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حقيقة االجتاهـات واملبـاين الثالثـة يف تفـسريبعد أن انتهينا من البحـث يف 
لـم اإلمجـايل هـل يقتـيض ننتقل إىل أصـل املطلـب وهـو أن الع، العلم اإلمجايل

ّحيث إن بعض املحققني  ؟وجوب املوافقة القطعية ربط استتباع العلم اإلمجـايل ّ
العلـم اإلمجـايل تفـسري حقيقـة لوجوب املوافقة القطعية أو عدم وجوهبا بمباين 

ًالتي تقدمت آنفا وعىل هذا يقع البحث يف بيان وجه الربط بني مسألة وجـوب ، ّ
ّها مع املباين املتقدمة، وبعد ذلك نرى ما هـو التحقيـق يف املوافقة القطعية وعدم
 .ّصحة هذه الدعوى

ّاملبنى األول والثالث، أما املبنى الثاين : ويقع البحث يف املقام يف مبنيني مها ّ
ّفقد تقدم بطالنه فال نخوض يف الكالم فيه، وإليك الكالم يف ختريج وجـوب 

 :الثالثّاملوافقة القطعية عىل املبنيني األول و
 

، وال يتعـدى إىل األطـراف،  باجلامعمجايل العلم اإلّتعلقهو ّول املبنى األ
فإن العلم اإلمجايل وفق هذا املبنى اليستتبع وجوب املوافقة القطعية، وإن كان 
ّيــستدعي حرمــة املخالفــة القطعيــة، فــإذا شــتغلت الذمــة بوجــوب إحــدى 

ّفالالزم تفريغ الذمة من اجلـامع فقـط، مـن ) ًاجلمعة أو الظهرمثال(الصالتني 
ّخالل اإلتيان بإحـدى الـصالتني فقـط، ألن اجلـامع يتحقـق بوجـود طـرف 

 .ًواحد، نعم ال جتوز املخالفة القطعية وهي ترك الصالتني معا
والوجه يف ذلك هو أن مقتىض قبح العقاب بال بيان هو اإلتيـان باجلـامع 

ّقط، ألن اجلامع قد قام عليه البيان؛ ألنه معلوم، أما األطراف فغري معلومـة، ف
 . وعليه تكون األطراف داخلة حتت موضوع قاعدة قبح العقاب بال بيان
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وهبذا يتضح أن العلم اإلمجايل عىل هـذا املبنـى اليـستتبع بذاتـه وجـوب 
 .املوافقة القطعية

 

ّ حيث يدعى بأن العلم اإلمجايل يتعلق بالواقع-وفق املبنى الثالث  ّ  البـد -ُ
ّأن الذي يتنجز هو كال طريف العلم اإلمجايل، ألن تفريغ الذمـة التـي اشـتغلت  ّ
ّبالواقع، اليتحقق إال باالتيان بكال الطرفني، ألن الواقـع الـذي اشـتغلت بـه 

ّالذمة مردد بني مجيع أطراف العلم اإلمج ّايل، فلكي حيصل الفراغ اليقيني البـد ّ
 .من اإلتيان بجميع األطراف، وهو معنى وجوب املوافقة القطعية

ًوهبذا يتضح يف ضوء هذا املبنى وجوب املوافقة القطعية فضال عن حرمة 
 .املخالفة القطعية

 

وافقـة القطعيـة وعـدمها بمبـاين  ما ذكر من ربط الـبعض لوجـوب املّإن
 بـالعلم ّتنجـزي  صـحيح، والـصحيح هـو أن الـذي غريمجايلالعلم اإلحقيقة 
 ىادعـ  هو اجلامع فقط عىل مجيع املباين، حتى عىل املبنى الثالث الـذيمجايلاإل

 . بالواقعمجايل العلم اإلّتعلق
ّأما عىل املبنى األول وهو تعلق العلم باجلـامع فوا :بيان ذلك ّ ن إضـح، فـّ

بمقـدار ً فال جيب االمتثال عقال إال وعليهالبيان حينئذ إنام هو بمقدار اجلامع؛ 
 -ّما صالة الظهـر أو اجلمعـة إ-ّ، ويتحقق ذلك باإلتيان بأحد الفردين اجلامع

 . الصالتنيىحدإفال يبقى اقتضاء للحركة أكثر من احلركة لإلتيان ب
ّوأما عىل املبنى الثاين، وهو تعلق العل إن هـذا ال : ّم بالفرد املـردد، فنقـولّ

ّيقتيض لزوم امتثال ما هو أزيد من اجلامع، فإنه وإن كان املفـروض أن املقـدار 
ّ ممـا تعلـق بـه ّيقبل التنجزّاملتعلق به العلم أزيد من اجلامع، لكن املقدار الذي 
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 . العلم هو اجلامع فقط
ّإن الذي يتنجز هو الفرد املردد :فان قيل ّ. 

ّن املقدار الزائد الذي هو عبارة عـن احلـد الشخـيص املـردد، غـري إ :قلنا ّ
 .ّ للتنجزً فال يكون قابال،ّ ملا تقدم؛ًموجود خارجا، بل يستحيل أن يوجد

ّأما املبنى الثالث القائل بتعلق العلم اإلمجايل بالواقع، فكـذلك ال يقتـيض  ّ
يريـد   بـالواقع الّوجوب املوافقة القطعية؛ ألن القائل بتعلـق العلـم اإلمجـايل

وإنام باملعلوم بالـذات ) وهو املوجود اخلارجي (املعلوم بالعرضبّتعلق العلم 
ّلوضوح أن العلم التفـصييل ال يتعلـق بـاملعلوم ؛ )الصورة الذهنية يف النفس(

 ؟مجايلبالعرض، فكيف بالعلم اإل
 أن املعلـوم بالـذات يف املعلـوم وعليه فالذي يرمي إليـه هـذا املبنـى هـو

ّشة، أما العلـم اإلمجـايل فهـو صـورة مبهمـة ّتفصييل صورة صافية غري مشوال
منكشف وواضح ومـيضء، أحدمها : ًيمكن جتزئتها عقال بالتحليل إىل جزئني

 .واآلخر مبهم ومظلم وهو الفرد. وهو اجلامع
ومن الواضح أن الرباءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بال بيان، يرتفـع 

ّيوازي جانب الوضوح واالنكشاف والبيان التـام وهـو موضوعها بمقدار ما 
ّن بخصوصيتهام فلم يتم عليهام البيان، فيبقيان حتـت قاعـدة اّاجلامع، أما الفرد

 . قبح العقاب بال بيان
القائـل بـأن املعلـوم بـالعلم  ّ عىل مبنى املحقق العراقيً بناء:بعبارة أخرى

 هنـاك فـرق بـني ذات ، لكنعاإلمجايل والعلم التفصييل يشء واحد وهو الواق
ّصوريت العلم، فالتفصييل صورة صافية واضحة، أما األول وهو اإلمجايل فهـو  ّ
صورة اندمج فيها عنرصا الوضـوح واإلهبـام واإلمجـال، فالـصورة يف العلـم 
ًاإلمجايل وإن مل يكن باإلمكان خارجا جتزيئها، لكنها بحسب التحليـل العقـيل 

الظلمـة : الثـاين، وّول االنكـشاف والوضـوحيمكن جتزئتهـا إىل جـزأين، األ
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والذي يطابق متام الفـرد اخلـارجي إنـام هـو متـام هـذه الـصورة ال  .واإلهبام
 .خصوص جانب االنكشاف منهام

ي ّزدواج حتـى نـسمل يف الصور العلميـة هـذا االّونحن وإن كنا ال نتعق
 ن البيـانإذلـك، فـ مفروض هذا املبنى هو ّسم آخر، إال أنا ّاملجموع بالعلم أو بأي

 إنام يكون بمقدار ما يف هذه الصورة من نور وانكـشاف وهـو بمقـدارعىل أي حال 
ًاجلامع، وأما ما فيهام من ظلمة وإهبام فليس بيانا وخمرجا للـيش ً  ة عـن قاعـدءّ

ًفاملقدار املنجز يف هذا املبنى هو اجلامع أيضا ال أكثر. قبح العقاب بال بيان ّ . 
م اإلمجايل ال يقتيض بذاته وجـوب املوافقـة القطعيـة وهبذا يتضح أن العل
 .ّعىل مجيع املباين املتقدمة

 

 وجوب املوافقة القطعيـة، يف ستدعيي  المجايل أن العلم اإلّتقدم فيام بتث
 . حلرمة املخالفة القطعيةّمنجزنه إنظر العقل، نعم 

 مجايل أن العلم اإلإثبات التي حاولت ويف املقام نتعرض لبعض التقريبات
 يستتبع وجوب املوافقة القطعية

  األصفهاينّحققما يستفاد من كلامت امل: ّولالتقريب األ
 : )١(ّوهو مركب من مقدمتني

إن ترك املوافقة القطعيـة بمخالفـة أحـد الطـرفني، يعتـرب  :ّاملقدمة األوىل
 ضمن ذلك الطرف فقـد ًجوداخمالفة احتاملية للجامع، ألن اجلامع إن كان مو

 يف ذلك الطرف فال يكون خمالفة للجـامع، ًعىص، وإن مل يكن اجلامع موجودا
 طرف موجـود، فيكـون تـرك أحـد ّاجلامع يف أيّأن نعرف  ّلكن حيث إننا ال

 .األطراف خمالفة احتاملية للجامع
                                                 

 .٣٣ص ،٢ج:  هناية الدراية)١(
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؛ ًعقـالّإن املخالفة االحتاملية للتكليف املنجز غـري جـائزة  :ّاملقدمة الثانية
ّ ولذا لو علم املكلف باحلكم تفـصيال وشـك-ألهنا مساوقة الحتامل املعصية ً ّ 

يف امتثاله، فال إشكال يف وجوب اإلتيان بـالتكليف حتـى حيـصل لـه القطـع 
ًوحيث إن اجلامع منجز عقال بـالعلم اإلمجـايل، وعليـه فـال جيـوز  -باالمتثال ّ ّ

 .املخالفة االحتاملية للجامع
، باإلتيان بجميـع األطـراف، حتـى ال املوافقة القطعيةوجوب  :والنتيجة

 .ّخمالفة احتاملية للتكليف املنجزحتصل 
ّبمنع املقدمة األوىل القائلة بأن تـرك املوافقـة القطعيـة  عن ذلك واجلواب

ألن ّ فهذه املقدمة باطلـة؛ بمخالفة أحد الطرفني يعترب خمالفة احتاملية للجامع،
 وجتب موافقته القطعية هو اجلـامع فقـط، ألنـه ًالذي له دخل يف العهدة عقال

ّاملقدار املنكشف بالعلم، ومن املعلوم أن اإلتيان بأحد الطرفني يكفي يف حتقـق 
االمتثال القطعي للجامع، وعـىل هـذا ال يكـون تـرك أحـد الطـرفني خمالفـة 

 .ّاحتاملية للجامع الذي تنجز بالعلم
  النائينيّمحققلل: التقريب الثاين

ّ وقـد تقـدم فـيام ،) اهللامـا رمحه( املريزا والسيد اخلوئي إليه لتقريب ذهبوهذا ا
ّ إىل أن املقدار املنجز بالعلم اإلمجايل هو اجلامع ال تذهبّأن مدرسة املريزا  سبق

ّ قاعدة قبح العقاب بال بيـان؛ ألنـه قـد تـم عن موضوعًأكثر، فيكون خارجا 
وهذا اإلتيان بطرف واحد فقط، ّومن الواضح أن اجلامع يتحقق بعليه البيان، 

ز وجوب املوافقة القطعية بنفسه، وإنـام يقتـيض ّينج معناه أن العلم اإلمجايل ال
 .املوافقة االحتاملية فقط

أن العلم اإلمجايل بنفـسه ال إىل لكنه عىل الرغم من ذهاب مدرسة النائيني 
طعيـة ثبت وجـوب املوافقـة القت أن ت حاوليقتيض وجوب املوافقة القطعية،

 : ّيمكن بيانه من خالل املقدمات التاليةبالتقريب التايل، الذي عن طريق آخر، 
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إن العلم اإلمجايل يستدعي حرمـة املخالفـة القطعيـة، كـام  :ّاملقدمة األوىل
ًتقدم آنفا  .ز حرمة املخالفة القطعيةّ من أن العلم اإلمجايل ينجّ

ّدم إمكـان املكلـف أن جيـري ّعىل املقدمة األوىل عـّ يرتتب :ّاملقدمة الثانية
ّاألصول املؤمنة عقـال ورشعـا يف مجيـع األطـراف، ألنـه يـؤد ً ً ي إىل املخالفـة ّ

 .ًالقطعية، وهي ممنوعة عقال
ّعىل ذلك أيضا أن األصول املؤمنـة تتعـارض، فـال ّ يرتتب :ّاملقدمة الثالثة ً

طـرف  طرف من أطراف العلم اإلمجايل، ألن جرياهنـا يف ّيمكن جرياهنا يف أي
 .ّ فتتعـارض األصـول املؤمنـة وتتـساقطح،ّ ترجيح بال مرج،دون طرف آخر

وكذلك ال يمكن جرياهنا يف الكل؛ ألن ذلك يستوجب الرتخيص يف املخالفة 
 .القطعية

ٍن احتامل التكليف يف كل طرف باقإ :النتيجة  عىل حاله، من دون وجـود ّ
ّكـن أن جيـري يف أي ّ ألن املؤمن وهـو أصـل الـرباءة ال يم- ن عنهّأصل يؤم

ًطرف؛ لتعارضها وتساقطها، واليمكن أن جيري يف الطـرفني معـا ألنـه يلـزم 
ّالتكليـف يف كـل ومن الواضح أن احتامل . ًاملخالفة القطعية وهي قبيحة عقال

ًيكون منجزا للتكليف، فتجب عقـال موافقـة ِّطرف إذا مل يوجد ما يؤمن عنه،  ً ّ
 .ّالتكليف املحتمل يف كل طرف

نه ال جمال أص من مجيع ما ذكرناه ّفتلخ>: يف أجود التقريرات  النائينيقال
  فـإذا،ً أصالٍالستفادة التخيري يف جماري األصول يف أطراف العلم اإلمجايل بوجه

  من القول بوجـوبّ فالبدًاّ وال خمريًناّ من األطراف ال معيءمل جير األصل يف يش
جهة العلم طالن جتويز املخالفة القطعية من ب عىل بّه املرتتّ فإن،املوافقة القطعية

 .)١(< من األطرافءّبوجود التكليف الفعيل وعدم وجود املؤمن يف يش
أعنـي وجـوب املوافقـة  - ّوأمـا اجلهـة الثانيـة>: وقال يف فوائد األصول

                                                 
 .٢٤٥ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
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ً، ألنه جيب عقال اخلروج عن عهدة التكليف ً فاألقوى وجوهبا أيضا-القطعية 
هو ال حيصل إال باالجتناب عن مجيـع األطـراف، إذ لـو مل املعلوم باإلمجال، و

ّجيتنب املكلف عن اجلميع وارتكب البعض فال يأمن من مصادفة مـا ارتكبـه 
ّملتعلق التكليف املعلوم يف البني، فيكون قد ارتكب احلرام بـال جمـو ز عقـيل أو ّ

مجـايل ه واضح بعد البناء عىل أن العلم اإلّوذلك كل ؛ العقوبةّرشعي، فيستحق
 .)١(<كالتفصييل يقتيض التنجيز 
ّ صـوب املقدمـة الثالثـة القائلـة بـأن األصـول هّتوجواجلواب عن ذلك ي

 طرف من أطـراف ّيمكن جرياهنا يف أي ّاملؤمنة تتعارض، ومن ثم تتساقط وال
ح، ّ تـرجيح بـال مـرج،العلم اإلمجايل، ألن جرياهنا يف طرف دون طرف آخـر

 .لرتخيص يف املخالفة القطعيةوجرياهنا يف الكل يستوجب ا
ّ، فإن األصول املؤمنـة ّما هو املقصود من تعارض األصول املؤمنة: فنقول ّ

ّإما الرباءة العقلية وإما الرباءة الرشعية؟ ّ 
أي الـرباءة العقليـة تعـارض ّكان املراد بتعارض األصول املؤمنة هو فإن 

 : فريد عليه، قبح العقاب بال بيان
ّه املوىل هو االمتثال بمقـدار اجلـامع، وأمـا كـل ّي يستحق إن املقدار الذ.١ ّ

ّ مل يـتم طـراف مـن األً فتجري فيها الرباءة العقلية؛ ألن كالألطرافواحد من ا
 البيان؛ وعىل هذا األساس فال معنى لوقوع املعارضـة بـني إجـراء الـرباءة هعلي

ً ألننا حينام نعلم إمجاال  لعدم املنافاة بينهام؛؛ّ وبني تنجز اجلامعالطرفنيالعقلية يف 
 فتكون خـصوصية ،بوجوب الظهر أو اجلمعة نجري الرباءة فيام زاد عىل اجلامع

 . األطراف لعدم البيان عىل؛ للرباءة العقلية بال مانعًهذا الطرف أو ذاك جمرى
ي إىل ّالطرفني؛ ألنـه يـؤدمن ّتني يف كل ءري الرباجيّيمكن للمكلف أن  نعم ال

 .ّلوم، وعىل هذا جيب تنجز الوجوب بمقدار إضافته إىل أحد األطرافترك اجلامع املع
                                                 

 .٢٥ص ،٤ج:  فوائد األصول)١(



 ١٧ ...............................................................الوظيفة يف حالة العلم اإلمجايل

ّإن ما تقدم هو تفكيك وتبعيض يف تطبيق الرباءة العقلية، وهـو  :إن قلت
ّغري معقول؛ ألنه إما أن يكون موضوع الرباءة العقلية تاما يف كل طرف، وإمـا  ّ ّّ ً

ّأن ال يكون تاما يف كل األطراف، وعىل هذا اليمكن أن ً  يكون موضوع الرباءة ّ
ّالعقلية تاما يف كل طرف إذا كان النظر إىل عنوان الفرد نفسه، أي بلحاظ كـل  ّ ً ّ
من وجوب اجلمعة والظهر بام هو وجوب للجمعة والظهر، بقطع النظـر عـن 
ّاجلامع، وال يكون تاما يف كـل طـرف إذا لـوحظ إضـافته إىل اجلـامع، إذ إنـه  ّ ً ّ

 .لية، وهو غري معقولتبعيض يف إجراء الرباءة العق
ألن الرباءة العقلية حمذور فيه؛  التبعيض يف الرباءة العقلية ال إن هذا :اجلواب

تابعة لوجود موضوعها وعدم وجوده، ومن الواضح أن موضوع الرباءة العقليـة 
ّمتحقق فيام إذا الحظنا كال من الطرفني يف نفسه، فإن مالحظـة كـل مـن احـتامل  ً ّ

جوب صالة الظهر بام هو وجـوب للجمعـة والظهـر، وجوب صالة اجلمعة وو
ًفسوف يتحقق موضوع الرباءة العقلية، ألن كال مـنهام حمتمـل التكليـف ومل يقـم  ّ

 .ّعليه البيان، فحينئذ جتري الرباءة العقلية يف كل طرف بال إشكال
بمقـدار إضـافتهام ) وجوب صالة اجلمعة والظهر(ّ لوحظ كل طرف وإن

ّضح أن هذا املقدار مـن اإلضـافة يرتتـب عليـه وجـوب إىل اجلامع، فمن الوا
 .البيان عليهّ تم قدإحدى الصالتني، ألن وجوب إحدى الصالتني 

هو يف الرباءة الرشعية؛ ألن مفادها دليل لفظي وّنعم هذا التبعيض ال يتم 
 ال يـساعد  لدليل الـرباءة الـرشعيةظهور العريفالملقدار ظهوره العريف، وتابع 

ّالشك الذي يقرتن بالعلم مـورد ألدلـة أن ؛ ألن العرف ال يرى عىل التبعيض ّ
 .ّاألصول املؤمنة

ً إن األصول العقلية ال يعقل التعارض بينها، كام تقدم بحثه مفصال.٢  يف ّ
إن األصول العملية العقليـة ال يعقـل >: أوائل هذا القسم، حيث قال املصنّف

ّ؛ ألن مقـام إثباهتـا هـو عـني ًاتـاًالتعارض بينها ال ثبوتا كام هو واضح وال إثب
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 .)١(< عقلينيدراكنيإإدراك العقل هلا وال تناقض بني 
ال يف مقـام الثبـوت وال يف  -والنكتة يف عدم تعارض األصـول العقليـة 

 مقـام الثبـوت مـن أحكـام يف هي أن األصول العملية العقلية -مقام اإلثبات
ّعقـل إمـا أن يـدرك حـق دراك العقل، فالإومدركات العقل، وهي قائمة عىل  ّ

 .الطاعة أو ال يدرك
ن العقل يستحيل أن حيكـم بحكمـني متنـافيني يف مـورد إ :بعبارة أخرى

ّواحد، كاحلكم بثبوت حق الطاعة واحلكم بعدم ثبوته، إذ ال يعقـل أن يـشك   ّ
 .يف عامل الثبوت العقل يف أحكامه لكي يقع التعارض والتناقض بينها

فعدم تعارض األصول العقلية يرجـع إىل أن مقـام ّوأما يف مقام اإلثبات، 
ن أحـدمها عـني اآلخـر، ومـن الواضـح أن مقـام أإثباهتا عني مقام ثبوهتـا، و

 .ًالثبوت ال يقع فيه تعارض لألصول العقلية كام تبني آنفا
ّإن كان املراد بتعارض األصول املؤمنة هو تعارض األصـول الـرشعية، و

ّنتكلم بناء عـىل ثبـوت الـرباءة العقليـة، ومـع ، إال أننا ًفهو وإن كان صحيحا
ّ ال يبقى جمال لتنجـز ، وهو قاعدة قبح العقاب بال بيان،البناء عىل هذا املسلك

 .الرباءة العقليةبن عنه، َّالتكليف املحتمل؛ ألنه مؤم
يمكـن   ال، بناء عىل مسلك قاعدة قـبح العقـاب بـال بيـانههبذا يتضح أن

 .مجايلية للعلم اإلختريج وجوب املوافقة القطع
، ألن <قـبح العقـاب بـال بيـان>ومن الواضح أن هذا األمر نشأ مـن قاعـدة 

مقتضاها جواز ارتكاب أحد طريف العلم اإلمجايل، يف حـني أننـا نجـد بالوجـدان 
ًلزوم املوافقة القطعية عندما يعلم إمجاال بحكم من قبل املوىل، ومن هنـا نجـدهم 

 فالبـد <قبح العقـاب>هم، ألنه بناء عىل قاعدة وقعوا يف حرية واضطراب من أمر
بيـنام وجـداهنم مـع مـا >من عدم اقتضاء العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية 

                                                 
 .١٤ص : القسم الثاين، احللقة الثالثة)١(
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ادعوه من تعارض األصول التي عرفت عدم تعارضها أحرجتهم فأجربهتم عـىل 
 وهذا من غرائب وعجائب هذه القاعدة املفروغ .القول بوجوب املوافقة القطعية

ًفكم كان جديرا هبم أن يتنـازلوا عـن هـذه القاعـدة، وال أقـل مـن . طالهناعن ب
ّختصيصها بام يشمل فرض العلم اإلمجايل حيث يسرتحيون حينئـذ مـن كـل هـذه  ٍ
ّاإلشكاالت املحرجة هلم، إذ لو التزموا بمسلك حق الطاعـة للمـوىل، ولـو عـىل 

ًل بيانـا بمقـدار ّ يـشكّمستوى االحتامل، لتحققوا من أن العلم اإلمجايل وإن كـان
ٍاجلامع، لكنه حينئذ يقتيض وجوب املوافقة القطعية، بدون هذا اللـف والـدوران 

ّ حيث إنه عىل مبنانا من منجزيـة االحـتامل يتـضح أن ؛ عليك يف كلامهتمّالذي مر
ً سوءا واستحقاقا للعقاب ممـن خـالف ّمن ترك أحد طريف العلم اإلمجايل هو أشد ً

ّتكليف من دون مؤمن رشعي؛ ألن احـتامل انطبـاق املعلـوم االحتامل البدوي لل
ّباإلمجال الذي هو نوع من الوصـول، هـو أكثـر تنجيـزا مـن منجزيـة الـشكوك  ً

 .)١(<البدوية
هـو إن كـان مرادمهـا ، واحلاصل يف مناقشة تقريب املريزا والسيد اخلوئي

ن الـرباءة ّمن تعارض األصول املؤمنة، هو تعارض الرباءة العقلية، فاجلواب أ
ّالعقلية ال وجه لتعارضها بني األطراف، وإنام جتري بلحاظ كل طرف بلحاظ 
ًاخلصوصية، دون إضافته إىل اجلامع، مضافا إىل أن القول بتعـارض األصـول 

ّاملؤمنة العقلية غري صحيح من أساسه؛ ملا تقدم من أن األصول املؤمنـة  قائمـة ّّ
، فـال يعقـل ّحق الطاعـة أو ال يـدركّدراك العقل، فالعقل إما أن يدرك إعىل 

 .ّالتعارض فيام بينها، كام تقدم
الرباءة الرشعية، فصحيح أن : ّوإن كان املراد من تعارض األصول املؤمنة

الرباءة الرشعية يف األطراف تتعارض وتتـساقط، لكـن بعـد تـساقط الـرباءة 
الـرباءة  هـو - بناء عىل قاعدة قبح العقاب بـال بيـان-الرشعية يكون املرجع 

                                                 
 .٦٢، ص١٢ج: مجايليف العلم اإل آليللفريدة ا )١(
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 .ّالعقلية، التي تنفي احتامل التكليف يف كل طرف
ختـريج وجـوب املوافقـة القطعيـة للعلـم ّويتحصل مما تقدم عدم إمكان 

 .مجايل بناء عىل مسلك قاعدة قبح العقاب بال بياناإل
 

ّال خيفى أنه بناء عىل مسلك حق الطاعة ومنجزية ّ االحتامل البد من القول ّ
ّبوجوب املوافقة القطعية، أما عىل مسلك قاعدة قبح العقاب بال بيان فـذهب 

املوضوعية، حيث قـال والتفصيل بني الشبهات احلكمية  إىل + السيد الشهيد
ن العلم اإلمجايل ال يقتيض وجوب املوافقـة القطعيـة يف الـشبهات احلكميـة، إ

 . الشبهات املوضوعيةويقتيض املوافقة القطعية يف
يقتيض التنجيز أكثـر  إن العلم اإلمجايل يف الشبهات احلكمية ال :بيان ذلك

حــدى إمــن اجلــامع، ومــن الواضــح أنــه يكفــي يف امتثــال اجلــامع اإلتيــان ب
ّحـدى الـصالتني تتحقـق املوافقـة إ وبامتثـال - الظهر أو اجلمعـة-الصالتني

 .القطعية للمقدار املعلوم
ّكـرام العـامل وتـردد بـني زيـد إت املوضوعية كام إذا وجـب ّأما يف الشبها

، ًكـرامهام معـاإزيد أم خالد، فالبد من وجوب أّوخالد، أي شك يف أن العامل 
ومن الواضـح أن قيـود الواجـب داخلـة ألن اإلكرام للواجب ال للوجوب، 

د فإن اكتفينا بإكرام زي يف العهدة، ًيكون التكليف داخالحتت األمر، وعىل هذا 
ّواحلال أننا مل نحرز كونه عاملا، حصل لنـا الـشك  تجـري قاعـدة فيف امتثالـه، ً

 .الذي يقتيض اإلتيان بكال الطرفني، <الشغل اليقيني يقتيض الفراغ اليقيني>
ّتحقـق اجلـامع، ياإلتيان بأحد الفـردين فان بال فرق بني املثالني؛ : إن قيل
َّيتنجز إال ألن احلكم ال ول احلكـم إال بوصـول صـّقـق ويتح  وال، بالوصولّ

 عـامل، ً لو علم أن زيدا:ًع، فمثالوالكربى والصغرى أي العلم باحلكم واملوض
ّ فهنا ال يتنجز حكم وجـوب ،لكن مل يعلم بالكربى وهي وجوب إكرام العامل
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 لكن ال يعلم بالصغرى وهي أن )احلكم (إكرام زيد، وكذلك لو علم بالكربى
 .ّيتنجز وجوب إكرامهً عامل، فهنا أيضا مل ًازيد

تكـون ، إن العلـم اإلمجـايل يف الـشبهات احلكميـة: إذا اتضح ذلك نقول
 عـامل، ً بمقدار اجلامع، كام لـو علمنـا بـأن زيـداةالكربى وهي احلكم، معلوم

، وعلمنـا بوجـوب إكـرام العـامل، فهنـا ال ًعامل أيـضا ًاوعلمنا كذلك أن خالد
، لكـن وصـول ًنـت معلومـة تفـصيالّيتنجز إال اجلامع، ألن الصغرى وإن كا

، واملفروض أن الكـربى مل ًاحلكم ال يكون إال بوصول الكربى والصغرى معا
 .حدمهاأّ بمقدار اجلامع، وعليه فال يتنجز إال اجلامع فقط وهو إكرام ّتصل إال

 بـني ّ مـرددة-وهـي املوضـوع -ن الصغرى إّأما يف الشبهة املوضوعية، ف
لو علمنـا بوجـوب إكـرام العـامل  فيها هو اجلامع، كامواملقدار املعلوم طرفني، 

ّوعلمنا إمجاال بأن العامل إما زيد وإما خالد، فهنا ال يتنجز إال ًّ ّ حـدمها؛ أ إكـرام ّ
 وإن كانت معلومة بالتفصيل، لكـن وصـول احلكـم ال) احلكم(ألن الكربى 

مع، ، واملفروض عدم وصول الصغرى إال بمقدار اجلاًيكون إال بوصوهلام معا
أي أننا النعلم من هو العامل باخلصوص أزيد أم عمرو؟ ففي هذه احلالة نجـد 

ًمعـا؛ ) زيد وخالد(ّأن الذمة اشتغلت بإكرام العامل، وعليه فالبد من إكرامهام  
 .ألجل إحراز الفراغ اليقيني

إىل القـول  للعـدول ّاملحقـق النـائينيعـت د هذه الشبهة هي التـي ّولعل
ء العلم اإلمجايل لوجوب املوافقـة القطعيـة يف الـشبهات ، أي اقتضاالتفصيلب

 . املوضوعية، وعدم اقتضائه لوجوب املوافقة القطعية يف الشبهات احلكمية
 الضابطة الدقيقة لوجوب املوافقة القطعية

الضابطة الدقيقة للتفصيل يف وجوب املوافقة القطعية يف العلـم اإلمجـايل 
 وإنام الضابطة الـصحيحة هـي أن عية،ليس هو كون الشبهة حكمية أم موضو
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ًالواجب إذا قيد بقيد وتردد بني شيئني، فتجب املوافقة القطعية حتصيال للفراغ  ّ ّ
ّبقيـد مـردد بـني ًالواجـب مقيـدا ّأمـا إذا مل يكـن اليقيني بحصول االمتثـال، 

الفردين، فال جيب اإلتيان بكال الفردين، سواء كان ذلك يف الشبهات احلكمية 
 .عض أقسام الشبهات املوضوعيةأم يف ب

ّوهذا هو الضابط الصحيح يف تنجز الطرفني، فال يدور التنجز عىل عنوان  ّ
: الشبهة املوضوعية، وهذا ما أشار إليه املصنّف يف العبارة يف املتن حيـث قـال

 فيها مصداق قيد من القيـود  ترددي من شبهة موضوعية و    جمالذا نشأ العلم اإل   إ>
  .<..جب بين فردينالمأخوذة في الوا

ذهـب  مـاوال  ّفليس امليزان يف التنجز هو الشبهة املوضوعية أو احلكميـة
، ًمن اقتضاء العلم اإلمجايل لتنجيز املوافقة القطعية مطلقـا ّإليه املحقق العراقي

 .ًعدم االقتضاء مطلقا من ّذهبت إليه مدرسة املحقق النائيني وال ما
ّىل مسلك حق الطاعـة البـد مـن وجـوب ّوهبذا يتضح مما تقدم أنه بناء ع ّ

ّاملوافقة القطعية، أما عىل مسلك قاعدة قبح العقاب بال بيان، فالـصحيح هـو 
 .التفصيل بني بعض املوارد

ّهذا متام الكالم يف األمر األول وهو البحـث يف منجزيـة العلـم اإلمجـايل  ّ
 .ّبقطع النظر عن األصول الرشعية املؤمنة

 

ّحيث إن كل شبهة من أطراف العلم، مؤمن عنها>: + قوله • ّ ّ>. 
 . ذاهتا وبغض النظر عن وجود العلم اإلمجايلّكل شبهة بحد

ومهـا . <وينحرص البحث عىل هذا املسلك يف األمرين األخـريين>:  قوله•
ّحدود منجزية العلم االحتاميل ومدى إخراجه ألطرافه عـن موضـوع قاعـدة 

 .قبح العقاب بال بيان
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 .ّألن اجلامع معلوم فيتنجز؛ <ّعىل األول فواضحّأما >: قوله •
 بـأن العلـم نيالقـائل، أي <ّويظهر مـن بعـض هـؤالء املحققـني>:  قوله•

 .اإلمجايل ينجز وجوب املوافقة القطعية باملبارشة
املراد من اهلوية هنا . <ة عىل حتقيق هوية العلم اإلمجايلّاملسألة مبني>:  قوله•
ّملعنى األعم، أما حينام يقال ماهية فرياد هبا املاهية باملعنى األخص  املاهية بايه

 . اليشءّأي حد
كون العلم صـفة ذات . <ّاألول فألن العلم صفة ذات إضافةّأما >:  قوله•

إضافة هو إشارة إىل قول مشهور احلكامء والفالسفة من أن العلـم لـيس مـن 
، ولكـن دخلـت اإلضـافة يف مقولة اإلضافة وإنام من مقولة الكيف النفـساين

وجوده ال يف ماهيته، بخالف نظرية الفخر الرازي الذي يرى أن العلم داخـل 
 .)١(يف مقولة اإلضافة، أي أخذت اإلضافة يف ماهيته

ّألن كل ما له وجود فالبد أن يكون متعي. <يف أفق ثبوته>:  قوله•  بامهيـة ًانّ
نت ماهيته يف اخلـارج، وإن ّتعي ًن كان وجوده خارجياإنة يف عامل وجوده، فّمعي

ّ تعينت ماهيته يف الذهن، واملراد يف املقام هـو االنكـشاف يف ًكان وجوده ذهنيا
 .أفق الذهن

ألن اجلامع عنوان انتزاعي ؛ <ه يف اخلارجّإن اجلامع ال يوجد بحد>:  قوله•
ّوهو عنوان ال يوجد بحده يف اخلارج، ألنه مبهم وموطنـه الـذهن، وعليـه ال 

 .ّ يف اخلارج إال ضمن حد شخيصيوجد
سـواء . <ّجريـان األصـول املؤمنـة إمكـان ب عىل ذلك عدمّيرتت>:  قوله•

 .كانت عقلية أم رشعية

                                                 
 .٤٥٠، ص١ج: املباحث املرشقية )١(
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ّأصل منجزية العلم اإلمجايل بقطع النظر عن األصول الـرشعية املؤمنـة  • ّ
 .ّجه عىل مسلك قاعدة قبح العقاب بال بيان، دون مسلك حق الطاعةّيت

ّ ال شك يف تنجيز العلم اإلمجايل بمقدار اجلامع عـىل مجيـع مبـاين العلـم •
 . شكال فيه إهذا مما الوّاإلمجايل، ألنه معلوم وقد تم البيان عليه، 

ً وقع اخلالف يف تنجيز العلم لوجوب املوافقة القطعيـة عقـال إىل ثالثـة •
 : مذاهب
العلم اإلمجـايل لوجـوب  إىل عدم اقتضاء +ذهب املريزا النائيني  :لّاألو

 .املوافقة القطعية
 ذهب البعض إىل اقتضاء العلم اإلمجايل املوافقة القطعيـة، وهـؤالء :الثاين

 : اختلفوا فيام بينهم إىل قسمني
ّ اقتضاء العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية بنحو العلية التامة.أ ّ. 

وب املوافقة القطعيـة ن مسألة تنجيز العلم اإلمجايل لوجوّ ربط املحقق.ب
 .علم باجلامع أم بالواقع هّأنًعقال، بحقيقة العلم اإلمجايل، و

 :  يف حقيقة العلم اإلمجايلٍ توجد ثالثة مبان:الثالث
 .ّ تعلق العلم اإلمجايل باجلامع:ّاملبنى األول

ي العلـم باجلـامع، بأنـه لـو ّ عىل عـدم تعـد+ ّ املحقق األصفهاينّاستدل
ّيد عىل العلم باجلـامع، فهـو إمـا أن ال يتعلـق بـيشء، أو رض وجود علم يزُف ّ

ّيتعلق بالفرد بحده الشخيص املعني، وإما يتعلق بحده الشخـيص املـردد وإمـا  ّ ّّ ّ ّّ ّ
ّيتعلق باجلامع، أما األول ّ  ذات ةوصـاف احلقيقيـفباطل؛ ألن العلـم مـن األ: ّ

  .ّاإلضافة، فال يعقل أن يتحقق علم وانكشاف بال معلوم
يعلم هبذا الطرف بعينه، وبذاك  ألن العامل باإلمجال الفالثاين؛ بطالن  اّمأو

 .الطرف بعينه
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ّلعدم معقولية تعلق العلم بالفرد املرددف الثالث؛  بطالنّوأما ّ. 
ّوببطالن االحتامالت الثالثة يتعـني االحـتامل الرابـع وهـو تعلـق العلـم  ّ

 .باجلامع بينهام
ّايل بالفرد املردد، كام ذهب إىل ذلك صاحب ّتعلق العلم اإلمج :املبنى الثاين

 .الكفاية
ّذهـب إليـه املحقـق   وهو مـا،ّالعلم اإلمجايل يتعلق بالواقع :املبنى الثالث

يف   له بأن الصورة اإلمجالية تنطبق عىل متـام مـاّلَ ويمكن أن يستد.+العراقي 
نطبق عىل جزئه ي ال أنه ، واملبهم عىل املبني،لّاخلارج انطباق املجمل عىل املفص

 .ّانطباق الكيل عىل الفرد
 :  ضوء املباين كام ييليف خترجيات وجوب املوافقة القطعية •

 .ّ ألن املقدار املنجز هو اجلامعً عدم االقتضاء مطلقا:ّالقول األول
؛ ألن العلـم اإلمجـايل يـرسي إىل الواقـع ًاالقتـضاء مطلقـا: القول الثـاين

 .مجايل بتامم أطرافه عن موضوع الرباءة العقليةاملعلوم، ومن ثم خيرج العلم اإل
أي أن العلم اإلمجايل ال يقتيض وجوب املوافقـة ، التفصيل :القول الثالث

 القطعية يف الشبهات احلكمية، ويقتيض املوافقة القطعية يف الشبهات املوضـوعية،
يقتـيض التنجيـز أكثـر مـن  ببيان أن العلم اإلمجـايل يف الـشبهات احلكميـة ال

 .جلامع، ومن الواضح أنه يكفي يف امتثال اجلامع اإلتيان بأحد األطرافا
ّأما يف الشبهات املوضوعية كام إذا وجـب إكـرام العـامل وتـردد بـني زيـد  ّ

، ًمهام معـااكـرإالعامل أم خالد، فالبد من وجـوب ًزيدا ّوخالد، أي شك يف أن 
كـون التكليـف ًألن اإلكرام هنا يكون قيدا للواجب ال للوجوب، ومن ثـم ي

الـشغل اليقينـي يقتـيض (ّك  يف امتثاله، فتجري قاعدة َشُ يف العهدة، ويًداخال
 .، مما يقتيض اإلتيان بكال الطرفني)الفراغ اليقيني

الضابطة الدقيقة للتفصيل يف وجوب املوافقة القطعية يف العلـم اجلـاميل  •
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 كـون يقة هـ موضوعية، وإنام الضابطة الدقيوليس هو كون الشبهة حكمية أ
ًمتعلق احلكم مقيدا بقيد ال يعلم حصوله يف هذا الفرد أو ذاك، فهنا نضطر إىل  ّ
ً للقطع بحصوله، أما إذا مل يكن متعلق احلكم مقيدا ًاجلمع بني الفردين حتصيال ّ ّ

ّبقيد مردد بني الفردين، فال جيب اإلتيان بكال الفـردين، سـواء كـان ذلـك يف 
 .أقسام الشبهات املوضوعيةالشبهات احلكمية أم يف بعض 

يقتيض وجوب املوافقة القطعيـة عـىل مجيـع  العلم اإلمجايل ال: التحقيق •
  .املباين

ّأما عىل املبنى األول وهو تعلق العلم باجلامع ّ  . فواضح،ّ
ّوأما عىل املبنى الثاين، وهو تعلق العلم بالفرد املردد، فهو ال يقتيض لـزوم  ّ ّ

ّنه وإن كان املفروض أن املقدار املتعلق به العلم أزيد امتثال أزيد من اجلامع، فإ ّ
ّالتنجز مما تعلق به العلم هو اجلامع فقط من اجلامع، لكن املقدار الذي يقبل ّ . 

ّأما املبنى الثالث القائل بتعلق العلم اإلمجايل بالواقع، فكـذلك ال يقتـيض  ّ
مجـايل بـالواقع، هـو ّوجوب املوافقة القطعية؛ ألن مراد القائل بتعلق العلم اإل

ً وهو صورة مبهمة يمكـن جتزئتهـا عقـال بالتحليـل إىل ذاتّتعلقه باملعلوم بال
جزأين، أحدمها منكـشف وواضـح ومـيضء، وهـو اجلـامع، واآلخـر مـبهم 
ومظلم وهو الفرد، ومن الواضح أن الرباءة العقلية وهي قاعدة قبح العقـاب 

 وهـو ّنكشاف والبيـان التـامبال بيان، يرتفع موضوعها بمقدار الوضوح واال
 .ّن بخصوصيتهام فلم يتم عليهام البياناّاجلامع، أما الفرد

 :  عىل أن العلم اإلمجايل يستتبع وجوب املوافقة القطعية بتقريبنيّلِدُاست •
ب من ّوهو مرك. ّ ما يستفاد من كلامت املحقق األصفهاين:ّالتقريب األول

 :ّمقدمتني
ملوافقة القطعيـة بمخالفـة أحـد الطـرفني، يعتـرب إن ترك ا: ّاملقدمة األوىل

 . خمالفة احتاملية للجامع
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ًإن املخالفة االحتاملية للتكليف املنجز غـري جـائزة عقـال: ّاملقدمة الثانية ؛ ّ
 .ألهنا مساوقة الحتامل املعصية، فينتج وجوب املوافقة القطعية

ن تـرك املوافقـة ّ، بمنع املقدمة األوىل ألّمناقشة تقريب املحقق األصفهاين
القطعية بمخالفة أحد الطرفني ال تعترب خمالفـة احتامليـة للجـامع، ألن الـذي 

 .ًدخل يف العهدة عقال هو اجلامع فقط
ّللمحقق النـائيني، ويمكـن بيانـه مـن خـالل املقـدمات  :التقريب الثاين ّ

 : التالية
 .ةإن العلم اإلمجايل يستدعي حرمة املخالفة القطعي :ّاملقدمة األوىل
ّعىل املقدمة األوىل عـدم إمكـان جريـان األصـول ّ يرتتب :ّاملقدمة الثانية

ًاملؤمنة عقال ورشعا يف مجيع األطراف، ألنه يؤدي إىل املخالفة القطعية ً ّ. 
ّعىل ذلك أيضا أن األصول املؤمنـة تتعـارض، فـال ّيرتتب : ّاملقدمة الثالثة ً

ايل، ألنـه تـرجيح بـال  طـرف مـن أطـراف العلـم اإلمجـّيمكن جرياهنا يف أي
ّمرجح، وكذلك ال يمكن جرياهنا يف الكل ألن ذلك يستوجب الرتخـيص يف 

ّاحتامل التكليف يف كل طرف من دون وجود أصـل : فينتج. املخالفة القطعية
ًيؤمن عنه، فيكون منجزا للتكليف ّ. 
 ّ تتجه املناقشة صوب املقدمة الثالثة القائلة:ّمناقشة تقريب املحقق النائيني

ما هـو املقـصود مـن : ّبأن األصول املؤمنة تتعارض، ومن ثم تتساقط، فنقول
الرباءة العقلية وقبح العقـاب بـال ه ن كان املراد بإ ف؟ّتعارض األصول املؤمنة

 : يرد عليه، بيان
ّه املوىل هو االمتثال بمقدار اجلامع فقط، وأمـا ّ إن املقدار الذي يستحق.١

 .ري فيهام الرباءة العقليةّكل واحدة من اخلصوصيتني فتج
ي إىل ترك ّتني يف الطرفني؛ ألنه يؤدءّيمكن للمكلف أن جيري الربا نعم ال

ّاجلامع املعلوم، وعـىل هـذا جيـب تنجـز الوجـوب بمقـدار إضـافته إىل أحـد 
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حمذور فيه؛ بخالفـه يف الـرباءة   وهذا التبعيض يف الرباءة العقلية ال،األطراف
تابعة ملقدار ظهـوره العـريف، وظهـوره أهنا  لفظي والرشعية؛ ألن مفادها دليل

 .العريف ال يساعد عىل التبعيض
 . إن األصول العقلية ال يعقل التعارض بينها.٢
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ّلية الرشعية املؤمنةم جريان األصول الع:اجلهة األوىل •

ü يف مقام الثبوتريان اجليف إمكان: ّاملبحث األول  
ü يان يف مقام اإلثباتيف إمكان اجلر: املبحث الثاين 

 جريان األصول العملية املثبتة للتكليف: اجلهة الثانية •
ü البحث يف األصول العملية غري املحرزة: ّالقسم األول 
ü البحث يف األصول العملية املحرزة : القسم الثاين 
ü ّاملؤمنـة يف مجيـع ريـان األصـول ج املشهور عىل عدم ّأدلة

 ًاألطراف ثبوتا
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ّبعد أن فرغنـا مـن األمـر األول وهـو أن العلـم اإلمجـايل يقتـيض حرمـة 
املخالفة القطعية عىل مجيع املباين، رشعنا يف األمر الثـاين وهـو إمكـان جريـان 

األصول الرشعية يمكن أن جتـري هل ي األصول يف مجيع األطراف وعدمه، أ
 ؟ي إىل املخالفة القطعيةّيف مجيع أطراف العلم اإلمجايل بنحو يؤد

ّخيفى أن األصول الرشعية تارة تكون مؤمنة عـن التكليـف مـن قبيـل  ال
أصالة الرباءة، وأخرى تكون مثبتة للتكليف كاالستصحاب املثبت له، وعـىل 

 : هذا األساس يقع الكالم يف جهتني
 .ّية الرشعية املؤمنة عن التكليفل يف جريان األصول العم:اجلهة األوىل
 .يف جريان األصول العملية املثبتة للتكليف :اجلهة الثانية

 

 .البحث فيها تارة يكون يف مقام الثبوت، وأخرى يف مقام اإلثبات والداللةو
 يف مقام الثبوتّؤمنة جريان األصول الرشعية املن إمكا. ١

 :ً هو قبيح عقالطرافالرتخيص يف مجيع األ :رأي املشهور يف املقام
ّتقدم الكالم يف مباحث القطع أن املشهور من املحققني األصوليني ذهبوا  ّ
ّإىل استحالة جريان األصول الرشعية املؤمنة يف مجيع األطراف؛ ألنه يؤدي إىل 

ًص يف املخالفة القطعية، واملخالفة القطعية معصية حمرمة وقبيحة عقال، الرتخي
 .وعىل هذا يستحيل ورود الرتخيص فيها من قبل املوىل

إن املخالفـة العمليـة ممـا ال يمكـن أن تناهلـا يـد >: + ّقال املحقق النائيني
 ؛ذن يف املعـصيةذن والرتخيص؛ ألهنا عبـارة عـن املعـصية، وال يعقـل اإلاإل
 تقالل العقل بقبح املعصية كاستقالله بحسن الطاعة وليست من املجعوالتالس
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 .)١(<الرشعية
يف البحث عن إمكان جعل احلكم الظـاهري يف متـام >: اخلوئيوقال السيد 

أن ) أحدمها: (ًاألطراف، بحسب مقام الثبوت وما يتصور مانعا عن ذلك أمران
خيص يف املعـصية وخمالفـة جعل احلكم الظاهري يف متام األطراف مستلزم للرت

ًوهو قبيح عقال من غري فرق بـني أن يكـون . التكليف الواصل صغرى وكربى
... مارة أو باألصل التنـزييل أو باألصـل غـري التنـزييلًاحلكم الظاهري ثابتا باأل

 .)٢(<مناقضة احلكم الظاهري الناظر إىل الواقع مع العلم الوجداين) ثانيهام(
 يف مجيــع ّؤمنــة املصــولاســتحالة جريــان األ إىل املــشهور ذهــب: نذإ
 هو ترخيص طراف، وذلك ألن الرتخيص يف مجيع األمجايل العلم اإلأطراف

 .)٣(يف املعصية وهي قبيحة عقال
 ًال حمذور فيه عقال  طرافالرتخيص يف مجيع األ

ّتقدم حتقيق السيد الشهيد يف املقام وتبني أن ما ذهب إليه املشهورغري تام ّّ ؛ ّ
ّتقدم من أن مردملا   حكم العقل بقبح املعصية ووجـوب االمتثـال إىل حكمـه ّ

ّ الطاعة للموىل، وقد تقدم أيضا أن حق الطاعة للموىل معلـّبحق ّ ً ق عـىل عـدم ّ
ّاجلـاد مـن  الرتخـيص ورد من املوىل يف املخالفـة، فـإذا ّورود الرتخيص اجلاد

 . ًالقطعية قبيحة عقالتكون املخالفة فال ارتفع موضوع احلكم العقيل، املوىل 
 أن البحث ينبغي أن )٤( يف مباحث القطع ذكر املصنّفوعىل هذا األساس

 مـن قبـل املـوىل عـىل نحـو ّهل يعقل ورود الرتخيص اجلـاد:  عىل أنهّينصب
                                                 

 .١٧ص ،٤ج:  فوائد األصول)١(
 .٣٤٦ص ،٢ج :صولمصباح األ )٢(
ة ّؤمنـ املصـولاأل لبيان املحذور الثبويت يف عدم جريان توجد ثالثة وجوه لثالث مدارس )٣(

 .ّ عىل النصيقطراف، نتعرض هلا يف التعليع األيف مج
 .٤٠ص:  انظر القسم األول من احللقة الثالثة)٤(
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 يتالءم مع ثبوت األحكام الواقعية؟ 
، ولكـن إذا ًن كـان معلومـاإّوكان اجلواب أن ذلك معقول؛ ألن اجلامع و

 أن املالكات االقتضائية لإلباحة كانت ذات أمهية كبرية حتى لو كانت افرتضنا
ذا كانت إتؤدي إىل الرتخيص يف املخالفة القطعية للتكليف املعلوم باإلمجال، ف

مالكات اإلباحة االقتضائية أهم من الوقوع يف املخالفة القطعية، عند ذلك ال 
 ًلقطعية، ويكـون ترخيـصاحمذور يف أن يصدر من املوىل ترخيص يف املخالفة ا

ً ملا تقـدم مـن أن الرتخـيص الظـاهري لـيس حكـام ؛ بروحه وجوهرهًرياظاه ّ
ًحقيقيا ناشئا ّ من مبادئ يف متعلقه، وإنام هو خطاب طريقي ألجل احلفاظ عىل ً

 بني ٍاملالكات االقتضائية لإلباحة الواقعية، وعىل هذا األساس ال حيصل تناف
لتكليـف املعلـوم باإلمجـال؛ ألن الرتخـيص هذا الرتخيص الظـاهري وبـني ا
ة به يف مقابل مبادئ األحكام الواقعيـة ليكـون ّالظاهري ليس له مبادئ خاص

 .  للتكليف املعلوم باإلمجالًمنافيا
 إلثباتيف مقام اّؤمنة جريان األصول الرشعية امل. ٢

يف مقام اإلثبات والداللة، هل ورد الرتخيص يف املخالفة القطعية للعلـم 
 ّاإلمجايل؟ وهل يمكن إثبات ذلك بإطالق أدلة األصول؟

ًكـام تقـدم يف مباحـث القطـع أيـضا -اجلواب  د وّ هـو النفـي؛ ألن ور- ّ
الرتخيص يف املخالفة القطعية للعلم اإلمجـايل يعنـي افـرتاض أمهيـة الغـرض 
ًالرتخييص من الغرض اإللزامي حتى يف حالة العلم باإللزام ووصوله إمجـاال  ّ

ً ثبوتـا، إال أنـه ً معقوالًاته له عىل األقل، وهذا األمر وإن كان افرتاضاأو مساو
أن الغـرض الرتخيـيص يرون ال العقالء ّ ألن عىل خالف االرتكاز العقالئي؛

، وهـذا االرتكـاز بنفـسه ًتـزامحهام معـاّالغرض اإللزامي يف حالة ّمرجح عىل 
ّول الـرشعية املؤمنـة، ّصلة عىل تقييـد إطـالق أدلـة األصـّية متّيكون قرينة لب

 .وبذلك نثبت حرمة املخالفة القطعية
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يوجـد حمـذور ثبـويت يف جريـان   الوهبذا يتضح أنه عىل مسلك املـصنّف
 .ّاألصول املؤمنة يف مجيع أطراف العلم اإلمجايل، لكن يوجد حمذور إثبايت

 

 هة تارة يكون يف األصول العملية غري املحرزة كأصالة االحتيـاطالبحث يف هذه اجل
 .ًوأخرى يف األصول العملية املحرزة كاالستصحاب املثبت للنجاسة مثال

 البحث يف األصول العملية غري املحرزة: ّولالقسم األ
 - كأصالة االحتيـاط-ال إشكال يف جريان األصول العملية غري املحرزة 

م اإلمجايل؛ لعدم وجود مانع ثبويت أو إثبايت، كام لو علمنـا يف مجيع أطراف العل
 تني لكوهنا من املحارم، ففي هـذه احلالـة الأحدى املرإًإمجاال بحلية النظر إىل 

ً مانع من جريان أصالة االحتياط يف الطرفني، ألن ترك الطرفني معـا ّيوجد أي
 حمـذور ّود أيّيعني ترك احلالل مقدمة لرتك احلرام، ومن الواضح عـدم وجـ

ثبويت أو إثبايت يف ذلك، ومـن هنـا يتـضح عـدم التنـايف بـني العلـم اإلمجـايل 
 .واألصول العملية غري املحرزة كأصالة االحتياط

 البحث يف األصول العملية املحرزة : القسم الثاين
 النـاظرة إىل الواقـع أي من األصـول حمرزةلو كانت األصول العملية ّأما 

  :حالتانكاالستصحاب، فهنا 
أن يلزم من جريان االستـصحاب خمالفـة عمليـة، كـام لـو  :احلالة األوىل

، ففـي هـذه ً النجاسة عىل أحـدمها إمجـاالّعلمنا بطهارة إنائني ثم علمنا بطرو
ه يـؤدي إىل ّ، ألنـًيمكن إجراء استصحاب الطهـارة يف اإلنـائني معـا احلالة ال

 وعىل هـذا يـسقط االستـصحابان املخالفة العملية القطعية املعلومة باإلمجال،
 لعني السبب الذي ذكر يف عدم جريان الـرباءة يف أطـراف العلـم ؛ّعن احلجية
ّ ألن  وهو وجود املحذور اإلثبايت، وأنه خالف االرتكـاز العقالئـي؛،اإلمجايل
ّالغرض اإللزامي يف حالـة ّأن الغرض الرتخييص مرجح عىل يرون ال العقالء 
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ية متصلة عىل تقييـد إطـالق ّرتكاز بنفسه يكون قرينة لب، وهذا االًتزامحهام معا
 .الرتخيصيةّأدلة األصول العملية املحرزة 

 من قبيل ؛أن ال يلزم من جريان االستصحاب خمالفة عملية :احلالة الثانية 
ًما لو علمنا إمجاال أن هذه األواين الثالث مـثال املعلومـة نجاسـتها سـابقا ً ، ال ً

 .ّاحد، فيجري استصحاب النجاسة يف كل واحد منهايوجد فيها إال نجس و
ن جريان االستصحاب يف أطراف العلم اإلمجـايل وإن مل إ :قد يقالولكن 

ي إىل العلم بمخالفة االستـصحابني ّ إىل املخالفة العملية، إال أن ذلك يؤدّيؤد
ًللحكم الواقعي، وهو العلم إمجاال بطهارة بعضها، كام ذهب إىل ذلك الـشيخ 

ذهـب إىل امتنـاع  إال أن الشيخ األعظـم،  + ّوتبعه املحقق النائيني +ظم األع
ّذلك ألجل وجود حمذور إثبايت، أما املحقق النائيني فقد ذهب إىل ذلك ألجل  ّ

 . لعدم متامية املحذور اإلثبايت؛وجود املحذور الثبويت
 وفيام ييل بيان كال املحذورين ومناقشتهام، وسوف نبدأ باملحذور اإلثبـايت

  .املحذور الثبويتإىل  +ليتضح سبب عدول املريزا النائيني
 ذكره الشيخ األنصاري وهو ما: ثبايتاملحذور اإل

يف بـاب االستـصحاب يف روايـات هذا املحذور ذكره الشيخ األنصاري 
 مـن أن )٢(، وأشار إليه يف مبحث الـرباءة يف روايـات الـرباءة)١(االستصحاب

 سـواء التفـصييل أو -مفاده عنـد حـصول العلـم ل بام ينايف ّدليل األصل مذي
 .والذيل فيتساقط االستصحابان  التعارض بني الصدرّتحقق وحينئذ ي-اإلمجايل

ال تـنقض >يف روايـة زرارة  ّإن مقتىض إطـالق الـشك يف قولـه :بيان ذلك
ّ يشمل كل طرف من أطراف العلم اإلمجايل يف حد نفسه، لتاممية <ا ق  با شك ّ
تىض هذه الفقرة هو حرمة النقض ووجوب البقاء عىل طبق احلالة أركانه، فمق

                                                 
 .٤٢٩:  فرائد األصول)١(
 .٢٤١ص:  املصدر السابق)٢(
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 .ّالسابقة يف كل من الطرفني
 هو وجوب الـنقض <ول ن تنقضه بيق  آخر> ×ومقتىض الذيل يف قوله

حـدمها، أبالنسبة إىل أحد الطرفني املعلوم باإلمجال، للعلـم اإلمجـايل بطهـارة 
ستصحاب وحرمة الـنقض يف ومن الواضح انه ال يمكن اجلمع بني جريان اال

 .ّكل منهام وبني وجوب النقض يف أحدمها
  ومقتـىض الـذيلّكليةهو املوجبة ال ن مقتىض إطالق الصدرإ :بعبارة أخرى

حـدمها، ومـن الواضـح أن املوجبـة أهو السالبة اجلزئية، أي عدم اجلريـان يف 
ّالكلية نقيض السالبة اجلزئية، وبذلك يتحق الـذيل يف و ق التهافت بني الـصدرّ

 .ي إىل إمجال دليل االستصحاب يف هذه املواردّمورد العلم اإلمجايل، مما يؤد
 :ن ذلكاجلواب عو

والــذيل يف بعــض روايــات  نـه لــو وجــد التعــارض بــني الــصدرإ ً:أوال
ّاالستصحاب، فغاية ما يتحقق هو سقوط النص   املشتمل عىل الذيل عن االعتبارّ

وص االستـصحاب األخـرى اخلاليـة للتعارض، لكن يمكن الرجوع إىل نص
 .عن الذيل الشاملة بإطالقها ألطراف العلم اإلمجايل

 هو -ولكن تنقضه بيقني آخر:  وهو- إن الظاهر من اليقني يف الذيل : ًثانيا
ّتعلقه بعني اليقني األول أي اليقني املنقوض، وهو غري متحقق يف مقامنـا؛ ألن  ّ ّ

ّاألول هـو العلـم اإلمجـايل بطهـارة أحـد عي أنه ناقض لليقني ُّاليقني الذي اد
يرسي إىل اليقـني الـسابق املوجـود يف  األطراف وهو العلم باجلامع فقط، وال
 اليقـني يف ّ الختالف مصب؛ للصدرًاألطراف، وعليه فال يكون الذيل ناقضا

 . اليقني يف األطرافّاملعلوم باإلمجال عن مصب
 هـو األعـم مـن <ضه بيقني آخـرولكن انق>ن املراد من قوله إنعم إذا قلنا 

 .ًالتفصييل واإلمجايل، لكان هذا اإلشكال واردا
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 املريزا النائيني إليه وهو الذي ذهب: املحذور الثبويت
 عىل كـالم الـشيخ وردتإلشكاالت التي ّعند مالحظة املحقق النائيني ل

 إن عدم اجلريان مستند إىل املانع الثبـويت، والتـصل النوبـة>: قال ،األنصاري
 .)١(<معه إىل املانع اإلثبايت

 االستـصحاب  أن األصل التنزييل الذي هو: يف مقام الربهنة عىل ذلكأىوقد ر
ّيعني إلغاء الشارع للشك والتعب ّن املكلف حمرز للواقع، ومن الواضـح أن أد بّ

ّد بإحراز احلالة السابقة يف كـل مـن الطـرفني يتنـاىف مـع العلـم اإلمجـايل ّالتعب
 . أحدمها، فال جيتمعانبانتقاضها يف

ّأما بالنسبة إىل األصول التنزيلية فاحلكم الظاهري يف >: قال املريزا النائيني
ّكل واحد من األطراف مع قطع النظر عن الباقي وإن كان ال مانع عنه ومرتبة 

 إال أنه ال يمكن إجراء األصـل يف متـام ،احلكم الظاهري بالقياس إليه حمفوظة
ّاألصل التنزييل مرجعه إىل إلغاء الشارع للشك وتعبـ رضورة أن ؛األطراف ده ّ

 فمع العلم اإلمجـايل بـاخلالف كيـف يمكـن .بالبناء العميل عىل إحراز الواقع
  .<ّإلغاء الشك واجلمع يف التعبد بني متام أطرافه مع مناقضته له كام هو ظاهر

 ل أن املحذور يف جريان األصول يف متـام أطـراف العلـمّفتحص>: ثم قال
لزوم التناقض مـن جرياهنـا، كـام يف ) األول(أحد أمرين عىل سبيل منع اخللو 
لـزوم الرتخـيص يف املعـصية كـام يف ) الثاين (.ًموارد األصول التنزيلية مطلقا

 وحيث إن هذين املحـذورين عقليـان .ًموارد األصول النافية للتكليف مطلقا
 إىل مـانع ثبـويت ًستندافعدم جريان األصول يف أطراف العلم اإلمجايل يكون م

 .)٢(<مع قطع النظر عن مقام اإلثبات
                                                 

 .٢٤٢ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
 .٢٤٢ص ،٢ج:  أجود التقريرات)٢(
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 بأن املنافاة بني العلم اإلمجايل الذي يفيـد الرتخـيص نوقش املحذور الثبويتو
 :لزامات الظاهرية احلاصلة نتيجة استصحاب كال الطرفنيالواقعي وبني اإل

لـوم  أي أن الرتخيص الـواقعي املع،ّ بمالك التضاد بني الطرفنيإن كانت
 وهـو ،لـزاميني ظـاهرينيإباإلمجال اليمكـن أن جيتمـع مـع جعـل حكمـني 

 .ّاستصحاب نجاسة الطرفني، ألجل التضاد بني األحكام الواقعية والظاهرية
ّ ما تقدم يف بحث اجلمع بني احلكم الظـاهري والـواقعي، مـن أن فجوابه

ة  مـن األحكـام الواقعيـّاألحكام الظاهرية خطابـات لـضامن مـا هـو األهـم
ومبادئها، وليس هلا مبادئ يف مقابلها، وأن وظيفتها التنجيز والتعذير بلحـاظ 

 ً موضـوعايس هلـااألحكام الواقعية املـشكوكة وأهنـا طريقيـة ال حقيقيـة ولـ
 . لعدم استقالهلا بمبادئ يف نفسها؛ للدخول يف العهدةًمستقال

واقعي وبـني املنافاة بني العلم اإلمجايل الذي يفيد الرتخيص ال( وإن كانت
 بمالك إطـالق )لزامات الظاهرية احلاصلة نتيجة استصحاب كال الطرفنياإل

ّالعنان، أي أن الرتخيص يقتيض إطالق العنان، أما االستـصحاب اجلـاري يف 
 .يقتيض إطالق العنان، فيقع التنايف ما بني مقتضياهتام يف مقام االمتثال الطرفني ال

؛ ألن ًيقتيض إطالق العنـان فعـال  الًأن الرتخيص املعلوم إمجاال :فجوابه
 من الطرفني، وعليه فال ينايف االستـصحاب ّ مورده يف أيّاملفروض عدم تعني

 .يف مقام العمل واالمتثال
  ؛ًمـانع مـن جريـان االستـصحاب يف املقـام ال إثباتـا وهبذا يتـضح أن ال

 .ذكره املريزا عىل ما؛ ً وال ثبوتا،يذكره الشيخ األنصار عىل ما
ّتقدم أن األصول املنجزة واملثبتة للتكليـف ل من مجيع ماّتحصوي  جتـري ،ّ

ن األصول إ: ًحتى مع العلم إمجاال بمخالفة بعضها للواقع، وهذا معنى قوهلم
العملية جتري يف أطراف العلم اإلمجايل إذا مل يلزم من جرياهنـا خمالفـة عمليـة 

 .قطعية لتكليف معلوم باإلمجال
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 املحذور الثبويت مرتبط باالستحالة العقلية .<بلحاظ مقام الثبوت>: + لهقو •
 ؟ ًأي هل الرتخيص يف كال الطرفني مستحيل عقال للزومه الرتخيص باملعصية

 ً ثبوتاطراف يف مجيع األّؤمنة املصولريان األج املشهور عىل عدم ّأدلة
 يف ّؤمنـة املصـوليمكن تلخيص كلامت املشهور املثبتة لعـدم جريـان األ

 : بام ييلمجايل العلم اإلأطرافمجيع 
 :-صـفهاينّبه املحقق اإلّ عىل ما قر-ه حاصل و لصاحب الكفايةّالوجه األول

 : عىل قسمنيمجالأن التكليف املعلوم باإل
الفعلية من مجيع اجلهات، بأن يكون ّتام التكليف أن يكون  :ّالقسم األول
ف ّكلـسـواء علـم بـه امل الزجـر الفعـيل،أو   للبعـثّتامة الّعلةًواجدا ملا هو ال

ال يمنع عن فعليـة التكليـف إال اجلهـل بـه، وهـو يرتفـع  فً.إمجاال أو ًتفصيال
 ،اجلهلالذي هو  العذر  العلم به، فإن العلم يكشف عن الواقع ويرتفعّمجردب

ٍوال فرق حينئذ بني العلم اإلمجـايل والتفـصييل، .  العقوبة عىل خمالفتهّفيستحق
 .الفرق يف انكشاف الواقع وارتفاع العذرلعدم 
ًعلـم بـه إمجـاال،  إذا  فـيامًام العقل بإتيان مجيع األطراف احتياطَحكنعم  
 .ًعلم به تفصيال إذا م بإتيان املأمور به فيامَوحك

 بعمومـه عـىل الرتخـيص ونفـي ّرض أن مـا دلُلو فـ: عىل هذا األساس
مــن ّالبــد  ف،إلمجــايل يــشمل أطــراف العلــم ا- كحــديث الرفــع-التكليــف 

ّوذلك للزوم التناقض والتضاد بني جعـل الرتخـيص  ؛ختصيصها بام نحن فيه
الظاهري يف متام األطراف وبني الواقـع املعلـوم باإلمجـال، واليعقـل احلكـم 
واإلرادة الفعلية املطلقة يف أحد الطرفني مع الرتخيص الفعيل يف كال الطرفني، 

 . التناقض املستحيلألن هذا من 
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الفعلية من مجيع اجلهـات، بـأن ال ّتام التكليف  نوأن ال يك: القسم الثاين
 إليـه وصـل اخلطـاب إذا ًا إلرادة املوىلّتعلق احلكم ميكون الغرض الداعي إىل

. ه العلم التفصييل باحلكمّتنجزٍوحينئذ يعترب يف . ًتفصيال ولو من باب االتفاق
املعلوم به ن ان بمرتبة من الفعلية إال أ احلكم املعلوم بالعلم اإلمجايل وإن كّوأما

 . ًا وال يستحق العقوبة عىل خمالفتهّتنجزًا إلرادة املوىل، فال يكون مّتعلقليس م
ّوهبذا يتضح أن كال من العلم التفصييل واإلمجايل يقتيض التنجز والفعلية  ً

ّالتامة؛ غاية األمر أن العلم اإلمجايل يوجب التنجز والفعلية التامـة ب ّمجـرد أن ّّ
ّيكون فعليا من سائر اجلهات، أما العلم اإلمجايل فهو يوجـب التنجـز إذا كـان  ّ ً

ّاحلكم فعليا من سائر اجلهات وإحراز كونه من القسم األول ً. 
ن الغـرض الباعـث عـىل إ>: ّوهذا مـا ذكـره املحقـق االصـفهاين بقولـه

ً فعليـا منجـزاجعلـه إىل  يبعث املـوىلّالتكليف ربام يكون بحد يـصاله ولـو إب ًّ
،  نحو كانّه بأيّتنجز دفع موانع هبجعل احتياط الزم أو بنصب طريق موافق

وربـام ال يكـون . ألنـه نقـض للغـرض، ومثله يستحيل الرتخيص يف خالفـه
 مـن ّكلـفامل إىل وصـل إذا التكليف بحيث إىل بل يدعوهّاحلد الغرض بذلك 
 إىل يـصالهإال من حيـث  ، من حيث نفسهٌّ عليه فهو فعيلّتنجزباب االتفاق لل

، هّتنجـزوال ينافيه إبداء املانع عـن ، هّتنجز فال جيب حينئذ دفع موانع ،ّكلفامل
ولـيس الرتخـيص ، سـواءّ حـد  إبقاء املانع وإبداء املانع يف نظر العقل عىلّنإف

 . ه لو وصل من باب االتفاقّتنجزه ال ينايف ّتنجز باب ّسدّ ألن  للغرضًنقضا
حيث إنـه مقـرون ّول أن األ:  والعلم التفصييلمجايللم اإلوالفرق بني الع

صة يف أطرافه يستكـشف عـن ّ املرخّدلة يف األثباتباجلهل فمع متامية مقام اإل
وحيث إن الثاين غري مقرون ، أن سنخ الغرض غري مناف للرتخيص يف خالفه

  الّفال كاشف عن أن سـنخ الغـرض بحـد، صةّ املرخّدلةه األّباجلهل فال تعم
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 .)١(<بقول مطلقً فعليا فال حمالة يكون احلكم، ينايف الرتخيص
 من أن الرتخيص يف متـام األطـراف  النائينيّحقق ما ذكره امل:الوجه الثاين

هو تـرخيص يف معـصية التكليـف الواصـل، والرتخـيص يف املعـصية قبـيح 
 .اليصدر من املوىل، كام أرشنا إليه يف ثنايا البحث

أن العلـم اإلمجـايل : ، وحاصله االصفهاينّحققه املذكر  ما:الوجه الثالث
ّمنجز للتكليف مطلقا، وعلة تامة النكشاف احلكم الواقعي متام االنكـشاف،  ّ ً ّ
ّفيكون احلكم الواقعي يف موارد العلم اإلمجايل تام الفعلية؛ وذلك ألن حقيقـة 

داعي احلكم احلقيقي الفعيل الذي عليه مدار اإلطاعة والعصيان هو اإلنشاء بـ
وال يمكن اتصاف اإلنشاء هبذه األوصاف . البعث والتحريك وجعل الداعي

ّإال بعد وصوله إىل العبد، وهو يتحقـق بـالعلم اإلمجـايل كـام يتحقـق بـالعلم  ّ
التفصييل، فإن العلم اإلمجايل ال يفارق التفصييل يف حقيقة انكشاف أمر املـوىل 

  ك حرمـة املـوىل والظلـم عليـهوهنيه، وملا كان املالك يف استحقاق العقاب هت
 وهو منطبق عـىل املخالفـة -ّ باخلروج عن رسم الرقية ومقتضيات العبودية-

ًللحكم املعلوم ولو مل يعلم طرف املعلوم تفصيال، كان العلم اإلمجـايل منجـزا  ّ ً
ّللتكليف وعلة تامة له ّ)٢(. 

أن العلـم  إىل +، حيـث ذهـب  العراقـيّحقـقمـاذكره امل: الوجه الرابع
ًإلمجايل علة تامة النكشاف احلكم الواقعي ومنجز له مطلقـاا ّ ّ واسـتدل عليـه . ّ

ّبأن الوجدان يقيض بمناقضة العلم اإلمجايل جلريان األصول يف أطرافـه وقـبح 
ّالرتخيص يف خمالفته، وهو أمر مرتكز يكشف عن علية العلم اإلمجايل إلثبات 

  .)٣(االشتغال بالتكليف وتنجيزه
                                                 

 .٥٧٥ص ،٢ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية )١(
 .٥٧٨ص ،٢ج : الدرايةانظر هناية )٢(
 .٤٦ص، ٣ج :فكارانظر هناية األ )٣(
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  يف كالم اآلخوندية التنايفإشكال
ٍقد يقال بوجود تناف يف كالم اآلخوند بني ما قاله يف املقام وبني مـا أفـاده 

 :يف مباحث القطع
 إن اآلخوند ذهب يف مبحث االشتغال يف األصول العملية :توضيح ذلك

ّإىل أن العلم اإلمجايل علة تامة لوجوب املوافقة القطعية، حيث قال يف دوران >: ّ
 ولو كانـا فعـل - ًال خيفى أن التكليف املعلوم بينهام مطلقا :ايننيبتبني املمر األ

 ّعلة ملا هو الًبأن يكون واجدا، من مجيع اجلهاتً فعليا  إن كان-أمر وترك آخر 
 ّرتدد والـمجـالمـن اإل] عليـه [ مـع مـا هـو ، الزجـر الفعـيل أو  للبعثّتامةال

 .)١(< خمالفتهة العقوبة عىلّه وصحّتنجزفال حميص عن ، واالحتامل
وهذا يتنايف مع ما ذهب إليـه يف مباحـث القطـع مـن أن العلـم اإلمجـايل 
ّمقتض لوجوب املوافقة القطعية وليس علة تامة، وهذا ما أشـار إليـه بقولـه ّ ٍ :

 ّتنجزفيوجب ّتامة،  الّعليةال يف ال،  االقتضاءّجمرد كالتفصييل يف مجايلالعلم اإل>
 .)٢(<ً مانع عقاللو مل يمنع عنهًأيضا التكليف 

 بعدم التنايف يف كالمـه يف املـوردين؛ +وقد أجاب السيد حممد الروحاين 
ّألن ما أفاده يف مباحث القطع من أن العلم اإلمجايل مقتض ولـيس علـة تامـة  ّ
لوجوب املوافقة القطعية، بمعنى أن العلم اإلمجايل يكشف عـن الواقـع لـو مل 

 .يمنع عنه مانع
ّحث االشتغال من علية العلم اإلمجايل للتنجز فمعناهّأما ما أفاده يف مب أن : ّ

ّالعلم اإلمجايل يكون علة تامة للتنجز إذا كان تام الفعلية ّّ ّ. 
 جمهـول ]العلم اإلمجايل [ّحيث إن كل طرف منه>: وهذا ما أشار إليه بقوله

                                                 
 .٣٥٨ص :صولكفاية األ )١(
 .٢٧٢ص :السابق املصدر )٢(
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ًاحلكم، فللحكم الظاهري جمال فيه، فإذا جرى األصل كـان كاشـفا عـن عـدم 
ّلواقع التامة، فال يكون منجزا، ألنه إنـام يكـون منجـزا إذا تعلـق بحكـم فعلية ا ً ًّ ّّ ّ
 للتنجيـز ال ٍ العلم اإلمجايل مقـتضّنإ:  أن يقولّومن هنا صح. ّ تام الفعليةّفعيل

ّه لقصور فيه، بل بمعنى أن أدلة الرتخيص حيث هلا جمـال معـه، وهـي ّنأبمعنى 
َّلوم التامة، فال يكون منجـزا إالتستلزم الكشف عن عدم فعلية الواقع املع ً ّ  إذا مل ّ

ر فيه لو مل يمنع مانع من ّه مؤثّنأ للتنجيز بمعنى ٍفهو مقتض. يكن هناك ترخيص
 ٍه مقـتضّنـأ عن قبول التنجيز، ال - أي الواقع -فعلية الواقع، فيوجب قصوره 

 .ّالتامةّلو مل يمنع مانع منه، كام هو املعنى املألوف لالقتضاء يف قبال العلية 
للتنجيـز مـع ً موجبـا هذا ال يتناىف مع ما ذكره هنا من كونـه أن وال خيفى

ًكليةفق معه ّبل هو مت، الفعليةّتام ه باحلكم الفعيل الّتعلق ه ّنإ:  أن نقولّفيصح، ّ
 للتنجيـز بـاملعنى الـذي ٍ مقـتضمجـايلالعلـم اإل أن - يف كال املقـامني -يرى 
 للتنجيـز ّتامـة ّعلـة مجـايلالعلـم اإل أن امنيكام أنـه يـرى يف كـال املقـ. عرفته

 .)١(<الفعليةّتام  ّ بحكم فعيلّ إذا تعلقكالتفصييل
ّأي األصـل املنجـز كاستـصحاب  <وقصور يف دليل األصـل>: +  قوله•

ّ ال إطالق يف دليل األصـل املنجـز :ًالنجاسة يف مجيع األطراف، بأن يقال مثال
 .طرافعي يف بعض األحلالة العلم اإلمجايل بالرتخيص الواق

ن هـذا الـدليل إنـام إأي  <واجلواب أن هذا إنام يوجـب اإلمجـال>:  قوله•
 .<وإنام انقضه بيقني آخر> يوجب اإلشكال يف الروايات املشتملة عىل قوله

 

 طـرافّ ذهب املشهور إىل استحالة جريان األصول الرشعية املؤمنة يف مجيع األ•
 .ًخيص يف املخالفة القطعية، وهي حمرمة وقبيحة عقالألنه يؤدي إىل الرت

                                                 
 .٤٧ص ،٥ج: صولمنتقى األ )١(
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ّفريى أن املانع إثبايت ال ثبـويت؛ ألن ورود الرتخـيص يف  ّأما السيد الشهيد
ة الغــرض الرتخيــيص مــن الغــرض ّيــّاملخالفــة القطعيــة يعنــي افــرتاض أمه

رتكـاز ً ثبوتا، إال أنه عىل خالف االً معقوالًوهذا األمر وإن كان افرتاضا ،ّاإللزامي
 .العقالئي

ــرزة  • ــري املح ــة غ ــول العملي ــان األص ــكال يف جري ــالة  -ال إش كأص
 . لعدم وجود مانع ثبويت أو إثبايت؛طراف العلم اإلمجايلأ يف مجيع -حتياطاال

 : نا األصول العملية املحرزة كاالستصحاب، فيها حالت•
ذه أن يلزم من جريان االستصحاب خمالفة عملية، ففـي هـ: احلالة األوىل

، ألنـه يـؤدي إىل ًيمكن إجراء استصحاب الطهارة يف اإلنـاءين معـا احلالة ال
 .املخالفة العملية القطعية املعلومة باإلمجال

 فـال ،أن ال يلزم مـن جريـان االستـصحاب خمالفـة عمليـة :احلالة الثانية
 .ّإشكال يف جريان االستصحاب يف كل طرف

 ّحاب يف الطرفني وإن مل يؤد جريان االستصإىل عدم ذهب الشيخ األنصاري
ال >إىل املخالفة العملية؛ لوجود حمذور إثبايت، وهو أن دليل االستـصحاب وهـو 

 <ولكن تنقـضه بيقـني آخـر> × بام ينايف مفاده بقوله ٌلّمذي <تنقض اليقني بالشك
 الذيل فيتساقط االستصحابان و رّوحينئذ يتحقق التعارض بني الصد

 املشتمل عىل الذيل ّاإلشكال هو سقوط النصيف  غاية ما ً:الّأو: واجلواب
عن االعتبـار للتعـارض، لكـن يمكـن الرجـوع إىل نـصوص االستـصحاب 

 .األخرى اخلالية عن الذيل الشاملة بإطالقها أطراف العلم اإلمجايل
ّإن الظاهر من اليقني يف الذيل تعلقه بعني اليقـني األول أي اليقـني  :ً ثانيا ّ

 .ّحقق يف مقامنااملنقوض، وهو غري مت
حـذور ملإىل عدم جريان االستـصحاب يف الطـرفني  ذهب املريزا النائيني

ثبويت، وهو أنه بجريان األصول يف متام أطراف العلم يلـزم أحـد أمـرين عـىل 
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لزوم التناقض من جرياهنا، كـام يف مـوارد األصـول ) األول(سبيل منع اخللو 
 املعـصية كـام يف مـوارد األصـول لزوم الرتخيص يف) الثاين (.ًالتنزيلية مطلقا

 .ًالنافية للتكليف مطلقا
 إن املنافاة بني العلم اإلمجايل الـذي يفيـد الرتخـيص الـواقعي :واجلواب

لزامات الظاهرية احلاصلة نتيجة استصحاب كال الطرفني، إن كانـت وبني اإل
ّبمالك التضاد بني الطرفني فجوابه تقدم يف بحث اجلمع بني احلكم الظـاهري ّ 

والواقعي، من أن األحكـام الظاهريـة خطابـات لـضامن مـا هـو األهـم مـن 
 .األحكام الواقعية ومبادئها

 ًوإن كانت املنافاة بمالك إطالق العنان، فإن الرتخيص املعلـوم إمجـاال ال
ّ؛ ألن املفـروض عـدم تعـني مـورده يف أيًيقتـيض إطـالق العنـان فعـال   مـنّ

  . يف مقام العمل واالمتثالالطرفني، وعليه فال ينايف االستصحاب



 
 
 
 
 

 

 

 

ً 

 األقوال يف وجوب املوافقة القطعية •
ü العلم اإلمجايل ال يقتيض وجوب املوافقة القطعية بنفسه 

ü قطعية باالقتضاءالعلم اإلمجايل يقتيض وجوب املوافقة ال 

ü ةّ التامّعلةالعلم اإلمجايل يقتيض املوافقة القطعية بنحو ال 
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 ٥١ ..................................................................   يفة يف حالة العلم اإلمجايلالوظ

 

 

ّاألمر الثالث وهو البحث عـن جريـان األصـول الـرشعية املؤمنـة يف ّأما 
 .ّ وإثبايتٍّيف مقامني ثبويتفيه يقع الكالم ف، ايلمجطراف العلم اإلأبعض 

ً 

ّ عىل ما اخرتناه يف األمر الثاين املتقدم من عدم وجود مانع ثبـويت مـن ً بناء
 للبحث عن مانعيـة الجريان األصل الرتخييص يف متام األطراف، فال يبقى جم

اإلمجايل عن الرتخيص يف بعض األطراف، ألنـه إذا كـان الرتخـيص يف العلم 
 .، فالرتخيص يف بعض األطراف يكون أوىلًمتام األطراف جائزا

 عىل مسلك من يـرى أن العلـم اإلمجـايل الهكذا ال نجد معنى للبحث و
 ّرخـصةيقتيض بنفسه املوافقة القطعية، وإنام يقتضيها ألجل تعارض األصول امل

 .كام ذهب إىل ذلك املريزا النائيني، اف وتساقطهايف األطر
ّوذلك ألن تعارض األصول املؤمنة وتساقطها ألجل أن جرياهنا يف مجيـع 

ّ يستلزم املخالفـة القطعيـة للعلـم اإلمجـايل؛ أمـا  جريـان األصـول األطراف
 الرتخيصية يف بعض األطراف فال يلزم حمذور املخالفة القطعية للعلم اإلمجـايل،

 .)١(و واضحكام ه
 جه البحث يف إمكان جريان األصول الرتخيصية يف بعض األطـرافّ يتنعم

 عىل املسلك القائل بأن العلم اإلمجـايل يقتـيض وجـوب املوافقـة القطعيـة ًبناء
 :بنفسه وبذاته، وعىل هذا األساس يقع البحث يف

 اقتضاء العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية بنفسه هـل هـو عـىل ّأن •
                                                 

 .٣٤٨ص ،٢ج: صولمصباح األ: انظر )١(
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الرتخـيص الـرشعي ولـو يف بعـض  إمكـان ، بمعنـى عـدمّتامة الّعليةنحو ال
ىل عـ>: كام يشري إىل ذلك بقولـه، +ّاألطراف، كام ذهب إليه املحقق العراقي 

 العلم اإلمجايل للموافقة القطعية كام هو التحقيق ال جمال جلرياهنـا ّعليةالقول ب
  .)١(<ولو يف بعض األطراف حتى مع فرض اخللو عن املعارض

عدم إمكان الرتخيص الرشعي ولو يف بعـض األطـراف يقتـيض  ّنأأم  •
 عىل عدم ورود ترخيص رشعي ًاّوجوب املوافقة القطعية بنحو االقتضاء معلق

 .ّ كام سيتضحباخلالف، كام ذهب إىل ذلك املريزا النائيني يف فوائد األصول
ّطعية عقال، فيرتتب ّفإن قلنا أن العلم اإلمجايل دال عىل وجوب املوافقة الق ً

ّعىل ذلك استحالة جريـان األصـول املؤمنـة حتـى يف بعـض األطـراف، ألن 
 .الرتخيص يف بعض األطراف يتناىف مع حكم العقل بوجوب املوافقة القطعية

 أي أن العلم اإلمجايل يقتيض وجـوب املوافقـة القطعيـة -وإن قلنا بالثاين
ّ املـؤمن يف بعـض األطـراف، ّ فيرتتب عىل ذلك إمكان جريان األصـل-ًعقال

ًوذلك ألن جريان األصل املؤمن يف بعض األطـراف ال يكـون منافيـا حلكـم  ّ
العقل بوجوب املوافقة القطعية، ألن حكم العقل بوجـوب املوافقـة القطعيـة 
ّإنام يكون عىل نحو االقتـضاء ال عـىل نحـو العليـة، بمعنـى أن حكـم العقـل 

عدم ورود الرتخيص، فإذا ورد الرتخيص ّبوجوب املوافقة القطعية معلق عىل 
 .ارتفع حكم العقل برفع موضوعه

 

 اإلمجـايل وجوب املوافقة القطعيـة للعلـمّوعىل كل حال، فإن األقوال يف 
 :، وهي كام ييلثالثة

                                                 
 .٣٠٥ص ،٣ج: فكارهناية األ )١(
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 يقتيض وجوب املوافقة القطعية بنفسه لعلم اإلمجايل الا. ١
: ، حيـث قـالالنائيني يف أجـود التقريـراتاملريزا ه ذهب إليالقول  ذاوه

 لوجوب املوافقـة ّتامة ّعلةمنه يظهر فساد القول بكون نفس العلم اإلمجايل و>
 لـه بـل ّعلةبه عليه بنفسه فكيف يعقل كونه ّالقطعية فإنك قد عرفت عدم ترت

 .)١(<ًليس فيه اقتضاء لثبوته أيضا
جعـل احلكـم  إمكـان ام الثـاين يفاملقـ>: حيث قال ّوتبعه املحقق اخلوئي

ذلـك يف نفـسه،  إمكان واملعروف بينهم. الظاهري يف بعض األطراف وعدمه
 ّعلـةن العلم اإلمجايل ليس إولذا قالوا . نه ال مانع منه بحسب مقام الثبوتأو

  .)٢(< لوجوب املوافقة القطعيةّتامة
  بنفسه وإنـاميقتيض وجوب املوافقة القطعية أن العلم اإلمجايل ال: حاصلهو
وبتعـارض .  الـرشعية والعقليـةيها بسبب تعارض األصول الرتخيصيةيقتض

ّاألصول املؤمنة وتساقطها يف األطراف، يبقى االحتامل يف كل من الطرفني بال  ّ
ّمؤمن رشعي، وال عقيل، فيتنجز التكليف املعلوم باإلمجال ّ. 

 باالقتضاء العلم اإلمجايل يقتيض وجوب املوافقة القطعية بنفسه. ٢
املريزا يف فوائد األصول، وحاصـله أن العلـم اإلمجـايل  إليه وهو ما ذهب

 ّعلةيقتيض وجوب املوافقة القطعية بنفسه، لكن بنحو االقتضاء وليس عىل نحو ال
، وال يكـون ذلـك طـراف يف بعض األّؤمن املاألصل وعليه يمكن جريان .ّتامةال

 عـىل عـدم ّمعلـقعية، ألن حكم العقـل  حلكم العقل بوجوب املوافقة القطًمنافيا
 . ورد الرتخيص ارتفع حكم العقل، برفع موضوعهذاإفورود الرتخيص، 
  فـاألقوى: أعني وجوب املوافقة القطعية،ّوأما  اجلهة الثانية>: وبتعبري املريزا

                                                 
 .٢٤٥ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
 .٣٥٢، ص٣ج: دراسات يف علم األصول: ؛ انظر٣٤٨ص ،٢ج: صولمصباح األ )٢(
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اخلروج عن عهدة التكليف املعلـوم باإلمجـال، ًعقال ، ألنه جيب ًوجوهبا أيضا
 عـن ّكلفباالجتناب عن مجيع األطراف، إذ لو مل جيتنب املوهو ال حيصل إال 

ّاجلميع وارتكب البعض فال يأمن من مصادفة ما ارتكبه ملتعلق التكليـف املعلـوم 
 . العقوبةّفيستحقرشعي،  أو ز عقيلّيف البني، فيكون قد ارتكب احلرام بال جمو

.  يقتـيض التنجيـزّوذلك كله واضح بعد البناء عىل أن العلم اإلمجايل كالتفصييل
 .)١(<ذن يف ارتكاب البعض واالكتفاء عن الواقع برتك اآلخرنعم للشارع اإل

ّإال أن  يقتيض وجوب   العلم اإلمجايل اليرى أناملريزا يف أجود التقريرات ّ
 .ّاملوفقة القطعية بنفسه، وإنام يقتضيها نتيجة تعارض األصول املرخصة

هو أن العلم اإلمجايل يقتـيض وجـوب ّأما ما ذهب إليه يف فوائد األصول ف
 هـذا االقتـضاء لكـناملوافقة القطعية بنفسه، وليس بسبب تعارض األصول، 

 .ّمعلق عىل عدم ورود الرتخيص من الشارع
مان الكتب، ز التقريرين باعتبار اختالف ني أن االختالف بصنّفوذكر امل

، )رمحهـا اهللا  ( وئي كتب يف الدورة السابقة عـىل دورة الـسيد اخلـ فتقرير الكاظمي
 . هو القول بعدم االقتضاءً عليه رأي النائيني أخرياّفكأن اليشء الذي استقر

 ّتامة الّعلةالبنحو بنفسه و العلم اإلمجايل يقتيض املوافقة القطعية .٣
ّ عـىل عليـة العلـم لهيمكن تقريب اسـتدالو . العراقيّحققوهو خمتار امل 

 : بام ييلاملوافقة القطعية اإلمجايل لوجوب 
،  معلومـهّتنجـز لّعلةعلم ّ كل  به؛ ألنّتعلق ما ّينجز إن العلم اإلمجايل .١

 ً.وال يمكن الرتخيص يف خمالفته، ألنه من الرتخيص يف املعصية وهو قبيح عقال
 واجلـامع أوأنـه  ،العلـمّيف متعلـق  إن اخلالف يف العلم اإلمجـايل هـو .٢
  هو اجلامع، ومـنّتنجز باجلامع، فالذي ي العلم اإلمجايلّتعلقن كان إ ف؟الواقع

                                                 
 .٢٥ص ،٤ج:  فوائد األصول)١(
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 ّتعلقوإن كان العلم ي . باإلتيان بأحد الطرفنيّتحقق اجلامع يّتنجزالواضح أن 
 . بالواقع، فحينئذ، ال جيوز الرتخيص يف بعض األطراف

،  العراقي يرى أن املعلوم بالعلم اإلمجايل هـو الواقـعّحقق أن املّتقدموقد 
 ّ لتنجيز معلومه كام يف املقدمـةّعلة ألن العلم -هو الواقع ّأن يكون املنجز ّالبد ف

ّوحيث إن الواقع ال حيرز حتققه إال باإلتيـان بجميـع أطـراف العلـم  -األوىل ّ
ّاإلمجايل، فهذا يعني علية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعيـة، وال جيـوز 

 .الرتخيص يف بعض األطراف
 العلـم ّعليـةهـو ًأيضا ق فيها يلثانية فالتحقاجلهة اّأما و>: وبتعبري العراقي

الرتخـيص عـىل يء اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية عىل وجه يمنع عـن جمـ
 مناه يف اجلهـة األوىلّممـا قـده وجهـ ويظهـر، اخلالف ولو يف بعض األطـراف

ته ّ العلم اإلمجايل بالتكليف لالشتغال به وسببيّعليةن من لوازم إ :ث نقوليح
 ّكلـف عنـه العنـوان اإلمجـايل عـىل املي مـا حيكـّتنجز التنجيزي بحلكم العقل

ض لالمتثال ّ بوجوب التعرًوصريورته يف عهدته، إنام هو حكم العقل تنجيزيا
 عليه مـن التكليـف ّتنجزولزوم حتصيل اجلزم بالفراغ واخلروج عن عهدة ما 

وقة احـتامل  املعلوم باإلمجال ومساّترددومقتىض ذلك بعد . بأداء ما يف العهدة
 يف مـورده املـستتبع ّنجـزطرف الحـتامل وجـود التكليـف املّ كل انطباقه عىل

ّ االجتنـاب عـن كـل مـا الحتامل العقوبة عىل ارتكابه، هو حكم العقل بلزوم
ّز القناعة بالشك يف الفراغ احيتمل انطباق املعلوم عليه من األطراف وعدم جو

ّدفة ما ارتكبه ملـا هـو احلـرام املنجـز مصامن من األواملوافقة االحتاملية، لعدم 
عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الـرضر املحتمـل، والزمـه إبـاء العقـل 

 الرتخيص الرشعي ولو يف بعض األطراف من جهة كونه مـن يءًأيضا عن جم
الرتخيص يف حمتمل املعصية الذي هو من احلكيم يف االستحالة كالرتخيص يف 

ّلتفكيـك يف عليـة العلـم اإلمجـايل بـني املخالفـة بطالن ا) والزمه (.مقطوعها
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 .)١(<القطعية واملوافقة القطعية
ّوهبذا يتضح أن العلم اإلمجايل علة لوجوب املوافقـة القطعيـة، وهـذا مـا  ّ

ّيسمى بمسلك العلية يف العلم اإلمجايل ّ. 
  النائيني عىل العراقيّحققعرتاض املا

ًأورد املحقق النائيني نقضا  ّشدأأن العلم التفصييل  :، حاصله عىل العراقيّ
 بخالف التفصييل ّ ألن العلم اإلمجايل ليس فيه انكشاف تام؛من العلم اإلمجايل

 مع أننا نرى إمكان الرتخيص يف العلم التفصييل، كام يف قاعديت الفراغ والتجاوز،
ّفلو دخل وقت صالة الظهر حيصل للمكلف علـم تفـصييل بوجـوب صـالة 

ّوبعد أن فرغ منها شك يف صحة ّ فإذا صىل الظهر، ال ، ففي هذه احلالـة صالتهّ
ّشك أنه يبني عىل الصح وهذا يعني أن العلم التفصييل ليس لقاعدة الفراغ،  ؛ةّ

ّعلة تامة لوجوب املوافقة القطعية ّ. 
 املوافقة القطعية، بة لوجوّكان العلم اإلمجايل علإذا : ّإذا تبني ذلك نقول

التفصييل، وهو خلـف، ألن العلم  من ًشد تأثرياأايل يلزم أن يكون العلم اإلمج
 .ًاّ تامًالواقع مل ينكشف باإلمجايل انكشافا

 يف  كـام- يلتفـصيإذا جاز الرتخيص يف املخالفة يف موارد العلم ال: بعبارة أخرى
 فجواز الرتخيص يف املخالفة يف العلم اإلمجـايل -ّصحة الصالة لقاعدة الفراغ

 .ّني أن العلم اإلمجايل ليس علة لوجوب املوافقة القطعيةبطريق أوىل، وهذا يع
ال ينحـرص طريـق اخلـروج عـن >: ّىل هذا أشار املحقق النائيني بقولـهإو

 رضورة أن التكليـف ؛عهـدة التكليـف املعلـوم باإلمجـال بـالقطع الوجـداين
املعلوم باإلمجال ال يزيد عىل التكليـف املعلـوم بالتفـصيل، وهـو ال ينحـرص 

ّتثاله بالقطع الوجداين، بل يكفـي التعبـد الـرشعي، كمـوارد قاعـدة طريق ام
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ن كـان إ فـ،الفراغ والتجاوز وغري ذلك من األصول املجعولة يف وادي الفراغ
ّهذا حال العلم التفـصييل فـالعلم اإلمجـايل أوىل منـه يف ذلـك، ألن الواقـع مل 

راف ينكشف فيه متام االنكشاف، فيجوز للـشارع الرتخـيص يف بعـض األطـ
 ّ كـام إذا اضـطرًواالكتفاء عن الواقع برتك اآلخر، سواء كان الرتخيص واقعيا

 كام إذا كان يف بعض األطـراف أصـل ًإىل ارتكاب بعض األطراف، أو ظاهريا
 .)١(< للتكليف غري معارض بمثلهٍناف

 جواب العراقي عىل املريزا
عميل الـذي إن النقض الذي أورده املريزا النائيني هو خلط بني األصل ال

جيري يف مرحلة االمتثال وبني األصل العميل الذي جيري يف مرحلة التكليف، 
يف مرحلـة االمتثـال، ّهـي إحـراز تعبـدي وذلك ألن قاعدة الفراغ والتجاوز 

ّفحينام يشك  املكلف يف امتثال الصالة، يمكنه أن جيـري قاعـدة الفـراغ   إذا –ّ
ّشك بصحة الصالة بعد الفراغ منها فراغ هو القطـع  جريان قاعدة ال ومعنى-ّ

ومن الواضـح أن  ،ًداّ، أي إحراز للموافقة القطعية تعبًداّبحصول االمتثال تعب
 املوافقـة يعنـيّة تامة لوجوب املوافقـة القطعيـة، ّالقول بأن العلم اإلمجايل عل

ًالقطعية األعم من القطع الوجداين والقطع التعبـدي، كـام لـو علمنـا إمجـاال  ّ ّ
ّاجلمعة وورد دليل تعبدي عىل أن ذلك الواجب هو الظهر، أو هر بوجوب الظ

فهنا نلتزم بجواز االقتصار عىل الظهر، ألنه إن مل يكن هو الواقـع فقـد جعـل 
ً عنه تعبدا وحصلت املوافقة القطعيةًبدال ّ . 

ترك املوافقة القطعيـة، لكـي يقـال أهنـا   يفًفقاعدة الفراغ ليست ترخيصا
ً، وإنام هي موافقة قطعية تعبدا اإلمجايل لوجوهباّمنافية لعلية العلم ّ. 

ّأما األصل اجلاري يف التكليف كأصالة الرباءة، فهي تعنـي الرتخـيص يف 
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يـة العلـم ّخمالفة بعض األطراف، واالكتفاء باملوافقة االحتاملية، وهو ينايف عل
 . اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية

 يف ترك املوافقة القطعية، وإنـام ًصا ترخيتواحلاصل أن قاعدة الفراغ ليس
ًهي إحراز للموافقة القطعية تعبدا ّ، وال تنايف عليـة العلـم اإلمجـايل لوجـوب ّ

ّاملوافقة القطعية، بخالف أصالة الرباءة فإهنا تنايف علية العلم اإلمجايل لوجوب 
 .املوافقة القطعية

از املناقـضة يف ن منـشأ ارتكـإ>: ّوهذا ما أشار إليه املحقق العراقي بقولـه
 فـال َّالإ و،تنجيزية حكم العقل باالشـتغال َّ إالالرتخيص يف املخالفة ال يكون

وحينئذ فإذا فرضنا تنجيزية حكمـه باالشـتغال ،  املناقضة املزبورةّتوهمجمال ل
فال حمالة نفس هـذا املعنـى يقتـيض لـزوم حتـصيل اجلـزم بـالفراغ عـام ثبـت 

 .تيان مجيع املحتمالتإب َّ إال وال يكون ذلك،االشتغال به
ً خر بدالللشارع الرتخيص يف ترك بعض األطراف بجعل بعضها اآل ،نعم
 ولكنه غري مرتبط بمقام الرتخيص ،ةّ عن املأمور به يف مقام تفريغ الذمًظاهريا

ولذلك جيرى هذا املعنى يف مـوارد ثبـوت التكليـف ، يف ترك املوافقة القطعية
حة ّيف موارد جريان االستصحابات املوضوعية املنقكام ، ًبالعلم التفصييل أيضا

وكذا مـوارد جريـان ، ملوضوع الفراغ كاستصحاب الطهارة والسرت ونحومها
 العلـم التفـصييل ّعليـةيف ّ شك مع أنه ال، قاعدة التجاوز والفراغ ونحو ذلك
  .بالتكليف لوجوب املوافقة القطعية

كونه كالعلم التفصييل يف مقـام  ّ إالمجايل العلم اإلّعلية ال نعنى ب:وباجلملة
 .جعل من قبل الشارع وال يقبل املنع عنه إىل بنحو ال حيتاج،  االشتغالإثبات

ف فيهـا بجعـل ّ فللشارع الترص،بة عىل االشتغالّمرحلة الفراغ املرتتّوأما 
 العقل َّهم أن من جهة، للمفرغ عام ثبت االشتغال بهً مصداقا بعض األطراف
كـام هـو ، مـن احلقيقـي واجلعـيلّعم هو حتصيل املفرغ باألّ إنام يف هذه املرحلة
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الشأن يف حكمه بالفراغ يف مورد ثبوت االشتغال بالعلم التفصييل اجلارية فيـه 
ه لـزوم حتـصيل الفـراغ احلقيقـي ّ وليس مهـ،حة ملوضوع الفراغّاألصول املنق

 مجـايلم اإل العلـّعليـةفاملقـصود مـن  .تيان ما هو مصداق املأمور به حقيقـةإب
  .)١(<يته الستحقاق العقوبة عىل ترك املوافقة بأحد الوجهنيّهو علّ إنام للتنجيز

ً أنه ال فرق بني قاعدة الفـراغ وأصـالة الـرباءة يف كـوهنام حكـام :التحقيق
ّمن حيث إن لسان قاعـدة الفـراغ هـو إحـراز مها، ا، وإن اختلف لسانًظاهريا

ًاملوافقة تعبدا، ولسان أصالة الرب ّاءة هو الرتخيص يف املخالفة، لكـن تقـدم أن ّ
وعـىل هـذا  اختالف اللسان يف التعبري ال يرتبط بفرق جوهري بني األصـول؛

فإن قبلنا جريان قاعدة الفراغ يف موارد العلم التفصييل واإلمجايل، فيلزم قبول 
 أن ّتقـدمملـا ؛  ًجريان أصالة الرباءة أيضا؛ ألن كلتا القاعدتني حكـم ظـاهري

احلكم الظاهري يف مجيع األحكام الظاهرية يرجع إىل درجة اهتامم املـوىل روح 
ّبغرضه الواقعي عند الشك فيه، فيقد م الغرض الرتخييص عىل اإللزامي عنـد ّ
 .اختالط األغراض واملالكات الواقعية

يف قاعــدة الفــراغ كــان بلــسان االكتفــاء باملوافقــة الرتخــيص ن أ :غايتــه
ّوافقة قطعية كاملة، وأما يف أصالة الرباءة فهي بلـسان االحتاملية، وافرتاضها م

يوجـب الفـرق بينهـا بجريـان األوىل دون  ختالف اللسانني الاالرتخيص، و
بـ  قـد >  أو بلـسان<يعلمـون رفـع مـا ال> الثانية، فال فرق يف الرتخيص بلسان

  األصـول كام يف قاعدة الفراغ، وعىل هذا األساس فـإن امتنـع جريـان<ر عت
 وإن أمكن فهو ممكن يف كليهام، وال معنى )الفراغ والرباءة (ممتنع يف كليهامفهو 

 .للقول بامتناع أحد اللسانني دون اآلخر
ّفرق بحـسب الـروح واجلـوهر بـني أن يـرخص املـوىل   أنه ال:واحلاصل
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ّبلسان جعل البدل والتعبد بحصول االمتثال، كام قاعدة الفراغ، وبـني التعبـد  ّ
 .الرباءةبالرتخيص بلسان 

 . عىل العراقيًيكون واردا ّوهبذا يتضح أن نقض املريزا النائيني
ّالعلم اإلمجايل مقتض لوجوب املوافقة القطعية العلة : الصحيح ٍ 

ّ علية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة ّبعد بطالن قول املحقق العراقي وهو
ّ املحقـق  مـن خـالل االعـرتاض الـذي أورده املـريزا النـائيني عـىلالقطعية،

ّالعراقي، يتضح أن القول الصحيح هو قول النائيني وهـو أن العلـم اإلمجـايل 
ًيستدعي وجوب الوافقة القطعية استدعاء معلقا عىل عدم ورود الرتخيص يف  ّ ً
ّاملخالفة، مما يكشف عن أن العلم اإلمجايل ليس علة لوجوب املوافقة القطعية، 

 .يه بمسلك االقتضاءٍوإنام هو مقتض لذلك، وهو ما يطلق عل
الرتخيص الظـاهري لـبعض أطـراف العلـم أن إمكان : ودليل هذا الوجه

 نفس النكتة التي صححت الرتخيص الظاهري يف الشبهة البدوية،هو باإلمجايل 
ّفاملكلف حينام يشك  يف حكم واقعـي .وهي أمهية مالك اإلباحة يف نظر الشارع ّ 

ًللشارع أن جيعـل اإلباحـة حفاظـا وأنه يدور بني الوجوب واإلباحة، فيمكن 
عىل املالكات الواقعية لإلباحة، وهذه النكتة متوفرة يف أطراف العلم اإلمجايل، 

وهـذا ً حفاظا عىل املالكات الواقعية،  يف بعض أطراف العلم اإلمجايلّفريخص
 .ةّة تامّ لوجوب املوافقة القطعية وليس علٍيعني أن العلم اإلمجايل مقتض

 ّأن الصحيح هو إمكان جريان األصول املؤمنة يف بعض أطـرافّوهبذا يتضح 
 .هذا متام الكالم يف مقام الثبوت.العلم اإلمجايل، وال يوجد مانع ثبويت يف ذلك

 

أي . <.. ذلك إىل النزاع يف أن العلـم اإلمجـايليف البحث ّومرد>: +  قوله•
 .ك املوافقة القطعية البحث يف إمكان أو امتناع الرتخيص يف ترّمرد
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ــه• ً منجــزا اســتدعاء>:  قول ــّ  ّعــرب. <ة ملعلوهلــاّعــىل نحــو اســتدعاء العل
 .ّ من االقتضاء والعليةّعمأباالستدعاء؛ ألن االستدعاء 

قـي يف ّقال املحقق العرا. <ّعليةّوذكر املحقق العراقي يف تقريب ال>: قوله •
باحلركة عـىل وفـق مـا إن الزم حكم العقل بنحو التنجيز > :مقاالت األصول

 ما حيكي العنوان عنه بنحـو التنجيـز ّتنجز مجايل به القطع من العنوان اإلّتعلق
ولقد عرفـت أن ردع القطـع . ردع قطعه إىل لهْألو،  لردعهًبحيث مل يكن قابال

ّ كـل فلو انطبق املقطـوع عـىل، وحينئذ، العقل] لدى[بام هو قطع غري معقول 
والزمه ،  عليه حكمه بنحو التنجيزّتنجز عليه ما واحد من الطرفني فقد انطبق

ألن ، ًإباء ما انطبق عليه هذا املقطوع عن ورود الرتخـيص عـىل خالفـه أيـضا
، ردع نفـس العنـوانل عليه مساوق مجايلترخيصه يف ظرف انطباق العنوان اإل

واحـد مـن الطـرفني ّ كـل وحينئذ مع احتامل انطباق املعلوم عىل. وهو خلف
ولـو مـع عـدم معارضـته ] مـنهام[واحـد ّ كـل الرتخيص عىلء ييستحيل جم

 للعنـوان ّتنجـزألن الرتخيص املزبور يف ظرف انطباق الواقع ينـايف ال، لآلخر
الرتخـيص يف حمتمـل  إىل ففي احلقيقـة مرجـع هـذا الرتخـيص، املنطبق عليه

 .)١(<املعصية وهو كمقطوعها حمال
 يف ظـرف مجايلكان العلم اإلبعدما >:  قالصولويف تعليقته عىل فوائد األ

ويف هـذه ،  بـاملعلومّكلفة املّالشتغال ذم ؛تهّعدم االنحالل ال قصور يف سببي
لزام  ملنع املانع بشهادة ارتكاز الذهن من التناقض بني اإلًاملرحلة ال يكون قابال

بعـني التنـاقض الـذي مجـال، املعلوم وترخيصه عىل ترك هذا املعلوم بنحو اإل
فال حميص من االلتـزام بـأن ،  هذا الرتخيص يف العلم التفصييليرى العقل يف

 بـأن ّولـئن شـئت فعـرب.  لالشـتغالّتامةة ّ كالعلم التفصييل علمجايلالعلم اإل
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 حكم تنجيزي غري قابل لورود ّكلفحكم العقل بثبوت التكليف يف عهدة امل
  .)١(<ترخيص رشعي مانع عن أصل االشتغال، كام هو الشأن يف العلم التفصييل

ّبمعنـى أن فعليـة املقتـيض  .<ته منوطة بعدم وجود املانعّ فعليّنإف>:  قوله•
ّمتوقفة عىل عدم وجود املانع، من قبيل املقتيض يف احرتاق الورقة وهو النـار، 

 .ّمتوقف عىل عدم وجود املانع كالرطوبة عىل الورقة
 وهو أن العلم أي عىل القول الثاين. <هؤيمكن إجرا وعىل الثاين ال>: قوله •

ّاإلمجــايل يــستدعي وجــوب املوافقــة القطعيــة لكنــه معلــق عــىل عــدم ورود 
ّالرتخيص الرشعي، وعليـه فـيمكن عقـال إجـراء األصـل املـؤمن يف بعـض  ً

 .األطراف، وال حيكم العقل بوجوب املوافقة القطعية
 كام <وأخرى بلسان االكتفاء باملوافقة االحتاملية وافرتاضها كاملة>:  قوله•

 وأنا ساجد ّأشك>: ×قلت أليب عبد اهللا: ورد يف صحيحة محاد بن عثامن قال
كــذلك يف صــحيحة  و)٢(<قــد ر عــت، ا ــضه: فــال أدري ركعــت أم ال، فقــال

دري ركعـت أم أ فال ً قائامّستتمأ ×قلت أليب عبد اهللا> :الفضيل بن يسار قال
ويف  .)٣(<انب  قد ر عـت، فـا ض   صـالتك، فإنمـا ذ ـك مـن ا ـشيط: ال؟ قال

 رجل أهـوى إىل  قلت أليب عبد اهللا> :صحيحة عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا قال
 .)٤(<قد ر ع: ×ركع أم مل يركع؟ قالَأالسجود، فلم يدر 

ألن الرتخيص الظاهري يف بعض األطـراف لـه نفـس احليثيـات >: قوله •
ت التـي عـىل اّ احليثيّأي أن. < سائر املوارديفحة جلعل احلكم الظاهري ّاملصح

                                                 
 .)٢( ، تعليقة رقم٣٥ص ،٤ج: ولصفوائد األ )١(
 .٢ ح، من أبواب الركوع١٣باب:  وسائل الشيعة)٢(
 .٣ح:  املصدر السابق)٣(
 .٦ح:  املصدر السابق)٤(
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أساسها جعل الشارع قاعدة الفراغ والتجاوز هي نفـس احليثيـات التـي عـىل 
 . ص الشارع يف موارد العلم اإلمجايلّأساسها رخ

 إمكان م أن البعض ذهب إىلّتقد. <ه بحسب مقام الثبوتّهذا كل>: قوله •
نه ال مـانع منـه بحـسب أو، جعل احلكم الظاهري يف بعض األطراف وعدمه

ة لوجـوب املوافقـة ّة تامـّ ليس علـاإلمجايل العلم نإ ولذا قالوا .ثبوتمقام ال
نه ال جيوز إق العلم إىل قسمني، وقال ّم متعلّلكن صاحب الكفاية قس .القطعية

 :ًحدمها عقال بخالف اآلخر، فقال ما حاصلهأجعل الرتخيص يف 
 :ًإن التكليف املعلوم إمجاال عىل قسمني

ًليا من مجيع األبواب بأن يكون واجدا ملـا هـو  ما كان التكليف فع:لّاألو ً
د كقتـل ّة للبعث أو الرتك الفعليني مع ما هـو مـن اإلمجـايل والـرتدّ التامّعلةال

ة العقوبة عىل خمالفته، ّزه وصحّاملؤمن وإراقة دمه بال وجه، فال حميص عن تنج
ض  السـتلزامه التنـاق،ة األصول أطراف مثل هذا العلـمّوحينئذ ال تشمل أدل

 .بني الترشيعني
ّفعليا من سائر اجلهات، وال يكون فعليا مطلقا إال إذا تعلكان  ما :الثاين ً ً ق ً

ّبه العلم التفصييل، بحيث لو علم تفصيال لوجب امتثاله وصح  العقـاب عـىل ً
ّخمالفته، ففي هذه الصورة مل يكن هناك مانع عقال وال رشعا عن شمول أدلـ ً ة ً

 )١(نظري األموال املخلوطة بالربـا أو إبـل الـصدقة الرباءة الرشعية لألطراف، 
نـه ربـا أو أنـه أًاملخلوطة باحلرام، فال حيرم يشء من تلك إال إذا علم تفـصيال 

 . )٢(مال الغري، كام وردت يف الروايات
                                                 

 مـن ٥٢؛ والبـاب ٣ من أبواب ما فيه الربا، احلديث ٥، الباب ١٢اجلزء :  الشيعةوسائل )١(
 .٢١ احلديث ، من هذه األبواب٤؛ والباب ٥أبواب ما يكتسب به، احلديث 

 .٢٠٨ص ،٢ح: كفاية األصول )٢(
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 هـي بفعليـة إنـام فعليـة احلكـم أنوفيـه >: وناقشه السيد اخلـوئي بقولـه
 ءن نسبة احلكم إىل موضوعه أشبه يشإ ف، والقيوداألجزاءموضوعه بام له من 
 مل وإال ،ف احلكـم عـن موضـوعهّفيستحيل ختلـ ةّته التامّبنسبة املعلول إىل عل

إن ( وحينئذ فلو أراد من قولـه . وهو خلف،ًيكن ما فرض موضوع موضوعا
 العلم التفصييل مأخوذ أن ) من مجيع اجلهاتًاحلكم الواقعي قد ال يكون فعليا

ه ّ فـريد)ًف يكـون فعليـاّ علـم بـه املكلـإن( :هر من قوله كام يظ،يف موضوعه
 إىل ً مـضافا، بني العامل واجلاهلاألحكامة عىل اشرتاك ّ والروايات الدالاإلمجاع

 هـو إنـام اإلمجـايلن البحث عن تنجيز العلم إ ف، الكالمّ عن حملًكونه خروجا
لم مل يؤخـذ  العأن أرادن إ و، بالعاملنياألحكامبعد الفراغ عن عدم اختصاص 

نـه أ ففيـه ، قبل العلم بـهً ومع ذلك ال يكون فعليا،يف موضوع احلكم الواقعي
 .)١(<م بيانهّتقدما  الستلزامه اخللف عىل ؛غري معقول

                                                 
 .٣٤٩ص  ،٢ج: مصباح األصول )١(
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 ّنقض املحقق العراقي عىل القول باالقتضاء •
 : ّ نقض املحقق العراقياجلواب عىل •

ü ما ذكره السيد اخلوئي : ّالوجه األول 
ü ًللسيد اخلوئي أيضا : الوجه الثاين 
ü ًللسيد اخلوئي أيضا : الوجه الثالث 
ü ًما ذكره السيد اخلوئي أيضا : الوجه الرابع 
ü ّصنفحتقيق امل: الوجه اخلامس 
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ّجريـان األصـول املؤمنـة يف يف ل وهـو البحـث ّبعد انتهينا من املقام األو
بعض أطراف العلم اإلمجايل يف مقام الثبوث، وثبت عدم وجود مانع ثبويت يف 
ذلك، نأيت إىل عامل اإلثبات وهو هل يوجد مانع إثبـايت مـن جريـان األصـول 

 ّاملرخصة يف بعض أطراف العلم اإلمجايل؟
ّصـول املؤمنـة يف بعـض وقد ذكروا وجود ما نع إثبـايت يمنـع جريـان األ

ّأطراف العلم اإلمجايل، وحاصل هذا املـانع هـو أن أدلـة الـرباءة قـارصة عـن 
ذلك، والسبب يف ذلك هو أن جريان الرباءة يف مجيع األطـراف باطـل؛ لعـدم 
جواز الرتخيص يف املخالفة القطعيـة، وإن جـرت الـرباءة يف أحـد األطـراف 

ّحيل، ألن نسبة األصل املؤمن إىل مجيع وهو مستّ، فهو ترجيح بال مرجح ًناّمعي
ّوإن جرت الرباءة يف الـبعض املـردد، أي أطراف العلم اإلمجايل نسبة واحدة، 

ّ لعدم وجود الفرد املـردد يف اخلـارج، ؛، فهذا غري معقولَّيف أحدمها غري املعني
 .ّكام تقدم بيانه

 

 عىل القول بأن العلم اإلمجـايل يقتـيض املوافقـة ًي نقضاّذكر املحقق العراق
ة لوجـوب ّالقطعية، وحاصل هذا النقض هو أن العلم اإلمجايل إذا مل يكن علـ

ًاملوافقة القطعية، وكان وجوب املوافقة القطعية عىل نحو االقتضاء معلقا عـىل  ّ
ي  يمكـن أن نجـر، الًعدم الرتخيص من الـشارع ثبوتـا، ويف مقـام اإلثبـات

 وذلك ألن املحذور مـن جريـان أصـل ؛الرباءة يف أحد أطراف العلم اإلمجايل
ّالرباءة هو أن جريانه يف الطرفني يـؤدي إىل الرتخـيص يف املخالفـة القطعيـة، 
ّومن الواضح أن هذا املحذور ينشأ من إطالق أدلة الرباءة لكل األطـراف ممـا  ّ
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 : خياريندور األمر بني هنا سوف ي، فيستلزم الوقوع يف املخالفة القطعية
 أن نرفع اليد عن الرتخيص يف مجيع األطراف أي ال نجري أصـل :ّاألول

 .الرباءة يف مجيع األطراف
ّد الرتخيص يف كل طرف َّرفع اليد عن إطالق دليل الرباءة، بأن يقي :الثاين
 .رتكب الطرف اآلخرُبام إذا مل ي

 عـن يشء مـن مفـاد ومن الواضح أن الثاين هو الصحيح؛ ألن رفع اليـد
 مـن ّر بقـدرها، وعليـه فالبـدَّالدليل ال جيوز إال لـرضورة، والـرضورة تقـد

بالثاين وهو عدم إلغاء إطالق دليل األصل يف كال الطرفني، وإنام جيب االلتزام 
ًأن نرفع اليد عن اإلطالق عن أحد األطراف مقيـدا بعـدم ارتكـاب الطـرف  ّ

 .اآلخر
ّشبهة ذكرهـا املحقـق العراقـي يف تقريـرات ومن اجلدير بالذكر أن هذه ال

 إىل ما يلزم القول باالقتضاء من االلتـزام ً مضافا-ه ّهذا كل>: بحثه، حيث قال
 عـىل خـالف الواقـع، -بالتخيري يف األصول النافية املشتملة عـىل الرتخـيص

وذلك ال من جهة بقاء أحدمها ال بعينه حتت عموم دليل الرتخيص كي يقـال 
، بـل مـن جهـة تقييـد إطـالق دليـل ّ ليس من أفـراد العـامَّخرين أحدمها املإ

ّن منجزية العلم  أل؛ّالرتخيص اجلاري يف كل طرف بحال عدم ارتكاب اآلخر
ًيته حلرمة املخالفة القطعية عىل مسلك االقتضاء إنام يكـون مانعـا ّاإلمجايل وعل

االجتناب ّعن إطالق الرتخيص يف كل واحد من طريف العلم بالنسبة إىل حال 
عن الطـرف اآلخـر وعدمـه املـستتبع لتجـويز اجلمـع بيـنهام يف االرتكـاب، 
وبالتقييد املسطور يرتفع املحذور املزبور، وال حيتاج إىل ارتكـاب التخـصيص 
ّبإخراج كال الفردين عن عموم أدلة األصول ولو بـضميمة بطـالن الرتجـيح 

قـاء كـال الفـردين  إذ ال وجه الرتكاب التخصيص بعد إمكـان إب؛ّبال مرجح
ّحتت عموم أدلة األصول بتقييد الرتخيص اجلاري يف كل طـرف بحـال عـدم  ّ
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 ونتيجة ذلـك هـو االلتـزام بـالتخيري يف جريـان األصـول يف .ارتكاب اآلخر
 وقد اشتهرت يف ذلك الزمان، حتـى أن الـشيخ )١(<أطراف العلم، ال التساقط

ل ثـم التفـت إىل ذلـك قد أطال اجلواب عنها يف فوائـد األصـو + الكاظمي
 لـشبهة غرسـت يف ً باإلشـارة دفعـاِوإنام أطلنا الكالم فيـه ومل نكتـف>: فقال

 .)٢(<أذهان طلبة العرص
 

 :أجيب عىل هذا النقض بوجوه
  ما ذكره السيد اخلوئي: ّول األالوجه

 برتك ًوطايمكن الرتخيص يف أحد طريف العلم اإلمجايل مرش  ال:وحاصله
اآلخر، ألن ذلك يعني إمكان اجلمع بني الرتخيصني املرشوطني، وهذا يوقعنا 

، وهـو قبـيح ً معـاناالطرفـيف املخالفة الواقعية أي خمالفة الواقع، فيام إذا ترك 
ًوإن مل يلزم الرتخيص يف املخالفة القطعية، كام لو علمنا إمجاال بوجـود اخلمـر 

ًكلف ترك كال اإلناءين، فهذا يعني كونـه مرخـصا، فلو أن املَناءينيف أحد اإل ّ 
ًيف ارتكاب كال اإلناءين ترخيـصا ، وهـذا يعنـي تـرخيص يف املخالفـة ً فعليـاَ

 .ًالواقعية؛ ألننا نعلم إمجاال بأن أحد الطرفني مخر
ن ا ما لو علم بحرمة املكث يف زمـ:ويمكن تقريب ذلك باملثال التايل وهو

 ، ففـين واحد يف مكـاننيآن لإلنسان أن يكون يف واحد يف أحد مكانني وال يمك
ّ ال إشكال يف منجزيـه العلـم اإلمجـايل يف ذلـك ووجـوب املوافقـة هذه احلالة
 ً مع أنه ال يلزم من جريان األصل فيهام معا ترخيص يف املخالفـة القطعيـة،،القطعية

 . ً خارجا املخالفةّتحققفاملحذور إنام هو الرتخيص القطعي يف املخالفة، وإن مل ت
                                                 

 .١١٧ص ،٣ج:  هناية األفكار)١(
 .٢٥٤ص ،٣ج:  فوائد األصول)٢(
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إن جريان األصلني املرشوطني وإن مل يلـزم منـه أن يـسمح > :وببيان آخر
ّ ألنـه بمجـرد أن يرتكـب أحـد -ّللمكلف بأن خيالف خمالفة عمليـة قطعيـة 

 ولكنه يكفي -الطرفني يرتفع موضوع اآلخر فال تقع املخالفة القطعية العملية
ًني معـا مـع القطـع بـأن يف االستحالة اجتامع الرتخيصني الفعليـني يف الطـرف

أحدمها خمالف لإللزام الواقعي، فإنه من الرتخيص القطعي يف املخالفـة وهـو 
ًمستحيل وإن مل جير املكلف بالفعل عىل طبق الرتخيصني معا أو مل يكن يمكنه  ّ

  .)١(<ذلك
لزوم رفع اليد  أن التحقيق يف اجلواب>: وهذا ماذكره السيد اخلوئي بقوله

 َّإال ًن كـان صـحيحاإبينهام ومر دار األ إذا  عن أصله فياماحلكم ال إطالق عن
كـام يف األمثلـة ، أمكن التقييد إذا هو فيامّ إنام ذلكّ ألن ؛أنه ال ينطبق عىل املقام

الة يكـون فال حم، التقييد فيه غري معقول يف نفسهّ فإن ،بخالف املقام، املذكورة
فـروض وصـول احلكـم إذ امل ؛عـن أصـل احلكـمً مانعـا طـالقاملانع عن اإل

فكيف يعقـل ، أمور أو  بني أمرينًاّمردده ّتعلقوإن كان مّكلف، امل إىل الواقعي
ً مقيدا الرتخيص يف خمالفته ولو ن هذا التقييـد ال يرفـع إف، برتك الطرف اآلخرّ
وقـد علـم ، اخلمر موجود يف اخلارج أن فلو فرض، قبح الرتخيص يف املعصية

فكيـف يعقـل احلكـم بإباحتـه ، ً بني مائعني مـثالواشتبه،  به وبحرمتهّكلفامل
 . برتك الطرف اآلخر الذي هو مباح يف الواقعًوالرتخيص يف رشبه ولو مرشوطا

فاحلرمـة ، املـائعني وإباحـة اآلخـر أحد علمنا بحرمة إذا :وبعبارة أخرى
 ة بـرتك احلـرامّمقيـدكام أن اإلباحة غـري ً يقينا، ة برتك املباحّمقيداملعلومة غري 

ً مقيدا منهامّ كل فاحلكم بإباحة. ًقطعا  ٍومنـاف، برتك اآلخر غري مطابق للواقعّ
نه يعترب يف احلكم الظـاهري أومن الواضح . للعلم باحلرمة واإلباحة املطلقتني
                                                 

 ).١٦(، تعليقة رقم ٤٢٤ احللقة الثالثة، القسم الثاين، ص)١(
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  .)١(<له يف ظرف القطععفال يعقل ج، احتامل املطابقة للواقع
 يف اجلـواب فالـصحيح>: يف الدراسات بقولهًأيضا هذا الوجه  إىل وأشار
 العلـم بـالتكليف أطـراف يف صـولنه لو كان املانع عن جريـان األإ: أن يقال

ّ كل لزامي هو استلزامه الرتخيص يف اجلمع، الرتفع ذلك بام ذكر من تقييداإل
 لـزم ّالإ أنـه لـيس املـانع ذلـك، وَّمن الرتخيصني بعدم ارتكـاب اآلخـر، إال

ًمـورا أكانـت  إذا  ابتـداء فـيامافطـر جلميع األصولاألّ أدلة االلتزام بشمول
ً عقال، مع أن املفـروض خالفـه، بـل املـانع عـن متضادة مل يمكن اجلمع بينها

الشمول هو استلزامه اجلمع يف الرتخيص، وذلك ال يرتفع بتقييـد الرتخـيص 
 طرافًمل يرتكب شيئا من األّكلف إذا م ارتكاب اآلخر، فإن املمنهام بعدّ كل يف

ال حمالة، وهو مستلزم للعلم برتخيص ما علـم ً فعليا يعهاكان الرتخيص يف مج
   .)٢(<حرمته بالفعل، وهو قبيح

 ّمناقشة املصنف للسيد اخلوئي
 إن الرتخيصني املرشوطني مها ترخيصان ظاهريـان ال واقعيـان،: املناقشة األوىل

 وهـو حكـم ظـاهري، واحلكـم ّؤمن الرتخيص جاء من جهة األصـل املـألن
يف مـع احلكـم الـواقعي، ألن التنـايف بـني احلكـم الظـاهري يتنـا الظاهري ال
يف مجيع هـذه الـصور ال نجـد  التالية، و الثالثخيرج من الصور  الوالواقعي

 :  فيها، وهذه الصور هيًاتنافي
  وبــني- وهــو احلرمــة-التنــايف بــني احلكــم الــواقعي :الــصورة األوىل •

ًواحـد حمرمـا ومرخـصا ، فال يمكن أن يكون يشء الرتخيصني يف مقام اجلعل ًّ ّ
 .فيه؛ لتنايف احلرمة والرتخيص

                                                 
 .٣٥٥ص ،٢ج:  انظر، مصباح األصول)١(
 .٣٦٠ص ،٣ج :صولدراسات يف علم األ )٢(



 ٧٥ ..................................................................   يفة يف حالة العلم اإلمجايلالوظ

ّما تقدم يف القـسم األول مـن عـدم املنافـاة بـني احلكـم الـواقعي : هّويرد ّ
ن اجلعل هو اعتبار سهل املؤونة واحلكم الظاهري يف عامل اجلعل واالعتبار؛ أل

لك  سواء عىل مسلك املصنّف أو عـىل مـس بني األحكام فيهّال تنايف وال تضاد
وقد برهن السيد اخلوئي عىل عدم منافاة احلكـم الـواقعي مـع  السيد اخلوئي،

 بينهـا يف ّمضادةن األحكام الرشعية ال إ> :الظاهري يف عامل اجلعل، حيث قال
ّة املكلف من الفعـل ّ يف ذمء أي اعتبار يش، االعتبارَّأنفسها، إذ احلكم ليس إال

ألمور االعتبارية، وكذا ال تنـايف بـني ومن الواضح عدم التنايف بني ا. أو الرتك
إذ ،إبرازها باأللفاظ، بأن يقول املوىل افعل كذا وال تفعل كذا، كـام هـو ظـاهر

ّة املكلف مـن الفعـل أو الـرتك، ّ يف ذمءاحلكم ليس إال االعتبار أي اعتبار يش
 . )١(<ومن الواضح عدم التنايف بني األمور االعتبارية

 بني مبادئ احلكمـني الرتخيـصيني وبـني احلكـم التنايف :الصورة الثانية •
 .الواقعي وهو احلرمة

 اليـرى التنـايف بـني +ًوهذا أيضا مل يكن نظر السيد اخلوئي إليـه؛ ألنـه 
مبـادئ احلكـم حيـث ذكـر أن  األحكام الظاهري والواقعيـة يف عـامل املبـادئ

ال يف احلكم الظاهري فهـي يف نفـسه ومصلحة ّ أما مبادئ ه،ّالواقعي يف متعلق
ن املـصلحة يف احلكـم إ>:  يف بيان الربهان عىل عدم التنـايفّمتعلقه، حيث قال

ّالظاهري إنام تكون يف نفس احلكم ال يف متعلقه، كام يف احلكم الواقعي، سـواء 
ً ملجرد التسهيل عىل املكلف، أو إلزامياًايترخيصكان احلكم الظاهري  ّ  لغـرض ّ

ه للحكـم الـواقعي اجـتامع املـصلحة آخر من األغراض، فال يلزم من خمالفتـ
 .)٢(< واحدءواملفسدة يف يش

                                                 
 .٣٥٥ص، ٢ج:  املصدر السابق)١(
 .٧٣ص٢، ج:  مصباح األصول)٢(
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 التنايف بني احلكمني الرتخيصيني وبني احلكم الواقعي وهو: الصورة الثالثة •
 :ه بأحد فرضنيّتصور، والتنايف يف مرحلة االمتثال يمكن احلرمة يف مقام االمتثال

 ،مة املخالفـة القطعيـةحريراد بالتنايف يف مرحلة االمتثال ن أ: ّالفرض األول
 .وبني الرتخيص الفعيل يف ارتكاب كال الطرفني احلرمة حيصل التنايف بنيحيث 

أنه خـالف الفـرض؛ ألن الفـرض هـو عـدم اسـتلزام الرتخـيص : وفيه
ّالقطعي يف الطرفني للرتخيص يف املخالفة القطعية يف اخلارج؛ ملا تقدم من أنـه 

 . وع الرتخيص املرشوط يف اآلخرّبمجرد ارتكاب أحد الطرفني يرتفع موض
  بـني وجـوب املوافقـة القطعيـةالتنـايف  :التنـايف أن يـراد ب:الفرض الثاين

ًبرتك كال اإلناءين املعلوم إمجاال بحرمة  - وبني الرتخيصني يف أحـد  -حدمهاأَ
ًق خارجا، لكنه يلزم منه جتويز املخالفـة االحتامليـة ّالطرفني، فهو وإن مل يتحق

 .ت املوافقة القطعيةّالطرفني، مما يفوبارتكاب أحد 
 الرتخيص يف املخالفة االحتاملية، ال حمذور فيه بحسب الفرض؛ ألن: وفيه

َالعلم اإلمجايل بحرمة أحد اإلناءين وإن يستدعي وجـوب املوافقـة القطعيـة، 
ّلكن تقدم أن هذا االستدعاء للموافقة القطعية بنحو االقتضاء ال بنحو العلـ ة ّ

هلذا جيري األصـل يف بعـض أطـراف العلـم اإلمجـايل إذا مل يكـن لـه ّالتامة، و
معارض يف الطرف اآلخر، فال وجه لدعوى استحالة الرتخـيص القطعـي يف 

 .لنا استحالة الرتخيص يف املخالفة القطعيةب قلواملخالفة حتى 
ً قبح هذا الرتخيص الذي مل يتحقق خارجا هـي دعـوى ّإن: بعبارة أخرى ّ
 حمـذور يف هـذا الرتخـيص إذا كـان ال ّننا مل نجـد أيإيها، إذ عّعهدها عىل مد

 . ّيؤدي إىل املخالفة القطعية
ال تنايف بني الرتخيص املرشوط يف كال الطـرفني وبـني احلكـم : واحلاصل

 .الواقعي؛ ال يف مقام اجلعل وال يف مبادئ احلكم وال بلحاظ االمتثال
ليني مـع التكليـف الـواقعي إن التنايف بني الرتخيصني الفع>: وببيان آخر
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ّالبد وأن يكون إما بلحاظ املبـدأ أو املنتهـى، وكالمهـا مفقـود يف املقـام، أمـا  ّ ّ
ًاألول فألن احلكم الظاهري ليس منافيا مع الواقعي يف مرحلة املبادئ، عىل ما  ّ

ّتقدم يف بحث اجلمع بني احلكم الواقعي والظاهري؛ كل حسب مسلكه ّ. 
ألن املفروض أن تأثري هذين الرتخيصني املرشوطني ّوأما بلحاظ املنتهى ف

يف العمل ال يمكن أن يكون بأكثر من املخالفـة االحتامليـة ألحـد الطـرفني ال 
ّالقطعية؛ ملا تقدم مـن أنـه بمجـرد ارتكـاب أحـد الطـرفني يرتفـع موضـوع  ّ
الرتخيص املرشوط يف اآلخر، والرتخيص يف املخالفة االحتاملية ال حمذور فيـه 

الفرض، وهلذا جيري األصل يف بعـض أطـراف العلـم اإلمجـايل إذا مل بحسب 
يكن له معارض يف الطرف اآلخر، فال وجه لـدعوى اسـتحالة الرتخـيص يف 

 .)١(<املخالفة القطعية
كـون هـذه  إىل يّإن الرتخيـصات املـرشوطة التـي تـؤد :املناقشة الثانيـة

ّأمـا م اإلمجايل اثنـني، ، هي ما لو كان عدد األطراف يف العلّفعليةالرتخيصات 
، فيمكننا تصوير الرتخيص املرشوط بنحو ًلو فرضنا عدد األطراف ثالثة مثال

 ليلزم الرتخيص القطعي يف ، يف وقت واحدّفعليةها ّال تصبح الرتخيصات كل
 ًاطورشمـ أحدها املخالفة، وذلك بأن يفرتض أن يكون الرتخيص يف ارتكاب

ذا إًا، فـّمتـأخرث، ولو يف عمود الزمـان واآلخرين، وارتكاب الثال أحد رتكب
ّ كـل ؛ النعـدام الـرشط يفّفعليـةترك الثالثة، مل يلـزم اجـتامع الرتخيـصات ال

 .الطرفني الباقيني وارتكاب اآلخر أحد ترخيص وهو ترك
باإلمكان تصوير الرتخيصات >: ىل هذا الوجه أشار السيد الشهيد بقولهإو

 يف وقـت واحـد ليلـزم الرتخـيص ّليـةفعهـا ّاملرشوطة عىل نحو ال تصبح كل
القطعي يف املخالفة الواقعية، وذلك بأن نفرتض أطراف العلم اإلمجـايل ثالثـة 

                                                 
 ).١٦(، تعليقة رقم٤٢٤ القسم الثاين، ص احللقة الثالثة،)١(
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 -بديليـه وفعـل اآلخـر  أحد د برتكّطرف مقيّ كل ويفرتض أن الرتخيص يف
 فإذا علم بأنه سوف يرتك الثاين ويفعل الثالث -ًاّمتأخرولو يف عمود الزمان و

 الفعـيل القطعـي يف املخالفـة فـال يلـزم الرتخـيصّول،  األجيوز لـه ارتكـاب
م وً نعم يلزم الرتخيص القطعي يف املخالفة مرشوطا برشط غري معلـ.الواقعية

 ال ضري فيه، وإال لزم عدم جريان الرتخيص اّاحلصول لدى املكلف إال أن هذ
 ّن الرتخيص يف الوجود األول مـنإيف االضطرار إىل أحد األطراف ال بعينه، ف

ّكل طرف الذي يقبل السيد األسـتاذ جريانـه يعنـي الرتخـيص يف كـل مـنهام  ّ
ّمرشوطا بكونه الوجود األول  فيكـون مـن الرتخـيص القطعـي يف املخالفـة ،ً

ّالواقعية مرشوطا برشط غري حمرز حتققه ً>)١(. 
 ً وهو للسيد اخلوئي أيضا:الوجه الثاين
ّ ألجـل الـتخلص مـن ّ إن التقييد الذي أجراه املحقق العراقـي:وحاصله

ّ، من خالل اشرتاط إجـراء األصـل املـؤمن طعيةحمذور الوقوع يف املخالفة الق
ّمقيدا برتك اآلخر، هذا التقييد ليس هو التقييد الوحيد الذي يمكـن تـصوره،  ًّ

ّها، ويمكن تصور هذه التقييـدات ؤبل هناك طرق أخرى للتقييد يمكن إجرا
 : بثالث صور هي

ّ التقييد الذي اقرتحه املحقق العراقي وهو أن يكـون وهو :الصورة األوىل
ًإجراء األصل املؤمن يف أحد األطراف مرشوطا ً ومقيداّ  . برتك اآلخرّ

أن يكون إجراء الرتخيص وهو الرباءة يف أحد األطراف،  :الصورة الثانية
ًمقيدا ومرشوطا ً َ بأن يكون قبل ارتكاب الثاين، أي قبـل رشب أحـد اإلنـاءين ّ

ّفاإلناء األول جتري فيه الرباءة برشط أن يكـون ارتكابـه قبـل ارتكـاب ، ًمثال
 .الثاين

                                                 
 .١٩١ص ،٥ج:  بحوث يف علم األصول، تقرير السيد اهلاشمي)١(
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ًأن يكون إجراء الرتخيص يف أحـدمها مقيـدا ومـرشوطا :الصورة الثالثة ً ّ 
ّ ارتكاب الثاين، فنجري أصالة الرباءة يف اإلنـاء األول بـرشط أن يكـون مبعد

ة يف اإلناء الثاين بـرشط أن  نجري الرباء:أي. ارتكابه بعد ارتكاب اإلناء الثاين
 .لّيكون ارتكابه بعد ارتكاب اإلناء األو

، ىخـرها عـىل األاحـدح إلّيدات وال يوجد مرجيفهذه ثالث صور للتق
 -وهـو الـصورة األوىل -ّوعليه ما اختاره املحقق العراقي من هذه التقييدات 

 .قطهذه التقييدات وتتسابني ّترجيح بال مرجح، وبالتايل يقع التعارض 
ّعـىل بيـان مقدمـة، حاصـلها أن هذه املناقشة عتمد  ت:مناقشة الوجه الثاين

 وإبقـاء احلالـة ،املراد بالتقييد هو إلغاء احلالة التي هلا معارض يف دليل األصل
َّإال إذا نـة ّ تقييـد إطـالق الـدليل بحالـة معيّالتي ليس هلا معارض، فال يصح

 .ّارض فال يصح التقييد هبا، فإذا وجد هلا معفرض لتلك احلالة معارض
ويف املقام نجد أن احلالة التي ليس هلا معارض هـي الـصورة األوىل التـي 
ّاختارها املحقـق العراقـي، وهـي صـورة التقييـد بارتكـاب أحـد األطـراف 

 جريان الـرباءة يف َّ برتك الطرف اآلخر، فهذه الصورة ال يعارضها إالًمرشوطا
 الطرف اآلخـر، ومـن الواضـح أن هـذه أحد الطرفني حتى يف حالة ارتكاب

 املعارضة، وذلك أن عنيمكن أن يشملها اإلطالق ولو قطعنا النظر  احلالة ال
 .ّإجراء الرباءة يف كل طرف يعني الرتخيص يف املخالفة القطعية

ّأما الصور األخرى فهـي متعارضـة، ألن الـصورة التـي يكـون جريـان 
 .جريان الرباءة بعد ارتكاب اآلخرالرباءة فيها قبل ارتكاب اآلخر معارض ب

ّوهبذا يتضح أن ما أفاده السيد اخلـوئي مـن أن التقييـدات متعارضـة وال 
ّمرجح ألحدها غري صـحيح، ألن الـصورة التـي اختارهـا املحقـق العراقـي ّ  

خـريني  ليس هلا معارض، بخالف الصورتني األ-وهي التقييد برتك اآلخر -
 .ن فيام بينهاماهنام متعارضتإف
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ّن كل أنحاء التقييد األخرى هلا حالـة معارضـة إال التقييـد إ>: احلاصلو
 طرف بحالة أن يكـون ّاألصل يف كلد جريان يبحالة ترك الطرف اآلخر، فتقي

ّقبل اآلخر يعارضه جريان األصـل يف حالـة كونـه بعـد اآلخـر، وال مـرجح 
 حدمها يف قبال اآلخر فيتعارضـان، وكـذلك تقييـد جريـان األصـل بأحـدأل

ّتقييـده يف كـل ّأمـا ، وًح أيـضاّنه ترجيح بال مرجإ دون اآلخر، فًالطرفني يقينا
ّطرف بحالة ترك اآلخر فال معارض له، ألن فعله يف حالة فعل اآلخر خمالفـة 
ّقطعية عىل كل حال، فتلك احلالة ساقطة باملعارضة يف نفسها ال بحالة التقييـد 

 .)١(<املذكور
 ًأيضا وئي وهو للسيد اخل: الوجه الثالث
 :طالقات أربعة وهيإهو أن لدليل أصل الرباءة ه وحاصل

ّفراديان، أي كل فرد من طريف العلم اإلمجايل له إطالق لكل أطالقان إ .١ ّ
أفـراد العلـم اإلمجـايل  مجيـع ّ أنهـوفـرادي املقصود من اإلطالق األف، أفراده

 .يمكن إجراء الرباءة فيه
فرد مـن أفـراد العلـم اإلمجـايل يمكـن ّحواليان، أي أن كل أطالقان إ .٢

 .- سواء ارتكبنا الطرف اآلخر أم ال-ّإجراء الرباءة فيه عىل كل حال
طالقـات األربعـة يف أطـراف العلـم جرينـا اإلأ لـو :ّإذا تبني ذلك نقـول

ّاملحقـق العراقـي اإلطـالق ّقيد سوف نقع يف املخالفة القطعية، ولذا ، اإلمجايل
أن جريان أصـل الـرباءة ذكر  حيث ،املخالفة القطعيةيف حتى ال نقع حوايل األ

بقـي عـىل فـرادي ّ طرف مرشوط برتك الطرف اآلخر، أما اإلطـالق األّيف أي
 .فرادّ لكل فرد من األً حيث جعل أصل الرباءة شامال،حاله

ومن هنا أورد السيد اخلوئي عىل العراقي بأن حمذور الوقـوع يف املخالفـة 
                                                 

 .٤٢٦ص، ٢ج:  تعليقة السيد اهلاشمي عىل احللقة الثالثة)١(
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 كـذلك ينـدفع بتقييـد اإلطـالق ،حوايلد اإلطالق األالقطعية كام يندفع بتقيي
 طالقـني، لإلًحوايل يف أحد األفراد، مع بقاء الفرد اآلخر مشموالفرادي واألاأل

ّأي الرتخيص يف أحد الطرفني سواء ارتكب الطرف اآلخر أم ال، أما الطـرف 
ّ حتى يف حالة عـدم ارتكـاب الطـرف األول، ومـن ًصاّاآلخر فال يكون مرخ

حوايل بالرتخيص املرشوط برتك اآلخـر ح أن ترجيح تقييد اإلطالق األالواض
 .ّفرادي يف أحد الطرفني ترجيح بال مرجحعىل تقييد اإلطالق االحوايل واأل

ّالـذي رجـح ّيوجد مرجح لرتجيح خمتار العراقي : مناقشة الوجه الثالث
 أحـد فـرادي يفحـوايل واألحوايل عىل تقييـد اإلطـالق األتقييد اإلطالق األ

ّ ويتضح هذا املرجح بعد االلتفات إىل أن حمذور الوقوع يف املخالفـة الطرفني، ّ
 حواليانطالقان األفرد، فيتعارض اإلّ لكل حوالينيطالقني األالقطعية ينشأ من اإل

 هذا ّع يف املخالفة القطعية وحلومن حمذور الوقّتخلص ّيف كل فرد، وألجل ال
 . بالرتخيص املرشوط برتك اآلخريل احود اإلطالق األّالتعارض نقي

فـرادي يف حـوايل واألوهو تقييد اإلطـالق األ - ّأما مقرتح السيد اخلوئي
 . فرادي يف الطرف اآلخرحوايل واأل فهو معارض بالتقييد األ-أحد الطرفني
ّحوايل ألصل الرباءة يف كل من الطرفني معلوم  أن اإلطالق األ:واحلاصل

 .رادي، فال موجب لرفع اليد عنهفالسقوط، بخالف اإلطالق األ
 ً تربعيـاًحـوايل فيكـون رفعـا لألًفـرادي تبعـاوإذا أريد رفع اإلطالق األ

ّإن دفـع املحـذور البـد >: وهذا ما أشار إليه الشهيد الصدر حيث قال؛ ًرصفا
ًوأن يكون بحدود الرضورة وبمالك التعارض ال جزافا، واملعارضة بحـسب 

طالقـني فـراديني يف الطـرفني بـل بـني اإلاألطالقـني احلقيقة ليـست بـني اإل
فرادي، وهلذا يمكن احلفاظ عىل اإلطـالق حواليني بعد فرض اإلطالق األاأل
ّفرادي يف كل من الطرفني، فاملتعنياأل  للسقوط باملعارضة إنـام هـو اإلطـالق ّ
إن اإلطـالق : وإن شـئت قلـت. ّحوايل لدليل األصل يف كل من الطـرفنياأل
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ً إمـا ختصيـصا أو ،ّ من الطرفني معلوم السقوط عىل كل حـالّحوايل يف كلاأل ّ
ًختصصا  .)١(<فرادي فال موجب لرفع اليد عنه بخالف اإلطالق األ،ّ

 ًلسيد اخلوئي أيضال: الوجه الرابع
يكـون احلكـم الظـاهري أن  جيـب :وهـي، ّيعتمد عىل مقدمةهذا الوجه 

 بالكراهة أو اإلباحة، فـال ًحمتمل املطابقة مع احلكم الواقعي، فلو علمنا إمجاال
جيوز أن يكون احلكم الظاهري هو احلرمة، وعىل هذا األساس ال جيوز جعـل 

ّعـاه املحقـق ّ الـذي اد، وهو الرتخيص املرشوط بـرتك اآلخـر،حكم ظاهري
العراقي؛ ألن الرتخيص املرشوط ال حيتمل مطابقته مع احلكـم الـواقعي؛ ألن 

ًإما حرام واقعا أو مباح واقعاّكل طرف من أطراف العلم اإلمجايل،  ً  فـالطرف .ّ
ًاألول لو كان هو احلرام فحرمته ثابتة مطلقا ، أي سواء ارتكب الطرف اآلخـر ّ

، وهكذا يف الطرف اآلخـر، وعـىل ً، فإباحته مطلقة أيضاًأم ال، وإن كان مباحا
 يكون الرتخيص املـرشوط حمتمـل املطابقـة للواقـع يف كـال ال: ساسهذا األ

 . وعليه فال جيوز ترشيع مثل هذا احلكم الظاهريالطرفني، 
إذا علمنا بحرمة أحد املائعني وإباحة اآلخر، فاحلرمة >: قال السيد اخلوئي

ّاملعلومة غري مقيدة برتك املباح يقينا، كام أن اإلباحة غـري مقيـدة بـرتك احلـرام  ًّ
ًفاحلكم بإباحة كل منهام مقيدا برتك اآلخر غري مطابق للو. ًقطعا ّ  ٍاقع، ومنـافّ

نه يعترب يف احلكم الظـاهري أومن الواضح . للعلم باحلرمة واإلباحة املطلقتني
 . )٢(<احتامل املطابقة للواقع، فال يعقل جعله يف ظرف القطع بمخالفته للواقع

ال وجه الشرتاط احتامل مطابقـة احلكـم الظـاهري : مناقشة الوجه الرابع
 : للواقع، وإنام يشرتط فيه أمران

                                                 
 .١٨٩ص ،٥ج:  بحوث يف علم األصول، تقريرات السيد اهلاشمي)١(
 .٣٥٥ص ،٢ج:  مصباح األصول)٢(
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، وهذا الرشط موجود يف املقـام ً أن يكون احلكم الواقعي مشكوكا:ّولاأل
 .كام هو واضح

ًأن يكون احلكم الظاهري صاحلا لتنجيز الواقع املشكوك والتعذير  :الثاين
 يف ً وثابتاً؛ ألن مالك احلرمة لو كان موجوداً، وهذا الرشط موجود أيضا)١(عنه

ًن كان مالك احلرمة ثابتا يف الطـرف ّالطرف املرتوك، فاالجتناب عنه منجز، وإ
 . ّالذي ارتكبه املكلف، فهو معذور

 ّما ذكره املصنف: الوجه اخلامس
 : ّ بيان مقدمات أربععىليعتمد وجه  الذاوه

 أم غري إلزامي وسواء كـان ً سواء كان إلزاميا-حكمّ كل :ّاملقدمة األوىل •
 : ن مدلولنيّ حينام جيعله املوىل البد له م-ًواقعيا أم ظاهريا

 ما حيكيه اإلنشاء الذي أنشأه املوىل يف مقام جعله للحكـم، :ّاملدلول األول
 .جياب أو التحريم أو الرتخيص ونحوهامن اإل

 والـبغض ّمبادئ احلكم، من املـصلحة واملفـسدة واحلـب :املدلول الثاين
 .ونحو ذلك

 : يقتنياحلكم الواقعي اإللزامي يمكن أن يكون بطر :ّاملقدمة الثانية •
ًأن يكون احلكم الواقعي متعلقا :الطريقة األوىل  . باجلامعّ

                                                 
م املالكات الواقعية وأعـامل قـوانني التـزاحم ح عند تزاإنام هو احلكم الظاهريجعل ن إ )١(

لتنجيـز ً صـاحلا  ولو مل يكـن احلكـم الظـاهري، مل يكن هنا تزاحمّنتقى الشكا فلو .نهايب
 أحـد اجلـانبني عـىل ًعامال لقوانني باب التـزاحم وتقـديمإالتعذير عنه مل يكن  أو ملتاملح

 ولو علمنا ،ّهة فال معنى للحكم الظاهري لعدم الشكبالكراً مثال فلو علمنا. ًاآلخر مثال
 لعـدم صـالحيته لتنجيـز ؛اإلباحة فال معنى للحكم الظاهري باحلرمة أو ًمجاال بالكراهةإ

 .التعذير عنه أو ملتاملح
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ًأن يكون احلكم الواقعي متعلقا :الطريقة الثانية  بأحد الفردين عنـد تـرك ّ
 .اآلخر

ًوالفرق بني الطريقتني هو أن املكلف لو تـرك الفـردين معـا ، فبنـاء عـىل ّ
 ّ يـستحق)تـرك اآلخـرّوهو تعلق احلكم بأحد الفـردين عنـد (الطريقة الثانية 

ّعقوبتني، ألنه برتكهام معا أصبحا فعليني بحق  وىلوهذا بخالف الطريقـة األ. هً
 . عقوبة واحدةّنه لو تركه سوف يستحقإ ف)ّوهي تعلق احلكم باجلامع(

ّومن الواضح أن كل طريقة من هـذه الطـرق يف جعـل احلكـم الـواقعي 
 باجلامع يكشف عـن ًقاّ فجعل احلكم متعل.تكشف عن وجود مبادئ يف جعله

ًوجود مبادئ يف نفس اجلامع، وجعله متعلقا  يف أحد الفردين مع تـرك اآلخـر ّ
 .يكشف كذلك عن وجود مبادئ يف هذا التخيري

إن احلكــم الظــاهري يمكــن أن يكــون فيــه النحــوان  :ّاملقدمــة الثالثــة •
ًاملتقدمان يف جعل احلكم الواقعي، فيمكن أن يكون متعلقا ّ ويمكـن  ، باجلـامعّ

ًأن يكون متعلقا  . بأحد الفردين عند ترك اآلخرّ
ّيوجد للحكم الظاهري مبادئ يف متعلقـه؛ ألن احلكـم الظـاهري  نعم ال

ّليست له مبادئ مستقلة، وإنام مبادئه نفس مبادئ احلكم الـواقعي كـام تقـدم،  ّ
ّذا وجد ختيري فمبادئه البد أن تكون يف اجلامع؛ ألن احلكم الظاهري ليـست إف
ّبادئه مستقلة يف جعله، فال يعقل أن تكون مبادئ احلكم الظاهري يف أحدمها م

 .عند ترك اآلخر
 وهذا يكشف عن فرق دقيق بني احلكم الواقعي واحلكم الظاهري عىل مباين

ّحيث إن احلكـم الـواقعي يمكـن أن يكـون فيـه سـنخان مـن  ،السيد الشهيد
خر بأحـدمها عنـد تـرك اآلخـر، ّالتعلق يف مقام اإلنشاء، أحدمها باجلامع واآل

 واآلخـر يف أحـدمها ، أحدمها يف اجلامع:وكذلك يوجد له سنخان من املبادئ
ّأما احلكم الظاهري فيمكن أن يكون له سنخان من التعلـق،  .عند ترك اآلخر ّ
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ّلكن ليس له سنخان من املبادئ، ألن احلكم الظاهري ليست مبادئـه مـستقلة 
 .يف جعله

ّ عىل املقدمة الثالثة وهي أن احلكم الظاهري ليـست ًبناء :ّاملقدمة الرابعة •
ّيمكن أن يتعلق بأحد الفردين برشط تـرك  ّله مبادئ مستقلة يف جعله، وأنه ال

 الرتخـيص لو جاء حكم ظاهري لسانه يف مقام اإلثبـات :اآلخر، فبناء عىل هذا
 .ق باجلامعّ هذا الفرد عند ترك اآلخر، فهذا يعني أنه يف مقام الثبوت متعلعن

 فالظـاهر مـن هـذا <يعلمون فع ما الُر>ّأما لو جاء احلكم الظاهري بلسان 
  وليس الرتخيص للجامع، ألن الرتخيصّعنيالرتخيص هو الرتخيص للفرد امل
 .يعلمون  رفع ما ال: لدليل الرباءة وهو؛للجامع خالف الظهور العريف

ّوإذا أردنا الترصف يف هذا الظهور، فالبد من قري ن أصل الرباءة إنة تقول ّ
 .ّمتعلق باجلامع

ّن كالم املحقق العراقي يف الرتخيص إنـام يرجـع إىل إ :ّإذا تبني ذلك نقول
ّنملك قرينة تدل عـىل أن  مقام الثبوت وهو الرتخيص للجامع، واحلال أننا ال

 .ّ متعلق باجلامع-يعلمون فع ما الُر : وهو- دليل األصل
ّخيص يكشف عن عدم اهتامم املوىل بالتحفظ ن معنى الرتإ :بعبارة أخرى

 .ّعىل الغرض الواقعي، كام تقدم بحثه يف احلكم الظاهري
 ن معنى الرتخيصني املرشوطني هو عدم اهتامم املوىل بـالغرضإوعىل هذا ف

الواقعي، إال بأحد الطرفني، وهو يكشف عن مرتبة من االهتامم التـي تقتـيض 
 .واقعي املعلوم باإلمجالّالتحفظ اإلمجايل عىل التكليف ال

ّلكن الرتخيصني املرشوطني ال يفيدان الـتحفظ اإلمجـايل عـىل التكليـف 
ًالواقعي، ألنه يف حال ترك الطرفني معا يؤدي إىل فعلية الرتخيصني معا ًّ ، وهو ّ

ترخيص يف املخالفة الواقعية، وهو خالف علمنا اإلمجايل باجلامع بكون أحـد 
ًاإلناءين مخر مثال  .غري معقول، وهو َ
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ّوإنام يعقل االهتامم الناقص بالغرض بأن يرخص يف أحد الطرفني، وهـذا 
يمكن اسـتفادته مـن الرتخيـصني املـرشوطني إال بإرجاعـه إىل الرتخـيص  ال

 .حدمهاأ أي ،باجلامع
ومن الواضح أن الرتخيص باجلامع غري مـشمول إلطـالق دليـل أصـل 

 هـو الرتخـيص يف -ًث الرفع مـثالكحدي - ن إطالق دليل الرباءةإالرباءة، إذ 
د مـن يال نـستففـ - وهـو اجلـامع-ّكل طرف بعينه، ال الرتخيص يف أحدمها 

كـل (أن دليل الرباءة  ّإطالق أدلة الرباءة الرتخيص باجلامع؛ والسبب يف ذلك
ّ هو احللية املطلقة أي كل إناء حالل، ال حلية أحد اإلنـاءين)يشء لك حالل ّ ّ، 

ّتضح بطـالن شـبهة الرتخـيص املـرشوط التـي طرحهـا  وهبذا ي.وهو اجلامع
 . ّاملحقق العراقي

 .ّ التي أثارها املحقق العراقي املرشوطهذا متام الكالم يف شبهة التخيري
  ومسلك االقتضاءّعليةالثمرة بني مسلك ال

ال تبقـى ثمـرة عـىل القـول :بعد بطالن شبهة التخيري املرشوط، قد يقـال
ّن املفـروض عـدم جريـان األصـل املـؤمن يف بعـض ّبالعلية أو االقتضاء؛ أل

 .فتجب املوافقة القطعية عىل كال املسلكنيّاألطراف عىل كل حال، 
 عىل الـرغم مـن عـدم جريـان -لكن التحقيق وجود ثمرة بني املسلكني 

ّكني، وعليه البد من وجوب لّاألصول املؤمنة يف بعض األطراف عىل كال املس
ّهنـاك بعـض احلـاالت تتحقـق فيهـا الثمـرة بـني  وهي أن -املوافقة القطعية

ّاملسلكني، كام سيأيت يف البحث الالحق، جيـري فيهـا األصـل املـؤمن يف أحـد 
ّالطرفني واليعارضه األصـل املـؤمن يف الطـرف اآلخـر، أي جيـري األصـل 

ّاملؤمن عىل مسلك االقتضاء والجيري عىل مسلك العلية ّ . 
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األصول قارصة ّ أدلة إن: بحسب مقام اإلثبات فقد يقالّأما و>: +  قوله•
ّاملقصود من أدلة األصول هي األصول املؤمنة <..عن ّ. 

أي . < إىل الرتخـيص القطعـي يف املخالفـة الواقعيـةّيـؤديولكنه >:  قوله•
 .ًالوقوع يف املخالفة الواقعية وإن مل يبن عىل تركهام معا

 <ّمرجحدون البعض اآلخر ترجيح بال  ّعنيوجريانه يف البعض امل>: قوله •
ذكر السيد الشهيد إشكاال آخر عىل ما ذكروه من املـانع اإلثبـايت وهـو مـسألة 

ًلزوم الرتجيح بال مرجح؛ غري هذا اإلشكال الذي يذكر عادة ّ. 
ّواملدعى يف هذا اإلشكال أنه يمكن يف بعض املوارد لو خلينا نحن ودليل 

ًحد الطرفني معينا من دون أن يلزم ترجيح فيمكن أجراء األصل يف أ. األصل ّ
ّبال مرجح بالرغم من أن الداللة اللفظية للدليل نسبتها إىل كال الطـرفني عـىل 
ّحد  سواء، وذلك كام لو فرضنا أن التكليف اإللزامي يف أحد اجلانبني مظنون 
ّويف اجلانب اآلخر موهوم ومل يكن ترجيح حمتميل أو أي مرجح آخر يف جانب  ّ

ٍوهوم حتى يزاحم الرتجيح االحتاميل يف جانب املظنون، وحينئذ فال نحتمل امل
ًأن األصل الرتخييص جار يف جانب املظنون، دون جانب املوهوم بناء عىل مـا 

 عـىل مالكـات نفـس ّتحفظهو الصحيح مـن أن األحكـام الظاهريـة تكـون للـ
ملفروض عـدم ّاألحكام الواقعية يف طول احلافظ األول ولكن نحتمل العكس، وا

 جريان كال األصلني، فسينتج من ذلك أن اجلانب املظنون خـارج عـن إطـالق
ّدليل األصل قطعا، واجلانب املوهوم حيتمل دخوله فيه، فيتمسك فيه بإطالقه ً. 

ي وغـريه مـن أن األحكـام نعم هذا البيان ال يأيت عىل مبنى الـسيد اخلـوئ
ٍذ كام حيتمـل وجـود املـالك يف ناشئة من مالكات يف أنفسها، إذ حينئالظاهرية 

ــب املوهــوم كــذلك حيتمــل وجــود املــالك يف  خــصوص الرتخــيص يف جان
 . خصوص الرتخيص يف جانب املظنون
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ومع ذلك نحن نقول بعدم جريان األصل يف أحد اجلانبني ولو كان ذلـك 
ًاجلانب املوهوم، ما دام اجلانب اآلخر أيضا يف نفسه جمرى لألصل؛ ملا ورد من 

 .ص عىل االحتياط يف الشبهات املحصورةدليل خا
ًا بـرتك ّمقيـدّملاذا ال نجري األصل يف كل مـن الطـرفني ولكـن >:  قوله•
 .<اآلخر
  شبهة التخيرينخرى للجواب عأ وجوه

ًذكر السيد الشهيد أن هناك وجوها أخرى للجـواب عـن شـبهة التخيـري 
 : إىل بعضهاوجريان األصل الرتخييص يف بعض أطراف العلم اإلمجايل نشري

من أطـراف ّيف كل طرف ّاملؤمن إجراء األصل ُّما ادعي من  :لّوالوجه األ
 مـن دون ،باخلصوص ذلك الطرف لتأمني عن ارتكابالعلم اإلمجايل ألجل ا

أن يلزم من ذلك الرتخيص يف املخالفة القطعية وال التقييـد يف إطـالق دليـل 
 ال -ًبـاره مـشكوكاباعت -ّ ألن الرتخيص يف كل طـرف باخلـصوص ؛األصل

التخيـري الـرشعي ، كام هو احلـال يف ً لكونه معلوما؛ينايف لزوم اإلتيان باجلامع
ّحيث إن اجلامع واجب بالرغم مـن الرتخـيص يف تـرك ، بني اخلصال الثالث

 . ّكل منها بخصوصه وعدم اإللزام به
جلـامع مـن بـاب حكـم بان وجوب اإلتيـان  أ:السيد الشهيدفيه وناقش 

باجلـامع، ّالتكليف املعلـوم باإلمجـال متعلـق ّلتنجز، وليس ألجل أن باالعقل 
ً عىل املنافـاة عقـال أو ارتكـازاًحينئذ بناءو  بـني التكليـف الـواقعي ً وعقالئيـاً

اإلمجايل املحفوظ يف املقام مع الرتخيصني التفـصيلني يف الطـرفني تقـع بيـنهام 
ّ الذي يكون التكليـف فيـه  فال يقاس بباب الواجب التخيريي،املنافاة ال حمالة

ًمتعلقا  .  باجلامعّ
ّما إذا فرض العلم إمجاال بأحد تكليفـني أحـدمها أهـم :الوجه الثاين  مـن ً
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ن مقتىض القاعدة جريان األصل الرتخيـيص يف الطـرف إ :اآلخر، حيث يقال
  دونهـم يف الطـرف األ األصـل الرتخيـيصال حيتمل جريانألنه غري األهم؛ 

 فـال ،ّ يعلم بسقوطه عىل كل حـالّخيص يف الطرف األهمفالرتالطرف املهم، 
ّيبقي حمذور للتمسك بإطالق الرتخيص يف الطرف غـري األهـم  للنكتـة ً طبقـاّ

 . التي أرشنا إليها اآلن
ة أحـد التكليفـني الـواقعني ال تعنـي ّيـّ أمه أن:السيد الـشهيدفيه وناقش 

ن الرتخــيص األمهيــة يف مقــام احلفــظ الظــاهري بحيــث يقطــع بعــدم جريــا
ن ؛ ألالظاهري عن احتامله يف قبال جريانه عن احـتامل التكليـف غـري األهـم
 . مالكات جعل احلكم الظاهري ختتلف عن احلكم الواقعي كام ال خيفى

 . )١(وذكر غريذلك من الوجوه
أي ال برهـان عـىل . <برهان عـىل اشـرتاط ذلـك ويرد عليه أنه ال>:  قوله•

 .قعاشرتاط احتامل مطابقة الوا
 

الـسيد مـسلك  فعـىل: املقـام األول ؛قع الكالم يف مقامني ثبويت وإثبايتو •
ال جمال هلذا البحـث؛  األطراف مجيع  جريان األصول يفالقائل بإمكان الشهيد

 .افإذ ال معنى الفرتاض حمذور ثبويت يف جرياهنا يف بعض األطر
يقتيض بنفسه وإنـام يقتـيض  ّوأما عىل مسلك من يرى أن العلم اإلمجايل ال

ّاملوافقة القطعية، ألجل تعارض األصول املرخـصة يف األطـراف وتـساقطها، 
 .فال يلزم حمذور من جريان األصول الرتخيصية يف بعض األطراف

عيـة  يـستدعي وجـوب املوافقـة القط عىل القول بأن العلم اإلمجايلً بناء•
يمكـن الرتخـيص يف بعـض  ّة التامـة ملعلوهلـا، الّبحكم العقل استدعاء العلـ

                                                 
 .١٩٨-١٩٦ص ،٥ج :صولانظر بحوث يف علم األ )١(
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 .األطراف؛ ملنافاته حلكم العقل
وجـوب  -ًعقـال  - العراقي عـىل أن العلـم اإلمجـايل يـستدعي ّ استدل•

ّ بأن كل علم عل؛ّالقطعية عىل نحو العليةاملوافقة  ّة تامة لتنجز معلومّ ّ، وحيث إن هّ
ّم اإلمجايل هو الواقع ال جمرد اجلـامع، فيتنجـز الواقـع عـىل نحـو بالعلاملعلوم  ّ
 .ّالعلية
ّ اعرتض النائيني عىل املحقق العراقي بأن العلم التفصييل الذي هو أشد• ّ 

، ه الرتخيص يف املخالفة االحتامليـة ملعلومـ فيهعقليًتأثريا من العلم اإلمجايل، 
 العلـم اإلمجـايل ةيـّعن عدم علكام يف قاعديت التجاوز والفراغ؛ وهذا يكشف 

 . للموافقة القطعية باألولوية
 جواب العراقي عىل اعرتاض املريزا بأن قاعدة الفـراغ وأمثاهلـا ليـست •

ّترخيصا يف ترك املوافقة القطعية، بل هي إحراز تعبدي هلا، وعليـه فـال تنـايف  ً
 . ّعلية العلم لوجوب املوافقة القطعية

 قاعـدة الفـراغ هـي إحـراز املوافقـة القطعيـة  جريانبأن أشار العراقي •
ًتعبدا  ؛ّ أما أصالة الرباءة فال يمكـن جرياهنـا يف أحـد طـريف العلـم اإلمجـايل،ّ

 . ّملنافاته علية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية
اعـدة الفـراغ وأصـالة الـرباءة وإن اختلـف أن ق د حتقيق الـسيد الـشهي•

 واختالف اللـسان يف التعبـري ال يـرتبط بفـرق ،احد أن روحهام وَّلساهنام، إال
ريجع إىل درجة اهتامم املـوىل بغرضـه الـواقعي عنـد ، فجوهري بني األصول

 .ّالشك فيه
 عىل الرغم من إمكان الرتخيص يف بعض أطراف العلم اإلمجـايل : قالوا•

َّثبوتا إال  قـارصة ّهذا الرتخيص غري ممكن يف عامل اإلثبات، ألن أدلة الرباءةأن  ً
ّعن إثبات جرياهنا يف كل األطراف، للـزوم الرتخـيص يف املخالفـة القطعيـة، 

ّوجرياهنا يف البعض املعني دون اآلخر، فهو ترجيح بال مرجح ّ. 
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ً ذكر املحقق العراقي نقضا•  عىل القول بأن العلم اإلمجايل يقتيض املوافقـة ّ
 العلم اإلمجايل مـن ّ وهو إمكان جريان األصول املؤمنة يف أحد طريف،القطعية

ًخالل إجراء األصل يف كل طـرف مقيـدا  ّ ّرتك اآلخـر؛ وهـذا ال يـؤدي إىل بـّ
 .الرتخيص يف املخالفة القطعية

َ املحققُّ اخلوئيُ أجاب السيد• يمكـن الرتخـيص يف أحـد   بأنه الَّ العراقيّ
بـني  برتك اآلخر، ألن ذلك يعني إمكـان اجلمـع ًطريف العلم اإلمجايل مرشوطا

 . رتخيصني املرشوطني، وهذا يوقعنا يف املخالفة الواقعيةال
 الرتخـيص وهـو - مناقشة املصنّف للسيد اخلوئي بأن احلكـم الظـاهري •

ً لـيس مـستحيال، وإنـام يمتنـع إذا كـان منافيـا -ّاملرشوط يف كل من الطـرفني ً
 .توجد املنافاة بني احلكمني للحكم الواقعي، ويف املقام ال

 عىل العراقـي هـو للـسيد الـشهيد وهـو إمكـان تـصوير اجلواب الثاين •
الرتخيص املرشوط يف بعض أطـراف العلـم اإلمجـايل بنحـو ال يلـزم معـه أن 

ّها فعليـة يف وقـت واحـد، ليلـزم الرتخـيص القطعـي يف ّتصبح األطراف كل
 .املخالفة الواقعية

ء إجـراه ال يمكـن ّلسيد اخلوئي عىل املحقق العراقي بأنلاجلواب اآلخر  •
ًاألصل املؤمن يف أحد أطراف العلم اإلمجايل مقيدا برتك اآلخر؛ ألنه معارض  ّ ّ

 .بارتكابه قبل اآلخر
أن املراد بالتقييد إلغـاء احلالـة التـي هلـا :  مناقشة املصنّف للسيد اخلوئي•

معارض يف دليل األصل وإبقاء احلالة التي لـيس هلـا معـارض مـن حـاالت 
 .الطرف اآلخر





 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ّيف أحد األطراف أصالن مؤمنان طوليان: احلالة األوىل •
  يف طرف واحدً سنخاني خمتلفنيوجود أصل: احلالة الثانية •
ّاألصل املؤمن يف أحد الطرفني معارض بأصـل : احلالة الثالثة •

 ّمنجز
ü  ًمطلقاّتنجز العلم اإلمجايل 

 العلم اإلمجايل بموضوع التكليفّة ملنجزية ّالضابطة العام •
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 يف بعـض أطـراف ّؤمنـة يف البحث السابق عدم جريـان األصـول املّتبني
 أحد ال جتري يفً مثال  عىل القول باالقتضاء، فقاعدة الطهارةًالعلم اإلمجايل بناء

 الطهـارة يف أصـالة انحدمها، وذلك بسبب تعارض جريـأاملتنجس َاإلناءين 
مع جرياهنا يف الطرف اآلخر، وعىل هـذا األسـاس فقـد يقـال بعـدم أحدمها 

 العلم اإلمجايل لوجـوب املوافقـة القطعيـة ّعليةوجود ثمرة عملية بني القول ب
 املـريزا يف ه العراقي وبني القول باالقتـضاء الـذي اختـارّحققالذي اختاره امل

 .صنّففوائد األصول وكذلك امل
ثالث حـاالت يمكـن أن تكـون  إىل يف هذا البحث أشار السيد الشهيدو

 أحـد  يفّؤمنثمرة بني القولني، ففي هذه احلاالت الـثالث جيـري األصـل املـ
 مـن ثبـايت لعدم وجـود املعـارض، أي ارتفـاع املـانع اإل؛طريف العلم اإلمجايل
جتـب األطراف عن هذه احلاالت، ومـن ثـم ال  أحد  يفّؤمنجريان األصل امل

 .املوافقة القطعية عىل القول باالقتضاء
يمكن أن جتري   الّؤمنة فمن الواضح أن األصول املّعليةعىل القول بالّأما 
ًثبوتا  طرف من أطراف العلم اإلمجايل؛ وذلك لوجوب املوافقة القطعية ّيف أي

 هـذه احلـاالت ّؤلـف، وعىل هذا فتجب املوافقة القطعية، ومن ثـم تّتقدمكام 
 .بني املسلكنيً عمليا ًثة فارقاالثال

 : وفيام ييل تلك احلاالت الثالث
 

 أحـد كـان يف إذا : العراقـي وحاصـلهاّحقـقوهي احلالة التي ذكرهـا امل
 واآلخـر ّتقـدمم أحـدمها  أي-ان طوليـانّمؤمنأطراف العلم اإلمجايل أصالن 
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الطهـارة، ألن االستـصحاب  أصالة  عىلّتقدم كاستصحاب الطهارة املّمتأخر
ذا جـرى إة غـري املحـرزة، فـّة املحـرزة وأصـالة الطهـارة مـن األدلـّمن األدل

 يف الطهارة ومن ثم ال يمكـن جريـانّالشك استصحاب الطهارة سوف يزول 
 ويف الطرف اآلخر ال يوجـد إال أصـل ،ّالطهارة لزوال موضوعها وهو الشك

 أحـد بنجاسـةً إمجـاال  أن يعلـم:مثالـهوهـو أصـالة الطهـارة،  واحد، ّؤمنم
 جمـرى ألصـالة -ً مـثال)١(وهو اإلناء رقـم  - َّاملعني أحدمها ن، وكانناءياإل

ّأمـا كان له حالة سابقة بالطهارة،  إذا ، كامًالطهارة واستصحاب الطهارة أيضا
الطهارة، فبناء  أصالة ّالإفيه  فال يوجد -)٢( وهو اإلناء رقم -الطرف اآلخر 

الطهـارة، يكـون االستـصحاب يف  أصـالة عىل أن االستصحاب حـاكم عـىل
  ألصالة الطهارة يف الطرف الثاين، فيتساقطان، وجتـريًمعارضاّول الطرف األ

الطهـارة يف  أصـالة بال معارض، وذلـك ألنّول الطهارة يف الطرف األأصالة 
ــرف األ ــأخرالط ّول مت ــصّ ــن االست ــة ع ــد ة رتب ــقوط زوالحاب، وبع  وس

 أصـالة الطهارة يف الطـرف الثـاين، جتـري أصالة االستصحاب بمعارضته مع
 .)١( بال معارض)١(اإلناء رقمالطهارة يف 

                                                 
 ًاعتـربه نقـضا و املـسلكنيبـنيً عمليا ً هذه هي الصورة التي جعلها املحقق العراقي فارقا)١(

ن ظـاهر ، ألعىل مسلك االقتضاء، حيث استبعد القول بعـدم وجـوب املوافقـة القطعيـة
ثـار آهو التسامل عىل عـدم ترتيـب  -كام يقول املحقق العراقي - سرارهمأس اهللا   قداألصحاب 

مـن ح ضـ، كـام هـو واالطهارة عىل مثله من جواز رشبه واستعامله فيام يعترب فيه الطهـارة
ن إ و، مقتـىض صـناعة مـسلك االقتـضاءإن، م للـصالةّهراقهام والتـيمإحكمهم بلزوم 

 يةّنجزعدم املهو رض األصول وتساقطها يف األطراف تعاية العلم اإلمجايل يف طول ّمنجز
 طرف من ّ يف أيّؤمنيمكن أن نجري األصل امل  ال، اذّعليةيف املقام بخالفه عىل مسلك ال

 مزيد توضيح ّ وسيأيت يف التعليق عىل النص،وجوب املوافقة القطعيةملخالفته لاألطراف؛ 
  .عالم عىل هذا النقضبة األأجوو
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ّ ما تقدم من حكومة االستـصحاب عـىل ّ أن:مما جيدر االلتفات إليه :تنبيه
مـة لألصـل موا فكرة احلكوّ عىل املشهور الذين عمً بناءّأصالة الطهارة إنام يتم
  فاعترب األصـل،ًي حلاالت التوافق بني األصلني أيضاّسببالسببي عىل األصل امل

 ً عىل عدم جريان األصل السببي سواء كـان موافقـاًباّ ومرتتً دائامًبي طولياّاملسب
 ّبي عـىل أيّن األصل الـسببي إذا جـرى ألغـى موضـوع املـسب أل؛ًله أو خمالفا

عـدم حكومـة الـذي يـرى  + شهيدحال، وهذا بخـالف مـسلك الـسيد الـ
ونـشري إليـه يف هنايـة كانـا متـوافقني،  إذا االستصحاب عىل األصـل العمـيل

 .ّالبحث يف التعليق عىل النص
ً 

كأصل االستـصحاب وأصـل الطهـارة، ًلو فرضنا أصلني خمتلفني سنخا 
جيريــان يف طـرف واحــد مـن أطــراف العلــم وافرتضـنا أن هــذين األصـلني 

اإلمجايل، ويف الطرف اآلخر جيري أصـل واحـد وهـو أصـالة االستـصحاب 
 ألنـه ؛فقط، ففي هذه احلالة ال يمكن جريان االستـصحاب يف كـال الطـرفني

ّيؤدي إىل الوقوع يف املخالفة القطعية، وال يف أحد األطراف ألنه تـرجيح بـال 
 يتعارضان، فيتساقطان، فيبقى أصالة الطهـارة وعليه فاالستصحابان ّمرجح،

 . من املعارضةًيف الطرف اآلخر ساملا
ّأنه إما ً لو فرضنا وجود إناءين من اخلل ونعلم إمجاال :ومثال ذلك اإلنـاء ّ

ّاألول حتو ّل إىل مخر وإما اإلناء الثاين أصابه بـول، فيـدور األمـر بـني نجاسـة ّ
نجاسة الثاين و -ىل مخر تكون نجاسته ذاتية ألنه لو حتول إ-ّاألول نجاسة ذاتية

بنجاسة عرضية إلصابته بالبول، ففي هذه احلالة نجد أن استصحاب الطهارة 
ّجيري يف الطرفني ألن احلالة السابقة لكليهام هي الطهارة، أما أصـالة الطهـارة 

ًفتجري يف الثاين فقط دون األول، بناء  عىل القول بعدم جريان أصالة الطهارة ّ
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استصحاب (ّد الشك يف النجاسة الذاتية، وحينئذ يتعارض االستصحابان، عن
، ويتساقطان، )ّالطهارة يف اإلناء األول مع استصحاب الطهارة يف اإلناء الثاين

وجتري أصالة الطهارة يف اإلناء الثاين بال معارض، ألن املعـارض يف الطـرف 
ّالثاين إما هو االستصحاب، وقد سقط، وإما أصالة ال جتري يف  طهارة، وهي الّ

 .ّاإلناء األول بحسب الفرض
ومن الواضـح أن جريـان أصـالة الطهـارة بـدون معـارض سـواء قلنـا 
ّبالطولية بني األصول املؤمنة كالطولية بني االستصحاب وأصالة الطهـارة أي 

ّضية بني األصول املؤمنة وعدم وجود ْ أم بالعر-ّ كام يف املثال املتقدم-احلكومة
صالة الطهارة جتري أ، كام لو علمنا بنجاسة هذا املاء أو هذا الثوب، فاحلكومة

 عىل ً، بناءًيف كال الطرفني، فتجري يف املاء أصالة الطهارة وأصالة اإلباحة أيضا
ّأهنا أصالن عرضيان، فهنا نجـد أصـالة الطهـارة يف الطـرف األول تعـارض 

ة الطهــارة يف يمكــن جريــان أصــال أصــالة الطهــارة يف الطــرف اآلخــر، وال
 للزوم الوقوع يف املخالفة القطعية، وجريانه يف أحـد األطـراف دون ؛الطرفني

 .ّاآلخر ترجيح بال مرجح، وعىل هذا فيتعارضان ويتساقطان
هنا جتري يف املاء بال معارض، ألن جرياهنا يف املاء إّأما أصالة الرباءة ف

ّشك  يف ُي لثوب الألجل جواز رشبه، وال معنى جلرياهنا يف الثوب؛ ألن ا
 .  نجري اإلباحة فيهكيغصبيته 

 بعد العلـم بعـدم شـموله لكـال -ن دليل أصالة الطهارة إ :بعبارة أخرى
ّ جيب ختصيصه، إما برفع اليد عنه يف كال الطرفني -ّ عىل ما تقدم بيانه؛الطرفني

وحيث إن رفع اليد عن أصالة الطهارة يف أحد الطرفني يستلزم . أو يف أحدمها
ّلرتجيح بال مرجح، فتعنيا  . األولّ

ّوأما دليل أصالة احلل وهو أصالة اإلباحة، فهو بعمومه ال يشمل إال أحد  ّ
 . ّالطرفني من أول األمر وهو املاء، وال موجب لرفع اليد عنه
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 من قبيل ما لو ؛ذكر يف الكثري من الفروع الفقهية ومن أمثلة هذه احلالة ما
ّهارته يف زمان آخر، وشك يف املتقدم منهام، فإنه  يف زمان وطءلم بنجاسة يشُع ّ

 .بعد تساقط االستصحابني باملعارضة يرجع إىل قاعدة الطهارة
ّ يف زمـان وحرمتـه يف زمـان آخـر، وشـك يف ءية يشّلم حلُوكذا ما إذا ع

ّاملتقدم منهام، فإنه بعد تساقط االستصحابني يرجع إىل أصالة احلـل ، ونحوهـا ّ
 .)١(الرجوع إىل أصل آخرّ يتم تساقط فيها األصول ومن ثم من املوارد التي ت

ً

 

ّيسقط األصل املؤمن يف هذا الطرف، أما األصل يف هذه احلالة  يف ّاملـؤمن ّ
 .ذورالطرف اآلخر فهو غري معارض، وحينئذ جيري بال حم

ن طهـارهتام الـسابقة، ّما لو علـم بنجاسـة أحـد اإلنـاءين، املتـيق: ومثاله
ّفيكونان جمرى الستصحاب الطهارة يف كل منهام، لكـن أحـد الطـرفني وهـو 

ّاألول مثال تواردت عليه طهارة ونجاسة وال يعلم أهي ً  .ّام املتقدمةّ
ة، أي  إن االستصحاب يف جمهويل التـاريخ يـسقطان باملعارضـ:فقد يقال

ّاستصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة يف الطرف األول، ومن ثـم جيـري 
 .استصحاب الطهارة يف الطرف اآلخر، بال معارض

ّبة بني مـسلك العليـة ومـسلك ّوهبذا تكون هذه احلالة من الثمرات املرتت
ري االستصحاب يف الطرف الثاين، كـام يف جياالقتضاء، فعىل مسلك االقتضاء 

ّا عىل مسلك العلية فال جيري االستصحاب يف الطـرف الثـاين وإن مل ّاملثال، أم
 .ًيكن معارضا

 :ّتقدموحاصل ما 
                                                 

 .٣٥٨ص ، ٢ج:  انظر مصباح األصول)١(
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 إن العلم اإلمجايل يقتيض حرمة املخالفة القطعية، سـواء عـىل مـسلك .١
 .ّوهو حق الطاعةصنّف  أم عىل مسلك امل،املشهور وهو قبح العقاب بال بيان

 يـستدعي وجـوب مجـايل العلـم اإلنإّ عىل مسلك حق الطاعة، فـً بناء.٢
ّ حلكم العقل بتنجز االحتامل يف كل طرف، ما مل يرد ترخيص ؛املوافقة القطعية ّ

ّرشعي، وحيث إن األصول املؤمنة الرشعية ال جتري يف أطراف العلم اإلمجايل  ّ
 .لتعارضها وتساقطها، فحينئذ حيكم العقل بوجوب املوافقة القطعية

 العلم ّنإ ف)قاعدة قبح العقاب بال بيان(شهور  عىل مسلك املًوكذلك بناء
ّ لتعـارض األصـول املؤمنـة ؛ًاإلمجايل يستدعي أيضا وجوب املوافقة القطعيـة

 .وتساقطها
ّومن هنا يتضح أن تنجز العلم اإلمجايل بسبب تساقط األصول املؤمنـة يف  ّ ّ
ّاألطراف يكون عىل كال املسلكني، مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقـاب 

 .ال بيانب
ّوهو علية العلـم اإلمجـايل لوجـوب  -ّ ضوء رأي املحقق العراقي يفنعم 

ً العلم اإلمجايل منجـزا مـن دون احلاجـة إىل تعـارض  يكون- املوافقة القطعية ّ
 .ّاألصول املؤمنة يف األطراف

الـسبب يف تعـارض األصـول وتـساقطها، هـو  العلم اإلمجايل ّوحيث إن
 .طراف من آثار العلم اإلمجايل، ال من آثار االحتاملّيمكن اعتبار تنجز مجيع األ

 ًمطلقا العلم اإلمجايل ّتنجز
ّاملراد من ذلك هو أن منجزية العلم اإلمجـايل كـام جتـري يف املـورد الـذي 

 مـن التكليـف، كـالوجوب أو ًا واحـدًاّيكون فيه متعلق العلم اإلمجـايل نوعـ
ّك جتـري فـيام إذا كـان متعلـق احلرمة، كالعلم بحرمة هذا اإلناء أو ذاك، كذل

ّالعلم اإلمجايل نوعني من التكليف، كـام لـو علـم املكلـف بـالوجوب هنـا أو 
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ّ من قبيل العلم اإلمجايل إمـا بوجـوب الـصالة أو بحرمـة رشب ؛احلرمة هناك
ّاخلمر، فيحكم العقل بوجوب امتثال األول وترك الثـاين، وذلـك ألن أصـالة 

 أصالة الرباءة عن حرمة رشب اخلمر، ممـا الرباءة عن وجوب الصالة تعارض
 .ّ ومن ثم يتنجز التكليف يف كال الطرفني،يفيض إىل تساقطهام

فرق يف منجرية العلم اإلمجايل بني أن يكون املعلوم هو احلكـم  الوكذلك 
ّ كالعلم بحرمة رشب أحد اإلناءين أو العلم بوجوب إمـا صـالة -والتكليف َ

ملعلوم موضوع التكليف، كالعلم بكـون أحـد أم أن يكون ا-الظهر أو اجلمعة
 ، وإنام هو موضوع لتكليف رشعيً رشعياًن اخلمر ليس تكليفاإ، فًاملائعني مخرا

ن العلـم باملوضـوع الـرشعي يـساوق العلـم إ وعليـه فـ.وهو حرمة الرشب
ّبالتكليف الرشعي، فال فرق يف منجزية العلم اإلمجايل بـني العلـم بـالتكليف 

ّ، لكن يشرتط أن يكون ذلك املوضوع الذي تعلق بـه العلـم العلم باملوضوعو
العلـم :  مثالـه.هَمتام املوضوع للتكليف ال جـزء، أي ً كامالًموضوعااإلمجايل 

 .ن اخلمر متام املوضوع حلرمة الرشبإين مخر، فءبأن أحد اإلنا
حدى حديـدتني، إ أن يعلم بنجاسة :ومثال العلم اإلمجايل بجزء املوضوع

ّل جزء املوضوع حلرمة رشب املاء، أمـا اجلـزء الثـاين ّاحلديدة تشكن نجاسة إف
فهو مالقاة تلك القطعة احلديدية للامء، ومن الواضح أن العلم بجزء املوضوع 

 .يستلزم العلم بثبوت التكليف وهو حرمة رشب املاء ال
ًن العلم اإلمجايل يكون منجزا إذا علم بتامم موضوع إوعىل هذا األساس ف ّ

ًف، أما إذا علم بجزء املوضوع، فال يكون ذلك العلم اإلمجايل منجزاالتكلي ّ ّ. 
 من قبيل العلم وذلك ، عىل كال التقديرينًجيب أن يكون املوضوع كامالو

ّن النجاسة موضوع تام حلرمة الـرشب عـىل إًإمجاال بنجاسة هذا املاء أو ذاك، ف
 الطرف اآلخـر، وذلـك تقدير ثبوهتا يف هذا املاء، وكذلك عىل تقدير ثبوهتا يف

ّألن العلم باملوضوع عىل كال التقديرين يؤدي إىل العلم بثبوت احلرمة الفعلية  ّ
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 .ينَءيف أحد املا
وضوع عىل تقدير دون تقدير آخر، من قبيل ملّ تعلق العلم اإلمجايل باأما إذا

ًما لو علمنا إمجاال بنجاسة هذا املاء أو تلك احلديدة، فال يكـون منجـزا لكل ّ تـا ً
احلالتني؛ ألن النجاسة عـىل تقـدير ثبوهتـا للحديـدة تكـون جـزء املوضـوع، 

ّة لتنجيز العلم؛ وذلك ألن احلرمة الفعلية للعلم اإلمجايل إنام تثبـت ّوليست عل
عىل تقدير نجاسة املاء وال تثبت عىل تقدير نجاسـة احلديـدة فقـط، ويف هـذه 

ا أصالة الطهـارة يف احلديـدة؛ احلالة جتري أصالة الطهارة يف املاء وال تعارضه
ّ مرتتب عىل نجاسة احلديدة، وإنام أثره تقديري أي ًلعدم وجود أثر عميل فعال
 . يف التنجيزٍ، وهذا التقدير غري كافًعىل فرض مالقاة املاء مثال

ًإن العلم اإلمجايل إنام ينجز حكام مـا >: ىل هذا أشار السيد الشهيد بقولهإو ّ ّ
م متام املوضوع لذلك احلكم الجزءه، كام يف حرمـة رشب إذا كان اليشء املعلو

ن حرمة رشب اخلمر متام موضوعه إ ف،ذين يعلم مخرية أحدمهالأحد املائعني ال
مـن ّ فـإن ً ثامنني جلـدة مـثال،ّ بخالف حكم احلد، وهو معلوم يف البني،اخلمر

 :جـزئنيمـن ب ّه؛ ألن موضـوعه مركـّحيكم بذلك يف حقـ يرشب أحدمها ال
ّ يشء ورشب املكلف له، واجلزء الثاين غري معلوم وإنـام املعلـوم بـالعلم مخرية

ًيـضا أفقط، وهو ال يكفي لتنجيز هذا احلكم، ويف املقـام يقـال ّول اإلمجايل األ
ّبأن حرمة رشب نفس النجس املعلـوم ضـمن أحـد الطـرفني أو التوضـ  بـه ؤّ

ًتتنجز بالعلم اإلمجايل، لكونه علـام بـتامم املوضـوع هلـا ّ وأمـا حرمـة املالقـي ،ّ
نه موقوف عىل العلم بمالقاته مع النجس وهـو غـري ّحدمها فال يتنجز به ألأل

 .معلوم
ًومنه يعرف أنه إذا مل يكن يشء من الطرفني موضـوعا حلرمـة تكليفيـة أو 

ًول منجزا أوضعية فال يكون العلم األ ّ  كام إذا علم نجاسة أحد الدرمهني ،ًيضاّ
ًن هذا ال ينجز شيئاإف ّرهم مأكوال أو ملبوسـا يف الـصالة ليتنجـز دذ ليس الإ ؛ّ ً ً
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ّ وأما حرمة الرشب أو التوضـ،ذلك به  بمالقيـه فـال علـم بـتامم موضـوعه، ؤّ
ونحوه ما إذا كان املعلوم باإلمجال يف أحد الطرفني متام املوضـوع حلكـم دون 

لطهـارة نه جتري أصـالة اإالطرف اآلخر، كام إذا علم بنجاسة الدرهم أو املاء ف
ً لعدم ترتب أثر عىل نجاسة الدرهم، فليس مثل هذا علـام ؛يف املاء بال معارض ّ

ّإمجاليا بموضوع تكليف فعيل عىل كل تقدير ً>)١( . 
 ّة ملنجزية العلم اإلمجايل بموضوع التكليفّالضابطة العام

ّمما تقدم يتـضح أن الـضابطة العامـ ّ ّة ملنجزيـة العلـم اإلمجـايل بموضـوع ّ
ّو أن يكون موجبا للعلم اإلمجايل بثبوت التكليف الفعيل، أما لـو مل التكليف ه ً

 سـواء عـىل ، كام يف حالة العلم بجـزء املوضـوع،ًيكن موجبا للتكليف الفعيل
ّالتقديرين أو عىل تقدير دون تقدير، فـال يكـون منجـزا، ويرتتـب عـىل ذلـك  ً ّ

كـام لـو علمنـا ّإمكان جريان األصول املؤمنة يف بعض أطرافه بقـدر احلاجـة، 
ً العلم ليس علام اًإمجاال بنجاسة هذا املاء أو تلك احلديدة، فمن الواضح أن هذ

ّبتامم موضوع التكليف عىل كل تقدير، وعليه ال يؤدي إىل العلم بثبوت احلرمة  ّ
ّ ويرتتـب عـىل ،ّالفعلية يف أحد الطرفني، ومن ثم جتري أصالة الطهارة يف املاء

 لعدم وجود حكم ؛رضها أصالة الطهارة يف احلديدةذلك جواز رشبه، وال تعا
 .رشعي لطهارة احلديدة أو نجاستها

 

ما إذا كان يف أحد طريف العلـم اإلمجـايل أصـل واحـد : منها>: +قوله  •
 .<ّمؤمن ويف الطرف اآلخر أصالن طوليان
 ،لكنيبـني املـسً عمليا ً العراقي فارقاّحققهذه هي الصورة التي جعلها امل

                                                 
 .٣٠٠ص ،٥ج: صول بحوث يف علم األ)١(
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لقـول بعـدم وجـوب  عىل مـسلك االقتـضاء، حيـث اسـتبعد اًاعتربه نقضاو
 -ّكام يقول املحقق العراقي )س اهللا اسرارهم  قد(ن ظاهر األصحاب    أل، القطعيةاملوافقة 

ثار الطهارة عىل مثله من جـواز رشبـه واسـتعامله آهو التسامل عىل عدم ترتيب 
هـراقهام والتـيمم إحكمهـم بلـزوم ، كام هو واضح مـن فيام يعترب فيه الطهارة

يـة العلـم اإلمجـايل يف ّأن منجزمقتىض صناعة مسلك االقتـضاء وللصالة أن 
يـة يف املقـام ّنجزعـدم املهـو تـساقطها يف األطـراف  ورض األصولتعاطول 

ّيمكن أن نجري األصل املؤمن يف أي ال ، إذّعليةبخالفه عىل مسلك ال  طـرف ّ
  .ملوافقة القطعيةوجوب املخالفته لمن األطراف؛ 

ثم إن الزم القول باالقتـضاء جـواز الرجـوع إىل >: بقولهأشار إىل ذلك و
ه عن املعارض يف الطرف ّاألصل النايف للتكليف يف بعض األطراف عند خلو

َ كام يفرض ذلك يف العلم اإلمجايل بنجاسة أحد اإلنـاءين اللـذين كـان ،اآلخر
ىض ذلك بعد تعارض أصـالة الطهـارة ن مقتإ، فًن الطهارة سابقاّأحدمها متيق

ن الطهـارة، هـو ّاجلارية يف الطرف اآلخر مـع استـصحاب الطهـارة يف متـيق
 إىل سالمتها ًالرجوع إىل قاعدة الطهارة يف اإلناء اجلاري فيه استصحاهبا، نظرا

 لـسقوط معارضـها يف املرتبـة الـسابقة عـن ؛عن املعارض يف ظرف جرياهنـا
 -كـام تـرى - مع أن ذلك ،ستصحاب احلاكم عليهامع االجرياهنا بمعارضته 

 هـو التـسامل )قدس اهللا اسـرارهم   ( حيث إن ظاهر األصحاب ، أحدالتزامه منّظن ال ي
 عىل مثله من جواز رشبه واستعامله فيام يعترب فيه ،ثار الطهارةآعىل عدم ترتيب 

لنص هراقهام والتيمم للصالة كام يف اإالطهارة كام يكشف عنه حكمهم بلزوم 
 .)١(<طالقه ملثل الفرضإالشامل ب

ني يف اجلواب عىل هذا النقض بني من خـالف ّحققوقد اختلفت كلامت امل
                                                 

 .٣٢٠ص ،٣ج:  هناية األفكار)١(
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ل بني ّ وبني من فص، ومنع جريان األصل الطويل وسالمته عن املعارضةًمطلقا
 .بعض املوارد دون بعض

  عىل العراقي النائينياعرتاض
 : ق النائيني، حاصلهّره املحق ذك وجوه املخالفة منًنذكر وجها فيام ييل 

مـن ّ كـل املجعـول يف ويني،ّؤداملـ ويكون بني املجعولنيّ إنام  التعارضإن
 فال يبقى تـرخيص يف ،ة عليهّاألدل واختلفت الطرقن إء واحد و الطرفني يش

 .  واحد من الطرفنيّأي
 طهـارة هـومن القاعـدة واالستـصحاب ّ كل ى يفّؤداملجعول واملأي أن 
 ،نيتّ مستقلنيطهارتوليس املجعول فيهام ، كوك الطهارة والنجاسةواحدة ملش

جعل  إمكان عدمل؛ لقاعدة الطهارةخرى األبمقتىض االستصحاب وإحدامها 
 إىل ًمـضافا، ألنه يلزم اجتامع املثلني يف موضوع واحد،  واحدءالطهارتني ليش

 هـذا وعـىل .بمقتىض االستصحابّول لغوية اجلعل الثاين بعد جعل األلزوم 
ّالعلم اإلمجايل بنجاسة أحد اإلناءين ووحدة املـؤدى واملجعـول فإن  األساس َ

خـر نـاء اآل يف اإلقاعـدة الطهـارةّ فـإن ّيف كل مـن االستـصحاب والقاعـدة،
سقط يف، ن الطهارةّيف متيققاعدة الطهارة من االستصحاب وّ كل عارض معتت

 الطهـارة وقاعـدهتا ما بني استصحاب إىل وال يلتفت، اجلميع يف عرض واحد
 .من احلكومة بعد احتاد املجعول فيهام

 تعارض األصولّ؛ ألن ّولكن ال خيفى عليك فساد التوهم>: وهذا ما ذكره بقوله
مـن ّ كـل ى يفّؤدواملـ، ياهتا وما هو املجعول فيهـاّمؤدإنام هو باعتبار تعارض 

 النجاسـة،استصحاب الطهارة وقاعدهتا أمر واحد وهو طهارة مشكوك الطهـارة و
ى ّمـؤد مـن ّفكـل .َنـاءينمن اإلّ كل جعل الطهارة يف إمكان واملفروض عدم

الطهارة ى قاعدة ّمؤدن الطهارة يعارض ّاستصحاب الطهارة وقاعدهتا يف متيق
 عـىل وحكومـة االستـصحاب.  يف عرض واحدًناء اآلخر، فتسقط مجيعايف اإل
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 .يّسببالسببي واملّالشك  وإنام يظهر أثرها يف، القاعدة ال أثر هلا يف املقام
 تعارض األصول وسقوطها إنـام هـو باعتبـار أن املجعـول ّنإ: واحلاصل

من مالحظة مـا هـو املجعـول يف ّالبد ف، املخالفة العمليةّيؤدي إىل فيها معنى 
ّيؤدي ن كان املجعول فيها معنى إف، مجايلاألصول اجلارية يف أطراف العلم اإل

ولو فرض أنه كـان ، حمالة يقع التعارض بينها وتسقطاملخالفة العملية فال إىل 
ن األصـل إف، ة ويف الطرف اآلخر أصل واحدّتعدداألطراف أصول م أحد يف

مـا بينهـا مـن احلكومـة  إىل الواحد يعارض مجيع تلـك األصـول وال يلتفـت
وذلـك ، ىّؤدواختالف املراتب بعد احتاد املجعول فيها وعدم اختالفها يف املـ

 . عالم عىل بعض األواضح وإن خفي
القائمة عىل طهارة مارة أن ذلك يقتيض عدم جواز العمل باأل: مّتوهُوال ي

من قيام : ّتقدمفيندرج فيام ،  نجاسة اآلخرّتدل بالزمها عىلالتي َأحد اإلناءين 
وأين هذا من األصول العملية التي ، أصل مثبت للتكليف يف بعض األطراف

 .)١ (ال عربة بلوازمها وملزوماهتا
  النائينيّحقق العراقي عىل املّحققاملض ااعرت

 :  باعرتاضني+عىل هذا الكالم  العراقي ّحققاملاعرتض 
قاعـدهتا لـيس  ون املجعول يف استـصحاب الطهـارةإ: ّاألولاالعرتاض 

 . ال حمذور فيه و،حدمها يف طول اآلخرأو، ّتعددماملجعول فيهام  بل ًواحدا
ًأوال: (حيث يقول  واحـد يف ءهو جعـل الطهـارتني لـيشّ إنام تنعاملمن إ :ّ

اجلعلـني يف  أحـد جعل الطهارتني الطـوليتني بنحـو يكـونّ، وأما عرض فارد
إذ ال حمـذور ، مكـانفهو يف غاية اإل، خر ويف ظرف عدم ثبوتهطول اجلعل اآل

من مثل هذين اجلعلني بعد عدم اجتامعهام يف زمان واحد بـل ومرتبـة واحـدة 
                                                 

 .٤٩ص ،٤ج: صولفوائد األ )١(
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 عـىل شـكال ومعـه يبقـى اإل،ّتقـدمعند عدم ثبوت املّر إال ّتأخوعدم ثبوت امل
 .)١() اجلاري فيه استصحاهبا بال معارضناءحاله جلريان قاعدة الطهارة يف اإل

َّ السيد الشهيد املحقق العراقي بام حاصلهوناقش َ ّ ُ إن العراقي الذي يقول : ُ
 ،ل املنـشأأريـد بـاملجعو، إن قاعدهتابتغاير املجعول يف استصحاب الطهارة و

مـن وحـدة   النـائينيّحقـقأراد املّأمـا إذا  اجلعـل، وّتعـدده بّتعـددفالصحيح 
 ألن احلكـم ،مبادئـه فهـذا اإلشـكال غـري وارد عليـه واملجعول روح احلكـم

 . مالكاته وت مناشئهّتعددن إ واحد يف املقام وًاّلب وًالظاهري روحا
ن كـان بـني إيف و التنـاأن: ّ مـن املحقـق العراقـي هـو:االعرتاض الثـاين

بـام مهـا  ون ذلك بلحاظ كـوهنام مـدلولنيّإال أ ،املجعولني املدلولني للدليلني
الطـرفني حيثيتـان للداللـة  أحـد  فإذا كـان يف.هذه حيثية تقييدية و،مدلوالن

 وصلت ، موضوع الداللة الثانيةّحتققوسقطت إحدامها يف الرتبة السابقة قبل 
 .  حمذورالداللة الثانية بال إىل النوبة

نـه بعـد إ :نقول، غامض عن ذلك مع اإلًوثانيا>: وهذا ما أشار إليه بقوله
 ّجيـةيف مرتبة الداللة واحل أحدمها جعل الشارع هلذا املجعول الواحد طريقني

بعـد ّ إال  بعموم الثـاينّتعبدال إىل  بحيث ال يكاد وصول النوبة،خريف طول اآل
خـذ بالقاعـدة ال بأس يف األ، عارضولو بالتّ احلجية عنّول سقوط عموم األ

 .)٢(<بالتعارضّ احلجية  بعمومها يف ظرف سقوط االستصحاب عنّتمسكوال
 .)٣(<هذا اجلواب صحيح ال غبار عليه>وقال السيد الشهيد بأن 

 .وهناك وجوه أخرى للجواب نعرض عن ذكرها مراعاة لعدم اإلطالة
                                                 

 .٢٢١ص ،٣ج :فكارهناية األ )١(
 .٢٢١ص ،٣ج :فكاراألهناية  )٢(
 .٢٠٩ص ،٥ج :صولبحوث يف علم األ )٣(
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تعبـري . <ة الطهارةبناء عىل أن االستصحاب حاكم عىل أصال>: + قوله •
ــه  ــصنّف بقول ــىل أن>امل ــاء ع ــة <...بن ــضائه حلكوم ــدم ارت ــن ع  يكــشف ع

 .االستصحاب عىل أصالة الطهارة
هي ناظريـة الـدليل  إن معنى احلكومة عىل رأي السيد الشهيد :بيان ذلك

 وقرينة عىل حتديد املراد النهـائي منـه، وهـذه ،احلاكم إىل مفاد الدليل املحكوم
 :  بأساليب وهياخلصوصية تكون

ًا لآلخر، سواء كان ذلـك ّ لسان التفسري، بأن يكون أحد الدليلني مفرس)أ
ً أو بام يكون مستبطنا لذلك، ، أعني: من قبيل؛ أدوات التفسري املعروفةىحدإب

 . وهذه حكومة تفسريية
ًال لـيشء منزلـة موضـوع ّ لسان التنزيل، بأن يكون أحد الدليلني منز)ب

 فهذا الدليل ناظر إىل مفـاد <الطواف بالبيت صالة> إذا قال الدليل اآلخر، كام
ّالدليل املحكوم من خالل التنزيل، ولوال نظره إليه وما يرتتب من احلكم عىل 

 .  وهذه حكومة تنزيليةً.ذلك املوضوع، مل يكن التنزيل معقوال
 مناسبات احلكم واملوضوع املوجودة يف الدليل احلـاكم والتـي جتعلـه )ج
ّ إىل مفاد الدليل املحكوم، من قبيل ما يقال يف أدلة نفي الـرضر واحلـرج ًناظرا

من ظهورهـا يف نفـي إطالقـات األحكـام األوليـة ال نفـي احلكـم الـرضري 
 .ًواحلرجي ابتداء

 رضرية بطبيعتها، نعـم ًاوذلك ألنه من املعلوم أن الرشيعة مل جتعل أحكام
ة أو حرجيـة، وألجـل يمكن جعل أحكام قد تصبح يف بعض األحيان رضري

ّذلك تكون أدلة نفي الرضر واحلرج ناظرة إىل إطالقات هذه األحكـام، وقـد 
 .أطلق املصنّف عىل هذا اللون من احلكومة باحلكومة املضمونية

مفاد ً ناظرا إىل  أن الدليل احلاكم يكون:اّ كلهواجلامع بني أقسام احلكومة>
 يريـد ّتكلم عىل أن املـّزائد يدل بمعنى أنه يشتمل عىل ظهور ؛الدليل املحكوم
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 ضوء الدليل احلـاكم، فيكـون قرينـة شخـصية يفحتديد مفاد الدليل املحكوم 
 .عليه

 يف حاالت احلكومة عـن طريـق ّتحققنة الشخصية، كام تيوليعلم أن القر
الدليلني  أحد  عىل أساس تعينيّتحققاآلخر، كذلك قد ت إىل الدليلني أحد نظر

 الشارع املحكـامت َّعني إذا ، كامّتكلم من املّشخيص عامللقرينة بموجب قرار 
التي هي أم الكتاب للقرينية عىل املتشاهبات وحتديد املراد النهائي منها، فإنه يف 

 قرينة عىل ظهور الدليل اآلخر بنفس َّ ظهور الدليل الذي عنيّتقدممثل ذلك ي
ً مـشتمال عـىل  الدليل احلـاكم عـىل الـدليل املحكـوم وإن مل يكـنّتقدممالك 

 .)١(<الدليل اآلخرإىل النظر  خصوصية
ًوعىل هذا األساس يتضح أن االستصحاب ليس حاكام عىل أصالة الطهـارة  ؛ّ

ّوذلك ألن االستصحاب غري ناظر إىل الترصف يف موضوع أصـالة الطهـارة، 
 .وإنام يلغيه من األساس، وهذه ليست حكومة

ب عـىل أصـالة الطهـارة ّقـال بـأن تقـدم االستـصحا لكن السيد اخلوئي
  :م احلكومة إىل قسمني وكأنه مشرتك لفظي بينهامَّحيث قس )٢(باحلكومة
 احلكومة بمالك النظر والرشح، بحيث لـوال الـدليل املحكـوم لكـان .١

ّل هلا بحكومة أدلـة األحكـام الواقعيـة بعـضها عـىل َّومث. ًالدليل احلاكم لغوا
، )حرمة الربـا( عىل دليل )د وولدهنفي الربا بني الوال(بعض، كحكومة دليل 

 .ّ عىل أدلة األحكام األولية)ال رضر وال رضار(وحكومة دليل 
ل هلا بحكومة األحكـام الظاهريـة َّ احلكومة بمالك رفع املوضوع، ومث.٢

 . مارات عىل األصول العمليةبعضها عىل بعض، كحكومة األ
                                                 

 .١٦٨ص ،٧ج:  بحوث يف علم األصول، تقريرات السيد اهلاشمي)١(
 .٣٤٩، ص٣ج:  انظر مصباح األصول)٢(
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كومة ال تكون احل>: لذا قال؛ لكن هذه ليست حكومة بنظر السيد الشهيد
 وأخـرى ، بمـالك النظـرً وفرضـها تـارة،إال بمالك النظر والقرينية الشخـصية

وإنام االختالف يف وسـائل إثبـات الناظريـة  .رفع املوضوع غري صحيح بمالك
وما أفيد يف حكومة دليـل األمـارة عـىل . ّ التي تقدمت اإلشارة إليهاوأساليبها

 للحكومـة غـري ّ منه مـالك مـستقلدليل األصل بمالك رفع املوضوع لو أريد
أنه إن فرضت الغاية يف األصل مطلق ما يعتـربه الـشارع : الناظرية، فريد عليه

ًعلام فالدليل الذي جعل األمارة علام يكون واردا عىل دليل األصـل ال حـاكام  ً ًً
وإن فرضت الغاية العلم الوجداين الذي هو املعنى احلقيقي له، فإن كان . عليه

ًألمارة علام تعبدا إنام جيعل ذلك استطرافادليل جعل ا ً ّ ّ إىل ترتيـب مـا رتـب يف ً
ًدليل األصل عىل العلم من األثر العميل، أصبح ناظرا إىل مفـاده، وإن مل يكـن 
ًكذلك وإنام دل عىل جمرد فرض غري العلم واعتباره علـام فهـذا ال أثـر لـه وال  ّ ّ

غايـة فيـه العلـم احلقيقـي ال يثبت به آثار العلـم ال بالـدليل املحكـوم، ألن ال
ّاالعتباري، وال بالدليل احلاكم، ألنه مل يدل عىل ترتيب أثر رشعي وإنام غايتـه 

ّأنه اعترب ما ليس بعلم علام وال قيمة ملجرد هذا االعتبار ً>)١(. 
ّن املقتيض هلا إثباتـا ال يـتمإ :وبكلمة أخرى>: +  قوله•  إال بعـد سـقوط ً

إشكال املـريزا القائـل بـأن اجلعـل  إىل + ملصنّفهنا يشري ا. <األصل احلاكم
ًن كان متعدداإو ، أحدمها جعل استـصحاب الطهـارة واآلخـر جعـل أصـالة ّ

الطهارة، لكن املجعول يف كال اجلعلني واحد وهـو الطهـارة، فاألسـباب وإن 
 .نتيجة واحدةّتعددت لكن ال

 هذا اإلشـكال ويف هذه العبارة التي يف املتن يشري املصنّف إىل اإلجابة عن
ا جعل جعلني للطهارة ومها االستصحاب وأصـالة ّأن املوىل ملكيف يزعم بأنه 

                                                 
 .١٦٩ص ،٧ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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 املوىل يف الواقع ونفس األمـر يقـول إن ّالطهارة، جعلهام يف رتبة واحدة، فلعل
الطرف الذي فيه طريق واحد إىل الطهارة إذا تعارض مع الطرف اآلخر الذي 

ّ يسقط الطريق األول أيح ذو الطريقني، ّرجّفيه طريقان إىل الطهارة، البد أن ي
 .يف كليهام، ويبقى الطريق الثاين يف الطرف اآلخر بال معارض

سواء قلنا بالطولية بـني االستـصحاب وأصـالة الطهـارة أو >: +  قوله•
 نيأي جتري أصالة الطهارة بدون معارض، لتعارض االستـصحاب. <العرضية

 .االستصحاب وأصالة الطهارة أم بالعرضيةوتساقطهام، سواء قلنا بالطولية بني 
 جلريان األصل يف بعض األطراف تطبيقات فقهية

إذا كان هنـاك >: ذكره السيد اليزدي يف العروة، حيث قال: التطبيق األول
 نجس، فوقعت نجاسـة مل يعلـم وقوعهـا يف الـنجس أو ّماءان، أحدمها املعني

 .)١(< مل حيكم بنجاسة الطاهر،الطاهر
 ليزدي نفى احلكم بنجاسة الطاهر وحكم بعدم وجـوب االجتنـابفالسيد ا
له السيد احلكيم بانحالل العلـم اإلمجـايل بـالعلم بنجاسـة أحـدمها ّعنه، وعل

د، بـالعلم ّالنحالل العلم اإلمجايل بنجاسـة أحـدمها املـرد( :بعينه، حيث قال
 .)٢()الطهارة فال مانع من الرجوع إىل استصحاب ،ّالتفصييل بنجاسة أحدمها املعني

 ال؟ فقـد م املسافر يف كون مقصده مسافة رشعية أّلو شك :التطبيق الثاين
 يف كـون مقـصده مـسافة ّلـو شـك> :حكم السيد اليزدي باإلمتام؛ حيث قال

  )٣(< بقي عىل التامم عىل األقوى،رشعية أو ال
فهـل > : وتعليل احلكـم باإلمتـام، النزاعّ وقال السيد اخلوئي يف حترير حمل

                                                 
 .٨٧، ص١ج: العروة الوثقى )١(
 .١٦٩، ص ١ج : مستمسك العروة )٢(
 .٤١٨ ص ،٣ج: العروة الوثقى )٣(
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 أو جيب اجلمع رعايـة للعلـم باالستصحاب، ًجيب فيها البقاء عىل التامم عمال
 أو الـتامم لـو مل رشعية،ق تكليف دائر بني القرص لو كانت مسافة ّ بتعلاإلمجايل
 واألقـوى هـو .ظـاهر فـساقط كـام هـو ، وأما احتامل القرصوجهان،تكن ؟ 
املزبـور باستـصحاب عـدم  اإلمجايل النحالل العلم ؛ كام ذكره يف املتن،لّاألو

 .)١(<عروض ما يوجب التقصري
 

ثالث حاالت يمكـن أن تكـون ثمـرة البحث إىل  أشار املصنّف يف هذا •
 لعدم وجود ؛ّبني القولني، إذ جيري األصل املؤمن يف أحد طريف العلم اإلمجايل

 :وهذه احلاالت هي .املعارض
ّمن واحـد، ويف اآلخـر أصـالن  ما إذا كان يف أحد الطـرفني أصـل مـؤ.أ

ّ من قبيل أن يعلـم إمجـاال بنجاسـة إنـاء مـردد بـني إنـاءين، ؛ّمؤمنان طوليان ٍ ً
أحدمها جمرى ألصالة الطهارة فقـط، واآلخـر جمـرى الستـصحاب الطهـارة 

ّ فإن أصـالة الطهـارة يف الطـرف األول تعـارض استـصحاب ،ًوأصالتها معا
عـارض هـي التـساقط وجريـان أصـالة الطهارة يف الطرف الثاين، ونتيجـة الت
 . الطهارة يف الطرف الثاين بال معارض

 سـنخا، كأصـل االستـصحاب ني خمتلفـني ما لو فرضنا وجود أصـل.ب
وأصل الطهارة، وافرتضنا أن هـذين األصـلني جيريـان يف طـرف واحـد مـن 
أطراف العلم اإلمجايل، ويف الطرف اآلخـر جيـري أصـل واحـد وهـو أصـالة 

، ففي هذه احلالة ال يمكـن جريـان االستـصحاب يف كـال االستصحاب فقط
ّالطرفني ألنه يؤدي إىل الوقوع يف املخالفة القطعية، وال يف أحد األطراف ألنه 

بقـى تّترجيح بال مرجح، وعليـه فاالستـصحابان يتعارضـان، فيتـساقطان، ف
                                                 

 .٣٦ – ٣٥، ص ٨ج: ستند العروة الوثقىم )١(
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 . من املعارضةةأصالة الطهارة يف الطرف اآلخر سامل
 يف نفـس ًاّملـؤمن يف أحـد الطـرفني معارضـ وهي أن يكون األصـل ا.ج

ّمورده بأصل منجز، فيسقط األصل املـؤمن يف هـذا الطـرف، أمـا األصـل يف  ّ ّ
 .الطرف اآلخر فهو غري معارض، وحينئذ جيري بال حمذور

ً ال فرق يف منجزية العلم اإلمجايل بني أن يكون املعلوم تكليفـا مـن نـوع • ّ
 .ًواحد، أو تكليفا من نوعني

 . ط أن يكون املوضوع املعلوم باإلمجال متام املوضوع للتكليف يشرت•
ّة ملنجزية العلم اإلمجايل بموضوع التكليف هو أن يكـون ّ الضابطة العام•

ًموجبا للعلم اإلمجايل بثبوت التكليف الفعيل، أما لو مل يكن موجبـا للتكليـف  ًّ
ين أو عىل تقـدير سواء عىل التقدير -الفعيل كام يف حالة العلم بجزء املوضوع 

ً فال يكون منجزا-دون تقدير ّ. 





 
 
 
 
 
 

 

 

 
 وجود العلم باجلامع بني األطراف: ّالركن األول •

ü  ّالوجداين والتعبديبني العلم اإلمجايل ّيف التنجز ال فرق 

ü ّالعلم اإلمجايل التعبدي غري منجز ّ 

ü ّمناقشة املصنف لكال الوجهني 
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ّمما تقدم يمكن أن نستخلص أن قاعدة منجزية العلم اإلمجـايل هلـا أركـان  ّ
 : أربعة وهي

 

ّما لو علم املكلف بنجاسة أحـد اإلنـاءين، ولـوال العلـم باجلـامع : مثاله
ّلكانت الشبهة يف كل طرف بدوية، وتكون جمـرى لألصـول املؤمنـة، فيكـون  ّ

ًالعلم باجلامع منجزا، هذا فيام إذا كان علام وجدانيا ًً  .، وال إشكال فيهّ
ّدي االعتباري، كام لو قامت البينة عىل ّوإنام الكالم يف العلم اإلمجايل التعب

 ّ وإنام هي علـم تعبـدي، أيًا وجدانيًنة ليست علامّنجاسة أحد اإلناءين، فالبي
ّدنا بالتعامل مـع البينـة معاملـة العلـم الوجـداين، فهـل العلـم َّلشارع عبأن ا

ّالتعبدي منجز كالعلم الوجداين؟ ّ 
 : يف مقام اإلجابة يوجد وجهان

 يّتعبدبني العلم اإلمجايل الوجداين والّالتنجز يف ال فرق  .١
مـن عـدم الفـرق  )١(ق النائيني ّما ذهبت إليه مدرسة املحق: الوجه األول

 الوجـداين، بتقريـب أن مارة املعتربة كحال العلـم اإلمجـايلن حال األأبينهام و
ّدي رشعا فيرتتـّهنا علم تعبإاألمارة املعتربة حيث   ب عليهـا متـام آثـار العلـمً

 باجلامع العريض، فإذن ال فرق بينهام، ّتعلقزية التكليف املّ منها منج،الوجداين
ّايل إذا كـان وجـدانيا منجـفكام أن العلم اإلمجـ  باإلمجـالز للتكليـف املعلـوم ً

يـة ّحرمة املخالفـة القطعيـة العمليـة بنحـو املبـارشة والعل  بالنسبة إىلتنجيزه
القطعيــة العمليــة بالواســطة وبنحــو ة، وبالنــسبة إىل وجــوب املوافقــة ّالتامــ

                                                 
 . ٦ ص ٤فوائد األصول ج  )١(
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ّديا فإنّ تعب فكذلك إذا كان العلم اإلمجايل،االقتضاء  تنجيزه للتكليف املعلـوم ً
يـة ّباإلمجال بالنسبة إىل حرمة املخالفة القطعيـة العمليـة بنحـو املبـارشة والعل
 .ّالتامة وبالنسبة إىل وجوب املوافقة القطعية العملية بالواسطة وبنحو االقتضاء

 ّمنجزي غري ّتعبد العلم اإلمجايل ال.٢
ّيذهب هذا الوجه إىل عدم ثبوت املنجزية، وعىل هـذا فتجـري األصـول 
ّاملؤمنة يف مجيع األطراف، وال يلزم حمذور املخالفة القطعية للتكليف الواقعي؛ 
ّوذلك الحتامل أن البينة غري مطابقة للواقـع، أي أن البينـة التـي قامـت عـىل  ّ

َإلناءين قد تكون خمطئة، ومن ثـم ال نقطـع بـأن أحـد اإلنـاءين نجاسة أحد ا َ
جرينـا أصـالة الطهـارة يف الطـرفني مل حيـصل لنـا أ، وعىل هذا لو ً واقعانجس

 .القطع بمخافة الواقع
فـال يمكـن جعـل . ًوبعبارة أخرى إن العلـم اإلمجـايل إذا كـان وجـدانيا

 ذلـك الرتخـيص يف  السـتلزام؛طرافـهأصة يف مجيـع ّاألصول العمليـة املرخـ
 ّاملخالفة القطعية العملية ويف البعض دون اآلخر ترجيح من غري مرجح، فلهـذا

ًديا ّ تعبال يمكن إجراؤها يف أطراف العلم اإلمجايل، بينام إذا كان العلم اإلمجايل
صة يف متـام أطـراف الرتخـيص يف ّفال يستلزم جريان األصول العملية املرخـ

 ،مـارة للواقـع وعـدم مطابقتهـا لـه الحتامل خطأ األاملخالفة القطعية العملية
 ال يـستلزم إال هجرائهـا يف مجيـع أطرافـه، باعتبـار أنـإوعىل هذا فال مانع من 

 .جرائهاإ وهذا ال يمنع عن ،ةّالرتخيص يف املخالفة االحتاملية أو الظني
نـة يف أطـراف العلـم اإلمجـايل ّن جريان األصـول املؤمإ: وإن شئت قلت

 حيث يستلزم الرتخيص يف املخالفة القطعيـة العمليـة، فتقـع ،ةّكافالوجداين 
ًاملعارضة بينها فتسقط مجيعا من جهة املعارضة، وأمـا جرياهنـا يف بعـض دون 

 فال يمكن، بيـنام جرياهنـا يف أطـراف العلـم ،حّآخر فهو ترجيح من غري مرج
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 العملية فال تقع ه ال يستلزم حمذور املخالفة القطعيةّنإ حيث ،ديّاإلمجايل التعب
طرافه، ألن املقتيض لـه موجـود أاملعارضة بينها، وال مانع من جرياهنا يف مجيع 

 .  مفقود-وهو املعارضة - واملانع ،طرافهأوهو وجود موضوعها يف 
ّوهبذا يتضح الفرق بني العلم الوجداين بالتكليف وبني العلـم التعبـدي،  ّ

ّينـا األصـول املؤمنـة يف األطـراف جرأ لـو )العلم الوجداين ( عىل األولهّنإف
العلـم  (ى ذلك إىل املخالفة القطعية للتكليف الواقعي، بخالفه عىل الثاينّألد

جرينـا األصـول أالنقطع بمخالفة التكليف الـواقعي فـيام لـو ألننا ) ّالتعبدي
ّاملؤمنة يف مجيع األطراف، وعليه فالعلم اإلمجايل التعبدي غري منجز ّ ّ. 

ّ إن البينـة لـو :نقـولّأن حتقيق احلال قش يف الوجهني، وولكن املصنّف نا
 : قامت عىل نجاسة أحد اإلناءين، فهذا يكون عىل حالتني

ّالبينة قامت عىل اجلامع، كام لو شهدت البينـة ّأن أن نفرض  :احلالة األوىل ّ
ّعىل نجاسة أحد اإلناءين بنحو الرتديد، إما هذا اإلناء وإما ذاك ّ َ. 

َّأن نفرض أن تقوم البينة عىل فرد معني من اإل :احلالة الثانية ، كام لـو َناءينّ
ّحصل الـرتدد عنـد وان ءنا هو النجس، وبعد ذلك اختلط اإل<أ> اإلناء :قالت

 . دري أن النجاسة وقعت يف هذا الطرف أم ذاك أ ال:الشاهد، فقال
 :ّ أما يف:ّإذا تبني ذلك، نقول

عىل اجلامع، فيوجد عنـدنا دلـيالن، ّهي أن البينة قامت و :احلالة األوىل •
قـول بوجـود نجاسـة يف أحـد اإلنـاءين، واآلخـر يقـول تي تّأحدمها البينة ال

 .ً هذا اإلناء طاهر وذاك طاهر أيضا:القائلة وهو أصالة الطهارة، بعدمها،
ّن أصحاب الوجه األول الذين قالوا بمنجزية العلم إوعىل هذا األساس ف ّ
ّ عىل األصل املـؤمن - األمارةيوه -ّا إىل تقديم البينة ّاإلمجايل التعبدي، ذهبو

ّباحلكومة، وحيث إن اإلناء النجس مردد بني إناءين، فال يمكن إجراء أصـالة  ّ
 ألصـالة الطهـارة يف ةالطهارة يف كال الطرفني؛ وذلك حلكومة األمارة املسقط
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خـر؛ يمكن إجراء أصالة الطهارة يف أحـدمها دون اآل أحد الطرفني، كذلك ال
ّال مرجح، وبالتايل البـد مـن تنجـز الطـرفني، فيثبـت أن العلـم بألنه ترجيح  ّّ

ّاإلمجايل التعبدي منجز ّ. 
ّ قالوا بعدم تنجز العلم اإلمجـايل التعبـديفقدّأما أصحاب الوجه الثاين   ؛ّ

ّوذلك ملا تقدم من احتامل عدم مطابقـة البينـة للواقـع، إذ لـو  جرينـا أصـالة أّ
 .فني مل حيصل لنا القطع بمخافة الواقعالطهارة يف الطر

وكال الوجهني غري صحيح، فإننا بعد وجود دليلني معتربين ومهـا دليـل 
 .رّيسوغ لنا أخذ أحدمها وطرح اآلخر بال مرب األمارة ودليل األصل، ال
 التخـصيص، ّ أو ما يؤدي إىلّخصيةم عىل األصل باألَّوالصحيح أن األمارة تقد

ّ؛ ألنه يشمل كل مورد مشكوك سواء كـان أمـارة أم ال، عمأ دليل األصل ّنإف
ّ كل مشكوك الطهارة فهو :خص؛ فاألصل العميل يقولأّأما دليل األمارة فهو 

، إذ من الواضح أنه عند الّطاهر، أعم من أن يكون ذلك املشكوك خرب ثقة أو 
 .ًقيام خرب الثقة يبقى املورد مشكوكا

 شار إليه املـصنّفأّ باألخصية، وهذا ما ّقدم األمارة عىل األصل العميلُفت
 والنـصية يف ّخـصيةبحكم هـذه األ -األمارة >: عارض بقولهتيف بحث ال +

 .)١(<ّ مقدمة عىل األصل املخالف هلا-يتهاّدليل حج
ّوهبذا يتضح أن كال الوجهني غري تام من الناحية الفنّ ية، والـصحيح هـو ّ

 ، وعىل هذا ففي املقام وهو قيـاميةّخصّتقدم األمارات عىل األصول من باب األ
 إجراء أصالة الطهـارة يف كـال الطـرفني، فإن، َناءينّالبينة عىل نجاسة أحد اإل

ّهـا يف أحـدمها تـرجيح بـال مـرجح، ءّينايف البينة القائمة عىل اجلـامع، وإجرا
ّ ومن ثم ترتتـب آثـار العلـم اإلمجـايل )أصالة الطهارة يف الطرفني (فيتساقطان

 .املوافقة القطعيةوهو وجوب 
                                                 

 .٣٦٣ص :القسم الثاين:  احللقة الثالثة)١(
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ّوهذه النتيجة وإن كانت تلتقي مـع نتيجـة الوجـه األول وهـو وجـوب 
ن وجـوب إ :ّ إذ يف الوجه األول قالوا؛املوافقة القطعية، لكن يوجد فرق بينهام

ّاملوافقة القطعية ألجل تقدم دليل البينة عىل األصل باحلكومة، أمـا مـا ذهـب  ّ ّ
ّجل تقدم األمارة عىل األصل باألخصفاملوافقة القطعية ألصنّف إليه امل  .يةّ

م األمـارة ّلامذا ال نقـدفًأليس دليل األمارة حاكام عىل األصول، : إن قلت
ّ الـذين قـالوا إن حجيـة احلكومة، كام هو مبنـى املـشهوربعىل أصالة الطهارة 

ًاألمارة تعني أن الشارع جعلها علـام، وإذا كانـت علـام فهـي ترفـع موضـوع  ً
ّك، وعليه فال معنى حلـل التعـارض بـني األمـارة واألصـل األصل وهو الش ّ

ّباألخصية أو النصية ونحو ذلك ّ. 
ّنعم، قد يتوهم حينئذ >: حيث قال ّثار هذا اإلشكال املحقق العراقيأوقد 

ّوقوع التنايف بني التعبد بنجاسة أحد الكأسـني بمقتـىض البي ّنـة، وبـني التعبـد ّ
ّ أن مفاد البينة :بتقريب؛ ل اجلاري فيهامّبطهارة كل من الكأسني بمقتىض األص
م جتـري َ العنوان اإلمجـايل، فـال جـراملا ال يكون إال نجاسة أحد الكأسني هبذ

ّ ملكـان حتقـق ؛ّأصالة الطهارة يف كل واحد مـن الكأسـني بعنـواهنام التفـصييل
ّهو الشك الوجداين يف كل واحد منهام وعدم ارتفاعه ال بالوجدانو موضوعها ّ 

ّلتعبد، الختالف موضوع التعبد بالبيوال با ّ ّنة مع موضوع التعبد بالطهـارة يف ّ
 .األصلني

ّومع جريان أصالة الطهارة فيهام يقع التنايف بني التعبد بالبي نـة بالنـسبة إىل ّ
ّ عنه بأحد الكأسني، وبني التعبد بكـلَّالعنوان اإلمجايل املعرب  مـن األصـلني يف ّ

ّيح يف تقديم التعبد بالبيّكل واحد من الكأسني، وال ترج ّنة عىل التعبد باألصل ّ
 .اجلاري يف الطرفني

ّوال يقاس ذلك بـالعلم الوجـداين بنجاسـة أحـد الكأسـني، ألن العلـم 
ّا كان بنفسه كاشفا تامّاإلمجايل مل ّ عن الواقع وحجـة عـىل ثبـوت التكليـف يف ًاً
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 .يف األطراف الرتخيص عىل خالفه يءً كان مانعا بحكم العقل عن جم،البني
ًوهذا بخالف مثل البينة حيث إن طريقيتها لثبوت التكليف ال يكون ذاتيا ّ 

 وإنام كان ذلك بمعونة جعل رشعي ، ملكان احتامل اخلالف بالوجدان؛كالعلم
ّبالتعبد هبا، ومع فرض التنايف بني قضية التعبد هبا وبني التعبد باألصل اجلاري  ّ ّ

ّاإلشـكال يف تقـديم البينـة عـىل األصـل ّيف كل واحد من األطـراف، يتوجـه 
ّاجلاري يف األطراف بعد تغاير موضوعهام وعـدم اقتـضاء البينـة ولـو بـدليل 

 .)١(<اعتبارها لرفع موضوع األصل
ّتقـدم األمـارة عـىل األصـول باحلكومـة أو مـن  عىل مبنى املشهور  ًبناء: قلنا
قـام نجـد مـورد يف امل، و)٢(ًاهام واحـدّ موردمها ومـصببرشط أن يكون الورود

ّمورد األمارة هو اجلامع، أما مورد األصل ًاألمارة واألصل العميل خمتلفا، فإن 
 ويمكن أن يكون يف املقـام حكومـة أ فهو هذا الفرد وذاك الفرد، وعىل هذا ال

 . أصل
ولكـن >: عدما أثاره حيـث قـالبّوقد دفع هذا اإلشكال املحقق العراقي 

ن كان نجاسة أحد الكأسـني إ مفروض البحث وّن مفاد البينة يفأب يندفع ذلك
هبذا العنوان اإلمجايل إال أن تقديمها عىل األصل اجلاري يف الطرفني إنام يكون 

 ملكان ورودها عىل موضـوع األصـلني واقتـضائها بـااللتزام ؛بمناط احلكومة
ّ الطهارة الثابتة يف كل من الطرفني بنحو يالزم نفيها يف كل طرف لثبوهتـا يلنف ّ

 .يف الطرف اآلخر
نه ال شبهة يف أن مقتىض أصالة الطهـارة يف الطـرفني مـع أ :توضيح ذلك

                                                 
 .٣٢٧ص، ٣ج: هناية األفكار)١(
 مـارة العميل، لكن وقع اخلالف بينهام يف أن تقدم األاألصلمارة عىل  يف تقديم األّالشك )٢(

أن ون إىل أن التقديم باحلكومة، وذهب آخـر إىل ٌ فذهب بعضباحلكومة أم بالورود،أ بم؛
 .التقديم بالورود
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ّقطع النظر عن قيام البينة عىل نجاسة أحدمها إنام هـو طهـارة كـل واحـد مـن  ّ
ّالكأسني بالطهارة املطلقة املجتمعة مع طهارة الكأس اآلخر، وأمـا بعـد قيـام 

ّالبينة عىل نجاسة أحدمها، فحيث إنه ي الزم قيامها عىل ذلك لقيامها عىل انتفاء ّ
بـشمول  -ّتلك الطهارة املطلقة التي يقتضيها األصل يف كل منهام، فال حمالـة 

 ترتفع تلك الطهارة املطلقة الثابتة بمقتـىض -دليل اعتبارها ملدلوهلا االلتزامي
ّاألصل لكل واحد من الطرفني، والزمه إلغاء التعبـد باألصـلني يف كـل مـن  ّّ

ّ حلكومة دليل التعبد بالبي؛رفني من هذه اجلهةالط نـة مـن هـذه اجلهـة حـسب ّ
 .)١(<ّاقتضائه لتتميم الكشف عىل دليل التعبد بالطهارة فيه

ومن اجلدير بالذكر أن هذا اإلشكال ال يـرد عـىل مبنـى الـسيد الـشهيد، 
ّال يرى أن تقدم األمارات عىل األصول باحلكومة، وإنام تقدم  +ألنه االمـارة ّ

ًتبني سابقاّباألخصية كام  ّ . 
َّوهي أن نفرض أن تقوم البينة عىل فرد معني من اإل: احلالة الثانية • ، َناءينّ

ّفهنا اإلناء الذي قامت البينة عىل أنـه نجـس ال  ّثم اختلط وتردد بني الفردين،
جتري فيه أصالة الطهارة؛ حلكومة األمارة عـىل أصـالة الطهـارة، نعـم جتـري 

َنعلـم يف أي اإلنـاءين  ّرة يف الطرف اآلخـر، لكـن حيـث إننـا الأصالة الطها
 إجراء أصالة الطهارة يف أي منهام، ألنه ترجيح بال نايمكن وقعت النجاسة، ال

ّمرجح، وهبذا يكون العلم اإلمجايل منجزا وترتتب عليه اآلثار ً ّ ّ. 
ّمن مجيع ما تقدم يتضح ؛ ألنـه ّ أنه يف احلالة األوىل يتنجز العلـم اإلمجـايل:ّ

ّبعد تقدم األمارة عىل األصل باألخصية، فـال يمكـن إجـراء األصـل يف كـال  ّ
يمكن إجراء األصل  نة، وكذا الّ ملخالفة اجلامع الذي قامت عليه البي؛الطرفني

 .ّيف أحد األطراف ألنه ترجيح بال مرجح

                                                 
 .٣٢٧ص، ٣ج:  املصدر السابق)١(
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ّويف احلالة الثانية، أيضا يتنجز العلم اإلمجايل، وذلك ألنه بعد عدم إمكا ن ً
ّ حلكومة البينة عىل األصـل، ؛نةّجريان األصل يف الطرف الذي قامت عليه البي

 .ّ ألنه ترجيح بال مرجح؛ اآلخرفال يمكن أن نجري األصل يف الطر
 أنه ال فرق بني العلم اإلمجايل الوجـداين والعلـم اإلمجـايل ّإىل هنا قد تبني

 بقبح خمالفـة املـوىل  لوضوح أن العقل العميل حيكم؛دي من هذه الناحيةّبالتع
 بال فرق يف هذا احلكم بني مـوارد ، الطاعةّه وهو حقّحق عىل ٍّوأهنا ظلم وتعد

 ألن املنـاط يف هـذا ،ديّالعلم اإلمجايل الوجداين وموارد العلم اإلمجـايل التعبـ
دي، ّمارة والعلـم التعبـز التكليف الواقعي وإن كان باألّاحلكم العقيل هو تنج
 .زه ال يمكن الرتخيص يف خمالفتهّرضورة أنه بعد تنج

  والوجداينيّتعبد المجايلالفرق بني العلم اإليف : خامتة
ي يف حالة قيام األمارة عىل نجاسة اإلنـاء ّتعبدالفرق بني العلم اإلمجايل ال

 ، وبني العلم اإلمجايل الوجداين، هو أن العلـم اإلمجـايلّترددحصول  ثم ّعنيامل
 جلريـان ًاّ يكون كل طرف مقتـضي-َ أحد اإلناءينكالعلم بنجاسة -الوجداين 

أصالة الطهارة، وتتعارضان وتتساقطان، كام هو واضح، فالتعارض هنـا بـني 
 .احلجتني أي أصالة الطهارة يف هذا الطرف مع أصالة الطهارة يف الطرف اآلخر

ٍأما يف العلم اإلمجايل التعبدي يف احلالة الثانية، فال يوجد مقـتض ّ  ألصـالة ّ
كـون ت يف الطـرف الـذي قامـت عليـه األمـارة هطهارة يف كال الطرفني؛ ألنال

 حلكومة األمارة، ويف الطـرف اآلخـر يوجـد مقتـيض ة؛أصالة الطهارة ساقط
ّألصالة الطهارة، لكن حيـث حـصل الـرتدد يف الطـرف الـذي قامـت عليـه 

ال ألنـه تـرجيح بـ؛  منهامّفال نستطيع أن نجري أصالة الطهارة يف أي، األمارة
ّمرجح، فيتعارضان ويتساقطان، لكن اليشء املهـم هنـا هـو أن التعـارض يف  ّ

ّ بالالحجة، يف الطرف اآلخر الذي - أصالة الطهارة-ّاملقام هو تعارض احلجة
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 حلكومة األمارة عليها، وهذا بخالف ؛ّسقطت فيه احلجة وهي أصالة الطهارة
 جلريـان أصـالة ؛تـنيالعلم اإلمجايل الوجداين الذي فيـه التعـارض بـني احلج

 . الطهارة يف كال الطرفني
 

ّدليل احلجية جيعـل األمـارة علـام فيرتتـب عليـه آثـار العلـم >: + قوله • ً
زية من آثار العلم الطريقـي ال ّد العلم بالطريقي ألجل أن املنجييقت. <الطريقي

 .املوضوعي
ّدليـل حجيـة األمـارة ا أحـدمه: احلالة األوىل فنواجه دليلـنيّأما >: قوله •
 .ى األمارةَّز مؤدِّأي الدليل الذي ينج .<ّينجزالذي 
ّوالوجه األول يفرتض متامية الدليل األول وي>: قوله • عىل ذلك عدم ّرتب ّ

ق عـىل ذلـك ّفهل يطبـ> :أي الوجه الذي ذكره املصنّف بقوله. <إمكان إجراء
ًقاعدة منجزية العلم اإلمجايل أيضا   <...قال بالتطبيق؟ وجهان، فقد يّ

بمعنـى أن الوجـه ،  <والوجه الثاين ال يفرتض الفـراغ عـن ذلـك>: قوله •
ّالثاين ال يفرتض متامية الدليل األول، وعليه فيمكن إجراء األصول املؤمنة يف  ّ

 .األطراف
ّلتقديم دليل احلجية عىل دليل األصل من قبيل األخصية أو نحـو >: قوله •
ل األمارة من مورد دليل أصالة الطهارة من جهة ية مورد دليّأي ألخص. <ذلك

 من وجـه، ووجـه األخـصية يف حمـل ً وخصوصاًرغم أن بني املوردين عموما
 ّعة يرون األخذ بأصالة الطهارة يف كـل حـاالت الـشكّااللتقاء هو أن املترش

 .بالطهارة والنجاسة إال يف حاالت وجود أمارة يف البني
أي ،  <ة فاألصل يف مـورد األمـارة للتنـايف بيـنهاماحلالة الثانيّأما و>: قوله •

ّللتنايف بني األمارة واألصل، فالطرف الذي يمكن أن جيري فيه األصل املؤمن 
 حلكومة األمارة عىل ؛حيتمل أن يكون هو مورد األمارة، فال جيري فيه األصل
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 .األصل
ذهـب صـاحب الكفايـة  .<..وجود العلم باجلامع: الركن األول>: قوله •

زية العلم اإلمجايل هو كون العلـم اإلمجـايل ّىل أن الركن األول من أركان منجإ
 تقدير، ولذا ذهب إىل عدم تنجيز العلـم اإلمجـايل يف ّ بالتكليف عىل كلًقاّمتعل

 ّق بالتكلف الفعيل عىل كـلّاألمور التدرجيية، ألن العلم اإلمجايل فيها غري متعل
ً و مل يعلم فعلية التكليف مع العلم به إمجاالل: ( وهذا ما أشار إليه بقوله،تقدير

 كأيام حـيض ، يف هذا الشهرًقه إمجاالّقه بموضوع يقطع بتحقّ من جهة تعل...
وسيأيت تفصيل ذلك يف  )١() ملا وجب موافقته بل جاز خمالفته،ًاملستحاضة مثال

وكذلك ذهب مجلة من األعالم إىل عـدم  .بحث العلم اإلمجايل يف التدرجييات
ًجيز العلم اإلمجايل إذا كان أحد أطرافه خارجا عن قدرة املكلف أو خارجـا تن ً

 لعدم وجود علـم ؛لّني عىل ذلك باختالل الركن األوّ االبتالء مستدلّعن حمل
 وسيأيت تفصيل ذلك يف بحث اخلـروج عـن قـدرة املكلـف ،)٢(إمجايل يف ذلك

 . االبتالءّحملعن ويف بحث اخلروج 
 .<...ة الثانية فاألصل ساقطوأما احلال>: قوله •

 العلـم اإلمجـايل بـاحلكم ّحدعىل  ديّأن العلم اإلمجايل التعب مّ مما تقدّتبني
قـد يقـال  لكـن ،الواقعي من حيث حرمة املخالفة القطعية ووجوب املوافقـة

ن كان إة وّفوارق بينه وبني العلم اإلمجايل باحلكم الواقعي بحسب الدقوجود ب
قد أشار املصنف إىل ذكر ثالثة مـن هـذه  ثمرة عملية، وًعاب عليها مجيّال يرتت
  .الفروق

 األصول الرتخيصية يف أطراف العلـم اإلمجـايل بـاحلكم نأ :الفرق األول
يف نفسها بخـالف األصـول الرتخيـصية يف أطـراف  الواقعي تكون متعارضة

                                                 
 .٣٦٠ص: كفاية األصول )١(
 .٣٣٨ ، ص٣ج:  هناية األفكار؛٣٦١ص: انظر كفاية األصول )٢(
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م ّتقـدألجـل  -دة ّالعلم اإلمجايل باحلكم الظاهري ألهنا بحسب الفرض مقيـ
 بغـري مـورد قيـام األمـارة -ليل األمارة واحلكم الظاهري اإللزامـي عليهـاد

ق موضـوع ّ يف حتقـّ فيكـون الـشكً،قيامها إمجاالننا نعلم بإ وحيث ،اإللزامية
 وهـذا .ةّة بالالحجـّبـاب اشـتباه احلجـمن  يف كل طرف ًأصالة الطهارة مثال

 عـدم قيـام الفرق بحسب احلقيقة فرق نظري ال عميل ألنه جيري استصحاب
ح ملوضـوع أصـالة ّاألمارة يف هذا الطرف وعدم قيامهـا يف ذاك الطـرف املـنق

 هـذا التنقـيح نإ وحيث ،الطهارة أو الرباءة عن الواقع املشكوك يف كل طرف
ب عـىل نفـس هـذا األصـل ّ أثـر الطهـارة أو الـرباءة يرتتـأنظاهري بمعنى 

لظاهري املعلوم باإلمجال  ألن نسبته إىل احلكم ا؛ يقع التعارض فيه،املوضوعي
نفس نسبة األصول يف أطراف العلم اإلمجايل باحلكم الـواقعي مـن ارتكازيـة 

 .)١(التناقض أو حمذور قبح الرتخيص يف العصيان
 فيام إذا كان أحد اإلناءين جمـرى الستـصحاب النجاسـة يف :الفرق الثاين

استـصحاب نه إذا كـان علمنـا اإلمجـايل بالنجاسـة الواقعيـة جـرى إنفسه، ف
نة عىل ّ إذا قامت البيأماالطهارة أو قاعدهتا يف الطرف اآلخر لعدم املعارض، و
نـة يف ذلـك الطـرف ّنجاسة أحدمها فنحتـاج إىل استـصحاب عـدم قيـام البي

ن األمارة ال حتكـم أ وحينئذ إذا قلنا ب،إلجراء القاعدة أو استصحاب الطهارة
تـصحاب املـذكور مـن دون ى جـرى االسّعىل األصل املـسانخ هلـا يف املـؤد

 فال يظهـر ،زّ ألن الطرف اآلخر جيري فيه استصحاب النجاسة املنج؛معارض
ى ّمة عىل األصل املسانخ هلـا يف املـؤدّن األمارة مقدأما إن قلنا بأ و،فرق عميل

م وقوع التعارض بني استصحاب عدم قيام ّ فقد يتوه- كام هو املشهور- ًأيضا
لـو عـىل  وستصحاب عدم قيامها يف الطـرف اآلخـرنة يف هذا الطرف مع اّالبي

 . بعض املسالك يف االستصحاب
                                                 

 .٢٦٠ص  ،٥ج: بحوث يف علم األصول )١(
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نـة يف الطـرف الـذي هـو ّ استصحاب عدم قيـام البينأ:  الصحيحأن َّإال
مورد الستـصحاب النجاسـة ال جيـري يف نفـسه حتـى لـو وافقنـا األصـول 

نـة ّ البي لقيـامإما ً حال بنجاسته ظاهراّاملوضوعية هلذا الكالم، إذ يعلم عىل كل
نـة يف الطـرف ّ فيجـري استـصحاب عـدم البي،أو االستصحاب عىل نجاسته

 .اآلخر إلثبات طهارته
ي يف كيفيـة ختـريج عـدم املعارضـة بـني األصـول نّ ف  فارقًنعم هذا أيضا

زية العلم اإلمجايل بني العلم اإلمجايل بالنجاسـة الواقعيـة أو العلـم ّوعدم منج
  .)١(اإلمجايل بالنجاسة الظاهرية

 ،مّب عـىل الفـرق األول الـذي تقـدّ مرتتّهو فارق عميل و:الفرق الثالث
يظهر يف الفرضية التي يقال فيها بجريان األصل النايف الطويل يف أحد الطرفني 

 بنجاسـة ًبال معارضة مع األصل النايف يف الطرف اآلخر، كام إذا علـم إمجـاال
 جتـري ًأو استصحاهبا فيهام معـانه بعد تساقط قاعدة الطهارة إاملاء أو الرتاب ف
 للطوليـة كـام مـاإ ، يف املاء باخلصوص لتجويز رشبه بال معـارضّأصالة احلل

أو إلمجال دليل األصـلني العرضـيني كـام يقـول بـه ، ق العراقيّيقول به املحق
، أو ملسانخة األصلني املـشرتكني يف الطـرفني بخـالف األصـل خلوئيالسيد ا
 عىل أحد هذه املباين يقـال بـالفرق بـني العلـم هّنإف.  كام هو الصحيحّاملختص

 هـذه أنو العلم اإلمجايل باحلكم الظاهري بالنجاسةو اإلمجايل باحلكم الواقعي
 عـىل األخـري ال يتعـارض ً ألنـه بنـاء؛ يف األول دون األخـريّ تتمإنامالبيانات 

 عدم دخولـه يف املعارضـةو األصالن العرضيان ليقال بجريان األصل الطويل
يف رتبة واحدة أو يقال بإمجال دليلهام واالنتهاء إىل دليـل األصـل الطـويل بـال 

 يف املـاء حـال ّ بل يكون حـال األصـل الطـويل وهـو أصـالة احلـل،معارض
                                                 

 .٢٦١ص  ،٥ج: بحوث يف علم األصول )١(
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ق موضـوعها وكونـه ّ يف حتقـّاستصحاب الطهارة أو قاعدهتا من حيث الشك
تـداء كـام هـو  ال اب،ة فال يمكن الرجـوع إليـهّة بالالحجّمن باب اشتباه احلج

 ألنـه ؛نة يف هـذا الطـرفّال يف طول إجراء استصحاب عدم قيام البي وواضح
من سـنخ  ومعارض باستصحاب عدم قيامها يف الطرف اآلخر ومها عرضيان

  .)١(واحد
 

                                                 
 .صدر السابقامل )١(
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 لفردّأنحاء تعلق العلم اإلمجايل با •
ü ّالعلم املتعلق بالفرد معي   لنفس املعلوم باإلمجالًناّ
ü بارشةم املعلوم باإلمجال ّإىل تعنيً ناظرا يكون العلم بالفرد ال 
ü  للمعلوم باإلمجال خصوصية غري حمرزة يف املعلوم بالتفصيل 
ü  ًياّتعبدأن يكون العلم الساري إىل الفرد 

  لالنحالل يف النحو الرابعّصنفمناقشة امل •
ü ّتعبد باالنحالل ال االنحالل احلقيقي بالّتعبد الكالشإ  
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  شـبهةالواضحة التـي المن أركان العلم اإلمجايل  ،وقوف العلم عىل اجلامع
 ات العلم اإلمجايل هو وقوف العلم عىل اجلامع وعدم رسايتـهّمقومن من ألفيه؛ 

إىل هذا الفرد أو ذاك باخلصوص، وإال النقلب إىل علم تفصييل بـالفرد الـذي 
ّرسى إليه العلم، وشك بدوي يف الفرد اآلخـر، وحينئـذ ال يتنجـز إال الفـرد  ّ

 .ذه احلالة بانحالل العلم اإلمجايل بالعلم بالفردّ وتسمى ه،املعلوم باخلصوص
وعىل هذا األساس كان وقوف العلـم باجلـامع وعـدم رسايتـه إىل الفـرد 

 .باخلصوص، من أركان العلم اإلمجايل
ُلكن اليشء املهم الذي ألجله عقد هذا البحث هو الوقوف عىل  احلاالت ّ

فيام ييل الفرد، و إىل ن اجلامع حينام يرسي العلم ممجايلالعلم اإلّ ينحل التي هبا
الفـرد  إىل نحاء التي يرسي هبا العلم مـن اجلـامعنستعرض هذه احلاالت واأل

 .مجايلالعلم اإلّ ينحل نحاء التي هبالكي نرى األ
 

 : هيوّهنالك أربعة أنحاء من تعلق العلم اإلمجايل بالفرد، 
 لنفس املعلوم باإلمجال ًناِّمعيرد  بالفّتعلقالعلم امل .١

ًلو علمنا باإلمجال بموت ابن زيد، وكان مردداف ، ه بني شخصني من أوالدّ
ت، فهنا ال إشكال يف انحالل العلم ّثم علمنا بعد ذلك بأن ولده األكرب هو املي

ّ متعلقه تفصيال يف اخلارج، وشـكّاإلمجايل، لتعني ً  بـدوي يف الطـرف اآلخـر، ّ
 .ّ من انحالل العلم اإلمجايل بالعلم التفصييل والشك البدوييقال وهو ما

، ثـم علمنـا بعـد ذلـك أن َإنـاءينّأو ما إذا علمنا بنجاسة إناء مردد بـني 
 .لّالنجس هو خصوص اإلناء األو
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  باإلمجال مبارشة املعلومّتعنيإىل ً ناظرا ال يكون العلم بالفرد. ٢
ة أو خصوصية متنع مـن انطباقـه  فيه أية عالميستلكن املعلوم اإلمجايل ل
، كـام إذا علـم بوجـود إنـسان يف املـسجد ثـم علـم ًعىل الفرد املعلوم تفصيال

ًأو إذا علمنا إمجاال بموت أحد شخصني، ثـم علمنـا بمـوت  .بوجود زيد فيه
يوجد مانع حيول دون انطباق املعلوم باإلمجال عـىل هـذا  ّاألول منهام، فهنا ال

 ّ هذه احلالة هل ينحل العلم اإلمجايل أم ال؟ املعلوم بالتفصيل، ففي
الصحيح هـو االنحـالل، وذلـك  حيث ذكر أن املصنّفهذا ما أشار إليه 

علم تفـصييل بـالفرد إىل ًلرساية العلم من اجلامع إىل الفرد، فيعود العلامن معا 
ّاملعلوم وشك بدوي يف الفرد اآلخر، وتفصيل ذلك يأيت يف التطبيق الثالث من 

 . العلم اإلمجايلتاتطبيق
ّأنـه يف النحـو األول تعلـق العلـم : الثاين هـووّوالفرق بني النحو األول  ّ

ًالثاين بنفس ما كان معلوما باإلمجال أوال، وهذا بخالفه يف النحو الثاين، فإنه مل  ّ ً
 .)١(ّ هو نفس املعلوم باإلمجال، بل كان ذلك جمرد احتاملًاجيزم أن زيد

 ل خصوصية غري حمرزة يف املعلوم بالتفصيل يف املعلوم باإلمجا. ٣
كام لو علم بوجود إنسان طويل يف املسجد ثم علـم بوجـود زيـد، وذلك 
 عىل املعلوم باإلمجال، أم لـيس ً لكي يكون منطبقاٌطويلأ ًيعلم أن زيدا لكن ال

 ّفهل ينحل العلم اإلمجايل؟؟  عليهًيكون منطبقا بطويل لكي ال
 لك لعدم إحراز أن الفرد املعلوم هو مـصداقالصحيح عدم االنحالل، وذ

واحـد،  ّللمعلوم باإلمجال بنحو ينطبق عليه، وإنام نسبته إىل الطرفني عىل حـد
 .)٢(الفرد، لذا يستحيل االنحالل إىل يرسي العلم من اجلامع وعليه فال

 أنـه يف النحـوين الـسابقني مل :والفرق بني هذا النحو والنحوين السابقني
                                                 

 .١١٧ص ،١٢ج:  انظر بحوث يف علم األصول، تقرير الشيخ حسن عبد الساتر)١(
 .٢٣٩ص ،٥ج:  انظر بحوث يف علم األصول، تقريرات السيد اهلاشمي)٢(
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ّعالمة خاصة يف املعلوم اإلمجايل، بيـنام يف هـذا النحـو الثالـث يفرتض وجود 
ًفرض عالمة خاصة فيه، من كونه طويال أو قصريا ونحو ذلك ً ّ . 

 ًياّتعبدالفرد  إىل  أن يكون العلم الساري.٤
ًننا نعلـم إمجـاال بنجاسـة أ كام لو قامت األمارة عىل ذلك، من قبيل وهذا
ّس هو خصوص اإلناء األول، فبناء عىل جأن النخرب الثقة بأ، ثم َناءينأحد اإل

 كـام ذهبـت إىل ذلـك مدرسـة - أن املجعول يف األمارة هو الطريقية والعلمية
ًب عليها كل آثار العلم الوجداين تعبداّيرتت -النائيني ّ ، ومن مجلتهـا االنحـالل ّ

 مـا يوجـب ّ كـلإن: (قال النـائيني .ّوجريان األصل املؤمن يف الطرف اآلخر
 ، يوجب انحالله بوجـوده الالحـق،اإلمجايلوده السابق عدم تأثري العلم بوج

 املعتـربة أو األصـل الـرشعي أو األمـارةمن دون فرق بني العلم الوجداين أو 
 نـائنياإل مـن َّ املعـنياإلنـاء فلو علم بوجود نجاسة سـابقة واقعـة يف .العقيل

الـة يوجـب هـذا العلـم  فال حم، الثالثاإلناء أو إمجاالاملعلوم نجاسة أحدمها 
 .)١( )نائنياإل اآلخر من اإلناء فريجع إىل األصل يف ،انحالل العلم األول

 

حتـى  ،ّ ما تقدم من انحالل العلم اإلمجايل يف النحو الرابع غري صحيحّإن
 مفـاد ّلـك ألن األمارة جمعولة عىل نحو الطريقيـة والعلميـة، وذّمنا بأنّلو سل

 :ّدليل حجية األمارة
 .ّإما أن يكون بلحاظ تنزيل األمارة منزلة العلم •
 .ًأو اعتبار األمارة علام عىل طريقة املجاز العقيل •

 .ّيؤديان إىل االنحالل وكالمها ال
ّ أن األمـارة يرتتـب :املقصود من تنزيـل األمـارة منزلـة العلـمف: ّا األولّأم

                                                 
 .٢٤٨ ص،٢ ج:أجود التقريرات )١(
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زم هذا التنزيل هو رساية حكم املنزل عليه الذي هـو العلـم عليها آثار العلم، وال
ّنز: إىل املنزل الذي هو اخلرب، كأن يقال حكـام الـصالة إىل الطـواف ألت ورست ُ

ّ، وحيـث إن مـن آثـار العلـم حتقـق <الطواف   ا يت صـالة>: ×بالبيت يف قوله ّ
 .ًيضاانحالل العلم اإلمجايل بالعلم، فيلزم ثبوت هذا األثر لألمارة أ

يـرسي إىل اللـوازم  ن دليل تنزيـل األمـارة منزلـة العلـم، الإ: واجلواب
ل عليه، وإنام يرسي إىل خصوص اآلثـار الـرشعية واألحكـام َالتكوينية للمنز

ّكاملنجزية واملعذرية، من قبيل ترسية الطهارة التي هي أثر ي إىل الطـواف عرش ّ
ر التكوينية، وبام أن االنحالل أثر  تنزيل األمارة منزلة العلم يف اآلثاالبالبيت، 

فمـن ّيشمله مفاد دليل حجية األمـارة،  ، فالً رشعياًتكويني للعلم وليس أثرا
ل الرجـل الـشجاع منزلـة األسـد ال يعنـي تـرسيته إىل ّالواضح أننا حينام ننـز

 .بخر الزم تكوينيال وذلك ألن -ًكالبخر مثال - اللوازم التكوينية لألسد
  وذلك ألن االنحـالل؛ انحالل العلم اإلمجايل باألمارةةفادست ايمكن  النإذ

 .للعلم اإلمجايل أثر تكويني، ال أثر رشعي
ًأي أن مفاد دليل احلجية اعتبار األمارة فرداوأما الثاين،   من أفـراد العلـم ّ

ّ كام تقـدمت اإلشـارة إليـه يف احللقـة ،عىل طريقة املجاز العقيل عند السكاكي
 املوضـوعة )األسـد( كلمـة َكام لو استعملت؛ املجازوقيقة الثانية يف بحث احل

للحيوان املفرتس يف الرجل الـشجاع بنحـو االسـتعامل احلقيقـي ال املجـازي 
عىل الرجل الشجاع، بافرتاض أنـه مـصداق للحيـوان املفـرتس، إذ > اهتقّطبو

ة ًباإلمكان أن يفرتض غري املصداق مصداقا باالعتبار والعناية، ففي هذه احلال
ز يف الكلمة ألهنا اسـتعملت فـيام وضـعت لـه، وإنـام العنايـة يف ّال يوجد جتو

 .)١(<تطبيق مدلوهلا عىل غري مصداقه فهو جماز عقيل ال لفظي
رسي إليها مجيع ي من العلم عىل طريقة املجاز العقيل، ًفاعتبار األمارة فردا

                                                 
 .١٩٢ص:  احللقة الثانية)١(
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 .لتكويني للعلم اإلمجايلمن هذه اآلثار االنحالل اوآثار العلم رساية تكوينية قهرية، 
 وبـني )كـام يف الـصورة الـسابقة(والفرق بني تنزيل األمارة منزلة العلـم 

الـشارع يالحظ  يف الصورة األوىل : هو أنه)كام يف هذه الصورة(ًاعتبارها علام 
 . آثار التنزيل التي منها االنحالل ثم بعد ذلك يرسهيا إىل األمارةًابتداء

ن الـشارع بعـد اعتبـار إ فـ،ً وهي اعتبار األمارة علامّأما يف الصورة الثانية
ًاألمارة علام وفردا ثـار العلـم التـي منهـا آ من أفراد العلم سوف ترسي إليهـا ً
 من دون توسعة أو تـرسية، وعـىل هـذا فـال يـرد يف صـورة ًاالنحالل تكوينا

ار يمكنـه تـرسية اآلثـ االعتبار ما أوردناه عىل عملية التنزيل من أن الشارع ال
 .هنا ليست بيد الشارعألالتكوينية 
ً يف صورة اعتبار الشارع لألمارة علام وفرداًإذا  سـوف تـرسي ، من أفرادهً

 .ًإليها مجيع آثار العلم التي منها االنحالل تكوينا
ن األمـارة وإن اعتربهـا إ :+ الـشهيدالـسيد  عىل ذلك يقول يف اجلواب

ًالشارع علام وفردا ًصارت علام تعبدا من أفراده، إال أهنا ً ّ ً، دون أن يصريها علام ً
ً حقيقيا، وعىل ًأمراهو ليس ف ً اعتبارياً أمراَّينتج إال حقيقة؛ ألن هذا االعتبار ال

ّن غاية ما يرتتب عىل هذا االعتبـار هـو ترتـب آثـار العلـم االعتبـاري إهذا ف ّ
 . اآلثار واللوازم احلقيقية للعلم التي منها االنحاللنودّالتعبدي، 

ّوعىل هذا األساس فال انحالل تعبدي سواء نز لنا األمارة منزلة العلـم أم ّ
 ً حكام جلريانً، ألن العلم اإلمجايل موجود حقيقة، وإن كان منحالًاعتربناها علام

 .قامت عليه األمارة بال معارضللطرف الذي ّاألصل املؤمن يف الطرف املقابل 
 

 بـاالنحالل ال االنحـالل ّتعبدنريد الإننا  :مدرسة املريزا بالقولأشكلت 
ّنريد االنحالل احلقيقـي بواسـطة التعبـد  ال: ، وبعبارة أخرىّتعبداحلقيقي بال

ّالرشعي حتى يقال بأن االنحالل أثر تكويني وال يمكـن حتـصيله بالتعبـد ال 
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ّا، وإنام نريد استفادة التعبد ، ألن اآلثار التكوينية تابعة لعللهً وال اعتباراًتنزيال
ّباالنحالل من دليل حجية األمارة من خالل إلغاء الـشك والعلـم التفـصييل  ّ

 .ّ وهذا يالزم التعبد باالنحالل،بأحد الطرفني
ًبام أن دليل حجية األمارة جيعلها علام تعبدا :بيان ذلك ّ  عـىل مـسلك ً بناء؛ًّ

َمـن اإلنـاءين ، ّطهارة اإلناء املعـنيذا قامت األمارة عىل إ ف،الطريقية والعلمية
ّ، فيحـصل يف هـذا الطـرف علـم تفـصييل تعبـدي املعلوم نجاستهام باإلمجال

ّبطهارة اإلناء املعني وإزالة الشك عنه، والزم ذلك زوال العلم اإلمجـايل؛ ألن  َّ
ّالعلم التفصييل بأحد األطراف يؤدي إىل هدم أحد ركني العلم اإلمجايل، وبـه 

 هو العلـم -هّكام ثبت يف حمل -م اإلمجايل، ألن حقيقة العلم اإلمجايل ينهدم العل
َّباجلامع والشك بعدد األطراف، فادا تعب  ّوعدم الـشكبالفرد دنا الشارع بالعلم ّ

ً، سوف ينهدم العلم اإلمجايل، وهذا مرادنا من انحالل العلم اإلمجايل تعبدابه ّ. 
 أن جعـل األمـارة يف أحـد ّإن دليل حجية األمارة بعد> :وإن شئت قلت

ة انحالل العلـم ّدنا بعلّ إذن فهو يعب- وبناء عىل مسلك العلمية-ًالطرفني علام
دنا بمعلـول ّ باملالزمـة هـو يعبـ:اإلمجايل الذي هـو علميـة األمـارة، وحينئـذ

علميتها، الذي هو انحالل العلم اإلمجايل، وهذا من قبيل ما إذا قامت األمارة 
اءين املعلوم نجاسة أحدمها بالعلم اإلمجـايل، فهنـا دليـل عىل نجاسة أحد اإلن

ًحجية األمارة ألغى الشك يف أحد اإلناءين بعد أن جعل األمـارة علـام وبقـي  ّ ّ
ّشك بدوي يف اإلناء اآلخـر، فـإذا قامـت األمـارة حينئـذ عـىل نجاسـة أحـد 

ًن املكلف صار عاملا علام تفصيلأ: ، فمعناهاإلناءين ً مت األمارة ًا بنجاسة ما قاّيّ
د ّ زوال العلم اإلمجايل وانحالله، وهذا بنفـسه تعبـ:عىل نجاسته، والزم ذلك

 .)١(<ديّباالنحالل، إذن فهو انحالل تعب
                                                 

 .١٢٠ ص،١٢ج: تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر،  يف علم األصول بحوث)١(
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ّ التعبـد املـذكور ّ إن:ّيلزم التعبد باللوازم العقلية ّالتعبد باالنحالل ال: ًالّأو
 الـذي هـو املعلـول، د بـاالنحاللّبة االنحالل وهو العلم، ال أنه تعّد بعلّهو تعب

ّومن الواضح االنحالل الزم عقيل للتعبد باالنحالل وال دليل رشعـي يقـول 
ّن التعبد بالعلإ نـه مـن املمكـن أن يكـون إّة يساوق التعبد بلوازمه العقليـة، فّ

ًمالك التعبد خمتصا ّ يمكـن   بذلك اليشء، دون لوازمه العقلية، ومـن هنـا فـالّ
ّي تعبدا إال بفرض رسيان التعبد مـن العلـاالنحالل احلقيق ّ ة إىل معلوهلـا، وال ًّ
 عـىل قيـد احليـاة، فمـن ٍ بـاقًا فلو قامت أمـارة عـىل أن زيـد.دليل عىل ذلك

ّيلزم منها التعبد بنبـات حليتـه، ألن نبـات اللحيـة  الواضح أن هذه األمارة ال
 .ّرشعي، نعم ترتتب اآلثار الرشعية عىل حياة زيد الزم عقيل ال

ّننا لو سلمنا بـأن التعبـد بالعلـإ: ّعدم وجود أثر للتعبد باالنحالل: ًثانيا ة ّّ
ًيساوق التعبد باملعلول ولو كان الزما ، إال أنه عىل الرغم من ذلك نقول ً عقلياّ

، ألنه إن أريـد مـن ًن هذا االنحالل ال معنى له وال أثر يف املقام، فيكون لغواإ
لنسبة إىل الفرد اآلخـر مـن دون حاجـة إىل إجـراء ّالتعبد باالنحالل التأمني با

ّاألصل املؤمن فيه، فهو غري صحيح؛ ألن التأمني عـن كـل شـبهة بحاجـة إىل  ّ
 .ًكأصالة الطهارة مثال، ّأصل مؤمن حتى ولو كانت شبهة بدوية

 ّ املكلف من إجـراء األصـل يف الفـردّتمكنّالتعبد باالنحالل أن يبريد ُوإن أ
ّمن دون حاجة إىل التعبد باالنحالل؛ ألن مـالك وجـوب اآلخر، فهذا حيصل 

ّهو جريان األصول املؤمنـة يف مجيـع  -ً بناء عىل هذا املسلك-املوافقة القطعية 
ذا زال مـالك التعـارض كـام يف املقـام الـذي إاألطراف وتعارضها وتساقطها، فـ

ه يف ؤجـرايمكن إ ّاألصل املؤمن الّ فإن ؛قامت األمارة عىل نجاسة أحد اإلناءين
  لـصريورته؛ّهذا الفرد، ومعه جيري األصل املؤمن يف الطرف اآلخر بال معارض

ّ سواء استفدنا من دليل حجية األمارة التعبد باالنحالل،شبهة بدوية  . أم الّ
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ّوهبذا يتضح أن جريان األصل املؤمن يف الطرف اآلخر حيـصل مـن دون  ّ
ّن الطرف األول الذي هو مورد ّحاجة إىل التعبد باالنحالل أو غريه، وذلك أل

ّاألمارة عن جريان األصل املؤمن، يعني زوال املعارضة مـع الطـرف اآلخـر، 
 .ّفيجري األصل املؤمن من دون معارضة

ّوعىل هذا األساس يتبني أن انحالل العلم اإلمجايل وسقوطه عن املنجزية  ّ
وذلك ألن ّتعبدي،  حني قيام األمارة عىل بعض أطرافه هو انحالل حكمي ال

ّالعلم اإلمجايل موجود حقيقة، وإن مل يتنجز إلمكان جريان األصل املـؤمن يف  ّ
ّ ملا تبني من أن املستفاد من دليل حجية األمـارة هـو ؛أحد أطرافه بال معارض ّ

ّأهنا إذا قامت يف طرف، متنع جريان األصل املؤمن فيه، وحينئذ جيري األصـل 
ّ وال يمكن االستفادة مـن دليـل حجيـة ّاملؤمن يف الطرف اآلخر بال معارض،

ًاألمارة انحالل العلم اإلمجايل تعبدا   .ًايكون االنحالل حقيقيفّ
االنحـالل >: وقد أشار السيد الشهيد إىل معنى االنحالل احلكمي بقولـه

 جريـان األصـل الرتخيـيص يف الطـرف : وهي،احلكمي، أي نتيجة االنحالل
فمـن الواضـح أنـه  ...ز بـال معـارضّتوجد فيه أمارة أو أصل منجـ الذي ال

ّيوجب االنحالل احلكمي عىل كل املسالك إذا كانت معينة للمعلوم باإلمجال  ّ
ّحيث تدل باملالزمة عىل انتفائها يف الطرف اآلخـر، واحـتامل وجـود تكليـف 

 .)١(<ّآخر فيه كان حتت التأمني من أول األمر
 

ة العلم من اجلامع إىل الفرد ويف حـصول ّوال شك حينئذ يف رساي>:  قوله •
 .ًأي حصول االنحالل احلقيقي ومن ثم يزول العلم اإلمجايل وجدانا <االنحالل

والـصحيح هنـا رسايـة العلـم مـن اجلـامع إىل الفـرد وحـصول >: قوله •
                                                 

 .٢٥٢ص ،٥ج:  بحوث يف علم األصول، تقريرات السيد اهلاشمي)١(
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ن ّ، وهو الذي حيتاج إىل جريان األصل املؤمأي االنحالل احلكمي. <االنحالل
نـائني، ثـم نعلـم ن قبيل أننا نعلم بنجاسة أحد هذين اإليف أطرافه األخرى، م

 بحيث حيتمل أن يكون املعلـوم النجاسـة بالتفـصيل َّبنجاسة هذا اإلناء املعني
ن يف الطـرف ّهو عني املعلوم اإلمجايل، ويف هـذه احلالـة جيـري األصـل املـؤم

 .اآلخر بال معارض، وهذا هو الذي يطلق عليه باالنحالل احلكمي
ّرابعا أن يكون العلم الساري إىل الفرد تعبديا>: قوله • ًً>.  

 مجايل باألمارت واألصول العمليةنحالل العلم اإلاتفصيل الكالم يف 
 أطرافهمارات عىل بعض علم اإلمجايل بقيام األالانحالل : املقام األول

 .ماراتف عىل معرفة ما هو املجعول يف باب األّوالبحث يف هذا املقام يتوق
م بيـان ذلـك ّن املجعول يف باب األمارت فيه أقوال، وقد تقدإ :واجلواب

 :ًال يف اجلزء السابق، وإليك خالصة تلك األقوالّمفص
 ،ديّن املجعول فيها الطريقيـة والكاشـفية والعمـل التعبـأ :القول األول

ن معنى احلجية هو الطريقيـة والعلميـة، وقـد إيتها، حيث ّة حجّألهنا مفاد أدل
 .)١(ق النائيني ّلقول مدرسة املحقاختارت هذا ا

 مـارات احلكـم الظـاهري الطريقـي أن املجعول يف باب األ:القول الثاين
 .)٢(املامثل للحكم الواقعي يف صورة املطابقة واملخالف له يف صورة عدم املطابقة

ريـة، وقـد ّزيـة واملعذّمـارات املنج أن املجعول يف بـاب األ:القول الثالث
 .)٣(ق اخلراساينّملحقاختار هذا القول ا

 ّأن العلم اإلمجايل ينحـل )٤(ق النائينيّل، فقد ذكر املحقّأما عىل القول األو
                                                 

 .٧٥ ص ،٢أجود التقريرات ج  )١(
 .٥٣ ص ١ج: فرائد األصول )٢(
 . ٣١٩كفاية األصول ص  )٣(
 .٢٤٨ ،٢أجود التقريرات ج )٤(
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 .مارة القائمة عىل أحد طرفيهباأل
 : هذا االنحالل بأحد نحوينويمكن تفسري

 ًداّاالنحالل احلقيقي تعب: النحو األول
نه الكاشفية إيث مارات حق النائيني أن املجعول يف باب األّفقد أفاد املحق

ً وإذا كانت علام كذلك فقـد ألغـت العلـم اإلمجـايل ،ًداّوالعلمية فهو علم تعب
ّونفته ال وجدانا بل تعب ّدا، كام تقدً  .م يف ثنايا البحث مع مناقشتهً

 االنحالل احلكمي : النحو الثاين
 :هو عىل ثالثة أقسامو

ً بأن يكون متخصصا أن يكون لسان األمارة تعيني املعلوم باإلمجال،:األول ّ 
ًبخصوصية مميـزة يف الواقـع، كـام إذا علمنـا إمجـاال بوقـوع دم يف أحـد اإلنـائني  ّ
ّالرشقي أو الغريب ثم قامت البينة عىل أهنا وقعت يف اإلناء الرشقي، انحـل العلـم ّ 

ّاإلمجايل حكام، ألن البي  باملطابقة عىل أن القطرة وقعت يف اإلناء الرشقي ّنة تدلً
 .ّ وقوعها يف اإلناء الغريب، واملفروض أن كلتا الداللتني حجةفيام عىل نوبااللتز

د يف اخلـارج بـني ّتردوًومن هذا القبيل ما إذا علمنا إمجاال بموت ابن زيد 
 العلـم اإلمجـايل ّنة عىل أن خالد هو ابن زيـد، انحـلّبكر وخالد ثم قامت البي

ّحكام عىل مجيع املباين يف حج مـارة فـرق بـني أن تكـون األمـارات، وال يـة األً
 .نة أويف خرب الثقةّلة يف البيّمتمث

مارة ليس لسان التعيني، كام إذا عني الصور األوىل، ولكن لسان األ :الثاين
ل بدون اإلشارة فيه إىل أن ّنة عىل نجاسة اإلناء الرشقي يف املثال األوّقامت البي

 خالد بـدون داللـة  أو قامت عىل موت،نجاسته من جهة وقوع قطرة الدم فيه
 بـااللتزام عـىل نفـي ّنـة ال تـدلّن البيإعىل أنه ابن زيد، ويف مثل ذلك حيـث 

 املوت عـن بكـر يف املثـال ي اإلناء الغريب يف املثال األول وعىل نفالنجاسة عن



 ١٤٧ ................................................................   يفة يف حالة العلم اإلمجايلالوظ

ّالثاين، فال توجب انحالل العلم اإلمجايل حكام، ألنه يتوق ف عىل أن تكون هلـا ً
ً حكـام عـىل جريـان ف انحـالل العلـم اإلمجـايلّ يتوقـداللة التزامية، وحينئذ

ن كأصالة الطهارة يف اإلناء الغريب، باعتبار أن املانع عن جرياهنـا ّاألصل املؤم
صالة الطهارة يف اإلناء الرشقي، عىل أساس أن جريـان كلتـيهام ال أفيه جريان 

 ّ املعـني ويف أحـدمها، القطعية العمليةة الستلزامه الرتخيص يف املخالف؛يمكن
، وأما إذا مل جتر أصالة الطهارة فيه، باعتبـار ّمرجح من غري ٌدون اآلخر ترجيح

ته وتقديمها عليها، فال مانع من جرياهنا يف اإلناء الغريب، نجاسنة عىل ّقيام البي
ّ العلم اإلمجـايل حكـام وأصـبح كـالعلم اإلمجـايل املنحـلّنحلافإذا جرت فيه  ً 

 . وال أثر لهًحقيقة
 ًزا بخصوصية فارقـة يف الواقـعّ أن ال يكون املعلوم باإلمجال متمي:الثالث

ًمجاال بموت زيد أو بكر ثم أخرب ثقة بأن زيـدا إ كام إذا علمنا ،ًوإن كان حمتمال ً
ز ّمات وال نظر إىل أنـه املعلـوم باإلمجـال، باعتبـار أن املعلـوم فيـه غـري متميـ

ففي مثل ذلك ال تكـون ً ومن هنا نحتمل موت بكر أيضا، ،بخصوصية فارقة
ً وهي داللة عىل أن زيدا مـات، ،خلرب الثقة داللة التزامية وإنام له داللة مطابقية

ّ عىل نفي املوت عن بكر واحتامل أنه مات أيضا، وعىل هـذا فيتوقـّوال يدل ف ً
ِّانحالل العلم اإلمجايل كال عىل جريان األصل املؤم ن يف الطرف اآلخـر وهـو ً

ه إىل خـرب الثقـة يكـون العلـم ّ وبـضم،كـر يف املثـالاستصحاب عدم موت ب
 . وال أثر لهّاإلمجايل يف حكم املنحل

ًومن هذا القبيل ما إذا علمنـا إمجـاال بنجاسـة أحـد االنـائني الـرشقي أو 
ًأيضا بدون أن يكون املعلـوم باإلمجـال  الغريب مع احتامل نجاسة اإلناء اآلخر

 ل ذلـك إذا أخـرب ثقـة بنجاسـةة فارقة، ففي مثـّ بخصوصية خاصًصاّمتخص
 وعىل ، بااللتزام عىل نفي النجاسة عن اإلناء الغريبّاإلناء الرشقي، فإنه ال يدل

 يف الطـرف ّصل املؤمنف عىل جريان األّهذا فانحالل هذا العلم اإلمجايل يتوق
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اآلخر وهو أصالة الطهارة، ألن املانع عن جرياهنا فيـه هـو جرياهنـا يف اإلنـاء 
 السـتلزامه الرتخـيص يف ؛ًتبار أن جريـان كلتـيهام معـا ال يمكـناألول، باع

 ، ويف أحدمها دون اآلخر للرتجيح من غـري مـرجح،املخالفة القطعية العملية
وإما إذا مل جتر أصالة الطهارة يف اإلناء األول مـن جهـة قيـام خـرب الثقـة عـىل 

 . انجاسته، فال مانع من جرياهنا يف اإلناء الثاين لعدم املعارض هل
ّ إن انحالل العمـل اإلمجـايل حكـام يف الفـرض األو:واخلالصة ل منـوط ً

 وأمـا يف الفـرض الثـاين ،بالداللة االلتزامية لألمارة القائمة عىل أحـد طرفيـه
رف اآلخر، وهـذا األصـل طن يف الّوالثالث، فهو منوط بجريان األصل املؤم

ن يف ّ جريانه األصل املؤمإنام جيري عىل القول باالقتضاء، باعتبار أن املانع عن
 .مارة واملفروض أنه ساقط بواسطة األ،الطرف اآلخر

ية فـال مقتـيض جلريانـه يف هـذين الفرضـني، عـىل ّ وأما عىل القول بالعل
ً فيهام ال حقيقـة وال حكـام إال بجريـان هـذا ّأساس أن العلم اإلمجايل ال ينحل

يض له، إذ ال يمكن جعل ن، واملفروض أنه عىل هذا القول ال مقتّاألصل املؤم
ّ يف أطرافه ثبوتا عىل القول بالعلّصل املؤمناأل ًية ال كال وال بعضاً ً. 

ًعلم اإلمجايل حقيقـة وواقعـا لمارة ال توجب انحالل اضح أن األّ وهبذا يت
 . يتهاّ أي بحكم الشارع عىل متام األقوال يف حج،ً حكامهوإنام توجب انحالل

وال فرق فـيام ذكرنـاه يف زوال العلـم : (بقولهإىل هذا أشار السيد اخلوئي 
ّاإلمجايل وانحالله بني زواله بالوجدان كاملثال املتقدم، وبني زواله بالتعبد، كـام 

 .)١()ّإذا قامت األمارة عىل نجاسة أحد االنائني بخصوصه من أول األمر
 افه طرأ انحالل العلم اإلمجايل بجريان األصول العملية يف بعض :املقام الثاين

وهو انحالل العلم اإلمجايل باألصـل العمـيل : وأما الكالم يف املقام الثاين
نه ليس لألصول العمليـة داللـة إاإللزامي عىل أحد طرفيه أو أطرافه، فحيث 

                                                 
 .٣٧٢ ، ص٣ج: دراسات يف علم األصول )١(
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التزامية سواء أكان من األصول العمليـة الـرشعية أم مـن األصـول العمليـة 
 ه بـل انحاللـ،ذه الناحيـةالعقلية، فال يمكن انحالل العلم اإلمجايل به مـن هـ

ن يف أحد طرفيه بال معارض، وال فرق حينئذ ّملؤماف عىل جريان األصل ّيتوق
ّصا بخصوصية متميّبني أن يكون املعلوم باإلمجايل متخص  .زة يف الواقع أو الً

ًومثال األول، كام إذا علمنا إمجاال بوقـوع قطـرة بـول يف أحـد االنـائني، 
ًناء األبيض مسبوقا بالنجاسة، ففي مثل ذلـك ال  وكان اإل،األسود أو األبيض

ن االستـصحاب إ اإلنـاء األبـيض، وحيـث ةمانع من استصحاب بقاء نجاس
 فإذن ال مـانع مـن جريـان ،م عىل أصالة الطهارة يف مورده فهي ال جتريّيتقد

 ألن املانع عنه معارضتها مع أصالة الطهـارة ،أصالة الطهارة يف اإلناء األسود
 العلـم ّ األبيض، فإذا مل جتر فيه فال معارض هلـا، وعـىل هـذا فينحـليف اإلناء

ن االستصحاب ال يثبـت الزمـه العقـيل أو إًاإلمجايل حكام وال أثر له، وحيث 
ف انحـالل ّ عىل نفي النجاسة عن اإلناء الغـريب وهلـذا يتوقـّ فال يدل،العادي

طهارة، فـإذا جـرى ن فيه وهو أصالة الّالعلم اإلمجايل عىل جريان األصل املؤم
 .ً العلم اإلمجايل حكامّ انحل،كام هو املفروض
ص بخـصوصية ّ وهو أن يكون املعلوم باإلمجايل غري متخص، ومثال الثاين

ًكام إذا علمنا امجاال بنجاسة أحد االنائني الرشقي أو الغـريب ، زة يف الواقعّمتمي
مع عدم كون املعلوم ًوكان اإلناء الرشقي مسبوقا بالنجاسة دون اإلناء الغريب 

ّصا بخصوصية متميّباإلمجال متخص  ففي مثل ذلـك ال مـانع مـن جريـان ،زةً
 عـىل ّن االستصحاب ال يدلإاستصحاب بقاء نجاسة اإلناء الرشقي، وحيث 

ًلعلم اإلمجايل حكام عىل ا لف انحالّ النجاسة عن اإلناء الغريب، فلهذا يتوقينف
سقوط أصـالة لـيب، وال مانع من جرياهنـا جريان أصالة الطهارة يف اإلناء الغر

 ّ انحـل،الطهارة يف اإلناء الرشقي، فإذا جرت أصالة الطهارة يف اإلناء الغـريب
 .ًالعلم اإلمجايل حكام
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 .هذا عىل القول باالقتضاء
ن يف ّة، فـال مقتـيض جلريـان األصـل املـؤمّيـة التامـّوأما عىل القول بالعل

ن يف أطرافـه ّيمكن جعـل األصـل املـؤمالطرف اآلخر، إذ عىل هذا القول ال 
 .ً بعضاً ال كال والًثبوتا

 وال ً باالستـصحاب ال حقيقـةّ ال ينحـل إن العلم اإلمجايل:بعبارة أخرى
ف عـل جريـان األصـل ّ أما األول فهو واضح، وأما الثاين فألنـه يتوقـ،ًحكام
ل ن يف الطرف اآلخر بعد سقوط معارضه، واملفروض أنه عىل هـذا القـوّاملؤم

 .ًثبوتا ال مقتيض جلريانه ال يف هذه وال يف ذاك
وال فرق فيام ذكرنـاه يف زوال العلـم : (ىل هذا أشار السيد اخلوئي بقولهإو

أو كان ذلك مقتىض األصل التنزييل ... اإلمجايل وانحالله بني زواله بالوجدان
ذا علمنـا إ، فـًكذلك يف األصل غـري التنـزييل أيـضاكاالستصحاب، بل األمر 

، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة األبيض أو راألمحونجاسة أحد االنائني األبيض ب
 بعـد العلـم هّنإف، ة ال حمالّل انحلّل األمر، فالعلم اإلمجايل األوّإناء آخر من أو

 الثاين ال يبقى لنا علم بحدوث نجاسة بني األبيض واألمحر، إذ حيتمل أن يكون
  العلم بنجاسته أو نجاسة اآلخر، فالاألمحر هو النجس من أول األمر، وفرضنا

ن ّيبقى، بل الشك يف حدوث نجاسة جديدة يف اإلناء األبيض غري ما هو املتيق
 .األمحر واآلخر، ومثل هذا مورد ألصالة الطهارة بال معارضاإلناء بني 

ًرا زمانا إال أن املنكـشف بـه ّ العلم اإلمجايل الثاين وإن كان متأخ:وباجلملة ً
 ّ، بل انحلهل ال يبقى عىل حالّ سابق يف الوجود فالعلم اإلمجايل األوبام أنه أمر

 .)١() البدويّاألبيض إىل الشك  يف نجاسة اإلناءّبالعلم الثاين، فريجع الشك
ال خيفـى وجـود فـرق بـني  .<كان هو تنزيل األمارة منزلة العلـم>: قوله •

لمنـزل عليـه أثـر ن التنزيل يشرتط فيـه أن يكـون لإالتنزيل واالعتبار، حيث 
                                                 

 .٣٧٣-٣٧٢ ، ص٣ج: دراسات يف علم األصول )١(
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 .رشعي، وال يشرتط ذلك يف الثاين
 تنزيل الطواف منزلة الصالة لوجود أثر رشعي للمنـزل ّيصح: بيان ذلك

ب عليه ذلك األثر الرشعي وهو ّبمعنى أن هذا التنزيل يرتت) أي الصالة(عليه 
 مكـان ء تنزيـل يشإن: ( قال السيد اخلـوئي؛ًاشرتاط الطهارة يف الطواف مثال

ح للتنزيل ترتيب آثار املنـزل عليـه عـىل ّ واملصح،حّ حيتاج إىل مصحآخرء يش
 نـوع مـن التنزيـل مل )١(<الطواف بالبيت صـالة> يف قول الشارع ً فمثال،املنزل
 .)٢() باعتبار ترتيب آثار الصالة ولوازمها عىل الطوافإال ذلك ّيصح

ب ّيرتتـ منزلة القطع الطريقـي، ألن األثـر الـذي ة تنزيل األمارّوال يصح
 ّباع وهو حكم عقيل ال رشعي، فـال يـصحّتعىل القطع الطريقي هو وجود اال

ق النائيني إىل القول بأن الشارع اعتـرب ّالتنزيل هلذا السبب، لذلك ذهب املحق
ً إىل الواقع، كام يعترب الرجل الشجاع أسـدا ً وطريقاًاّ تامً وكاشفاًخرب الثقة علام

 . التشبيهيف )٣(السكاكي  عىل طريقةًحقيقة
 آخـر واحلمـل ء منزلـة يشءن مقتىض تنزيـل يشإ: (وقال السيد اخلميني

 أو أن ذاك ،اهلوهوي ادعاء إذا مل تكن هناك قرينة عىل أنه بلحاظ بعض اآلثـار
بـة عـىل ّه هو عموم التنزيل وترتيب مجيع اآلثار املرتتّالبعض من أظهر خواص
 .)٤()املنزل عليه عىل املنزل
مـا االستـشكال أو: (سيد الشهيد يف احللقة الثانيـة بقولـهوهذا ما ذكره ال

 مقـام القطـع األمارة إقامة أنالثاين فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء 
                                                 

 .٤٦٠، ص١ج: ملستدرك عىل الصحيحنيا؛ ٢١٥ص  ،١ج:يل العزيزيةآللوايل اع )١(
 .٤٣ص  ،١ج: حمارضات يف أصول الفقه )٢(
أعالم  ،  ه)٦٢٦( سنة ّ األديب املتوىف، يوسف بن أيب بكر بن حممد اخلوارزمي:السكاكي )٣(

 .١٥٠، ص٣ج: الزركيل
 .٣٥١، ص٢ج:  األصولجواهر )٤(
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رية حتصل بعملية تنزيل هلا منزلته من قبيـل تنزيـل ّزية واملعذّالطريقي يف املنج
 امّإنـمـن الـشارع  التنزيـل ّنأ ومن هنا يعرتض عليه بـ،الطواف منزلة الصالة

 بيـد املـوىل توسـيعه وجعلـه عـىل ،ثر رشعـيأ فيام إذا كان للمنزل عليه ّيصح
ثـر أ ويف املقام القطع الطريقي لـيس لـه ، كام يف مثال الطواف والصالة،املنزل

رية فكيف يمكن التنزيل؟ ّ واملعذزيةّاملنجب وهو حكم العقل ،رشعي بل عقيل
رتاض برفض فكـرة التنزيـل واسـتبداهلا قني عن االعّص بعض املحقّوقد ختل

 اخلـرب عـىل وجـوب ّ فـإذا دل،ىّبفكرة جعل احلكم التكليفي عىل طبق املـؤد
 وهـذا هـو ،ز الوجـوبّ وبـذلك يتنجـ،ًالسورة حكم الشارع بوجوهبا ظاهرا

 .الذي يطلق عليه مسلك جعل احلكم املامثل
 األمـارةإقامـة إن : ًق النائيني بمسلك جعل الطريقية قـائالّص املحقّوختل

  لكي يرد االعرتاض السابق، بل،ل يف عملية تنزيلّمقام القطع الطريقي ال تتمث
 ، عىل طريقة املجاز العقـيلً كام يعترب الرجل الشجاع أسدا،ً علامّيف اعتبار الظن

 .)١() للقطع اجلامع بني الوجود احلقيقي واالعتباريًرية ثابتتان عقالّزية واملعذّواملنج
 ّمـا موقـف كـلأو: (ً يف بحوثه قائالًيد الشهيد هذا الكالم أيضاوذكر الس

 ،ق النائيني وصاحب الكفايـة نفـسه يف اجلـواب عـىل هـذه الـشبهةّمن املحق
 أنص عــن اإلشــكال بــافرتاض ّق النــائيني حاولــت الــتخلّفمدرســة املحقــ
  املجـازّ عىل حـدً علامّة احلجية ليس هو التنزيل بل جعل الظنّاملجعول يف أدل

قد استفادت هذه املدرسة مـن هـذه الـصياغة يف بـاب و .عائي السكاكيّاالد
ص عن حمذور املنافاة مع القاعدة العقلية، ّية يف املقام السابق للتخلّجعل احلج

نه عىل هـذا إواستفادت منها يف هذا املقام يف دفع شبهة اجلمع بني اللحاظني، ف
القطـع أخـرى، ى تـارة وّملـؤد لكي يلحـظ اًاملبنى ال يوجد هناك تنزيل أصال

 موقـف صـاحب الكفايـة فقـد أمـاو  ... فيلزم اجلمع بني اللحاظني املتنافيني
                                                 

 .٥٢ص: ل يف علم األصودروس )١(
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 اإلشكال بـافرتاض ّأن حيل )١(حاول يف حاشيته عىل رسائل الشيخ األنصاري
 منزلة الواقع املثبت باملطابقة قيام األمـارة مقـام القطـع ىّ دليل تنزيل املؤدأن

دي احلاصـل ّام عىل تنزيل القطع بـالواقع التنـزييل التعبـ بااللتزّالطريقي يدل
 للحكـم ًل منزلة القطع بالواقع احلقيقـي الواقـع موضـوعاّبربكة التنزيل األو

رشعي، وبذلك يندفع اإلشكال لعـدم اجـتامع التنـزيلني يف مـدلول واحـد ال
 .وجعل واحد كي يلزم حمذور اجتامع اللحاظني املتنافيني أو نحو ذلك

 ًب تـارةّ فـيمكن أن يقـرًه اللزوم مع وضوح عدم الـتالزم عقـال وجاّمأ
 العرف مـن بـاب عـدم أن بدعوى - كام هو ظاهر عبارته يف احلاشية - ًعرفيا
 القطـع بـه قطـع أنل ّ يتخيـ،ى واقـعّ املؤدأنمساحمته بعد أن يرى  وة نظرهّدق

اب  مـن بـ-ق األصـفهاين ّ كـام ذكـره املحقـ- ًوأخـرى عقليـا. ًبالواقع أيضا
ى يف مورد يكـون فيـه الواقـع جـزء املوضـوع ّ تنزيل املؤدنإاالقتضاء حيث 

 تنزيل ليشء آخر منزلـة القطـع بـالواقع، والعـرف بحـسب لوال ٌللحكم لغو
 األمر اآلخر الدائمي الوجـود واملناسـب لتنزيلـه أنص ّذوقه يشخ ومناسباته

  .)٢() هو القطع بالواقع التنزييلإناممنزلة القطع بالواقع 
ومالكه زوال املعارضة بسبب خروج مـورد األمـارة عـن كونـه >: قوله •
 .ن يف الطرف اآلخرّ ومالك إجراء األصل املؤم:أي .< لألصلًموردا
ن لـسبب ّ غري مشمول لدليل األصل املؤمًحدمها مثالأإذ لو كان >: قوله •
 . قبيل االضطرار إليه من االبتالء أوّ عن حملًامن كونه خارج، <آخر

 يتوقف تنجز وجـوب املوافقـة القطعيـة اإلنكار عىل هذا ًإذ بناء>: قوله •
ق النائيني ومن ّ عىل مسلك املحقًف بناءّال خيفى أن هذا التوق. <عىل التعارض

 .تبعه
                                                 

 .٢٧ص  ،٢ج: احلاشية عىل كفاية األصول)١(
 .٨٥-٨٢، ص٤ج: بحوث يف علم األصول )٢(
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ّأن يكـون كـل مـن ّالركن الثالث من أركان منجزية العلـم اإلمجـايل هـو 
 . يف نفسه لدليل أصالة الرباءةًالطرفني مشموال

 أن العلـم : أي،ّمها عىل مسلك االقتضاء املتقدماحدإوهلذا الركن صياغتان، 
 .فقة القطعية، كام ذهب إىل ذلك املريزا النائيني لوجوب املواٍاإلمجايل مقتض

ّ ضوء مسلك علية العلـم اإلمجـايل لوجـوب املوافقـة يفوالصياغة الثانية 
 .ّالقطعية الذي ذهب إليه املحقق العراقي

 

ًالصياغة هو أن يكون كـل مـن الطـرفني مـشمواله حاصل هذ     يف نفـسهّ
لـدليل أصـالة  -طع النظر عن التعـارض الناشـئ مـن العلـم اإلمجـايلوبق -

غـري مـشمول لـدليل الـرباءة لـسبب آخـر،  -ًمثال  -إذ لو كان أحدمها  ؛الرباءة
ّالطرف اآلخر بدون حمـذور؛ ملـا تقـدم مـن أن مـالك املوافقـة جلرت الرباءة يف 

راف ّهـو تعـارض األصـول املؤمنـة يف األطـ االقتـضاء القطعية عـىل مـسلك
 ، من الرباءة لسبب آخرًأن الطرف اآلخر كان حمروما ّوتساقطها، أما إذا افرتضنا

فال مانع من جريان الرباءة يف الطرف املقابل له بال معـارض، ومـع جرياهنـا ال 
 .جتب املوافقة القطعية

ا كـان ً ما لو علمنا إمجاال بنجاسة أحد اإلناءين، غري أن أحدمه:مثال ذلك
ّشك  يف بقاء نجاسته، ففي هذه احلالة يكون اإلناء املسبوق ُق وي يف السابًنجسا

 ال ألصالة الـرباءة أو أصـالة ،بالنجاسة جمرى يف نفسه الستصحاب النجاسة
ّالطهارة، فتجري األصول املؤمنة يف اإلنـاء اآلخـر بـدون معـارض، وتبطـل 

 .ّبذلك منجزية العلم اإلمجايل
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ّويسمى هذا باالنحالل احلكمي؛ ألن   العلم اإلمجايل موجود حقيقة، ولكنهّ
ّ، ألن اإلناء املسبوق بالنجاسة حكمه منجز باالستـصحاب، ًال حكم له عمليا ّ

 ّ جلريان األصل املؤمن فيه، فكأن العلم اإلمجـايل؛ّواإلناء اآلخر ال منجزية حلكمه
  أن العلم اإلمجايل إذا كان أحـد طرفيـه جمـرى:من غري موجود، وهذا هو ما يقال

 . العلم اإلمجايلّ انحل،ّصل مثبت للتكليف وكان الطرف اآلخر جمرى ألصل مؤمنأل
 مجـايلّومن الواضح أن هذه الصياغة ال تتالءم مع مسلك علية العلـم اإل

اسـتحالة الرتخـيص ولـو يف بعـض يفيـد لوجوب املوافقـة القطعيـة، الـذي 
صول ولو يف  العلم اإلمجايل يمنع من جريان األااألطراف، والزم ذلك أن هذ

ّطرف واحد، بقطع النظر عن وجود املعارضة وعدمها؛ ولـذا اقـرتح املحقـق 
 .، كام سيأيتالعراقي صياغة أخرى هلذا الركن

نعم، هذه الصيغة كام تنسجم مع مسلك قبح العقاب بـال بيـان، تنـسجم 
ّأيضا مع مسلك حق الطاعة للسيد الـشهيد، مـن هنـا  بـأن هـذه : قـد يقـال>ً

ًالركن، كام تتم بناءالصياغة هلذا  ّ فإهنـا أيـضا تـتم + ّ عىل مبنى املحقق املريزاّ ً
ّ عىل مبنى حق الطاعة، فإن مسلك حق الطاعة يبتني عىل منجزيـة احـتامل ًبناء ّ ّ

 أن ال : هـوكّاحلرمة يف كل طرف وبقطع النظر عىل العلم اإلمجايل، والزم ذلـ
ًيكون االحتامل منجزا إال إذا تعارضـت األصـول يف ا ألطـراف وتـساقطت، ّ

ًفيبقى حينئذ االحتامل قائام ً يف األطراف ومنجزا هلا عقال، اللهـم إال أن يثبـت ٍ ً ّ
ّالرتخيص الرشعي يف بعضها بواسطة األصل املؤمن اجلاري يف هـذا الـبعض 

ًبال معارضة، فإنه حينئذ ال يكون االحتامل يف كـل طـرف منجـزا، ومعـه ّ ّ ال : ٍ
ٍوز حينئذ ارتكاب الطرف الذي جيري فيه األصل جتب املوافقة القطعية، بل جي

 .)١(<ّاملؤمن وغري املعارض
                                                 

 .١٢٣، ص١٢ج: بحوث يف علم األصول، تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر) ١(
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 وهي صـياغة الـركن الثالـث -مة الصياغة السابقة ءّبعدما تبني عدم مال
ّ مع مـسلك العليـة، اقـرتح املحقـق العراقـي صـياغة -عىل مسلك االقتضاء ّ
لـه عـن ّمن خالهلـا إجيـاد نكتـة يف العلـم اإلمجـايل تعط ّأخرى هلذا الركن يتم

ّالتنجيز، لكي يتمكن من إجراء األصل املؤمن يف الطرف الثاين ّ . 
ً منجـزا لكـي يكـون العلـم اإلمجـايل: وحاصل هذه الصياغة هي يف مجيـع ّ

 آخـر ّمنجـز مجيع التقادير، أي سواء وجد  معلومه عىلّينجزأن ّ البد ،األطراف
ً منجزا طرفيه أحد  كانأم ال، إذ لو يكـون  أصـل فـالأمـارة أو  آخر مـن ّمنجزبّ

أطرافـه ّينجز أحـد  آخر ّمنجز وذلك ألنه يف حالة وجود ؛ًاّمنجزالعلم اإلمجايل 
لتنجيز معلومـه عـىل تقـدير ً صاحلا أصل، فال يكون العلم اإلمجايل أو مارةأمن 

 ّنجـز يف نفـسه، واملّنجـزماألصل؛ ألن هذا املـورد  أو انطباقه عىل مورد األمارة
ني ّستقلت مـّعلتني، ألنه يكون من قبيل اجتامع  آخرّمنجز بّتنجز سابق ال يّمنجزب

 مـستحيل، ني عىل أثر واحدّستقلت مّعلتنياجتامع عىل معلول، ومن الواضح أن 
 معلوم اخلمريـة بـالعلم التفـصييل ثـم علمنـاَ أحد اإلناءين كان إذا من قبيل ما

ً منجزا يكون حدمها، فهذا العلم اإلمجايل الألنجاسة يف بوقوع اًإمجاال  عـىل كـال ّ
 . سابق وهو العلم التفصييلّمنجز بّتنجزطرفيه قد  أحد  ألن؛التقديرين

ّن اجلامع املعلوم باإلمجال الذي تعلق بأحد طرفيـه منجـز إ :بعبارة أخرى ّ
باإلمجـال هـو ّمن أمارة أو أصل، يستحيل تنجزه بالعلم اإلمجايل؛ ألن املعلوم 

: ً عنـه عرفـا بقولنـاّنعـرب اجلامع القابل لالنطباق عىل كال الطرفني، وهـو مـا
ّ وهذا اجلامع يستحيل تنجزه بالعلم <سواء كان اجلامع يف هذا الطرف أو ذاك>

ّاإلمجايل؛ ألن قابليتـه للتنجـز مـرشوطة بقابليـة تنجـز كـال الطـرفني بـالعلم  ّ
ّن الطرف املنجز بأمأل ،اإلمجايل ّ غري قابل للتنجز بالعلم اإلمجايل؛ ،ارة أو أصلّ

ّالستحالة تنجيز املتنجز بمنجز سابق، ألنه يؤدي إىل اجتامع علتني مـستقلتني  ّ ّ ّ ّ
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 .عىل أثر واحد وهو مستحيل
ّوهـو الطـرف األول املنجـز بمنجـز  -ّوهبذا يتضح أن املعلـوم اإلمجـايل  ّ ّ

 يكـون ذلـك العلـم اإلمجـايل  غري صالح للتنجيز بالعلم اإلمجايل، فال-سابق
ّمنجزا لكال الطرفني، أما الطرف األول فهو غري صـالح للتنجيـز ألنـه منجـز  ّ ّّ ً
ّبمنجــز ســابق، وأمــا الطــرف اآلخــر فهــو ال يتنجــز، ألن تنجيــزه مــرشوط  ّّ
ّبصالحية العلم اإلمجايل لتنجيـز معلومـه عـىل كـل تقـدير، ويف املقـام العلـم 

ّىل كل تقدير، بل عـىل بعـض التقـادير وهـو أن اإلمجايل غري صالح للتنجيز ع
ّيكون املعلوم اإلمجايل هو الطـرف اآلخـر، ألن الطـرف األول منجـز بمنجـز  ّ ّ
ّسابق فال يكون صاحلا للتنجيـز بـالعلم اإلمجـايل، وحيـث إن انطبـاق العلـم  ً
َّاإلمجايل عىل الطرف الثاين غري معلوم بالفرض، وإال النقلب العلـم اإلمجـايل 

ًوعليه فاليكون العلم اإلمجايل منجزا. صييلإىل تف ّ. 
ّيقبل التنجز، وما يقبل التنجـز غـري  هو معلوم باإلمجال ال ّفتحصل أن ما ّ
 .معلوم باإلمجال

مبتنيـة عـىل  + ّخيفى أن هذه الدعوى التي أثارهـا املحقـق العراقـي وال
و يالحـظ ّنكتة، وهي أن التنجيز الذي تعلق باجلامع يرسي إىل األفراد عىل نح

به العلم اإلمجايل، وبام أن اجلامع ملحـوظ بنحـو رصف الوجـود، فيكـون  ما
ّ، أي أن نفـس التنجـز يـرسي إىل األفـراد عـىل نحـو ًانطباقه عىل أفراده بـدليا

نه يرسي إّالبدل، كام هو احلال يف الوجوب الرشعي املتعلق برصف الوجود، ف
 عـن اآلخـر، وعـىل هـذا ًال فرد واجـب بـدّإىل األفراد عىل نحو البدل، فكل

ًبام أن الطرف املنجز يستحيل أن يتنجـز ثانيـا: يف املقامنقول األساس  ّ ، يثبـت ّ
ّاستحالة تنجز اجلامع، فيسقط العلـم اإلمجـايل عـن التـأثري، وجيـري األصـل 

 .ّاملؤمن يف الطرف اآلخر بال حمذور
لثالـث أن وجـوب ا>: ث قـالوقد أشار إىل ذلك الشيخ األنـصاري حيـ
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  التكليف بـاحلرام الـواقعي عـىلّتنجزالجتناب عن كال املشتبهني إنام هو مع ا
منهام بحيث لـو فـرض القطـع بكونـه احلـرام كـان ّ كل بأن يكون، تقديرّكل 

ً منجزا، التكليف باالجتناب كـام لـو ، ًفلو مل يكن كذلك بأن مل يكلف به أصالّ
 أو متـنجس بـالبولأو  بول أحدمها إناءين أحد علم بوقوع قطرة من البول يف
مل جيــب ، نجــس بتاممــه أحــدمها ثــوبني، أو أحــد كثــري ال ينفعــل بالنجاســة

لعدم العلم بحدوث التكليف باالجتناب عـن مالقـي  ؛االجتناب عن اآلخر
إذ لو كان مالقيها هـو اإلنـاء الـنجس مل حيـدث بـسببه تكليـف ، هذه القطرة

يف أصـل  ٌّ شـكعن اآلخـريف التكليف باالجتناب ّالشك ف .ًباالجتناب أصال
  .)١(< بهّكلفالتكليف ال امل

 

يمكن أن تظهر ثمرة عملية بني الصياغتني، حيث يمكن أن يوجـد فـرض 
ً منجزا عميل يكون العلم اإلمجايل ً منجزا وال يكون ، العراقيّحققعىل صياغة املّ ّ

الطـرفني،  أحـد  يفّمـؤمندم وجود أصـل وذلك يف حالة ع ،عىل صياغة املريزا
 بنجاسـةً إمجـاال سوى العلم اإلمجايل، كام لـو علـمًأيضا  فيه ّمنجزوعدم ثبوت 

 أحـد منهام جمرى الستصحاب الطهـارة يف نفـسه، لكـنّ كل إناءين، وكانأحد 
 لتـوارد احلـالتني عليـه، مـع عـدم ؛ًالطرفني جمرى الستصحاب النجاسة أيضا

ال يوجد  منهام، فالطرف املبتىل بالتعارض يف نفس مورده ّتأخرمل واّتقدمالعلم بامل
 .، ألهنام تعارضا وتساقطاّمنجز وال ّمؤمنأصل فيه 

 -وهي صياغة املـريزا -ففي مثل هذه احلالة إن بنينا عىل الصياغة األوىل 
 العلم اإلمجايل؛ وذلـك ألن الطـرف املبـتىل ّالركن الثالث منهدم، وينحلّفإن 

ًسقط عنه املؤمن، وعليه فال يكون مشموالبالتعارض   يف نفسه لدليل األصل ّ
ّ يكون كل من الطرفني يشرتط أنّاملؤمن، ألن الركن الثالث عىل صياغة املريزا 

                                                 
 .٢٣٣ص ،٢ج: صولد األئفرا )١(
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ّ يف نفسه لدليل األصل املؤمن، بقطع النظر عن التعارض الناشئ مـن ًمشموال
ري متعارضـة يف غـيف األطـراف ّاألصـول املؤمنـة وعليه فـإن العلم اإلمجايل، 

 .ري أصل الطهارة يف الطرف الثاين بال معارضبل جيأطرافه، 
ّوهذا عىل خالف الصياغة الثانية، وهي صياغة العراقي، حيث إن الركن 
، ّالثالث ثابت، وذلك لعدم وجود منجز ألحد الطـرفني غـري العلـم اإلمجـايل

كـان معلومـه ّللتنجيـز عـىل كـل تقـدير، سـواء ً صاحلا فيكون العلم اإلمجايل
 .ّالطرف األول أم الطرف الثاين

ّ وإما الثاين متـنج،َأحد اإلناءين مخرّ إما لو فرضنا: مثال آخر س بـاخلمر، ّ
فبناء عىل عدم جريان أصالة الطهارة يف حمتمل النجاسة الذاتية، سوف جتـري 
ّأصالة الطهارة يف الطرف الثاين دون األول، وال يوجـد أصـل منجـز يف كـال  ّ

بـال معـارض، ّاملتـنجس بـاخلمر ّ، فيجري األصل املؤمن يف إناء املاء الطرفني
 . ضوء صياغة املريزا النائينييف العلم اإلمجايل ّوينحل

ّأما عىل صياغة املحقق العراقي، فالبد من تنجز كال طريف العلم اإلمجايل؛  ّ ّ ّ
ّلعدم وجود منجز آخر يف أي  .  طرف من الطرفني غري العلم اإلمجايلّ

  الصياغتني هي الصحيحة؟ّأيلكن 
الصياغة األوىل هي الـصحيحة دون الـصياغة إىل أن  ذهب السيد الشهيد

ّيتنجـز بمنجـز آخـر ّالثانية، وذلك ألن الثانية مبنية عـىل نكتـة أن املنجـز ال  ؛ّ
ّالستحالة اجتامع علتني عىل معلول واحد، والعلتان مها العلم اإلمجايل والعلم 

 .زّالتفصييل أو أصل منج
 يف األمور ًلكن هذا الكالم باطل؛ وذلك ألن هذا املبنى وإن كان صحيحا

ّالتكوينية، لكنه غري صـحيح يف األمـور االعتباريـة، وحيـث إن التنجـز أمـر  ّ
ّ ألن التنجز عبارة عن ثبوت حق الطاعة للمـوىل ال أكثـر- اعتباري  وعليـه -ّ

ّد حـق الطاعـة ّثم يتأكالطاعة للموىل باعتبارين خمتلفني، ومن يمكن أن يثبت 
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ّللموىل، كام لو فرضنا أن املكلف نذر صالة الظهر، فبهذا النذر حيصل وجوب 
ٍوتنجز ثان  عىل ذلك عقـابني مـن ّستحق الّكلف من جهة النذر، فلو تركها املّ

 .ّناحية وجوهبا األول، وكذلك من ناحية النذر
التكوينيـة ات ّسببالتنجيز ليس بابه باب األسـباب واملـ>: شهيد السيد القال

ّنه اجتمع سببان للتنجيز ويستحيل تعدد العلإحتى يقال   واحـد، ة عىل معلولّ
ّعى انسالخ أحدمها عن العلية، فيتوجّفيد ة ّه االنحالل أو يفرض جمموعها علّ

 ّقلـدائرة حـدراك العقـل العمـيل إّواحدة فال يتم االنحالل، وإنام بابـه بـاب 
 .)١(< يف املسألة مل يكن عىل النهج السليمز التفكريْرَالطاعة للموىل، فط
 

ًأن يكون كل من الطـرفني مـشموال: الركن الثالث>: + قوله • لـدليل ..ّ
جيــز العلــم اإلمجــايل يف نولــذا ذهــب املــشهور إىل عــدم ت. <ّاألصــل املــؤمن
 يف مثال املرأة التـي ضـاعت عليهـا أيـام العـادة وتـرى الـدم التدرجييات كام

د بـني حرمـة املكـث يف املـسجد اآلن ّ مـردإمجايل، فيوجد عندها علم ًاّمرمست
ز هـذا العلـم اإلمجـايل ّسبب عـدم تنجـفـ، شـهر وبني حرمة املكث يف نصف

 األصـول تعـارض عبـارة عـن التي -اختالل الركن الثالث بصياغة املشهور
ثالثـة  الاأليـام فحاصلها أن حرمة املكث يف املـسجد يف -األطرافيف نة ّاملؤم
صالة أ جلريان ًحرمة حمتملة ومشكوكة، وعليه تكون موردا  من الشهر،األوىل

 التي تقـع منتـصف الـشهر أو الثالثة الثانية األيامالرباءة، أما حرمة املكث يف 
 ألصـالة ً، فهي وإن كانت حرمة حمتملة ومشكوكة، لكنها ليـست مـورداًمثال

 يف حينهـا أي يف ّصـل املـؤمنلأل ًل الشهر، وإن كانت تقع مورداّالرباءة يف أو
صالة الرباءة عن احلرمـة يف أمنتصف الشهر، وعليه فاملرأة يمكن هلا أن جتري 

                                                 
 .٢٠٥، ص٥ج:  بحوث يف علم األصول، الشهيد الصدر، تقريرات السيد احلائري)١(
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 ّصالة الـرباءة يف منتـصف الـشهر، فيختـلأل الشهر من دون أن تعارضها ّأو
 .اإلمجايلز العلم ّ ال يتنجّالركن الثالث، ومن ثم

 وهـي أن يكـون -ق العراقـيّأما اهندام الركن الثالث عىل صـياغة املحقـ
أن حرمـة :  فحاصـلها- تقـديرّ لطرفيه عىل كـلللتنجيز ً صاحلااإلمجايلالعلم 

 األوىل الثالثـة األيـامرة عـن ّ الثالثة املتأخاألياماملكث يف املسجد املحتملة يف 
؛ وذلـك ألن األوىل الثالثـة األيـامغري صاحلة للتنجيز يف بداية الـشهر وهـي 

 الثالثـة األيامن احلرمة يف إ، وحيث ً أن يكون فعلياّز البدّالذي يتنج التكليف
 اإلمجـايل، وعليـه فـالعلم األوىل الثالثـة األيـاماملتأخرة ال فعلية هلا يف ظـرف 

 األيـام حـال، ألن فعليـة ّ للتنجيز عىل كـلًرة ليس صاحلاّ الثالثة املتأخباأليام
 ذلـك يف بحـث العلـم ، وسيأيت تفـصيلرة منوطة بحلول وقتهاّالثالثة املتأخ

 .اإلمجايل يف التدرجييات
وكذلك ذهبوا إىل عدم تنجيز العلم اإلمجايل إذا كانت أطرافه طوليـة كـام 

 هـذه الـصورة، ففي ًين واقعاَّ عىل عدم الوفاء بالدًابّ مرتتّ وجوب احلجإذا كان
 مـن أركـان وذلـك الخـتالل الـركن الثالـث؛ ًزاّ منجاإلمجايليكون العلم  ال
ن عن وجوب الوفاء بالـدين جيـري، ّ املؤماألصل؛ ألن ية العلم اإلمجايلزّمنج

 هو ّ يف وجوب احلجّ، ألن الشكّن عن وجوب احلجّ املؤماألصلوال يعارضه 
 يف وجـوب الوفـاء ُّالشكوين، َّ يف وجوب الوفاء بالدِّب عن الشكَّ مسبٌّشك

 الوفـاء ن عـن وجـوبّ املـؤماألصـلذا جـرى إ ف،ّ لوجوب احلجٌّأصل سببي
عـدم  ( الـسببياألصـل، ألن ّق موضوع وجـوب احلـجّين، سوف يتحقّبالد

م يف ّ كـام تقـد)ّوجـوب احلـج( املـسببي األصـلم عـىل َّ مقـد)ينَّالوفاء بالـد
 أن األصل السببي يعالج املـشكلة يف مرحلـة املوضـوع  منمةّ املتقداألبحاث

بطهـارة الثـوب، أمـا دنا ّ يف املـاء يعبـًوالسبب، فإجراء أصالة الطهـارة مـثال
بي ال ّبي فهو الذي يعالج املشكلة يف مرحلة احلكم، فاألصل املسبّاألصل املسب
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 ً رشعيـاً ثبوت املوضوع ليس أثـراّنحيرز لنا نجاسة املاء، وال ينفي طهارته؛ أل
بي، ومـع ّم األصل السببي عىل األصـل املـسبّحلكمه، وعىل هذا األساس يقد
  .)١(بي النتفاء موضوعهّالنوبة إىل األصل املسبوجود األصل السببي ال تصل 

ّإذ لو كان كل من الطـرفني مـشموال لـدليل األصـل املـؤمن >: + قوله • ً ّ
 االبـتالء ّالسبب اآلخر من قبيل االضطرار أو اخلروج عن حمـل. <لسبب آخر

 .بتلف أو ما بحكمه ونحو ذلك
ّ عىل هذا اإلنكار يتوقف تنجز وجوب ًإذ بناء>: قوله • املوافقة القطعية عىل ّ

ف يـأيت عـىل مـسلك ّ ال خيفـى أن هـذا التوقـ.<ّالتعارض بني األصول املؤمنة
 فـيام إذا ًراّ إنـام يكـون مـؤثاإلمجايلعلم ق النائيني ومن نحا نحوه، ألن الّاملحق

نة يف أطرافه فتسقط من جهة املعارضـة فيكـون العلـم ّتعارض األصول املؤم
 .)٢(ا مل تتعارض األصول فيها فال أثر له وأما إذ،ًزاّ منجاإلمجايل

ّزا إذا كان أحد طرفيه منجـّالعلم اإلمجايل ال يكون منج>: قوله • ّزا بمنجـً ز ً
 كام لـو وردت أمـارة تقـول .<ّآخر غري العلم اإلمجايل من أمارة أو أصل منجز

ًنــائني مــوردا الستــصحاب حــد اإلأ املعــني، أو كــان نــائنيبنجاسـة أحــد اإل
 .في مثل هذه احلالة يمكن ارتكاب الطرف اآلخرالنجاسة، ف

ّالستحالة اجتامع علتني مستقلتني عـىل أثـر واحـد>: قوله •  وعـىل هـذا .<ّ
 .ًز الثاين لغواّاألساس يكون املنج

                                                 
 .٢٤٣، ص٢ج:  األصول، الشيخ األنصاريفرائد )١(
 .١٠٩ ، ص٤ج:لوائد األصوف )٢(
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ً الرباءة يف األطراف موجبـا للرتخـيص الركن الرابع هو أن يكون جريان
 هذا الركن، تارة عىل مسلك االقتضاء وأخرى عىل وبيان. يف املخالفة القطعية

  .ّمسلك العلية
 

أي أصـل آخـر  أو -حاصل هذه الصياغة هو أن يكـون جريـان الـرباءة 
ً يف مجيع األطراف موجبا للرتخيص يف املخالفة القطعيـة، وإمكـان -مرخص

 احلالـة ه ففي مثـل هـذ-ً عقالً رشعا ال-ًوقوعها خارجا عىل وجه مأذون فيه
ّيكون العلم اإلمجايل منجزا أما إذا كانت املخالفة القطعية ممتنعة عـىل املكلـف  ّ ً ّ
ّحتى مع اإلذن والرتخيص يف االرتكاب، كام لو كان املكلف قارصا وعـاجزا 
ّيف قدرته عـىل املخالفـة القطعيـة، فـال حمـذور يف إجـراء الـرباءة يف كـل مـن 

ًيكون العلم اإلمجايل منجزا الطرفني، ومعه ال ّ.  
 غـري ً كثـرية جـداٍكام لو علمنا بنجاسـة إنـاء ضـمن أوانذلك هو مثال و

ً للمكلف ارتكاب املخالفـة فيهـا مجيعـاّ عىل نحو ال يتيرس،حمصورة  لكثرهتـا، ّ
ففي مثل ذلك جتري الرباءة يف مجيع األطـراف، إذ ال يلـزم مـن ذلـك متكـني 

 .يةّاملكلف من املخالفة القطع
ّن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، فأًعلم إمجاال بإذا : مثال آخر ن هـذا إّ

العلم اإلمجايل ال متكن خمالفته القطعية، كـام ال متكـن موافقتـه القطعيـة، فـإذا 
املخالفـة ، مل يلزم حمذور الرتخيص يف ًاحلرمة معاوجرت الرباءة عن الوجوب 

ّ إما حرام لم أن أحدمهاّاملكلف يع ألن ّالقطعية، ألهنا غري معقولة عىل كل حال؛
ّوإما واجب، أي الدعاء يف أول الشهر مثال إما واجب وإما حرام ّ ًّ ّ . 
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ووجه هذا الركن عىل مسلك االقتضاء هو أن وجـوب املوافقـة القطعيـة 
ّيتوقف عىل عدم ثبوت الرتخيص يف بعض األطراف، فإذا لزم حمذور املخالفة 

ى ذلـك لعـدم جرياهنـا، ّيف مجيـع األطـراف، أدالقطعية من جريان األصول 
 .ّويتنجز بذلك وجوب امتثال الطرفني

بناء عىل هذا املسلك يكون استلزام >: بقوله ىل هذا أشار الشهيد الصدرإو
ًالعلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية مـرشوطا بعـدم ثبـوت الرتخـيص يف 

ع، ومن الواضح أنـه إذا بعض األطراف، ألن تأثري املقتيض مرشوط بعدم املان
نه حينئذ مل إلزم حمذور املخالفة القطعية من جريان األصل يف مجيع األطراف، ف

جير، فإذا مل جير ومل يثبت الرتخيص، إذن فال جيوز اقتحام طرف من األطراف، 
ّوذلك لعدم وجود املؤمن، ألنه ال جيور اقتحام أي طرف مـن أطـراف العلـم 

 .)١(<ّاإلمجايل بدون مؤمن
 .وسيأيت حتقيق هذا الركن بصورة أوسع يف بحث الشبهة غري املحصورة

 ّعليةال وجه للركن الرابع عىل مسلك ال
ّمن الواضح أن هذا الركن ال وجه له عىل مـسلك عليـة العلـم اإلمجـايل 
ّلوجوب املوافقة القطعية؛ وذلك ملا تقدم من أن األصول املؤمنـة ال جتـري يف  ّ

حتى لو مل يلزم من جرياهنـا حمـذور املخالفـة القطعيـة؛ أطراف العلم اإلمجايل 
ّألن جرياهنا مناف لكون العلم اإلمجايل عل  .ة لوجوب املوافقة القطعيةٍ

األصول ال جتري يف األطراف ولـو مل يلـزم مـن جرياهنـا > :بعبارة أخرى
حمذور املخالفة القطعية، مـن قبيـل جرياهنـا يف بعـض أطـراف الـشبهة غـري 

ً جرياهنا فيها رغم كونه باطال عىل هذا املبنى، لكـن مـع هـذا ال  إذ؛املحصورة
ًيلزم منه حمذور املخالفة القطعية، لكن مع هذا كله، فإنه بناء ّ عىل مسلك العلية ّ

                                                 
 .١٢٨ص ،١٢ج:  بحوث يف علم األصول، عبد الساتر)١(
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ال يمكن الرتخيص يف اقتحام أي طرف، ألن الرتخـيص يف ذلـك يتنـاىف مـع 
ّ يـرى املحقـق ة لوجوب املوافقـة القطعيـة، ومـن هنـاّكون العلم اإلمجايل عل

 .)١(<ّن العلم اإلمجايل منجز بدون احلاجة إىل هذا الركن الرابعأ يالعراق
 صياغة السيد اخلوئي للركن الرابع 

ى صـياغة ّرفض هـذا الـركن بـصورته املتقدمـة، وتبنّـ + السيد اخلوئي
ّأخرى، وهي أن جريان األصول املؤمنة يف مجيع أطراف العلم اإلمجـايل قبـيح 

ًالقطعية خارجـا، فـإجراء الـرباءة  ن مل يلزم منه الوقوع يف املخالفةيف نفسه، وإ
يلزم منـه الرتخـيص  ، الًعن اإلناء املشكوك بخمريته املوجود عند امللك مثال

، إال أن هـذا ً السـتحالة الوصـول إليـه عرفـا؛يف املخالفة القطعيـة اخلارجيـة
 مجـايلالعلـم اإل أن يكـون ّالرتخيص قبيح يف نفسه؛ وعىل هذا األساس البـد

ّمنجزا وإن مل يلزم من جريان األصول املؤمنة املخالفة القطعيـة، فلـو  ً جرينـا أّ
ّأصل الرباءة يف مجيع أطراف الشبهة غري املحصورة، مل تتحقق املخالفة القطعية 

 .خيص يف املخالفة القطعية قبيح يف نفسهرتًخارجا، إال أن نفس ال
، ًكال الطرفني للعلم اإلمجـايل معـاوكذلك يف موارد عدم إمكان ارتكاب 

ّن جريان األصل املؤمن يف كل منهام يعـارض إن ارتكاب واحد منهام، فامكإو ّ
 الرتخيص يف املخالفـة القطعيـةعدم لزوم اآلخر، ويتساقطان، عىل الرغم من 

 إن املانع من جريان أصـالة الـرباءة يف مجيـع :بعبارة أخرى .ًجرياهنام معاعند 
 كـام يف الـصياغة - إلمجايل ليس هو الوقوع يف املخالفة القطعيةأطراف العلم ا

 ، بل ثبوت الرتخيص يف مجيع األطراف مع العلم بحرمة واحـد منهـا-األوىل
 .)٢(وهو قبيح يف نفسه، وإن مل يلزم الوقوع يف املخالفة القطعية اخلارجية

                                                 
 .١٢٩ص ،١٢ج:  بحوث يف علم األصول، عبد الساتر)١(
 .٣٥٥ص ،٢ج:  انظر مصباح األصول)٢(
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 الـشبهتنيوعىل هذا األساس ذهب السيد اخلوئي إىل تنجيز العلم اإلمجايل يف 
 .ّ وذلك لعدم إمكان جريان األصول املؤمنة فيهام؛املحصورة وغري املحصورة

لـو خرجـت بعـض أطـراف الـشبهة غـري   مـا: يـستثنى مـن ذلـك،نعم
بتالء، كام لو بلغت األطراف كثرة بحيث يقطع بخروج االّاملحصورة عن حمل 

ًيكون منجـزا،   ال احلالةهّ حمل االبتالء، فالعلم اإلمجايل يف هذنالبعض منها ع ّ
ًجريان األصول املؤمنة يف مجيع األطراف كام تبـني آنفـاعدم ليس ألجل  ّ بـل ، ّ

ّألجل طرو بعض العناوين كاحلرج والعرس واخلروج عن حمل االبتالء ّ. 
تنجيز العلم يف ّفاتضح مما ذكرناه أنه ال فرق >: بقولهأشار املعنى ذا ىل هإو

 ّنعم ربام تكون كثرة األطراف مالزمة لطـرو. هاتّاإلمجايل بني كثرة األطراف وقل
بعض العناوين املانعة عن تنجيز العلم اإلمجايل، كالعرس واحلرج واخلروج عـن 

 .)١(<ال أن العبرة بتلك العناوين ال بكثرة األطراف، إّحمل االبتالء ونحو ذلك
ّومن مجيع ما تقدم من البحث يف أركان العلم اإلمجـايل يتـضح أن العلـم  ّ

ًيكون منجزا إذا اهندم ركن منها إلمجايل الا ّ. 
 

لقـصور يف .. ُإذ لو كانت املخالفة القطعية ممتنعة عىل املكلف>: + قوله •
 الـركن الرابـع يف ّوعىل هذا األساس خيتل. <قدرته فال حمذور يف إجراء الرباءة

عض األطراف عن ق النائيني خلروج بّالشبهة الغري حمصورة؛ عىل صياغة املحق
مـا اجلهـة أو: ( العلم اإلمجايل، كام أفاد ذلك بقولهّدائرة قدرة املكلف، وينحل

 ال من جهة حرمة املخالفة القطعية اإلمجايل فيها عدم تنجيز العلم ّالثانية فاحلق
 من جهـة حرمـة املخالفـة القطعيـة ماأ ،وال من جهة وجوب املوافقة القطعية

صف ّ يتـأنن منهـا لكثـرة األطـراف فـال يمكـن ّ املفروض عدم الـتمكّنفأل
                                                 

 .٣٧٦ص ،٢ج : مصباح األصول)١(
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 من ًما عدم وجوب املوافقة القطعية فلام عرفت مراراأ وً أو رشعاًباحلرمة عقال
  )١()ًأنه من فروع حرمة املخالفة القطعية فينتفي مع انتفائها قهرا

 ّأما يف ضوء صياغة السيد اخلوئي فال خيتل الركن الرابع ويكون العلم اإلمجايل
ّا، ألن إجراء األصول املؤمزّمنج ي إىل الرتخيص باملخالفـة ّنة يف األطراف يؤدً

 وهو قبيح حتى لو مل يلزم الرتخيص يف املخالفة القطعيـة وارتكـاب ،الواقعية
 .)٢(احلرام الواقعي بنحو القطع، كام سيأيت تفصيل ذلك يف الشبهة غري املحصورة

املـراد بقـصور  .<درتهحتى مع اإلذن والرتخيص لقصور يف ق>: + قوله •
ّ ألجل كثرة األطراف مثال أو لعدم متكاالقدرة إم ن املكلف من ارتكاب بعض ً

 .ًاألطراف لبعد عنه مثال
 

 :ّن قاعدة منجزية العلم اإلمجايل هلا أركان أربعة إ•
زية العلم اإلمجـايل ّنج يف مّال شكو . وجود العلم باجلامع:ّالركن األول •

ّيف ما إذا كان العلم بجامع التكليف وجدانيا، وأما إذا كان تعب ًديا، ففي املسألة ً
 :وجهان

 .ًية األمارة جيعلها علامّزية؛ ألن دليل حجّثبوت املنج: الوجه األول
 عنـد إجـراء ،زية؛ لعـدم القطـع باملخالفـةّعدم ثبوت املنج: الوجه الثاين

 . الطرفنين يفّاألصل املؤم
 .وقوف العلم عىل اجلامع: الركن الثاين • 
ً مـن الطـرفني مـشموال يف نفـسه لـدليل ٌّ أن يكون كـل:الركن الثالث • 
أنـه لـو كـان أحـدمها غـري مـشمول لـدليل : ، والوجه يف ذلكّصل املؤمناأل

                                                 
 .١٧٦ ، ص٢ج: أجود التقريرات )١(
 .٣٧٣، ص٢ج: ر مصباح األصولانظ )٢(
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ن يف الطـرف اآلخـر بـال ّاألصـل املـؤمجلـرى ن لـسبب آخـر، ّاألصل املـؤم
 .زية العلم اإلمجايلّمعارض، وتبطل منج

زيتـه عـىل ّف منجّز بنحو االقتضاء، تتوقـّ القول بأن العلم اإلمجايل منج•
تعارض األصول يف أطرافه وتـساقطها؛ وعـىل هـذا األسـاس لـو كـان أحـد 

ن يف الطرف ّاألطراف غري مشمول لدليل األصل، فسوف جيري األصل املؤم
 .اآلخر بال معارض

د كون األصـل يف ّ هذه الصياغة؛ ألن جمرّ تصحة، فالّا عىل القول بالعليّأم
يـة العلـم اإلمجـايل ّأحد الطرفني ال معارض له، ال يكفي جلريانه ألنه ينايف عل

 .لوجوب املوافقة القطعية
ًزيـة العلـم اإلمجـايل أن يكـون صـاحلا ّق العراقـي يف منجّ اشرتط املحق•

 .لتنجيز معلومة عىل مجيع التقادير
ي جريـان ّزية العلـم اإلمجـايل هـو أن يـؤدّأركان منج من الركن الرابع •

الرباءة يف كال الطرفني إىل الرتخيص يف املخالفة القطعية، ومع إمكان وقوعها 
 .عىل نحو مأذون فيه

، ّلعليـةعـىل مـسلك االقتـضاء دون مـسلك اّتـتم  ركنية الركن الرابـع •
نة ال جتـري حتـى ّمن األصول املؤإ، ّلعليةوالوجه يف ذلك هو أنه عىل القول با

 لكون العلـم ٍلو مل يلزم من جرياهنا حمذور املخالفة القطعية؛ ألن جريانه مناف
  . لوجوب املوافقة القطعيةّعلةاإلمجايل 

الصياغة للركن الرابـع وذلـك؛ ألن املـانع ه  مل يرتض السيد اخلوئي هذ•
حمذور ليس عند السيد اخلوئي من جريان األصول املرخصة يف مجيع األطراف 

ًالوقوع يف املخالفة القطعية خارجا، بل املانع من ذلك أن ثبوت الرتخـيص يف 
مجيع األطراف مع العلم بحرمة واحد منها، قبـيح يف نفـسه، وإن مل يلـزم منـه 

  .ًق املخالفة القطعية خارجاّحتق
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 دّأن يكون للجامع املعلوم أمد حمد •

 بعدهاة ومشكوك البقاء ّمعين إىل فرتة نّالعلم باجلامع متيق •

ًالعلم باجلامع مردد بني تكليفني أحدمها أطول مكثا • ّ  

 أحد طريف العلم اإلمجايل مشكوك البقاء عىل تقدير حدوثه •
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رت أركانـه ّتـوفّتنجـز إذا  من البحث الـسابق أن العلـم اإلمجـايل يّتضحا
 وأن ،األفـراد إىل وعدم رساية العلم من اجلـامع،  العلم باجلامع:األربعة وهي

 وأن يلـزم مـن جريـان ّؤمنـة لألصول املًمن أطراف العلم مشموالّ كل يكون
ذا اهندم ركن من هـذه األركـان إخمالفة عملية، فطراف يف األ ّؤمنةاألصول امل

عى فيهـا سـقوط العلـم ّحالـة يـدّ كل ية العلم اإلمجايل، أي أنّمنجز تدماهن
أي لـو مل  - َّأركانه األربعة قـد اهنـدم، وإال أحد ية يعني أنّنجزاإلمجايل عن امل

 .يةّنجز فال مربر لسقوط العلم اإلمجايل عن امل-األركان أحد ينهدم
 فيتمحورويف هذا البحث يتناول املصنّف تطبيقات لتلك األركان األربعة، 

 احلاالت التي تنهدم فيها تلك األركان ومـن ثـم يـسقط العلـم حولالبحث 
 :  يف هذا البحث عرش حاالت وهيصنّفويطرح امل .يةّنجزاإلمجايل عن امل

 .زوال العلم باجلامع: احلالة األوىل
 .بعض األطراف إىل اراالضطر: احلالة الثانية
 . انحالل العلم اإلمجايل بالتفصييل: احلالة الثالثة
 .مارات واألصولاالنحالل احلكمي باأل: احلالة الرابعة
 .مني إمجاليني يف طرفلاشرتاك ع: احلالة اخلامسة
 .األطراف أحد حكم مالقي: احلالة السادسة
 .الشبهة غري املحصورة: احلالة السابعة
 .عدم القدرة عىل ارتكاب بعض األطراف: ةاحلالة الثامن

 .العلم اإلمجايل يف التدرجيات: احلالة التاسعة
 . الطولية بني طريف العلم اإلمجايل: احلالة العارشة
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 حالـة زوال :ّمن احلاالت التي يسقط فيها العلـم اإلمجـايل عـن املنجزيـة
 : ه احلالة يف صور ثالثالعلم باجلامع، وتتمثل هذ

ًأن يتبني خطأ العامل بام علمه إمجاال: الصورة األوىل ً لو علم إمجـاال :امثاهل. ّ
رها أهنـا دم، فحـصل لـه علـم ّ فتـصوَناءينبأن قطرة محراء وقعت يف أحد اإل

  ّه بعلمـه، حيـث تبـنيؤ، وبعـد ذلـك ظهـر خطـَناءينمجايل بنجاسة أحد اإلإ
، فعند ذلك يزول العلم باجلـامع، ومـن ًا دمتأن تلك القطرة هي صبغ وليس

ّ الهنـدام الـركن األول وهـو العلـم ؛ّ يسقط العلـم اإلمجـايل عـن املنجزيـةّثم
 .باجلامع

ًأن حيصل للعامل شك فيام علمه إمجاال: الصورة الثانية  كام لو علـم وذلك. ّ
بوقوع قطرة دم يف أحد اإلناءين، فهنا حـصل لـه علـم إمجـايل بنجاسـة أحـد 

محر أم دم، فهنا حتول علمه أّناءين، وبعد ذلك شك يف أن تلك القطرة صبغ اإل
ّاإلمجايل بنجاسة أحد اإلناءين إىل شك يف أنه دم أم ليس بدم، فحينئـذ يـسقط  َ
ّالعلم اإلمجايل عن املنجزية لزوال الركن األول، أي زوال نفس العلم باجلامع  ّ

 .هّليس يف حملّ ملا تبني له من أن العلم باجلامع ؛ًحدوثا
أن الصورة األوىل حيـصل فيهـا العلـم : والفرق بني الصورة األوىل الثانية

ًالتفصييل بكال الطـرفني فـيعلم أن الـذي وقـع يف اإلنـاء صـبغ ولـيس دمـا، 
ّفيحصل للمكلف العلم بطهارة كال اإلناءين، أما يف الصورة الثانية فإن العلم  َ ّ

ّ حيصل للمكلـف العلـم بطهـارة كـال اإلمجايل بنجاسة أحدمها يزول، لكن ال
 .َاإلناءين

ّوعىل كل حال فـإن العلـم اإلمجـايل يف كلتـا الـصورتني يـسقط، وتبطـل  ّ
ّمنجزيته، الختالل الركن األول من أركان منجزية العلم اإلمجايل وهو العلـم  ّ ّ

 .باجلامع
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 إشكالية عدم سقوط العلم اإلمجايل يف الصورة الثانية
 ّ الصورة الثانية وهي سقوط العلم اإلمجايل عـن املنجزيـةّ عىل ما تقدم يفًبناء

ّ بعـد حتقـق العلـم اإلمجـايل، :ّلو شك يف العلم باجلامع، قد تثار شبهة مفادها
ّسوف تتعارض األصول املؤمنة وتتساقط، ويكون كل طـرف مـن األطـراف  ّ

ّبال مؤمن، وبعد ارتفاع العلم باجلامع نتيجة للشك يف أصل ثبوتـه، ال ن يمكـ ّ
 ألهنا سقطت باملعارضة، ومـن الواضـح ؛ّإجراء األصول املؤمنة يف األطراف

 .ه، ألنه من إعادة املعدوم وهو حمالّ ملا ثبت يف حمل؛يعود أن الساقط ال
ّحتى لو زال العلم باجلامع، فـاألطراف تبقـى منجـزة، لعـدم إمكـان ًا إذ

ال العلم باجلـامع، ّإجراء األصول املؤمنة فيها ألهنا سقطت باملعارضة قبل زو
يعود، وهذا هو معنى  ها مرة أخرى؛ ألن الساقط الؤيمكن إعادهتا وإحيا وال

 .ّأن الشبهة تبقى يف أطراف العلم اإلمجايل بال مؤمن، ومن ثم ال جيوز ارتكاهبا
ّإن الشك الذي سقط أصله املؤمن باملعارضة غري الـشك الـذي  :اجلواب ّّ

ّ هـو الـشك يف األولّ اإلمجـايل؛ ألن الـشك نريد أن نجريه بعد ارتفاع العلـم
ّانطباق املعلوم باإلمجال عىل هذا الفرد أو ذاك، ومن الواضح أن هذا الشك قـد 

ّ بدله شك بدوي جديد ملوضوع األصـل ّزال بزوال العلم اإلمجايل عنه، وحل
ّاملؤمن، من دون أن يقرتن بعلم إمجايل، وهذا الشك جيري من دون معارضـة ّ. 

ّاملوضوع الذي اقتىض تعارض األصول وتساقطها كان هو الـشك يف أن > :أي
ّالرتدد املرفق بعلم إمجايل، واملفروض أنه زال وحصل بدله موضوع آخـر هـو 
ّشك جمرد عن العلم اإلمجايل بنجاسة أحد اإلناءين، إذن فالشك احلـادث هـو  ّّ

ّ، وهذا الشك املجرد عن العلـم اإلَناءينّشك بدوي بنجاسة أحد اإل  مجـايل الّ
 .)١(<يوجب تعارض األصول وتساقطها، إذن فتجري فيه األصول بال تعارض

                                                 
 .٢٠١، ص١٢ج:  بحوث يف علم األصول، عبد الساتر)١(
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العلم اإلمجايل يف الصورتني األوىل والثانيـة يـزول ومن اجلدير بالذكر أن 
ًحدوثا البقاء، بخالف الصورة الثالثة اآلتية التي يـزول العلـم اإلمجـايل فيهـا 

ًبقاء الحدوثا ً. 
وإن كـان يف مرحلـة  العلم باجلامع يف مرحلـة البقـاءأن يزول : الصورة الثالثة

عـىل خـالف الـصورتني وهـذه الـصورة . ًاّ عـىل حالـه مـستمرًيااحلدوث باق
 : ّق عىل أنحاء متعددةّحقّالسابقتني، وتت

 أي أن العلم باجلامع لـه .دّأن يكون للجامع املعلوم أمد حمد: ّالنحو األول
 وإن كـان ًءمده زال العلم باجلامع بقـاأهى تناذا إّد به من أول األمر، فّزمن حمد

ّ ما إذا علم بخروج البلل وشك أنه بول :، مثال ذلكًالعلم بحدوثه مازال باقيا
 ّصيليـستطيع أن  يـ الّاملكلففـ أو مني فيحتاج إىل غسل، ،فيحتاج إىل وضوء
 وهـذا هـو العلـم اإلمجـايل باحلدث األصـغر أو األكـرب،ّ إما ،ًألنه حمدث قطعا

ّد تكليف عىل كل حال إما وضوء وإما غسل، بوجو ّ فبناء عىل أن غسل اجلمعة ّ
ّنـه عـىل كـل إاجلمعـة ف ذا اغتـسلإ، ًجيزي عن الوضوء وعن غسل اجلنابة معـا

تقدير يعلم بزوال أمد احلدث احلاصل به، سواء كان األصـغر أو األكـرب، فهنـا 
ً، أما حـدوثازال العلم اإلمجايل بقاء فقط، وارتفع أثر العلم اإلمجايل  فهـو بـاق؛ ّ

 .جنابةّوإما بول ّ إما ألنه عىل يقني من خروج بلل
ًما لو نذر املكلـف نـذرا واحـدا بـرتك رشب املـاء، أو عـصري : مثال آخر ً ّ

ّالربتقال إىل أول وقت الظهر، ثم صار شاك : ّام تعلق نذره إىل الظهر، فهنـاّأهيبًا ّ
ّاملكلف جيزم بتعلق نذره بالرتك إىل أول  ّ ًنه يعلم إمجـاال أ:  ومعناه.وقت الظهرّ

ّبثبوت أحد الوجوبني عليه إىل أول وقت الظهر، ولكن إذا حل  وقـت الظهـر ّ
ّيزول علمه اإلمجايل باجلامع بقاء، ألنه حمد ّد بأول وقت الظهر من أول األمـر، ً ّ

 . ّوبزوال علمه اإلمجايل باجلامع تزول منجزيته
ً منجزا من حني حصوله، لكـن مـدة ففي هذا النحو يكون العلم اإلمجايل ّ
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ّ أما يف فـرتة -ً وقت الظهر مثال-إىل حني زوال العلم باجلامع وهو ّمتتد ّتنجزه 
ًالبقاء فاليكون العلم اإلمجايل منجزا، وذلك ألن العلم باجلامع قد ارتفع عـىل  ّ

 - كام يف املثال األول-ّكل تقدير، أي سواء كان احلدث هو األصغر أو األكرب 
  . كام يف املثال الثاينبرتك رشب املاء، أو عصري الربتقالّو كان تعلق النذر أ

 .بعـدهاّن إىل فرتة معينة ومشكوك البقاء ّالعلم باجلامع متيق: النحو الثاين
ّفرتة معينة، ولكنه مشكوك البقـاء بعـد إىل ّن عىل كل تقدير ّقيأي أن اجلامع مت

ّ املكلف بعد علمه بخروج بلل وشكنإتلك الفرتة، كام يف املثال السابق، ف  يف ّ
ّ ثـم شـك بعـد  أو منـي ليحتـاج إىل غـسل،،فيحتاج إىل وضوء فقـط أنه بول

ّاالغتسال للجمعة بزوال اجلامع بسبب الشك يف أن غسل اجلمعة هـل جيـزي 
ّعن اجلنابة والوضوء معا، فاملكلف يعلم بأنه ّ حمدث قطعا إما باحلدث ً األصغر ً

 ة مـا قبـل االغتـسال، ولكـن العلـم اإلمجـايل بعـد االغتـسال، إىل فـرتأو األكرب
 ّمشكوك البقاء، للشك يف أن غسل اجلمعة هل جيزي عن الوضوء واجلنابة؟

 وإن كان العلم باجلامع ،ّويف هذا النحو نجد أن أركان االستصحاب تامة
ّزال وصار مشكوكا؛ ألن العلم اإلمجـايل متـيقن حـدوثا، حيـث إن املكلـف  ّ ً ّ ً

ً وإن كان مـرددا بـني األصـغر واألكـرب-ن من حدوث احلدث ّمتيق  وبعـد -ّ
يمكن أن يستصحب بقاء احلدث الثابث قبل الغسل، ًالغسل صار مشكوكا، ف

ألنـه استـصحاب جلـامع ويكون هذا االستصحاب بمثابـة العلـم اإلمجـايل، 
 . فيثبت العلم اإلمجايل بربكة االستصحابكرب، صغر واألّحلدث األعم من األا

 وهـو .ًطول مكثاأّالعلم باجلامع مردد بني تكليفني أحدمها : النحو الثالث
ه ّحتققـعـىل تقـدير  أحـدمها  لكن، بني تكليفنيًاّمرددأن يكون اجلامع املعلوم 

  . يف عمود الزمان من اآلخرًيكون أطول مكثا
ّما بحرمة الرشب من هذا اإلنـاء إىل الظهـر أو إًما لو علمت إمجاال : مثاله

مة الرشب من اإلناء اآلخر إىل املغرب، فبعد الظهر ال يوجـد لـدينا علـم بحر
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ّ، ألنه عـىل تقـدير أن احلرمـة ثابتـة يف اإلنـاء األول ًبحرمة أحد اإلناءين فعال
ّد إىل الظهر، فال إشكال يف ارتفاع احلرمة، أما عـىل تقـدير أن احلرمـة يف ّاملحد

ّاضح أن احلرمة ثابتة، وحيـث إننـا ال ة إىل املغرب، فمن الوّاإلناء اآلخر املمتد
َّ من اإلناءين هو املحرّنعلم أي جيوز الرشب من اإلناء اآلخـر؛  م، فعىل هذا الَ

ن إًلعدم زوال العلم اإلمجايل وعدم خروج الطرف اآلخر عن كونه طرفا له، ف
ًاجلامع املردد بني التكليف القصري والتكليف الطويل األمـد ال يـزال معلومـا ّ 

 .عد الظهربحتى 
ّويطلق عىل مثل هذه احلالة بالعلم اإلمجايل املردد بني القـصري والطويـل، 

 . ّنه ينجز الطويل عىل امتدادهأوحكمه 
كان قد نذر ترك رشب ماء التفـاح إىل الظهـر، لو إذا علم بأنه : مثال آخر

 ّفرشبه حرام عليه إىل أول وقت الظهر، وإن كان قد نذر ترك رشب ماء الرمان
 إىل املغرب، فهو يعلم أن املنذور إذا كان هو  إىل املغرب، فيحرم عليه رشبهفهو

ّالنذر األول فهو مقيد بحدود أول وقت الظهر، وإن كـان املنـذور هـو النـذر  ّ ّ
ّالثاين، فهو مقيد بأول وقت املغـرب، فعـىل الـرغم مـن أن النـذر إىل املغـرب  ّ

يدري أي النذرين هو  ر الّأطول من النذر األول، لكنه بعد حلول وقت الظه
ّ، فهو يشك  يف فعلية حرمة أحـد الـرشابني ًاملنذور واقعا مـاء التفـاح أو مـاء (ّ

 . بعد حلول الظهر)ّالرمان
ً بعد حلول وقت الزوال، ال شك يف أن النـذر لـو كـان متعلقـا :إن قلت ّ ّ

ّبحرمة رشب ماء التفاح، فقد انتهت مدته، ويكون رشب ماء التفاح بعد فرتة 
ًا بعد الظهر، ليس طرفا للعلم اإلمجايل، فيكون مشكوكا شكا بدويا، فيكـون م ً ً ًّ

 .جمرى ألصالة الرباءة، فيجوز الرشب منه بال إشكال
ّإن ماء التفاح باق عىل تنجزه والجيوز الرشب منه؛ أل :اجلوابف ن العلـم ٍ

ً عىل تنجزه بعد الظهر، كام كان منجـزا قبـل الظهـر؛ ألن ٍاإلمجايل باق ّ الطـرف ّ
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ّ مل خيرج عن كونه طرفا له، ألن املكلف كان )ّماء الرمان (اآلخر للعلم اإلمجايل ً
ّيعلم إمجاال إما بحرمة رشب مـاء التفـاح عليـه، إىل أول وقـت الظهـر، وإمـا  ّّ ً

ّ وحيث إن اجلـامع املعلـوم بيـنهام .ان إىل وقت الغروبّبحرمة رشب ماء الرم
ً والتكليف الطويل األمد ما يـزال معلومـا ّواملردد بني التكليف القصري األمد

ّإىل ما بعد الظهر، كام كان معلوما قبل الظهر، وإن كان الفرد القصري قد حتقـق  ً
عند الظهر، لكن هذا ال يعني زوال العلم اإلمجايل عن الطويل، بـل هـو بـاق 
عىل تنجيزه فيه إىل وقته، غايته أن وقت تنجيز الفرد القصري من فـردي العلـم 

 . ّمجايل قد انتهى بتحقق أمدهاإل
أحد طريف العلم اإلمجايل مـشكوك البقـاء عـىل التكليف يف : النحو الرابع

ّ ما إذا علـم بخـروج البلـل وشـك أنـه بـول فقـط : مثال ذلك.تقدير حدوثه
ّ فـاملكلف -ّ كام يف املثال املتقدم- أو مني فيحتاج إىل غسل،فيحتاج إىل وضوء

ّدث قطعا إما باحلدث األصغر أو األكرب، وهذا هو  ألنه حمّيستطيع أن يصيل ال ً
ّالعلم اإلمجايل بوجود تكليف عىل كل حال إما وضوء وإما غسل، ف ّ ذا فرضنا إّ

ذا اغتسل إجزائه عن الوضوء، فإّونشك يف ، ي عن اجلنابةزأن غسل اجلمعة جي
 فهـو ًن كان احلدث الصادر منه جنابة فهـو مرتفـع، وإن كـان بـوالإاجلمعة ف

 .شكوك البقاء عىل تقدير حدوثهم
؛ ملا  العلم اإلمجايل بالنسبة إىل احلدث األصغرّهنا قد يقال بسقوط منجزية

 : ييل
 إن هذه الفرتة املشكوكة بعد غسل اجلمعة ليست مـن أطـراف العلـم .١

ًا بدوياّاإلمجايل؛ ألهنا مشكوكة شك ، فتكون جمرى ألصالة الطهارة، ألن العلم ً
ألهنا ليـست ما بعد غسل اجلمعة مشكوكة، فرتة ن، وّماهو متيقّاإلمجايل ينجز 

وهـذا . يستطيع العلم اإلمجـايل تنجيزهـا فالًطرفا من أطراف العلم اإلمجايل، 
بخالف النحو الثالث الذي كان التكليف بني الفرد القصري والطويل، حيـث 
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ّكان الفرد الطويل طرفا يف العلم اإلمجايل، أما يف هذا النحـو فـ    هـذه الفـرتةنإً
 .ً ليست طرفا للعلم اإلمجايل- بعد الغسل-

ّيمكن إثبات تنجز هذه الفرتة املـشكوكة باالستـصحاب؛ ألن مـن   ال.٢
يقني بكـون احلـدث احلـادث هـو  أركان االستصحاب اليقني باحلدوث، وال

 .جيري االستصحاب البول، فال
 أن اليقني  عىلّىل أن عدم جريان االستصحاب مبنيع وقد أجاب املصنّف

اليقـني باحلـدوث فيقـول أن ،  ّباحلدوث ركن يف االستصحاب، أما عىل مبنـاه
  ثبوت احلالة السابقة،ي يف االستصحاب، وإنام ركنية االستصحاب هًليس ركنا

، وعـىل هـذا حيـصل العلـم ّتحقـقومن الواضح أن ثبـوت احلالـة الـسابقة م
يف الطرف  التكليفثبوت و ، أ يف الطرف الطويللتكليفبثبوت اّ إما ،اإلمجايل

 - لالفـرد الطويـّأما ، ريلفرد القصٍكاف لتنجيز االقصري، وهذا العلم اإلمجايل 
 عىل فرض أنه - فهو مرتفع بالغسل يف فرتة ما بعد الغسل -عىل تقدير حدوثه
ّ أما فرتة ما قبل الغسل، فال إشكال يف منجزية العلم اإلمجـايل -يرتفع بالغسل ّ
 .ألصغر واألكربلكال احلدثني، ا

 

ّموجـب لعـود األصـول املؤمنـة  أي ال. <ال موجب لعودها>: + قوله •
 . بعد سقوطها بالتعارضألطراف العلم اإلمجايل

أي أن األصـل . <للمعارضة فيجري بدون إشـكالً طرفا ومل يقع>: قوله •
ّاملؤمن يف الشك البدوي مل يعارض األصل املؤمن يف الطرف اآلخ  .رّّ

ًالنحو الثاين أن يكـون اجلـامع عـىل كـل تقـدير متيقنـا إىل فـرتة >: قوله • ّ ّ
 من قبيل النجاسـة يف أحـد الثـوبني اللـذين وقـع <ومشكوك البقاء بعد ذلك

عليهام قليل من املطر، بحيث شككنا يف حصول الطهارة وعدمها، فعىل مبنـى 
 .السيد الشهيد جيري استصحاب اجلامع املعلوم
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أن يكون التكليف يف أحـد طـريف العلـم اإلمجـايل : لنحو الرابعا>: قوله •
 وأما الطرف الثاين فسواء كان التكليف فيـه <مشكوك البقاء عىل تقدير حدوثه

، وهو الطرف القصري باملثـال، ًمعلوم االرتفاع عىل تقدير وجود النجاسة مثال
 .ر يف احلكمّأم كان معلوم البقاء وهو الطرف الطويل، فال يؤث

) الطرف القـصري( كام لو علمنا بوجود نجاسة إما يف الثوب: ثال األولم
ن كانت النجاسة يف الثوب فقد طهر إما يف الفراش، وقد نزل املطر عليهام، فإو

 يف حـصول ّ، وإن كانـت النجاسـة يف الفـراش، فنـشكًالساعة الواحدة مثال
ًالطهارة يف تلك الساعة وذلك لكونه سميكا، مثال ً. 

يـة املطـر قليلـة ّهو نفس املثال السابق لكـن نفـرض أن كم: ثاينومثال ال
ًا يف ّوشـك) الفـرد الطويـل( ًبحيث جعلت عندنا علام ببقـاء نجاسـة الفـراش

 .طهارة الثوب
 -االستصحاب جيري عىل تقـدير احلـدوث عىل أن ً بناء-ويف كال املثالني 

نجاسـة  بـني إمجـايلك، فيحـصل لـدينا علـم ونستصحب نجاسة الفرد املشك
   ظهـرل ما بعـد اإىل املحتملة البقاء شحدة ونجاسة الفراا الساعة الوإىلالثوب 

 .- األول املثالإىل بالنسبة -
 

 حالـة زوال :ّمن احلاالت التي يسقط فيها العلـم اإلمجـايل عـن املنجزيـة
 : العلم باجلامع، وتتمثل هذه احلالة يف صور ثالث

، فعنـد ذلـك يـزول ً خطأ العامل بام علمـه إمجـاالّأن يتبني :الصورة األوىل
 .ّ الهندام الركن األول وهو العلم باجلامع؛العلم باجلامع

ًأن حيصل للعامل بالعلم اإلمجايل شـك فـيام علمـه إمجـاال :الصورة الثانية ّ ،
 . لزوال الركن األول؛ّفحينئذ يسقط العلم اإلمجايل عن املنجزية

 .لعلم باجلامع يف مرحلة البقاءأن يزول ا :الصورة الثالثة
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ّوهذه الصورة تتحقق عىل أنحاء متعددة ّ : 
مـده زال أهـى تناذا إ فـ،ّ أن يكون للجامع املعلوم أمد حمـدد:ّالنحو األول
 . ًالعلم باجلامع بقاء
 البقاء َنة ومشكوكّ إىل فرتة معيًناّأن يكون العلم باجلامع متيق :النحو الثاين

ً يمكن أن يستصحب بقاء احلـدث الثابـث مـثال قبـل بعدها، ففي هذه احلالة
الغسل، ويكون هذا االستصحاب بمثابة العلم اإلمجايل، فيثبت العلم اإلمجايل 

 .بربكة االستصحاب
 يف ً مكثـاأطـولّالعلم باجلامع مردد بني تكليفـني أحـدمها  :النحو الثالث

قصري والتكليف  بني التكليف الًاّعمود الزمان من اآلخر، فيكون اجلامع مردد
 حتى اآلن، ويطلق عىل مثل ًالطويل، والتكليف الطويل األمد ال يزال معلوما

ّنـه ينجـز أّهذه احلالة بالعلم اإلمجايل املردد بـني القـصري والطويـل، وحكمـه 
 . الطويل عىل امتداده
طريف العلم اإلمجايل مشكوك البقاء عىل تقدير حدوثه،  أحد :النحو الرابع

 .ّ بسقوط املنجزيةفهنا قد يقال
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 ّأن يكون االضطرار إىل طرف معني: الصورة األوىل •

ü االضطرار سابق عىل سبب احلكم وعىل العلم به 
ü ّأن يكون االضطرار بعد حتقق سبب احلكم والعلم به 
ü بعد حتقق سبب احلكم وقبل العلم بهاالضطرار ّ 

  ال بعينهالطرفنياالضطرار إىل املخالفة يف أحد : ةنيالصورة الثا •
ü  جواز املخالفة القطعية وهو الكفاية قول صاحب 
ü  عدم جواز املخالفة وهوالسيد الشهيد قول 

 تعليق عىل النص •
ü ًاألقوال يف حالة االضطرار إىل طرف معني مقارنا للعلم اإلمجايل َّ 
ü بعد التكليفَّاألقوال يف صورة حصول االضطرار إىل واحد معني  
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ّعي فيها اهندام أحد أركـان منجزيـة العلـم اإلمجـايل ُّمن احلاالت التي اد
 حالة االضطرار إىل ارتكاب بعض األطراف، كـام لـو :ّه عن املنجزيةوسقوط

ًعلم إمجاال بنجاسة أحـد الطعـامني وكـان مـضطرا فعـال إىل تنـاول أحـدمها  ً ً
 إليـه َّرُضط ا له تناول ماوزّ يف أن املكلف جيّشك الفبالنحو املسقط للتكليف، 

 .<إ ه اوّرفع ما اضطر>: ولو بمالك حديث الرفع الذي من فقراته
ًيكون منجزا لوجـوب االجتنـاب أوقع الكالم يف أن العلم اإلمجايل لكن  ّ

 ؟يجوز ارتكاب الطعام اآلخر غري املشمول لالضطرار ف ال،معن الطعام اآلخر أ
 : وهذه احلالة هلا صورتان

 ّأن االضطرار متعلـق، أي ّأن يكون االضطرار إىل طرف معني :الصورة األوىل
  وجود إنسان مريض ووجـد أمامـه دواءان ويعلـم بنجاسـة من قبيل؛ّمعنيرف بط
ًمـثال، ّلكنه مضطر إىل أحدمها املعني وهو الدواء الذي يف اإلناء االبيض حدمها، أ

 .  ألحدمها بعينهًا مضطرفيكونفهو حيتاج إىل هذا الدواء باخلصوص، 
رفـع ، فـيمكن  بعينـه الطـرافاألإىل أحـد االضـطرار  :الصورة الثانيـة

 .اللذين يعلم بنجاسة أحدمها الطعامني من واحد ّر بأياالضطرا
 .ّوقبل الولوج يف البحث ينبغي بيان بعض االصطالحات املتعلقة باملقـام

 : سـبب احلكـم، والثـاين:ّفهناك ثالثة مصطلحات مرتبطـة بالبحـث، األول
 . االضطرار:العلم بسبب احلكم، والثالث

 .ً أحد الطعامني مثال هو وقوع النجاسة يف:سبب احلكمواملراد من 
ّ علم املكلف بوقوع النجاسة يف الطعامني، ألنـه :العلم باحلكمواملراد من 

ّ واملكلف ال يعلم هبا إال بعـد سـاعة أو سـاعتني، ،قد تقع النجاسة يف أحدمها
 ذا حصل له العلم بالنجاسة حيصل له العلم باحلكمإف
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 . هو واضحة، كامحالة من نزلت به رضور: االضطرارواملراد من 
 .فلدينا مصطلحات وهي أن يكون هناك سبب احلكم، وعلم السبب، واضطرار

 

بمـالك جواز ارتكاب الطرف املضطر إليه، يف هذه الصورة ال إشكال يف 
البحـث  لكـن وقـع .< إ ـهاوّرفـع مـا اضـطر>: حديث الرفع الذي من فقراته

 .يف جواز ارتكاب الطرف اآلخروالكالم 
ّولكي يتضح اجلواب البد من استعراض حاالت هذه الصورة  :، وهي ثالثّ

 . عىل سبب احلكم وعىل العلم بهًا أن يكون االضطرار سابق:احلالة األوىل
َاملعني من اإلنـاءين، لو اضطررت إىل رشب هذا الدواء كام   االضـطراروبعـد ّ

، فهنا االضطرار سابق عىل سبب احلكـم ا يف أحدمهوقعت قطرة من النجاسة
ًأن يكون االضطرار سـابقا عـىل الـسبب : وعىل العلم باحلكم، فاحلالة األوىل

 .وعىل العلم بالسبب
  الخـتالل؛ّويف هذه احلالة ال إشكال وال شبهة يف أن العلم اإلمجايل ال يتنجز

ّالركن األول من أركان منجزية العلم اإلمجايل وهو العلم باجل امع، وبـذلك مل ّ
ّيبق علم إمجايل هبذا اجلامع، والسبب يف ذلك هو أن املكلف حيتمل أن النجس 
ّهو الطعام املضطر إليه، وقد ارتفعت حرمته باالضطرار، ومعه يكون الـشك 

ًا بدوياّيف حرمة الطعام الثاين شك  .، فتجري الرباءة فيه بال معارضً
 : ًال يف املقام أمرانإن موضوع احلرام املعلوم إمجا :بيان ذلك

 ً. نجاسة أحد الطعامني املعلومة إمجاال:ّاألول
 .عدم االضطرار :الثاين

ّموضوع احلرام وهو أن ال يكون املكلف من ومن الواضح أن اجلزء الثاين 
 . مفقود، وعليه يرتفع موضوع احلرام بارتفاع موضوعهًمضطرا
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 ؛ً فهـو لـيس حرامـافلو كان النجس يف الواقع هو الطعام املـضطر إليـه،
جزاء موضوع احلرمة وهو عدم االضـطرار، ألن احلكـم ينتفـي أالنتفاء أحد 

ّ، كام هو واضـح، وحيـث إن املكلـف حيتمـل أن  موضوعهبانتفاء أحد أجزاء ّ
 فال يكون له علـم بـالتكليف ،النجس املعلوم هو الطعام املضطر إليه بالذات

 فـال ،ً املضطر إليه هو النجس واقعا ألنه إن كان الطعام؛ّالفعيل عىل كل تقدير
 ألن االضطرار مسقط للتكليف، وإن كان الطعام املـضطر ؛ًتوجد حرمة قطعا

ّ، وعىل هذا ال يكـون املكلـف لـه ً فال حرمة أيضا،ًإليه ليس هو النجس واقعا
ّعلم بحرمة الطعام اآلخر غري املضطر إليه عىل كل تقدير، وإنام يكون له علـم 

ّدير أن يكون النجس هو الطعام غـري املـضطر، وتقـدم أن مـن باحلرمة عىل تق
ويف املقـام اليكـون العلـم ّأركان العلم اإلمجايل العلم باجلامع عىل كل تقدير، 

ًاإلمجايل منجزا عىل كل تقدير، بل يكون منجزا عىل تقـدير أن يكـون الـنجس  ًّ ّّ
املـضطر إليـه وعىل هذا يكون الطعام غري هو الطرف اآلخر غري املضطر إليه، 

 .ّمشكوك احلرمة، فتجري فيه األصول املؤمنة، بدون معارض
ّوهبذا يتضح أن أصالة الرباءة أو غريها من األصول املؤمنة جتري يف الطعـام  ّ

 .ّ يسقط العلم اإلمجايل عن املنجزيةّغري املضطر إليه بال معارض، ومن ثم
حـصل االضـطرار هناك حالة أخرى تابعة للحالة األوىل وهـي إذا  :يهبتن

ًإىل واحد معني مقارنا َ للعلم اإلمجايل، كام لو أصاب النجس أحـد اإلنـاءين يف َّ
 لالضـطرار إىل ًالساعة األوىل، وحصل العلم بذلك يف الساعة الثانيـة مقارنـا

ّيف هذه احلالة غري منجـز، فـال جيـب إن العلم اإلمجايل ف. ّرشب أحدمها املعني
 . ملانعية االضطرار املقارن لتنجيز العلم اإلمجايل؛يهاالجتناب عن غري ما اضطر إل
دخول هذه احلالة يف احلالة األوىل يف املـتن  إىل + وقد أشار السيد الشهيد

ًولكـن هـذا عـىل رشط أن ال يكـون االضـطرار متـأخرا>: بقوله  عـن العلـم ّ
 مما يعنـي أن االضـطرار سـواء ؛ر فقط يف التنجيزّالتأخ فاشرتط عدم <اإلمجايل
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 . )١(ًمقارنا فهو مشمول لالنحالل أو ًاّتقدمكان م
  احلكم والعلم به سببّحتققأن يكون االضطرار بعد : احلالة الثانية

وعلمت بوقوع القطرة يف أحد اإلناءين، كام لو وقعت قطرة من النجاسة 
 الظهـر اضـطررت إىل أحـدمها بعينـه، ، لكن يف وقتمن النجاسة يف الصباح
، وهذه احلالـة ًلسبب العلم والحق أيضا للعلم باحلكمق فهنا االضطرار الح

رشط أن ال يكـون هذا عىل ولكن >:  عنها املصنّف يف املتن بقولهّهي التي عرب
ًاالضطرار متأخرا ويف هذه احلالة يكـون العلـم اإلمجـايل  .< عن العلم اإلمجايلّ

ًمنجزا  بـني الطويـل دَّ؛ ألن هذه احلالة تكون من حاالت العلم اإلمجـايل املـردّ
ًوالقصري؛ ألنه يعلم إمـا بحرمـة الطعـام الـذي اضـطر إليـه فعـال  إىل زمـان ّ

ّاالضطرار، أو بحرمة اآلخر إىل األبد، وقد تقدم أن العلم اإلمجايل املـردد بـني  ّ
  .)٢(ز التكليف الطويل عىل امتداد زمانهِّالقصري والطويل ينج

  سبب احلكم وقبل العلم بهّحتققأن يكون االضطرار بعد : احلالة الثالثة
 أي يكون االضطرار يف وسطهام، كام لو حصل سبب احلكم يف الساعة الثامنـة

 بسبب ، ثم حصل االضطرار يف الساعة العارشة، وبعد ذلك حصل العلمًصباحا
 إىل تناول أحـد الطعـامني ُ لو اضطررت، من قبيل مااحلكم وهو وقوع النجاسة

منذ الصباح أحدمها نجس، فهنا سـبب : يقال يلنه نجس، ثم بعد ذلك أدر أومل 
                                                 

 للعلـم ًمقارنـاَّ معـني طـرف واحـد إىل حالة كـون االضـطرارعدم التنجيز يف  إىل ذهب )١(
ـ  من املريزا النائيني واملحقق العراقي والسيد اخلميني والسيد اخلوئيّ كل مجايلاإل ،  اهللا مرمحه

 .ّاهلم يف التعليق عىل النصقو إىل أوسنشري
 احلالـة، لكـن عـدل عنـه يف ه إىل عدم تنجيز العلم اإلمجايل يف هـذصاحب الكفايةذهب  )٢(

عدم التنجيز بـام من وقد وضح املحقق العراقي مراد صاحب الكفاية ، ٣٦٠ص :امشاهل
إىل  ً، مـضافاّذلـك يف التعليـق عـىل الـنص إىل ه السيد الشهيد، كـام سنـشرييقرب مما ذكر

 .عالم يف هذه احلالةقوال األّتعرض إىل أال
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فهل .  فهو الحق عىل االضطرار،ّاحلكم سابق عىل االضطرار، أما العلم باحلكم
 تلحق هذه احلالة باحلالة األوىل يف عدم التنجيز أم باحلالة الثانية يف التنجيز؟

الصحيح يف هذه احلالة هو عدم تنجيز العلم اإلمجايل، لكن ليس ألجل 
وهو العلم  - ّ ألن الركن األول ؛ّل الركن األول، كام يف احلالة األوىلاختال

ألن احلرمة ثابتة قبل حصول االضطرار   موجود؛- بجامع التكليف الفعيل
ًبحسب الفرض، وإن كان العلم باحلرمـة متـأخرا  عـن االضـطرار، لكـن ّ

ة ّالعلم باحلرمة ال مدخلية له يف فعلية احلرمـة، وإنـام لـه مدخليـة يف  ّـفعلي
 ، بل الختالل الركن الثالث، أي تعارض األصـول،احلكم، كام هو واضح

ّبمعنى أنه ال تعارض بني األصول املؤمنة يف أطـراف العلـم اإلمجـايل كـي 
ًيكون منجزا ألطرافه ّملا تقدم مـن أن األصـل املـؤمن لـو مل جيـر يف أحـد ؛ ّ ّ

ويف املقـام الطرفني لسبب أو آلخر، جرى يف الطـرف اآلخـر بـال حمـذور، 
ّحيث إن ما اضطر إىل تناوله من الطعامني قد انتهى أمـده وال أثـر جلريـان 

ً، وصار املكلف قاطعاًالرباءة عنه فعال يته، فتجري الـرباءة يف الطـرف ّ بحلّ
 .اآلخر بال معارض

 ال تكون هذه احلالة من مسألة دوران األمر بني الفرد القصري َمـِل :إن قيل
 والطويل؟

ن االضطرار يف هذه احلالة حصل قبل العلـم اإلمجـايل، وعليـه إ: اجلواب
ًفال يكون العلم اإلمجايل منجـزا، لعـدم تعـارض األطـراف الـذي هـو رشط  ّ

ذا مل تتعـارض األطـراف فـسوف جتـري الـرباءة يف إّملنجزية العلم اإلمجايل، و
 معـارض، ألن تعـارض األطـراف يف العلـم اإلمجـايل إنـام الطرف اآلخر بال

الـة  بله، فالسبب يف عـدم إحلـاق هـذه احلّ بعد حتقق العلم اإلمجايل ال قحيصل
مسألة دوران األمر بني الفرد القصري والطويل هو كون حـصول االضـطرار ب

 .قبل العلم اإلمجايل مما يمنع من تعارض األطراف
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 حكم املسقطات األخرى غري االضطرار
ل تلـف بعـض  مـن قبيـ،هناك مسقطات أخرى للتكليف غري االضطرار

  فام هو حكمها؟،األطراف أو تطهريها
 ال فرق بني حكم االضطرار وغـريه مـن املـسقطات األخـرى، :اجلواب

ّفيسقط العلم اإلمجايل عن املنجزية يف حالة طرو  املسقط قبل العلم اإلمجـايل أو ّ
َمقارنته له، كام إذا علم إمجاال بنجاسة أحد اإلناءين أو الطعـامني، وقـد تلـف  ً

 . ر بعد العلم اإلمجايلَّا أو تطهأحدمه
ّويبقى العلم اإلمجايل عىل املنجزية يف حالة طرو ،  املسقط بعد العلم اإلمجايلّ

ّكام إذا علم إمجاال بنجاسة أحد اإلناءين وقد تلف أحدمها أو تطه َ ر بعد العلـم ً
 أحد الطرفني تلف ّنإّ يف ذلك هو عني ما تقدم يف االضطرار، فّاإلمجايل، والرس

 طويـل  حيـصل علـم إمجـايل ضـمن طـرفنيهّنـإفلو حصل بعد العلـم اإلمجـايل 
ّوقصري، أما لو كان طرو ن الطـرف الـذي طـرأ إ املسقط قبل العلم اإلمجايل، فّ

، ًفعـال، قد انتهى أمده وال أثر جلريان الرباءة عنه هعليه املسقط من تلف ونحو
ًاملكلف قاطعاوصار   .لطرف اآلخر بال معارضيته، فتجري الرباءة يف اّ بحلّ

 

 قبل العلم اإلمجايل َّوهذه الصورة شاملة حلدوث االضطرار إىل غري املعني
 -حدمهاأاملتنجس  - إىل تناول أحد الطعامني َّ له، كام لو اضطرًوبعده ومقارنا

 حلـديث ً مـشمواله لكونـ؛حـدمهاأاز ارتكاب بعينه، فهنا ال إشكال يف جو ال
ّ أي عدم منجزية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية، <وا إ هّرفع ما اضطر>

 أم ، وذلك بتناول الطعام الثاين،جيوز املخالفة القطعيةأنه ألكن وقع الكالم يف 
   فيبقى الطعام الثاين عىل احلرمة؟،ال

 :ويف هذه الصورة قوالن
 .ذلك صاحب الكفاية إىل جواز املخالفة القطعية، كام ذهب :ّألولالقول ا
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   .كام ذهب إليه السيد الشهيدعدم جواز املخالفة  :القول الثاين
من الشيخ األنصاري واملريزا النائيني  ٌّ كلواختار التنجيز يف هذه الصورة

 .)١( العراقي واحلائري واإلمام اخلميني والسيد اخلوئيّحققوامل
 ل صاحب الكفاية عىل جواز املخالفة القطعيةاستدال
 ّاملكلـف صاحب الكفاية عىل جواز املخالفة القطعيـة بـدعوى أن ّاستدلوقد 

ّبعد أن كان مسموحا له بارتكاب الطرف املضطر إليه، يكون   يف الطـرف هتكليفً
 . فتجري فيه أصالة الرباءة بال معارض،دويةالبشبهة ًمشكوكا بنحو الاآلخر 

 : ّف من مقدمات ثالثّهذه الدعوى يتألوبرهان 
ّالعلم اإلمجايل علة تامة لوجـوب املوافقـة القطعيـة: ّاملقدمة األوىل وقـد  .ّ

 لوجـوب ّعلـة معنى كون العلم اإلمجايل ّتبنية وّقدم الكالم حول هذه املّتقدم
ّ وجد العلم اإلمجايل ،البـد مـن وجـوب ذاإفللتالزم بينهام،  ؛املوافقة القطعية

افقة الطقعية، وعىل هذا األساس لو فرضنا سقوط املوافقة القطعية، فهـذا املو
 .ّيكشف عن عدم وجود علم إمجايل؛ الستحالة التفكيك بني العلة واملعلول

ال خيفـى أن التكليـف املعلـوم بيـنهام >: ة بقولـهّقدمـهذه امل إىل قد أشارو
مجيـع اجلهـات، بـأن من ً فعليا  إن كان- ولو كانا فعل أمر وترك آخر - ًمطلقا

مـن ] عليه[الزجر الفعيل، مع ما هو  أو  للبعثّتامة الّعلة ملا هو الًيكون واجدا
ة العقوبـة عـىل ّه وصـحّتنجـز واالحـتامل، فـال حمـيص عـن ّرتدد والمجالاإل

 الـسعة أو الوضـع أو  بعمومه عىل الرفعّ ال حمالة يكون ما دلٍخمالفته، وحينئذ
 .)٢(< ألجل مناقضتها معه؛ًعقال ًاّصصخم -راف العلم أطُّمما يعم -اإلباحة أو 

                                                 
 ،٢ج: ؛ مقاالت األصـول١٠٢، ص٤ج: ؛ فوائد األصول٤٢٥ص٢ج:  انظر فرائد األصول)١(

 :؛ مـصباح األصـول٣٩٧، ص٣ج: ؛ اهلداية يف األصول٢٠٩، ص٢ج: ؛ أنوار اهلداية٢٤٤ص
  .٣٦٣ص ،٢ج

 ٣ ٦٠ص:  كفاية األصول)٢(
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إن املعلول يف املقـام سـاقط نتيجـة  .املعلول يف املقام ساقط: ّاملقدمة الثانية
األطـراف، ومعـه يـسقط وجـوب املوافقـة  أحد غ الرتكابّاالضطرار املسو

 ةّفعليـومنه ظهـر أنـه لـو مل يعلـم >: ة بقولهّقدم املههذ إىل القطعية، وقد أشار
مـن  أو من جهة عدم االبتالء ببعض أطرافه،ّ إما ً،التكليف مع العلم به إمجاال

ه بموضوع يقطـع ّتعلقمن جهة  أو ،ًاّ أو مرددًناّبعضها معي إىل جهة االضطرار
، ملا وجب موافقتـه ًيف هذا الشهر، كأيام حيض املستحاضة مثالً إمجاال قهّبتحق

 .)١(<بل جاز خمالفته
وهـذه  .تـهّاستحالة سـقوط املعلـول مـن دون سـقوط عل: ةّاملقدمة الثالث

ّاملقدمة واضحة؛ ألن العلة التامة إذا كانت متحققة فالبد من وجود املعلـول ّّ ّ  ؛ّ
ّ عن سـقوط علتـه ً إنياًللتالزم بينهام، وعىل هذا فسقوط املعلول يكشف كشفا

لقطعيـة وهو وجوب املوافقـة ا - املعلول سقطذا إوعىل هذا األساس  .ّالتامة
ّ فالبد من سقوط علته وهو العلم اإلمجايل، وقـد -لالضطرار ألحد األطراف ّ
ًوإن مل يكن فعليا كذلك، ولو كان بحيث لو علم >: ّأشار إىل هذه املقدمة بقوله

ّتفصيال لوجب امتثاله وصح ً العقاب عىل خمالفته، مل يكن هناك مانع عقال وال ً
ّرشعا عن شمول أدلة الرباءة الرشعي  .)٢(<ة لألطرافً

ّبعد سقوط العلة وهو العلم اإلمجايل، كام يف املقدمة الثالثة، يبقى  :النتيجة ّ
ً شكا بدوياًاحتامل التكليف يف الطرف اآلخر مشكوكا ً ، فتجري أصالة الـرباءة ّ

 .بال معارض، وهذا يعني جواز املخالفة القطعية بتناول كال الطعامني
 ايةمناقشة السيد الشهيد لصاحب الكف

 : لتايللنحو اباّناقش السيد الشهيد هذه املقدمات وقد 
ّ فهو أنا ال نسلمّاملقدمة األوىلّأما  ّ بأن العلم اإلمجـايل علـة تامـة لوجـوب ّ ّ

                                                 
 ٣ ٦٠ص:  كفاية األصول)١(
 .٣٥٨ص : كفاية األصول )٢(
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 لوجـوب املوافقـة ٍن العلـم اإلمجـايل مقـتضإننا نقـول إاملوافقة القطعية، بل 
ًثال يمكن أن تكون القطعية، واملقتيض جيوز ثبوته عند سقوط املعلول، فالنار م

ّمتحققة مع عدم حتقق معلوهلا وهـو االحـرتاق ، وعليـه فـال يلـزم مـن عـدم ّ
 .از املخالفة القطعية جو- لالضطرار-وجوب املوافقة القطعية 

ّلو سلمنا بأن العلم اإلمجايل علة لوجوب املوافقة :  فهيّاملقدمة الثانيةّوأما  ّ
وب املوافقة القطعية الناشئ من العجز  إال أنه ال تنايف بني ارتفاع وج،القطعية

ّواالضطرار وبني القول بعلية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية؛ وذلك 
ّألن املقصود من علية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعيـة هـو أن العلـم 
ّاإلمجايل يمنع الرتخـيص بواسـطة األصـل املـؤمن يف بعـض أطـراف العلـم 

مـع وجـود العلـم و ،ّوضوع األصل املـؤمن هـو عـدم البيـاناإلمجايل، ألن م
، ومـع متاميـة البيـان ال يمكـن الرتخـيص بواسـطة ًاّاإلمجايل يكون البيان تام

ّاألصل املؤمن، فهذا هو املقصود من عليـة  العلـم اإلمجـايل لوجـوب املوافقـة ّ
مـع  املنع مـن الرتخـيص ولـو ّالقطعية، وليس املقصود من علية العلم اإلمجايل

كـام يف املقـام، وعـىل هـذا ّوجود مؤمن آخر كاالضـطرار والعجـز ونحومهـا، 
 مهـا، أو العجـز ونحوفاملقدار الذي يمكن رفع اليد عن التكليف هو االضطرار

ً حتت التكليف فيكون منجزاٍوما عداه فهو باق ّ. 
ّإذن ال تنايف بني القول بعلية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقة القطعية وبني 

لقول بحرمة املخالفة القطعية، وهذا مـا يطلـق عليـه يف كلـامت األصـوليني ا
ّه إىل وجوب اإلتيان بأحدمها لتمكن املكلف منـه، ّومرد> بالتوسط يف التنجيز ّ
ّ للواقع أم كان خمالفا له، غايـة األمـر أن املكلـف يف صـورة ًسواء أكان موافقا ً

ذا دار أمره بني شيئني كالظهر ّ يف أول بلوغه إّاملخالفة معذور، وذلك كالصبي
ّ وال يتمكن من اجلمع بينهام، وال من التعل-ً مثال -واجلمعة   فعندئذ بطبيعة ،مّ
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 .)١(< يف تركهً الواجب عليه هو اإلتيان بأحدمها وال يكون معذورا:احلال
ّننا لو سلمنا بمقدمات الربهان الثالثإ:  فهيةلثّاملقدمة الثاّوأما  وهـي  - ّ
ّإلمجـايل علـة تامـة لوجـوب املوافقـة القطعيـةأن العلم ا  وأن املعلـول وهـو ،ّ

 واستحالة سقوط املعلـول مـن دون سـقوط ،وجوب املوافقة القطعية ساقط
ينتج جواز املخالفة القطعية؛ وذلك ألن غاية ما ينتجه الربهـان   فهو ال- ّعلته

ّاملتقدم هو أن اجلمع بني علية العلم اإلمجايل لوجوب املوافقـة  القطعيـة وبـني ّ
ّعلية االضطرار جلواز اقتحـام أحـد طـريف العلـم اإلمجـايل هـو التـرصف يف  ّ

 أن الرتخـيص يف أحـد الطـرفني بـسبب : أي،ًطاّمتوسـ ًالتكليف وجعله تكليفا
 وهذا حيـصل برفـع اليـد . يف ترك املوافقة القطعيةًيكون ترخيصا االضطرار ال

ّس وحـده مـن قبـل املكلـف عن إطالق التكليف حلالة تنـاول الطعـام الـنج
ًاملضطر، ويبقى إطالق التكليف ثابتا يف حالة ارتكاب كال الطعامني معا ذا إ، فً
يـه لم عّتناول أحد الطعامني، فال يكون قد ارتكب خمالفة احتاملية، ألن املحـر

ً، أما إذا تناوهلام معـاًمل يرتكبهام معاأنه هو ارتكاب كال الطعامني، واملفروض  ّ، 
م عليـه، وهـذا مـا َّارتكب خمالفة قطعية للتكليف املعلوم، وهو حمرفيكون قد 

ّيــسمى يف كلــامت األصــوليني بالتوســ ــالتكليفّ  أن ال يكــون : بمعنــى؛ط ب
ًالتكليف منتفيا متاما  بسبب االضطرار، بل هو وسط بـني األمـرين، ومرجـع ً

اجـع ذلك إىل انقالب العلم بالتكليف املطلق إىل العلم بالتكليف النـاقص الر
ً واحد من املشتبهني مرشوطا باالجتناب ّإىل الرتخيص يف دفع االضطرار بكل

 . عن املحتمل اآلخر
والفرق بني الوجه الثاين والثالث، هو أن الوجه الثاين يقول إن التكليـف 

يستطيع عـىل  ّحدمها؛ ألن املكلف الأ، لكن التنجيز يف ًموجود يف الطرفني معا
حـدمها، فيكـون توسـط يف أ االضطرار، فهو قادر عىل  للعجز أو؛ًامتثاهلام معا

 أن : بمعنـى؛هـو توسـط يف التكليـف: ّأما يف الوجه الثالـث فيقـول .التنجيز
                                                 

 .٣٩١ص، ٢ج:  مصباح األصول)١(
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التكليف الواقعي ثابت عىل تقدير وغري ثابت عىل تقدير آخر، فنرفع اليد عـن 
 .أصل التكليف بمقدار االضطرار

َّرار إىل طرف معني قبل ما الفرق بني الصورة األوىل وهي االضط :إن قيل
ًالعلم اإلمجايل الذي ال يكون فيه العلم اإلمجايل منجزا، وبـني الـصورة الثانيـة  ّ

ًوهي االضطرار إىل طرف غري معني والذي يكون فيه العلم اإلمجايل منجزا ّ  ؟َّ
 ّ الطرف املعـني فإن االضطرار إىل،ّيف مورد االضطرار إىل املعني :اجلواب

ّ بخالف االضطرار إىل غري املعـني، ألن ،قعي يف ارتكابهيوجب الرتخيص الوا
 ّاالضطرار إىل غري املعني هو اضطرار إىل اجلامع، وهو ال يوجب ارتفاع احلرمـة

 ّ يف ذلك هو أنه يف مورد االضطرار إىل املعني يكون الرتخـيصّعن الواقع، والرس
ًفيه ترخيصا واقعيا ، ولـيس األمـر ّ فيوجب ارتفاع حرمة املضطر إليـه املعـني،ً

ّن االضـطرار غـري متعلـق بـاحلرام إّيف االضـطرار إىل غـري املعـني، فـكذلك 
ف  ّـالواقعي، بل اجلامع، غاية األمر أنه حيتمل انطباقه عىل مـا خيتـاره املكل
لرفع اضطراره جلهله به وهو ال يوجب إال الرتخيص الظـاهري، فـاحلكم 

رجوع إىل الرباءة يف الطرف  ومعه ال يمكن ال،ّالواقعي ثابت عىل كل تقدير
 .اآلخر
ّواتـضح بـام ذكرنـاه الفـرق بـني >: قولـه بىل هذا أشار الـسيد اخلـوئيإو

ًن املـضطر إليـه املعـني لـو كـان حرامـاإّاالضطرار إىل املعني وبني املقام، ف  يف ّ
، واالضطرار إليـه يوجـب الرتخـيص الـواقعي يف ًالواقع ترتفع حرمته واقعا

ّام تعلـق باجلـامع وهـو ال يوجـب ّن االضـطرار إنـإام، فارتكابه، بخالف املق
 .)١(<ارتفاع احلرمة عن احلرام الواقعي

 

خيفـى أن املـراد  ال. <االضطرار إىل بعض األطـراف: ّاألول>: +  قوله•
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من االضطرار هو املشقة العرفية التـي توجـب ارتكـاب بعـض األطـراف، 
ًفـع للتكليـف الـرشعي عقـال، وذلـك ألن وليس املراد منه هو اإلجلـاء الرا

فـع ُر> ’  رفعه بقولهّ لكي يصح،ًالتكليف املرفوع عقال غري قابل للوضع
يكـون أمـر وضـعه ورفعـه بيـد   فاملرفوع باحلـديث هـو مـا<ما اضطروا إ ه

الشارع، وما هو كذلك هو االضطرار العـريف، ال اإلجلـاء الرافـع للتكيـف 
 .ًعقال

 :نبيه لبعض األمور املرتبطة ببحث االضطرارويف املقام البأس بالت
 :معان أحد يراد به أن االضطرار يمكن أن :ّاألولاألمر 

 .  العجز التكويني عن االمتثال.١
  كـام لـو اضـطر،املساوي أو ّ االشتغال باألهمبمعنى العجز الرشعي، .٢

 . رشب النجس ألجل حفظ نفس حمرتمة جيب حفظهاإىل 
يوجـد عجـز، ن مل إاقتضيا الرتخيص الـرشعي و  إذاالرضر أو احلرج. ٣

 . ّبواجب أهملكنه اشتغل 
 غــري قابــل  فهــو-العجــز التكــويني عــن االمتثــال - القــسم األولّأمــا 

الرتخـيص فيـه عقـيل، نعـم يمكـن للـشارع ّإنام  و،ًللرتخيص الرشعي أصال
 . ّطرف معني إىل  يف الرتخيص برصفهّترصفال

 باملزامحـة ّكلـفيكفـي فيـه علـم امل ف-رشعيالعجز ال - القسم الثاينّأما 
لـو للرتخيص الرشعي و لكنه قابل ،الرتخيص الرشعي إىل ال حاجة وّباألهم

 . يةّمن باب إيصال األمه
 . ًرشعياّ إال فال يكون الرتخيص فيه) الرضر أو احلرج (القسم الثالثّأما 

  . <ّملنجزيةالصورة األوىل فالعلم اإلمجايل فيها يسقط عن اّأما >: قوله •
 مجايل للعلم اإلًمقارناَّ معني طرف إلى قوال في حالة االضطراراأل

النائيني والعراقي والـسيد اخلـوئي والـسيد منهم عالم ذهب عدد من األ
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َّ معـني  يف حالـة االضـطرار إىل طـرفمجـايلعدم تنجيز العلم اإلاخلميني إىل 
 :قامليك بعض عباراهتم يف املإ للعلم اإلمجايل، وًمقارنا
 ّعـنيامل إىل كان االضطرار إذا ما: الصورة الثالثة>:  النائيني قالّحقق امل.١
 وحكمها وإن كان يظهر من سابقتها الشـرتاكهام يف ،مجايل مع العلم اإلًمقارنا

فيهـا وجـوب االجتنـاب ّتوهم ربام ي عدم العلم بالتكليف الفعيل فيهام إال أنه
ماين العلم واالضطرار أوجبت الوحدة أن وحدة ز إىل ًعن الطرف اآلخر نظرا

يف وجود املسقط ّ إىل الشك يف املقامّالشك  فريجع ،يف زماين التنجيز واملسقطية
 .ّنجز مع العلم بوجود التكليف املًمقارنا

كان من حدود التكليف وقيوده فكيف يمكـن  إذا االضطرار أن :ويدفعه
 ...ارنـة االضـطرار معـهتقـدير مـع مقّ كل  عىلّنجزفرض العلم بالتكليف امل

  عىل إمكان االنبعاث عنه يف اخلارج وحيثّتوقفّ أن فعلية التكليف تًذكرنا مرارا
 إن املفروض يف املقام سقوط التكليف املقارن لالضطرار التلبيس يف اآلن املتـصل

  فكام يستحيل تعارض األصـول،تهّبه فال يعقل تأثريه يف االنبعاث فيستحيل فعلي
 .)١(<مورده فكذلك يستحيل العلم بالتكليف الفعيل معهوتساقطها يف 

 إىل كـان االضـطرارإذا ّأمـا >: ذلـك بقولـه إىل  العراقي أشـارّحقق امل.٢
بمقـدار أمـد ًأيـضا  حلدوثـه وكـان أمـده ًمقارنا أو فإن كان قبل العلمّعني، امل

، فال شبهة يف عدم وجوب االجتناب عـن الطـرف اآلخـر، أزيد أو التكليف
ال علـم بـالتكليف  إليـه بعد احتامل انطباق املعلوم عىل الطـرف املـضطرفإنه 
 ومثلـه . واملرجع فيه هي الرباءة،ًيف الطرف اآلخر بدوياّالشك فريجع ، الفعيل

مـن غـري ، كان االضطرار بعد العلم ولكنه بزمان ال يمكن فيه االمتثال إذا ما
ّ، ألن حلوقـه لـه أو ومعـىل التكليـف املعلـًأيـضا  بني سـبقه ّ كلهفرق يف ذلك

 فـإذا مل ،املنكـشف و ال املعلـوم،يكون من لوازم العلم والكاشفّ إنام التنجيز
                                                 

 .٢٦٦ص ،٢ج :أجود التقريرات )١(



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٢٠٦

فـال أثـر ، زمان قبل وجـوده إىل  يف تنجيز التكليف باإلضافةًاّمؤثريكن العلم 
 .)١(< سبق زمان حدوث التكليف عىل االضطرار كام هو ظاهرّجردمل

جيري األصل النايف يف الطرف اآلخـر >:  مراده بقولهّ السيد اخلوئي بني.٣
 ّبال معارض، كام إذا علمنا بوقوع نجاسة يف أحد اإلناءين، وكان أحدمها املعـني

فكـان ، أصـل حمـرزأمارة أو لقيام  ؛ًداّ أو تعبًا وجداناّمإ ًن النجاسة سابقاّمتيق
فيجرى األصـل النـايف يف الطـرف اآلخـر بـال ، جمرى الستصحاب النجاسة

كان حدوث العلـم  إذا ثم إن هذا الذي ذكرناه ال إشكال فيه فيام ... معارض
 .)٢(< لهًكان مقارنا، أو وعن العلم هبا،  هذه األمورّ عن طروًاّمتأخر مجايلاإل

 ً مقارنـاّعـنيامل إىل إن اضـطر>: ذلـك بقولـه إىل شـارأ السيد اخلميني .٤
 املقـارن للعـذر ال ألن العلـم اإلمجـايل، ًفال تأثري للعلـم أيـضا حلصول العلم

 .)٣(<وهذا واضحّحجة، يمكن أن يصري 
ّ ذكـر املحقـق .<الصورة األوىل فـالعلم اإلمجـايل فيهـا يـسقطّأما >: قوله •

 إشـكال ال>: ّالنائيني أن االضطرار إىل املعني من التوسط يف التكليف، إذ قال
هـو : ك وتوضيح ذل...ّيف أن االضطرار إىل املعني يقتيض التوسط يف التكليف

ثبوت التكليف الواقعي عىل تقدير وعدم ثبوته : أن التوسط يف التكليف معناه
عىل تقدير آخر، بتقييد إطالقه وختصيصه بحال دون حـال كـام هـو الـشأن يف 

بلـوغ : والتوسط يف التنجيـز معنـاه. ّتقييد كل إطالق بقيد وجودي أو عدمي
إىل تلك املرتبـة عـىل تقـدير ّالتكليف إىل مرتبة التنجز عىل تقدير وعدم بلوغه 

ّآخر، مع إطالق التكليف الواقعي وثبوته يف كال التقـديرين بـال تـرصف فيـه 

                                                 
 .٣٥٠ص ،٣ج: هناية األفكار )١(
 .٣٦٣ص ،٢ج :مصباح األصول )٢(
 ٢٠٩ص ،٢ج :أنوار اهلداية )٣(
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ً، بل كان تنجز التكليف مقصوراًواقعا  .)١(< بأحد التقديرينّ
؛ ّ االضطرار إىل املعني يقتيض التوسط يف التكليفوعىل هذا األساس فإن

طرار إىل خمالفته، فعند االضطرار ّالتكليف الواقعي مقيد بعدم طرو االضألن 
 الحـتامل أن يكـون املـضطر ؛ّإىل املعني ال يمكن اجلزم ببقاء التكليف الواقعي
ًإليه هو متعلق التكليف، فيوجب رفعه واقعا ، فيدور التكليـف الـواقعي بـني ّ

ثبوته عىل تقدير عدم كون املضطر إليه هو املوضوع للتكليـف، وعـدم ثبوتـه 
  .ن هو املوضوععىل تقدير أن يكو
 ن اجلهل بشخص موضوع التكليف يف مـورد االضـطرارإ: بعبارة أخرى

 ّ العلة يف الرتخيص هو االضـطراروإناميف الرتخيص، ليس له مدخلية ّإىل املعني 
 الرتخــيص ألن، ً ال ظاهريــاً يكــون واقعيــا حالــة االضــطرارفــالرتخيص يف

هـو  إليـه  أن يكون املضطر عىل تقديرًخمالفة التكليف واقعاهو جواز الواقعي 
 عىل أن يكـون اجلهـل باملوضـوع ّتوقف ي فهوالرتخيص الظاهريّ أما احلرام ،

 . ً إال واقعياّعنيامل إىل ال يكون الرتخيص يف االضطراروعليه ،  لهّعلة
 .<... ًاّمتأخررشط أن ال يكون االضطرار  هذا عىل ولكن>:  قوله•
 بعد التكليفَّ معني واحد إىل  حصول االضطرارةقوال يف صوراأل

بـه َّيف صورة حصول االضطرار إىل واحد معني بعد التكليف وبعد العلم 
لرفـع  أحـدمها رشب إىل فاضـطر، املـايعني أحد بنحاسةً إمجاال علم إذا كام -

 : أقوال نشري إىل بعضها-عطشه
 احلالة، لكن هذهب إىل عدم تنجيز العلم اإلمجايل يف هذ: صاحب الكفاية

إن >:  عـدم التنجيـزًبـاّ مقرفقـال يف املـتن. نه يف هامش كتاب الكفايـةعدل ع
ّاالضطرار كام يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إىل واحد معـني،  ّ ً

ًكذلك يكون مانعا لو كان إىل غري معـني، رضورة أنـه مطلقـا  موجـب جلـواز ًّ
                                                 

 .١٠٥، ص٤ج:  فوائد األصول)١(
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ينايف العلم بحرمـة املعلـوم ، وهو ً أو ختيرياًارتكاب أحد األطراف أو تركه، تعيينا
 عـىل ً، وكذلك ال فرق بني أن يكون االضطرار كذلك سابقاًأو بوجوبه بينها فعال

ّ وذلك ألن التكليف املعلوم بينهـا مـن أول األمـر كـان ؛ًحدوث العلم أو الحقا ّ
 فلو عرض عىل بعض أطرافه ملا كـان .هّ بعدم عروض االضطرار إىل متعلقًحمدودا

، الحتامل أن يكون هو املضطر إليـه فـيام كـان االضـطرار إىل ًوماالتكليف به معل
 .)١(<ّاملعني، أو يكون هو املختار فيام كان إىل بعض األطراف بال تعيني

ًوحاصل كالمه هو أن تنجـز التكليـف يـدور مـدار املنجـز حـدوثا وبقـاء،  ً ّ ّ
 بطـروء ّواملفروض أن املنجز هو العلم اإلمجـايل بـالتكليف الفعـيل، وهـو ينتفـي

االضطرار، ألن االضطرار من حدود التكليف املعلوم بني األطراف، بمعنى أنـه 
ّمرشوط من أول األمر بعدم طروء االضطرار إىل متعلقة، فلو عرض االضـطرار  ّ

 وإذا انتفى العلم بـه ينتفـي ،ّإىل بعض أطرافه ينتفي العلم بالتكليف الفعيل املنجز
 .  االجتناب عن سائر األطرافّالتكليف املنجز، وال مقتيض لوجوب

َّوأما يف اهلامش فقر ب التنجيز يف الطـرف غـري املـضطر إليـه بـأن العلـم ّ
َّاإلمجايل تعلق بالتكليف املرد د بني املحـدود واملطلـق، ألن التكليـف يف أحـد ّ

 حمدود بطروء االضطرار، وهو يف الطرف اآلخر - وهو املضطر إليه-الطرفني 
ّلق ومـستمر، فيكـون املقـام مـن قبيـل تعلـق العلـم مط- عىل تقدير ثبوته- ّ 

ّاإلمجايل بالتكليف املردد بني القـصري والطويـل، نظـري مـا إذا علـم بوجـوب 
 . ًاجللوس يف هذا املسجد ساعة أو يف ذلك املسجد ساعتني

ًوحينئذ يكون االضطرار إىل طرف معني موجبا النتهاء التكليف يف ذلك  َّ ٍ
ه يف الطـرف ءوجـب انتهـاي االضـطرار، وهـذا ال  ألجلهالطرف بانتهاء أمد

 فـيام كـان ّال خيفى أن ذلـك إنـام يـتم>:  قال؛ وإليك عبارته يف اهلامش.اآلخر
َّاالضطرار إىل أحدمها ال بعينه، وأما لو كان إىل أحدمها املعني ، فال يكون بامنع ّ

                                                 
 .٣٦٠ص:  كفاية األصول)١(
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ّعن تأثري العلم للتنجز، لعدم منعه عن العلم بفعلية التكليف املعلـو ، ًم إمجـاالّ
ّاملردد بني أن يكون التكليف املحدود يف ذلـك الطـرف أو املطلـق يف الطـرف 

ًاآلخر، رضورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا املعلوم أصـال ، وعـروض ّ
ّاالضطرار إنام يمنع عـن فعليـة التكليـف لـو كـان يف طـرف معروضـه بعـد 

ّعروضه، ال عن فعلية املعلوم باإلمجال املردد بني ا لتكليف املحـدود يف طـرف ّ
 وهـذا بخـالف مـا إذا عـرض .املعروض، واملطلق يف اآلخر بعـد العـروض

ًاالضطرار إىل أحدمها ال بعينه، فإنه يمنع عن فعلية التكليف يف البني مطلقـا ّ ،
 . )١(<لّفافهم وتأم

غايـة ّ بـأن ولكن يمكن دفع ذلك>: ّوقد بني العراقي مراد اآلخوند بقوله
  التكليـف يفّ إطالق فعليـةهو رفع اليد عن قضيةّ إنام ان املزبورما يقتضيه البي

حال االجتناب عن املحتمل اآلخر وعدمه بتقييده بحال  إىل حمتمل بالنسبةّكل 
ته بقول مطلـق كـي ّخر، ال رفع اليد عن أصل فعلياالجتناب عن املحتمل اآل

رتفـع املحـذور ، فإنه بمثل هذا التقييـد يًيوجب سقوط العلم عن التأثري رأسا
 مجايلعليه رفع احلكم بلزوم املوافقة القطعية مع بقاء العلم اإلّتب املزبور ويرت

 .حرمة املخالفة القطعية إىل عىل تأثريه بالنسبة
العلـم بـالتكليف  إىل انقالب العلـم بـالتكليف املطلـق إىل ومرجع ذلك

ــاقص احلــافظ للم ــقالن ــسبةّتعل ــه بالن ــة من ــني ال إىل  بمرتب  إىل راجــعاملحتمل
  باالجتناب عن املحتملًالرتخيص يف دفع االضطرار بكل واحد منهام مرشوطا

 وبني ثبوته ً تكليف توسطي بني نفي التكليف رأسا إىل إثباتخر، ومرجعهاآل
ط يف ّ إذ ال نعنـي مـن التوسـ؛تقـديرّ كل  عىلًه تعييناّتعلقبقول مطلق احلافظ مل

 وغري فعيل عىل ،عىل تقديرً فعليا ما كانهذا التكليف الناقص، ال ّ إال التكليف
 َّاملعـني إىل عالم كي يلزم صـدقه يف االضـطراربعض األ أفاده  كام،تقدير آخر
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 الواقـع ّفعليـةجيمع بني هذا الرتخيص االضطراري وبني ًأيضا ، وبذلك ًأيضا
  .)١(<...ّ ملا عرفت من أن ما يضاد؛ بينهامّمضادةبال 

أي [ إذا كان>: التنجيز يف هذه احلالة، حيث قالذهب إىل  :ّاملحقق النائيني
بعد العلم اإلمجايل، فاألقوى فيه وجوب االجتناب عـن الطـرف ] االضطرار

ّالغري املضطر إليه، ألن التكليف قد تنجز بالعلم اإلمجايل فالبـد مـن اخلـروج  ّ ّ
ّ وأقىص ما يقتضيه االضطرار إىل املعني هو الرتخيص فـيام اضـطر .عن عهدته

ً عىل تقدير أن يكون هو متعلق التكليف واقعا، ورفع التكليف عنهإليه  وهذا .ّ
ال يوجب الرتخيص فيام عداه ورفع التكليف عنه عـىل تقـدير أن يكـون هـو 

َّمتعلق التكليف، ألن الرضورات تتقد ّ ز الرتكاب مـا عـدا ِّر بقدرها، فال جموّ
ًاملضطر إليه، ال عقال وال رشعا ً. 

ًأما عقال  لعدم تقبـيح العقـل مؤاخـذة ؛ريان الرباءة العقلية فيهفلعدم ج: ّ
 . بال اضطرار إليهًياّمن خالف التكليف وارتكب احلرام املعلوم يف البني تشه

ًوأما رشعا ّفلتساقط األصول النافية للتكليـف بمجـرد حـدوث العلـم : ّ
اإلمجايل، وعروض االضـطرار ال يوجـب رجـوع األصـل يف الطـرف الغـري 

 كام ال يوجب ذلك يف الطرف الباقي عند تلف اآلخر بعد العلـم  إليه،ّاملضطر
 ال ؛اإلمجايل، فاالضطرار إىل البعض بعد العلم اإلمجايل كتلـف الـبعض بعـده

 .)٢(<ًّيوجب سقوط العلم اإلمجايل عن التأثري بعدما حدث مؤثرا
ٌّوكذلك ذهب إىل التنجيز يف هـذه الـصورة كـل مـن الـشيخ األنـصاري 

 .)٣(راقي والسيد اخلوئيّواملحقق الع
خيفى أن املراد بالربهان لـيس  ال .<ن مما ييلّوبرهان ذلك يتكو>: +  قوله•
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هو الربهان يف علم املنطق، إذ هناك بحث يف الربهان املنطقي أنه هل جيـري يف 
ه، واحلاصل أن املراد من الربهـان ّل يف حملّغري األمور التكوينية أم ال، كام فص

 .دليل ال الربهان يف علم املنطقيف املقام هو ال
ّينايف ذلك وجود مـؤمن آخـر وهـو العجـز كـام هـو  وال... ًثانيا>:  قوله•

ًأي أن العلـم اإلمجـايل يف املقـام منجـز أيـضا . <املفروض يف حالة االضـطرار ّ
وموجب للموافقة القطعية، وإنام يوجد عذر آخر وهو العجز واالضـطرار ال 

الـذي هـو  -يعنـي أن العلـم اإلمجـايل بـالتكليف اجلهل وعدم البيان، وهذا 
 وعدم العذر من ،ّ لبقاء معلوله؛ ألن معلوله هو املنجزية؛ عىل حالهٍ باق-ّالعلة

 .ناحية البيان ال من مجيع النواحي
وذلك حيـصل برفـع اليـد عـن إطـالق التكليـف حلالـة  ... ًثالثا>:  قوله•
ال خيفى أن هذا البحث يأيت . <ًعامع ثبوته يف حالة تناول الطعامني م ...واحدة

 .ّيف غري االرتباطي، أما يف االرتباطي فال يأيت، كام هو واضح
 

ن االضطرار إىل أحـد طـريف العلـم اإلمجـايل ال أ :النتيجة يف هناية املطاف
ًرا ّ اإلمجايل مؤثً وال حكام، وهلذا يكون العلمًبعينه ال يوجب انحالله ال حقيقة
 هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى وقـع .بالنسبة إىل املخالفة القطعية العملية

ف بـني طـريف العلـم ّالكالم يف أن التنجيز الناشئ من هذا االضطرار للمكلـ
  ظاهري؟مري واقعي أي هل هو خت،اإلمجايل أو أطرافه

 :  إن فيه قولني:واجلواب
  التخيري واقعي:القول األول

ختاره ا أن ما :وقد أفاد يف وجه ذلك. )١(ق النائينيّاملحق إليه ذهبهو ما و
ف من أحد طريف العلم اإلمجايل أو أطرافه لرفـع اضـطراره مـصداق ملـا ّاملكل
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، ألنه ينطبق عليه انطباق الطبيعي عىل فرده، فإذا كان الفـرد ً إليه حقيقةّاضطر
ّاملختار مصداقا ملا اضطر ار أنه عينه يف اخلارج، فبطبيعة احلـال ً إليه واقعا باعتبً

ًما يف الواقع، ارتفعت حرمته واقعا بارتفاع موضوعها، عىل أساس ّإذا كان حمر ً
 العلم ّ ولكن مع هذا ال ينحل،ًحد معه خارجاّ إليه ينطبق عليه ومتَّأن املضطر

ال  ّبـأن اختيـار املكلـف أحـد طـريف العلـم اإلمجـايلل ذلك ّاإلمجايل، وقد عل
 باعتبـار أن االختيـار رافـع للحرمـة مـن ،ب انحالله وزواله عن اجلامعيوج

دة بني الفرد القصري والفرد الطويـل ّحينه، وعليه فالعلم اإلمجايل باحلرمة املرد
موجود، ألن اجلامع بينهام إن كان يف ضمن الفـرد املختـار، فقـد انتهـى أمـده 

د ّاملعلوم اإلمجايل مردفذن ، إٍ وإن كان يف ضمن الفرد اآلخر فهو باق،باختياره
أن يكـون املعلـوم  م أنه ال فرق يف تنجيـز العلـم اإلمجـايل بـنيّبينهام، وقد تقد
ً أو يكـون أحـدمها طـويال ،ًدا بـني فـردين عرضـيني أو طـولينيّباإلمجال مرد

ّواآلخر قصريا كام يف املقام، فإن ز يف متام هـذه الـصور بـال ّ العلم اإلمجايل منجً
 .استثناء

 التخيري ظاهري: ول الثاينالق
 :ق النائيني بإيرادينّبعدما أورد عىل املحق )١(وقد ذهب إليه السيد اخلوئي

 بـني أن يرفـع اضـطراره باختيـار هـذا ّ إن املكلف يف املقـام خمـري:األول
الطرف من العلم اإلمجايل أو ذاك الطرف، كام إذا فرضنا أنـه اضـطر إىل رشب 

 ،ًريب وكان يعلم إمجاال بحرمـة أحـدمها يف الواقـعأحد االنائني الرشقي أو الغ
 فإذا رشب اإلنـاء ، بني رشب هذا اإلناء أو ذاك اإلناءّفإنه يف هذا الفرض خمري

ّالرشقي وكان يف الواقع نجسا، فإن  اضطراره وإن كان يرتفع بذاك، إال أنـه ال ً
 إال ،ًاً ألن رشبه وإن كان رافعا الضـطراره واقعـ،ًيوجب ارتفاع حرمته واقعا

 . ذلك ال ترتفع حرمته الواقعيةّمجردأنه ب
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 إليه وهو منطبق عليه انطباق الطبيعي عـىل ّودعوى أنه مصداق للمضطر
ًمدفوعة بأنه كان مصداقا لذات املضطر إليـه ال بوصـفه العنـواين، ألن ، فرده

ق ّق باجلامع ال يرسي منه إىل فرده، فالفرد املختار لـيس متعلـّاالضطرار املتعل
ّالضطرار حتى يكون رافعا حلرمته، بل متعلا قه اجلـامع بيـنهام، فـإذن مـا هـو ً

ق ّق احلرمـة لـيس متعلـّق احلرمة، ومـا هـو متعلـّق االضطرار ليس متعلّمتعل
ف إذا اختار رشب أحدمها لرفع اضطراره وكـان ّاالضطرار، وعىل هذا فاملكل

ً واقعـا وأصـبح تفع فهو معذور فيه، ال أن حرمته ارت،ًيف الواقع رشبه حراما
 . ًحالال له كذلك

 ن اختيار املكلف احلرام الواقعي لرفع اضـطرارهإ: (وهذا ما أشار إليه بقوله
 ً كام عرفت، ودعوى أنه باالختيار يصري مـصداقاًال يوجب ارتفاع حرمته واقعا

ن االضـطرار إىل اجلـامع ال للمضطر إليه من باب االتفـاق غـري مـسموعة، أل
 .)١() بإرادة املكلف واختياره، كام هو ظاهرّطرار إىل املعنيينقلب إىل االض

ف لرفع ّ أنه عىل تقدير تسليم ارتفاع حرمة الفرد الذي اختاره املكل:الثاين
ف رشبـه، ّاضطراره، ولكن ال يمكن أن يكون ارتفاعها من حني اختيار املكلـ

ف من بمعنى أنه حرام إىل زمان رشبه، ألن معنى ذلك أن حرمة رشب كل طر
ًاة بعدم اختياره وإرادته خارجا لرفع اضـطراره، فـإذا ّطريف العلم اإلمجايل مغي

ً حرمته واقعا إذا كان يف الواقـع حرامـاتاختار رشبه لرفع اضطراره، ارتفع ً، 
ف عن ّومن الواضح أن جعل احلرمة ليشء إنام هو بداعي كوهنا رادعة للمكل

ّما واستحقّ بحيث لو فعله فقد فعل حمر،فعل ذلك اليشء  العقوبة عليه ال أنـه ً
 . اختيارهممرشوط بعد

 عام ًنه عىل تقدير تسليم ارتفاع احلرمة واقعاإ :ًوثانيا: (وهذا ما ذكره بقوله
 كيف يعقل احلكم بحرمته إىل زمان اختيـار املكلـف لـه لرفـع ،فّخيتاره املكل
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ن اختيـاره ف عـّ للمكلـًن يكون رادعـا إنام هو ألء حتريم اليشّنإ ف،اضطراره
ن إ فـ، عنـد حـصولهًبـه ومرتفعـاّمغيى  يكون أن فكيف يعقل ه لطريقًاّوساد

 فـال منـاص مـن ، املرتفعة باختيار املكلف فعله لغو حمضءجعل احلرمة ليش
 ،األمرل ّية من أوّ باحللًااللتزام بكون ما خيتاره املكلف لرفع اضطراره حمكوما

 فال مـانع ، بالتكليف عىل كل تقديراإلمجايلومعه ال يبقى جمال لدعوى العلم 
 فيام كـان االضـطرار إىل غـري املعـني ،من الرجوع إىل الرباءة يف الطرف اآلخر

 .ّ كام هـو احلـال يف االضـطرار إىل املعـني، بالتكليفاإلمجايل عىل العلم ًسابقا
 عــام خيتــاره املكلــف لرفــع ً االلتــزام بــسقوط التكليــف واقعــانإ :وباجلملــة

 فـال بـد مـن االلتـزام ،ز يف الطرف اآلخرّتمع مع القول بالتنجاضطراره ال جي
ز يف الطرف اآلخر كام اختاره ّ أو بعدم التنج، كام اخرتناه،ًبعدم السقوط واقعا

 .)١()رمحه اهللاصاحب الكفاية 
 .ًوهناك حماولتان أخريان لتصحيح كون التخيري بينهام واقعيا

من أن حرمة رشب كل من املـائني  ما ذكره السيد الشهيد :املحاولة األوىل
ًيف املثال عىل تقدير كونه حراما يف الواقع مرشوطة بارتكاب اإلناء اآلخر لرفع 
االضطرار به، فالرشط هو ارتكاب اإلناء اآلخر، ومنشأ هـذا االشـرتاط هـو 

ن االضـطرار إىل أحـد طـريف العلـم اإلمجـايل غـري إدليل االضطرار، وحيث 
ّاملعني، فهو يقيد إطال ّق التكليف املعلوم باإلمجـال يف كـل مـنهام باختيـار اآلخـر ّ

لدفع االضطرار به، وال يرد عليه ما أورده السيد اخلوئي من أنه ال يعقل أن يكون 
ّالتكليف مرشوطا يف مرحلة اجلعل بعـدم اختيـار خمالفتـه ألنـه لغـو، فـإن مـراد  ً

 .يد دليل االضطرارّاملحقق النائيني ليس ذلك بل مراده هو أن منشأ هذا التقي
 كـام ،دان التنجيزّ كال الفرضني يقيأنالصحيح (: وهذا ما أشار إليه بقوله

ال يرد عىل الفرض الثاين ما ذكره السيد األستاذ بعد تعديل القيد الذي جاء يف 
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ن يكون املقصود مـن عـدم اختيـار أط بّق النائيني للتكليف املتوسّكالم املحق
 فـرض : فاحلرمـة تثبـت يف فرضـني،ختيـاره وحـده عدم اًالفرد احلرام واقعا

، وهذا مساوق لكـون الـرشط يف احلرمـة ًاختيار اآلخر وفرض اختيارمها معا
ه حينئذ لـو اقـتحم كـال ّنإ ف؛بعدم اختيار الفرد اآلخر يف مقام دفع االضطرار

نه ال يلـزم أ كام ، حتى عىل الفرض األولًالطرفني كان رشط فعلية احلرمة ثابتا
ة ّ ألن الغايـة حـص؛ييد احلرمة بعدم اختيار خمالفتـه الـذي يكـون لغـوامنه تق
 شـئت إنة من املخالفة وهي خمالفته مع عدم ارتكـاب الفـرد اآلخـر، وّخاص
 وهذا ال يوجب سقوط التكليـف ، بعدم ارتكاب الفرد اآلخرىّنه مغيإ: قلت

 .)١() كام ال خيفى،عدم اختياره وفّ الختيار املكلًعن كونه توجيها
 القيـد يف املقـام ّق العراقي وحاصله هـو أنّ ما ذكره املحق:املحاولة الثانية

د ّقيد للحرام ال للحرمة، فاحلرام يف املثال هـو رشب املـاء الـنجس وهـو مقيـ
 املكلـف إىل رشب أحـد املـائني ّباختيار رشب املاء اآلخر الطاهر، فإذا اضطر

ضطراره عىل تقـدير كونـه  بنجاسة أحدمها، كان رشب كل منهام لرفع اويعلم
ّ برشب املاء اآلخر، ونتيجة ذلك أن رشب كال املائني معـا حمـرًاًحراما مقيد  ،مً

 .جائز لرفع االضطرارفوأما رشب أحدمها 
 ملا ؛ أوضحفاألمربناء عىل اقتضاء العلم لذلك : (وهذا ما أشار إليه بقوله

 يف واإلذنطعيـة عرفت من أن للشارع الرتخيص الظاهري يف ترك املوافقة الق
 عـىل مـورد التكليـف بـال ًن كـان منطبقـاإ وًرفع االضطرار بام خيتاره خارجا

 إىل بإرجاعـهيتـه املطلقـة ّف يف الواقع ولو برفع اليد عن فعلّاحتياج إىل الترص
 فإنه بعد أن كان الرتخيص املزبور يف طـول الواقـع أمكـن ،التكليف الناقص

ه املطلقة وبني هذا الرتخيص االضـطراري يف تّاجلمع بني بقاء الواقع عىل فعلي
ذلـك إىل  ومرجـع  الواقعيـة والظاهريـةاألحكـامهذه الرتبة بام جيمع به بـني 

                                                 
 .٢٧٧ ص ٥بحوث يف علم األصول ج  )١(



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٢١٦

 املالزم جلواز املخالفة القطعيـة وبـني ًط بني نفي التنجيز رأساّالتكليف املتوس
 .)١()ثبوته بقول مطلق املالزم لوجوب املوافقة القطعية

 

ّعي فيها سقوط العلم اإلمجايل عـن املنجزيـة حالـة ُّاالت التي اد من احل•
ًاالضطرار إىل ارتكاب بعض األطراف، هل يكون منجزا لوجوب االجتنـاب  ّ

 ؟عن الطعام اآلخر أو ال
ًأن يكون االضطرار متعلقا: األوىل ؛ هلذه احلالة صورتان• ّ بطعـام معـني، ّ

 .بعينهاالضطرار ال إىل أحدمها : والصورة الثانية
 :  ففيها حاالت ثالثالصورة األوىلّأما  •
 عىل سبب احلكم وعىل العلـم بـه، ًا أن يكون االضطرار سابق:احلالة األوىل •

 الخـتالل ؛ّويف هذه احلالة ال إشـكال وال شـبهة يف أن العلـم اإلمجـايل ال يتنجـز
ّالركن األول من أركان منجزية العلم اإلمجايل وهو العلم باجلـامع، وم عـه يكـون ّ

ًالشك يف حرمة الطعام الثاين شكا بدويا ً ّ  .، فتجري الرباءة فيه بال معارضّ
 .باحلالة األوىلملحقة  للعلم اإلمجايل ًما لو كان االضطرار مقارناوحالة 

ّأن يكون االضطرار بعد حتقق سـبب احلكـم والعلـم بـه،  :احلالة الثانية •
ًويف هذه احلالة يكون العلم اإلمجايل منجزا ؛ ألن هذه احلالة تكون من حاالت ّ
 .ّالعلم اإلمجايل املردد بني الطويل والقصري

ّأن يكون االضطرار بعد حتقق سبب احلكم وقبل العلـم بـه،  :احلالة الثالثة• 
أي يكون االضطرار يف وسطهام، والصحيح يف هذه احلالة هو عدم تنجيـز العلـم 

 .، بل الختالل الركن الثالثّاإلمجايل، لكن ليس ألجل اختالل الركن األول
هناك مسقطات أخرى للتكليف غري االضطرار من قبيـل تلـف بعـض  •

ّ وحكمها حكم االضطرار بام تقدم مـن التفـصيل بـني ،تطهريها األطراف أو
                                                 

 .٣٥٢ ص ٣هناية األفكار ج  )١(
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 .السبق واللحوق للعلم اإلمجايل
 .بعينه االضطرار إىل املخالفة يف أحد الطرفني ال :الصورة الثانية •

ّاملة حلدوث االضطرار إىل غري املعني قبل العلم اإلمجايل وهذه الصورة ش
 : له، ويف هذه الصورة قوالنًوبعده ومقارنا

 .+ اآلخوند جواز املخالفة القطعية، كام ذهب إىل ذلك :ّالقول األول
 .+  كام ذهب إليه السيد الشهيد،عدم جواز املخالفة :القول الثاين

خالفة القطعية بربهان يتـألف مـن ّاستدل صاحب الكفاية عىل جواز امل •
 : ّمقدمات ثالث

ّالعلم اإلمجايل علة تامة لوجوب املوافقة القطعية :ّاملقدمة األوىل ّ. 
 .املعلول يف املقام ساقط :ّاملقدمة الثانية

غ الرتكــاب أحــد ّإن املعلــول يف املقــام ســاقط نتيجــة االضــطرار املــسو
 .األطراف، ومعه يسقط وجوب املوافقة القطعية

 .تهّاستحالة سقوط املعلول من دون سقوط عل :ّاملقدمة الثالثة
  وجوب املوافقة القطعية لالضـطراروهوذا كان املعلول إوعىل هذا األساس 

ّألحد األطراف، فالبد من سقوط عل  .ته وهو العلم اإلمجايلّ
ّبعد سقوط العلة وهو العلم اإلمجايل، يبقى احـتامل التكليـف يف  :النتيجة
ً شكا بدوياًآلخر مشكوكاالطرف ا ً ، فتجري أصالة الرباءة بال معارض، وهـذا ّ

 .يعني جواز املخالفة القطعية بتناول كال الطعامني
  .ًمجيعاّناقش السيد الشهيد هذه املقدمات  •
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 بب العلم اإلمجايلحالتان لس •

ü ّتص بأحد الطرفنيسبب العلم اإلمجايل خم 
ü سبب العلم اإلمجـايل نـسبة واحـدة إىل مجيـع ل

 األطراف 
 صور احلالة األوىل من حيث انحالل العلم اإلمجايل وعدمه •
 انحالل العلم اإلمجايل يف احلالة الثانية •

ü ًيشرتط يف االنحالل احتاد املعلوم تفصيال زمانا ً 
 ًإمجاال مع املعلوم 

ü  ال يشرتط احتاد زمان العلم اإلمجايل مـع زمـان
 حصول العلم التفصييل 
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 وقوف العلـم عـىل اجلـامع :ّ من مقومات العلم اإلمجايلّنإّقلنا فيام تقدم 
دم رسايته إىل هذا الفرد أو ذاك باخلصوص، وإال النقلـب العلـم اإلمجـايل وع

ّإىل العلم التفصييل بأحدمها، والشك البدوي يف اآلخر، وقد تعر  + ض املصنّفّ
ّهناك لعدة حاالت، بعضها ال إشكال يف انحالهلا، كالنحو األول مـن أنحـاء 

 لـنفس املعلـوم ًنـاّرد معيّوهو أن يكون العلم املتعلق بـالف(االنحالل األربعة 
خذ ُأوهو ما لو  ( وبعضها ال إشكال يف عدم انحالهلا كالنحو الثالث)باإلمجال

 )يف املعلوم باإلمجال خصوصية زائدة غري حمرزة التواجد يف املعلوم بالتفـصيل
وهـو أن ال (وبعض احلاالت وقع الكالم فيها بني األعالم وهو النحو الثـاين 

 للمعلوم باإلمجال مبارشة، لكـن املعلـوم اإلمجـايل مل ًناّعييكون العلم بالفرد م
 )ًتوجد فيه أية عالمة أو خصوصية متنع من انطباقه عىل الفرد املعلوم تفـصيال

االنحـالل، فـيام اختـارت مدرسـة  إىل حيث ذهبت مدرسـة املـريزا النـائيني
ّعدم االنحالل، وقد استدل كل منهام بعدد من الوجوه لتأييد العراقي  خمتاره، ّ

 .)١(وهو مرتوك إىل بحوث أعمق
ض املصنّف إىل احلالـة الثالثـة وهـي حالـة انحـالل العلـم َّويف املقام تعر

 .اإلمجايل بالعلم التفصييل بالفرد
 

ّ أن لكل :والكالم يف هذه احلالة يقع يف االنحالل احلقيقي، وحاصلها هو
من قبيـل وقـوع ما هو سبب احلكم بحلكم، واملراد  أي سبب اًاعلم إمجايل سبب

ًقطرة من الدم يف أحد اإلناءين مثال ، دون متييز ألحدمها عن اآلخر، فيحـصل َ
                                                 

 .ّوتقدم ذكر خالصة عن هذه األقوال يف التعليق عىل النص )١(
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ّحـدمها، وأمـا أ، بسبب وقوع قطرة الـدم يف َناءينعلم إمجايل بنجاسة أحد اإل
 : وسبب هذا العلم اإلمجايل يف املقام له حالتان .احلكم فهو النجاسة

 بأحـد الطـرفني دون الطـرف ًاّأن يكون سبب احلكم خمتص : األوىلاحلالة
كام لو رأينا وقوع  - الطرفني وقعت النجاسة ّأييف نعلم  ّ وحيث إننا ال.اآلخر

ًالنجاسة يف أحد اإلناءين واقعا ، ثم اشتبه بعد ذلـك فحـصل العلـم اإلمجـايل َ
دمها، وحيث حأ فوقوع قطرة الدم هنا سبب احلكم بنجاسة -حدمهاأبنجاسة 

ًإن وقوع قطرة الدم خمتصة واقعا  أن يؤخذ هذا الـسبب ّ بأحد الطرفني، فيصحّّ
ًقيدا يف املعلوم إمجاال َإن سبب العلم اإلمجايل بنجاسة أحـد اإلنـاءين : نقولف، ً
 .هو وقوع قطرة الدم

 ذات نـسبة -وهو نجاسة أحـدمها -أن يكون سبب احلكم : احلالة الثانية
 ألطراف بدرجة واحدة من دون اختصاصه ببعض األطراف،واحدة إىل مجيع ا

من قبيل ما لو حـصل العلـم اإلمجـايل بنجاسـة أحـد األواين التـي تكـون يف 
معرض استعامل الكافر أو ولوغ الكلب العطشان الذي صادف مروره بقرهبا، 

 زمان طويل من دون أن يستعمل الكـافر لـبعض تلـك ّألنه من البعيد أن يمر
 .  ال يلغ الكلب يف بعضها مع عطشهاألواين، أو

فسبب العلم اإلمجايل هـو اسـتبعاد عـدم اسـتعامل الكـافر أو الكلـب هلـذه 
 بإناء دون آخر، وإنـام نـسبته إىل ّتصاألواين، ومن الواضح أن هذا السبب غري خم

 ،ًأخذ هذا السبب قيدا يف املعلوم باإلمجـالّيصح اجلميع بدرجة واحدة، وعليه ال 
 يستعمل الكافر ألحد األواين، ومـن  من استبعاد أن الئاإلمجايل ناشألن العلم 

 تهّالواضح أن هذا االستبعاد غري خمتص بأحد األواين دون اآلخـر، وإنـام نـسب
، فـال ًيمكن أخذه قيدا يف املعلـوم باإلمجـال إىل اجلميع واحدة، وعىل هذا فال

ين بـسبب االسـتبعاد، ّيصح أن نقول إن املعلوم اإلمجايل هو نجاسة أحد االوا
ًألن االستبعاد ال خيتص بأحد األواين حتى يؤخذ قيدا يف املعلوم باإلمجال ّ. 
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ّل يف سـبب احلكـم يف احلـالتني يتـضح الفـرق بـني احلالـة األوىل ّبالتأمو
 إذ يف احلالة األوىل سبب احلكـم هـو رؤيـة وقـوع النجاسـة يف أحـد ؛والثانية

ًاإلناءين واقعا  .حدمهاألك فحصل العلم اإلمجايل بنجاسة ، ثم اشتبه بعد ذَ
ّأما يف احلالة الثانية، فسبب احلكم هو استبعاد عدم استعامل الكافر ألحـد 
األواين، ومن الواضح أن هذا العلم اإلمجـايل الـذي حيـصل هبـذا االسـتبعاد 
حيصل نتيجة مجـع االحـتامالت يف أحـد األطـراف مـع بقيـة االحـتامالت يف 

ن مجيع هذه االحتامالت حيصل لنا علم إمجايل بمساورة األطراف األخرى، وم
 .الكافر ألحد األواين

نـسبة سبب العلـم اإلمجـايل إىل مجيـع األطـراف نسبة ّومن هنا يتضح أن 
ّواحدة، وليس له نسبة إىل طرف معـني، ألن ختصيـصه بأحـد األطـراف دون 

 مـن ّ بال مـرجح، ألن االسـتبعاد عـىل درجـة واحـدةًااألخرى يكون ترجيح
اجلميع، فال وجه الختصاصه بأحـد األطـراف، بخـالف احلالـة األوىل التـي 

حـصول يكون سبب احلكم فيها هو رؤية وقوع قطرة الدم يف أحد األواين ثم 
 فوقوع قطرة الدم له نسبة إىل أحد األطراف باخلـصوص، .ه بعد ذلكاشتباال

 . طرف وقعتّوإن حصل االشتباه يف أي
 

ّبعد أن اتضحت احلالتان السابقتان، سوف نرشع يف عرض صـور ثـالث 
ً من تلك الصور ينحل العلم اإلمجايل انحـالالّللحالة األوىل؛ لكي نعرف يف أي ّ 

ّحقيقيا، ويف أهي  : هيوىل، وصور احلالة األّا ال ينحلً
؛  مـع املعلـوم بالتفـصيلًاّ متحدأن يكون املعلوم باإلمجال :الصورة األوىل

من قبيل العلم اإلمجايل بنجاسة أحد اإلناءين؛ نتيجة وقوع قطرة مـن الـدم يف 
حدمها، ثم بعد ذلك حصل لنا علم تفصييل باإلناء الـذي وقعـت فيـه تلـك أ

ّالقطرة من الدم، ففي هذه الصورة نالحظ أن العلـم التفـصييل تعلـق بـنفس 
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ذه الـصورة ال إشـكال يف انحـالل العلـم اإلمجـايل سبب العلم اإلمجايل، ففي هـ
ًبالعلم التفصييل انحالال حقيقيا ن املعلوم إ لرسيان العلم من اجلامع إىل الفرد، إذ ؛ً

 ؛ّالتفصييل هو نفس املعلـوم باإلمجـال، وحينئـذ تـسقط منجزيـة العلـم اإلمجـايل
م رساية العلم مـن  وهو عد،ّهندام الركن الثاين من أركان منجزية العلم اإلمجايلال

ًاجلامع إىل الفرد، وحيث إننا علمنا تفصيال باإلناء الذي وقعت فيـه قطـرة الـدم،  ّ
 .أي رساية العلم من اجلامع إىل الفرد، فينهدم الركن الثاين

نحـاء األربعـة األّ وال خيفى أن هذه الرساية هـي مـن النحـو األول مـن 
ًلتفصييل متعلقـالرساية العلم إىل الفرد، وهو أن يكون العلم ا  بـنفس املعلـوم ّ
 .ّباإلمجال، كام تقدم الكالم عنها يف الركن الثاين

أي ؛ ّاملعلوم باإلمجال غـري متحـد مـع املعلـوم بالتفـصيل :الصورة الثانية
يكون سبب العلم اإلمجايل غري سبب العلم التفصييل، كـام لـو علمنـا بوقـوع 

ًفـصيال بوقـوع قطـرة بـول يف َقطرة دم يف أحد اإلناءين ثم بعد ذلك علمنـا ت
ّاإلناء األول، ففي مثل هذه الصورة ال إشكال يف عدم انحالل العلم اإلمجـايل 

 ك ألن املعلوم بالعلم التفصييل ليس عني املعلوم باإلمجاللبالعلم التفصييل، وذ
 .َّكي ينطبق عليه ويرسي العلم اإلمجايل من اجلامع إىل طرف معني باخلصوص

ّ الشك يف احت:الصورة الثالثة أي ؛ اد املعلوم باإلمجال مع املعلوم بالتفـصيلّ
ّمتحد مع سـبب العلـم التفـصييل أم هو  يف أن سبب العلم اإلمجايل هل ّنشك

ال؟ من قبيل ما لـو علمنـا بنجاسـة أحـد األواين بـسبب وقـوع قطـرة دم يف 
ّحدها، ثم علمنا تفصيال بنجاسـة اإلنـاء الثـاين املعـني، لكننـا شـككنا يفأ  أن ً

سبب نجاسة اإلناء الثاين املعلومة بالتفصيل هل هو نفس سبب العلم اإلمجايل 
نحـرز  ّوهو وقوع قطرة من الدم أم غريه؟ ففي مثل هذه الصورة حيث إننا ال

ّأن املعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم باإلمجال، فـال ينحـل العلـم اإلمجـايل، 
 إحراز كون املعلوم بالتفـصيل ألن رشط انحالل العلم اإلمجايل بالتفصييل هو
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 .ًمصداقا للمعلوم باإلمجال
ّوهذه الصورة تدخل يف النحو الثالث من األنحاء األربعة التـي تقـدمت 

وهو ما إذا علمنا بوجود إنسان طويل يف  - ففي النحو الثالث .يف الركن الثاين
 ًاًاملسجد، وبعد ذلك علمنـا تفـصيال بوجـود زيـد، إال أننـا ال نعلـم أن زيـد

ًاملوجود يف املسجد هل هو طويـل حتـى يكـون مـصداقا للمعلـوم باإلمجـال 
 فال -ً العلم اإلمجايل، أم أنه قصري، فال يكون مصداقا للمعلوم باإلمجالّفينحل

ّينحل العلم اإلمجايل، وتبـني فـيام تقـدم أن هـذا النحـو ال ّ فيـه العلـم ّ ينحـل ّ
 . لمعلوم باإلمجاللًصداقا  لعدم إحراز كون املعلوم بالتفصيل م؛اإلمجايل

ّوهبذا يتضح أن الصورة األوىل هي التي ينحل فيها العلم اإل ً  انحـالالمجايلّ
 .خرينيًحقيقيا، دون الصورتني األ

 

احلالة الثانية هي التي يكون فيها سبب احلكم لـه نـسبة واحـدة إىل مجيـع 
 يف الواقع بطرف بعينه، كام لو حصل علم إمجـايل ّخمتص أي أنه غري ،األطراف

بنجاسة أحد األواين اخلمسة التي هي يف معـرض اسـتعامل الكـافر أو ولـوغ 
 زمـان طويـل مـن دون أن يـستعمل الكـافر ّالكلب، إال أنه من البعيد أن يمر

 لبعضها، أو ال يلغ فيها الكلب العطشان، فمـن الواضـح أن هـذا االسـتبعاد
 نـسبته إىل مجيـع األطـراف )سبب يف حـصول العلـم اإلمجـايل الـالذي هـو(

ّذا علمنا تفصيال بنجاسة أحد تلك األواين، فسوف ينحـل العلـم إمتساوية، ف ً
، ألن ً مـصداق للمعلـوم اإلمجـايل جزمـاتفصيل، ألن املعلوم بالًاإلمجايل حتام

علـوم ص بقيـد زائـد غـري قابـل لالنطبـاق عـىل املّاملعلوم اإلمجـايل مل يتخـص
التفصييل، فال توجد فيه أية خصوصية، إال العلم بنجاسة أحـد األواين، ومـع 
ّعدم ختصص املعلوم باإلمجال بقيد زائد سوف يـرسي العلـم مـن اجلـامع إىل 
ّالفرد، وتدخل هذه احلالة يف النحـو الثـاين مـن األنحـاء األربعـة املتقدمـة يف 
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يكون للمعلـوم اإلمجـايل أيـة احلديث عن الركن الثاين، وهذا النحو هو أن ال 
، كـام إذا علـم ًعالمة أو خصوصية متنع من انطباقه عىل الفرد املعلوم تفـصيال

 .بوجود إنسان يف املسجد ثم علم بوجود زيد فيه
ّأو إذا علمنا إمجاال بموت أحد شخصني، ثم علمنا بمـوت األول مـنهام،  ً

 عـىل هـذا املعلـوم يوجد مـانع حيـول دون انطبـاق املعلـوم باإلمجـال فهنا ال
 .  العلم اإلمجايلّ وينحل،بالتفصيل

 إذا افرتضنا دعوى>: حيث قال  آخر هلذه احلالةً مثاالالشهيدوقد ذكر السيد 
ً الكالم مثال عىل استحالة م وقام الربهان يف عل،شخصني يف زمن واحد للنبوة

حدمها، أًسوف يعلم إمجاال بكذب فة واحدة، ّني يف زمن واحد وألمّاجتامع نبي
  وصدق هذا وكـذب ذاك،ً وكذهبام معا،ً صدقهام معا:ربعةأًألن املحتمالت عقال 

 ّوبالعكس، وبقيام الربهان عىل عدم اجتامع نبوتني تبطل الصورة األوىل ويـرتدد
ّ فال يمكن أن يكون نبيا فهـو كـاذب عـىل كـل ،األمر بني الصور الثالث التي بينها ً

 .)١(<ّ علم تفصييل بكذبه وشك بدوي يف كذب اآلخر العلم اإلمجايل إىلّحال انحل
ًوهبذا يتضح أن العلم اإلمجايل ينحل انحـالال حقيقيـا يف الـصورة األوىل  ً ّ ّ

 . )٢(ً أيضا يف احلالة الثانيةّمن احلالة األوىل، وينحل
 ً إمجاال  مع املعلومًزماناً تفصيال يشرتط يف االنحالل احتاد املعلوم

ّن مـا تقـدم يف احلـالتني الـسابقتني، مـن انحـالل العلـم ينبغي التنبيه إىل أ
ّاإلمجايل انحالال حقيقيا، أنه يف كل حالة يثبت فيها االنحالل احلقيقي ً  يشرتط ،ً

فيه احتاد زمان املعلوم التفصييل مع املعلوم اإلمجايل، فمع احتاد زمان املعلومني 
 للمعلــوم ً لكــون املعلــوم بالتفــصيل مــصداقا؛حيــصل االنحــالل احلقيقــي

                                                 
 .٢٤٧، ص٥ج:  بحوث يف علم األصول)١(
 .ّهناك وجوه أخرى نتعرض هلا يف التعليق عىل النص )٢(
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 .باإلمجال، فيرسي العلم اإلمجايل من اجلامع إىل الفرد
ّ أما إذا اختلف زمان املعلوم بالتفصيل عن زمان املعلـوم باإلمجـال، فـال 

َمن قبيل ما لو علمنـا بنجاسـة أحـد اإلنـاءين يف وذلك ّينحل العلم اإلمجايل، 
ً، وعلمنا تفصيال ظهراًالساعة الثامنة صباحا س يف الساعة ّلذي تنج أن اإلناء اً

ًالثامنة صباحا هو اإلناء األبـيض، ففـي هـذه احلالـة نجـد أن زمـان املعلـوم 
وهـو (ًحد مع زمان املعلـوم تفـصيال ّ مت)ًوهو الساعة الثامنة صباحا(اإلمجايل 

ًالساعة الثامنة صباحا أيضا  .ّ، ففي هذه احلالة ينحل العلم اإلمجايل)ً
ّأما إذا مل يت م باإلمجال مـع زمـان املعلـوم بالتفـصيل، فـال حد زمان املعلوّ

ًحيصل االنحالل، كام لو كـان املعلـوم التفـصييل متـأخرا  عـن زمـان املعلـوم ّ
ًس أحد اإلناءين الساعة الثامنـة صـباحاّباإلمجال، من قبيل ما لو علمنا بتنج َ ،

ّثم علمنا تفصيال بعد الظهر بأن اإلناء املعني منهام تنجس يف الساعة العـارش ة ً
حيـصل االنحـالل للعلـم اإلمجـايل، ألن املعلـوم  ، ففي هذه احلالـة الًصباحا

 .ًالتفصييل ليس مصداقا للمعلوم اإلمجايل
ّما متإ إن زمان املعلومني :واحلاصل   :ّحد وإما خمتلفّ

 د زمان املعلوم اإلمجايل مع زمان املعلوم التفصييل، حيصل االنحاللّن احتإف
 . ألن املعلوم التفصييل مصداق للمعلوم اإلمجايلاحلقيقي للعلم اإلمجايل،

ّأما لو اختلف زمان املعلوم اإلمجايل مع زمان املعلوم التفصييل، فال ينحل  ّ
 فـال ،ًالعلم اإلمجايل؛ ألن املعلوم التفصييل لـيس مـصداقا للمعلـوم اإلمجـايل

 .يرسي العلم من اجلامع إىل الفرد
 مع زمان حصول العلم التفصييل يشرتط احتاد زمان العلم اإلمجايل  ال

يشرتط احتـاد زمـان العلـم  ّيف احلاالت التي ينحل فيها العلم اإلمجايل، ال
اإلمجايل مع زمان حصول العلم التفصييل، بل حيصل االنحالل إذا أحرز كون 

ًمعلومه مصداقا للمعلوم باإلمجال، حتى لو كان العلم التفصييل متأخرا  ً زماناًّ
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  بـأنً، ثم علم مساءَناءينًيل، كام لو علم صباحا بنجاسة أحد اإلعن العلم اإلمجا
 ، والسبب يف عدم مدخليةًس يف الصباح هو اإلناء األبيض مثالّاإلناء الذي تنج

ّلمني هو أن جمرد تأخِزمان الع  ر العلم التفصييل مع إحراز املصداقية للمعلومنيّ
 . رد، وهو معنى االنحالل من اجلامع إىل الفًيمنع من رساية العلم قهرا ال

 

املقــصود مــن العلــم . <انحــالل العلــم اإلمجــايل بالتفــصييل>: +  قولــه•
التفصييل هو العلم الوجداين، وبه حيصل االنحالل احلقيقي إذا كـان املعلـوم 

 .ًالتفصييل مصداقا للمعلوم اإلمجايل
ن قبيـل وقـوع سبب العلـم اإلمجـايل مـ. <لكل علم إمجايل سبب>:  قوله•

ّعلم املكلف بوقوع النجاسة  ّالنجاسة يف أحد الطعامني، أما العلم باحلكم فهو
يف الطعامني، ألنـه قـد حيـصل سـبب احلكـم وهـو وقـوع النجاسـة يف أحـد 

ذا حـصل لـه إّ، لكن املكلف ال يعلم هبا إال بعد ساعة أو سـاعتني، فـَناءيناإل
 .العلم بالنجاسة حصل له العلم باحلكم

ًيـصلح أن يكـون قيـدا خمصـصا ب عىل ذلـك أنـه الّويرتت>: لهقو •  للمعلـوم ًّ
ًألنه ليس إال علام متعلقا؛ <اإلمجايل ّ  خـصوصية فرديـة فيـه، ّخـذ أيأ باجلامع دون ً

ه اجلـامعي ّ اجلامع بحدّنإ، فًرد املعلوم تفصيالفًومن الواضح أنه منطبق متاما عىل ال
 .النحالل عىل أساس اهندام الركن الثاين اّمما يعلم انطباقه عىل الفرد، فيتم

 وذلـك ألن املعلـوم ، الهندام الـركن الثـاين؛ العلم اإلمجايلّانحل>:  قوله•
مـه املـصنّف النحـالل ّخيفى أن هذا الوجـه الـذي قد ال. <التفصييل مصداق

العلم اإلمجايل توجد فيـه مناقـشة ذكرهـا املـصنّف يف بحـث اخلـارج، كـام يف 
اشمي، ثم بادر املصنّف لذكر وجه آخر لالنحـالل يف هـذا تقريرات السيد اهل
وهذا البيان يمكن املناقشة فيه بأن املعلوم اإلمجـايل هنـا >: الفرض، حيث قال
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 ولكـن ، خارجي جيعله حمتمـل اإلبـاء عـن االنطبـاقّوإن مل يكن له قيد وحد
ق  ذهني وهو أن معلومنا اإلمجايل هنا مطلق من ناحية صـدّيكون له قيد وحد

 نه مرشوط بتقدير صـدقإ ف،املعلوم التفصييل أو كذبه بخالف املعلوم التفصييل
حـسايس إة ّ فالعلم بمساورة الكافر لإلناء نتيجة رؤيته مـرشوط بـصح،سببه

ّن فعلية اجلزاء بتحقق رشطـه ال تنـايف التعليـق إته، فّورؤيتي لذلك رغم فعلي ّ
بالنجاسة ً ليس علام ،خلصوصساور اإلناء األمحر با والرشطية، فعلمي بأنه قد

 ّ بـل عـىل تقـدير صـحة إحـسايس بمـساورته، وهـذا بخـالف،ّعىل كل تقدير
 ؛نه مطلق ثابت حتى عىل تقدير كذب اإلحساس باملساورةإمعلومي اإلمجايل ف

ل قضية رشطية وأقول بأن أحد اإلنـاءين نجـس حتـى ّستطيع أن أشكأألنني 
ّ إذن فهناك حد  إطالقي للمعلوم .ًأطساورته لإلناء األمحر خمإذا كان علمي ب

ً ال خارجيـا ،ً وهذا احلد وإن كـان ذهنيـا وبلحـاظ املعلـوم بالـذات،اإلمجايل
وبلحاظ املعلوم بالعرض، لكنه جيعل للمعلوم باإلمجال خصوصية هبا يكـون 

 .ًحمتمل اإلباء عن االنطباق عىل الطرف املعلوم تفصيال
فصييل يف هذه املوارد إنام يكـون باعتبـار  اإلمجايل بالتانحالل العلم: الثاين

 ،زوال سبب العلم اإلمجايل، ألنه كان عبارة عن استواء نـسبة األطـراف إليـه
 .ً فكـان العلـم إمجاليـا،ّ مـرجحًفتعيينه يف أحدها دون الباقي كان ترجيحا بال

ّ إذ يكون الطرف املعلوم تفصيال فيه مرج؛وهذا ينتفي ال حمالة ح باخلصوص، ً
ّ برهان الرتجيح بال مرجح مـع وجـود العلـم التفـصييل يف بعـض ّتلفقد اخ

ّاألطراف وأصبح املعلوم اإلمجايل تفصيليا ومتعي  .)١(<ًنا فيهً
 بيان األقوال يف احلالة الثانية

مل يكـن  و إىل تعيني املعلوم اإلمجـايلً ما إذا مل يكن العلم بالفرد ناظراهيو
                                                 

 ٢٤٨، ص٥ج: هيد الصدر، تقريرات السيد اهلاشمي بحوث يف علم األصول، الش)١(
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ة مأخوذة فيه غـري حمـرزة االنطبـاق خصوصي وللمعلوم اإلمجايل عالمة فارقة
عىل الفرد، كام إذا علم بموت زيد أو عمرو بال خصوصية ثم علم بموت زيد 
باخلصوص، أو علم بنجاسة أحد اإلنـاءين ثـم علـم بنجاسـة اإلنـاء األمحـر 

 سـواء كـان - فيام إذا كان سبب العلم اإلمجـايل ً يعقل عادةإنام، وهذا ًتفصيال
مثاله مـا  و واحد،ّ نسبته إىل الطرفني عىل حد- ً استقرائياًيال أو دلً عقلياًبرهانا

نه ال يـساور أإذا علمنا بنجاسة أحد اإلناءين اللذين يملكهام الكافر الستبعاد 
نجاسته فهـل  و ثم علم بمساورته ألحدمها باخلصوصً طويالً منهام زمناًشيئا
 ؟ ّ هذا العلم اإلمجايل بالعلم التفصييل حقيقة أم الّينحل

 النزاع يف املقام إنـام هـو يف العلـم ّ حملّ من بيان أنّوقبل بيان األقوال البد
ًبنجاسة أحدمها إمجاال مع احتامل نجاسة اآلخر أيضا، أو العلم بموت أحدمها  ً

ًإمجاال مع احتامل موت اآلخر أيضا، وأما مع عدم احتامل نجاسة اآلخر، كام إذا ً 
 احتامل نجاسة اآلخر، أو العلم بموت أحدمهاعلم بنجاسة أحد اإلنائني مع عدم 

ّمع عدم احتامل موت اآلخر، فإذا علم تفصيال بنجاسة أحدمها املعني يف اخلـارج ً 
التفصييل عـىل  بالعلم ً العلم اإلمجايل حقيقةّنحلا فيه، ّأو بموت أحدمها املعني

 ال  منـهًواحد جزما وكذلك املوت، فإن املعلوممن أساس أن النجس ال يكون أكثر 
ّحمـل  ّيكون بأكثر من واحد، فإذن هذا الفرض خارج عن حمل الكـالم، وأمـا يف

ّالكالم فإن علم تفصيال بنجاسة أحدمها املعني يف اخلارج أو بموت أحـدمها املعـني  ّ ً
ّفيه مع احتامل موت اآلخر أيضا، أو مع احتامل نجاسة اآلخر، فهـل ينحـل العلـم ً 

ّقة؟ فيه قوالن؛ ذهب مجاعة منهم املحقق النـائينياإلمجايل بالعلم التفصييل حقي ٌ)١( 
إىل عـدم االنحـالل،  )٢(العراقـيّاملحقـق إىل االنحالل ويف مقابل ذلك ذهب 

 :وإليك األقوال يف املسألة
                                                 

 .٢٤٧ ص ٢ ج  أجود التقريرات)١(
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 انحالل العلم اإلمجايل: القول األول
 :بوجوهه استدل علي و

مـن أن العلـم  )٢(والسيد اخلوئي )١(ق النائينيّ ما ذكره املحق:الوجه األول
قـه اجلـامع، والثـاين كـون احـتامل ّاألول كـون متعل: م بـركننيّ متقواإلمجايل

ق العلـم التفـصييل بأحـد طرفيـه، ّاالنطباق بعدد أطرافه، وعىل هذا فإذا تعلـ
 ومع اهندام هـذا الـركن ،ل احتامل االنطباق بالعلم بهّاهندم الركن الثاين وتبد
 .له بالعلم التفصييلّى انحالله وتبد وهذا معن،ينهدم العلم اإلمجايل

 ، مـن متحيـصه وتعميقـهّالبـد>ّورأى أنـه هـذا الوجـه  وناقش السيد الشهيد
 أن الركنني املذكورين يرجعان بحسب احلقيقة إىل نكتـة واحـدة هـي أن: وحاصله

 ّه اجلـامعي أي بـرشط ال عـن الـرسيان إىل احلـدّالعلم اإلمجايل علم باجلامع بحـد
ّ يفرتق عن العلم باجلامع ضمن الفرد املحفوظ يف العلم التفـصييل  وهبذا،الشخيص

ّه اجلامعي هو الذي يـستلزم ّ عىل اجلامع بحدً لكن ال بحده، وكون العلم واقفاًأيضا
ق العلم تفصيال بأحـد األطـراف فقـد زاد ّ وإذا تعل،ما ذكر من احتامالت االنطباق

ف االنكـشاف ّ توقـإنـاملفرد، ألنه املنكشف فال حمالة يزيد االنكشاف ويرسي إىل ا
 فـال ، يكتمـل العلـم ال حمالـةص فباكتامل هذا النق، يف املنكشفٍصعىل اجلامع لنق

 . ه اجلامعي وهو معنى االنحاللّيبقي االنكشاف عىل اجلامع بحد
ق العلـم ّ متعلـأن نثبت أنف عىل ّو لكن هذا الربهان عىل االنحالل يتوق

 عـن ًحد مع الفـرد أي يكـون عاريـاّام هو معلوم مته بّاإلمجايل أي اجلامع بحد
 إال وً،باء عن االنطباق عىل الطرف املعلوم تفـصيالأخذ خصوصية فيه حمتملة اإل

  بل بقي عىل معروضه وذلك اجلامع املأخوذ فيه خـصوصية، العلم اإلمجايلّمل ينحل
نفي أخذ  من استئناف برهان عىل ّ من الطرفني، فالبدّحمتملة االنطباق عىل كل
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 . )١(<هذا ما مل يتكفله هذا الوجه و العلم اإلمجايل،ّتعلقخصوصية كذلك يف م
إن املقام داخل يف كربى دوران األمر بني األقل واألكثـر : )٢( الوجه الثاين

ًاالستقالليني، فإنه إذا علم تفصيال يف املثال بنجاسة اإلنـاء الـرشقي، فاألقـل 
 وهذا معنى انحـالل العلـم ،شك البدويًمعلوم تفصيال واألكثر مشكوك بال
 .اإلمجايل وانقالبه إىل العلم التفصييل

 واألكثر ال يوجـد ّموارد األقل> عىل هذا الوجه بأن وأورد الشهيد الصدر
 بخالف املقام الذي كان يوجد فيه ، علم واحد ال علامنإالل األمر ّفيها من أو

 : واألكثـرّنه يف باب األقـلأ نجد ل األمر، وهلذاّ األركان من أوّعلم إمجايل تام
 بيـنام يف املقـام ال يـزول ،ً يف وجوب صوم يوم واحد زال العلم أيـضاّلو شك
 واألكثـر ّالنحالل يف بـاب األقـلا يف نجاسة اإلناء األمحر، فّ ولو شك،العلم

 .)٣(<سالبة بانتفاء املوضوع
لة مانعـة ل قضية رشطيـة منفـصّن العلم اإلمجايل يشكإ: )٤( الوجه الثالث
ًمة للعلم اإلمجايل، ألنه املعلوم باإلمجال إن كـان منطبقـا عـىل ّاخللو وهي مقو

 وإن كـان العكـس فبـالعكس، ،ًهذا الطرف مل يكن منطبقا عىل الطرف اآلخر
 فاإلناء الغريب طـاهر ًنجسا وعىل هذا ففي املثال املذكور إن كان اإلناء الرشقي

ود مـن ذلـك انحـصار الـنجس يف  وليس املقـص،وإن كان العكس فبالعكس
ًواحد، بل املقصود هو أن املعلوم باإلمجال إن كان منطبقا عىل اإلناء الـرشقي، 
ًمل يكن منطبقا عىل اإلناء الغريب وإن احتمل أن يكون نجـسا بنجاسـة أخـرى ً 

                                                 
 .٢٤١، ص٥ج: بحوث يف علم األصول )١(
 .٢٤٠ ص ٥بحوث يف علم األصول ج ؛ ٢٤٩ ص ٣هناية األفكار ج )٢(
 .٢٤١ ، ص٥ج: حوث يف علم األصولب )٣(
  : أجـود التقريـرات؛٢٤٢ ص ٥ج:   بحوث يف علم األصول؛ ٣٠٦ ص ٢مصباح األصول ج )٤(

 .٢٣٧ ص ٢ج



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٢٣٤

هذه القضية املنفصلة التي هي من لوازم العلم اإلمجايل كام رصح  ووبالعكس،
اإلنـاء بنجاسـة ّ ال تصدق بعد العلم التفـصييل -اقي نفسه ق العرّبذلك املحق

 .  إذ سوف يكون نجسا سواء كان اإلناء اآلخر نجسا أم ال؛ًاألمحر تفصيال
ن أ> لـيس  عـىل هـذه الوجـه بـأن مقـصود العراقـيوأورد السيد الشهيد

اجلامع لو وجد يف هذا الطرف فهو معدوم يف الطرف اآلخر، كيف وقد يكون 
 املعلوم بالعلم اإلمجايل واملنكـشف أن املقصود إنام و،ً واقعاً نجساكال الطرفني
 فنـشري ، يكون أكثر من واحد بنحو مفاد النكرة ال اسم اجلـنسأنبه يستحيل 

نه إذا كان يف هذا الطرف فلـيس إإىل ذلك الواحد املعلوم بام هو معلوم ونقول 
 انطباقـه موقـوف أن إال وهذا صـحيح يف املقـام ،بالعكس ويف الطرف اآلخر

 املعلـوم اإلمجـايل إذا كـان فيـه أنعىل حتقيق تلك النكتة التي أرشنا إليها مـن 
 أمكـن إجيـاد ًباء عن االنطباق عىل الفرد املعلوم تفصيالخصوصية حمتملة اإل
ً  مل يمكن ذلك وكان ذلـك اجلـامع املعلـوم إمجـاالإال و،القضية املنفصلة هذه

 العلـم اإلمجـايل بالربهـان ّ فينحـل،ًعلوم تفصيالمعلوم االنطباق عىل الفرد امل
ص يف حتقيق هذه النقطة اجلوهرية وهي ّخلنكتته يت وم، فمالك االنحاللّاملتقد

باء عن االنطباق يف الفرد نه هل توجد للمعلوم اإلمجايل خصوصية حمتملة اإلأ
 .)١(<فرده املعلوم به مقطوع االنطباق عىل الّ فيكون املعلوم اإلمجايل بحد،أم ال

 عدم االنحالل: القول الثاين
 بالعلم التفـصييل يف ق العراقي إىل عدم انحالل العلم اإلمجايلّذهب املحق

 : عىل ذلك بوجوهّاملسألة وقد استدل
قد ادعى أن عدم االنحالل أمر وجداين لوجود علمـني، : )٢(الوجه األول
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 .فال حاجة إىل إقامة برهان
الوجـدان يف مـورد ألن  هو التفـصيل،  الصحيحذكر الشهيد الصدر أنو

الوجـدان يف مـورد يقتـيض  ويقتيض الربهان االنحالل شاهد عىل االنحالل،
 .االنحاللالربهان عدم االنحالل شاهد عىل عدم 

بني مـا إذا كـان سـبب حـصول العلـم املراد من التفصيل هو : بيان ذلك
مـا إذا مل يكـن  ول، االنحـالّ سـواء فيـتمّاإلمجايل نسبته إىل األطراف عىل حد

 : سبب حصول العلم اإلمجايلألن ؛ االنحاللّكذلك فال يتم
أي له نسبة مع طرف ، واحد ّتارة يكون نسبته إىل األطراف ليس عىل حد>

 كام إذا علم بوقوع ،غري معلوم ولكنه جممل لدى اإلنسانوواقعي باخلصوص 
 ،القطرة مـن الـدم فهو يعلم بنجاسة أحدمها بتلك ،قطرة دم يف أحد اإلناءين

 قطـرة أخـرى أهنالكنه حيتمل  و بقطرة يف أحدمها باخلصوصً علم تفصيالّثم
وهنـا ال ينبغـي اإلشـكال يف عـدم االنحـالل ألن املعلـوم . غري تلك القطرة
تلـك  وبـاء عـن االنطبـاقخـصوصية حمتمـل اإل وّ بحدًداّاإلمجايل يكون مقي

  .ّاخلصوصية هي السبب اخلاص للمعلوم اإلمجايل
 سبب العلـم اإلمجـايل نـسبته إىل األطـراف عـىل حـد أنوأخرى يفرض 

 .ً أو استقرائياً سواء كان برهانيا،واحد
 ما إذا افرتضنا دعوى شخصني يف زمن واحـد للنبـوة وقـام :لّمثال األو

ة ّ يف زمـن واحـد وألمـنيّ عىل استحالة اجتامع نبيًالربهان يف علم الكالم مثال
 .إمجاال بكذب أحدمهانه سوف يعلم إ ف،واحدة
 ّم ذكره من مساورة الكافر ألحـد إنائيـه عـىل األقـلّ ما تقد:مثال الثاينو

ً االحتامالت طيلة فـرتة طويلـة مـثال ثـم العلـم تفـصيال بحساب  بمـساورته ً
 .)١(<ألحدمها باخلصوص
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 بالعلم التفصييل منوط بـإحراز إن انحالل العلم اإلمجايل : )١(الوجه الثاين
علوم باإلمجال عىل املعلوم بالتفصيل، ومـن الواضـح أنـه ال يمكـن انطباق امل

ًصا بخـصوصية ّن يكون املعلوم باإلمجال متخصـأإحراز االنطباق مع احتامل 
 .زة يف الواقع ومانعة عن االنطباقّممي

ّإن العلم اإلمجايل وإن مل يتعلق باملعلوم باإلمجال املتخصص : وإن شئت قلت ّ
ص هبا يف الواقع موجود، ّارج إال أن احتامل أنه متخصزة يف اخلّبخصوصية ممي

صة يف ّ يف مثل املثال السابق احتامل أن النجاسة املعلومة باإلمجال متخصـ:ًمثال
  وكذلك احـتامل أن النجاسـة،ًة ككوهنا بوال موجودّالواقع بخصوصية خاص

علـوم املعلومة بالتفصيل دم يف الواقع، ومع هذا االحـتامل ال حيـرز انطبـاق امل
   .انحالل  وبدون إحرازه فال،باإلمجال عىل املعلوم بالتفصيل

 احتامل انطباق اجلـامع ال يكفـي بـل ّجمردن أ> : فيهوناقش السيد الشهيد
ه بام هو حمتمل االنطبـاق، وهـذا ّمعلوم وحد  ه بام هوّ من إثبات احتاد حدّالبد
بـاء عـن ة حمتملـة اإل عن خصوصيً يكون إذا مل يكن املعلوم باإلمجال عارياإنام

نه أيضا علـم إّ النتقض بالعلم التفصييل فوإال االنطباق عىل املعلوم بالتفصيل
احتمل وجود جامع اإلنسان  و يف املسجدٍ فلو علم بوجود زيد.ًباجلامع ضمنا

اجلـامع معلـوم  و كان اجلامع حمتمل االنطبـاق عـىل عمـروًضمن عمرو أيضا
 .ل علم إمجايلّ يتشكنه الأ مع وضوح ،الوجود يف املسجد
ن ما حيتمـل االنطبـاق عـىل عمـرو إ ف، اختالف احلدود:والنكتة يف ذلك

مـا هـو  و، للعلـمً اجلـامعي لـيس معروضـاّهبذا احلد وه اجلامعيّاجلامع بحد
 لـيس حمتمـل االنطبـاق ّمعروض للعلم اجلامع ضمن اخلصوصية وهبذا احلد

ق اجلـامع ال يكفـي إلثبـات  احتامل انطبـاّجمردن أضح ّوهكذا يت. عىل عمرو
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 اجلـامع بـام هـو ّ من الربهنة عىل احتامل انطبـاق حـدّ بل البد،عدم االنحالل
 وخصوصية حمتملة ًاّ للمعلوم اإلمجايل حدأنف عىل إثبات ّهذا يتوقو معلوم،

باء عن االنطباق عىل الفرد املعلـوم االنطباق عىل الطرف اآلخر أي حمتملة اإل
 .)١(< هي فذلكة املوقف كام أرشنا، فهذه النقطةًتفصيال

 :ن هنا صورتني للعلم اإلمجايل مهاإ: )٢( الوجه الثالث
ًصا بخـصوصية واقعيـة ّ أن يكون املعلوم باإلمجال متخص:الصورة األوىل

 كام إذا علمنا بوقوع قطـرة ، والعلم التفصييل ناظر إىل تعيينها يف اخلارج،زةّممي
ن أً ثم علمنـا تفـصيال ،ء الرشقي واإلناء الغريبد بني اإلناّناء زيد مردإيف  بول

ّ ومثله ما إذا علمنا إمجاال بموت ابن زيد مرد،إناء زيد هو اإلناء الرشقي د بـني ً
ً ثم علمنا تفصيال أن ابن زيد هو عمرو وهكذا، ويف مثل ذلك ال ،عمرو وبكر

 .التفصييلله إىل العلم ّ وزواله عن اجلامع وتبدشبهة يف انحالل العلم اإلمجايل
ًصا بخـصوصية ّأن ال يكـون املعلـوم باإلمجـال متخصـ :الصورة الثانيـة

ًنائني ثم علمنا تفـصيال بنجاسة أ حد اإلً  كام إذا علمنا إمجاال،ة يف الواقعّخاص
ًبنجاسة اإلناء الرشقي بدون أن يكون ناظرا إىل تعيني املعلـوم باإلمجـال فيـه، 

 عىل نفـي النجاسـة عـن اإلنـاء ّلرشقي نجس وال يدل عىل أن اإلناء اّألنه دل
 .نة يف الواقعّصه بخصوصية متعيّ لعدم ختص؛الغريب

 فإن املعلوم باإلمجـال يف ،ومن هنا تفرتق هذه الصورة عن الصورة األوىل
 فإذا علـم ،ًز يف الواقع كإناء زيد مثال أو ابن زيدّنه متميإالصورة األوىل حيث 

 هو اإلناء الرشقي وابن زيد هو عمرو ال بكر، فإنه ال حمالـةًتفصيال بأن إناء زيد 
 هو ابن زيـد، ًان اإلناء الرشقي هو إناء زيد وأن عمر أ باملطابقة عىلٍ حينئذّيدل

 ًوبااللتزام عىل أن اإلناء الغريب ليس بإناء زيد وأن بكرا ليس ابن زيد، وأمـا يف هـذه
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ًعلم تفصيال بنجاسة اإلناء الرشقي الصورة فال مفهوم للعلم التفصييل، ألنه إذا 
ّكان داال عىل نجاسته فحسب وال يدل عىل نفي النجاسة عن اإلناء الغريب ً. 

زة يف الواقـع ال ّنه ليس للمعلوم باإلمجـال عالمـة مميـإ حيث :واخلالصة
يكون للعلم التفصييل مفهوم، وإنام يكون له منطوق فقـط وهـو داللتـه عـىل 

ن الداللة عىل نفـي انطبـاق املعلـوم باإلمجـال عـىل نجاسة اإلناء الرشقي بدو
ق العراقـي عـىل أن ّ وبعد هذا الفرق بني الـصورتني بنـى املحقـ.اإلناء الغريب

 يف الصورة األوىل حقيقي دون الصورة الثانية، بدعوى انحالل العلم اإلمجايل
ال  عىل نفي احتامل انطباق املعلـوم باإلمجـّنه ال يدلإأن العلم التفصييل حيث 

، ألن احـتامل انطبـاق املعلـوم  العلـم اإلمجـايلّ فال ينحـل،عن الطرف اآلخر
 بالعلم التفـصييل ّ فمعناه أنه مل ينحل،ًباإلمجال عىل الطرف اآلخر إذا كان باقيا

 .وإال فال يعقل بقاء هذا االحتامل
 ، هذا الفرق الوجداين بني احلالتني صحيحإن>: وناقش فيه السيد الشهيد

 بل ،لك ليس عىل أساس االنحالل يف األول وعدم االنحالل يف الثاين ذأن إال
العلـم و ، واقعيّنه يف األول يكون املعلوم باإلمجال له تعنيأتفسري هذا الفرق 

ّالتفصييل باعتباره يعني  ًمفهوم إثباتـاو  يكون له منطوق، ذلك املعلوم باإلمجالّ
 فهـو ، ليس هو ابن زيدًا خالدنأ ابن زيد هو بكر وعىل أن عىل ّ أي يدل،ًونفيا

ما يف املقام أعلم باالنطباق يف هذا الطرف وعدم االنطباق يف الطرف اآلخر، و
ّ العلم التفصييل مل يكن يف مقام تعيني املعلـوم اإلمجـايل لعـدم تعـنينإفحيث  ّ 

 ّجمـرد بل ،صة له فليس له مفهوم بلحاظ املعلوم باإلمجالّواقعي وعالمة خمص
له بـالعلم ّ بتبدًول احتامل االنطباق عىل الطرف املعلوم تفصيال أي يز،منطوق

م مـع بقـاء احـتامل اجلـامع يف ّباالنطباق والرسيان إىل الفـرد بالربهـان املتقـد
 للعلـم ًه اجلامعي الذي خرج عن كونـه معروضـاّه بحد ولكنّ،الطرف اآلخر

 ّود بحـدالعلـم باجلـامع املحـد واإلمجايل بعد االنحالل الزديـاد االنكـشاف
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 خيربك املعصوم بوجود اجلامع بني اإلنـسان الطويـل أنالفرد، وهذا من قبيل 
 خيـربك إضـافة إىل وجـود جـامع اإلنـسان بوجـود ّ ثـم،والقصري يف املـسجد
 إىل العلم بوجـود ، العلم باجلامعّجمرد فيزداد علمك من ،اإلنسان الطويل فيه
  .)١(<ً أيضاًمالن كان وجود الفرد القصري حمتإاإلنسان الطويل و
 

 : الكالم يف هذه احلالة يقع يف االنحالل احلقيقي، ويف املقام حالتان •
ًأن يكون سبب احلكم خمتصا :احلالة األوىل .  بأحـد الطـرفني دون اآلخـرّ

 :ويف هذه احلالة ثالث صور
،  مع املعلـوم بالتفـصيلًاحدّأن يكون املعلوم باإلمجال مت :الصورة األوىل

ًويف هذه الصورة ال إشكال يف انحالل العلم اإلمجايل بالعلم التفصييل انحالال 
، الهندام الركن الثـاين مـن أركـان ِ لرسيان العلم من اجلامع إىل الفرد؛ًحقيقيا

 .ّ لتعلق العلم التفصييل بنفس سبب العلم اإلمجايل؛ّمنجزية العلم اإلمجايل
ّمجــال غــري متحــد مــع املعلــوم أن يكــون املعلــوم باإل :الــصورة الثانيــة

بالتفصيل، ويف هذه الصورة ال إشكال يف عدم انحالل العلم اإلمجايل بـالعلم 
 .التفصييل، وذلك ألن املعلوم بالعلم التفصييل ليس عني املعلوم باإلمجال

ّالشك يف احتاد املعلوم باإلمجال مع املعلوم بالتفصيل، ويف  :الصورة الثالثة
ّل العلـم اإلمجـايل، ألن رشط انحـالل العلـم اإلمجـايل هذه الـصورة ال ينحـ

 .ًبالتفصييل هو إحراز كون املعلوم بالتفصيل مصداقا للمعلوم باإلمجال
سبب احلكم نـسبة واحـدة إىل مجيـع ل وهي التي يكون فيها :احلالة الثانية

ّغري خمتص يف الواقع بطرف بعينه، ففي هـذه احلالـة ينحـل  أي أنه ،األطراف ّ
، ً، ألن املعلوم باإلمجال مـصداق للمعلـوم اإلمجـايل جزمـاًاإلمجايل حتامالعلم 

                                                 
 .٢٤٤، ص٥ج: بحوث يف علم األصول )١
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ّألن املعلوم اإلمجايل مل يتخصص بقيد زائد غري قابـل لالنطبـاق عـىل املعلـوم 
  .التفصييل

ً يشرتط يف االنحالل احتاد املعلوم تفصيال زمانا• ، لكون ً مع املعلوم إمجاالً
باإلمجـال، فيـرسي العلـم اإلمجـايل مـن ًاملعلوم بالتفصيل مـصداقا للمعلـوم 

ّاجلامع إىل الفرد، أما إذا مل يت حـد زمـان املعلـوم باإلمجـال مـع زمـان املعلـوم ّ
ًبالتفصيل، فال حيصل االنحالل، ألن املعلوم التفصييل ليس مصداقا للمعلوم 

 .اإلمجايل
 ال يشرتط يف االنحـالل احتـاد زمـان العلـم اإلمجـايل مـع زمـان العلـم •
ّييل، والسبب يف عدم مدخلية زمان العلمني هـو أن جمـرد تـأخالتفص ر العلـم ّ

 مـن ًالتفصييل مع إحراز املصداقية للمعلومني، ال يمنع من رساية العلم قهـرا
 .اجلامع إىل الفرد، وهو معنى االنحالل
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 الفرق بني االنحالل احلكمي واحلقيقي •
 عـىل تنجيـز ةي إذا قامـت األمـارّتعبدال انحالل حقيقي وال  •

 أحد األطراف
 حد األطرافأل ةزّج املناالنحالل احلكمي إذا قامت األمارات •
 ط االنحالل احلكمي للعلم اإلمجايلورش •

ü ّر املنجـز ال عـدم ّاهندام الركن الثالث مرهون بعدم تـأخ
 ى األمارة ّمؤدر ّختأ
ü نقطة اخلالف بني االنحالل احلكمي و احلقيقي 
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 لم اإلمجايل بواسطةّتقدم الكالم يف احلالة الثالثة وهي حالة االنحالل احلقيقي للع
ّالعلم التفصييل، وتبني أنه يرجع إىل اهندام الركن الثاين مـن أركـان منجزيـة العلـم  َّ

ّحيث إن العلم  وهو وقوف العلم عىل اجلامع وعدم رسايته إىل الفرد، ،اإلمجايل
ويف . َّالذي يـسمى بـاالنحالل احلقيقـيبالفرد، باجلامع رسى إىل العلم التفصييل 

  نبحث يف االنحالل احلكمي للعلم اإلمجايل، واملقصود-هو احلالة الرابعة و-املقام 
 .ّبه قيام األمارات واألصول الرشعية املنجزة للتكليف يف بعض أطرافه

 يف مطاوي البحـث أن ّتقدمأنه  إىل قبل الدخول يف البحث ينبغي التنبيهو
ً انحـالال والًقيقيـا ً انحـالال حباألمارات الرشعية، الّ ينحل العلم اإلمجايل ال

قامـت األمـارات توجد دعـوى ثالثـة وهـي إذا ّ أما يف احلالة الرابعة ف.ًدياّتعب
هبذه األمـارات ّ ينحل العلم اإلمجايلّ فإن ة للتكليف يف بعض األطراف،ّنجزامل
ً انحالال حقيقيا ، وليسًحكمياً انحالال ةّنجزامل  .ًدياّوال تعبً

حة إمجالية حول الفـرق بـني االنحـالل وألجل بيان ذلك ينبغي إعطاء مل
 .احلكمي واالنحالل احلقيقي

 

وجب انرصاف التكليف يأن األمارة أو األصل  االنحالل احلكمي هو .١
خصوص الطرف الذي قامت عليه األمارة، وجتري  إىل  بالعلم اإلمجايلّنجزامل

 أحـد بنجاسـةً إمجـاال رض، من قبيل أن يعلمالرباءة يف الطرف اآلخر بال معا
 يف بقاء نجاسـته، ففـي ّيشك  و، يف السابقًاإلناءين، غري أن أحدها كان نجسا

هذه احلالـة يكـون اإلنـاء املـسبوق بالنجاسـة جمـرى يف نفـسه الستـصحاب 
 يف ّؤمنـةالطهـارة، فتجـري األصـول امل أو أصالة  ال ألصالة الرباءة،النجاسة
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 .ّتبطل بذلك منجزية العلم اإلمجايلدون معارض، واإلناء اآلخر ب
يوجد انحالل حكمي؛ ألن العلم اإلمجايل اليزول حقيقة ففي هذه احلالة 

 .من النفس بقيام األمارة عىل تنجيز التكليف يف أحد األطراف
االنحالل احلقيقي فهو االنحالل الذي يقع بواسطة العلـم التفـصييل ّأما 

ًكلف إمجـاال علم امل إذا ، من قبيل ماَّ يف طرف معنيالوجداين بوجود التكليف ّ
ّ تفصيال بأن أحدمها املائعني، ثم علم أحد بنجاسة نجس، ففي مثل ال  هوَّاملعنيً

الفرد، وهو معنى ما يقـال  إىل  عىل اجلامع، بل يرسيًذلك ال يبقى العلم واقفا
البـدوي ّالشك األطراف و أحد من انحالل العلم اإلمجايل بالعلم التفصييل يف

 .الرباءة أصالة يف الطرف اآلخر، فتجري فيه
ن العلم اإلمجايل يف االنحـالل احلكمـي موجـود حقيقـة، ولكنـه ال إ .٢

 باالستـصحاب ّمنجـزاإلناء املسبوق بالنجاسـة حكمـه ّ ألن ،ًحكم له عمليا
م  فيه، فكأن العلّؤمن جلريان األصل امل؛ية حلكمهّمنجز، واإلناء اآلخر ال ًمثال

 كـان إذا من أن العلـم اإلمجـايل ل ما يقالّاإلمجايل غري موجود، وهذا هو حمص
طرفيه جمرى ألصل مثبت للتكليف، وكان الطرف اآلخر جمـرى ألصـل أحد 
 . انحل العلم اإلمجايل،ّمؤمن

 العلـم اإلمجـايل يـزول حقيقـة، ألن العلـم ّنإيف االنحالل احلقيقي فّأما 
ً شكا ًيبقى الطرف اآلخر مشكوكاالفرد، و إىل يرسي من اجلامع  .ًبدوياّ

اخـتالل  إىل  إن سقوط العلـم اإلمجـايل يف االنحـالل احلقيقـي يرجـع.٣
ن إالفرد، يف حني  إىل الركن الثاين وهو وقوف العلم عىل اجلامع وعدم رسايته

 احلكمـي يرجـع إىل اخـتالل ية عن العلم اإلمجايل يف االنحـاللّنجزسقوط امل
ّ أركان منجزية العلم اإلمجايل وهو أن يكون كل من الطرفني الركن الثالث من ّ

 - يف نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلـم اإلمجـايل -ً مشموال
 .لدليل أصالة الرباءة
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  التذكري بمعنى االنحـاللّبعد بيان معنى االنحالل احلقيقي واحلكمي، نود
ّالتعبدي الذي تقدم ب  .السابقةه يف مطاوي البحوث يانّ

ًوعلمنا إمجاال بنجاسة أحد اإلناءين، وبعـد ل ما :ّ االنحالل التعبديمثال
ن اإلناء األبيض هو املتنجس، فلو فرضنا إمكـان اسـتفادة أذلك أخربنا الثقة ب

ّالتعبد بانحالل العلـم اإلمجـايل، سـوف يتحقـق االنحـالل، ويـصبح العلـم  ّ
كال طرفيه، بل يكفي االجتناب اإلمجايل بحكم العدم، فال يلزم االجتناب عن 

 .ّوبعد هذه املقدمة نرشع يف البحث .عن الطرف الذي قامت عليه األمارة
ّّ 

ّإذا جرت يف حق املكلف أمارات وأصـول رشعيـة منجـزة للتكليـف يف  ّ ّ
ًوهو ما لـو علمنـا إمجـاال  -ملثال السابق بعض أطراف العلم اإلمجايل، كام يف ا

 -ّشك  يف بقاء نجاستهُ يف السابق ويً أحدها نجساوكانبنجاسة أحد اإلناءين، 
ففي هذه احلالة يكون اإلناء املسبوق بالنجاسة جمـرى يف نفـسه الستـصحاب 

ّانحالال حقيقيا وال تعبـّ ينحل النجاسة، لكن العلم اإلمجايل ال ً ّ، كـام تقـدم ًدياً
ّيانه يف البحوث السابقة، أما عدم االنحـالل احلقيقـي فـألن العلـم اإلمجـايل ب

 حتى وإن قامت األمارة أو األصل الرشعي عىل تنجيز التكليف يف ًل باقيااماز
ّ، وأمـا عـدم االنحـالل التعبـدي فـألن االنحـالل مـن اآلثـار )١(أحد أطرافه ّ

 .لشارعله بيد اْ جعًاالتكوينية للعلم الوجداين، وليس أمر
 

ّ عدم إمكان جريـان االنحـالل احلقيقـي أو التعبـدي فـيام إذا ّبعدما تبني
ّقامت األمارات أو األصول الـرشعية املنجـزة للتكليـف يف أحـد األطـراف، 

 ّنتساءل عن إمكانية حتقق االنحالل احلكمي يف املقام؟
                                                 

 .ّيوجد إشكال هنا نشري إليه يف التعليق عىل النص )١(
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 وذلك الختالل الـركن الثالـث مـن أركـان ؛لك باإلجياباجلواب عىل ذ
أن : ّمنجزية العلم اإلمجايل بكلتا الصياغتني، أي صياغة امليزا النـائيني القائلـة

ًيكون كل من الطرفني مشموال فلو كـان أحـد ،  يف نفسه، لدليل أصالة الرباءةّ
يف الطرف ًاألطراف مثال غري مشمول لدليل الرباءة لسبب آخر، جلرت الرباءة 

ّاآلخر بال معارض، ومع جرياهنا تسقط منجزيـة العلـم اإلمجـايل، ويف املقـام 
ّحيث قام املنجز الرشعي عىل أحد أطراف العلم اإلمجايل، مما يمنع من إجـراء 
ّالرباءة يف الطرف الذي هو مورد للمنجز الرشعي، فـيمكن إجـراء الـرباءة يف 

 .الطرف اآلخر بال معارض
ّلم اإلمجايل حكام عـىل صـياغة املحقـق العراقـيّوكذلك ينحل الع ً + - 

ّالقائلة بأن العلم اإلمجايل لكي يكون منجزا يف مجيع األطـراف البـد أن ينجـز  ّّ ً
ّمجيع التقادير، فلو كان أحد طرفيه منجزا بمنجز آخر من أمارة أو  معلومه عىل ًّ

ًأصل فال يكون العلم اإلمجايل منجزا ّجـز بأمـارة أو ؛ ألن هذا الطرف الذي تنّ
ّأصل رشعي يكون منجزا يف نفسه، واملنجـز بمنجـز سـابق ال يتنجـز بمنجـز  ّ ّ ّ ًّ

ّ الستحالة اجتامع علتني مستقلتني عىل معلول واحـد؛آخر  ويف املقـام أحـد -ّ
ّأطراف العلـم اإلمجـايل تنجـز بمنجـز رشعـي مـن أمـارة أو أصـل كـام هـو  ّ

 .ة العلم اإلمجايلّاملفروض، مما يمنع من تنجزه مرة أخرى بواسط
ًأن العلم اإلمجايل ينحل حكام يف املقام فيام لـو تـوفرت عىل وينبغي التنبيه  ّ

 .ّة من الرشائط، كام يتضح من البحث اآليتّعد
 

ّ أن اليقل البعض املنجز باألمارة أو األصل الـرشعي عـن :ّالرشط األول
من التكاليف، كام لـو علمنـا بنجاسـة مخـسة مـن هـذه عدد املعلوم باإلمجال 

 .األواين اخلمسني، ثم جرى االستصحاب املثبت لنجاستها يف مخسة منها
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ًأن ال تكون األمـارة أو األصـل املنجـز نـاظرا إىل تكليـف  :الرشط الثاين ّ
مغاير ملا هو املعلوم باإلمجال، كـام إذا علـم بنجاسـة أحـد اإلنـاءين، ثـم قـام 

 .ً مثالًاألمارة عىل حرمة أحدمها بسبب كونه مغصوبااألصل أو 
ًأن يكون املنجز الرشعي من األصل أو األمارة ثابتـا قبـل  :الرشط الثالث ّ

ًحصول العلم اإلمجايل، فلو كان متأخرا  عن زمان حدوث العلم اإلمجايل يبقى ّ
ّمنجزا للطرف اآلخر، كام لو علم بنجاسة أحد اإلناءين يف أول النهار، َّ  ثم قام ً

ًاملنجز الرشعي تفصيال  ّ أحدمها يف آخر النهار، ففي هذه احلالـة ال ينحـل عىلّ
 .العلم اإلمجايل؛ ألن الركن الثالث حمفوظ يف هذه احلالة

 الخـتالل الـركن ؛ّط الثالثة ينحل العلم اإلمجايلورت هذه الرشّذا توفإف
ّ حيـث إن األصـل ّالثالث، إما بالصيغة األوىل املنسجمة مع مسلك االقتضاء،

يلزم مـن جريـان الـرباءة يف  ّاملؤمن جيري يف بقية األطراف بال معارض، إذ ال
 .األطراف األخرى خمالفة عملية قطعية

ّوإما بالصيغة الثانية املنسجمة مع مسلك العلية، حيث إن العلم اإلمجـايل  ّ ّ
ِّز معلومه عىل كل تقدير؛ لتعلق منجِّيستحيل أن ينج ّ ألطـراف ز رشعي بأحد اّ

، ومعه يفقد العلم اإلمجايل صالحيته لتنجيز معلومه عـىل ًكاالستصحاب مثال
ّكل تقدير، ألن الطرف الذي تنجـز بـاملنجز الـرشعي ال يتنجـز مـرة أخـرى  ّ ّ ّ

ّ السـتحالة اجـتامع علتـني ؛ّز ال يتنجز مـرة أخـرىِّبالعلم اإلمجايل، ألن املتنج
ــا ــذا م ــد، وه ــول واح ــىل معل ــستقلتني ع ــسمى ّم ــيّي ــاالنحالل احلكم    ب

 - بمعنى أن العلم اإلمجايل موجود حقيقة، لكن ال أثر له من حيث التنجيـز-
ّبخالف االنحالل احلقيقي والتعبدي كام تقدم ّ. 

 ط االنحالل احلكميواختالل رش
َّتبني مما تقدم أنه لكي يتم ّ االنحالل احلكمي البد من توفر رشوط ثالثـة، ّّ
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ّتحقق االنحالل، وفيام يـيل بيـان املوقـف يف حالـة  رشط منها، فال يّفلو اختل
 :طواختالل تلك الرش

ّوهو أن ال يقل البعض املنجز عن عدد املعلـوم  ( اختالل الرشط األول.١
ًويبقى منجزاّ ينحل  فالعلم اإلمجايل ال)باإلمجال ً لو علمنا إمجاال بنجاسـة كام؛ ّ

ة لثالثـة منهـا، فـال مخسة أواين من مخسني إناء، ثم جرى استصحاب النجاسـ
ًإشكال يف عدم االنحالل، فيبقى العلم اإلمجايل منجزا للعدد الزائد يف غري مـا  ّ
ّاستصحب نجاسته، وتكون األصول املؤمنة متعارضة ومتساقطة بلحاظ هذا 
ّالعدد الزائد، فتتنجز مجيع أطرافه، هذا عىل وفق الصياغة األوىل املنسجمة مع 

 .مسلك االقتضاء
ّون العلم اإلمجايل صاحلا لتنجيز معلومه عىل كل تقدير وكذلك يك  ً بنـاء،ً

ّعىل الصياغة املنسجمة مع مسلك العليـة، وذلـك ألن العـدد الزائـد يف غـري 
ّالثالثة التي قام عليها االستصحاب مل تتنجـز بمنجـز سـابق، وحينئـذ يكـون  ّ

 .باقه عليهّ كل واحد منها عىل تقدير انط؛ًالعلم اإلمجايل صاحلا لتنجيز ذلك
ًيكـون املنجـز الـرشعي نـاظرا إىل  وهـو أن ال ( اختالل الرشط الثـاين.٢ ّ

ّتكليف مغاير للمعلوم باإلمجال، فلو اختـل هـذا الـرشط فـال ينحـل العلـم  ّ
حـدمها، وقامـت أَاإلمجايل، كام إذا علم بحرمة أحد اإلنـاءين بـسبب نجاسـة 

َّالبينة عىل حرمة أحدمها املعني  عـدم انحـالل لـسبب يفاو)  بـسبب الغـصبّ
 -زتـه َّنة، ونجّقامت عليه األمارة أو البي العلم اإلمجايل يف هذه احلالة هو أن ما

ًوهو كون اإلناء األول مغصوبا ّهو غـري مـا تعلـق بـه العلـم اإلمجـايل  -ًمثال ّ
ّ، فحكم كل من املنجزين خيتلف لنجاسة أحدمها ؛زه، وهو حرمة الرشبّونج ّ

بقى العلم اإلمجايل يف وجوب االجتناب عـن الـنجس، يف سببه عن اآلخر، في
ّ لتعارض األصول املؤمنة يف الطرفني بلحاظ حرمة ؛سواء عىل الصياغة األوىل

ن العلم اإلمجايل يكون يف هـذه احلالـة إالرشب، وكذلك عىل الصياغة الثانية ف
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ّصاحلا لتنجيز معلومه عىل كل تقدير، وما تنجز بالبي ّ ّ يمنع  ته الّنة بسبب غصبيً
زتـه ّنج ، ألن مـا لنجاسـتهّتنجزه بواسطة العلم اإلمجايل بلحاظ حرمـة رشبـه

 .زه العلم اإلمجايلّنج األمارة هو غري ما
ًوهو أن ال يكون املنجز الرشعي متـأخرا(  اختالل الرشط الثالث.٣ ّ  عـن ّ

ّر املنجز عن العلم اإلمجايل، سـوف يبقـى العلـم عـىل ّ فلو تأخ)العلم اإلمجايل
ًزيته، كام لو علمنا إمجاال بنجاسة أحـد اإلنـاءين، ثـم بعـد سـاعة قامـت ّمنج

ّالعلـم اإلمجـايل يبقـى عـىل منجزيتـه،  نإّاألمارة عىل نجاسة أحدمها املعني، ف
، وذلك ألن الذي قامت األمارة عـىل نجاسـته، ًويكون الركن الثالث حمفوظا

لطهـارة قبـل قيـام جيري فيه أصل الطهارة، لكنه مـورد ألصـالة ا وإن كان ال
مـع أصـل  ًاألمارة عىل نجاسته، ومن ثم يكون أصل الطهـارة فيـه متعارضـا

 .الطرف اآلخر الذي مل تقم األمارة عىل نجاستهالطهارة يف 
ل لـدينا ّإنه بعد قيام األمارة عىل نجاسـة أحـدمها، يتـشك>: بعبارة أخرى

ّننا نعلـم إمجـاال بنجاسـة إمـاإ: علم إمجايل جديد حيث يقال ّ اإلنـاء األول يف ً
الفرتة األوىل، أو اإلناء الثاين يف متام بقية الفرتات، ومـع حـدوث هـذا العلـم 
اإلمجايل يتعارض أصل الطهارة يف طرفيه، وبتعارض األصـل هـذا يف طرفيـه 
ًيكون العلم اإلمجايل منجزا لكال الطرفني، وحينئذ جيب االجتناب عن اإلنـاء  ّ

 ّ العلم اإلمجايل، وأما وجوب االجتناب عن الثـاينّاألول يف الفرتة األوىل بسبب
يف متام الفرتة الثانية فهو بسبب األمارة التي قامت عىل نجاسته، وليس بسبب 

ّالعلم اإلمجايل، وإن ذهب بعض املحققني إىل عدم املنجزية يف هذه احلالة ّ. 
بينام عرفت أنه لو كانت األمارة قد قامت عىل نجاسـة أحـد اإلنـاءين يف 

لفرتة الزمنية األوىل قبل حصول العلم اإلمجايل، فإن العلم اإلمجايل هنا يسقط ا
 لعدم تعارض األصل أو األمـارة يف أطرافـه، بـأن اإلنـاء الـذي ؛ّعن املنجزية

قامت األمارة أو األصل عـىل نجاسـته يف الفـرتة األوىل قبـل حـدوث العلـم 
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رة قبـل حـصول العلـم  لسقوطه باألمـا؛اإلمجايل، ال جيري فيه أصل الطهارة
 .)١(<ّ عىل كال مسلكي االقتضاء والعليةٍاإلمجايل، وهذا جار

ًوهبذا يتضح أنه لكـي يكـون العلـم اإلمجـايل مـنحال م ّ مـن تقـدّ، فالبـدّ
ّحصول املنجز الرشعي من أمارة أو أصل عىل حصول العلـم اإلمجـايل، عـىل 

ّل يتوقف عـىل جريـان ن االنحالفأل ّ أما عىل الصياغة األوىل.كلتا الصياغتني
ّاألصل املؤمن يف الطرف اآلخر بـال معـارض، وهـو غـري متحقـق يف املقـام؛  ّ
ّوذلك ألن ثبوت املنجز يف أحد الطرفني يمنع من جريان األصل املـؤمن فيـه  ّ
ّمن حني ثبوت املنجز، ال قبل ذلك، وعىل هذا األساس جيري األصل املـؤمن  ّ

ّاملنجز الـرشعي، ومـن ثـم يتعـارض مـع ّيف هذا الطرف يف فرتة ما قبل حتقق 
ّاألصل املؤمن يف الطرف اآلخر يف متام الوقت، ونتيجة ذلك أن العلم اإلمجايل 

ًيكون منجزا للطرفني معا وال ً  .ّيسقط عن املنجزية ّ
ّ الـصياغة يتوقـف عـىل هّأما عىل الصياغة الثانية فألن االنحالل عىل هـذ

ًعدم كون العلم اإلمجايل منجزا ملعل ّومه عىل كل تقدير، وهذا غـري متحقـق يف ّ ّ
ّر األمارة املنجزة للتكليف يف أحـد الطـرفني يـؤدي إىل ّاملقام؛ وذلك ألن تأخ ّ

ّثبوت منجزية العلم اإلمجايل عـىل كـل تقـدير، أي عـىل تقـدير ثبوتـه يف هـذا  ّ
ّالطرف يف فرتة ما قبل حتقق األمارة، وتنجـزه للتكليـف يف متـام الوقـت عـىل  ّ

 .ثبوته يف الطرف اآلخرتقدير 
ّر املنجز ال عدم تأخّاهندام الركن الثالث مرهون بعدم تأخ  ى األمارةّمؤدر ّ

ً مهامًاّمما تقدم أن هنالك فرقّيتضح   بـني االنحـالل احلكمـي واالنحـالل ّ
ّر املنجـز الـرشعي ألحـد ّاحلقيقي، ففي االنحالل احلكمي يشرتط عدم تـأخ

ّ مقارنته له، أي البد من تعـارص العلـم ّو ال أقلالطرفني عىل العلم اإلمجايل، أ
                                                 

 .٢٢٤، ص١٢ج: صول، تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر بحوث يف علم األ)١(
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ّاإلمجايل مع العلم التفصييل التعبـدي احلاصـل مـن األمـارة أو األصـل، وال 
ّ املعلوم التفصييل التعبـدي احلاصـل مـن نر املعلوم اإلمجايل عّيكفي عدم تأخ

 .ى األمارة أو األصلَّ عنه بمؤدَّاألمارة أو األصل، الذي يعرب
ًلبينة عىل وقوع قطرة دم يف اإلناء األبيض مـثالذا قامت اإف  وبعـد ذلـك ،ّ

ّحصل لنا علم إمجايل بوقوع تلك القطرة مـن الـدم إمـا يف اإلنـاء األبـيض أو 
ّاألسود، ففي هذه احلالة يسقط العلم اإلمجايل عن املنجزية، ألن العلم اإلمجايل 

ًنـاء األول منجـزا يكون اإلفّحصل بعد قيام البينة عىل نجاسة اإلناء األبيض،  ّ ّ
 .وجتري الرباءة يف اإلناء الثاين بال معارض، كام هو عىل الصياغة األوىل

 ّوكذلك ينحل العلم اإلمجايل عىل الصياغة الثانية؛ ألن العلـم اإلمجـايل ال
ّيكون منجزا عىل كل تقدير، إذ عىل تقـدير كـون النجاسـة يف اإلنـاء األبـيض  ً ّ

ّ ألنـه منجـز بالبي؛ّه، ال يتنجز بالعلم اإلمجايلّالذي قامت البينة عىل نجاست  ،نـةّ
ّيتنجز مرة أخرى كام تقدم ّواملنجز ال ّ. 

َأما لو حصل العكس بأن حدث العلم اإلمجـايل بنجاسـة أحـد اإلنـاءين  ّ
ّ، ويف وقت الظهر قامت البينة عىل نجاسة اإلناء األبـيض، ففـي هـذه ًصباحا

ًقى منجزا، حتى لو كانـت النجاسـة التـي ّاحلالة ال ينحل العلم اإلمجايل بل يب ّ
 حاصلة قبل زمـان -ّوهو مؤدى األمارة -ّأخربت هبا البينة يف اإلناء األبيض 

ّوهبذا يتضح أن العربة يف االنحالل احلكمي هـو تقـدم نفـس . العلم اإلمجايل ّ
ًاألمارة أو األصل، سواء كان مؤدى األمارة أو األصل مقارنا  للعلم اإلمجـايل ّ

 . عليهًبقاأم سا
َّومن هنا يتضح أن الرس ّ يف ذلك هـو أن ارتفـاع منجزيـة العلـم اإلمجـايل ّ

ّواهندام الركن الثالث يتوقف عىل قيام األمارة املنجزة يف أحد األطراف، ومن  ّ
ّثم جيري األصل املؤمن يف الطـرف اآلخـر بـال معـارض، ومـن الواضـح أن 

ًاملنجز ال يكون ثابتا إال حني قيام نفس األ ّمارة أو األصل، وهذا ال يتحقق إال ّ
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كان ثبوت األمارة بعـد  ّما لوأ، ّإذا كان ثبوت األمارة قبل حتقق العلم اإلمجايل
ّحدوث العلم اإلمجايل فال ينحل العلم اإلمجايل، لتعارض األصول املؤمنـة يف  ّ

ّ، ونتيجـة ذلـك تنجـز الطـرفني عيّالطرفني يف فرتة ما قبل ثبوت املنجز الرش
 . عىل الصياغة األوىلًهذا بناء . االنحاللوعدم

ّن االنحـالل يتوقـف عـىل عـدم كـون العلـم إّأما عىل الصياغة الثانية، ف
ّاإلمجايل منجزا ملعلومه عىل كل تقدير، وهذا ال ً ّق التنجيز عىل كل تقدير إال ّحيق ّ

ًإذا كان املنجز الرشعي سابقا ارة عـىل ر قيام األمّ عىل العلم اإلمجايل، إذ لو تأخّ
ّالعلم اإلمجايل، ال يتحقق االنحالل، وذلك ألن تأخ ر ثبوت األمـارة يف أحـد ّ

ّالطرفني يؤدي إىل ثبوت منجزية العلم اإلمجايل بالتكليف عىل تقدير ثبوتـه يف  ّ
ّالطرف الذي قامت عليـه األمـارة يف فـرتة مـا قبـل ثبـوت األمـارة، وتنجـز 

يف الطـرف اآلخـر، فيكـون العلـم التكليف يف متام الوقت عىل تقـدير ثبوتـه 
ّاإلمجايل منجزا ملعلومه عىل كل تقدير، فال ً  .حيصل رشط االنحالل ّ

 يف موارد االنحـالل احلكمـي بـالعلم>: ىل هذا الرشط أشار الشهيد الصدر بقولهإو
 ّواملؤدينييكتفي بالتعارص بني املعلومني  تعارص العلمني والمن  ّالبدالتفصييل 

 ّلم اإلمجايل عن التنجيز يف حاالت قيام املنجز يف بعض أطرافـهألن سقوط الع... 
ّإنام هو بسبب املنجزية يف طرف معني، واملنجزية ال تبدأ إال من حني قيام األمـارة ّّ 

ًأو جريان األصل، سواء كان مؤدى األمارة مقارنا  .)١(< عىل ذلكً لقيامها أو سابقاّ
ّ املعلومني فقط، وال يشرتط تقدم ّيف االنحالل احلقيقي فالبد من تعارصّأما 

 حدوث العلم التفصييل عىل زمان حدوث العلـم اإلمجـايل، وذلـك ألن معنـى
االنحالل احلقيقي عبارة عن رساية العلم من اجلامع إىل الفرد، وهذه الـرساية 
الزم قهري النطباق املعلوم التفصييل عىل املعلوم اإلمجايل وال دخل هلا بتاريخ 

                                                 
 .٢٥٣، ص٥ج: األصول، تقريرات السيد اهلاشمي بحوث يف علم )١(
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 لك، ومن الواضح أن رساية العلم من اجلامع إىل الفرد ال تكـون إالالعلمني يف ذ
 مل ًإذا احتد املعلومان، لكي يصبح املعلوم التفصييل مصداقا للمعلوم اإلمجايل، فلـو

ًيكون العلم التفصييل مصداقا للمعلـوم اإلمجـايل،  ن اليّيكن املعلومان متحد
 .ّثم ال يتحقق االنحاللومعه ال يرسي العلم من اجلامع إىل الفرد، ومن 

 نقطة اخلالف بني االنحالل احلكمي واالنحالل احلقيقي
ّمما تقدم يتضح أن نقطة االختالف بني رشط االنحـالل احلكمـي  لعلـم لّ

ّاإلمجايل بسبب ثبوت املنجز الرشعي يف أحـد أطرافـه وبـني رشط االنحـالل 
أنه يف االنحالل احلقيقي بسبب العلم الوجداين التفصييل بأحد األطراف، هو 

ّر املنجز الرشعي ألحد الطرفني عن العلم اإلمجـايل، ّاحلكمي يشرتط عدم تأخ
ّيكفي يف حتققه عدم تـأخ وال ّر مـؤدى املنجـز، إذ لـو حـصل العلـم اإلمجـايل ّ ّ

خرب الثقة بنجاسة أحد الطرفني، مل حيصل االنحالل وإن كانـت أبالنجاسة ثم 
 .ّدمة عىل العلم اإلمجايلخرب عنها الثقة متقأالنجاسة التي 

ّأما يف االنحالل احلقيقي فيشرتط فيه عدم تأخ ًر املعلوم تفصيال عن زمان ّ
 .ر العلم التفصييل الوجداين عن العلم اإلمجايلّ، وإن تأخًاملعلوم إمجاال

 .بة عىل االنحالل احلكمي واالنحالل احلقيقيّوهذه من أهم الثمرات املرتت
 

ّتقـدم يف بحـث  .<ّي كـام تقـدمّتعبـدفال انحالل حقيقي وال >: +  قوله•
 .الركن الثاين
م يف مطاوي البحث عدم االنحالل احلقيقي يف املقام، لكن السيد ّوقد تقد

 نثبـت االنحـالل أن نحـن ال نريـد : قيـلإن>: ًالشهيد أثار إشكاال حيث قال
 ًد تنزيالّال حيصل بالتعب وتهّد لكي يقال بأنه أثر تكويني تابع لعلّاحلقيقي بالتعب

ية األمارة باملالزمـة ّ بل نريد استفادة التعبد باالنحالل من دليل حجًأو اعتبارا
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د ّهـذا بنفـسه تعبـ و،ى األمـارةّالعلـم بمـؤد وّد بإلغاء الشكّألن مفاده التعب
 .)١(< بزوال العلم اإلمجايلًداّبزوال أحد ركني العلم اإلمجايل فيكون تعب

بـل ،  بـاالنحاللًداّد املذكور ليس تعبّن التعبهذا اإلشكال بأوأجاب عن 
د ّة ال يساوق التعبّد بالعلّالتعبومن الواضح أن  ،ة لالنحاللّبام هو علد ّهو تعب

ه ّ العلم اإلمجايل حقيقتـه العلـم باجلـامع بحـدنإ: ن شئت قلتإو> ،بمعلوهلا
د بـالعلم ّ فالتعبـ،هو يالزم عدم العلـم باخلـصوصية و-م ّ كام تقد-اجلامعي 

حـصول سـبب االنحـالل  ود بـزوال الزم العلـم اإلمجـايلّباخلصوصية تعبـ
 . د بزوال نفس العلم اإلمجايلّهو ال يساوق التعب و،ًتكوينا

ال أثر يف املقـام فيكـون  و التعبد باالنحالل ال معنى لهأنأضف إىل ذلك 
ال حاجة إىل إجراء األصل  ألنه لو أريد التأمني بالنسبة إىل الفرد اآلخر ب،ًلغوا
 شبهة بحاجة إىل التأمني عنـه ّن فيه فهذا غري صحيح ألن التأمني عن كلّاملؤم

 أريد بذلك التمكني من إجراء ذلك األصل يف الفرد اآلخـر إن وباخلصوص،
د بـاالنحالل ألن مالكـه زوال املعارضـة ّفهذا حيصل بدون حاجـة إىل التعبـ

د ّن سواء كان التعبّوع دليل األصل املؤمبسبب خروج مورد األمارة عن موض
 .)٢(<بعنوان االنحالل أم ال

ه العلـم ّينجـز الرشط الثـاين فـاألمر كـذلك، ألن مـا ّوإذا اختل>:  قوله•
ّفيام تقدم من املثال املذكور يف البحث وهـو مـا . <ّاإلمجايل غري ما تنجزه األمارة

ّوقامت البينة عىل حرمـة حدمها، أَلو علم بحرمة أحد اإلناءين بسبب نجاسة 
ّأحدمها املعني بسبب الغصب، فال ينحل العلم اإلمجايل يف هذه احلالة   ألن مـا؛ّ

ً وهو كون اإلناء األول مغصوبا،زتهّنة ونجّقامت عليه األمارة أو البي ، هو غري ّ
ّما تعلق به العلم اإلمجايل ونج  .زه، وهو حرمة الرشبّ

                                                 
 .املصدر السابق )١(
 .٢٥١ ، ص٥ج: بحوث يف علم األصول )٢(
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ّ حلرمته عىل كل ؛ناء املغصوب ال جترين أصالة الطهارة يف اإلإ :فقد يقال
 .حال، فتجري أصالة الطهارة يف اإلناء اآلخر بال معارض

إن أصالة الطهارة يف اإلناء املغصوب جتري ألجل نفي حرمتـه  :نه يقالإف
من ناحية النجاسـة، وكـذلك ألجـل نفـي اسـتحقاق العقوبـة الزائـدة عـىل 

ً، فـضال عـام ًب املعلومة تفصيالربط هلا بحرمة الغص خمالفتها، وهي حرمة ال
 .إذا كانت ثابتة باألمارة

ر ّيكفـي عـدم تـأخ أي ال. <ى األمـارةّر مـؤدّوال يكفي عدم تأخ>:  قوله•
 .ى األمارة يف اهندام الركن الثالث وانحالل العلم اإلمجايلّمؤد

. <زية ال تبدأ إال من حني قيـام األمـارة أو جريـان األصـلّجنوامل>:  قوله•
ًن األمارة ال تتنجز إال من حني قيامها عىل نجاسة اإلناء مثالوذلك أل ، سـواء ّ

ذا حـرم إأخربتنا بأن النجاسة حصلت اآلن أو قبل حصول العلم اإلمجايل، فـ
علينا اإلناء بسبب إخبار األمارة بنجاسته فحينئذ ال يكون هناك جمرى لألصل 

 .ّاملؤمن
ل االنطباق املـذكور حـصل ًفمتى اجتمع العلامن ولو بقاء وحص>: قوله •

 .<االنحالل احلقيقي
ّذهب املحقق النائيني إىل عـدم الوجـه يف تقـسيم االنحـالل إىل حقيقـي 

ًوتعبدي أو حكمي، ألن االنحالل اليكون إال حقيقيا نعم، االختالف بينهام . ّ
فتارة يكون سبب االنحالل هو العلم الوجداين، وأخرى . يف سبب االنحالل

و األصل املثبتان للتكليف يف أحد األطـراف، وهـذا مـا ذكـره يكون األمارة أ
، يّتعبـدمن تسمية ما نحن فيه باالنحالل ال ؛وما ربام يظهر من بعض>: بقوله

 االنحالل وعدمـه يـدور ّنإف،  باالنحاللّتعبدإذ ال معنى لل ؛فليس كام ينبغي
ن العلـم ن كـاإفـ، ثبوت التكليف وعدمـه إىل ً طريقامجايلمدار كون العلم اإل

وكـان  إليـه وإن مل يكـن طريقـا، مجـايلفال يعقل انحالل العلـم اإل إليه ًطريقا
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 ولو كان - مجايلاألطراف من طريق آخر غري العلم اإل أحد ثبوت التكليف يف
ً علام إمجاليا هو  ال حمالـةّ ينحـل بـل،  فـال يعقـل عـدم انحاللـه- عليه ًسابقاً

فاالنحالل ال يكـون إال  .ً حاله وجدانالعدم بقاء العلم عىل ؛ًخارجياًانحالال 
وقد يكون ،  به االنحالل قد يكون هو العلم الوجداينّتحققما ي: نعم. حقيقيا
 .ةّتقدمـ يف األمثلـة املّ كلـهكـام عرفـت ذلـك، ًعقليـا أو ً رشعياًأصال أو أمارة

 لالنحـالل ال يف نفـس االنحـالل ليكـون ّحقـقواالختالف إنام يكـون يف امل
، يف ذلـك سـهلمر األ: حالّ كل وعىل. ًياّتعبد وًحقيقا: عىل قسمنياالنحالل 

 .)١(<النتيجة إىل التسمية ال إىل البحث يرجعّألن 
 

 االنحالل احلكمي هو بمعنى أن األمـارة أو األصـل توجـب انـرصاف) أ
ّالتكليف املنجـز بـالعلم اإلمجـايل إىل خـصوص الطـرف الـذي قامـت عليـه 

 ،ري الرباءة يف الطرف اآلخر بال معـارض عـىل الـصياغة األوىلاألمارة، وجت
ّوعدم كونه منجزا عىل كل تقدير عىل الصياغة الثانية ً ّ. 

ّأما االنحالل احلقيقي فهو االنحالل الذي يقع بواسطة العلـم التفـصييل 
 .ّشك بدوي يف الطرف اآلخروّالوجداين بوجود التكليف يف طرف معني، 

ايل يف االنحالل احلكمـي موجـود حقيقـة، ولكنـه ال ن العلم اإلمجإ )ب
 .ن العلم اإلمجايل يزول حقيقةإيف االنحالل احلقيقي فّأما ، ًحكم له عمليا

  إن سقوط العلم اإلمجايل يف االنحالل احلقيقي يرجع إىل اختالل الركن)ج
 .نه يف االنحالل احلكمي يرجع إىل اختالل الركن الثالثإالثاين، يف حني 

ّا قامت األمـارات أو األصـول الـرشعية املنجـزة للتكليـف يف أحـد  إذ•
ّسوف ينحـل العلـم اإلمجـايل؛ الخـتالل الـركن الثالـث بكلتـا فـاألطراف، 

                                                 
 .٤٤ص ،٤ج: صولفوائد األ )١(
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 .الصياغتني
 ط االنحالل احلكمي للعلم اإلمجايلو رش•

ّ البعض املنجز باألمارة أو األصل الرشعي عـن ّيقل  أن ال:ّالرشط األول
 .ل من التكاليفعدد املعلوم باإلمجا
ًأن ال تكون األمـارة أو األصـل املنجـز نـاظرا إىل تكليـف  :الرشط الثاين ّ

 .مغاير ملا هو املعلوم باإلمجال
ًأن يكون املنجز الرشعي من األصل أو األمارة ثابتـا قبـل  :الرشط الثالث ّ

 . حصول العلم اإلمجايل
الخـتالل الـركن  ؛ّط الثالثة ينحل العلم اإلمجايلورت هذه الرشّذا توفإف

ّ حيث جيري األصل املؤمن يف بقية األطـراف بـال ؛ّالثالث، إما بالصيغة األوىل
ّن العلم اإلمجايل يستحيل أن ينجز معلومه إّمعارض، وإما عىل الصيغة الثانية ف

ّعىل كل تقدير لتعلق منجز رشعي بأحد األطراف ّ ّ. 
ي هـو أنـه يف  نقطة اخلالف بني االنحالل احلكمـي واالنحـالل احلقيقـ•

ّر املنجز الرشعي ألحد الطرفني عن العلم ّاالنحالل احلكمي يشرتط عدم تأخ
ّيكفي يف حتققه عدم تأخ اإلمجايل، وال  .ّى املنجزَّر مؤدّ

ّأما يف االنحالل احلقيقي فيشرتط فيه عدم تأخ ًر املعلوم تفصيال عن زمان ّ
 . عن العلم اإلمجايلر العلم التفصييل الوجداينّ، وإن تأخًاملعلوم إمجاال



 ٢٥٩ ................................................................   يفة يف حالة العلم اإلمجايلالوظ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 حصول العلمني اإلمجاليني يف زمان واحد:  األوىلصورةلا •
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يـة ّنجزمجايل عـن املمن احلاالت التي وقع فيها الكالم يف سقوط العلم اإل
  حالة اشرتاك علمني إمجاليني يف طرف واحـد، كـام لـو علمنـا:وعدم سقوطه

ً علـام إمجاليـا األسود، وعلمنـا أو بنجاسة اإلناء األبيضًإمجاال  آخـر بنجاسـة ً
ًاإلناء األسود أو األمحر، فيكون اإلناء األسود طرفا مشرتكا للعلمني اإلمجـاليني، ً 

يته بلحاظ الطرف املشرتك ّمنجزة العلم اإلمجايل وعدم يّمنجزفوقع البحث يف 
 : تانصورويف املقام  .وهو اإلناء األسود

ويف هـذه احلالـة ال . أن حيصل العلامن اإلمجاليان يف زمـان واحـد :األوىل
 إشكال يف عدم انحالل أحدمها باآلخر، فيجب حينئذ ترك مجيع األواين، وسـبب

 ثالثـة أطـراف، ي إىل علم إمجايل واحـد ذًذلك هو أن العلمني يرجعان روحا
ّ إمجاال إما فيعلم األمحـر، ويمتـاز اإلنـاء  أو األسـود أو بنجاسة اإلناء األبيضً

ية االجتناب عنه ثابتة من كال العلمـني، ألن ّمنجزاملشرتك وهو األسود بكون 
ّتنجـز العلمني حصال يف زمان واحـد بحـسب الفـرض، وعـىل هـذا يكـون 

 .ًمها معاّتنجز، وهو باطل فيلزم ّمرجح بال ًر ترجيحادون اآلخأحدمها 
ًأن يكون أحد العلمني متأخرا: الثانية ويف . ً أو علـامً عـن اآلخـر، معلومـاّ

 : هذه احلالة توجد نظريات ثالث
 

انحـالل العلـم اإلمجـايل : ، وفحواهانظرية املريزا النائيني :النظرية األوىل
، ًاّتقـدميث املعلوم بالعلم اإلمجايل الذي يكون زمان معلومه م من ح)١(ّاملتأخر

 فالنظر يف هـذه النظريـة .ّتأخردون العلم الثاين املّول  العلم اإلمجايل األّتنجزفي
                                                 

 .٢٦٣، ص٢ج:  أجود التقريرات)١(
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 يف املـتن، صنّفض هلـا املـّمقصور عىل املعلوم ال العلم، وهذه النظرية مل يتعر
ن نعـرض عـن ذكـر النظريـة ض للنظرية الثانية والثالثـة، ولـذا نحـّوإنام تعر

 . للفائدة سوف نذكرها بصورة خمترصة يف آخر البحثًاألوىل، لكن إمتاما
انحـالل العلـم اإلمجـايل : ، وفحواهـا نظرية السيد اخلوئي:النظرية الثانية

ّاملتأخر زمان حصوله بالعلم اإلمجـايل املتقـدم ، ًاّتقـدم، وإن مل يكـن معلومـه مّ
 العلـم ّاملعلـوم، بخـالف النظريـة األوىل، فينحـل  إىلالعلـم ال إىل فالنظر هنا
 .ّتنجز فيّتقدمالعلم املّأما ، ّتأخراإلمجايل امل

ً إمجـاال ثـم علمنـا ،و علمنا بنجاسـة أحـد املـائعنيل>: قال السيد اخلوئي
 الثـاين يف اإلمجـايلثر للعلم أ فإنه ال .بوقوع نجاسة يف أحدمها أو يف إناء ثالث

ز بـالعلم ّ ألن التكليـف قـد تنجـ؛ الثالـثاإلنـاءة إىل يف بالنـسبلتنجيز التك
 .)١(<ين األولنيءل بالنسبة إىل املاّ األواإلمجايل

عـدم االنحـالل يف مجيـع  : وهـي،نظريـة الـسيد الـشهيد :النظرية الثالثة
 .ّتضح، كام سيالفروض

العلمـني، ال ّتقـدم أحـد ن امليـزان يف االنحـالل هـو إهذه النظرية تقول 
، ّتقـدم زمان حصوله بـالعلم اإلمجـايل املّتأخر العلم اإلمجايل املّينحلاملعلوم، ف

ّأول األسود، ثـم علـم يف  أو الظهر بنجاسة اإلناء األبيضّأول علم يف  إذا كام
 يـسقط عـن ّتأخراألمحر، فالعلم اإلمجايل امل أو الغروب بنجاسة اإلناء األسود

 .ياغتنيا الصتية؛ الختالل الركن الثالث عىل كلّنجزامل
 )ّؤمنـةتعارض األصول امل(  عىل الصياغة األوىل الركن الثالثاختاللّأما 

 ّ قد سقط عنه األصل املؤمن بـالعلم،فألجل أن الطرف املشرتك وهو اإلناء األسود
 فيـه وتـساقطها، وحينئـذ جيـريّاملؤمنـة  نتيجة تعارض األصول ؛ّاإلمجايل األول
 ، وهو اإلناء األمحر،ّتأخرلم اإلمجايل امل يف الطرف اآلخر من العّؤمناألصل امل

                                                 
 .٤١٥ ، ص٢ج: مصباح األصول )١(
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  .ّتأخر املمجايلية العلم اإلّمنجزركان أالركن الثالث من ّختل ، فيبال معارض
ّ وهي عدم تنجز أحد الطرفني بمنجـز آخـر غـري -ّأما عىل الصياغة الثانية ّ

 ّمنجـز بّتنجـز فألن الطرف املشرتك وهو اإلنـاء األسـود قـد -العلم اإلمجايل
تقـدير ّ كـل للتنجيـز عـىلً صاحلا ، فال يكونّتقدموهو العلم اإلمجايل املسابق 

ًبالعلم اإلمجايل املتأخر، ألنه عىل تقـدير أن يكـون معلومـه منطبقـا  عـىل اإلنـاء ّ
ّاألسود املشرتك، وهو قد تنجز بالعلم اإلمجايل السابق، وحينئذ ال يمكن تنجيـز 

 .غة الثانيةاركن الثالث بحسب الصيّاإلناء األسود بعد تنجزه، وهبذا ينهدم ال
النظريـة الثانيـة فهـي دعـوى ّأمـا >: النظرية بقولهصنّف إىل وقد أشار امل

ًتأخر انحالال انحالل العلم اإلمجايل امل  إن كـان ّتقـدمًا بالعلم اإلمجايل امليحكمّ
ًن العلم اإلمجايل األسبق زمانا قـد أ وذلك باعتبار ؛ًاّتقدمم أو ًمعلومه معارصا

يف طـول تـساقط  أو -ّعليةً بناء عىل مسلك ال-ابتداء ّ إما ز الطرف املشرتكَّجن
  ومعه ال يكـون العلـم اإلمجـايل الثـاين-ً بناء عىل مسلك االقتضاء-األصول 

ّ إما بالبيان املتقدم عىل مسلك العلية من أن املتنجز ال يتنجـز،ًصاحلا للتنجيز ّ ّ ّ ّ، 
  أو بالبيان املبني عـىل مـسلك االقتـضاء،طرفيهّفال يمكن هلذا العلم أن ينجز كال 

 ألن الطرف املشرتك قد سقط األصل ؛من عدم تعارض األصول يف األطراف
ّفيه بالعلم اإلمجايل األول من أول األمر ّ فيجري األصل يف الطـرف املخـتص ،ّ
 .)١(<من أطراف العلم اإلمجايل بال معارض

ّ املتأخر؛ النحفـاظ الـركن ّالصحيح عدم سقوط املنجزية للعلم اإلمجايلو
 .ا الصياغتنيتالثالث عىل كل

إىل قاعـدة  +الـسيد الـشهيد قبل الولوج يف مناقشة هذه النظرية، أشـار 
وحاصل هـذه  ،ّية قابلة للتطبيق عىل صياغة املريزا وصياغة املحقق العراقيّكل

ًالقاعدة هو أن العلم اإلمجايل ينجز معلومه حدوثا ًء مـه بقـاّ، أما تنجيـزه ملعلوّ
                                                 

 .٢٥٥، ص٥ج:  بحوث يف علم األصول، تقريرات السيد اهلاشمي)١(
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ّفهو منوط ببقاء العلم اإلمجايل، إذ لو زال العلم اإلمجايل يف آن مـا، فـال ينجـز 
 .معلومه يف ذلك اآلن
ًن العلم اإلمجايل ينجز معلومه يف حالة وجود العلم فعالإ :بعبارة أخرى ّ ،

ًوال ينجز معلومه ملجرد حدوثه فقط، من قبيل مـا لـو علمنـا إمجـاال بنجاسـة  ّ ّ
ّألسود واألبيض يف أول النهار، فهذا العلم اإلمجايل ينجز معلومه يف َاإلناءين ا ّ

 إىل ذلـك احلـني، فـالعلم اإلمجـايل ًآخر النهار فيام لو كان العلم اإلمجايل باقيـا
ّينجز معلومه يف كل آن، ففي كل آن نحتاج إىل تنجيز جديد، وال يكفي املنجز  ّّ ّ

ًيكون العلم اإلمجايل صاحلا للتنجيز جيز اآلن الالحق، وإال للزم أن نالسابق لت
ّ اآلن احلدوثي ليس هو املنجز ًاإذ .حدأيلتزم به   مما الو وهًء، بقاّحتى لو انحل

 . ّلآلن البقائي، وإنام املنجز لآلن البقائي هو آن جديد
 عـىل الـصياغة ًبنـاء: بعد بيان هذه القاعدة نأيت لتطبيقها عىل املقام فنقول

ّاملحقق العراقي، الذي اسـتدل عـىل مـدالثانية وهي صياغة  ّ عاه بـأن الطـرف ّ
ّألنـه منجـز بمنجـز  ّيصلح لتنجيزه بواسطة العلم اإلمجايل املتأخر، املشرتك ال ّ

ًسابق وهو العلم اإلمجايل السابق، فال يكون العلم املتأخر صاحلا لتنجيزه عـىل  ّ
ّكل تقدير كام تقدم ّ. 

 .ّ هذا غري تامإن: واجلواب
ّإن العلم اإلمجايل األول حينام حدث يف الوقـت األول يكـون : بيان ذلك ّ

ًمنجزا لطرفيه ومها اإلناء األبيض واألسود يف وقت الصباح مـثال ً ذا جـاء إ، فـّ
َنجاسـة أحـد اإلنـاءين ّذي دل عىل ًالعلم اإلمجايل الثاين يف وقت الظهر مثال ال

، فحينئـذ يـشرتك ًاقيـاّاألسود املشرتك أو األمحر، وكان العلم اإلمجايل األول ب
ّالعلامن األول والثاين يف تنجيز الطرف املشرتك وهو اإلناء األسـود، ألن كـال 

ّ يف آن واحد وهو وقـت الظهـر، ومعـه تـسند املنجزيـة إىل نيالعلمني كانا ثابت
 : له سببان للتنجيز -وهو األسود  -، بمعنى أن اإلناء املشرتك ًالعلمني معا
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 .مجايل األولبقاء العلم اإل: ّاألول
 .حدوث العلم اإلمجايل الثاين: الثاين

ومن الواضح أن اختصاص أحد العلمني بالتنجيز دون اآلخر ترجيح بال 
ّ وهو باطل، وعليه البـد أن يـسند التنجيـز إىل كـال العلمـني، أي أن ،ّمرجح

 .العلمني يشرتكان يف التنجيز
حالل العلم اإلمجـايل ضح بطالن التقريب الثاين الذي ذهب إىل انّوهبذا يت

ّاملتأخر عىل صياغة املحقق العراقي ّ. 
 ضوء صياغة املريزا يفّ النحالل العلم اإلمجايل املتأخر ّالتقريب األولّوأما 

ّ لألصـل املـؤمن ًالنائيني، الذي اعتمد عىل أن الطرف املشرتك ال يكون موردا
ّألصـل املـؤمن اجلاري يف الطرف اآلخر، ألنه سقط باملعارضة وحينئذ جيري ا

 .ّيف الطرف اآلخر من العلم اإلمجايل املتأخر بال معارض
 أن تعـارض :ّوقبل مناقشة هـذا التقريـب ينبغـي بيـان مقدمـة حاصـلها

ّاألصول املؤمنة يف أطراف العلم اإلمجايل ومـن ثـم تـساقطها يف أوقـات بعـد 
 يف آن ما، حدوث العلم، مرهون ببقاء العلم اإلمجايل، إذ لو زال العلم اإلمجايل

  .ّفال تكون األصول املؤمنة متعارضة يف ذلك اآلن
ّن األصول املؤمنة تتعارض يف حالة وجود العلم اإلمجـايل إ :بعبارة أخرى

ً، وال تتعارض ملجرد حدوثه فقط، من قبيل ما لو علمنـا إمجـاال بنجاسـة ًفعال ّ
ّاإلنــاءين األســود واألبــيض يف أول النهــار، فاألصــول املؤمنــة يف  الطــرفني َّ
ن تعـارض إّتتعارض يف كل آن من آنات وجود العلم اإلمجايل، وعـىل هـذا فـ

ّاألصول املؤمنة يف اآلن األول ال يستوجب تعارضـها يف اآلن الثـاين، إال مـع  ّ
ًبقاء العلم اإلمجايل، ففي كل آن إذا كان العلم اإلمجـايل موجـودا  فهـو يقتـيض ّ

ن الـذي حيـصل بـه العلـم اإلمجـايل تعارضهام يف ذلك اآلن حتى نصل إىل اآل
الثاين، ويف هذا اآلن يكون الطرف املـشرتك يف العلـم اإلمجـايل الـسابق وهـو 
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ّاإلناء األسود يعارض أصلني مؤمنني أحـدمها يف الطـرف اآلخـر مـن العلـم 
 واآلخر اإلناء األمحر من العلـم اإلمجـايل ،اإلمجايل السابق وهو اإلناء األبيض

ّذا التعارض سقوط األصول املؤمنة عـن مجيـع األطـراف، ّاملتأخر، ونتيجة ه
 الثالثة، وعليه فـال ينهـدم الـركن هّومن ثم يتنجز كال العلمني، بجميع أطراف

 . ّوهبذا يتضح بطالن التقريب األول .+الثالث عىل وفق صيغة املريزا 
ّإن تساقط األصلني يف كـل آن >: بقوله + ىل ذلك أشار الشهيد الصدرإو

ّ وجود العلم اإلمجـايل املنجـز يف ذلـك اآلن، وقـد عرفـت أن العلـم ينشأ من
ّاإلمجايل املوجود يف كل آن، إنام ينجـز يف هـذا اآلن دون سـواه، ومعـه تـسقط  ّ
ّاألصول يف ذلك اآلن دون ما بعده، ففي اآلن األخري من الوقت األول يسقط 

 . األصالن باملعارضة يف هذا اآلن دون ما بعده
ّائل بعدم منجزية العلم اإلمجـايل الثـاين، يتـصوويبدو أن الق  سـقوط ّر أنّ

ّاألصلني يف العلم اإلمجايل األول هو سقوط حقيقي  ال يمكن معه العود ّ أبديّ
 .)١(<ر غري صحيح كام عرفتّ هذا التصوّ إن الساقط ال يعود، ولكنّثانية، حيث

 

حالة هناك . <مجاليني يف طرفاشرتاك علمني إ: احلالة اخلامسة>: +  قوله•
أخرى، وهي ما لو اشرتك أحد طريف العلم اإلمجايل مع طرف يف علم إمجـايل آخـر، 

 .البحث الالحق كام سيأيت يف ً مستقالًافرد هلا املصنّف بحثأوهذه احلالة 
 . <ّ يسقط عن املنجزيةّتأخرأن العلم امل: فقد يقال>:  قوله•

 بيان النظرية األوىل
بداية البحث وجود ثالث نظريات يف املقام، وقد ذكـر املـصنّف ذكرنا يف 

ّنظريتني مها الثانية والثالثة، أما النظرية األوىل وهي نظرية املريزا فلم يتعـر ض ّ
                                                 

 .٢٣٠، ص١٢ج: فريدة الآليل )١(
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 للفائدة نذكرها بصورة خمترصة، وحاصل مفاد هـذا النظريـة ًهلا، ونحن إمتاما
ً متأخراّ انحالل العلم اإلمجايل املتأخر الذي يكون معلومه:هو ّ، فيتنجز العلـم ّ

ًاإلمجايل األول دون العلم الثاين املتأخر، كام إذا علمنـا إمجـاال بنجاسـة اإلنـاء  ّ ّ
ّاألسود أو األبيض ثم علمنا بوقوع نجاسـة أخـرى إمـا يف اإلنـاء األسـود أو 
ًاألمحر، فالعلم اإلمجايل الثاين ليس علام بتكليف، وإن كان علـام بوقـوع قطـرة  ً

؛ ألن هذه القطرة إذا كانـت واقعـة يف الطـرف األسـود وكـان هـو ًالدم مثال
ًبالعلم اإلمجايل األول، فال تـستوجب تكليفـا، ألن هـذا اإلنـاء النجس املعلوم  ّ

 عنه قبل سقوط القطـرة الثانيـة، وإنـام يـستوجب العلـم كان جيب االجتناب
ًاإلمجايل املتأخر تكليفا إذا كانت قطرة الـدم قـد سـقطت يف اإلنـاء  األمحـر أو ّ

 ذلك معلـوم، فـال يكـون ّنث إكانت النجاسة األوىل يف اإلناء األبيض، وحي
 .  عىل العلم اإلمجايل األولًاًعلام زائد

ًاملعلوم معا متأخراوهذا واضح فيام إذا كان العلم  ًّ. 
ًأما لو كان املعلوم بالعلم اإلمجايل املتأخر متقدما، كام إذا علم بوقـوع قطـرة  ّ ّ ّ

ّ بـأن اإلنـاء -ً عـرصا- ّ إما يف اإلناء األمحر أو األسود، وعلم بعد ذلكًدم ظهرا
ّاألسود أو األبيض كان نجسا منـذ الـصباح، فـالعلم اإلمجـايل األول ال يكـون  ً
ًمنجزا؛ ألنه بعد حصول العلم بنجاسة اإلناء األسود أو األبيض منـذ الـصباح  ّ

َحـد اإلنـاءين مل تـستوجب ًينكشف أن قطرة الدم التي علم إمجاال بإصـابتها أل
ّتكليفا عىل كل تقدير؛ ألهنا لو كانـت قـد أصـابت اإلنـاء األسـود وكـان هـو  ً

ّ مل يكـن مـستوجبا لتكليــف، وهبـذا يتـضح أن امليــزان ،الـنجس منـذ الــصباح ً
 العلـم ّباالنحالل هو العلم املتقدم من حيث املعلوم، فهو الذي يوجب انحالل

ّيكون علام بتكليف عىل كل تقدير ًا، أي الًاإلمجايل اآلخر انحالال حقيقي ً)١(. 
                                                 

 .٢٥٠، ص٢ج:  انظر أجود التقريرات)١(
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  بني نظرية املريزا والسيد اخلوئيالفرق
 :  يف املقام خيتلف عام ذكره السيد اخلوئي يف نقطتنيريزان ما ذكره املإ

ق النـائيني قـد بنـى يف املقـام أن انحـالل العلـم ّن املحقـإ :النقطة األوىل
لسابق حقيقي ال حكمي، وأما السيد اخلـوئي ر بالعلم اإلمجايل اّاإلمجايل املتأخ

 والوجـه يف ذلـك هـو أن نظـر ،ن انحالله به حكمي ال حقيقيأقد بنى عىل ف
ر وسـببه ال يوجـب حـدوث ّمنشأ العلم اإلمجايل املتأخ ق النائيني إىل أنّاملحق

 تقدير، وإنام يوجب حدوث تكليـف عـىل تقـدير دون ّتكليف جديد عىل كل
ًر علام بالتكليف اجلديد عـىل ّ يكون العلم اإلمجايل املتأخ فلذلك ال،تقدير آخر

 بمعنى أن ليس هنـا علـم ،ً وواقعاً حقيقةً ومنحالً حال، وهلذا يكون الغياّكل
ة ّ بنحـو االقتـضاء أو العلـًازّ تقدير حتى يكون منجـّإمجايل بالتكليف عىل كل

  .ةّالتام
ق باجلـامع بـني ّر متعلـّتأخوأما نظر السيد اخلوئي إىل أن العلم اإلمجايل امل
م اإلمجـايل الـسابق، وعـىل لًالتكليف اجلديد والتكليف الذي يكون طرفا للع

ن قـد ّن األصـل املـؤمإ تقدير، ولكـن حيـث ّهذا فإنه علم بالتكليف عىل كل
 فال مانع مـن جريانـه يف الطـرف ، وهو الطرف املشرتك،سقط يف أحد طرفيه

ًمجايل حكام ال حقيقة، هذا هو الفارق بيـنهام  العلم اإلّاآلخر، فإذا جرى انحل
 .وإن كانت النتيجة واحدة

ر ّق النائيني أنـاط انحـالل العلـم اإلمجـايل املتـأخّ إن املحق:النقطة الثانية
ر معلومه اإلمجايل عـن معلومـه كـذلك وإن كـان ّبالعلم اإلمجايل السابق بتأخ

ًما عليه علامّمتقد أما السيد اخلـوئي فقـد أنـاط  و،ً معارصا لههً فضال عن كون،ً
ّره عنه علام وإن كان متقـدّر بالعلم اإلمجايل السابق بتأخّالعلم اإلمجايل املتأخ ًما ً

 .ًعليه معلوما
وتعارض األصول يف األطراف كذلك، إال بوجوده الفعيل يف >: +  قوله•
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 القائل بأن األصـول - بوجود منافاة بني هذا البحث قد يقال. <..ذلك الزمان
 يف ذلـك الزمـان، ً فعـالً كان العلم اإلمجايل موجودااّتعارض يف كل آن آن إذت

ً وبني ما تقـدم سـابقا-ّوال تتعارض بمجرد حدوث العلم اإلمجايل  يف بحـث ّ
ّاالضطرار من أن العلم اإلمجايل يبقى عىل منجزيته يف صورة تأخ ر االضطرار، ّ

َّأو اخلروج عن حمل االبتالء، أو التلف لطرف معني  من العلم اإلمجايل، حيـث ّ
 .ّقلنا فيه ببقاء املنجزية للعلم اإلمجايل بقاء

، فيكـون تنجيـزه ً أيـضاً إن العلم اإلمجايل هنـاك حمفـوظ بقـاء:نه يقالإف
ىل إّ وإنام احلدوث قيد يف املعلوم ال يف العلم، أي يعلم من أول األمر و،تهّلفعلي

ري عمـره وهـو الطـرف الـذي ّاألخري بثبوت التكليف، إما يف الطـرف القـص
ّاضطر إليه أو خرج عن حمل االبتالء، أو يف الطرف الطويل عمره وهو الطرف 

ّ ومنجز لكال طرفيه، كذلك ًالباقي، وهذا العلم اإلمجايل كام هو موجود حدوثا
ًهو منجز بقاء  .  فيجب اجتناب الطرف الباقي،ّ

 

ّاالت التي وقع فيها الكالم يف سقوط العلم اإلمجايل عـن املنجزيـة من احل
 : تانصور حالة اشرتاك علمني إمجاليني يف طرف واحد، ويف املقام :وعدم سقوطه

 ويف هـذه احلالـة ال ،حصول العلمني اإلمجـاليني يف زمـان واحـد: األوىل
 . إشكال يف عدم انحالل أحدمها باآلخر

ًالعلمني متأخراأن يكون أحد  :الثانية ويف ، ً أو علـامً عن اآلخـر، معلومـاّ
 :هذه احلالة توجد نظريات ثالث

ّانحــالل العلــم اإلمجــايل املتـأخر الــذي يكــون معلومــه  :النظريـة األوىل
ًمتأخرا ّفيتنجز العلم اإلمجـايل األول دون ،  + ، وهذه النظرية للمريزا النائينيّ ّ

 . ّالعلم الثاين املتأخر
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ّانحـالل العلـم اإلمجـايل املتـأخر زمـان حـصوله بـالعلم  :يةالنظرية الثان
ًاإلمجايل املتقدم، وإن مل يكن معلومه متقدما ّ  وذهب إىل هـذه النظريـة الـسيد ،ّ

 .+ اخلوئي
 .عدم االنحالل يف مجيع الفروض، وهو املختار :النظرية الثالثة

ّاستدل عىل النظرية الثانية، بأنه يف هذه احلالة خيتل الركن ا ا تلثالث عىل كلّ
ّالصياغتني، أما اختالله عىل الصياغة األوىل فألجـل أن الطـرف املـشرتك قـد 
ّسقط عنه األصل املؤمن بالعلم اإلمجايل األول نتيجة تعـارض األصـول فيـه  ّ
ّوتساقطها، وحينئذ جيري األصل املؤمن يف الطرف اآلخر من العلـم اإلمجـايل 

 .ّاملتأخر وهو بال معارض
ّصياغة الثانية؛ فألن الطرف املشرتك قد تنجز بمنجز سابق وهو ّأما عىل ال ّ

ّالعلم اإلمجايل املتقدم، فال يكون صاحلا للتنجيز عىل كل تقدير بالعلم اإلمجايل  ً ّ
 . ّاملتأخر





 
 

 

 

 

 

 

 
 حالة املالقي لطريف العلم اإلمجايل :احلالة األوىل •

  أن يالقي الثوب ألحد الطرفني للعلم اإلمجايل:احلالة الثانية •

 تقريبان لعدم تنجيز العلم اإلمجايل اجلديد  •
ü تطبيق فرضية العلمني اإلمجاليني املتقدم واملتأخر.١ ّ ّ 

ü اهندام الركن الثالث للعلم اإلمجايل الثاين.٢  
  ألحد طريف العلم اإلمجايلتفصيل الكالم يف املالقي •
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عي فيها سقوط العلم اإلمجـايل ّاحلالة التي اد املقطع تناول املصنّف يف هذا
 .عن التنجيز، ويدور البحث فيه حول حكم املالقي ألحد أطراف العلم اإلمجايل

 : تانصورويف املقام 
 علـم لـديناكام لو كان ، حالة املالقي لطريف العلم اإلمجايل :األوىلالصورة 
 اإلنـاء األبـيض ٌوب القى ثفإذا، األسود أو اإلناء األبيضّ إما ،إمجايل بنجاسة
ال إشـكال يف وجـوب االجتنـاب عـن فـإلنـاء األسـود، اخـر آ ٌوالقى ثوب

ً منجـزا  ألن العلم اإلمجايل الذي كان؛الثوبني األبـيض َ اإلنـاءين للنجاسـة يفّ
َ أحـد اإلنـاءين  النتقال النجاسة يف؛ز النجاسة يف الثوبني أيضاِّ ينج،واألسود
ّالبد ن، فناءينا ال نعلم النجاسة يف أي واحد من اإلّحيث إن و،الثوبنيإىل أحد 

َ أن النجاسـة يف اإلنـاءين ، لكن مع فارق واحد وهـوًمن اجتناب الثوبني معا
َوالنجاسة يف الثوبني مـسببة عـن نجاسـة اإلنـاءين ) سببي (سبب ، )ّمـسببي(ّ

 .ّوهذا مما ال إشكال فيه وهو خارج عن حمل كالمنا
، أي أن أن يالقي الثوب ألحـد الطـرفني للعلـم اإلمجـايل :الثانيةالصورة 

إلناء األبيض أو اإلناء األسود، ففي هذه احلالـة هـل جيـب ايالقي ّالثوب إما 
 : االجتناب عن الثوب أم ال؟ يف املقام حالتان

ّأن يدعى االجتناب عن الثوب بمالك العلم اإلمجايل األول، فكام أن :األوىل ّ 
 ز االجتنـابّز االجتناب عن اإلناء األبيض واألسود، فهـو ينجـّالعلم اإلمجايل ينج

 .)١(ض هلا املصنّف يف املتنّ، وهذه احلالة مل يتعرًأيضاالذي القى أحدمها عن الثوب 
ّأن الثـوب ال يتنجـز بـالعلم اإلمجـايل األول، بـل يتنجـز بـالعلم  :الثانية ّ ّ

                                                 
 .ّهذه احلالة يف التعليق عىل النص إىل  نشري)١(
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ّ يتحصل لنا علم إمجـايل اإلمجايل الثاين، وهو العلم احلاصل بعد املالقاة، حيث
، والطرف اآلخر هو اإلناء الذي مل يالق الثوب، ألنه  ، أحد أطرافه الثوبٍثان

، فتنتقـل النجاسـة إىل ًإذا كان الطرف الذي القى الثوب هـو الـنجس واقعـا
 ً نجسايس، وإذا كان الطرف الذي القى الثوب لًالثوب، ويكون الثوب نجسا

ل عندنا علم إمجـايل جديـد، ّق الثوب، فيتشكفالنجس هو الطرف الذي مل يال
ّ وهذه احلالة هي حمل كالمنا، حيث ،طرفاه الثوب واإلناء الذي مل يالق الثوب

ّذهب البعض من املحققني إىل عدم وجوب االجتناب عن الثوب وإن وجـب 
 .االجتناب عن املائعني

ت ّوقبل الولوج يف بيان حكم هذه احلالة ينبغـي تقـديم مقدمـة يف حـاال
 .املالقاة، ألحد طريف العلم اإلمجايل

 يف بيان حاالت املالقاة ألحد طريف العلم اإلمجايل: ة األوىلّقدمامل
 :يقع البحث يف صور ثالث

ًما عـىل ّنائني متقـدحد اإلأ ما إذا كان زمان العلم بنجاسة :الصورة األوىل
 . زمان العلم باملالقاة
ًحدمها مقارنا لزمان العلم أم بنجاسة  ما إذا كان زمان العل:الصورة الثانية

 . باملالقاة
ًرا عـن زمـان ّحدمها متأخأ ما إذا كان زمان العلم بنجاسة :الصورة الثالثة

 . العلم باملالقاة
 يف بيان الوجه يف نجاسة املالقي للنجس: ة الثانيةّقدمامل

 وفتـوى، لكـن ًامت نـصاّإن نجاسة املالقي للنجس مع كوهنـا مـن املـسل
قـي الـنجس، ت وجوه لبيان السبب يف احلكم بنجاسـة الـيشء الـذي يالمّدُق

 : وحاصل هذه الوجوه هي
ن يكون املالقى أ ب،ّ أن تكون نجاسته ملحض التعبد الرشعي:ّالوجه األول



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٢٧٨

ًللنجس موضوعا مستقال حلكم الشارع بنجاس  . تهً
 ورةبعد قيام االمجاع والرض>: حيث قال وقد ذهب إىل ذلك املريزا النائيني

عىل نجاسة املالقي للنجس ووجوب االجتنـاب عنـه وقـع الكـالم يف وجـه 
أن تكـون : ّولاأل: وجهـني أحـد يمكـن أن يقـال أو  والذي قيل فيهنجاسته،

 ّنجاسته ملحض التعبد الرشعي، من دون أن تكون نجاسته ووجوب االجتناب
ووجـوب ) تحبالف(بة عىل نفس نجاسة املالقى ّ املرتتحكامعنه من اآلثار واأل

االجتناب عنه، بل املالقـي للـنجس فـرد آخـر مـن الـنجس حكـم الـشارع 
 .)١( < بالفتح بوجوب االجتناب عنه يف عرض وجوب االجتناب عن املالقى

 )بالكـرس( تكون نجاسة املالقى  بأنأن تكون من جهة الرساية :الثاينالوجه 
 أي ّعلـةول من ال حصول املعل)بالفتح(نجاسة أخرى حاصلة من نجاسة املالقى 

 نظري ؛بة عنها ويف طوهلاّ بالفتح ومسبىنجاسة املالقي ناشئة عن نجاسة املالق>أن 
 هلـذا النـشو ال أهنـا حكـم ً فكان املالقـاة سـببا،نشو حركة املفتاح من حركة اليد

 .)٢(< - بالفتح- يف عرض احلكم بنجاسة املالقى ّجمعول مستقل
ن أل الـرساية بمعنـى االنبـساط بـجـأن تكون نجاسته أل :الثالثالوجه 

 فكانـت يى وانبساطها إىل املالقَكون املالقاة منشأ التساع دائرة نجاسة املالقت
 عينهـا ال أهنـا فـرد ٍ بل بوجه، حينئذ من مراتب نجاسة املالقىينجاسة املالق

آخر من النجاسة يف قبال نجاسة املالقـى بـالفتح، كـام يف الـصورة األوىل وال 
ًمسببا عن  ّنجاسته بحيث تكون يف طول نجاسته، ويف رتبة متأخرة عنهـا، كـام ّ

 .يف الصورة الثانية
 الوجه األخري منهـا>: حيث قال ّوقد ذهب إىل الوجه الثاين املحقق العراقي

ّوكذا الوجه األول، غاية البعد، فإنه مما ال يساعد عليه كلامت األصحاب مـن 
                                                 

 .٧٧ص ،٤ج:  انظر فوائد األصول)١(
 .٣٥٤، ص٣ج:  هناية األفكار)٢(
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ن الظـاهر مـن نحـو هـذه إنحوه، فالتعبري بمثل ينجسه أو ال ينجسه ويفعل و
 التعبريات هو كون نجاسة املالقي من جهة الرساية بمعنى السببية ال االنبـساط

ّوال من جهة التعبد، وكذا ما يف متفر قات النصوص من التعبري بنحو مـا ذكـر ّ
ء  الظاهر يف سببية نجاسة اليش،ءسه  ّ ال ينجّا اء إذا بلغ قدر كر :^ كقوهلم

بل كلامهتم مشحونة بالرساية بمعنى السببية ، ًاّء عند عدم بلوغه كرلنجاسة املا
 ّهم عىل مالحظة السببية واملسببية بينهام والتزامهم بعدم معارضةؤكام يشهد له بنا

 .)١(< -  بالفتح– أصالة الطهارة يف املالقي مع استصحاب النجاسة يف املالقى
 

ّبيان املقدمتني نأيت إىل حمل الكالمبعد  ّذهب بعض املحققني إىل عدم ؛ فقد ّ
جيب االجتناب عن الثوب وإن وجب  تنجيز العلم اإلمجايل اجلديد، ومعه فال

 : موا لذلك تقريبنيّاالجتناب عن املائعني، وقد
 

ّق عليـه مـا تقـدم يف احلالـة اخلامـسة وهـي حالـة َّطبُييل أن مقامنا فقد ق
ّ وتبني أن العلم اإلمجايل املتأخر يسقط ،اشرتاك علمني إمجاليني يف طرف واحد ّ

ّعن املنجزية الختالل الركن الثالث، والذي يتنجز ه  العلم اإلمجايل السابق، وّ
 .ّبالتفصيل املتقدم

ّلثاين، الذي طرفاه العلم بنجاسة إمـا الثـوب أو ويف املقام العلم اإلمجايل ا
ّاإلناء األسود، يشرتك مع العلم اإلمجايل األول يف اإلناء األسود، فيكـون مـن 
ّموارد اشرتاك علمني إمجاليني يف طرف واحد، وهو اإلناء األسود، وقد تقـدم 

ّأنه يف هذه احلالة يكون العلم اإلمجايل السابق منجزا دون املتأخر ً ّ. 
ف عىل ّ متوقاإلمجايل تنجيز العلم إن>: ىل هذا أشار السيد اخلوئي بقولهإو

                                                 
 .٣٥٥ص:  املصدر السابق)١(
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 والتساقط إنـام يكـون مـع العلـم بـالتكليف .ًم مراراّتساقط األصول كام تقد
 كـام يف الـشبهات - بـالتكليف الفعـيل ابتـداء ًقاّ سواء كان العلم متعل،الفعيل

 أو كـان - يـوم اجلمعـة كام إذا علم بوجوب صالة اجلمعة أو الظهر،احلكمية
  للحكم كام يف الشبهات املوضوعية، كام إذا علم بخمريـةّ باملوضوع التامًقاّمتعل

 فال ، جزء املوضوعأي املوضوع الناقص إال وأما إذا مل يعلم ،ًأحد املائعني مثال
 كام إذا علم بكـون ،ّق املوضوع التامّمانع من جريان األصل واحلكم بعدم حتق

ن إ فـ،ى مأكول اللحـمّ واآلخر جسد حيوان مذك،إنسانيت أحد اجلسدين م
 مـن ّ حلـم كـلأكلن كان يقتيض وجوب االجتناب عن إ واإلمجايلهذا العلم 
ن  أل، شخص أحدمها ال حيكم عليه بوجوب الغسلّ إال أنه إذا مس،اجلسدين

 للحكـم بوجـوب ، جزء للموضـوعاإلنسان وهو بدن ميت باإلمجالاملعلوم 
 .ق واألصل عدمهّ وهو مشكوك التحق،اإلنسان بدن ّ مس ومتامه،الغسل

ق بثبـوت التكليـف الفعـيل ّ إذا تعلـاإلمجـايلوالوجه يف ذلـك أن العلـم 
 باإلمجـال يف انطباق املعلـوم ًاّ يكون شكإنام واحد من األطراف ّ يف كلّفالشك
 السـتلزامه ؛ ومعه ال يمكن الرجوع إىل األصل النايف يف مجيع األطراف،عليه

 وال يف بعــضها لــبطالن ،لرتخــيص يف املعــصية وخمالفــة التكليــف الواصــلا
 كـان الـشك يف متاميـة إنمـا أ و.ًم بيانه مفصالّح عىل ما تقدّالرتجيح بال مرج

 فال ، يف أصل التكليفّ فمرجعه إىل الشك، كام يف املثال الذي ذكرناه،املوضوع
 .)١(<مانع من الرجوع إىل األصل فيه

 يف ّباحلكم الفعيل يكـون الـشك اإلمجايلق العلم ّه إذا تعلّنأ  فيهّالرسّلعل و
، للـرباءة عليه، فال يكون جمرى باإلمجال يف انطباق املعلوم ًاّكل من األطراف شك

 يف متاميـة املوضـوع، فـال حمالـة ّ الـشكق بام هو جزء املوضوع وكانّوأما إذا تعل
                                                 

 .٤٠٦، ص٢ج: مصباح األصول )١(
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لة الرباءة، وهذا بحـسب أصاالرجوع إىل  فال مانع من ، يف أصل التكليفّيشك
 واخلالف يف بعض املوارد من اإلشكال وقع وإنام فيه، إشكالالكربى واضح ال 
 .حيث الصغرى
مـا لـو علـم بغـصبية إحـدى الـشجرتني ثـم حـصلت الثمـرة ومن ذلك 

ثـر هلـذا العلـم بالنـسبة إىل الثمـرة أ فقد يقال بأنه ال إلحدامها دون األخرى،
ف يف نامء املغصوب وهو ّم هو الترصّ املحرّن أل،ًعا وال وضًاملوجودة ال تكليفا

 وهـو ،وضوع الضامن وضع اليد عىل مال الغري م كام أن،يف املثال مشكوك فيه
 . مشكوك فيه واألصل عدمهًأيضا

ب عـىل ّر بالنـسبة إىل مـا يرتتـّ يؤثإنام اإلمجايل هذا العلم إن :وعىل اجلملة
ق ّفهـا عـىل حتقـّ لتوق؛ثار غصبية الثمرةر بالنسبة إىل آّ وال يؤث،غصبية الشجرة

 غـصبية العـني وإحـراز ،موضوعها وهو غصب الثمرة غري املحـرز يف املثـال
 فبالنـسبة ، غصب الثمـرةأحكام غصب العني ال ترتيب أحكامب ّيوجب ترت

 ،ف جترى أصـالة اإلباحـةّ غصب الثمرة من الضامن وحرمة الترصأحكامإىل 
 .<وعدم الضامن، والرباءة

 قشة السيد الشهيد للتقريب األولمنا
 :ّتتلخص مناقشة املصنّف هلذا التقريب بوجهني

 ّتأخر واملّتقدمبطالن تطبيق فرضية العلمني اإلمجاليني امل: ّولالوجه األ
عـدم  -اليني يف طرف واحد  يف بحث اشرتاك علمني إمج–ّتقدم فيام سبق 

يـة للعلـم اإلمجـايل ّمتامية هذا الوجه، وأن الصحيح هـو عـدم سـقوط املنجز
 .ا الصياغتنيتنحفاظ الركن الثالث عىل كلّاملتأخر؛ ال

، وال ًن األصول املؤمنة تتعارض يف حالـة وجـود العلـم اإلمجـايل فعـالإ
نـائني  بنجاسـة اإلً حدوثه فقط، من قبيل ما لـو علمنـا إمجـاالّجردتتعارض مل
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فني تتعارض يف كل نة يف الطرّاألسود واألبيض يف أول النهار، فاألصول املؤم
 تعارض األصول املؤمنـة يف ّنإآن من آنات وجود العلم اإلمجايل، وعىل هذا ف

ل ال يستوجب تعارضها يف اآلن الثاين، إال مع بقاء العلـم اإلمجـايل، ّاآلن األو
 فهو يقتيض تعارضهام يف ذلك اآلن ًففي كل آن إذا كان العلم اإلمجايل موجودا

صل به العلم اإلمجايل الثاين، ويف هذا اآلن يكـون حتى نصل إىل اآلن الذي حي
الطرف املشرتك يف العلم اإلمجايل السابق وهو اإلناء األسود يعـارض أصـلني 
مؤمنني أحدمها يف الطـرف اآلخـر مـن العلـم اإلمجـايل الـسابق وهـو اإلنـاء 

 واآلخـر اإلنـاء األمحـر مـن العلـم اإلمجـايل املتـأخر، ونتيجـة هـذا ،األبيض
ز كـال ّنة عن مجيع األطـراف، ومـن ثـم يتنجـّ سقوط األصول املؤمالتعارض

 الثالثة، وعليه فال ينهـدم الـركن الثالـث عـىل وفـق هالعلمني، بجميع أطراف
 .+صيغة املريزا النائيني 

ّأما عىل الصياغة الثانية فكذلك ال يسقط العلم اإلمجايل الثـاين عـن املنجزيـة  ّ
ن يكون الطرف املشرتك وهـو اإلنـاء األسـود  الركن الثالث، وال يلزم أظنحفاال

ّقد تنجز بمنجز سابق وهو العلـم اإلمجـايل الـسابق، وذلـك ألن العلـم اإلمجـايل  ّ
ّيوجب التنجيز يف زمان وجوده الفعيل، ال بمجرد حدوثه يف زمان سـابق، وعليـه 
ّفتنجز الطرف املـشرتك وهـو اإلنـاء األسـود بـالعلم اإلمجـايل الـسابق يف زمـان 

ّ العلم املتأخر إنام حيصل بسبب بقاء العلم السابق إىل زمان حدوث العلم حدوث
ّاإلمجايل الثاين، وهذا يعني أن تنجز الطرف املشرتك وهو اإلناء األسود له سـببان، 

ّحدوث العلم املتأخر، واختصاص أحـدمها : بقاء العلم السابق، وثانيهام: أحدمها
ًفيكونان منجزين معاّبالتنجيز دون اآلخر ترجيح بال مرجح،  ّ. 

 ّدعى من املّالتقريب املذكور أخص: الوجه الثاين
ّخص من املدعى، وذلك ألنه يتمأإن هذا التقريب   يف حالة كـون مالقـاة ّ
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ّالثوب لإلناء قد حصلت يف زمان متأخر عـن العلـم اإلمجـايل األول بنجاسـة  ّ
ّ، وعىل األقل يتم هذا التقريب يف حالة تأخَناءيناإل ّ لعلم باملالقاة عن زمـان ر اّ

ّحصول العلم اإلمجايل األول، وإن كانت نفس املالقـاة قـد حـصلت مقارنـة 
ّ تقدم من البحث السابق يف اشرتاك علمـني إمجـاليني اللعلم اإلمجايل األول؛ مل

ّيف طرف واحد، يتم يف حالة واحدة وهي حالـة كـون العلـم اإلمجـايل الثـاين 
ّألول، أما إذا كان العلامن معارصين، فيكـون كـال  عن العلم اإلمجايل اًاّمتأخر ّ

ًالعلمني منجزا للطرف املشرتك، ألن حصول التنجيز بأحدمها دون اآلخر مع  ّ
ّ، ترجيح بال مرجح، وعىل هذا األسـاس يلـزم االجتنـاب عـن ًاحتادمها زمانا

 .الثوب املالقي وكذلك جيب االجتناب عن املائعني
لة األوىل التي ال يكون العلم اإلمجايل الثـاين وأشار صاحب الكفاية إىل احلا

ًمنجزا ّ وعليه فال جيب االجتناب عن الثوب، وإن تنجز العلم اإلمجـايل األول، ،ّ ّ
جيب االجتناب عن املالقي دون مالقيه، فـيام كانـت املالقـاة بعـد >: حيث قال

 يف ًالعلم إمجاال بالنجس بينها، فإنه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عـن الـنجس
ًالبني قطعا، ولو مل جيتنب عام يالقيه، فإنه عىل تقدير نجاسته كان فردا  آخـر مـن ً

 .)١(<ّ آخر شك يف نجاسته بسبب آخرءّالنجس، قد شك يف وجوده، كيش
ّىل حالة عدم تنجز العلم اإلمجايل الثاين، وعدم وجوب االجتنـاب عـن إو

 اإلمجـايل بعـد العلـم جيب االجتناب عنهام، فيام لو حصل العلم>: الثوب قال
بنجاسـة املالقـي واملالقـى أو ّإمـا : ً رضورة أنه حينئـذ نعلـم إمجـاال؛باملالقاة

ّبنجاسة اآلخر كام ال خيفى، فيتنجز التكليف باالجتناب عن النجس يف البني، 
ً، من قبيل ما لو علمنا يوم الـسبت إمجـاال بنجاسـة )٢(<وهو الواحد أو االثنان

: جود يف اإلنـاء األبـيض، ثـم علمنـا يـوم األحـد بـأمرينالثوب أو املائع املو
                                                 

 .٣٦٢ص:  كفاية األصول)١(
 .٣٦٣ص : املصدر السابق)٢(
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ًعلمنا تفصيال بمالقاة الثوب لإلناء األمحر يف يوم اجلمعة، ففي هذه ) أحدمها(
ّاحلالة ال يتنجز العلم اإلمجايل املتأخر وال جيب االجتناب عن الثوب ّ. 

 

 .ّضح هذا التقريب ينبغي بيان مقدمة يف معنى الطولية بني األصلنيّلكي يت
ام وجد أصالن كأصالة الطهـارة ّ كل:أنهاملقصود من الطولية بني األصلني 

، فمـن الواضـح أن أصـالة الطهـارة يف ًيف الثوب مثالالطهارة يف املاء وأصالة 
ّالثوب املالقي للامء أصل مسببي، ألن الشك يف نجاسة الثوب ّ سببه الشك يف ّ

ًطهارة املاء، أما الشك يف طهارة املاء فليس ناشئا ّ ّ من الشك يف نجاسة الثوب، ّ
ولذا يطلق عىل أصالة الطهارة يف املاء باألصل السببي، وعىل أصـالة الطهـارة 

 .ّيف الثوب باألصل املسببي
ّومن هنا يتبني أن األصل الـسببي هـو الـذي يعـالج املـشكلة يف مرحلـة 

ّدنا بطهـارة الثـوب، أمـا األصـل ّ فإجراء أصالة الطهارة يف املاء يعب.عاملوضو
ّاملسببي فهو الذي يعالج املشكلة يف مرحلة احلكم، ومن هنـا وجـدت قاعـدة 

ام كـان أحـد األصـلني ّنه كلأّتقديم األصل السببي عىل األصل املسببي، وهي 
عـىل الثـاين؛ ألن ّم األصـل األول ِّدُيعالج مورد األصل الثاين دون العكس قـ

طهارة الثـوب، ألهنـا أثـر رشعـي لطهـارة  -ًدا ّ تعب- األصل السببي حيرز لنا
ن ّاملاء، ولكن األصل املسببي ال حيرز لنا نجاسـة املـاء، وال ينفـي طهارتـه؛ أل

م األصـل َّ حلكمه، وعـىل هـذا األسـاس يقـدً رشعياًثبوت املوضوع ليس أثرا
جود األصـل الـسببي ال تـصل النوبـة إىل ّالسببي عىل األصل املسببي، ومع و

 . النتفاء موضوعه؛ّاألصل املسببي
ّإن األصل يف الشك الـسببي >: بقوله + ىل هذا أشار الشيخ األنصاريإو

ّحاكم عىل األصل يف الشك املسببي  ً سـواء كـان خمالفـا لـه، كـام يف أصـالة -ّ
 له ًبه، أم موافقاطهارة املاء احلاكمة عىل أصالة نجاسة الثوب النجس املغسول 
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 فـام دام األصـل -كام يف أصالة طهارة املاء احلاكمة عىل أصالة إباحة الـرشب 
ّ مل جيـر األصـل املحكـوم، ألن األول ًاحلاكم املوافق أو املخالف يكون جاريـا

ّرافع رشعي للشك املسبب بمنزلة الـدليل بالنـسبة إليـه، وإذا مل جيـر األصـل  ّ
ّ املـانع مـن جريـان األصـل يف الـشك املـسبب  زال،احلاكم ملعارضـته بمثلـه ّ

 .)١(<ووجب الرجوع إليه، ألنه كاألصل بالنسبة إىل املتعارضني
بعد فرض مالقاة الثوب لإلناء األبيض، كام يف املثال : ّإذا تبني ذلك نقول

ّاملتقدم، ثم حصول العلم اإلمجايل الثاين بني الثوب واإلنـاء األسـود، فـيمكن 
وب؛ وذلك ألن أصالة الطهارة يف الثوب يقع يف طول أصالة احلكم بطهارة الث

ِالطهارة يف اإلناء األبيض املالقي، وعليه فأصالة الطهـارة يف اإلنـاء األبـيض 
تعارض أصالة الطهارة يف اإلناء األسود، وال يدخل أصل الطهارة يف الثـوب 

ــذلك ّ لطولي؛ًطرفــا يف املعارضــة ــاءيــسقط تــه، وب ين َأصــل الطهــارة يف اإلن
أصالة الطهـارة جري تلتعارضهام، وتصل النوبة إىل أصل الطهارة يف الثوب ف

 .بال معارضيف الثوب 
ّوقد تقدمت هذه احلالة مـن حـاالت االسـتثناء مـن تعـارض األصـول 
وتساقطها، يف بحث جريان األصـل يف بعـض األطـراف بـال معـارض، مـن 

ّأن يعلم إمجاال بنجاسة إناء مـردد بـني إنـاءين: قبيل  أحـدمها جمـرى ألصـالة ً
، ًالطهارة فقط، واآلخر جمرى الستـصحاب الطهـارة وأصـالة الطهـارة معـا

استـصحاب  - يف هـذه احلالـة-ّفأصالة الطهـارة يف الطـرف األول تعـارض 
الطهارة يف الطرف الثاين ويتساقطان، وال تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاين 

ّمتوقفة عىل عدمه، وعىل هـذا الستصحاب وايف هذا التعارض؛ ألهنا يف طول 
 .يمكن أن جتري أصالة الطهارة يف الطرف الثاين بال معارض

                                                 
 .٢٤٣، ص٢ج:  فرائد األصول)١(
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 يف بحث جريان األصل يف بعض األطـراف بـال ىل ذلك أشار املصنّفإو
ّيفي إلثبات جريان األصـل املـؤمن  إن دليل األصل ال>: معارض، حيث قال

 من ذلـك عـدة ى ولكن قد تستثن،يف بعض األطراف؛ وذلك بسبب املعارضة
 ويف ،ّما إذا كان يف أحد طريف العلم اإلمجايل أصل واحد مؤمن: منها ؛حاالت

الطرف اآلخر أصالن طوليان، ونقصد باألصلني الطوليني أن يكون أحـدمها 
ًحاكام عىل اآلخر ورافعا  .)١( <...ًداّ ملوضوعه تعبً

 التقريب الثاين أوسع من التقريب األول
فهو أوسع من التقريب األول؛ ألنه جيـري يف حالـة  َّوهذا التقريب لو تم

، أو َنـاءينّر العلم باملالقاة عن العلم اإلمجايل األول وهو نجاسـة أحـد اإلّتأخ
ّاقرتنت مع العلم اإلمجايل األول، فعىل كال التقـديرين حتـصل املعارضـة بـني 

 ًب ساملاّأصالتي الطهارة يف العلم اإلمجايل األول، ويبقى أصل الطهارة يف الثو
ِ النحفاظ الطولية بني أصـالة الطهـارة يف اإلنـاء املالقـي وبـني ؛عن املعارضة

ّأصالة الطهارة يف الثوب يف حالة اقرتان العلم املالقاة مع العلم اإلمجايل األول 
ّر العلم باملالقاة عن العلم اإلمجايل األول، وهلذا يكون التقريـب ّويف حالة تأخ

 . األولالثاين أوسع من التقريب
ّويتحصل من التقريب الثاين أن العلم اإلمجايل الثاين غري منجز، وال جيب  ّ

االجتناب عن الثوب؛ الهندام الركن الثالث، ألن أصـالة الطهـارة يف الثـوب 
ِأصل طويل بالنسبة إىل أصالة الطهارة يف اإلناء املالقي، وبعـد سـقوط أصـالة 

لطهارة يف اإلناء اآلخر، جتـري حينئـذ ِالطهارة يف املالقي ملعارضته مع أصالة ا
 .)٢(أصالة الطهارة يف الثوب بال معارض

                                                 
 .٩٨ص:  احللقة الثالثة، القسم الثاين)١(
شـاء  نإدة، مل يذكرها يف املتن، نعرض هلـا ّالتقريب الثاين بمناقشات متعد فناقش املصنّ )٢(

 .البحث يف التعليق عىل النص اهللا يف آخر
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 انمّتقد فيها التقريبان املّاحلاالت التي ال يتم
قد يقال بأن التقريبني املذكورين النحالل العلم اإلمجايل الثاين، ثـم عـدم 

ّوجوب االجتناب عن الثوب املالقي ألحد األطـراف، غـري تـام ني يف بعـض ِ
ًاالت، وعـىل هـذا يكـون العلـم اإلمجـايل الثـاين منجـزا، ومـن ثـم جيـب احل ّ

ّاالجتناب عن الثوب الذي القى أحد أطراف العلم اإلمجايل األول، من قبيـل 
ّ، لكن بعد تلف اإلناء األول، ثم علمنا بـأن َناءينما لو علمنا بنجاسة أحد اإل

ي هذه احلالـة قـد يقـال ّالثوب كان قد القى اإلناء األول التالف قبل تلفه، فف
جيريان، وعىل هذا يكون العلـم اإلمجـايل الثـاين  ّ كال التقريبني املتقدمني الّبأن

ًمنجزا، ومعه جيب االجتناب عن الثوب الذي القى اإلناء التالف ّ. 
ّالقائـل بـأن العلـم اإلمجـايل األول يمنـع -ّأما عدم متامية التقريب األول

ّ فألن العلـم اإلمجـايل األول غـري منجـز؛ -تنجيزّالعلم اإلمجايل املتأخر عن ال ّ
ًيكون منجزا عىل  الختالل الركن الثالث، وذلك ألنه بعد تلف أحد طرفيه، ال ّ

ّكل تقدير، إذ عىل تقدير كون النجس هو اإلناء التالف، فـال معنـى لتنجيـزه، 
دين حـني وّألن رشط منجزية العلم اإلمجايل هو أن يكـون كـال طرفيـه موجـ

ّ وعليه فالتالف غري منجز، ومن ثم يكون العلم اإلمجـايل األول غـري حصوله، ّ
ًمنجز عىل تقدير كون النجس هو التالف، فال يكون العلم اإلمجايل منجزا عىل  ّ ّ

ّكل تقدير، وإذا سقط العلم اإلمجايل األول عـن املنجزيـة، ال ّ يمكنـه أن يمنـع  ّ
جتنـاب طرفيـه ومهـا الثـوب ّالعلم اإلمجايل املتأخر عن التنجيز، ومعه جيـب ا

 .ًواإلناء اآلخر املوجود فعال
 القائل بأن أصالة الطهارة يف الثوب جتري -ّأما عدم متامية التقريب الثاين

ِبال معارض؛ لوقوعها يف طـول أصـالة الطهـارة يف اإلنـاء األبـيض املالقـي، 
طهارة  فألن أصالة ال-الساقطة باملعارضة مع أصالة الطهارة يف اإلناء األبيض

ــسا  ــود لي ــيض واألس ــاءين األب ــايل األول ومهــا اإلن ــم اإلمج ــريف العل َيف ط ّ
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متعارضني، وذلك ألن اإلناء التالف ال معنى جلريان أصالة الطهارة فيـه بعـد 
تلفه، ألن الغرض من أصالة الطهارة هو التأمني مـن ناحيـة التكليـف، ومـع 

بقـاء أصـالة الطهـارة يف تلفه ال معنى جلريان أصالة الطهارة فيه، وهذا يعنـي 
اإلناء اآلخر غري التالف، فال تصل النوبة إىل أصالة الطهارة يف الثـوب، وإنـام 
حتصل معارضـة بـني أصـالة الطهـارة يف الثـوب وأصـالة الطهـارة يف اإلنـاء 

ّ، ونتيجة التساقط تنجز العلم اإلمجايل املتأخر، ومن ثم ًاملوجود، فيسقطان معا ّ
 . وبوجوب االجتناب عن الث

؛ ألن أصـالة الطهـارة يف اإلنـاء ّيـتم ن التقريب الثـاين الإ :بعبارة أخرى
التالف ال معنى له بعد تلفه، فهو غري صالح للمعارضة، وهذا يعني أن أصالة 

، يعـارض أصـالة الطهـارة يف الثـوب، ًالطهارة يف اإلناء الثاين املوجـود فعـال
 .ّلعلم اإلمجايل املتأخرّفتتساقط أصالة الطهارة يف الطرفني، فيتنجز ا

 ألحـد ء ولـو كـان مالقـاة يش>: بقوله ىل ذلك أشار الشيخ األنصاريإو
 ثم حصل العلم اإلمجايل - بالفتح -ى َاملشتبهني قبل العلم اإلمجايل وفقد املالق

بنجاسة املشتبه الباقي أو املفقود، قام مالقيه مقامه يف وجوب االجتنـاب عنـه 
 معارضـة بأصـالة - بالكـرس -ي ِالطهـارة يف املالقـوعن الباقي، ألن أصالة 

الطهارة يف املشتبه اآلخر، لعدم جريان األصل يف املفقـود حتـى يعارضـه، ملـا 
ّ بـه املكلـف من عدم جريان األصل يف ما ال يبـتىل: أرشنا إليه يف األمر الثالث

كـون أن العربة يف حكـم املالقـي ب: ل ما ذكرناّفمحص. وال أثر له بالنسبة إليه
 .)١(<أصالة طهارته سليمة أو معارضة
 الصحيح متامية التقريب الثاين

إن السبب الذي قيـل يف : وبيانه .الصحيح إمكانية جريان التقريب الثاين
                                                 

 .٢٤٤، ص٢ج:  فرائد األصول)١(
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عدم جريان التقريب الثاين هو أن أصالة الطهارة يف اإلناء الثـاين ال معنـى هلـا 
يـان أصـالة الطهـارة بعد تلفه، وهذا غري صحيح ألن تلف اإلناء ال جيعل جر

 وبال معنى، بل الصحيح إمكان جريان أصالة الطهارة يف اإلنـاء بعـد ًفيه لغوا
ِتلفه، لرتتب األثر الرشعي جلريانه وهو طهارة الثوب املالقـي لـه أي لإلنـاء -ّ

 ً ومع جريان أصالة الطهارة يف اإلناء التالف، حينئذ يكـون معارضـا-التالف
لثاين املوجود، وبعـد تعارضـهام يتـساقطان، وبعـد ألصالة الطهارة يف اإلناء ا

 العلـم اإلمجـايل ّتساقطهام جيري أصالة الطهارة يف الثوب بال معارض، فينحل
 . ومعه ال جيب االجتناب عن الثوب،ّاملتأخر

 

 + اهلض ّمن احلاالت التي مل يتعر. <القي أحد األطرافمحكم >:  قوله•
 .رمة املالقي بالعلم اإلمجايل األولّيف املتن حالة تنجز ح

كان البحـث فـيام إذا القـى يشء أحـد طـريف العلـم اإلمجـايل : بيان ذلك
بالنجاسة، فيوجد علامن إمجاليان، علم إمجايل بنجاسـة أحـد الطـرفني وعلـم 

ّ وقد تقـدم الكـالم يف تنجـز الطـرف ،َإمجايل بنجاسة املالقي أو طرف املالقى ّ
ّيل الثاين، أما تنجز حرمة املالقـي بـالعلم اإلمجـايل األول املالقي بالعلم اإلمجا ّ ّ

ّفلم يتعرض له املصنّف يف املتن، وفيام ييل نتعرض للبحث يف هذه احلالة ّ. 
 لّو األمجايل حرمة املالقي بالعلم اإلّتنجز

ّاالصـحاب ذهبـوا إىل عـدم تنجـز حرمـة املالقـي أن ذكر السيد الشهيد 
ّاستندوا يف ذلك إىل كربى كلية لبيان ما يتنجز بالعلم ّبالعلم اإلمجايل األول، و

 :حاصلها واإلمجايل،
ًإن العلم اإلمجايل ينجز حكام إذا كان اليشء املعلوم متام املوضـوع لـذلك  ّ
ّاحلكم، أما إذا كان املعلوم باإلمجال جزء املوضوع لـذلك احلكـم فـإن العلـم 
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ّاإلمجايل ال ينجز احلكم؛ لعدم العلم بتحقق مو ضوعه التام، وذلك نظري جواز ّ
إقامة احلد عىل رشب اخلمر، فإن موضوعه هو رشب اخلمر مع علـم احلـاكم 
ّبه، ومع رشب أحد اإلناءين املشتبهني باخلمر ال يعلم حتقق رشب اخلمر منـه،  َ

ء  مخريـة يش(ين أب مـن جـزّن موضـوعه مركـّفال جيوز إقامة احلد عليـه؛ أل
املعلـوم بـالعلم اإلمجـايل ّإنـام ين غـري معلـوم واجلزء الثا و) لهّكلفورشب امل

ُولاأل  .هو ال يكفي لتنجيز هذا احلكم و،فقط ّ
 أحـد ن حرمة رشب نفس الـنجس املعلـوم ضـمنإًويف املقام يقال أيضا 

 .بتامم املوضوع هلاً علام  بالعلم اإلمجايل لكونهّتنجزالتويض به ت أو الطرفني
 ألنـه موقـوف عـىل العلـم ؛ بـهّجـزتنحرمة املالقي ألحـدمها فـال يّأما و

 .هو غري معلوم و،بمالقاته مع النجس
أنـه مهـام كـان : وقـد عرفـت>: ّوهذا ما أشار إليه املحقق النائيني بقولـه

ّ كل من ترتيب آثار ذلك احلكم عىلّالبد  متام املوضوع حلكم فمجالاملعلوم باإل
، التعـارضلـسقوط األصـل النـايف لـه ب ؛مجـايلواحد من أطـراف العلـم اإل

ذلك ّ يرتتب فإنه ال،  جزء املوضوع للحكممجالكان املعلوم باإل إذا بخالف ما
ع عدم جواز إقامـة احلـد ّوعىل ذلك يتفر. واحد من األطرافّ كل احلكم عىل

ن اخلمـر املعلـوم يف البـني إنـام إفـمجال، طريف املعلوم باإل أحد عىل من رشب
إقامـة  إىل بالنسبةّأما و، ه وفساد بيعهحرمة رشب إىل يكون متام املوضوع بالنسبة

إن علـم : وإن شئت قلت. ف عىل أن يكون رشبه عن عمد واختيارّ فيتوقّاحلد
وال علـم مـع ، ّخذ جزء املوضوع لوجوب إقامـة احلـدأاحلاكم برشب اخلمر 

 .)١(<ّكم إقامة احلدافال جيوز للح، الطرفني أحد رشب
 جواب السيد الشهيد 

التفصيل بني احلرمة التكليفية والوضـعية، حيـث ىل د الشهيد إالسيذهب 
                                                 

 .٧٦ص ،٤ج: صولفوائد األ )١(
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قال بعدم احلرمة التكليفية، فيجوز رشبه، مع وجـود احلرمـة الوضـعية، فـال 
ّجيوز الوضوء منه، ألن من رشائط صـحة الوضـوء إحـراز طهـارة املـاء، ويف 

 .يمكننا إحراز الطهارة املقام ال
ع  فـرٍ اإلمجـايل حلكـمتنجيز العلـمإن ما ذكره املشهور من أن : بيان ذلك

 يف تطبيـق أخطـ، لكن يوجـد ًن كان متيناإ و،ّتعلقه بتامم موضوع ذلك احلكم
وقوع اخللط بـني األحكـام هو ذلك وسبب  ،هذه الضابطة يف مجلة من املوارد
 ّفإن. ّ واألحكام الوضعية كحرمة التويض به،التكليفية كحرمة رشب النجس

  الـنجسّحتقـقفـيام إذا  ّفعلية تكون  إناماحلكم التكليفي بحرمة رشب النجس
، إذا  عليـها لعدم القدرةّمإا قبل وجود النجس فال حرمة لرشبه، ّمأوًخارجا، 

مـن عدم احلرمـة  الستظهار أو ،ًثبوتاهو مانع  وفرض عدم القدرة عىل إجياده
 .هو مالك إثبايت ودليلها
ن  فهـو منتـزع مـباملـاء الـنجسا احلكـم الوضـعي بحرمـة التـويض ّمأو

 ومن الواضـح أن، الطاهرالوضوء باملاء يكون  بأن دهّتقي و)الصالة (الواجب
األمـر ّأول  ثابتة من )حرمة الوضوء باملاء النجس (ّ هذه احلرمة الوضعيةّفعلية
 .ّحتقق النجاسة يف املاء أو اللباسقبل  و الواجبّفعليةمنذ 

 مفاد كـان  بنحو،اتصاف الصالة بكوهنا صالة يف النجاسة: بعبارة أخرى
 رشط يف انحالل احلرمة سواء وجدت النجاسة بالفعل يف اخلارج أم ،الناقصة

ّال، وصدق هذه الرشطية غري متوقف عىل وجود النجس بالفعل يف اخلـارج، 
وعليه فالعلم اإلمجايل بنجاسة أحد الشيئني علم بموضوع حرمـة الـصالة أو 

ّالوضوء بمالقيه الفعلية قبل حتقق املالقي يف ا  وهـذا يعنـي أن العلـم ،خلـارجّ
ّاإلمجايل األول كام ينج ز احلكم الوضعي ملالقي ّز احلكم التكليفي للطرفني ينجّ
 . أو لبسه يف الصالةهز حرمة التويض بّ أي ينج،ّالطرفني من أول األمر

ّوكذلك العلم اإلمجـايل بنجاسـة أحـد الـدرمهني ينجـز حرمـة الوضـوء 
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الصالة قبل املالقاة، وكذلك العلـم اإلمجـايل بمالقي النجس منهام أو لبسه يف 
بنقصان أحد املاءين عن الكرية علم بحرمة الوضوء بالفعل بام نقص عن الكر 

ّ فيتنجز بذلك حرمة الوضوء بأحـدمها إذا القـى النجاسـة ،إذا القى النجاسة
 . قبل حصول املالقاة
كانـت   إذاالـصالة فيـه حتـى ونه حيرم الوضوء بـاملالقيأو من هنا ظهر 

ل العلم اإلمجايل ّ فلم يتشك،االبتالءّ حمل املالقاة بعد خروج الطرف اآلخر عن
 حصول ّمجرد بّتنجزذلك ألن هذا احلكم  و؛ّمنجزنه أالثاين الذي سوف يأيت 
 .)١(العلم اإلمجايل األول

ًإذا علم املكلف إمجاال بنجاسة أحد املـائعني، والقـى الثـوب >: +  قوله• ّ
الصطالح عىل تـسمية مـا يكـون الـسبب واملنـشأ الحـتامل جرى ا. <حدمهاأ

 -ّ وهو اإلناء يف املثال املتقـدم، واآلخـر بـاملالقي-بالفتح –ى َالنجاسة باملالق
 . وهو الثوب يف املثال-بالكرس

واحـد مـن >ّطلق عىل كـل أن نفاالصطالح جرى عىل ذلك وإال فيمكن 
ّما يقتضيه باب املفاعلة من صـدق ً نظرا إىل ؛املتالقيني عنوان املالقى واملالقي

 . )٢(<ّعنواين الفاعل واملفعول عىل كل من الطرفني باعتبارين
ال خيفى . <الركن الثاين منهدم؛ ألن أصل الطهارة جيري يف الثوب: الثاين>:  قوله•

 .ّ ضوء صيغة املريزا النائيني، ال عىل صيغة املحقق العراقييفأن الركن الثاين منهدم 
ّوهذا التقريب إذا تم جيري سواء اقرتن العلم باملالقاة مـع العلـم >: قوله •

وإن ،  +  يكشف عن عدم متاميته عند املصنّف<إذا تم>التعبري بقوله . <بنجاسة
 .وسنقف عىل ذلك يف البحث الالحقض لذلك يف املتن، ّمل يتعر
 . < ....ًوسع جرياناأذن إفالتقريب الثاين >:  قوله •

                                                 
 .٣٠٢ص ،٥ج: صول علم األبحوث يف )١(
 .١٤١، ص٦ج:  منتهى الدراية)٢(
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 لتقريب الثاين لّصنفمناقشة امل
 :ن أمههاعدة مناقشات عىل التقريب الثاين، م صنّفاملأورد 

 بمسلك االقتضاء، وال جيري عىل ّتصإن هذا التقريب خي :املناقشة األوىل
 لوجـوب ّتامـة ّعلـة، يكون العلم اإلمجايل ّعلية عىل الً؛ ألنه بناءّعليةمسلك ال

طراف، سواء وجد تعارض املوافقة القطعية، وال جيوز الرتخيص يف بعض األ
 . أم مل يوجدّؤمنةبني األصول امل

عدم الطولية بني األصول املتوافقة، كام سـيأيت تفـصيله يف : املناقشة الثانية
ّ االستصحاب، من عدم حكومة لألصل السببي عىل األصل املسببي يف بحث

مـوا فكـرة احلكومـة ّ للمـشهور الـذين عمًحالة التوافق بني األصلني، خالفا
ًألصل السببي عىل األصل املـسببي حلـاالت التوافـق بـني األصـلني أيـضال ّ، 

ًفاعترب األصل املسببي طوليا  عىل عـدم جريـان األصـل الـسببي ًباّ ومرتتً دائامّ
ّ ألن األصل الـسببي إذا جـرى ألغـى موضـوع ؛ً له أو خمالفاًسواء كان موافقا
ّاملسببي عىل أي  .)١( حالّ

 

 :م أن صور املالقاة ألحد أطراف العلم اإلمجايل ثالثةّتقد
ًما عـىل ّنائني متقـدحد اإلأ ما إذا كان زمان العلم بنجاسة :الصورة األوىل
 . زمان العلم باملالقاة

 . ً ما إذا كان زمان العلم بنجاسة أحدمها مقارنا لزمان العلم باملالقاة:الصورة الثانية
ًرا عن زمان العلم ّحدمها متأخأ ما إذا كان زمان العلم بنجاسة :الصورة الثالثة

 .باملالقاة
 .م البحث فيهاّ فقد تقد،ا الكالم يف الصورة األوىلّأم

ً وهي ما إذا كان العلم باملالقاة مقارنا للعلـم اإلمجـايل ،أما الصورة الثانية
                                                 

 .١٦٢ص: اجلزء الرابع من القسم الثاين: تقرير السيد احلائري، انظر مباحث األصول)١(
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اإلمجاليـان معـارصين، كـام إذا ن كان يف طوله رتبة، فيكـون العلـامن إًزمانا و
نائني األسود أو األبيض ويف نفس الوقت علمنـا حد اإلأًمجاال بنجاسة إعلمنا 

 . بمالقاة اإلناء الثالث لإلناء األسود
 :وهذه الصورة تقسم إىل قسمني

ً إن يكون العلم اإلمجايل الثاين مقارنـا زمنـا علـام ومعلومـا :القسم األول ً ًً
 .لللعلم اإلمجايل األو
ًرا زمانـا عـن ّأن يكون املعلوم بالعلم اإلمجـايل الثـاين متـأخ: القسم الثاين ً

 . املعلوم يف العلم اإلمجايل األول
 :فيه قوالنف: أما القسم األول

ز ّحيث ذكر السيد اخلوئي أن تنج،  تنجز العلمني اإلمجاليني:القول األول
ن نـسبة  أل،مجـالينيالتكليف يف الطرف املشرتك مـستند إىل كـال العلمـني اإل

ّكليهام إليه نسبة واحدة لفرض تقارهنام حدوثا، فـال يمكـن أن يكـون تنجـ زه ً
ح، هذا هو الصحيح، ّحدمها دون اآلخر ألنه ترجيح من غري مرجأىل إًمستندا 

جـوب االجتنـاب عـن اجلـاري و ...والـصحيح> :وهذا ما أشار إليه بقولـه
 بالكـرس وإن كـان يِ يف املالقـ ألن األصـل اجلـاري،املالقي يف هذه الـصورة

 األصل اجلاري أي( إال أنه ،ى بالفتحَ عن األصل اجلاري يف املالقً رتبةًراّمتأخ
 كـام أن ،الطرف اآلخريف  عن األصل اجلاري ًراّ ليس متأخ) بالكرسيِيف املالق

 فكـام يقـع التعـارض بـني ، عنهًراّ بالفتح ليس متأخىاألصل اجلاري يف املالق
 كـذلك يقـع ،ل يف املالقـى بـالفتح وجريانـه يف الطـرف اآلخـرجريان األص

 . بالكرس وجريانـه يف الطـرف اآلخـريِالتعارض بني جريان األصل يف املالق
 فيجـب االجتنـاب ،ًزاّمنجـ اإلمجايل ويكون العلم األصول،وبالنتيجة تسقط 

 .)١(<عن اجلميع املالقى واملالقي والطرف اآلخر
                                                 

 . ٤١٧، ص ٢ج: مصباح األصول )١(
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الجتناب من ب الكفاية حيث ذكر أنه جيب ا وهو عني ما ذهب إليه صاح
دة بـني ّق بالنجاسـة املـردّ كـام تعلـاإلمجـايل العلم أن باعتبار ؛ بالكرسيِاملالق
دة بـني املالقـي ّ بالنجاسـة املـردّتعلـق كذلك ،ى بالفتح والطرف اآلخرَاملالق

 دائـر بـني نجاسـة املالقـى واملالقـي ونجاسـة فـاألمر ،بالكرس وذاك الطرف
 الكبـري أو يف اإلنـاء بوقوع نجاسـة يف ً نظري ما لو علمنا إمجاال،آلخرالطرف ا

 يف هـذا ،ث فكام جيب االجتناب عـن مجيـع األواين الـثال،اإلناءين الصغريين
 ، كذلك جيب االجتناب يف املقام عن املالقى واملالقي والطـرف اآلخـر،املثال

بة عـن ّملالقـي مـسب إال يف أن نجاسـة ا،لعدم الفرق بني املثال ومـا نحـن فيـه
ن نجاسة أحـد اإلنـاءين الـصغريين إ بخالف املثال ف،نجاسة املالقى يف املقام

 ذلك ال يوجب الفرق يف التنجيز بعـد ّجمرد و.بة عن نجاسة اآلخرّليست مسب
 .)١( سواءّ إىل كليهام عىل حداإلمجايلكون نسبة العلم 

س املاء القليل بمالقـاة ّج عىل تن<الغنية> السيد أبو املكارم يف ّولذا استدل 
ْوا رجز فـاهجر{:  عىل وجوب هجر النجاسات يف قوله تعاىلّالنجاسة بام دل ُ ْ َ َ  ْ َ{ 

 عـىل حرمـة × من استدالله، ما يف بعض األخبارً عليه أيضاّ ويدل)٥: املدثر(
 فإذا حكم الشارع ،)٢(<م امليتةّأن اهللا سبحانه حر>ـ فيه فأرة بتالطعام الذي مات

ه جر كل واحد من املشتبهني فقد حكم بوجوب هجر كل مـا القـابوجوب ه
َو رم عليهم ا بائث{: حيث قال ِ َ ََ ْ ِ

ْ َ ُ  َ ُ ْوا رجز فاهجر{:  وقوله}َ ُ ْ َ َ  ْ ألنـه يقتـيض ... }َ
                                                 

 .٣٦٣ص : انظر كفاية األصول )١(
ية فيها سـمن أو وقعت فأرة يف خاب: أتاه رجل فقال>: × وهو خرب جابر عن أيب جعفر )٢(

الفـارة :  فقـال لـه الرجـل،ال تأكلـه: ×فقال أبو جعفـر :  فام ترى يف أكله ؟ قال،زيت
 ّإنـك مل تـستخف: × فقـال لـه أبـو جعفـر . من أن أترك طعامي من أجلهـاّأهون عيل

 ٥:  بـاب،١ ج: الوسـائل<ء يشّم امليتة من كلّبالفارة، وإنام استخففت بدينك، إن اهللا حر
 .٢٥ص ،١ج :االستبصار: ؛ وانظر٢اء املضاف حمن أبواب امل
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 .)١(<ًحتريم استعامل املاء املخالط للنجاسة مطلقا
إال  والـنجس،ن الشارع أعطامها حكـم إ>:  يف املنتهىّوقال العالمة احليل

 .)٢(<فلم يقل أحد أن كال من املشتبهني بحكم النجس يف مجيع آثاره
 ز العلم اإلمجايل الثاينّعدم تنج:القول الثاين

 )٤(ق النـائينيّ واملحق)٣( منهم شيخنا األنصاري ،قنيّذهب مجاعة من املحق
والطـرف ) بالكـرس (يِ إىل أن العلم اإلمجـايل بـني املالقـ،)٥(ق العراقيّواملحق
والطرف اآلخـر ) بالفتح(ى َ مع العلم اإلمجايل املالقًار رغم كونه معارصاآلخ

ّزمانا ال يكون منج ّزا، وقد استدلً  : وا عىل ذلك بوجهنيً
أن وهـو  ،ق النائينيّذكره شيخنا األنصاري وتبعه فيه املحق: الوجه األول

مجـايل بـني ًكان مقارنا للعلم اإلن إ ووالطرف اآلخر يِالعلم اإلمجايل بني املالق
، ألن الـشك يف نجاسـة املالقـي ًوالطرف اآلخر إال أنه يف طوله رتبـة ىَاملالق
بي، ّ سـببي ومـسبّن الـشكإى، وحيـث َب عن الـشك يف نجاسـة املالقـَّمسب

ب، وعىل هذا فأصـالة الطهـارة ّفاألصل يف السبب حاكم عىل األصل يف املسب
صـالة أ، وحينئـذ فلـو جـرت يِصالة الطهارة يف املالقأى حاكمة عىل َيف املالق

صالة الطهارة يف املالقي، ألن األصل أى، فال تصل النوبة إىل َالطهارة يف املالق
 . ك باألصل املحكومّاحلاكم إذا سقط، فال مانع من التمس

 - بالكـرس - يف املالقي ّن أصالة الطهارة واحللإ>: قال الشيخ األنصاري
                                                 

 .١٧٨، ص ١ج:  وانظر املنتهى،٢٦ص  : غنية النزوع)١(
 .٣٠ص ،١ج: منتهى املطلب )٢(
 . ٥١٩، ص٢فرائد األصول ج )٣(
 . ٢٦٠، ص٢ج: أجود التقريرات )٤(
 . ٣٥٨، ص٣ج: هناية األفكار )٥(
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 ّ بخالف أصالة الطهارة واحلل،آلخرسليم عن معارضة أصالة طهارة املشتبه ا
 . فإهنا معارضة هبا يف املشتبه اآلخر- بالفتح -يف املالقى 
مة ّ عن الشبهة املتقوٍ ناش- بالكرس -أن الشك يف املالقي :  يف ذلكّوالرس
 واألصل فيه أصل يف الشك ، السببيّ فاألصل فيهام أصل يف الشك،باملشتبهني

أن األصل يف الشك السببي حاكم عىل األصـل يف : هّر يف حملّ وقد تقر،بيّاملسب
 كام يف أصالة طهـارة املـاء احلاكمـة عـىل ، لهً سواء كان خمالفا-بي ّالشك املسب

 له كام يف أصالة طهارة املاء ً أم موافقا،أصالة نجاسة الثوب النجس املغسول به
و املخـالف  فام دام األصل احلاكم املوافق أ-احلاكمة عىل أصالة إباحة الرشب 

ب ّ ألن األول رافع رشعـي للـشك املـسب، مل جير األصل املحكومًيكون جاريا
 وإذا مل جير األصل احلاكم ملعارضته بمثله زال املانع ،بمنزلة الدليل بالنسبة إليه

 ألنـه كاألصـل ،ب ووجـب الرجـوع إليـهّ املـسبّمن جريان األصل يف الشك
 .)١(<بالنسبة إىل املتعارضني

 بـل العـربة بزمـان ،ال عربة بزمان حدوث العلـم>: ق النائينيّوقال املحق
 والطـرف تكـون )بـالفتح( والنجاسة املعلومة بـني املالقـى .حدوث املعلوم

 ، والطـرف يف مجيـع الـصور)بالكرس(أسبق من النجاسة املعلومة بني املالقي 
  والطرف يـسقط)بالفتح( بنجاسة املالقى اإلمجايلففي أي زمان حيدث العلم 

 سـبق التكليـف ّ ألنه يتبني، بنجاسة املالقي والطرف عن التأثرياإلمجايلالعلم 
 فتكون الشبهة بالنسبة )بالفتح(باالجتناب عن أحد طرفيه وهو طرف املالقى 

 ،هّ هـذا كلـ. بدوية جتري فيه أصالة الطهارة بال معارض)بالكرس(إىل املالقي 
وجوب االجتناب عن املالقـي  إىل أن الذوق يأبى عن أن يكون احلكم ًمضافا

 مع أن التكليف به إنام يأيت من قبل التكليف بـاملالقى ، دون املالقى)بالكرس(
                                                 

 .٢٤٣ ، ص٢ج: فرائد األصول )١(
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 .)١(<بالفتح(
ق العراقي من أن العلم اإلمجايل الثاين إذا كـان ّ ما ذكره املحق:الوجه الثاين

ًن كان مقارنا له زمناإ وًيف طول العلم اإلمجايل األول رتبة  .ًراّث فال يكـون مـؤ،ً
ن أة للتنجيز، ومن الواضـح ّة تامّوقد أفاد يف وجه ذلك بأن العلم اإلمجايل عل

ّعلة تامةالعلم اإلمجايل إنام يكون  ًقـا بـالتكليف الفعـيل ّ للتنجيز إذا كـان متعلّ
ًرا ال من جهة القصور فيه بل ّ تقدير، وإال فال يكون مؤثّز عىل كلّالقابل للتنج

 تقدير، وما نحن فيه كـذلك، ألن ّقه للتنجيز عىل كلّمن جهة عدم قابلية متعل
ز ّحد طريف العلم اإلمجايل الثاين وهـو الطـرف املـشرتك قـد تنجـأالتكليف يف 

ن إ: ة ثانية، وإن شـئت قلـتّز مرّز ال يقبل التنجّل واملتنجّبالعلم اإلمجايل األو
ــاين ال ينجــ ــة العلــم اإلمجــايلّالعلــم اإلمجــايل الث  ؛ األولز التكليــف يف مرتب

ز ّ وال يف املرتبة املتأخرة، ألنـه منجـ،ّعلةالستحالة أن يكون املعلول يف مرتبة ال
 . الستحالة حتصيل احلاصل؛زّز ال يقبل التنجّيف هذه املرتبة، واملنج

 ًذا كان العلم بنجاسة املالقي أو الطـرف ناشـئا>: وهذا ما أشار إليه بقوله
ال شبهة يف اختـصاص التـأثري بـالعلم  ف،عن العلم بنجاسة املالقى أو الطرف

نـه ال أثـر معـه للعلـم أ أو الطرف و)بالفتح( السابق بنجاسة املالقى اإلمجايل
ز التكليف باالجتناب عن الطرف يف املرتبـة ّ من جهة تنجًر رتبةّ املتأخاإلمجايل

ال  أن اإلمجايلزية العلم ّ فإنه يعترب يف منج، السابق رتبةاإلمجايلالسابقة بالعلم 
 فيخـرج عـن وإال ،ز أحـد طرفيـهّز آخـر موجـب لتنجـّ بمنجـًيكون مسبوقا
 ووجـوب )بالكـرس ( يف نجاسة املالقيّ ومعه يرجع الشك،زيةّصالحية املنج

 .)٢(<االجتناب عنه إىل الشك البدوي فتجري فيه أصالة الطهارة
ًا رّوهو أن يكون املعلوم بـالعلم اإلمجـايل الثـاين متـأخ :وأما القسم الثاين

                                                 
 .٨٨، ص٤ج: فوائد األصول )١(
 .٣٥٨، ص ٣ج: هناية األفكار )٢(
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ّزمانا عن املعلوم يف العلم فقد ذكـر املحقـ  أن امليـزان يف سـقوط )١(ق النـائينيً
ر معلومه عن ّد من العلم اإلمجايل األول إنام هو بتأخّالعلم اإلمجايل الثاين املتول

ًمجـاال يـوم إًمعلوم األول وإن كـان العلـامن متقـارنني زمانـا، كـام إذا علمنـا 
 ويف نفس الوقت علمنا بمالقاة املاء ،م األربعاءحد املائني يوأاخلميس بنجاسة 

ًالثالث ألحدمها، فـالعلامن اإلمجاليـان كانـا متقـارنني زمانـا، ولكـن املعلـوم 
يف العلم اإلمجـايل ر عن املعلوم باإلمجال ّباإلمجال يف العلم اإلمجايل الثاين متأخ

فـأمر املعلـوم  من يوم األربعاء بالعلم اإلمجـايل األول، وعليـه ّاألول قد تنجز
ز بـالعلم اإلمجـايل األول ّهو منج د بني ماّباإلمجال يف العلم اإلمجايل الثاين مرد
ز، فإذن ال أثر للعلم اإلمجايل الثاين بالنسبة ّمن يوم األربعاء وبني ما ليس بمنج
ز ّن كـان يف الطـرف املـشرتك، فهـو منجـإإىل الطرف املشرتك، ألن التكليف 

ن كـان يف الطـرف إة أخـرى، وّ غـري قابـل للتنجـز مـرزّز سابق، واملنجّبمنج
 فهو مشكوك فيه وال علم به، وهلذا ال مانع من الرجـوع إىل األصـل ّاملختص

ًن فيه، فإذن يكون العلم اإلمجايل الثاين منحال حكام وال أثر له، وال فـرق ّاملؤم ً
 ًيف ذلك بني أن يكـون العلـامن اإلمجاليـان معـارصين زمانـا أو يكـون زمـان

ّما عىل زمان حدوث اآلخر، ألن العربة إنـام هـي بتقـدّحدمها متقدأحدوث  م ً
ًاملعلوم باإلمجال ألحدمها عىل املعلوم باإلمجال لآلخر زمانا، فـام كـان املعلـوم 

ًباإلمجال فيه متأخرا زمنا عن املعلوم باإلمجال يف اآلخر فال أثر له ً . 
قاة الثوب للامء ثم بعد املالقـاة  ما إذا علمنا باملالقاة كمال:الصورة الثالثة

 االبـتالء علمنـا ّى  عن حمل االبتالء، وبعد خروجـه عـن حمـلَقد خرج املالق
َامجاال إما بنجاسة املاء املالق  :اآلخر، ويف هذه الصورة قوالن ى أو املاءً

ق ّوهذا ما ذهب إليه املحق.  عدم تنجيز العلم اإلمجايل الثاين:القول األول
ن فيه كأصالة الطهـارة بعـد ّ ال مانع من الرجوع إىل األصل املؤماخلراساين إذ

                                                 
 . ٢٦٣، ص ٢ج: أجود التقريرات )١(
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 يف ّصـل املـؤمن االبتالء وال معارض له، ألن معارضه وهو األّدخوله يف حمل
 .ي  يف املرتبة السابقةِاملالق

إن العلم اإلمجايل الثاين وهو العلم اإلمجايل بنجاسة املالقي أو املاء  :بيان ذلك
ّصل املؤمن يف املالقي وهو أصـالة الطهـارة أو استـصحاهبا ّاآلخر منجز، ألن األ

َعىل أساس أن معارضه وهو األصل املؤمن يف املالقى قد سقط من جهة خروجه  ّ
ّعن حمل االبتالء، نعم لو مل خيرج عـن حمـل االبـتالء لكـان األصـل املـؤمن فيـه  ّ ّ

ّمعارضا مع األصل املؤمن يف الطرف اآلخـر فيـسقط، وعندئـذ ال يكـو ن العلـم ً
ّاإلمجايل الثاين منجزا، ألن أحد طرفيه منجز بمنجز يف املرتبة السابقة ّ ًّ. 

 االبتالء بعد خروجه عنه فـال يكـون العلـم ّى يف حملَما إذا دخل املالقأو
 .ًزاّاإلمجايل الثاين منج

وأخرى جيـب االجتنـاب عـام >: وهذا ما أشار إليه صاحب الكفاية بقوله
 آخر ثـم حـدث العلـم ء نجاسته أو نجاسة يشًلم إمجاال فيام لو ع،القاه دونه

 وكذا لو علـم باملالقـاة ... أيضاءباملالقاة والعلم بنجاسة املالقي أو ذاك اليش
 االبتالء يف حـال ّ عن حملً ولكن كان املالقي خارجااإلمجايل،ثم حدث العلم 

 .)١(<حدوثه وصار مبتىل به بعده
ليه السيد اخلوئي إوهو ما ذهب .  الثاينيلاإلمجا تنجيز العلم :القول الثاين

 من جريان األصـل فيـه إذا ع االبتالء ال يمنّ لذلك بأن اخلروج عن حملًاّحمتج
 ، عن حمل االبـتالءًن كان خارجاإى وَ املالقّنإ ف،كان له أثر فعيل واملقام كذلك

رة  وهـو احلكـم بطهـا،ّثـر فعـيلأب عىل جريان أصالة الطهارة فيه ّإال أنه يرتت
د اخلروج عن حمل االبتالء أو عن حتت القـدرة غـري مـانع عـن ّ فمجر.مالقيه

سل ثوب متنجس بـامء مـع القطـع بطهارتـه أو مـع ُ كام إذا غ،جريان األصل
 ، ثم انعدم ذلك املاء أو خرج عـن حمـل االبـتالء،الغفلة عن طهارته ونجاسته

                                                 
 .٣٦٣ص : كفاية األصول )١(
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 لرتتيـب احلكـم ، يف طهارته فال مانع من جريان أصالة الطهـارة فيـهّثم شك
 فالقـاه ثـوب حـني ،ً وكذلك لو كـان مـاء نجـسا،بطهارة الثوب املغسول به

 فشككنا يف ، ثم انعدم ذلك املاء أو خرج عن حمل االبتالء،الغفلة عن نجاسته
طهارته قبل مالقاة الثوب الحتامل وصول املطـر إليـه أو اتـصاله باجلـاري أو 

لنجاسة فيه لرتتيب احلكم بنجاسـة  فإنه ال مانع من جريان استصحاب ا،ّالكر
 واملقام من . االبتالء أو معدومّالثوب عليه مع أن املستصحب خارج عن حمل

 إال أنـه ال ، االبـتالءّ عن حمـلًن كان خارجاإن املالقى بالفتح وإ ف،هذا القبيل
 إال ،مانع من جريان أصالة الطهارة فيه يف نفسه لرتتيب احلكم بطهارة مالقيـه

 أو نجاسة الطـرف اآلخـر يمنـع مـن الرجـوع إىل ته بنجاساإلمجايل العلم أن
 وأما املالقي فحكمه مـن حيـث . فيجب االجتناب عنهام، منهامّاألصل يف كل

 .م يف املسائل الثالثّجريان األصل فيه وعدمه عىل التفصيل الذي تقد
ان  فال مانع من جريـاإلمجايل،نه كان العلم باملالقاة بعد العلم أصه ّ وملخ

 مانع من جريان اإلمجايلن كان قبله فالعلم إ واألوىل،األصل فيه كام يف املسألة 
  . مفروض عىل الثاين+ وكالم صاحب الكفاية .فيهاألصل 

 

 احلالـة :عي فيها سقوط العلم اإلمجايل عن التنجيـزُّمن احلاالت التي اد •
ألحـد أطـراف العلـم اإلمجـايل، فيحـصل علـم إمجـايل التي يالقي فيها يشء 

ّجديد، كام لو علمنا إمجاال بنجاسة أحد مائعني، ويالقي ثوب أحـدمها املعـني  ً
  بنجاسة الثوب أو املائع اآلخرٍفيحصل علم إمجايل ثان

  :هناك تقريبان لعدم تنجيز العلم اإلمجايل اجلديد •
ّإلمجاليني املتقـدم واملتـأخر، أي  تطبيق فرضية العلمني ا:ّالتقريب األول • ّ

ّأن العلم اإلمجايل املتأخر يسقط عن املنجزية  .  الختالل الركن الثالث؛ّ
 :وناقش السيد الشهيد هذا التقريب بوجهني
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ّبطالن فرضية العلمني اإلمجاليني املتقدم واملتأخر، وأن الصحيح : ّالوجه األول ّ
ًكون العلم املتأخر منجزا أيضا؛ ال ً ّ  . ا الصياغتنيتاظ الركن الثالث عىل كلنحفّ

ّخص من املـدعى، الختـصاصه يف حالـة أن هذا التقريب أ :الوجه الثاين
ّكون مالقاة الثوب لإلناء قد حصلت يف زمان متأخر عن العلم اإلمجايل األو  .لّ

اهندام الركن الثالث للعلم اإلمجـايل الثـاين، ألن أصـل  :التقريب الثاين •
يف الثوب يقع يف طول أصل الطهارة اجلـاري يف املـائع الـذي الطهارة اجلاري 

القاه الثوب؛ بأنه إذا جرى يف املائع املالقى، ال حاجة جلريانه يف الثـوب؛ إذ ال 
صـل الطهـارة يف الثـوب ال يـدخل يف هـذا أف: ّيبقى شك يف طهارته، وعليـه

 جريـان التعارض؛ لطوليته، وبعد تساقط األصلني باملعارضة تصل النوبـة إىل
 .أصل الطهارة يف الثوب بال معارضة

ّ هناك بعض احلاالت التي ال يتم فيها التقريبـان املتقـدمان، وعـىل هـذا • ّ
ّيكون العلم اإلمجايل الثاين منجزا، أما عدم متامية التقريب األول فـألن العلـم  ّّ ً
ّاإلمجايل األول غري منجز؛ الختالل الركن الثالث، وذلك ألنه بعد تلف أحـد ّ 

ّطرفيه، ال يكون منجزا عىل كل تقدير ً ّ. 
ألن أصـالة الطهـارة يف اإلنـاء التـالف ال فّأما عدم متامية التقريب الثاين 

معنى هلا بعد تلفه، فهو غري صالح للمعارضة، وهذا يعني أن أصالة الطهـارة 
 يعـارض أصـالة الطهـارة يف الثـوب، فتتـساقط ًيف اإلناء الثاين املوجود فعـال

ّهارة يف الطرفني، فيتنجز العلم اإلمجايل املتأخرأصالة الط ّ. 
إىل أن الصحيح إمكانيـة جريـان التقريـب الثـاين وإن كـان   ذهب املصنّف•

ّالتقريب األول ال جيري؛ ألن تلف املائع األول ال جيعل جريان أصل الطهارة فيه  ّ
ًن لطهارته أثرا فعال، وهو طهارة الثوب املالقي له، وإذإًلغوا؛ إذ  ا جـرى األصـل ً

ًيف املائع األول، كـان معارضـا باألصـل يف املـائع اآلخـر، فيتـساقطان يف  املرتبـة ّ
 .ال معارض، فال جيب االجتناببالسابقة فيجري أصل الطهارة يف الثوب 



 
 
 

 

 

 

 املحصورة ّمقدمة يف بيان معنى الشبهة غري •
 ّمنجزية العلم اإلمجايل يف الشبهة غري املحصورة •
  لعدم وجوب املوافقة القطعيةنتقريبا •

 عىل الطرف املقتحم االطمئنان بعدم انطباق املعلوم باإلمجال .١
 انحالل العلم اإلمجايل الختالل الركن الرابع. ٢

 ّمنجزية العلم اإلمجايل يف الشبهة غري املحصورةيف األقوال  •
 املوافقة القطعيةوجوب املخالفة القطعية وعدم  حرمة. ١
 حرمة املخالفة القطعية ووجوب املوافقة القطعية  .٢
 حريمية والشبهات الوجوبيةتالتفصيل بني الشبهات ال .٣
 عدم وجوب املوافقة القطعية وحرمة املخالفة القطعية .٤
دون ن مـن املخالفـة القطعيـة ّالتفصيل بـني مـا إذا متكـ .٥
 ملوافقة القطعيةا



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٣٠٤

 
 

 




 



 


 





 

 








 



 ٣٠٥ ................................................................   يفة يف حالة العلم اإلمجايلالوظ




 





 
 





 




 






 




 



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٣٠٦







 





 


 




 


 
 











 ٣٠٧ ................................................................   يفة يف حالة العلم اإلمجايلالوظ





 





 






 







 


 







 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٣٠٨




 



 

 




 


 









 








 ٣٠٩ ................................................................   يفة يف حالة العلم اإلمجايلالوظ




 

 







 



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٣١٠

 
 

 ة يف بيان معنى الشبهة غري املحصورةّمقدم
 . الشبهة غري املحصورة:ّمن احلاالت التي قيل بعدم منجزية العلم اإلمجايل فيها

املحـصورة غـري ة يف معنى الـشبهة ّمقدمخول يف البحث ينبغي بيان وقبل الد
 .التفريق بينهام أو لتعريفهام صنّفض املّوفرقها عن املحصورة، وإن مل يتعر

 : ة للشبهة غري املحصورة، منهاّتعددذكرت تعريفات م
 الـشبهة غـري املحـصورة مـا ّنأما ذهب إليه صاحب املدارك من  :ّألولا

 .)١(هاّيعرس عد
الشيخ األنصاري وهو أن الشبهة غري املحصورة هي  إليه  ما ذهب:الثاين

واحـد مـن ّ كـل  يكون احـتامل التكليـف يفّبحدفيها ما كانت كثرة االحتامل 
 مـن ً ال يعتنـي بـه العقـالء، بـل يـرون االعتنـاء بـه نوعـاًاألطراف موهومـا

حتملـة إن غـري املحـصور مـا بلـغ كثـرة الوقـائع امل >:، حيث قـالالوسوسة
أنـه  أال ترى، حيث ال يعتني العقالء بالعلم اإلمجايل احلاصل فيها إىل للتحريم

لو هنى املوىل عبده عن املعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد مـن أهـل قريـة 
 . )٢(<؟ً وإن صادف زيداًمل يكن ملوما، كبرية يعلم بوجود زيد فيها

 كفاية األصول، وهو أن الربوجردي يف حاشيته عىل إليه ما ذهب :الثالث
 .)٣(الشبهة غري املحصورة هي ما تعرس موافقتها القطعية

املريزا النائيني من أن الشبهة غري املحصورة هـي مـا  إليه ما ذهب :الرابع
ًن املكلف عادةّ يستلزم عدم متكّكانت كثرة األطراف بحد   من املخالفة القطعيـةّ

                                                 
 .٣٥٣ص، ٣ج: مدارك األحكام )١(
 .٢٧١ص ،٢ج:  فرائد األصول)٢(
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 .)١( عادةً نفسه مقدوراطرف يفّ كل بارتكاب مجيع األطراف، وإن كان
الشهيد الثاين يف روض اجلنـان، مـن أن امليـزان يف  إليه  ما ذهب:اخلامس

 . )٢(الشبهة غري املحصورة هو الصدق العريف
ن أن امليـزان يف الـشبهة غـري  مـما ذهب إليـه الـسيد اخلمينـي :السادس

الواقع يف يعتني العقالء باحتامل كون  املحصورة هو أن تكون الكثرة بمثابة ال
 .)٣(بعض األطراف يف مقابل البقية، لضعف االحتامل احلاصل ألجل الكثرة

ن أن ضابط غري املحصورة أن تبلـغ  مالسيد اخلوئي ما ذهب إليه :السابع
 .)٤( يوجب خروج بعضها عن مورد التكليفًاّكثرة األطراف حد

 غـري ن املعيـار يف الـشبهةأوهو خمتار السيد الـشهيد الـذي يـرى  :الثامن
 تـضاءلت القيمـة االحتامليـة ّاملحصورة هو ما بلغـت كثـرة أطرافهـا إىل حـد

ّالنطباق التكليف املعلوم باإلمجال عىل التكليف املشكوك يف كل فرد من أفرادهـا 
إىل أن وصلت إىل درجة الوهم، ويف مقابل ذلك كربت القيمة االحتاملية لعدم 

  .)٥( إىل درجة االطمئنان فرد منها إىل أن وصلتّانطباقه عليه يف كل
:  وقـالًوقد ذكر السيد اخلوئي أكثر من هذه الوجوه ثم ناقش فيها مجيعـا

 .)٦(<ل مضبوط للشبهة غري املحصورةّنه مل يظهر لنا معنى حمصأّفتحصل >
ض هلذا البحث، واكتفى بفرض أن تكون ّوذكرنا أن السيد الشهيد مل يتعر

 .حمصورةكثرة األطراف بنحو تكون الشبهة غري 
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 ية العلم اإلمجايل يف الشبهة غري املحصورةّمنجز
ّقبل الرشوع يف منجزية العلم اإلمجايل يف الشبهة غري املحصورة، البد من  ّ

ّحتديد حمل البحث، حيث حد  التـي ف بام كان جهـة كثـرة األطـراف املصنّهدّ
طـراف ّي إىل إسقاط العلم اإلمجايل عن املنجزية، وليس ما يقارن كثـرة األّؤدت

ّمن عناوين أخرى كخروج بعض األطراف عن حمل االبتالء بـسبب كثرهتـا، 
 .ًر االبتالء هبا مجيعا، أو العرس واالضطرار ونحوه من العناوينّبشكل يتعذ

والوجه يف قرص النظر عىل عامل الكثرة فقط دون ما يقارنه مـن عنـاوين 
وإن كـان يـسقط ّكاالبتالء، هو أن خروج بعض األطراف عن حمل االبـتالء، 

ّمنجزية العلم اإلمجايل، لكن ذلك ال اختصاص له بالـشبهة غـري املحـصورة، 
ألن خروج بعض األطراف عن االبتالء حيصل ويـسقط العلـم اإلمجـايل عـن 
ّاملنجزية حتى يف الشبهة املحصورة، ومن هنا انحرص البحث عىل عامـل كثـرة 

 .ّاألطراف، ألنه املختص بالشبهة غري املحصورة
ض هلا ال بأس ّفقبل التعر>: ّىل هذا التحديد أشار املحقق العراقي بقولهإو

نه ال شـبهة يف أن البحـث يف أ :ّبتمهيد مقدمة يف حترير موضوع البحث، وهي
كـام يقتـضيه ظـاهر العنـوان يف  -ّاملقام عن منجزيـة العلـم اإلمجـايل وعدمـه 

ّ فالبـد ، وعدمـهض يف مانعية كثرة األطـراف عـن تـأثري العلـمّ ممح-كلامهتم
 عن مجيع مـا يوجـب املنـع عـن ً يكون خالياٍ من فرض الكالم يف موردٍحينئذ

 وكاالضــطرار إىل ارتكــاب بعــض ،تــأثري العلــم اإلمجــايل كالعــرس واحلــرج
 بحيث لـوال كثـرة األطـراف لكـان ،األطراف، أو خروجه عن مورد االبتالء

ّالعلم اإلمجايل منجزا بال كالم، وإال فمع طرو ق بني َّحد هذه الطواري ال يفر أًّ
ًاملحصور وغريه، ألن يف املحصور أيضا ال جيـب االحتيـاط  فـال خـصوصية ،ّ

 .)١(< برأسه يف قبال املحصورً جعله عنواناّحينئذ لغري املحصور كي يصح
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علـوم  لعدم وجوب املوافقة القطعيـة للتكليـف امل)١(نيتقريب ذكر املصنّف
 قحام بعض األطراف فيهـا،إباإلمجال، يف الشبهة غري املحصورة، ومن ثم جيوز 

 يدعى بمقتىض القاعـدة بقطـع النظـر ًقحام لبعض األطراف، تارةوجواز اإل
ّعن جريان األصول املؤمنة يف األطراف، أي أن السبب يف عدم تنجيز املوافقة 

اإلمجايل من حيـث املقتـيض، القطعية للعلم اإلمجايل هو قصور يف نفس العلم 
ّحلـاظ أدلـة فعدم وجوب املوافقة القطعية مرتبط بموضوع القضية، وأخـرى 

 لكنه غـري ، قصور من ناحية املقتيضهيوجد في األصول، أي أن العلم اإلمجايل ال
ّمنجز لعدم إمكان جريان األصول املؤمنة يف مجيع األطراف  للـزوم املخالفـة ؛ّ

 : وهذان التقريبان مها .ز مرتبط بمحمول القضيةالقطعية، أي عدم التنجي
 االطمئنان بعدم انطباق املعلوم باإلمجال عىل الطرف املقتحم: ّالتقريب األول

ّ اقتحام بعض أطراف الشبهة غري املحـصورة مـستند إىل املـؤمن وهـو ّإن
 .االطمئنان بعدم انطباق املعلوم باإلمجال عىل الطرف املقتحم

ّنان هو الظن املتـاخم للعلـم، ولـو مل يـصل إىل درجـة واملراد من االطمئ
 .ّالعلم، ومل يستشكل أحد يف حجية هذا االطمئنان

ًفلو فرضنا وجود ألف إناء من املاء، وعلمنا إمجـاال بنجاسـة واحـد مـن 
تلك األواين، فلو وضعنا يـدنا عـىل أحـد تلـك األواين، فيكـون فيـه احـتامل 

 اليقني بنجاسة واحد من األلف ينقـسم النجاسة بنسبة واحد من األلف، ألن
َعىل عدد األطراف، كام لو كان عندنا علم إمجايل بنجاسة أحد إناءين، فيكـون 
احتامل نجاسة أحدمها مخسني باملائة، وكذلك يكون قيمة احتامل الطهارة هـو 

                                                 
ليهـا إمل يـرش ية العلم اإلمجايل يف الشبهة غـري املحـصورة، ّمنجزدة يف ّ هنالك أقوال متعد)١(

ضاممة من تلـك االقـوال يف  إلّتعرضنني منها، وسوف ناث إىل شارأف يف املتن وإنام املصنّ
 .ّالتعليق عىل النص
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ام زادت وكثرت أطراف العلم اإلمجايل انقـسم رقـم ّ، وهكذا كلًالنصف أيضا
ذا بلغت أطراف العلم إ عىل جمموع األطراف، ف-علوم باإلمجالوهو امل-اليقني

 مـن عـرشة، ويف ًااإلمجايل عرشة، صارت قيمة احـتامل النجاسـة فيهـا واحـد
ن كثـرة إمقابلها يكون قيمـة احـتامل الطهـارة تـسعة مـن عـرشة، وهكـذا فـ

ّب ضعف احتامل انطباق املعلوم باإلمجال عـىل كـل طـرف، إىل ّاألطراف تسب
صل معها االطمئنان بعدم انطباق املعلوم باإلمجال عىل ذلك الطرف، درجة حي

ومن الواضح أن العقالء يرتكبـون الطـرف الـذي يكـون احـتامل االنطبـاق 
ً، وإن كان ثابتا وممكناًاضعيف يعتنـون بـه لـضعفه الـشديد، ومل يـردع  ، فهم الً

 . ًداالشارع عن فعل العقالء هذا يف عدم اعتنائهم باالحتامل الضعيف ج
ّو يف املثال املتقدم يوجد احتامل النجاسـة يف أي  إنـاء مـن األلـف بنـسبة ّ

 بعـدم انطبـاق الـنجس ًال لنـا اطمئنانـّواحد من األلف، وهذه النـسبة تـشك
 واحـد مـن األواين، وتوجـب االطمئنـان بطهـارة ّاملعلوم باإلمجـال عـىل أي

نـد حـصول الطرف املقتحم بنسبة تسعمئة وتسعة وتـسعني مـن األلـف، وع
ّ وحيـث إن االطمئنـان حجـة، .االطمئنان بالطهارة وعدم انطبـاق النجاسـة ّ

 .فحينئذ جيوز اقتحام ذلك الطرف
ّحجية هذا االطمينـان لـدى >: قوله بّىل هذا املعنى أشار املحقق العراقيإ

العقالء لبنائهم عىل عدم االعتناء باحتامل اخلالف البالغ يف الـضعف إىل هـذه 
 فـال جيـب رعايـة العلـم اإلمجـايل ،كونه من العلـوم العاديـة هلـماملثابة ولو ل

 .)١(<ّباالحتياط يف اجلميع ولو مع التمكن العادي من ذلك
 ّتقدم العراقي عىل التقريب املّحققإشكال امل

 ّاألول صغروي: ّاستشكل املحقق العراقي وغريه عىل هذا التقريب بإشكالني
 واحـد ّ املعلـوم باإلمجـال عـىل أيبعـدم انطبـاق وهو عدم وجود االطمئنان

                                                 
 . ٣٣٠، ص٣ج:  هناية األفكار)١(
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ّ، أما اإلشكال الثاين فهو كربوي أي املنع من حجية االطمئناناألطراف ّ. 
 ّتقدماستحالة حصول االطمئنان امل: ّولاإلشكال األ

ّستحالة حصول االطمئنان الفعيل يف كل األطراف،  اّذكر املحقق العراقي
 م لالطمئنـان الفعـيل بعـدّبدعوى أن األطراف كلها متـساوية يف اسـتحقاقها

ّألول هـو الـنجس االنطباق، ألنه إذا حصل اطمئنان فعيل بعدم كون اإلنـاء ا
ّ، فمعنى ذلك هو أن هذا االطمئنان سيحصل يف كل أطـراف املعلوم باإلمجال

ّالعلم اإلمجايل، ألن كل هذه األطراف متساوية يف حـصول هـذا االطمئنـان، 
ل لدينا سـالبة كليـة وهـي ّ األطراف يتشكّفلو مجعنا هذه االطمئنانات يف كل

 عـىل مجيـع -وهو النجس يف املثـال-االطمئنان بعدم انطباق املعلوم باإلمجال 
ية تناقض املوجبـة اجلزئيـة وهـي ّه أن السالبة الكلّق يف حملّقُاألطراف، وقد ح

 .حـدهاأحدها، احلاصلة من العلم اإلمجايل بنجاسة أالعلم بوجود النجس يف 
 .ية مع القطع باملوجبة اجلزئيةّا فال معنى لالطمئنان بالسالبة الكلوعىل هذ
منافاة االطمئنان بالعـدم >:  بقولهّىل هذا اإلشكال أشار املحقق العراقيإو

ّيف كل واحد منها مع العلم اإلمجايل بوجود احلرام يف بعضها لرضورة مـضادة  ّ
ّالعلم باملوجبة اجلزئية مع الظن بالعدم يف كل طرف   .)١(<ّبنحو السلب الكيلّ

ّوهبذا يتضح استحالة حصول االطمئنان بعدم انطبـاق املعلـوم باإلمجـال 
ي إىل التنـاقض املـستحيل، وعليـه فـال ّ طرف من األطراف؛ ألنه يؤدّعىل أي

 .ّتسقط منجزية العلم اإلمجايل
 ّاجلواب عىل اإلشكال األول

ّ هـي أننـا وإن سـلمنا بـأن كـل:املناقشة اإلمجاليـة •  واحـد مـن هـذه ّ
 هذه االطمئنانات الثابتـة يف ّستحق االطمئنان الفعيل، لكن ضمياألطراف 

وهي االطمئنان بعدم انطباق  (يةّينتج السالبة الكل إىل بعضها الّكل األطراف 
                                                 

 .٨٩ص  ،٢ ج:؛ املقاالت٣٣٠ص ،٣ج:  هناية األفكار)١(
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 وعليـه فـال يوجـد ) طرف من أطراف العلم اإلمجايلّاملعلوم باإلمجال عىل أي
 .تناقض

 :لية غري معقـوّطمئنانات ال تنتج السالبة الكل القول بأن مجيع اال:إن قيل
  أن اجلميـع يـستحق االطمئنـان الفعـيل، لكـن املجمـوع الكيف يعقـلألنه 

خرب الثقة بوجود زيد يف املسجد وأخرب ثقة آخـر بوجـود أيستحق ذلك؟ فلو 
خالد يف املسجد، فإننا نحصل عىل أمارة بوجـود كلـيهام يف املـسجد، كـام هـو 

ّفلـو رفعنـا مقـدار األمـارة مـن درجـة الظـن إىل درجـة واضح بالوجـدان، 
االطمئنان، نحصل عىل االطمئنـان بوجـود زيـد يف املـسجد واطمئنـان آخـر 

ة القائلـة بـأن ّ، كام هو واضح من القاعدة العامـًبوجود خالد يف املسجد أيضا
ّي إىل إحــراز جمموعــة متعلقــات لتلــك ّحــرازات تــؤدّكــل جمموعــة مــن اإل

حرزنـا وجـود زيـد يف املـسجد أّ الدرجة لكل إحراز، فلـو حرازات بنفساإل
ً باملسجد بنسبة تسعني باملائـة أيـضا وبنسبة تسعني باملائة، وأحرزنا وجود عمر

حـرزات ًوأحرزنا وجود خالد بنسبة تسعني باملائة أيضا وهكذا، فمجموع اإل
ّ وخالد هي نفـس النـسبة لكـل إحـراز وهـي وّيف املسجد لكل من زيد وعمر

 باملائة، وعىل هذا فال يعقـل أن تكـون جممـوع االطمئنانـات الثابتـة يف نيتسع
ية، وهو االطمئنـان بعـدم انطبـاق ّينتج السالبة الكل أطراف العلم اإلمجايل ال

 .املعلوم باإلمجال عىل مجيع األطراف
 .ّ بالنقض تارة وباحلل أخرى: ذلكجوابف

 باالطمئنان ّتقدمعدم اختصاص اإلشكال امل: اجلواب النقيض •
بـأن جممـوع االطمئنانـات الثابتـة يف أطـراف  -ّإن ما تقدم من اإلشكال 

يـة، وهـو االطمئنـان بعـدم انطبـاق املعلـوم ّج الـسالبة الكلتالعلم اإلمجايل ين
ّ ال خيتص باالطمئنان، بـل جيـري يف الـشك يف -باإلمجال عىل مجيع األطراف ّ

ّاألطراف أيضا ويف كل علم إمجايل ً. 
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م بـالعلم باجلـامع وشـكوك بعـدد ّإن العلـم اإلمجـايل متقـو :بيان ذلـك
، وشـكوك ًاألطراف، أي موجبة جزئية وهـي نجاسـة أحـد األطـراف مـثال

ّمتعددة، ويف كل طرف يوجد شك يف عـدم انطبـاق املعلـوم باإلمجـال عليـه،  ّ ّ
ّية وهي الـشك يف عـدم انطبـاق ّوهكذا يف بقية األطراف مما ينتج السالبة الكل

، وهو يناقض ًا أي يكون اجلميع مشكوك،م باإلمجال عىل مجيع األطرافاملعلو
املوجبة اجلزئية وهي العلم اإلمجايل بنجاسة أحـد األطـراف، فهـذا اإلشـكال 

ّ عىل املحقق العراقي؛ ألنـه يقـول بـأن العلـم اإلمجـايل هـو علـم ًيكون نقضا
 هـذا باجلامع وشكوك بعدد األطـراف، وعـىل هـذا فـام جييـب العراقـي عـىل

 .ّالنقض، يكون هو اجلواب عىل اإلشكال املتقدم
 الفرق بني االطمئنان املطلق واالطمئنان املرشوط: ّاجلواب احليل •

 وهي أن درجة اإلحراز الثابتـة يف مجيـع األطـراف -إن القاعدة املذكورة 
 تصدق يف حالة االطمئنان املطلـق ال -متساوية مع درجة اإلحراز يف املجموع

 .املرشوط
لو حصل لك اطمئنان بوجود زيد يف املـسجد، وحـصل لـك  :بيان ذلك

 : اطمئنان آخر بوجود خالد يف املسجد، فهذا االطمئنان عىل نحوين
 - حيصل اطمئنان بوجود زيد يف املسجد سواء كان االطمئنان اآلخرًفتارة

ّومثل هذا االطمئنان يسمى ،  للواقع أم الًا مطابق-وهو وجود زيد يف املسجد
 االطمئنان اآلخر أم مل يصح، وعنـد ّاالطمئنان املطلق؛ ألنه ثابت سواء صحب

مجع هذين االطمئنانني حيصل اطمئنان باملجموع، وهو وجود زيـد وخالـد يف 
املسجد، وبذلك تصدق القاعدة القائلة بـأن درجـة اإلحـراز الثابتـة يف مجيـع 

 .األطراف متساوية مع درجة اإلحراز يف املجموع
كنت أعلم من اخلـارج بأنـه  رى حيصل اطمئنان مرشوط، كام لو أخًوتارة
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يوجد يف املسجد إال شخص واحد، ففي هذه احلالـة لـو حـصل اطمئنـان  ال
 يف عمـروّبوجود زيد يف املسجد، فهو مرشوط بعدم صحة االطمئنان بوجود 

ّتـتم   بوجد فرد واحد يف املسجد، ففي مثل هذه احلالـة اللعلم؛ لًاملسجد أيضا
اعدة املـذكورة؛ ألنـه لـو ضـممنا االطمئنـان بوجـود زيـد يف املـسجد إىل الق

االطمئنان اآلخر وهو وجود خالد يف املسجد، يـستحيل أن ينـتج االطمئنـان 
ٌسلفنا من أن صحة كل من االطمئنانني مرشوطأبوجود كليهام يف املسجد؛ ملا  ّ ّ 

طمئنــان  اال: االطمئنـاناويطلــق عـىل هــذ. ّبعـدم صـحة االطمئنــان اآلخـر
ّاملرشوط؛ ألن صحة كل منهام مرشوط بكذب اآلخر ّ. 

 مـرشوط ،ّيف املقام االطمئنان احلاصل يف كل طـرف:  ذلك نقولّإذا تبني
بعدم وجود االطمئنان يف الطرف اآلخر وبالعكس، ويف مثل هـذا االطمئنـان 

ّيمكن تطبيق القاعدة املتقدمة، فال يقال هنـا بـأن ضـم املرشوط ال االطمئنـان  ّ
 بعـدم ّبعدم نجاسة اإلناء األول إىل االطمئنـان بعـدم نجاسـة الثـاين واالطمئنـان

يـة وهـي االطمئنـان ّ بالـسالبة الكلًينتج اطمئنانا ال... نجاسة الثالث وهكذا
 .بعدم نجاسة املجموع، الذي يتنايف مع العلم بنجاسة أحد األواين

 ؟ًملاذا االطمئنان يف املقام يكون مرشوطا: إن قيل
ّ االطمئنان بطهـارة اإلنـاء األول ناشـئ مـن احـتامل وجـود ّأن :واباجل

النجاسة املعلومة باإلمجال يف بقية األطراف األخرى، ألن يف هـذا االطمئنـان 
 ن عىل أساس احتامالت النجاسة يف سائر األطـراف،ّنه، ألنه متكوّ يف تكوًانقص

اسـة عـىل مجيـع ام كثرت األطراف وانقـسم اليقـني بالنجّومن الواضح أنه كل
 سهم هـذا الطـرف مـن االحـتامل وحـصل االطمئنـان بعـدم ّاألطراف، قل

ن هذا االطمئنان عىل تقدير انطباق احتامل بانطباق ّالنجاسة فيه، وإذا كان تكو
 لتقـدير بطـالن ؛النجاسة عىل سائر األطراف، فيستحيل أن يكون لـه إطـالق

انعكـس عـىل مرحلـة نـه، قـد ّ فهـذا الـنقص يف مرحلـة تكو.ذلك االحتامل
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انكشافه، ومع هذا النقص وعدم إطالق االنكشاف يستحيل أن يكون جمموع 
ية مناقـضة للموجبـة ّل سالبة كلّ النكشاف املجموع لتشكًاالنكشاف مساوقا

يمكن أن يكون  اجلزئية وهي العلم اإلمجايل بنجاسة أحد األطراف، وعليه فال
 . املجموع يفةاالطمئنان يف مجيع األطراف بدرجة واحد

 ّىل هذا أشار املحقق العراقي يف جوابه عن اإلشكال الذي أثاره بعنـوانإو
مدفوع، بأنه كذلك يف فرض اقتضاء ضعف االحـتامل يف >:  حيث قال<مّتوه>

ًكل طرف لالطمينان بعدم التكليف فيه تعينيا  معـه غـريه مـن ً ولـو ملحوظـاّ
ًيف كل طرف ملحوظـااقتضاء االطمينان بالعدم ّأما األطراف األخر، و  كونـه ّ

 عن البقية بنحو يالزم لالطمينان بالوجود فيام عداه، فال حمذور فيه، إذ ًمنفردا
ّال يلزم منه اجتامع العلم باملوجبة اجلزئية مع الظن بالسلب الكيل ، بل ما يلزمه ّ

ّإنام هو العلم باملوجبة اجلزئية مع الظن بالـسلب اجلزئـي يف كـل طـرف عـىل  ّ
ّ فإذا فرض حجية هـذا االطمينـان لـدى . تنايف بينهام كام هو ظاهر وال،البدل

العقالء لبنائهم عىل عدم االعتناء باحتامل اخلالف البالغ يف الـضعف إىل هـذه 
 فـال جيـب رعايـة العلـم اإلمجـايل ،املثابة ولو لكونه من العلـوم العاديـة هلـم

 .)١(<ّباالحتياط يف اجلميع ولو مع التمكن العادي من ذلك
 االطمئنان املذكورّ حجية عدم: اإلشكال الثاين

ّوهذا اإلشكال كربوي، أي أننـا لـو سـلمنا بحـصول االطمئنـان بعـدم 
حـدها باإلمجـال فهـذا االطمئنـان أّنجاسة كل إناء من األواين املعلوم نجاسة 

ّيـصلح إلسـقاط العلـم اإلمجـايل عـن املنجزيـة، وذلـك ألن  ّليس حجة وال
ّة كـل طـرف مـن األواين موجـود يف كـل األطـراف، االطمئنان بعدم نجاسـ ّ

ّوحينئذ تتعارض هذه االطمئنانات وتسقط عن احلجية، وذلك للعلم اإلمجايل 
                                                 

 .٣٣٠ص ،٣ج:  هناية األفكار)١(
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حدها، ومع العلم بكذب أحد هذه االطمئنانات يستحيل أن يكـون أبنجاسة 
ًدليل احلجية شـامال ّ هلـا مجيعـا، ولـو فرضـنا شـمول دليـل احلجيـة لـبعض ّ ً

 .ّفهو ترجيح بال مرجحاألطراف دون بعض 
واحلاصل أن االطمئنان بعدم انطباق النجاسة عىل أحد األطـراف موجـود يف 

ًكل األطراف، مما يؤدي إىل تساقطها مجيعا ّ ّ عن احلجية، ألن شمول دليل احلجية هلـا ّ ّ
حدها، وشموله لبعض أ لوجود العلم اإلمجايل بوجود النجاسة يف ؛ غري ممكنًمجيعا

ً بال مرجح، وعليه يكون العلم اإلمجايل منجزاٌ ترجيحاألطراف دون بعض ّ ّ. 
  إن العلم اإلمجايل بكذب بعض االطمئنانات بعـدم:جواب اإلشكال الثاين

ّانطبــاق املعلــوم باإلمجــال عــىل مجيــع األطــراف، إنــام يــؤدي إىل تعــارض هــذه 
 : ّ وسقوطها عن احلجية إذا توفر أحد سببني-مارتبل مطلق األ - االطمئنانات

أن يوجد تكاذب بني االطمئنانات أو األمارات، من قبيـل : ّالسبب األول
 خرب آخر عـىل وجـوب صـالة ّ خرب عىل وجوب صالة اجلمعة، ودلّما لو دل

ًالظهر، فحيث إننا نعلم من اخلارج بعدم وجوب كليهام معا ّ، فيكون كل منهام ّ
 . لآلخر بالداللة االلتزامية، فيتعارضان ويتساقطانًمكذبا

ّويف املقام، مجيع االطمئنانات تسقط عن احلجية فـيام لـو حـصل تكـاذب 
 لتكـذيب االطمئنانـات يف ًاّ، بأن يكون االطمئنان يف كل طرف مـستلزمهابين

ً بأن اإلناء األول ليس نجساّبقية األطراف، كام لو اطمأن ، فيلزم من ذلـك أن ّ
ال يمكـن شـمول تكون النجاسة ثابتة يف بقية األطراف، وعىل هذا األسـاس 

ّدنا الـشارع بحجيـة هـذه ّيمكن أن يتعب  إذ ال؛ّدليل حجية االطمئنان للجميع
 .االطمئنانات املتكاذبة

ّأن يلزم من حجية مجيع االطمئنانـات جـواز اقتحـام كـل  :السبب الثاين ّ
ّأطراف العلم اإلمجايل، مما يؤدي إىل الرتخيص يف املخالفـة القطعيـة للمعلـوم 

 . السببني غري موجود يف املقاموكال .باإلمجال
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 فـألن - وهو التكاذب بـني االطمئنانـات-ّأما عدم وجود السبب األول
 : املراد من التكاذب بني االطمئنانات هو أحد معنيني

ً أن يكـون االطمئنـان يف اإلنـاء األول مكـذبا:ّاملعنى األول  باخلـصوص ّ
عـدم نجاسـة اإلنـاء األول  باعتبار أن االطمئنـان ب؛لالطمئنان يف اإلناء الثاين

 بالداللة االلتزامية عىل ثبـوت النجاسـة ّ باملطابقة عىل عدم نجاسته ويدلّيدل
 . مما يعني كذب االطمئنان بعدم نجاسة الثاين؛يف اإلناء الثاين

وهذا املعنى غري موجود يف املقام؛ إذ من املمكن أن يكون كال االطمئنـانني 
، وأن ال توجد فيهام نجاسة؛ إلمكان أن تكون ّيف اإلناء األول والثاين صادقني

ّالنجاسة يف إناء ثالـث أو يف بقيـة األطـراف األخـرى التـي تعلـق هبـا العلـم 
ّيوجد تكاذب بني االطمئنان األول والثـاين،  اإلمجايل، وعىل هذا األساس فال

ّنعم االطمئنان األول يدل  ّيـدل  عىل ثبوت النجاسة يف األواين األخـرى، والّ
 . ثبوت النجاسة يف خصوص اإلناء الثاينعىل

ــاين ــى الث ــاء األول مكــذ :املعن ــان يف اإلن ّأن يكــون االطمئن ــوع ًباّ  ملجم
 لو كانـت عـدد األواين املعلـوم نجاسـة ًاالطمئنانات يف بقية األطراف، فمثال

ب جمموعـة ّحدها ألف إنـاء، فاالطمئنـان بعـدم نجاسـة اإلنـاء األول يكـذأ
، وهبذا يكـون طرفـا ًا اطمئنان٩٩٩لباقي، البالغ عددها االطمئنانات بطهارة ا

ّ االطمئنان بعدم نجاسة اإلناء األول، والطـرف :الطرف األول: املعارضة هنا
ّ إنـاء، بيـنام كانـت املعارضـة يف املعنـى األول بـني ٩٩٩ـاآلخر هو جمموع الـ

 . ّاالطمئنان يف اإلناء األول وخصوص االطمئنان يف اإلناء الثاين
ن املعارضة هنا تكون بني جمموع االطمئنانـات يف إ : هذا األساس يقالوعىل
عدم انطبـاق ب، ألنه بمجموع هذه االطمئنانات ينتج االطمئنان ٩٩٩ـاألطراف ال

، والزم هذا االطمئنان بعدم انطبـاق الـنجس ٩٩٩ـالنجس عىل أي واحد من ال
فيكـون جممـوع ّ إنـاء هـو أن يكـون الـنجس يف اإلنـاء األول، ٩٩٩عىل جمموع 
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 . لّ لالطمئنان بعدم نجاسة اإلناء األوً إناء مكذبا٩٩٩ـاالطمئنانات يف ال
ّبام تقدم من أننا لو أخذنا جممـوع هـذه االطمئنانـات  ويدفع هذا التقريب

 ً واحـد مـن األطـراف، فهـو ال ينـتج اطمئنانـاّبعدم انطباق النجاسة عىل أي
اق عىل املجموع؛ وذلك ألن هذه  أي عدم االنطبّباملجموع وهو السلب الكيل

 .ّاالطمئنانات الكثرية مرشوطة بعدم وجود االطمئنان يف مقابلها كام تقدم
 .لّهذا بالنسبة إىل السبب األو

 مناقشة السبب الثاين
ّهو أن يلـزم مـن حجيـة مجيـع االطمئنانـات جـواز  و-السبب الثاين ّأما 

ّاقتحام كل أطراف العلم اإلمجايل، مما يؤدي إىل  الرتخيص يف املخالفة القطعيـة ّ
ّ أن حمذور املخالفة القطعية يتحقـق فـيام لـو :املناقشة فيه ف-للمعلوم باإلمجال

ّينية لكـل اطمئنـان اطمئنـان، فحينئـذ يّكان دليل االطمئنان يثبت احلجية التع
 .يلزم حمذور الوقوع يف املخالفة القطعية

ّلكن الصحيح أن دليل حجية االطمئنان هو احلج ية، أي إثباهتا ريية التخيّ
ّلبعض االطمئنانات عىل سبيل التخيري؛ ألن الدليل عىل حجية االطمئنان هـو 

 .السرية العقالئية املمضاة من الشارع
ّوالعقالء إنام يبنون عىل حجيـة االطمئنـان إذا حـصل يف فـرد مـن أفـراد 

ألن قيمـة ّيبنون عىل حجية االطمئنان إذا حـصل يف أفـراد كثـرية؛  كثرية، وال
ام ازدادت االطمئنانات بعـدم ّ به، ألنه كلًاّ معتدًاحتامل االنطباق يكون احتامال

النجاسة يف عدد كبري من األواين، يزداد يف املقابل احـتامل ارتكـاب الـنجس، 
 .يسوغ إمهاهلا  هبا، الّوهكذا إىل أن يصل إىل قيمة معتد

ذور الرتخـيص يف ال يلزم حمـ>: بقوله +ىل ذلك أشار السيد الشهيد إو
ًاملخالفة القطعية؛ ألن بناء ّ العقالء عىل حجية االطمئنان ليس معناه إال أن مـا ّ

ًيقابله من الكرس الضئيل ليس منجزا  ففيام نحن فيه يكـون احـتامل النجاسـة .ّ
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ّمثال الذي يقابله االطمئنان ليس بمنجز، فاملكلف جيـوز  ّ اقتحـام املخالفـة لـه ً
ام إذا أراد اقتحـام طـرف واحـد، ال مـا إذا أراد ينام يكون فهبذا املقدار، وهذا إ

 أي ال ،كـرب قيمـةأًنه بذلك يواجه احتامال للنجاسـة إاقتحام أطراف عديدة، ف
 .)١(<يقابله اطمئنان بحكم حساب االحتامالت وكيفية نشوء هذا االطمئنان

ّوهبذا يتضح أن دليل حجية هذه االطمئنانات ال  قتيض بنفسه أكثـر مـن يّ
ّينيـة لكـل طـرف ليلـزم يّ وال يقتيض احلجية التع،ّاحلجية التخيريية أي البدلية
 .التخيص يف املخالفة القطعية

 انحالل العلم اإلمجايل الختالل الركن الرابع: التقريب الثاين
ّالتقريب الثاين لعدم منجزية العلـم اإلمجـايل يف الـشبهة غـري املحـصورة 

 .ّرابع من أركان منجزية العلم اإلمجايلينطلق من دعوى اختالل الركن ال
ّتقدم أن الركن الرابع من أركان منجزية العلم اإلمجايل هـو أن : بيان ذلك ّ

ّيكون جريان األصول املؤمنة يف مجيع أطراف العلم اإلمجايل مؤد  إىل الوقـوع ًياّ
ٍيف املخالفة القطعية خارجا عىل وجه ً مأذون فيـه رشعـا، لكـن يف املقـام هـذا ً

ّ وذلك ألن إجراء األصول املؤمنة يف مجيع أطـراف الـشبهة غـري ؛ّركن خمتلال
ّيؤدي إىل الرتخـيص يف املخالفـة القطعيـة؛ ألن افـرتاض كثـرة  املحصورة ال

ًيمكن للمكلف اقتحامها مجيعا، وحينئذ جتـري األصـول  األطراف بدرجة ال ّ
 .ً خارجاّاملؤمنة من دون أن يلزم من جرياهنا جواز املخالفة القطعية

 متامية التقريب الثاين عىل صياغة املشهور
   ضـوء الـصياغة األصـلية للـركن الرابـعيف ًاّيكـون تامـالثـاين التقريب 

ًوهي أن يكون جريان األصول املؤمنة يف مجيع أطراف العلم اإلمجايل مؤديـا - ّ ّ 
ًإىل الوقوع يف املخالفة القطعية خارجا عىل وجه مأذون فيـه رشعـا  ّيـتم  وال-ً

                                                 
 .٢٣٣ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول )١(
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ّأن يكون جريان األصول املؤمنة بذا الركن القائلة هل عىل صياغة السيد اخلوئي
ّ للرتخيص يف املخالفة، وإن مل تتحقق املخالفـة القطعيـة ًيف األطراف مستلزما

ًخارجا، أي أن نفـس الرتخـيص يف مجيـع األطـراف يـستوجب ترخيـصا  يف ً
 .ص هبا هو حرامَّرخ من هذه األطراف املًارتكاب احلرام؛ للعلم بأن واحدا

، هـو + والسبب يف عدم جريان هذا التقريب عىل صياغة السيد اخلوئي
 ؛ّتشرتط قـدرة املكلـف عـىل ارتكـاب األطـراف وعدمـه أن هذه الصياغة ال

ّ حمذور الرتخيص يف املخالفة القطعية متحقق يف املقام؛ ألن جريـان َّفإنوعليه 
ّاألصول املؤمنة يف مجيع األطراف يؤدي إ ّوإن مل تتحقـق الرتخيص يف املخالفة، ىل ّ

اجـتامع  ، ألنه يلزم من جريان األصول يف مجيع األطـرافهذه املخالفة يف اخلارج
 ًالرتخيصات التي يعلم أن واحدا منها ترخيص يف ارتكاب احلـرام، والرتخـيص

ًيف ارتكاب احلرام قبيح وإن مل يتحقق خارجا،   ضوء صـياغة يففالركن الرابع ّ
وعليـه فالتقريـب الثـاين . ّ، فال ينحل العلم اإلمجـايلًاّاخلوئي يكون تامالسيد 

ًلعدم منجزية العلم اإلمجايل يف ضوء صياغة السيد اخلوئي ليس تاما ّ ّ. 
الـصياغة املـشهورة  وّوهبذا يتضح أن اخلالف بني صياغة الـسيد اخلـوئي

خالفـة ؟ هـل هـو الرتخـيص يف املً املحـذور عقـاليف حتديدللركن الرابع هو 
ّالقطعية فقط أم الرتخيص القطعي يف املخالفة، وقد تقدم يف بحوث القطع من 

 ؛ًهو إنكار أصـل هـذا النـزاع مطلقـا + ّ األول أن مبنى السيد الشهيدقسمال
 نحـو ّ عىل خالف العلم اإلمجـايل بـأي،لعدم وجود حمذور عقيل يف الرتخيص

ني الرتخـيص وبـني احلكـم كان، وإنام املحذور عقالئي وهو وجود املناقضة ب
 .ّالواقعي للمعلوم باإلمجال، كام تقدم

قلنا بالصيغة   إذ لو؛بة عىل الصياغتنيّحدى الثمرات املرتتإومن هنا تظهر 
 لعـدم ؛ّاملشهورة فال مـانع مـن جريـان األصـول املؤمنـة يف مجيـع األطـراف

لشبهة غـري جيب ترك أطراف ا  العلم اإلمجايل، ومعه الّاملعارضة بينها، فينحل
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املحصورة، وإذا قلنا بصيغة السيد اخلوئي، فاملحذور موجـود وهـو تعـارض 
ًاألصول املؤمنة، فيكون العلم اإلمجايل منجزا جلميع األطـراف، فيجـب تـرك  ّ ّ
أطراف الشبهة غري املحصورة، إال إذا فرض خروج بعض أطراف الشبهة غري 

 . ّاملحصورة عن حمل االبتالء
 ىل التقريب الثايننقض السيد اخلوئي ع
لعـدم العلـم اإلمجـايل ّأنه إذا مل يتنجـز ّاملتقدم قريب يأخذ اخلوئي عىل الت

القدرة يف الوقوع يف املخالفة القطعية يف الشبهة غـري املحـصورة، يلـزم عـدم 
ّتنجز العلم اإلمجايل يف كل حالة يتعذ ّ ر فيها الوقوع يف املخالفة القطعيـة حتـى ّ

ً ذا طرفني، أو أطراف قليلة، كام لو علـم إمجـاال بحرمـة لو كان العلم اإلمجايل
ّاملكث يف وقت معني يف أحد مكانني، فاملخالفة القطعية حيث ال يمكن حتققها  َّ

يكـون العلـم  الفـهنا؛ لوضوح أن الكون يف مكانني يف آن واحـد مـستحيل، 
ًاإلمجايل منجزا  حرمة ؛ ألن جريان الرباءة عن حرمة الكون يف هذا املكان وعنّ

ًيلزم منه حتقق املخالفة القطعية خارجـا،  الكون يف ذلك املكان اآلخر ال ومـن ّ
ّعدم تنجز العلـم اإلمجـايل يف كـل حالـة يتعـذالواضح أن  ّ ر فيهـا الوقـوع يف ّ

 ال، مما املخالفة القطعية حتى لو كان العلم اإلمجايل ذا طرفني، أو أطراف قليلة
ّنجــز العلــم اإلمجــايل يف الــشبهة غــري يلتــزم بــه أحــد حتــى القــائلني بعــدم ت

ّإن عدم التمكن من ارتكاب مجيـع األطـراف ال يـالزم >: +ال ؛ قاملحصورة
ّكون الشبهة غري حمصورة، فقد يتحقق ذلك مع قلة األطـراف وكـون الـشبهة 
ًحمصورة، كام إذا علمنا إمجـاال بحرمـة اجللـوس يف إحـدى غـرفتني يف وقـت 

ّن املكلف ال يتمكإّمعني، ف ن من املخالفـة القطعيـة بـاجللوس فـيهام يف ذلـك ّ
ّالوقت، وكذا احلال لو تردد احلرام بني الضد  .)١(<َّين يف وقت معنيّ

                                                 
 .٣٧٤ص ،٢ج:  مصباح األصول)١(
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 مناقشة السيد الشهيد لنقض السيد اخلوئي
التحقيق أن الصيغة املشهورة للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانني، 

 : رد عىل البيان اآلخر عىل أحد البيانني، وغري واًفيكون النقض واردا
 : والبيانان لصيغة املشهور للركن الرابع مها

ّيـؤدي إىل املخالفـة   جريان األصـول يف مجيـع األطـراف ال:ّالبيان األول
ّوهو البيان الذي تقدم يف الركن الرابـع مـن أركـان منجزيـة . ًالقطعية خارجا ّ

ّيـؤدي جريـان  ّالعلم اإلمجايل، وهـو أن رشط منجزيـة العلـم اإلمجـايل أن ال
ًاألصول يف مجيع أطراف العلم اإلمجايل إىل املخالفـة القطعيـة خارجـا، فلـو مل 
ّتقع املخالفة القطعية خارجا، ولو لعدم قدرة املكلف عـىل ذلـك، فحينئـذ ال ً 

 .ّيتنجز العلم اإلمجايل
 ضوء هذا البيان لصيغة املـشهور ال إشـكال يف ورود الـنقض عليـه؛ يفو

بيان ينطبق عىل حاالت العجز عن املخالفـة القطعيـة، إذ يف وذلك ألن هذا ال
ّيـؤدي جريـان األصـول املؤمنـة إىل  حاالت العجز عن املخالفـة القطعيـة ال ّ

 ارتكاب مجيع أطرافهـا عىلّالرتخيص يف املخالفة القطعية؛ لعدم قدرة املكلف 
يل يكـون العلـم اإلمجـا  سبب آخر، وعليه يلزم أن الّلعجزه عن ذلك أو ألي

ًمنجزا، وهبذا يتضح أن النقض الذي ذكره السيد اخلوئي يكون واردا ًّ  عىل هذا ّ
 .البيان لصيغة املشهور للركن الرابع

 لصياغة الركن الرابعّول بطالن البيان األ
ّوهـو أن رشط منجزيـة العلـم  -ّخيفى أن البيان املتقدم للركن الرابـع  ال

 مجيـع أطـراف العلـم اإلمجـايل إىل ّيؤدي جريان األصول يف اإلمجايل هو أن ال
ًاملخالفة القطعية خارجا، فلو مل تقع املخالفة القطعية خارجا، ولو لعدم قـدرة  ً

 وذلك ألنـه ؛ غري صحيح-ّيتنجز العلم اإلمجايل ّاملكلف عىل ذلك، فحينئذ ال
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ّيلزم من جريان األصول املؤمنة يف مجيع أطراف العلم اإلمجـايل وعـدم حتقـق  ّ
ًالقطعية خارجا الرتخيص من قبل املوىل بكل أطراف العلم اإلمجـايل، املخالفة 

مع أن غرضه اللزومي حرمة أحد األطراف للعلم اإلمجايل بذلك، ممـا يعنـى أن 
 غراضه اللزومية الواصلة بالعلم اإلمجـايل،أم أغراضه الرتخيصية عىل  ّاملوىل يقد

نع مـن جريـان األصـول ّوهذا خمالف لالرتكاز العقالئي، وهبذا يتضح أن املا
ّاملؤمنة يف مجيع أطراف العلم اإلمجايل هو االرتكاز العقالئي، ألن العقـالء إذا 

 يقـدمون الغـرض ياشتبه عندهم الغرض اللزومي مع الغرض غـري اللزومـ
ًاللزومي عىل الغرض غري اللزومي، وجمرد اقرتان دليل األصل املؤمن صـدفة ّ ّ 

ّبعجز املكلف وعدم حتقق املخالف  مـن مفـاد دليـل ّيغـري ًة القطعية خارجا، الّ
األصل املخالف لالرتكاز العقالئي، فيبقى حمذور تقـديم الغـرض اللزومـي 

ّجرينا األصول املؤمنة يف مجيع أطراف العلم اإلمجايل، حتـى لـو أ فيام إذا ًواردا
ّفرض عدم إمكان حتقق املخالفة القطعية خارجا، وعىل هذا األساس البد من  ً ّ

ّع إىل السرية العقالئية يف املقام، وحيث إن سرية العقـالء منعقـدة عـىل الرجو
ّعدم شمول أدلة األصول املؤمنـة ألطـراف العلـم اإلمجـايل، فتكـون  سـرية (ّ

ّ هي احلاكمة بعدم شمول أدلة األصول املؤمنة جلميع األطراف)العقالء ّ . 
وهي  - الرابع  الصياغة األخرى للركن:البيان الثاين لصياغة الركن الرابع

ّ هـي أن رشط منجزيـة العلـم اإلمجـايل هـو عـدم كثـرة -الصياغة الصحيحة
ذا بلغـت األطـراف كثـرة إّيمكن حتقق املخالفة القطعيـة، فـ أطرافه بحيث ال

ًيمكن للمكلف خمالفتها مجيعا، ففي هذه احلالة يمكـن جريـان   الذي الّدباحل ّ
رض لزومــي بــني تلــك ّاألصــول املؤمنــة يف مجيــع األطــراف، وإن وجــد غــ

ًيشكل جريان األصول املؤمنة يف مجيع األطراف حمـذورا األطراف، وال  عنـد ّ
العقالء وإن لزم تقديم األغراض الرتخيصية عىل الغرض اللزومي، والسبب 

ّ التحفظ عـىل الغـرض اللزومـي املعلـوم ّهو أنيف عدم وجود حمذور يف ذلك 
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ًاملردد بني أطـراف كثـرية جـدا  يـستدعي التـضحية -ً مـثالكـألف طـرف - ّ
 غرض ترخييص كام يف املثال، فألجل ٩٩٩بأغراض ترخيصية كثرية تصل إىل 

ًالتحفظ عىل هذه األغراض الرتخيصية الكثرية ال يرى العقالء بأسا  يف تقديم ّ
 .  واحدّهذه األغراض الرتخيصية الكثرية وإن فات غرض لزومي

ب عـىل غـرض لزومـي ّغلـّوهبذا يتضح أن كثرة األغراض الرتخيصية تت
 مشتبهة فيام بينها بلحاظ التزاحم احلفظي؛ ألن العـرف والعقـالء ،ًواحد مثال

يرون مناقضة بني احلكم باملعلوم باإلمجال يف الشبهة غري املحـصورة وبـني  ال
يبقـى مـانع مـن شـمول دليـل األصـل  الرتخيص يف متام األطراف، ومعه ال

 .ّاملؤمن جلميع األطراف
 ّالتحقيـق أن عـدم تيـرس>: بقولـه + دملعنى أشار السيد الشهيىل هذا اإو

املخالفة الناشئ من كثرة األطراف باخلصوص هـو مـالك جريـان األصـول؛ 
ًألن حمذور الرتخيص يف املخالفة كان حمذورا عقالئيـا عنـد د عـىل ّا نقيـا كنّـمً

ّأساسه إطالق أدلة األصـول، وهـو حمـذور املناقـضة مـع الغـرض اللزومـي 
ّ به عقالئيا يف مـوارد الـرتدد اجلزئـي، ومـن الواضـح أن هـذا ّوم واملهتماملعل ً

ًالغرض اللزومي إذا كان مرددا بني أطراف بالغة هذه الدرجـة مـن الكثـرة ال  ّ
ّيرى العقالء حمذورا يف تقديم األغراض الرتخيصية عليه؛ ألن الـتحفظ عـىل  ً

ة، ومعـه ال مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيـصية كثـري
ي للـركن يبقى مانع عن شمول دليل األصل لألطراف، وهذا هو البيـان الفنّـ

 .)١(<الرابع
 :سألت أبا جعفر عن اجلبن، فقلت>:  قال؛د ذلك رواية أيب اجلارودّيومما يؤ

أمن أجل   ن واحد  عل فيه ا يتـة، : أخربين من رأى أنه جيعل فيه امليتة، فقال

                                                 
 .٢٢٩، ص٥ج: تقريرات اهلاشميصول،  بحوث يف علم األ)١(



 ٣٢٩ ................................................................   يفة يف حالة العلم اإلمجايلالوظ

 .)١(<رض؟  األ م  يع ما حر
د غلبـة األغـراض ّوهذا احلديث وإن كان ضـعيف الـسند، إال أنـه يؤيـ
، بـل يكـون ذلـك يالرتخيصية يف الشبهة غري املحصورة عىل الغرض اللزوم

 بلـسان االسـتفهام × مـع طبـع العقـالء، كـام هـو ظـاهر مـن قولـهًموافقا
 .<؟يف األرض م مجيع ماِّأمن أجل مكان واحد حر> االستنكاري
ّد ذلك أيضا اإلمجاع الذي متسك به مجلة مـن الفقهـاء، كالـشيخ ّؤي ومما ي ً

ض للـشبهة غـري املحـصورة مـن ّوغريمها ممن تعر األعظم وصاحب احلدائق
األصوليني، ألهنم بواقع عرفيتهم وارتكازهم مل يروا هنا مناقضة بني التكليف 

 .الواقعي املعلوم باإلمجال وبني الرتخيصات يف األطراف
ان هو الصحيح لصياغة الـركن الرابـع، فيثبـت سـقوط العلـم وهذا البي

 .اإلمجايل يف الشبهة غري املحصورة
ّومن هنا يتضح الفرق بني البيان األول والبيان الثاين، إذ عىل البيان األول ّ 

ّيؤدي الرتخيص يف األطراف جلواز املخالفة القطعية ووقوعها   القائل بأن ال-
 منـشأ ّارتكاب املخالفة القطعية إذا نـشأ مـن أين عدم القدرة عىل أ -ًخارجا

ّسواء كان كثرة األطراف أم غريه، ال يتنجز العلم اإلمجايل، وهذا بخالفه عـىل 
 اإلمجايل هو عـدم كثـرة أطرافـه ّ القائل بأن رشط منجزية العلم-البيان الثاين 
  حيـث يفيـد بـأن العلـم اإلمجـايل ال-ّيمكن حتقق املخالفة القطعية بحيث ال

 من كثـرة األطـراف ًاّيتنجز فيام إذا كان عدم القدرة عىل املخالفة القطعية ناشئ
 . منشأ كانّفقط، وليس من أي

 عدم ورود نقض السيد اخلوئي عىل البيان الثاين لصيغة الركن الرابع
ًتقدم أن السيد اخلوئي أورد نقضا ّ عىل عدم تنجز العلم اإلمجايل يف الشبهة ّ

                                                 
 .٩١، ص١٧ج:  وسائل الشيعة)١(
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 إمكان املخالفة القطعية، ومفاد الـنقض هـو لـزوم عـدم غري املحصورة لعدم
ّتنجز العلم اإلمجايل يف كل حالة يتعذ ّ  وهـو ،ر فيها الوقوع يف املخالفة القطعيةّ

ينطبق عىل مجيع حاالت العجز عن املخالفة بـام يف ذلـك العجـز عـن خمالفـة 
يلـة، مـن الشبهة املحصورة، كام لو كان العلم اإلمجايل ذا طرفني، أو أطراف قل
َّقبيل ما لو علم إمجاال بحرمة املكث يف وقت معني يف أحد مكانني ً. 

يرد عىل البيان الثاين لصيغة الركن الرابع، وذلك ألن  لكن هذا النقض ال
ّنه ينحل العلم اإلمجايل فيام إذا كان عدم القدرة عىل املخالفـة إهذا البيان يقول 

 عـىل املخالفـة يف حالـة كـون بسبب كثرة األطراف، فال يشمل عـدم القـدرة
ّالشبهة حمصورة عندما تكون األطراف قليلة، كام تقـدم يف مثـال مـا لـو علـم 

 .ًإمجاال بحرمة املكث يف آن واحد يف مكانني
 ّالفرق بني التقريب األول والثاين

ّالتقريب األول هو أن كثـرة األطـراف توجـد االطمئنـان بعـدم انطبـاق 
 حتى لو مل يوجـد يف مـورد ّرف، وهذا التقريب يتمّاملعلوم باإلمجال عىل كل ط

ّالشبهة غري املحصورة أصل مؤمن؛ ألن التـأمني يف هـذا التقريـب مـستند إىل 
ّ إىل األصل املـؤمن، فلـو كـان دليـل ًااالطمئنان بعدم االنطباق وليس مستند

ًاألصل املؤمن قارصا  يف نفسه عن الشمول ألطراف العلـم اإلمجـايل، فـالعلم ّ
ّ؛ ألن عــدم التنجــز غــري مــستند إىل األصــل املــؤمن بــل إىل ّايل منحــلاإلمجــ ّ

 .االطمئنان
مـانع مـن جريـان  كثـرة األطـراف المـع  وهو أنـه - التقريب الثاينّأما 

ألن التقريب الثـاين ّ األول،  فهو بخالف التقريب- يف مجيعهاّؤمنةاألصول امل
ّم يف حاالت عدم جريـان ال يت و يف األطراف،ّؤمنجريان األصل امل إىل مستند

 .األصل يف األطراف
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 .<الشبهة غري املحصورة> :+ قوله •
ّهنالك أقوال متعددة يف منجزية العلم اإلمجايل يف الشبهة غري املحصورة،  ّ

 :وإليك إضاممة من هذه األقوال ّ كام تقدم،ّإال الثنني منها،مل يرش املصنّف 
 

تــارة يف وجــوب املوافقــة القطعيــة األقــوال يف الــشبهة غــري املحــصورة 
 وأخرى يف حرمة املخالفة القطعية وعدمها، واملشهور بـني األعـالم ،وعدمها

شهرة عظيمة هو عدم وجوب املوافقة القطعية، نعم وجد اخلـالف يف حرمـة 
 :ل، ومن هذه األقوااملخالفة القطعية

 املوافقة القطعيةوجوب املخالفة القطعية وعدم حرمة : ّولالقول األ
عـدم : والتحقيـق>: ، حيث قـال+ ذهب إليه الشيخ األنصاري ماوهو 

 عـىل وجـوب ّ الستلزامه طرح الـدليل الـواقعي الـدال؛ّجواز ارتكاب الكل
 اجتنب عن اخلمـر، ألن هـذا: م الواقعي، كاخلمر يف قولهّاالجتناب عن املحر

ّالتكليف ال يسقط من املكلف مع علمه بوجود اخلمر بني املشتبهات، غاية مـا 
االكتفاء يف امتثالـه بـرتك بعـض املحـتمالت، فيكـون : ثبت يف غري املحصور
 .)١(< عن احلرام الواقعيً ظاهرياًالبعض املرتوك بدال

   القطعية ووجوب املوافقة القطعيةحرمة املخالفة: القول الثاين
إنه قـد عرفـت أنـه مـع >: صاحب الكفاية، حيث قالهب إليه ما ذوهو 

ّفعلية التكليف املعلوم، ال تفاوت بني أن تكون أطرافـه حمـصورة وأن تكـون 
 .)٢(<غري حمصورة

                                                 
 .١١٩ص ،٤ج: ؛ وانظر فوائد األصول٢٦٧، ص٢ج: فرائد األصول )١(
 .٣٦٢:  كفاية األصول)٢(
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 حريمية والشبهات الوجوبيةتالتفصيل بني الشبهات ال: القول الثالث
ميـة غـري ؛ فاحلكم يف الـشبهة التحري+ ما ذهب إليه املريزا النائينيوهو 

ّاملحصورة هو جواز املخالفة القطعية وعدم وجوب املوافقة القطعيـة، أمـا يف 
الشبهات الوجوبية فاحلكم فيها بلزوم االحتياط يف اجلملة ووجـوب املوافقـة 

ومما ذكرنا مـن الـضابط يظهـر حكـم الـشبهة الغـري >: االحتاملية، حيث قال
  وجوب املوافقـة القطعيـةاملحصورة، وهو عدم حرمة املخالفة القطعية وعدم

ّما ذكرنـا يف وجـه عـدم وجـوب املوافقـة القطعيـة إنـام خيـتص ]... ثم قال[
ّبالشبهات التحريمية، ألهنا هي التي ال يمكـن املخالفـة القطعيـة فيهـا، وأمـا 
ّالشبهات الوجوبية فال يتم فيها ذلك، ألنه يمكن املخالفة القطعية فيهـا بـرتك 

ّد من القول بتبعيض االحتياط ووجـوب املوافقـة مجيع األطراف، وحينئذ الب
 .)١(<االحتاملية يف الشبهات الوجوبية

 عدم وجوب املوافقة القطعية وحرمة املخالفة القطعية : القول الرابع
يف التتبـع يف كلامهتـم >: ، حيث قال+ ّما ذهب إليه املحقق العراقيوهو 
 ري املحـصورة يف اجلملـةّظهر بأن عدم وجوب االجتناب يف الشبهات غـُالفقه ي

 يف أذهان عوام املترشعة ًامت، بل يمكن دعوى كونه مغروساَّعندهم من املسل
ّوأما املخالفة القطعية فيظهر حكمها مما ذكرناه، فإنه عىل مـا اخرتنـاه ... ًأيضا

 .)٢(<من الضابط يكون العلم اإلمجايل عىل تأثريه يف حرمة املخالفة القطعية
 ذهب إليه السيد اخلوئيما : القول اخلامس

 دون املوافقـة القطعيـة من املخالفة القطعية ّ إذا متكنالتفصيل بني ماوهو 
ّفعىل األول حتـرم . ّوبني ما إذا متكن من املوافقة القطعية دون املخالفة القطعية

                                                 
 .١١٩-١١٨ص ،٤ج : فوائد األصول)١(
 .٣٣٢-٣٣١ص ،٣ج:  هناية األفكار)٢(
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 املخالفة القطعية وجتوز املوافقة القطعية، وعىل الثاين جتب املوافقة القطعيـة وإن
 :ّ لعجز املكلف عنها، وهذا ما أشار إليه بقوله؛ًخالفة القطعية حرامامل تكن امل

ّ ما متكن فيه املكلف من املخالفة القطعية دون املوافقـة -الصورة األوىل > ّ
وقد عرفت أن العلم اإلمجايل موجب للتنجيز باملقدار املمكن فتحرم . القطعية

 ...مل جتب املوافقة القطعيةن إ واملخالفة القطعية
ّ ما متكن فيها املكلف من املوافقـة القطعيـة دون املخالفـة :الصورة الثانية ّ

ن امليزان يف تنجيز العلم اإلمجايل هو سقوط األصول يف أطرافـه، إف ...القطعية
ّن املكلـف مـن املوافقـة القطعيـة وجبـت عليـه، ألن احـتامل ّفعىل تقدير متك

ًالتكليف موجب لتنجيز الواقع لو مل يكن مؤمنـا  مـن العقـاب املحتمـل عـىل ّ
ّخمالفته، فعجز املكلف عن املخالفة القطعية املـستلزم لعـدم حرمتهـا عليـه ال 
ّيوجب عدم وجوب املوافقة القطعية املفروض قـدرة املكلـف عليهـا وعـدم 

 .)١(<ّاملؤمن من احتامل العقاب عىل املخالفة
 .<ت بمجموعهـاّرة إذا أدوواجلواب عىل ذلك أن االطمئنانات املذك>:  قوله•
ّفى أن املحقق العراقي قد أجاب عـىل مـا ذكـره مـن تـوهم، لكنـه ذكـر ال خي ّ

ّاجلواب من دون بيان وجه كون االطمئنـان عـىل سـبيل البـدل، وأمـا الـسيد 
الشهيد فقد ذكر سبب ذلك ووجـه املطلـب، بـأن هـذا االطمئنـان نـشأ مـن 

 األخـرى عـىل حساب االحتامالت وإمجاع احتامالت االنطبـاق يف األطـراف
 .نفي االنطباق يف هذا الطرف

ي إىل إحـراز جمموعـة مـن ّحـرازات تـؤد جمموعـة مـن اإلّكـل>:  قوله•
ًاملتعلقات ووجودها مجيعا ّأي أن كـل . < ونفـس تلـك الدرجـة مـن اإلحـرازّ

 فهـي -ًحـرازات ظنيـة أم اطمئنانـاإ سـواء كانـت - حرازاتجمموعة من اإل
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 ًن كانـت ظنـاإس تلك الدرجـة مـن اإلحـراز، ّي إىل إحراز متعلقاهتا بنفّتؤد
ً فإحراز متعلقه يكون اطمئناناًفظن، وإن كانت اطمئنانا ّ. 

 عـىل يف هذه العبارة مـساحمة، والـصحيح .<عىل هنج القضية الرشطية>:  قوله•
أن ( إخباري صادق وهو ّنإّيصح أن يقول املخرب  هنج القضية املطلقة، ألنه ال

 يف ًاأن خالـد(هـو و، ً أيضاً، إذا كان إخبار اآلخر صادقاًمثال)  يف املسجدًازيد
 .وجود خالد  يف املسجد عىل تقديرًاالصحيح أن زيدف، )املسجد
ّعارضـة يف احلجيـة واملعذريـة للعلـم اإلمجـايلتاالطمئنانات م>:  قوله• ّ>. 

ّ يف اجلملة حرف عطف تفسري عىل احلجية، أي مرادنا من احلجيـة هـو <الواو> ّ
ّة، ال املنجزية، ألن الكالم يف االطمئنان املؤمن بعدم انطبـاق النجاسـة ّاملعذري ّ

ّعىل كل طرف، فتتعارض االطمئنانات املؤمنة فيام بينها ّ. 
. <االطمئنانات الناشئة من حساب االحتامل هنا من هـذا القبيـل>:  قوله•

 .ن االطمئنان املطلقّأي من قبيل االطمئنان الذي ال يتضم
أي . <يقولون بذلك ال... ن القائلني بعدم وجوب االحتياطمع أ>:  قوله•
 .قولون بعدم وجوب االحتياط يف مثل هذه احلاالت يال

أي أن  .<فاالرتكاز العقالئي إذن حـاكم بعـدم الـشمول كـذلك>:  قوله•
ّية عىل عدم جريان األصـول املؤمنـة يف كـل ّاالرتكاز العقالئي يكون قرينة لب ّ

 إن هـذا : وبعبارة أخـرى.ّملكلف عن املخالفة القطعيةّاألطراف ملجرد عجز ا
ّاالرتكاز العقالئي يرصف أدلة األصول املؤمنة عن الشمول لكال طريف العلم  ّ

َّ أي مثال الذي يعلـم بحرمـة املكـث يف آن معـني يف ،ّاإلمجايل يف املثال املتقدم
 . أحد مكانني

يف أطراف الشبهة وهكذا نخرج بتقريبني لعدم وجوب االحتياط >:  قوله•
 ّذكر الشيخ األنصاري يف الفرائد بعض الوجوه التي اسـتدل .<غري املحصورة

 :اهبا عىل سقوط العلم اإلمجايل يف الشبهة غري املحصورة، ومنه
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ق الثـاين يف ّواملحقـ )١(ح بـه الـشهيد الثـاينّكام رصإلمجاع  ا:الوجه األول
 وزاد عليه نفي )٣( هبهاين يف فوائدهق البّ املحقًعاه رصحياّ واد،)٢(جامع املقاصد 

نقـل  وباجلملة ،)٤( وأن مدار املسلمني يف األعصار واألمصار عليه،الريب فيه
  )٥( يف املسألةٍاإلمجاع مستفيض، وهو كاف

 عىل خة يف االجتناب، ومحله الشيّ به مجاعة من لزوم املشقّما استدل: الثاين
فـني، فيـشمله ّة ألغلب أفـراد املكللزومه يف أغلب أفراد هذا النوع من الشبه

 .)٦(ة نفي العرس واحلرج، حتى بالنسبة إىل غري األغلبّأدل
 مـن حمـتمالت ّن الغالب عدم ابتالء املكلـف إال بـبعض معـنيأ :الثالث

 .ًالشبهة غري املحصورة ويكون الباقي خارجا عن حمل االبتالء
وهوم النابع مـن كثـرة بناء العقالء عىل عدم االعتناء باالحتامل امل: الرابع

 . األطراف، وقد أمضاه الشارع أو مل يردع عنه
 : الروايات الواردة يف أبواب أربعة: اخلامس

 :يف اجلبن روايتان ×عن أيب جعفرفما ورد حول اجلبن، . ١
 عـن اجلـبن؟ ٍسألت أبا جعفـر>: ما رواه عبد اهللا بن سليامن، قال: األوىل

يا غالم ابتع  ـا :  فقالً أعطى الغالم درمهاّ ثم.سأ   عن طعام يعجب : يل قال
 فلـام فرغنـا مـن ،يت باجلبن فأكـل وأكلنـاُ فأ،ينا معهّ ثم دعا بالغداء فتغدً،جبنا

 ّبىل ولكني أحب:  قلت؟أو  م تر  آ له: يف اجلبن؟ قال ما تقول: الغداء قلت
                                                 

 .٢٢٤ص : روض اجلنان )١(
 .١٦٦، ص٢ج : املقاصد جامع )٢(
 .٢٤٧ص: احلائريةلفوائد ا )٣(
 .٢٥٣ ، ص٢ ج: املسائل رياض )٤(
 .٢٥٢ص  ،٢ج: فرائد األصول )٥(
 .٢٥٢ص  ،٢ج: فرائد األصول )٦(



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٣٣٦

 وحـرام فهـو  ما  ن فيه حاللّسأخ ك عن ا   وغ ه،  : أن أسمعه منك فقال
 .)١(< ك حالل ح  تعرف ا رام بعينه فتدعه

 ليس بمعنى احتامل احلالل واحلرام حتـى ،)فيه حالل وحرام(: ×فقوله 
ينطبق عىل الشبهة البدوية، بل فعلية القسمني، فينطبق عىل املحـصورة وغـري 
ًاملحصورة، واملورد قرينة عىل الثانية، مـضافا إىل أن الرتخـيص يف املحـصورة 

تــاج إىل التنــصيص القــاطع لالحــتامل؛ ألن الرتخــيص فيــه بنظــر العــرف حي
 .ترخيص يف املعصية، فال يصار إليه إال بالدليل احلاسم

 ×سألت أبا جعفر>:  ما رواه حممد بن سنان، عن أيب اجلارود قال:الثانية
أمن أجل  ـ ن : أخربين من رأى أنه جيعل فيه امليتة، فقال: عن اجلبن، فقلت له

إذا علمت أنه ميتة فال تأ له و ن  ـم ! ؟األرض د  عل فيه ا يتة حرم    يع واح
 بها ا لحـم وا ـسمن وا ـ ، يش أع ض ا سوق فتعلم فاش  و ع و ، واهللا إ  أل

 .)٢(<ون هذه ال  ر وهذه ا سودانّ  هم  سمّواهللا ما أظن
 :وأورد الشيخ األنصاري عىل داللته بوجهني

أن جعـل امليتـة يف :  ظاهر يف الـشبهة البدويـة، ببيـان أن املـراد أنه:لّاألو
اجلبن يف مكان واحد ال يوجب االجتناب عن جبن غريه من األماكن، ال أنـه 

 . جبن حيتمل أن يكون من ذلك املكانّال يوجب االجتناب عن كل
ية ألخذه من سوق املسلم بناء عىل أن السوق أمارة رشعيـة ّ أن احلل:الثاين

 .)٣( اجلبن املأخوذ منه ولو من يد جمهول اإلسالم ّحلل
                                                 

 من أبواب ٦١ الباب ،٩١ ص١٧ ج: وسائلال ؛١٩٧٦ حديث ،٢٩٦ص ٢ج: ملحاسنا )١(
 .٥، ١  احلديث،األطعمة املباحة

 .٧ احلديث ، من أبواب األطعمة املباحة٦١ الباب ،١٧اجلزء : لالوسائ )٢(
 .٢٥٩: الفرائد )٣(
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 :فيام ييل نذكر تطبيقني للشبهة غري املحصورة
لو اشتبه إناء نجس أو مغصوب يف ألف إناء، فقـد حكـم : لّالتطبيق األو

بدعوى أنـه مـن ؛ السيد اليزدي يف العروة بعدم وجوب االجتناب عنه حينئذ
إذا اشتبه نجس أو مغـصوب يف حمـصور >: لشبهة غري املحصورة؛ حيث قالا

 وإن اشتبه يف غري املحصور كواحد ،كإناء يف عرشة جيب االجتناب عن اجلميع
 .)١(< منهء ال جيب االجتناب عن يشًيف ألف مثال

ني باملناقشة يف كـون مـا ذكـره الـسيد مـن ّ وقد أشكل عليه فحول املحش
 .ورةالشبهات غري املحص

الظاهر أن الشبهة غري املحصورة عنـد > :ل ذلك السيد احلكيم بقولهّ وعل
ّالفقهاء ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة حدا يوجب خروج بعضها عن حمل ً 

التكليف يف  الكثرة موجبة حلدوث مانع آخر من االبتالء، وبحكمها أن تكون
 .)٢(<بعضها

ّقـدس مـا أفـاده > :ة، بقولـهوناقش السيد اخلوئي يف كالم صاحب العرو
 :ف عىل مقدمتنيّ يتوقّرسه

 إثبات التفرقة بني الشبهة املحصورة وغري املحـصورة بوجـوب :إحدامها
ه من أن العلـم ّقناه يف حملّ وهي ممنوعة؛ ملا حق،االجتناب يف األوىل دون الثانية
أم مل تكـن،  كانت أطرافه كثرية ،ًقه مطلقاّز ملتعلّاإلمجايل كالعلم التفصييل منج

فيام إذا أمكنت املوافقة واملخالفة القطعيتني أو إحدامها ومل يكن يف البني مـانع 
ل ّ بل ال مفهوم حمص،تهاّمن رضر أو حرج، فال اعتبار بكثرة األطراف وال بقل

ً فـضال عـن احلكـم بعـدم وجـوب ،ًللشبهة غري املحصورة يف نفـسها أصـال
                                                 

 . ١ م ٢٤٦، ص ١ج:  العروة الوثقىمستمسك )١(
 .٢٤٧، ص ١ج: املصدر السابق )٢(
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 .االجتناب فيها
ًأللف دائام مـن الـشبهة غـري املحـصورة بعـد تـسليم  إثبات أن ا:وثانيتهام

سقوط العلم اإلمجايل عن التنجيز يف مثلها، ودون إثبات ذلك خرط القتاد؛ ألن 
األلف يف مثل العلم بنجاسة إناء واحد من ألف إناء ليس من غري املحصورة يف 
ًيشء، بل قد يكون أكثر من األلف أيضا كذلك، كام إذا علم بنجاسـة حبـة مـن 
ًحبات األرز يف طعامه، وهو مشتمل عىل آالف حبة، وال نظن أحدا يفتي بعـدم 

 .وجوب االجتناب حينئذ بدعوى أنه من الشبهة غري املحصورة
 نعم ال مانع من عدم العلم بحرمة املرأة من ألف نساء مـن الـشبهة غـري 
ة املحصورة، إال أنك عرفت عدم الفرق يف تنجيز العلم اإلمجايل بني املحصور

 .)١(<ل به يف املتنّؤ من األواين يف ما مثّوغريها، فعىل ما ذكرناه ال جيوز التوض
 ما لو اشتبه املاء املضاف بني ألف إناء من املاء، فقـد حكـم :التطبيق الثاين

 .)٢( واحد منهاّالسيد اليزدي يف العروة بجواز الوضوء بكل
أن كثرة األطراف : كأنه لدعوى: ( ولكن أشكل عليه السيد احلكيم بقوله

 عـىل باإلمجـالموجبة لبناء العقالء عىل عدم االعتناء باحتامل انطباق املعلـوم 
 إال ،ً ومطلقاً طرف وإن كان حيتمل كونه مضافاّ فكل،كل واحد من األطراف

 مـا جيـوز ّ فيجوز اسـتعامله يف كـل،ًأن العقالء ال يعتنون باحتامل كونه مضافا
 ، ال أصـل لـهء إال أنه يش.ية الغلبةّلك إىل حج ومرجع ذ،استعامل املطلق فيه

 فلـو .ّ متعني- بقاعدة االحتياط ً عمال-وال دليل عليه فاالحتياط يف الفرض 
فرض إمجاع عىل عدم وجوب االحتياط يف الشبهة غـري املحـصورة فـإنام هـو 

ىل  ال بالنظر إ،ق باملشتبه بني األطرافّ بالتكليف املتعلاإلمجايلبالنظر إىل العلم 
                                                 

 .١سألة امل، ٤٠٤ ص ،١ج :  يف رشح العروة الوثقىالتنقيح )١(
 .٢سألة امل ،١١٠ص  ،١ج: العروة الوثقى )٢(
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 وجـوب العلـم ً مقتضاه عقـالّ فإن، كالعلم بوجوب الوضوء باملاء،علم آخر
 يف الفراغ جيب فيـه ّ ألنه شك، يف ذلكّ وال يكفي الشك،ق الوضوء باملاءّبتحق

 .)١() ليست مقرونة بعلم إمجايلً كام لو كانت الشبهة بدوية،االحتياط
 اخلـالف بـني ّلذه املسألة تبتني عـىل مـا هـو حمـه: (وقال السيد اخلوئي

األعالم من أن الشبهة غري املحصورة بناء عىل عدم وجـوب االجتنـاب عـن 
 إذا :ً أو أن الشبهة فيها كال شبهة؟ مثال،أطرافها هل يكون العلم فيها كال علم

 فكأنـه ال ،علمنا بحرمة أحد أمور غري حمصورة يفرض العلم بحرمته كعدمـه
 فـال منـاص مـن ،لـشبهات البدويـة فحاهلا حال ا،علم بحرمتها من االبتداء

 ففـي املثـال ،الرجوع إىل األصول العملية املختلفة حسب اختالف مواردهـا
 أو أن الـشبهة يفـرض كـال ، يف حرمتهـاّ ألجل الـشك،ّيرجع إىل أصالة احلل

 مـن ّ والبـد،م يف البـنيّ فـال حمـر،ًق واقعاّم غري متحقّن الفرد املحرأ فك،شبهة
 . وغـريه حـالل،ذ املحرم حمكوم بالعدم عـىل الفـرض إ،ية اجلميعّاحلكم بحل

وعىل هذا فإن قلنا يف املقام أن العلم بإضافة ما يف أحد األواين كـال علـم فـال 
 ألن العلـم بإضـافة واحـد منهـا ؛ منهاءؤ من يشّة التوضّيمكننا احلكم بصح

 ،وإن كان كالعدم إال أن األصل اجلاري يف املقـام إنـام هـو أصـالة االشـتغال
ة ّ ومعه ال يمكن احلكم بـصح، واحد من األطرافّذلك الحتامل إضافة كلو

 من االحتياط بمقتىض قاعدة االشتغال حتـى يقطـع بطهارتـه ّ فالبد،الوضوء
 وأن املضاف املوجـود يف البـني ، وأما إذا قلنا أن الشبهة كال شبهة.تهّوفراغ ذم
 وذلـك للعلـم ، واحـد مـن األواينّؤ مـن كـلّالتوض ةّ فنحكم بصح،كالعدم
 فـال تـدخل ،ه ماء مطلقّ فإن املضاف منها معدوم والباقي كل، اجلميعبإطالق

 . األصولإجراءاألطراف يف الشبهات البدوية وال نحتاج فيها إىل 
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 ّ من تعيني أحد هذين االحتاملني فـاملتعنيّهذا وال خيفى أنه إن كان والبد
 واحد من ّ عىل كلباإلمجالم  وذلك ألن احتامل انطباق املعلو،منهام هو األول

ن إال األصـل ّ وال مـؤم،نّ معه من وجـود املـؤمّ فالبد،األطراف أمر وجداين
 .)١(<اجلاري فيه، وقد فرضنا أن األصل يف املقام هو أصالة االشتغال دون الرباءة

ونكتفـي هبـذا املقـدار . هذه نامذج من تطبيقات الـشبهة غـريا ملحـصورة
 .مراعاة لعدم اإلطالة

 

 خيتلـف بـاختالف مبنـى إن جواز املخالفة القطعية وعدمه :ّالتنبيه األول
 :عدم تنجيز العلم اإلمجايل يف الشبهة غري املحصورة

يف عـدم التنجيـز يف الـشبهة غـري املحـصورة مـن قبيـل ن كان املبنـى إ ف
املخالفـة االحتامليـة ال ّقن وهـو ّ، فالبد من االقتصار عىل القـدر املتـياإلمجاع

 .نّ فيه عىل املتيقُيقترصي ّ دليل لبألن اإلمجاعالقطعية، 
قاعـدة نفـي ّأما إذا كان املبنى يف عدم تنجيز الشبهة غـري املحـصورة هـو 

 . فاحلرج ينتفي بام دون املخالفة القطعية،احلرج
 مجـاعأي مبنى عدم التنجري سواء كان من اال- وعىل كال هذين الفرضني

يكـون املقـام مـن الرتخـيص يف  -ّالذي هو دليل لبي أم كـان قاعـدة احلـرج
 فيبنـى جـواز املخالفـة القطعيـة فيـه عـىل ،ارتكاب بعض األطراف ال بعينـه

 .ًجوازها يف موارد الرتخيص رشعا يف اقتحام بعض األطراف ال بعينه
ا ذهـب إليـه مّأما إذا كان املبنى يف عدم التنجري يف الشبهة غري املحصورة 

 .ال موضوع هلذا الفرع، فحينئذ  عدم القدرة عىل املخالفة القطعية مناملريزا
ّاملأخذ املنهج األول الذي ذهبنا إليه من عدم ارتكاز املناقضة >ّأما إذا كان  ّ

                                                 
 .٤٠٥ ، ص١ ج:التنقيح )١(
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بني املعلوم اإلمجايل والرتخيص يف األطراف جـازت املخالفـة القطعيـة لعـدم 
 املنهج الثاين وهو االطمئنان بعـدم انطبـاق ن كان املدركإاملحذور يف ذلك، و

ّاملعلوم اإلمجايل يف كل طرف لو لوحظ وحده فهذا إنام جيوز االرتكاب بمقدار  ّ
 .)١(< معه بعدم املخالفة ال أكثرّيطمئن

 هـل يكـون أن العلـم اإلمجـايل يف الـشبهة غـري املحـصورة :التنبيه الثاين
 كالشبهة التحريمية؟

ّ يف عدم منجزية العلم اإلمجـايل يف + املريزا عتمده ا الذيدليلبناء عىل ال
 الواضـح ، فمـن عدم القدرة عىل املخالفة القطعيةوهوالشبهة غري املحصورة 

؛ إلمكـان املخالفـة  ال يرد يف الشبهة الوجوبية غـري املحـصورةلدليلأن هذا ا
 .ّ للمكلفةّبرتك كل األطراف امليسورًالقطعية عادة، وذلك 

طراف هنا قد تـستلزم عـدم القـدرة عـىل املوافقـة القطعيـة نعم كثرة األ>
نه إذا كـان أ كام ،فيكون من موارد االضطرار إىل ترك بعض األطراف ال بعينه

 من موارد الرتخيص يف تـرك بعـض ًاّاملدرك اإلمجاع أو أدلة نفي احلرج صادر
 . )٢(<األطراف ال بعينه

، بمعنـى أن  يف كثـريًن كثـريان املعلـوم باإلمجـال إذا كـاإ :ثالـثالتنبيه ال
من قبيل ما  ،علم بتكاليف كثرية ضمن شبهات وأطراف غري حمصورةّاملكلف 

كانت نسبة املعلوم باإلمجال إىل األطراف نـسبة التكليـف الواحـد املعلـوم لو 
باإلمجال يف الشبهة املحصورة، كام إذا علم بنجاسة مخسني إناء من مائـة إنـاء، 

 ًايل عن التنجيز يف ذلك أيضا أم ال؟فهل يسقط العلم اإلمج
ّبأن املنهجني اللذين أثبتنا هبام عدم املنجزية ال جيريان : الصحيح أن يقال> ّ
 إذ ارتكــاز املناقــضة مربــوط بنــسبة األغــراض اإللزاميــة املعلومــة إىل ؛هنــا

                                                 
 .٢٣٥ص ،٥ج: صولبحوث يف علم األ )١(
 .املصدر السابق )٢(
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نـه ال أرها يرى العـرف والعقـالء املناقـضة ال حمالـة، كـام ّ فمع تكث،الشبهات
ّ بل قيمة احتامل التكليف يف كـل طـرف ،ّدم التكليف يف كل طرفاطمئنان بع

 .  كام هو واضح،هو النصف يف املثال املذكور
 فـإذا فـرض يف املثـال ، عىل أن املدرك عدم القدرة عىل املخالفـةًا بناءّمأو

القدرة عىل املخالفة القطعية ولو بلحاظ بعض تلك التكاليف الكثرية املعلومة 
 وجـب االحتيـاط -إذا أمكنه ارتكاب واحد ومخسني يف املثال  كام -باإلمجال 

ّوإال فال، كام أن اإلمجاع ال يعلـم ثبوتـه يف املقـام إن مل يعلـم العـدم، ومـسألة 
رض وجـوده فهـو ال جيـوز أكثـر مـن ُ لـو فـّالعرس واحلرج يف االحتياط التام

 . )١(<االقتحام بمقدار ينتفي به احلرج ال أكثر
 

 البحث بام كان جهـة كثـرة ّالشبهة غري املحصورة وحمل:  احلالة السابعة•
ّاألطراف، ال ما يقارهنا من عناوين أخرى كخروج بعض األطراف عـن حمـل 

 .االبتالء بسبب كثرهتا
 لعـدم وجـوب املوافقـة القطعيـة للتكليـف نيتقـريب + ذكر املـصنّف •

 .هة غري املحصورةاملعلوم باإلمجال، يف الشب
 االطمئنان بعدم انطباق املعلـوم باإلمجـال عـىل الطـرف :ّالتقريب األول

 .املقتحم
 : ّاستشكل املحقق العراقي وغريه عىل هذا التقريب بإشكالني •

ّاستحالة حصول االطمئنـان الفعـيل يف كـل األطـراف، : ّاإلشكال األول
 . الطمئنان الفعيل بعد االنطباقّبدعوى أن األطراف كلها متساوية يف استحقاقها ل

ّ بأن كل واحـد مـن هـذه األطـراف نامّاملناقشة اإلمجالية هي أنا وإن سل •
                                                 

 .٢٣٦ص ،٥ج :صولبحوث يف علم األ )١(
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ّ هذه االطمئنانات الثابتة يف كل األطراف ّ االطمئنان الفعيل، لكن ضمّستحقي
 .يةّينتج السالبة الكل إىل بعضها ال

 :اجلواب التفصييل •
ّ اإلشكال ال خيـتص باالطمئنـان، بـل ّإن ما تقدم من: اجلواب النقيض. أ

ّجيري يف الشك يف األطراف أيضا ويف كل علم إمجايل ً ّ. 
ّإن االطمئنان احلاصل يف كـل طـرف مـرشوط بعـدم : اجلواب احليل. ب

وجود االطمئنان يف الطرف اآلخر وبالعكس، ومثل هذا االطمئنان املـرشوط 
 .مئنان بطهارة املجموع االطّية عند ضمّ بالسالبة الكلًينتج اطمئنانا ال

  هو أن االطمئنان بطهارة اإلناءًوالسبب يف كون االطمئنان يف املقام مرشوطا
 . األطرافسائرّاألول ناشئ من احتامل وجود النجاسة املعلومة باإلمجال يف 

ّعـدم حجيـة االطمئنـان املـذكور، أي أننـا لوسـلمنا : اإلشكال الثـاين • ّ
حـدها أّل إناء من األواين املعلـوم نجاسـة بحصول االطمئنان بعدم نجاسة ك

ّ وذلك ألن االطمئنان بعدم نجاسة كل ؛ّباإلمجال، فهذا االطمئنان ليس حجة
 ّطرف من األواين موجود يف كل األطراف، وحينئذ تتعارض هذه االطمئنانات

ّوتسقط عن احلجية، ولو فرضنا شمول دليل احلجيـة لـبعض األطـراف دون  ّ
 .ّمرجحبعض فهو ترجيح بال 

العلم اإلمجايل بكذب بعض االطمئنانات بعدم :  جواب اإلشكال الثاين•
ّانطباق املعلوم باإلمجال عـىل مجيـع األطـراف، إنـام يـؤدي إىل تعـارض هـذه 

 : ّ وسقوطها عن احلجية إذا توفر أحد سببني،بل مطلق األمارات االطمئنانات
 .ألماراتأن يوجد تكاذب بني االطمئنانات أو ا: ّالسبب األول
ّأن يلزم من حجية مجيع االطمئنانـات جـواز اقتحـام كـل : السبب الثاين ّ

 .ّاألطراف، مما يؤدي إىل الرتخيص يف املخالفة القطعية للمعلوم باإلمجال
 .وكال السببني غري موجود يف املقام
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ّ لعدم منجزية العلم اإلمجـايل يف الـشبهة غـري املحـصورة التقريب الثاين •
ّأن إجراء األصـول املؤمنـة يف مجيـع وى اختالل الركن الرابع ينطلق من دعو

 .ّأطراف الشبهة غري املحصورة ال يؤدي إىل الرتخيص يف املخالفة القطعية
 متامية التقريب الثاين عىل صياغة املشهور هلذا الركن دون صياغة السيد •

ألن ؛ ً ضوء صـياغة الـسيد اخلـوئي يكـون تامـايفاخلوئي؛ ألن الركن الرابع 
ن جريـان األصـول ألّحمذور الرتخيص يف املخالفة القطعية متحقق يف املقـام؛ 

ّاملؤمنة يف مجيع األطراف يـؤدي إىل الوقـوع يف املخالفـة، وإن مل تتحقـق هـذه  ّ ّ
 .املخالفة يف اخلارج

ّ نقض السيد اخلوئي عىل التقريب الثاين بأنه لو مل يتنجز العلـم اإلمجـايل •
وع يف املخالفة القطعية يف الـشبهة غـري املحـصورة، يلـزم لعدم القدرة يف الوق

ّعدم تنجز العلم اإلمجايل يف كل حالة يتعذ ّ ر فيها الوقوع يف املخالفـة القطعيـة ّ
 .حتى لو كان العلم اإلمجايل ذا طرفني، أو أطراف قليلة

 التحقيق أن الصيغة املـشهورة للـركن الرابـع يمكـن أن توضـح بأحـد •
  . عىل أحد البيانني، وغري وارد عىل البيان اآلخرًنقض واردابيانني، فيكون ال
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أن يكون انتفاء القدرة عىل االقتحام ألجـل : ّاملقام األول •

 العجز العقيل
ü ّاملشهور عىل عـدم املنجزيـة استدالل : ّلنحو األولا

 ّالختالل الركن األول 
ü اسـتدالل الـشهيد الـصدر عـىل عـدم : لنحو الثاينا

 ّاملنجزية الختالل الركن الثالث
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 والتي وقع البحث فيها بني مجايل فيها العلم اإلّتنجزمن احلاالت التي ال ي
 وبعضها اآلخر ً مقدورامجايل العلم اإلأطراف حالة ما لو كان بعض :نيّحققامل

غـري  أحـدمها ، وكـانَإنـاءين أحد بنجاسةً إمجاال غري مقدور، كام لو كنا نعلم
، ولكن مجايلية العلم اإلّمنجز خالف يف عدم ، ففي هذه احلالة الًمقدور عادة

أم ّول ألجل اختالل الـركن األأ، مجايلوقع اخلالف يف سبب سقوط العلم اإل
أن ّ البـد مجـايل من أن سقوط العلـم اإلّتقدم ملا ؛ألجل اختالل الركن الثالث

 .ربعةركانه األأ أحد ختالليكون ال
قام؛ إذ يمكن أن وقبل الولوج يف البحث ينبغي بيان املراد من العجز يف امل

 :ّيتصورعىل ثالثة أنحاء
 العجز العقيل ويقابله القدرة العقلية، وهـي ممـا الشـبهة يف :ّالنحو األول

ًاعتبارها يف التكليف، فيكون املكلف عاجزا تكوينا عن اإلتيان بالتكليف ً ّ. 
ً أن يكون العجز عاديا، ويراد به امتناع الفعل عقال بحـسب :النحو الثاين ً

ًعادي لالنسان، وإن كان الفعل ممكنا عقال بطريقة غري عادية، وذلك الوضع ال
ّويطلـق عليـه يف علـم األصـول بـاخلروج عـن حمـل ، )١(كالطريان يف الـسامء

                                                 
العجـز العقـيل  إىل صاحب الكفاية هذا النحو مـن العجـز وهـو العجـز العـادي أرجع )١(

أي املقدمــة [ العاديــة وأمــا>: والقــدرة العقليــة حيــث قــال يف بحــث مقدمــة الواحــب
م َّكنـصب الـسل، ً واقعيـاًف عليها وإن كـان فعـالّوإن كانت بمعنى أن التوق ]...العادية

فهـي ًعقـال ن من الطريان املمكـن ّجل عدم التمكإال أنه أل، ونحوه للصعود عىل السطح
 لغـري الطـائرًعقـال رضورة استحالة الصعود بدون مثل النصب ، العقلية إىل راجعةًأيضا 
 .٩٢ص :صولكفاية األ <ً ذاتاًوإن كان طريانه ممكنا، ًفعال
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 : وهو عىل قسمني. االبتالء
ات طويلـة ّمقـدم عـىل ّتوقـف ذلك اليشء يّحتققأن يكون  :ّالقسم األول

 أسسـتعامل كـادور عليـه، كعسرية، بحيث يكون يف نظر العرف أنه غري مقـ
 .عادة إليه حليب يف بلد ال يصل

ر منه االنسان بطبعه، من قبيـل ّ أن يكون ذلك اليشء مما يتنف:الثاينالقسم 
 .اخلبائثكل أ

ّ أي االبـتالء،ّ حمـل يني يف املراد من اخلروج عنصولوقد اختلف مراد األ
 ّاألول أم الثاين؟: القسمني هو

ّ حمـل اخلروج عـناملراد من أن  ىل إي العراققّحقاملبعض األعالم كذهب 
ابتالء ّ حمل عنً خارجا ذا كان بعض األطرافإ>:  حيث قاللّواالبتالء هو األ

 ّعـدُ بنحو يًعادةًعقال، أو ا ّمإ،  بمثابة يوجب خروجه عن حتت القدرةّكلفامل
 ؛واضـحّول  وهذا عـىل األ. منه ّتمكنوغري مً عرفا  عن العملً أجنبياّكلفامل

 وكـذا .ّكلف عىل نحو التنجيز بام ال يقدر عليه املّفعلية اإلرادة الّتعلقالمتناع 
ً عرفا ولكنه مانعًعقال  اإلرادة ّعن أصل متيشً مانعا مل يكنن إ وفإنه، عىل الثاين

الـرتك  أو  الستهجان اخلطاب البعثي نحـو الفعـل؛عن حسن توجيه اخلطاب
بنحـو االشـرتاط بفـرض ابتالئـه ّ إال عنـه ً أجنبيـاّكلف املّعند العرف بام يعد

ات بمثابة ّقدم لبعد املءاليش إىل بل قد يكون بعد الوصول، ه العادي منهّمتكنو
 إذا :ن يقـال لعـامي بليـدأ كـ،يوجب استهجانه ولو بنحو التقييد واالشرتاط

رصت  إذا لـدهقان فقـري، أو  جيب عليـك التـسهيل يف الفتـوىًرصت جمتهدا
مرتبة  إىل بلوغ ذلك البليدًعقال ن أمكن إحيث إنه و،  رعيتك فال تظلمًسلطانا

 ّاالجتهاد وكذا الدهقان الفقري إىل مرتبة امللوكية عىل خالف ما تقتضيه العادة، إال
ًعد املقدمات يوجب عرفا استهجان اخلطاب املزبور ولو بنحوُأن ب  .)١(<االشرتاط ّ

                                                 
 .٣٣٨ص ،٣ج :فكار هناية األ)١(
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ات طويلـة ّمقـدم عىل فّتوقاليشء ي أي -الثاينىل إ السيد الشهيدوذهب 
 الذي اليشء  وكذلكعسرية، بحيث يكون يف نظر العرف أنه غري مقدور عليه

ّ حمل املراد باخلروج عن>: حيث قال -اخلبائثكل كأر منه االنسان بطبعه، ّيتنف
ه عـىل ّتوقفـ لّكلـفاالبتالء حاالت عدم صدور الفعل بحسب طبعـه عـن امل

كـان ن إ وً عرفاث يرى كأنه غري مقدورطويلة بحي أو ات وعنايات فائقةّمقدم
ر ّتتنفـ أو ة،عاد إليه  يف بلد ال يصل حليب كام يف استعامل كأسًعقال، ًمقدورا

، واجلامع أن يضمن انرصاف ًكل اخلبائث مثالأقدام عليه كام يف الطباع عن اإل
ويل والنـوعي للنـاس بقطـع النظـر عـن  عن الفعل بحسب الطبع األّكلفامل

 ًن مل يكـن عـاجزاإوً عرفـا صية زائدة فيكون بحكم العجز عنهخصو أو عناية
 .)١(<حقيقة

ًوهناك قسم آخر للعجز، بمعنى ما ال يلتزم بـه خارجـا بحـسب العـادة، 
 .ًكاخلروج إىل السوق بال نعل، وهذا ال يمنع من التكليف قطعا

 :وتفصيل البحث يف هذه احلالة يقع يف مقامني
ء القدرة عىل االقتحام ألجـل العجـز العقـيل،  أن يكون انتفا:ّاملقام األول

 املـائعني املعلـوم نجاسـة أحد عن ارتكابً حقيقيا ً عاجز عجزاّكلفأي أن امل
 ّكلـفيف كوكب آخـر يعجـز املَ أحد اإلناءين نأ، كام لو فرض ًأحدمها إمجاال

 . عن اقتحامةًحقيقة
ّ حمـل خلروج عـن عنـه بـاّيعربو، ً أن يكون انتفاء القدرة عرفا:املقام الثاين

  .االبتالء
 :)٢( تفصيل الكالم يف كال املقامني ييلوفيام

                                                 
 .٢٨٣ص ،٥ج: صول بحوث يف علم األ)١(
 .يأيت احلديث عن املقام الثاين يف املقطع الالحق) ٢(



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٣٥٢

 

يـة العلـم ّمنجزن مـن االسـتدالل عـىل عـدم ايف هذا املقام يوجـد نحـو
واآلخر للـسيد ّ األول،  اختالل الركنأساسللمشهور عىل  أحدمها ،مجايلاإل
 . اختالل الركن الثالثأساس عىل + لشهيدا

 ية الختالل الركن األولّنجز استدالل املشهور عىل عدم امل:ّولالنحو األ
ّلو علمنا إمجاال بنجاسة أحد اإلناءين وكان املكلف غري قادر عـىل الوصـول  َ ً

ّ، فقد ذهب املشهور إىل عـدم منجزيـة العلـم اإلمجـايل معللـني ذلـك مهاحدأإىل 
وذلـك ألنـه يعتـرب يف تنجيـز العلـم  –وهو العلم باجلامع -ّلركن األول باهندام ا

 للتكليـف الفعـيل، ومـن الواضـح أن ًاإلمجايل أن تكون مجيع أطرافـه موضـوعا
ذا كان أحد طرفيـه غـري مقـدور إّالتكليف الفعيل مرشوط بالقدرة عىل متعلقه، ف

ّللمكلف، فسوف يسقط التكلف بالنسبة لذلك الطـرف، فيختـل ا ّلـركن األول، ّ
 ًفال علم إمجايل، ومن ثـم يكـون التكليـف يف الطـرف اآلخـر املقـدور مـشكوكا

 .)١(ّ، فيجري فيه أصالة الطهارة أو األصل املؤمن بال معارضًبدويا
ة، ّتقدمـ أن احلكم يف هذا املقـام كـاحلكم يف احلالـة الثانيـة املّتضحوهبذا ي

ومن ّ األول،  باهندام الركنالطرفني القايض أحد ارتكاب إىل وهي االضطرار
ّؤمن أو أصـالة  املـاألصـلثم زوال العلـم باجلـامع، ومقتـىض ذلـك جريـان 

 .الطهارة يف الطرف املقدور
 مناقشة السيد الشهيد للمشهور

 إىل  وهي حالـة االضـطرار العقـيل،ال خيفى أن املشهور قاسوا هذه احلالة
 غـري مجـايل أن العلـم اإلالفعـل، فكـام إىل ترك الفعل بحالة االضطرار العقيل

 يف احلالـة الثانيـة مـن تطبيقـات ّتقدمالفعل، كام  إىل  يف حالة االضطرارّمنجز
                                                 

 .٣٣٨ ص ،٣ج :هناية األفكار  .٥٤ ص، ٤ ج :فوائد األصول  انظر)١(
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ً منجزا مجايل، فكذلك اليكون العلم اإلمجايلالعلم اإل ر إىل يف حالـة االضـطراّ
نتفاء القدرة التي هي رشط يف التكليف يف املوردين، فـال فـرق بـني  ال؛الرتك

ّ، فيختـل الـركن األول يف الرتك أو الفعل إىل  حالة االضطرارانتفاء القدرة يف ّ
ّاملوردين، ومقتىض زوال الركن األول هو جريان الـرباءة يف الطـرف املقـدور 

ًبال معارض، وبذلك اليكون العلم اإلمجايل منجزا ّ. 
  أن هذا قياس مع الفارق، وذلك ألن االضـطرار العقـيل: أن التحقيقّإال

الرتك يف جهة، إال أنه خيتلف  إىل ن يتفق مع االضطرار العقيلالفعل وإن كاإىل 
 .خرىأعنه يف جهة 

 يف كلتـا ًجهة االتفاق فهي أن اخلطاب املولوي بـالنهي يكـون سـاقطاّأما 
 . وهذا واضح-الرتك أو الفعل إىل أي سواء كان -احلالتني 
ىل  إن املـالك يف االضـطرارإ يف جهـة املـالك، فـيجهـة االفـرتاق فهـّأما 
 اذ ؛الرتك إىل  ساقط، بخالفه يف االضطرار- وهو املفسدة واملبغوضية-الفعل

 .ال معنى لسقوط املالك يف هذه احلالة
 من وجود الفعل ختتلـف ًةّالفعل يكون حص إىل إن االضطرار: بيان ذلك
 باختياره، من قبيل أن حركة اليد الـصادرة ّكلف الصادرة من املَةّوتغاير احلص
 عىل حتريك يده، ختتلف وتغاير حركة اليد الـصادرة ّكلفقدرة املمن اليد مع 
 . كاحلركة القهرية الصادرة من املشلول،بال قدرة
 إىل ة الواقعـة مـن االضـطرارّ هذا فمن املعقول أن تكـون احلـصّتبنيذا إ

 يف سقوط املالك مـن ًكون سبباتكذلك و، ً يف سقوط النهي خطاباًالفعل سببا
 بـالتكليف ال بلحـاظ إمجـايلل علم ّوعليه فال يتشك .ة فيهاملبغوضية واملفسد

 .ولالنهي وال بلحاظ مالكه ومبادئه، فينهدم الركن األ
نـه وإن إ، فمجـايلطريف العلـم اإل أحد ترك إىل بخالفه يف االضطرار وهذا

 بـالتكليف إمجـايلليه، إال أنه يمكن تشكيل علم إ بالنسبة ًاكان اخلطاب ساقط
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 ،حالّ كل احلرام ثابتة عىل أو ك، ألن مبغوضية تناول النجسعىل مستوى املال
 عىل تناوله أم ال، وعدم النهي عنه ليس ألن وقوعه ال يساوق ًسواء كان قادرا

 .الفساد، بل ألنه ال يمكن أن يقع
فالعجز عن تناول حلم اخلنزير أو كـون الـنجس يف كوكـب آخـر يعجـز عـن 

ذا كانت املبغوضية باقية وغري زائلة مـع فقـد إليه، ال يزيل مبغوضيتهام، وإالوصول 
أي  - ل علــم إمجــايل بلحــاظ املــالك، فيكــون املــالكّالقــدرة عــىل الــرتك، يتــشك

ناء املوجود يف الكوكب اآلخر، وعىل هـذا ّ إما يف هذا املائع أو يف اإلًا ثابت-املبغوضية
 . املالكّ لتنجز العلم اإلمجايل عىل مستوى ؛جيب االجتناب عن كال املائعني

تعليـل املـشهور ّيـصح موجود، وعليه فال ّول  أن الركن األّتضحوهبذا ي
 .لّو ألجل اهندام الركن األمجايلية العلم اإلّمنجزلعدم 

 :ّتضح يّتقدمومما 
ن املفسدة واملبغوضية يمكن أن تكون منوطة بعـدم ع النهي ئ أن مباد.١

ملفـسدة ا -للمـالك  ًالفعـل، بمعنـى أن الفعـل يكـون واجـدا إىل االضطرار
 .ليهإاضطر  إذا  للمالكً يف حالة عدم االضطرار ويكون فاقدا-واملبغوضية

 النهي من املفسدة واملبغوضـية ال يمكـن أن تكـون منوطـة ئ إن مباد.٢
 للمفــسدة ًالعجـز عــن الفعـل، بمعنــى أن الفعـل يكــون واجـدا أو بالقـدرة

 .غري مضطر أو ب العجزتركه بسب إىل ً مضطراّكلفواملبغوضية سواء كان امل
الرتك لعجزه عن الفعل ألحد طـريف العلـم ّكلف إىل وعليه فلو اضطر امل

يف كوكـب  أحـدمها ن، وكـاننـاءياإل أحد بنجاسةً إمجاال ، كام لو علممجايلاإل
 عن ارتكابه وأنه ً، ففي هذه احلالة وإن كان عاجزا إليهالوصولعن آخر يعجز 

تركـه،  إىل  لسقوط املالك عن الطرف املضطرتركه، إال أنه ال معنى إىل مضطر
 . ًموجوداّول  النهي، فيكون الركن األئ عىل مستوى مبادإمجايلل علم ّفيتشك

املـالك وحـده فـال ّأمـا  إن الذي يوجب التنجيز هـو اخلطـاب، :إن قلت
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 يوجب التنجيز؟
 ّحيـث إن إن انتفاء اخلطاب تارة يكون ألجل قـصور يف اخلطـاب ب:قلت
خـرى يكـون انتفـاء أك املـوىل نحـو اخلطـاب، وِّ حتـرٍ يكون بدرجـةاملالك ال

ّتكلم أو اخلطاب ألجل ما نع خارجي من قبيل عدم القدرة عىل اخلطـاب والـ
واملالك الذي ال جيب حتصيله بحكم العقـل  .الستهجان اخلطاب ونحو ذلك

ك املـوىل نحـو ّ ال حيـرًضـعيفافيـه وهو الذي يكـون املـالك ّول هو القسم األ
 املحركيـة يف نفـسه وإن مل يوجـد خطـاب بـه، ّكان املالك تامّأما إذا خلطاب، ا

  .ألجل مانع خارجي، فهنا حيكم العقل بوجوب امتثاله
 أحـد يف حالة االضطرار بمعنى العجز عن الفعل يف>: قال السيد الشهيد

 ئتقـدير، ولكـن مبـادّ كـل عىلً ثابتا ن مل يكنإ فالنهي و،مجايلطريف العلم اإل
 يف التنجيـز؛ ألن مـا ٍحـال وهـو كـافّ كـل عىلً إمجاال لنهي معلومة الثبوتا

 لعدم ؛ عىل طبقهًيدخل يف العهدة إنام هو روح احلكم وإن مل جيعل املوىل خطابا
ليف  بالتكمجايلثابت؛ ألن العلم اإلّول ستهجانه، فالركن األال إليه أو احلاجة

 .)١(<يشمل العلم اإلمجايل بمباديه
 عىل العبد بتحصيل ّجةاحلّ يتم إن العلم باملالك>: + يد اخلمينيوقال الس

وقع ابن املـوىل يف هلكـة  إذا  كام،ن مل يكن هناك أمر وال بعثإوّتام الغرض ال
ه بحيـث ؤ فيلـزم عليـه انجـا،نجائـهإوكان املوىل يف غفلة عنه فلم يأمر عبده ب

ض وآلة للبعـث وال وسيلة لتحصيل الغرمر األّ ألن ؛ العقوبة لو تركهّيستحق
 .)٢(<موضوعية له
 . أن ال مالزمة بني سقوط اخلطاب وسقوط التنجيزّتضحوهبذا ي

 ية الختالل الركن الثالثّنجزستدالل عىل عدم املاال: النحو الثاين
 مجـايليـة العلـم اإلّمنجز بطالن استدالل املشهور عىل عدم ّتقدم فيام ّتبني

                                                 
 .٢٨٥ص ،٥ج: صولبحوث يف علم األ )١(
 .١٤٠، ص١  ج:هتذيب األصول )٢(
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يـة ّمنجز السيد الـشهيد عـدم ّ فرسساسوعىل هذا األّ األول، باختالل الركن
 .مجايلية العلم اإلّمنجز أركان ألجل اختالل الركن الثالث من مجايلالعلم اإل

مها احـدإ وقبل بيان ذلك ينبغي التذكري بأن الركن الثالث لـه صـياغتان،
 العراقـي، وصـياغة املـشهور مفادهـا أن العلـم ّمحققخرى للللمشهور واأل

، ه، ومـن ثـم تتـساقطأطراف يف ّؤمنة املصولتعارض األ برشط ّتنجز يمجايلاإل
ّفلو مل تتعارض األصول املؤمنـة يف أطرافـه، بـأن جـرت األصـول املؤمنـة يف  ّ

ًبعضها دون بعض، مل يكن العلم اإلمجايل منجزا ّ.  
ً صـاحلا مجـايل العراقي فحاصـلها أن يكـون العلـم اإلّحققصياغة املّأما 

 .ّتقدم كام ،تقديرّ كل عىله ّكان ينجز أطراف إذا تنجيزلل
 مجايلية العلم اإلّمنجز إن عدم :البحث فنقولّ إىل حمل  ذلك نأيتّتبنيذا إو

 جيري ّؤمن امل أو األصل الرباءة أصلنأ )صياغة املشهور( وىلعىل الصياغة األ
 ؛ّاألصل املؤمن يف الطـرف غـري املقـدوريف الطرف املقدور من دون معارضة 

 ال جيري يف الطرف غري املقدور، ألن الفائـدة مـن جريـان ّؤمن املاألصلألن 
 عـاجز ّكلـف املّحيـث إن مطلق العنان، ونَّؤم هي أن يكون املّؤمن املاألصل
 األصـلجـراء  فـال معنـى إل، عن تناول املائع املوجود يف كوكب آخـرًتكوينا

 ّكلـفن املكا إذا  إنام يعقل فيامً ترشيعاّمكلفلل العنان إطالق  فيه، ألننَّؤمامل
ّكلف مقيـكان املّأما إذا ، ًمطلق العنان تكوينا لعـدم  ؛، كـام يف املقـامًتكوينـاًدا ّ

 األصـل فـال جيـري ،عىل ارتكاب الطرف اخلـارج عـن القـدرةًالقدرة عقال 
 يف نَّؤم املـاألصـلاالبتالء، وعليـه جيـري ّ حمل  يف الطرف اخلارج عنّؤمنامل

 .الطرف املقدور من دون معارض
، فـال يكـون + العراقـيّحقـقاختالل الركن الثالث عىل صـياغة املّأما 
ً منجزا مجايلالعلم اإل  ًعقال،تقدير، ألن التنجيز هو الدخول يف العهدة ّ كل عىلّ

 اخلطـاب ّتعلـق كام أنه ال يعقـل ،ًومن الواضح أن الطرف غري املقدور تكوينا
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ز لرتك ّ ال ينجمجايللم اإل العّنإ فًعقال،ه ودخوله يف العهدة ّتنجزال يعقل ، فبه
ة ّ، ألن تنجيـز الـرتك هـو اشـتغال الذمـًيخ لو كان نجساّاملائع املوجود يف املر
يخ غـري مقـدور ّ املـائع الـنجس املوجـود يف املـرّحيـث إنوالعهدة بالرتك، و

، وعليه فاليكـون العلـم اإلمجـايل ، فال معنى الشتغال العهدة برتكهّمكلفلل
ّمنجزا عىل كل تقدير ً ّ؛ اذ لوكان النجس هو اخلـارج عـن القـدرة فـال يتنجـز ّ

 .بالعلم اإلمجايل؛ لعدم دخوله بالعهدة
 .عن القدرةً خارجا مجايلطريف العلم اإل أحد  بكونّتعلقهذا فيام ي

 

والتحقيق أن االضـطرارين يتفقـان يف نقطـة وخيتلفـان يف >: +  قوله•
  والنقطة التي يتفقـان.الرتك إىل ضطرارالفعل واال إىل أي االضطرار .<خرىأ

 :هـيفالنقطة التي خيتلفان فيهـا ّأما فيها هي سقوط اخلطاب املولوي بالزجر، 
الـرتك،  إىل الفعـل سـاقط بخالفـه يف االضـطرار إىل إن املالك يف االضـطرار

 لعدم وجود علـم ؛ّمنجز غري )الفعل إىل االضطرار (لّو يف األمجايلفالعلم اإل
ن إ فـ)الـرتك إىل االضـطرار (، بخـالف الثـاينً وال مالكاًخطابا  البالتكليف
ّ كـل ، لعدم وجود علـم بـالتكليف عـىلً خطاباًاّ وإن مل يكن تاممجايلالعلم اإل
 .ئ بلحاظ املبادًاثابتّول ، فيكون الركن األً مالكاّ أنه تامَّتقدير، إال

ًف عـاجزا عـن ّكلـً القدرة تـارة تنتفـي عقـال كـام إذا كـان املّإن>:  قوله•
  .<االرتكاب حقيقة

 القـدرة العقليـة يف مجيـع اإلمجـايليعترب يف تنجيـز العلـم >: قال السيد اخلوئي
 .)١(<ً كاملمتنع عقالًاألطراف، كذلك تعترب القدرة الرشعية فيها، فإن املمنوع رشعا

ّاحلصة الواقعـة عـن اضـطرار كـام ال هنـي عنهـا ال مفـسدة وال >:  قوله•
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 ّ هي فعـل مـا اضـطرّ والسبب يف ذلك هو أن املصلحة األهم.<هامبغوضية في
ب جانـب املـصلحة يف ّإليه، ألنه بعد الكرس واالنكسار يف مرحلة املبادئ يتغل

 .ًيتها عىل املفسدة، ويصري الفعل صاحلا ال مفسدة فيهّالفعل ألمه
. <مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم االضطرار إىل الفعل>:  قوله•

ذا وجد اضطرار إىل الفعل كام يف حالة اخلوف عىل الـنفس مـن اهللكـة فـال إف
 .مفسدة، وإال فاملفسدة موجودة

 العلم اإلمجايل بالتكليف يـشمل العلـم ّل ثابت ألنّفالركن األو>:  قوله•
شـيخنا األنـصاري إىل أن العلـم ذهب (:  قال السيد اخلوئي.<اإلمجايل بمبادئه
 اإلمجـايل فالتزم بعدم تنجيز العلم ،بمنزلة العلم بالتكليف الفعيل ّباملالك التام

 ً فعالّ فيام إذا علم املالك التامهثبت تنجيزيو ،ً فعالّعند عدم العلم باملالك التام
 بمنزلــة الرتخــيص يف خمالفــة ًويــت املــالك امللــزم فعــالف الرتخــيص يف تّنأل

املـانع مـع متاميـة  إذ عدم فعليـة التكليـف إنـام هـو لوجـود ،التكليف الفعيل
 ومن هنـا التـزم .ويت املالك امللزمف وهو ال يرفع قبح الرتخيص يف ت،املقتىض

ه ّتعلقـد ّ يف مسألة العلـم بالنـذر املـرداإلمجايلشيخنا األنصاري بتنجيز العلم 
د بـني ّ وبعدم تنجيزه يف مسألة علم املرأة باحليض املـرد،بأمر حايل أو استقبايل

ق احليض إىل اآلن األول من ثالثـة ّباستصحاب عدم حتقك ّ فتمس،أيام الشهر
 والوجه يف رجوعه مـن االستـصحاب إىل ، وبالرباءة بعده،أيام يف آخر الشهر

ام يف آخر الـشهر حيـصل ّل من ثالثة أيّق اآلن األوّالرباءة هو أن املرأة بعد حتق
 ، جمهول منهامّ تاريخ كلأن وبام .ق حيض وطهر قبل ذلك اآلنّهلا العلم بتحق

صال زمـان ّ اتـإحراز ولعدم ، للمعارضة عىل مسلكهٍفاالستصحاب غري جار
 فـال جمـال جلريـان ،رمحه اهللا بزمان اليقني عىل مسلك صاحب الكفاية ّالشك

 .)١() فريجع إىل الرباءة، حالّاالستصحاب عىل كل
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 وا يف املراد من اخلروج عنفيني اختلصولأن األ إىل رشنا يف بداية البحثأ
 ّقـفوتاالبـتالء هـو أن يّ حمل اخلروج منأن  إىل االبتالء، فذهب البعضّحمل 
ات طويلة عسرية، بحيث يكون يف نظر العرف أنه ّمقدم ذلك اليشء عىل ّحتقق

 .عادة إليه  ال يصلغري مقدور عليه، كاستعامل كأس حليب يف بلد
االبـتالء هـو أن يكـون ذلـك ّ حمـل نعأن اخلروج  إىل وذهب بعض آخر

 .كل اخلبائثأر منه االنسان بطبعه، من قبيل ّاليشء مما يتنف
 ،االبـتالء يـشمل كـال النحـوينّ حمـل أن اخلروج من إىل ذهب صنّفوامل
لـة ات وعنايـات طويّمقـدم عـىل ّتوقفحاالت عدم صدور الفعل امل فيشمل

 ويـشمل احلـاالت ًعقـال، ًن كان مقدوراإوً عرفا بحيث يرى كأنه غري مقدور
 .)١(قدام عليهار الطباع عن اإلّالتي تتنف

قدور املاالبتالء بمعنى غري ّ حمل يقع يف اخلروج عن يف هذا املقام والكالم
طـريف العلـم  أحـد خـروجأن  إىل ينيصـول، فقد ذهب املـشهور مـن األًعرفا
ية، وربطوا هذا البحث بمـسألة أن ّنجزسقطه عن املُاالبتالء يّحمل   عنمجايلاإل

 االبتالء أم ال؟ّ حمل  بالدخول يفًالتكليف هل يكون مرشوطا
عـدم  إىل االبتالء ذهبـواّ حمل فالذين قالوا باشرتاط التكليف بالدخول يف

الذين ا ّأم. االبتالءّ حمل  عنمجايلطريف العلم اإل أحد  خلروج؛التنجيز يف املقام
التنجيـز يف  إىل االبـتالء، ذهبـواّ حمـل التكليـف يفدخول قالوا بعدم اشرتاط 

 . املقام؛ ألن الدخول يف االبتالء وعدم دخوله ال ربط له بالتكليف
                                                 

 .٢٨٣ص ،٥ج: صولانظر بحوث يف علم األ )١(
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 الشــرتاط ؛يني عــدم التنجيــز يف املقــامصــولواختــار املــشهور مــن األ
 كـان ّامـلـ>: قال صاحب الكفاية؛ االبتالءّ حمل التكليف عندهم بالدخول يف

 نحو تركه لو مل يكن له ّمكلف للً إنام هو الجل أن يصري داعياءالنهي عن اليش
 فإنـه ،منـه يف تـأثري العلـمّ البـد كان االبتالء بجميع األطراف مما.. . آخرٍداع

  .)١(< اخلطاب بام ال ابتالء بهّتعلق الحتامل ؛بدونه ال علم بتكليف فعيل
ّ حمل عدم اشرتاط التكليف بالدخول يف إىل يقابل ذهب السيد اخلوئيف امل

ه  أحـد أطرافـن كـانإ ومجـايلتنجيز العلـم اإل إىل االبتالء، لذا ذهب يف املقام
التكليف أزيـد مـن ّ صحة اليشرتط يف> :االبتالء، حيث قالّ حمل  عنًاخارج
 عـدم مجـايلبني التكليفني وال يعترب يف تنجيز العلـم اإلًأيضا  فال فرق ،القدرة
 ؛ وهذا هو الـصحيح،وج بعض األطراف عن معرض االبتالء يف املقامنيخر

 ق الفعـل والـرتكّ حتقـّجمـردالنـواهي الـرشعية  وإذ ليس الغرض من األوامر
  لـيسءبـيشمر  غرضهم من األّنإ ف،كام يف األوامر والنواهي العرفيةًخارجا، 
ّإال حتقق كون إال انتفاء  ال يء غرضهم من النهي عن يشّكام أنً خارجا،  الفعلّ
 ً وطلبـاً لغـواً بنفسه عـادةٍ حاصلٍء بيشُوحينئذ كان األمر ،ً خارجاءهذا اليش

 بـشهادة ٌ مـستهجنٌ بنفسه لغوٍ مرتوكٍء عن يشُ وكذا النهي،للحاصل ال حمالة
 الغرض منهـا لـيس ّنإ ف،وهذا بخالف األوامر والنواهي الرشعية. الوجدان

 إىل أمـر ًبل الغرض صـدور الفعـل اسـتنادا ً خارجا، الفعل والرتكّحتقق ّجمرد
 .)٢(<هنيه ليحصل هلم بذلك الكامل النفساين إىل ً وكون الرتك مستندا،املوىل

                                                 
 .٣٦١ص: صولكفاية األ )١(
نـاك تفـصيالت اخـرى يف رشطيـة ه .٣٩٥ص ،٢ ج:صول، مـصدر سـابقمصباح األ )٢(

االبـتالء يف خـصوص الـشبهات التحريميـة دون االبتالء، فالبعض اشرتط الـدخول يف 
 نإ التعليق عىل الـنص هلا يف ّتعرضخرى سوف نأهناك تفصيالت و ،الشبهات الوجوبية

 .شاء اهللا تعاىل
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ه  أحـد أطرافـكـان إذا مجـايليـة العلـم اإلّمنجز املشهور عىل عدم ّاستدل
الـرتك  إىل  االضـطرار: أي،ّتقـدمس التقريـب املاالبتالء بـنفّ حمل  عنًاخارج

 املعلـوم نجاسـة املـائعني أحـد ذا كـانإ فـ.ه عن القـدرةّتعلقبسبب خروج م
 بوجـوب إمجـايلاالبتالء، فال حيـصل علـم ّ حمل  عنًا خارجمجالباإلأحدمها 

 .املائعني أحد ابناجت
 ّ حمـلاملـشهور يف االسـتدالل عـىل اعتبـار الـدخول يف أفاده وحاصل ما
 : ما ييلمجايلية العلم اإلّنجز كرشط ملمجايل العلم اإلأطرافاالبتالء جلميع 

ارج اخلـ إىل ما ذكره صاحب الكفاية من أن توجيه اخلطاب :ّالدليل األول
 إىل جياد الـداعيإ، ألن غرض الشارع من النهي عن مورد االبتالء لغو وباطل

 كـان الفعـلّتحقـق إذا  يالفعـل ال إىل الفعل، ومن الواضح أن اجياد الـداعي
 اخلارج عن االبتالء إىل االبتالء، وعليه يكون توجيه اخلطابّ حمل عنًخارجا 

 .)١(الشارعّ حق ، وهو مستحيل يفًالغو
اخلـارج عـن مـورد االبـتالء حتـصيل  إىل  توجيـه اخلطـاب:الدليل الثاين

 من أن الغرض من النهي هو تركًأيضا وهو ما ذكره صاحب الكفاية . حاصل
االبـتالء حاصـل بـنفس عـدم ّ حمـل  عنه، وهو يف املـورد اخلـارج عـنّاملنهي

: حيـث قـال، ً وهو ممتنع ذاتا،االبتالء، فطلب تركه بالنهي عنه طلب احلاصل
 لو ، نحو تركهّمكلف للًإنام هو ألجل أن يصري داعيا اليشء ملا كان النهي عن>

ّأمـا  و،يمكن عادة ابتالؤه به وال يكاد يكون ذلك إال فيام - آخر ٍمل يكن له داع
 رضورة أنـه بـال فائـدة ؛ً فليس للنهي عنه موقع أصال،ما ال ابتالء به بحسبها

 كان االبتالء بجميع األطـراف - بل يكون من قبيل طلب احلاصل ،وال طائل
                                                 

 .٣٦١ص: انظر كفاية األصول )١(
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 ّتعلـق الحـتامل ؛ فإنه بدونه ال علم بتكليـف فعـيل،منه يف تأثري العلمّ البد مما
 .)١(<تالء بهاخلطاب بام ال اب

 امل من أن النهي أو األمر +  العراقيّحققوهو ما ذكره امل :الدليل الثالث
 يـرى ٍمـستهجن، ألن البعـد عـن العمـل بمثابـة االبـتالءّ حمل  خارج عنهو

 ؛ عنه، بحيث ال حيسنون توجيه اخلطاب نحـوهًالعرف مثل هذا الشخص أجنبيا
بوجوب االجتناب أن يكون العلـم يعترب يف احلكم >: يف هناية االفكار حيث قال

ًاإلمجايل مؤثرا ّ يف ثبوت التكليف الفعيل باالجتناب عن احلرام املشتبه عـىل كـل ّ
ّوكذا إذا كان بعض األطراف خارجا عن حمـل ابـتالء املكلـف بمثابـة ... تقدير ّ ً

ُا عقال، أو عادة بنحو يّمإيوجب خروجه عن حتت القدرة،  ً املكلـف أجنبيـاّعـدً ّ 
ّل عرفا وغري متمكعن العم ل ذلـك بـأن اخلـارج عـن القـدرة ّ ثـم علـ.<ن منهً

ّيستحيل تعلق االرادة الفعلية به ألنه تكليف بغري املقـدور، وأمـا اخلـارج عـن  ّ ّ
ّمل يكن مانعا عن أصل متيش>االبتالء فهو وإن  ً اإلرادة عقال ولكنـه مـانع عرفـا ً ً

 الفعل أو الرتك عند  الستهجان اخلطاب البعثي نحو؛عن حسن توجيه اخلطاب
ً املكلف أجنبياّعدُالعرف بام ي ّ عنه إال بنحـو االشـرتاط بفـرض ابتالئـه ومتكنـه ّ ّ

ٍعد املقدمات بمثابةُعد الوصول إىل اليشء لبُالعادي منه، بل قد يكون ب  يوجـب ّ
 إذا رصت :ي بليـدّ كـان يقـال لعـام،استهجانه ولو بنحو التقييـد واالشـرتاط

 فـال ً إذا رصت سلطانا:تسهيل يف الفتوى، أو لدهقان فقري جيب عليك الًجمتهدا
 ،ًن أمكن عقال بلوغ ذلك البليد إىل مرتبـة االجتهـادإتك، حيث إنه وّتظلم رعي

عد ُأن بّ، إال  العادةوكذا الدهقان الفقري إىل مرتبة امللوكية عىل خالف ما تقتضيه
 .)٢(< االشرتاطاستهجان اخلطاب املزبور ولو بنحوً عرفا ات يوجبّقدمامل

يـة ّمنجزاالبـتالء رشط يف ّ حمـل  أن دخول مجيع األطراف يفّتضحوهبذا ي
                                                 

 . ٣٦١ص: كفاية األصول )١(
 .٣٣٨ص ،٣ج: فكارهناية األ )٢(
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االبتالء وعدم القدرة عليه ّ حمل  عنطرافاأل أحد ، وأن خروجمجايلالعلم اإل
 .لّوية بمالك واحد، وهو اهندام الركن األّنجزيمنعان من املًعقال 

 

 ال طـرافة املشهور يف املورد السابق أن خـروج بعـض األ يف مناقشّتقدم
 احلرمة مـن املفـسدة ئ بلحاظ مبادٍ باقمجايلألن العلم اإلّ األول، هيدم الركن

ّ حمل يف الطرف اخلارج عنّول واملبغوضية، وعليه يكون عدم اهندام الركن األ
 عنـه  ال ينفـيكـان إذا ية، أي أن خروج الـيشء عـن القـدرةوولاالبتالء باأل
االبـتالء مـن بـاب ّ حمل يف مورد اخلروج عنفعدم نفي املبغوضية  ،املبغوضية

 يف التكليـف بمعنـى ًاالبـتالء لـيس رشطـاّ حمل  وذلك ألن الدخول يف؛أوىل
 ألن الفعل مادام ممكن الصدور من الفاعل املختـار ،ئعن املبادً فضال النهي،

جز العقيل والعجـز العـريف  الفرق بني العّتضحفالنهي عنه معقول، ومن هنا ي
 يرفـع النهـي دون )العجـز العقـيل (ن األولإ فـ)االبـتالءّ حمـل اخلروج عن(
 .ئال يرفع النهي وال املبادف )العجز العريف (ا الثاينّمئ، أملبادا

 ّحيـث إن، ئ بلحـاظ املـالك واملبـادإمجايلتشكيل علم  مكانوعليه فباإل
يف ّوإمـا ابتالئـه، ّ حمـل ائع الـداخل يفيف املّ إما  يعلم بوجود مبغوضيةّكلفامل
 بلحـاظ إمجـايلابتالئه، وكـذلك يمكـن تـشكيل علـم ّ حمل ناء اخلارج عناإل

 يف التكليـف، بـل ًاالبـتالء لـيس رشطـاّ حمل ؛ ألن الدخول يفًيضاأالتكليف 
 .االبتالءّ حمل  التكلف حتى مع خروج الطرف عنّيصح

االبتالء، فال فائـدة ّ حمل  عنيلمجا العلم اإل أحد أطرافخرج إذا :إن قيل
 ؛ مضمونّكلف؛ ألن عدم صدوره من املًيف النهي عنه؟ فيكون النهي عنه لغوا

 لصعوبته؟ أو لبعده
 حمذور اللغوية واالستهجان وعدم فائدة النهي عـن الطـرف ّإن: اجلواب

 عنـه ّكان الغرض مـن النهـي تـرك املنهـيّتب إذا اخلارج عن االبتالء، إنام ترت
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 كام هو احلال يف النواهي العرفية التـي يكـون املطلـوب فيهـا هـو ،فقّ اتكيفام
فـي فنـاء املوجـود يف بيـت الـسلطان؛ الرتك فقط، كام يف النهي عن تناول اإل

 اصـلد الرتك، فلو فرض أن الرتك حّالنواهي العرفية يكون املطلوب فيها جمر
 -ًمثال  -  السلطان املوجود يف بيتناء سبب، فحينئذ يكون الزجر عن اإلّبأي
 . وغري ذلك من املحاذير، للحاصلً وحتصيال، وبال فائدةًلغوا

كـام يف النـواهي  ّأما إذا كان املقصود اإلتيان بـالنهي املـستند إىل هنـي املـوىل،
ب لتحـصيل الكـامل ّهو الرتك بداعي االمتثال والتقر  الغرض منهاّنإفالرشعية، 

ّهي ذا فائدة وهي متكني املكلـف مـن قـصد ّالنفساين للمكلف، وحينئذ يكون الن
ّالتقرب والتعبد بالرتك حتى لو كان الطرف خارجا عن حمل االبتالء ً ّ. 

ن القدرة مل تؤخـذ بعنواهنـا إ>: يف رشح العروة الوثقى وبتعبري السيد الشهيد
 عـن ًاّيف اخلطاب لتنزل عىل املعنى العريف وإنام هي رشط بحكم العقل وكشفه لبـ

ي ال ّص اللبـّ وهـذا املخـص،الك استحالة التكليف بغـري املقـدورالتخصيص بم
حلـاق  إلًم كونه مالكاّرج سوى موارد العجز احلقيقي ال العريف، وغاية ما يتوهُخي

ي العقيل دعوى لغوية التكليف يف مـوارد ّالعجز العريف به يف هذا التخصيص اللب
ّف املكلـف بطبعـه عـن  إذ ما فائدته مع فـرض انـرصا؛ّاخلروج عن حمل االبتالء

ق ّ للتكليـف أنـه حيقـًبأنـه يكفـي فائـدة: اليشء الذي يراد هنيه عنه، وهي مندفعة
ّإذا كان التكليف خارجا عـن حمـل االبـتالء[  ً ثانياًصارفا ّللمكلـف يف عـرض ] ً

ّن املكلف من التعبد والتقرّالصارف الطبيعي يمك ّ  .)١(<سهب عىل أساّ
 ًاالبتالء لـيس رشطـاّ حمل أن الدخول يف  إىلعالموهلذا ذهب مجلة من األ

  عىل أن الدخول يفّحيث استدل مام اخلمينييف التكليف، كالسيد اخلوئي واإل
ّ حمل أن التكليف باخلارح عن:  يف التكليف بام حاصلهًاالبتالء ليس رشطاّحمل 

ية ّاخلطابات الكلّأما ني، وّكلفآحاد امل إىل االبتالء إنام هو يف اخلطاب الشخيص
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ني فال يقدح فيها عجز بعضهم عن االمتثال، بـل إنـام ّكلفة املّعام إىل ةّتوجهامل
 ولو كـان بعـضهم ّ عادة، فاخلطاب فعيلّتمكنكان العموم غري م إذا يقدح فيام

يكـون مـر  عن االبتالء، غايـة األةعاجزين من جهة كون بعض املوارد خارج
:  بقولـه+ إليـه وهذا ما أشار يف تركه مع االضطرار الفعيل، ًجز معذورااالع

 مما ال تأثري له ،االبتالءّ حمل أن خروج بعض األطراف عن: ل مما ذكرناّفتحص>
 .)١(<ية العلم اإلمجايلّمنجزيف 

 عىل عـدم تـأثري خـروج بعـض ّلذي استدل ا االصفهاينّحققوكذلك امل
ن  بأن حقيقة التكليف جعـل مـا يمكـن أمجايلية العلم اإلّمنجز عىل طرافاأل

نقـدح ، بحيث لو انقـاد العبـد للمـوىل الً ويصلح ألن يكون باعثاًيكون داعيا
ك بـسبب جعـل ّيتحـر أو الزجـر، فيفعـل أو الداعي يف نفسه بـدعوة البعـث

الفعـل كـام يف  إىل ٍ داعّمكلـفالداعي، وهذه الـصفة حمفوظـة سـواء كـان لل
مل  أو كام يف العايص،تركه  إىل ٍكان له داع أو يل الذي يأيت به بداعي هواه،ّالتوص

 د كونـهّالفعل من قبل نفسه كام يف ما نحن فيـه، وعليـه فمجـرإىل  ٍيكن له داع
 .)٢(لّحمص إىل عن مورد االبتالء ال يرجعًخارجا 

 يف ًاالبـتالء لـيس رشطـاّ حمـل  أن الـدخول يفّتـضح يّتقدمومن مجيع ما 
ممكن الـصدور مـن ، اذ مادام الفعل ئعن املبادً فضال ،التكليف بمعنى النهي

مـن ّول ر الـركن األّضح تـوفّ يتـٍالفاعل املختار فالنهي عنه معقول، وحينئـذ
 .مجايلية العلم اإلّمنجزركان أ

 

 يف حالـة خـروج بعـض مجـايلية العلـم اإلّمنجزد الشهيد عدم ّ السيّفرس
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  أو األصـل الـرباءة أصل ألن؛ن االبتالء بسبب اهندام الركن الثالثه عأطراف
 يف الطرف ّؤمن املاألصلاملبتىل به من دون أن يعارضه   جيري يف الطرفّؤمنامل

لو احتمل التكليف فيه، والوجـه يف ذلـك هـو أن واالبتالء، ّ حمل اخلارج عن
 األصـلام وظيفة  العميل ليست وظيفته نفي التكليف عند احتامله، وإناألصل

غـراض اللزوميـة العمـيل عنـد التـزاحم بـني األ العميل هـي تعيـني املوقـف
 ًقوى مالكا يكشف عن تقديم ما هو األّؤمن املاألصلوالرتخيصية، بمعنى أن 

عند املوىل عند التزاحم بني احلفظـني، أي التـزاحم بـني الغـرض الرتخيـيص 
طريف العلم  أحد ي خروج أ-والغرض اللزومي، ومن الواضح أن مثل املقام

اللزومـي ( بني الغرضني ً تزامحا فيه ال يرى العقالء-االبتالءّ حمل  عنمجايلاإل
ّ حمـل نـاء اخلـارج عـن العمـيل يف اإلاألصـلذ ال معنى جلريان إ )والرتخييص

 -هو احلرمةو -  املحتمل فيه التكليفناءاالبتالء، ألن الغرض اللزومي يف اإل
قع تزاحم بني حفظه وبني الغرض الرتخييص كي جيري حمفوظ فيه، ومعه ال ي

ّ حمـل  الرتخيـيص يف الطـرف الـداخل يفاألصـل مما يعني أن ؛ العميلاألصل
جيـري   الّؤمن املـاألصـلاالبتالء جيري من دون معارض، كام عرفت من أن 

 .عن التكليف يف الطرف اخلارج عن االبتالء
 إىل  الذين ذهبوا-يف املقام -ر  أن السيد الشهيد يوافق املشهوّتضحوهبذا ي

االبـتالء، ّ حمـل عـنً خارجا هأطرافكان بعض  إذا مجايلية العلم اإلّمنجزعدم 
 ّاستندوا عليه من اهندام الركن األول، وإنام عىل أسـاس ولكن ال عىل أساس ما
 .طراف الرتخيصية يف األصول لعدم املعارضة بني األ؛اهندام الركن الثالث

 

االبتالء فقـد ذهـب املـشهور إىل ّ حمل ًوإذا كان خارجا عن>: +  قوله•
 .<تنجيز العلم اإلمجايل يف هذه احلالة
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، توجـد مجايل وعدمه يف تنجيز العلم اإلطرافيف رشطية االبتالء بتامم األ
 : وهيأقوالثالثة 

 يف مجـايل يف تنجيـز العلـم اإلطراف بتامم األرشطية االبتالء :ّالقول األول
والشبهات الوجوبية، وممن مر خصوص النهي والشبهات التحريمية، دون األ

إن املطلـوب يف >: ، كام هو واضح مـن قولـه+  النائينيّحققهذا امل إىل ذهب
 كـام أن ، الـرتك واسـتمرار العـدم وعـدم نقـضه بـالوجودّجمردباب النواهي 

 وال إشـكال يف ، الفعل ونقض العدم األزيلّجمردألوامر هو املطلوب يف باب ا
ّ صحة كل من طريف الفعل والرتك يفّ كل اعتبار القدرة العقلية عىل مـن األمـر ّ

 ففي اعتبار القدرة ،بتحصيل احلاصل أو والنهي وإال لزم التكليف بام ال يطاق
و أنه يعتـرب يف  وه، النهي بقيد زائدّتص ولكن خي،العقلية يشرتك األمر والنهي

 ، القدرة العاديـة عليـه، عنهّالقدرة العقلية عىل الفعل املنهي إىل ًته مضافاّصح
  وال يكفـي يف، عنـهّ عادة من نقض العدم وفعل املنهيّكلف املّتمكنبحيث ي

ال   الستهجان التكليف بـرتك مـا؛ القدرة العقلية عىل الفعلّجمردالنهي ّصحة 
والتكليف املطلـق بـرتك مـا يكـون . اصل بنفسهن الرتك حإ ف،يقدر عىل فعله

مـن حيـث ًعقـال  ً عادة يكون كالتكليف املطلق برتك ما يكـون منرتكـاًمنرتكا
 النهي املطلـق عـن رشب اخلمـر املوجـود يف ّ فال يصح،اللغوية واالستهجان

 .)١(<االبتالء به عادة إمكان أقىص بالد اهلند مع عدم
 يف مجـايل يف تنجيـز العلـم اإلطرافامم األرشطية االبتالء بت :القول الثاين

 .ًمر معاالنهي واأل
  مماطرافاالبتالء بجميع األ>: صاحب الكفاية، بقوله هذا إىل وممن ذهب

 اخلطـاب ّتعلقحتامل  ال؛ّنه بدونه العلم بتكليف فعيلأمنه يف تأثري العلم ّالبد 
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 .ً معامر تأثري العلم مطلق للنهي واألّنإف؛ )١(<بام ال ابتالء به
 أن وبام ذكرنا ظهر> : العراقي حيث قالّحققاملًأيضا ذلك  إىل وممن ذهب

العمـل ّكلـف إىل هـو ببعـد وصـول املّ إنام املناط يف استهجان توجيه اخلطاب
املنـاط فيـه هـو  أن  ال،ًوغري قادر عليه عـادةً عرفا  عنهً كونه أجنبياّ يعدٍبمثابة

وعليه فال فرق يف االسـتهجان . + يخ كام يظهر من الش،ًمرتوكية العمل قهرا
 فإنه كام أن العرف ال حيسنون توجيـه اخلطـاب ؛ًهنيا أو ًبني كون اخلطاب أمرا

 ، عن العمل وغـري قـادر عليـه بحـسب العـادةًمن يرونه أجنبيا إىل التحريمي
 ولذا تـرى ،يف الفرض املزبورًأيضا  جيايبكذلك ال حيسنون توجيه اخلطاب اإل

سـوقي فقـري بتـزويج بنـات  إىل  عىل وجه التنجيزجيايب اإلاستهجان اخلطاب
 بعـني اسـتهجان ،ن العـادي منـهّق بفـرض االبـتالء والـتمكّامللوك غري معل

 .)٢(<التكليف باالجتناب عن تزوجيهن
وقـد . ً عدم اشرتاط االبتالء يف تنجيـز العلـم اإلمجـايل أصـال:القول الثالث

ّ وفيام ييل خالصة األدلة التي استدلوا هباة،ّدلّاستدل األعالم لذلك بعدد من األ ّ: 
  تنجيزالعدم اشرتاط االبتالء يف  عىل ّاملحقق اإلصفهايناستدالل 

ّاستدل املحقق االصفهاين   عـدم اشـرتاط االبـتالء يف تنجيـز العلـم عـىلّ
 بحيـث لـو ًجعل ما يمكـن أن يكـون داعيـا>اإلمجايل بأن حقيقة التكلف هي 

يـرتك  أو الزجر فيفعل أو  الداعي يف نفسه بدعوة البعثانقاد العبد له النقدح
الفعـل إىل  ٍ داعّمكلففهذه الصفة حمفوظة سواء كان لل، بسبب جعل الداعي

مل ، أو تركه كام يف العايص إىل ٍداع، أو يل الذي يأيت به بداعي هواهّكام يف التوص
 ًد كونه مرتوكاّفمجروعليه .  إىل الفعل من قبل نفسه، كام فيام نحن فيهٍيكن له داع

                                                 
 .٣٦١ص: صولكفاية األ )١(
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 ومـن مجيـع مـا ... لّحمص إىل كونه مما ال شغل له به ال يرجع أو بعدم االبتالء
 القدرة بدونـه ال دليـل ّحتققاالبتالء مع فرض ّ حمل  أن الدخول يفّتبنيذكرنا 

لعدم ارتباط حقيقة التكليف بـالعرف بـام  ؛الستهجان العريفلعليه وال معنى 
م ارتباطه ّكالم يف اخلطاب بام هو خطاب حتى يتوهوليس ال، هم أهل العرف
 . )١(<بنظر العرف

  العلم اإلمجايلعدم اشرتاط االبتالء يف تنجيزستدالل السيد اخلوئي عىل ا
 عدم اشرتاط االبتالء يف تنجيز العلـم حاصل استدالل السيد اخلوئي عىل

مـن اإلمجايل هو أن الغرض مـن األوامـر والنـواهي الـرشعية غـري الغـرض 
األوامر والنواهي العرفية، ألن الغرض مـن األوامـر والنـواهي العرفيـة هـو 
ٍحتقق الفعل أو تركه خارجا، وعىل هذا األساس يكون األمـر بـيشء حاصـل  ٍ ً ّ
ّبنفسه، لغوا وطلبا للحاصل، بخالف األوامر والنواهي الرشعية، فإن الغـرض  ً ً

ًمنها ليس جمرد حتقق الفعل خارجا، بل الغرض صدور ّ ً الفعل استنادا إىل أمـر ّ
ًاملوىل وكون الرتك مستندا إىل هنيه ليحصل هبم بذلك الكامل النفساين، وحينئذ 
ال يقبح يف األمر بيشء حاصل بنفسه عـادة، وال يف النهـي عـن يشء مـرتوك 
ًبنفسه، فال يعترب يف تنجيز العلم اإلمجايل عدم كون بعـض األطـراف خارجـا 

ّعن حمل االبتالء، كام تقد   .م يف ثنايا البحثّ
 مجايل العلم اإلعدم اشرتاط االبتالء يف تنجيز اخلمينيالسيد استدالل 

 العلـم عدم اشرتاط االبتالء يف تنجيزيف حاصل استدالل السيد اخلميني 
خلطـاب  اقبح التكليف بام هو خارج عـن االبـتالء، يكمـن يف  هو أنمجايلاإل

ّكلفــني، أمــا فــراد امل إىل أيصالشخــ عمــوم  إىل هــةجيــة املوّطابــات الكليف اخلّ
 .فييقدح فيها عجز البعض عن امتثال التكل ني، فالّكلفامل
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ني ّكلفـامل إىل ّاخلطـاب الكـيل>: نوار اهلدايـة بقولـهأيف  إليه وهذا ما أشار
 اسـتهجان: وباجلملة. املختلفني بحسب احلاالت والعوارض مما ال استهجان فيه

ّ، فإن األول فيام إذا كـان الـشخص ّطاب الكيل غري استهجان اخلّاخلطاب اخلاص
 الذي يكون غريه كاملعـدوم -ّغري متمكن، والثاين فيام إذا كان العموم أو الغالب 

 ّتعلـق فـالعلم اإلمجـايل امل...مـرصوفة دواعـيهم عنـه، أو  عادةّتمكن غري م-
ّنجز البد بالتكليف الفعيل امل وهـو يقتـيض املوافقـة ، من اخلروج عـن عهدتـهّ
 أحـد د كـونّوجمـر، وترك املخالفة القطعية واالحتامليـة، القطعية واالحتاملية

االبتالء ومرصوفة عنـه الـدواعي ال يوجـب عـدم ّ حمل عنً خارجا األطراف
واخلطـاب ، أحدّ إىل كل ولو لوحظ التكليف بالنسبة. تنجيز التكليف املعلوم

 وعدمـه يف التكليـف  االستهجانىويراع، نيّكلفواحد من املّ إىل كل ًاّمتوجه
 ًالتارك الذي ال يـصري التكليـف باعثـا إىل للزم استهجان اخلطاب، االنحاليل

، والكفار باألصـول والفـروع، ني بالفروعّمكلففلزم أن ال تكون العصاة ، له
، النهـيّمتوجـه إليـه ولزم أن يكون التارك للمنهي عنه بمقتىض دواعيه غـري 

 النهـي عـن رشب اخلمـر املوجـود يف رضورة عدم الفرق يف االستهجان بـني
وبني النهي عن كشف العورة يف مأل مـن النـاس ملـن لـه ، أقىص بالد املغرب

فالفـرق بـني عـدم القـدرة ، والنهي عن أكـل القـاذورات واخلبائـث، رشف
 .)١(<العادية عىل املنهي عنه وبني كون الدواعي مرصوفة عنه

 <صحيح يف العجز العقـيلوقد عرفت أن التقريب املذكور غري >:  قوله•
ّالـركن األول بمجـرد االضـطرار العقـيل إىل من عدم اهندام ّ ما تقدم :أي ّ

الرتك، وذلك لكفاية العلم اإلمجايل بوجود املالك من املفسدة واملبغوضية، 
 ؛نـاء يف البلـد البعيـدّن الركن األول ال ينهدم بوجود اإلإومن باب أوىل ف

 .املفسدة املحتملة فيهبقاء ل
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ّيف خامتة البحث ال بأس باإلشارة إىل بحث مل يتعرض له املـصنّف، وهـو 
ّبناء عىل رشطية االبتالء يف التكليف، فـال شـك يف فعليـة التكليـف وتنجيـز  ّ ً
ّالعلم اإلمجايل يف حالة العلم بدخول األطراف يف حمل االبتالء، كام ال شك يف  ّ

ّيف حالة العلم بكونه خارجا عن حمل االبتالءعدم تنجيز العلم اإلمجايل  ً 
ّوإنام الكالم فيام إذا شك يف مورد أنه داخل يف حمل االبتالء أم خارج عنـه؟ ّ ّ 

ّطالقات أدلة التكليف وحيكم بشموله للمشكوك أم إىل أصـل إَوإىل م يرجع؛ إىل 
 :ه األقوالوفيام ييل ملحة إمجالية حول هذ. الرباءة، أم إىل أصل االحتياط، أقوال

 طالقات التكليفإ بّتمسك ال:ّولالقول األ
ّذهب الشيخ األعظم، وتبعه املحقق النائيني، إىل التمسك بإطالقات أدلة  ّ ّ

 يـشمل –ً مـثال –ّالتكليف؛ بدعوى أن إطالق ما دل عىل حرمة رشب اخلمر 
كلتا صوريت االبتالء به وعدمـه، والقـدر الثابـت مـن التقييـد واخلـارج عـن 

ًق عقال هو ما إذا كان اخلمر خارجا عن مورد االبـتالء، بحيـث يلـزم اإلطال ً
ّاستهجان النهي عنه بنظر العرف، فإذ ا شـك يف اسـتهجان النهـي وعدمـه يف 
ّمورد الشك يف إمكان االبتالء به وعدمه فـاملرجع هـو إطـالق الـدليل؛ قـال 

 مـات مطلقـة غـريّإن اخلطابـات باالجتنـاب عـن املحر>: الشيخ األنـصاري
واملعلوم تقييدها باالبتالء يف موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من ، قةّمعل

اجتنب عن ذلك الطعـام الـنجس املوضـوع (: كام لو قال،  باالبتالءّتعلقغري 
 يف ّتـرصفال (: أو،  بـهّكلف مع عدم جريان العادة بابتالء امل)ام أمري البلدّقد

اجلاريـة التـي غـصبها امللـك  أو اللباس املغصوب الـذي لبـسه ذلـك امللـك
ه ّ بـذلك كلـّكلـفمع عدم اسـتحالة ابـتالء امل، ) نسوانهّوجعلها من خواص

 .إال أنه بعيد االتفاق، وال عادةًعقال 
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: فمرجع املسألة إىل. اإلطالقات إىل  فريجع،يف قبح التنجيزّشك إذا ّأما و
ر ضبط مفهومـه ّ لتعذ- يف بعض املوارد ّتحققد بقيد مشكوك الّأن املطلق املقي

كام هو شأن أغلب املفـاهيم العرفيـة ، عىل وجه ال خيفى مصداق من مصاديقه
فيـصري األصـل يف املـسألة ، اجلـواز: واألقوى؟ ال أو  بهّتمسك هل جيوز ال-

 التكليف بأحد املشتبهني عىل تقـدير ّتنجزإال ما علم عدم ، وجوب االجتناب
 .)١(<العلم بكونه احلرام
ّالشك يف حصول القدرة العادية يستتبع ّالشك  ّنإ>: لنائينيّوقال املحقق ا

 مجـايلأطراف العلـم اإل أحد فإذا كان املشكوك فيه، يف ثبوت التكليف وعدمه
ففي وجوب االجتناب عن الطرف اآلخر الذي يعلم بحصول القـدرة عليـه 

ل يف ّال ينبغي التأم:  وباجلملة]إىل أن قال [ قوالن، وإمكان االبتالء به وعدمه
 مـاّ كـل ة يفمات الواردة يف الكتـاب والـسنّّاملحرّ أدلة طالقإك بّجواز التمس

يف ّ شـك وعليـه يكـون حـال مـا، يف حصول القـدرة العاديـة وعـدمهاّشك 
خروجه عن مورد االبتالء حال ما علم دخوله يف مـورد االبـتالء يف وجـوب 

  .)٢(<االجتناب عن الطرف اآلخر
 أصل الرباءة  إىلالرجوع: القول الثاين

ّوهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية، واستدل عليـه بـأن فعليـة التكليـف  ّ
ّمنوطة باالبتالء باملتعلق، فإذا شك يف االبتالء به يشك  يف التكليـف الفعـيل،  ّ ّ

 .وهو جمرى أصالة الرباءة
كان املرجع ] أي يف االبتالء[ّولو شك يف ذلك >: وهذا ما أشار إليه بقوله

رضورة أنـه ال جمـال ، اخلطـاب إطـالق  ال لعدم القطع باالشتغالهو الرباءة؛
طـالق اإلّ صـحة  بعد الفـراغ عـنءيف التقييد بيشّ إذا شك ث به إال فيامّللتشب

                                                 
 . ٢٢١ص ،٢ج :فرائد األصول )١(
 .٥٨-٥٥ص ،٤ج: صولفوائد األ )٢(
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 .)١(<تهّيف اعتباره يف صحّ شك ال فيام، بدونه
إشارة إىل ما أورده عـىل مـا أفـاده الـشيخ ) ال إطالق يف اخلطاب(وقوله 

طالقـات واحلكـم باالجتنـاب عـن الرجـوع إىل اإلاألعظم األنـصاري مـن 
ّوحاصل إيراد اآلخوند هـو أن التمـسك . ّاملشكوك خروجه عن حمل االبتالء

ّباإلطالق يتفرع عىل حصة اإلطالق يف نفـسه ثبوتـا، ومـع الـشك يف إمكـان  ً ّ ّ
ًاإلطالق ثبوتا ال أثر لإلطالق إثباتا ّوهو يف املقام مشكوك فيه، فإذا شـك يف . ً

ّمورد يف حمل االبتالء يرجع إىل الشك يف إمكان اإلطالق بالنسبة إليـه، دخول  ّ ٍ
ًومع الشك يف إمكانه ثبوتا ال ينفع الرجوع إىل اإلطالق يف مقام اإلثبات ّ. 

لـو شـككنا يف >: ًوذهب إىل هذا القول أيضا السيد اخلميني، حيـث قـال
لرباءة بعـد البنـاء أن األصل هو ا:  ولكن التحقيق...االبتالءّ حمل اخلروج عن
ّالـشك ألن ، االبـتالء مـن قيـود التكليـف وحـدودهّ حمل  يفّتعلقعىل كون امل

د احتامل كـون املبغـوض يف الطـرف ّوجمر، يف أصل التكليفّ إىل الشك يرجع
ه يف ّ من جهـة شـكّجةبل له احل،  عىل العبدّجةهو املبتىل به ال يوجب متامية احل

ر العلـم ّفـال يـؤث، لـوم يف الطـرف اآلخـرالحتامل كـون املع ؛أصل التكليف
كذلك لو قلنا بمقالة القوم من ًأيضا يف القدرة فهو ّالشك قضية ّأما و. اإلمجايل

 مـن -عىل ما هو التحقيق ّأما و. وأهنا من حدوده، د بالقدرةّأن التكليف متقي
 ّكلـفلكن معه يكـون امل،  حتى مع العجز العقيلّفعليةأن التكاليف الرشعية 

ّ البد يف القدرةّالشك  فعند - عليه ّجةوله احل،  يف ترك التكليف الفعيلًورامعذ
فيه ّالشك ومع ، العذر إحراز إال معّ حجة ألن التكليف الفعيل، من االحتياط
، فقياس باب القدرة بام نحن فيه مع الفارق إال عىل مبناهم. ةّة تامّتكون احلج

 .)٢(<نيوعليه يكون األصل الرباءة يف كال املقام
                                                 

 .٣٦٢ ص:صولكفاية األ )١(
 .٢٢١ص ،٢ج :نوار اهلدايةأ )٢(
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 االحتياط إىل أصالة الرجوع: القول الثالث
ّالـشك االحتياط عند  إىل أصالة وهو الرجوع -هذا القول  إىل ممن ذهب
ّالـشك  عىل ذلك بأن ّ واستدل، العراقيّحقق  امل-االبتالءّ حمل يف اخلروج عن
ً يرجع إىل الشك يف القدرة املحكوم عقال بوجوب االبتالءّ حمل يف اخلروج عن ّ

االحتياط، فإنه بعد متامية مقتضيات التكليف من طـرف املـوىل وعـدم دخـل 
 يف مالكـات األحكـام –ّ مـن الفعليـة والعاديـة –ّقدرة املكلف بكال قسميها 

 .ّيستقل العقل بلزوم رعاية املالك باالحتياط
يف خروج بعض أطراف العلم عن ّالشك  صورة يف>: وهذا ما ذكره بقوله
يف ّالـشك الـشبهة يف الـصدق ك أو هة الـشبهة املـصداقيةمورد االبتالء من ج

اخلمر املوجود يف البالد املتوسـطة بـني  إىل صدق اخلروج عن االبتالء بالنسبة
 ّنإف ، باالجتناب عنهّنجزيف ثبوت التكليف املّلشك القريبة والبعيدة املستتبع ل

وهو  -دمها  أح:لوجهني ؛ باالحتياطمجايلالواجب حينئذ هو مراعاة العلم اإل
ً ما عرفت من رجوع الشك املزبور إىل الشك يف القدرة املحكـوم عقـال :-العمدة ّ ّ

 فإنه بعد متامية مقتضيات التكليف مـن طـرف املـوىل وعـدم ؛بوجوب االحتياط
 ّدخل قدرة املكلف بكال قـسميها مـن العقليـة والعاديـة يف مالكـات األحكـام،

تياط وعـدم االعتنـاء بـاحتامل املوانـع  العقل بلزوم رعاية املالك باالحّيستقل
وال جمـال يف مثلـه ،  العجـزّأن يتبـني إىل قصور العبد عن االمتثال إىل الراجعة

هـو ّ إنـام  تلـك القاعـدةّ مصبّملا عرفت من أن ؛جلريان قبح العقاب بال بيان
 .)١(<صورة احتامل القصور من ناحية متامية اقتضاء التكليف من طرف املوىل

 التفصيل بني الشبهة املفهومية واملصداقية: ابعالقول الر
ّهذا القول ذهب إليه السيد اخلوئي حيث فصل بني الشبهات، فذهب إىل 

                                                 
 .٣٤٢ص ،٣ج :فكارهناية األ )١(
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 يف الــشبهة املفهوميــة، وإىل )القــول األول(الرجــوع إىل إطالقــات التكليــف 
 .يف الشبهة املصداقية) القول الثاين(الرجوع إىل أصالة الرباءة 

ّ حمـل إذا شككنا يف أن الـدخول يف>: هومية قالففي خصوص الشبهة املف
 شـككنا يف كـون بعـض األطـراف، أو التكليف أم الّ صحة االبتالء معترب يف

 عىل ًبناء، هّ حدّيف مفهومه وعدم تعنيّالشك االبتالء من جهة ّ حمل عنًخارجا 
 طالقـاتإ إىل فهل يرجـع، التكليفّ صحة االبتالء يفّ حمل اعتبار الدخول يف

 ؟ الرباءة، أو إىل أصالة التكليف وحيكم بالتنجيز يف الطرف املبتىل بهة ّأدل
  ...إىل األول ي النائينّحققتبعه امل وذهب شيخنا األنصاري

ّ حجيـة ملا ذكرناه يف أوائل بحث + الشيخ إليه ذهبّوالتحقيق صحة ما 
 أو يـةالظـواهر مـا مل تثبـت القرينـة العقلّ حجية من أن بناء العقالء عىلّظن ال

،  قرينـة عـىل ذلـكّ احتامل االستحالة ال يعدّجمردو. النقلية عىل إرادة خالفها
 ّ ال يعـد،الحتامل استحالة التكليف، فإنه من ترك العمل بظاهر خطاب املوىل

، باع خرب العـادل وترتيـب األثـر عليـهّفإذا أمر املوىل بات،  عند العقالءًمعذورا
لقـاء اإل أو مه حتليل احلرام وحتريم احلاللالستلزا ؛يتهّواحتملنا استحالة حج

غـري ذلـك ممـا ذكـروه يف اسـتحالة العمـل ، أو يف املفسدة وتفويت املـصلحة
واملقـام مـن .  يف خمالفة ظاهر كالم املـوىلًال يكون هذا االحتامل عذرا، بالظن

 يف الـدخول يفّالـشك طالق عند ك باإلّفال مانع من التمس، هذا القبيل بعينه
ّ صـحة االبـتالء يفّ حمـل يف اعتبار الـدخول يفّ، أو الشك ًبتالء مفهومااالّحمل 

طالق يف مقام الثبوت  كاشف عن اإلثباتطالق يف مقام اإل اإلّنإ ف؛التكليف
 .)١(<ًدياّكشفا تعب

ّأما فيام يتعلق يف الـشبهة املـصداقية قـال إذا شـككنا يف خـروج بعـض >: ّ
                                                 

 .٣٩٧ص ،٢ج: صولمصباح األ )١(
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االبـتالء لـشبهة ّ حمـل خروجه عـنو  أ عن حتت القدرةمجايلأطراف العلم اإل
، مجـايلاالبتالء يف تنجيـز العلـم اإلّ حمل  عىل اعتبار الدخول يفًبناء، مصداقية

الظاهر هـو ؟ ًطالق أيضااإل أو إىل الرباءة إىل فهل يرجع يف غريه من األطراف
ك بـالعموم يف ّملا ذكرناه يف مباحث األلفـاظ مـن عـدم جـواز التمـس ؛ّولاأل

ية التي هي من قبيـل ّام يف موارد التخصيصات اللبّوالسي، صداقيةالشبهات امل
فـراد يف األّمـر إال األّأول صلة املوجبة لعـدم انعقـاد الظهـور مـن ّالقرائن املت

ة عىل التكليف لـيس ّة األولية الدالّن إطالقات األدلإف، واملقام كذلك. الباقية
وكـذا . قرينة القطعية العقليـةاألمر إال يف املقدور من جهة الّأول هلا ظهور يف 

 االبتالء يفّ حمل  عىل اعتبار الدخول يفً يف موارد االبتالء بناءّليس هلا ظهور إال
ه ال يمكن الرجـوع يف الطـرف املـشكوك يف كونـه ّحيث إنو، التكليفّصحة 

 ملـا ذكرنـاه مـن عـدم جـواز ؛طالقاتاإل إىل  بهيف كونه املبتىل أو حتت القدرة
الـرباءة ّ إىل أدلـة  ال يمكن الرجوع فيـه، يف الشبهة املصداقيةّمعاال إىل الرجوع
 للرفـع ً لوضع التكليف فيه ال يكون قـابالًمورد ال يكون قابالّ كل ألن، ًأيضا
عدم االبتالء يف بعض األطـراف ال يمكننـا  أو فإذا احتملنا عدم القدرة، ًأيضا

 حينئذ ال مانع من الرجـوعو، لكون الشبهة مصداقية، الرباءةّ إىل أدلة الرجوع
 ًوهو الطرف املحـرز كونـه حتـت القـدرة وحمـال، الرباءة يف الطرف اآلخرإىل 

 .)١(<لعدم املعارضة بني األصل يف الطرفني ؛لالبتالء
 

االثنـني أو الثالثـة،   ما إذا علم املأموم بجنابة واحـد مـن:لّالتطبيق األو
ا بعدم جواز ائتاممه بواحد مـنهم إذا كـان حمـل االبـتالء، بـأن أحـرز فحكمو

 يف ّ وأما إذا ثبت عنده فسق واحد منهام أو منهم أو شك.املأموم عدالة مجيعهم
                                                 

 .٣٩٩ص ،٢ج: املصدر السابق )١(
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 كـام ،ًة ائتاممه بغريه؛ معلال بـانحالل العلـم اإلمجـايلّفسقه، فقد حكموا بصح
ملـا قـد : (حلكـيم بقولـهله السيد اّ وعل)١(حكم بذلك السيد اليزدي يف العروة

 إذا مل خيرج بعض أطرافـه ًزاّ إنام يكون منجاإلمجايلمن أن العلم : هّر يف حملّتقر
 ، االبـتالءّ وإال فال مانع من جريـان األصـل فـيام هـو حمـل؛ االبتالءّعن حمل

 هـذا . من اإلمام واملأموم إىل استصحاب الطهارة فيه ويف صـاحبهّفريجع كل
 أما لـو كـان بعـد العلـم ، االبتالء قبل العلم أو حالهّلإذا كان اخلروج عن حم

ه يف أحكــام ّ وقــد أرشنــا إىل ذلــك كلــاالبــتالء، ّفكـام لــو مل خيــرج عــن حمــل
 فـالعلم التفـصييل ، أو مشكوك الفسق،ً أما لو كان أحدمها فاسقا.النجاسات

مـن  فـال مـانع ،مّ املتقداإلمجايلبعدم جواز االئتامم به موجب النحالل العلم 
 ً وكذا احلال لو علم كون أحدمها فاقـدا.جريان األصل فيام هو معلوم العدالة

 هلـا، كونه كذلك مع عـدم األصـل املحـرز ً أو مشكوكااإلمامة،رشائط  لبقية
 .)٢()مّلعني الوجه املتقد
ً ما لو علم بنجاسة أحد شيئني وكان أحدمها خارجـا عـن :التطبيق الثاين

ذا علـم بنجاسـة أحـد الـشيئني جيـب االجتنـاب فإ: (حمل االبتالء حيث قال
ًعنهام، إال إذا مل يكن أحدمها حمال البتالئه، فال جيب االجتنـاب عـام هـو حمـل 

 .)٣()ًاالبتالء أيضا
ه أن مـن رشائـط تنجيـز ّقد ذكـر يف حملـ: (له السيد احلكيم بقولهّوقد عل

 فإذا كـان ،ء للتكليف أن يكون كل من األطراف يف حمل االبتالاإلمجايلالعلم 
 وال جيـب ،ًزاّ متنجباإلمجال ال يكون املعلوم ، االبتالءّ عن حملًأحدمها خارجا

 .االحتياط يف الطرف الذي هو حمل االبتالء
                                                 

 ٢٠٠ ص ،١ج: العروة الوثقى )١(
 .٣٢، ص ٣ج: مستمسك العروة )٢(
 ).٢(، مسألة رقم ١٥٧ص  ،١ج: العروة الوثقى )٣(



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٣٨٠

 أن املوضوع اخلارج عن حمل االبتالء مما ال يصح اعتبار التكليـف: والوجه فيه
اطـب بـه  وألجل ذلك ال حيسن أن خي،والتحميل من اخلطاب باالجتناب عنه

 عىل نحو يرى ،ألن الغرض من اخلطاب إحداث الداعي العقيل يف نفس العبد
 ،ة والعهـدةّ ومشغول الذمـ، بهً ومثقالًفاّنفسه ألجل اخلطاب باالجتناب مكل

  .)١()وهذه االعتبارات غري حاصلة بالنسبة إىل ما هو خارج عن االبتالء
 

ً عـاجزا عـن االرتكـاب ّكلفًعقال هو أن يكون امل املراد بانتفاء القدرة •
أن يكـون يف : ً كاستعامل إناء يف كوكب آخـر، واملـراد بانتفائهـا عرفـا،ًحقيقة

بحكـم ً عرفـا  وجيعلـه، عنـهفَّكلة ما يضمن انرصاف املّاالرتكاب من املشق
 . ًالعاجز عنه، وإن مل يكن عاجزا حقيقة

ه مما ال يقدر  أحد أطرافكان إذا مجايلاإلاملشهور عىل تنجيز العلم ّستدل  ا•
 أحـدمها مـائعني وكـان أحـد  كام لو علم بنجاسة- ً عىل ارتكابه عقالّكلفامل

 . ّولهندام الركن األإ ب-ًاليقدر عىل ارتكابه عقال
تركـه،  إىل علل املشهور عدم تنجيز العلم اإلمجايل مع االضطرار العقيل •

 . تقديرّ كل عىلً ثابتا ون التكليفبأن التكليف مرشوط بالقدرة، فال يك
طـريف  أحـد ًقياس انتفاء القدرة عقـال عـىل ارتكـاب إىل  ذهب البعض•

فعله؛ مـن جهـة ارتفـاع التكليـف الفعـيل عـن  إىل العلم اإلمجايل باالضطرار
 فعله، فال يكون العلم اإلمجـايل إىل ّرتفاعه عن املضطركاالطرف غري املقدور، 

ًمنجزا   . وهو العلم بجامع التكليف الفعيلّول هندام ركنه األاليف احلالتني؛ ّ
  من أنه قياس مع الفـارق؛ ألن االضـطرارّتقدم ناقش السيد الشهيد ما •

ه النهي معهام، ولكنهام ّتوجّ صحة فقان يف عدمّالفعل وعدم القدرة عليه يتإىل 
                                                 

 .٤٥١، ص ١ج: مستمسك العروة )١(
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 فـال خيتلفان يف أن االضطرار يرفع النهي ومبادئـه مـن املفـسدة واملبغوضـية،
ل علم إمجايل بالتكليف، ال بلحاظ النهي وال بلحـاظ املبـادئ، فينهـدم ّيتشك
 .ّ األولالركن
اهندام الركن الثالث، بدليل  إىل  عدم تنجيز العلم اإلمجايلصنّفسند املأ •

 جلميـع ّؤمنأن الركن الثالث منهدم بصيغته األوىل؛ لعدم شمول األصـل املـ
 . األطراف

االبـتالء رشط يف ّ حمـل ن دخول مجيع األطـراف يفأ إىل  ذهب املشهور• 
كام هـو احلـال يف ّ األول، هندام الركنية العلم اإلمجايل حلرمة اجلميع، الّمنجز

 .ًعدم القدرة عليه عقال
ً ذلك بأن عدم القدرة عىل بعض األطراف عقال، ال هيدم صنّف ناقش امل•

رمــة مــن املفــسدة لبقــاء العلــم اإلمجــايل بلحــاظ مبــادئ احل ؛ّولالــركن األ
 .االبتالء أوىلّ حمل  فعدم اهندامه بخروج الطرف عن،واملبغوضية

أطراف العلـم اإلمجـايل  أحد خرج إذا  بأنهصنّفشكل عىل استدالل املُ أ•
 لعـدم ّكلـف ال يـصدر مـن املهاالبتالء، فال فائدة يف النهي عنه؛ ألنـّ حمل عن
 . بهئهابتال

ًون لغـوا وبـال فائـدة يف خـصوص ف بأن النهـي إنـام يكـصنّوأجاب امل
النواهي العرفية التي يكون املطلوب فيها الرتك فقط، دون النـواهي الـرشعية 

 .بّكان الرتك بداعي االمتثال والتقر إذا التي ال حيصل الغرض منها إال
 عدم تنجيز العلم اإلمجايل يف حالة خروج بعـض +  السيد الشهيدّ فرس•

  .ختالل الركن الثالثااالبتالء، بّ حمل أطرافه عن
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 ّمقدمة يف بيان صور التكليف االستقبايل •
 ّاستدالل املشهور عىل عدم تنجز العلم اإلمجايل يف التدرجييات •

ü اهندام الركن االول: ّالوجه األول 
ü دام الركن الثالثاهن: الوجه الثاين 

 نيمناقشة السيد الشهيد للوجه •
 حكم العلم اإلمجايل يف التدرجييات •

ü الك وال يف امل يف ً أن ال يكون الزمان دخيال:الصورة األوىل
  طاباخل
ü يف اخلطـاب دون ًأن يكون الزمان دخـيال: الصورة الثانية 

  املالك
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 ، أي أن الطـرفني واقعـان يف زمـانًاالعلم اإلمجايل تارة يكون كال طرفيه فعلي
 ّسمى، ويناءيف ذاك اإلناء أو يف هذا اإلّ إما واحد، من قبيل العلم بأن النجاسة

.  متقارنان وواقعان يف زمان واحدمجايلبالتكليف الفعيل أي أن طريف العلم اإل
 .اآلن إىل مجايلبداية البحث يف العلم اإل الكالم عنه من ّتقدموهذا ما 

 يف هـذا ًا أي واقعـًا فعليـمجـايلطـريف العلـم اإل أحـد خرى يكونأوتارة 
الزمان، والطرف اآلخر يقع يف الزمان االستقبايل، من قبيل املرأة التي ضاعت 

، وتعلم بـأن ًآخره مستمرا إىل الشهرّأول  فهي ترى الدم من ،العادة أيام عليها
متوالية من الشهر دم حيض ويف غريهـا استحاضـة،  أيام حدى ثالثةإ الدم يف

 بني حرمة املكث يف املسجد اآلن وبـني حرمـة ّمردد إمجايلفيوجد عندها علم 
الثالثة الثالثة والثالثة الرابعة وهكـذا،  أو األيام الثالثة الثانية األيام املكث يف

  مثل هذا العلم أم ال؟زّينجالتدرجييات، فهل ب بالعلم ّسمىوهذا هو ما ي
 أن التكليـف الـذي ّتبـنية ّمقدمـمن تقـديم ّ البد قبل الولوج يف اجلواب

 . له صور ثالثًيكون استقباليا
ّ 

 ، يف مالك احلكم وال يف خطابـهًهي أن ال يكون الزمان دخيال :وىلالصورة األ
 أو األيام الالحقـة بعض معامالته يف هذا اليوممن قبيل ما لو علم التاجر بأن 

ّعـن كـل معاملـة ز ّ فيلزمـه التحـر،ّربوية، فال إشكال يف تأثري العلم بالتنجيز
ًحيتمل كوهنا ربوية مقدمة  التكليف بـرتك  اشتغلت به منّة عامّ للعلم بفراغ الذمّ

املة الربوية برتك املع ًاّمكلفبلوغه يكون ّأول ن الشخص من إف، املعاملة الربوية
ًصباحا ومساء ًفعليا من ذلك الزمـان  ّ يف أول الشهر وآخره، والتكليف بذلك يكونً

 . ، كالنهي عن الغيبة والكذبّغري مرشوط بزمان خاصو
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 يف اخلطاب دون املالك، كام لو ًهي أن يكون الزمان دخيال :الصورة الثانية
ني يـومني، فيكـون واشـتبه بـَّ معـني  ترك وطـي الزوجـة يف يـومّكلفنذر امل

ّ كل من ترك الوطي يفّالبد  انعقاد النذر، فّمجرد بًاالتكليف برتك الوطي فعلي
 ًا بـالعلم، فالزمـان إنـام يكـون ظرفـّنجزمن اليومني للخروج من التكليف امل

 .لالمتثال، دون املالك
 يف مالك احلكم وخطابه، مـن ًهي أن يكون الزمان دخيال :الصورة الثالثة

 أيام ن احليض هو الدم الذي تراه املرأة يفإبة عىل احليض، فّ املرتتكامحقبيل األ
، فـال يطلـب ً وخطابـاً مالكاحكامعادهتا، وزمان العادة له دخل يف ثبوت األ
 ّفعليـةلعـدم ً فعليـا يكـون التكليـف ترك الـوطي قبـل زمـان العـادة، أي ال

ّأول الـدم مـن العـادة، ورأت  أيام موضوعه، وعىل هذا لو ضاعت عىل املرأة
متوالية من  أيام حدى ثالثةإتعلم بأن الدم يف كانت ، وًآخره مستمرا إىل الشهر

 بـني ّمـردد إمجـايلالشهر دم حيض ويف غريها استحاضة، فيوجد عندها علم 
 أو الثالثـة الثانيـة األيـام حرمة املكث يف املسجد اآلن وبني حرمـة املكـث يف

 مثل هذا العلـم أم ال؟ ّينجزلرابعة وهكذا، فهل الثالثة الثالثة والثالثة ااأليام 
 .)١(ويقع البحث يف الصورة الثالثة، كام هو يف املتن

  يف التدرجيياتمجايل العلم اإلّتنجزاستدالل املشهور عىل عدم 
 قلنا إن الكالم يقع يف الصورة الثالثة، كام يف مثال املرأة التي ضاعت عليها

يـة ّمنجزم املشهور وجهني لعدم ّيف املقام قد...  ًالعادة وترى الدم مستمراأيام 
 .مجايلالعلم اإل

 لّواهندام الركن األ: ّولالوجه األ
 منهـدم يف هـذه مجـايلية العلـم اإلّمنجزركان أمن ّول قالوا بأن الركن األ

                                                 
 .اآلخرحكم بقية الصور يف ّتعرض إىل سوف ن )١(
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اآلن حـائض ّ إمـا  فعـيل؛ ألهنـاإمجـايلالصورة، ألن املرأة مل يكن عندها علـم 
الثالثة الثانية مـن الـشهر  األيام  يفًستكون حائضاّوإما  ،ًافيكون تكليفها فعلي
ة هـو ّ الذي تشتغل بـه الذمـمجايل العلم اإلّحيث إن، وًافال يكون علمها فعلي

ّعـىل كـل يـف لالعلم بالتكليف الفعيل فال يوجد تكليـف فعـيل بجـامع التك
 .مجايل العلم اإلّتنجزفال يًا، منهدمّول ، وعليه يكون الركن األتقدير

 :وقد ذهب إىل هذا القول مجلة من األعالم، وإليك كلامت بعضهم
ظهر أنه لو مل يعلم فعلية التكليـف مـع العلـم بـه : (قال صاحب الكفاية

 أو مـن جهـة االضـطرار إىل ، إما من جهة عدم االبتالء ببعض أطرافهً،إمجاال
 يف ًمجـاالقـه إّقه بموضـوع يقطـع بتحقّ أو من جهة تعل،ًداّ أو مردًناّبعضها معي
 ، ملا وجب موافقته بل جاز خمالفتـه،ً كأيام حيض املستحاضة مثال،هذا الشهر

 ووجـب ًزاّ لكـان منجـ،وأنه لو علم فعليته ولـو كـان بـني أطـراف تدرجييـة
 التكليف بـأمر ّ رضورة أنه كام يصحالفعلية، فإن التدرج ال يمنع عن .موافقته

 .)١()املوسم للمستطيع يف ّ كاحلجاستقبايل، بأمر ّحايل كذلك يصح
 وهـي ،ملوارد الثالثة التـي ذكرهـاوأوضحه صاحب بداية الوصول بأن ا

                                                 
 .٦٣١ ، ص١ج:  الوصولةوانظر وسيل. ٣٥٩ص : كفاية األصول )١(

ًن صاحب الكفاية استثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كـان التكليـف فعليـا إثم 
ًخطابا ومالكا والواجب استقباليا ً  ولكنه نـسى أن ذاك اليـوم ّوم يوم معني كام إذا نذر ص،ً

ًيوم اخلميس أو يوم اجلمعة، ففي مثل ذلك يكون الوجوب فعليا خطابا ومالكا والواجـب ً ً 
ما يـوم إ ظرف االمتثال أنني ع وهذا ي،ًدا بني صوم اليوم اخلميس وصوم يوم اجلمعةّمرد

ت إال أنـه تعلـق اخلميس أو اجلمعـة، والعلـم اإلمجـايل وإن كـان متعلقـه مـن التـدرجيا
ة يف مثل هذا املثـال، ولكـن ّركان تنجيزه تامأ تقدير، وعىل هذا فّبالتكليف الفعيل عىل كل

كن التكليف املعلـوم  يهذا املثال خارج عن حمل الكالم، ألن حمل الكالم إنام هو فيام إذا مل
ّباإلمجال فعليا عىل كل ً منجـزا، انظـر  تقدير، فإذا مل يكن كذلك فال يكون العلم اإلمجـايلً

 . ٤٠٨ص  :كفاية األصول
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 واالضـطرار إىل ارتكـاب بعـض ،خروج بعض األطراف عن حمـل االبـتالء
قه ّد يقطع بتحقّ بموضوع مرداإلمجايلق العلم ّ أو تعل،ًداّ أو مردًاألطراف معينا

 كام يف الزوجة ،ً يف ضمن شهر واحد مثال يف ما مىض أو يف احلال أو فيام يأيتإما
 ولكنـه ، فإنه يعلم أن بعض الدم حـيض،ة الدم يف شهر واحد أو أكثرّاملستمر
مـة أو يف هـذه األيـام احلـارضة أو يف ّ يكون يف أيـام الـشهر املتقدأند بني ّمرد

 االإمجـ إذا كانت املرأة يف العرشة الثانية من الشهر فيعلم ً مثال،األيام املستقبلة
 ، العرشة السابقة أو هذه العرشة أو العرشة األخرية مـن الـشهرماإأن حيضها 

ز العلـم ّتنجل واحد وهو فقدان الرشط أمر هذه الثالثة تشرتك يف أنوال خيفى 
 ويف ، تقـدير مـن أطرافـهّ عـىل كـلًزاّ يكون منجـأن فإنه يشرتط فيه ،اإلمجايل

 ، الطرف اخلارج عن حمل االبـتالء يفًزاّاخلروج عن حمل االبتالء ال يكون منج
 يف ًزاّ منجـًد ال يكـون أيـضاّ أو املـردّيف االضطرار إىل ارتكاب الطرف املعـني

 ال يكـون ً ويف املردد بـني أيـام الـشهر أيـضا، إىل ارتكابهّالطرف الذي يضطر
نـه سـيبحث يف الـشبهات إ وحيث ، فعال يف الطرف املايض أو املستقبلًزاّمنج

م ّالتكل  فينبغي،لني ومها اخلروج عن االبتالء ومورد االضطراراآلتية عن األو
 .د بني املايض واحلال واملستقبلّ يف املردًفعال

 من مجيع اجلهات ً إذا مل يكن فعليااإلمجايل العلم نأ: ً أيضاّوقد ظهر مما مر
 فكـام ال جتـب موافقتـه القطعيـة ال حتـرم خمالفتـه ،كام يف هذه املوارد الثالثـة

 مـن <نه لو مل يعلم فعلية التكليـفأومنه ظهر >:  واىل هذا أشار بقوله،يةالقطع
 أما>:  من حيث املوارد الثالثة املشار إليها بقولهً<إمجاال>مجيع اجلهات فيام علم 

 .)١(باإلمجال أي أطراف املعلوم <من جهة عدم االبتالء ببعض أطرافه
علـم بخطـاب فعـيل يف  الأنال خيفـى >: ق النائيني حيث قـالّوتبعه املحق
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ق ّ إال أن العلـم بتحقـأفـاده يف زمـان كـام ًقـاّن مل يكن متحقإمفروض املثال و
موضوع التكليف يف جمموع الشهر املستلزم للعلم بـالتكليف الفعـيل الناشـئ 

ق موضـوعه كـاف يف عـدم جـواز الرجـوع إىل ّ يف ظـرف حتقـّعن مالك تـام
حيكـم بلـزوم حفـظ املقـدمات أو  فإن العقـل كـام ،األصول النافية يف أطرافه

كـام  - من حيث املـالك علـيهام ّ بالواجب التاماإلتيانف ّحتصيلها فيام إذا توق
 فكذلك حيكم يف املقام بعدم جواز تفويـت -تةّعرفت يف بحث املقدمات املفو

 .قه يف ضمن جمموع الشهرّالغرض امللزم من املوىل املعلوم حتق
ن املكلـف عـن ّلـزم مـن املـوىل ومتكـ العلم بوجود الغرض امل:وباجلملة

د عـدم ّ وجمـر،حفظه يمنعان من الرجوع إىل األصول النافية املستلزم لتفويتـه
 .)١(< ال يوجب جواز تفويتهٍالعلم بالتكليف الفعيل يف زمان

 بالتـدرجييات اإلمجـايل عىل تنجيـز العلـم ّفاستدلاألصفهاين ق ّاملحق أما
 إما يف احلال أو يف االستقبال مع -بالتكليف  اإلمجايلن مقتىض علمه إ(: بقوله

 مـن التكليفـني ّ هو وصـول كـل-بقائه عىل رشائط الفعلية والتنجز يف ظرفه 
ً إمجاال فيعلم . يف فعلية الواصل يف موطنهٍ وهو كاف،ًإمجالياً املحتملني وصوال

 يف أن خمالفة هذا التكليف احلايل يف احلال أو خمالفة ذلك التكليـف االسـتقبايل
 الستحقاق العقاب إما عىل هذه املخالفـة يف احلـال أو عـىل ٌاالستقبال موجبة

ب ّ من املخالفتني يف موطنها ممـا حيتمـل ترتـّتلك املخالفة يف االستقبال، فكل
 وهـو احلامـل عـىل دفـع العقـاب املحتمـل بـرتك املخالفـة يف ،العقاب عليها

ال   أزيد مـن الوصـول كـامف فعلية التكليف يف موطنه عىلّموطنها، وال يتوق
 ف استحقاق العقاب عىل أزيد من خمالفة التكليف يف موطن املخالفة ويفّيتوق

ف لـزوم املقدمـة العلميـة ودفـع ّال يتوقـ ب استحقاق العقاب، كامّظرف ترت
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العقاب املحتمل عىل أزيد من احتامل العقاب باإلضافة إىل املخالفـة الواقعيـة 
 . )١()للتكليف احلقيقي يف ظرفه
ق ّوالتحقيـق هـو مـا ذهـب إليـه املحقـ(: حيث قال ومثله السيد اخلوئي
 مـن ء وعدم جواز الرجوع إىل األصل يف يشاإلمجايلالنائيني من تنجيز العلم 

 فلـام ّمـا فـيام مل يـتمأ و. فقد عرفت وجهـهً فيه املالك فعالّ أما فيام تم.الطرفني
بقبح تفويت املالك امللزم يف م يف بحث مقدمة الواجب من استقالل العقل ّتقد

 وقته، كاستقالله بقبح تعجيز النفس عن امتثال يءظرفه بتعجيز النفس قبل جم
 إىل ً وال فرق يف قبح التفويت بحكم العقل بني كونه مـستندا.التكليف الفعيل
 إىل املـوىل برتخيـصه يف ارتكـاب الطـرف ً وبني كونه مستندا،مّالعبد، كام تقد
، وترخيصه يف ارتكاب الطرف اآلخر يف ظـرف االبـتالء، فإنـه ًاملبتىل به فعال

 امللـزم، وهـو بمنزلـة الرتخـيص يف خمالفـة ّترخيص يف تفويـت املـالك التـام
 .)٢()التكليف الواصل وعصيانه يف حكم العقل

 . يف التدرجيياتاإلمجايلزية العلم ّهو منج واحلاصل أن الصحيح
 ياغتيه بصاهندام الركن الثالث: الوجه الثاين

 عبـارة عـن التـي -الثالـث بـصياغة املـشهور اهندام واختالل الركنّأما 
 فحاصلها أن حرمة املكث يف املـسجد -طرافيف األّاملؤمنة  صولتعارض األ

 ً وعليه تكون موردا،حرمة حمتملة ومشكوكة  األيام الثالثة األوىل من الشهريف
التـي تقـع  أو الثالثـة الثانيـة  األيـامحرمة املكث يفّأما الرباءة،  أصالة جلريان

، فهي وإن كانت حرمة حمتملة ومشكوكة، لكنهـا ليـست ًمنتصف الشهر مثال
 يف ّؤمن لالصـل املـًالشهر وإن كانت تقع مـورداّأول  ألصالة الرباءة يف ًموردا
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الرباءة عن  أصالة  وعليه فاملرأة يمكنها أن جتري.حينها أي يف منتصف الشهر
الرباءة يف منتـصف الـشهر،  أصالة ر من دون أن تعارضهاالشهّأول احلرمة يف 
 .مجايل العلم اإلّتنجز ال يّ الركن الثالث، ومن ثمّفيختل

 وهـي أن يكـون -  العراقـيّحقـقاهندام الركن الثالث عىل صياغة املّأما 
أن حرمـة :  فحاصـلها-تقـديرّ كـل للتنجري لطرفيه عىلً صاحلا مجايلالعلم اإل

 وىلالثالثـة األ األيـام ة عـنّتأخرالثالثة امل األيام ملحتملة يفاملكث يف املسجد ا
؛ وذلـك ألن وىلالثالثـة األ األيـام غري صاحلة للتنجيز يف بداية الـشهر وهـي

ّتنجز البد الذي ي التكليف الثالثـة  األيام  احلرمة يفّحيث إن، وًأن يكون فعلياّ
 بااليـام مجـايل، فـالعلم اإلىلوالثالثـة األ األيـام  هلا يف ظرفّفعليةة ال ّتأخرامل

الثالثـة ّفعليـة األيـام حـال، ألن ّ كل للتنجيز عىلً صاحلا ة ليسّتأخرالثالثة امل
 .ة منوطة بحلول وقتهاّتأخرامل

 يف هــذه الــصورة الــشيخ مجــايل العلــم اإلّتنجــزعــدم  إىل وممــن ذهــب
كـام  ،قد يمنع االبتالء دفعة يف التدرجييات،  نعم..>:  حيث قال+ نصارياأل
 تكليـف الـزوج بـرتك وطء احلـائض قبـل زمـان ّتنجـزمثال احليض، فإن  يف

َ فا   وا ال ساء   ا محيض وال  قر وهن ح  {:  قول الشارعّ فإن،حيضها ممنوع َ ُ ُ َ َْ َ ِ ِ
ْ

ِ َ َ  
ُ
ِ
َ ْ َ

َ طهرن ْ ُ ْ  إذ الرتك قبل االبتالء ، عند االبتالء باحلائضّ ظاهر يف وجوب الكف}َ
 بـذوي ّفهذا اخلطاب كام أنـه خمـتص.  فال يطلب،بتالءحاصل بنفس عدم اال
 فكذلك من مل يبتل باملرأة ،إال عىل وجه التعليق )١(ابّاألزواج وال يشمل العز

 .)٢(<احلائض
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إن األصـول النافيـة >: +  ملـراد الـشيخ قـال املـريزا النـائينيًوتوضيحا
 ، آخر الشهراحليض أيام  فإنه لو كان،للتكليف جتري يف األطراف بال تعارض

ً فعليـا فالتكليف برتك الوطي والصالة ودخول املساجد ونحو ذلك ال يكون
 ،ً ومالكـاً يف تلـك األحكـام خطابـاًلزمان العـادة دخـالّ، ألن الشهرّأول من 

الـشهر حتـى تعـارض ّأول فأصالة عدم احليض يف آخر الشهر ال جتـري مـن 
 بـه ويف ّي األصل املخـتصالشهر جيرّأول  بل يف ،بأصالة عدم احليض يف أوله
 ومل جيتمع األصالن يف الزمان حتى يتعارضـا ، بهّآخره جيري األصل املختص

لـه ّاحليض يف آخر الشهر ال يمكن االبـتالء بـه مـن أوّ، ألن ويسقط األصالن
 فظـرف االبـتالء بكـل ،الشهر ال يمكن االبتالء به يف آخـرهّأول واحليض يف 

الـشهر ّأول من ّ كل  فالشبهة يف،بتالء باآلخرمنهام إنام يكون يف ظرف عدم اال
للـزوج والزوجـة ووآخره تكون بدوية وجيري فيهـا األصـل بـال معـارض، 

 غايته أنه بعـد انقـضاء الـشهر يعلـم ،الشهر وآخرهّأول ترتيب آثار الطهر يف 
 ولكن العلـم باملخالفـة يف الزمـان ،بمخالفة الواقع ووقوع الوطي يف احليض

 ألنـه ال دليـل ، عن جريان األصول يف ظرف احتامل التكليفاملايض ال يمنع
 .)١(<عىل حرمة حصول العلم باملخالفة للواقع

 لّومناقشة السيد الشهيد للوجه األ
 .ّالصحيح أن كال الركنني األول والثالث حمفوظ، وعليه يبطل كال التقريبني

عيل للعلـم فألن املقصود من التكليف الفّ األول كيفية انحفاظ الركنّأما 
 كـام يف ،وىلالثالثـة األ األيـام  أي- ليس وجود التكليف يف هذا اآلنمجايلاإل

 يف ّ بل املقصود من التكليف الفعـيل هـو وجـود تكليـف فعـيل-ّتقدماملثال امل
ّ كـل رّمل تتـوف إذا مود الزمان والعلم بتاممية موضوعه يف ذلك الزمـان، نعـمع
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 .ًياجزاء املوضوع فال يكون التكليف فعلأ
جزاء املوضوع يف كليهام، من أر ّ، وذلك لتوفّويف املقام كال التكليفني فعيل

جزاء املوضـوع، أ ونحوها من رشائط وًقبيل البلوغ والعقل وكون الدم حيضا
ته ّ بفعليّيرض ال الثالثة الثانية يف منتصف الشهر األيام التكليفني يف أحد ُوكون

هـا، فاجلـامع بـني تكليـف يف هـذا اآلن ة بتاممّتحققجزاء املوضوع مأمادامت 
اجلـامع بـني  إىل وصـولهًعقـال  ال يقـرص ،ّمتأخريف آن ً فعليا وتكليف يصبح

 . هبذا اآلنّختتص تكليفني كالمها يف هذا اآلن، ألن مولوية املوىل ال
 ً تابعـاًرشعيـاً حكـام ةّقدمية ليس كوجوب املّنجزإن امل: وإن شئت قلت>

 التكليف النفيس، وإنام هو حكم ّفعليةعدم ثبوته قبل للتكليف النفيس ليقال ب
 وال إشـكال يف أن ، الطاعة واملولوية هبذا املقـدار مـن االنكـشافّالعقل بحق

 بـني تكليفـني كالمهـا يف ً ال فرق فيه بني كونه دائرامجايلاالنكشاف بالعلم اإل
ة الـركن يف هذا اآلن واآلخر يف اآلن القـادم، فمـن ناحيـ أو أحدمها هذا اآلن

 .)١(< بالتدرجيياتمجايلال قصور يف العلم اإلّول األ
ً منجزا،  يف املقام يكونمجايل أن العلم اإلّتضحوهبذا ي يته ّمنجزوال يرض يف ّ

ن يف ، ألن كـال اآلنـني داخـالً زمانـاًاّمتـأخركون التكليف يف الطرف اآلخـر 
 . من الشهروىل األالثالثة األيام مولوية املوىل تعاىل التي ال تقف عند حدود

يـة العلـم ّنجزملّول ؛ ألن الـركن األّعند املشهور غري تامّول فالتقريب األ
 . يف التدرجييات حمفوظمجايلاإل

 مناقشة السيد الشهيد للوجه الثاين
يـة العلـم ّمنجز أركـانالوجه الثاين للمشهور هو أن الركن الثالـث مـن 

 .فوظ بكلتا صياغتيه منهدم، لكن الصحيح أن هذا الركن حممجايلاإل
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 -ّؤمنـة املصول وهي التعارض بني األ-انحفاظه عىل صياغة املشهورّأما 
 عن حرمة املكـث يف املـسجد ّؤمن املاألصلإن التعارض موجود بني : فنقول

 األيـام  حلرمة املكث يف املسجد يفّؤمن املاألصل، وبني وىلالثالثة األ األيام يف
ة ّتـأخرالثالثـة امل األيـام  جيري يفّؤمن املاألصل الثالية الثانية من الشهر، ألن

ني األصـلا وظرفها، وهذا يكفـي حلـصول التعـارض بـني هحينام تأيت يف وقت
 بـني شـيئني حتـى ّني من قبيـل التـضاداألصل اذ ليس التعارض بني ؛نيّؤمنامل

 إمكـان العلم بعـدم إىل  بل التعارض يرجع،يشرتط يف حصوله وحدة الزمان
 .ًمن الطرفني بالنحو املناسب له من الـشمول زمانـاّألصل لكل اشمول دليل 

 قبح الرتخـيص ّنإ :وإن شئت قلت>:  بقوله+ ىل هذا يشري السيد الشهيدإو
صة ال خيتلـف َّ املرخـصولة األّيف املخالفة القطعية الذي هو القيد العقيل ألدل

 فمـن ناحيـة تدرجييـة، أو قّفيه بني أن تكون املخالفة املعلومـة دفعيـة التحقـ
ر ّ تـأخّنإقه، فّر فعله وحتقّاالنكشاف والوصول تكون املخالفة قبيحة وإن تأخ

ن إالقبيح ال ينايف القبح، هذا عـىل مـسالك القـوم، وكـذلك عـىل مـسلكنا فـ
 ّتـصوربحيـث ال ي - وأمهية االلزام الـواقعي املعلـوم ًارتكاز املناقضة عقالئيا

خيتلف حالـه بـني كـون ذلـك   ال-ليه ترجيح املالكات الرتخيصية عًعقالئيا
اآلن عىل تقـدير ويف الغـد عـىل تقـدير  أو تقديرّ كل املالك االلزامي اآلن عىل

 .)١(<سواء يف املوردينّ حد  ن مالك االرتكاز ونكتته عىلإآخر، ف
 إىل ينيّ اجتامع الرتخيـصني املـؤدّؤمن املاألصلجراء إ اليلزم من :إن قيل

 يف الطـرف ّؤمن املـاألصلجراء إن واحد، وذلك ألن املخالفة القطعية يف زما
ني األصلجراء إاالستقبايل ال أثر له بالفعل وإنام يشمله يف الزمان االستقبايل، ف

 .  يف املخالفة القطعيةًيف زمانه اخلاص به ليس ترخيصاّ كل نيّؤمنامل
                                                 

 .٢٦٨ص ،٥ج: صولبحوث يف علم األ )١(
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 يف الطـرف ّؤمن املـاألصـل قـبح املخالفـة يـشمل جريـان ّإن :ه يقالّنإف
 لكنـه جيـري يف الزمـان ، يف الزمان احلايلاألصلجيري فيه  تقبايل، نعم الاالس

 ًاالستقبايل بالنحو املناسب له، واملحذور يف املخالفة القطعية مل يكن خمصوصا
بالرتخيصني الفعليني، وإنام شامل للرتخيص الفعيل والرتخـيص االسـتقبايل 

 . ةاملخالفة القطعي إىل ينيّؤدبلحاظ عمود الزمان امل
 ومقتىض تعارضـهام ، جيريّؤمنة املصول أن التعارض بني األّتضحوهبذا ي

ً منجزا، طرفّ كل هو التساقط، ويكون ومـن ثـم يكـون الـركن الثالـث مـن ّ
 . ً عىل صياغة املشهور حمفوظامجايلية العلم اإلّمنجزركان أ

 وهـو أن يكـون -  العراقـيّحققانحفاظ الركن الثالث عىل صياغة املّأما 
لتنجيـز ً صاحلا  أي يكون-تقديرّ كل لتنجيز معلومه عىلً صاحلا مجايلعلم اإلال

 التكليـف ّينجـز مجايلن العلم اإلأ ففي املقام -معلومه ولو عىل امتداد الزمان
  التكليف املحتمـل يفّينجز من الشهر وكذلك وىلالثالثة األ األيام املحتمل يف

 .الثالثة الثانية حني جميئهااأليام 
 بالتـدرجييات، ومـا مجـايلية العلم اإلّمنجز أن الصحيح هو ّتضحا يوهبذ

 .قيل من شبهات لعدم تنجيزه هي شبهات موهونة
 

 مجايلالعلم اإل أن ذكرنا .<حكم العلم اإلمجايل يف التدرجييات>: +  قوله•
 ّر عىل ثالث صور، وقد تقـدم الكـالم يف ثنايـا البحـث يفّبالتدرجييات يتصو

 :خريني ض حلكم الصورتني األّالصورة الثالثة فقط، وفيام ييل نتعر
مـن ؛ طاباخلالك وال يف امل يف ًأن ال يكون الزمان دخيال :الصورة األوىل

ويف  الـشهر ربويـة، أو قبيل ما لو علم التاجر بأن بعض معامالته يف هذا اليوم
ه علم بتكليف فعيل ألن، ّهذه الصورة ذهب األعالم إىل منجزية العلم اإلمجايل
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ً منجزا، تقدير فيكونّ كل عىل ّاألصول املؤمنة يف األطراف متعارضة يف كام أن ّ
  .خرطرف من ظرفه يف الطرف اآلّ كل اد ظرف األصل يفّ الحتهذه الصورة؛

 مجـايل عىل كال املسلكني يف العلـم اإلّمنجزاإلمجايل العلم ّوهبذا يتضح أن 
 .سلك االقتضاء ومّتامة الّعليةمسلك ال: أي

كانت  إذا كام، ًلو كان املشتبهات مما يوجد تدرجيا>: قال الشيخ األنصاري
 فيعلم، زوجة الرجل مضطربة يف حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها

فهل جيب عىل الـزوج االجتنـاب ، ًمثال أيام أهنا حائض يف الشهر ثالثةًإمجاال 
اإلمـساك عـن دخـول املـسجد ًيـضا أوجيب عىل الزوجة ، عنها يف متام الشهر

 أو بابتالئه يف يومهً إمجاال علم التاجر إذا وكام؟ وقراءة العزيمة متام الشهر أم ال
مـساك عـام ال يعـرف حكمـه مـن فهل جيـب عليـه اإل، شهره بمعاملة ربوية
 ؟ شهره أم ال أو املعامالت يف يومه

 يف ًوجودات تدرجيا واملًإنه ال فرق بني املوجودات فعال: التحقيق أن يقال
، وعدمـه، ًكـان االبـتالء دفعـة إذا  بينهـاّرددوجوب االجتناب عن احلرام املـ
 .)١(<الحتاد املناط يف وجوب االجتناب

ّوتوضيحا لكالم الشيخ، قال املحقق النائيني إن مل يكن للزمان دخل ال >: ً
فقــة فــال إشــكال يف تــأثري العلــم واقتــضائه املوا، يف املــالك وال يف اخلطــاب

ّفلو علم املكلف بأن بعض معامالته يف هذا اليـوم أو الـشهر تكـون ، القطعية
ّز عن كل معاملة حيتمل كوهنا ربوية مقدمـة للعلـم بفـراغ ّربوية فيلزمه التحر ّ

الـشخص مـن ّ فـإن ة عام اشتغلت به من التكليف برتك املعاملة الربويـة،ّالذم
ًأول بلوغه يكون مكلفا ّ ًويـة صـباحا ومـساء برتك املعاملة الربّ ّ يف أول الـشهر ً

ًوآخره، والتكليف بذلك يكون فعليا من ذلك الزمـان غـري مـرشوط بزمـان 
                                                 

 .٤٤٩ص ،٢ج: صولاألفرائد  )١(
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 + وإىل ذلـك يرجـع مـا أفـاده الـشيخ .، كالنهي عن الغيبة والكذبّخاص
 ال يكـون إال ألجـل ًإن االبتالء دفعة مـع عـدم وجـود املـشتبهات فعـالف...

 .)١(<التي توجد فيها املشتبهات التدرجييةإطالق النهي وعمومه جلميع األزمنة 
ّنعم ذهب السيد الروحاين يف منتقـى األصـول إىل عـدم منجزيـة العلـم 

يـة العلـم ّمنجزنصاف هو عدم لكن اإل>: اإلمجايل يف هذه الصورة، حيث قال
 العلم بالتكليف ال يـصلح ّنإف، يف هذه الصورة كسابقتها لنفس البيان السابق

ولـذا لـو علـم بـالتكليف ،  يف ظرف العمل نفسهًقاّان متحقك إذا لتنجيزه إال
 وزال العلـم يف وقـت العمـل مل يكـن ًاّمتـأخر بـه ّكلـفالفعيل وكان زمان امل

 . ًاّمنجزالتكليف 
بـالغرض امللـزم يف ظـرف  أو  هو العلـم بـاحلكمّنجزالعلم امل: وباجلملة

 هـو ّتنجـزاحلكـم امل ّ، ألن عنـهّتـأخرالطاعة واالمتثال ال السابق عليـه وال امل
يكـون بلحـاظ قيـد ّ إنـام وهو، احلكم بثبوت العقاب عىل تقدير خمالفة احلكم

  فيام نحن فيـه لـيسمجايلفالعلم اإل، وعليه. فالتفت ، يف ظرف املخالفةّنجزامل
إذ هـو ال يـصلح للبيانيـة وتنجيـز  ؛تقـديرّ كل  عىلًبام يقبل التنجيز فعالًعلام 

 .)٢(<ًراّكون زمانه متأخ بام يّتعلقالتكليف امل
كـام لـو ،  يف اخلطـاب دون املـالكً أن يكون الزمان دخيال:الصورة الثانية

واشـتبه بـني يـومني، فيكـون َّ معـني  ترك وطـي الزوجـة يف يـومّكلفنذر امل
ّ كل من ترك الوطي يفّالبد  انعقاد النذر، فّمجرد بًاالتكليف برتك الوطي فعلي

 ًا بـالعلم، فالزمـان إنـام يكـون ظرفـّنجزيف املمن اليومني للخروج من التكل
 .لالمتثال، دون املالك

                                                 
 .١٠٩ص  ،٤ج: صولاأل فوائد )١(
 .١٨٤ص ،٥ج: صولمنتقى األ )٢(
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ًوهبذا يتضح أن العلم اإلمجايل يف هذه الصورة منجز أيضا، وهذا ما ذكره  ّ ّ
ً بعدما حكم بمنجزية العلم اإلمجايل يف الـصورة األوىل تبعـا -ّاملحقق النائيني ّ

 :ما لفظه-للشيخ األنصاري 
ان للزمان دخل يف االمتثال من دون أن يكون له ك إذا وقس عىل ذلك ما>

َّ معـني  ترك وطي الزوجة يف يـومّكلفكام لو نذر امل، دخل يف املالك واخلطاب
،  انعقاد النذرّمجردبً فعليا ن التكليف برتك الوطي يكونإف، واشتبه بني يومني

اليـوم مـن ّ كـل  النذر يفّتعلقفأصالة عدم ،  لالمتثالًوالزمان إنام يكون ظرفا
من ترك الوطي ّالبد ف،  النذر باآلخرّتعلقاحلارض والغد معارضة بأصالة عدم 

 ّنجزة للعلم باالمتثال واخلروج عن عهدة التكليف املّمقدممن اليومني ّ كل يف
 .)١(<بالعلم

                                                 
 .١٠٩ص، ٤ج: صولاأل فوائد )١(
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 ولكـن عـىل الـرغم مـن ، بالتدرجيياتمجايل العلم اإلتنجيز ّ تبنيّتقدممما 
ّول أو الهنـدام الـركن األّ إمـا ية،ّنجزعدم امل إىل ينيصولذلك ذهب بعض األ

 .ّوتقدمت املناقشة يف ذلكالركن الثالث 
ًات ليس منجزايأن العلم اإلمجايل بالتدرجي إىل فقد ذهبّملحقق العراقي ّأما ا ّ، 

 .ّنجزًجانبه دائام علم إمجايل آخر طرفاه فعليان، فيكون هو امل إىل لكن يوجد
 فحينئـذ يكـون ً زمانـاّتـأخركان يف الطـرف امل إذا إن التكليف :بيان ذلك

، ألنه يبـدأ مـن حـني العلـم ًاحني جميء زمانه، فعلي إىل وجوب حفظ القدرة
 يف مسألة وجـوب حفـظ ّتقدم، كام ًراّلتكليف وإن كان زمان الواجب متأخبا
ب قبل جميء زمانـه، جنسان لقدرته عىل الواتة وعدم تضييع اإلّات املفوّقدمامل

  أي يف،باجلامع بني تكليف نفيس وهـو التكليـف املحتمـل اآلنً إمجاال فيعلم
 وبني وجـوب ، يف املثال وهو حرمة املكث يف املسجد، كاموىلالثالثة األاأليام 

الثالثة الثانية، أي جيب عـىل املـرأة  األيام حفظ القدرة للتكليف االستقبايل يف
جمـيء وقتـه، ومـن إىل أن حتفظ قـدرهتا المتثـال هـذا التكليـف ً فعليا ًوجوبا

 .ًاّمنجز بكال طرفيه، فيكون ٌّ علم فعيلمجايلالواضح أن هذا العلم اإل
علـم  إىل لّ التدرجييـة يتحـوطـراف يف األإمجايلعلم ّ كل  أنّتضحوهبذا ي

 .ّفعلية أطراف يف إمجايل
قنـاه يف ّق كـام حقّاملعلـ إمكـان فإنه عىل املختار من>:  العراقيّحقققال امل

مكـان التكليـف  إل، يف وجـوب االجتنـابإشكالة الواجب ال ّمقدممبحث 
 فيجب بمقتـىض ،ه وقتيءاالستقبايل قبل جممر األ إىل الفعيل من احلني بالنسبة

من الليلتني ولزوم حفـظ القـدرة ّ كل  االحتياط برتك الوطي يفمجايلالعلم اإل
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 اخلطاب حينئذ ّفعلية القتضاء ، عىل الطرف اآلخر يف ظرفه وموطن قيدهًفعال
 ،تـات قبـل وقتهـاّتة حتى يف املوقّات املفوّقدمحداث اإلرادة الغريية نحو املإل

مـع العلـم  فإنـه ؛ًرض كـون اخلطـاب وجوبيـاكام يكون ذلك هو الشأن يف ف
ان بالطرف الفعيل مـع يتحيكم العقل بلزوم اإل أحد األمرين  بوجوبمجايلاإل

خطـاب آخـر  إىل  من دون احتياج،خر يف موطنهحفظ القدرة عىل الطرف اآل
نـه أ إثباتتعاب النفس بإ إىل  وال،يئُّيجياب وبالوجوب التهم اإلّ بمتمّسمىم

 .)١(< العقل بقبح تفويتهّ املالك امللزم فيام بعد يستقلقّتحقمع العلم ب
  العراقيّمحققمناقشة السيد الشهيد لل
 : بمناقشات ثالثّتقدم العراقي املّحققتصوير امل ناقش السيد الشهيد

 الثاين، وذلـك ملـا مجايلبراز مثل هذا العلم اإلال حاجة إل :وىلاملناقشة األ
التدرجييات، ألن مولولية يف  مجايلية العلم اإلّمنجزعرفت من قيام الدليل عىل 

 .الطاعةّ حق املوىل تعاىل شاملة للتكاليف الثابتة يف املستقبل، كام هو مقتىض
التكليف  إن حكم العقل بوجوب حفظ القدرة عىل امتثال :املناقشة الثانية

ن ثبـت إ التكليف يف مرتبة سـابقة، فـّتنجزع عىل ّ متفر،الثالثة الثانية األيام يف
من   العراقيّحققامل إليه ما ذهب إىل  التدرجيي، فال حاجةمجايل العلم اإلّتنجز

ً منجزا  التدرجييمجايل اجلديد، وإال لو فرض عدم كون العلم اإلمجايلالعلم اإل ّ
 .ًمتثاله واجباّيف املتأخر، مل يكن حفظ القدرة الللتكل

ز ّينجـ  العراقـيّحقـقاملبـرزه أ الـذي مجـايلإن العلـم اإل :املناقشة الثالثة
 ز كذلك وجـوبّ وينج،ب املكث يف املسجد يف األيام الثالثة األوىلوجوب جتنّ

ب املكـث يف ز وجـوب جتنّـّالثالثـة الثانيـة، وال ينجـ األيـام حفظ القدرة يف
 األيـام الثالثة الثانية، ألن وجوب جتنب املكث يف املسجد يف األيام املسجد يف

                                                 
 .٣٢٥ص ،٣ج: فكارهناية األ )١(
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 وجوب ّتنجزبرزه العراقي، بل يأ الذي مجايلللعلم اإلًفا  طرالثالثة الثانية ليس
ــ ــام ب املكــث يف املــسجد يفجتنّ ــنفس العلــم اإل األي ــة ب ــة الثاني  مجــايلالثالث

 . برزه العراقيأ الذي مجايلالعلم اإل إىل بالتدرجييات؛ وعىل هذا فال حاجة
 بالتـدرجييات بـال مجـايليـة العلـم اإلّمنجز أن الصحيح ّتضحوهكذا ي

 .براز مسألة حفظ القدرةإ إىل جةحا
 

 ّمل يعـد. <العـادة أيـام ضـاعتً إمجـاال إذا ومثاله علم املرأة>: +  قوله•
 التدرجيي، كام يظهر من كلامته مجايل للعلم اإلًة مثاالأصاحب الكفاية مثال املر

ّ، إمـا ً التكليف مع العلم بـه إمجـاالّفعليةومنه ظهر أنه لو مل يعلم >: حيث قال
 ًنـاّبعضها معي إىل من جهة االضطرار، أو من جهة عدم االبتالء ببعض أطرافه

 ،يف هـذا الـشهرً إمجـاال قـهّه بموضوع يقطـع بتحقّتعلقمن جهة ، أو ًاّأو مردد
 .)١(< ملا وجب موافقته بل جاز خمالفته،ًكأيام حيض املستحاضة مثال

 التـدرجيي هـو مجـايلاإل للعلـم ًوالشاهد عىل أن هـذا املثـال لـيس مثـاال
تـه ّته، وعدم فعليّ العلم للمرأة يف املثال ألجل عدم فعليّتنجز عدم ّترصحيه بأن

ح ّكام رصّ منجز، نه يرى أن العلم التدرجييإ، أذ ًتدرجيياً علام ليس ألجل كونه
ً منجزا  لكان،ته ولو كان بني أطراف تدرجييةّه لو علم فعليّوأن>: بقوله ووجب ّ

 التكليف بـأمر ّ رضورة أنه كام يصحّفعلية،ج ال يمنع عن الّإن التدرف. موافقته
 .)٢(< يف املوسم للمستطيعّ كاحلج، بأمر استقبايلّ كذلك يصحّحايل

 عـام إذا كـان ً يف عمـود الزمـان احـرتازاًبل وجـوده فعـال> :+  قوله•
 .<يف زمانه>  بدل من<يف عمود الزمان> يف نسخة السيد اهلاشمي. <..املعلوم

                                                 
 .٣٦٠ص: صولكفاية األ )١(
 .املصدر السابق )٢(
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وذهب البعض اآلخـر إىل عـدم الرتخـيص بـإبراز علـم إمجـايل > : قوله•
 نـاقش الـشيخ إسـحاق الفيـاض يف .<ق العراقـيّباجلامع بني الطرفني كاملحق

إن وجـوب حفـظ : (ق العراقـي بقولـهّمباحثه األصولية ما ذهب إليـه املحقـ
رفـه بنحـو ًا يف ظّن يكون مالكه تامأًر عقال منوط بّالقدرة عىل الواجب املتأخ

جيب عىل املكلف حتصيل القدرة عليه من اآلن أو احلفـاظ عليهـا إذا علـم أو 
ًنه ال يقدر عليه يف ظرفه، ال أنه يكون منوطا بالقـدرة اخلاصـة وهـي أاحتمل 

ة، ّنه مرشوط بالقدرة املطلقة ال بالقدرة اخلاصـإالقدرة عليه يف ظرفه، أو فقل 
ًزا ّ إذا كان التكليف املحتمل يف ظرفه منجوأما يف املقام فحفظ القدرة إنام جيب

ز لـه غـري ّنـه ال منجـأف حفظ القدرة عليه، واملفـروض ّحتى جيب عىل املكل
ذا كـان العلـم اإلمجـايل إد بني فردين طوليني، فـّالعلم اإلمجايل بالتكليف املرد

مـا لـو مل يكـن العلـم أًزا يف التدرجييات فال حاجـة إىل هـذه املحاولـة، وّمنج
ًزا فيها، فال موضوع هلـذه املحاولـة وال حاجـة إىل تـصوير هـذا ّايل منجاإلمج

 . العلم اإلمجايل الذي ال واقع موضوعي له
ًهذا إضافة إىل أن حفظ القدرة إنام جيب عقال إذا مل يكن الدخيل يف املالك 

ًذا كان املالك مـرشوطا إًة وهي القدرة يف ظرف العمل ال مطلقا، فّقدرة خاص
ة وهي القدرة يف وقت العمل، فال جيب عـىل املكلـف حفظهـا ّاصبالقدرة اخل

 .)١()قبل ظرف العمل وال حتصيلها، وما نحن فيه من هذا القبيل
ًففي بداية الشهر ال يكون العلم اإلمجايل صاحلا لتنجيـز معلومـه > : قوله•

إذا علم املكلف بوجوب مردد بني كونـه (:  قال السيد اخلوئي<عىل كل تقدير
 الرجـوع جوازإىل الكفاية  فقد ذهب صاحب ، فيام بعدً اآلن وكونه فعلياًفعليا

ق النائيني عـدم الرجـوع يف يشء ّ واختار املحق،إىل األصل يف كل من الطرفني
                                                 

 .١٦٨، ص ١٠ج :املباحث األصولية )١(



 ٤٠٧ ................................................................   يفة يف حالة العلم اإلمجايلالوظ

ق النـائيني مـن تنجيـز العلـم ّوالتحقيق هو ما ذهب إليه املحق...من الطرفني
 فيـه ّ أما فيام تـم.فنيمن الطرء  وعدم جواز الرجوع إىل األصل يف يشاإلمجايل

م يف بحـث مقدمـة ّ فلـام تقـدّمـا فـيام مل يـتمأ و، فقد عرفت وجههًاملالك فعال
الواجب من استقالل العقل بقبح تفويت املالك امللزم يف ظرفه بتعجيز النفس 

 . كاستقالله بقبح تعجيز النفس عن امتثـال التكليـف الفعـيل، وقتهيءقبل جم
 ،مّ كـام تقـد، إىل العبدًم العقل بني كونه مستنداوال فرق يف قبح التفويت بحك

 ،ًوبني كونه مستندا إىل املوىل برتخيـصه يف ارتكـاب الطـرف املبـتىل بـه فعـال
 فإنـه تـرخيص يف ،وترخيصه يف ارتكاب الطـرف اآلخـر يف ظـرف االبـتالء

 وهو بمنزلة الرتخيص يف خمالفة التكليـف الواصـل ، امللزمّتفويت املالك التام
 .)١()ه يف حكم العقلوعصيان

ّملا يعرف من مسألة املقدمات املفو>:  قوله• ات املفوتة ّقدماملقصود بامل. <تةّ
ّ كل مقدمهي  هبا قبل زمان الواجب، من َمل يؤت إذا ة يفوت الواجب يف ظرفهّ

 إىل  عـىل الـسفرّتوقـف يّن احلـجإ املوقوت بيوم عرفـة، فـّقبيل وجوب احلج
، ّ عن طي املسافة قبل وجوب احلجً مسؤوالّكلفامليقات قبل ذلك ويكون امل

 مسؤول ّكلفأن املّ شك وكذلك وجوب الصيام املوقوت بطلوع الفجر، وال
 .)٢(عن االغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام

 

 يف هـذا ًا أي واقعـًاطرفيه فعلي أحد كان إذا  التدرجيي هومجايل العلم اإل•
 .طرف اآلخر يقع يف الزمان االستقبايلالزمان، وال

 : يف التدرجيياتمجايلية العلم اإلّمنجزم املشهور وجهني لعدم ّ قد•
                                                 

 .٣٧١، ص ٢ج: مصباح األصول )١(
 .٣٤٧ص: من احللقة الثالثةّول ات املفوتة يف اجلزء األّقدم امل البحث يفّتقدم )٢(
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مل يكـن عنـدها  - يف املثال-ول؛ ألن املرأة اهندام الركن األ :ّالوجه األول
 ًستكون حائـضاّوإما ، ًاحائض فيكون تكليفها فعليّ إما  فعيل؛ ألهناإمجايلعلم 
 .ًالثالثة الثانية من الشهر فال يكون علمها فعليا األيام يف

بـصياغة املـشهور، فـألن حرمـة ّأمـا  اهندام الركن الثالث، :الوجه الثاين
 ، من الشهر حرمة حمتملـة ومـشكوكةوىلالثالثة األ األيام املكث يف املسجد يف

الـرباءة يف  أصـالة الرباءة، مـن دون أن تعارضـها أصالة  جلريانًفتكون موردا
 .الشهرّأول  ألصالة الرباءة يف ًتصف الشهر، ألهنا ليست موردامن

  فألن حرمة املكث يف املسجد املحتملة يف؛ العراقيّحققعىل صياغة املّأما 
، غري صـاحلة للتنجيـز يف بدايـة وىلالثالثة األ األيام ة عنّتأخرالثالثة املاأليام 

ّتنجـز البـد الـذي ي ؛ وذلك ألن التكليفوىلالثالثة األ األيام الشهر وهي أن ّ
 .ًيكون فعليا

بأن املقـصود مـن التكليـف الفعـيل ّ األول،  ناقش السيد الشهيد الوجه•
 هـو وجـود تكليـف فعـيل يف عمـود الزمـان والعلـم بتامميـة مجـايلللعلم اإل

 .موضوعه يف ذلك الزمان
  ناقش السيد الشهيد الوجه الثاين بأن املقصود من كون العلـم اإلمجـايل•
لذلك عىل امتداد الزمان ال ً صاحلا تقدير، كونهّ كل لتنجيز معلومه عىلًا صاحل

 . يف خصوص الوقت احلارض، وهذا حاصل
، لكنه ّمنجزأن العلم اإلمجايل بالتدرجيات غري  إىل  العراقيّحقق ذهب امل•

مـن طرفيـه حكـم ّ كـل دعى وجود علم إمجايل آخر غري تدرجيي األطـراف،ا
 . ّينجز الذي فعيل، وهذا العلم هو

 : العراقي بام ييلصنّف ناقش امل•
يـة ّمنجزقـام عـىل  حاجة ملثل هذا العلم الثـاين؛ ألن الـدليلال أنه : ًالّ أو

 .العلم اإلمجايل بالتدرجيات
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 ّتنجزع عىل ّأن حكم العقل بوجوب حفظ القدرة عىل االمتثال متفر: ًثانيا
ف بـالعلم اإلمجـايل التـدرجيي  التكليّتنجزالتكليف يف مرتبة سابقة، فإن ثبت 

ً وإال مل يكن التكليف يف الوقت املستقبل ثابتا، ،براز العلم اجلديدفال حاجة إل
 .لكي جيب حفظ القدرة عىل امتثاله

 ّينجـز وجوب حفظ القدرة، وال ّينجزأن ما ذكره من العلم اجلديد : ًثالثا
، وإنـام ّتأخريف ظرفه املالثالثة الثانية  األيام ب املكث يف املسجد يفوجوب جتنّ

الثالثـة الثانيـة بـنفس العلـم  األيام  وجوب جتنب املكث يف املسجد يفّتنجزي
ً منجزا اإلمجايل التدرحيي، فإن كان ه لكال طرفيـه بـال حاجـة ّتنجزلذلك ثبت ّ

 .براز العلم اجلديدإل
 





 
 
 

 

 

 

 
 عىل مطلـق التـأمني ًباّ مرتتّوجوب احلج: الصورة األوىلمثال  •

 ينَّعن الوفاء بالد
عـىل عـدم الوفـاء  ًاّتبـ مرتّوجوب احلـج: الصورة الثانيةمثال  •

 ًبالدين واقعا
 الفرق بني الصورتني •

ü يف الـصورة األوىل وجـداناّ وجوب احلـج:ّالفارق األول ً 
 بخالف الثانية

ü املؤمن عن الوفاء بالداألصل: ق الثاينالفار َّ ين سواء كان ّ
 ال  أمًتنزيليا

 ّنقض املحقق العراقي  •
ü ّجواب املحقق العراقي عىل النقض  
ü ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق العراقي 
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حالـة : يـةّنجز عـن املمجـايل العلم اإلُعي فيها سقوطُّمن احلاالت التي اد
 .مجايلالطولية بني طريف العلم اإل

 ًبـاّ مرتتمجـايلطريف العلم اإل أحد واملراد من الطولية يف املقام هو أن يكون
ً أن يعلم املكلف إمجـاال:ر، ومثالهعىل عدم اآلخ ليـه الوفـاء جيـب عّ أنـه إمـا ّ

أن ال ّوإمـا ، ّ وال جيب عليه احلـجً فال يكون مستطيعا،ين فال يبقى له مالَّبالد
 .ّ عليه احلجُجيب عليه الوفاء بالدين فيجب

 ين صـام، فـيعلمَّلو نذر بأنه لو مل جيـب عليـه الوفـاء بالـد من قبيل ماأو 
 .الصوم أو بوجوب الوفاء بالدينًإمجاال 

 :و البحث يف صورتني وحتقيق احلال يف ذلك ه
 عـىل مطلـق التـأمني عـن ًبـاّ مرتتّأن يكون وجـوب احلـج :وىلالصورة األ

فلو كالرباءة ونحوها، ًظاهريا ، أي حتى لو ثبت التأمني وجوب الوفاء بالدين
ين بواسطة الرباءة الرشعية لثبت وجـوب َّثبت التأمني عن وجوب الوفاء بالد

ين؛ مـع َّيف هـذه الـسنة وبـني وفـاء الـدّ فيدور األمر بني وجوب احلج .ّاحلج
َّالفرض أن احلج مرتتب عىل عدم وفاء الد ّ  .ينّ

، ألن جريـان مجايلية العلم اإلّمنجزشكال يف عدم  إال ففي هذه الصور ة
العلـم  إىل  يف املقاممجايلداء الدين يقلب العلم اإلأ عن وجوب ّؤمن املاألصل

عىل مطلق عدم الدين ولو ّتب رت مّ، ألن وجوب احلجّالتفصييل بوجوب احلج
 وحينئـذ يقطـع ّؤمن، املاألصل، وقد ثبت عدم وجوب الوفاء بالدين بًظاهرا

 وحقيقة، وهذا واضـح عـىل مـسلك ًق موضوعه وجداناّ لتحقّبوجوب احلج
 العملية صولتعارض األ إىل االقتضاء؛ ألن وجوب املوافقة القطعية إنام يسند
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 عن وجـوب الوفـاء ّؤمن املاألصل املقام جيري ، ويفمجايل العلم اإلأطرافيف 
، ألنـه بجريـان ّ عن وجوب احلـجّؤمن املاألصلبالدين من دون أن يعارضه 

، ومـع العلـم ّ عن الوفاء بالدين، يثبت العلـم بوجـوب احلـجّؤمن املاألصل
 األصل ألن -ّ أي وجوب احلج-  لنفيهّؤمن املاألصل ال جيري ّبوجوب احلج

 .ً أصبح معلوماّي فيام هو مشكوك، بينام وجوب احلج إنام جيرّؤمنامل
ًدا بالتأمني مـن قبـل ّ إذا كان مقيّن موضوع وجوب احلجإ :بعبارة أخرى
ًزه، بـال فـرق بـني أن يكـون التـأمني ثابتـا ّين وبعدم تنجـَّوجوب الوفاء بالد
د أو باألصل العميل كأصالة الرباءة، فـال يعقـل أن يكـون ّبالوجدان أو بالتعب

ّعلم اإلمجايل مانعا عن جريان األصل املؤمال  ،ينَّن عـن وجـوب الوفـاء بالـدً
 ّف عىل عدم جريانه، وأمـا إذا جـرى، انحـلّ هذا العلم يتوقدباعتبار أن وجو

، فإذا كـان األمـر كـذلك ّالعلم اإلمجايل حقيقة إىل علم تفصييل بوجوب احلج
ف اليشء عىل نفسه، ّتوقًفال يعقل أن يكون مانعا عن جريانه وإال لزم الدور و

ّفا عىل عدم العلم اإلمجايل واملفروض أنه متوقّألن جريانه لو كان متوق ف عىل ً
 .ف عىل جريانهّجريانه، لزم الدور وهو أن جريانه متوق

ين لو كان َّن عن وجوب الوفاء بالدّ إن جريان األصل املؤم:وبعبارة ثالثة
ف عىل عدم ّجود العلم اإلمجايل متوقًفا عىل عدم العلم اإلمجايل رغم أن وّمتوق

ّجريانه، ألن جريانه مانع عنه، لزم كون املمنوع مانعا واملعلول عل  وهو كـام ،ةً
 وبـه ،ين بـال مـانعَّن عن وجـوب الوفـاء بالـدّ فإذن جيري األصل املؤم.ترى
 .ً وجداناّق موضوع وجوب احلجّيتحق

ال ه ّنـإ، فّ احلـج لنفـي وجـوبّؤمن املاألصلوهذا بخالف ما لو أجرينا 
 ً رشعياًعليه وجوب الوفاء بالدين، ألن وجوب الوفاء بالدين ليس أثراّيرتتب 
يـة العلـم ّمنجز، كام هو واضح، وبـذلك تـزول ّ عىل نفي وجوب احلجًباّمرتت
 . باهندام الركن الثالثمجايلاإل
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 يف ّؤمن املـاألصـل من دون أن يعارضه ّؤمن املاألصل إن جريان :إن قيل
 عىل مـسلك ًبناءّ يتم  عىل مسلك االقتضاء، لكنه الًبناءّ يتم ف اآلخر إنامالطر
 العراقـي، ّحققامل إليه  لوجوب املوافقة القطعية، كام ذهبمجايل العلم اإلّعلية

 حمكمـة، ومعـه ال مجـايلية العلم اإلّمنجز تكون ّعليةوذلك ألنه عىل مسلك ال
اء بالدين، حتى وإن مل يوجد لـه  لنفي وجوب الوفّؤمن املاألصلجمال جلريان 
 .معارض

 عن وجوب الوفاء بالـدين ّؤمن املاألصل جيرييف هذه الصورة : اجلواب
حتـى لـو بنينـا عـىل  ،ّعن وجـوب احلـجّن دون أن يعارضه األصل املؤمن م

 عـن وجـوب الوفـاء ّؤمن املـاألصـل يمكـن أن نجـري حيث ّعليةمسلك ال
 عن وجوب الوفاء ّؤمن املاألصل جريان  عنمجايل وال يمنع العلم اإل،بالدين

ّ مسلك العليـة يقـول بعـدم جريـان األصـل املـؤمن يف الطـرف بالدين، ألن ّ
ًالواحد فيام إذا كان العلم اإلمجايل موجـودا، ويف املقـام بعـد جريـان األصـل 
ّاملؤمن لنفي وجوب الوفاء بالدين، يزول العلم اإلمجـايل، واليوجـد يف املقـام 

ّ؛ ألن وجوب احلج متوقف عىل عدم وجـوب ّيل بوجوب احلجّإال علم تفصي ّ
 .)١(ًالوفاء بالدين ولو ظاهريا

 عـن ّؤمن املاألصل عىل عدم جريان ّتوقف ممجايل العلم اإل:بعبارة أخرى
 عن وجوب الوفاء بالـدين ّؤمن املاألصلوجوب الوفاء بالدين، ألنه بجريان 
: ، ومـن الواضـحمجايلعلم اإل الّ وينحلّحيصل العلم التفصييل بوجوب احلج

 - ّتوقـفعنـه، ألن املً مانعـا  يستحيل أن يكـون، عىل عدم يشءّتوقف ما يأن
ف عليـه، وهـو عـدم جريـان ّ عـن املتوقـًاّمتأخر يكون -مجايلوهو العلم اإل

 مـن ًا أن يكـون مانعـمجـايل وهو العلم اإلّتوقفلملد يرأ، واذا ّؤمن املاألصل
                                                 

ّيوجد جواب للمحقق العراقي عام أثاره من شبهة نذكره يف التعليق عىل النص )١( ّ ّ. 
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بـام هـو  - ّتـأخر، وهو حمال لصريورة املًاّتقدمن مأن يكوّالبد  فاألصلجريان 
 . وهو حمال، اليشء عىل نفسهّتقدممن  وهو ،ًاّتقدم م-ّمتأخر
 عـن الرتخـيص إنـام كانـت مجـايلن مانعيـة العلـم اإلإوإن شئت قلت >
 ملحذور عقيل تنجيزي وهـو الرتخـيص يف املخالفـة، وهـذا األصلستلزام ال

 لـه، فلـيس ً رافعـااألصـلذا كـان إ، فمجايلاإلاملحذور فرع احلفاظ عىل العلم 
 .)١(<هناك خمالفة حلكم العقل التنجيزي، فال وجه لعدم جريانه

وجـوب الوفـاء بالـدين حتـى عـىل  إىل  جيري بالنسبةّؤمن امل األصلنذإ
، حيث جيـري ّعلية عىل مسلك الً، وهذا املورد يعد نقضاّعليةسلك المالقول ب
 . له معارضيكن مل  إذا  فيامرافطاأل أحد  يفّؤمن املاألصل

ًوهي مـا إذا كـان موضـوع وجـوب احلـج مقيـدا بعـدم  :الصورة الثانية ّ ّ
ًوجوب الوفاء بالدين واقعا َّ. 

مة، حاصلها أنـه يف املقـام ّ من تقديم مقدّضح هذه الصورة البدّولكي تت
 :ثالث حاالت

جـداين، ويف ً حمرزا بالعلم الوّ إذا كان موضوع وجوب احلج:احلالة األوىل
 .، كام هو واضحًهذه احلالة ال شبهة يف انحالل العلم اإلمجايل حقيقة

دي كاألمارات، ففي هـذه احلالـة ّم التعبلً إذا كان حمرزا بالع:احلالة الثانية
 .ًداّ العلم اإلمجايل تعبّينحل

ّ إذا مل يكن موضوعه حمرزا ال وجدانا وال تعب:احلالة الثالثة ً  كام إذا كـان ،ًداً
صـالة الـرباءة التـي ال يكـون لـساهنا أًين مستندا إىل َّعدم وجوب الوفاء بالد

ز وجوب الوفاء بالـدين ّإحراز الواقع وإنام هو الرتخيص الظاهري وعدم تنج
 .فحسب بدون النظر إىل الواقع

                                                 
 .٢٢٦ص ،٥ج: صولبحوث يف علم األ )١(
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صالة الرباءة عن أم عل ّصالة الرباءة عن وجوب الوفاء بالدين تتقدأفهل 
 ؟ّوجوب احلج

م لًالسيد الـشهيد للحالـة الثانيـة وهـي إذا كـان حمـرزا بـالعّلقد تعرض 
 .ًداّ العلم اإلمجايل تعبّ كاألمارات، ففي هذه احلالة ينحلّتعبديال

ض هلـا يف ّأما احلالة األوىل فهي واضحة، وأما احلالة الثالثة فـسوف نتعـر
 .ّالتعليق عىل النص

 عـىل ًابـّ مرتتّ احلـجوجوب واحلالة الثانية من الصورة الثانية هي إذا كان 
 مـن الختالل الركن الثالـث العلم اإلمجايل؛ ّفينحل، ًين واقعاَّعدم الوفاء بالد

ين َّن عن وجوب الوفـاء بالـدّ املؤماألصل؛ ألن أركان منجزية العلم اإلمجايل
 يف وجـوب ّ، ألن الـشكّن عن وجوب احلجّ املؤماألصلجيري، وال يعارضه 

 يف وجوب ّالشكوين، َّ يف وجوب الوفاء بالدّب عن الشكّ مسبّ هو شكّاحلج
ن عـن وجـوب ّ املـؤماألصـلذا جـرى إ فـ،ّالوفاء أصل سببي لوجوب احلج

  الـسببياألصـل، ألن ّق موضـوع وجـوب احلـجّين، سوف يتحقَّالوفاء بالد
يف جـاء  كـام )وجـوب احلـج(بي ّ املسباألصلم عىل َّ مقد)ينَّعدم الوفاء بالد(

 أن األصل السببي يعالج املـشكلة يف مرحلـة املوضـوع  منمةّ املتقداألبحاث
دنا بطهـارة الثـوب، أمـا ِّ يف املـاء يعبـًوالسبب، فإجراء أصالة الطهـارة مـثال

بي ال ّبي فهو الذي يعالج املشكلة يف مرحلة احلكم، فاألصل املسبّاألصل املسب
 ً رشعيـاً ثبوت املوضوع لـيس أثـراّنحيرز لنا نجاسة املاء وال ينفي طهارته؛ أل

بي، ومـع ّم األصل السببي عىل األصـل املـسبَّحلكمه، وعىل هذا األساس يقد
 .بي النتفاء موضوعهّوجود األصل السببي ال تصل النوبة إىل األصل املسب

 

 أن الثمرة العملية يف الصورتني هي ثمرة واحـدة، وهـي ّتقدم فيام ّتضحي



 ٤١٩ ............................................................. ّ يف األقل واألكثر ّعند الشكالوظيفة 

 :أمرينولكنهام خيتلفان يف ، مجايلية العلم اإلّمنجزعدم 
يف  ً وجداناّق وجوب احلجّ عن الوفاء بالدين حيقّؤمنصل املألاأن  :ّاألول

ً انحـالال حقيقيـا مجـايل العلـم اإلّوينحـل، الصورة األوىل بـالعلم التفـصييل ً
 صـل عـىل عـدم جريـان األًاّتوقفـ ممجـايل، ولذا كان العلـم اإلّبوجوب احلج

 عـن ّؤمن املـاألصـلن جريـان إ فـ،الـصورة الثانيـةوهذا بخالفه يف  .ّؤمنامل
ً تعبـدا ّق وجـوب احلـجّوجوب الوفاء بالـدين حيقـ ، وذلـك ألن ًال وجـداناّ

، ومن الواضح أن ً ال ظاهراًعىل عدم الوفاء بالدين واقعاّتب  مرتّوجوب احلج
 بجريـان ًحراز الواقعي لعدم وجـوب الوفـاء بالـدين غـري حمـرز وجـدانااإل

 عـن ّؤمن املـاألصـل ألن -دينالـ أي وجـوب الوفـاء ب-  عنهنّؤم املاألصل
 ًظاهريـا ًحـرازاإوجوب الدين حيرز العدم الواقعي لوجـوب الوفـاء بالـدين 

ً انحالال حقيقيا، مجايلالعلم اإلّ ينحل ، وعليه فالً واقعياًحرازاإ، وليس ًاّتعبدو ً
يف هـذه  ايلمجـ وجـود العلـم اإلّتوقف، وهلذا ال يًوإن أوجب االنحالل حكام

 .ّؤمن املاألصلعىل عدم جريان الصورة 
ّإن جريان األصل املؤمن عـن وجـوب الوفـاء : وعىل هذا يمكن أن يقال

ّبالدين يتم عىل مسلك االقتضاء ال عىل مسلك العلية، ألنه عىل مسلك العلية  ّ ّ
ّيكون املانع عن جريان األصل املؤمن يف بعـض األطـراف هـو نفـس العلـم 

 .ّطع النظر عن وجود أصل مؤمن معارض له أم الاإلمجايل، بق
 عن وجوب الوفـاء ّؤمن املاألصل جيري وىليف الصورة األ :الفارق الثاين

غـري تنـزييل كـالرباءة،  أو  كاالستـصحاب،ً تنزيليـااألصلبالدين سواء كان 
 ّ ألن وجوب احلـج-وهو االستطاعة - ً وجداناّوجوب احلج ق موضوعّوحيق
 .التأمني عن وجوب الوفاء بالدينعىل مطلق ّتب مرت

عـىل عـدم ّتـب  مرتّن وجـوب احلـجإوهذا بخالفه يف الصورة الثانية، فـ
 غـري -ت  العميل البحـاألصل، ومن الواضح أن ًوجوب الوفاء بالدين واقعا
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 يف ّتقـدمكـام   ال حيرز لنا الواقع، وإنام حيرز لنا الوظيفة العلمية فقـط،-املحرز
  يف الصورة الثانية، ألنه اليكـونت العميل البحاألصل ه، وعليه فال جيريّحمل

 له فيتساقطان ً يف الطرف اآلخر، وإنام يكون معارضاّؤمن املاألصلعىل ًحاكام 
 .ًاّمنجز مجايليكون العلم اإلف

ًؤمن أصال  املاألصلكان ّأما إذا   فهـو حيـرز لنـا ، كاالستـصحابًتنزيليـاّ
ً تعبدا الواقع  عـن وجـوب ّؤمن املـاألصـلعـىل ً حاكام ن، ألنه يكوًال وجداناّ
 عـىل )عـدم وجـوب الوفـاء بالـدين ( السببياألصل، من باب حكومة ّاحلج

  ). عن وجوب احلجّؤمن املاألصل (يّسبب املاألصل
 حكـم الطوليـة بـني ّتقـدم من جمموع ما ّتضحوقد ا>:  السيد الشهيدقال

خـذ ُأرف الـذي  الرتخيـيص عـن الطـاألصل من جريان مجايلطريف العلم اإل
 ًبـاّ إن كـان مرتتً ويثبت بذلك وجوب اآلخـر واقعـا،عدمه يف موضوع اآلخر
 عـىل ًبـاّه وإن كـان مرتتّتنجزعىل عدم  أو ،ًولو ظاهراّول عىل عدم وجوب األ

 كاالستـصحاب جـرى ً ترخيصيااألصلذا كان إ، فًعدم وجوب اآلخر واقعا
 ًالطـرف اآلخـر لكونـه سـببا الرتخييص يف األصلعىل ً حاكام وإن كان ،ًأيضا

اءة رب كالً تنزيليااألصل، وإن مل يكن ًي فيثبت وجوب اآلخر ظاهراّمسببوذاك 
 الرتخيـيص يف األصـلعن وجوب الوفاء بالدين وقـع التعـارض بينـه وبـني 

 .)١( <ًاّمنجز مجايلالطرف اآلخر ال حمالة، وكان العلم اإل
  العراقي ّحققنقض امل

  طريف العلـم اإلمجـايل بالنـسبة للطـرف الثـايند  أحطوليةّتقدم يف بحث 
 عـىل عـدم وجـوب ّتوقـف عىل املستطيع مّوجوب احلج أن افرتض إذا كام -

 ّنـذر احلـج إذا كـام والوفاء بالدين، أو ّبوجوب احلجً إمجاال  فعلم،ينَّوفاء الد
                                                 

 .٢٢٧، ص٥ج: ، تقريرات اهلاشميصولبحوث يف علم األ )١(
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 أن - بوجـوب أحـدمهاً إمجـاال مل جيب عليه الوفاء بالدين فـيعلم إذا فيامًمثال 
جريان األصل الرتخييص عن وجوب الوفاء بالـدين ملعروف بني األصوليني ا

 .ّح ملوضوع وجوب احلجّاملنق
 :ّعلية عىل مسلك الً هذه املسألة نقضا+ العراقي ّحققوقد أورد امل

حتـى يف ّاملؤمن  ال يمكن إجراء األصل ّعليةالمسلك  عىل ًنه بناء أ:هتقريب
ّد انحالل العلم بأصل إلزامي يف طـرف بعّ، إال طرف واحد من أطراف العلم

يف رتبـة ّ إال غري حاصل يف املقام األمرين كال، و عن الواقعًجعله بدال أو آخر
 . ّعلية عىل مسلك الّهو ال يصح وة عن جريان األصل الرتخييصّمتأخر

هم عىل َءإن بنا>:  هناية االفكار بقوله يف العراقيّحققامل إليه وهذا ما أشار
هـو ّ إنـام ين ونحوه يف نحو املثـال املزبـورَّالد إىل ل النايف بالنسبةجريان األص

عليه من األثر الوجودي وهو ثبوت التكليف بالصدقة يف ّ يرتتب ما إىل بالنظر
 عـن التـأثري مجـايل املوجـب لـسقوط العلـم اإل، يف الثاينّواحلج ،ّولاملثال األ
ومـن  ،ص واملعذورية فيـه بلحاظ رصف الرتخيًنه بدواأ ال ،طرفه إىل بالنسبة
ألنه هبذه اجلهة يكون مـن قبيـل ؛ مجايلة العلم اإلّنه مثله ال ينايف عليأ الواضح

 للتكليف يف بعض أطراف العلم املوجبة لسقوطه عـن التـأثري تةاألصول املثب
غـري  أثـر  كام لو مل يكن لـهًفيه بدوياّالشك الطرف اآلخر، ورجوع  إىل بالنسبة
 ّكلـفجياد العذر والتسهيل عىل امليكون ذلك نحو حيلة إلففي احلقيقة  ،ذلك

 ولكن ال بلحاظ نفـس العـذر ،جراء األصول النافية يف بعض أطراف العلمإب
حداث التكليف بالتصدق إ بل بمعونة مجايل العلم اإلّعليةوالتسهيل كي ينايف 

 .)١(< املوجب لسقوط العلم عن التأثريّواحلج
 وجوب ّنحيث أجاب بأ ض النقاّلص من هذّحاول املحقق العراقي التخ

                                                 
 .٣١٥ص ،٣ج: فكارانظر هناية األ )١(
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 عـىل عـدم وجـوب الوفـاء ًبـاّكان مرتت إذا -الطرف الطويل الذي هو - ّاحلج
األصل ً وجوب الوفاء ظاهرا، ففي هذه احلالة يكون عىل عدم أو ًبالدين واقعا

 وفهـكام ينفي وجوب الوفاء بالـدين  لوجوب الوفاء للدين، الرتخييص النايف
 .ّيثبت وجوب احلج
ًوإذا كان إلزاميا ، ًيكون إلزاميا -ّإثبات وجوب احلج أي – وهبذا اللحاظ

 ّالعلم اإلمجايل ينحل بلحـاظ املـدلول؛ ألن النحالل العلم اإلمجايلًيكون موجبا 
ًالوجودي اإللزامي لألصل فيكون األخذ بمدلوله الرتخييص ممكنا  .ً أيضاّ

ري التنزيليـة كأصـالة الـرباءة عـن نعم متتاز الفرضية الثانية يف وفاء األصول غـ
ّوجوب الوفاء بالدين بذلك أيضا بخالف الفرضـية األوىل حيـث يتوقـف إحـراز  ً

 .  فيها عىل جريان أصل تنزييل كاستصحاب عدم الوجوب ّموضوع وجوب احلج
املعذوريـة عـن  و عـىل مطلـق التـأمنيًبـاّ مرتتّكان وجوب احلجإذا ّأما و

ب عدم صالحية العلم اإلمجايل للتنجيز، ألن وجوب الوفاء بالدين فهذا يوج
يف  ولتنجيز كال طرفيه يف عرض واحـد،ً صاحلا يكونّالبد وأن العلم اإلمجايل 

 ّ وجوب الوفاء بالدين ارتفع وجـوب احلـجّتنجزاملقام يستحيل ذلك ألنه لو 
 . يته مستحيلةّمنجز فتكون ًيقينا

ن األصل النايف بالنسبة إىل هم عىل جرياء بناإن>: بقوله وهذا ما أشار إليه
ب عليه مـن األثـر ّ هو بالنظر إىل ما يرتتإنامالدين ونحوه يف نحو املثال املزبور 

 ، يف الثـاينّ واحلـج،الوجودي وهو ثبوت التكليف بالـصدقة يف املثـال األول
 ًنـه بـدواأ ال ، عـن التـأثري بالنـسبة إىل طرفـهاإلمجـايلاملوجب لسقوط العلم 

يـة ّنه مثله ال ينايف علأ ضحاومن الو، خيص واملعذورية فيهبلحاظ رصف الرت
 للتكليـف يف ةتـثبامل ألنه هبذه اجلهة يكون من قبيـل األصـول ،اإلمجايلالعلم 

 ،بعض أطراف العلم املوجبة لسقوطه عن التأثري بالنـسبة إىل الطـرف اآلخـر
ة يكـون  ففـي احلقيقـ،ثر غري ذلكأ كام لو مل يكن له ،ًورجوع الشك فيه بدويا



 ٤٢٣ ............................................................. ّ يف األقل واألكثر ّعند الشكالوظيفة 

 األصول النافية يف بإجراءف ّ العذر والتسهيل عىل املكلإلجيادذلك نحو حيلة 
يـة ّ ولكن ال بلحاظ نفس العذر والتسهيل كـي ينـايف عل،بعض أطراف العلم

 املوجب لسقوط ّق واحلجّ التكليف بالتصدإحداث بل بمعونة اإلمجايل،العلم 
 عـىل ً رشعـاًبـاّن التكليف مرتت يكو أن وال فرق يف ذلك بني،العلم عن التأثري
  من الواقعي والظـاهري،ّ، أو عىل مطلق احلكم األعمًين واقعاَّعدم التكليف بالد

 التكليـف إثبـاتين يف مقـام َّغري أنه عىل األول ينحرص األصل اجلاري يف الد
 التكليف إلثبات بخالف الثاين فإنه يكفي ،باألصول املحرزة كاالستصحاب

 .)١(<ًري التنزيلية أيضااملزبور األصول غ
  العراقيّمحققمناقشة السيد الشهيد لل

ّذكر السيد الشهيد عدة مناقشات لرد ما ذكره املحقق العراقي ّ: 
ّ ثبوت احلج الـذي هـو ك بداللة دليل األصل عىلّالتمس :األوىلاملناقشة 

 عـىل ة دليـل هـذا األصـلاألخذ بدالل، وبعد ذلك ّ الوجودي اإللزامياألثر
ّ، إنام يتم هو عدم وجوب الوفاء بالدين و الرتخييصاألثر دليـل  أن مناّلـو سـلّ

يف مثـل أصـالة الـرباءة ّغـري تـام هـذا  و،بنفـسهيثبت كـال األمـرين األصل 
 . أمارةهّ، نعم يتم عىل االستصحاب عىل القول بأنباالتفاق

ً إال نفـي احلكـم املـشكوك ظـاهرالّفدليل الرباءة ال يتكإذ من الواضح أن  ّ، 
ًا األثر اإللزامي املرتتب عىل انتفاء احلكم املشكوك ولو ظاهراّمأو ّ فيرتتب بدليلـه ّ

، وليس بدليل الرباءة، وهذا يكشف عن ّمن باب حتقق موضوعه بجريان األصل
طـريف العلـم  أحد ّ األثر اإللزامي إنام يكون يف طول ثبوت األثر الرتخييص يفأن

 . )٢(وعليه فريد النقض ،ّعلية عىل مسلك الًءهو غري ممكن بنا وً،الّاإلمجايل أو
                                                 

 .٣١٦ ، ص٣ج: هناية األفكار )١(
 .٢٢٥ص ،٥ج: صولانظر بحوث يف علم األ )٢(



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٤٢٤

 عىل عدم وجـوب الوفـاء ًباّكان مرتتّإن وجوب احلج إذا  :الثانيةاملناقشة 
ال تعقل مانعية العلم في هذه احلالة  ف-عىل الفرض الثاين - ًلو ظاهرا وبالدين

مسألة  إىل اإلمجايل عن جريان األصل الرتخييص عن وجوب الوفاء بال حاجة
 العلـم اإلمجـايل ؛ ألنعىل األصـلّتب نحالل احلكمي باألثر اإللزامي املرتاال

ً ينحل انحالال حقيقيا، سوف ً ّألن جريان األصل املؤمن عن وجـوب الوفـاء ّ
؛ ألن ّعلـم تفـصييل بوجـوب احلـجّبالدين يعني أن العلم اإلمجايل حتـول إىل 

 .حقيقة وً موضوعه وجداناّحتققّوجوب احلج قد 
 الـدين ال ّتنجـز عـىل عـدم ًبـاّ مرتتّإذا كان وجوب احلج> :لثالثةااملناقشة 

ً منجزا، لكنه ال يكونّتحقق ونه يأ العلم اإلمجايل بالتكليف ال ّحتققيعقل  ألنه ّ
 فمن ،ّوجوب احلج أو ًبوجوب الوفاء بالدين عليه واقعاً إمجاال لو أريد العلم

ً منجـزا يكون الدين  بأنذلك و،ًمعاال يكون الوجوبان  أن نه يمكنأالواضح  ّ
 كـام ال ، مـن احلكـم الـواقعيّن التنجيز أعمإ ف،عليه من دون وجوب واقعي

 أداء ّتنجـزبً إمجـاال لو أريد العلـم و.ّال وجوب حج و فال وجوب وفاء،خيفى
ّتنجـز إال يف الّلـشك نه ال معنـى لأ، كان اجلواب ّوجوب احلج أو الدين عليه ّ

مبانيـه يف   حسبّ كل التأمني ال حمالة أو  عنده التنجيزّل يستقرّ فبعد التأم.ًبدوا
 ،حال فال حيصل علم إمجـايل بـالتكليفّ كل عىل و،االحتامل أو ية العلمّمنجز
بعـدم وجـوب ً تفـصيال  وجوب الوفاء بالدين علـمّتنجزاستقر عنده  إذا بل

 ،ّبوجوب احلجً تفصيال  وجوب الوفاء علمّتنجز عنده عدم ّاستقر وإذا ،ّاحلج
 . )١(<ًيف كال التقديرين يكون وجوب الوفاء بالدين حمتمالو

ّ 

ّوأما الصورة الثانية فيجري فيها أيـضا األصـل املـؤمن عـن >: + قوله • ً
                                                 

 .٢٢٧ص ،٥ج: صولبحوث يف علم األ )١(
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 يـشري يف هـذه .<ّّوجوب الوفاء وال يعارض باألصل املؤمن عن وجوب احلج
 .ًالصورة أيضا إىل اختالل الركن الثالث

 :هذه الصورة يف حاالت ثالث، وهينا أن ّوقد بي
ً حمرزا بالعلم الوجـداين، ويف ّ إذا كان موضوع وجوب احلج:احلالة األوىل

 .هذه احلالة ال شبهة يف انحالل العلم اإلمجايل حقيقة، كام هو واضح
دي كاألمارات، ففي هـذه احلالـة ّم التعبلً إذا كان حمرزا بالع:احلالة الثانية

 :م الكالم فيهامّوقد تقد .ًداّ تعب العلم اإلمجايلّينحل
ّ وهي إذا مل يكن موضوعه حمرزا ال وجـدانا وال تعبـ-أما احلالة الثالثة ً  ،ًداً

صالة الرباءة التي ال يكـون أًين مستندا إىل َّكام إذا كان عدم وجوب الوفاء بالد
ز وجوب الوفـاء ّلساهنا إحراز الواقع وإنام هو الرتخيص الظاهري وعدم تنج

ض هلـا الـسيد الـشهيد يف ّفلـم يتعـر،  بدون النظر إىل الواقع،ين فحسبَّبالد
صالة الـرباءة عـن وجـوب أاملتن، والسؤال املطروح حول هذه احلالة هو هل 

 :فيه وجهان صالة الرباءة عن وجوب احلج؟أ م عىلّين تتقدَّالوفاء بالد
ثـه؛  وهو الذي اختاره الـسيد الـشهيد يف بح، عدم التقديم:الوجه األول

م عـىل األصـل يف ّوذلك ألن األصل من ناحية املوضـوع والـسبب إنـام يتقـد
ًكان مثبتا للموضوع أو نافيا له ب واحلكم إذاّناحية املسب  فإذا كان كذلك، فال .ً

صالة الرباءة أب واحلكم، واملفروض أن ّيصل الدور إىل األصل يف ناحية املسب
ً ال وجـدانا وال ّ احلـجعن وجوب الوفاء بالـدين ال يثبـت موضـوع وجـوب

، وعـىل ّصالة الرباءة عن وجوب احلـجأ فإذن ال موجب لتقديمها عىل ،ًداّتعب
مجـايل بوجـوب  احلال تقع املعارضة بينهام عىل أسـاس العلـم اإلطبيعةبفهذا 

ًأحدمها فيسقطان معا فيكون العلم اإلمجايل منجزا، وحينئـذ جيـب االحتيـاط  ً
وإن مل يكـن : (وهـذا مـا ذكـره بقولـه. التخيري وإال فـأمكنن إواجلمع بينهام 
ين وقـع التعـارض بينـه وبـني َّكالرباءة عن وجوب الوفاء بالد ًاألصل تنزيليا
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 .)١()ًزاّاألصل الرتخييص يف الطرف اآلخر ال حمالة، وكان العلم اإلمجايل منج
 ّب عن الشكّ التقديم باعتبار أن الشك يف وجوب احلج مسب:الوجه الثاين

 ّصل املؤمنم عىل األّن يف السبب يتقدّين، واألصل املؤمَّب الوفاء بالديف وجو
 .ما باحلكومة أو بالقرينة العرفيةإب ّيف املسب

ّألن ذلك األصل ينقح بالتعبد موضوع وجوب احلج>:  قوله• ّ  املراد مـن <ّ
هذا األصل هو األصل التنزييل، من قبيل استـصحاب عـدم وجـوب الوفـاء 

ذا إًدا، فـّل منزلتـه، وحيـرزه تعبـَّقوم مقام احلكم الـواقعي وينـزنه يإين، فَّبالد
 ّح لديـه وجـوب احلـجّين تـنقَّف عدم وجـوب الوفـاء بالـدّاستصحب املكل

 .ّن يف مورد احلجّ، فال جيري األصل املؤمّ احلجبّالشك يف وجوًدا ّوانتفى تعب
ّواألصل السببي مقدم عىل األصل املسببي>:  قوله• م أصـالة ّ تقد: مثاله.<ّ

ن أصـالة الطهـارة عنـدما إالطهارة يف املاء عىل استصحاب نجاسة الثوب، فـ
ّجتري يف املاء يصري املاء طاهرا مطه ّرا تعبً ّدا، فيطهر الثـوب هبـذا التعبـً د، فـال ً

 .استصحاب نجاسة الثوب جيري
 وهـو جريـان .<ًوهكذا نعرف أن حكم الصورتني عمليا واحـد>:  قوله•

 . وجوب الوفاء من غري معارضن يفّاألصل املؤم
ًومن هنا كان وجود العلم اإلمجايل متوقفـا عـىل عـدم جريانـه>:  قوله• ّ>. 

ّمجايل عمليا، إذ لو كان موجـودا لكـان متوقإبمعنى عدم وجود علم  ً ًفـا عـىل ً
ن جيـري فيـه ّن يف وجوب الوفاء، لكن األصل املؤمّعدم جريان األصل املؤم
 .ًعلم إمجايل عمليايوجد  بال معارض، وعليه ال

ّوأما يف الصورة الثانية فال حيقـق ذلـك>:  قوله• ق األصـل ّ أي فـال حيقـ.<ُ
ّ وجدانا، بل حيقّن موضوع وجوب احلجّاملؤم  .ًدا باألصل التنزييلّقه تعبً

                                                 
 . ٢٢٨ ص ،٥بحوث يف علم األصول ج  )١(
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ًيكون جريان األصل يف الصورة الثانية موجبا النحـالل  وهلذا ال>:  قوله•
ًالال حقيقيا انحّ أي ال ينحل.<العلم اإلمجايل ً ووجـدانا، ً وذلك لبقائه حقيقـة،ً

ن عىل الرغم من جريانه يف وجوب الوفاء فهو ال يرفع العلم ّ األصل املؤمّنإف
نـة ّنه لو جرت األصول املؤمإ :بعبارة أخرى. ّاإلمجايل بوجوب الوفاء أو احلج
 لتعارضا وتساقطا فيبقى العلم اإلمجـايل وال ّجيف وجوب الوفاء ووجوب احل

يكون وجود العلم اإلمجايل  وبالتايل ال(: ، ولذلك قال السيد الشهيد هناّينحل
ًبمعنى العلم اإلمجايل يبقى قائام بني وجـوب الوفـاء ) ًفا عىل عدم جريانهّمتوق

 . ووجوب احلج سواء جرت الرباءة يف الطرفني أم مل جتر من األصل
ة األوىل جيـري وهناك فارق بني الـصورتني وهـو أنـه يف الـصور>:  قوله•

ًاألصل املؤمن عن احلج سواء كان تنزيليا أو ال ّ..>.  
املقصود من هذه العبارة هو أن األصل العميل البحت كـالرباءة الـرشعية 

ق موضـوع وجـوب احلـج ال ّلو جرت يف طرف وجوب الوفاء فإهنـا ال حتقـ
ًتعبـدا وال ،كام يف الصورة األوىل ًوجدانا ليـه لـو  وع. كـام يف الـصورة الثانيـةّ

فحينئذ تتعارض الرباءتان، وأما إذا كـان  جرت الرباءة يف طرف وجوب احلج
ًاألصل اجلاري أصال تنزيليا كاالستصحاب ف ًتعبداق ّنه حيقإً  موضوع وجوب ّ

 .ًين واقعاَّاحلج وهو عدم وجوب الوفاء بالد
 

 ًبـاّ مرتتمجايلالعلم اإلطريف  أحد  املراد من الطولية يف املقام هو أن يكون•
 .عىل عدم اآلخر

 ًباّ مرتتّ أن يكون وجوب احلج:وىلالصورة األ:  البحث وقع يف صورتني•
ويف  .ًعىل مطلق التأمني عن وجوب الوفاء بالدين، فيكون هذا التأمني ظاهريا

 .  عىل مسلك االقتضاءمجايلية العلم اإلّمنجزهذه الصور ة ال إشكال يف عدم 
؛ وذلـك ألنـه مجايل فقد قيل بعدم انحالل العلم اإلّعليةمسلك العىل ّأما 
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 ومعه ال جمـال جلريـان ، حمكمةمجايلية العلم اإلّمنجز تكون ّعليةعىل مسلك ال
 . لنفي وجوب الوفاء بالدين، حتى وإن مل يوجد له معارضّؤمن املاألصل

 أن ننـا يمكـنإ فّعليـةواجلواب عىل ذلك أنه حتى لو بنينا عـىل مـسلك ال
 ّتوقـف ممجـايل عن وجوب الوفاء بالدين؛ ألن العلم اإلّؤمن املاألصلنجري 

 األصـل عن وجوب الوفاء بالدين، وبجريـان ّؤمن املاألصلعىل عدم جريان 
 ّ وينحلّ عن وجوب الوفاء بالدين حيصل العلم التفصييل بوجوب احلجّؤمنامل

 ء يـستحيل أن يكـون عىل عدم يشّتوقف ما ي أن، ومن الواضحمجايلالعلم اإل
 .عنهًمانعا 

، ويف ًعىل عدم الوفاء بالـدين واقعـاّتب  مرتّ وجوب احلج:الصورة الثانية
ً منجـزا أيـضامجـايلهذه الصورة اليكون العلم اإل ً وذلـك الخـتالل الـركن  ،ّ

 .الثالث
 أن الثمرة العملية يف الصورتني هي ثمرة واحدة، وهـي ّتقدما مم ّتضح ي•
 .مجايل اإلية العلمّمنجزعدم 
 



 
 

 

  
 : الطبعـة اخلـوئي، للـسيد ، النـائيني بحـث تقريـر التقريرات، أجود .١

 .قم - مصطفوي منشورات ش، ١٣٦٨ : الطبع سنة الثانية،
 .هـ١٣٩٠ ،اإلسالمية الكتب دار ، الطويس لشيخا ،االستبصار .٢
 اإلمـام آثـار نـرش تنظـيم مؤسـسة  اخلمينـي، اهللا روح، اهلدايـة أنوار .٣

 .هـ ١٣١٤قم املقدسة، الطبعة األوىل،  اخلميني،
الشيخ حسن عبد الساتر، الطبعـة تقريرات صول، بحوث يف علم األ .٤

 . قم املقدسة،هـ١٤٢٨ وىل،األ
 علـم يف دروس الثالثـة، احللقـة عـىل اهلاشـمي حممـود السيد تعليقة .٥

 . م١٩٨٦ - ه١٤٠٦ الثانية الطبعة الصدر، باقر حممد السيد ،األصول
 الـسيد العظمـى اهللا آيـة لبحث ًتقريرا الوثقى العروة رشح يف يحالتنق .٦

 دار: النـارش الغروي، التربيزي عيل املريزا تأليف اخلوئي، القاسم أبو
 .قم للمطبوعات اهلادي

ــن عــيل ،املقاصــد جــامع .٧ ــق احلــسني ب  آل مؤســسة ،الكركــي املحق
 .هـ١٤١٠ ^البيت

 تقريـر (اللنگرودي املرتضوي حسن حممد السيد ، األصولية واهراجل .٨
 اإلمـام آثار ونرش تنظيم مؤسسة: ونرش حتقيق) اخلميني ماماإل بحث

 .العروج مؤسسة األوىل، الطبعة ،١٤١٨ احلرام حمرم ،اخلميني
 ،هــ ١٣٥٨ :املتـوىف املـشكيني، احلـسن أيب الـشيخ ،الكفاية حاشية .٩



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٤٣٠

 .١٤١٣ ،قم لقامن، مطبعة
 الطبعـةسامعيليان، إ ،هلاشميتعليقة عىل احللقة الثالثة، السيد حممود ا .١٠

 .م ١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ الثانية
 ،لسيد اخلوئي، تقريـر عـيل الـشاهروديلصول، دراسات يف علم األ .١١

 .م١٩٨٨ ،مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل
 منــشورات مــن احلجريــة، بعــةطال ، الثــاين لــشهيدا ،اجلنــان روض .١٢

 .^البيت آل مؤسسة
 ،واحلديثـة احلجريـة الطبعـة الطباطبـائي، عيل دللسي ،املسائل رياض .١٣

 .هـ١٤١٢- اإلسالمي النرش مؤسسة
 فارس: حتقيق، ١٠٣١: ، املتوىفالعاميل البهائي الشيخ، األصول زبدة .١٤

 ١٤٢٣، األوىل  الطبعـة،مرصاد النارش، زيتون املطبعة، كريم حسون
 .هـ

 اطبـائيالطب كـاظم حممد السيد العظمى اهللا آية تأليف الوثقى العروة .١٥
 ،العظـام الفقهـاء من ةّعد تعليقات مع ، ه ١٣٣٧ سنة املتوىف اليزدي
 .فةّاملرش بقم املدرسني جلامعة التابعة االسالمي النرش مؤسسة

 ،الـشهداء سـيد مطبعة بعةط األحسائي، مجهور أيب ابن ،الآليل عوايل .١٦
 .هـ ١٤٠٣ -قم

، لبهـادريالـشيخ إبـراهيم ا:  حتقيـق،غنية النزوع، ابن زهرة احللبـي .١٧
، مؤسـسة اإلمـام هـ١٤١٧ الطبعة األوىل، جعفر السبحاين،: إرشاف
 .قم ،^الصادق

جلنة حتقيـق تـراث الـشيخ : نصاري، إعدادصول، الشيخ األفرائد األ .١٨
 .هـ، نرش جممع الفكر اإلسالمي١٤١٩األعظم، الطبعة األوىل، 

عـة لطب، االفوائد احلائرية، الوحيد البهبهاين، جممع الفكـر اإلسـالمي .١٩



 ٤٣١ ............................................................................فهرس املصادر

 .هـ١٤١٥األوىل املحققة، 
،  مؤسسة أنـصاريان، قـم املقدسـة، املحقق اخلراساين،كفاية األصول .٢٠

 .هـ١٤١٢الطبعة األوىل، 
ً، تقريـرا البحـاث آيـة اهللا مباحث األصول، الـسيد كـاظم احلـائري .٢١

ّاملؤلـف، الطبعـة األوىل، : العظمى السيد حممد باقر الـصدر، النـارش
 .هـ١٤٠٧

 حتقيـق ،الفخر الرازي، فخر الدين حممد بـن عمـراملباحث املرشقية،  .٢٢
هــ، منـشورات ١٤٢٩حممد املعتصم باهللا البغدادي؛ الطبعة الثانيـة، 

 .ذوي القربى
مؤسسة النـرش اإلسـالمي السيد اخلوئي، صول الفقه، أرضات يف احم .٢٣

 . هـ١٤١٩الطبعة األوىل، ، فةّالتابعة جلامعة املدرسني بقم املرش
 آل مؤسـسة العـاميل، املوسـوي عيل بن حممد لسيد، ااألحكام مدارك .٢٤

 .^البيت
 احلـاج املحـدثني خامتـة تـأليف املسائل، ومستنبط الوسائل مستدرك .٢٥

 مؤسـسة حتقيـق ، ه ١٣٢٠ سنة املتوىف الطربيس النوري حسني مريزا
 - ه ١٤٠٨ ،األوىل قـةّاملحق الطبعـة الـرتاث، إلحيـاء ^البيت آل

 .م١٩٨٧
 :املتـوىف احلكـيم، الطباطبائي حمسن دلسي، االوثقى العروة مستمسك .٢٦

 .هـ١٣٩١ األرشف، النجف اآلداب، مطبعة ،هـ ١٣٩٠
: النـارش اخلـوئي، العظمـى اهللا آيـة حمارضات الوثقى، العروة مستند .٢٧

 .هـ١٣٦٥ ،لطفي
 ،هــ١٤١٣ :املتـوىف اخلـوئي، القاسـم وأبـ لـسيدا ،األصول مصباح .٢٨

 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، طبعةامل
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 الـسيد بحاثأل ًتقريرا ، التوحيدي عىل حممد الشيخ الفقاهة، مصباح .٢٩
 .املحققة األوىل قم، - الداوري مكتبة اخلوئي،

 الـصدر، مكتبـة ، هـ١٣٢٢ املتوىف اهلمداين، رضا آقا الفقية، مصباح .٣٠
 .احلجرية الطبعة

الـشيخ جمتبـى املوحـدي، :  حتقيق،صول، املحقق العراقيمقاالت األ .٣١
هــ، جممـع الفكـر ١٤٢٠قـةّوىل املحقالطبعة األ السيد منذر احلكيم،

 .م املقدسة، قاإلسالمي
  ،الطبعة الثانية ،مطبعة اهلادي، حاينوصول، السيد حممد الرمنتقى األ .٣٢

 .هـ١٤١٦
 دار مؤسـسة، املـروج اجلزائـري جعفـر حممـد الـسيد، الدراية منتهى .٣٣

، السادسة الطبعة، مطبعة الغدير، والنرش للطباعة) اجلزائري (الكتاب
 .ـ ه١٤١٥

 يف الفقه قسم: حتقيق هـ، ٧٢٦: ، املتوىفاحليل العالمة، املطلب نتهىم .٣٤
 عتبـةال يف والنـرش الطبـع مؤسسة: النارش، اإلسالمية البحوث جممع

 .هـ١٤١٢، األوىل الطبعة، سةّاملقد الرضوية
 .البحوث جممع احلجرية، بعةطال احليل، لعالمة، اطلبامل منتهى .٣٥
 اخلـوئي، القاسـم أبـو السيد العظمى اهللا آية فتاوى الصاحلني، منهاج .٣٦

 قـم، -مهـر املطبعـة ، ه ١٤١٠ احلجة يذ ،والعرشون الثامنة الطبعة
 .اخلوئي السيد العظمى اهللا آية - العلم مدينة نرش

هناية األفكار، املحقـق العراقـي، مؤسـسة النـرش اإلسـالمي التابعـة  .٣٧
 .هـ١٤٠٥فة، ّقم املرشبجلامعة املدرسني 

ــهنا .٣٨ ــة يفي ــةة الدراي ــروي ، رشح الكفاي ــسني الغ ــد ح ــشيخ حمم  ال
 زاده املازنـدراين، انتـشارات سـيد رمـضان قـيل:  حتقيـق،األصفهاين



 ٤٣٣ ............................................................................فهرس املصادر

 .  م١٩٩٥ قم، ،×الشهداء
 سـنة املتـوىف األصـفهاين، الـصايف حـسن الشيخ األصول، يف اهلداية .٣٩

 الـسيد العظمى اهللا آية أستاذه ألبحاث املصنف تقريرات ،ـه ١٤١٦
 اهللا عجـل األمـر صـاحب مؤسسة: ونرش حتقيق ،اخلوئي القاسم أبو
  . ه ١٤١٨ قم ،الرشيف فرجه تعاىل

 ّ إىل حتصيل مـسائل الـرشيعة، حممـد بـن احلـسن احلـروسائل الشيعة .٤٠
 هــ ، قـم ١٤١٤ إلحيـاء الـرتاث، ^العاميل، مؤسـسة آل البيـت

 .ّاملقدسة





 
 

 

  ٥.................. خترجيات وجوب املوافقة القطعية-العلم اإلمجايل ) ٢٤(

  ٦......................................خترجيات وجوب املوافقة القطعية
  ١٠......................املبنى األولختريج وجوب املوافقة القطعية عىل 

  ١١........................ختريج وجوب املوافقة عىل ضوء املبنى الثالث

  ١١......................العلم اإلمجايل ال يقتيض وجوب املوافقة القطعية

  ١٣.....................................تقريبان لوجوب املوافقة القطعية

  ١٣...........ّما يستفاد من كلامت املحقق األصفهاين: ّالتقريب األول

  ١٤..................................ّللمحقق النائيني: التقريب الثاين

  ٢٠..................وجوب املوافقة القطعية إذا كانت الشبهة موضوعية

  ٢١.........................عيةالضابطة الدقيقة لوجوب املوافقة القط

  ٢٢.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٤.....................................................خالصة ما تقدم

  ٢٩.............جريان األصول يف مجيع األطراف وعدمه: األمر الثاين )٢٥(

  ٣٢................ّيف جريان األصول العملية الرشعية املؤمنة:  اجلهة األوىل

  ٣٢.........ّإمكان جريان األصول الرشعية املؤمنة يف مقام الثبوت. ١

  ٣٣....................ًالرتخيص يف مجيع األطراف ال حمذور فيه عقال

  ٣٤................ّجريان األصول الرشعية املؤمنة يف مقام اإلثبات. ٢

  ٣٥..............يف جريان األصول العملية املثبتة للتكليف: اجلهة الثانية

  ٣٥.............البحث يف األصول العملية غري املحرزة: لّالقسم األو



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٤٣٦

  ٣٥..................البحث يف األصول العملية املحرزة: القسم الثاين

  ٣٦...................األنصاريوهو ما ذكره الشيخ : املحذور اإلثبايت

  ٣٨...............وهو الذي ذهب إليه املريزا النائيني: املحذور الثبويت

  ٤٠.....................................................تعليق عىل النص

ًأدلة املشهور عىل عدم جريان األصول املؤمنة يف مجيع األطراف ثبوتا ّ ّ٤٠  

  ٤٣...................................إشكالية التنايف يف كالم اآلخوند

  ٤٤.....................................................صة ما تقدمخال

  ٤٧........................جريان األصول يف بعض األطراف وعدمه )٢٦(

  ٥١..ً ية يف بعض األطراف ثبوتايف جريان األصول الرتخيص: املقام األول

  ٥٢...................................األقوال يف وجوب املوافقة القطعية

  ٥٣.........العلم اإلمجايل ال يقتيض وجوب املوافقة القطعية بنفسه. ١

  ٥٣.العلم اإلمجايل يقتيض وجوب املوافقة القطعية بنفسه باالقتضاء. ٢

ّالعلم اإلمجايل يقتيض املوافقة القطعية بنفسه وبنحو العلة التامة. ٣ ّ.٥٤  

  ٥٦..............................ّاعرتاض املحقق النائيني عىل العراقي

  ٥٧.........................................جواب العراقي عىل املريزا

ّالعلم اإلمجايل مقتض لوجوب املوافقة القطعية العلة: الصحيح ٍ....٦٠  

  ٦٠.....................................................تعليق عىل النص

  ٦٥........................ن األصول يف بعض األطراف وعدمهجريا )٢٧(

  ٦٥................................................عامل اإلثبات: املقام الثاين

  ٧٠...........................نقض املحقق العراقي عىل القول باالقتضاء

  ٧٢...................................ّاجلواب عىل نقض املحقق العراقي

  ٧٢...............................ما ذكره السيد اخلوئي: ّالوجه األول

  ٧٤..................................... للسيد اخلوئيمناقشة املصنّف



 ٤٣٧ ...........................................................................  فهرس الكتاب

  ٨٠...........................ًوهو للسيد اخلوئي أيضا: الوجه الثالث

  ٨٢.................................ًللسيد اخلوئي أيضا: الوجه الرابع

  ٨٣..................................ما ذكره املصنّف: الوجه اخلامس

  ٨٦........................ّالثمرة بني مسلك العلية ومسلك االقتضاء

  ٨٧.....................................................تعليق عىل النص

  ٨٨...........................وجوه أخرى للجواب عن شبهة التخيري

  ٨٩خالصة البحث يف جريان األصول الرشعية املؤمنة يف بعض األطراف

  ٩٣....................جريان األصل يف بعض األطراف بال معارض )٢٨(

  ٩٧.......ّإذا كان يف أحد األطراف أصالن مؤمنان طوليان: احلالة األوىل

  ٩٩............. يف طرف واحدًوجود أصلني خمتلفني سنخا: احلالة الثانية

 يف ًّوهي أن يكون األصل املـؤمن يف أحـد الطـرفني معارضـا: احلالة الثالثة
  ١٠١...........................................نفس مورده بأصل منجز

ًتنجز العلم اإلمجايل مطلقا ّ.......................................١٠٢  

ّالضابطة العامة ملنجزية العلم اإلمجايل بموضوع التكليف ّ........١٠٥  

  ١٠٥...................................................تعليق عىل النص

  ١٠٧...................................اعرتاض النائيني عىل العراقي

ّاعرتاض املحقق العراقي عىل املحقق النائيني ّ....................١٠٨  

  ١١٣................تطبيقات فقهية جلريان األصل يف بعض األطراف

  ١١٤...................................................خالصة ما تقدم

  ١١٧...................................ّأركان منجزية العلم اإلمجايل )٢٩(

  ١٢٠...................وجود العلم باجلامع بني األطراف: الركن األول

ّالتنجز بني العلم اإلمجايل الوجداين والتعبديال فرق يف . ١ ّ......١٢٠  

ّالعلم اإلمجايل التعبدي غري منجز. ٢ ّ.............................١٢١  



 ٢ ج-ةّصول العمليُرشح احللقة الثالثة، األ ...................................................  ٤٣٨

  ١٢٧...........ّتعبدي والوجداينيف الفرق بني العلم اإلمجايل ال: خامتة

  ١٢٨...................................................تعليق عىل النص

  ١٣٣..........................وقوف العلم عىل اجلامع: الركن الثاين )٣٠(

  ١٣٧...................................أنحاء تعلق العلم اإلمجايل بالفرد

ًالعلم املتعلق بالفرد معينا لنفس املعلوم باإلمجال. ١ ِّ ّ..............١٣٧  

ّال يكون العلم بالفرد ناظرا إىل تعني املعلوم باإلمجال مبارشة. ٢ ً..١٣٨  

  ١٣٨.يف املعلوم باإلمجال خصوصية غري حمرزة يف املعلوم بالتفصيل. ٣

ًأن يكون العلم الساري إىل الفرد تعبديا. ٤ ّ......................١٣٩  

  ١٣٩..........................مناقشة املصنف لالنحالل يف النحو الرابع

  ١٤١...................................التعبد باالنحالل: ريزاإشكال امل

  ١٤٣...................................................جواب اإلشكال

  ١٤٤...................................................تعليق عىل النص
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