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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 النميمة
(32) 

 الحاالت واالعتبارات الثالثة
 احلاالت النفسية ومن مث االعتبارات العقالئية ثالثة:وذلك لوضوح ان سبق )

 االحتمال البدوي -أ
االحتمال اإلمجايل كما يف املقام حيث مل حيدث علم إمجايل جديد بالتكليف لكنه حيث علم بسقوط قطررة يف احرد ا حردث لره أكنرر مرن  -ب

الحتمرال النائرع عرن العلرم إمجراالو بسرقوط قطررة نم  كوينراو وإن مل حيردث علرم االحتمال البدوي وأقل من العلم اإلمجايل وهو االحتمرال اإلمجرايل أي ا
 إمجايل بتكليف جديد.

 العلم اإلمجايل. -ج
 .(فقد يقال: ان العقالء ال يفرقون من حيث احلكم بني الناين والنالث

 للعلم التفصيلي والظن،  كويناو أمور وحاالت ثالثة: ه  وجد إضافةو ان :(1)وبعض التوضيح
 االحتمال البدوي

 االحتمال البدوي، هو ما مل يكن نائئاو عن علم إمجايل، وهو ليس مبنجر  إال لرو كران التمرل خطرلاو، لكرن عردم  نجير ح ال انرق حكرم العقرل -1
كران بسروء   حيرث و فويتره الشارع بل وم الفحص فلرو مل يفحرص ففا ره حكرم إل امري أو اقرتحم يف حمررم عردن آملراو ألن املقردور بالواسرطة مقردوروالعقالء و 

 .للعقاب او أو كوائفه، مستوجب يف بعض مقدما ه أو طرقه من غل فرق بني كونه ،اختيارح و فريطه
بالنسبة إىل هذا لو مل نقل مبسلك حق الطاعة، وإال كان االحتمال البدوي منج او عقالو إال ان حيكم الشارع بالرباءة يف اجلملة أو مطلقاو وقد فعل 

َعَث َرُسوالا )إىل الفاعل ال إىل  قصل القابل قال  عاىل:  (2)عدمه لوصول( مما استندما قبل )ا ِبيَن َحتَّى نـَبـْ  .(َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
 العلم اإلجمالي

وث حرد بأصرلاخلصوصريات، أو العلرم بربعض العلم باجلامق واجلهل  :يقابل العلم التفصيلي، وهو مركب من علم وجهلهو العلم اإلمجايل، و  -2
مث انرره علررى أقسررام فقررد يكررون يف أطررراو الشرربهة الصررورة وقررد يكررون يف غلهررا )وقررد اختلررف يف  ،التكليررف واجلهررل مبتعلقرره وانرره هررذا املصررداق أو ذا 

 ضابط الصورة وغلها على أربق أقوال ليس هنا حمل ذكرها( إىل غل ذلك من التقسيمات اليت ال هتمنا اآلن.
 االحتمال اإلجمالي

لم االحتمال اإلمجايل( وهو ما اصطلحناح وهو أمر بني االحتمال البدوي والعلم اإلمجايل وذلك كلما كان علم إمجايل  كويين ومل ينشأ منه ع) -3
ن ويظهررر ذلرك مبالحظررة املنرال اآلنررف فانره لرو سررقطا قطررة نم يف احررد إنرائني كررا ،إمجرايل  شرريعي )أي بررالتكليف( فانره ينشررأ منره احتمررال إمجرايل بره

اين احررد ا مرردم  
هررذا هررو املفررروه( لكنرره مل حيرردث علررم إمجررايل  )إذ (4)يف احررد ا علررم إمجررايل  كررويين بسررقوط قطرررة نم عندئررذ   دثحيررمررن قبررل فانرره  (3)

دث سررقط هررذا الرردم يف اإلنرراء غررل املرردمي حلصررل  كليرف جديررد إال انرره لررو سررقط يف اإلنرراء املرردمي مررن قبررل فانرره ال حيررإذ لررو جديررد  شرريعي بتكليررف 
ماثل يف حمل غل قابل )أي غل قابل جلعل مماثلني( أو لغوا، كما سبق يف اهلامش، وحيث  رنن م كليف جديد وإال لكان حتصيالو للحاصل أو جعالو لل

و غررل وهررذا االحتمررال اإلمجررايل هرر ،بينهمررا فانرره مل حيصررل علررم إمجررايل بتكليررف جديررد نون ئررك لكنرره حرردث احتمررال إمجررايل بنجاسررة اإلنرراء اآلخررر
واما هذا االحتمال اإلمجايل  ذلكاالحتمال البدوي وجداناو إذ ذلك االحتمال )البدوي( مل ينشأ عن العلم التكويين بسقوط قطرة ما بل جملرن الشك يف 

 اجلهل باملتعلق.فانه أمر حانث نائع عن ذلك العلم التكويين بسقوط قطرة الدم مق 

                                                             

 استجابة لرغبة بعض األفاضل. (1)
 أي عدم وصوله. (2)
 أي به نم سابق. (3)
 أصل سقوط القطرة وجهل  فصيلي باملتعلق.وهو مركب من علم  فصيلي ب (4)
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 هل بأمر تشريعياالحتمال اإلجمالي: علم بأمر تكويني وج

ررو وامرا االحتمرال اإلمجرايل فهرو مر يه علرم وجهرل والحاصل: : علرم برأمر  كرويين هرو السربب ألمرر   شرريعي يف (1)ان االحتمال البردوي جهرل ص 
ل انره حد ذا ه )وهو سقوط قطرة الدم( وجهل حبدوث  كليف على أثرح )ألنه لو سقط يف املدمي ملا حدث حكم ولو سرقط يف اآلخرر حلردث( أو فقر

 جهل منشؤح علم وهذا غل اجلهل الصرو الذي ال منشأ له إال عدم حتقق سبب من أسباب العلم. فتدبر
 ال فرق بين العلم اإلجمالي واالحتمال اإلجمالي

بقاو قطعاو( بني كون اإلناء األول نقياو سابقاو قطعاو مث وقعا قطررة نم يف مث من الواضح ان العقالء بل والعقل ال جيد فارقاو يف اإلناء الناين )النقي سا
حرال اإلنراء  ألجرل إخرتالواحد ا وبني كون اإلناء األول مدمياو جنساو من قبل قطعاو مث وقعا قطرة نم يف احد ا فال خيتلف حال اإلناء النراين عقرالو 

 .طرة الدم فيه هي مخسني باملائة يف الصور نياألول املباين له متاماو من حيث ان احتمال سقوط ق
، مرررن حيرررث جهرررة لررر وم االجتنررراب أو حررردوث علرررم إمجرررايل  شرررريعي يف الصرررورة األوىل نون النانيرررة إال ان العقرررالء ال جيررردونهرررو وغايررة األمرررر يف الفررررق 

ان كران يف نائررة احلررام  ذا جتدهم ال يقتحمون يف اإلنراء النراين أبرداو ول ،االقتضاء  ام   حانث   فرقاو يف اإلناء الناين من حيث كونه حمتمل التنجس بأمر   حسنه،
 .سواء كان اإلناء األول مدمياو من قبل أو ال حمون فيه كراهة إن كان يف نائرة املكروح عقالو أو عرفاو أو ئرعاو، وذلكتعقالو أو عرفاو أو ئرعاو، وال يق

 مبا  ا  ا رجرناو عن ما يلقيه يف ذهنه مصطلح انه قد وجد علم إمجايل جديد يف ما لو كان يتنيللقض   املكلفوالوجدان أكرب ئاهد بذلك لو نظر 
 الطرفان غل منج ين من قبل ومل يوجد فيما لو كان أحد ا منج او من قبل. فتأمل

 زر منجَّ منجزية العلم اإلجمالي لو كان طرف ثالث غي -4
الرذي حسرب النظرر  –علرى مسرلك املشرهور مرن عردم منج يرة العلرم اإلمجرايل )وال االحتمرال اإلمجرايل انه قد يقال بوجون خمرج رابرق، وان بنينرا  ثم

او مق انه حسب القاصر مل يالحظوح فدار األمر لديهم بني االحتمال البدوي والعلم اإلمجايل فحيث رأوا انه مل يوجد الناين فرأوا ان األول قد حصل قهر 
 ما حققناح يوجد ضد ثالث(.

منج ين مث من قبيل العلم اإلمجايل املتعلق بأطراو ثالثة أوهلا منج  من قبل واآلخران غل  (يفسدون في األرض)يقال: بان األمر يف آية  وهو ان
 أو علم إمجايل بسرقوط قطررة نم يف أحرد النالثرة فهرل ذلرك ملحرق برالعلم اإلمجرايل بسرقوطها يف اإلنراء األول أو النراين، فغرل منجر  أو يف النراين حدث

 –حرمرة اإلفسرران يف األره قرد يقرال ان إذ  – (2)علررى  أمرل –النالرث فمنجر ، المكران كرال الروجهني يف ذي األطررراو النالثرة واملقرام مرن هرذا القبيرل 
 –  مرن قبرل منج ر سبقته حمرمات منتشرة وحلقتره حمرمرات أخررب فبلحراو األوىل نار األمرر يف العلرم اإلمجرايل لردب حترر( )اإلفسران( برني –مبعىن املنتشر 

أو فقررل نار األمررر بررني منجرر  مررن قبررل )الرمررات  الرمررات اآل يررةواإلفسرران، وبررني اإلفسرران وغررل املنجرر  مررن قبرل وهررو  –وهرو الرمررات املنتشرررة السررابقة 
 .(3)مل. فتأوالذي فره حدوث حتراه هبذح اآلية( اإلفسانمنج ين و ا الرمات اآل ية ونفس  بنياملنتشرة السابقة( و 
  األجوبة:

أو  إذ حيث وجد طرو منج  واحد فانه ال حيدث علم إمجايل بالتكليف لدب الرتنن بني األطراو النالثة املشهورانه غل منج  على  فيه: أوالا:و 
 .غل منج ة (4)أكنر وإن كانا مجيعها

 .(5)حمرمات هلا حلوقال يعلم كون اآلية من هذا القبيل إذ يعلم  ثانياا:
 اإلفسان كما سبق حمرم قطعاو لكونه من املستقالت العقلية واآلية إرئانية فتأمل  :ثالثاا 

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

 :)الحكمة(
ْعف ر  ع ْن أ ب يه  ع ْن آب ائ ه   اَل َتْسَتِخفُّوا ِبُفَقَراِء ِشيَعِة  )صلى اهلل عليه واله(قَاَل َرُسوُل اللَِّه )) ق رال   )عليهم السالم(ع ْن أ ِب  احلْ س ن  ُموس ى ْبن  ج 

ُهْم َلَيْشَفُع ِفي ِمْثِل رَِبيَعَة َوُمَضرَ  َرِتِه ِمْن بـَْعِدِه فَِإنَّ الرَُّجَل ِمنـْ  (303)اآلمايل: ص ((َعِليٍّ َوِعتـْ
                                                             

 لكنه غل امل يه من العلم واجلهل يف العلم اإلمجايل فان اجلهل باملتعلق هنا  وهنا اجلهل حبدوث  كليف إل امي، فالحظ. (1)
 يظهر مما مضى، فتدبر. (2)
 لوجوح ذكرنا ثالثة منها يف املنت و وجد  أمالت أخرب  ظهر بالتدبر فتأمل. (3)
 أي غل الطرو األول. (4)
 لكنه حيتاج إىل  نبا وإىل إثبات عدم ن ول حمرمات بعد ذلك. –ويؤيدح انه لعل اآلية ن لا يف حجة الوناع  (5)


