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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 



24

الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
. بقى في المقام شبهتان•
ي د وى انحال  العلم الوسط بالعلم اإلجمدالي الصدغير فد-إح اهما•

ه ال دا رة الروايات دون العلم الصغير في دا رة الشدهرات، ألنَّ معلومد
هدة يزي   لى معلوم األو  و لك  يزي   لى معلوم الثاني و لو مد  ج
.راتانَّ المعلوم صحته م  الروايات أكثر م  المعلوم صحته م  الشه

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
يدة بإنكار أصل ال  وى، فانَّ القيمدة االحتمال-أوال: الجواب  ليهاو •

وايدة لكلع شهرة شهرة إِنْ لم  ك  أكثر م  القيمدة االحتماليدة لكدلع ر
يدزان خصوصاً إذا كان  مع الوسا ط الكثيرة فليسد  بيقدلع منهدا و م

حصو  العلم المذكور هو حساب هذه القيم االحتمالية الموز دة فدي
أطراف كلع صنف م  األمارات فال موجب الفتدراض زيدادة المعلدوم 
.صحته م  الروايات    المعلوم صحته م  الشهرات أو أمارة أُخرى

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
تمداع انَّ هذه األكثرية في المعلوم ال أثر لها بلحاظ مادة االج-و ثانياً•

هرة ماد ي االفتراق أي الروايات التدي ال شدأثرها بلحاظ و انَّما يظهر 
 لى طبقها و الشهرات التي ال رواية  لى طبقها، 

4412ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



27

الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
لدى م  الواضح انَّ القيمة االحتمالية  ادة للشهرات التي ال رواية  و •

شدهرة  لدى طبقها أكثر بكثير م  القيمة االحتمالية للروايات التدي ال
ى طبقها طبقها لقوة كاشفية الشهرة غير الم ركية و التي ال رواية  ل

4412ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
قوة احتما  وجود روايات ضدا    ليندا بدل القطدع بدذلك و انَّ و •

لعدذي الروايات الموجودة بيي ينا ق  وصل  إلينا    طريق المشهور ا
لع لم يعمل بها أو لم يعمل كلعهم بها ممعا يكشف    وه  فيها  لى كد
ى حا  و معه كيف يصحع فرض انَّ ضم مادة االفتراق م  الروايات إلد

مادة االجتماع يزي  في مق ار المعلوم دون ضدم مدادة االفتدراق مد  
ية هدو الشهرات التي هي أقوى كاشفية و ق  قلنا انَّ ميزان هذه الكاشف
.حساب القيم االحتمالية فكلعما ازدادت ازداد المعلوم ال محالة

4412ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
-اياتربعما يفرض انَّنا لو أخذنا مق اراً م  مادة االفتراق للرو-ثالثاًو •

  مع مق ار م  مدادة االفتدراق مد-و لنفرضه المق ار األقوى كاشفية
الشهرات أو جميعها و ضممناها إلى مادة االجتماع أيضدا حصدل لندا 

روايدات العلم اإلجمالي في دا رة الروايات حيث يعوض    كاشفية ال
المتروكة م  مادة االجتماع بالشهرات المضدافة مد  مدادة االفتدراق 

م  فيصع  بمقتضى حساب االحتماالت مق ار المعلوم باإلجمدا  ضد
ما هذه ال ا رة    المعلوم باإلجما  ضم  دا رة مادة االجتماع فقط ك

.كان يصع   ن  ما نضم إليها مادة االفتراق م  الروايات

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
ير و حينئذ سوف  كون هذه ال ا رة هي دا رة  لمنا اإلجمدالي الصدغ•

ت فقط العذي يكون في  رض العلم اإلجمالي الصغير في دا رة الروايا
 هما و يكون بينهما  موم م  وجه فال وجه النحال  العلم الوسط بيح

[.1]دون اآلخر 

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
•______________________________

ا و هذه األجوبة الثالثة كلعها وج انية، فيمك  ألحد  أَنْ ينكرهد-[1]
 د  ي ع ي انَّ المعلوم باإلجما  في دا رة الروايات مطلقاً أو ما يكون

ثقة فقط أكثر م  المعلوم باإلجمدا  أليع دا درة أُخدرى مد  الد وا ر
روايدات، ألنَّ التلفيقية المتصورة بي  األمارات الظنيعة األُخرى و بي  ال

هما هناك  املي  مهمعي  ج اً في  صعي  مق ار المعلوم باإلجما  أح 
ي م  أهدم كثرة وقا ع األمارة و أهميتها و الثانية قيمتها االحتمالية الت

ران مناشئها كون األمارة حسية و م  ثقة و كال هذي  العداملي  متدواف
.بصورة جي ة في الروايات دون غيرها م  الروايات

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
نحدل لو سلعمنا كلع ذلك فغايته انَّ العلم اإلجمدالي الوسدط ي-رابعاًو •

ي و لك  بالعلم اإلجمالي الروايا ي و ال ينحل بالعلم اإلجمالي الشهرا 
جزاً لتمام مع ذلك يبقى العلم اإلجمالي الشهرا ي في دا رة الشهرات من
.أطرافه ما لم نضم د وى زا  ة سوف  ي ي في الشبهة اآل ية

•

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
د وى انحدال  العلدم الوسدط بدالعلم اإلجمدالي فدي دا درة-الثانية•

منده الروايات و انحال  العلم اإلجمالي الشهرا ي بعلم إجمالي أصدغر
  في خصوص مادة االجتماع بي  الشهرات و الروايدات، إذ ال إشدكا

صد ق في انَّ  طابق الروايات مع الشهرات ربعما يوجب العلم إجماالً ب
مق ار م  مادة االجتماع ال يقلع  د  المعلدوم اإلجمدالي فدي دا درة 

الشهرات الشهرات جميعاً، ألنَّ القيمة االحتمالية للروايات المتطابقة مع
في مدادة في مادة االفتراق ليس  بيقلع م  القيمة االحتمالية للشهرات
ضا كما هدو االفتراق و بهذا ين فع الجواب الرابع    الشبهة السابقة أي

.واضح

4413ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
:لنا  لى هذه الشبهة  عليقاتو •

4413ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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الثقةبر االستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
الروايا ي انَّ المعلوم بالعلم اإلجمالي الشهرا ي إِنْ فرض مساوا ه مع المعلوم بالعلم اإلجمالي-األُولى•

الة و هو فانحال  األو  بالعلم اإلجمالي في خصوص مادة االجتماع يوجب انحال  الثاني أيضا ال مح
بدر مد  و إِنْ فرض انَّه أقلع منه فهذا يعني انَّ القيم االحتمالية للروايدات أك. خلف المطلوب كما  ق عم

.القيمة االحتمالية للشهرات و ق   ق عم المنع    ذلك في دفع الشبهة السابقة
را ي فيما انَّ العلم اإلجمالي األصغر في مادة االجتماع ال يمكنه أَنْ يحلع العلم اإلجمالي الشه-الثانية•

لشدهرات إذا فرضنا انَّ واح اً  لى األقل م  مادة االجتماع قيمته االحتمالية ليس  بيكثر م  مجموع ا
تمداع في مادة االفتراق بحيث لو أفرزنا ذاك الواح  و ضممنا مادة االفتراق للشهرات إلى مدادة االج

ران بينهمدا بقي  لمنا اإلجمالي  لى حاله، فانَّه إذا قبلنا هذا فسوف يتكون لنا  لمان إجماليان صدغي
. موم م  وجه نظير ما ذكرناه في الجواب الثالث  لى الشبهة السابقة

ما  فدي انَّ مادة االفتراق م  الشهرات إِنْ فرض انَّها كان   ؤثر في زيادة   د المعلوم باإلج-الثالثة•
ك  االنحال  العلم اإلجمالي الوسط العذي أبرزه األستاذ و اد ى انحالله بالعلم اإلجمالي الصغير فال يم

هدذا حينئذ ألنَّه بإفرازها ال محالة يقلع   د المعلوم باإلجما ، و إِنْ فرض   م  يثيرهدا فدي ذلدك ف
معناه خروجها م  أو  األمر   

4413ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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بر الثقةاالستدالل بالدليل العقلي على حجية خ
414: ، ص4ج( الهاشمي)في  لم األصو  بحوث •
.اً للعلم اإلجماليتماع إذ يعلم حينئذ بوجود  كاليف امَّا فيها أو أكثر منها في ماد ي االفتراق فتكون كلع م  ماد ي االفتراق طرفالجالطرفية ال أنَّها طرف فيه و ق  انحلَّ بعلم صغير، و هذا بخالف ما إذا لم يعلم بمق ار المعلوم بالعلم اإلجمالي الشهرا ي في مادة ا•
نَّ  لك األحاديث با تبدار اديث المنقولة باخبار اآلحاد    المعصوم  ليه السالم و هذا  لم إجمالي بالحجة، ألألحفي فوا   األصو  ق  ذكر صيغة أُخرى في  قريب هذا ال ليل العقلي، و ذلك بيَنْ ي  ى انَّنا نعلم إجماالً بص ور جملة م  الروايات و ا( ق ه)ثمع انَّ المحقق النا يني •

بالتكليف الواقعي في دا رة الشبهات، لعلم اإلجماليي او العلم اإلجمالي بهذا التقريب يمتاز  لى التقريب السابق في انَّ أطرافه خصوص الروايات كما انَّ معلومه ق  يكون أكثر م  المعلوم ف. ء منها للواقعاشتمالها  لى الظهور  كون موضو اً للحجية و لو فرض   م العلم بمطابقة شي
.ون كال العلمي  منجزاًغير االخبار م  األمارات الظنية بنحو  كون النسبة بي  أطرافه و أطراف العلم المذكور العموم م  وجه و معه يكرة و بهذا ق   ن فع بعض اإلشكاالت المتق مة و لك  مع ذلك يبقى اإلشكا  العذي أبرزناه نح  م  انَّ هناك  لماً إجمالياً بالواقع في دا 

ية، إذ  لى كلع حدا  ال بد َّ مد   ، بينَّ النتيجة العملية واح ة و انَّما االختالف في بعض اآلثار غير المربوطة بالوظيفة العمليقام  البحث ففي مالحظة نتيجة هذا ال ليل، و انَّها هل  كون نفس نتيجة الحجية أم مغايرة معها  ملياً كما هي مغايرة معها مفهوماً؟ ق  -و امَّا المقام الثاني•
مطابقة جميع االخبار للواقع و ه بناءً  لى الحجية لو صادفانَّنعم ال يمك  للفقيه اسناد مفادها إلى الشارع بناءً  لى مسلك منجزية العلم اإلجمالي بينما ق  يجوز ذلك بناءً  لى مسلك الحجية، كما . العمل باألخبار ال الة  لى التكاليف سواءً كان م  جهة منجزية العلم أو حجيتها

و فرض مطابقدة جميعهدا للواقدع و ار كداب  لى مسلك منجزية العلم فحيث ال يعلم بيكثر م   شرة  كاليف مثالً في مجموع االخبار فحتى لاءًخالف المكلعف كان  اصياً فيها جميعاً فيعاقب بع د  لك الوقا ع  قاب العصيان لثبوت التكليف الواقعي و  نجزه  ليه بالحجة و امَّا بن
المكلعف لها جميعاً فال يكون  اصياً ألكثر م   شرة  كاليف نعم يكون متجرياً بع د األطراف الحتما 

415: ، ص4ج( الهاشمي)بحوث في  لم األصو  •
.إاِلع انَّ كالًّ م  هذي  األثري  غير  مليي . انطباق أح  التكاليف المعلومة باإلجما   ليه•
:و الصحيح وجود فارق  ملي بي  المسلكي  أيضا و  وضيح ذلك و  فصيله، انَّ هناك صنفي  م  الروايات•
.الروايات ال الة  لى الترخيص و لو بال اللة االلتزامية-1•
.الروايات ال الة  لى اإللزام و لو بااللتزام-2•
لفظي أو  ملي يقتضي اإللزام بينما  لى القو  لو كان في قبالها أصلا وامَّا في موارد الروايات النافية للتكليف فالصحيح وجود الفارق العملي بي  المسلكي  م  ناحية انَّه  لى القو  بالحجية يجب العمل به. و فيما يلي نالحظ الفوارق بي  المسلكي  في مجا  كلع م  الصنفي  فنقو •

.ه نبمنجزية العلم اإلجمالي ق  يثب  اإللزام و ذلك فيما إذا كان في قبالها أصل لفظي أو  ملي ملزم إذ لم  ثب  حجيتها لكي يجوز رفع الي 
.شر ية لو كان دليلها قطعياًملية إذا كان  في  مام أطراف هذا العلم اإلجمالي فيجوز الرجوع إلى البراءة العقلية  لى القو  بها أو الالعو ق  ي ع ى انَّ العلم إجماالً بمطابقة بعض  لك الروايات الترخيصية للواقع أو ص ورها    المعصوم يوجب سقوط  لك األصو  اللفظية أو •
امية و التي منها االستصدحاب المثبد ، و كالهمدا حجيته بالقطع أو بالروايات ال اخلة في أطراف العلم اإلجمالي المنجز لم اليلها اإللزاب امَّا بلحاظ األصو  العملية المثبتة للتكليف فألنها  تمثل في أصلي  امَّا أصالة االشتغا  العقلية أو االستصحاب المثب  للتكليف الث-و الجواب•

تضدى    فصيالً ليرفع اليد   د  مقضح ألنَّ مقتضي االشتغا   قالً ال يزاحمه و ال يرفعه العلم اإلجمالي بالترخيص بل ال ب َّ م  العلم بالمؤمعفوايجريان حتى لو  لم إجماالً بص ور بعض الروايات الترخيصية ألنَّه  لم إجمالي بالحكم الترخيصي و هو ال ينافي جريانهما، امَّا األو  
.و امَّا الثاني فألنَّ د وى سقوط االستصحاب المثب  للتكليف    الحجية في المقام موقوف  لى  مامية أمري  كالهما غير  ام  ن نا. أصالة االشتغا 

م  انَّ اليقي  اإلجمالي باالنتقاض مانع   ( ق ه)اختيار مسلك الشيخ -األو •
416: ، ص4ج( الهاشمي)بحوث في  لم األصو  •
.جريان االستصحاب في أطرافه للتعارض بي  الذيل و الص ر في دليل االستصحاب•
مثبد  إاِلع بنداءً  لدى مسدلك قيدام الروايات فهو مجرد  لم بالحجة اإلجمالية  لى الترخيص و هو ال يمنع    جريان االستصحاب ال لكالعلم إجماالً بمطابقة بعض  لك الروايات النافية للواقع لكي يعلم بانتقاض الحالة السابقة إجماالً، و امَّا لو كان يعلم بص ور بعض -الثاني•

.األمارات مقام القطع الموضو ي
وجدود مخصصدات و مقيد ات لمجمدوع ت النافية و إِنْ كان يوجب التعارض فيما بينها بل يكفي إليقاع التعارض و إجمالها العلم إجماالً باياو امَّا بلحاظ األصو  اللفظية فالعلم اإلجمالي بوجود المخصصات أو المقي ات لبعض العمومات و المطلقات المثبتة للتكليف في قبا  الرو•

ه منها العدذي هدو أقدلع مد  مجمدوع تياط، و ذلك لصحة التمسك بالعمومات المثبتة بالعنوان اإلجمالي في غير المق ار المعلوم باإلجما   خصيصالحاإلطالقات األولية في األدلة القطعية زا  اً  لى المق ار الثاب  بال ليل القطعي م  المقي ات و المخصصات، إِالع انَّه مع ذلك يجب ا
.العمومات المثبتة ال محالة و نتيجته  حصيل  لم إجمالي بالحجة  لى التكليف

لكنه مع ذلك هنالك حاالت و موارد ق  و. اً للعلم اإلجمالي المنجزراففعلى العموم  كون النتيجة  لى المسلكي  هو العمل  لى طبق الروايات المثبتة للتكليف و لو بااللتزام، امَّا لكونها حجة أو لكونها أط-التي هي مورد هذا ال ليل العقلي-و امَّا في موارد االخبار المثبتة للتكليف•
:يظهر الفرق بي  المسلكي  نشير إلى جملة منها فيما يلي

جمالي العذي أطرافه الروايدات المثبتدة حجية ال ب َّ م  العمل  لى طبق الخبر المثب  للتكليف و امَّا بناءً  لى منجزية العلم اإلالأَنْ يفرض انَّ الخبر المثب  للتكليف يكون  لى خالفه  موم أو إطالق في دليل اجتهادي قطعي السن  دا   لى الترخيص، فانَّه بناءً  لى-المورد األو •
.ي سا ر األطراف  فللتكليف فالمنجزية ال  شمل األطراف التي فيها أصل مؤم  بال معارض خصوصاً إذا كان دليالً اجتهادياً معيناً للتكليف المعلوم باإلجما

 لى خصوص المطلقاتات و قا  جملة م  المحقعقي  انَّه بناءً  لى مسلك منجزية العلم اإلجمالي أيضا  جري أصالة االشتغا ، للعلم إجماالً بطرو مخصصات و مقي •
417: ، ص4ج( الهاشمي)بحوث في  لم األصو  •
.يز يزاحم ما فيه مقتضي االحتياط و التنجفالو ال يفي  هنا ما ذكرناه فيما سبق م  إمكان إثبات مفاد العام فيما زاد  لى الق ر المعلوم، ألنَّه  رخيص ليس فيه مقتضي   م التنجيز. الترخيصية أو مطلق العمومات و هو كافٍ في  عارضها و إجمالها•
الكالم، ألنَّه ساقط بنفس العلدم مام أطراف العلم اإلجمالي في نفسه كالبراءة مثالً و هذا ال إشكا  في كونه خارجاً    محلي  أَنْ يفرض في قبا  الخبر المثب  أصل  ملي نافٍ للتكليف، و هذا األصل النافي  ارة يكون جارياً في  مام موارد الروايات المثبتة أي ف-المورد الثاني•

.و هنا  ارة يفرض انَّ ذلك األصل النافي دليله العقل، و أخرى دليله شر ي قطعي، و ثالثة دليله م  نفس الروايات. اإلجمالي المفترض و أخرى يكون جارياً في خصوص بعض موارد الخبر المثب  كيصالة الطهارة مثالً
نه م  غير سنخه، هدذا إذا لدم بعض أطراف العلم اإلجمالي لو كان مختصاً به و لو فرض وجود أصل نافٍ مشترك في  مام األطراف لكوفيفعلى األو  يرجع إلى ذلك ال ليل لو كان بال محذور، و  لى الثاني يرجع إليه أيضا بناءً  لى مسلكنا م  جواز الرجوع إلى األصل النافي•

.تضى منجزية العلم اإلجماليموارد السابق، و  لى الثالث فال أثر لألصل المذكور بل يجب األخذ بمفاد الخبر المثب  بمقاليعلم بطرو التخصيص أو بمخالفة بعض موارد جريان هذا األصل للواقع بحيث يصبح إطالقه متعارضاً و مجمالً كإطالق العمومات الترخيصية في
اإلجمالي و مجرد وجدود ونه طرفاً للعلمء منهما للتعارض و التساقط، و امَّا بناء  لى مسلك منجزية العلم اإلجمالي يجب العمل بالخبر المثب  م  باب االحتياط لكأَنْ يفرض في قبا  الخبر المثب  للتكليف خبر نافٍ له، و هنا بناءً  لى الحجية ال يجب العمل بشي-المورد الثالث•

وج مدورد الروايدة يات غير المعارضة بيَنْ يكون المعلوم إجماالً ص وره منها بمق ار المعلوم إجماالً في مجموع الروايات و هدو يعندي خدررواخبر نافٍ في قباله ال يقتضي خالف ذلك، اللهم إاِلع أَنْ ي  ى انحال  العلم اإلجمالي في دا رة الروايات بالعلم اإلجمالي في خصوص ال
.المعارضة    الطرفية و لو با تبار  عارض القيم االحتمالية في كلع منهما مع اآلخر

أَنْ يكون في قبا  الخبر المثب  للتكليف خبر آخر أيضا مثب -المورد الرابع•
418: ، ص4ج( الهاشمي)بحوث في  لم األصو  •
ران معداً طرفداً للعلدم اإلجمدالي الرجوع إلى مقتضى القا  ة األولية، بينما  لى القو  بمنجزية العلم اإلجمالي فسوف يكدون الخبدط وللتكليف و لكنه بشكل معاكس بيَنْ ي  ع أح هما  لى الحرمة و اآلخر  لى الوجوب، فبناءً  لى مسلك الحجية النتيجة هي التعارض و التساق•

 وران األمر فيه بدي  محدذوري  و امَّدا و امَّا لو لم نقل بذلك فسوف يكون العلم اإلجمالي غير مقتضٍ للتنجيز في هذا الطرف لجة،فانْ بنينا  لى انحال  العلم اإلجمالي و انحصاره بخصوص موارد االخبار التي ال معارض لها خرج المورد    الطرفية فالنتيجة نفس النتي. بالتكليف
.بالنسبة إلى سا ر األطراف فيكون منجزاً  لى  فصيل  ي ي اإلشارة إليه في المورد السادس

•

•

4409ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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استنتاجتلخيص و 
:و استنتاج لخيص •
قدة ا عضح م  مجموع ما ذكرناه انَّ المهم م  األدلة  لى حجية خبر الث•

هو 
صوحا  المستكشفة من السيرة خدوصاً سيرة المتشرعة مون أالسنة •

،األئمة عليهم السالم
و يتلوها في األهمية •
المشار إليها آنفاً الروايات الخاصة •

4421ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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استنتاجتلخيص و 
ء منهما امَّا اآليات أو ال ليل القطعي فلم يتم شيو •
اإلجماع إِنْ  مع فبمعنى يرجع إلدى سديرة أصدحاب األ مدة  لديهمو •

صحابهم ق   رف  كيفية االست ال  بسيرة المتشر ة م  أو . السالم
.لك  بقي  شبهة ال ب َّ م  التعرعض إليها مع جوابهاو •

4421ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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استنتاجتلخيص و 
بداره انَّ  مل أصحاب األ مة باألخبار و الروايات با ت: الشبهةحاصل •

يعدة دليالً لبعيعا ال لسان له ليعلم انَّ أساس و مبنى  ملهم هدل هدو أمار
وثاقة الراوي و حجيته أو حصو  اطمئنان شخصدي لهدم مد   لدك

طمئنان و الروايات العذي بناءً  ليه يكون المستفاد م  السيرة حجية اال
ثقدة، العلم العادي العذي ال إشكا  فيها حتى لو حصل م  غير خبدر ال

.االحتما فال ب َّ في  تميم ال ليل  لى حجية خبر الثقة م  نفي هذا

4421ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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استنتاجتلخيص و 
 مة  لديهم انَّه ال ينبغي التشكيك بوجه في انَّ أصحاب األ: التحقيقو •

تها السالم انَّما  ملوا بهذه الروايات  لى أساس أمارية الوثاقة و حجي
وى الشخصي لهم بص ورها، ألنَّ د ال  لى أساس حصو  االطمئنان

حصو  ذلك لهم م  جميع هذه الروايات واهية ج اً سواءً أُري  اد اء 
حة انه اطمئنان شخصي بحق و  لى أساس حساب احتماالت صدحي
ان لم  كان في مثل موقفهم أو أُري  اد اء انَّهم ق  حصل لهم االطمئند

.منها و لو جزافاً و م  جهة حس  الظ ع أو الغفلة    المضعفات

4421ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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استنتاجتلخيص و 
ي االد اء األو ، فألنَّ م  غير المحتمل حصو  االطمئنان الشخصامَّا •

ترانهدا بحق في كثير م  الحاالت الغالبة فدي الروايدات المدذكورة الق
ئندان بالمضعفات الواضحة التي بموجبهدا ال يمكد  أن يحصدل االطم

:الشخصي  ادة منها، نذكر منها ما يلي

4422ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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