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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .دائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أع
رر اوال وخوفه ثانيا كان الكالم حول االدلة اليت ذكرت او اليت ميكن ان تذكر على وجوب االجتهاد والنظر يف مسائل اصول الدين وذكرنا من االدلة احتمال الض

  ت على ذلك او اليت ميكن ان توردوقد تقدمت بعض االشكاالت اليت اورد، ووجوب شكر النعمة ثالثا 
لنعمة هذا ظاهر الكالم مبحث اليوم هو ان املرحوم اغا ضياء الدين العراقي ينسب اليه القول بان قاعدة قبح العقاب بال بيان واردة على حكم العقل بوجوب شكر ا

  :دفاعا عنهاوال ه توضيح كالم و الذي نقله املرحوم كاشف الغطاء ونسبه اىل احملقق ضياء الدين العراقي
ليس هذا العنوان ان حكم العقل بوجوب شكر النعمة حكم اقتضائي وليس علة تامة للوجوب مبعىن ان هذا العنوان وهو شكر النعمة يقتضي احلكم عليه بالوجوب و

ألن الوجوب االقتضائي ، هذا الوجوب االقتضائي او الشأين هو متام املوضوع للوجوب اذن الوجوب مبدئي او شأين قابل للرفع فتأيت قاعدة قبح العقاب بال بيان فترفع 
  ،وصوله اىل مرحلة الفعلية والتنجز موقوف على رفع املانع وقاعدة قبح العقاب بال بيان تصلح مانعا 

  :لكن هذا الكالم يورد عليه بوجهني
كما يف ورود االمارات على االصول ، رود عليه حقيقة لكن بعناية التعبد ان مقياس الورود هو كون الدليل الوارد حبيث يزيل موضوع الدليل املو:الوجه االول

جند االمر بالعكس متاما مما  هذا املقياس عند تطبيقه على املقامو، حبسب القول املشهور خالفا للبعض القليل مثل مصباح االصول حيث يرى احلكومة ال الورود
ما ال بيان فيه ال (عندما نصوغها بقالب موضوع وحممول هكذا تكون اعدة قبح العقاب بال بيان ألن القاعدة فان حكم العقل بوجوب شكر النعمة وارد على ق،ذكر

مع وجود البيان بل نقول ان هذا البيان ) قبح العقاب بال بيان(موضوع قاعدة وحكم العقل بوجوب شكر املنعم بيان اذن الالبيان اخذ يف املوضوع فريتفع  )عقاب عليه
اعلى مراتب البيان هو حكم العقل ألنه من املستقالت العقلية وهي حجيتها ذاتية واليها تعود حجية سائر الن انواع البيان وهذه احلجة من اقوى احلجج من اوضح 

املستقالت العقلية فلو شكك يف احلجج ولوالها ملا امكن اثبات احلجية للظواهر وخرب الثقة وغريه فحجية كل احلجج اليت يبتين عليها الفقه واالصول متوقفة على 
  بيانه واالجابة عنهحجيتها للزم طرح كافة احلجج املعهودة واملعروفة هذا اوال وهذا االشكال واضح ولوال انه نسب اىل احملقق العراقي ملا كان من الضروري 

، عدة قبح العقاب بال بيان على االحكام العقلية كوجوب شكر املنعم هو ان ورود قا:مع قطع النظر عن االشكال االول يف حتقيق معىن الورود وهو  :الوجه الثاين
ومعرفتنا ان اهللا عادل حكيم غين اىل اخر ، النظر ألن كالمنا هو يف مرحلة ما قبل النظر وليس ما بعد النظر قبل اي يف مرحلة ما  ا تثبت بعدفرع ثبوت تلك القاعدة وملّ

  قبل النظر يف مرحلة ما، وهي ما يتصف به جل وعال 
ف فقاعدة قبح العقاب تعود للمكلِّ) حكم وجوب شكر املنعم وقاعدة قبح العقاب(اي ، هذان احلكمان خمتلفان من حيث املنسوب اليهما :وبتعبري اخر

ان عقلنا نشهد ه يف متناول يده اي حنن فما يتعلق بالعبد فامره اليه واحلكم ب، وشجونه )العبد(فوشؤونه وقاعدة الوجوب العقلي لشكر املنعم تعود للمكلَّ)املوىل(
يقبح عليه (فقاعدة قبح العقاب تتعلق به ال بنا فكيف نقول)يف مرحلة ما قبل النظر(اما يف ما يتعلق باملنعم اهول ، حاكم بوجوب شكر املنعم وبوجوب دفع اخلوف 

اذ لعله يراه كذلك غري بيان عنده هو به فمن اين يل ان ما ال نراه بيانا متعلقا به ومن شؤونه اذ احلكم يتعلق به واذا كان ) وان هذا ليس بيانا ان يعاقبين من غري بيان
ان سرية العقالء على هذا الترقي وهو ما نالحظه يف قوانني غالب الدول  :فنقول) وان كنا ال نلتزم ذا الترقي(بل نترقى يف الصغرى، هذه صغرى ، بيانا كاالحتمال 

ومل  بيانه مل هكذا فهي تبتين على خالف قاعدة قبح العقاب بال بيان حىت البيان الشأين فان بنائهم على معاقبة املواطن او الغريب على ما مل يصلهولعل كل دول العا
حبيث كان ذلك وانه هلم اثبت و حىت لاىل كونه جاهال قاصرا وحىت كما لو ان شخصا دخل املطار ببضاعة ممنوعة فاا تصادر وال يلتفتون ١يكن من شأنه الوصال اليه 

  ،فمع غض النظر عن صحة ذلك وعدمه فان سرية الدول على ذلك ، يعاقب رغم ذلكفل اخلرب اليه اصايمل يكن لوسائل االعالم حىت شأنية 
كما  ٢١العقاباستحقاق الالبيان رغم فريى ، رقد يكون ذلك املنعم اهول يرى االحتمال املوهوم بيانا او يرى الالبيان احملض بيانا بوجه او باخانه  :واحلاصل 

اما الكربى فال نعلم انه يرى قبح ذلك اي بعد ،  الالبيان عندنا بيانا عندهيكون هذه صغرى وانه قد بل حىت االزمنة السابقة ، هذا اليوم يف يراه من يزعمون ام عقالء 

                                                             
  او حىت تعنتا ... ثال املرب القانون ، كما يف ولو من باب ض - ١
حكم فلو مل يردع عنه الشارع ملضى ونفذ لكن ثبت لنا ان الشارع قد ردع مبعىن انه امضاء او يكون فيه عدم الردع وحيتاج اىل   بناء العقالء حجة: فائدة من السيد دام ظله_    ٢

يضمن حىت لو كان قاصرا لكن الكالم يف فانه كما لو اتلف مال الغري وذلك وضعية االحكام الالقاصر تب على مكون يرالشارع مبا هو ، نعم القاصر غري معاقب بكون 
  االحكام التكليفية

  بني القاصر واملقصروال فرق لديهم اما العقالء فاالحكام التكليفية والوضعية يسوقوا بعصا واحدة 
   *.،فتأملئية يف االحكام التكليفية عن القاصر المكن القول بوجودها هناك ايضافلو ان الشارع رفع اليد عن السرية العقالوعلى هذا 

  .يف االمكان بالنظر للحكمة ، فتأمل ) كربى(التأمل صغرى يف حتقيق السرية العقالئية و *
املقصود من التعبري هنا ترتيل : فقال، مع انه ال جمال للتعبد فيها ، حول مدى استخدام مصطلح الورود يف االحكام العقلية ضاح من احد الطلبة ياجاب السيد دام ظله عن است_    ٣

  هذا مرتلة ذاك هذا اوال



كذلك وامنا يعرف ذلك بعد التعرف على عدله وحكمته  )قبح العقاب بال بيان(اهول يرى هذه القاعدة  الفراغ عن املوضوع وانه بال بيان فمن اين لنا ان هذا املنعم
  هذا اجلواب الثاين الذي ميكن ان يورد على احملقق العراقي،وكالمنا قبل معرفة ذلك 

اردة على حكم العقل بوجوب شكر املنعم يعين ا السمعية فقط ال مطلقا ان قوله بان القاعدة و:يقالاللهم اال ان يدافع عنه بوجه اخر على فرض صحة النسبة وهو ان 
) لو كان بيان عقلي فانه ال يكفي يف دفع قبح العقاب، فقبح العقاب بال بيان مسعي (اي ان العراقي ال يرى قبح العقاب بال بيان بقول مطلق بل القاعدة عنده هكذا

  )وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال(ونؤيده بانه قد يستند اىل مثل قوله تعاىل
كان بيان مىت ه واما ختصيص القاعدة بالبيان السمعي فبال وجه فان، ولكن هذا الدفاع غري جمدي اما االية فقد اسلفنا احلديث عنها واشبعها علماء االصول باالجوبة 

نعم للموىل ان مينت كما تشري االية اىل ذلك اال ان الكالم عن االستحقاق وحول القبح الذايت وليس حول التفضل كما تقدم ، من حجة باطنه او ظاهرة ارتفع القبح 
  ٣هذا بعض احلديث عن ما نسب اىل احملقق العراقي،تفصيل ذلك 

   -بتصرف وتوضيح-:يف النور الساطع يف الفقه النافع وهوالشيخ كاشف الغطاء املنعم فهو ما اشار اليه اما االشكال االخر على قاعدة وجوب شكر 
له وال ند وهو القاهر فوق  الشكر التفصيلي بان نعرفه اهلا واحدا احدا فردا صمدا قيوما ال شريك:)الوجه االول(:ان شكر النعمة وشكر املنعم على وجهني

 الشكر االمجايل بان نعرف املنعم امجاالً):الوجه الثاين( عن طريق معرفة النعم تفصيال ومعرفة املنعم تفصياليتم اذن تارة الشكر ،ذايت وغريها  عادل حي وان غناه،عباده
  االينا امجاال فنشكره عليهواصلة منه  اونعرف ان هناك نعم

واجب ان نعرف املنعم معرفة تفصيلية كما تطالبنا االديان بل يكفي يف ذلك املعرفة االمجالية املستشكل يقول انه ال يشترط يف صدق شكر النعمة ويف امتثال هذا ال اذن
اذن هو يسلم بوجوب شكر النعمة ولكن هذا احلكم العقلي ال يقتضي ان نتعرف عليه بصفاته التفصيلية بل يكفي ان نعلم بوجود ، منعما معينا يف الكون   وان هناك

  مامنعم ما وان نشكره شكرا 
  ،هي جمرى االحتياطان املورد من صغريات قاعدة العنوان واحملصل و):اجلواب االول مما اجبنا به(:اجاب جبوابني وسنضيف اليهما جوابني  املرحوم كاشف الغطاء

واملقام من )وان كنتم جنبا فاطهروا(له تعاىل له كما يف قوفان العقل حيكم بوجوب االحتياط يف حمص، ال بفعل  لو تعلق بعنوان -الغرض وكذا  –ن االمر :وضيح ذلكت
ان (واذا كان هذا العنوان هو متعلق الغرض و االمر عقال وشرعا ) شكر املنعم (العقل حكم بوجوب شكر املنعم فاحلكم و الغرض تعلق ذا العنوان  النهذا القبيل 

ألن الشكر التفصيلي حمصل قطعا لذلك االحتياط وان الشكر االمجايل حمصل او ال ؟فارى  فلو شككنا يف حمصله -وان كان كالمنا االن عقليا -) اشكر يل ولوالديك
وصلى اهللا على حممد واله الطيبني وللحديث صلة تأيت ان شاء اهللا االحتياط العنوان فهو مربء للذمة قطعا اما الشكر االمجايل فنشك انه حمصل فارى جمرى 

  ...الطاهرين
 

                                                                                                                                                                                                                                          
فعلى رأي املدركية الكالم ، ان العقل صرف مدرك بال نقول اذ ويتضح ذلك على رأي املشهور لكن مبعىن اخر للتعبد يتعبد به بانه مما لنا ان نلتزم  )العقلحكم (ان : وثانيا

واملعىن املعهود للتعبد هو ما جنهل (بشيء لكن على رأي حكومة العقل كما هو املنصور فنقول بالتعبد ايضا لكن ال باملعىن املعهود لتوهم التعبد يس هناك جمال صحيح اذ ل
كم اخر حقيقة لكن بعناية التعبد اي يزيل موضوعه يكون حكم للعقل واردا على حاي وهذا املعىن ال اشكال فيه ، اتعبد به فاحلكومة  له علي بل مبعىن التسليم ملن) وجهه

  حبيث لوال وجود هذا احلكم لكان الواقع امرا اخرا فيمكن ذا البيان للتعبد ان يفسر الورود يف املقام ،الذي علينا ان خنضع له ونسلم به حقيقة لكن بربكة هذا احلكم 
حذف هذه فيجب انه ازال موضوعه حقيقة هو معىن ان هذا وارد على ذلك وان املفاد اردنا روح بل معناه رفية نستخدم حمل لو مل نفسر الورود بذلك املعىن وواحلاصل انه 

  حتول اىل بيان وان مل نعرب عنه انه بعناية التعبدقد ) بيانالال(اذ بالوجدان جند ان  -)حبكم االعلى(ونبدهلا ب) بعناية التعبد(اي -االضافة
  اخلروج احلقيقي ان مل نقل بالورودهي التخصص و قبل اجلوابني السابقني فان وجوب شكر النعمة كحكم عقلي معادلته اىل قاعدة القبح نا مل ندخله يف التخصص اذ: ثالثا 

 من غري حاجة والفرق بني التخصص والورود ان التخصص خروج تكويين، هذه القاعدة خارجة عن دائرة تلك القاعدة ختصصا ان : واحلاصل والتخصص اقوى من الورود 
   القاعدتنيهو خروج تكويين لكن بعناية التعبد فاذا مل نقبل الورود يف االحكام العقلية حىت بذلك التخريج فنقول بالتخصص يف املعادلة بني هاتني فلعناية التعبد اما الورود 
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