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 املقدمة
والسر   علرى نه ره محمرد سررد الاسرل األعلرار وعلرى  لره  الحمُد هلل المتفضل على خلقه باألنوار والمطلع على مكامن األسراار والالر   

وبعرردف نررإلق ار رراار مررن ة ررب األالررو رو ررال الحقرروص وبهالرراللا  لررى ةصررحاالا و ررو مررن ة ررا  الطرراص وةهسررا ا و ررو سرررد وصررح ه األااار 
رن ونرري ةانررم ملررب ة  و ررو األالررو والهرراا رن  ور  رروف مترري نرري اودرر    ررجا الرردلرل مررن وةلررو نألررا  رراب و مهت ررو علررى األالررو  والهرراا 

ا كررااع علررى ا  رراار أ لررجا ةأههررف ةق ةكتررم نرري  ررجا المودرروو لعلرره هكرروق نانعررا ووادررحا نرري اقاهررا  ررجا المودرروو ب الترره ومررا   رره مررن 
ف ثرانيوال ارو رالأ ةالرو ة رو   ار راار ةقف األول ةماهن ني المودوو  جا ة م و اكمنو  الخ ف مع ا اق القول الااة  ني مودوعااه  

و ع عل ه اركااع والأللبأ و جا ا ما هحتاج الى ا راق واودر   ألنره لتعلرق بحرق انسراق اراي  ُةكراع علرى  الجي الشخص  من  صاار  ةنه
ومتلجي نرري ال حرر  ةق ةارردة بالرر اوو المودرروو صرر اوو نقل ررو م سررطو وررب ة  ررا رةي   ررول او نعررل خررارج ارااارره و ررو لررب هفعلرره أ  قرروف 

الااة  متلا و  مف اتخاهج األأاال  التهوهو من مالاار ا  و د  سمف ال حر  علرى المجا م ارس م و وةالتلب وةوةه الد لو وب ةار ِّن 
مقدمررو وم حثررررن وخاامرررو   ةمرررا المقدمرررو نقرررد ةودرررحف نرلرررا ة م رررو المودررروو وسرررهم اخت ررراري لررره ومتلجررري   ررره  وةمرررا الم حررر  األولف 

  الثانيف نتتاولف   ه مفلو  اركااع وةنواعه و اوعه نتتاولف   ه اعاهف ار اار لغو واصط أا وأج و ار اار و اوعه   وةما الم ح
برراركااع وةوررا اركررااع علررى ار رراار   وةمررا الخاامررو نقررد ةواعررف نرلررا التتررا ج الترري اوصررلف الرلررا نرري  ار رراار  نتررعاو المعاصررا  والوسررا ل

   ثراا اسل ما وسلب وةصحابه هللا وعلى محمد نهرتا على وسلب هللا ال ح   وصلى
 األول بحثاملــ                        

 حقـيــقة االقـــرار وحجيـته وشــــروطه          
 لغة و اصطالحًا املطلب االول: اإلقرار

ا عتاافأ هقالف ة ا بالشررررررري  هقا   اارفاف   ا اعتاف بهأ نلو مقاأ والشررررررري  مقا بهأ و و   لار ألما متقد  ول    :لغة  اإلقرارأوال:  
  (1)أ لتتا ض  ونلا له ولف ق على ةلو استق ل  ل واأد متلما الاا بإلنشا أ نلو  الف ااري لف قأ لب هكن   اار 

نرره الفقلررا  عررد   ثاايا:ااي: اإلقرار ااااااااااا   ااي     على  للغرا  أق  وهول  عن   )ارخ ررار(2) ررا لرره(  على  أقررا  لوةررم  اعاهفررال متلررا ) ولف عاَّ
  (4)آلخا( عل ه أق عن ارنساق  خ ار  ) و(3)المخها(

 املطلب الثاني: حجية اإلقرار
 الكتيب: فقد وردت آييت كريمة تدل على  ج:ة االقرار منهي. ثبتت  ج:ة االقرار في الكتيب والسنة واالجميع والمعقول.أمي  
  (5)  چڤ    ڤ  ڤ  ڦ  چ ف .قوله سبحياه1
  كوق  لك   ااراف على نفسررره    ما عل ه من الحقأ وهكوق  لك   اارا مته اوةو  الحق عل هأا نسررراق   ارم    و ةق هقاَّ  فوجه الداللة 

عل ه الحق وبةاز  ما ة ا به وبلعامه  هاعأ ألنه لو  ةواز   اارع   ا ة ا لب هكن  م   الجي عل ه الحق    ه  و ال   اار الجي  و  السررررررررررررررانهأ
  (6)عل ه ب ولى من  م   وراع من التاس نقد اضمن  لك ةواز   اار  ل مقا بحق   

ف اآلهو ادل  الداللةوجه  (7)چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ . قوله سااااااابحياه:2
  (8) بالحقوص علرلا   اارع نفسه على الما  على ةق  لاا 

 بما  عالب نفسررره  على  على ةق ارنسررراق  رررلرد  الرل ف اآلهو الكاهمو نرلاوجه الداللة (9)  چوئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  چ ف. قوله ساابحياه3 
  (10)علرلا مته بشلاا  ألنلا ؛ نفسه على الما    اار  هول نعلهأ وادل على

وجه الداللة:  (11) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ . قوله ساااابحياه:  4
  على  واعتانتب  برالمرثراص  ة اراب  وب  فةي  األ و أ  و وف  ةأرد را  وةوعأ   ره   چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  فسرررررررررررررر حرانره   رال الاازيف ني  ولره

.وأمي الساااانة: فقد ورد فمهي مي عدل على (12)علرلا  ررررررا د ةي بكجا  نفسرررررره  على  مقا  ن ق  قولك علرلا اشررررررلدوق   وةنتب العومه ةنفسرررررركب
  واستدلوا بمي يأتي: مشروع:ة االقرار، منهي:
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  -  هللا  رسرررررررول  نقال  متاو معه لوةد ولب  اعتاانا اعتاف   د الص    ةاى  -وسرررررررلب  عل ه  هللا  صرررررررلى  - التهي  ةق  المخعومي ةم و ةاى    عن1
   ل ه وام هللا اسررتغفا»نقالف  به وةي  نقطع به  ن ما  و وا ةو ماارن  عل ه  ن عاا الى   ال«   سررا ف   خالك ما»   -وسررلب  عل ه  هللا  صررلى

  (13)و وا « عل ه ام الللب» نقال  ل ه وةاو  هللا ةستغفا نقال«  
 ن ومف للواهاأ   اوا  أتى  ن ق؟  ن ق؟ بك؟   جا صررتع من  نسرر لو ا  أجاهنأ ارن رض   د  رةسررلا  وةد ةارهو  ةق»  مالكأ ان ةن   عن  2

 (14)«بالحجار  رةسه لاض ةق وسلب عل ه هللا صلى هللا رسول به ن ما ن  اأ الرلواي ن خج  ااةسلاأ
  ضرف      هللا ةنشدكف  نقال  رةل نقا   وسلب  عل ه  هللا  صلى التهي  عتد  تاف  ا  خالد الجلتي ردي هللا عتلما ان  وزهد  عن ةاي  اها أ  3

   جا  على عسرررررر فا  اق ااتي   قف   ال  « لف » ال  لي؟  وة ق هللا  بكتا   ارتتا  ا ضف  نقال متهأ  ةنقه و اق خالررررررمهأ  نقا   هللاأ  بكتا   ارتتا
  وعلى  عا أ  واغاهم ما و  ةلد ااتي  على  ةقف  ن خهاوني  العلبأ ة ل من رةا  سررررررر لف وب  وخاا أ   رررررررا   بما و مته نانتدلف باماةاهأ نعنى

  عل ك را  والخاا   رررا  الما و   اعأ  ةل هللا  بكتا   ارتكما أل ضررررن اردع  نفسررري  والجي  ف»وسرررلب  عل ه هللا  صرررلى التهي  نقال   الاةب اماةاه
  (15)ناةملا ناعتانف علرلا نغدا «نارةملا اعتانف نإلق  جاأ اماة   على ةن   ها واود عا أ واغاهم ما و ةلد ااتك وعلى

   د  ني  هللاأ  رسرررررول ها ف »نقال  وسرررررلبأ  عل ه هللا  صرررررلى هللا  رسرررررول ةاى  األسرررررلميأ مالك ان  ماعع  ةق ةا هأ  عن ااهد أ ان هللا  عن عهد  4
  ن رسرررررررل  الثان وأ نااع  زنرفأ   د  ني  هللاأ  رسرررررررول هاف نقال ةااعأ  الغد من   اق نلما  نااعأ  اطلانيأ  ةق ةرهد  وبني  وزنرفأ نفسررررررريأ  لمف

  من العقل  وني    نعلمه  ماف  نقالوا « ررررررررر ا؟ مته اتكاوق  ب سرررررررراأ بعقله ةاعلموق ف »نقال  ومهأ   لى  وسررررررررلب  عل ه هللا  صررررررررلى هللا  رسررررررررول
 وب أفا أ  له أفا الاابعو   اق نلما بعقلهأ و   بهأ  ب س    ةنه  ن خهاوع  عتهأ  نسررر ل  ةهضرررا  لرلب  ن رسرررل  الثالثوأ ن ااع نا أ    ما  صرررالحرتا

  (16)«ناةب به ةما

  (17)ار اار اجلك عتدع اشلد ارتو اوق  بإل اارع الاةل على هحكب ةق هجوز القادي الحدلثاق على ةقالَّ وجه الداللة: 

  والقالررررررا   الحدوا  عل ه  ةوةهوا والاه وأ أتى التلمو  عته  لتفي  وةه  على  خ ار  ار اار صررررررحو  على ةةمعف األمو  ف نإلقوأمي االجميع
  (18)بإل اارع  

  عل ه  اسررمع   اعتاف    ا  عل ه  المدعى  نإلق الشررلاا  من  كد   اق وللجا الا هضررا  جبا  نفسرره  على هكج     العا ل  نإلقوأمي المعقول: 
 .(19) سمع صد ه وب المقا  ج  وبق اسمع لب ارتته المدعي  ج  ولو ةنكا   ا اسمع وبنما الشلاا 

 املطلب الثالث: شروط االقرار                     
 شروطي منهي مي يخص الُمِقر ومنهي مي يخص الُمَقر به . لإلقرار العلميء اشترط  

  من الع اا  ني        وأ  وةنعاله  الالرررهي  ة وال ألق  الهلوغ؛  ار ف ةي  ماا قا  اق ولو  الالرررهي    اار هالررر  ن  فالبلوغ: األول  الشاارط
 بعد وان ا به ة ا    ا     صرررررررر اع أال  به  ة ا  بشرررررررري   الووه  بعد  الالررررررررهي لؤخج  صررررررررح حوأ و  نإلنلا  والحج  الالرررررررر   الممرعأ  الالررررررررهي

 سررررررا   نإل اارع وراع ةو  ماله  ني أق ةو آلامي ةو  وةل  عع هلل  أد من  الالررررررهي  به  ة ا  )وماف  اعالى هللا رأمه  الشررررررانعي   ال  أ(20)الووه
 أتى التا ب  عنف و ث  عن  القلب رنعف»  وسرررلبأ  ال  عل ه  هللا  صرررلى التهي  عا شرررو ردررري هللا عتلاأ عن  عن واستدلوا بحدل   (21)  عته(

   (22)« هعقل أتى المجتوق  وعن هحتلبأ أتى الالهي وعن  هست قظأ
 لما مسرركاأ ةنه هعلب هكن  لب  اوا    شررا  بعجرأ  عقله زال  والجي  عل هأ والمغمى المجتوقأ  من ار اار هالرر   ن   الشارط الاياي: العق::

ف  وسررلب التاس عته   عل ه  هللا  صررلى  نسرر ل  أ  وسررلب  عل ه هللا  صررلى هللا  رسررول ةما  بالعنا  ة ا أرن  أ عته  هللا  ردرري  ماعع  أدل   ني ةا 
  عل ه اجم    الحدوا  وةق باعل  المجتوق    اار  ةق   لى   ررررررار     ال التوويف )   ه(23)« ررررررر ا مته اتكاوق  ب سرررررراأ بعقله ةاعلموق ف »نقال
  (25)ا لتعا ( ة ل و  نعدا  مكلفأ ورا والمجتوق  بهأ هقا ما بحسم أكب عل ه لتاام ار اار أ) وألق(24)عل ه( مجمع  له و جا

  (26) چڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ڍ  ڌچ  هللا اعالىف  ال عل هأ ُةكاع بما المكاع   اار هال  ن   فالشرط الايلث: االخت:ير
   ق  عل ه   وب     ةنه  القتلأ نفسرررره  على  خشرررري أتى الكفا  على ةكاع من  ةق  على  العلب ة ل  ف  ال القاعهي رأمه هللاف )ةةمعالداللةوجه 
  وه قى  ارنسررررررراقأ  عن التكل ف  ُهسرررررررق   أ   كوق ورا الكفا من با  ةولىأ  ال الالرررررررااونيف ) ق  اركااع (27)بارهماق( مطم ن و ل ه كفا

 بما ةو بالقتلأ  التلدلد التف  الف هقتضررري بما التخوهف وةد متى هحالرررل  نما واركااع  الُمْكاِّعأ على اروب وهالررر   مؤاخجأ  ورا العهد
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  رسول   الف     ال  أ عتلما  هللا  ردي ب اس  اان  وعن (28)مكا و(  االرا  ن   الخوف  من بال سرا  واما  األعضا أ  من  عضو  الف لوةم
 َةكاعَ    ال الشرررررانعي رأمه هللاف )وب ا   (29)«عل ه اسرررررتكا وا  وما  أ والتسررررر اق  أ الخط  ةمتي  عن  هللا اجاوز»   ف وسرررررلب  عل ه  هللا صرررررلى  هللا

  (30)عته(  لَّه  جا َةبطلفُ  ُمكاع و و  له  لك نعل ةنه الهرتو الُمكَاع ة ا  وب علىإل اار الاةلَ  الاةلُ 
 و هو  له ل    من عتد  ةو ارما  ورا  عتد بالسرا و او العنا ة ا  نلوالحد:    إقيمة  والية له  من  عند  أو  الشارط الراب:: اإلقرار عند اإلمي 

 .(31) ُهعتها   نإلنه الحد   امو

 
 الثـــــاني بحثامل

 حقيقة االكراه واثره على االقرار
 

 الم لب االول 

 مفهو  االكراه لغة واا   ي 

  السرررررر فف الَكاهلو و و   الحا  ني  الشرررررردَّ ف والَكاهَلوُ   ومكاوع  اهه   رررررري  نلو  و ااه وأ  اا و ةكا ه  الشرررررري   كا فأوال: االكراه لغة: 
قَّوُ ف  بالضرررب  الُكْاعُ ف  الفا ا   عهرد  ةاى  عن  الضررراه وأ ني  المادررري   ن ق   ة امتي وهقالف   ال  مشرررقَّو  على ةي ُ ْاع أ  على  ُ مفُ ف  هقال  الَمشرررَ

   ل ره  و ا رف    ا را  عل ره  أملتُرهُ ف  رجا على  وةْكَاْ تُرهُ   لغتراق  والَكاع  الُكاعف  هقول  الكسررررررررررررررا ي و راقف  رال  عل ره  ةْكَا َركَ    ا  برالفت أ   ْاع   على
  (32)الاةس الشدلد الجملف والكاع  الشي  واستكا ف   ل ه  أههته ن  ضف  اكاهلا الشي 

فه العلميء تعريفيت عدة منهي.  ثيا:ي: االكراه اا   ي: عرَّ
  عته  هسررررق   ةو  المكاع أق  ني  األ ل و به  اتعد   ةق  ورا من  اخت ارع به هفسررررد  ةو ردرررراع  به  نرتتفي  بغراع الما  هفعله لفعل  اسررررب  ) اركااع  .1

 .(33)الخطا (
  (34)( و ارلعا  وارة ار على ما هكاع ارنساق ع عا ةو  اعاأ   قد  عل ه ما عد  الادا لردنع عته ما  و ةدا مته)  2
 كاا اأ وعاف بالح  ةنه  كااع  الوعرد بالقتل ممن   لؤمن مته  نفا  ما اوعد بهأ والوعرد بالضرررا   جلك   و  ل ما سرررمي ني اللغو  )  3

  (35)(ةو الوعرد بالسجن  جلكأ ةو الوعرد بإلنساا المال  جلكأ ةو الوعرد ني مسلب وراع بقتلأ ةو دا أ ةو سجنأ ةو  نساا مال
 املطلب الثاني أنواع اإلكراه وشروطه

 .(36)اواع اإلكراه:ذهب جمهور الفقهيء من الحنف:ة والميلك:ة والحنيبلة الى ان االكراه اوعينأوال: أ
 وهفسررررررد  الادررررررا أ وأكمه هعد (37)عضررررررو   طع ةو التف   ا ف   لى المؤاي  الشرررررردلد بالضررررررا  هكوق   الجي  اركااع  ا كااع الملجئف  و  1

  (38)ا خت ار
 هفسرررررررررد   ولكن  الادرررررررررا هعد  أ(39)ورا المدلد  والح   المهاح ورا  الضرررررررررا  نق   واأللب  الغب لوةم ف  و الجي  الملجئ ورا  اركااع    2

 ةو  األصرررول  ةأد  بح    التلدلد  ا خت ارأ هعد  و   الادررراأ  اما  هعد   الجي   وزاا الحتف و نوعا والثاف و و ا كااع ا اايف(40)ا خت ار
  اركااع  و و  واأدأ  نوو  اركااع   ةق  الشررانعي    وها  (41)ق اسرراف     اسررتحسرراناف   رراعي   كااع   ةنهف وأكمه  ونحو بأ األخف ةو األخ ةو  الفاووأ

  على  متغلم  ةو لص  ةو سررررررلطاق  من مته  ا متتاو  على هقدر   من لدي  ني  الاةل هالرررررررا ةق الملجئأ أر   ال رأمه هللاف )واركااع 
  ا ف  ةو مته ةكثا ةو  المؤلب  الضرررررررررررا  به لهلغ به ُةما ما   ول من امتتع   ق ةنه  ا لو  عل ه  خونا هخاف  الُمكَاع وهكوق    ؤ    من  واأد

 (42)نفسه(  
 ثانيا: شروط االكراه

 ودع العلما   اوعا لإلكااع أتى هكوق اركااع أ    ا   و م ا متلاف   

له   اعت ار   القاار ورا الدلد ألق  و لك ةمراا و  سلطانا هكن لب  وبق وبطش سطو   ا متغل ا لكونه بهأ  دا ما  هقاو على الُمكاِّع  در   1
(43)  
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  الحتف رو  نرج رم   ة أ   راق  نرإلق  المخوف عراة     راق    ا  اركااع   احقق  ني  الفقلرا   ارن  خ ف  و   برهأ  ردا  مرا   هقراو  من  الُمكَاع  خوف  2
  الت ةرلأ مع لتحقق    اركااع   ةق   لى  الشانع و ةما را  و  م   مع الت ةرل  اركااع  احقق   لى  الشانع و  من  واأل رعي  والحتاالو  والمالك و

  (44)الغد  لى ولو
 بقا  مع المشررررررررري  ةو ال طش  على القدر  ةو  ال الررررررررراأ   إل  ا  بقا ه مع  واه بإل  ا   ولو  عضررررررررروأ  ا ف ةو  ت   به ُ دا ما هكوق   ةق  3

   جا ارن  نرتااوح بارةاعوأ  التلدلد ةما   باللواط  والاةل بالعناأ الماة    الدلد ومته  الادررررررررررراأ  هعد   وما  لوةم مما  ةعضرررررررررررا لاأ ةو ورا ما
 األ رررخا  باخت ف هختلف  الادرررا هعد  وما لوةم  الجي أ وب(45)الل ك  خوف أد  بالمكَاع  الجوو الغ    ا    ملج ا هالررررا ن   و اكأ

   لى مفوض  لك  ني  والتألا الكثراأ  المال   تفوهف ال سرا  المال  افوهف  و    األ وها أ  الضعاف و   األرا لأ األ ااف نل  ف  واألأوال
  (46) در ا وا عو لكل هقدر الحاكبأ

  (47)اركااع  لو  عل ه المكاع الفعل عن  ممتتعا المكاع هكوق  ةق  4
  و وف بحق  اركااع   اق  نإلق  مشرررراوو ورا  واض   لى  الوصررررول مته  هقالررررد ما و وف  مشرررراوعاف   هكوق    ةي  أقأ  بغرا  اركااع  هكوق   ةق  5

 واسرررررررتم ك الونهأ  لونا  عته ةهااف   المدلن مال   ه ع  ةصررررررر فأ  التالرررررررانال  على  له  ا ورا ن   مشررررررراووأ واض  احقرق مته هقالرررررررد  الجي
 (48)ونحوع عاهق ةو مسجد  توس ع العا  للالال  ةصحاالا عن ةهااف  األرادي

 املطلب الثالث الوسائل املعاصرة النتزاع االقرار باإلكراه
اق صرور اعجلم المتلب متعدا  متلا درابه وصرل ه وةلدع واسرتخدا  الالرعق الكلابا  و وسركم تعذعب المتهم لحمله على االعتراف:     

ا الم اع السراختو صر فا وال ارا   رتا  على المتلب أ او ار اص المتلب بكثا  ا سرتجوا أ او اسرتخدا  العقا را المخدر أ نلل همكن اق نعته
ا مور المشررراوعو للوصرررول الى الهرتوأ علما باق التعجلم الجي هسرررتخد  مع المتلب  و ألةل الوصرررول الى الح  قوأ     جع الوسرررا ل من

على ورا وةره العقوبروأ ار ا لمفسررررررررررررررد  اجات المجامرن من اراكرا  ةاا ملب اوق انعال العقوبرو بحقلب وةردلا برالرج ا اق االرو الكترا  
ا  اار وسررررلو من وسرررا ل او ال الحقوص وورا ا و د ا رررتاط العلما  ني المقا  ررراوعا نلل    والسرررتو وا ةماو  د اضرررانال على اعت ار

همكن اق اعت ار الضررررا  اكاا اأ ا   و وسرررررلو مشرررراوعو لحمل المتلب على ا  اار بالح  قووعلما  الفقه ا سرررر مي واق اعدال  رات ب  
المتلب وأمله على ا  اار أ ا  انه لب هقل اأد متلب بجواز اسررررررررررتخدا    أول  جع المسرررررررررر لوأ لكتتا نجد انه أتى القا لرن بجواز امتحاق

الوسررا ل ا كثا ال ما بهأ نلب اةد من علما  المسررلمرن هقول بجواز صررلم او ةلد او صررعقه بالالرردمو الكلابا  وأ واةد اق ما  الرردع  
ا  الكسرررررا والجاح وورا ا أ وللعلما  ني  جع المسرررررالو  العلما  ني  جا  و الضرررررا  ورا المؤلب والجي   لتاك ني نف  المتلب اواا  هرا 

 و وو ا وال  
ف   م ةملور العلما  من الحتف و والمالك و والشررررانع و والحتاالو والألا اهو الى عد  ةواز اعجلم المتلب واعتهاوع من  هل  القول االول

 أ واستدلوا بما ه ايف(49)ا كااع الجي   هست  ب به ا اار 
  « جا؟  لو   ةي  ةادروق ف »نقال بخطامهأ   نسررراق  وةخج  بعراعأ  على  عد  الرو   لك   اق لماف   ال ةا هأ  عن  بكا أ  ةاي ان نالاأم  عهد  عن  1

  ررررلا  ن يف » ال هللاأ  رسررررول ها الىأف   لتا  «التحا؟  ارو   ةل  ف »نقال اسررررمهأ  سررررو    سرررر سررررم ه  ةنه   تتا أتى  ةعلبأ  ورسرررروله هللاف   الوا
ف   ال   ةعلبأ  ورسرررروله  هللاف   لتا  « جا؟ الد ن يف » ال  هللاأ  رسررررول ها الىأف   لتا  «الحجو؟ اجي ةل  ف » ال  ةعلبأ  ورسرررروله هللاف   لتا  « جا؟
  أاا أ عل كب  وةعاادركب  وةموالكب  اما كب  نإلقف » ال هللاأ  رسرول ها الىأف   لتا «بالهلد ؟  ةل  ف » ال  اسرمهأ  سرو   سر سرم ه  ةنه   تتا أتى

  (50)«الغا م الشا د نلرهلغ  جاأ الد ب ني  جاأ  لا ب ني  جاأ  لومكب كحامو
 وما أ  والتسرررررر اق  أ الخط  ةمتي  عن  هللا اجاوز»   ف  وسررررررلب  عل ه هللا  صررررررلى  هللا  رسررررررول  الف     ال أ عتلما هللا  ردرررررري ب اس اان  وعن  2

  (51)«عل ه استكا وا
  المسرررلب دررررا   عدوا  و د  اععها ةو  أد لتحو    لجل و   هضررررا  الف التالررررو  على عأل ب أامو المسررررلب و اامتهأ ن وجه الداللة: 

  (52)الثااتو الستو ةو القا قأ ةوة ه بحق    س ه و  مسلبأ دا  هحل  هرا  ن   لك لغرا
  (53)«دابته ةو ةووقتهأ ةو ةةعتهأ   ا نفسه على ةمرتا الاةل ل  ف »الخطا  ان عما  الف  ال ةا ه عن أتأللوأ ان علي عن  3
 بسرررارص  ةنا ما وهللاف  الاةل  نقال  سرررارص  ارد  ي ما رةل  لد ةر  ف   ال  ناعتاف  بسرررارص  ةاي  الخطا  ان عما  ةق,   خالد  ان عكامو  عن  4

  (54)«هقطعه ولب سهرله نخلى» الداوني  ولكتلب
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  ا    ةنه  نالألا ا  لك  من  بشرررررري    دا أتى ار اار من امتتع نلما   ه  الالرررررردص  ةانم لتاة    أجو هكوق    نما  ار اار المعقولف ألق  5
  (55)  اارع ني

  م بعض الفقلا  من الحتف و والمالك و والشررررررررانع و والحتاالو أ الجلن لاوق ةواز دررررررررا  المتلب بشرررررررراط  و  الشررررررررهلو  القول الاياي: 
 لك من    والقاا ن ني ةانم المتلب أ او ا ررررررررتلارع بالفسررررررررااأ او  انف التلمو خطرا  أ   ق هكوق موةهلا أدا او  الرررررررراصررررررررا   واعتهاوا

   واستدلوا بما ه ايف(56)الس اسو الشاب و العاالو
  عماأ اكلب وب  عتهأ  ن عاض  بكاأ ةاو  نتكلبف   ال سررررف اقأ ةاي  ق ال  الغه أرن  رررراور  وسررررلب  عل ه  هللا  صررررلى هللا  رسررررول  ةق ةن أ  عن  1

 ولو  ألخضرررررتا اأ ال حا نخ ضرررررلا  ةق  ةمااتا  لو  اردعأ نفسررررري  والجي  هللا؟  رسرررررول ها  ااهد  هاناف  نقال ب اا أ ان  سرررررعد نقا   عتهأ  ن عاض
  وورال ادراأ نعلوا أتى  نانطلقوا  التاسأ وسررررلب  عل ه  هللا صررررلى  هللا رسررررول نتد ف   ال لفعلتاأ الغماا ااك   لى ةك اا ا نضررررا   ةق  ةمااتا
  سررف اقأ ةاي  عن هسرر لونه  وسررلب  عل ه  هللا  صررلى هللا  رسررول  ةصررحا  نكاق  ن خجوعأ الحجاجأ لهتي  ةسرروا  و   ونرلب  اهشأ  رواها علرلب

 ةنا نعبأف  نقال  دررابوعأ  لك   ال  نإل ا  خلفأ  ان وةم و و ررر وأ  وعت وأ ةللأ ةاو   جا  ولكن سررف اقأ ب اي  علب  لي ماف    قول  وةصررحابهأ
  ني  خلفأ ان  وةم و  و رررررر وأ  وعت وأ ةللأ ةاو   جا  ولكن  علبأ سرررررف اق  ب اي  لي ما  نقال  نسررررر لوعأ  اا وع  نإل ا سرررررف اقأ ةاو   جا ةخها بأ
 اردعأ نفسررري  والجيف » ال  انالرررافأ   لك رة   نلما  هالرررليأ  ا ب  وسرررلب  عل ه  هللا  صرررلى  هللا  ورسرررول  درررابوعأ  ةهضرررا   جا  ال  نإل ا التاسأ

  على لدع وهضررررعف   ال  أ«ن ق مالرررراو   جاف »وسررررلب  عل ه هللا  صررررلى هللا  رسررررول نقال   الأ أ« جبكب    ا  واتا وع  صررررد كبأ    ا لتضررررابوع
 ةنلب   جا من   وةه الد لوف نالمقالروا(57)وسرلب  عل ه  هللا  صرلى  هللا رسرول لد مودرع  عن  ةأد ب  ماط  نماف   ال أ« ا تا  ا تاأ» األرض

  ةواز  على  جا  ندل   افعلوا  ف   ال  وما   لكأ  على  ة ا بف ةي  الضررررا أ  عن نلا ب ما وسررررلب  عل ه  هللا  صررررلى  والاسررررول هضررررابونه كانوا
  ةعدا لب دد المسلمرن هفرد مته  ي  استخااج ةةل من دابه  لى هحتاج الجي الشخص ةو األسرا دا 

نانه لو لب هكن الضرا  لتعجر ا امو الهرتوأ واعجر اعاا  الحقوص ألصرحاالا أ نكاق الضرا     الوا اق المالرلحو اقتضري درا  المتلب أ  2
وسرررلو لتوصررل الا الى الح  قو أ والمتع من الفسرراا ني ا رض و مع ا ل الشررا والعدواق أ و لك   لتب ا  بالعقوبو للمتلمرنأ ومعتى  

  (58)وأ والمتع من الفساا ني ا رض و مع ا ل الشا والعدواق جا اق دا  المتلب هقالد مته أ انه وسرلو ر امو الهرت
ا  ل الررررررررردصأ و    3 ألق درررررررررا  المتلب  اهم من ا كااع أ ولكته ل   مكا ا  ق المكاع  و من ُةكاع على  ررررررررري  واأدأ و تا انما درررررررررُ

  (59)لتحالا الالدص ني ا  اار
   (61)لب هقطع اللحب و  لتهرن العألب ولب لعا على  جاةهحل دا  السارص أتى هقا أ  الف ما (60)و د س ل الحسن ان زهاا  4

الى افوهض اما المتلب لإلما  نلو هفعل ما لااع متاسرررررررر اأ واعتهاوا  جا من با  العمل بغل و الألنأ     م بعض الحتف والقول الايلث: 
  رةل  عل ه  اخل    ا   ما التف    تل  ازواةة  الألن  نا ا ولم  ن ا ما  على ااانو المتلب نله اق هضرررررررررابه لحمله على ا عتاافأ  بغل و

  اخل  ةنه  (63)لوسررف  ان  عالررا   عن واسررتدلوا بما أكي.(62)هقتله واعتهاوا  لك من السرر اسررو الشرراب و ةنه  ته  على  وولم  سرر فه  ررا اا
  نقال ال مرن المتكا  وعلى الهرتو  المدعي  على نقال  عل ه هجم ما ا  لعالرا  األمرا  نقال  السرا و ن نكا بسرارص   أ ن اي(64)  الخ ةمرا  على

  (65) جا من بالعدل ة  ه ةورا رةلف ما عالا  نقال السا و وةأضا ة ا أتى عشا  دا  نما بالسوط  ااوا  األمرا
بعد التألا ني ا وال العلما  واالتلب اهرن لي ةق الااة   و  ول الجملور القا ل بحامو الضرررررا  والتعجلم ب ي وسررررررلو  القول الراجح:   

كانفأ وما على الجلال ا مت و والتحقرق والقضرررررا  ا  اجل الوسرررررع ني سرررررهرل الوصرررررول الى الح  قو بالوسرررررا ل المشررررراوعو الم اأو أ  
االن الح ا   سرررررر ما ما هخص مجال  شررررررف الجاا ب والمجامرن ن  نحتاج الى وسررررررا ل وخالرررررروصررررررا نحن ني زمن التطور ني  انو م 

الضررررررررا  والتعجلم التي   ا اي بالتتا ج الماةو  ال ربما اؤاي اسررررررررالرم التعجلم الى اق هالرررررررر   الهاي  مجاما والمجا  ااه اأ وبلجا 
 هكوق القول ا ول  و الااة  وهللا العلب   

 اإلكراه على اإلقراراملطلب الرابع: أثر 
ف   م ةملور الفقلا  القول االول  ا ُةكاع  رخص على ةق هقا بشري  ما أ  القتل او العنا ةو السرا و وورا ا أ نللفقلا  ني  لك  ولرن

 أ عتلما  هللا  ردي ب اس  اان  لما ةا  ني خها  (66)واخت ار   راا   واوق   بقلا  أالل   لى ةق ار اار للغى و  لتاام عل ه ةي ةوا ألنه
ال  .وجه الداللة: (67)«عل ه اسرررررتكا وا وما  أ  والتسررررر اق أ  الخط  ةمتي  عن  هللا اجاوز»  ف  وسرررررلب  عل ه  هللا  صرررررلى  هللا  رسرررررول   الف    ال

الحدل  الشرراهف على اق الُمكَاع على  رري  معجور ألنه خارج عن اراااه وانما و ع بالمحألور احف  لا الُمكاِّع لجا نمن ة اَّ بشرري  ما 
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 بعد مخرَّا  المسرررررتكاع   قف  ةي  ز ؛ ورا أق  بغرا  المسرررررتكَاع ف   م المالك و  لى ةق ار اارالقول الاياي  احف اركااع ن  ةوا ر اارع  
  القا ل  لىف بعد ا اق ا وال العلما  اهرن لي اق الااة   ول الجملور القول الراجح (68)هجرعع   ةو  به  ة اَّ  ما  ُهجرع  ةق  ارن  اركااع   زوال

 واخت ار   راا  واوق  بقلا أالل ألنه ةوا ةي عل ه  لتاام و   ُللغى ار اار احف ا كااع  ةق

 اخلامتة
  وةصرررررحابه   لو  وعلى, الختا  مسرررررك   وسرررررلب     عل ه هللا  صرررررلى محمد  نهر ِّتا  على  والسررررر    والالررررر  ,  باراما  علرتا منَّ   الجي هلل  الحمد
 بما وُهمكن  ةماللا  لرلا اوصرررلفُ  التي التتا ج  وة ب ومسرررتلعمااه  رررتااه  وةمعف و امه هللا  بفضرررل   جع  بحثي  ةاممف  نقدف  وبعد  األع  

 فه اي
 بالشرررلاا  وهسرررمى ا الو سررررد  نهف   الوا ارو الأ وللجا  وسرررا ل  ة و    ق ا  اار مشررراوو ني الكتا  والسرررتو وارةماو والمعقول وار اار  1

 التف   على
 من  اوط ا  اار الهلوغ والعقل وا خت ار واق هكوق ا  اار عتد الحاكب او من لتو  متابه من القضا  وورا ب    2
 مته  ةدا  و ما عته لردنع الادا عد  ما عل ه   قد   اعاأ ةو ع عا ارنساق هكاع ما على وارة ار ارلعا  ا كااع  و  3
 به   دا ما  هقاو من الُمكَاع به أوخوف  دا ام  هقاو على الُمكاِّع من  اوط ا كااع  در   4
 الهاي  هالر    اق  الى ا سرالرم اؤاي الك ربما ال الماةو  بالتتا ج    ا اي  ألنلا  نحتاج احاهب  ل وسرا ل الضرا  والتعجلم للمتلب    5

 ااه ا  والمجا   مجاما
 واخت ار   راا  واوق  بقلا أالل ألنه ةوا ةي عل ه  لتاام و   ُللغى  ا كااع  احف ار اار  6

 
 هوامش ومصادر البحث

 
  ا    المخعوميأ  ملدي  ا ف  أ احقرق( ر170ف  ل)  ال الاي   الفاا ردي  ام ب  ان  عماو  ان  ةأمد  ان   الخلرل  الاأمن  عهد  ةاوف  لتألاف العرن  (1)

 محمد ف  أ احقرق( ر370ف  ل)  متالور  ةاو  اللاويأ  األز اي   ان   ةأمد  ان   محمدف  اللغو   أ الجلم5/22الل لأ  اار ومكت وف  الساماا ي   اااه ب
المطلع على ةلفاظ المقتعف محمد ان ةاي الفت  ان ةاي الفضل  أ  227/ 8 أ  2001  أ1فاراولأ ط  –  العابي  التااث   أ ا   اار ف  ماعم  عوض

   1/505أ  ر1423أ1السواايأ طف الخطرمف مكت و ر(أاحقرقف محموا األرناتوط وهاسرن محموا 709ال عليأ ةاو عهد هللاأ  م  الدلن)لف
او(ف محمد ان  اسررررب األنالرررراريأ ةاو عهد هللاأ دررررللا   اللداهو الكا  و الشررررا  و له اق أقا ق ارما  اان عانو الوا  و ) رررراح أدوا اان عانو (2)

  332/ 1 ر أ 1350أ 1 ر(ف المكت و العلم وأ طف894الاصاو  المالكي )لف 
ف عثماق ان علي ان محجن ال ارعيأ نخا الدلن العهلعي الحتفي )لف   (3) ْلهِّي ِّ  ررررررررررررررررررررر(أ  743اهررن الحقا ق  ررررررراح  تع الد ا ق وأا ررررررر و الشررررررر ِّ

ْلهِّي  )لف الحا ررر وف  رررلا  الدلن    - ررررررررررررررررر(ف المط عو الكها  األمراهو   1021ةأمد ان محمد ان ةأمد ان لون  ان  سرررماعرل ان لون  الشررر ِّ
 رأ  1404  - ةخرا  طف اراول ر(ف اار الفكاأ  1004ف )لف للاملي أ نلاهو المحتاج  لى  اح المتلاج5/2 ر أ  1313أ  1او صأ القا ا أ طف

 الكتم اار(ف   رررررررررررررررررر1051ف ل) الهلواي  اره   ان أسرررن  اان  الدلن صررر ح ان لون  ان متالرررورف ار تاو  متن  عن  القتاو أ  شررراف5/64
  6/452العلم وأ 

ونقلا  ني الخ نو العثمان وأ احقرقف نجرم  واوهتيأ التا رررررررررررررراف نور محمدأ  ارخانه عد   مجلو األأكا  العدل وف لجتو مكونو من علما   (4)
  307 /1اجارلِّ  تمأ  را  باغأ  اااشيأ  

   282ف من اآلهوسور  ال قا ف   (5)
افسرا القا ق العأل ب  ان ةاي أاابف ةاو محمد عهد الاأمن ان محمد ان  اره  ان المتجر التم ميأ الحتألليأ الاازي اان ةاي  لتألاف    (6)

أ ةأكا   2/557 رأ  1419أ   3السعواهوأ طفالمملكو العاب و    - ر(أ احقرقف ةسعد محمد الطرمف مكت و نعار مالطفى ال از327أااب )لف  
 –  ر(أ احقرقف عهد الس   محمد علي  ا رنف اار الكتم العلم و اراول  370القا قف ةأمد ان علي ةاو بكا الاازي الجالا  الحتفي )لف  

احقرقف ا  محموا    ر(أ 375أ بحا العلو ف ةاو اللر  نالا ان محمد ان  اااه ب السما تدي الف  ه الحتفي)لف589  /1هأ  1415أ1لهتاقأ طف
 ر(أ  502افسرا الااوم األصفلانيف ةاو القاسب الحسرن ان محمد المعاوف بالااوم األصفلاني )لف   أ 210  /1اراولأ  –مطاةيأ اار الفكا  
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أقا ق أ افسرا التسفي )مدارك التتعهل و 589  / 1 رأ  1420أ1ةامعو عتطاأ طف-احقرق واراسوف ا  محمد عهد الععهع بسرونيف  ل و اآلاا 
 ر(أ أققه وخاج ةأاالثهف لوسف علي ادلويف اار الكلب  710الت وهل(ف ةاو الها ال عهد هللا ان ةأمد ان محموا أانظ الدلن التسفي )لف

   228 /1 رأ 1419أ 1الطرمأ اراولأ طف
   135سور  التسا ف اآلهوف  (7)
  فأاحقرق(  ر167لف)القاعهي  الدلن   م   الخعرةي  األنالاري   ناح  ان  بكا  ةاي  ان  ةأمد  ان  محمد  هللا  عهد  ةاو ف  القاعهي  لتألاف افسرا  (8)

   410/  5ف ر1384أ2فالقا ا أط–المالاهو الكتم اار فةعف ش الهااوني وباااه ب ةأمد
   14اآلهوف من سور  ال  اموف  (9)
ف ل)  الدمشقي   وب  ال الاي   القا ي   ثرا  ان  عما  ان    سماعرل  الفدا   ةاوف  العأل ب  القا ق  أ افسرا102/  19ف  القاعهي  لتألاف افسرا  (10)

    285  /8 رأ 1419أ1فاراولأ ط – ا ضوق  علي محمد متشورال العلم وأ الكتم اارف الدلن  م  أسرن محمدف احقرق ( ر774
 84اآلهوف  سور  ال قا ف (11)
ف لالملقم بفخا الدلن الاازي خطرم الاي )ف ةاو عهد هللا محمد ان عما ان الحسن ان الحسرن الت مي الاازي  ممفاا   الغرلتألاف    (12)

   591 /3أ   ر1420أ 3اراولأ طف  – ر(ف اار  أ ا  التااث العابي 606
 األرناتوط  عرمف أ احقرق( ررررررر241ف ل) الشر اني ةسد ان   ل ان أتهل ان محمد ان  ةأمد  هللا عهد ةاوف أتهل ان  ةأمد ارما   مستد (13)

سرتن ةاي ااواف ةاو ااوا سرل ماق ان األ رع  ان  سرحاص ان بشررا ان (أ   22508)37/184 ررررررررررررررر أ1421أ1فالاسرالوأ ط  مؤسرسرو  و خاوقأ
تراني )لف سررررررررررررررْ جِّ اراولأ   –احقرقف محمرد محري الردلن عهرد الحمرردف المكت رو العالرررررررررررررراهروأ صررررررررررررررررداأه(275 ررررررررررررررداا ان عماو األزاي السرررررررررررررر ِّ

ف ل) األل اني  الدلن ناصرررررررا محمدف السرررررررهرل متار ةأاال  جاخاه ني  الغلرل  أ  ال ا ل انيف أدل  درررررررع ف) لتألاف  روا ( 4380)4/134
 ( 2426)8/78 رأ 1405 أ2فط اراولأ- ارس مي المكتمف الشاوهش ز را(ف  ر1420

 (  4380)5/104بالماة أ  الاةل و تل بالحجا القتل  ني القالا  والدهالأ با   الحدوا  تا صح   مسلبف  (14)
المختالا من ةمور رسول هللا صلى هللا عل ه وسلب وستته وةهامه = صح   ال خاريف محمد ان  سماعرل ةاو  الجامع المستد الالح      (15)

با  ا عتااف    رأ  تا  الحدواأ1422أ1احقرقف محمد ز را ان ناصا التاصاف اار عوص التجا أ طف  ر (أ  256  )لفعهدهللا ال خاري الجعفي
  الحجاج   ان   مسلب   الحسرن   ةاوف  وسلب  عل ه  هللا  صلى  هللا   رسول    لى   العدل   عن  العدل   اتقل  المختالا  الالح    المستد  (أ6827) 8/167بالعناأ  

أ احقرق261فالت سااوري )ل  القشراي  ني    المطهوعو  التا  و  الط عو  من  مالور ف  اراولأ ط  –  الجرل  اارف  المحققرن  من   مجموعوف   ر( 
 (  4454)5/121عنىأ   رأ  تا  الحدوا والدهالأ با  أد ال1334 فاستانهول ستو

 (  4451) 120/ 5صح   مسلبف  تا  الحدوا والدهالأ  با  أد العنىأ  (16)
 ر(أ احقرقف ةاو ام ب هاسا 449)لف  أ  ان بطالف اان بطال ةاو الحسن علي ان خلف ان عهد الملك ال خاري  اح صح   لتألاف  (17)

   8/268أ    ر1423أ  2السعواهوأ الاهاضأ طف  - ان  اااه بف مكت و الا د 
ف لمااام ارةماو ني الع ااال والمعام ل وا عتقااال ف ةاو محمد علي ان ةأمد ان سرررررررعرد ان أع  األندلسررررررري القاعهي الألا اي ) (18)

 ر رررد ان ةأمد  ان  محمد  ان ةأمد ان محمد  الولرد ةاوف المقتالرررد نلاهو و المجتلد اداهو  أ1/56اراولأ   – ررررررررررررررررر( ف اار الكتم العلم و  456
 ني المغتي  أ438 /2 رررررررأ  1395  أ4فط  مالاأ  وةو اعأ  الحلهي ال ااي مالطفى  مط عو( ف   ررررررر595ف  ل)  الحفرد ر د باان الشلرا القاعهي

 الحتهليأ  الدمشررقي وب  المقدسرري  الجما عرلي   دامو ان محمد ان ةأمد  ان هللا  عهد  الدلن مونق  محمد ةاوف  الشررر اني أتهل ان ةأمد ارما   نقه
  5/271أ1405 أ1فط اراولأ –الفكا اار( ف  ر620ف ل) المقدسي  دامو باان الشلرا

  5/271المغتيف (19)
 ررررررررررررررررررر(ف اار الكتم 587الكاسررررراني الحتفي )لف ادا ع الالرررررتا ع ني ااارم الشررررراا عف ع   الدلنأ ةاو بكا ان مسرررررعوا ان ةأمد  لتألاف   (20)

أ التلجلم ني اختالار المدونوف خلف ان ةاي القاسب محمدأ األزاي القراوانيأ ةاو 5/3أ اهررن الحقا قف 7/49 رررررررررررررأ  1406أ 2العلم وأ طف
 ررررررررررر أ 1423أ  1أ اايأ طف ررررررررررر(أ احقرقف الد تور محمد األمرن ولد محمد سالبف اار ال حوث للدراسال ارس م و 372سعرد المالكي )لف 

 – ررر(ف اار الكتم العلم وأ اراول884أ المهدو ني  اح المقتعف  اااه ب ان محمد ان عهد هللا ان محمد اان مفل أ ةاو  سحاصأ)لف  4/592
  362/ 8 رأ 1418أ1لهتاقأ طف
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 المكي  القا ررررررري المطلهي متاف عهد ان  المطلم عهد  ان  رررررررانع ان  عثماق ان الع اس ان   اره  ان محمد هللا  عهد ةاو  الشرررررررانعيف األ  (21)
  496 /4 أ 2001أ1المتالور أ طف الونا أ اارف المطلم عهد نوزي  رنعف(ف  ر204ف ل)
 األرناتوطاحقرقف  عرم أ  ررررررر(241مستد ارما  ةأمد ان أتهلف ةاو عهد هللا ةأمد ان محمد ان أتهل ان   ل ان ةسد الشر اني )لف  (22)

(أ ستن التسا ي بشاح السروعي 24694)41/224 رأ  1421أ  1و خاوقأ   اافف ا عهد هللا ان عهد المحسن التا يف مؤسسو الاسالوأ طف
 رررررررررررررررر(أ احقرقف مكتم احقرق التااثف اار  303هد الاأمن ةأمد ان  ررعرم ان علي الخااسررانيأ التسررا ي الكهرا)لفوأا رر و السررتدي ف ةاو ع

  أ  ال ا ل انيف أدل  صح  ف) روا (3432)6/468أ  با  من   هقع ع  ه من األزواج   رررأ  تا  الط صأ1420أ  5المعانو اراولأ طف
 ( 1450)5/274 الغلرلف

 (  4451) 120/ 5حدوا والدهالأ  با  أد العنىأ صح   مسلبف  تا  ال (23)
 – ررررررررررررررررر(ف اار  أ ا  التااث العابي 676المتلاج  ررراح صرررح   مسرررلب ان الحجاجف ةاو ز اها محري الدلن هحرى ان  ررراف التووي )لف  (24)

  193/ 11 رأ 1392أ 2اراولأ طف 
   ررررررررررررررررررررر(أ احقرق 1078سرررررررل ماق الكلرهولي المدعو بشررررررر خي زااع )لف عهد الاأمن ان محمد ان  مجمع األنلا ني  ررررررراح ملتقى األبحاف (25)

  397/ 3خلرل عمااق المتالورأ  اار الكتم العلم وأ  واخاهجف
  106سور  التحلف اآلهوف  (26)
هي افسرررررررا القاعهي ف ةاو عهد هللا محمد ان ةأمد ان ةاي بكا ان ناح األنالرررررراري الخعرةي  ررررررم  الدلن القاع  فالجامع ألأكا  القا ق (27)
  182/ 10 رأ 1384أ 2القا ا أ طف –احقرقف ةأمد الهااوني وباااه ب ةعف شف اار الكتم المالاهو أ ر(671ف ل)
امشرررقأ مؤسرررسرررو  -روا ع اله اق افسررررا  هال األأكا ف محمد علي الالرررااونيأ ع ع على نفقوف أسرررن ب اس الشرررابتليف مكت و الغعالي   (28)

  195 /2 رأ 1400أ 3اراولأ طف –متا ل العاناق 
  اارف  ال ا ي عهد  نؤاا  محمد  احقرقف  ( رررررررر273فل)لعهد  ةا ه  اسب وماةه القعوهتيأ لعهد ان محمد  هللا عهد ةاو ماةه  اانف  ماةه اان ستن (29)

المسررررررررررررتدرك على  (أ  2045)1/659والتاسرررررررررررريأ  المكاع ع ص الط صأ با   الحلهيأ  تا  ال ااي ب سررررررررررررى    الررررررررررررل - العاب و الكتم  أ ا 
 رررررررررررررررر(أ  405الت سررااوري المعاوف باان اله ع )لف  الطلماني  الألهيف محمد ان عهد هللا ان محمد ان أمدوهه ان ُنع ب ان الحكب رنالالررح ح

 ال الحاكبف  جا أدل  صح   على    ( 2801)2/216 رررأ  1411أ  1اراولأ طف   –احقرقف مالطفى عهد القاار عطاف اار الكتم العلم و 
 الج هي واللفظ للحاكب   ووانقه اط الش خرنأ ولب هخاةاع "

  257/ 8 ف األُ  (30)
لهتاقأ  – ررررررررر(ف اار الكتم العلم وأ اراول 540احفو الفقلا ف محمد ان ةأمد ان ةاي ةأمدأ ةاو بكا ع   الدلن السما تدي )لف نحو  (31)

 أ167 /3اهررن الحقا قف أ 141/ 3 رأ 1414أ 2طف
رقف ةأمد عهد الغفور عطارف  رررررررررررر(أ احق393الالحاح ااج اللغو وصحاح العاب وف ةاو نالا  سماعرل ان أماا الجو اي الفارااي )لف  (32)

ف ل)  الحسرن ةاو الاازيأ القعوهتي  ز اها  ان نارس ان  ةأمدف  اللغو  مقال    معجب  أ6/2247أ   ررررررر1407أ4اراولأ طف –اار العلب للم لرن 
  173-5/172 رأ 1399ف الفكا اارف  اروق  محمد الس   عهدف أ احقرق( ر395

 ررررررررررررررر(أاحقرقف خلرل محي الدلن الم  ف اار الفكاأ اراولأ 483ف ل رم  األ مو السراخسري )الم سروطف محمد ان ةأمد ان ةاي سرلل  (33)
  182 /5الحقا قف  أ اهررن24/71 أ 2000 ر 1421 أ1لهتاقأ طف

ف الش خ محموا اعلرق  رررررررر(683ا خت ار لتعلرل المختارف عهد هللا ان محموا ان مواوا الموصلي أ مجد الدلن ةاو الفضل الحتفي )لف   (34)
  2/104هأ 1356اراولأ ف  -اار الكتم العلم و  -القا ا   -ةاو اق قوف مط عو الحلهي 

 / 7اراول أ  – ر(ف اار الفكا 456ألندلسي القاعهي الألا اي )لف المحلى باآلوارف ةاو محمد علي ان ةأمد ان سعرد ان أع  ا (35)
  ر(970ال حا الاا ق  اح  تع الد ا قف زهن الدلن ان  اااه ب ان محمدأ المعاوف باان نج ب المالاي )لف   (36)

متحو الخالق  ان   وبالحا ررررررر وف   ررررررررررررررررررررر(  1138وني  خاعف اكملو ال حا الاا ق لمحمد ان أسررررررررن ان علي الطوري الحتفي القااري )ل بعد  
 ررررررررررررررررررر(ف اار الكتم 179ف لأ المدونوف مالك ان ةن  ان مالك ان عاما األصرررر حي المدني )8/80أ  2عاادلنف اار الكتا  ارسرررر ميأ طف

  8/260المغتيف  أ436 /2 أ 1994 - ر 1415أ  1طفأ العلم و
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   185  /1مجلو األأكا  العدل وف  (37)
   5/181اهررن الحقا قف (38)
   185/  1مجلو األأكا  العدل وف  (39)
   5/181اهررن الحقا قف (40)
أ مالطفى ان َوْهَ وف وةالَُّتهُ  ارس مي   أ الفِّْقهُ 264 /24لتألا الم سوطف  (41)    3064/  4أ 4ف امشقأ ط – سورهَّو - الفكا اار الع َأْرلِّي 
 ررررررررررررررررر(احقرقف ةأمد محموا  اااه ب , محمد 505الغعالي الطوسرري )لف الوسرر   ني المج مف ةاو أامد محمد ان محمد أ  496  /4ف األ  (42)

  389 /5 ر أ 1417أ 1طفأ القا ا  –محمد ااماف اار الس   
ا  على  والع ِّهرااال التَّواار أ24/164لتألاف الم سرررررررررررررروطف    (43) نرو  ني  مرَ  عهرد(  زهرد  ةاي)  ان  هللا  عهرد  محمرد  ةاوف  اأُلملرالِّ   من  ورا را  من  المرَدوَّ

  أ1ف اراولأ ط ارسرررررررررررررر ميأ الغا   الحلو واخاوقأ اار محمد الفت اح عهدف  أ احقرق( رررررررررررررررررررررررررررر386ف ل)  المالكي  القراوانيأ  التفعيأ  الاأمن
أ ا ا ق ةولي التلى لشرراح المتتلى المعاوف بشرراح متتلى اررااالف متالررور ان لون  ان 232  /10الحاوي الكهراف أ  298  /10 أ  1999

  8/260أ المغتيف 3/76 رأ 1414أ 1 ر(ف عالب الكتمأ طف 1051)لف  الحتهليص ح الدلن اان أسن ان  اره  الهلواى 
 الاأمن  عهد ان محمد ان محمد هللا  عهد ةاو  الدلن م  ررررف   الخلرل مختالررررا  لشرررراح  الجلرل  موا م  أ2/105ف   لتعلرل المختار  ا خت ار (44)

 -   ررر1423  خاصو ع عوف الكتمأ ط  عالب  اارف    عمراال ز اهاف   أ احقرق( ررر954ف  ل) الا عرتي بالحطا  المعاوف  أ المغابي الطااالسي
ف ل)  الشرررررررررررانعي  الشرررررررررررابرتي الخطرم  ةأمد ان محمد  الدلنأ  رررررررررررم   المتلاجف  ةلفاظ  معاني معانو   لى المحتاج  أ مغتي  314  /5 أ  2003

  8/260أ المغتيف 3/273 أ 1994 -  ر1415 أ1فالعلم وأ ط الكتم اار(ف  ر977
ادا ع الالتا عف أ 8/110 ر(ف اار الكتا  ارس ميأ 1030مجمع الضمانالف ةاو محمد وانب ان محمد ال غدااي الحتفي )لف لتألاف  (45)

 أ  7/176
ف ل)  الحتفي الدمشقي عاادلن الععهع  عهد ان  عما ان ةمرن محمد عاادلنأ اان ف المختار الدر   على المحتار  را  أ 24/93الم سوطف  (46)

   141/ 6 أ 1992  -  ر1412 أ2ف اراولأ ط - الفكا اار(ف  ر1252
   6/124را المحتارف  (47)
ْابجيف أ ا  104/  24الم سروطف   (48) ْنأ ُمالرطفى الُ غاأ علي الشر  لفقه المتلجي على مج م ارما  الشرانعي رأمه هللا اعالىف  ُمالرطفى الخِّ

  4/132 أ  1992 - ر  1413أ 4فأ طاار القلب للط اعو والتشا والتوزهعأ امشق
 
 ر(ف اار الفكاأ 1230أ أا  و الدسو ي على الشاح الكهراف محمد ان ةأمد ان عانو الدسو ي المالكي )لف  9/330لتألاف الم سوطف  (49)

   40/ 12أ المحلى  ان أع ف 6/454أ  شاف القتاوف 497/ 4أ ا   ف 4/345
 ( 4400)5/108األموالأ صح   مسلبف  تا  الحدوا والدهال أ با  احاهب الدما  واألعااض و  (50)

(أ  4351)5/200 تا  التجورف  ف  الدار  طتي سرررررررررررررتن(أ  2045)1/659والتاسررررررررررررريأ المكاع ع ص  الط صأ با    تا ف  ماةه اان سرررررررررررررتن (51)   
ووانقه الج هيأ واللفظ   ال الحاكبف  جا أدل  صرررررررح   على  ررررررراط الشررررررر خرنأ ولب هخاةاع "  ( 2801)2/216المسرررررررتدرك على الالرررررررح  ف  

 للحاكب  
 ان  العارنرن  ااج ان  الاتوف  بعهد  المدعو محمد  الدلن زهنف  الالرررررررررغرا الجامع  ررررررررراح القدلا   ض أ  12/39لتألاف المحلى  ان أع ف   (52)

  295 /4هأ 1356 أ1ف مالاأ ط – الكها   التجارهو المكت و(ف  ر1031ف ل) القا اي  المتاوي  وب الحدااي العاادلن زهن ان علي
 رررررررر(أ احقرقف أهرم الاأمن األعألميف المكتم 211المالتفف ةاو بكا عهد الازاص ان  ما  ان نانع الحمراي ال ماني الالتعاني )لف  (53)

 ( 11424)6/411الكاعأ  ع ص با   رأ1403أ 2اراولأ طف  –ارس مي 
 ( 18793)10/193السارصأمالتف عهد الازاصف با  اعتااف  (54)
  329 /9الم سوطف  (55)
ْحَتو الثقفي 9/329لتألاف الم سرررررررروطف  (56) أ لسرررررررراق الحكا  ني معانو األأكا ف ةأمد ان محمد ان محمدأ ةاو الولردأ لسرررررررراق الدلن اان الشرررررررر ِّ

 ان  اره   ان ةأمد  الدلن  لا  اسالع  ةاوف الجخرا أ  313  /1 رررررأ  1393أ  2القا ا أ طف  – ررررر(ف ال ااي الحلهي  882الحلهي الحلهي )لف 



   

         

 حكم اإلقرار باإلكراه يف الفقه اإلسالمي                                     

  

  

 

  /5أ مغتي المحتاجف  10/41 أ  1994  أ1ف اراولأ ط -ارس مي الغا   اارف أاحقرق( رررررر684ف ل) بالقااني الشلرا  المالكي الاأمن  عهد
 ةأمد ناهفف احقرقه (أ 751  الجوزهو)لف ق ب ان  ةلو   ان  بكا  ةاي ان محمد هللا  عهد ةاوف الشررررراب و السررررر اسرررررو  ني الحكم و  الطاص   أ524
  1/17ه أ 1428ف  1ف  المكاموأ ط مكوف  الفوا د عالب اارف  الحمد

 ( 4644)5/170صح   مسلبف  تا  الجلاا والسراف با  وعو  ادرأ  57
 المكتمف الشراوهش ز راف أاحقرق( ررررررررررررررر676ف ل) التووي    راف ان هحرى  الدلن  محري ز اها ةاوف المفترن  وعمد  الطالهرن  رودروف  لتألا (58)

  1/277الطاص الحكم وف أ  355 /4 أ 1991أ  ر1412 أ3ف عماقأ ط -امشق -اراول ارس ميأ
  4/356رودو الطالهرنف  (59)
الحسرن ان زهاا اللؤلؤي الكونيأ ةاو عليف  اضأ ن  هأ من ةصرحا  ةاي أت فوأ ةخج عته وسرمع متهأ و اق عالما بمجه ه بالاةي  ولي  (60)

 ررر وب استعفى  من  ت ه )ةا  القادي( و )معاني ارهماق( و )التفقال( و )الخااج(   نسهته  لى ا ع اللؤلؤ  و و   194بالكونو ستو القضا   
 ررررررر(أ لتألاف) األع  ف خرا الدلن ان محموا ان محمد ان علي ان نارسأ العر لي الدمشقي 204من ة ل الكونوأ نعل ا غداا  اوني)ستو ف 

 ( 2/191 أ  2002أ 15ر العلب للم لرنأ طف ر(ف اا1396)لف 
  5/56ال حا الاا قف  (61)
   4/88لتألاف را المحتارف  (62)
 ال اان عديف أ أدث عته عهد الالرمد ان سرل ماق ووراع عالرا  ان لوسرف الهلخيأ ةخو  اااه ب ان لوسرف  رو  عن سرف اقأ و رع و  (63)

 هللا  عهد ةاو  الدلن   ررررررم ف  الاةال  نقد  ني  ا عتدال ) لتألاف مرعاقخم  عشررررررا  وما ترن لفف مال اهلخ سررررررتو أ  رو  ةأاال    لتابع علرلا
ف لهتاقأ ط – اراول  والتشاأ  للط اعو  المعانو  اارف ال جاوي  محمد  عليف  احقرق  ( رررررر748ف ل)  الج هي َ اْهماز ان عثماق  ان ةأمد ان محمد

 (3/67أ   ر 1382 أ1
 ر(ف اار  682ا ا خااساقأ) لتألاف  وار اله ا وةخ ار الع ااف ز اها ان محمد ان محموا القعوهتي )لف مدلتو عأل مو من ةملال  الخف  (64)

 ( 1/331اراولأ  –صاار 
   5/75ال حا الاا قف  (65)
   10/97أ المغتيف 257/ 8األ ف   أ1/312لساق الحكا ف أ 24/127الم سوطف  (66)
 ال الحاكبف   ( 2801)2/216المسرتدرك على الالرح  ف  (أ  2045)1/659والتاسريأ  المكاع ع ص الط صأ با    تا ف  ماةه اان سرتن (67)

 ووانقه الج هيأ واللفظ للحاكب   جا أدل  صح   على  اط الش خرنأ ولب هخاةاع "
 ررررررررررررررررررر(أ اار  723التلجلم ني اختالررررار المدونوف خلف ان ةاي القاسررررب محمدأ األزاي القراوانيأ ةاو سررررعرد اان الهاا عي المالكي )لف  (68)

 عهد  ان  محمد بكا ةاوف  المدونو لمسا ل الجامع  أ452  /4 أ  2002 - رررر    1423أ  1ال حوث للدراسال ارس م و وبأ ا  التااثأ اايأ طف 
أ   القا   ة  ةامعو  - ارس مي التااث وبأ ا   العلم و ال حوث  معلدف باأثرن مجموعوف  أاحقرق( رررر  451ف ل)  الالقلي  التم مي  لون  ان  هللا
  236 /22أ 


