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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ی از منکرموضوع:   امر به معروف و 

ی در واجبات و حمرمات / ادله هياول حکم  امر و 

 »وجوب شکر منعم«دليل پنجم؛  /عقلی ادله
حبث و  منظومهحمتمل ـ که دفع ضرر  قاعدهلطف و  قاعدهوجوب شکر منعم است، عالوه بر  قاعدهعقلی متسک به  ادلهدليل پنجم از 

و   وجوب شکر منعم است قاعدهعقليه  ادلهپس دليل پنجم از  ؛کنيمیمشکر منعم نيز به مهان منوال حبث  قاعدهدر قواعد را طرح کردمي ـ 
ی به معروف و منکر اجنام شود  اندرمودهف ،اندکردهکسانی به اين قاعده متسک    داشتپاس ؛ به بيان ديگرکه شکر منعم اقتضا دارد که امر و 

حرمي معروف و منکرها را حفظ کنيم، هم خودمان اطاعت کنيم، هم نگهبان  کندیماهلی اقتضا  یهانعمتاهلی و قدردانی از  یهانعمت
 اطاعت ديگران نسبت به اوامر و نواهی باشيم. 

 »وجوب شکر منعم« قاعده
 ؛چند حمور حبث وجود دارد» وجوب شکر منعم« قاعده؛ در کنيمیمکلی اين قاعده را تصوير   نقشهبرای پرداخنت به اصل حبث 

 در علوم اسالمی» وجوب شکر منعم« قاعده جايگاه
در کالم در ده متسک شده است؛ اين قاع هکالمی فقهی اصولی است و در مواضع خمتلف ب  یاقاعدهاين قاعده  حمور اول اين است که

دفع آن  يک دليلاست معرفت اهلل و فحص عن املعرفت اهلل و امثال اينها گفته شده  چرايی وجوبدر معرفت اهلل گفته شده است که  بهورود 
اينها  ؛وجوب شکر منعم است آن ادلهطاعت چه دليلی دارد؟ يکی از يا مثًال اصل وجوب ا است، وجوب شکر منعم ديگریضرر حمتمل و 

 کالمی دارد.   جنبهبيشرت 
وجوب شکر  قاعدهخصوص عبادت وجوب  ادلهيکی از در فقه نيز در مواردی به آن متسک شده است از مجله در اصل وجوب عبادت، 

واجب است و از مجله در  . يا مثًال در حبث توبه به اين قاعده متسک شده است، گفته شده است توبه از باب وجوب شکر منعممنعم است
ی از منکر و مواضع ديگری که در کالم يا اصول يا فقه به اين قاعده متسک شده است.  حبث امر به معروف و 

 »شکر«مفهوم 
 شکر يعنی چه؟ مفهوم شکر است. » وجوب شکر منعم« قاعدهدر حبث دوم 
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 بررسی لغوی
چنني ، ١]يهمول: عرفان اإلحسان [و نشره و محد الشُّْکرُ آمده است که  طوراينمثًال در کتاب العني لغت مراجعه کنيد  یهاکتابوقتی به  

يا  ن در کلمات بعضی لغويني آمده است، اي٢يةالن: مقابلة النعمة بالقول و الفعل و الشُّْکرُ يا در لسان دارد که  تعبريهايی در آجنا آمده است
، مهني که توجه به اين ٣: تصّور الّنعمة و إظهارهاالشُّْکرُ مثًال در مفردات آمده است. قبل از مفردات هم در بعضی کتب ديگر آمده است 

نعمت کند و آن را اظهار کند که البته مقصودشان از توجه به نعمت يعنی توجه به اينکه اين نعمت از اين منعم است، نه صرف تصور خود 
، ستايش منعم. بعضی جاها رضا آمده است و بلکه تصور اينکه اين از اوست و اظهار آن. در بعضی کلمات آمده است ثناُء املنعم نعمت

نکات ديگری نيز در کتب لغت  طورنيمهو  اإلحسان، اينها تعابريی است که در لغت آمده است ةُ مکافئدر بعضی جاها هم آمده است که 
است که محد اعم است، محد و ثنا ستايشی  ٤گفته شده» حاشيه«در اوايل کتاب آمده است مثًال اينکه وقتی شکر را با محد مقايسه کنيم 

احسان  شخص اجنام شود يا بر کاری که برای من اجنام داده است، اين عام است، اما شکر مقابل حممودهاست که ممکن است بر صفات 
نيست، ممکن است کسی نعمتی به من نداده باشد  طورايناست يعنی فقط در برابر نعمتی است که متوجه کسی شده است ولی محد و ثنا 

 بدون اينکه نعمتی از او به کسی رسيده باشد.  ستايدمیولی انسان عظمت او را 

 یبندمجع
اينها به اين شکل است که شکر توجه به اين است که اين نعمت از کجا آمده است؟ اما اين توجهی که مهراه با نوعی صرف  یبندمجع

 نعماب نعمت به مستصور نيست حتی تصور نعمت نيست، تصور اينکه نعمت هم از او است نيست بلکه تصوری است که از نعمت و انت
اداش دادن است، بنابراين تصور نعمت مقدمه است و حقيقت شکر نيست، تصور اينکه اين پ ینوع جزاء وخضوع عنوان  یاست و نوع

يک نوع خضوع و  اينها الزمه است ولی مقدمه است، چيزی که شکر است اين است کهنعمت از منعم است نيز حقيقت شکر نيست، 
که فکر   ةالنعم مقابلهاين در کالم لسان العرب بود که  نوعی پاسخگويی به منعم است کهشکر . در حقيقت پاسخگويی در مقابل منعم باشد

ا است يعنی تصور صرف نعمت شکر نيست، تصور اينکه اين نعمت از اين منعم است اين هم شکر نيست،  مههاز  تريقدقاين  کنمیم آ
 . شودیمکه بعد از اينها به نوعی درصدد مقابله برآيد، اين نعمت   رسدیمشکر  يهپاوقتی به 

دادن و پاداش دادن است،  ءاست، جزا النعمة مقابلهدر باب شکر گفت مهان  شودیمکه   تریيقدقبنابراين در جمموع اين کلمات چيز 
 آننفسانی است که در  یی و حالتر اين است، در حقيقت امری ايقاعحقيقت شک يک جوری درصدد ادای پاداش و مقابله برآمدن است.

. اين يک نکته است که حقيقت شکر و خضوع در مقام مقابله اين حقيقت شکر است ینوع ه وجود دارد؛به عنوان مقابلنوعی خضوع 
 .مثبت است، پاسخگويی مثبت به نعمت است مقابلهکه در او خضوع است و   یاالنعمة مقابلهاست،  النعمة مقابلهاصلی شکر  هسته
يعنی ؛ مثبت است مقابلهمنفی نيست،  مقابلهبگومي شکر مقابل کفر،  خواهمیميعنی پاسخگويی مثبت است،  گوميیمخضوع که  ـ

بنابراين تصور نعمت و ـ  پاسخگويی مثبت، نوعی پاسخ دادن به منعم از قبيل پاسخ مثبت نه منفی و امثال اينها مثًال قدردانی و امثال اين

                                           
 292؛ ص 5. كتاب العين ؛ ج1
 424؛ ص 4. لسان العرب ؛ ج2
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مهه در واقع  هاشکلو  هايوهشاظهار اين  که  طورمهان، اصلی نيست هستهتصور اينکه نعمت از منعم است اينها از مقدمات است و در 
 .شودیم شکر یهامنونهمنادها و 

 مراتب شکر
 ؛خمتلف طيفی را شاهد هستيم یهاشکلخمتلف باشد و در اين  یهاشکلبه  تواندیمنعمت  مقابلهو شکر 

 جواحنی مرتبه
منتها اين  اندکردهکامًال درونی و باطنی است که آن درونی و باطنی را هم تعبري به تصور    یکه حالت نيت دارد و امر   یامقابلهاز آن 

که حتی ی قدردانی قلبی است  اين نعمت از منعم است و نوع کندیماين است که تصور آن درونی و باطنی شکل تعبري، تعبري تامی نيست، 
نوعی خضوع پيدا فرد جواحنی خيلی حمض و البته خالص آن است که در دل  همرتباست که  یامرتبه، اين ممکن است به زبان هم نيايد

ما است، اگر  هایيلحتلاين ـ  يک مرتبه است.قلبی و درونی مهراه با خضوع و قدردانی و ، اين خضوع و توجه به اينکه از او است شودیم
فروتنی مقابل او داری و البته او نيز به شکلی از اين مطلع که مال او است، اين شکر نيست ولی اگر در دل نوعی   دانيدیمدر دل فقط 

من آن را فروتنی و خضوع  فهمدیمن) چون اگر او هيچ اطالعی نداشته باشد مثًال کسی که باطن را ذکر کنيم(احتماًال بايد اين قيد را  شودیم
 . ـحقيقی اين وجود داردولی در مورد خدا و منعم اين را شايد نگويند  امدادهو پاسخ مثبت قلبی 

حساب  شکر بهمرتبه از  يک، آن پذيرش درونی که اين از او استبسيار رقيق قلبی وجود دارد که اگر منعم آگاه باشد حتماً  مرتبهبنابراين 
 .يک مرتبه است اين -،مهراه با نوعی اميان و توجه و خضوع دامنیمتصوری و تصديقی حمض نه بلکه نوعی  دامنِ یم - دامنِ یم، آيدیم

 مراتب جوارحی
غريحقيقی هم اين  یهامنعميت اين خيلی بيشرت است و در بعد از آن هم مراتبی است که جوارحی است، زبانی و لسانی است که عرف

 ؛وجود دارد ولو اولی بيشرت در منعم حقيقی است

 الف. ثناء
در بيشرت معنی و مرتبه که اين   شودیميا با اشاره و کنايه و زبان جاری  شودیمبه زبان جاری  است کهو اينها  ثناءدوم هم مهان  مرتبه

 .رايج استعرف 

 ب. اطاعت
او را مورد توجه  یهاخواستهاالتر و دقيق آن است يعنی ب مرتبه، اين کندیمسوم هم آن است که در جوارح و در عمل جتلی پيدا  مرتبه

. اين گريدیماو را در نظر  ارادهبا مراتبی که اطاعت دارد، از اطاعت الزامياتش تا غري الزاميات و اينکه ارضاء و  کندیم، اطاعت دهدیمقرار 
وسط است که خيلی عرفی است و به آن شکر   مرتبه در واقعگاهی گفته شده است که شکر مهان ثناء املنعم است، اين سه مرتبه است.  
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و امثال اينها. يا تعبري به ٥الّنعمة و إظهارها مانند تصّور در تعريف شکر آمده است يا تعريف به مقدمات است، بسياری از تعابريی که اندگفته
  که ثناء است، ثناء يک مرتبه است،  قلبی است. يا گفته شده است یرضا امر  ؛بعضی مراتب است مثًال يکی گفته است شکر رضا است

عملی احسان است، آن هم يک مرتبه است. اينها تعابري متفاوت است و  مکافئهاإلحسان است،  مکافئةگاهی هم گفته شده است که 
رتين مجله باشد که   ایمجلهآن  آيدیمبنابراين به نظر ؛ تعريف تام نيست کدامهيچ مقابلة النعمة بالقول که در لسان العرب آمده است شايد 

رت و اولی از٦يةالنو الفعل و   است منتها با مهني تفصيلی که عرض کردمي.  هاينا مهه ، اين تعبري 
 ؛مهني دو مطلب بود متام حبث

 اصلی پاسخ مثبت دادن به اين احسان است. هستهقولی يا تصور نيست بلکه  ثناءاصلی شکر  هسته .١
 مرحلهوسطی است اما وقتی دقيق شومي  مرحلهو مهان  فهمدیممصداق بارزی دارد که عرف فوری اين بود که اين يک ديگر نکته  .٢

 ظاهری عملياتی دارد که امتداد شکر و مصداق ديگر شکر است. مرحلهکه يک   طورمهانباطنی خيلی عميق دارد، 

 نيت شرط الزم است؟سؤال: 
 بايد بفهمد و بداند اين مال او است.شاکر امر قصدی است، شکر جواب: 
 شاکر است؟ عمالً ندارد ولی  اگر شخص در دل شاکر نيست و نيتسؤال: 

 بگوييم که نفی کنيم. توانيمیمنجواب: آن را 

 شرط قصد در شکر
مطلب بعد اين است که آيا اين شکر امر قصدی است؟ از عناوين قصديه است يا از عناوين قصديه نيست؟ ممکن است بگوييم عنوان 

شته باشد، اما اگر قصد که در آن توجه به اين باشد و او قصد اين مقابله را دا  داندیماإلحسان را شکر  ةقصدی است يعنی وقتی کسی مقابل
 نيزواقع اين عمل اطاعت است در اينجا ممکن است بگوييم شکری نيست (اگر اين را عنوان قصدی بدانيم) البته ان احتمال ندارد ولو در 

بدون قصد هم اين اطاعت نوعی شکر است ولو  گويدیمی عرف قصدی نيست يا الاقل در موارد مطلقاً منتفی نيست، کسی بگويد شکر 
در ، شودیمبا قصد درست  در مواردیداشته باشد، » أو« به صورتوجود دارد که يک حالت قصدی و  نيزحتی احتمال سومی  ؛توجه ندارد
است کسی اين را بگويد ولی در ممکن  شکر است، مثل اطاعت و... در عمل، اين گويدیمهم اگر قصد نباشد عرف باز  برخی موارد

بنابراين در قصدی بودن و نبودن سه احتمال وجود دارد که ظاهر و اولی مهان ؛ خواهدیمجاهايی در امور باطنی نيت و امثال اينها قصد 
 .کندیمناحتمال اول است که صدق شکر جايی است که نوعی قصد در کار باشد واال صدق 

 آيا قوانني اخالقی به طور مطلق قصديه هستند؟ سؤال:
ا اخالقی  فلسفه، اين در دانندیماخالق را متقوم به قصد  نه البته برخی کالً جواب:   اخالق حبث شده است، اگر آن را بگوييم وقتی آ

 که قصد در کار باشد. ولی شايد اين اطالق نداشته باشد.  شودیم

                                           
 461. مفردات ألفاظ القرآن ؛ ص5
 424؛ ص 4. لسان العرب ؛ ج6
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 »شکر«مفهوم  بندیمجع
 اين است که اين را قصدی در نظر بگريمي. و اولی يةالنبالقول و الفعل و اإلحسان است،  ةرتين تعبري شکر مقابلبنابراين 

 »نعمت«مفهوم 
و  ضُ وجود ندارد، در بعضی کتب لغت آمده است که اخلف بارهدرايننعمت است؛ حبث زيادی  واژهدر ارتباط با حبث سوم در اين قاعده 

و چيزهايی از اين قبيل که مفهوم واضحی دارد، نعمت يعنی چيزی که  ٩احلسنه احلالة، گاهی تعبري شده ٨شده است املال ، گاهی تعبري٧عةالدّ 
، چون مفهومی که در لغت آمده است مهان کندیم، يعنی نيازی از او را مرتفع کندیمموجب آسايش شخص است و راحتی او را تأمني 

. اين مفهوم نعمت شودیمکه نيازی است و آن پاسخ داده   شودیمو آسايش و راحتی است منتها آسايش و راحتی وقتی حاصل  ١٠ الّدعة
 است.

 ضرورتا نياز در آن نباشد؟... شودیمباشد و  تواندیمصرف مالئمت با نفس هم سؤال: 
 .شودیم، نياز به معنای عام اين را هم شامل گرييدیمجواب: يک نوع نياز اينجا فرض 

 انواع نعمت
 ، در برگريداما اين آسايش و راحتی را يا بايد طوری معنا کنيم که اصل وجود را هم 

يعنی بعد فرض وجود  شودیممرکبه تعبري  يههلاست که با  يیهانعمتمرکبه است،  يههلبه  یهانعمتاز نعمت،  یچون شقّ  .١
، يک نوع آسايشی شودیماينها را شامل  مههکه   کندیميا نيازی را رفع  دهدیمکه در واقع مالئمی را   دهدیمچيزی به او 

 . کندیماست يا وضع نيکويی برای او اجياد 
بسيطه است که اين در مورد حضرت حق است که اصل وجود را به او اعطا  يههلکه به حنو   نيز وجود داردنعمت  ینوع .٢

يک نياز حتليلی است که  دهيمیمو آسايش نيست، اگر پاسخ به نياز هم  الّدعةدر اين مفهوم  صورت آن، در کندیم
بگريمي که قطعًا بايد نعمت در نظر و لذا اگر خبواهيم اين اعطاُء الوجود را هم نعمت  داندیمماهيت خود را حمتاج وجود 

  .بگريمي

احلسنة بايد از اينها باالتر بياييم، آسايش و راحتی و پاسخ به  ةيا احلالالّدعة  ه استو لذا بايد مقداری از اين مفهومی که در لغت آمد
کنيم؟ يا بايد بگوييم اين پاسخ به نياز و اعطای امر مالئم در اينجا حتليلی است، در   تريقرقنياز را بايد باالتر بياييم، چگونه باالتر بياييم و 

اصلی نيست، اين است که  هستهت. يا اينکه مفهوم را عوض کنيم و بگوييم آسايش و اينها ماهيت و وجود، تقاضای ماهيت اس رابطه
احلالة به وجود بيايد يا به او داده شود، شايد تعبري بسيطة يا مرکبه  يههلبه حنو فيضی عايد شود، از کسی فيضی به جايی متوجه شود، فيضی 

يعنی امر نيکويی را پديد احلالة احلسنة شايد آن اولی باشد،  اهيم معنای عام را بپذيرمي،ديگر آمده است اگر خبو  یهالغتکه در بعضی احلسنة  
                                           

 579؛ ص 12و لسان العرب ؛ ج 161؛ ص 2. كتاب العين ؛ ج 7
  178؛ ص 6؛ جو مجمع البحرين  446؛ ص 5و معجم المقاييس اللغة ؛ ج 579؛ ص 12لسان العرب ؛ ج . 8
 814ص ؛مفردات ألفاظ القرآن.  9

 861و مفردات ألفاظ القرآن ؛ ؛ ص 96؛ ص 6و معجم المقاييس اللغة ؛ ج 223؛ ص 2. كتاب العين ؛ ج 10
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رتی دارد و آسايش  الّدعةبنابراين يا بايد بگوييم که ؛ آوردن اعم از اينکه اعطاُء الوجود است يا اعطاء کماالت الوجود باشد، آن کمی مشول 
است، حاله هم به احلالة احلسنة و پاسخ به يک نياز دادن اعم است از آن امر خارجی و حتليلی. يا اينکه بايد بگوييم از اول معنای آن اجياد 

الوجود و مهم اين است که مفهوم را بايد طوری بگريمي که شامل اعطاُء  نکتهريمي؛ بسيطة و مرکبه بگ يههلمعنای اعم از جوهری و عَرضی و 
 هليات البسيطة هم بشود که قطعاً در منطق دينی و قرآنی اين است. 

 »انعام«مفهوم 
نـَْعامُ بعًا تنسبت به اِنعام هم چيزی که در لغت آمده است   گويندیمنکار خوب کردن را   و صرف ١٢و١١، ْريِ الغَ  یإل اإلحسانِ  يصالُ إ: اْإلِ

به  ايصاُل اإلحسان إلی الغري اعم از اعطاُء الوجود که قبل گفتيم  یانکتهشعوری برسد، اين هم به تبع  بلکه اين است که خريی به موجود ذی
مرکبه است و لذا شکر منعم تبعًا معنای عامی است و لذا منعم حقيقی و نسبت به وجود  يههلبسيطه يا اعطاُء الکماالت به حنو  يههلحنو 

که در تصورات ارتکازی ما است، آوردن اين قاعده در کالم بر مهني مبنای تعميم به اعطاُء   طورمهان، شودیمحقيقی هم اين قاعده شامل 
 بسيطة است.  يههلبه حنو  ةالوجود و اعطاُء النعم

هم مراتب  بسيطه بگرييد تا اعطاُء الکماالت که در اعطاُء الکماالت يههلبه حنو  تبعًا معلوم شد نعمت هم مراتب دارد؛ از اعطاُء الوجود
بسيطة و مرکبة است و با يک بيان ديگر در حقيقت منعمی  يههلو بعد هم مراتبی که در  مرکبهبسيطة و  يههلدارد. اين از يک جهت که 

و لذا در  شودیماينها مشمول اين  مههدارمي که معدات هستند و وسائط هستند،  يیهامنعمنعم حقيقی است که علت است و دارمي که م
اين سلسله مراتب از علل معده تا وسائط مادی  مهه، رسدیمراتب اِنعام آن جايی که علتی فوق علت ديگر است و به واجب الوجود سلسله م

من مل روايت معنای . شودیم، شکر منعم مهه را هم شامل شوندیمو غريمادی از مالئکه و اينها تا برسد به خدا، اينها مهه مراتب منعمی 
اين سلسله مراتب مهه مشمول اين قانون و  هرحالبهسه چهار احتمال دارد که الزم نيست به آن بپردازمي ولی  ١٣يشکر اخلالق يشکر املخلوق مل

 .شوندیمقاعده 

 با ديگر قواعد» وجوب شکر منعم« قاعدهمقايسه 
از قواعد خوبی را به  یامنظومهمطلب چهارم در اين قاعده اين است که اين قاعده را با دو سه قاعده ديگر مقايسه کنيم، اين مقايسه هم 

 . دهدیمدست 
 در اين منظومه چهار قاعده وجود دارد:

  ؛وجوب دفع ضرر .١
  ؛ـ که وجوب نيست ـ حسن جلب منفعت  .٢

                                           
 ق.1405ايران ؛ قم، چاپ: اول،  -جلد، الهادى 2هاللى، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس الهاللي،  .11
 178؛ ص 12و التحقيق في كلمات القرآن الكريم ؛ ج 815ص: . مفردات ألفاظ القرآن،  12
حْمَدَ الْمُكَتِّبُ رَحِمَهُُم سَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ وَ الْح24ُ؛ ص: 2. عيون أخبار الرضا عليه السالم ؛ ج 13

مَنْ لَمْ  هِ الْحَسَنِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الĤْدَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّ 13اللَّهُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ 
 24؛ ص 2لُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ. عيون أخبار الرضا عليه السالم ؛ جيَشْكُرِ الْمُنْعِمَ مِنَ الْمَخْ 
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  ؛وجوب شکر منعم .٣
 ؛وجوب حّب کامل .٤

  ؛ربط داد به شکلیبا آن چهار نوع عبادت  واهيم به اينها نظم دهيم شايد بتوانخب اگر

  ؛عبادت خوفی با دفع ضرر سازگار است .١
  ؛عبادت طمعی با جلب منفعت سازگار است .٢
  ؛عبادت شکری با وجوب شکر منعم سازگار است .٣
 ؛که بر اساس طبيعت انسان است که حمبت کامل است و آجنا ممکن است حکم عقل هم باشد  نيز وجود داردعبادت حّبی  .٤

ايی که   یاشاخهرا سه  هاعبادتالبته معمول روايات  ا شکر انديفهطادو  گويندیمسوم را  شاخهکرده است، منتها آ ؛ در بعضی از آ
انسان حتت تأثري  در مواردیچهار نوع است،  گوييمیملذا  ؛ واستآمده است و در بعضی حّب آمده است و آن حّب طبعًا باالتر 

در طمع و خوف  ،بيندیمو آينده را مثال اينها است. اين فرد خودش حتت تأثري عالقه و حمبت به نعمت و ا در مواردی ديگرترس است، 
هم در   ایيندهآولی اعم از گذشته و آينده، ولو  يندبیم(قسم اول و دوم) در قسم سوم که شکر است باز خود را  بيندیمخود و آينده را 

. اين چهار نوع عبادتی بيندیمو او  شودیمگذشته و آينده و خود آزاد   مههکار نباشد باز هم شکر خدا الزم است. در حّب در واقع از 
 اين عبادات اين قواعد است. پشتوانهاست که آجنا گفته شده است، 

به نام جلب منفعت دارمي، در جلب منفعت عقل حکم به وجوب ندارد، مگر  يگریقاعده د و دفع ضرر دارميبه نام وجوب  یاقاعدهما 
برسد که در عدم املنفعة  یادرجهاينکه فقدان يک منفعت موجب ضرر شود و لذا در جلب املنفعة حکم الزامی ندارمي مگر اينکه روحش به 

که در دفع ضرر خطر و مشکلی متوجه   کنيمیمضرر مقايسه شود اين تفاوت را مالحظه ضرری باشد. وجوب شکر منعم وقتی با وجوب دفع 
 است. تريعوساين قاعده  دامنهآن را دفع کن ولی در شکر منعم  گويدیمو  شودیم

 بندیمجع
قبلی اين است که در وجوب شکر منعم ممکن  قاعدهبگوييم اين است که تفاوت اين قاعده با  خواهيمیماصلی که در حبث چهارم  نکته

و قدردانی کن، با اينکه هيچ خطر و ضرری هم  سپاس گذاریشکر کن،  گويدیماست هيچ خطر و ضرری وجود نداشته باشد ولی باز عقل 
ب شکر منعم جريان وجو  قاعدهدر کار نيست، عبادت شکری هم مهني است و لذا اگر بساط جهنم و خطر دنيايی و مادی برداشته شود باز 

دارد و اعم است از اينکه خطری متوجه باشد در اثر اينکه اطاعت کند يا نکند.  تریيعوس يرهدادارد و لذا جريان قاعده وجوب شکر منعم 
 از باب شکر اطاعت و ثناء کن ولو اينکه هيچ خطری هم در عامل و در دنيا و آخرت نباشد. گويدیم

 علل و معاليل سلسلهدر » وجوب شکر منعم« قاعدهجريان 
علل  سلسلهاست که در  یاقاعدهوسيعی دارد که هم  دامنهکه وجوب شکر منعم   گوييمیمدر حبث پنجم شبيه قاعده دفع ضرر حمتمل 

 .دهيمیم. توضيحی هم در دفع ضرر راجع به مهني دادمي، اينجا هم توضيح شودیممعلوالت جاری  سلسله، هم در شودیماحکام جاری 


