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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

بحكم العقل

عن طريق 
النقل

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



4

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
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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
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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
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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