


ِحيُح: ُق بِِه النُُّفوُذ، َوُيْعَتدُّ بِِه. َوالصَّ  َما َيَتَعلَّ

ُق بِِه النُُّفوُذ، َوالَ ُيْعَتدُّ بِِه. َوالَباطُِل:  َما الَ َيَتَعلَّ

 : (1)الشَّرُْح
ِحيُح:) َل َرِْحَُه للاُ: اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ  ُق بِِه النُُّفوُذ، َوُيْعَتدُّ بِهِ  َما َوالصَّ  .(َيَتَعلَّ

وهذه   ، ملا ذكر رْحه للا أن األحكام الشرعية املأخوذة من تعريف الفقه وأهنا سبعة
 األحكام السبعة تنقسم إىل قسمني:

الَواِجُب،  وهي األحكام اخلمسة السابقة:  أحكام تتعلق ابلعبادات  القسم األول: 
ْكُروهُ 

َ
ْحُظوُر، َوامل

َ
َباُح، َوامل

ُ
ْنُدوُب، َوامل

َ
 . َوامل

 . والسابع ،يتعلق ابملعامالت ومها احلكم السادس : والقسم الثاين
ِحيُح )فالذي يتعلق ابملعامالت قال عنه:  ُق بِِه ): العقد الصحيح :أي (َوالصَّ َما َيَتَعلَّ

وإذا   ،عقد النكاح له أن يطأ :مثل ،ما جتري عليه أحكام ذلك العقد وتنفذ :أي (النُُّفوذُ 
 وهكذا. وإذا استأجر بيتاً له أن يسكن فيه  ،ابع له أن يستلم املبيع

ولو أن  ، نعتربه عقدًا جتري عليه األحكام املرتتبة على ذلك  :أي (َوُيْعَتدُّ بِهِ )قال: 
اعتربانه   :أي - ينا به ألن إذا اعتدَّ  ؛يكفي ُيْعَتدُّ بِِه( َما )املصنف رْحه للا اقتصر على قوله 

 .جتري عليه األحكام -صحيحاً 
فالصالة الصحيحة يتعلق هبا  ،يدخل يف العبادات كالصالة وميكن أن هذا احلكم أيضاً 

وكذلك  ،نقول هذه صالة صحيحة : يعين )َوُيْعَتدُّ بِِه( ، النفوذ من إسقاط الواجب واإلمث
 . وهكذا ،نقول هذا عقد نكاح صحيح

ُق بِِه )وعرفه بقوله:  ،وهو عكس الصحيح (َوالَباطُِل )قال:  :واحلكم السابع َما الَ َيَتَعلَّ

لو أن شخصًا ابع سيارة جاره بدون علمه ال   :مثل ، ال يرتتب عليه أي حكم :يعين (النُُّفوذُ 
ألنه ابطل فال نسلم املبيع للمشرتي وهكذا لبطالن   ؛ يرتتب عليه شيء من أحكام البيع

 . البيع
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 .فوجوده كعدمه ال نعتربه عقدا صحيحا أصال  :أي (َوالَ ُيْعَتدُّ بِهِ )قال: 
فمثالً   ،الت أكثروهو يف املعام ،ويف العبادات أيضًا يدخل هذا احلكم لكنه قليل

ى بدون  ومثل شخص صلَّ  ،شخص مل يقف يف عرفة يف احلج نقول حجه ابطل مل يصح
 صالته ابطلة.  :وضوء نقول

 . هذا عقد ابطل أصالً  :وكذلك يف النكاح لو مل يكن فيه إجياب وال قبول نقول
يه يف  وبعضهم يفرق ف، ومجهور العلماء ال يفرقون بني الباطل والفاسد ويقولون مها سواء

 . يفسد حجه وال يقولون ابطلالتحلل األول  قبلفلو وطأ  ،احلج
عند األحناف يعتربونه شرطاً فاسداً واجلمهور  يف النكاح إذا كان بال ويل  :واملثال الثاين

 ابطاًل. 
 وللا أعلم، وصلى للا وسلَّم على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني. 

 


