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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
(564) 

 هُ االمتنان درجات وكذا ُمزاِحمُ 
لبداهااااة ان التسااااهيي والتافياااات درجااااات قااااال تعااااا    ؛اتدرجااااب و مراتاااااالمتنااااان  إن   الساااااد :

 ْيُريُد اللَُّه َأْن ُيَخفَِّف َعْنُكم(1)  وقاال   ِ ََ اْم ِنيِفيَّاِ  السَّ ََ فاان التافيات برفا   (2)بُِعثْاُت بِاْل
االساتبباب عناه فا ن  الكراهاة أومن التافيات برفا   أقوى وأجدىالوجوب عن مثي احلج عن الصيب 

أال تارى ان ادداب حسانة وان ماد  الرجاي  (4()3)باي هاو لا ل ، أقاي، ثقاي   تَ َث  ، لو فر  ثقي األخري
أمام صديقه خالف األدب وإن مل يكن حمرماً لكان صاديقه قاد يساقه عناه حقاه )إن لاان مثاًل رجله 
رجلااه ف  اه ففياات وإن مل يكان رفاا   د  ت عنااه ملاا ياارى باه ماان تعاب فياادعو  ملاف اأو قااد خ ((5)عرفااً حقااً 

، ولما ان االمتنان درجات فك ل  املصاحل واملفاسد الثبوتياة يف متعلقاات الواجباات واارماات واجب  
مفسااداما ماان مفساادة وأفاادية فاهنااا درجااات لبداهااة أفاادية مفساادة الد ااا ماان مفساادة اللماا  فقااه 

 النظر فقه.
ان من جهة فمقتضى قاعدة التداحم املواز ة بني درجة مصلبة ومفسدة لي منهما )االمتن وحينئٍذ:

واملصاحل واملفاسد يف املتعلقات من جهة أخرى( ف ن تساوتا فري  وإن رجح أحدمها على ادخر ال إ  
بلا  حاد املنا  مان النقايض( بان وإال ) ،(6)مكروهاً حد املن  من النقيض رجح واستبب وصار قسيمه 

                                                           

 .22سورة النساء  ادية  (1)
 .321ص 1ا قم  ج  اللآل،، دار سيد الههداء ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل (2)
 أي ثقيي يف اجلملة. (3)
 أي يف املستبب ثقي ما ويف املكرو  ثقي ما. (4)
 م  فر  ان احلقوق العرفية تتفرع بني الزم وغري . (5)
 على رأي. (6)
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 )أي وجب االمتنان وحرم ترجيح مصلبة الواق ، أو العك (. (1) قيضهوجب وحرم 
هاا ا عاان الوجااه الثالااا )االمتنااان مصاالبة تدااهااا مصاااحل ومفاسااد اثلداميااات( ان الثالااا لااان عاان  وفاار 

بسااةة  ما الثالاا ينسا م وان السااد  تفصايي يف الثالاا، وان أصي التاداحم وها ا عان درجاات لاي منهماا، 
 .لى التهكيكيةع فا ه مبين االمتنان واملصلبة واملفسدة ولوهنا متواةية غري مهككة عك  الساد 

 النص من إطال  وتقييد االمتنان ظاهرُ  مقيا ُ 
، (الوجه الثالاا واااام  والسااد  والسااب  اديعدد من الوجو  السابقة وادتية )ل على ويتفرع

 الق  االمتناان وعدمااه وثبااوت احلكام وعدمااه، واب ان يكااون ناااهر الان  ماان إةااحتقاا  ان املقياا  يف 
هم مااان دعاااوى لاااون االمتناااان عذل اااة، فا اااه إحا لاااان االمتناااان مصااالبة تدااهاااا ال العكااا  املتاااو  ،يياااد  وتق

على درجات، ولان تارة عذل ة لل عي وأخرى عذل ة للم عول ولا ت األحكام  ، لمداااته،مصاحل ولان
كماة باي قاد تكاون علاى خالفاهالفقهية، حسب االستقراء، غري دائرة مدار االمتناان  ، لاان االمتناان حذ

، في اب ان املداااة ااا وال علم حادود مصااحل ومفاساد متعلقاات الواجباات واارماات المهع تَ ؤ    مل 
َت ماللاااات األحكاااام لاملاااة ولاااان املهااار ع ؤ   ااامل ا ناااا  ااادور مااادار الااان  ب ةالقاااه وتقيياااد ، إح حياااا 

غ تهاااريعاته يف هاااو الااا ي نكناااه ان يهااار ع   يصاااو  احلكااايم هاااو الااا ي لااايه ماااا بعلماااه العمااايم، لاااان
بعد الكسر واال كساار باني املتداااات واملعىن االسم مصدري ارات تكون لاملرآة للمبصلة النهائية عب
بالنتي ة، عك  املكلت ال ي ال ةري  له إ  معرفة املاللات بكامي تداااااا إال  لدىمنها دم قتوامل

َت علمااه، فعلينااا ؤ   اامل  حلاا  ثبوتاااً، وأمااا إثباتاااً فممااا إذ يقااا :ماارآة نااواهر ألفااار الهااارع ولاا ا سااب  )
التمسااا  بظاااواهر األدلاااة ومنهاااا، أي مااان عمومهاااا وخصوصاااها،  ستكهااات وجاااود االمتناااان الاااواقعي 

 .(2)وعدمه، ال العك ، فتدبر فا ه دقي  لطيت(
 أنواع االمتنان متزاحم 

، إح قد يكون االمتنان على الفرد -؛ أفعبه وفروعه وأ واعهفيه داحم تتان االمتنان بنفسه  السابع:

                                                           

 على رأي. (1)
 (.562الدر  ) (2)
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 فاصياً. برف  احلرج والضرر واحلكم اثلدامي، عنه
اام  وقاد يكااون االمتنااان علااى أساارته ب وااب النفقااة عليااه لدوجتااه ماا  ا اه قااد يكااون  -ب ون كااتفراً عسذ

أو لوهنااا  ،ليااهديناااً ب متااه، فهااو امتنااان عليهااا ال عليااه بااي االمتنااان عليااه يقتضااي عاادم إواااب النفقااة ع
لماا قاد يكاون االمتناان  -، جدم اعتبارها دينااً علياه ما  إعساار  حقااً  صفني أو على األقي ع امهعلي

اقْاتُاُلوا ، ولعله منه قوله تعا   ةادخر وقد يكون االمتنان بلبار مصاحل  -دبلبار النوع واأللثر، 
، وهاا   للهااا  ااا مل  ااؤت علمهااا غايااة األماار ان  عاارف االمتنااان علااى الهااا  بلبااار (1)َأنْاُفَسااُكمْ 

مصلبة التسهيي الد يوية، ل ل  فا ه ال نكن تقييد الن  املطل  لبديا الرف  وحديا رف  القلم، 
علااى ا نااا ال حاايه حاات مبتدااااات  مب اارد إحااراز االمتنااان الهاصااي الااد يوي يف التوسااعة أو عكسااه،

كمة ال غري.  حل  للهمؤدى و  ن الهاصية الد يوية،االمتنا  لون االمتنان يف احلد ال ي  عرفه منه، حذ
 ا  مطلقعقد المضطر صَ  و عقد المكره  بطالنشهادة 

الفقهاء التدموا بكون اثلرا  رافعااً  ان    وجهاً جديداً،  عد  على بعض الوجو  السابقة، إن مل ويد  
فلاو ألاار  علااى املعاملااة بطلاات، لماا التدمااوا بااان االضااطرار غااري صاابة الو للبكام الوضااعي للمعااامالت 

فلاااو اضاااطر إ  بيااا  دار ، صاااح البيااا ، وحلااا  علاااى إةالقاااه يف للتاااا احلاااالتني الوضاااعي، رافااا  للبكااام 
  باان حبساب االمتناان )اثلرا  واالضطرار( م  ان االلتدام بعل ياة االمتناان يقتضاي التفصايي يف احلاالتني

 ه لو ألر  على ما لان لضرر  واقعاً، بطلت املعاملة، ولو ألر  على ما لان لصاحله يقال يف اثلرا   ا
، (تيااةماا ا القيااد أل ااه ماان عااامل اثثبااات والكااالم ادن عاان الصاابة الثبو  ال أوواقعاااً )  ا كهاات لااه، 

ويوضاابه ألثاار املثااال صااب ت املعاملااة فااان صاابتها حينىاا   مقتضااى االمتنااان والاابطالن ضااد االمتنااان 
لمااا لااو ألرهااه علااى بياا  دار  ولااان غااري را   أل ااه تااوهم ان سااعرها ماانافض ادن وان سااعرها   التااايل 

وا اه هاً   نهر ان سعر  احلاايل لاان أفضاي األساعار كرَ م  مخسة أضعاف مثاًل، فباع إ  سريتف  الحقاً 
يهاكي دا أل اه اخنفض الحقاً إ  النصت أو األقي، فان احلكم ببطالن بيعه حل  خالف االمتنان ج

 ا لو لان األمر بيد  لرأى لمال االمتنان واللطت يف حقه ان لكم الهارع بصبته عليه،  اً لبرياً ضرر 
                                                           

 .66سورة النساء  ادية  (1)
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 حكموا ببطال ه  ظراً لكو ه مكرهاً. هم م  حل ولكن
لينقا  ابناه مان املاوت الحتياجاه إ  عملياة  الا  لتاجهاا لساكنه وبالعك  يف املضطر فلو بااع دار 

ها ملات حبسب لالم األةباء، فالبي  صابيح ألن الهاارع ال يدياد  اضاطراراً علاى اضاطرار جراحية لوال
ب بطال بيعه، لكنه لو نهر فيما بعد ان ابنه قد ففي بدعاء أو بادواء وا اه مل يكان حمتاجااً للعملياة أو 

بياا  ، فااان بطاالن البيا  هاو مقتضاى االمتنااان، وما  حلا  حكماوا بصابة العنهاا بسابب ماا ا اه اسات ىن
 ولو ه خالف االمتنان.ضرر  عليه رغم 

 لىن  وقش يف بعض األمثلة السابقة فال مناقهة يف بعضها ادخر فتدبر.وعلى أية حال فا ه 
، فا ااه باةااي وإن نهاار اااا ا ااه لااان لصاااحلها  ااا لااو علماات بااه يف وقتااه هااةً كرَ م  ولاا ل  لااو تدوجاات 

اثلرا  واالمتناان مباا مهاا مهاا ال ما  حلاوق لوافقت  عم، رضاها الالح  مصبح، والكالم عن مقتضى 
 أمر آخر، على اهنا لو مل تر  الحقاً، لكان باةاًل حت وإن لان لصاحلها جدماً.

باادون إحن أبيهااا، بااني مااا لااان  (1)الرفاايدة غااري البال ااة لوا بااني مااا لااو تدوجاات البكاارفص ااولاا ل  مل ي
 اان يرفاا  ماان فاالهنا، فقااالوا ببطال ااه )أو ملصاالبتها ثبوتاااً وإثباتاااً )أي لاادى العاارف( لمااا لااو تدوجاات 

علااى الاارأيني( بناااء علااى لااون الواليااة لاالب مسااتقاًل أو القااول بالتهااري   ،(2)بطااالنحرمتااه ماان دون 
 .بينهما، وبني ما لو تدوجت بدون إح ه ولان مفسدة اا

ااااا أو اهناام قااالوا باااالبطالن )أو احلرمااة( يف الصااورتني مااان غااري تفصاايي باااني لااون الاادواج واحلاصااي  
 عليها.

 وصلى اهلل على مَمد وآله الطاهرين
 

َفُع اْلَمْسُموُع ِإَذا َلْم َيُكِن  ،َمْطُبوٌع َوَمْسُموعٌ  :اْلِعْلُم ِعْلَمانِ    أمري املؤمننيقال  َواَل يَاناْ
 (332احلكمة هنج البالغة  ) اْلَمْطُبوعُ 

                                                           

 البال ة. بعضهم إال فان الببا أعم من البال ة وغريها بي مصب حبا قيد ا ب ري البال ة ليكون ص رى الببا، (1)
 .)دام نله( لما حهب إليه السيد العم (2)
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