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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

بحكم العقل

عن طريق 
النقل

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 
االحتياطأدلّة •
: ي مقامينو ننتقل بعد هذا إلى أدلّة االحتياط، و يقع الكالم في ذلك ف•
في االحتياط بحكم العقل، أحدهما •
.الثاني في االحتياط عن طريق النقلو •

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

//أصالة الحظر

قاعدة حق الطاعة 

العلم اإلجمالي 
باألحكام

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

:العلم اإلجمالي باألحكام•
ة العلم اإلجماالي بوجاود أحكاام إلياميّاة فاي ال اريع: الوجه الثاني•

.اإلسالمية، و هو يمنع عن الرجوع إلى البراءة و يوجب االحتياط

:و قد أجيب على ذلك بجوابين أساسيين•

329: ، ص3مباحث األصول، ج
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الصغیرالعلم الكبیر بالعلم انحالل
:العلم الكبیر بالعلم الصغیرانحالل•
علم دعوى انحالل العلم اإلجمالي في جميع ال بهات ب: الجواب األوّل•

لمعلوم أصغر في دائرة األمارات المعتبرة اإلليامية م تمل على مقدار ا
.باإلجمال في العلم اإلجمالي الكبير

عليم الفيی ببيرا انحياللو في تحقيق هذا الجواب يقع الكالم تارة •
و ياته ما نحن فیه صغرا من صغر، و أخرى في تنقيح كون اإلجمالی

.عدمه

329: ، ص3مباحث األصول، ج
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العلم الكبیر بالعلم الصغیرانحالل
ا أنّ البحث الكبرويّ موضوعه الفنيّ هو مبحث العلم اإلجماالي، إلّاو •

وا و غيار  تعرّضا( قدّس سارّ )جملة من المحقّقين كالمحقّق العراقي 
ن لبحث هذ  الكبرى هنا، و لعله بلحاظ حاجة البحث فاي المقاام عا

رفاة إبطال دليل االحتياط الّذي قد يتمسّك باه األخبااريّ إلاى المع
.بصورة مسبقة بكبرى االنحالل

حاث و على أيّة حال فال بدّ من بحث هذ  الكبرى في مورد ماا، فليب•
عنهااا هنااا كااي يصاابح البحااث مااع األخباااريّين واضااح الجهااات و 

، إذن الخصوصيّات، و في بحث العلم اإلجمالي يحوّل على هذا المقام
:فنعقد هنا مبحثين

330: ، ص3مباحث األصول، ج
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اإلجمالیانحالل العلم ببرا 
:كبرى انحالل العلم اإلجمالي-أ•
:ينفي كبرى االنحالل، و الكالم فيه يقع في جهت: األوّلالمبحث •
.في االنحالل الحقيقيّ: األولى•
.في االنحالل الحكميّ: و الثانية•

330: ، ص3مباحث األصول، ج
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اإلجمالیانحالل العلم ببرا 

االنحالل

الحقيقي  

الحكمي  

330: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
:الحقيقياالنحالل •
إنّ : و هي في البحث عن االنحالل الحقيقيّ، فنقاول: أمّا الجهة األولى•

:هناك صورتين خارجتين عن محل النياع
خاذ لم تؤخصوصيّة زائدة ما لو أخذت في المعلوم باإلجمال : األولى•

يه، كما لاو عدم انطباقه عل-ال محالة-في المعلوم بالتفصيل، فيحتمل
 بماوت علمنا إجماال بموت أحد شخصين بالكهرباء، و علمنا تفصيال

واحد منهما على التعياين، ففاي هاذا الفارإ ال إشاكال فاي عادم 
.االنحالل

و أوضح من هذا ماا لاو كاان كالّ منهماا مقيّادا بخصوصايّة مبايناة •
.لخصوصيّة اآلخر

331-330: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
ين المعلاوم ما إذا فرإ أنّ العلم التفصيليّ كان في مقام تعيا: الثانيةو •

ا بين باإلجمال، كما لو علمنا باإلجمال بموت ابن زيد و كان ابنه مردّد
رإ ال شخصين، ثمّ عرفنا بالتفصيل من هو ابن زياد، ففاي هاذا الفا

.إشكال في االنحالل

331: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
ت أحاد إنّما هو في مثل ما لو فرضنا مثال العلم اإلجمالي بموفالكالم •

فاي ال خصين من دون أخذ مثل خصوصيّة الكهرباء التي لام تؤخاذ
ا مان دون المعلوم بالتفصيل، و علمنا تفصيال بموت واحد معيّن منهما

ال، و كاذلك أن يكون العلم التفصيليّ ناظرا إلى تعيين المعلوم باإلجم
صايال لو فرضنا العلم اإلجمالي باحتراق أحاد الكتاابين، و علمناا تف

.باحتراق واحد معيّن منهما، و ما إلى ذلك من األمثلة
و هذا الباب هو أحد موارد الخاال  ال اديد باين مدرساة المحقّاق •

بنا  و مدرسة المحقّق النائيني رحمه اللّه، حيث( قدّس سرّ )العراقي 
.لعراقيمدرسة المحقّق النائيني على االنحالل بخال  مدرسة المحقّق ا

331: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
يرجاع حاصالها إلاى عيدم االنحيالل بوجيوه و قد قرّب في المقاام •

:تقريبات ثالثة
دعوى أنّ الوجدان حااكم بعادم االنحاالل و وجاود : األوّلالتقريي  •

.علمين في النّفس
ة و من الغريب أنّ الوجدان ادّعي من قبل كلتاا المدرساتين، فمدرسا•

، و تادّعي الوجادان علاى االنحاالل( قادّس سارّ )المحقّق النائيني 
[.1]تدّعي الوجدان على عدمه ( رحمه اللَّه)مدرسة المحقّق العراقي 

•______________________________

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
مان 66، ص 2لعلّه رحمه اللّه ينظر إلى ما جاء في المقاالت، ج [ 1]•

حاد مان بيان عدم انحالل العلم اإلجمالي بالعلم التفصيليّ، إذ كالّ وا
ناة العلمين متعلق بصورة غيار األخارى، إذ الصاورة اإلجماليّاة مباي

للصاورة التفصاايليّة ذهنااا و إن اتحاادتا أحيانااا فااي الخااارج، و مااع
اآلخر، و اختالفهما فكلّ علم متقوّم بمتعلّقه بال مؤجل لقلب أحدهما ب

لي اإلجمال في نفس الذات باق على حالاه و إن تحقّاق علام تفصاي
عبيار و ماع انتهى مع تغيير يسير فاي الت. بأحد الطرفين كما هو الظاهر

.حذ  ما ال يعنينا اآلن
341: ، ص3مباحث األصول، ج•

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
في التفصیلهو -على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى-الصحیحو •

المقام، فالوجدان في مورد يقتضي البرهان االنحالل شاهد على 
د االنحالل، و الوجدان في مورد يقتضي البرهان عدم االنحالل شاه

ض على عدم االنحالل، و بعد االلتفات إلى برهان االنحالل في بع
ق الموارد و عدم االنحالل في بعض آخر يرى أنّ الوجدان أيضا مطاب

.للبرهان

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
ثبا  مان أنّناا ن( قدّس سرّ )ما ذكر  المحقّق العراقي : الثانیالتقري  •

ى بقاء العلم اإلجمالي ببقاء الزمه و هو احتماال انطبااق الجاامع علا
ا، الطر  اآلخر غير المعلوم تفصيال، و هذا االحتمال موجاود وجادان

[.1]فيستك ف من وجود الالزم وجود المليوم 

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
، و قاد 250راجع نهاية األفكار، القسم الثاني من الجايء الثالاث، ص [ 1]•

لام كرّر أستاذنا ال هيد رحمه اللّه نقل ذلك حينماا وصال إلاى بحاث الع
جّل هناا اإلجمالي بفارق جيئي في صيغة البيان عمّا بيّنه هنا، و نحان نسا

أنّناا تلك الصيغة كي ال نعود إلى ذلك في بحث العلم اإلجماالي، و هاي
اشف عان نحتمل انطباق الجامع في غير الطر  المعلوم بالتفصيل، و هذا ك

نطباقاه وجود االحتمال في الطر  المعلوم بالتفصيل أيضاا، ألنّ احتماال ا
  على هذا الطر  يجب أن يكون في قباله احتماال االنطبااق علاى طار

ني العلم آخر، و إلّا لقطعنا باالنطباق على هذا الطر ، فالركن الثاني من رك
اإلجمالي و هو احتماالت االنطباق موجاود، كماا أنّ الاركن األوّل و هاو 

.العلم بالجامع موجود

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
هذا الكالم ال يمكن المساعدة علياه، فاّنّ مجارّد صادق قضايّتينو •

أنّ الجاامع محتمال االنطبااق : أنّ الجامع معلوم، و األخرى: إحداهما
ون اإلجمالي، و إنّما يكعلى الطر  اآلخر ال يبرهن على وجود العلم

لى العلم اإلجمالي موجودا لو فرإ أنّ الجامع الّذي يحتمل انطباقه ع
.هذا محدود بنفس الحدّ الّذي به يكون معروضا للعلم

•______________________________

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
آلخر لو فرإ أنّ الجامع محدود بحدّ يحتمل انطباقه على الطر  اأمّا •

مل و لكنّه ليس معلوما بهذا الحد، و إنّما هو معلوم بحدّ آخر غير محت
ون االنطباق على ذاك الطر ، فالعلم اإلجمالي غير موجود، و قد يكا

ن ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ لو فرإ أنّ الجامع المعلوم مجرّد عا
صيل، فاّنّ الخصوصيّة المحتملة اإلباء عن االنطباق على المعلوم بالتف
الجامع بحدّ  الجامعي محتمل االنطباق على الطر  اآلخر، 

342: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
اني مان كما مضى في الوجه الث-لكنّه بهذا الحدّ ليس معروضا للعلم، إذو •

، و هو قد سرى العلم إلى الحدّ ال خصي ال محالة-وجو  تقريب االنحالل
حاال بحدّ  ال خصي غير محتمل االنطباق على الطار  اآلخار، فيصابح
ناد ماا العلم بالجامع هنا حال العلم بالجامع في ضمن كلّ علم تفصايلي ع

ي احتمل بدوا وجود فرد آخر، فلو فرضنا مثال أنّنا علمنا بوجاود زياد فا
ل فاي المسجد، فّنّنا نعلم بوجود جامع اإلنسان في ضمنه أيضاا، و نحتما

مرو، نفس الوق  أن يكون جامع اإلنسان موجودا في المسجد في ضمن ع
، و النكتة في [1]فكلتا القضيتين صادقتان في المقام و ال علم إجمالي فيه 

.ذلك هي اختال  الحدود
حادّ  و لم يكن احتمال الجامع في أحد الطرفين العارإ على الجامع ب[ 1]•

يّاة الجامعي مستليما لعروضه عليه في الطر  اآلخار علاى أسااس معلوم
.الجامع

342: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
هل هو المقامفال بدّ من تركيي البحث على أنّ الجامع المعلوم فيإذن •

م متخصّص بخصوصايّة محتملاة اإلبااء عان االنطبااق علاى المعلاو
.بالتفصيل أو ال

342: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
د قياام إنّه ال إشكال في االنحالل في ماوار: أن يقال: الثالثالتقري  •

لمنا إجماال العلم التفصيليّ في مقام تعيين المعلوم باإلجمال، كما لو ع
 ابان زياد بموت ابن زيد المردّد بين بكر و خالد، ثمّ علمنا تفصيال أنّ

فصيليّ هو بكر، فلو فرإ االنحالل حتى في صورة عدم كون العلم الت
نيّ و ناظرا إلى تعيين المعلوم باإلجمال لليم أن يكاون األثار الوجادا

ناا نارى النفسانيّ للثاني، كاألثر الوجدانيّ و النفساانيّ لاّوّل، ماع أنّ
.بالوجدان أنّ هناك فرقا بين الحالتين

343: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
ى على تقادير أنّ الفرق بحسب الحالة النفسانيّة ثاب  بينهما حت: فيهو •

اظرا إلاى االنحالل، و السرّ في ذلك أنّ العلم التفصيليّ حينما يكون ن
  اآلخار، إذ تعيين المعلوم باإلجمال يثبته في طر  و ينفيه عن الطر

وم فرإ كونه ناظرا إلى ذلاك مسااوق لثباوت تعايّن واقعايّ للمعلا
ع فاي هاذا باإلجمال، فالعلم التفصيليّ كما يتعلّق بثبوت ذلاك الواقا

ال انطبااق الطر  كذلك يتعلّق بانتفائه في ذاك الطر ، فييول احتما
المعلوم باإلجمال على الطر  اآلخر، 

343: ، ص3مباحث األصول، ج
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وجوه عدم االنحالل
يول هذا بخال  ما لو لم يكن ناظرا إلى تعيينه، فّنّه عندئذ إنّماا ياو •

لام العلم اإلجمالي بتبدّل احتمال االنطباق فاي هاذا الطار  إلاى الع
  اآلخار باالنطباق من دون أن يتبدّل أيضا احتمال االنطباق في الطر
ر  اآلخار إلى العلم بعدم االنطباق، بل يبقى احتمال االنطباق في الط

الحادود ثبوت العلم اإلجمالي الختال على حاله، و لكنّه ال يستليم
.كما مضى بيانه

بحثيا و قد تحصّل بكلّ ما ذبرناه أنّ جمیع ما بیّنوه فی المقيام ليی •
.أساسیا فی االنحالل

343: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل حول البحث األساسیّ 
:فيه يقع في نكتتين لالنحاللالبحث األساسیّ و •
لكن لام ما وصل إليها كالم المثبتين لالنحالل و النافين له، و: األولى•

امع المعليوم الجيتعرّضوا لها مباشرة بالتحقيق إثباتا أو نفيا، و هي أنّ 
ليوم هل هو متّصف بخصوصیّة تأبى احتمياال عين اناباقيه عليى المع

حولها و لم فهذ  النكتة هي ما حام  كلتا المدرستين؟ بالتفصیل أو ال
.يحقّقوها

زوال ما لم يحوموا حولها فضاال عان أن يحقّقوهاا، و هاي : الثانیةو •
.التفصيليّ، و ذلك بواسطة العلمالعلم اإلجمالی بزوال سببه فی نفسه

344: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
صاوّر لاه إنّ انحالل العلم اإلجمالي باالعلم التفصايليّ يت: فنحن نقول•

:مالكان
: األوّلالمالك •
، الجيزمينابق المعلوم باإلجميال عليى المعليوم بالتفصيیل بنحيوأن •

فينحلّ العلم اإلجمالي ال محالة كما مضى، 
المييان في هذا االنطبااق و عدماه، هاو كاون المعلاوم باإلجماال و •

جمال على متخصّصا بخصوصيّة يحتمل إباؤها عن انطباق المعلوم باإل
.المعلوم بالتفصيل أو غير متخصّص بها

344: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
باإلجماالإنّ الجاامع المعلاوم: هنا يمكن أن يقال في بادئ النّظارو •

متخصّص دائما بخصوصيّة محتملة اإلباء عن االنطباق، 
إنّ هاذا : و نقاولمقیّدا بوصيف العليم اإلجميالی ذلك بأن نلحظه و •

علّق الجامع و إن كان بما هو غير آب عن االنطباق على الطر  الّذي ت
عان اؤه بما هو معليوم باإلجميال يحتميل  بيبه العلم التفصيليّ، لكنّه 

.االنطباق عليه، إذ ال نعلم أنّ معلومنا اإلجمالي أ هو هذا أو ذاك

345: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
امع العلم  ذا عرض على جأنّ هذا التخيّل غير صحيح، و ذلك ألنّ إلّا •

فال بدّ ، لى هذا الفرد-ال محالة-يقاع باناباقه على هذا الفرد سرا
ساابقة أي فاي المرتباة ال-لنفي السريان من خصوصيّة في معروضاه

.-على العلم موجبة الحتمال اإلباء عن االنطباق
دور، إنّه لو أخذت الخصوصيّة من نفس العلم لايم الا: و ان شئ  فقل•

رضا  فّنّ وجود العلم اإلجمالي يتوقّف على هذ  الخصوصيّة، فلاو ف
.منتيعة من المعروإ بلحاظ نفس العلم اإلجمالي ليم الدور

345: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
جماال قد يخطر بالبال وجه آخر في بيان خصوصايّة للمعلاوم باإلو •

ذلك بأن موجبة الحتمال إبائه عن االنطباق على المعلوم بالتفصيل، و
إنّ العلم اإلجماالي و إن تعلّاق بالجاامع و هاو احتاراق أحاد : يقال

لكنّ الجامع الكتابين القابل لالنطباق في بادئ النّظر على هذا الفرد، و
مار لم يؤخذ بما هو في طريق الوجود و التطبياق كماا فاي بااب األ

إلاى وجود ، فنساتطيع ان ن ايرعنبالجامع، بل أخذ بما هو مفروغ 
: ذلك الوجود المفروغ عنه و نقول

345: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
طع النّظار هو نفس المعلوم بالتفصيل أو غير ؟ فالجامع و إن كان بقأ •

جيما، لكن عن مفروغيّة وجود  قابال لالنطباق على المعلوم بالتفصيل
.بالنظر إلى ذلك يصبح محتمل اإلباء عن االنطباق عليه

و هذا التصوّر أيضا خاطئ ألنّ الخصوصيّة، و هاي الوجاود المفاروغ•
قدار عنه ال يكون داخال تح  العلم إلّا بمقدار معرفيّة هذا الجامع، و م

.معرفيّته يالئم كال الطرفين ال محالة

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
أنّ هنااك خصوصايّتين يمكان إبرازهماا لجعال الجاامع: و التحقيق•

:المعلوم محتمل اإلباء عن االنطباق على المعلوم التفصيليّ
ي جميع توجد في بعض موارد العلم اإلجمالي ال ف: األولىالخصوصيّة •

موارد ، و تلك الخصوصيّة مساتمدّة مان تحدياد خاارجي للمعلاوم 
-أي تكون بلحاظ وجود  الخارجي-باإلجمال

نقسام أنّ العلم اإلجمالي بلحاظ سبب تكوّن العلام ي: توضيح ذلكو •
:إلى قسمين

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
واء أن ال تكون نسبة سببه إلى كلّ من الطرفين علاى حادّ سا: األوّل•

واء، و بخال  نفس العلم الّذي تكون نسبته إلى كليهما علاى حادّ سا
را  ذلك كما لو رأينا الدخان يتصاعد من جانب أحاد الكتاابين ال نا

ي و هاو بأعيننا كي نميّي  من اآلخر، فعلمنا باحتراق أحدهما بدليل إنّ
احتاراق الكتاابين علاى حادّ تصاعد الدخان الّذي ليس  نسبته إلاى

بعدم سواء، بل هو معلول ألحدهما المعيّن في الواقع، أو رأى ثقة نقطع
ار الثقة كذبه احتراق أحدهما، فأخبرنا به فعلمنا باحتراق أحدهما بّخب

الّذي هو أيضا معلول الحتراق أحدهما المعيّن في الواقع 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



35

االنحالل الحقیقی
ار توجّه  ليس  نسبته إلى كليهما على حدّ سواء، و كما لو رأينا النو •

نا باحتراق نحو أحد الكتابين و لم نر  بأعيننا كي نميّي  من اآلخر فعلم
أحدهما بالدليل اللّميّ، و هو توجّاه الناار نحاو  الّاذي يكاون علّاة 

طارفين الحتراق أحدهما المعيّن في الواقع و ليس  نسبته إلاى كاال ال
سه على على حدّ سواء، فسبب العلم في أمثال هذ  الموارد يركّي في نف

دّدا فرد معيّن بحسب الواقع صار مجهوال عندنا لجهة من الجهات، و مر
.بين فردين فأوجب تحقّق العلم اإلجمالي

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ألطيرا  نسبة سب  العلم بنف  العلم  ليى جمیيع اأن تكون : الثاني•

، و ذلك بأن ال يكون سابب العلام مركّايا علاى أحاد على حدّ سواء
ن األطرا ، بل يكون مصبّ إثباته في نفسه هاو عادم اجتمااع أماري

كاون مثال، فال محالة يحصل العلم اإلجمالي بانتفاء أحدهما، و ذلك ي
:ألحد وجهين

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
أن يفرإ أنّ سبب العلام هاو تجمّاع احتمااالت فاي جمياع : األوّل•

ن األطرا  ممّا ي كّل كل واحد منهما قرينة ناقصة علاى الجاامع باي
لياه ممّاا األطرا ، فحصل العلم بالجامع نتيجة لتكاثف االحتماالت ع

ة سابب يوجب التحوّل إلى العلم وفق ضوابط و قوانين معيّناة، فنساب
كافر العلم إلى جميع األطرا  على حدّ سواء، كما لو علمنا بمساورة ال

جماع فترة طويلة مان الايمن نتيجاة تفي لبعض ما حوله من األواني
ي احتماالت المساورة لهذا اإلناء أو ذاك، فسبب العلم هنا ال يركّاي فا

ي اجتمااع نفسه على فرد معيّن في الواقع، بل هو يركّي ابتداء على نفا
.عدم المساورة في تمام األطرا 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
مّاع أن يفرإ أنّ سبب العلم و إن لم يكان عباارة عان تج: الثانیو •

االحتماالت من األطرا  بل كاان برهاناا مان الباراهين، لكان هاذا 
البرهان إنّما يبرهن بالمطابقة على عدم االجتماع، 

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
ه علياه و ما لو ادّعى شخصان النبوّة قبل خاتم األنبياء صلى اللّ: مثاله•

آله و سلم و كذّب كلّ منهما اآلخر، فعلمنا إجماال بأنّ أحادهما غيار 
ن يكاذّب كالّ نبيّ ببرهان أنّهما لو كانا نبيّين لليم كونهما نبيّين كااذبي

منهما اآلخر، 
ا مثال آخر لذلك، أنّه ادّعى كلّ واحد من شخصين أنّاه أرسال نبيّاو •

بالنسبة ل خص واحد في زمان واحاد و فاي حكام واحاد، فعلمناا 
يّاين بكذب أحدهما بناء على أنّ البرهان يقتضي عدم صحّة إرسال نب

.إلى شخص واحد في زمان واحد لحكم واحد

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
بة ، و هو ما لو لم تكان نساالقسم األوّلإنّه في : عرف  ذلك قلناإذا •

ال محدّدا السبب إلى كال الطرفين على حدّ سواء يكون المعلوم باإلجم
نحيلّ فال يبحدّ خارجي و هو عنوان الفرد المنتسب إلى ذلك السبب، 

لمناا بااحتراق بنكتة االنطباق، فلاو عالعلم اإلجمالی بالعلم التفصیلیّ
كتاابين كتاب الهندسة بالنار مثال، كان علمنا اإلجمالي باحتراق أحد ال

ة الناتج من رؤية تصاعد الدخان من جانب أحدهما، أو من إخبار الثق
يليّ رؤية توجّه النار إليه غيار منحالّ باالعلم التفصاباحتراقه، أو من

حاادّ باالنطباااق المعلااوم باإلجمااال علااى المعلااوم بالتفصاايل، ألنّ ال
. الخارجي المحرز في المقام محتمل اإلباء عن االنطباق عليه

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحقیقی
فال يوجاد هنااك تحدياد خاارجي للمعلاومالقسم الثانی أمّا في و •

على حدّ باإلجمال، إذ المفروإ أنّ نسبة سبب العلم إلى كال الفردين
ا السبب سواء، فال مورد للقول بأنّنا ال ندري أنّ الفرد المنتسب إلى هذ

أ هو هذا أو ذاك؟

346؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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