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الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
تكليفين أيضا بموارد الدوران بين ال( كما ال ينتقض)•

ماا المترتب أحدهما على عدم التكليف بااخرر ك
كما ، ونذر الصوم المعلق على عدم كونه مديونافي 
فاا وجوب الحج المترتب على عدم كوناه مكلفي 

مان بأداء دين و نحوه مما يوجب عدم االستطاعة 
جهته، 

315؛ ص3نهاية األفكار ؛ ج



3

الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
ج فاي بدعوى انه ال شبهة في بنائهم على إثبات وجوب الصوم و الح•

ة بالنسابة إلاى المثالين بإجراء األصول النافية مطلقا حتى غير التنزيلي
ي الدين و نحوه و انه ال يكون ذلك اال من جهة اقتضاء العلم اإلجمال

ه عان للموافقة القطعية، و إلّا فبناء على علية العلام اإلجماالي و منعا
ة الساابقة، جريان الترريص في بعض األطراف بال جعل بدل في الرتب

تكلياف ال مجال إلجراء األصول المررصة في المثالين بالنسبة إلاى ال
وم و الحج بال بأداء الدين فان في رتبة جريانها لم يثبت تكليف بالص

ألصاول ثبوت التكليف بهما انما يكون في رتبة متأررة عن جرياان ا
لم اإلجمالي بالنسبة إلى التكليف بالدين، و مثله ال يناسب علية الع

315؛ ص3نهاية األفكار ؛ ج
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الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
ة إلاى ان بنائهم على جريان األصل الناافي بالنساب( إذ نقول)•

ماا الدين و نحوه في نحو المثال المزبور انما هو باالنرر إلاى
بالصادقة يترتب عليه من األثر الوجوديّ و هو ثبوت التكليف

لام في المثال األول و الحج في الثااني الموجاب لساقول الع
لحاا  اإلجمالي عن التأثير بالنسبة إلى طرفاه، ال اناه بادوا ب

صرف الترريص و المعذورية فيه 

315؛ ص3نهاية األفكار ؛ ج
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الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
ناه ان مثله ال ينافي علية العلام اإلجماالي، أل( و من الواضح)•

بعض ف فيبهذه الجهة يكون من قبيل األصول المشتبه للتكلي
ى الطارف أطراف العلم الموجبة لسقوطه عن التأثير بالنسبة إل

يار اخرر، و رجوع الشك فيه بدويا كما لو لم يكن له أثار غ
ذلك، 

315؛ ص3نهاية األفكار ؛ ج
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الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
ساهيل الحقيقة يكون ذلك نحو حيلة إليجااد العاذر و التففي •

لعلم، و على المكلف بإجراء األصول النافية في بعض أطراف ا
ة العلام لكن ال بلحا  نفس العذر و التسهيل كاي يناافي عليا

اإلجمااالي باال بمعونااة احااداف التكليااف بالتصااد  و الحااج
، الموجب لسقول العلم عن التأثير

316: ، ص3نهاية األفكار، ج
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الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
با شارعا و ال فر  في ذلك بين ان يكون التكليف مترت•

حكام على عدم التكليف بالدين واقعا، أو على مطلاق ال
األعم مان الاواقعي و الرااهري، غيار اناه علاى األول 
ينحصر األصل الجااري فاي الادين فاي مقاام إثباات

ف الثاني التكليف باألصول المحرزة كاالستصحاب، بخال
ياار فانااه يكفااى إلثبااات التكليااف المزبااور األصااول غ

التنزيلية أيضا 

316: ، ص3نهاية األفكار، ج
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الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
م التكليف كله في فرض ترتب التكليف المزبور على عد( ثم ان ذلك)•

اما لاو و)بالدين واقعا أو على مطلق عدم التكليف بالدين و لو ظاهرا 
ما في مترتبا على مجرد معذورية المكلف عن الدين و لو عقليا ك( كان

ذورياة الحج بناء على ترتب وجوبه على القدرة الناشئة عن مطلق مع
لياف المكلف عن الدين أو عن تكليف آرر، فجريان البراءة عان التك

بالدين في هذا الفرض انما هو من جهة عدم منجزية مثل هاذا العلام 
اإلجمالي

316: ، ص3نهاية األفكار، ج
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الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
ية كل طرف صلوح تأثيره في التنجيز انما يكون في فرض قابل( فان)•

ض تنجز من جهة احتمال انطبا  المعلوم عليه للتنجيز من قبله في عر
الطرف اخرر على نحو كان العلم اإلجماالي محادثا عقاال إليجااب 
د الحركة على وفق المحتملين كما فاي العلام اإلجماالي بحرماة أحا
ن اإلناءين حيث ال ينفك منجزية العلم اإلجمالي فاي كال طارف عا

منجزيته في الطرف اخرر

316: ، ص3نهاية األفكار، ج
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الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
ما  الواضح ان ذلك غير متصور في المقاام، إذ ال يكااد يجت( و من)•

لياف بالادين منجزية العلم اإلجمالي للتكليف بالحج م  منجزيته للتك
الحج واقعا ألن في فرض منجزيته للتكليف بالدين نقط  بعدم وجوب

المزباور فال يحتمل وجوبه كي يتنجز من قبله و معه ال يصالح العلام
للمنجزية 

316: ، ص3نهاية األفكار، ج
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الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي-2
واقعاا بخالف فرض ترتب وجوبه على عدم التكليف بالادين( و هذا)•

ب الحاج في فرض منجزية العلم للتكليف بالدين يحتمل وجاو( فان)
أيضا الحتمال براءة ذمته عان الادين واقعاا فاال قصاور فاي العلام 

صل الناافي اإلجمالي في منجزيته لكل من التكليفين لو ال اقتضاء األ
للتكليف في طرف إلثبات التكليف في الطرف اخرر  

316: ، ص3نهاية األفكار، ج
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نقد الشهيد على العراقي
:و لنا في المقام عدة تعليقات•
يّ ان التمسك أوال بداللة دليل األصل علاى األثار الوجاود-األولى•

صي و اإللزامي و هو وجوب الحج ثم األرذ بداللته على األثر الترري
تكفل هو عدم وجوب الوفاء بالدين انما يتم لو سلمنا ان دليل األصل ي

فا  و في بيان األمرين بنفسه و هذا في مثل أصالة البراءة ممنوع باالت
، *االستصحاب على قول

، 4مباحث األصاول،  : راج )لكنه ليس ممنوعاً علي قول صحيح *•
(103: ص

225؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبيه األوّل]
•______________________________
و األمار سوف يأتي في بحث االستصحاب أنّ معناى التعبّاد بالمستصاحب ها[ 1]•

ثار إذا كاناا بالجري العمليّ وفق ما يتطلّبه عقال اليقين بالمستصحب، و أنّ أثار األ
فيرجا  إلاى شرعيّين يترتّب باعتبار كون المستصحب جزء موضوع األثر الثااني،

.األثر المباشر
ألوّل، إذن إذا رج  إلى األثر المباشر، فترتّبه يكون في عرض ترتّب األثار ا: أقول•

علام يقوله المحقّق العراقيّ من أنّ الحجّ تنجّز فأوجاب ذلاك انحاالل ال-فيتمّ ما
و . اللهاإلجماليّ، بناء على مبناه من أنّ تنجّز أحد طرفي العلم اإلجماليّ يوجب انح
ثبات هذا واضح في ما إذا كان المقصود باالستصحاب استصحاب عادم الادين، في

و هما عدم وجوب أداء الدين، و وجوب الحجّ في عرض واحد، و كذلك : األثران
جوب استصحاب عدم و:الحال في ما إذا كان المقصود االستصحاب الحكمي، أعني

ستصحب، يثبت كون الوظيفة هي الجري العمليّ وفق الم-عندئذ-أداء الدين، فإنّه
.و وفق أثره، و هو وجوب الحجّ في عرض واحد

103: ، ص4مباحث األصول، ج
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نقد الشهيد على العراقي
اما األثر فان دليل البراءة ال يتكفل إلّا نفي الحكم المشكوك ظاهرا و•

ترتاب اإللزامي المترتب على انتفاء الحكم المشكوك و لاو ظااهرا في
ألثار بدليله من باب تحقق موضوعه بجريان األصل و هذا يعناي ان ا
طرفاي اإللزامي انما يكون في طول ثبوت األثر الترريصي في أحاد

رد العلم اإلجمالي أوال، و هو غير ممكن بناء على مسالك العلياة فيا
[.1]النقض 

225؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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نقد الشهيد على العراقي
•______________________________

:يمكن اإلجابة عليه حتى لو سلم هذا المبنى بأحد وجهين-[1]•
تى ما تقدم من ان التنجيز من أحكام عالم الزمان ال الرتب فح-األول•

م رتباة إذا فرض ان جريان األصل الترريصي في أحد الطرفين متقاد
على جريان اإللزام في الطرف اخرر إلّا انه حياث انهماا فاي زماان 

نجاز واحد فال يكون األصل الترريصي مؤمنا عن احتماال تكلياف م
.زابالعلم اإلجمالي إذ في زمان جريانه ال يكون العلم اإلجمالي منج

225؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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نقد الشهيد على العراقي
•______________________________
ى عادم يستحيل جعل الترريص في المقام ألنه متوقف علا-ال يقال•

وعا لعادم منجزية العلم اإلجمالي بناء على العلية فلو كان سببا و موض
.منجزية العلم اإلجمالي لزم الدور

225؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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نقد الشهيد على العراقي
•______________________________
الي ليس جعل الترريص في بعاض أطاراف العلام اإلجما-فانه يقال•

لاى متوقفا على عدم منجزية العلم اإلجماالي فاي الرتباة الساابقة ع
نحاو جريانه، بل متوقف على عدم منجزيته و لو في طاول جرياناه ب
يص القضية الشرطية الصادقة من أول األمر، فاالموقوف علياه التارر

ية الفعلية فال القضية الشرطية اللوالئية و الموقوف على الترريص القض
وارد دور كيف و جريان األصل الترريصي في بعض األطراف فاي ما

م انحالل العلم اإلجمالي باألصل اإللزامي فاي الطارف اخرار المسال
.هعندهم أيضا ليس في طول جريان األصل اإللزامي بل في عرض

226: ، ص5بحوث في علم األصول، ج



18

نقد الشهيد على العراقي
•______________________________
ي المقاام اننا نستكشف من إطال  دليل األصل الترريصي فا-الثاني•

لطارف بضمه إلى دليل األثر الشرعي في الطرف اخرر جعل الشارع ا
زامي اخرر بدال عن الواق  المعلوم باإلجمال تعبدا، ألن هذا مدلول الت
ل فاال لدليل ترتيب ذلك األثر الشرعي بعد تحقاق موضاوعه باألصا

.يكون من األصل المثبت

226: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبيه األوّل]
أنّ التمسّك أوّال بداللة دليل األصل على األثر، و هاو وجاوب: أوّال•

و سلّمنا الحجّ، ثمّ األرذ بداللته على نفي وجوب أداء الدين إنّما يتمّ ل
ممناوع أن دليل األصل متكفّل لبيان حكمين، و هذا في أصالة البراءة

عندنا و عندهم، فال يدلّ األصل إلّا علاى حكام واحاد، و هاو رفا  
م وجوب أداء الدين، و يترتّب عليه وجوب الحاجّ ذاتاا ترتّاب الحكا

على موضوعه، من باب أنّ المفروض أنّه أراذ فاي موضاوعه عادم 
وجوب الدين و لو ظاهرا، فال بدّ أوال من إثبات عدم وجوب الادين،

.حتى يثبت وجوب الحجّ، فالنقض في هذا الفرض وارد عليه

103: ، ص4مباحث األصول، ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبيه األوّل]
رّه، ، في االستصحاب ال بأس بهذا الكالم حسب مبنااه قادّس سانعم•

-اء اللّهإن ش-لكن يرد عليه اإلشكال المبنائيّ، حيث إنّه سوف يأتي
تكفّال في بحث االستصحاب أنّ الصحيح أنّ دليال االستصاحاب ال ي

عدا جعل ذات المستصحب، دون آثااره الشارعيّة، و ال العقليّاة و ال
ف ياأتي العاديّة، لكن اخثار الشرعيّة تترتّب ذاتا بالبياان الّاذي ساو

.، بخالف اخثار العقليّة و العاديّة[1]هناك 

103: ، ص4مباحث األصول، ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبيه األوّل]
•______________________________
و األمار سوف يأتي في بحث االستصحاب أنّ معناى التعبّاد بالمستصاحب ها[ 1]•

ثار إذا كاناا بالجري العمليّ وفق ما يتطلّبه عقال اليقين بالمستصحب، و أنّ أثار األ
فيرجا  إلاى شرعيّين يترتّب باعتبار كون المستصحب جزء موضوع األثر الثااني،

.األثر المباشر
ألوّل، إذن إذا رج  إلى األثر المباشر، فترتّبه يكون في عرض ترتّب األثار ا: أقول•

علام يقوله المحقّق العراقيّ من أنّ الحجّ تنجّز فأوجاب ذلاك انحاالل ال-فيتمّ ما
و . اللهاإلجماليّ، بناء على مبناه من أنّ تنجّز أحد طرفي العلم اإلجماليّ يوجب انح
ثبات هذا واضح في ما إذا كان المقصود باالستصحاب استصحاب عادم الادين، في

و هما عدم وجوب أداء الدين، و وجوب الحجّ في عرض واحد، و كذلك : األثران
جوب استصحاب عدم و:الحال في ما إذا كان المقصود االستصحاب الحكمي، أعني

ستصحب، يثبت كون الوظيفة هي الجري العمليّ وفق الم-عندئذ-أداء الدين، فإنّه
.و وفق أثره، و هو وجوب الحجّ في عرض واحد

103: ، ص4مباحث األصول، ج
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نقد الشهيد على العراقي
الدين إذا كان وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب الوفاء ب-*الثانية•

إلجمالي عن فحينئذ ال تعقل مانعية العلم ا-و لو ظاهرا الفرضية الثانية
ة جريان األصل الترريصي عن وجوب الوفاء بال حاجاة إلاى مساأل

االنحالل الحكمي باألثر اإللزامي المترتب على األصل، 

مهالد  ) هذا تاييد لكالمم المحقالا العراقالي ق نقالد علياله فت مال  *•
(الهادو  الطهراني

226: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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نقد الشهيد على العراقي
ن و ذلك ألن العلم اإلجمالي سوف ينحال انحاالال حقيقياا بمعناى ا•

لي إلى ثبوت الترريص الراهري عن وجوب الوفاء يقلب العلم اإلجما
و مانعية علم تفصيلي بوجوب الحج لتحقق موضوعه وجدانا و حقيقة

ض العلم اإلجمالي متوقفة على وجوده فإذا كاان التارريص فاي بعا
أطرافه رافعا لوجوده استحال ان يكاون مانعاا عان جرياناه ألن ماا 

.ء يستحيل ان يكون مانعا عنهيتوقف على عدم شي

226: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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نقد الشهيد على العراقي
نات ان مانعية العلم اإلجمالي عن التارريص انماا كا: و ان شئت قلت•

مخالفاة الستلزام األصل لمحذور عقلي تنجيزي و هو الترريص في ال
و هذا المحذور فرع الحفا  على العلم اإلجماالي فاإذا كاان األصال 

ه لعادم رافعا له فليس هنالك مخالفة لحكم العقل التنجيزي فاال وجا
.جريانه

226: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبيه األوّل]
ليمه أنّه لو كان وجوب الحجّ مترتّبا على مطلق عدم وجوب أداء الدين و لو ظاهرا، فهناا تسا: و ثانيا•

الحاجّ رحمه اللّه لمانعيّة العلم اإلجماليّ عن جريان األصل في نفسه، و حل اإلشكال بإثبات وجوب
وجاوب أوال، حتى ينحلّ العلم اإلجماليّ، ثمّ ينفي وجوب الدين باألصل، في غير محلّاه، فاإنّ نفاي

ترتّباه علاى الدين يقلب العلم اإلجماليّ في المقام إلى العلم التفصيليّ بوجوب الحجّ، ألنّ المفاروض
مثل هذا مطلق عدم وجوب الدين و لو ظاهرا، و قد ثبت ذلك فيقط  بوجوب الحجّ، و ال تعقل مانعيّة
ف جريان العلم اإلجماليّ في نفسه عن األصل، إذ هذه المانعيّة دوريّة، فإنّها لو سلّمت لكان معناها توقّ

ل األصل على عدم تنجّز هذا العلم اإلجماليّ المتوقّف على عدم هذا العلم اإلجماليّ، م  أنّ هذا األصا
علاى سبب النتفاء العلم اإلجماليّ، فعدم العلم اإلجماليّ موقوف على هاذا األصال توقّاف المسابّب

جماليّ ء من المسامحة، بأنّ مانعيّة هذا العلم اإلالسبب، و هذا دور، و يمكن التعبير عن هذا الدور بشي
لى عدم نفي موقوفة على تنجّزه، الموقوف على وجوده، و عدم انقالبه إلى العلم التفصيليّ، الموقوف ع

.وجوب الدين باألصل، الموقوف على مانعيّة هذا العلم اإلجماليّ
ليّ، و هو إنّ مانعيّة العلم اإلجماليّ عن األصل إنّما كانت الستلزام األصل لمحذور عق: و إن شئت فقل•

األصال، و : الترريص في المخالفة القطعيّة مثال، و هذا المحذور إنّما يترتّب عند التحفّظ علاى أمارين
خالفاا العلم اإلجماليّ، فإن فرض أنّ األصل يقتضي رف  العلم اإلجماليّ، فمثال هاذا األصال لايس م

.لحكم العقل، فال وجه لعدم جريانه
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نقد الشهيد على العراقي
ين ال فيما إذا كان وجوب الحج مترتبا على عادم تنجاز الاد*الثالثة•

ه ال يكاون يعقل تحقق العلم اإلجمالي بالتكليف ال انه يتحقاق و لكنا
عاا أو منجزا، ألنه لو أريد العلم إجماال بوجوب الوفاء بالدين عليه واق

ك وجوب الحج فمن الواضح انه يمكن ان ال يكون الوجوبان معا و ذل
أعام بان يكون الدين منجزا عليه من دون وجوب واقعي فان التنجيز
.من الحكم الواقعي كما ال يخفى فال وجوب وفاء و ال وجوب حج

مهالد  ) هذا تاييد لكالمم المحقالا العراقالي ق نقالد علياله فت مال  *•
(الهادو  الطهراني

•
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نقد الشهيد على العراقي
ان لو أريد العلم إجماال بتنجز أداء الدين عليه أو وجوب الحاج، كاو •

ستقر عنده الجواب انه ال معنى للشك في التنجز إلّا بدوا فبعد التأمل ي
مبانياه فاي منجزياة العلام أو التنجيز أو التأمين ال محالة كل حسب

ل إذا االحتمال و على كل حال فال يحصل علم إجمالي باالتكليف با
جوب الحج استقر عنده تنجز وجوب الوفاء بالدين علم تفصيال بعدم و

الحاج و إذا استقر عنده عدم تنجز وجوب الوفاء علم تفصيال بوجوب
[.1]و في كال التقديرين يكون وجوب الوفاء بالدين محتمال 
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نقد الشهيد على العراقي
•______________________________
:يمكن تصوير العلم اإلجمالي إذا توفر امران-[1]•
المنجاز مصايب ان يعلم بأنه على تقدير ثبوت التنجيز يكون الحكم الواقعي ثابتا أيضا أي ان-األول•

.للواق  و لو باربار معصوم بهذه القضية الشرطية
يث تكون ان تكون كبرى المنجزية و حق الطاعة واقعية على حد األحكام الواقعية األررى بح-الثاني•

ي موضاوع ثابتة حتى في حق من ال علم له بها كمن يرى قبح العقاب بال بيان و إلّا لزم أرذ العلم فا
قااب على ما تقدم في بحث قاعدة قابح الع( قده)و هذا هو مختار سيدنا الشهيد -المعلوم و هو محال

لمن يشاك فانه حينئذ يعقل حصول العلم اإلجمالي بوجوب الوفاء بالدين أو وجوب الحج-بال بيان
وب الحاج، كبرويا إذ سوف يعلم بوجوب الوفاء عليه أو وجا-في حق الطاعة أو قبح العقاب بال بيان

اقا  إذ لو كانت كبرى حق الطاعة للمولى في موارد الجهال باالوجوب ثابتاة فاي نفاس األمار و الو
ن منجز آرر و إن لم يكن حق الطاعة ثابتا كبرويا و لم يك-بحكم األمر األول-فوجوب الوفاء ثابت

عدمه فيعقل كان وجوب الحج ثابتا عليه و حيث ان حق الطاعة امر يعقل ثبوته واقعا حتى عند القط  ب
.دويةال محالة تشكل مثل هذا العلم اإلجمالي لمن يشك في كبرى حق الطاعة في الشبهات الب
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبيه األوّل]
في تنجيازه و أنّه لو كان وجوب الحجّ مترتّبا على عدم تنجّز الدين، فهنا ليس لدينا علم إجماليّ يتكلّم: و ثالثا•

عدم تنجيزه، فإنّه لو فرض علم إجماليّ في المقام، فما هما طرفاه؟
اليّ، إنّه ال يعقل تحقّق هذا العلام اإلجما: إنّ طرفيه عبارة عن وجوب الحجّ و وجوب أداء الدين، قلنا: فإن قيل•

تمال حتى قبل إجراء األصل الشرعيّ و العقليّ المؤمّن عن وجوب أداء الدين، فإنّه و إن فرض أنّ المكلّاف يح
ناا علام تنجّز أداء الدين عليه، و يحتمل عدم تنجّزه، و على تقدير عدم تنجّزه يجب عليه الحجّ، لكان لايس ه

إجماليّ بوجوب أحد األمرين، إذ من المحتمل أن يكون وجوب أداء الدين منجّزا عليه من دون أن يكون هاذا 
و . وت الحكم واقعااالوجوب ثابتا في الواق ، ألنّ التنجّز و الالبديّة العقليّة، و كذا الشرعيّة الراهريّة ال يستلزم ثب

اء على هذا الفرض ال يجب عليه أداء الدين كما هو المفروض، و ال الحجّ، لتوقّف وجوباه علاى عادم تنجّاز أد
.الدين، و المفروض تنجّزه

ين و ال معنى للشكّ فاي تنجّاز أداء الاد: إنّ طرفيه عبارة عن وجوب الحجّ و تنجّز أداء الدين، قلنا: و إن قيل•
منجّزيّة و عدمه بعد أن استقرّ عند كلّ شخص مبانيه في العلم اإلجماليّ و الشكّ البدويّ، من المنجّزيّة و عدم ال

.غير ذلك، بل إمّا يحصل القط  بتنجّزه، و إمّا يحصل القط  بعدم تنجّزه
ثبت أنّ األصل يجري في الطرف الّذي أرذ عدمه في موضوع اخرر، و ي: و على أيّة حال، فالصحيح في المقام•

لى وجوب اخرر واقعا إن كان مترتّبا على عدم وجوب األوّل و لو ظاهرا، أو عدم تنجّزه، و إمّا إن كان مترتّبا ع
ن مان عدم وجوب األوّل واقعا، فهذا العلم اإلجماليّ ال يمن  عن جريان االستصحاب في الطرف األوّل، و التأمي

ا مان عادم ناحيته بذلك، و إثبات وجوب الطرف الثاني ظاهرا بإحراز موضوعه باالستصحاب، بناء على مبنانا
دون علّيّة العلم اإلجماليّ لوجوب الموافقة القطعيّة، و عدم مانعيّته عان االستصاحاب فاي أحاد الطارفين مان

.معارض
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نقد الشهيد على العراقي
ال لو افترضنا إمكان حصول العلم اإلجمالي، فماا ذكاره مان اناه-الرابعة•

ل مان يكون منجزا ألنه ال بد و ان يكون العلم اإلجمالي صالحا لتنجيز كا
الواق  ال الطرفين في عرض واحد ال يناسب مسلك العلية و تعلق العلم با

الجام  و ان تنجيزه لكل من الطرفين انما هاو مان بااب احتماال انطباا 
واق  ال الواق  المنجز عليه فانه على هذا المسلك يكون المنجز ابتداء هو ال

ساواء فلاو الموافقة القطعية ليقال ان نسبتها إلى كل من الطرفين على حاد
ان كان الواق  هو وجوب الحج لتنجاز باالعلم اإلجماالي و معاه يساتحيل
لحكام يكون تنجز أحد الطرفين الحتمال انطبا  الواق  عليه رافعاا لهاذا ا

المنجز، ألن هذا بمثابة أرذ عدم منجزية الحكم في موضوعه و هو محاال
روذ في في نفسه فال بد و ان يكون عدم منجزية وجوب الوفاء بالدين المأ

.وجوب الحج من سائر النواحي ال من هذه الناحية
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ليالطولية بين طرفي العلم اإلجماحاص  الكمم في 

و قد اتضح من مجموع ماا تقادم حكام الطولياة باين طرفاي العلام•
اإلجمالي من جريان األصل الترريصي عن الطرف الّذي أراذ عدماه

رتباا في موضوع اخرر و يثبت بذلك وجوب اخرر واقعا ان كان مت
على عدم وجوب األول و لو ظاهرا أو على عادم تنجازه، و ان كاان 
ي مترتبا على عدم وجوب اخرر واقعا فاإذا كاان األصال الترريصا

تنزيليااا كاالستصااحاب جاارى أيضااا و كااان حاكمااا علااى األصاال 
ت وجوب اخرر لكونه سببيا و ذاك مسببي فيثبالترريصي في الطرف

وفااء اخرر ظاهرا، و ان لم يكن األصل تنزيليا كالبراءة عن وجوب ال
طرف اخرار بالدين وق  التعارض بينه و بين األصل الترريصي في ال

. ال محالة و كان العلم اإلجمالي منجزا
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