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  بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على محمد وآلھ الطیبین الطاھرین     
   وال حول وال قوة اال با العلي العظیم،واللعنة الدائمة على اعدائھم اجمعین 

الكالم في مالك الوجوب  نعة ومالكاتھا وكابكان الكالم في الوجوبات االر  
  :تتمةبقیت  و الفطري

المالك الرابع وھو االستحقاق وھو اننا  لى ما ادعیناه من انوھي برھان عیني ع   
نرى الكثیر من الحیوانات تدافع عن ابنائھا حتى الموت وما ذلك اال لالمر الرابع 

؟ مع ان فما ھو الضرر الذي تحتملھ وتبذل في قبالھ النفس وھو االستحقاق واال
مالك الوجوب  اي ان(ھالك  النفس ھذا اوال ضرر فقد االبن ال یساوي ضرر

نعمة  ةای لیس شكرا للنعمة اذ :نیااوث )دفع الضرر المحتمل ھو ھھنا الفطري لیس
منفعة  ةیاذ ا: وال الجل جلب المنفعة ثالثا،  ؟للولد على ابویھ حتى تقابل ببذل النفس

 شيء یوازي قیمة ال ؟اذا الصغیر لتبذل النفس قبالھامینتظرھا االب او االم من ابنھ
   !النفس

وھو االستحقاق فاالم تدافع عن ولیدھا حتى الموت المر غرسھ  فیبقى االمر الرابع
  هللا في ذاتھا وھو ما تقدم توضیحھ وان الذاتي ال یعلل ھذه تتمة لما تقدم 

لم افھم :وقالعلى كالم السید الحكیم )المباني  :(في اشكل السید القمي وذكرنا ان   
لفطري مالكھ دفع الوجوب العقلي مالكھ شكر النعمة وا( :مھ من انوجھ كال
و مستحق للعقاب أم ل ھلو لم یشكر األنسان النعمة فھ :واوضح اشكالھ بانھ)الضرر 

دفع الضرر المحتمل ولیس  ھو مستحق للعقاب فیكون مالك الوجوب انھ ال؟ان قلت
وان قلت ان  ،جتھاد وغیرهباال ـ في المقام ـ  دفع الضررفیجب اذن  شكر النعمة

حیث ال عقاب ال وجوب  مة غیر مستحق للعقاب فال وجوب اذتارك شكر النع
بین االمرین فكلما كان استحقاق للعقاب كان  تالزم  والحاصل ان القمي ارتأى)

فاالمر بحسب كالم القمي دائر بین ان ال یكون  ،وجوب وكلما لم یكن فال وجوب
ین ان یكون وجوب لكن ال لشكر النعمة بل لدفع وبوجوب اصال لشكر النعمة 

  .الضرر المحتمل 

ان والحاصل ان الوجوب العقلي بالقیاس لشكر النعمة كالحجر بجنب االنسان ف
  . الوجوب العقلي یرتبط بدفع الضرر المحتمل وال ربط لھ بشكر النعمة بالمرة
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  یر تامغكال شقیھ ب  )المباني :(في كالم السید القميستظھر ان والم

یتفرع على ذلك ان انھ لوترك شكر النعمة واستحق العقاب ف:(ول اما الشق األ
  ).الوجوب العقلي ھنا انما لدفع الضرر المحتمل

 یستلزم ال اوموضوٍع  الوجود غیر المالك أي وجود شيء في محلان  : علیھ فیرد
   .لألحكام التي تترتب على ذلك المحل أو الموضوع بالضرورة كونھ مالكا

صف تالموضوع قد یان )وھي قاعدة عقلیة واضحة(المقام  وتطبیق القاعدة في
زید كان و)اكرم زید( :قال المولى لومالك الحكم ف تكون بصفات كثیرة لكنھا ال

ً متصف  ان وجوب األكرام مالكھ ھو الكرم لكذ يال یعن والكرم فانھ والعلم بالشجاعة ا
 لتقوى مثالكانعلمھ  ال او في المثال كالعلم نعلمھ فیھأمر اخر أو الشجاعة  بل لعلھ 

  فوجود صفة في موضوع ال یعني ذلك بالضرورة انھا مدار الحكم 

ق استحك العبد شكر النعمة لو تر :الشق االول من كالمھ وعلى ھذا فان صحة
ألن الوجود أعم من  مدارالعقاب  الوجوب العقلي والتستلزم دوران عنيال ت ،العقاب

بشكر النعمة  العقل ملزمٌ  إنمن كونھ مالكا ألنا نجد بالضرورة  السببیة وأعم
  .ھمع قطع النظر عن وجود عقاب وعدم حتىالجسیمة

یصح القول ان الحكم ال ،وجود تالزم بین امرین انھ حتى مع فرض:والحاصل 
ان الدلیل اعم  : وبعبارت اخرى الحد المتالزمین ، اوبل قد یكون للملزوم الزم ل

اب الزما لترك الشكر فالوجوب ھو حیث كان استحقاق العق:حیث قالمن المدعى 
بل اثبتنا ان الوجوب ھو للملزوم ألن العقل  الوجوب قد یكون للملزوم :فنقول ،لالزم

  . عن أي امر اخر یستقل بان شكر النعمة الجسیمة ھو واجب بقطع النظر

رك شكر تللعقاب على  استحقاق ال انھ اما لو قلنا(من كالم المباني اما الشق الثاني  
  )الوجوبفالنعمة اذن 

 في كالمھ ھو المدعىان ف ،اول الكالم وبعبارة اخرى ذلك ھذه مصادرة :اوال:فنقول
عى جعلھ دنفس ھذا الم، قولھ ان الوجود دائر مدار استحقاق العقابان عین الدلیل ف

  .دلیال 

اب یقتضي استحقاق العق ھمن سنخ : )وھو بحث مبنائي (جوب سنخانان الو:وثانیا 
استحقاق كلما كان ( مالزمةالوھي  )المباني(ننفي كبرى  ، وبذلكالیقتضى والثاني 

الوجوب المولوي یقتضي استحقاق العقاب وذلك الن ) للعقاب كان وجوب واال فال
  :توضیح ذلك، یقتضي العقاب االرشادي فال الوجوب اما
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ن فلم یشیروا صولیین اما المتأخرومتقدمي االبعض ھا اشار الی كلیھ ھذه كبرى
لشیخ االنصاري كما ینقل عنھ تلمیذه المحقق الرشتي في بدائع االفكار ان فا ،ھایلا

 )االوامر االلزامیة وغیر االلزامیة بكال قسمیھا تنقسم الى مولویة وارشادیة( :یقول
اوامر مثل  وذلك ان االوامر االرشادیة لیست وجوبیة المعروف اآلن عادة ھولكن 

نھا ملزم ومنھا غیر االوامر االرشادیة مفان  ، ذلك عدم صحة لكن التحقیق ،الطبیب
 فتارة ینصح بما الیرضى بتركھ فھو وجوبي وتارة :على قسمین ملزم وان النصح

 وفیھما رغم ان كال الموردین العقاب  ،رشاديفإ یرضى بتركھ یرضى ینصح بما
ً  تارة یقول یلزم علیك شربھ و دواءفتارة یقول  اشرب ھذا اللطبیب ذلك كا  و حتما
ً اذا كان المرض خطیركان  ذلك اذا  بامر االطاعة والمحقق الرشتي مثل لذلك  ا

انھ  ھو راي المشھور و )١()رسول واولي االمر منكملاطیعوا هللا واطیعوا ا(
  . )٢(ارشادي الزامي ھارشادي لكن

مالك وھو( النصاري ان النصحوبعبارة اخرى المحقق الرشتي یقول تبعا للشیخ ا
  :على قسمین ) االرشادي

  یرضى الناصح بتركھ فھو الزامي لكن ال عقاب على تركھ ما ال: االول

  ما یرضى الناصح بتركھ فھو غیر الزامي :الثاني

مقام مولویتھ بنحو  زم فالمولى قد یأمر معمالً ر الالزم وغی :وكذلك المولوي قسمان
الندب فیكون ة بقدرافاد اال وقد ال یعمل مقام مولویتھ افیكون االمر الزم االیجاب

  ٠غیر الزم

تارة یامر االب على فرضھ ـ ن المولى ـ الحقیقي اوالمجازي كوالحاصل ا
ً امر ان امر بما ھو مولى فیستحق االبن العقاب على المخالفة وتارة یامر بما  الزامیا ا

ً ھو ناصح    ستحق العقاب على المخالفة االبن ال یفان في نصحھ  ولكنھ كان ملزما

تارة یقول یجب علیك شرب ھذا الدواء اذا  )وھو مرشد( الطبیب :وبعبارت اخرى 
كان المرض  تشرب ھذا الدواء اذا نا منك كان االمر خطیرا وتارة یقول اطلب

  رضین ال یستحق المریض العقاب على لمخالفةالففي كال  خفیفا،فانھ 

  لعقاب وسنخ الیلزمھ                    اذن الوجوب سنخان سنخ یلزمھ ا

ونحن نرى ذلك لما علیھ  (الواجب بناءا على وجوبھا الشرعي  مقدمة :مثال اخر
ال  فانھ  )ظاھر االیات والروایات مما حاول االخوند التفصي عنھا بما ال ینفع 

ینفي ذلك  ال  استحقاق للعقاب بترك المقدمة وانما العقاب على ترك ذي المقدمة لكن
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وب المقدمة وللحدیث صلة تأتي ان شاء هللا تعالى وصلى هللا على محمد والھ جو
  الطیبین الطاھرین

  ---------------------------- الھوامش

  ٥٩النساء االیة سورة)١(

واجوبتھا في كتاب االوامر  اما یورد علیھ یرفصل الحدیث عن ذلك وقالعبد الف)٢(
  بعدھاوما  ٥٠٩واالرشادیة ص المولویة

لكن الذي یقول انھ ارشادي یحتاج الى  لذي یقول انھ مولوي ال مشكلة لدیھ ا)٣(
 التوجیھ


