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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
عني وال حول وال قوة إال باهللا العلي احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمج

او تلك اليت سيقت على ان املعرفة يف عن اجتهاد املعرفة الوصول اىل احلديث حول االدلة العقلية اليت سيقت وذكرت كادلة على وجوب النظر و.العظيم
كما سيتضح ذلك  النظر واالستدالل للوصول للمعرفة وجوبعلى على وجوب املعرفة يف حد ذاا قد يستدل به استدل به كل ما بل ان حد ذاا واجبة 

  ،ان شاء اهللا 
للنعمة وشكر النعمة واجب وهذا الدليل اقيم على وجوب  هي يف حد ذاا شكرواجبة هو ان املعرفة  )املعرفة عن نظر(الدليل الثالث على ان :فنقول

يم بل الدليل تملكن سوف يتضح انه ال حاجة للتبتوقفه على تتميم  انني يقولاملعرفة لكن هل يصلح دليال على وجوب املعرفة عن اجتهاد؟صاحب القو
ان صاحب كفاية املوحدين استدل على اصل املسالة اي على  :وتقرير الدليل، وسيأتى حبثه ال على وجوب االجتهاد يف اصول الدين لح دليبنفسه يص

مقدمة لشكر النعمة وذا يظهر الفرق بني كالمه ومسلكنا فانه يرى ان فة بان املعرفة وجوب معرفة اهللا سبحانه وتعاىل مع قطع النظر عن طريق املعر
يظهر من هو ما ولكن كفاية املوحدين ولعله ) شكر النعمة بنفسها املعرفة هي (واما مسلكنا فهو  )من باب املقدمة شكر املنعم يتوقف على املعرفة(

ان املعرفة بنفسها مصداق لشكر النعمة ، وسنوضح ذلك اا واجب نفسي ما نراه فلكن حسب ، مقدمي وطريقييرى بان املعرفة واجب القوانني 
  ،من باب املوضوعية بل نقول و) انه البد من معرفة اهللا تعاىل من باب املقدمية(ونص عبارة كفاية املوحدين،بعد قليل باذن اهللا تعاىل وليست مقدمة له 

اي منعم اال مبعرفته اذ ال ميكن شكره بل شكر (وما ال يتم الواجب اال به واجب مبعرفته وشكر املنعم واجب انه ال ميكن شكره اال :توضيح كالمه
اي " وبني ما تشكره عليه"وسنخية بني نوع الشكر وبني من تشكره  ونضيف  بفهناك تناس) اذ ال يكون الشكر شكرا اال اذا كان مناسبا حلال املشكور 

( اذا عرفت ان:مثال للتوضيح ١)مل يعرف املشكور ال ميكن شكره فما(ان تدرج هذه يف تلك بالتأمل  صيات املشكور عليه وميكناال اذا كان مناسبا خلصو
لكان شكره ان توحده وتطيعه الغري اذن شكري له توقف على معرفته اما لو كانت املعرفة مناقضة لذلك كما لو ) اهللا واحد فرد صمد مل يلد ومل يولد

قل ان كان (ة تدل على ذلكيبتشريك ابنه معه يف االلوهية مثال وااليكون بان اوحده بل يكون فشكري له ال ، اهللا له شريك تعاىل عن ذلك تومهت ان 
ن الشكر لم يكفشكره مبا هو اهانة له او مبا هو كفران له اعلى معرفة املشكور ومعرفة احواله واال لعلي اذن الشكر يتوقف )بدين عاهللا ولد فان اول ال

ا فلو اماميمثال لكنه لو دعى قدم له حلم االرنب يلضيافته فاكرامه ان  ا ، له عليه حق و نعمةخمالفان خمالفا دعى حقيقة وكمثال عريف لو  ااملتوهم شكر
لو ) اوشكرا(امنا تكون اكراما دية قدم هلا هدية ختتلف عن اهلدية اليت تقدم للمعلمة فاهلتواالم ، له حلم االرنب لكان ذلك اهانة له وليست شكرا  قدم

  املهدى له وهذا مما ال شك فيه  يناسب حال وصفاتمبا كانت 
انه ال شك يف املقدمية من جهة لكن ب :من مقدمية املعرفة للشكر )لعله يظهر مما ذكره القواننيالذي و(على ما ذكره كفاية املوحدين لنا ان نشكل ولكن 

االطاعة اجلوارحية هي املرتبة الدانية من شكر ان بل نقول ان املعرفة هي اعلى مراتب شكر النعمة و، داق لشكر النعمة مصيف حد ذاا نفس املعرفة هي 
االطاعة اجلواحنية هي احلق ان لكن ، شكر النعمة االجلى لصاديق املان الصالة والصيام واحلج وحنوها هي على خالف ما يتصوره البعض من النعمة 

  بل ان قيمة تلك ذه  الفرد االكمل من شكر النعمةواا لى االطاعة اجلوارحية املقدمة رتبة ع
فاما شكر العقل فبالعلم واملعرفة واما شكر القلب فباالميان واالذعان ، كل من القلب والعقل واجلوارح له شكر نعمة يتناسب مع حاله :وبتعبري اخر

فعمل بال اميان ال قيمة له كمن يصلي وال يؤمن باهللا ، العقل والقلب هو اجلوهر الن فرع على تلك واما شكر اجلوارح فبالعمل وادناها العمل ألنه مت
  لعمله ابدا ورسوله صلى اهللا عليه واله وسلم فال قيمة 

  ومتقدمان عليها رتبة وعملهما املصداق االجلى لشكر النعمة  اذن القلب والعقل هلما الشرف على اجلوارح
وما خلقت اجلن (لك قوله تعاىلذوكعكس اجلوارحية املعصية اجلواحنية ال يغفرها اهللا فهذه  )ان اهللا ال يغفر ان يشرك به(ه قوله تعاىلويؤيده بل يدل علي
ك وتدل على ذلتعاىل ، اذن العله الغائية من اخللق هي املعرفة فاملعرفة هي امسى درجات الشكر له  )اال ليعرفون(بحيث فسرت )واالنس اال ليعبدون

اذن عمل العقل وهو املعرفة وعمل القلب وهو االميان واالذعان عليهما املدار ويف اصول الكايف ،ايضا الروايات الدالة على ان اهللا بالعقل يثيب ويعاقب 
والعقاب مصبهما الثواب للعقل اقبل فاقبل وقال له ادبر  فادبر فقال بك اثيب وبك اعاقب اذن  لروايات كثرية تدل على ذلك مضمون بعضها ان اهللا قا

 )فاردت ان اعرف فخلقت اخللق كي اعرف كنت كرتا خمفيا (يسومثله احلديث القد) ولذكر اهللا ذلك اكرب(ومثلها قوله تعاىلاالول هو العقل والقلب 
  طويل الذيل وحيتاج اىل حبث خاص يترك حملاله  لواحلديث يف هذا احلق

                                                             
 ٦ص  ١كفاية املوحدين ج - ١



ذكر البعض اا رواية ولكن بعض ) اال ليعرفون( ب) اال ليعبدون(ألن سند بعض الروايات حيتاج اىل حبث مثال تفسري  وامنا ذكرنا ان بعضها مؤيدات
وهذا ،اشرف من عمل اجلوارحهو لكن اجلامع الكلي ان عمل القلب والعقل لشرافتهما على اجلوارح  ٢من طرقنا املتتبعني ذكر انه ال توجد هكذا رواية

كفاية  هيقولما اذن الفرق بني ما نقول و ٣على مقدار املعرفة والعلمامنا مها لعقاب حىت الثواب واانه : بل نقول  ى كالم كفاية املوحديناجياز التعليق ع
قليلة او ا املوضوعية والنفسية  واا واجب نفسي وان وقعت مقدمة احيان بب املعرفة من باب املقدمية وحنن نقول انه من باجت: انه يقول هو املوحدين 

  واجب نفسي وقد تقع مقدمة للنهي عن الفحشاء واملنكر فاا كالصالة  ٤كثرية
ليف على حسب االستعدادات وما اعطانا اهللا من العقول فكلما كان العقل اقوى كان التكليف اكرب ولذا ورد الكالم اوهناك روايات تذكر ان التك

التكليف حبد ذاته ختتلف مراتبه  نيس كالما اخالقيا حبتا بل اشارة للجانب الفقهي من التكليف حيث اوهذا ل) حسنات االبرار سيئات املقربني(املشهور
بصالة الليل وتكليف امري  اباختالف مراتب العقول فتكليف النيب االكرم صلى اهللا عليه واله اعظم من تكليفنا ولذا كان صلى اهللا عليه واله وسلم مكلف

بان كل فقري يف هذين اليومني قادر على لعلمه ال يأكل اللحم اال يومي العيدين  ٥اثناء خالفته الظاهريةكان لف عن تكليفنا ولذا املؤمنني عليه السالم خيت
 كما ان تكليف رجال الدين خيتلف عن تكليف عامة الناس وبيان هذا) امر االمام ان يساوي نفسه بضعفة املسلمني(اكل اللحم فقد ورد عنه ما مضمونه 

  تاج اىل حبث مفصل حي
نفس الوجه االول لكن سنوضح الفرق هو ان الوجه الثاين قد يتوهم فهو يستدل على وجوب معرفة اهللا بوجهني جديدين و ٦اما كالم صاحب القوانني

من  م كثرية ظاهرة وباطنةانه قد افيضت عليه نعال يشك فانه كل عاقل اذا الحظ حاله :املقدمة االوىل:الوجه االول وهو مركب من مقدمات  :بينهما
 يترتب على املقدمتني:املقدمة الثالثة نفسه ذلكمينح مل  انهمن غريه فهي ان هذه النعم يف انه ال شك :املقدمة الثانية)النجدينهديناه وشفتني و اولسان(عينني 

  ، وحيث ينسى او يتغافل عن خالقه وما اراده عنههمهه بطنه وشهوتحيث االلتفات للمنعم ال كما يفعل بعض الناس وجوب :االمر االول:امور ثالثة
  ذلك املنعم  وجوب الطاعة والتقرب اىل مرضاة:االمر الثالث  ٧عتراف للمنعم واالذعان له بذلكاالوجوب :االمر الثاين

ومل يعترف ويذعن له بذلك او اذعن لكن  ان العبد لو مل يلتفت ملواله او التفت:وهي :ةفهذه واجبات ثالث والدليل على وجوا يذكره يف املقدمة الرابع
مل يطعه ومل يسع اىل التقرب اليه فانه يستحق الذم على ذلك لدى العقالء ويستحسن لديهم سلب نعمه منه وهذا معىن الوجوب العقلي ونص 

ته يذمه العقالء ويستحسنون سلب تلك النعمة مل يلتفت اىل منعمه ومل يعترف له باحسانه ومل يذعن بكونه منعما ومل يتقرب ايل مرضاان قل االع(عبارته
  )عنه وهذا معىن الوجوب العقلي

الدقة ال بالوجوب العقلي فمعىن ال ) ان هذا كاشف عن الوجوب العقلي ( :هو ان يقال) هذا معىن الوجوب العقلي(من قوله التعبري االدق :ونقول
كاشف عن الوجوب العقلي وليس هو من جهة اخرى ، استحسان سلب النعمة منهم يقال لذم العقالء انه وجوب عقلي بل ان ذم العقالء من جهة و

  معىن الوجوب العقلي 
 ليس كل ما ذم  العقالء هألننا نقول ان، صحيحا واستنتجه منه لتعليق املهم فهو ان اطالق كالم صاحب القوانني حمل تأمل وان كان ما صبه فيه ااما 

وليس كل ما  ليس كل ذم للعقالء كاشفا عن الوجوباذ تركه واجب ف واجب او على فعلهفذموه على ترك فعله  انه واجب اي لوتركه شخصا على امر 
على ترك وكلما كان العقالء ذما بالغا ذم كلما  انه: بل الصحيح  صورالاستحسن العقالء سلب النعمة كشف ذلك عن الوجوب بل ذلك صورة من 

مما يذم عليها العقالء بل حىت يف هي فان املكروهات ايضا كذلك ذم او استحسان وجوب او احلرمة وليس كل كشف ذلك عن البالغا اكيدا  استحسام
، االستحسان بالبالغ االكيدمقام الذم البالغ االكيد فاالستدالل يف جوهره صحيح لكن ينبغي ان يقيد الذم و املقامنعم .وجد درجة من الذم تترك االوىل 

  ...شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرينوللحديث صلة تأيت ان 
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