
69 أصالةاالحتياط23-12-1400



2

منجّزية العلم اإلجماليّ

البحث هنا

في اقتضاء العلم اإلجمالّي للتنجيز

اتا في مانعيّة العلم اإلجمالّي ثبوتا أو إثب
.عن 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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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟[ المقام الثالث]•
ا أو و هو البحث عن مانعيّة العلم اإلجمااليّ ببو ا: و أمّا المقام الثالث•

-أيضا-اإببا ا عن إجراء األصول الترخيصيّة في بعض األطراف، فهن
يّتاه عناه  ارة يقع الكالم في مانعيّته عن ذلك ببو ا، و أخرى في مانع

.إببا ا

57؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
الثبو يّالمحذور •
 فاي أمّا مانعيّة العلم اإلجماليّ ببو ا عن جرياا  األصال الترخيصايّ•

م مان عا -بعض األطراف، فبناء على ما اخترناه فاي المقاام الثاانيّ
ال -فمانعيّته ببو ا عن جريا  األصل الترخيصايّ فاي  ماام األطارا

راف، فلئن يبقى محلّ للبحث عن مانعيّته عن الترخيص في بعض األط
فاي كا  الترخيص في  مام األطراف جائزا، فماا ننّاك باالترخيص

.بعض األطراف

57؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
الترخيص في و إنّما يقع البحث هنا بع  فرض  سليم مانعيّته ببو ا عن•

يم فقد  ععدا ف بيدنام التسدل مام األطراف، كما هو المعروف ل يهم، 
لفوا في ، و اختبكون العلم اإلجماليّ علّة عامّة لحرمة المخالفة القطعيّة

أو ال، فاذه  علّة عامّة لوجدو  الموافقدة القطعيّدة أنّه هل هو أيضا 
ائينيّالنا، و المشهور عن المحقّق العليّةرحمه اللّه إلى العراقيّالمحقّق 

شاي  ، و هو مذكور في بعض عباائر  قريار الاالقتضاءق ّس سرّه هو 
االقتضاء الكانميّ على  شويش في ذلك، بحيث كأ ّ مفاهيم العلّيّة و

.لم  كن واضحة الح ود عن ه آنذاك

57؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
موقاف الكالم  ارة يقع في الموقف الحلّيّ في المقام، و أخرى في الو •

ل النقضيّ، إذ أ ّ كلّ واح  مان الرارفين  صا ّى للانقض علاى القاو
.اآلخر

57؛ ص4مباحث األصول ؛ ج



7

هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
قأمّا الموقف الحلّيّ، فالذي يمكن أ  يستخلص مان كلمااا المحقّا•

هاو أ ّ العلام -و إ  لم يذكره بهذه الصاورة-رحمه اللّه[ 1]النائينيّ 
خيص اإلجماليّ علّة  امّة لحرمة المخالفة القرعيّة، ألنّه ال يمكان التار

لمعصية، و فيها من قبل الشارع، إذ الترخيص فيها يكو   رخيصا في ا
هو مقتض لوجوب الموافقة القرعيّاة، ال علّاة  امّاة لاه، ألنّاه يمكان

ص فاي الترخيص في بعض األطراف من قبل الشارع، إذ ليس الترخي
.بعض األطراف وح ه  رخيصا في المعصية

58: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
 ّ و الّذي استخلصه من كلماا المحقّق النائينيّ رحمه اللّاه هاو أ[ 1]•

ع كوناه السرّ في ع م علّيّة العلم اإلجماليّ لوجوب الموافقة القرعيّة، م
المتثاال علّة لحرمة المخالفة القرعيّة، هو أ ّ العلم ال يترلّ  أكثر من ا
ص فاي الجامع بين االمتثال الوج انيّ و التعب يّ، و إذا فرض التارخي

بعاض أمّا لو رخّاص فاي. المخالفة القرعيّة، فق  االمتثال بكال وجهيه
ي األطراف فهذا يعني جعل الررف اآلخر ب ال عن الواقع، و هاذا يعنا

.62، ص 4ج :راجع فوائ  األصول.  ماميّة االمتثال التعبّ ي

58: ، ص4مباحث األصول، ج
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طرافمانعيّة العلم اإلجماليّ ثبوعا عن األصول الترخيصيّة في بعض األ

:و أمّا الجهة الثانية•
جا  فاألقوى وجوبها أيضا، ألنه ي-أعني وجوب الموافقة القرعيّة-•

ل إلّا عقال الخروج عن عه ة التكليف المعلوم باإلجمال، و هو ال يحص
ميع و باالجتناب عن جميع األطراف، إذ لو لم يجتن  المكلّف عن الج
لياف ار ك  البعض فال يأمن مان مصاادفة ماا ار كباه لمتعلّاق التك

أو شرعي، المعلوم في البين، فيكو  ق  ار ك  الحرام بال مجوّز عقلي
م اإلجمالي العلفيستحقّ العقوبة، و ذلك كلّه واضح بع  البناء على أ ّ

.كالتفصيلي يقتضي التنجيز
تارك للشارع اإلذ  في ار كاب البعض و االكتفاء عان الواقاع ب: نعم•

.اآلخر كما سيأ ي بيانه

25-24؛ ص4فوائ  االصول ؛ ج
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طرافمانعيّة العلم اإلجماليّ ثبوعا عن األصول الترخيصيّة في بعض األ

ي أ ّ القاع ة في ماورد  عاارض األصاول  قتضا: فتحصّل ممّا ذكرنا•
و [ 2]ه السقوط، و يبقى التكليف المنجّز المعلوم باإلجمال علاى حالا

 ا ، و موافقته و الخروج عن عه  ه، إمّا بالوجاالعقل يستقلّ بوجوب
كليف و ال ينحصر طريق الخروج عن عه ة الت. إمّا بالتعبّ  من الشارع

المعلوم باإلجمال بالقرع الوج اني،

33-32؛ ص4فوائ  االصول ؛ ج
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طرافمانعيّة العلم اإلجماليّ ثبوعا عن األصول الترخيصيّة في بعض األ

المعلاوم ضرورة أ ّ التكليف المعلوم باإلجمال ال يزي  على التكلياف•
، بال يكفاي بالتفصيل، و هو ال ينحصر طريق امتثاله بالقرع الوج اني

التعبّ  الشرعي، كموارد قاعا ة الفاراو و التجااوز و  يار ذلاك مان 
فاا  كاا  هاذا حاال العلام [ 1]األصول المجعولة في وادي الفاراو 

ينكشاف التفصيليّ فالعلم اإلجمالي أولى منه في ذلك، أل ّ الواقع لام
طاراف و فيه  مام االنكشاف، فيجوز للشارع الترخيص في بعاض األ

ماا إذا االكتفاء عن الواقع بترك اآلخر، سواء كا  الترخيص واقعيّاا ك
ض بعض األطراف، أو ناهريّا كما إذا كا  فاي بعااضررّ إلى ار كاب

ي األطراف أصل ناف للتكليف  ير معاارض بمثلاه، علاى ماا سايأ 
. فصيله

34؛ ص4فوائ  االصول ؛ ج
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طرافمانعيّة العلم اإلجماليّ ثبوعا عن األصول الترخيصيّة في بعض األ

أ ّ الّذي ال ب ّ منه عقال هو القراع باالخروج عان عها ة : و الحاصل•
ماا التكليف، و العلم بحصول المؤمّن مان  بعااا مخالفتاه، و هاذا ك

يع األطراف، يحصل بالموافقة القرعيّة الوج انيّة بترك االقتحام في جم
فاي بعاض كذلك يحصل بالموافقة القرعيّة التعب يّة بتارك االقتحاام
و لو بمثال [ 1]األطراف مع اإلذ  الشرعي في ار كاب البعض اآلخر 

أصالة اإلباحة و الباراءة إذا فارض جريانهماا فاي بعاض األطاراف 
. همابالخصوص و لم يجريا في الررف اآلخر ليقع المعارضة بين

35؛ ص4فوائ  االصول ؛ ج
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طرافمانعيّة العلم اإلجماليّ ثبوعا عن األصول الترخيصيّة في بعض األ

قال ال يجوز اإلذ  في جميع األطراف، ألنّه إذ  بالمعصاية، و الع: نعم•
ا ّ ذلاك يستقلّ بقبحها، و أمّا اإلذ  في البعض فهو ممّا ال مانع عنه، ف
ب ال عن يرجع في الحقيقة إلى جعل الشارع الررف الغير المأذو  فيه

ه للواقع و االكتفاء بتركه عنه لو فرض أنّه صادف المأذو  في[ 2]الواقع 
. و كا  هو الحرام المعلوم في البين

35؛ ص4فوائ  االصول ؛ ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
ى و أنت  رى أ ّ ال ليل المذكور في ذلك على الما ّعى ال يرجاع إلا•

ء مان محصّل، و إنّما هو  كرار للما ّعى بعبااراا أخارى ماع شاي
االختالف عن مفهوم الم ّعي، و لعلّاه قا ّس سارّه لام يكان يقصا  
االست الل على م ّعاه، و إنّماا كاا  يقصا  شارم الما ّعي و  نبياه 

.الوج ا   جاهه مثال

58: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
ا و على أيّة حال، فلو كا  المقصود هو االست الل علاى الما ّعى بما•

بااالمعنى الّااذي ال يجااوز للمااولى المعصاايةأ ّ : عرفاات، و رد عليااه
مخالفاة حاقّ عباارة عان -أيّا كا  معناها اللغاويّ-الترخيص فيها

، المولى و نلمه بترك ما  نجّز علينا من قبله
يار فال ب ّ أ  نرى أوّال أ ّ  أبير العلم اإلجماليّ هل هو  نجيازيّ، و  •

تا بال أ ّ حقّ المولويّة يكو  باب: ء الترخيص، أيمعلّق على ع م مجي
. عليق على ذلك أو أنّه معلّق عليه؟

58: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
لمعصية، فلم فإ  قيل باألوّل، كا  الترخيص في المخالفة  رخيصا في ا•

. ء الترخيص من قبل المولىيجز مجي
ا في المعصية، و إ  قيل بالثاني لم يكن الترخيص في المخالفة  رخيص•

ء الترخيص من قبله، فجاز مجي

58: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
لتارخيص معنى لالست الل على التنجيزيّة و االقتضاء بع م جواز افال •

وناه من قبل المولى، لكونه  رخيصا في المعصاية، أو جاوازه، لعا م ك
م اإلجماليّ  رخيصا في المعصية، بل ال ب ّ أ  نعرف أوّال أ ّ  أبير العل

خيص في هل هو بنحو التنجيز أو االقتضاء، بمّ نفرّع على ذلك أ ّ التر
المخالفة  رخيص في المعصية أو ال، 

مااليّ علّايّ إذا وصلت النوبة إلى النّظر ابت اء في أ ّ  أبيرالعلم اإلجو •
مان دو  -أو اقتضائيّ لم يبق للمحقّق النائينيّ رحمه اللّه إلّا أ  يقول

.إ ّ الوج ا  حاكم بكو   أبيره اقتضائيّا: -هذا اللّف و ال ورا 

58: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
تااج أنّناا ال نح: و أمّا المحقّق العراقيّ ق ّس سرّه فق  ذكر في المقاام•

اليّ إلى إقامة برها  على العلّيّة، ألنّنا متّفقاو  علاى أ ّ العلام اإلجما
ي أنّاه هال ينجّز شيئا، و أنّه ينجّزه بنحو العلّيّة، و إنّما الخالف بيننا ف
.ينجّز الجامع، أو ينجّز الواقع، و ق  أببتنا أنّه ينجّز الواقع

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
ل، فاإ ّ  ساليم الخصا-كما  رى-و هذا أيضا• م ال يرجع إلى محصاّ

الجاامع للعلّيّة بالنسبة للجامع يكو  ألجل أ ّ العلم اإلجماليّ بلحاا 
ا بلحاا  و أمّا. علم  فصيليّ، فحاله حال العلم التفصايليّ فاي العلّيّاة

ره لوجاوب الررفين فهو علم إجماليّ، فلم يثبت أنّه على  قا ير  اأبي
حاو العلّيّاة، بن-أيضا-الموافقة بلحا  كال الررفين يكو  هذا التأبير

كو  فليس له ق ّس سرّه في المقام ع ا أ  يقول بأ ّ الوج ا  حاكم ب
. أبيره علّيّا

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
و إذا آل األمر في الموقاف الحلايّ مان كاال الجاانبين إلاى دعاوى •

:الوج ا ، قلنا
أبير العلام إنّنا ق  حلّلنا فيما سبق هذا الوج ا  بالبرها ، و أببتنا أ ّ  •

ضاال عان اإلجماليّ ليس بنحو العلّيّة حتى بلحا  المخالفة القرعيّة، ف
يازه لحرماة إ ّ العلام التفصايليّ أيضاا  نج: الموافقة القرعيّة، بل قلنا

 المعلّاق المخالفة القرعيّة بحس  الروم يكو   عليقيّا،  اياة األمار أ ّ
قّال يكو  بابتاا دائماا، لعا م  ع-و هو ع م وصول الترخيص-عليه

جعل الترخيص الظاهريّ على أساس ع م انحفاا  موضاوع الحكام 
[.1]الظاهريّ و هو الشكّ 

59: ، ص4مباحث األصول، ج


