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 النهي المطلق .. هل يقتضي فساد المنهي عنه ؟

 وتطبيقات من أثره الفقهي 

 د. محمد عبدالكريم بركات 
 كلية التربية واآلداب والعلوم/صعده ــ جامعة صنعاء

 : (1)المقدمــة 
والصدد و والسدد م علددا نبينددا محمددد صددلا   عليدده ، الحمددد ر رب العددالمين

أمدا ، التدابعين لهدم بسحسدان  لدا يدوم الددينو، وصدحبه أجمعدينلدـه وسلم وعلدا  
 بعـد: 

والنهدي مدن األبدواب المهمدة فدي أصدول الفقده ، فمن المعروف أن باب األمر
 ألمرين: 

 . األول : أنهما أساس التكليف في توجيه الخطاب  لا المكلفين
األحكام الشدرعية بتفاصديلها، ويتميد   ة لا معرف يالثاني : أن معرفتهما تؤد

 ن الحرام.م لالح 
ولددكلن نددري كثيددرال مددن العلمدداء جعلهمددا فددي مقدمددة الموضددوعات األصددولية 
، التي بحثوها منهم اإلمام السرخسي قدال : )أحدق مدا يبددأ بده فدي البيدان : األمدر

ويتميدد  ، وبمعرفتهمددا تددتم معرفددة األحكددام، والنهدديأل ألن مع ددم االبددت ء بهمددا
 . (2)الح ل من الحرام( 
ألن ، وسددبب تقددديم األمددر علددا النهددي، النهددي فددي الددككر واألمددر مقدددلم علددا
م ، أما النهي فهو طلب االسدتمرار علدا عددم الفعدل، األمر طلب  يجاد الفعل فقددِّم
 . (3)الموجود علا المعدوم

وممن قدِّم األمر، والنهي في بعض كتبه األصدولية علدا سداار المباحدو أبدو 
 . (5)وأبو الم فر السمعاني ، (4) سحاق الشيرا ي 

ولدددكلن فدددسن حكمدددة   البالندددة تدددسبا أن يتدددرن اإلنسدددان سدددديل بددد   رشددداد 
أيحسدددب اإلنسددددان (قدددال تعدددالا : . وال بيدددان لقواعدددد السددددلون، لطريدددق الحدددق
 . (7)أي ال يؤمر وال ينها كما قال مجاهد وغيره . (6) )أن يترن سديل 

                                                
ومقدمدة العلدم مدا ، مدا يدككر فيده قبدل الشدروا فدي المقصدود، مقدمة الكتاب ـ بكسر الدال ـ ويجو  بدالفت ( 1)

بينهمددا عمددوم وخصدوق مطلددق . ان ددر : ، فمقدمددة الكتدداب أعدم مددن مقدمددة العلدم، يتوقدف عليدده الشدروا
 .225التعريفات ق 

 .11:  1أصول السرخسي جـ( 2)
 .179:  1ان ر :  تحاف كوي البصاار بشرح روضة النا ر جـ( 3)
 .17التبصرو ق ، 191:  1شرح اللمع جـ، 64ان ر : اللمع ق ( 4)
 / أ. 11ان ر : قواطع األدلة في األصول ق ( 5)
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ن ديم لشداون وقواعدد الت، وما األمر والنهي  ال بيان مناهج السلون في الحياو
لدكلن مكنِّده   مدن ، وتصدون مباداده، مصدالحهلدـه اإلنسان المختلفة التي تحقق 

وال ي يد  وال ، حتدا ال يضدل وال يطندا، وترن ما نهاه عنده، القيام بما أمره به
 . والسعادو المرجوو، ويجد في شرا   الناية المطلوبة، يشقا

، لحاجددة  لددا معرفددة النهددياشددتدت ا، ومددع تقدددم اإلنسددان فددي ميدددان المعرفددة
 . لكثرو ما يتعلق به من األحكام الشرعية، والوقوف علا أحكامه المترتبة عليه

 
 سبب اختياري لهكا الموضوا : 

هددل ..  لددكلن  ثددرت أن يكددون موضددوا هددكا البحددو مسددسلة : )النهددي المطلددق
وكلدن لشددو اضدطراب ، يقتضي فساد المنهي عنه ؟ وتطبيقات من أثدره الفقهدي(

وأبدين مدا هدو ، ع و فيها  لدا العلمداء ألتتبدع األقدوال فيهدا فدي كتدبهم األصدوليةال
، بسدلتده، وأع و كل قول  لا قاالـه من مصدادر مكهبده، الصحي  منها من غيره

وبيدددان الدددراج  منهدددا فدددي وحدددددو ، مدددع توضدددي  االعتراضدددات والدددرد عليهددددا
بيدان أدلتهدا  كما أتعرض لككر تطبيقات فرعية علا هكه المسسلة مع، موضوعية

فعلدت ، وتفت  اآلفاق الرحبة لقاصدي المعرفة، وتوجيهها لعلها تثري الموضوا
ل فيما عند   ل في خدمدة شدريعتنا الندراء، كلن طمعا فنسدسله سدبحانه أن ، و سهاما

 . يجنبنا ال لل في القول والعمل
 خطـة البحـو : 

 . وخاتمة، وستة مطالب، وتمهيد، يشتمل البحو علا مقدمة
 . وسبب اختيار الموضوا، المقـدمــة : وتشتمل علا خطة البحو
 . وصينه، التمهيـــد : ويشتمل علا تعريف النهي

 . المطـلب األول : ويتناول مكاهب العلماء في داللة النهي وأدلتهم
 . والفساد، والبط ن، المطلب الثـاني : ويتناول معنا الصحة
 . لفعل المنهي عنهالمطلب الثـالو : ويتناول تقسيمات ا

 . المطلب الرابـع : ويتناول مكاهب العلماء في النهي المطلق وأدلتهم
 . المطلب الخامس : ويتناول بيان المكهب الراج  في المسسلة
 . المطلب السادس : تطبيقات من األثر الفقهي لهكه المسسلة

 . ل بحثهالخــاتمـــة : وفيها أهم النتااج التي توصل  ليها الباحو من خ 
 (8) التمهيــــد

 معـنا النهـي : 

                                                                                                               
 (.36سورو القيامة  ية )( 6)

 .76:  19الجامع ألحكام القر ن جـ( 7)
 .206:  13 حه. لسان العرب جـالتمهيد لنة : تسوية الشيء، و ص( 8)
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 . (10)األمر  (9)نقيض ، )أ( النهي لنة : مصدر نها ينهي
م عن الفعل، و كا كان األمر طلب الفعل  . فسن النهي طلب الكفِّ

 تعدالا : لـه ومنه قو، (11)وجمعه : نَُها ، ومن مشتقات النهي : النُّهيَة وهو العقل
 . أي : ألصحاب العقول، (12) )ها ن في كلن آليات ألولي الن(

وكدددكلن النهدددي ، و نمدددا سدددمي العقدددل نهيدددة ألنددده ينهدددا صددداحبه عمدددا يشدددينه
و فطرته النقيدة التدي ، الشرعي م فسن الشارا يمنع به المكلف من الوقوا فيما يلوِّ

 . فطره   عليها
ل : النهددي فددي االصدط ح الشددرعي عرفدده بعددض األصددوليين ، )ب( النهدي شددرعا

)االستع ء( كمدا فعدل كلدن اإلمدام التلمسداني حيدو قدال : )أمدا حدده واشترط فيه 
 . (13)فهو القول الدال علا طلب االمتناا من الفعل علا جهة االستع ء( 

فه أبو الحسين البصري بقولـه )هدو قدول القاادل لنيدره : ال تفعدل علدا :  وعرل
ل للفعل  . (14)وغرضه أن ال يفعل( ، جهة االستع ء  كا كان كارها

فه بمع ل عن اشتراط )االستع ء( كما فعدل كلدن ابدن السدبكي  ومنهم من عرِّ
 )  . (15)حيو قال )النهي : اقتضاء كف عن فعل ال بقول : كُفل
اشدترطه ، فدي األمدر (16)ويرجع كلن  لا )األمدر( فمدن اشدترط )االسدتع ء( 

 . لم يشترطه في النهي، في النهي ومن لم يشترطه في األمر
ل علا الحقيقدة  ال باشدتراط ، مروالصحي  أن األ والنهي ال يسميان أمرال ونهيا

 . االستع ء
وبندداء علددا كلددن فددالتعريف المختددار هددو التعريددف األولأل ألن النهددي بدددون 

ل علا الحقيقة ل ، استع ء ال يسما نهيا  . و نما يسما دعاء أو التماسا

                                                
كوجدود اإلنسدان وعدمده. ان در : شدرح تنقدي  الفصدول ، وال يرتفعان، النقيضان : هما اللكان ال يجتمعان( 9)

 .97ق
 وبعدها. 1230ان ر : القاموس المحيط ق ( 10)

 ان ر : المرجع السابق.( 11)

 (.128وككلن  ية )، (54سورو طه :  ية )( 12)

 .36 مفتاح الوصول ق( 13)
 .171:  1المعتمد جـ( 14)
 مع البناني. 390:  1جمع الجوامع جـ( 15)

وعلو مندـ لته بالنسدبة  لدا ، الفرق بين العلو واالستع ء هو أن العلو : يرجع  لا هياة اآلمر من شرفه( 16)
 و  هار القهر. وعلا هكا يكون االسدتع ء مدن صدفة، المسمور. واالستع ء : في هياة اآلمر من الترفع

والعلو : صفة للمتكلم. ان ر : شدرح تنقدي  الفصدول ق ، وهياة نطقه فيكون صفة للك م، صينة األمر
 .17:  3شرح الكوكب المنير جـ، 137
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 شرح التعريف المختار :
فيخدددـر  ، هددكا احتدددرا  عمددا لددديس بكدد مو، )القددول( : هددو الكددد م الملفددو  بددده

 . اإلشـارو ألنها ال تسما قوالل 
 . )الدال( : يخر  األلفا  التي ال داللة فيها علا شيء
ألندده طلددب  يقدداا الفعددل ، )علددا طلددب االمتندداا مددن الفعددل( : احتددرا  مددن األمددر

 . و يجاده
ا )علددا جهددة االسددتع ء( : يخددر  )الدددعاء( ألن صددينته صددادرو مددن أدنددا  لدد

 . أعلا
 . ويخر  )االلتماس( ألنه طلب كف من مساو  لا من يساويه في الرتبة

، و كا تسملنا المعنا اللنوي والشرعي لتعريف )النهي( رأينا بينهمدا ع قدة وثيقدة
، بل هو داادر فدي فلكده، فسن المعنا الشرعي لم يخر  عن المعنا اللنوي بحال

إلضددافة الشدرعية الواصددفة لددكلن  ك كدل منهمددا يفيدد طلددب الكددف واالمتنداا مددع ا
 . في األمرلـه الفعل بالتحريم. ومث

 صي  النهي : 

 للنهي صي  تدل عليه منها ما يلي : 
 نده ، وال تقربدوا ال ندا(تعالا لـه الفعل المضارا المقرون ب  الناهية : كقو .1

 . (17) )كان فاحشة وساء سبي ل 

 (18) )فدداجتنبوه(الخمددر تعددالا فددي لددـه صددينة األمددر الدالددة علددا النهددي : كقو .2
. (19) )فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبدوا قدول الد ور(سبحانه : لـه وكقو

 . فاجتنبوا أمر دال علا الكف عن الفعل
 ن   يدددسمر بالعددددل واإلحسدددان و يتددداء كي (تعدددالا لدددـه صدددينة نهدددي : كقو .3

 . (20) )القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبني يع كم لعلكم تككرون

الجمل الخبرية الدالة علا النهي عن طريدق صدينة التحدريم أو نفدي الحدل :  .4
حرمدت علديكم أمهداتكم  (تعالا في المحرمات من النسداء فدي النكداح لـه كقو

ال يحدل لكددم  (سددبحانه لدـه وكقو (21) )وبنداتكم وأخددواتكم وعمداتكم وخدداالتكم 
ل   . (22) )أن ترثوا النساء كرها

 وجوه استعمال صينة النهي : 

                                                
 (.32سورو اإلسراء  ية )( 17)

 (.90سورو الماادو  ية )( 18)

 (.30سورو الحج  ية )( 19)

 (.90سورو النحل  ية )( 20)

 (.33سورو النساء  ية )( 21)

 (.19سورو النساء  ية )( 22)
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كما أن األمدر قدد اسدتعمل فدي معداٍن ،  ن صينة النهي تستعمل في معاٍن عدو
ل   فمن معاني النهي : . عدوٍ أيضا

 لـه. وأمثا (23) )وال تقربوا ال نا(تعالا لـه التحريم : كقو .1

عليه الس م : )) كا استيق  أحدكم من نومه ف  ينمس يدده لـه الكراهة : كقو .2
 . (24)في اإلناء(( 

 . (25) )ال تسسلوا عن أشياء(سبحانه لـه قواإلرشاد : ك .3

أي : اعملددوا  (26) )وال تمددوتن  ال وأنددتم مسددلمون(تعددـالا لددـه التحددكير : كقو .4
 . باإلس م حال الحياو حتا تموتوا عليه

أي : وال تمددن عينيدن فهددو  (27) )وال تمدددن عينيدن(تعدالا لدـه التحقيدر : كقو .5
 .رحقي

 . (28) )كنا  ن نسينا أو أخطسناربنا ال تؤاخ(تعالا لـه الدعاء : كقو .6

 )وال تحسددبن   غدداف ل عمددا يعمددل ال ددالمون(تعددالا لددـه بيددان العاقبددة : كقو .7
(29) . 

 . التهديد : كقول الوالد لولده : ال تمتثل أمري .8

 . (30) )ال تعتكروا اليوم(سبحانه لـه اليسس : كقو .9

 . االلتماس : كقولن لمن يساوين : ال تفعل .10

 . (31) )فاصبروا أو ال تصبروا(تعالا لـه التسوية : كقو .11

 . (32)عليه الس م : ))ال تتخكوا الدواب كراسي(( لـه الشفقة : كقو .12

 أساليب الكتاب والسنة في النهي : 
ل  وقد يستي التعبير عن طلب الكف عن الفعل في الكتاب والسنة كمدا هدو أيضدا

 في أساليب العرب بعبارات أخري غير ما ككر منها : 
الددكين  كا ، ويددل للمطففددين(سددبحانه لددـه المقددرون بالوعيددد : كقو ككددر الفعددل

 . (33) )و كا كالوهم أو و نوهم يخسرون، اكتالوا علا الناس يستوفون

                                                
 (.32سورو اإلسراء  ية )( 23)

بشدرح الندووي. عدن  73:  3ومسلم في الصدحي  جدـ، مع الفت  263:  1رواه البخاري في الصحي  جـ( 24)
 أبي هريرو واللف  لمسلم.

 (.101سورو الماادو  ية )( 25)

 (.102سورو  ل عمران  ية )( 26)

 (.88سورو الحجر  ية )( 27)

 (.286رو  ية )سورو البق( 28)

 (.42سورو  براهيم  ية )( 29)

 (.7سورو التحريم  ية )( 30)

 (.16سورو الطور  ية )( 31)

مدن حدديو معداك بدن أندس ولف ده )اركبدوا هدكه  234:  4وجـ، 440:  3رواه اإلمام أحمد في المسند جـ( 32)
( حديو حسن صدحي . ان در ، واْيتَدعوها سالمة، الدواب سالمة : سلسدلة األحاديدو وال تتخكوها كراسيِّ
 .59:  1الصحيحة جـ
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ومدن أ لدم ممدن افتدري (سدبحانه لدـه أو وصف الفعدل بسنده جدور و لدم : كقو
 . (34) )علا   الككب أو ككب بآياته  نه ال يفل  المجرمون

فدي الحيداو لدـه ومن الناس من يعجبدن قو(تعالا لـه لـه : كقو أو بعدم حب  
و كا تولا سدعا فدي األرض ، الدنيا ويشهد   علا ما في قلبه وهو ألد الخصام

 . (35) )ليفسد فيها ويهلن الحرو والنسل و  ال يحب الفساد
ندا عليه الس م : ))قدال   : ث ثدة ألـه أو بمخاصمة   لصاحب الفعل : كقو

، ورجدلأ بداا حدرال فسكدل ثمنده، خصمهم يوم القيامدة : رجدلأ أعطدا بدي ثدم غددر
 . (36)ورجلأ استسجر أجيرال فاستوفا منه ولم يعطه أجره(( 

صدددلا   عليددده وسدددلم : )) ن دمددداءكم لدددـه أو بدددالنق علدددا تحريمددده : كقو
فدي بلددكم هدكا(( ، فدي شدهركم هدكا، كحرمدة يدومكم هدكا، وأموالكم حدرام علديكم

(37) . 
الدكين يدسكلون الربدا (تعدالا لـه أو تشبيه مرتكب الفعل بالصورو القبيحة : كقو

ال يقومون  ال كما يقوم الدكي يتخبطده الشديطان مدن المدس كلدن بدسنهم قدالوا  نمدا 
  (38) )البيع مثل الربا

  لا غير كلن من األساليب الموجودو في ثنايا الكتاب والسنة المطهرو.
قدوف علدا ككدر بعددض المطالدب األصدولية المتعلقددة نددود الولدـه، وبعدد هدكا ك

بالنهي الكي عليه مدار البحو مع ما يترتب عليه مدن اخدت ف فدي الفدروا عندد 
و  ، و ليددن التفصدديل، ونرجددو أن نوفددق ألداء حددق هددكا البحددو علينددا، الفقهدداء
 . المستعان

 المطلب األول : داللة النهي علا التحريم 
منهددا : ، ي اسددتعماالت أهددل اللنددة لعدددو معددانقلنددا أن صددينة النهددي تددرد فدد

والشدددفقة ، والددددعاء، وبيدددان العاقبدددة، واإلرشددداد، والكراهدددة والتحدددكير، التحدددريم
 . وغيرها

ولكنهم اختلفدوا ، واتفق األصوليون في أنها مجا  فيما عدا التحريم والكراهة
 :(39)في أيهما تكون حقيقة ؟ علا عدو أقوال أشهرها خمسة هي 

                                                                                                               
 (.2، 1سورو المطففين  ية )( 33)

 (.17سورو يونس  ية )( 34)

 (.205 - 204سورو البقرو  ية )( 35)

 من حديو أبي هريرو. 384رواه البخاري في الصحي  ق ( 36)

 بشرح النووي من حديو جابر بن عبد  . 100:  5رواه مسلم في الصحي  جـ( 37)

 (.275لبقرو  ية )سورو ا( 38)

، 83:  3شدرح الكوكدب المنيدر جدـ، مع البناني 399:  1جمع الجوامع جـ، 174:  2األحكام لآلمدي جـ( 39)
ل ق ، وبعدها 496:  1 رشاد الفحول جـ  وبعدها. 10والبيوا المنهي عنها نصا
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واستعمالها فيما عددا كلدن مدن الكراهدة وغيرهدا ، ها حقيقة في التحريمأناألول : 
ودلديلهم . وعليده المحققدون مدن أهدل اللندة واألصدول، مجـا  وبـه قال الجمهدور

 علا كلن : 
، أن العقددل يفهددم مددن الصددينة المجددردو مددن القرينددة : الحددتم ولدد وم االمتندداا .1

 . وكلن دليل الحقيقة
وا بصدددينة النهدددي المجدددرد عدددن القدددراان علدددا وأن العلمددداء السدددابقين اسدددتدل .2

ال حاجددة  لددا التطويددل ، (40)الح ددر والتحددريم والشددواهد علددا كلددن كثيددر 
 . بككرها

واسددتدلوا . وعليدده بعددض الفقهدداء واألصددوليين، أنهددا حقيقددة فددي الكراهددةالثداني : 
 علا كلن : 

بدل ، وهدكا ال يقتضدي التحدريم، بسن النهي  نما يدل علدا مرجوحيدة المنهدي عنده
 . الكراهة

بددل أن السددابق  لددا الفهددم عنددد التجددرد عددن ، وأجيددب عددن كلددن بعدددم التسددليم بدده
 . القرينة الصارفة هو التحريم

ل الثالددو :  وكهددب الددبعض  لددا أنهددا مشددتركة بددين التحددريم والكراهددة  مددا اشددتراكا
ل  ل أو معنويددا وفددي كدد م أهددل اللنددة لكددٍل مددن ، بدددليل ورودهددا فددي الشددرا. لف يددا

ل ، فد  يتعديِّن أحددهما  ال بقريندة، المعنيين و ال كدان حملهدا علدا أحددهما ترجيحدا
 . من غير مرج 

وأن النهدي عدن تجدرده ، ونوقش هكا الدليل : بسن دعدوي االشدتران غيدر مسدلِّمة
وأن وروده ، كمدا سدبق فدي دليدل الجمهدور، عن القراان ال يحتمل غيدر التحدريم

ل بقرين  . ةلنير التحريم ال بد أن يكون مصحوبا
ل الرابع :  وللكراهدة ، وكهب األحناف  لا أنها تكون للتحريم  كا كان الدليل قطعيا

ل   .  كا كان الدليل  نيا
والجددواب عددن هددكا : بددسن الخدد ف  نمددا هددو فددي صددينة طلددب التددرن أتقتضددي 

ل  وقدد يسدتفاد ب ندي ، التحريم أم غيره؟ وهكا طلب قد يستفاد بقطعي فيكون قطعيا
ل  بددل ، لقطعيددة الدددليل و نيتدده فددي  فددادو التحددريم أو عدمدده فدد  أثددر، فيكددون  نيددا

ل لقطعية دلي ل قطعا ل ل نيدة لدـه، المنهي عنه قد يكون محرما ل  ندا وقدد يكدون محرمدا
 لـه. دلي

لدورود صدينة النهدي فدي ، وكهب البعض من األصدوليين  لدا الوقدفالخامس : 
وال ، اهدددةوتددارو للكر، األدلددة الشدددرعية وفددي كددد م أهددل العدددرب تددارو للتحدددريم

 . مرج 

                                                
التي تدل علا أن فعلهدا  وأكي الوالدين وغير كلن من الشواهد، وأكل مال اليتيم، والربا، والقتل، كال نا( 40)

 حرام بمجرد النهي عنها بهكه الصينة المجردو.
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وأجيددب عددن كلددن : بددسن مددا ورد للكراهددة سددواء فددي كدد م أهددل العددرب أو فددي 
مقترن بما يصرفه عن التحريم  لا الكراهة كنيرهدا مدن  وخطاب الشرا  نما ه

 المعاني األخري سوي التحريم.
وبندداءل علددا كلددن فددسن الددراج  هددو القددول األول بداللددة النهددي المطلددق علددا 

وكلدن مدا عليده ، نده فيمدا عدداه مجدا  ال يحمدل عليده  ال بقريندةالتحريم حقيقدة وأ
 . جماهير الفقهاء واألصوليين

ي هكا القول أنه باستقراء النصدوق التدي وردت فدي غيدر التحدريم  م ومما يقوِّ
بمدا ، نجدها مصحوبة بقراان صرفتها عن الحقيقة التي هي التحريم  لدا المجدا 

 . فيه الكراهة
القول قاعدو في فهم المعنا الوارد فدي القدر ن الكدريم كما يل م أن يجعل هكا 

وفي السنة النبوية ألن النهي موضوا فدي اللندة للداللدة علدا تدرن المنهدي عنده 
 . علا وجه الحتم واإلل ام

 المطلب الثاني : معنا الصحة والبط ن والفساد
قبددل أن نتعددرض لددككر أقددوال الفقهدداء واألصددوليين فددي داللددة النهددي علددا 

ال بددد لنددا أن نوضدد  معدداني كددل مددن الصددحة ، ن أو الفسدداد وعدددم داللتددهالددبط 
 . ألنه ال بد من تصورها قبل الحكم علا األفعال بها، والبط ن والفساد
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 معنا الصحة : 
 . (41)والبراءوُ من كل عيٍب ، وهي كَهاب المرض، الصحة لنة نقيض السقم

ل : )ترتيب المقصود من الفعل عليه  . (42)( والصحة اصط حا
 . (43)وعرفها البيضاوي بسنها )استتباا الفعل غايته( 

والناية من الفعل فدي عقدود المعدام ت عبدارو عدن ترتيدب  ثارهدا عليهدا مدن 
وثبدوت النسدب فددي ، وحدل التمتددع، والدثمن فددي البيدع، ثبدوت الملدن وحددـل المبيدع

 . عقد النكاح وأشباهه
 . وافقة األمروأما الناية في العبادات فهي عند المتكلمين م

 . وعند الفقهاء سقوط القضاء
 . (44)وقال ابن الهمام : هي )اندفاا وجوب القضاء( 

هدددكا وللحنفيدددة اصدددط ح خددداق فدددي تعريدددف الصدددحة فدددي المعدددام ت  ك 
يعرفونهددا بكددون العقددد يترتددب عليدده أثددره المقصددود مندده مددع عدددم طلددب التفاسدد  

ل   . شرعا
ل  ووصددفه أو بسنده )مددا لدـه بسص ويعبدرون عدن الصددحي  بسنده مدا كددان مشدروعا

ل(   . (45)استتبع غايته المقصودو منه ولم يطلب فسخه شرعا
 . وقد ككروا كلن ليقابلوا به الباطل والفاسد في اصط حهم كما سيستي

 معنا البط ن : 
ل ، الددبط ن لنددة مصدددر بطددل ل وضددياعا والباطددل ، وهددو كهدداب الشدديء خسددرانا

 . (46)ضد الحق
والباطددل نقدديض ، لي فددالبط ن نقدديض الصددحةأمددا فددي االصددط ح األصددو

 فالبط ن عدم استتباا الفعل غايته.، الصحي 
ل علدا خد ف أمدر الشدرا عندد المتكلمدين ، فهو في العبادات كون الفعل واقعا

 . أو غير دافع لوجوب القضاء عند الفقهاء، وكونه غير مسقط للقضاء
ن وحددددلِّ وفددددي المعددددام ت عدددددم ترتددددب  ثارهددددا عليهددددا مددددن ثبددددوت الملدددد

 . (47)االنتفاا ونحوهما 
وهدو عندد الحنفيدة فددي المعدام ت كدون العقدد ال يترتددب عليده أثدره المقصددود 

ل   . منه مع طلب التفاس  شرعا

                                                
 .287:  7لسان العرب جـ، 221القاموس المحيط ق ( 41)
 مع التيسير. 234:  2التحرير جـ( 42)

 مع البدخشي. 57:  1المنها  جـ( 43)

 .234:  2التحرير جـ( 44)
 .122:  2مسلم الثبوت جـ، المرجع السابق( 45)
 .36مختار الصحاح ق ، 432:  1لسان العرب جـ، 890 - 889س المحيط ق القامو( 46)
 .236:  2تيسير التحرير جـ، 58:  1نهاية السول جـ( 47)
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 . (48)وال بوصفه لـه وقالوا عن الباطل بسنه ما كان غير مشروا ال بسص
 معنا الفساد : 

 .  حوهو نقيض الص، الفساد لنة مصدر فََسَد ككرم ونصر وَعقَد
ل   . (49)وعلا الجدب والقحط ، ويطلق علا أخك المال  لما

ل مددرادف للددبط ن عنددد الجمهددور ، ألنهمددا بمعنددا واحددد، والفسدداد اصددط حا
 . ويقاب ن الصحة

هدو  -غيدر األحنداف  -وبناءل عليه فسن تعريف الفساد في اصط ح الجمهدور 
 . (50)تعريف البط ن السابق ككره 
 ك يعرفونه في المعدام ت ، ندهم معنا مناير للبط نأما األحناف فللفساد ع

ل   . (51)بكون الفعل يترتب عليه أثره المقصود مع طلب التفاس  شرعا
فدددالفرق بدددين الفاسدددد والباطدددل عندددد األحنددداف أن الفاسدددد يترتدددب عليددده أثدددره 

مدع أن كد ل منهمدا مطلدوب فسدخه ، والباطل ال يترتدب عليده أثدره، المقصود منه
ل   . شرعا

 . من الفاسد والباطل يقابل الصحي  عندهم كما بينا كلن من قبلوكل 
 ك ، وقددد كددان لهددكا االصددط ح الخدداق باألحندداف أثددر فددي الفددروا الفقهيددة
فدي ، خالفوا الجمهور في كثيدر مدن المنهيدات فقدالوا بفسدادها حسدب اصدط حهم
ل من خ ل ثنايا هكا ال  . بحوحين أن الجمهور قالوا ببط نها كما سيتض  قريبا

 المطلب الثالو : تقسيمات الفعل المنهي عنه
يقسم األصوليون والفقهداء الفعدل المنهدي عنده مدن حيدو تعلدق النهدي بده  لدا 

 ث ثة أنواا هي : 
وال ندا، ، وال لدم، كدالنهي عدن الكفدر، أن يكون النهي عن الشديء لعيندهاألول : 

 . (52)كاتها وشرب الخمر، وغير كلن، فسن القب  في هكه األمور نابع من 
 وقد قسلم األحناف هكا النوا  لا قسمين : 

ل، كال نا وشرب الخمر .1  . ما كان القب  فيه حسيا
ل، كالص و بدون طهارو .2  . ما كان القب  فيه شرعيا

ويفرقون بينهما : بسن الحسدية مدا كدان معانيهدا المعلومدة القديمدة قبدل الشدرا 
 ل بقيددت ماهيتهددا بعددد ندد ول باقيددة علددا حالهددا ولددم تتنيددر بالشددرا، فال نددا مددث

تحريمها علا حالها، وعلا ما كاندت عليده فدي الجاهليدة، ال أن تحريمهدا معلدوم 
 . من جهة الحس دون الشرا

                                                
 .123:  1فوات  الرحموت جـ، المرجع السابق( 48)
 .261:  10لسان العرب جـ، 291القاموس المحيط ق ( 49)
 .237:  2تيسير التحرير جـ ،146:  1، جمع الجوامع جـ57:  1منها  الوصول جـ( 50)
 .122:  1المرجع السابق، مسلم الثبوت جـ( 51)
 .276تحقيق المراد ق ( 52)
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وأمددا الشددرعية فقددد تنيددرت معانيهددا بعددد ورود الشددرا بهددا، فالصدد و هدددي 
 .(53)الدعاء، و يدت عليها أشياء بعد شرعها 

ندده، و نمددا لوصددف ال م لددـه ال ينفددن عندده، أن يكددون النهددي فيدده ال لعيالثدداني : 
 . كصوم يوم النحر، والط ق حال الحيض، وبيع الربويات

مشددروا، ولكددن مددن حيددو  يقاعدده فددي يددوم العيددد لددـه فالصددوم مددن حيددو أص
ل، ولكددن  يقاعدده فددي الحدديض محددرم، والبيددع  منهددي عندده، والددوطء مبدداح شددرعا

 . (54)ممنوا مشروا جملة، ولكنه من حيو اقترانه بشرط ال يادو 
ل عنه لنيره، سواء ألمر خار  أو لوصف مجاور، كدالنهي الثالو :  ما كان منهيا

 . عن البيع وقت النداء الثاني من يوم الجمعة، والص و في األرض المنصوبة
فسركان البيع وشروطه متوافرو، وتفويت الص و أمر منفصدل عنده، وأركدان 

صددب أمددر منفصددل عددن الصدد و، الصدد و وشددروطها وواجباتهددا متددوافرو، والن
 . (55)فالنهي عنها للتفويت والنصب ال للص و والبيع 

هكا وقد كان لهكه األنواا أثدر فدي اخدت ف الفقهداء واألصدوليين فدي اقتضداء 
النهي البط ن المرادف للفساد في بعض األندواا، وعددم اقتضدااه فدي الدبعض، 

 المطلب اآلتي :  واقتضاء الفساد في البعض اآلخر، كما سنري كلن في
 المطلب الرابع : النهي المطلق واقتضاء الفساد

المنهدي عنده  (56)اختلف األصوليون والفقهاء في اقتضاء النهي المطلق فساد 
  لا المكاهب التالية : 
 المكهب األول : 

ل، وهدكا هدو مدكهب جمداهير الفقهداء  أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقدا
لن، وأبي حنيفة، والحنابلة، وال اهرية، وجماعة مدن من أصحاب الشافعي، وما

 . (57)المتكلمين 
ونسب  مام الحرمين هكا القدول  لدا المحققدين مدن أهدل العلدم، فقدال : )كهدب 

 . (58)المحققون  لا أن الصينة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهي عنه( 
و : )النهدي وأقوال هؤالء المحققين مشهورو، فقدد قدال الشديرا ي فدي التبصدر

 . يقتضي فساد المنهي عنه في قول عامة أصحابنا(

                                                
 وبعدها. 143:  1المنار جـ( 53)

 .277تحقيق المراد ق ( 54)
 .20:  2، قواعد األحكام جـ439:  2البحر المحيط جـ( 55)
فهو في العبادات عبارو عن عدم ترتب األثر  الفساد لـه متعلقان : متعلق بالعبادات ومتعلق بالمعام ت،( 56)

عليها، أو عدم موافقة األمر، أو عدم سقوط القضاء، وهدو فدي المعدام ت عبدارو عدن عددم ترتدب األثدر 
 .473:  1عليها. ان ر : شرح الكوكب المنير جـ

 .401:  1، جمع الجوامع جـ175:  2ان ر : األحكام لآلمدي جـ( 57)
 .283:  1البرهان جـ( 58)
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وقددال السددمعاني : )النهددي يدددل علددا فسدداد المنهددي عندده، وهددو ال دداهر مددن 
 (59)مكهب الشافعي(

وقال الن الي : )النهي محمول علا فساد المنهي عنه،علا معندا أنده يجعدل 
  (60)وجوده كعدمه(

 . (61)فيدو لألحكام يقتضي فسادها( وقال ابن قدامة : )النهي عن األسباب الم
واسددتدل أصددحاب هددكا المددكهب علددا أن النهددي يقتضددي فسدداد المنهددي عندده 

 باألدلة التالية : 
 الدليل األول : 

ما روتده عااشدة رضدي   عنهدا عدن النبدي صدلا   عليده وسدلم أنده قدال : 
 . (62)))من عمل عم ل ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ(( 

 . أمره صلا   عليه وسلم فيجب أن يكون مردودال والمنهي عنه ليس 
 الدليل الثاني : 

قددالوا :  ن الصددحابة رضددوان   علدديهم اسددتدلوا علددا فسدداد العقددود بددالنهي 
 . عنها

صددلا   عليدده وسددلم : ))ال تبيعددوا لددـه فاسددتدلوا علددا فسدداد عقددود الربددا بقو
وال التمددر بددالتمر وال الددكهب بالددكهب وال الددورق بددالورق وال الشددعير بالشددعير 

ل بعين يدال بيد((   . (63)المل  بالمل   ال سواء بسواء عينا
 (تعدالا لدـه واحتج ابن عمر رضي   عنهما فدي فسداد نكداح المشدركات بقو

 . (64) )وال تنكحوا المشركات حتا يؤمنل 
عليده السد م : ))ال يَدنكُ  المحدرم لدـه واستداللهم علا فساد نكاح المحدرم بقو

 . (65) يُنَكُ  وال يَخطُب(( وال
 . وغير كلن كثير، مما يدل علا أنهم عقلوا من النهي الفساد

 الدليل الثالو : 
قالوا :  ن النهدي ضدد األمدر ونقيضده، واألمدر يددل علدا  جد اء المدسمور بده 
وصددحته فيجددب أن يدددل النهددي علددا نفددي  ج اادده وعلددا فسدداده، و ال لددم يكددن 

 . نقيضه وضده

                                                
 / ب. 37قواطع األدلة ق ( 59)

 .126المنخول ق ( 60)
 .217روضة النا ر ق ( 61)
 مع النووي واللف  لمسلم. 295:  6، ومسلم في الصحي  جـ477رواه البخاري في الصحي  ق ( 62)

بشرح النووي عن أبي سدعيد  92:  6، وصحي  مسلم جـ377متفق عليه، ان ر : صحي  البخاري ق ( 63)
 الخدري.

 (.221البقرو  ية )سورو ( 64)

 وبعدها مع النووي عن عثمان بن عفان. 312:  5رواه مسلم في الصحي  جـ( 65)
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 ع : الدليل الراب
قالوا :  ن النهي عن الشيء يدل علا تعلق المفسددو بده، أو بمدا ي  مده، ألن 
الشددارا حكدديم ال ينهددا عددن المصددال ،  نمددا ينهددا عددن المفاسددد، وفددي القضدداء 

 . بالفساد  عدام لها بسبل  الطرق
 الدليل الخامس : 

ل لكدان طريدق  ج ااده الشدرا  مدا أمدرال،  أو قالوا : لو كان المنهي عنه مج ادا
ل، أو  باحة وكل كلن يمنع منه النهي  .  يجابا

 الدليل السادس : 
قالوا :  ن النهي عنها مع ربدط الحكدم بهدا يفضدي  لدا التنداقض فدي الحكمدة، 
ألن نصددبها سددببا تمكددين مددن التوسددل، والنهددي مددن التوسددل،ألن حكمهددا مقصددود 
اآلدمدددي ومتعلدددق غرضددده فتمكينددده منددده حدددو علدددا تعاطيددده، والنهدددي مندددع مدددن 

 . (66)لتعاطي، وال يليق كلن بحكمة الشرا ا
 المكهب الثاني : 

أن النهددي عددن األفعددال الحسددية، كال ندددا وشددرب الخمددر وغيرهمددا يقتضدددي 
 . البط ن

والنهي عدن التصدرفات الشدرعية مثدل : الصد و، والصدوم، والبيدع، يقتضدي 
ل عندده لعيندده، كبيددع الم قددي  والمضددامين  ي ويقتضدد (67)الددبط ن  كا كددان منهيددا

ل عنه لنيره كالنهي عدن الصد و فدي لـه الصحة ألص مع فساد غيره  كا كان منهيا
األرض المنصوبة، والبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، وهكا هو المشهور مدن 

 . (68)مكهب الحنفية 
وفدددي مدددكهب الحنفيدددة تفريدددق بدددين الحسددديات والشدددرعيات، وقدددد سدددبق بيدددان 

فالحسددديات مقتضدددية لبط نهدددا، وأمدددا معناهمدددا عنددددهم، وبقدددي بيدددان حكمهمدددا، 
 . الشرعيات ف  يبطل  ال ما نهي عنه لعينه سواء أكانت عبادات أو معام ت

ل أو  وخ صة مدكهبهم : بدسن مدا نهدي عنده لعينده فهدو باطدل سدواء أكدان حسديا
ل مددن المعددام ت كددان أو مددن العبددادات، ومددا نهددي عندده لنيددره باطددل فددي  شددرعيا

للمجاورو، كالنهي عن الوطء في حال الحديضأل ألن   ال ما نهي عنه -الحسيات 

                                                
، األحكدام لآلمددي 373 - 371:  1، التمهيد جـ102 - 101، التبصرو ق 177:  1ان ر : المعتمد جـ( 66)

الرياض، طبعة مكتبة المعارف ب 115:  2روضة النا ر وشرحها ن هة الخاطر العاطر جـ 190:  2جـ
 .534، و راء المعت لة ق 85:  3، شرح الكوكب المنير جـ39مفتاح الوصول ق 

الم قي  : مافي بطون األمهات ويطلق علا جنين الناقة، والمضامين : ما في أص ب الفحول ـ ان ر : ( 67)
، وفسدرهما سدعيد بدن 1118، وق 232، القاموس المحيط ق 308:  12وجـ 90:  8لسان العرب جـ

سيب بقوله : المضامين : ما في بطون  ناو اإلبل، والم قي  : ما في  هور الجمال. ان ر : الموطس الم
 .405ق 

 وبعدها. 406:  1وبعدها، التنقي  وشرحه التوضي  جـ 80:  1، أصول السرخسي جـ259:  2المنار جـ( 68)
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صدحي  فددي  -الدوطء حسدي صدحي  والفسداد ال حدق للمجدداور لدـه وهدو الحديض 
 . (69)العبادات 

ل   . (70)وبهكا يتبين خطس من قال : أن األحناف يقولون بالصحة مطلقا
والددكي يجددب ككددره أن الحنفيددة يددرون أن النهددي عددن التصددرفات الشددرعية 

لوصفها ال لعينها  ال  كا دلت القرينة علدا أن النهدي لعينده، فقلِّلدوا يقتضي قبحها 
 . (71)بكلن الشرعيات الفاسدو بالنهي 

 استدل الحنفية علا أن النهي عن الشرعيات ال يفيد فسادها بما يلي : 
أوالل : أن النهددي عددن هددكه الشددرعيات لددو لددم يدددل علددا الصددحة لكددان المنهددي 

تبددر فددي الشددراأل ألن الشددرعي المعتبددر هددو عندده غيددر الشددرعي أي غيددر المع
ل أن المنهي عنه في صوم يدوم النحدر، وصد و األوقدات  الصحي ، ألنا نعلم قطعا

 . (72)المكروهة  نما هو الصوم والص و الشرعيان ال اإلمسان والدعاء 
ل فد  يمندع مندهأل  ل لكان ممتنعدا ل :  نه لو لم يكن الشيء المنهي عنه صحيحا ثانيا

ن الممتنع عبو، ف  يقدال لألعمدا : ال تبصدر، والد من : ال تمشدي ألن المنع ع
(73) . 

وقد نوقش الحنفية في استداللهم علا أن النهي ال يفيد الفسداد فدي الشدرعيات 
 باآلتي : 

ل بددل مددا يسددميه الشددارا بددكلن االسددم  .1 أن الشددرعي لدديس معندداه المعتبددر شددرعا
تقددول : صدد و  .وهددو الصددورو المعينددة، والحالددة المخصوصددة صددحت أم ال

صحيحة وص و غير صحيحة، وأن ص و الجنب، وصد و الحدااض باطلدة 
(74) . 

أندده قددد نهددي عددن الصدد و وقددت الحدديض فددي حددديو عااشددة : ))فددسكا أقبلددت  .2
 . (75)الحيضة فدعي الص و(( 

 نه  نما يل م العبو لو كان بط نها ومشدروعيتها قبدل ورود الشدرا، ولكدن  .3
ي فدد  يلدد م العبددوأل ألندده يتصددور مددن المكلددف  كا كددان الددبط ن ألجددل النهدد

اإلتيان بحركات وأفعال مخصوصة، ولدوال هدكا النهدي لكاندت شدرعية ولمدا 
 . (76)نهاه الشارا عن كلن وأخرجها بهكا النهي عن المشروعية واإلج اء 

                                                
 .80:  1أصول السرخسي جـ( 69)
 .653:  2، روضة النا ر جـ442:  2الروضة جـ ، شرح مختصر411:  1األحكام لآلمدي جـ( 70)
 / أ. 38، قواطع األدلة ق 14:  1كشف األسرار للنسفي جـ( 71)

 .408:  1شرح التلوي  علا التوضي  جـ( 72)
 / ب. 38، قواطع األدلة ق 175المرجع السابق، شرح تنقي  الفصول ق ( 73)

 .408:  1شرح التلوي  علا التوضي  جـ( 74)
 مع الفت . 420:  1ري في الصحي  جـرواه البخا( 75)

، نفددااس 176مددع التفتددا اني، شددرح تنقددي  الفصددول ق  97:  2شددرح العضددد علددا ابددن الحاجددب جددـ( 76)
 .1713:  4األصول جـ
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ل للنهددي، كمددا أن الحسددن  ومعتمددد الحنفيددة فددي هددكا الدددليل أن القددب  كددان سددابقا
ل سابق لألمر فد  يصد   بدكلن النهدي عدن قدب  لعينده ألنده ال يمكدن وجدوده شدرعا

 . وقد ُردل كلن بما سبق. (77)
ثددم جعلندداكم خ اددف فددي األرض مددن  (تعددالا لددـه ويدد اد عليدده االسددتدالل بقو

 . (78) )بعدهم 
و كا كانوا خ اف   فسن تصرفاتهم صدحيحة جداا و بمقتضدا الوكالدة، فدسكا 

ل لتلن ال  . (79)صحة في حقهم نهاهم بعد كلن كان نسخا
والواقددع أن الحنفيددة يشدديرون  لددا الصددحة العقليددة بدد  شددنأل ألن الصددحة ال 

أي كوندده ممكددن  -للوجددود لددـه تخلددو مددن أن تكددون عقليددة كسمكددان الشدديء وقبو
ل  -الوجود غير ممتنع به  ل ويميندا أو تكون صحة عادية كالمشي في الجهات أمامدا

ل  -ن فددي الشديء وشدماالل، و مدا أن تكددون شدرعية وهدي اإلك  -أي كونده مشددروعا
وتددددخل تحتددده األحكدددام الشدددرعية مدددن وجدددوب و باحدددة وكراهدددة وجدددوا  دون 

 . التحريم
وبالن ر في هكه األقسام فسنه ال ينطبق علا ك م الحنفيدة  ال الصدحة العقليدة 

أو فعدل المكلدف مدا لدـه أو العادية وهدو  مكدان الفعدل مدن جهدة المكلدف و يجداده 
كالمشي في الجهات دون الصعود في الهدواء، وهدكا متفدق عليده  تسم  به العادو

كما ككر األصوليون، وأما الصحة الشرعية فد  تتفدق مدع المنهدي عندهأل ألنده ال 
 . (80)يمكن النهي عن الشيء واإلكن فيه 

ل عنددد  قدال الطددوفي : )ودلديلهم ال يمددس محددل الندـ اا، ويرجددع الخد ف لف يددا
 . (81)اللف   لا المعنا بنير حجة(  التحقيق و ن كانوا هم تجاو وا

 المكهب الثالو : 
أن النهددي عددن الشدديء يقتضددي فسددداده فددي العبددادات، وأمددا فددي المعدددام ت 

 . (82)فيقتضي شبهة الملن وهكا مكهب المالكية 
)وأمددا مددا يتصددل بدده علددا لددـه : وقددد علددل القرافددي القددول بشددبهة الملددن بقو

عندنا أحد أمور أربعة تقرر الملدن فيده  أصولنا فألن المبيع المحرم  كا اتصل به
بالقيمددة : وهددو تنيددر األسددواق، أو تنيددر العددين، أو ه كهددا، أو تعلددق حددق النيددر 

 . (83)بها( 

                                                
 .383:  1تيسير التحرير جـ( 77)
 (.14سورو يونس  ية )( 78)

 .1713:  4نفااس األصول جـ( 79)
 .386، تحقيق المراد ق 450:  2جـ، البحر المحيط 175شرح تنقي  الفصول ( 80)
 .436:  2شرح مختصر الروضة جـ( 81)
 .1694:  4، نفااس األصول جـ175شرح تنقي  الفصول ق ( 82)
 .175شرح تنقي  الفصول ق ( 83)
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: )علدا شدبه الصدحة وهدو تفريدع المالكيدة ألن  (84)وقال في نفااس األصدول 
 . البيع الفاسد عندهم المنهي عنه يفيد شبهة الملن(

بمدا لدـه ل ـدـل وتوابعده، خاصدة وأن القرافدي قدد مث ولف  الملن مختق بدالبيوا
يؤكد كونده فدي المعدام ت دون العبداداتأل ألن األوصداف األربعدة المدككورو ال 
تليدق بالعبدادات، وهددكا مدا فهمدده الع ادي حيددو قدال : )وهددكا يقتضدي اختصدداق 

 .(85)هكا القول بالعقود دون العبادات(
خ ف العلمداء فدي العقدود، فلدم  والمالكية يقصدون بكلن القول : الخرو  من

ل، و نما جعلوه في منـ لة بينهما ل محضا ل، وال صحيحا  . يقولوا فاسدال محضا
ويفهم من كلن أن النهي في العبادات مقتٍض للفساد، سدواء أكدان النهدي لعدين 
المنهي عنه أو لنيدره، وأنده يفيدد شدبهة الملدن أو شدبه الصدحة فدي العقدود سدواء 

 . هأكان لعينه أو لنير
واستدل المالكية علا أن النهي عن الشيء في عقود البيع مفيدد لشدبهة الملدن 

 بما يلي : 
قددال القرافدددي : )حجدددة شدددبهة الملدددن مراعدداو الخددد ف، وأمدددا مدددا يتصدددل بددده 
علدددا أصدددولنا فدددألن البيدددع المحدددرم  كا اتصدددل بددده عنددددنا أحدددد أمدددور أربعدددة 

العدددين، أو ه كهدددا،  تقدددرر الملدددن فيددده بالقيمدددة وهدددو : تنيدددر األسدددواق أو تنيدددر
 . (86)أو تعلق حق النير بها( 

وهكا فيما ي هر خ ف لف ي اختار فيه المالكية لف  الشدبه ليخرجدوا بده مدن 
ل للس مة من الوقوا في لفد  الصدحة القاادل بده  الخ ف القاام بين العلماء، وطلبا

 . الحنفية ولف  الفساد الكي يقول به غيرهم
مكهب مالن ال يقضي بالملن فدي البيدع الفاسدد  ال ويفهم من ك م القرافي أن 

 كا حصل أحد األمور األربعة التي ككرها، فدسكا حصدل واحدد منهدا انتقدل الملدن 
للمشتري وعليه الضمان بالمثدل أو القيمدة، ألنده تنيلدر فدي يدده، وهدكا دليدل علدا 
 وم الفسدداد،  ك لددوال التنيِّددر لعددين المبيددع لمددا انتقددل الملددن، وهددو ملددن ندداقق للدد

 . الضمان علا المشتري
، وقدرن التلمسداني (87)وقد ككر الباجي أن المالكية يقولون بفساد المنهي عنه 

بين المالكيدة والشدافعية فدي المدكهب ممدا يؤكدد اتفداق المدكهبين فدي هدكه المسدسلة 
(88) . 

                                                
 .1694:  4النفااس جـ( 84)
 .292تحقيق المراد ق ( 85)
 .1694:  4، وان ر النفااس جـ175شرح تنقي  الفصول ق ( 86)
 .234:  1الفصول جـ حكام ( 87)
 .40مفتاح الوصول ق ( 88)
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 المكهب الرابع : 
وأمدا أن النهي  ن كان لعين الشيء أو لوصفه ال  م لـه فهو مقتٍض للفسداد، 

 كا كان النهي لنير المنهي عنه فهو غير مقتٍض للفساد سواء أكان فدي العبدادات 
 . أو في المعام ت

 . (90)، وهو اختيار الطوفي (89)وهكا مكهب األكثر من الشافعية 
واسددتدل جمهددور الشددافعية ومددن وافقهددم أن النهددي عددن الشدديء لنيددره ال يدددل 

 علا فساده علا مكهبهم باآلتي : 
انع لصددحته فددسن كلددن الوصددف ضددعيف عرضددي ال يقددوي علددا ضددعف المدد

 فساد المنهي عنه فالبيع بعد النداء صدحي  مدع اإلثدمأل ألن النهدي ألجدل التفويدت 
ال للبيع نفسه ولكن هكا الوصف غير ال م، فقد يعقد مااة عقد ما بين النداء  لدا 

 .(91)الص و ثم يدركها ف  تفوت 
 المكهب الخامس : 
فسدداد المنهددي عندده فددي العبددادات دون العقددود واإليقاعددات  أن النهددي يقتضددي

، و ليدده كهددب أبددو الحسددين البصددري مددن المعت لددة، ونسددبه ابددن السددبكي  لددا (92)
 . (93)الن الي، وفخر الدين الرا ي واختاره ابن الهمام من الحنفية 

واستدل أبو الحسين البصدري علدا أن النهدي يقتضدي فسداد المنهدي عنده فدي 
التعبدد، ومدا لدـه ل : )والداللة علا كلن هي : أن المنهي عنه لم يتناوالعبادات فقا
التعبدد، فدألن لدـه التعبدد، ال يُسدقمطُ التعبدد، أمدا أن المنهدي عنده ال يتناولـه لم يتناو

 . صفة  اادو علا ُحْسنه، والنهي يتناول ما ليس بَحَسن(لـه التعبد يتناول ما 
: صددلوا ال هددر، ثددم قددال : ال تصددلوها  يبددين كلددن أن   سددبحانه  كا قددال لنددا

بنير طهارو فسن هكا النهي يدل علا أن الص و بنير طهارو قبيحة غيدر حسدنة، 
وغير مدرادو واألمدر يددل علدا أن الصد و المدسمور بهدا حسدنة مدرادو، فسحددهما 

 . التعبدلـه غير اآلخر، فص  أن المنهي عنه لم يتناو
كليف لم يسقط به  كا تجرد النهي عدن داللدة، التعبد فالتلـه وأما أن ما لم يتناو

لم يفعل ما تُعُبِّمد به، فجري مجري أن يقدول   سدبحانه لندا : صدلوا لـه فألن فاع
بطهارو، في أنلا  كا صلينا بنير طهارو، لم يسدقط التعبدد عندا، ويل مندا أن نصدلي 

                                                
:  1،  رشداد الفحدول جدـ305:  1، نهايدة السدول جدـ401:  1، جمع الجوامع جدـ300تحقيق المراد ق ( 89)

500. 
 وبعدها. 439:  2شرح مختصر الروضة جـ( 90)

 .440:  2المرجع السابق جـ( 91)
 أي :  يقاا الط ق، أو العتاق أو نحو كلن.( 92)

،  رشددـاد 236:  2وجدـ 378:  1، تيسدير التحريدر جدـ401:  1، جمدع الجوامدع جددـ172:  1تمدد جدـالمع( 93)
 .498:  1الفحول جـ
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ق فدي ما بقي الوقت وجري مجري أن يسمر   سبحانه وتعدالا بالصد و فنتصدد
ا كنا فاعلين لمَما لم يتناو ل لمِّ  . (94)التعبد( لـه أن التعبد يكون باقيا

واستدل علا أن النهدي ال يقتضدي فسداد المنهدي عنده فدي العقدود واإليقاعدات 
فقال: )فسما األفعال التي يرجع فسادها  لا نفدي أحكامهدا، نحدو البيدع، والطد ق، 

 والعتاق، والشهادو.
 . فسادها، ال بنفسه وال بواسطة فالنهي عنها ال يدل علا

أما بنفسه فسنه  نما يدل  كا صدر من حكيم، فيددل علدا قدب  الفعدل، ووجدوب 
 . اإلخ ل به، أو علا كراهته لـه فقط

وأمددا أندده ال يدددل علددا كلددن بواسددطة، فهددو أن الواسددطة، هددي قددب أ وكوندده 
ل وحكمدده ثابددت، نحددو البيددع فددي حددال ل، والفعددل قددد يكددون مكروهددا صدد و  مكروهددا

الجمعة، والط ق في حال الحيض، وألن قب  البيع ال يندافي ثبدوت الملدن بده ال 
محالة، ألنده قدد ينهدا الحكديم عدن البيدع ألن الملدن ال يقدع بده، وألنده مفسددو فدي 
نفسدده و ن وقددع الملددن بدده، وألندده يتشدداغل بدده عددن واجددب، نحددو البيددع مددع تعدديُّن 

أن يكدون النهدي عدن البيدع أو عدن  وجوب التحريم، و كا أمكن كل كلن، لم نسمن
 . (95)الط ق وغيرهما كان لنرض سوي أن أحكامها ال تثبت( 

وخ صدددة هدددكا الددددليل : أن فسددداد العقدددود  نمدددا يرجدددع  لدددا نفدددي أحكامهدددا، 
ولددديس فدددي النهدددي مدددا يددددل علدددا نفدددي األحكدددام، ألن غايدددة مدددا فيددده أنددده قبدددي  

لندددداء، والطددد ق مكدددروه، وكلدددن ال يندددافي حصدددول الملدددن كدددالبيع فدددي وقدددت ا
 . (96)في الحيض، وما أشبه كلن 

 مناقشة هكا الدليل : 
أما ما استدل بده أبدو الحسدين البصدري علدا أن النهدي ال يقتضدي الفسداد فدي 
العقود واإليقاعات، بحجة أن فساد العقدود  نمدا يرجدع  لدا نفدي أحكامهدا، ولديس 

قدب  المنهدي عنده، في النهي ما يدل علا نفدي األحكدام، وأن النهدي  نمدا يقتضدي 
 فيناقش عليه من وجهين : . وقبحه ال يدل علا بط نه

 الوجه األول : 
ال نسلم أنه ليس في النهي ما يددل علدا نفدي األحكدام، بدل فدي النهدي مدا يددل 
علددا انتفدداء األحكددامأل ألن أحكددام العقددود تتعلددق بددالعقود الشددرعية، فددسكا وقعددت 

 . ها ووقعت باطلةالعقود مخالفة للشرا لم تتعلق أحكامها ب
والعبددادات يتعلددق بهددا اإلجدد اء والصددحة، وهددي أحكامهددا  كا وقعددت العبددادو 
 . موافقة للشرا فسما  كا خالفت الشرا، لم يتعلق بها أحكامها، ف  فرق بينهما

                                                
 .172:  1المعتمد جـ( 94)
 .176:  1المرجع السابق جـ( 95)
 .381:  1التمهيد جـ( 96)
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 الوجه الثاني : 
منداير لمدا ورد بده لـه أن النهي يقتضي معنا يدل علا القب ، وهو أن ما يفع

 . بط نهأل ألنه لم يقع موقع اإلج اء الشرا وكلن يوجب
أما الط ق في الحيض، وما شابهه، فسنما حكم بصحته من يراه لقيدام الداللدة 
عليدده، ولدديس  كا تُددرن  دداهر اللفدد  فددي بعددض المواضددع لقيددام الدددليل دلِّ علددا 

 . بط ن مقتضاه
أال تدري أن النهدي قددد يدرد فددي بعدض المواضددع وال يدراد بدده التحدريم، ثددم ال 

 . (97)ل كلن علا أنه ال يقتضي التحريم في بقية المواضع يد
 المكهب السادس : 

ل، ال فددددي العبدددادات، وال فددددي  النهدددي ال يقتضدددي فسدددداد المنهدددي عندددده مطلقدددا
 . المعام ت

و ليه كهدب أبدو عبدد   البصدري، والقاضدي عبدد الجبدار، وشديول المعت لدة 
 . (98)المتكلمون وهو قول بعض الشافعية، وأكثر الفقهاء 

ل  واستدل جمهور المعت لة علا أن النهي ال يقتضدي فسداد المنهدي عنده مطلقدا
 بث ثة أدلة : 
 الدليل األول : 

قددالوا :  ن فسدداد العبددادو يقتضددي وجددوب قضددااها، والنهددي  نمددا يدددل علددا 
قبحها، وعلا كراهة الناهي لها، وقبحها ال يقتضي وجوب قضااها، لعلمنا بقدب  

 . م قضاؤهاأفعال كثيرو ال يل 
 الدليل الثاني : 

نحددو  -قددالوا : لددو أفدداد النهددي الفسدداد، لكددان مددا لددم يفسددد مددن األفعددال القبيحددة 
غير منهي عنه علا التحقيق، ألنه لم يتعلدق بده مدا  -الوضوء بالماء المنصوب 

 . هو نهي علا التحقيق حتا يوصف بسنه منهي عنه
 الدليل الثالو : 

وفسدداد العبددادو شددرعي، فدد  يجددو  أن يكددون  قددالوا :  ن لفدد  النهددي لنددوي،
ل لـه   . (99)موضوعا

 مناقشة أدلة هؤالء : 

                                                
 ف حول . وليس كل نهي يجري فيه الخ382 - 376:  1وبعدها، التمهيد جـ 102ان ر : التبصرو ق ( 97)

داللته علا الفساد أو عدم داللته عليه،  ك قد تستي قرينة تدل علا الفساد كنهيه صلا   عليه وسلم عدن 
ل(( رواه أبدو داود فدي السدنن  ثمن الكلب وقوله بعد كلن : ))و ن جداء يطلدب ثمدن الكلدب فدامألْ كفلده ترابدا

 .426:  4الباري جـمع عون المعبود، واسناده : صحي  ان ر : فت   272 - 9/271
:  1، كشدف األسدرار جدـ291:  2/ أ، المحصدول جدـ 38، قواطع األدلدة ق 171:  1ان ر : المعتمد جـ( 98)

258. 
 .536وبعدها، و راء المعت لة ق  175:  1، المعتمد جـ136:  17ان ر : المنني لعبد الجبار جـ( 99)
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 أوالل : يناقشون علا دليلهم األول : 
بسن وجوب القضاء قد دلل عليه األمر بالفعل، وكلن ألن األمدر يتنداول عبدادو 

بده،  ال يتعلق بها شيء، وهو لم يفعل كلن، وفمْعلُها علا وجه النهي ال تبرأ الكمة
ل كما كان  . فكان األمر بسيجاب الفعل باقيا

ل : ويناقشون علا دليلهم الثاني من وجهين :   ثانيا
 . الوجه األول :  ن جميع كلن فاسد عندنا  ال ما دلل عليه دليل، وال دليل هنا

و ن سُددلِّمم كلددنأل فسنددا ال نقددول :  ن النهددي فددي اللنددة الفسدداد، فيلدد م مددا ككددرتم، 
 . يدل علا الفساد و نما نقول  نه

الوجدده الثدداني :  نددا ال نقددول :  ندده مجددا أل ألن المجددا  مددا نُقددل عددن جميددع 
موجبه، وهو هنا لم يُنقل عن جميع موجبه، بل ُحمل علا بعدض موجبده، وكلدن 
أن النهددي يقتضددي التحددريم وفسدداد المنهددي عندده، فددسكا دلل الدددليل علددا أندده غيددر 

 . كا ُخقل بعضهفاسد، بقي حقيقة في الباقي كالعموم  
ل : ويناقشون علا دليلهم الثالو، من وجهين :   ثالثا

الوجدده األول :  نددا ال نقددول :  ن لفدد  النهددي وضددع للفسدداد، كمددا وضددع لفدد  
 . العموم ل ستنراق، وما أشبهه، و نما نقول :  نه يدل علا الفساد

ألن  الوجده الثدداني :  ندده علددا القددول بسندده وضدع للفسدداد، لددم يلدد م مددا ككددروهأل
الفسدداد فددي الفعددل عندددنا هددو انتفدداء األغددراض المقصددودو بدده، ووجددوب  عادتدده، 
وكلن أمر معقول قبل الشرا، ف  يمتنع أن يوضدع لفد  النهدي، كمدا وضدعوا أن 

ل  ل لنويا  . هكا الفعل تجب  عادتهأل ألنه ال يتعلق به مقصود و ن كان لف ا
 المطلب الخامس : المـكهب الراج  

لمفصدل آلراء الفقهداء واألصدوليين فدي هدكه المسدسلة يتدرج  بعد هدكا البيدان ا
لدي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات والمعدام ت علدا السدواء، 

 وكلن لث ثة أمور : 
 ن معنا قولهم : ))النهي يقتضي الفساد(( أن كدل مدا نهدا   عنده وحرمده  (1)

ل في بعض األحوال، وأباحه في حدال أخدري، فدسن الحدرام  ال يكدون صدحيحا
نافكال كالح ل، بحيو يترتب عليه الحكم كما يترتب علا الحد ل، ويحصدل 

 . به المقصود كما يحصل به

وهكا هو مدكهب الصدحابة والتدابعين، ومدكهب أامدة المسدلمين وجمهدورهم، 
فددسنهم علمددوا أن المنهددي عندده فاسددد لدديس بصددال ، و ن كانددت فيدده مصددلحة 

علمددوا أن مقصددود الشددرا رفددع الفسدداد  فمصددلحته مرجوحددة بمفسدددته، وقددد
ومنعدده، ال  يقاعدده واإللدد ام بدده فلددو أل مددوا موجددب العقددود المحرمددة لكددانوا 

 . مفسدين غير مصلحين، و  ال يصل  عمل المفسدين
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 نه ال يوجد قط في شيء من صور النهي صدورو ثبتدت فيهدا الصدحة بدنق  (2)
المنصددوبة، فيهمددا أو  جمدداا فددالط ق المحددرم مددث ل، والصدد و فددي الدددار 

ندد اا، ولدديس علددا الصددحة نددق يجددب اتباعدده، فلددم يبددق مددع المحددتج بهمددا 
  .حجة

لكن من البيوا ما نهدي عنده لمدا فيده مدن  لدم أحدد المتبدايعين لآلخدر، كبيدع 
او والمعيددب وتلقِّمددي السددلع،  ال أن هددكه البيددوا لددم يجعلهمددا الشددارا  المصددرل

ة، فهدي موقوفدة علدا اإلجدا و، ال مة كالبيوا الح ل، بل جعلها غير ال م
 .  ن شاء أجا ها صاحب الحق، و ن شاء ردلها

وهكا النوا من العقود بحسب قول طاافة من الناس كالمعت لة ومن وافقهم، 
 . أنه من جملة ما نهي عنه

والتحقيددق : أن هددكا النددوا لدددم يكددن النهددي فيدده لحدددق   تعددالا، بددل لحدددق 
ل، بدل لدـه اإلنسدان، لدم يجع اإلنسان، ولما كان النهي هندا لحدق الشدارا ال مدا

 . أثبت حق الم لوم وسللطه علا الخيار فسن شاء أمضا، و ن شاء فس 
 ن من يقول :  ن النهي عن الط ق في الحيض، والبيع وقت النداء، ونحدو  (3)

  .كلن  نما هو لمعنا في غير المنهي عنه
عنهدا إلفضدااها  يقال لـه : وغير كلن من المحرمدات كدكلن، فهدي  نمدا نُهدي

 لا فساد خار  عنها، فالجمع بين األختين منهي عنده إلفضدااه  لدا قطيعدة 
 . الرحم، والقطيعة أمر خار  عن النكاح

ل مدن عمدل الشديطان، ألنهمدا يفضديان  والخمر والميسر حرمدا وجعد  رجسدا
 لددا الصدددِّم عددن الصدد و، و يقدداا العددداوو والبنضدداء، وهددو أمددر خددار  عددن 

 . الخمر والميسر
والربا حرام، ألنه يفضي  لا أكل أموال النداس بالباطدل، وكلدن أمدر خدار  
عن عقد الربا فكل ما نق   تعالا عنه، ال بدد مدن أن يشدتمل علدا معندا 

 . (100)فيه يوجب النهي 
 المطلب السادس : األثر الفقهي في النهي من حيو الحرمة والبط ن وعدمه 

ميتهدا عندد تطبيدق الفدروا الفقهيدة عليهدا، ت هر فاادو القواعد األصدولية، وأه
 . لكا سسككر ـ علا سبيل المثال بعض الفروا للتنبيه علا هكه الفاادو

 الفرا األول : االخت ف في نكاح الشنار : 
 )أ( تعريفه : 

 . عند البوللـه الشنار : في أصل اللنة رفع الكلب رج

                                                
 .539ت لة األصولية ق ، و راء المع161 - 159:  29ان ر : مجموا الفتاوي جـ( 100)
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َ  ال م ددناُر بالكسددر : أن تُدد وِّ جددن وفددي القدداموس : )الشِّم م رجددَل امددرأول علددا أن يُ وِّ
 . (101)أخري بنير مهٍر، َصداُق كل واحدو بُْضُع األخري( 

ل لدددـه بقدددب  الكلدددب حدددين يرفدددع رج لدددـه قيدددل :  نمدددا سدددمي شدددنارال لقبحددده، تشدددبيها
 . (102)ليبول( 

أو كسنه قال : )ال ترفع رجل بنتي حتا أرفع رجدل بنتدن، وقيدل : هدو مدن شدنر 
 . (103)اق( البلد  ك خ ، لخلوه عن الصد

وسواء كدان مدسخوكال مدن شدنر البلدد أو الكلدب، فدسن التسدمية لهدا وجههدا فدي كدٍل 
 منهما فهو خال عن الصداق، والرفع فيه موجود. 

ومن تسمل في أن التسمية بالشنار  نما هي دليل علا قبحه، فقد ن در  لدا معندا 
 فيه.  فيه، وهو نهي الشرا عنه، وكل ما نها عنه الشارا فهو قبي  ال خير

ل  من الجاهلية،فجاء اإلس م فلم يقدره ونهدا  وكان هكا النوا من ال وا  معروفا
 عن  يقاعه.

 )ب( النصوق الواردو في النهي عنه : 
عن ابن عمر رضي   عنهما : ))أن رسول   صلا   عليه وسدلم نهدا  .1

م  الرجددُل ابنتدده علددا أ تدده ي وجدده اآلخددر ابن نعددن الشددنار والشددناُر أن يدد وِّ
 .(104)ليس بينهما َصَداق((

وعن ابن عمر رضي   عنهما : ))أن النبي صلا   عليه وسدلم قدال : ال  .2
 . (105)شنار في اإلس م(( 

 ) ( حكم نكاح الشنار : 
اتفددق الفقهدداء علددا ثبددوت النهددي عددن هددكا النددوا مددن األنكحددة، ولكددن دار 

 ضيه ؟الخ ف بينهم في كون النهي هل يقتضي البط ن أم ال يقت
فجمهددور العلمدداء اسددتدل بهددكين الحددديثين المتقدددمين علددا أن عقددد الشددنار ال 

 . (106)ينعقد أص ل وأنه باطل 

                                                
 .166، مختار الصحاح ق 144:  7، لسان العرب جـ289القاموس المحيط ق ( 101)
 .42:  10المنني البن قدامة جـ( 102)
 وما بعدها. 200:  9شرح مسلم للنووي جـ( 103)

مدع الندووي ولف ده )ي وجده ابنتده  200:  9مع الفت ، وصحي  مسلم جـ 162:  9صحي  البخاري جـ( 104)
.( قال أبو عيسا : والعمل علا هكا عند عامة أهل العلم ال يرون نكاح الشنار، وككدر حدديو وليس..

 مع تحفة األحوكي. 228 - 227:  3ابن عمـر. ان ـر : السـنن جـ

مع النووي، ورواه الترمدكي مدن حدديو عمدران بدن الحصدين قدال : حدديو  200:  9صحي  مسلم جـ( 105)
 227:  3حسن صحي  السنن جـ

مدع  267:  3، مختصدر خليدل جدـ516 - 513:  9، المحلدا جدـ43 - 42:  10منني البن قدامدة جدـال( 106)
 .143:  3حاشية العدوي، منني المحتا  جـ
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ل، ويجدب لكدل واحددو مدن البنتدين مهدر  وكهب أبو حنيفة  لدا أنده يقدع صدحيحا
يا مددا ال تصددل  تسددميته مهددرال،  ك َجْعددُل  مثلهددا علددا  وجهددا،  ك أن الددرجلين سددمِّ

 و ليس بمال. المرأو مقابل المرأ
فالفساد فيه من قمبَل المهر وهو ال يوجد فساد العقد، كما لو ت و  علدا خمدر 

ألنده لدـه أو خنـ ير فسن العقد ال يفس ، ويكون فيه مهر المثل، وال موجدب إلبطا
 .(107)الشروط الفاسدو لـه شرط فاسد اقترن به والنكاح ال تبط

 الفرا الثاني : االخت ف في سلف وبيع : 
 تعريفه : )أ( 

السلددلَف بالتحريددن : السلددلم، اسددم مددن األسدد ف، والقددرض الددكي ال منفعددة فيدده 
 .(108)للمقرض، وعلا المقترض رده 

ل ومعنا   .(109)وأنه في البيع : السللَف و نا
أن السلددلَم لنددة أهددل الحجددا ، والسلددلَف لنددة أهددل  (110)ونقددل فددي مننددي المحتددا  

 العراق. 
علا موصدوف فدي الكمدة ببدكل يعطدا عداج ل. كدكا فدي ويعرفه الفقهاء بسنه عقد 

 : شراء  جل بعاجل.  (112)وفي حاشية ابن عابدين  (111)الروضة 
وقال القرطبي في تعريفه : بيع معلوم في الكمة محصور بالصفة بعدين حاضدرو 

 . (113)أو ما هو في حكمها  لا أجل معلوم 
اشدتراط المالكيدة  يتض  مما سبق عدم اشتراط الشافعية تسجيل المبيع، وعددم

تعجيل الثمن في مجلس العقد، فقد أجا وا تسخيره  لا ث ثدة أيدام، وهدو مدا أشدار 
بعين حاضرو أو ما هو فدي حكمهدا. واحدتج لدكلن الددردير لـه :  ليه القرطبي بقو

 . (114))لخفة األمر ألن ما قارب الشيء يعطي حكمه( لـه : بقو
 سنة، واإلجماا. وهكا النوا من التعامل جاا  بالكتاب، وال

يددا أيهددـا الددكين  منددوا  كا تددداينتم بدددين  لددا أجددل (تعددالا : لددـه أمددا الكتدداب فقو
 . (115) )مسما فاكتبوه

قددال ابددن عبدداس رضددي   عنهمددا : ))أشددهد أن السددلف المضددمون  لددا أجددل 
 . (116)مسما قد أحلِّه   في كتابه، وأكن فيه، ثم قرأ هكه اآلية(( 

                                                
 .42:  10، المنني البن قدامه جـ1430:  3ان ر : بدااع الصنااع جـ( 107)
 .1033وق  757القاموس المحيط ق ( 108)
 .172المصباح المنير مادو : سلم، ق ( 109)
 .102:  2جـ( 110)
 .119:  6، وشرح مسلم للنووي 3:  4روضة الطالبين جـ( 111)
 .203:  4جـ( 112)
 .244:  3الجامع ألحكام القر ن جـ( 113)
 .1:  3حاشية الدسوقي جـ( 114)
 (.282سورو البقرو  ية )( 115)
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لبخاري، ومسلم عن ابن عباس رضي   عنهمدا قدال وأما السنة ما أخرجه ا
: قددددم النبدددي صدددلا   عليددده وسدددلم المديندددة وهدددم يسدددلفون فدددي الثمدددار، السدددنة 
والسنتين، فقال : ))من أسلف في تمر، فليسدلف فدي كيدل معلدوم، وو ن معلدوم، 

 . (117) لا أجل معلوم(( 
 . (118)وقد حكا ابن المنكر  جماا العلماء علا جوا ه 

المتعاقددددين داعيدددة  ليددده، ألن صددداحب رأس المدددال محتدددا   لدددا أن  وحاجدددة
يشددتري السددلعة وصدداحب السددلعة محتددا   لددا ثمنهددا قبددل حصددولها عنددده لينفقهددا 
علددا  رعدده حتددا ينضددـج وبددكلن تتحقددق مصددلحة الطددرفين، وهددكا مددن يسددر 
الشددريعة وسددماحتها، لكونهددا قاامددة علددا مبدددأ رفددع الحددر ، وجلددب المصددلحة، 

 و. ودرء المفسد
وأمددا الخدد ف الددكي وقددع بددين أهددل العلددم فهددو فددي حكددم الجمددع بددين السلددلَف 

 والبيع؟ هل يقتضي البط ن أم ال يقتضيه؟

                                                                                                               
 .18:  6أخرجه البيهقي في السنن الكبري جـ( 116)
لف ددـه )مددن أسددـلف فددـي شددـيء ففددـي كيددل(، ومسددـلم فددي مددـع الفددت ، و 429:  4صددحي  البخدداري جددـ( 117)

 مع النووي 119 - 118:  6الصحي  جـ

 .112ان ر : كتاب اإلجماا ق ( 118)
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 )ب( النصوق الواردو في النهي عنه : 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عدن جدده رضدي   عدنهم قدال : قدال رسدول  .1

، وال شدد رطان فددي بيددع، وال   صددلا   عليدده وسددلم ))ال يحددل َسددلَفأ وبيددعأ
ْبُ  ما لم يُْضَمن وال بيُع ما ليس عندن((  رم
(119) . 

وعن عبد   بن عمدرو رضدي   عنهمدا : أن النبدي صدلا   عليده وسدلم  .2
 . (120)الحديو(( ...  قال ))ال يحل سلف وبيع، وال شرطان في بيع

 ) ( المراد بالسلف المنهي عنه : 
 ه معنيان : السلف الوارد ككره في الحديثين لـ

 األول : الســلم. 
 الثاني : القــرض. 

وصدورو البيددع مدع السددلف علدا المعنددا األول أن يقدول : أبيعددن داري بددسلف 
علا أن تسلفني مااة في ككا، أو يسلم  ليه في شيء ويقول :  ن لدم يتهيدس المسدلم 

وصدورته علدا المعندا الثداني : أن يقدول : أقرضدن ،فيه عندن فهو بيع لن بككا
 . (121)لا أن تبيع مني دارن بككا ع

 )د( حكم الجمع بين السلف والبيع : 
اتفق الفقهاء في منع الجمدع بدين السدلف والبيدع علدا كد  التفسديرين للسدلف، 

 وأن كلن محرم للنهي عنه من غير صارف عن التحريم. 
كما رأي الجمهور علا أنه من البيوا غيدر الصدحيحة  ال مدا نقدل عدن مالدن 

 . (122) ن ترن مشترط السلف السلف ص ل البيع أنه قال : 
ولكنهم اختلفوا في كونه باط ل غيدر منعقدد أو أنده منعقدد فاسدد ال باطدل علدا 

 اصط ح األحناف. 
فالجمهور علا أنه باطل  ال ما نقل عن مالن في حالدة مدا  كا أسدقط مشدترط 

 . (123)السلف السلف 
بنيدر عدوض، فهدو ربدا، وعقدد والحنفية علا أنه فاسد لما في كلن من  يدادو 

 . (124)الربا يقع عندهم فاسدال ال باط ل 

                                                
 - 360:  4مدع عدون المعبدود، والترمدكي فدي سدننه جدـ 292 - 291:  9أخرجه أبو داود في سننه جدـ( 119)

بشرح السديوطي، ورواه  333 : 7مع تحفة األحوكي وقال حديو صحي ، والنسااي في سننه جـ 361
:  2الحاكم موصوالل وصححه، ووافقه الكهبي علا كلن. ان ر : المستدرن وتلخيق الدكهبي عليده جدـ

17. 
أخرجه أحمدد، وأصدحاب السدنن  ال ابدن ماجده، وقدال عنده الترمدكي : هدكا حدديو حسدن صدحي . نيدل ( 120)

 .1052األوطار ق 
 وبعدها. 62:  29المرجع السابق، مجموا الفتاوي جـ( 121)

 .121:  2، بداية المجتهد جـ160:  4، المنني البن قدامه جـ66:  3شرح الدردير جـ( 122)
 المراجع السابقة.( 123)

ل في الشريعة اإلس مية ق 446 - 441:  6فت  القدير جـ( 124)  وبعدها. 77، البيوا المنهي عنها نصا
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 الفرا الثالو : االخت ف في بيع العنب ممن يتخكه خمرال : 
 )أ( النق الوارد في النهي عنه : 

عن عبد   بن بريدو عن أبيه رضي   عنهما قدال : قدال رسدول   صدلا   
قطداف، حتدا يبيعده ممدن يتخدكه خمدرال، فقدد عليه وسلم ))من حبس العنب أيدام ال

م النار علا بصيرو((   . (125)تقَحل
تعدالا لدـه هكا باإلضافة  لا النصوق المانعة من اإلعانة علدا معصدية مثدل قو

 وغيرها.  (126) )وال تعاونوا علا اإلثم والعدوان(
 )ب( حكم بيع العنب ونحوه ممن يتخكه خمرال : 

ب ونحددوه ممددن يعلددم أندده يتخددكه خمددرال، أو اختلددف العلمدداء فددي حكددم بيددع العندد
 في معصية، أو ينلب علا  نه كلن علا ث ثة أقوال : لـه يستعم

أحدددها : أن البيددع فددي هددكه الحالددة محددرم ويقددع بدداط ل، وهددو قددول أكثددر المالكيددة 
 وأحمد وال اهرية.

وكلن للنهي عنه : وهدو يقتضدي التحدريم والدبط ن، ولمدا فدي هدكا البيدع مدن 
عددين المعصددية فدد  يجددو ، و ن اجتمعددت أركددان وشددروط العقددد لكددن  عقددد علددا

 . (127)المعصية مانع من جوا ه ومن صحته 
القول الثاني : أنه يحدرم، وهدو أحدد الدوجهين عندد الشدافعية، والوجده اآلخدر أنده 
ل علدددا الدددوجهين الكتمدددال أركانددده  يكدددره، و كا وقدددع البيدددع فسنددده يكدددون صدددحيحا

ي بط نده، ألنده متعلدق بدسمر خدار  عدن العقدد وشروطه، والنهدي عنده ال يقتضد
(128) . 

القدددول الثالدددو : أن البيدددع جددداا  بددد  كراهدددة وهدددو قدددول األحنددداف. ودلددديلهم أن 
 المعصية لم تقم بعين المبيع بل بعد تنيره. 

وفي قول عندهم أنه يكره، إلعانته علدا المعصدية، وبعضدهم أجدا ه مدن الكدافر 
ل عندهم وكرهه من المسلم، وعليه فسن البيع   . (129) كا وقع يكون صحيحا

 ألن النهي لم يكن لكات العقد وال لوصفه الم  م، و نما هو ألمر خار . 
 الفرا الرابع : االخت ف في البيع بعد النداء الثاني للجمعة : 

 )أ( النق الوارد في النهي عنه : 
أيهددا الددكين يددا (تعدالا لددـه ورد النهدي عددن البيددع بعدد النددداء الثدداني للجمعدة فددي قو

 منوا  كا نودي للصد و مدن يدوم الجمعدة فاسدعوا  لدا ككدر   وكروا البيدع كلكدم 
 . (130) )خير لكم  ن كنتم تعلمون

                                                
 .1035، وان ر : نيل األوطار ق 238 بلوغ المرام ق -رواه الطبراني في األوسط بسسناد حسن ( 125)
 (.2سورو الماادو  ية )( 126)

 .7:  3، وحاشية الدسوقي جـ319 - 317:  6المنني البن قدامه جـ( 127)
 .271:  9المجموا جـ( 128)
ل ق 391:  9حاشية ابن عابدين جـ( 129)  .195، وان ر : البيوا المنهي عنها نصا
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 )ب( الوقت المنهي عن البيع فيه : 
 اختلف أهل العلم في الوقت المنهي الكي يمتنع فيه البيع. 

كان الثداني الدكي فقال جماهير العلماء :  ن وقدت المندع مدن البيدع يبددأ مدن األ
يكددون عنددد المنبددر  لددا أن تنقضددي الصدد و، ألندده النددداء الددكي كددان علددا عهددد 
رسول   صدلا   عليده وسدلم وأبدي بكدر وعمدر، وهدو الندداء الدكي كدان عندد 

 ن ول اآلية. 
 وأما األكان األول فهو محدو في عهد عثمان ف  يكون مرادال من اآلية. 

ي رواية : أن المنع يبددأ مدن األكان األول، ألنده وقال أكثر األحناف وأحمد ف
هو الكي يحصدل بده اإلعد م للسدعي، وألن مدن انت در فدي بيتده أو متجدره حتدا 
يبدأ األكان الثاني فقد فاته فضل التبكير  لا الجمعة، واالستماا  لا الخطبة وقد 

 تفوته الجمعة  كا كان بعيدال. 
 . (131)ال الشمس يوم الجمعة وقالت ال اهرية :  نه يمنع البيع من  و
 ) ( حكم البيع بعد النداء الثاني للجمعة : 

 اختلف العلماء في حكم البيع بعد النداء الثاني للجمعة علا ث ثة مكاهب : 
المكهب األول : أنه يحرم البيع، ويقع باط ل، وهدو مدكهب المالكيدة والحنابلدة 

 وأهل ال اهر.
د الجمهدور، وفدي حدق الجميدع عندد وهكا في حق من تجدب عليده الجمعدة عند

 ال اهرية. 
ويستثنا من كلن المضطر لطعام أو شدراب أو كسدوو لعريدان أو كفدن لميدت 

 يخشا فساده وما أشبه كلن. 
ودلدديلهم : اآليددة الددواردو فددي النهددي عندده، والنهددي يقتضددي التحددريم والددبط ن 

ل ما لم يصرفه صارف، وال صارف هنا   . (132)مطلقا
أنه يحرم ممن تل مه الجمعة غير المضطر والمحتدا ، و كا  المكهب الثاني :

ل، وهو مكهب الشافعية.   وقع البيع فسنه يكون صحيحا
 ودليل هكا المكهب اآلية الناهية عنه. 

ل بدكات البيدع  ووجه القول بصحة البيع وعدم بط نه هو أن النهي لديس متعلقدا
السدعي  لدا الجمعدة وال بوصف مد  م لدـه، و نمدا هدو ألمدر  خدر، وهدو تدسخير 

وكلن منفن عن البيع فقد يحصل التسخير بدون البيع وقد يحصل البيدع وال يوجدد 
 . (133)تسخير، والنهي في هكه الحالة ال يقتضي البط ن و ن اقتضا التحريم 

                                                                                                               
 (.9سورو الجمعة  ية )( 130)

 .647:  9، المحلا جـ154:  2، شرح منتها اإلرادات 86:  2 فت  القدير( 131)
 المراجع السابقة.( 132)

 .463:  3نهاية المحتا  ( 133)
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ل.   المكهب الثالو : أن البيع عنداك مكروه تحريما
ل مع الكراهة التحريمية وهو مكهب ا  ألحناف. و كا وقع يكون صحيحا

ودلددديلهم : اآليدددة الدالدددة علدددا النهدددي عنددده  ك مقتضددداه هندددا عنددددهم الكراهدددة 
التحريميددة وال يقتضددي الددبط ن وال الفسدداد، لعدددم تعلددق النهددي بددكات العقددد وال 

 . (134)بوصفه الم  م، و نما هو ألمر خار  
 وككلن االخت ف في صوم يوم النحر  •

 . (135)صحي  عند الحنفية، فاسد عند الجمهور 
ل االخت ف في الكب  بالسكين المنصوبة  •  وأيضا

 . (136)فعند الجمهور الكب  صحي ، وعند الحنابلة وال اهرية الكب  فاسد 
 واالخت ف في الص و في الثوب المنصوب  •

فعند الحنفية الص و صحيحة، وغيدر فاسددو عندد المالكيدة والشدافعية، وعندد 
 . (137)الحنابلة وال اهرية الص و باطلة 

                                                
ل ق 101:  5حاشية ابن عابدين ( 134)  .192، وان ر : البيوا المنهي عنها نصا
 .390، تحقيق المراد ق 382:  1، تيسير التحرير جـ85:  1أصول السرخسي جـ( 135)
 .1199:  3وصول جـنهاية ال( 136)
 .295التمهيد لإلسنوي ق ( 137)
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 الخاتمـــــــــة :
 أهم النتااج التي توصل  ليها الباحو : 

أرج  تعريفات النهي : هو القدول الددال علدا طلدب االمتنداا مدن الفعدل  .1
 علا جهة االستع ء. 

 الصحي  : أن النهي لـه صينة تدل عليه بمجردها.  .2

 الصحي  : أن النهي حقيقة في التحريم.  .3

 ي عنه. الراج  : أن النهي يقتضي فساد المنه .4

 و لا هنا انتها ما أردت جمعه في هكا الموضوا. 
ل فمن فضل  ، وتوفيقه، و ن كانت األخري، فمدن تقصديري  فسن يكن صوابا
ل فدي الوصدول  وأستنفر   مما  لِّ به القلم وع ااي في كلن أني لدم أدلخدر وسدعا

  لا ما هو الصواب. 
 ن. أجمعيوصحبه لـه وصلا   علا سيدنا ونبينا محمد و 
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