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 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

•  -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي:
• قد يتفق طولية أحدد طرفدي العلدم اإلجمدالي بال دبة
للطرف الثاني ،كما إذا افترض ان وجدو الجد علد
الم تطيع متوقف عل عدم وجو وفدا الددين فعلدم
إجماال بوجو الج أو الوفا بالدين ،و كمدا إذا ند
الج مثال فيما إذا لم يجب عليه الوفدا بالددين فديعلم
إجماال بوجو أحدهما.
2

بحوث في علم األصول ؛ ج 5؛ ص224

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• و قد وقع البجث في م جزية مثد هد ا العلدم
اإلجمالي ،و المعروف ع دهم جريدان اصلد
الترخيصي عن وجو الوفدا بالددين المد قح
لموضوع وجو الجد  ،و قدد أو ا المجقدق
العراقي (قده) ه ه الم ألة نقضا عل م دلك
العلية و حاول التخلص م ه .
3

بحوث في علم األصول ؛ ج 5؛ ص224

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر
• ت بيهات العلم اإلجماليّ

• [الت بيه اصوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر
• الت بيه اصوّل :إذا علم إجماال بأحد تكليفين ،أخ في موضوع أحدهما
عدم اآلخر ،فه ه ا العلم اإلجماليّ يكون م جّزا ،أو ال؟ مثاله :ما إذا
علم إجماال بأنّه:إمّا يجب عليه الوفا بالدين ،فال يبق لده مدال ،فدال
يكون م تطيعا و ال يجب عليه الج ّ ،أو ال يجب عليه الوفا بالددين
فيجب عليه الج ّ ،و يمثّ  -أيضا -بما لو ن أنّه لو لدم يجدب عليده
الوفا بالدين لام مثال ،فيعلم إجماال بوجو الوفا بالدين أو الصوم.
4

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر
• و ه ه الم ألة ذكرها المجقّق العراقيّ حمده اللّده نقضدا علد قولده
بالعلّيّة ،و أجا ع ه .
• و من ه ا جعل ا ذلك أوّل الت بيهات ،فإنّه و إن كان في نف ده م دألة
م تقلّة ي بغي البجث ع ها ،لك ّه مدرتب أيضدا بألد مبجدث العلدم
اإلجماليّ و العلّيّة و االقتضا  ،إذ يمكن اعتبا ه نقضا عل العلّيّة أو اه
المجقّق العراقيّ عل مب اه و افعه.

5

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• (كما ال ينتقض) أيضا بموا ا الدو ان بين التكليفين
المترتب أحدهما عل عدم التكليف بداآلخر كمدا
في ن الصوم المعلق عل عدم كونه مديونا ،و كما
في وجو الج المترتب عل عدم كونده مكلفدا
بأاا اين و نجوه مما يوجب عدم االستطاعة مدن
جهته،
6

نهاية األفكار ؛ ج 3؛ ص315

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• تقريب ال قض :انه ب ا عل العلية ال يمكن إجدرا
اصل حت في طرف واحد من أطراف العلدم اال
بعد انجالل العلم بأل إلزاميّ في طدرف خخدر أو
جعله بدال عن الواقع و كال اصمرين غيدر حالد
في المقام اال في تبة متأخرة عن جريان اصلد
الترخيصي و هو ال يصح عل م لك العلية.
7

بحوث في علم األصول ؛ ج 5؛ ص224

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر
• و يتّضح الوجه في كونه نقضا عل مب اه بااللتفات إل أمرين:
• اصمر اصوّل :ما مض من أنّ مب المجقّق العراقيّ حمه اللّه في با
العلم اإلجماليّ ،هو أنّ العلم اإلجماليّ علّدة تامّدة لوجدو الموافقدة
القطعيّة ،و موجب ل قوط اصل في أطرافه حتد بقطدع ال ّ در عدن
المعا ض.

8

مباحث األصول ،ج ،4ص102 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر
• نعم ،هو يقب جريان اصلد الترخيصديّ فدي بعدض اصطدراف فدي
مو اين:
• المو ا اصوّل :ما إذا جع الطرف اآلخر بدال عن الواقع ،أي أن يعبّدنا
الشا ع بأنّه هو الواقع .و ه ا ما مض في ما سدبق ،و مضد تجقيدق
الجال فيه.

9

مباحث األصول ،ج ،4ص102 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر
• المو ا الثاني :ما إذا انج ّ العلم اإلجماليّ.
• و أحد أسبا انجالل العلم اإلجماليّ ع د المجقّق العراقيّ حمه اللّده
هو جريان اصل المثبت للتكليف في أحد الجانبين ،فال بددّ مدن أن
يجري أوّال اصل المثبدت فدي أحدد الطدرفين ،حتد ي جد ّ العلدم
اإلجماليّ ،ثمّ يجري اصل الترخيصيّ في الجانب اآلخر.
• و ه ا ما يأتي بيانه -إن شا اللّه -بعد ه ا ،مع اإليراا عليه.

10

مباحث األصول ،ج ،4ص102 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر
• اصمر الثاني :أنّ الفقها التزموا في ه ه الم ألة بجريدان اصلد فدي
الطرف اصوّل ،و وجو العم بدالطرف الثداني المترتّدب علد عددم
الطرف اصوّل ،فيجب عليه الج ّ مثال اون الوفا بالدين.

11

مباحث األصول ،ج ،4ص102 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر
• و عليه يتّضح وجه كون ه ا نقضا عل المجقّق العراقديّ حمده اللّده،
فإنّه و إن فرض وجو الج ّ ،لكن ه ا إنّما هو في طول نفي وجو
الوفا بالدين باصلد الترخيصديّ ،مدع أنّ المفدروض ع دد المجقّدق
العراقيّ أنّ اصل الترخيصيّ إنّما يجري بعد أن جع الطرف اآلخدر
بدال عن الواقع ،أو ي جد ّ العلدم اإلجمداليّ بألد مثبدت فدي أحدد
الطرفين ،و ه ا جع البدليّة مفقوا ،فال بددّ أوال مدن ثبدوت وجدو
العم بأحد الطرفين ،حت ي ج ّ العلدم اإلجمداليّ ،فيجدري اصلد
الترخيصيّ ،ال أن يجري اصل الترخيصديّ فدي بعدض اصطدراف ،و
يثبت بعد ذلك وجو العم بالطرف اآلخر.
12

مباحث األصول ،ج ،4ص102 :

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• بدعوى انه ال شبهة في ب ائهم عل إثبات وجو الصوم و الج فدي
المثالين بإجرا اصلول ال افية مطلقا حت غير الت زيلية بال دبة إلد
الدين و نجوه و انه ال يكون ذلك اال من جهة اقتضا العلم اإلجمالي
للموافقة القطعية ،و إلّا فب ا عل علية العلدم اإلجمدالي و م عده عدن
جريان الترخيص في بعض اصطراف بال جع بدل في الرتبة ال دابقة،
ال مجال إلجرا اصلول المرخصة في المثالين بال بة إلد التكليدف
بأاا الدين فان في تبة جريانها لم يثبت تكليف بالصوم و الج بد
ثبوت التكليف بهما انما يكون في تبة متأخرة عن جريدان اصلدول
بال بة إل التكليف بالدين ،و مثله ال ي اسب علية العلم اإلجمالي
13

نهاية األفكار ؛ ج 3؛ ص315

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي
عدم وجوب الوفاء
بالدين واقعا
وجوب الحج مترتب
على

عدم وجوب الوفاء
بالدين و لو ظاهرا
مطلق التأمين و
المعذورية عن وجوب
الوفاء بالدين

14

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

وجوب الحج مترتب على

15

عدم وجوب الوفاء بالدين
واقعا

العلم اإلجمالي ينحل بلحاظ
ي اإللزامي
المدلول الوجود ّ
لألصل الترخيصي

عدم وجوب الوفاء بالدين و
لو ظاهرا

العلم اإلجمالي ينحل بلحاظ
ي اإللزامي
المدلول الوجود ّ
لألصل الترخيصي

مطلق التأمين و المعذورية
عن وجوب الوفاء بالدين

عدم صالحية العلم
اإلجمالي للتنجيز

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

وجوب الحج مترتب على

16

عدم وجوب الوفاء بالدين
واقعا

العلم اإلجمالي ينحل بلحاظ
ي اإللزامي
المدلول الوجود ّ
لألصل الترخيصي

وفاء األصول غير
التنزيلية

عدم وجوب الوفاء بالدين
و لو ظاهرا

العلم اإلجمالي ينحل بلحاظ
ي اإللزامي
المدلول الوجود ّ
لألصل الترخيصي

يتوقف على جريان أصل
تنزيلي

مطلق التأمين و المعذورية
عن وجوب الوفاء بالدين

عدم صالحية العلم
اإلجمالي للتنجيز

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• ثم أجدا عليده بمدا حالدله :ان وجدو الجد  -الطدرف
الطولي -إذا كان مترتبا عل عدم وجو الوفا بالدين واقعدا
أو عل عدمه و لو ظاهرا فاصل الترخيصي ال افي كما ي فدي
وجو الوفا بالدين و به ا اللجاظ يكدون ترخيصديا كد لك
يثبت وجدو الجد و بهد ا اللجداظ يكدون إلزاميدا موجباا
النجالل العلدم اإلجمدالي ،فدالعلم اإلجمدالي ي جد بلجداظ
المدلول الوجوايّ اإللزامدي لصلد فيكدون اصخد بمدلولده
الترخيصي ممك ا أيضا.
17

بحوث في علم األصول ،ج ،5ص225 :

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• نعم تمتاز الفرضية الثانية في وفا اصلول غير
الت زيلية كألالة البدرا ة عدن وجدو الوفدا
بالدين ب لك أيضا بخدالف الفرضدية اصولد
حيث يتوقف إحراز موضوع وجو الج فيها
عل جريان أل ت زيلدي كاستصدجا عددم
الوجو .
18

بحوث في علم األصول ،ج ،5ص225 :

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• و اما إذا كان وجو الج مترتبا عل مطلق التدأمين و
المع و ية عن وجو الوفا بالدين فه ا يوجدب عددم
لالحية العلم اإلجمالي للت جيز ،صن العلم اإلجمدالي ال
بد و ان يكون لالجا لت جيدز كدال طرفيده فدي عدرض
واحد ،و في المقام ي تجي ذلك صنه لو ت جز وجدو
الوفا بالدين ا تفع وجو الج يقي ا فتكون م جزيتده
م تجيلة.
19

بحوث في علم األصول ،ج ،5ص225 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر
•
•
•
•

20

ي حمه اللّه في مقام الجوا عن ه ا ال قض :أنّه
و ذكر المجقّق العراق ّ
تا ة يفترض أنّ وجو الج ّ موقوف عل عدم وجدو أاا الددين
واقعا،
و أخرى يفترض أنّه موقوف عل مطلق عدم الوجو و لو ظاهرا،
و ثالثة يفترض أنّه موقوف عل مطلق المع و يّة عن أاا الدين ،أي:
عدم ت جّز ذلك عقال عليه.

مباحث األصول ،ج ،4ص102 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر

• فإن فرض اصوّل فاستصجا العدم في جانب الدين مجكّم في المقام،
إذ االستصجا يدلّ بالمطابقة علد ذات الم تصدجب ،و بالمالزمدة
عل خثا الم تصجب ،فه ا كما يدلّ عل عدم الدين ك لك يدلّ عل
وجو الج ّ،
• و نجن نأخ أوال بالداللة الثانية في ج ّ بها العلم اإلجماليّ ،ثمّ نأخد
بالداللة اصول .

21

مباحث األصول ،ج ،4ص102 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر

• و ال يرا عل المجقّق العراقيّ إشدكال تبعيّدة الداللدة االلتزاميّدة فدي
الججّيّة للمطابقيّة ،ب ا عل مب اه مدن إنكدا هد ه التبعيّدة ،علد أنّ
الداللتين في المقام عرضيّتان ال طوليّتان.
• و إن فرض الثاني ،فالكالم هو عين الكالم عل الفرض اصوّل ،إلّا أنّه
ه ا يمكن التم ّك بألالة البرا ة أيضا ،إذ المفروض أنّ وجو الج ّ
أثر لمطلق عدم وجو الدين و لو ظاهرا.

22

مباحث األصول ،ج ،4ص103 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر

• و إن فرض الثالث ،فه ا نقول :إنّ العلم اإلجماليّ ي تجي ت جيزه فدي
المقام ،إذ يشترط في ت جيزه أن يكون كال طرفيه قدابال للت جيدز فدي
عرض واحد ،و ه ا ليس اصمر ك لك ،إذ لو ت جّز الدين لم يعق ت جّز
الج ّ ،صنّ المفروض أنّ وجوبه فرع عدم ت جّز الدين.
• ه ا ما أفااه المجقّق العراقيّ حمه اللّه في المقام .و يرا عليه:

23

مباحث األصول ،ج ،4ص103 :

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• (كما ال ي تقض) أيضا بموا ا الدو ان بين التكليفين
المترتب أحدهما عل عدم التكليف بداآلخر كمدا
في ن الصوم المعلق عل عدم كونه مديونا ،و كما
في وجو الج المترتب عل عدم كونده مكلفدا
بأاا اين و نجوه مما يوجب عدم االستطاعة مدن
جهته،
24

نهاية األفكار ؛ ج 3؛ ص315

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• بدعوى انه ال شبهة في ب ائهم عل إثبات وجو الصوم و الج فدي
المثالين بإجرا اصلول ال افية مطلقا حت غير الت زيلية بال دبة إلد
الدين و نجوه و انه ال يكون ذلك اال من جهة اقتضا العلم اإلجمالي
للموافقة القطعية ،و إلّا فب ا عل علية العلدم اإلجمدالي و م عده عدن
جريان الترخيص في بعض اصطراف بال جع بدل في الرتبة ال دابقة،
ال مجال إلجرا اصلول المرخصة في المثالين بال بة إلد التكليدف
بأاا الدين فان في تبة جريانها لم يثبت تكليف بالصوم و الج بد
ثبوت التكليف بهما انما يكون في تبة متأخرة عن جريدان اصلدول
بال بة إل التكليف بالدين ،و مثله ال ي اسب علية العلم اإلجمالي
25

نهاية األفكار ؛ ج 3؛ ص315

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• (إذ نقول) ان ب ائهم عل جريان اصل ال دافي بال دبة إلد
الدين و نجوه في نجو المثال المزبو انما هو بدال ر إلد مدا
يترتب عليه من اصثر الوجوايّ و هو ثبوت التكليف بالصددقة
في المثال اصول و الج في الثداني الموجدب ل دقوط العلدم
اإلجمالي عن التأثير بال بة إل طرفده ،ال انده بددوا بلجداظ
لرف الترخيص و المع و ية فيه

26

نهاية األفكار ؛ ج 3؛ ص315

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• (و من الواضح) ان مثله ال ي افي علية العلدم اإلجمدالي ،صنده
به ه الجهة يكون من قبي اصلول المشتبه للتكليف في بعض
أطراف العلم الموجبة ل قوطه عن التأثير بال بة إل الطدرف
اآلخر ،و جوع الشك فيه بدويا كما لو لم يكن له أثدر غيدر
ذلك،

27

نهاية األفكار ؛ ج 3؛ ص315

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• ففي الجقيقة يكون ذلك نجو حيلة إليجداا العد و الت دهي
عل المكلف بإجرا اصلول ال افية في بعض أطراف العلم ،و
لكن ال بلجاظ نفس الع و الت هي كدي ي دافي عليدة العلدم
اإلجمددالي بد بمعونددة احددداف التكليددف بالتصددد و الجد
الموجب ل قوط العلم عن التأثير،

28

نهاية األفكار ،ج ،3ص316 :

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• و ال فر في ذلك بين ان يكون التكليف مترتبا شدرعا
عل عدم التكليف بالدين واقعا ،أو عل مطلدق الجكدم
اصعم مدن الدواقعي و ال داهري ،غيدر انده علد اصول
ي جصر اصل الجدا ي فدي الددين فدي مقدام إثبدات
التكليف باصلول المجرزة كاالستصجا  ،بخالف الثاني
فاندده يكفد إلثبددات التكليددف المزبددو اصلددول غيددر
الت زيلية أيضا
29

نهاية األفكار ،ج ،3ص316 :

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• (ثم ان ذلك) كله في فرض ترتب التكليف المزبو عل عدم التكليف
بالدين واقعا أو عل مطلق عدم التكليف بالدين و لو ظاهرا (و اما لدو
كان) مترتبا عل مجرا مع و ية المكلف عن الدين و لو عقليا كما في
الج ب ا عل ترتب وجوبه عل القد ة ال اشئة عن مطلق مع و يدة
المكلف عن الدين أو عن تكليف خخر ،فجريان البرا ة عدن التكليدف
بالدين في ه ا الفرض انما هو من جهة عدم م جزية مث هد ا العلدم
اإلجمالي

30

نهاية األفكار ،ج ،3ص316 :

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• (فان) للوح تأثيره في الت جيز انما يكون في فرض قابلية ك طرف
من جهة احتمال انطبا المعلوم عليه للت جيز من قبله في عرض ت جز
الطرف اآلخر عل نجو كان العلم اإلجمدالي مجددثا عقدال إليجدا
الجركة عل وفق المجتملين كما فدي العلدم اإلجمدالي بجرمدة أحدد
اإلنا ين حيث ال ي فك م جزية العلم اإلجمالي فدي كد طدرف عدن
م جزيته في الطرف اآلخر

31

نهاية األفكار ،ج ،3ص316 :

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• (و من) الواضح ان ذلك غير متصو في المقدام ،إذ ال يكداا يجتمدع
م جزية العلم اإلجمالي للتكليف بالج مع م جزيته للتكليدف بالددين
صن في فرض م جزيته للتكليف بالدين نقطع بعدم وجو الج واقعا
فال يجتم وجوبه كي يت جز من قبله و معه ال يصدلح العلدم المزبدو
للم جزية

32

نهاية األفكار ،ج ،3ص316 :

 -2الطولية بين طرفي العلم اإلجمالي

• (و ه ا) بخالف فرض ترتب وجوبه عل عدم التكليف بالددين واقعدا
(فان) في فرض م جزية العلم للتكليف بالدين يجتم وجدو الجد
أيضا الحتمال برا ة ذمته عدن الددين واقعدا فدال قصدو فدي العلدم
اإلجمالي في م جزيته لك من التكليفين لو ال اقتضا اصل ال دافي
للتكليف في طرف إلثبات التكليف في الطرف اآلخر
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نهاية األفكار ،ج ،3ص316 :

نقد الشهيد على العراقي

• و ل ا في المقام عدة تعليقات:
• اصول  -ان التم ك أوال بداللة الي اصل علد اصثدر الوجدوايّ
اإللزامي و هو وجو الج ثم اصخ بداللته عل اصثر الترخيصي و
هو عدم وجو الوفا بالدين انما يتم لو سلم ا ان الي اصل يتكف
بيان اصمرين ب ف ه و ه ا في مث ألالة البرا ة مم وع باالتفا و في
االستصجا عل قول*،
• * لك ه ليس مم وعاً علي قول لجيح ( اجع :مباحث اصلدول،4 ،
ص)103 :
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بحوث في علم األصول ؛ ج 5؛ ص225

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر

• ______________________________
• [ ]1سوف يأتي في بجث االستصجا أنّ مع د التعبّدد بالم تصدجب هدو اصمدر
بالجري العمليّ وفق ما يتطلّبه عقال اليقين بالم تصجب ،و أنّ أثدر اصثدر إذا كاندا
شرعيّين يترتّب باعتبا كون الم تصجب جز موضوع اصثر الثداني ،فيرجدع إلد
اصثر المباشر.
• أقول :إذا جع إل اصثر المباشر ،فترتّبه يكون في عرض ترتّب اصثدر اصوّل ،إذن
فيتمّ ما  -يقوله المجقّق العراقيّ من أنّ الج ّ ت جّز فأوجدب ذلدك انجدالل العلدم
اإلجماليّ ،ب ا عل مب اه من أنّ ت جّز أحد طرفي العلم اإلجماليّ يوجب انجالله .و
ه ا واضح في ما إذا كان المقصوا باالستصجا استصجا عددم الددين ،فيثبدت
اصثران :و هما عدم وجو أاا الدين ،و وجو الج ّ في عرض واحد ،و ك لك
الجال في ما إذا كان المقصوا االستصجا الجكمي ،أع ي:استصجا عدم وجو
أاا الدين ،فإنّه -ع دئ  -يثبت كون الوظيفة هي الجري العمليّ وفق الم تصجب،
و وفق أثره ،و هو وجو الج ّ في عرض واحد.
35

مباحث األصول ،ج ،4ص103 :

نقد الشهيد على العراقي

• فان الي البرا ة ال يتكف إلّا نفي الجكم المشكوك ظاهرا و اما اصثر
اإللزامي المترتب عل انتفا الجكم المشكوك و لدو ظداهرا فيترتدب
بدليله من با تجقق موضوعه بجريان اصل و ه ا يع دي ان اصثدر
اإللزامي انما يكون في طول ثبوت اصثر الترخيصي في أحدد طرفدي
العلم اإلجمالي أوال ،و هو غير ممكن ب ا عل م دلك العليدة فيدرا
ال قض [.]1
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بحوث في علم األصول ؛ ج 5؛ ص225

نقد الشهيد على العراقي
• ______________________________
• [ -]1يمكن اإلجابة عليه حت لو سلم ه ا المب بأحد وجهين:
• اصول -ما تقدم من ان الت جيز من أحكام عالم الزمان ال الرتب فجت
إذا فرض ان جريان اصل الترخيصي في أحد الطرفين متقددم تبدة
عل جريان اإللزام في الطرف اآلخر إلّا انه حيدث انهمدا فدي زمدان
واحد فال يكون اصل الترخيصي مؤم ا عن احتمدال تكليدف م جدز
بالعلم اإلجمالي إذ في زمان جريانه ال يكون العلم اإلجمالي م جزا.
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بحوث في علم األصول ؛ ج 5؛ ص225

نقد الشهيد على العراقي
• ______________________________
• ال يقال -ي تجي جع الترخيص في المقام صنه متوقف علد عددم
م جزية العلم اإلجمالي ب ا عل العلية فلو كان سببا و موضوعا لعددم
م جزية العلم اإلجمالي لزم الدو .

38

بحوث في علم األصول ؛ ج 5؛ ص225

نقد الشهيد على العراقي
• ______________________________
• فانه يقال -ليس جع الترخيص في بعدض أطدراف العلدم اإلجمدالي
متوقفا عل عدم م جزية العلم اإلجمدالي فدي الرتبدة ال دابقة علد
جريانه ،ب متوقف عل عدم م جزيته و لو في طدول جريانده ب جدو
القضية الشرطية الصااقة من أول اصمر ،فدالموقوف عليده التدرخيص
القضية الشرطية اللوالئية و الموقوف عل الترخيص القضية الفعلية فال
او كيف و جريان اصل الترخيصي في بعض اصطراف فدي مدوا ا
انجالل العلم اإلجمالي باصل اإللزامي فدي الطدرف اآلخدر الم دلم
ع دهم أيضا ليس في طول جريان اصل اإللزامي ب في عرضه.
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بحوث في علم األصول ،ج ،5ص226 :

نقد الشهيد على العراقي
• ______________________________
• الثاني -ان ا ن تكشف من إطال الي اصل الترخيصي فدي المقدام
بضمه إل الي اصثر الشرعي في الطرف اآلخر جع الشا ع الطدرف
اآلخر بدال عن الواقع المعلوم باإلجمال تعبدا ،صن ه ا مدلول التزامي
لدلي ترتيب ذلك اصثر الشرعي بعد تجقدق موضدوعه باصلد فدال
يكون من اصل المثبت.
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بحوث في علم األصول ،ج ،5ص226 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر

• أوّال :أنّ التم ّك أوّال بداللة الي اصل عل اصثر ،و هدو وجدو
الج ّ ،ثمّ اصخ بداللته عل نفي وجو أاا الدين إنّما يتمّ لو سلّم ا
أن الي اصل متكفّ لبيان حكمين ،و ه ا في ألالة البرا ة مم دوع
ع دنا و ع دهم ،فال يدلّ اصل إلّا علد حكدم واحدد ،و هدو فدع
وجو أاا الدين ،و يترتّب عليه وجو الجد ّ ذاتدا ترتّدب الجكدم
عل موضوعه ،من با أنّ المفروض أنّه أخد فدي موضدوعه عددم
وجو الدين و لو ظاهرا ،فال بدّ أوال من إثبات عدم وجو الددين،
حت يثبت وجو الج ّ ،فال قض في ه ا الفرض وا ا عليه.
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مباحث األصول ،ج ،4ص103 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر

• نعم ،في االستصجا ال بأس به ا الكالم ح ب مب داه قددّس سدرّه،
لكن يرا عليه اإلشكال المب ائيّ ،حيث إنّه سوف يأتي -إن شا اللّه-
في بجث االستصجا أنّ الصجيح أنّ اليد االستصدجا ال يتكفّد
عدا جع ذات الم تصجب ،اون خثدا ه الشدرعيّة ،و ال العقليّدة و ال
العاايّة ،لكن اآلثا الشرعيّة تترتّب ذاتا بالبيدان الّد ي سدوف يدأتي
ه اك [ ،]1بخالف اآلثا العقليّة و العاايّة.
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مباحث األصول ،ج ،4ص103 :

[التنبيه األوّل] تقيّد أحد الطرفين بعدم اآلخر

• ______________________________
• [ ]1سوف يأتي في بجث االستصجا أنّ مع د التعبّدد بالم تصدجب هدو اصمدر
بالجري العمليّ وفق ما يتطلّبه عقال اليقين بالم تصجب ،و أنّ أثدر اصثدر إذا كاندا
شرعيّين يترتّب باعتبا كون الم تصجب جز موضوع اصثر الثداني ،فيرجدع إلد
اصثر المباشر.
• أقول :إذا جع إل اصثر المباشر ،فترتّبه يكون في عرض ترتّب اصثدر اصوّل ،إذن
فيتمّ ما  -يقوله المجقّق العراقيّ من أنّ الج ّ ت جّز فأوجدب ذلدك انجدالل العلدم
اإلجماليّ ،ب ا عل مب اه من أنّ ت جّز أحد طرفي العلم اإلجماليّ يوجب انجالله .و
ه ا واضح في ما إذا كان المقصوا باالستصجا استصجا عددم الددين ،فيثبدت
اصثران :و هما عدم وجو أاا الدين ،و وجو الج ّ في عرض واحد ،و ك لك
الجال في ما إذا كان المقصوا االستصجا الجكمي ،أع ي:استصجا عدم وجو
أاا الدين ،فإنّه -ع دئ  -يثبت كون الوظيفة هي الجري العمليّ وفق الم تصجب،
و وفق أثره ،و هو وجو الج ّ في عرض واحد.
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مباحث األصول ،ج ،4ص103 :

