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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(99) 

 الصحة اما شرعية أو عرفية أو واقعية :تتمة
أو عر يححة  مرهعهحححا  ،)الصحح ة ا ححا واقعيححة أو أححرعية أو عر يححة،  ححح ن االحح  أححرعية   اعلهححا ال ححر سببب : 

العرف وممضيها ال ر   عادت إليه، أ ا إذا اال  واقعية  قد يتوهم اهنا تكون دقيحة حينذح ل لكحن قحد يقحال ابن 
 ححن اللفححش امل حح  إليححه  حححاملره   العنححوان الححواقعي أيضححا  يكححون الححدال عليححه عر يححا  أ  لسححح   ححا يفهمححه العححرف

  (1)العرف إذا . وسيأيت بيان ذلك(
، احالبي  والطحالو والصحالة والصح ة والفسحاد، ا حا ا  واالعتبارايت  طلق األحكام ان  وضوعات :وتوضي ه

 :(4)أو واقعية (3)أو عر ية (2)أرعية
واح ا لحو قيحل ابهنمحا همحا واقعياحان   –اما بىن عليه ال يخ   –  ن قيل ابن الص ة والفساد أ ران التزاعيان 

  تأ ل. اون ال يء  ؤثرا    ل ابهنما يعنيانان غ  التزاعيني االقو واقعيا 
 وإن قيل ابهنما اعتباراين  هما ا ا أرعيان أ  ابعتبار ال ار  أو عر يان.

 الصحة الشرعية اعتبار شرعي جمعول للشارع
عتبححار أححرعي  لححه ان يعتححه )يعتححه هحح ا البيحح   حح ي ا (  ححاأل ر واضحح  إذ  ححا ا ، حح ن قلنححا ابهنمححا أححرعيان -أ

، وقحد  ضحى ان العحرف والوهحدان بح لك وله ان ال يعته ) يكحون  اسحدا (  همحا العحوالن لل حار   حا هحو أحار 
 .أاهدان

 الصحة العرفية كذلك اعتبار شرعي جمعول ابإلمضاء
                                                           

 (.86راه  الدرس ) (1)
 خمرت  أرعي.االصالة  اله  وضو    (2)
 االبي .  (3)
 ااملوت.  (4)
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)اححالبي ( اكححل ح ححة عر يححة )ا(ححه ال قححة( وإن قلنححا ابهنمححا عر يححان،  ححاأل ر احح لك إذ اححل  عت ححه عححريف  -ب
 أحرعي، بعبحارة أخحر :  ،  هحو  عتحه  أيضحا    اله لاهة إىل إ ضاء  ن ال ار  واإل ضاء يعح  ان ال حار  قحد اعتحه 

احححل  حححا أ ضحححا  ال حححار   حححن العر يحححات  حححن عقحححود وإيقاعحححات وح ححح  وغ هحححا  اهنحححا ححححدو   عر يحححة لكنهحححا بقححححاء  
 .(1)أرعية

ولححيم   آخححر وهححو عححاا اعتبححار ال ححر  يف عححاا اعتبححارل  ضححاء يسححيم يف  رحلححة العمللاححة املبقيححةاإل بعبححارة أخححر : 
إل اء الرد إخبار أو يييد بل اإل ضاء يع  ان  ا هو  عته عر ا  قد اعته أرعا   اإل ضاء اله اما قد يتوهم 

 ححن غحح  ان يسححبقه اعتبححار  يف ان التأسححيم اعتبححار ابتححدائي  ححن ال ححار هححو و رقححه عححن التأسححيم  ،يسححيمولححو  
 .آخر )عريف أو غ  ( ا ا اإل ضاء  اعتبار أرعي  سبوو ابعتبار آخر

 أو يعححح  موحتليحححل ذلحححك يف   حححل ح يحححة خحححه ال قحححة ان قولنحححا الحححه ح حححة عر حححا  يعححح  الحححه  ن حححز و عححح ر لحححديه
لححه هعلححه  ن حححزا  ،    ضححاء ال ححار  يعححح  ا تمميححة العححل أ   تمميححة الكاأحححفية أو إلمححاؤهم الحتمححال ا حححالف

والحه  ،ول ا هعلهحا الطريحإ إىل أحكا حه ،لديهم ويع  اله ألمى احتمال ا الف اما ألموااما هو و ع را  لديه  
 .اما تماوا  م الك فتا 

 الصحة الواقعية، جمعولة شرعاً يف عامل اإلثبات
املوضحوعات واحل ح  هحو وإن قلنا ابهنما واقعيان،  ك لك بوهه لطيف وهو ان الطريإ إىل الواقح  يف  -ج

العرف، إذ ال طريإ لنحا إليحه غح  ، إال لحو تحدخل ال حار   هحو حينذح ل الطريحإ، والعحرف قحد يكحون  حالعا  للواقح  
ححح اولحححه وهحححو  د املوضحححو ، وقحححد يكحححون ااأحححفا  عنحححه  حححاألول امحححا يف املعحححدود أو املكيحححل واملحححوزون  حححان العحححرف يوهمل

 بحل و  حل البيح  أيضحا   تأ حل وال حا  امحا يف املحوت واحل حة ،الحراب  يحه،  يتبعه احلكم ال رعي جبواز   ال    عدودا  
 املدار  ا ا ينك ف ا الف. اوغ ها  ان املدار يكون حينذ ل على ااأفيته  قد تكون أوس  أو أضيإ  اهن

  حو   املحوت الحواقعي هحو  وضحو  تقسحيم الرتاحة وإرثهحا و وضحو  بينولحة الزوهحة، لكحن  حا يحرا  العحرف  مح ال : 
 الححه ترتتحح  عليححه األحكححام وإن عححادت إليححه   ححو   واقعيححا   حح ذا رأ  توقححف القلحح  واملححخ تا ححا    ححو    هححو املعححدود 

 مهمححا اححان املححوت الححواقعي إال ان املححوت العححريف هححو الطريححإ إليححه،  حح ذا اححان املححوت  (2)احليححاة بعححد يححو ني  حح ال  
                                                           

 وعر ية أيضا . (1)
بعحد ألحف سحنة  ح ال  امحا ان العلحم يسحعى لح لك  لي حى( درهحة بحرودة حتح  الصحفروا ا لو مجادت أعضاؤ  بطريقة علمية )يف  (2)

ا  حن الت محد،  هحل  تعلمني  ن ع ي   ن  هللا إذ رأوا بعض األمسحا  اممحدة ملذحات األلحوف  حن السحنني حتحى عنحد إخراههح
 هي  يتة عر ا  أو ال؟
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 عحححاد  ، يف توسحححعته وتضحححييقه،ج إىل إ ضحححاء ال ححر العححريف هحححو الطريحححإ  حح  الحححه قحححد يكحححون أوسحح  أو أضحححيإ احتحححا 
 أرعيا .  تأ ل

وا لك الفرسخ وغ  ، بناء على رأ    ل السحيد الوالحد، وا حالف ين حأ  حن هح ا املحوطن وهحو ان الفرسحخ 
 ،التقرييب  رس(ا   هل أ ضى ال حار   رآتيتحه أو ال  رأ تسا    يه إذا الواقعي إذا اان هو املال   ان العرف 

وعد حه.  للكاأف عنه املماير لحه يف الملحة إىل إ ضاء ال ار  ا هو هو  طلقا  الواق    دارية ره  حىت يف امل
  تأ ل

 الصحة التنزيلية، جمعولة للشارع
 اهنما  ا هلما  ن املعا  الواقعية )املطابقة، ترتا  األثر.. اخل( ليسح   (الص ة والفساد)ويف )اما سبإ: 

بيد ال ار  اما قال، لكن له ان ينزال الال  ي  )غح  املسحت م  لزهحزاء وال حرائ  أو غح  املطحابإ للمحأ ور 
إ بحه املطحابمل  املحأيتامل  ل  ع حو)بعبحارة أخحر : )ه   (1)به أو غ  ذ  األثر  ا هو هو(  نزلة الص ي ، وقد  ح ع حل  ذلحك(

 .(2)قا  له تنزيال ، بيد (به غ  املطابإ للواق   طابمل  ه املأيت  ل  ع  ه   قا  له( ليم بيد ال ار ، لكن   طابمل  ،للمأ ور به
 إشكال: الشارع تصرف يف املطاَب  ال يف املطابَقة

ة  حححأ ر  حححا   أهزاؤهحححا ع حححر املطحححاب إ ال يف املطاب قحححة، أ  ان الصحححالة إذا االحححيف ال يقحححال: ال حححار  تصحححرف 
خفاحححف علحححى العبحححد وا ححح ا ا  الحححه مذات األهحححزاء الع حححرة ا حححا الاهحححل والناسحححي وأحححبهه  املحححأ ور بحححه هحححو الصحححالة

هعححل املححأ ور بححه  نهححا هححو األهححزاء التسححعة )أ  غحح  القححراءة الححذ لسححيها أو السحح ود الحح   لسححيه  حح ال (  قححد و 
أو الاهححل قصححورا  ابلصححالة ذات األهححزاء التسححعة  ححان املطابقححة  يتصححرف ال ححار  يف املححأ ور بححه  حح ذا اتححى الناسحح

 إذ الصالة ذات األهزاء التسعة هي املأ ور  ا حينذ ل. قهرية أيضا  وليم بيد ال ار   نها أيء.
 اجلواب: بل تصرف يف املطابقة فقط

 ةالفاقدة لزء املأ ور بحه  نزلحل الصالة  اله لزا بل ال ار  تصرف يف املطاب قة ال يف املطاب إ،  ،إذ يقال: اال
 .له  نزلتهقا  ولزا إ  طابمل اعته الال طابمل اله الواهدة له أ  

 إذ اجلهل ال يغري الواقع عكس العنوان الثانوي

                                                           

 (.86راه  الدرس ) (1)
 (.86راه  الدرس ) (2)
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إ واملححأ ور بححه لفسححه هححو وضححول اخححتالف حححال الهححل والنسححيان عححن والححدليل علححى عححدم تصححر ه يف املطححاب  
الويحححة، لبداهحححة اأححرتا  األحكحححام بحححني العحححاا والاهحححل والناسحححني عكحححم حححال االضحححطرار وأحححبهه  حححن العنحححاوين ال 

جبهلحه وهوبحه أو بنسحياله امحا ال يرتفح  وهوبحه   بنسحياله حال ترتفح  هزئيتحه لسي اإلتيحان بحه املضطر واملكر  ،   ذا 
سحل م  علحى الحه لحو ،لكحم وضحعيز خحارج عحن حقيقحة احلكحم ولحيم والتن اح، ز غاية األ ر اله يرتف  تن احلوهوبه 

 –حسحح  تفسحح  ال ححيخ  –وضححعي  هححو خححارج عححن الب حح  إذ الكححالم عححن الصحح ة  عححىن املطابقححة الححه حكححم 
 أو الناسي لإلتيان ابلزء. وقد اثبتنا اهنا العولة تنزيال  يف الاهل بوهوب ه ا الزء

ضحاء وال التن حز(  لحم ، ال االقت ليهما احلكحمواحلا ل: اله بقي هزء وواهبا  )إل اء و علية  و ا احلكم بل 
حسح  قاعحدة امليسحور العا حة أو ا ا حة   حاعته،لكنه تصحرف يف املطابقحة  وهو املطاب إ  ال ار  املأ ور بهيم ا 

قححا  لححه  قححد اعتححه النححاقا اححا ال  ال الححه تصححرف يف إ للمححأ ور بححه  طابمل يف  واردهححا لدلتهححا، املححأيت بححه غحح  املطححابمل 
 ،عنحه ابلحه واقعحي  لحو  واعكم االضحطرار  الحه يمح  احلكحم ال بحويت ولح ا عحها  الكا ل جبعله انقصا ، وه ا على

 قاعدة اإللزام على املنصور  ن اهنا حكم واقعي  لو  وليس  حكما  ظاهراي . وا لكو نه  وارد التقية 
 لعناوي  الثانوية، ال ابجلهلاب املصلحة لتغرّي 

تتمح  ابالضحطرار واإلاحرا  وسحائر  اتتمح  ابلعلحم أو الهحل لكنهحإ ال والوهه يف ال ذلك ان املصل ة يف املتعل ح
، يف االضطرار،  العناوين ال الوية، ل لك  اله إذا ههل ال يتم  حكمه الواقعي ا ا إذا اضطر تم  ه ا.  قد تم ا

 الفاقد  نزلته. املأ ور به بل تنزيل  امليسور ال يفيد تم ا  ،املأ ور به، وا يتم  املأ ور به يف  ورة الهل
 وسيأيت هواب آخر  ب  على تسليم اون املطابقة التزاعية، لكنها العولة جبعل  ن أ التزاعها،  التظر.

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهري 
 

نْبَيا[ َمْ  ُوِعَظ فَاتبََّعَظ َوَمْ  َعِلَم فَبَعِمَل َوَمْ  أَيْبَق َ )): عليه السالمقال اإل ام الصادو   الزَّاِهُد ]يف الدُّ
نْبَيا قَبْوٌم ُوِعظُوا فَاتبََّعظُوا َوأَيْبَقُنوا َفَحِذُروا َوَعِلُموا فَبَعِمُلوا ِإْن َأَصابَبُهْم يُ  ،َفَحِذرَ  ْسٌر فَالزَّاِهُدوَن يف الدُّ

  ((َشَكُروا َوِإْن َأَصابَبُهْم ُعْسٌر َصبَبُروا
 .44ص 12 ستدر  الوسائل: ج

 


