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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 نکات قانون االهم فاالهم
عنوان اهم و فاالهم  جمع کرده و با، ندکه به هم نزدیکی داشت اينکتهدر ادب هشتم، چند ادب و مرحوم شهید 

که در  االهم باشدفکردیم، همان بحث االهم که بررسی  ترمهمآوردند. ما این نکات را تفکیک کردیم و شاید از همه 

الی هفت  یک ادب ذکر شده است. عنوانبهو فاالهم جدا آمده  ین عنوان االهمباهمکتاب العلم و الحکمه  237صفحه 

قانون اهم که فعالً اولین ادب و نکته مهمش را  ت. ما از میان این چهار نکتهده اسهشت روایت هم ذیل این مبحث آم

 کنیم.است اینجا جاري میفاالهم 

 .کنممیروایات، چند نکته را عرض مقدمه و قبل از ورود در این روایات و تعیین حدود داللت این  عنوانبه

که در همه ینجا است، یک قانون عقلی یا عقالیی است با توجه به اختالف مبانی که اقانون االهم فاالهم : 1

 این است وارتکاز انسان  و و درك هم عقل است و طوراین. هم مبناي عمل انسان شئون زندگی بشر جریان دارد

فهمد که باید االهم فاالهم مستقل می صورتبهکه عقل  شاید از احکام مستقالت عقلیه باشد نگاه کنیم ترايریشهاگر 

یک قانون عقلی یا عقالیی است که حاکم بر همه  هایی که شخص دارد،و برنامه را رعایت کرد. در اعمال و رفتار

بر همین مستقر است. البته در تشخیص مصداق جاي هم شئون زندگی انسان است. رفتار و سیره عقال بما هم عقال 

 کنیم.زیادي است که اشاره می هاياختالفات و تفاوت

که باید یعنی درك مستقل عقل عملی است  ؛عقلی است قاعدهتر آن این قانون عقلی یا عقالیی که دقیقدر  :2

تابع مالکاتی است که در اهم و  ،میزان درجه تقدیم اهم بر مهم ،در این درك مستقل عقل، اهم و مهم را رعایت کرد

یعنی مصداقش  ؛شود به سمت مهم رفتاهم و مهم چنان است که نمی اوقاتبعضیست. یعنی تابع موارد ا هم هست؛م

اگر به سمت  و خود حکم عقل هم الزام به اهم استدر  درواقعاست که  ايدرجهچنان وضوح دارد و اهمیتش در 

چون درجه حکم  غیر الزم دارد؛فقط یک رجحان  کند. گاهی در این درجه نیست وت میکامل مذم طوربهبرود مهم 

 دارد که بیشتر ايدامنهگاهی ترجیح غیر الزامی است. این هم در اینجا طیف و  در رجحان گاهی الزام است وعقل 

 د.کنفرق می هامصداقدر خود حکم کلی عقل است. در تطبیق 
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 در تنهانهد، شواز آن استفاده می و گاهی ترجیح و گاهی الزام ون عقلی که رفتار عقال بر آن استاین قان: 3

یعنی  کند؛محدوده شرع هم جریان پیدا میدر  بلکه محدوده کلی رفتارهاي عقال و نظام زندگی عقالیی حاکم است

ها و مصالح و مفاسد و احکام و تکالیف این قانون در محدوده مالكمطرح شد،  شرعدین آمد و قوانین  بعدازاینکه

 آید.اهم و مهم میینجا هم قانون ا و کندجریان پیدا میشرعی 

» کلما حکم به العقل حکم به الشرع«آیا قاعده االهم فاالهم در قاعده 

 ؟شودمیجاري 
که در محدوده تکالیف سؤال بعدي این است که این حکم اهم و مهمی که مطرح شد،  اينکتهسه  با توجه به این

ه کلما حکم ب«مشمول قاعده این قانون آیا ر تکالیف شرعی هم گاهی الزام است و گاهی ترجیح، که د آیدشرعی می

کلما حکم به «قاعده  اآلن ، اهمیت زیادي دارد. فرض بگیریم که؟ این سؤالنهشود یا می »الشرعه العقل حکم ب

کلما حکم «که  دانیممیمستقل عقل عملی را مشمول این قاعده  هايدریافتیعنی  را پذیرفتیم؛ »العقل حکم به الشرع

و مهر صحت زده  هاآن. شارع هم بر دانیممیو احکام مستقله عقل عملی را احکام شرعی  »به الشرع به العقل حکم

صرف مدح و ذم عقالیی  و شوددر همان ثواب و عقاب ظاهر میبه خودش منتسب کرده است که ثمره شرعیت آن 

و مهم، جاري  در قانون اهم »الشرعکلما حکم به العقل حکم به «آیا قاعده  است. آناز چیزي باالتر نیست بلکه 

 شود؟شود یا نمیمی

 علت جاري نشدن قاعده االهم فاالهم در قاعده مالزمه
این است که اینجا جاري نشود. علتش هم این است که قاعده مالزمه با دالیل و وجوهی که درجاي  ظاهر

نه احکام عقل  شود،باشد جاري میلسله علل احکام خودش در مالزمه آمده است، در احکام عقل عملی که در س

که این  دارد یک سلسله عللکه بینیم را داشته باشیم می یعملی که در سلسله معلوالت حکم است. وقتی اینجا حکم

 شصادر شد، بعدکه است. حکم  حکم سازمصالح و مفاسد است. این مصالح و مفاسدي که  درواقعحکم در؟؟؟ 

 اطاعت و عصیان دارد.
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دسترسی به علل  که گویندمیکند. این را تکلیف شرعی درست می و دارد که با آن الزام هاییفتدریاعقل ما 

 :گویداما وقتی می ؛آیدبا او حکم می ، حکم نیست بلکهاز این دریافت عقل نظرقطعاست. ولی بعد از حفظ با 

 عصیان کرد. این وجوب اطاعت و نباید اطاعت کرد و گوید بایدعقل می و امثال این، )32/عمرانآل» (أَطیعُوا اللَّه«

 ؟؟؟)32/عمرانآل» (أَطیعُوا اللَّه«ولی این  یک حکم مستقل عقلی است؛ظلم،  قبح عدل وحسن عصیان مثل  حرمت

 شود.ها در عرض آن میو این )32/عمرانآل( »أَطیعُوا اللَّه«مثل آن نیست براي اینکه 

 ایشان خیلی خالق بودنددرست کرده است. زیاد ن اصطالحات را ایدر اصول ینی مرحوم نائاین چیزي است که 

مسلط د در اصول خواهکسی میاز شاهکارهاي اندیشه بشر است. اگر  ایشانن تحلیلی و ذهاین خالقیت اصولی  و

مطلب اصولی د. ببیندر ذیل آن را هم خویی  اهللاآیتحواشی مثل  و دریرات مرحوم نائینی را مباحثه کند، تقشو

و خیلی هم کارآیی و تأثیر دارد.  ستشیخ نزدیک امرحوم است که خیلی به  اساسیاصولی  یمطلب ،مرحوم نائینی

 .یک نظام مؤثر ندارددر فقه ولی  دیگر که خیلی عمیق است؛ اصول ها وبرخالف بعضی مکتب

 جریان قاعده مالزمه در سلسله علل
، جاي شودحکم درست می هاآناحکام قطعی عقل که با در این قاعده مالزمه در سلسله علل جاري است. 

عصیان نکن.  اطاعت کن و حکم است : حاال کهگویدعقل می حکم درست شد بعدازاینکهقاعده مالزمه است؛ ولی 

این  رار دارد و حکم ساز است،قیعنی در رتبه متأخر از حکم  ؛حکم است این نوع احکامی که در سلسله معلول

 تحقق حکم متصور است و معنا دارد.که در رتبه بعد از  است احکام عقل مستقل عملی غیرازآن

با دو قسم، یکی اینکه قطعی باشد و دوم  آید. احکام عقل عملیقاعده مالزمه در این دسته اول از احکام عقل می

شود که شارع هم قبول دارد و عقاب و شرعی می و مالزمه است ها مشمول قاعدهاین اینکه در سلسله علل باشد،

 »أَطیعُوا اللَّه« مثل اما در احکامی شود؛شده و عقاب و ثواب بیشتر میآید. مدح و ذم زیادتر میآن  ثواب به دنبال

 اطاعت بکن یا گوید:تحقق حکم، عقل میبعد از  آنچهدر  آید.: نه، قاعده مالزمه آنجا نمیگویدمی »32/عمرانآل

قاعده اهم با توجه به آنچه گفته شد، معموالً مرتکز فقها این است که  شود.جاري نمیها امثال این و اطاعت نکن

در مقام امتثال، میان این  احکامی داده ویعنی فرض شده که شارع  احکام عقل عملی متأخر از حکم است؛از فاالهم 

 .م داردو اهم و مهم ه شدهواقعاحکام تزاحمی 
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 محور جریان قاعده االهم فاالهم
 است: بحثقابلقاعده اهم و مهم در دو محور 

حتماً باید  در ذهن خودمانشارع، باشد و چه عادي  گذارقانونم، چه م قانونی بگذارییخواهمی: جایی که 1

نیست که مصلحت یا  طوراینکنیم. همیشه  بنديجمع سنجیده و باهممصالح و مفاسد را باید . کنیمرعایت اهم و مهم 

 بی مزاحم باشد. ايمفسده

خواهد حکم بر آن ببرد، مصلحت یا مفسده می کهوقتیگاهی کند، خواهد جعل قانون در مقامی که می گذارقانون

در رتبه مصالح و مفاسد که قبل از حکم است، جاي تزاحمات  گاهیاما  ؛بی مزاحم است، آنجا جاي قاعده نیست

رعایت اهم و باید یعنی در قانون همیشه مصلحت تزاحمات است. آنجا  است؛ طوراینینکه غالباً در دنیا است. کما ا

کند که قانون شما مبتنی بر مصالح و مفاسد باشد و بر اساس معیارهاي عدل اقتضا می :گوید. عقل میکردمهم 

مبناي عدلیه یکی از نتایج م و مهم بکند. این شود. یکی از معیارهاي عقالنی این است که اهتنظیم عقالنی  و عقالیی

اگر مصالح و مفاسد تزاحم دارد، اهم و مهم بکند. اگر تساوي  ثانیاًو  یعنی اوالً باید مصالح و مفاسد را ببیند ؛است

 صحنهپشت عنوانبهدر درون شارع شود. این در مسائل علل است. م میندارد تقدیم اه شود و اگر، تخییر میدارد

قانون و مبدأ صدور حکم است. این یک مورد است که  صحنهپشت ،شود. این قوانین عقلیاین جریان اجرا مینون قا

 ما قانون اهم و مهم داریم.

با انواع و اقسام در امتثال  ؛ امامیباید اطاعت کن اآلنو  حرف خودش را زده است گذارقانونه ک : جایی2

و باید رعایت  حکم عقل است ،. قانون اهم و مهم در بخش اولکنندمیتزاحم پیدا  باهمگفتیم تزاحماتی که قبالً می

یعنی  است؛کنیم، اهم و مهم در مقام امتثال درباره آن بحث می اآلنما  است؛ اما آنچهمقدمات  و در رتبه علل و کرد

 . این اهم و مهم است.دنبال کدام بروم دانمنمیاما  چند نوع دانش و کار خیر براي من متصور است؛ اآلن

د جاي ترجیح نتزاحم دار باهمهم ترجیح. کما اینکه در کارهاي خیري که  و گاهیاهم گاهی الزام است اخذ به 

در باب . بیشتري داردکه ثواب  : برو دنبال آن کاريگوید، عقل میدادانجام  کار خیرچند توان میاست. وقتی 

، همان اهم و است اهم و مهم در تحصیل علمما نحن فیه که جیح است. بعضی جاها تر وبعضی جاها الزام  تزاحم،

یا  وواجبات است، یا مستحبات تزاحم یا  و واجب نیست؛ بلکه حراماینجا تزاحم از نوع تزاحم مهم ترجیحی است. 
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و مستحبات در  . اگر واجباتبرو دنبال واجب :گویدواجب و مستحب است. اگر واجب و مستحب باشد، عقل می

 بیان شود.در جاي خودش باید هست که  بحث کمی ،واجبات البته در تزاحماهم را بگیر.  :گویدعرض هم باشند، می

این قاعده اهم  شود. امتثال است باید ترمهمیعنی از تبعات حکم به امتثال است و آنچه  این در رتبه معلول است؛

از تحقق حکم و از احکام عقلیه مستقله بعد  گیردقرار میعت و عصیان جزء توابع اطا که دومشو مهم در کاربرد 

 لذا العدل حسن و الظلم قبیح حکم شرعی نیست. اطاعت و امتثال و توابعش است، این مشمول قاعده مالزمه نیست؛

 همه در رتبه متأخر است و مشمول قاعده مالزمه نیست.

 س:؟؟؟

کند تسلسل ، اعمال مولویت در نوع اطاعتکه اگر بخواهد ش این است نخواستم خیلی وارد دلیل بشوم. اجمالج: 

یا به  پس مرتکز در عقال این است. حتی اگر محذور هم نداشته باشد،در بعضی جاها  :گویندمیبعضی . آیدمیپیش 

. ما خیلی جایی مطرح نشده است مستقالً کنند. این بحث یک نوع ارتکاز عقالیی تمسک میبه یا  و محذور عقلی

قانون اهم و کنیم. آنچه تا اینجا به آن رسیدیم این است که مطرح می تريکلیبحث  و ایمنشدهوارد بحث اینجا هنوز 

 متأخر است و یک قانون شرعی نیست بلکه یک این قانون در مرتبه یم،کنیم اجر خواهکه در مقام امتثال می مهم

در مورد آن نشده اعمال شرعیت  دیگرعبارتبهباید عمل کنم.  :گویدبر اساس آن عقل من می وحکم عقلی است 

 است.

وجود دارد و  الزام در حکم عقلهم مهم،  قانون ترجیح اهم بردر این است که  کنممیاشاره  اجماالًته بعد که نک

 .شودمی گونهاینتطبیقی  ازنظر؛ اما ترجیح هم

 س:؟؟؟

؛ اما را زده است است و او حرف خود شدهتماماز ناحیه او بوده  حکم کرده است. آنچه انشاء این یعنی شارعج: 

بدهد کسی این دست عقل است. نظر مقابلی که ممکن است  اید اطاعت کنم؟باید این را اطاعت کنم یا نب اآلنمن  آیا

 هایشکاريریزهو  و عصیان است؛ اما در نوع اطاعت اصلفقط در  محذور تسلسل و امثال آن :این است که بگوید

 که نظر مقابل استاین نشدم.  بنده وارد این بحثها را شرعی کنیم. ممکن است محذور نباشد و ما بتوانیم این

 هم جاي تأمل دارد.این نکته شما خواهد. ی میبررسی مفصل
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 تشخیص کبري و صغري با حکم عقل
تشخیص آورد. ن خودش را در احکام شرع میگفتیم که حکم عقل در اینجا این است که عقل قانوما این را می

ممکن  امثال آن،ات و خواهد اجرا کند، تشخیص صغریاز قانون کلی عقل است؛ اما وقتی در شرع میاهم و مهم 

و چه چیزي مهم است، این در اهم  اینکه چه چیزيیعنی  ؛است از خود شرع الهام بگیرد. این را هم قبالً گفته بودیم

صغري را هم  و مقدم داشت دهد که باید اهم راکند است. هم کبري را تشخیص میاجرا می احکام خود عقل که

ولی آورد میدر شرع ، کبري را آورددر شرع میاما وقتی این قانون را  ؛این اهم و آن مهم است که دهدمیتشخیص 

 رسد.می يانتیجهگیرد و به ر میقرا در حالت امتزاجحکم خودش و حکم شرع صغري،  درآوردن

یا  شود هماهنگ باشدکه از شرع استفاده می با همانیاست  ترمهماین فهم عقل در اینکه  گاهیممکن است که 

 هم ممکن است که گاهیدر تشخیص مصداق مدلول است. ، عقل در مهم بودن شارع چیز خاصی ندارد و فهم کهاین

که باید عقیده را بر جان و  فهمدمستقل نمی صورتبهل عق مثالً  ؛گیرندفاصله ب باهم تشخیص مصداقعقل و شرع در 

عقل ما . دانندمیکنند، عقیده را مقدم بر جان و مال دفاع می حقوق بشر ازکه  کسانی. دانستمال مردم مقدم 

 دانسته است. دمالا مهدور رمحارب علی المبنا  شرع مثالًولی  بر نوع عقیده استجان و مال مقدم  :گویدمی

 عقل و شرع در تشخیص صغري هايمالكمالحظه 
بدون اینکه قاعده شرعی شود تطبیق داده می و آیداصل قاعده از عقل میاینجا آنچه مسلم است این است که 

آید؛ اما علیه من العقلیه در شرع و در کبري می هی روي این مبنایی که عرض کردیم. آن قاعده عقلی علی ما باشد

هاي شرع. هم مالك گیرد وعقل ملحوظ قرار میت، آنجا جایی است که هم مالکات در تشخیص مصداقی و صغریا

د. نگاهی هم نوعی معارضه دار و زندمییکی ساکت است و دیگري حرف گاهی در هم منطبق است، گاهی 

این هم  .ظنی باشدشرع حکم و قطعی در مالك، مگر اینکه حکم عقل  کندآن مالکات شرعی را؟؟؟ می درهرحال

 است که تطبیق اهم بر اینجاست. ايکتهن
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 بررسی قانون االهم فاالهم از بین روایات
ما در بحث تعلم اینکه انسان در میان مطرح شد؛ اکه  بود یک بحث مقدماتی در اصل قانون اهم فاالهم ،این بحث

تواند خاص میو در مورد در اینجا قانونی عقلی است یا شرعی؟ اهم و مهم  آیا گیرد،فروض مختلف علوم قرار می

کنیم و چیز شرعی پیدا بشود یا چیز شرعی نیست؟ سؤال مهم ما این است. اگر ما توانستیم یک قانون شرعی اثبات 

این همان قاعده کلی  توانستیم اثبات کنیم،اگر هم ن است و از آداب شرعی قضیه که گوییممیمحذوري هم نداشتیم، 

روایات را  تکتکبحث شود. شود. گمشده ما این است که باید ادیق آن اجرا میاست که اینجا یکی از مص و عقلی

دهیم. این روایات در کتاب علم و قرار می موردتوجهآخر  که درشش نکته هست الی نهایتاً پنج  کنیم وبررسی می

 آمده است. با عنوان رعایه االهم فاالهم 237حکمت، صفحه 

ندیدم تا بررسی کنم.  توحید مرحوم صدوق نقل شده است. بنده سندش رادر  که اولین روایت از ابن عباس است

عَنْ  قَالَ مَا صَنَعْتَ فِی رَأْسِ الْعِلْمِ حَتَّى تَسْأَل الْعِلْمِ عَلِّمْنِی مِنْ غَرَائِبِ  اهللارسولجَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا «

قَالَ مَعْرِفَۀُ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ قَالَ الْأَعْرَابِیُّ وَ مَا مَعْرِفَۀُ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ قَالَ  اهللارسولا رَأْسُ الْعِلْمِ یَا غَرَائِبِهِ قَالَ الرَّجُلُ مَ

 »1.لَا کُفْوَ لَهُ وَ لَا نَظِیرَ فَذَلِکَ حَقُّ مَعْرِفَتِهِ تَعْرِفُهُ بِلَا مِثْلٍ وَ لَا شِبْهٍ وَ لَا نِدٍّ وَ أَنَّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ ظَاهِرٌ بَاطِنٌ أَوَّلٌ آخِرٌ

در مورد اصل و  :. حضرت فرمودعلم لدنی چیزهاي مخفی واز یعنی  کرد؛علوم غریبه از حضرت سؤال می از

م الزم براي تو که رأس العل العادهفوقو  ترمهمرأس علم چه کردي که حاال دنبال غرائب علم هستی؟ یعنی چیز 

 فرمودند: است؟ ترمهمعلم چیست که براي من  رأسپرسید: گردي؟ است چه کردي که حاال دنبال غرائب علم می

تَعْرِفُهُ بِلَا مِثْلٍ وَ لَا شِبْهٍ وَ لَا نِدٍّ وَ أَنَّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ «: ند؟ حضرت فرمود: معرفت خدا چیستخدا. سؤال کرد عرفتم

 »آخِرٌ لَا کُفْوَ لَهُ وَ لَا نَظِیرَ فَذَلِکَ حَقُّ مَعْرِفَتِهِظَاهِرٌ بَاطِنٌ أَوَّلٌ 
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 بررسی داللت روایت و نکات آن
 اآلن :دنگویمی کنند ومی براي او حضرت یک نوع اهم و مهم درواقع که سندًا درست باشد برفرضاین روایت 

حضرت  بیاموزي؟آن را مهم است اعتقادي  رازنظبراي تو  غرائب علم را بیاموزي یا آنچهتو در برابر این هستی که 

 کرد:توجه در این داللت باید به چند مسئله  ؛ اماداللتش درست است الجملهفید. این نداراهم را مقدم می

در مورد خاص است. از غرائب علم  این اهم و مهم کن و جاهمه: بگوید و اطالقی ندارد که قاعده کلی بدهد: 1

ن نیست. مورد خاص دنبال معرفه اهللا حرکت کن. اطالقی در ای غرائب را بگذار و :دنگویمیکند و حضرت سؤال می

که فاصله  است یکی اینکه این در مقایسه غرائب علم با معرفه اهللا د این خصوصیات در مورد موجود است:که ش

رفه اهللا مع جاهمهو  بوده مقدم چیزمههتوانیم این اندازه تنقیح مناط کنیم که معرفه اهللا بر می البتهخیلی زیاد است. 

اطالق دارد؛  طرفشاین رأس العلم است. معرفه اهللا اطالق دارد.معرفه اهللا  :گویدچون می پایه است. این درست است؛

از این  را اهم و مهم کنیم،غیر معرفه اهللا با غیر غرائب العلوم  هرجایی قاعده درست کنیم و درولی اینکه بیاییم 

معرفه اهللا رأس العلم  کهاینمقایسه علوم غریبه و معرفه اهللا است و شود، از آن استفاده می شود. آنچهه نمیاستفاد

 است. ترین معرفت، معرفه اهللا و توجه به خداصدها روایت داریم که اولین چیز براي بشر و مهمو ها ده است.

در ابتدا بگوید: چیست؟ ممکن است کسی از آن ظور نکته دیگر در فقه الحدیث این روایت، غرائب است که من: 2

 عادي و از و مراد آن چیزي است که با روال آید اینجا اطالق داردولی به نظر می غرائب همان امور غریبه است؛

که در بین بشر هم هست. البته با توجه  ايغریبهعلوم  و چهچه علوم غیبی باشد  شود استفاده کرد؛طرق معمولی نمی

بعید نیست که  است،دنبال مرتاض هندي نرفته  کند وعلیه و آله و سلم) سؤال می اهللاصلی( که از پیغمبر ین قرینهابه 

بنابراین  ؛توانیم بگوییمنمیرا  طرفآن والیی حضرت است. بیشتر ظهور در این دارد و اصطالحبهو  دنبال علوم لدنی

 و اولیاي الهی منظور است. اهللارسولآن غرائب علم یعنی علوم خاص به  متیقنقدر 

مدارج و مراتب  با علم حصولی است، معرفه اهللا که منظور علم به خدادارد این است نکته بعدي که اهمیت : 3

براي ات افزودن بر معلوم نوبت و بعد استواجب  کند این یک نوعقاد به خدا پیدا دارد. اینجا اصل معرفه اهللا که اعت

است ولی براي همه بشر مطلوبیت اول در حد وجوب و الزام  ؛ امااین هم مطلوب است. استمعرفت  افزایش

 به دو دلیل منظور دومی است:ظاهراً  و خدا وجود دارد دو نوع معرفت جادرجات بعد آن رجحان دارد. این
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که  ترلیمتعاگوید. آن معرفت درجه نمی را درجه اولی و مشترك بین همه بشر که الزامی است الف: معرفت

 فرماید.رجحان دارد می

بِلَا مِثْلٍ وَ لَا شِبْهٍ وَ لَا نِدٍّ وَ أَنَّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ ظَاهِرٌ بَاطِنٌ أَوَّلٌ  تَعْرِفُهُ: «گویدبه دلیل اینکه در توضیح هم که میب: 

نیست بلکه جزء مراتب جزء مرتبه اول این که  رفته اوصاف الهی هايکاريریزهیعنی در  »آخِرٌ لَا کُفْوَ لَهُ وَ لَا نَظِیرَ

یل علوم اح یا راجح با امر واجب دیگر نیست که بگوییم تحصاینجا اهم و مهم بین یک امر مب بنابراین بعد است؛

براي اینکه  راجح است و معرفه اهللا واجب است. بحث واجب و مباح یا واجب و مستحب نیست؛ غریبه مباح یا

. این معرفت، معرفت استحبابی تکمیلی و تفاضلی است واجب است و درجه بعدي معرفت معرفه اهللادرجه اولی از 

 رجحان دارد. است و

 س:؟؟؟

به اصل وجود خدا و  مربوط آنچه و اولی است معرفتظاهر و باطن، اول و آخر چیزهایی دارد که فراتر از ج: 

نه  تکیه ما بر آن حق معرفه است،». رفتحق مع« :فرمایندمیخود حضرت هم  است، معرفت اولی است.وحدت او 

ظاهر و ند. براي اینکه بفهمد نبکشابه چیزهاي مهم را  ند پاي شخصخواهحضرت می درواقع .آن معرفت درجه اولی

 .نباشده زبان و باید کار کند و به لقلق ستباطن، اول و آخر ه

 س:؟؟؟

طلب آن علوم علیه و آله و سلم)  اهللاصلی(دارد. وقتی کسی از پیغمبر  معرفتفرض این است که تا حدي ج: 

کند ولی الزامی آن نه. براي همه بشر اعتقاد به خداي یگانه راجحش فرق می. داندرا میآن کند، خدا و اولیات می

باید فلسفه  حتماً و استعداد قوي داري،  توانی فیزیک و ریاضی بخوانیه میشما ک گفت:شود واجب است. نمی

 بخوانی و به اعماق توحید برسی.

 س:؟؟؟

با توجه به در توحید معرفتتان  رفتید،به عرفان میتعلیم و تربیت  جايبهکه اگر  شما استعدادي دارید مثالًج: 

 . بله شما به خاطر آن درجه فهمی که دارید حتماً دریافتتان ازنیستولی بر شما الزم  ؛شوداستعدادتان افزوده می

 کند.یک آدم عادي در مورد خدا و توحید فرق می

 س:؟؟؟
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هم الزم نیست که الزام ولی در حد وسع  شود الزام است؛نمی بیشتر از حد وسعکنیم، لزام وسع اگر بخواهیم اج: 

 .کندنمیوسع  بهتکلیف عقل هرگز  و تکلیف به وسع قبیح استکنیم. 
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