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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلهد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيها خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائهة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(143) 

 القائم ابملكلَّف نفسه -أنواع العلم اإلمجايل: أ
ف نفسمه نمن ةهمة دمريفيفا يف احلكمم اليكليفمي أو الوضمعي أو ادلوضمو   مني يكمون قائهماً ابدلكل م :العلمم امجمجماات ةرةأخرى:  وبعبارة

وط الدم يف احد االانئمني أو أو  سق ،مها أخيه نن الرضاعة نثالً الكون أحد ؛أنرين كها لو علم إمجااًل حبرنة احدى هادني ادلرأدني عليه
وكذا لو علمم إمجمااًل  وةموب  مالة ا هعمة  أو ذاك فال يصح ان يصلي يف أي ننهها أو كون هذا مخراً أو ذاك هذا الثوب جنساً   كون

 .عليه أو الظهر
 القائم مبكلَّفني

 ماحبه جنموب ف واحد، كها لو علم إمجمااًل ابنمه المذي أةنم  أو  ماحبه، أو ان جنو مه جنم  أو فني ال مبكل  يكون قائهاً مبكل   :وأخرى
 ه أخيه نن الرضاعة أو زوةة  احبه، فحيث ان )اآلخر( خارج عن زلل ا يالء ادلكلف األول فالعلم امجمجاات غري ننجز.أو زوةي

 القائم هبما مع كون أحدمها اجملمع
ز ، وهممذا ننّجممالبممدل ف األول يكممون رلهممك احلكهممني أي زلممل كممل ننههمما علممى سممبيلواثلثممة: يكممون قائهمماً  لكصممني، لكممن ادلكل مم

نما إو  –فصمالده اب لمة  –نما النمه ابنم  : إذلم  كهما لمو أرايف أحمدمها الصمالة خلمف اآلخمر فانمه يعلمم إمجمااًل ان  مالده اب لمةأيضًا، و 
 .( نبطلٌ زٍ االقيداء  غري ادليطهر )عن علم دفصيلي أو إمجاات ننج  إذ ألن امجنام رلن  فال جيوز االقيداء  ه 

فانمه زلمرم ألن علهمه امجمجماات  ،سجد أو نما أهمبهادلأو يسيأةرا لكن   أو حجٍ   الةٍ أو  وكذل  إذا أرايف ان يسيني  اآلخر لصيامٍ 
 ، فهو ننجز.إ يالئهننجز إذ انه يعلم انا جبنا يه ووةوب الغسل عليه أو حبرنة اسيئجار ذل  اآلخر، فكالمها نوريف 

 القائم بشخص اثلث
 زيمد ادليطهمر قطعماً اسميئجار أحمدمها لكمن  ادلسمجد أو للصمالة نيا مةً  ورا عة: يكون العلم امجمجاات قائهاً  لكص اثلث، كهما لمو أرايف

ننهها جبنا يه أو  احبه وإن مل يكن ننجزاً )وهي الصورة الثانية اآلنفة خلروج حكم كل ننهها عن زلل ا يالء  لم كلٍّ عِ  ، فانّ عهن أو اا
 ا يالئه، وكذا لو أرايف ان يقيدي أبحدمها. زللّ كليهها اآلخر( لكن علم الثالث جبنا ة أحدمها ننجز يف حق الثالث إذ الفرض ان  

 القائم ابلنوع
وإن مل يكممن كممل واحممد نممنهم  ذا علممم إمجمماات  ،ادلكلفممني نممو أي  ،وخانسممة: يكممون العلممم امجمجمماات قائهمماً ابلنممو ، ابن يكممون النممو 

 )ونن الصورة اخلانسة( فنقول: أييت دوضيح هذا األخري، فلنيكلم على الصورة الرا عة فان ادلقام ننهكذل ، ولعله 
 منجزية العلم اإلمجايل لألب أو للفقيه أو احلاكم

أو  (1)السممكني أو نصممبه المملاننج الكممذائي  كممون هممرائهان أحممد هممذين ادلكلفممني )أو الواحممد نممن  ممني ادلئممات نممنهم( حيممث ال يعلممم 
نها اثلثممة خلويلممد... وهكممذا( لممه أو ذها ممه للجانعممة، أو )و يممك عهممر سممينها أخممرى لبكممر و يممك خالممد سمميدلممييدا للسممينها أو  يعهمما لزيممد 
انه سيجرح هبذا السمكني هكصماً أو : إنا ذل  وإن علم إمجاالً كل جيوز له  فانه  ه إىل احلرام،  نؤيفيً للدراسة يف الغرب أو هبه ذل ، 
لثالمممث أو الرا مممك، إذ همممذا العلمممم انمممه سمممينحرذ إذا ذهممم  للسمممينها أو للجانعمممة أو  ممماحبه أو ا، وإنممما  ممماحبه ادللمممنيي لسمممكني أخمممرى

نثاًل( إذا علم ابن أحد ا نيمه إذا  احلاكمز، لكن اللكص الثالث )وهو األب أو الفقيه أو امجمجاات هو نن الصورة الثانية فهو غري ننجّ 
 نمك فمرض جنبموت واليمةٍ  أو احنرذ أو إذا ذه  للسينها اردكم  احلمرام فانمه، (2)اهنيى السكني ةرح الغري أو إذا ذه  إىل ا انعة ارددّ 

 ابلنسبة ذلها، جي  عليه ننعهها إذ علهه امجمجاات ننجز لفرض ان كال الطرفني يف حيطة ا يالئه. وظيفة عليهله أو 
                                                             

 االنسيغرام نثاًل. (1)
 هذا مما علم نن اللار  كراهة وقوعه، على أي دقدير. (2)
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لللمكص الثالمث كواليمة األب أو الفقيمه علمى القمول هبما ولمو يف حمدويف  فمرض الكمالم  عمد الفمرا  عمن جنبموت واليمةٍ : اّن وننه ييضح
جنبموت وظيفمة ونسمؤولية عليمه )علمى فمرض عمدم جنبموت الواليمة  مل رلمريف الوظيفمة اللمرعية اسمينايفاً  عد الفرا  عن أو  ،يزكيةوالية الني ية وال

  .أو غريا (1)(ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهليُكْم انراً )نثاًل إىل قوله دعاىل: 
واليمة األب  ييضح ان  ناء العقالء على ذلم  يف الطمرذ الثالمث المذي اعيملوا نسمؤواًل أو وليماً كهما يف عانمة نمن يمرىان ننه كها 

أو ألنمه رآهما ةانعمة  وانه يلزنه االنقيمايف، هللا وقدرا أو ألنه رآها قضاءَ  ،هرعية )انا ألنه انيكبهاألنه يراها حكونة  اليفا  أو يرى والية
 .لللرائط أو لغري ذل (

 لكون العقل هو احلاكم ابالستقالل يف ابب الطاعة واملعصية
لللمكص نفسمه و مني العلمم احلا مل ق  ني العلم امجمجماات واحلا ل: ان العقل احلاكم ابالسيقالل يف ابب امج اعة وادلعصية ال يفرِّ 

وكممان نمموريف ا يالئممه، وان العقممالء  هممرعاً  عقمماًل أو لممني إذا كممان نسممؤواًل عنههمماللممكص اثلممث ابلنسممبة لللكصممني األوّ احلا ممل امجمجمماات 
 ابلنسبة له وإن مل يكن و واًل ابلنسبة إىل كل ننهها. والعقل يرون ان علهه امجمجاات حباذلها و ولٌ 

 والتنجز هو للعلم اإلمجايل ال لالحتمال
يف اللمممؤون إال زاً ننّجممم ذ لمممي إوننمممه ظهمممر ان همممذا الينجيمممز إاممما همممو للعلمممم امجمجممماات احلا مممل لللمممكص الثالمممث ال بمممريف االحيهمممال 

 زاً يف حق نن علم إمجااًل سواءاً أكان ادلكلف نفسه أم اللكص الثالث.اخلطرية، فانه حىت إذا مل يكن اللأن خطرياً كان ننجّ 
أو  يعهما  (2)وييضح ذل  أكثر مبالحظة حال احلكونات يف حترميها أو ننعها للكثري نن األهياء، فهثاًل متنك اسيريايف ادلمايفة الفالنيمة

 يف األسواق  عد يفخوذلا للباليف إذا علهت إمجااًل ابن  عضها نسهوم أو ننيهي الصالحية وفاسد أو نا أهبه ذل .
 فرق حكم آحاد الناس عن احلاكم أو الفقيه

فمان  كمان أو فقيهماً أو عمدول ادلمؤننني أو غمري ذلم (حاكهماً  و ذل  ظهر  وضوح فرق حكم آحايف الناس عن حكم نمن لمه األنمر )
  ابدلاليمني جيموز لكمل نمنهم همراء أي يفواء يف السموق أو أي لم  أو حلمم أو عصمري أو همبه ذلم  رغمم علمم ابأللموذ أو آحايف الناس وهم

 وان فمرض كمون اللمبهة زلصمورة، ابن  عض نا يف األسواق فاسد أو نسهوم؛ وذل  ألن  عض األ راذ خارج نوريف ا يالئمه كل ننهم
ومهمما اللممكص الثالممث( دكممون كممل األ ممراذ يفاخلممة يف زلممل ا يالئممه )لفممرض نسممؤولييها عممن سممالنة آحممايف ولكممن الفقيممه أو احلكونممة )

يف الصمورة الرا عمة  ، إذ ذلم  ننمدرجوهمرائه  يعمهكان ذلا ننك ا هيك نمن   دسيطك متييزاادلوا نني( فإذا علهت ابن  عض الدواء فاسد ومل 
 الذكر. فيد ر ةيداً.اآلنفة 

 غري املوصلة، وذي املقدمة غري املعلوم حرمتهجواب شبهيت املقدمة 
إذ  ؛لللممكص الثالممث احلا مملو ممذل  كلممه ظهممر أيضمماً الفممرق  ممني اسمميداللنا ابدلقدنممة غالبيممة امجيصممال واسمميداللنا ابلعلممم امجمجمماات 

ولممذا مل حيرنهمما   ممل للحممرامنلممكلة ادلقدنممة غممري ادلو مملة فممان كثممرياً نممن  يممو  نمما ننافعممه نلممنيكة  ممني احلممالل واحلممرام غممري نو  األول حيمملّ 
نممن هممذا ادلقممدنات  ان أيً يكممون ذو ادلقدنممة زلممرزاً انممه حممرام وال يعلممم  :نلممكلة ذي ادلقدنممة غممري اإرنممة؛ إذ ةرة ، والثمماحي حيمملّ الفقهمماء
ال )علمى ادلسمل  إليها، فيجاب حبرنيهما كلهما )علمى ادلهكِّنمة( وحرنمة ادلوِ ملة ننهما خا مة )علمى ادلو ملة( وحرنمة غمال ِّ امجيصم نو ل

 الثالث ا ديد(.
لكمن حيمث كمان  عمض أفمرايفا حمالاًل و عضمه حرانمًا،  ؟أم حمرامهمو حمالل أ ؟نما همو الذي سيحصمل علم ان ذا ادلقدنةال يُ  :وأخرى

 وكانت كل األ راذ نوريف ا يالء اللكص الثالث، وة  عليه ننعها مجيعاً وحترميها... فيد ر ةيداً ي نن رعاك هللا.
 على دمحم وآله الطاهرين وصلى هللا

ُنوبِ )): عليه السالمقال أنري ادلؤننني  ُموُع ِإالَّ ِلَقْسَوِة اْلُقُلوِب َوَما َقَسِت اْلُقُلوُب ِإالَّ ِلَكثْ َرِة الذُّ علل اللرائك: ) ((َما َجفَِّت الدُّ
                                                             

 .6اليحرمي: آية  سورة (1)
 كاللحم أو الل  أو الدواء الفالحي.  (2)
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