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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()043

واألعمي في األسباب أو في المسببات؟
هل النزاع الصحيحي
ّ

ثممم ان مصببا النببا بببني البببائلني بمببون املعببامالح موضببوعة للصب ين أو األعببم ،هبمببن أن يمببون يف أسبببا ا
كم ببا هبم ببن أن يم ببون يف مس ببببا ا ،وذل ببا يف ا مل ببة ت ببابن لالخب ب الك يف ان ألفاله ببا ك ببالبين والص ببلن وا ب ببة
وكالطالق والع ق) موضوعة للسبا واملعىن املصدري أو للمسبا واملعىن االسم مصدري.
محتمالت ما وضع له لفظ البيع وسائر العقود
توضي ه :ان احمل مالح يف البين هي أربن:
وضعه للمعنى المصدري

 -1أن يمببون موضببوعام للمعببىن املصببدري أي لقببباب والببببول الببدالني علببى ّبب امللببا ،كمببا عر ببه  )1بببه يف
املسببالا ،أو ااببباب امل عب با بببالببول ،علببى قببول ّبلببه يف املماسببا ،أو اّشبباا البيببن كمببا ذكببر بع ب آخببر،
وعليه يمون النبا يف أن البين موضو خلصوص ااباب والببول الص ي ني أو يشم البين للفاسد منهما كمبا
لببو قببال ببعب بفب ن الببباا أو بئ ب بدبببدال العببني بببة – كمببا يصببنن بعب
بلفظ قبل أو مطلبام على اخلالك يف ص ة الثاين ،أو بببد املواالة.

الفببر  ،أو قببدم الببببول علببى ااببباب

وضعه للمعنى االسم مصدري باحتماالته الثالثة

 -2أن يمون موضوعام للمعىن االسم املصدري ،وهو احلاص مبن املصبدر ّظبل اللسب بلبم اللبني احلاصب
مببن االس سببال االس سببال مصببدر وهببو الفعب امل ببدر  ،واحلاصب منببه هببو الطهببارة اخلاصببة هببو اسببم املصببدر وهببو
اللس ) .)2
واملعىن االسم مصدري حي م يه ثالث اح ماالح:
النقل الخاص
أ -ان يمببون هببو النبب اخلبباص أو ب ب ال مليببا بشببرك تعببببه بال ملببا ،وال مليببا هببو احلاصب مببن املصببدر
 )1أي البين.
 )2وقد صلنا المالم يف الفوارق بني املصدر واسم املصدر يف بع

الب وث الساببة راجن.
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وهو البين ،البين موضو ذا النب املخصوص وال مليا اخلاص ،وهذا هو ما اخ اره الشبي يف املماسبا قبال:
واحلاص  :أن البين الذي بعلوّه من العبود يبراد ببه النبب عبىن اسبم املصبدر مبن اع ببار نبببه يف ّظبر الشبار ،
امل وقف على نبق ااباب والببول) .)1
االنتقال الخاص
ب -االّ بببال ،وهببو اّفعببال عببن النبب ببان النبب عب واالّ بببال اّفعببال ،وقببد تببوهم مببن اع ا ببا واحببدام ذاتبام
خم لفبني اع بببارام واّببه لببو ّسببا للفاعب لمببان ّببالم أو كسبرام أو للبابب لمببان اّ ببباالم أو اّمسببارام إذ قببد أجبنببا عنببه
ساببام بوجوه ،منها :بداهة علية الفع والمسر لالّفعال واالّمسار ولذا يبال كسرته اّمسبر وال يعمب يببال
اّمسر مسرته!
ببالبين – علببى هببذا – يعببا االّ بببال اخلبباص بالسبببا اخلبباص ،الص ب ي ي يببرا ان االّ بببال الص ب ين هببو
البين واألعمي يرا ان االّ بال املخصوص ص ي ام كان أم اسدام هو بين.
لمن هذا املعىن ر له الشي إذ قال :وأما البين عىن األثر وهو االّ بال ،لم يوجد يف الللة وال يف العبرك،
)2
وإّنا وقن يف تعريف مجاعة تبعام للمبسوك .وقد يوجه)...
الملكية

 امللمية اخلاصة احلاصلة بالسبا اخلاص ،وهو سل االّ بال املخصوص اّه سببها .دبر هذا .)3عمي ال يتصور بناء على الوضع للمسببات
اآلخوند :نزاع
الصحيحي واأل ّ
ّ

وقببد ذهببا ادخوّببد وتبعببه مجببن إىل ان ّ ببا الصب ي ي واالعمببي إّنببا ي صببور يف ألفبباا املعببامالح بنبباا علببى
)4
وضعها للمصدر وااباب والببول اهنا إما ص ي ة أو اسدة ثبوتام يجري المالم يف الوضن واّبه وضبن بذا
أو ذاك  – )5ولمنببه – حسببا ادخوّببد – ال ي صببور الن ببا الص ب ي ي واألعمببي يف ألفالهببا بنبباا علببى وضببعها
السببم املصببدر أي النبب أو االّ بببال أو امللميببة وذلببا ألن أمرهببا ثبوتبام دائببر بببني الوجببود والعببدم ولببي للموجببود
منها ردان ص ين و اسد كي يب ث يف عامل الوضن عن ان الوضن كان للص ين منها أو األعم.
 )1الشي مرتلى االّصاري ،املماسا ،ك تراث الشي األعظم 3 ،ص.11
 )2املصدر ّفسه 3 :ص.11
 )3وقد صلنا المالم عن األقوال يف البين) يف أوائ ك اب البين وقد زادح على عشرة راجن.
 )4الص ين.
 )5األعم.
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قال يف المفاية :ببي امور :األول :إن أسامي املعامالح ،إن كاّ موضوعة للمسببباح بال لبال للنببا يف
كوهنا موضبوعة للصب ي ة أو لمعبم ،لعبدم إتصبا ها مبا ،كمبا ال فبى ،بب ببالوجود تبارمة وبالعبدم أخبرا ،وأمبا
إن كاّ ب موضببوعة لمس ببباب ،للن ببا ي ببه لببال ،لمن ببه ال يبعببد دع ببوا كوهنببا موض ببوعة للص ب ي ة أيل بام ،وأن

املوضو له هو العبد املؤثر ألثر كذا شرعام وعر ام) .)1
واحلاص ب  :ان املعببىن االسببم املصببدري كالنب ب واالّ بببال وامللميببة احلاصببلة بببه ،ال معببىن لوصببفه بالص ب ين أو
الفاسد وذلا ألّه إما موجود وإما معدوم دن وجد وجد تامام وإال ال.
وعللببه السببيد الوالببد يف الوصببول ببان املعببىن االسببم مصببدري بسببيل لببذلا ببان أمببره دائببر بببني الوجببود والعبدم،
قال :وذلا لعدم اتصا ها) أي اتصاك املعامالح ما) أي بالص ة والفساد كما ال فبى) اذ أن الصب ة
عبارة عن متامية الشيا حبيبث يتتبا عليبه االثبر املطلبوب منبه ،والفسباد عببارة عبن عبدم ال ماميبة حبيبث ال يتتبا
عليه االثر املطلوب ،وهذا اّنا ي صور يما كان الشيا مركبا واما اذا كبان بسبيطا وجبوده وصب ه مسباوقان ،بال
هبمببن يببه الوجببود دون الصب ة حببه يطبرأ عليببه الفسبباد ،مببثال يعبب يف الصببالة الصب ة ،باع بببار اج مببا االجبباا
والشبرائل والفسبباد باع بببار وجببود بعب االج بباا وعببدم وجببود بعب مببثال ،امببا كببون الشببيا لبيببد ببال ي صببور يببه
الفسبباد أصببال اذ الشببيا امببا ملببا لبيببد أم ال .واحلاصب  :ان الشببيا لببو كببان بسببيطا ال ي صببف بالصب ة والفسبباد
ب ) ي صف بالوجود تارة) ان كان سببه موجودا وبالعدم أخرا) ان كان سببه مفبودا) .)2
توجيه صحة الوصف بالصحة والفساد في البسيط االسم مصدري
لم ببن املسب ب ظهر ع ببدم متامي ببة ذل ببا وان املع بباين االس ببم مص ببدرية وإن كاّب ب بس ببيطة اهن ببا ت ص ببف بالصب ب ة
والفساد ،وذلا لوجهني األول :ما ذكره السيد الوالد والشي الوحيد والثاين ما خطر بالبال الباصر:
 -3الوصف بهما إضافي

اممما الوجممه األول :هببو مبببا علببى تسببليم عببدم اتصبباك األمببر البسببيل بالصب ة والفسبباد يف حببد ذاتببه ،لمببن
بري ختريج وصفه ما بنسبب ه إىل اللبل وإضبا ه لبه وقياسبه ببه ،أي اّبه يف حبد ذاتبه إمبا موجبود أو معبدوم لمنبه
إن ّسا إىل جهة أخرا ان املوجود لدا ا هة األوىل إمبا صب ين عنبد ا هبة الثاّيبة أو اسبد عنبدها الصب ة
والفاسد على هذا ال وجيه إضا يان.
قال السبيد الوالبد :حيبث ان املعاملبة حباجبة إىل االع ببار مبن امل عباملني وال بمظهر ،واع ببار الشبار يف املعاملبة
 )1ادخوّد الشي حممد كالم اخلراساين ،كفاية األصول ،مؤسسة آل البي عليهم السالم احياا التاث ب قم 1 ،ص.33-32
 )2السيد حممد احلسيا الشلازي ،الوصول إىل كفاية األصول ،الناشر :دار احلممة 1 ،ص.163
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الشببرعية والعبببالا يف املعاملببة العبالئيببة – لوضببون ان بينهمببا عموم بام مببن وجببه – نبببول :السبببا الص ب ين هببو
الذي اع اه الشار  ،مثالم ،بعبد اع ببار امل عباملني لبه ،والفاسبد هبو البذي مل يع باه الشبار  ،ومثب ذلبا إذا لبوحظ
ما اع اه امل عامالن بالنسبة إىل قبول وعدم قبول العبالا له) .)1

وقببال الشببي الوحيببد :و يببه :إن كببان امل براد مببن املسبببا االع بببار الشببرعي ،صببن مببا قي ب مببن أّببه ال معببىن
ل وصيف املع ا الشبرعي بالصب ة والفسباد ،لبدوران أمبره ببني الوجبود والعبدم ،عبىن أن الشبار إمبا أن يع با أو ال

يع ا ،وال يصن أن يصدر منه اع ببار موصبوك بعبدم  )2الصب ة والفسباد ،وإن كبان املبراد مبن املسببا مبا حصب
بااّشبباا الصببادر يف اع بببار امل عاقببدين أو يف اع بببار العببرك ،جبباز تبسببيمه إىل الص ب ين والفاسببد ،مببا كببان منببه
)4
ين وإال يعد اسدام)  .)3أم
مندرجام ن االع بار الشرعي ص ٌ
 -0الوصف بهما حقيقي بلحاظ تفسير الصحة

أممما الوجممه الثمماني :هببو مببا ّببذها إليببه وهببو رتب بةم مبببدم علببى الوجببه األول اّببه يفيببد متاميببة وصببف البسببيل

بالصب ب ة والفس بباد يف ح ببد ذات ببه ال مبيسب بام إىل س ببله ،وه ببو مب ببا عل ببى تفس ببل الصب ب ة والفس بباد اّ ببه إن س ببرح
باس ب جما املركببا لمج بباا والش برائل وعدمببه ،مل هبمببن قه برام وصببف البسببيل مببا إذ ال أج بباا لببه كببي ي صببف
باالسب جما تبارة وبعدمبه أخبرا بال يوصبف مبا مببن بباب السبالبة باّ فباا املوضبو  ،لمبن هبذا ال فسبل للصب ة
والفسبباد تفسببل ببباألخس وقببد سبببق ان ببا سبببن معبباين ،وعلببى بعلببها يب ببا صب ة وصببف البسببيل يف حببد ذاتببه
بالص ة والفساد ،وسيأيت بدذن اهلل تعاىل اّ ظر.

وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

اض ٍع ،اواال اك ارام إِاال بِتام ْق اوى ،اواال
ب لِ ُق ار ِش ٍّي اواال لِ اع اربِ ٍّي إِاال بِتام او ُ
سا
قال اامام زين العابدين عليه السالم :اال اح ا
ِ
ادَا إِاال بِالتام اف هق ِه
اع ام ال إِاال بِالنميا ِة اواال عبا ا
أ ااال وإِ ان أابمغاض الن ِ ِ ا ِ
ِ ِ
سن ِاة إِ ام ٍام اواال يام ْقتا ِدي بِأا ْع امالِ ِه))
ا ْ ا
ااس إلاى الله ام ْن يام ْقتادي ب ُ
المايف 1 :ص.231

 )1السيد حممد احلسيا الشلازي ،موسوعة الفبه ،البين ،ص.44
 )2الظاهر ان كلمة عدم) إضا ة زائدة.
 )3الشي حممد رضا االّصاري البمي ،العبد النليد ،الناشر :دار ال فسل1421 ،هب 2001 -م،
 )4ولعله يأيت وجهه.
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