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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 األبدية على

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(41) 
 جه مبنائية بو الجواب عن إشكال المسببي  

األصل والدليل السبيب على األصل والدليل املسبيب بإشككال مبنكائي وهكو ال  لك   وحكومةعن إشكال املسببية والسببية ولنا ان نجيب
 يشمل مثل املقام. والال إطالق له 
ال جيكر  فيمكا   فانكه لكنكه ال إطكالقوال ككال علكى مقى كى القاعكدة   الش  السبيب علكى األصكل املسكبيبال حكومة األصل يف توضيحه:

، وبعبككارة حينئككذ   فاسككد ال يككره معككه العقككالب أو مككن بيككده االعىبككار صككسة إجككراب األصككل السككبيب ذا تككال  ؤه يف السككبيب ونفيككه يف املسككببيار جككاكككال 
ره وحكمكه يف السكبب ، تغيري من بيكده االعىبكار اعىبكااحلاصلة يف صورة اجراب األصول السببيةأخره: قد يوجب حلاظ املعلول واألثر والنىائج 

 وعدم إجرائه األصل فيه.
للكدليل علككى مكا هككو يف رتبكة السككبب مفككو أ  (1)ال األحكككام تابعكة ملصككاا ومفاسكد يف املىعلقككاأ فكإ ا رأه املككوحل ال جعلكه احل يككةبرهانـه:

ة املعلكول هكو احل كة، و لك  كمكا يف ال ال جيعله ح ة الزم االتبكا  بكل جيعكل الكدليل علكى مكا هكو يف رتبك –بل عليه  –لغرضه الواقعي فال له 
 اجخكر املقام فكال جعلكه ح يكة رأ  هكذا الفقيكه علكى عكدم وجكوب هكذا احكيب وجعكل ح يكة رأ  الفقيكه اجخكر علكى عكدم وجكوب  لك  احكيب

ل رأه ال  لك  مسىندمها، فلكه بكل عليكه ا الفقيهني يره بطالهنا وال اخىلف حيث يراه الشار  مسىليماً للسكم بصسة الصالة، رغم ال كال
ومكا ال يعىك  رأيهمكا يف احكيب  ال –املصكلسة املليمكة  ،أ  بالفاقكد لل كيئني ،يسىوجب تفويت مكا هكو مقكوم ثبوتكاً للصكالة فكال  كرز بكه (2)غالباً 

خاصككة هككو  في عككل املككوحل رأيهمككا يف املسككبب بطالنككهفككإ ا رأه الفقيهككال واحل ككج عليككه ينىقككل األمككر إحل املسككبب فالسككبب ح ككة  هككو يف مرتبككة
 احل ة.

 زان المركبات الحقيقيةزان المركبات االعتبارية و  و  
مكه بىسكعة أجكياب  ول العاشكر ورأه الطبيكب  ل  أكثكر الالحظكة املركبكاأ احلقيقيكة كالكدواب مكثالً فكإل الطبيكب األول لكو رأه تقو   ويتضح

لل ككيب الىاسككي والعاشككر معككاً مىككذرعاً بقككول الطبيككب األول يف بالفاقككد واله املككري  ملككاجخككر تقو مككه بالعشككرة إال الىاسككي فانككه لككيأ للعبككد ال يكك   
عدم جيئيكة العاشكر وبقكول الثكاد بعكدم جيئيكة الىاسكي، بكل يذمكه املكوحل والعقكالب حيكث يكرول ال ككال الطبيبكني يقكول ال هكذا الكدواب مكن حيكث 

اهنكا حاكمكة علكى   بانكه اسكىند إحل احل كج احاريكة يف السكبب و وليأ لكه ال يىكذر  ،اجملمو  غري نافي وال للمرض بدافي وال اخىلف مسىندامها
 احل ة احلاكمة يف املسبب!

ه بيكككد مكككن بيكككده االعىبكككار وحيكككث ال األحككككام تابعكككة ملصكككاا ومفاسكككد يف أمكككر   أ  ح يكككة الكككرأيني مكككثالً اعىبكككار   –ال احل يكككة  والحاصـــ :
سة الواقكي، السكبب، ملصكل لك ( جعكل احل يكة ملكا هكو يف رتبكة  (3)لكو احىمكلاملىعلقاأ فإ ا رأ  غالبية تفويت )أو حك  كثكرة تفويكت أو حك  

 وإجياب إتبا  احل ج احارية يف املسبب فقط.وجب عليه رفي اليد عنها 
ال احل ككج يف السككبب ال املككوحل الكاشككفية فكككذل  إ ا رأه العنى وامككا بنككاب علككى كوهنككا ،االتبككا  لككيومعلككى كككول احل يككة العكك   هــ ا بنــا 

                                                           

 .الع  ليوم االتبا  والع  املعذرية لده اخلط  (1)
 أو كثرياً ما. (2)
 وهذا يف املوايل العرفية فقط. (3)
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 اسىليامها العلم اإلمجايل باخلالف وال كال يف رتبة املسبب. عندن الواقي غالباً تكشف ع
عمككال احل ككج يف األسككباب واملسككبباأ تقى ككي مككا  كككر وال اقى ككت النظككرة الى ييئيككة إال النظككرة الشككمولية جملمككو  نككاتج  وبعبــارأ رىــر :

 احل ج يف األسباب فقط.األصول و ما  كره املشهور من إجراب )لِصرف السبب واملسبب  ول الناتج النهائي هلما( 
السكببية للعلكم األصكول  خمالفكةككذل  يوجكب لألصكول املسكببي ة،  كما يوجب تعارض األصكول السكببية تسكاقطها والرجكو    وبعبارأ رىر :
 يف مرحلة األثر واملسبباأ سقوطها عن احل ية. (1)اإلمجايل باخلالف

املككوحل ح يككة األصككول السككببية وال فوتككت كثككرياً مككا مصككلسة   شككر  سة أخككره كمصككلسة الىسككهيل فككيمكن ال ي  ، قككد يككياحم  لكك  الصككلنعــم
ذكى فطكاهر الواقي، و ل  هو ما نعلل به صسة الىمس  ب مثال اسىصساب الطهارة واحلرمة يف اللسم املشكوك مي العلم إمجكاالً بانكه امكا مك

 غىنم. فىدبر جيداً وا(2)حالل أو ميىة فن أ حرام
 عدم الدلي  في عالم اإلثبات على حجية الرريين في االرتباطيين

، فال بد من مالحظة األ لة يف عامل اإلثباأ واهنا تكدل علكى إجكراب األصكول واحل كج (3)انه حيث أمكن يف عامل الثبوأ كال األمرين ثم
 السببية مطلقاً أوال.

يف  ككال الفقيهكنياألصكول السكببية )واملقصكو  هكا هنكا ح يكة رأ   احل كج و ئها حب يكة ويف املقام )احلقائق االرتباطية( فال الظاهر عدم وفا
 الالزم منه صسة صالة تارك احيئني( فال يصح الىبعي  يف الىقليد يف االرتباطيني. ،عدم كول هذا جيباً و اك

الق هلكا لىشكمل االرتبكاطيني فيقىصكر فيهكا علكى القكدر ال إطك -كبنكاب العقكالب والسكرية  -واألوحل  ،بيال  ل : ال األ لة اما ل بي ة أو لفظية
 ا معاً.ماملىيقن وهو الىبعي  يف الىقليد يف غري االرتباطيني بل ال سرية على الىبعي  يف االرتباطيني الا يليم منه خمالفىه

...َعنْـي فـََعنْـي يُـ   َفَمـا َردييَـا إ لَْيـ َ وفَاْسأَُلوا َرْهـَ  الـ ْْكر   واما اللفظية كك َؤْديَـان 
فالظكاهر انصكرافها عكن االرتبكاطيني ملكا  كرنكاه مكن  (4)

حيث انه احىمال عقالئي قو  فانه يوجب سلب الوثكوق النكوعي بانعقكا  إ  احىمال  ل   بل يكفي تفويت الىبعي  حينئذ  ملصلسة الواقي
 أو اإلطالق. فىدبر جيداً  (6)على العموم (5)اإلرا ة احدية

 م الظاهرية ال دلي  عليه في االرتباطيينالتفكي  في األحكا
وامككا االسككىدالل بصككسة الىفكيكك  بككني األحكككام الظاهريككة فانككه وإل أمكككن ووقككي إال انككه خككالف األصككل ال يصككار إليككه إال بككدليل والككدليل 

 (7)مفقو  كما سبق
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 أ  اخلالف للواقي، أو للرأيني، أو ح  احىماله احىمااًل معىداً به لده العقالب. (1)
ه يف بع كككها كقاعكككدة العكككدل واأل لكككة األخكككر  وعلكككى أ  فانكككه لكككوال اإلمجكككا  بكككل ككككول مثكككل  لككك  مكككن ضكككرورياأ الفقكككه يف أمثكككال هكككذه املسككك لة والنككككا  واالقكككرار ونظائرهكككا (2)

 فية بشدة فالحظ.ألمكنت املناقشة فيها أي اً، وعلى أ  فانه ال إمجا  يف املقام )الىبعي  يف االرتباطيني وال اسىليم خمالفة الرأيني( بل املس لة خال واإلنصاف
اقكي وال العمكل بكالرأيني )بكجلك احكيئني( مكثالً مفكوأ غالبكاً أو كثكرياً مكا للمصكلسة بلساظ باب الىياحم الذ   ي لنا بكه الككالم، وإال فانكه ال  ككن إ ا لوحظكت مصكلسة الو  (3)

 املليمة.
 .333ص 1اإلسالمية( ج –الكايف: )ط (4)
 بل واالسىعمالية. فىدبر (5)
 أ  عموم األ لة اللفظية الدالة على جواز الىبعي ، للىبعي  يف االرتباطيني. (6)
 كالمها غري تام.إ  الدليل إما ل يب أو لفظي و (7)
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