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  الملخص

ھى األمور التي تطرأ على اإلنسان بعد كمال أھلیتھ : عوارض األھلیة -١
 وأنھا قسمان, أو تغییر بعض أحكامھا , أو نقصانھا , فتوثر فیھا بإزالتھا

 .سماویة ومكتسبة: 
ھى صالحیة اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة لھ أو : أھلیة الوجوب  -٢

ھى صالحیة اإلنسان لصدور الفعل منھ على وجھ : وأھلیة األداء, علیھ 
 .یعتد بھ شرعًا

اإلكراه آخر العوارض المكتسبة وھو العارض الوحید الذي یكون صادرًا  -٣
ه لو ُترك وشأنھ فإنھ ال یرضى مباشرة ألن المكَر, من الغیر على اإلنسان 

 .أو الفعل الذي ُأكره علیھ من غیره, القول
حمل الغیر على أمر یمتنع عنھ بتخویف یقدر الحامل على : اإلكراه ھو -٤

 .ویصیر الغیر خائفًا بھ فأئت الرضا بالمباشرة, إیقاعھ 
, ه علیھ المكَر, المكَره بھ , المكَره , المكِره : أركان اإلكراه أربعة ھى -٥

ویشترط في , فیشترط في المكِره أن یكون قادرا على تحقیق ما ھدد بھ
 :المكَره

 .أن یغلب على ظنھ وقوع ما ھدد بھ إذا امتنع عن اإلتیان بالمكره علیھ -
أو االستغاثة أو , أن یكون عاجزًا عن دفع المكِره عن نفسھ بالھرب  -

 .المقاومة
أو یزید , بفعل غیر الذي أكره علیھ بان یأتي , أال یخاف المكَره المكِره  -

 .على الفعل المطلوب أو ینقص منھ

  :ويشترط في المكره عليه

ویكون ممتنعًا عما أكره علیھ , أن یفعل المكَره الفعل لداعي اإلكراه فقط  -
 .قبل اإلكراه

 .أن یكون المكَره علیھ معینا -
 .أن یترتب على فعل المكره علیھ التخلص من المتوعد بھ -

  :ط في المكره بهويشتر

 .أن یكون التھدید بإلحاق الضرر بالمكره عاجًال -
أن یكون األمر الذي ھدد بھ المكره مما یستضر بھ ضررًا كبیرًا غیر  -

 .محتمل یلحقھ بسببھ مشقة عظیمة
 .أن یكون المھدد بھ أشد خطرًا وضررًا على المكره مما حمل علیھ -
 : أنواع ھىینقسم اإلكراه باعتبار المكره بھ إلى ثالثة -٦
 .أي الكامل: اإلكراه الملجئ -
 .أي الناقص : اإلكراه غیر الملجئ -
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 .اإلكراه باالغتمام أو الھم والحزن -

  :وينقسم باعتبار المكره عليه إلى قسمين

 .اإلكراه بحق  -
 .اإلكراه بغیر حق -
 :اختلف العلماء في تكلیف المكره على ثالثة آراء -٧
أي سواء أكان اإلكراه ملجئًا أو , أن المكره مكلف مطلقًا : رأي الحنفیة -

 .غیر ملجئ
التفرقة بین أن یكون اإلكراه ملجئا أو غیر ملجئ فإن كان : رأي الجمھور -

 .أي بفعل المكروه علیھ وبنقیضھ , فإنھ یمنع التكلیف : اإلكراه ملجئا

  .فال يمنع التكليف , وإن كان اإلكراه غير ملجئ 

  .لفوهو أن المكره غير مك: رأي المعتزلة 

وال أھلیة األداء وإنما , ال یؤثر اإلكراه بجمیع أنواعھ في أھلیة الوجوب  -٨
ینحصر أثره في تغییر بعض األحكام المترتبة على أھلیة األداء مع بقاء 

 .المكره مكلفا
اختالف العلماء في اإلكراه وأنواعھ وشروطھ جعل ثروة فقھیة تمد العبد  -٩

 . في الفقھ اإلسالميومن ھنا ظھرت آثاره, بالحكم والمعرفة 
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Abstract  
١ - Signs of eligibility: are the things that occur to the 
human after the completion of his eligibility to be 
affected by removing, or decrease, or change some of 
the provisions, and they are divided into: heavenly and 
acquired. 
 ٢ - Eligibility of the duty: the human right to the 
legitimate rights of him or him, and the eligibility of 
performance: is the human right to issue the act from 
him in a manner that is legitimate. 
 ٣ - coercion last symptoms acquired is the only 
symptom that is issued by others on the human, 
because the impugned if left alone, it does not directly 
accept the statement, or the act that I hate him from 
others. 
 ٤ - coercion is: to induce others to refrain from 
intimidation is estimated by the pregnant rhythm, and 
become a non-afraid of the satisfaction of the right. ٥ - 
The pillars of coercion are four: impious, impious, 
impugned, impugned, is required in the impeller to be 
able to achieve what threatened by, and requires in the 
impeller: 
 - It is likely to occur in the event that he threatened to 
do so if he refrained from making makrooh against him. 
- To be unable to pay the impugned by fleeing, or 
distress or resistance. 
 - Do not be afraid of impulsive impingement, to come to 
the act other than I hate it, or more than the required 
action or subtract from it. It is stipulated in the 
abomination: 
 - To do the act of impiety only because of coercion, and 
be reluctant to what he was forced before coercion. - 
That the abuser be certain. 
 - That the act of impugnance will result in getting rid of 
the person who threatens him. It is required in the 
impeller: 
 - The threat of harming the invention must be urgent. - 
The matter that threatened the impeller, which caused 
great damage is unlikely to cause great hardship 
because of it. 
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 - To be threatened by the most dangerous and harmful 
to the impugnance, which carried it. 
 ٦- Compulsion is divided into three categories: 
 - Compulsion shelter: ie full. 
 - Indefinite coercion: any deficiency. - Compulsion by 
displeasure or concern and sadness. It is divided into 
two categories: - Right coercion. - Illegal coercion. 
 ٧ - differed scholars in the assignment of impotence to 
three views: 
 - Opinion of the tap: that the implication is expensive at 
all, that is, whether coercion refuge or non-refuge. 
 - The opinion of the public: The distinction between 
coercion being a refuge or a refuge, if coercion is 
refuge: 
 it prevents commissioning, ie by the act of abomination 
to it and its opposite. If coercion is not a refuge, it does 
not preclude commissioning. The view of the Mu'tazilah 
is that implication is not expensive. 
 ٨ - Duress of all kinds do not affect the eligibility of the 
duty, nor the eligibility of performance, but the effect is 
limited to change some of the provisions resulting from 
the eligibility of performance with the survival of the 
imposter costly. 
 ٩ - The difference of scholars in the coercion and its 
types and conditions make the wealth of jurisprudence 
provides the slave rule and knowledge, hence the 
effects appeared in Islamic jurisprudence. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  املقدمة

وأنزل علینا الذكر , الحمد هللا رب العالمین الذي جعل العقل مناط التكلیف   
والصالة والسالم األتمان األكمالن على رسولنا , وحفظھ من التغییر والتحریف 

وعلى أصحابھ الذین جاھدوا بجانبھ ,  ذي العنصر الطاھر الشریف محمد 
أو السیف أو , وعلى كل من دافع عنھ سواء باللسان , ف لنصرة الدین الحنی

وتقضي , فاللھم صل علیھ صالة تنجینا بھا من جمیع األھوال واآلفات, التصنیف
وترفعنا بھا أعلى , وتطھرنا بھا من جمیع السیئات , لنا بھا جمیع الحاجات 

  .د المماتوتبلغنا بھا أقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبع, الدرجات 
ولذا لم ,  أال تكلف نفس إال وسعھا – تعالى -وبعد فقد اقتضت حكمة اهللا  

وقد بین العلماء أن , یكلف اهللا عز وجل نفسا بتكلیف ما إال إذا كانت أھال لھ
بل َبْیَن , اإلنسان ال یعتبر مكلفا إال ّإذا تحقق فیھ شرطان ھما محل اتفاق بینھم 

لى أنھ یجب أن یكون المكلف عاقًال فاھمًا للتكلیف؛ فقد اتفقوا ع, العقالء عامة
إال أنھ , )١(ألن التكلیف وخطاب من ال عقل لھ وال فھم محال كالجماد والبھیمة 

ثم تطرأ على ھذه األھلیة وھى صالحیة اإلنسان , قد یكون اإلنسان أھال للتكلیف 
بھ وألن تصدر األفعال منھ على وجھ یعتد , لوجوب الحقوق لھ وعلیھ 

أو مكتسبة منھ , كالجنون ال دخل للعبد فیھا , موانع قد تكون سماویة ,)٢(شرعًا
أو بالنقصان , فتوثر في أھلیتھ باإلزالة كالجنون, أو من غیره كاإلكراه , كالسُّكر 
أو بتغییر بعض األحكام كالحیض واإلكراه ؛ لذا عقد األصولیون فصال , كالصغر

وقد أطلق العلماء على ھذه , على تصرفات العبدخاصا لبیان ھذه األمور وأثرھا 
وقد اختص الحنفیة بالحدیث عنھ؛ نظرًا لتوسعھم في ھذا , األمور لفظ عوارض 

  ).٣(المبحث تقسیمًا وتنویعًا
" اإلكراه"  أن أكتب بحثا بعنوان - تعالى -من أجل ھذا فقد استخرت اهللا   

  .كعارض من عوارض األھلیة
 تقسیمھ إلى مقدمة وتمھید وستة مباحث وقد اقتضت طبیعة البحث  
المقدمة في بیان أھمیة البحث والسبب الداعي إلیھ ومنھج البحث , وخاتمة 
  .فالتعریف بمفردات البحث: وأما التمھید , وتقسیمھ 

  .تعریف اإلكراه وأركانھ: المبحث األول
  .شروط اإلكراه: المبحث الثاني
  .أنواع اإلكراه: المبحث الثالث

                                           
 .٧٨شرح تنقیح الفصول صـ  , ١/١٥٠انظر اإلحكام لآلمدي  ) ١
 .١/٣١٣صول البدائع انظر ف ) ٢
 .٢/١٦٤انظر التقریر والتحبیر  ) ٣
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  .حكم تكلیف المكَره: الرابعالمبحث 
  .أثر اإلكراه في تصرفات المكَره: المبحث الخامس
  .أھم فروع اإلكراه في الفقھ اإلسالمي: المبحث السادس

  .في أھم نتائج البحث: الخاتمة
ثم أنھیت البحث بعرض ألھم المراجع المختلفة التي رجعت إلیھا على اختالف في 

  .یانطبعات المرجع الواحد في بعض األح
وإني لموقن من أن الباحث السوي لیس ھو الباحث المالك الذي ال یقع   

وإنما الباحث السوي األواب الذي یرجع عن , أو زلل, في خطأ وال یصیبھ نقص
وحسبنا في قول اهللا عز وجل في , ویرتفع عن زلتھ كلما زل, خطئھ كلما أخطأ

وُنوا َصاِلِحیَن َفِإنَُّھ َكاَن َتُك ِإنمعرض العفو عن الصالحین والمغفرة لألوابین
  ).١(ِلألوَّاِبیَن َغُفوًرا 

  :تمھید
لكي یكون للدارس تصور واضح ودقیق عن الموضوع الذي یرید   

 أن یحدد مدلول المصطلحات التي سیستخدمھا – في البدایة –دراستھ یجب علیھ 
 علم حق على كل من حاول تحصیل)" ٢ (- كما قال اآلمدي–فھذا , في دراستھ 

من العلوم أن یتصور معناه أوًال بالحد أو بالرسم لیكون على بصیرة فیما یطلبھ 
ولیس ثمة شك في أن إھمال تحدید المصطلحات ) ٣(وحتى ال یكون سعیھ عبثًا 

أو , المستخدمة في الدراسة أو البحث ینتج عنھ بالضرورة خالف في الرأي
ھ أن یجعل البحث العلمي في وھذا من شأن, تصور غیر صحیح أو استنتاج باطل 

النھایة ضربًا من العبث أو دورانًا في حلقة مفرغة من أجل ذلك فإننا نبدأ بتحدید 
" اإلكراه كعارض من عوارض األھلیة " ما نقصده بعنوان ھذا البحث وھو 

  :فأقول وباهللا التوفیق

  . محل البحث وسیأتي الحدیث عنھ:اإلكراه

أي أمر عارض أو ,  جمع عارض أو عارضة :)٤(العوارض تعريفها في اللغة 

آفة أو خصلة عارضة من قولھم عرض لھ كذا إذا ظھر ما یصده ویمنعھ عن 
  .المضي فیما كان علیھ

                                           
 . من سورة اإلسراء٢٥جزء اآلیة  ) ١
ول�د س�نة   , ھو علي بن أب�ي عل�ي ب�ن محم�د الفقی�ھ الملق�ب ب�سیف ال�دین اآلم�دي               : اآلمدي ) ٢

ل��م یك�ن ف��ي زمان��ھ م�ن یجاری��ھ ف�ي األص��ول م��ن    , ن��شأ حنبلی�ا ث��م تم��ذھب بال�شافعیة   , ھ�ـ  ١٥٥
 ).٢/٥٧انظر الفتح المبین ( ھـ ٦٣١توفى سنة , إلحكام ومنتھى السول ا, مصنفاتھ 

 .١/٥انظر اإلحكام لآلمدي  ) ٣
 .١/٦٤٥القاموس المحیط , ٦/١٨٤ لسان العرب ٣/١٠٨٤انظر الصحاح  ) ٤
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البیاض من :  أنھا لیست من الصفات الذاتیة كما یقال :ومعنى كونها عوارض

  .والسواد من عوارض الفحم, عوارض الثلج 
ارض أن سمیت المعارضة معارضة ؛ ألن وقد ترتب على ھذا المعنى للع  

  .كل واحد من الدلیلین یقابل اآلخر على وجھ یمنعھ من إثبات الحكم
ألنھ یحول دون ظھور الشمس كما یمنع : كما یسمى السحاب عارضا  

  ).١(شعاعھا عن المضي في طریقھ والوصول إلى مكان وصولھ 
َفَلمَّا َرَأْوُه َعاِرًضا مُّْسَتْقِبَل َأْوِدَیِتِھْم  ویتمثل ھذا المعنى في قولھ تعالى  

 وكما  سمیت األمور التي لھا تأثیر على األحكام )٢(  َقاُلوا َھَٰذا َعاِرٌض مُّْمِطُرَنا
  .لوجوب واألداءبالعوارض ؛ ألنھا تمنع من ثبوت األحكام التي تتعلق بأھلیة ا

عرفھا علماء الحنفیة؛ بأنھا خصال أو آفات لھا : معنى عوارض األھلیة اصطالحًا
  ).٣(تأثیر في األحكام المتعلقة بأھلیة الوجوب أو األداء بالتغییر أو اإلعدام 

وخص بعض األصولیین العوارض بما لم یكن من الصفات الذاتیة   
الطریان والحدوث بعد العدم وذلك من أجل خالفا للمتبادر من اللفظ الدال على )٤(

  ).٥(المحافظة على ما جاء عن بعض األئمة من إدخال الصغر في العوارض

  :أنواع العوارض 

إن الناظر في كتب الحنفیة یرى أنھم درسوا مجموعة من الخصال   
سماویة : (وقد جعلوا العوارض نوعین, واآلفات على أنھا من عوارض األھلیة 

  )ومكتسبة

أي أنھا )٦(ھى ما لم یكن للعبد فیھا اختیار وال اكتساب : لعوارض السماويةفا

فإن ما ال اختیار  , ولھذا نسبت إلى السماء , ثابتة من قبل صاحب الشرع 
  ).٧(لإلنسان فیھ ینسب إلیھا على اعتبار أنھ خارج عن قدرة اإلنسان

                                           
التل��ویح عل��ى , ٢/٩٤٣ش��رح المن��ار وحواش��یھ , ٤/٢٦٢ك��شف األس��رار للبخ��اري : انظ��ر ) ١

 .٢/١٧٢لتحبیر التقریر وا, ٢/١٦٧التوضیح 
 .  من سورة األحقاف٢٤اآلیة  ) ٢
 .٢/١٦٧التلویح , ٢/١٧٢انظر التقریر والتحبیر  ) ٣
 .٢/١٦٧التلویح , ٢/١٧٢انظر التقریر والتحبیر  ) ٤
 .٢٣٧تسھیل الوصول صـ  , ٢/١٦٧انظر التلویح  ) ٥
 .٢/٢٦٠ك شرح المنار البن مل, ٢/١٦٧التلویح , ٤/٢٦٣انظر كشف األسرار للبخاري  ) ٦
 .٣٦٩األھلیة وعوارضھا للشیخ أحمد إبراھیم ص , ٤/٢٦٣انظر كشف األسرار  ) ٧

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura46-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura46-aya24.html
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  : عندھم ھى أحد عشر عارضًا وھى:والعوارض السماوية

والمرض , والرق , و اإلغماء, و النوم , و النسیان , والعتھ , والجنون , الصغر 
  ).١(والموت , والنفاس , والحیض , 

وقد یتوسعون في بعض ھذه العوارض فیجعلونھ شامًال لعدد من الصفات   
  ).٢(كالمرض الذي أدخلوا فیھ الحمل واإلرضاع والشیخوخة القریبة إلى الفناء 

وھى ما كان الختیار اإلنسان دخل فیھا إما باكتسابھا أو  :العوارض المكتسبة 

  ).٣(ترك إزالتھا
  .وواحدة من غیره , ستة من الشخص نفسھ , وھذه العوارض سبعة

  .والسفر , والخطأ, والھزل, والسفھ , والسكر , لجھل ا: فالعوارض التي منھ ھى
  ).٤(وأما العارض الذي من غیره فھو اإلكراه 

أي أنھ صالح " المؤدب أھل ألن یحترم: "  الصالحیة تقول:معنى األهلية لغة

  ).٥( ُھَو َأْھُل التَّْقَوى َوَأْھُل اْلَمْغِفَرِة وفي التنزیل العزیز, لالحترام 
وأھل المغفرة , وجاء في التفسیر أنھ عز وجل أھل ألن یتقى فال یعصى 

 التي تجعلھ ومؤھالت اإلنسان ھي مجموعة الخصائص والممیزات) ٦(لمن اتقاه
وعلى ھذا تكون أھلیة اإلنسان للشئ معناھا في , أھًال للعمل الذي یسند إلیھ 

  ).٧(صالحیتھ لصدور ذلك الشئ وطلبھ منھ, اللغة 

  : وأما في اصطالح علماء الشرع فإن األھلیة نوعان ھما:معنى األهلية اصطالحاً

 .أھلیة الوجوب -١
 .أھلیة األداء -٢

                                           
 , ١/٣٢٢ف�صول الب�دائع    , ٣٦٩المغن�ي للخب�ازي ص      , ٢/١٧٢التقری�ر والتحبی�ر     : انظر ) ١

ش��رح الكوك��ب , ١/١٨٨ش��رح مخت��صر الروض��ة  , ١/٤٣٤البح��ر المح��یط , ٣/٨٤ف��تح الغف��ار 
 . وما بعدھا١/٥٠٥المنیر 

 .٢/١٧٢انظر التقریر والتحبیر  ) ٢
 .٤/٢٦٣كشف األسرار , ٢/١٦٧انظر التلویح  )٣
 .٣/٨٤فتح الغفار  ) ٤
 . من سورة المدثر٥٦جزء اآلیة  ) ٥
 .٢٩/١٣٥انظر تفسیر روح المعاني لأللوسي  ) ٦
 , ٣١مخت����ار ال����صحاح ص, ٢/٣٤٢الق����اموس المح����یط , ١١/٢٩انظ����ر ل����سان الع����رب   ) ٧

 .٢٢ي صالتعریفات للجرجان



 - ١٣٤٣ -

). ١(إلنسان لوجوب الحقوق المشروعة لھ وعلیھ ھى صالحیة ا:فأهلية الوجوب

التى ھى وصف یصیر بھ اإلنسان أھًال لما )٢(وھى ثابتة عندھم على قیام الذمة 
  . وھو وصف یثبت لھ منذ والدتھ حیا) ٣(لھ وعلیھ

 ھى صالحیة الشخص لصدور الفعل عنھ على وجھ یعتد بھ شرعا :وأهلية األداء

وتترتب علیھا , ألداء وألن تعتبر أقوالھ وأفعالھأي صالحیتھ ألن یطالب  با, )٤(
  .آثارھا الشرعیة بحیث إذا صدر منھ تصرف كان معتدا بھ شرعًا

وإذا جنى على غیره , وإذا أدى عبارة كان أداؤه معتبرًا ومسقطًا للواجب   
  ).٥(ُأخذ بجانیتھ مؤاخذة كاملة وعوقب علیھا بدنیًا ومالیًا

                                           
ویقول البزدوي عن ھ�ذه األھلی�ة       , ٢/١٦٧التلویح  , ٤/٢٦٢كشف األسرار للبخاري  : انظر ) ١

 وج�اء  وحملھ�ا اإلن�سان  أنھا األمانة التي أخبر اهللا عز وجل یحمل اإلنسان إیاھا یق�ول تع�الى         
ي وف, أن أھلیة اإلنسان للشئ صالحیتھ لصدوره وطلبھ منھ وقبولھ إیاه : في التحریر وشرحھ   

انظ�ر التقری�ر والتحبی�ر    (فواتح الرحموت أنھ�ا  ك�ون اإلن�سان بحی�ث ی�صح أن یتعل�ق ب�ھ الحك�م           
 ).١/١٥٦فواتح الرحموت  , ٢/١٦٤
والذم�ة ف�ي اللغ�ة ھ�ى العھ�د؛ ألن نق�ضھ       , ٢/١٦١ والتل�ویح   ٤/٢٧٧انظر ك�شف األس�رار       ) ٢

 . أي عھداال یرقبون في مؤمن إال وال ذمةقال تعالى , یوجب الذم 
 .٢/١٦٤التقریر والتحبیر , ٢/١٦١انظر التلویح  ) ٣
 .٩٠أصول الفقھ للشیخ الخضري ص, ٢/٤٣٤انظر مرآة األصول  )٤
 .٧٥عبدالكریم زیدان ص/ انظر الوجیز في أصول الفقھ د ) ٥
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  املبحث األول

أوال
ً

  اإلكراه وأركانهتعريف : 

وھو مأخوذ من الَكره بفتح الكاف ,  الحمل على الشئ كرھا:اإلكراه لغة: أوالً

قد أجمع كثیر من أھل اللغة على أن الُكره والَكره : " وفي اللسان , وقیل بضمھا
والَكره أن تكلف الشئ , وقیل الُكره المشقة ) ١" (لغتان فبأي لغة وقع فھو جائز

أي حملتھ , ویقال أكرھتھ على كذا, كره ما أكرھك غیرك علیھوال, فتعملھ كارھًا
, )٣ ( َكْرًھا َأْو َفَقاَل َلَھا َوِلألْرِض ِاْئِتَیا َطْوًعا ومنھ قولھ تعالى, )٢(علیھ كرھا

  .والكریھة الشدة في الحرب

  :فقد عرِّف اإلكراه بتعريفات كثيرة منها:  وأما في اصطالح األصوليين

أو یفسد بھ اختیاره من , فینتفي بھ رضاه , المرء بغیره اسم لفعل یفعلھ  -١
 ).٤(غیر أن تنعدم بھ األھلیة في حق الُمكَره أو یسقط عنھ الخطاب 

حمل الغیر على أمر یمتنع عنھ بتخویف یقدر الحامل على إیقاعھ ویصیر  -٢
 ).٥(الغیر خائفا بھ فائت الرضا بالمباشرة

حمل الغیر : علیھ بعضھم فقالوزاد , )٦(حمل الغیر على ما ال یرضاه  -٣
 ).٧(على ما ال یرضاه من قول أو فعل وال یختار مباشرتھ لو ترك ونفسھ

 .حمل اإلنسان على ما یكرھھ -٤
فعل یوجد من الُمكِره فیحدث في المحل معنى یصیر بھ مدفوعا إلى الفعل  -٥

 ).٨(الذي ُطلب منھ
 ُخِلي ونفسھ حمل الغیر على أن یفعل ما ال یرضاه وال یختار مباشرتھ لو -٦

 ).٩(فیكون معِدمًا للرضا ال لالختیار 
 ).١٠(فعل یوقعھ بغیره فیفّوت رضاه أو یفسد اختیاره مع بقاء أھلیتھ -٧
  فیقدم على عدم , اإللزام واإلجبار على ما یكره اإلنسان طبعا أو شرعا  -٨

                                           
 .٧/٦٤٩لسان العرب : انظر ) ١
 .٥/١٧٢مقاییس اللغة, ٢/٨١٦المعجم الوسیط , ٢/٧٢٠انظر المصباح المنیر  ) ٢
 . من سورة فصلت١١جزء اآلیة  ) ٣
 .٢٤/٣٨المبسوط للسرخسي : انظر  ) ٤
 .٤/٥٣٨كشف األسرار للبخاري : انظر  ) ٥
 .٢٥٦تسھیل الوصول ص , ٢/٢٠٦انظر التحریر بشرح ابن أمیر الحاج  )٦
 .٢/٣٠٧تیسیر التحریر , ٢/٢٠٦ انظر التقریر والتحبیر ٧
 .٦/١٢٨ختار انظر حاشیة ابن عابدین على الدر الم ) ٨
 .٢/٤١٤انظر التلویح على التوضیح  )٩

 .١/٢٤٩انظر كشاف اصطالحات الفنون  )١٠
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 ).١(لیدفع ما ھو أضر, الرضا -٩
اظھا وعباراتھا إال أن وبالنظر إلى ھذه التعاریف نجد أنھا وإن اختلفت ألف

  .أغلبھا یتفق في المعنى

 یرجع إلى نظر المعَِّرف إلى أركان اإلكراه والشروط :وسبب االختالف فيها 

  .لكي یصح أن تتغیر بھ األحكام الشرعیة ویؤثر فیھا, الواجب توافرھا 
وھو قولھ حمل )٢( ھو تعریف عالء الدین البخاري والتعریف الذي یمكن ترجیحھ

على أمر ُیمتنع عنھ بتخویف یقدر الحامل على إیقاعھ ویصیر الغیر خائفا الغیر 
, )٣(وذلك ألنھ یشتمل على شرائط اإلكراه وأركانھ, بھ فائت الرضا بالمباشرة 

  .ومن تعریف اإلكراه نستطیع أن نستخلص منھ أركان اإلكراه 

  ).٤(أركان اإلكراه: ثانياً

غیره على أمر یمتنع منھ وھو الذي یحمل , بكسر الراء: المِكره  -١
 .بتخویف وتھدید

وھو الذي حملھ غیره على أمر یأباه ؛ لتھدیده إیاه , بفتح الراء : المكَره  -٢
 .بأمر یضره 

 .وھو األمر الذي یرضاه الحامل ویریده ویأباه الفاعل:المكَره علیھ -٣
 .وھو آلة اإلكراه ووسیلتھ: المكره بھ -٤

                                           
 .٣٣انظر التعریفات للجرجاني ص ) ١
البح�ر ف�ي الفق�ھ    , ویلقب بعالء ال�دین البخ�اري   , ھو عبدالعزیز بن أحمد بن محمد البخاري      ) ٢

انظ��ر الج��واھر  (ھ��ـ ٧٣٠ش��رح أص��ول الفق��ھ للب��زدوي ت��وفى س��نة    : م��ن مؤلفات��ھ , واألص��ول 
 ).٢/١٣٧الفتح المبین , ٢/٤٢٨المضیة 

 .٤/٥٣٨انظر كشف األسرار للبخاري  ) ٣
وم�ن ذل�ك   , أي إلى عز ومنع�ھ     , وھو یأوي إلى ركن شدید      , ركن الشئ لغة جانبھ األقوى       ) ٤

 قال لو أن لي بكم ق�وة أو آوي إل�ى رك�ن     على لسان لوط علیھ السالم –قولھ سبحانھ وتعالى  
م�ا یق�وم ب�ھ ذل�ك     : واص�طالحاً , أي إلى قوى أتمتع بھ�ا ع�نكم  ,  من سورة ھود  ٨٠ اآلیة   شدید  

م�ا ی�تم ب�ھ وھ�و داخ�ل فی�ھ بخ�الف        : أو رك�ن ال�شئ   , إذ ق�وام ال�شئ بركن�ھ    , ال�شئ م�ن التق�وم    
تف�سیر  , ٢٥٥مخت�ار ال�صحاح ص  , ٩٩انظر التعریفات للجرج�اني ص , شرطھ وھو خارج عنھ    

 ).٣٠٢البیضاوي ص 
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  املبحث الثاني

  اإلكراه) ١(شروط 

وحتى یكون مؤثرًا في تغییر , كراه شروط البد من توافرھا لتحققھ ولإل
وھذه الشروط منھا ما یرجع إلى المكِره بالكسر ومنھا ما یرجع , بعض األحكام 

ومنھا ما یرجع إلى المكَره , ومنھا ما یرجع إلى المكَره علیھ, إلى المكَره بالفتح
  :بھ وبیانھا كالتالي

  ):ر الراءبكس(ما يرجع إلى المكِره 

أن یكون قادرًا على تحقیق ما أوعد بھ ؛ ألن الضرورة ال تتحقق إال عند   
وال فرق في ذلك بین كون , فإكراھھ حینئذ ھذیان ولغو , القدرة فإن لم یكن قادرا 

المكِره سلطانًا أو لصًا متغلبًا عند جمھور  العلماء من المالكیة والشافعیة 
ألن اإلكراه كما یتحقق من , ن من الحنفیة وإلیھ ذھب الصاحبا, والحنابلة 

  ).٢(السلطان یتحقق من غیره وھما في الحكم سواء 
وبعض الحنابلة إلى أن اإلكراه ال یتحقق إال من , بینما ذھب أبو حنیفة  
وألنھ ال یتمكن من دفع , والمنعة للسلطان, ألن القدرة ال تكون بال منعة ,السلطان

ویتمكن من دفع اللص عن , إلى من ھو أقوى منھالسلطان عن نفسھ بااللتجاء 
  ).٣(نفسھ بااللتجاء بقوة السلطان

 وصاحبیھ – رحمھ اهللا – االختالف الحاصل بین أبي حنیفة :وقيل  

فقد كان السلطان مطاعًا في , ال اختالف حجة وبرھان , اختالف عصر وزمان 
فأجاب بناء , كراه ولم یكن السلطان من القوة ما یقدر على اإل, عھد أبي حنیفة 

  وظھر كل متغّلب في , ثم تغیر حال الناس في عھدھما , على ما شاھد في زمانھ 

                                           
 ج�زء   فق�د ج�اء أش�راطھا      وق�ال تع�الى     , ومنھ أشراط الساعة    , الشرط في اللغة العالمة     ) ١

م�ا  : تعلیق شئ بشئ إذا وج�د األول وج�د الث�اني وقی�ل            : واصطالحا"  من سورة محمد   ١٨اآلیة  
م�ا  : وقی�ل  , وال یكون مؤثرا في وجوده, ویكون خارجا عن ماھیتھ , یتوقف علیھ وجود الشئ     

, ١١٠التعریف��ات للجرج��اني ص , ٢٣٤انظ��ر مخت��ار ال��صحاح ص (حك��م علی��ھ  یتوق��ف ثب��وت ال 
١١١.( 

مغني , ٧/٣٨٤المغني البن قدامة , ٧/١٧٦بدائع الصنائع , ١٠/٢٣٢انظر الحاوي الكبیر    ) ٢
 .٤/٤٧١المحتاج 

 .٦/١٢٩حاشیة ابن عابدین , ٧/١٧٦بدائع الصنائع , ٢٤/٨٩انظر المبسوط  )٣
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  ).١(فأجابا بناء على ما عاینا, موضع 

  )٢ ( :يشترط فيه ما يلي) بفتح الراء(ما يرجع إلى المكره 

أن یصیر خائفا على نفسھ من جھة المكِره في إیقاع ما ھدده بھ عاجًال  -١
أن یقع في : والمراد بالخوف,  یصیر ُملجًأ محموًال طبعًا إال بذلك ألنھ ال

غالب رأیھ وأكثر ظنھ باألمارات الظاھرة أنھ لو لم ُیجب إلى ما ُدِعى إلیھ 
 .تحقق ما  ُأوعد بھ

فإن علم , لعتوه وبغیھ , أن یعلم أنھ إن خّوف المكره باهللا تعالى لم یخف  -٢
 ).٣( فلیس بمكَرهأنھ إن خوفھ باهللا تعالى خاف وكفَّ

 .أو استعانة بالغیر, أن یكون مغلوبًا عاجزًا عن الدفع بفرار أو مقاومة  -٣

 ).٤( ما يرجع إلى المكره به 

أو موجبا , أو متلفًا عضوا, أو مزمنا , أن یكون ما ُأكره بھ ُمتلفًا للنفس  -١
بأن یكون مما یستضر بھ ضررًا كثیرًا , عما ینعدم الرضا باعتباره 

فأما الشتم والسب , والحبس الطویل , والقید , والضرب الشدید, كالقتل
 .فلیس بإكراه

لیس بإكراه ؛ ألن :واختلف فیما إذا توعده بتعذیب أو سجن ولٍد أو والٍد فقیل
وھو القیاس عند الحنفیة واالستحسان أن یكون , الضرر الحق بغیره ال بھ 

وأعظم من أخذ , ھ ھوألن ذلك قد یكون عنده أعظم من سجن, ذلك إكراھا 
فإنھ یلحقھ من الحزن مثل ما یلحقھ من , مالھ خاصة إذا كان المكَره صالحًا

, وربما یدخل السجن مختارًا وُیحبس مكان أبیھ , أو یزید , حبس نفسھ 
فكذلك التھدید , فكما أن التھدید بالحبس في حقھ ُیعدم الرضا , لُیخرج أبوه
 .بحبس أبیھ

                                           
وی�شھد ل�صحة ھ�ذا م�ا     , ٦/١٢٩حاش�یة اب�ن عاب�دین    , ٢٤/٨٩المب�سوط للسرخ�سي     : انظر )١

إذا ُاكره الرجل قوم غی�ر  : وقال أبو حنیفة :  حیث قال  – رحمھما اهللا    -نقلھ محمد عن أبي حنیفة    
أو ف�ي من�زل    , فكانوا في ذلك بمنزلة السلطان فأخذوه في طریق من طرق الم�سلمین             , السلطان

أو لتزنین بھذه المرأة فوق�ع   , لنك أو لنقطعن منك عضواً    لنقت, ال یقدر فیھ على المنعة فقالوا لھ        
وعلی�ھ  , في قلبھ أنھم فاعلون أو ھددوه بضرب یخاف على نفسھ منھ فزن�ى بھ�ا ف�ال ح�د علی�ھ                  

 ).٧/٣٤٣انظر األصل للشیباني (المھر
, ٤/٤٧١مغن��ي المحت��اج  , ٧/٣٨٤المغن��ي الب��ن قدام��ة   , ١٠/٢٣٢انظ��ر الح��اوي الكبی��ر    ) ٢

 .٦/١٢٩دین حاشیة ابن عاب
 .١٠/٢٣٤الحاوي الكبیر : انظر ) ٣
مغن��ي , ٨/٥٩روض��ة الط��البین  , ٧/٣٨٤المغن��ي الب��ن قدام��ة   , ٢٤/٣٩المب��سوط : انظ��ر ) ٤

 .٤/٤٧١المحتاج 
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وما ُأكره علیھ فمن , أن تعقد موازنة بین ما ُأكره بھ : فس والذي تميل إليه الن

أكره على القتل بتخویفھ بالحبس أو إتالف مالھ ال یعد ذلك إكراھًا بل یجب علیھ 
  ).١(ارتكاب أخف الضررین ؛ إلزالة أشدھما

 فأما إن أكره بغیر ظلم كإكراه – أي بغیر حق -أن یكون مكرھًا بظلم -٢
 .راھًا یعذر بھفال یعد ذلك إك, القاضي 

  ما يرجع إلى المكره عليه 

, إما لحقَّھ كبیع مالھ, أن یكون ما أكره علیھ مما امتنع عنھ المكَره قبل اإلكراه 
  ).٢(أو لحق شخص آخر كإتالف مال الغیر أو لحق الشرع كشرب الخمر والزنا

                                           
مغن�ي  , ٨/٦٠روض�ة الط�البین   , ٧/٣٨٤المغن�ي الب�ن قدام�ة    , ٢٤/١٤٤المب�سوط  : انظ�ر   ) ١

 .٤٧٢, ٤/٤٧١المحتاج 
 .٦/١٢٩شیة ابن عابدین حا, ٢٤/٣٩انظر المبسوط  ) ٢



 - ١٣٤٩ -

  املبحث الثالث

  )١(أنواع اإلكراه 

بحیث لم یبق لھ , واإلضرار ) ٢(إذا وصل الفعل بشخص إلى حد اإللجاء 
أو ُألقى , كمن شد وثاقھ من یدیھ ورجلیھ وألقى على شخص , تصرف واختیار 

فھو , عنھ  لھ فھذا ال خیار لھ في الترك وال مندوحة, من شاھق فوقع على آخر
  ).٣(وھو ما یسمیھ الجمھور الملجأ, غیر مكلف اتفاقًا

بل كان له نوع , ذا الحدولم يصل إلى ه, أما إذا هدد الشخص بمخوف 

  :فهذا قد قسمه الحنفية إلى نوعين, اختيار 

  :  یتنوع اإلكراه باعتبار المكَره بھ إلى نوعین:من هنا نقول

  .وإكراه غیر ملجئ, إكراه ملجئ 
وبیانھا , وھو اإلكراه باالغتمام والحزن )٤(وزاد بعض الحنفیة نوعا ثالثا

  :كالتالي

وھو بأن یضطر , ئ ویسمى اإلكراه الكامل أو التام اإلكراه الملج:النوع األول

, إلى مباشرة الفعل خوفًا من فوات النفس أو ما ھو في معناھا )٥(الفاعل 
وھذا النوع ُیعدم , كالعضو ؛ ألن حرمة العضو كحرمة النفس ؛ ألنھ تبع لھا 

ختیار االرتیاح إلى فعل الشئ والمراد باال: الرضا ویفسد االختیار والمراد بالرضا 
  .ترجیح فعل الشئ على تركھ: 

                                           
, ١/٤٨٨المح���صول لل���رازي , ٤/٥٣٨أص���ول الب���زدوي , ٧/١٥٧ب���دائع ال���صنائع : انظ���ر )١

كشف األس�رار  , ٨/٥٩روضة الطالبین   , ٣٩٨المغني للخبازي ص  , ٧/٣٨٣المغني البن قدامة    
نزھ���ة الخ���اطر الع���اطر   , ١/١٣٣,ف���واتح الرحم���وت , ٣/١٣٣ف���تح الغف���ار  , ٢/٥٦٩للن���سفي 

 .٢٥٥ الوصول صـتسھیل, ١/١٧٩
: والتلجئ��ة, یق��ال ألج��أه إل��ى ال��شئ أي اض��طره إلی��ھ , م��أخوذ م��ن ألج��أ: اإللج��اء ف��ي اللغ��ة  ) ٢

( وھ�ى أن یلجئ�ھ إل�ى أن ی�أتي أم�را باطن�ھ خ�الف ظ��اھره        .اإلك�راه والتلجئ�ة تفعل�ة م�ن اإللج�اء      
 ).٢/٨١٥المعجم الوسیط , ١/٧١الصحاح , ٨/٣٥انظر  لسان  العرب 

شرح الكوكب المنیر , ١/١٩٤شرح مختصر الروضة  , ٣٨٥, ١/٣٥٥ المحیط   البحر: انظر ) ٣
 .١/٣٢١نھایة السول , ١/٥٠٩
ك��شف األس��رار  , ٤/٥٣٨انظ��ر أص��ول الب��زدوي  ( وم��ن تبع��ھ  , كفخ��ر اإلس��الم الب��زدوي   )  ٤

 ).٣٦٩شرح المنار البن ملك ص, ٢/٥٦٩للنسفي 
 لئال ی�شتبھ  - بالكسر-الحامل بدل المكره وبلفظ – بالفتح –قد یعبر بلفظ الفاعل بدل المكره     ) ٥

 ).٢/١٩٦التوضیح : انظر(الفتح بالكسر 



 - ١٣٥٠ -

 ھو القصد إلى مقدور متردد بین الوجود والعدم بترجیح أحد :وحقيقة االختيار

وإن لم یستقل , فاختیاره صحیح, فإن استقل الفاعل في قصده , جانبیھ على األخر
  ).١(بل استند إلى اختیار آخر ففاسد 

اه الناقص أو القاصر وھو الذي ویسمى اإلكر, اإلكراه غیر الملجئ:النوع الثاني

ویتمكن فیھ الفاعل من الصبر من غیر فوات , ال یوجب اإللجاء واالضطرار 
ویتحقق ھذا النوع بالحبس والقید والضرب الذي  ال یخاف من , النفس والعضو 

  .وھذا النوع ُیعدم الرضا وال یفسد االختیار, التلف

 یعدم الرضا وال یفسد االختیار من ھو الذي ال,  عند بعض الحنفیة :النوع الثالث

  .وھو التھدید بما یغتم بھ المكَره, باب أولى 
  واختلف فیھ ھل ُیعدُّ ذلك إكراھًا معتبرًا شرعًا أم ال؟

لنحبسنَّ أباك في : لو قیل لھ"بقولھ ) ٢(وأشار إلیھ شمس األئمة السرخسي
لما , البیع جائز: ففي القیاس , أو لتبیعنَّ عبدك ھذا بألف درھم ففعل , السجن

وحبس أبیھ في السجن ال , فإنھ لم ُیھدد بشئ في نفسھ , بینا أن ھذا لیس بإكراه 
وكذلك في حق , وھبتھ , والتھدید بھ ال یمنع صحة بیعھ وإقرارا, یلحق بھ ضررًا

وال ینفذ بشئ من ھذه , ذلك إكراه كلھ : وفي االستحسان , كل ذي رحم محرم
أو أكثر ,  ُیلحق بھ من الحزن ما ُیلحق بھ حبس نفسھ التصرفات؛ ألن حبس أبیھ

, وإن كان یعلم أنھ یحبس, فالولد إذا كان بارًا یسعى في تخلیص أبیھ من السجن
فكما أن التھدید , لیخرج أبوه , وربما یدخل السجن مختارًا وُیحبس مكان أبیھ

  ) .٣(فكذلك التھدید بحبس أبیھ, بالحبس في حقھ ُیعدم تمام الرضا 
إكراه بحق : ویتنوع اإلكراه أیضا باعتباره المكره علیھ إلى نوعین عند الشافعیة

كاإلكراه من لص , إكراه بظلم: وعبر بعضھم عنھ بقولھم, وإكراه بغیر حق
أن : وإكراه بغیر ظلم وصورتھ , متغلَّب على فعل أمر لیس بواجب على المكره

فیمتنع من بیعھ بعد امتناع , ھ یكون على المَكره دین ومعھ متاع یمكنھ بیعھ فی
فللقاضي الخیار إن شاء باع مالھ بغیر إذنھ لوفاء الدین , المالك من الوفاء والبیع

  ).٤(وإن شاء أكرھھ على بیعھ وعزَّره بالحبس وغیره حتى یبیعھ , 
وفي جمیع ھذه األنواع إنما یتحقق اإلكراه إذا تیقن المكَره أو غلب على   

  ).٥(ألجرى علیھ المكِره ما ھدَّده بھ,  ما أمر بھظنھ أنھ لو لم یفعل

                                           
 .٣/١٣٣فتح الغفار , ٢/٤١٤التلویح, ٤/٥٣٨انظر كشف األسرار للبخاري  ) ١
: م�ن مؤلفات�ھ  , ھو شمس األئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سھل الحنف�ي رحم�ھ اهللا تع�الى         ) ٢

 ).١٥٨انظر الفوائد البھیة ص(ھـ ٤٨٣وفى سنةأصول السرخسي ت, المبسوط في الفقھ
 .٢٤/١٤٤انظر المبسوط  ) ٣
 .٦/٤٤٦مغني المحتاج, ٩/١٥٩المجموع , ١٠/٢٣٢الحاوي الكبیر: انظر ) ٤
 .٢/٥٧٠كشف األسرار للنسفي : انظر ) ٥



 - ١٣٥١ -

 مخاطبًا وكونھ – بالفتح –واإلكراه بجمیع أقسامھ ال ینافى كون المكَره   
أھًال لألحكام ألن ما بھ األھلیة من العقل والبلوغ متحقق ثم إن المكَره مبتلى؛ 

  .ھأو مرخص فی, ألنھ متردد في اإلتیان بما أكره علیھ من فرض أو حرام 
أو شرب الخمر بما یوجب اإللجاء فإنھ , فمن أكره على أكل المیتة   

لثبوت إباحتھا في ھذه , فلو صبر حتى قتل كان عاصیا , یفترض علیھ  اإلقدام 
, ومن أكره على الزنا أو القتل ) ١ ( ِإلَّا َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِھ الحالة بقولھ تعالى

  .فإن اإلقدام علیھما یكون حرامًا
, فإنھ یرخص لھ إجراء كلمة الكفر على لسانھ , ومن أكره على الكفر   

  .ولو صبر حتى قتل كان شھیدًا
فإن كان مسافرًا كان اإلفطار فرضًا , ومن أكره على اإلفطار في رمضان 

  .فإن صبر حتى قتل كان شھیدًا, وإن كان مقیما كان رخصة , 
ب ؛ ألن ھذه األشیاء ال تثبت إال وھذا كلھ دلیل على االبتالء وھو تحقق الخطا

  ).٢(بالخطاب 

                                           
 . من سورة األنعام١١٩جزء اآلیة  ) ١
ش��رح مخت��صر   , ١/٣٥٨ البح��ر المح��یط , ٣/١٢٠ف��تح الغف��ار  , ٢/١٩٦انظ��ر التوض��یح   ) ٢

 .١/٥٠٨شرح الكوكب , ١/١٩٤الروضة 



 - ١٣٥٢ -

  املبحث الرابع

املكره) ١(حكم تكليف
َ

  

  :تحرير محل النزاع

 وعلى – خالفًا للمعتزلة –اتفق العلماء على جواز تكلیف المكَره عقًال   
واختلفوا في إمكان وقوع التكلیف , أن مسألة المكره مختلفة الحكم في الفروع 

  :ألة ثالثة مذاھبوفي المس) ٢(سمعًا

ملجئ وغیر (بأن التكلیف بنوعیھ :  وھو رأي الحنفیة حیث قالوا:المذهب األول

  .ال یمنع التكلیف مطلقا) ملجئ

والمختار من ,  إن الخطاب مبني على القدرة من حیث األسباب :واستدلوا بقولهم

 أو على أحدھما على حسب االختالف فیھ, یكون قادرًا على التحصیل والترك 
فكان االبتالء قائما ؛ لقیام التردد في الجملة , والمكره یختار أھون األمرین علیھ 

إال أن االمتناع عما أكره علیھ إذا كان على خالف الطبع یكون أشق فیكون , 
وإذا كان اإلقدام على ما أكره علیھ على موافقة الطبع بأن أكره على , الثواب أكثر
أن یخرج الفعل عن حد االختیار إلى حد االضطرار فأما , فالثواب أقل , قتل حربي

  ).٣(فال
فعل المكَره یجوز : "  إلى ھذا القول حیث قال-رحمھ اهللا -) ٤(وقد مال الغزالي 

  ).٥(بخالف فعل الصبي والمجنون والبھیمة , أن یدخل تحت التكلیف

                                           
, والتكلی��ف إل��زام م��ا فی��ھ كلف��ة أي م��شقة , م��أخوذ م��ن الكلف��ة وھ��ى الم��شقة: التكلی��ف لغ��ة ) ١

وتكلف�ت ال�شئ تج�شمتھ    , إذا أمره بما ی�شق  : ما یتكلفھ من نائبة أو حق وكلفھ تكلیفا     : والكلفة  
وھو لح�وق م�ا یست�صعب ب�النفس ق�ال      , قة واحد على مشقة وعلى خالف عادتك والشق والمش   

 م�ن س�ورة النح�ل وانظ�ر ل�سان الع�رب       ٧ جزء اآلیة     لم تكونوا بالغیھ إال بشق األنفس      تعالى
واصطالحا قیل ھو الخطاب     , ٢/٥٣٧المصباح المنیر   , ٤/١٤٢٣الصحاح للجوھري   , ٩/٣٠٧

روض��ة , ١٧٧, ١/١٧٦انظ�ر ش��رح مخت�صر الروض�ة    (ب�أمر أو نھ�ي وھ�و تعری��ف اب�ن قدام�ة      
 ).١/١٥٤الناظر 

 .٤/٢٤٥مواھب الجلیل, ١/١٥٤انظر اإلحكام لآلمدي  ) ٢
أص��ول , ٤٠ , ٣٨/٣٩المب��سوط للسرخ��سي , ١/١٩٠می��زان األص��ول لل��سمرقندي : انظ��ر ) ٣

ك��شف , ٣٩٨المغن��ي للخب��ازي ص , ١/١٦البرھ��ان إلم��ام الح��رمین  , ٥٤٠, ٤/٥٣٩الب��زدوي 
ف��واتح , ٣/١٣٤ف��تح الغف��ار  , ٢/٥١٤بحاش��یة التل��ویح  التوض��یح , ٢/٥٧٠األس��رار للن��سفي  

 .١/١٣٣الرحموت 
ھو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزال�ي تفق�ھ عل�ى إم�ام الح�رمین أص�ولي          ) ٤

البدای�ة  : انظ�ر (  ھ�ـ  ٥٠٥ت�وفى س�نة   , احیاء علوم الدین وغیر ذل�ك       : من مؤلفاتھ , متكلم فقیھ   
 .٤/٢١٦وفیات األعیان , ١٢/١٧٣والنھایة 

 .١/٢٣٥انظر المستصفى   ) ٥



 - ١٣٥٣ -

ث یصیر  یرى التفریق بین اإلكراه الذي ینتھي إلى حد اإللجاء بحی:المذهب الثاني

  .وبین الذي ال ینتھي إلیھ, المكَره معھ كاآللة 
  .وھو مذھب الجمھور, ال یمنعھ : واألخیر, یمنع التكلیف : فاألول

بأن المكَره علیھ یعتبر واجب :  واستدلوا على امتناع التكلیف مع اإلكراه الملجئ
  .ئز والتكلیف بالواجب والممتنع غیر جا, وضده یصیر ممتنع الوقوع , الوقوع 

واستدلوا على جواز تكلیف المكَره إذا لم یكن اإلكراه ملجئا بصحة الفعل والترك 
  ).١(ولھذا یأثم بالقتل بال خالف , من المكَره ونسبھ الفعل إلیھ حقیقة 

 یرى أصحابھ أن المكَره غیر مكلف مطلقا وھو منسوب إلى :المذهب الثالث

بأن اإلكراه یمنع التكلیف : قولون وقیل إّن لھم تفصیل في ھذا فھم ی, المعتزلة 
ویمنع في غیر الملجئ في عین المكره , في الملجئ بعین المكَره علیھ وبنقیضھ 

  .علیھ دون نقیضھ

 بامتناع تكلیف المكَره على أصلھم وھو وجوب اإلثابة على :وبنوا قولهم 

  ).٢(واشتراطھم لذلك أن یكون المأمور بحال یثاب على فعلھ, التكلیف
بأن المكَره مكلف شرعا :  القول- واهللا أعلم- یمكن ترجیحھ في المسألة والذي

ألنھ بإمكانھ أن ُیقدم على ما أكره علیھ ویصبر ابتغاء مرضاة اهللا وامتثاال ألمره 
غیر أن اهللا تفضل على عباده لعلمھ , وإیثارًا للحیاة الباقیة على الفانیة , ونھیھ 

قدامھم على ما ال یجوز لدفع ضرر أشد منھ بضعفھم برفع المؤاخذة عنھم حالة إ
  .غلب على ظنھم لحوقھ بھم حال عدم تنفیذھم ما أكرھوا علیھ

 أن المكَره في حالة اإلكراه تارة یكون مأمورًا باإلقدام على ما :والدليل على ذلك

, وتارة یكون اإلقدام حرامًا , كتھدیده على شرب الخمر بالقتل , أكره علیھ
  ).٣( مالھ إذا لم یقتل واحدًا من الناسكتھدیده بإتالف

                                           
البح�ر  , ١/١٩٦نھای�ة ال�سول     , ١/١٥٤اإلحكام لآلمدي   , ١/٤٨٨ انظر المحصول للرازي     ٩ ١

نزھ��ة  , ١٠٣, ١/١٠٢حاش��یة العط��ار  , ٥٠٩, ١/٥٠٨ش��رح الكوك��ب   , ٧٤ , ٢/٧٣المح��یط 
 .٤/٢٤٥مواھب الجلیل , ١/١٧٩الخاطر العاطر

نھای���ة , ١/١٩٩ش���رح مخت���صر الروض���ة , ١٧, ١/١٦البرھ���ان , ١/١٦٥انظ���ر المعتم���د  ) ٢
 .١/١٣٣فواتح الرحموت , ١/٥٠٨شرح الكوكب  , ١/١٩٦السول 

 .١/١٣٥فواتح الرحموت , ١/١٣٤فتح الغفار  , ٤/٢٤٥: انظر مواھب الجلیل ) ٣



 - ١٣٥٤ -

  املبحث اخلامس

أثر اإلكراه يف تصرفات املكره
َ

  

أذكر القاعدة واألصل عند , وقبل بیان أثر اإلكراه في تصرفات المكره 
واألصل عند الشافعیة ومن وافقھم في ھذا الباب فإن , الحنفیة في باب اإلكراه 

كراه فھذا األصل ھو محور أحكام اإلكراه لكل من الحنفیة والشافعیة أصال في اإل
  .عند كل منھا

 في باب اإلكراه یتلخص في أن اإلكراه ال ینافي االختیار :فاألصل عند الحنفية

فإن عارض اختیار المكَره , ألنھ حمل للفاعل على أن یختار األرفق لھ , عندھم 
 على االختیار وھو اختیار المكِره وجب ترجیح االختیار الصحیح, اختیار صحیح 

) ٢(وھو اختیار المكَره إن أمكن باحتمال جعل المكَره آلة للمكِره , )١(الفاسد 
فینسب الفعل إلى المكِره ویصیر اختیار المكَره كالعدم وإن لم یمكن بقى الفعل 

  ).٣(منسوبا إلى الفاعل
 أن اإلكراه إما أن یحرم اإلقدام علیھ وھو: واألصل عند الشافعیة ومن وافقھم

والثاني ال یقطع الحكم عن فعل , وھو اإلكراه بحق , اإلكراه بغیر حق أوال 
  .فیصح إسالمھ, كإكراه  الحربي على اإلسالم , الفاعل

فإن كان عذرًا شرعیًا بأن یحل للفاعل ,  إما أن یكون عذرا شرعیا أوُال :واألول

لى قول أو سواء أكره ع, اإلقدام على الفعل فھو یقطع الحكم عن فعل الفاعل 
واإلكراه یفسد , ألن صحة القول بقصد المعنى وصحة الحكم باختیاره, عمل

فإن أمكن نسبة الفعل إلى , ثم إذا قطع الحكم عن الفاعل , القصد واالختیار 
وإن لم یمكن , كاإلكراه على إتالف مال الغیر ُنسب إلیھ , أي المكِره , الحامل 

وإن لم یكن عذرًا شرعیا بأن ال , سائر األقوالكاإلكراه على اإلقرار و, بطل الفعل 
كما إذا أكره على القتل أو الزنا ال یقطع الحكم عن , یحل لھ إقدام على الفعل 

  ). ٤(الفاعل حتى یجب القصاص والحد على القاتل والزاني مكَرھین

                                           
وإن لم یستقل بل اس�تند إل�ى اختی�ار آخ�ر         , أن یستقل الفاعل في قصده      : االختیار الصحیح    ) ١

 ).٣/١٣٣ر فتح الغفارانظ(ففاسد 
, أن الحامل یمكنھ إیج�اد الفع�ل المطل�وب بنف�سھ     , ومعنى كون الفاعل آلة    : قال التفتازاني    ) ٢

وإن ل�م یمكن�ھ مباش�رة ذل�ك الفع�ل         , فإذا حم�ل علی�ھ غی�ره بوعی�د التل�ف ص�ار كأن�ھ فع�ل بنف�سھ                  
 .)٤١٧, ٢/٤١٦انظر التلویح على التوضیح (بنفسھ یبقى مقصورًا على الفاعل 

 .٣/١٣٤فتح الغفار  , ٢/٥٧٣كشف األسرار للنسفي  , ٤/٥٤٤انظر أصول البزدوي  ) ٣
 روض���ة ٧/٣٨٣المغن���ي الب���ن قدام���ة, ١٠/٢٣٢الح���اوي الكبی���ر , ٢/٤١٥انظ���ر التل���ویح  ) ٤

 .٢٧٦ , ٥/٢٧٥مواھب الجلیل , ٨/٥٦الطالبین 
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  :وبعد بيان القاعدة عند الحنفية والشافعية في باب اإلكراه أقول

تصرفات : "درة عن المكَره تنقسم عند األصولیین إلى قسمینإن التصرفات الصا
  ).١" (وتصرفات فعلیة, قولیة 

  :فأما التصرفات القولية التي تصدر من المكره فتنقسم إلى قسمين

, كالطالق , وال تتوقف على الرضا , تصرفات قولیة ال تقبل الفسخ -١
 عند الحنفیة ال فإنھا, والعناق والنكاح والرجعة والیمین والنذر والظھار

ألن المكَره فیھا ال یصلح أن یكون آلة لغیره ؛ ألن التكلم , تبطل اإلكراه 
, أو أعتق , ولھذا لو طلق , بلسان الغیر ال یصح فیقتصر على المتكلم 

أو تزوج باإلكراه وقع تصرفھ صحیحا سواء كان اإلكراه ملجئا أم غیر 
 ).٢(ملجئ

بطالن : لشافعیة والحنابلة والظاھریة إلى بینما ذھب الجمھور من المالكیة وا
  ).٣(ھذه التصرفات المحمول علیھا باإلكراه بغیر حق

رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا  " ومما استدلوا بھ قولھ 
  ).٤"(علیھ

فإن كانت ھذه , تصرفات قولیة تقبل الفسخ وتتوقف على الرضا  -٢
حة اإلقرار وسواء كان المقر بھ فإن اإلكراه یمنع ص, التصرفات إقرارات 

وصحة , ألن اإلقرار إخبار , محتمًال للفسخ أو لم یكن باتفاق العلماء 
والمخبر بھ , اإلخبار عن الماضي بوجود المخبر بھ سابقا على اإلخبار 

وإنما یترجح جانب الوجود على جانب , , ھا ھنا یحتمل الوجود والعدم 
ألن اإلنسان ال یتحرج ,  على الصدق وحال اإلكراه یدل, العدم بالصدق 

فإذا أكره الرجل بوعید تلف , عن الكذب حالة اإلكراه فال یثبت الرجحان 
وھو یقول لم , أو نكاح , أو طالق , أو غیر تلف على أن یقر بعتق , 

 ).٥(أفعلھ  فأقر بھ مكرھًا فإقراره باطل والعبد عبده والمرأة زوجتھ

                                           
 ٣٨٨, ٤/٣٨٧ري  ك�شف األس�رار للبخ�ا      , ٢/٤١٦التلویح   , ٧/١٨٢انظر بدائع الصنائع     ) ١
 .٤٣٦تقویم األدلة صـ  , ٣/١٢٠فتح الغفار , 
 .٧/١٨٢بدائع الصنائع , ٦/١٧٦انظر المبسوط  ) ٢
المحل��ي الب��ن ح��زم   , ١٠/٢٢٧الح��اوي الكبی��ر , ١٠/٧٥٥انظ��ر الج��امع لم��سائل المدون��ة   ) ٣
 .٨/٥٦روضة الطالبین  , ٧/٣٨٢المغني البن قدامة , ٧/٢٠٣
والح�اكم  ,  كتاب الطالق باب طالق المك�ره والناس�ي   ٢٠٤٥برقم  ١/٦٥٩أخرجھ ابن ماجة    )٤

والبیھق�ي نح�وه   , ھذا حدیث ص�حیح عل�ى ش�رط ال�شیخین ول�م یخرج�اه         ,  ثم قال    ٢/١٩٨نحوه  
وص�ححھ اب�ن ح�زم م�ن طری�ق      ,  كتاب الخلع والط�الق ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ط�الق المك�ره               ٧/٣٥٦

 ).١/٣٢٨تح الكبیر انظر الف, ٩/٤٦٦المحلى باآلثار (الربیع بن سلیمان 
روض���ة الط���البین  , ٥/١١٠المغن���ي  , ٢٤/٨٣المب���سوط  , ٧/١٨٩انظ���ر ب���دائع ال���صنائع  )٥
٤/٣٥٥. 
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كالبیع واإلجارة والرھن , وتصرفات شرعیةوإن كانت ھذه التصرفات عقود 
 – عند الحنفیة –فاإلكراه على ھذه العقود مما تقبل الفسخ یفسدھا وال یبطلھا 

أما ,فتنعقد فاسدة , وال فرق في ذلك بین أن یكون اإلكراه ملجئًا أم غیر ملجئ 
 قابل ألنھ وجد ما بھ ینعقد البیع من اإلیجاب والقبول من أھلھ في محل, االنعقاد 

فإذا أجاز البیع بعد , النعدام تمام الرضا بسبب اإلكراه , ولكن امتنع نفوذه , لھ 
  ).١(فقد تم رضاه بھ, زوال اإلكراه 

ببطالن جمیع ھذه : وأما عند الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة فقالوا 
أم غیر ملجئ سواء كان اإلكراه ملجئا , التصرفات أصًال إذا كان اإلكراه بغیر حق 

  ).٢(لتخلف شرط الرضا والتراضي شرط في صحة سائر ھذه العقود
فقد فرق الحنفیة بین كون , وأما التصرفات الفعلیة الصادرة من المكَره 

اإلكراه ملجئا و اإلكراه غیر الملجئ وبین األفعال المكَره علیھا تبعًا لنوع ھذا 
كون الفاعل آلة للحامل بأن كان الفعل فإن كان اإلكراه غیر ملجئ مما ال یحتمل 

كما لو أكره على الزنا , أو بضرب یسیر , اإلكراه بالحبس لمدة قصیرة أو بقید 
ونحوه بتھدیده بالحبس لمدة قصیرة كان الفعل مقتصرا على , أو شرب الخمر 

  ).٣(الفاعل
بأن كان , وأما إن كان اإلكراه ملجئا مما یحتمل كون الفاعل آلة للحامل 

فإن األفعال التي یكره علیھا , وما أشبھ ذلك , أو تفویت عضو , ه بالقتل اإلكرا
ونوع حرام لیس بمباح , ونوع ھو مرخص , نوع مباح , اإلنسان ثالثة أنواع 

  ).٤(وال مرخص

وشرب الخمر ,  الذي ھو مباح كأكل المیتة والدم ولحم الخنزیر :أما النوع األول

ولو امتنع عنھ , بل ال یباح لھ االمتناع عنھ , فیباح لھ التناول , عند االضطرار 
ألن باالمتناع عنھ صار ملقیا , )٥(حتى ُقتل ُیؤاخذ بھ كما في حالة المخمصة

                                           
 ش��رح ٢/٤١٦التل��ویح عل��ى التوض��یح  , ٧/١٨٦ب��دائع ال��صنائع  , ٢٤/٩٣انظ��ر المب��سوط  )١

 .٣٧١المنار البن ملك صـ
المغن���ي الب���ن قدام���ة   , ٦/٤٣٤الج���امع لم���سائل المدون���ة   , ٣/٢٤٠األم لل���شافعي : انظ���ر ) ٢

 .٣/٣٤٤روضة الطالبین , ١٠/٢٩٦
أص���ول الب���زدوي , ٦/١٣٣ال���در المخت���ار بحاش���یة ب���ن عاب���دین , ٢٤/٨٩انظ��ر المب���سوط   ) ٣
 .٩/٢٣٩العنایة شرح الھدایة , ٤/٥٤٦التلویح , ٤/٥٤٦
 , ٦/١٣٣ ال��در المخت��ار  ٩/٩٢٣العنای��ة ش��رح الھدای��ة   , ٧/١٦٧ب��دائع ال��صنائع  : انظ��ر ) ٤

 .١/١٣٥واتح الرحموت ف , ١٣٤
أن یأك�ل م�ا ی�سد ب�ھ      , نقل ابن قدام�ة اإلجم�اع عل�ى أن الم�ضطر وم�ن ف�ي حكم�ھ ك�المكَره                     ) ٥

الك�افي  , ٢٨٢األص�ل لل�شیباني ص   , ١٠/٢٩٦المغن�ي الب�ن قدام�ة    ( الرمق ویأمن معھ الموت   
 ).٩/٤٠المجموع  , ٢/١٠٧٩في فقھ أھل المدینة 
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  َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة لقولھ تعالى, وھو منھي عنھ , نفسھ في التھلكة 
)١.(  

ة الكفر على اللسان مع اطمئنان كإجراء كلم,  الذي ھو مرخص:النوع الثاني

فأثرھا في تغیر حكم , وھو محرم في نفسھ مع ثبوت الرخصة , القلب باإلیمان 
َمْن َكَفَر ِباللَِّھ  الفعل وھو المؤاخذة ال في تغیر وصفھ وھو الحرمة ؛ لقولھ تعالى

  ).٢ (یَماِنِمْن َبْعِد ِإیَماِنِھ ِإلَّا َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُھ ُمْطَمِئنٌّ ِباْلِإ
حتى لو امتنع فقتل كان مأجورًا , واالمتناع عنھ أفضل من اإلقدام علیھ 

وھو أعظم عند اهللا ممن اختار الرخصة , ألنھ جاد بنفسھ في سبیل اهللا تعالى 
)٣.(  

بل تختلف أولویة األخذ بالرخصة أو االمتناع باختالف حال ) ٤(وقیل
أو القیام بأحكام الشرع , ة في العدد فإن كان ممن یرجى معھ النكای, المكَره 

وإن كان ممن یعتریھ من ضعف , فاألولى بھ أن یستدفع القتل بإظھار كلمة الكفر 
أو یمتنع بھ من أراد اإلسالم من المشركین فاألولى بھ الصبر , بصیرتھ في الدین 

  .واالمتناع من إظھار كلمة الكفر ھذا في أحكام اآلخرة , على القتل 
في حق من أجرى كلمة الكفر على لسانھ خوفا من , م الدنیا أما أحكا

وال یحكم علیھ بحكم الكفر , فإنھ ال تبین منھ زوجتھ , القتل مع اطمئنان القلب 
إذا أظھر الشرك كان : باإلجماع إال ما روى عن اإلمام محمد بن الحسن أنھ قال

وتبین منھ زوجتھ وال , وھو فیما بینھ وبین اهللا على اإلسالم , مرتدًا في الظاھر 
  ).٥(وال یرث أباه إن كان مسلمًا, ُیصلي علیھ إن مات 

كقتل المسلم بغیر , باإلكراه أصًال ,  الذي ال یباح وال یرخص فیھ :النوع الثالث

َوَلا َتْقُتُلوا  حق ؛ ألن قتل المسلم بغیر حق ال یحتمل اإلباحة بحال قال تعالى 
وألن خوف تلف النفس أو العضو ال یكون , )٦(ھ ِإلَّا ِباْلَحقِّالنَّْفس الَِّتي َحرََّم اللَّ

الستحقاقھما الصیانة واستوائھما في , سببا لرخصة قتل الغیر أو قطع عضوه 
فیجب على المكَره االمتناع , فال تسقط إحدى الحرمتین لألخرى , االستحقاق 

                                           
 . من سورة البقرة١٥٩جزء اآلیة  ) ١
 . من سورة النحل١٠٦جزء اآلیة  ) ٢
 , ٤٠٠المغن��ي للخب��ازي ص��ـ  , ٧/١٧٧ب��دائع ال��صنائع  , ١٠/١٨٨انظ��ر تف��سیر القرطب��ي    ) ٣

 .٢٥٨تسھیل الوصول ص 
 .١٣/١٨٠الحاوي الكبیر : انظر ) ٤
غی��ر أن اب��ن القط��ان   , ل��م أق��ف عل��ى ھ��ذه الروای��ة فیم��ا اطلع��ت علی��ھ م��ن كت��ب الحنفی��ھ         ) ٥

 انظ�ر اإلقن��اع ف�ي م��سائل االجم��اع   – رحم��ھ اهللا –ا ع��ن محم�د ب��ن الح�سن   والقرطب�ي ق��د نقالھ�  
 .١٠/١٨٢تفسیر القرطبي , ٢/٢٧٢
 . من سورة األنعام١٥١جزء اآلیة  ) ٦
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أما إن أقدم , ھ ولو كان في امتناعھ عن ذلك ھالك نفسھ أو عضو من, والصبر 
  ).١(على غیره أثم بإتفاق العلماء

كما اتفق العلماء أيضا على االستحقاق الفاعل العقوبة الدنيوية على قتل الغير 

  :باإلكراه ولكنهم اختلفوا في نوع العقوبة وفيمن يستحقها على أربعة آراء

یة أن  في أحد القولین عنھ وزفر من الحنف– رحمھ اهللا – یرى الشافعي :األول

 –ویجعلونھ واجبا على المكره , العقوبة الواجبة في ھذا الفعل ھي القصاص 
 ألن نفس القاتل لیست أولى من نفس المقتول والفعل من المكَره –المباشر للقتل 
  ).٢(حقیقة وحسًَّا

 وجوب – رحمھم اهللا – وأحمد – في قولھ اآلخر – یرى مالك والشافعي :الثاني

  ).٣(والمكَره جمیعًا وصححھ النوويالقصاص على المكِره 

,  وجوب القصاص على اآلمر – رحمھما اهللا – یرى أبو حنیفة ومحمد :الثالث

  ).٤(ألن اآلمر ھو الحامل على الفعل, ویعزر المأمور 

 عدم وجوب القصاص علیھما – رحمھ اهللا – یرى أبو یوسف من الحنفیة :الرابع

وألن القصاص إنما , قاتل ؛ ألنھ مكَره ولكن تجب الدیة على اآلمر ویرثھا ال, 
  ).٥(ولم توجد ھنا بالنسبة إلیھما , یثبت بالجنایة الكاملة 

                                           
, ١٠/١٨٣تف�سیر القرطب�ي    , ٩/٢٤٤العنایة ش�رح الھدای�ة    , ٧/١٧٧انظر بدائع الصنائع     ) ١

 .٢٥٧ الوصول صـتسھیل, ٣٩٨المغني للخبازي صـ , ٢/٣١٣تیسیر التحریر 
 .٩/٢٤٤العنایة شرح الھدایة  , ٧/١٧٩بدائع الصنائع  , ١٣/٨٨انظر الحاوي الكبیر  ) ٢
المجم��وع تكمل��ة المطیع��ي  , ٩/١٢٨روض��ة الط��البین , ٨/٢٦٦انظ��ر المغن��ي الب��ن قدام��ة   ) ٣

 .٦٣٤الروض المربع ص, ١٨/٣٩٠
 .٩/٢٤٤لعنایة ا,٧/١٧٩بدائع الصنائع , ٢٤/٧٢المبسوط , ٧/٣٢٧انظر األصل  )٤
 .انظر المراجع السابق ) ٥
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  املبحث السادس

  أهم فروع اإلكراه يف الفقه اإلسالمي

  الفرع األول

   اإلكراه على الكفر

المبدأ العام في الشریعة اإلسالمیة أن إجراء كلمة الكفر ظلم وحرام في   
والكفر بھذه ,  ظلم ؛ فألن الظلم وضع الشئ في غیر موضعھ األصل أما إنھ

وھو اعتقاد , الصفة وأما إنھ حرام  ؛ فألن التوحید واجب على العباد لألبد 
والكفر باهللا تعالى حرام ,  واإلقرار بھا باللسان –سبحانھ وتعالى -وحدانیة اهللا 

  ).١(هبل بقى حرامًا مع اإلكرا, دائما ال تسقط حرمتھ باإلكراه 
ومع ذلك فإن أھل العلم أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشى على 

وال , نفسھ الھالك ال إثم علیھ إن نطق بكلمة الكفر ما دام قلبھ  مطمئنا باإلیمان 
  ).٢(تبین منھ زوجتھ وغیر ذلك من األحكام

  :والدليل على صحة هذه الرخصة ما يأتي 

 ).٣ ( َوَقْلُبُھ ُمْطَمِئنٌّ ِباْلِإیَماِنِإلَّا َمْن ُأْكِرَهقولھ تعالى -١
ولم یتركوه حتى سب رسول اهللا  ) ٤(ما روى أن المشركین أخذوا عمارًا -٢

 فلما أتى رسول اهللا ,  وذكر آلھتھم بخیرما وراءك یا عمار :  قال
, شر یا رسول اهللا ما تركوني حتى نلت منك وذكرت ألھتھم بخیر : فقال
 فإن عادوا فعد فقال , مطمئنا باإلیمان: قال : كیف وجدت قلبك: فقال

)٥.( 

                                           
 , ٢/٥٨٤ك�شف األس�رار للن�سفي       , ٧/٧٤البح�ر المح�یط     , ٢/٢١١انظر التقریر والتحبی�ر      ) ١

 .٨/١٤٥المغني البن قدامة 
 .٦/١٨٥كشاف القناع , ٢/٢٠١شرح التلویح , ١٠/١٨٢تفسیر القرطبي : انظر ) ٢
 . من سورة النحل١٠٦جزء اآلیة  ) ٣
كنیت�ھ  , حابي الجلیل عمار ابن یاسر ابن مالك ابن كنان�ة اب�ن ق�یس م�ن بن�ي ثعلب�ة          ھو الص  ) ٤

اإلص�ابة  : انظ�ر (  ھ�ـ  ٨٧ت�وفى س�نة   , ھو وأبوه وأمھ من السابقین إل�ى اإلس�الم       , أبو الیقظان   
 ).٣/١٠٨٩االستیعاب , ٢/٥١٢
یح عل�ى  حدیث ص�ح : وقال ,  في تفسیر سورة النحل    ٢/٣٥٧أخرجھ الحاكم في المستدرك      ) ٥

 .شرط الشیخین ولم یخرجاه



 - ١٣٦٠ -

وما بعد ذلك دوام , أن اإلقرار باللسان مرة واحدة كاف لتمام اإلیمان  -٣
وذلك ال , وباإلقرار بكلمة الكفر تفویت لھذا الدوام , على ھذا اإلقرار 

 ).١(یوجب خلال في أصل اإلیمان 
فإن المكَره ,  الكفر في حال اإلكراه ومع وجود ھذه األدلة التي تبیح النطق بكلمة

بل , فإن قتل فھو شھید, على ذلك إذا صبر فقد بذل نفسھ إلعزاز دین اهللا تعالى 
  . في الجنةھو رفیق رسول اهللا

فإذا بذل نفسھ إلعزاز ,  أن الحرمة قائمة واالمتناع عزیمة :ويدل على ذلك أيضا

  ).٢(الدین وإقامة حق اهللا تعالى كان شھیدًا
أن للتلفظ بكلمة الكفر أحوال ثالثة أرى من ) :٣(قد ذكر اإلمام الماورديو

  : المناسب ذكرھا في ھذا المقام وھى

فھو على إسالمھ , وھو معتقد لإلیمان بقلبھ ,  أن یتلفظ بلسانھ :الحالة األولى 

 ُمْطَمِئنٌّ  ِإلَّا َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُھلقولھ تعالى, ولیس لتلفظھ حكم إال استدفاع القتل 
  .وھذا مطمئن القلب باإلیمان) ٤ ( ِباْلِإیَماِن

ألنھ وإن أكره على , فھذا مرتد ,  أن یتلفظ بلسانھ معتقدا لھ بقلبھ :الحالة الثانية

 َوَلكن َمْن َشَرَح " فصار ممن قال اهللا تعالى فیھ , التلفظ لم یكره على االعتقاد 
  .كم اإلكراه باالعتقاد أي یسقط ح, )٥ (ِبالُكفِر َصدَرًا 

 أن یتلفظ بلسانھ مطلقًا من غیر أن یقترن بھ اعتقاد إیمان وال كفر :الحالة الثالثة

  :ففیھ وجھان
  .یكون على ٍإسالمھ ؛ ألن ما حدث من اإلكراه معفو عنھ: األول
أن یكون مرتدًا حتى یدفع حكم لفظھ بمعتقده ؛ ألنھ ال عذر لھ في : الثاني
  ).٦(تركھ

  .لنسبة لإلكراه على القول ھذا با

                                           
ھو كافر في الظاھر تبین منھ امرأت�ھ وال یرث�ھ الم�سلمون إن م�ات     : وقال محمد بن الحسن   ) ١

: انظ�ر  , وال یغسل وال یصلى علیھ وھو مسلم فیما بینھ وبین اهللا تعالى ألنھ نطق بكلم�ة الكف�ر        
 .٨/١٤٥المغني البن قدامة  , ١٠/١٨٢تفسیر القرطبي 

 .٤٣٣, ٤٣٢/مجمع األنھر : ظر ان ) ٢
وأدب , ص��احب الح�اوي  واإلقن��اع  , ھ�و عل�ي ب��ن محم�د ب��ن حبی�ب أب�و الح��سن الم�اوردي        ) ٣

وفی�ات األعی�ان   : انظ�ر (, ھ�ـ  ٤٥٠من أكابر فقھاء الشافعیة توفى سنة       , وغیرھا, الدنیا والدین   
 ). ٥/٣٦٧ طبقات الشافعیة ٢/٤٤٤
 . من سورة النحل١٠١جزء اآلیة  ) ٤
 . من سورة النحل١٠١جزء اآلیة )  ٥
 .١٣/١٨٠انظر الحاوي الكبیر  ) ٦
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أو السجود لصنم  , مثل اإلكراه على الصالة لغیر القبلة: وأما اإلكراه على الفعل
روى ذلك , فقد ذھب جماعة من العلماء إلى أن اإلكراه في الفعل والقول  سواء 

  .عن عمر بن الخطاب ومالك وطائفة من أھل العراق
إلى أن )٢(وسحنون ) ١(اعيوقد روى عن الحسن البصري وھو قول األوز

فال یجوز لھ اإلقدام علیھ , اإلنسان إذا أكره على اإلقدام على فعل یؤدي إلى الكفر 
)٣.(  

  الفرع الثاني

  اإلكراه على القتل

فال یجوز لھ اإلقدام على , أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غیره 
وال , الء الذي نزل بھ ویصبر على الب, قتلھ وال انتھاك حرمتھ بجلد أو غیره 

  ).٤(یجوز لھ أن یفتدي نفسھ بغیره ویسأل اهللا العافیة في الدنیا واآلخرة 
فإن المكَره إذا خاف , أن دلیل ثبوت الترخص خوف التلف : والدلیل على ذلك

تلف النفس أو العضو جاز لھ الترخص بالمحرم صیانة للنفس أو العضو عن 
علیھ وھو المقصود في القتل في استحقاق الصیانة وھنا المكَره والمكَره , التلف 

فال یجوز لھ أن یتلف نفس غیره صیانة لنفسھ فصار , عند خوف التلف سواء
وذلك للتعارض بینھما في , الكره في حكم العدم في حق إباحة قتل المكره علیھ 

فإذا قتلھ فكأنھ قتلھ بال إكراه فال یحل لھ اإلقدام علیھ , استحقاق الصیانة 
  ).٥(أصًال

ومع اتفاق الفقهاء في أن المكره على القتل ال يجوز له اإلقدام على 

ذلك اختلفوا فيمن يجب عليه القصاص إذا نفذ المكره ما أكره عليه على أربعة  

  :مذاهب 

                                           
إم�ام ال�شام ف�ي الفق�ھ     , ھو عبدالرحمن ب�ن عم�رو ب�ن محم�د األوزاع�ي م�ن قبیل�ة األوزاع                  ) ١

 ٢/٣١٠انظ�ر وفی�ات األعی�ان    : ( ھ�ـ  ١٥٧ولد ببعلبك وسكن بیروت وتوفى بھا س�نة       , والزھد  
 ).٤/٢٩٤األعالم 

انتھ�ت إلی�ھ رئاس�ة العل�م ف�ي      , بن سعید ب�ن حبی�ب الملق�ب ب�سحنون قاض�ي      ھو عبدالسالم    ) ٢
/ ٢وفی��ات األعی��ان  : (انظ��ر,  ھ��ـ ٢٤٠ك��ان ال یھ��اب س��لطانا ف��ي ح��ق ت��وفى س��نة      , المغ��رب 

 ).٤/١٢٩األعالم ٣٥٢
 .١٨٣ , ١٠/١٨٢تفسیر القرطبي : انظر ) ٣
 .١٠/١٨٣انظر تفسیر القرطبي  ) ٤
, ٢/٧٤البح�ر المح�یط    , ٣/٢٠٩التقری�ر والتحبی�ر      , ٤/٣٩٧انظر كشف األسرار للبخاري      ) ٥

 .٣/١٢٢فتح الغفار 
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 أن القصاص واجب علیھما ؛ ألن المكِره تسبب في القتل بما :المذهب األول

فأشبھ ما إذا اضطر لألكل , لمًا الستیفاء نفسھ یفضي إلیھ غالبًا والمكَره قتلھ ظ
, والقول بأنھ ملجأ غیر صحیح ؛ ألنھ یستطیع أن یمتنع عن القتل , فقتلھ لیأكلھ 

وبھذا قال مالك  وأحمد والشافعي في أظھر , ولكنھ لم یفعل إبقاء على نفسھ 
  ).١(قولیھ 

  .كالشریكینلو صار األمر إلى الدیة فھى علیھما : وبناء على ھذا الرأي

 وذلك لقولھ ,  أن القصاص یجب على الحامل ال على المباشر :المذهب الثاني

  ).٢" (عفى عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ"
أن عفو الشئ عفو عن موجبھ وظاھر الحدیث یدل على : وجھ الداللة من الحدیث

  .أن الفعل المستكره علیھ معفو عنھ بالنسبة لمن باشره

والمباشر , فالحامل ھو القاتل معنى ,  بأن المكَره كاآللة للمكِره :تدلوا أيضاًواس

وبھذا الرأي , إذ المباشر كاآللة للحامل یحركھ كما یشاء, ھو الذي قتل صورة 
  ).٣(أبو حنیفة ومحمد ورآى ضعیف في مذھب الشافعي: قال

 الحامل ال على فإنھا تجب على, فإذا عدل بالقصاص عن الدیة : وبناء على ھذا 
  .المباشر ؛ ألنھ كاآللة

ألن الفعل من المكَره ,  أن القصاص یجب على المباشر فقط :المذهب الثالث

واإلنسان ال یجوز لھ أن , وقد قرر الشارع حكمھ علیھ وھو اإلثم ,, حقیقة وحسًا
  .وبھذا الرأي قال زفر من الحنفیة, یقتل غیره إحیاء لنفسھ 

أما الحامل ؛ فألنھ لم , قصاص ال یجب على واحد منھما  أن ال:المذهب الرابع

وإذا لم یجب , والمكَره ملجأ فأشبھ المرمي بھ على إنسان , یباشر القتل 
  .فأولى بھ أن ال یجب على المباشر, القصاص على الحامل 

  ).٤(وبھذا قال أبو یوسف من الحنفیة

  ).٥(الھ ثالث سنین فإن الدیة تجب على الحامل في م:وبناء على هذا الرأي 

                                           
 ال�شرح  ٧/٦٤٥المغني البن قدامة , ٥/٥١٧كشاف القناع  , ٩/١٣٥انظر روضة الطالبین     ) ١

 .٤/٢٤٦الكبیر على حاشیة الدسوقي 
 .٢٢سبق تخریجھ صـ  ) ٢
المغني , ٧/٣٠٢ح فتح القدیر   شر, ٢/٣٠٠شرح التلویح   , ٣/٢٠٩انظر التقریر والتحبیر     ) ٣
 .٩/١٣٥روضة الطالبین  , ٧/٦٤٥
, ٧/٣٠٢ش��رح ف��تح الق���دیر   , ٢/٣٠٠ش��رح التل��ویح   , ٣/٢٠٩التقری��ر والتحبی��ر   : انظ��ر  ) ٤

 .٩/١٣٥روضة الطالبین , ٧/٦٤٥المغني البن قدامة 
 .٢/٣١٢تیسیر التحریر: انظر ) ٥
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وأولى ھذه األقوال بالقبول ھو األول الذي یرى أن القصاص : الرأي الراجح
وأما الحامل فلتسببھ بشرط أن , أما الفاعل فلمباشرتھ , واجب علیھما جمیعًا

وذلك ردعا للمجرمین وأمثالھم وحمایة لألرواح , یصل  اإلكراه إلى حد اإللجاء 
  ).١ ( َوَلكم في الَقَصاص َحَیاة قًا لقولھ تعالى وحفظا للنفوس واألبدان مصدا

  الفرع الثالث

  اإلكراه على النكاح

ال شك أن عقد الزواج من العقود التي یكون التراضي فیھا شرطًا في صحة العقد 
ومن ھنا فإن جمھور الفقھاء اتفقوا على أن رضا الزوج والزوجة شرط لصحة 

ض أحدھما لم یصح النكاح وھذا ھو رأي فإن لم یرضیا أو لم یر, عقد النكاح 
  ).٢(المالكیة والشافعیة والحنابلة
  :واستدلوا على ذلك

وال  ، تستأمر حتى ال تنكح األیم ": قال أن النبي ما روى أبو ھریرة  -١
أن : قالوا یا رسول اهللا وكیف إذنھا ؟ قال  . تستأذن حتى تنكح البكر

 ).٣("تسكت
 .اعتبر تراضیھما بھ قیاسا على البیعأن عقد النكاح حق خالص لھما ف -٢

ثیب أو ,  أنھ ال یجوز لألولیاء إنكاح أنثى صغیرة أو كبیرة :وينبني على ذلك 

ولو تم العقد ثم , أو إجبارھا  على الزواج بشخص ال ترضاه , بكر بدون إذنھا 
ولو , وذلك ألنھ لم یكن عقدًا , وال عبرة بإجازتھ, زال اإلكراه فالبد من فسخھ 

  ).٤(ان عقدًا  لبطل ؛ ألنھ نكاح على خیارك
أنھ یجوز لألب أن یزوج أوالده الصغار والمجانین بدون إذنھم : ویستثنى من ذلك

كما یجوز لألب تزویج , فكان لھ والیة تزویجھم , ولو كرھا؛ ألنھ ال قول لھم 
  ).٥(بناتھ األبكار ولو بعد البلوغ

ومن باب أولى لو , ه البالغ بدون إذنھ كما أجاز جمھور الفقھاء للسید تزویج عبد
وألن , فیملك إجباره على النكاح  كاآلمة , وذلك ألنھ یملك رقبتھ , كان صغیرًا 

  .مورد عقد النكاح في إجبار أمتھ ملك العین وھو موجود في العبد

                                           
 . من سورة البقرة١٧٩جزء اآلیة  ) ١
ك��شاف , ٢/١٠٥ال��شرح ال��صغیر   , ٢/٣٧٠ الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر  حاش��یة: انظ��ر ) ٢

تف��سیر القرطب��ي  , ٣/٢٤الك��افي ف��ي فق��ھ أحم��د    , ٨/٥٦روض��ة الط��البین  , ٤٣, ٥/٤٢القن��اع 
١٠/١٨٥. 

: وق�ال )١١٠٧(كتاب النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثیب ب�رقم   : أخرجھ الترمذي    ) ٣
 .٤/٢٧٩جمع الزوائد والھیثمي في م, حدیث حسن صحیح 

 .٧/٥٣روضة الطالبین , ١٠/١٨٥انظر تفسیر القرطبي  ) ٤
 , ٤٣ , ٥/٤٢ك��شاف القن��اع , ٢/١٠٥ال��شرح ال��صغیر , ٢/٣٧٠حاش��یة الدس��وقي : انظ��ر ) ٥

 .١٠/١٨٥تفسیر القرطبي  , ٣/٢٤الكافي , ٨/٥٦روضة الطالبین 
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أن السید ال یملك إجبار عبده البالغ على النكاح وھو أحد : إال أن اإلمام أحمد یرى
وذلك ألنھ مكلف یملك الطالق فال ُیجبر على النكاح  , ن لإلمام الشافعي القولی
  ).١(فھو والحر فیھ سواء, كما أن النكاح خالص حقھ ونفع لھ, كالحر

وذلك ألن النكاح من , فقد ذھبوا إلى أن النكاح صحیح مع اإلكراه : أما الحنفیة 
, ختیار دون الرضا وتتوقف على القصد واال, التصرفات التي ال تحتمل الفسخ 

فألن , بدلیل أنھ ال یبطل بالھزل و خیار الشرط مع أنھما یعدمان االختیار بالحكم 
  ).٢(ال یبطل بما یفسد االختیار وھو اإلكراه أولى

فإن دخل الزوج بھا وھى مكرھة فلھا مھر مثلھا حیث لم ترض بالمسمى وإن 
حیث یرى اإلمام , ولیاء ویبقى االعتراض لأل, كانت طائعة فھو رضى بالمسمى 

فلھ , أبو حنیفة أن المرأة بعد زوال اإلكراه إذا رضیت بالمسمى ولم یرض الولي 
الفراق بینھما ؛ ألن التبلیغ إلى مھر المثل حق األولیاء ؛ ألنھم یتعیرون 

  .بالنقصان
) ٣(لیس لھ ذلك ؛ ألن المھر خالص حقھا حتى تملك إسقاطھ: وقال الصاحبان
, أن والیة اإلجبار في الزواج تثبت على فاقد األھلیة : ء الحنفیةوقد قرر فقھا

والمجنونة والمعتوھة والصبیة , وھو المجنون والمعتوه والصبي غیر الممیز 
كما تثبت على ناقص األھلیة وھو الصبي الممیز والصبیة الممیزة , غیر الممیزة 

  ).٤( على البالغة العاقلةوال, فال تثبت عندھم ھذه الوالیة على البالغ العاقل , 

  الفرع الرابع

  طالق المكره

  فھل یقع طالقھ أو ال؟, إذا أكره الرجل على أن یطلق زوجتھ 

  :اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين

وبھذا قال جمھور الفقھاء مالك , أن طالق المكَره ال یقع : المذھب األول
  ).٥(والشافعي وأحمد وكثیر من الفقھاء وجمع من الصحابة

  :واستدلوا على ذلك بما یأتي
  )١ (  ِإلَّا َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُھ ُمْطَمِئنٌّ ِباْلِإیَماِنقولھ تعالى  -١

                                           
/ ٧روض�ة الط�البین      , ٤٥/ ٥٤ك�شاف القن�اع     , ٥٠٧ , ٦/٥٠٦المغني البن قدام�ة     : انظر ) ١

 .٣/٢٤الكافي  , ٤٢٤/ ٣مواھب الجلیل , ١٠٢
/ ٢ك��شف األس��رار للن��سفي    , ٩٩٤ش��رح المن��ار ص��ـ   , ٢٠٧/ ٣انظ��ر التقری��ر والتحبی��ر    ) ٢

 .٣/٢٩شرح فتح القدیر , ٥٧٤
 .٢/١٤٥االختیار لتعلیل المختار  , ٥/١٩٠ انظر تبین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي ٣
 .٢/٢٤١ر بدائع الصنائع انظ ) ٤
روض�ة الط�البین   , ٧/١١٨المغن�ي الب�ن قدام�ة     , ٢٢٩ , ٢٢٨/ ١٠الح�اوي الكبی�ر   : انظ�ر  ) ٥
 ٦/٢٣٦نی�ل األوط�ار     , ٤٥القواعد والفوائد ص   , ٢٨٦: تخریج الفروع للزنجاني ص    , ٨/٥٦
 .٢/١٥٩أعالم الموقعین  , ٣/٢٣٢سبل السالم , 
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أن اهللا تعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ بھ حالة اإلكراه : " وجھ الداللة من اآلیة
إذا كذلك سقط عن المكَره ما دون الكفر ؛ ألن األعظم , وأسقط عنھ أحكام الكفر 

  .سقط سقط ما ھو دونھ بطریق األولى
 ).٢( " عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ عفى " قولھ  -٢

  .أنھ یقتضي أن كل ما استكره علیھ المكلف یكون عفوًا :وجه الداللة من الحديث

فوجب أن ال یثبت , أن الطالق لفظ ُحمل علیھ بغیر حق : بالقیاس فقالوا -٣
 .لى اإلقرار بالطالقكاإلكراه ع, بھ حكم 

ھذا ویشترط الجمھور في اإلكراه الذي ال یقع بھ الطالق أن یكون بغیر حق فإن 
مثل إكراه الحاكم المولى على الطالق بعد التربص , فإن الطالق یقع , كان بحق 

ولم ُیعلم السابق , وإكراھھ رجلین زوجھما ولیان المرأة واحدة , إذا لم یفئ 
  ).٣(مل علیھ بحق فصحمنھما ؛ ألنھ قول ُح

 أن المكَره على الطالق إذا تلفظ بھ كرھا غیر مختار فإن طالقھ :المذهب الثاني

  ).٤(وبھذا قال أبو حنیفة وأصحابھ, یقع 
  :واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقیاس

  َتْنِكَح َزْوًجا َغْیَرُه َحتَّى َبْعُد ِمْن َفِإْن َطلََّقَھا َفَلا َتِحلُّ َلُھ فقولھ تعالى : أما الكتاب 
)٥.(  

 أن اهللا سبحانھ وتعالى لم یفرق بین مختار ومكره بل قال :وجه الداللة من اآلية

  .فیبقى على عمومھ" فإن طلقھا " 
 والمكَره عندنا  فإن طلقھا أنھ قال: وأجیب على ھذا الدلیل من قبل الجمھور

  .ًا بما ذكرنا من األدلةولو صح دخولھ في عمومھا لكان مخصوص, غیر مطلق 
َثَلاٌث ِجدُُّھنَّ ِجدٌّ :  أنھ قال عن النبي فما روى عن أبي ھریرة : وأما السنة
  ).٦" (النَِّكاُح ، َوالطََّلاُق ، َوالرَّْجَعُة : َوَھْزُلُھنَّ ِجدٌّ

                                                                                                        
 . من سورة النحل١٠٦جزء اآلیة  ) ١
 .٢٢سبق تخریجھ صـ  ) ٢
ك�شاف القن�اع    , ٨/٥٦روض�ة الط�البین     , ٢/٢٦٧الشرح الكبیر وحاشیة الدس�وقي      : انظر ) ٣
أع��الم  , ١١/٥٢٦المحل��ى , ٧/١١٨المغن��ي الب��ن قدام��ة   , ٣/٣٩ش��رح ف��تح الق��دیر   , ٥/٢٣٥

 .٤٥القواعد والفوائد األصولیة صـ, ٤/٦٨الموقعین 
ك���شف األس���رار للن���سفي  , ٩٩٤ر الب���ن مل���ك ص���ـ ش���رح المن���ا , ٢٤/٤٠انظ���ر المب���سوط  ) ٤
 .١/٢٢٩الھدایة , ٢/٦٧االختیار , ١٠/٢٢٨الحاوي , ٧/١١٨المغني , ٢/٥٧٤
 . من سورة البقرة٢٣٠جزء اآلیة  ) ٥
ھ�ذا ح�دیث   : وق�ال الترم�ذي   , أخرجھ أبو داود والترمذي وابن ماجة من طریق أب�و ھری�رة          )٦

س�نن أب�ي   :  وغی�رھم انظ�ر   م�ن أص�حاب النب�ي     والعمل على ھذا عند أھل العل�م      . حسن غریب 
 .١/٦٥٨ سنن ابن ماجة ٣/٤٨٢سنن الترمذي , ٢/٢٥٩داود 
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أن المكَره ال یخلوا أن یكون جادًا أو ھازًال فوجب أن : وجھ الداللة من الحدیث
  .قھیقع طال

ونجعل الجد والھزل في وقوع , بأننا نقول بموجب ھذا الحدیث , وأجیب عن ذلك 
ألن , كالمجنون , فخرج عنھما , والمكَره لیس بجاد وال ھازل , الطالق سواء 

والمكَره , والھازل قاصد للفظ غیر مرید  للفرقة , الجاد قاصد اللفظ مرید للفرقة 
  .غیر قاصد للفظ وال مرید للفرقة

  . أنھ طالق مكلف مالك فوجب أن یكون واقعًا كالمختار :ما القياس فقالواوأ

والمكَره ال یصح إقراره فلم یصح , بأن المعنى فیھ صحة إقراره: وأجیب عن ذلك
  ).١(إیقاعھ

وبعد ھذا العرض أرى أن الراجح ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء والمتضمن 
 للروایات الصحیحة عن رسول اهللا عدم وقوع طالق المكَره  ؛ ألنھ الموافق 

وما كان , كما أن اختیار المكَره للطالق مبني على اختیار فاسد , وعن صحابتھ 
  .كذلك ال یكون صحیحًا

  الفرع الخامس

  اإلكراه على الزنا

ألن , اإلكراه على الزنا كاإلكراه على القتل أو قطع العضو ال یحل مطلقا 
إن كانت , وإفساد فراش الزوجیة , أة مسلمة الزنا فضال عن أنھ ھتك لعرض امر

فإنھ قتل معنوي للولد الذي ینشأ , وضیاع النسل إن لم تكن ,المرأة منكوحة الغیر
  :عن ھذا الفعل الشنیع وذلك ألمرین

أن ولد الزنا بمنزلة الھالك ؛ ألنھ ال یثبت لھ نسب بمن زنا بأمھ وإذا كان : األول
  .من ال نسب لھ بمنزلة المیتو, نسبھ منقطعًا صار ال نسب لھ

أن نسب الولد لما انقطع عن الزاني ال یمكن إیجاب النفقة علیھ ولم تكن  : الثاني
فكان , فیھلك الولد ضرورة , للمرأة قوة اإلنفاق على الولد ؛ لعجزھا عن الكسب 

  ).٢(فال یثبت الترخص فیھ باإلكراه, الزنا بمنزلة اإلھالك حكمًا 
إھالك مطلقًا في صورة ما إذا كانت أمھ غیر متزوجة وفي والحاصل أن الزنا 

ونفى عنھ , الصورة األخرى اإلھالك غالبا إذا كانت أمھ متزوجة إذا العن الزوج 
  ).٣(فاعتبر إھالكًا مطلقًا اعتبارًا للغالب ودفعًا للمفسدة, الولد 

                                           
 .٧/١١٨المغني البن قدامة , ٢٣١ – ١٠/٢٢٨انظر الحاوي الكبیر  ) ١
 .٢/٢١٣تیسیر التحریر , ٣/١٢٢فتح الغفار , ٢/٣٠١انظر شرح التلویح  ) ٢
ك���شف األس���رار للبخ���اري  , ٩٩٦المن���ار ص���ـ  ش���رح , ٢/٢١٠التقری���ر والتحبی���ر  : انظ���ر ) ٣
٤/٣٩٧. 
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ن ھل یجب ولك, أما إذا أقدم الرجل على الزنا ففعل فإنھ آثم رغم وجود اإلكراه 

  :اختلف الفقهاء في ذلك, علیھ الحد أو ال 

ألن الوطء ال یكون إال مع االنتشار الحادث ,  أن الحد واجب علیھ:األول القول

وحدوث الشھوة یكون عن اختیار دون اإلكراه فصار كمن أكره , عن الشھوة 
  .على غیر الزنا فزنا

  ).١(افعیةوبھذا قال أكثر المالكیة والحنابلة وبعض أصحاب الش

 بأن الشھوة مركوزة في الطباع ال یمكن دفعھا وإنما یمكن :وأجيب على ذلك 

فصار اإلكراه على الفعل ال على , دفع النفس عن االنقیاد لھا لدین أو تقیة 
  ).٢(والحد إنما یجب في الفعل دون الشھوة, الشھوة 

وذلك لشبھة ,  أن الحد ال یجب على الزاني مع وجود اإلكراه :القول الثاني

وانتشار اآللة ال یدل على عدم الخوف فإنھ قد , اإلكراه والحدود تدرأ بالشبھات 
وقد یكون طوعًا بدلیل أن النائم قد , یكون طبعًا بالفحولیة المركبة في الرجال 

  .تنتشر آلتھ طبعا من غیر اختیار لھ وال قصد فال یدل ذلك على عدم الخوف
لى الزنا فوجب أن یسقط بھ الحد كإكراه المرأة بأنھ إكراه ع: واستدلوا أیضا

  ).٣(وبھذا قال الشافعي وھو اختیار المالكیة والرأي الثاني عند الحنابلة

 أنھ یحد في حالة اإلكراه غیر الملجئ ألن اإلكراه الكامل لما لم :القول الثالث

ال یصیر القاصر شبھة في سقوط الحد وأما إذا كان  , یوجب الترخص في حقھ 
اإلكراه ملجئا فقد استحسن أنصار ھذا القول عدم الحد وذلك ألن الحد مشروع 

, وال حاجة إلیھ في حالة اإلكراه؛ ألنھ كان منزجرا إن تحقق اإلكراه , للزجر
وإنما قصد باإلقدام دفع الھالك عن نفسھ ال اقتضاء , وخوف التلف على نفسھ 

  .فیصیر ذلك شبھة في إسقاط الحد عنھ , الشھوة 
 ألن الزنا ال یتصور من الرجل إال - أیضا–وكان القیاس أنھ یحد مع الملجئ 

فإن االنتشار ال یحصل عند الخوف وبھذا , وھو دلیل الطواعیة , بانتشار اآللة 
  ).٤(قال أبو حنیفة وصاحباه

                                           
القواع���د  , ٤/٢٠٠الك���افي , ٢/٢١٨حاش���یة الدس���وقي , ١٠/٩٥انظ���ر روض���ة الط���البین  ) ١

 .٤٧والفوائد األصولیة ص
 .١٣/٢٤١الحاوي الكبیر , ٨/١٨٧انظر المغني البن قدامة  ) ٢
, ٤/٢٠٠الك�افي   , ٢/٢١٨الشرح الكبیر بحاشیة الدسوقي     , ١٣/٢٤١انظر الحاوي الكبیر     ) ٣

 .٤٧القواعد والفوائد األصولیة ص
تی���سیر التحری���ر   , ٢/٢٠١١ش���رح التل���ویح  , ٤/٤٠٠ك���شف األس���رار للبخ���اري   : انظ���ر ) ٤
  .٨٨ / ٢٤المبسوط للسرخسي , ٥/١٨٩تبیین الحقائق للزیلعي , ٢/٢١٤
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  :إكراه المرأة على الزنا

راه ملجئًا ترخص لھا في ذلك إذا كان اإلك, وأما إذا أكرھت المرأة على الزنا 
ألنھ لیس في التمكین معنى القتل الذي ھو المانع من الرخصة في جانب الرجل 

وھذا بخالف اإلكراه غیر الملجئ في زناھا فإنھا , ألن نسب الولد عنھا ال ینقطع 
  ).١(غیر مرخص لھا في ذلك

وقد اتفق عامة أھل العلم على أن المرأة إذا أكرھت على الزنا فال حد  -١
َوَمن  ء كان اإلكراه  ملجئًا أو غیر ملجئ لقولھ تعالىسوا, علیھا 

 ) ٢(" ِمن َبْعِد ِإْكَراِھِھنَّ َغُفوٌر رَِّحیٌمُیْكِرھھُّنَّ َفِإنَّ اللََّھ
,  فدرأ الحد عنھا ما روى أن امرأة استكرھت على عھد رسول اهللا  -٢

 ).٣(وحد الزاني بھا 
 في ھذا بین اإلكراه وال فرق, أن ھذه شبھة والحدود تدرأ بالشبھات  -٣

وبین اإلكراه بالتھدید بالقتل , وھو أن یغلبھا على نفسھا , باإللجاء 
 ). ٤(ونحوه

, فقد روى أم امرأة استسقت راعیا فأبى أن یسقیھا حتى تمكنھ من نفسھا ففعلت 
قال إنھا مضطرة فأعطاھا عمر ,  فقال لعلي ما ترى فیھافرفع ذلك إلى عمر 

  ).٥(شیئا وتركھا
  ذا سقط الحد عن المرأة فھل یلزم الزاني بھا المھر أوًال؟وإ

  :واستدلوا بما یأتي, ذھب اإلمام الشافعي وبعض الفقھاء أن علیھ لھا مھر مثلھا
أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل فنكاحھا باطل "  قولھ  -١

 ).٦" ( مسھا فلھا المھر بما استحل من فرجھافإن ، فنكاحھا باطل

  .أن ھذا مستحل لفرجھا فوجب أن یلزمھ مھرھا :جه الداللة من الحديثو

ففي وجوبھ للمستكرھة أولى , أن المھر واجب للموطوءة بنكاح فاسد  -٢
كما أن , والمستكرھة غیر عاصیة , ألن المنكوحة مع علمھا عاصیة 

  .المنكوحة ممكنة والمستكرھة غیر ممكنة

                                           
قری��ر الت , ٩٩٦ش��رح المن��ار ص��ـ, ٢/٢٠١ش��رح التل��ویح , ٢/٢١٤تی��سیر التحری��ر : انظ��ر ) ١

 .٤/٢٠٠الكافي , ٢/٢١١والتحبیر 
 . من سورة النور٣٣جزء اآلیة  ) ٢
وق�ال ھ�ذا    , ١٤٥٣أخرجھ الترمذي باب ما جاء في المرأة إذا اس�تكرھت عل�ى الزن�ا ب�رقم              ) ٣

  .٨/٢٣٥البیھقي , حدیث حسن غریب ولیس إسناده عندي بمتصل 
 .١٨٧ , ٨/١٨٦انظر المغني البن قدامة  ) ٤
 .٨/٢٣٦ھقي انظر البی )٥
والترم�ذي ب�اب م�ا ج�اء     , ١/٦٠٥أخرجھ ابن ماجة في كتاب النكاح ب�اب ال نك�اح إال ب�ولي          ) ٦

 .ھذا حدیث حسن: وقال , ١١٠٣النكاح إال بولي برقم 
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حد عن الموطوءة وجب بھ المھر فإذا سقط بھ ال, أنھ وطء في غیر ملك  -٣
 ).٢(وبھذا قال المالكیة والحنابلة, )١(كالواطئ بالشبھة, على الواطئ 

, وذھب أبو حنیفة إلى عدم وجوب المھر ؛ ألنھ وطء وجب بھ الحد على الواطئ 
  .فوجب أن یسقط عنھ المھر كالمطاوعة

 الشبھة فامتنع والمھر یجب مع وجود, فإن الحد یجب مع انتفاء الشبھة : وأیضًا
  ).٣(اجتماعھما

فإن كان لھ , فالمعتبر فیھ شبھة الواطئ دون الموطوءة , وأما بالنسبة للنسب 
  ).٤(وإن لم یكن لھ شبھة لم یلحق بھ, شبھة لحق بھ 

                                           
 .٧/٢٨٨روضة الطالبین  , ٣/٢٣٣مغني المحتاج , ١٣/٢٣٩انظر الحاوي الكبیر  ) ١
 .١٦١/ ٥ناع كشاف الق, ٦/٧٤٩المغني البن قدامة : انظر )٢
 .٦/٧٤٩المغني , ١٨٧, ٣/١٨٦تبیین الحقائق : انظر ) ٣
 .٧/٤٢٢المغني  , ١٣/٢٤١انظر الحاوي الكبیر  )٤
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  خاتمة

  )نسأل اهللا حسنها(

والصالة والسالم على خیر من , الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات 
یدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم ختمت بھ الرساالت س

  .الدین
فأحمد هللا عز وجل أن یسر لي إتمام ھذا البحث الذي كان من أھم ثماره .... وبعد 

  :ونتائجھ ما یلي
ھى األمور التي تطرأ على اإلنسان بعد كمال أھلیتھ : عوارض األھلیة -١

وأنھا قسمان , ض أحكامھا أو تغییر بع, أو نقصانھا , فتوثر فیھا بإزالتھا
 .سماویة ومكتسبة: 

ھى صالحیة اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة لھ أو : أھلیة الوجوب  -٢
ھى صالحیة اإلنسان لصدور الفعل منھ على وجھ : وأھلیة األداء, علیھ 

 .یعتد بھ شرعًا
اإلكراه آخر العوارض المكتسبة وھو العارض الوحید الذي یكون صادرًا  -٣

ألن المكَره لو ُترك وشأنھ فإنھ ال یرضى , لى اإلنسان من الغیر ع
 .أو الفعل الذي ُأكره علیھ من غیره, مباشرة القول

حمل الغیر على أمر یمتنع عنھ بتخویف یقدر الحامل على : اإلكراه ھو -٤
 .ویصیر الغیر خائفًا بھ فأئت الرضا بالمباشرة, إیقاعھ 

, المكَره علیھ , المكَره بھ , ه المكَر, المكِره : أركان اإلكراه أربعة ھى -٥
ویشترط في , فیشترط في المكِره أن یكون قادرا على تحقیق ما ھدد بھ

 :المكَره
 .أن یغلب على ظنھ وقوع ما ھدد بھ إذا امتنع عن اإلتیان بالمكره علیھ -
أو االستغاثة أو , أن یكون عاجزًا عن دفع المكِره عن نفسھ بالھرب  -

 .المقاومة
أو یزید , بان یأتي بفعل غیر الذي أكره علیھ , َره المكِره أال یخاف المك -

 .على الفعل المطلوب أو ینقص منھ
  :ویشترط في المكَره علیھ

ویكون ممتنعًا عما أكره علیھ , أن یفعل المكَره الفعل لداعي اإلكراه فقط  -
 .قبل اإلكراه

 .أن یكون المكَره علیھ معینا -
 .لص من المتوعد بھأن یترتب على فعل المكره علیھ التخ -

  :ویشترط في المكَره بھ
 .أن یكون التھدید بإلحاق الضرر بالمكره عاجًال -
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أن یكون األمر الذي ھدد بھ المكره مما یستضر بھ ضررًا كبیرًا غیر  -
 .محتمل یلحقھ بسببھ مشقة عظیمة

 .أن یكون المھدد بھ أشد خطرًا وضررًا على المكره مما حمل علیھ -
 :بار المكره بھ إلى ثالثة أنواع ھىینقسم اإلكراه باعت -٦
 .أي الكامل: اإلكراه الملجئ -
 .أي الناقص : اإلكراه غیر الملجئ -
 .اإلكراه باالغتمام أو الھم والحزن -

  :وینقسم باعتبار المكره علیھ إلى قسمین
 .اإلكراه بحق  -
 .اإلكراه بغیر حق -
 :اختلف العلماء في تكلیف المكره على ثالثة آراء -٧
أي سواء أكان اإلكراه ملجئًا أو , ن المكره مكلف مطلقًا أ: رأي الحنفیة -

 .غیر ملجئ
التفرقة بین أن یكون اإلكراه ملجئا أو غیر ملجئ فإن : رأي الجمھور -

أي بفعل المكروه علیھ وبنقیضھ , فإنھ یمنع التكلیف : كان اإلكراه ملجئا
. 

  .فال یمنع التكلیف , وإن كان اإلكراه غیر ملجئ 
  .وھو أن المكَره غیر مكلف: رأي المعتزلة 

وال أھلیة األداء وإنما , ال یؤثر اإلكراه بجمیع أنواعھ في أھلیة الوجوب  -٨
ینحصر أثره في تغییر بعض األحكام المترتبة على أھلیة األداء مع بقاء 

 .المكره مكلفا
اختالف العلماء في اإلكراه وأنواعھ وشروطھ جعل ثروة فقھیة تمد العبد  -٩

 .ومن ھنا ظھرت آثاره في الفقھ اإلسالمي, فة بالحكم والمعر
فإن تحققت أو , فھذا بحثي الذي حاولت أن أحقق الغایة من وراءه : وختاما

وإن كانت األخرى , ومرجع ذلك إلى توفیق اهللا تعالى, قاربت فھذا غایة المنى 
وفي كلتا الحالتین ألتمس العفو والصفح من شیوخي , فمن نفسي ومن الشیطان 

تذتي وزمالئي األفاضل الذین ھم أھل لذلك آمًال أن ال یحرموني من وأسا
واهللا المستعان وصلى اهللا على نبینا محمد ........توجیھاتھم ونصائحھم الرشیدة 

  .وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  أھم المراجع
  تنزیل من رب العالمین: القرآن الكریم : أوًال
  :كتب التفسیر: ثانیًا

 التأویل المعروف بتفسیر البیضاوي لإلمام ناصر أنوار التنزیل وأسرار -١
الدین أبي سعید عبداهللا بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي المتوفى 

 . ھـ١٤١٨ھـطبعة دار إحیاء التراث العربي بیروت ٦٥٨سنة 
ألبي عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي : الجامع ألحكام القرآن -٢

 .لكتب المصریة ھـ طبعة دار ا٦٧٤المتوفى سنة 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم للعالمة األلوسي البغدادي المتوفى  -٣

 .بیروت, ھـ طبعة دار إحیاء التراث العربي ١٢٧٠سنة 
  :كتب الحدیث: ثالثا

سنن الترمذي ألبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي  -٤
 .ھـ١٣٩٨ھـ الطبعة الثانیة ٢٧٩المتوفى سنة 

ھـ طبعة مكتبة ١١٨٢المة الصنعاني المتوفى سنة سبل السالم للع -٥
 .ھـ١٣٩٧الجمھوریة العربیة بالقاھرة سنة 

للحافظ أبو عبداهللا محمد بن یزید القزویني المتوفى : سنن ابن ماجة  -٦
 .ھـ طبعة المكتبة العلمیة بیروت٢٧٥سنة 

ھـ ٢٧٥سنن أبي داود سلیمان بن األشعث السجستاني المتوفى سنة  -٧
 .ھـ١٩٦٩یث طبعة دار الحد

السنن الكبرى ألبي بكر بن الحسین الخراساني البیھقي المتوفى سنة  -٨
 .ھـ طبعة دار الكتب العلمیة بیروت٤٥٨

الفتح الكبیر شرح الجامع الصغیر لمحمد عبد الرءوف المناوي  -٩
 .بیروت, ھـ طبعة دار المعرفة ١٠٣١المتوفى سنة 

ن بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ألبي الحسن نور الدی -١٠
 .مكتبة القدس القاھرة, ھـ ٨٠٧الھیثمي المتوفى سنة 

المستدرك على الصحیحین ألبي عبداهللا الحاكم محمد بن عبداهللا بن  -١١
, ھـ طبعة دار الكتب العلمیة ٤٠٥محمد النیسابوري المتوفى سنة 

 .بیروت
لمحمد بن على الشوكاني , شرح منتھى األخبار , نیل األوطار  -١٢

  .طبعة دار الجیل, ھـ ١٢٥٠ المتوفى سنة
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 :كتب أصول الفقھ: رابعًا
االحكام في أصول األحكام لسیف الدین على بن أبي علي بن محمد  -١٣

 .طبعة دار الكتب العلمیة بیروت, ھـ ٦٣١اآلمدي المتوفى سنة 
ھـ طبعة دار ١٣٤٥المتوفى سنة , أصول الفقھ للشیخ محمد الخضري  -١٤

 .الفكر
, لبدر الدین محمد الزركشي الشافعي , قھ البحر المحیط في أصول الف -١٥

وأخرى , م ١٩٩٢طبعة وزارة األوقاف سنة , ھـ ٧٩٤المتوفى سنة 
  .طبعة دار الصفوة

أبي المعالي عبدالملك بن , البرھان في أصول الفقھ إلمام الحرمین  -١٦
 .ھـ١٣٩٩ھـ مطابع الدوحة ٤٧٨عبد اهللا الجویني المتوفى سنة 

طبعة مصطفى ,  ھـ ٨١٦المتوفى سنة التحریر للكمال بن الھمام  -١٧
 .البابي الحلبي

أبي المناقب شھاب الدین محمود : تخریج الفروع على األصول لإلمام  -١٨
 .بیروت , ھـ طبعة مؤسسة الرسالة ٦٥٦أحمد الزنجاني المتوفى سنة 

تسھیل الوصول إلى علم األصول للشیخ محمد عبدالرحمن المحالوي  -١٩
 .ھـ١٣٤١طبعة مصطفى البابي الحلبي 

ھـ طبعة دار ٨٧٩التقریر والتحبیر البن أمیر الحاج المتوفى سنة  -٢٠
 .الكتب العلمیة بیروت

ألبي زید عبداهللا بن عمر الدبوسي : تقویم األدلة في أصول الفقھ -٢١
 .ھـ طبعة دار الكتب العلمیة بیروت٤٣٠المتوفى سنة 

البخاري , التوضیح شرح التنقیح لصدر الشریعة عبید اهللا بن مسعود  -٢٢
وبھامشھ حاشیة التلویح لسعد الدین التفتازاني , ھـ ٧٤٧المتوفى سنة 
 .ھـ طبعة دار الكتب العلمیة بیروت٧٩٢المتوفى سنة 

شرح كتاب التحریر للكمال بن الھمام المتوفى سنة , تیسیر التحریر  -٢٣
طبعة مصطفى , لمحمد آمین المعروف بأمیر باد شاه الحنفي , ٨١٦

 .البابي الحلبي
طبعة , فتازاني سعد الدین مسعود بن عمر على التوضیح حاشیة الت -٢٤

 .بیروت , دار الكتب العلمیة 
طبعة , ھـ ١٢٥٠للشیخ حسن العطار المتوفى سنة : حاشیة العطار  -٢٥

 .دار الكتب العلمیة بیروت
روضة الناظر وجنة المناظر البي عبداهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي  -٢٦

 .ان للطباعة والنشرطبعة مؤسسة الری, ٦٢٠المتوفى سنة 
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شرح الكوكب المنیر لشیخ اإلسالم تقي الدین أبي البقاء محمد أحمد  -٢٧
ھـ طبعة مكتبة العبیكان ٩٧٢المتوفى سنة, عبدالعزیز الفتوحي

 .ھـ١٤١٣سنة
شرح المنار للعالمة عز الدین عبداللطیف بن عبدالعزیز بن ملك  -٢٨

 .ھـ١٣١٥ھـ طبعة عثمانیة ٨٨٥المتوفى سنة 
 الفصول لإلمام شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي شرح تنقیح -٢٩

 .طبعة دار الفكر للطباعة والنشر, ھـ ٦٨٤المتوفى سنة 
شرح مختصر الروضة لإلمام نجم الدین الطوفي المتوفى سنة  -٣٠

 .طبعة مكتبة التراث, ھـ٥٣٩
فتح الغفار بشرح المنار لزین الدین بن إبراھیم الشھیر بابن نجیم  -٣١

 .ـ طبعة مصطفى البابي الحلبيھ٧٩٠المتوفى سنة 
فصول البدائع لشمس الدین محمد بن حمزة الفناري المتوفى سنة  -٣٢

 .ھـ١٢٨٩ھـ مطبعة األستانة  بالقاھرة سنة٨٣٤
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد نظام الدین  -٣٣

 .طبعة دار الفكر للطباعة والنشر, ھـ١١٨٠األنصاري المتوفى سنة 
علي بن عباس الحنبلي المعروف : فوائد األصولیة لإلمامالقواعد وال -٣٤

 .ھـ طبعة دار الكتب العلمیة بیروت٨٠٣بابن اللحام المتوفى سنة 
كشف األسرار على المنار ألبي البركات عبداهللا بن أحمد حافظ الدین  -٣٥

 . طبعة دار الكتب العلمیة بیروت٧١٠النسفي المتوفى سنة 
عبد العزیز البخاري المتوفى سنة كشف األسرار عن أصول البزدوي ل -٣٦

وأخرى دار الكتب , ھـ طبعة الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر ٧٣٠
 .العلمیة بیروت

المحصول في علم األصول لفخر الدین محمد بن عمر الرازي المتوفى  -٣٧
 . وأخرى دار البیارق عمان–طبعة مؤسسة الرسالة , ھـ ٦٠٦سنة 

ح مرقاة الوصول لمنال خسرو مرآة األصول حاشیة اإلزمیري على شر -٣٨
 .محمد بن فراموز بن علي طبعة دار الطباعة العامرة

المستصفى من علم األصول لإلمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي  -٣٩
 .طبعة مؤسسة الرسالة, ھـ٥٠٥المتوفى سنة 

مسلم الثبوت لإلمام محب اهللا بن عبد الشكور المعروف بالبخاري  -٤٠
 .دار الفكر للطباعة والنشرھـ طبعة ١١١٩المتوفى سنة 

ألبي الحسن محمد بن علي البصري : المعتمد في أصول الفقھ  -٤١
 .ھـ طبعة دار الكتب العلمیة بیروت٤٣٦المعتزلي المتوفى سنة 
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, لجالل الدین عمر بن محمد الخبازي : المغني في أصول الفقھ -٤٢
ھـ طبعة مركز البحث العلمي جامعة أم القرى ٦٩١المتوفى سنة 

 .ـھ١٤٠٣
لعالء الدین أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي : میزان األصول -٤٣

 .ھـ طبعة مكتبة دار التراث القاھرة ٥٣٩المتوفى سنة 
نزھة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لموفق الدین ابن قدامة  -٤٤

 .طبعة مكتبة حجازي القاھرة, ھـ ٦٢٠المتوفى سنة 
سنوي المتوفى سنة لإلمام جمال الدین عبدالرحیم اإل: نھایة السول -٤٥

 .بیروت, ھـ طبعة دار الكتب العلمیة ٧٧٢
  .عبدالكریم زیدان طبعة مؤسسة الرسالة/ الوجیز في أصول الفقھ د -٤٦
 :كتب الفقھ الحنفي: خامسا

االختیار لتعلیل المختار لإلمام عبداهللا بن محمود الموصلي المتوفى  -٤٧
إدارة المعاھد  , ھـ طبعة الھیئة العامة لشئون المطابع األمیریة٦٨٣سنة 

 .األزھریة
ألبي عبداهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني :  المبسوط–األصل  -٤٨

 .ھـ طبعة دار ابن حزم بیروت١٨٩المتوفى سنة
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعالء الدین أبو بكر بن مسعود  -٤٩

 .بیروت, ھـ طبعة دار الكتب العلمیة ٥٨٧الكاساني الحنفي المتوفى سنة 
 طبعة ٧٤٣بیین الحقائق بشرح كنز الدقائق للزیلعي المتوفى سنة ت -٥٠

 .القاھرة, المطبعة الكبرى األمیریة
حاشیة رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمین المعروف بابن  -٥١

 .ھـ طبعة مصطفى البابي الحلبي١٢٥٢عابدین الحنفي المتوفى سنة 
الھمام المتوفى شرح فتح القدیر لإلمام كمال الدین المعروف بابن  -٥٢

 .طبعة دار الفكر للطباعة والنشر, ھـ ٨٦١سنة
العنایة شرح الھدایة ألكمل الدین محمد بن محمود البابرتي الحنفي  -٥٣

 .ھـ طبعة دار الفكر ٧٨٦المتوفى سنة 
 لشمس األئمة محمد بن أحمد أبي سھل السرخسي طبعة –المبسوط  -٥٤

 . بیروت–دار المعرفة 
طبعة دار الكتب , األبحر لداماد أفندي مجمع األنھر في شرح ملتقى  -٥٥

 .بیروت , العلمیة 
الھدایة شرح بدایة المبتدي للشیخ برھان الدین أبي الحسن  -٥٦

 .ھـ طبعة دار الفكر٥٩٣المرغیناني المتوفى سنة 



 - ١٣٧٦ -

 :كتب الفقھ المالكي: سادسا
ألبي بكر محمد بن عبداهللا بن یونس الصقلي : الجامع لمسائل المدونة -٥٧

 .ھـ طبعة دار الفكر٤٥١المتوفى سنة 
حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر سیدي أحمد الدردیر المتوفى سنة  -٥٨

 .طبعة المطبعة البخاریة, ھـ ١٢٣٠
ألبي الحسن على بن محمد بن محمد بن حبیب : الحاوي الكبیر -٥٩

ھـ طبعة دار ٤٥٠البصري البغدادي الشھیر بالماوردي المتوفى سنة 
 .الكتب العلمیة بیروت

ألبي البركات أحمد بن محمد , الصغیر على أقرب المسالك الشرح  -٦٠
 .طبعة عیسى البابي الحلبي , الدردیر 

الشرح الكبیر ألبي البركات سیدي أحمد الدردیر طبعة المطبعة  -٦١
 .البخاریة 

, ألبي عمر یوسف بن عبداهللا المالكي : الكافي في فقھ أھل المدینة  -٦٢
 .طبعة دار الكتب العلمیة بیروت

ألبي عبداهللا محمد المعروف : لجلیل لشرح مختصر خلیلمواھب ا -٦٣
 –طرابلس , طبعة مكتبة النجاح , ھـ ٩٥٤المتوفى سنة , بالحطاب 

  .لیبیا
  :كتب الفقھ الشافعي: سابعًا

لإلمام الشافعي أبو عبداهللا محمد بن إدریس الشافعي المتوفى  : األم -٦٤
 .ھـ طبعة دار المعرفة بیروت٢٠٤سنة 

مدة  المفتین ألبي زكریا محي الدین یحى بن شرف روضة الطالبین وع -٦٥
 .ھـ طبعة المكتب اإلسالمي بیروت٦٧٦النووي المتوفى سنة 

شرح المھذب ألبي زكریا محي الدین بن شرف النووي , المجموع  -٦٦
 .طبعة دار الفكر بیروت

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للنووي الشیخ محمد الخطیب  -٦٧
 .ھـ طبعة مصطفى البابي الحلبي٩٩٧نة الشربیني المتوفى س

  :كتب الفقھ الحنبلي: ثامنًا 
للعالمة الشیخ منصور بن : الروض المربع بشرح زاد المستقنع  -٦٨

 .بیروت, طبعة علم الكتب , یونس البھوتي 
وھو العالم الشیخ أبي محمد عبداهللا بن أحمد بن , المغني البن قدامة  -٦٩

 .نشر بیروتطبعة دار الكتاب العربي لل, قدامة 
كشاف القناع عن متن اإلقناع للشیخ منصور بن یونس بن إدریس  -٧٠

 .بیروت, البھوتي طبعة عالم الكتب 



 - ١٣٧٧ -

  :كتب الفقھ الظاھري
 طبعة ٤٥٦المحلى باآلثار لإلمام ابن حزم الظاھري المتوفى سنة  -٧١

 .مكتبة الجمھوریة
  :كتب التراجم والتاریخ والسیر: عاشرا

 

ألبي عمر یوسف بن عبد : حاب االستیعاب في معرفة األص -٧٢
 .ھـ طبعة السعادة بالقاھرة٤٦٣البراألندلسي المتوفى سنة 

ألبي الفضل أحمد بن حجر العسقالني : اإلصابة في تمییز الصحابة  -٧٣
 .ھـ مطبعة السعادة بالقاھرة٨٥٢المتوفى سنة 

 .بیروت, لخیر الدین الزركلي طبعة دار العلم للمالیین : األعالم -٧٤
ھایة للحافظ إسماعیل بن عمر المعروف بابن كثیر المتوفى البدایة والن -٧٥

 .طبعة السعادة بالقاھرة, ھـ ٧٧٤سنة 
الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة لعبد القادر بن محمد بن نصر  -٧٦

 .ھـ طبعة حیدر آباد بالھند٧٧٥القرشي المتوفى سنة 
نة لتاج الدین عبدالوھاب السبكي المتوفى س: طبقات الشافعیة الكبرى  -٧٧

 .ھـ طبعة مصطفى البابي الحلبي٧٧١
 –الفتح المبین في طبقات األصولیین لعبد اهللا مصطفى المراغي  -٧٨

 .ھـ١٣٩٤الطبعة الثانیة طبعة بیروت 
الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة البي الحسنات محمد بن عبدالحي  -٧٩

 .ھـ طبعة نور محمد١٣٠٤المتوفى سنة 
 الدین بن خلكان المتوفى سنة لشمس: وفیات األعیان وأنباء الزمان  -٨٠

  .ھـ طبعة دار صادر بیروت٦٨١
 :كتب اللغة العربیة: حادي عشر

للعالمة إسماعیل بن حماد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة  -٨١
 . طبعة دار العلم للمالیین٤٠٠المتوفى سنة , الجوھري 

لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي المتوفى : القاموس المحیط -٨٢
 .طبعة دار الجیل,ھـ٨١٧نة س

مختار الصحاح لإلمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي المتوفى  -٨٣
 . بیروت–ھـ طبعة دار أسامة ٦٦٦سنة 

للعالمة أحمد بن محمد بن علي الفیومي المتوفى : المصباح المنیر -٨٤
 .بیروت, ھـ طبعة الجیب٧٧٠سنة 

,  حسن الزیات قام بإخراجھ إبراھیم مصطفى أحمد, المعجم الوسیط  -٨٥
 .الطبعة الثانیة , محمد علي النجار , حامد عبد القادر 

, ألحمد فارس بن زكریا الرازي أبو الحسین, معجم مقاییس اللغة  -٨٦
 .طبعة دار الفكر , ٣٩٥المتوفى سنة 



 - ١٣٧٨ -

  .علوم متنوعة: ثاني عشر
إعالم الموقعین لشمس الدین ابن عبداهللا المعروف بابن القیم الجوزیة  -١

 .ھـ نشر مكتبة الكلیات األزھریة٧٥١ سنة المتوفى
ألبي الحسن بن القطان المتوفى سنة : اإلقناع في مسائل اإلجماع -٢

 .طبعة الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر, ھـ٦٢٨
بحث في مجلة القانون (األھلیة وعوارضھا للشیخ أحمد إبراھیم  -٣

 .م١٩٣١سنة  , ٣عدد ) واالقتصاد 
ھـ ٨١٦لجرجاني الحنفي المتوفى سنة لعلي بن محمد ا: التعریفات  -٤

 .طبعة مصطفى البابي الحلبي
لمحمد بن علي بن , موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  -٥

مكتبة ,  ھـ ١١٥٨القاضي محمد حامد الحنفي التھانوي المتوفى سنة 
 . بیروت–لبنان 

  




