
 النوع الثالث : المانع
 المانع : هو ما يلزم من وجوده العدم ، وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته .

ين فيلزززم مززن وجزز عززدم وجززود الوهزز  وهززو: وجززوو الززززان، وال يلزززم مززن  -مززث    -ود الززدن
عدم الدين الززان أو عدمها، فقد يهون الشزص  ننيزا  يملزل الن زاو وعزا  علز  مالزه 

 الوو ، فهذا تجب عليه الززان ، وقد يهون فقيرا  فهذا ال تجب عليه الززان .
 عه  أو سبب إل  قسمين :أقسامه : المانع ينقس  باعتبار ما يمنعه من 

القسز  اوو  : مزانع الوهز ، وهزو: زز  ووزي وجزودم ضزاهر منةزبق لوهمز  تقتةزز  
نقززيح عهزز  السزززبب مززا توقزززح السززبب، ززززالويح فانززه مزززانع مززن وجزززوو ال زز ن مزززع 

علز  وجزود المزانع عزدم ترتيزب  -هنزا  -توقح السزبب وهزو: دلزو  الوقزق، فقزد ترتزب 
 المسبب عل  سببه .

: مزززانع السزززبب، وهزززو: زززز  ووزززي يقتةززز  وجزززوده عهمززز  تصززز  بوهمززز   القسززز  الثزززان 
ين فززز  بززاو الززززانا عيزززث إنززه مزززانع مززن وجززوو الزززززانا ون السززبب فززز   السززبب زالززدن
وجوو الززان هزو: للزوا الن زاو عيزث إنزه ينيزد ننز  مزن يملزل هزذا الن زاو، ف لزب 

دين فز  المزا  لز  منه مواسان النقراء من فة  ذلل الما ، وهذه هز  الوهمز ، ول زن الز
يدع فة   يواس  به النقير، عيث إن الن او قد وار مشغوال  بوقوق الغرماء، فهنزا 
ين أولزز  مززن رعايزز   قززد ألزز  الززدين بوهمزز  السززبب، ف انززق رعايزز  لززراءن الذمزز  مززن الززدن

 مواسان النقراء .
 المانع من عيث ارتباطه بص او الشارع ينقس  إل  قسمين:

ل  توق ل او الت ليي، زاإلس م فانه مانع من انتهزا  عرمز  القس  اوو : مانع دا
الدم والعرض إال بوقهما، وال نر فانه مانع من وزو  العبزادا ، واإلسز م مز مور بزه، 

 وال نر منه  عنه .
القسزز  الثززان : مززانع دالزز  توززق ل ززاو الويززع، وهززو: الززذم لززي  للشززارع ق ززد فزز  

له، فززززان الشززززص  المززززدين لززززي  تو ززززيله مززززن عيززززث هززززو مززززانع، وال فزززز  عززززدم تو ززززي
ين عن ننسه إذا ززان عنزده ن زاو لتجزب الزززان عليزه، زمزا أن مالزل  مصاطبا  لرفع الدن
الن او نير مصاطب لتو ي  االستدان  لتسقق عنزه كززان الن زاو، ون المزانع مزن 

 ل او الويع، ف  يهون م مورا  به وال منهيا  عنه .



 النوع الرابع : العزيم  والرل  
 زيم  ه  : الوه  الثالق لدلي  شرع  لا  عن معارض راجح .الع

 والرل   ه  : الوه  الثالق عل  ل ف الدلي  لعذر .
فمث   : توري  الميت  عه  ثالق من نيزر مصالنز  دليز  شزرع  ، هزو عزيمز  ، ل زن إن 
وجد  المصم   ع   المصالي لدلي  التوري  وهو قوله تعال  : } فمن ايز ر فز  

، وهززو راجززح علزز  دليزز  التوززري  الززذم هززو قولززه تعززال  : } عرمززق علززيه  مصم زز    
الميتزززز    وذلززززل لونززززا الززززنن  ، فجززززاك اولزززز  مززززن الميتزززز  وع ززززلق الرل زززز  ا ون 
م لو  إعياء النن  والموافظ  عليها مقدم  عل  منسدن الميت  ومزا فيهزا مزن الصبزث 

. 
مزززن السزززنر والمزززرض ، * العزيمززز  والرل ززز  مزززن الوهززز  الويزززع  ا ون اعتبزززار زززز  

والةزززززرورن، والواجززززز  ، أو نيرهزززززا أسزززززبابا  للتزززززرل  ، أو مانعززززز  مزززززن الت ليزززززي بوهززززز  
العزيمزز  ، ززز  ذلززل لززو ف رنززا فيززه لوجززدنا أنززه ال طلززب فيززه وال تصييززر ، لزز  فيززه ويززع 

 وجع  ، فت ون عقيق  الوه  الويع  متوقق  فيه ، ف انق من الوه  الويع  .
  ا ون العزيم  ه  اوو  المق وع به الذم ال يصتلزي * العزيم  أفة  من الرل 

فيه ، أما الرل   فسببها ضن  وهزو : المشزق  ، ون المشزق  الزذم ثبزق التزرل  مزن 
 أجلها نير منةبق ، ونها تتناو  بوسب اوشصاص واوعوا  .

 


