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ال الرحمن الرحیم
بسم هل
ال علی سیدنا محمد وآله الطاهرین
وصلی هل
واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین

فصل :فی شرائط المتعاقدین
الشرط االول :البلوغ
قوله (قدس سره):الصبی محجور علیه إال فی عبادته وإسالمه الخ()275/3
الحق هو صحة إسالم الصبی وارتداده ال لما تواتر عند الفریقین من إسالم االمیر (علیه السالم) وهو صبی ألنه (علیه
السالم) ال یقاس به أحد فلعله من مختصاته کیف وقد جعل لهال تبارک وتعالی االمامة والنبوة لمن کان صبیا فال
معنی للصباوة والبلوغ فیهم (علیهم السالم) بل الوجه فی ذلک أن الکفر واالسالم أمران واقعیان یصدران من کل
ممیز (ولیسا کاالحکام الشرعیة متوقفة علی اعتبار الشارع المقدس)وإن لم یکن بالغا والشاهد علیه أنه یطلق الکافر
علی ولد الکافر کما یطلق المسلم علی ولد المسلم فلو کان خارجا تخصصا عن دائرة االسالم والکفر کالبهائم لما
تعنون بهذین العنوانین ،هذا مع إطالق ما دل علی إسالم من أظهر الشهادتین وقد روی عن سماعة عن الصادق
(علیه السالم) :اإلسالم شهادة ان ال إله إال لهال ،و التصدیق برسول لهال (صلی لهال علیه وآله وسلم) به حقنت الدماء و
علیه جرت المناکح و المواریث و علی ظاهره جماعة الناس و عن سفیان بن السمط عن الصادق (علیه السالم):
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اإلسالم هو الظاهر الذي علیه الناس شهادة ان ال إله إال لهال وحده ال شریك له و ان محمدا عبده و رسوله و إقام
الصالة و إیتاء الزکاة و حج البیت و صیام شهر رمضان فهذا اإلسالم ،وال تنافی بینهما بداهة أن إقام الصالة وأمثاله
من الضروریات التی یستلزم إنکارها إنکار النبی(صلی لهال علیه وآله) ،فإن قلت :إطالق المسلم أو الکافر علی الصبی
الممیز إنما هو لمجرد التبعیة کما علیه االجماع والسیرة ودلت علیه االخبار الشریفة کروایة وهب بن وهب عن جعفر
بن محمد ،عن أبیه علیهما السالم قال :قال علي (علیه السالم) :أوالد المشرکین مع آبائهم في النار ،و أوالد المسلمین
مع آبائهم في في الجنة( .ضعیف بوهب بن وهب) ،قلت :المتیقن من اإلجماع و السیرة إنما هو الطفل غیر الممیز و
الذي ال یتمشی منه اإلسالم و الکفر أو الممیز الذی ال یظهر الخالف أما ولد الکافر الممیز المظهر لإلسالم فال إجماع
و ال سیرة علی المعاملة معه معاملة الکفر و کذلك ولد المسلم إذا أظهر الکفر و هو ممیز فإنه ال دلیل علی المعاملة
معه معاملة اإلسالم من الحکم بطهارته و وجوب تجهیزه إذا مات ،أما الروایات المتقدمة فهي ال تتفق و مذهب
اإلمامیة؛ بدیهة أن کل أحد إنما یؤاخذ بعمل نفسه :إن خیرا فخیر ،و إن شرا فشر ،له
فال تعالی ال یؤاخذ عبدا بمجرد
کفر والده فال لبد وأن یحمل هذه االخبار علی أحد المعنیین :المعنی االول :نظیر ما ورد فی الجواب عن وجه الخلود
مع إنتهاء المعاصی وقد قال تعالی جزاء سیئة بمثلها(یونس )27/فأجاب (علیه السالم) بأنه کان ینوی الکفر إلی االبد
لو عاش فی الدنیا أبدا وال ینافیه ما ورد من العفو عن نیة الشر فإنه تفضل وال ینافی االستحقاق وقد خصص عموم
هذا التفضل فی موردین الهم بقتل المؤمن ونیة الکفر ومن ذلک یعلم أنه ال یموت الکافر علی الکفر إال وأنه ال
یحتمل فیه الهدایة وعلیه فوجه دخول أطفال الکفار فی النار هو علمه تعالی بخبث باطنهم ال لمجرد التبعیة کما
فی قصة الخضر مع موسی علی نبینا وآله وعلیهما السالم حیث قتل الغالم لمجرد علمه بخباثته ،هذا مع أنه تعالی
یمتحنهم فی اآلخرة إلتمام الحجة کما ورد فی أخبار کثیرة فمنها ما عن زرارة ،عن أبي جعفر (علیه السالم) قال:
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سألته هل سئل رسول لهال (صلی لهال علیه وآله) عن األطفال؟ فقال :قد سئل فقال :لهال اعلم بما کانوا عاملین ثم
قال :یا زرارة هل تدري قوله :لهال اعلم بما کانوا عاملین قلت :ال .قال :لهل فیهم المشیة ،انه إذا کان یوم القیامة جمع
لهال عز و جل األطفال ،و الذي مات من الناس في الفترة (أي ما بین رسولین من رسل لهال) و الشیخ الکبیر الذي
أدرك النبي (صلی لهال علیه واله) و هو ال یعقل و األصم و األبکم الذي ال یعقل و المجنون و األبله الذي ال یعقل و
کل واحد منهم یحتج علی لهال عز و جل فیبعث لهال إلیهم ملکا من المالئکة فیؤجج لهم نارا ثم یبعث لهال إلیهم ملکا
فیقول لهم :إن ربکم یأمرکم أن تثبوا فیها فمن دخلها کانت علیه بردا و سالما و ادخل الجنة و من تخلف عنها
دخل النار( .فروع الکافي ج  3من ط  2ص  )248و عن عبد لهال بن سالم مولی رسول لهال «صلی لهال علیه وآله»
قال :سألت رسول لهال فقلت :أخبرني ا یعذب لهال عز و جل خلقا بال حجة؟ فقال :معاذ لهال .قلت :فأوالد المشرکین
في الجنة أم في النار فقال :لهال تبارك و تعالی اولی بهم ،انه إذا کان یوم القیامة و جمع لهال عز و جل الخالئق لفصل
القضاء ،یأتي بأوالد المشرکین فیأمر لهال عز و جل نارا یقال لها الفلق أشد شيء في جهنم عذابا فیخرج من مکانها
سوداء مظلمة بالسالسل و األغالل ثم یأمر لهال تبارك و تعالی أطفال المشرکین ان یلقوا أنفسهم في تلك النار فمن
سبق له في علم لهال عز و جل ان یکون سعیدا القی نفسه فیها فکانت علیه بردا و سالما کما کانت علی إبراهیم
(علیه وعلی نبینا وآله أفضل صلوات المصلین) و من سبق في علم لهال عز و جل ان یکون شقیا امتنع و لم یلق
نفسه في النار ،فیأمر لهال تبارك و تعالی النار فتلقطه لترکه أمر لهال و امتناعه من الدخول فیها فیکون تبعا آلبائه في
جهنم و ذلك قوله عز و جل «ف َِم ْن ُه ْم شَ ِق ٌّي َو َس ِعید» توحید الصدوق باب في األطفال .والحاصل أن إسالم الصبی
نافذ بال إشکال وال ینافی ذلک إطالق حدیث الرفع ،قال السید الخوئی(قدس سره) :حدیث رفع القلم عن الصبي
إنما یدل علی رفع األحکام اإللزامیة عن الصبي امتنانا علیه ،فال یشمل إسالمه إذ لیس في رفعه منة علیه و کذلك
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کفره فإنه ال یرتفع بحدیث الرفع فان الحکم بکفره و نجاسته مثال موضوع ألحکام إلزامیة بالنسبة إلی المکلفین و
ال ترتفع تلك األحکام بحدیث الرفع نعم األحکام اإللزامیة المترتبة علی الکفر ترتفع عن الصبي ال محالة و من هنا
ال یحکم علیه بأحکام االرتداد فال تبین زوجته منه مثال ما لم یبلغ مرتدا و مما ذکرناه ظهر لك :أنه لو ارتد ولد
المسلم ثم مات لم یجب تغسیله علی البالغین و ال سائر تجهیزاته فإنها مترتبة علی اإلسالم و المرتد لیس بمسلم.
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أن الظاهر منه قلم المؤاخذة ،ال قلم جعل األحکام()278/3
قوله(قدس سره) :ل
أورد علیه بأن مقتضی ذیل الحدیث الشریف هو رفع قلم التکلیف لقبح تکلیف النائم والمجنون عقال ولو مع رفع
المؤاخذة 2اللهم إال أن یلتزم باستعمال لفظ القلم فی معنیین رفع قلم التکلیف بالنسبة إلی غیر الصبی ورفع قلم
المؤاخذة بالنسبة إلیه وال ریب أنه خالف الظاهر.
وفیه أوال :أنه ال قبح فی شمول التکالیف للنائم والمجنون وإنما القبیح هو توجه التکلیف إلیهما بالخصوص علی
کالم فیه وإال فال قبح فی اإلطالق ألنه لیس فیه مؤنة زائدة مع أنه لو شک فی ذلک فاالمر یدور بین االقل واالکثر
أعنی رفع خصوص المؤاخذة أو االعم منه والتکلیف فالمرجع هو عموم العام فیتم مع ذلک کالم الشیخ االعظم(قدس
سره) من عدم رفع التکالیف.

 1مصباح الفقاهة 241/3
 2إرشاد الطالب 210/2
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وثانیا :لو سلم ذلک فخروج الصبی عن دائرة التکلیف ال ینافی لزوم ترتب االثر علی فعله من البالغین فیجب علی
من اشتری من الصبی الوفاء بعقده وإن لم یجب علی الصبی نعم ال یکتفی بأعماله کما لو صلی علی المیت؛ للشک
فی حصول البراءة فیجب االحتیاط علی البالغین...................................................................

الشرط الثانی :القصد
قوله(قدس سره):اشتراط القصد بهذا المعنی الخ()295/3
کل مستعمل یحتاج إلی قصد اللفظ بخالف سبق اللسان وقصد المعنی بخالف من یتکلم لقلقة اللسان فإن االستعمال
هو إرادة تفهیم المعنی باللفظ فقصدهما مقوم له ولنا قصد ثالث وهو قصد إیجاد المعنی فی عالم االعتبار فی
االنشائیات أو قصد حکایة المعنی فی االخباریات فلوال قصد االیجاد ال یتحقق االنشاء و ظاهر المکاسب و هدایة
الطالب 3أن المقصود من القصد فی المقام هو هذا القصد الثالث لکنه یرد علیه تحقق هذا القصد فی االمر الصوری
وبیع الهازل کیف وهو مقوم االنشاء فال لبد وأن یراد به الداعی فالمعتبر فی صحة البیع عند العقالء هو استعمال لفظ
البیع فی معناه بقصد إیجاده فی عالم االعتبار بداعی الجد وترتیب االثر ولهذا یقال بحرمة الکذب جده وهزله فإن
الکذب هو استعمال اللفظ فی معنی بقصد الحکایة عن الخارج مع عدم التطابق سواء کان بداعی الجد أو بداعی

 3هدایة الطالب  253/2هذا ولکن الظاهر أن مراد الجمیع ما قلناه فراجع هدایة الطالب.
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الهزل فالکذب حرام ولو کان بداعی الهزل إال أن العقود الهزلیة ال تکون صحیحة والقرینة علی هذا التفسیر للمکاسب
قوله :وإن أوجد مدلوله باالنشاء.
نعم ال یعتبر فی تحقق مفهوم البیع داعی الجد لصدق البیع حقیقة علی بیع الهازل إال أن المنصرف من أدلة
المعامالت هو ما کان بداعی الجد.
فإن قلت :علیهذا ال یعتبر هذا القصد فی تحقق مفهوم العقد وإنما هو معتبر فی صحته فکیف استدل المصنف(قدس
سره) علی لزومه بأنه دخیل فی مفهوم العقد.
قلت :الظاهر أن المراد من العقد فی التعلیل هو المعنی المنصرف إلیه ال المعنی اللغوی وکیف کان فالدلیل علی
هذا القصد بالمعنی الذی فسرنا به مضافا إلی االجماع واالنصراف سیرة العقالة القائمة علی عدم ترتب االثر علی بیع
الهازل.
وقد انقدح بما ذکرنا ما فی مصباح الفقاهة حیث استدل علی لزوم هذا الشرط بأن البیع یحتاج إلی االعتبار واالبراز
فینتفی الکل بانتفاء أحدهما! 4بداهة أن االعتبار واالبراز علی مبناه (قدس سره) من مقومات االستعمال واالنشاء
وصریح المکاسب أن الکالم فی مازاد علی ذلک.

 4مصباح الفقاهة 276/3
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أما قوله(قدس سره) :أن الفقهاء و إن أصابوا في أصل اعتبار القصد في العقد إال انهم قد أخطأوا في أخذه من شرائط
المتعاقدین أو العقد بل انما هو من مقوماته بحیث ال یتحقق مفهومه بدون القصد.اه ،5فال یبعد صحته فإن هذا
القصد مقوم لإلیجاب ولهذا اعترف أیضا فی المکاسب بأنه ال یتحقق العقد بدونه إال أنه ال یترتب علی ذلک ثمرة
عملیة.
ثم إنله ربما یقال بعدم تحقلق القصد في عقد الفضولي و المکره()295/3
قوله(قدس سره) :ل
أما المکره فألنه یکره العقد والنقل فکیف یقصده وأما الفضولی فهو یعلم أنه ال یمکنه النقل فکیف یقصده فإن إرادة
المحال محال وفیه أن المفقود فی المکره طیب النفس والرضا ال قصد النقل غایته أن الداعی له إلی هذا القصد هو
الکیس إال لقلقة اللسان کما أن المفقود فی
الفرار من الضرر کما هو الحال فی المضطر نعم قد ال یقصد المکره ل
الفضولی تمامیة العقد فقصده جزء العلة ومعلق علی إجازة المالک وهو ال یضر بتحقق القصد کیف و قصد التملیک
من البائع االصیل أیضا معلق علی قبول المشتری کما قال المحقق االیروانی(قدس سره)6.
یمیز البائع من المشتري()296/3
قوله (قدس سره) و أن ل

 5مصباح الفقاهة 275/3
 6الحاشیة 108/1
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وقع الخالف تارة فی لزوم کون البائع معینا واقعا حین العقد وأخری فی لزوم کونه معینا عند المشتری أما المقام
االول فقد استدل علی لزومه بأمور:
االول :أنه لواله لزم بقاء الملک بال مالک وهو محال کاالبن بال والد.
الثانی :أن الکلی ما لم یتعین فی ذمة شخص معین ال یکون ملکا وال ماال بل ال معنی لوقوع التبادل والمعاوضة فیه
فإن حقیقة البیع تبدیل االضافة فال لبد من تحققها فلزوم تعین البائع إنما هو من جهة لزوم مالیة العوضین وتحقق
حقیقة المعاوضة7 .
الثالث :أنه ال دلیل علی إمضائه النصراف االدلة إلی ما کان البائع فیه معینا.
هذا وفی الجمیع نظر أما االول فلوضوح أن المدعی کون المالک کلیا أو مبهما ظاهرا أو ظاهرا وواقعا فال یلزم بقاء
الملک بال مالک غایته یُلزم المنشیء بالتعیین فیما لو کان مبهما واقعا نحو" :بعت لرجل" ولو کان مبهما ظاهرا فقط
معین نحو" :بعت ألول رجل یدخل الدار" وفیما کان کلیا فهو یتعین باالخذ واالنطباق کما إذا باع
فهو فی الحقیقة ل
متعددین ال بأن یکون االخذ والتعیین عقدا جدیدا بل بأن یکون نظیر
ذمة موکلله أعني هذا العنوان و کانوا
ل
ماال في ل
الکلي
عین في شخص فهو
إجازة المالک فی البیع الفضولی ،قال المحقق االیروانی(قدس سره) :المالك ما دام لم ی ل
ل
الکلیة أو هو الفرد المنتشر کما في ال لنذر
الزکوة و الکفلارات و ال لنذور و األوقاف للعناوین
کما في مالك الخمس و ل
ل

 7مصباح الفقاهة 278/3
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فإن العوض في
السادات و الفقراء أو اشترى بأموالهم شیئا ل
ألحد رجلین أو رجال إلی أن قال :إذا باع الحاکم حقوق ل
یعین
السبب الذي ل
هذه المعاوضة یکون حکمه حکم األصل و یکون ملکا للعنوان و تعیینه لألشخاص یکون بعین ل
األصل لهم و هو القبض.اه
ولهذا قلنا بأنه ال یلزم تعیین السورة قبل البسملة بل یکتفی بتعیینها بعنوان کلی ک"ما سأقرءه" مما هو معین واقعا
وإن کان مبهما حین قراءة البسملة فإن الالزم فی صحة الصالة کون البسملة بما أنها جزء من السور معینة ولو فی
مضی نصف السورة یجوز له القطع ألنه
الواقع ولهذا أیضا نقول بجواز أن ینوی البسملة لما سیکمله فلو بان له بعد
ل
یستکشف بالقطع عدم الشروع فیها.
هذا مضافا إلی أن محذور بقاء الملک بال مالک ال محل له ههنا أصال فإنه فی الملکیة الحقیقیة التی هی من
المتضائفین ومن مقولة الجدة کالتقمص والخلق ال الملکیة االعتباریة فال ریب فی إمکان اعتبار الملک بال مالک نعم
ال یترتب علیه أثر عند العقالء فال معنی للملک بال مالک عقالء ال عقال.
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أما الثانی فلوضوح أن المعتبر فی مالیة العوضین هو کونهما ماال ولو بعد العقد وإال فالزمه القول ببطالن بیع الکلی
فی الذمة فإنه ال یصدق علیه المال إال بعد العقد وعلیه فکما یکتفی بذلک فی ذمة الشخص فلیکتفی به فی ذمة
الکلی والمبهم8.
أما االنصراف فال یبعد صحته ولهذا ال نجزم بصحة البیع االزمانی لنفس االنصراف وعدم التفات السامعین إلی هذه
المصادیق الخفیة وهذا االنصراف عن االفراد الخفیة غایة الخفاء فی مطلقات االخبار أشکل إال أنه یمکن أن یقال
بالتفصیل بین ما کان االطالق فیه جوابا لسؤال السائل وبین غیره من االیات واالخبار فإنه لو سئل عن وجوب القصر
للمسافر فأجاب االمام علیه السالم بأنه یقصر ال یمکن االخذ بإطالق المسافر بداهة أن الجواب ناظر إلی السؤال
والسائل ال یلتفت إلی االفراد النادرة غایته واالفراد المستحدثة کالسفر بالطائرة فال یمکن االخذ باالطالق فیهما وهذا
بخالف المطلقات الواردة فی الکتاب الکریم واالخبار الشریفة من دون سبق السؤال أما الکتاب فلما ورد من أنه
یجری مجری الشمس فیمکن القول بأننا أیضا مخاطبون بتلک االیات کما قیل فی جواب من التزم باختصاص حجیة
الظواهر بمن قصد إفهامه بأنه لو سلم الکبری فال نسلم تطبیقها علی اآلیات الشریفة ألننا أیضا من المقصودین

8
تعددهم مال یبذل بإزائه المال و کذلك
فإن
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ذمة موکلله مع ل
معینة ل
قال المحقق االیروانی(قدس سره) :نمنع توقلف ل
ذمة ل
الکلي في ل
الکلي علی إضافته إلی ل
ل
ل
تعینه و بالجملة کان ینتهي أمره إلی التلعیین مقابل ما ال ینتهي فلعلله اشتبه علی
ذمة أحد موکللیه إذا کان هو المطالب بالتلعیین أو کانت القرعة ل
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للکلي یبیع
ألن البائع
خاص لزم بطالن البیع الکلي ل
ذمته إذ لیس حال البیع شيء في ل
الکلي اللذي هو في ل
ذمة شخص ل
عن اإلضافة إلی ل
ل
ل
ل
للکلي و للفرد المبهم و عدم اعتبار القصد
البیع
ة
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ضح
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فا
قطعا
صحیح
أنه
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باطال
فکان
المال
لغیر
بیعا
بیعه
فکان
البیع
بسبب
ذمته
ل
ل
ل ل
إنلما تشتغل ل
ل
متعددین فقال بعتك
ذمة
ل
معین بیعا و شراء نعم یعتبر ل
تعدد البائع و المشتري و ل
في البیع لشخص ل
مما یوضح ما ذکرنا أنه لو کان للشخص أکرار من الحنطة في ل
ذمته المبیع .الحاشیة 108/1
ذمة هؤالء لم یکن بیعه هذا بیعا لما ال
ل
م لنا ل
یتمول بسبب عدم تعیین من في ل
مما لي في ل
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باالفهام وعلیه فیکون مطلقاتها شاملة لألفراد المستحدثة أما االخبار فلما ورد من االمر بکتابتها وأنه سیأتی أقوام
یحتاجون إلیها مما یدل علی نظارتها إلینا نعم شمول المطلق للفرد النادر الذی ال یلتفت إلیه الناس فی غایة
االشکال9.
أن من لوازمها
معینین ،فالمقصود إذا کان هي المعاوضة
الحقیقیة التي قد عرفت ل
ل
قوله(قدس سره) :إذا کان العوضان ل
المعوض()300/3
العقلیة دخول العوض في ملك مالك
ل
ل
وظاهره أنه لو کان العوضان معینین فال حاجة إلی تعیین المالکین ألن التعیین قهری کما أن التصریح بالخالف ال
یضر کما لو قال "بعتک مال زید عن نفسی" ألنه لو قصد المصاوضة الحقیقیة فالزمها دخول العوض في ملك مالك
المعوض قهرا فیلغو قصد الخالف وإن لم یقصد المعاوضة الحقیقیة فال بیع فیبطل.
ل
و فیه أوال أنه لو أراد المعاوضة غیرالحقیقیة فال وجه للبطالن مع کونه من العقود اللهم إال أن یراد أن العقد یحتاج
إلی االبراز ومن شرائطه کون االبراز إبرازا عرفیا لتلک العقد وما مثلنا به لیس کذلک بل حاله حال من أنشأ البیع

بأن
 9هذا وقد استدل علی لزوم التعیین بأنه لواله ال یحصل الجزم بشیء من العقود و ال بشيء من األحکام المترتبة علیها فأجاب المحقق االیروانی(قدس سره) :ل
یعین
الشراء لذلك اللذي باع له أو اشترى له و هو
الجزم حاصل بالبیع و ل
الکلي أو الفرد المبهم و ال دلیل علی اعتبار أزید من هذا و لعلله أراد من العبارة أنله ربما ل
ل
بأن المعاملة منعقدة و ینتهي أمرها
ل المعاملة بذلك قهرا فال یکون في حال المعاملة جزم ل
یعین أصال فتنح ل
البائع العنوانین البائع و المشتري في رجل واحد أو ال ل
ثم تعیینها في اثنین أو غیر منعقدة لعدم انتهاء أمرها إلی التلعیین کذلك.
إلی تعیین المتبایعین ل
یعین بالقرعة و منه یظهر الجواب عن قوله و بعدم الجزم بشيء من
أو
بتعیینه
رع
الش
الحاکم
یقوم
أو
اثنین
في
تعیینهما
علی
و
عیین
ل
و فیه أنله یجبر علی التل
ل
یتوجه فعال أیضا علی وجه الواجبات
یتوجه فعال أو
یعین بعد ذلك بأحد طرق التلعیین و إن لم
کلیفیة بالوفاء و نحوه
فإن األحکام التل
األحکام ل
ل
ل
ل
تتوجه إلی من ل
ل
المتصدي للبیع فیما إذا کان ولیا کما إذا باع الحاکم أموال الفقراء و اشترى بأموالهم شیئا لهم.اه
یتوجه إلی
ل
الکفائیة أو ل
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ب قوله دخلت الدار مع قیام القرینة بین المتبایعین علی أنه قد قصد بهذه الجملة إنشاء البیع فإنه ال ریب فی
بطالنه10.
المعوض بل حقیقتها مبادلة مال بمال وتملیک
وثانیا ال نسلم أن حقیقة البیع والمعاوضة دخول العوض في ملك مالك
ل
عین بعوض وال دخل له بمالکهما فلو باع عمرو مال زید بإذنه عن نفسه علی أن یخرج المبیع عن ملک زید ویدخل
الثمن فی ملک عمرو یصدق علیه مبادلة مال بمال فیکون بیعا فال حاجة إلی تجشم دعوی أن الثمن یدخل فی
ملک زید ثم یملکه عمرو بالهبة وتظهر الثمرة فیما لو رجع المالک عن إذنه فعلی المختار ال یجوز له ذلک وعلی
قول المصنف یجوز له الرجوع فی الهبة.
نعم هذا النحو من االنشاء یحتاج إلی قرینة فلوالها یحکم بدخول العوض فی ملک من خرج عنه المعوض 11.هذا
کله فی المقام االول.

 10هذا ولعل مراد المکاسب أنه لو لم یقصد االنشاء والمعاوضة أصال ال أنه قصد غیر البیع .المقرر
الملکیة إضافة اعتباریة لها طرفان طرف منها متلصل بالمالك و اآلخر بالمملوك کرسن أحد طرفیه بید المالك و
أن
 11قال المحقق االیروانی(قدس سره) :اعلم ل
ل
أن الهبة اعتبارها اعتبار التبدیل في المالك فیقوم مالك و یجلس
اآلخر متلصل برأس الدابة و البیع اعتباره اعتبار التبدیل في المملوك فیبدل مملوك بمملوك کما ل
الملکیة األولی إلی المالك الثاني کما في اإلرث فاإلضافة إلی
ملکیة و تحدث أخرى کما في تمللك ما أعرض عنه مالکه بل تنتقل
مالك آخر مکانه ال أنه تزول
ل
ل
ملکیة العروض إلی ال لنقود فإن أطلقت المعاوضة
أن اإلضافة إلی المملوك ل
تتبدل في الهبة کما ل
المالك ل
ملکیة النقود إلی العروض بإزاء انتقال ل
تتبدل في البیع فتنتقل ل
ل بذلك حقیقة
ل منهما أو أحدهما إلی غیر مالك اآلخر انتقل إلی اللذي قصد بال أن تخت ل
قیدت بأن ینتقل ک ل
بین العینین انتقل ک ل
ل منهما إلی مالك اآلخر و إن ل
مملوکیة اآلخر
ل
ک
بأخذ
المملوکین
بین
مبادلة
لها
ن
إ
حیث
فمن
جمیعا
الهبة
و
البیع
معنی
فیها
معاملة
قلت
شئت
إن
أو
الهبة
معنی
فیه
المعاوضة فیصیر بیعا
ل
ل
صح البیع و القصد جمیعا
بیع و من حیث إنلها نقل
فصح إذن ما قلناه إنه لو اشترى بماله شیئا لغیره أو باع متاعه عن غیره ل
للملکیة من مالك إلی مالك آخر هبة ل
ل
بمعنی أنله یقع البیع و الشراء لمن قصد بال منافاة بین القصد المذکور و بین القصد إلی حقیقة المعاملة.اه الحاشیة 109/1
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سره)أما تعیین الموجب لخصوص المشتري المخاطب و القابل لخصوص البائع()303/3
قوله (قدس
ل
أما المقام الثانی فقد ذهب السید الخوئی(قدس سره) إلی التفصیل بین ما یوجب عدم التعیین للمخاطب عدم
التطابق بین االیجاب والقبول کما لو قال البائع بعتک مریدا به نفس المشتری ولکن قبل المشتری لوکیله فحکم
بالبطالن وما ال یوجب ذلک کما لو أبهم الموجب بقوله "زوجتک المرأة المعهودة عندی أو بعتک الکتاب المهعود
عندی ثم یعینه بعد تمامیة العقد فإنه ال وجه حینئذ لبطالنه12.
وفیه أن اشتراط التطابق بین االیجاب والقبول ال دلیل علیه إال مجرد عدم صدق العقد وال ریب فی صدقه مع عدم
صح لصدق
التطابق فی هذه الجزئیات فلو قالت "زوجتک َ
أنت" فقال قبلت مریدا به وکیله من دون قیام قرینة علیه ،ل
العقد علیه عرفا نعم هو من مصادیق العقد الفضولی بحیث یحتاج إلی إعالم المغرور وهو الزوجة فی المثال فإن
صح ویکون الزما فال وجه للقول ببطالنه وأنه ال یصححه القبول کما هو ظاهر االعالم(رضوان
أمضت العقد للوکیل ل
لهال تعالی علیهم أجمعین)
نعم حیث کان الظاهر الغالب فی البیع قصد االعم ال یلزم فیه االعالم بحقیقة االمر وأنه کان أصیال أو وکیال ولو بعد
العقد بخالف النکاح فإنه یلزم فیه االعالم بعد العقد ألن الغالب فیه قصد الخصوص إال أن یحرز خالفه فهذه الغلبة

 12مصباح الفقاهة 280/3
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الخارجیة ال یوجب الفرق بین البیع والنکاح فی الصحة والبطالن بل هو مستلزم للتفریق بینهما فی التوقف علی
االجازة وعدمه.
فالمختار أنه ال دلیل علی التعیین للمخاطب مطلقا ال فی البیع وال فی النکاح ،ال فی الخارجیین وال فی الکلیین
غایة االمر أنه فی مثل النکاح مما کان الغالب فیه قصد الخصوص بحیث یکون إرادة الوکیل من الغرور ال لبد من
االعالم واالجازة.
فتأمل()305/3
قوله ل
قدس ل
سره و ال ینافي ذلك إلی قوله ل
أن الغالب في البیع و إن کان قصد
قال الشهیدی(قدس سره) :أقول لعلله یشیر به إلی وجه عدم المنافاة و هو ل
الخاص و
أن الغالب فیه قصد "المتکللم" بعنوانه
"المخاطب" باالعتبار
األعم من کونه أصیال أو وکیال عن الغیر لإال ل
ل
ل
کونه أصال فحینئذ یکون دعوى المشتري عدم األصالة علی خالف الظل اهر ال لناشي من الغلبة فال تسمع.اه 13بعبارة
أخری فرق بین الخطاب والتکلم فإن الخطاب فی البیع إلی االعم إال أن التکلم فیه ظاهر فی االصالة14.
فتأمل؛ حتلی ال یتو لهم رجوعه إلی ما ذکرنا سابقاً()306/3
قوله (قدس سره) :ل

 13هدایة الطالب 257/2
 14لکن علیهذا التوجیه یلزم التساقط فیما لو ادعی المشتری کونه وکیال فإنه کما أن للبائع ظاهر التکلم من المشتری فی کونه أصیال ال وکیال فکذلک للمشتری
ظاهر الخطاب من البائع فی کونه إلی االعم .المقرر
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حاصل ما اختاره الشیخ االعظم(قدس سره) فی الفرق بین البیع والنکاح هو أن غلبة قصد االعم فی البیع یوجب
صحة القبول ولو لغیر المخاطب بخالف النکاح فإن الغلبة الخارجیة فیه علی العکس ثم ترقی عن ذلک وادعی أن
االقوی عدم صحة قصد االعم فی النکاح ولو مع قیام القرینة علی ذلک کما لو قالت زوجتک مریدة له باعتبار کونه
وکیال ولعل الوجه فی ذلک أنه لیس إبرازا عرفیا لعقد النکاح بخالف لنفس الغلبة بخالف البیع فقصد االعم من کاف
الخطاب فی البیع مجاز شائع ال یضر بإنشاءه وفی النکاح من االغالط.
وفیه النقاش فی الصغری فإن الظاهر مع قیام القرینة علی قصد االعم وقوع النکاح فالفرق بین البیع والنکاح فی
احتیاج البیع إلی القرینة إذا کان المراد الخصوص بخالف النکاح فإنه ال یحتاج إلی القرینة إال إذا أرید العموم فلو
قال زوجتک مریدا ابنتها مع قیام القرینة علیه صح عرفا عندنا.
قوله (قدس سره) هو مللکتك بعوض()305/3
حاصل االیراد أن معنی البیع هو جعلتک مالکا ال جعلتک مشتریا فالالزم صدق عنوان المالک علی الوکیل ال عنوان
المشتری لکن أورد علیه المحقق االیروانی(قدس سره) بقوله :هذا ممنوع بل معنی البیع جعل الطل رف المقابل
باألعم من أن یکون متمللکا له لنفسه أو لغیره.اه15
متلقیا للمبیع و متمللکا له
ل

 15الحاشیة 110/1
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الشرط الثالث :االختیار
وقد أحسن السید الیزدی(قدس سره) فی تفسیره حیث قال :هنا عناوین عدیدة :أحدها :االضطرار في الشيء بمعنی
محال للکالم في المقام (بداهة أن االنشاء من االمور القصدیة فال
المجبور به فیه نظیر حرکة المرتعش و هذا لیس ل
یعقل فیها االکراه واالضطرار وإنما المضطر إلیه والمکره علیه هو مقدماته أما القصد فال وهذا هو المعنی الصحیح
لقوله تعالی "ال إکراه فی الدین" ال ما قد یتفوه به بعض العوام من أنه لیس فی االسالم إال بیان الحقائق فمن شاء
فلیکفر ومن شاء فلیؤمن فإنه ال ریب فی بطالنه وإال فما هو موقف القتال فی االسالم حیث أمرنا بقتل المرتد والکافر
الحربی وأخذ الجزیة عن ید وهم صاغرون! فالمعنی أن الدین اعتقاد وال یعقل االکراه فیه وإنما الممکن لنا بیان
الرشد والغی "وقد تبین الرشد من الغی" فکل إنسان وإنصافه وهذا ال ینافی االکراه علی إظهار الشهادتین إلمکان
إظهاره من المنافق إال أنه لیس فی هذا االسالم غیر النار کما سیأتی إن شاء لهال تعالی).
اضطر
الضرورة إلی اختیاره من غیر أن یکون بحمل الغیر له علیه کما إذا
ثانیها :االضطرار إلی الشيء بمعنی قضاء ل
ل
الدین الواجب أو نحو ذلك و منه ما إذا أکرهه الغیر علی
إلی بیع داره لحفظ النفس أو لإلنفاق علی العیال أو أداء ل
فإن حمل الغیر إنلما یکون بال لنسبة إلی رفع المال ال بال لنسبة إلی بیع
دفع مال و لم یمکنه لإال ببیع داره أو عقاره ل
الضرورة.
الدار فیکون البیع من باب قضاء ل
ثالثها :االضطرار إلی الشيء من جهة حمل الغیر له علیه و المراد بالغیر الشخص اإلنساني (ال مثل السیل واالمراض)
و إن کان صغیرا أو مجنونا و ال یصدق الحمل لإال إذا طلب منه أوال نفس ذلك الفعل (بخالف ما سبق من مثال بیع
لیسم هذا باسم
الدار) وثانیا مع اإلیعاد علی ترکه (ممن هو قادر علی تنفیذه فال یصدق االکراه بإیعاد الضعیف) و
ل
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فسمه باإلجبار و القسم اآلتي باإلکراه و من ذلك یظهر أنه لو طلب الغیر منه الفعل
اإلکراه بمعنی اإلجبار و إن شئت ل
الضرر علی ترکه کأن
ال بالحمل علیه بمعنی االقتران باإلیعاد ،ال یکون داخال تحت عنوان اإلکراه و إن علم بترتلب ل
یکون ترك موافقته إرادة ذلك الشخص موجبا لضرر دنیوي من جهة کونه من أهل الباطن مثال أو من جهة أنه لو
فإن الفعل حینئذ مضطر إلیه بالمعنی السابق ال مکره
اطل لع علی ذلك صدیقه أو أمیر البلد مثال أوصل إلیه ضررا ل
مجرد ترك ما طلبه مستلزما للوقوع في الضرر فیکون
فإن المفروض ل
علیه ل
أن الطالب ال یلزمه و ال یوعده و إنلما یکون ل
اختیار الفعل حینئذ لدفع المفسدة الالزمة للترك.
مضطرا إلیه کما إذا طلب منه أبوه أو لأمه أو زوجته فعال و لم یکن
رابعها :کونه مکرها علی الفعل ال بحیث یکون
ل
في ترکه ضرر علیه لإال أنله یرید إرضاءهم و عدم مخالفتهم و منه الطالق للمداراة بأهله و منه ما إذا کان قادرا علی
التفصي بالتمحل البعید بل القریب مع صدق اإلکراه العرفي و إلی هذا المعنی یشیر روایة ابن سنان المذکورة في
ل
الصورتان األخیرتان.اه16
الکتاب و مح ل
ل الکالم من هذه األقسام هما ل
قوله(قدس سره) :المراد باالختیار القصد إلی وقوع مضمون العقد عن طیب ()307/3
فالمکره قاصد لمضمون العقد إال أنه لیس عن طیب النفس أما لو لم یکن قاصدا لتحقق العقد أصال فهو أجنبی عن
المقام وإنما یدخل البحث عنه فی الشرط الثانی هذا والمهم بیان أنه کیف یستکشف تحقق هذا القصد فی المکره
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إن الکاشف عن اإلرادة إنلما هو اللفظ و ظهوره إنلما ینعقد إذا کان المتکللم مختارا
حتی ینفعه االجازة فیما بعد حیث ل
أن المفقود لیس
بصحته في ما لو علم قصده و إرادته و ل
ال في مثل المقام الذي هو مجبور علی ذلك فینحصر الحکم ل
لإال الرضا.
إن قلت :فعلیه یلزم القول بعدم الجدوی فی إسالم المنافق وإظهاره الشهادتین فإنه ال کاشف عن قصده للمعنی و
إن
إلی ذلك نظر ل
الشهید الثاني في المسالك علی ما حکي عنه في االستشکال بالحکم بإسالم من أکره علیه قال :ل
ذلك ال یخلو من غموض من جهة المعنی و إن کان الحکم به ثابتا من فعل النبي صلی لهال علیه و آله و سلم و َمن
بالسیف
عما في ل
بعده ل
ألن کلمتي الشهادة نازلتان في اإلعراب ل
الضمیر منزلة اإلقرار و الظاهر من حال المحمول علیه ل
ل الحکمة فیه أنه مع االنقیاد ظاهرا و صحبة المسلمین و االطل الع علی دینهم یوجب له التلصدیق
أنه کاذب لکن لع ل
القلبي تدریجا فیکون اإلقرار اللساني سببا في التلصدیق القلبي17.
قلت :حقیقة االسالم هو إظهار الشهادتین ولو علمنا بنفاق المظ ِهر ما لم یُظهر الخالف فهذا البحث أجنبی عن المقام
حیث ال ملزم فیه لکشف االعتقاد وقد حمل علیه قوله تعالی "قالت االعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا
ولما یدخل االیمان فی قلوبکم" وأن المراد عدم حصول االعتقاد القلبی منهم بما أظهروه باللسان ولکن الظاهر أن
المراد عدم االیمان بوالیة االمیر صلوات لهال علیه فإنه الفاصل بین االیمان والکفر وإن لم یکن فاصال بین االسالم
أی فائدة للمسلم وأما الحکم بطهارته وحقن دمه إنما
والکفر إال أن هذا االسالم الذی ال ینافی الکفر ال یترتب علیه ُّ

 17الحاشیة للسید الیزدی(قدس سره) 119/1
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هو لحقن دماء المؤمنین وتسهیل أمرهم وال غیر .ال یقال إن االمر بالوالیة نزلت بعد نزول هذه االیة ألنا نقول االمر
بها قد نزل عقیب االمر بالنبوة وإنما الغدیر إعالن عام له.
قوله(قدس سره) :إال أن مجرد استشهاد االمام علیه السالم ()308/3
لتقریب االستدالل بصحیحة البزنطی وجهان :الوجه االول :إن الحلف بالطالق بنحو شرط النتیجة وإن کان باطال
عندنا ولو فی حال االختیار إال أن االمام علیه السالم قد اتقی فی تطبیق کبری حدیث الرفع علی المقام ال فی أصل
االستشهاد بالکبری کما فی قصة منصور حیث قال االمام علیه السالم فی جواب السؤال عن یوم العید :ذاک إلی
إمام المسلمین إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا فإن الکبری ال تقیة فیه وإنما التقیة فی تطبیقها علی المنصور (علیه
لعائن لهال) بل ال وجه الحتمال کون الکبری أیضا تقیة فإن التقیة إنما هو بقدر الضرورة فلو کانت الکبری أیضا تقیة
لکان االولی الحکم بصحة هذا الطالق فإن فیه محذورا واحدا بخالف الحکم بتطبیق الکبری فإنه مستلزم لتطبیقها
علی موارد عدیدة.
حد نفسه واالکراه و المحذور إنما هو فی البیان بالوجه
الوجه الثانی :أن بطالن هذا الحلف عندنا لوجهین :بطالنه فی ل
االول فاختار االمام علیه السالم الوجه الثانی فال تقیة ال فی الکبری وال فی الصغری کما هو الحال فی صحیحة زرارة
الثانیة حیث أجاب االمام علیه السالم عن احتمال وقوع النجاسة فی الثوب ببیان کبری االستصحاب مع أن صحة
الصالة فی مفروض السؤال ال یتوقف علیه ألن المانع هو إحراز النجاسة و السائل لم یحرزها إال أن االمام علیه السالم
بدل االستناد إلی الوجه الثانی أشار إلی الوجه االول ولعله لتعلیم قاعدة االستصحاب وهکذا الکالم فی المقام.
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یتم إال مع اعتراف العامة بظهورها فی رفع االحکام الوضعیة
هذا کله مع أن استشهاد االمام علیه السالم بالنبوی ال ل
أیضا وإال لکانو یقولون بأنه ال وجه لالستشهاد بهذا الحدیث ولما کان یحصل بها التقیة.
هذا ولکن االنصاف عدم تمامیة الوجهین بداهة أنه کما یحتمل التقیة فی التطبیق کذلک تحتمل فی الکبری بأن
ال یکون فی الواقع حدیث الرفع وإنما بینه االمام علیه السالم تقیة نعم لو لم یکن فی البین تقیة لقلنا بأنه ال وجه
للعدول عن بیان الحکم الجزئی إلی بیان الکبری إال لضرب القاعدة کما فی حدیث االستصحاب أما مع احتمال
التقیة فال.
أما دعوی أن الضرورات تقدر بقدرها فالالزم بعد بطالن حدیث الرفع الحکم بصحة هذا الطالق لقلة محذوره بخالف
بیان القاعدة الکلیة الساریة فی موارد مختلفة فإنها توجب االیقاع علی خالف الواقع بال تقیة فی البین ،ففیها أنه یتم
لو کان الدلیل علی قاعدة الرفع منحصرا بهذه الروایة الشریفة أما لو کان لنا أدلة أخری علیها فالالزم بیان هذه
الکبری ألن بها ال یقع أحد فی خالف الواقع أما السائل فلفرض الحکم علیه بالبطالن أما غیره فلفرض وجود دلیل
آخر وهذا بخالف الحکم علیه بالصحة فإن فیه إیقاع السامع فی الخالف وإن کان الفقیة یعلم صدورها من أجل
التقیة والحاصل ال یمکن إحراز عدم وجود التقیة فی هذه الکبری.

18

18
فر فإنه بعد فرض وجود الدلیل علی هذه الکبری فال تقیة فی التمسک بها فی المقام فیتم االستشهاد بها علی جریانها فی االحکام الوضعیة.
کر إلی ما ل
وفیه أن ل
فإن قیل ینحصر وجه التعدی إلی االحکام الوضعیة بهذه الروایة الشریفة وهی تحتمل التقیة ،قلنا علیهذا یلزم من العدول عن بیان الحکم الجزئی إلی بیان الکبری
االغرار فال لبد وأن یکون التقیة فی التطبیق فقط ال فی الکبری .المقرر
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وهکذا الکالم فی قضیة منصور فإنه کما یحتمل أن یراد من االمام فی قوله علیه السالم "ذاک إلی إمام المسلمین"
االمام العادل لیکون التقیة فی التطبیق کذلک یحتمل أن یراد منه االمام الجائر  -لو لم یکن ظاهرا فیه  -فیکون
التقیة فی الکبری وال أولویة ألحدهما علی االخر بل الظاهر وجود التقیة فی هذه الکبری قطعا بداهة أنه لیس لنا
إمام المسلمین أما حاکم الشرع فهو کل مجتهد جامع للشرائط فال لبد وأن یکون المراد به المعصوم إال أن حکمه
بیوم العید ال یحتاج إلی التعبد لحصول العلم بإخباره فال مورد لهذه الکبری.
اعتبار العجز عن التفصی فی تحقق االکراه
قوله(قدس سره) :هل یعتبر فی موضوع االکراه أو حکمه عدم إمکان التفصی()312/3
قد اختار فی المکاسب عدم اعتبار التفصی بالتوریة لصدق االکراه عرفا وبُعد حمل االخبار وفتاوی االصحاب علی
صورة العجز عنها ألنه حمل علی الفرد النادر بل ال یمکن الحمل فی بعضها کروایة عمار 19فی قوله صلی لهال علیه
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ِ
ون أَ َّن َعل ِ لیاً علیه السالم قَا َل َعلَی مِ ْنبَ ِر الْکُوف َِة
اس یَ ْر ُو َ
یم َع ْن َه ُار َ
َع ْن َعل ِ ِّي بْنِ ِإبْ َراهِ َ
ون بْنِ ُم ْسلِم َع ْن َم ْس َع َد َة بْنِ َص َدقَ َة قَا َل ُقل ُْت ِألَب ِي َعبْ ِد لهال علیه السالم إِ َّن ال َّن َ
اس َعلَی َعل ِ ٍّي علیه السالم ثُ َّم قَا َل إِنَّ َما قَا َل إِنَّک ُْم
اس إِنَّک ُْم َستُ ْد َع ْو َن ِإلَی َسبِّي ف َُسبُّونِي ثُ َّم تُ ْد َع ْو َن ِإلَی الْبَ َر َاء ِة مِنِّي ف ََال تَبْ َر ُءوا ِمنِّي فَقَا َل َما أَکْثَ َر َما یَک ِْذ ُب ال َّن ُ
أَی َُّها ال َّن ُ
ل
ل أَ َرأَیْ َت ِإنِ اخْ تَ َار الْ َقتْ َ
ل َو َال تَبْ َر ُءوا مِنِّي فَقَا َل لَ ُه َّ
َستُ ْد َع ْو َن ِإلَی َسبِّي ف َُسبُّونِي ثُ َّم تُ ْد َع ْو َن إِلَی الْبَ َر َاء ِة مِنِّي َو إِنِّي ل ََعلَی ِدینِ ُم َح َّمد صلی لهال علیه وآله َو ل َْم یَ ُق ْ
السائ ِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َعلَی ِه َو ما لَ ُه إِ َّال ما مضَ ی َعلَی ِه َع َّمار بْ ُن یَ ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ال َع َّز َو َج َّ
ل َمکَّ َة َو قَلْبُ ُه ُمطْ َمئنِّ ب ْ ِ
ل فیه إِال َم ْن ُأکْر َِه َو
ُد َ
اسر َح ْی ُث َأک َْر َه ُه أَ ْه ُ
یمانِ فَأنْ َز َل له ُ
ِاإل َ
ُ
ْ
َ َ
ون الْبَ َر َاءة فَقَا َل َو لهال َما ذَل َ ْ َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ه
ه
ِ
ِ
َّ
ادوا .وسائلالشیعة ج
ك أ ْن تَ ُع َ
ود إ ْن َع ُ
ك َو أ َم َر َ
ال ُع ْذ َر َ
َال لَ ُه النب ُِّي صلی لال علیه وآله ع ْن َد َها یَا َع َّم ُار إ ْن َع ُ
قَلْبُ ُه ُمطْ َمئنٌّ ب ِْاإلِیمانِ (النحل  )106فَق َ
ادوا ف َُع ْد فَق َْد أنْ َز َل ل ُ
 16 :ص 226 :
وال نقاش إال فی مسعدة والتحقیق أنه ثقة ،قال السید الخوئی(قدس سره) فی رجاله :أن الشیخ ذکر في أصحاب الباقر علیه السالم أن مسعدة بن صدقة عامي
کما ذکر الکشي أنه بتري و لم یذکر عند ذکره في أصحاب الصادق علیه السالم أنه عامي کما لم یذکر ذلك في فهرسته و کذلك النجاشي و من ذلك یظهر أن
من هو من أصحاب الصادق علیه السالم مغایر لمن هو من أصحاب الباقر علیه السالم و البتري العامي هو األول دون الثاني الثقة الذي یروي عنه هارون بن مسلم.
و مما یؤکد ذلك أن النجاشي ذکر الثاني و قال :روى عن أبي عبد لهال و أبي الحسن علیهما السالم فإن اقتصاره علی ذلك یدل علی أنه لم یرو عن الباقر علیه
السالم.
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وآله وسلم" :وإن عادوا فعد" بداهة أنه لو کان جواز السب مشروطا بعدم إمکان التوریة للزم التنبیه علیه ال سیما
لمثل عمار الذی کان یکره ذلک شدیدا نعم ال وجوب لهذا التنبیه فی المقام 20إال أنه مقتضی الشفقة.
نعم لو قلنا بعدم صدق االکراه موضوعا مع إمکان التوریة فال یلزم الحمل علی الفرد النادر وإنما العام ال یشمل من
البدو إال الفرد النادر وهو ال محذور فیه کما هو واضح.
أما التفصی بغیرها فالعجز عنه معتبر فی صدق االکراه واستوجه الفرق بینهما بما اشتهر من أن االکراه یعنی لو
ألضره ومن المعلوم أن المراد من االمتناع هو االمتناع الظاهری وباعتقاد الجائر سواء
المکره مع اطالع الجائر
امتنع
َ
ل
امتنع واقعا أم ال وهذا المعنی ال یصدق مع إمکان التفصی بغیر التوریة ألن له االمتناع مع اطالعه بال ضرر ولکنه
یصدق مع إمکان التوریة ألنها امتناع واقعی ال ظاهری بعبارة أخری المعیار فی صدق االکراه أنه لو اطلع الجائر علی
امتناعه ألضره وهو صادق مع التفصی بالتوریة بخالف غیرها.

و یؤید هذا أن هارون بن مسلم روى عنه سعد بن عبد لهال المتوفی حدود ( )300و عبد لهال بن جعفر الحمیري الذي هو في طبقة سعد و یبعد روایتهما عن
أصحاب الباقر ع بواسطة واحدة و علیه فمن یروي عنه هارون بن مسلم یغایر من هو من أصحاب الباقر علیه السالم  -و لهال العالم.
 20ولعل الوجه فی ذلک أن ا لمورد من قبیل اإلرشاد إلی الموضوع مع غفلة المکلف عنه ال من قبیل اإلرشاد إلی الحکم لبعد فرض مثل عمار جاهال بوجوب
التوریة فی هذه الموارد(إرشاد الطالب  ) 246/2والحاصل أنه سواء قلنا بوجوب التوریة أو بعدمه یتم االستشهاد بإطالق هذه الروایة لنفی الوجوب.المقرر
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ثم إنه (قدس سره) بعد ذلک ذهب إلی التفصیل بین المحرمات والمعامالت وأن العجز عن التفصی مطلقا معتبر فی
تسویغ المحرمات بخالف المعامالت الن االکراه وإن کان مانعا عن صحتها إال أنها مشروطة بالرضا أیضا ومجرد إمکان
التفصی ال یکفی لصدق الرضا وطیب النفس.
هذا وقد أورد علیه بأمور :االول ما ادعاه من لزوم حمل االخبار علی الفرد النادر فقد أورد علیه السید الیزدی(قدس
یدعی التوریة فی
سره) بمنع الندرة لکثرة من ال یتمکن من التوریة لجهل بکیفیتها أو دهشة أو غفلة بل
غالب من ل
ُ
کالمه قد أتی بکذبتین والسر فی ذلک أن التوریة یحتاج إلی دقة النظر وصفاء الفکر ویضاف إلی ذلک أن کثیرا من
یوری.
الناس ال یحتمل عدم انعقاد العقد بالتوریة ویری أنه یؤثر ولو مع التوریة فال ل
سب النبی صلی لهال علیه وآله وسلم
أما قضیة عمار فالوجه فی عدم التنبیه علی التوریة عدم إمکانها لحرمة إظهار ل
فی حالة االختیار ولو مع عدم قصد المعنی وبداعی الهزل ألنه مصداق للهتک ولهذا قد استوحش منه عمار فسأل
یور فقد سب ولو وری فقد کذب ألن
عن حکمه بل الصحیح أن المقام من قبیل الدوران بین المحذورین فإنه لو لم ل
الکذب هو إظهار خالف الواقع ولو مع عدم قصد المعنی فال مجال للتوریة فی االخباریات وإال للزم لغویة حرمة
الکذب فیبقی احتمال اعتبار التفصی بالتوریة فی االنشائیات من العقود واالیقاعات اللهم إال أن یقال بأنه لو وری
یور فقد ارتکب ثالثة حرمات إضهار السب وقصده والکذب
فقد ارتکب حرامین إظهار السب والکذب أما لو لم ل
فمقتضی الشفقة التنبیه علی أقل الضررین ،قال السید (قدس سره) :یمکن أن یکون وجه عدم اإلشارة فی االخبار
إلی اعتبار عدم إمکان التفصی بالتوریة ،عدم خروجه عن الکذب بالتوریة فال یکون مفیدة و هذا بخالف التوریة في
التبري عن
عمار ل
عما في ل
قضیة ل
العتق و الطالق و البیع و نحوها و من ذلك یظهر الجواب ل
فإن ما أرادوا منه کان هو ل
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السب في کونه حراما و إن لم یکن ذلك بقلبه فالتوریة غیر نافعة فیه إذ المناط فیه هو اللفظ
رسول لهال و هو مثل
ل
فإن المدار فیه علی الهتك و
الدال کما في
السب إذ التکللم به حرام و إن لم یکن قاصدا بل و لو کان قصده المدح ل
ل
ل
بمجرد الکالم سواء کان قاصدا أم ال.
هو حاصل
ل

21

هذا وال یبعد صحة ما اختاره السید(قدس سره) فی معنی الکذب لصدقه عرفا ولو مع عدم القصد والشاهد علیه ما
کان یقوله شیخنا االستاذ(قدس سره) من أن الکذب وإن کان هو إظهار الخالف مع القصد إال أن التوریة حرام علی
أهل العلم ألن الناس ال یفرقون بینهما! فإنه شاهد علی أن العرف ال یعتبر القصد فی صدق الکذب ،نعم قد یکون
الکالم ظاهرا في بیان مراد المتکلم،و لکن المخاطب لغباوته و قصور فهمه ال یلتفت الیه،و ال ریب أن مثل ذلك
خارج عن حدود التوریة موضوعا .کما صرح به السید الخوئی(قدس سره) ومثل لذلک بما نقل عن بعض األجلة أن
ل غیر مستحق لذلك فالقی السبحة من
شخصا اقترح علیه أن یعطیه شیئا من الدراهم و کان المسؤول یرى السائ َ

 21الحاشیة  122/1وال یخفی أن حاصل ما اختاره السید(قدس سره) هو التفصیل بین الکذب وغیره وأنه ال یعتبر عدم التوریة فی صحة االول بخالف الثانی ،قال:
التفصي و ال فرق بین التوریة و نحوها لکن ال باإلمکان العقلي بل یکفي عدم اإلمکان العرفي و هو مختلف بال لنسبة إلی األفعال و
التحقیق اعتبار عدم إمکان
ل
أن األخبار مطلقة و ال إشارة فیها إلی التوریة و
المقامات کما ال یخفی فإمکان
یضر بصدقه و دعوى ل
ل
التفصي بما یشق علیه أو یکون معدودا من الحیل البعیدة ال ل
أن المذکور في األخبار
مع
ذلك
نحو
و
الحلف
و
الکذب
إلی
سبة
ن
بال
خصوصا
ذلك
إلی
اإلکراه
حین
المکره
الشخص
التفات
عدم
الغالب
بأن ذلك
ل
غیرها مدفوعة ل
ل
بمجرد صدوره منه فیقصده و لیس
أن الواقع منه سبب في الواقع
أن المکره
یتخیل ل
حکم اإلکراه علی العتق و الطل الق مع قطع النظر عن هذا الحکم و معلوم ل
ل
ل
إن العالم بکون الطل الق اإلکراهي لیس بصحیح ال یکون مکرها علیه ألنه حینئذ ال
ملتفتا إلی أنه لم یکن قاصدا أو راضیا ال یکون صحیحا و لذا یمکن أن یقال ل
أن التوریة ال یخرج الکالم
أخباره
إطالق
في
الوجه
إن
یقال
أن
فیمکن
فیه
ا
أم
و
الکذب
یقصد وقوعه في الخارج و لو قصده یکون صحیحا فتأمل هذا في غیر مثل
ل
ل
ل
لغویة تحریم الکذب إلمکان
عن الکذب ل
ألن مداره علی إظهار خالف الواقع سواء کان قاصدا أم ال فإلقاء الکالم الظل اهر في خالف الواقع إلراءته کذب کیف و لإال لزم ل
التوریة في جمیع المقامات فیحصل مقصوده من الکذب و ال یکون حراما فتدبلر الحاشیة 122/1

25

یده علی األرض و قال :و لهال ان یدي خالیة ،و تخیل السائل من کالمه أنه غیر متمکن من إعطاء سؤله و قضاء
حاجته.22
أما اعتبار عدم إمکان التوریة فی صدق االکراه فی المعامالت فاالنصاف وفاقا للشیخ االعظم عدمه لبعد حمل
المطلقات علی صورة العجر عنها کیف وال یستشم من روایة اعتباره ال یقال إن صدق االکراه مع إمکان التوریة إنما
هو مبنی علی التسامح ألنا نقول لو سلمنا ذلک أیضا فیتشکل فی المقام إطالق مقامی لغفلة الکل أو الجل عن هذا
القید فال لبد من التنبیه علیه فإنه مما یغفل عنه العامة ویغنینا عن ذلک أیضا ذهاب الجل لوال الکل إلی عدم االعتبار
.
الثانی :ما استوجه به الفرق بین التوریة وغیرها فقد أورد علیه االعالم بما لو أکره أحد علی شرب الخمر مع تمکنه
من هراقته علی جیبه فإن من الواضح حرمة الشرب علیه مع أن مقتضی الفرق هو جواز الشرب ألنه لو اطلع المکره
علی اهراقه ألضره ومن المعلوم أن التوریة کما تجري في األقوال تجري في األفعال أیضا.23
هذا وقد ذکر المحقق الشهیدی(قدس سره) وجهین آخرین للفرق بین التوریة وغیرها فی المعامالت:

 22مصباح الفقاهة 301/3
 23مصباح الفقاهة  306/3ویمکن أن یقال إن ذاک المعیار إنما هو فی صدق االکراه عرفا فی المعامالت ال فی المحرمات .المقرر
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الوجه االول :إن التوریة ال یجدی لصدق االکراه علی االبراز الذی هو جزء العلة فی تحقق العقد فإذا انتفی الجزء
بمقتضی حدیث الرفع انتفی الکل وهذا بخالف التفصی بغیر التوریة فإنه مع إمکانه فال إکراه علی العقد وال علی
جزئه ،ثم أورد علیه بأن الزم ذلک هو الحکم بالبطالن فیما لو أکره علی العقد الجامع بین الصحیح والفاسد ألن
االکراه علی االبراز ولو قصد العقد الصحیح ولکن المشهور الحکم بالصحة ،قال(قدس سره) :و قد یقال في وجه الفرق
مقدمة
إن أصل البیع مع عدم العجز عن التلوریة و إن کان غیر مکره علیه إذ ال لبد في صدقه علیه عدم االختیار في ل
ل
مقدماته(بمعنی أن صدق االختیار ال یتوقف علی کون الفعل اختیاریا بجمیع أجزائه ومقدماته بل یکفی اختیاریة
من ل
واحد منها ولذا یقال أنه لو اشترک االثنین فی رسم الصورة فمن یکملها فعل حراما لصدق رسم الصورة الکاملة عن
السبب مکره علیه فإذا
اختیار علی فعله) اللتي منها القصد إلی وقوعه في
اإلنشائیات لإال ل
ل
أن الللفظ اللذي هو جزء ل
أن البیع اللذي یترتلب
ارتفع أثره ألجل اإلکراه خرج هذا الللفظ عن أن یصلح للتلأثیر في ال لنقل و االنتقال و الحاصل ل
مقدماته المستندة إلی البائع اختیاریلا غیر مکره علیه في واحد
علیه األثر في نظر ل
الشارع ما یکون بجمیع أجزائه و ل
منها.
الصحیح و الفاسد
بالص لحة فیما لو أکره علی
ل
األعم من ل
و یتلجه علیه لو کان نظرهم إلی هذا لما کان وجه لحکمهم ل
األول حیث إنله لیس مکرها علی قصد خصوص ذلك و لک لنه مکره علی إیجاد لفظ بعت اللذي تلفلظ به إلیقاع
و اختار ل
مقدماته عکس ما
أن المناط في رفع األثر کون الفعل مکرها علیه بجمیع أجزاء أسبابه و ل
الصحیح فیعلم من هذا ل
ل
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تقدم في وجه الفرق و الزمه عدم ارتفاع األثر مع التلمکلن من التلوریة لعدم کون القصد إلی الوقوع اللذي هو من
ل
إکراهیا معه.
المقدمات
جملة
ل
ل

24

فصي بالتلوریة و بعدمه مع القدرة علی
الوجه الثانی :ل
أن العرف یحکمون بتحقلق موضوع اإلکراه عند القدرة علی التل ل
فصي بغیرها و المتبع فهمهم.
التل ل
الصدق فإن تسامح العرف إنما یقبل
و أورد علیه بعد تسلیم الفرق ل
بأن العرف یتبع في مدالیل األلفاظ ال في تعیین ل
فی المفاهیم ال فی المصادیق مثال إن مفهوم الدم عرفا هو ما له جرم فإنهم ال یرون لون الدم دما وإن کان اللون
بالدقة العقلیة أیضا جسما فهذا التسامح حجة بخالف التسامح فی تطبیق النصاب علی ما نقص عن حده بقلیل فإنه
حد النصاب هو خمسة کیلو غرام مثال و المقام من قبیل الثانی إذ لیس
ال حجیة فیه بعد إحراز أن المفهوم من ل
الشيء و اإلجبار علیه و بعد تعیین معناه
تقدم أنله لغة و عرفا عبارة عن الحمل علی ل
في مفهوم اإلکراه إجمال لما ل
فهمهم ال
لو کان شيء في نظر العرف مصداقا له و نحن نعلم بعدم صدق المفهوم علیه لخطل أناهم في فهمهم و ُ
ألن موضوعها اإلکراه و نعلم بعدم تحقلقه في المقام.اه
الروایة علیه ل
یوجب تنزیل ل

25

هذا وقد یفصل فی التسامح فی التطبیق بین ما لو اعترف العرف بتسامحه فال یکون حجة وبین ما ال یعترف به ولو
بعد االلتفات فهو حجة هذا ولکن الصحیح هو أن المصداق کالمفهوم إنما هو بید العرف وال غیر فلو حکم بمصداقیة

 24ویمکن الجواب عن النقض بأن هذا االبراز اختیاری عرفا بخالف ما لو أکرهه علی عقد واحد صحیح .المقرر
 25هدایة الطالب 258/2
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شیء لمفهوم لکان متبعا ولو کان بسبب التسامح وملتفتا إلیه غایة االمر أنه لو تسامح فی مورد بحیث لو سئل عن
ذلک العترف بأنه لیس مصداقا للحکم لما کان حجة ال ألنه ملتفت إلی التسامح بل ألنه فی الحقیقة ال یراه مصداقا
لما أخذ فی الخطاب کما فی مثال النصاب فإنه لو سألت العرف بعد حکمه بأن ما لم یبلغ إلی الخمسة یقال له
خمسة ،هل تعترف بأنه مصداق للنصاب ألجاب بالنفی.
التفصي()317/3
إن ما ذکرنا من اعتبار العجز عن
ثم ل
قوله(قدس سره) :ل
ل
ال یخفی أنه لم یتم لنا دلیل علی اشتراط طیب النفس فی صحة العقود وفاقا إلرشاد الطالب

26

ومصباح الفقاهة بل

لوال الدلیل الخاص وهو قیام السیرة القطعیة 27علی بطالن معامالت المکره لقلنا بصحتها کالمضطر ،أما آیة التجارة
فلو سلمنا فقدان الرضا فی معاملة المکره وأنه لیس کالمضطر فیحتمل فیها أن یکون "عن تراض" خبرا بعد خبر.
أما قوله (علیه السالم)" :ال یحل مال امرء مسلم إال بطیبة نفسه" فیعارضه قوله (علیه السالم)" :ال یجوز ألحد أن
یتصرف فی مال غیره إال بإذنه" فیجمع بینهما بکلمة أو کما حقق فی محله من علم االصول ولذا یقال بجواز التصرف
فیما أنشأ المالک االذن فیه ولو کان عن حیاء وبال رضایة باطنیة.

 26إرشاد الطالب 232/2
 27المانعة عن انعقاد االطالق فی أدلة إمضاء المعامالت .المقرر
 28إرشاد الطالب 243/2
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أما مطلقات الطالق فهی واردة لبیان عدم وقوع الطالق من دون القصد کما هو الظاهر منها وأما مقابلة الجبر واالکراه
فی روایة ابن سنان فال دخل له بالمقام بداهة أن المراد أشدیة الجبر من االکراه ال أن االکراه هو مجرد عدم طیب
وب َع ْن ُح َم ْی ِد بْ ِن ِزیَاد َع ِن ابْ ِن َس َم َاع َة َع ْن ُعبَ ْی ِس بْ ِن ِه َشام َو َصالِح ِ بْ ِن خَ الِد
النفس ،أما روایة الطالقُ :م َح َّم ُد بْ ُن یَ ْع ُق َ
َج ِمیعاً َع ْن َم ْن ُصو ِر بْ ِن یُونُ َس قَا َلَ :س َأل ُْت ال َْعبْ َد الصَّ ال ِ َح علیه السالم َو ُه َو بِال ُْع َریْ ِ
ك ِإنِّي تَ َزو َّْج ُت
ض فَ ُقل ُْت لَ ُه ُج ِعل ُْت ِف َدا َ
َان لِي ِم َن ال َْم ْر َأ ِة َولَد ف ََر َج ْع ُت ِإلَی بَغ َْدا َد فَطَ لَّ ْقتُ َها َو ِاح َد ًة ثُ َّم
ْام َر َأ ًة َو کَان َْت تُ ِحبُّنِي فَتَ َزو َّْج ُت َعل َْی َها ابْ َن َة خَ الِي َو ق َْد ک َ
ید َسفَ ِري َهذَا َحتَّی ِإذَا کُ ْن ُت بِالْکُوف َِة َأ َر ْد ُت ال َّنظَ َر ِإلَی
َر َاج ْعتُ َها ثُ َّم طَ لَّ ْقتُ َها الث َّان ِ َی َة ثُ َّم َر َاج ْعتُ َها ثُ َّم خَ َر ْج ُت ِم ْن ِع ْن ِد َها ُأ ِر ُ
ال َأبداً َحتَّی تُطَ لِّ َق ف َُالنَ َة فَ ُقل ُْت َوی َحکُ ْم َو له ِ
ِ
ال َما لِي ِإلَی طَ َال ِق َها ِم ْن
ابْ َن ِة خَ الِي فَقَال َْت ُأخْ تِي َو خَ الَتِي َال ت َ ْن ُظ ْر ِإل َْی َها َو له َ
ْ
ك ِإلَی طَ َال ِق َها ِم ْن َسبِیل فَ ُقل ُْت ِإن َّ ُه کَان َْت لِي ِم ْن َها ابْ َنة َو کَان َْت بِبَغ َْدا َدَ -و کَان َْت
ك ل َْی َس لَ َ
َسبِیل .فَقَا َل لِي ُه َو َما شَ ْأنُ َ
ك ب ِ َأربع فَ َأبوا َعل ََّي ِإ َّال تَطْ لِیق ََها ث ََالثاً َو َال َو له ِ
ل َو َال
َه ِذ ِه بِالْکُوف َِة َو خَ َر ْج ُت ِم ْن ِع ْن ِد َها قَبْ َ
ال ُجعِل ُْت ِف َدا َ
ك َما َأ َر ْد ُت ا له َ
ل ذَل ِ َ ْ َ َ ْ
َأر ْد ُت ِإ َّال َأ ْن ُأ َدا ِریَ ُه ْم َع ْن نَف ِ
ك ف ََمک ََث طَ ِو ًیال ُمطْ ِرقاً ثُ َّم َرف ََع َرأْ َس ُه َو ُه َو ُمتَبَ ِّسم فَقَا َل َأ َّما
ْسي َو ق َِد ْامت َ َأل َ قَ ْلبِي ِم ْن ذَل ِ َ
َ
ك َو بی َن له ِ
ك 29.ولکن نفی البأس فیها ال یالزم بطالن
ك ِإلَی ُّ
السلْطَ انِ َأبَان ََها ِم ْن َ
ال فَل َْی َس ب ِ َش ْيء َو ل َِک ْن ِإ ْن ق ََّد ُمو َ
بَ ْی َن َ َ ْ
الطالق بمجرد عدم طیب النفس فلعله فی المقام من جهة بطالن الطالق الثالث 30عندنا خالفا للعامة فإن ظاهر
قوله "إال تطلیقها ثالثا" هو الطالق الثالث ال الطالق مرة ثالثة.

 29الوسائل 87/22
 30وفیه أنه یتم لو قلنا ببطالن الطالق الثالث ال أنه یقع واحدا .المقرر

30

قوله(قدس سره) ولو لوحظ ما هو المناط()319/3
نود فقدان السیارات المکشوفة فی أیام
فإنه قد یکره االنسان علی ما یطیب نفسه کما لو هدده بالجماع ولذا کنا ل
الحج لنکون مضطرا  -إال أنه انکشف لنا بعد ذلک أنها شعار للشیعة وأنه ال لبد من االصرار علی بقاءها حتی لو أرادوا
منعها  -ولهذا یقال إن جعل الغیر مضطرا بحق ال محذور فیه ولعله یطیب نفسه بهذا االضطرار کما أنا قد احتطنا
أشد االحتیاط لعمل النحر ومکانه لیصح حجنا أما الوالدة فقد نحرنا عنها بال احتیاط ألنها کانت مضطرة فلم یکن
من الواجب علینا تمکینها.
المسألة االولی :فی االکراه علی الجامع
إذا أکرهه علی الجامع کیف نلتزم بارتفاع حکم الفرد؟
أجاب عنه السید الخوئی(قدس سره) بأن الجامع مکره علیه والفرد مضطر إلیه ورفع حکم االضطرار ال محذور فیه
ما لم یکن علی خالف االمتنان.
وفیه أوال أن االضطرار أیضا ال یکون إال بقدر الجامع ال بخصوص الفرد إلمکان ترکه إلی البدل فإن کان االضطرار
ساریا من الجامع إلی الفرد لکان االکراه مثله فال حاجة لهذه المحاولة وثانیا :ال نسلم ورود حدیث الرفع مورد االمتنان
غایته أن االمتنان فیه حکمة ال علة ولو سلم فمن اضطر إلی بیع داره لشفاء ولده فمقتضی االمتنان علیه هو صحة
البیع إلی قضاء الحاجة وبطالنه بعد ذلک – إذا لم یکن هذه الکیفیة علی خالف االمتنان علی المشتری  -ال صحة

31

البیع مطلقا وهذا شاهد علی أن االمتنان لیس علة کیف وقد یکون رفع حکم المکره علیه علی خالف االمتنان کما
لو أکره علی بیع داره فباعها ثم انکشف سقوطها عن المالیة بسبب حکم البلدیة.
الجواب الثانی :ما قاله شیخنا االستاذ التبریزی(قدس سره) من أن الرفع یقابل الوضع فکما أن وضع الحکم فی صورة
االکراه علی الجامع بالوضع علی االفراد فکذلک الرفع.
وفیه أنه لو قلنا یعدم سرایة رفع حکم الجامع إلی االفراد فلیکن الوضع کذلک.
الجواب الثالث :وهو الحق الذی أشار إلیه الشیخ االعظم(قدس سره) من صدق المکره علیه علی کل واحد من االفراد
عرفا وهذا المقدار کاف لصدق العمومات فاالکراه علی الجامع یساوق االکراه علی کل فرد مشروطا بترک عدله.
إن قلت :کیف ال یجری هذا البیان فی متعلق التکلیف فإنهم التزموا بحرمة إتیان الصالة بقصد تعلق االمر بخصوص
هذا الفرد بحجة أن االمر قد تعلق بالجامع ال بالفرد.

32

قلت :أوال فرق بین الموضوع وهو ما یفرض وجوده والمتعلق وهو ما یجب إیجاده فال لبد من فعلیة الحکم قبل تحقق
المتعلق لیکون داعیا علی االمتثال فال یمکن القول فیه إال بتعلق االمر بالجامع بغرض إیجاده وهذا بخالف الموضوع
فإنه یفرض وجوده فیتوقف فعلیة الحکم علی تحقق الموضوع خارجا.

31

وثانیا :الحق سرایة الحکم من العنوان إلی المعنون حتی فی المتعلق ولهذا ال یقبل العرف عدم وجوب هذه الصالة
بل لو سئل عن الواجب ألجاب بأنه واحد من هذه االفراد الطولیة والشاهد علی ذلک أیضا ما نری من ذهابهم إلی
جواز البدار باستصحاب عدم القدرة علی هذه االفراد الطولیة مع أنه ال یثبت العجز عن المتعلق وهو الجامع فأجابوا
بأن المتعلق وإن کان هو صرف الوجود إال أنه عین االفراد!.
المسألة الثانیة :االکراه علی الحرام أو الضرر
لو أکره علی شرب الخمر أو إعطاء الملیون فقد التزم غیر واحد بجواز الشرب لحدیث الرفع و ال ضرر أما لو أکره علی
شرب الخمر أو بیع داره فقد التزموا بحرمة الشرب إلمکان التفصی بالبیع بال ضرر ألن مقتضی حدیث الرفع بطالنه
فال یتضرر المالک فال یکون ترک الشرب ضرریا فیدور أمره بین الحرام والمباح ال بین الحرام والضرر اللهم إال أن ال
یقبل المک ِره إال النقل الخارجی.

 31وفیه أن المکره علیه موضوع لحکم الرفع و متعلق بالنسبة إلی االکراه فیلزم تحقق هذا المتعلق حتی یرفع حکمه والمفروض أن متعلق االکراه هو الجامع دون
الفرد فیکون المرفوع حکم الجامع أیضا ال حکم الفرد .المقرر

33

هذا ویمکن أن یقال إن هذا البیان مصادرة واضحة ألن مرجعه إلی أن حدیث الرفع بما أنه یشمل البیع ویحکم
ببطالنه فال یشمل الشرب! لماذا؟ ألنه یشمل البیع ویمکن التفصی عن الشرب بالبیع! کیف و یمکن العکس والقول
بأن حدیث الرفع بما أنه یشمل الشرب لکونه ضرریا أو مکره علیه فال یشمل البیع.

32

المسألة الثالثة  :فی إکراه أحد الشخصین
لو أکره أحد الشخصین علی شرب الخمر فإن علم أحدهما بأن اآلخر ال یبالی أو یفعل المکره علیه لشدة جبنه فال
یجوز له إلمکان التفصی لکن هل یجوز ألحدهما طلب إتیان المکره علیه من اآلخر أو إجباره علیه؟ وعلی تقدیر
الجواز فهل یجب ذلک علیه أم ال؟ مقتضی القواعد جوازه ووجوبه لدوران أمره بین الحرام والمباح فإن إکراه الغیر
فی ما نحن فیه ال محذور فیه ولو سلم فهو أقل محذورا لکنه مع ذلک مشکل لکونه علی خالف ارتکاز المتشرعة
نعم قد أفتی السید الخوئی(قدس سره) فیما لو خیره المکره بین قتل النفس أو قتل الغیر بأنه یجوز له قتل الغیر
لوقوع التزاحم بال مرجح فی البین 33وال ینافیه قوله علیه السالم إذا بلغت الدم فال تقیة فإن المراد وجوب التقیة ما
أی فالمقام من هذا القبیل لدوران
دام یحفظ به النفس أما لو علم المکره بأنه یقتل سواء اتقی أم ال فال تقیة .وعلی ٍّ
االمر بین وقوع الحرام بیده أو بید الغیر.

 32وفیه أن الکالم فی لزوم ترجیح ما فیه مؤونة زائدة ومرجعه إلی انحالل العلم االجمالی فلو أکرهه علی الکذب أو البهتان فحدیث الرفع یشمل رفع حکم االقل
محذورا وهو الکذب قطعا فیبقی الزائد علی حرمته وهکذا الکالم فی المثال نعم لو أکرهه علی المتساویین فااللتزام بلزوم إتیان أحدهما بالخصوص ال وجه له
فیکون کل منهما مکره علیه .المقرر
 33الموسوعة  14/ 42لکنه ذکر خالفه فی مصباح الفقاهة 454/1

34

المسألة الرابعة :فی االکراه علی االفراد الطولیة
لو أکرهه علی االفراد الطولیة کما لو قال یلزمک شرب خمر من اآلن إلی اللیل وإال أقتلک فهل یجوز له البدار أم
ال؟ ال ریب فی أنه لو علم إمکان التفصی آخر الوقت فال یجوز له الشرب کما أنه لو علم أنه لو لم یشرب االن ال
شرب واحد من هذه االفراد
یتمکن من الشرب آخر الوقت فیجب علیه البدار وإنما الکالم فیما لو علم بأنه یجب علیه
ُ
الطولیة فهل یجوز له البدار أم ال؟
ذهب السید الخوئی(قدس سره) إلی عدمه ألن المکره علیه خصوص الفرد االخیر 34ولهذا قال أنه لو دار االمر بین
صیام النصف االول من شهر رمضان أو النصف اآلخر یجب علیه صیام االول ألن وجوبه فعلی بال مانع 35فلو ترکه
إلی البدل یعاقب کما أنه لو ترکهما معا یستحق عقابین کما هو الحال فی جمیع موارد الترتب
ل وهو متین لو کان التکلیف فی جمیع
وقد یقال بأنه مخیر فیجوز البدار بال مرجح لصدق المکره علیه علی الک ل
االفراد فعلیا کما فی مثال الصوم فإنه یجب علی کل مکلف صیام الشهر بدخوله وال یتوقف وجوب صیام کل یوم
علی دخول لیله  -أخذا بظاهر قوله تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه أی فلیصم الشهر ال فلیصم غده وإذا بقی
إلی الغد فلیصم ما بعده وهکذا -کما حققنا فی االصول من أن مجرد االسبقیة زمانا ال یوجب الترجیح.

 34مصباح الفقاهة 315/3
 35الموسوعة 173/9

35

أما لو کان المتأخر واجبا مشروطا ال معلقا فمقتضی القاعدة امتثال المتقدم لفعلیة وجوبه بخالف االخر فإنه غیر
واجب مطلقا أما االن فلمکان الشرط وأما فی ظرفه فلمکان العجز ولهذا یقال بجواز النوم قبل طلوع الفجر ولو کان
عالما بعدم االنتباه بخالف النوم بعد الطلوع کما أنه لو نام قبل الغروب ولو مع قصد صیام الیوم االول من الشهر
المبارک فاستیقظ الیلة الثانیة یجب علیه القضاء بخالف من نام قاصدا بعد ثبوت الهالل ودخول الشهر.
بعبارة أخری یدور االمر بین تفویت مالک الواجب الفعلی وارتفاع موضوع الواجب المعلق ونظیر ذلک تقدیم المشروط
بالقدرة العقلیة علی المشروط بالقدرة الشرعیة فإنه بتقدیم االول یلزم فوت الثانی بال تفویت بخالف العکس.

36

هذا ولکن االنصاف أن هذا التفصیل خالف ارتکاز المتشرعة لصدق المکره علیه علی جمیع االفراد من دون فرق بین
فعلیة حکم واحد منها وعدمه.
ثم ال یخفی أنه ال لبد فی الواجبات من تحقق الموضوع خارجا حتی یکون الوجوب فعلیا إال أنه قد وقع الخالف فی
المحرمات ،فهل یتوقف فعلیة حرمة شرب الخمر مثال علی تحقق الخمر فی الخارج أم أنها فعلیة بمجرد فرض
وجوده؟ فعلی الثانی یکون الحکم فی المقام فعلیا فی جمیع االفراد الطولیة .کما أنه تظهر ثمرة هذا النزاع فی
استحقاق العقاب علی إتیان المقدمات فإن غرس الشجر بقصد الخمر مقدمة للحرام الفعلی فیستحق العقاب علیه

 36البحوث فی االصول  69/7هذا ولقائل أن یقول ال نحرز ثبوت المالک فی الحرام الفعلی أعنی الفرد االول من شرب الخمر ألنه مکره علیه بشرط ترک سائر
االفراد وهذا بخالف المشروط بالقدرة العقلیة فإنه محرز المالک ولو مع االشتغال بعدله کما هو الحال فی جمیع موارد الترتب .المقرر

36

ولو من باب التجری (ولو کان معفوا) علی القول الثانی بخالف القول االول ألنه لیس فیه غیر إیجاد الموضوع للحرام
وهو ال حرمة فیه کما أنه ال یجب إیجاد موضوع الوجوب کما سبق أمثلته والتفصیل فی محله.
المسألة الخامسة :فی إکراه العاقد دون المالک
لو أکره العاقد الوکیل عن المالک علی العقد دون المالک فقد ذهب المصنف (قدس سره) إلی صحته ألن اإلکراه
إنما یرفع االثر الثابت لوال االکراه واالثر التکلیفی والوضعی فی المقام إنما یتوجه إلی المالک وهو راض دون العاقد

37

فال مجال لجریان حدیث الرفع فی نفس العقد ودعوی االطالق فی حدیث الرفع وأنه یرفع االثر عن المکره علیه
للمکره أو لغیره 38،مردودة نقضا بما لو أکره علی الزنا فإنه ال یرفع الحرمة عن االخر الذی طاب نفسه
سواء کان االثر
َ
بالفحشاء.

39

 37نعم لو فرض له ترتب االثر بمثل النذر ،فیرفع بحدیث الرفع .المقرر
صحة الهبة في ما لو
أن المرفوع هو الحکم اللذي علیه ال الحکم اللذي له ألنله المناسب لالمتنان ففیه ل
 38قال السید (قدس سره) فی الحاشیة :إن أراد ل
أن الزمه ل
أن تمللکه للمال قهرا علیه مخالف لغرضه فیکون
ل ما کان من هذا القبیل و دعوى ل
فإن ذلك نافع له ال ضرر علیه إذا کانت بال عوض و هکذا في ک ل
أکره علی قبولها ل
فإن صدور إطالق زوجة الغیر أو تملیك ماله عنه قد یکون منافیا لغرضه فال لبد أن
بأن مثل هذا في المقام أیضا موجود ل
مما علیه ال محالة مدفوعة ل
بهذا االعتبار ل
مجرد کونه منافیا لغرضه کاف في ذلك فإکراهه علی
بل
علیه
ضررا
اإلکراهي
الفعل
أثر
یکون
أن
یلزم
ال
له
ن
فإ
التحقیق
هو
هذا
و
اإلکراه
رفع
بمقتضی
یرتفع أثره
ل
الرفع و
مما علیه مح ل
طالق زوجة الغیر أو بیع ماله أو نحو ذلك ال لبد أن یکون مرفوعا أیضا هذا مع ل
أن دعوى لزوم کون األثر ل
ل منع إذ یمکن دعوى إطالق دلیل ل
أن المرفوع هو األثر المتعللق به و أثر الطالق في الفرض لیس متعللقا به بخالف اإلکراه علی قبول الهبة ففیه منع ذلك و ال دلیل علی هذا التقیید بل
إن أراد ل
مقتضی االمتنان أن ال یکون الفعل اإلکراهي مؤثرا إذا کان األثر مخالفا لغرضه سواء تعللق به أو بغیره فإن قلت سللمنا ذلك لکن یمکن تتمیم المطلب بوجه آخر
الزوج الموکللین و کونها مرفوع
حیثیة تکون فعال للمکره و من
حیثیتان فمن
الصادرة من المکره لها
و هو أن یقال ل
حیثیة أخرى تکون فعال للمالك أو ل
إن المعاملة ل
ل
ل
ل
األثر من الجهة األولی ال ینافي کونها مؤثرة من الثانیة و الحاصل أنلها من حیث إنلها مکره علیها غیر مؤثرة و من حیث إنلها مرضي بها و هو من جهة کونها صادرة
إن العاقد آلة له و بمنزلة لسانه و إذا کان مکرها
أن الجهة الثانیة تابعة لألولی إذ کونهما فعال للموکلل من حیث ل
أن لهما جهتین لإال ل
عن الموکلل مؤثرة قلت سللمنا ل
و حکم بعدم األثر لها بهذا اللحاظ فیبطل کونه آلة و لسانا للموکلل و هذا واضح.اه الحاشیة 124/1
 39وحال بأن االکراه ورفع آثاره انحاللی والتفکیک فی التعبدیات فوق حد االحصاء .المقرر

37

وری ،قلت :مفروض الکالم صحة العقد من جمیع الجهات ولو سلم یرد علیه
إن قلت :کیف یحرز قصد العاقد فلعله ل
المکره بلحوق الرضا مع جریان احتمال عدم تحقق العقد أصال لعدم قصده له أیضا 40وحال
نقضا صحة بیع المالک
َ
بجریان أصالة القصد فی سیرة العقالء فی بیع المکره والشاهد علیه تصحیح العقد بلحوق الرضا.
المکره
إال أنه یمکن أن یقال بأن الجاری عندهم فی هذا المقام هو أصالة عدم الغفلة  -والمفروض فی المقام أن
َ
ملتفت غیر غافل -ال أصالة تعلق القصد بإیجاد البیع جدا ال بداعی رفع االکراه.

41

المسألة السادسة :فی اختالف فعل المكره عن مصب اإلكراه
انصب علیه اإلکراه فاالختالف قد یکون بالزیادة و اخرى بالنقیصة
عما
قال فی فقه العقود :لو اختلف ما فعله
ل
المکره ل
َ
و ثالثة بالتباین:
لأما االختالف بالزیادة فمن قبیل ما لو أکرهه علی بیع أحد الفرسین فباعهما معا و الذي یبدو للذهن في لأول وهلة
المعین هو
هو التفصیل بین ما لو أکرهه علی بیع فرس معین فأضاف إلیه اآلخر فعندئذ یکون بیع ذاك الفرس
ل

المکره هو نفس رضایته الالحقة .المقرر
 40یمکن الجواب عنه بأن الکاشف عن قصد هذا
َ
اختیاریا في مقابل االضطرار بمعنی مثل حرکة
أن المناط في ظهور القصد کون الفعل
 41قال السید(قدس سره) :قوله مع أنه یمکن إجراء إلخ أقول و ذلك بدعوى ل
ل
الشرب ال أنله وقع منه بال قصد فکذا إذا تکللم بکالم إکراها یحمل
المرتعش أ ال ترى أنله لو أکرهه علی شرب الماء فشرب بحمل ذلك منه علی کونه قاصدا إلی ل
فإن فیه ال یمکنه أن ال یقصد إذا کان ملتفتا غیر غافل بخالف المقام فإنله یمکن
علی کونه قاصدا لمضمونه لإال أن یقال فرق بین مثل ذلك ل
الشرب و ما نحن فیه ل
أن ال یقصد المعنی علی فرض عدم الغفلة أیضا و بعبارة أخرى الجاري في مثال الشرب أصالة عدم الغفلة و لإال فالقصد علی فرض االلتفات معلوم لعدم إمکان
عدمه و المقصود في المقام إجراء أصالة القصد و ال ینفع إجراء أصالة عدم الغفلة و لعلله إلی هذا أشار بقوله فتأمل .الحاشیة 124/1

38

الباطل و بیع الفرس اآلخر هو الصحیح و ما لو اکرهه علی بیع أحد الفرسین فباعهما معا و عندئذ تارة یفترض
ألناإلکراه قد انتهی
األول هو الباطل ألنله الذي رفع به اإلکراه و البیع الثاني هو الصحیح ل
بیعهما بالتدریج فالبیع ل
األول.اه
بسبب البیع ل

42

المکره فی تعیین ما قصده لإلکراه لکنه ممنوع ،لوضوح ارتفاع االکراه
هذا واحتمل المصنف(قدس سره) الرجوع إلی
َ
بالبیع االول فال مجال الدعاء االکراه فی الثانی.

43

و اخرى یفرض بیعهما في آن واحد فههنا أقوال:
القول االول :صحتهما معا بتقریبین:
المتعین
التقریب االول :ما هو ظاهر المکاسب من أن ما وقع خالف ما اکره علیه ،قال السید الیزدی(قدس سره):
ل
ألن بیعهما معا دفعة مع کون اإلکراه علی أحدهما یکشف عن کون البائع راضیا ببیع
الحکم بصحة الجمیع و ذلك ل

 42فقه العقود 50/2
43
األول لحصول مقصده به فال وجه لکون
قال السید(قدس سره):ال وجه لهذا االحتمال إذ من المعلوم أنه یرتفع عنه لسان المکره و یندفع عنه ضرره بالبیع ل
ألن إلزام المکره و إن
األول أیضا صحیحا ل
الرضا یکون ل
الثلاني مکرها علیه أصال و حینئذ فلو فرض کون قصده امتثال أمر المکره بالبیع الثاني و أنله أوقع ل
األول عن ل
الرضا و لأما الثاني فلعدم بقاء اإلکراه حینه بل لو علمنا أنله أوقع
کان متحقلقا حینه لکن لم یوقعه علی وجه اإلکراه فیکون کال البیعین صحیحا لأما ل
األول فلفرض ل
الرفع و نحوه
حدیث
خصوص
جهة
من
اإلکراهي
البیع
بطالن
کون
من
لقنا
ق
الثاني علی وجه الکره و جعله مصداق ما طلبه المکره لم نحکم ببطالنه بناء علی ما ح
ل
الرضا.اه الحاشیة
نعم بناء علی مختار المصنف ل
سره من کون المناط عدم الطل یب یلزم الحکم ببطالنه و إن لم یقصد عنوان اإلکراه لفقد الشرط اللذي هو ل
قدس ل
124/1
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نفس ما هو راض
ألن المفروض ل
أحدهما و معه ال یؤثر اإلکراه شیئا ل
معینُ ،
أن ما ألزمه المک ِره و هو بیع أحدهما غیر ُ ل
به فال یکون إکراها علی ما ال یرضاه.اه

44

وفیه حکم الوجدان بکون أحدهما صادرا عن االکراه فال یحتمل صحتهما معا.
التقریب الثانی :ما ذکره السید الیزدی(قدس سره) :من أن للبائع داعیین داعی االکراه وداعی تحقق العقد عن رضا
ووجود االول معلق علی انتفاء الثانی ولو سلم وجودهما معا فحال داعی االکراه حال داعی التبرید (ال داعی الریاء)
فی الصالة فکما أنه ال یُبطل الصالة فکذلک داعی االکراه ألنه من قبیل عدم المقتضی فال ینافی ما یقتضی الصحة
(فإن المفروض
وهو البیع عن الرضا ،قال (قدس سره) :ال محذور فی اجتماع سببین مستقللین علی مسبلب واحد ل
أن رضاه حاصل فإذا
ل في اختیار الفعل کما ل
أن إلزام المکره حاصل و ضرره علی فرض الترك واقع و هو سبب مستق ل
ل
أوقع العقد یکون مستندا إلیهما)؛ ألنلا نمنع أوال صدق اإلکراه إذ یعتبر في تحقق موضوعه عدم طیب النفس و
فإن
المفروض وجوده فلیس المقام من قبیل اجتماع داعیین و تحقق عنوانین کما في الغسل بداعي القربة و التبرید ل
الرضا بخالف داعي
في المقام تحق ُلق أحد العنوانین موقوف علی عدم اآلخر و ذلك ل
ألن تحقلق اإلکراه فرع عدم تحقلق ل
إن الفعل صدر لهل و صدر للتبرید لوجود الجهتین.
القربة و داعي التبرید فإنلهما غیر متنافیین فیمکن أن یقال ل
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اإلکراهیة ال تقتضي
أن المعاملة
ألن غایة ما هناك ل
الصحة ل
و ثانیا علی فرض صدق العنوانین نقول مقتضی القاعدة ل
ل
ترتلب األثر فال تنافي لزوم ترتلبه من جهة صدق کونه عن رضا أیضا و ذلك ألنلهما فی المقام من قبیل المقتضي و
أن المنافاة بین المقتضي للترتلب و المقتضي لعدمه.
الالمقتضي و ال منافاة بینهما و ل
إن ضمیمة التبرد
الریاء حیث ل
فالمقام من قبیل اجتماع داعي القربة مع داعي التبرد ال من قبیل داعي القربة و داعي ل
یضر باستقالل داعی القربة بمعنی أنه لوال داعی التبرد فی ذاک المکان أیضا کان یصلی ولو فی
مضرة (ما لم ل
غیر ل
التبرد أیضا (وال ملزم لجعل
مکان آخر) فمع صدق کون العمل بداعي أمر لهال یحکم ل
بالصحة و إن صدق کونه بداعي ل
للصحة و ال یکفي
قصد التبرد قصدا ضمنیا لصعوبته للعوام لو لم نقل باستحالته) و لأما ضمیمة الریاء فهي منافیة
ل
مجرد صدق داعي األمر (واستقالله بحیث کان یصلی أیضا ولو لم یکن له داعی الریاء ألن البطالن من جهة الریاء
ل
لیس لمجرد االضرار بالقربة حتی یقال أنه لو استقل الداعیان ال وجه للبطالن بل لدلیل خاص فحاله کحال اشتراط
للصحة فداعي
عدم القهقهة) ألنله یعتبر في الصالة مضافا إلی ذلك ،الخلوص عن الشرك فکما ل
أن داعي القربة مقتض ل
تضر من جهة عدم صدق داعي
الریاء مقتض للعدم فهما متنافیان من حیث األثر بخالف ل
الضمائم األخر فإنلها إنلما ل
بالصحة و إن صدق العنوان اآلخر أیضا و لهذا
األمر و لإال فهي لیست مانعة في ل
الصدق یحکم ل
حد نفسها فمع فرض ل
لتبرد أو نحوه و الحاصل أنله یعتبر في صدق صحة
نقول ل
الریاء مبطل بخالف اختیاره بداعي ا ل
إن اختیار الفرد بداعي ل
فبمجرد صدق الریاء یبطل العمل و إن کان
الریاء ال الخلوص عن األغراض األخر أیضا
ل
العمل القربة و الخلوص عن ل

41

أن من عمل لهل و لغیره ،ترکه لغیره و بالجملة فحال
داعي القربة
ل
مستقال أیضا و ذلك من جهة األخبار الدالة علی ل
اإلکراه حال سائر الضمائم في مسألة القربة.اه

45

وفیه أنه لو قلنا بأن داعی االکراه من قبیل الالاقتضاء فال وجه للقول ببطالن عقد المکره مطلقا ،لعدم التنافی حینئذ
بین العمومات الدالة علی صحة العقود و حدیث الرفع فداعی االکراه کداعی الریاء مقتضی للعدم.

46

القول الثانی :بطالنهما معا
وقد اختاره السید الخوئی(قدس سره) فی المنهاج وإن کان ظاهر المصباح االخذ بالقرعة وظاهر المحاضرات فی
الفقه الجعفری کون التعیین بید المکره إال أن العبرة بکتاب الفتوی فإنه الحجة علی المقلدین دون سائر الکتب
الفقهیة واستدل علی هذا القول بالعلم بکون أحدهما عن إکراه والترجیح بال مرجح ،إما محال وإما ال دلیل علیه فی
إن نسبة المانع و المقتضي (یعنی االکراه والرضا) للصحة إلی
المقام ،قال المحقق االصفهانی(قدس سره) :حیث ل
کلیهما علی حد سواء ،فال یمکن الحکم بصحة أحدهما معینا ،ألنله تخصیص بال مخصص ،و ال الحکم بصحة أحدهما
المردد و بال عنوان ،ألنله غیر معقول ،الستحالة ملك المردد الواقعی ،و ال الحکم بصحة الجمیع ،لفرض وجود اإلکراه
المانع عن صحة أحدهما علی البدل ،و ال مجال للتعیین بالقرعة ،ألنلها فیما کان له تعین واقعي مجهول ،و ال تعین
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خلو العقد عن الرضا وبما أن المکره علی عقد ال یطیب نفسه بذلک غالبا یبطل عقده
وفیه أن المراد من أن االکراه ال یقتضی الفساد هو أن المقتضی للفساد هو ل
لإلخالل بالشرط وهو الرضا ال لمجرد االکراه أما لو فرض اجتماع االکراه والرضا فال وجه للبطالن وبذلک یحصل الجمع بین حکومة حدیث الرفع وتصحیح الوجه
الثانی وسیأتی إن شاء لهال تعالی فی المسألة السابعة ما یدل علی اختیار هذا التفسیر من شیخنا االستاذ دام ظله .المقرر

42

لواقع المکره علیه و المضطر إلیه ،و ال یعکس الکالم علینا بان یقال :أحدهما صحیح و ال تعین للباطل منهما
فیصحان معا فان حصول النقل و االنتقال هو الذي یکون بحاجة إلی دلیل لأما الحکم بالبطالن فیکفیه انلنا لم نستطع
ل
تعینه في الواقع.اه
الحکم ل
بصحة أحدهما لعدم ل

47

وفیه إمکان تصحیح احتمال صحة أحدهما (علی نحو الکلی فی المعین ال علی نحو المردد المحض) غایته أن ذاک
یحتاج إلی التعیین ولهذا ننتقل إلی القول الثالث.
القول الثالث :صحة أحدهما وفی کیفیة تعیینه أیضا أقوال:
القول االول :التعیین بالقرعة
بان القرعة مخصوصة بماله تعین في الواقع مدفوع؛ ألن مورد بعض أخبارها فرض عدم التعین في الواقع:
و اإلشکال ل
اد ِه َع ِن الْحسی ِن ب ِن س ِعید َع ِن اب ِن َأبِي عمیر َع ْن َح َّماد َع ِن ال َْحلَب ِ ِّي َع ْن َأبِي َعب ِد له ِ
م َح َّم ُد بْ ُن ال َْحس ِن ب ِ ِإس َن ِ
ال علیه
ْ
ُ َْ
ْ
ُ َ ْ ْ َ
ْ
َ
ُ
السالم فِي َر ُجل قَا َل أَو َُّل َم ْملُوك َأ ْمل ِکُ ُه ف َُه َو ُح ٌّر ف ََو ِر َث َسبْ َع ًة َج ِمیعاً؟ قَا َل یُ ْق ِر ُع بَ ْی َن ُه ْم َو یُ ْعت ِ ُق الَّ ِذي ُق ِر َع.
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ِ
م َح َّم ُد بْ ُن َعل ِ ِّي بْ ِن ال ُْحسی ِن ب ِ ِإس َن ِ
ان َع ِن َّ
وسی بْ َن َج ْع َفر َع ْن
ان َع ْن ُم َح َّم ِد بْ ِن َم ْر َو َ
اد ِه َع ْن َأبَانِ بْ ِن ُعثْ َم َ
َ ْ
الش ْیخ ِ ی َ ْعني ُم َ
ْ
ُ
َأب ِ ِ
ْت
یه علیه السالم قَا َلِ :إ َّن َأبَا َج ْعفَر علیه السالم َم َ
ین َم ْملُوکاً فَ َأ ْعتَ َق ثُ ُلثَ ُه ْم فَ َأق َْر ْع ُت بَ ْی َن ُه ْم َو َأ ْعتَق ُ
ات َو تَ َر َ
ك ِست ِّ َ
الثُّل َُث.

49

لکن أورد علیه فی فقه العقود بأن هذه االخبار وإن کانت فی المبهم الواقعی إال أنها تختص بما لوال القرعة کان
المرجع الخیار فال یستفاد منها إال استحباب القرعة ،قال :هذه األحادیث انلما تحمل علی قضیة أخالقیة و ذلك
أي فرد شاء و یکفي في العمل بالوصیة عتق الوصي ایلا منهم شاء بقدر
لوضوح انله یکفي في العمل بالنذر ان یعتق ل
نفسیا علی أثر ترجیح
ثلثهم فالقرعة في هذه الموارد تحمل عرفا علی قضیة أخالقیة لکي ال یتأذلى بعض الممالیك
ل
ان الحدیث األخیر لم یشتمل علی األمر بالقرعة حتی یتو لهم منه الوجوب.
مرجح علی ل
غیره علیه بال ل
و یؤید الحمل علی القضیة األخالقیة ما دل علی تخییر الناذرَ :ع ْن ُم َح َّم ِد بْ ِن َأ ْح َم َد بْ ِن ی َ ْح َیی َع ْن ُم َح َّم ِد بْ ِن ال ُْح َس ْی ِن
س ِّي َع ِن ال َْحس ِن الصَّ ی َقلِ قَا َل :س َأل ُْت َأبا َعب ِد له ِ
اش ِم ِّي َع ْن َعب ِد له ِ
ال بْ ِن غَالِب الْقَی ِ
ل بْ ِن یَسار ال َْه ِ
َع ْن ِإسم ِ
ال علیه
اعی َ
ْ
ْ
ْ َ
َ ْ
َ
َ
ْ
َ
اب ِستَّةً؟ قَا َلِ :إن َّ َما کَان َْت نِیَّتُ ُه َعلَی َو ِاحد فَل َْیخْ تَ ْر َأی َّ ُه ْم شَ َاء
السالم َع ْن َر ُجل قَا َل َأ َّو ُل َم ْملُوك َأ ْملِکُ ُه ف َُه َو ُح ٌّر فَ َأ َص َ
فَل ُْی ْعت ِ ْق ُه.
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التعدي منها إلی المقام إلثبات نکتة إضافیة
علی انلنا لو حملنا هذه الروایات علی وجوب القرعة في موردها ال یمکن ل
متممة للسبب الناقص للملکیة (لعل المراد ما یقال من أن التمسک باالطالق لو توقف علی ثبوت
و هي کون القرعة ل
حکم کان االصل عدمه فاالطالق ال یثبته کما یقال فی التمسک بإطالق االمر بالجهاد فی زمن الغیبة المالزم إلثبات
الوالیة للفقیه).

51

متممة للسبب الناقص للملکیة إذ ال مشکلة في
و لأما إطالقات القرعة لألمر المشکل فهي أیضا ال تثبت کون القرعة ل
یتمسك بکون القرعة لکل
افتراض بقاء السبب الناقص علی نقصه و بالتالي عدم حصول المسبب و هو الملکیة حتی
ل
أمر مشکل؟!

52

وفیه أن ظاهر االمر هو الوجوب وقرینیة روایة صیقل ممنوعة بضعف السند نعم التعدی عن مورد العتق بعد بناءه
علی التغلیب مشکل أما ما دل علی أن القرعة لکل أمر مشکل ففیها محذور السند وقد سبق الکالم فی القرعة مفصال
فی نهایة االستصحاب.
المکره
القول الثانی :کون التعیین بید البائع
َ

 51والظاهر أن المقام من قبیل التمسک بلوازم االمارات ال من قبیل التمسک بإطالق االمر بالجهاد إلثبات الوالیة للفقیه فإن الصحیح تمامیة االطالق فی دلیل
القرعة وعمومات صحة البیع معا .المقرر
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کما هو الحال فی الکلی فی المعین إال أنه یرد علیه أن مقتضی القاعدة فی مثل هذه الموارد هو لزوم التصالح
والتوافق کما فی االشاعة فإنه لو باع أحد الشرکین سهمه المشاع فال لبد من توافقهما علی التعیین وال والیة للبائع
علی ذلک.
ألن
نعم قد قامت السیرة فی مثل بیع الکلی فی المعین علی أن والیة التعیین فیه للبائع کما کان علیه االقباض ل
یستحق علی البائع لإال بمقدار الجامع فللبائع الخیار في تسلیم الجامع ضمن أي
الکلي فالمشتري ال
البیع وقع علی
ل
ل
فرد شاء لأما في ما نحن فیه فقد وقع البیع الواحد علی جزئیین و المفروض انحالله إلی فاسد في أحدهما و صحیح
في اآلخر و ال تعین للصحیح من الفاسد 53.ودعوی قیام السیرة فی المقام أیضا کما تری لندرة وقوع هذه المسألة
بما لها من القیود ثم وقوع التخاصم فی التعیین ثم حکم العقالء بوالیة البائع علی التعیین بمرءی من المعصوم علیه
السالم ویکفی شاهدا علی ما نقول ،ندرة القول بوالیة البائع فی المقام.
عین
القول الثالث :وهو المختار ،لزوم التوافق والمصالحة بین البائع
المکره والمشتری ثم الرجوع إلی الحاکم .نعم لو ل
َ
المکره فال لبد من الحکم بصحته ونفوذه؛ ألن غایة ما فی الباب أن ما کان صادرا عن إکراه هو هذا البیع الذی عینه
َ
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البائع فعال فهو یصح أیضا بلحوق الرضا 54نعم ال لبد حینئذ من التوافق والمصالحة فی البیع الثانی الحتمال کونه هو
البیع الصادر عن الرضا.
هذا کله فی االختالف بالزیادة و لأما االختالف بالنقیصة فمن قبیل ما لو اکرهه علی بیع الفرسین فباع أحدهما
فظاهره الصحة ألنه غیر ما أکره علیه فإن االکراه قد یکون داعیا علی الرضا اللهم إال أن یکون بیع النصف برجاء
اکتفاء الظالم إال أنه فی سماع ادعاء هذا القصد والرجاء من البائع لوال االمارات نظر فمن جهة إن القصد من االمور
التی ال یعلم إال من قبله فیقبل قوله فیه ومن جهة أن النصف غیر ما أکره علیه والصحیح االول وإال فال یسمع
دعوی المکره االکراه مطلقا لوال االمارات لکن االنصاف أن الفتوی مشکل وإن کان االحتیاط ولزوم المصالحة أیضا
کذلک لبناء الشریعة علی التسهیل.
ثم إنه لو قلنا بصدق االکراه علی بیع النصف برجاء اکتفاء الظالم فهل یجب ذلک بحیث لو باع الکل ال یکون مکرها
أوال؟
یعد تفصیا عن االکراه علی الکل لیجب أو أنه رافع
الجواب أنه ال لبد من التأمل فی أن بیع النصف بهذه الکیفیة هل ل
لموضوع االکراه فال یجب.

 54ال نقول أن ما عینه البائع هو نفس ما کان صادرا عن إکراه لوضوح أن مجرد قصد التعیین بعد الفراغ عن العمل ال یوجب التعین بل المدعی أن ما عینه البایع
صحیح سواء کان صادرا عن الرضا أو عن االکراه .المقرر
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مثال قد ذهب المحقق النائینی(قدس سره) إلی لزوم الفحص بمثل فتح العین فی الشبهات الموضوعیة بدعوی عدم
صدق الفحص علیه عرفا فأورد علیه بأن الوارد فی االدلة لیس هو عنوان الفحص وإنما الوارد هو رفع ما ال یعلمون
وال ریب فی صدقه قبل فتح العین فال یجب تحصیل العلم ورفع موضوع البراءة ولو بمثل فتح العین وإن لم یصدق
علیه الفحص کما ال یجب تحصیل االستطاعة للحج أو رفع المرض المانع عن الصوم.
ونظیره أیضا ما یقال فی التمسک بحدیث ال ضرر إلثبات الخیار فی العقد الغبنی فإن مقتضی الحدیث بطالن العقد
ال إثبات الخیار ودعوی أنه ال ضرر فیه بعد ثبوت الخیار کما تری فإن الخیار جابر للضرر الثابت ولیس رافعا لموضوع
الضرر.
وتفصیا لیکون الزما أو أنه رافع إلکراه الظالم علی الکل (کفتح العین) فال یکون
یعد جابرا
والحاصل أن بیع النصف ل
ل
واجبا؟!.
المسألة السابعة :قال العالمة (قدس سره) لو أکره علی الطالق فطلق ناویا فاالقرب
الصحة.
ال یخفی أن للمسألة صور:
منها :ما لو کان االکراه مجرد مقارن ولیس بداع أصال وحینئذ ال ریب فی صحة الطالق وال وجه للتعبیر باالقربیة.
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مکره أیضا ألن
ومنها :کون االکراه جزء داع والجزء االخر هو الرضا بحیث لو استقل هو أو الجزء االخر لم یطلق فهو َ
المکره هو من لوال االکراه لم یفعل وهو صادق علیه.
ومنها :أن یکون کل واحد من الرضاء و اإلکراه علة تامة و سببا مستقال في نفسه لوقوع الطالق بحیث لو لم یکن هنا
اکراه لوقع الطالق أیضا و هکذا العکس.
ففی هذه الصورة ذهب السید الخوئی(قدس سره) إلی الصحة لوجود المقتضي :أعني به الرضاء و طیب النفس ،وال
ینافیه داعی االکراه ألنه ال یقتضی الفساد بل هو من قبیل الالاقتضاء والمقتضی للفساد إنما هو فقدان الرضا فمع
وجود اإلکراه ینعدم ما یقتضي الصحة ،أما إذا فرض تحقق الرضاء مع وجود االکراه أیضا فقد وجد ما یقتضي الصحة،
و علیه فیکون المقام من قبیل تعارض ما یقتضي الشيء مع ما ال یقتضیه ،ال من قبیل تعارض المقتضیین .فال
تقاس هذه الصورة :بالصورة السابقة في الحکم ببطالنه ،لعدم المقتضي للصحة في الصورة السابقة ،بخالف هذه الصورة،
و المختار صحة الطالق أیضا النصراف حدیث الرفع إلی ما لیس فیه الرضا بحیث لوال االکراه لم یفعل.
ومنها :کون االکراه داعیا علی الداعی کما لو أجبر علی سفر الحج إال أنه بعد الوصول إلی المیقات اغتنم الفرصة و
وطن نفسه علی االحرام وهکذا الکالم لو أکره علی الطالق إال أن االکراه صار داعیا له إلی توطین نفسه للرضا بالطالق
فطلق ناویا فاالقرب وقوع الطالق کیف والقول ببطالنه خالف االمتنان وإن کان یحتمل البطالن أیضا تمسکا بإطالق
حدیث الرفع لما کان داعیا علی الداعی والظاهر أن المراد العالمة (قدس سره) هو هذه الصورة و یصح التعبیر
ل إشکال فی البین.
باالقربیة من أجل أق ل
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المسألة الثامنة :فی تصحیح عقد المکره بلحوق الرضا
وقد ادعی االتفاق علی الصحة إال أنه استدل علی البطالن أیضا بأمور:
االمر االول :قوله تعالی" :إال أن تکون تجارة عن تراض" فإن ظاهر الجار لزوم کون التجارة ناشئة عن الرضا ال مجرد
ثبوتهما ،ال یقال :الزم ذلک بطالن العقد الفضولی أیضا ألنا نقول :القیاس مع الفارق فإن العقد الفضولي ال ینتسب
الی المالك اال حین أجازته فهو حین ما ینتسب الی المالك ینشأ من طیب نفسه و رضاه و هذا بخالف عقد المکره،
فإنه حین صدوره من المالك و انتسابه الیه قد حکم علیه بالفساد ،و لم یصدر منه عقد ثانیا و انما رضی بالعقد السابق
و هو ال ینقلب عما هو

علیه55.

وقد أجاب عنه الشیخ االعظم (قدس سره) بأن االستثناء منقطع فال مفهوم للحصر کما أن الوصف وارد مورد الغالب
فال مفهوم له.

56

إن قلت :لو قلنا بورود الوصف مورد الغالب فما هو الوجه فی اشتراط الرضا فی العقود بداهة أن الوصف فی قوله تعالی
"وربائبکم االلتی فی حجورکم" حیث ورد مورد الغالب قالوا بأنه ال مفهوم له فالربیبة من المحارم وإن نزلت (ما لم
یخرج عن صدق عنوان الولد کما هو الحال فی عنوان الولد والبنت واالب واالم والرحم فإن الولد مثال ال یصدق عرفا

 55مصباح الفقاهة 332/3
 56و هذا البیان منه (قدس سره) ینافی ما سبق منه فی أول البحث من التمسک باالیة علی اعتبار االختیار والرضا .المقرر
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علی من ینتسب إلی االنسان بعشرة وسائط مثال فال یترتب علیه أحکام الولد من االرث وجواز النظر ولذا ال یقال
لمن کان أجداده البعیدة من العراقیین أنه عراقی إذا کان والده وجده من االیرانیین اللهم إال إذا قام الدلیل علی
ذلک بالخصوص کما ادعی فی أوالد الصدیقة الطاهرة سالم لهال علیها إال أن المسلم منه االحترام واالعزاز من دون
فرق بین االبی واالمی فی ذلک – ألن الموضوع هو "المکرم لذریتی" کیف وال یصدق علی هاشمی أنه ابن رسول
لهال صلی لهال علیه وآله وسلم إال من جهة الصدیقة الطاهرة إال أنه مع ذلک قد فصل فی جواز أخذ الخمس بینهما
ألن المعیار فیه الهاشمی  -أما مازاد عن ذلک فالبحث عنه بال طائل فإنه یشبه البحث عن جواز تصرف االمام علیه
السالم فی أموالنا فإنه ال یرتبط بنا وال یترتب علیه ثمرة بل مقتضی فطانة الفقیة أال یجیب علی جمیع االسئلة فقد
یقتضی المقام السکوت ،ال یقال :یجب االفتاء علی الفقیه ،ألنا نقول :کال إال إذا لزم من السکوت إیقاع الغیر فی حرام
منجز علیه وإال فکما یمکنه االحتیاط فی الفتوی المسمی باالحتیاط الوجوبی کذلک له أن ال یفتی أیضا فیکون
العقل حاکما بالرجوع إلی فاالعلم وإرشاد الجاهل لو سلم وجوبه فی هذه الموارد فهو واجب علی الکفایة) فیلزم أن
یقال فی المقام أیضا بأن التجارة ممضاة ولو لم تکن فی البین رضایة!
قلت :إن المراد من أن الوصف الغالبی ال مفهوم له هو أنه ال یوجب تقیید المطلقات ال أنه ملغاة موجب لإلطالق،
بعبارة أخری لو ورد أکرم العلماء ثم ورد أکرم العلماء العدول فعدم ثبوت المفهوم للوصف یعنی أنه ال یوجب تخصیص
العام ففی العالم الفاسق أیضا نتمسک بالعام أما لو لم یکن لنا عموم فمجرد غالبیة الوصف ال یوجب إلغائه لوضوح
إمکان جعل الحکم للمقید والجعل لما زاد علیه مشکوک فال یجب إکرام الفاسق من العلماء إال إذا ثبت العموم.
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فإن قلت :إن المفروض فی المقام وجود المطلقات کأحل لهال البیع فالمرجع بعد غالبیة وصف الرضایة هی المطلقات
فال دلیل علی بطالن بیع المکره أصال!
قلت :الدلیل علی مانعیة االکراه هی السیرة القطعیة بین العقالء المانعة عن انعقاد االطالق فی أدلة إمضاء المعامالت
فإنک ال تجد فی مملکة یحکم فیها بصحة عقد المکره ،ال یقال :کیف یحرز قیام السیرة العملیة مع ندرة وقوع العقد
عن إکراه ،ألنا نقول :ندرة الوجود ال ینافی شیوع العنوان فحال هذه السیرة المانعة عن انعقاد االطالق حال السیرة
القائمة علی العمل بخبر الثقة المانعة عن انعقاد االطالق فی قوله تعالی "إن الظن ال یغنی من الحق" فالدلیل علی
اشتراط الرضا وعدم االکراه هو هذا ال آیة التجارة.
هذا ولکن االنصاف تمامیة التمسک بمفهوم الحصر بضمیمة االطالق المقامی فإن ظاهر االیة الشریفة هو إنشاء بطالن
جمیع االسباب ال االخبار عن بطالن االسباب الباطلة عرفا فإنه لغو فمفاد االیة الشریفة هو بطالن کل سبب إال
التجارة عن تراض وبعد االلتزام بظهور الجار فی النشوء یرجع فی غیره إلی عموم المفهوم ،إال أن یقال إن ذلک
ل لهال البیع" و "أوفوا بالعقود" فال لبد من تقدیمهما علی ذاک
یوجب إلغاء عنوان البیع والعقد فی قوله تعالی "أح ل
المفهوم والقدر المسلم من تقییدهما بأدلة الرضا هو أصل وجود الرضا ولو کان الحقا.
االمر الثانی :اإلجماع علی مقارنة الرضا للعقد وفیه أنه من األدلة اللبیة ،و القدر المتیقن منه إنما هو اعتبار مطلق
الرضاء في صحة العقد أعم من المقارن و الالحق.
االمر الثالث :إطالق حدیث الرفع الشامل لما لحقه الرضا أیضا.
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قال فی فقه العقود :أجاب الشیخ االنصاري (رحمه لهال) عنه بوجهین:
امتناني و ال امتنان في إبطال العقد بعد لحوق الرضا.
األول :ان حدیث الرفع
الجواب ل
ل
متفرع علی اإلکراه فال یرتفع بحدیث رفع اإلکراه ألنه حکم فی
ان الحکم بوقوف العقد علی الرضا
الجواب الثاني :ل
ل
مورد االکراه کوجوب قضاء الصالة علی ناسیها فإنه ال یرتفع بحدیث الرفع لوروده فی مورد الناسی.
األولي للعقد و هو
إن قلت :إن الکالم فی أصل تأثیر الرضا الالحق فإن وقوف العقد علی الرضا حکم جدید و الحکم ل
النفوذ المستفاد من مثل َأ ْوفُوا بِال ُْع ُق ِ
ود قد ارتفع بحدیث رفع اإلکراه و الحکم الجدید بحاجة إلی دلیل جدید و هو
مفقود.
قلت :دلیل َأ ْوفُوا بِال ُْع ُق ِ
ود أو أَ َح َّ
قید لأوال بأدللة الرضا من دون ثبوت قید التقارن و بعد ذلك لم یبق
ل له ُ
ال الْبَ ْی َع قد ل
ألن حدیث الرفع هل یرفع أثر ذات البیع أو یرفع أثر مجموع البیع و الرضا المتأخل ر؟!
مجال
للتمسك بحدیث الرفع ل
ل
إن ذات البیع ال أثر شرعي له و انلما األثر الشرعي یترتلب علی مجموع البیع و الرضا حسب
األول قلنا ل
فان فرض ل
الفرض نعم هنا أثر عقلي منتزع من ذلك و هو کون ذات البیع جزء سبب لحصول النقل و االنتقال و حدیث الرفع
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إن مجموع البیع و الرضا سواء کان مقارنا أو متأخل را یستحیل طروء
ال یشمل اآلثار
العقلیة و ان فرض الثاني قلنا :ل
ل
اإلکراه علیه.
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هذا أما الوجه االول فقد سبق أن المختار أنه ال دلیل علی االمتنان وأما الوجه الثانی فقد أورد علیه السید
الخوئی(قدس سره) بأن حدیث الرفع في عرض سائر المقیدات فال وجه لتقیید المطلقات أوال بما دل علی حرمة
أکل المال بالباطل ،ثم مالحظة النسبة بینها ،و بین حدیث الرفع بل تقید المطلقات بهما معا58.
هذا مع أنه قد حقق فی محله إمکان رفع الجزئیة برفع منشأ انتزاعها وهو إطالق لزوم الوفاء بالعقود المرضیة ولو
بالرضا الالحق فإنه لو قید بالرضا المقارن بمقتضی إطالق حدیث الرفع یرتفع الجزئیة عن العقد فی صورة لحوق

 57فقه العقود  60/2هذا وظاهر المکاسب أن الوجه فی عدم ارتفاع السببیة الجزئیة للعقد أمران من کون الجزئیة أمرا انتزاعیا عقلیا ولیس أمرا مجعوال شرعیا
لیرتفع بحدیث الرفع وأن مقتضی حدیث الرفع هو رفع ما لوال االکراه لکان ثابتا والثابت للعقد لوال االکراه هی السببیة المستقلة فهی ترتفع باالکراه لکنه ال ینافی
ثبوت السببیة الناقصة له التی تحتاج إلی لحوق الرضا ،ال یقال إن الجزئیة أیضا کانت ثابتة لوال االکراه فیرتفع به أیضا؛ ألنا نقول :کال فإن الجزئیة ال تثبت إال
بفرض االکراه فالثابت للعقد لوال االکراه هی السببیة التامة فقط ال الناقصة.
یختص برفع األحکام المثبتة بل
الرفع ال
هذا وفیهما نظر أما االول فسیأتی إن شاء لهال تعالی وأما الثانی فلما قاله المحقق االیروانی(قدس سره) :أوال إ لن حدیث ل
ل
التامة و ال لناقصة عنه جمیعا.
ل حکم ثابت باألدللة أو متو لهم الثبوت فلو فرضنا ل
یرفع ک ل
التامة للعقد َرفع حدیث ل
الرفع العلیة ل
أن األدللة قضت بالعللیة ل
أن العلیة
دعوى
ا
أم
و
أوضح
بطریق
الخصم
مرام
فیثبت
فع
الر
حدیث
فعها
یر
اقصة
ن
ال
العلیة
فهذه
للعقد
اقصة
ن
ال
لیة
ل
بالع
قضت
إذا
قیید
ت
ال
بعد
العمومات
ثانیا :إ لن
ل
ل
ل
ل
ل
ل
المرضي به و هذا
فإن العمومات بعد التلقیید یثبت التأثیر للعقد
ال لناقصة حکم ثابت لعقد المکره و الحدیث ال یرفع حکما ثابتا بعنوان اإلکراه فهي في غایة الوهن ل
ل
بالرضی المقارن نعم لو کان
المرضي به الحقا فیبقی تحت األدللة العقد
الرفع یرفع التأثیر عن
قدر مشترك بین
المرضي به ل
المرضي به مقارنا أو الحقا و حدیث ل
ل
ل
ل
یتعرضه حدیث رفع ما استکرهوا
ال
اإلکراه
بعنوان
ثابتا
حکما
هذا
کان
و
المکره
عقد
بخصوص
منحصرا
مصداقه
کان
الحقا
به
المرضي
العقد
خصوص
مفاد األدللة
ل
ل
لکن األمر لیس کذلك .الحاشیة 114/1
 58مصباح الفقاهة  337/3هذا وقد أورد علیه فی فقه العقود بأن حدیث الرفع حاکم علی أدلة العقود بما لها من الشروط فهو متأخر عنها.

54

فإن
ك في
الرضا أیضا ،قال المحقق االیروانی(قدس سره) :و لهذا تجري البراءة عن
جزئیته لواجب ل
جزئیة شيء ش ل
ل
ل
قوة رفع التکلیف عن المرکلب.
ذلك في ل
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الجواب الثالث :ما ذکره السید الخوئی(قدس سره) من أن حدیث الرفع یرفع الحکم عن المکره ما دام االکراه أما زاد
علیه فیرجع إلی عموم العام فال إطالق للحدیث أصال ،قال (قدس سره) :أما حدیث الرفع فال یدل اال علی عدم ترتب
األثر علی بیع المکره -مثال -ما دام اإلکراه ،فإذا ارتفع اإلکراه ،و تبدل بالرضاء لم یکن مانع من التمسك بالعمومات
الدالة علی صحة العقود من بیع أو غیره ،فانا حققنا في محله :أنه إذا ورد عام ثم خصص بمخصص في زمان خاص
لم نرفع الید عن ذلك العام اال بمقدار داللة المخصص 60.فلحوق الرضا فی المقام من قبیل صیرورة العالم فاسق عادال
فإنه حینئذ یشموله عموم أکرم العلماء إال الفساق فإن الخارج هو العالم الفاسق مادام کونه فاسقا.
هذا وهو متین إال أنه یبقی سؤال الفرق بین المقام ومایقال فی مسألة الخمس من عدم وجوب تخمیس ما خرج
عن المؤونة بعد کونه منها مع أن مقتضی قوله علیه السالم" :الخمس بعد المؤونة" هو عدم وجوب الخمس فی
المؤونة ما دام کذلک ومثله أیضا ما یقال فی الشک فی اجتهاد المجتهد وعدالته فإنه مع الشک فی بقاءه علی العدالة
تستصحب عدالته بخالف ما لو شک فی بقاءه علی االجتهاد فإنه ال یستصحب والحاصل ما هو الفرق بین هذه
المواضع حیث یتمسک باالطالق واالستصحاب ولو بعد انقضاء العنوان تارة وال یتمسک بهما أخری.

 59الحاشیة 115/1
 60مصباح الفقاهة 334/3
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المعروف أن الوجه فی ذلک هو مقومیة عنوان االجتهاد فی التقلید بخالف عنوان العدالة فإنها فیه من الحاالت فال
محذور فی استصحابه وهکذا الکالم فی االخذ باالطالق فی نحو "الخمس بعد المؤونة" فإن المتفاهم العرفی هو عل للیة
کر ال ینجسه شیء إال
حدوث عنوان المؤونة لثبون الحکم إلی االبد ونظیره عنوان التغیر فی نحو "الماء إذا بلغ قدر ل
إذا تغیر طعمه أو ریحه أو لونه" فإن زوال التغیر بنفسه ال یوجب ارتفاع النجاسة أخذا بإطالقه 61وهذا بخالف عنوان
االکراه فی حدیث الرفع أو عنوان االجتهاد فی مثل "یجوز تقلید المجتهد" فإن المتفاهم العرفی هو عل للیة العنوانین
حدوثا وبقاء فیکون الموضوع لجواز التقلید هو المجتهد مادام االجتهاد ولعدم وجوب الخمس هو حدوث عنوان
المؤونة!
کلی للعلم بوجود الفرق بین العناوین إال أن االنصاف صعوبة تشخیص
وهذا الکالم ال ریب فی صحته علی نحو ل
مواردها فإنا ال نجد فرقا بین عنوان المؤونة أو التغیر وعنوان االجتهاد أو االکراه.
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الجواب الرابع :ما ذکره فی فقه العقود من أن الرضا فی الحقیقة إنشاء جدید ،قال بعد نقض تصحیح العقد بلحوق
ل اإلشکال النقضي
ان عقدة البحث شيء واحد إذا انحللت انح ل
الرضا بلحوق سائر الشرائط کالتنجیز ،ما لفظه :الصحیح ل
الحلي معا.
و
ل

 61التنقیح 110/1
62
لب االشکال الذی ذکره الشیخ اال عظم (قدس سره) من أن الخارج عن المطلقات هو عنوان العقد المکره علیه إلی االبد ولو لحقه الرضا ال عنوان االکراه
وهذا هو ل
مادام االکراه .المقرر
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المسماة بطیب
مجرد حصول الحالة النفسیة
و توضیح ذلك :انله هل المقصود بلحوق الرضا ال ل
ل
مصحح لعقد المکره ل
النفس؟ أو المراد هو اإلمضاء و اإلجازة و هو نوع إنشاء یصدر من اإلنسان إذا طابت نفسه بالعقد؟ فإن کان المقصود
لصحة العقد فان ظاهر دلیل الشرط بطبعه هو الشرط
هو ل
مجرد لحوقه ل
األول فحال الرضا حال سائر الشرائط ال یکفي ل
بمجرد لحوق
بیع الفضولي أیضا ال یصح
خاصة بلحاظ ما یستفاد من کلمة (عن) النشویة في المقام و ُ
المقارن و ل
ل
الرضا بمعنی طیب النفس.
بضم اإلجازة
و إن کان المقصود هو الثاني فهو أمر صحیح و کل اإلشکاالت تنح ل
یتم العقد ل
ل في المقام و في الحقیقة ل
بضمها إلی إجازة اآلخر إن کان
من أحد الطرفین إلی إنشاء الطرف اآلخر إذا کان العاقد اآلخر أصیال و غیر مکره و ل
العاقد اآلخر أیضا فضولیا أو مکرها فهذا في الحقیقة انتساب جدید للعقد إلیه بما هو راض و یکفي تقارن الرضا بهذا
االنتساب و کذلك یکون هذا تجارة جدیدة نشأت عن تراض و لم تکن مکرها علیها و یشترط فیها بقاء الطرف اآلخر
العامة للعقد إلی حین لحوق اإلجازة و هنا أیضا ال فرق بین الرضا و سائر الشرائط فعقد الصبي مثال
واجدا للشرائط ل
صح العقد بإمضائه بعد البلوغ لما صدر منه قبل البلوغ نعم لو کان فقدان الشرط في حین العقد بنحو
لو لحقه البلوغ ل
مصب لإلجازة و ذلك کما في فرض الجنون بمستوى مانع عن تحقلق
بحیث یؤ لدي إلی عدم تحقلق عقد فعندئذ ال
ل
العقد القلبي من أساسه.

 63فقه العقود 65/2

63

57

وفیه أن المتسالم عند الکل أن الرضا لیس عقدا جدیدا وإنما هو إنشاء للرضا بالعقد السابق فما ذکره خارج عن
محل

الکالم64.

فتحصل من ذلک أنه لوال االجماع فال مانع من االخذ بإطالق حدیث الرفع فال یجدی لحوق الرضا لتصحیح عقد
المکره وفاقا للمحقق االراکی(قدس سره) 65إال أنه مع ذلک نحتاط فی مقام االفتاء.
قوله (قدس سره) :و کون إکراهه علی العقد إلخ ()329/3
ل حال سواء قلنا بعدم صدق العقد علیه أو قلنا به و
مما ال لبد منه علی ک ل
قال السید (قدس سره) کون ذلك تعبلدیلا ل
بحق علی خالف القاعدة لإما
صحة عقد المکره ل
ذلك ل
الرضا أیضا شرط فالتعبلدیة من جهته الزمة و بعبارة أخرى ل
ألن ل
الصدق متحقق و
من جهة أنله لیس بعقد و لإما من جهة أنله فاقد للشرط و ال فرق بین األمرین نعم التحقیق ل
أن ل
مما ال مانع منه فلیس هذا مؤیلدا إذ فساد الالزم ممنوع و إن کان أصل المطلب
الغرض ل
أن االلتزام بالالزم المذکور ل
مما ال مانع منه
حقلا ل
مما یلزم علی هذا الوجه بطالن عقد الوکیل المکره إذا کان المالك راضیا و االلتزام به أیضا ل
ثم ل
فتدبلر.اه

66

 64ال سیما علی القول بالکشف ولعل مرجع ما ذکره فی فقه العقود هو االلتزام بالنقل  .المقرر
 65کتاب البیع 226/1
 66الحاشیة 126/1
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المسألة التاسعة :فی أن الرضا الالحق ناقل أو کاشف.
ال یخفی أن االلتزام بالکشف الحقیقی یستلزم إلغاء اشتراط الرضا فی العقد وهو خالف ظاهر أدلة اعتباره فیدور االمر
بین الکشف الحکمی والنقل و حقیقة الکشف الحکمی علی عکس الواجب المعلق فإنه الحکم من حین الرضا بثبوت
الملکیة من حین العقد فإن ذلک ممکن فی االمور االعتباریة وإن لم یمکن ذلک فی التکوینیات ونظیر ذلک ما لو
حکم بطهارة الثوب المشکوک یوم السبت استنادا إلی أصالة الطهارة ثم ظهر فی یوم االحد أنه کان نجسا فی یوم
السبت ففی یوم االحد ینکشف لنا نجاسته من یوم السبت ال بمعنی أن أصالة الطهارة فی یوم السبت کان علی
خالف الواقع بداهة أنها کانت صحیحة إال أنه یحکم االن بالنجاسة من یوم السبت فلو القی الثوب شیء یوم السبت
یحکم بنجاسته ففی االمور االعتباریة کأصالة الطهارة والملکیة یمکن إعدام ما مضی وتحقق بخالف االمور التکوینیة
ولذا یقال ال معنی للکشف الحکمی فی االحکام التکلیفیة بداهة أنه ال معنی للنهی عن شرب الخمر فی یوم أمس
فإن النهی إنما هو لداعی الزجر وال زجر له فی المثال ونظیره ما لو توضأ بالمغصوب فإن الوضوء باطل ولو رضی
المالک بعد ذلک ألنه ال یمکن تبدیل ما مضی من عدم الرضا حین الوضوء إلی الرضا حینه.
فانقدح بذلک الفرق بین الکشف الحکمی والحقیقی فإن الثانی یعنی الحکم من یوم االحد بعدم وجود أصالة الطهارة
واقعا یوم السبت ال أنه کان وینعدم من اآلن.
ثم إن الشیخ االعظم (قدس سره) ذهب إلی أن مقتضی أصالة عدم حصول الملکیة إلی حین الرضا هو النقل ودعوی
أن الرضا تعلق بالعقد السابق فیلزم تصحیحه من حینه ،مردودة فإن متعلق الرضا هو مضمون العقد ال نفسه بداهة
أن العقد لفظ وقد صدر عن إکراه فال ینقلب عما وقع علیه ومضمون العقد أصل النقل ال النقل من حین العقد غایة
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االمر أن مقتضی إطالق االنشاء هو النقل من حین العقد فإن أمضاه الشارع فهو وإال فیتوقف حصول الملکیة الشرعیة
علی حکمه ولو بعد حین کما فی توقف حصول الملکیة فی الهبة والصرف والسلم علی القبض ومقتضی حدیث الرفع
فی المقام عدم االمضاء إال بعد لحوق الرضا فیتحقق الملک من حین االمضاء.
هذا ولکن المختار أن مقتضی القاعدة هو الکشف الحکمی والسر فی ذلک هو أن ظاهر أدلة االمضاء هو إمضاء ما
أنشأه المتعاقدان علی ما هو علیه بال تغییر وال تبدیل لوال دلیل خاص کما فی الهبة ونحوها والمفروض أن المنشئ
قد أنشأ الملکیة من حین العقد کما هو قضیة االطالق ال بعد حین وال مهمال فمقتضی إمضاء العقد السابق أیضا هو
الحکم بالملکیة من حین العقد.
ولهذا یقال ببطالن الترتب فی المعامالت بخالف العبادات فلو استأجرت الحائض لکنس المسجد فإن کانت االجارة
معلقة علی العصیان ودخول المسجد فهو تعلیق فی العقود وانعقد االجماع علی بطالنه وإن کانت االجارة مطلقة بال
تعلیق فیها فال یمکن تصحیحها أیضا ولو عن طریق الترتب بأن یقال یجب الوفاء بعقد االجارة لو دخلت المسجد
والسر فی ذلک ما ذکرنا من أن ظاهر أدلة االمضاء هو إمضاء ما أنشأه المتعاقدان علی ما هو علیه إال إذا قام علی
خالفه دلیل.
أما قیاس الرضا بالفسخ مع الفارق بداهة أن الفسخ ح ٌّ
ل لبقاء العقد ال ألصله بخالف الرضا فإنه یتعلق بأصل العقد ال
ببقائه.
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