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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
.ينبغي التنبيه على أمورو •
[مناط االضطرار الرافع للحرمة]األول •
أن االضطرار إلى ارتكاب الحرام و إن كان يوجب ارتفاا  ررمتاه و•

كا العقوبة عليه مع بقاء مالك وجوبه لو كان مؤثرا له كماا إاا لاي ي
بانن ياار إذا لم يكن االضطرار إليه بسوء االختبال كالم إال أنهبحرام 

إن يختار ما يؤدي إليه ال محالة فإن الخطاب باالججر عناه رين ا  و
اك كان ساقطا إال أنه ريث يصدر عنه مبغوضاا علياه و عصايانا لا 

جااب و الخطاب و مستحقا عليه العقاب ال يصلح ألن يتعلا  باه ا ي
.ه ا في الجملة مما ال شبهة فيه و ال ارتياب

167ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
[ركي االضطرار بسوء االختيار]•
حصار و إنما ا شكال فيما إاا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ين•

ا إاا به التخلص ع  مح ور الحرام كالخروج ع  الدار المغصوبة فيما
كاي توسطها باالختيار في كونه منهيا عنه أو منمورا به مع جرياان ر

.المعصية عليه أو بدونه فيه أقوال ه ا على االمتنا 

168: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
أنه مانمور باه و منهاي [ 1]على القول بالجواز فع  أبي هاشي )أما و •

اهر ناسبا له إلى أكثار المتانخري  و  اعنه و اختاره الفاضل القمي
(.الفقهاء

168: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
إلياه و و الح  أنه منهي عنه بالنهي الساب  الساقط بحدوث االضطرار•

يكا  عصيان له بسوء االختيار و ال يكاد يكون منمورا به كما إاا لي
عليه أو بال انحصار به [ 2]هناك توقف 

رأساا ال يكاونالحرام الك ضرورة أنه ريث كان قادرا على تركو •
يااره و عقال مع ورا في مخالفته فيما اضطر إلاى ارتكاباه بساوء اخت

يكون معاقبا عليه كما إاا كان الاك باال توقاف علياه أو ماع عادم 
ام باه االنحصار به و ال يكاد يجدي توقف انحصار التخلص ع  الحر

.لكونه بسوء االختيار

169: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
.إن قلت كيف ال يجديه و مقدمة الواجب واجبة•
ب إنما يجب المقدمة لو لي تك  محرمة و ل ا ال يترشاح الوجاوقلت •

م  الواجب إال على ما هو المباح م  المقادما  دون المحرماة ماع 
.اشتراكهما في المقدمية

169: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
صاار إطالق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحو •

المقدمة بها إنما هو فيما إاا كاان الواجاب أهاي ما  تارك المقدماة 
ار المحرمة و المفروض هاهنا و إن كان الك إال أنه كان بسوء االختي

ت إال لكاناو معه ال يتغير عما هو عليه ما  الحرماة و المبغوضاية و 
ع الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره و عدم حرمتاه ما

ون و هو كما ترى مع أنه خالف الفرض و أن االضطرار يكاختياره له 
.بسوء االختيار

169: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
[ركي توسط األرض المغصوبة]•
قااء إن التصرف في أرض الغير بدون إاناه بالادخول و البإن قلت)•

ررام بال إشكال و ال كالم 
قاف علياه أما التصرف بالخروج ال ي يترتب عليه رفع الظلي و يتوو •

  بل التخلص ع  التصرف الحرام فهو ليس بحرام في رال م  الحاال
راله رال مثل شرب الخمر المتوقف علياه النجااة ما  الهاالك فاي 

.االتصاف بالوجوب في جميع األوقا 

169ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
ثال منه  هر المنع ع  كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغيار ماو •

رراما قبل الدخول و أنه يتمك  م  ترك الجميع رتى الخروج 
ك الك ألنه لو لي يدخل لما كان متمكنا م  الخروج و تركه و تارو •

فما  الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إال ترك الادخول
 لاي لي يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التاي يعالجهاا باه ماثال

إال هاايال أنه ما شرب الخمر فالمهلكةيصدق عليه إال أنه لي يقع في 
.على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضو  كما ال يخفى

170: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
  بالجملة ال يكون الخروج بمالرظاة كوناه مصاداقا للاتخلص عاو •

محبوبياة و الحرام أو سببا له إال مطلوبا و يستحيل أن يتصف بغيار ال
.يحكي عليه بغير المطلوبية

170: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 



12

للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
[جواز ما انحصر به التخلص ع  الحرام]•
ن ماا ه ا غاية ما يمك  أن يقال في تقريب االستدالل على كاوقلت •

ماة انحصر به التخلص منمورا به و هو مواف  لماا أفااده شايخنا العال
فاى أن لكنه ال يخ( أعلى اهلل مقامه على ما في تقريرا  بعض األجلة 

عقال ما به التخلص ع  فعل الحرام أو ترك الواجب إنما يكون رسنا
كلف ما  و مطلوبا شرعا بالفعل و إن كان قبيحا ااتا إاا لي يتمك  الم

تارك التخلص بدونه و لي يقع بسوء اختياره إماا فاي االقتحاام فاي
ال الواجب أو فعل الحرام و إما في ا قدام على ما هو قبيح و ررام لو

مكناه به التخلص بال كالم كما هو المفروض في المقام ضرورة ت[  أن]
.منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره

170: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
  مناه بالجملة كان قبل الك متمكنا م  التصرف خروجا كما يتمكو •

دخوال غاية األمر يتمك  منه بال واسطة و منه بالواسطة 
ماا مجرد عدم التمك  منه إال بواسطة ال يخرجه ع  كونه مقدورا كو •

ا  هو الحال في البقاء فكما يكون تركاه مطلوباا فاي جمياع األوقا
كاون على الدخول فكما ال تالفرعية فيفك لك الخروج مع أنه مثله 

عاة عا  الفرعية مانعة ع  مطلوبيته قبله و بعده كا لك لاي تكا  مان
ل مطلوبيته و إن كان العقل يحكاي بلجوماه إرشاادا إلاى اختياار أقا

.المح وري  و أخف القبيحي 

170: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
م  هنا  هر رال شرب الخمر عالجا و تخلصا ع  المهلكاة و أناه و •

وء إنما يكون مطلوبا على كل رال لو لاي يكا  االضاطرار إلياه بسا
مه االختيار و إال فهو على ما هو عليه م  الحرمة و إن كان العقل يلج

إرشادا إلى ما هو أهي و أولى بالرعاية م  تركه لكاون الغارض فياه
ب م  ترك االقتحام فيما يؤدي إلى هالك النفس أو شار[  ف]أعظي 

لاو الخمر ل ال يقع في أشد المح وري  منهما فيصادق أناه تركهماا و
وليدياة بتركه ما لو فعله ألدى ال محالة إلى أردهما كسائر األفعال الت
عدم العماد ريث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها و اختيار تركها ب

لعالج و إلى األسباب و ه ا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب ل
.إن كان الزما عقال للفرار عما هو أكثر عقوبة

171: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
موضاو  ف لو سلي عدم الصدق إال بنحو السالبة المنتفية بانتفااء الو •

و ما  هو غير ضائر بعد تمكنه م  الترك و لو على نحو ه ه السالبة
ة فيوقع الفعل بواسطة تمكنه مما هو م  قبيل الموضو  في ه ه السالب
خمار و نفسه باالختيار في المهلكة أو يدخل الدار فيعاال  بشارب ال
 يحتااج يتخلص بالخروج أو يختار ترك الدخول و الوقو  فيهما  ل ال

.إلى التخلص و العالج

171: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
[بقاء المضطر إليه بسوء االختيار]•
اقباا قلت كيف يقع مثل الخروج و الشرب ممنوعا عنه شرعا و معإن •

[  وحوضا]عليه عقال مع بقاء ما يتوقف عليه على وجوباه لساقوط و 
تيار سقوط الوجوب مع امتنا  المقدمة المنحصرة و لو كان بسوء االخ

.شرعا كالممتنع عادة أو عقالالممنو  و العقل قد استقل بنن

171: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
[عدم المنافاة بي  ررمة المقدمة و لجوم إتيانها]•
ه إرشادا قلت أوال إنما كان الممنو  كالممتنع إاا لي يحكي العقل بلجوم•

إلى ما هو أقل المح وري  و قد عرفت لجومه بحكمه فإنه ماع لاجوم 
ه فإناه ا تيان بالمقدمة عقال ال بنس في بقاء اي المقدمة على وجوبا

.نعةرين   ليس م  التكليف بالممتنع كما إاا كانت المقدمة ممت

172: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
[المضطر إليه المحرم ال يكون مامورا به]•
جاب ال و ثانيا لو سلي ف الساقط إنما هو الخطاب فعال بالبعث و ا ي•

ه لاو لجوم إتيانه عقال خروجا ع  عهدة ما تنجج عليه سابقا ضرورة أن
ناه لي ين  به لوقع في المح ور األشد و نقض الغرض األهي رياث إ
رو اآلن كما كان عليه م  المالك و المحبوبية بال ردوث قصور أو طا
لعقال فتور فيه أصال و إنما كان سقوط الخطاب ألجل المانع و إلجام ا
ياه و به ل لك إرشادا كاف ال راجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعاث إل

.ا يجاب له فعال فتدبر جيدا

172: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
قد  هر مما رققناه فساد القول بكونه منمورا به ماع إجاراء ركايو •

اف فعال المعصية عليه نظرا إلى النهي الساب  مع ما فيه م  لجوم اتصا
وارد بعنوان وارد بالوجوب و الحرمة 

172: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
لادخول و باختالف زمان التحريي و ا يجاب قبل ا)ال يرتفع غائلته و •

ما المفيد مع اتحاد زمان الفعل المتعل  لهما و إن( بعده كما في الفصول
اختالف زمانه و لو مع اتحاد زمانهما 

ه ا أوضح م  أن يخفى كيف و الزمه وقو  الخروج بعاد الادخولو •
محبوباا عصيانا للنهي الساب  و إطاعة لألمر الالر  فعال و مبغوضا و

 عا  و ه ا مما ال يرضى به القائل بالجواز فضاالبعنوان واحد ك لك 
.القائل باالمتنا 

172: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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للحرمةاالضطرار الرافع مناط : األول
ال و ال يجدي في رفع ه ه الغائلة كون النهي مطلقا و على كل ركما •

ء كا لك ماع كون األمر مشروطا بالدخول ضرورة منافاة ررمة شاي
. بعض األروالفي وجوبه

172: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مناط االضطرار الرافع للحرمة: األول
[عدم اجتما  الوجوب و الحرمة في الخروج]•
فات بكونه منمورا به و منهيا عنه ففيه مضافا إلى ماا عرو أما القول•

عناوان م  امتنا  االجتما  فيما إاا كان بعنواني  فضال عما إاا كاان ب
و كاان وارد كما في المقام ريث كان الخروج بعنوانه سببا للاتخلص
مسبب بغير إان المالك و ليس التخلص إال متنجعا ع  ترك الحرام ال

لهع  الخروج ال عنوانا [ 1]

173ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مناط االضطرار الرافع للحرمة: األول
وناه سلي أنه ال يكون بمحال لتعدد العناوان و كلو أن االجتما  هاهنا •

مجديا في رفع غائلة التضاد كان محاال ألجال كوناه طلاب المحاال
عث ريث ال مندورة هنا و الك لضرورة عدم صحة تعل  الطلب و الب
وء رقيقة بما هو واجب أو ممتنع و لو كان الوجاوب أو االمتناا  بسا

االختيار 
إنماا ( أن االمتنا  أو ا يجاب باالختيار ال ينافي االختيار)ما قيل و •

رياة األشاعرة للقاول بانن األفعاال غيار اختيا)هو في قبال استدالل 
(.ء ما لي يجب لي يوجدبقضية أن الشي

173ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مناط االضطرار الرافع للحرمة: األول
و النهاي ب لك فساد االستدالل له ا القول بنن األمر بالتخلصفانقدح •

دم ع  الغصب دليالن يجب إعمالهماا و ال موجاب للتقيياد عقاال لعا
نشان استحالة كون الخروج واجبا و رراماا باعتبااري  مختلفاي  إا م
االستحالة إما لجوم اجتما  الضدي  و هو غير الزم مع تعدد الجهة

173ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مناط االضطرار الرافع للحرمة: األول
با ع  إما لجوم التكليف بما ال يطاق و هو ليس بمحال إاا كان مسبو •

و ثبو  الموجب للتقييد عقال و لم سوء االختيار و الك لما عرفت 
عادم كانا بعنواني  و أن اجتما  الضدي  الزم و لو مع تعدد الجهة مع

ان تعددها هاهنا و التكليف بما ال يطاق محال على كل رال نعي لو ك
ريي أو بسااوء االختيااار ال يسااقط العقاااب بسااقوط التكليااف بااالتح

. ا يجاب

174ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مناط االضطرار الرافع للحرمة: األول
[ركي الصالة في الدار المغصوبة اضطرارا]•
غصاوبة ثي ال يخفى أنه ال إشكال في صحة الصالة مطلقا في الدار الم•

على القول ب االجتما  
 بسوء أما على القول باالمتنا  فك لك مع االضطرار إلى الغصب الو •

ناه االختيار أو معه و لكنها وقعت في رال الخروج علاى القاول بكو
منمورا به بدون إجراء ركي المعصية  عليه أو مع غلبة ماالك األمار

على النهي مع ضي  الوقت 

174؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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مناط االضطرار الرافع للحرمة: األول
ء شايأما مع السعة فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء األمر بال•

ن كانات للنهي ع  الضد و اقتضائه فإن الصالة في الدار المغصوبة و إ
الصالة مصلحتها غالبة على ما فيها م  المفسدة إال أنه ال شبهة في أن

في غيرها تضادها بناء على أنه ال يبقى مجال مع إراداهما لألخارى
مع كونها أهي منها لخلوها م  المنقصة الناش ة م  قبال اتحادهاا ماع

الغصب 
ب عرفت عدم االقتضاء بما ال مجياد علياه فالصاالة فاي الغصالكنه •

و إن لم تكن مأمورا بها صحيحةاختيارا في سعة الوقت 

174؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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لتزاحمصغروية الدليلين لكبرى التعارض أو ا
[صغروية الدليلي  لكبرى التعارض أو التجاري]الثاني األمر •
قد مر  في بعض المقدما  أنه ال تعارض باي  مثال خطااب صال و•

ن خطاب ال تغصب على االمتنا  تعاارض الادليلي  بماا هماا دلايال
سنداراكيان كي يقدم األقوى منهما داللة أو 

ب منهما المؤثري  و المقتضيي  فيقدم الغالتجاري بل إنما هو م  باب•
فيماا و إن كان الدليل على مقتضى اآلخر أقوى م  دليل مقتضاه ه ا

إاا أررز الغالب منهما 

174ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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لتزاحمصغروية الدليلين لكبرى التعارض أو ا
ندا و داللة أو سامنهما و إال كان بي  الخطابي  تعارض فيقدم األقوى •

بطري  ا ن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا 
ما  لو كان كل م  الخطابي  متكفال لحكي فعلاي و إال فاال باده ا •

هاء إلى األخ  بالمتكفل ل لك منهما لو كان و إال فال محيص ع  االنت
ما تقتضيه األصول العملية 

175ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األصول 
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