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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
(389) 

، إضتتتااة إل العلتتتم عتتتن اأرهتتتات، العلتتتم عتتتن   ليتتتد املستتترظهر أمل املعراتتتة الواأبتتتة يف أ تتتول التتتدين   تتتم الملخصصص : 
والظتتن املعرتتد وقتتد ر تتى لتتطر رتتن الاتتالم عتتن وأتتوت ال تتمول للعلتتم عتتن   ليتتد وستتي   الاتتالم عتتن الظتتن املعرتتد، وقبتت  

؛ ون تي  إليته بعت  نسرعرض را ذهب إليه احمل ق ال متي يف ال توانني رتق   تدأ و ت خض وإي تاحا  رن املفيد أمل ذلك
 :لى را اتعينات رن كفاية )العلم عن   ليد( وذلك ضمن رطالباألتلة ع

العلتتتم علتتتى قالقتتتة أقستتتام: العلتتتم الرفصتتتيلي، والعلتتتم ا مجتتتا ،  تتتاحب ال تتتوانني ذهتتتب إل أمل  أمل   المطلصصصب األ ل:
 والعلم ا مجا  مبعىن آخر.
 العلم التفصيلي
هور أنته ال ، اهتو علتم باملبالترة، وهتو التعى اتعتى امل ترهتات  واأ باط  واسترن لي   العلم عن ت :صيليوامل صوت بالعلم الرف
 .بد رنه يف أ ول الدين

 العلم اإلجمالي األ ل )بالواسطة(
وامل صوت بالعلم ا مجا  األول: العلم عد ررآة الغض، أى العلتم بتاحلام أو الواقتق عتد نظتر اارهتد التارق لل ترائ ، 

، وهتتعا هتتو التتعى بينتتات بتتالعلم عتتن   ليتتد ايمتتا جمرهتتداص  تتاتقاص ّ قل تتدتإذ اأرهتتد يف   تتكين كونتته  اهتتو علتتم بالواستتطة
 علمه هبا.علم بعلم اارهد باملس لة كامل علمه هبا حيث أى أنه  ،ا أبات  احب ال وانني بالنظر ا مج

 العلم اإلجمالي الثاني )الحدسي(
ي ابت  العلتم االأرهتاتى النظترى، واملترات بتاألخض  وامل صوت بتالعلم ا مجتا  الينتاا: العلتم االأرهتاتى احلدستي، التعى

رتتتا كتتتامل عتتتد ستتتعي وكستتتب ونظتتتر و ر يتتتب ر تتتدرا  رعلورتتتة للو تتتول إل جمهتتتول ختتتدى، واملتتترات بستتتاب ة رتتتا و تتت  إليتتته 
وقتتد ستتبق أمل أوضتت نا ذلتتك بالرفصتتي   ،  تتةار اازيتتة، ال ا تتا ن  اتتن رر أو كانتتم ر درا تته رطويتتة أى رتتا  باحلتتد ، 

 اراأق. ي وأمل العلم عن   ليد رن أ نااه.رية العلم احلدسضمن إقبا  ضرو 
 .والظن أي اص كعلك ين سم إل الظن الرفصيلي والظن ا مجا  األول والظن ا مجا  اليناا أقول:

: )وأرا الين التث: ات مل أراتن حصتول الت م رتن   ليتد اارهتد الاارت  يتءال  األزكيتا  ، قالولنن   نن عبارا  ال وانني
عنهم الغفلة املرفط نني ألمل   اليفهم أحد األررين، اهو يرأق أي اص ال الن ظر واالأرهات رتق املعراتة ب ن ته نظتر   ين زالمال ع
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  ّ عتته اضأتتق ال ال ستتم األو ل، ولاتتن حصتتول التت م نتتاتر حين تتع(بير  واأرهتتات، ا ن تته يينبتتم أو الص بتتالن ظر  تتدّ اارهتتد، 
(1) 

ّ  بعتتد زوال االام نتتامل ، ا ين تتع إذا وقتتال: ) ، ا ر تتا أمل يب تتى لتته الظتتن  أو لصتت  لتته ال  تتك رتتق رعراتتة أن تته ذتتن  أو لتتك 
 فط تتتن لوأتتتوب املعراتتتة و فط تتتن أن تتته ن لصتتت  لتتته االام نتتتامل، اتتت مل أراتتتن حصتتتول االام نتتتامل لتتته بستتتبب االعرمتتتات علتتتى 

ّ، ااتتاألو ل، وإال  اتتال ريتتب يف وأتتوب  صتتي  رتتا لصتت   بتته االام نتتامل، اال تتعى لتتكن آختتر أا تت  عتتن األو ل فوإال 
 لص  به االام نامل على قول لكن كار  رن أهة كماله أو الن ظر واالأرهات.

ويف احل ي ة الر أوع ال ذلك ال  كن أي ا نوع رن الن ظر واالأرهات كما ألرنا إليه رراراص(
(2). 

و أمل  املترات هت  جيتب الن ظتر احملص ت   وقال ر ضاص إل األنواع الينالقة: )ااألحسن أمل جيع  حم   الن  اع هي هعت الصتورة،
لل طق يف  ورة إراامل حصوله أم جيوز االكرفا  بالظن  احلا   له؟ و أمل ال يفتر ّ بتني كتومل الن ظتر إمجالي تا حا تال لته و 
لو حبستن ذن ته ب تكن، أو  فصتيلي ا حا تال رتن تليت ، ار ر ت  حتع ال يتعهب عليتك أمل  إاتالّ الر فصتيلي  علتى ر ابت  

هبعا املعىن ال ينايف كونه إمجالي ا باملعىن العى ي   رن عدم الرتاط رالحظتة  ر يتب امل تد ررني  فصتيال، و املعراتة  ا مجا   
 .(3)برفا ي  رصطل ا  أرباب املي امل(

وقتتتال روضتتت اص للنظتتتر ا مجتتتا  األول: )وأر تتتا رتتتن قتتترع بعتتته أن تتته يلتتت م عليتتته الن ظتتتر  فصتتتيالص وأمل ياتتتومل أختتتع االعر تتتات 
الر فصيلي  ال ا مجا  ، مبعىن احلا   باالعرمات على الغض، ورق ذلك قص ر يف ذلتك واكرفتى بالر  ليتد، اهتو علتى  بالد لي 
 .انرهى را انركبنات رن كلما ه – (4)قسمني(

 األدلة على كفاية النظر اإلجمالي  العلم عن تقليد
، و)العلتتم عتتن   ليتتد( برعبضنتتا ب تلتتة عديتتدة مياتتن أمل يستتردل علتتى كفايتتة )النظتتر ا مجتتا ( برعبتتضت :المطلصصب الثصصاني
 .(5)إضااة إل را سبق

 العلم بالواسطة علم -3
العلتتتتم بالواستتتتطة علتتتتم، واالأرهتتتتات بالواستتتتطة اأرهتتتتات، اهتتتتو نظتتتتض )امل تتتتدور بالواستتتتطة ر تتتتدور( و)ال تتتتاترة  امل   أ اًل:

  ول )ا هانة بالواسطة  إذ ؛أو بسبب سببه أرر   ملا حص  بسبب بالواسطة قاتر( وهي قاعدة عارة  فيد قبو  الو  
ارب ال تت)و قا تت ( ا تت  بالواستتطةال )و (رتت ق رتتينالص، واستتطة الستتال  ،ستتطةرتت  بالواال )( ورهتتاملبالواستتطة املهتتامل إهانتتة( و)

                                                           

 .353ص 4املضزا أبو ال اسم ال مي، ال وانني احملامة يف األ ول، تار إحيا  الارب ا سالرية ت قم، ج (1)
 .365-364ص املصدر: (2)
 .366ص املصدر: (3)
 .363ص املصدر: (4)
 ... إل غض ذلك.، وأمل العلم علم،رن  دّ املعراة والعلم عليه (5)
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 .(1)ار ر  وهاعا. (ذرنا ،رآةواسطة امل ،سطةالناذر بالواضارب( و) ،الص واسطة العصا رينبالواسطة، 
علمتي بتالواقق بداللرته؟ وأى اتّر بتني اأرهتاتت املتءتى إل وبتني اقق بتدلي ، أى اّر بني علمه هو بالو  بعبارة أخرى:

 .؟رهاتتوعلمي مبءتى اأرهاتت بدكة اأو اتقاص، علمه، واأرهاتى املءتى إل كونه جمرهداص ح اص 
 شكر المنعم  دفع خوف الضرر، يحصالن به -2
 إذ  عتال وانرهتتا ص باملعتات( هتتو تلتيالمل ع ليتتامل، التتدلي  األستا  علتتى وأتوب رعراتتة أ تول التتدين )بتد اص بتتاهلل امل  ثانيصاً: 

 ومها: .(2)تورى  اردكي أو ل ياتة االام نامل مبا حام به الع   وإال اانه الب ث ع لي وأرا االسرنات لآليا  والروايا
 وأوب لار املنعم. -1
 وأوب تاق ال رر احملرم  أو اخلوف احملرم . -2

أع تا  وأتوار  علم ب ننا لسنا اخلال ني ألنفسنا وال اخلال ني ل ع النعم املفاضة علينا )رتن أمْل  بعدا مل الع   لام 
اال بتد أمل  ،ل اص لنا خا ب مل   (وع  .. وهوا  نعيش عليه ورا  وأرض واعام.. إخل وقوى ذاهرة وباانة وأسم ونفس ورو 

 امل ولة(. نعراه كي ن ارت، إذ كي  ن ار رن ال نعراه )وسي   تاق تخ  عن هعت
اال بد أمل نعراه ونعرف انه أرست  رستوالص أم ال وستن  لترائق أم ال، إذ رتن تومل  خالقلع   ب نه راتام لنا لام ا كما

ويينيتتب رتتن عصتتى  وانتته يعتتعب رتتن. إذ حنرمتت  أنتته أرتتر و تتى ال تترروإحرمتتال )احملرمتت ( الع تتاب ذلتتك ال ينتتداق ختتوف 
 أااع.

ّم  يفبالرة واالأرهات وكما لص  لار املنعم مبعراره بامل بواسطة االعرمتات أى لص  مبعراره بالواسطة،  ،عرهإاا رن 
 بالواسطة، وكعا احلال يف تاق اخلوف. خدويره واأرهاتت و دقه على قول هعا اارهد العى عرف

 من اجتهاده هوأ لى، المجتهد  باتباعتحققها بل 
ااره( كينضاص را لصتالمل بالر ليتد  حبه  خبال ه ورن الن أهله )لار املنعم وتاق اخلوف النالئ ر اما  بل نقول:

أعلتم رنته بعلتم  التعى يينتق بصتالحه و تدقه هعا اارهتدأمل بدرأة أعلى مما لصالمل باالأرهات، وذلك إذا أحرز العاري 
ا  االأرهتات )إمل الاالم واألتلة وال بها  والرتوت، إذ غاية األرر انه أى العاري لو اأرهتد اانته لصت  علتى أتج ترأت

، ات مل ع لته لاتم برعتني  تومل ريتبوأعلم رنه بال تبها  والترتوت  ان  حص  عليها ارضاص( ا ذا رأى أمل رن يينق به خرِّيم 
ل توة ذا  وضتع  هتعا )وستي   ر يتد  أى إ باعته الأرهتاتت ارضتاص لتو خالفته،اأرهتاتت  ة، بت  وحررتإ باعه ايما و   إليته

 بيامل اانرظر(.
ت ع له. اردبرلو  ساويوأرا   ا خض 

                                                           

 واألول أمل ي ال: العلم علم، كما سبق وأمل السبب ال يدخ  يف ح ي ة ال ي . (1)
 على وأوب أمل  عرف أمل اهلل  عال روأوت ب نه  عال أرر هبعت املعراة؟رينالص إذ كي  يسردل  (2)
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ولعا قال يف ال وانني: )ب  قتد ي يتد هتعا ال  تكن يف إذعانته مبتا قترع بعته رتن وأتوب الن ظتر، ات مل  العتان التواع  رتن 
ّ  خيرتتار  هتتاحظأهتت  رل رتته إذا نب هتته علتتى أمل  رستت لة ا رارتتة خالاي تتة، وللمكتتالفني أي تتا أتل تتة علتتى رتتعهبهم ال بتتد  أمل يال

تتر التتورع رتتق وأتتوت التتد لي  علتتى رتتعهب املكتتالفني  تتر  رتتعهبهم رتتعهب ا راري تتة، يتتد خ  يف ذهنتته أمل  هتتعا العتتان املرب  
وأختتتع هتتتعا املتتتعهب، رتتتق رعرارتتته بوأتتتوب الن ظتتتر واالأرهتتتات، وهتتتعا املتتتعهب مم تتتا ال ي  يتتته البااتتت  أبتتتدا، اي صتتتر يف الن ظتتتر 

 ويسارح ايه.
   لظ تتاهر أن تته أي تتا رعتتعور إال  يف  تتر  هتتعا الواأتتب، وستتي ياهتتعا أي تتاص رينتت  الس تتابق يف الغفلتتة عتتن ح ي تتة األرتتر، وا

 .(1)الاالم يف حاله و أن ه ااسق أو ال(
بت ذمل اهلل  استر الل الع ت  برعتني  الرأتوع ل علتم يف هتعت املست لة اخلطتضة، وستي   :رتهوكما  رى ا تد أضتفنا علتى كال

   يق احلال يف سائر را   منه كالره.  عال
 الَكَفرة؟ ة  قّلدنقض مدعانا بمهل ي  
 .؟اراص خمط اص ضاالص كا )ر لَّدت( قد ياومل جمرهدت ال يقال:
يف املصيب كما لو كامل العاري رن أهت  رلرنتا وعلمنتا انته أذعتن أوالص، وبن و ال  ية اخلارأية، الاالم ي ق  إذ يقال:

الستتتالم( هتتتم أو تتتيا  النتتت  وأمل األئمتتتة األاهتتتار )علتتتيهم  هتتتو اخلتتتام واحتتتد وأمل الرستتتول املصتتتطفى  عتتتال بتتت مل اهلل 
رتتاتام قتتد وقتتق بعلمائنتتا ق تتة رطل تتة اع لتته يستتر   ؟ ان تتول: ... إخل اهتت  جيتتب أمل نتت ررت بتتالنظر واالأرهتتاتاملكرتتار 

 .علمه ب لة ب اعره.. وسي    فصي  ذلك رقرن اأرهاتت  م )أو أحدهم(ب رأ ية إ باعه
 .كما سي   ب ذمل اهلل  عالر املل .  اع سائب ْ أو حال املكطئ كما ي ق الاالم قانياص يف 

*  *  * 
 يافي يف لار املنعم، لار املنعم ااهول؟هي  -
 أ   الدا ة جيرى يف أ ول الدين؟هل  -

  صلى اهلل على محمد  اله الطاهرين
بْن ه : يَا بص َنيَّ ل ك ل  عن محات بن عيسى عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( قال:  ٍء َعاَلَمٌة يص ْعَرف  ب َها   َشيْ  قَاَل ل ْقَمان  ال 

َها ين  َثاَلَث َعاَلَماتٍ  ،َ ي ْشَهد  َعَليصْ يَماَن َ اْلَعَمَل ب ه   :َ إ نَّ ل لد  يَمان  َثاَلث  َعاَلَماتٍ  ،اْلع ْلَم َ اإْل  يَمان  ب اللَّه   :َ ل ْْل  اإْل 
بُّ َ ب َما َيْكَره  اْلع   :َ ل ْلَعال م  َثاَلث  َعاَلَماتٍ  ، َك ت ب ه  َ ر س ل ه   َ ل ْلَعام ل  َثاَلث  َعاَلَماٍت الصَّاَلة  َ الص َيام   ،ْلم  ب اللَّه  َ ب َما ي ح 

 (.121ص 1اخلصال: ج) َ الزََّكاة  
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