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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
الدليل الثالث :أصالة الصحة في عمل المسلم

()215

وقددد يستتلدل علتتى وضتتأ ألفتتاع املعتتاريالا و هتتا ،للصتتحي  ،بأصتتالة الصتتحة يف عمتتم املستتلم ،بتتم أصتتالة الصتتحة يف عمتتم ا ستتا متتا
أو طلَّتتأ أو ت أو صتتا أو شتتبه ذل ت
ذهتتإ إليتته الستتيد الوالتتد ريستتلدالع ببنتتاك العلتتالك ريتتن تتم امللتتم والنحتتم عليهتتا تتاام لمتتا بتتا شت

محلوه على الصحي الواقعي أو الصحي عندهم أصم عام إال إذا ثبت هلم خال ه أو ا الفرد يف ريظا اللهمة والشبهة لديهم.
وقد محم بعضهم الم الشهيد الثاين اآليت يف أصالة الصحة ،على اسلدالله هبا على الوضأ للصحي .
تحة يف العلتود ،ت ّ الظتاهر ريتن
قال يف املسال يف لاب اللجارة ((( :اللول قول ري ّدعي صحة العلد)) على علّة احل م ،وهو أصالة الص ّ
تلم يف املستتألة االو  .و ّأريتتا الثا يتتة مت ّدعي الفستتال ال
تحة ،ي تتو قتتول ريت ّدعي الصت ّ
العلتتود اراريتتة بتتني املستتلمني الصت ّ
تحة ريوا لتتا لأصتتم .وهتتأا يت ّ

تحة أطلتأ عليته الصتحة تا ا
ترو املبطتم املو تإ الستلمرار الص ّ
ين ر صحة العلد بم يعرتف به وي ّدعي أريرا آخر ،ل تن لت ّتما تا األصتم عتدم ط ّ
وأراد به بلائها).1
2
وقال يف الروضة البهية-( :يلدم ريدعي الصحة ،-ألاا األصم يف تصر اا املسلم)
مناقشة الدليل الثالث
أقول :اسلدل الشهيد على تلدمي قول ريدعي الصحة لدى االخلالف بني البائأ واملشرتي يف صحة البيتأ و ستاده بأصتالة الصتحة ،وذلت

ما لو ادعى البائأ ساد البيأ؛ ل ي يسرت أ ريا باعه بعتد ا تدم علتى بيعته ريتثالع ،وادعتى املشترتي الصتحة ،أو الع تع :بتا ادعتى املشترتي
الفساد ليل ل رين املعاريلة ويسرت أ رياله وادعى البائأ الصحة.
ل ن ذل أ نيب عن ريبحثنتا ريتن الوضتأ للصتحي أو األعتم؛ تا (أصتالة الصتحة) تستلند إ هتاهر حتال املستلم أو هتاهر حتال ا ستا
ريطللتاع يف ا تته إذا أ تترى ريعاريلتتة ا تته تتري الصتتحي رينهتتا (لديتته أو لتتدى عتتر هم أو لتتدى شتترعهم ،علتتى ا تتالف) ظتتاهر احلتتال (املستتلند إ
الغلبة) هو رينشأ البناك على أصالة الصحة وتلدمي قول ري ّدعيها ،وهي قرينة خار ية أ نبيتة عتن املبحتإ إذ ال تالم إاتا هتو عتن (الواضتأ) 3وا ته
وضأ اللفت للصتحي أو لأعتم ،همتا بابتا نللفتا ريتن واديتني ريلبتاينني ،اللهتم إال أ يستلدل بأصتالة الصتحة علتى ا ته وضتعه للصتحي ريتن
املداليم والعلود ال للفواسد رينها ،وهو واض البطال .4

وبعبارة أخرى :إذا قال املسلم (بعت) ما هو هاهر هتأا اللفت بنفسته وريتا امللبتادر ريتن حاقّته ييتإ ي شتض عتن وضتعه؟ هتأا ريتورد البحتإ،

واريتتا ريتتورد أصتتالة الصتتحة هتتو ا تته إذا قتتام بعمتتم تالبيأ ريتتثالع وش ت يف ا تته صتتحي أو ال أو ادعتتي ا تته استتد تتا األصتتم هتتو ا تته قتتد قتتام بتتالبيأ
الصحي ال بالفاسد ،أصالة الصحة حتدد حال العمم و وعه ،وأصالة الوضأ للصحي – على رضها – حتدد حال الوضأ اللغوي و وعه.
لتد خلتتمل املستتلدل بتتني أصتتالة الصتتحة يف العلتتود ،والتتا رينشتتمها ههتتور حتتال املستتلم ،وبتتني دعتتوى ا العلتتود حليلتتة يف الصتتحي
الفاسد ،وهأه رينشمها الوضأ.

تتا يف

 1الشهيد الثاين ،ريسال األ هام إ تنلي شرائأ ا سالم ،الناشر :ريمسسة املعارف ا سالريية ،ج 3ص.262 -262
 2الشهيد الثاين ،الروضة البهية يف شرح اللمعة الدريشلية ،الناشر :ا لشاراا داوري  -قم1411 ،هت ،ج 3ص.141
 3الواضأ للغة ،أو الواضأ للحليلة الشرعية أو العر ية.
 4إذ ليع وضعه لأعم رين الصحي والفاسد ،اسداع أو لغواع وباطالع ،لي و وضعه له خالف أصتم الصتحة يف عملته (ورينته وضتعه و علته)؛ تا للجعتم لأعتم ريتن الصتحي
والفاسد ،وائد وح ماع.
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ذا عر ت املناقشة يف الو ه الثالإ لنر أ إ ريناقشة الو هني األولني مث مم سائر األدلة الا أقيمت على الوضأ للصحي .

مناقشة الدليل الثاني :اإلقرار يحمل على الصحيح

وقددد ههتتر ريتتن ريناقشتتة التتدليم الثالتتإ الو تته يف ريناقشتتة التتدليم الثتتاين تتا ا قترار إاتتا متتم علتتى الصتتحي لظهتتور حتتال امللت ّتر يف ا تته يريتتد
امللر إاا يلر لغاية علالئية وهي ترتيإ األثتر واألثتر إاتا يرتتتإ علتى الصتحي دو الفاستد،
الصحي (ال لظهور اللف يف وضعه للصحي ) إذ ّ
دعواه الصحي خالف هاهر حال امللرين يف نللض امللم والنحم واالسلثناك هو احمللاج للدليم.
مناقشة الدليل األول :التبادر
واما االسلدالل باللبادر على الوضأ للصحي شرعاع ،وإسناده للشهيد ،فيه ريناقشاا وردود:

هل أراد الشهيد الصحيح شرعاً؟
فأوالً :ال يو د يف الم الشتهيد الثتاين التأي للته الشتيال يف امل استإ داللتة علتى ا ته يلصتد الوضتأ للصتحي شترعاع إذ عبارتته هتي (علتد
البيأ و ه رين العلود حليلة يف الصحي  ،ا يف الفاسد) 1ال يعلم ،على األقم ،ريراده وا ه الصحي شرعاع أو عر تاع أو واقعتاع ا ته ،ريبتدئياع،
حملمم هلا مجيعاع.
بل الظاهر انه لم يرده
ثانيداً :بتتم لتتول :ا الظتتاهر ا تته أراد الصتتحي واقعتاع ،وإ تن لنتتا الصتتحي لغتتة أو عر تاع ،وذلت الستتلدالله باللبتتادر 2ا ته دليتتم الوضتتأ لغتتة
مبرآتية االرت ا العريف امللل ّلى عن الواضعني يداع بيد ،والواضعو يضعو األلفاع للمعاين الواقعيتة ال الشترعية أو هتا ريتن أاتاك العترف ا تاص
أي ااتتم علتتو األلفتتاع ريشت عة للمعتتاين التتنفع األريريتتة واحلليليتتة ،تتأاا الو تتود العيت يلحلتتأ لتته و تتود لفظتتي ،والو تتود اللفظتتي (بال لمتتاا
املوضوعة) هو املش ا ثبايت واملرآة (أو الفاين على ريبىن آخر) للمعاين الثبوتية والواقعية.
وعليه م رين دعاوى ا اللبادر عالريتة علتى ا امللبتادر إليته هتو املوضتو لته لغتةع أو هتو املمضتى عر تاع أو العتول ريتن قتبلهم أو هتو املعتىن
التواقعي ،هلتا و تته ،اريتتا الصتتحة الشتترعية والتتا تعت احلليلتتة الشتترعية هتتي عولتتة للشتتار تتال يستتلدل عليهتتا إال باللبتتادر لتتدى امللشتترعة مبتتا هتتم
ريلشتترعة واألص ت تستتميله حينالت اتأ باال ص تراف ،وال يص ت االستتلدالل عليتته باللبتتادر بلتتول ريطلتتأ وقتتد استتلدل الشتتهيد باللبتتادر بلتتول ريطلتتأ ال
باللبادر يف عرف امللشرعة ال مي ن أ ي و ريراده ثبوا احلليلة الشرعية للمعاريالا وا ألفاهها ريوضوعة للصحي رينها شرعاع.
فرق التبادر عن االنصراف
ثالثاً :ا ته خلتمل التبعني بتني اللبتادر واال صتراف ،ريتأ ا اال صتراف دليتم علتى ا املنصترف عنته حليلتة أيضتاع ل تن التأهن ينصترف ،ل ثترة
االستتلعمال أو ت ه ،إ حصتتة خاصتتة ريتتن املعتتىن احلليلتتي ،اريتتا اللبتتادر هتتو دليتتم علتتى ا امللبتتادر عنتته تتا  ،وعليتته :متتن استتلدل علتتى الوضتتأ
للصتحي باللبتادر أراد ا استلعماله يف الفاستد تا  ،وريتن استلدل باال صتراف بتىن علتى ا ته حليلتة يف الصتحي والفاستد ل نته ،مبناستبة احل تم
واملوضو أو ه ،رينصرف للصحي .
تنبيه :سبأ يف يإ آخر بيا ريناشئ اال صراف وا املشهور رينها أثنا  :ثرة الو ود و ثترة االستلعمال ولتيع األول رينشتأع لته ،وقتد ذ ر تا
ا ريناشاله 3لدى اللحليأ تبلغ سبعة ورينها ريا شأ رين ريش ية املاهية أو املفهوم ورينها ذل را أ.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
الصيلم قال :مسعت أبا عبد اهلل عليه السالم يلول (( :اال ياد ْقبا ُل اللَّهُ اع ام ًل إَِّال بِ ام ْع ِرفا ٍة اواال ام ْع ِرفاةا إَِّال بِ اع ام ٍل فا ام ْن اع ار ا
عن حسني َّ
ف ادلَّْتهُ
ال اْم ْع ِرفاةُ اعلاى ال اْع ام ِل اوام ْن لا ْم ياد ْع ام ْل فا ال ام ْع ِرفاةا لاهُ أ ااال إِ َّن ِْ
ههُ ِم ْن باد ْع ٍ )) ال ايف :ج 1ص.44
يما ان باد ْع ُ
اإل ا

 1الشيال ريرتضى اال صاري ،لاب امل اسإ ،الناشر :تراث الشيال األعظم ،ج 3ص.11
 2وقد سبأ لم عبارته يف الدرس السابأ.
 3بني امللبول واملر وض.

