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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) 

 كل من الُكره والرضا جزء العّلة
إلنشةاء العدةد، بالاسةاوو أو بةاالخاالق، وقةد يكةون كةل  العل ةةد يكون كل منهما جزء ره والرضا قالك   أن  سبق 

وقد يكون أحدمها عل ةة لخخةر بن ةو الةداعي علةى الةداعي، وسةب  إمكةان  لة    ،بدلمنهما متام العل ة على سبيل ال
 كله وتصويره.

 بةته مركّ الوحيد: العقد أمر بسيط ويستحيل أن تكون علّ 
ارتةى  اسةا الة كةون اإلكةراه جةزء السةبب  ،ليةهد )دام ظله( على حسب الادريةرا  املنسةوبة إالشيخ الوحي ولكنّ 

مركبةة..  اهوالطيب جزء السبب اآلخر مساداًل بىن العدود من األمور البسيطة واألمر البسيط يسا يل أن تكون عل  
 –تعةةد  مةةن األمةةور البسةةيطة  –عةةا  سةةواء العدةةود أو اإليدا –قةةال) )قندةةول أواًل) مةةن املعلةةوم أن  مطلةة  املعةةامال  

سةواًء قلنةةا بةىن  حديدةةة املعاملةة هةةي املسةب بة عةةن سةبب مةةا كدةول الرجةةل )هةي اةةال (، ح ةا يكةةون سةبباً يف  دةة  حريةةة 
مبعة  أن  إنشةاء العدةد وإن يبك ةب مةن  –املرأة عن قيد الزوجية، أم مل ندل بذل ، قإن  احلرية أو الطالق أمٌر بسيط 

إال  أن  الةةةةم نشهبى  مةةةا أمةةةٌر بسةةةيط وهةةةو احلريةةةة أو امللكيةةةة أو الرق يةةةة  –ويف اإليدةةةار دةةةر د اإلجيةةةاب  –بةةةول اإلجيةةةاب والد
 لةة  حديدةة عرقيةةة وعدليةةة، كيةةت ياعد ةل ترك بةةه يف صةةورة مةةا مةةن  صةةار الةةم نشهبى أمةةراً بسةةيطاً وعةةد   وغريمهةا. وعليةةه قةةإ ا

 سببني أحدمها الرضا واآلخر اإلكراه؟!
وأم ةةا بنةةاًء علةةى أن  الطةةالق اعابةةار نةةطاله بصةةي ة الطةةالق، قةةإن   ا إن  الطةةالق مسةةب ٌب والةةداعي سةةبٌب.هةةذا إ ا قلنةة

مثةةل هةةذا االعابةةار يعةةد  أمةةراً بسةةيطاً ال ككةةن تعد ةةل ترك بةةه مةةن جةةزئني، قةةال حمالةةة يف مثةةل هةةذه املةةوارد جيةةب انكسةةار 
اء، السةةةا الة تةةةىنيري سةةةببني علةةةى  ةةةو العل يةةةة يف الةةةدواعي واناهةةةاءه إو دار واحةةةد يعةةةد  هةةةو السةةةبب يف صةةةدور اإلنشةةة

صدور مسب ب بسيط(
(1). 

 المناقشات:
)حديدةةة املعاملةةة هةةي املسةةب بة...( و)وأم ةةا بنةةاًء علةةى أن  الطةةالق ومهةةا) احملةةامال  نيالنيةةة،  كةةر منهةةا انينةةني  أقووو :

عبةةةارة عةةةن عدةةةد أو إيدةةةار(  )مةةةن اعابةةةار نةةةطاله( وهةةةو مبةةة  السةةةيد الةةةوئي، والثالةةةا الةةةذو مل يةةةذكره هةةةو أن املعاملةةةة
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 هذا هو املشهور.ولعل  قالطالق مثاًل هو إنشاؤه اإلنشاء أو إجياد شيء يف عامله
 دام ظله قد يناقش قيه ص ر  وكط )وكالمه 

 ليست العقود بسيطة صغرى:
 ومصةدر  اًء أقيةل بةىن حديداهةا املعة  االسةمسةو )وهي قوله ان املعةامال  تعةد مةن األمةور البسةيطة  أما الصغرى

 قريد عليه) (ملهيف عا بار  اعا شاء  أم قيل بىن حديداها إن ،الطهب أم قيل بىن حديداها االعابار امل ،ىنشهب م  ةوال
 عىذلك ِصرف مدّ  -أ
أمةر بسةيط؟ مل  ونظائرهةاإ  مةن أيةن أن امللكيةة واحلريةة  ؛ليةلبان ما  كره ِصرق مدعى ومل يدم عليةه أو د أواًل:

 املدعى دلياًل. لدد جر  اعاباره عليه، بل جند يف الكالم بطوله اسادالل
 والدليل قائم، على تركبها -ب

 ال ش  يف أن املعامال  أمور مركبة على األقوال الثالنية) ثانياً:
إ ا قلنا بىن حديدة املعاملة هي املسبب عةن اإلنشةاء والعدةد، أو النايوةة واملعة  االسةم مصةدرو، قةان  أما  -6

 يعدةل وجةود   املل  إ  الاعل  كية قألهنا من األمور اإلضاقية املادو مة بالطرقني املال  ومكل ما  كره مركب) أما املل
أنةا مالة  هلةذا الةدار أو لالة  املزرعةة أو هلةذا الثةوب، وحيةا كةان املاعل ة   مةثاًل) تدةول !(واءيف اهلبال ماعل  )ملكية 

 مركباً وجب أن يكون املاعلِّ  مركباً أيضاً..
ململةةوإ إن كةةان أمةةراً بسةةيطاً كانةةمل امللكيةةة املاعلدةةة بةةه أمةةراً بسةةيطاً أمةةا إ ا كةةان أمةةراً مركبةةاً قكيةةت بعبةةارة أخةةر ) ا
 أمراً بسيطاً؟ بل  ل  حمال على مبناه! بهتكون امللكية املاعلدة 
امةة  ء امللكيةةة) املشةةار، قبةةل الفةةرال، قانةةه ال يعدةةل بنةةاء علةةى كةةون امللكيةةة أمةةراً بسةةيطاً إ  كيةةت  ز  ويةةدل علةةى  ةة

 ملكياان على أمر واحد بسيط؟
خيار تبعض الصفدة قيما لو بار ما كل  وما ال كل  قلو كانمل امللكية بسيطة لوجةب  )ؤهاكما يدل على  ز  

أن  صةةل أو ال  صةةل أمةةا الدةةول ضيةةار تةةبعض الصةةفدة قيعةةال تيةةري املشةةبو بةةني االلاةةزام مبداضةةى العدةةد قيمةةا كلكةةه 
كلكةه وبةني إبطالةه، بعبةارة أخةر ) إ ا مل يىخةذ باليةار وأمضةى املعاملةة صة مل قيمةا كةان م  بطالن العدد قيمةا ال 

 .؟يطالص ة والبطالن يف األمر البسبالدول بللعاقد وبطلمل يف امل صوب، قكيت يعدل الافكي   اً لكم
  ..عبةداً وبعضةه  حةراً بعضه قد يكون  ،اراً اعاب الشخص، لبداهة ان ليسمل بسيطة أيضاً،احلرية والرق ية، قاهنا  وأما

وأوضح منه ما لو كان عبداً حلوكاً لشخصةني قهةو عبةد هلةذا  الذو دق  بعض الثمن،املطل  كما يف املبع ض واملد بر 
علةى انةه لةو كفةى قيةه تعةدد  ،يطاً من جهة وعبد لخخر من جهة آخر، والبسيط ال يعدل قيةه  لة  وإال ملةا كةان بسة
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، ويوضةة ه أكثةةر ان احلريةةة بةةاملع  األعةةم قةةد تاوةةزأ كةةىن يكةةون حةةراً يف شةةراء اجلهةةة جةةر   لةة  الكةةره والرضةةا أيضةةاً 
أو حةةةراً يف السةةةفر إو دولةةةة دون أخةةةر  كإسةةةرائيل مةةةثاًل، تدنينةةةاً ولةةةد   ،يعاً الةةةدور غةةةري حةةةر  يف شةةةراء المةةةور، تشةةةر 

 .دون حركاهإ   ول األسوار  ،يناً العرق، أو حراً يف الا رإ داخل السون دون خارجه، تكو 
قةإن اةالق الزوجةة صة يح أمةا  ؛وجةةالز كةون املاعلة  هةو البينونةة وقصةل هةو   الطالق قانةه مركةب مةن جةن أما و 

وال مةن  والبسةيط العدلةي هةو مةا ال يبكةب مةن جةن  وقصةل ،قعةةاملوا اهراالق األمة مثاًل قباال، أو الطالق يف 
 ال جزء له. ما والارجي (اروالومهي ما ال جهة له )كاليمني واليس ،وجود وماهية

ط قةإن كةان عاهب إ ا قلنا بىن املعاملة هي االعابار املةطال، قةان االعابةار خفيةت امل ونةة واالعابةار مةر ن بةامل وأما -2
 ط مركباً قكيت يعدل أن يكون االعابار املاعل  به أمراً بسيطاً؟عاهب املماعل   
يف عاملةةةه، قةةةان اإلجيةةةاد للبسةةةيط بسةةةيط  بةةةار  اعا اد  و إجيةةةأإ ا قلنةةةا بةةةىن حديدةةةة املعاملةةةة هةةةي اإلنشةةةاء،  وأموووا -3

مة  ان اإلجيةاد لةذو األجةزاء ين ةل إو بسيطاً لألمر املركب  داوللمركب مركب وال يعدل غريه. إ  كيت يكون اإلجي
 إجياد هذا اجلزء و اإ و ياإ!

 وقد حدث خلط بين مقام المعلو  ومقام العّلة -ج
 لة  حديدةة عرقيةة وعدليةة، كيةت ياعد ةل ترك بةه  وعةد  الةةم نشهبى أمةراً بسةيطاً يرد علةى قولةه) )وعليةه قةإ ا صةار  ثالثاً:

نةةه مةةن اللةةط بةةني مدةةام املعلةةول ومدةةام العلةةة إ  مل يدةةل اق( ضةةا واآلخةةر اإلكةةراه؟!يف صةةورة مةةا مةةن سةةببني أحةةدمها الر 
والرضةا، كةي يعةبل علةيهم  مةن الكةره (نيةةأحد ببكب املنشةى )وهةو امللكيةة أو احلريةة أو البينونةة، مسةب أمثلاةه الثال

الضةةمري إو املنشةةى، بةةل إالةةا الكةةالم كةةل الكةةالم يف مفةةبل األعةةالم علةةى تركةةب مةة  عةةود )كيت يعدةةل تركبةةه...( بةةة
)الصةورة الثالثةة)  كالمةه، قةال)قالحة  مةا اقبضةه هةو دام ظلةه وبة  عليةه يف مطلة    ،كرهسبب هذا املنشى من رضا و 

لسةبب الةذو دعةاه إو الطةالق، وكةان ايةب الةنف  جةزءه اآلخةر، وهةو مةا عةط  عنةه قيما لو كان إكراه املكرِه جةزء ا
ولةي   (2)((1)اإلكراه مسةاداًل يف داعةي الوقةور، بةل هةو بضةميمة شةيء اخايةارو للفاعةل  يكنالشيخ بدوله) )لو مل 

 ب سببه!ترك  ب املنشى؟ قكان ينب ي أن يدول مثاًل كيت يعدل بسااة املنشى م  ترك  الكالم عن 
 مبنى كالمه على قاعدة الواحد كبرًى:
 قإن مب  كالمه على قاعدة الواحد وهي قاعدة ال يدبل هو  ا كما اهنا باالة يف حد  ا ا. وأما كبرى،

)قةإن  مثةل هةذا االعابةار يعةد  أمةراً بسةيطاً ال ككةن تعد ةل ترك بةه بناء كالمه على قاعدة الواحدة قلصريح قولةه)  أما
ثل هذه املةوارد جيةب انكسةار الةدواعي واناهةاءه إو دار واحةد يعةد  هةو السةبب يف صةدور من جزئني، قال حمالة يف م
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اإلنشاء، السا الة تىنيري سببني على  و العل ية يف صدور مسب ب بسيط( قان هذا عني قاعدة الواحد ال يصةدر إال 
 من الواحد )السا الة...(

 ىاستحالة صدور المتعدد عنه تعاللزوم وهي باطلة لوجوه: منها 
ويكفةةةي منهةةةا أن قاعةةةدة الواحةةةد الازمةةةوا  ةةةا يف اهلل تعةةةاو قانةةةه  ،اأن الكةةةط  باالةةةة قلوجةةةوه مدةةةررة يف حماهلةةة وأموووا

الواحةةد بالوحةةةدة احلديديةةةة احلدةةةة الةةةذو ال جةةزء لةةةه عدةةةاًل وال ومهةةةاً وال حسةةةاً، قدةةالوا حيةةةا كةةةان واحةةةداً اسةةةا ال أن 
حيةا تعةدد  اجلهةة يف العدةل األول صةدر منةه بل ةا  يصةدر منةه أكثةر مةن واحةد قصةدر منةه العدةل األول قدةط و 

 األول.. وهكذا لنفسه( الفل تعدله إمكانه الذايت )و وبل ا   ،األول له( العدلتعدله وجوبه ب ريه )و 
)سةورة  ء   قُوِل اللهوُه خواِلُق ُكولي ش وي  ان مع   ل  اسا الة أن خيل  اهلل أكثر من الةواد وان  أواًل: عليه) ويرد
 ( حمال إن أريد به الل  املباشر، وهو خالق ضرورو الفطرة والوجدان واألديان.11آلية الرعد) ا

 ويلزم: إما وحدة الموجود وسرابية التعدد، أو بطالن القاعدة
قدط( إ  نندل الكةالم إو العدةل  واحد يف الارج )هو العدل األول انه يرد عليه اسا الة وجود أكثر من وثانياً:

دةةرد غةةري حديدةةي بةةل  ادمهتعةةد ن  ا )الاألول؟ قامةةا أن يدةة والفلةة ت صةةدر منةةه انينةةان، العدةةل الثةةا  األول قندةةول كيةة
قكيةت صةدر  )دةالتعةددمها حديدةي قي ) أن  خةالق البداهةة والوجةدان، وامةا أن يدةال قفيةه) انةهومهةي أو سةراب أمر 

 املاعدد من الواحد؟
 تعدله لنفسه ول ريه(ال ريو أو  إمكانه الذايت ووجوبهإن قلمل هذا الواحد ماعدد اجلهة )

 ؟ارواجلهة حديدي أو اعاب هذا الاعدد يفقلمل) هل 
 قإن قلمل باألول لزم صدور املاعدد من الواحد )اهلل تعاو(

 .، وهو حمال كذل وإن قلمل بالثا ) لزم صدور املاعدد احلديدي )العدل والفل ( من املاعدد االعابارو
*  *  * 

 (.ةحيد واإلشكاال  عليه يف مخسة إو عشرة أسطر )درج) مدعى الشيخ الو لّخص -
وجهةةني أو أكثةةةر لةةةبطالن قاعةةةدة الواحةةةد ال يصةةةدر منةةه إال الواحةةةد والواحةةةد ال يصةةةدر إال عةةةن الواحةةةد  اذكووور -

 )درجاان(.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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