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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
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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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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 إحراز قابليّته للتو •

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

•

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
: 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، 

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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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

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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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



28

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، 

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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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، 

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



30

االنحالل الحكمی
تجب مراجعة العقل العملي لت خيص أنّ أيّ درجاة مان الوصاولو •

؟داخلة في دائرة حقّ المولويّة

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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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

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االنحالل الحكمی
وع لهذا ، فال موضااع ة ابح الع اب بال بیانحیث إنّنا ننكر أساسا و •

البحث عن نا، 

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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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

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



34

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

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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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

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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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

362ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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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 أز

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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