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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) 

 القيد الرابع لصدق اإلكراه
رب يف صيييدن عنيييوان اثاليييراو  ال ييية قييييوح قيييال  )   إن  ح ي ييية اعتييي الشيييي   ان  توضبببي  : )سبببب : 

 ،نيه  عييد  اثالراو لغًة وعرفاً  محل الغي  عليى  يا يهرهيه، ويعتيرب يف وقيول الفعيل عين :ليق احلميل  اق ا يه بو 
ومل يضي،،   1)ال ت ب على ترك :لق الفعل،  ضرٍّ حبال الفاعل أو  تعل  ه  فساً أو ع رضياً أو  يااًل  نون   ظ
به  هتم  قيداً رابعاً هو ) ع ا بعا ه عنه، أو  ع تأ  و يف  فس العاقد حون  ا لو مل ي  أضا  الوالد وال

 وال ا بعث عنه .
عليى ال يييوح الةال يية ينياقا  ييا بيياذ  نييه بعيد :لييق حبييوا  عشيير  ظهيير ان اقتصييار الشييي   وببلل 

إ يا أن يضيي، قييداً رابعياً يف أول حبةيه أو صفحات  ن قوله )لبنائه على حتم ل الضرر املتوع يد بيه  وعلييه  ف
 . 2)أن يرفع اليد عن الال ه هناك 

اثاليييراو امللحيييون بوقييول الطيييالن قصيييداً إليييه راضيييياً بيييه، إ  ييا أن ال يهيييون ليييه حخيييل يف  ن  إ  )قييال 
الفعييل أصيياًل، بييأن يوقييع الطييالن قصييداً إليييه عيين  يييب اليينفس، حبيييث ال يهييون الييداعي إليييه هييو اثالييراو  

على حتم ل الضرر املتوع د به، وال خيفى بداهة وقول الطالن هنا  لبنائه
(3  

 تناقض عن فق  كالم الشيخ ودفع ال
ف ولييه  )أن  اثالييراو امللحييون بوقييول الطييالن قصييداً إليييه راضييياً بييه، إ  ييا أن ال يهييون لييه حخييل يف الفعييل 

ييل ال ضييرر املتوع ييد بييه  )وال خيفييى بداهيية أصيياًل  )حبيييث ال يهييون الييداعي إليييه هييو اثالييراو  )لبنائييه علييى حتم 
يف ان الييداعي إا الفعييل إن مل يهيين اثالييراو فييال يهييون لييه )ل الييراو  حخييل يف  ظيياهروقييول الطييالن هنييا  

علييى فهييو الفعييل أصيياًل )أل ييه ا بعييث ف ييف عيين  يييب  فسييه وقييرارو هييو، وأ ييا السييي، املشييهر علييى رأسييه 
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، عليى الفيرض، أصياًل،  يرك :ليق هيتم   ظيراً أل يه  ي     ورار الفرض مل ييث ر وليو واحيداً بياألل، يف فعليه وقي
، أي ال يعلييم با يييه واملهيير  ليييو هييدحو  ييرك يييدو أو قتلييه ليييو مل يطليي   وبتييه، و فيمييا املهييرو لييه أو حييه ب تلييه 

و تصييور العهيس فرفييع سيييفه ملهير  راض  بييالطالن  صيمم عليييه، الميا لييو قيرر أن يطليي   وبتيه ولهيين ا املهيرهو،
إن مل يطل  ل تله فا يه تيارة ييث ر هيلا التهدييد يف  فسيه فيهيون  القيه  عليواًل لرضياو ا ه بفون رأسه وهدحو 

املفيي ض وللتهديييد إ:  ييع ابتمييال عييا لني  سييت لني الييل  نهمييا عل يية تا يية علييى سييبيل البييدل  ييدث بينهمييا 
 ض الشييي  الهسيير واال هسييار ويهييون اموعهمييا العليية، وتييارة ال يييث ر التهديييد يف  فسييه أبييداً المييا هييو  فيي

 . هناه
ويعتييرب يف وقييول الفعييل عيين :لييق جيييب أن يضييي، لل يييوح الةال يية السيياب ة قيييداً رابعيياً في ييول  ) وعليبب :
 ضرٍّ حبال الفاعل أو  تعل  ه  -3 ظنون ال ت ب على ترك :لق الفعل،  -2اق ا ه بوعيد  نه  -1احلمل  

خيل يف فعليه ويهيون اليداعي إلييه هيو اثاليراو  إ: )على أن يهون ل الراو ح -4  1) فساً أو ع رضاً أو  ااًل 
 بالبداهة أل ه ليس مبهرو حينئل  أصاًل. ،، بنظر الشي  ي ع الطالن  2)عد ه ع 

إ: قال  )ويعتيرب   ميهن اجلواب عن اثشهال بان هلا ال يد الرابع  ضم ن يف عنوان الال ه ولكن
بيع ههنيا بهلمية )عين  يف قوليه  )يعتيرب يف وقيول يف وقول الفعل عن :لق احلمل  ف يد صيرك ايلا ال ييد الرا

 الفعل عن :لق احلمل  فإن مل ي ع عن :لق احلمل مل يهن  هرهاً.
قوله  )أن  اثالراو امللحيون بوقيول الطيالن قصيداً إلييه راضيياً بيه، إ  يا أن ال يهيون ليه حخيل يف  ال يقال:

 ه ليس إالراهاً .الفعل أصاًل  يعين ا ه إالراو لهن ال حخل له يف الفعل )ال ا 
إ:  ل :عييان بتح يي  اثالييراو حينئييل    بييبطالن الطييالن لييو الييان الييللق لوبييب أن ي ييول  إذ يقببال:

 ُوِضَع َعْن أُمَِّتي ِتْسُع ِخَصاٍل: ... َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْي  قال بصحته قطعاً )وال خيفيى بداهية وقيول  ههنل
وإال لييو الييان إالراهيياً يلييه حييديث الرفييع فهييان بييا اًل.  الطييالن هنييا  دييا يييدل علييى ا ييه ليييس بييإالراو عنييدو،

 هلا.  3)فتأ ل

                                                           

 .311ص 3الشي  اال صاري، التاب املهاسب ط تراث الشي  األعظم، ج  1)
 إن مل يهن ل الراو حخل، ومل يهن الداعي إليه هو اثالراو.  2)
 فتأ ل.  احام مل ينبعث عنه، إ: قد جياب با ه إالراو لهن حديث الرفع  نصر  عنه  3)



 (956)ه4222/ جمادى األولى  42اإلثنين . ..................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( ...

3 
 

 م الرضاد  اليزدي: لو اجتمع الرضا واإلكراه قُ 
 ،طراراحمل يي  الييييفحي يف  ظيي  امل ييام الصييحة )وامل ييام هييو  ييا لييو ابتمييع عنوا ييا اثالييراو واالضيي ارتبب ىقببد و 

تغليبيياً جلا ييب الرضييا  و:لييق  شييي  أيضيياً و ظيي و  ييا لييو ابتمييع الرضييا  ييع اثالييراو، المييا هييو  فييروض الييالم ال
واحلهييم االضييطرار تغليييب با ييب اسييتند ا إا ان  عليييه المييا  ل بنييا با ييب االضييطرار لهننييا بيي  المييا 

إا وبيه آخير لطيي، وهيو  ان اثاليراو لييس يف فرعه ف د استند   تضى اال تنان، أ ا الييفحي بالصحة هو 
والرضييا   ييتا   ييا،  ،صييحة  تضييياً للييبطالن ليتضيياح  ييع الرضييا امل تضييي للصييحة بييل اثالييراو ال   ييتا  لل

والالبشييرط جيتمييع  ييع أليي، شييرط، فهلمييا ابتمييع الال  تضييي للشيييذ  ييع امل تضييى لييه تييرب  امل تضييي إ: 
 الون   و  ةبتاً. ع   يتناىففال  هةبتال ي ها شيذ بل ارح الالال  تضي ال ينفي 

 -ب،  يفحياليييييياحمل ييييي   فيييييرل يف)ان الرضيييييا   يييييتا  للصيييييحة واثاليييييراو ال   يييييتا   يييييا  -أ وال اصببببب :
 .واالضطرار   تا  للصحة )أل ه   تضى اال تنان على املضطر  واثالراو ال   تا   ا )يف فرعنا 

 ألن الرضا مقتٍض للص ة واإلكراه ال مقتضي
ألن   ايية  يا هنياك     ول   تضيى ال اعيدة الص يحة -)و ا ياً  على فرض صدن العنوا ني  : الق

  فييال تنييايف ليييفوم ترت بييه  يين بهيية صييدن الو ييه عيين رضييا أيضيياً  ،أن  املعا ليية اثالراهي يية ال ت تضييي ترت ييب األ يير
ما  ن قبيل امل تضي والال  تضي ني امل تضي لل ت يب وامل تضيي وأن  املنافاة ب ،وال  نافاة بينهما ،و:لق ألّن 

  1) وليس عنوان اثالراو  ن قبيل امل تضي للعدم فيما حنن فيه ،لعد ه
 كاجتماع قصد القربة مع التبريد، دون الرياء

  قر به بان ابتمال الرضا  يع اثاليراو الابتميال قصيد ال ربية  يع قصيد التيرب ح حييث ال يضير قصيد التيرب ح 
الابتمال الرياذ  ع قصد اال بعاث عن أ ر املوا حيث ان   وليساأل ر،  ب صد ال ربة واال بعاث عن حاعي

تبعياً قال  ) ظ  ابتمال حاعي ال ربة  ع حاعي الترب ح، ال  ن قبيل حاعي  ظ ل ياً ولو الان  اً ل الرياذ  بطل  ط
  هييم ال ربيية وحاعييي الر ييياذ  حيييث إن  ضييميمة التييرب ح  يي   ضيير ة، فمييع صييدن الييون العمييل بييداعي أ يير اهلل

 بالص حة، وإن صدن الو ه بداعي الترب ح أيضاً.
وأ  ا ضميمة الرياذ فهيي  نافيية للصيح ة، وال يهفيي اير ح صيدن حاعيي األ ير  أل  يه يعتيرب فييه  ضيافاً إا 
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:ليييق اصليييوص عييين الشيييرك، فهميييا أن  حاعيييي ال ربييية   يييتا  للص يييحة، فيييداعي الريييياذ   يييتا  للعيييدم، فهميييا 
يا تضير   ين بهية عيدم صيدن حاعيي األ ير، وإال   تنافيان  ن حيث األ ير،  يا إت  خبيال  الض يمائم األخير فإّن 

 ،فهييي ليسيين  ا عيية يف حييد   فسييها، فمييع فييرض الص ييدن  هييم بالص ييحة وإن صييدن العنييوان ا خيير أيضيياً 
 .خبال  اختيارو بداعي الترب ح أو حنوو ،و لا   ول إن  اختيار الفرح بداعي الر ياذ  بطل

ال اصلوص عين األ يراض األخير  ،يعترب يف صدن صحة العمل ال ربة واصلوص عن الر ياذ أ  ه  واحلاصل
و:لييق  يين بهيية األخبييار  ،فبمجيير ح صييدن الرييياذ يبطييل العمييل وإن الييان حاعييي ال ربيية  سييت ال  أيضيياً  ،أيضيياً 

 سيألة ال ربية  وباجلملة فحال اثالراو حال سيائر الضيمائم يف ،ولغ و تراله لغ وهلل الدالة على أن   ن عمل 
 . 1) هلا

وسيييأت توضييي  أالةيير لهال ييه و ناقشيية يف إ ييالن قولييه ) ظيي  ابتمييال حاعييي ال ربيية  ييع حاعييي التييرب ح  
وبيان ان الصور أربعة، الما سنن ل  ص الال ه يف العروة اللي يظهر  نه التفصيل )واللي قد حنمل الال ه 

 هنا عليه   ع بعا األخل والرح فا تظر.
   *          *       * 

هيل   ُوِضَع َعْن أُمَِّتي ِتْسُع ِخَصاٍل: ... َوَمبا اْسبُتْكرُِهوا َعَلْيب     ا هو  فاح قوله سؤال تمريني:
اثاليراو؟  ه، أيهو عدم وبوح امل تضي للصحة  ع حت   اثالراو؟ أو هو وبيوح   تضيي اليبطالن  يع حت  ي

 ؟و ا الدليل على هلا والدليل على :لق؟ و ا األرب   نهما
اجليفذ ويهون هل يوبد فرن بني أن يهون قصد الترب ح بيفذ الداعي )بيفذ العلة  للموضول  سؤال آخر:
يهيون اليل  نهميا عل ية تا ية عليى  ان أي ،رحوبني أن يهون اليل  نهميا عل ية تا ية ليو ا في ،ربةا خر قصد ال 
 سبيل البدل؟

 وصلى اهلل على م مد وآل  الطاهرين
 

التبََّواُضِع تُبْعَمُر اْلِ ْكَمُة اَل بِالتََّكبُِّر، وََكَلِلَ  ِفي السَّْهِ  يَبْنُبُت الزَّرُْع اَل ِفي بِ    يب اهلل عيسى قال 
  33ص 1الهايف  ج)  اْلَجَب 
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