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 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
(318) 

 مقامان: ما هي المعرفة الواجبة؟ وما هو ركن اإلسالم؟
استدالل الشيخ )قدس سره( على وجوب النظر حىت الوصول إىل العلمم بالروايماو وهنهما الروايماو  سبق

الممو ور و هيهمما هفممر ة املعرهممة يبصممييية أال اليسمما، هممال بممد هممن البيممة عممن هةممه هفممر ة املعرهممة المموار ة يف 
 ،انلإليم ا  يبنمأو ر  ا  يمدأو ق ا  ر لإلسمالم أو طم ا  يبنمأو ر  ا  يمدأو قوظهورهما يف يبواما طمر ا  الروايماو هن عشراو ال

 أو باعتبارها واجبة.. هنةول:
تارة يكون عن الوجوب التكليفمي للمعرهمة وتمارة عمن احلكمم الوضمعي همن حيمة توقم  ا سمالم  البحث

إذ  ضمممرور  يف يبمممال البمممابني: يف هةمممه الروايممماو،و ، عرهممما  أو ا يمممان عليهممما، هتيةيمممر هعمممر املعرهمممة واملمممرا  هنهممما
باب األول عن أن املعرهة الواجبة ها هي؟ وااا هل تصدق علمى الظمن أيًما  أو ال، وهمل تطلمر يف اليبية 

ويف البماب الاماي يبيمة عمن أن املعرهمة المو اعتمًو ريبنما  لإلسمالم هماذا تعم ..  على العلم عن تةليد أو ال؟
 املةاهني:لبابني و اوتوضيح 

 هماهيآلتيمة، اما يتوقم  قةيمر احلمال األربعمة اأريبمان ا سمالم بعم  املةام الااي: هةد وقا اخلمال  يف  أما
 واألريبان األربعة هي: وااا تصدق هن  ونه أو ال، على قةير هعر املعرهة واملرا  هنها،

واحممد أحممد وأن املصممطفى حممممد رسمموله إىل  تعمماىلالعلممم أو الظممن علممى هممر  التنمممل أ  العلممم بانممه  -أ
 .هن  ون العلم؟ أو هن  ون الظن اخلاص؟، ههل يتيةر ا سالم هاال  العاملني... إخل

 .؟، ههل يتيةر هن  ونهاالعتةا  بذلك أ  عةد الةلب عليه -ب
 ، وهل ا قرار ريبن يف ا سالم؟ا قرار اللساي بتلفظ الشها تني -ج
 .ههل هو قيد للمعرهة؟ أو ريبن لإلسالم؟ االنةيا  الظاهر  لإلسالم أ  الدخول يف زهرة املسلمني -د

ى الشيخ )قدس سره( وآخرون توق  ا سالم على األول والاماي  ون طمك بينمما ارتمأى ا ةمر وقد ارتأ
لإلسمممالم بمممل ا سمممالم يتيةمممر بممماألخبين هةممم ، قمممال: )بمممل الظممماهر أن مممه ال يعتمممً يف  اممممتهاليمممم   عمممدم ريبني
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ييممة وصممية ا سممالم وا يممان الممذ  اعتممً هوضمموعا  ألحكممام املسمملمني هممن حةممن الممدم والطهممارة وحممل الذب
التنمممايبح واملمممباا وسوهممما، سممموى إظهمممار ا يمممان بالشمممها تني والتممممام أحكمممام ا سمممالم والمممدخول يف حممموز م 

أو  أو ظانما   بمل يبمان طمايبا   وانساليبه يف زهر م ظاهرا  وإن مل يكن هعتةدا  اعتةا  املسلمني جمها  بل وال ظنا  
 )صممل ى الل ممه عليممه وآلممه( والوصممي )عليممه السممالم(، خبممال  احلممر يبممما يبممانوا يبممذلك هنمماهةوا زهممن النممي جازهمما  

وسميأ  امام يبالهمه بماذن اهلل تعماىل، ههمذه إطمارة للمةمام الاماي المذ   (1)(...ويدل على ها ذيبرنا قولمه تعماىل
يف هعمممر املعرهمممة ويف تشمممبييف الواجمممب يف أصمممول  :وليتمممنةح البيمممة هيمممه عنمممد قةيمممر احلمممال يف املةمممام األ

 .(2)الدين
 عنى المعرفة الواجبةاألقوال في م

املةام األول: هةد اختلم  الفةهماو واألصموليون يف هعمر املعرهمة الواجبمة يف أصمول المدين )وهمي المو  وأما
 ، يبما سبر( إىل أقوال:توق  ا سالم وا يان عليهاأنكر اليم   

 ما حصل فيه العلم عن نظر -3
النظر حىت حصول العلم( وهوجمه أن الواجب هو ))قدس سره( هو ها ذهب إليه الشيخ  القول األول:

قممال: )أهمما حكمممه التكليفممي، هممال ينبيفممي التأهممل يف عممدم جممواز اقتصمماره علممى العمممل بممالظن، همممن ظممن بنبمموة 
نبينمما حمممممد )صمملى اهلل عليمممه وآلممه( أو باهاهمممة أحممد همممن األئمممة صممملواو اهلل علمميهم همممال  مموز لمممه االقتصمممار، 

ر، و ممب علممى العلمماو أهممره بميمما ة النظممر لييصممل لممه زيمما ة النظمم -همما الممتفطن اممذه املسمألة  -هيجمب عليممه 
 ...العلم إن مل خياهوا عليه

والدليل على ها ذيبرنا: مجيا اآليماو واألخبمار الدالمة علمى وجموب ا يمان والعلمم والتفةمه واملعرهمة والتصمدير 
هةد  (3)قصى(وا قرار والشها ة والتدين وعدم الرخصة يف اجلهل والشك وهتابعة الظن، وهي أيبار هن أن 

( اا يع  انه يراهما ما ة النظر إىل أن حيصل له العلزي)املعرهة هن أ لة هدعاه وهو  على وجوب ل   ها  جعل
 .هتةوهة باألهرين

                                                           

 .373ص 1الشيخ حممد إبراهيم اليم   النجفي، حاطية هرائد األصول،  ار اادى م قم، ج (1)
 وانه ها املرا  باملعرهة املصرح يف بع  الرواياو بتوق  ا سالم عليها. (2)
 .975-935ص 1ى األنصار ، هرائد األصول، جمما الفكر ا سالهي م قم، جالشيخ هرتً (3)
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عممدم هةوهيممة يبونممه عممن همما الشمميخ عممدل عممن ذلممك بعممد صممفياو هارتممأى هةوهيممة العلممم للمعرهممة  ولكننن  
يف قةممر املعرهممة قممال: )ويبيمم  يبممان: همماألقوى يبفايممة يكفممي هانممه لممو يبممان عممن تةليممد حممىت العلممم  وأن  اجتهمما  

اجلمم احلاصل هن التةليد، لعدم الدليل على اعتبار المائد على املعرهة والتصمدير واالعتةما ، وتةييمدها بطريمر 
 .والطرير اخلاص هو النظر واالجتها  (1)خاص ال  ليل عليه(

 المعرفة: إظهار اإليمان مع االعتقاد الظني -2
إظهمار ا يمان همن أزيمد تتةموم بهمن أن املعرهمة ال )قمدس سمره( ها صمار إليمه ا ةمر اليمم   القول الثاني: 

واالعتةمما  الظمم  قممال: )ا نصمما  أن  لفممظ ا قممرار والشممها ة والتممدين واملعرهممة وأهااامما ال تممدل  علممى أزيممد هممن 
 .(2)إظهار ا يان ولو ها االعتةا  الظ (

وقد ظهمر بمذلك اختالهمه التمام عمن الشميخ إذ ارتمأى الشميخ لمموم النظمر والعلمم، بينمما مل يمزمرز اليمم   لمموم 
إظهممار ا يممان )ويةصممد إظهمماره بالشممها ة وا قممرار اللسمماي(  مهممابممل ارتممأى لممموم أهممرين آخممرين  ،ممماهنه أ   

َها ولممه تعمماىل: واالعتةمما  الظمم ، واالعتةمما  لممب العلممم يبممما أسمملفناه هممرارا  بممدليل ق َقَنتني يني ننتنَ َوَجَحننواوا َبَهننا َواسي
 هذا. هكي  ها تةييده بالظن؟ (11)سورة النمل: اآلية  أَنفاساهامي 

 الظن ال تصوق عليه المعرفة -1
يف هصممباح األصممول هممن عممدم قةممر املعرهممة )قممدس سممره( همما ذهممب إليممه السمميد اخلمموئي  القننول الثالننث:

علممر باألصممول االعتةا يممة، هممال ينبيفممي الشممك يف عممدم جممواز همما الظممن املتأبممالظن وال حممىت باالهمماراو قممال: )و 
، يبمعرهة البار  جل طأنه، أو طمرعا  يبمعرهمة املعما  اجلسمماي، إذ ال االيبتفاو بالظن هيما  ب هعرهته عةال  

همن ظلممة اجلهمل إىل نمور العلمم، وقمد ذيبرنما يف عمة الةطما  يصدق عليه املعرهمة، وال يكمون قصميله خروجما  
ال تةوم هةام الةطما املمأخوذ يف املوضمول علمى سمو الصمفتية، همال بمد همن قصميل العلمم واملعرهمة  ن األهاراوأ

 .والكالم حولهوسيأ  إيًاح له  (3)ها ا هكان(

                                                           

 .971املصدر: ص (1)
 .373ص 1الشيخ حممد إبراهيم اليم   النجفي، حاطية هرائد األصول،  ار اادى م قم، ج (2)
راو(، السيد حمممد المواعظ احلسمي  ق تةريمر عمة السميد أبمو الةاسمم اخلموئي، هصمباح األصمول )هباحمة حجم  واهما  (3)

 .233ص 2هكتبة الداور  م قم، ج
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 ا كان عن تقليومالمعرفة أعم من الظن المعتبر وم -1
قة علممى الظممن همما اخانمماه هممن عممدم هةوهيممة العلممم وال االجتهمما  للمعرهممة وأن املعرهممة صمما القننول الرابننع: 

( وأنممه ال يصمح سمملبها عنهمما، يبمما اامما صما قة علممى العلمم عممن تةليممد احلاصممل همن األهمماراو واحلجم املعتمً )
ًا  هبا.. وسيأ  بيانه. هجمم دقل  همن   عن تةليد يبان عارها  بأصول الدين ويبذا هن ظن ظنا  هعت

 المعرفة: التسليم القلبي -5
، قمال: الةليهن أن املعرهة يرا  هبا التسليم )قدس سره( ليفطاو ها اختاره الشيخ يباط  ا القول الخامس:

 )هذا لاية ها أهكننا هبذه العجالة أن جنما ها تيسر لنا هن األخبار واآلياو الدالة على وجوب املعرهة.
ولكن يكن املناقشمة هيهما بمأن المذ  يظهمر همن بعم  األخبمار األخمر أن املمرا  باملعرهمة هيهما همو التسمليم 

آلثممماره المممذ  همممو التمممدين الةلمممي وا قمممرار الةلمممي، واالعممماا  الةلمممي، والرضممما الةلمممي، والعةمممد  الةلمممي املسمممتتبا
 .(1)الةلي، الذ  هو أهر اختيار  لإلنسان لب العلم واملعرهة(

هية العلم للمعرهة بل وال الظن وال النظمر واالجتهما  وال إظهمار ا يمان وال لمب ذلمك هةو  عدم  وحاصله:
اسمتنا ا  إىل وذلمك  ؛هانمه املةمدور ال العلمم واملعرهمة الةلي الذ  قد  تمما هما الظمن بالعمدم..بل هو التسليم 

حكوهمممة الروايممماو األخمممرى علمممى هعمممر املعرهمممة، ال بلياظهممما لممما همممي همممي.. وسممميأ  تفصممميل يبالهمممه وأ لتمممه 
 ناقشاو هانتظر.املو 

*  *  * 
مفمر او الرالمب، عمن ر او الةمرآن الكمرك يبوهةمه هفم يف يبتب هةه الليفمة، يبمعجمم هةماييل الليفمةابحث 

 .جوها  ثالثة للتأييد أو الر يبر و هعر املعرهة وقارنه لا ذيبرناه حىت اآلن، واذ 
 .ااق بني األقوال اخلمسة املاضيةونةاط االه كاا  هيه نةاط االطجدوال  قد  ارسم 

 وصلى اهلل على محمو واله الطاهرين
 

َحٍة َمني َأميرَهَ  :الصا ق  ا هامقال  َنها َوبَنييَن َأريبََعيَن َسَنًة، َفَإَذا بَنَلَغ َأريبََعيَن   َإنَّ اليَعبيَو َلَفي فاسي َما بَنيني
َدا َوَتَحفَّظَا تاَبا َعَلييَه َوا  َسَنًة َأويَحى اللَّها َعزَّ َوَجلَّ َإَلى َمَلَكييَه َقوي َعمَّريتا َعبيَوي َهَذا عامارًا فَنَغلِّظَا َوَشوِّ كي

 (.158ص 8الكايف: ج)    َقَليَل َعَمَلَه وََكَثيَرها َوَصَغيَرها وََكَبيَرها 
                                                           

 .157-153ص 2الشيخ علي يباط  اليفطاو، النور السا ا يف الفةه الناها،  ليعة النور م قم، ج (1)
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