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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 

  .العظيم
ن أألنه قد تقدم  معىن،ي أالصحة فبوعلى القول ب ؟ال أوصحيح وأنه و احتياط أو تقليد أالعامي بال اجتهاد البحث عن حال عمل تقدم 

    .اًللصحه معاين ثالث
  :بدعوى أن مدار الصحة وعدمها، على هذين العنواننيفرق البعض بينهما يف مبحث الصحة فيدور حول عنوانني بحث اليوم مما أ

  التفريق يف الصحة بني العبادي والتوصلي
فتكفي  كحيازة املباحات للتملك التوصليبني وبأنه وإن طابق الواقع، باطل  والصيام  كالصالة نه قد فرق البعض بني العباديإ :ولالعنوان األ

ن إما الصغرى فأو ،هذه كربىصحيحاً، العمل ال يكون ن العبادة يشترط يف صحتها قصد القربة وبدوا أووجه الفرق  ،١املطابقة للواقع
و املأمور به أبوب للموىل و احملأ عين االتيان بالعمل املطلوب للموىلين قصد القربة أل ؛العامي بال تقليد وال احتياط غري قادر على قصد القربة

  إليه؟ به للموىل حىت يتقربأو حمبوب ن العمل مطلوب أن يعلم أين له أمن  ٢احملتاط أواملقلد  أو وغري اتهد ،ليهإ املوىل تقرباً من قبل
  . احتياط أوتقليد  أوبال اجتهاد  لو طابق الواقع وإن كان قصد القربة فهو صحيح هما التوصلي فال يشترط فيأو

  مناقشة التفريق
  .بوجوه )من غري الثالثةيف العبادة، القربة قصد عدم متشي ( ذ ميكن التخلص من هذا احملذورإ ،لكن هذا التفريق ال اطالق له

قصدها يتمشى منه فيت به بقصد القربة أن يأ هميكنهاد أو تقليد، فإنه من غري اجتذا احتمل مطلوبيته إف ،املطلوبيةمنها االتيان بالعمل برجاء  )١
  .بال حمذور

  .متومهاً حجيته ،كالقياس ،غريها من الطرقل السالك )القاصر(من  ،حد الثالثةبدون أن متشي قصد القربة امكإمنها  )٢
حني أو القياس مثالً؛ فإنه لو كان  الظن الشخصياتبع د القربة لو يتأتى منه قص ، فإنه املقصر الغافل حني العمل إمكان متشيه أيضاً من منها )٣

  .قصد القربة ، أمكنهنه طريق غري شرعيأ عن غافالً العمل
 ، فههنا هو موطن التفريقفال يتمشى منه قصد القربة ،ت بالعمل برجاء املطلوبيةأومل ي اًنعم لو كان ملتفت ،ذن هذا التفريق ليس على اطالقهإ

  .ي والتوصليبني العباد
ي أه قصد القربة بيف صورة واحدة وهي ما لو طابق عمله الواقع ومتشى من ٣ولباملعىن األ ن العمل العبادي يكون صحيحاًأ -أالكالم  ةصالخو

  .حناءحنو من األ
  .د حني العملرأي اتهطابقة لاملمطابقة الواقع باملعىن املتقدم و مها يف موردين ٤باملعىن الثاين صحيحاً ويكون العمل العبادي -ب

                                                             
ً ) الحیازة(بمعنى أن یكون ما قام بھ مصداق  ١  .ثبوتا

  .الذي یأتي بالعمل برجاء مطلوبیتھ ٢

  .وھو مطابقة المأتي بھ للمأمور بھ ٣

  .وھو المعذریة ٤
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واملطابقة لرأي اتهد حني  مع إحرازها ولو باالحتياط وهي املطابقة للواقع يف ثالث موارد ١باملعىن الثالث صحيحاً ويكون العمل العبادي - ج
  .ولهذا خالصة الكالم يف العنوان األ بشرط االستناد فيهما إليه، املطابقة لرأي اتهد احلايلالعمل و

  
  التفريق بني القاصر واملقصر

  .لكن املقصر عمله غري صحيح فيما لو مل يطابق ،ن القاصر عمله صحيحإقيل : العنوان الثاين
ن أل ،مقصراً أوكان  نه ال خيتلف احلال قاصراًإول للصحة فما املعىن األعليها سوف ختتلف النتيجة، أولكن البد من مالحظة معاين الصحة و

  .غري مرن بالقصور أو التقصري وهو ، انتزاعيمر تكويينأاملطابقة 
بني العبادي والتوصلي من حيث القاصر واملقصر ففي العباديات يكون  وعدم استحقاق العقاب فهنا قد يفرق )ريةاملعذ(ما املعىن الثاين للصحة أ

املولوي يف مر ال جمرى للمعذرية لعدم األف التوصليات ما يفأ ،٣اًذا كان مقصرإوغري معذور  ٢ذا كان قاصراًإ للواقع، مع عدم املطابقة اًمعذور
  .اًمقصر أو اًقاصرعن استحقاقه العقاب من غري فرق بني كونه حىت يقع البحث  ٤التوصليات

  ٥.نعم غاية األمر عدم ترتب األثر وال فرق فيه أيضاً بني القاصر واملقصر
إذا طابق عمله رأي اتهد احلايل، بل إذا استند  ت هو االجزاء وعدم االعادة والقضاءفالصحيح يف العباديا )االجزاء( ما املعىن الثالث للصحةأ

فاحليازة  ثرا كان منشأ لألمبيف التوصليات اللهم إال لو فسر  ،٦ما يف التوصليات فال مورد لالجزاء وعدمهأ ،إىل رأي السابق حني العمل
ويف  ،يف العباديات تفسر الصحة باالجزاءهو أنه املعىن الثالث حسب ذن الفرق إ ،ثرتكون منشأ لأل) ع الصناعيئباحلمل الشا( ةحالصحي

  .ثر وترتبهالتوصليات تفسر الصحة مبنشأية األ
  .دمةااملسائل القيف  املستقبل كثر يفأيأيت تفصيل لعله و ،وىلهذا امجال الكالم يف عناوين البحوث يف املسألة األ

 .آله الطيبني الطاهرينوصلى اهللا على حممد و ،ن شاء اهللا تعاىلإثانية الكالم يف املسألة ال وسننتقل إىل

                                                             
  .وھو االجزاء ١

 .ئط حین العملباستناده إلى رأي الفقیھ الجامع للشرا ٢

 .كما لو استند إلى المجتھد غیر الجامع للشرائط، من غیر استقصاء البحث عن حالھ ٣

ً ) المعذریة(أنھ ینبغي التفریق في : إال لو وقعت في طریق الواجبات والحاصل ٤ ً  -بین الواجب مطلقا ً أو غیریا وغیره ھذا إن قلنا باسحتقاق العقوبة على  -نفسیا
  .فتأملمخالفة الغیري، 

ً، سواء أ كان طالقھ من غیر شھود، عن قصور في معرفة الحكم أو معرفة وجود الشاھدین ال ٥ ً واقعا عادلین، أو عن فلو طلق من غیر شھود، كان الطالق باطال
 .تقصیر

  .بمعنى لزوم االعادة والقضاء ٦


