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 المقدمـــة
وما أوتيتم من العلم إال  الحمد هلل رب العالمين الذي قال في محكم كتابه العزيز  

قليال  
(1)

نحمده ونستعينه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومنن سنيتاأ أامالننا وأشن د  
ان ال اله اال هللا وحنده ال شنريل لنه وأشن د أن محمنداه ابنده ورسنوله لنل  هللا الينه 

لحابه والتابعين ومن تبع م وسنار الن  ن م نم واقتفن  أ نرىم الن  ينوم وال  اله وأ
 الدين ... أما بعد :

فنن ن الشننريعس ايسننالميس اسننت دفأ لننيانس االركننان الةمسننس ال ننروريس للحيننا   
 البشريس وىي :

) الدين ـ النفس ـ العقل ـ النسل ـ المنال ( ومنن المعلنوم أن هللا سنبحانه وتعنال  ال  
يكون فيه تحقيق ىذه الملالح الشرايس فني العامنل والمنل. وفني ذلنل يشرع اال ما 

يقول الشاطبي )إن و ع الشراتع إنما ىو لملالح العبناد فني العامنل والمنل معناه   
وااتمنندنا فنني ذلننل النن  اسننتقراح وتتبننع اةحكننام الشننرايس   فومنندنا أن ننا و ننعأ 

رسناله مبشنرين  س الرسنل   لملالح العباد   ف ن هللا  سنبحانه وتعنال  يقنول فني بع ن
 ومنذرين لتال يكون للناس ال  هللا حمس   

(2)
 
(3)

 ويقول سبحانه مةاطباه نبيه   
     وما أرسلنال إال رحمس للعالمين 

 (4)
وغيرىا من النلوص التي تدل الن   

 ىذا المعن  . 
 فكان من رحمس هللا تعنال  بالنناس فني التشنريع أننه قلند منن مملنس مقالنده حفن 
التننوازن بننين ملننالح اةفننراد والمماانناأ وتن ننيم العقننود والتلننرفاأ النن  مننا ىنني 
اليننه فنني الشننريعس ايسننالميس إنمننا يقلنند منننه إقامننس العنندل ومنننع المنازانناأ وحفنن  
الحقوق الماليس وادم االاتداح الي ا   ون ي الشارع ان الربا والميسنر والرنرر إنمنا 

قوق العبناد وحنرم أكنل أمنوال النناس بالباطنل ىو لمنع ال لم   وحرم االاتداح ال  ح
ومنع كل ما يؤدي إل  نزاع وقطيعس بين الناس   ةن هللا تعنال  معنل الر نا أسناس 
 العقنننننننننود فننننننننن ذا أةتنننننننننل الر نننننننننا أةتلنننننننننأ تلنننننننننل العقنننننننننود   قنننننننننال تعنننننننننال   

    يا أي ا الذين أمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تمنار  انن تنرا

مننننكم  
 5)   وقنننال أي ننناه    فننن ن طنننبن لكنننم انننن شنننيح مننننه نفسننناه فكلنننوه ىنيتننناه 
 مريتاه  

 (6)
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) ال يحل مال أمرئ مسلم إال ان طينب نفنس( وقال رسول هللا 
 (1)

وقنال الينه   
السالم ) إنما البيع ان تنرا (
 (2)

وكمنا أن الشنريعس ايسنالميس رفعنأ انن اينسنان  
مور المنافينس لالاتقناد اللنحيح والعبناد  السنليمس فقند حكمنأ إ م ما أكره اليه من اة

ال  كل ما أكره اليه من التلرفاأ حكم ا الذي ىنو محنل بح ننا إن شناح هللا تعنال  
 أال وىو : أ ر ايكراه في المعامالأ الماليس . 

 ويشتمل ال   ال س مباحث ىي : 
 

 .  : تعريف ايكراه وشروطه وأركانه وأقسامه المبحث األول

 : أ ر ايكراه في التلرفاأ الشرايس .  المبحث الثاني

 : اةحكام التبعيس المترتبس ال  ايكراه .  المبحث الثالث

                                                           
 .  1/320وقال السيوطي في المامع اللرير حديث حسن :  2/131أبي سعيد الةدري : رواه بن مامه في سننه ان  (1)
وفي إسناده الي بن زيد بن مداان وىو متكلم فيه . ين ر التعليق المرني ال   3/26رواه الدار فطني في سننه :  (2)

 الدار قطني 
3/26   . 
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 اةول المبحث

 تعريف ايكراه وأركانه   وأقسامه وشروطه  
 تعريف ايكراه لرس وشرااه  -أ

التعريف اللروي : ىو حمل الشةص ال  فعل يكرىه
(1)

 . 
)اسم لفعل يفعله المنرح برينره فينتفني بنه ر ناه او يفسند بنه اةتيناره  وشرااه : ىو

من غير أن تنعدم به اةىليس في حق المكره أو يسقط انه الةطاب(
(2)

 . 
 أركان ايكراه : -ب

لإلكراه أربعس أركان ىي : مكِره   ومكَره   ومكره بنه أو وسنيلس ايكنراه  ومكنره 
اليه أو التلرف المطلوب بايكراه 
(3)

 . 
 أقسام ايكــــراه : -ج

لقد قسم الفق اح ايكراه إل  انواع  ولكل مذىب تقسيم قد الطلح اليه وبنن  الينه 
 احكام االكراه كالتي :

 أقسام ايكراه اند الحنفيس : 
 قسم الحنفيس ايكراه ال  نواين ىما :

وال ايكننراه الملمنن  أو الكامننل  وىننو الننذي ال يبقنن  للشننةص معننه قنندر   أواله :
اةتيار كأن ي ندد بقتنلا او قطنع ا نو   وحكمنه أننه يعندم الر نا ويفسند االةتبنار 

 ويلم  الفاال ال  مباشر  التلرف المطلوب .

ايكراه غير الملمن  وو النناقص  وحكمنه اننه يعندم الر نا وال يفسند االةتينار   انياه :
و كنننأن ي ننندده بال نننرب او الحنننبس وغينننر ذلنننل ممنننا ال يف ننني إلننن  إتنننالف نفنننس ا

ا و
(4)

. 
وىذا الننوع منن ايكنراه ال ينؤ ر إال فني التلنرفاأ التني يحتناج في نا الن  الر نا 

كالبيع واالمار 
(5)

 . 
وقد ذكر فةر االسالم البزدوي نوااه  ال اه من االكراه وىنو : إكنراه اليعندم الر نا 
واليفسد االةتيار  لكنه يومب غماه للشةص   وذلل كمن ىندد بحنبس أبينه أو ابننه أو 

ومته أو يمري ممنراه  وىنذا ىنو االكنراه االدبني لكنن مم نور الحنفينس اليعتبنرون ز

                                                           
 2/21الملباح المنير :   (1)
 5/10والبحنر الراتنق :  2/425ر المنتق  في شنرح الملتقن  حاشنيس الن  مممنع االن نر : ين ر د 24/35المبسوط :   (2) 

وقد ارفه لاحب الدر المةتار بقوله ))ىو فعل يومد من المكره فيحندث  5/166والكفايس ال  ال دايس مع نتاتج االفكار : 
وبشنرح ابنن اابندين  4/11ح الطحاوي : في المحل معن  يلير به مدفوااه ال  الفعل الذي طلب منه(( الدر المةتار بشر

وىذه التعاريف لم تشتمل ال  الترل اال ان لاحب معمم لرس الفق اح ذكر تعريفاه اشتمل ال  الفعل والترل فقال  6/125:
 . 55: االكراه ىو ))حمل انسان ال  فعل او ال  امتناع ان فعل برير ر اه برير حق(( معمم لرس الفق اح : ص

ومملنس الحكمنس بحنث للندكتور امنر االشنقر :  63اه وا ره فني التلنرفاأ الشنرايس للندكتور المعينني : صين ر االكر (3)
 . 145ص

والبحنر  5/161والكفايس ال  ال داينس:  2/422وما بعدىا ومممع االن ر:  6/125ين ر الدر المةتار مع رد المحتار :  (4)
 2/552ودرر الحكنام شنرح مملنس االحكنام:  4/12طحناوي: وحاشنيس ال 4/101واللباب في شرح الكتناب:  5/10الراتق: 

 . 105الول الفقه للشيخ الة ري بل : ص 64واالنموذج في الول الفقه : ص
 . 4/12وحاشيس الطحاوي :  5/10ين ر البحر الراتق :   (5)
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ىذا النوع في االلح. فقد قال السرةسي: إن ىنذا القسنم غينر داةنل فني ىنذا المعنن  
شرااه  لعدم ترتب احكام االكراه اليه  وانما ىو داةل في معن  االكراه لرس
(1)

 . 
ي  اكراىننناه معتبنننراه  انننن طرينننق )وذىنننب االةنننرون الننن  كنننون االكنننراه االدبننن 

االستحسان  ف و اكراه شرااه  وال يةرج ان داتر  التقسنيم االول فقند يكنون االكنراه 
االدبي ملمتاه  وقد يكنون غينر ملمنيح   فقتنل الولند وانت نال العنر   يلمني المكنره 
للتلرف  وحبس الولد واالخ حبساه مؤقتاه  او  ربه  نرباه غينر متلنف  ال يلمنيح  

ل يلبح النوع ال الث ال دااي له(وبذل
(2)

 . 
 

 :   (3)تقسيم االكراه اند الشافعيس والحنابلس 
 لقد قسموا االكراه ال  نواين اي اه ىما :

اكراه بحق   كمن اكره ال  بيع ماله لوفاح دينه  ف نه يلح وال تنقطع بنه نسنبس  -1
 الفعل ان الفاال  إقامس لر ا الشرع مقام ر اه .

 ير حق   وىذا ال  قسمين : اكراه بر -2
اكراه ال  فعل ابناح الشنارع االقندام الينه بسنبب االكنراه  وحكمنه : انقطناع  االول :

نسبس الفعل ان الفاال سواح كان قواله او فعاله 
(4)

)ةن لحس القول إنما تكنون بقلند  
المعننن   ولننحس الفعننل إنمننا تكننون باةتينناره واالكننراه يفسنندىما  ونسننبس الفعننل النن  

اننل مننن غيننر ر ننا  ا ننرار بننه فعلنن  ىننذا االسنناس يلننزم ان ال يلننح بيعننه وال الفا
نكاحه وال طالقه وال أي تلنرف منن ىنذا الننوع .  نم إذا امكننأ نسنبته الن  الحامنل 
نسب اليه كما لو اكره إنساٌن إنساناه ال  إتالف مال غيره  كان ال امن ىو الحامنل  

طالق والعتق والبيع واالقرار (وإذا لم تمكن نسبته ال  الحامل لرا  م ل ال
(5)

  . 
اكراه ال  فعل لنم ينبح الشنارع االقندام الينه بناالكراه  كناالكراه الن  القتنل  الثاني :

والزنا  وحكمه: أنه التنقطع نسبس الفعل ان الفاال  فيقتص مننه فني القتنل لمباشنرته 
منن الحامنل  القتل  ويقام اليه الحد في الزننا  وانند الشنافعي رحمنه هللا يقنتص اي ناه 

في حال القتل للتسبب
(6)

 . 

                                                           
 . 5/161والكفايس ال  ال دايس : 5/10ين ر البحر الراتق :   (1)
 . 163اأ الشرايس : صاالكراه وأ ره في التلرف  (2)
 206واالشننباه والن نناتر للسننيوطي : ص 2/5ومرننني المحتنناج :  2/156وقليننوبي واميننر  :  2/12ين ننر الم ننذب :   (1)

 . 1/351والمرني :
والننول الفقنه للشننيخ الة ننري :  65واالنمننوذج فني الننول الفقنه : ص 4/4والبميرمني :  10/351ين نر المرننني :  (2)

 . 102ص
 . 102ين ر الول الفقه للة ري : ص 66ي الول الفقه :صاالنموذج ف (3)
 الملادر السابقس  (4)
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 : أقسام االكراه عند الظاهرية
 
 لقد قسم ال اىريس االكراه ال  قسمين : 

إكننراه النن  كننالم   ال يمننب بننه شننيح النن  المكننَره وان قالننه  وذلننل كننالكفر  االول :
تق والقذف واالقرار والنكاح والرمعس والطالق والبيع واالبتياع والنذر وااليمان والع

وال بس ونحو ذلل   ةننـه حنال للفن  النذي أامنر ان يقولنه وال شنيح الن  الحناكي بنال 
)إنمنا االامنال بالنيناأ وانمنا لكنل أمنرئا منا ننو ( ةالف  وقد قال رسـول هللا 

(1)
 

)فلح ان كل من اكره ال  قول ولم ينوه مةتاراه له ف نه اليلزمه(
(2 )

. 
 ن : إكراه ال  فعل  وىو ال  نواي الثاني :

ايكنراه الن  فعننل نتيمنس ال ننرور   كاةكنل والشنرب يبيحننه ايكنراه ةن ايكننراه  -أ
 رور   فمن إكره ال  ما تبيحه ال نرور  فنال شنيح الينه  ةننه أتن  مباحناه لنه 

 اتيانه .
االكراه ال  ما ال تبيحه ال نرور   كالقتنل والمنراح  وال نرب وافسناد المنال   -ب

لزمه القود وال مان ان قام بفعله  ةنه ات  محرمناه الينه ف ذا ال يبيحه االكراه  وي
اتيانه
(3)

 . 
 

 شـــــروط ايكـــــــراه  -د
يشترط في االكراه شروط من ا ما يرمع ال  المكنِره ومن نا منا يرمنع الن  المكنَره 

 ومن ا ما يرمع ال  المكره به ومن ا ما يرمع ال  المكره اليه .

                                                           
 . 1256ط دار الفكر  1/6لحيح البةاري :  (2)
 . 5/322المحل  :  (3)
 330 5/322الملدر السابق :   (4)
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 ط فيه شرط واحد ىو :: شروط المكِره يشتر أوالا 
أن يكون قادراه ال  ايقاع ما ىندد بنه  واال كنان الت ديند ىنذياناه ال قيمنس لنه وىنذا  -

الشرط متفق اليه اند الفق اح
(1)

  إال ان م اةتلفوا فيمن ىو قادر ال  تنفيذ ما ىدد بنه 
 ال  قولين :

ي النن  أن ذىننب االمننام ابننو حنيفننس واالمننام احمنند فنني احنند  روايتيننه والشننعب:االول 
االكننراه اليتحقننق إال مننن السننلطان  ةن القنندر  ال تكننون بننال منعه والمنعننس ىنني 

للسلطان   فال يستطيع غيره ان يحقق ماىدد به
(2)

. 
ذىب المم ور الثاني :

(3)
إل  أن االكراه يتحقق من السنلطان ومنن غينره ممنن يقندر  

فتنو  فني المنذىب. ال  تنفيذ ما ىدد به  وب ذا قنال لناحبا ابني حنيفنس والينه ال
ةن كل مترلب  قنادر الن  الحناق ال نرر بنالرير  وقنالوا : إن كنالم االمنام أبني 
حنيفس رحمه هللا محمول ال  ما ش د في زمانه من ان القدر  والمنعنس منحلنر  
فنني السننلطان  ننم تريننر الحننال بعنند زمانننه  فلننار لكننل مفسنند قننو  ومنعننس لفسنناد 

ف النننر وزمنننان ال اةنننتالف حمنننس الزمنننان  فيكنننون االةنننتالف بينننن م اةنننتال
وبرىان
(4)

. 

                                                           
 256: صودليننل الطالننب  4/12والنندر المةتننار مننـع حاشننيس الطحنناوي :  24/32والمبسننوط :  2/12ين ننر الم ننذب : (1)

والبحنر الزةنار:  5/335والمحل  : 202واالشباه والن اتر لليسوطي : ص 3/252ومرني المحتاج:  10/353والمرني : 
6/22 . 
والمرنننني  4/12وحاشنننيس الطحننناوي الننن  الننندر المةتنننار  5/165وتكملنننس فنننتح القننندير:  5/10ين ننر البحنننر الراتنننق :  (2)
 .  4/53موقعين :وااالم ال 2/123والميزان للشعراني:  10/353:
والبحنننننر 2/656ودررالحكنننننام202واالشنننننباه والن اترللسنننننيوطي:ص10/353والمرنننننني5/10ين نننننر البحنننننر الراتنننننق:(3)

 5/335والمحل :6/22الزةار:
واالكنراه وا نره فني التلنرفاأ الشنرايس:  4/12وحاشنيس الطحناوي الن  الندر المةتنار:  2/422ين ر مممع االن نر : (4)

 .66ص
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 : شروط المكَره  ىي : ثانياا 
ةننوف المكننره مننن م ننس المكننِره فنني تنفيننذ مننا ىنندد بننه . وىننذا متفننق اليننه اننند  -1

الفق اح. إال أن م اةتلفوا في تحقق االكراه قبل أن ينال المكَره شيح منن العنذاب الن  
 قولين :
في احد  روايتيه وبع  المالكيس ال  ان االكنراه ذىب االمام احمد بن حنبل  االول :

ال يتحقننق اال اذا نننال المكننَره شنني  مننن العننذاب كال ننرب او الةنننق او الننر 
الساق وما اشب ه
(1)

 . 
 

 وحمت م :
ما روي ان المشركين اةذوا اماراه فنأرادوه الن  الشنرل  فأاطناىم  فنأنت    .1

يننه ويقننول )اةننذل وىننـو يبكنني فمعننل يمسننح النندموع اننن اين اليننـه النبنني 
المشركون فرطول فني المناح   وامنرول ان تشنرل بناهلل ففعلنأ  فن ن اةنذول 

مر  اةر  فافعل ذلل ب م (
(2)

. 
قال:ليس الرمل اميناه ال  نفسنه إذا امعتنه او  نربته أو  ماروي أن امر  .2

و قته   وىذا يقت ي ومود فعل يكون به إكراىاه 
(3)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 2/46مواىب المليل:  4/34وحاشيس العدوي مع الةرشي:  2/122والميزان للشعراني :  10/351ين ر المرني :  (1)
اةرمه الحاكم في مستدركه ان ابيد هللا بن امرو الرقي ان ابي ابيد  بن محمد بن امار بن ياسر ان أبيه قال  (2)

قال  ر  م تركوه فلما  أت  رسول هللا وذكر ول ت م بةي ))اةذ المشركون امار بن ياسر فلم يتركوه حت  سب النبي 
))ما وراحل ؟ قال : شـر  يارسـول هللا ما تركأ حت  نلأ منل وذكرأ ول ت م بةير. قال: كيف تمد قلبل. مطمتن 

بااليمان. قال : إن اادوا فعد(( قال الحاكم ىـذا حديث لحيح ال  شرط الشيةين ولم يةرماه. المستدرل مع التلةيص: 
ين ر المرني:  3/242وابن سعد في الطبقاأ الكبر   152  14/151مه ابن مرير الطبري في تفسيره :   واةر 2/351
10/352 . 

 . 10/352المرني :  (3)
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ىننب المم ننور: ذ الـــقول الثــاني
(1)

النن  ان االكننراه يتحقننق اذا غلننب النن   نننه بننأن  
 المكِره سينفذ ما ىدده به  وال يشترط ان يناله شيح من العذاب. 

 وحمت م :
أن ال ن الرالب حمس يعمل ب ا  وال سيما اذا تعذر الولول ال  اليقين  حتن   .1

ايكنراه   انه لو كان  ن المكَره الرالب ادم ايقاع منا ت ندد بنه ال ي بنأ حكنم
ةن غلبنننس ال نننن معتبنننر  انننند فقننند االدلنننس
(2)

  )وةن االكنننراه ال يكنننون إال 
بالوايد  ف ن الما ي من العقود ال يندفع بفعل ما اكره اليه وال يةشن  منن 
وقواه  وإنما أبيح له فعل المكره اليه دفعاه لما يتوانده بنه منن العقوبنس فيمنا 

واده بالقتل والم أننه يقتلنه  فلنم بعد  وىو في المو عين واحد  وةنه مت  ت
يننبح لننه الفعننل أف نن  النن  قتلننه  والقاتننه بيننده النن  الت لكننس  وال يفينند  بننوأ 
الرةلننس بنناالكراه شننيتاه . . . و بننوأ االكننراه فنني حننق مننن نيننل بشننيح مننن 

العذاب ال ينفي  بوته في حق غيره (
(3)

 . 
ابند الملنل بنن ما اةرمه ابن حزم قال روينا من طريق حماد بن سلمس حد نا  .2

قدامـس الممحي حد ني ابي )ان رماله تدل  يشتار
(3)

اساله فحلفأ له أمرأتنـه  
لتقطعن الحبـل او ليطلق ا  ال اه فطلق ا  ال اه فلما ةرج ات  امر بن الةطناب  

  ) فنأةبره فقننال  لنه : ارمننع الن  أمرأتننل فن ن ىننذا لنيس طالقنناه
(4)

وومننه  
ا تقطع الحبل ليناله شنيح منن العنذاب لكني الداللس فيه ان ىذا الرمل لم يدا 

يتحقننق االكننراه   لكنننه بممننرد غلبننس  نننه أن ننا سننتقطع الحبننل إذا أمتنننع مننن 
طالق ا ااتبر مكرىاه 
(5)

 . 
امنننز المكنننَره انننن دفنننع ال نننرر وتةلنننيص نفسنننه بننناي وسنننيلس كنننال رب او  .3

االسنترا س او المقاومنس  فن ن اسننتطاع تةلنيص نفسنه بشنيح مننن ذلنل لنم يكننن 
مكرىاه 
(6)

  . 
وماح في البحر الراتق نقاله ان العتابيس )إذا أةذه واحد فني الطرينق ال يقندر فينه 

ال  غوث يكون اكراىاه(
(1)

 . 
اال يةالف المكَره المكنِرَه فيمنا اكرىنه الينه بالزيناد  او الننقص. وللفق ناح فني  .4

 ىذا الشرط اقوال : 
يعتبنر مكرىناه  قنال  إن اكنره الن  شنيح فنأت  بنأنقص ممنا اكنره الينه قال الحنفيـة :

السرةسي ) وإن اكره الن  ان يقنر لرمنل بنألف درىنم فنأقر بةمسنماتس كنان بناطاله  
ةن م حين اكرىوه ال  النف فقند اكرىنوه الن  اقنل من نا فالةمسنماتس بعن  االلنف  

                                                           
 ودرر الحكننننام شننننرح مملننننس االحكننننام : 10/351والمرننننني:  2/422ملتقنننن  االبحننننر:  5/10ين ننننر البحننننر الراتننننق:  (1)
 والمحلننن : 1/13وحلينننس العلمننناح:  2/122والمينننزان للشنننعراني:  2/12والم نننذب :  2/245ومنت ننن  االراداأ:  2/652
 . 6/22والبحر الزةار:  5/330 
 . 2/651ودرر الحكام شرح مملس االحكام :  5/11ين ر البحر الراتق:  (2)
 . 10/352المرني :  (3)
 . 10/352وين ر المرني :  5/331المحل :  (4)
 . 16ايس للمعيني : صين ر االكراه وا ره في التلرفاأ الشر (5)
 . 202واالشباه والن اتر للسيوطي : ص 2/12ين ر الم ذب :  (6)
 . 5/11البحر الراتق:  (1)
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ومن  رور  امتناع لحس االقرار بااللف إذا كان مكرىناه امتنناع لنحس اقنراره بمنا 
ىو دونه(
(1)

 . 
الس الزياد  او فعل غير المكره اليه فال يكون مكرىناه وانمنا يكنون طاتعناه اما في ح

مةتاراه 
(2)

 . 
فلو اكنره الن  ان يطلنق  ال ناه او الن  لنريح او تعلينق او الن  ان  وقال الشافعيس :

ح  َز او لنرَّ َد او َ نَّ  او َكنَّ  او َنمَّ يقول طلقأ او ال  طالق مب مه فةالف )بأن وحَّ
ن س  وقع الطالق (او طلق معيَّ

(3)
. 

 
ان اكره ال  طالق معينس فطلق غيرىنا  او اكنره الن  طلقنس ف نن  او وقال الحنابلس :

  لث وقع الطالق  ةنه غير مكره ال  الزياد  او ال  غير المعينس .
وإن قلنند إيقااننه دون دفننع االكننراه  وقننع  ةنننه قلننده واةتنناره  قننال ابننن قدامننس 

مرفننوع انننه  فننال يبقنن  اال ممننرد النيننس  فننال يقننع ب ننا  )ويحتمننل اال يقننع   ةن اللفنن 
الطالق (
(4)

 . 
وان طلق ونو  به غير أمرأته او تأول في يمينه فله تأويله  ويقبل قولـه في نيتنه  
ةن االكننراه دليننل النن  اكراىننه  حتنن  لننو لننم يتننأول وقلنندىا بننالطالق لننم يقننع  ةنننه 

فوأ اليه الرةلسمعذور  وقد ال يح ره التأويل في تلل الحال فت
(5)

 . 
ال تعتبر المةالفس في االكراه  فلو ةنالف المكنِره فني الفعنل المطلنوب  وقال المالكيس :

منه وأت  بريره كان مكرىا م ما كان نوع المةالفس وسواح حد أ في منس الفعنل او 
في غيره قال في تبلر  الحكام )ولو اكره ال  ان يبيع امته من فالن فوىب ا لنه  او 

ان يقر له بالف فوىب له ألفاه فذلل كله باطل(ال  
(6)

. 
وقال في تو يح االحكام )من اكره ال  ان يطلنق طلقنه فطلنق  ال ناه  او الن  ان 
يعتق ابداه  فااتق اك ر  او ال  ان يطلق زومتنه فنأاتق ابنده او اكسنه   فال ناىر 

ادم لزوم شيح من ذلنل لنه (
(1)

الممنون وذلنل ةن المكنَره فني ن نرىم قند النبح كن 
حال إكراىه فال يلح منه تلرفه
(5)

 . 
ان يكون المكره ممتنعاه ان الفعل الذي اكره اليه قبل االكراه  اما لتعلق حقنه  .5

به كبيع ماله  واما لتعلق حق الرير به  ك تالف منال الرينر   وامنا لتعلنق حنق 
الشرع به  كشرب الةمر والزنا والقتل ونحوه مما حرمه الشارع
(2)

 . 
 
 
 

 شروط المكره اليه    اا :ثالث
                                                           

 . 24/52المبسوط : (5)
 . 2/662ودرر الحكام شرح مملس االحكام :  24/52ين ر المبسوط :  (1)
 .  412ين ر السراج الوىاج : ص 2/13ين ر فتح الوىاب شرح من ج الطالب :  (2)
 . 10/354المرني :  (3)
 . 2/242ين ر الملدر نفسه ومنت   االراداأ :  (4)
 . 2/114تبلر  الحكام ةبن فرحون :  (5)
 . 2/140تو يح االحكام : (6)
 . 21  20ين ر االكراه وا ره في التلرفاأ الشرايس للمعيني :ص (1)
 . 6/435ون ايس المحتاج :  2/422ومممع  االن ر :  202واالشباه والن اتر للسيوطي : ص 24/32ين ر المبسوط :  (5)
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إمراح المكَره اليه في ح ور المكِره او ناتبه لكي يكون االكنراه معتبنراه امنا  .1
اذا غنناب المكننِره او ناتبننه  ننم قننام المكننَره بالتلننرف المننأمور بننه فننال يعتبننر 

اكراىنناه  ةنننه حينتننذ يكننون قنند فعلننه طوانناه بعنند زوال االكننراه
(1)

. ىننذا اننند 
 الحنفيس.
فلم يشترطوا ىذا الشرط   وااتبروا االكراه حالاله بممنرد حلنول اما المم ور 

الةوف مع غلبس ال ن بتنفيذ ما ىدد به ولو لنم يح نر المكنِره او ناتبنه وقنأ التنفينذ  
ةن ادم ح وره ال ينافي قدرته ال  االيقاع به
(2)

 . 
اشنترط الشنافعيس ان يكننون المكنره الينه معيننناه  .2

(3)
  فلنو اكنره النن  احند أمننرين 

أن يكَره ال  بيع داره او سيارته فباع احدىما  ال يعتبر مكرىاه  )ةنه طلنب ك
ال  سبيل االب ام فعين  وبما انه اةتار احد افراد المكره اليه ف و مةتار في 

ذلنننننننننننننننل  لنننننننننننننننذلل وقنننننننننننننننع تلنننننننننننننننرفه (
(4)

 .ولنننننننننننننننم يشنننننننننننننننترط 
المم ور 

(5)
 ىذا الشرط . 

 
 شروط المكره به   رابعاا :
نفساه او ا واه او مااله او مت مناه أذ  بعن  النناس  ان يكون المكره به متلفاه  .1

الذين ي مه امرىم كالت ديد بحبس االب او االم او الزومس والولند او يلحنق بنه 
غماه بعدم الر ا بحسب حاله  فمنن النناس منن يرنتم بكنالم ةشنن وبع ن م ال 

يرتم إال بال رب المبرح
(6)

 . 
س وموه نذكرىا مع االشنار   الن  وقد ذكر الشافعيس فيما يحلل به االكراه سبع

 وراح بقيس المذاىب.
 أحدىا   : اليحلل إال بالقتل   .

 ال اني  : القتل  او القطع  او  رب يةاف منه ال الل. 
ال الث  : ما يسلب االةتيار  ويمعله كال ارب منن االسند النذي يتةطن  الشنول 

 والنار وال يبالي فيةرج ان الحبس .
 وبس بدنيس يتعلق ب ا قود .الرابع   : اشتراط اق

 الةامس : اشتراط اقوبس شديد  تتعلق ببدنه  كالحبس الطويل .
السادس : أن يحلل بما ذكنر  وبأةنذ المنال  او إتالفنه  واالسنتةفاف باالما نل 

واىانت م كاللفع بالمأل  وتسويد الومه . . . .(
(1)

 . 
والمم ننور
(5)

راه  اال ان بعنن  يعتبننرون مميننع ىننذه الومننوه ممننا يحلننل بننه االكنن 
الحنفيننس والحنابلننس وبعنن  الزيديننس
(1)

ال يعتبننرون اةننذ المننال او اتالفننه اكراىنناه اال ان  

                                                           
 . 2/651ودرر الحكام شرح مملس االحكام :  5/11والبحر الراتق :  2/422ين ر مممع االن ر :  (1)
 . 52ين ر االكراه وا ره في التلرفاأ الشرايس للمعني : ص (2)
 . 113   4/6وااانس الطالبين :  210ين ر االشباه والن اتر للسيوطي : ص (3)
 . 142االكراه وا ره في التلرفاأ الشرايس : ص (4)
 5/320. والفقه ايسالمي وادلته :  6/140والدر المةتار مع حاشيس رد المةتار :  24/135ين ر المبسوط :  (5)
 . 1/353والمرني :  2/12والم ذب :  5/161وتكملس فتح التقدير :  24/32ين ر المبسوط :  (6)
والسننراج الوىنناج :  13  2/12وفننتح الوىنناب :  2/12ين ننر الم ننذب :  202 205والن نناتر للسننيوطي: صاالشننباه  (1)

 . 2/116واالنوار :  412ص
وحاشيس الطحاوي ال   165  5/161وتكملس فتح القدير مع العنايس :  10/353والمرني :  5/11ين ر البحر الراتق :  (5)

 . 4/34والةرشي :  4/264والسيل المرار :  6/22حر الزةار: والب 5/330والمحل :  4/12الدر المةتار : 
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يكننون االكننراه النن  اةننذ كننل المننال او اتالفننه اننند مننن اليعتبننره مننن الحنفيننس  وقينند 
الحنابلس ادم ااتباره اكراىاه بالمال القليل دون الك ير  كما ال يعتبنرون السنب والشنتم 

اه إكراى
(2)

. 
امننا الت دينند بحننبس الوالنندين او االوالد او الزومننس فقننال بعنن   الحنفيننس وبعنن  

الحنابلس
(3)

: ليس اكراىاه وال يعدم الر نا بةنالف حنبس نفسنه  أمنا انند المم نور 
(4 )

ف و اكنراه قنال البميرمني )واالكنراه بالت ديند بقتنل بعن  معلنوم وإن انال أو سنفل 
كراه(وكذا رحم ونحو مرحه أو فمور به ا

(5)
وذكر في البحر نقاله انن المحنيط قولنه  

)ولنننو اكنننره بحنننبس ابننننه أو ابنننده الننن  أن يبينننع ابنننده أو ي بنننه ففعنننل ف نننو إكنننراه 
استحساناه(
(6)

   
الومه السابع: )انه يحلل بكل ما ينؤ ر العاقنل ايقندام الينه  حنذراه ممنا ىندد بنه  

المةنوف ب نا  فقند  وذلل يةتلنف بناةتالف اةشنةاص  واةفعنال المطلوبنس  واةمنور
يكون الشيح إكراىاه في شيح دون غيره  وفي حق شةص دون وةر(
(1)

 
أما الت ديند بنالنفي انن البلند ف ننه اليةلنو إمنا أن يكنون فينه تفرينق بيننه وبنين أىلنه 
أوال.فنن ن كننان فيننه تفريننق بينننه وبننين أىلننه كننان إكراىنناه  وإن لننم يكننن فيننه تفريننق فيننه 

 وم ان:
نه معل النفي اقوبس كالحد  وةن مفارقس الوطن تلحق به ألمناه أنه إكراه  ة اةول:

 أشد من ال رب ووحشس تفوق وحشس السمن. 
وال  ىذا ذىب الزيديس.
(5)

 
اليعتبر النفي إكراىاه  لتساوي البالد في حقه. ال اني:

(2)
 

  
أن يكننون الم نندد بننه انناماله  فلننو كننان الت دينند ومننال لننم يتحقننق االكننراه. وقنند  .2

 ق اح في ااتبار ىذا الشرط ال  قولين :أةتلف الف
ذىننب الشننافعيس وبعنن  الحنفيننس وبعنن  الحنابلننس اةول:

(10)
النن  أنننه يشننترط كننون  

الم ندد بنه  اناماله  ةن التأمينل م ننه النتةلص ممنا ىندد بنه باالسنترا س أو االحتمناح 
 بالسلطان ونحوه.

ذىب المالكيس وبع  الحنفيس ال اني:
(11)

م ندد بنه اناماله  ال  ادم اشتراط كون ال 
دَد  المكَره ولنم يةنف منن المكنِره  وإنما يشترط أن يكون الةوف حااله  بدليل أنه لو ىا
ل نه أنه غير ماد فيما ىدد به اليكون مكرىاه حت  لو كنان المكنِره مناداه فني تنفينذ منا 
 ىدد به  ولو ىدده وكان ىازاله  وةاف المكَره منه أاتبر االكراه في حقه وهللا أالم.

                                                                                                                                                                      
 . 6/22والبحر الزةار:  10/353المرني:   6/122ين ر رد المةتار :  (2)
(1)

 . 10/353المرني :  
 . 10/353والمرني :  6/130ورد المحتار :  5/11ين ر البحر الراتق :  (2)
 .5/330الملادر نفس ا والمحل :  (3)
 .4/4لبحيرمي: حاشيس ا (4)
 .5/11البحر الراتق:  (5)
 .202اةشباه والن اتر: ص (6)
 .6/22والبحر الزةار:  2/12ين ر الملدر نفسه والم ذب:  (1)
 .2/12الم ذب:  (5)
والفقننه ايسننالمي  2/653ورد الحكننام شننرح مملننس اةحكننام:  2/12وفننتح الوىنناب:  202ين ننر اةشننباه والن نناتر: ص (2)

 .5/352وأدلته: 
 .4/34والةرشي مع حاشيس العدوي:  4/12وحاشيس الطحاوي:  24/32ين ر المبسوط:  (10)
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أن يكون الم دد به أشد ةطراه ال  المكَره منن التلنرف او ممنا حمنل الينه   .3
وذلل بأن ي دد بالقتل إذا لنم يبنع داره أو لنم ينؤمر فرسنه أمنا إذا ىندد بمنا ىنو 
أةف  رراه من التلرف  فاليعتبنر اندتنذا مكرىناه  كمنن ىندد بلنفع الومنه 

منن اتنالف مالنه  إن لم يتلف ماله  وكان لفع الومنه بالنسنبس  لنه أقنل  نرراه 
(1)

. ف ننذا الشننرط فنني رأينني يةتلننف بننأةتالف أحننوال الننناس بننين مننن يتحمننل 
ال رب أو االىانس وبين من اليتحمل وبنين منن لنه رتبنس النم أو شنرف وبنين 
ذوي الدناح   كما أنه يةتلنف بنأةتالف االفعنال المطلوبنس وملكيت نا  فلنو أكنره 

كان مكرىاه  أما لو أكره الن   الشريف باللفع أو الشتم ال  بيع داره فباا ا
 إتننننننننننننننننننننننننننالف مننننننننننننننننننننننننننال الريننننننننننننننننننننننننننر فننننننننننننننننننننننننننال يبنننننننننننننننننننننننننناح 

 له اتالفه وال يعتبر مكرىاه  ولو أتلفه فعليه ال مان وهللا أالم .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث ال اني
 أ ر اةكراه في التلرفاأ الشرايس

                                                           
 .136واالكراه وأ ره في التلرفاأ الشرايس للمعيني: ص 5/355والفقه ايسالمي وأدلته:  24/65ين ر المبسوط:  (1)
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. والتلنننرفاأ االنشننناتيس  التلننرفاأ الشنننرايس إمنننا أن تكنننون إقننراراه أو انشننناحه
 نواان:

 النوع اةول: تلرفاأ التحتمل الفسخ.
 النوع ال اني: تلرفاأ تحتمل الفسخ.

فأما التلرفاأ التي التحتمل الفسخ ف ي: كالطالق والنكاح وال  ار والننذر واليمنين 
والعتاق والعفو ان القلاص والرمعس واييالح والتدبير واالسنتيالد والر ناع. وقند 

وأولل ا لناحب الندر المةتنار الن  العشنرينادىا أبو الليث  مانيس اشر  
(1)

. وأمنا 
التلرفاأ التي تحتمل الفسخ ف ي كالبيع والشراح وايمار  وال بس والللح وايبراح 

والوديعس والحوالس والشفعس والكفالنس والوقنف والوكالنس والنرىن
(2 )

ونحوىنا فن ذا أكنره 
 كم ىذا التلرف؟انسان اكراىاه معتبراه شرااه ال  تلرف يحتمل الفسخ فما ح

 اةتلف الفق اح في حكمه ال   ال س أقوال:
 القول األول: 

ذىب االمام أبنو حنيفنس ومحمند وأبنو يوسنف الن  أن تلنرفاأ المكنره القولينس فني 
العقود التي تحتمل الفسخ ي بأ ب ا العقند  لكننه فاسند
(3)

  ويكنون المكنره بالةينار انند 
فسنةه ورمنع بنالعين التني أكنره الن   زوال اةكراه  ف ن شاح أم   العقد وإن شناح

التلرف ب ا  ةن االكراه يعندم الر نا  والر نا شنرط للنحس ىنذه العقنود  فلنار 
كساتر الشروط المفسد 
(4)

  وي بأ الملل بنالقب  حتن  لنو تلنرف المشنتري بنالعين 
تلرفاه اليمكن نق ه ماز ويلزمه القيمس كما في ساتر البياااأ الفاسد 
(5)

 . 
   القول الثاني:

ذىب المالكيس وزفر من الحنفيس وبع  الحنابلس
(6)

ال  أن ىذه التلرفاأ باةكراه  
لحيحس إال أن ا موقوفس ال  إماز  المكنره. قنال الةرشني )إن شنرط لنزوم البينع أن 
يلدر من مكلف وىو الرشيد الطاتع ف ن لندر منن غينره كلنبي أو سنفيه أو مكنره 

لننم يلننزم وإن لننح (
(1)

لنن  أن تلننرف المكننره لننحيح إال أنننه ف ننذه العبننار  تنندل ا 
موقوف ال  إمازته ف ن شاح ام   وإن شاح رد  وال ي بأ الملل للمشنتري بقنب  
العين  ةن العقد الموقوف اليفيد ملكاه  قال الدرديري )ورد المبيع الينه أي البناتع إذا 

لم يم ه  وال يفوأ اليه ببيع وال ىبس وال اتق وال إيالح (
(5)

 
 

 :القول الثالث

                                                           
 .132/ 6والدر المةتار مع حاشيس رد المةتار:  2/435ين ر مممع اةن ر:  (2)
 .662-2/660ين ر درر الحكام شرح مملس اةحكام:  (3)
ورد المحتنار:  2/430ومممنع اةن نر:  4/105واللبناب:  2/105واالةتينار:  5/162والعناينس:  5/166ين ر الكفايس:  (4)
6/130. 
 .5/162ين ر فتح القدير:  (5)
 .5/162الملدر نفسه مع العنايس:  (6)
وحاشنيس  5/2والةرشني منع حاشنيس العندوي:  3/6والدسنوقي:  4/13لطحناوي: وحاشيس ا 2/430ين ر مممع اةن ر:  (1)

 .2/244واالمام زفر ووراؤه الفق يس:  2/4الشيخ سليمان ال  المقنع: 
 .2/5وين ر الشرح اللرير ال  بلرس المسالل:  5/2الةرشي:  (2)
 .2/5الشرح اللرير ال  بلرس المسالل:  (3)



 

14 

ذىننب المم ننور
(1)

النن  أن ىننذه التلننرفاأ مننع االكننراه بريننر حننق باطلننس غيننر  
لحيحس. قال الرزالي في البسيط )ايكراه يسقط أ ر التلرفاأ اندنا (
 (2)

وقال ابنن  
ابن حزم )االكراه ال  الكالم اليمب بنه شنيح وإن قالنه المكنره... ةننه فني قولنه منا 

يقولنه الشنيح الن  الحناكي بالةنالف  أكره اليه إنما ىو حال للف  النذي امنر بنه أن
)
(3)

 
 
 
 اةدلـــــس :

أسننتدل مم ننور الحنفيننس بننان ركننن البيننع لنندر مننن أىلننه م ننافاه النن  محلننه  ةن 
اييماب والقبول لدر من المالل البالغ العاقل ولادف محله وىو الملل إال أننه فقند 

ذ ىننذه شننرط الترا نني فلننار كريننره مننن الشننروط المفسنند   ةن الر ننا شننرط نفننا
التلرفاأ  واةكراه يعدم الر ا  وانتفاح الشرط يترتب اليه انتفاح المشروط  وىنو 

النفاذ  فيفسد التلرف
(4)

. 
واليه ف ن بيع المكره وامارته وىبته ونحوىا من التلرفاأ القابلس للفسخ فاسند   

وله الةيار بعد زوال ايكراه
(5)

 . 
لحس ىذه التلرفاأ  ف ذا انعندم واستدل ألحاب القول ال اني بأن الر ا شرط ل

الر ا كانأ ىذه التلرفاأ موقوفس ال  إماز  المكره  فلو أماز ما اكره الينه بعند 
زوال ايكراه ألبح العقد لحيحاه  والعقد الفاسد الينقلب لنحيحاه بعند ايمناز   وال 

يرتفع فساده ب ا  فاشبه بيع الف ولي
(6)

 . 
 ورد اليه بالتي :

يشبه البينع الموقنوف منن حينث توقفنه الن  إمناز  المالنل لنه )بان بيع المكره  .1
والبيع الفاسد من حيث أنه لدر ان المالل مع ادم شرط موازه  فمن حينث 
أنه يشبه البيع الموقوف ففي أي وقأ أماز  المالل يعود ماتزاه ومن حيث إننه 
ا يشننبه الفاسنند يفينند الملننل بعنند القننب  امنناله بالشننبي ين  وإنمننا املنننا النن  ىننذ
الومه ةنا متن  أ  رننا شنبه الموقنوف فني حنق المالنل ولنم يومند الملنل بعند 

القب  اليبق  لشبه الفاسد امل فيتعطل العمل بالشب ين (
(1)

 
إن بينننع المكنننره دون البينننع بشنننرط الةينننار  ةن البننناتع ر ننني بالسنننبب دون  .2

ولننفه  أمننا المكننره فريننر را  بألننل السننبب أي بألننل البيننع 
(5)

. رد اليننه 
لباتع بشرط الةيار غير را ا بالسبب في الحال  ةنه القه بالشنرط فنال بان ا

يتم ر اه به قبل ومود الشرط فكان أ عف منن بينع المكنره  ةن المكنره قند 
ر ي بالبيع لدفع الشر ان نفسه  لكنه غير را  بحكم السنبب  ةننه انرف 

                                                           
 4/266والسننيل المننرار:  6/100والبحننر الزةننار:  203ه والن نناتر للسننيوطي: صواالشننبا 2/161ين ننر المممننوع:  (4)

 .62 2/5وشراتع االسالم:  5/322والمحل : 
 .203اةشباه والن اتر: ص (5)
 .5/322المحل :  (6)
 .5/162ين ر تكملس فتح القدير مع العنايس:  (1)
 .5/406ين ر الفقه ايسالمي وأدلته:  (5)
 .2/245واالمام زفر ووراحه الفق يس:  4/13وحاشيس الطحاوي:  2/430ر: ين ر مممع اةن  (2)
 .1/162الكفايس:  (1)
 .2/245واالمام زفر ووراحه الفق يس:  24/54ين ر الملدر نفسه والمبسوط:  (2)
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يننه بنل لندفع الشرين فاةتار أىون ما  فكان قالنداه للبينع مةتناراه لنه  لكنن اللع
الشر ان  نفسه
(1)

. 
إن حق االسترداد  ابأ للمكره بعد زوال ايكراه حت  لو تداولته اةيدي يبقن   .3

له ىذا الحنق بةنالف المبينع الفاسند  فن ن البناتع اليملنل اسنترداده إذا تلنرف 
المشتري فيه  ف و أشبه بعقد الف ولي
(2)

. 
رع  ف ذا تلنرف في نا المشنتري رد اليه بان الفساد في البياااأ الفاسد  لحق الش

االول تعلق بالبيع ال اني حق العبد )وىنو المشنتري ال ناني( وحقنه مقندم الن  حنق هللا 
تعال  لحامته واسترناح هللا تعال  انه  أما بيع المكره فالرد فيه لحق العبند وقند تعلنق 

تسناوي بالبيع ال اني حق العبند أي ناه  والينه فنال يبطنل الحنق اةول لحنق ال ناني منع 
الحقين
(3)

  . 
إن بيع المكره كبينع ال نازل  فلنو تلنادقا ان البينع بين منا كنان ىنزاله لنم يملنل  .4

المشتري المبيع بالقب   فكذلل إذا كان الباتع مكرىاه 
(4)

. 
رد اليننه بننأن ال ننازل غيننر را  بألننل البيننع  ةن البيننع اسننم للمنند الننذي يترتننب 

قا ال  أن ما لم يباشرا منا ىنو سنبب اليه حكمس شرااه  وال زل  د المد  ف ذا تلاد
الملل وىو العقد مع تنوفر شنروطه وأركاننه  الينعقند العقند بين منا مومبناه للملنل  امنا 
المكره فقد داي ال  المد  وقد أماب ال  ذلل  ةنه لو أتن  برينر منا داني الينه لكنان 

الفعنل فني  طاتعاه  فكان بيع المكره أقو  من بيع ال ازل من ىنذا الومنه  وإنمنا ينعندم
مانب المكره إذا لار الفعنل منسنوباه الن  المكنِره  وذلنل يقتلنر الن  منا يلنلح أن 
يكون المكَره فيه ولنس للمكنِره  وفني البيااناأ اليلنلح أن يكنون ىنو ولنس للمكنره  ةن 

التكلم بلسان الرير اليتحقق فيه أن يكون المكِره مباشراه ل ذه التلرفاأ
(5)

. 
 لث بما يأتي:واستدل ألحاب القول ال ا

بقولـه تعال  )إال أْن تكوَن تمار ه اْن ترا ا منكم( .1
(6)

فدلأ اليس ال  أننه إذا  
 إذا لم يكن ان ترا  لم يحل اةكل.

 قننال ) إنمننا البيننع اننن تننرا  ( أن النبنني  بمننا رو  أبننو سننعيد الةنندري  .2
(1 )

 فدل ال  أنـه اليلح البيع من غير ترا .
قننال ) إن هللا   مننا أن رسننـول هللا بمننا روي اننن ابننن ابنناس ر نني هللا ان .3

تماوز لي اـن أمتي الةطأ والنسيان وما أستكرىوا اليه (
(5)

 . 
.  ةنه قول أكره اليه برينر حنق فلنم يلنح كمنا لنو أكنره الن  كلمنس الكفنر4

(2)
  

فن ذا سنقط اةا ننم وىنو الكفنر اننن المكنره سننقط منا ىنو ألننرر مننه
(10)

. قننال 
الكراه وكيننف التبطننل بننه المعاملننس  فنن ن الشننوكاني: فكيننف اليتننرل الوامننب بننا

                                                           
 .5/162والكفايس:  24/55ين ر المبسوط:  (3)
 .253في التلرفاأ الشرايس: ص واالكراه وأ ره 5/162ين ر تكملس فتح القدير مع العنايس:  (4)
 الملادر نفس ا. (5)
 .55 24/54ين ر المبسوط:  (6)
 .24/55ين ر المبسوط:  (1)
 .22سور  النساح:  (1)
 سبق تةريمه. (2)
 1/652سنن ابن مامه:  (3)
 .2/12ين ر الم ذب:  (4)
 .3/236ين ر االم:  (5)
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بطالن ننا ممننا الينبرنني أن يتننردد فيننه متننردد أو يشننل فيننه شننال  ةن المننناط 
الشراي في مميع المعامالأ ىنو الترا ني كمنا قنال انز ومنل)إال أن تكنون 

تمار ه ان ترا ا ( وأي ر اه يومد مع ايكراه ؟ 
(1) 

الن تلنرف المكنره ىنو النرامح والذي يبدو لي أن ما ذىب اليه المم ور منن بطن
لعدم ومود الر ا  وةنه أكل مال بالباطل. أما القول بفساد التلرف أو توقيفه ال  
إماز  المكره  أو معل الةيار له بعد زوال ايكراه  فال معن  له ةن المكره في ىنذه 
الحالس إذا ومد ملنلحس فني إم ناح التلنرف وكنان را نياه فب مكاننه أن يمندد العقند 

 حدث بيعاه مديداه بعيداه ان ايكراه ي  ر فيه ر اه وطيبس نفسه وهللا أالم .وي

                                                           
 .4/266ين ر السيل المرار:  (6)
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 المبحث ال الث
 اةحكام التبعيس المترتبس ال  ايكراه

ارفنننا أن ايكننراه يننؤ ر فنني التلننرفاأ الشننرايس إمننا بننالبطالن اننند المم ننور او 
أبنني حنيفننس بتوقيننف التلننرف النن  ايمنناز  اننند المالكيننس وزفننر وإمننا بالفسنناد اننند 

 ولاحبيه .
لكن ىنال بع  اةحكنام التبعينس ل نذه التلنرفاأ لحنق المكنره بعند زوال ايكنراه 
وىي: حق ايماز  وحق الفسخ وايسترداد وحق إلزام الطرف ال ناني ب نمان العنين 

 إذا تلفأ حقيقس أو حكماه  وسوف نفرد لكل حق من ا مطلباه مستقاله :
 

 : حق ايماز   المطلب األول
ذا زال ايكننراه اننن المكننره فلننه الحننق فنني إم نناح تلننرفاته التنني وقعننأ حننال إ

ايكراه  وله الحق بفسخ ىذه التلرفاأ وإسترداد ملكه فن ذا أم ن  ىنذه التلنرفاأ 
 كان ذلل إماز  منه في إسقاط حقه في الفسخ.

 وايماز  ال  نواين : 
يقنول المكنره أمنزأ إماز  قوليس لريحس أو فعليس فايماز  القولينس اللنريحس أن 
البيع أو ايماز  أو ال بس أو أن يقول: أاطيأ إماز  به ونحو ذلل
(1)

 . 
أمننا ايمنناز  الفعليننس: ف نني القيننام بننأي فعننل ينندل داللننس  ننمنيس النن  إمازتننه ل ننذه 
التلرفاأ. فلو قب  المكره ال من من المشنتري بعند زوال ايكنراه كنان إمناز  مننه 

اتعنناه دليننل النن  الر ننا الننذي ىننو شننرط لننحس فنني إم نناح العقنند  ةن القننب  ط
العقد
(2)

.بةالف منا إذا قنب  الن من وسنلم المبينع مكرىناه إننه الينفنذ البينع لعندم ومنود 
الر ا. واندتنذا الينه أن ينرد الن من إن كنان قاتمناه فني ينده ويسنترد المبينع  فلنو تلنف 

ةنذ مننه شنيتاه  ال من في يده فليس اليه  نمان. قنال فني الكفاينس )وإن كنان ىالكناه اليأ
ةن  ال من كان أمانس المكره ةنه اةذه ب ذن المشتري والقب  مت  كان بن ذن المالنل 
ف نما يمب ال نمان إذا قب نه للتملنل وىنو لنم يقب نه للتملنل ةننه كنان مكرىناه الن  

قب ه فكان أمانس(
(3)

أما المالكيس فقالوا: إذا ىلل ال من فال تفريط مع ومود بينس الن   
الينه شنيح ذلنل  فلنيس

(4)
. فلنو تلنف الن من فنال تفنريط ولنم يكنن لنه بيننس فال ناىر لننم 

يلدق في إدااته   وقيل يلدق بيمين كالمودع
(5)

. 
ولو سلم المبيع طاتعاه بعد زوال ايكراه كان دلياله ال  االمناز   وذلنل بنأن يكنون 
اق االكننراه النن  العقنند الالنن  التسننليم  ةن مقلننود المكننره مننا يتعلننق بننه االسننتحق

الممرد اللف   واالستحقاق في البيع يتعلق بالعقد نفسنه  والينه اليكنون االكنراه الن  
العقد اكراه ال  التسليم  فيكون التسنليم طاتعناه دلينل االمناز 
(6)

. بةنالف منا إذا اكنره 
ال  ال بس ف ن االستحقاق يمب بالقب  البممرد اللف   فيكون االكنراه الي نا إكراىناه 

                                                           
 . 2/661شرح مملس اةحكام: ين ر درر الحكام  (1)
 .5/110وتكملس فتح القدير:  2/431ومممع اةن ر:  5/11ين ر البحر الراتق:  (2)
 .6/131والدر المةتار بشرح إبن اابدين:  5/12وين ر البحر الراتق:  5/111الكفايس:  (3)
 .3/6ين ر الشرح الكبيرال  الدسوقي:  (4)
 .3/6الدسوقي:  (5)
 .5/110وتكملس فتح القدير:  5/11راتق: ين ر البحر ال (6)
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النن  مقلننود المكننره النن  التسننليم ن ننراه 
(1)

. قننال فنني البحننر )ويعتبننر ذلننل فنني ألننل 
الو ع  ةن البيع و ع يفاد  الملل في اةلل  وإن كنان فني ايكنراه اليفيند لكوننه 
فاسداه  وال بس التفيد الملل قبل القب  بألل الو ع وتفيد بعده سواح كانأ لنحيحس 

تحقه مننننه فننني ألنننل أو فاسننند  فينلنننرف االكنننراه فننني كنننل واحننند  من نننا الننن  مايسننن
و ننعه(
(2)

.وذىننب بعنن  الحنفيننس النن  التفلننيل فنني ااتبننار القننب  فنني ال بننس. فقننال 
 سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعدي ملبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني 
)إذا اكره ال  ال بس والتسليم فال بس فاسد   وإن اكرىه ال  ال بس الغير فسلم المكره 
بعنند ذلننل أو سننلم والمكننره حا ننر فالقينناس أن تمننوز ال بننس وتكننون ىبننس طنناتع وفنني 

التمنوز. ولنو سنلم والمكنره غاتنب بحينث اليعنود منازأ ال بنس استحسناناه االستحسان 
وقياساه(
(3)

. 
وذىب مم ور المالكيس الذين قالوا بعدم لزوم تلنرف المكنره  بنأن منن حقنه أن   

يميز ىذا التلرف بعد زوال ايكراه قال الدسوقي )فيةير البناتع إن شناح دفنع الن من 
يع ا وإن شاح ترك ا وأم   البيع (للمشتري وأةذ سلعته التي أكره ال  ب

(4)
 . 

 المطلب ال اني: حق الفسخ واالسترداد  
مما سبق ارفنا أن تلرف المكنره ينعقند فاسنداه أو موقوفناه انند الحنفينس والمالكينس 

وال  الحكمين كلي ما ي بأ للمكره حق الفسخ واالسترداد بعد زوال االكراه
(5)

. 
ره القنولي  فنال مومنب للفسنخ انندىم  ةن أما المم ور الذين ألرنوا تلنرف المكن

التلرف لم ينعقد ابتداحه  وتبق  العين ال  ملل لاحب ا
(6)

. 
وبناحه ال  قول الحنفيس والمالكيس في معل الحق للمكره في الفسخ واالسنترداد  ان 
ىذا الحق اليبطل بموأ الماكنَره وال بمنوأ المكنِره بنل ينتقنل ىنذا الحنق الن  الور نس  

المكَره مقامه في الفسخ ويقوم وارث المكِره مقامنه فني رد المكنره الينه  فيقوم وارث
أو في  مانه من التركس حال ىالكه
(1)

. كما أنه اليبطل ىذا الحق بالزيناد  المنفلنلس 
المنفللس كالولد وال مر   أما الزياد  المتللس فمنن بناب أولن  اندم النبطالن
(5)

.  فلنو 
 استردادىا؟ تلرف المشتري بالعين ف ل يبطل حق لاحب ا من

ذىب المالكيس ال  أن حق المكره  ابأ في االسترداد وال يقطع ىذا الحنق تلنرف 
المشتري في العين م ما كان ننوع ىنذا التلنرف  ةن الفسناد كنان فني مانبنه فيكنون 

االسترداد من حقه وىو الذي يستقل به
(2)

اليه ما مبر الن  بيعنه  . قال الدردير )ورد
بيعه أو ال  سببه وال يفيته تداول أمالل وال اتق وال ىبس وال  ايالد(
(10)

. 

                                                           
 5/110والعنايس:  2/431ين ر مممع اةن ر:   (1)
 .5/12البحر الراتق:  (2)
 .6/131وين ر رد المحتار:  5/110حاشيس سعدي ملبي:  (3)
 .2/5وين ر الشرح اللرير ال  بلرس السالل:  3/6الدسوقي:  (4)
 .3/6والدسوقي:  4/13اشيس الطحاوي: وح 5/162ين ر فتح القدير مع العنايس:  (5)
 .255ين ر االكراه وأ ره في التلرفاأ الشرايس: ص (6)
 .5/10والةرشي:  4/13ين ر حاشيس الطحاوي:  (1)
 .2/655ودرر الحكام شرح مملس اةحكام:  4/13حاشيس الطحاوي:  (5)
 .4/245ين ر مواىب المليل:  (2)
 .3/6الشرح الكبير بشرح الدسوقي:  (10)
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أمننا الحنفيننس فقنند فرقننوا فنني نننوع التلننرف فقننالوا: إذا تلننرف المشننتري بننالعين 
تلرفاه اليقبل الفسخ  فالحق للمكَره بالنق  واالسترداد بل ينتقنل حقنه الن  المطالبنس 

العين بحكم ال الكسبال مان  وال  ااتبار 
(1)

. 
أما اذا تلرف ب ا تلرفاه يقبل الفسخ بعد قب  ا من المكنَره  فنال يبطنل حقنه فني 
استردادىا  حت  لو تداولت ا اةيدي  فلو باع المشتري العين منن وةنر وباا نا ال ناني 
 منننننن ال النننننث وباا نننننا  النننننث منننننن غينننننره وىكنننننذا فللمكنننننَره ان يفسنننننخ العقنننننود

كل ا 
(2)

)ولوتناسنةته اشنر بينع بع ن م منن بعن  كنان للمكنره أن . قنال السرةسني 
ينننق  البيننوع كل ننا ويأةننذ ابننده  فنن ن سننلَّم بيننٌع مننن ىننذه البيننوع اةول أو ال نناني أو 
 اةةينننننر منننننازأ البينننننوع كل نننننا  ةن تسنننننليمه اسنننننقاط مننننننه لحقنننننه فننننني اسنننننترداد

المبيع ( 
(3)

. 
 

                                                           
 .2/652ودرر االحكام:  5/15والبحر الراتق:  431  2/430ين ر مممع االن ر:  (1)
 .5/162وتكملس فتح القدير:  5/12البحر الراتق:  (2)
 .24/25المبسوط:  (3)
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 تلفأحق الزام الطرف ال اني ب مان العين إذا   المطلب الثالث:
ارفنا أن للمكنره حنق اسنترداد العنين المكنَره الن  بيع نا وإمارت نا وىبت نا ونحنو 
ذلننل مننن التلننرفاأ  ولكننن قنند يتعننذر االسننترداد ل الك ننا أو لتلننرف المشننتري ب ننا 
تلننرفاه اليقبننل الفسننخ اننند الحنفيننس  ف نننا ينقلننب حننق االسننترداد النن  الننزام المكننِره أو 

س بعقنند فاسنند والمقبننو  بعقنند فاسنند م ننمون المشننتري  ننمان العننين  ةن ننا مقبو نن
بالم نننل إن كنننان منننن الم ليننناأ وبالقيمنننس إن كنننان منننن القيميننناأ كمنننا ىنننو الحنننال فننني 

الرلب
(1)

. فالمكَره مةير  إن شاح  من المكِره وإن شاح  من المشتري  ةن كنل 
من ما ساىم في ىالل ماله  واحد من ما بالذاأ والةر بالواسطس
(2)

. 
ه لكونننه فنني حكننم الرالننب رمننع النن  المشننتري بقيمتننه  ةن فنن ن  ننمن المكننرِ 

المكِره بعد  مانه للعين   قام مقام المكَره  ةننه ملنل العنين منن وقنأ ومنود السنبب 
باالستناد
(3)

. وإن  من المشتري فال يرمع بما  من ال  أحد كما اليرمع غالنب 
نمننا توقننف الرالننب النن  أحنند إذا  ننمن  وذلننل ل بننوأ ملكننه بال ننمان والقننب   وإ

نفوذه ال  سقوط حق المكَره فني الفسنخ  فن ذا  نمنه نفنذ ملكنه فينه كسناتر البيااناأ 
الفاسد 
(4)

. 
ف ذا تلرف المكِره بالعين وتداولته اةيدي   كان للمكَره أن ي نمن منن شناح منن 
المشترين   ف ن  منه المشتري اةول مازأ البياااأ كل نا  ةن العقند اةول لنار 

اع ملل نفسهلحيحاه فكأنه ب
(5)

. وإن  من المشتري ال اني أو الةامس م اله  منازأ 
البياانناأ التنني بعننده وال تمننوز البياانناأ التنني قبلننه وذلننل لبقنناح المعننن  المفسنند في ننا 
بةالف ايماز   والفرق بين ما: أن المنانع منن نفنوذ التلنرف حنق للمكنَره وقند زال 

ال نمان ىنذا الحنق ب مازتنه  فعناد الكنل النن  المنواز بةنالف
(6)

فن ن ال نمان ثي بننأ  
المسننتند النن  حننين القننب  ال ماقبلننه(
(1)

أي أن ملننل المشننتري الننذي  ننمن أسننند النن   
وقننأ قب ننه العننين القبننل ىننذا الوقننأ. لننذلل فلننم يكننن مسننقطاه حقننه  ةن أةننذ القيمننس 

كأسترداد العين فتكون البياااأ التي قبله باطلس
(5)

  )حيث تأكد أن المشتري اةول لم 
ملل نفسه  بل باع ملل غيره من غير ر اته  اما العقود التي بعد العقند النذي لم يبع 

 منأ فيه العين ف ن ا لحيحس  ةن الشةص الذي  من العين    ر أنه بناع ملنل 
نفسه  فيكون اسناد ملل المشتري ال  وقأ قب ه(
(2)

. 
 
 

 ضمان الوكيل :
                                                           

 ومرننننني المحتنننناج: 2/662ودرر االحكننننام:  2/433ومممننننع اةن ننننر:  5/111ين ننننر فننننتح القنننندير مننننع العنايننننس:  (1)
 346واالشنباه والن ناتر للسنيوطي: ص 2/342وحاشيس الشنيخ سنليمان الن  المقننع:  1/515اأ: ومنت   االراد 2/213 

 .5/421والمحل : 
 والدسننننوقي: 2/662ودرر الحكننننام:  4/15وحاشننننيس الطحنننناوي:  1/324والمرننننني:  5/12ين ننننر البحننننر الراتننننق:  (2)
 3/6. 
 .5/111والعنايس:  2/433ين ر مممع اةن ر:  (3)
 .4/15وحاشيس الطحاوي:  5/112نفسه وفتح القدير: ين ر الملدر  (4)
 وفتح القدير وحاشيس الطحاوي الملدر السابق. 5/12ين ر البحر الراتق:  (5)
 .5/112وتكملس الفتح القدير:  4/15وحاشيس الطحاوي:  2/433ين ر مممع اةن ر:  (6)
 .5/112ين ر  الكفايس:  2/433مممع اةن ر:  (1)
 .4/15وحاشيس الطحاوي:  2/662م: ين ر درر الحكا (5)
 .225ايكراه وأ ره في التلرفاأ الشرايس: ص (2)
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المشنتري  أمنا لنو  ارفنا أن المكره مةير  إن شاح  من المكنره وإن شناح  نمن
كان للمكِره وكيل قام مقامه فني اكنراه المالنل الن  البينع أو ايمناز  ونحوىنا  وكنان 

 مكَرىاه أي اه من قبل موكله ف ل اليه  مان ام ال ؟ ال  رأيين:
ذىنب الحنفيننس النن  أن اكنراه الوكيننل اليةلننو منن أن يكننون اكراىنناه ملمتنناه أو  :األول

ملمتناه فلنيس الن  الوكينل  نمان  ةننه مكنره اكراىناه غير ملميح. ف ن كان االكنراه 
ملمتاه فال يبق  في مانبنه فعنل معتبنر  ويكنون ال نمان الن  المكنِره ةالنس إذا كنان 
المالل والمشتري مكرىين أي اه  وال يرمع ال  الوكينل وال الن  المشنتري بشنيح  

 ةن م لاروا كاللس له.
ن المشنتري  فالمالنل اندتنذا مةينر إن أما إذا كان المالل والوكيل مكرىين فقط دو

شاح  من المشتري قيمس العين  ةنه قب  اينه بشراح فاسد طاتعاه  وإن شاح  من 
المكننِره  ويرمننع بنندوره النن  المشننتري  ةنننه قننام مقننام المالننل  وةنننه بعنند  ننمانه 

ألننبحأ العننين ملكننه
(1)

.أمننا إذا كننان االكننراه غيننر ملمننيح فالمالننل بالةيننار  إن شنناح 
المشتري  وإن شاح  من الوكيل  ةن ايكراه الناقص اليةرمه من أن يكون   من

مباشراه للفعل  ف ن  من رمع ال  المشتري بما  نمن  ةننه قنام مقنام المالنل  ةن 
العين أنتقلأ ملكيت ا اليه بال مان
(2)

. 
ذىننب المالكيننس النن  أن المالننل مةيننر  إن شنناح  ننمن المكننِره إذا  بننأ أن  :الثــاني

ل أد  المال اليه أو أنه أولاه بقب ه. وإن شاح  نمن الوكينل  وال يلتفنأ الن  الوكي
قوله كنأ مكرىاه وةفنأ الن  نفسني
(3)

  ىنذا )إذا النم أن ال نالم قب نه أو وكلنه منن 
الم روط أو المشتري أو م ل ىل قب ه ال الم أو وكيله أو رب المتاع  أو  بأ أن 

الم أو ألرفه في ملنالحه أو بقني اننده  رب المتاع قب ه لكن لم يعلم ىل دفعه لل 
اما لو الم أن المكَره ألرف ال من في ملالحه أو أبقناه اننده أو أتلفنه باةتيناره فني 

غير ملالحه لم يرد اليه  إال ال من(
(4)

. 
 وبقي الينا أن نعرف وقأ وموب ال مان أو وقأ تقدير التعوي . 

 نمين المكنِره فلنه أن يأةنذ قيمتنه مننه فالحنفيس والمالكيس قالوا: إذا اةتار المكنَره ت
 وقأ تسليمه.

وإذا اةتار ت مين المشتري فله أن يأةذ قيمته وقأ قب ه للعين أو وقنأ ىالك نا 
حقيقس أو حكماه  ةنه أفسد اليه حق االسترداد  وله أن يةتار اةك ر اند التفاوأ
(5)

. 
التفاوأ
(5)

. 
: أقلنن  قيمننس مننن أمننا الشننافعيس فقننالوا: إن كانننأ العننين مننن المتقومنناأ فننالمعتبر

الرلب ال  التلف.وإن كان م لياه  وتعذر الم ل أةذ القيمس  وفي أاتبارىا أحند اشنر 
وم اه 
(6)

. 
 الح ا: أقل  القيم من الرلب ال  تعذر الم ل  وىذا ومه اند الحنابلس. 

                                                           
 .142 24/145ين ر المبسوط:  (1)
 .24/142ين ر المبسوط:  (2)
 .3/6والدسوقي:  5/10ين ر الةرشي مع حاشيس العدوي:  (3)
 .5/10حاشيس العدوي:  (4)
 .4/250ومواىب المليل:  2/662ين ر درر الحكام:  (5)
 .345 344سأقتلر ال  ذكر ألح الوموه ومن أراد معرفس كل الوموه فليرامع اةشباه والن اتر للسيوطي:  (6)
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ال ناني: أقلن  القنيم مننن الرلنب الن  التلنف  وىننذا ومنه لإلمامينس والزيدينس  قننال 
  أن يكون م موناه بأوفر القيم من وقأ الرلب ال  وقأ التلنف  الشوكاني )واةول

ةن ىذه م لمس ف ذا زادأ قيمنس ذلنل الشنيح فني بعن  اةوقناأ فمنن المناتز أننه لنو 
كانأ باقيس بيد المالل لبااه ب ذه الزياد (
(1)

. 
 ال الث: ي من قيمته يوم القب . وىذا ومه اند الحنابلس والزيديس واالماميس.

يأةذ قيمته يوم التلف  وىذا ومه للزيديسالرابع: 
(2)

. 
 زواتد العين ونقل ا

إذا حلل زياد  أو نقص في العين فحكمنه حكنم الرلنب.ففي حنال الننقص: إن 
كان ىنذا الننقص بسنبب فنوأ منزح منن المبينع أو حلنول اينب بنه  ينرد العنين الن  

مالك ا وارش ما نقص من ا اتفاقاه 
(3)

. 
ان النقص غينر مسنتقر كطعنام ابتنل وةينف فسناده ففينه إال أن الشافعيس قالوا: إن ك

 وم ان: االول: يأةذه مع ارش النقص كالنقص المستقر.
ال اني: ي من م ل مكيلته ةنه يتزايد فساده ال  أن يتلف فلار كالمست لل
(4)

. أما 
أما الزيديس فمعلوا الةيار للمالل إن شاح اسنترد العنين وارش الننقص  وإن شناح أةنذ 

العينالقيمس وترل 
(5)

. 
وإن كننان النننقص بسننبب ترامننع االسننعار فننال  ننمان اليننه  ةن ترامننع االسننعار 
يكون نتيمس فتور الرغباأ في السلع دون فوأ المزح. ىذا متفق اليه بين الفق ناح
(6)

 
الفق اح
(6)

إال ما حكي ان أبي  نور أننه قنال يلزمنه أرش الننقص أي ناه  ةننه ي نمنه  
لِسنْمنِ إذا تلفأ العين فكذلل يلزمه إذا ردىنا  كا

(1)
. ودلينل المم نور ىنو أن الرالنب 
رد العين المرلوبس بحال نا ولنم يننقص من نا منزح وال لنفس  فلنم يلزمنه شنيح وةن 
حق المرلوب مننه يتعلنق بنالعين وىني باقينس كمنا كاننأ )وةن الرالنب ي نمن منا 
غلننب  و القيمننس التنندةل فنني الرلننب  بةننالف زينناد  العننين  ف ن ننا مرلننوبس وقنند 

ذىبأ(
(5)

. 
أمننا فنني حننال الزينناد : فننذىب المم ننور 

(2 )
النن  أن العننين إذا ازدادأ كننأن تكننون 
شننمراه فننا مر أو ماريننس فولنندأ  ننم تلفننأ ىننذه الزينناد    ننمن ا الرالننب سننواح تلفننأ 

                                                           
 .362 3/361السيل المرار:  (1)
واةشنننباه والن ننناتر  2/231والمقننننع:  254 2/253ومرنننني المحتننناج:  1/315والم نننذب:  1/354ين نننر المرنننني:  (2)

 3/361والسننيل المننرار:  2/342وحاشننيس الشننيخ سننليمان النن  المقنننع:  1/515ومنت نن  اةراداأ:  346للسننيوطي: ص
 .256والمةتلر النافع: ص

ومرنننني  1/356والم نننذب:  2/231والمقننننع:  1/512ومنت ننن  االراداأ: 5/255والكفاينننس:  2/120ين نننر اللبننناب:  (3)
 .256والمةتلر النافع: ص 6/140والةرشي:  2/255المحتاج: 

 .210والسراج الوىاج: ص 2/255تاج: ين ر مرني المح (4)
 .3/351ين ر السيل المرار:  (5)
والسننراج  1/354والمرنني:  3/452والشنرح الكبيننر منع حاشنيس الدسنوقي:  6/141والةرشني:  2/120ين نر اللبناب:  (6)

 .256والمةتلر النافع: ص 210الوىاج: ص
 .1/354ين ر المرني: (1)
 .355  1/354الملدر نفسه:  (5)
والمةتلنننر الننننافع:  3/353والسنننيل المنننرار:  1/354والمرننني:  2/221ومرنننني المحتننناج:  1/311 ننر الم نننذب: ين (2)

 .256ص
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بمفردىا أم مع الل ا  ةن ا منال للمرلنوب مننه حلنل فني يند الرالنب بالرلنب  
في منه بالتلف كاةلل
(1)

. 
وذىننب الحنفيننس والمالكيننس
(2 )

الىننان ينند الرالننب النن  الزواتنند ينند أمانننس فلننيس اليننه 
  مان إال إذا ىلكأ ىذه الزياد  بتعديه  ةن ا غير مرلوبس فحكم ا حكم الوديعس.

ويبـدو أن ماذىنب الينه المم نور ىنو النرامح ةن العنين تعتبنر مرلنوبس ىني ومنا 
الي نا وهللا  اشتملأ اليه من زياد    ويكون الرالنب ملزمناه ب نمان العنين ومنا زاد

 أالم .

                                                           
 .1/354ين ر المرني:  (10)
 .6/130ورد المحتار:  2/120واللباب:  5/214ين ر الملدر نفسه وتكملس فتح القدير:  (1)
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 الةــاتمــس
 

إن ايكراه ىو حمل إنسان ال  فعل أو ال  امتناع ان فعل برير ر ناه  .1
 برير حق. 

 : إكراه ملم  وغير ملم  اند الحنفيس .  وىو قسمان 
 : إكراه بحق وإكراه برير حق اند الشافعيس والحنابلس . 
 : إكراه ال  كالم وإكراه ال  فعل اند ال اىريس . 

ايكراه يتحقق من السلطان ومنن غينره ممنن يقندر الن  تنفينذ منا ىندد بنه  .2
 بةالف ما ذىب إليه ايمام أبو حنيفس وايمام أحمد في إحد  روايتيه . 

ايكننراه يتحقننق إذا غلننب النن   نننه بننأن المكننره سننينفذ مننا ىنندد بننه   وال  .3
يشترط أن يناله شيح من العنذاب بةنالف منا ذىنب إلينه ايمنام أحمند فني 

 إحد  روايته وبع  المالكيس. 
ال يشترط قيام المكَره بفعل المكَره الينه فني ح نور المكنِره أو ناتبنه بنل  .4

يعتبننر إكراىنناه بممننرد حلننول الةننوف مننع غلبننس ال ننن بتنفيننذ مننا ىنندد بننه 
 بةالف ما ذىب إليه الحنفيس . 

ال يشترط أن يكون الم دد به أشد ةطراه ال  المكره منن التلنرف النذي  .5
ه بشنكل مطلنق بنل ىنو يةتلنف بناةتالف أحنوال النناس بنين منن حمل الين

يتحمل ال رب أو ايىانس وبين منن ال يتحمنل وبنين منن لنه رتبنه النم أو 
شننرف وبننين ذوي النندناح    كمننا أنننه يةتلننف بنناةتالف اةفعننال المطلوبننس 

 وملكيت ا . 
التلرفاأ الشرايس إما أن تكون إقنراراه أو إنشناحه والتلنرفاأ اينشناتيس  .6

 واان : ن
     
 تلرفاأ ال تحتمل الفسخ : كالطالق والنكاح وال  ار ونحو ذلل .  اةول :   

 تلرفاأ تحتمل الفسخ : كالبيع والشراح وايمار  ونحو ذلل .  ال اني :
إن تلرفاأ المكره التي تحمل الفسخ باطلنس لعندم ومنود الر نا بةنالف  .1

 د زوال ايكراه . من قال بفسادىا أو لحت ا ومعل الةيار للمكره بع
ذىب المالكيس والحنفيس إل  إاطاح المكَره حق ايماز  والفسنخ لتلنرفاته  .5

المكره الي ا وحق االسنترداد بةنالف منا ذىنب إلينه المم نور منن إبطنال 
 كل تلرفاته . 

 للمكَره حق إلزام المكِره أو ناتبه  مان العين إذا تلفأ .    .2
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 الملـــــادر
 

ار تننأليف ابنند هللا بننن محمننود بننن مولننود المولننلي االةتيننار لتعليننق المةتنن .1
 لبنان . -بيروأ  -ىـ   دار المعرفس 1325الحنفي   ط ال ال س 

 اةشنننننباه والن ننننناتر لإلمنننننام منننننالل الننننندين ابننننند النننننرحمن السنننننيوطي .2
م   مطبعس ملنطف  البنابي 1252ىـ 1315ىـ( الطبعس االةير  211)أ  

 الحلبي وأوالده بملر .
تننأليف العالمننس زيننن النندين بننن ابننراىيم المعننروف بننابن  اةشننباه والن نناتر . .3

 ىـ .210نميم الحنفي المتوفي سنس 
 -بيننروأ  -ألنول الفقنه . تنأليف الشنيخ محمنند الة نري بنل   دار الفكنر  .4

 م .1255ىـ 1402
أاالم الموقعين تأليف شمس الندين محمند بنن ابني بكنر بنن قنيم الموزينـس .   .5

 -بينروأ  -لرؤوف سعد   دار المينل رامعه وقدم له والق اليه طه ابد ا
 لبنان .

ايكننراه وأ ننره فنني التلننرفاأ الشننرايس   تننأليف النندكتور محمنند سننعود  .6
منشنننوراأ مكتبنننس بسننننام   1255ىننننـ  1405المعينننني . الطبعنننس اةولننن  

 المولل .
 اةم تننننننأليف ايمننننننام ابنننننني ابنننننند هللا محمنننننند بننننننن ادريننننننس الشننننننافعي .1

لبننان   الطبعنس  -بينروأ  -نشر ىـ   دار المعرفس للطبااس وال204 -150 
 م .1213ىـ 1323ال انيس 

ايمام زفر ووراؤه الفق ينس تنأليف الندكتور ابنو اليق نان اطبننه المبنوري    .5
 لبنان . -بيروأ  -  دار الندو  المديد    1256-ىـ1406الطبعس ال انيس 

 االنمنننننوذج فننننني ألنننننول الفقنننننه تنننننأليف الننننندكتور فا نننننل ابننننند الواحننننند  .2
ىنننـ 1352طبعنننس المعنننارف   برنننداد   الطبعنننس اةولننن  ابننند النننرحمن    م

 م  .1262
 االننننوار الامنننال االبنننرار تنننأليف يوسنننف االردبيلننني   الطبعنننس اةولننن .10
 بملر . -  طبع بمطبعس المماليس   1210  -ىـ 1325 
البحننر الراتننق شننرح كنننز النندقاتق لمحمنند بننن حسننين بننن النني الطننوري .11

 . الحنفي   دار الكتب العربيس الكبر  بملر
ىننـ    540البحننر الزةننار ةحمنند بننن يحينن  بننن المرت نن  المتننوفي سنننس .12

 م .1245ىـ  1361مطبعس أنلار السنس المحمديس   الطبعس اةول  
بلرس السالل ةقرب المسالل إل  مذىب ايمام مالل تأليف الشيخ أحمد بن .13

م 1215ىنـ  1325محمد اللاوي المالكي   دار المعرفس للطبااس والنشنر 
. 
يس البميرمي ال  من ج الطالب المسنـما  التمريند لنفنع العبيند تنأليف حاش.14

 -الشيخ سليمان بن امر بن محمد البميرمي الشنافعي   المكتبنس االسنالميس 
 تركيا . -ديار بكر 
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 حاشنننيس الدسنننوقي الننن  الشنننرح الكبينننر للشنننيخ محمننند ارفنننس الدسنننوقي.15
 ي الحلبي .ىـ ( طبع بدار إحياح الكتب العربيس ايس  الباب1230) أ 
حاشيس رد المحتنار الن  الندر المةتنار . تنأليف محمند امنين الشن ير بنابن .16

   دار الفكر .  1266ىـ  1356اابدين   الطبعس ال انيس 
ىننـ( المطبعننس الكبننر  245حاشننيس سننعدي ملبنني النن  شننرح العنايننس )أ.11

 ىـ .1316االميريس ببوالق   الطبعس اةول  
هللا ابن الشيخ محمد بن ابند الوىناب  حاشيس الشيخ سليمان ابن الشيخ ابد.15

 ال  المقنع   ط  ال انيس   المطبعس السلفيس .
حاشيس الطحاوي ال  الدر المةتار للعالمس أحمد الطحاوي الحنفني   دار .12

 .  1215ىـ  1325لبنان  -المعرفس   بيروأ  
 حاشيس الي العدوي ال  الةرشي . دار لادر   بيروأ ..20
  مننتن من نناج الطننالبين للشننيخ شنن اب النندين حاشننيس قليننوبي واميننر  النن.21

 القليوبي والشيخ امير   مطبعس محمد الي لبيح وأوالده بملر .
حليس العلماح في معرفس مذاىب الفق اح تأليف سيف الندين ابني بكنر محمند .22

بننن احمنند الشاشنني  القفننال تحقيننق النندكتور ياسننين أحمنند درادكننه   الطبعننس 
 حدي س .  مكتبس الرسالس ال  1255اةول  

درر الحكننام شننرح مملننس االحكننام تننأليف النني حينندر . منشننوراأ مكتبننس .23
 لبنان.-بيروأ  -الن  س 

در المنتق  في شرح الملتق  ب امش مممع االن ر . دار الطباانس العنامر  .24
. 
دليل الطالب   تأليف العالمس مراي بن يوسف الحنبلي مع حاشنيس الشنيخ .25

  منشننوراأ المكتننب   1262ىننـ  1352محمنند بننن مننانع  . الطبعننس ال انيننس 
 االسالمي .

 سنننننن ابننننن مامننننس للحنننناف  ابنننني ابنننند هللا محمنننند بننننن يزينننند القزويننننني.26
 -ىننـ   تحقيننق محمنند فننؤاد ابنند البنناقي   دار الكتننب العلميننس 215 - 201 

 لبنان . -بيروأ 
السيل المرار المتدفق ال  حداتق اةزىار تأليف العالمس محمد بنن الني .21

ىـ تحقيق محمود إبراىيم زايد   الطبعنس اةولن  1250-ىـ1113الشوكاني 
 بيروأ.  -م . دار الكتب العلميس 1255ىـ 1405الكاملس 

شننراتع االسننالم فنني مسنناتل الحننالل والحننرام للحلنني نمننم النندين معفننر بننن .25
 .  1262ىـ  1352الحسن   مطبعس الداب النمف الطبعس اةول  

 در بيروأ .شرح الةرشي ال  مةتلر سيدي ةليل . دار لا.22
الشننرح اللننرير ب ننامس بلرننس السننالل . تننأليف أحمنند بننن محمنند بننن أحمنند .30

 .  1215ىـ   1325الدردير . دار المعرفس للطبااس والنشر 
شرح العنايس تأليف اكمنل الندين محمند بنن محمنود البنابرتي المتنوفي سننس .31

ىنننـ   طبنننع بالمطبعنننس الكبنننر  االميرينننس ببنننوالق   الطبعنننس اةولننن  156
 .ىـ 1316
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ىننـ(   طبننع بنندار 1201الشننرح الكبيننر ةبنني البركنناأ أحمنند النندردير )أ.32
 احياح الكتب العربيس ايس  البابي الحلبي .

فتح الباري شرح لحيح البةاري لإلمام الحاف  شن اب الندين ابنن حمنر .33
 يروأ . -ىـ(  دار المعرفس 552العسقالني )أ

حند المعنروف بنابن فتح القدير تأليف ايمام كمال الدين محمد بن ابند الوا.34
 ىـ   مطبعس دار إحياح التراث العربي .561ال مام الحنفي المتوفي سنس 

فتح الوىاب بشنرح منن ج الطنالب . تنأليف أبني يحين  زكرينا اةنلناري .35
 لبنان . -بيروأ  -ىـ   دار المعرفس للطبااس والنشر  225-ىـ  525

الطبعننننس الفقننننه االسننننالمي وأدلتننننه. تننننأليف النننندكتور وىبننننس الزميلنننني   .36
 دمشق   . -  دار الفكر  1255ىـ  1405ال انيس

اللبننناب فننني شنننرح الكتننناب تنننأليف الشنننيخ ابننند الرنننني الرنيمننني الدمشنننقي .31
ىـ تحقيق محمد محي الدين ابد الحميند   1225-ىـ1222الميداني الحنفي 

 دار السالم للطبااس والنشر والتوزيع .
ابنني سنن ل  المبسننوط للسرةسنني شننمس النندين أبننو بكننر محمنند بننن احمنند.35

ىننـ( الطبعننس اةولنن  بمطبعننس السننعاد  بملننر والطبعننس 421السرةسنني ) أ
 لبنان . -بيروأ  -ال انيس بدار المعرفس 

مممع اةن ر في شنرح ملتقن  االبحنر لعبند النرحمن بنن الشنيخ محمند بنن .32
 سليمان المعروف بداماد أفندي   دار الطبااس العامر  .

يحي  الدين بن شرف الننووي  الممموع شرح الم ذب للنووي ابي زكريا.40
 ىـ( مطبعس ايمام 616)أ
مملس الحكمس . مملس بح يس الميس شرايس  قافيس تلدر كل اربعس اشن ر . .41

 ىـ   بريطانيا  ليدز .1416العدد شوال 
المحل  تأليف ابي محمد الني بنن أحمند بنن سنعيد بنن حنزم المتنوفي سننس .42

الميننل   ودار الفنناق  ىننـ   تحقيننق لمنننس احينناح التننراث العربنني   دار456
 بيروأ . -المديد  

المةتلننر النننافع فنني فقننه ايماميننس للحلنني نمننم النندين معفننر بننن الحسننن .43
 .  1266ىـ   1356ىـ(   مطبعس النعمان النمف 616)أ
المستدرل ال  اللحيحين تأليف الحاف  أبي ابد هللا الحاكم النيسنابوري .44

 لبنان . -بيروأ  -. دار الكتاب العربي 
باح المنير تأليف أحمد بن محمد بن الني المقنري الرافعني المتنوفي المل.45

 بيروأ . -ىـ   دار الكتب العلميس 110
معمم لرس الفق اح تأليف الندكتور محمند رواس قلعنه مني والندكتور حامند .46

ىننـ  1405لبنننان   الطبعننس ال انيننس  -بيننروأ  -لننادق قنيبنني   دار النفنناتس 
1255  . 

ابد هللا بن أحمد بنن محمند بنن قدامنس المقدسني  المرني تأليف موفق الدين.41
ىـ تحقينق الندكتور ابند هللا بنن ابند المحسنن التركني والندكتور 541-620

 ىـ   مطبعس ىمر القاىر  .1405ابد الفتاح محمد الحلو   ط اةول  
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مرننني المحتنناج إلنن  معرفننس معنناني الفننا  المن نناج شننرح محمنند الةطيننب .45
 الشربيني   دار الفكر .

فنني فقننه إمننام السنننس أحمنند بننن حنبننل الشننيباني تننأليف ايمننام موفننق  المقنننع.42
 الدين ابد هللا بن أحمد بن قدامس المقدسي   ط ال انيس   المطبعس السلفيس .

منت   االراداأ تأليف تقي الدين الفتوحي الحنبلي الملري الشن ير بنابن .50
 النمار تحقيق ابد الرني ابـد الةالق . االم الكتب .

فقنه ايمنام الشنافعي تنأليف أبني اسنحاق ابنراىيم بنن الني بنن  الم ذب في.51
 -بيننروأ  -ىننـ(   دار المعرفننس 416يوسننف الفيننروز وبننادي الشننيرازي )أ

 ىـ .1312لبنان   ط ال انيس   
الموافقننناأ فننني ألنننول الفقنننه للشننناطبي   ابنننراىيم بنننن موسننن  اللةمننني .52

لشنننرق ىنننـ( تحقينننق ابننند هللا دراز   مطبعنننس ا120الررنننناطي المنننالكي )أ
 االدن    ملر .

مواىننب المليننل شننرح مةتلننر ةليننل : ابننو ال ننياح سننيدي ةليننل إمننام .53
المالكيس في الره محمد بن ابند النرحمن المرربني اةلنل المكني المولند 

 ىـ .254المعروف بالحطاب المتوفي اام 
المينننزان  الكبنننر  تنننأليف ابننند الوىننناب بنننن أحمننند بنننن الننني االنلننناري .54

  1240ىنـ 1352الشنعراني  الطبعنس اةولن  الشافعي الملري المعروف ب
   مطبعس ملطف  البابي الحلبي وأوالده بملر .

ىننـ(   255نتنناتج االفكننار فنني كشننف الرمننوز واالسننرار لقا نني زاد  )أ.55
 ىـ .1316طبع بالمطبعس الكبر  االميريس ببوالق   الطبعس اةول  

الشن ير ن ايس المحتاج إلن  شنرح المن ناج للرملني محمند بنن ابني العبناس .56
ىننـ( مطبعننس ملننطف  البننابي الحلبنني وأوالده 1004بالشننافعي اللننرير )أ

 .  1235ىـ  1351
 
 
 


