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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
()222

تتمة :استجماع األجزاء ،صفة انتزاعية
(استجماع األجزاء والشرائط) منن الصنفاا االزتزاعينة وإا ناا و نفاو لامنور الت وينينة احلفيفينة ،ازنه لنيء جنزء للشنيء إ ال
يعف ننن اا ي ننوا اس ننتجماع األجن نزاء يف ال نندار من ن الو ،اس ننتجماعها للةر ننة واملط ننبء وخخخ ج ننزء آخ ننر إ جواره ننا وإال لل ننزم ا لن ن
والتناقض ،وليء فة منبسطة عليها ازبساط البياض من الو وسنائر ال يفيناا علنى األجسنام ناا األعنراض بنا منا بناراء يف ا نار
امنا االزتزاعينناا لنيء بننا منا بنناراء مسنتفن يف ا ننار الزوجينة الننز لنيء بننا منا بنناراء مسنتفن يف ا ننار بنن وجو هننا بوجنو يهننا،
ننكلا اسننتجماع األجنزاء والشنرائط نناا وجننو بوجننو يننه ،واحلا ننن اا االسننتجماع ينتزعننه العفننن مننن الشننيء بل ننا وزننه مننام
األجزاء والشرائطخ
الرابععع :الظنناهر اا الصن ة والفسننا ،

لةري  ،و لا هو األ ن يف ن و

ننن و ن آخننر يو ن بننه الشننيء ،األو

وزننه و ننفاو للشننيء ننال زفسننه ال بل ننا إضننا ته

أم ن يه الوجهاا :وزه حفيفياو وإضا ياو ،وعلى هكا األو من التعاري هو األول()1خ

اما املطابفة هي أمر بل ا زسبة الشيء إ الةري ليست مفسرياو للكاا والكامياا ،إ ال مسرح للةري يهاخ
وأما و األثر ازه بل ا ا ا ة وهي أمر خار عن الشيء وإا اا االو عليهخ
واما اإلمضاء واحلِلية الحفاا ،واما احلُ ْسن مفارق أو ايت بكايت باب الربهاا ،يف حالتنيخ

الصحيح يقابله الباطل والفاسد والمزيف وغيرها
الخامس :اا الص يح الكي اختل الفوم يف اا ألفا املعامالا موضوعة له أو لاعم ،يفابله أمور علنى سنبين البندل (وقند
جيتمع بعضها مع بعض) إ يفابله :الباطن والفاسد والسنفيم واملنريض واملزين والةلنط وهريهنا ،وليسنت هنك مدا نة ،وعلينه ي نوا
ملا يفابلها من (الص ة) أيضاو معاين خمتلفة سبهاخ
الدرهم يو باملةشوش واملزي وال يو بالباطن أو الفاسد أو الةلطخ الص يح منه يفابله األوالا فطخ
والبيض يو بالفاسد وال يو بالباطن أو الةلطخ
والف نراءة مو ن بالص ن ة والةلننط وال مو ن بالفاسنندة أو الباطلننة لننو ق نرأ الفننرآا مل وز ناو قيننن اطننا ق نراءة خاط ننة أو هلننط أو
مل وزة وال يفال قراءة اسدة أو باطلة إال جتوراو وبل ا آخر()2خ
والظاهر اا الص يح يف املعامالا يفابله الباطن ال املزي أو الةلط أو حىت الفاسد إال مساحماو وجتنوراو يفنال معاملنة باطلنة وال
يفال معاملة اسدة بناء على اا الباطن هو الفاقد لاثر مطلفاو والفاسد ما فد بعضه الفاسد من البيض م الو تأمنخ
والنسننبة بننني الفاسنند والباطننن مننن وجننه :الفاسنند هننري الباطننن نالبيض الفاسنند م ن الو والباطننن هننري الفاسنند (أي هننري املو ننو
َّ
ائن) اا ما خال اهلل باطن وال يطلق عليه
اطن خخخ و ُّن زنُ َعْيم َال حمالةَ ر ُ
بالفاسد) ما يف قول الشاعر( :أَال ُ ُّن شيء َما َخال اللهُ بَ ُ
اسد ،ولعله مأيت متمة لكلا وحتفيق حوله با ا اهلل معا خ
( )1املستجمع لاجزاء والشرائطخ
( )2بل ا وطا جزء الصالة م الو ،ال يف حد اهتاخ
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الثمرة :في تحديد تعريف (الصحة)

السععا : :مث اا ال مننرة يف حتدينند معن الص ن يح والفاسنند مننن بننني ملننا التعنناري السننبعة املاضننية (وهنني هننري ال مننرة يف وزنننا
ي يني أو اعميني ما ستأيت من

ة التمسا بالعموم لدى الشا يف جزئية أمر أو شرطيته) مظهر يف مواطن:

َح َّل اللّهُ الْبَع ْي َع) تحصيل حاصل على الصحيحي بل :ور
شبهة ان (أ َ
منها :عدم متامية الشبهة الز علفت بأ هاا بعض األعنالم إ ا اشن لوا علنى (الصن ي ي) بناا الفنول بالوضنع للصن يح شنرعاو
َح َّل اللّهُ الْبَع ْي َع)( )1بدعوى ازه لو وضع البيع للص يح شرعاو ل ناا معن
يستلزم حتصين احلا ن أو مجع امل لني بن الدور يف م ن (أ َ
اآلية (البيع الص يح شرعاو يح شرعاو) وهو يستلزم حتصين احلا ن إا أريد به جعن الص ة للبيع الصن يح شنرعاو ومجنع امل لنني
إا أريد به جعن ة مماثن له بن الدور لتوق وزه ي او شرعاو على حليته وبالع ءخ
الجواب :باختالف األمر حسب اختالف تعريف الصحة
واجلنواب :اا هننكا إرننا يننر ( )2علننى بعننض مفسنرياا الصن يح وا هريهننا ازننه لننو سننرا الصن ة باحلِليننة لننزم اإلشن ال إ نناا

عل اللّععهُ الْبَع ْيع َعع) هننو :أحننن اهلل البيننع احلننالل شننرعاو إ البيننع علننى الصن ي ي وضننع للبيننع الصن يح أي للبيننع احلننالل
َحع َّ
معن اآليننة (أ َ
شرعاو وإا أم ن اجلواب باا احلالل شرعاو يرا به عامل ال بوا وأحن يرا به عامل اإلزشاء تأمنخ
و كلا ير لو أريد هبا اإلمضناء إ ي نوا معن أحنن اهلل البينع أحنن اهلل البينع الصن يح شنرعاو أي املمضنى شنرعاو ي نوا املعن
أحن اهلل البيع املمضى شرعاو و(أحن) إمضاء ال هريخ
وال يننر لننو أرينند بالصن ة و األثننر أو املسننتجمع لاجنزاء أو الشنرائط :إ ي ننوا معن اآليننة أحننن اهلل البيننع املسننتجمع لاجنزاء
والشرائط أو أحن اهلل البيع ا األثر ،وهو مام؛ لوضنوح اا اسنتجماعه لاجنزاء والشنرائط مفنتض إلزشناء الشنارع لل ِ لينة ولنيء علنة
له؛ أال مرى اا األح ام يف الصدر األول قد مدر ززوبنا ( ت نر ا منر أو إجيناب الصنوم بعند سننني منع اطنا ازنت قبنن التشنريع
وبعد على ما هي عليه من املفسدة أو املصل ة امللزمة) لم ينشأ اهلل معا حرمتها أو وجوهبا إال بعد دة ،لوجو مزاحم أو مازع
أو ملصل ة يف التدر ي ال ينفروا ما صلنا يف فه املعاريض والتورية ،وزه مام األجزاء والشرائط أعم من حتليلهخ
و كلا و األثر فد ي وا الشيء ( املعاملة) ا أثر شرعاو ل نه ال ي وا حالالو البيع وقت النداء منن ينوم اجلمعنة (يَعا أَيهع َهعا
لص َالةِ ِمن يعوِم ال ِ
الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا نُ ِ
اس َع ْوا إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َذ ُروا الْبَع ْي َع)( )3ولكا اا البيع ي او وسبباو لنفن املل ية
و:ي لِ َّ
ْج ُم َعة فَ ْ
َْ ُ
َ َ
ل نه حمرمخ
واحلا ن :ازه ال مالرم بني احل م الوضعي ( وزه ا أثر) واحل م الت ليفي (حليته) احتا إ جعن احلِليةخ تدبرخ
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

قال اإلمام الرضا عليه السالم (( :من حسن ظنه باهلل كان اهلل عند ظنه به
ومن رضي بالقليل من الرزق قبل اهلل منه اليسير من العمل

:اء الدنيا و:واءها وأخرجه منها سالما إلى :ار
ومن رضي باليسير من الحالل خ ّفت مؤونته وتنعّم أهله ّ
وبصره اهلل َ
السالم)) ال ايف 8 :ص343خ

( )1سورة البفرة :آية 232خ
( )2لو ور خ
( )3سورة اجلمعة :آية 9خ

