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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
(603) 

 غير شاملة للمكره اقتضاءا  اإلطالقات 
هضضة إ  اوجو  –ل احلضضلو والوفضضال بضضالع ود كضضدلي  –أن األدلضضة اضائضضائية وفيضضه أوال   أن بعضضا املعايضضرين إهضض  إ   سببب  

الع ضضالل، وظضضالرة لاصضضرفاجم الاااريضضة الصضضادرة وفضضق قواعضضد السضضورت املبنيضضة علضضى االسضضاباف، فضضال   ضضمل املعضضااال  السضضفهية 
ذه املضضوارد قايضضرة يف ارحلضضة االقائضضال عضضن ذوالضضا الضضا، إإ ال صضضرفا  الع ضضالل، فضضوإن  طضضون اضهالقضضا  يف هضضالبعيضضدة عضضن  

ع ضضالل  أنو احلطضضم بصضض ة بيضض  املطضضراله وظفضضوإه ال يعضضدو حطمضضا  ع الئيضضا ، فئضضال  عضضن  بضضو  اضر طضضا  يف  الفاهضضا اضض   رديضضد 
مبضضا ي ي ضضم ار طضضا   أنو كضضل إهضضالرت وارد علضضى املر طضضع عنضضد الع ضضالل يطضضون حمضضدودا  وا يوضضدا   لضضوم  قضضاظون سضضلطنة الع ضضالل، واع

 الع الل على بطالظه.
ئيضضة م احليضضاة اضظسضضاظية السضضليمة، هضضو الضضاويع ل اضضور الع الامل ضضرو  لل ضضواظني الضض   ضضنظو  ال شضضبهة أنو شضضلن ال ضضار  و اظيضضا  

ال  عليضضه يعضضدو احلطضضم بصضض ة ع ضضد املطضضراله وإشضضاعاها واحلضضي عليهضضا، واحلضضذر عضضن ا وبضضا  السضضلوا السضضفهي ال ضض  الع الئضضي، وبنضض
 مل ائى ال ارعية والا ري . الفا  

أخرى   عد األحطام ال رعية الصادرة ان ال ار  احلطيم اطموال  ل اور الع لية والع الئية، وإرشادا  لالباعضاد وبعبارة 
مجيضض   أنو    وباعبضض  آخضضرو (1 (لنفضضوإ بالنسضضبة للمعضضااال  السضضفهيةعضضن اظع ضضاد دليضضل الصضض ة وا  عضن اضضا فالفهضضا، وانلضضه  نضض

أدلة الع ود واضي اعا   عضدو اضن االر طضا ا  العرفيوضة، وال   ضمل انضذ البدايضة وعنضد اظع ادهضا اضا يضدر انهمضا عضن إكضراه، 
كضضدليل   –يس هنضضاا إهضضالرت يف دليضضل احلضضلو لي ضضمل مجيضض  الع ضضود حضضمث اضكراهضضي انهضضا،  و يضضل  دليضضل انفصضضل مبعضضأ أظوضضه لضض

انضذ البدايضة البيضو  اضكراهيضة انهضا، ويب ضى اضا يضدر عضن الرضضا وهيض  الضنفس، بضل االر طضا  العضريف قضائم ليسضانأ  –الرف  
 .(2 (على أنو هذه األدلة أدلة لاص يح خصوص الع ود واضي اعا  الصادرة عن الطي  والرضا دون اضكراهي انهما

 خمسةإشكاالت 
  (3 ولطن هذا املبأ بافصيله، غ   ام لوجوه مخسة

 بناء العقالء دليل لّبي ال إطالق له -4
َ َأَحبببلل الللبببه  ان بنضضضال الع ضضضالل دليضضضل لضضض،و ال إهضضضالرت لضضضه، فضضضال ي ضضضمل اضضضورد ال ضضض  لاطضضضون إهالقضضضا   الوجبببه ا:  :

                                                           

 .694ص 2ال يخ حممد رضا االظصاري ال مي، الع د النئيد، دار الافس  ض قم، ج (1 
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 ( 1الطلبباَلق  بليَببدل َمببْن َأَخببََّ بلالسلبباقل ( 1 سضضورة املائضضدة  ا يضضة  دل َأْ ف ببوا بلبباْلع ق و ( و278 سضضورة الب ضضرة  ا يضضة  اْلبَبْيببعَ 
 أدلوضة الصض ة والنفضوإ ظ ضول ب صضور    ضارة  هضذا املبضأ ألجلضه( اضن  نأركضاد يو وشضعضه عليضه   الفة له، فال يصح حينئضذ  اضا فرو 

الطلباَلق   َ َأَحلل اللله  اْلبَبْيعَ  عن ذوالا ملوارد الطراهة انذ البداية، مبعأ أنو دليل ي ة الع د والطالرت وظفوإمها انل
قاير  انذ البداية عن ذول البي  اجلربي أو الطالرت ال هري، ف ينئذ  لضو يضدر الطضالرت اركوبضا  اضن  بلَيدل َمْن َأَخََّ بلالسلاقل 

الضبطالن، الظضضدراج األاضر يف يض ريا  احافضاي الضدليل بال رينضة املاصضلة، واضضن  الطيض  واضكضراه، فضونو ا ائضى ال اعضدة هضو
إمجضال إي ال رينضة، ويعضضدو اوردظضا اضن يضض ريا  هضذه ال ئضضية،  املعلضوم أنو ال رينضة املاصضضلة لضو اظاهضإل إ  اضمجضضال ألدو  إ 
 ...الطلبباَلق  بليَببدل قولضضه   نو ظفضضس دليضضل يضض ة الطضضالرت وهضضوإإ اضض  قصضضور دليضضل الطضضالرت عضضن ذضضول الطضضالرت ال هضضري، فضضو

إظصضضرافه عضضن اضضورد اضكضضراه، ألظوضضه بنفسضضه ينفضضي يضض ة الطضضالرت الصضضادر عضضن اضكضضراه، وينبضضإل يضض ة الطضضالرت كضضاي  ض بضضا  
 .(2 (ال عن اضكراهالصادر 

فيطضون جممضال   علضى حسض  الفضر ، ره جممل، ال يعلم اظدراجه حتإل أي انهمضا،أن املرك  ان هي  وك    الحاصل:
ألظه غ  ع الئضي ولضذا فضان  وحيي ي ينع د إهالرت ألوفوا بالع ود، بربكة ابناه ان أهنا ال   مل الع د اضكراهي اقائال  

 َأْ ف وا بلاْلع ق ودل فيطضون  ،جممضال   (6 فيطضون (3 ظظضرا  الحافافضه باملاصضل ا مضل ال ي مل انل هضذا املركض  اضن كضره ورضضا
، عطضضس اضضا لضضو قلنضضا أن اضهالقضضا  انع ضضدة مبعضضعل عضضن ار طضضا  الع ضضالل، فضضان ظظضضرا  أليضضالة الفسضضاد يف الع ضضودفاسضضدا  الع ضضد 

 .(4 في مله اضهالرت دون اعار  (8 إإا أمجل ف يي اظه انفصل املخصص
 عقد المكَره  ليس بناؤهم على بطالن -2

ال ع ضد املطضره، كمضا سضبق، بضل الصض يح أن بنض بطضالنبنضال للع ضالل علضى  ي ينبضإل وجضودلطضن  الوجه الثاني: سّلمنا:
وإلضض  علضضى ا ائضضى ال اعضضدة و علعلضضه ال علضضى بطالظضضه  الع ضضد علضضى يضض ة ار طضضا هم ، أي الع ضضالل علضضى أن للمطضضره ا يضضار

  ار ف  اضكراه كان له ا يار فضون شضال أائضى وإن شضال فسضخ فضذل  اضا فون إل  ا ائى سلطناه على االه فوإا أكره 
 اللعوم(  البطالن( إإ كالمها خالي السلطنة فادبر. ومها  (7  نطق به السلطنة، عطس هرفيه

ع الل  أنو احلطم بص ة بي  املطراله وظفوإه ال يعدو حطما  ع الئيا ، فئال  عضن  بضو  اضر طضا  يف   إإ ال  رديدف وله  
                                                           

 .236ص 1قم، ج –ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد ال هدال  (1 
 .856ص 2ال يخ حممد رضا االظصاري ال مي، الع د النئيد، دار الافس  ض قم، ج (2 
 بنال الع الل الذي إكره.وهو  (3 
 6)  دل َأْ ف وا بلاْلع ق و. 
  رف  اا اساطرهوا عليه(.وهو  (8 
 ( فراج .429فصولنا إل  بعبارا  أوضح يف الدرس   (4 
  هريف ا يار(. (7 
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 والصضضض ة احلطضضضم بضضضاجلوا  ، دون غضضض   ضضضام إإ احلطضضضم بضضضاللعوم حطضضضم غضضض  ع الئضضضي (1 ( الفاهضضضا اضضض  قضضضاظون سضضضلطنة الع ضضضالل
 ا يار(.أو املاعلعلة 
 سّلمنا لكنه على نحو المقتضي ال العلية -0

سضضضلومنا لطضضضنه بنضضضالهم علضضضى بطضضضالن ع ضضضده إالضضضا هضضضو بن ضضضو امل ائضضضي ال العلضضضة الاااضضضة، فضضضوإا كضضضان بن ضضضو  الوجبببه الثالببب :
ضة األخضرى فضال  امل ائي أاطن لل ار  أن يئ  شضرها  أو ي ضرر ااظعضا  أو شضبه إلض  وإلض  صسض  املصضاد واملفاسضد املعا ف

  الفا  ل حطام الع الئية، كما قاله أيئا . ادعى واللفا  مل ائى ال ارعية والا ري ، كما يطون ال ار  بذل   ا
لاضضعاحم، فاظع ضضاد اضهضضالرت  وال ضضمول للع ضضد اضكراهضضي حينئضضذ (  ضضا ال حمضضذور فيضضه ان األاضضر داخضضل يف بضضاب ا ايضضل احلو 

 فاظه ع الئي.
ان اضكراه إالا هو ا ائضى  لفسضاد املعاالضة ولضيس علضة الضا وإال ملضا أاطضن احلطضم بصض اها يف اضواهن كنض ة،  توضيحه:

 صطم ال ار  أو صطم الع الل أو صطم كليهما 
علضضى عضضر  بئضضاعاه يف السضضورت، فضضون اعااال ضضه وإن كضضإل عضضن كضضره وإكضضراه لطنهضضا يضض ي ة،  ضضا إكضضراه اكاطضضر   منهببا:

.  يدل على أن اضكراه ليس علة  ااة للفساد بل جمرد ا اا 
املضذكور يف العديضضد اضضن الروايضا  والضضذي أفضضمث بضضه العديضد اضضن الف هضضال، والضضذي ظضراه ا ائضضى ال اعضضدة، أنو اكاطضضر  تنبيببه:

ملضا ورد سلعاه يف السورت أي عرضها للبي ، وال يسعور عليه  أي ال حيدد له السلطان النمن، وإلض   جيرب على جمرد عر 
 يَبْنظ ببر   َحْيبب    َ  ،اْ:َْسببَواقل  ب ط ببونل  إللَببى ت ْخببَر َ  َأنْ  بلح ْكببَرتلهلمْ  فَببَمَمرَ  بلبباْلم ْحَتكلرلينَ   الللببهل  َرس ببو    َمببرل  َ   اضضن اظضضه 
َها النلاس   ببَ  ،َعلَبْيهلمْ  قَبولْمتَ  َلوْ  : الللهل  للَرس و ل  َفقليلَ  ،إللَيبْ بهل  فلبي اْلَغَضبب   ع برل َ  َحتلبى  فَبَغضل  أَنَبا :قَبا َ  َ  َ ْجهل
 .( 2َشاءَ  إلَذا َيْخفلض ه   َ  َشاءَ  إلَذا يَبْرفَبع ه   َجلل  َ  َعزل  الللهل  إلَلى السِّْعر   إلنلَما ؟!َعَلْيهلمْ  أ قَبوِّم  

كنضضضضر العضضضضر  إإا  ، فاظضضضضه  ، فضضضضال حاجضضضضة للاسضضضع وجضضضضه اقاصضضضضادي لطيضضضضر، وهضضضو أن الضضضضرخص يابضضضض  وفضضضرة العضضضضر   لبببَّل 
ببْعر   إلنلَمببا(   عليضضه السضضالماخنفئضضإل األسضضعار، ولضضذل  قضضال   صسضض  ال ضضاظون االقاصضضادي  فاظضضه كضضذل ( ...الللببهل  إللَببى السِّ

كنر ضضه  سضضبو  اخنفاضضضها، كمضضا فصوضضلناه يف كاضضاب وان  م وال ضضالل يال ، اضضن أن قلضضة العضضر   سضضب  ار فضضا  ال فضض عضضا  الضضذي قضضرره
( يطضون سضعر حمضددوبضذل   اضكضراه علضى عضر  السضلعة دون اضكضراه علضى  صوث يف االقاصاد اضسضالاي امل ضارن فراجض ،

ال اظوين اضسالاي قد اقاصر ان اضكراه على أدىن ارا به كما اظه يطون قد مج  بني احل ني  حق الناس يف أن ال حياطضر 
 عنهم الطعام، وحق البائ  يف أن ال يطره على الاسع (.

إكراه املمان ، فان السلطان وليضه فضوإا ااانض  عضن أدال دينضه وقضد  وقضر علضى بيض  غض  داره السضطنية أجضرب عليضه   منها:
 وي إل املعاالة رغم كوهنا إكراهية.
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 ان اضكراه صق، غ  ابطل للمعاالة.  الجامع:
 النقض بما يخالف أحكامه -1

فضاألو  انضه أن  ،طضعا  الع الئيضةالن ا بلظه لضو قيضل بعضدم ذضول اضهالقضا ، اقائضالا ، ملضا فضالر املر الوجه الرابع: 
 ية.ي ال بعدم ذول اضهالقا  ملا فالر األحطام ال رع

ي ضضول يصضضح أن هضضو حضضدو شضضرعي ال ريضض  فيضضه، فهضضل ا يضضار ملضضدة  ال ضضة أيضضام، بان حطضضم ال ضضار  يف بيضض  احليضضوان، بيانببه: 
لضه  نأحيضي غ  شاال اقائال ل يام النال ة األو  ان بي  احليوان  إإ ال جي  الوفال فيها  َأْ ف وا بلاْلع ق ودل ن قائل با

ا يار( اسادال  بلن ال ار  ال يع ل يف إهالقا ضه أن فضالر أحطااضه  والفضر  اهنضا غض  غائبضة عنضه عنضد إهالقا ضه عطضس 
 انع د   أن دليل ا يار  رج؟ي ال  بان اضهالرت الص يح هو أن أو  (عنيي ان امل رو دالعا

( ب يودهضا وحضدودها اظه كما ال  ا دد إهالقا  ال ضار  و ائضيهق، عنضد الا ضري ، بلحطااضه  امل يضدة  بو ضا    الحاصل:
 ال  ا دد إهالقا ه وال  ائيق بار طا ا  الع الل وإن فر  اهنما على ا الي. كذل 

ية، لاطضون املرجض  يف يضورة ال ض  كمضا سضبق، يف إلض  هضو الوجضه العضام لافطيض  إراد ضه اجلديضة عضن االسضاعمال  السرّ 
فضضرغم علمضضه بعضضدم ذضضول حطمضضه لفاقضضد ال ضضرمل أو املبالضضى باملضضاظ   ال ضضرعي أو الع الئضضي( إال اظضضه ي يضضده، يف ارحلضضة اضرادة 

 االساعمالية واسعا  وإن كان صس  اضرادة اجلدية، ضي ا . فادبر.
 النقض بالفضولي -5

املطضره االض  لطنضه فاقضد للرضضا، أاضا الفئضويل  ألناضن املطضره،  الن ا بالفئويل، بضل اظضه اسضوأ حضاال  الوجه الخامس: 
ف ضض  االضض ، فضضوإا أاطضضن  صضض يح ع ضضد الفئضضويل بالرضضضا الالحضضق فطيضضر ال  طضضن  صضض يح ع ضضد املطضضره بالرضضضا الالحضضق؟ 

ملالضض  وأاضضا اظضضه اسضضوأ حضضاال  فضض ن املالطيضضة ا ضضاا  للصضض ة والرضضضا شضضرمل الضضا، والفئضضويل فاقضضد للم ائضضي  إإ لضضيس مبالضض ( وا
الفاقد لل رمل، بعضد  الفاقد للم ائي للص ة وال يص ح الع دال  الع دال  ح الرضا الالحق  املطره فاقد لل رمل، فطير يص   

  وفر ال رمل؟
الع الل ال يرون ع د الفئويل ي ي ا ، بل يروظه باهال  كمضا قيضل يف ع ضد املطضره، فضون يضح   قد ي البعبارة أخرى  

يضضضرون ع ضضضد الفئضضضويل يضضض ي ا  اقائضضضالا ، لطضضضنهم ال يضضضرون ع ضضضد املطضضضره  هضضضذا بالرضضضضا يضضضح إاا، إال أن يضضضدعى أن الع ضضضالل
 وللب ي يلة بوإن اهلل  عا . ،دة هذا الافريق على املدعيهكذل ، لطن عي ي ا   

*  *  * 
  ال ة ان األجوبة الساب ة وي ها بعبارا  .* اكتب 

  صلى اهلل على محمد  آله الطاهرين
 أ قات  أجزاء عمرك فال تنفد ل   قتا إاّل فيما ينجي إّن    أا  املؤانني  عليه السالم(قال 
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