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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والضالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
فقه قوله تعاىل ( ِِبل ِ
ْباط ِل)

()391

ِ
ِ
وارةً ََ ْوض تَوْ ٍ
اُ ِْونْ ُك ْ )( )1وق د ضى ى ر طر
كان الكالم يف فقو قولو تع اىل( :ال ََتْ ُكلُووا أ َْْووالَ ُك ْ ََو ْيوونَ ُك ْ ِِبلْباط ِول ِالن أَ َْ تَ ُكوو ََ ة َ
ْباط ِل) ،والكالم عن (الْ ِ
ضنو وبقي رطر ووصلنا إىل قولو سبحانو ( ِِبل ِ
باط ِل) يف ضمن ضطالب:
الباطل الواقعي ،الشَْي ،واللغوي
األول :ان احملتمالت يف ادلراد ب (ال ِ
ْباط ِل) ىي اثىن عشر احتماالً:
 -1ان ادلراد بو الباطل الواقعي ،استناداً إىل كون األصل يف األمساء اهنا ضوضوعة دلسمياهتا الثبوتية.
 -2ان ادلراد الباطل الشرعي؛ ألنو شلا ال يعلم كونو ابطالً ضن عدضو إال ضن قبلو.
 -3ان ادلراد الباطل اللغوي؛ ألهنم أىل اخلربة.
الباطل العْيف مبحتمالته الست
 -9-4ادلراد الباطل العريف ويف ىذا زلتمالت ست:
ان ادلراد العرف العام ادلطبق أي ضا أطبقت عليو كافة األضم وادللل والنحل.
أو العرف الغالب على األضم وادللل والنحل.
أو عرف كل قوم أو بلد ،نظري ضا قيل يف ادلكيل وادلوزون أو ادلعدود ،حبسب اختالف البالد ضن حيث جراين الراب وعدضو.
أو العرف العام يف زضن النيب صلى هللا عليو والو وسلم خاصة.
أو عرف قريش وأىل ادلدينة أي عرف ادلخاطَبني ادلشافَهني.
أو ع رف أواس ن الن اس أو أض اثلهم ،وادل راد ابألول الوس ن ض نهم ب ني ح دي االف راط والتف رين وادل راد ابلث ا أى ل العق ل واحل ى
واحلكمة ضنهم ،وقد يفسر األضثل ابألعدل.

الباطل القانوين
 -11ادلراد الباطل القانو  ،استناداً إىل ان سلالفة ق وانني ال دول الوض عية وإن ك تك ن ر رعية يل م ضن و اذل رو وادل رو واخ تالل النظ ام
لذا وجب ررعاً االلت ام هبا نظراً للعنوان الثانوي ،وضع قطع النظر عن ان ال دليل أع م ض ن ادل دعي إت ال تل م ض ن ك ل سلالف ة اذل رو وادل رو
لوضوح انو لو ضنعت احلكوضة ضثالً بيع الدور يف ضنطقة ضا فباع أحدىم بيتو البن عمو سراً ك يل م ىذا احملذور ،فان و ك يعه د يف الق رآن
الكرمي والسنة ادلطهرة استعمال األلفاظ وإرادة القانو ضنها ،إال إتا أريد األعم ضن القانو  .فتأضل.
والباطل القانو  :كل ضعاضلة ضنعت ضنها احلكوضة ضن استرياد أو تضدير أو بيع دار أو بىاعة أو إقراض أو رىن أو غري تلك.
وميكن ان منثل لو مبا لو ضنعت احلكوض ة عم ل األطف ال ،كاس تخداضهم للخياط ة أو ال راع ة أو غريى ا س اع ًة أو يوض اً أو دائم اً؛ فان و
بناء على ان ادلراد (الباطل القانو ) فانو يكون زلرضاً وابطالً ررعاً أيىاً استناداً إىل ىذه اآلية الشريفة.
كم ا ميك ن ان يع د ى ذا ادلث ال (عم ل األطف ال) ضث االً للباط ل الع ريف حس ب بع أل األع راف ف ان األض ر يف أع راف احلى ارة الغربي ة
( )1سورة النساء :آية .29
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وبع أل ال دول ،ك ذلك ،فل و ك ان ادل راد ابلباط ل الباط ل حس ب ع رف ك ل بل د أو ق وم ،ك ان تل ك ابط الً ر رعاً إتا ك ان ادلكل
بالدىم.

يف

الباطل الشخصي
 -11ان ادل راد الباط ل الشخض ي وان ادل راد الباط ل يف ح ق ك ل ر خش ر خش ال الن وع أو غ ريه ،نظ ري ض ا قي ل ان العس ر واحل رو
رخضيان ،وسيأيت ضا فيو ضن اخللن بني ادلضداق وادلفهوم.
انه جممل
 -12انو رلمل؛ نظراً الختالف اللغويني واالعراف يف حتديد ادلراد ضنو.
وسيأيت غداً البحث والنقاش يف احملتمالت السابقة إبتن هللا تعاىل.
احملتمالت االثين َشْ سيّالة يف الكثري ْض املوضوَات

تنبيه :ىذا البحث حبث سيال عام الفائدة ،فانو جيري يف الكثري ضن ادلوضوعات والعناوين الواردة يف اآلايت والرواايت:
ت ِألَ َْو ِ َل ََو ْي وونَ ُك ُ )( )1فه ل ادل راد ابلع دل ال واقعي أو الش رعي أو الع ريف أو الق انو  ...ا وق د فض لنا
وضنه ا :قول و تع اىلَ ( :وأُِْو ْوْ ُ
الكالم عن تلك يف قاعدة اإلل ام فراجع(.)2
بات)( )3فما ادلراد هبا :الواقعي أو العريف أو...
وضنها قولو تعاىل( :يَ ْسئَولُونَ َ
ك ْاذا أ ُِح نل ََلُ ْ قُ ْل أ ُِح نل لَ ُك ُ الطنيِّ ُ
فمثالً :اجلراد عند العرب طيب وعند الفرس خبي ث ولعل و ال يق ل خبث اً عن دىم ع ن اخلنفس اء ،وك ذلك قول و ( َوال تَويَ نم ُمووا ْ
اخَبيو َ
ِْنْهُ تُونْ ِف ُقو ََ)(.)4
وضنه ا :عن اوين االض طرار واإلك راه ونظائرف ا شل ا ورد يف ح ديث الرف ع وغ ريه ،فه ل ادل راد االض طرار الع ريف أو الش رعي أو
()5
ص ٍة غَ ْيوْ ْتَجانِ ٍ
ف ِِِل ٍْْث فَِإ نَ ن
ور َرحي ٌ )
الشخضي ...ا يف ضثل قولو تعاىل (فَ َم ِض ا ْ
اَّللَ غَ ُف ٌ
ضطُنْ يف َمَْ َم َ َ ُ
اقرتاح اَت اء كتب الفقه ِبآلايت والْواايت وفقهها

لفات :ادلقرتح إعادة ترتي ب كتاب ة الكت ب الفقهي ة ،لتب دأ ابآلايت الش ريفة ض ع حب ث فقهه ا ال رواايت وفقهه ا ترتي ب ادلس ائل
ادلكاسب برواية حت العقول ،وىو أضر حسن جداً ،فان ادلقرتح ىو تكمي ل تل ك ابفتتاح و وغ ريه
على ضوء تلك ،فكما افتتح الشيخ
َ
بكل آية ورواية يستنبن ضنها احلكم ضع حبث فقهها تفضيالً ،وتل ك ضث ل تض دير ادلكاس ب ي ة (ال ََتْ ُكلُووا أَْووالَ ُك َويوونَ ُك ِِبل ِ
ْباط ِول
ْ ْ َْ ْ
ِالن أَ َْ تَ ُكو ََ ِة َارةً ََ ْض تَْ ٍ
اُ ِْ ْن ُك ْ ) وحبث فقهها تفضيالً ،بدل االستدالل جبانب ضن فقهها يف أثناء حبث ادلعاطاة وضا أربهو.
وصلى هللا َلى دمحم وآله الطاهْيض
اد ن
ف يَو ْن ِز ُل
ْك ا َْلَ ِ ينةُ؟ قَ َ
ال :الض ْني ُ
اَّللُ َِ َع ْب ٍ َخ ْرياً أَ ْه َ ى لَهُ َه ِ ينةً قَالُواَ :وَْا تِل َ
قال رسول هللا صلى هللا عليو والو وسلمِ(( :ذَا أ ََر َ
وب أَ ْه ِل الْبو ْي ِ
َِ ِْْزقِ ِه َويَو ََِْْتل َِ ُذنُ ِ
ت)) (جاضع األخبار :ص.)136
َ
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