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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(371) 

 الفروق الست بني ادلكَره وادلضطر
 .(1)لو قصد جدي وإرادة جدية، لكن ال عن طيب نفس، وذلك كاملكرَه، وسيأيت فرقو عن املضطر(اف يكوف الثالث: )سبق: 

 والفرؽ بني املكرَه واملضطر من جهات:
 مصّب اإلكراه الفعل ومصّب االضطرار غريه

 .!اف مصّب اإلكراه ىو الفعل نفسو، كما لو أُكرِه على البيع، حتت وطأة السيفاألوىل: 
ىػو إنقػاذ ابنػو يف الواقػع إلنقاذ ابنو، فاف مصّب االضػطرار  بيع دارهكما لو اضطر إىل   ،رار فهو غريه لكنو سرى منو إليووأما مصّب االضط

إلنقػاذه اػار بيعهػا مضػطراً إليػو، فاالضػطرار إىل  أي انو مضطر إلنقاذ ابنو لكن حيث كاف بيع داره لتحصيل األمواؿ اليت هبا ينقػ  ابنػو مقدمػةً 
 اما يف اإلكراه فانو مكره على البيع نفسو فهو مكرَه عليو ابل ات. البيع ابلتبع،

 ه، عكس االضطراركرِ اإلكراه متوقف على وجود مُ 
يف اإلكػراه يوجػد واحلااػل:  (2))ابسػم الفاعػل( وجػود مضػَطرّ  االضطرار فغري متوقف على  ااف اإلكراه متوقف على وجود ُمكرِه، أمالثانية: 

انػػو  داره وعػػوطَ وال يقػػاؿ عػػن ابنػػو الػػ ي ألجلػػو يبيػػع بِ  ،يػػع امػػا يف االضػػطرار فلػػيس ىنػػاؾ خػػأك اضػػطره إىل البيػػعىنػاؾ خػػأك أكرىػػو علػػى الب
 ولو قيل فبتوّسع. ،اضطره إىل البيع

 االضطرار متوقف على االحتياج، دون اإلكراه
انين اضطررت إىل البيع فبعػُت ولػو قػاؿ فغلػ  أو  اف االضطرار متوقف على االحتياج، فإذا مل يكن حمتاجاً فباع فال يصح اف يقوؿالثالثة: 

 ما اإلكراه فال يتوقف على االحتياج كما ىو واضح.أجماز، 
 ادلكَره غري راٍض وادلضطر راضي

 ، عكس االضطرار فاف فيو طيب نفس  اثنوايً.بو نفس طيباف اإلكراه ال رضى فيو وال الرابعة: 
طيبًة بو، اما املضطر لبيعها لينق  ابنو من القتل أو املوت )بعملية جراحيػة مػًاًل( فػاف نفسػو  توضيحو: اف املكرَه على بيع داره ليست نفسو

وبعبػارة  ابنػو، ال ابلعنواف األويل )لفرض انو كاره للبيع لوال توقف إنقاذ ابنو عليو( بػل ابلعنػواف الًػانوي ألنػو اػده األمػل إلنقػاذ لكن طيبة ببيعها
 .(3)ار طّيب النفس ابلبيع بل جتده يتوسل ابلغري ليشًتي داره ولو بنصف القيمةأخرى: انو بعد الكسر واالنكس

اَل َيَِلل  َملاُ  اْملِرٍ  ))على ى ا الفرؽ، فرؽ يف عامل اإلثبات وىو اف بيع املضطر اػحيح ففػ  وامػا بيػع املكػرَه فباطػل، وذلػك لػورود ويتفرع 
بػو، وبػبطالف بيػع املكػرَه ألنػو ليسػت نفسػو طيبػة بػو،  بصحة بيػع املضػطر ألف لػو طيػب نفػس فىت الفقهاءول ا ا (4)((ُمْسِلٍم ِإالا ِبِطيَبِة نَلْفٍس ِمْنوُ 

ىػػاً( امػػا املضػػطر فيقػػوؿ اف والوجػػداف والعػػرؼ أقػػوى خػػاىدين علػػى مػػا ذكػػر فػػاف املكػػرَه ال يقػػوؿ أف راض  ابلػػ ي أكػػرىين عليػػو )وإال ملػػا كػػاف مكرَ 
 !(5)اذ ابين، أكرب الرضىراض  ببيع داري ماداـ توقف عليها إنق
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 .ساحماً(ر )تأي مضطرِ  (2)
 ه لينف  هتديده، بل ابلعكس!لكنو ال يتوسل ابملكرِ  (3)
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 االضطرار لعامل داخلي واإلكراه لعامل خارجي
انػػو ال إطػػالؽ لػػ وؿ إذ اضػػطراره لبيػػع داره عائػػد  :ف االضػػطرار يرجػػع إىل عامػػل داخلػػي واإلكػػراه إىل عامػػل خػػارجي، وفيػػوإ :قيػػلاخلامسللة: 

 فتأمل م ابلوجو األوؿ املاضي.لعامل خارجي وىو إنقاذ ابنو، اللهم إال اف يرمّ 
 رفع احلكم الوضعي عن ادلكَره امتنان، عكس رفعو عن ادلضطر

ه فيمػا أُكػرِه عليػو مػن املعػامالت، مػن االمتنػاف فيشػملو حػديث الرفػع دوف رفػع احلكػم الوضػعي اف رفع احلكم الوضعي عن املكػرَ السادسة: 
لَياَ  ))لساهنما واحد ظػاىراً إذ ورد  مع اف ،فال يشملو حديث الرفع ا اضطر إليو، فانو خالؼ االمتنافعن املضطر فيم َْ رُِفَع َعلْن ُُمالِ  ِسْسلَعُة َُ

االمتنػاف فػاف ىػو م اف وجػو الرفػع لِػلكػن حيػث عُ  (1)((...اخْلَطَأُ َوالنِّْسَياُن َوَما ُُْكرُِىوا َعَلْيِو َوَما اَل يَلْعَلُملوَن َوَملا اَل يُِطيُولوَن َوَملا اْضلطُر وا ِإلَْيلوِ 
  معاملػػةإذ لػػو حكػػم الشػػارع بػػبطالف  ؛ويف إمضػػائها وتصػػحيحها االمتنػػاف علػػيهم االضػػرار هبػػم والضػػغ  علػػيهم،يف إبطػػاؿ عقػػود املضػػطرين زايدة 

 عنتو ب لك أخّد العنت؟أفماذا يفعل املضطر؟ وإال يكوف الشارع قد  ،لبيع داره إلنقاذ ابنو أو غريهكمن اضطر كل مضطر  
اف يبطػل الشػارع عقػود املكػػَرىني فانػو يقلػل جػرأة املكػرِىني علػى اإلكػػراه إذا ىػو يف لعكػس مػن اإلكػراه فػاف االمتنػػاف والتفضػل علػى اوذلػك 

قػػدـ علػػى ال يُ قػػد علمػػوا ابف البيػػع ابطػػل خػػرعاً مػػاداموا قػػد أكرىػػوا البػػائع، كمػػا اف املشػػًتي حيػػث يعلػػم ابف البيػػع ابطػػل ألف البػػائع مكػػرَه فانػػو 
ىػػ ا إضػػافة إىل  ػػرات  ويكفػػي كػػوف الًمػػرة يف الملػػة لكػػوف االمتنػػاف يف إبطػػاؿ عقػػود املكػػَرىني. ،كلػػو يف الملػػة كمػػا ال  فػػى  الشػػراء، وذلػػك
 انو لو كاف ابطاًل لصح للمكرَه الرجوع للحاكم السًتجاع مالو، دوف ما لو كاف احيحاً. :أخرى ومنها

 مزيد إيضاح لعدم سدافع اإلكراه والوصد
، ولػ ا يقػاؿ: أُكػرِه ا جػ ء مفهومػو وال مقّومػاً لقصػدهة أخرى: اإلكراه وطيبة الػنفس ىػي مػن العلػل الػػُمعّدة للبيػع ولػيس أحػدموسبق )وبعبار 

ه علػى ضػرب زيػد أو علػى ىػدـ كػرِ وتوضػيحو: انػو لػو أُ  (2)فَقَصَد كما يقاؿ أُكرِه فَضَرَب مع كونو حينئ   قااداً الضرب، كما اف البلوغ ك لك(
ابنػو بػدوف  لعلمػوقصػداً جػدايً حينئػ   للضػرب وا)ػدـ )إذ أمسػك ابملعػوؿ وضػرب الػدار بقػوة ( يف كونػو قااػداً لو فعل فانو ال خك  جدار  فانو

، لكػػن ال عػػن طيبػػة إذا ابع عػػن جػػّد البيػػعَ اف يضػػرب أو يهػػدـ سػػيقتل، فكػػ لك لػػو أجػػربه علػػى البيػػع فانػػو، إذا مل يػػوّر، كمػػا سػػبق، فقػػد قصػػد 
 نفس.

 هضرب وا)دـ أمراف تكوينياف، فاإلكراه ال يُعدـ القصد الدي لدى املكرَه، مبا ىو إكراه، اما البيع فػأمر اعتبػاري واإلكػراه يفقػدال يقاؿ: ال
 قصده؟

ل مػػن االفعػػاؿ( كمػػا اف عػػف "إذ يقػػاؿ: كػػال إذ البيػػع فعػػل مػػن األفعػػاؿ فانػػو إنشػػاء وىػػو إاػػاد بلفػػو أو فعػػل فهػػو فعػػل )إذ قولػػو مػػًالً "بعػػت
 نعم ال اتمع مع كوف نفسو طيبًة بو. ،وكل فعل فاف اإلكراه اتمع مع كوف فاعلو قااداً لو ،فعل من األفعاؿالضرب 

ىػػو  نشػأ  واحلااػل: اف كافػة االعتبػارايت تعػود إىل االفعػاؿ، ولػو فػرض اف االعتبػار تولػػد مػن اعتبػار آخػر وىكػ ا فانػو ال بػد اف ينتهػي إىل مَ 
 فتدبر تعرؼ. ،فعل من األفعاؿ

اإلرادة التكوينيػة والقصػد  (أرادػ)عم منشأ الوىم انو توىم اف قولنا املكرَه أراد البيػع وقصػده جػداً يػراد بػو انػو أحبّػو، ولػيس كػ لك بػل املػراد بػن
 .بغضاألعم من كونو عن حب أو عن 

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو 
ََد  فَلرَ )): عليو السالـقاؿ اإلماـ الباقر  َ سَلَعاىَل َُ ََد  فَلَرحاً ِإنا اَّللا َُ ُ َلٍة ظَْلَماَ  فَلَوَجَدَىا فَاَّللا  حاً بِتَلْوبَِة َعْبِدِه ِمْن رَُجٍل ََُضلا رَاِحَلَتُو َوزَاَدُه ِف لَيلْ

 .434ص 2الكايف: ج ((بِتَلْوبَِة َعْبِدِه ِمْن َذِلَك الراُجِل ِبَراِحَلِتِو ِحنَي َوَجَدَىا
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