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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
(323) 

فيهنا:  ه عنن الرضنا )علينه السنالم  إال أ يم بسندكالم الشيخ كاشف الغطاء: )ومثلها رواية علي بن إبراهسبق 
َي َ تت ْ قنال:  تتُل َ لَتتا اللعتتِمُ َلالُعْستتِليُم ِللعتتِمُ َلالرََّهتتا ِبَقَ تتاِء اللعتتِمُ   قُتْلتتُت أَتتَ  ٍء اْلَيِقتتيُنق قَتتاَل ) ليتتم الستت َّ(: الُتعَوَي

،  (1 ) ليم الس َّ(: َهَكَذا قَاَل أَبُو َجْعَفٍر ) ليتم الست َّ( قُتْلُت: َأَما تَتْفِسيُر َذِلَكق قَالَ  َلالُتعْفِويُض ِإَلا اللعِم.
ومنن املعلننوم أ  الياننني الننعل هننو أعلننى ار ننة مننن ااحننا  لنين ياننني ا احنندين الننعين أشننار  ننم الل ننه يف ك ابننه ا ينند 

َقَنُْها أَنْتُفُسُهمْ   باوله تعاىل ملا تادم من أنه مل يان  أحند باع بنار  وإمنا هو الياني مع ال سليم  َجَحُدلا ِبها َلاْسَُتيتْ
 . 2)وإمنا هو مع ال سليم وال دين   الياني فاط يف ااحا  أو ااسالم

واحلاصنن : أ  الياننني إمننا مننع ا  نند أو مننع ال سننليم، واألول )ننري مننراا قطعنناث )و)ننري رنند  أصننالث  فالثننا  هننو املننراا 
 من الرواية، وهو املطلوب.

 ونضيف:  3)الله ال يطابق املس دل له ف دبر ولكن لع  اس دوسبق قولنا )
 رلايات الُسليم تدل  لا ا ُراطم مع اليقين

فهنو علينه، ال  ،عاهب  ا  اس دالله بروايات ال سليم وال وك  بالو ه العل ذكره،  و الي  علنى خنالم مند -5
ال سليم الاليب )والنسبة بينهمنا،   ا  مدعاه رفض االلة اآليات واألخبار على و وب املعرفة ب  املراا منها :يانهله، ب

كمننا سننبق، هنني العمننوم مننن و ننه  قننال: )هننعا )ايننة مننا أمكننننا يننعه الع الننة أ   مننع مننا ي يسننر لنننا مننن األخبننار 
 واآليات الدالة على و وب املعرفة.

الالننيب  ولكننن حكننن املناقشننة فيهننا بننه  الننعل يظهننر مننن بعننض االخبننار األخننر أ  املننراا باملعرفننة فيهننا هننو ال سننليم
املسن  بع آلانناره الننعل هننو ال نندين الالننيب وااقننرار الالننيب، واالعنن ام الالننيب، والرضننا الالننيب، والعانند الالننيب، الننعل هننو 

املشننهور قننالوا: املعرفننة وا بننة فننا   إذاث هننو صننريم يف مناقشنن ه للمشننهور  4) أمننر اخ يننارل لننسننا  )ننري العلننم واملعرفننة
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و )املعرفنة  أو )العلنم  بن  )ال سنليم هنو   املراا منها لين املعىن اللغنول والعنريف  نا باآليات والروايات، لكنه ناقش به
 ، العل هو أمر اخ يارل لننسا  )ري العلم واملعرفة  كما قال....والاليب املس  بع آلااره العل هو ال دين الاليب 

 د زاا شرطاث على املشنهور ومل يننفك كالمهنملكنه يف اس دالله برواية ال وك  يصرح به  املراا )الياني وال سليم  فا
 م ينفك كالمهم من االلة اآليات والروايات على و وب املعرفنةلفإذ قال )املعرفة وال سليم   املصرح بو وب املعرفة،

 .ب  زاا عليها أمراث هو ال سليم
بهننه منع ال سنليم ركنناه يصرح به  الياني خنارج عنن حايانة ااحنا  أو ااسنالم وأخنر  يصنرح  ارةث ت :لبوجٍم آخر
فمن تلك األخبار ما رواه يف الكايف عن أيب علي األشعرل بسنده عن  نابر قنال: قنال ب أبنو : )قوله فالحظ مثالث 
يَماِنُ َلَما ِمتْن َ تعبد الل ه:  ْسَ َّ َلِإنع اْلَيِقيَن َأْأَ ُل ِمَن اْْلِ يَماَن َأْأَ ُل ِمَن اْْلِ ٍء َأَ تَّع ِمتَن    ْ يَا َأَخا ُجْعٍف ِإنع اْْلِ
و)فهنعه   2)فهعه الرواية الت علنى أ  اليانني خنارج عنن حايانة ااسنالم وااحنا  وأدمنا يو ندا  بدوننه   (1اْلَيِقينِ 

الياننني مننع   4)هننووإمنننا مننع قولننه: )  3)الروايننة الننت علننى عنندم اع بننار املعرفننة جلعننىن الياننني وا نن م يف ااسننالم وااحننا  
  2)وإمنننا هننو مننع ال سننليم وال نندين    يانن  أحنند باع بننار الياننني فاننط يف ااحننا  أو ااسننالمال سننليم ملننا تانندم مننن أنننه مل

 . 1)ف هم 
 لبعض الرلايات ت با حمل المعرأة أيها  لا الُسليم

عليننه: أ  بعننض الروايننات كننا ال حكننن فنن  املعرفننة فيهننا علننى ال سننليم أبننداث فمننثالث مننا اسنن دل بننه  َمتتا يتترد -6
ِمنتاي َأْن يُتَعرَّأَتُم اللعتُم  ية سليم بن قين عن أمري املؤمنني روا :للمشهور )أحدها ًْ َأمعتا َأْدنَتا َمتا َيُكتوُن بِتِم اْلَعْبتُد ُم

 إذ كيف حكن ف  أ  يعرفه اهلل نفسه على معىن ال سليم؟.  (1  (1تَتَباَرَك َلتَتَعاَلا نَتْفَسمُ 
َأْن يُتَعرَّأَتتُم اللعتتُم : ن، فهحنندها ملنن وم لفخننر فننم م ضننايفا ، كالكسننر واالنكسننارل عننر  بعبننارة أخننر : ال عريننف وا

يصننم ، وال أو تعننر م مننن طننرم الفاعنن  )وتعر فننه  مننن طننرم الاابنن ، ياننال: عر فننه فن ع ننر م تَتبَتتاَرَك َلتَتَعتتاَلا نَتْفَستتُم...
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 .الرواية بن)أ  يسلِّمه فيس سلم أو يسل مه فيع م قلباث وياوم بال سليم الاليب  تفسري
َعاَ تتِة َل يُتَعرَّأَتتُم نَِبيعتتُم ) ت مننة الروايننة مفسننرة  ننا جلننا يشننفع لننه: ا  ال يقتتال: َعاَ تتِة  أَتُيِقتترع لَتتُم بِال أَتُيِقتترع لَتتُم بِال

َعاَ تِةُ قُتْلتُت لَتُم: يَتا َأمِ  َُُم ِأت  َأْرِهتِم َلَ تاِهَدُع َ لَتا َخْلِقتِم أَتُيِقترع لَتُم بِال ِمِنيَن َلِإْن َجِهتَل يتَر اْلُمتَليُتَعرََّأُم ِإَماَمَم َلُحجع ًْ
 .َجِميَع اأْلَْ َياِء ِإالع َما َلَصْفَتق قَاَل: نَتَعمْ 

والنك ننة فيننه هنني مننا صننرحت بننه روايننات أخننر  مننن أ   ،اننر  الظنناهر انننه م فننر  علينه أل يعر فننه فيعرفننه فيإذ يقتتال: 
اْلَمْعرِأَتتُة ِمتتْن ُصتتْنِع َمتتْن  :ِد اللعتتِم قُتْلتتُت أِلَبِتت  َ ْبتتعننن حممنند بننن حكننيم قننال: املعرفننة صنننع اهلل ال العبنناا إذ ورا 

َلالعتتتِذيَن َجاَهتتتُدلا ِأينَتتتا وإ  للعبننند دهيننند املاننندمات   (1ِمتتتْن ُصتتتْنِع اللعتتتِم لَتتتْيَد ِلْلِعبَتتتاِد ِأيَهتتتا ُصتتتْنع   :قَتتتالَ  قِهتتت َ 
  11)سنورة منر : اآلينة  اْهَُتَدْلا ُهتديىَليَِّيتُد اللعتُم العتِذيَن   و11)سنورة العنكبنوت: اآلينة  لَنَتْهتِديَتنتعُهْم ُستبُتَلَنا

 والظاهر ادا إشارة للمعرفة الفطرية املغروسة يف النفن اانسانية.
 لاألصل أ  العَف  َف المباينُ أالمعرأة غير الُسليم

علنى اآلخنر  احندمكما يدل على عدم ص ة تفسنري املعرفنة بال سنليم، رموعنة منن الرواينات النأ تعطنف أ -7
العطنننف أ  يكنننو  عطنننف النسنننق وعطنننف املبننناين علنننى املبننناين وأمنننا عطنننف البينننا  وال فسنننري ف نننالم  واألصننن  يف

الل نني ذكرمنا ضنمن األالننة علنى و نوب اليانني يف أصننول الندين، علنى منا ال  مننه  فالحنظ النرواي ني ال ننالي ني ،صن األ
أََ معا َما أَتَرَض َ لَتا اْلَقْلتِ   الثا  عشر ما يف رواية الكايف عن بعض األص اب بسنده عن العنامل : )املشهور

قْتَراُر َلاْلَمْعرَِأُة َلالُعْصِديُق َلالُعْسِليُم َلاْلَعْقُد َلالرََّها بَِ ْن اَل ِإَلَم ِإالع  يَماِن أَاْْلِ اللعُم َلْحَدُع اَل َ رِيَك لَتُم َأَحتداي  ِمَن اْْلِ
  (2َ ْبُدُع َلَرُسولُمُ  نع ُمَحمعداي َصَمداي َلْم يَتُعِخْذ َصاِحَبةي َلاَل َلَلداي َلأَ 

أََ معتا َمتا أَتتَرَض َ لَتا اْلَقْلتِ   :ا يف رواية علي بن إبراهيم بسنده عن أيب عمر والن بريل عنن أيب عبند اهلل مو 
قْتَراُر َلاْلَمْعرَِأُة َلاْلَعْقُد َلالرََّها َلالُعْسِليُم بِتَ ْن اَل ِإلَتَم إِ  يَماِن أَاْْلِ الع اللعتُم َلْحتَدُع اَل َ ترِيَك لَتُم ِإَلهتاي َلاِحتداي لَتْم ِمَن اْْلِ

ََُِتا ٍ  َُلَأنع ُمَحمعداي َ ْبُدُع َلَرُستولُُم  ُيَتُعِخْذ َصاِحَبةي َلاَل َلَلداي  قْتتَراُر ِبَمتا َجتاَء ِمتْن ِ ْنتِد اللعتِم ِمتْن نَبِتِ  َأْل   ؛َلاْْلِ
قْتَراِر َلاْلَمْعرَِأِة َلُهَو َ َمُلمُ  َأَذِلَك َما أَتَرَض اللعُم َ َلا اْلَقْل ِ   . (3ِمَن اْْلِ

من الواضم أ  ااقرار )نري املعرفنة، عرفناث ولغنةث، كمنا منا )نري الرضنا وال سنليم وهكنعا فهني  نن وا بنات أقول: 
 أو ست وليست وا باث واحداث له أمساء م عداة، ال بن و ال اام وال بن و ال ساول.
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ة بنننن)ولكن حكنننن أ  ياننننال: إ  املنننراا ينننا معنننىن واحننند وهنننو ال ننندين، ويكننننو  اسننن دل علنننى الوحننند ولكننننه 
ويؤيد ذلنك منا يف آخنر ا ملنة منن عطنف املعرفنة علنى ااقنرار وإعنااة  املعطوفات على ااقرار عطفها عطف تفسري

مننن قبينن  ال صننور  الضننمري املفننرا إليهمننا فتنننه يا ضنني أ  يكننو  املننراا يمننا شننيئاث واحننداث وهننو العمنن  ال املعرفننة ألدننا
  1) وليست بعم  للالب

 قرين ه ال تاف أمام الظهور العريف املسل م، ومع ذلك ناول يرا عليه و ها : أقول:
فلنك ا  تصنرم ذهننك كني ال ت صنور  ر أيضاث عم  الالب، وهو اخ يارل باخ يارينة مادماتنه، صو  ا  ال األلل:

 ف دبر تعرم. شيء بنفسك كي ت صوره،ما يريدك خصمك مثالث أ  ت صوره، ولك أ  ت  ه إىل ال
قْتَراِر َلاْلَمْعرَِأِة َلُهَو َ َملُتمُ سل منا لكن ظاهر الرواينة  الثان : : وهنو، َأَذِلَك َما أَتَرَض اللعُم َ َلا اْلَقْلِ  ِمَن اْْلِ

 مطابانةث تشنري  املعرفنة فهني علمنه )علنى الالنب  واحلاصن : ادنا اأمنو وأ  الشق اآلخر ماندر وهنو أل ااقرار، عمله، 
، وأمننر علمنني وهننو وهننعا هننو املننعكور اهلل تعنناىل علننى الالننب: أمننر عملنني وهننو ااقننرار امهإىل أمننرين فرضننوبنناالل  ام 

 . ف هم .وهعا هو املادر املعرفة
*  *  * 

 يف سبعة أسطر. للشيخ كاشف الغطاء مناقشاتنا السبعة لّخص -
العانند، الرضننا، ال سننليم  مننع العنننوا  السننااس الننواراة يف الروايننة وحاننق يف الفننرو  بننني )ااقننرار، املعرفننة، ر تتتدبّ  -

 األخر  وهو )ال صديق .
 ؟ن يعين )ال دي ماذا -

 لصلا اهلل  لا محمد لالم الَاهرين
 

ثُوَن َلتَتُقوُلوَن َما ِ ْئُُْمق أَتُقْلُت: ِإَ لَ  :قال عن أيب  عفر  ر  سِّ ي  عن م   اللعِم ِإنعا قَاَل ِل  َأ َتْخُلوَن َلتَتََُحدع
َناُ أَتَقاَل َأَما َلاللعِم َلَوِدْدُت أَنَّ  َمَعُكْم ِأ  بَتْعِض تِْلَك اْلَمَواطِ  ِنُ َأَما َلاللعِم ِإنَّ  لََنْخُلو َلنَتََُحدعُث َلنَتُقوُل َما ِ ئتْ

 أََ ِ يُنوا ِبَورٍَع َلاْجَُِهادٍ  أَلُِح ي رِيَحُكْم َلَأْرَلاَحُكْم َلِإنعُكْم َ َلا ِديِن اللعِم َلِديِن َمَ ِئَكُِمِ 
  .111ص 2الكايف: ج)
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