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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
(677) 

  1)، إذا قصلد بله الوا،لإ، إرلرا ل حلرل )فكل  إرلرا ب ب لق حلر إرلرا ل باكل ، ورل  إرلرا ب بلاحلرسبق: 
 . 2)لكن ليس ر  إررا  على حر يف نفسه، حقاً و)

مطلقلاً، أملا اإلرلرا  عللى احللر فقسلمان حلر وباكل ،  كل ل ان اإلرلرا  عللى الباكل  باوبعبارة أخرى: 
 توضيحه:

 اإلكراه على الباطل، باطل  
 ونكا  الغ ار، باك  مطلقلاً، فكل  ملن اإلررا  على الباك ، راإلررا  على الربا والكايل بالكايل إن  

املتعلِّر واملتعلَّر باكل ، ورل   منهملا حملر م، فالواسلطة واسلطة يف العبلون حعلة ان حرملة املتعلَّلر تسلر  إ  
 حمرم. أيضاً    عليه حمرماً فقط ب  اإلررا  نفسهكر  املتعلِّر فال يكون امل

 اإلررا  على احلر فقسمان: وأما
 ، حق وباطلاإلكراه على الحق

وهو فيما لو اإلررا  على وا،إ، رما مضى من معال إررا  احملتكر على عرض كعامه للبيل،،  ،حق
 . فإن هذا إررا  حر على أمر حر.من دون تسعق عليه حسإ ما دل  عليه النص عنه 

وهو ما لو ران اإلررا  على أمر مستحإ يف حد نفسه رلاإلررا  عللى اإلنفلاا )املسلتحإ  ،وباطل
اإلررا  على بي، حمابايت أو هبة معوضة حماباتية، رنوع ملن اإلحسلان للمحلاف  فيملا للو رلان ومنه: اتاً  ذ

اإلحسان إليه مباشرة فانه مستحإ مادام قد دخل  يف عنلوان اإلحسلان واملعلروب وشلبه تقب   ميتن، عن 
 ذلك، لكن هذا اإلررا  باك  حمرم.

َتبَّالا اللَّاما ِمانت الَّماتََّاينت قلال تعلا : وقلد ان هلذا إرلرا  باكل  عللى أملر حلر  والحاصل:  ِإنَّماا ياتتات
                                                           

  .611الدرس )  1)
  .611الدرس )  2)
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  .22)سورة املائدة: اآلية 
عليه: ان ه ال يصح االستدالل على بطالن عقد املكر  بانه ال كيلإ  احملقر اليزد  سبر: )وفر عرما 

الت يتِحال  متاا ا   و22لنساء: اآلية )سورة ا ِإالَّ أتنَّ تتكاونت ِتجارتًة عتنَّ تتراٍض ِمنَّكامَّ له وبقوله تعا : 
اٍ  ِمنَّاما  َّْ ِلٍم ِإالَّ عتنَّ ِطياِب نات اٍ  ِمنَّاما (1  امَِّرٍئ ماسَّ َّْ ِمٍن متاا ا أتِخياِم ِإالَّ عتانَّ ِطياِب نات   (2وتالت يتِحال  ِلماامَّ

إ  أن اإلررا  عنوان مستق  حبسإ بعض الروايان حعزل عن الرضى وكيإ النفس..  ب  ذهإ 
 . 3)لك بإذنه تعا  وسيأيت حبث ذ

 من وجم ،النسبة بين اإلكراه وطيب النْ 
 ان النسبة بني اإلررا  وكيإ النفس هي العموم من و،ه:وتوضيحم: 

 ه من دون طيب نْ كرت ما 
فقللد يكللون مكرهللاً مللن دون كيللإ نفللس، وهللو املعللروب، بلل  املتصللور ا صللار املكللر  فيلله، وهللو  -7

مغهور، بان املكر  راملضطر متاماً يف افتقاد كيإ النفس األويل، الذ  التزم فيه احملقر اليزد ، خالفاً لل
بانه ليس له كيإ  رعق من الفقهاءوالتوفر على كيإ النفس العانو ، فليس له كيإ نفس أويل، وقال  

 نفس مطلقاً وانه بذلك خيتلف عن املضطر.
 ه مع طيب نْ كرت ما 
و،لله اآلخللر للمعللال السللابر إذ ان هللاً ملل، كيللإ نفللس، وحسللإ اليللزد  فانلله الكر  وقللد يكللون م -2

افتقلد كيلإ اللنفس األويل رلان معلااًل لليول وحيلث انله املكر  يتوفر على كيإ النفس العانو ، فحيلث 
 توفر على كيإ النفس العانو  ران معال للعاين.
 ومنم: ما لو طّلق زوجتم إرضاء ألّمم

رللان رارهللاً   أوقلل، إيقاعللاً رمللا لللو وملل، قطلل، النظللر عللن ذلللك ميكللن التمعيلل  للله حللا لللو أ،للر  عقللداً أو
مل يكلن رلان رارهلاً و   فانله مكلر  حيلث ،و إرضلاًء ألمله أو أبيله أو لزو،تله األ هلاقكل   لتطلير زو،ته لكنه

                                                           

 .323ص 3ل قم، ج ابن أيب مجهور األحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الغهداء   1)
 .31احلسن بن شعبة احلراين، حتف العقول، مؤسسة النغر اإلسالمي ل قم، ص  2)
  .611الدرس )  3)
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مل يتعلرض  ران إرضلامهاا أهلم لديله وحيلث  يرغإ يف ذلك لوال إرضاء األبوين لكنه كيإ النفس حيث
 معاًل. ااأحداء لتهديد أو ختويف على الفرض ب  ران جملرد إرض

فلان رونله رارهلاً أعلم  يف صلدا املكلر  عليله عرفلاً خفلاء، إن مل نقل  انله يصلح عنله السللإان  وفيم:
 ابللن سللنان عللن أيب عبللد اهلل حللا روا   لكونلله مكرهللاً قللد يتمسللك مللن رونلله مكرهللاً رمللا سللبر، ولكللن 

ااارتاٍه، قتاااا ت الت يتِماااينت ِفاااب ،توتاااٍب، وتالت ِفاااب قتِميعتاااِة رتِحاااٍم، وتالت وهلللي:  بَّاااٍر، وتالت ِفاااب ِإكَّ  :قاالَّااا ا  :ِفاااب جت
االتحت ت اللَّااما  بَّاارِ  !أتصَّ اارتاِه وتالَّجت ااا فاتاارَّ   باتاايَّنت اإلَِّكَّ االَّمتانِ  :قتااا ت  ؟فتمت اارا ِماانت الس  باَّ اارتاها ِماانت  ،الَّجت وتيتكاااونا اإلَِّكَّ

تبِ  امِّ وتاألَّ  . (1ءٍ  وتلتيَّ ت ذتِل ت ِبشتبَّ  ،الزَّوَّجتِة وتاألَّ
ة احملقللر اليللزد  قللال: )رابعهللا: رونلله مكرهللاً علللى الفعلل  ال حبيللث يكللون مضللطراً وذلللك رللله هللو خللق 

ومل يكللن يف تررلله ضللرر عليلله إال  أن لله يريللد إرضللاءهم  ،الً إليلله رمللا إذا كلللإ منلله أبللو  أو أم لله أو زو،تلله فعلل
ل :نلهوم ،للهالطلالا للملداراة بأه :نهوم ،هموعدم خمالفت   البعيلد، ملا إذا رلان قلادراً عللى التفص لي بالتمح 

بلل  القريللإ ملل، صللدا اإلرللرا  العللريف، وإ  هللذا املعللة يغللق روايللة ابللن سللنان املللذرورة يف الكتللاب وحملل  
 فتأم .  2)الكالم من هذ  األقسام اا الص ورتان األخقتان 

وإن صللدا إذ قواملله بللالكر ، إ الللنفس باحلملل  الغللائ، فللال إرللرا  كي للقللد يقللال: بانلله إن رللان  ولكاان
  باحلم  الغائ، فال كيإ لنفسه. فتأمل  إذ اسلتدالل اليلزد  مبلى عللى إكلالا لفل  املكلر  عليه اإلررا

ملل، انلله مل يتحقللر اإلرللرا  أ  وإن مل يصللدا عليلله املكللر  عرفللاً،  ، 3)الروايللةعلللى هللذا الر،لل  يف لسللان 
العللريف )أ  اإلرللرا   هنللا، أ  يف روايللة ابللن سللنان،املقابلللة ملل، ،للط السلللطان املللراد بلله   3)لقرينللة ؛يفالعللر 

ال يراد به اجلط حعة ملا يسللإ القلدرة واالختيلار إذ شلأن السللطان علادة فانه املتوعد عليه واملتهدد به  
اإلرلرا  فما وق، يف مقابله من إكالا اإلررا ،  يف رواية ابن سنان اإلررا  ال اجلط العريف فاملراد من اجلط

أو  عريف فهو إررا  حبسإ الرواية أو فق  انه حقيقة شلرعيةلإلررا  ال مقاب مع  الزو،ة يراد به معة  من

                                                           

 .332ص 2ثقة اإلسالم الكليى، الكايف، دار الكتإ اإلسالمية ل كهران، ج  1)
 .112ص 1مد راظم الطباكبائي اليزد ، حاشية املكاسإ، مؤسسة إمساعيليان ل قم، جالسيد حم  2)
 عاد إ  كيإ النفس العانو ؟ .فه  م، رونه كيإ النفس ألن الفرض ان إرضاء أمه لديه أهم )  3)
 تعلي  لعدم صدا املكر  عليه عرفاً.  3)
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 . فتأم تنزي ل 
 طيب النْ  من دون إكراه

 إ النفس من دون إررا ، وهو واضح، رأغلإ معامالن الناس يف األسواا.كيِّ وقد يكون  -3
قللد ال يكللون كيللإ الللنفس وال فإ  ذلللك رللله فا)مللا )اإلرللرا  وكيللإ الللنفس  قللد يرتفعللان:  إضااافة

 يكون مكرهاً، وله صور:
 المومر

 ليس له كيلإ نفلس مطلقلاً )أو ال كيلإ نفلس أوليلاً  رمااملضطر، وهو واضح، فانه ليس مكرهاً   -أ
ذللك ملا ذرلر  احملقلر اليلزد  بقولله: )وملن ذللك يظهلر أنله للو كللإ ال لق منله الفعل  ال  أمعلة ، ومن له

وإن عللم برتت لإ الض لرر عللى  ،حتل  عنلوان اإلرلرا  ال يكون داخالً  ،عادن باإليباحلم  عليه حعة االقرتا
  اكللضلرر دنيلو  ملن ،هلة رونله ملن أهل  الب ترره رلأن يكلون تلرو موافقتله إرادة ذللك الغلبص مو،بلاً 

 فإن  الفع  حينئذب  ،أوص  إليه ضرراً  أو من ،هة أنه لو اك ل، على ذلك صديقه أو أمق البلد معالً  ،معالً 
لا يكلون  لر د  ،مضطر إليه باملعة السابر ال مكر  عليه فإن  املفروض أن  الطالإ ال يلزمله وال يوعلد  وإا 

 . 1) للوقوع يف الضرر فيكون اختيار الفع  حينئذ لدف، املفسدة الالزمة للرتو ترو ما كلبه مستلزماً 
 من يمكنم التّْصب

 ة:من أمكنة التفصي، وميكن له التمعي  بعدة أمعل -ب
  فهللل  هلللو مكلللر  عللللى امللليهالتوريلللة، فملللن ميكنللله التوريلللة يف احلللللف أو الكلللذب )إذا أ،لللط عل منهاااا:

 قوالن: ؟ذباحللف والك
انللله غللق مكلللر  ألن لللله املندوحللة فلللله ان يللور   وال يكلللذب، فللللو مل يللور  فهلللو علللى هلللذا القلللول  :يلل ق

 لعقد، لكنه مل يورِّ أل  سبإ.مصداا هلذا القسم )غق مكر ، وغق كيإ النفس  إذا ران رارهاً ل
 . 2)األولنيانه مكر  باحلم  الغائ،، فهو داخ ، على هذا يف أحد القسمني  :وقيل
مللن رللان ميكنلله التفصللي بللأدن مؤونللة لكنلله مل يفعلل ، رمللا لللو رللان ،السللاً يف منزلتلله للعبللادة،  ومنهااا:

                                                           

 املصدر.  1)
 يف صدر البحث.  2)
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خيلرج فلوراً ويلتبلص منله بلذلك  ورلان حقلدور  أن دد  بانه إن مل يب، دار  لله ضلربهفجاء أحد ضيوفه وه
أو أن يصللرف فينجللد  م للن بالبللاب، لكنلله رللر  ان يقطلل، عبادتلله بللذلك، فباعلله بيتلله، فللان بعللض الفقهللاء 

 .ال كيإ نفس لهانه ذهبوا إ  انه ليس حكر  )إلمكان التفصي  رما 
لليس حكلر ، واختالب حالته بكون ترو العبلادة حر،لاً عليله فمكلر  وإال ف ،صي قد يقال بالتفولكن 

 وأما كيإ النفس فالعانو  متحقر وأما األويل فال. فتأم  وتدبر.
 آخر شرطالرضا إذاً: لإلكراه موضوعية، و 

قلول احملقلر اليلزد  )إذا عرفل  هلذ   ظهر ما ابتة عليلهمتهد ذلك رله )أ  أن النسبة من و،ه   إذا
اشلرتا  االختيلار يكلون شلركاً مسلتقاًل وال  األمور علم  أن  لإلررا  موضوعي ة يف إجيلاب اللبطالن، وأن  

 ،لي  على بطالن املعاملة به هو اإلمجاع واألخبار الواردة يف الطلالاالدويكون  ،ضاالر ير،، إ  شركي ة 
 .على الت عميم جلمي، اآلثار ف، بناءً الر وحديث 

 ؛يف غق حمل ه امرئ ال يحّل ما : وقوله  ِتٰجارتًة عتنَّ تاتٰراضٍ وأن  االستدالل بقوله تعا  
 وهو مو،ود يف بي، املكر  أيضاً  ،العقالئي احلاص  ولو يف الرتبة العانية ا عرف  من أن  املراد هبذا الرضامل

ه ال يللتم  ألن لل ؛فمقتضللى االسللتدالل هبملا احلكللم بلبطالن املعاملللة االضللطراري ة أيضلاً  املضلطر،رملا يف بيلل، 
  1) ومعه فالالزم بطالن غالإ املعلامالن حسلبما عرفل  ،ب، األويلإال  بإرادة الر ضا األول احلاص  بالط  

 .وللبحث تتمة بإذن اهلل تعا 
الغلرو  امللذرورة لصلحة العقلد: إملا شلرو  للمتعاقلدين، رلالبلو  والرضلا أو االختيلار املطلرو   تنبيم:

اضلوية والتنجيلز غق وقف، وإما شرو  للعقلد، رامل اً لقلني، ك  تمو  ركو)ما م  ،نيهنا، وإما شرو  للعوض
والرتتيإ والعربية عللى قلول، وهلذ  األنلواع العالثلة للغلرو  وإن رلان مصلب ها خمتلفلاً لكلن مذهللا واحلد إذ 

شرو  صحة العقد لكن فسلاد  قلد ينغلأ ملن خلل  يف العاقلدين أو العوضلني أو  رو)ا  تر،، مجيعها إ 
طة يف العبللللون )لعبللللون الصللللحة أو الواسللللطة يف العاقللللدين والعوضللللني واسلللل : انالعقللللد نفسلللله، واحلاصلللل 

  .للعقد نفسهالبطالن 
 

                                                           

 .121املصدر: ص  1)
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 وصلى اهلل على محمد وآلم الماهرين

 
ِسمِ  : الرضاقال اإلمام  َّْ تاتهتزتأت بِنات َتِد اسَّ ، فات تتِهدَّ ِفيقت وتلتمَّ يتجَّ   متنَّ ستأت ت اللَّمت التاَّوَّ

  331ص 1)رنز الفوائد: ج

 m-alshirazi.com: تيس ر مالحظة نص الدرس على املوق، التايلت

وقد يرتفعان )ال إررا  وال كيإ نفس   -
  

 يفص  ميكنه الت م نمطلر            التورية      كنهمي م ن       املضطر    
 ولو بأدن مؤونة     على قول                                              

 

 

 

 

 

 

 

 اإلررا  وكيإ النفس، من و،هبني النسبة 

 

     

            

                             

                                            

                 

 

 

دة افرتاا كيإ النفس ما
عن اإلررا  )كيإ نفس 

 :من دون إررا  
 معروب

 :مامادة ا،تماعه
 اليزد : املكر  له كيإ نفس ثانو  -
ألحللد األبللوين )فهللو  اراةً الطللالا مللد -

كيلللللللإ لكنللللللله مكلللللللر  حبسلللللللإ الروايلللللللة، 
ألن إرضلاء أبويله  النفس باحلم  الغائ،

 أهم لديه. على نقاش.

مادة افرتاا اإلررا  عن 
 كيإ النفس

)مكر  من دون كيإ 
 هو املعروب :نفس 


