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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(411) 

 أنواع العسر والضرر ثالثة املطلب اخلامس:
بل ثالثة أنواع وكذا احلرج والضرر، وإليضاح ذلك منثل مبثالني: اثنيهما مسألة أصولية وأوالمها مسألة اختلف يف  ان العسر عسران
 اهنا أصولية أو فقهية:

 العسر يف تقليد األعلم أو تشخيصو أو العمل بفتواه
العسددر يف تيصيصددو أخ تيدددصي   قددد ينددون العسددر يف العمددل بفتددوق األعلددم، وقددد ينددونفانددو ، (تقليددد األعلددم) األول:املثااال 

 األعلم، وقد ينون العسر يف نفس تقليده:
ألحددمها( لو دوب العمدل بفتدواه  ا  اما العسر يف العمل بفتواه فالظاىر رافعية أدلة العسدر )واحلدرج والضدرر إذا كدان تقليدده مو بد -أ

ا رفعت ما ىو مسّلم انو حنم شرعي كو وب الصوم ملفضول أخ لألعلم بعده، والدليل واضح فان أدلة العسر والضرر إذإىل افينتقل 
كمدا   :فنيف ال ترفع ما ىو حنم شدرعي حسدف فتدوق األعلدم أخ مدا ىدو حندم شدرعي اد  وإن كدان ابلظدن املعتد ا ومندو يظهدر اندو

و بنداء علدى و دوب  از تقليد األعلم بعده فنذلك ينبغدي إضدافة اند قالوا ابنو بناء على و وب تقليد األعلم فانو لو احتاط يف مسألة  
 تقليده لو تعسر العمل ابحدق فتاواه  از الر وع لألعلم بعده.

واما العسر يف تيصيصو فنذلك إلطالق أدلة رفع الضرر والعسر واحلرج، وذلك كما لو و د جمموعة علماء متقاربني وكان  -ب
نعدم تتمدل ان يدراد مدن  تعسدر عليندا تيدصي  األعلدم.من العسري حقا  كيف األعلم منهم بل حىت لو مل حندرز كدوهنم متقداربني إال اندو 

 اليسر لننو بعيد. (1)اإلمنان
وامددا العسددر يف نفددس تقليددده، فنددذلك لاطددالق، واملددراد بددو ان ينددون نفددس تقليددده حر يددا ، نظددري املصددل ة السددلوكية أو املفسدددة  -ج

ًمدا  ابلعمدل ،رائدو، وتصدويره يف السدجني  ينون احلرج يف سلوك نفدس الطريدال ال يف العمدل بفتدواه بدلان السلوكية، أخ  مبجدرد كوندو مقلددا  ملت
فان التقليد وإن كان أمدرا  قلبيدا  إال اندو قدد ينتيدف مدن تطبيدال عملدو علدى طبدال فتداوق مر عدو  اسهل عليو مدسوسٌ شصٌ   أو فيمن يراقبو

 (2)((الا َظَهَر يف فَاَلَتاِت ِلَسانِِو َوَصَفَحاِت َوْجِهوِ َما َأْضَمَر َأَحٌد َشْيئًا إِ )) عليو السالمأو من فلتات لسانو إذ ورد عن أمري املؤمنني 
ىدي وقد فّصلنا يف كتاب )تقليد األعلم وحجية فتوق املفضول( النالم عن ان مسألة تقليدد األعلدم ىدل ىدي أصدولية أو فقهيدة أو 

 فرا ع. ،برزخ بينهما
 العسر يف حتصيل واثقة املخرب أو خربه أو العمل مبؤداه

مسددألة حجيدة خدد  الثقددة، فاندو قددد ينددون العسدر أو الضددرر يف العمددل مبدؤدق خدد ه، وقددد يندون العسددر أو الضددرر يف  اين:الثاااملثاال 
الوصول إىل خ ه كما لو كان الراوخ يف بلدة أخرق أو يف نفس البلد مع كثرة عيون الدولة عليدو أو شدبو ذلدك، وقدد يندون العسدر أو 

كدان مدن العسدر عليدو  قيدال حالدو يف كتدف علدم   كمدا لدوشدك يف واثقتدو وذلدك   وخد ه لنند بلغدو الضرر يف معرفة انو ثقة أو ال كمدا لدو
 الر ال أو شبههما.

                                                           

 ( من العروة.12يف املسألة ) (1)
 .472قم، ص –السيد اليريف الرضي، هنج البالغة، دار اهلجرة للنير  (2)
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 أنواع التزاحم أربعة
ًاحم على أربعة أنواع:املطلب السادس:   ان الت

 تزاحم العناوين األولية بعضها مع بعض
ًاحم بددني أداء الدددين وا -1 ًاحم بددني العندداوين األوليددة كددالت ًاحم بددني الصددوم واألمددر بعددد موتددوأو حددال حياتددو  ،حلددج املسددتقر عليددوالتدد ، والتدد

ًاحم بني الصالة وإنقاء الطفل من الضربمبا ميهده من ابملعروف كما لو كان إذا أمر   .مثال   مقدماتو مل ميننو الصوم وابلعنس، والت
ًاحم ىددذا  ًوا كثددريا  مددن  ،الدددين واحلددجالبدداب مثددل مسددألة وقددد أسددهف الفقهدداء واالصددوليون يف الب ددس عددن بعدده مسددائل تدد وأو دد

ًاحم ترك الغيبة مع ترك النذبأو مل يطرحوىا ابملرة املسائل األخرق  أو الغيبة مع ملس األ نبية، وىنذا. ، فمثال  حنم ت
 تزاحم العناوين الثانوية بعضها مع بعض

ًاحم بني ال ضرر وال ح -2 ًاحم بني العناوين الثانوية.. كالت رج، أو بني حر ني أو بني ضدررين وقدد  دس بعده األعدالم ذلدك الت
 .وان احتمال األمهية كاف لننو فيما نرق تتاج إىل بسط أكثر و قيال أوسع، والذخ نراه إمجاال  ان األمر منوط بدر ة كل منها

 تزاحم العناوين األولية والثانوية
ًاحم بددني العندداوين األوليددة والثانويددة.. وىددذا ىددو  -3 مددا أسددهبوا يف تيددييده يف  ددس حنومددة العندداوين الثانويددة )أو أدلتهددا( علددى التدد

 العناوين األولية )أو أدلتها( أو غريمها، ولنن قد يفّصل يف األمر كما سيأيت يف املطلف اآليت.
 تزاحم األحكام الوضعية والعناوين الثانوية

ًاحم بددني أدلددة احلجددج والعندداوين الثانويددة، وىددذا مددا مل  دد -4  –وىددو مددورد الب ددس ىهنددا  –د مددن  ثددو حسددف اسددتقراء  قدد  التدد
ًاحم بني األحنام الوضعية وسيأيت تصويره وحنمو  .وال ضرر، وستأيت إشارة إليو عموما  ، بل الت

 األوليةمناقشة إطالق حكومة العناوين األولية على العناوين املطلب السابع: 
 ثالثة: األقسامعلى أدلة العناوين األولية، ولنن قد يقال ابلتفصيل فان  ان القوم أطلقوا حنومة ال ضرر وال حرج وأشباىها

 أوهلا: حنومة ال ضرر وال حرج على األدلة األولية، وذلك ك نومتهما على و وب الصوم، وىو واضح، وىو املطروح عادة.
ً  ونظائره، فاهنا لو كانت تقع اثنيها: عدم حنومتهما عليها يف النثري من املوارد، بل يقدم العنوان األويل، وذلك كم ا يف مثال ال

ً  أبدا   ًِن ملا  از هلا ال ً  أبددا ، نعدم لدو دار  مدثال  فاندو ال زدوزلو وقعت يف ضرر كصفعها عيدر صدفعات ، وكذا يف حرج لو مل ت هلدا الد
ً  هبا وقطع يدىا فهنا أييت النالم يف تقدم دليل ال ضرر ً ، أو التصيري.أو تقدم دليل حرم (1)األمر بني ال  ة ال

سجن يوما  أو ساعة أو مخسة دقائال أو أن يصدفع صدفعة غتاب أو ان ي  اثلثها: ما لو تردد بني األمرين، كما لو دار األمر بني ان ي  
 أو عير صفعات، فانو قد يرتدد يف بعه الصور.

ًامحا  مدع  ان الضابط العام ىو حنومة أدلة العناوين الثانوية على األولية، إالوقد يقال:  ً  مت ما علم خرو و لقوة املادة، كمثال ال
وللب دس  ،صفعها صفعة، أو لالرتناز املتيرعي أو شبو ذلك فإذا مت ذلك كان املر ع عند الرتدد عموم دليل العندوان الثدانوخ، فتأمدل

 صلة.
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

هنج البالغة: ) ((َعاَد َوَعِمَل لِْلِحَساِب َوقَِنَع ِِبْلَكَفاِف َوَرِضَي َعِن اّللاِ ُطوََب ِلَمْن ذََكَر اْلمَ )): عليو السالمأمري املؤمنني قال 

                                                           

 وغريه. (1)
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