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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 
:الحكمياالنحالل •
و هاي البحاث عان االنحاالل الحكمايّ باالعلم : و أمّا الجهة الثانياة•

:التفصيليّ في موارد عدم االنحالل الحقيقيّ فنقول
 رغم االنحالل الحكمیّ هو بطالن منجزيّة العلم اإلجمالیّمقصودنا من •

.وجوده

362ص؛ 3مباحث 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



14

الحكمیاالنحالل 
يي العلم االنحالل الحكميّ تارة يكون بلحاظ القواعد العقليّة من تنجو •

إليماان بناء على ا-اإلجماليّ من ناحية، و قاعدة قبح العقاب بال بيان
من ناحية أخرى من دون إدخال األصول ال رعيّة المؤمناة فاي -بها

.الحساب، و أخرى يكون بلحاظ األصول ال رعيّة المؤمنة

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحكمیاالنحالل 
:بلحاظ القواعد العقليّة-1•
: باللحاظ األوّلأمّا •
هو قصر النّظر على حكم العقل، و •
،(رّ قدّس س)أشهر ما بيّن في المقام ما أفاد  المحقّق العراقيّ فلعلّ •
 بأحي  الجامع المعلوم باإلجمال الّذي تعلّق العلم التفصيیلیّو هو أنّ •

، أطرافه يستحیل أن يتنجّز بالعلم اإلجمالیّ

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحكمیاالنحالل 
المعلوم باإلجميال هيو الجيامع بحي ّه اإلطالايیّ ال ابيل ذلك ألنّ و •

الجاامع : اأي ما نعبّر عنه عرفا بقولن-لالنطباق على بلّ من الطرفین
،، و هذا يستحيل تنجّي  بالعلم اإلجماليّ-سواء كان هذا أو ذاك

و الطرف المعلوم فإنّ قابليته للتنجّي به فرع قابليّة كال الطرفين لذلك،•
، و يساتحيل أن بالتفصيل غير قابل لذلك ألنّه تنجّي بالعلم التفصايليّ

. يتنجّي مرّتين

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحكمیاالنحالل 
أن الجامع المقيّد باالنطباق على خصوص الطارف اخخار يمكاننعم •

قبال يتنجّي لكنّه غير معلوم باإلجمال، فما هو المعلاوم باإلجماال ال ي
.التنجيي، و ما يقبل التنجيي غير معلوم باإلجمال

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



18

الحكمیاالنحالل 
•______________________________

بمعنى أن أحد طرفيه في ذاته خاارج عان يكون قدو ال يخفى أن خروج الجامع عن قابلية التنجيي بخروج أحد طرفيه [ 1]
ارج دائرة حق مولوية المولى، من قبيل ما لو علمنا إجماال اما بوجوب الصالة علينا، أو بان عدد السماوات سبع، و هاذا خا

.عن بحثنا في المقام
دّ  الجامعي بين انه بناء على ان يكون المقصود بالجامع الجامع بحدّ  الجامعيّ فمن الواضح ان الجامع بح: و تحقيق الكالم فيه•

ناء على ما يكون داخال في دائرة حق المولوية و ما ال يكون داخال فيها ال يمكن ان يكون داخال في دائرة حق المولوية، و ب
الواقع علاى تقادير ان يكون المقصود به الواقع المردد بين امرين باعتبار افتراض تعلّق العلم بالواقع قد يدّعى ان العلم ينجي

راءة العقليّة، و لكن انطباقه على ما يقبل التنجي، و عندئذ يتنجي علينا وجوب الصالة، ألن احتمال التنجيي منجّي و ال تجري الب
رط إحارا  قابليتاه قد يقال بصحة النكتة الثانية التي سي ير إليها أستاذنا ال هيد من إمكانية دعوى ان العلم انّما ينجّاي ب ا

ي حصاول التنجياي، ألنّاه للتنجيي، أو قل ب رط ان نعلم تفصيال بكون متعلّقه قابال للتنجيي، و إلّا لكان ال ك البدوي كافيا ف
.بالتكليفيساوق العلم اإلجمالي بأحد النقيضين و هما التكليف و عدمه، و هذا العلم متعلّق بالواقع فنحن نحتمل العلم

التحقيق فيه عدم و قد يكون بمعنى ان أحد الطرفين قد تنجي بمنجّي آخر فال يقبل التنجيي، و هذا هو مورد بحثنا في المقام، و•
جامع بحدّ  الجامعي، أو إمكان تطبيق قاعدة ان الجامع بين ما يقبل التنجيي و ما ال يقبل التنجيي ال يقبل التنجيي سواء قصد ال

ون ساريانه قصد به الواقع المردد، اما على األوّل فلمنع سريان التنجيي من الجامع إلى األفراد أوال، و لعدم المانع ثانيا مان كا
لول واحد، على إلى أحد الفردين بالعليّة التامة و إلى الفرد اخخر بالتحول إلى جيء العلة على أساس اجتماع علتين على مع

لّه، و اما على الثاني أن المسألة أجنبية عن باب األسباب و المسببات التكوينيّة كما سي ير إلى ذلك أستاذنا ال هيد رحمه ال
رف إلاى الطرف المنجي بمنجي سابق بهذا العلم بقاء اما بتحول كل من العلتين بلحاظ هاذا الطا-تنجّيفائضا لعدم المانع من 

.جيء العلة، أو بلحاظ كون المسألة أجنبية عن باب األسباب و المسببات التكوينية

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
فيه إنّ دعوى خروج الجامع عن قابليّة التنجيي بخروج أحد طر: أقول•

الّذي عرض علاى التنجييعنها مبنيّة على نكتة، و هي دعوى أنّ [ 1]
الجامع الملحوظ هنا على نحو مفاد النكرة و صارف الوجاود يساري
منه إلى األفراد على هذا النحو، و ذلك سنخ ما يقاال فاي الوجاوب 

سابيل ال رعيّ المتعلّق بصرف الوجود من أنّه يسري إلى األفراد على
البدل، فإذا وجب إكرام عالم كان كلّ فارد مان أفاراد العاالم واجاب 

اإلكرام بدال عن باقي األفراد، 
، و نهاياة األفكاار القسام 67و 66، ص 2راجع المقااالت، ج ( 1) •

252و 251الثاني من الجيء الثالث، ص 

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
ان كذلك في المقام حينما علمنا إجماال بنجاسة أحد األواناي، و كاو •

الجامع هو نجاسة أحد األواناي ملحوااا بنحاو النكارة التاي يكاون 
ان هاذا انطباقها على األفراد بدليّا فتنجّي الجامع كان ال بادّ مان ساري

عا  التنجّي إلى تمام األطراف بدليّا، فاإذا لام يمكان ذلاك لتنجّاي ب
فاي تنجياي األطراف بالعلم التفصيليّ سقط العلم اإلجماليّ عن تأثير 

[.1]الجامع 

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
لم روحة يه اال يخفى أنّ هذ  النكتة ال يمكن أن تكون توجيها لكالم المحقّق العراقيّ رحمه اللّه إذا أردنا أن نحمل كالمه على ما ينسجم مع مبان[ 1]•

بل في ما ذكار  . 309و ص 299، و في نهاية األفكار القسم الثاني من الجيء الثالث، ص 87-84، ص 2في بحث العلم اإلجماليّ في المقاالت، ج 
.في المقام ما ال ينسجم مع تفسير كالمه بالتفسير الّذي يتحمّل هذ  النكتة حتى مع غ ّ النّظر عن مبانيه في العلم اإلجماليّ

ي تعلّاق باه العلام أنّه قد يتراءى لمن يراجع كالم المحقّق العراقيّ في المقام في بحث البراءة و االحتياط أنّ مقصود  بالجامع الّذ: و توضيح المقصود•
اإلجماليّ لو نجّاي أنّ العلم: هو الجامع بين الطرفين، أو األطراف الّذي تكون نسبته إليها نسبة الكلّ إلى أفراد ، و عليه فهو يقصد في المقاماإلجماليّ

ه تكاون النكتاة ير لكالماالجامع لسرى التنجيي إلى كلّ األطراف بدليّا، و بينما ال يمكن سريانه إلى الطرف الّذي تعلّق به العلم التفصيليّ، و هذا التفس
.المناسبة له ما جاء في المتن من دعوى أنّ أعراض الجامع ال بدّ أن تسري إلى أفراد 

:إلّا أنّ الظاهر أنّ هذا ليس هو مقصود المحقّق العراقيّ رحمه اللّه، و ي هد لذلك أمران•
بته إلاى أنّ هذا ال ينسجم مع مبانيه الم روحة في بحث العلم اإلجماليّ، فهو ال يرى أنّ العلم اإلجماليّ قد عرض على الجامع الّذي نسا: األوّلاألمر •

رض األصاول تعاااألطراف نسبة الكلّي إلى األفراد فنجّي الجامع، و يسري التنجّي من الجامع إلى األفراد بدليّا، ثم تجب الموافقة القطعيّة على أساس
إن )ي محلّاه على شرح و بيان ياأتي فا-مثال، و إنّما يرى أنّه قد عرض العلم على الجامع بمعنى آخر، و هي الصورة اإلجماليّة المنطبقة على الواقع

، حو صرف الوجود، و من هنا يرى أنّ العلم اإلجماليّ ينجّي الواقع ابتداء، و ال يقتصر تنجيي  على قدر الجامع بمعنى الكلّي الملحوظ على ن-(شاء اللّه
لّ واحد من يف في كو على هذا يبني فكرته عن عليّة العلم اإلجماليّ لوجوب الموافقة القطعيّة، حيث يرى أنّه بعد أن تنجّي الواقع أصبح احتمال التكل

.الطرفين احتماال للتكليف المنجّي، و احتمال التكليف المنجّي منجّي، و ال يمكن رفع هذا التنجيي بتأمين شرعيّ
اإلجمااليّ فاي إنّ العلام: إذن فالتفسير المنسجم مع هذ  المباني لكالمه الوارد في بحث البراءة و االحتياط، و الّذي ال تأبى عنه عبارته هو أن يقاال•

علاى تقادير جييهاا المقام ال يمكنه أن ينجّي تلك الصورة اإلجماليّة، ألنّ تنجيي  إيّاها يعني تنجييها على كلّ تقدير، في حين انّه ليس باإلمكاان تن
.المعلوم بالتفصيل، ألنّه قد تنجّي بالعلم التفصيليّ-انطباقها واقعا على الطرف

.في ما بعد هذا التعليق بتعليقين فانتظر( إن شاء اللّه)يأتي بيانه : األمر الثاني•

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
النواهي من يرد على التسليم بهذ  النكتة ما بيّنا  في بحث األوامر وو •

ى أنّ ما يعرض على الجامع المأخوذ بنحو صرف الوجود ال يسري إلا
.األفراد ال بنحو العرضيّة، و ال بنحو البدليّة

اد أي بمفا-نعم، ما يعرض على الجامع المأخوذ بنحو مطلق الوجاود•
.يسري إلى األفراد بنحو العرضيّة-اسم الجنس

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
خرى بدال باإلمكان االستغناء عن هذ  النكتة لو وافقنا على نكتة أنعم •

لعراقاي عنها، إلّا أنّ التقريب عندئذ يصبح أجنبيّا عمّا أفااد  المحقّاق ا
:رحمه اللّه، و تلك النكتة األخرى هي أن نقول

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
تيه بعي م اابلیيجيزمالجامع فی ذاتيه ليیم مميا و إن سلّمنا أنّ إنّنا •

، للتنجّز بع  أن بان أح  أطرافه منجّزا بالعلم التفصیلیّ
لاوم عادم قابليّتاه للتنجّاي، إذ المعاحتمياللكن يبقى فاي المقاام و •

باإلجمال ال يعلم أنّه هل هو بحساب الواقاع منطباق علاى المعلاوم 
لى المعلوم بالتفصيل، أو منطبق على الطرف اخخر، فإن كان منطبقا ع

فيلايم اجتمااع بالتفصيل، استحال تنجّي  ألنّه منجّي بالعلم التفصايليّ،
جّي، المثلين، و إن كان منطبقا على الطرف اخخر كان قابال للتن

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
: عندئذ إن قلناو •
هنا احتمال التنجّي تكفي في منجييّة العلم القابليّة الواقعيّة للتنجيي فإنّه •

. موجود، و احتمال التنجّي بنفسه منجّي
نجيي، فبضمّ إن ادّعينا انّه ي ترط في منجييّة العلم إحرا  قابليّته للتو •

عادم و هي النكتة البديلة في المقام، إلى صغرى: دعوى هذ  الكبرى
[.1]يثبت عدم التنجيي إحرا  القابليّة للتنجيي فيما نحن فيه

•

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
( لّاهرحماه ال)إنّ هذ  النكتة و ان كانت غير مذكورة في كالم المحقق العراقي [ 1]•

عراقي أكثر كما أن النكتة األولى أيضا غير مذكورة فيه، و ال يفهم من كالم المحقّق ال
جيي على كل من دعوى ان تنجيي العلم للواقع م روط بقابلية المعلوم باإلجمال للتن

كتاة تقادير  المحتملة، و لكن هذ  النكتة أنساب بكاالم المحقاق العراقاي مان الن
امع بدليا، و األولى، فان النكتة األولى انما تناسب فرض منجييّة العلم اإلجمالي للج

ا سبق، و هاذا القول بسريان الحكم الثابت للجامع بدليا إلى األفراد كما اتضح في م
منجييته أجنبي عن مبنى المحقّق العراقي في حين ان هذ  النكتة انما تناسب فرض

.للواقع كما هو مختار المحقّق العراقي رحمه اللّه
ر قابل للتنجياي ان الواقع ان كان منطبقا على المعلوم بالتفصيل فهو غي: عندئذفيقال •

اشاتراط و ان كان منطبقا على الطرف اخخر فهو قابل للتنجيي، فبناء على دعاوى
ن التأثير مثال، ان العلم سقط ع: منجيية العلم بإحرا  القابلية للتنجيي يقال في المقام

.ىإذن فهذ  النكتة أكثر انسجاما مع مباني المحقّق العراقي من النكتة األول

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
على أيّة حال فهنا تساؤالن قد يطرحاان بوجاه المحقّاق العراقايو •

:رحمه اللّه
عنها، ثام أنّه لما ذا تفرضون أنّ منجييّة العلم التفصيليّ مفروغ: األوّل•

فرضون بعد هذا يقع العول و النقصان على العلم اإلجماليّ، و لما ذا ال ت
ان علاى العكس، بان يكون العلم اإلجماليّ منجّيا و يقع العول و النقص

! العلم التفصيليّ؟
ن أنّه لماا ذا ال تفرضاون المقاام مان قبيال اجتمااع علّتاي: الثانیو •

واحادة كماا هاو علّةمستقلّتين على معلول واحد، فيصير مجموعهما 
[.1! ]الحال في الظواهر الطبيعيّة؟

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
•______________________________

: لكتاابينوم مان او في كالم المحقّق العراقيّ رحمه اللّه في المقاالت، و في نهاية األفكار ما يفترض أن يكون جوابا على كال السؤالين، فإنّ المفه[ 1]
ألفاراد، فقاد اجتماع م اأنّ العلم التفصيليّ أثر  تنجيي الفرد، و العلم اإلجماليّ أثر  تنجيي الجامع، أو الصورة اإلجماليّة الّذي ال يكون إلّا بتنجياي تماا

ي لام يمكناه تنجياي و إذا تحوّل العلم اإلجماليّ إلى جيء علّاة للتنجيا. العلمان على تنجيي الفرد المعلوم تفصيال، فيصبح كلّ منهما جيء علّة لتنجيي 
ؤالين، و هاو فاي شأنه اإلجابة على كال هذين الس-كما ترى-و هذا الكالم. الجامع و بالتالي تنجيي الفرد اخخر، ألنّ جيء العلّة غير كاف في التأثير

فاي المقاام قصدنفس الوقت هو األمر الثاني الّذي وعدنا في ما سبق بتعليقين بذكر  هنا و الّذي يكون شاهدا على أنّ المحقّق العراقي رحمه اللّه ال ي
يار  معترفاون غه وتنجّي الجامع بالعلم ثمّ سريان التنجّي إلى األفراد من باب سريان أعراض الكلّي إلى أفراد ، و ذلك ألنّ المحقّق العراقيّ رحمه اللّ

ة أخارى ة بعلّافي موارد سريان أعراض الكلّي إلى أفراد  بأنّ تحوّل العلّة إلى جيء علّة بلحاظ بع  األفراد، ال لنقص في العلّة، بل لاللتقااء صادف
اجتماع حكماان لاو انصبّت على ذاك الفرد مع بقائه في حدّ ذاته علّة تامّة ال يمنع عن تماميّة التأثير بالنسبة لفرد آخر، و لذا لم يناقش أحد في أنّه

ي د فاؤكّامتماثالن، كوجوب إكرام العالم، و وجوب إكرام الهاشمي على مادّة االجتماع، و هو العالم الهاشمي، و أصبح كلّ منهما جيء علّة لوجوب م
فراد األخرى غيار أصبح كلّ من المالكين جيء علّة للحبّ في الفرد الّذي كان مادّة لالجتماع لم يضرّ ذلك بتماميّة التأثير بلحاظ األ: هذا الفرد، أو قل

.مادّة االجتماع، ألنّ العلّة لم تبتل بنقص في ذاتها
صورة اإلجماليّاة، و هو أنّ العلم اإلجماليّ ينجّي الواقع أو ال-كما مضى فيما قبل هذا التعليق بتعليقين-أنّ مقصود المحقّق العراقي رحمه اللّه: فالظاهر•

إنّ هذا التنجيي الواحد ال يقبل التجيئاة بلحااظ : يقول-الواقع إنّما يكون قابال للتنجيي إن أمكن تنجيي  على كلّ التقادير المحتملة، فكأنّه رحمه اللّه
فاي ذاك أثير الفعلايّ تعدّد التقادير المحتملة، فإن أصبح العلم بلحاظ بع  التقادير جيء علّة كان كذلك بلحاظ التقدير اخخر، و معه يسقط عن التا

.التقدير
ادة ماا تكاون إرو هذا التفسير الّذي نفهمه لكالم المحقّق العراقي منسجم تماما مع كلّ ما في عبارته ما عدا التعبير بالجامع الّذي قد يكون ااهرا في•

.إلجماليّالعلم انسبته إلى األفراد نسبة الكلّي إلى األفراد، و لكن من السهل حمله على معنى الصورة اإلجماليّة بالمعنى الّذي تصوّر  هو في باب
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29

االنحالل الحكمی
: للسؤال األوّلو نقول بالنسبة •
لعلام بحسب الحقيقة إنّما فرض االنساال  عان التنجياي ب اأن اإنّه •

، ألنّ انسال  العلام التفصايليّ عان [1]اإلجماليّ دون العلم التفصيليّ 
ير المنجّييّة حفااا على منجّييّة العلم اإلجماليّ معنا  أنّاه علاى تقاد

كون المعلوم باإلجمال منطبقا علاى الطارف اخخار، ال عقااب علاى
حياة ارتكاب الطرف المعلوم بالتفصيل إلّا مان بااب التجاري مان نا

احتمال انطباق المعلوم باإلجمال عليه، 
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االنحالل الحكمی
مضى أنّ المحقّق العراقي رحمه اللّاه يقاول باأنّ كلّاا مان العلام [ 1]•

علوم اإلجماليّ و العلم التفصيليّ أصابح باالجتمااع جايء علّاة، فاالم
لعلّة لاو بالتفصيل تنجّي بهما، و الطرف اخخر ال منجّييّة له، ألنّ جيء ا

.بقي وحد  ال يؤثّر
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االنحالل الحكمی
تضاى ذلك ألنّ برهان استحالة اجتماع سببين على مسبّب واحد اقو •

هاو القول بأنّه ال عقاب على من ارتكب الطرف المقطوع حرمته بماا
معصية قطعيّة و استهجان، هذا المطلب بديهيّ، 

إنّه ال عقاب على ارتكااب الطارف اخخار : هذا بخالف ما لو قيلو •
مال هاذا لبرهان استحالة اجتماع سببين على مسبّب واحد، فإنّ اساتع
.ديهيّالبرهان لنفي العقاب على الطرف اخخر ليس فيه استهجان ب

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



32

االنحالل الحكمی
العلم أنّ كلّ هذ  الكلمات بال موضوع في المقام، ألنّ باب: و التحقيق•

إنّاه : ى يقاالو التنجيي ليس باب األسباب و المسبّبات التكوينيّة حتا
واحاد، و اجتمع سببان للتنجيي، و يستحيل تعدّد العلّاة علاى معلاول

يتوجّه يستحيل تعدّد المعلول هنا، فيدّعى انسال  أحدهما عن العلّيّة ف
ه االنحالل الحكميّ مثال، أو يفرض مجموعهما علّة واحدة فاال يتوجّا

االنحالل الحكميّ، 
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االنحالل الحكمی
أن ، و يجابل ائرة حقّ الميولىإدراك الع ل العملیّ إنّما بابه باب و •

ى ال إشكال فيی أنّ تكلیيا الميولنرى ما هي دائرة حقّ المولويّة، و 
ي ، و إنّماا الاداخل فالیم داخال فی دائرة حقّ المولويّةغیر الواصل 

هذ  الدائرة هو التكليف الواصل، 
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االنحالل الحكمی
تجب مراجعة العقل العملي لت خيص أنّ أيّ درجاة مان الوصاولو •

؟داخلة في دائرة حقّ المولويّة
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االنحالل الحكمی
ل ال اخل فی هذه الي ائرة هيو التكلیيا الواصيو بعد البناء على أنّ •

م اإلجماليّ ، بحيث تجب الموافقة القطعيّة للعلب رجة العلم و لو إجماال
ي يجب أن نرى أنّ التكليف الواصل بالعلم اإلجماليّ هل هو داخل فا

؟فيه أو الدائرة حقّ المولويّة حتى مع تعلّق العلم التفصيليّ بأحد طر
نعم، كان معنى ذلك عدم االنحالل، : فإن قلنا•
ه ال، كان معنى ذلك االنحالل من غير عالقة لما نحان فيا: إن قلناو •

.بمسألة تعدّد األسباب إطالقا
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االنحالل الحكمی
وع لهذا ، فال موضااع ة ابح الع اب بال بیانحیث إنّنا ننكر أساسا و •

البحث عن نا، 
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االنحالل الحكمی

لو سل منا 
ليةالبرائة العق

ز الواقع العلم اإلجمالي ينج 
القطعي ةبحيث تجب موافقته

العلم اإلجمالي  ينجز الواقع
بمقدار إضافته إلى الجامع

العلم اإلجمالي ينجز الجامع
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االنحالل الحكمی

لو سل منا القاعدة

ز العلم اإلجمالي ينج  
الواقع بحيث تجب

القطعي ةموافقته

أن ه ينجز الواقع 
بمقدار إضافته إلى

الجامع

عي ة تجب موافقته القط
من باب تعارض 

األصول

انه ينجز الجامع
يجب االجتناب من 
الطرفين بمالك 
.  تعارض األصول
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االنحالل الحكمی
لي ينجّي إنّه تارة يفترض أنّ العلم اإلجما: لكن لو سلّمنا القاعدة قلناو •

القطعيّة، و أخرى يفرض أنّه ينجاي الواقاعالواقع بحيث تجب موافقته
اب بمقدار إضافته إلى الجامع، و إنّما تجاب موافقتاه القطعيّاة مان با

جاب تعارض األصول، و ثالثة يفرض انه ينجي الجامع، و أيضا انماا ي
. االجتناب من الطرفين بمالك تعارض األصول
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االنحالل الحكمی
ضه فرض حيث ان فر-و الفرق بين الثاني و الثالث هو انه على الثاني•

دون لو انك ف أنّ الحرام كان الفرد اخخار-تعين للمعلوم باإلجمال
ير ماالك الفرد الّذي تعلّق به العلم اإلجمالي لم يكن تنجي و عقاب بغ

. التجري بخالفه على الثالث
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االنحالل الحكمی
ا عادا في المقام ألنّ مااالنحاللال بدّ من توجّه الفرض الثالث فعلى •

ب الواحد في مورد العلم اإلجماليّ داخل تحت التأمين، أي لاو ارتكا
يد من شخص كال الطرفين و كان كالهما في الواقع حراما ال يعاقب أ 

مكان بقااء عقاب واحد، فإذا تنجّي أحد الطرفين بالعلم التفصيليّ لم ي
الفرد اخخر على التنجّي مع الحفاظ على كون ما عادا الواحاد تحات

.التأمين
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االنحالل الحكمی
اليّ على الفرض األوّل أو الثاني، أعني فارض تنجياي العلام اإلجماو •

حالل بأن للواقع و لو بمقدار إضافته إلى الجامع يمكن القول بعدم االن
: يقال

باه على تقدير كون الواقع هو ذلك الفرد اخخر الّاذي لام يتعلّاقأنه •
دا ذاك العلم التفصيليّ يكون المنجّي بالعلم اإلجماليّ هو ذاك، و ما عا

لم التفصيليّ، الّذي لو ال العلم التفصيليّ به لكان تحت األمان تنجّي بالع
الحارام أحدهما العقااب علاى: بحيث لو ارتكبها كان مستحقّا لعقابين

لّذي هو المعلوم تفصيال، و اخخر العقاب على واقع المعلوم باإلجمال ا
حرمته تفصيال، غيرالمعلوم 
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االنحالل الحكمی
دين مخرجاا ال معنى الفتراض كون تعلّق العلم التفصيليّ بأحد الفارو •

شاياا لواقع الحرام اخخر المعلوم باإلجمال عن التنجيي، إذ ال نتصاوّر
يكون دخيال في كون الحكم الواصل داخاال تحات حاقّ المولويّاة و

اك الفارد عدمه عدا شدّة الوصول و ضعفه، و تعلّق العلم التفصيليّ باذ
[.1]ليس له أيّ دخل في شدّة وصول هذا الفرد و ضعفه 
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االنحالل الحكمی
و قد تقاس مسألة انحالل العلم اإلجمااليّ بلحااظ األصاول المؤمّناة[ 1]•

لى مبنى العقليّة بمسألة انحالله بلحاظ األصول المؤمّنة ال رعيّة، و ذلك ع
يتعلّق عدم كون العلم اإلجماليّ علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة، ألنّه لم

إلّا بالجاامع، فلام ينجّاي مباشارة إلّاا الجاامع المانحفل ضامن الموافقاة 
ا إنّماا االحتمالية، فكما يقال علي هذا المبنى في األصاول ال ارعيّة بأنّها

ي تساقطت بالتعارض، و مع وجود منجّاي خااص بابع  األطاراف ينتها
، كذلك التعارض، فتجري األصول المؤمّنة ال رعيّة في باب باقي األطراف
يّاة باأنّ يقال علي هذا المبنى في األصل المؤمّن العقليّ، و هي البراءة العقل

منجّاي تساقط األصول كان بالتعارض، و بعد اختصاص بعا  األطاراف ب
طاراف عان خاص به، كالعلم التفصيليّ تخرج البراءة العقليّة فاي بااقي األ

.المعارضة، فتجري و ينحلّ العلم اإلجماليّ انحالال حكميّا
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االنحالل الحكمی
جاامع إنّماا لكن الواقع أنّه بناء على عدم تعلّق تنجيي العلم مباشرة إلّا بالو •

نجيي، فهي تجري البراءة العقليّة بلحاظ المقدار الّذي لم ينصبّ عليه هذا الت
عقاال مان ال ترخص إلّا بلحاظ الخصوصيّتين، و ال تعني عدا أنّنا في سعة

تارك ناحية الخصوصيّتين، و هذا ال يعني جوا  ارتكابهما معا المؤدّي إلى
وب الجامع، فال تعارض بين البراءتين من أول األمر، و هذا يعني عدم وجا

رغام -هالموافقة القطعيّة من أوّل األمر، فوجوب الموافقة القطعيّة إن قلنا ب
العلام يجب أن ين أ إمّا من دعاوى تعلّاق-فرض إيماننا بالبراءة العقليّة

أفراد  اإلجماليّ بالواقع، أو من دعوى ضرورة سريان عوارض الجامع إلى
أحد الطرفين شموليّا، و ال ين أ من التعارض بين البراءتين كي يكون تنجّي

.بمنجّي خاص به موجبا لالنحالل
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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
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االنحالل الحكمی
:بلحاظ األصول ال رعيّة-2•
ل و هو االنحالل الحكمايّ باالنظر إلاى األصاو: و أمّا باللحاظ الثاني•

عراقاي المؤمّنة ال رعيّة، فالصحيح على غير مباني مدرسة المحقّاق ال
في األطراف يجابع م 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  
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االنحالل الحكمی
صايليّ بأحاد 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 بع  األطاراف عناد عادم تحقّا

.موضوع األصل في الطرف اخخر

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

يليّ، أو قبل النّظر إلى األصل ال رعيّ و هي موارد تعلّق القطاع التفصا
ي في منجّي آخر بأحد 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 الح ی یّ 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 تأخّراالنحالل الح ی یّ هو أنّ و •

تم التفصيليّ عمّا تنجّي من المعلوم اإلجمااليّ فلاو تاأخّر 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، إح اهما•
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 تأخّر 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  ال

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 تأخّر العلم التفصااالنحالل الحكمیّ أمّاو •

لمعلاوم العلم اإلجماليّ  ائدا على عدم تأخّر 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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الم امتطبیق االنحالل على -ب
:تطبیق االنحالل على الم ام-ب•
لعلم فی انطبياق ببيرا انحيالل العليم اإلجميالیّ بيا: المبحث الثانی•

یّة بشيكل التفصیلیّ و ع مه على ما نحن فیه من العلم بتكالیا إلزام
ة الّيذي هيو عامّ بالعلم بالتكالیا اإللزامیّة فی دائرة األمارات المعتبر

.الكبیرتفصیلی نسبیّا، أيّ أنّه وااع فی دائرة أصغر من دائرة العلم

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
نّيه عناصر المسألة التی بیّنوها هنا فی م ام دعوا االنحيالل هيی أو •

يوجي  يوج  ل ينا علم إجمالیّ ببیر فی دائرة مطلق الشبهات، و أنّيه
لمعلوم ل ينا علم إجمالیّ صغیر فی دائرة األمارات المعتبرة، و م  ار ا

ی العليم باإلجمال فی العلم الصغیر لیم بأالّ من المعلوم باإلجمال في
.الكبیر

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
 يام ال يخفى أنّه لو اصرنا النّظر على هذه العناصير توجّيه فيی المو •

 هو بون ، فإنّك عرفت أنّ ضابط االنحالل الح ی یّاالنحالل الح ی یّ
فیميا نسبة سبب العلم اإلجمالیّ إلى األطراف على ح ّ سواء، و األمر

:بباننحن فیه بذلك، فإنّ العلم اإلجمالیّ الكبیر فی الم ام له س

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
:األوّل•
شيريعة حكم الع ل بأنّ الشريعة ال تخلو من أحكام إلزامیّة، ففرض ال•

-بميا تيرا-مالزم ع ال لفرض البعث و الزجر فی الجملية، و هيذا
لجيامع، نسبته إلى األطراف على ح ّ سواء، فإنّه يبرهن مباشرة على ا

مين و على ع م اجتماع تمام الشبهات فی ع م اإللزام نظیر ما مضى
.البرهان على ع م اجتماع النبوة فی متنبّئین متكاذبین

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
:الثانیو •
اميیّ فيی حساب االحتماالت بمعنى تحوّل ایم احتمال التكلیا اإللز•

بلّ فرد من األطراف بتجمّعها فی الجامع إلى العلم به، 
ر ميا نسبته إلى األطراف على ح ّ سواء نظی-بما ترا-هذا أيضاو •

مضى فی فرض العلم بمساورة المسیحیّ ألحي  األوانيی، و هيذا هيو
الت الحال فی بلّ علم إجمالیّ فرض اائما على أساس جمیع االحتما

.من األطراف

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
:لكنّ التح یقو •
م أنّ هنا عناصر أخرا لم يبرزوها فی الم ام، و بإبرازهيا يظهير عي •

االنحالل ال ح ی یة و ال حكما، 

:لنا بهذا الص د بالمانو •

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
: األوّلالكالم •
أ عين العلم اإلجمالیّ الصغیر فی دائرة األمارات المعتبرة ليم ينشيأنّ •

ت اعتبارها، و إنّما نشأ عن تجمّع ال وا االحتمالیّة لهيا سيواء فرضي
معتبرة أو ال، 

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
لتيی نفم هذا المنشأ موجود فی األمارات غیر المعتبرة بالشيهرة او •

، فكميا على ع م حجّیّتها( ا ّس سرّه)است ر الرّأي بع  الشیخ األعظم 
ی عرض يوج  علم صغیر فی دائرة أخبار الث ات مثال، بذلك يوج  ف

هذا العلم علم صغیر فی دائرة الشهرات، 
النسبة بین ال ائرتین عموم من وجه، و •

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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ر علم صغي
في دائرة 
أخبار 
الثقات

ر علم صغي
في دائرة 
الشهرات
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
ة عن ئذ لو فرضنا ع م احتمال انطبياق بيال المعليومین عليى ميادّو •

لمعليوم االجتماع بان معنى ذلك أنّ المعلوم بالعلم الكبیر أبثر مين ا
ن فی باإلجمال فی دائرة أخبار الث ات، إذ هو يساوي مجموع المعلومی

العلمین الصغیرين، فال مجال لالنحالل، 

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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ر علم صغي
في دائرة 
أخبار 
الثقات

ر علم صغي
في دائرة 
الشهرات
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
جمالیّ لو فرضنا احتمال انطبااهما على مادّة االجتماع فحلّ العلم اإلو •

ح، و بأح  العلمین و إخراج مادّة االفتراق لآلخر عنه ترجیح بال ميرجّ
اع عليى باشتمال مادّة االجتميال طعإخراج بلتا مادّتی االفتراق معناه 

. نباطل بالوج اهوم  ار المعلوم باإلجمال فی العلم الكبیر، و 

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب

لميین، ال بأس بانحالل العليم الكبیير بكيال العنعم •
رة أو بمعنى أنّ الشبهات الخالیة عن األمارات معتب

.غیر معتبرة تكون شبهات ب وية

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
فرد من بین أنّ العلم اإلجمالیّ الكبیر ا  تعلّق بالجامع: ح ی ة األمرو •

رفیيه مادّة االجتماع و فردين من مادّتی االفتراق، و لم يتعلّق بأحي  ط
.علم تفصیلیّ حتى ينحلّ هذا العلم انحالال ح ی یّا

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



73

الم امتطبیق االنحالل على -ب
جميالیّ لي ينا عليم إ: إن شئت تغضّ النّظر عن العلم الكبیر و ت ولو •

ة ميثال، بوجود أحكام إلزامیّة فی دائرة األمارات غیر المعتبرة بالشهر
لعليم يمنعنا عن الرجوع إلى البراءة فی تلك ال ائرة، و ال ينحلّ هذا ا

ی اإلجمالیّ بالعلم اإلجمالیّ فی دائيرة األميارات المعتبيرة، فإنّهميا في
عرض واح ، 

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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ر علم صغي
في دائرة 
أخبار 
الثقات

ر علم صغي
في دائرة 
الشهرات
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
علمین بذلك الحال بالنسبة لالنحالل الحكمیّ، فإنّ بلّا من هذين الو •

وص العرضیین منجّز و ال يمكن رفع الی  عن تنجیز أحي هما بالخصي
دون اآلخر، فإنّه ترجیح بال مرجّح، 

: الأو •
ز علمنا بالجيامع بيین فيرد و فيردين نخيرين و ليم يتح ّيق منجّيإنّا •

.لخصوص أح  طرفی هذا العلم بی ينحلّ انحالال حكمیّا

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
:الثانیالكالم •
ه نظروا فی م ام دعوا االنحالل إلى الف ( ا ّس اللّه أرواحهم)أنّهم •

ثال ، فرأوا وجود علم إجمالیّ بوجود ألا تكلیيا ميبنظرة مجموعیّة
فی دائرة الشبهات مع وجود علم إجمالیّ بوجود ذليك الم ي ار فيی

.بأنّ األوّل ينحلّ بالثانی: دائرة األمارات المعتبرة، ف الوا

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
ا فيی بيلّ ، فإنّ لنبنظرة انحاللیّةأن ينظر إلى الف ه : و لكنّ الصحیح•

عضها عليم باب من أبواب الف ه علما إجمالیّا ببیرا مست لّا يوج  فی ب
یهيا عين إجمالیّ صغیر فی دائرة خبر الث ة ال ي لّ المعلوم باإلجمال ف
المعلوم باإلجمال فی العلم الكبیر بما فی باب الصالة مثال

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
أنّيه اي  ال يوج  فی بعضها اآلخر بباب الضمان مثال، فإنّنا ن طيع بو •

دسيتورات إلزامیّية، و ليیم الضيمان ص رت من الشارع فی بياب
ار المواا دائما تجاه أموال الناس موافا غیر إلزاميیّ، و لكينّ األخبي

الیّ بعي د الواصلة لنا فی ذلك الباب لیست بم  ار يكوّن العلم اإلجم
تها تؤثّر يساوي ع د المعلوم باإلجمال فیه، فإنّ بثرة االحتماالت و الّ

ت، فی م  ار المعلوم باإلجمال ال ائم على أساس حساب االحتماال
فی مثل هذا ال وجيه لالنحيالل الح ی يیّ و ال لالنحيالل الحكميیّو •

[.1]بالمعلوم بالعلم الثانی، إذ هو أالّ من المعلوم بالعلم األوّل 

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الم امتطبیق االنحالل على -ب
•______________________________

العلم أنّ ما رأوه بالنظرة المجموعیّة إلى الف ه من بون المعلوم بي: و هذا يعنی[ 1]
الكبیير الناشي  الصغیر مساويا للمعلوم بالعلم الكبیر إنّما ينشأ من النّظر إلى العلم

  مين من حكم الع ل بضرورة اشتمال الشريعة عليى تكيالیا إلزامیّية، أو الناشي
ظير عين تجمّع االحتماالت المتواج ة فی أطراف الشبهات فی ح ّ ذاته و ب طع النّ

ميا فیهيا أمّا لو نظروا إلى العلم الكبیر بكلّ ما له من مناشي  ب. ت وّيها باألمارات
ا، بيان نفم األمارات الواردة فی بثیر من األطراف، فحتى لو بان النّظر مجموعیّ
ر أبثير الزم ما ادّعاه أستاذنا الشهی  رحمه اللّه فی الم ام أنّ المعلوم بالعلم الكبیي

صالة ال يمكين من المعلوم بالعلم الصغیر، ألنّ المعلوم بالعلم الكبیر فی مثل باب ال
لم الكبیر فی أن يكون أالّ من المعلوم بالعلم الصغیر فیه، فإذا ضمّ إلى المعلوم بالع

جميوع ميا مثل باب الضمان الّذي فرض أبثر من المعلوم بالعلم الصغیر فیه بان م
.فی العلم الكبیر أبثر من مجموع ما فی العلم الصغیر

373ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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باألماراتانحالل العلم 
:العلم باألماراتانحالل •
: الجواب الثانی•
ة انحالل العلم اإلجمااليّ بانفس األماارات المعتبارة اإللياميّادعوى •

الواردة في بع  األطراف، و هي ال تقلّ عن المعلاوم باإلجماال فاي
.العلم اإلجماليّ بل أكثر منه

ماليّ و قد ذهبت مدرسة المحقّق النائينيّ رحمه اللّه إلى أنّ العلم اإلج•
جماال، إذا تعلّقت ببع  أطرافه أمارة مطابقة له بمقادار المعلاوم باإل

.فالعلم اإلجماليّ ينحلّ انحالال حقيقيّا بالتعبّد 

380ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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باألماراتانحالل العلم 
: ذكر السيّد األستاذ في تقريب ذلكو •
العلم اإلجمالیّ أربانه عبارة عن العليم بالجيامع و الشيكّ بعي دأنّ •

و عادم باالعلمفي ماورد األماارة عبدنا ال ارع ، و قد األطراف فیها
بّاد ، و هذا يعناي التعسريان العلم من الجامع إلى هذا الطرفال كّ و 

.بانحالل العلم اإلجماليّ حقيقة

381؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



82

باألماراتانحالل العلم 
يرد عليه و •
لتنجّيزعلّية تامّية العليم اإلجميالیّ أنّ السيّد األساتاذ يارى أنّ : أوّال•

بميالك التعيارضس وط األصول فی األطراف يكيون ، و أنّ الجامع
ريانهاا باعتبار أنّ جريانها في تمام األطراف ينافى تنجّي الجاامع، و ج

ألصول في في بع  األطراف دون بع  ترجيح بال مرجّح، فتتساقط ا
جميع األطراف بالمعارضة، 

381؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



83

باألماراتانحالل العلم 
ي ماا لو كان األمر كذلك فجريان األصل في أحد الطارفين فا: فنقول•

خار، و نحن فيه فرع عدم ابتالئه بالتعارض مع األصل في الطارف اخ
ي ذلك بعدم جريان األصل في الطرف اخخر، و عدم جريان األصل ف

الطرف سواء فارض الطرف اخخر فرع تنجيي األمارة لخصوص ذلك
التعبّد بعدم العلم اإلجماليّ أو ال، 

381؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



84

باألماراتانحالل العلم 
حالاة أنّه لو فرض جريان األصل في ذلك الطرف في نفسه، فال مأيّ •

نّ العلام يقع التعارض و التسااقط، و ال ينفعاه التعبّاد بعادم العلام، أل
تعبّد بعدم اإلجماليّ علّة تامّة لتنجيي الجامع و ال يمكن دفع تنجيي  بال

ماارة العلم، و لو فرض عدم جريان األصل فيه فاي نفساه لتنجياي األ
جرى األصل في الطرف الخالي عن األمارة بال معاارض و ال يضارّ 
العلم اإلجماليّ، ألنّه ال يمنع عان جرياان األصال الواحاد، و لاذا ال 

ألمارة، يختصّ االنحالل باألمارة بمبنى جعل العلم و الطريقيّة في ا

381؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



85

باألماراتانحالل العلم 
مارة ألحاد األتنجييبعدم العلم اإلجماليّ إلى التعبّدأنّ ضمّ : فتحصّل•

نجيي لام ، إذ لو لم يثبت هذا التضم للحجر إلى جنب اإلنسانالطرفين 
ك فاي صاحّة ينفعنا التعبّد بعدم العلم، و لو ثبت هذا التنجيي كفى ذلا
.جريان األصل اخخر بال حاجة إلى التعبّد بعدم العلم

381؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



86

باألماراتانحالل العلم 
األصل حتى لو سلّمنا أنّ العلم اإلجماليّ بنفسه يقتضي سقوط: ثانياو •

يّاة األماارة لو اختصّ بطرف واحد، و تكلّمنا على مباني التعبّاد بطريق
مكاان ء، إذ باإلء ال يسري إلى لوا م ذلك ال ايإنّ التعبّد ب ي: قلنا

 مه، ء و غير ثابت في لواكون مالك التعبّد مختصّا بذلك ال ي

382: ، ص3مباحث األصول، ج



87

باألماراتانحالل العلم 
رة مبنيّاا في المقام يكون إسقاط التنجيي في الطرف الخالي عن األماو •

:ء إلى بع  لوا مه، و ذلك لوجهينعلى إسراء التعبّد من ال ي
لعلام أنّ انتفاء ال كّ في أحد األطراف ليس بنفساه انحاالال ل: األوّل•

اإلجماليّ ليست أركانه اإلجماليّ، و إنّما هو مليوم النحالله، ألنّ العلم
ا حقيقة عبارة عن العلم بالجامع ماع ال اكوك فاي األطاراف، و إنّما

ال كوك في األطراف من لوا م العلم اإلجمااليّ، و العلام اإلجمااليّ
عبارة عن العلم بالجامع بحادّ  الجاامعيّ، فايوال ال اكّ فاي بعا 
د األطراف يليمه  وال العلم بالجاامع بحادّ  الجاامعيّ، و لايس التعبّا

.باألوّل مستليما للتعبّد بالثاني

382: ، ص3مباحث األصول، ج



88

باألماراتانحالل العلم 
ألطراف أنّنا لو سلّمنا أنّ ال كوك و احتماالت االنطباق في ا: الثانيو •

هي أركان للعلم اإلجماليّ و قد  ال أحد هذ  األركاان تعبّادا، و هاو 
إنّ تنجّاي الطارف: ال كّ في الطرف الّذي قامت عليه األماارة، قلناا

اخخر لم يكن أثرا لهذا الركن، و إنّما كاان أثارا للعلام بالجاامع ماع
ركن ال كّ و احتمال االنطباق في ذاك الطرف، و التعبّد بعدم هاذا الا

للجاامع ليس تعبّدا بعدم ركن آخر، و التال م بين احتماالت االنطباق
بّاد بعادم المعلوم بحدّ قابل لالنطباق على تلك األطراف ال يجعل التع

ال يساري ءأحدها تعبّدا بعدم الباقي لما أشرنا إليه من أنّ التعبّد ب ي
.ءإلى لوا م ذلك ال ي

383: ، ص3مباحث األصول، ج



89

باألماراتانحالل العلم 
ل أنّه ال مجال في ما نحن فيه لادعوى انحاال: قد تحصّل بما ذكرناو •

.العلم اإلجماليّ باألمارات انحالال حقيقيّا تعبّدا

383: ، ص3مباحث األصول، ج



90

باألماراتانحالل العلم 
مان إنّ ماا مضاى: الكالم في انحالله بها انحالال حكميّا، فنقاولبقي •

.ان هناتقريبي االنحالل للعلم اإلجماليّ بالعلم التفصيليّ يأتي
الستحالة -تمّلوأمّا تقريب االنحالل بقطع النّظر عن األصول ال رعيّة •

اجتماع منجّيين على طرف واحد، و هماا العلام اإلجمااليّ و العلام 
جّييّاة فألنّه في ما نحان فياه أيضاا يكاون المفاروض من-التفصيليّ

[.1]األمارة، فيليم اجتماع منجّيين على طرف واحد 

384: ، ص3مباحث األصول، ج



91

باألماراتانحالل العلم 
•______________________________

و كذلك يأتي في المقام تقرياب االنحاالل بادعوى أنّ ماا عادا [ 1]•
أمين، إذ لو الواحد تحت التأمين، فإذا تنجّي واحد بعينه تعيّن اخخر للت

لم يكن اخخر تحت التأمين لم يصدق كاون ماا عادا الواحاد تحات
.التأمين

384: ، ص3مباحث األصول، ج



92

باألماراتانحالل العلم 
قاي أما تقريب االنحالل باألصول ال رعيّة، فألنّاه هناا أيضاا قاد بو •

األصل في الطرف غير المنجّي باألمارة خالياا عان المعاارض، لعادم
.جريان األصل في الطرف اخخر

384: ، ص3مباحث األصول، ج



93

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

آنات العلم اإلجماليّ، فإنّ العلم اإلجماليّ حاصال مان أوّل األمار، و 
لّ أحد األمارات توجد بالفحص تدريجا، فلدينا علم إجماليّ غير منح

عة طرفيه عبارة عن قطعة من الفرد الّذي وردت فيه األمارة، و هي قط
: ليفاينما قبل وجدان األمارة، فيصير ذلك نظير العلام اإلجمااليّ بتك

.أحدهما قصير و اخخر طويل

384: ، ص3مباحث األصول، ج



94

باألماراتانحالل العلم 
يّد و أجاب المحقّقون كالمحقّق العراقيّ و المحقّاق األصافهانيّ و السا•

: األستاذ  على ذلك
، ألنّ عدم وجداننا لها األمرأوّلمن منجّزة تلك األمارات بانتبأنّ •

انيت الشيبهة ابيل الفحيذ إذا بكان من باب ال بهة قبل الفحص، و 
.يجب فیها االحتیاط-بما هو المفروض-حكمیّة

385: ، ص3مباحث األصول، ج



95

باألماراتانحالل العلم 
ابقة هذا الجواب متين، إلّا أنّ اإلشكال عندنا محلول في المرتبة السو •

بااب عليه، فإنّ اإلشكال في المقام مبتن على مباني األصاحاب فاي
الحكم الظاهري من أنّه حكم إن ائي ين اأ مان الماالك فاي نفاس 

.إن ائه ال المالك في متعلّقه
أمّا على ما اخترنا  من أنّ الحكم الظاهري ليس إلّا عبارة عن إبارا •

شدّة االهتمام و عدمها باألحكام الواقعيّة فال يرد هاذا اإلشاكال مان 
.أساسه

: ثيارة، منهااو تترتّب على هذا الخالف المبنائي بيننا و بينهم ثمرات ك•
انتفاء موضوع اإلشكال في المقام، 

385: ، ص3مباحث األصول، ج
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