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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(444) 

 وصف المسببات بالصحة والفساد
يوصف بالضععيف والنعاقو ومعا أ عبه لملنعه م يوضعمن وصعفه بالصعاة والفسعاد  مثاًل، كامللك  ،بى ان املسب  ان ما مضى كان دليالً علثم 

رداً علعى القعا الثعان معن كالمعه معن  فما مضى وإن كان رداً على اآلخوند يف قوله ان أمر املسببات دائر بني الوجود والعدم فقط، لملنه ال يعوم  
 غاية ما اثبوناه اهنا توصف بالملمال والنقو ونظائرها، فنقول:اهنا ال توصف بالصاة والفساد، إذ 

احلسععن والقععبط فقععط  أال أو بع  ان املسععبب قععد يوصعف بالصععاة والفسععاد أيضعاً ال بععالنقو والملمععال أو العنقو والومععام أو القععوة والضععف 
ال قضعععاح صعععايط وقضعععاح با ععع   ولعععي  تعععرن ان القضعععاوة  عناهعععا االسعععم مصعععدرحل وهعععي الفصععع  يف احلملومعععة توصعععف بالصعععاة والعععبطالن فيقععع

عالوصف للسبب إذ ال يراد ان إنقاحه للصعيةة هعو البا ع  بع  يعراد ان م   أه هعو البا ع ، علعى ان بطعالن الععم نق أ قعد ينقعأ معن بطعالن ا نقعاح نق 
 .خا ئة فاسدة أو كان غري مسوجمع للقرائط فيقال قضاح با   لبطالن إنقائه كما لو انقأ بصيةة  

 األععععم معععن العقعععود وا يقاععععاتا فانعععه يصعععط وصعععف البيعععع االسعععم  الععععاموامعععا يف املععععامالت بعععاملع   ا1 ملععععامالتا بعععاملع  األععععمفهعععيفا يف  ا
بالصاة والفساد، بلااظ كونعه ذا أثعر وعدمعه فانعه كمعا صعط وصعف السعبب ظمعا بلاعاظ كونعه ذا أثعر أو ال كعيفلك  ، كالومليك مثاًل،مصدرحل
أحل أثععر  وانععه  انععه ال أثععر لععه فانععه معلععول ولععي  علععة ثععر فصععايط وإال ففاسععد، ولععع  منقععأ وهععم عععدم وصععفه ظمععا  ي ععإذا كععان ذا أ فانععه املسععبب
ا يوصعف معوبلااظه ه  د  ب لإلنقاح ولي  سبباً ألمر آخر، لملنه وهم با   إذ املسبب أيضاً قد يملعون ذا أثعر وقعد يملعون فاق عاملسب   فانه للومليك

 بالصاة والبطالن.
ال  ذكرناه متليك املةصوب وغري املقدور عليه، كما سبا، فانه بناح على صاة بيعه فانعه متليعك فاسعد أو با ع   عع  ععد  األثعر ويقهد ملا

بعال أثعر حيع  كعان لملنه  ،يصط نقله على هيفا الرأحلكما إذ انه م خيرج عن امللك بالةصب   امتليك ، فهو  ع  عدم حتققه أو عدم مقروعيوه
 ملعظم األثر فهو فاسد أو با   أو غررحل أو ضررحل أو ناقو. فوأم  اً فاقدكان أو  

 المسبب كالسبب، فيوصفان بالصحة والفساد مسامحة   -1
الوفصي  امليفكور إذ كما ال يوصف املسبب إال بعالوجود والععدم كعيفلك فهو ما ذكره السيد الوالد بقوله:  وميملن منع : (4)اما الوجه الثالث

للقرائط لي  بسبب، وإذا فرض ان صورة السبب تسعمى سعبباً معن بعاب املقعاظة وإن م تملعن سعبباً، ميملعن فعرض مثع  السبب فان غري اجلامع 
 .ا3 ذلك يف املسببا

يصعط وصعف املسعبب  كعيفلك  وبعبارة أخرن: ان و زان املسبب هو و زان السبب متاماً فملما يصعط وصعف السعبب بالصعاة والفسعاد مسعاحمةً 
 صف املسبب بالصاة والفساد حقيقة ال يصط وصف السبب كيفلك.ظما كيفلك، وكما ال يصط و 

فمللما صط يف أحدمها صط يف اآلخر فإن أريد بالسعبب السعبب احلقيقعي، أحل معا هعو  ة واملسببية من األمور املوضايفةوتوضياه: ان السببي
فعإذا مجعع  ا4 با ع  أو فاسعد فعان السعببية أمعر بسعيطسبب ثبوتاً وباحلم  القائع الصناعي فأمره دائر بني الوجود والعدم وال يعقع  وجعود سعبب 

امعععا موجعععود أو مععععدوم، وإن أريعععد بالسعععبب السعععبب  كافعععة أبعععواب الععععدم كعععان سعععبباً وإال فعععال، فهعععو كاملسعععبب  وسعععد   والقعععرائط  السعععبب  األجععع اح  
                                                           

 القام  لألحملام، كما هو إحدن إ القات  املعامالتا. ا1 
 اققة يف كالم اآلخوند اليفحل ادعى ان املسب بات ال توصف إال بالوجود والعدم.للمن ا2 
 .44-43ص 5السيد حممد احلسيين القريازحل، الفقه/ البيع، ج ا3 
 على مب  اآلخوند، على األق . ا4 
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ا األخعري يوصعف بالصعاة والفسعاد فنقعول وإن م يملعن سعبباً وان هعيفما هعو  عبيه بالسعبب و  اظة أحل األعم مما هو سبب حقيقيباملقاكلة واملق
 .فمليفلك املسبب متاماً 

قعد لعوحيف يف السعبب األععم إذ   واحلاص : ان الوفريا بينهعا بوصعف السعبب بالصعاة والعبطالن وععدم وصعف املسعبب ظمعا، كيع   مليعالني
 فودبر. ،لوحيف يف املسبب احلقيقي منهبينما منه  من اجملازحل
 ضا  المسببات قد تكون مركبة أي -4

فهو دعون ععدم متاميعة أصع  مبع  معدعى اآلخونعد معن ان املسعبب ال يوصعف بالصعاة والفسعاد لملونعه بسعيطاً والبسعيط اما الوجه الرابع: 
دععون بسعا ة املسعببات كامللمليعة واملصعاحلة إ عال  أمره دائر بني الوجود والعدم  أحل بنعاح علعى تفسعري كالمعه ظعيفا الوجعها  وذلعك لععدم صعاة 

األمعععور  وذلععك ألن امللمليعععة مععن  والقضععاوة وإن بععدت وجيهعععة ظععاهراً، بععع  الصععايط: اهنعععا قععد تملعععون بسععيطة وقعععد تملععون مركبعععة كاألسععباب متامعععاً 
 تفعإن كعان املضعا  إليعه بسعيطاً كانعب املضعا  إليعه بهعا تابععان لبسعا ة وترك عاحلقعائا االعوباريعة ذات ا ضعافة فبسعا وها وترك   ا ضافية أحل معن

 .يوه بسيطة وإال كانت مركبةململ
يسواي  غري ذلك إذ ال يعق  ان يملون املضا  إليه مركباً واملضا  بسعيطاً  أال تعرن املضعا  احلقيقعي كالفوقيعة واملقعهورحل   : انهب  نقول

وفوقيعة السعقف مركبعة  األرض الع  هعي حتوعه،فو  جلع ح معن و همركباً إذ ك  ج ح من السقف  ما حتوهب إذا كان ك  مر   ،كالسقف اليفحل هو فو 
لعألرضا  السعقففوقيعة  و اأج اح ما هو فو  وبعدد أج اح معا هعو حتعت فملع  فوقيعة تقابلهعا حتويعة فقولنعا  السعقف فعو من فوقيات كثرية بعدد 
 احناليل ولي  بسيطاً.

 ،ر مركبععة مععن أموععار وأجعع اح كثععرية فهععي يف الواقععع مركبععة مععن ململيععاتوكععيفلك املقععام فععان ململيععة ا نسععان للععدار ليسععت بسععيطة مادامععت الععدا
، إن ململيعات اً فيناع  النقع  إن نقعوالت بععدد احنعالل امللمليعة الواحعدة ظعاهر  ،نقع  اعاانعه أحل  ،امللملية ال غري هوكيفلك الومليك فانه موعلا ظيف

ض الصعفقةا فعان معا ال ميلعك مععاً يف صعفقة واحعدة  وهعو مصعب  خيعار تعبع  لو بعاع معا ميلعك و أو ويظهر ذلك فيما لو باع املقاع بينه وبني غريه 
  املقعع حل وم يأخععيف با يععار صععط متليععك مععا ميلععك وبطعع  مععا ال ب ععفععإذا ق   ،إن متليععك مععا ميلملععه ومتليععك مععا ال ميلملععهالواحععد ظععاهراً يناعع   الومليععك 

 فودبر جيداً. ا1 كما ان امللملية مركبة ب كب الومليك أو العمل  واملنقولميلك إال إذا أجازه املالك فالومليك مركب ب كب اململوك 
 مناقشة أخرى مع اآلخوند

و ا سبا ظهر وجعه آخعر لإل عملال علعى اآلخونعد يف قولعه:  بقعي ا معور: األول: إن أسعامي املععامالت، إن كانعت موضعوعة للمسعببات فعال 
إمنعا هعو إذ الملعالم  ا2 فها ظمعا، كمعا ال خيفعى، بع  بعالوجود تعارًة وبالععدم أ خعرناجمال للن اع يف كوهنا موضوعة للصاياة أو لألعم، لععدم إتصعا

م جنعد  اسعوناداً إن انعهعن الوقوع وعن الوضع وان امساح املعامالت موضعوعة للصعايط والفاسعد، فلعه ان يقعول باهنعا موضعوعة للصعايط خاصعة 
  باالسواالة العقلية الظعاهرة معن تفسعري وجعه قولعه  لععدم عل  ولملن لي  له ان ي   بالبطالن أو الفساد مثاًل، ،كامللك والومليك  ،وصف املسببات

اتصافها ظماا باهنا بسائط والبسائط ال يعقع  فيهعا الوصعف بالصعاة والفسعاد بع  بعالوجود والععدم فقعط، فاعس لعو فعرض تسعليمنا ععدم وصعف 
ملععا أمملععن  يضعععواذلععك ولععي  لعععدم ا مملععان واهنععم حععس لععو أرادوا ان  اوضعععو املسععببات بالصععاة والفسععاد فإمنععا هععو لعععدم الوضععع مععع إمملانععه لععو 

أو فقععط لفععيف املعاملععة للصععايط منهمععا  جيععرحل الباعع  يف اهنععم هعع  وضعععواللمسععبب كععي  ا3 فاسععدو بععدعون انععه ال يعقعع  ثبوتععاً وجععود صععايط 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين          لألعم. فودبر جيداً.
ُمُل وَ   : عليه السالمقال أبو عبد اهلل  ِل َيكإ ُظ َوالإِعلإُم َوبِالإَعقإ ُم َوالإِحفإ ُل ِمنإُه الإِفطإَنُة َوالإَفهإ ُل َوالإَعقإ نإَساِن الإَعقإ ُهَو َدلِيُلُه َوُمبإِصُرُه ِدَعاَمُة اْلإِ

َتاُح َأمإرِهِ   .25ص 1الملايف: ج ااَوِمفإ
                                                           

 أحل يف صورتني. ا1 
 .33لسالم  حياح ال اث ع قم، صاآلخوند القيخ حممد كاظم ا راسان، كفاية األصول، مؤسسة آل البيت عليهم ا ا2 
 أو با  . ا3 


