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ملخص:
الكرمي،  القراآن  الإكراه يف  بدرا�ضة مو�ضوع  البحث  ُيعنى هذا 
كونه  يف  اأهميته  وتظهر  واأثره.  نوع  كل  ودللت  اأنواعه  وتبيني 
يبحث اإحدى املرتكزات الأ�ضا�ضية ملبداأ احلرية الذي يقرره الإ�ضالم 
وهو النهي عن الإكراه. وقد ا�ضتخدمت املنهج ال�ضتقرائي يف جمع 

مادة البحث، والتحليلي لالإحاطة بتفا�ضيله املختلفة.
الكرمي يويل  القراآن  اأن  اإليها:  التي تو�ضلت  النتائج  اأهم  ومن 
على  اهتمامه وحر�ضه  منطلق  املو�ضوع من  لهذا  اخلا�ضة  العناية 
حرية الإن�ضان وكرامته، واأن الإكراه يف كتاب اهلل اأنواع، منها الديني 
وال�ضيا�ضي والجتماعي الأ�رشي، واأن لالإكراه خمارج �رشعية حتدث 
الأنواع املنفية  اأن هذه  الكرمي وحددها بكل دقة، كما  القراآن  عنها 

لها عالقة ل تخفى مبقا�ضد ال�رشيعة ال�ضالمية.
الدين،  الإكراه،  خمارج  الإكراه،  اأنواع  املفتاحية:  الكلمات 

مقا�ضد ال�رشيعة

The coercion in the Holy Quran

Subject and signification

Abstract:

This research deals with the study of the coercion 
in the Holy Quran, and shows its different types, as 
well as the meanings of each type and its impact. The 
Importance of this research lies in its enquiry of one of 
the basic pillars of the principle of freedom declared in 
Islam which is forbidding compulsion .The researcher 
uses the Inductive approach to collect items of this 
research, and the Analytic one to find out various 
details.

The most important findings of the research are: 
the Holy Quran is very interested in this subject. This 
is due to the Quran’s interest in human freedom and 
dignity, and there are various kinds of coercion in 
Holy Quran; such as religious, political and social. 

Meanwhile the Quran puts forward solutions to 
get rid of these types of coercion. Besides, denying 
these types of coercion has a strong relationship with 
the purposes of Sharia.

Key words: kinds of coercion, solutions for 
coercion, religion, purposes of sharia. 

مقدمة:
من  باهلل  ونعوذ  ون�ضتغفره،  ون�ضتعينه  نحمده  هلل  احلمد  اإّن 
�رشور اأنف�ضنا ومن �ضيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�ضل له، ومن 
ي�ضلل فال هادي له، واأ�ضهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �رشيك له، واأ�ضهد 

اأن حممدا عبده ور�ضوله.

اأما بعد؛
فَينت�ضُف الإ�ضالم للنا�س، باأن َجعَل عبوديتهم هلل تقوم على 
اأ�ضا�س من احلرية مق�ضودة، حريٌة تنايف الإكراه يف جتلياته الدينية 
ه  اإنَّ احلياة،  يف  وك�ضِبِه  الإن�ضان  وفْطرَة  تتعانق  حريٌة  والدنيوية؛ 

لُيعليها حتى لتكاد تكون ركن احلياة ومادة الإن�ضانية والتكليف.
دينًيا  وجرَّمُه  النَّا�س،  واقع  يف  الإكراَه  فنفى  الُقراآن  َنَطَق 
و�ضيا�ضًيا واأ�رشًيا، واعتذر للُمْكَره يكلوؤه يف اأحايني كثرية بعفو اهلل 

ومغفرته ووا�ضع رحمته.
اآيٍة  اأول  اأمية،  ٍة وثنية  اأمَّ اأول �ضورة نزلت حتريريٌة ثورية يف 
اأن  تلبث  مل  ثم  العلق:1[،  ]�ضورة   َّ َخَلَق  الَِّذي  َك  َربِّ ِبا�ْضِم  اْقَراأْ  فيها: 
َراآُه  اأَْن    َلَيْطَغى  اْلإِْن�َساَن  اإَِنّ  الطغيان والإكراه {َكَلّ  اإىل  اأ�ضارت 
َك الرُّْجَعى  اأََراأَْيَت اَلِّذي َيْنَهى  َعْبًدا اإَِذا  َل َرِبّ ا�ْسَتْغَنى  اإَِنّ اإِ

َلّى } َّ ]�ضورة العلق: 6ــ 10[ �سَ
وهكذا فكتاب اهلل تعاىل حافل باحلديث عن هذا الأمر. ثم اإن 

الذي دعاين اإىل اختيار هذا املو�ضوع اأ�ضباب:
اأولً: ملا لهذا املو�ضوع من اأهمية قيمية اأخالقية وعملية  ♦

ال�رشعية  باملخارج  يتعلق  فيما  خا�ضة  اليوم،  امل�ضلمني  حياة  يف 
لالإكراه، والعالقة مبقا�ضد ال�رشيعة فيه.

ثانًيا: ما ح�ضل لهذا املو�ضوع من تقزمي وح�رش لكلياته؛  ♦
�ضورة اأو �ضورتني، وهما الإكراه على الدين وال�ضطرار يف احلرام، 

بينما حقيقة املو�ضوع اأو�ضع من ذلك.
املبطلني،  ♦ بع�س  على  رد  من  ذلك  على  يرتتب  ما  ثالًثا: 

ودفع لبع�س ال�ضبهات.

الدراسات السابقة:
حيوية مو�سوع الإكراه جعل الدرا�سات حوله كثرية، واإجمالً 

ميكننا اأن نق�سمها اإل ق�سمني: 
املذهبي . 1 الفقه  كتب  يف  ورد  ما  اأي  القدمية:  الدرا�سات 

ال�رشوح احلديثية، وذلك يف  التف�ضري وبع�س  املقارن وكتب  والفقه 
مباحث العبادات اأو املعامالت اأو اجلنايات ونحو ذلك.

الدرا�سات احلديثة: وهي درا�ضات تنطلق اأ�ضا�ضا من الكتب . 2
القدمية وجتمع اآراء العلماء ومذاهبهم يف مو�ضوع الإكراه من حيث 
املفهوم والأنواع وال�رشوط، والآثار على ت�رشفات املكلفني و�ضحة 

العبادات واملعامالت ونحو ذلك. 
ويفرتق بحثنا هذا مع التقائه ببع�ض مفردات هذه البحوث 

يف جهتني:
اهلل  � كتاب  من  انطالقًا  الإكراه  مو�ضوع  على  يركز  كونه 

تعاىل ولي�س من اآراء الفقهاء.
ولي�س  � الفكر  جهة  من  عموما  املو�ضوع  يبحث  كونه 

الفقه، ويعمق النظر خا�ضة فيما مل تطرقه هذه الدرا�ضات والأبحاث 
كمخارج الإكراه...

ومن اأبرز هذه الدرا�سات: 
الإكراه  �ضفية،  اأبو  لفخري  الإ�ضالمية،  ال�رشيعة  يف  الإكراه 
واأثره  الإكراه  املعيني،  �ضعود  ملحمد  ال�رشعية،  الأحكام  يف  واأثره 
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الق�ضا�س واحلدود  الإكراه واأثره يف  الت�رشفات، لعي�ضى �ضقرة،  يف 
يف  اإكراه  ل  احلالف،  �ضعد  بن  العزيز  لعبد  الإ�ضالمية،  ال�رشيعة  يف 
لطه  اليوم،  اإىل  الإ�ضالم  �ضدر  من  واملرتدين  الردة  اإ�ضكالية  الدين 
جابر العلواين، اأحكام الإكراه وتطبيقاته يف الفقه الإ�ضالمي، لتي�ضري 
اجلنائية  الأفعال  يف  املكره  اإرادة  على  واأثره  الإكراه  برمو،  حممد 
لعبد  الإ�ضالمي،  الفقه  يف  املالية  والعقود  ال�رشعية  والت�رشفات 
احل�ضيب �ضند عطية، القول املبني يف الإكراه واأثره يف الت�رشفات عند 
الأ�ضوليني، لرم�ضان حممد عيد هيتمي، اأثر الإكراه على املعامالت 

املالية درا�ضة فقهية مقارنة، لإياد عودة ...

منهج البحث وحدوده: 
ال�ضتقرائي،  املنهج  منهجني؛  على  البحث  هذا  يف  اعتمدت 
كتاب  يف  املو�ضوع  مادة  با�ضتقراء  فقمت  التحليلي،  واملنهج 
املنا�ضبة،  ال�ضياقية  معطياتها  وفق  بتحليلها  قمت  ثم  تعاىل،  اهلل 

م�ضتظهرا من كتب الّتف�ضري خا�ضة اأوجه الدللة التي تكتنفها.

خطة البحث:

وقد جعلت هذا البحث وفق اخلطة الآتية:
ملخ�س باللغتني العربية والإجنليزية ♦
مقدمة: وهي ما تقدم ـ ♦
املبحث الأول: مفهوم الإكراه وحكمه . ♦
القراآن  ♦ يف  ودللتها  الإكراه  مو�ضوعات  الثاين:  املبحث 

الكرمي
اآياته: �
اأنواع الإكراه واأمثلته ودللته يف القراآن الكرمي: �
املبحث الثالث: خمارج الإكراه . ♦
املبحث الرابع: الإكراه ومقا�ضد ال�رشيعة الإ�ضالمية . ♦
اخلامتة: ا�ضتعر�ضت فيها اأهم نتائج البحث . ♦
 قائمة بامل�ضادر واملراجع املعتمدة . ♦

املبحث األول: مفهوم اإلكراه وحكمه

والإجلاء،  واجلرب،  والق�رش،  القهر،  مبعنى  ياأتي  الإكراه  لغة: 
عك�س الطواعية والختيار وامل�ضيئة)1(.

للحب  م�ضاد  فهو  يكرهه،  �ضيء  على  الإن�ضان  حمل  فالإكراه: 
والر�ضا والختيار، وجاء يف القراآن الكرمي مقابلته باحلب اأو الطوع 
َلُكْم  ُكْرٌه  َوُهَو  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم  ُكِتَب   }ُّ دللة على �ضده، قال تعاىل: 
بُّوا �َسْيًئا َوُهَو  ْن ُتِ اأَ َلُكْم َوَع�َسى  اأَْن َتْكَرُهوا �َسْيًئا َوُهَو َخرْيٌ  َوَع�َسى 
البقرة:216[، قال  َّ ]�ضورة  َتْعَلُموَن}  َل  َواأَْنُتْم  َيْعَلُم   ُ َواللهَّ َلُكْم  �َشٌّ 
ُكْم ُكْنُتْم َقْوًما  َل ِمْنُكْم اإِنهَّ تعاىل: { ُقْل اأَْنِفُقوا َطْوًعا اأَْو َكْرًها َلْن ُيَتَقبهَّ

َفا�ِسِقنَي}َّ ]�ضورة التوبة:53[
يفعله  لفعل  ا�ضم  الإكراه   « فقال:  ال�رشخ�ضي  عرفه  ا�سطلًحا: 

املرء بغريه، فينتفي به ر�ضاه، اأو يف�ضد به اختياره«)2(.
عن  ت�ضيق  �ضيء  بفعل  ذلك  يكون  »واإمنا  عا�ضور:  ابن  قال 

حتمله طاقة الإن�ضان، من اإيالم بالغ، اأو �ضجن اأو قيد اأو نحوه«)3(.

والإكراه على هذا يت�سمن اأمورا:
وجود موؤثر خارجّي ي�ضطر املرء اإىل ت�رشٍف ما. �
قوة ذلك املوؤثر بحيث يتحقق معنى الإكراه به. �
ف�ضاُد اختيار العبد وانتفاء ر�ضاه مبا اأكره عليه. �

على  ويق�ضي  الب�رشية،  الطبيعة  ي�ضاد  اإذن  فالإكراه 
الّت�رشفات الناجتة عنه بالف�ضاد، ومن ثّم اأبطله الإ�ضالم وحرمه يف 

كل امل�ضتويات العتقادية والّت�رشيعية.

املبحث الثاني: موضوعات اإلكراه ودالالتها ف القرآن الكريم

1. آياته:
�ست،  الكرمي  القراآن  يف  بلفظه  الإكراه  ذكرت  التي  الآيات 

جنعلها كما ياأتي بح�سب ترتيبها يف امل�سحف:
َيْكُفْر . 1 َفَمْن  اْلَغيِّ  ِمَن  الرُّ�ْسُد   َ َتَبنيهَّ َقْد  الدِّيِن  اإِْكَراَه يِف  {َل 

ِ َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َل اْنِف�َساَم َلَها  اُغوِت َوُيوؤِْمْن ِباللهَّ ِبالطهَّ
ُ �َسِميٌع َعِليٌمَّ}]�ضورة البقرة:256[ َواللهَّ

اأَْن َتِرُثوا النِّ�َساَء َكْرًها . 2 ِذيَن اآَمُنوا َل َيِحلُّ َلُكْم  َها الهَّ اأَيُّ {َيا 
ِبَفاِح�َسٍة  َياأِْتنَي  اأَْن  اإِلهَّ  اآَتْيُتُموُهنهَّ  ِبَبْع�ِض َما  ِلَتْذَهُبوا  َوَل َتْع�ُسلُوُهنهَّ 
َتْكَرُهوا  اأَْن  َفَع�َسى  َكِرْهُتُموُهنهَّ  َفاإِْن  ِبامْلَْعرُوِف  َوَعا�ِشُوُهنهَّ  َنٍة  ُمَبيِّ

�َسْيًئا َوَيْجَعَل اللهَُّ ِفيِه َخرْيًا َكِثريًاهَّ }]�ضورة الن�ضاء:19[
اأََفاأَْنَت . 3 َك َلآَمَن َمْن يِف اْلأَْر�ِض ُكلُُّهْم َجِميًعا  {َوَلْو �َساَء َربُّ

ُتْكِرُه النهَّا�َض َحتهَّى َيُكوُنوا ُموؤِْمِننَيَّ} ]�ضورة يون�س:99[
{َمْن َكَفَر ِباللهَِّ ِمْن َبْعِد اإِمَياِنِه اإِلهَّ َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ . 4

ْدًرا َفَعَلْيِهْم َغ�َسٌب ِمَن اللهَِّ َوَلُهْم  ِباْلإِمَياِن َوَلِكْن َمْن �َشََح ِباْلُكْفِر �سَ
َعَذاٌب َعِظيٌم هَّ } ]�ضورة النحل:106[

َنا ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوَما اأَْكَرْهَتَنا َعَلْيِه ِمَن . 5 {اإِنهَّا اآَمنهَّا ِبَربِّ
ْحِر َواللهَُّ َخرْيٌ َواأَْبَقى}َّ ]�ضورة طه:73[ ال�سِّ

{َوْلَي�ْسَتْعِفِف الهَِّذيَن َل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتهَّى ُيْغِنَيُهُم اللهَُّ ِمْن . 6
اُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم اإِْن َعِلْمُتْم  َف�ْسِلِه َوالهَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِمهَّا َمَلَكْت اأَمْيَ
ِفيِهْم َخرْيًا َواآُتوُهْم ِمْن َماِل اللهَِّ الهَِّذي اآَتاُكْم َوَل ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى 
ُيْكِرْهُهنهَّ  َوَمْن  ْنَيا  َياِة الدُّ احْلَ ِلَتْبَتُغوا َعَر�َض  ًنا  �سُّ اأََرْدَن َتَ اإِْن  اْلِبَغاِء 

َفاإِنهَّ اللهََّ ِمْن َبْعِد اإِْكَراِهِهنهَّ َغُفوٌر َرِحيٌم }َّ ]�ضورة النور:33[
لكن الإكراه بغري لفظه كثري يف القراآن الكرمي، فمن ذلك:

َوالدهََّم  ♦ امْلَْيَتَة  َعَلْيُكُم  َحرهََّم  تعاىل:{اإِنهََّا  قال  ال�سطرار: 
ُطرهَّ َغرْيَ َباٍغ َوَل َعاٍد َفَل  ْنِزيِر َوَما اأُِهلهَّ ِبِه ِلَغرْيِ اللهَِّ َفَمِن ا�سْ َم اخْلِ َوحَلْ

اإِْثَم َعَلْيِه اإِنهَّ اللهََّ َغُفوٌر َرِحيٌمهَّ}]�ضورة البقرة:173[
اأََجَلُهنهَّ  ♦ َفَبَلْغَن  النِّ�َساَء  َطلهَّْقُتُم  {َواإَِذا  تعاىل:  قال  الع�سل: 

ْوا َبْيَنُهْم ِبامْلَْعرُوِف َذِلَك  َفَل َتْع�ُسلُوُهنهَّ اأَْن َيْنِكْحَن اأَْزَواَجُهنهَّ اإَِذا َتَرا�سَ
َلُكْم  اأَْزَكى  َذِلُكْم  اْلآِخِر  َواْلَيْوِم  ِباللهَِّ  ُيوؤِْمُن  ِمْنُكْم  َكاَن  َمْن  ِبِه  ُيوَعُظ 

َواأَْطَهرُ َواللهَُّ َيْعَلُم َواأَْنُتْم َل َتْعَلُموَنهَّ } ]�ضورة البقرة:232[
َفَذِلُكنهَّ  ♦ َقاَلْت   } تعاىل:  قال  وال�سغار:  بال�سجن  التهديد 

ُتنهَِّني ِفيِه َوَلَقْد َراَوْدُتُه َعْن َنْف�ِسِه َفا�ْسَتْع�َسَم َوَلِئْن َلْ َيْفَعْل َما  الهَِّذي مُلْ
اآُمرُُه َلُي�ْسَجَنهَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن ال�سهَّاِغِريَنهَّ } ]�ضورة يو�ضف:32[

غ�سب ال�سيء: قال تعاىل: { اأَمهَّا ال�سهَِّفيَنُة َفَكاَنْت مِلَ�َساِكنَي  ♦
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ُكلهَّ  َياأُْخُذ  َمِلٌك  َوَراَءُهْم  َوَكاَن  اأَِعيَبَها  اأَْن  َفاأََرْدُت  اْلَبْحِر  يِف  َيْعَملُوَن 
�َسِفيَنٍة َغ�ْسًبا } ]�ضورة الكهف:79[

اأُْخِرُجوا  ♦ الإخراج من الديار والأموال: قال تعاىل: {الهَِّذيَن 
َدْفُع اللهَِّ النهَّا�َض  َوَلْوَل  َنا اللهَُّ  َربُّ َيُقوُلوا  اأَْن  اإِلهَّ  ِبَغرْيِ َحقٍّ  ِدَياِرِهْم  ِمْن 
َلَواٌت َوَم�َساِجُد ُيْذَكرُ ِفيَها  َواِمُع َوِبَيٌع َو�سَ َبْع�َسُهْم ِبَبْع�ٍض َلُهدَِّمْت �سَ
ا�ْسُم اللهَِّ َكِثريًا َوَلَيْن�ُشَنهَّ اللهَُّ َمْن َيْن�ُشُُه اإِنهَّ اللهََّ َلَقِويٌّ َعِزيزٌهَّ } ]�ضورة 

احلج:40[
اْلأَْر�ِض  ♦ يِف  َعَل  ِفْرَعْوَن  {اإِنهَّ  تعاىل:  قال  ال�ست�سعاف: 

ُح اأَْبَناَءُهْم َوَي�ْسَتْحِيي  َوَجَعَل اأَْهَلَها �ِسَيًعا َي�ْسَت�ْسِعُف َطاِئَفًة ِمْنُهْم ُيَذبِّ
ِن�َساَءُهْم اإِنهَُّه َكاَن ِمَن امْلُْف�ِسِديَن }َّ ]�ضورة الق�ض�س:4[

2. أنواع اإلكراه وأمثلته ودالالته ف القرآن الكريم:
بالتاأمل يف الآيات امل�سوقة يف الإكراه بلفظه اأو مبعناه يف 
كتاب الل تعال، ميكن اأن ن�سل اإل اأن الإكراه درجات واأنواع، تختلف 

بح�سب املو�سوع؛ فمنها:
اأوًل: الإكراه ال�سيا�سي ●

اأي اإكراه ال�ضلطة احلاكمة بع�س رعاياها على فعل معني، اأو 
التهديد والوعيد باإيقاع عقوبة حالة عدم المتثال. 

مذهب  وهو  اإكراه،  ال�ضلطان  دعوة  جمرد  اأن  بع�ضهم  وذهب 
اإل مع اخلوف، فحيُثما وجد ُحِكم  اإكراه  فيه �ضعف ل يخفى، » فال 

بالإكراه واإل فال «)4(.
الأمثلة من القراآن الكرمي:

املثال الأول:
�ضحرة فرعون: قال تعاىل: {َقاَل اآَمْنُتْم َلُه َقْبَل اأَْن اآَذَن َلُكْم اإِنهَُّه 
ِخَلٍف  ِمْن  َواأَْرُجَلُكْم  اأَْيِدَيُكْم  َعنهَّ  َفَلأَُقطِّ ْحَر  ال�سِّ َعلهََّمُكُم  الهَِّذي  َلَكِبريُُكُم 
َنا اأَ�َسدُّ َعَذاًبا َواأَْبَقى َقاُلوا َلْن  لَِّبنهَُّكْم يِف ُجُذوِع النهَّْخِل َوَلَتْعَلُمنهَّ اأَيُّ َوَلأُ�سَ
َناِت َوالهَِّذي َفَطَرَنا َفاْق�ِض َما اأَْنَت َقا�ٍض  ُنوؤِْثَرَك َعَلى َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّ
َنا ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوَما  ْنَيا اإِنهَّا اآَمنهَّا ِبَربِّ َياَة الدُّ ي َهِذِه احْلَ اإِنهََّا َتْق�سِ

ْحِر َواللهَُّ َخرْيٌ َواأَْبَقى}َّ ]�ضورة طه: 71ـ73[ اأَْكَرْهَتَنا َعَلْيِه ِمَن ال�سِّ
فقد ذهب املف�شون اإل اأن الإكراه املعرب عنه يف هذه الآيات، 

متعلقه اأمران:
عليه . 1 مو�ضى  معجزات  يف  ظهر  الذي  ال�ضيا�ضي:  الطاريء 

فحمل  اأكرث،  ل  �ضاحر  مناورة  مبنطق  له  فرعون  وتف�ضري  ال�ضالم، 
هوؤلء ق�رشا على معار�ضة مو�ضى يف معجزاته، وجمعهم من خمتلف 

املدائن لأجل ذلك، فذكروا الإكراه بهذا العتبار.
داخل . 2 روؤية  لفرعون،  فكان  ال�ضيا�ضي:  املنهجي  املتعلق 

مملكته تق�ضي باأخذ بع�س الولدان واإجبارهم على تعلم ال�ضحر، فال 
يبعد اأن يكون هوؤلء قد تعلموه بطريق اجلرب، فذكروا الإكراه كما يف 

الآية بهذا العتبار)5(.
يتبناها  التي  ال�ضمولية  ال�ضيا�ضة  الأمرين هم يف خدمة  ويف 
اخلدمة  لهذه  ت�ضخريهم  ذلك  يوؤكد  ومما  اإكراهه،  وحتت  فرعون، 
بالقوة وامتهان كرامتهم بال اأجر، فقالوا:{اإِنهَّ َلَنا لأَْجراً اإِن ُكنهَّا َنْحُن 

الغالبني}.
َعَلْيِه  اأَْكَرْهَتَنا  اهلل-: »{َوَماآ  – رحمه  ال�ّضعراوي  الإمام  قال 
ُم�سخهَّرين، بدليل قولهم:  اأي�ساً  ِمَن ال�سحر}، فكانوا مكرهني، كانوا 

{اإِنهَّ َلَنا لأَْجراً اإِن ُكنهَّا َنْحُن الغالبني}، كاأنهم كانوا ل ياأخذون على 
اأجراً، فهي  اأجراً، فلما كانت هذه املهمة �ضعبة طلبوا عليها  ال�ّضحر 
معركة تتوقف عليها مكانته بني قومه، اأما ممار�ضتهم لل�ضحر اإرهابًا 
فرعون،  والتمرد على  اخلروج  نف�ضه  له  ُت�ضوِّل  للنا�س وتخويفًا ملن 

ْون عليه اأجراً. فكان �ُضْخرة، ل يتقا�ضَ
لذلك مل يعار�س فرعون �ضحرته يف طلبهم، بل زادهم منحة 
الفرعونية،  �ضدنة  تكونون  ف�ضوف  املقربني}،  ملن  {واإنكم  اأخرى 
يريد اأْن ي�ضحن ِهَممهم، وي�ضحَذ عزائمهم، حتى ل يدخروا ُو�ْضعًا يف 

َفنِّ ال�ضحر يف هذه املعركة«)6(.
ولكن الآيات اأي�ضا تتحدث عن وعيد فرعون وتهديده لهم بعد 
القطع وال�ضلب والعذاب،  اأن يوقعه بهم من  اإميانهم، وِذكر ما يريد 

ب�ضبب ما حلقه من حرج انهزامهم ثم اإعالن اإ�ضالمهم.
به  يح�ضل  مما  الظامل  احلاكم  من  املجرد  والوعيد  والتهديد 
من  ومبحل  فرعون  من  كان  اإذا  فكيف  الإكراه،  به  ويقع  ال�ضطرار 

احلرج عليه ظاهر ؟
املثال الثاين:

َفَكاَنْت  ال�سهَِّفيَنُة  تعاىل:{اأَمهَّا  قال  امل�ضاكني:  �ضفينة  غ�ضب 
َمِلٌك  َوَراَءُهْم  َوَكاَن  اأَِعيَبَها  اأَْن  َفاأََرْدُت  اْلَبْحِر  يِف  َيْعَملُوَن  مِلَ�َساِكنَي 

َياأُْخُذ ُكلهَّ �َسِفيَنٍة َغ�ْسًبا َّ} ]�ضورة الكهف:79[
والغ�ضب يت�ضمن الإكراه، فهو »اِل�ْضِتياَلُء َعَلى َمال اْلَغرْيِ َقْهًرا 

.)7(» ِبَغرْيِ َحقٍّ
بذوات  ابتداء  يتعلق  لكنه  الأموال،  على  �ضيا�ضي  اإكراه  وهذا 
هوؤلء امل�ضاكني، ولي�س املال يف حد ذاته، فكانوا و�ضيلة الإكراه اإىل 

املق�ضود باإخبار عدل متحقق. 
ي�ضلب  لأنه  ال�ضورة ملجيء،  الإكراه يف هذه  اأن  والذي يظهر 

الر�ضا والختيار)8(، ويت�ضمن اإتالف املال كله.
ومق�ضد الواقعة اأنه يجوز فراًرا من مبا�رشة الإكراه، التحايل 
الآلة مبا هو  اأو  اأذاه، ول يف�ضد منفعة املال،   على املكره مبا يبعد 
منا�ضب، ولذلك مل يدلهم – على �ضبيل احليلة – تغيري م�ضلكهم، اإذ راآه 
ل ينفع، و�رشح به فقال: ُّ َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َّ، ويعني بذلك اإحاطته 
بهم، وقدرته عليهم، فكان املخرج الوحيد ما دلهم عليه، وفعله من 

خرق ال�ضفينة.
املثال الثالث:

التهديد بال�ضجن وال�ضغار يف ق�ضة يو�ضف. قال تعاىل:{َقاَلْت 
ُتنهَِّني ِفيِه َوَلَقْد َراَوْدُتُه َعْن َنْف�ِسِه َفا�ْسَتْع�َسَم َوَلِئْن َلْ  َفَذِلُكنهَّ الهَِّذي مُلْ
َيْفَعْل َما اآُمرُُه َلُي�ْسَجَنهَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن ال�سهَّاِغِريَن}َّ ]�ضورة يو�ضف:32[

وهذه �ضورة اإكراه �ضيا�ضي، من امراأة العزيز. 
ت�رشيحا  مراودته  على  م�ضممة  تزل  »ومل  عا�ضور:  ابن  قال 
اأمرها،  يع�ضي  ل  واأن  بعظمتها،  وا�ضت�ضماخا  اإياه،  حبها  بفرط 
منه  مب�ضمع  ذلك  قالت  وقد  التوكيد،  بنوين  �ضجنه  ح�ضول  فاأكدت 

اإرهابا له«)9(.
بالعذاب،  التوعد  اأو  بال�ضجن  التهديد  يف  العلماء  اختلف  وقد 
الإكراه ل يكون  اأم ل ؟ والراجح اعتباره، »لأن  الإكراه  هل يعد من 
غالبًا اإل بالوعيد بالتعذيب اأو بالقتل اأو ال�رشب اأو بغري ذلك، اأما ما 
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اإلْكـراه ُِفي الُقرآِن الَكِرمي موضوٌع، وِدالَلة
أ. عمــر بن صالح ْكِنيـَـش
أ. د. مختار نصيرة

م�ضى من العقوبة فاإنه ل يندفع بفعل ما اأكره عليه، ول يخ�ضى منه 
�ضيئًا بعد وقوعه، اإمنا اخل�ضية واخلوف مما يهدد به، فاإذا وقع الفعل 
باإتيان  اإذن  يندفع  فالذي  اخل�ضية وذهب اخلوف،  انتهت  به  املهدد 
الفعل املكره عليه هو ما يتوعد به من العقوبة اأو التعذيب ولي�س ما 

وقع فعاًل«)10(.
اأرادت بالوعيد، ول حتقق ما  واإن مل حتقق ما  العزيز  وامراأة 
ال�ضجن  دخل   - ال�ضالم  عليه   - يو�ضف  اأن  اإل  حينه؛  يف  به  هددت 
ب�ضبب من ذلك، راأوا »اأن الأ�ضلح حب�ضه حتى ي�ضقط عن األ�ضنة النا�س 

ذكر هذا احلديث، وحتى تقل الف�ضيحة«)11(.
للتاأثري، فال تزال - وهو  اأدعى  ولكن من جهتها هي، �ضجنه 
والرتهيب  بالرتغيب  وتردده  عليه،  وترتدد  له،  تكيد   - �ضجني 
ملرادها، بخالف ما لو تهددته بالقتل، فيفوت مرادها بوفاته. ولذلك 
ْجُن اأََحبُّ اإَِلهَّ ِمهَّا َيْدُعوَنِني  فاإنه - عليه ال�ضالم- ملا قال: {َربِّ ال�سِّ
ُكْن  َواأَ اإَِلْيِهنهَّ  ُب  اأَ�سْ اإَِلْيِه}َّ، اأردفه بقوله: ُّ {َواإِلهَّ َت�ْشِْف َعنِّي َكْيَدُهنهَّ 
اِهِلنَيهَّ}، ومع ذلك فالذي يظهر اأن هذا الإكراه اإكراه ناق�س  ِمَن اْلَ
عليه  يو�ضف  اختار  فقد  الختيار،  دون  الر�ضا  ي�ضلب  ملجيء،  غري 
ال�ضالم ههنا »ال�ّضجن مع ما فيه من الأمل وال�ّضدة و�ضيق النف�س«)12(. 

ثانًيا: الإكراه الأ�شي – الجتماعي ●
املثال الأول:

ُتْكِرُهوا  {َوَل  تعاىل:  قوله  يف  الوارد  البغاء  على  الإكراه   
ْنَيا  َياِة الدُّ ِلَتْبَتُغوا َعَر�َض احْلَ ًنا  �سُّ اأََرْدَن َتَ اإِْن  َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء 
َرِحيٌمهَّ}]�ضورة  َغُفوٌر  اإِْكَراِهِهنهَّ  َبْعِد  ِمْن  اللهََّ  َفاإِنهَّ  ُيْكِرْهُهنهَّ  َوَمْن 

النور:33[
فمن الوا�ضح اأنه اإكراه اجتماعي اأ�رشي، لأن الآية: »انتقال اإىل 
اأثر يف  ت�رشيع من �ضوؤون املعامالت بني الرجال والن�ضاء التي لها 

الأن�ضاب ومن �ضوؤون حقوق املوايل والعبيد«)13(.
ح�ضل  متى  يح�ضل  اإمنا  »الإكراه  الرازي:  الدين  فخر  قال 
فال  اخلوف  من  بالي�ضري  فاأما  ؛  النف�س  تلف  يقت�ضي  مبا  التخويف 
ت�ضري مكرهة، فحال الإكراه على الزنا كحال الإكراه على كلمة الكفر، 

والّن�س واإن كان خمت�ضا بالإماء اإل اأن حال احلرائر كذلك«)14(.
وقد ذكر املف�رشون والأ�ضوليون اأن ال�رشط والتعليل يف الآية 
اإرادة  اإل عند  الإكراه ل يكون  الغالب يف  الغالب، لأن  خرجا خمرج 
التح�ضن، فال يلزم منه جواز الإكراه عند عدم اإرادة التح�ضن، وهذا 

الوجه اأقوى الوجوه.
فعر�س  كال�رشط؛  الغالب  خمرج  خرج  النهي،  تعليل  وكذلك 
الدنيا غالبا هو الذي كان يحملهم على اإكراه الإماء على البغاء)15(.

الآية  ظاهر  اأن  نزاع  »ل  قال:  بديع،  جواب  الّرازي  وللفخر 
يقت�ضي جواز الإكراه على الزنا عند عدم اإرادة التح�ضن،  ولكنه ف�ضد 
ذلك لمتناعه يف نف�ضه، لأنه متى مل توجد اإرادة التح�ضن يف حقها 
مل تكن كارهة للزنا، وحال كونها غري كارهة للزنا ميتنع اإكراهها 

على الزنا فامتنع ذلك لمتناعه يف نف�ضه وذاته«)16(
)لتبتغوا عر�س احلياة  والتعليل  اأردن حت�ضنا(،  )اإن  وال�رشط 

الدنيا( ذكرا لزيادة التب�ضيع)17(.
اأي اأّن له »فائدة اأقوى من فائدة نفي احلكم عند انتفائه، وتلك 
الفائدة هي التقبيح والت�ضنيع على هوؤلء الذين يكرهون الإماء على 

الزنا، ويحملونهن عليه، مع اأن الإماء اأنف�ضهن ل رغبة لهن فيه«)18(.
اهلل  عفو  �رشيح  على  ا�ضتملت  الإكراه،  الآية  ا�ضتملت  وكما 
ومغفرته للمكرهات، وعذرهّن لأجل الإكراه، وعّر�ضت بالوعيد للذين 

يكرهونهن على البغاء)19(.
قال الّرازي: »فاإن اهلل غفوٌر رحيم بهن، لأن الإكراه اأزال الإثم 
فيما  له  عذر  فال  املكره  اأما  للمكرهة،  عذٌر  الإكراه  لأن  والعقوبة، 

فعل«)20(.
املثال الثاين:

وراثة الّن�ضاء كرًها وع�ضلهّن: {قال تعاىل َيا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا 
ِبَبْع�ِس  ِلَتْذَهُبوا  ُلوُهنَّ  َتْع�ضُ َوَل  َكْرًها  النِّ�َضاَء  َتِرُثوا  اأَْن  َلُكْم  َيِحلُّ  َل 
ْعُروِف  ِبامْلَ وُهنَّ  َوَعا�رِشُ ُمَبيَِّنٍة  ِبَفاِح�َضٍة  َياأِْتنَي  اأَْن  اإِلَّ  اآَتْيُتُموُهنَّ  َما 
ا  َخرْيً ِفيِه  اهللَُّ  َوَيْجَعَل  �َضْيًئا  َتْكَرُهوا  اأَْن  َفَع�َضى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َفاإِْن 

َكِثرًيا}َّ]�ضورة الن�ضاء:19[
ا�ضتئناف  »الآية  عا�ضور:  ابن  قال  الأ�رشة،  داخل  اإكراه  فهذا 
ال�ضورة لبيانها، وهي مل  التي كان �ضياق  الن�ضاء  اأحكام  ت�رشيع يف 

تزل اآيها مبينة لأحكامها تاأ�ضي�ضا وا�ضتطرادا، وبدءا وعوًدا«)21(. 
و�ضورة هذا الإكراه كما روى البخاري عن ابن عبا�س ر�ضي 
: »كانوا اإذا مات الرجل كان اأولياوؤه اأحق بامراأته، اإن �ضاء  اهلل عنهماـ 
بع�ضهم تزوجها واإن �ضاوؤوا زوجوها، واإن �ضاءوا مل يزوجوها فهم 

اأحق بها من اأهلها، فنزلت هذه الآية يف ذلك«)22(.
عليها  متالوؤوا  التي  عوائدهم  يف  اجلاهلية  اأهل  كان  وقد 
ميار�ضون هذا الإكراه، بحيث لو اأرادت املراأة املحيد عنها لأ�ضبحت 

�ُضّبة، ومل جتد من ين�رشها)23(.
كما كانوا ميار�ضون الع�ضل ب�ضور خمتلفة، والع�ضل يف اللغة: 
ا�ضتد، وداء ُع�ضال: �ضديد،  الأمر:  املنع واحلب�س والت�ضييق، واأع�ضل 

واملع�ضالت: ال�ّضدائد)24(. 
ِحيٌح  �ضَ َواِحٌد  ٌل  اأَ�ضْ َوالالَُّم  َوال�ضَّاُد  »اْلَعنْيُ  فار�س:  ابن  قال 
َوَع�ضَّْلُتَها  اًل،  َع�ضْ ْراأََة  امْلَ ْلُت  َوَع�ضَ اْلأَْمِر...  يِف  َواْلِتَواٍء  �ِضدٍَّة  َعَلى  َيُدلُّ 
ُلوُهنَّ  ياًل، اإَِذا َمَنْعَتَها ِمَن التََّزوُِّج ُظْلًما. َقاَل اهللَُّ َتَعاىَل: ُّ َفاَل َتْع�ضُ َتْع�ضِ

ِب�ُضوُهنَّ«)25(. اأَْن َيْنِكْحَن اأَْزَواَجُهنَّ َّ ]البقرة:232[، اأَْي حَتْ
فعلى هذا فالع�ضل للن�ضاء يت�ضمن معنى الإكراه لهن.

عن  النهي  على  الع�ضل  عن  النهي  »عطف  عا�ضور:  ابن  قال 
اأن متعلقه �ضوء  اإرث الن�ضاء َكرًها ملنا�ضبة التماثل يف الإكراه ويف 

معاملة املراأة، ويف اأن الع�ضل لأجل اأخذ مال منهن«)26(.
ثالثا: الإكراه الديني ●

جنعله  اأن  وميكننا  تعال،  الل  كتاب  يف  ذكرا  الأكرث  وهو 
ق�سمني:
الق�سم الأول: ما ورد يف الوقائع والق�ض�س. �
والق�سم الثاين: ما ورد يف الّنهي عنه ب�ضفة عامة. �

فمن الق�سم الأول لنا اأمثلة: 
املثال الأول:

اْلرُبُوِج  َذاِت  {َوال�سهََّماِء  تعاىل:  قال  الأخدود.  اأ�ضحاب  ة  ق�ضّ
َحاُب اْلأُْخُدوِد  )1( َواْلَيْوِم امْلَْوُعوِد )2( َو�َساِهٍد َوَم�ْسُهوٍد )3( ُقِتَل اأَ�سْ
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َعَلىَما  َوُهْم   )6( ُقُعوٌد  َعَلْيَها  ُهْم  اإِْذ   )5( اْلَوُقوِد  َذاِت  النهَّاِر   )4(
ِباللهَِّ  ُيوؤِْمُنوا  اأَن  اإِلهَّ  ِمْنُهْم  َنَقُموا  َوَما   )7( �ُسُهوٌد  ِبامْلُوؤِْمِننَي  َيْفَعلُوَن 

ِميِد )8(} ]الربوج:1 - 8[  اْلَعِزيِز احْلَ
وهذه الق�ضة ت�ضور لنا الإكراه لأجل ترك الديانة، قال الفخر 
روايات  الأخدود  اأ�ضحاب  ق�ضة  يف  ذكروا  القّفال:  الرازي:»قال 
خمتلفة ولي�س يف �ضيء منها ما ي�ضح اإل اأنها متفقة يف اأنهم قوم من 
املوؤمنني خالفوا قومهم اأو ملكا كافرا، كان حاكًما عليهم فاألقاهم 
يف اأخدود وحفر لهم، ثم قال: واأظّن اأن تلك الواقعة كانت م�ضهورة 
على  لهم  تنبيها  ر�ضوله  لأ�ضحاب  ذلك  تعاىل  اهلل  فذكر  قري�س  عند 
كان  فقد  فيه،  املكاره  واحتمال  دينهم  على  ال�ضَّرب  من  يلزمهم  ما 
ا�ضتهرت به الأخبار  م�رشكو قري�س يوؤذون املوؤمنني على ح�ضب ما 

من مبالغتهم يف اإيذاء عّمار وبالل«)27(.
وهذا النوع من الإكراه فيما هو ظاهر كان التهديد فيه بالقتل 
خيارا وحيدا، ل بال�ضجن اأو الإخراج، وقد نفذ فيهم بالفعل، مما يدل 

على اأنه اإكراه تام ملجيء.
�ضوى  لهوؤلء  ذنب  من  ما  اأنه  لنا  ي�ضور  كما  الكرمي  والقراآن 
الإميان باهلل تعاىل، وهو حقهم الطبيعي يف اأدنى جتلياته، يوقفنا 
احلرق  وا�ضتعمالهم  الطغاة  هوؤلء  فجور  من  ال�ضنيع  مقابله  على 
حقدهم  يوجهون  فهم  قطب  �ضيد  وبراأي  احلق.  هذا  منع  �ضبيل  يف 
عليها،  هم  التي  ال�ضفة  لتلك  بل  الأ�ضخا�س،  لذوات  ل  وانتقامهم 

لالإميان ذاته)28(.
مكية-وهذه  ال�ضورة-وهي  هذه  من  املق�ضود  بع�س  ولكن 
الإكراه  على  بالإميان  التعايل  لزوم  اإىل  الإ�ضارة  بذاتها؛  الق�ضة 

والفتنة.
قال الفخر الرازي: » ق�ضة اأ�ضحاب الأخدود ول �ضيما هذه الآية 
تدل على اأن املكره على الكفر بالإهالك العظيم الأوىل له اأن ي�ضرب 

على ما ُخوِّف منه، واأن اإظهار كلمة الكفر كالّرخ�ضة يف ذلك«)29(.
املثال الثاين:

ة اأ�ضحاب الكهف. قال تعاىل:{اإِنهَُّهْم اإِْن َيْظَهرُوا َعَلْيُكْم  يف ق�ضّ
]�ضورة   {َّ اأََبًدا  اإًِذا  ُتْفِلُحوا  َوَلْن  ِملهَِّتِهْم  يِف  ُيِعيُدوُكْم  اأَْو  َيْرُجُموُكْم 

الكهف:20[
الرجم  بني  مرتدد  باأنه  الإكراه  م�ضهد  لنا  ت�ضور  الآية  وهذه 
وا�ضرتدادهم اإىل امللة الأوىل، فكان ا�ضتنقاذ حياتهم بهذه احليثية، 
ومق�ضوده  مرّبرا،  الكهف  يف  النعزال  بهذا  ديانتهم  وا�ضتنقاذ 
اأراد اهلل من ظهور الإميان وزوال دولة الكفر والإكراه  الآخر هو ما 

والطغيان، والدللة على البعث وال�ضاعة. 
ويتحدث الفخر الرازي يف تف�ضريه عن اأن الكفر ل ي�رشهم اأن 
لو اأكرهوا عليه، وهذا معلوم من دين الإ�ضالم، فما وجه قولهم: )َوَلْن 
امللة  تلك  واأظهروا  بالإكراه،  ردوا  لو  اأن  وجوابه  ؟  اأََبًدا(  اإًِذا  ُتْفِلُحوا 
الفا�ضدة ُمددا، فرمبا متيل قلوبهم اإىل ذلك الكفر، وي�ضريون كذلك يف 

نف�س الأمر ولن يفلحوا اإذا اأبدا)30(.
 فالآية ت�ضيف بعدا اآخر يف م�ضاألة اخلروج من الإكراه، وهو 

عدم التعر�س له والعتزال واخلروج من البلد والفرار بالدين. 
والق�سم الثاين:

ما ورد يف النهي عنه ب�سفة عامة، وفيه اأمثلة:

املثال الأول: 
َك َلآَمَن َمْن يِف اْلأَْر�ِض ُكلُُّهْم َجِميًعا  قوله تعاىل: {َوَلْو �َساَء َربُّ

ِمِننَي }]�ضورة يون�س:99[ ْنَت ُتْكِرُه النهَّا�َض َحتهَّى َيُكوُنوا ُموؤْ اأََفاأَ
اْلَغيِّ  ِمَن  الرُّ�ْسُد  َتَبنيهََّ  َقْد  الدِّيِن  يِف  اإِْكَراَه  تعاىل: {َل  وقال 
َفَمْن َيْكُفْر ِبالطهَّاُغوِت َوُيوؤِْمْن ِباللهَِّ َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َل 

اْنِف�َساَم َلَها َواللهَُّ �َسِميٌع َعِليٌم َّ} ]�ضورة البقرة:256[
ذهب بع�س املف�رشين اإىل اأن الإكراه على الدين ل �ضيء فيه، 
يحبون  النا�س  اأكرث  لأن  »وذلك  والعقول،  ال�رشائع  يف  ي�ضتنكر  ول 
تورد  التي  الدلئل  يف  يتاأملون  ول  والعادة،  الإلف  ب�ضبب  اأديانهم 
بالقتل  بالتخويف  الدين  يف  الدخول  على  ]املرء[  اأكره  فاإذا  عليهم 
دخل فيه، ثم ل يزال ي�ضعف ما يف قلبه من حب الدين الباطل،  ول 
اإىل  الباطل  من  ينتقل  اأن  اإىل  احلق  الدين  قلبه حب  يقوى يف  يزال 
احلق، ومن ا�ضتحقاق العذاب الدائم اإىل ا�ضتحقاق الثواب الدائم«)31(.

ويرى ال�ضيخ ر�ضيد ر�ضا تبعا ملحمد عبده، اأن القول بذلك فيه 
م�ضادمة لن�ضو�س القراآن الكرمي، والثابت من �ضريته �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم، فالإكراه على الدين منفي يف الإ�ضالم بن�س القراآن، وحروب 
دفاع،  حرب  بل  اإكراه  حرب  تكن  مل  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
َوَكْيَف ُيَحاِوُل اْلإِْكَراَه َواهلُل َتَعاىَل َيُقوُل َلُه: اأََفاأَْنَت ُتْكِرُه النَّا�َس َحتَّى 

َيُكوُنوا ُموؤِْمِننَي )32(.
الإكراه  نفي  مذهب  الل�  ال�سعراوي�رحمه  ال�سيخ  ويتحقق 

على اأ�سل الّدين مبجموعة من احلجج:
الدين  � مطلوبات  اأن  فريى  بالقلب:  متعلق  الدين  الأول: 

فهناك  العني،  عليها  تقع  التي  فقط  الّظاهرة  املطلوبات  هي  لي�ضت 
ُتكِره  اأن  اأت�ضتطيع  اأكرهت قالبًا  اإنك  َفَهْب  اأخرى م�ضترتة،  مطلوبات 
قلبًا ؟ واحلق �ضبحانه وتعاىل يريد قلوبًا ل قوالب، وهكذا ل ي�ضلح 

الإكراه يف ق�ضية الدين. 
الثانية: اإر�ضال الر�ضل: فالدين اإمنا يكون بالختيار واحلب  �

ولي�س القهر، ولو اأراد اهلل قهر النا�س واإكراههم ملا اأر�ضل الر�ضل اإليهم.
ياأخذون  � امل�ضلمون  كان  فلقد  اجلزية:  ت�رشيع  الثالثة: 

دينهم،  على  بقوا  اأنا�ضًا  هناك  اأن  اأي  املفتوحة،  البالد  من  اجلزية 
الإ�ضالم  اأن  دليل على  فهذا  دينهم  باقون على  اأنا�س  ومادام هناك 

مل ُيكره اأحداً)33(.
ولكن هل هناك من اإكراه داخل منظومة الدين، مبعنى هل  ◄

ميكن احلديث عن اإكراه اإيجابي �شوري ؟
حرية  وفر�س  الظلم،  من  النا�س  منع  هو  الإكراه  كان  اإذا 
القوى  تلك  اأمام  ويقف  ذلك،  يقرر  فالإ�ضالم  الدين،  يف  الختيار 

الظاملة وت�ضلطها، ثم يرتك النا�س يعتنقون ما ي�ضاوؤون)34(. 
واإذا كان الإكراه هو حتمل امل�ضوؤولية الدينية، وتنفيذ مطلوبات 
بني  فرق  وهناك  ذلك،  تتناول  ل  فالآية  احلر،  الختيار  بعد  الدين، 
القهر على اأ�ضل الدين اأو الق�ضية العقدية الأوىل )م�ضاألة اعرتافك اأنك 

م�ضلم( والقهر على مطلوب الدين )الإكراه على الّتدين()35(. 
قال ابن عا�ضور: »اإنَّ لل�رشيعة حقوًقا على اأتباعها تقيد حرية 
اأو يف امل�ضتقبل،  الحهم يف احلال  ت�رشفاتهم بقدرها، وذلك يف �ضَ
الكفايات... كفرو�س  العامَّة  امل�ضالح  باإقامة  اإلزامهم  مثل  وتلك 
احلّد  عند  اأُوقف  النَّوع،  هذا  يف  حريته  حدود  املرُء  جتاوز  ومتى 

ال�رشعّي...«)36(. 
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اإلْكـراه ُِفي الُقرآِن الَكِرمي موضوٌع، وِدالَلة
أ. عمــر بن صالح ْكِنيـَـش
أ. د. مختار نصيرة

انعدامه  يّطرد  فالإكراه  وعقوبتها،  الردة  تقا�س  هذا  وعلى 
ابتداًء ولكنه ل ينعك�س، فيعاقب املرتد على اخلروج من الدين، »لأّن 
اهلل مل يكره اأحًدا على الدُّخول يف الّدين بل لالإن�ضان اأن يفكر ويتدبر؛ 
لأّنه اإن دَخل يف الدين وارتكب ذنبًا ف�ضيلقى عقاب الّذنب؛ لأنه دخل 
برغبته واختاره بيقينه، فاملخالفة لها عقابها، اإذن: فالدُّخول اإىل 
الإميان ل اإكراَه فيه، ولكن اخلروج من الدين يقت�ضي اإقامة احلّد على 

املرتدِّ ومعاقبة العا�ضي على ِع�ضيانه«)37(.
املثال الثهَّاين:

 قال تعاىل: {َمْن َكَفَر ِباللهَِّ ِمْن َبْعِد اإِمَياِنِه اإِلهَّ َمْن اأُْكِرَه َوَقْلُبُه 
ْدًرا َفَعَلْيِهْم َغ�َسٌب ِمَن اللهَِّ  ُمْطَمِئنٌّ ِباْلإِمَياِن َوَلِكْن َمْن �َشََح ِباْلُكْفِر �سَ

َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم }َّ ]�ضورة النحل:106[
اأو  فعلًيا،  اأو  قولًيا  به  بالكفر  اهلل  رخ�ضة  عن  الآية  تتحدث 
لأن  بالإميان،  واطمئنانه  القلب  �ضالمة  �رشط  مظاهره،  من  ب�ضيٍء 
وقاية  مكرًها  الكفر  بكلمة  نطق  »فمن  بذلك،  الرُّخ�ضة  ناطت  الآية 
لنف�ضه من الهالك ل �ضارًحا بالكفر �ضدًرا ول م�ضتح�ضنا للحياة الدنيا 

على الآخرة ل يكون كافًرا، بل ُيعذر كما عذر عمَّار بن يا�رش«)38(. 
والذي يفهم من كلم اأهل العلم يف هذه امل�ساألة نوُع ت�سييٍق 

تتناوله جملة ال�ستثناء:
الكفر، وتطويل املكث عليه،  � ال�ضتمرار على  اأول: ل يجوز 

»وال�ضتدراك  عا�ضور:  ابن  قال  ومكانها،  بزمانها  مقيدة  فالرخ�س 
وهو  ال�ضتثناء،  على  ا�ضتدراك  بالكفر �ضدًرا  ولكن من �رشح  بقوله: 
احرتا�س من اأن يفهم من ال�ضتثناء اأن املكره مرخَّ�س له اأن ين�ضلخ 

عن الإميان من قلبه«)39(.
اإل  � تتقوم  ل  لأنها  الدَّعوة،  مبتداأ  يف  جتوز  ل  اأنها  ثانًيا: 

لآحاد  جتوز  واإمنا  حينئذ،  تغتفر  فال  جماعتهم،  متبعيها  باإظهار 
املوؤمنني بعدما تقوم جامعة الإميان)40(.

»فاإنَّ  � جائزا،  كان  واإن  الإكراه  حال  الكفر  اإعالن  ثالًثا: 
من �ضرب على البالء ومل يفتنت حتى قتل فاإنه �ضهيد، ول خالف يف 
ذلك، وعليه تدل اآثار ال�رشيعة التي يطول �رشدها، واإمنا وقع الإذن 
وخ�ضه من اهلل رفًقا باخللق، واإبقاًء عليهم، وملا يف هذه ال�رشيعة من 

ال�ّضماحة، ونفي احلرج، وو�ضع الإ�رش«)41(.

املبحث الثَّالث: خمارج اإلكراه
اأنَّ  هو  اآنفًا،  عر�ضناها  التي  الإكراه  اآيات  من  ي�ضتنبط  الذي 
القراآن الكرمي يوظف اأنواًعا من املخارج للموؤمن قبل وقوع الإكراه 
ا�ضتنقاذ  وهدفها  تتكامل،  و  تتنوع  املخارج  وهذه  وقوعه.  واأثناء 

حياة النَّا�س وحرياتهم وكرامتهم.

ومن أهم املخارج اليت وقفُت عليها:

بالعزمية:  ♦ والأخذ  عليه،  وال�ضَّرب  الإكراه  احتمال  اأول: 
وهو ما يظهر لنا يف ق�ضة يو�ضف-عليه ال�ضالم-، وق�ضة اأ�ضحاب 
اأخرى كثرية يف كتاب اهلل تعاىل.  الأخدود، و�َضَحرة فرعون، واآيات 
َذا  وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه: {َوِمَن النهَّا�ِض َمْن َيُقوُل اآَمنهَّا ِباللهَِّ َفاإِ
َك  اأُوِذَي يِف اللهَِّ َجَعَل ِفْتَنَة النهَّا�ِض َكَعَذاِب اللهَِّ َوَلِئْن َجاَء َن�ْشٌ ِمْن َربِّ
نَي}  اْلَعامَلِ ِباأَْعَلَم مِبَا يِف �ُسُدوِر  اأََوَلْي�َض اللهَُّ  َمَعُكْم  ُكنهَّا  اإِنهَّا  َلَيُقوُلنهَّ 

]�ضورة العنكبوت:10[

العافية  حال  ال�ّضكر  كمطلوب  الإكراه،  حال  ال�ضَّرب  فمطلوب 
على  بال�ضرب  ا�ضتاأن�ضوا  رمبا  الباطل  اأهل  بع�س  كان  واإذا  منه، 
باطلهم، وملا يزالوا يدارون به، فاأوىل ذلك باملوؤمن، اإظهارا لنفا�ضة 

دق واملوالة هلل رب العاملني. احلق، واإعالًما برفعة ال�ضّ
يِف  َيَخاَف  اأَلَّ  اْلَكاِمِل  وؤِْمِن  امْلُ َعاَلَمِة  »َوِمْن  ر�ضا:  ر�ضيد  قال 
َواْخ�َسْوِن}]�ضورة  النهَّا�َض  َتْخ�َسُوا  َتَعاىَل:{َفَل  َقاَل  َلِئٍم،  َلْوَمَة  اهلِل 
َفَل  اأَْوِلَياَءُه  ُف  ُيَخوِّ ال�سهَّْيَطاُن  َذِلُكُم  ا  {اإنهََّ َوَقاَل:  املائدة:44[، 
عمران:175[،  اآل  ]�ضورة   { ِمِننَي  ُموؤْ ُكْنُتْم  اإِْن  َوَخاُفوِن  َتَخاُفوُهْم 

وَن«)42(. رِبُ َحاُبُه َيَتَحمَُّلوَن اْلأََذى يِف َذاِت اهلِل َوَي�ضْ َوَكاَن النَِّبيُّ َواأَ�ضْ
الفتية  ♦ ة  ق�ضّ يف  يظهر  ما  وهو  والهجرة:  العتزال  ثانيا: 

ي  اَلِئَكُة َظامِلِ امْلَ َتَوفَّاُهُم  الَِّذيَن  اإِنَّ  اأهل الكهف، ويوؤيده قوله تعاىل: 
اأَمَلْ  َقاُلوا  ْر�ِس  اْلأَ َعِفنَي يِف  ُم�ْضَت�ضْ ُكنَّا  َقاُلوا  ُكْنُتْم  ِفيَم  َقاُلوا  اأَْنُف�ِضِهْم 
َواُهْم َجَهنَُّم َو�َضاَءْت  َتُكْن اأَْر�ُس اهللَِّ َوا�ِضَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفاأُوَلِئَك َماأْ

رًيا َّ]�ضورة الن�ضاء:97[ َم�ضِ
القراآن ل  الآية ال�ضت�ضعاف، وامل�ضت�ضعف يف جميع  فذكرت 
الآية من  �ضند، وقد و�ضمت  اأو �ضعف  لقلة عدد  اإما  اإل مكرًها  يكون 
وال�ضت�ضعاف  الإكراه  حال  من  خروجا  الهجرة  مبا�رشة  على  يقدر 
بالظامل لنف�ضه وتوعدته ب�ضوء امل�ضري، قال ر�ضيد ر�ضا: »ولذلك كان 
الذي  املكان  مَن  امل�ضلم  على  الهجرة  وجوُب  الإجماع  م�ضائل  من 

يخاف فيه من اإظهار دينه وي�ضطر فيه اإىل التَّقية«)43(.
التي كان عليها  التَّقية مثل احلال  ابن عا�ضور: »وهذه  وقال 
َقاَل  للهجرة،  �ضبيال  يجدوا  مل  الذين  املوؤمنني  مَن  امل�ضت�ضعفون 
النحل:106[،  ]�ضورة   َّ ِباْلإِمَياِن  ُمْطَمِئنٌّ  َوَقْلُبُه  اأُْكِرَه  َمْن  اإِلَّ   ُّ َتَعاىَل: 
ومثل احلالة التي لقيها ُم�ضلمو الأندل�س حني اأكرهَهم النَّ�ضارى على 

الكفر فتظاهروا به اإىل اأن متكنت طوائف منهم من الفرار«)44(. 
ِباأَنهَُّهْم  ♦ ُيَقاَتلُوَن  ِللهَِّذيَن  {اأُِذَن  تعاىل:  قال  القتال:  ثالثا: 

ِدَياِرِهْم  ِمْن  اأُْخِرُجوا  الهَِّذيَن  َلَقِديرٌ  َن�ْشِِهْم  َعَلى  اللهََّ  َواإِنهَّ  ُظِلُموا 
َنا اللهَُّ َوَلْوَل َدْفُع اللهَِّ النهَّا�َض َبْع�َسُهْم ِبَبْع�ٍض  ِبَغرْيِ َحقٍّ اإِلهَّ اأَْن َيُقوُلوا َربُّ
َكِثريًا  اللهَِّ  ا�ْسُم  ِفيَها  ُيْذَكرُ  َوَم�َساِجُد  َلَواٌت  َو�سَ َوِبَيٌع  َواِمُع  �سَ َلُهدَِّمْت 
َوَلَيْن�ُشَنهَّ اللهَُّ َمْن َيْن�ُشُُه اإِنهَّ اللهََّ َلَقِويٌّ َعِزيزٌ َّ} ]�ضورة احلج:39ـ40[

يقارنه  الدين وما  الإكراه يف  اإذا كان يت�ضمن معنى  فالظلُم 
ملنعه  باجلهاد  اإل  يندفُع  ول  والأموال،  الأنف�س  على  العتداء  من 
ودفعه، فقد �رشح القراآن الكرمي بوجوبه درًء للفتنة والف�ضاد، ولول 

دفع اهلل النا�س بع�ضهم ببع�س لف�ضدت الأر�س.
النَّا�س  ا�ضطهاد  وهي  الفتنة،  منع  »واأما  ر�ضا:  ر�ضيد  قال 
يف  القتال  ل�رشعية  الأول  ال�ضَّبب  فهو  يرتكوه،  حتى  دينهم  لأجل 

الإ�ضالم«)45(.
رابًعا: الأخذ بالرُّخ�ضة والتَّقية، اأو الإجابة ظاهًرا ل باطًنا:  ♦

حني الإكراه على الكفر اأو �ضيء من مظاهره، وال�ضطرار اإىل الأكل 
املحرم، وما كان يف معناه.

القراآن  اأقره  قد  الإكراه  من  ب�رشوطه  بالرتخ�س  فاملخرج 
ذلك على جوازه  فدل  الدين،  اخلم�س وهي  الكليات  اأرفع  الكرمي يف 
»حمالُّ  ال�ضَّاطبي:  قال  الأخرى،  ال�رشيعة  وفروع  الكليات  �ضائر  يف 
معتربة،  ال�رشَّورة  اإقامة  اأن  اأعني  ال�رّشع،  يف  مغتفرة  ال�ضطرار 
امل�ضلحة  جنب  يف  مغتفرة  املفا�ضد  عار�ضات  من  عليه  يطراأ  وما 
املجتلبة، كما اغتفرت مفا�ضد اأكل امليتة والّدم وحلم اخلنزير واأ�ضباه 
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ذلك يف جنب ال�رّشورة لإحياء النف�س امل�ضطرة، وكذلك الّنطق بكلمة 
الكفر اأو الكذب حفًظا للنف�س اأو املال حالة الإكراه«)46(.

تهدد  ♦ ملا  فاإّنه  والّتحدي:  واحلوار  اجَلدل  مقام  خام�ًسا: 
ِمَن  َلأَْجَعَلنََّك  َغرْيِي  اإَِلًها  اتََّخْذَت  َلِئِن  َقاَل  قائال:  مو�ضى  فرعون 
ال�ضالم-،  – عليه  ال�ضعراء:29[، حاوره مو�ضى  ]�ضورة   َّ �ْضُجوِننَي  امْلَ

وحتداه جدل باملعجزات التي وهبها اهلل اإياه.
تهدده  فلما  ال�ّضالم-،  �ضعيب-عليه  ة  ق�ضّ يف  نف�ضه  واحلال 

م�ضتكربو قومه: ]�ضورة الأعراف:88ـ89[
�ُسَعْيُب  َيا  َلُنْخِرَجنهََّك  َقْوِمِه  ِمن  ا�ْسَتْكرَبُوا  الهَِّذيَن  َلأُ  امْلَ {َقاَل 
ُكنهَّا  اأََوَلْو  َقاَل  ِملهَِّتَنا  يِف  َلَتُعوُدنهَّ  اأَْو  َقْرَيِتَنا  ِمن  َمَعَك  اآَمُنوا  َوالهَِّذيَن 
اإِْذ  َبْعَد  ِملهَِّتُكم  يِف  ُعْدَنا  اإِْن  َكِذًبا  اللهَِّ  َعَلى  اْفرَتَْيَنا  َقِد    َكاِرِهنَي 
َنا  َربُّ َي�َساَء اللهَُّ  اأَن  اإِلهَّ  ِفيَها  اأَن نهَُّعوَد  َلَنا  َيُكوُن  َوَما  ِمْنَها  جَنهَّاَنا اللهَُّ 
َنا ُكلهَّ �َسْيٍء ِعْلًما َعَلى اللهَِّ َتَوكهَّْلَنا َربهََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبنْيَ  َو�ِسَع َربُّ

نَي} قِّ َواأَنَت َخرْيُ اْلَفاِتِ َقْوِمَنا ِباحْلَ
واحلال نف�ضها يف ق�ضة نوح مع ابنه، فلم يجربه واإمنا اأخذه 
َباِل  َكاجْلِ َمْوٍج  يِف  ِبِهْم  ِري  جَتْ تعاىل:َوِهَي  قال  واحلوار،  باجلدال 
َمَع  َتُكْن  َوَل  َمَعَنا  اْرَكْب  ُبَنيَّ  َيا  َمْعِزٍل  يِف  َوَكاَن  اْبَنُه  ُنوٌح  َوَناَدى 
َم اْلَيْوَم  اِء َقاَل َل َعا�ضِ ُمِني ِمَن امْلَ اْلَكاِفِريَن َقاَل �َضاآِوي اإِىَل َجَبٍل َيْع�ضِ
 َّ ْغَرِقنَي  امْلُ ِمَن  َفَكاَن  ْوُج  امْلَ َبْيَنُهَما  َوَحاَل  َرِحَم  َمْن  اإِلَّ  اهللَِّ  اأَْمِر  ِمْن 

]�ضورة هود: 42ـ43[
يتو�ضل  ♦ طريق  �ضلوُك  واحليلة  احِلَيل:  ا�ضتعماُل  �ساد�ًسا: 

به اإىل املق�ضود، على وجه فيه حذق ومهارة وجودة نظر)47(. وقد 
ذكرنا �ضالفا – انطالقا من ق�ضة خرق ال�ّضفينة يف �ضورة الكهف، اأنه 
يجوز فرارا من مبا�رشة الإكراه، التحايل على املكره مبا يبعد اأذاه، 

ول يف�ضد منفعة املال اأو الآلة. واهلل اأعلم .
ممن  ي�ضدر  املوجه  باللفظ  التحيل  »ومثل  عا�ضور:  ابن  قال 
اأُكره بتهديد بالقتل على اأن يقول كفًرا اأو حراًما مع اأن الإكراه يحل 
له القول، قال اهلل تعاىل:{ َمْن َكَفَر ِباللهَِّ ِمْن َبْعِد اإِمَياِنِه اإِلهَّ َمْن اأُْكِرَه 

َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباْلإِمَياِن} ]�ضورة النحل:106[«)48(.

املبحث الرابع: اإلكراه ومقاصد الشَّريعة اإلسالمية

اإذا كانت اأحكام اهلل تعاىل معللة ق�ضدا برعاية م�ضالح العباد 
التي  املختلفة  ب�ضوره  الإكراه  نفي  فاإن  والآجل)49(،  العاجل  يف 
حفظ  يف  ال�ضالمية  ال�رشيعة  مق�ضد  مع  راأ�ضا  يتقاطع  عر�ضناها، 

حرية الإن�ضان واختياره، ومن ثم كرامته. 
واإذا كان الإ�ضالم قد قرر تلك الكليات اخلم�س كمقا�ضد حمورية 
يف حياة الإن�ضان، فاإننا جند مق�ضد احلرية يغلف تلك الكليات ويحيط 
بها اإحاطة ال�ضوار باملع�ضم، ول ينفك عنها بحال من الأحوال، لي�س 
كاآلية تنفيذية لتلك املقا�ضد فح�ضب، ولكن كاأولوية ُيناط وجودها 

وعدمها باحلرية يف املو�ضوع والوظيفة.
وعلى �سبيل الّتطبيق ملا �سبق بيانه من اأنواع الإكراه واأدلته، 
جند اأن املقا�سد تتوزع اأنواع الإكراه، وتتداخل فيما بينها يف املثال 

الواحد، وهذه بع�ض ال�سور:
اأوًل: حفظ العر�س والّن�ضل: بالن�ضبة )لالإكراه على البغاء،  ♦

الأول  املعنى  عن  ويعرب  ال�ضالم-(.  عليه   – يو�ضف  ب�ضجن  التهديد 
ملا  ب�ضبه  الزنى  اإىل  ميت  البغاء  اأّن  �ضك  »ول  فيقول:  عا�ضور  ابن 

الزنى  مبلغ  يبلغ  ل  كان  واإن  لالختالط  الأن�ضاب  تعري�س  من  فيه 
ا ل يطلع عليه  �رشًّ الزنى  الن�ضب من حيث كان  يف خرم كلية حفظ 
اإل من اقرتفه وكان البغاء علًنا، وكانوا يرجعون يف اإحلاق الأبناء 
الذين تلدهم البغايا باآبائهم اإىل اإقرار البغيِّ باأن احلمل ممن تعينه، 
وا�ضطلحوا على الأخذ بذلك يف النَّ�ضب فكان �ضبيًها بال�ضتلحاق على 
اأنه قد يكون من البغايا من ل �ضبط لها يف هذا ال�ضاأن فُيف�ضي الأمر 

اإىل عدم التحاق الولد باأحد«)50(.
ويف ق�ضة يو�ُضف – عليه ال�ضالم – كان التعلق مبق�ضد حفظ 
العر�س ظاهرا من حيث اإّن الزنا مف�ضٌد لالأعرا�س، وقا�س باخل�ضومة 
اأكره على  اأنه ل رخ�ضة ملن  العلماء  اأكرث  قرر  ولقد  فيها.  والعداوة 
ا، لأن حرمة الزنا ثابتة يف العقول، قال  الزنا واإن كان الإكراه تامًّ
اهلل تعاىل:{ َوَل َتْقَرُبوا الزَِّنا اإِنهَُّه َكاَن َفاِح�َسًة َو�َساَء �َسِبيل } ]�ضورة 
الإ�رشاء:32[، فدلت الآية على اأنه كان فاح�ضة يف العقول قبل جميء 

ال�رشع، فال يحتمل الرخ�ضة بحال)51(.
ثانيا: حفظ النَّف�س والتي�ضري على النَّا�س: كما يف )الإجابة  ♦

خوف  املحرم  اإىل  وال�ضطرار  باطًنا،  ل  ظاهًرا  بالإكراه  الكفر  اإىل 
الهالك، وق�ضة اأ�ضحاب الكهف(. قال ابن العربّي عن املعنى الأول: 
»واإمنا وقع الإذن وخ�ضَّه من اهلل رفًقا باخللق، واإبقاًء عليهم، وملا 

يف هذه ال�رشيعة من ال�ضَّماحة، ونفي احلرج، وو�ضع الإ�رش«)52(.
وقال ابن عا�ضور: » وقد رخَّ�س اهلل ذلك رفقا بعباده واعتبارا 

لالأ�ضياء بغاياتها ومقا�ضدها«)53(.
وق�ضة  ♦ عليه،  الإكراه  )نفي  يف  كما  الدِّين:  حفظ  ثالًثا: 

اأ�ضجاب الكهف، و�ضرب اأ�ضحاب الأخدود على القتل افتداء باأنف�ضهم 
لدينهم(.

فالإكراه على الدين منفي ولو ب�ضبهة حق وغاية �ضدق؛ كاأن 
حمله  الإميان  لأن  الإ�ضالم..  يف  الدخول  على  غريه  امل�ضلُم  يكره 
القلب، ويف الدعوة مت�ضع لبلوغ ذلك دون الإكراه، ولأن اأ�ضول الدين 

وت�رشيعاته ل تكون حمفوظة ول مق�ضودة يف فعل املكره وقوله. 
الإكراه  حتقق  لو  الدين  على  رب  ال�ضّ فمق�ضد  ثانية  جهة  ومن 
)كحال اأ�ضحاب الأخدود(، اأو كان متوقعا قريًبا )كحال اأهل الكهف(، 

معترٌب اأي�ضا باملقا�ضد العليا للدين وحفظه.
رابًعا: حفظ املال: كما يف )ق�ضة ال�ّضفينة يف �ضورة الكهف(.  ♦

وهذا املق�ضد معترب فيما هو دون الإكراه كالإ�رشاف والتبذير واإنفاق 
املال يف غري وجوهه امل�رشوعة، ويف الإكراه وح�ضول ال�رّشر فيه 
من باب اأوىل. وق�ضًدا اإليه منعت ال�رشيعة الإ�ضالمية العقود التجارية 
ى واختيار ل اإكراه فيها بوجه من الوجوه، قال اهلل  مامل تكن عن ر�ضً
اإِلهَّ  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكْم  اأَْمَواَلُكْم  َتاأُْكلُوا  َل  اآَمُنوا  الهَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا  تعاىل:{ 
نهَّ اللهََّ َكاَن ِبُكْم  اَرًة َعْن َتَرا�ٍض ِمْنُكْم َوَل َتْقُتلُوا اأَْنُف�َسُكْم اإِ اأَْن َتُكوَن ِتَ

َرِحيًما} ]�ضورة الن�ضاء:29[
مقا�ضد  ♦ من  عظيم  مق�ضٌد  احلرية  احُلرية:  حفظ  خام�ًسا: 

يف  الّنا�س  ت�رشف  عن  امل�ضاواة  فرع  فهي  الإ�ضالمية،  ال�رشَّيعة 
اإجبار يف�ضد  التَّمكن، فهو  لهذا  ذواتهم)54(، والإكراه بال �ضك ناق�س 
هذا  يخرم  ما  ال�ّضالفة  الإكراه  اأنواع  ويف  الرِّ�ضا،  وينايف  الختيار 

املق�ضد.
ولقد حر�س القراآن الكرمي على تاأكيد مبداأ احلرّية و�رشورتها 
ا بال متييز  يف العتقاد والفكر وال�ّضلوك، وقررها عموًما وخ�ضو�ضً
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اإلْكـراه ُِفي الُقرآِن الَكِرمي موضوٌع، وِدالَلة
أ. عمــر بن صالح ْكِنيـَـش
أ. د. مختار نصيرة

يف اجلن�س اأو العرق اأو اللون، وجعلها اأولوية كحياة الإن�ضان متاًما، 
ومنع الإكراه وال�ّضيطرة والتَّقليد، ومل يقف عند حدود حترير العتقاد 
{َل اإِْكَراَه يِف الدِّيِنهَّ} ]�ضورة البقرة:256[، اأو الأهداف والختيارات 
اأَْعَماُلُكْم} ]�ضورة البقرة:139[، بل تعداه اإىل  اأَْعَماُلَنا َوَلُكْم  {َوَلَنا 
حترير الكينونة الإن�ضانية بعامة يف م�ضتوياتها الروحية واجل�ضدية 
ات�ضاًقا مع مبادىء الفطرة ومقت�ضياتها، ففي الإ�ضالم ل ميكن اأبدا 
ذلك  يف  حماولة  واأي  )الفطرة(،  عن  )احلياة(  عن  )احلرّية(  ف�ضل 

الجتاه حماولة عابثة ل�ضطر الإن�ضان وك�رشه.

اخلامتة:
وذّمه، . 1 املختلفة  باأنواعه  الإكراه  عن  الكرمي  القراآن  نهى 

بوظيفته  يقوم  وحتى  وكرامته،  الإن�ضان  حرية  على  حفاًظا 
ال�ضتخالفية على اأكمل وجه.

الدينّي . 2 منها  كثرية،   اأنواع  تعاىل  اهلل  كتاب  يف  الإكراه 
وال�ضيا�ضّي والجتماعّي، ومنه امللجيء وغري امللجيء.

لنفي الإكراه عالقة مبا�رشة مبقا�ضد ال�رشيعة الإ�ضالمية . 3
وكلياتها املعروفة.

ومنها . 4 لالإكراه،  �رشعية  خمارج  اإىل  الكرمي  القراآن  اأ�ضار 
ال�ضرب والهجرة وا�ضتعمال اجلدال واحليلة...

الّتوصيات: 
مع . 1 اأخرى،  قراآنية  مل�ضطلحات  املو�ضوعّي  البحث  اأول: 

الرتَّكيز على اجلوانب الدللية التي مل يطرقها الباحثون ولها عالقة 
بواقعنا املعا�رش.

ثانيا: �رشورة النَّظر يف امل�ضطلحات الُقراآنية على �ضوء . 2
اللغة القراآنية ذاتها، ثم على �ضوء ال�ضَّحيح من ال�ضّنة النبوية، وعدم 

الكتفاء بالنظر املعجمّي اأو الفقهي احلادث.

اهلوامش:
ينظر ابن منظور، ل�ضان العرب 13/534، واجلوهري، ال�ضحاح 6/2247، . 1

واأحمد   ،317 �س  وا�ضطالحا  لغة  الفقهي  القامو�س  حبيب،  اأبو  و�ضعدي 
خمتار عبد احلميد، معجم اللغة العربية املعا�رشة 3/1925 

�رشح . 2 يف  احلكام  درر  حيدر،  علي  وينظر   ،24/38 املب�ضوط  ال�رشخ�ضي، 
جملة الأحكام 2/658

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 14/294. 3

مفاتيح . 4 والرازي،   ،4/559 الفرقان  ورغائب  القراآن  غرائب  الني�ضابوري، 
الغيب 22/78

املعنى م�ضتفاد من تف�ضري ابن عطية وابن اجلوزي والطربي وغريهما. 5

ال�ضعراوي، تف�ضري ال�ضعراوي 15/9320. 6

املو�ضوعة الفقهية الكويتية 31/228. 7

ينظر للتفريق بينهما علي حيدر، درر احلكام 2/660. 8

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 12/264. 9

ابن . 10 وينظر   ،1/564 ال�ضالم  يف  اجلنائي  الت�رشيع  عودة،  القادر  عبد 
العربي، اأحكام القراآن 3/160

الرازي، تف�ضري الرازي 18/ 452. 11

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 12/265. 12

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 18/222. 13

الرازي، مفاتيح الغيب 23/376. 14

4/35، وينظر الأ�ضفهاين، �رشح خمت�رش ابن . 15 انظر ال�ضوكاين، فتح القدير 
احلاجب 2/476، والآمدي، الإحكام 3/91

الرازي، مفاتيح الغيب 23/377. 16

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 18/227 . 17

عبد الكرمي النملة،  املهذب يف اأ�ضول الفقه املقارن 4/1782. 18

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 18/228. 19

الرازي، مفاتيح الغيب 23/377. 20

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 4/282. 21

الن�ضاء . 22 ترثوا  اأن  لكم  يحل  ل  باب  القراآن،  تف�ضري  كتاب  البخاري،  �ضحيح 
كرها ول تع�ضلوهن لتذهبوا ببع�س ما اآتيتموهن )6/44( ح )4579(

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 4/283. 23

ابن منظور، ل�ضان العرب 11/451، والفيومي، امل�ضباح املنري 2/415، . 24
واجلوهري، ال�ضحاح 5/1766، وابن فار�س، معجم اللغة 1/762، ومعجم 
 ،1/407 الأعظم  واملحيط  املحكم  �ضيده،  وابن   ،4/345 اللغة  مقايي�س 

واأحمد خمتار عبد احلميد، معجم اللغة العربية املعا�رشة 2/1512

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة 4/345. 25

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 4/284. 26

الرازي، مفاتيح الغيب 31/110. 27

�ضيد قطب، يف ظالل القراآن 3/1606. 28

الرازي، مفاتيح الغيب 31/113. 29

الرازي، مفاتيح الغيب 21/466. 30

املنار . 31 تف�ضري  ر�ضا،  ر�ضيد  وحممد   ،8/326 الغيب  مفاتيح  الرازي،  انظر 
4/51

حممد ر�ضيد ر�ضا، تف�ضري املنار 4/51. 32

ذلك . 33 وبنحو   ،10/6227 و   ،114 2/112ــ  ال�ضعراوي  تف�ضري  ال�ضعراوي، 
 ،26  3/21 3/1821، والزحيلي يف تف�ضريه  قال �ضيد قطب يف تف�ضريه 

وكل ذلك قد ورد يف تف�ضري املنار 3/33، و 4/51، 11/395 

ال�ضعراوي، تف�ضري ال�ضعراوي 4/2513. 34

املرجع نف�ضه 2/113، و 10/6228، و 18/11208. 35

ابن عا�ضور، مقا�ضد ال�رشيعة ال�ضالمية �س 399. 36

ال�ضعراوي، تف�ضري ال�ضعراوي 11/6439 6440، و 14/8514. 37

حممد ر�ضيد ر�ضا، تف�ضري املنار 3/231. 38

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 14/294. 39

ينظر ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 11/262. 40

ابن العربي، اأحكام القراآن 3/162. 41
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حممد ر�ضيد ر�ضا، تف�ضري املنار 3/221. 42

حممد ر�ضيد ر�ضا، تف�ضري املنار 3/221. 43

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 3/221. 44

حممد ر�ضيد ر�ضا، تف�ضري املنار 11/209. 45

ال�ضاطبي، املوافقات 1/288. 46

ينظر حممد عبد الوهاب بحريي، احليل يف ال�رشيعة ال�ضالمية �س 23. 47

ابن عا�ضور، مقا�ضد ال�رشيعة الإ�ضالمية �س 353 354. 48

ال�ضاطبي، املوافقات 1/334. 49

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 18/225. 50

 ينظر الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع 7/177، ووهبة الزحيلي، الفقه الإ�ضالمي . 51
واأدلته 6/4446

ابن العربي، اأحكام القراآن 3/162. 52

ابن عا�ضور، التحرير والتنوير 14/294. 53

ينظر ابن عا�ضور، مقا�ضد ال�رشيعة ال�ضالمية �س 390. 54

املصادر واملراجع:
زاد . 1 حممد،  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  اأبو  الدين  جمال  اجلوزي،  ابن 

امل�ضري يف علم التف�ضري، حتقيق:عبد الرزاق املهدي، ط 1، دار الكتاب العربي 
بريوت، 1422هـ 

القراآن، حتقيق: حممد عبد . 2 اأحكام  اأبو بكر،  العربي، حممد بن عبد اهلل  ابن 
القادر عطا، ط 3، دار الكتب العلمية بريوت. 1424هـ 2003م 

ابن �ضيده، علي بن ا�ضماعيل اأبو احل�ضن، املحكم واملحيط الأعظم، حتقيق:عبد . 3
2000م  1421هـ  حلميد هنداوي، ط 1، دار الكتب العلمية بريوت، 

ابن عا�ضور حممد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التون�ضية للن�رشــ تون�س، . 4
1984م 

حممد . 5 حتقيق:  الإ�ضالمية،  ال�رشيعة  مقا�ضد  الطاهر،  حممد  عا�ضور  ابن 
الأردن،1421هـ  والتوزيع  للن�رش  النفائ�س  دار   ،2 ط  املي�ضاوي،  الطاهر 

2001م

ابن عطية، عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام اأبو حممد، الندل�ضي، . 6
ال�ضايف  ال�ضالم عبد  العزيز، حتقيق: عبد  الكتاب  الوجيز يف تف�ضري  املحرر 

حممد، ط 1، دار الكتب العلمية بريوت، 1422هـ 
ابن فار�س، اأحمد بن فار�س بن زكريا اأبو احل�ضني القزويني الرازي معجم . 7

مقايي�س اللغة، تخقيق:عبد ال�ضالم هارون، دار الفكر، 1399هـ 1979م 
ابن فار�س، اأحمد بن فار�س بن زكريا اأبو احل�ضني القزويني الرازي، جممل . 8

2، موؤ�ض�ضة الر�ضالة بريوت،  اللغة،  حتقيق: زهري عبد املح�ضن �ضلطان، ط 
1986م 1406هـ 

ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي اأبو الف�ضل جمال الدين، ل�ضان العرب، . 9
ط 3، دار �ضادر بريوت، 1414هـ

اأحمد خمتار عبد احلميد عمر، معجم اللغة العربية املعا�رشة،  ط 1، عامل . 10
الكتب، 1429هـ 2008م

الأ�ضفهاين �ضم�س الدين حممود بن عبد الرحمن بن اأحمد اأبو الثناء، بيان . 11
املخت�رش �رشح خمت�رش ابن احلاجب، حتقيق: حممد مظهر بقا، ط 1، دار 

املدين ال�ضعودية، 1406هـ 1986م 

يف . 12 الإحكام  احل�ضن،  اأبو  حممد  بن  علي  اأبي  بن  علي  الدين  �ضيف  الآمدي 
اأ�ضول الأحكام، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، ط 1، املكتب ال�ضالمي بريوت 

مطبعة . 13  ،1 ط  ال�ضالمية،  ال�رشيعة  يف  احليل  الوهاب،  عبد  حممد  بحريي 
1974م ال�ضعادة، 1394هـ 

البخاري، حممد بن ا�ضماعيل اأبو عبد اهلل، اجلامع ال�ضحيح، حتقيق: حممد . 14
زهري بن نا�رش النا�رش، ط 1، دار طوق النجاة،1422هـ 

و�ضحاح . 15 اللغة  تاج  ال�ضحاح  ن�رش،  اأبو  حماد  بن  ا�ضماعيل  اجلوهري، 
العربية، حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، ط 4، دار العلم للماليني بريوت، 

1987م 1407هـ 

خواجه اأمني اأفندي علي حيدر، درر احلكام يف �رشح جملة الأحكام، تعريب: . 16
فهمي احل�ضيني، ط 1، دار اجليل، 1411هـ 1991م 

الرازي فخر الدين حممد بن عمر بن احل�ضني بن احل�ضن ابن علي، التف�ضري . 17
الكبري اأو مفاتيح الغيب ط 3، دار اإحياء الرتاث العربي بريوت، 1420هـ 

الهيئة . 18 املنار،  بتف�ضري  امل�ضهور  احلكيم  القراآن  تف�ضري  ر�ضيد،   ر�ضا، حممد 
امل�رشية العامة للكتاب، 1990م 

الزحيلي، وهبة، التف�ضري الو�ضيط، ط 1، دار الفكر - دم�ضق، 1422هـ. 19
الزحيلي، وهبة، الفقه الإ�ضالمي واأدلته، ط4، دار الفكر – دم�ضق.. 20
بريوت، . 21 املعرفة  دار  املب�ضوط،  �ضهل،  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  ال�رشخ�ضي، 

1993م  1414هـ 

ال�رشيعة، . 22 اأ�ضول  يف  املوافقات  اللخمي،  مو�ضى  بن  اإبراهيم  ال�ضاطبي، 
حتقيق: م�ضهور ح�ضن اآل �ضلمان. ط 1. دار ابن عفان. 1417 هـ 1997م 

ال�ضعراوي، حممد متويل، تف�ضري ال�ضعراوي )اخلواطر(، مطابع اأخبار اليوم. . 23
1997م 
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