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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(696) 

 التحقيق عدم سراين أحكام العلم للمعلوم
غوه   مواإما عني ادلعلووم الوال معوس لسوراين أح اموه إليوه إي هوو عينوه، و إلة سراين العلم إىل ادلعلوم وعدمه، ان العلم يف مسأوالتحقيق: 

 :؛ ويلك ألن ادلعلوم على قسمني: األول: ادلعلوم ابلذات، والثاين: ادلعلوم ابلعرضالال يسري منه إليه
 ادلعلوم ابلذات عني العلم فأحكامه أحكامه

ذات هو نفس الصورة العلمية )بناء على ان العلم هوو الصوورة العلميوة احلا ولة مون الدويء لود، الوذهن، ولويس هوو االنفعوال أو وادلعلوم ابل
علوم ابإلضواالة إىل الدوجرة اخلارجيوة ادلثمورة إي هوي علوم  ،ادلوجودة يف الذهن (اإلضاالة ادلقولية أو االشراقية أو شبه يلك( الصورة )الدجرة مثمرة

   الصورة ادلوجودة يف الذهن هي معلوم ابلذات إي نعلم هبا علماً حضورايً ال بتوسط  ورة أخر، وإال للزم التسلسل.هبا، ونفس هذ
، غايووة ، ألهنمووا أموور واحوود(1)وعليووه: الأح ووام العلووم هووي نفووس أح ووام ادلعلوووم ابلووذات وأح ووام ادلعلوووم ابلووذات هووي نفووس أح ووام العلووم

 .ذلا ابلعلم احلضوريللخارج ت ون علماً حصولياً به وعندما تنسب للنفس ت ون معلومة  األمر ان الصورة العلمية عندما تنسب
 ادلعلوم ابلعرض غري العلم، فال تسري أحكامه إليه 

وامووا ادلعلوووم ابلعوورض الهووو الدووجرة اخلارجيووة ادلثموورة، الاهنووا معلومووة بتبووو معلوميووة  ووورطا ادلوجووودة يف الووذهن إي ال  ريوو  لنووا إليهووا إال 
اف طا الذهنية الهي ادلرآة ذلا واحلاكي عنها وال اشو  ذلوا، وبعبوارة أخور، الصوورة العلميوة هوي الواسوطة بوني العواف وادلعلووم البهوا يعلوم العو ور 

 ادلعلوَم.و 
 معلوم الكذب( أحدمها)إىل  (العلم بكذب أحدمها)دعوى عدم سراية 

)العلوم ب وذب أحود اخلو ين( يسوري إىل ادلعلووم ليلوزم منوه )ان أحود ا  )ويف ادلقام يقال: هل :إيا عرالت يلك نقول: ان ما يكران  من
)خو  ررارة  ابن هوذا اخلو  –رغم يلك  –معلوم ال ذب( أو ال؟ الظاهر العدم؛ الانه وإن علم ب ذب أحد اخل ين إال انه ال يصح القول 

)خوو  اووران ادلعووارض خلوو   القووول ابن ياي اخلوو معلوووم ال ووذب لوضوووم انووه مدوو وي ال ووذب ولوويس معلوووم ال ووذب، كمووا ال يصووح  مووثاًل(
 معلوم ال ذب ألنه أيضاً مد وي ال ذب القط. ررارة الرضاً(

واحلا وول: انووك إيا علمووت ب ووذب أحوود ا الأحوود ا مدوو وي ال ووذب ال معلوووم ال ووذب؛ لبداهووة ان كوول خوو  منهمووا تالحظووه  وود  
أحود االانئوني الوان كول واحود مون االانئوني مدو وي النجاسوة ال معلومهوا  مد وي ال ذب ال معلومه؛ أال تر، انه إيا سقطت قطرة دم يف

 مو اننا يف مرحلة العلم لسنا شاكني بنجاسة أحد ا بل عادلني بنجاسة أحد ا.
  (2)كل واحد منها ليس معلوم النجاسة بل مد وي النجاسة(  الهذا هو التف يك بني العلم وادلعلوم: نعلم بنجاسة أحد االانئني، ل ن  

 اجلواب: )أحدمها االنتزاعي معلوم الكذب(
 جيوواب عنووه: ابن اليووه خلطوواً بووني ادلعلوووم ابلووذات وادلعلوووم ابلعوورض؛ ويلووك ألنووه إيا علووم ب ووذب أحوود ا أو بنجاسووة أحوود ا الانووه توجوود

 أو اخلوو ين( الهووذا هووو )أحوود ا االنتزاعووي الووذهد الصوواد  علووى كوول واحوود موون االانئووني :الوواألول منهووا هووو :أالووراد ثالثووة موون )أحوود ا( ههنوا
أحود ا الوان ادلعلوم ابلذات وهذا معلوم ال ذب أو معلوم النجاسة وليس مبد وكها )كما قرر يف اإلش ال( الإيا علموت ب وذب أحود ا 

                                                           

 أي من حيث الذات، ال من حيث النسبة، الال تغفل. (1)
 (.292راجو الدرس ) (2)
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  ذب أحد ا"( معلوم ال ذب.علمت ب)وهو اجلامو االنتزاعي وهو ادلعلوم وادلضاف إليه يف قولك "
 وأحدمها اخلارجي، مشكوك الكذب

الوان  اخلوارجي الثواين بعينوه؛ )خو  اوران موثاًل( كموا ان الثالوث هوو اخلو    )خو  ررارة موثاًل( بعينوه اخلوارجي األول اخلو  :والثاين منها هو
منسوووابً  اخلوو كمووا ان ياي اخلوو ين حقيقووًة  منسوووابً لرخوور هووو أحوود  اخلوو حقيقووة إي هووذا  (أحوود ا)كوول واحوود منهمووا يصوود  عليووه عنوووان 

هو ادلعلوم ابلعرض وكل واحد منهما هو مد وي النجاسوة  اإلانئني، وكل منهماحقيقة، وكذا حال كل واحد من  اخل ينلألول هو أحد 
 ومد وي ال ذب.

اجلووامو الووذهد هووو كلووي مضووي  ينطبوو  علووى كوول واحوود منهمووا وهووو، مبووا هووو جووامو معلوووم ال ووذب الووذي هووو واحلا وول: ان أحوود ا 
 وأحد ا اخلارجي العيد ادلصداقي هو الرد منسوب لرخر وهو مبا هو هو مد وي النجاسة أو ال ذب. والنجاسة،

 الهو مد وي ال ذب. )ومو نه اخلارج( معلوم ال ذب، اما أحد ا ادلعني   )ومو نه الذهن( وبعبارة أخر،: أحد ا ادلردد
لوويس  ه  ن وووال تعيو   ،ادلتعووني الهووو أحوود ا الووذهد اإلثبوواو ابعتبووار  جامعوواً القوود رهوور ان أحوود ا اخلووارجي الثبوووو، متعووني ثبووو ً، وامووا غووه 

متعوني إي هوو هوو ولويس غوه ، بول هوو بلحوا  نسوبته إىل الفورد اخلوارجي إي أحود ا الوذهد قابوول  هبلحوا  نفسوه إي كول شويء هوو يف نفسو
  علوى أيهموا كوان موردداً ال يف ياتوه بول مون حيوث انطباقوه وحيث ال يعلم انه منطباألول والثاين، أحد ا اخلارجي كل من   لالنطبا  على
 .ونسبته إىل الغه

وبعبارة أخر،: )أحد ا ادلردد( معلوم ال ذب ل نوه هوو ادلعلووم ابلوذات، وال يسوري ح موه إىل )أحود ا اخلوارجي ادلعوني( ألنوه ادلعلووم 
 مو اآلخوند يف عبارته السابقة. تفصيالً مناقدة أكثر  وستأوابلعرض وهو مد وي ال ذب ال معلومه، هذا. 

 مالك العلم هو اإلفاضة، ال احلصول وال احلضور
مووا سووب  موون ان الصووورة العلميووة معلومووة لنووا ابلووذات لعلمنووا هبووا علموواً حضووورايً، إيووا هووو علووى ادلبووس ادلعووروف لووديهم موون ان علووم تنبيههه: 

لوود، العوواف، ل وون ادلنصووور غووه  نفووس ادلعلوووم ي العلووم هووو حضووورو ووور  الذهنيووة، هووو علووم حضوووري وان مووال وآالتووهالدوويء بنفسووه وقوووا  
أن مووالي العلووم احلضوووري، كاحلصوووف، هووو اإلالاضووة المووا ف يفووم هللا اإلدراي والعلووم الانووه ال  :وإمجالووه ،يف موضووو آخوور  وقوود الصوولنا ،يلووك

صووف وال حضوور نفوس الدويء لود، الوذات علم حصوولياً وال حضوورايً، الوال حصوول  وورة الدويء لود، الوذهن ت وون علوة  موة للعلوم احل
 .علة  مة للعلم احلضوري

النووم، أو شوبه يلوك  حالوة السو ر أو اجلنوون أوو  العلميوة،  ان اإلنسوان يف حالوة الوذهول والغفلوة عون ياتوه أو قووا  أو  وور  :وآية يلوك
 وجوود أبودي غوه منفوك إي هوو  يلنفسوه دائموابنوه هوو هوو رغوم ان حضوور   –يف بعم احلواالت  –حىت  ليس عادلاً ابن له هذ  القوة أو

هو عني حضور  لنفسه، بل ان علمنا احلضوري أبنفسنا وقواان هو اردأ من علمنا احلصوف هبا مو بداهوة ان العلوم احلصووف هوو أدب رتبوة و 
ء هبووا لعلمهووا بوونفس حضوووراً مون احلضوووري الانووه ابلواسووطة وهووذا ابلووذات، إضوواالة إىل لووزوم أن يقووال ابن اجلمووادات هووي أعلووم موون كوول العلمووا

حصوواًل، إضواالة إىل ان مون البوديهي اننوا وهول قوواان اخلفيوة بول  –بل ببعم جوانبها  –العلماء هبا  م)حلضور انفسها لديها ابلبداهة( وعل
ور )حضوور ادلعلووم ال يو  ي وون نفوس احلضو ،وهل آالتنا مو اهنا حاضرة لدينا، كما حقيقة قواان اجللية، كالقوة الدهوية والغضبيةووهل 

 ؟وان ما نعلمه منها سطحي ال غه لد، العاف( مالي العلم )األجلى واألقو، من غه ( وال نعلم إال النادر عن أنفسنا وقواان
 صلى هللا على دمحم وآله الطاهرينو 

فَهَقْد قَِبَل َهِديََّة اَّللَِّ َوِإْن ََلْ يَهْقِض َحاَجَتُه فَهَقْد َردَّ َهِديََّة اْلَفِقرُي َهِديَُّة اَّللَِّ ِإىَل اْلَغِنِّ َفِإْن َقَضى َحاَجَتُه ))قال:  عليه السالمعن أيب جعفر 
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