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حكمیّبین االنحالل الحقیقیّ و الة المهمةالثمر

أّخر يشترط فيه عدم تاالنحالل الحقيقّي 
ال عدم تأّخر العلم المعلوم التفصيليّ 

التفصيلّي 

ر يشترط فيه عدم تأخّ االنحالل الحكمّي 
 زائدا العلم التفصيلّي عن العلم اإلجماليّ 

على عدم تأّخر المعلوم التفصيليّ 
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االنحالل الحكمی
، [1]ء ينبغي التنبيه عليه هنا شيبقي •
المعلوم حيث يكون يشترط فيه عدم تأخّراالنحالل الحقیقیّ هو أنّ و •

ت  التفصيليّ عمّا تنجّز من المعلوم اإلجمااليّ فلاو تاأخّر عناه لا  يا
االنحالل، 

•______________________________
علا  تعرّض أستاذنا الشهيد رحمه اللّه لهذا المطلب فاي مبحاث ال[ 1]

إن )ا ننتهي اإلجماليّ، و لكنّا نقلناه إلى هنا كي نستغني عن بحثه حينم
.إلى مبحث العل  اإلجماليّ( شاء اللّه

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
ال فإذا علمنا بنجاسة أحد اإلنااءين فاي أوّل النهاار، و علمناا تفصاي•

ى بنجاسة واحد منهما في آخر النهار، فالعل  اإلجماالي ااباب بإحاد
: نجاستين

من أوّل النهار إلى ما قبل حصول العل  التفصيليّ، إحداهما•
يليّ، من أوّل النهار مستمرّة حتى بعد حصول العل  التفصاألخرى و •

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
إلجمااليّ، لكن ال يشترط فيه عدم تأخّر العل  التفصيليّ عن العلا  او •

ما تفصيال ففي المثال السابق لو علمنا في آخر النهار بنجاسة واحد منه
و التردّد من النّفس ال محالة في آخر اإلجمال من أوّل النهار فقد زال

لعلا  النهار، فينحلّ العل ، و يتبرهن انحاللاه بانفس برهاان انحاالل ا
.اإلجماليّ بالعل  التفصيليّ

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
يليّ عان فيشترط فيه عدم تأخّر العل  التفصااالنحالل الحكمیّ أمّاو •

لمعلاوم العل  اإلجماليّ زائدا على عدم تأخّر المعلوم التفصيليّ علاى ا
ال الساابق المنجّز بالعل  اإلجماليّ، فلو كان العل  التفصيليّ فاي المثا

حالال بنجاسة واحد منهما في آخر النهار ل  ينحلّ به العل  اإلجماليّ ان
تاة مان أوّل حكميّا حتى مع فرض تعلّق العل  التفصايليّ بنجاساة ااب

القطعاة النهار، و ذلك ألنّ المعلوم باالعل  التفصايليّ بالنسابة لتلاك
لقطعاة القصيرة من الزمان ل  يكن منجّزا كي ينحل العل  المردّد باين ا

ن القصيرة من أحد الفردين و الفرد الطويل انحالال حكميّاا، و هاذا ما
.أه  الثمرات بين االنحالل الحقيقيّ و الحكميّ

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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المقامتطبیق االنحالل على -ب
:تطبیق االنحالل على المقام-ب•
ل لج فی انطباا  ببارى انحاالل ال لاج اليماالیّ باا: المبحث الثانی•

یّة بشاكل التفصیلیّ و عدمه على ما نحن فیه من ال لج بتكالیف إلزام
ة الّاي  هاو عامّ بال لج بالتكالیف اللزامیّة فی دائرة األمارات الم تبر
.الكبیرتفصیلی نسبیّا، أ ّ أنّه واقع فی دائرة أصغر من دائرة ال لج

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المقامتطبیق االنحالل على -ب
نّاه عناصر المسألة التی بیّنوها هنا فی مقام دعوى االنحاالل های أو •

يوياد يويد لدينا علج إيمالیّ ببیر فی دائرة مطلق الشبهات، و أنّاه
لم لوم لدينا علج إيمالیّ صغیر فی دائرة األمارات الم تبرة، و مقدار ا
ی ال لاج باليمال فی ال لج الصغیر لیس بأقلّ من الم لوم باليمال فا

.الكبیر

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المقامتطبیق االنحالل على -ب
قاام ال يخفى أنّه لو قصرنا النّظر على هيه ال ناصار تويّاه فای المو •

 هو بون ، فإنّك عرفت أنّ ضابط االنحالل الحقیقیّاالنحالل الحقیقیّ
فیماا نسبة سبب ال لج اليمالیّ إلى األطراف على حدّ سواء، و األمر

:بباننحن فیه بيلك، فإنّ ال لج اليمالیّ الكبیر فی المقام له س

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المقامتطبیق االنحالل على -ب
:األوّل•
شاري ة حكج ال قل بأنّ الشري ة ال تخلو من أحكام إلزامیّة، ففرض ال•

-بماا تارى-مالزم عقال لفرض الب ث و الزير فی الجملاة، و هايا
لجاامع، نسبته إلى األطراف على حدّ سواء، فإنّه يبرهن مباشرة على ا

مان و على عدم ايتماع تمام الشبهات فی عدم اللزام نظیر ما مضى
.البرهان على عدم ايتماع النبوة فی متنبّئین متكاذبین

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المقامتطبیق االنحالل على -ب
:الثانیو •
امایّ فای حساب االحتماالت بم نى تحوّل قیج احتمال التكلیف اللز•

بلّ فرد من األطراف بتجمّ ها فی الجامع إلى ال لج به، 
ر ماا نسبته إلى األطراف على حدّ سواء نظی-بما ترى-هيا أيضاو •

مضى فی فرض ال لج بمساورة المسیحیّ ألحاد األوانای، و هايا هاو
الت الحال فی بلّ علج إيمالیّ فرض قائما على أساس يمیع االحتما

.من األطراف

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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