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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
(922) 

 لمصدراإلكراه إما على اإلنشاء والمصدر أو على الـُمنشأ واسم ا
اإلكراه تارة يكون على نفس اإلنشاء، أي إنشاء صيغة الطالق مثالال،، وهثو معثص مصثدري أي  ان  : (4)الثاني
هثثو الثثثم،نشأ، وأخثثر  يكثثون علثثى املعثثص املنشثثأ، أي الثث ي سثثببا، لوقثثوط الطثثالق  عثثد  الثث ي ي (2)اإلنشثثاءهثثو لعثث  

ٍ  واحثد، ألن اإلكثراه الطالق باملعص االسم مصدري، وثالالة عليهما معا،، والظاهر ان ا ألقسام الالالثة كلها مثن وا
ا بالنسثبة لخخثر مثيف كث  منهعلى العل ة إكثراه علثى املعلثول واإلكثراه علثى املعلثول إكثراه علثى العل ثة، إ  الواسثطة 

اج االربعثثة وقطثثس رأسثثه كثثامال، ل ثثد أكرهثثه علثثى للثثو أكرهثثه مثثالال، علثثى لثثر  ،وضواسثثطة يف الالبثثوا ال العثثر  ي األٍو
على سثبي   العل و أكرهه على ال ت  ل د أكرهه على قطس الرأس إن كان العل ة املنحصرة، أو على أحد ال ت  ول
سر  حكثم اإلكثراه مثن ال تث  بثاملعص االسثم مصثدري ، واحلاص : انه ييكون ما اختاره هو العل ة بالفع ، لالبدل

 للحكم، وهو الصحة.ويف الصور كلها، اإلكراه رالس  وبالعكس، إىل ال ت  باملعص املصدري
: )مس أن اختيارية التلفظ هب ا املعص ال برجوعه إىل تلفظ النائم والغالط ال  ومنه يظهر عدم متامية قوله

 .ولع  يأيت مزيد إيضاح (3)ٍلي  عليه(
كمثثا يظهثثر منثثه ان قولثثه: )ا ثثامس: أن يكثثون اإلكثثراه ٍاعيثثا للثثداعي علثثى الطثثالق، لالفعثث  مسثثتند إليهمثثا 

ن نفسه على بيعها ويصري اإلكراه ٍاعيا، على الرضا بنتيجة يوط  ا يتفق كالريا،، لإ ا أكره على بيس الدار طوليا،، وه 
الفع ، أي باسم املصدر، وه ه الصورة أيضا، يتطرق ليها الوجهان، واألقرب هو الصحة، ألنه طلق ناويا، ومريدا، 

( ضثثا بنتيجثثة الفعثث ، أي باسثثم املصثثدراعيثثا، علثثى الر ويصثثري اإلكثثراه ٍغثثري تثثام أيضثثا، إن أراٍ ب ولثثه: ) (4)للطثثالق(
االحثاا  عثن الرضثا بالفعث  نفسثه أي املصثدر )كمثا تظهثر االحاا يثة مثن قولثه الالحثق، والث ي ن لنثاه قبث  قليثث  
)مثثس أن اختياريثثة الثثتلفظ هبثث ا املعثثص ال برجوعثثه إىل تلفثثظ النثثائم والغثثالط ال ٍليثث  عليثثه( وأمثثا إن أراٍ  ثثٍر بيثثان 

 ، أي املكره عليه به وال حصر احلكم ليه، لحسن.من غري حصر اسم املصدراإلكراه وانه  متعلق
                                                           

 .يف كالم احمل ق النائيين  من مواقس النظر (1)
 اإلضالة بيانية. (2)
 .404ص 1الشيخ موسى النجفي ا وانساري / ت رير حبث املري ا النائيين، منية الطالب، مؤسسة النشر اإلسالمي ث قم، ج (3)
 .404-404املصدر: ص (4)
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 تنقيح معنى الداعي على الداعي
حيثث قثال: )ا ثامس: أن يكثون االكثراه وهو تن يح لكالمه وكالم املشهور يف الداعي على الداعي  الثالث:

وه ا يتفق كالريا،، لإ ا أ،كره على بيس الدار يوط ن نفسه  ٍاعيا، للداعي على الطالق، لالفع  مستند إليهما طوليا،،
 على بيعها ويصري اإلكراه ٍاعيا، على الرضا بنتيجة الفع ، أي باسم املصدر(.

 الرضا والكره ضدان فكيف اجتمعا في الداعي على الداعي؟
 –أبثدا، ولثو كثان أحثد ا  لن ول: قثد ي ثال: بثان اإلكثراه والرضثا )طيثب الثنفس( ضثدان والضثدان ال  تمعثان

ق كالثريا،...( إ  انثه وإن قيث  فثتيوهث ا  :هولثب  هر صثو  بنحو الداعي واآلخثر بنحثو الثداعي علثى الثداعي )كمثا ليمثا 
ان العلثثة ال ريبثثة هثثي الرضثثا والعلثثة البعيثثدة هثثي اإلكثثراه، لثثال تضثثاٍ يف عثثاق العلثث ، ولكثثن التضثثاٍ ي ثثس يف عثثاق 

إ  ي ثال: هث ا الفعث  مكثره عليثه، ألن  ا تعلق به الداعي والداعي على الثداعي(املكره عليه )ماملعلول نفسه وهو 
 ومرضثثي بثثه  ألن علتثثه ال ريبثثة الرضثثا والفعثث  املرضثثي بثثه الثثنفس طيبثثة بثثه  ،علثثةعلتثثه البعيثثدة اإلكثثراه وعلثثة العلثثة 

 لكيف يكون شيء واحد مكرها، عليه ومرضيا، به 
 األجوبة

 اجلواب عن  لك بوجوه: ويمكن
 سا ضدين إال في أقصى مراتبهمالي -4
ما  كره السيد الوالد من ان ه ه الصفاا، الكره والطيثب واجلثو والشثجاعة، ليسثق مت ابلثة ت ثابال،  األول:

بني احلثدين مثن اقصثى ٍرجثاا احلثب والكثره واجلثو والشثجاعة، لفثي املراتثب املتوسثطة  تمثس  وقس ح ي يا، ليما 
 .ال تضاٍ بني املراتب املتوسطة ، واحلاص : انهك  منها مس ك  منها

وم تضى ال اعدة أنه كلما حت ق الكره ولو بعضا، بط ، لظهور "طيبة نفسه" يف كمال الطيثب، : )قال 
 أما مال  الداعي على الداعي وما كان كاحلجر لال يضر بكمال الطيب ليكون صحيحا،.

 . طيبال ي ال: ال ميكن اجلمس بني الكره وال
الصفاا النفسية املت ابلة مال  الشجاعة واجلثو، والكثرم والب،ث ، ولث ا يكثون أحثد ا أرلثس ألنه ي ال: جتتمس 

بالضثد، كمثثا قثالوا يف خلثط النثور بثالظالم، واحلركثة بالسثكون، يف شثثديد ا  همثن اآلخثر، ولثيس معناهثا إال  خلطث
ريثثثثثثة و ان امل ثثثثثثوالا وضثثثثثثعيفهما، ومثثثثثثن املعلثثثثثثوم أن الصثثثثثثفاا النفسثثثثثثية كثثثثثثاألمور ا ارجيثثثثثثة، وامل ثثثثثثوالا االعتبا

 .(1)احل ي ية(
                                                           

 .161ص 114/3هان، جالسيد حممد احلسيين الشريا ي، موسوعة الف ه / كتاب البيس، انتشاراا خوشنوا  ث أصف (1)
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يتثانقوهلم الضثدان  :خر وبعبارة أ وال يتوقثف تع ث  أحثد ا علثى  متعاقبتثان علثى موضثوط واحثد  اتثان وجٍو
مبثا كثان منهمثا يف أقصثى مراتبثه  ،غضيف مالث  البيثاض والسثواٍ والضثياء والظثالم واحلثب والثبخمثت  ، تع   اآلخر

مثا بينهمثا مثن  ه، وال يشم ظالم حبيث ال أٍىن منأي أعلى ٍرجاا الضياء حبيث ال أعلى منه وأٍىن ٍرجاا ال
 الدرجاا لليسق بأضداٍ.

ظثالم ٍونثه ال حمثض، والظثالم الشثديد الثدامس الث ي  نثور   ،وبعبارة أخر : النور الشديد الث ي ال ضثوء لوقثه
رجاا الظالم بينهما  ةسطالنور املتو  ٍرجاا أما ،ضحم ظالم   خلثط نثور بظثالم، وقثد  اقعهثا فيثف لااثا يف واٍو
ٍين هثثي الظثثالم بثثان النثثور ع  لثثك حيوض ثث ٍاا الطاقثثة وان املسثثاحاا الفارغثثة بثثني الثثٍا بثثارة عثثن لوتونثثاا وتثثٍر

هثثو انثثه ليثثه لكثثن الواقثثس  خثثأق ال مصثثمو لثثك كمثثا ان اجلسثثم الصثثلب ياائثثى انثثه  ،ٍٍالثثا  ثثاالا والنثثور هثثو 
مثثن بروتثثون وإلكثثاون يثثدور تتكثثون مثثن اجلسثثيماا ومثثن الفراغثثاا إ  اجلسثثم يتكثثون مثثن  راا والثث راا  مركثثب

 حوهلا، والفراغ بينهما م ه .
ثثوكثث لك حثثال  ره واحلثثب والشثثجاعة واجلثثو، لثثان الشثثجاط بدرجثثة اجلثثرأة علثثى مواجهثثة أسثثد واحثثد ٍون الك،

علثي بثن أط طالثب عليثه  بدرجثة، عكثس أسثد اهلل الغالثب وشثجاط رجثة  األسدين أو الالالثة أو العشرة، جبان بد
 هو شجاعة حمضة ال خيالطها جو.ال ي  الصالة والسالم
ان الشجاعة الضعيفة والكرم الضعيف ميكن تفسريها بوجهني: األول: تشثكيكيتها، الالثات تعثدٍ  والحاصل،

مثن جهثثة مواجهثة األسثثد الواحثد شثثجاط ومثثن جهثة مواجهثثة األسثدين جبثثان وكث ا اجلثثٍو إ ا كثثان  أي انثثهاجلهثة، 
 صف وخبي  ليما  اٍ.مب دار ب ل نصف ماله لانه كرمي مب دار الن

 .إ  ظاهره انه يف عرضه حيث عّب  بث)خلطة بالضد( واألول أرجح، ولكن الالات هو ظاهر عبارته 
 تعدٍ اجلهة إىل تشكيكية املرتبة أي ااا هي علته. لتدبر. رٍ  انه ال مانعة مجس بينهما ب  قد يكون م والتحقيق:

اللَّــُ  ِولُّــيَّ الَّــ ُّيِن ح قولثثه تعثثاىل: يوض ثثل ال التبثثين، ان  ثثٍر االحتمثثا حثثو  وعلثثى ضثثوء هثث ا التحليثث  ميكثثن، بن
ـــِن ا رُُّجـــونـُِهمج مُّ ِج َّـــاُ وُُّ ُي ُم ال َُ ـــاُن لُِّي ـــُروا ِأوج ُِ ـــى النَّـــورُّ ِوالَّـــ ُّيِن ِك ـــِن ال َُّلِمـــاُُّّ إُِّل ـــرُُّجُهمج مُّ ِج ـــوا ُي ـــى آِمُن لنَّـــورُّ إُِّل

ـمج فُّيِهـا خِ  َُ ُُ النَّـارُّ  ـِحا لِئُِّك ِأصج خيثرجهم بثث: ( إ  لسثرته الروايثة 214)سثورة الب ثرة: اآليثة  الُّـُدونِ ال َُّلِماُُّّ ُأوج
مثثن ظلمثثاا املعاصثثي إىل نثثور التوبثثة، م ابثث  التفسثثري املشثثهور بثثإخراجهم مثثن نثثور الكفثثر إىل نثثور اإلميثثان لثثانكره 

خثارجون منهثا لكيثف خيرجثون مثن الظلمثاا وهثم  ...اللَُّ  ِولُّيَّ الَـّ ُّيِن آِمنُـواولبداهة انه مؤمن  اإلمام 
جثاء يف الروايثة )ال بعنثون  املثبإمياام، ل ا لسرها بظلماا ال نوب ال ظلماا الكفر، وحيتم  وجه آخثر مكمث  

أمثا مثا كثان أٍىن  التفسري( وهو ان اإلميان قوي وضعيف لثال وي املطلثق ال ظثالم ليثه أبثدا، كإميثان املعصثومني 



 ه4111/  جمادى اآلخرة 41السبت . ..................................................... (692)المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( 

4 
 

حيث ق يكن إميانا، كامال،،  ، وقد يكون الشرك ا في مالال،،ممشوب ببعض الظال ان  إمي نور، لهو  رجة، من  لك ٍ
 وليه تأم  لتأم . ،بقو لك على ضوء التحلي  السا

 المكره قد يرضى ثانوياً مرتهناً باإلكراه فلو زال زال -2
ى بيثس االسثتناٍ إىل الوجثدان يف حت يثق )الثداعي إىل الثداعي( وقولثه: )وهث ا يتفثق كالثريا،، لثإ ا أ،كثره علث الثاني:

 الدار يوط ن نفسه على بيعها ويصري اإلكراه ٍاعيا، على الرضا بنتيجة الفع ، أي باسم املصدر(.
 هثثا يطل  لتثثارة يب ثى كارهثثا، لطالقهثا متامثثا، لكنثه  ،تلثهان  الظثثاق إ ا أكثره  يثدا، علثثى طثالق  وجتثثه وإال قتوضـيح : 

علثثثى نواجثثث ه رغثثثم مرارتثثثه ال  عثثثاض  علثثثى الثثثبالء ال ون نظثثثري الصثثثابرويكثثث ،ضه احملثثثكثثثر  خولثثثا، مثثثن ال تثثث  لهثثث ا هثثثو امل
ب نفسثثه بثثه ولكثثن طيبثثا، ناشثثرا، عثثن اإلكثثراه طيثثتوكونثثه يثثراه حلثثوا، بثث  الثثٍر انثثه ال منثثاص منثثه، وأخثثر   (1)السثثتع ابه

أي لثثو  ،بقكمثثا سثث  كونثثه راضثثيا،  حبيثثث لثثو ارتفثثس السثثيف عثثن رأسثثه ملثثا طلثثق، وإال لانثثه ين لثثب عثثن كونثثه مكرهثثا، إىل
وال اإلكراه ألوقعه ولوال الرضا ألوقعه لانثه يكثون حينرث   مثن تثواٍر علتثني مسثت لتني علثى معلثول واحثد صار حبيث ل

 .يف منية الطالب( و ا الصورتان الالانية والالالالة مما  كره  ،علةوك ا لو ان لب لصار ك  منهما جزء ال
ن  ثٍر رضثا ناشثن عثن اإلكثراه كمثا ن لكر يف نفسه بعد إكراهه لرضي بطالقها، لكنه كثاإبعبارة أخر : انه 

لانثه راض  بثه ٍون شثك  ،ءالسبق حبيث لو ارتفس ارتفس ليكون نظري الراضي بال ضاء، يف م اب  الصابر على الب
قطثثس النظثثر عثثن كونثثه قضثثائه أو امكنثثه أو لكنثثه رضثثا وليثثد عثثن كثثون قضثثاء اهلل حبيثثث لثثو ارتفثثس كونثثه قضثثاء اهلل، 

ر إىل تغيثريه... لهكث ا يصثور الثداعي علثى باٍين قضاء حتما،، لزال رضاه لورا، ول ا تغيريه للم يك تعاىل بإ ن اهلل
 وللبحث صلة بإ ن اهلل تعاىل. ،دبرالداعي لت

*  *  * 
ه  الداعي علثى الفعث  )كال ربثة يف العبثاٍة، واإلكثراه يف الطثالق( عل ثة تامثة  أو عل ثة ناقصثة   سؤال تمريني:

  من العلة أو هو م تضي  برهن ما تختاره.ككونه عل ة معدة أو اجلزء األخري
بنثثاء علثثى تشثثكيكية  الثث ي  كرنثثاه أٍرس الفثثرق بثثني تعريثثف املناط ثثة للضثثدين وبثثني التفصثثي ســؤال آخــر: 

 وبناء على تعدٍ املضاف إليه يف األضداٍ.الضدان، مراتب الوجٍو ومنها 
 وصلى اهلل على محمد وآل  الِاَرين

ِدمُّيِّيِن ِما ِخَِل النَّبُّيِّيِن ِوالجُمرجِسلُّيِن ِفَِل إُّنَّ أِ  :قال رسول اهلل  ِل الجُقرجآنُّ فُّي ِأعجِلى ِدرِِجٍة مُِّن اآلج َج
ِل الجُقرجآنُّ ُحُقوقِـُهمج ِفإُّنَّ ِلُهمج مُِّن اللَّ ُّ الجِعزُّيزُّ الجِجبَّارُّ ِلِمِكاناً ِعلُّّياً  َج ُُوا ِأ ِتضجعُّ  (.603ص 2)الكايف: ج ِتسج
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