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الحقیقیاالنحالل حول البحث األساسیّ 
:فيه يقع في نكتتين لالنحاللالبحث األساسیّ و •
لكن لم  ما وصل إليها كالم المثبتين لالنحالل و النافين له، و: األولى•

امع المعلوو  الجيتعرّضوا لها مباشرة بالتحقيق إثباتا أو نفيا، و هي أنّ 
لوو  هل هو متّصف بخصوصیّة تأبى احتمواال نوا انابا ول نلوى المع

حولها و ل  فهذه النكتة هي ما حامت كلتا المدرستين؟ بالتفصیل أو ال
.يحقّقوها

زوال ما ل  يحوموا حولها فضمال نمن أن يحقّقوهما، و همي : الثانیةو •
.التفصيليّ، و ذلك بواسطة العل العلم اإلجمالی بزوال سببل فی نفسل

344: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
صموّر لمه إنّ انحالل العل  اإلجمالي بمالعل  التفصميليّ يت: فنحن نقول•

:مالكان
: األوّلالمالك •
، الجوز ينابق المعلو  باإلجموال نلوى المعلوو  بالتفصویل بنحووأن •

فينحلّ العل  اإلجمالي ال محالة كما مضى، 
الميزان في هذا االنطبما  و ندممه، همو كمون المعلموم باإلجممال و •

جمال نلى متخصّصا بخصوصيّة يحتمل إباؤها نن انطبا  المعلوم باإل
.المعلوم بالتفصيل أو غير متخصّص بها

344: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
باإلجممالإنّ الجمامع المعلموم: هنا يمكن أن يقال في بادئ النّظمرو •

متخصّص دائما بخصوصيّة محتملة اإلباء نن االنطبا ، 
إنّ همذا : و نقمولمقیّدا بوصوف العلوم اإلجموالی ذلك بأن نلحظه و •

علّق الجامع و إن كان بما هو غير آب نن االنطبا  نلى الطرف الّذي ت
نمن اؤه بما هو معلوو  باإلجموال يحتمول  بوبه العل  التفصيليّ، لكنّه 

.االنطبا  نليه، إذ ال نعل  أنّ معلومنا اإلجمالي أ هو هذا أو ذاك

345: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
امع العلم  ذا نرض نلى جأنّ هذا التخيّل غير صحيح، و ذلك ألنّ إلّا •

فال بدّ ، لى هذا الفرد-ال محالة-يقاع بانابا ل نلى هذا الفرد سرى
سمابقة أي فمي المرتبمة ال-لنفي السريان من خصوصيّة في معروضمه

.-نلى العل  موجبة الحتمال اإلباء نن االنطبا 
دور، إنّه لو أخذت الخصوصيّة من نفس العل  لمزم الم: و ان شئت فقل•

رضمت فإنّ وجود العل  اإلجمالي يتوقّف نلى هذه الخصوصيّة، فلمو ف
.منتزنة من المعروض بلحاظ نفس العل  اإلجمالي لزم الدور

345: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
جممال قد يخطر بالبال وجه آخر في بيان خصوصميّة للمعلموم باإلو •

ذلك بأن موجبة الحتمال إبائه نن االنطبا  نلى المعلوم بالتفصيل، و
إنّ العل  اإلجممالي و إن تعلّمق بالجمامع و همو احتمرا  أحمد : يقال

لكنّ الجامع الكتابين القابل لالنطبا  في بادئ النّظر نلى هذا الفرد، و
ممر ل  يؤخذ بما هو في طريق الوجود و التطبيمق كمما فمي بماب األ

إلمى وجوده، فنسمتطيع ان نيميرننبالجامع، بل أخذ بما هو مفروغ 
: ذلك الوجود المفروغ ننه و نقول

345: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
طع النّظمر هو نفس المعلوم بالتفصيل أو غيره؟ فالجامع و إن كان بقأ •

جزما، لكن نن مفروغيّة وجوده قابال لالنطبا  نلى المعلوم بالتفصيل
.بالنظر إلى ذلك يصبح محتمل اإلباء نن االنطبا  نليه

و هذا التصوّر أيضا خاطئ ألنّ الخصوصيّة، و همي الوجمود المفمروغ•
قدار ننه ال يكون داخال تحت العل  إلّا بمقدار معرفيّة هذا الجامع، و م

.معرفيّته يالئ  كال الطرفين ال محالة

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



9

االنحالل الحقیقی
أنّ هنماك خصوصميّتين يمكمن إبرااهمما لجعمل الجمامع: و التحقيق•

:المعلوم محتمل اإلباء نن االنطبا  نلى المعلوم التفصيليّ
ي جميع توجد في بعض موارد العل  اإلجمالي ال ف: األولىالخصوصيّة •

موارده، و تلك الخصوصيّة مسمتمدّة ممن تحديمد خمارجي للمعلموم 
-أي تكون بلحاظ وجوده الخارجي-باإلجمال

نقسم  أنّ العل  اإلجمالي بلحاظ سبب تكوّن العلم  ي: توضيح ذلكو •
:إلى قسمين

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
واء أن ال تكون نسبة سببه إلى كلّ من الطرفين نلمى حمدّ سم: األوّل•

واء، و بخالف نفس العل  الّذي تكون نسبته إلى كليهما نلمى حمدّ سم
راه ذلك كما لو رأينا الدخان يتصاند من جانب أحمد الكتمابين ال نم

ي و همو بأنيننا كي نميّزه من اآلخر، فعلمنا باحترا  أحدهما بدليل إنّ
احتمرا  الكتمابين نلمى حمدّ تصاند الدخان الّذي ليست نسبته إلمى

بعدم سواء، بل هو معلول ألحدهما المعيّن في الواقع، أو رأى ثقة نقطع
ار الثقة كذبه احترا  أحدهما، فأخبرنا به فعلمنا باحترا  أحدهما بإخب

الّذي هو أيضا معلول الحترا  أحدهما المعيّن في الواقع 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ار توجّهت ليست نسبته إلى كليهما نلى حدّ سواء، و كما لو رأينا النو •

نا باحترا  نحو أحد الكتابين و ل  نره بأنيننا كي نميّزه من اآلخر فعلم
أحدهما بالدليل اللّميّ، و هو توجّمه النمار نحموه الّمذي يكمون نلّمة 

طمرفين الحترا  أحدهما المعيّن في الواقع و ليست نسبته إلمى كمال ال
سه نلى نلى حدّ سواء، فسبب العل  في أمثال هذه الموارد يركّز في نف

دّدا فرد معيّن بحسب الواقع صار مجهوال نندنا لجهة من الجهات، و مر
.بين فردين فأوجب تحقّق العل  اإلجمالي

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ألطورا  نسبة سبب العلم كنفس العلم  لوى جمیوع اأن تكون : الثاني•

، و ذلك بأن ال يكون سمبب العلم  مركّمزا نلمى أحمد نلى حدّ سواء
ن األطراف، بل يكون مصبّ إثباته في نفسه همو نمدم اجتممام أممري

كمون مثال، فال محالة يحصل العل  اإلجمالي بانتفاء أحدهما، و ذلك ي
:ألحد وجهين

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
أن يفرض أنّ سبب العلم  همو تجمّمع احتمماالت فمي جميمع : األوّل•

ن األطراف ممّا ييكّل كل واحد منهما قرينة ناقصة نلمى الجمامع بمي
ليمه ممّما األطراف، فحصل العل  بالجامع نتيجة لتكاثف االحتماالت ن
ة سمبب يوجب التحوّل إلى العل  وفق ضوابط و قوانين معيّنمة، فنسمب

كافر العل  إلى جميع األطراف نلى حدّ سواء، كما لو نلمنا بمساورة ال
جممع فترة طويلة ممن المزمن نتيجمة تفي لبعض ما حوله من األواني

ي احتماالت المساورة لهذا اإلناء أو ذاك، فسبب العل  هنا ال يركّمز فم
ي اجتممام نفسه نلى فرد معيّن في الواقع، بل هو يركّز ابتداء نلى نفم

.ندم المساورة في تمام األطراف

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
مّمع أن يفرض أنّ سبب العل  و إن ل  يكمن نبمارة نمن تج: الثانیو •

االحتماالت من األطراف بل كمان برهانما ممن البمراهين، لكمن همذا 
البرهان إنّما يبرهن بالمطابقة نلى ندم االجتمام، 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ه نليمه و ما لو ادّنى شخصان النبوّة قبل خات  األنبياء صلى اللّ: مثاله•

آله و سل  و كذّب كلّ منهما اآلخر، فعلمنا إجماال بأنّ أحمدهما غيمر 
ن يكمذّب كملّ نبيّ ببرهان أنّهما لو كانا نبيّين للزم كونهما نبيّين كماذبي

منهما اآلخر، 
ا مثال آخر لذلك، أنّه ادّنى كلّ واحد من شخصين أنّمه أرسمل نبيّمو •

بالنسبة ليخص واحد في امان واحمد و فمي حكم  واحمد، فعلمنما 
يّمين بكذب أحدهما بناء نلى أنّ البرهان يقتضي ندم صحّة إرسال نب

.إلى شخص واحد في امان واحد لحك  واحد

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
بة ، و هو ما لو ل  تكمن نسمالقسم األوّلإنّه في : نرفت ذلك قلناإذا •

ال محدّدا السبب إلى كال الطرفين نلى حدّ سواء يكون المعلوم باإلجم
نحولّ فال يبحدّ خارجي و هو ننوان الفرد المنتسب إلى ذلك السبب، 

لمنما بماحترا  بنكتة االنطبا ، فلمو نالعلم اإلجمالی بالعلم التفصیلیّ
كتمابين كتاب الهندسة بالنار مثال، كان نلمنا اإلجمالي باحترا  أحد ال

ة الناتج من رؤية تصاند الدخان من جانب أحدهما، أو من إخبار الثق
يليّ رؤية توجّه النار إليه غيمر منحملّ بمالعل  التفصمباحتراقه، أو من

حممدّ باالنطبمما  المعلمموم باإلجمممال نلممى المعلمموم بالتفصمميل، ألنّ ال
. الخارجي المحرا في المقام محتمل اإلباء نن االنطبا  نليه

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
فوال يوجود هنواك تحديود يوالجی للمعلوو القسم الثوانی أمّا في و •

نلى حدّ ، إذ المفروض أنّ نسبة سبب العل  إلى كال الفردينباإلجموال
ا السبب سواء، فال مورد للقول بأنّنا ال ندري أنّ الفرد المنتسب إلى هذ

أ هو هذا أو ذاك؟

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
س  إنّ هذا المالك لعدم االنحالل و إن كان صحيحا في الق: قد يقالو •

ص بقيمد خمارجي، لكنّمه ال األوّل بلحاظ المعلوم باإلجمال المتحصمّ
رني و يوجب بقاء تنجيز العل  اإلجمالي بلحاظ متعلّمق الحكم  اليم
ل نلم  موضعه، فلو رأينا مثال توجّه قطرة الدّم إلى أحد الماءين فحص
منهما، إجمالي بنجاسة أحدهما، ث ّ نلمنا تفصيال بنجاسة واحد معيّن
إلمى فصحيح أنّ العل  اإلجمالي بنجاسة أحدهما المحدّدة باالنتسماب
ميّمة تلك القطرة من المدم غيمر منحملّ بمالعل  التفصميليّ لعمدم معلو

االنطبا ، 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ليمف لكن هذا العل  اإلجمالي ال أثر له في نمال  التنجيمز، ألنّ التكو •

رب إنّما تعلّق بترك شرب المائع النجس بما هو نجمس، ال بتمرك شم
  المائع الّذي تنجّس بتلمك القطمرة بمما همو كمذلك، و تمأثير العلم

النكياف اإلجمالي بالتكليف في تنجيز األطراف إنّما هو رهين لتردّد ا
دّ و همو في مرتبة الحدّ الّذي تعلّق به التكليف، و في مرتبة همذا الحم
رد و ال جامع النجاسة ال تردّد في االنكياف، بل يعل  بنجاسة هذا الف

ع فمي هذا االنكياف إنّما هو واقفي التردّديعل  بنجاسة ذاك الفرد، و 
ة مرتبة حدّ آخر غير داخل في دائرة التكليمف، و همو كمون النجاسم

ناشئة من تلك القطرة، فال تردّد و ال إجمال ننمدنا بلحماظ مما همو 
موضوم للتكليف، 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ليمف و إن شئت فعبّر بأنّ العل  اإلجمالي انحلّ بلحاظ معروض التكو •

.إن ل  ينحلّ بلحاظ ننوان آخر غير معروض للتكليف

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ها تعيّن أنّ الحصّة التوأمة لقيد النيوء نن تلك القطرة ل[: 1]الجواب و •

امع ذاتي في الواقع، و هي موضوم للحك  اليرني ضمن موضونيّة ج
النجس، و التردّد ثابت بالنسبة إليها، 

•______________________________
هذا الجواب ذكره أستاذنا اليمهيد رحممه اللّمه فمي بحمل العلم  [ 1]

مطلمب ء من الاإلجمالي، و قد ثبّتناه هنا كي ال نحتاج إلى تكرار شي
.في بحل العل  اإلجماليّ

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ما نقوله في باب متعلّق األحكام من أنّه إمّما مطلمق أو مقيّمد، و الو •

اص الحكم  يتصوّر خروج القيد و التقيّد من تحت التكليف مع اختصم
وأمة و ذلمك بالحصّة التوأمة ال يبطل التفاتنا في المقام إلى الحصّة الت

إن لم  ء خارجا فألنّه في نال  المفاهي  ال يوجد تعيّن مفروض لليي
أخمذ مطلقما، و إن-ال محالة-يؤخذ القيد، أو التقيّد فيه كان الحك 

ة التوأممة فيه ذلك كان مقيّدا، فال نتصوّر تعلّق الحك  بخصوص الحصّ
فقط مع خروج القيد و التقيّد نن الموضوم، 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ق نلمى بالصالة مثال، إمّا هو أمر بالصالة نلى اإلطال  فينطبمفاألمر •

مسمجد الصالة خارج المسجد أيضا، أو أمر بالصالة بقيد كونهما فمي ال
ة التوأممة لكون هما فمي فيكون مقيّدا، و ال نتصمور اختصاصمه بالحصمّ

. المسجد مع خروج القيد و التقيّد نن الموضوم

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
التصمديقي ممع النّظمرفي ما نحن فيه فنحن نمتكلّ  فمي العلم ، و أمّا •

وّري اإلجمال و التردّد الموجود فيه ال في نال  المفاهي  و النّظر التصم
تردّد في ء خارجا يمكن افتراض الالبحت، فهناك تعيّن مفروض لليي

نمن المكلّف به بلحاظ ذاك التعيّن رغ  أنّ القيمد و التقيّمد خارجمان
،متعلّق التكليف

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
د النيموء إنّ الحصّة التوأمة من النجاسة لقي: ففي المثال الماضي نقول•

لنسبة لها، و من تلك القطرة لها تعيّن ذاتي في الواقع، و التردّد ثابت با
ذلك لمو ال يضرّنا خروج هذا القيد و التقيّد به نن دائرة التكليف، و ك

نل  إجماال بوجموب إحمدى الصمالتين، ألنّ الثقمة أخبمر بوجموب 
وجوب إحداهما معيّنا و ل  ندر أنّه أخبر بأيّة منهما، و نلمنا تفصيال ب

ذاتمي فمي إحداهما بالتعيين، فذات الحك  الّذي أخبر به الثقة له تعيّن
ز و إن كمان نالمه، و التردّد ثابت بالنسبة له، و هذا يكفينا في التنجيم

.القيد و التقيّد بإخبار الثقة خارجين نن دائرة التكليف

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
جممالي، و ما يكون ثابتا في جميع موارد العل  اإل: الثانیةالخصوصیّة •

و التأمّمل هي و إن كانت دقيقة ال يلتفت إليها تفصيال إلّا بعمد الدقّمة
و [ 1]العل  اإلجممالي -ال محالة-لكنّها بوجودها االرتكااي تحفظ

توجب ندم االنحالل، و هي فمي الحقيقمة ليسمت تحديمدا خارجيّما
للمعلوم باإلجمال بلحماظ وجموده الخمارجي كمما همو الحمال فمي 

دم الخصوصيّة األولى، بل هي تحديد ذهنيّ لمنفس العلم  يوجمب نم
االنحالل بمالك االنطبا ، 

بوجودها المواقعيّ تبمرهن نلمى نمدم االنحمالل بممالك : أو قل[ 1]•
.االنطبا 
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االنحالل الحقیقی
:و نحن نوضّح المقصود في المقام بذكر أمرين•
: األمر األوّل•
، المعلو  التفصیلیّ هنا محدود بحدّ تقییديّأنّ •
و•
.المعلو  اإلجمالی محدود بحدّ  طال یّ•
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االنحالل الحقیقی
، األوّلأمّا •
أنّ العل  بمساورة هذا اإلناء بعينه مثال وليد لعلمين: فبيانه•
العل  بقضيّة شرطيّة، و هي أنّه لمو كمان جهمااي اإلحساسميّ: األوّل•

ور سليما حينما رأيت المسيحيّ يساور همذا اإلنماء المعميّن فقمد سما
. المسيحيّ هذا اإلناء

-يتولّد منهمماالعل  بتحقّق اليرط في هذه القضيّة اليرطيّة، ف: الثانيو •
دير، العل  بتحقّق الجزاء، لكن ليس هذا نلما نلى كملّ تقم-ال محالة

فإنّنا ال نعل  بمساورة همذا اإلنماء نلمى تقمدير نمدم سمالمة جهماا 
.اإلحساس، و إنّما نعل  بها نلى تقدير سالمته
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االنحالل الحقیقی
لم  كيف ال أنل  بالمساورة نلى كملّ تقمدير ممع أنمي أن: و قد تقول•

!؟بالفعل بالمساورة
ا صار إنّك و إن كنت تعل  بالمساورة إلّا أنّ هذا العل  إنّم: لكنّا نقول•

لتفصميليّ فعليّا من ناحية العل  بفعليّة اليرط، و هذا ال يخرج المعلوم ا
ة، أي بمما نن كونه معلوما بعل  محدود بالحدّ الجزائيّ للقضيّة اليرطيّ

فقمدان هو مقيّد باليرط و مرتبط به بنحو يسمتحيل إطالقمه لفمرض
.اليرط
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االنحالل الحقیقی
: الثانیأمّا و •
ى أنّ المعلوم باإلجمال نبارة نن مساورة أحد هذه األواني نل: فبيانه•

بب ألنّ س-أي سواء كان جهااي اإلحساسي سليما أو ال-كلّ تقدير
هذا العل  ل  يكن هو العل  بسمالمة جهماا اإلحسماس، و إنّمما كمان 

.نلى كال التقديرينالمحفوظ حساب االحتماالت
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االنحالل الحقیقی
: الثانیاألمر •
م أن نرفت أنّ المعلوم باإلجمال محدود بحدّ إطالقمي، و المعلموبعد •

إنّ انحالل : نابالتفصيل محدود بحدّ تقييدي و إن كانا حدّين ذهنيّين قل
عقمل إلّما العل  اإلجمالي بمالك االنطبا  نلى المعلوم التفصميليّ ال ي

حتمى بعدم التنافي بين الحدّين، أو بتبدّل أحمد الحمدّين إلمى اآلخمر
واضح ال د التنافی بیا اإلطالق و التقییينطبق أحدهما نلى اآلخر، و 

قود العلوم يفإلّا بأنفال يعقل االنحالل بمالك االناباق يمكن إنكاره، 
، و یودييفقد العلوم التفصویلیّ حودّه التقیأو اإلجمالی حدّه اإلطال یّ، 

.كالهما غیر متحقّق فی المقا 
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االنحالل الحقیقی
فمعنى فقد العل  اإلجمالي إطالقه همو أن ال نعلم  إجمماال: األوّلأمّا •

نا نلى تقدير ندم سالمة جهاا اإلحساس بمساورة أحد األواني مع أنّ
.نعل  ذلك بالوجدان

لم  بمسماورة فمعنى فقد العل  التفصيليّ تقييده همو أن نع: و أمّا الثاني•
هذا اإلناء المعيّن حتى نلى تقدير ندم سالمة جهاا اإلحسماس، ممع

.أنّنا ال نعل  بذلك بالوجدان
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االنحالل الحقیقی
ليلين هذا هو وجه الفر  بين مثل ما نحن فيه و بين ما لو كان مصبّ المدو •

طع به بكلّ واحمد ابتداء شيئا واحدا، كما لو قطعنا بأمر تفصيال بدليلين فالق
ذلك نلى من الدليلين و إن كان لو ال الدليل اآلخر مقيّدا فال نقطع بثبوت
ين يحصمل تقدير حصول الغفلة في ذلك الدليل مثال، لكنّه بمجموم المدليل

طلمق من كال الجانبين و يتحقّق نل  واحد بذلك األممر مالعل  إطال  في
لغفلة فمي من ناحية تقدير الغفلة في هذا الدليل، و كذلك من ناحية تقدير ا

دليلين، ذاك الدليل، و ال يكون مقيّدا إلّا بلحاظ تقدير الغفلمة فمي كمال الم
تممام فالحدّان الثابت كلّ منهما لو ال الدليل اآلخمر غيمر ثمابتين ننمد اج

قمام يكمون الدليلين، و إنّما الثابت حدّ ثالل مقيّد بما نرفت، بينما فمي الم
.الحدّان باقيين نلى حالهما كما اتّضح لك ذلك
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االنحالل الحقیقی
ممّوا ذكرنواه نود  صوحّة انحوالل العلوم اإلجموالی بوالعلم فیتحصّل •

االيتال  فی التفصیلیّ بمالك االناباق لما نرى فیما بیا العلمیا ما
.الحدود الذهنیّة

 بممالك إنّ انحالل العل  اإلجمالي بمالعل  التفصميليّ: و إن شئت فقل•
ر، مع انطبا  الحدود يستلزم ندم وجود العل  اإلجمالي نلى أيّ تقدي

ت ثابم-نلى تقدير ندم سالمة جهاا اإلحساس-أنّ العل  اإلجمالي
قضيّة أخذ بالوجدان ال بمعنى كون العل  تقديريّا، بل هو فعليّ متعلّق ب

.فيها هذا التقدير
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االنحالل الحقیقی
طبما ، إنّنا نلتزم بانحالل أحد تقديري العل  اإلجممالي باالن: قلتإن •

دم نلمى تقمدير نم-إنّ العل  اإلجمالي بمساورة أحد األواني: فنقول
لعلم  و إن ل  ينحلّ بالعل  التفصميليّ، ألنّ ا-سالمة جهاا اإلحساس

العلم  التفصيليّ ثابت نلى تقدير آخمر ال نلمى همذا التقمدير، لكمن
نلممى تقممدير سممالمة جهمماا -اإلجمممالي بمسمماورة أحممد األوانممي

.ديرهذا التقنلى قد انحلّ بالعل  التفصيليّ الثابت-اإلحساس
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االنحالل الحقیقی
همو نمين -نلى التقدير الثاني-إنّنا نعل  أنّ الفرد المعلوم باإلجمال: قلت•

المعلموم الفرد المعلوم باإلجمال نلى التقدير األوّل، فإذا احتمل إباء الفمرد
التفصميل نن االنطبا  نلى الفرد المعلوم ب-نلى التقدير األوّل-باإلجمال

و لميس فال محالة يحتمل إباء هذا الفرد أيضا نن ذلك لتقيّده بهذا القيمد،
ه و حال هذا القيد حال ما مضى من تقييد الفرد المعلموم باإلجممال بواقعم

مقمدار الّذي أبطلناه في ما مضى بأنّ الواقع ليس داخال تحمت العلم  إلّما ب
ات الواقمع إن أريد التقييد بذ: معرّفيّة الجامع المالئ  لجميع األطراف، أو قل

فهو قابل فهو خارج نن دائرة العل ، و إن أريد التقييد بعنوان الواقع الكلّي
بذلك، فإنّ إنّ ما نحن فيه ال يقاس: أقول. لالنطبا  نلى المعلوم بالتفصيل

االنطبا  الفرد في المقام قد قيّد بعنوان داخل تحت العل  محتمل اإلباء نن
.و هو كونه ذاك الفرد المعلوم نلى التقدير األوّل
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االنحالل الحقیقی
نلى -فأنّ تقييد هذا الفرد بكونه ذاك الفرد المنكي: بكلمة أخرىو •

أخوذا أي مم-ليس تقييدا خارجيّا للمعلوم باإلجممال-التقدير األوّل
فمرد ، و إنّما مرجع هذا التقييد بحسب الحقيقة إلمى أنّ ال-من الخارج
الثابمت منكيمف بمنفس االنكيماف-نلى التقدير الثاني-المنكيف

نلى التقدير األوّل، و هذا يعني أنّ لدينا نلمما واحمدا محمدودا بحمدّ 
طبا  نلى إطالقي شامل لكال التقديرين ال يمكن أن ينحلّ بسبب االن

  ننمد تبماين العل  التفصيليّ المحدود بحدّ تقييديّ، الستحالة االنطبا
.الحدّين
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صیلیّ انحالل العلم اإلجمالی بالعلم التفمالك

انحالل العلم مالك
اإلجمالي بالعلم 

التفصيلّي 

أن ينطبق المعلوم 
م باإلجمال على المعلو

لجزمبالتفصيل بنحو ا

زوال سبب العلم 
اإلجمالي بحدوث 
العلم التفصيلي  
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االنحالل الحقیقی
صميليّ، اوال سبب العل  اإلجمالي بحمدو  العلم  التف: الثانیالمالك •

فإذا اال سببه انحلّ العل  اإلجمالي ال محالة، 
هذا المالك مالام دائما لعدم وجمود التحديمد الخمارجيّ للمعلموم و •

.باإلجمال المحتمل اإلباء نن االنطبا 
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االنحالل الحقیقی
أنّك قد نرفت أنّ المعلوم باإلجمال : توضيح ذلكو •
ب العلم  يوجد له تحديد خارجيّ، و ذلك فيما لو كانت نسبة سبتارة •

إلى األطراف ال نلى حدّ سواء، 
أخرى ال يوجد له حدّ خارجيّ و همو مما لمو كمان المدليل مركّمزا و •

حمدهما بالمباشرة نلى نفي اجتمام أمرين مثال، فيعل  إجماال بعمدم أ
سواء كان ذلك نلى أسماس تجمّمع االحتمماالت، أو نلمى أسماس 

البرهان، 
:نقول في المقامو •
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االنحالل الحقیقی
حدو  القس  األوّل ال يوجد فيه وجه لزوال سبب العل  اإلجمالي بإنّ •

راف نلى حدّ العل  التفصيليّ، فمهما ل  تكن نسبة سبب العل  إلى األط
سواء فال سبيل إلى االنحالل، 

حمدو  القس  الثاني يوجد فيه وجهان لزوال سبب العل  اإلجماليّ بو •
.العل  التفصيليّ
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االنحالل الحقیقی
يخمتصّ بمما لمو كمان سمبب العلم  اإلجممالي تجمّمع : األوّلالوجه •

االحتماالت في األطراف، و همو أنّمه ممع حصمول القطمع فمي أحمد 
الجمامع األطراف سقط ندد االحتماالت المتجمّعة و المتكاثفة إلثبات

نحملّ بحدّه الجامعيّ نن النصاب المفروض لتوليد العل ، فمال محالمة ي
د العلم  بذلك العل  اإلجماليّ، ففي مثال المساورة الماضي ال نعل  بعم

المة إجماال إلّا نلى تقمدير نمدم سماألواني أحدالتفصيليّ بمساورة 
جهاا اإلحساس، إذ نلى هذا التقدير لم  يمنقص نمدد االحتمماالت 

[.1]المتكاثفة في إثبات الجامع 
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االنحالل الحقیقی
•______________________________

جمامع ال يخفى أنّ كلّ احتمال من احتماالت األطراف كان منصبّا نلى أحد األفراد بحدّه الفرديّ ال نلمى ال[ 1]
ه األفراد التي بحدّه الجامعيّ، و إنّما تولّد العل  بالجامع بحدّه الجامعيّ بنكتة أنّ الجامع هو القدر الميترك بين هذ
نندئمذ يبقمى انصبّت نليها االحتماالت، فل  تتكاتف االحتماالت في اإلثبات إلّا بقدر الجامع بحدّه الجامعيّ، و
األفمراد فمي هنا سؤال، و هو أنّ العل  التفصيليّ الّذي تعلّق بأحد األفراد حاله حال االحتماالت المتعلّقة ببماقي
ذا العلم  و مما التعلّق بالفرد بحدّه الفرديّ دون الجامع بحدّه الجامعيّ، و في أنّ القدر الميترك بين ما يكيفه هم

ات الجمامع يكيفه باقي االحتماالت إنّما هو الجامع، فلما ذا ال يتكاثف هذا العل  مع باقي االحتماالت في إثبم
ط ممن همل سمق! و لما ذا سقط من الحساب فاختلّ النصاب المفروض لتوليد العل  اإلجمماليّ؟! بحدّه الجامعيّ؟

بمة و لما ذا تكمون األقوائيّمة موج! الحساب ألجل أنّ االنكياف الموجود في العل  أقوى منه في االحتماالت؟
لك االحتمال من نع  لو تعلّق العل  التفصيليّ بعدم المساورة في إناء معيّن كان سقوط ذ!. للسقوط من الحساب؟

مسمتوى الحساب أمرا مفهوما، ألنّ االحتمال هنا مات بزوال الكيف الناقص و انقالبه إلى النقميض ال بتصماند
وف الناقصمة الكيف و وصوله إلى حدّ العل ، فالكيف الّذي اال يسقط نن القدرة نلى التكاتف مع باقي الكيم
و ! ي المقمام؟إلثبات الجامع بحدّه الجامعي، و لكن الكيف الّذي تقوّى إلى حدّ العل  لما ذا يسقط نن التأثير فم

ه فمي جواب هذا السؤال هو نبارة نن أنّ العل  بالجامع بحدّه الجامعيّ كان وليد ندم المرجّح في النّفس للتوجّ
ف معيّن، فمإنّ نال  االنكياف القطعيّ إلى طرف دون طرف، و هذا العامل مختلّ في العل  التفصيليّ المتعلّق بطر

.هنا إلى طرف خاصّ فل  يكن ترجيح بال مرجّحتوجّه االنكياف القطعيّ
إلى إبمراا و بهذا يتّضح انّ هذا الوجه لبيان اوال سبب العل  يجب إرجانه إلى ما يأتي من الوجه الثاني الناظر•

.نامل الترجيح بال مرجّح و تأثيره في العل  اإلجمالي
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االنحالل الحقیقی
واء كمان يع ّ مطلق موارد نفي السبب لعنوان االجتمام س: الثانيالوجه •

ذلك بحساب االحتماالت أو بالبرهان، و هو أنّه لو قام برهمان ممثال
مماال نلى ندم اجتمام هذين المدّنيين للنبوّة في الصد ، فعلمنما إج
قيقمة بعدم نبوّة أحدهما، فسبب حصول العل  اإلجماليّ مركّب فمي الح

من أمرين، 
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االنحالل الحقیقی

ةالممكنات العقليّ 

نبّوتهما معا

اعدم نبّوتهما مع

نبّوة هذا دون ذاك

اهذدوننبّوة ذاك
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االنحالل الحقیقی
:توضيح ذلكو •
: أربعة-بقطع النّظر نن هذا البرهان-أنّ الممكنات العقليّة•
معا، نبوّتهما •
و ندم نبوّتهما معا، •
و نبوّة هذا دون ذاك، •
و بالعكس، •
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االنحالل الحقیقی
ا قمام األمور األربعة تستنفد نال  اإلمكان في هذا المطلب، فمإذفهذه •

لمى إ-ال محالة-البرهان نلى بطالن أحد هذه اليقو  اضطرّ النّفس
لمى التوجّه إلى شقّ آخر غير هذا اليقّ، فإن ل  ير مرجّحا لبعضمها ن

واء و إلى الجميع نلى حدّ س-ال محالة-بعض في نال  التوجّه توجّه
كمون تولّد العل  اإلجمالي بينها، فعلمه اإلجماليّ بعدم نبوّة أحمدهما ي

:بسبب مركّب من أمرين
البرهان نلى ندم نبوّتهما معا، أحدهما•
ذا و ندم ندم الترجيح في نال  توجّه النّفس بين ندم نبوّة هالثانیو •

نبوّة ذاك، 
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االنحالل الحقیقی
صمل إذا حصل العل  التفصيليّ بعدم نبموّة أحمدهما المعميّن فقمد حو •

-ةال محالم-المرجّح و اال أحد جزئي سبب العل  اإلجماليّ، فينحلّ
[.1]العل  اإلجماليّ 
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االنحالل الحقیقی
•______________________________

عل  اإلجمماليّ إن ال: يقالأن ال يخفى أنّ الصياغة الفنيّة لما ينبغي أن يكون مقصودا بهذا البيان هي[ 1]•
اممل األوّل هو العامل الّذي أثبت الجامع من برهان أو حساب احتماالت، و الثاني هو ن: وليد لعاملين

ع العلم  ندم المرجّح، التجاه العل  إلى بعض األطراف و استحالة الترجيح بال مرجّح، فهذا هو الّذي من
و االنكياف نن توسّعه بأكثر من مقدار الجامع و شموله لحدود أخرى أخمصّ ممن الحمدّ الجمامعيّ، 

تمى مما اال فباجتمام هذين العاملين يت ّ العل  بالجامع بحدّه الجامعيّ و هو حقيقة العل  اإلجماليّ، فم
اإلجممال العامل الثاني و حصل الترجيح في نال  االنكياف اال سبب العل  اإلجماليّ بمزوال سمبب
اال العامل الّذي هو لزوم الترجيح بال مرجّح، و إذا نلمنا بكذب أحد المدنيين للنبوّة بالخصوص فقد
و هذا فمي الثاني، و هو ندم المرجّح في نال  االنكياف، و بالتالي انحلّ العل  اإلجمالي بزوال سببه،

هيد رحمه اللّمه الحقيقة تعميق لما مضى من البرهان الثاني من براهين االنحالل الّذي نسبه أستاذنا الي
(.قدّس سرّه)إلى مدرسة المحقّق النائيني 

و هذا البرهان ال يقف أمامه ما مضى من برهمان تبماين حمدّي العلم  اإلجممالي و العلم  التفصميليّ•
حالل بممالك باإلطال  و التقييد، ألنّ ذاك البرهان إنّما ينفي االنحالل بمالك االنطبا ، و ال ينفي االن

.اوال سبب اإلجمال
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االنحالل الحقیقی
•______________________________

ة سبب العل  هذا البرهان إنّما يثبت االنحالل في العلوم اإلجماليّة التي تكون نسبو •
مماالت فيها إلى األطراف نلى حدّ سواء، كما في موارد كون سبب العل  تجمّع احت
انتفماء األطراف، أو كون سببه البرهان نلى نفي اجتمام أمرين المؤدّي إلى العلم  ب

ذا نالقمة أحدهما، و ال يثبت االنحالل في العلوم اإلجماليّة التي يكون سبب العل 
خاصّة بأحد األطراف المعيّن نند اللّه و المجهمول لمدينا كمما فمي مثمال تصماند

يتمه الدخان من احترا  أحد الكتابين بالخصوص، أو إخبمار الثقمة النماتج ممن رؤ
و الوجه في نمدم االنحمالل فمي مثمل . الحترا  أحدهما بالخصوص و نحو ذلك

بة ذلك هو أنّ ما مضى من بيان تحدّد المعلوم باإلجمال في موارد ندم تساوي نس
سبب العل  إلى

•..........
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االنحالل الحقیقی
•______________________________

الل بحدّ خارجيّ و هو حدّ انتسابه إلى ذاك السبب، كما يقف أمام االنحماألطراف •
أمّما . يّبمالك االنطبا  كذلك يقف أمام االنحالل بمالك اوال سبب العل  اإلجمال
رحممه )د وقوفه أمام االنحالل بمالك االنطبا  فواضح كما مضى نن أستاذنا اليهي

يّ يستحيل ، فإنّ المعلوم اإلجماليّ المحدود بحدّ غير محرا في المعلوم التفصيل(اللّه
لمعلموم و أمّا وقوفه أمام االنحالل بمالك اوال السبب، فمننّ ا. العل  بانطباقه نليه

تفصيليّ به بهذا باإلجمال إذا تقيّد بقيد االنتساب إلى ذاك السبب و ل  يتعلّق العل  ال
ال تمرى القيد فعامل لزوم الترجيح بال مرجّح ل  يزل في المقام، و ال االت المنّفس
م المنتسب ترجيحا للتوجّه في نال  االنكياف إلى طرف بالخصوص بلحاظ المعلو

القيد، إلى ذاك السبب، فالترجيح و إن حصل بلحاظ الجامع بحدّه األوسع من ذاك
.ترجيحو لكنّه ل  يحصل بلحاظ ذاك القيد لعدم معلوميّة انطباقه نلى ما فيه ال

:و قد اتّضح بما ذكرناه•
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االنحالل الحقیقی
•______________________________

يحا بمال ممرجّح اوال سبب العل  اإلجماليّ بالعل  التفصيليّ الموجب لالنحالل يعني اوال كون الترجيح ترجإن •
م في نال  االنكياف، إذ كان هو نامل اإلجمال، و بزواله يزول اإلجمال، و معنى اواله وجود المرجّح في المقا

التفصيل بلحماظ في طرف المعلوم بالتفصيل، و قوام هذا الترجيح يكون بانطبا  المعلوم باإلجمال نلى المعلوم ب
حمدود القيود الخارجيّة، فإذا حصل االنطبا  بهذا اللحاظ كان هذا ترجيحا مبطال لسبب اإلجممال، و اخمتالف

فمي اوالمه العلمين ال يمنع نن االنحالل، ألنّ برهان اختالفهما إنّما يثبت ندم انطبا  العل  نلمى العلم ، و ال ين
.بزوال السبب المرتبط بمدى انطبا  المعلوم بحدوده المستمدّة من الخارج نلى المعلوم

خمر، و بهذا اتّضح أنّه ال يوجد في الحقيقة مالكان لالنحالل حام األصحاب حول أحدهما و ل  يحوموا حول اآل•
باإلجممال بلحماظ الحمدود الخارجيّمة نلمى المعلموم المعلوم و إنّما يوجد مالك واحد لالنحالل و هو انطبا  

قطعيّابالتفصيل انطباقا 

•______________________________
.موجبا لزوال ميكلة الترجيح بال مرجّح التي هي سبب اإلجمال في العل  اإلجماليّ-

ا إذا ل  يكن و هذا المالك يؤدّي إلى التفصيل بين ما إذا كان سبب العل  نسبته إلى األطراف نلى حدّ سواء، و م•
.كذلك، فينحل العل  اإلجمالي في الفرض األوّل و ال ينحلّ في الفرض الثاني
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أنّ العل  اإلجمماليّ ال ينحملّ فمي مموارد وجمود التحديمد : فتحصل•

نسبة الخارجيّ للمعلوم باإلجمال المحتمل اإلباء نن االنطبا ، و كون
تكون السبب إلى األطراف ال نلى حدّ سواء، و ينحلّ في الموارد التي

.نسبة سبب العل  فيه إلى األطراف نلى حدّ سواء
دان و يقوى في النّفس جدّاً أنّ السبب في تعاكس دنموى الوجم. هذا•

بعض من قبل المدرستين هو أنّ الوجدان في كلّ من الجانبين كان في
.الموارد فعمّ  و هما

.أنّ الوجدان يختلف باختالف الموارد طبقا للبرهان: و الصحيح•
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