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باألماراتانحالل العلم 
و هو أنّ األمارة فيما نحن فيه لم يطّلع عليهاا مان أوّل: هنا إشكالو •

آنات العلم اإلجماليّ، فإنّ العلم اإلجماليّ حاصا  مان أوّل األماو، و 
 ّ أحد األمارات توجد بالفحص تدريجا، فلدينا علم إجماليّ غيو منح

عة طوفيه عبارة عن قطعة من الفود الّذي وردت فيه األمارة، و هي قط
: ليفاينما قب  وجدان األمارة، فيصيو ذلك نظيو العلام اإلجمااليّ ب ك

.أحدهما قصيو و اآلخو طوي 
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باألماراتانحالل العلم 
يّد و أجاب المحقّقون كالمحقّق العواقيّ و المحقّاق األصافهانيّ و ال ا•

: األس اذ  على ذلك
، ألنّ عدم وجداننا لها األمرأوّلمن منجّزة تلك األمارات كانتبأنّ •

انبت الشببةة بببل الفحبذ  كا ككان من باب الشبهة قب  الفحص، و 
.يجب فیةا االحتیاط-كما هو المفروض-حكمیّة
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باألماراتانحالل العلم 
ابقة هذا الجواب م ين، إلّا أنّ اإلشكال عندنا محلول في الموتبة ال و •

بااب عليه، فإنّ اإلشكال في المقام مب ن على مباني األصاحاب فاي
الحكم الظاهوي من أنّه حكم إنشائي ينشاأ مان المافي فاي نفا  

.إنشائه ال المفي في م علّقه
أمّا على ما اخ وناه من أنّ الحكم الظاهوي لي  إلّا عبارة عن إباوا •

شدّة االه مام و عدمها باألحكام الواقعيّة فف يود هاذا اإلشاكال مان 
.أساسه

: ثياوة، منهااو ت وتّب على هذا الخفف المبنائي بيننا و بينهم ثموات ك•
ان فاء موضوع اإلشكال في المقام، 
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باألماراتانحالل العلم 
:توضيح ذلكو •
م يصاف أنّه بناء على مبناهم ال يوجد تضادّ بين حكمين ظاهويين ما ل•

وصاول إلى المكلّف، إذ ك ّ منهما ناشئ من مفي في نف ه، نعم بعد ال
. ي ضادّان من ناحية المحوّكيّة

أمّا بناء على مبناناا فهماا م ضاادّان فاي أنف اهما قبا  الوصاولو •
ي كالحكمين الواقعيّين، إذ ال يمكن اج ماع شدّة االه مام و عدمها فا
ن وقت واحد، فبوجدان األمارة نكشف عن عدم ثبوت أص  البواءة ما

[.1]أوّل األمو 
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باألماراتانحالل العلم 
•______________________________
ليف لم يعقا  اللّه على ال ك-و لي  المقصود بهذا الكفم أنّه لو كانت األمارة الحجّة ثاب ة في علم[ 1]•

ليف جع  المؤمّن الظاهوي الواجع إلى عدم االه مام بال كليف، ألنّ المفاوو  اه ماام الماولى باال ك
و غيوها بمق ضى األمارة رغم عدم وصولها، ب  المقصود بذلك أنّه بعد أن اخ لطت األهداف اإللزاميّة
ا فاي غياو في موارد الشبهات فقد اه مّ المولى بأهدافه اإللزاميّة في موارد ثبوت األمارة و لم يه مّ به

موارد األمارة، و لذا جع  الحكم ال وخيصي الظاهوي في موارد عدم األمارة و لم يجعلاه فاي ماوارد 
ة األمارة، و في طول جعله لل وخيص الظاهوي في موارد عدم األمارة و عدم اه مامه بأهدافه اإللزاميّا
، فيها وقع خلط آخو بين أهدافه المهمّة في موارد األمارة و أهدافه غيو المهمّة في غيو موارد األماارة
 مّ حيث شككنا في وجود األمارة و عدمها، و من المعقول اف وا  أنّ المولى في هذه الموحلاة ال يها
و بأهدافه، و يجع  الحكم ال وخيصيّ الظاهوي سواء كاان بل اان اس صاحاب عادم ورود األماارة، أ

يص و إنّما هو في طول ال اوخ-كما توى-بل ان البواءة اب داء، إلّا أنّ هذا ال وخيص و عدم االه مام
عدم االه مام باألهداف في موارد عدم األمارة، إذ لو كان المولى مه مّا بأهدافاه اإللزاميّاة ح اى فاي
موارد عدم األمارة لم يكن الشكّ في ثبوت األمارة و عدمها موجبا للخلط باين أهدافاه المهمّاة فاي

.موارد األمارة و أهدافه غيو المهمّة في غيو موارد األمارة، ألنّ المفوو  االه مام بها جميعا
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باألماراتانحالل العلم 
•______________________________
حماه اللّاه أنّه ال يود على سيّدنا األس اذ الشهيد ر: بما ذكوناه ي ّضحو •

با  أنّ ال وخيص الظاهوي كان ثاب ا فاي ماوارد األماارة ق: في المقام
ي غياو العثور عليها و لو في موحلة ثانية، فهو يعار  ال اوخيص فا

على موارد األمارة، و تعدّد الموحل ين ال يوفع ال عار ، فإنّ الجواب
فاي أنّ ال وخيص في الموحلة الثانية م وقّاف علاى ال اوخيص: ذلك

ا، فالصحيح الموحلة األولى كما عوفت، في  حي  وقوع ال عار  بينهم
اقطت، و أنّ ال وخيصات الظاهويّة في الموحلة الثانية تعارضات و ت ا

اليا لكن ال وخيص في غيو موارد األمارات في الموحلة األولى كان خ
.عن المعار  من أوّل األمو
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باألماراتانحالل العلم 
، و أمّاا الشاوعيّة، هذا إنّما يفيد في بيان االنحفل بلحاظ األصولنعم•

. بقطع النّظو عنها، فالجواب منحصو بما أفادوه
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