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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()286
للمكره اإلضرار الشديد ابلغري مطلقا
الشيخ :جيوز
َ

واحلاصل :ان الشيخ استدل على عدم الرتجيح أبقلية الضرر أبدلة ثالثة قال( :والظاهر :عدم الفرق بني كوون
ضورر املالوب بوورتت التصورّ أنو رد وون ضورر ال؛ووم أو أقولث إ روا لعوودم ثبوول الرتجوويح بئلروة الضورر كمووا سوي  ،وإ رووا
اموول ال؛ووم علووى الضوورر ولووو يسوماأل ألجوول دغوور الضوورر عوون ال؛ووم ولووو
حلكو ووة يفووي احلوورن علووى يفووي الضووررث غووع رن ر
ويلا ولوفا ا رفئووا علووى أيووه إلووا للمكوور اقضورار دوا دون الئتوول ألجوول دغوور الضورر عوون يفسووه ولووو
كثوماأل ،حوور ضن وضو ض

أقل ن ضرر ال؛ما هفا كلره يف عارض ضرر املالب وضرر ال؛م)()1ا
كان ر
استدالل الشيخ
غصل الكالم يف بيايه واالسوتدالل لوه يف املكاسو إ
وقد سبئت ناقشة الوجهني األولني وبئي األخم ،وقد ر

قال قدس سر يف حبث الوالية ن قبول ااوائر إ ا أكرهوه علوى اقضورار ابل؛وم وسوائر ا ر وال( :إرّنوا اقنوكال يف
أ رن ووا يرجوور إض اقضورار ابل؛ووم وون وو األ ووال وهتووب األعوراض ،وهووم لووب وون العظووائم هوول يبوواك كو رول لووب
ابقكرا ولو كان الضرر املتو رعد به على رت املكر عليوه أق رول درا و ون الضورر املكور عليوه ،كموا إ ا خواّ علوى

عرضه ن كلمة خشنة ال ليل بوه غهول يبواك بوفلب أعوراض النواس وأ ووابم ولوو بل؛وت وا بل؛وت كثورة وعظموة ،أم
ال ب رد ن الحظة الضررين والرتجيح بينهما؟ وجهان:
ن( )2إطالق أدلرة اقكرا  ،وأ رن الضرورال بيح ا ظورالا

و وون( )3أ رن املسووتفاد وون أدلرووة اقك ورا شوريعه لوودغر الضوورر ،غووال إلوووا دغوور الضوورر ابقض ورار ابل؛ووم ،ولووو كووان
ضورر ال؛ووم أدون ،غضو ألوال عوون أن يكوون أعظووما وإن نو ت قلووت :إ رن حووديث رغور اقكورا ورغوور االضووطرار سوووق
لال تنان على جنس األ رة وال حسون يف اال تنوان علوى بعضوهم برتخيصوه يف اقضورار ابلوبع اذخور ،غوع ا وقرو
( )1الشيخ ر ضى االيصاري ،غرائد األصول ،جممر الفكر اقسال ي و قم :ن 2ص471ا
( )2دليل ااوااا
( )3دليل حر ة رجيح الضرر األكثر (بل طلئاأل) على األقلا
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امل الضررا هفاا
دغر الضرر عن يفسه على اقضرار ابل؛م مل إلز ووج
ر
حّت اقضورار ابل؛وم وا مل يبلود الودم وعمووم
األولث لعموم دليل يفي اقكرا امير ا رر ال ر
ولكن األقوى هو ر
امل الضرر و رت ا اكر عليه حرنا
يفي احلرن ،غع رن إلزام ال؛م ر
وقولوه عليووه السوالم(( :إِ مَّنَااا ع ِللَا ِ
دل
ال الت ِمقيماُِ لِاايِ َه َق َن ََِّااا الا مد َِّ َاِا َدا بَالَا َْ الا مد ََّ َالَا َاي َ َِقيمااُ))( ،)1حيووث إيوروه ر
ِ
()2
على أ رن ح رد التئية بلوغ الدم غتشرع ملا عدا ) ا
املناقشات
أقول :قد يناقش ا كر قدس سر بوجو :

 -1حرمُ اإلضرار ابلغري و رعيح األخف ،من املستقالت( )3اللقليُ

الوعه األول :ان حر ة اقضرار ابل؛م ن املستئالل العئلية كما ان رجيح الضرر األقل على الضورر األكثور
األند يف بع درجال التفاول بينهما ون املسوتئالل العئليوة كوفلب ،سولرمنا لكون ال ريو يف ان بنوال العئوالل
عليه ،والعئالل ببابب غاان ال جنود عواقالأل ون أيوة لوة ون امللول أو الوة ون النإلول يورى (اقكورا ) بتهديود بصوفعة
سوهاأل لئطر يد اذخر أو الزان ابملؤ نة أو إحراق دار ال؛م غيما إ ا قال لوه املكور  :إقطور
أو إهايته بلفظة خشنة ،ر

يد ايد أو أضربه وع رفبه حبيث يبئى عوقاأل أو شلوالأل إض آخر عمر أو حيتوان للعوالن الصوع عشور سونني وثالأل،
أو أحرق بيت جارت ،وإال سببتب أو صفعتب أو صادرل كتاابأل أو ديناراأل نب؟ واحلاصل :ايه ال ريو يف الئوبح
العئلوي والعئالئوي لرضورار ابل؛ووم ضورراأل ابل؛واأل اورد ان الظووامل قوال لوه أغعول لووب وإال أضوررل بوب ضورراأل خفيفواأل ال
يئاس بفلب اقضرارا

وهو مقدمُ موصلُ ملفاسد عظيمُ
بل يئول :ان جتويز غعل العظائم بعفر اقكرا ولو كان املتوعد عليه كلمة خشنة أو ضربة بسيطة يفتح البواب

على صراعيه للفساد واقغساد يف األرض ،غان احلكوام الظلموة والفراعنوة والط؛واة علوى رور التواريخ( )4يعمول اوت
أ وورام األل وووّ وون ال وووارال واأل ورال وا وواغظني أو ال ووالة والشوورطة وه وومهم ،وه وؤالل يظلم ووون املاليووني ب وول ووال
( )1ثئة اقسالم الكليين ،الكايف ،دار الكت اقسال ية و طهران :ن 2ص220ا
( )2الشيخ االيصاري :املكاس  ،ط راث الشيخ األعظم ن 2ص87- 86ا
( )3و ر قيد (ضرراأل ابل؛األ) غايه مما ال نب غيها
( )4كالفراعنة وبين أ ية وبين العباس وبين عثمان وكأ ثال صدام و عمر وااا
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املاليووني وون النوواس يف أعراضووهم وأ ووابم وأبووداوم غت ووويز كوول لووب( )1العظووائم بعنووان ايووه كوور يريوود جتن و أد
ضوورر لووو مل يفعوول لووب العظووائم ،إيئوواع يف أعظووم الفسوواد واقغسوواد ،بوول لعلووه ووال لضووروري الوودين ،املبووين علووى
ِ
مي)( )2ونبه لب()3ا غتأ ل
( َوما أ ََر َسل َ
َناك إِالم َر َمحَُ للَلالَ َ
 -2ال يصدق عنوان اإلكراه مع كون املتوعمد به خفيفا
الوعه الثاين :ايه قد يناقش يف صدق املوضوع أي يف صدق عنوان (اقكرا ) على ثول لوب ،ولوو أطلول غوال
وسورث أال وورى ان العئووالل لووو أيربووا وون كسوور العمووود الفئووري ألخيووه أو لصوواحبه ،بئوووبم ملووا ا
ريو ايووه سوواحمة و ر
غعلت لب؟ غأجاب ابيين كر وجمبوور علوى لوبإ غوع ا سوألو ملوا ا؟ قوال :أليوه هو رددي إن مل أغعول لوب لسوبرين
بكلمة خشنةإإ ،غاوم يتهمويه حين ف ابلسفاهة املطلئة أو ابلدجل واالحتيال لتربير غعلتوه الشونيعة وان هوفا لويس
ن اقكرا يف نيل؟
 -3ال شيء من مقدمات احلكمُ مبنلقد
الوعااه الثالااث :سولرمنا ،ولكوون ال نووب يف عوودم ايعئوواد ئوود ال احلكمووة يف أدلووة اقكورا ال و عو ردها الشوويخ
عا وة أو طلئوة ،غوان ثول قولوه صولى هللا عليوه والوه وسولم(( :و ِ
ض َاع َع َان أِم ِات ِس ِاع ِخ َ .
اساتِ َك ِرِهوا
...وَماا َ
َ
صاالَ :
ِ
َعلََي ِه )4())...ال نب يف ايه ليس يف ئوام البيوان ون جهوة ثول لوب االسوتكرا (علوى حورق قريوة كا لوة أو قطور
يوودي ورجل ووي اي وود وإال قووال ل ووه كلم ووة خشوونة غئ ووهإ) أو يئ ووال :هووو نص وورّ عن ووه قطع واألث و ل ووب للئرين ووة العئلي ووة
والعئالئية الئطعية احلاغة به كما سبل يف الوجه األول ،أو يئال ايه قدر املتيئن هم هف الصورةا
سلرمنا ،لكنه على أقل ئدير ن حمتمل الئرينية املتصل وهو ل ابقطالقا
 -4اإلكراه عنوان اثنوي كاإلضرار َيتلارضان

الوعااه الرابااع :ايووه كموا ان (اقكورا ) عنووان يوووي حوواكم علوى العنوواوين األوليووة ،ولووفا إلووا لووه وورت الصوووم لووو
أكرهه عليه وإال ضربه ،كفلب (الضرر) و(اقضرار) ابل؛م عنوان يوي حاكم على العنواوين األوليوة ،وا وا النسوبة
( )1عدا الئتل الفي قبل استثنائها
( )2سورة األيبيال :آية 107ا

( )3ك و(ر َمحاااء باي انا م) سووورة الفووتح :آيووة  ،29و(ََبِمااا ر َمحا .اُ ِماان مِ
ف الَ َق َلا ِ
ال ََظَااا َلااي َ
اح الَنَا َف ااوا ِما َان َح َولِا َ
ان لَِنا َ
ال َلاِ َام َولَا َاو ِك َنا َ
ِ ِ ََ َ ِ َ
ََ َ
استَا َغ ِف َر َلِ َم َوشا ِوَرِه َم ِِف َاأل ََم ِر) سورة آل عمران :آية 159ا
ََا َع ِ
ف َع َنا ِ َم َو َ
( )4ثئة اقسالم الكليين ،الكايف ،دار الكت اقسال ية و طهران :ن 2ص463ا
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بوني العنووايني (اقكورا واقضورار ابل؛ووم) غهووي وون وجوه ،غهمووا تعارضووان ،غكيو الحو الشوويخ دليوول اقكورا ومل
يالح و دليوول اقض ورار؟ بعبووارة أخوورى :ال دليوول علووى حكو ووة دليوول اقك ورا علووى دليوول اقض ورار ،بوول قوود يئووال
ابلعكووس ،وقوود يئووال اووا تعارضووان غمجوور إض دليوول لووث غوووقي ،واألصو روح اومووا تزانووان كمووا سوويأه يف الوجووه

اذها

 -5بل احلق التزاحم بين ما واملرعع األهم
الوعااه اخلااام  :ان احلوول الووفي ال حموويا عنووه ان (اقكورا ) و(الضوورر أو اقضورار) داخووالن يف ابب الت وزاحم
دون التعووارضث إ ال كووا ب بينهمووا بوول كالاووا صووادر دون نووب ،وكالاووا لووه ووالت ،ممووا ال جمووال قيكووار إ
والت اقضورار هوو الضوورر الووارد علووى ال؛وم كمووا هووو بوديهي و ووالت اقكورا الضوورر الووارد علووى الونفس( )1كمووا هووو
صريح كالم الشيخ أيضاألا

ويكف ووي صو وريح حك ووم العئ وول ابن الكهم ووا كم ووا ك وور ،غ ووال وج ووه لت وووهم ان الض وورر يف اقكو ورا جم وورد حكمو وةض
واملستمسب اقطالقا
وعليووه :غي و الحظووة األهووم نهمووا غعلووى حس و درجووال الضوورر املكوور عليووه ال ووارد علووى الثالووث والضوورر
املتوعوود بووه ال ووارد علووى املكوور  ،حيكووم ز وواا أو وجوووب أو حر ووة اقض ورار ابل؛ووم عوون إك ورا  ،و نووه يظهوور بطووالن
إطووالق الئووول املئابوول إ قووال( :وإن نو ت قلووت :إ رن حووديث رغوور اقكورا ورغوور االضووطرار سوووق لال تنووان علووى
جنس األ رة وال حسن يف اال تنان على بعضهم برتخيصه يف اقضرار ابلبع اذخر ،غع ا وقر دغر الضورر عون
اموول الضووررا هووفا) إ ا ضووح ان األ وور حبس و درجووة ونوودة وضووع
يفسووه علووى اقض ورار ابل؛ووم مل إلووز ووج و
ر
الضررين وايه حيسن اال تنان على بع األ ة ابلرتخويا لوه ابقضورار ابلوبع اذخور إ ا كوان الضورر املنودغر عنوه
(إبضورار ب؛ووم ) عظيمواأل جووداأل وكووان اقضورار ابل؛ووم ضوورراأل بسوويطاأل ويئووبح خووالّ لووب ،كمووا ايووه ال حيسوون إن كووان
الضرر الواقر عليه ضعيفاأل وعلى هم نديداألا غتدبرا وللبإلث صلة إب ن هللا عاض غأيتظرا
وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

قال أ م املؤ نني عليه السالم(( :ال َخ َيار ِِف الس ِك ِ
وت َع ِن احلَِقَ ،كما أنمهِ ال َخيَا َر ِِف ال َق َوِل ِابجلَ َ ِل))
َ
(هرر احلكم :ص)70ا
( )1أي الت جتويز اقكرا هو دغر الضرر الوارد على النفسا
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