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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
(319) 

 األقوال في حقيقة المعرفة الواجبة في أصول الدين
 :هووااألقوووال يف حقيقووة املعرلووة الواأبووة يف أنووول الوودين واملعسوو،ة سووروان ل سووالم،  سووة، و ن أن  سببب  

إظهوار امياوان  اإهنو) :ها، و ن(1)يف  طلع كال ه العلم عن نظر( كما ذهب إليه الشيخ )قدس سره( اإهن)
ذهوب إليوه الشويخ  )اهنوا السسوليم القلوك( كموا  :نها ع االعسقاد الظين( كما ذهب إليه ناحب العروة، و 

عدم  قوِّ ية العلم للمعرلة بل وال الظن وال  وحاصله:كاسف الغطاء، للنبدأ بالرأي األخري وقد سبق: )
النظووور واالأسهووواد وال إظهوووار امياوووان وال  وووري ذلوووق بووول هوووو السسوووليم القلوووك الووو ي قووود  سموووع  وووع الظووون 

ىل حكو وووة الروايووواى األخووور  علوووى  عووو  املقووودور ال العلوووم واملعرلوووةت وذلوووق اسوووسنادان إ (2)لانوووهبالعووودم   
 والسعبري باحلكو ة إضالة  ن ا وليست  نه )قدس سره(  (3)املعرلة، ال بلحاظها مبا هي هي(

 كاشف الغطاء: المعرفة هي التسليم القلبي
خبوووار واتيووواى الدالوووة علوووى سووور لنووا  ووون األتي  قووال: )هووو ا  ايوووة  وووا أ كننوووا  وو ه الع الوووة أن  موووع  وووا 

  وأوب املعرلة
املراد باملعرلة ليها هو السسوليم  أن  ر خ  األأ خبار ولكن اكن املناقشة ليها بأن ال ي يظهر  ن بعض األ

القلك املسسسبع تثاره ال ي هوو السودين القلوك، واميقورار القلوك، واالعوقايب القلوك، والرضوا القلوك، والعقود 
نة الشرعية أو بالشياع أو حنو أال تر  أنه بالبي   ترلةالقلك، ال ي هو أ ر اخسياري ل نسان  ري العلم واملع

لشورائ  احل يوة حيصول اميقورار   ذلق حيصل ه ا اميقرار القلك يف املوضوعاى وهك ا خب، الواحود ااوا ع

                                                           

 سبق كما   وعدل عنه بعد ذلق  (1)
 ه ا السعليل لبعض العلماء وليس للشيخ كاسف الغطاء  (2)
 ( 171الدرس ) (3)
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  (1)القلك(
 هوي العمووم ،ر النسبة بني العلم واملعرلة  ن أهة وبوني السسوليم القلوك  ون أهوة أخو وبعبارة أخرى:

َوَجَحببببدبوا ب َ ببببا أ ووووا  ووووادة الووووقال العلووووم عوووون السسووووليم لكمووووا يف قولووووه تعوووواىل:  :هأوووو وووون و  واخلصووووو 
ُبسبب بمْ  َ ا أَف َقََتبْ ( وأ وا  وادة الوقال السسوليم عوون العلوم لكموا ليموا ذكووره 11)سوورة النمول: اتيووة  َواْسبتَبيبْ

ملوم ن وإن   حيصول لوه م هلوا اسول   ن نور قيام البي نوة أو الشوياع أو خو، ال قوة أو الظوواهر    إق إذ قود ي
  نها العلم بل وال الظن إذ  دارها على الظن النوعي دون الشخصي 

 الروايات الحاكمة والمُّسرة :والدليل
أن املووراد باملعرلووة السسووليم القلووك، خاللووان ملعناهووا اللغوووي  بسعبووري آخوور وبسعووابري أنووولية: وحانوول اسوواره

ناظريوة الروايواى اتتيوة إىل روايواى املعرلوة و فسوريسها هلوا  وا  والعريف، وذلق بنحو احلقيقة الشرعية، ب،كوة
 يفيد أن املعرلة امل كورة يف الرواياى تعين السسليم 

قال: )لمن تلق األخبار  ا رواه يف الكايف عن أيب علي األسعري بسنده عن أابر قال: قال يل أبو 
َِ َأْفَ ببلب عبوود الل ووه:  يَمببا ِي اْا  ِ   يَببا َأَخببا جبْعببف  ْل  يَمببا ببَن اْا  ِي اْلَيق ببيَن َأْفَ ببلب م  ْسبباَلَ  َوْل  ببَن اْا  ببْن  ،م  َوَمببا م 

بَن اْلَيق بين    َشيْ  هنموا أاوان و لهو ه الروايوة دلوت علوى أن اليقوني خوارق عون حقيقوة اميسوالم وامي (2)ء  َأَعبَّي م 
 يوأدان بدونه 

سوون )عليووه الس ووالم( و نهووا  ووا يف الكووايف عوون عوودة  وون األنووحاب بسووندهم عوون الوسوواء عوون أيب احل
ِ  ب َدرََجببة ، َواْلَيق ببينب فَبببْوَْل  :قووال: تعسووه يقووول يَمببا ْسبباَلَ  ب َدرََجببة ، َوالتبيْقببَوى فَبببْوَْل اْا  ِب فَبببْوَْل اْا  يَمببا اْا 

َم ف ي الَياس  َشيْ    (3))(1)ٌء َأَقلُّ م َن اْلَيق ين    التبيْقَوى ب َدرََجة  َوَما قبس 
عوود ة  وون أنووحابنا عوون أدوود بوون حمموود بوون خالود عوون أبيووه عوون هووارون بوون ااهووم أو  ووريه عوون  و نهوا:

يل أبوو عبود اهلل )عليوه السوالم(:  يد الواسطي عن أيب بصري قوال: قوالعمر بن أبان الكلك عن عبد احلم
                                                           

  107-101  2الشيخ علي كاسف الغطاء، النور الساوع يف الفقه النالع، وليعة النور و قم، ق (1)
  11  2ط االسال ية، ق -ثقة اميسالم الكليين، الكايف  (2)
 املصدر  (3)
  107  2غطاء، النور الساوع يف الفقه النالع، وليعة النور و قم، قالشيخ علي كاسف ال (1)
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،َب َدرََجٌة ْساَل ْساَلَ  َدرََجٌة، قَاَل: قببْلتب فَبَعْم،  يَا أَبَا مبَحميد  اْا  ِب َعَلى اْا  يَما قَاَل قببْلتب فَبَعْم، قَاَل: َواْا 
ِ  َدرََجٌة، قَاَل: قببْلتب فَبَعْم، قَاَل: َواْلَيق ينب َعَلى التبيْقَوى َدرََجبٌة، قَباَل: قبب  يَما ْلبتب قَاَل: َوالتبيْقَوى َعَلى اْا 

َُل بتَ فَبَعْم، قَاَل: َفَما أبوت َي ال ِْ يَبَبْ ييباكبْم َأ ْسباَلَ  فَْ  ، َوْل فيَمبا َتَمسيبْ تبْم ب بَ ْدَفى اْا  بَن اْلَيق بين  بْن   َيباسب َأقَبلي م  م 
  (1)أَْيد ي بمْ 

الروايووووة ال انيووووة وال ال ووووة نوووورحية يف أن اميسووووالم يف أدا الوووودرأاى، ولوقووووه امياووووان،  وبعبببببارة أخببببرى:
، وأن يف حقيقسووهيعووين عوودم  قو  يووة اليقووني ل سووالم وعوودم دخولووه   ووا ،نيولوقهمووا السقووو  ق لوقهووا اليقوو

 س قيوان لوان أتقوى أك ور كوان  لونن ارتقوى لوقوه كوان  م نوان وإن ارتقوى لوقهموا كوان نهو داميسالم يسحقق  ن 
 نان  سيق  

 ،، ولو ا اسوسدل خبروأوه عون حقيقوة اميسوالمذلق كله  بين على كون اليقني  رادلان للمعرلوةو ْلي اح: 
  خروأهاعلى 

، هوو ا املقوودار ال يكفووي ميثبوواى أن املووراد باملعرلووة السسووليم، إذ  ايووة  ووا يفيووده أن اليقووني لكوون  و  أقببول:
 وووا هوووو املشوووقطع وهووول للمعرلوووة تفسوووري آخووور هوووو  كووون   وووري  شوووقط ول املسووواوي للمعرلوووة علوووى الفووور ،

القتيوووب املنطقوووي  ا ،  ووو)قووودس سوووره(املشوووقط، ذلوووق هوووو  وووا تووودل عليوووه الروايوووة الساليوووة )وإن   يصووور  
 ( لالسسدالل

قببْلبتب فَبَ  ُّ قال: )و  لها رواية علي بن إبراهيم بسنده عن الرضا )عليه السوالم( إال أنوه ليهوا: قوال: 
ُب َوا ،َوالرَِّضا ب َقَ اء  الليبه   ،َوالتيْسل يمب ل ليه   ،التبيوَكُّلب َعَلى الليه  )عليه السالَ(: قَاَل  ؟ء  اْلَيق ينب   َشيْ  بو ي ُْ لتبي

 .ْل َلى الليه  
يرب َذل كَ  :قببْلتب  ُْس  َُبر  )عليبه السبالَ(: قَباَل  ؟َفَما تَب ا قَباَل أَبببو َجْع ََ ، و ون (2) )عليبه السبالَ(َهَ ب

اووان لوويس يقووني اااحوودين الوو ين أسووار هلووم الل ووه يف كسابووه املعلوووم أن اليقووني الوو ي هووو أعلووى درأووة  وون امي
ُبسب بمْ َجَحدبوا   اجمليد بقوله تعاىل َقََْت ا أَفْب وإمنا هو اليقوني  وع السسوليم ملوا تقودم  ون أنوه     ب  ا َواْستَبيبْ

                                                           

  12  2ط االسال ية، ق -ثقة اميسالم الكليين، الكايف  (1)
  املصدر (2)
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ولكووون لعوووول  (1)وإمنوووا هوووو  وووع السسوووليم والسووودين(  اوووان أو اميسوووالميقووول أحووود باعسبوووار اليقوووني لقووو  يف امي
 اسسدالله ال يطابق املسسدل له لسدبر، لاألوىل أن نقول:

بالسوكوول والسسووليم والرضووا  (رلووةعلووى انووه  ووراديب للمع ) ووع البنوواءقووني، رى اليلس ووالروايووة بعبببارة أخببرى: 
العلوم وال املوراد باملعرلوة العلوم واليقوني بول السسوليم  يقنيبوالوالسفويض، وهو املطلوب واملدعى، لليس املوراد 

  لق 
قوال: )و نهوا  وا يف عيوون أخبوار الرضوا )عليوه  دالوة بوأوه آخوروقد اسسدل )قودس سوره( بروايوة أخور  

السالم( للصدول )قدس سره( عن حممد بن احلسون بسونده عون أيب الصولت اهلوروي قوال: سوألت الرضوا 
، وَعَمببٌل ب ببالَ وار ح  )عليووه السووالم( عوون امياووان لقووال:   ِ ببٌِّ ب اللِّسببا ، ولَُ  َ ِب َعقببٌد ب الَقلبب يمببا  (2))(3)اا 

  ة بل عقد القلبلامياان ليس العلم واملعرل
 مَاقشة االستدالل بالروايات

 :عاهال سيء  ن الرواياى اليت اسسدل  ا، بدالة على  د أقول:
 ج أعلى مراتبه دِو أدفاهاخر  روايات علو اليقين تب 

امياوووان بدرأوووة وعلوووو امياوووان علوووى  السقوووو  بدرأوووة وعلوهوووا علوووى اليقوووني علوووى علووووِّ روايووواى  أمبببا -3
 االسسدالل  ا: اميسالم بدرأة، لريد على

اليقووني لووول املعرلووة أو هووو أعلووى درأافووا إذ املعرلووة تطلووق علووى اليقووني وعلووى العلووم العووريف وعلووى  أن  
الظن املعس، )كما سيأيت برهنوة األخوري( وخوروق املرتبوة العليوا وهوي املسوماة بواليقني أعوم  ون خوروق سوائر 

  ة وه ه الرواياى لنحملها عليها راتب املعرلة لال تنايف بني الرواياى املشقوة للمعرل
رواياى املعرلة تدل على وأو ا و ودخليسها يف حقيقوة اميسوالم، وروايواى اليقوني  ورق  بعبارة أخرى:

 ن اللسان مها دون اليقني داخلسني اليقني عن حقيقة اميسالم لبقيت املرتبسا
على  دخليسه يف حقيقة أ ر آخر  ودل دليل  ،نوركاملعرلة وكال  ،تبإذا كانت للشيء  را :ثالثةبعبارة 

                                                           

  101-107  2الشيخ علي كاسف الغطاء، النور الساوع يف الفقه النالع، وليعة النور و قم، ق (1)
  201  2عيون أخبار الرضا )عليه السالم(،  نشوراى  مسسة األعلمي للمطبوعاى و بريوى، قالشيخ الصدول،  (2)
  101  2الشيخ علي كاسف الغطاء، النور الساوع يف الفقه النالع، وليعة النور و قم، ق (3)
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يف   ال خصو   رتبسه العليوا، إن   نقول بانوه ظواهر كاميسالم وكالرؤية، كان ظاهران يف  دخليسه كطبيعي
نظران لصدل ذلق املفهوم باحلمل الشائع على كل املراتب، ودليل عدم  دخلية  تتبهكفاية حتقق أدا  را

 ليبقى الباقي  ،انةعلى إخراأه خ دال  يف اميسالم اليقني 
 روايات التُويُ والتوكل تشير ْللى آثار ال مال ال األصل

 رواياى السوكل والسسليم والرضا والسفويض، لااواب عنها: وأما -2
اهنووا تفسووري باتثووار ال بالوو اى واملاهيووة والظوواهر اهنووا تسحوودا عوون أعلووى درأوواى اليقووني واملعرلووة  أواًل:

حلقيقووة اميسووالم، وإمنووا املقووو م الوودرأاى  وهووي ليسووت  قو ووان أاى، لووان هوو ه اتثووار هووي آثووار أعلووى الوودر 
 وون اليقووني ، سوول منا لكوون املقوووم ل سووالم هووو الوودرأاى األدا عووريفالعلم الاملسووماة بوواألدا  وون املعرلووة 

 لسأ ل لكونه أيضان على  راتب  ن علم اليقني، حق اليقني، وعني اليقني 
املوو كور يف  أن  لقوو ،  املوو هبالفقووه وضوورورياى اميسووالم، ال  وهووو العموودة: ان  وون بووديهياى وثافيبباً،

الوواردة ل امياوان، لوال يصوف تفسوري املعرلوة أنوالرواية  راتب الكمال وليست سروان يف أنول اميسوالم أو 
أال توور  بداهووة أن ك ووريان  وون املسوولمني واملووم نني ال يفوضووون أ وورهم،  ت ووايف نووحيحة أيب اليسووع و ريهووا 

و  يقل أحد بارتدادهم ب لق! كما أن ك ريان  نهم ال يسوكول علوى اهلل تعاىل ااملة، إىل اهلل يف  طلقان أو 
يفقود  هوأنوال ه سومي)إال كلقلقة لسان( عند ا حيساق إىل سخص، و  يقل أحد بأن توكله على اهلل  قوم 

  دون أنلهما إسال ه إذا   يسوكل، لهي سرائ  كمال امياان واميسالم
 ر أحدهما باآلخرُسي عرفة كالهما شرط وال يب العقد والم

...االسسدالل بوو وأما -1  َ ِب َعقبٌد ب الَقلب يمبا لفيوه أن النسوبة بوني عقود القلوب املوأخوذ يف هو ه  اا 
 ووا يف عيووون أخبووار  أيضووان وهووييف العيووون  رويووة الروايووة  عر لووان ل اووان، واملعرلووة املووأخوذة يف روايووة أخوور  

ِب اايَمببببصوووودول بعوووودة ووووورل الرضووووا )عليووووه السووووالم( لل ، َوَعَمببببٌل  :ا  ِ ، َوْل قْبببببَراٌر ب اللَِّسببببا  َ َمْعر فَببببٌة ب اْلَقْلبببب
ِ  ب اأَلْر  إذ قود يعووريب وال يعقود قلبوه علوى  ووا عرلوه وقود يعقوود وال  توأوههوي العمووم واخلصووو   ون  (1)َكبا

 كشورط أل ور  يعريب، كما سبق، و قسضى القاعدة انه إذا أخو  عنوانوان  سباينوان ولوو  ون وأوه يف روايسوني

                                                           

  201  2اى و بريوى، قالشيخ الصدول، عيون أخبار الرضا )عليه السالم(،  نشوراى  مسسة األعلمي للمطبوع (1)
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كووان كوول  نهمووا سووروان و  يقوول أحوود مبفسوورية أحوودمها للخوور حينتوو   وان الشووارع قوود تصووريب يف املفهوووم 
  لاراد بأحدمها اتخر بنحو احلقيقة الشرعية

قولوه )امياوان  عرلوة   ( و)امياوان عقود   (  ون  فهووم الونوف ولويس لوه  فهووم أي  بعبارة أخبرى:
 نطووول الروايووة األخور  لسسقوودم عليووه واحلانول: ان املنطوووقني يكونووان  لويس ح ووة، علوى أنووه يسعووار   وع

  يف امياان ح ة والنسي ة اسقاط كل  ن املعرلة وعقد القلب
 بنوواهم يف الروايوواى الوويت توو كر ثالثووة  وون املفطووراى و ريهووا الوويت توو كر أربعووة و ريهووا الوويت  :حهويوّضبب

اى وانوه ال يمخو  مبفهووم العودد وال الونوف وال  سووهم ت كر  ريها، لاهنم بنوا علوى كوهنوا بأمجعهوا  فطور 
 احلصر  وللبحث تسمة بنذن اهلل تعاىل 
*  *  * 

عن رواياى أخر  تميود  وا  ودعى الشويخ كاسوف الغطواء، وأروث عون روايواى أخور  تورد  ابحث -
  أو تضعفها  ا على  دعاه، وأرث عن رواياى تقوي بعض أأوبسنا السابقة

 مد واله الطاهرينوصلى اهلل على مح
 

لبَك الّلهب به  الَ َيَة؟  لرأل أتاهأ: قال رسول اهلل  امي ام الصادل قال  أال أدبلَُّك على أمر  يبدخ 
. قاَل: أف ْل م ّما أفاَلَك الّلهب، قاَل: فِْ كَتب أحَوَج م ّمن ابفيلبهب؟ قاَل: فافصبر  قاَل: بَلى يا رسوَل الّله  
ْر عَليه ، قاَل: فِْ    الَمظلوََ، قاَل: وْلِ كَتب أضَعَف م مين أفصبربهب؟ قاَل: فاصََْع لألخَرْل  يَعَي أش 

َِ فيَك َخصَلٌة  كَتب أخَرَْل م مين أصََعب َلهب؟ قاَل: فَ صم ْت ل ساَفَك ْلالّ م ن َخير ، أما َيسبرَُّك أِ ت و
صال  َت برَُّك ْللى الَ َية ؟!     م ن هَه  الخ 

  (113  1الكايف: ق)
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