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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؟
لمعصية، فلم فإن قيل باألوّل، كان الترخيص في المخالفة ترخيصا في ا•

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

ء الترخيص من قبله، فجاز مجي

58: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
لتررخيص معنى لالستدالل على التنجيزيّة و االقتضاء بعدم جواز افال •

ونره من قبل المولى، لكونه ترخيصا في المعصرية، وو جرواز ، لعردم ك
م اإلجماليّ ترخيصا في المعصية، بل ال بدّ ون نعرف ووّال ونّ تأثير العل

خيص في هل هو بنحو التنجيز وو االقتضاء، ثمّ نفرّع على ذلك ونّ التر
المخالفة ترخيص في المعصية وو ال، 

مراليّ علّريّ إذا وصلت النوبة إلى النّظر ابتداء في ونّ تأثيرالعلم اإلجو •
مرن وون -وو اقتضائيّ لم يبق للمحقّق النائينيّ رحمه اللّه إلّا ون يقول

.إنّ الوجدان حاكم بكون تأثير  اقتضائيّا: -هذا اللّف و الدوران

58: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
ترا  ونّنرا ال نح: و ومّا المحقّق العراقيّ قدّس سرّ  فقد ذكر في المقرام•

اليّ إلى إقامة برهان على العلّيّة، ألنّنا متّفقرون علرى ونّ العلرم اإلجمر
ي ونّره هرل ينجّز شيئا، و ونّه ينجّز  بنحو العلّيّة، و إنّما الخالف بيننا ف

.ينجّز الجامع، وو ينجّز الواقع، و قد وثبتنا ونّه ينجّز الواقع

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
ل، فرإنّ تيرليم الخصر-كما ترى-و هذا ويضا• م ال يرجع إلى محصرّ

الجرامع للعلّيّة بالنيبة للجامع يكون ألجل ونّ العلم اإلجماليّ بلحرا 
ا بلحرا  و ومّر. علم تفصيليّ، فحاله حال العلم التفصريليّ فري العلّيّرة

ر  لوجرو  الطرفين فهو علم إجماليّ، فلم يثبت ونّه على تقردير ترأثي
حرو العلّيّرة، بن-ويضا-الموافقة بلحا  كال الطرفين يكون هذا التأثير

كون فليس له قدّس سرّ  في المقام عدا ون يقول بأنّ الوجدان حاكم ب
.تأثير  علّيّا

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
و إذا آل األمر في الموقرف الحلريّ مرن كرال الجرانبين إلرى وعروى •

:الوجدان، قلنا
أثير العلرم إنّنا قد حلّلنا فيما سبق هذا الوجدان بالبرهان، و وثبتنا ونّ ت•

ضرال عرن اإلجماليّ ليس بنحو العلّيّة حتى بلحا  المخالفة القطعيّة، ف
يرز  لحرمرة إنّ العلرم التفصريليّ ويضرا تنج: الموافقة القطعيّة، بل قلنا

 المعلّرق المخالفة القطعيّة بحيب الروح يكون تعليقيّا، غايرة األمرر ونّ
قّرل يكون ثابترا وائمرا، لعردم تع-و هو عدم وصول الترخيص-عليه

جعل الترخيص الظاهريّ على وساس عدم انحفرا  مووروع الحكرم 
[.1]الظاهريّ و هو الشكّ 

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
•______________________________

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
•-------------------------------------
م و هنا شبهة في عدم إمكان جعل الحكم الظاهريّ في موارو العل[ 1]•

المناسبة و التفصيليّ بالحكم على اإلطالق، ال بأس بالتعرّض لها هنا ب
هة وجنبيّة عرن محرلّ الكرالم، و تلرك الشرب-في الحقيقة-إن كانت

الواقعّي تتوجّه على الميلك المختار في الجمع بين الحكم الظاهريّ و
يرك، من إعمال قانون التزاحم من قبل المولى على التزاحم في التحر

ال التزاحم في االمتثال وو الجعل، 

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
•-------------------------------------------
م ونّه قد يتّفق إمكان جعل الحكرم الظراهريّ رغر: و تلك الشبهة هي•

ة الجمرع برين العلم التفصيليّ بالحكم بنفس الروح التي حقّقنا إمكانيّر
الحكم الظاهريّ و الواقعيّ في سائر الموارو، 

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
•------------------------------------
ديم ما لو علمنا تفصيال بوجو  عال  مؤمن من مرض لره بتقر: مثاله•

الدواء له، و لكن علم إجماال بحرمة سلوك وحد طريقيّ الذها  إلرى
ن العلم محلّ تواجد ذاك الدواء، لمغصوبيّة الطريق مثال، فهنا بالرغم م

ض التفصيليّ بوجو  عال  المؤمن، و تقرديم الردواء لره يمكرن فرر
صرو  الترخيص الظاهريّ في تركه، ألهمّيّة حرمة سلوك الطريق المغ

مثال، 

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
•-----------------------------------------
هرو التررخيص -حيرب الفررض-و ذلك ألنّ الترخيص الظراهريّ•

الناشئ عن تزاحم الغروين في عرالم المحرّكيّرة، و هنرا قرد ترزاحم
ة، غرض عال  المؤمن و غرض ترك الطريق المغصو  في المحرّكيّر

ال لعدم القدرة على الجمرع بينهمرا، لكري يكرون تزاحمرا فري عرالم 
عرال  االمتثال، فإنّه قاور على سلوك الطريق المباح و الوصول إلرى
صو ، المؤمن، من وون ابتالء بالغصب، بل للجهل بما هو الطريق المغ

و عدم تمييز  عن الطريق المباح، 

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
•--------------------------------
فأيّ فرق بين التررخيص هنرا و التررخيص فري مروارو عردم العلرم•

لرواقعيّ، التفصيليّ كي يفترض إمكانيّرة اجتمراع الثراني مرع الحكرم ا
بخالف األوّل؟ مع ونّ النكتة فيهما واحدة، و هري الترزاحم فري مقرام 

.المحرّكيّة

59: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
•----------------------------------
ونّ هرذا : و قد وفاو وستاذنا الشهيد رحمه اللّه في الجوا  عرن ذلرك•

ذ واقعرا، و المثال بابه با  التزاحم في مقام االمتثال بين وجو  اإلنقا
:وجو  االحتياط بترك كال الطريقين ظاهرا، و بكلمة وخرى

60: ، ص4مباحث األصول، ج
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هل يمكن الترخيص في بعض األطراف؟
•--------------------------------
عرن إنّنا نقصد بالحكم الخطا ، وو ما يكشف عنه الخطرا ، الناشرئ•

ي واعي حصول التحريك على تقدير الوصول، و هذا غيرر ممكرن فر
ك في با  التزاحم االمتثاليّ بما هو وهمّ مثال، فال يوجد واعي التحري

هذا المثال نحو عال  المؤمن، حتى مع وصرول هرذا الحكرم، كمرا ال 
ثال، و يوجد واعي التحريك نحو غير األهمّ في با  الصالة و اإلزالة م
حكم إنّما يمكن ذلك في خصوص فرض عردم العلرم التفصريليّ برال
يّ مرع الواقعيّ، فهذا الفرض هو الّذي يمكن فيه انحفا  الحكم الرواقع

.الترخيص الظاهريّ

60: ، ص4مباحث األصول، ج
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حجيت ذاتي يقين
فقر  ( ق1400ر 1353)همان طور كه معلوم است بيان شهيد صدر •

عبيرر امرام تنبيه بر اين امر بديهي است كه حجيت براي يقرين ر بره ت
في ر امري وروري است و به تعبير فلي( ق1409ر 1320)خميني 

. وجو  وارو؛ نه قابل اثبات است و نه قابل نفي

101، كتاب هفتم، ص (مهدي هادوي تهراني)فلسفه علم اصول فقه
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حجيت ذاتي يقين
ي بره هرگا  براي شخصي نيبت به امري يقين حاصل شوو، عقرل و•

حكرم ناگزير حكم مي كند كه بايد بر طبق يقين عمرل نمايرد و ايرن
. منوط به هيچ شرطي نيست

رو  اگر شارع بخواهد چنين امري را نفي كند، ذاتي را از ذات نفي كر•
م يعني ورعين حال كه ملزوم ر ذات ر وجوو وارو و عقل به لزو. است

ي آن به نحو قطعي حكم مي كند، شارع بخواهد الزم ر ذاتري ر را نفر
.چنين امري از نظر عقل ميتلزم محال است. نمايد

101، كتاب هفتم، ص (مهدي هادوي تهراني)فلسفه علم اصول فقه
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عموم االقتضاء

العلم اإلجمالي تعلق 
بالجامع

الجامع تارة ينظر إليه 
قبل تحصصه و 

انطباقه

الجامع ينظر إليه 
مفروغا عن تحصصه 
و انطباقه على الخارج

173؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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عموم االقتضاء

العلم اإلجمالي تعلق بالجامع

الجامع تارة ينظر إليه قبل 
تحصصه و انطباقه

الواجب التخييري

الجامع ينظر إليه مفروغا 
عن تحصصه و انطباقه على 

الخارج

في المقام حيث يعلم بوجوب
إحدى الخصوصيّتين أيضا

زائدا على الجامع

173؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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عموم االقتضاء

العلم اإلجمالي تعلق بالجامع

الجامع تارة ينظر إليه قبل 
تحصصه و انطباقه

الواجب التخييري

الجامع ينظر إليه مفروغا 
عن تحصصه و انطباقه 

على الخارج

في المقام حيث يعلم بوجوب
ا إحدى الخصوصيّتين أيض

زائدا على الجامع

فتتنجز الخصوصية في 
الفرض الثاني ال محالة

173؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج


