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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
(645) 

 اليزدي: الرضا مقتٍض واإلكراه ال مقتٍض فال يتنافيان
يف نظققا املقققام الصققملة )واملقققام هققو عققا لققو اكرمققو عنوانققا ا  ققرا  واالضققطرار،   احملقققا اليقق    وقببد اأىبب ى): سببب 

 ونظققا  عققا لققو اكرمققو الرضققا عققو ا  ققرا ،  مققا هققو عفققروذ  ققالم الًققين أيلققا ك و لقق    ليبققا   انقق  الرضققا  مققا بقق  
ي  كان  االضطرار واحلكم بالصملة هو عقرلى االعرنان، أعا  ما غّلبنا كان  االضطرار لكننا اسرندنا إىل ان   ل  ،يهعل

الي    فقد اسرند يف فرعه إىل وكه آخر لطيف وهو: ان ا  را  ليس عقرليا  للبطالن ليرلقا  عقو الرضقا املقرلقي للصقملة 
للًقي  عقو  بل ا  را  ال عقرٍض للصملة، والرضا عقرٍض هلا، والالبًرط جيرمو عو ألقف رقرط، فكلمقا اكرمقو الالعقرلقي

 .كفال يرناىف عو  ون غا  عثبرا   املقرلى له  ركح املقرلي إ  الالعقرلي ال ينفي الًي  بل جمر  انه ال يثبره
نققققول عقرلقققى القاعقققدة الّصقققملةا ألّن غايقققة عقققا هنقققا  أّن املعاعلقققة  -)وثانيقققا : علقققى فقققرذ اقققد  العنقققوانني  :قبببا  

ل وم  ر ّبه عن كهة اد   ونه عن رضا أيلا ا و لق  ألّهمقا عقن قبيقل املقرلقي ا  راهّية ال  قرلي  رّ   األثر، فال  نايف 
والالعقرلي، وال عنافاة بينهما، وأّن املنافقاة بقني املقرلقي للب ّق  واملقرلقي لعدعقه، ولقيس عنقوان ا  قرا  عقن قبيقل املقرلقي 

 .ك1)للعدم فيما حنن فيهك
أعقا اللعق  فقال هقو عققرٍض للعلقم  للجهقلون عاملقا ، والنسقيان عققرٍض   ألن يكقأأن الدراسقة عقثال  عققرٍض للعلقم  :حهويوض  

للجهل، لذا ال جيرمو العلم عو النسيان ولكن جيرمو العلم عقو اللعق  )بقين يلعق  ويسقرمو إىل  ري أو يريعقل  وال هو عقرضٍ 
 .علموالالر فيهك  ما جيرمو عو ا هل يف أعر أو يفك

 المناقشات

 قد يناقش بوكو : ولكن
 إلكراه مقتٍض للبطالن لدى العقالءا -4
أال  رى أنه  االن)ا  را ك يف ار كاز العقال  وبنائهم ليس ال عقرليا  للبطالن والصملة، بل هو عقرٍض للبط إنّ األو : 

 ؟ال  لو أ ر  على بيو  ار  رأى العقال  البيو باط
 ؟صملةا  للالعقال  ال يرون ا  را  عقرليا  للبطالن بل يرونه ال عقرليإن قلت: 
لكنهم يرونه عقرليا  لعدم الل وم حينئٍذ وأن له اخليار،  مقا  ،منابل يرونه عقرليا  للبطالن وعدم  ر   األثر، سلقلت: 

 .ومها عرنافيان ،يف الفلويل، والعقد عن رضا يقرلي بنظرهم الل وم
                                                           

 .121ص 1ظم الطباطبائي الي   ، حارية املكاس ، عؤسسة إمساعيليان ق قم، جالسيد حممد  ا ك1)
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 اإلكراه ال يقتضي ىرى ب األثر فينافي ما يقتضيه -2
ر قدي سقر  الصقملة فسّ   األثر )حسبما  ر ّ ا  إ ا مل يقرِض الصملة فإنه يعين أنه ال يقرلي لكن ا  ر  ،مناسل الثاني:

  األثققر وعققدم  ر بققه عرناقلققان والققذ  يقرلققي الب قق  ) ر قق  األثققرك عققو الققذ  ال  ر ّققك والرضققا يقرلققي  ر قق  األثققر و ك1)بققه
 يقرليه عرلا ان.

ا مهدأحق انا يف أعر واحد،  وضيمله: إنه لو وكد  لقيالن أو أعقران وإمنا ال يكونان عرنافيني لو  انا يف أعرين  ون عا لو  
أن يكون أعر واحقد عقرلقيا  وال عقرلقيا   ه:ولكنيقرلي  ر   األثر واآلخر ال يقرليه ملا  ان هنال   عاند و ناٍف بينهما، 

إن املعاعلة  ا  راهية ادرت عقن فإنه مما ال ميكن، وأعا  ونه أعرا  واحدا  فألنه افبذ،  ما هو عب  فرضه وفرذ الًين، 
أوقققو هققذا الطققال  عققن رضققا وعققن إ ققرا  يف وقققت واحققد )وقققد علققى  صققوير ك فهققذ  املعاعلققة الواحققدة إعققا أن انققه رضققا أ  

يب   عليها األثرا ألها ادرت عن رضقا، وإعقا أن ال يب ق  عليهقا ألهقا اقدرت عقن إ قرا  فكيقف جيرمعقان؟ فقال عنقاص 
 على اآلخر، ال القول بيهما غا عرنافيني. إال عن   لي  أحدمها

 األدلة ظاهرة في التنافي -3
ٍُ ِمببْنُكمْ   قولققه  عققاىل:  ان األ لققة ناطقققة مققالف عققا   ققر  الثالبب :  )سققورة  ِإالَّ َأْن َىُكببوَن ِىربباأَةن َ ببْن ىَببرا
ك  فيقد 271)سقورة البققرة: اآليقة  اللَّبُه اْلبَبْيبعَ  َوَأَحب َّ ك و1)سقورة املائقدة: اآليقة  َأْوُفوا بِباْلُعُقودِ ك و22النسا : اآلية 

عقا  قرلققيه اآليرقان عققن فانقه يرلقا  عققو  ،الاللق وم واحلقل، وأعققا ا  قرا  فانققه حق  لققو فقرذ انقه ال يقرلققي  ر ق  األثققر  مقا ققق
لب قق  األثققر ملققا   را  إن أخققذنا افققا  عققدم اقرلققا  ا  ققرا إ ققو اللقق وم واحلققل، بعبققارة أخققرى: هققذ  املعاعلققة الصققا رة عققن رضققا 

 ومها عرنافيان. ،للة انت الزعة وعا  انت حمللة، وإن أخذنا افا  اآليرني  انت الزعة حم
 وحدي  الرفع ظاهر في اقتضاء اإلكراه البطالن

ضققا يف وعفققا  الر  ك2)الرفققو  ُوِضببَع َ ببْن ُأمَّتِببي ِىْسببُع ِ َ.بباٍ : ... َوَمببا اْسببُتْكرُِهوا َ َلْيببهآخققر أوضققح: ان عفققا   وبوجببه
 املعاعلة الوضو، والرفو والوضو ال جيرمعان، بل مها عرلا ان.

 ق.د التبر د إن كان جزء الدا ي أبط  ال.الة
قوله: )نظا اكرماع  اعي القربة عو  اعي الرربّ ، ال عقن قبيقل  اعقي القربقة و اعقي الرّيقا ا حيقم إّن ضقميمة الرقربّ   وأما

 ك3)ر اهلل حيكم بالّصملة، وإن اد   ونه بداعي الرربّ  أيلا كغا علّرة، فمو اد   ون العمل بداعي أع
 .ان ضميمة الرربّ  على أنواع ففيه:

% عققثال  و ققان الرققربّ   اعيققا  بنسققبة 08فققان  ققان الرققربّ  كقق   الققداعي  مققا لققو  ققان  اعيققه للصققالة القربققة واألعققر ا هلققي بنسققبة 
                                                           

 أ  بب   األثر. ك1)
 إ  )وضو عنك يفيد الرفو و)وضو علىك يفيد الوضو. ك2)
 .121ص 1السيد حممد  اظم الطباطبائي الي   ، حارية املكاس ، عؤسسة إمساعيليان ق قم، ج ك3)
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َومببا بققل انبعققم عققن اقمققوع وقققد قققال  عققاىل: اخلالصققة قربققة عققن قصققد األعققر والعققم نبي%  انققت الصققالة باطلققة ألنققه مل 28
ينَ  ققال:  ك وققد ور  يف احلقديم القدسقي عقن أد عبقد اهلل 1)سقورة البينقة: اآليقة  أُِمُروا ِإالَّ لِيَبْعُبُدوا اللََّه ُمْخِل.يَن َلُه الدِّ

 َُر َشرِيٍك َمْن َأْشر بَبْلبُه ِإالَّ َمبا َكباَن لِبي َ اِل.بان يَبُقوُ  قَاَ  اللَُّه َ زَّ َوَج َّ أَنَا َ يبْ وهقذا  ك(1َك َمِعي َغْيِري ِفي َ َمٍ  َ ِملَبُه لَبْم َأقبْ
 وهققا كقق     اآل يقةإن أريققد عققن  قون اللققميمة  بعققا   مقا ور  يف عبققارة العققروة  : يف اققال ه، وعليقه عققاىل ققد أرققر  الرربيققد عقو اهلل 

 اح. ،ا يثأن يكون هلا ف احملبوبية عن غا ر اِ وإن أريد عا سيييت عن  ،نا ور  عليه عا   ر عثال  % 18 قاملؤثر اللعيف  
 وإن كان محبوبان من غير مد لية في الدا ي، صحت

% الرققرب واألعقر ا هلقي 188  جمر  أعر حمبوب لديه عن غا عدخلية له يف الداعي أبدا  بقين  قان  اعيقه ربّ  ان الر  وإن
 ك2)عسقرقلةا  للبملم ان عور  البملم  ون الرضا علّقة عسقرقلة و قون ا  قرا  علّقة الصالة، لكنه أكنيب عن  ونه نظا  تامل

 .فلو اكرمعا  انا ك ئي العّلة
% يف انبعاثقققه اقققح 1% وان ا  قققرا  مل يكقققن  خقققيال  ولقققو بقققق188نعقققم لقققو  قققان عفقققروذ  العقققه انقققه انبعقققم عقققن الرضقققا 

 ما هو عفروذ ا واب الثاين، مشله حديم الرفو فرنقاىف   انه عا ام قد اد  عليه عنوان ا  را ، :ليهير  ع ولكنالرنظا، 
وأعا عو  سليم  ،أييف كوابه األول إىل عنو اد  ا  را  )حني إ  رضيك عن ر  عو عقرلى ا  را ، ولذل   ه  

   حا م.ادقه،  ما هو عب  ا واب الثاين، فال ينفو  نظا  بالرربيد إ  انه وإن  ان نظاا  له بذا ه لكن  ليل ا  را
 ىف.ي  العروة وىعليقات الفقهاء

يف العروة عو  عليقات العلما  عليه، لنربني وكو  اآلرا  واأل لة املخرلفقة  نص  فصيله هنا اللرور  ان ننقل  ومن
 مث سنعلا عليها يف الدري القا م بإ ن اهلل  عاىل.

فقإن   -ان قصد  يف الوضو  القربقة و علقيم ال قا  ما إ ا    - ك3)قال يف العروة: )وأّعا سائر اللمائم: فإن  انت راكملة
أو  ان الداعي هو اقموع  ك6)، وإن  انت القربة  بعا  ك1)احّ  ك4) ان  اعي القربة عسرقاّل  واللميمة  بعا ، أو  انا عسرقّلني

                                                           

 .221ص 2كر  ا سالعية ق طهران، جثقة ا سالم الكليين، الكايف،  ار ال ك1)
 .121ص 1كون اكرماع سببني عسرقّلني على عسّب  واحد... إخلك )حارية املكاس  للي   ، جإاّل أن يقال غاية عا يبدليل قوله: ) ك2)
 اللميمة الراكملة لركملاها وقصد  ال ينايف القربة، بل  ؤّ دها. )الفاوزآبا  ك. ك3)
ة يف اخريار اخلصواية ولو عقو اسقرقالهلا، وأّعقا إن  انقت عقؤثّرة يف أاقل العمقل فالصقملة عًقكلة ولقو عقو الربعيقة. إن  انت اللميمة عؤثّر  ك4)

 )احلائر ك.
 * اسرقالهلما عو  ون الوضو  عسرندا  إليهما فعال  ال ميراز حبس  األثر عن  ون الداعي هو اقموع عنهما، فردبّر. )آل ياسنيك.

 ل حال  ون الداعي جمموع األعرين، بل هو هو. )حممد  قي اخلونسار ، اآلرا يك.* الظاهر أن حال االسرقال
 يف الصملة عو اسرقالهلما نظر، و ذا يف اللمائم املباحة. )حسني القميك. ك1)

 * فيه إركال، و ذا يف اللمائم املباحة إ ا  انت عؤّ دة، فال يُب  االحرياط. )أمحد اخلونسار ك.
 . اللمائم املباحة. )السيسراينكما بل عطلقا  نظر، و ذا يف* يف الصملة عو اسرقالهل

 إ ا  انت اورة الوضو  للرعليم عثال  وقصد عنوان الوضو  خالصا  هلل فال يبعد الصملة. )حسن القميك. ك6)
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 يف اققققورة ك3)إىل القربققققة، لكققققن األحققققوط ك2)، وإن  انققققت عباحققققة، فققققاألقوى أّهققققا أيلققققا   ققققذل ،  لققققّم الرققققربّ ك1)عنهمققققا بطققققل
 . وللبملم  رمة بإ ن اهلل  عاىل.ك1)ك... إخلغا الريا  والسمعة -أيلا  ا عا ة، وإن  انت حمّرعة  ك4)اسرقالهلما

*        *        * 
 لقصد القربة.  ون اللميمة الراكملة عؤ دة  ورواهد على  ا  ر أعثلة ىمرين: 
 ؟د باللميمة الراكملة الراكملة عرفا  أو عقال  أو ررعا  قصيُ هل سؤا : 

 وصلى اهلل  لى محمد وآله الطاهرين
 

يِن فَِإَذا أَىَبوُْكْم فِإنَّ النَّاَس َلُكْم ىَبَبٌع   :رسول اهلل قال  ُِ يَبتَبَفقَُّهوَن ِفي الدِّ ِإنَّ أَِجاالن يَْ ُىوَنُكْم ِمْن َأْقطَاِأ اأْلَْأ
 ك317ص 1عوايل الآللئ: ج) فَاْستَبْوُصوا ِبِهْم َ ْيران 

                                                           

 يف البطالن  يّعل واضح. )الفاينك. ك1)
 * بل اّح يف مجيو الفروذ. )الروحاينك.

 ة الراكملة هي القربة فال يلر عطلقا  على األقوى، و ذا احلال يف اللميمة املباحة أيلا . )السيسراينك.* إاّل أن يكون الداعي إىل اللميم
 اع   وها حمبوبة، ال عؤثّرة عؤ دة. )الفاوزآبا  ك. ك2)
 هذا االحرياط ال يُب ، بل ال خيلو عن قوة. )النائيين، مجال الدين الكلبايكاينك. ك3)

 بل االحرياط يف سابقه يف هذ  الصورة أوىل. )ا اطهبانايتك. * هذا االحرياط ال يُب ،
 * ال يُب . )الًاهرو  ، الرفيعيك.

 * ال يُب  يف املسرقلني عطلقا . )عبد اهلل الًااز ك.
 * ال يُب  عو  يثا  اعي غا العبا ة ولو  ان  بعا . )حممد رضا الكلبايكاينك.

 )حممد الًااز ك. * ال يُب  فيه ويف اللميمة الراكملة.
 * ال يُب  هذا االحرياط، بل لعّله أقوى. )الروحاينك.

وال يصقققققّح يف املسقققققرقلني هاهنقققققا وفيمقققققا سقققققبا وإن قصقققققد عنقققققوان اللقققققميمة ال لركملاهقققققاا لرملّققققققا الوضقققققو   مقققققا، وهقققققذا ينقققققايف اخللقققققوص.  ك4)
 )الفاوزآبا  ك

 * بل عطلقا  ال يُب . )ادر الدين الصدرك.
 لميمة املباحة، بل ويف الراكملة أيلا . )الربوكر  ك.* ال يُب  يف ال

 * ال يُب  عهما أعكن. )امليالينك.
كق    * هذا االحرياط ال يب ا ألنه عند اكرماع الدواعي املسرقلة ال ميكن اسرنا  الًي  إىل أحدها املعني، فال بّد وأن يكقون  قل واحقد عنهقا

 العلة فيخرج عن  ونه خالصا . )البجنور  ك.
 ال يُب  االحرياط ح  يف اللميمة الراكملة أيلا . )اآلعليك. *

 * بل األحوط يف اورة  بعّية قصد اللميمة أيلا  ا عا ة. )عفيت الًيعةك.
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