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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف 

 األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
).2ٖٗا

)األدبة)وبعس)خصوص)عنواين)اإلكراه)واالضطرار).ٔااملرج:
ق ان ادلشهور ذهبوا إىل الفرر  نيرٌن ارارراا واالضرطرار هرن نهرة ان ادلعاهلرة ادلهررا عليهرا اب لرة سب
ررر  نيررره  ،ادلعاهلرررة ادل ررطر إليهرررا  صرر ي ة اهررا وسررربق إههرران اللرررول ابلافصررير يف االضرررطرار نيررٌن ا   

ن عنرروا  الافصررير نيررٌن االضررطرار احلالررر نيفعرررع قالررد  هاعمررد  ونيررٌن غررًنا، و  رري   ا، أو غررًناونيررٌن 
االضرطرار وارارراا وإن ور ا يف األ لرة ا ردير الر رً هرراالً إال ا ره ال يونرد  ليرر لفظري علرى  فصررير 

نيرررر الررردلير هرررو هارررر قاعررردة االهانررران وان يف احلهرررم نيررربطالن هعاهلرررة ادلهررررا اهانرررا ً عليرررره  (2)ادلشرررهور
ن نيعررن أ رواعم ادلعاهلررة  ران ادلرنررً يف نيطرال (3)عهر  ادل رطر  رران نيطال ره خررالا االهانران، وهررن هنرا

 يهون األ لة األخرى،  إن متت مت الافصير وإال  ال. –حسبما ا عيناا  –ادل طر إليها 
)ِبِطعياِة)ن اْفٍس)ِمْنوُ)اا)-ٔدبعالن ) لُّ)ماسُل)اْمِرٍئ)ُمْسِلٍم)ِإالا )َيِا )..الا

    والدلير أحد أهرين
)َيِا  لُّ)ما  سُل)اْم   ِرٍئ)ُمْس  ِلٍم)ِإالا)))  عليرره السررالمأوذلمررا  قولرره  ويف ارارررراا  (4)(()ِبِطعيا  ِة)ن اْف  ٍس)ِمْن  وُ)الا

علرررى  أرابب السرررياراتا فررق ) يمرررا  سرريارة األنررررةاالنرروائي اف ررر  الررراار لهررن اللرررول ابن هسرررا نر 
،  ادلعاهلرررة ب الررنف  هررراا ادلعاهلررة أو هرراا السررعر  اشررمله الروايررة( غررًن  ي ررنيشررهر ابررًن زاي ة السررعر

 ه طراً ومل يصد  عليه ادلهرا ابدلعىن ادلصطلح عليه. اب لة ويرنً إىل أنرة ادلار، وإن اان
                                                             

 يف نيطالن ادلعاهلة وعدهه. (1)
 هن نيطالن هعاهلة ادلهرا ول ة هعاهلة ادل طر. (2)
 لفظي لريح ابلافريق هن هاا اجلهة نيٌن ادلهرا وادل طر.عدم ونو   لير  (3)
 .572ص 14قم، ج –دمحم نين احلسن احلر العاهلي، وسائر الشيعة، هؤسسة آل البيت عليه السالم  (4)
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)وال)فرق)بني)اإلكراه)على)املاسملة)أو)على)ابثمن)ابغسيل
 .؟ال يلال   ر  نيٌن عدم  يب النف  ابدلعاهلة  فسها ونيٌن عدم  يبها ابألنرة )وار فاعها(

سررطة يف الابرروت ال العرررو  إذ يلررال  ال  ررر  الاا رررا عر رراًا أو ألن احليايررة  عليليررة والواسررطة وا
مبعررررىن ان عرررردم  يررررب  فسرررره ابألنرررررة ادلر فعررررة واسررررطة لابرررروت عرررردم  يررررب  فسرررره هرررراا ادلعاهلررررة  ظررررراً 
لالو هها هاا األنرة  ان هاا ادلعاهلة الشخصية هافصلة هراا الفصرر ) صرر ارون أنر ره اراا( نيعبرارة 

 يرب الرنف  هرا، نيرر الرامن رارن العلرد ال وادلسرا نر غرًن  أخرى ادلؤن ر ابن  على اوهنا قيرداً ال ررر اً 
 .(1)رر ه

أاررررا علرررى ادلعاهلرررة    حرررال ارارررراا  ا ررره سررروا   ،لك علرررى االارررا  عر ررراً أو ارررون احليايرررة  عليليرررةويررد  
ُوِض:ا)عاْن)ُأماِِت)ِتْسُ:)ِخصا سٍل...)واما س)اْب ُْاْكرُِىوا))) فسها أو أارا على الامن ادلر فً،  ا ه هشمول لر

 ،  ا هر.(3)واالهانان يلا ي يف الصور ٌن احلهم ابلبطالن (2)((عالاْعِو...
نااُكْم)ِِبْبيسِالِ)ا)-ٕ ).ال)َتاُْكُلوا)أاْموابااُكْم)ب اع ْ

 ا ره حر   (ال)َتاُْكلُ وا)أاْم وابااُكْم)ب اع ْ نااُكْم)ِِبْبيسِا لِ))ارون  لرك ادلروار  هشرمولة لايرة الهرلرة اث يهما   
 ا ره ال رررك يف   ،ا أنوائيرراً نيردعوى ان لره  يررب  فسره اث رروايً لرو مل  لرر نيشررمول الروايرة السررانيلة للمهرر 

، وارالك هررا عر راً  أارالً للمررال ابلبا رريف  لرك الصرورة ألهوالنرا  سريارات األنرررةارون أارر ألر اب 
الدولررة قرروا ٌن (ادلررة( و)ادلعاهلررة عسررارة  بعرراً  سرربق هررن الصررور ٌن األخررريٌن ورررا )االضررطرار  بعرراً لسررن  

 راة للمعلوهات أو لازويرها ادلعلوهات وإراعاها إراعة ااذنية(.حلجب الدولة أو الش
)اجلواىر )ااالضطرار)أعم)من)اإلكراه.)وقد)يقسل)ِببااكس

سرربق ذاررر  رررو  نيررٌن اراررراا واالضررطرار وا رره  بعرراً الخاال همررا هوضرروعاً نيررىن الفلهررا  علررى تنيع  و )

                                                             

 و يه ها سبق أعالا. ؟ هو  و  الليد، إال ان يلال ان امياه ررط (1)
 .462ص 2 هران، ج –ة ثلة ارسالم الهليين، الهايف،  ار الهاب ارسالهي (2)
 أو ثبوت اخليار للمشرتي. (3)
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أعرررم هررررن ارارررراا وقررررد يلررررال  ، ولهرررن قررررد يلرررال ابن االضررررطرار(1)لررر ة هعاهلررررة ادل رررطر  ون ادلهرررررا
    ان اراراا أعم هن االضطرارو ابلعه  

حيرررر ذهرررب إىل ان االضرررطرار أعرررم هرررن ال ررررر وال ررررورة  (2)اهرررا األول  هرررو (ررراهر ارررالم اجلرررواهر
 يررره واضرررح ألن ارررر واحرررد هرررن هررراا األقسرررام األرنيعرررة ه رررطر  ا ررره إذا اررران  والاليرررة وارارررراا، والسرررر  
 .ان يلول ا ين ه طر للبيً وااا ادلالي وادلهراحينئا  ويصح ً يا رر نيعدم البيً  ا ه يبي

 ،إن مل يفعرر وهرن   عاره ال ررورة إىل  عرر االً هن ادلالي وادل طر وادلبالى ني ررر    واها الاا    ألن

                                                             

وقررد يلررال يف الفررر  نيررٌن ادل ررطر إليرره وادلهرررا عليرره ا رره ال يونررد رضررا و يررب  فرر  يف األخررًن هررً ونررو ا يف األول  (1)
 األول  ون األخًن. ِبِطعياِة)ن اْفٍس)ِمْنوُ) اشمر 

ال ريب يف الله نيغًن ذلك واخلربان ادلزنيوران نيعد ارغما   )و يه  أن عنوان الرخصة ادل طر الايقال يف اجلواهر   (2)
عن السند ال  اللة  يهما على االخاصاص وآية ادلخمصة هً عردم اللائرر نيالييرد االضرطرار  يهرا حر  هرن اخلصرم ال 

  صلح لالييد إ ال  غًنها لو سلم (هورها يف الالييد هن نهة الشر ية.
يا لررق االضررطرار )لررو خرراا ادلررر  ابلرررتل( نيررر )وارراا لررو ( يف ادلسررالك )وارراا صررن  نيررر ادلشررهور امرراوهررن هنررا قررال ادل

  عن الر لة هً (هور أهرارة العطرب( نيرالك )أو( إىل )ضرع ( عرن ( ال ع  ادلؤ ي إىل الاخلخاا )خشي خ ل
 ادلؤ ي إىل خوا الال (.)الراوب( أو ادلشي )

، وابراراا وابلاليرة على اجلنٌن ، وادلرضً على الطفرختاا  نير الظاهر الله ابخلوا على  ف  غًنا احملرتهة ، ااحلاهر
، هاله أو هال زلرتم جيب عليه حفظرهاحلاللة ابخلوا على إ الا  فسه أو  ف  زلرتهة أو عرضه أو عر  زلرتم أو 

، نير لو اان هري ا وخراا نيررتل الانراول  رول ادلرر  أو عسرر عالنره ذلك هن ال رر الاي ال يا مر عا ةأو غًن 
 هو ه طر خو ا. 

وال  ر  يف ذلك اله نيٌن السفر واحل ر، إذ ادلردار علرى لرد  االضرطرار الظراهر اللره عروا ال ررر الراي ال يا مرر 
، نيرر قرد يردعى اللره عر را هرً عردم ال رلرر  وهرم   رال عرن العلرم والظرنعا ة إذا اان خو ا هعاردا نيره عنرد العلرال ، 

 هعارضة وانب هن حفظ النف  وحنوا.
ر حرال هرر  الرق االضررطرار عر را )  ينئررا ورر لرره  نراول هررا يزيرر نيرره  لرك ال رررورة، وال  را  ذلررك  وعرا هررن وعلرى ارر

، ر ال  افايت والرواايت وغًنرا هن األ لة السرانيلة علرى الرخصرة يف  ها سناارا( عن قريب إ شا  هللااحملرهات إال
 (.428ص 36نيًنوت، ج –،  ار إحيا  الرتاث العريب اجلميً( )الشيخ دمحم حسن النجفي اجلواهري، نواهر الهالم
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 (1) ا هر صد  عليه ا ه ههرا أو اارا.ي
)ابْحقعق )ىنسك)إاالقسن)بالضطرار

يف ادلهرررا وادل ررطر أوذلمررا األعررم وهرراا هررو الرراي ه ررى  ىل ونررو  إ القررٌنإولهررن الا ليررق يلررو  
أو  لرررر ررررا هاسررراواين، واث يهرررا األخررر  وهرررو الررراي  (2)افن، وارررر هنهمرررا أعرررم هرررن افخرررر هرررن ونررره

 نرى عليه عرا الفلها  والاي ذار  له  روقاً ورا عليه، هاباينان..
)املرج:)األدبة)ال)صدق)عنوان)اإلكراه)أو)االضطرار

عنرروان ادل ررطر  ون لررد   وحيررر قررد ه ررى ان ادلرردار يف لرر ة ادلعاهلررة ونيطالهنررا هررو الرردلير ال
يف اليق ان هراا ادلصردا  هرن ارارراا أو هرن االضرطرار نيرر ادلردار  (3)ادلهرا وعدهه،  ال ااًن ندوى

)َيِا لُّ)))أو  (ًة)عا ْن)تا راٍ )ِم ْناُكمْ)ال)َتاُْكُلوا)أاْموابااُكْم)ب اع ْ نااُكْم)ِِبْبيسِا ِل)ِإالا)أاْن)تااُك ونا)ِر سرا))ان يصد   الا
)ِبِطعياِة)ن اْفٍس)ِمْن وُ)  ، رإذا لرد  اا رت ادلعاهلرة اب لرة وإن ضيرت اضرطراراً عر راً  ((ماسُل)اْمِرٍئ)ُمْسِلٍم)ِإالا

 وإن مل يصد  اا ت ل ي ة وإن ضيت ههرهاً عليها عر اً.
 ؟ال يلال   لم الطلح الفلها  على اللفظٌن مبعنارا األخ 

إذ يلررال  يهفرري يف ونهرره اررون االلررر العررام يف ادلعاهلررة ادلهرررا عليهررا الرربطالن ويف ادل ررطر إليهررا 
 إذا اا ت لالك  وائد أخرى  ادنير!الص ة وإن اان لالك اساانا ات،  هي  

)وصلى)هللا)على)دمحم)وآبو)ابطسىرين
(

ُ)ابنِّاا)))  عليه السالمارهام زين العانيدين قال  نُوُب)اباِِت)تُ غاّيِّ ْغُي)عالاى)ابناسِس)واابزاوااُل)عاِن)ابذُّ ما )اْبي ا
ْاُروِف)واُكْفرااُن)ابنِّااِم)وات اْرُك)ابشُّاْكرِ)   (()اْبااسداِة)ِف)اْْلاّْيِ)وااْصِطناسُع)اْبما

 (.212عدة الداعي  ص)
                                                             

 إذ لد  الهارا اتم يف الصور األرنيً اها ادلهرا  صا   يف األولٌن  ون األخًنين. (1)
 ه  أخا أحدرا ابدلعىن األعم وافخر ابدلعىن األخ ، وابلعه . (2)
 أو نيطالن ادلعاهلة.  ةأي هن حير نهة الب ر وهي ل (3)


