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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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الحكمیاالنحالل 

االنحالل الحكمي  

بلحاظ القواعد 
العقلي ة

تنجيز العلم 
اإلجمالي  

اب قاعدة قبح العق
بال بيان

بلحاظ األصول 
.نةالشرعي ة المؤم

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
:بلحاظ األصول ال رعيّة-2•
ل و هو االنحالل الحكمايّ باالن ر إلاى األصاو: و أمّا باللحاظ الثاني•

عراقاي المؤمّنة ال رعيّة، فالصحيح على غير مباني مدرسة المحقّاق ال
في األطراف يجابعدم جريان األصول رحمه اللّه هو االنحالل، فإنّ 

.محذور إثباتیّ، أو إلى محذور ثبوتیّأن يستند إمّا إلى 

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی

عدم جريان 
في األصول

األطراف 

محذور ثبوتي  

محذور إثباتي  

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
صايليّ بححاد فمنتف بعد تعلّق العلم التفالمحذور اإلثباتیّ أمّا •

ثباتا ال األطراف، لعدم ابتالء األصل عندئذ بالمعارض، و لسان الدليل إ
ق يقصر عن الداللة على األصل في بعض األطاراف عناد عادم تحقّا

.موضوع األصل في الطرف اآلخر

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
محقّاق فال يكون إلّا على مباني مدرسة الالمحذور الثبوتیّ أمّا و •

ييّة فهو العراقي رحمه اللّه القائلة بحنّ العلم اإلجماليّ مهما صلح للمنجّ
النحالل علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة، فعلى هذا المبنى ال مجال ل

باألصل ال رعيّ، 
يّ قبال إمّا أن يفرض عدم صالحية العلم للتنجيي و انحالله الحكمبل •

لّاه، النّ ر إلى األصل ال رعي كما مضى عن المحقّق العراقي رحماه ال
فال تصل النوبة إلى االنحالل باألصل ال رعيّ، 

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
العلام إمّا أن تفرض صاالحية العلام للتنجياي فاي نفساه فيصابحو •

تامّة لوجوب الموافقة القطعيّاة، فاال يمكان االنحاالل علّةاإلجماليّ 
.باألصل ال رعيّ

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



18

االنحالل الحكمی
حالل من هنا ذهبت هذ  المدرسة في غير الموارد التي ترى فيها االنو •

يليّ، أو قبل النّ ر إلى األصل ال رعيّ و هي موارد تعلّق القطاع التفصا
ي في منجّي آخر بححد الطرفين إلى أنّه ال يجري األصل المؤمّن ال رع

.أطراف العلم اإلجماليّ حتى إذا كان أصال واحدا

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
قطعيّاة و بما أنّنا منكرون لعلّيّة العلم اإلجماليّ لوجوب الموافقة ال. هذا•

.نرى تماميّة االنحالل بلحاظ األصول المؤمّنة ال رعيّة

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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حكمیّبین االنحالل الحقیقیّ و الة المهمةالثمر

ر يشترط فيه عدم تاالنحالل الحقيقي   أخ 
ر العلم المعلوم التفصيلي   ال عدم تأخ 

التفصيلي  

ر يشترط فيه عدم تأخ  االنحالل الحكمي  
 زائدا العلم التفصيلي  عن العلم اإلجمالي  

ر المعلوم التفصيلي   على عدم تأخ 
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االنحالل الحكمی
، [1]ء ينبغي التنبيه عليه هنا شيبقي •
المعلوم حيث يكون ي ترط فيه عدم تحخّراالنحالل الحقیقیّ هو أنّ و •

تم التفصيليّ عمّا تنجّي من المعلوم اإلجمااليّ فلاو تاحخّر عناه لام يا
االنحالل، 

•______________________________
علام تعرّض أستاذنا ال هيد رحمه اللّه لهذا المطلب فاي مبحاث ال[ 1]

إن )ا ننتهي اإلجماليّ، و لكنّا نقلنا  إلى هنا كي نستغني عن بحثه حينم
.إلى مبحث العلم 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، فالعلم اإلجماالي ثابات بإحاد
: نجاستين

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

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
إلجمااليّ، لكن ال ي ترط فيه عدم تحخّر العلم التفصيليّ عن العلام 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

لعلام النهار، فينحلّ العلم، و يتبرهن انحاللاه بانفس برهاان انحاالل ا
.اإلجماليّ بالعلم التفصيليّ

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
يليّ عان في ترط فيه عدم تحخّر العلم التفصااالنحالل الحكمیّ أمّاو •

لمعلاوم العلم اإلجماليّ زائدا على عدم تحخّر المعلوم التفصيليّ علاى ا
ال الساابق المنجّي بالعلم اإلجماليّ، فلو كان العلم التفصيليّ فاي المثا

حالال بنجاسة واحد منهما في آخر النهار لم ينحلّ به العلم اإلجماليّ ان
تاة مان أوّل حكميّا حتى مع فرض تعلّق العلم التفصايليّ بنجاساة ثاب

القطعاة النهار، و ذلك ألنّ المعلوم باالعلم التفصايليّ بالنسابة لتلاك
لقطعاة القصيرة من اليمان لم يكن منجّيا كي ينحل العلم المردّد باين ا

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

373؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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