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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
(392) 

 القاعدة حول القبح واآلية حول الوقوع -2)سبق: 
اآليمة الرمريفة أمما القاعمدة )القمب   ممدار إذ  ؛دةالقاعممضممو  اآلية عن  مفاد لظاهر اختالفا ثانياً:
وإبالغهممم إلمميهم قبممب بع ممة الرسمب النما  تعمماال ال يعمم ب  هانمالفعليمة والوقممو  ال القممب ، أ   ها نفمميفمصمب  
غممط يريممآ ب همممبلغبطريممآ آخممر قالعقممب، ال أنممه يقممب  عليممه التعمم ي  علممى ممما  همممبلغ، علممى ممما أحكامممه
 الرسب.

ظاهر اآلية االمتنا ، وهو إمنا يكو  مع االستحقاق وإال فممن دونمه ال يعقمب االمتنما   بعبارة أخرى:
 . 1)إذ أ  امتنا  للموال على عبده بعدم تع يبه، مع قو  تع يبه قبيحاً عليه؟ 

َعىثَ َوَما ُكنَّا ُمَعذ  أمشب: ا  قوله تعاال:  وبعبارة أخرى ٰ  نَىبىع )سمورة اسسمرا : اآليمة  َرُسىو ً  بِيَن َحتَّى
إممما أ  يممراد بممه )وممما قنمما معمم بني، امتنانمماً، حمم  نبعممه رسممواًل  أو يممراد بممه )وممما قنمما معمم بني حمم    11

 :ه نبعه رسواًل، لقبح
األحكمممممام العقليمممممة، دو  بالعممممم اب علمممممى بالفمممممة فاآليمممممة بتصمممممة بالعقليممممما ، أ   ،ولفمممممي  أريمممممد األ 

قليمما  هممي المما يصمم  االمتنمما  بعممدم العقوبممة علممى بالفتهمما مممادام   يبلغهمما السمممعيا  اةضممة، أل  الع
عليممه بعدمممه سممبحانه  ميمم   فيصمم  أ  حآ العبممد العقمماب باملةالفممة سممتيحبكممم العقممب  مما  إذالرسممب أيضمماً، 

مممادام   يبلغممه الرسممول بمم لل احلكممم العقلممي أيضمماً، أممما السمممعيا  اةضممة فيقممب  العقمماب علممى بالفتهمما 
   يبلغها الرسول فال معىن لالمتنا  بعدم العقاب على بالفتها فيما إذا   يبلغها. إذا

فاآليمممة الكرميمممة بتصمممة بالسممممعيا ، إذ همممي الممما يقمممب  العقممماب عليهممما دو  إبمممال   ،اينوإ  أريمممد ال ممم
علمممى وال يقممب  إليهممما غممطهم، فممممع عممدم إبالغهمممم  مما قيممم  يصمم  العقممماب هلممم ، إذ ال يريمممآ هلمما الرسممب

                                                           

 .بتصرف  191الدر  )  1)
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 .؟ار نها الريبي  بالفتها و  
 اآلية الكرمية أجنبية عن قاعدة قب  العقاب بال بيا ، دو  ال اين. تكو  وعلى األول

ا  وجممموب  مممكر النعممممة واملمممنعم، ووجممموب دفمممع الضمممرر اةتممممب، حكمممم عقلمممي، لممم ا  سمممن  وحيىىىث
يف مقام االمتنا  دل ت على  رسول، في  قانت اآلية ، فرضاً،إلينا ماغهوإ    يبل مافتهالعقاب على بال
، لكن االستدالل  ا على عدم وجوب النظر، للراك سول  عه ر بي  مادام    على خالفتهما عدم العقوبة

 ه ا. ،. فتأمبأو مصادرة وجود اخلالآ واملنعم، دور  أصبيف 
قمممد يعممم   علمممى  ولكىىىنوقمممد سمممبآ مممما نقلمممه الرمممين قا ممم  الغطممما  عمممن اةقمممآ العراقمممي ممممن ) تتمىىىة:

مممما )ينسممم  للمرحممموم آغممما ضممميا   ومنهىىىا: سمممتدالل بقاعمممدة  مممكر املمممنعم علمممى وجممموب النظمممر بوجممموه:اال
قممما سممبآ    1)العراقممي مممن ورود همم ه القاعممدة علممى حكممم العقممب بوجمموب  ممكر املممنعم و وجمموب املعرفممة 

األمممر  فن يمماً، ان ممه ال يصمم  التعبممط بممالورود بممب غايممة أوً : لممو صمم  ممما نقممب عنممه ويىىرع عهيىى :اجلممواب عنممه بممم)
احلكومممة إذ ال يعقممب معممىن حمصممب لممورود قاعممدة قممب  العقمماب بممال بيمما  علممى حكممم العقممب بوجمموب  ممكر 

ومممن   1)املممنعم، إذ الممورود هممو )أ  يديممب أحممد الممدليلني موضممو  الممدليب اآلخممر حقيقممًة لكممن بعنايممة التعبممد 
قمه فانمه ال يديمب الرمكر متعل  البديهي أ  قب  العقاب بال بيا  ال يديب موضو  ) كر املمنعم واجم   وال 

 . 3)موضوعاً وال املنِعم متعل قاً، بب غاية األمر حكومة القاعدة على )وجوب  كر املنعم . 
يف فانممه )قممد  سممره  ولكممن عنممد مراجعممة قممالم اةقممآ العراقممي يف املقمماال  ظهممر عممدم صممحة النسممبة 

متامماً إذ  إليمهول بعكس ما نس  النسبة بني قاعدة قب  العقاب بال بيا  وقاعدة وجوب  كر النعمة يق
يرى أ   دة اهتمام العقب بركر النعممة تنمتح حكممه زنةديمة االحتممال فيكمو  بيانماً فطفمع موضمو  انه 

قممال: )تتممميم: قممد جممرى ديممدتم علممى االتعممر  اال  اعتبممار ال العكممس، )قاعممدة قممب  العقمماب بممال بيمما   
 :الظن يف أصول الدين يف املقام، ونقول تبعاً هلم

أواًل: أ   املراد من أصول الدين مما ابم   العلمم بمه مقدممًة لعقمد القلم  بمه، واملتميقن منمه لمدوم معرفمة 
                                                           

 .101ص 1الرين علي قا   الغطا ، النور السايع يف الفقه النافع، ج  1)
 .115و 8يراجع قتاب احلكومة والورود، لألستاذ ص  1)
  .191الدر  )  3)
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 حبكم العقب بأدا   كر املنعم ووسائط النعم. ، 1)النعماملنعم على االيالق ووسائط 
 لدى  العقب بلدوم معرفتهم مع اجلهب  م.ا االهتمام   ا  الركر صار  موجبةً ا وق رة
زطلوبيته  حم  ا ر  االهتمام      إذ هو يف حكم   ؛ليس ه ا االحتمال جمرى قب  العقاب بال بيا و 

اال  يف ظرف اجلهب به. وإال فمع إحرا  ه ا االهتمام، العقب  كم زنةدية ه ا االحتممال، بمال احتيماج  
 ليس  أ  العقب ذلل. ول أيضاً ، واألإذ األخط دور    ؛ 1) ر   أو  من عقب   عناية تتميم قر   

 . 3)زنةديته  ا الرافع  ملوضو  القب  مطلآ ما  كم العقبا البيا  ومن ذلل نقول: إ   
ُوِضىىىَع َعىىىنع أُمَّتِىىىا... َوَمىىىا َ  أ  احلكمممم مرفمممو  عمممن اجلاهمممب بمممه عقممماًل قمممما همممو  مممرعاً  والحاصىىى 

ه وإ  قممما  االحتمممال ضممعيفاً وقممما  فانمم ، قرممكر املمممنعم والنعمممة،إال إذا قمما  اةتممممب مهممماً   (5 يَىععَهُمىىو َ 
، جمماهاًل ب بممو  احلكممم عليممه، إال أ  العقممب  كممم زنةديممة همم ا االحتمممال نظممراً أل يتممه ن َث  ِممماملكلمم ، 

 .)واالمت ال له على فر  ثبوته  و دة اهتمام العقب بيحرا ه
لعقماب بمال بيما  علمى ورود قاعدة قمب  اإذ قال بإمنا قال اةقآ العراقي بالورود على حكم آخر ، نعم

قاعمممدة دفمممع الضمممرر اةتممممب، إذ ممممع وجمممود قاعمممدة قمممب  العقممماب بمممال بيممما  ينتفمممي احتممممال الضمممرر فينتفمممي 
)الضمرر اةتممب  فتكمو  قاعمدة القمب  مديلمة فانمه موضو  قاعدة دفع الضرر اةتممب إذ موضموعها مرقم  

النظمممر اال املعةمممدة، ال بقاعمممدة  نقمممول بوجممموب أيضممماً   1)الوجمممهملوضمممو  قاعمممدة دفمممع الضمممرر قمممال: )و ممم ا 
إمنما توضميحه: انمه   6)وجوب دفمع الضمرر اةتممب، وإال فقاعمدة قمب  العقماب واردة عليهما، قمما ال  فمى 

ب  التأمب يف معةدة النيب، لنعرف أنه نيب حقاً أواًل، إذا اسمتندنا إال قاعمدة وجموب  مكر املمنعم، دو  
حينئمم   يقولمموا م األنبيمما  إذ للنمما  أ  فحممي  مممع االسممتناد لألخممط  ممما إذا اسممتندنا إال دفممع الضممرر اةتمممب إذ

                                                           

 .)عليهم السالم  واألوصيا  )عليهم السالم  وهم الرسب  1)
 قب  العقاب بال بيا .بيا ، وي عنهقي يقال: ا  ه ا املتمم   يصب   1)
 .136-131ص 1ج ، جممع الفكر اسسالمي م قم،آقا ضيا  الدين العراقي، مقاال  األصول  3)
 563ص 1ثقة اسسالم الكليين، الكايف، دار الكت  اسسالمية م يهرا ، ج  5)
 يقصد )ق رة االهتمام بركر النعمة .  1)
 .136ص 1اسسالمي م قم، ج آقا ضيا  الدين العراقي، مقاال  األصول، جممع الفكر  6)
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فيهما له وعدم النظر يف معةدتمه وقو  ه ه معةدة حقاً، فمةالفتنا  اتم إمنا  تملو  صدق مدعي النبوة
ودفممع الضممرر اةتمممب لمميس بواجمم  نظممراً لقاعممدة قممب  العقمماب  ،الحتمممال قوتمما معةممدة حقمماً  ضمرر حمتمممب
 .ب  علينا النظر والتدبر يف معةدتل قي نكتر  صدقل من عدمهفال  بال بيا 
 سيأيت. ه ا. قماقالمه )قد  سره  غط تام    لكن  
َعىىَث َرُسىىولً قممد سممبقت أجوبممة عممن االسممتدالل باآليممة الكرميممة  انممهثىىم  ٰ  نَىبىع بِيَن َحتَّىى  َوَمىىا ُكنَّىىا ُمَعىىذ 

 ونضيف:
النما   الكرمية بالسمعيا ، فاتا الا ال يعم ب أ  املراد لو قا  ع اب اآلخرة، الختصت اآلية -4

، فهي أجنبيمة عمن مسمألة إذا   يبلغها رسول، أما العقليا  فقد يقال بانصراف اآلية عنها على بالفتها
 .وجوب النظر عقاًل؛ باحدى الوجوه اخلمسة السابقة

ية، وقا  منتهل حآ يفص ب بني العقليا  بنوعيها: في  قانت من حقوق اخللآ،   ترملها اآل وقد
رفع العقاب عنمه خمالف االمتنما  وإ  قانمت  في   النفس اة مة، وذلل ققاتب اخللآ مستحقاً للعقاب، 

، ، وأممما إ  أريممد  مما القممب  فممال ترمممب العقليمما  مطلقمماً مممن حقمموق اخلممالآ، أمكممن مشممول اآليممة هلمما امتنانمماً 
 فتأمب.

*  *  * 
ب  ممكر املممنعم ووجمموب دفممع الضممرر اةتمممب، بممورود قاعممدة بممالفرق بممني قاعممديت وجممو  القممولوجممه  بىىي ن

قممب  العقمماب بممال بيمما  علممى ال انيممة علممى ممما ادعمماه اةقممآ العراقممي، عكممس األوال حيممه اتمما الممواردة علممى 
 قاعدة قب  العقاب بال بيا ؟

 وصهٰ اهلل عهٰ محمد وال  الطاهرين
 

بَىَعٌة َظَهَرتع َأرعبَىَعٌة: ِإَذا َفَشا الز نَا َظَهَرِت الزََّ ِزُل، ِإَذا َفَشتع َأرع  : اسمام الصادق )عليه السالم قال 
اِء، َوِإَذا أُمعِسَكِت الزََّكاُة َهَهَكِت العَماِشَيُة، َوِإَذا َجاَر العَحاِكُم ِفا العَقَضاِء َأمعَسَكِت العَقطعُر ِمَن السَّمَ 

رُِكوَ  عَ  مَُّة ُنِصَر العُمشع ِهِمينَ َوِإَذا ُخِفَرِت الذ    .151اخلصال للصدوق، ص) َهٰ العُمسع
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