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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
(642) 

 نفسهلو اجتمع إكراه واضطرار فالمدار تأثير أيهما في 
انههههه  لمهههها اانمههههر عنوانهههها اف ههههرام واالضههههطرار،  ههههاحل م ح ههههم االضههههطرار،  والحاصبببب :)سببببب : 

 .(1)النصراف دليل اف رام عن صورة االانماع، برب ة العلم ب ونه وارداً مورد االمننان(
: )أما إذا اانمر اضطرار وإ رام،  املهم يف الصهةة وعهدمها ثه    ول ن قال السيد الوالد 

مدخليهة  (2)نفس العاقد،  إن  ان  ل األ ر لألول صح، وإن  هان للاهاأ أو امها بطهل، إذأيهما يف 
 .(3)اف رام معناها عدم الطيب ال امل، وظاهر )بطيبة نفسه(  مال الطيب(

ان املههدار يف صههةة هههام املعاملههة وعههدمها لههيس صههدأ هههاا العنههوان أو ذا  بههل ثهه     والحاصبب :
 ه عن أي منهما.وانبعا  نفس العاقد أي عنوان يف

 يناقش بواوم: ولعله مي ن أن
 المناقشة:

 المدار صدق الموضوع، ال تأثيره في نفسه -4
احل هههههم مرثهههههب علهههههى   هههههإن  املهههههدار يف األح هههههام صهههههدأ موضهههههوعا ا باحلمهههههل ال هههههائر  ن  إ األول:

 املوضوع،  إذا أذعنا بانه م رم ومضطر  هال يههم بعهدها انبعا هه عهن أي منهمها إذ احل هم يف حهدي 
: ... َوَمبا اْضبطُِروا ِإلَْيبهِ الر ر دائر مدار العنهوان  ُوِضبَع َعبْن أُمَّتِبي   ُوِضَع َعْن أُمَّتِبي ِتْسبُع ِصَابال.

                                                           

 (.212الدرس ) (1)
 علة له )أو اما(. (2)
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: ... َوَمببا اْسببُتْكِرَُوا َعَ ْيببه  ههإن صههدأ عنههوان املضههطر حلقههه ح مههه وإن صههدأ  (1) ِتْسببُع ِصَاببال.
وأمهها ثهه    هههاا يف نفسههه وانبعا ههه عنههه   ههان هههو مههورد البةهه ،  اوان صههدقعنههوان امل ههرم حلقههه ح مههه 

قههد لقائههل أن يقههول انههه مههادام  ،نعببم لههم يذخهها يف احلههدي  قيههداً أو شههر اً لعنههوان امل ههرم أو املضههطر، 
اضهطرارم وألهل  انبعه  عهنقهد ومهادام  ،طرانبع  عن اف رام وقطر النظر عن االضطرار  ليس مبضه

 افذعههان بانههه م ههرم ومضههطر معههاً ) مهها ي هههد بههه هههاا  هه   ههن  ل ،رمبههه  لههيس مب هه عههناف ههرام وي ي
 مههههدار)املهههههم يف الصههههةة وعههههدمها( ال  مههههداراألمههههر  وإدارةا اانمههههر اضههههطرار وإ ههههرام( إذ)النعبهههه  بههههه 

 هو ذلك.  ندبر. ول ن لعل مقصودم  ،مه()الصدأ وعد
 حكم المضطر َو الجاري؛ لالمتنان

الظهاهر انهه ضهطر ملها سهبص ثفصهياًل مهن )انه على  رض صدأ العنهوانني  ة مهه ح هم امل الثاني:
م هههمول حل هههم املضهههطر ال امل هههرم، وذلهههك لهههدليل االمننهههانم ألن حهههدي  الر هههر وارد مهههورد االمننهههان، 
واالمننهههان يف  هههول ح هههم املضهههطر لهههه )وصهههةة بيعهههه إذ بهههه ينقههها ولهههدم( أمههها  هههول ح هههم امل هههرم لهههه 

صههةة بيعههه يننقههل إليههه الههامن  ينقهها بههه   خههالف االمننههان إذ يعههين بطههالن بيعههه، وهههال  ابنههه، إذ مههر
 وسي يت ثفصيل أ ار بإذن اهلل ثعاىل. (2)(ن ما لو ح م بالبطالن ألنه م رمابنه، دو 

 وال ياح التع ي  بعدم طيب النفس الكام 
بطههههل، إذ مدخليههههة اف ههههرام معناههههها عههههدم الطيههههب ال امههههل،  ،مهههها: )أو اان قولههههه  الثالبببب :

( إمنهها يههنم علههى مبهه  امل هههور الههاي ارثهه وا انههه ال يواههد  يههب وظههاهر )بطيبههة نفسههه(  مههال الطيههب
قههوا بههالك بينههه وبههني املضههطر الههاي لههه  يههب نفههس  ههانوي، ول نههه ال يههنم علههى و ر  نفههس يف اف ههرام 

حيه  سهاو ،  ها قص اليه دي، بهني امل هرم واملضهطر يف أن  ليهمها  اقهد لطيهب الهنفس األو   مناممب
: )أمهها مسهه لة  يههب الههنفس،  ههامل رهلم  املضههطر امهها السههيد الوالههد الووااههد لطيههب الههنفس الاههانوأ قهه

 يهب الههنفس، ال  يهب نفههس مطلهص، وإمنهها  يهب نفههس مبالحظهة األهههم واملههم، وإمنهها الفهارأ بينهمهها 

                                                           

 .123ص 2ر ال نب افسالمية ه  هران، ج قة افسالم ال ليين، ال ايف، دا (1)
 (.212الدرس ) (2)



 (955)ه4111/ جمادى األولى  32األحد . ............................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( ...

3 
 

أن امل رهلم  يبه عن إ رام خاراي بسبب امل رِم، بينما املضطر  يبه داخلي بسبب األلية، وإال   لهو 
، وقولهه (1)َعبْن تَبرا . أيضاً ل م عدم صةة معامالثه بعهد قولهه سهبةانه: قيل ال  يب للمضطر 

 : ِِإالَّ َعْن ِطيِب نَبْفِسه(2). 
أن اآليهههة والروايهههة ليسهههنا دلهههياًل علهههى إخهههراج اف هههرام، بهههل املخهههرج لهههه دليهههل ر هههر  :رامولهههاا  الهههاي نههه

 .(3)اف رام،  املنر من اهة املانر، ال من اهة عدم املقنضي(
ولهاا معاملنهه با لهة،  )على  رض افذعان بانهه  هالك( م رهل ه ينبغي أن يعلل بانه م  ان والحاص :

ال أن يعلل ب ن مدخلية اف رام معناهها عهدم الطيهب ال امهل وظهاهر بطيبهة نفسهه  مهال الطيهبم إذ 
وانهه لهيس سهر  بطهالن معاملهة امل هرم عهدم  يهب  أانيب عهن اآلخهر (1)األمرينحسب مبنام  ان أحد 

)ولههاا  الههاي نههرام أن اآليههة والروايههة ليسههنا دلههياًل علههى إخههراج اف ههرام، بههل املخههرج لههه دليههل ر ههر  نفسههه
 :نرواملهها ،فس يههب الههنهههو: اف ههرام،  ههاملنر مههن اهههة املههانر، ال مههن اهههة عههدم املقنضههي( واملقنضههي 

 اف رام.
لهيس لهه  يهب بعبارة أخر :  يب النفس ال امل ليس شر اً يف صةة العقد ألن املضطر أيضهاً 

نفههس  امههل )إذ إمنهها لههه  يههب نفههس  ههانوي( وامل ههرم  املضههطر  امههاً مههن هههام ا هههة، وعليههه  لههو أراد 
  اميههة االسههندالل علههى مبنههام لواههب أن يلغههى االسههندالل بعههدم  يههب الههنفس ال امههل )إذ لههو 

نفس اله طيهب اقهداً لونهه   )اسندل به لواب بطالن عقهد املضهطر أيضهاً( واالسهندالل بنةهو آخهر 
مههن دون ضهطر امل)إمنها قلنها بصهةة معاملهة وانهه مهن اهنهني )اههة اف هرام واههة االضههطرار(  الاهانوي
: لهه  ر م انه ال  يب نفس أو  له ألن  ول حهدي  الر هرإ رام(  ُوِضبَع َعبْن أُمَّتِبي ِتْسبُع ِصَابال.

 .(5)(ننان ليس خبالف االم (طرملض رم اللم)خالف االمننان، وأما  وله   ... َوَما اْضطُِروا ِإلَْيهِ 
                                                           

 .21سورة النساء:  (1)
لُّ مهلال  اْمرٍِئ م ْسِلٍم ِإالَّ عهلْن ِ يِب نههلْفِسِه(.. و يه )وهليههلق ول  النَّيبُّ 33ص 2 قه القرآن: ج (2)  : ال َيهِل
 .101ص 111/3واز ه أصفهان، جالسيد حممد احلسيين ال  ازي، موسوعة الفقه /  ناب البير، انن ارات خوشن (3)
 دليل اف رام ودليل  يب النفس. (1)
 ما بني القوسني هو االسندالل بنةو آخر. (5)
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  ما أسلفنام يف ا واب.  أيضاً،خالف االمننان )أي جممر العنوانني( و يه: انه 
 ولزم إضافة قيد رابع لتحق  اإلكراه

يف نفههس العاقههد، لهه م إضهها ة قيههد رابههر  م    ان املههدار يف صههدأ عنههوان اف ههرام لههو  ههان ثهه الرابببع:
أو  هههان عهههدواًل عهههن  (1)لننهههاقل ال المهههان ى ثعريهههإل اف هههرام، وإالإضههها ة للقيهههود الاال هههة األوىل، علههه

 .ال الم األول أو اسندرا اً 
عليههه ان املههدار يف ثرثههب  دهل رهل وهل  ،ةةيف الصهه ،اقههدط ثهه    أيهمهها يف نفههس العواحلاصههل: انههه ان اشهه  

 األح ام صدأ موضهوع اف هرام واالضهطرار ال انبعا هه وعدمهه، وإن اشه ط يف صهدأ عنهوان اف هرام
 ذلك واب ان يضيإل قيداً رابعاً إىل القيود الاال ة.

مث  إن  حقيقهة اف هرام اعنرب يف صدأ عنوان اف رام  ال ة قيود قال: ) ان ال يخ توضيحه: 
لغههًة وعر ههاً: لههل الغهه  علههى مهها ي رهههه، ويعنههرب يف وقههوع الفعههل عههن ذلههك احلمههل: اق انههه بوعيههد منههه 

وي  (2)(، مضهر  اهال الفاعهل أو منعل قهه نفسهاً أو ِعرضهاً أو مهاالً مظنون ال ث ب علهى ثهر  ذلهك الفعهل
قيهداً رابعهاً ههو )مهر انبعا هه عنهه، أو مهر ثه   م يف نفهس العاقهد دون  يضإل، وال أضهاف الوالهد 

 به وال انبع  عنه(. لو ي يهنمما 
وا  علهى القيهود الاال هة ينهاقل مها اهاء منهه بعهد ذلهك اه ظههر ان اقنصهار ال هيخ  وبذلك

يف  إمها أن يضهيإل قيهداً رابعهاً  وعليهه: نائه على حتم ل الضهرر املنوع هد بهه(لب)ع ر صفةات من قوله 
 وسي يت ثوضيةه أ ار بإذن اهلل ثعاىل. هنا ير ر اليد عن  المه أن أو أول ااه 

 وص ى اهلل ع ى محمد وآله الطاَرين
 

 ُجِعَ  ِفيِه ِإالَّ ِوَعاَء اْلِعْ ِم فَِإنَُّه يَبتَِّسُع ِبهِ ُكِ  ِوَعاء. َيِضيُ  ِبَما  :أم  املذمنني قال 
 (205هنج البال ة: احل مة )

                                                           

  المه هنا وهنا . (1)
 .311ص 3 ناب امل اسب ط ثراث ال يخ األعظم، ج ال يخ االنصاري، (2)
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