرافع للحكم مطلقاً
الثاين :ان (االضطرار) قد ورد يف لسان الدليل كرافع للحكم مطلقاً ،فليس أخذه يف لسان الددليل خااداً ابدلي دة وأهدباىها كدي يقدال
ابن االضطرار للمي ة وهبهها هرعي وألكل مدال الريدغ بصدباً عقلدي ،فاذدو إنا كدان ادلقيدا يف كدون الردر  ،كاالسد طاعة ،هدرعياً ،وروده
يف ظ دداىر ال دددليل ،عل ددى م ددا اخ دداره ادل ددغها الن ددائيه ،فاذ ددو ال ف ددرظ م ددن له ددة ورود االض ددطرار يف ظ دداىر األدل ددة ددني ادلي ددة والريص د دلك ددان
عمومات رفع االضطرار للحكم:
َ ََي ْ ءٌ ِِمَّيا َح َّيرَ َّ
َحلَّي ُ
اُُ َِّال َو قَي ْد أ َ
ومنها :روايدة احلسدني دن سدعيد عدن فعدالة عدن حسدني عدن يباعدة عدن أ صدغَ ...(( :ولَ ْيي َ
ضطَُّر ِل َْي ِ))(.)1
لِ َم ِن ا ْ
ضيطَُّر ِ َىل ََي ٍء ِمين ََ ِيه ِ الْمح َّرم ِ
وَ َو َُ َيو رَْيي ُير َو ٍَ
ياغ رَْيي َير ٍ
ومنها :ما لاء يف تفسغ اإلمام العسكري عليو السدالم(( :فَ َمي ِن ا ْ
ََُ
ْ ْ
ِعند ضر ِ
عاد و َال معت ٍد قَي َّيو ٍال ِولْب ِ
اط ِيل ِيف ُيبي َّيوِ مين لَييَ بِنَِ ٍ ِ ِ
َ ِِ َمياٍ فَيل ِ ْهَ َعلَْيي ِ ِيف
ورت ِ َعلَى ِ َماٍ َُ ًدى َو ال ٍ َ ُ ْ َ
َ
ْ َ َُ َ
يو َوَال َم َاميْ َم ْين لَ ْيي َ
ُ َْ ْ َ ّ
ِ
ِ
ِ
ور َست ٌ ِ ِ
تَينَ ُاوِل ََ ِه ِ ْاألَ َْيَ ِاء ِ َّن َّ
الر َخ ِاء))(.)2
ورِ َما َح َّرَم ُ ِيف َّ
يم بِ ُك ْم ح َ
اَُ رَ ُف ٌ
َّر َ
َّار ل ُعيُوب ُك ْم أَيُّي َها ال ُْم ْؤمنُو َن َرح ٌ
ني أ ََو َح لَ ُك ْم ِيف الض ُ
ضيطَُّر ِل َْيي ِ ال َْع ْبي ُد فَي َقي ْد أ ََو َحي ُ َّ
ومنها :ما لاء يف ك اب سليم ن قيس ان رسول هللا خاط اإلمام علي قولوََ (( :ي أ َِخ ُكلَّ َما ا ْ
اُُ
َحلَّ ُ))(.)3
لَ ُ َوأ َ
والرواايت يف نلك تبلغ ح ّد االس فاضة ل لعلو ال يبعد دعوى تواترىا إمجاالً ل معموانً ،لكنو حبالة إىل ت بع.
وحديث الرفع أيضاً رافع
ددل يكفينددا االسد دالل حبددديإ الرفددع إن ورد عنددو اددلى هللا عليددو والددو وسددلمُ (( :رفِي َيع َعي ْين أ َُّمي ِيْ تِ ْسي َيعٌْ ا َْطَيياءُ َوالنِّ ْسيييَا ُن َوَمييا أُ ْك ِرَُييوا
ض يطُُّروا ِل َْي ي ِ َوا َُْ َس ي ُد َوال ِطّيَ ي َيرُ َوالتَّي َف ُّكي ُير ِيف ال َْو ْس َو َسي ِيْ ِيف ا َْْلي ِيط َمييا َفْ يُي ْنطَ ي ْط بِ َ ي َف ٍْ َوَال
َعلَْي ي ِ َوَمييا َال يَي ْعلَ ُمييو َن َوَمييا َال يُ ِطي ُقييو َن َوَمييا ا ْ
لِس ٍ
ان))( )4وىو عمومو هامل ،كما ىو واضح ،ألكل مال الريغ حني االضطرار.
َ
ال يقال :حديإ الرفع يرفع األحكام كما ىو مفاد منطوقو ،وال يثبت األحكام فكيف تثب ون لواه أكل ادلريصوب و؟.
إن يقددال :ادل دراد رفددع حرمددة أكددل مالددو الريددغ ددو ،ال إقبددات ل دواهه ،ىددذا إن ذندداق مب د ً ابذددو رافد ٌدع وواضد ٌدع كمددا نى د إليددو السدديد
الوالد .
 -3صدق االضطرار متوقف على عد كو أكثر مفسد
( )1الريخ الطوسي ،ال هذي  ،دار الك اإلسالمية – طهران ،ج 3ص.177
( )2اإلمام العسكري تفسغ اإلمام العسكري عليو السالم مدرسة اإلمام ادلهدي عجل هللا فرلو الرريف – قم.585 ،
( )3سليم ن قيس اذلاليل ،ك اب سليم ن قيس ،دار اذلادي – قم1415 ،ىد ،ص ،702احلديإ اخلامس عرر.
( )4احلسن ن هعبة احلراين ،حتف العقول ،مؤسسة النرر اإلسالمي – قم ،ص.50
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الثالييث :ان ادددظ االضددطرار إىل أحددد القسدديمني م وقددف علددى كددون فعلددو( )1أوىل أو مسدداوايً دون كددون فعددل الخددر أوىل( )2أو فقددل:
م وقدف علدى كدون تدرخ الخددر أىدم وأوىل أي إحدراه كوذدو أقدل مفسدددة والخدر أكثدر مفسددة) فيقدال اذددو معدطر إىل ىدذا (األقدل مفسدددة)
وال يقال :اذو معطر إىل ناخ (األكثر مفسدة)؛ أال ترى اذو لو دار أمر الطبي دني قطدع يدد ادلدريني و دني ت ريقدو عددة إ در فاذدو ال دوه
لددو قطعهددا م ددذرعاً ابذددو معددطر إىل قطعهددا إن ال يصدددظ االضددطرار عرفداً وال هددرعاً وال عرفداً عليددو مددادام الطددر الخددر أقددل مفسدددة لددداً،
ل الصحيح اذو معطر إىل ت ريقو اإل ر.
واحلاا ددل :ان (االض ددطرار إىل الر دديء عين ددو) مد د خون يف مفهوم ددو (ع دددم كوذ ددو أكث ددر مفس دددة م ددن قس دديمو) وعلي ددو :ف ددال ددد لص دددظ
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.
بل االستدالل دوري
ل قد يقال :ان االس دالل و دوري أو مصادرة .توضيحو :ان االضطرار موقو على عدم كوذو أكثر مفسدة فلدو كدان كوذدو أكثدر
مفسدددة موقوفداً علددى االضددطرار (كمددا ىددو مفددروط ادلدددعي ان االضددطرار إىل ادلي ددة ىددو هددرعي وولهددو اهنددا مهددم والخددر (الريصد ) أىددم)
()3
دار .ف مل
عبارة أخرى :االضطرار م وقف على األ ية فاذو دون كون حفظ مصلحة ىذا أىم أو دفع مفسدتو أىم فليس معطراً إليو.
واأل ية م وقفة على االضطرار إن لو كان االضطرار هرعياً (ك كل ادلي ة) فليس أىم فيجوه اق حامو .ف مل
وعلى اي فان االس دالل ال ي وقف على إقبات الدور ل يكفي فيو قبوت تق ّوم االضطرار عدم كوذو أقل مفسدة.
ضطُ ِرْرُُْت ِل َْي ِ)
حمتملغ يف فق (ِالَّ َما ا ْ
ضطُ ِرْرُُْت ِل َْي ِ)( )4حي مل يف ادلراد منها معنيان كال ا يفيد العرضية دون الطولية ني االضطرارين:
مث ان الية الرريفة (ِالَّ َما ا ْ
ضيطُ ِرْرُُْت) أي يكدن لكدم خيدار آخدر تكوينداً فيجدوه ىدو عيندو (فاذدو إنا كدان لدو خيدار آخدر تكوينداً وكداان م سداويني
األولِ( :الَّ َما ا ْ
مالكداً يكددن معددطراً إىل ىددذا عينددو ددل كدان معددطراً للجددامع وعدغاً عقدالً ،وإن كددان أحدد ا أكثددر مفسدددة كددان معددطراً ل خددر خااددة)
وادلفروط ان ادلي ة ومال الريغ ادلريصوب كل منهما لو خيار آخر تكدويه ىدو اداحبو وقسديمو .فدذنا كدان نلدك كدذلك فيجدوه كدل منهمدا
على سبيل البدل فهما عرضيّان وليسا طوليني.
ضيطُ ِرْرُُْت) أي ان يكددن لكددم خيددار آخددر تردريعاً ابن كددان الخددر رمداً فيجددوه ىددذا عينددو ،وحيددإ كدداان معداً ددرمني
الثدداينِ( :الَّ َمييا ا ْ

فذنا اضطر ف ي منهما اخ ار فهو حالل لو أي يكون احملرم ىدو أحدد ا علدى سدبيل البددل واحمللدل أحدد ا الخدر علدى سدبيل البددل فقدد
لوه لو االضطرار إىل أي منهما ،أحد ا على سبيل هللا ،فما اخ اره فهو احمللل .وللبحإ الة إبنن هللا تعاىل.
ّ
وصلى هللا على دمحم وآل الطاَرين
استِ ْعفافاً َع ِن النّ ِ
ب ُّ
اسَ ،و َس ْعياً َعلى ْأَلِ َِ ،وتَي َعطُّفاً َعلى جا ِرِ ،لََقى هللاَ َع َّز َو َج َّل
الد ْيا ْ
قال اإلمام الباقر عليو السالمَ (( :م ْن طَلَ َ
ِ
يام ِْ َوَو ْج ُه ُ ِمثْ ُل الْ َق َم ِر لَْييلََْ الْبَ ْد ِر)) ال هذي  :ج 6ص.324
يَي ْوَ الْق َ

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

