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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ال حول وال قوة إال باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني و
رر كان الكالم حول االدلة اليت ذكرت او اليت ميكن ان تذكر على وجوب االجتهاد والنظر يف مسائل اصول الدين وذكرنا من االدلة احتمال الض.العظيم

االت عديدة منها ان وجوب شكر النعمة ال يقتضي اكثر الدليل الثالث باشك ىقد استشكل عل هقدم انوقد ت،  ووجوب شكر النعمة ثالثاً وخوفه ثانياً اوالً
  ان نعرف بوجه امجايل اخلالق ال ان نعرفه تفصياللزوم رفة التفصيلية فغايته عامل وجوب من املعرفة االمجالية وال يفيد

البد وقبل اكمال باقي االجوبة ، ا االشكال على هذ اجلواب االولوتقدم منا  ان للمرحوم كاشف الغطاء واضفنا جوابنيتنوتقدم ان هناك اربعة اجوبة اث
يف معناها وكالمها مورد حبث فيجب معرفتهما لنرى ان ردودنا وادلتنا تنصب على اي لوجود احتمالني املعرفة االمجالية وماهو املقصود منها  معىنمن بيان 
  ؟ الوجهني

كما لو كان هناك منعم عليك تعرف انه  )مبهم الذاتغري حمدود الشخص او ف الصفاتمعرو(ف عليه ان يكون املراد باملعرفة االمجالية ان املتعر:)االول(
من الواضح منطقيا ان الكليات مهما اجتمعت فانه يبقى غري حمدد الشخص اذ عامل عادل جنفي او مشهدي ابيض اللون طويل القامة لكن ال تعرفه بشخصه 

االالف من الكليات اىل بعضها فمع ذلك تكون قابلة بذاا لالنطباق  لوجود فلو اجتمعت مئاتئيه مالكه االتشخص واجلزالن وتكثرت ال تشكل جزئيا 
  على كثريين

على العكس من الصورة االوىل متاما بان يكون شخصه حمددا بان يكون مشارا اليه مثال  )حمدد الذات مبهم الصفات(املتعرف عليه كون ان املراد :)الثاين(
  ؟اال انه جيهل ماهو وما هي صفاته هل  هو بشر او فرس واذا كان بشرا فمن اي البشر هو  ما لو رأى شبحا من بعيدك اال ان صفاته جمهولة

ى اهللا سبحانه وتعاىل من كال اجلانبني يف الذات والصفات اما الصفات لفيجب التعرف عمورد حبث ويف املقام كال االمرين ، اذن هناك صورتان من املعرفة 
فمشكلة  ال اىل مصداق اخر ١هشخصمبا يشري اىل رف انه عامل عادل حي غين اىل اخر صفاته تعاىل  اما الذات فعلينا ان نعرف اهللا سبحانه فال بد ان تع

ال او يف  يف الغالب هي يف تشخيص الذات واملصداق فالبعض منهم يقر ان اهللا عامل قادر وغريها من الصفات اذا عرفها ولكن ميصدقها يف احلجر مثنيالوثني
  عيسى عليه السالم او يف روح القدس 

او نشري وثانيا ان نعرف اهللا   معرفة تفصيلية بالصفات اليت ميكن ان يناهلا العقل او اليت دل عليها السمع علينا كلتا املعرفتني االوىل ان نعرف اهللاجيب اذن 
  كحقيقة وجودية مصداقية خاصة اليه 

ان االدلة الفلسفية والكالمية ال تثبت اال من جهة ثانية الفارق بني االدلة الفلسفية والكالمية من جهة واالدلة الفطرية ان :يف حمله اوهنا اشارة وتفصيله
فمثال شخصه املشار اليه بال حيدد ذلك فات االلوهية لكن الكلي مثال ان برهان ابطال الدور اوالتسلسل ال يثبت اال وجود اله جامع للشرائط وجامع لص

زم الدور او لفي كذلك يكون ال فسنا فالبد من خالق فاما ان يكون غنيا بالذات وواجب الوجود فهو اهللا واما اننقول حنن مل خنلق ان ناباندالل االست
مية قاصرة عن اثبات اذن االدلة الفلسفية والكال )يف اهللا جل وعالبذلك ان صح التعبري (ثبت املصداق واجلزئي نالكلي ومل ،وبذلك نكون قد اثبتنا التسلسل 

هو ف) اي ما يفيد املعرفة بالعيان(نعم هي تثبت وجودا ذا صفات كلية اما الذي يثبت الوجود املشخص هللا ، كشيء حمدد كمشار اليه و د اهللا سبحانه ووج
ليه فهم هذا الكالم كما يف بعض رمبا تعرض لالنسان حاالت تسهل عومن ذلك انه  ٢الفطرة وهذا له حبث مفصل وقد اشري له يف االيات والروايات

اهللا مباشرة ويشعر بوجود  مهيمن عليه خياطبه مباشرة العبد ربه ويناجي حاالت السجود او الزيارة او اخلوف او القلق الشديدين فتحصل حالة التعلق 
  :من وجهنيتعاىل ان وجوب شكر املنعم يقتضي معرفته  واحلاصل

  وجودلمبعىن اا ذات حمددة ومشخصة هي منشأ احتديد املشار اليه وامنا  س مقصودنا حقيقة الذات الذات ولي:)ينالثا(.الصفات :)االول(
ان وجوب شكر املنعم ملعرفته يف كال البعدين حبيث يكون معروف  ديفيصل وهو حملنا االول كان جوابا يغطي كال اجلانبني فقد استدللنا بالعنوان واوجواب

  الصفات حمدد الذات 
رفة فهذا اجلواب رد للمع )ال بوجه عام ان العقل حاكم بالشكر له بعينه(: وهو لكاشف الغطاء يف النور الساطع يف الفقه النافع يقول لثايناجلواب ا

يكن يعلم انه  ه ململ العدل لكنااشكر منعمي العالعبد ل هذا ال يكفي فانه لو قال فيقو "معروف الصفات غري حمدد الذات"كونه مبعىن االكتفاء باالمجالية 
 ٣)فان الشخص اذ شكره بوجه عام مل ير الشكر لشخصه وذاته ، وامنا الشكر اجلهة النوعية(يقول ر غري حمدد وشكال يكفي ما دام امل هذا او ذاك فذلك

                                                             
  ٩٩يراجع تنبيهات يف املبدأ واملعاد ص –كما ورد التعبري بذلك يف بعض الروايات –ان واملقصود املعرفة بالوصول او بالعي - ١
  .فتأمل ) ضل من تدعون اال اياه(كقوله تعاىل  - ٢
 ١١١ص  ٢النور الساطع يف الفقه النافع ج - ٣



لشكر اان بحيكم فانه وهذا جواب صحيح والعقل حيكم به ، على الوجه االول اي كون املنعم معروف الصفات غري حمدد الذات واضح ان مصب كالمه و
عادل وغريه ال يكفي بل عليك ان تتعرف عليه وتشكره شخصيا اما بقول او عمل او بدعاء وان كان ميكن القول بكفاية لللعام املتصف بصفات كالعامل وا

  االشارة للشخص ان تعذر االكثر من ذلك هذا هو اجلواب االول لكاشف الغطاء
اجلالس تعرف ان هذا الشخص اهول فلو كنت يعد شكرا  ال فيقول هذا ايضاً )جمهول الصفات حمدد الذات(واب الثاين له مصبه املعىن الثاين بان يكون اجل

ن مناسبا حلال الشكر ينبغي ان يكو ألن؟ تعلم انه كافر او مسلم عامل اوجاهل امرأة او رجل فكيف تشكره  نعم عليك لكن مل تكنملهو ايف الستار 
التعميم مع التصرف  جواباه احدمها مصبه الوجه االول والثاين مصبه الوجه الثاين وميكن بوجه اذناملشكور وما مل تعرف الصفات ال ميكن شكره مبا يناسبه 

ه بصفاته وال يكفي ان حتدد تاال لو عرفوال يكون مناسبا  )ال املشكوربكونه مناسبا حل ان الشكر متقوم(ونص كالمه يف اجلواب الثاين، يف بعض كالمه 
وهذا اجلواب  اجلواب الثالثهذا هو ) مل حيرز ان الشكر قد وقع على قدر مرتلته وجاللة قدره(اي خبصوص صفاته )فاذا مل يعرف املنعم خبصوصه( ذاته

  لكال الوجهني بالتدبر بتصرف ما ميكن تعميمه 
كان فنقول ان برهان شكر النعمة  )ان الشكر ال يقتضي اال املعرفة االمجالية(ال على شكر النعمة كان ان االشك:اجلواب الرابع الذي اضفناه ان نقول

ان يكون واستحق املعرفة فان هذا االستحقاق الذايت يقضي جل امسه واالستحقاق يقتضي كال املعرفتني فانه حيث استحق العبادة  )االستحقاق(من وجوهه 
ت اذ ان برهان االستحقاق يقتضي كال املعرفتني فليتدبر فا عليه بالصفات والذامتعر  

  وذا متت ااالشكاالت واالجوبه على دليل شكر النعمة . ليس الشكر العام مما يقابل به االستحقاق او يوىف به حقه :وبتعبري اخر
علماء االصول ملا ذكره رفة وحبسب التتبع الناقص ععلى وجوب معرفة اهللا سبحانه وعلى وجوب االجتهاد ويف امل ةهذه كانت ادلة عقلية ثالث اذن

لكن هناك دليالن عقليان اخران تقدم ، هذه االدلة الثالث ، مل اجدهم تطرقوا وحق اليقني املوحدين كالقوانني والفصول او علماء الكالم كما يف كفاية 
  :فقطاشارة تفصيلهما نذكر 

مالكات  برهان جلب املنفعة البالغة الذي كان احد:عرفة الصانع وعلى وجوب النظر هوالدليل الرابع الذي ميكن ان يستدل به على وجوب م
هو برهان االستحقاق :الدليل اخلامسجلبا ملنفعة بالغة  )مبعرفته عن نظر(ملنعم اى اقل التقادير ان يكون شكر لانه حيتمل ع:الوجوب العقلي كما تقدم فنقول

فاما ان نقول ان املعرفة مصداق العبادة اوهي اجلى ) لكن وجدتك اهال للعبادة فعبدتك...(م علي عليه السالمتقدم تفصيله وتقدم ذكر كالم االما وقد
ان استحقاق اهللا الذايت ألن يعبد اي االستحقاق يقتضي املعرفة اذن  كالعبادة مالكاواما ان نقول ان املعرفة  ٤املصاديق كما هو االصح بناءا على املصداقية

  رف عن نظران يعاقتضى 
  :االدلة السمعية على نوعني :االدلة السمعية من ايات وروايات فنقول واالن ننتقل اىل ،العقليةهذه هي االدلة 
  تعبديةالدلة اال :)الثاين( العقلية املتقدمة شري اىل نفس االدلةالىت تاالدلة  :)االول(

اىل برهان دفع الضرر البالغ احملتمل فكيف باملقطوع  ةفهو اشار) ةكلاىل الته تلقوا بايديكموال (اما القسم االول فهي كثرية ولكن نشري اليها كقوله تعاىل 
اشارة اىل برهان وجوب شكر املنعم وقوله )ان اشكر يل ولوالديك(وقوله تعاىلفان يف ترك ذلك القاء للنفس يف التهلكة وكذلك اشارة اىل برهان املخوف 

  ت كثري وال داعي لالطالة ألن مساق البحث فيها واضح وااليا) ال داود شكرآاعملوا (تعاىل
شرية ما هي الفائدة اىل االستناد اىل االدلة السمعية امل:ولكن والتعبري االصح تشري ألنا نرى التأسيس ال التأكيد االدلة العقلية هناك ايات وروايات تؤكد اذن 

   :نها يف كتاب االوامر املولوية واالرشادية نشري اىل اثنني منهاالفوائد كثرية اشرت اىل عدد م نقول ان اىل االدلة العقلية؟
   التأكيد وهو املعروف:)االول(
اما االدلة السمعية لو مل حيكم العقل جازما بالعموم كما يف حسن العدل قدر املتيقن لمثرة عملية وهي ان االدلة العقلية ادلة لبية يقتصر فيها على ا:)الثاين(

اعدلوا هو اقرب (باطالق الدليل السمعي كقوله تعاىل عي مطابق له ففي موارد الشك يتمسككان هناك دليل عقلي وجاء دليل مسفلها اطالق فكلما 
 ..الطاهرينوصلى اهللا على حممد واله الطيبني ان شاء اهللا تعاىل وهذه فائدة ومثرة مهمة وللبحث صلة تأيت  )للتقوى

                                                             
  اي ليعرفون )وما خلقت اجلن واالنس اال ليعبدون(ورد يف بعض تفاسري قوله تعاىل - ٤
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