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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4

العلم انحالل-4
اإلجمالي بالعلم 

الوجداني

انحالله الحقيقي 
بمعنى زواله وجدانا

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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االنحالل بالعلم الوجداني
انحالل العلم اإلجمالي التنبيه الرابع•
يلي، إمّا بعلم وجداني آخر تفص: في انحالل العلم اإلجماليّ، و ذلك: •

:أو إجمالي أصغر، و إمّا بحجّة شرعية أو عقليّة
ى أمّا االنحالل بالعلم الوجداني انحالال حقيقيا أو حكميا، فقد مض•

تياط البحث عنه مفصّال لدى حديثنا مع األخباريين في وجوب االح
.في الشبهات و عدمه، فال نعيده

150: ، ص4ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل بالعلم الوجداني
نحالل فبالنسبة لال: و نشير هنا إلى ما هو المختار الّذي نقّحناه هناك•

اليّ إلى الحقيقي فصّلنا بين ما إذا كانت نسبته سبب العلم اإلجم
األطراف على حدّ سواء، كما في تراكم احتماالت األطراف، أو 

ن البرهان على عدم اجتماع أمرين، فيثبت االنحالل، و ما إذا لم تك
.نسبته إليها على حدّ سواء، فال يثبت االنحالل

•

150: ، ص4ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
:االنحالل الحقيقي•
إنّ : و هي في البحث عن االنحالل الحقيقيّ، فنقول: أمّا الجهة األولى•

:هناك صورتين خارجتين عن محل النزاع
خذ زائدة لم تؤما لو أخذت في المعلوم باإلجمال خصوصيّة: األولى•

يه، كما لو عدم انطباقه عل-ال محالة-في المعلوم بالتفصيل، فيحتمل
 بموت علمنا إجماال بموت أحد شخصين بالكهرباء، و علمنا تفصيال
واحد منهما على التعيين، ففي هذا الفرض ال إشكال في عدم

.االنحالل
و أوضح من هذا ما لو كان كلّ منهما مقيّدا بخصوصيّة مباينة•

.لخصوصيّة اآلخر
331: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
ين المعلوم ما إذا فرض أنّ العلم التفصيليّ كان في مقام تعي: و الثانية•

ا بين باإلجمال، كما لو علمنا باإلجمال بموت ابن زيد و كان ابنه مردّد
رض ال شخصين، ثمّ عرفنا بالتفصيل من هو ابن زيد، ففي هذا الف

.إشكال في االنحالل

331: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
ت أحد فالكالم إنّما هو في مثل ما لو فرضنا مثال العلم اإلجمالي بمو•

في الشخصين من دون أخذ مثل خصوصيّة الكهرباء التي لم تؤخذ
ا من دون المعلوم بالتفصيل، و علمنا تفصيال بموت واحد معيّن منهم
ال، و كذلك أن يكون العلم التفصيليّ ناظرا إلى تعيين المعلوم باإلجم

صيال لو فرضنا العلم اإلجمالي باحتراق أحد الكتابين، و علمنا تف
.باحتراق واحد معيّن منهما، و ما إلى ذلك من األمثلة

331: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي

و هذا الباب هو أحد موارد الخالف الشديد بين مدرسة المحقّق •
بنت و مدرسة المحقّق النائيني رحمه اللّه، حيث( قدّس سرّه)العراقي 

.لعراقيمدرسة المحقّق النائيني على االنحالل بخالف مدرسة المحقّق ا

331: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
ا إلى مضاف-و حاصل ما يقال في مقام تقريب انحالل العلم اإلجمالي•

:أحد وجوه-دعوى الوجدان

332: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
ليّين و قياس ما نحن فيه بباب األقلّ و األكثر االستقال: الوجه األوّل•

جعله من صغريات ذلك الباب، فكما ال إشكال في أنّه لو علمنا
الثاني بفوت صيام اليوم األوّل من رمضان مثال، و احتملنا فوت اليوم
لّ و أيضا و عدمه، فالعلم اإلجمالي بوجوب القضاء المردّد بين األق

و الشكّ إلى العلم التفصيليّ باليوم األول،-ال محالة-األكثر منحلّ
ليّ البدوي في اليوم الثاني، و ال يوجد لنا في الحقيقة علم إجما

بالتكليف،

332: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
راق كذلك األمر فيما نحن فيه، فإنّ األمر دائر بين األقلّ و هو احت•

ال معه، و كتاب الهندسة مثال، و األكثر و هو احتراق كتاب التأريخ مث
ى لد-هذا من صغريات دوران األمر بين األقلّ و األكثر، و ال إشكال

كوك في أنّ األقلّ معلوم تفصيال، و األكثر مش-دوران األمر بينهما
[.1]بدوا 

332: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
•______________________________

لقسم راجع نهاية األفكار تقرير بحث المحقّق العراقي رحمه اللّه ا[ 1]
، 250الثاني من الجزء الثالث، ص 

و قد أجاب عليه في نهاية األفكار بأنّ اإلجمال في باب األقلّ و•
دق قضيّة األكثر إنّما هو في الحدّ، ال في أصل التكليف، بدليل عدم ص

ب في لو كان الواجب هو األكثر لكان األقلّ غير واج: تعليقيّة تقول
بين المتباينين حين أنه تصدق القضيّة التعليقيّة من الطرفين في الدوران

حتى بعد تحقق العلم التفصيليّ، 

332: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
كان صحيح أنّ في موارد العلم اإلجمالي بين المتباينين إذا: أقول•

ين للمعلوم باإلجمال تعيّن واقعيّ صدق نفي وجوده في أحد الطرف
اظ الطرف اآلخر، بينما هذا غير صادق بلحوجوده في على تقدير 

مالي في ذات التكليف في األقلّ و األكثر، فهذه آية انتفاء العلم اإلج
ترف األقلّ و األكثر بخالف المقام إالّ أنّ الّذي يقول باالنحالل ال يع

يّ، فاألولى في بصدق هذه القضيّة التعليقيّة بعد تحقّق العلم التفصيل
.الجواب ما ذكرناه في المتن عن أستاذنا الشهيد رحمه اللّه

332: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
ال-أنّ هذا قياس مع الفارق، إذ فيما نحن فيه يوجد: و يرد عليه•

يّا، و يقع وراء العلم التفصيليّ علم آخر و لو مستترا و تقدير-محالة
.الكالم في أنّه هل هو منحلّ و غير موجود بالفعل أو ال؟

، و و لم يكن األمر كذلك في باب دوران األمر بين األقلّ و األكثر•
ندسة الدليل على ذلك ما تراه من أنّه لو زال علمنا باحتراق كتاب اله

 و األكثر، لم يزل أصل العلم باحتراق أحد الكتابين، بخالف باب األقلّ
وات إذ لو زال علمنا بفوات صوم اليوم األوّل لم يكن لدينا علم بف

.صوم يوم من األيام أصال

333: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
ما يتحصّل من كلمات مدرسة المحقّق النائيني [ 1: ]الوجه الثاني•

:رحمه اللّه، و توضيحه يكون بذكر أمرين
بيان أركان العلم اإلجمالي، أحدهما•
ي بعض بيان فقدان بعضها لدى تكوّن العلم التفصيليّ فالثانيو •

.األطراف

.لم أره فيما يحضرني من الكتب[ 1]•
(الهادوي) لم أره في كتب السيد الخوئي ايضاً•

333: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
:فالعلم اإلجمالي له ركنان أساسان: أمّا األمر األوّل•
أنّ العلم فيه متعلّق بالجامع : األوّل•
.و بذلك يمتاز عن العلم التفصيليّ المتعلّق بالفرد•
راف احتماالت انطباق المعلوم باإلجمال على كلّ واحد من أط: الثاني•

، [1]العلم اإلجمالي 
رد في و بذلك يمتاز عن العلم بالجامع الموجود في ضمن العلم بالف•

.العلم التفصيليّ

334: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
•______________________________

أنّ العلم : رحمه اللّه«1»ورد في تقريري بحث المحقّق النائيني[ 1]
يّة اإلجمالي بالجامع مشوب بالجهل في األطراف فتكون هناك قض
ى معلومة و قضايا مشكوكة بعدد األطراف، و لم أر فيها ما يدلّ عل

.ذكر ذلك كبرهان على االنحالل فيما نحن فيه

•______________________________
و فوائد األصول . 238و 273، ص 2راجع أجود التقريرات ج ( 1)

4، ص 4ج 

334: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
، احدمرجع هذين الركنين بعد التعميق إلى أمر وو •

العلم اإلجمالي علم بالجامع بحدّه و هو أنّ 
، الجامعي أي بشرط ال عن السريان إلى حدّ أخصّ

و هذا بخالف العلم بالجامع الموجود في ضمن •
العلم بالفرد، فهو علم بالجامع لكن ال بحدّه 

.الجامعي
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االنحالل الحقيقي
زم ما يستل-أعني كون العلم واقفا على الجامع بحدّه الجامعي-و هذا•

امعي ذكر من احتماالت االنطباق، و كون العلم علما بالجامع بحدّه الج
بما هو حدّ يساوق ما قلناه من عدم السريان إلى حدّ أخصّ، فإنّ 

الحدّ بما هو حدّ ال يكون محفوظا في ضمن حدّ أخصّ، و إالّ للزم أن
يكون الفرد قابال لالنطباق على كثيرين، 

و من هنا يظهر أنّ المطابق الخارجي للعلم اإلجمالي إنّما هو مطابق•
حدّا، للمعلوم بالذات القائم في أفق النّفس ذاتا و ليس مطابقا له
ابق للمعلوم بخالفه في العلم التفصيليّ، فإنّ المطابق الخارجي فيه مط

.بالذات ذاتا و حدّا
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االنحالل الحقيقي
و الحاصل أنّ معروض العلم اإلجمالي كمعروض الكلّية، إنّما هو •

يستحيل الجامع بحدّه، و كما يستحيل سريان الكلّية إلى الفرد كذلك
لّية تعرض سريان العلم إليه، غاية الفرق بين الكلّية و العلم، هي أنّ الك

و أمّا العلم فيعرض. للحدّ الجامعي بما هو حدّ ذهني قائم في الذهن
صوّري للحدّ الجامعي بما هو مرآة للخارج، و بما أنّه يرى به بالنظر الت
.لعلمالخارج، و لهذا ال توصف األمور الخارجيّة بالكلّية و توصف با

335: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
تاب فهو أنّنا لو علمنا باحتراق أحد الكتابين ك: و أمّا األمر الثاني•

تاب الهندسة الهندسة و كتاب التاريخ مثال، ثمّ علمنا تفصيال باحتراق ك
علّق العلم فقد انهدم بذلك الركن الثاني من ركني العلم اإلجمالي، إذ بت

شاف، تفصيال بأحد األطراف قد زاد المنكشف، فال محالة يزيد االنك
ال فإنّ االنكشاف إنّما توقّف على الجامع لنقص المنكشف و قد ز
كن النقص فقد سرى العلم من ذاك الحدّ إلى الحدّ الشخصي، فلم ي
لى علما بالجامع بحدّه الجامعي و ال مقترنا باحتماالت االنطباق ع
تراق األطراف، إذن فقد انحلّ العلم اإلجمالي إلى علم تفصيلي باح
.كتاب الهندسة مثال، و شكّ بدوي في احتراق كتاب التاريخ

335: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
حتمل إنّ هذا الجامع الّذي ال يبدو في بادئ النّظر مقيّدا بقيد ي: أقول•

-بحسب الدقّة العقليّة-عدم انطباقه على هذا الفرد إن كان حاله
لى هذا كذلك، أي لم يكن حقيقة مقيّدا بقيد يحتمل عدم انطباقه ع

الفرد، فال محالة يتحقّق االنحالل بالبرهان الّذي عرفت، 

335: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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االنحالل الحقيقي
ه النكتة، و هي أنّو الشأن في مقام مصير هذا الوجه هو تحقيق هذه•

د، هل يكون هذا الجامع مقيّدا بما يحتمل عدم انطباقه على هذا الفر
ع المعلوم فال ينحلّ العلم اإلجمالي بهذا الوجه لعدم العلم بانطباق الجام
مالي على ما علم به تفصيال، أو ال يكون كذلك، فيكون العلم اإلج

منحالّ؟ 

أنّهم و هذه هي النكتة التي حاموا حولها و لم يدخلوا في تحقيقها، و ك•
.اكتفوا فيها باالرتكاز و الوجدان

336: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
،االنحالل الحقيقيفي كبرى -المقام األول•

لىى مىا ع-و ال إشكال في ان العلم إجمالي متقوم بركنين أساسيين•
رد و هما العلم بوجود الجامع و عدم سرايته إلىى الفى-تقدم شرحهما

الجامع بحده الجامعي،ي لأي بقائه ع

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4

جمالياإللم العركني

العلم بوجود الجامع

ة هذا العلمعدم سراي
يلإلى الفرد أي بقائه ع

الجامع بحده الجامعي

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4

و على هذا األساس ال بد و ان يقال•
عىن صووتيين خواتجتين بان هناك 

:هذا البحث بال كالم

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4

س ما إذا كان العلم بالفرد معينا لىنف-إحوداهما•
المعلوم اإلجمىالي أي علىم بانطبىاق المعلىوم
باإلجمال على بعض األطىراف، كمىا إذا علىم 

بها بوجود قطرة دم في أحد اإلناءين ثم علمنا
د ال إشكال عند أحوفي أحدهما المعين حينئذ 

ص و زوال العلم اإلجمالي لتشىخفي االنحالل 
.متعلقه

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
معلىوم ان ال يكون العلم بىالفرد نىاظرا إلىى تعيىين ال-الثانية•

اإلجمالي و يكىون للمعلىوم اإلجمىالي عالمىة و خصوصىية 
قوط مأخوذة فيه غير محرزة التواجد في الفرد، كما إذا علم بس

ي قطرة دم في أحد اإلناءين ثم علم بسقوط قطرة من الىدم فى
سواء علم بأنها قطىرة أخىرى -أحدهما المعين على كل حال

ال إشوكال فوي عود  فانه في هذه الصىورة -أو احتمل ذلك
علىوم ألن معلومه المتميز ال يزال غير مانحالل العلم اإلجمالي

يهمىا علىى االنطباق على أحد الطرفين بخصوصه بل نسبته إل
.حد واحد فيستحيل ان يكون منحال

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
-ان العلىىم اإلجمىىالي بسىىبب التكليىىف-ال يقىىال•

ه ال و ان لم يكن منحال الخذ خصوصية فيى-النجاسة
كليف يحرز انطباقها على الفرد، اال انه بلحاظ ما هو الت

علىم التنجيز و هو العلم بالنجاسىة يكىون الو موضوع
تكليف اإلجمالي منحال، إذ ال يعلم بوجود تكليفين بل

ل واحد و هو منطبق في الفرد جزما فالتردد و اإلجمىا
.في خصوصية ال دخل لها في التنجيز

239: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
ان عىىدم االنحىىالل بلحىىاظ السىىبب -فانىىه يقىىال•

ضا، ألنه يستوجب عدم االنحالل بلحاظ التكليف أي
وصية و يحصل في التكليف المعلوم باإلجمال خص

صّ عالمة و لو عنوان نشوئها عن ذلك السبب الخا
و هذا حد و خصوصية فىي المعلىوم اإلجمىالي، و 

يستحيل تكون نسبتها إلى الطرفين على حد واحد ف
االنحالل بلحاظ ما هو موضىوع األثىر و التنجيىز

240: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول .أيضا
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4

مىن ان تلك الحصة المتولدة: و ان شئت قلت•
ولة فىي بنحو الحصة التوأم المعق-ذلك السبب

عقولة باب الوجودات التصديقية و ان لم تكن م
ها معلومىة إجمىاال و نسىبت-في باب المفاهيم

إلى الطرفين على حد واحىد و هىي موضىوع 
.لألثر و التنجيز

240: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



32

انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
كىن و هي ما إذا لىم يصورة ثالثة فالبحث و الكالم في •

لم يكن العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم اإلجمالي و
يه للمعلوم اإلجمالي عالمة فارقة و خصوصية مأخوذة ف
يد غير محرزة االنطباق على الفرد، كما إذا علم بموت ز

وص، أو عمرو بال خصوصية ثم علم بموت زيد بالخصى
أو علم بنجاسة أحد اإلناءين ثىم علىم بنجاسىة اإلنىاء

األحمر تفصيال، 

240: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



33

انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
و هذا انما يعقل عادة فيمىا إذا كىان سىبب العلىم •

سىىواء كىىان برهانىىا عقليىىا أو دلىىيال -اإلجمىىالي
احىد، و نسبته إلى الطرفين على حىد و-استقرائيا

مثاله ما إذا علمنا بنجاسة أحىد اإلنىاءين اللىذين
ا منهمىا يملكهما الكافر الستبعاد انه ال يساور شيئ

وص زمنا طويال ثم علم بمساورته ألحدهما بالخص
و نجاسته 

240: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



34

انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4

صيليّ فهل ينحل هذا العلم اإلجمالي بالعلم التف•
حقيقة أم ال؟ 

إلىى ( قىده)ذهبت مدرسىة المحقىق النىائيني •
االنحالل، 

(.قده)و أنكر ذلك المحقق العراقي •
240: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
:و حاصل ما يقال في تقريب االنحالل أحد وجوه•
الليين قياس المقام بباب األقل و األكثر االسىتق-الوجه األول•

و جعله من موارده كما إذا علم بوجوب قضاء صوم يوم واحد
من رمضان و شك في وجوب قضاء يوم آخر منه، و ال ريب

نىاء في انحالل العلم و زواله فيه إذ يدور األمر بىين نجاسىة إ
ال أو نجاسة إناءين و ال إشىك-و هو المعلوم تفصيال-واحد

تفصيال و يشك فيفي ان اإلناء الواحد المعين معلوم النجاسة
.نجاسة الثاني زائدا عليه

240: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



36

انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
ان موارد األقل و األكثر ال يوجىد فيهىا مىن أول: و فيه•

األمر اال علم واحد ال علمان بخالف المقام الّىذي كىان 
يوجد فيه علم إجمالي تام األركىان مىن أول األمىر، و 

جوب لهذا نجد انه في باب األقل و األكثر لو شك في و
زول صوم يوم واحد زال العلم أيضا بينما في المقام ال يى

ي العلم و لو شك في نجاسة اإلناء األحمر، فالنحالل فى
.باب األقل و األكثر سالبة بانتفاء الموضوع

241: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



37

انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4

مىىا ذكرتىىه مدرسىىة المحقىىق -الوجىىه الثىىاني•
نىان من ان العلم اإلجمالي له رك( قده)النائيني 

علووم بالجووامع و احتموواالب االنعبووا  بعوود  
ركن ، و مع العلم التفصىيليّ ينهىدم الىاألطراف

العلم الثاني إذ يتبدل احتمال االنطبىاق فيىه بى
.باالنطباق

241: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



38

انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
و هىىذا الوجىىه ال بىىد مىىن تمحيصىىه و تعميقىىه و •

ب المىذكورين يرجعىان بحسىالركنينان : حاصله
هىي ان العلىم اإلجمىالينكتة واحدة الحقيقة إلى 

علم بالجوامع بحوده الجوامعي أي بشورط ال عون 
ن و بهىذا يفتىرق عىالسريان إلى الحد الشخصوي 

العلم بالجىامع ضىمن الفىرد المحفىوظ فىي العلىم
التفصيليّ أيضا و لكن ال بحده، 

241: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



39

انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4
ي و كون العلم واقفا على الجامع بحده الجامعي هو الّىذ•

العلىم يستلزم ما ذكر من احتماالت االنطباق و إذا تعلق
الىة تفصيال بأحد األطراف فقىد زاد المنكشىف فىال مح

ف يزيد االنكشاف و يسري إلى الفىرد، ألنىه انمىا توقى
كتمىال في المنكشىف فباصاالنكشاف على الجامع لنق

شىاف يكتمل العلم ال محالة فال يبقىي االنكصهذا النق
.على الجامع بحده الجامعي و هو معنى االنحالل

241: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 



40

انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4

لى و لكن هذا البرهان على االنحالل يتوقف ع•
امع العلم اإلجمىالي أي الجىمتعلقان نثبت ان 

ن مع الفىرد أي يكىومتحدبحده بما هو معلوم 
اء بىعاريا عن أخذ خصوصية فيه محتملىة اإل

ال عن االنطباق على الطرف المعلوم تفصي

241: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 
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انحالل العلم اإلجمالي بالعلم الوجداني-4

ى اال لم ينحل العلم اإلجمالي بىل بقىي علىو •
معروضه و هىو ذلىك الجىامع المىأخوذ فيىه 
خصوصية محتملىة االنطبىاق علىى كىل مىن 

نفىي الطرفين، فال بد من استئناف برهان على
أخىىذ خصوصىىية كىىذلك فىىي متعلىىق العلىىم 
اإلجمالي، و هذا ما لم يتكفلىه هىذا الوجىه و 

.سوف يأتي الحديث عنه مفصال
241: ، ص5ج( الهاشمي)بحوث في علم األصول 


