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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
(143) 

 صدريتوجيه صحة الوصف بالصحة والفساد في البسيط االسم م) :سبق
لكننن املسنن ظهر اع املعننا  االسننم إصنندرية وإع  اانن  بسننيطة حا ننا س صننو بالصننهة والفسننا ، وهلننس لننو هني األول  إننا ه ننر  السننيد 

 الوالد والشيخ الوحيد والثا  إا خطر بالبال القاصر 
 الوصف بهما إضافي -3

لفسننا  يف حنند هاسننه، لكننن  ننره هبننري  وصننفه  مننا حهننو إبننى علننى سسننليم عنندم اسصنناط األإننر البسنني  بالصننهة واامااا الوجااه ا و : 
بنسب ه إىل الغري وإضاح ه له وقياسه به، أه ااه يف حد هاسه إإا إو و  أو إعدوم لكنه إع اسب إىل  هنة أخنرف حناع املو نو  لندف ا هنة 

 )ح أإل(. (1)األوىل إإا صهيح عند ا هة الثااية أو حاسد عندها حالصهة والفاسد على هذا ال و يه إضاحياع(
أه اع املسننبب إإننا  ،إىل الو ننو  والعنندم يف املسننببا  وو ننه ال أإننل  اع املبننك يف إآلننكال ا خوانند هننو الدقننة بلر ننا  الصننهة والفسننا 

لبسنناه ه، حننلها  نناع هلننس  نذلس حننال  ننده لدحعننه  ويننل الكننالم عننن  ؛وال يصننح القننول بااننه اإننا صنهيح واإننا حاسنند ،إو نو  وإإننا إعنندوم
للو نو  والعندم إه يقنال  بناع إنا هنو بينق )أه اقنل  ، يف املسنببا ،ا أيضاً لدف الدقة يعنو اعمالذاسيني إىل االضاحيني حا  الصهة والفسا 

بناع النقنل  –لندف الدقنة  –للقنول  إعنكحال  ،حمو و  لديه أو ليس بنقل حهو إعدوم لديه الشار ومتليس لدف العرط( اإا هو اقل لدف 
 لعنننرط اإنننا إو نننو  لننندف الشنننار  أو ال،النقنننل املو نننو  لننندف ا  نننب القنننول  يح لننندف الشنننار  أو حاسننند بنننلاملو نننو  لننندف العنننرط اإنننا صنننه

، ال ااننه صننهيح وبنالعكس  ال إعننك للقننول بنناع النقننل املو ننو  لنندف الشننار  اإنا إو ننو  لنندف العننرط أو ال أه إ هقنن  لننديهم أيضنناً أو ال
 اإا إو و  لدف الشار  أو العرط أو ال.، أو املو و  لدف الفر  )اه يف اع بار ( عندهم أو ال
 الوصف بهما حقيقي بلحاظ تفسير الصحة -1)  سب  ما 

حهو إا اذهب إليه وهو رسبًة إقدم على الو ه األول حااه يفيد متاإية وصو البسي  بالصهة والفسا  يف حند هاسنه أما الوجه الثاني: 
  حااننه إع حسننر  باسنن ملما  املر ننب لل ننئا  والشننرائ  وعدإننه،    كننن قهننراً ال إقيسنناً إىل هننري ، وهننو إبننى علننى سفسننري الصننهة والفسننا

وصو البسي   ما إه ال أ ئا  له  ي ي صو باالس ملما  سارة وبعدإه أخرف حال يوصو  ما إنن بناب السنالبة باا فنا  املوضنو ، لكنن 
بعضننها يب ننى صننهة وصننو البسنني  يف حنند هاسننه  ا سننبق إعننا ، وعلننىمننهننذا ال فسننري للصننهة والفسننا  سفسننري بنناألخ  وقنند سننب  اع ه

 وبيااه  (2)بالصهة والفسا ، وسيأيت بلهع اهلل سعاىل حاا ظر(
 اتصاف البسائط بالصحة والفساد، بثالث وجوه

 ، بثالث  ها  أخرف أيضاً إن  هة أخرف الفسا  أو البطالع أو النق إن  هة وب ي صو بالصهةاع البسي  
أو صنهيهاً أو وإع  ناع قويناً  ناع ساإناً  ،فاً يف إرسب ه الو و ية،  اع ااقصاً أو حاسنداً أو بناهاًل أو قبيهناً إع  اع ضعيحاع البسي   -أ

 ، وبضعو الو و   كن أيضاً سفسري قوله  يف البسائ   ما ال خيفى حسناً، إه ال شكيس  ار  
اااااااااااا    َأاَل ُكاااااااااااا   َ ااااااااااااي    ٍء َمااااااااااااا َخاااااااااااااَل الل ااااااااااااَه بَا  

 

 َمَحالَااااااااااااااااااااااااَة  َائ اااااااااااااااااااااااا وَُكاااااااااااااااااااااااا   نُاَ ااااااااااااااااااااااااي ٍم اَل  
 

  ما ااه إع  اع بال أثر،  اع حاسداً أو باهاًل أو ااقصاً أو قبيهاً.  -ب
 و ذلس لو حقد إعظم األثر أو القدر املع د به إنه. -ج

                                                           

 (.242را ق الدرس ) (1)
 (.242را ق الدرس ) (2)
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 أمثلة من التكوينيات
  ا  وإنها املقاميولنمثل للحنا  الثالثة بال كوينيا  أواًل مث بال شريع

  كن اع س صو مبا ه راا  قدإا  حاع البسائ  األربعة لدف ال
  اع حاسداً.  إثاًل أو إها سغري لواه أو هعمه أو رحيه حاملا  إها حقد خاصية إروائه للظمأ

 والرتاب إها  اع حبيث يفسد حيه الئر ، أو  اا  خصوب ه قليلة حبيث ال ين   إال القليل،  اا  سربة حاسدة أو ااقصة.
 !ا  إها  اع إلوثاً  اع حاسداً واهو 

 والنار إها  اا  ضعيفة  داً  اا  ااقصة. هذا
بننل قنند يطلنن  علننى البسنني  الباهننل لو ننه آخننر،  مننا يقننال عننن حكننرة آلننريس البننارة ا ننا حكننرة باهلننة إننق ا ننا بسننيطة، وهلننس لعنندم 

 إطابق ها للواقق.
 ناع   –لسنبب أو آخنر  –لس؛ حناع اليورااينوم املشنق إها قنلع إآلنعاعه عنصراً، واألإر حيهنا  نذ 111واإا البسائ  لدف املعاصرين حهي 

 حاسداً أو ااقصاً، و ذا احلديد إها صدأ، وهري هلس.
 وأمثلة من ال بادات والم امالت

 الشرعية حقد  ثل ها بالعبا ا  واملعاإال  األإور واإا يف 
 .الفاسد إنه أو الباهل أو الناق  إا احنك حيه قليالً حفي العبا ا   الصهيح إن الر و  إا وصل  حيه يدا  للر ب ني، و 

 .أو باهل ارسفاعه عن أربق أصابق حلع زا  حهو سملو  لكنه حاسد والصهيح إن السملو  إا  اع على إا قلع 
رأه إنن رأف  واإا يف الشنرعيا   حاهبنة لغنري هه النرحم سفيند ال ملينس النناق  إه سفيند امللنس امل ئلنئل، و نذلس املعاهناة يف البينق علنى
 ا ا سفيد امللس امل ئلئل، واإا على رأه إن رأف ا ا سفيد اإلباحة حليس  متليكاً لكن هذا النقل  كن اع يوصو بالناق .

بننل ااننه يفينند امللننس  سننلطة ااقصننة،السننب  إىل إكنناع يف املسننملد أو احلننرم، حااننه يفينند االخ صنناو  وع امللننس، حهننو و  و ننذلس احليننازة
اع ح  االخ صاو هو إرسبة إن إراسب امللنس، واإنا علنى إباين نه لنه حهنو اقنل خناو حاإنا اع حيندث أو ال، وقند سعند  الناق ، بنا  على

 احليازة إن أإثلة قليل األثر  وع عد ه، أو إن أإثلة ضعيو الو و  ) ما سب  إن اع ح  االخ صاو على رأه هو إلكية ضعيفة(.
 ناقصة هري ال اإة، مبا لو باعه املغصوب إنه إها  اع الغاصب ممن ال  كن اس نقاه احل  إننهو كن ال مثيل للنقل الناق  أو امللكية ال

حااه ال خيرج الشي  عن إلس إالكنه بالغصنب لكنن سنلطن ه علينه ضنعيفة  وع آلنس، أو هني بو نه   أو ممن يضعو اح مال اس نقاه  إنه
م أو   سكن له القدرة على ال سليم إها  اا  للمشرته القدرة على ال سلع  إنعدإة، حلو باعه املغصوب وقلنا بصهة البيق وإع (1) وع و ه  
 م أإر آخر ال يغري إن  وهر ضعو النقل يف حد هاسه.وقدرة املشرته على ال سلع  ،، حااه اقل ومتليس ااق  أو ضعيو(2)إطلقاً 

أو لندعوف إنثاًل لغيناب النئوج  أإرهنا؛ لنس  إننلينا عكنس و ذلس الئو ينة النال ال   لنس الفقينه حن  حسنهها، حهني زو ينة يف إرسبنة ع  
 جمال  ما ال خيفى ح دبر.السابقة وللمناقشة يف بعض األإثلة  .هاساً والي ه اب داً ، حهي زو ية ضعيفة 

  ما سيأيت بلهع اهلل سعاىل.  ني  السببينيياملسبب فاسدوالصهيح حاع إنه الو ذلس الصلح 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

تَاَ د  إ ن  ُسئ َ  َنَصَح َوإ ن  )وصية اإلإام علي البنه احلسني )عليهما السالم(   إن َوَبخ  َبخ  ل َ ال ٍم َعم َ  َفَجد  َوَخاَف ال بَاَياَت فََأَعد  َواس 
 .11  وصلى اهلل عليه واله وسلم و العقول عن آل الرسول  (تُر َك َصَمَت، َكاَلُمُه َصَواب  َوُسُكوتُُه م ن  َغي ر  ع يٍّ َجَواب  

                                                           

 أو إطلقاً. (1)
  ما سيأيت و هه.  (2)


