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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(88) 
 ة والفسادمتامية كالم الشيخ على املعاين السبعة للصح

 بناء على معاين الصحة والفساد السبعة كلها وىي:اتم كالمو   ابنوأتييده  قدس سره ميكن تكميل كالم الشيخأقول: 
 الفساد، وكذا يف اللواحق. (ٔ)، وعكسهاان الصحة ىي مطابقة ادلأيت بو للمأمور بوأواًل: 
 ترّتب األثر، واألمر فيها كما قال، وقد مضى كالمو.اهنا اثنياً: 

للطبيعة ادلعتربة، وىو ملحق ابألول ولنفس وجهو، وفرقو عن األول ان األول جاٍر يف  للطبيعّي االعتباري أو مطابقة ادلأيت بواهنا ثاً: اثل
عتةرربة إذ في ادلعامالت كالبيع وغريه إذ ال أمر فيها لذا فسرانىا ابدلطابقة للطبيعة ادلنتظرة منها أو ادلفىذا األخري اما  ،العبادات إذ فيها أمرٌ 

 .وإال فباطل أو فاسد زاً مثاًل وادلواالة وكونو، على رأي، ابلعربية أو ادلاضوية فإذا طابقو ادلأيت بو فهو صحيحادلعترب يف البيع كونو منجّ 
وال  اقضةراً،وتن وإال كةران خلفةراً  ؛األجزاء والشةررائط فهةرو صةرحيح قهةرراً  فعل ادلكلفاستجماع األجزاء والشرائط، فإذا استجمع اهنا رابعاً: 

 وإال لزم التناقض واخللف. ؛غريهاحلكم بوإذا فقد بعضها فهو فاسد وال ميكن  ،ميكن للشارع غري احلكم بصحتو
 ادلستجمع لؤلجزاء والشرائط غري صحيح، كما يف صالة ادلخالف؟ اعترب بعض أنواعال يقال: الشارع 

 -ىنا  –لوالية، فالوالية شرط القبول ال شرط الصحة، والصحة تعين إذ يقال: ىي صحيحة لكنها غري مقبولة إذ ال يقبل عمل إال اب
 والقبول يعين الرضا والثواب. فتأمل ،وسقوط الواجب (ٕ)اإلجزاء

موجود خةرارجي إذا كةران، تكوينةراً، وكل على اخلصوصية ادلنتظرة منو، وىو ذايت لو أيضاً فان كل كّلي طبيعي اهنا كون الشيء خامساً: 
مثاًل الصحيح منو ىو كونو على اخلصوصةرية ادلنتظةررة  (البيضفان )ففي التكوينيات  نتظرة منو فهو صحيح وإال ففاسد.على اخلصوصية ادل

 منو من حيث الرائحة والفائدة وغريىا، فكذا البيع والصالة.
ا كان أحدمها ذا مفسدة فهو وإذوكذا البيع حسن قهراً  فهين، وىو قهري أيضاً إذ إذا كانت الصالة ذات مصلحة سَ احلَ اهنا سادساً: 

 من الشارع. احلسن والقبح جبعلٍ ، وعلى أي فليس قبيح قهراً 
بةر  الشةريخ فةرإن مةرن يةررا ان األحكةرام الوضةرعية منتزعةرة مةرن التكليفيةرة يةررا ابن صةرحتها تعةرين إابحتهةرا سابعاً: اإلابحة، لكةرن ىةرذا َعةرْود دل

 فتأملفهذا البيع صحيح يعين انو مباح وفاسد يعين انو غري مباح. 
 مناقشات مع الشيخ

 ولكن قد يورد على الشيخ بوجوه:
 الصحة والفساد عرفيان والعرف يرامها جمعولني للشارع -4
ة بةرةرل ىةرةري عرفيةرةرة؛ فةرةران عنةرةراوين ادلوضةرةروعات موكولةرةرة إل العةرةرر  ال إل الدقةرةرة ، ليسةرةرت دقّيةرةران الصةرةرحة والفسةرةراد كسةرةرائر العنةرةراوين األول:

 ية ال يبين عليها العر ، وىو ادلرجع.قّ تفسريات دِ ىي متمناه بو أكره الشيخ ومبا العقلية، وتفسري الصحة والفساد مبا ذ 

                                                           

 عدم ادلطابقة. (ٔ)
 واإلجزاء أثر مرتتب. (ٕ)
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وممضةرةريها الشةرةررع  وبعبةرةرارة أخةرةررا: الصةرةرحة امةرةرا واقعيةرةرة أو شةرةررعية أو عرفيةرةرة، فةرةرإن كانةرةرت شةرةررعية فجاعلهةرةرا الشةرةررع أو عرفيةرةرة فمرجعهةرةرا العةرةرر 
أي لكةرن قةرد يقةرال ابن العنةروان الةرواقعي أيضةراً يكةرون الةردال عليةرو عرفيةراً  أما إذا كانت واقعية فقةرد يتةروىم اهنةرا تكةرون دقيةرة حين ةرذٍ  فعادت إليو،

 فادلرجع العر  إذاً. وسيأيت بيان ذلك.من اللفظ ادلشري إليو حبسب ما يفهمو العر  
ان يشةرةرهد والوجةرةرد ،ا رلعةرةرولني للشةرةرارع أو ال، كاحلةرةراكم يف الرتتةرةرب وغةرةرريه، ىةرةرو الوجةرةردانمةرةروبعبةرارة أد:: احلةرةراكم يف الصةرةرحة والةرةربطالن وكوهن

ةرةر ةرةرلَ ابن الشةرارع اعتةرةررب ىةرةرذا البيةرةرع )كالس  لف والنقةرةرد( صةرةرحيحاً واعتةرةررب ذاع البيةرةرع )كالكةرةراط ابلكةرةراط( ابطةرةراًل وكةرةران لةرةرو ان يعكةرةرس، وذلةرةرك م والس 
يف الذمةرة  الكليوكذا الوجدان يشهد ابن للشارع ان يقول جعلت ىذا )كبيع  دليل على اإلمكان أدلّ وجداين، فاين االستحالة؟ والوقوع 

 نو الشيخ شبهة يف مقابل البديهة!وما برى (ابلكلي يف الذمة حسب ما رآه بعض األعالم من ان ىذا األخري فقط ىو الكاط ابلكاط
 سّلمنا، لكن الصحة التنزيلية، جمعولة له -2
الفقةرو ىةري علةرى قسةرمني وليسةرت  منا، لكن دعةروا الشةريخ علةرى إطالقهةرا غةرري اتمةرة، فةران الصةرحة والفسةراد الةرب مةرؤلت أبةروابسلّ  الثاين:
للفقةرو، وجةرب  مقدمةرةً و لمةراً آليةراً كةران األصةرول عِ   وحيةرثيف النوع األول فال يصح يف النةروع الثةراين،  قدس سرهول ن صح كالمو  ،نوعاً واحداً 

 مني:ذكر كال القسمني ويقال ان النوع األول غري قابل للجعل، واما النوع الثاين فهو قابل لو. توضيحو: ان الصحة على قسان يُ 
ا ذلمةرةرا سةرةرائر التعريفةرةرات، وىةرةرذه ىةرةري الةرةرب يصةرةرح فيهةرةرا، تنةرةرّزاًل، نأبحةرةرد التعةرةرريفني وأضةرةرف قةرةردس سةرةررهفهةرةرا األول: الصةرةرحة الواقعيةرةرة وىةرةري الةرةرب عرّ 

 للجعل شرعاً. ةالقول ابهنا غري قابل
يف مبحةرةرث  نفسةرةرو،، إبذعةرةران الشةرةريخ انةرةرو كةرةران للشةرارع : كمةرةراالثةراين: الصةرةرحة التنزيليةرةرة، وىةرةرذه أمةرر جعلهةرةرا وعةرةردمها بيةرةرد الشةرةرارع، وتوضةريحو

ال شك )و (ٔ)الطََّواُف ِِبْلبَ ْيِت َصاَلة  ))احلكومة التوسعة والتضييق يف ادلوضوع تنزياًل، ومها القسمان الثالث والرابع من أقسام احلكومة، كةر
لةرو، مبةرا ىةرو مشةررّع، منزلةرة ع ال ميكنةرو التصةرر  يف الشةرك فانةرو ممةرا يوجةرد أبسةربابو التكوينيةرة لكنةرو ميكنةرو ان ينزّ شةررِّ ملكثةرري الشةرك( فانةرو مبةرا ىةرو 

نةرّزل الطةروا  الةرذي  -يف التوسةرعة  –كمةرا انةرو   ،الالشك كما فعل ابلنسبة إل كثري الشك وكذلك تنزيل الراب بةرني الوالةرد وولةرده منزلةرة الةرالراب
 خاصة، واما التنزيلي فهو مما بيده.فما ليس بيد الشارع ىو التكويين  ،ليس بصالة تكويناً منزلة الطوا 

 يسور ففيد الصحة التنزيليةقاعدة امل
لكةرةرن لةرةرو ان ينةرةرّزل  ،ويف الصةرةرحة والفسةرةراد فاهنمةرةرا مبةرةرا ذلمةرةرا مةرةرن ادلعةرةراين الواقعيةرةرة )ادلطابقةرةرة، ترتةرةرب األثةرةرر.. ا ( ليسةرةرت بيةرةرد الشةرةرارع كمةرةرا قةرةرال

ذلةرك يف  لَ َعةروقةرد فةرَ  ،ح( منزلةرة الصةرحيأو غري ادلطابق للمأمور بو أو غري ذي األثر مبا ىو ىةرو الالصحيح )غري ادلستجمع لؤلجزاء والشرائط
نّزذلةرا  قاعدة ادليسور مطلقاً أو يف ادلوارد اخلاصة فانو نّزل الصالة الفاقدة للسورة أو السجدة سهواً مثاًل منزلة الواجدة فجعلها صحيحة أي

لكةرن جعلةرو  ،لةريس بيةرد الشةرارع ادلطةرابق للمةرأمور بةرو مطابقةراً لةرو(جعةرل ادلةرأيت بةرو )طابقةرة للمةرأمور بةرو واكتفةرى هةرا عنةرو.. بعبةرارة أخةررا: منزلةرة ادل
 بيده. لو تنزياًل، اً ادلأيت بو غري ادلطابق للواقع مطابق

والوالية   وفاقداً فاسداً بل مل يقبل وصالة ادلخالف، ولكن يرد عليو ما سبق إذ مل جيعلبوقد ميثل لعكسو )أي جعل الواجد منزلة الفاقد( 
 عال.وللبحث صلة إبذن هللا ت كانت شرط القبول منذ البدأ.

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ِِبْلَمْعُروِف  الذُّنُوُب الَِِّت فُ ْنِزُل اْلَباَلَء: فَ ْرُك ِإَغاثَِة اْلَمْلُهوِف َوفَ ْرُك ُمَعاَونَِة اْلَمْظُلوِم َوَفْضِييُع اأْلَْمرِ )): عليو السالمقال اإلمام السجاد 

 .8ٕٔص 2ٔوسائل الشيعة: ج((َوالن َّْهِي َعِن اْلُمْنَكرِ 

                                                           

 .0ٕٔص ٔىةر، ج0ٓ1ٔقم،  - عليو السالمابن أيب مجهور االحسائي، عواط الآللئ، دار سيد الشهداء  (ٔ)


