
 ه2114رجب /  7األربعاء ................. ......................................... (2112) (الظنصول: مباحث )األ

1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(72) 

 يف ضمن مطالب: ،(1)اإلنفتاح حجية الظن، سواء على اإلنسداد أم علىعلى  ستداللاإل وملخص
 العسر والحرج من مصاديق اإلضطرار

سار واحلارج، واا ا لعلالعسر واحلرج، ومهاا حماا الب ا  يف إساتلاام اإلحتياال ال لاي  ن  إ المطلب األول:
العااريف  نإياا، الاادق ي الفلسافي وإن مل تنادرج ييااه اعناا تناادرج الهاا يف دائاارة اإلضاطرار اعنااا  العااريف،  ،ررالضا

ال يتوقااع علااى  سااتداللاإل نأعلااى  ،(3)أح امااه (2)عليهااايتجاار   ،وضااوعاو هااو مصااب األح ااامماان امل
يار  اإلضاطرار، القسايم اماا علاى  نأه   املقدمة، ل ون العسر واحلرج مان حادود الت لياع وقياود  اماا 

 ، من حدود  وقيود .لالتنا  
 اإلضطرار الالحق كالسابق يرفع العلم اإلجمالي بالتكليف

علاى حادوا العلام اإلمجاام أو  سااب اإلضطرار إىل أحد طاريف العلام اإلمجاام إماا  ن  إ ي:المطلب الثان
ماان  عان إنعقااد العلام اإلمجاام باالت ليع، والاع بنااء علاى مبا   ناهإيمقارن أو الح ، وعلى اا التقادير 

ع املضاطر  ل اي   نأإا ال يعقاا  أيضاا،، اآلخوند من اون عدم اإلضطرار من قيود الت ليع اماا هاو املنصاور
ال ُيَكلِّفُف اللهفُ  احلقيقي وأما املضاطر العاريف يلايك م لفاا، أيضاا، حساب املساتفاد مان اآليااو والروايااو ااا

ََ َعَلفْيُكْم (5) ُوِضَع َعْن أُمهِتي ِتْسُع ِخَصاٍل: ... َوَما اْضطُرُّوا ِإلَْيِ ...و (4)نَفْفسًا ِإاله ُوْسَعها َوما َجَعف
يِن مِ   مما يفص ا يف حمله. هاوغي  (7)يُريُد اللهُ  ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ (6) ْن َحَرجٍ ِفي الدِّ

                                                           

 بوجهني، اما سيأيت.ل ن  (1)
 أ  العسر واحلرج والضرر. (2)
 أح ام اإلضطرار. (3)
 .286سورة البقرة: اآلية  (4)
 .463ص 2ثقة اإلسالم ال ليين، ال ايف، دار ال تب اإلسالمية ا طهران: ج (5)
 .78سورة احلج: اآلية  (6)
 .185سورة البقرة: اآلية  (7)
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 الفرق بين اإلضطرار وتلف المتعلهق
  أو خروجاه عان حماا اإلباتالء تعل ايظهر الفرق بني اإلضطرار وباني تلاع امل بذلكالثالث: إن  المطلب 

العلام  قباا حادوا أو خارج عان حماا اإلباتالء اإلمجااملاو تلاع أحاد طاريف العلام  باني مااخيتلع احلاال  نهإي
 بعد ، ع ك اإلضطرار إا ال خيتلع احلال ييه بني حدوثه قبا العلم اإلمجام أو بعد .اإلمجام أو 

  وعدمه ليك تعل  وجود امل نأالتلع ونظائر  يألنه ليك قيد الت ليع با هو قيد امل لع به لوضوح  أما
ال توجاد ميتاة علاى  ناهأامليتة واملنخنقة واملوقواة حمرماة علاى اإلنساان ولاو يار   نأشرطا، للت ليع، أال ترى 

هااااو ألن موضااااور احلرماااة  حمااااارم والاااعاآلن  توجااااد للم لاااعم حمااار م وإن مل  ر  م  ابالااااوجاااه األر ا والااااواج 
وجاود  وهاو الاي طبيعاي وال ي ا ل يف ثباوو احل ام لل لاي الطبيعاي ،ااألخت والبنت واألم.. إخل  م ر  م  اال

 مصداق له يف اخلارج.
وجود املتعل  ليك شرطا، للت ليع، با قد يست يا اما يف الواجبااو  نأمما ال شع ييه  نإيوعلى أ  

حمااال ألنااه ي ااون ماان طلااب  نااهإيإا ايااع ي ااون وجااود هاا ا الفاارد ماان طااالة الظهاار شاارطا، للت ليااع بااها 
 د.ِجد الفر و ي نأيإاا وجب يعلى امل لع  الواجب الطبيعي  با  احلاطا

بوقاور قطارة دم  مات  يإاا اان أحد طريف العلام اإلمجاام خارجاا، عان حماا اإلباتالء مان قباا   عل وعلي :
 اناات عاملااا، وإن   جتنااابباإلعلاام إمجااام بااالت ليع حينئاا   يااال يوجااد  مااًال،، عزتِااأو يف اإلناااء الاا    و  ييااه

اإلنااء البعياد يأنات لسات م لفاا، باه وإن  إاا اانت قد سقطت يف  نهإيإمجاال، بسقول قطرة دم يف أحدمها، 
 ااادوا اانااات ساااقطت يف القرياااب يأنااات م لاااع باااه وحيااا  ال تعلااام بساااقوطها يف أيهماااا لااا ا ال تعلااام 

 الت ليع.
عنهمااا  جتناااباإلجيااب  نااهإيلااو اااان اااال اإلنااائني يف حمااا اإلبااتالء يسااقطت قطاارة دم يف أحاادمها  وأمففا

يااان األطااول الناييااة يف أ  منهمااا، إا جريااان أطااالة العاادم، للعلاام اإلمجااام بسااقوطها يف أحاادمها وعاادم جر 
وجرياناااه يف  ،ام، يف اليهماااا يعارضاااه العلااام اإلمجاااجتنااااباإلعااادم الوقاااور أو عااادم تعلااا  الت لياااع بوجاااوب 

إاا خرج أحد اإلنائني عن حما اإلبتالء مل يسقط العلام  بعد الع   أحدمها دون اآلخر ترجيح بال مرجح.
 اليقيين يستدعي الرباءة اليقينية. شتغالواإل ،رفجيا يف ه ا الطاإلمجام عن التن

العلم اإلمجام ال ي ون  نإيحىت لو حدا الحقا،  نهإيوالع ع ك اإلضطرار يألنه من قيود الت ليع 
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 حاانيالت ليااع ماان  نإياا( والااع ألنااه مااادام ماان قيااود الت ليااع يقااط لاايك منجاااا،  نااهأمنعقاادا، أطااال، )ولاايك 
مان  ختياارواإلالعقاا  نأال مول لل الة اإلضطرارية، يهو من قبيا ضيِّ  يام الراي اة، واماا  إن ائه قاطر عن

قيود الت ليع وال يارق يف عادم تعلا  الت لياع باابنون باني ااون جنوناه ساابقا، علاى البلاوو والت لياع وباني 
لياااع يف حالاااة جنوناااه مل ي ااان م لفاااا، مااان البااادء باااأ  ت  ناااهأإاا ااااان عااااقال،   جااان  تباااني  ناااهإيحلوقاااه  ماااا 

 الالحقة.
 كالم المحقق النائيني 

إىل بعااا األطااراف ال يايااد  ضااطرارواإلظهاار وجااه ا ااواب عمااا اااار  اينقاا  النااائيين بقولااه: )ااا  وبففذلك
ي مااا أن تلاااع الاابعا ال يوجاااب سااقول العلااام  (1)ح مااه عاان تلاااع بعااا األطاااراف بعااد العلااام اإلمجااام

إىل متعلااا   ضاااطراراإلإىل الااابعا. و ااارد أن  ضاااطراراإلالتاااأثي بالنسااابة إىل البااااقي ، اااا لع  اإلمجاااام عااان
الت ليااااع ي ااااون ماااان قيااااود الت ليااااع وحاااادود  دون تلااااع املتعلاااا  ال يصاااالح يارقااااا يف نظاااار العقااااا احلاااااام 

ال االم يف واخلاروج عان عهادة الت لياع يف ماوارد العلام اإلمجاام. وقاد أشابعنا  متًاالاإليف باب  ستقاللباإل
 .(2)(ال مايد عليه يف مب   االشتغال الع اا

 المناقشة
)يف نظار العقاا يالحا  آخار : مصاادرة باا هاو مساتبطن للجاواب عان االماه  االمه   نأوالغريب 

 نأواخلروج عن عهدة الت ليع يف موارد العلم اإلمجام( إا م  تساليم  متًالاإليف باب  ستقاللباإلاحلاام 
 متًاااالاإلت لياااع ياااال يوجاااد ت لياااع أطاااال، مااا  اإلضاااطرار ي ياااع يقاااال: )يف بااااب اإلضاااطرار مااان قياااود ال

 ال ت ليع أطال، على الفر ا نهأواخلروج عن عهدة الت ليع( م  
 ث بالمثالحتوضيح الب

 الب   ال بد من التمًيا اًالني أحدمها يف التدرجيياو واآلخر يف العرضياو: وليتضح

                                                           

ل: ما أييد: من أن االضطرار إىل بعا األطراف ولو معينا اتلاع بعاا األطاراف املعاني بعاد العلام يف غاياة املتاناة إاا ااان أقو  (1)
مقاااارن للعلااام، ي ااا  املقاااام أن نقااايك باااالتلع املقاااارن، يهاااا تااارى أحااادا يلتاااام  ضاااطراراإلبعاااد العلااام، ويف املقاااام  ضاااطراراإلطااارو 

 باقيا حاشا منع ومن غيك!.انجاية العلم بالنسبة إىل الطرف ال
 .257ص 3ال يخ حممد علي ال اظمي اخلراساين، يوائد األطول، مؤسسة الن ر اإلسالمي ا قم: ج (2)
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ن ر طاوم ياوم ا معاة أو السابت، وااان  نهأصوم يوما، حمددا،   شع ي نألو ن ر ي ما التدرجيياو:  أما
ن ر  لو اان علاى طاوم  نأإا  ؛بتال جيب عليه طوم يوم الس نهإيأو طار مضطرا، إىل اإليطار يوم ا معة 

اإلضاطرار إىل أحاد الطاريني معيناا،( ولاو  إا ال الم اآلن عن ال ينعقد لفر  اإلضطرار إليه ) نهإييوم ا معة 
لا دد   نا ر أيهماا يلام يعلام  ادوا الت لياع أطاال،  ناهأاان على يوم السبت انعقاد، ل ناه حيا  مل يعلام 

 )لفر  تقي د الت ليع ثبوتا، بعدم اإلضطرار( يال يوجد اشتغال يقيين.بني احلادا وعدمه 
نا ر منعقاد ، والحتماا،  نا رقاد الياومني ألناه اال جيب عليه طوم   نهإي إىل اإليطار ع ك ما لو مل يضطر

 ل  با معة أم السبت ي مته م تغلة قطعا، وال خيرج عن عهدته قطعا، إال بصومهما.تعأسواء 
غيمهاا: ي ماا لاو علام بساقول قطارة دم يف أحاد اإلناائني وااان أو طاار مضاطرا، إىل شارب أحادمها  وأما
 ، ال االم يف  ل ان   ااالم يياه، وإن علم إمجاال، بساقول قطارة الادم يف أحادمها، وهاو أمار ت اويين ال نهإياملعني 

، ماا  اإلضااطرار ااا ا الطاارف معي نااا،، ال يعلاام  اادوا الت ليااع نااهإي)حاادوا الت ليااع( وهااو أماار ت ااريعي 
عناه جاماا،، وأماا  جتنابباإلم لفا،  ليك نهإيما سقطت ييه قطرة الدم إن اان هو املضطر إليه  نأأطال، إا 

اإلنااء األول هاو الا   ساقطت يياه قطارة  نأاجتناباه لفار  الفار  لايك م لفاا، ب يإنه  سباإلناء اآلخر 
لاو علمناا باه وجاب  نباه ل ناه ال  ناهإيالًاين غاي املضاطر إلياه  ييه قطرة الدم هوسقطت  ما الدم، وإن اان

وحاااد  دون )أ( ال ياااؤثر إا   ااان جرياااان األطاااا الناااايف يف هااا ا الطااارف  ناااهإيعلااام باااه، وأماااا العلااام اإلمجاااام 
 نألفاار   ،منايامهمااا معااا، للعلاام اإلمجااا)ب( اااي يقااال ااألطااا النااايف يف الطاارف اآلخاار  معارضااته يريااان

ألنااه مضااطر إليااه يااال ت ليااع ييااه قطعااا، ماان غااي ييااه غااي حمتاااج  ريااان األطااا النااايف  اآلخاار )ب(الطاارف 
ان اهلل . وللب اا  تتمااة بااإييااه ييجاار  األطااا النااايف يف )أ( دون معااار  توقااع علااى جريااان األطااا النااايف

 تعاىل.
 ل  الطيبين الطاهرينوآوصلى اهلل على محمد 
 

َُ َعَلْي ِ  : اإلمام الباقرقال  َعلِِّم َوَلُ  اْلَفْض َُ َأْجِر اْلُمتفَ  ،ِإنه الهِذي يُفَعلُِّم اْلِعْلَم ِمْنُكْم َلُ  َأْجٌر ِمْث
َعلهُموا اْلِعْلَم ِمْن َحَمَلِة اْلِعْلِم َوَعلُِّموُه ِإخْ   َواَنُكْم َكَما َعلهَمُكُموُه اْلُعَلَماءُ فَفتفَ

 (.35ص 1ج: ال ايف)
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