
 ه3444/ رجب  22الثالثاء . ....................................................... (3141) (الظنصول: مباحث )األ

1 
 

 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
(391) 

 ب بال بيان: ال يستدل على وجوب النظر في المعجزة، بقبح العقايالعراق
)تتميم: قد جرى ديدهنم على ]التعرض اىل[ اعتبار الظن يف أصول الدين :   احملقق العراقي قال

 يف املقام، ونقول تبعاً هلم:
أواًل: أنَّ املراد من أصول الدين ماا ]با [ العلام باه مقدماًة لعقاد القلا  باه، واملتايقن مناه لا وم معر اة 

وكثاارة ]االهتمااام  حبكاام العقااد بااكداا نااكر املاانعم ووسااائ  الاانعم  املاانعم علااى االوااالئ ووسااائ  الاانعم،
 هبذا[ الشكر صارت موجبًة ]لدى[ العقد بل وم معر تهم مع اجلهد هبم 

رز االهتمام ]مبطلوبيته[ حا   وليس هذا االحتمال جمرى قبح العقاب بال بيان؛ إذ هو يف حكٍم مل ُيح
مام، العقد ُيكم مبنج ية هذا االحتماال، باال احتيااٍا اىل يف ظرف اجلهد به  وإال  مع إحراز هذا االهت

 عناية تتميم كشٍف من عقٍد أو نرٍع؛ إذ األخري دورٌي، واألول أيضاً ليس نكن العقد ذلك 
وهبااذا الوجااه وماان ذلااك نقااول: إنا البيااان ]الرا ااع[ ملوضااوع القاابح مطلااق مااا ُيكاام العقااد ]مبنج يتااه[ 

عج ة، ال بقاعدة وجوب د ع الضارر احملتماد، وإال  قاعادة قابح العقااب أيضاً نقول بوجوب النظر اىل امل
  (1)واردة عليها، كما ال خيفى(

 األجوبة
ليست قاعدة قبح العقااب باال بياان واردة علاى االساتدالل بوجاوب د اع الضارر احملتماد  واًل:أأقول: 

 على وجوب النظر يف املعج ة، وذلك للجهات التالية:
رااة الطرياق، ال اييصاال إىل املقصاود، وماا معنياا اهلداياة أيضااً، واألول حاصاد املراد من البياان إ -1

  علااى املكلااف النظاار  يهااا  إهنااا وريااق ايذعااان بصاادئ الرسااول )أو ماادعي الرسااالة( مااع ايتيااان باااملعج ة
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( وإال احتمااد الضاارر الواجاا  د عااه عقاااًل، وحياال ان إرااة الطريااق )ومااا هااو دليااد أو ُيتمااد كونااه دلاايالً 
 بيان،  ال جتري قاعدة القبح 

 رض، معرض أن يتناوله العبد، وهو حاصد عاملالبيان حاصد جبعد الدليد يف  -2
( والوصاول أعام مان الوصاول الشاكش بالشاكن اصادٍ و  ياانٍ )قبح العقاب باال بهو املراد من القاعدة  -3

ه ماان عدمااه، وهااو حاصااد يف القرياا   ااري املتوقااف علااى أماار  ااري اختياااري، أي املقاادور علااى إحااراز  بوتاا
 املعج ة 

 بيان عر اً وعقاًل  (1)املعج ة بعبارة أخرى:
أن تكاون كاان مان احملتماد أوامار ، أو  تتضامن أن الرسول لاو جااا برساالة مان املاوىل لعباد   ويوضحه:

 يهااا أواماار لااه،  انااه ال يصااح لااه أن ال ينظاار  يهااا ع يعتااذر ملااوال  عاان عاادم العمااد مبااا  يهااا، لااو والبااه، 
 كما سبق   يف املعرض بيانٌ  هح ل  ع   إن ج   بقاعدة قبح العقاب بال بيان وأنك مل تبني يل أوامرك!

 لجريان قاعدة قبح العقاب بال بيان المقومات الخمس
ان االستدالل بقاعدة وجوب د ع الضرر احملتمد على وجاوب النظار يف أصاول الادين واملعر اة،  ثانياً:

مااه ماان أن قاعاادة قاابح العقاااب بااال بيااان واردة عليهااا، عكااس صااحيح، وال ياارد عليااه مااا يظهاار ماان كال
 التالية:  للوجو قاعدة وجوب نكر املنعم الواردة هي على قاعدة القبح وذلك 

، واملطلاااوب يف مساااكلتنا هاااو ال قبلاااهأن قاعااادة قااابح العقااااب باااال بياااان، إصاااا جتاااري بعاااد الفحااا   -1
وجااود الااالق، جاارت حينحااٍذ يف حقااه ضاااً  ر وجااوب النظاار، وهااو  حاا ،  ااإذا نظاار و حاا  ومل يثباات لااه 

 ال قبد الفح   ،اعدةالق
واملااالك  ،(2)ماالكأن القاعادة بظاهرهاا ناقصااة،  يماا ناارى، والصاحيح: قابح العقاااب باال بيااان أو  -2

 متحقق يف املقام وسيكيت 
أن قاعااادة قااابح العقااااب باااال بياااان ال جتاااري إال بعاااد يامياااة أركاااان  ساااة، وال نااايا مااان األركاااان  -3

 مسة مبتحقق يف املقام )مسكلة وجوب املعر ة استناداً إىل وجوب د ع الضرر احملتمد( ال
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 أي بال وصول بيان أو إحراز مالك  (2)
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  وجود مبنيا  -أ
 وانه ال يفعد القبيح  -ب
 وانه يذعن بقاعدة قبح العقاب بال بيان  -ا

والفااارض انناااا يف األمااار الثالااال  ال منااااص مااان حكماااه باااذلك، وإال لكاااان  ااااعاًل للقبااايح إن قلتتت : 
 الثاش سلامنا األمر 
 لا مٍ م الكٍ كال؛ إذ املخرا املالك، وبعبارة أخرى: ال يقابح العقااب إال ماع بياان أو ماع وجاود ما  قل :

ساق  يف  إذاوإن مل يوجد بيان، أال ترى أن ولد املوىل لو سق  يف البحر ومل يسبق من املوىل أمار بإنقااذ  
 ري  ، حس  األمر الرابع اآليت،أو كان ملتفتاً لكنه كانبه اآلن ليكمر  إىل سقووه البحر ومل يلتفت املوىل 

وال يصاح لاه التعلاد باناه ال  لا م،املالك املحمكومااً باقادر على األمر والبيان،  اناه با  علاى العباد إنقااذ  
 بيان ويقبح العقاب من دونه!يوجد 

الااااال ادري،   انااااه ماااان دون أي واحااااد ماااان األركااااان الثال ااااة السااااابقة ال يصااااح اسااااتدالل الاااادهري أو
إذ  ؛ليهورودها عمن  احملقق العراقيمن عدم النظر مستداًل باستدالل عدم احتمال الضرر  بالقاعدة على

 ) حاا  مااع ايبااان بااه إذ ال ياادمن بانااه ال يفعااد القباايح أو مااا دام ال أدرياااً  انااه ال ياادمن بوجااود إلااه )مباانيا
م وقد يفعد القبايح  كياف يساتدل علاى  يج  أن يدمن بكنه ال يفعد القبيح إذ لو آمن بكن اهلل قد يظل

، ماع أناه ال يادمن، وهاو يف مرحلاة ماا قباد النظار عنه، بقاعدة قبح العقاب بال بيان ة،تملر ع العقوبة احمل
وال ياادمن أن  امااهببوجااود ايلااه، أو ياادمن بااه وال ياادمن بكنااه ال يفعااد القباايح أو ياادمن  ،ور أو وهااو يف واا

العقاااب بااال  ياادم ن نفسااه ماان العقاااب مسااتنداً إىل قاعاادة )قاابح ،  كياافايلااه يقبااد صااحة هااذ  القاعاادة
 ( مع عدم حتقق أسسها وأركاهنا لديه بيان
واناه قااادر علاى البيااان، إذ لاو وجااد ناخ  ال يفعااد القبايح وياادمن بقاعادة القاابح لكناه كااان  ااري  -د

 ىقدرتااه علاا بقاابح عقابااه العبااد، ر اام عاادم ،تملااةقااادر علااى البيااان،  كيااف يسااتدل علااى ر ااع عقوبتااه احمل
 بيانه له 

ومن الواضح أن اهلل تعاىل قادر لكن الكاالم يف الاالادري الاذي هاو يف واور النظار  اناه ُيتماد قدرتاه  
كما ُيتمد عدمها كما انه ُيتمد عدله كما ُيتماد ظلماه وُيتماد  علاه للقبايح كعدماه،  كياف يساتدل 
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د ااع  ينحااٍذ تكخااذ هناقااه قاعاادةح بقاعاادة قاابح العقاااب بااال بيااان وهااو مل ُياارز قاادرة املااوىل علااى البيااان  وح
 الضرر احملتمد 

 ايلااه ويااذعن بااكن هااذا لاايس بياناااً، واملقصااود ماان )هااذا( احتمااال وجااود ايلااه،  انااه قااد يكتفااي -هااا 
من البيان باالحتمال، لكونه مثاًل احتمااًل يف نكن مهم جداً، وهو منجا  بنظار   هاو   )املنظور يف نكنه(

قاااول: إنا البياااان ]الرا اااع[ ملوضاااوع القااابح مطلاااق ماااا ُيكااام العقاااد ومااان ذلاااك نكمااا قاااال )قاااد) سااار (: )
ا كماا م يجري ما قالوا عن قاعدة نكر املنعم يف قاعدة د ع الضرر وال يصح التفكيك بينه ]مبنج يته[(

  ، هبذا البيان املطوار   عد 
*  *  * 

فاااً علاى مقاادمات قريبااة خيتلااف احلاال بااني ماا لااو كاان النظاار يف املعجا ة، كااالقرآن الكار ، متوقهت   -
   ولوما لو كان متوقفاً على مقدمات بعيدة، بعدم وجوب النظر  يها على األخري عكس األ

اذكار دليلاني علاى  العسر واحلرا الرا عان للتكاليف يف الفروع، را عاان للتكااليف يف األصاول ه   -
 ما ختتار  

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

ِإنَّ اْلَماَلِئَكَة ِإَذا َسِمُعوا اْلُمْؤِمَن َيْدُعو أِلَِخيِه اْلُمْؤِمِن ِبَظْهِر : )عليهما السالم(علي بن احلسني قال 
َتْذُكُرُه اْلَغْيِب َأْو َيْذُكُرُه ِبَخْيٍر قَاُلوا: نِْعَم اأْلَُخ أَْنَ  أِلَِخيَك َتْدُعو َلُه بِاْلَخْيِر َوُهَو َغاِئٌب َعْنَك وَ 

َما َسأَْلَ  َلُه َوأَثْتَنى َعَلْيَك ِمثْتَلْي َما أَثْتنَتْيَ  َعَلْيِه َوَلَك اْلَفْضُ    َأْعطَاَك اللَُّه َعزَّ َوَج َّ ِمثْتَليْ ِبَخْيٍر، َقْد 
َها يت  َعَلْيِه، َوِإَذا َسِمُعوُه َيْذُكُر َأَخاُه ِبُسوٍء َوَيْدُعو َعَلْيِه قَاُلوا َلُه: بِْئَس اأْلَُخ أَْنَ  أِلَِخيَك ُكفَّ أَ 

َواْحَمِد اللََّه الَِّذي َستَتَر َعَلْيَك َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعزَّ  (3) اْلُمَستتَُّر َعَلى ُذنُوِبِه َوَعْورَتِِه َواْرَبْع َعَلى نَتْفِسكَ 
 ( 105ص 2الكايف: ا) َوَج َّ َأْعَلُم ِبَعْبِدِه ِمْنكَ 

                                                           

أربع الغيل ارباعا حبس عن النا) يف رباعهم لكثرته  و املعىن اقتصر على النظر يف حال نفساك  ،فسكأي خفف على ن (1)
 وال تلتف اىل  ريك 
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