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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف 

 األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(393) 

 مالحظات أخرى على كالم القوانين وإضافات
أّن كّل عاقل يراجع نفسه يرى أّن عليه نعماء ظاهرة وباطنة، جسمّية  :(1)وطريقه: )يف القواننيقال 

 وروحانّية ممّا ال حيصى كثرًة وال يشّك وال يريب أّّنا من غريه.
فهذذ ا العاقذذل إن ت يلإفذذن إه منعمذذه وت يعذذان لذذه بنحسذذان وت يذذ عن بتونذذه منعمذذاً وت يإقذذّرب اه 

 سنون سلب تلك الّنعمة عنه، وه ا معىن الوجوب العقلّي.مرضاته، ي ّمه العقالء ويسإح
وأيضاً إذا رأى العاقذل نفسذه مسذإةرقة بذالّنعم العظذام، أذّوا أّن املذنعم رذا قذد أراّ منذه الّشذتر عليهذا، 

فذع اوذون  ،عموإن ت يشترها يسلبها عنه، فيحصل له خذون العقوبذة، وال أقذّل مذن سذلب تلذك الذنّ  ّو
 .(2)لقدرة، وهو قاّر على ذلك، فلو تركه كان مسإحّقا للّ م(عن الّنفس واجب مع ا

 ال يصح إرجاع وجوب الشكر إلى خوف العقوبة
قذذد يذذوّر عليذذه، إضذذافة إه مذذا سذذبن، انذذه لذذيس مذذن الصذذحيع إرجذذا  وجذذوب  ذذتر النعمذذة إه ولكننن 
صع لو أريذد بل ال ي الضرر احملإمل، فال حاجة لإعليل األول بالثاين؛ اوون عن النفس أو وجوب ّفع

للعقذل حتمذني مسذإقلني وانذذه حيتذم بوجذوب  ذذتر  أنّ إذ الظذذاهر  نفذي اسذإقالل العقذل بذذه  ذا هذو هذو،
ولذ ا يذرى وجذوب نصذرة مذن  ؛إمذلحبتمه اآلخر بوجذوب ّفذع الضذرر احملذلك املنعم بعنوانه، غري منوط 

 من عدم نصرته له. نعامه عليه، وإن ت حيإمل الضررأنق  الشخص من املوت والدفا  عنه،  تراً إل
 أدلة عقلية على وجوب النظر ةخمس

إكمذذال االسذذإدالل علذذى وجذذوب النظذذر، ب نذذه ممذذا حيتذذم بذذه العقذذل  هذذات  ذذس، ولذذيس ينبةذذي كمننا 

                                                           

 أي طرين إثبات وجوب املعرفة بالعقل. (1)
 .973-963ص 4أبو القاسم القمي، القوانني احملتمة يف األصول، ّار إحياء التإب اإلسالمية ذ قم، جاملرياا  (2)
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 هذذو وجذذوب ّفذذع الضذذرر احملإمذذل ووجذذوب  ذذتر النعمذذة فقذذل، إذ ثالذذا أحتذذام العقذذل: وجذذوب النظذذر 
 قضذاءً  جتب معرفإذهكما ب إطاعإه وهو املسمى حبن الطاعة،  أّاًء حلن املولوية فنن املوه  ا هو موه جت

، ورابعها: ما أضفناه يف أحباث سابقة مذن االسذإحقاا الذ اا فانذه جذل ا ذه حذع مذع قطذع حلن املولوية
حيإمذل الإضذرر بذاع معرفإذه وعباّتذه، يسذإحن أن يعذرن علينا وعذن انذه النظر عن كونه موه لنا ومنعماً 

وخامسذذها: جلذذب املنفعذذة البالةذذة، إذ نذذرى حتذذم  (1)َك أهننالل ِللِعبنناَدِ  فَنَعبَنند  كَ ولِكننن َوَجنند   ويعبذذد 
 .(2)حسنهعتس من يرى جمّر  وت يتن مزاحم أو مانع، العقل بوجوبه إذا كانن املنفعة بالةة

مذذن تذذرع النظذذذر ، ، علذذى أضذذعو الوجذذذوهحيإمذذذل اإلنسذذان انّ وتقريذذب االسذذإدالل بذذذالوجوه السذذابقة:  
تفويإذذه لالسذذإحقاا الذذ اا )احملإمذذل( كمذذا حيإمذذل ( ة علذذى أقذذل الإقذذاّيرإملذذعذذة البالةذذة )احملللمنف تفويإذذه

ه و وتضذذييعه حلذذن املذذوه احملإمذذل  مولويإذذه، وقذذد سذذبن ان االحإمذذال ههنذذا كذذانل يف حتذذم العقذذل مذذن وجذذّو
 غري أن يإوقو على العلم.

 الحكام األربعة بوجوب النظر
 ءعقذالم أربعة هم العقذل والعقذالء والفطذرة والشذر ، وحتذم الان احلاكم بتل تلك اومسة، حتا ثم  

ال يعذذّو بالضذذرورة إه حتذذم العقذذل إذ قذذد ينشذذ  مذذن الإواضذذع ملصذذاو رأوهذذا أو لعذذاّات وتقاليذذد أو جريذذاً 
قّذةً  يف  ، فذان معاّاذا وهذو الةريذزة موجذّوللسنة أو  به ذلك فإ مل. والفطذرة غذري العقذل،  ذرعاً وعرفذاً ّو

، ف جنيب عن البحا ههنا إذ البحا ههنا عن الدليل العقلي الشر س العقل، وأما حتم يوان، عتاحل
 على وجوب النظر.

 العراقي: قاعد  قبح العقاب بال بيان وارد  على الحكم بوجوب الشكر
 قد يعاض على االسإدالل بقاعدة  تر املنعم على وجوب النظر بوجوه: ولكن
العراقذذي مذذن ورّو هذذ ه القاعذذدة علذذى حتذذم العقذذل بوجذذوب  مذذا )ينسذذب للمرحذذوم آغذذا ضذذياء ومنهننا:

 .(9) تر املنعم و وجوب املعرفة(
                                                           

 .434ص 1ابن ايب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، ج (1)
 هذ وغريها.1492يراجع تفصيل األخ  والّر حول ه ه اومسة يف حبوث االجإهاّ والإقليد السابقة عام  (2)
 .131ص 2ء، النور الساطع يف الفقه النافع، جالشيخ علي كا و الةطا (9)
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 وارد ال  حاكمة -3المناقشات: 
ال يصع الإعبري بالورّو بل غاية األمر احلتومة إذ ال  ه، انّ ياً فنّ  والل:أ لو صع ما نقل عنه ويرد عليه:

م العقل بوجوب  تر املذنعم، إذ الذورّو يعقل معىن حمصل لورّو قاعدة قبع العقاب بال بيان على حت
ومذن البذديهي أن قذبع  (1)هو )أن يزيل أحذد الذدليلني موضذو  الذدليل اآلخذر حقيقذًة لتذن بعنايذة الإعبذد(

العقذذاب بذذال بيذذان ال يزيذذل موضذذو  ) ذذتر املذذنعم واجذذب( وال مإعلقذذه فانذذه ال يزيذذل الشذذتر موضذذوعاً وال 
 لقاعدة على )وجوب  تر املنعم(.قاً، بل غاية األمر حتومة اإعل  م منع  امل

 الصحيح العكس: ورود قاعد  الشكر على قاعد  القبح -0
ان الصذذحيع هذذو ورّو قاعذذدة وجذذوب  ذذتر املذذنعم، علذذى قاعذذدة قذذبع العقذذاب بذذال بيذذان، ألن  ثانيننال:

 .بيان  حتم العقل بوجوب  تر املنعم 
البيان الشرعي، يراّ البيان العقلي أو  ،نياانه إما أن يراّ بالبيان يف قبع العقاب بال ب بعبار  أخرى:

واملسذذإظهر األخذذري ألن العقذذل حبذذة مذذن بذذاطن، ووجذذوب  ذذتر املذذنعم مذذن املسذذإقالت  مذذراّ  أو كالمهذذا
...َأِن اْشنك ْر لِني رذا بيانذاً وعلذى أي فذان البيذان الشذرعي مإحقذن ثابذن كقولذه تعذاه:  ىوكفالعقلية، 

َربِّ َأْوزِْعنِنني َأْن َأْشننك َر نِْعَم َننَك ال  ِنني  وقولذذه جذذل ا ذذه: (14آليذذة )سذذورة لقمذذان: ا َوِلَوالِننَدْيَك...
َ  َوَأْدِخْلنِني ِبَرْحَم ِنَك ِفني ِعبَناِدَل الص ناِلحِ  ا  َنْرَضنا  ينَ َأنْنَعْمَت َعَلي  َوَعَلٰى َوالِنَدَّ  َوَأْن َأْعَمنَ  َصناِلحل

 (.13)سورة النمل: اآلية 
سذبن مذن أن  ذتر النعمذة واجذب عقذاًل جزمذاً، بذل ان  ذتر املذنعم بذالنعم والبيان العقلي مسذّلم، ملذا 

 عىن وجوب الفحص عنه فنن ثبذن أنذه  ولو تعليقياً  ا سيمة الالمإناهية وإن كان حمإماًل، واجب عقالً 
مذذنعم وجبذذن معرفإذذه بصذذذفات مجالذذه وجاللذذه ووجبذذذن إطاعإذذه، وإال سذذقل الإتليذذذو مذذن بذذاب السذذذالبة 

 بانإفاء املوضو .
 َبِين   عضد )قبح العقاب بال بيان( َوَما ك ن ا م َعذِّ

َعَث َرس والقال تعاه:  ال يقال: بِيَن َح  ى نَنبنْ  (.11)سورة اإلسراء: اآلية  َوَما ك ن ا م َعذِّ

                                                           

، لألسإاذ صكإاب يراجع   (1)  .114و 8احلتومة والورّو
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 الكالم في األدلة العقلية -3األجوبة: 
وجذوب ّفذذع  انّ و  ،نظذذرال التذالم يف األّلذذة العقليذة، قبذذل ثبذوت الشذر ، علذذى وجذوب إذ يقنال: أوالل:

الضرر احملإمل ووجوب  تر النعمة يفيان بالوجوب، فال يصع االسإدالل بالدليل الشرعي، قبل ثبوت 
 الشار .وجّو أصل 

 القاعد  حول القبح واآلية حول الوقوع -0
ن الظاهر اخإالن اآلية عن القاعدة إذ القاعدة تإتلم عن )القبع( واآلية الشريفة تإحدث عذ ثانيال:

علذى مذا وإبالغهذم األحتذام، الرسذل  ةبعثذالفعلية والوقو  ال عن القبع، أي ان اهلل تعاه ال يع ب قبل 
 ال أنه يقبع عليه الإع يب على ما بلغ بةري طرين الرسل. ،عقلبلغ بطرين آخر كال
وهو إمنا يتون مع االسإحقاا وإال فمن ّونه ال يعقل االمإنان  ،إناناآلية االم ظاهر بعبار  أخرى:

 إذ أي امإنان للموه على عبده بعدم تع يبه، مع كون تع يبه قبيحاً عليه .
 واآلية عن عذاب االس ئصال -1
صذذال أو العذذ اب ئإمنذذا تإحذذدث عذذن عذذ اب االسإالفقهذذاء واملفسذذرين ان اآليذذة  عذذدّ مذذنوقذذال  ثالثننال:

َعننَث َرس ننوالل ر َوِإَذا َأَرْدنَننا َأن ة السذذياا فالحذذم اذذام اآليذذات الذذدنيوي بقرينذذ بِيَن َح  ننى نَنبنْ َوَمننا ك ن ننا م َعننذِّ
َهننا اْلَقننْول  فَننَدم ْرنَاَها  َننْدِميرلا ر وََكننْم  ََْسننق وْا ِفيَهننا َفَحننا  َعَلينْ َرِفيَهننا فَن َأْهَلْكنَننا ِمننَن ننُّْهِلننَك قَنْريَننةل َأَمْرنَننا م  نْ

َِ َخِبيرلا َبِصيرلااْلق ر وِن  َْى ِبَربَِّك ِبذ ن وِب ِعَباِد  (17-11)سورة اإلسراء: اآلية  ِمن بَنْعِد ن وٍح وََك
 بشهاد  السياق

قذذذال يف تفسذذذري امليذذذزان: )ظذذذاهر السذذذياا ا ذذذاري يف اآليذذذة ومذذذا يإلوهذذذا مذذذن اآليذذذات بذذذل هذذذي واآليذذذات 
االسإئصذال، ويييذده خصذوص سذياا النفذي  السابقة أن يتون املراّ بالإع يب الإع يب الدنيوي بعقوبذة

 َبِين َومنننا ك ن نننا حيذذذا ت يقذذذل: ولسذذذنا معذذذ بني وال نعذذذ ب ولذذذن نعذذذ ب بذذذل قذذذال :  َومنننا ك ن نننا م َعنننذِّ
بِينَ  الذذدال علذذى اسذذإمرار النفذذي يف املاضذذي الظذذاهر يف أنذذه كانذذن السذذنة اإلايذذة يف األمذذم اواليذذة  م َعننذِّ

 إال بعد أن يبعا إليهم رسوال ين رهم بع اب اهلل.ااالتة جارية على أن ال يع رم 
ويييده أيضاً أنه تعاه عرب عن ه ا املبعوث بالرسول ّون النيب فلم يقل حع نبعا نبياً، وقذد تقذدم 
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يف مباحذذا النبذذوة يف ا ذذزء الثذذاين مذذن التإذذاب يف الفذذرا بذذني النبذذوة والرسذذالة أن الرسذذالة منصذذب خذذاص 
 األمة إما بع اب االسإئصال وإما بالإمإع من احلياة إه أجذل مسذمى، إاي يسإعقب احلتم الفصل يف

نَنه ْم بِاْلِقْسِط َوه ْم ال ي ْظَلم ونَ قال تعذاه:  )يذونس:  َوِلك  ِّ أ م ٍة َرس وٌل فَِإذا جاَء َرس ول ه ْم ق ِضَي بَنينْ
نننماواِت َوا( وقذذذال: 47 نننْم ِمنننْن قالَنننْت ر س نننل ه ْم َأِفننني اهلِل َشنننكَّ فننناِ ِر الس  نننَر َلك  ِْ ِْ أْلَْرِض يَنننْدع وك ْم لِيَن

 (.13)إبراهيم :  ذ ن وِبك ْم َوين َؤخِّرَك ْم ِإلى َأَجٍ  م َسمًّى
 فالإعبري بالرسول إلفاّة أن املراّ نفي الإع يب الدنيوي ّون الإع يب األخروي أو مطلن الإع يب.

َعَث َرس والل فقوله:  بِيَن َح  ى نَنبنْ كالدفع ملا ميتن أن يإوهم مذن سذابن اآليذات املنبئذة   َوما ك ن ا م َعذِّ
فيذوهم أن  ،لذيمعن حلوا أثر األعمال بصاحبها وبشارة الصاحلني باألجر التبري والطذاحلني بالعذ اب األ

تبعذذات السذذيئات أعذذم مذذن العذذ اب الذذدنيوي واألخذذروي سذذياتب عليهذذا فيةشذذى صذذاحبها مذذن غذذري قيذذد 
 و رط.

محإذذه الواسذذعة وعنايإذذه التاملذذة ال يعذذ ب النذذائ بعذذ اب االسإئصذذال وهذذو ف جيذذب أن اهلل سذذبحانه بر 
ع اب الدنيا إال بعد أن يبعا رسوال ين رهم به وإن كان له أن يع رم بذه لتنذه برمحإذه ورأفإذه يبذالغ يف 

َعنَث َرس ناملوعظة ويإم احلبة بعد احلبذة   ينذزل العقوبذة فقولذه:  بِيَن َح  نى نَنبنْ نفذي  والل َومنا ك ن نا م َعنذِّ
 لوقو  الع اب ال  وااه.

فاآلية ذ كما ترى ذ ليسن مسوقة إلمضاء حتم العقل بقذبع العقذاب بذال بيذان بذل هذي تتشذو عذن 
اقإضذاء العنايذة اإلايذة أن ال يعذذ ب قومذا بعذ اب االسإئصذذال إال بعذد أن يبعذا إلذذيهم رسذوال فييكذد اذذم 

 احلبة ويقرعهم بالبيان بعد البيان.
الذذو يبلذذغ رذذا الإتذذاليو ونبذذني رذذا الشذذرائع فهذذي الذذو تسذذإقر رذذا املياخذذ ة اإلايذذة واملةفذذرة، وأمذذا النبذذوة 

ويثبذن رذذا الثذذواب والعقذذاب األخرويذذان فيمذذا ال يإبذذني فيذذه احلذذن والباطذذل إال مذذن طريذذن النبذذوة كالإتذذاليو 
منا تلحن آثار قبواا وتبعات الفرعية، وأما األصول الو يسإقل العقل بنّراكها كالإوحيد والنبوة واملعاّ فن

ها اإلنسان بالثبوت العقلي من غري توقو على نبوة أو رسالة.  ّر
وبا ملة أصول الدين وهي الو يسإقل العقل ببياّنا ويإفر  عليها قبول الفرو  الو تإضمنها الدعوة 

هذا  بذّر قيذام احلبذة القاطعذة العقليذة مذ ن غذري توقذو علذى بيذان النبوية، تسإقر املياخذ ة اإلايذة علذى ّر
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 النيب والرسول ألن صحة بيان النيب والرسول مإوقفة عليها فلو توقو هي عليها لدارت.
وتسإقر املياخ ة األخروية على الفذرو  بالبيذان النبذوي وال تذإم احلبذة فيهذا  بذّر حتذم العقذل، وقذد 

زء العا ذذر مذذن التإذذاب، ويف فصذذلنا القذذول فيذذه يف مباحذذا النبذذوة يف ا ذذزء الثذذاين ويف قصذذص نذذو  يف ا ذذ
غريمهذذذا. واملياخذذذ ة الدنيويذذذة بعذذذ اب االسإئصذذذال يإوقذذذو علذذذى بعذذذا الرسذذذول بعنايذذذة مذذذن اهلل سذذذبحانه ال 

وللمفسذذذذرين يف اآليذذذذة  حلتذذذذم عقلذذذذي حييذذذذل هذذذذ ا النذذذذو  مذذذذن املياخذذذذ ة قبذذذذل بعذذذذا الرسذذذذول كمذذذذا عرفذذذذن.
 .(1)مشاجرات طويلة(
 المناقشة

عذذق قرائنذذه، فانذذه قذذد ينذذاقن كذذربًى، بذذ ن السذذياا القذذرآين ال أقذذول: مذذع قطذذع النظذذر عذذن املناقشذذة يف ب
د مطلقاته وعموماته، فانذه علذى فذرض حبيإذه أضذعو الظهذورات كمذا صذر  بذه احملقذن اال ذإياين يف يقيّ 

حبر الفوائد، كما قد يناقن صةرًى ب ن السياا ال ي ذكره غري واضع الداللة على مدعاه أو فقل: انذه 
 .من أضعو السياقات، فإدبر

 وللبحا تإمة بنذن اهلل تعاه.
 ر  ر  ر

َعنَث َرس نوالل قرائن على كون اآلية الترمية اذكر  بِيَن َح  نى نَنبنْ خاصذة بعذ اب الذدنيا  َومنا ك ن نا م َعنذِّ
 أو ع اب االسإئصال، وقرائن معاكسة ّالة على نفي مطلن الع اب.

لفطذذري، الشذذرعي( ومالكااذذا والفذذوارا حبثذذاً عذذن أنذذوا  الوجذذوب األربعذذة )العقلذذي، العقالئذذي، ا اك ننب
 بينها.

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

ني َقصيَر اْلع ْمِر َوين َْوِّت  َكثيَر اأْلَْجرِ : قال أمري امليمنني )عليه السالم( ْْ َِريم  النن ْوم  ين    بِْئَس ال
 (.913غرر احلتم ص)
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