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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على     

   وال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم،اعدائهم امجعني 
ان  وذكرنا ان هذا الوجوب ميكن ،ريي لالجتهاد والتقليد واالحتياطيكان الكالم يف الوجوب التخ

  يكون عقليا او فطريا او شرعيا او عقالئيا
   ا حث عنبال ومران مالكه  ؟ وبدأنا بالوجوب العقلي وان هذه الوجوبات االربع ما هي مالكا

على ( البالغةلغ احملتمل وجلب املنفعةادفع الضرر الب اربعة وهي شكر النعمة اجلسيمة و احد امور
  واالستحقاق ) كالم فيه

 ،ايضا مالكه أحد األمور األربعان  ، خالفا لعدد من االعالم ،نحن نرىف:الفطرياما الوجوب 
  .هو احلاكم أو املدرك على املبنيني الفارقليس املالك وامناـ على هذا ـ   بني الوجوبني والفارق

  يف عامل االثبات؟ ما هو الربهان على الوجوب الفطري: السؤ
  :هو باتعليه يف عامل االث الربهانان :اجلوابو

يلزم نفسه بأمر فنعرف ان  ـ ال عقل له امم وهوـ  مالحظة حال احليوان فأذا وجدنا احليوان :اوال
  هذا وجوب فطري 

  حال األطفال الصغار جدا مالحظة:ثانيا
 لكنه قالعتبار ان هلما عإب على تأمل يف الثاين والثالث،  مالعقل هل اذ ااننيمالحظة حال بعض :ثالثا

مثال ،واضحة  ةتصفح حلال احليوان جيد املالكات األربعولكن امل،  يكتمل أو عليه حجاباما انه مل
اما شكر و ،بالفرار مبالك دفع الضرر احملتملويلزم نفسه اذا شاهد احليوان صيادا أو سبعا فأنه يفر 

يصل اىل  ه ان بل اجلميل واكثر برد جيد نفسه ملزمافانه ذا أحسنت أليه انشاهد الكلب النعمة فانا 
  .حىت املوت وما ذلك اال شكرا لتلك النعمه الدفاع عنك

 يدافع عنك خوفا من أن تقطع نعمتك عنه وذلك انه اذ اال دفعا للضرر ماهو ان ذلك:قد يقال   
  .ضررهوال
  املشاهد ـ  هو نعمتك عنه فأنه يستمر على دأبه ـ كما أوال انك لو قطعت:فانه يقال   
فالنعمة اليسرية  يدفعه بني مقدارالضرراحملتمل وما و النعمة والشكر مقدار سب بنيهناك تنا: وثانيا   

قياس  ال بل مبا عليه بدرجات ال يعقل ان يزيداحملتمل  يعمل به لدفع الضرر وما تقابل بشكر يسري
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 ذلك ليس اعطيتها له ومنه يعلم انل كسرة خبز بقد يدافع عنك حىت املوت مقاف الكلب امابينهما ، 
أهال باب األستحقاق فهو يراك  من ليس شكرا للنعمة بل حىت نهدفعا للضرر بل نترقى ونقول ا

  . فتأملحمدثه ال مبقيه ،  علة اال )النعمة( للدفاع عنه حىت املوت،وما
أقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس (يف قوله تعاىل جند  ولذا ،اذن الفطرة مالك للوجوب

الدين ألن اقامة  ؟ملاذا)أقم وجهك للدين(واقعة موقع التعليل لألمر األهلي  )فطرة اهللا( مجلةان  )اعليه
  )فطرة اهللا(بأمر تكويين )اقم وجهك للدين(فعلل احلكم التشريعي هي فطرة اهللا  

األستحقاق الذي ذكره األمام علي عليه السالم كما تقدم بأنه  بل نقول ان ذلك يكشف عن مالك 
مثال ) لعذبناك( ألجل دفع الضرر) اقم وجهك( ل تعاىلانه مل يق : توضيحه )اهل للعبادةك بل وجدت(

 ١فتأمل، )فطرة اهللا( بل لألستحقاق )أدخلك اجلنة( لب منفعةوال جل )ألين خلقتك(وال لشكر النعمة 
ه د املشمش مشمشا بل اوجفما جعل اهللا واذا وصل األمر اىل الذات والذاتيات انقطع التعليل .

وكل اجلواهر مبفاد هل البسيطة ومبفاد كان التامة ومل جيعلها باجلعل التأليفي ومفاد  نواوجد االنسا
هذا ) ما جعل اهللا املشمش مشمشا(كان الناقصة واال استلزم انفكاك الذات عن الذايت فقول ابن سينا

القول ان اهللا جعل  كبة اذهلل املر هو نفي بل اده تعاىل ملشمشجياي ال النفي ليس نفيا هلل البسيطة
قبل ان يثبت له املشمشية انه يلزم منه مث اثبت له املشمشية فاوجده  وجعله  املشمش مشمشا يعين انه 

سبحانه او جد اجلواهر كلها باجلعل  يلزم سلب الشيء عن نفسه واحلاصل ان اهللاكان غري مشمش ف
  البسيط وهذا البحث مربهن عليه يف حمله

 ملاذا ؟ هنا )فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها(ملاذا ؟ ألن ذلك) اقم وجهك للدين حنيفا(ويف املقام 
هن من اين دمثل كل شيء دسومته من الدهن ولكن الذلك و ،ينقطع اجلواب ألن الذايت ال يعلل

وكذا كل  ،واال يلزم التسلسل بارئ تعاىل لاملعلول ل نفس وجود، اخرى وراء علة انه ال ؟دسومته
من شيء  نابعاً ألن نوره ليس مغاير فال جواب ؟شيء نوره من النور ولكن النور من اين نوره

  اذن الوجوب الفطري مالكه نفس املالكات األربع،. أي من خارج دائرة ذاته ووجوده خارجي

                                                             
امر ما ، و لیس انھا تكشف ) اقتضاء الذات والطبع ( یكشف عن مالك خاص ھو ) فطرة هللا (اذ قد یقال ان  -  ١

  .فتأمل جیدا ) اربعة(بل ھي اعم من ) االستحقاق (عن 
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اء وتبعه عدد من االعالم وسبقه عدد من علم ق باملالكفر يف املستمسك ولكن السيد احلكيم  
 قدوكذلك  حلكم العقل أو ادراكه الوجوب اًلكن احلق ان املالكات االربع قد تكون سبب، الكالم 
  .حلكم الفطرة او ادراكها الوجوب فالفارق امنا هو باحلاكم واملدرك ال باملالك اًسببتكون 

 ٢فطرياألطاعة  كامر )اجتهاد وتقليد واحتياط( ةحد الثالثريي أليالوجوب التخ:قال قدس سره 
وهو ضرر بالغ  الستحق العقاب ةالثالث لطرقهذه ا ل ألنه لو مل ميتثل باحدمبالك دفع الضرر احملتم

بداهة وجود  :تقدمة منحمتمل ألن االنسان لو مل يتبع احد هذه الثالثة مع متامية مقدمات االنسداد امل
 والقرعة مورد اشكال واتباع وان الرباءة تستلزم اخلروج من الدين سدىنترك  واننا مل احكام ملزمة

  احد هذه الطرق الثالثة لكان هناك ضرر بالغ حمتمل  االصول العملية كذلك فلو مل يسلك
اذن السيد احلكيم يرى ان الوجوب الفطري مالكه دفع الضرر احملتمل اما الوجوب العقلي فمالكه 

دفع الضرر احملتمل فهو مالك  االوجوب العقلي مالكه شكر النعمة ام : فعلى رأيه فان شكر النعمة
  اي هي منفصلة حقيقة الوجوب الفطري فالقضية بنظره مانعة مجع ومانعة خلو

 مالكات للوجوب العقلي والفطري هي وان املالكات األربع يالرأ متامية هذا اتضح عدم مضى ومبا
  احلاكم او املدرك فقط ال باملالك وان الفرق بينهما ب

غرس فيه وجوب شكر  ،كما غرس يف االنسان وجوب دفع الضرر البالغان اهللا : وبعبارة اخرى 
  .النعمة اجلسيمة فليتأمل

ان (:اذتقول اين مل افهم وجه كالمك:د احلكيميالسيد القمي يف مباين املنهاج اشكل على الس ان مث
ام لو مل يشكر االنسان النعمة فهل يستحق العقاب  : فنسألك )مالك الوجوب العقلي شكر النعمة

  ال؟
  ال شكر النعمة فيكون وجه الوجوب باملآل هو دفع الضرر احملتمل ،نعم:فان قلت 

                                                             
یقول تبعا لمشھور االصولیین ان امر االطاعة ال یعقل ان یكون مولویا الستلزامھ احد محاذیر اربعة اما  - ٢

والعبد الفقیر لم یرتض ھذا القول وجرت مناقشتة قول ، الدور او التسلسل او تحصیل الحاصل او اللغویة 
بمناسبة ان التعاون ) فقھ التعاون على البر والتقوى:( كتابو) االوامرالمولویة واالرشادیة(المشھور في كتاب 

على البر والتقوى امر فطري وھو من المستقالت العقلیة ان امر االطاعة مولوي ولیس ارشادیا، وتّمت االجابھ 
  . عن االشكاالت االربع بوجوه عدیدة مذكورة ھناك
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اذن ال وجوب ألنك تقول ان تارك شكر النعمة ال عقاب عليه فاذا مل  ،ال يستحق العقاب:وان قلت 
  يكن عقاب فال وجوب 

  ال وجه له اذن الوجوب العقلي مبالك شكر النعمة 
غري تام يف كال شقيه وسيأيت توضيحه ان شاء احلكيم  القمي على السيد يدالسنرى ان اعتراض  لكننا

  اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
  


