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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
(949) 

 على الداعي النائيني: اإلكراه كداع  
اخلامس: أن يكون اإلكراه داعياً للداعي على الطالال،، االفعالم مسال ند إليهمالا اوليالاً، وهالقا ي فالق  : )احملقق النائيينوقال 

كثرياً، اإذا ُأكره على بيع الدار يوان نفسه على بيعها ويصالري اإلكالراه داعيالاً علالى الرضالا بن يفالة الفعالم، أا باسالم املصالدر، 
 صحة، ألنه الق ناوياً ومريداً للطال،.وهقه الصورة أيضاً ي طر، ايها الوجهان، واألقرب هو ال

وحي مالالم الالالبطالن إمالالا ألن اإلكالالراه  الالار علسالالة إلرادة اسالالم املصالالدر االفعالالم بالالاألخرة يسالال ند إليالاله وإن كالالان الالالداعي الثالالانوا 
 اخ يارياً.

 .وإما ألن االكراه أسقط أثر اللفظ، ألن اللفظ وقع تبعاً إلكراه املكره، والنية اجملردة عن اللفظ ال أثر له
كمالالالا  هالالالر وجالالاله ضالالالعفهما يف االالالي مالالالا ذكرنالالالاه، االالالإن االح مالالالال األول مسالالال ل م   -وهالالالقان االح مالالالاالن وإن كانالالالا ضالالالعيفني 

لالالبطالن أبلالالع املعالالامالا، اإخالالا بالالاألخرة تن هالالي إ. بالالري االخ يالالار. والثالالا  يرجالالع إ. األول، ألن سالالقو  أثالالر اللفالالظ بالالاإلكراه 
ن اخ ياريالالة الالال لفظ االالقا املعالو ال برجوعالاله إ. تلفالالظ النالالائم وال الالالط ال دليالالم إمنالا هالالو لكونالاله داعيالالاً للالالداعي علالى الالال لفظ، مالالع أ

 .(1)عليه(
ومالا ذكالره مالن  جواباله النقضالي أنس باللكالمه )قدس سره( ومناقشة لقوله )االان االح مالال األول...(  إيضاح منساوقد مضى 

إذ القسالمة حا الرة بالني اعلاله ا الاراً أو مكرهالاً أو االضالطرار بالبالاً بالم دائمالاً  دائالرة بري وارد إلندراج ما نقض باله يف االس ل ام
ومالا كالان اعلاله ملالا يكرهاله ال عالن  ،الالةواملعاملالة اإلكراهيالة با ،راه  مضطراً وان كم ما كان اعله ملا يكرهه عن محم ال ري له اإك

 ولالبحالالال  حالالال وال الالالرآل ا ن ،ضالالالىواملعاملالالالة االضالالالطرارية  الالالحيحة اراجالالالع مالالالا م ،طرار  لالالاله بالالالم بسالالالبع آخالالالر ااضالالالمحالالالم ال الالالري 
 اإلشكال الثا  انقول:

 ط أثر اللفظ واإلنشاء؟سق  هل اإلكراه ي  
إذا كان اإلكراه داعياً على الطال، االواسن نفساله علياله  يف مفروآل البح  )وهو ماالشهيد الثا  بطالن املعاملة اح مم 

راد الرضالا الثالانوا أا اناله حيال  ، بالم املالاً ضاليه وكالان باله رال الع  ف  ل  ورضي به، ولكن ال مبعو انه رضي به حبي  لو مل يكن إكراه 
وجالالالده )أا االقهالالالا( نعمالالالة عليالالاله ألصالالاله مالالالن االسالالالوأ إذ ُهالالالدد بالق الالالم إن مل يطلقهالالالا اابالالالط نفسالالاله بالالالأن يطلقهالالالا داعالالالاً للق الالالم 

عكس من يبقى كارهاً للطال، وإمنا خي اره من باب أقم الضررين وأهون الشرين( بال)ألن االكراه أسقط أثالر اللفالظ،  ،شدواأل
                                                           

 .704-704ص 1م، جالشيخ موسى النففي اخلوانسارا / تقرير حب  املريزا النائيين، منية الطالع، مؤسسة النشر اإلسالمي ال ق (1)
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)لالو قصالد املكالره إيقالاط الطالال، افالي  :املسالال قال يف  ع تبعاً إلكراه املكره، والنية اجملردة عن اللفظ ال أثر له(ألن اللفظ وق
وقوعه وجهالان، مالن أن اإلكالراه أسالقط أثالر اللفالظ ولالرسد النيسالة ال تعمالم، ومالن حصالول اللفالظ والقصالد. وهالقا هالو األ ال س(
(1) 

جع إ. األول، ألن سقو  أثر اللفظ باإلكراه إمنا هو لكونه داعياً للداعي على ال لفظ، مالع اأجاب عنه النائيين بال)والثا  ير 
 أن اخ يارية ال لفظ اقا املعو ال برجوعه إ. تلفظ النائم وال الط ال دليم عليه(.

االفعم بالاألخرة  ويقصد برجوعه لألول ما مضى منه من )وحي مم البطالن إما ألن اإلكراه  ار علسة إلرادة اسم املصدر
 هو ما نقضه به(. ، لديه،يس ند إليه وإن كان الداعي الثانوا اخ يارياً( وعليه ااجلواب اجلواب )واجلواب

 النائيني: اختيارية اللفظ واإلنشاء ال دليل عليها
 دليالم علياله( االان على قوله: )مع أن اخ يارية ال لفظ االقا املعالو ال برجوعاله إ. تلفالظ النالائم وال الالط القد يناقش كن لو 

 .وجهه وإن كان ان املدار أن يكون مكرهاً على املعو االسم مصدرا والن يفة ال املعو املصدرا واإلنشاء
 الجواب: دليالن على شرط اختياريته

كالالراه علالالى اإلنشالالاء ايكالالون اإلنشالالاء ل لمشالالول اإلكالالراه اشالالطا  االخ ياريالالة و ا علالالى أإال انالاله بالالري تالالامد لوجالالود الالالدليم عليالاله 
 وهو أمران: ،االً با

 إطالق حديث الرفع
إاال، راع ما اس كرهوا عليه، اان اإلنشاء اعالم مالن األاعالال االخ ياريالة االإذا ُأكالره علياله كالان مشالمواًل لالال)راع مالا  األول:

، خا ة وأن للنشاء كم األثر االإن  الحة املعالامالا وبطالخالا تالدور مالدار اس كرهوا عليه( وعليه ااإلكراه يسقط أثر اللفظ
  ح ه وبطالنه.

 حدي  الراع منصرف عنه؟ ال يقال:
االان كااالة العقالود  العقالئيالة وأكثرهالا دورانالاً  ال وجه لالنصراف ب اتاً، خا ة وان اإلنشاء اعالم مالن أهالم األاعالال إذ يقال:

ون عالالن ولالالقا يبحثالال ،امالالهواإليقاعالالاا ت وقالالي عليالاله، سالالواء بقالالول أم بفعالالم، وهالالو حمالالط نظالالر الشالالرط والعقالالالء يف تقنينالالا م وأحك
 .شرواه، كال نفي  واتصال القبول باإلجياب.. إخل

 أاس لالالدعوا االنصالالراف مالالع أن اإلمجالالاط،  الالن رأينالالا كلمالالا م، علالالى أن اإلكالالراه يقالالع علالالى اإلنشالالاء؟ بالالم  وجالاله   أاس بالالم نضالاليي: 
ر إليالاله وبري الالا ه عليالاله ومضالالطكالالر  لالنصالالراف مالالع أن بنالالاء العقالالالء علالالى أن اإلنشالالاء كسالالائر األاعالالال االخ ياريالالة ينقسالالم إ. م وجالاله  

ال مثيالم ببابال ، ويكفالي ااناله ودونال  العالرف  ،يهالاواخم يالرون حكماله كحكالم سالائر األاعالال واألقالوال املكالره عليهالا أو املضالطر إل
باناله  ههالددأهالم )كمالا لالو داعاله وه وإن كان مكرهالاً علياله مبالا حقبس عقد النكاح على أمه وبن ه لنفسه اإن كان عن اخ يار  بإنشاء

 اانالاله سالاليق لها أو يق لالاله( االالإجراه داعالالاً لألاسالالد سالاله )والقصالالد إكراهالاله علالالى لالالرد إنشالالاء العقالالد ال علالالى مالالا بعالالده(لنف إن مل يعقالالدها
 .رأوه واقاً للقاعدة، أو ال مثيم مبا لو أكرهه على إجراء الطال، على زوج ه أمام الناس وإن كان ااقداً لشرو  الصحة

                                                           

 .22ص 9الشهيد الثا ، مسال  األاهام إ. تنقي  شرائع اإلسالم، مؤسسة املعارف اإلسالمية، ج (1)
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 ودليل سراية حكم العّلة للمعلول وبالعكس
علالالة للمنشالالأ وهالالو املعالالو االسالالم  ((1)الفالالرآللسالالائر الشالالرو  )كمالالا هالالو  اجلالالامعإذ اإلنشالالاء يف مثالالم املقالالام رهالالان السالالراية ب الثاااني:

مكرهالاً علالى إنشالائه لالو ا صالر مصدرا، واإلكراه على العلة ال امة إكراه على املعلول والعكس كقل  اإذا أُكره على الطال، كالان 
 ا أمم ر الشرو  على الفرآل( كان مكرهاً عليه عرااً بم ودقة وباحلمم الشائع.به ولو أكره على اإلنشاء )املس فمع لسائ

 الشيخ: اإلكراه الملحوق بالرضا أو المشارك به غير مبطل
 .بعض الكالم عما أااده احملقق النائيين من الصور اخلمسة يف املقام اهقا كله

 : )وتوضي  األقسام امل صوسرة يف الفرط املقكور:قالوأما الشيخ األعظم )قدس سره( اقد 
أنس اإلكالالراه امللحالالو، بوقالالوط الطالالال، قصالالداً إليالاله راضالالياً بالاله، إمسالالا أن ال يكالالون لالاله دخالالم يف الفعالالم أ الالاًل، بالالأن يوقالالع الطالالال، 

 خيفالى بداهالة قصداً إليه عن ايع النفس، حبي  ال يكون الداعي إليه هو اإلكراهد لبنائه علالى ممسالم الضالرر امل وعسالد باله، وال
وقوط الطال، هنا، وعدم جواز محم الفالرط املالقكور علياله، االال معالو جلعلاله يف ال حريالر أقالرب، وذكالر اح مالال عالدم الوقالوط يف 

 املسال ، وجعله قواًل يف خاية املرام واس شكاله ايهد لعموم النصس واإلمجاط.
 يف داعالالي الوقالالوط، بالالم هالالو بضالالميمة شالاليء  اخ يالالاراس وكالالقا ال ينب الالي ال أمسالالم يف وقالالوط الطالالال، لالالو مل يكالالن اإلكالالراه مسالال قالً 

 .(2)للفاعم(
 .ضمن اروط احملقق النائيين صورتان ال  م الشيخ ايهما بصحة الطال،، وقد مضى تفصيم الكالم عنهماالاهاتان 

 اليزدي: فيلزم حرمة شرب الخمر لو أكره عليه وكان به راضيا  
: )نعالم، يبقالى هنالا شاليء: وهالو أنس الزم مالا ذكرنالا مالن بقولاله الالوجهني احملقق اليال دا أشالكم علالى القالول بالصالحة يف لكنّ 

 الالحسة املعاملالالة يف الالالوجهني احلكالالم باحلرمالالة إذا االالرآل كالالون اإلكالالراه علالالى احملالالرسم كالالقل ، بالالأن يكالالون ايالالع الالالنفس بالفعالالم مالالع 
 (3)ع نفسه ال يكون آمثاً(وجود سبع اإلكراه، وال ميكن االل  ام به، اإنس الظاهر أنسه لو أكرهه على شرب اخلمر اشربه بطي

حمالرم آخالر كال نالا مالثاًل لالو  أا  بلال وم عالدم حرمالة شالرب اخلمالر أو وتوضي  كالمه ببسط أكثر وبعباراا أخالرا: اناله اس شالكم 
اخلمالالر أو ال نالالا( ايبالالاً اوليالالاً كمالالا  ببشالالر ا عليالاله، وإال ق لهمالالا أو ق الالم أبنهالالا، ارضالاليط بالاله واالالاب نفسالالها ارضالالاً بالاله )أا هالالهأكر 

عيالاذ بالاهلل، الو ان هقه لقة حمرمة أتط إليها بوجه حملم افرحالط،  ، ال مس  اهلل،خطر بباهلاكما لو هاً هلا  سبق أا مادام مكر 
 الالار حملالالاًل هلالالا ال الالم  ال قالالد  هوجدتالالبالاله حيالال  كانالالط مبالاله مبق ضالالى ابعهالالا وشالالهو ا لكنهالالا إ نالالع منالاله حلرم الاله االالإذا أكرهالالط عليالاله 

 يراالع  الالحةناهالالا هالقا أو شالراا للحمالر حرامالالاً )إذ كمالا ان اإلكالراه مل يلال م ان يكالون ز قالالال اليال دا: تفالرح باله وتطيالع نفسالها، 
لفالرآل كوناله مكرهالاً ، مالع اناله حملالم (مالاً حمر  ايبقالىشالرب اخلمالر  يراع حرمالة حيحاً، ايفع أن ال  ابقيالطال، يف الفرضني 

                                                           

 إذ الفرآل أن اخللم إمنا هو من جهة اإلكراه، ككم نظائره ا دبر. (1)
 .324ص 3الشيخ مرتضى االنصارا، ك اب املكاسع،   تراث الشيخ األعظم، ج (2)
 .74ص 2كا م الطباابائي الي دا، حاشية ك اب املكاسع، ايبة إلحياء الطاث ال قم، جالسيد حممد   (3)
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 .احلرام ليس حبرامبعليه ولرد ايع النفس 
لصحة واإلكراه يق ضي اسادها لكن ايع النفس الطويل أبقاهالا األ م يف املعاملة املس فمعة للشرو  ا بعبارة أخرى:

علالالى األ الالم اكانالالط  الالالحيحة، األ الالم يف شالالرح اخلمالالالر وال نالالا احلرمالالة واإلكالالالراه يق ضالالي احلليالالة، لكالالالن ايالالع الالالنفس الطالالالويل 
 يق ضي احلرمة، مع ان هقا ال نا ليس حراماً.

 الجواب: ال يلزم، لفرق المحرمات عن المعامالت
)وميكن أن يقالالال: إنس الفالالر، بالالني احملرسمالالاا واملعالالامالا أنس يف األو. يكفالالي وجالالود ره( عالالن ذلالال  بالالالوقالالد أجالالاب )قالالدس سالال

الالبع كالالاف  ايالاله، ولالالقا ال ميكالالن احلكالالم بوجالالوب  سالالبع اإلكالالراه يف راالالع احلرمالالة، مالالن جهالالة أنس مالكالاله مقالالق العالالقر ووجالالود السس
 لفعم ال يكون حراماً.االج ناب مع وجود اإلكراه أو االضطرار، ولرسد ايع نفسه وميله إ. ا

الالبع ال يكفالالي ايالاله، بالالم  واحلا الالم: أنس االضالالطرار مبعالالو وجالالود سالالببه كالالاف  يف العالالقر، نالالالف الثانيالالة االالإنس لالالرسد وجالالود السس
 (1)( املنا   دورها عن ميم النسفس وعدمه، ا دبسر

فساله االا أو ال، كمالا ان ايع النفس وعدمه ليس مالكاً يف احملرماا، اإن احملرماا حمرماا سالواء أاابالط ن والحاصل:
ان ايع النفس باحلرام، من دون اعله، ليس حبرام وإن كشي عن خب  نفسه، ااحلرام هو الفعم نفساله )شالرب اخلمالر( ال 

 رضا النفس به، والفرآل ان الفعم نفسه مكره عليه اهو حملم ورضاه به ليس حبد ذاته حراماً.
االالال وجالاله لالالالبطالن  )اوليالالاً( االالإذا مل يكالالن كارهالالاً وكالالان راضالالياً أمالالا املعاملالالة اقوامهالالا بطيالالع الالالنفس أا أنالاله مالالال   الالح ها 

 اولياً ا دبر.وإن كان راضياً املعاملة لكنه يف احلرام إذا كان راضياً، تبقى احلرمة إن كان ا اراً وت ول إن كان مكرهاً 
*  *  * 

 دليم السراية القا اس دللنا به. ناقش -
 عن اإلكراه على اإلنشاء.بوجوه النصراف دليم راع اإلكراه تبّرع  -
 ه عليه ربم انه قد اابط به نفسه.كر  رأا احملقق الي دا يف وجه راع حرمة ما أُ  لّخص -

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
َويَاَناب يع  اْلع ْلم  يَاْنَجل ي  -َعَرَفه  اللَّه  َوَلْم يَاْعر ْفه  النَّاس  أ وَلئ َك َمَصاب يح  اْله َدى (4)ط وَبى ل َعْبد  نا َوَمة   :قال رسول اهلل 

َنة  م ْظل َمة  لَْيس وا ب اْلَمَذاي يع  اْلب ذ ر   ه ْم ك لُّ ف تاْ  (.222ص 2الكايف: ج) َواَل ب اْلج َفاة  اْلم َراء يَن. (3)َعناْ
                                                           

 .74-74املصدر: ص (1)
 النومة بضم النون وإسكان الواو وا حها: اخلامم القكر القا ال يؤبه له أا ال يبا. به. (2)
هو النمام ومن ال يس طيع كال م سالره والبالقر كك الي: كثالري املقاييع مجع مقياط وهو من ال يك م السر. والبقر بالضم: مجع البقور والبقير و  (3)

وهالالو الكالن ال لالاليظ السالي  اخللالالق كأنساله جعلاله النقباضالاله مقالابال ملنبسالالط اللسالان الكثالالري الكالالم واملالالراد النهالى عالالن  الكالالم. واجلفالاة: مجالالع اجلالايف
 ) ىف(. االارا  وال فريط ول وم الوسط اريف
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