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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
(646) 

 كره على الطالق فطلَّق ناويا  إذا أ  
ال باد مان  اته،بأدلتاه ومناق الو اجتمع عنواناا اكراراو واالضاطرار  ما مسألتنا )وهي البحث يف  يتنقحولكي 

أن نطرح ماا كرارو الفقهاا  يف عناوان م اابه حياث ألاروا البحاث ثياه لاا ييفارمل البحاث يف املقاام الا مل   يبحيفاوو، 
، والفرع امل اابه هاو ماا ال ليفل ه و السعةولكن حبيفوو يف مواضع أخرى وإن ثيما وجدنا من املكاسب وتعليقاته 

حبساب نقال ال اي   طرحه العالمة يف التحرير قاال  )إكا أرارو علاى الطاالل ثطلاي ناوياار ثااألقرب وقاوع الطاالل 
)و لو أررو على الطالل ثطّلي ناويا له، ثاألقرب أنّه غري مكرو إك ال إراراو  لكن نص عبارة العالمة هي   1)عنه

ا كرارو اققاي ، ولكان سانطرح هناا مارماا سايأي  ها و املساألة بالتفصايل وقد تناول ال ي    2) على القصد
أن للمساااألة ااااورار  الناااائيا جاااامعني باااني ماااا كرااارو يف دورتياااه بتقرياااراق اذملاااي وا وانساااارمل، ثقاااد كرااارو 

 .التقريرين  رال)جنمعها من  
 لو انبعث عن إرادة المكرِه، محضا   -4

و كار  لطاالل ثطلاي امل)األوىل  إكا أررو على ا و ور وحتقيي الكالم ثيه حيتاج إىل بيان اقال يف تقرير اذملي  )
و مع وعيدو. بال إرادة نفساية مناه يف حتقاي املعاس االسام املصادرمل بال راان ايقااع كر  عن إرادة امل عيفة  منب رادة  عن إ

 نااااو   هاااار غاااري  كر  وال شااابهة يف بطاااالن الطاااالل يف هااا و الصاااورة لكوناااه م ،ضاااار و حمكااار  الطاااالل مناااه باااداعي إرادة امل
 . 3)هر وه ا ظا ،رملمعس االسم املصدلل

 رالمااه  انااه انبعااث عاان إرااراو الااام كر و ال عاان رغبااة منااه ورضااا، وهاا ا وإن اااح ولكاان قااد يناااق  :والحاصلل 
 إك حااال املعااس املصاادرمل هااو   ؛لااهختصيصااه بااا)بال إرادة منااه يف حتقااي املعااس االساام مصاادرمل  ال وجااه  انباا

احلااالة، واملاراد مان املعاس املصادرمل الفعال وكلك ألن املراد باملعس االسم مصدرمل النتيجاة واييةاة  ،امار ر لك مت
يف املقااام، وال شااك ان املعااس املصاادرمل هااو العلّااة للمعااس االساام مصاادرمل، ورمااا انااه ال يرغااب يف   اكن اااوهااو 
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ثصح القول )بال إرادة منه يف حتقاي املعاس املصادرمل وال االسام عليها طوليار و النتيجة ال يرغب يف العّلة ثهو مكر  
القاااول )لكوناااه مكرهاااار غاااري نااااو  املعاااس املصااادرمل وال االسااام مصااادرمل  ثالت صااايص إن راااان مصااادرمل  وااااح 

هااار عليااه والفعاال مكر  لالحاازاس ث ااري اااحيح أو لفيضاااح ثناااقص، بعبااارة أخاارى  مااورد البحااث هااو اكرااراو ورونااه 
االساام مصاادرمل ثهااو  الصااادر ماان املكاار و هااو اكن ااا  وهااو معااس مصاادرمل وهااو املقاادور أوالر وبالاا اق وأمااا املعااس

، إك  ياهع ماا اررهاوا علرثا)وىل باأن يكاون امل امول لاا  األهاو ، واألول ب وهو املقدور علياه لانياار وبالواساطةملسبّ ا
 واألمر سهل. ،در صدر  مكرو عليه بواسطة اكرراو على ه ا )املصاملكاك )اسم 
 لو انبعث عن رضا منه، محضا   -2

رااراو لكااان يقاعااه حبيااث لااوال اك ك و يف نفسااه قاااادار كاار  لطااالل مااع رااون املوقااال  ))اليفانيااة  إكا اراارو علااى ا
ماان غااري دخاال يف  املصاادرملجاال وقااوع الطااالل باااملعس االساام ررهااه ثطلااي ألألكاان ملكااان جهاال املكاارو  ،قعااهيو 

 شااكال يف اااحته يف هاا و الصااورة لتماميااة مااا هااو املنااا اك يوال ينب اا ،وىلاالرااراو يف الطااالل عكاار الصااورة األ
وقااال يف تقريااراق ا وانسااارمل    1)ظاااهر  يضااار أرادة معااس االساام املصاادرمل وهاا ا إعااا الرضااا والطيااب و أة حصاالل

)ال خيفى أن االحتماالق املتصورة يف رالم العالمة علاى وجاوو، إال أناه ال باد أن يؤخا  لاا  كان أن يتصاور ثياه 
 نها يف رالمه ما هو؟ الصحة والفساد. وحنن ن رر االحتماالق حىت يتضح أن املتعني م

أن ال يكون االرراو مؤلرا يف إرادة الفاعل أاالر؛ بل راان بانياار علاى الطاالل، لكان ملاا راان اذمار    2)ثاألول
 . 3)جاهالر حباله أررهه عليه، وه ا ال يتطرل ثيه الوجهان، بل ال شبهة يف احته 

 ستكرهوا(أ  هوا( و)كرِ المناقشة: الفرق بين )أ  
ح لكناه قاد ينااق  يف قولاه  )بال ال شابهة يف ااحته  وكلاك ألن مان اساتكرهه وإن اا رالماه   أقول:

مث تادبر يف املساألة  من راان رارهاار  ور اوهو ال يعلم من حاله انه ران راضيار به ناويار عليه  ش ص على الطالل
رار علاى ثرضاي باه يف نفساه ثطلاي عان رضاا، وإن راان الساي  ال يا ال م اه ار سنثلم جيدو سيةار ميفالر بل وجدو ح

رأسه جلهل املكر و بانه رضي وبأنه سيطلي وإن رثع سيفه عنه، ثانه وإن   يصدل عليه انه مكارو لكناه قاد يقاال 
 . يهع ما استكرهوا علرث)بانه يصدل عليه مستكرو وقد 

 ان الوارد يف الرواياق تارة عنوان )ما أررهوا عليه  وأخرى )ما استكرهوا عليه . بيانه
قاال  قاال  عن احلسني بن حممد عن حممد بن أمحد النهدمل رثعه عن أيب عبد اهلل ي   ثفي الكايف ال ر 
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لللوَو َوَملللا َ  ي ِطي  لللوَو َوَملللا   رساااول اهلل  لللَياِو َوَملللا َ  يَلعتَلم  َ  َوالنيست : التَيطَللل لللع  ِخَطلللالا و ِضلللَع َعلللنت أ مَِّتلللي ِصست
رِه وا َعَليتِه َوالطي  ت كت لرت ِبِلَسلاوا َأوت اضتط رُّوا ِإلَيتِه َوَما است ِِ ْت َوَسة  ِفي التلََّفكُِّر ِفي التَيلتِق َوالتَحَسد  َما لَلمت ي  يلََرة  َوالتَوست

رِه واثهنا جند ورود )  (1َيدا  ت كت  . است
رِه    ويف الفقيه قال النيب  َياو  َوَما أ كت و  َوالتَيَطَ  َوالنيست ِت َياَء: السَّ َعة  َأشت وا َعَليتلِه َوَملا و ِضَع َعنت أ مَِّتي ِصست

َوَسلللِة ِفلللي التَيلتلللِق َملللا لَلللمت يَلنتِطللل لللر  ِفلللي التَوست لللَرة  َوالتَحَسلللد  َوالتلََّفكُّ لللوَو َوَملللا َ  ي ِطي  لللوَو َوالطييلَ نتَسلللاو  َ  يَلعتَلم  ِق اْلتِ
رِه واوهنا جند انه ورد )  (2ِبَشَفةا  ونظريو يف ا صال والتوحيد واملستدرك والعياشي، ثإن   يصدل )أررهاوا    أ كت

ثااال يكااون مصااداقار  ،باادأوامل ااتي زاااس ثيمااا انقضااى عنااه املهااو را   مكرهااار واذن راضاايار أو رااان عليااه ألنااه رااان 
املكر و وهاو متحقاي االساتكراو قاائم با ألنانه يصدل عليه )ماا اساتكرهوا علياه    القد يق ثانه يه لا)ما أررهوا عل

يف املقااام ألنااه باااب االسااتفعال وباااب االسااتفعال يعااا طلااب إرراهااه وهااو متحقااي، ألنااه طالااب كرراهااه وإن   
، عكر باب االثعال )ما أررهوا عليه  ألنه مادام قد رضي ثليست له  ألنه را   بالفعليكن هو يف كاته رارهار 

 و؟كر  ي  رراهة ثكي  
  ولااو رااان األخااري ماهه  ال )طلااب إراار ي كرهااون)مااا اسااتكرهوا  يعااا )طلااب مااا ان باااب االسااتفعال  وفيلله:

لكان هناك وجه ملا قيل، لكن األول هو املراد ألناه طالاب كرراهاه لكناه لاير طالباار ملاا يكرهاه إك الفار  اناه ال 
بااالطرثني ثلااو    االساتكراو قااائم وياارد عليااه  انّ وعدماه، يكرهاه اذن أمااا طلااب إرراهاه ثهااو أعاام مان ررهااه لبوتااار 

ه على االستكراو اكلباي ال اليفبوي خالف الظااهر، وال ااهد ان املساألة ثيهاا محل  و  ،كراويكن مكرهار ملا ران است
 شبهة وإن رثعناها ال انه )ال شبهة يف احته  ثتأمل.

 لو انبعث عن الرضا واْلكراه، جميعا   -3
سااببار مسااتقالر حبيااث لااوال اكرااراو ألوقعااه، ولااوال الرضااا أن يكااون راال ماان اكرااراو والرضااا    3)واليفاااي) وقللال:

ألوقعااه أيضاااار دثعااار لفراااراو. وحياااث ال  كاان تاااوارد عّلتااني مساااتقلتني علاااى معلااول واحاااد ثيصااري رااال واحااادة إكا 
 . 4)اجتمعا ج   السبب والفعل يسند إليهما معار 

 ن صامتين على معلول؟يتات صوارد عليه  يجوز في ا عتبار 
                                                           

 .443ص 2لقة اكسالم الكليا، الكايف، دار الكتب اكسالمية ا طهران، ج  1)
 .35ص 1ال ي  الصدول، من ال حيضرو الفقيه، مؤسسة الن ر اكسالمي ا قم، ج  2)
 وهو اليفالث من تقريراق اذملي.  3)
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 د على الكربى أمران قد يور  ولكن
اذملي  )إما جلواس توارد العلتني املستقلتني على معلول واحدار يف نظائر املقاام تقرير يف  ما كررو  األول

وحاااااله ان اقااااالق إ اااا اااارمل يف غاااري االعتباريااااق أل اااا   1)وإن راااان ال يعقااال يف التكوينيااااق وإماااا لكفاياااة 
 خفيفة املؤونة أمرها بيد املعترب.

عناه باا  )وأماا حاديث الفارل باني التكوينيااق وباني االعتبااراق داواس تاوارد العلال املساتقلة يف األخاري  ابوأج
 . 2)دون األول... ثهو حديث حمض ال يرجع اىل حمصل 

وتوضايحه  ان اقاال حماال يف رال العااوا  ثكماا يساتحيل اجتمااع النقيضااني يف عاا  اليفباوق والعاني يسااتحيل 
، واملوجااااود يف الااا هن عنااااد القااااول )اجتماااااع  سااااهتبااااار )باااان يعتاااارب وال يعتاااارب يف الوقااات نفيف عاااا  الاااا هن واالع

ال واقعهما أمل مها نقيضان باحلمل ال اي األويل )أمل مهاا وزرد اللفظ امل ري إليهما اورهتما   هو النقيضني ر ا
 نقيضني.الجتماع مفهوم اجتماع النقيضني  ال باحلمل ال ائع أمل ليسا مصداقار 

و ثرضنا رون العلتني ثلان العلة التامة هي  )ما يل م من وجودو الوجود ومن عدمه العدم  ثحيث   اميف املقو 
للاا م التناااقض إك ال تواردمهااا علااى مااورد واحااد،  عنااد االجتماااع لاادىاملسااتقلتني علااى ساابيل الباادل علتااني تااامتني 

لوجود اذخار، بعباارة نظرار ملا عدم املعلول  إك أمل واحد منهما لو عدم ؛ه ا خل  ،علتني تامتني تكونان حينة   
)ماا عليه أخرى  األول لو عدم ال ينعدم املعلول لفر  وجود العلة التامة األخرى ثلم ينطبي تعري  العلة التامة 

، ثفار  رو ماا علاة تاماة يساتل م ورا ا حاال اليفااي عدمه العدم  ثلم يكن علة تامةومن يل م من وجودو الوجود 
 دم رو ما علة تامة ه ا خل . وللبحث الة بإكن اهلل تعاىل.اككعان بع

*  *  * 
إكا ران االعتبار بياد املعتارب ثلمااكا ال  كان أن يعتارب العلاة ال علّاةر أو العلاة معلاوالر أو املعلاول علاة أو  صمرين:

لحاال  ولكان يقاال  تامة؟ وهل هناك ثرل باني االثازا  واالعتباار إك قيال )ثار  اقاال لايرعلة العلة الناقصة 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين          . ؟العتبار اقال حماال)ان 

: َما َخلََّف، َوَقاَلِت التَماَلِئَكة : َما َقدَّمَ   رسول اهلل قال   ِإَذا َماَت التَعبتد  َقاَل النَّاس 
  342ص 4من ال حيضرو الفقيه  ج)

                                                           

 1قااام امل ااارثة، ج -ال اااي  حمماااد تقاااي اذملاااي، مل تقريااار حباااث املاااريسا الناااائيا، رتااااب املكاساااب والبياااع، مؤسساااة الن ااار االساااالمي   1)
 .434ص
 m-alshirazi.com  تتيّسر مالحظة نص الدرس على املوقع التايل .433املصدر  ص  2)


