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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
(987) 

 تحقيق في معنى كالم الشيخ
 األقسام املتصّورة يف الفرع املذكور:الشيخ )قدس سره(: )وتوضيح قال 

، برر ن  أّن اإلكررراه امللقرروق بوقرروع الطررالق قصررداي إليرره راضررياي برره، إّ ررا أن ال ي ررون لرره  خرر  يف الفعرر  أ ررالي
يوقع الطالق قصداي إليه عن طيب النفس، حبيث ال ي ون الداعي إليره هرو اإلكرراهب لبنائره علرى اّمر  ال ررر 

هررة وقرروع الطررالق هنررا، وعرردم فرروامل كرر  الفرررع املررذكور عليرره،  ررال  عرر   علرره يف املتوّعررد برره، وال بفررى بدا
التقريررر أقرررب، واكررر احتمررال عرردم الوقرروع يف املسرراليف، وفعلرره قرروالي يف لايررة املرررام واستشرر اله  يررهب لعمرروم 

 النّص واإلمجاع.
الوقوع، ب  هو ب ميمة شيٍء  وكذا ال ينبغي الت ّ   يف وقوع الطالق لو مل ي ن اإلكراه  ستقالي يف  اعي

 .(1)اختيارّي للفاع (
 ن إكراهالفرق بين الطالق عن إكراه والطالق عن رضا ع

والريف اهره إاا أكرهره علرى أن  ،هرو و رقها عرن اإلكرراه املع تهاقر حقيصوّ الصورة األوىل حبافة إىل ت أقول:
 يطلق ملوفته  ثالي وإال قتله،  اهه حينئٍذ ت ون له إحدى حالتني:

أن يبقررى كارهرراي للطررالق ل نرره بترراره  ررن برراب أهررون الشرررين وأقرر  الفسررا ين،  هررذا هررو اإلكررراه  ألولىىى:ا
 .(الداعي على الداعي)يف عنوان احملض غري املشوب ب ي هوع  ن الرضا ولو الطويل 

ضرع  أن يرضى بالطالق حينئٍذ ل ن بنقرو الرضرا الظلري التبعري  يهتراره ال ألهره أقر  ال رررين وأ الثانية:
ن طولياي مبع  أهره  را ام السري   روق رأسره  هرو طيرب ل و الشرين ب  ألهه وفد  يه هفعاي  ا وطابت هفسه به 

، حينئررذٍ  طيررب هفررس لرره بررالطالق لررذا ال يطلررقيبقررى لرره ، ل نرره إاا ر ررع السرري  عنرره  اهرره ال بررالطالق الررنفس
األوىل للشريخ وهري  را سربق يف  بعبارة أخرى: رضاه رضا  شروط أو  قر  رضرا نراهوي، والريف ع رس الصرورة 

يف ل نه  بنقو العلة احملدنة أوفد الرضاوإن  رض حصول الرضا االستقاليل أي أن اإلكراه اهه كال ه، حيث 
                                                           

 .323ص 3لشيخ  رت ى االهصاري، كتاب امل اسب، ط تراث الشيخ األعظم، جا (1)
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 .عن اإلكراه حبيث لو ارتفع اإلكراه لبقي راضياي  صراي على الطالق  ستق ٍ   ار بنقوٍ  رحلة العلة املبقية 
والطرالق يف الصورة األوىل  ن  ور الشريخ،  رقيح  ون كرالم،  :  ان الطالق يفوأ ا ح م هذه الصور

وهي أ ر بني أ رين، وقد سبق   ورتيناوبقيت الصورة الثاهية  ن  ،الصورة األوىل  ن  ورتينا باط   ون ريب
 ال الم عن الصورة اخلمس اليت طرحها احملقق النائيين  رافع. دعنحبثها 

 الشيخ، فاإلشكال عليهاضطراب األعالم في فهم كالم 
: )وكذا ال ينبغي الت ّ   يف وقوع الطالق لو مل ي ن  هي الشيخ )قدس سره( وأ ا الصورة الثاهية  ن  ور

 اإلكراه  ستقالي يف  اعي الوقوع، ب  هو ب ميمة شيٍء اختيارّي للفاع (.
ري  رقيح الشررا  واملعلقرون يف تفسرري كرالم الشريخ، واعترده العديرد  رنهم غر ،  يمرا يبردو،اضطرب أقول:

رأي بع رهم، يف متا اي واهه ال وفه ألن يقول )قدس سره(: )وكذا ال ينبغي الت ّ   يف وقوع الطالق(  رع اهره، 
ال يقرع قطعراي يف هرذه الصرورة، ويف رأي بع رهم ينبغري الت  ر ، ويف رأي بع رهم أن للمسر لة  روراي وال يصرح 

خ و قته وان التفسريات املذكورة ل ال ره غرري ، ل ننا هستظهر  قة كالم الشيال الم بالصقة إطالق الشيخ
وبني اعرتاض  بين على  سريٍ ذكر نالنة  ن ال لمات بني تفسنو  قيقة واالعرتاضات عليه غري وار ة باملرة، 

 ، كما سنذكر  را ه )قدس سره( مما يسلم عن ك  اإلش االت:غري  قيح تفسري
 المرّوج

" هرذه هري الصرورة الثاهيرة، يعرين: وكرذا ال ينبغري الت  ر "الشريخ: ) تعليقاي على قرول قال احملقق املرّوج أواًل:
وكذا ال ينبغي الت ّ   يف  قة الطالق  يمرا إاا كران اإلكرراه فرلء السربب لوقروع الطرالق، وكران ا رلء ا خرر 
طيب النفس، للتهلص  ن نق  النفقة  ثالي. وال يؤنر اإلكراه يف بطالن الطالق  ع وفو  طيب النفس، وإن 

ينقصر الداعي يف هذا الطيب، ب  كان هو  ع اه مام اإلكراه متام املؤنر. هظري  ا اكروه يف هية ال مائم  مل
 .(1)يف العبا ة، كقصد التديد بالوضوء، املن ّم إىل التقرب(

أبداي، كما سيظهر، على أهه لو قصرده  ر ن اير  كرالم املررّوج  (2)اليفال يقصد الشيخ )قدس سره(  أقول:
اإلكررراه فررلء هررو )إاا كرران ال يطررابق  ررا شررر  برره كررالم الشرريخ إا  ررا شررر  برره كررالم الشرريخ  غررري  ررقيح، إا

ره بصررورة هظّررالسرربب لوقرروع الطررالق، وكرران ا ررلء ا خررر طيررب الررنفس، للررتهلص  ررن نقرر  النفقررة  ررثالي( ل نرره 
ملن رّم إىل التقررب( أفنبية متا اي وهي: )هظرري  را اكرروه يف هيرة ال رمائم يف العبرا ة، كقصرد التديرد بالوضروء، ا

                                                           

 .252ص 4السيد حممد فعفر املرّوج، هدى الطالب يف شر  امل اسب،  ؤسسة  ار ال تاب، ج (1)
 )إاا كان اإلكراه فلء السبب...(. (2)
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جمرر  ضرميمة،  كران  ن قصد التديد الذي رأوه غري   ر بالصرالة إارا هرو إاا مل ي رن فرلء املرؤنر أ رالي، بر   
 رح فعلره هظررياي لفررض الشريخ الرذي رأى  يره الطرالق  املرو ولو أرا   ا كان فلء املؤنر ل اهت الصالة باطلة 

  قيقاي.
 االيرواني

قولرررره )قرررردس سررررره(: "وكررررذا ال ينبغرررري  -355قررررال احملقررررق االيرررررواى تعليقرررراي علررررى ال ررررالم هفسرررره: )ثانيىىىىاً: 
ب  غري خال عن الت ّ     ّن ترّكب السبب عن فلء اختياري وآخر عن إكرراه حرص  رار اإلهشراء  الت ّ  ..."

أن يصردق أّن العقرد  ردر يوفب  ،نري سّبباي عن جمموع األ رين حبيث لو ال كّ  واحد ملا استقّ  ا خر بالت 
عن إكراه حبيث لواله ملا  در وكذا يصردق أّن الفعر  عرن طيرب الرنفس حبيرث لرو ال طيرب هفسره ملرا أوفرب 

 (1) يشمله  لي  ر ع  ا است رهوا كما يشمله  لي  فوامل األك  بالتجارة عن تراض( ،دورهاإلكراه  
اإلكراه فلء السبب وكران طيرب الرنفس فرلء  وأهت ترى أهه، كاحملقق املرّوج ا رتض ان  را  الشيخ  ا كان

 السبب للعقد، وسي يت بعد قلي  أن اليف أفنيب عن  را  الشيخ متا اي.
 األعالم:ض بع
اإلكررراه فررلء السرربب وطيررب الررنفس   يمررا كررانه برره بع ررهم كررالم الشرريخ، مبررا يفيررد التفصرري  وّفرر ررا  ثالثىىاً:

 وهررو،  ررقيح   ويف  ررورةٍ  باطرر    نهررا يف  ررورتني  ق: الطررالان هنررا  رروراي نالنررةوالتفصرري  هررو: فررلء السرربب، 
  بين على أن طيب النفس شرط لصقة العقد أو اإلكراه  اهع:

الفررض ان لره هصر  طيرب   ن قلنا طيب النفس شرط،  الطالق باط ، إا ليس له طيب هفس كا   إا 
 .النفس  ثالي 
ى األخررى الطرالق  رقيح وعلرى اإلكرراه  راهع،  هنرا  رورتان علرى احرداالا الطرالق باطر ، وعلروإن قلنا 

، وسرري يت تفصرري  ال ررالم عررن الرريف غررداي برر ان اهلل حسررب هررذا املفّصرر  هررذا األخررري يصررح كررالم الشرريخ  قرر 
 تعاىل، هذا.

 التحقيق: انه يقصد صورة الرضا الظلي
اكرروه   شر لوا عليره، والريف يت رح   وضوعاي عماالذي هستظهره أن كالم الشيخ  قيق واهه خارج رابعاً: 

، ممرررا بررره يظهرررر أن بالبداهرررة فرررار يف األقسرررام كلهرررا وعلمنرررا ان املقسرررما الحظنرررا املقسرررم يف كال ررره و طلعررره إا
                                                           

 .124ص 2ج املريملا علي اإليرواى الغروي، حاشية كتاب امل اسب،  نشورات اوي القرىب ر قم، (1)
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  الشيخ ب هه ال ينبغي الت  ر  يف وقروع الطرالق، واهره لروال  رّ سم، الذي بلقاظه قاملاألعالم غفلوا عن اليف 
باهره عنره قول  ا هو الباط   قهياي  عداي  ن أن ي أف ّ حلاظه ل ان اإلش ال وار اي عليه بالبداهة وش ن الشيخ 

 ال ينبغي الت     يه، والعمدة  راحة  در كال ه يف  قسم األقسام كلها.
أّن اإلكراه امللقوق بوقوع الطالق قصداي إليه راضياي به، إّ ا أن ال ي ون له  خ  يف الفعر   الحظ قوله: )

( ق قولرره: )وكرررذا...( ق قولرره: )و إن كرران الررردا  سرررام  عي هررو اإلكرررراه...(  هررذه الصررور الرررثالث كلهررا أقأ ررالي
،   ان الرضا هو السبب القريب ) هذا هو  قسرم األقسرام كلهرا   (ق طلّ أكره  رضي )اهه ع كال ه أي طل   

 : ( وحينئذٍ على الطالق هامل ر  نبوت الرضا الظلي أي الرضا القريب الذي ينبعث عنه باملباشرة هذا اللوج 
الررلوج النظررر عررن اإلكررراه الطررويل )وهررو الررداعي علررى الررداعي(  ررال ي ررون لرره  خرر  يف    ررا أن يقطررع  -أ

 )ال بفى بداهة وقوع الطالق هنا(. هذه هي الصورة األوىل اليت قال عنها الشيخ الفع  أ الي 
الصرورة الثاهيررة ملقسرم الشريخ( أن يرتّكرب سرربب السربب )اي سربب الرضرا القريررب( هري وأ را )وهرذه  -ب

  هررو إااي فررلء، أحرردالا اإلكررراه )ولررذا قررال لررو مل ي ررن اإلكررراه  سررتقالي يف  اعرري الوقرروع(بعيرردين:  ررن فررلئني 
وا خر )شيء اختياري للفاع ( كتشرويق أبيره لره علرى الطرالق أو تصروره نقر  النفقرة املن رم إىل إكرراه امل رره 

عرن حينئرٍذ ق  طلّره الظلري حبيث كان جممروع كر   رن اإلكرراه وتشرويق أبيره جمموعراي الرا السربب يف طيرب هفسر
ال  ع إلغاء وساطة الرضا الظلي الرذي  رر   ،القيقول الشيخ أهه ال ينبغي الت    يف  قة الط  ههنارضا، 

به يف  طلع كال ره )اإلكرراه امللقروق بوقروع الطرالق قصرداي إليره راضرياي بره(  اهره ال يعقر  أن يقرول الشريخ بر ن 
ا تركررب  ررن إكررراه ورضررا  ررال ريررب يف وقرروع الطررالق، لبداهررة أن السرربب املباشررر ) ون توسرر  رضررا قريررب( إا

إكراه،   اا كان فلء السبب اإلكراه، مل يصدق اهه طلّرق عن العقو  واإليقاعات ال بد أن ت ون عن رضا ال 
 عن رضا.  تدبر فيداي.

*  *  * 
 شرحنا لعبارة الشيخ، بتعبرياتيف.أوضح  -

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ُهْم يَىْوَم اْلِقَياَمِة َوَلْو أَتَىْوِني ِبُذنُوِب َأْهِل اأْلَْرِض ُمِعيُن َأْهِل بَىْيِتي، َأْربَىَعٌة أَنَا الشَِّفيُع لَ  :قال رسول اهلل 

اِفُع َعنىْ   ُهْم بَِيِدهِ َواْلَقاِضي َلُهْم َحَواِئَجُهْم ِعْنَد َما اْضطُرُّوا ِإلَْيِه، َواْلُمِحبُّ َلُهْم بَِقْلِبِه َوِلَسانِِه، َوالدَّ
 (.121ص 1اخلصال: ج)
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