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منجّزية العلم اإلجماليّ

البحث هنا

في اقتضاء العلم اإلجمالّي للتنجيز

ا عن في مانعيّة العلم اإلجمالّي ثبوتا أو إثبات
.إجراء األصول في تمام األطراف

ي في مانعيّته ثبوتا أو إثباتا عن جريانها ف
.بعض األطراف

17: ، ص4ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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مانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمام األطراف

هل يمكن الترخيص في تمام األطراف؟[ المقام الثاني]•
تاا أو و هو البحث عن مانعيّة العلم اإلجمااليّ ببو-و أمّا المقام الثاني•

الم فيا  فالك-إبباتا عن إجراء األصول الترخيصيّة في تمام األطراف
.ن عإثباتا، و أخرى في مانعيّت  ثبوتاتارة يقع في مانعيّت  

39؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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مانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمام األطراف

المحذور الثبوتيّ•
ة، أمّا مانعيّة العلم اإلجمااليّ ببوتاا عان إجاراء األصاول الترخيصايّ•

فني العلم اإلجماليّ ال يمنع عنن إماناا الخنر ي فالصحيح فيها أنّ 
باين ، كما يظهر ذلك بااللتفات إلى مبناناا فاي العماعتمام األطراف

الحكم الظاهريّ و الواقعيّ بإضافة بعض البيانات، 

39؛ ص4مباحث األصول ؛ ج



5

مانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمام األطراف

ريّ و أنّ العمع بين الحكم الظااه: أنّ  مضى في محلّ : و توضيح ذلك•
الواقعيّ يكون ببيان أنّ الحكم الظااهريّ عباارة عان إعماال الماولى

عاالم لقوانين التزاحم، و تقديم الغرض األهمّ عند تزاحم أغراض  فاي
المحرّكيّة، 

39؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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مانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمام األطراف

ساة تزاحمها في عالم االمتثال المصطلح عليا  باالتزاحم فاي مدرال •
ع التازاحم  قدّس سرّه، إذ اإلباحة ال امتثال لها حتى يقالمحقّق النائينيّ

تزاحم في تزاحمها في عالم الحكم المصطلح علي  بالفي االمتثال، و ال 
 رحم  اللّ ، إذ ذلك فار  وحادة المتعلّاق مدرسة المحقّق الخراسانيّ
المفقودة في ما نحن في ، 

39؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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مانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمام األطراف

عبارة عان إعماال الماولى لقاوانين باا  الحام الظاهريّ و إذا كان •
تقدّم الغرض األهنمّ منن األانراض المخزاحمنة فني عنالم التزاحم، و 
، إذ مبااد تضادّ الال بلحاظ لم يان منافيا للحام الواقعيّ ، المحرّكيّة

ت لا  الحكم الظاهريّ ينبع من نفس مباد  األحكام الواقعيّاة، و لي ا
ب  ، إذ ال بأستفويت الغرضمباد  أخرى وراء مبادئها، و ال بلحاظ 

.إذا كان ألجل المزاحمة بغرض أهمّ

39؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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مانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمام األطراف

رق بين ما يأتي بعين  في ما نحن في ، إذ ال ف-كما ترى-و هذا البيان•
لام ال يع، عدا أنّ  في تلك الموارد *نحن في  و موارد الشكّ البدوي

فيما نحن اللزوميّ و الترخيصيّ، ال على التعيين، و: إلّا بأحد الغرضين
غالباا أيضاا بغارض ، و يعلاميعلم بخصاو  الغارض اللزومايّفي  

رض ترخيصيّ، و اشتب  أحدهما باآلخر، و قد يتّفاق أنّاا ال نعلام بغا
ا ترخيصيّ، كما لو علمنا إجمااال بنعاساة أحاد اإلنااءين، و احتملنا

.نعاستهما معا

39؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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األطرافمانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمامتحقيق الاالم في 

•--------------------------
ن بل هناك فرق واضح فإا العلم اإلجمالي بوجود إلنزام يمننع عن*•

الخر ي  اللهم إال أا يانوا ملنلحة الخنر ي  اكثنر أو أهنم منن
مدرسنة الملطلح عليه بالخزاحم فنياإللزام و معناه الخزاحم المالكي 

-بيااو هذا ال.ال الخزاحم الحفظي فخأمل رحمه اللّهالمحقّق الخراسانيّ
فلنيلي فيما نحن فينه و فني منوارد العلنم الخيأتي بعينه -كما ترى
.فافهم

مهدي الهادوي الطهراني
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مانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمام األطراف

.يو لنتكلّم في الغرض األوّل، و من  يظهر الحال في الغرض الثان•

40: ، ص4مباحث األصول، ج
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مانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمام األطراف

بوجاود إذا اشتب  غرض لزوميّ بغرض ترخيصيّ، ألنّنا علمناا: فنقول•
نعس و طاهر مثال، لكنّنا لم نتمكّن من تمييز أحادهما عان اآلخار،

ون الغارض اللزومايّ و غارض كا: فعندئذ يقع التزاحم بين الغرضاين
اء فعل، المكلّف في سعة، و شعوره باالختيار، و أنّ  يكون بحيث إن ش

و إن شاء ترك، و هو تزاحم بح ب عالم المحرّكيّة، 

40: ، ص4مباحث األصول، ج
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مانعيّة العلم اإلجماليّ عن إجراء األصول في تمام األطراف

ظا على و كما أنّ بإمكان المولى أن يوجب االحتياط في الطرفين تحفّ•
غرض الغرض اللزوميّ ألهمّيّت ، كذلك بإمكان  أن يرخّص الهتمام  بال

ا  االحتياط ، فيتحفّظ علي  تحفظا كامال أو ناقصا، فإيع*الترخيصيّ
واقعي و كذلك الترخيص كالهما حكمان ظاهريّان ال ينافيان الحكم ال

.بعين البيان الّذي مضى حرفا بحرف
•-------------------------------------
بل ليس بإماانه ذلك إال إذا كناا ملنلحة الخنر ي  أهنم منن *•

الملنطلح علينه مالك اإللزام و قد مر أا معنناه الخنزاحم المالكني 
حفظي ال الخزاحم ال رحمه اللّهبالخزاحم في مدرسة المحقّق الخراسانيّ

(مهدي الهادوي الطهراني)فخأمل

40: ، ص4مباحث األصول، ج
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المحذور اإلثباتيّ
المحذور اإلبباتيّ•
يّة فاي عن إجراء األصول الترخيصاإبباتاو أمّا مانعيّة العلم اإلجماليّ •

ماام عان جريانهاا فاي تفالمشهور عدم مانعيّت  إبباتا تمام األطراف، 
، *بوتيّاألطراف، و إنّما يتم ّكون في مقام إسقاط األصول بالمانع الث

  و الوج  في ذلك هو أنّ كلّ طرف من األطراف يصدق علي  مثال أنّا
.ممّا ال يعلمون، فيدخل تحت إطالق الدليل

47؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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المحذور اإلثباتيّتحقيق الاالم حول 
•-----------------------------
لمناء حينث و لعله  انخه عبنائر العما اليمان ثبوتاً ال يمان إثباتاً *•

ا ال أاّ كلّ طرف من األطراف يلدق عليه مثال أنّه ممّ:إا قلت: قالوا
عن منعيالعلم اإلجماليّ إا :قلنا. يعلموا، فيد ل تحت إطالق الدليل

أنه يلخزموا فخخيل. ثبوتاًإجراء األصول الخر يليّة في تمام األطراف
لنيّة فني األصول الخر يعن جريااإثباتا ة العلم اإلجماليمانعيّبعدم

العلم اإلجماليتمام أطراف

مهدي الهادوي الطهراني
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المحذور اإلثباتيّ
نزيلايّ قدّس سرّه في خصو  األصل التنعم، ذهب المحقّق النائينيّ•

األصل كاالستصحا  إلى وجود مانع إبباتيّ بلحاظ ل ان دليل ذلك
ة يمنع عن جريان األصول فاي األطاراف و لاو لام ي اتلزم المخالفا

اء إن شا-العمليّة، و يأتي الكالم عن ذلك فاي بحاث االستصاحا 
ة العلم ، و بقطع النّظر عن خصو  هذه العهة، يقولون بعدم مانعيّ-اللّ 

.اإلجماليّ إبباتا عن جريان األصول

47؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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المحذور اإلثباتيّ
تّضاح إلّا أنّ الصحيح هو مانعيّة العلم اإلجماليّ عن ذلك إبباتا، كماا ي•

ذا رأيت إ: بمراجعة الفهم العرفي، فمثال لو قال مولى عرفيّ لعبدهذلك
فلايس شخصا يغرق و لم تحرز كون  محبوبا لي و أنّي أهتمّ بنعاتا ،
جمااال من الالزم عليك إنعاؤه، بمّ رأى العبد شخصين يغرقان يعلم إ
هما حتى بأنّ واحدا منهما محبو  للمولى، و يهتمّ المولى بنعات ، فترك

ل بأنّي رأيت أنّ كلّ واحد منهما داخ: غرقا معا، بمّ اعتذر عند المولى
كت ، لعادّ تحت العنوان الّذي بيّنت  من عدم إحراز كون  محبوبا لك فتر

.*ذلك من المضحكات
ي مهندي الهنادو.)وهذا يدل على منعه عقالً فالمانع ثبوتي فخأمنل*•

(الطهراني

48: ، ص4مباحث األصول، ج
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المحذور اإلثباتيّ
أنّ عدم شامول دليال التارخيص ألطاراف العلام: و بكلمة مختصرة•

من -تة ذلكيكون في المرتبة ال ابقة عن التفتيش عن نك-اإلجماليّ
.الواضحات بح ب الفهم العرفي

:و أمّا النكتة في ذلك فأمران•

48: ، ص4مباحث األصول، ج
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المحذور اإلثباتيّ
:األمر الثاني•
ف، الّاذي ارتكاز المضادّة بين الحكم الواقعيّ و الترخيصيّ في األطرا•

، *أدرك  األصحا  ب االمة وجادانهم و إن تخيّلاوه ارتكاازا عقليّاا
تكااز إنّا  ار: فاختاروا المانع الثبوتي من جريان األصول، و نحن قلنا

هاذا عقالئيّ ناشئ من تعايشاتهم العقالئيّة، ال مان عقلهام صارفا، و
بعد أن علمنا من ظاهر أدلّة األصول، أو من الخاار  أنّهاا -االرتكاز

ى عادم إرادة يصبح قرينة عل-ليس بصدد ن خ الحكم الواقعيّ و نفي 
.محمولالترخيص في أطراف العلم اإلجماليّ و لو بنحو الضيق في ال

(مهدي الهادوي الطهراني.)و هو اللحيح كما مر*•

54: ، ص4مباحث األصول، ج
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المحذور اإلثباتيّ
لنّظار ان األغراض اإللزامية فاي التكااليف بح اب ا-األولالتقريب•

ر العقالئي ال يرفع اليد عن ما أحرز منها لمعرد غرض تارخيص خخا
از إذ األانراض الخر يلنية فني ارتانمحتمل أو معلوم مشتب  معا ، 

، و من مالعقالء ال يمان اا تبلغ درجة تخقدم على ارض إلزاميّ معلو
فوينت الخر ي  في تمام األطراف بحسب أنظارهم كأننه تهنا يكون 

و مناقض مع ، *لذلك الغرض اإللزامي

(يمهدي الهادوي الطهران.) و هذا للمانع الثبوتي العقلي فخأمل* •

181؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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المحذور اإلثباتيّ
هذا هو نفس االرتكاز الّذي كان يشعر با  بعاض االعاالم بح ابو •

بعلية إح اس  العقالئي و الوجداني و قد جعل  كاشفا عن حكم عقلي
ا العلم اإلجمالي لحرمة المخالفة، و قد عرفت عدم صحة ذلك، و انما

الخطا  تمنع الصحيح ان هذا االرتكاز يكون بمثابة قرينة لبية متصلة ب
ون عن انعقاد إطالق في أدلة األصول أطراف العلم اإلجمالي معا فيكا
دون المانع إبباتيا، نعم يمكن ان تشمل أدلة األصول بعاض األطاراف
ن  فاي بعض و لكن  ترجيح بال مرجح على ما سوف يأتي الحديث ع

. البحث القادم

181؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج



21

المحذور اإلثباتيّ
ر الثااني ألماو الفرق بين هذين األمرين واضح، فإنّ األمر األوّل عبارة عن دعوى نكتة لفظيّة قائمة على أساس ارتكازهم بلحاظ اللغة و األلفاظ، و ا•

ة ال و اللغاعبارة عن نكتة معنويّة قائمة على أساس ارتكازهم بما لهم موالي و عبيد و مصالح و مفاسد و أغراض، فلو فرضنا أنّ مناسابات األلفااظ
خيص في ماوارد العلام على التر-لو ال النكتة الثانية-تقتضي اختصا  مفاد الدليل بإعمال قوانين التزاحم في الق م األوّل من التزاحم، فدلّ الكالم

الاواقعيّ ة الحكام اإلجماليّ، كفت النكتة الثانية لالنصراف، و مع االنصراف ال بدّ عقال من االحتياط، بل ال تبعد دعوى أنّ  توجب تلك النكتاة داللا
.بالمالزمة العرفيّة على إيعا  االحتياط في مورد العلم اإلجماليّ

، حياث إنّ «رام بعينا ء لك حالل حتى تعرف الحاكلّ شي»: و تظهر بمرة عمليّة بين هاتين النكتتين في الشبهات التحريميّة الموضوعيّة بلحاظ قول •
جارياة هناا، و إنّماا قرينة على النّظر إلى تقديم جانب الترخيص، حتى بلحاظ الغرض اإللزاميّ المعلوم باإلجمال، فالنكتة األولى غيار( بعين )كلمة 

في -أيضا-بابت، لكنّ االرتكاز(بعين )، و نحو ذلك ممّا لم تؤخذ في  كلمة (ء مطلق حتى يرد في  نهيو كلّ شي)، (رفع ما ال يعلمون)تختصّ بمثل 
موضاوعيّة بعاواز يميّة الموارد الشبهات التحريميّة الموضوعيّة، فيقيّد ب  إطالق الحديث، و لو كنّا نحن و النكتة األولى، لكنّا نلتزم في الشبهات التحر

.المخالفة القطعيّة للعلم اإلجماليّ
اإلطاالق صريحة في الترخيص في أطراف العلم اإلجماليّ، و لي ت داللاة الحاديث علاى ذلاك بااإلطالق، كاي يقيّاد( بعين )إنّ كلمة : و ال يقال•

.باالرتكاز
رياان الباراءة ، لكنّ االرتكاز المانع عن ج(بعين )إنّ داللة الحديث على البراءة في أطراف العلم اإلجماليّ و إن كانت واضحة بلحاظ كلمة : فإنّ  يقال•

، كماا وارد أخارىليس بابتا في تمام موارد العلم اإلجماليّ، فمثال في مورد الشبهة غير المحصورة، ال يكون هذا االرتكاز بابتا، و كذلك في بعض م
.، فاالرتكاز يمنع عن انعقاد اإلطالق في الحديث لموارد العلم اإلجماليّ الواجد لشرائط معيّنة-إن شاء اللّ -يأتي تفصيل ذلك

األولى ال تعري فيها، و ذلاك بين النكتتين في األصول التي جعلت بل ان الكشف، فإنّ النكتة الثانية تعري فيها، لكنّ النكتة-أيضا-و تظهر الثمرة•
كاشف عن الواقع، في إنّ هذا االحتمال: ألنّ العرف ال يتعقّل التبعيض في الكشف، و ال ي اعد في با  الكشف على التفكيك بين األمرين، بأن يقال

نّ هاذا إ: قبال االحتمال اآلخر، لكنّ  غير كاشف في قبال وجود غرض إلزاميّ معلوم باإلجمال، و هذا بخالف با  التارجيح، فاال باأس باأن يقاال
.الغرض اإللزاميّ المعلوم باإلجمالاالحتمال يقدّم على االحتمال اآلخر بما هو، و ال يقدّم على

55: ، ص4مباحث األصول، ج
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المحذور اإلثباتيّ
: و قد ظهر من تمام ما ذكرناه•
من اتيّ إببأنّ الترخيص في أطراف العلم اإلجماليّ إنّما ينفي لمحذور•

، ببوتيّدون أن يكون في ذلك محذور 
ما فاي ك-و لذا لو دلّ دليل على الترخيص في أطراف العلم اإلجماليّ•

د ، و بعاض ماوارخخذ الرّبا الّذي تا ، و جوائز ال لطانبعض موارد 
واز ، و جا*نلتازم باالترخيص فيهاا-أخرى قد يقف عليا  المتتبّاع

.المخالفة القطعيّة إن تمّ عندنا الحديث سندا و داللة
قية أو الحام بل النلخزم بالخر ي  فيها بل نؤوله أو نحمله علي الخ*•

(مهدي الهادوي الطهراني. ) الوالئي فخأمل

56: ، ص4مباحث األصول، ج
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المحذور اإلثباتيّ
رخّصاة بمّ إنّ ما عرفت  من النكتتين المانعتين عن إجراء األصاول الم•

لملزمة في قبال العلم اإلجماليّ باإللزام، ال تمنعان عن إجراء األصول ا
في قبال العلم اإلجماليّ بالترخيص، 

56: ، ص4مباحث األصول، ج
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المحذور اإلثباتيّ
هماا فلو علمنا إجماال بحلّيّة أحد األمرين و لو مع احتماال حلّيّاة كلي•

تنا  أيضا، و كان مقتضى األصل العمليّ االجتنا  عنهما، وجب االج
ء من النكتتين، عنهما، و ال يمنع عن ذلك شي

عارف و أمّا النكتة الثانية، فلوضوح عدم ارتكاز التصاادم فاي نظار ال•
وم العقااالء بااين اإللاازامين الظاااهريين و الغاارض الترخيصاايّ المعلاا

.باإلجمال

56: ، ص4مباحث األصول، ج


