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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
(682) 

 ّم،  مكر  وو مطرر ن طّلق إرضاًء أِل م  
ر ععن للعمي ن عن اليم يع  لعه  عا لعو أاعرأ عأعدا  أو أوقعع إيأاععا  كمعا لعو كعاق كارهعا  ليطليع  ومع قطعع النظع)سبق: 

زوايععه ل نععه هل أهععا إرضععاو  ألمععه أو أبيععه أو لفوايععه األوي، كانععه م ععرمل حيععي كععاق كارهععا  و  ي ععن ير عع  يف للععمي لععوال 
رض ليهديد أو ختويف علعى الفعرض بع   إرضاو األبوين ل نه هي  النفس حيي كاق إرضاؤمها أهم لديه وحيي   ييع

 (1)(كاق جملرد إرضاو أحدمها م ال  
 م ال ( واومل:أو أبيه واحمليم  يف هذا الفرع )لو هل  زوايه أو باع مياعه إرضاو  ألمه 

 أق ي وق مضطرا . األول:
 أق ي وق ُم َرها . الثاني:
دمل و  د  أمععه معع ال     عع ألقمل ر   ععرامل وال مُ إكعع ال شععيو منهمععاا أمععا انععه لععيس   ععرمل كلفععرض انععه لععيس هنالععمي الثالثث :

، ب  إمنا كع  ما كعع  إرضعاو  ،عا، وأمعا انعه لعيس  ضعطر كع ق املضعطر وانه ال يرتت  على تركه هالقها ضرر عليه كهختو  
ل نعه كعاق يلفمعه ك عاق ساق أو من إنسعاق  عري ميهعدد لعه بعه ناإلإمنا ي وق يف صورة خوف الضرر امليواه إليه من  ري 

ه الععي يعيعع  أمعع رد إرضععاوجملععكععاق بعع   ه كعععر   خععوف ضععرر مععا أو ألاعع  طل عع، والفععرض انععه   يأو ركعععه ألاعع  دكعععه كعلععه
 .رضاها أهم من رضا زوايه أو من هي  نفسه ببأاو زوايه على لميه

 هالقا  صحيحا  ناكذا ، ع س ال اين.هالقه وعلى األول وال الي ي وق 
   بالمصرلح الشرعيكر  الجواب: م  

مل باملصعطل  الرععرعي املسععيفاد  ععرَ رامل ول نععه مإلكعلاملرت ععف العععريف حبسعع  املعع  هعا   رَ انععه وإق   ي ععن م قثد يقثثال:ف
  زوايعه ال انيعة هل ععت اإلكرامل إي م   ما يفعله إرضاو  ألمه أو أبيه أو زوايعه )كمعا لعو وس  من رواية ابن سناق حيي 

ه الضعرر مأعو م لإلكعرامل ولالضعطرار، إل معن دونعه ال يصعدق )وتوا ع القإرضاو  ل وي( ال لضرر تواه إليعه معن ععدم الطع
 ب  جملرد حبه ل وي ور بيه يف إرضائها. ،ليهله ع مل   ر  ومُ تركه  ليهديد تواه إليه علىوال  أحدمها(

ْبثٍر  و َل  ِفثي َل  ي ِمين  ِفي غ ط ٍب  و َل  ِفي ق ِريع ِة ر ِحٍم  و   :ابن سناق عن أيب عبد اهلل والرواية هي:  َل  ِفي ج 

                                                           

 (.111الدرس ) (1)
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ر  ِمن  السُّْلر انِ  : اْلج بثْ : و ْصل ح ك  اللَّ، ! ف م ا فث ْرٌق بث ْين  اْْلِْكر اِ  و اْلج ْبِر  ق ال  : قث ْلت    و ي ك ون  اْْلِْكر ا   ِمن  ِإْكر اٍ   ق ال 
 .(1)ءٍ  الزَّْوج ِة و اأْل مِّ و اأْل ِب  و ل ْيس  ذ ِلك  ِبش يْ 

لععيس اللععة الروايععة علععى توسعععة اإلكععرامل كهععو قرينععة املأععام وإهععالق اسعع  علععى مععا يفعلععه السععلطاق مععع انععه واععه د وومثثا
كأرينة املأابلعة تأيضعي اق يعراد بعع)وي وق اإلكعرامل معن الفواعة...( اإلكعرامل املأابع  لإلكعرامل  ،ادة  كرامل عشأنه وديدنه إال اإل 

وقعد  ،لطاقوإال ل عاق كربع  السع وخوف ضعرر ختويف و ديد املأصود من ا  السلطاق وهو ليس إال ما كاق ال عن
، وإق   يصعدق (2)كيأمع  إل اسعيدالل اليعفدب مبعى علعى إهعالق لفع  امل عرمل علعى هعذا الراع  يف لسعاق الروايعةسب : )

 روايعة املأابلعة معع اع  السعلطاق املعراد بعه هنعا، أب يف (3)عليعه امل عرمل عركعا ، أب معع انعه   ييحأع  اإلكعرامل الععريفا لأرينعة
ابن سناق، اإلكرامل العريف )أب امليوعد عليه وامليهدد به( كانه ال يراد به اس   ع  ما يسل  الأدرة واالخييعار إل شعأق 

السععال  للأععدرة كحركععة يععد املععرتعك أو كومسععاهب يععدمل ووضععع إ امععه علععى الععورق  السععلطاق عععادة اإلكععرامل ال اسعع  العععريف
كععاملراد معن اسعع  يف روايعة ابععن سعناق اإلكععرامل، كمعا وقععع يف مأابلععه  و يأععة املعاملعة معع ال ،كومضععاو علعى   اقسعرا  لينطبععع أ رهع

يعراد بععه معع  مأابع  لإلكععرامل الععريف كهعو إكععرامل حبسع  الروايععة أو  معع ال  الفواعة  علعى معا يفععع  ألاع معن إهعالق اإلكععرامل 
 (4)كأ  انه حأيأة شرعية أو تنفيٌ . كيأم (

 الرواية أمراق:من  املسيفاد: بعبارة وخرى
ثثر  ِمثثن  السُّثثْلر انِ  :تسععمية اإلكععرامل العععريف بععاس  إل قععال  األول: بثْ لععيس تصععركا  يف املفهععوم واحلأيأععة ول نععه  اْلج 

ععن اإلكعرامل( وقعد ي عوق ًعوزا  بالأرينعة، اس  كنايعة   اسيخدم انه وقد ي وق كناية )أب  ،ريليعبيف اب  إمنا هو تغيري 
 ويسيبعد النأ .

وللععمي هععو مععا اسععيظهرمل  ،رملإهععالق اإلكععرامل علععى مععا   ي ععن كيععه  ديععد وختويععف وضععرر ومععا   ي ععن كيععه ُكعع ثثثاني:ال
إل قال: )رابعها: كونه م رها  على الفع  ال حبيي ي وق مضعطرا  إليعه كمعا إلا هلع  منعه أبعومل أو أم عه أو احملأ  اليفدب 

ر عليعه إال  أن عه يريعد إرضعاوهم وععدم هعالفيهم، ومنعه: الطعالق للمعداراة بأهلعه، ومنعه: زوايه كعال ، و  ي ن يف تركه ضر 
ما إلا كاق قادرا  على اليفص ي باليمح   البعيد، بع  الأريع  معع صعدق اإلكعرامل الععريف، وإي هعذا املعع  يرعري روايعة ابعن 

 .(5)األخريتاق(سناق املذكورة يف ال ياب وحم  ال الم من هذمل األقسام مها الص ورتاق 

                                                           

 .442ص 7 أة اإلسالم ال ليى، ال ايف، دار ال ي  اإلسالمية ع ههراق، ج (1)
 مع كونه هي  النفس ألق الفرض اق إرضاو أمه لديه أهم )كه  عاد إي هي  النفس ال انوب؟(. (2)
 تعلي  لعدم صدق امل رمل عليه عركا . (3)
 .بيصرف وإضاكة (111لدرس )ا (4)
 .111ص 1السيد حممد كاظم الطباهبائي اليفدب، حاشية امل اس ، مؤسسة إمساعيلياق ع قم، ج (5)
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 إمنععا يفعلععه عععن هيعع  نفععس ملععداراة أهلععه وإرضععائهم. ألنععهوال كععرمل  إل ال ضععرر وال ختويععف، بعع  وظععاهرمل انععه ال إكععرامل
 وسيأيت حتأيأه. كيأم 

 ءٍ  و ل ْيس  ذ ِلك  ِبش يْ  معنى قول، 
 أحد أمرين: ءٍ  و ل ْيس  ذ ِلك  ِبش يْ  من حييم  يف املأصود كانه الرواية ووما
  مه  وُ تعُععكطالقععه صععحي ، وال توسعععة وال تنفيعع ، ومععؤدامل انععه مععا  :ليععهأق ي ععوق املععراد أق هععذا لععيس إكراهععا ، وع ول:األ
   إلرضاو األم، كليس بوكرامل.ع  كُ إكراها ، مما  كونه

 كطالقه باه  ألنه م رمل. :ليهس بريو، وعيبلانه إكرامل ل نه ليس منرأ األ ر ولذا ع   عنه  الثاني:
َل  ي ِمثين  ِفثي غ ط ثٍب  و َل  ِفثي املع  األول ينعاق  صعدر احلعديي إل صعدرمل اليفسعري بعواملع  ال اين هو امليععني  إل 

: قث ْلثثت   ْبثثٍر  و َل  ِفثثي ِإْكثثر اٍ   ق ثثال    مث أاععاب ...ملكععاملب  لل ععالم هععو انععه ال نععني يف إكععرا ق ِريع ثثِة ر ِحثثٍم  و َل  ِفثثي ج 
ثةِ أله عن الفرق بني اس  واإلكرامل ببياق مصعداقه وهعو على ابن سناق عندما س بعبعارة  ...و ي ك ثون  اْْلِْكثر ا   ِمثن  الزَّْوج 

أخرأ: لو كاق املراد انه ليس بوكرامل حأيأة ملا كاق اوابا  ععن سعؤال ابعن سعناق ععن الفعرق بعني اسع  واإلكعرامل العواردين 
ْبثثٍر  و َل  ِفثثي ِإْكثثر ا ٍ ط ثثٍب  و َل  ِفثثي ق ِريع ثثِة ر ِحثثٍم  و َل  ِفثثَل  ي ِمثثين  ِفثثي غ  يف قولععه:  يف كععالم اإلمععام  وعليععه:  ي ج 

كاملراد اق أ ر الفع  امل رمل عليه مركوع )وهو وقعوع الطعالق العذب هعو أ عر للطعالق( أب اق هعذا اإلكعرامل لعيس برعيو إل 
 .  ينيج ما أرادمل امل ر مل

 الغطب واَلندفاع ورةِ برالن اليمين في س  
رة الغض  حس  هذمل الرواية و ريها، كمعا ال و سيف إلا صدر أد نعياكىت العديد من الفأهاو باق اليمني ال  تنبي،:

رة الغضعع ( واملععراد بععه شععدة الغضعع  مععن  ععري اق يفأععدمل و سععرة الغضعع  بينمععا ينعأععد العهععد كيععه )يف و سععينعأععد النععذر يف 
كما اكىت العديد منهم بعاق اليمعني ال تنعأعد يف حالعة   مل بالبداهة،دهعانعأد حىت  املوإال  ،وينرأالأصد وكهم ما يأول 

النذر والعهد، كاليمني أخف األقسعام )يف انعه ال ينعأعد معع م ع   ،كاعمع االندأب وانه ينعأد معه،  ،رو  االندكاع دوق ت
 أيضا ( والنذر بينهما.ما رة الغض  واالندكاع( والعهد أشدها )حيي ينعأد كيهو س

 اْلكرا  واَلضررار حكم ما لو اجتمع عنوانا
كايهمععا املأععدم؟ أب انععه لععو كععاق مضععطرا    و م ثثا اْسثثت ْكرِ  وا ع ل ْيثث،و و م ثثا اْضثثر رُّوا ِإل ْيثث،ِ اايمععع عنوانععا لععو  مسثثةلة:

: إكععرامل م ععر مل  هععد دمل بانععه لععو   يبععع ، أمععراقوم رهععا  يف الوقععت نفسععه، كمععا لععو اايمععع علععى الضععغت عليععه لبيععع سععيارته
ولعو ببيععه للم عر مل  ،رمل لبيعه كي ينأذ ابنه من املوت احمليم بيسديد مثعن عمليعة اراحيعة عاالعة للطبيع لسربنه، واضطرا

 نفسه.
وبعبعععارة أخعععرأ: كعععاق كععع  منهمعععا عل عععة تامعععة لعععو انفعععرد )ممعععا لعععو اايمععععا كعععاق اجملمعععوع عل عععة تامعععة( كهععع  يرعععمله ح عععم 
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 أو ح م امل رمل كي وق بيعه باهال ؟ ؟حيحا  املضطر كي وق بيعه ص
ال شعععمي يف صعععدق املضعععطر باحلمععع  الرعععائع عليعععه وإق كعععاق م رهعععا  أيضعععا ، والع عععس أيضعععا  صعععحي   بعبثثثارة ثالثثثثة:

 )صدق امل رمل وإق كاق مضطرا ( إل ال تداكع بني العنوانني.
الظعععاهر انعععه مرعععمول حل عععم املضعععطر ال امل عععرمل، وللعععمي لعععدلي  االمينعععاقا ألق حعععديي الركعععع وارد معععورد  والجثثثواب:
أمععا  ععول ح ععم امل ععرمل لععه كخععالف  (ولععدملمينععاق يف  ععول ح ععم املضععطر لععه )وصععحة بيعععه إل بععه ينأععذ االمينععاق، واال

ابنعععه، دوق معععا لعععو ح عععم بعععه االمينعععاق إل يععععى بطعععالق بيععععه، وهعععالهب ابنعععه، إل معععع صعععحة بيععععه ينيأععع  إليعععه الععع من كينأعععذ 
 بالبطالق ألنه م رمل.

كععاحل م ح ععم االضععطرار، النصععراف دليعع  اإلكععرامل عععن  اايمععع عنوانععا اإلكععرامل واالضععطرار، كلمععاانععه   والحاصثث :
 صورة االايماع، ب كة العلم ب ونه واردا  مورد االميناق.
 مه ويف كأه حديي ابن سناق كانيظر.وسيأيت حتأي  الأول يف ح م هالق زوايه إرضاو  أل

 ص:لخّ الم
ه م عرمل باملصعطل  ل ن ع ملع  العريف لإلكراملبا م رمل وال هو ضطركليس  أو إيأاعا ، إرضاو  للغري،  ا  أدلو أارأ ع -

 الررعي الذب وس ع يف مفهوم اإلكرامل.
يف مأابلععه يععراد بععه اإلكععرامل  يف روايععة ابععن سععناق يععراد بععه اإلكععرامل العععريف، كععاإلكرامل الععذب أوقعععه اإلمععام  (الجبثثر) -

 الررعي )الينفيلي(.
 رمل واملضطر، كاق ح مه ح م املضطر.لو اايمع عنوانا امل  -
؟ وملععالا ال نأععول  مععهامل ععرمل اسععوأ حععاال  مععن املضععطر، كلمععالا ال ي ععوق كمععع العنععوانني حم ومععا  حب ؤال تمرينثثي:سثث

 باليساقت والراوع إي األص  )وهو صحة عأدمل وإيأاعه( كييواك  باملآل مع كوق ح مه ح م املضطر؟
دراعات اإلكعرامل ودراعات  (1)سع حب رمل، حب م املضطر أو امل كمع العنوانني ملالا ال حن م يف إحلاق سؤال آخر:

 االضطرار، كايهما كاق أشد سب  إليه ح مه حبس  حديي الركع؟
 وصلى اهلل على محمد وآل، الرا رين

 
 َل  يث ْعِرف  النثِّْعم ة  ِإَلَّ الشَّاِكر  و َل  ي ْشك ر  النثِّْعم ة  ِإَلَّ اْلع اِرف   :قال اإلمام احلسن العس رب 

 (313ص)أعالم الدين 
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