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

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(1ٔ) 
 رعياً ق للحكم وإن مل تكن حكماً شالصحة متعل   -4

: )وأما الصحة والفساد، فهما يف العةادات: موافقة الفعل ادلأيت بهو للفعهل ادلهأمور بهو وسلالفههو لهو، ومهن ادلعلهوم قدس سرهيرد على قولو كما 
اهه ا ( ان الصههحة إ ا فستههرت ابدلوافقههة وادلطابقههة امهها فسههرىا يف العةههادات بهه ل  فا هها )و (1)ليسههها لعههل  اعههل -ادلوافقههة وادللالفههة  -أن ىهها ني 

الفسهههاد( وإن سهههلمنا ا ههها ليسهههر رلعولهههة للفهههارك أل ههها وليهههدة فعهههل ادلللهههل )أو ىهههي ال مهههة لفعلهههو أو معلولهههة لهههو( فهههان ادلللهههل إ ا قهههام ابلصهههالة 
ر ومعلهول لهو، وليسهلليفيهة اخلاصهة ابوعملها ابلليفية اخلاصة أي امها أمهر  ها الفهارك اهان عملهو مطابقهاً للمهأمور بهو فادلطابقهة ىهي ال م فعلهو 

فهلهون ادلطابقهة يف حيطهة  صهرش الفهارك ال  ها ىهي  ،منفأ انهزاعها مهعلقاً ألمهر الفهاركو فعاًل للفارك رلعواًل لو، إال ا ا  قع بنفسها أو بعلهها 
 .رلعولة لو بل  ا انو اعهربىا مهعلق أمره فلو ا مهعلقاً ألمره وعدمو ىو ال ي بيد الفارك

وغهه ه امهها سههيظهر، واأل ههر الفقهههي ىههو العلههة اللائيههة مههن ىهه ا الةحهه  فعليههو  (2) ههر ن االسهصههحابيرت هها األ ههر الفقهههي مههن   لهه وعلههى 
 حب  ان الصحة رلعولة لو إ ا مل يقصد ب ل   ر يا أ ر فقهي )أو االمي( عليو. جملردادلدار إ  ال و و 

 جمعوالن للشارع: احلكم ومتعلقو
 أمران:  ،فوصرت  وضيحو: ان اجملعول للفارك أو ما ىو حتر حيطة  

.  األول: احللم الهلليفي من و وب وحرمة وغ ىا وىي رلعولة للفارك اما ىو بنيت
الثهههام: مهعلقهههات أحلامهههو  ههها ىهههي مهعلقهههات ذلههها، وىهههي أفعهههال ادلللهههل الهههها الهههري  قهههع مهعلقهههاً ألوامهههره أو نواىيهههو أو لل ىههها، فمهههثاًل: النظهههر 

يعههرب ىه ا الصهنل مهن النظهر مهعلقهاً لمهو ابن حل اً لو وعدمو وللن لو ان جيعلهو مهعلقهي   علؤل نةية فعل للمللل ال دخل للفارك فيو من ح
أل نةية زلرماً اما الو و واللفهني بهال وههوة وريةهة وخهوش لةدن ا، )وقد اعهرب النظر زللالً يعهربه زلرماً أو للحرمة دون الصنل اآلخر أو فقل ابن 

عهل للمللهل وللهن للفهارك ان يعههربه أقهالً أو ال فيتعلهو مهعلهق حلمهو بلونهو أقهاًل، واه ا الطهال  افههان فال( وا ا الةيع فانو اموضهوك ىهو ف
 .(3)ىو مهعلق حلمو بلونو قاطعاً للزو ية أو دافعاً جلوا  االسهمهاعات

  اختها ه مهعلقهاً حللهم واحلاصل: ان ال فعل مهن أفعهال ادلللهل فانهو  ها ىهو ىهو لهيً مقهدوراً ورلعهوالً للفهارك  ها ىهو وهارك للنهو مهن حيه
 . دون آخر رلعول لو أو مهصرَّش فيو من ى ا احلي

 املطابقة مقدورة مبقدورية ملزومها
 ق أمره و يو أو موضوك حلمو.للفارك للنو ميلنو ان جيعلها مهعلَّ  ةرلعول روا ل  حال ادلطابقة فانو إن سلمنا ا ا وليدُة فعل ادلللل فليس

 ؟ر  قدور عليهاإن قلر: ىي انهزاعية فليس
و، فالقههدرة علههى منفههأ انهههزاك ادلطابقههة، وىههو اإل يههان ابلفعهههل  هههقلههر: ادلقههدور ابلواسههطة مقههدور والفههياب اخهيههاري ابخهياريههة مقدما ههو أو آال

 فوقو. وإ ا قدر على  عل وياب فو  آخر اانر فوقيهو على اآلخر مقدورة لو لعلفانو ابلليفية اخلاصة، قدرة عليها؛ 
 كوع وانو غري مقدور ألنو من مقولة الوضع!النقض ابلر 

فانهو  يت و  عليو أيضهاً، ان )الراهوك( مهن مقولهة الوضهع ولهيً مقهدوراً عليهو ب ا هو بهل ادلقهدور ىهو ع لتههو وىهي اذلُهبو ويوضحو، اما انو شلا ينقض 
يهرد: فهال  ،إىل حهد خها  يت و  ة مقدما و وىهي اذلُهابخهياري يفعل، فليل وقع الراوك بنفسو مهعلقاً لؤلمر؟ و وابو ظاىر شلا سةق وىو انو اخهيار 
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 يهو.ااسهصحاب عدم  علو مهعلقاً لؤلمر، نظ  اسهصحاب عدم  علو بنااب على رلعول  (2)
 على الرأيني. (3)
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إ  جيهاب  ؛وإ ا مل يههو  امهنهع حدو هو ابلضهرورة وال ميلنهو إجيهاده حين ه    انو إ ا ىوى حبد خا  حهدث الراهوك ابلضهرورة وال ميلهن إعدامهو حين ه   
 علهو فل ل  ادلطابقة )مطابقة ادلأيت بو للمأمور بو(.  قدوريةابنو مقدور 

: صهلى هللا عليهو والهو وسهلم  قويل أو ما أمر   بو، بل قد وقهع يف الفهرك ملهرراً ومنهو قولهو ق فعلُ يطاب  ان يقول ادلوىل لعةده: ل   وعليو: يصح
 فانو أمر ابدلطابقة فانو صريح )اما( ادلهعلقة لؤلمر. (1)((َصلُّوا َكَما رََأيْ ُتُموِن ُأَصلِّي))

ان ادلهم للفارك واحملهاج إليو يف الفقو أمران:  عل الفياب )اتعل الو وب( و علو مهعلقاً حللمو )اتعهل الةيهع مهعلقهاً للتهوا   :فهحصل
مهعلهق لهلليفهو وله ا صهح أمهره بهه)صل الصهالة الصهحيحة( أو ىهي للنهها مطلوبهة و  ،وإن فرض ا ا ليسر رلعولهة ،والنفو (، والصحة ةناقليأو لل

 ألمره. اً الري ليسر مهعلق ( أيالفاسدة ال  صل الصالة)
 الشيخ: الصحة يف املعامالت ترتب األثر

 اما يرد على قولهو )وأمها يف ادلعهامالت، فهمها:  ر ها األ هر عليهها وعدمهو، فمر هع  له  إىل سهةةية ىه ه ادلعاملهة أل رىها وعهدم سهةةية  له .
فهههاللالم فيههها يعهههرش شلههها سهههةق يف  -ات، والنلهههاح إلابحههة االسههههمهاعات اههالةيع إلابحهههة الهصهههرف  -فهه ن لوحظهههر ادلعاملهههة سههةةا حللهههم  لليفهههي 

 .(2)السةةية وأخواهتا(
 املناقشة: أنو من خلط العلة ابملعلول

 ر ها األ هر بهل  رليسه – يف  عريفهها حىت بنااب على اخهيار مداريهة األ هر –و ل  ألن الصحة  ؛نو من خلط الع لتة ابدلعلول والال م ابدللزومأ
هه قههدس سههرهللفههيخ الصههحة فههال يصههح ىههو ال م  رىا ابلههال م ي يقههول ان الههال م غهه  رلعههول فالصههحة ليسههر رلعولههةز إ  قههد يلههون ادللههزوم ان يفست 

 رلعواًل دون الال م، فانو حيصل قهراً اما سةق ومع قطع النظر عن إولالنا السابق ابن ادلقدور ابلواسطة مقدور.
 ا األ ر عليو.ويلزمو انو إ ا اان مؤ راً  ر ت  ،ر: ان الصحيح ىو ادلؤ ر أو  و األ بعةارة أخرى

ويهضح  ل   الحظة حال الهلهوين: فهان الهحريه  ال يصهح  فسه ه  (ا األ ر ر ت )وليً  (ما يرت ا عليو األ ر): الصحيح ىو اثلثةبعةارة 
فههال يصههح القههول ابن  ،ف فمهقههوم بقابليههة احملههلوالهحريهه  مهقههوم ابلقههوة عليههو امهها الهحههر  ،ابلهحههرف فانههو معلههول لههو والهحريهه  فعههل والهحههرف انفعههال

له ا ال يصهح القهول ابن  علهو مهؤ راً لهيً  تعهول للفهارك، اسههناداً إىل ان  ر ها ف ف ليً لعل  اعل فليً الهحري  رلعوالً للمللهلزالهحرت 
 األ ر على ما ىو ادلؤ ر ليً رلعواًل للفارك.

 اعتبار كونو مؤثراً بيد الشارع
اه ل  يف عهامل االعهةهار أمهر   ،عامل الهلوين فلما انهو يف عهامل الهلهوين أمهر الهحريه  بيهد القهوي عليهو او انن عامل االعهةار  واحلاصل: ان و  ا

ابههدااًب ليقهال االعهةار بيد القوي عليو، ويوضحو ويدل عليو بداىة ان الفارك اعهرب الةيع مهؤ راً يف النقهل دون الهراب ال انهو اعههرب  ر ها األ هر عليهو 
 فلونو صحيحاً يعين اونو مؤ راً ال  ر ا األ ر عليو فهدبر  يداً. ،و ليً لعل  اعلابن

 رد الشيخ تفصيل صاحب الفصول
ه وب ل  ظهر ان ردت  ل بهني ادلطابقهة إ  اعهربىها غه  رلعولهة وبهني  ر ها األ هر فهاعهربه رلعهوالً الفيخ  ه ا اللهالم علهى صهاحا الفصهول ادلفصت 

  .الثام اما مر اما انو غ  اتم يف الفق األولللفارك غ  اتم يف الفق 
قههال يف األو ههق: )وفصتههل بعضهههم فيهمهها بههني العةههادات وادلعههامالت، بههدعوى او مهها مههن األمههور االعهةاريههة يف األوىل، نظههراً إىل اههون الصههحة 

عولههة يف ادلعههامالت، للو مهها فيههها  عههف  ر تهها األ ههر والفسهاد فيههها  عههف موافقههة األمههر وعههدمها، و هها مههن األمههور العقليههة احملضههة، ومههن األمههور اجمل
وعدمو، و ا ورعيتان اما يظهر من صاحا الفصول(
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين (3)

  ((ِإلَْيِهُم اْلَمْعُروَف َوِفَعاَلوُ  َأَحبُّ ِعَباِد اَّللِ  ِإََل اَّللِ  َأنْ َفُعُهْم ِلِعَباِدِه َوَأقْ َوُمُهْم ِبَقِِّو ال ِذيَن ُُيَبِّبُ )): صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا 
 .41:  صلى هللا عليو والو وسلمحتل العقول عن آل الرسول 
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