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ة والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالميني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد   

 .......فروعها معناها ودليلها تطبيقا عىل املانع الذي يلزم من وجوده عدم غريه ) املانع واملقتيض ( القواعد الفقهية  

  

  ملخص البحث

ان ما جازبسب ثم زال السبب :ى تعن، ) المانع والمقتضى ( القواعد الفھیھ 

االكل من المیت�ة والت�داوى بالنجاس�ات واإلك�راه عل�ى : ومثالھ ،بطل الحكم 

النطق بكلمة الكفر واإلضطرار الى ج�واز الك�ذب والحل�ف علی�ھ ل�ضرورة 

  .وھذه المجظورات اباحتھا حالة الضرورة ،وسرقة مال الغیر 

یك�ون الم�انع عك�س ال�شرط المانع ك�ل م�ا ی�ستلزم وج�وده إنف�اء غی�ره بھ�ذا 

  .الذى یلزم من وجوده وجود غیره ومن عدمھ عدم غیره 

، ال�دین عل�ى المت�وفى ، من امثلة المانع الذى  یلزم من وجوده عدم غی�ره  

  .عقد مخصوص ورد على دفع مال مثلى الخر:والدین ھو 

  

 ف�اذا ق�ام الورث�ة بق�ضاء دی�ن،   اعتبر الدین على المتوفى مانع�ا  للمی�راث 

  .مورثھم المتوفى عاد حقھم فى االرث 

ماج�از بع�ذر بط�ل بزوال�ھ ، )المانع والمقتضى ( من فروع القواعد الفقھیھ 

اذا تع�ارض الم�انع :وم�ن فروعھ�ا ای�ضا ،الحجر على ال�سفیھ :ومن امثلتھا 

  یقدم المانع، والمقتضى 

مفھ��وم القواع��د الفقھی��ھ :المبح��ث االول ،    احت��وى البح��ث عل��ى مبجث��ین 

تطبیق��ات القواع��د الفقھی��ة : المبح��ث الث��انى ،ودل��یلھم ، ) م��انع والمقت��ضىلا(

كال��دین عل��ى ، الم��انع ال��ذى  م��ن وج��وده ع��دم غی��ره ، ) الم��انع والمقت��ضى(

وم�ا ، واإلطالع عل�ى العی�ب الق�دیم ف�ى المبی�ع ،والوصیة لوارث ،المتوفى 
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ات م��ع ث��م عق�دت مقارن�ة ف��ى تل�ك التطبیق�، یتف�رع منھم�ا م��ن قواع�د فقھی�ھ 

  .القانون السودانى 

  :    والخاتمة احتوت على وتوصیات ومن النتائج 

  . یجوزتنااول الطعام جبرا من صاحبھ بعد ضمانھ لدفع الھالك -١    

  . اذا تساوى المقتضى والمانع یقدم المانع على المقتضى -٢    

  .اذا زاد المقتضى على المانع یقدم المقتى -٣   

ن����اء بالمنھی����ات الن ال����شریعة االس����المیة اھتم����ت االعت:م����ن التوص����یات 

  بالمنھیات على المامورات
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Research Summary 

Rules Alvhia (inhibitor and appropriate), means: that 
what Jazbesb then remains why the hero governance, 
and likeness: eating of dead and medication is 
burdensome and coercion to utter the word of disbelief 
and having to passport lying and NATO by the need to 
steal other people's property, and this Almjzawrat are 
permissible if necessary. 
    Mana everything that requires presence of absence of 
other inhibitor that is unlike the requirement for the 
presence and existence of others and whether or not 
others. 
Examples of the inhibitor which binds of its existence 
not to others, the religion of the deceased, and religion 
is: hold ad hoc responded to the payment of money 
optimal for another. 
  Considered the religion of the deceased and managed 
to keep the inheritance, if the heirs of the deceased to 
spend the religion of the deceased back their right to 
inheritance. 
 : Branches of the rules of jurisprudence (inhibitor and 
appropriate), Magaz excuse champion been removed. 
Examples include: stone Fools, and its subsidiaries also: 
If inhibitor opposes the requirement, Mana offers 
   The research includes the Mbjthein, Section I: The 
concept of rules of jurisprudence (Sharing and 
appropriate), and their evidence, second topic: the 
jurisprudential rules Applications (inhibitor and 
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appropriate), inhibitor which of its existence not to 
others, like religion the deceased, and the 
commandment for an heir, and see the old flaw in Sales, 
the two branches of the doctrinal rules, then held in 
those applications compared with Sudanese law. 
    Conclusion and contained recommendations and 
findings: 
    ١-Ajostnaol Jabra food from its owner after the 
guarantee for the payment of perdition. 
    ٢. Where appropriate and equal Mana Mana offers a 
requirement. 
   ٣. If the requirement exceeds inhibitor offers 
Almguety. 
Of the recommendations: to take care of Mounhiat 
because Islamic law focused on MounhiatAlmamurat. 
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   : مقدمة

 والمرسلین الخلق سید على والسالم والصالة العالمین رب � الحمد

 وصحبتھ ألھ وعلى وسلم علیھ هللا صلي عبدهللا بن محمد سیدنا

  الدین یوم إلي أجمعین

  

  :بعد أما

 السبب زال ثم سبب جازي ما أن:  تعنى والمقتضي المانع قواعد فإن

 واإلكراه بالنجاسات لتداوي االمیتة من كاألكل ومثالھ الحكم، بطل

 علیھ والحلف الكذب واالضطرار الى  جواز الكفر بكلمةالنطق  على

 أباحتھا المحظورات وھذه الغیر اضطرارا مال وسرقة للضرورة

  والسنة، نآالقر من إباحتھا على والدلیل الضرورة حالة

  

  ـ:القران من

̀   M    e  d  c  b  a  تعالي قولھ - ١  _  ^   ]  \

g  fh   m  l       k      j  i  q     p  o  n r    v  u   t  s  L  البقرة 

١٧٣  
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!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +    ,  -  M  تعالي وقولھ  - ٢

3  2  1  0  /  .4  L١١٩، االنعام  

  

  ـ:السنة ومن

 القال : قال )  یغنیكغني عندك ھل : ( وسلم علیھ هللا صلي قولھ - ١

 األطعمة تناولباحة  إعلى یدل وھذا) اخرجھ  ابى داوود) فكلوا( 

 زال إذ ولكن الضرورة حالة في إال تناولھا الیجوز التي المحرمة

  التحریم ھو و ىاألصل الحكم ظل الضرورةسبب 

 الحكم، بھذا والمقتضي حكمھ أو شيء وجود یمنع ما تعارض وكذلك

 اإلسالمیة الشریعة أحكام من علیھ متعارف ھو لما المانع یقدم فإنھ

 علیھ هللا صلي لقولھ بالمأمورات اعتنائھا من أكثر بالمنھیاتاعتنت 

 () استطعتم ما منھ فاتوه بھ أمرتكم وما فاجتنبوه عنھ نھیتكم ما ( وسلم

 في علیھا القضاء من الحزم منشدة الحكمة كانت لذا) أخرجھ مسلم 

  .مھدھا

) المانع والمقتضى ( إبراز مفھوم القواعد الفقھیة : منھا: أھداف ابحث

یقات القواعد الفقھیة على المانع الذى یلزم من وجوده عدم وتطب، 

  .غیره كالدین على المتوفى
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  :منھج البحث

  .استخدمت المنھج االستقرائى ثم منھج المقارنة واالسندالل 

وتطبیقاتھا فى ) المانع والمقتضى(القواعد الفقھیة :حدود الدراسة

  .الشریعة االسالمیة والقانون السودانى

  

توضیح مكانة ھذه القواعد الفقھیة ودورھا : ختیار الموضوعاسباب ا

  .فى الفقة االسالمى

  )وا ام( ا اا  اع ا  وول

ود   مي اا   ده و  ه    

ا ارث وا عطوا  ا ا  ا ع و 

  ا ، ١/٣  
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  املبحث األول

  مفهوم القواعد الفقهية املانع واملقتضي ودليلهما

  

   مفهوم القواعد الفقهية المانع والمقتضي ودليلهما

  )املانع واملقتضي ( مفهوم القاعدة 

 )١( دونـه اسم فاعل من املنـع وهـو الـذي مينـع سـواه ويكـون جـائال: املانع يف اللغة 

  )٢(وهو احلائل بني شيئني 

  : املانع يف االصطالح 

كل ما يستلزم وجوده انتفاء غريه و�ذا يكـون املـانع عكـس الـشرط الـذي يلـزم مـن 

   )٣(وجوده وجود غريه ومن عدمه عدم غريه 

دليل قواعد املانع واملقتضي دليل هذه القواعـد مـن الكتـاب والـسنة وهـي تتمثـل يف 

االضـطرار واالحتيـاج إيل الـشيء واالسـم : ، والضرورة يف اللغة تعين حالة الضرورة 

  :  والضرورة يف االصطالح )٥( عند ابن منظور )٤(الضر 

                                                           

  ٢/٨٩٨المصباح المنیر للرافعي )١(

 إعــداد وتــصنیف یوســف خیــاط ، دار لــسان العــرب ١٤/٢٠٥لــسان العــرب البــن منظــور ) ٢(

  ٣/٨٩، القاموس المحیط الفیروز أیادي المالیین ، بیروت لبنان 

  ٤٥٦؟١احكام االقران ، الجصاص )٣(

  ١/٢٤١لسان العرب البن منظور )٤(

هو محمد بن مكرم بن على جمال الدین بـن منظـور ، صـاحب لـسان العـرب : ابن منظور )٥(

  هـ ، انظر ترجمته في بقیة٧١١توفي 
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بأ�ـــا دفـــع املفـــسدة أو الـــضرر الواقـــع علـــى  ( )٢( وابـــن العـــريب )١(عرفهـــا احلـــصاص 

   )٣(اإلنسان عموما 

ـــر ـــيح احملظـــور وت  )٤(ك الواجـــب القواعـــدوإباحتهـــا يف حـــاالت الـــضرورة ألن هـــذه تب

  )٥(الفقهية املانع واملقتضي 

دليــل القواعــد املــانع واملقتــضي مــن الــسنة وردت عــدة أحاديــث تــدل علــى : ثانيــا 

  هذه القواعد أذكر منها 

ــــد  -١ ــــى قــــال )٦(عــــن أيب واف ــــصبنا :  اللليث ــــارض ت ــــا ب ــــا رســــول اهللا أن قلــــت ي

 : فخمصة فيها حيل لنا من امليتة ؟ فقال 

                                                           

نتهـت إلیـه رئاسـة المـذهب حنفـي هو احمد بـن الـرازي أبـي بكـر الحـصاص ، ا: الحصاص )١(

أحكـــام القـــران، انظـــر :هــــ لـــه مؤلفـــات فـــي التفـــسیر منهـــا ٣٧٧هــــ وتـــوفي ٣٠٥مـــسفر ولـــد 

  ترجمته في

هــو محمــد بــن عبــد اهللا بــن أبــي بكــر العربــي ، األندلــسي المــالكي ، ولــد فــي : ابــن العربــي )٢(

   .٣٦٦ص في شجرة النور الركیة الشیخ مخلوق : هـ ، انظر ترجمته ٤٦٥اثیوبیا 

هـــ ، دار الكتــاب العربــي ، أحكــام القــران ١٣٣٥ ١ ، ط١/١٥٠الحــصاص : أحكــام القــران )٣(

، مطبعـة عیـسي ا البـابى لحلبـي ١٢٨٧ تحقیق محمد البخـاري ٢ ، ط١/٥٦البن العربي 

  م الضرورة  ١٩٩١ من القانون الجنائي السوداني ١٥، انظر المادة 

  ١/١٥٠الحصاص : أحكام القران )٤(

  مراجع السابقةال)٥(

اختلف في اسـمه فقیـل الحـارث بـن مالـك  وقیـل ابـن عـوف بـن الحـارث ، صـحابي : أبوافد )٦(

 ٧٥جلیـل قیــل أنــه شــهد بــدر ، روي عــن رســول اهللا صــلي اهللا علیــه وســلم ، مــات وعمــره 

 ، بیـروت دار ٤/٢١٥عاما ، انظر ترجمته في اإلصابة فـي تمیـز الـصحابة البـن حجـر 

  الكتب العلمیة
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 )٣( ومل حتتفوا �ا بغال  فشانكم  �ا )٢( ومل تقتبقوا)١( إذا مل تصطبحوا

  

 :وجه الداللة 

إذا مل جيــد اإلنـــسان طعامـــا ييـــصطبح  بـــه أو شــرابا او األكـــل أخـــر النهـــار ومل جيـــد 

أيـضا بغلــة بأكلهـا حلــت لـه امليتــة بــدون إمث أو ذنـب ألنــه يف حالـة ضــرورة تقتــضي 

 )٤(ألكل هذه امليتة 

 أن رجــال نــزل احلــرة فتفقــت عنــده ناقــة فقالــت لــه  مســرة)٥(عــن جــابر بــن  -٢

حـــىت أســـال : زوجتـــه اســـلختها حـــىت نقـــد شـــحمها وحلمهـــا ونأكلـــه فقـــال 

) هـل عنـدك عـىن  يغنيـك(  رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  فساله فقـال 

 )٦(فكلوها ( فقال  :  فقال ال 

 
  

                                                           

  تناولها في الصباح وهو شرابن العنب في: تصطیموا )١(

  وهو شراب اللبن أو األكل أخر النهار الصباح: تقتیقوا )٢(

   ، والحدیث حسن٤/١٦٧أخرجه أبي دواد في سننه )٣(

  ٤/١٦٨المرجع السابق )٤(

هو ابن سمرة بن جـادة بـن جنـدب ، صـحابي جلیـل م، جـالس رسـول اهللا صـلي اهللا : جابر )٥(

  ١/٢١٣لم أكثر من ألف مرة ، انظر ترجمته في االصابة البن حجر علیه وس

  ماتت: ففقت 

   والحدیث حسن٤/١٦٦اخرجه أبي داود في سننه )٦(
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  : وجه الداللة 

  )١( وهو موضع اتفاق بني الفقهاءجواز األكل من امليتة للمضطر يف حالة الضرورة

  

                                                           

ـــاج )١( ـــة اإلســـالمیة ط٤/٣٠١الـــشریني الخطیـــب : مغنـــي المحت هــــ مطبعـــة ١٣٨٧ ٢ ، المكتب

زهــــر ،   دار الحــــدیث خلــــف األ٢/١١٥عیــــسي البــــابي الحلبــــي الــــشرح الكبیــــر الــــدردیر  

م ١٩٨٠ --هــ ١٤٠٠ ، دار المكتبـة العلمیـة بیـروت ٨٥األشباه وال النظائرابن نجـم ص

 ، مكتبــــة الجمهوریــــة العربیــــة المــــصریة ، تحقیــــق محمــــد ٨/٥٩٥، المغنــــي البــــن قدامــــة 

  هـ مطبعة یسي البابي الحلبي١٣٨٧ ، ٢البحاوي ، ط
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  املبحث الثاين

  املانع واملقتضي على املانع( تطبيقات القواعد الفقهية 

  وفروعهما) الذي يلزم من وجود ه عدم غريه
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  المبحث الثاني

  )المانع والمقتضي(تطبيقات القواعد الفقهية 

  

  من أمثلة املانع الذي يلزم من وجوده عدم غريه 

  توىفسداد الدين عن امل: ل املثال األو

  مفهوم الدين 

هـــو القطـــع ، مســـي املـــال املـــدفوع للمفـــرتض فرضـــا ، ألنـــه قطعـــة مـــن مـــال : لغـــة 

 ويـــأيت مبعـــين )١(املفـــروض نـــسبة للمفعـــول يف اســـم املـــصدر، يـــسمي أيـــضا الـــسلف 

   )٢(ا�اورة والرتك 

ــــه قولــــه تعــــايل    M5  ?  >   =  <  ;     :  9  8  7  6 : ومن

A  @G   F  E  D  C  B  HL  K  J  I  M  Q  P  O  N  

RS  Z  Y       X  W  V  U   T  L 
 أي جــاورهم وتقطعهــم وتــرتكهم )٣(

  )٤(عن مشاهلا

                                                           

  ٧/٣١٣لسان العرب البن منظور )١(

  ٦/٥٢٢فعي الرا: المصباح المنیر )٢(

   ،١٧سورة الكهف اآلیة )٣(

  ١/٥٧٤أحكام القران للحصاص )٤(
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  مفهوم الدين يف االصطالح 

    )١(: هو عقد خمصوص ورد على  دفع مال مثلى  ألخر عند احلنفية 

  

ظـــري عـــوض  يثبـــت لـــه يف نبأنـــه أعطـــاء شـــخص مـــاال ألخـــر يف : (وعنـــد اجلمهـــور 

، مماثـــل للمـــال املـــأخوذ بقـــصد يـــدفع املعطـــي لـــه  فقـــط  واملـــال يـــشمل املثلـــي ذمتـــه

  )٢(واحليوان و عروض التجارة 

  

ويعترب الدين على املتويف مانعا للمرياث ، فإذا قام الورثة بقضاء دين مـور�م املتـوىف 

  عاد حقهم يف اإلرث 

  

نفـس املـؤمن مرهونـة  ( ه صلي اهللا عليه وسلم وقاموا  بفك رهان نفس  املتويف لقول

  )٣(حىت يفضي عنه دينه 

                                                           

  ٤/٢٨٨الكاساني : بدائع الصنائع )١(

 ، مغنـي المحتـاج الـشریین الخطیـب ٢/١٩ ، حاشـیة الـشرقاوي ٢/٣٠٧حاشیة ابن عابـدین )٢(

  ٣٠٦/ ، المغني البن قدامة ٢/١٢

  ٣/٣٨٠/  الثلث اخرجه الترمذي ، باب الومصیة كتاب الوصیة في حدود)٣(
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  املثال الثاين 

  : الوصية لوارث 

  : مفهوم الوصية 

تطلــق علــى فعــل املوصــى، وعلــى مــا يوصــى بــه مــن مــال أو تــصرف ، وقــد : لغــة 

  )١(أطلق عن لفظ التمليك ، ولفظ األبعاد

  

  :يف االصطالح 

بأ�ا متليك مضاف إيل ما بعد املـوت سـواء  ()٣(رشد  وابن )٢( عرفها ابن عابدين 

  )٤(كان املوصي به عينا أو منفعة

  

                                                           

  ١٤/٣١٣تاج العروس مرتضي الزبیدي )١(

ــدیار الــشافعیة وامــام : ابــن عابــدین )٢( ٕهــو محمــد ابــن عمــر بــن عبــد العزیــز الدمــشقي فقیــه ال

رد المختار علـى الـدر المختـار ولـه حواشـي علـى : الحنفیة في عصره من أشهر مؤلفاته 

  ٦/٢٦٧تفسیر البیضاوي اإلعالم الرزكلي 

هـ  الشهیر بـابن رشـد الحفیـد مـن ٥٩٥ هو محمد بن احمد بن رشد القرطبي ولد :أبن رشد )٣(

أشهر تصایفته بدایة المجتهد ونهایة المقتصر فیها قن اسمها من الذي رویه علـى اإلمـام 

  الغالي أ انظر ترجمته في اإلعالم

  ٢/١١٤ ، بدایة المجتهد ونهایة المقتصر ابن رشد ٣/٣١٢حاشیة ابن عابدین )٤(
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  والوصية مشروعة من الكتاب والسنة 

ِيوصيكم اهللاَُّ يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني(من الكتاب قوله تعايل  ْ ْ َُ َ ْ َُ ِّ ْ َّْ ُ ْ َُ ِ ِ ِِ َ ُ َ ِ ُ ِ()١(  

بثلـث أمـوالكم يف . هللا تصدق عليكم إن ا( ومن السنة قوله صلي اهللا عليه وسلم 

)٢(أخر أعماركم فضعوه حيث شئتم
  

من املرياث فتكـون يف هـذه احلالـة قـد صـحت الوصـية  لغـري وارث وتـصح يف حـني 

املـانع (  وذلـك القاعـدة )٣(قبل والدة ولد للموصي كانت الوصية لوارث فـال جتـوز 

  )٤(الذي يلزم من وجوده عدم غريه

  : الع على عيب قدمي يف املبيع مفهوم العيب يف اللغة اإلط: املثال الثالث 

  )٥(هو ما حيلو عنه أصل الفطرة السليمة مما بعد به ناقصا ومجعه عيوب 

  : العيب يف االصطالح 

  : هو نقص  يف العني املالية  وهو نوعان 

                                                           

  ١١ورة النساء االیه س)١(

  ٣/٤٢١أخرجه البخاري ، )٢(

  م١٩٨٩هـ ، ١٤٠٩ ، ٢ ، دار القلم دمشق ، ط١٩١شرح القواعد الفقهیة احمد الرزقا ص)٣(

  ١/٣٤٨المنشور في القواعد الزركش )٤(

   ، دار ا الكتب العلمیة بیروت لبنان٢/٥٣تهذیب اللغات النووي )٥(
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 يـسري وفــاحش ، أمـا اليــسري فهـو مــا يــدخل نقـصانه حتــت تقـومي املففــوميني ، وأمــا 

فهو ما ال يدخل نقصانه عن تقومي املفومني وهم أهل اخلرية الساملون من الفاحش 

  )١(املرض 

إذا طهــر للمــشرتي عيــب يف الــسلعة الــيت اشــرتاها جيــب عليــه أن يردهــا ســواء كــان 

هذا العيب موجودا وقت العقد  أو إطلع عليه بعد العفـد  وقيـل القـبض ولكـن إذا 

 أمــا جـــواز الــرد املوجــود وفــق العقـــد :حــدث هــذا العيــب مــن املـــشرتي أمتنــع الــرد 

  )٢(باإلمجاع جيب رده ودليل 

 أم املـؤمنني )٣(وقد وضحت السنة النبوية رد البيع بالعيب مما  روت السيدة عائـشة

أن رجال إبتاع عالما فأقـام عنـده مـا شـاء مث وجـد عيبـا فخاصـمه ( رضي اهللا عنها 

  :رع من هذه القاعدة ويتف)٤(إيل النيب صلي اهللا عليه وسلم فرده عليه 

 )٥(ما جاز بعدر  بطل بزواله  -١

                                                           

 ، نهایــة المحتـــاج ٤/٤٢٧ مواهـــب الخلیــل الخطـــاب  ،٥/٢٧٤بــدائع الـــصنائع ، الكاســاني )١(

  ٤/١٣٩الرملى  

  المراجع السابقة)٢(

هي عائشة ام المؤمنین بنت أبـي بكـر الـصدیق رضـي اهللا عنهمـا صـحابیة : السیدة عائشة )٣(

جلیلـه كانـت تكـن بـام عبــد اهللا تزرجهـا النبـي صـلي اهللا علیـه وســلم وهـي بنـت سـت ســنین 

هــــانظر ترجمتهــا فــي األصـــابة البــن حجـــر ٥٧ن توفیــت ودخــل بهــا وهـــي بنــت تــسع ســـنی

٨/١٦  

 وابـــن ماجـــه فـــي ٥٣ والنـــسائي فـــي البیـــوع ٧٦أخرجـــه أبـــي داود فـــي البیـــوع ، حـــدیث رقـــم )٤(

   والحدیث حسن٦/٨٠ واإلمام احمد في  مسنده ٤٣النجارات رقم 

  ٣س٨ من المجلة العدلیة لعثمانیة األشباه والفطائر السیوطي ص٢٣المادة )٥(
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حيـث تفيـد أن ) املـانع واملقتـضي ( هذه القاعدة  عكس مـا أفادتـه الـسابقة عليهـا 

ما جاز بسبب مث زال السبب يظل احلكم يف حني أن القاعدة السابقة تفيد أن ما 

ـــع ســـبب مث زال  ســـبب املـــ ذه ومـــن أمثلـــة هـــانع فـــإن احلكـــم يف األصـــل يعـــود امتن

  القاعدة 

  

  احلجر على الشفيه : املثال األول 

منعــه : بـاملنع ، يقــال حجــر القاضـي عليــه  : )١(عرفــه الــرازي: لغـة : مفهـوم احلجــر 

ِهـــل يف ذلـــك قـــسم لـــذي ( واحلجـــر الفعـــل قـــال تعـــايل )٢(عـــن التـــصرف  يف مالـــه  ِ ِ
ٌ َ َ َ َ ِ

ْ َ
ٍحجر ْ

ِ ()٣(    

  

  :تعريف احلجر يف االصطالح 

  )٤( املنع من التصرف يف حق شخص خمصوص(عرفه الفقهاء بأنه 

اتفق الفقهاء على أنه جيوز للحاكم أن حيجر  السفيه بسبب السفهه وطيشه ، إذا 

  )٥(اكتسب  السفيه صالحا فليزم احلاكم فك حجره 

                                                           

  ٩٧القواعد البن رحب الحنبلي ص)١(

هــ ٢٤٠الرازي شیخ اإلسالم الرازي ، هو عبد اهللا بن حجـر الـرازي بـن المنـذر بـن داود ولـد )٢(

هــ لغــوى  ومفـسر مــن تـصانینیفه  مختـار الــصحاح انظـر ترجمتــه فـي الحــرج ٣٢٧وتـوفي 

  ٨/٨٧والتعدیل 

   ٢٣مختار الصحاح الرازي ص)٣(

  ٣سورة الفجر اآلیة )٤(

 اســـنى المطالـــب البـــن زكریـــا ٣/٣٩٢ حاشـــیة الدســـوقي ٨/٩٥٨ التـــدیر  البـــن الهمـــام فـــتح)٥(

  ٤/٥٠٥ المغني البن قدامة ٢/٢٠٥األنصاري 
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أن يف احلجـــر رمحـــة مـــن رمحـــة اهللا لعبـــاده ، وهــــو أمـــا أن يعـــود عـــن احملجـــور عليــــه 

ن غــريه كـاحلجر علــى  املــدين وهـذه الرمحــة كــذلك كالعيـب وا�نــون ، وأمــا يعـود عــ

كما أن تعود على احملجور عليه حلفـظ نفـسه ، وحفاظـا علـى مالـه ، وأمـا أن يعـود 

   )١(على غريه يف حالة احملجور عليه حلفظ غريه

العـذر منعـدم أداء الـشهادة إذا كـان  للـشاهد عـذر شـرعي مينعـه مـن : املثال الثاين 

اكم كــم كمــرض أو ســفر ، جــاز لــه أن يستــشهد يف بيتــه ، أداء الــشهادة أمــام احملــ

ولكن إذا زال العدر ، بان شفى  املـريض وعـاد املـسافر وجـب عليـه احلـضور ألداء 

  )٢(الشهادة يف احملاكم 

جواز الفطر يف شهر رمضان للمريض إذا دخل شـهر رمـضان علـى : املثال الثالث 

  )٣(وجب عليه الصوم مريض جاز له اإلفطار  بعدر املرض ، فإذا شفى  

                                                           

  ٩٥٢درر األحكام شرح مجلة األحكام ، على حیدر ص)١(

  ٨٤األشباه والفطائر السیوطي ص)٢(

    ٩٨القواعد البن رجب ص)٣(
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  :  تعين هذه القاعدة )١(إذا تعارض املانع واملقتضي يقدم املانع ( القاعدة 

إذا تعـارض مــا مينــع وجـود شــيء أو حكمــه واملقتـضي هلــذا احلكــم فإنـه يقــدم املــانع 

وهو متعـارف عليـه مـن أحكـام الـشريعة اإلسـالمية أ�ـا اعتنـت باملنهيـات أكثـر مـن 

   )٢(اعتنائها باملأمورات 

مـا �يـتكم ( من السنة النبويـة مـن قولـه صـلي اهللا عليـه وسـلم : دليل هذه القاعدة 

  )٣(عن شيء فاجتنبوها وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم 

  :وجه الداللة 

تقــدمي املنهيــات علــى املــأمورات ألن املفاسدتــسرى  وتوســع كالنــار الــيت تأكــل كــل 

  )٤(شيء 

   )٥(إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام ( قوله صلي اهللا عليه وسلم 

  :وجه الداللة 

 هــذه القاعــدة ليــست علــى إطالقهــا لــذا فــإن مــن )٦(تــرك الــشبهات وأخــذ احلــالل 

  الواجب تغريها الختالف األحكام حسب األحوال اآلتية 

                                                           

  ٩٦ه واالناظئر ابن نجیم ص من المجلة العدلیة  ، ألشبا) ٢(المادة )١(

  المراجع السابقة)٢(

  ٢/٩٧٥أخرجه مسلم في صحیحه ، باب فرض الحج في العمر )٣(

  ١/٣) ٢(سنن ابن ماجه باب إتباع سنة النبي صلي اهللا علیه وسلم ، حدیث رقم )٤(

  ١/٩أخرجه البخاري باب فضل من استبراء لدینه )٥(

  ١/١٢١٩صحیح مسلم )٦(
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  )١ ()دع ما يريبك إيل ما ال يريبك : ( قوله صلي اهللا عليه وسلم 

  )٢(احلث على ترك الشبهات : وجه الداللة يف احلديث 

  إذا ساوي املقتضي واملانع كما يف مسألة بيع الراهن للعني املرهونة 

فإن املانع واملقتضي فيها متساويات لتعلقها باملـال املرهـون علـى الـسوداء لـذا يقـدم 

ع وتعليــق املــانع علــى املقتــضي فيكــون البيــع للــرهن ملــك للــراهن ويقتــضي نفــاذ البيــ

  )٣(حق املر�ن بالرهن مانع لنقود البيع يف احلال فيقدم املانع يف هذه احلالة

إذا زاد املــانع علــى املقتــضي ، كمــا يف مــسألة اخلــروج علــى اإلمــام اجلــائز ، إذا كــان 

يرتتــب علــى اخلــروج عليــه مفــسدة أعظـــم مــن وجــوده فيقــدم يف هــذه احلالــة املـــانع 

  )٤(فيمتنع اخلروج على اإلمام 

إذا زاد املقتضي على املانع فيقدم املقتضي كما لو أن أنسانا اضطر إيل طعام الغري 

ليسد ومغه وييدفع اهلالك عن نفسه فإنه جيوز له تناوله جربا عن صـاحبه ويتـضمنه 

لــه وجتــوز الفقهــاء لتنــاول الطعــام جــربا علــى املالــك تــرجيح اجلانــب املقتــضي وهــو 

                                                           

 ، والحــــدیث حــــسن ٢٦٣٧ والحــــدیث رقــــم ٢٦تــــاب القیافــــة ، بــــاب رقــــم أخرجــــه الترمــــذي ك)١(

  ٥٧٢٧ النسائي في األشربة باب العلى تركها الشبهات ، حدیث رقم ٤١٥وصحیح ، 

  ٥/٣٠٥نیل االوطار الشوكاني )٢(

  ١٠٩األشباه واالنظائر  ابن نجمیم ص)٣(

  ٨٣ األشباه والفطائر للسیوطي ص١/٣٤٩الدر د المنثور  الزركشي )٤(
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 الطعـام ملكـا للغـري ومـا ذاك إال يكـون املقتـضي أخباء النفس على املانع وهو كـون

  )١(رايئداعلى املانع فإن حرمة النفس أعظم من حرمة املال 

         وكذلك صاحب األرض بأرضه وما عليها فهو املقتضي واملانع عدم جواز 

أخــذ الكــأل مــن أرضــه اململوكــة إال بأذنــه وإذا تعــارض املــانع واملقتــضي يقــدم املــانع 

 يف روايــة عنــه يف )٣( وامحــد )٢( املــسألة وهــو مــا ذهــب إليــه الــشافعية وهــو يف هــذه

 ، فقـد قـدموا املـانع أي بعـدم جـواز أخـذ الكـأل مـن أرض )٤(املشهور عند املالكية 

 يف )٥(مملوكــة إال بــأذن صــاحبها أو بعــوض هلــا ، وهــو األرجــح مــن راى األحنــاف 

ئلني بعــدم متلــك الكــأل وعلــى ظــاهر الروايــة وامحــد يف أظهــر الــرواتيني وغــريهم القــا

قوهلم وال جند مطلقا منع فضل الكأل مع قوهلم بأن لصاحب األرض أن مينع غـريه 

 لعمــوم حــديث النــاس )٦(مــن دخــول أرضــه ليأخــذ مــا فــضل مــن الكــأل ملــن يطلبــه 

  )٧(شركاء يف ثالث 

                                                           

 مغنـي المحتـاج الـشرییننى ٣/٢٣٤ التاج واإلكلیل للمواني ٦/١٨٨بدائع الصنائع الكاساني )١(

  ٨/٦٠٢ المغني ابن قدامة ٤/٣٠٨الخطیب 

  م٢٠٠٠/ ٣ ط٣/٣٢٢مغني المحتاج الشریین الخطیب )٢(

  ٥/٤٢٧ المغني البن قدامة ٢٩/٢١٧مجمع فتاوي ابن تیمیة )٣(

  ٧٤٤موطأ اإلمام مالك )٤(

  ٩٨  ألبي یوسف صاالخراج)٥(

  ٨١-٧٩المالكیة ونظریة العقد  ألبي زهرة ص)٦(

   والحدیث حسن وصحیح٣/٢١٣أخرجه البیهقي في سننه )٧(
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د وجه الداللة فهذه الثالثة ال جيوز ألخدإن يستاثر  �ا عن غريه وهذا احلكـم مطـر

فيهـــا ويف غريهـــا مـــن  يـــشبهما حيتاجـــه النـــاس مجيعـــا حيكـــم بالقيـــاس كـــل مـــن كـــان 

  ضروريا للناس من 

  )١(طعام أو غريه يأخذ هذه ا احلكم 

ومع صحة استدالهلم  هدا اإل انه رتب علىه دخـول الغـري أي أرضـه مفـسدة  شـبه 

  االعتداء 

  

  

  

 

 

  

                                                           

  ٢١؟١سنن الترمذي )١(
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  امتةــــاخل

   : اآلتیة والتوصیات بالنتائج البحث ھذا من خرجت

 تم بسبب ماجاز أن تعني : والمقتضي المانع قواعد -١

 .كمالح بطل السبب ذلك زال

 وبھذا غیره انقضاء وجوده یستلزم ما كل المانع -٢

 الشرط عكس المانع یكون

 .للمیراث مانعا المتوفى على الدین یعتبر -٣

 تقویم تحت انھ نقص یدخل ال ما فھو الفاحش العیب -٤

 .السالمونو الخیر أھل وھم المقومین

 سفھ سببسفیھ ال على یحجر أن للحاكم یجوز -٥

 .ھ وطیش

 إمام الشھادة اداة عدم من سبب الشرعي العذر -٦

 .المحاكم

 .رمضان شھر علیھ دخل إذا للمریض الفطر جواز -٧

 الشریعة في المأمورات على المنھیات تقدیم -٨

 .اإلسالمیة

 یترتب كان إذار الجائ اإلمام على الخروج یمتنع -٩

 .مفسدة جالخرو على
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ھ ضمان بعد صاحبھ من جبرا الطعام تناول یجوز - ١٠

 .الھالك فعدل

 .المانع بقدم والمقتضي المانع تعارض إذا - ١١

 والمقتضي حكمھ أو شيء وجود مایمنع تعارض إذا - ١٢

 .المانع مدیق فإنھ الحكم لھذا

 على المانع مدیق والمانع المقتضي تساوي إذا - ١٣

 .المقتضي

 .المقتضي مدیق المانع على المقتضي زاد إذا - ١٤

  

   :التوصيات : ثانيا

 .الشبھات ترك -١

 . بالمنبھاتاالعتناء -٢
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  واملراجع املصادر

 الكتب دار ، الحنفيمینج ابن : ائرنظوال األشباه -١

 . ١٩٨٠ ھـ،١٤٠٠بیروت، العلمیة،

 العلمیة الكتب دار : والفطائرللسیوطي األشباه -٢

 .م١٩٧٩ ھـ،١٣٩٩ بیروت،

 صادر دار حجر، ابن : الصحابة تمییز في األصابة -٣

 .بیروت

 .بیروت صادر دار للزركلي اإلعالم -٤

 الحلبي البابي عیسي مطبعة ،لآلبي : واإلكلیل التاج -٥

 القاھرة

 .یوسف،دارصادر أبو : الخراج -٦

 الكتب دار الحنبلي، رجب البن الفقھ في القواعد -٧

 .بیروت العلمیة،

 .دارصادر الرافعي، : المنیر المصباح -٨

 يبالبا مطبعة امة،دق بن الدین شمس : المغني -٩

 .القاھرة الحلبي،

 .دارصادر / الزركشي : القواعدثور في المن - ١٠

 العربي الكتاب دار : الحصاص : القران أحكام - ١١

 .بیروت
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 العربي والكتاب دار العربي ابن القران أحكام - ١٢

 .م١٩٦٤ھـ،١٣٨٧ والنشر للطباعة

 القاھرة الحدیث دار القرطبي، القران احكام - ١٣

 .م٢٠٠٥ ھـ١٤٢٥

 صادر دار االنصاري، زكریا أبو : المطالب اسنى - ١٤

 .لبنان بیروت،

 القاھرة رشد، ابن : دالمقتص ونھایة المجتھد بدایة - ١٥

 .ھـ١٣٨٩

 بوالیة الكبري المطبعة : الكاساني : الصنائع بدائع - ١٦

 ،القاھرة

 .بیروت العلمیة، دارالكتب النووي : اللغات تھذیب - ١٧

 مكتبة دار منشورات الزبیدي : العروس تاج - ١٨

 .حیاةال

 العثمانیة المطبعة أمین محمد : عابدین ابن حاشیة - ١٩

 ،ھـ١٣١٠

  .القاھرة الحلبي مصطفي مطبعة . الشرقاوي حاشیة -٢٠

 .ھـ١٣٠٩ ١ط ،حسرومئال : الحكام درر -٢١

 .شعب المطابعث األشع بن سلیمان : دؤودا أبي سنن -٢٢

  .بیروت صادر دار الحسین، احمد : البیھقي سنن -٢٣

 الحیاة مكتبة دار د،محم بن عیسي : الترمذي سنن -٢٤

 .بیروت
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 عیسي مطبعة محمد، بن عبدهللا : ماجھ ابن سنن -٢٥

 .القاھرة الحلبي،

 صادر دار ،ىالذھب اإلمام : النبالء أعالم سیر -٢٦

 .والنشر الطباعة

 مصطفي مطبعة الشیخ مخلوف  :الزكیة النور شجرة -٢٧

  .القاھرة الحلبي

 الكتب دار الھمام، بن الدین كمال : دیرقال فتح شرح -٢٨

  .صادر دار القاھرة، العربي

 دار مطبعة البخاري، اسماعیل : البخاري صحیح -٢٩

 .السبق

 ومطبعة مكتبة الحجاج، بن مسلم : مسلم صحیح -٣٠

 .يالحسین المشھد

 یوسفاعداد وتصنیف  : منظور البن العرب لسان -٣١

 .للمالیین العرب لسان دار حباط،

 ھـ،١٤٠٥  ٣ط الفكر دارالرازي  : الصحاح مختار -٣٢

 ،م١٩٨٥

 دار للطباعة، اإلسالمي المكتب : احمد اإلمام مسند -٣٣

 .بیروت صادر

 .القاھرة النبویة المطبعة تیمیة ابن فتاوي مجموع -٣٤

 ٢ط التجار، محمد صححھ :  المزنيمختصر -٣٥

 .والنشر لطباعة لالمعرفة دار م١٣٩٣



 
  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

٥٨٩

ة والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالميني والثالثالثالث من العدد الثايناملجلد   

 .......فروعها معناها ودليلها تطبيقا عىل املانع الذي يلزم من وجوده عدم غريه ) املانع واملقتيض ( القواعد الفقهية  

 دارصادر، الخطیب :الشریني : المحتاج مغني -٣٦

١٤٨٥ . 

 الحلبي صطفيم مطبعة طاب،حال : لیلجال مواھب -٣٧

 .القاھرة

 .القاھرة المنیریة المطبعة أنس بن مالك : مالك موطأ -٣٨

 التراثیاء أح دار : يالرمل : المحتاج نھایة -٣٩

  .بیروت العربي،


