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 الملخص

أنواع النهي يختلف باختالف المذاهب، يتناول هذا البحث داللة النهي على الفساد، وبيان أن 

فـــ االحناف يقسمون النهي إلى أربعة أقسام، والمالكية والشافعية يقسمون النهي إلى ثالثة أقسام، 

والشاشي ذهب إلى أن النهي ينقسم إلى نوعين، وذهبت الحنابلة إلى أنه نوع واحد، ومنهم من قسم 

ثم حررت المسألة وبينت  ن البصري والغزالي والرزي.النهي باعتبار التعبد وغيره، وهم أبو الحس

أنهم اتفقوا على أن النهي يدل على الفساد إذا دلت القرينة على فساده، واتفقوا على أن المنهي عنه 

لعينه يدل على الفساد ما عدى ابن برهان، واختلفوا في داللة النهي على الفساد إذا تجردت عن القرينة 

األول وهو أن المنهي عنه لوصف مالزم يقتضي  القول -علمأوهللا -على أربعة أقوال، وترجح عندي 

 الفساد.

 

 دالالت األلفاظ،  عند األصوليين ،النهي داللة النهي على الفساد الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 

This research deals with the significance of the prohibition on corruption, 

and a statement that the types of prohibition differ according to the different sects. 

Department of prohibition considering worship and others, and they are Abu al-

Hasan al-Basri and al-Ghazali and al-Razi. 

Then I edited the issue and made it clear that they agreed that the 

prohibition indicates corruption if the context indicates its corruption, and they 

agreed that what is forbidden for the same indicates corruption, except for Ibn 

Burhan. The first saying is that it is forbidden to describe a lieutenant that requires 

corruption. 

 

Keywords: The meaning of the prohibition against corruption, The ban on 

fundamentalists, Semantic 
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 مقدمة

 وبعدُ:، على نبينا محمد الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم

، بها تقوم األحكام الشرعية من التحريم والكراهة إن مبحث النهي من أهم المباحث األصولية، ألنهُ 

 ومن أجل ذلك أهتم األصوليون اهتمام جلياً بصيغ النهي ومدلوالت تلك الصيغ ومقتضياتها.

 

 اب اختيارهأهمية الموضوع وأسب

 تكمن أهمية هذا البحث في:

 دالالت النهي يعرف بها األحكام الشرعية. نإ -1

 داللة النهي على الفساد يفيد في معرفة ما يترتب على ذلك الفعل من صحة وبطالن. معرفة -2

 األصولية. أهم المواضيعلفاظ تعد من دالالت األ نإ. 3

 

 مشكلة البحث

الناحية النظرية فيمكن تلخيص ختلف األصوليون في داللة النهي على الفساد، وطالت مناقشاتهم من ا

 مشكلة هذا البحث في األسئلة التالية:

 ما هي أقوال العلماء في داللة النهي على الفساد؟. 1

 ؟الفساد في الفروع الفقهية على النهيداللة ما أثر مسألة . 2

 

 أهداف البحث

 :االتيتتلخص أهداف هذا البحث على النحو 

 النهي على الفساد.تحرير أقوال العلماء في داللة . 1

 في الفروع الفقهية. على الفسادداللة النهي بيان أثر مسألة  .2
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 الدراسات السابقة

لفاظ بشكل هذا الموضوع تطرق إليه كل من يكتب في علم األصول بشكل عام، وفي دالالت األ

 خاص، وبناء على ذلك وجدت مؤلفات كثيرة منها: 

دالالت النهي عند األصوليين وأثرها في الفروع الفقهية. لــــــ د على الحكمي وهو موضوع  :أوالا 

هـــــــــ ذكر أربعة مسائل: النهي المطلق يقتضي 1409نشر في مجلة جامعة أم القرى في عددها سنة 

طلق يقتضي التكرار، والنهي المطلق يقتضي التحريم، والنهي المطلق يقتضي دوام الترك، والنهي الم

 البطالن.

ا  داللة النهي عند األصوليين سورة النور أنموذجا، للباحث الطاهر عبابة رسالة ماجستير من  :ثانيا

جامعة الوادي، قسم الباحث بحثه إلى فصليين األول الجانب النظري في دالالت النهي والفصل الثاني: 

 الجانب التطبيقي من سورة النور.

ا  ن في داللة النهي على فساد المنهي عنه، وأثره على فروعهم الفقهية. لـــــ اختالف األصوليي :ثالثا

 .عبدالكريم يوسف

ا  دراسة أصولية تطبيقية، لــــــــ هاجر محمود عبد العزيز من جامعة  للفساد،النهي  اقتضاء :رابعا

 كلية الشرعية والقانون بطنطا. -األزهر

ا  اقتضاء النهي الفساد وأثره في فقه المعامالت المالية، لـــــــ نور الدائم، رسالة دكتورة في  :خامسا

 جامعة القران الكريم والعلوم اإلسالمية في السودان. 

ولألسف أكثر البحوث لم أستطع االطالع عليه، لكن رجعت إلى البحث األول، واستفدت منه إال أن 

 .وهذا البحث اختص بداللة واحدة وهي داللته على الفسادي هذا البحث توسع في داللة النه
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 منهجية البحث

المنهجية المتبعة في هذا البحث، هو المنهج االستقرائي وذلك بتتبع أقوال تلك المسألة من كتبهم 

 المعتمدة، والمنهج التحليل: بتحليل تلك المعلومات وتقسيمها.

 

  اإلجراءات العامة

 القرآنية عند نقلها من كتاب هللا بذكر اسم السورة ورقم اآلية.عزو اآليات  .1

تخريج األحاديث النبوية واآلثار من مصادر السنة األصلية ومصنفات اآلثار المعتبرة، بذكر اسم  .2

الكتاب ورقم الحديث، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بالعزو، وإن كان في غيرهما 

 حديث في درجته.فيعزى مع ذكر كالم أئمة ال

 عزو نصوص العلماء إلى كتبهم مباشرة، فإن تعذر فأعزو إلى الناقل عنهم. .3

 توثيق أقوال المذاهب من أمهات كتبهم في العلوم المختلفة. .4

 بيان معاني األلفاظ اللغوية من كتب المعاجم .5

 التعريف بالمصطلحات من خالل مصنفات الحدود، ومصنفات الفنون المختصة. .6

 الم غير المشهورين ترجمة مختصرة.ترجمة األع  .7

 التعريف بالفرق الواردة في البحث.  .8

 ذكر معلومات المصادر والمراجع في فهرس خاص بها .9

 ضبط األلفاظ المشكلة في البحث بما يزيل اإلشكال. .10

 العناية بالسالمة اللغوية، والمطبعية، وعالمات الترقيم قدر اإلمكان. .11

 النواحي الشكلية.االلتزام بالمنهج العلمي في  .12
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 خطة البحث

 تتكون من: مقدمة وتمهيد ومبحثان، وفهرس الموضوعات.

هداف البحث، والدراسات أأهمية الموضوع وأسباب اختياره ومشكلة البحث، و المقدمة وفيها:

 السابقة، ومنهج البحث واإلجراءات العامة، وخطة البحث.

 

 الفساد، وفيه مطلبان:التمهيد: في تعريف داللة النهي على 

 ب األول: التعريف باعتباره مركباالمطل 

 المطلب الثاني: الفرق بين الفاسد والباطل 

 

 المبحث األول: أقوال العلماء في داللة النهي على الفساد، وفيه مطلبان: 

 بين العلماء المطلب األول: أنواع النهي 

 الفسادلخالف في داللة النهي على المطلب الثاني: تحرير ا 

 

 في الفروع الفقهية، وفيه مطلبان: داللة النهي على الفسادمسألة المبحث الثاني: أثر 

 المطلب األول النهي عن صيام يومي العيدين 

 المطلب الثاني: الصالة في الدار المغصوبة 
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 ، وفي مطلبان: في تعريف داللة النهي على الفساد :التمهيد

 مركباالمطلب األول: التعريف باعتباره 

 ثالثة الفاظ: تنقسم إلىباعتبارها مركبة  داللة النهي على الفسادتعريف 

 

 اللفظة األولى: هي الداللة

مصدر دل، تأتي بـــــــــــــــــــــمعنى المعرفة، يقال: دللُت بهذا الطريق داللةً،  والداللة في اللغة: 

 (2001)األزهري،  (1986)الرازي،  مةأي عرفته، وتأتي بـــــــــــــــــمعنى األمارة والعال

 (1997)الفتوحي،  الشيء الذي يلزم من فهمه فهم شيء آخر. هو وفي االصطالح:

 

 اللفظة الثانية: هي النهي

األمر، ويأتي النهي بـــــــــــــــــــمعنى الغاية والبلوغ مصدر نهى، والنهي خالف  والنهي في اللغة: 

 (1986)الرازي،   واإلبالغ

عرف بتعاريف مختلفة، فمنهم من اشترط االستعالء، ومنهم أشترط العلو، ومنهم  وفي االصطالح:

 بذكر تعريف واحد بقصد عدم اإلطالة.من ال يشترط، وبما أن تعريف النهي مر معنا سابقا فسأكتفي 

 (1990)الحنبلي،  النهي في االصطالح: هو "استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه"

 

 اللفظة الثالثة: الفساد

)البصري ا.،  مصدر فسد، وهو الذاهب ضياعا وخسرنا، وهو نقيض الصالح الفاسد في اللغة:

1985) 

 (2009)العثيمين،  واصطالحا:" ما ال تترتب آثار فعله عليه عبادة أم عقدا.

 المطلب الثاني: الفرق بين الفاسد والباطل

 بعد ما تم تعريف الفاسد، وجب معرفة الفرق بين الفاسد والباطل عند األصوليين:

جمهور األصوليين
 

 (2002)الظفيري،  أن الفاسد مرادف للباطليرون 

 (1995)القرافي ش.،  مرادف للباطل عند أصحابنا"الفاسد: فهو قال القرافي:" 

 (1993)الغزالي،  مرادف للباطل في اصطالح أصحاب الشافعي"قال الغزالي:" والفاسد و

 (2002)ابن قدامة،  مرادف الباطل، فهما اسمان لمسمى واحدوقال ابن قدامة:" والفاسد 

 :فإنهم يفرقون بين الفاسد والباطل الحنفية وأما

 الفاسد: ما شرع بأصله ومنع بوصفه.ف

 (2001)البخاري،  والباطل: ما منع بأصله ووصفه.

 .فإنهم يفرقون بينهماالحنفية  بخالف، في الجملة وختاما: الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد
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 المبحث األول: أقوال العلماء في داللة النهي على الفساد، وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: أنواع النهي بين العلماء

أنواع النهي تختلف باختالف مبدأ ومنطلق كل مذهب، فمن يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلق ال 

، فبناًء على هذا يمكن تقسم النهي إلى خمسة مذاهبيجعل للنهي أنواع، ومن يفرق يجعل للنهي أنواع، 

 .ألدلة والترجيح في المطلب الثانيسأذكر األنواع مجملة ثم سأذكر ا

 يقسم النهي إلى أربعة أنواع: المذهب األول: من

 النوع األول: النهي المطلق

 النوع الثاني: المنهي عنه لعينه

 ع الثالث: المنهي عنه لوصف مالزمالنو

 ع الرابع: المنهي عنه لوصف مجاورالنو

 (2001)البخاري،  (2001)الدبوسي، ، (1982)الشاشي،  . الحنفية تقسيموهذا 

غيره، التي تدل على أن النهي لعينه أو  عن القرائن، المجردوقالوا: أن النهي المطلق هو النهي 

أن يكون مشروعا بأصله قبيح لغيره، حتى تأتي قرينة تدل على خالف  وهذا هو حمله على حقيقته، وه فحكم

 (2001)الدبوسي،  ذلك.

 وأما المنهي عنه لعينه، فهو يقتضي البطالن عندهم.

وأما القسم الثالث والرابع، وهما المنهي عنه لوصف الزم أو مجاور، فعندهم ال يقتضي الفساد؛ ألن 

 (2001)الدبوسي،  النهي ثابت في غير المنهي عنه.

 المذهب الثاني: من يقسم النهي إلى ثالثة أنواع:

 النوع األول: المنهي عنه لعينه

 النوع الثاني: المنهي عنه لوصف مالزم

 الثالث: المنهي عنه لوصف مجاور. النوع

 (1994)الزركشي،  وهذا تقسيم الزركشي

 (1994)الزركشي،  الفساد والبطالن.النوع األول: وهو المنهي عنه لعينه يقتضي 

قال الزركشي أنه:" كالمنهي ، المنهي عنه لوصف مالزم فإنه يقتضي الفساد وهو:النوع الثاني أما 

 (1994)الزركشي،  عنه لعينه"
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 سواء كان في ال يقتضي الفساد مطلقا فإنه، المنهي عنه لوصف مجاور وهو:النوع الثالث وأما 

:" ال يقتضي الفساد عند الشافعي والجمهور سواء كان في وقال، العبادات أو المعامالت ونسبه إلى الجمهور

 (1994)الزركشي،  أو في العقود..."إلى أن قال: " العبادات.....،"

 (1994)الزركشي،  والشافعية (2004)الرجراجي،  (1973)القرافي ش.،  المالكيةمذهب  وهذا هو

 المذهب الثالث: من يقسم النهي إلى نوعين:

 النوع األول: المنهي عنه لعينه

 ع الثاني: المنهي عنه لوصف مالزمالنو

 (1982)الشاشي،  الشاشيوهذا تقسيم 

فجعل النوع األول: وهو المنهي عنه لعينه يقتضي البطالن والفساد، بخالف المنهي عنه لوصف 

 .مالزم فإنه ال يقتضي البطالن بل يقتضي اإلثم

  وغيره:باعتبار التعبد  : من يقسم النهي إلى نوعينرابعالمذهب ال

 ع األول: المنهي عنه في العباداتالنو

 النوع الثاني: المنهي عنه في المعامالت

 (1997)الرزاي،  والرازي (1993)الغزالي،  والغزالي(1982)البصري م.،  البصريوهذا تقسيم 

 عنه في العبادات يقتضي الفساد، بخالف المعامالت فإنه ال يقتضي الفساد.فجعلوا المنهي 

 

ا عالمذهب الخامس: من يجعل النهي نو  :واحداا  ا

 يقتضي الفساد مطلقا. وهذا وهو النهي المطلق

  (2001)ابن حزم،  والظاهرية(1985)الكلوذاني،  (1990)الحنبلي، وهو مذهب الحنابلة 

ومذهبهما في أن النهي المطلق يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان ألمر مالزم أو خارجي، فمن أجل 

 ذلك ال يفرقون بين األنواع.
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 المطلب الثاني: تحرير الخالف في داللة النهي على الفساد

 محل النزاع : تحريرأوالا 

 اتفقوا على أن النهي يدل على الفساد إذا دلت القرينة على فساده.

 (2004)الرجراجي،  (2001)الدبوسي،  (1994)الجصاص،  (1982)الشاشي،  الجمهورو

)العالئي،  بخالف ابن برهان لعينه يدل على الفساد على أن المنهي(2002)ابن قدامة،  (1984)السبكي، 

2001) 

 

 :أقوال إلى أربعةمذاهب العلماء تلخص يمكن فبناًء على ما سبق 

 من فرق بين المنهي عنه لوصف مالزم ووصف مجاور فقال:  :األولالقول 

 الفساد.المنهي عنه لوصف مالزم، يقتضي أن 

 (1973)القرافي ش.،  المالكيةمذهب هو يقتضي الفساد، وهذا  الفالمنهي عنه لوصف مجاور، وأما 

 .(1994)الزركشي،  والشافعية  (2004)الرجراجي، 

فرقوا بين المنهي عنه لعينه وبين المنهي عنه لوصف مالزم أو مجاور، فقالوا: أن  القول الثاني:

المنهي عنه لعينه يقتضي الفساد، وأما المنهي عنه لوصف مالزم أو مجاور فال يقتضي الفساد، وهذا مذهب 

 (2001)البخاري،  (2001)الدبوسي،  (1982)الشاشي،  الحنفية.

)الكلوذاني،  (1990)الحنبلي،  أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وهذا مذهب الحنابلة :لثثاالقول ال

والظاهرية (1985
 

 .(2001)ابن حزم، 

: مذهب، وهذا المعامالت فال يقتضي الفسادبخالف  أن النهي يقتضي الفساد في العبادات، :رابعالقول ال

 (1997)الرزاي،  والرازي (1993)الغزالي،  والغزالي (1982)البصري م.،  البصري

 

 أدلة القول األول:

 استدل أصحاب القول األول القائلون 

 ي:بأن المنهي عنه لوصف مالزم يقتضي الفساد، وأما لمجاور فال يقتضي الفساد. بما يل

 

 مالزم يقتضي الفساد.الدليل بأن المنهي عنه لوصف  -

 ستدلوا بفساد العقود للوصف المالزم لها،ا -مرضي هللا عنه-أن الصحابة  الدليل األول:

 ومن ذلك:

بالذهب إال مثال بمثل...((الذهب تبيعوا ال ))ملسو هيلع هللا ىلص احتجاج الصحابة بفساد عقود الربا؛ لقوله 
(1)

 

 تَنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى   َواَل ﴿ لقوله تعالى:صح نكاح المشركات ال ي -ضي هللا عنهر –وقول ابن عمر 

﴾  -(221البقرة من آية )سورة - يُْؤِمنَّ

 

                                                           

 (2068( حديث رقم )2/761)اخرجه البخاري، من كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، صفحة  (1)
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 (1994)الزركشي،  .أن المنهي عنه لوصف الزم يضاد وجوب أصلهالدليل الثاني: 

 

 الدليل بأن النهي عنه لوصف مجاور ال يقتضي الفساد.  -

بَِل َواْلغَنََم، فََمِن اْبتَاَعَها بَْعدُ فَإِنَّهُ بَِخْيِر النََّظَرْيِن بَْعدَ أَْن اَل ))ملسو هيلع هللا ىلص النبي  قول األول:الدليل  وا اإْلِ تَُصرُّ

 (2) ((يَْحتَِلبََها: إِْن َشاَء أَْمَسَك، َوإِْن َشاَء َردََّها َوَصاَع تَْمر  

 لرد. ابل أخبر أن المشتري له الخيار إما اإلمساك أو  ،بطل العقدلم يُ ملسو هيلع هللا ىلص الشاهد: أن النبي 

)الدبوسي،  به.الفاسد والباطل وقع على أمر خارج غير مالزم له، فال يلحق  : أنالثانيالدليل  

2001) 

 

 أدلة القول الثاني:

 استدل أصحاب القول الثاني القائلون 

 يلي: الفساد بمابأن المنهي عنه لوصف الزم أو مجاور ال يقتضي 

أن النهي ثابت في غير المنهي عنه، فيبقى األصل على شرعيته حتى يأتي  الدليل األول:

 (2001)البخاري،  الدليل.

 لتفريق فالمع عدم ابأن هذا االستدالل يكون صحيحا، إذا أمكن التفريق بينهما، أما نوقش: 

 يضاد األصل المشروع فكيف يكون األمر مشروع ومنهي يصح، ألن المنهي عنه لوصف مالزم

 .عنه في نفس الوقت

 

 أدلة القول الثالث:

 القائلون  لثاستدل أصحاب القول الثا

 بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا بما يلي:

أمرنا فهو رد (())من عمل عمال ليس عليه ملسو هيلع هللا ىلص: قال الدليل األول: 
(3)

 

)الكلوذاني،  فوجب أن يكون مردوداً  الشارع، وجه الداللة: أن كل منهي عنه ليس عليه أمر

1985) 

أن هذا الحديث يحتمل بطالن كل عمل مخالف للشرع، ولكن قامت أدلة شرعية دلت على نوقش: 

 (1988)حكمي،  الحائض صحة كثير من الصور المنهى عنها، مثل طالق

 

 

                                                           

( 2/755) ن ال يحفل اإلبل...، صفحةااخرجه البخاري في صحيحه، من كتاب البيوع، باب النهي للبائع  (2)

 (2041حديث رقم )

قم الصفحة راخرجه مسلم في صحيحه من كتاب األقضية باب: نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور..،  (3)

 (.1718( حديث رقم )5/132)
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 أدلة القول الرابع:

 استدل أصحاب القول الرابع القائلون 

 يلي: بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات، بخالف المعامالت فال يقتضي الفساد بما

 أوال: الدليل على أنه يقتضي الفساد في العبادات

العبادات يتعارض مع الطاعة، ألنه من يأتي بالعبادة المنهي عنها ال أن النهي في الدليل األول: 

 (1993)الغزالي،  يعتبر ممتثال وطائعا.

 

  نه ال يقتضي الفساد في المعامالتثانيا: الدليل على أ

أن صيغة النهي ال تدل بلفظها وال بمعنها على فساد المعامالت من طالق وبيع  الدليل األول:

 (1997)الرزاي،  وغيرهما

بأن هذا تناقض ففي العبادات قلتم بالفساد، وفي المعامالت قلتم بأن النهي ال يفيد الفساد  نوقشا:

 تضي الفساد في العبادات والمعامالت، أو يقتضي الفساد فيهما. بلفظه أو معنها، فإما أن يكون النهي ال يق

الذي يظهر وهللا اعلم، هو القول األول وهو أن المنهي عنه لوصف مالزم يقتضي  الترجيح:    

 لقوة أدلة القول األول، ومناقشة األدلة األخرى. الفساد، وفي الوصف الخارجي ال يقتضي وذلك: 
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 الفساد في الفروع الفقهية علىالنهي داللة المبحث الثاني: أثر مسألة 

 المطلب األول: النهي عن صيام يومي العيدين

عن صوم يوم الفطر ويوم النحر(( ))نهىملسو هيلع هللا ىلص عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا 
(4)

 

، ولكن اختلفوا على حرمة صيام يومي العيدين (1959)العسقالني،  العلماء في هذه المسألة اتفقوا

 فيمن نذر أن يصوم يوم العيد على قولين:

، الن هذا اليوم ليس محل (1959)العسقالني،  انه ال ينعقد نذره وهذا قول الجمهور القول األول:

 للصيام، لورود نهي النهي. 

، ألن النهي لم يرد على ذات الصوم، بل ورد علة وصف مهأنه ينعقد ويصح صيا القول الثاني:

 (1895)الزيلعي،  مالزم، وهو كون يوم العيد يوم ضيافة هللا لخلقة.

 الصالة في األرض المغصوبةالمطلب الثاني: 

 اختلف العلماء في حكم الصالة في الدار المغصوبة على قولين: 

قول  إذنه، وهذاألنه تصرف في ملك غيره بغير  أن الصالة فيها محرمة وال تصح، القول األول:

 (1997)ابن قدامه،  الحنابلة

تصح، ألن النهي ال يعود على عين الصالة بل على أمر خارج هو أن الصالة فيها  القول الثاني:

 . (1999)المرداوي،  والشافعية (2002)الزرقاني،  والمالكية (1895)الزيلعي،  وهذا قول الحنفيةالغصب، 

                                                           

( حديث رقم 2/702من كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، صفحة )  اخرجه البخاري في صحيحة، (4)

(1890) 
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 الخاتمة 

 بعد حمد هللا سبحانه وتعالى توصلت في بحثي هذا إلى عدد من النتائج والثمرات منها:

 

 العلماء إلى خمسة مذاهب:أقول  يمكن تقسم أنواع النهي باعتبار هأن :أوالا 

من يقسم النهي إلى أربعة أنواع، نهي مطلق، والمنهي عنه لعينه ولوصف مالزم  المذهب األول:

 أو مجاور. وهم الحنفية.

 من يقسم النهي إلى ثالثة أنواع: المنهي عنه لعينه ولوصف مالزم أو مجاور. وهم المذهب الثاني:

 وهم المالكية والشافعية. 

من يقسم النهي إلى نوعين: المنهي عنه لعينه، ولوصف مالزم.  وهذا تقسيم  المذهب الثالث:

 الشاشي. 

البصري  المعامالت. وهم وفيمن يقسم النهي إلى قسمين، المنهي عنه في العبادات  المذهب الرابع:

 همام. وابنوالرازي  والغزالي

 ل النهي نوع واحدا وهو النهي المطلق وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية. من يجع المذهب الخامس:

 

حررت الخالف في هذه المسألة وترجح لي القول األول، وهو أن المنهي عنه لوصف مالزم  ثانيا:

 يقتضي الفساد، وأما المنهي عنه لوصف مجاور ال يقتضي الفساد.
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