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 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة هللا في األرضين، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(262) 

 ثالث: التعليل بأمر فطري أو عقلي أو عقالئي ضابط  سبق )
موجزه: ان التعليل تارة يكون بأمر فطري وأخرى بأمر عقلي وثالثة بأمر عقالئي، وقدد حققندا فدي محلده ان هد ه و

 فه ه مجموعةٌ من التعاليل. ...الثالثة ال مانعة جمع بينها 
 ، وبدأمر نسدبته مدع المعلدل لده مدن وجدهةأخدرى، وبدأمر أعدم ثالثد وبدأمر مجمدل   تدارة   وقد يكون التعليل بدأمر مدبهم  
 رابعة، فه ه مجموعة ثانية.

كمدة  و)ال ضرر( في رواية سمرة وفي رواية الشفعة وفضل الماء هدي مدن قبيدل المجموعدة األولدى فهدو علدة ال ح 
 (لكن مع ف لكة في روايات الشفعة وفضل الماء.. وسيأتي التفصيل بإذن هللا تعالىو

ديث والثداني يبتندي علدى أمهريدة العلدة مدن الضداب  عدن سدابقيه ان األول يبتندي علدى مهدور مدتن الحد هد اوفرق 
راكهمدا، ال الظهدور القدائم بداللفي، أي يبتندي علدى كدون مدا فيبتني على حكم العقل والفطدرة أو إ ه ا وأما له، ل المعل  

 عقالئيا  أو أو فطريا ور  في الدليل حكما  عقليا  
االربعدة االخيدرة، كشواهد علدى من الروايات  ة  امثل  - اشارة   –ن كر سوف ومحل الكالم هو الثالثة األولى ولكننا 

 تتميما  للبحث واكماال  للصورة ال لتوقف البحث عليه.
 أو من وجه مطلقا  المبهم أو المجمل أو األعم بالتعليل 

فدي  عليهدا السدالممدن خطبدة الصدديقة الكبدرى  مقطدع  بمدا ور  فدي ويمكن التمثيل للصدور األربعدة االخيدرة كلهدا، 
 صلوات هللا عليها: األحكام أو عللها، وه ا بعض كالمها م  ك  ح  ل  المسجد والمتضمن بيانا  

اَلةَ تَنإِزيها  لَُكمإ َعِن الإِكبإرِ )  ِك، َو الصه رإ ِهيرا  لَُكمإ ِمَن الش ِ يَماَن تَطإ ِ ُ اْلإ قد يقال إنه مجمدل مدن حيدث بر والك   1(فََجعََل َّللاه
مكدروه واألول محدرم والثداني أو اإلثنين معا  ؟ لكبر على خلق هللا؟ عبا ة هللا تعالى؟ أو ا لىانه هل المرا  به الكبر ع

فدي بدر( أعم فال يمكدن االسدتدالل بوجدو  هد ه العلدة )الك   فهو األعم وإن اريد به  ، بين محرم ومكروه، فهو مجملأو 
 .وعلى األول يمكن ألنه علة ،همعلى تحر أمر آخر

، َو َََمن) ِِ ْإ ِكيَة  ِللننه َكاةَ تَزإ قإ ِ َوالزه تزكيدة الدنفو وهدي بكونهدا الزكداة تشدريع  عليهدا السدالمفقدد عللد   2(اء  فِني النر ِ
الواجددس  عليهددا السددالمفقددد عللدد   ،مددا نمدداء الددرتق فمسددتحسأبددين واجددس ومسددتحس، تتددراو  انددواو و رجددات 

 عدية؟ فال مناص اال من كونهما حكمة.والتسرية التبالمستحس، فكيف يمكن 
اَلِص ) ِخإ يَاَم تَثإبِيتا  ِلْلإ  4ن وجه اذ بعض الصديام لديو كد ل م)تبيينا ( حسس بعض النسخ، والنسبة بينهما  أو 3(َوالص ِ

 وبعض االخالص يتحقق بغيره.
ينِ ) يِيدا  ِللد ِ  ا  يتحقق به تشييده، وهدو مجمدل مدن حيدث انده اريدد حد   فان بعض غيره كالجهوهو أعم  5(والإَحجه تَشإ
 .ليعفو او ح  المجموو فه فهو ال مناصة اقتضائي   فر    كل   
َل تَنإِسيقا  ِللإقُلُوبِ ) ل مدا أو مجمل او اعدم، كمدا ان لكد مبهمبين  وهيسكا ( سكا ( وفي نسخة )ن  موفي نسخة ) 6(َوالإعَدإ

 سبق  رجات ومراتس يختلف حكمها.
رِ )وعلى ذل  فقو سائر كالمها صلوات هللا عليها كــ َجإ تِيَجاِب األإ بإَر َمعُوََة  َعلَى اسإ َحاِم َمنإَماة  )َوِص  7(َوالصه َرإ لَةَ األإ

َِْرِة  ...) 8(ِللإعََددِ   .1...(َوالإَوفَاَء بِالنهذإِر تَعإِريضا  ِللإَمغإ
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 ون األربعدة االخيدرة لكونهدا علدة حينئد   علدى الثالثدة األولدى  ، انما هوكما سبق ،اذا اتضح ذل  فنقول: ان المدار
حكمها . فه ا كلده حينئ   ل له او كان اعم، من  ائرة الثالثة االولى فان له من وجه مع المعل تهاللهم اال اذا كان ما نسب

 كبرى، وأما الصغرى فبيانها:
 فهو علة ي  ال ضرر، عقل

:  صدلى هللا عليده والده وسدلم فكيف بالمعلوم، واجس، وهو من المسدتقالت العقليدة، وقولدهان  فع الضرر المحتمل 
استنا  الى هد ا الد ي يحكدم إنما هو  2ال ضرار()ال ضرر وكرواية سمرة، في روايات الشفعة وروايات فضل األمر، 

 العقالء، فهو علة إذا .وبه العقل والفطرة 
 إشكال: ال ضرر في الشْعة َوعي تعبدي

ليس   ائرة مدار الضرر، كما مهر من اشدترا  الشفعة ل به الشفعة، وعل   صلى هللا عليه واله وسلم لكنه  ال يقال:
وقدد ال يكددون  ،اثنددين ، كمددا لدو كدان الشددركاء اكثدر مدننيدة اننفددة، فقدد يكدون الضددرر متحققدا  وال شدفعةماالشدرو  الث

كون الشفعة كما لو كانا اثنين لكن من  ون تضرر الشري  ببيدع شدريكه حصدته لثالدث، اذا  هدو تعليدل بدأمر وتمتحققا  
 تعبدي.

 ديةوخصوصياته تعب   ي  لالجواب: اصله تعق  
 ن:مما يتضح بمالحظة ان هناك قاعدتي وذل كال،  :اذ يقال

 ه بعلة أخرىل خصوصيات  عل  وت   ل بعلة  عل  ان األصل قد ي   لى:األو 
 ، حكمه:قد تكون علة األصل تعقلية وتكون الخصوصية تعبدية، ولكلالثانية: انه و 
بنده بالسدفر الدى بلددة معيندة ليتداجر بهدا ولكنده الزمده بالسدفر بالطدائرة خاصدة  ون إ واألول مثل مدا لدو امدر األب   

دأبالطائرة كونها ء بكونهلزامه إ علةالسفر التجارة و اصل ةالسيارة وكان  عل لده فيهدا  صدالحة   حبة  مدن او لوجدو  ص 
 او شبه ذل 

 هدا، لكدن خصوصدياتها، يجعلتعقلديفدان اصدل تعليدل الشدفعة بدال ضدرر،  –وهدو محدل الشداهد  -والثاني كالمقدام  
 :ه  م  ك  ح    ه، تعبدية، ولكل   ها رغم وجوص وبوجو ها مع ارتفاو الضرر وعدمال الشخ مدار النوو  ائرة  
وحيددث ان  ،الضددرر الشخصددي الددى سددائر المددوار  ممددا تحقددق فيددهالحكددم يسددري فإندده تعقلددي فحيددث ان اصددله  

 الخصوصية تعبدية فال يصح تجاوتها.
والحاصل: ان التعبد خالف األصل فيقتصر فيه على ما احرت كونه ك ل ، وال ش  ان )الضرر( مما يحكدم العقدل 

وستأتي تتمدة كلمدات ه ا. سائر التطبيقات على األصل الكبرى وا كان تطبيقه تعبديا التزم فيه بالتعبد وتبقى بدفعه فاذ
     ..المحقق النائيني مع مناقشاته بإذن هللا تعالى

 وصلى هللا على محمد وآله الطاهرين
غ ة  ع ن  أ م   يُّ ف ي ن ه    ال ب ال  ض  س ي ن  الر  د  ب ن  ال ح  م  ح  ن ين  عن م  م  ؤ  :  عليه السالمير  ال م  نَ  ق ال  ثَنُر َمَصناِر ِ الإعُقُنوِل تَحإ ))أَكإ

      3بُُروِ  الإَمَطاِمعِ((
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