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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
(161) 
 من شرائط صحة العقد االختيار والرضا

 : ومن شرائط املتعاقدين: االختيار.: )مسألةالشيخ قال 
واملراد به القصد إىل وقوع مضمون العقد عن طيب نفٍس، يف مقابل الكراهة وعدم طيب الننفس، ال 

 .(1)االختيار يف مقابل اجلرب(
 ،ينارب ها املتعاقندان انالبلوك امنا سنبا وااالختصنممن شرائط صحة العقد، شرائط  وبعبارة أخرى: ان  

اجلننرب والكراهنننة،  :دانوذلنننن ألن االختيننار لننه ضننن ؛فسهننو طينننب الننن ، لشننيخحبسنننب ا ،بننهواملننراد 
واملراد باجلرب ما تسلب معه القدرة احراة يد املرتعش فاهننا ليسنا اختيارينة بنل هني اضنطرارية وعنن  نرب 

يف  وإن مل يسم   نربا  اصنطالحا  ألننه حبسنب املصنطلا فيمنا لنو انان هنالنن شنبر قناهر  نابر، وم النه
ا لو أمسن بيده قسنرا  وحر اهنا ليمضني علنى املعاملنة أو ليقنر  علنى أمنر فاننه عن  نتنار  عن  اننه : ماملقام

جمبور، وليس هذا املع  هو املقصود بالبحث هنا ألنه معه، أي مع عدم االختيار  عن  اجلنرب، ال تنعقند 
نتنننارا  عننن  جمبنننور؛ فنننان إذ ال يتحقنننا مننننه قصننند االنشنننا ؛ وإال انننان  صنننورة البينننع وال يتحقنننا مفهومنننه إال

لننو صنندر ، فنناملراد هننو املعنن  ال ننال املضنناد لالختيننار وهننو الكراهننة وهنني مننا القصنند واالنشننا  أمننر اختينناري
 عنه الفعل من دون رضا وطيب نفس.

 مات االختيارمقو  
 فس ر الشيخ االختيار  ا يتضمن قيودا  ثالثة: وقد

 )القصد( وهو يقابل أمرين: األول:
ظ، االغننالط، امننا إذا أراد القننول بعنناو فقننال: وهبننا فانننه لننيس فننلل  قصنند مل يكننن فيننه أحنند:ا: مننا 

 قاصدا  للفظ اهلبة، بل هو جمرد سبا لسان.
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كنن ال  ننا هنو حناا عننن املعن ، وذلنن امننن ال يعنر  اللغننة لو اللفننظ فينه الالفنظ صنند قيثانيهمنا: منا 
هننا الصننحيحة، فانننه ا نن ا  مننا يغفننل عننن  هننة واأللفنناو ومعانيهننا، وانناملتمرن علننى أدا  األلفنناو مننن نار 

 .للمعالحكايتها 
ن ال يقصنند لكننو أن يكننون وقننوع مضننمون العقنند مقصننودا  لننه، إذ قنند يقصنند اللفننظ واحلكايننة  الثااا: :

وقوع املضمون، وذلن ااهلازل فانه، حبسب تعبن  اققنا الننائي  يف منينة الطالنب، ال يقصند إاناد املنادة 
 .(1)وهزال  منا يقصده صورة  باهليئة خار ا  بل إ

، ال عننن ضننغط ضنناعط وإاننراه مكننره، امننا لننو  الثالاا : أن يكننون ذلننن الننه عننن طيننب نفننس ورضننى 
 قال له: ِبع دارا وإال قتلتن.

 بحوث:بعض الإىل عابرة إشارات ولنقدم للبحث اله ب
 اإلكراه غير الُكره

الت منن بناع ارهنا  ال عنن إانراه ره، فان معنامالت املكنر ه باطلنة، أمنا معنامالكو االاراه ع   ان  األول: 
صننحيحة، قننال السننيد الوالنند )قهننر نننا تقنندم: أن املعيننار االاننراه ال الكننره، إذ ال ننال اتمننع مننع االختيننار 
واالضننطرار واالجلننا ، مننن داخننل النننفس أو خار ننه، مننن االنسننان أو عنن ه، فمننن طاردتننه الننريا فبنناع أثاثننه 

 ،اره  اه االصطالحي، وهكذا من ألقني يف عياهنب السنبن بإجلنا  انفرارا  إىل بلده باع بكره ال بإاراه  عن
 ن بالفتا ن اذلن. ر ه  ال مك

ولنننذا ال يقنننال: اينننل يتحقنننا الكنننره بننندون االانننراه، امنننا ال يعقنننل الكسنننر بننندون التكسننن ، إذ املنننراد 
قند االصطالح اما عرفا، وإال فكل اره البد له من مكرِه ن بالكسنر ن خنار ي أو داخلني، فنإن الننفس 

 .(2)تقوم بفعل الفاعل واملفعول امن يؤدب نفسه، إىل ع  ذلن(
، أمنا وإال مل يصند  االانراه إنسنانا   بشرط اونه يي أرِ ش  ب   رِهٍ ان االاراه ال بد فيه من موك والحاصل:

ننن انننان السنننبب   مرهنننه إنسنننان، أأا منننا يصننندر مننننه ال عنننن طينننب نفسنننه، سنننوا   فاننننه يتحقنننا يف انننلره الكو
 ضارة.حيوان مؤٍذ أو طبيعة 
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 اإلكراه الحق واإلكراه بالحق، غير مبطلين للعقد
ااُع ِخ.عاااَل: ... وعمعااا  :االاننراه املبطننل للعقنند املشننمول لقولننه  ان   الثااا: : ُوِضااعع نعاانم تُم تِاا  ِ سم

رُِووا نعلعيمااِ.... ااُتكم االاننراه  -2االاننراه بنناحلا  -1 :فانفيبننرج صننن (طننلاننراه الباطننل بالبااال )هننو  (1)اسم
 احلا.
، هننو مننا أشننار إل ولواأل ننا يشنن ط ذلننن إذا اننان االاننراه بغنن  حننا  يننه اققننا اليننزدي بقولننه: )أقننول: إمن 

وأم ننا يف مننا لننو اننان حبننا  فننال يشنن ط، بننل يصننا  بيعننه مننع عنندم الر ضننا منننه، امننا يف بيننع اقتكننر إذا أمننره 
احلنناام الشننرعي، وامننا يف بيننع الطعننام أو عنن ه علننى مننن هننو مشننر  علننى اهلننالا عننند إ بننار احلنناام أو 

عدول املؤمنني أو فس اقهم أو نفس ذلن املش ي(
ان إبطال هذا النوع من العقد االاراهي  :سببوال (2)

والواسننطة واسننطة يف ال بننوت ال العننرو  فكننل  خننال  االمتنننان وقنند ورد حننديث الرفننع مننورد االمتنننان.
 . فتدبرحا   باحلا، إذا قصد به الوا ب، إاراه   باطل، وال إاراهٍ  بغ  حا إاراه   إاراهٍ 

مث النننالزم أن يكنننون االانننراه عننن  : االانننراه املشنننروعهنننو منننا أشنننار إلينننه السنننيد الوالننند بقولنننه: ) والثاااا: 
فاننه إانراه حنا أي  (3)مشروع، فلو طلبه القصاص فأمره بالبيع وإال  اقتر، واذلن تقاص مل يكنن مننه(

 فنننإن مل يبنننع ، ان يبيننع لنننه داره منن ال  أو التقننناص نننا  نننا لننه أن يشننن ط عليننه السنننقاط حقنننه يف القصنناص
 مل يبع ضربه بالباطل عدوانا .هدده بانه إن ، عكس ما لو حبسب حقه الشرعياقتر منه 

نعنم الواسننطة واسننطة يف ال بنوت ال العننرو  فكننل إاننراه بالباطنل إاننراه باطننل، ولكنن لننيس اننل إاننراه 
 على حا يف نفسه، حقا .

 ال فرق بين المكره والمضطر من حي  الرضا
  بننني النننموكر ه واملضننطر، بننأن  املكننره ال رضننى لننه وال طيننب نفننس لننه، عكننس املضننطر  ه فنوننر  ان نن الثالاا :

اققننا اليننزدي مل يننرتض ذلننن وذهننب إىل ان  كننن  لعننالج إبنننه، ول والٍ امننن اضننطر إىل بيننع داره لتننوف  أمنن
 يال نانو للرضنا وطينب الننفس  انوا ند امننهاملضطر واملكره اال:ا فاقد للرضى وطيب النفس األويل، لك
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 .وبعد الكسر واالنكسار وإعمال األهم واملهم
ِإال  تعنم ال يصا االستدالل على بطالن عقد املكنره باننه ال طينب لنه وبقولنه تعناىل: ه ان  عليه: وفر ع 

ِلَم ِإال  نعنم ِطيِب ( و29)سورة النسا : اآلية   عُكونع ِ جارعًة نعنم  عراَض ِمنمُكمم  الع يعِحلُّ معاُل اممِرَئ ُمسم
ِمَن معاُل تعِخيِ. ِإال  نعنم ِطيِب :اعفمَس ِمنم.ُ (1) :اعفمَس ِمنم.ُ  إىل أن االاراه  ذهب بل  (2)وعالع يعِحلُّ ِلُمؤم

 الروايات  عزل عن الرضى وطيب النفس.. وسيأيت حبث ذلن بإذنه تعاىل.بعض عنوان مستقل حبسب 
ضننطر مننع ان اليهمننا مشننمول حلننديث ملنناذا تبطننل معاملننة املكننره وال تبطننل معاملننة امل سااؤال  مريناا :

رُِووا نعلعيم.الرفع  ُتكم ُع ِخ.عاَل: ... وعمعا اضمطُرُّوا ِإلعيمِ. وعمعا اسم  ؟ ُوِضعع نعنم تُم ِت  ِ سم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وصلى اهلل نلى محمد وآل. الطاورين
 

ِمُن ِمثمُل كعف تعِ  المِميزعاِن ُكل معا زِي :قال االمام الكاقم  ئِ.ِ المُمؤم  دع ِف  ِإيمعا:ِِ. زِيدع ِف  بعَلع
 .301: صحتل العقول عن آل الرسول 
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 مقومات االختيار
 )عن طيب نفس(  إىل وقوع مضمون العقد(  )                )القصد(    

 :رجفيب                  :رجفيب                          فيبرج:    
 هكر  امل               اهلازل   -1   الغالط )ألنه ال يقصد اللفظ(          

 ير  و امل -2                    
 من ال طيب نفس له                                                                              
 وإن مل يكن مكرها                                                                              

 صد اللفظ  ا هو حاٍا عن املع (املتمرن واجلاهل باللغة )ألنه ال يق   
 
 
 


