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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(32) 
 الفطرة النائيني عن منشأالمحقق كالم 

عن فطرهتم املرتكزة يف أذهاهنم حسب ماا أوععهاا اهلل تعاا  يف عبااعهم ى احلاى احلكماة البالااة حفظاا ناشئة  (1)وقال املريزا النائيين )واما ان تكون
 (2)للنظام(

 السيرة منشؤها فطرة العقول وفطرة الطباع -3
 أقول قد يرع عليه:

كزة يف األذهان والع ول وقد تنشأ عن الفطرة املرتكزة يف الطباع فكان األو  ان ي ول )املرتكازة يف أذهااهنم ان السرية قد تنشأ عن الفطرة املرت أواًل:
 أو عباعهم( إذ مها أمران وليس كل ما ارتكز يف الطباع مما كان منشًأ لسرية الع الء مرتكزاً يف األذهان.

 بيان ذلك:
 النهن أو الع ل عليهاو ولنا ال هدادها يف احلياوان وذلاا كاثاالة لباا  اللااة وعادم الن ال وك  ياة ان السرية الع الئية تارة تنشأ عن فطرٍة فطر اهلل

 ورا  اللفظية من عموما  وإعالقا ، فاهنا سالبة بانافاء املوضوع يف احليوان.الظه
ناا  أيحلااً، وذلاا كاالساصا اب لادك الشاا يف ولانا هدادها سايالة يف احليوا وعليهاا – غري الع ل والانهن –وتارة تنشأ عن فطرة فطر اهلل الطبع 

ة باإلنسان بل هداد الرافع أو املانع، فان م احلى الفطرة املركوزة يف عباع اإلنسان واحليوان هو البناء على احلالة الساب ة لدك الشا وال ختاص هنه احلال
ا يف اجلملااة الفطاارة املركااوزة يف الطبااع، نعاام قااد ي ااال بااان م اال . واحلاثاال ان الساارية الع الئيااة علااى االساصاا اب منشاا ه(3)احليوانااا  أيحلاااً تساصاا ب

 االساص اب لدك الشا يف امل احلي على ال ول به خالفاً للشيخ منش ها الفطرة املركوزة يف النهن. فاأمل
  السيرة منشؤها الفطرة حفظاً للنظام أو لمصالح أخرى -3
لفطاارة الاات اقاحلاااها احلكمااة البالاااة حفظاااً للنظااام، باال قااد تكااون ملصاال ة الاسااهيل، كمااا قااد ان الساارية الع الئيااة ال تن صاار بكااون مباادئها ا ثانيــاً:

 تكون ملنافع أخرك وان مل خيال النظام بعدمها.
ااة لمصل ة الاسهيل: السرية الع الئية على ح ية قول أهل اخلربة ومنهم الف ياه فاان منشاأها الفطارة املرتكازة يف األذهاان ى احلاى احلكماة البا فمن

الواحد بال ال باد مان كوهنماا الناني: كطبيباني أو مهندساني ال  ة تسهياًل على املكلفني، إذ كان ميكن ان جيعل الباري الفطرة حبيث ال ترك احل ية ل ول 
مان ععال احل اة عماوع  مل يكان يلازم، ماع اناه انه أك ر اساي اقاً وأقوك يف االعمئنان وأقارب لاليصاال للواقاع وأبعاد عان اخلطاأ يف أو ف يهني إذ ال شا

 رف العسر واحلرج يف اجلملة.منه ث  ، كما يف الشاهدين، اخاالل النظام بل كان يلزم أي بشرط االنحلمام ال ولني
ان مصل ة الاسهيل، ال مصل ة حفظ النظام، اقاحلت ان يوعع اهلل تعا  يف عباع البشر وأذهاهنم كفاياة الرعاوع للريباري الواحاد وهاي  والحاصل:

 احلت عريان سرية الع الء على ذلا.الت اق
ال يلازم مان  ماع اناهوامل ام من هنا ال بيل فان مصل ة الاسهيل إقاحلت عريان السارية علاى الابعاي  يف الرعاوع ألهال اخلاربة وبحلامنهم ا اهادون، 

                                                           

 أي السرية. (1)
 .193 – 192ص 3فوائد األثول ج (2)
لات تايريهاا املوقاع.. ويوضا ه أك ار عوعهتااا إ  كعوعهتاا إ  حظائرهاا وان احاملات خراماا مان بعياد الاار زلازال أو غاريه وعوعهتاا إ  مكاان تواعاد امهاهتاا الساااب  وان احام (3)

وماا ذلاا إال ألن عوعهتاا إلياه يف املارة األو  لوعاوع االعمئنااان  يف املارة ال ال اة أو بعادها مكاان وضاع ععامهاا عااعة، فافذا رفاع عااع  إلياه مارة ت أخارك ت تالي العاوعة إلياه
 عوع يف املرا  الالح ة كما ال تلي العوعة ى رع عدم الع ور عليه يف املرة األو .واما يف املرة ال انية وال ال ة فللظن أو الشا ولنا ال ت
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 اخاالل النظام. عدمها
للاملياا )وهاي سارية مركازة يف الطبااع ال األذهاان ف ساب ولانا  كما يف عريان السرية على كون احليازة سبباً   ،قد تكون املصل ة منافع أخرك كما

ر اخاااالل نارك احليواناا  ياري عليهاا(، فاان عادمها ال يلاازم مناه اخااالل النظاامو إذ ميكان ان جيعال احلياازة ساابباً حلا  االخاصااص ف ا  وباه يرتفاع حمانو 
 فادبر (1)لفوائد املاصورة ماعدعةالنظام، فكوهنا سبباً للامليا لفائدة أخرك ال لدفع اخاالل النظام، وا

وفرها إلزام املكلفني بالرعوع ألهال خاربة واحاد وااللاازام بهرائاه عومااً وأباداً، ولعلناا نشاري يقد تاصور منافع عديدة أخرك للابعي  مما ال  (2)ويف امل ام
 إ  بعحلها الح اً فادبر وتأمل

 مناشئ أخرى للسيرة العقالئية
 ت انه كان على املريزا النائيين ان يحليف ملناشئ السرية ال اللة الت ذكرها مناشئ أخرك:

 العقل -4
 ،زاً )الع ل( فان الع ال يف مساا الته قاد يكاون هاو املنشاأ للسارية، والع ال غاري الفطارة لااة وعرفااً واثاطالحاً، إال ان يرياد باالفطرة األعام ياو  ومنها:

 عدم وعه وعيه له. وفيه ما ال خيفى إضافة إ 
 التباني -4
ث  )الاباين( إذ ميكن ان تكون منشأ السرية الع الئية تباين الع االء مان أهال العاامل يف عماع كااألمم املا ادة خاثاة يف األزمناة السا ي ة حيا ومنها:

 مسا يلني عاعة. اعاربمها شأين كان البشر قلة حمدوعة معدوعة، وهنا وان كان مسابعداً فيما نساظهره لكن ذكره كمنشأ أو  من ذكر من
 : القوتان الغضبية والشهوية6-7
 ال وة الاحلبية. ومنها:
 ال وة الشهوية. ومنها:

لعموميااه يف نظاراً ان املوعَع يف اإلنسان مما ميكن ان يكون منشأ السرية هو الفطرة والع ل والشهوا  وال اوة الاحلابية وكال منهاا يصال ، توضيحها: 
وعلى أي ففذا كانت إحدك ال وتني هي منشأ السارية فاان تسامياها بالسارية البشارية أو  مان تسامياها بالسارية الع الئياة  ،شأ للسريةالبشر، ان يكون من

 . فادبر(3)لظهور الوثف يف كوهنا من حيث هم ع الء
 املادين الني يعصمه إمياناه وإن عفعااه شاهوته من كل امللل والن ل على النظر لألعنبية )إال –وفيهم الع الء  –قد يدعى بان سرية الناس  فمثاًل:

فن ول ليس منش ها الع ل بل الشهوة، وحينئٍن فال ح ية هلنه السرية بل حتااج إ  امحلااء فاان مل  (4)وغريزته( ففذا سلمنا ان السرية الع الئية على ذلا
 .(5)يكن )وان بالكاشف عنه وهو عدم الرعع( فال ح ية هلا وال تدل على اإلباحة

فساانناق  يف وكاانلا قااد ياادعى بااان ساارية الناااس يف كاال األثاا اع علااى ضاارب األف األكاارب ألخوتااه األثااار، فلااو مل نناااق  يف حت اا  هاانه الساارية 
ة منشأها فن ول ليس منش ها الع ل بل ال وة الاحلبية فاال ح ياة هلاا بادون اإلمحلااء وحياث أمحلاى الشاارع ضارب االب أبناه ب ادر الاأعياب كانات ساري 

 ولل ديث ثلةب در الاأعيب وحبدوعه هي املمحلاة ف  . و  عون االخوةاألباء 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 ومنها الفائدة النفسية، ومنها ان امللكية حمري أقوك لاليار واالسا مار والزرع وغريها من عرع ح  االخاصاص، ومنها غري ذلا. (1)
 .ومنهم الف هاء -عريان السرية على الابعي  يف الرعوع ألهل اخلربة،  (2)
ا املريزا الناائيين م ال ذلاا، فاادبر، وحياث ان الاسامية يكفاي فيهاا ناوع مان املناسابة )كاالالبس فعاالً مهماا كاان املنشاأ( ثا ت وإن ورع على السريتني األوليني اللاني ذكرمه (3)

 .بالسرية الع الئية تسمياه وتسميانا
 لا لاريهتم ومحياهم وإن مل يكونوا مادينني أو مل ينطل وا من الدين.إذ قد تنكر لك رة الع الء النين ال يفعلون ذ (4)
 ولنا حيث امحلى الشارع النظرة األو  عاز ، أو حيث امحلى النظر للوعه والكفني عون شهوة وريبة عاز . (5)
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