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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

في في مانعيّته ثبوتا أو إثباتا عن جريانها
.بعض األطراف
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منجّزية العلم اإلجماليّ

في اقتضاء 
العلم 

اإلجمالّي 
للتنجيز

حرمة 
المخالفة 
القطعيّة

ال ريب فيه

وجوب 
الموافقة 
القطعيّة

فيه ريب
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منجّزية العلم اإلجماليّ

اقتضاء العلم اإلجمالّي 
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حقيقة العلم اإلجمالي
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حقيقة العلم اإلجمالي

العلم اإلجمالي

علم بالفرد المرّدد

بخالفيتعلّق بالجامع
العلم التفصيليّ 

تعلّق بالواقع

19: ، ص4مباحث األصول، ج
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حقيقة العلم اإلجمالي

العلم اإلجمالي

علم بالفرد المرّدد

يتعلّق بالجامع
بخالف العلم 

التفصيليّ 

الفرق بينهما يكون 
ال من ناحية المعلوم 

العلم

تعلّق بالواقع
الفرق بين العلم 

اإلجمالّي و التفصيلّي 
لمإنّما هو في نفس الع

19: ، ص4مباحث األصول، ج
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حقيقة العلم اإلجمالي

العلم اإلجمالي

المحقّق الخراسانيّ علم بالفرد المرّدد

يتعلّق بالجامع
بخالف العلم 

التفصيليّ 

الفرق بينهما يكون من
العلمال ناحية المعلوم 

، المحقّق األصفهانيّ 
المحقّق النائيني

تعلّق بالواقع
الفرق بين العلم 
لّي اإلجمالّي و التفصي

مإنّما هو في نفس العل
المحقّق العراقي

19: ، ص4مباحث األصول، ج
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حقيقة العلم اإلجمالي

ذهنالصورة الكلّيّة المستوردة في ال

ذهن الصورة الكلّيّة المستوردة في ال
من الجزئيات و األفراد الخارجيّة

الصورة التي يخلقها الذهن البشريّ 
، نفسه، و يلبسها على ما في الخارج

و يجعلها رمزا لكّل فرد من 
األفراد، و ثوبا قابال لإللباس على

كّل فرد من األفراد

22: ، ص4مباحث األصول، ج
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حقيقة العلم اإلجمالي

الصورة الكلّيّة 
المستوردة في الذهن

الصورة الكلّيّة 
المستوردة في الذهن 

من الجزئيات و 
األفراد الخارجيّة

ترد في الذهن مثال من 
أفراد لإلنسان، و 
الذهن البشرّي 

ة  جزئيّ الصور اليقّشر
و يطرح مميّزات كّل 
فرد عن اآلخر، فتبقى
صورة كلّيّة قابلة 
نلالنطباق على كثيري

22: ، ص4مباحث األصول، ج



12

حقيقة العلم اإلجمالي

الصورة الكلّيّة 
المستوردة في الذهن

الصورة التي يخلقها
ه، الذهن البشرّي نفس

و يلبسها على ما في 
الخارج، و يجعلها 
رمزا لكّل فرد من 

األفراد، و ثوبا قابال 
رد لإللباس على كّل ف

من األفراد
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حقيقة العلم اإلجمالي

الصورة الكلّيّة المستوردة في الذهن

من الصورة الكلّيّة المستوردة في الذهن
الجزئيات و األفراد الخارجيّة

ترد في الذهن مثال من أفراد لإلنسان، 
يّة  جزئالصور الو الذهن البشرّي يقّشر

و يطرح مميّزات كّل فرد عن اآلخر، 
فتبقى صورة كلّيّة قابلة لالنطباق على 

كثيرين

الصورة التي يخلقها الذهن البشرّي 
نفسه، و يلبسها على ما في الخارج، و 
يجعلها رمزا لكّل فرد من األفراد، و 
ثوبا قابال لإللباس على كّل فرد من 

األفراد

22: ، ص4مباحث األصول، ج
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عموم االقتضاء

العلم اإلجمالي تعلق 
بالجامع

الجامع تارة ينظر إليه 
قبل تحصصه و 

انطباقه

الجامع ينظر إليه 
مفروغا عن تحصصه 

على الخارجو انطباقه 

173؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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عموم االقتضاء

العلم اإلجمالي تعلق بالجامع

قبل الجامع تارة ينظر إليه 
تحصصه و انطباقه

الواجب التخييري

مفروغا الجامع ينظر إليه 
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 
و قبل تحصصه إليه 

انطباقه
الواجب التخييري

الجامع ينظر إليه 
مفروغا عن 

و انطباقه تحصصه 
على الخارج

في المقام حيث يعلم 
بوجوب إحدى 

ا الخصوصيّتين أيض
زائدا على الجامع

فتتنجز الخصوصية
في الفرض الثاني ال 

محالة

173؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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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
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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
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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



21

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
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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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ع م عمامية شباة التخيير

ر فاي و هكذا يتضح ع م  مامية شبهة التخييا•
م جريا  األصل الترخيصي فاي أطاراف العلا

، و ا  المحااذور اإلببااا ي عاان [2]اإلجمااالي 
جريااا  األصاال فااي بعااض أطااراف العلاام 

ه  خيياارا بحيااث ال  جاا  موافقتاااإلجمااالي
.القرعية  ام أيضا

5195ج( الااشمي)بحوث في علم األصول 
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ع م عمامية شباة التخيير
ن علاى يمكن ا  يذكر وجه آخر إلبرال شبهة التخيير و هو مبت-[2]•

ن لا ىقبول ع م عرفية الترخيص التخييري المشارو  فاي الرارفي
ه يأبااه االر كاز العقالئي بحيث لو ال عناية خاصاة و  نصايص عليا

ينئاذ الربع العقالئي في باب الحجية و جعل الحكم الظااهري فاناه ح
يال با  هذا األمر بنفسه يمنع عن انعقاد أصال اإلطاالف فاي دل: يقال

منع عان الترخيص بنحو مشرو  في الررفين إذا كا  دليال واح ا و ي
اهري حجيته إذا كانا من سنخين أل  حجية اإلطالف بنفسه حكم الظا

.في الررفين فيحكم فيه االر كاز المذكور

5195ج( الااشمي)بحوث في علم األصول 


