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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، 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 
(0ٓ) 

 ملخص اإلشكالني على الشيخ
مككن ان الصككاة والفسككاا ليسككاا  عككء  اعككء سككواًا أ سككر  ا ابدلوا  ككة  قككدس سككر مبككا الخككي  اإلشككلال علككى سببب  

وادلخالفكككة،  مكككا يف العبكككااات، ام ، ككككيف األعكككر،  مكككا يف ادلعكككامالت، ،ككككأ أواًلأ الصكككاة امكككا عر يكككة أو شكككرعية أو واقعيكككة، 
ف عنكه وعكاا اإلعبكات واًيكاًأ ان الصكاة واألوالن اعاباران رلعوالن للخارع أو الع الا والثالث رلعول يف مرحلة اللاش

ضيفأ(ٔ)اما واقعية واما كنزيلية والانزيلية رلعولة،  إطالق  المه )ابهنما ليساا  عء  اعء( غري اتم  ، ًو
 الصحة الظاىرية، جمعولة للشارع -1
مكا واقعيكة أو ا اهنكا الصكاة  كلل  احللم ين سم ،ا سيم آخكر إ  حلكم واقعكي وحلكم يكاهري   اًه  ما انأ الثالث

 .إن صح  إمنا يصح يف الصاة الواقعية اون الصاة الظاهرية  اهنا رلعولة قدس سر ياهرية، و المه 
 هكل  هكي الك  ال كناذلكا، حسكيف الخكي ،  ،وكوضياهأ ان الصاة الواقعية هي مطا، ة ادلكيت  ،كه للمكيتمور ،كه الكواقعي

والخكرائ    كد طكا،ا مكا أككى ،كه للمكيتمور ،كه قهكراً  هكو   عء الخارع إذ إن أكى ادلللكف ابلفعكء وا كداً للكء األ كزاا يدُ 
 ومككن األول وال  علهككا وإال للككزم مككن األخككري صصككيء احلاصككء،عنككه صككايح قهككراً وال للككن للخككارع سككليف هككل  الصككاة 

امككا الصككاة الظاهريككة  هككي مطا، ككة ادلككيت  ،ككه دلككا قامككم احلبككة علككى اًككه ادلككيتمور ،ككه  ،سككليف االًازاعككي عككن منخككيت االًاككزاع
 ال صاة واقعية إذ ا يطا،ا ادليت  ،ه ادليتمور ،ه واقعاً ،ء طكا،ا ادلكيتمور ،كه  الواقعَ   إذا ا كطا،ا احلبةُ  ، زائه وشرائطهأب

 الصكاة  وا زائكه، اًه ادليتمور ،ه أب زائه  ليس ،صايح واقعاً للن الخارع حلم ،صكااه يكاهراً  (ٕ)اإلعبا  أي ما كوهم
، حككدواً وال ، ككاًا أو  مككا صككنع يف مككوارا ولككه ان ال جيعلهككا  (ٖ)، حككدواً أو ، ككااً جيعلهككا الظاهريككة رلعولككة للخككارع  لككه ان

  ما  عء يف موارا أخرى.  ابلافلي ،
 كثرة موارد الصحة الظاىرية يف الفقو

                                                           

 (.ٛٙرا ع الدرس ) (ٔ)
 أي ما قامم عليه احلبة )غري ادلطا، ة للواقع( وللا عّّب  ابلاوهم. (ٕ)
 واً( ا،اداا )، اا( حىت ،عد اًلخاف اخلالف.)حد (ٖ)
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 ال ي الأ الصاة الظاهرية مواراها قليلة؟
 إذ ي الأ أواًلأ كلفي ال ليلة ً ضاً على إطالق  المه.

ادلوضكوعية،  لكو احللميكة أو رية  داً يف الف ه يف مطلا موارا اجلهء ادلوضوعي أو احللمكي أو الخكبهة أ هي  ثاًياً 
 نّ إ ككقامككم احلبككة لديككه علككى ان  لسككة االسكك احة ليسككم  ككزًا مككن الصككالة الوا بككة،    هككا و اًككم واقعككاً  ككزااً وا بككاً 

للصاة هو َ ْعٌء ، ،ّب ة قاعدة ال كعاا وغريها،  ضااوعدم و وب اإلعااة أو ال الخارع ابلصاة ههنا واإل زاا مَ لْ حُ 
ال يف ادلطككاَ،ا ،ككء يف ادلطا،َ ككة إذ حلككم  فوان الخككارع قككد كصككر الظاهريككة، دلككا سككبا مككن ضككرورة االشكك اك يف األحلككام 

 .(ٔ) زائها  وييفة عملية  ايتمءإن ،صاة الفاقد صاة ياهرية مِ 
ضككوية أو اللفككا يف البيككع  بككاع ابلفارسككية أو ادلضككارع أو ابدلعاطككاة و ككلل  لككو  ككان الخككارع قككد اشكك ط العر،يككة أو ادلا

  و اًم مخ طة عبواتً  ان البيع صايح يكاهراً  ولكلا لكو اًلخكف لكه اخلكالف )أي االشك اط( ابلعلكم )ال  بكة أخكرى
كه إابحككة مككن الطككر ني   إذا كلككف  يضككمن أحككد ا  ككال إذ  يهكا كفصككيء(  اًككه بلككم ،بطالًككه ويلبككيت إ  وككرياب آخككر  لًو

 مال اآلخر.
إذ ادلخهور قد كعا س قدلاً وحديثاً يف صاة البيع معاطاة، و لا حال ،يع ادلميكز  ادلواراومن ذل  يهر  ثرة كل  
 .خاصة مطل اً أو يف الخؤون اخلطرية

ألمكككر  ،كككء ا ،واألمكككر يف االشكككابا  واخلطكككيت والخكككبهة أل كككء اخكككاالط األمكككور اخلار يكككة والنسكككيان وشكككبهه، أوضكككح وأ ثكككر
ن اركضع معها عخراً  ازوج مَ  رضعة زلرمةً  اخلمس عخرة لل  يف ادلعامالت ابدلعا األعم  لو ا اهد أو قلد من يرى 

ًازاعيككة لي ككال ابهنككا غككري الصككاة هنككا واقعيككة ا م ككان الككزواج صككايح يككاهراً   ككد  عككء الخككارع الصككاة الظاهريككة )وليسكك
 اهككاا  أو ك ليككد  إ  مككن يككرى زلّرميككة العخككرة، حرمككم عليككه و،طككء رلعولككة لككه( ولككلا لككو قطككع ،عككد ذلكك  ،ككء لككو ك ككري ا

 .هًلاح
 فرق الصحة التنزيلية عن الظاىرية

وال خيفككى الفككرق ،ككني الصككاة الانزيليككة  مككا هككو م اضككى اجلككواب السككا،ا والصككاة الظاهريككة  مككا هككو م اضككى هككلا 
حلمككاً واقعيككاً ،ككء هككي حلككم يككاهري ًظككري  إذ الصككاة الانزيليككة حلككم واقعككي عبككو  والصككاة الظاهريككة ليسككم  اجلككواب

خيالكف عكن ادلخاكار  همكا حلمكان دلوضكوعني  الوييفة العملية،  الانزيلية  صكورة االضكطرار  كان ادلضكطر حلمكه ح ي كةً 
 وقد  رض يف صورة  هله ابحللكم الكواقعي، ولكيسغري حلمه الواقعي وهو عاا هبما معاً اما اجلاهء  المه الظاهري 

 حلم واحد للعاا واجلاهء.يف الواقع إال 
                                                           

 إذ كلون يف ادلثال صاة كنزيلية اما الظاهرية  هي ما لو اًلخف اخلالف ،علم أو علمي لو بم اإلعااة. (ٔ)
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 كالمية  –حبث تطبيقي ومثرة تفسريية 
 .(ٔ)(َوَقِدْمَنا ِإََل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباء مَّنُثورًا)قال كعا أ 

 بناء على كون الصحة انتزاعية، فال يعقل حبط األعمال!
الخكي  شلكا ال للكن االلاكزام ،ظاهرهكا ،كء ال ،كد مكن علكى حسكيف مبكا الخكريفة ان هل  اآليكة  أوادلطروح للباث هو

ان هلا العمء اللي عملو  هء  ان مطا، كاً للواقكع أو  أأتويلها، أما على مبنا   ظاهرها هو ادلراا وهو الصايح، ،ياًه
يع كء   كال (ٕ)أي هء طا،ا ما أكوا ،ه من أعمال للميتمور ،ه أو ال؟  ان طا،ا  هو صايح قهراً، علكى مبكا الخكي  ؟ال

ال يصح ابلنظكر للالمكة( وإن ا يطكا،ا  هكو ابطكء  اسكداً قهكراً  كال  ألًهًه ال للن أو ألاما  ،ان جيعله هللا هباا منثوراً 
من صصيء احلاصء إذ حيث ا يطا،ا  ليس ،صايح ولكيس ،خكيا حكىت  ذل إذ  (َفَجَعْلَناُه َىَباء مَّنُثورًا)يصح ال ول 

يف مرحلكة اإلعبكات اجلعكء ) علنا ( ،ككادلكراا  ،ناكٍو مكا ابن ي كول مكثالً ،د للخي  من أتويء اآلية جيعله هللا هباا منثوراً  ال 
هكلا  ابن ذلم اًه ال شيا ال اًه  ان شيئاً واقعاً  بعله هللا ال شيئاً، وللكنأال الثبوت أي اهنم كو وا اًه شيا للن هللا 

ف الظاهر  داً، خاصة مكع وروا الكرواات ادلعاكّبة العديكدة الك  كصكرح ابن أعمكاذلم  اًكم ،يضكاا أو أشكد خال الايتويء
يف قَبْولِبِو  عليبو السبال َعِن اْبِن َأِب ُعَمرْيٍ َعْن بَبْعِض َأْصَحاِبِو َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ ))أ  في اللكايفأ (ٖ)ي،ياضاً من ال باط

ثُببوراً  مببا  َوقَببِدْمنا ِإَل)َعببزَّ َوَلببلَّ:  َْ َأْعَمبباَُلُْم أَلََشببدَّ بَبَيا بباً ِمببَن  (َعِملُببوا ِمببْن َعَمببٍل َفَجَعْلنبباُه َىببباًء َمنبْ فَبَقبباَل: ِإْن َكانَبب
بْم َكبانُوا ِإَذا ُشبرَِع ََلُبُم اْاَبَراُ   ُُ ََ أَنبَّ ُُوهُ اْلَقَباِطيِّ فَبيَبُقوُل اَّللَُّ َعزَّ َوَللَّ ََلَا ُكوِن َىَباًء َوَذلِب  مكي عكن اإلمكام وال (ٗ)((َأَخب

ْم نُببوٌر   عليبو السببال َعبِن الثمَمبباِِّّ َعبْن َأِب َلْعَفبٍر ))أ عليكه السكالمالبكاقر  ُِ ُ يَببْوَ  اْلِقَياَمببِة قَبْومباً بَببنْيَ أَيْبِدي َعبُث اَّللَّ قَباَل يَبببْ
بمْ  ُُ ثُبورًا مَّ قَباَل َأَمبا َواَّللَِّ ََح َأَة َإْبَزَة ِإنبَّ َكبانُوا َيُصبوُموَن َوُيَصبلموَن َوَلِكبْن َكبانُوا ِإَذا   َكاْلَقبَباِطيِّ مَّ يُبَقباُل لَبُو ُكبْن َىبَباًء َمنبْ

وُه َوِإَذا ذُِكَر ََلُْم َشيْ  َعَرَض ََلُْم َشيْ  ُُ أَْنَكبُروُه َوقَباَل َواَْلَبَباُء  عليبو السبال ٌء ِمْن َفْضِل َأِمبرِي اْلُمبْمِمِننَي  ٌء ِمَن اْاََراِ  َأَخ
 ََ ُِي تَبَراُه َيْدُخُل اْلبَبْي ُثوُر ُىَو الَّ ِة ِمْن ُشَعاِع الشَّْمسِ  اْلَمنبْ  .(٘)((يف اْلُكوَّ

 ن "أي قد"  اًم أعماذلم ألشد ،ياضاً من ال باطي(.إ صريح الرواية )
 عتبارية بيد املعترب، فيمكنإواما بناء على اهنا 

                                                           

 .ٖٕسورة الفرقانأ آية  (ٔ)
 ألن الصاة ليسم  عء  اعء ،ء هي قهرية ألهنا ادلطا، ة احلاصلة ،سببها الالويين. (ٕ)
اطي عياب ،يض رقاق، كساورا من مصكر، والَ بكاطي ،فكاح ال كاف وواحكدها الُ بطكي ،ضكمها، وي كال الِ بطكي ابللسكر ًسكبة إ  الخكخ  ال ب (ٖ)

 )شخ  ِقبطي(  إذا ًسبوها إ  الخيا  الثياب قالوا قُبطي ابلضم للافرقة ،ني النسباني.
 .ٕٙٔص ٘، جطهران –ع ة اإلسالم اللليين، اللايف، اار اللايف اإلسالمية  (ٗ)
 .ٕٔٔص ٕهك، جٗٓٗٔقم،  –علي ،ن إ،راهيم ،ن هاشم ال مي، كفسري ال مي، مؤسسة اار اللااب  (٘)
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 هلا على مسكل  الخكي ، وامكا علكى مسكللنا مكن ان الصكاة اعابكار شكرعي أمكر  ،يكد الخكارع  كان اآليكة كب كى علكى 
رها ابن ي الأ  اًم أعماذلم صاياة ،يضاا للنهم إذ  علوا احلرام أ،طلهكا هللا و علهكا  اسكدة أو إذ اًلكروا  ضكء ياه

همككا ،يككد الخككارع أو مككن لُ عْ ، حيككث ذهبنككا إ  ان الصككاة والفسككاا أمككران اعابككاران  َ  علهككا  اسككدة عليككه السككالماألمككري 
 .أو عدمه( من احلليم إذا صدر )اجلعء لمةٍ حِ  ،يد  االعابار، ًعم ال ،د له من و هِ 

 هككء األمككر  ككلل ؟ كككد،روا !    الككياًل علككى راِّ دِّ َعكك،ككء لككو ّذ هككلا اللككالم )مككن ان  كككاب  ككالم الخككي   ككلا( لصككلح لِ 
ُ )و لروا وا ثوا عما ادلسيتلة يف مباكث حكب  األعمكال وعلسكه وهكو  ٍَ وََكباَن اَّللَّ ُ َسبيَِّئاِمِْم َحَسبَنا ََ يُببَبدُِّل اَّللَّ فَُأْوَلئِب

 .(ٔ)(ُفورًا رَِّحيًماغَ 
 التفسري والعلو  اإلنسانيةبني  رورة إقامة اجلسور بني األصول و 

اللثري مكن الطكالب اللكرام قكد ال جيكدون لكرة ملموسكة لاصكول يف الف كه أو يف الافسكري أو ادلنكّب أو يف سكائر تنبيو: 
لككو اسككا ء  –واألسككااذ  –لاهككم، للككن الطالككيف  ضككّيعةً أو م ةً لّككالعلككوم  ككالعلوم اإلًسككاًية مككثاًل، لككلا جيككدوهنا ع يلككة أو شلُِ 
 مككا   وغريهككا، و،ككني الافسككري و  ككه احلككديث وعلككم اللككالم واقائ ككهذهنككه اإل،ككداعي  جيككاا اجلسككور ،ككني مباحككث األصككول 

لو كد لكرات  ثكرية لللثكري  كفسكريها،ر،طنا أعال  ،ني مباث احللم الوضعي و عله أو عدمه مع مباث احلب  واآلية و 
مككن أهككم الباككوث يف   ككه الل ككة  – مباحككث األلفككاظ   –إضككا ة إ  قيماهككا اللاكيككة مككن  وهنككا  ،دلباحككث األصككوليةمككن ا

قاضككاا األمككر إر والنهككي أو مككثاًل، و ككلل  لككو اسككاعمء ذهنككه الوقّككاا للخككف الككر،  ،ككني مباككث ال كككيف أو ا امككاع األمكك
و،ككككني مسككككائء علككككم االقاصككككاا والسياسككككة  ،هككككاوغري مباحككككث الاككككزاحم واحللومككككة والككككوروا  ابلخككككيا للنهككككي عككككن ضككككد  أو

واال امككاع واحل ككوق وغككري ذلكك ،  اًككه سككيثري كلكك  العلككوم وخي  ابجلديككد الككلي ا خيطككر علككى ابل علمككاا كلكك  احل ككول 
 ق !

ر يف سلالكككف مسكككائء العلكككوم عنكككد  ثكككه أيكككة مسكككيتلة وإ  ككككد،ّ  رٍّ للكككن ذلككك   ا كككة إ  ك ويكككة ادلللكككة وإ   كككرين مسكككامِ 
قكد يلكون اتمكاً مكع كعكديء ؟ و م منه واًه هء هكو اتم أم الياثبّ ان عليه  ان منط ية،   إذا و د خيطاً را،طاً  أصولية أو

 ما،  هء الر،  اللي قمنا ،ه أعال  اتم أو ال أو اتم ،عد كعديء،  فلروا ا من رعا م هللا كعا .
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
ُتُو زِيَد يف ِرْزِقِو َوَمْن َحُسَن ِبرمُه َمْن ))أ عليه السالمقال اإلمام الصااق  َْ نِيبَّ َصَدَق ِلَسانُُو زََكى َعَمُلُو َوَمْن َحُسَن

 .٘ٓٔص ٕاللايفأ ج ((ِبَِْىِل بَبْيِتِو ُمدَّ َلُو يف ُعُمرِهِ 
                                                           

 .ٓٚسورة الفرقانأ آية  (ٔ)


