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   تطبيقاًاإلكراه:  الثايناملبحث
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     ـ اإلكراه يف مسائل العقيدةول األطلبامل
    ـ اإلكراه على الكفرالفرع األول
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    العباداتمسائليف  ـ اإلكراه املطلب الثاين
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F٧٥Eاإلكراه على النكاح والطالق:  الثالثاملطلب 
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،אא אא

                                                           
F٧٨FEאW٣KE 
F٧٩FEאW٢٣٠KE 
F٨٠EK 
F٨١E،אא،אאא

אF٧L٣٤١KE 
F٨٢E،א،אאא

אאאF٦L١٣٥KE 
F٨٣EאWאF٢٤L٤٢KE 

אאא،א،
א،א

،،א
،א

אאF٨٤EK 
אאW 

١ JW {  w  v   u  t  s
  xzF٨٥Eאאא،WF

אאאא
א،אא،א

א،،
،אאא،אאא

E،F٨٦EK 
٢ JאאWAא

א،אאא،
@F٨٧Eא،W،אא

אא،K 
٣ JאW

                                                           
F٨٤EאWאF٤L٨٨EאF٢L٦٤٨Eא

F٨L٤٣٩EאF٤L٣٣EאF٨L٣٢٢KE 
F٨٥FEאW١٠٦KE 
F٨٦EאF٣L٢٠٩KE 
F٨٧E،אא،א،א

F١L٦٥٩E،F٢٠٤٥Eאא،W
FאאWא،א

،אא،KKK
א،אKE 



،א٢٢אאאאא،F١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١٥

אWA@F٨٨E،
אאאF٨٩EK 

א،א
אאאאא

،אא،א
،אW 

WאאK 
Wאא

א،
אF٩٠EK 

א
،
א،אא

،אאא
،א

אאאאK 
Wאא

אאא،
א،אא

אאאא،א
אK 

                                                           
F٨٨Eא،א،א

F٢L٦٤٢٦٤٣E،F٢١٩٣E،א،א
אאF١L٦٦٠EF٢٠٤٦KE 

F٨٩EאF١٠L٣٥١KE 
F٩٠Eא،א،א

F٢L٥٧٦E،F٢٠٩٦E،א،א
אF١L٦٠٣E،F١٨٧٥KE 

אWאאא
،אא،א
אאא،א

K 
WאאW

Aאא@F٩١E،א،
،אא،אא

אאאא
K 

W،אא
،אאא

אא،אא
א،א،א
אאא،א

אאא،
אאא،K 

   اإلكراه يف املعامالت:  الرابعطلبامل
Wאאא

א،אF٩٢Eא،
א،אא

،؟ 

                                                           
F٩١Eאא،א،א

F٢L٦٣٢E،F٢١٧٨E،א،א
F١L٦٥٠E،F٢٠١٨KE 

F٩٢EאאWא،א،אאW
،אאFFEL١٩٩E،FWא

אE،אF٢L٧١KE 
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١٦
אאW 

Wאאא
،אאא
אא،אא،
א،،אא،
،א،א

،אא،אא
،،א،אא

אאFW،אא
،א

،،א،،א
א،،EF٩٣EK 

אW 
١،אW {  W

[  Z  Y  X zF٩٤Eא،
א،א

אW {   b  a
  e  d  cg  f zF٩٥E،

אא،א،
،א،אאא،
א،א
אא،אאאא

א،،א،
                                                           

F٩٣EאאF٢L٢٧٥Eא،WאF٥L١٨٢Eא
אאF٨L٧١KE 

F٩٤FEאW٢٧٥KE 
F٩٥FEאW٢٩KE 

אאF٩٦EK 
Wאאא

א،אFאE،
،Wאא 

١ JW {  e  d  c   b  a
g  f zF٩٧Eאאא،

،אאאאא
،אא،

אWF،אאאאאא
אאאאא

א،אאאEF٩٨EK 
٢ JאW

א:Aאא@F٩٩Eא،
א،אא

،K 
٣ J،אאא

،א
،אא،

אF١٠٠EK 
אאאא
אא،א

                                                           
F٩٦EאWאאF٧L١٨٦EאF٤L٥٠٣E

אאF٣L١٨EאאF٤L٢٤٤KE 
F٩٧FEאW٢٩KE 
F٩٨EאאF٢L٢٣٥KE 
F٩٩Eא،אא،אF٢L٧٣٧E،

F٢١٨٥KE 
F١٠٠EאWאF٣L٣٨٧EאF٩L١٤٥KE 



،א٢٢אאאאא،F١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١٧

אאא،
א،،אאאאא

אK 
אאאא
א

،אאאFא
،אאאא،א

אא،אאא
אאאאאEF١٠١Eא،

K 
   املطلب اخلامس ـ اإلكراه يف اإلقرارات

אאא
،א،א

،،،،،
אW،א

EF١٠٢Eאא،FWאא
א،א،א

KKKא،אא
אאאא

،א،אאEF١٠٣EK 
א
،אאא،

אא،אאא
אאאW 

                                                           
F١٠١EאאאFL١٧٦KE 
F١٠٢EאF٤L٤٤٨KE 
F١٠٣EאF١٢L٣٦٠KE 

،אאאא
א،א
،אא،א
،א،א

،אאFW
אאאאEF١٠٤E،

אאFWא
אא،א

،אEF١٠٥EK 
W 

١א–א-
FW،،אא

EF١٠٦EK 
٢א،

،אאא،א
FאE،،

Wא؟Wא
،א،،
،א

F١٠٧EKאWא؟Wא 
אא

                                                           
F١٠٤EאF٢٤L٧٠KE 
F١٠٥EאF٥L٣٤٤KE 
F١٠٦EאאF٤L٣٩KE 
F١٠٧Eא،א،א

F٥L٥٤٤٥٤٥E،F٤٣٨٢E،א،א
אאאF٨L٦٦E،F٤٨٧٤KE 
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١٨
،אאאא

،אא،אא
א،אK 

אאא אא
אאאאאאא

،א،א
אFW،אא

אEF١٠٨E،א،
אאא،אF١٠٩EK 

W 
١א

אאאF١١٠E،
،WA@؟W

אWWAא@א،
،،אאF١١١EK 

٢–א-
אא

،אFWא
אE،zאx،F١١٢EK 

א،אאא

                                                           
F١٠٨EאאFL٢٥٢E؟ 
F١٠٩EאWאF٥L٧١Eאא

F٥L٣٤٢EאאFL١٠٤١٠٥KE 
F١١٠EאאאWאאK 
F١١١EאאFL٨KE 
F١١٢Eא،א،אF٦L١٦٦E،

F٣٠٠٧E،א،
F٦L٤٥E،z١٦١Fx٢٤٩٤KE 

אא،אאא-א
- K 

،אא
אאא،א

א،אאאאא
،אאאא
،אאא،אא

،אאא
א،א،אאK 

אאFWאאKKK
א،،

א،،،א
EF١١٣EKא،א 

אאאאא
אאא،אא،א
אאא،א
،א،א

א،א
،אאא

אאא،א
א،אא

א،אאK 
   اإلكراه يف اجلنايات: املطلب السادس

אאאWF
EF١١٤EKא 

                                                           
F١١٣EאאF٢L١٧٢KE 
F١١٤EאF٥L٢٢KE 



،א٢٢אאאאא،F١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

١٩

אאאW 
١אאK 
٢אאK 
٣אאK 

אאאא
،אאא

אאאאאK 
אא

א،W {  d  c
   k  j  i  h  g  f   e

  s  r  q     p  o  n  m  lz F١١٥EK 
،אא
،א،،،א

W {  e  dk  j  i  h    g  f z F١١٦EK 
אאא

א،אאW
،،א

F١١٧EK 
،

אאאא؟
אא،؟א

אW 
אאW،אא

                                                           
F١١٥FEאW٩٣KE 
F١١٦FEאאW٣٣KE 
F١١٧EאאאF١L٦٦٣KE 

א،אא،א
א،אאWא

א،אW
،א،א

אאF١١٨EK 
אאWW

،אא،אאא
אא،א

،F١١٩EK 
אאWא

،אא،א
אא،אא

،א،،א
،אא

F١٢٠EK 
אאאא
א،אא،אא
،א،א،אא

א،אאאא
אWאא

،אא،א
א،W

،אא
אאאK 

                                                           
F١١٨EאWאF٧L٢٥٨KE 
F١١٩EאWאאF٧L١٧٩KE 
F١٢٠EאWאאF٧L١٧٩KE 
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٢٠
אא
א،אא،א
،،א

א،K 
 

  اخلامتة
  معامل البحث ونتائجهيف بيان أهم 

،אאאא
א

אא،אW 
    إن األهلية تنقسم إىل قسمني: أوالً

אWא
אK 

 אאWא
אK 

   العوارض اليت تعتري األهلية نوعان: ثانياً
אWאא

א،אK 
אWא

،Wאאאא 
،،א

אK 
א،אא،

אK 
אF: اإلكراه على التعريف املختار هـو      :ثالثاً

E،אאא،
א،א،K 

    لإلكراه أركان أربعة هي : رابعاً
١אFWאאKE 
٢אFWאאKE 
٣אFאאKE 
٤אFWאאאKE 
    اإلكراه على نوعني: خامساً

١אFKE 
٢אFKE 
    أثر اإلكراه يف التصرفات تفصيال: سادساً

١אאאW 
EאאאW،א

Kא 
EאאאW 

• אאאאW
K 

• אאאW
אאאאK 

• אאאW
K 

٢אאאאW
،אאאW،א

،K 
٣אאאאW

אאK 
٤אאאWאא

אאK  
 



،א٢٢אאאאא،F١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

٢١

٥אאאאאW 
Eאאא،K 

E  אאאאא
،אא

K 
٦אאאW

א،אאא،
אאאא،אK 

אא،אאא
אK 

 
  املراجـع

.اجلصاص، أيب بكر أمحد بن علـي الـرازي        
،א،،אאא،

אאF١٤١٥L١٩٩٤EK 
.ابن العريب، أيب بكر حممد بن عبداهللا املعروف       

א،،،אאא،
F١٤١٦L١٩٩٦EK 

ابن عمر، أيب الفداء إمساعيل، املعروف بـابن كـثري          
ــشقي، אא،אאالدم

،،א،אא،F١٤١٩
L١٩٩٨EK 

א.القرطيب، أيب عبداهللا حممد بن أمحد االنصاري      
א،،אאאא

،،F١٤٠٥L١٩٨٥EK 
البغدادي، أيب الفضل، السيد حممود األلوسـي،      

א،،،،אאא
 F١٤١٥L١٩٩٤EKאא
K، أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي      النيسابوري

א،WK 
،البخاري، اإلمام أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل      

אא،אאא،
אא،אF١٤٠L١٩٨٦E 

. مسلم بن احلجـاج القـشريي      النيسابوري، اإلمام 
،א،،אא

אF١٤١٤L١٩٩٤EK 
.البيهقي، اإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بـن علـي          

אא،،א،א
،אאF١٣٥٤EK 
،אK.الباز، مصطفى أمحـد   

،אא،א
א،אK 

.السجستاين، اإلمام أيب داود سليمان بن أشعث      
،א،אא،א

،K 
.النسائي، اإلمام أيب عبدالرمحن امحد بن شعيب      

،אאא،אא
אא،،،١٤٠٩אK 

،אK.عبدالباقي، حممد فؤاد  
،אא،אא

،אF١٤١٤L١٩٩٤E 
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٢٢
،א.إمام دار اهلجـرة   . ابن أنس، مالك  

،אא،אF١٤١٨EK 
النوري، اإلمام أيب زركيا، حيىي بن شرف النـووي،        

،،،،אא
אאF١٤١٤L١٩٩٤E 

.ين، اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر       العسقال
אאאא،

אא،א،אF١٤٠L١٩٨٦E 
א.سخاوي، حممد عبـدالرمحن   ال אא ،

،אא،،אא
F١٤١٤L١٩٩٤E 

،אאالشوكاين، حممد بن علي بن حممد،     
،אא،א،א

F١٤١٣L١٩٩٣E 
א.احلنفي، عبداهللا بن حممود بن مودود املوصلي  

א،،،אאK 
א.جنيم، اإلمام زين العابـدين بـن إبـراهيم        

א،א،،،אא
،אF١٤١٨L١٩٩٨E 

א.السيوطي، إمام جالل الـدين عبـدالرمحن      
א،،א،אא

א،א،אF١٤١٦L١٩٩٦EK 
.البزدوي، فخر اإلسالم علـي بـن حممـد        

،אא،K 
.السرخسي، إمام أيب بكر حممد بن أمحد بـن سـهل          

א،אאא،

،F١٣٩٣L١٩٧٣EK 
. التركي، عبداهللا بن عبداحملسن    א 

،،،،א
F١٤١٦E،F١٩٩٦EK 

אالدمياطي، السيد البكر،  
אWא،א

،،אאK 
،אالشاطيب، أيب إسحاق إبراهيم بن موسى،     

אאא،،،א
،אF١٤١٧E،F١٩٩٦E 

Wאא.أيب بكر، أيب عبداهللا   
،אאא

،אא،א،אF١٤١٧E،
F١٩٩٦EK 

،אא،אالشافعي، حممد بن إبـريس،    
F١٣٨٨EK 

א.املرداوي، عالء الدين بن احلسن    
אאאא

א،א،אא،
،אF١٣٧٥KE 

אאاألردبيلي، يوسـف،    אא ،
א،K 

א،إبراهيم، زين الدين     אא אW
،אאא،אא

אא،F١٤١٨EK 
אאالكاساين، عالء الدين أيب بكر،    



،א٢٢אאאאא،F١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
  

  

٢٣

אא،،،אאא،
אאF١٤٠٢EK 

אאوي،املالكي، أمحد الـصا   
،אא،

،א،אF١٣٤٠EK 
אعودة، عبدالقادر،  א א ،

،אא،،،א
F١٤١٥L١٩٩٤EK 

אאاملالكي، ابن فرحـون،   
א،Fא

אEא،،،
F١٣٥٥EK 

א،الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي     
א،א،،

،אא،אF١٣١٥EK 
،محن عيـد احملـالوي    احلنفي، حممد عبـدالر   

אאא،
א،א،אK 

،،אאاحلاج، ابـن أمـري،    
،אF١٣١٦EK 

ــد،  ــني، حمم Wאאأم
אאא،

א،א،א،
F١٣٥٠EK 

אيعقوب، عبدالرحيم صـاحل،   
א،א،א،א،

،אאF١٤٢٤L٢٠٠٣EK 
אא،אאاحلدادي، أيب بكر بن علي،    

אF١٣١٦EK 
א علي الصعيدي العدوي،   املالكي،

א،،
،،אF١٣٥٦KE 

،אאאحيــدر، علــي،
،،אאK 

،אאאא،عابدين، حممد أمني    
،،،אF١٤١٢L١٩٩٢EK 

א،ابن قيم اجلوزية، مشس الدين أيب عبداهللا حممـد        
אא،،א

،אא،א،א
F١٣٦٩L١٩٥٠EK 

א، مسعود بن عمر   التفتازاين ، سعد الدين   
א،،

אא،K 
אاملالكي، أيب عبداهللا حممد اخلرشي،      

،א،،
،אא،אF١٣١٧EK 

Wא،אאالدردير، أمحد، 
،אא

אא،א،F١٣٨٢E،F١٩٦٢EK 
،אאاحلنبلي، حممد بن أمد الفنتوخي،    

،א،אאF١٤١٨E
،F١٩٩٧EK 
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٢٤
ابن املَلَك ، عزالدين عبداللطيف بن عبدالعزيز،      

א،،،F١٣١٥EK 
احلنبلي، منصور بـن يـونس البـهويت،       

אאא،א،א
،אא،،א،א

F١٣١٩KE 
אأيب بكر، عبداهللا بن حممد،     אא

א،אא،אא،
א،אK 

אאاجلبوري، حسني بـن خلـف،     
אאא،F١٤٠٨L١٩٨٨EK 

א،احلنفي، السيد أمحد بن حممد    
אא،אאא،

،אא،،
F١٤٠٥L١٩٨٥EK 

אאאאW
،F١٢٧٣EK 

א،الشيخ نظام،  אא
אאWאא

،،אF١٣١٠EK 
،احلنفي، زين الدين بن إبـراهيم        א

א،،אא
،F١٣٥٥L١٩٣٦EK 

مام، كمال الدين بن حممد بن عبدالواحد،      ابن اهل 
א،،אאאא،K 

אאعبدالسالم، حممد عز الدين،   

א،،אא،K 
א أبو موفق الدين عبداهللا بن قدامة،      املقدسي،

א،אא
אא،،،אK 

אاحلنبلي، منصور بن إدريـس،    
א،א،،א،אא

،אF١٣١٩KE 
אאالبخاري، اإلمام عبدالعزيز بن أمحد،    

אא،אאא،
،،F١٣٩٤L١٩٧٤EK 

א،السرخسي، أيب بكر حممد بن أمحد أيب سهل،      
،،،אאF١٤٠٩L١٩٨٩EK 

אאسليمان، عبداهللا بن الـشيخ حممـد،      
،אאא،

،אאאF١٣١٩EK 
אمد بن غامن بن حممد،    البغدادي، حم 

אא،אא،
،א،אF١٣٠٩EK 

אالنووي، أيب زكريا حمي الدين شـرف،      
א،א،F١٣٤٨EK 

،אابن تيمية، شيخ اإلسالم أمحد،    
א،אאא

،א،אF١٤١٥E،F١٩٩٥E 
،אא،الظاهري، ابن حزم، حممد علي بن أمحد      

،אאF١٣٥٠L١٩٥٢EK 
 



،א٢٢אאאאא،F١Eא،F٢٠١٠L١٤٣١E 
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الطحاوي، أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة،       
א،אאא،،

،F١٣٧٠EK 
אאא،،مدكور، حممد سالم  

،א،אאא،א
،אF١٣٨٦L١٩٦٦E 

،אאא،الزرقاء، مصطفى أمحد  
،،،F١٣٨٧L١٩٦٨EK 

حممد عبداهللا بن أمحـد بـن   املقدسي، موفق الدين أيب  
،،א،אא،א،قدامة

F١٤١٢L١٩٩٢EK 
املقدسي، موفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحـد بـن    

،אא،قدامــة
אאK 

الشريازي، أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف،        
אאאאא،

אK 
אאاخلطاب، أيب عبداهللا حممد بن حممـد،      

،،אא،K 
،אالرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس،      

،א،אא
F١٣٥٧L١٩٣٨EK 

الم برهان الدين أيب احلسن علي      املرغيناين، شيخ اإلس  
،אאאאبن عبداجلليل، 

،،א،א
F١٣٨٤L١٩٦٥EK 

אא الغزايل، حممد بن حممد بن حممد،     
א،א،،

،אF١٣١٨KE 
،אאن حممد بـن علـي،     اجلرجاين، علي ب  

،אא،،،אא
F١٤١٣L١٩٩٢EK 

אالفريوزآبادي، حممد بن يعقـوب،     א،
،אF١٤٠٧EK 

אאא،،אابن منظور،   א
،אא،،

F١٤١٦L١٩٩٦EK 
،אאالفيومي، أمحد بن حممد بن علي،     

،،،F١٩٨٧KE 
ر،دالرازي، حممد بن أيب بكـر بـن عبـدالقا         

א،،F١٩٨٦EK 
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Abstracts.   The goal of research to identify the meaning of coercion, and its impact on the statement of eligibility, has necessitated 
statement the eligibility in its two types on the civil-both civil God, and the eligibility of performance, And what happens to eligibility, 
including: (coercion), which: (Forcing one of people to do something), this is Theoretically fundamentalism.  
     The terms Applied: been clarified coercion in matters of belief: If the coercion disbelief, no sin on (Forced), but if it is to Islam : it is 
impermissible for ( Thmmee ) and ( Musta'man ), it is permissible for ( Muhareb ), and needed for the apostate of Islam, The coercion in 
matters of Worship : It is on the side of dissuasion, may for (Forced) left Worships, The coercion in marriage and divorce : it is not held 
marriage or divorce of (Forced), The coercion in the transactions : the impact of coercion, is where transactions sitting forced void incorrect, 
The coercion in admissions : it is not true admission under coercion, but if the defendant knew who the criminal attitude, and thus witnessed 
predecessors, or any strong presumption show his criminally, may be forced to admission, if approved, The coercion in the crimes : killing 
others without right , the retaliation must be to forced and forcer all. 
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