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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

(647) 
 ةل  ي ع  زئ  النائيني: العلتان تنقلبان باالجتماع إلى ج  

  أن يكوووون موووإل رووون ارموووراا والرضوووا سوووببا  رسووو اال   يووو  لووووال (1 قوووول ا اوووئ النوووائين   وال وووايسبببب  
ارموووراا ألوقعوووه، ولووووال الرضوووا ألوقعوووه أيهوووا   العوووا  لرموووراا  وحيووو  ال  كووون  ووووار  عل  وووني رسووو ال ني علوووى 

أحلوئ  انوه مث  (2 رعلول واحد اليصري مإل واحدة إذا اج معا جوء  السوبو والفعوإل يسوند إليهموا رعوا (
  ةي هذا الصورة بالصورة الرابعة اآل

 مناقشتان
 قد يور  عليه بوجهني  ولكن
 كون العلة تامة أو ناقصةه، ال  صدق عنوان المكر  المدار  -4
ان الفعإل وإن إسند حينئٍذ إليهما مجيعا  إال أن املدار ليس على مون الفعإل رسوندا  ذوذا أو ذا   أواًل:

بوووإل املووودار موووإل املووودار علوووى  ،يق بوووني األول وال وووافووور  أو  اروووا  حووو  ي (3 ناقصوووا  ضوووا( إسووونا ا   لرموووراا أو للر 
ق مشلووه  رالوو  رووا أمرهوووا عليووه( ومووان الطووالق بووا ال ، وإن مووان د  ص وو( عليووه الوو ن أ ْكر ه ببواصوودق عنوووان  

الطووالق ( مل يشوومله حوودي  الرالوو  ومووان أ ْكر ه ببواعنوووان   يصوودقوإن مل  ،ضووع ارمووراا جووء  السووبو األ
  صحيحا  ح  لو الرض مون ارمراا عل ة  ارة، مما لو مان عل ة العلة ر ال  

رووون صووودق ارموووراا وعدروووه إ  عوووامل األسوووباب  وووري صوووحي  إذ مل  عوووإل  البحووو ناوووإل  واحلاصوووإل  ان  
بوووإل إ وووا  ،أو ناقصوووا  موووان موووذا الروايوووة احلكوووم رنو وووا  باألسوووباب وان ارموووراا إن موووان سوووببا   اروووا  موووان موووذا

 هو  ارمراا( نفسه  (4 املوضوع جعلت
                                                           

 وهو ال ال  رن  اريرات اآلرلي  (1 
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 مونه جء  السبو  (3 
 امل علَّئ نفسه وهو  (4 
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ويوضحه ويربهنه  صدق عنوان  ق إل الطبيُو املريض( اليموا إذا أعطواا  وا   ضوارا ، عاملوا  بوه، رو  موون 
% الاط أي مان ال يا إل إال رن أضر  به املورض وأجهودا وأضوع  رناع وه بدرجوة 30الدوا  قا ال  بنسبة 

 كنه يص  ان يسند إليه الا إل ح ما  يكون جء  العلة ال ارة، لإ ا % الانه حينئٍذ 00
بايوت لديوه أسوئلة  بوه لكنوه مل يسولم إذ% 00بنسوبة  عون ارسوالم الواق ن م بوا    صورايي ن قرأومذلك لو 

إ  الوالن ياوال  هوداا عه الأسولم الانوه يصو  أن شوج  وشبهات أو اح اج إ   شجي  الأجاب عنهوا عوامل و 
، مموا لوو انوه لوو لوذلك العوامل% 20و الو  قرأهوا و% للك و00رسوالم ر وم ان اذدايوة رسو ندة بنسوبة ا

% ص  أن يسند اذداية إ  مإل واحد 20ن مإل رنها رؤثرا  يف إسالره بنسبة ماو ر ال   ال  مخس م و 
ان وأ خالا يف الشيوعية ي  نسإه شيطانان ضل  ارسنا  بشرط ال هو اخلطأ، ومذلك لو ا، إذ رنها ال بشرط

  (اآلخر مما ص  أن ياال أضله صدياه الالن  األول(  ه صدياه الالن ر ال  ص  أن ياال أضل  
ي مما يص  إسنا ا إ  اجلء  األخري رون العلوة، ال اوول  ا ه  وبعبارة أخرى  يص  إسنا  الفعإل إ  امل

 حماذا ه للنار  ال أرإل هرق النار زيدا  و اول أح ت  ق  ر  أح
لوول إليهوا مموا صو  إسونا ا إ  ص  إسونا  املع (1 وال أثريإذا مانت العلة  درجيية الوجو   بوجه آخر:

جءئهووا األخووري بووإل وصوو  إسوونا ا إ  أي جووء  روون أجءائهووا بنحووو الالبشوورط، وعلووى أي الوواملال  الصوودق 
 العريف وإن نوقش يف الوجه الفلسفي 

 سل منا لكن العرف يفرق بينهما من حيث اآلثار -2
ني ناقص ني عنود االج مواع  ويصوري موإل سل منا ان العل ني ال ار ني  نالبان إ  جءئي علة أو عل  ثانياً:

ان يشووهد بووان الصوورة ال ال ووة وهووي  اج موواع عل ووني  ووار ني علووى الوجوودواحود رنهمووا جووء  السووبو( إال ان 
ال ال وووة  وووا  العلوووة( والصووورة الرابعوووة الووو  أحلووئ  يئ وووء سووبيإل البووودل علووى رعلوووول واحووود الينالبووان إ  جُ 

ونعوون بوواألثر رووا  ،ملووةان روون حيوو  األثوور ولووو يف اجل، خم لف وو(بووهووي   ان يكووون مووإل رنهمووا جووء  السوو
مما يرون   ،ايعلى ال  ممااهنم يرون، ر ال ، العاوبة أشد على األول ير به العاال  على مإل رنهما، حي  

 ر وبة أمرب رن ال اي  –األول يس حئ امل وبة 
أعظوووم ممووون قووورر  أال  ووورى ان رووون قووورر إحيوووا  نفوووس رهموووا ملفوووه ولوووو بوووذل موووإل أروالوووه، يسووو حئ أجووورا  

                                                           

 مما لو هدم اجلدار ب  اب  عشر ضربات عليه  (1 
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إحيا ها ببذل نص  أرواله الاط  ومان ممن ال يءيد على النص  وإن ق إل ذلك املظلووم(، وان األول لوو 
، الاهنموا وإن  سواويا يف  الو  النصو  إليوهال واي سوباه  إال ان (1 نصفه اآلخر وأرا  بذل ال  نص  املبلغ 

 إال أن األول يس حئ ثوابا  أعظم لدى العاال ؟
ه اسوو حئ عاوبووة مارلووة  ون ريووو، لكنووه لووو أ لووئ رصاصووة مووان ذووا  ووصاصووة الا لومووذلك لووو أ لووئ ر 

بعووض ال ووأثري يف ق لووه  يوو  لووو انهوومت إليهووا رصاصووة أخوورى لا ل ووه، الووان روون أ لووئ رصاصوو ه بانيووا  علووى 
ق لووه  ووا  ومووان ذووا لووو انفوور ت مووإل ال ووأثري( لكوون صووا ت أن أ لووئ آخوور يف الوقووت نفسووه علووى املظلوووم 

ق لوه إليهموا رعوا ، الوان األول يسو حئ عاوبوة أشود ممون عوءم علوى إ والق رصاصو ه  الاسو ندأخورى رصاصة 
 الصار اجملموعة العلة ال ارة؟ أيها   جء  العلة الصا ت ان أ لئ آخر رصاص ه  كون الاط على أن
قوود ي أرووإل يف هووذا ارشووكال روون جهووة ان اسوو حااق امل وبووة األموورب والعاوبووة األشوود، يف األول، ولكون 
 ، ال ألن العلوه ي ميوء، بواملع  مل  و لسو  ني ه أو حلسنها ولعءره على الا إل أو إحيا  النفس رهما  إ ا ه

   ال أرإل الاط االسم رصدري، على العإل رن عءم على ار يان بنص  العلة
عي وحوودة روود  العلووى  ،(2 بالرابعووةقوود ياووال  ان العوورت ال يوورى وضوووحا  يف إحلوواق الصووورة ال ال ووة ولكوون 

 ت حكمهما ارثبا
 إما هو ال مكر ه وال راض أو هو مكر ه وراض

ا اووئ النووائين   وهووذا الصووورة ا مووإل اليهووا وجهووان، ولكوون  األقوووى اليهووا الفسووا ، ألهنووا وإن مل  وقببا 
، أو أهنووا وإن مانووت عوون رضووا إال أهنووا عوون إمووراا ت جببار ًة ع ببْن ت ببراض   كوون إمراهيووا  إال أهنووا ال  كووون 

  (3 أيها (
ا ائ النائين أرر رن اج م  اليه الرضا وارموراا بوني أرورين علوى سوبيإل رنو   ر   الية  أخرى وا وبعبارة

اخللو  الارا انه يصدق عليه مالمها أي يصدق عليه انوه ركورا وراض واروا انوه ال يصودق عليوه أي رنهموا 

                                                           

أن ياووال  وبووذل نصووفه اآلخوور أيهووا ، إال ان اجلووائر إ ووا أ لووئ املظلوووم لنصوو  ربلووغ هووذا ونصوو  ربلووغ ذا   وألاووى األ ق  (1 
 ر ر ال ( النص  ال اي رن األول يف البح

 حي  اح اج إ  برهنة وأخذور    (2 
  404ص 1اخلوانساري /  ارير    املريزا النائين، رنية الطالو، رؤسسة النشر ارسالري و قم، جالشيخ روسى النجفي  (3 



 (959)ه4111/  جمادى اآلخرة 8األحد . ....................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( ...

4 
 

 ويف مل ا الصور ني احلكم الفسا   ،اضأي ال يصدق عليه انه ركرا مما ال يصدق عليه انه ر 
وارموراا عل وة  اروة  (1 انه إن قل م  انه ركورا وراٍض، بطوإل  القوه، ألن الرضوا راو ٍض لصوحة الطوالقال

  رال  را أمرهوا عليه( الي ادم، بعبارة أخرى  ارمراا  ليإل حامم والرضا  ليإل حمكوم   لبطالنه لاوله
ل ووه رون جهووة ارمووراا وإن قلو م  انووه ال راض وال ركورا، بطلووت املعارلوة أيهووا ، ألنووه وإن مل  بطوإل رعار

واملعارلووة يشوويط اليهووا الرضووا إذ  ،ضووا لفوورض انووه  ووري ركوورا( لكنهووا  بطووإل روون جهووة عوودم  والرهووا علووى الر 
ٍ  ( و22 سورة النسا   اآلية  إ الَّ أ ْن ت ك ون  ت جار ًة ع ْن ت راض  م ْنك مْ قال  عا    لُّ م ا   اْمبر  ال  ي ح 

ْنه   م ْسل م  إ الَّ ب ط يب ة  نب ْفس    وللبح  صلة ب ذن اهلل  عا   ( 2م 
*  *  * 

اناووالب العل ووني ال ووار ني، علووى سووبيإل البوودل، لووو اج مع ووا إ  عل ووني ناقصوو ني، أي  سببلا  تمرينببي:
جءئي علة، هإل اصإل قبإل  أثريمها بآٍن أو اصإل حني  أثريمهوا أو يكوون االناوالب بعود حصوول املعلوول 

 بآن؟ برهن أي شئ خت ارا 
 بأر لة أخرى  ري اذداية والا إل ريهاح رناقش نا ال انية للمحائ النائين اس عن  -
ووو إذا موووان  اوووئ أي عنووووان رعلووووال  ل ووووالر عل وووه، اللمووواذا ال يكوووون املووودار يف الصووودق - دق ذلوووك  ص 

علوووى حوووال العلوووة، خالالوووا  ملوووا ذمرنووواا يف رناقشووو نا األول للمحاوووئ النوووائين؟ بعبوووارة أخووورى   العنووووان عليوووه(
را وبني أرهتان وجو ا بعل ه، وبني  وجه ال فكيك بني وجوو  املعلوول وبوني  نوانٍ الفرق بني صدق عأوض  

 صدق عنواٍن را عليه 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
يه    قال أرري املؤرنني   ك ف ى ب الرَّج ل  غ ْفل ًة أ ْن ي ض يِّع  ع م ر ه  ف يم ا ال  يب ْنج 

 (140 رر احلكم  ص 
                                                           

ليست علة لصوح ها إذ ال بود رون اج مواع الشوروط مارنشوا  وحهوور شواهدين    ، مالطالق،رت الرضا باملعارلةان ص  إذ  (1 
 إخل
و هنو   202ص 14هوو، ج1402قوم،  -ت عليوه السوالم حممد بن احلسن احلر العوارلي، وسوائإل الشويعة، رؤسسوة آل البيو (2 

  432احلئ ومش  الصدق  للعالرة احللي(  ص
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