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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف 

 األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(564) 

 العراقي: اإلكراه بحٍق غير مرفوع، لالمتنان
قاال اققاا العراقاي يف  ارت الةبصارة  ن م إض  قةناى عاوض راا  ا عارا  قا  بحث تمرينيي: 

ا رااااع علااى املااار  اخةصاااإل رلااب بااا عرا  بفاا  احلااا، وإال افااي ا عاارا   ااا  اا  ا ةناعااه ال 
ياوض يف وضعه عليه خالف ا ةناض يف حّقه، بل را  األثر عن عمل  ثل هذا الشخص خالف 

 .(1نوهو خالف عوض سوع احلديث يف  قام اال ةناض على األ ة(اال ةناض يف حا الف ، 
 أو للحربي بين بيع السالح للمسلم

الساالال، اا ااه إرا بااام  ااخص  ااا، السااالت ألعاادا  الاادين طاارت    توضيييحأ أوالا وال بييد ميين 
اا اااه  لااام إر ال جياااوي بياا  الساااالت  اام   اان  ااا  احلاااوهاام يف حالاااة حاارب  ااا  املساالمني، اا اااه 

ييَنُكُم بطاُلبا طيي ط وقااد قااال :عااا   إضاارار باملساالمني، و فساادة و  وأ ااا ، (2نال تَييُكُكُلوا َأُمييواَلُكُم بَيييُ
لاااو باااام الساااالت للمسااالمني  طلقاااا  أو لااادف حاااااةهم إلياااه عماااا ايماااا إرا عاااا وا يف حالاااة حااارب 

 .اا ه  ن احلا، دااعية    الافار أو ابةدائية بإرض ا  ام 
األسلحة على بي  السالت ألعدا  الدين اإ ه إعارا  بفا  احلاا،  لب   ا    ار     وحينئٍذ  لو أعر  

، اهذا البي  ليس بيعاا   اا ولذا ااض حديث را   ا أعرهوا عليه يشمله ااض اال ةناض يف مشوله له
صااحيحا  ارضااا  بعنوا ااه األوحم نأً حمر ااا  لانااه  اا  باطاال، عااالبي  ولااذا اا ااه حااي لااو قياال باو ااه 

لاذا  حمرم لانه ليس بباطل( اا ه باطل بعنوا ه الثاا ًو أً أل اه وقا   ارهاا  علياهوقت الندا  اا ه 

                                                           

 .22إل 5الشيخ آ ا ضيا  العراقي،  رت :بصرة املةعّلمني،  لسسة النشر ا سال ي ا قم  ج (1ن
 .22، وسورة النسا   اآلية 111قرة  اآلية سورة الب (2ن
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، ورلب على العاس مما لو أعرهه بااحلا أً ببيا  الساالت للمسالمني، اااض حاديث :را  صحةه
 ، علااى حسااع العراقااي،:صااحيا الشااارم هااذا البياا  ، ااااضالرااا  ال يشاامله أل ااه خااالف اال ةناااض

قااه باال رااا  األثاار عاان عماال  ثاال هااذا الشااخص خااالف اال ةناااض يف لاايس خااالف اال ةناااض يف ح
 .حا الف  وهو خالف عوض احلديث  سوقا  يف  قام اال ةناض على األ ة عما قال 

 ا أو إذا أضّر بهاهالفرق بين إكراهها على الزواج إذا اصلح
 الاا    اا  لو أعر  ابنةه علاى الااواج، ااإض عااض بباطال عماا لاو أراد :اوجيهاا بفا  مثال آخر:

والعيار بااهلل و ابه رلاب، ااإض  قةناى اال ةنااض بطاالض النااات، ولاو أعرهاا  ا ٍ للخمر ي ّ  اربٍ عش
وعاااض يف يوااهااا  صاالحة  ااا ويف ( اخةااار الااا    ااا نأو األعلااى  نااه علااى الاااواج  ااّا عمااا لااو

يث وال يشاامله حاااد عد ااه  فساادة  ااا، ااااض اال ةناااض يقةناااي صااحة العقااد وإض عا اات  ارهااة،
 ؟وعد ه ال ا عرا  ،إرا   ،وعد هااملدار اال ةناض  الرا ،  سع العراقي.

 .خاصة البنائي اآليت :ام؟ ااروا ايدا  قبل اض :رااعوا اجلواب اهل عال ه 
 المناقشات

  ا    بىن  وبن والجواب:
كمة : االمتنان حط  المناقشة مبنىا

اماة ولايس ع لّاة اي اع ضأاقاد سابا  أما مبنيىا  اض  ادور  ادار ا طاالع وحاديث  اال ةنااض ح 
حاذف املةعلاا يفياد العماوم، والع لّاة  عّمماة واّض األصل يف الالم اجلانس اّض الرا   طلا لواهني  

اماة( خمّصصة ال احل امة، وقاد أقمناا علاى رلاب باررب  أدلاة  امعهدليلاني وسنشاف ناض اال ةنااض ح 
 أخرف إض  ا  اهلل :عا   دا .

ااااال ياااةم الااادليل األول   نصاااوإل العلّاااة ح اااة  عّمماااة خمّصصاااة؟ م صااارحوا بااااضّناااإ ال يقيييال:
 املاضي يف الدرس السابا.

ا ه إرا أحري عوض  ي  عّلة للحام بنص الشارم على عو اه علّاة :ا اة،  يف ال  ب  إذ يقال:
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ا اه يف عاض  عمما  خمصصا  حاعما  على ا طالع أو العموم اللفظاي، إال اض الااالم عال الااالم 
ت العاارمث   ا قاا  ثبّااسااب هااذ  القاعاادة العا ااة يف الشاابها، املصااداقية، أو اقاال ال يصااا الةم

ارين  نصوإل العّلة؟ بل املواود عادة   نصوإل احل امة وأ ا  اا  ااهر  ا اه علّاة اقاد علاو  علاى 
امة عما يشهد به اسةقرا  الفقه عله، عما  نى يف الدرس السابا  .ا ه ح 

 ة عااا ف عليااة، إلاااا الاااالم يف املصاااديا حياااث اضا ااه ال  ااب يف هاااذ  القاعااد والحاصيي :
اماا  بال حاي  اا االسةقرا  يف الروايا، ويف الفقاه و  القارائن احلاااة و  هاا :فياد عاوض املاذعورا، ح 

ورد  ورلاب  ظارا  أل اهصرحوا با ه نعلّاة( عاانال :شارب ا مار أل اه  ساار( لايس دلايال  علاى املقاام 
واملساار، ولاذا ماارم  ارب هاذا ا ماار وإض  -2ا مار  -1ا للةحاار  مةعلماعنوا ااض يف الرواياا، ع

وإال لاو عااض ا سااار  ؛أل ه مخر وقاد ورد رار  ا مار بنصاه يف الاةااب والسانمة ؛ارا  مل يان  س
لااااض ينبفااي اض يقااال بعاادم  علااى حر ااة ا ماارة بعنوانااارضااا  ومل ياادل دليال  علّاة  عممااة خمصصااة

ا مااار ملااان اعةااااد  الااام يعاااد يساااار ،  وبعااادم رااار سااات  ساااارة راار  القطااارة  ااان ا مااار ألناااا لي
وعلااى أيااة حااال اا ااه حااي لااو  (1ناةر االحماارم مخاارا  عاااض أو  اا  . اا ااه املسااار احلااال يف وعااذلب 

 أو قليل ادا .  ادرسّلمنا هذا املثال ااض  ا الةا وا  ن احل ا م باو ه ع ّلة، 
 الوالية وغيره ه بين َمن لأالمناقشة بناءا: الفرق في اليُمكرط 

وهو العمدة يف ا ضااة ههنا، انقول  ا ه علاى  بناا   ان ع ّلياة اال ةنااض يلاام، عماا  وأما بناءا،
هااو  اااهر عال ااه، صااحة املعا لااة الاا  أعاار  عليهااا  ااا ألض الصااحة ليساات خااالف اال ةناااض باال 

حاي يف القه واملشهور يف الفقه مل يلةا وا بذلب على إط هي على واا اال ةناض، لانه هو 
  ممان لاه الوالياة ايصاا  اا أعار  الفا  علياه وممان ال والياة لاه ااال ار  م  االابل اّصالوا باني عاوض املقام 

   ااااا علااااى الاااااواج الااااذً عاااااض ار  م  االاااالااااو عاااااض األب أو اجلااااد هااااو  .يصااااا، افااااي املثااااال السااااابا

                                                           

حر ات  ةمار واض ا (، 801إل 6نالااايف  ج َوَما َأُسَكَر َكثطييُرُه فَيَقلطيلُيُأ َحيَرا      باض رر  القطرة لقوله اب إر قد جي (1ن
 سبا.اةر ل وقد اّصلنا األخذ والرد يف رلب يف  ث  ا  أو ألنا  سارة للنوم، لشر ية ا ساار ال لفعليةه
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مشوله  أل ه  ملصلحةها وعاض :رعه  فسدة  ا ، اا ه يصا، حسع دعوف عدم مشول حديث الرا
   ااا هااو  اا  الااوحم عمااا لااو املااار  لااو عاااض  ،هورللمقااام لاايس ا ةنا يااا ، لانااه ال يصااا، علااى املشاا

 اا  اض اال ةناااض  ،لااهوهااو ال والياة  هااة   ار  أعرههاا اباان عمهااا علاى هااذا الاااواج اا ااه باطال إر هااي 
 .(1ن الهيف املقام بالنسبة  ا 

هااو احلاااعم الشاارعي، صااا، وإض   عاااضمساالمني ااااض  م ببياا  السااالت لللا  يف الااام   األميير وكييكل 
يصاا، خاصاة وا اه يلاام ا ارج واملارج أو اخاةالل النظاام  ان :ساوي  رلاب مل عاض آحاد املسالمني 

 آلحاد املسلمني.
 .؟بي اهذا هو اقذور الذً يل ر ا إ  القول بعدم صحة هذا ال إن قلت:
، لناا ولايس عليناا بال هاو علايام إر دّل  ا عا  عن صحة البي  حمذورا  عوض هذا أو       قلت:

ولاااذا عناااد ا يوحااام بااااألهم نوهاااو خاااوف  ،ار احلاااام ال يااادور  ااادوأّض  ةاماااح  علاااى اض اال ةنااااض 
 . دار    ام  ر احلد  ي  الفوضى...( مل 

 اياة األ ار   ،علّاة ان ا رعااض بااض اال ةنااض لايس والوااو  ال  ناإل على خمةلا  األقاوال  :إذاا 
امااة أ ابه بال علّااة( أو نعلّاة إرا أحااري  اان لسااض بقيااة األدلاة عاادم وااود  ااااحم أهاام أو عو اه نح 

امة ال   . اةدبر ايدا  واهلل العامل.   ا  ( وإال اا ه مبا هو هو ح 
وسنةطرع  دا  لسائر األدلاة علاى عادم صاحة االلةااام بااوض اال ةنااض علّاة لراا  األحااام، بال 

امة  هو   اقط. ح 
 طاهرينوصلى اهلل على محمد وآلأ ال

 
ُر َعَلى الرَّزَايَا وَكطُتَماُن   أ   املل نني قال  مطُن ُكُنوزط اُلَجنَّةط: اُلبطرُّ َوإطُخَفاُء اُلَعَم ط َوالصَّبيُ

 (.200إل العقول   نر اُلَمَصائطبط 
                                                           

 أً ينبفي حسع عالم العراقي صحة هذا العقد ألض صحةه ا ةنا ية اال يراعها حديث الرا  وا لاام خالف اال ةناض. (1ن
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