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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ7ٖ) 

 الفرق بني اإلكراه واالضطرار
 االضطرار من وجوه:والفرق بني اإلكراه و تتمة: 

عكر   قاسرر أو قراىره أما يف االضطرار فال، أي انو ال بد يف اإلكراه من وجود شخص كرِ منها: انو يف اإلكراه ال بد من وجود مُ 
 االضطرار.

 وإن كان لو سبب خارجي.داخلي عاملو ادلباشر ان ومنها: ان اإلكراه عاملو خارجي واالضطرار عاملو داخلي أي 
علرى أمرر آخرر وإن كران يرنعك   امرا االضرطرار فينصربّ  (يف ادلقرام )أي علرى ادلعاملرة علرى العمرن نفسرو كراه ينصبّ ومنها: ان اإل 

 ادلضطر.معاملة على 
كري ببيرد دارك أو يهرددك ابلسرنن إن ع ببعهرا، واالضرطرار مرثاًل ان  مرا  إر مرال إلجررا    حكراه مثاًل ان حيمن عليك السالفاإل 

 فمبيد دارك لذلك.عملية جراحية لولدك 
 مث انو قد يفّصن يف االضطرار إبحدى وجوه:

 بني اجملحِف وغريه التفصيل يف االضطرارما سبق من: ): األول
رلحررٍ  بررو و ررحه، بصررحة الثررا؛ دون األولن أال برررى انررو لررو اضررطر إر بيررد داره الرر  بسرروى مائررة  وقررد يفّصررن بررني البيررد ابضررطرارٍ 

ن أكن ادلال ابلباطن؟ فمكون اآلية دلياًل على حرمرة ىرذا العرف يرون شرا  ادلشرتي لو مسمغاًل اضطراره، مِ مليون دينار مبليون فقط ان 
إذ ذلررك لررال  للمشررهور ولالممنرران  نالشررا  وان عليررو ان ينصررفو يف الشرررا  منررو، أو بكررون دلررياًل علررى بطالنرو أو عليهمررا معررًا، فم مررن

 (1)بعار( ولالربكاز. فم من وللبحث صلة إبذن هللا
لثالثرة )ادلشررهور واالربكرراز واالممنران( ىررو الشرررا  مرن ادلضررطر مررن  رح إجحرراف بررو، لوقرد ارراب: ابن القرردر ادلمريقن مررن ادلخررال  

وىي أدلة لبّية ال إطالق ذلا مد قطد النظر عن عردم حنيرة بعضرها، امرا شررا  ادلضرطر ولرو مرد اإلجحراف برو، فرال إطرالق يعّمرو، نعرم 
وازه للبرائد ادلضررطر وحرممررو علرى ادلشرررتي كنرواز إعطررا  الرراب للمقرررتم عررن اضرطرار وحرممررو علرى ادلقرررم اآلخررذ، برر بينهرا قرد يفكررك

ىرراً ال مضررطراً، والكررالم يف حصررول النقررن انررو إ ررا يصررا لررو كرران ادلشرررتي ىررو ادلضررطر )علررى اسررم الفاعررن( وحين ررٍذ يكررون مكرِ  :وفيررو
 ال عن إكراه. واالنمقال ببيد ادلضطر

ال ابن االممنان حيصن بمنويز بيعو لغحه من  ح ان يموق  على جعن احلكرم الوضرعي )النقرن وملكيرة ادلشررتي لرو( فيكرون وقد يق
ا للبائد ادلال مقابن بسليطو ادلشرتي على ادلنافد مبا يعادلو، ولكن ال كالم يف صحة ذلك إ را الكرالم يف الممليرك مبرا كران رلحفرًا، ورمبر

 وفيو ما ال خيفى. ،اف بثبوت اخليار للمشرتي يف الفسخ مىت أمكنو ذلكأمكن القول بدفد اإلجح
ال )فيكررون مشرمواًل ل يررة الكرديررة عرفراً واحلاصرن: انررو قرد يقررال ابن الشررا  مررن ادلضررطر بسرعر رلحرر  ىرو مررن أكرن ادلررال ابلباطررن 

نأُكْم ِِبْلباِطِل ِإالَّ أأْن تأُكونأ ِِتارأًة عأ   .فم من (ْن تأراٍض ِمْنُكمْ َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أي ْ
 .فهو ادلالك ال االضطرار؟ ال يقال: فالشرا  بسعر رلح  ىو ادلنهي عنو

أو فقرن انرو واسرطة يف  إذ يقال: ذلك وإن صا لكن اإلجحاف حيثية بعليلية لثبوت احلرمة أو البطالن أو مهرا معرًا، لبيرد ادلضرطر،
 الثبوت. وفيما سبق أتمالت فم من.
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 وبني غريه متعمدٍ  بفعِل قاصدٍ  حاصلٍ  طرارٍ التفصيل بني اض
فانرو مرن )أكرن  لروفعن ما يؤدي إر ان يضطر لبيرد داره  فلو حه، وبني  عامدٍ  قاصدٍ  لمفصين بني االضطرار احلاصن بفعنِ ا: الثاين

 فًا، ولذلك بصويرات:قد يقال بدخول االضطرار حين ٍذ يف عنوان اإلكراه عر  لكنادلال ابلباطن( فال يكون جائزاً وال صحيحًا، 
 اإلكراه االجوائي -ٔ

مرن انرو لرو ابفرق مجيرد أرابب وسرائن النقرن )الماكسريات والباصرات( علرى مضراعفة السرعر  قدس سررهاألول: ما ذكره السيد الوالد 
ادلسافر عشررة آالف بردل ألر ، فران ادلسرم جر ادلضرطر )حلاجرة ماسرة لرو كنقرن ولرده على األجرة الطبيعي ك ن يفرضوا  أبكثر من احلدّ 

واقعرررًا، فيحررررم علرررى أرابب  هٌ ب الرررنف  برررو طيبررراً هنرررو ً لكنرررو مكرررره إكراىررراً اجوائيررراً فهرررو مضرررطر صرررورًة مكررررَ للمشرررفى( وإن كررران طيّررر
 المكسيات ذلك وببطن اإلجارة وينمقن إر أجرة ادلثن.

مرن مصراديق )أكرن أمروال ىري لين على ذلك فقد يسمدل ابن ىذه ادلعاملة ادلسبوقة اببفراق أرابب وسرائن النقرن والعمدة إقامة الد
 الناس ابلباطن( فمكون مشمولة ل ية وضعاً وبكليفاً على ما أخرتانه أو وضعاً فقط أو بكليفاً فقط على ادلبنيني اآلخرين.

 االضطرار تبعاً لسّن الدولة قوانني ظاملة -ٕ
مروال النراس أب رر  األ ران، بررن  صرريلها ألرم منهرا غرثرا؛: ان بسرّن الدولررة قروانني أادلرة أو رلحفررة بمعلرق ابدلعرامالت ويكررون الال

لناس إر البيد حبيث انو لوال سرن بلرك القروانني اضطرار عرب المسبيب بذلك إلرم احلصول عليها بثمن مناسب لكن غحىت لو كان ال
 بضائعهم. منازذلم أودلا ابع الناس 

ادلنطقرررة الواسرررعة، كررري يضرررطر النررراس إر بيعهرررا  احمللرررة أو فمرررثاًل:  نرررد العمرررران أو إدخرررال مرررواد البنرررا  أو برررردد السررريارات إر ىرررذه
ررفمشرررتيها مررنهم، فرران بيررد ادلضررطر إ ررا يكررون صررحيحاً  لِّ  د يوجررب اضررطرار النرراس إر ذلررك، د ممقص رركرراً لررو ع يكررن عررن سرربب ممعم 

على أرابب السلطة، ال فيمرا  درّ بمنافد وألجن م فيما لو كان ىدف الدولة شرا  دورىم وأراضيهم أل رام جتارية حبمة ومفروم الكال
 آخر. إذا اقمضت مصلحة الناس ذلك فان ذلك من وادٍ 

 املعاملة خبسارة تبعاً حلجب الدولة للمعلومات -ٖ
دون ، و را كران ينبغري ذلرا ان ال  نبرأو حنبت معلومات عنهم  لناسا علىالدولة معلومات جتارية  زّورت الثالث: ونظحه ما لو 

أبسررعار زىيرردة )حسررب وضررد السرروق احملنرروب عنررو بلررك مررثاًل  –بيررو م لرروكال  الدولررة مررن شرر نو ان حينررب، فبرراع النرراس  مررا كرران
 ادلعلومات(.

السررعر فرراضف   –كررذابً   –ون سرريارة مررثاًل فمررثاًل: لررو كانررت اسررعار السرريارات عشرررين مليرروانً ف شرراعت الدولررة ا ررا سمسررمورد مليرر
ماليرني  ةسريارات النراس بسرعر عشرر  األلروف مرنالواجهرة )ادلرببطرة ابحلكومرة(  –ماليني فاشرتت الشرركات  ةإر عشر  السوقي للسيارة

ات كمرا لرو قرررت وكرذا لرو حنبرت ادلعلومر ،من أكن أموال النراس ابلباطرن، فهرذا مثرال اإلشراعة الكاذبرة وقردمناه ألوضرحيمو يعدّ فانو 
دولررة أخرررى رفررد حنررب بصرردير سرريارا ا إلينررا ف خفررت الدولررة اخلرررب كرري ببقررى أسررعار السرريارات مربفعررة فمبيررد الدولررة سرريارا ا )الرر  

البلرررد فرررزاد العررررم السررريارات  ملكهرررا شرررركا ا( أبسرررعار عاليرررة  رررا لرررو علرررم النررراس ان الدولرررة األخررررى رفعرررت ادلنرررد النمظرررروا فررردخلت 
 مضطرين لشرا  سيارات الدولة بسعر  اٍل. معويمة السيارات  ا ع يكن الناس فاضفضت ق
ىرررذه ادلسرررائن ونظائرىرررا مرررن مسرررائن فقرررو الدولرررة،  رررا ع يبحثرررو الفقهرررا  عرررادة، ومرررن الضرررروري عقرررد مباحرررث مسرررمقلة ذلرررا تنبي   و: 

  و لو الطاىر نوصلى هللا على دمحم وألشباىها كما عقدت مباحث كثحة مسمقلة لفقو األحوال الشخصية.
ُدُُهأا فأ ُدونأُكُم اآْلخأ رأ ف أتأمأسَّ ُكوا بِ ِو أأمَّ ا )): عليو السالمقال أمح ادلؤمنني  اِب اَّللَِّ وأقأْد رُِفعأ أأحأ ِن ِمْن عأذأ انأ يف اأْلأْرِض أأمأاَنأ اأْلأمأ اُن كأ

ُ ت أعأ ا أ وأأأمَّا اأْلأمأاُن اْلبأاِقي فأااِلْس تِ  صلى هللا عليو والو وسلمالَِّذي رُِفعأ ف أُهوأ رأُسوُل اَّللَِّ  ب أُهْم وأأأنْ  أ )ْغفأاُر قأ الأ اَّللَّ ُ ِليُ عأ ذِّ وأم ا ك انأ اَّللَّ
ُىْم  أْست أْغِفُرونأ  ب أُهْم وأ ُ ُمعأذِّ  (.88 عليو السالمحكم أمح ادلؤمنني  ج البال ة: ) (( (ِفيِهْم وأما كانأ اَّللَّ


