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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) 
 ا  الشيخ: جيوز للمكَره اإلضرار الشديد ابلغري مطلق

والظاهر: عدم الفرق بني كوون صل: ان الشيخ استدل على عدم الرتجيح أبقلية الضرر أبدلة ثالثة قال: )واحلا
ضورر املالوب بوورتت التصوّر أنودر  وون ضورر ال؛ووم أو أقولث إ روا لعوودم ثبوول الرتجوويح بئلروة الضورر كمووا سوي  ، وإ رووا 

يسووماأل ألجوول دغوور الضوورر عوون ال؛ووم ولووو  حلكو ووة يفووي احلوورن علووى يفووي الضووررث غووعنر امروول ال؛ووم علووى الضوورر ولووو 
ا ولوفا ا رفئوووا علووى أيووه إلووا للمكوور  اقضوورار دوا دون الئتوول ألجوول دغوور الضورر عوون يفسووه ولووو   كثوماأل، حوورنض وضوويلض

 ا(1)(يف  عارض ضرر املالب وضرر ال؛م هفا كلره كان أقلر  ن ضرر ال؛ما
 استدالل الشيخ

يف املكاسو  إ   يف بيايه واالسوتدالل لوهاألخم، وقد غصرل الكالم وقد سبئت  ناقشة الوجهني األولني وبئي 
وا اقنوكال يف ) :يف حبث الوالية  ن قبول ااوائر إ ا أكرهوه علوى اقضورار ابل؛وم وسوائر ا ر وال قدس سر قال  إّنر

بوواك كوولر  لووب ي  أنر  ووا يرجوور إض اقضوورار ابل؛ووم  وون ووو  األ وووال وهتووب األعووراض، وهووم  لووب  وون العظووائم هوول 
  عليوه أقولر درا و   ون الضورر املكور  عليوه، كموا إ ا خواّ علوى عرد به على  رت املكر  ابقكرا  ولو كان الضرر املتو  

عرضه  ن كلمة خشنة ال  ليل بوه غهول يبواك بوفلب أعوراض النواس وأ ووابم ولوو بل؛وت  وا بل؛وت كثورة وعظموة، أم 
 ال بدر  ن  الحظة الضررين والرتجيح بينهما؟ وجهان:

 إطالق أدلرة اقكرا ، وأنر الضرورال  بيح ا ظورالا (2) ن
ولووو كووان  ،أنر املسووتفاد  وون أدلرووة اقكوورا   شووريعه لوودغر الضوورر، غووال إلوووا دغوور الضوورر ابقضوورار ابل؛ووم (3)و وون

وإن نوو ت قلووت: إنر حووديث رغور اقكوورا  ورغوور االضووطرار  سوووق  يكوون أعظووما ضورر ال؛ووم أدون، غضووالأل عوون أن
ى جنس األ  رة وال حسون يف اال تنوان علوى بعضوهم برتخيصوه يف اقضورار ابلوبع  اذخور، غوع ا  وقرو  لال تنان عل

                                                             

 ا471ص 2الشيخ  ر ضى االيصاري، غرائد األصول، جممر الفكر اقسال ي و قم: ن (1)
 دليل ااوااا (2)
 على األقلا )بل  طلئاأل( دليل حر ة  رجيح الضرر األكثر (3)
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 ادغر الضرر عن يفسه على اقضرار ابل؛م مل إلز ووج  امرل الضررا هفا
وم ولكن األقوى هو األورلث لعموم دليل يفي اقكرا  امير ا رر ال حّتر اقضورار ابل؛وم  وا مل يبلود الودم وعمو

 يفي احلرن، غعنر إلزام ال؛م امرل الضرر و رت  ا اكر  عليه حرنا
ُ  )): عليووه السوالموقولوه  ََّ ََاَلااَيَ  َ ِقيماا َْ الاادم َِّ ََااِاَدا بَاَلاا ُِ لِااِيَهَقَن ََِّااا الاادم َااا ِعِلَلااِل التمِقيماا ، حيووث إيرووه دلر (1)((ِإَّنم

 ا(2)(على أنر حدر التئية بلوغ الدم غتشرع ملا عدا 
 املناقشات

 بوجو : قدس سر قد يناقش  ا  كر   أقول:
 اللقليُ (3)حرمُ اإلضرار ابلغري و رعيح األخف، من املستقالت -1
ان حر ة اقضرار ابل؛م  ن املستئالل العئلية كما ان  رجيح الضرر األقل على الضورر األكثور األول: الوعه 

كون ال ريو  يف ان بنوال العئوالل ا  ون املسوتئالل العئليوة كوفلب، سولرمنا لماألند يف بع  درجال التفاول بينه
 عليه، والعئالل ببابب غاان ال جنود عواقالأل  ون أيوة  لوة  ون امللول أو الوة  ون النإلول يورى )اقكورا ( بتهديود  بصوفعة  

قطور : إهاأل لئطر يد اذخر أو الزان ابملؤ نة أو إحراق دار ال؛م غيما إ ا قال لوه املكور  ،  سور  خشنة   أو إهايته بلفظة  
به حبيث يبئى  عو  يد ايد   وثالأل، عشور سونني  الصوع إض آخر عمر  أو حيتوان للعوالن أو  شلوالأل قاأل أو أضربه وعفر

ال ريو  يف الئوبح  هواحلاصل: اي ؟ نب األ أو دينار  أو أحرق بيت جارت، وإال سببتب أو صفعتب أو صادرل كتاابأل 
قوال لوه أغعول  لووب وإال أضوررل بوب ضورراأل خفيفوواأل ال  العئلوي والعئالئوي لرضورار ابل؛ووم ضورراأل ابل؛واأل اورد ان الظووامل

 يئاس بفلب اقضرارا
 وهو مقدمُ موصلُ ملفاسد عظيمُ

لبواب ايفتح د عليه كلمة خشنة أو ضربة بسيطة بل يئول: ان جتويز غعل العظائم بعفر اقكرا  ولو كان املتوع  
راعنوة والط؛واة علوى  ورر التواريخاألرض، غان احلكوام الظلموة والفيف للفساد واقغساد على  صراعيه 

يعمول اوت  (4)
أ ووورام األلوووّو  ووون الووووارال واأل ووورال وا ووواغظني أو الووووالة والشووورطة وهووومهم، وهوووؤالل يظلموووون املاليوووني بووول   وووال 

                                                             

 ا220ص 2قسال ية و طهران: نثئة اقسالم الكليين، الكايف، دار الكت  ا (1)

 ا87- 86ص 2الشيخ االيصاري: املكاس ، ط  راث الشيخ األعظم ن (2)

 و ر قيد )ضرراأل ابل؛األ( غايه مما ال نب غيها (3)
 كالفراعنة وبين أ ية وبين العباس وبين عثمان وكأ ثال صدام و عمر وااا  (4)
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يريوود جتنوو  أد   بعنوووان ايووه  كوور العظووائم  (1)غت ووويز كوول  لووب وأبووداوماملاليووني  وون النوواس يف أعراضووهم وأ وووابم 
الوودين، املبووين علووى  ييفعوول  لووب العظووائم، إيئوواع يف أعظووم الفسوواد واقغسوواد، بوول لعلووه  ووال  لضوورور  ضوورر لووو مل

ُ  ِلَللاَلميَ )  ا غتأ ل(3)ونبه  لب (2)(َوما َأَرَسَلناَك ِإالم َرمَحَ
 ال يصدق عنوان اإلكراه مع كون املتوعمد به خفيفا   -2
يف صدق عنوان )اقكرا ( على  ثول  لوب، ولوو أطلول غوال  ايه قد يناقش يف صدق املوضوع أيالثاين: الوعه 

ملووا ا بئوووبم لصوواحبه، ألخيووه أو عمووود الفئووري أيربوووا  وون كسوور الأال  وورى ان العئووالل لووو  ثرريوو  ايووه  سوواحمة و وسروو
 ينلسوبر  لوب إن مل أغعول  هودردي؟ غأجاب ابيين  كر  وجمبوور علوى  لوبإ غوع ا سوألو  ملوا ا؟ قوال: أليوه  لب غعلت

وان هوفا لويس  توه الشونيعةواالحتيال لتربير غعل لجابلدابلسفاهة املطلئة أو حين ف  يتهمويه غاوم ، إإبكلمة خشنة
  ن اقكرا  يف نيل؟

 ال شيء من مقدمات احلكمُ مبنلقد -3
لكوون ال نووب يف عوودم ايعئوواد  ئوود ال احلكمووة يف أدلووة اقكوورا  الوو  عوودرها الشوويخ و  ،سوولرمناالثالااث: الوعااه 

: ...َوَماا اَساِتَكرِِهوا )): صولى هللا عليوه والوه وسولمة أو  طلئوة، غوان  ثول قولوه عا و ِوِضاَع َعاَن ِأمماِت ِ َساِع ِخَصاال.
ال نب يف ايه ليس يف  ئوام البيوان  ون جهوة  ثول  لوب االسوتكرا  )علوى حورق قريوة كا لوة أو قطور  (4)((َعَلَيِه...

األث و لوووب للئرينوووة العئليوووة يووودي ورجلوووي ايووود وإال قوووال لوووه كلموووة خشووونة غئوووهإ( أو يئوووال: هوووو  نصوووّر عنوووه قطعووو
 والعئالئية الئطعية احلاغة به كما سبل يف الوجه األول، أو يئال ايه قدر  املتيئن هم هف  الصورةا

 لكنه على أقل  ئدير  ن حمتمل الئرينية املتصل وهو  ل ابقطالقا ،سلرمنا
 اإلكراه عنوان اثنوي كاإلضرار َيتلارضان -4
ولووفا إلووا لووه  وورت الصوووم لووو  ،)اقكوورا ( عنوووان  يوووي حوواكم علوى العنوواوين األوليووةايووه كموا ان الرابااع: الوعااه 

النسوبة وا وا كفلب )الضرر( و)اقضرار( ابل؛م عنوان  يوي حاكم على العنواوين األوليوة،   ،أكرهه عليه وإال ضربه

                                                             

 عدا الئتل الفي ق ب ل استثنائها (1)

 ا107ال: آية سورة األيبي (2)

اانَاِ مَ )كوو  (3) ََظَااا َ لاايَف اَلَقَلااِح الَنَاَف  ااوا ِمااَن َحَولِااَ  )، و29سووورة الفووتح: آيووة  (ِرمَحاااِء بَاياَ ُ. ِمااَن انِم ِلَنااَل َلِااَم َولَااَو ِكَنااَل  ََِبمااا َرمَحَاا
ِ َم َواَستَاَغِفَر َلَِم َوشاِوَرِهَم ِف اأَلََمرِ   ا159سورة آل عمران: آية  (ََاَعِف َعناَ

 ا463ص 2ثئة اقسالم الكليين، الكايف، دار الكت  اقسال ية و طهران: ن (4)
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الشوويخ دليوول اقكوورا  ومل هووي  وون وجوه، غهمووا  تعارضووان، غكيوو  الحوو  غبوني العنوووايني )اقكوورا  واقضوورار ابل؛ووم( 
يالحووو  دليووول اقضووورار؟ بعبوووارة أخووورى: ال دليووول علوووى حكو وووة دليووول اقكووورا  علوووى دليووول اقضووورار، بووول قووود يئوووال 

اومووا  تزانووان كمووا سوويأه يف الوجووه غوووقي، واألصووحر  ابلعكووس، وقوود يئووال اووا  تعارضووان غمجوور إض دليوول  لووث
 اذها

 ألهمبل احلق التزاحم بين ما واملرعع ا -5
ان احلوول الووفي ال حموويا عنووه ان )اقكوورا ( و)الضوورر أو اقضوورار( داخووالن يف ابب التووزاحم اخلااام : الوعااه 

إ   جموووال قيكوووار دون التعوووارضث إ  ال  كوووا ب بينهموووا بووول كالاوووا صوووادر دون نوووب، وكالاوووا لوووه  وووالت، مموووا ال 
كمووا هووو   (1)الووارد علووى الونفس را  الضوورربوديهي و ووالت اقكوكمووا هووو   الووارد علووى ال؛وم  والت اقضوورار هوو الضوورر
 صريح كالم الشيخ أيضاألا

 كمووووةض ويكفووووي صووووريح حكووووم العئوووول ابن  الكهمووووا كمووووا  كوووور، غووووال وجووووه لتوووووهم ان الضوووورر يف اقكوووورا  جموووورد ح  
 واملستمسب اقطالقا

وعليووه: غي وو   الحظووة األهووم  نهمووا غعلووى حسوو  درجووال الضوورر املكوور  عليووه الوووارد علووى الثالووث والضوورر 
و نوووه يظهووور بطوووالن  ،حيكوووم زوووواا أو وجووووب أو حر وووة اقضووورار ابل؛وووم عووون إكووورا  ،املتوعووود بوووه الووووارد علوووى املكووور  

وإن نوو ت قلووت: إنر حووديث رغوور اقكوورا  ورغوور االضووطرار  سوووق لال تنووان علووى إطووالق الئووول املئابوول إ  قووال: )
لبع  اذخر، غع ا  وقر  دغر الضورر عون جنس األ  رة وال حسن يف اال تنان على بعضهم برتخيصه يف اقضرار اب

( إ  ا ضووح ان األ وور حبسوو  درجووة ونوودة وضووع  يفسووه علووى اقضوورار ابل؛ووم مل إلووز ووجوو  امروول الضووررا هووفا
ابقضورار ابلوبع  اذخور إ ا كوان الضورر املنودغر عنوه  األ ة ابلرتخويا لوهالضررين وايه حيسن اال تنان على بع  

خووالّ  لووب، كمووا ايووه ال حيسوون إن كووان  ويئووبحوكووان اقضوورار ابل؛ووم ضوورراأل بسوويطاأل  )إبضوورار  ب؛ووم ( عظيموواأل جووداأل 
 الضرر الواقر عليه ضعيفاأل وعلى هم  نديداألا غتدبرا وللبإلث صلة إب ن هللا  عاض غأيتظرا

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

َر ِف الس ِكوِت َعِن احلَقِ ، كَ )): عليه السالمأ م املؤ نني  قال َر ِف الَقَوِل اِبجلََ لِ  ما أنمِه الال َخياَ   ((َخياَ
 (ا70هرر احلكم: ص)

                                                             

 أي  الت جتويز اقكرا  هو دغر الضرر الوارد على النفسا (1)


