


76 ةغیرالمحرزةالحج: الثانیالفصل2-12-99
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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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االنحالل الحقیقی
هو أنّ الزم العلم اإلجمالي هاو التاردّد فاي الانّف ، و : الرابعالوجه •

ق كتااب إمّاا أن احتار: صحّة ت كيل القضيّة المنفصلة بأن يقال مثال
نفسيّ الهندسة، أو احترق كتاب التاريخ، و من المعلوم أنّ هذا التردّد ال

ل قد إمّا أن احترق هذا، أو احترق ذاك، ب: قد انتفى، فال يصحّ أن يقال
الم احترق هذا جيما، و الثاني م كوك بدوا، و ال تردّد بينهما فاي عا

.النّف 

337: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
نّاه هال لكن هذا أيضا تحقيقه يرجع إلى تنقيح تلك النكتاة مان أو •

لاى يكون المعلوم باإلجمال محدّدا بحدّ قابل لإلباء عان االنطبااق ع
المعلوم بالتفصيل أو ال؟ 

الل باال لم يكن كذلك فقد انحلّ العلم اإلجمالي، و نعترف باالنحفإن •
حاجة إلى النّظر إلى هذا الالزم، و إن كاان كاذلك فاالتردّد تابا  و

لفالناي إمّاا إنّ الجامع المقيّد بالقيد ا: القضيّة المنفصلة منعقدة، و نقول
.موجود هنا أو هناك

338: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
أنّ للعلم اإلجمالي الزما، و قاد اعتارف باه المحقّاق : الخام الوجه •

باأن [ 1]و هو صحّة ت اكيل القضاية ال ارطيّة ( قدّس سرّ )العراقي 
طرف، إن كان المعلوم باإلجمال في هذا الطرف فلي  في ذاك ال: يقال

و إن كان في ذاك الطرف فلي  في هذا الطارف، و مان المعلاوم أنّ 
دساة ماثال، هذ  القضيّة ال رطيّة ال تأتي بعد العلم باحتراق كتاب الهن

ندسة غيار إن كان كتاب التاريخ محترقا فكتاب اله: فال يصحّ أن يقال
.محترق، فإنّ كتاب الهندسة محترق على كلّ حال

هاياة و عبّر عنها في نهاياة األفكاار بالقضايّة التعليقيّاة، راجاع ن[ 1]•
.250األفكار، القسم الثاني من الجيء الثالث ص 

338: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
لكن ال يخفى أنّ هذا الوجه ين أ من إساءة فهم معنى هاذا الاالزم،و •

إذ لي  هذا الالزم بالمعنى الّذي يمكان أن يقاال باه عباارة عان أنّ 
الطبيعي لو وجد فاي هاذا الطارف فهاو معادوم فاي ذاك الطارف و 

ماوارد احتماال بالعك ، فإنّ هذا واضح البطالن، إذ ال ينطبق علاى
تراق وجود  في كال الطرفين كما لو قطع باحتراق أحدهما و احتمل اح

ذلك،( قدّس سرّ )كليهما، و لي  مراد المحقّق العراقي 

338: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
كاون الّذي يستحيل أن ي-إنّما مراد  أنّ المنك ف بالعلم اإلجماليو •

لاو -ن أكثر من واحد، ألنّ العلم تعلّق بمفاد النكرة ال بمفاد اسم الج
كان موجودا في هذا الطارف فهاو غيار موجاود فاي ذاك الطارف و 

بالعك ، 

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
إنّ : على هذا ال يكون موضوع لهذا الوجاه، إذ ال يمكان أن يقاالو •

واء أي س-احتراق كتاب الهندسة هو المعلوم باإلجمال على كلّ حال
إنّ كتااب: كماا كنّاا نقاول-كان الفرد اآلخر معلوما باإلجمال أو ال

رقاا أي سواء كان الكتاب اآلخر محت-الهندسة محترق على كلّ حال
ن ، إذ لو صحّ هذا الالزم و فرضنا أنّ المعلوم باإلجمال لاه تعايّ-أو ال

كاون الفارد حتى على فرض احتراق الكتابين في الواقع، فعلى تقدير
عا، اآلخر هو المعلوم باإلجمال ال يكون هذا الفرد معلوما باإلجمال قط

.فلي  احتراق كتاب الهندسة هو المعلوم باإلجمال على كلّ حال

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
د إنّه لو صحّ هذا الالزم و أريا: بعد غضّ النّظر عن هذ  الجهة نقولتمّ •

كتاة تطبيقه على محلّ الكالم فال بادّ أيضاا أن نرجاع إلاى تلاك الن
صاا األساسيّة، إذ لو فرضنا أنّ الجامع المعلوم باإلجماال كاان متخصّ

التفصايل بخصوصيّة محتملة اإلباء عن االنطباق على الفارد المعلاوم ب
صيّة إنّ هذا الالزم موجود، فهذا الجامع المتخصّص بتلك الخصو: قلنا

رض إن كان في هذا الطرف فلي  في ذاك الطرف و بالعك ، و إن ف
االنحاالل و أنّه لم يكن متخصّصا بتلك الخصوصيّة فال محالة يتحاتّم

يقطع بانطباق المعلوم
340: ، ص3مباحث األصول، ج•

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
.على هذا الفرد فيتمّ الوجه الثانيباإلجمال •
و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا  أنّه إن كان هنااك انحاالل فاال بادّ •

ص إلتباته مان إتباات تلاك النكتاة، و هاي أنّ الجاامع لام يتخصاّ
فصيال، فلو بخصوصيّة محتملة اإلباء عن االنطباق على الفرد المعلوم ت

نحالل إلّا أتبتنا ذلك فاالنحالل برهانيّ، و إلّا لم يمكن المصير إلى اال
.-إن شاء اللّه-بنكتة أخرى سوف تظهر

و قد قرّب في المقاام عادم االنحاالل بوجاو  يرجاع حاصالها إلاى •
:تقريبات تالتة

339: ، ص3مباحث األصول، ج



20

االنحالل الحقیقی
دعوى أنّ الوجادان حااكم بعادم االنحاالل و وجاود : األوّلالتقريب •

.علمين في النّف 
ة و من الغريب أنّ الوجدان ادّعي من قبل كلتاا المدرساتين، فمدرسا•

، و تادّعي الوجادان علاى االنحاالل( قادّس سارّ )المحقّق النائيني 
[.1]تدّعي الوجدان على عدمه ( رحمه اللَّه)مدرسة المحقّق العراقي 

•______________________________

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
مان 66، ص 2لعلّه رحمه اللّه ينظر إلى ما جاء في المقاالت، ج [ 1]•

حاد مان بيان عدم انحالل العلم اإلجمالي بالعلم التفصيليّ، إذ كالّ وا
ناة العلمين متعلق بصورة غيار األخارى، إذ الصاورة اإلجماليّاة مباي

للصاورة التفصاايليّة ذهنااا و إن اتحاادتا أحيانااا فااي الخااارج، و مااع
اآلخر، و اختالفهما فكلّ علم متقوّم بمتعلّقه بال مؤجل لقلب أحدهما ب

لي اإلجمال في نف  الذات باق على حالاه و إن تحقّاق علام تفصاي
عبيار و ماع انتهى مع تغيير يسير فاي الت. بأحد الطرفين كما هو الظاهر

.حذف ما ال يعنينا اآلن
341: ، ص3مباحث األصول، ج•

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
فاي هاو التفصايل-على ما سيأتي إن شاء اللّاه تعاالى-الصحيحو •

المقام، فالوجدان في مورد يقتضاي البرهاان االنحاالل شااهد علاى 
د االنحالل، و الوجدان في مورد يقتضي البرهان عدم االنحاالل شااه

ض على عدم االنحالل، و بعد االلتفات إلى برهاان االنحاالل فاي بعا
ق الموارد و عدم االنحالل في بعض آخر يرى أنّ الوجدان أيضا مطااب

.للبرهان

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
ثب  بقاء من أنّنا ن( قدّس سرّ )ما ذكر  المحقّق العراقي : الثانيالتقريب •

رف العلم اإلجمالي ببقاء الزمه و هو احتمال انطباق الجامع علاى الطا
اآلخاار غياار المعلااوم تفصاايال، و هااذا االحتمااال موجااود وجاادانا، 

[.1]فيستك ف من وجود الالزم وجود المليوم 

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
، و قاد 250راجع نهاية األفكار، القسم الثاني من الجايء الثالاث، ص [ 1]•

لام كرّر أستاذنا ال هيد رحمه اللّه نقل ذلك حينماا وصال إلاى بحاث الع
جّل هناا اإلجمالي بفارق جيئي في صيغة البيان عمّا بيّنه هنا، و نحان نسا

أنّناا تلك الصيغة كي ال نعود إلى ذلك في بحث العلم اإلجماالي، و هاي
اشف عان نحتمل انطباق الجامع في غير الطرف المعلوم بالتفصيل، و هذا ك

نطباقاه وجود االحتمال في الطرف المعلوم بالتفصيل أيضاا، ألنّ احتماال ا
ف على هذا الطرف يجب أن يكون في قباله احتماال االنطبااق علاى طار

ني العلم آخر، و إلّا لقطعنا باالنطباق على هذا الطرف، فالركن الثاني من رك
اإلجمالي و هو احتماالت االنطباق موجاود، كماا أنّ الاركن األوّل و هاو 

.العلم بالجامع موجود

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
هذا الكالم ال يمكن المساعدة علياه، فاإنّ مجارّد صادق قضايّتينو •

أنّ الجاامع محتمال االنطبااق : أنّ الجامع معلوم، و األخرى: إحداهما
ون اإلجمالي، و إنّما يكعلى الطرف اآلخر ال يبرهن على وجود العلم

لى العلم اإلجمالي موجودا لو فرض أنّ الجامع الّذي يحتمل انطباقه ع
.هذا محدود بنف  الحدّ الّذي به يكون معروضا للعلم

•______________________________

339: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
آلخر لو فرض أنّ الجامع محدود بحدّ يحتمل انطباقه على الطرف اأمّا •

مل و لكنّه لي  معلوما بهذا الحد، و إنّما هو معلوم بحدّ آخر غير محت
ون االنطباق على ذاك الطرف، فالعلم اإلجمالي غير موجود، و قد يكا

ن ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ لو فرض أنّ الجامع المعلوم مجرّد عا
صيل، فاإنّ الخصوصيّة المحتملة اإلباء عن االنطباق على المعلوم بالتف
الجامع بحدّ  الجامعي محتمل االنطباق على الطرف اآلخر، 

342: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
اني مان كما مضى في الوجه الث-لكنّه بهذا الحدّ لي  معروضا للعلم، إذو •

، و هو قد سرى العلم إلى الحدّ ال خصي ال محالة-وجو  تقريب االنحالل
حاال بحدّ  ال خصي غير محتمل االنطباق على الطارف اآلخار، فيصابح
ناد ماا العلم بالجامع هنا حال العلم بالجامع في ضمن كلّ علم تفصايلي ع

ي احتمل بدوا وجود فرد آخر، فلو فرضنا مثال أنّنا علمنا بوجاود زياد فا
ل فاي المسجد، فإنّنا نعلم بوجود جامع اإلنسان في ضمنه أيضاا، و نحتما

مرو، نف  الوق  أن يكون جامع اإلنسان موجودا في المسجد في ضمن ع
، و النكتة في [1]فكلتا القضيتين صادقتان في المقام و ال علم إجمالي فيه 

.ذلك هي اختالف الحدود
حادّ  و لم يكن احتمال الجامع في أحد الطرفين العارض على الجامع ب[ 1]•

يّاة الجامعي مستليما لعروضه عليه في الطرف اآلخار علاى أسااس معلوم
.الجامع

342: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
هل هو المقامفال بدّ من تركيي البحث على أنّ الجامع المعلوم فيإذن •

م متخصّص بخصوصايّة محتملاة اإلبااء عان االنطبااق علاى المعلاو
.بالتفصيل أو ال

342: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
د قياام إنّه ال إشكال في االنحالل في ماوار: أن يقال: الثالثالتقريب •

لمنا إجماال العلم التفصيليّ في مقام تعيين المعلوم باإلجمال، كما لو ع
 ابان زياد بموت ابن زيد المردّد بين بكر و خالد، تمّ علمنا تفصيال أنّ

فصيليّ هو بكر، فلو فرض االنحالل حتى في صورة عدم كون العلم الت
نيّ و ناظرا إلى تعيين المعلوم باإلجمال لليم أن يكاون األتار الوجادا

ناا نارى النفسانيّ للثاني، كاألتر الوجدانيّ و النفساانيّ لاّوّل، ماع أنّ
.بالوجدان أنّ هناك فرقا بين الحالتين

343: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنحالل الحقیقی
ى على تقادير أنّ الفرق بحسب الحالة النفسانيّة تاب  بينهما حت: فيهو •

اظرا إلاى االنحالل، و السرّ في ذلك أنّ العلم التفصيليّ حينما يكون ن
ف اآلخار، إذ تعيين المعلوم باإلجمال يثبته في طرف و ينفيه عن الطر

وم فرض كونه ناظرا إلى ذلاك مسااوق لثباوت تعايّن واقعايّ للمعلا
ع فاي هاذا باإلجمال، فالعلم التفصيليّ كما يتعلّق بثبوت ذلاك الواقا

ال انطبااق الطرف كذلك يتعلّق بانتفائه في ذاك الطرف، فييول احتما
المعلوم باإلجمال على الطرف اآلخر، 
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االنحالل الحقیقی
يول هذا بخالف ما لو لم يكن ناظرا إلى تعيينه، فإنّه عندئذ إنّماا ياو •

لام العلم اإلجمالي بتبدّل احتمال االنطباق فاي هاذا الطارف إلاى الع
ف اآلخار باالنطباق من دون أن يتبدّل أيضا احتمال االنطباق في الطر
رف اآلخار إلى العلم بعدم االنطباق، بل يبقى احتمال االنطباق في الط

الحادود تبوت العلم اإلجمالي الختالفعلى حاله، و لكنّه ال يستليم
.كما مضى بيانه

بحثاا و قد تحصّل بكلّ ما ذكرنا  أنّ جميع ما بيّنو  في المقاام لاي •
.أساسيا في االنحالل
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االنحالل الحقیقی
:البحث األساسيّ فيه يقع في نكتتين لالنحاللو •
لكن لام ما وصل إليها كالم المثبتين لالنحالل و النافين له، و: األولى•

امع المعليو  الجيتعرّضوا لها مباشرة بالتحقيق إتباتا أو نفيا، و هي أنّ 
ليو  هل هو متّصف بخصوصیّة تأبى احتمياال نين انابا يه نليى المع

حولها و لم ؟ فهذ  النكتة هي ما حام  كلتا المدرستينبالتفصیل أو ال
.يحقّقوها

زوال ما لم يحوموا حولها فضاال عان أن يحقّقوهاا، و هاي : الثانیةو •
.التفصيليّ، و ذلك بواسطة العلمالعلم اإلجمالی بزوال سببه فی نفسه
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