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 بسمم

مد ه رب العامن، والصاة والسام على د وآله الطيبن الطاهرين سيما خليفة ه ي اأرضن، واللعنة الدائمة على  ا
 أعدائهم أمعن، وا حول وا قوة إا اه العلي العظيم

(526) 
عل واجعول تتمة:  تنوع مباحث ا

علللو) و)العلللول)  ي مواضلللى ملللب تناسلللباف ملللب ي الفلللله واأ لللول وال لللام،  عنللله يبحللل  ملللا والنسلللبة هينهملللا، ان )ا
عللللو عوبللللاف عللللدم العللللول وعدملللله، أو عللللن كالبحلللل  عللللن العللللول مللللى وجللللو  تعللللارت استصللللحاب  استصللللحاب عللللدم ا

عو ومبهه، إا ان مور  ال ام ههنا هو مبحثان:  استصحاب عدم ا
عو  ارة ي ونا م ان اأول:   ي مرتبة العول. وأخرى ي وني مرتبة ا
ح الثاي:  عو مة ان ا عو أو علة العلولحح مة العولوارة ت ون ، ارة ت ون ح مة ا ، وحلو ، وكذا العّلة اما علة ا

 ،ينفللى منلله ي املللام الثللاي، إا ا لله مللا كللان مبتنيللا  علللى اأول يللا هللد مللن توضللي  مللاامبحلل  النلللام مللى امللناا النللائي  هللو 
 ينلول:

عل واجعول كم ي مرتبة ا  معى ا
عللو يللرا  هلله مرتبللة اع  للا إ -1 ، وهنللا يلللى البحلل  مرتبللة اللللمأن    للم ي مرتبللة العللول ويللرا  ا ،ن ا للم ي مرتبللة ا

كوحدة ال سر واا  سلار ذاا    واللاهو))اختاف النسبة للفاعو  امعروف من وحدة اع  ا  وامن   ذاا  واختايهما اعتبارا  
وهلو اللذا شق لناف مفصلا  ملن ان ال سلر واعّلاب علّلة اا  سلار والوجلوب إذ يللال: كسلرته يا  سلر  ،واختايهما اعتبارا  

 .)1)وأوجبه ال ارع يوجب وا يع س، وا يعلو كون العّلة عن امعلول ذاا  واختايهما اعتبارا  
عللو اع  للا    للل وقللد يللرا  ا للم2 ا للم ي مرتبللة العللول الفعليللة، واللا مرتبتللان مللن كمللا سللبل، ول للن يللرا  ي مرتبللة ا

لل  عنللد  للاول الللوحي  ،مراتللب ااخو للد اأرهعللة، وههنللا ك للن التف يلل  ي مللرائث كللو منهمللا، يمللثا : امللو  ين لل  وجللوب ا
اسلتطاعة يااسلتطاعة ملرع يعليلة ا لم ا ملرع إ  لائه إذ ل ن امن    وهلو وجوهله عللى ام للي ا ي لون إا هعلد ا ،مثا  

تعللل هذملة ام للي متعللا  هطبيعي ام لي ا هايد خا ة وعمرو خا ة واملا يعليتله يت ا  اؤف قد حصو قبو كذا من السنن
اص   هعد ااستطاعة.ا

 التقية ي اإنشاء أو ي الـُمنَشأ
ا اع  لللا  وهلللو ا لللم ي مرتبلللة جعلللله   املللرا  هللله ا لللم ي مرتبلللة الفعليلللة    منأ لان اموضلللوع وقيلللو ف ملللروع للللل :والضلللاهث

يللان التليللة قللد ت للون ي اع  للا  أا ي ا للم ي مرتبللة إ  للائه، وا ت للون ي  ،ويوضللحه مثللال التليللة ،و للدورف مللن امللو 
لل  أ لله هللو هللو كمللا ا للم ي مرتبللة يعليتلله، أو الع للس، ول نهللا إذا كا للر ي ا للم ي مرتبللة إ  للائه كا  للر ي ا للم امن  

ي حالللة تليللة ي قوللله وإ  للائه هللو  ون ان ي للون السللامى حللن حلللول  عليلله السللامسللبل، ومثللال اأول: مللا لللو كللان اعمللام 
حلن كامله ملى  عليله السلامجلد ي حضلر اعملام وقر العملو ي حاللة تليلة يا له ا للوا لله التليلة حينللذك، وذلل  كملا للو وأ 

                                                           

 لباطو البداهة علا  ووجداش  ويطرة  وحسب كاية ال رائى.إا هنا   على وحدة اموجو ، ا )1)
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 لوّح مت تفلا ، يلان هلذا الللول ملثا : للملوا  ، على اعمام أو عللى ام للي  فسله للو ل يللو اعملام هُأ ى من ام لي ش بي 
 فسله تليلة، ول لن ام للي للو ل ي للن حلن أ ا  الصلاة ي تليلة يا له ا للوا للله أالا كا لر ي  فلس اع  لا  ا ي ا للم 

 يت مو الفعلي حل ام لي.
عللو أو ح متلله عللن علّللة العللول أو حح  وعلللى هللذا الوجلله الثللاي يبتلل  : يللان إذ علللى اأول تلله  مإم للان تف يلل  علّللة ا

عللو عللن      ي لمللا كللان علّللة للنعللو كللان علّللة للمنعللول ا حالللة وكلمللا كللان منأ لالعللول )علللى ام للهور) واع  للا  عللن الللا
 لمنعول أو الع س.ل لنعو ح مة  لح مة له كان ح مة له وا يعلو اا ف اك ان ي ون مي  عّلة 

عو ح م يتعلل هنوع ام لفن وإن ل ي ن ذلل  السلبب متحلللا  ي كايلة  وعليه: ي لما كان سببا  للنعو النوعي )أا 
عو ح م يتعلل آحا  ام لفن) وكلما كان سببا  للنعو ال خصي ،كان سببا  للمنعول النوعي  آحا هم) كلان سلببا    )أا 

 للمنعول ال خصي.
 ، للشفعة، عّلٌة للنوع وحكمٌة للشخصا ضرر

جعلو ال لفعة ويضلو   للى ه عليله والله وسللم، ان النب )1)ال فعة، كما سبليضو اما  و وي املام، يان ظاهر روااف 
ي للو مللن يتضللرر يثبللر للله ا للم أو ينفللى عنلله ا للم  ،مخصللي ،كسللائر العنللاوين  ، لل ى ا ضللرر، وا ضللررلامللا   لل رى 

 :لبّللا  مللن مصللا يل ال لل و اأول  لللى ه عليلله واللله وسلللمكاملله   كللونرا  لظهللور  هالضللررا  ون هللنف  يهللو علّللة ا للم ضللا
يهو علّلة  )ام اع ضرر، وكو ضرر مرتفى يعدم وبوف حل ال فعة لل ري  مرتفىامل  )عدم وبوف حل ال فعة لل ري  ي 

عو  ا لو ن    وا لم ي مرتبلة يعليتله) وإرلا ريلى اليلد عنله، لللطلىمأ لعّلة العلول )املرا  هله اللوهو أيضا  ا ، اعملاع وهلنف ا
علو  لثبوف ال فعة لل لري  وللذا ل تلدر ملدارف وللذا كلان  مة  ن الضرر حح ا الضلرر حح ملة  للنعلو والعلول )واملرا  حح ملة 

عو ال فعة لنوع ام لفن  ال فعة ل و مخص مخص) وكان الضرر، ي الوقر  فسه، عّلة للنعو والعول النوعين "أا 
أا للمنعلول النلوعي )تعل  عليتله ملا هلو علّلة للنعلو )وهلو الضلرر)  رر متحلللا  ي كلو واحلد ملنهم" ي لانوإن ل ي ن الضل

 .تضرر يلث)ام خص لال فعة ل أاال فعة للنوع) ا ال خصي ) وبوف حل
 وصلى ه على د وآله الطاهرين وللبح   لة إذن ه تعا .

 
َب قـَْبَل مَ )):  لى ه عليه واله وسلمرسول ه قال  ََ ُ تـَْوبـََتهُ  ،ْوتِِه ِبَسَنة  َمْن  َه َب  :ُُه قَالَ  ،قَِبَل ا ََ ِإنه السهَنَة َلَكِثرٌَة َمْن 

ُ تـَْوبـََتهُ  ،قـَْبَل َمْوتِِه ِبَشْهر   َه ُْمَعة   ،ِإنه الشهْهَر َلَكِثرٌ  :ُُه قَالَ  ،قَِبَل ا َب قـَْبَل َمْوتِِه ِِ ََ ُ تـَْوبـََتهُ  ،َمْن  َه ِإنه  :ُُه قَالَ  ،قَِبَل ا
ُْمَعَة َلَكِثرٌ  ْ ُ تـَْوبـََتهُ  ،ا َه َب قـَْبَل َمْوتِِه بِيَـْوم  قَِبَل ا ََ َب قـَْبَل َأْن يـَُعاِينَ  :ُُه قَالَ  ،َمْن  ََ ُ تـَْوبـََتهُ  ،ِإنه يـَْوماً َلَكِثٌر َمْن  َه   ))قَِبَل ا

                                                           

َِه ))قال:  عليه الساموهي: )عن علبة هن خالد عن أي عبد ه  )1) ينَـِة ِي َمَشـاِرِب  صلى ه عليه واله وسلمَقَضى َرُسوُل ا ِِ َ َأْهـِل اْلَم ْْ بـَ
َْنُع نـَْفُع الشهيْ  َ َأْهِل اْلَباِديَةِ  صلى ه عليه واله وسلمِء، َوَقَضى  النهْخِل أَنهُه َا ُُ ْْ ـَو ، َوقَـاَل: َا  بـَ َْنُع َفْضُل َمـاء  لُِيْمنَـَع بِـِه َفْضـُل ٍَ أَنهُه َا ُُ

َِه ))قلال:  عليه الساموعن د هن عبد ه هن هال عن علبة هن خالد عن أي عبد ه  ))َضَرَر َوَا ِضَرارَ  صـلى ه عليـه َقَضى َرُسـوُل ا
َْ َواْلَمَســا  والــه وســلم اِء ِي اْأََرِضــ َ الُشــَرٍَ ْْ لُشــْفَعِة بـَــ ُِوُد فَــَ  ِِ ُــ ْ ِ  ا ِه ُِ َوُحــ ٍِِن، َوقَــاَل: َا َضــَرَر َوَا ِضــَراَر، َوقَــاَل: ِإَتا رُفـهـِت اْأَُر

 ).252) )الدرس:  ))ُشْفَعةَ 
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