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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
(645 ) 

 :دون الصيغة المبادلة اإلكراه على
 على قسمني: يفهالصيغة واإلنشاء،  اإلكراه على ادلة عنه على املبإلكرااق اافت مادة وأما  -ب

  خاصخصوص إنشاء   اإلكراه على المبادلة دون
مهها، كصهههيغة البيههي، بهههن  يكفيههه أ  يهههن  املكهههر ه  يكرهههه علهههى املبادلههة، مهههن دو  أ  يكرهههه علهههى خصههو   هههيغة   فانههها ةههها  
يل البهدل أو علهى الصهي  علهى سهب ، فههو مكهره إًاع علهى أحهدواهلبهة املعوضضهة   إخشاء، من البيي والصلح  أية  يغة باملبادلة يف

لها كمها لهو  مكهرهكوهنها ريه  اجلامي دو  اخلصو يات، وحينئذ  فال ترتفي أحكام اخلصو يات، نظهراع ل عليهها علهى الفهرو، ًو
 يكههن مكرهههاع علههى خصههو  البيههي لتتفههي ر اجمللههو وخيههار احليههوا  تتتهه  حينئههذ  إً مختههار البيههي، فهها  احكامههه اخلا ههة ك يههاا

بادلة ضمن الصلح الذي ال تتت  يقي البيي  حيحاع إً م يكن مكرهاع عليه وكا  مبقدوره أ  ين  بامل ه، بعبارة أخرى:أحكام
 (1)فتنملعليه أحكام البيي اخلا ة  

 اإلكراه على المبادلة دون اإلنشاء، أصلا 
يكرههه علهى اجلهامي واجلهنو للصهيغة وال  مهن دو  أ  رهه على الصيغة أبداع، أيأ  يكدو   يكرهه على املبادلة، من :وةا  
فهال تقهي، فه ًا أتهى صها بصهيغة  مها وقعهت إً ليسهت عليهه أ  يهن  باملبادلهة دو   هيغة  :نئهذ  ، وحيحدها على سهبيل البهدلعلى أ

 الصيغة مكرهاع عليها  وميكن أ  منثل لذلا بنمثلة:
 نكاح الشغا  وغيره

من دو   هداق بهل ابنته مثالع جه زوض ي، أي أ  ي ضبُ هالغار وهو أ  يكو  الُبضي يف مقابل ما لو أكرهه على نكاح الش  :ولألا 
تها أخهع علهى أ  تهزوجت أختها، فيكهو  مههر كهل منهمها ههو األخهرى نفسهها زوج :التزويج ري ها له، كما لو ق  داقها  جيعل
بضههعني فلههو جههاء بالصههيغة ه املبادلههة بههني ال، فهههو إكههراه علههى هههذالشههغار البا ههلههها مههن ا خههر( فلههو أكرهههه علههى نكههاح جيتزو )أو 

تههزوجت أختهها مقابههل أ   (2)دينههارف زوجتهها أخههع بههنل :الكمهها لههو قهه   بالنكههاحني املتقههابلني بوجههه  ههحيحفههل تكت الصههحيحة الههع 
اح يقههي حينئههذ  إً م يكههن  ، فهه   النكهه املسههنلة قههوال مههاء الفههريقني يفلعل ً بنكههاح الشههغار، إ اع حقهه بههنلف دينههار، وقلنهها انههه لههيو مل 

أ  يهنكح نكهاح  املعه  االسهم مصهدريإ  أراد أ  ال يقهي  ا  مكرههاع علهى الشهغار فلهزم عليههحيحة بل كه ة الصمكرهاع على الصيغ
 عليه إً م يكن مكرهاع  ؛قي، و ؤداه من الصي  الصحيحةف ًا اختار ما يورث م ،رعاع يقي با الع ألنه با ل شالشغار ف
ههو إنشها ه و  الصهحيح اإلنشهاء ما لو توهم انه أخرس فنكرهه على الطالق باإلشارة، فانه مكهره علهى الطهالق دو  الثاني:

 

 كما ال خيفى يف املثال   (1)
 ف دينار مقابل   أو على مهر قدره أل (2)
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قهي منهه( شهارة )الطهالق الهذي ال يعليه، وإمنا كها  عليهه أ  يطلهق باإلاللفظ وقي الطالق إً م يكن مكرهاع ، ف ًا  لق بباللفظ
  يقيإًا أراد أ  ال 
الصهيغة، وقهي إً م عا هاة دو  الصهيغة، فلهو جهاء ب حة البيي املعا ا  عكو املكره، فنكرهه على امل اعتقد ما لو الثالثة:
عليها، وكا  عليه أ  يقوم باملعا اة )الع أكرهه عليها خا ة( فال تقي بنظهره أي ال تكهو  إال مبيحهة ال كلضكهة   يكن مكرهاع 

 ذا  هذاوهك
 د اإلطلقات الشا عيةلملخص: المرةكزات العقلئية ال ةقي  ا
شهههرعية مقيهههدة،  بوتهههاع وحهههني  هههدورها مهههن املهههو ، بهههاملرتكزات قهههات الانهههه قهههد مضهههى أ  بعههه  األعهههالم أدعهههى أ  اإل ال ثهههم

ا  أ  قة حبسهههبها، وفههرضه عليههه ا  إ القهههات ضههيض اهنههها تنعقههد ، بههل العقالئيههة، فههال تنعقههد علهههى خالفههها ال اللهههل ع  حههه  يهههْ وا  اْلبه   أ ْوفههه 
ق  و بِاْلع ق ودِ   املهاهنها تشه ال  ،اءع اقتضه  ةاهياإلكر  البيوه والعقود واإليقاعات إخ ال تشمل     (1)بِالسلاقِ  أ خ ذ   م نْ  بِي دِ  الطلل 

لههها )وقهههد مضههه  اعهههه فيث الرفهههي ف  مث يهههن  حهههد أي ا  العقهههد اإلكراههههي ريههه  عقالئهههي  بهههدعوى ا ت الثمهههرة بهههني االحتمهههالني( ًو
 ية ق فم الركض كزات  بوتاع نظ  ضيض إً اإل القات مقيدة باملرتإ الق يشمله  بِاْلع ق ودِ  أ ْوف واالعقالء يرونه با الع فال ينعقد له

م عههدم اللههزوم فقههى، وكههملى بههن  املرتكههزات العقالئيههة بههن  الههبطال  لههيو حكههم العقههالء، بههل حكمههه  غرىع وقههد أجبنهها عنههه  هه 
م ومهاني وفقهد زاح  نظراع إلحا ته مبا م حييطوا به من مُ  قتضيات لذا ميكن للشاره أ  حيكم على خالفهابل هي م (2)علالع ليو 
  واف  فراجي شاف   ببيا    ًلا وقد سبق  ،فال وجه لتقيضد اإل القات صا     إخشرط

 الح المتعلقات ومفاسدهامصكع  شريدخيا في التمقام المولوية 
ا  املرتكهزات العقالئيههة تقيهضد اإل القهات الشههارعية، فتحمهل عليهها، لكههن ًلها إمنهها  حه  لهو سههلضمنا انههه :ًلها إ   ونضههي 

اه    مولويتههه جهههة مزاقههة أقههوى تتغلهه  علههى مهها يههر لويههة املههو  وإال فمههي حلههاو مقههام مولويتههه فهه يههتم مههي قطههي النظههر عههن مقههام مو 
 املرتكهزات واالعتبهارات العقالئيهةلثبوتية األخهرى و ات ااجله لى كافةع ةكمحا  ااهنمن املفسدة يف املتعلق أو فقل:  فرضاع العقالء 

 الع يروهنا يف املتعلقات 
 وبيانه ضمن األمور التالية:

رف مشهه  األول: فهنهها حمضههاع، ي املصههاو واملفاسههد الههع يف املتعلقههات بهه ت  يه ر  ا  للمشههر ه جههل وعههال مقههام الواليههة، ولههيو انههه  هه 
 عة املو  مبا هو مو  ق، واملصلحة واملفسدة يف إ اتعل  واملفسدة يف املأمرا : املصلحة 
احلاكميههة املطلقههة  أ  نبههت علههىو انههه ال يصهح حههني البحههث عههن مقيههدات إ القاتههه أ  نعزلههه عهن مقههام مولويتههه، والحاصهها: 

ه واجلواب عما ميكهن انبيا  ًلا وبرهب ً  اهلل تعا     وسين  ودورا  تشريعاته مطلقاع مدارها للمصاو واملفاسد يف املتعلقات 
 ِعْلمهه     بهه  ل و   اْكتهه بْ : السهالم( )عليهه الصهادقام اإلمه قهال   اهرينآلهها الطهه لى اهلل علههى محمههد و صو   أ  يورد عليه 

 ( 52   1الكايف: ج) ِبك ت ِبِهمْ  ِإالل  ِفياِ  ي ْأن س ون   ال   ه ْرج   ز م ان   النلاسِ  ع ل ى ي ْأِةي ف ِإنلا   ،ب ِني    ك ت ب      ف أ ْوِ ثْ  ِمتل   ف ِإنْ  ،ِإْخو اِن     ِفي
 

  234  1ج: قم  ه  السالم عليه  الشهداء سيد   دار الآللئ، عوايل االحسائي، مجهور أيب  ابن (1)
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