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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
(629) 

 نعبطالن المعاملة إما لعدم المقتضي أو الشرط أو لوجود الما
احلال يف القول بالتفصيل يف الفرع الذي ذكره الشيخ )قدس سره( وهو )وكذا ال ينبغي التأّمل يف وتحقيق 

يبتي   (1)وقوع الطالق لو مل يكن اإلكراه مستقاًل يف داعيي الوقيوع، بيل هيو بةيميمة ايييا اختييارّي للفاعيل(
 على التفصيل اآليت:

الشير  واالةية يكيون لوجيود وجيود وأخير  يكيون لعيدم  ،قتةياملحتقق بطالن املعاملة تارة يكون لعدم  إنّ 
 املانع:

صيورة العقيد دون واقعيه، كعقيد ا يالل والنيائم واانيون واملمةليل واملعلليم كميا  ُصَور حتققمطلق  فمن األول:
املقتةيي  لو قال يف مقام تعليم قواعد النحو: بَِعُت كتايب بدينار، قاصداً بييان إعراايا، نيان العقيد بافيل لفقيد

عنييوان نشيياي، ومعييه نيياملتحقق يصيي  سييل  نييال يتحقييق اإل)القصييد(  )العقييد( نانييه موقييو  علييى للصييحة وهييو
 العقد عنه نانه ليس بعقد عرناً.

نانيييه ال مقتةيييي لصيييحته حينليييذا، كميييا ليييو قلنيييا  ،عنيييهأيةييياً: مطليييق ميييا قييييل بانصيييرا  اإلفالقيييا   ومنههه 
)سيورة املائيدة:  َأو فاهوا باهال عاقاودا ( و572)سيورة البقيرة: اآليية  ي هعَ َوَأَحهَّ  الل ه ا ال بهَ بانصيرا  إفالقيا  ي

عن عقد السفيه، كميا قاليه املشيهور، نعقيده بافيل ال ألنيه لييس  (5)الط اَلقا باَيدا َمن  َأَخَذ باالس اقا ( 1اآلية 
عقييود السييفيه نانييه  ال تشييمل ،شييهورأ، بييل ألن اإلفالقييا ، بنظيير املنِشييومُ بعقييد حقيقيية، نييان السييفيه قاصييد 

 .إذ رأوا أن اإلفالقا  تشمله حمجور عليه، عكس الرايد وإن أجر  معاملة سفهائية
والفيييرق بيييني النيييوعني: أنيييه يف النيييوع األول ال يوجيييد املقتةيييي للصيييحة يف عيييامل الةبيييو ، مييين بييياب السيييالبة 

 ، إذ الصيحة نيرع إمةياي الشييرعبانتفياي املوضيوع، ويف النيوع الةياي ال يوجيد املقتةيي للصييحة يف عيامل اإلابيا 
وبناًي على االنصرا  ال إمةاي، كما هي نرع بناي العقالي على الصحة وقد قيل أن بناي العقالي على  للعقد،

                                                           

 .357ص 3م، جالشيخ مرتةى االنصاري، كتاب املكاس ،   تراث الشيخ األعظ (1)
 .532ص 1قم، ج –ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداي  (5)
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حينلييذا متحققيياً )يف عييامل االعتبييار( أو  العقييد (1)يعتيينونالييبطالن يف معامليية السييفيه األمييوايل هنييا يعيي  أ ييم ال 
 .أ م ال يرونه صحيحاً 

عقد املكَره على مطلق العقود بناًي على أن في  النفس ار  يف صحة العقد؛ لقوله تعاىل:  لثاني:ومن ا
  ههن كام ُم ما ههرا م  :( وقولييه 52)سييورة النسيياي: اآلييية  إاَّل  َأن  َتكاههوَن تاَاهها َةن َ ههن  تَهههَرا ههَّم َمههالا ام  ََّل َيحا

لامم إاَّل  باطايَبةا نَهف سم مان  ا   .(5)ماس 
عقد املكره على الطالق، بناًي عليى عيدم وجيود دلييل خياص عليى ااي ا  فيي  الينفس يف  :ومن الثالث

هههَع َ هههن   :صيييحة الطيييالق، إال أن بطيييالن الطيييالق حينليييذا إهيييا يكيييون السيييتكراهه علييييه وقيييد قيييال  واضا
راهاوا َ َلي  ا  تاك  حة الطيالق وإهيا ال دليل عليى ااي ا  الطيي  والرضيا يف صي :ةهم. قال بع(3)أام تاي... َوَما اس 

اايي ا  علييى دليييل  مقيييمل إذا نانييه  أيّ أحلقنيياه ببقييية املعييامال  نظييراً لعييدم القييول بالفصييل واإلمجيياع، وعلييى 
ولكنيه ليو كيان ليو مل يكين فيي  الينفس ايا  ميا نيال يكيون نقيده سيبباً لبطال يافي  النفس يف صحة معاملة 

 مادام مكرهاً. بطال ا دليل رنع ما أكرهوا عليه يف مكرهاً عليها نانه يكفي
 تطبيق البحث  لى المركب من كاره و ضا

 نهذا كله ككن  كلية، وأما تطبيقه على املقام وعلى الفرع الذي ذكره الشيخ )قدس سره( ننقول:
كتشييويق والييده لييه   للمكليي اختييياري  آخييروجيي ي  كييرهان داعييي الييداعي علييى الطييالق، لييو ترّكيي  ميين جيي ي  

يف نفسه رضا اانوياً بتعبري احملقق الي دي  ورضاه ر كُ لنفقة، نوّلد ذلك ااموع املرك  من  عليه أو كتصوره اِقل ا
 التبعيييي( نيييان –أو تبعيييياً بتعبيييري بعيييظ آخييير أو اليييياً بتعبرينيييا نطلايييق منبعةييياً عييين هيييذا الرضيييا الةيييانوي )الظليييي 

ق عيين رضييا فلّيي أنيهعليييه ارتيأ  أنييه ال ينبغييي التأمييل يف صيحته ألنييه يصييدق )قييدس سييره(  الشيييخ املسيتظهر أن
ال  مبياالسب  القري  هو املالك دون السب  البعيد )وقد نّصلنا توضيي  ميراد الشييخ وتصيوير نرضيه  نظراً ألن

 ..(م يد عليه، سابقاً، نراجع،
 قد يقال بالتفصييل )وهيذا هيو ميا وعيدنا بيه( ومع قطع النظر عن توجيهنا لكالمه )قدس سره( نانه ولكن

 والتفصيل هو:
صدق اإلكراه عليه، إذ اإلكراه  والأمجل حاله ومل يعلم صدق الطي  عليه  نإالكره والرضا أن املرك  من 

                                                           

 أو ال يرونه متحققاً. (1)
 ..555ص 1هي، ج1242قم،  –ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الشهداي عليه السالم  (5)
 .263ص 5: جاقة اإلسالم الكلي ، الكايف، دار الكت  اإلسالمية ي فهران (3)
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أو  ظ هيل هيو رضياامليبعّ   أو نّصيالرضيا املنقيل: املرّكي  منهميا أو  لكينّ و  يي   والطيي  احمليظ ف كراه  احملظ إ
ل بييني القييول بييأن فييي  ؟ نييان أمجييل لييدينا، نهنييا نفّصييأو ال   هييل هييو إكييراهنّصييظ أو املبعّ ؟ واإلكييراه املييال

 نيني:بمث نفّصل يف هذا األخري على حس  م النفس ار  لصحة الطالق وبني القول بأن اإلكراه مانع
 إذا قلنا الرضا شرط، فالطالق باطَّ

إلفييالق   بييأن فييي  اليينفس ايير  لصييحة الطييالق، نييال رييي  يف بطييالن الطييالق حينلييذا )خالنيياً  فهه ن قلنهها
 ( وصييحة العقييد موقونيية علييى نّصييظ اململييبعّ لشيير  ههنييا )أي يف املركيي  الشيييخ( إذ ال يعلييم حتقييق اكييالم ا

 .ل  رِ ، كما لو مل يعلم حتقق القصد أو التنجي  ومل يكن حمُ حتقق املقتةي والشر ، وال إحرال للشر  ههنا
 وإذا قلنا اإلكراه مانع فصو تان

 لنامها يف الدرس املاضي ومها:مبنيني نصّ  حبس قد يفّصل بأن اإلكراه مانع ن وإن قلنا
  لى مبنى تقّيد اإلطالقات باَّل تكازات، العقد باطَّ -أ

أن إفالقيييا  الشيييارع مقييييدة حيييدوااً بييياملرتك ا  العقالئيييية، وحيييي  أن املعاملييية اإلكراهيييية  :المبنهههى األول
دواي نييان لييذا نانييه حبسيي  مبيي  التقيييد احليي ((1)مةييى، وقييد ناقشييناه نيمييا قييولا )حسيي   العقيياليبافليية عنييد 

 َأو فاوا باال عاقاودا و الط اَلقا باَيدا َمن  َأَخَذ باالس اقا والطيالق  ،ودأونيوا بيالعق)يف الواقيع إىل قةييتني:  حيلّ ين
، نقيد وجيد  قةييتان ودائرتيان، وحينليذا (هييةبيالعقود اإلكرا تفيواال و )، (فيسعين فيي  ن الصادرةبيد ال وج، 

وحيي   األوىلكرهاً دخل يف القةية الةانية وإن كان فيباً دخيل يف القةيية نفي املرك  من رضا وكره إن كان  
 فييي  نفييس،نييال يعلييم اندراجييه يف القةيية األوىل )الطييالق عيين  املركيي  املييبّعظ )انييه فييي  أو أنيه كييره( أمجيل

وال يصي  التمسيك بالعيام يف  ،كي ال يعليم حيال املر إذ ال يعلم كونه في  النفس نانه على الفير   صحي (
لشيييبهة املصيييداقية ليييه، كميييا ال يعليييم كونيييه إكراهييياً لينيييدرج يف )الطيييالق اإلكراهيييي بافيييل( ننبقيييى  ييين وأصيييالة ا

 الفساد يف املعامال .
  لى مبنى  دم التقّيد، العقد صحيح -ب

ان إفالقا  الشارع غري مقيدة حدوااً باملرتك ا  العقالئية، بل هي مطلقة وعامية تشيمل  :المبنى الثاني
  رّكيوغريها )لفوائد ميّر ذكير بعةيها ومنهيا التمسيك بياإلفالق ليد  الشيك( وحينليذا نياذا أمجيل امل املرتك ا 

ص وهيو )رنيع ميا صخّصيانعقد  تلك اإلفالقيا  وحيي  كيان امل حي   وانه رضا أو كره، نانه نصّ ظ اململبعّ ا
                                                           

 وارتأينا أن العقالي يرون ابو  اخليار للمالك يف املعامال  اإلكراهية ال البطالن. (1)
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ييدها ابوتياً بيأن ال استكرهوا عليه( منفصاًل لذلك نيان الطيالق صيحي  إذ اإلفالقيا   لتيه )لفير  عيدم تقي
 لكونه جمماًل. جصخِر مُ يالتكون عن إكراه( وال يعلم وجود 

 بعبارة أخر : ال يعلم كونه مستكرهاً ليشمله )رنع ما استكرهوا عليه(.
ل كييالم الشيييخ )قييدس سييره( ( إذ ينيي  يقييال بصييحة الطييالق حينلييذا )وعلييى هييذه الصييوة قييد  بعبهها ة أخههرى:

( وال مين جهية عليى املبي  ملقتةيي )لفير  القيول بشيمول اإلفالقيا  ليهالفر  أنه ال مشكلة نيه من جهية ا
الشر  لفر  القول أنه ال دليل على اا ا  الرضا يف الطالق، إهيا امليانع عين الصيحة هيو اإلكيراه، وال يعليم  

ومل يعلم  َأو فاوا باال عاقاودا   إكراهاً، نحي   لته إفالقا  نصّ ظ واململبعّ كون املرك  من الكره والطي  ا
 ج ص  الطالق.اليُمصخِر وجود 

 إذ إجمال المخصص المتصَّ يسري دون المنفصَّ
اامل  "يها استكرهوا علم"وكما سبق يف الدرس السابق مفّصاًل: ان إمجال املصخصص وهو  :بعبا ة أخرى
 :ظبعّ   املمركّ  وله لل غري املعلوم على الفر 

 انييةاحلييية لبّ القرينيية والحلييدواي( لكونييه ميين املصخصييص املتصييل يسييري إىل العييام علييى القييول األول )التقيييد ا -أ
 الط هاَلقا باَيهدا َمهن  َأَخهَذ باالس هاقا و َأو فاهوا باهال عاقاودا بيي، نال يص  التمسك بالكالم واليت متنع انعقاد اإلفالق

 هما(.يف صحة هذا العقد والطالق ااهول كونه عن إكراه أو عن رضا )لفر  جهل حال املرّك  من
 انفصيياللكونييه ميين املصخصييص املنفصييل لبداهيية  (يييدال يسييري إىل العييام علييى القييول الةيياي )عييدم التق -ب

 .الط اَلقا باَيدا َمن  َأَخَذ باالس اقا )رنع...( عن 
)وهيو يف املقيام: ارتكيال العقيالي  ص اامل املردد بيني األقيل واألكةير إن كيان متصيالً ملصخصل ا بعبا ة أخرى:

سير   م صيحة العقيود اإلكراهيية، احملتي  باإلفالقيا  اليواردة مين الشيارع عليى حسي  أحيد املبنييني(على عد
)وهيو يف  ، وإن كيان منفصيالً نال يشمل هذا املعاملة نال تكون صحيحة إمجاله إىل العام نال ينعقد له إفالق

 نتدبر جيداً وتأمل. – نيبقى العام على عمومه ملورد اإلمجال مل يسرِ  رنع ما استكرهوا عليه"("املقام 
 حمد وآل  الطاهرينوصلى اهلل  لى م

 
إن  أخاَك َحّقا َمن َغَفَر زَل َتَك، وَسد  َخل َتَك، وقَباََّ  اذَ َك، وَستَهَر : أمري املؤمنني )عليه السالم(قال 

 (.523غرر احلكم: ص) َ و ََتَك، ونَفى َوَجَلَك، وَحق َق أَمَلكَ 
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