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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
(691) 

لى معلول واحد وكان بينهما تدافع فال يؤثرر كؤل منهمؤا  وكل علتني مستقلتني إذا وردتا ع: ) احملقق النائيينقال 
كاجتمؤؤاا الريؤؤاق، وقصؤؤد األمؤؤر يف العبؤؤادام، بؤؤل كاجتمؤؤاا الت يؤؤد وقصؤؤد األمؤؤر  معؤؤم، لؤؤو كؤؤان الت يؤؤد ضؤؤميمة  ال داعيؤؤا  

 مستقال  صّحت العبادة 
  (1)لفسدم( ويف املقام لو كان اإلكراه ضميمة  لصّحت املعاملة  كما أمّه لو كان الرضا ضميمة  

 األنواع األربعة لضمائم نية القربة ونية الطالق
قولؤؤه: )معؤؤم، لؤؤو كؤؤان الت يؤؤد ضؤؤميمة  ال داعيؤؤا   مهمؤؤة تعليقؤؤا  علؤؤى (2)فائؤؤدةومضؤؤي   ،شؤؤامبعؤؤا املناق تقسؤؤب وقددد

 مستقال  صّحت العبادة( وهي:
مؤؤؤثررة، فؤؤؤ ن  ت ؤؤؤون مؤؤؤثررة أو ال أن ت ؤؤون تلؤؤؤ  ح مهؤؤا عسؤؤؤف موعهؤؤؤا: فا ؤؤؤا إمؤؤؤا خيو الضؤؤميمة علؤؤؤى أربعؤؤؤة أمؤؤؤواا  انّ 

ا  أو مسؤؤتهل ا  أو ي ؤؤون، وإن ن ت ؤؤن مؤؤثررة ف مؤؤا أن ت ؤؤون حمبوبؤؤة مر وبؤؤا  كامؤؤت مؤؤثررة ف مؤؤا أن ال ي ؤؤون تدر هؤؤا منؤؤدكّ 
 كاحلجر يف جنف اإلمسان:  نمقار  أمر إليها أو ال ت ون بل ت ون جمرد 
 ةأن تكون مؤثرة غير مندك  

بطؤؤالن العبؤادة لؤو كؤان قصؤد التؤ د جؤيق الؤداعي مؤؤثررا  يف  أن ت ؤون مؤثررة  ؤ  مندكؤة، وال  ؤ  يف الصدورة األولد :
ؤؤدا عنؤؤوان  ره فؤؤ ن صؤؤدا بطلؤؤت مل ؤؤاصؤؤدورها منؤؤه، وأمؤؤا املعؤؤامالم ومنهؤؤا اإليقاعؤؤام كؤؤالطالا فقؤؤد سؤؤبق أّن املؤؤدار ص 

 املعاملة ولو كان هناك داٍا آخر إليقاا الطالا، فراجع 
 الطالقأن تكون مندك ة، والوجه في عدم إبطالها للصالة أو 

، يؤؤراد بؤؤه بالدقؤؤة العقليؤؤة وقولنؤؤا مندكؤؤة يؤؤراد بؤؤه ةثرر ة مسؤؤتهل ة عرفؤؤا ، فقولنؤؤا مؤؤدّكؤؤرة منثرّ أن ت ؤؤون مؤؤ الصددورة الثانيددة:
ل  وربؤؤوم سؤؤته  االسؤؤتهالك موجؤف لؤؤيوال ح ؤؤم املمقؤؤول: يف جنؤؤف قصؤؤد األمؤؤر عرفؤا ، وللتقريؤؤف إ  الؤؤ هن  اهلاضؤمحال

أو الؤنج  يف ال ؤر أو الؤدم يف الفؤم إذا اسؤتهل   كعص  ال تقال يف املاقح م املستهل  فيه كما لو استهل  املضاف  
أو استهل  احلرام كبعا الرتاب يف احلالل كاملاق أو الطعام، فامه وإن كان موجودا  حقيقؤة  ومؤثررا  بالدقؤة العقليؤة  يف ريقه
عرفؤا  صؤار املؤدار  تل حيؤ  اسؤته اا ؤأجياق الرتاب واملضاف حتمل خصائصها وفوائدها وأضرارها بنسؤبة معينؤة إال ألن 

ان  :هؤاقتل  يف مصؤداا مؤا بؤه يسؤتهل  الشؤيق فقؤد قؤال بعؤا الفقخيُ يف احل م هو العنوان الفعلي للموضوا، معم قد 
                                                           

  604ص 1الشيخ موسى النجفي اخلوامساري / تقرير ع  امل زا النائيين، منية الطالف، مثسسة النشر اإلسالمي ؤ قم، ج (1)
 وقد ت ون مناقشة فتدبر  (2)
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وعلؤى أي فؤان قصؤد الت يؤد لؤو  ؤّ ل مؤدال  واحؤدا  باملائؤة مؤن الؤداعي  ،فدقؤلارنؤني باملائؤة  ب ون النسبةاالستهالك حيصل 
يا  بقصؤؤد صؤؤل  مُ % فامؤؤه إذا عُؤؤّد عرفؤؤا  مسؤؤتهل ا  فيؤؤه، أي عؤؤّد 999% أو 99ل قصؤؤد األمؤؤر  ؤؤ ّ و و الوضؤؤوق، لالمبعؤؤان  ؤؤ

توسؤؤؤعة  وتضؤؤؤييقا  فامؤؤؤه ت ؤؤؤون صؤؤؤالته  (1)األمؤؤؤر واعتؤؤؤ  العؤؤؤرف وجؤؤؤود ذلؤؤؤ  ااؤؤؤيق كعدمؤؤؤه، مؤؤؤن بؤؤؤاب التصؤؤؤرف يف املفهؤؤؤوم
فهؤؤؤومي هؤؤؤو رأي املشؤؤؤهور، وقيؤؤؤل: ان يف التصؤؤؤرف امل ومرجعيتؤؤؤه صؤؤؤحيحة وهالقؤؤؤه صؤؤؤحيحا ، معؤؤؤم حصؤؤؤر حجيؤؤؤة العؤؤؤرف

 العرف مرجع يف املصداا أيضا  وان مساحماته املصداقية ك ل   وتفصيله يف حمله 
وعلؤؤؤى أي فقؤؤؤد يقؤؤؤال: ان الشؤؤؤارا بؤؤؤو موضؤؤؤوعاته وموضؤؤؤوعيتها ألح امؤؤؤه علؤؤؤى التسؤؤؤاهل ال علؤؤؤى الدقؤؤؤة فمؤؤؤن ذلؤؤؤ  

حم ومؤؤة بالنجاسؤؤة أل ؤا وإن كامؤؤت دمؤؤا   تسؤمؤؤن الؤؤدم ليمؤؤدال  حيؤ  ارتؤؤد  بعؤؤا الفقهؤاق ان األجؤؤياق  ؤؤ  املرئيؤة  (الؤدم)
، إال أ ا عرفا  ال تسمى دما  ل ا ف ن ما ال يؤر  منهؤا بؤالعني اةؤردة، وإن ُر ي ال حمالة بالدقة العقلية إذ الدم يت ون منها

  األدلة منصرفة عنهاإذ باةهر، لي  جنسا ، 
 (2)وضؤوقهجيق بسؤي  جؤدا  مؤن أعضؤاق الوضؤوق  ؤ  مبسؤول، بطؤل  ال ي ا تهر مدال  امه إذا بقي (الوضوق)بل حىت 

 ،كدرإال امه قد يقال ان ه ه أيضا  مبنية على صدا البسل العريف ال ي ال يضر به عدم  سل ما كان كرأس اإلبرة أو أ
َِ َواْمَسدد اوا فَاْغِسددلاوا واجاددوَمكاْم َوأَيْددِدَيكاْم قولؤؤه تعؤؤا : ففؤؤي أن املوضؤؤوعام عرفيؤؤة  -أوذلؤؤ  اسؤؤتنادا  إ   ِإلَدد  اْلَمراِفدد

ايؤام: منهؤا وإ  بعا الرو  -بالبسل صادا حينئٍ ، فان ( 4)سورة املائدة: اآلية  ِبراؤاِسكاْم َوَأْرجاَلكاْم ِإَل  اْلَكْعبَدْينِ 
ِ  ِمددنْ  واضاددوَء َرساددوِل الل ددِه  َحَكدد  لَنَددا أَباددو َجْعَ ددر   مؤؤا رواه زرارة بؤؤن أعؤؤني قؤؤال: ََ يَددَد ا  فَددَدَعا ِبَقددَد َمدداء  فََدْدَخدد

َجِميعاً ثام  َأَعاَد اْلياْسدَرى  (3)اْلَ اِجبَدْينِ اْلياْمَن  فََدَخَذ َك  ًا ِمْن َماء  فََدْسَدَلَها َعَل  َوْجِهِه ِمْن َأْعَل  اْلَوْجِه ثام  َمَسَح بَِيِدِ  
نَاِء فََدْسَدَلَها َعَل  اْلياْمَن  ثام  َمَسَح َجَوانِبدَ  نَاِء ثام  َصبد َها َعَل  اْلياْسَرى َفَصَنَع ِبَهدا َكَمدا ِفي اْْلِ َها ثام  َأَعاَد اْلياْمَن  ِفي اْْلِ

نَاء  (6)َصَنَع بِاْلياْمَن  ثام  َمَسَح بَِبِقي ِة َما بَِقَي ِفي َيَدْيِه رَْأَسها َورِْجَلْيِه َوَلْم ياِعْدَما ِفي اْْلِ
ِ  فََدَخدَذ َك  داً ِمدْن َمداء  فََدْسدَدَلها  واضاوَء َرساوِل الل ِه  باو َجْعَ ر  َحَك  لََنا أَ  زرارة قال:   كما رو  َفَدَعا ِبَقدَد

نَدداِء )علؤى   ل( ثاددم  َمَسددَح )مؤؤن أعلؤؤى الوجؤؤه( َعلَدد  َوْجِهددِه  ددانِبَدْيِن َجِميعدداً ثاددم  َأَعدداَد يَددَد ا اْلياْسددَرى ِفددي اْْلِ َِ َوْجَهددها ِمددَن اْل
نَاِء َفَصبد َها َعَل  اْلياْسَرى ثام  َصَنَع  فََدْسَدَلَها َعَل  ِبَهدا َكَمدا َصدَنَع َيِدِ  اْلياْمَن  ثام  َمَسَح َجَوانِبَدَها ثام  َأَعاَد اْلياْمَن  ِفي اْْلِ

نَاء ضوح ان إسدال املؤاق علؤى الوجؤه مؤن مع و  (5)بِاْلياْمَن  ثام  َمَسَح ِبَما بَِقَي ِفي َيِدِ  رَْأَسها َورِْجَلْيِه َوَلْم ياِعْدماَما ِفي اْْلِ
                                                           

 الطالا عن رضا أو عن إكراه أي مفهوم قصد األمر أو مفهوم  (1)
 يالحؤؤ  أن فيجؤؤف الوضؤؤوق، يصؤؤ ّ  ال إبؤؤرة رأس مقؤؤدار ولؤؤو يبسؤؤل ن مؤؤا احلؤؤدّ  يف امّؤؤ بقؤؤي إذا: 8 مسؤؤدلة: )161ص قؤؤال يف العؤؤروة الؤؤورقى (2)

 ي ؤون ال وأن الوسؤخ، مؤن ؤيق  عليؤه ي ؤون ال حاجبؤه يالحؤ  وك ا املامع، ال حل أو القي  من  يق عليها ي ون ال عينه وأهراف آماقه
 .(مامع جرم له خطاط أو ومسة املرأة حاجف على

 الصحي : ااامبني  (1)
  55ص 1الشيخ الطوسي، الته يف، دار ال تف اإلسالمية ؤ ههران، ج (6)
  26ص 1ال ايف، دار ال تف اإلسالمية ؤ ههران، جرقة اإلسالم ال ليين،  (5)
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به  سل كل املنطقة بالدقؤة العقليؤة خاصؤة أهؤراف العينؤني  يتمّ أعلى إ  أسفل مرة واحدة، وهو الظاهر من احلدي ، ال 
يبسؤلون    قؤؤل وكيؤ  يبسؤلون  كؤماملتؤدينني   ةامؤ  ووضؤؤوق عئومؤواحي األمؤ ، وإن أردم اليقؤني فؤدمظر إ  حؤال وضؤو 

بؤان املؤاق ن يصؤل إ  كؤل وجهؤهم فتدمؤل، وللمسؤدلة حينئؤٍ  يقطؤع    جتؤدهفامؤ ا فعل الرسول ألحدهم أن يفعل كم
  تفصيل وأخ  ورد يرتك حملله

 كانت أو ال  أن ال تكون مؤثرة، م بوبةً 
أن ال ت ون الضميمة مثررة أبدا ، بل كامت جمرد أمؤر منضؤم إ  قصؤد األمؤر، سؤواق أكامؤت  الصورة الثالثة والرابعة:

حمبوبؤؤة يف حؤؤد ذاكؤؤا، كؤؤالت ّد يف الصؤؤي  احلاصؤؤل بالوضؤؤوق ول ؤؤن مؤؤن  ؤؤ  أن يؤؤثرر يف قصؤؤد اإلتيؤؤان بؤؤه أبؤؤدا ، أم ن ت ؤؤن 
 ض  بصحة الصالة أو بصحة الطالا    ضارة حينئٍ  كما هو واوهي حمبوبة بل كامت كاحلجر يف جنف اإلمسان، 

 النائيني: الداعي عل  الداعي
احملقؤؤق النؤؤائيين: )اخلؤؤام : أن ي ؤؤون االكؤؤراه داعيؤؤا  للؤؤداعي علؤؤى الطؤؤالا، فالفعؤؤل مسؤؤتند إليهمؤؤا هوليؤؤا ، وهؤؤ ا  وقددال

نتيجؤة الفعؤل، أي باسؤم يتفق كد ا ، ف ذا أُكؤره علؤى بيؤع الؤدار يؤوّهن مفسؤه علؤى بيعهؤا ويصؤ  اإلكؤراه داعيؤا  علؤى الرضؤا ب
 املصدر، وه ه الصورة أيضا  يتطرا فيها الوجهان، واألقرب هو الصحة، ألمّه هّلق ماويا  ومريدا  للطالا 

 (1)الدؤامويوحيتمل البطالن إّما ألن اإلكراه صار عّلة  إلرادة اسم املصدر فالفعل باألخرة يستند إليه وإن كان الداعي 
  اهلاه أسق  أرر اللف ؛ ألن اللف  وقع تبعا  إلكراه امل ره، والنية اةّردة عن اللف  ال أرر وإّما ألّن اإلكر  اختياريا  

كمؤؤا رهؤؤر وجؤؤه ضؤؤعفهما يف هؤؤي مؤؤا ذكرمؤؤاه، فؤؤ ن االحتمؤؤال األول مسؤؤتليم   -وهؤؤ ان االحتمؤؤاالن وإن كامؤؤا ضؤؤعيفني 
يرجع إ  األول، ألن سقوط أرر اللف  بؤاالكراه  لبطالن أ لف املعامالم، ف  ا باألخرة تنتهي إ     االختيار  والداين

إمنا هو ل ومه داعيا  للداعي على التلف ، مع أن اختيارية التلف  هب ا املعو ال برجوعؤه إ  تلفؤ  النؤائم والبؤال  ال دليؤل 
 قدس سره  (2)هه به راين الشهيدينوجّ هو ه ا كما  إال أن منشد احتمال الفساد يف كالم العالمة  -عليه 

ومنشد احتمال الصحة وأقربيتها هو كون االكراه داعيا  على الداعي، ال داعيا  علؤى الفعؤل  فهؤ ه الصؤورة هؤي املتعينؤة 
  (1)بني الصور(
 )لو كان الكر  الطولي مبطاًل لبطلت غالبية العقود(قوله 
 :وابدرس قادم   خنتار ما مراه الصحي  يف اا  ه إ  يف كالمه مواقع للنظر، م كر أحدها اليوم ومرجى  أقول:
فؤؤ ن االحتمؤؤال األول مسؤؤتليم لؤؤبطالن أ لؤؤف املعؤؤامالم، ف  ؤؤا بؤؤاألخرة تنتهؤؤي إ   ؤؤ  االختيؤؤار( ان قولؤؤه: ) األول:

                                                           

 يقصد املبا ر  (1)
  11س 6ص 2مسال  األفهام: كتاب الطالا، ج (2)
  608-601ص 1الشيخ موسى النجفي اخلوامساري / تقرير ع  امل زا النائيين، منية الطالف، مثسسة النشر اإلسالمي ؤ قم، ج (1)
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تعليقؤؤا  علؤؤى قولؤؤه قبؤؤل ذلؤؤ  )وحيتمؤؤل الؤؤبطالن إّمؤؤا ألن اإلكؤؤراه صؤؤار علّؤؤة  إلرادة اسؤؤم املصؤؤدر فالفعؤؤل بؤؤاألخرة يسؤؤتند إليؤؤه 
  اعي الداموي اختياريا (وإن كان الد

   مضطر ومعامالته ص ي ةالِواب: كال، ألن غير المكرَ 
ان املعؤامالم إمؤا  لوضؤوحال يليم بطؤالن أ لؤف املعؤامالم أصؤال  ال استليام أي امه ان مقضه    تام وامه  :يهيرد عل

الم الؤ  ارتؤد  ا ؤا تنتهؤي إ  أن ت ون عن رضا، حىت يف عللهؤا الطوليؤة، أو عؤن إكؤراه أو عؤن اضؤطرار، و الؤف املعؤام
 ؤ  االختيؤار، بؤؤل كلهؤا مؤا عؤؤداه امل ؤره عليهؤا، تؤؤدخل يف دائؤرة املضؤؤطر إليؤه أو مؤا هؤؤو دومؤه )فتؤدبر تعؤؤرف( ومؤن املسؤؤّلم 

صؤؤحيحة، واملعؤؤامالم اإلكراهيؤؤة هؤؤي  ،(1)مؤؤا رهٍ ُكؤؤان املعؤؤامالم االضؤؤطرارية، وإن أمتهؤؤت إ    فقهيؤؤا ، وعليؤؤه بنؤؤا ه 
أن حؤؤدي  الرفؤؤع وارد مؤؤورد االمتنؤؤان، واالمتنؤؤان يقتضؤؤي صؤؤحة  :هؤؤو ،بقف يف تفؤؤريقهم بينهمؤؤا، كمؤؤا سؤؤالباهلؤؤة، والسؤؤب

بطؤالن االمتنؤان اضؤطرارا  علؤى اضؤطرار، بينمؤا يقتضؤي املضؤطر الشؤارا ع مؤه بؤالبطالن  لياداملعامالم االضطرارية، وإال 
 معامالم امل ره، فنقضه    وارد بالبداهة 

مؤؤؤا اضؤؤؤطروا إليؤؤؤه( إمنؤؤؤا يرفؤؤؤع احل ؤؤؤم الت ليفؤؤؤي )احلرمؤؤؤة( ال الوضؤؤؤعي )الصؤؤؤحة( ع ؤؤؤ  )رفؤؤؤع مؤؤؤا )رفؤؤؤع  بعبدددارة أخدددرى:
 ،مؤا رهٍ   فيؤه فقيؤه، فؤال يسؤتليم امتهؤاق الفعؤل بؤاالخرة إ  كؤشؤي، وذلؤ  مؤا ال معؤا   است رهوا عليه( ال ي يقتضؤي رفعهمؤا

أي  ،هؤلبا فهؤووإن دخؤل يف دائؤرة اإلكؤراه  إذا دخل يف دائرة االضطرار فهو صحي  جيمؤا   فامهبطالن أ لف املعامالم 
كؤل مؤؤا صؤؤدا عليؤؤه عرفؤؤا  امؤؤه م ؤره عليؤؤه باهؤؤل سؤؤواق أكؤؤان اإلكؤؤراه منصؤبا  عليؤؤه مبا ؤؤرة أم علؤؤى أحؤؤد أسؤؤبابه الطوليؤؤة، ان  

 فاملدار كما سبق صدا امه )ما أكرهوا عليه( عليه، ال هولية السبف و  ها فتدبر   وللبح  تتمام ب ذن اهلل تعا  
*  *  * 

االستهالك يف املوضوعام اخلارجية وكيفية تشخيصه موضؤوعا ، واألدلؤة علؤى إحلاقؤه باملسؤتهل   -أ :ب ثًا عن اكتب
وعؤن ضؤمائم ميؤة القربؤة وأمواعهؤا وتؤدر  أي منهؤا يف  -وهل يشمل ذل  النج  أيضا  لو اسؤتهل  يف  ؤ  ال ؤر  بفيه 

 درجام(    )عشراألقوال واألدلة واملناقشام ،البطالن وعدمه
 الوجؤه يف عؤدم تؤدر ه يف بطؤالن عبؤارة املسؤتدجر وبؤنّي الؤداعي علؤى الؤداعي، ومؤا هؤي األدلؤة عليؤه،  :ب ثدًا عدن اكتب

 لقضاق صلوام الب  مع ان معلول معلول، وأذكر عشر أمدلة ل ل  )عشر درجام( 
 )درجة واحدة( رأي احملقق النائيين يف مقضه على مدعي البطالن، وا رح جوابنا عليه   اشِر -

 وصل  اهلل عل  م مد وآله الطامرين
 

ََ واجاوَ  اآْلرَاِء َعَرَف َمَواِقَع اْلَخطَإِ  :قال أم  املثمنني   ( 88)حت  العقول: ص َوَمِن اْستَدْقَب
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