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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()223
معاني الصحة والفساد

المطلب السادس :حيث ان البحث هو عن ان أمساء املعامالت هل هلي موضلوعة للصلحيه منهلا أو لنعلم منله وملن الفاسلد ،فلال
بد من التحقيق عن معىن الصحة والفساد فنقول :االحتماالت ب األقوال يف معناها املراد منها سبعة:
 -3المستجمع لألجزاء والشرائط

األول :ان (الصحيه) هو (املستجمع لنجزاء والشرائط) ،والفاسد هو فاقد بعضها.
وال فرق يف هذا املعىن ،كلواحقه ،بني الصحيه التكويين واالعتباري( )1فاإلنسان الصحيه أو الدار الصحيحة هي الواجدة لك أجزاء
الدار وشروطها( )2والبيع الصحيه هو الواجد لنجزاء كاإلجياب والقبول والشرائط كاملواالة بينهما والتنجيز والعربية على القول هبا.
 -2ذو األثر

الثاني( :الصحيه) هو (ذو األثر) ،والصحة هي (ترتيب األثر) كما عن اآلخوند.

ويف هذا وسابقه ولواحقه ،جتري االحتماالت الثمانية السابقة( )3من انه لو فرض ان املراد به ذو األثر لكن هل يلراد األثلر الشلرعي أو
العريف أو الواقعي ،أو اللغوي (لو فرض) وكذا (املستجمع لنجزاء والشرائط) فه املراد :األجزاء والشرو الشرعية أو العرفية أو الواقعية
 -4-1المطابقة لـ...

الثالث والرابع :ان (الصحة)( )4هي (مطابقة املأيت به للمأمور به) أو (للطبيعة املعتربة) واألول يف العبادات واألوامر التوصلية ،والثاين

يف املعامالت إذ ال أمر فيها.
وهذا والحقه مها للمريزا النائيين ،وكنت قب ان أرى كالمه قد عربت بل(مطابقة املأيت به لوجوده االعتباري) أي ملا اعترب له من الوجود
يف عامل االعتبار وهذا مبين على أصالة الوجود وكالمه (قدس سره) مبين على أصالة املاهية.
 -5كونه على الخصوصية المنتظرة منه
الخامس( :الصحيه) هو (ما كان واجداً للخصوصية اليت ينتظر منه التوفر عليها حبسب طبعه) وهذا للمريزا أيضاً كما سبق ،وميكلن
التعبري بتعبري أكثر اختصاراً وهو (كون الشيء على ما ينبغي أن يكون عليه).
 -6كونه ممضى من الشارع
السادس( :الصحة هي إمضاء الشارع للمعاملة) والفساد وعدمه ،نُسب لبعض األعالم.
 -7الحسن ِ
والحلّية
السابع( :الصحة) ما يقاب القبه والسوء واحلرمة فالصحيه هو (احلَ َسن أو اجلمي واحلالل أو املستحب أو الواجب).

( )1واالنتزاعي لو فرض ان له صحة وفساداً .فتأم ولعله سيأيت.
( )2ككوهنا من طوابيق وأعمدة أو شبهها ال من ورق أو شبهه أو ككوهنا على أرض صلبة ال رخوة جداً حبيث تنهار بأدىن ضغط .فتأم
( )3أو بعضها.
عرفنللا الصللحيه ،وال فللرق إذ أي منهللا عُلار ملهللر تعريللة اآلخللر فاهنمللا املصللدر مللع الصللفة املشلبهة فصللحيه كشلرية أو
عرفنللا الصللحة وأحيانلاً ل
( )4يالحللا اننللا أحيانلاً ل
ِ
خشن أو َح َسن.
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تنبيهات:

هل التعاريف السابقة بالحد أو بالرسم أو غيرهما؟

األول :التعري للة ام للا باحل للد الت للام أو النل لاقص أو الرس للم الت للام أو الن للاقص ،واألول ب للاجلن القري للب والفصل ل  ،والث للاين ب للاجلن البعي للد

والفص  ،والثالث باجلن البعيد واخلاصة ،والرابع :باخلاصة.
وعلى ضوء ذلك جيب ان ندرس التعريفات السابقة واهنا من احلد أو الرسم بأحد قسميهما أو هي ليست منها ب من (شلر االسلم
الذي لي باحلد وال بالرسم) الذي قد يكون مبا تكون نسبته مع املعر من وجه أو قد يكون باملشري فقط.
هل الصحة والفساد اعتبارية أو انتزاعية أو واقعية؟

الثــاني :ان الصللحة والفسللاد ،تكللون علللى بعللض التعريفللات السللابقة مللن األمللور االنتزاعيللة وعلللى بعضللها مللن األمللور االعتباريللة وعلللى
بعضها من األمور الواقعية.
عرفت باملطابقة وعدمها فان املطابقة أمر انتزاعي لي له ما بإزاء بنفسه ولي اعتبارياً إذ لي أمره بيلد املعتلرب،
فاألول :كما فيما لو ل
وعالمته انه ال يتغري بتغري اعتبار املعتربين.
والثاين :لو ُعارفت باإلمضاء أو احلِلية.
والثالث :لو ُعارفت باملستجمع لنجزاء والشرائط ،وقد يقال بان (املسلتجمع )....إن كلان صلفة لنملور الواقعيلة فلواقعي أو لالعتباريلة
فاعتباري أو لالنتزاعية فانتزاعي .وفيه نظر .ولعله يأيت مزيد توضيه.
هل بحث الصحيح واألعم ،لغوي أو عقلي؟

الثالث :ان هذا البحث عن الصحيه واألعم ،ه حبث لغوي أو فلسفي
لكن ملاهر بعضها الثاين ،واختلط يف كالم مجع.
ملاهر بعض تعريفاهتم وأدلتهم األول ،ل
فظاهر الشهيد مثالً إذ حتدث عن ان ألفاظ املعامالت موضوعة للصحيه أو لنعم ،ان البحث لغوي؛ إذ جرى عن الوضع ،كما أن
ادلته تلدل عللى ذللك أيضلاً إذ اسلتدل بالتبلادر صلحة السللب علن الطلر اآلخلر (والظلاهر ان ملا ورد يف بعلض النسلع ملن التعبلري بلل(عدم
صحة السلب) خطأ إذ اضيفت كلمة (عدم) من النساخ ملاهراً خطأ ،فأشك البعض بان عدم صحة السلب عن املستجمع لنجزاء أو
عللن ذي األثللر لللي دليل ازيللة للري املسللتجمع أو فاقللد األثللر ،لكللن الظللاهر الغلللط املطبعللي وان الشللهيد عللرب بصللحة السلللب أي صللحة
السلب عن ري املستجمع أو فاقد األثر).
عرفه بل(ما كان واجداً للخصوصلية – )...كملا سلبق – فانله
أما ملاهر بعض تعريفات املريزا النائيين فهو انه حبث علمي أو فلسفي إذ ل
دقي عقلي ،ولي لغوياً بوجه؛ لوضو انطباقه على الزقاق املستقيم والعدو القوي وامليكروب الفتاك مثالً مع اهنا ال توصلة لغلة وال عرفلاً
بالصحة أبداً حىت ازاً ب يرونه لطاً ملحوناً فال يقال (علدو صلحيه) للعلدو الواجلد للخصوصلية الليت ينتظلر حبسلب طبعله التلوفر عليهلا
(وهللي مللثالً مهامجتلله لنللا) كمللا ال يطلللق الصللحيه علللى الزقللاق بل املسللتقيم أو املعل للوغ ريمهللا ،كمللا ال يطلللق علللى الفللايروس واملكللروب انلله
صحيه إذا كان واجداً للخصوصية اليت !...وللبحث تتمة بإذن اهلل تعاىل .وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

قال اإلمام الصادق عليه السالم(( :إن الحسين بن علي عليهما السالم عند ربه (عز وجل) ينظر إلى موضع معسكره ومن حلَّه
من الشهداء معه ،وينظر إلى زواره وهو أعرف بحالهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم ومنزلتهم عند اهلل (عز وجل) من

أحدكم بولده ،وإنه ليرى من يبكيه فيستغفر له ويسأل آباءه عليهم السالم أن يستغفروا له ،ويقول :لو يعلم زائري ما أعد اهلل له
لكان فرحه أكثر من جزعه ،وإن زائره لينقلب وما عليه من ذنب )) األمايل (للطوسي) :ص.55

