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 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
(71) 
 اإلضطرار إما لطرف معّين أو لطرف غير معّين

ال بعينططه   ر   وأخططري يإططون إا ططط ،األطططرا ، املعططنّي أو ضطططرار رططارةو يإططون إا أحططد الطططر ني، اإل نإ: المطلببب الراببب 
ال  طر  بينهمطا يف  نطهأإضططرار،، وسطي    بطد عوكطان كطو واحطد مطن الفطراين وا يطاو  والإلي الطبيعي إضطر إا اجلامع كما لو

 ، مع حصول أي منهما سابقاو كان أو مقارناو أو الحقاو.العلم بالتإليفحدوث  عدم يف بوعدم منجزية العلم اإلمجايل، 
 الفرق الجوهري بين األحكام الشرعية واألحكام العقلية

م عل طر  ، أي بطني مطا ال واألحإطام العقليطة هناك  رقاو بني األوامر الشطرعية وبطني األوامطر العر يطة نإ المطلب الخامس:
ما رعلم مالكاهتا ب كملها،  العلم اإلمجايل إذا اضطر إا بعض أطرا ه م ما هو احلإمة منها و ل  ع  مالكاره بتمامها وإن 

، عإط  معطنّي إا غطري  أمغري منعقطد، بطاملرة يف الصطورة األوا، سطواا أكطان سطابقاو أم الحقطاو، إا معطنّي  بوغري منجز، 
م عليها حبإم الصطورة الثانيطة حإ نهأحيث نستظهر  (1)األواالصورة الثانية مطلقاو، خال او للمحقق النائيين يف الصورة 
 نتيجة عدم اإللتفات للفار  اجلوهري بينهما، بيانه:

 اإلحتمال منجز في األوامر العرفية واألحكام العقلية
اإلنططائني، وكططان  أحططدمسّططاو قططارالو سططق  يف  نألططو علططم األوامططر العر يططة واألحإططام العقليططة، كمططا  الصببورا األولبب : -أ

 إط  الصطورة الثانيطة اةريطةع)عليطه ننطا الثطا  يف احلطالتني،  نإ طبطتالا أو ااخطالو ر خطر ، أحدمها خارجاو عن مورا اإل
بطني مطا كطان ااخطالو  وطر  وبطني مطا كطان خارجطاو عطن حمطو اإلبطتالا منط  البطدا أي  (2)وهي األوامر الشرعية حيطث  صطلوا
ب عططططن البططططاقي اون احلالططططة الثانيططططة( منجططططز لططططديهم يف احلالططططة األوا  يجططططا اإلجتنططططا نططططهإ قبططططو حصططططول العلططططم اإلمجططططايل 

ملنجزيططة اإلحتمططال  يمططا  وذلطط العقططو بطط ل  حطط   يمططا د يإططن أحططدمها ااخططالو يف حمططو اإلبططتالا منطط  البططدا  سططتقاللال
، أو، علطى لط  أمهيتطه منهطاحتم  أ  مط  أو ل  أو خصطو  مطا ع  به العقو من احملرمات بطو يف مطلطق األوامطر العر يطة  يستقو

 . ت مو كون أحد متعلقيه خار  حمو اإلبتالا  بت ثري،م اإلمجايل نفسه إذ ال خيو إحتمال، ملنجزية العل

                                                           

 وخال او للعديد من األصوليني يف الصورة الثانية حيث  صلوا. (1)
 العديد منهم.أي  (2)
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، كمطا لطو  بتالئطهاخطار  مطورا  (1)املعنّي أو كان أحدمها غري  بتالئهاوك ل  احلال، لو كان أحدمها املعنّي خار  مورا 
لعقططو، ومططا احتملطط  أمهيتططه مططن جيططا اإلجتنططاب مطلقططاو يف اائططرة أحإططام ا نططهإ ، كططان يف الظططالم وال يعلططم أيهمططا خططر 

 أحإام العر .
جيطططا  نطططهإ اإلضططططرار إا بعطططض األططططرا  سطططابقاو كطططان أم الحقطططاو، إا ططططر  معطططنّي أو غطططري معطططنّي،  حطططالوكططط ل  

 .حتمالاإلالتجنا عن الطر  اةخر مطلقاو وإن كان اإلضطرار من قيوا التإليف؛ ملنجزية 
 وغير منجز في األحكام واألوامر الشرعية

سطواا أكطان اإلضططرار سطابقاو  نطهإ لطو اضططر إا أحطد الططر ني، األحإام واألوامر الشطرعية،   الصورا الثانية: -ب
إمططا مططن جهططة  جتنططاباإل، ألن وجططوب (2)مطلقططاو  ال جيططا عليططه ننطا الثططا  نططهإ إا غططري معططنّي  أمالحقطاو، إا معططنّي  أم
العلططم جهططة وأمططا مططن  مشططمول حلططديث الر ططع وغططري،  تمططالحاإلوإمططا مططن جهططة العلططم اإلمجططايل: أمططا مططن جهططة  حتمططالاإل
كططو احلططاالت السططابقة؛ ألن اإلضطططرار كمططا سططبق مططن يف  أبططداو مططع اإلضطططرار إا أحططد الطططر ني   ألنططه ال ينعقططد مجططايلاإل

قطاو الح أمان اإلضططرار سطابقاو كطأ، سطواا (رإابطهار  لطي  الططر  املرططر إليطه املعطنّي واجبطاو )أو حمرمطاو  -قيوا التإليطف أ
وكما سطبق إن كطان املعطنّي املرططر إليطه هطو املنهطي عنطه واقعطاو، د يإطن  نهإ املورّي؛  أمإا أحدمها املعنّي  إضطراوسوااو 

مإلفطاو بطه حيططث اضططر إليطه أو كططان سيرططر إليططه يف علطم اهلل، وإن كطان املعططنّي املرططر إليططه هطو غطري املنهططي عنطه واقعططاو 
لنطا، حطدوثاو،  حيصطوال حال ، وعلى أي وعدمه حتري    يدور األمر بني حدوث   ،نا بهوقسيمه ال علم ل ،لي  حبرام نهإ 

 .علم إمجايل بالتإليف
حيث كان خمرياو شرعاو يف اختيار أي منهما شاا، مطااام ال  نهإوك ا لو اضطر إا أحدمها غري املعنّي إذ نقول  -ب

يه،  إن كان هو املنهي عنه واقعاو، ملا كان حمرمطاو مطع علطم اهلل تيار،  خإ    د  ص  وم  يعلم احملرم منهما،  إذا اختار أحدمها، 
،  ططال حيططدث،  قططد رططراات احلرمططة بططني احلططدوث وعدمططه وكططان حمرمططاو لططو م صططد   اختيططار، يف قسططيمه ،ار،سططيوت نططهأرعططاا 

 واحلال ه ، علم إمجايل بالتإليف.
 أدلة النائيني عل  منجزية العلم اإلجمالي

الرططرورات رقططدر بقططدرها.  -1اإلضطططرار مسططتدالو بططثالث أالططة: صططورة ر ططض ذلطط  يف  ين احملقططق النططائي نأإال 
مقترى العلم اإلمجايل كالتفصيلي اخلرو  عن عهدة التإليف حتماو  يبقى الطر  غري املرطر إليطه باقيطاو علطى  نأ -2

وسننقو كالمه بنصه مع  لعروض اإلضطرار إا آخر، ضوع  ال معىن لسقوط التإليف عن مو  نهأو  -3حإمه السابق، 

                                                           

 إثباراو. (1)
 الصورة األوا إذ جيا التجنا  يها مطلقاو. عإ  (2)
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 من اإلشإال: على أالته الثالثة ما ينقدح يف البال
 ألن الضرورات تقدر بقدرها -2

الرطرورات رتقطدر بقطدرها،  نّ إ ط ط (1)قيطويف مجيطع الوقطايع املشطتبهة ط كمطا  رأسطاو  حتيطاطاإلقطال: )وال موجطا لسطقوط 
للرتخطي   يمطا يطد ع بطه  عقطالو  ضططرار موجبطاو كطان اإل  قتحطام يف بعطض أططرا  العلطم اإلمجطايل لو اضطر املإلف إا اإل
ضططططرار مطططن جهطططة لطططزوم الرطططرر أو العسطططر واحلطططر  أو غطططري ذلططط  مطططن األسطططباب، وسطططواا كطططان اإلضططططرار، سطططواا كطططان اإل

بطه صصوصطه ، وإن كطان  ضطراراإلغايته أنه إذا كان إا املعني يتعني ا ع  (2) أو غري املعنّي ضطرار إا البعض املعنّي اإل
بإو واحد من األطرا  ، ولطي  لطه التعطدي عطن غطري مطا يطد ع  ضطراراإلإا غري املعني يإون املإلف باخليار يف ا ع 

 .(3)(به الررورة
بطالتإليف أصطالو يف كطو لنطا مع اإلذعان بإطون اإلضططرار مطن قيطوا التإليطف،  طال علطم  نهأما سبق من  والجواب:
ر اإلقتصطار يف ر طع اليطد عنطه علطى مبىن )الررورات رتقدر بقدرها( إذ هي  رع ثبطوت التإليطف  ينتفي وب ل احلاالت 

 قدر الررورة.
 ألن العلم اإلجمالي منجز -1

: ) طإّن مقترطى العلطم اإلمجطايل عقطالو هطو لطزوم اخلطرو  عطن عهطدة التإليطف وهطو وبه يظهر اجلواب عن وجهطه الثطا 
ارفطق، ألن املفطروض أّن العلطم اإلمجطايل كالتفصطيلي يقترطي التنجيطز،  بمجطرا العلطم اإلمجطايل  املعلوم باإلمجال ب ّي وجه

يتنّجز التإليف، غايته لو صاا  ا طع اإلضططرار عتعلطق التإليطف كطان ذلط  موجبطاو للعط ر عقطالو، وأّمطا الططر  اةخطر 
يططط من مطططن أن يإطططون هطططو متعلطططق  غطططري املرططططر إليطططه  هطططو بطططا  علطططى حإمطططه السطططابق لطططوال عطططروض اإلضططططرار، وحيطططث د

                                                           

 والقائو هو احملقق اخلراسا  كما سبق. (1)
أقططول : إذا كططان اإلضطططرار مقارنططاو للعلططم وكططان متعلقططاو بطططر  معططنّي، كيططف مإططن اعططوي منجزيططة العلططم اإلمجططايل بالنسططبة إا الطططر   (2)

ى  ططرض وجططوا، يف املرطططر إليططه يررفططع العلططم اإلمجططايل بططالتإليف، ومططع اةخططر، إذ باإلضطططرار املزبططور بعططد  ططرض سططرايته إا الواقططع علطط
 .بتالااإل، كما هو الش ن يف خروجه من حمو ةو بدويعن الطر  اةخر، لإون الشبهة  حتياطاإل وجوبلجمال اررفاعه ال يبقى 

بطني احملتملطني، والهمطه كطون سطرايته إا الواقطع  مطانع عطن اجلمطع ضططراراإلنعم: ما أ يد صحيح بالنسبة إا اإلضطرار بغري املعنّي،  إّن هط ا 
را عططاو إلطططال  التإليططف يف كططو طططر ، بنحططو يقترططي وجططوب إريانططه ولططو يف حططال وجططوا اةخططر. و طط ا اإلطططال  حيإططم العقططو أيرططاو 

،  باجلمع بني احملتملني،  إذا اررفع إططال  التإليطف ال أصطو التإليطف  طالعلم اإلمجطايل ب صطو التإليطف يف كطو واحطد مطن الططر ني بطا  
غايته يف كو واحد مشروط بعدم إريان غري،؛ والهمطه إلطزام العقطو بعطدم رركهمطا، والهمطه يف هط ا الظطر  التويطري يف إريطان أحطد الططر ني، 

 .العراقي ؛  راجعشتغالاإلباإلمجال. وعثو ه ا البيان أيراو حققنا املس لة يف باب  عهدة املعلومإذ   ا املقدار يقطع باخلرو  عن 
 أقول: وقد اررح عا ذكرنا، يف املنت اجلواب كما ذكر، يف )نعم...(  تدبّر ور مو.

 .252-251  3الشيخ حممد علي الإاظمي اخلراسا ،  وائد األصول، م سسة النشر اإلسالمي ط قم:   (3)
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التإليطططف  العقطططو يسطططتقو بلطططزوم التحطططره عنطططه واسطططتحقا  العقوبطططة عليطططه عنطططد اإلقتحطططام  يطططه وصطططاا  كونطططه هطططو متعلطططق 
الرطططرر والعسططر واحلطططر  علطططى أالطططة  يونفطططالتإليططف املعلطططوم باإلمجطططال. وأقصططى مطططا رقترطططيه حإومططة أالطططة ر طططع اإلضطططرار 

كون متعلق التإليف أو موضوعه هو املرطر إليه )إذا كان اإلضطرار إا املعنّي(   األحإام الواقعية، هو أنّه لو صاا 
أو هططو الطط ي ا ططع بططه اإلضطططرار )إذا كططان إا غططري املعططنّي( كططان موجبططاو إّمططا لر ططع التإليططف واقعططاو وإّمططا لعططدم رنجططز، علططى 

 .(1)على ما سي   بيانه يف حمله( الوجهني يف أّن اإلضطرار هو يوجا التوس  يف التإليف أو التوس  يف التنجيز،
ال يوجطد يف صطور اإلضططرار إا بعطض األططرا  رإليطف معلطوم باإلمجطال كطي يلطزم اخلطرو  عطن عهدرطه  نهأ إذ ظهر

 ب ي وجه أرفق.
 ال معن  لسقوط التكليف عن غير المضطر إليه -4

ض اإلضطططرار إا موضططوع لعططرو  موضططوع  كمططا ظهططر اجلططواب عططن إشططإاله الثالططث: )وال معططىن لسططقوط التإليططف عططن 
إن إضططر إا ططر  معطنّي  نطهأ ومقصطوا،: (2)آخر، سواا أريطد مطن السطقوط السطقوط الطواقعي أو السطقوط عطن التنجطز(

 إيطف يسطق  النهطي عنطه نتيجطة اإلضططرار للططر  املعطنّي الط ي لطي  منهيطاو واقعطاو وكان الططر  اةخطر هطو املنهطي عنطه 
( ذلط  الططر  الط ي كطان يف علطم ختيطاراإلسطبيو البطدل(  اختطار )حيطث لطه  ألحد الطر ني )علطى ضطراإن  نهأو عنه، 

 .؟عاو التإليف عن الطر  اةخر احملرم واقاهلل غري حمرم  لماذا يسق  
لطم رعلطق التإليطف عي  مطن البدايطة ال  نطهأاملقام مقام عدم الثبوت ال مقطام السطقوط، حيطث  نأواضح وهو  والجواب

 نأنعطم مإطن   اإلشإال يف عاد اإلثبطات والعلطم اإلمجطايل ال يف عطاد الثبطوت، ر  غري معنّي،به ح  لو اضطر إا ط
حيإططم اهلل رعططاا حبرمططة الطططر  الطط ي سططو  ال يرطططر إليططه أو الطط ي سططيوتار غططري،، لإنططه ال علططم للمإلططف علططى أي 

  تدبر جيداو. ،يفرقدير حبدوث رإل
بحطططث مطططن الفطططر  بطططني األحإطططام العقليطططة واألحإطططام الشطططرعية  راجطططع ويوضطططح أجوبتنطططا الثالثطططة مطططا ذكرنطططا، يف صطططدر ال

 .،  يما أ اا، حسبما نتصورياو باملراا وموضحاو ملنش  اخلل املطلا اخلام  من جديد ند، وا 
 له الطيبين الطاهرينوآوصل  اهلل عل  محمد 
 

امأرا قبابألا بُبُلوِغِه فبا  : اجلواااإلمام قال  اماُد فباتباقأُسوا قُبُلوُبُكمأ، الا تُبعااِلُجوا األأ ُموا، واالا ياُطولانَّ عالايأُكمأ األأ تبانأدا
ِة لاُهمأ  ما ماةا ِمنا اللَِّه بِالرَّحأ ُموا ُضعافااءاُكمأ وااطأُلُبوا الرَّحأ  (.353  2كشف الغمة:  ) واارأحا
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