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الحجيةأدلة 
:الحجيةأدلة •
ليهدا ففي استعراض أدلة الحجية و قد  اسدت  ع  -و امَّا المقام الثاني•

.باألدلة األربعة

4344ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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بر الثقةاالستدالل بالدليل العقلي على حجية خ

االستدالل بالدليل
العقلي على حجية 

خبر الثقة

ل ضرورة اعتبار العق
رالعملي لحجية الخب

اة لضرورته في الحي

العلم اإلجمالي
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
:بال ليل العقلي  لى حجية خبر الثقةاالست ال  •
بيق قوا د  و ق  است  ع  لى الحجية أيضا بال ليل العقلي، و ذلك بتط•

منجزية العلم اإلجمالي، 
يتهوا انَّنا إذا الحظنا الروايات التي تكوو  بدودد إابوات حجبدعوى •

 ْ فسوف نعلم إجماالً بمطابقة جملة منهوا موا الوا وا إذ ال يحتمول أَ
يكو  كلّها على خالف الوا ا فيكو  منجزاً، 

ة مد  هذا و إِنْ كان غير الحجية مفهوماً إِالع انَّ نتيجته نتيجة الحجيدو •
.حيث   م جواز الرجوع إلى األصو  المؤمنة

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
:مقامينالح يث    هذا ال ليل يقع في و •
.في أصل تنجيز هذا العلم اإلجمالي-أوال•
.أم الفي ا َّ نتيجة هذا التنجيز هل هي نفس نتيجة الحجية-اانياً•

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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بر الثقةاالستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
[العلم اإلجمالي بص ور جملة م  األخبار]أح ها •
ة أنه يعلم إجماال بص ور كثير ممدا بييد ينا مد  األخبدار مد  األ مد•

فصديال األطهار  ليهم السالم بمق ار واف بمعظم الفقه بحيث لو  لدم  
وايدات و ذاك المق ار النحل  لمنا اإلجمالي بثبوت التكاليف بي  الر

  األخبدار العلم التفصيلي بالتكداليف فدي مضداميسا ر األمارات إلى
يف في مورد الصادرة المعلومة  فصيال و الشك الب وي في ثبوت التكل

سا ر األمارات الغير المعتبرة 

304؛ ص( طبا آل البيت ) كفاية األصول 
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بر الثقةاالستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
الزم ذلك لزوم العمل  لى وفق جميدع األخبدار المثبتدة و جدوازو •

مثبد  العمل  لى طبق النافي منها فيما إذا لم يك  في المسيلة أصل
ريانه في م  قا  ة االشتغا  أو االستصحاب بناء  لى ج[ يثب  له]له 

يدام أطراف ما   لم إجماال بانتقاض الحالة السدابقة فدي بعضدها أو ق
لدى أمارة معتبرة  لى انتقاضها فيه و إال الختص   م جواز العمدل  

.وفق النافي بما إذا كان  لى خالف قا  ة االشتغا 

304ص؛ ( طبا آل البيت ) كفاية األصول 
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بر الثقةاالستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
يصدا أو فيه أنه ال يكاد ينهض  لى حجية الخبر بحيث يقد م  خصو •

ن  قيي ا أو  رجيحا  لى غيره م   موم أو إطالق أو مثل مفهدوم و إ
ات أ  الزمه االحتياط في سائر األموا م  كان يسلم  ما أورد  ليه
ينهما من انحالل العلم اإلجمالي بلما  رف  ال في خدوص الروايات

. فتيمل جي ابما علم بين األخبا  بالخدوص و لو باإلجمال

304ص؛ ( طبا آل البيت ) كفاية األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
 لدى في الرسا ل( ق ه)فق  ا ترض الشيخ األ ظم -امعا المقام األوع •

:منجزية هذا العلم اإلجمالي با تراض نقضي يمك   قريبه

ي بينَّ مثل هذا العلم لدو كدان منجدزاً و بالتدال•
ة األمارات مثبتاً لنتيجة حجية الخبر لكان  كاف

اً الظنية حجة، ألنَّها بمجمو هدا  شدكل أطرافد
ادة لعلم إجمالي م  هذا القبيل إذ ال يحتمل  

.كذبها جميعاً

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



العلم اإلجمالي بوجود تكاليف في الشريعة11

بالتكليف في ضمن مجموع األمارات الظنيةبالعلم اإلجمالي 

دائرة اخبار الثقاتاإلجمالي ضمن بالعلم 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
لدى ق   ص عى كلع م  صاحب الكفاية و السي  األسدتاذ للجدواب  و •

:هذا النقض بما حاصله
افه  مام العذي أطرانحالل العلم اإلجمالي بوجود تكاليف في الشريعة •

الشبهات و م ركه نفس العلم بينَّ فدي الشدريعة أحكامداً و حرامداً و
ظنيوة بالتكليف في ضمن مجموع األموا ات الحالالً بالعلم اإلجمالي 

العذي أطرافه مجموع األمدارات مد  اخبدار و شدهرات و إجما دات 
م منقولة و غيرها و م ركه   م احتما  كذبها جميعاً، كما انَّ هذا العلد

لمعلووم بالعلم اإلجمالي بوجود تكاليف بونفس المقودا  اب وره منحل 
مثالً في العلمين السابقين ضمن دائرة اخبا  الثقات

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
نَّه كلعما كان فينحل العلم الكبير بالوسط و الوسط بالصغير ال محالة، أل•

ف التكليدهناك  لمان إجماليان مت اخالن و كان المق ار المعلوم م 
صدو  فيهما متساوياً انحلع العلم الكبيدر بدالعلم الصدغير و جدرت األ
و فدي المؤمنة في مورد افتراق أطراف الكبير    الصغير بال معارض

غير المقام األمر كذلك، ألنَّنا إذا أفرزنا م  الروايات أطراف العلم الصد
ت و بمق ار المعلوم باإلجما  ثمع الحظنا الباقي منها مع سا ر األمدارا

 لدى انَّ الشبهات لم يبق لنا  لم إجمالي بالتكليف فيها، و هذا شاه 
مداليي  المعلوم بالعلم اإلجمالي الصغير نفدس المعلدوم بدالعلمي  اإلج

.الوسط و الكبير

4410ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
إلجمالي الصحيح انَّ العلم اإلجمالي الوسط المذكور ال ينحل بالعلم او •

الحقيقة الصغير في دا رة الروايات، ألنَّ العلم اإلجمالي الوسط بحسب
لدى  لفيق و  جميع لعلوم إجمالية متعد دة بعد د األمدارات قا مدة  

أساس إجراء حساب االحتماالت في كل نوع م  األمارات، 
ي م  أجل  وضيح الفكرة لنفتدرض انحصدار األمدارات الظنيدة فدو •

صنفي  الروايات و الشهرات 

4410ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الشهرات الروايات 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
ا و أيضمجموع الشهرات مائة و مجموع الروايات مائة لنفترض انَّ و •

 لدى األقدل حيدث الأما ة عشرةيعلم إجماالً في كلّ منهما بددق 
يحتمل كذب الجميع م  كلع صنف بحساب االحتماالت 

قدان فدي مدورد و مفترمتطابقا  مجتمعا  في تسعين نفترض انَّهما و •
 شرة م  كل جانب، 

4410ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
ام مدثالً حينئذ نقو  يستحيل أَنْ ينحلع العلم اإلجمالي بعشرة أحكدو •

مطابقة للواقع في مجموع أطدراف األمدار ي  و هدي ما دة و  شدرة 
بدالعلم اإلجمدالي-و هو العلم اإلجمالي الوسدط-حسب ما فرضناه

بمطابقة  شرة روايات ضم  مجموع الروايدات مدع العلدم اإلجمدالي
ي  العلمدي  الصغير، و ذلك ببرهان انَّ العلم المذكور كما رأينا  لفيق ب

الصغيري  العرضيي  

4410ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
ة روايدة حينئذ إِنْ افترض انحالله بيح  العلمي  الصغيري  و هو ما و •

بالخصوص دون ما ة شهرة فهو  رجيح بال مرجح، 
سدعي  إِنْ فرض انحالله بموارد االجتماع و التطابق بينهما و هي التو •

مدا فهذا معقو  إِالع انَّه ال ينتج المطلوب و هو حجية  مام الروايدات ك
انَّه خالف فرض المست  ع، ألنَّ معناه وجود  لم إجمدالي أصدغر مد  

الصغير 

4410ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ

لوسدط بهذا يعرف انَّه ال يكفي للبرهنة  لم انحال  العلم اإلجمالي او •
رزنا بمق اره د وى انَّ المعلوم في العلم الصغير مساو للكبير ألنَّنا لو أف

بيدر م  أطرافه لما بقي في الباقي منها منضماً إلدى أطدراف العلدم الك
.األُخرى  لم إجمالي

4410ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
نَّندا إذا بالتيمعل يظهر انَّ هذا الميزان أيضا غير منطبق في المقام، ألبل •

ا  لدم أفرزنا م  موارد االجتماع بي  األمار ي  بمق ار المعلوم باإلجم
ذا م  أطراف العلدم الوسدط و امَّدا إيبق  لم إجمالي بمالحظة الباقي

أفرزنا بمق اره م  مورد افتدراق إحد ى األمدار ي   د  األُخدرى و 
مفروض الحظنا الباقي كان العلم اإلجمالي فيها باقياً  لى حاله، ألنَّ ال

  م احتما  كذب األمارة األخرى بتمامها 

4410ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
بدي  هذا يعني انَّ  لمنا اإلجمالي بحسب الحقيقة  لم إجمالي دا رو •

و األقل و األكثر ألنَّه  لم بوجود  شرة أحكام في مدورد االجتمداع أ
  أزي  إلى  شري  في موردي االفتراق ألنَّ أي حكم يكون فدي أحد
ي موردي االفتراق فهو حكم زا    لى العشرة المعلومة باإلجمدا  فد
-دا رة األمارة األخرى و حيث انَّ موضوع األكثر و مورده غير األقل

كثدر ال يكون هذا العلم اإلجمالي ال ا ر بي  األقل و األ-و هو العشرة
منحالً إلى العلم باألقل و الشك في األكثر 

4411ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
ي  نظير العلم بوجود نجدس بدي  هدذي  اإلنداءي  أو نجسدي  بدفهو •

ه انَّ األواني الثالث األُخرى و إذا كان  لمنا اإلجمالي كذلك كان معنا
ر يحتمدل معلومنا اإلجمالي بالعلم الصغير ال يحرز كونه  لى كلع  ق ي
 ير كونه فدي انطباقه مع المعلوم بالعلم الكبير بل يكون كذلك  لى  ق
ء منده فدي مدادة مادة االجتماع لألمار ي  و ال يكون لدو كدان شدي

االفتراق إلح اهما    األخرى 

4411ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
  هذا يعني انَّ الميزان في االنحال  هو إحراز احتمدا  التطدابق بديو •

 طرف المعلومي   لى كلع  ق ير و  المته انَّه لو أفرزنا بمق اره م  أيع
لمقام لم يبق في األطراف األُخرى  لم إجمالي و هذا غير منطبق في ا

. كما هو واضح

4411ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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