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الحظرأصالة 

:الحظرأصالة •
ر فيي ما ذكر في كلمات المتقدّمين بشكل مشوّش، و ذك: األوّلالوجه •

الحظار أصاالةباسم( قدّس سرّه)كلمات المتأخّرين كالشيخ الطوسي 
.فیما ال يعلم جوازه

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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أصالة الحظر
ة حقّ المولويّالمظنون أن مقصودهم بذلك كان هو ما ذكرناه من أنّ و •

ميل ميا ليم ، بل يشمل كلّ تكليف محتال يختصّ بالتكالیف المعلومة
يعلم بعدم اهتمام المولى به في ميودد الشيكّ و  ن ّرّير ّين ذليك 

.بتعريرات مشوّشة وفقا لمستوى اللّغة العلميّة وقتئذ
وقف، و و الشيخ الطوسيّ دحمه اللّه أنكر أصالة الحظر و قال بأصالة ال•

.بالنتيجة التزم في مقام العمل باالحتياط و الحظر
نهم  نّما نخرج ّن هذا االحتياط بسرب الترخيصات الواددة ّي: و قال•

.ّليهم السالم

328: ، ص3مباحث األصول، ج
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أصالة الحظر
مجرّد خالف لفظیّ بین الشیخ الطوسایّ   مان لاالالظاهر أنّ هذا و •

فكالهما ،نشأ من الخلط بین مقام الفتوى   مقام العملبأصالة الحظر 
غيير معترفان بأنّ الوظيفة العمليّة هي الحظر، و بيأنّ الحكيم اهلهيي

.معلوم، فال يمكن اهفتاء به
و يظهر من قوله بالخروج ّن االحتياط بميا ودد ّينهم ّلييهم . هذا•

ان يقول أنّه لو ال الترخيص الوادد من الشادع لك: السالم من الترخيص
ناه بأصالة االحتياط، و هذا يشهد لما قلناه من أنّ المقصود هو ما ادّّي
ى من كون القاّدة العقليّة األوّليّة هي االحتياط، و أنّ من حيّّ الميول

ضياه الطاّة حتيى فيي تكاليفيه االحتماليّية ميا ليم يعليم بر( تعالى)
.بالمخالفة

328: ، ص3مباحث األصول، ج
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أصالة الحظر
حيحا ّلى أيّة حال فهذا الوجه لريان االحتياط العقليّ و  ن كان صيو •

ال في نفسه،  لّا أنّه ال يقياوم األدلّية التيي أقمناهيا ّليى الريراءة بكي
يييف المسييتويين، ألنّ موضييوع الحكييم العقلييي باالحتييياط هييو التكل
وصول المحتمل الّذي لم يعلم ّدم اهتمام الشادع به في ظرف الشكّ ب

اءة، و ليو دلّ الترخيص بأحد المستويين، فيرتفع موضوّه بدليل الرير
.ّلى الرراءة في مستوى قاّدة قرح العقاب بال بيان

329: ، ص3مباحث األصول، ج
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أصالة الحظر
اهباحية، اختلفوا في األشياء الّتي ينتفع بها هل هي ّلى الحظر، أوو •

أو ّلى الوقف؟
أنّهيا ذهب كثير من الرغداديّين، و طائفة من أصحابنا اهماميّية  ليىو •

.ّلى الحظر، و وافقهم ّلى ذلك جماّة من الفقهاء 
الحسين و ذهب أكثر المتكلّمين من الرصريّين، و هي المحكيّ ّن أبي•

يّدنا سيو كثير من الفقهاء  لى أنّها ّلى اهباحة ، و هو الّذي يختياده
.دحمه اللَّهالمرتضى

742: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
، و يجوّز كلّ واحيد مينذهب كثير من النّاس  لى أنّها ّلى الوقفو •

األمرين فيه، و ينتظر ودود السّمع بواحد منهما، و هذا الميذهب كيان
.و هو الّذي يقوى في نفسي[ 1]ينصره شيخنا أبو ّرد اللَّه دحمه اللَّه 

 نّ »[: 43: التذكرة بأصول الفقيه]-دحمه اللَّه-قال الشّيخ المفيد[ 1]•
مع فيهيا  العقول ال مجال لها في العليم ببباحية ميا يجيوز ودود السيّ
م ببباحته، و ال بحظر ما يجوز ودوده فيهيا بحظيره، و لكين العقيل لي

قالء حاال ينفكّ قطّ من السّمع ببباحة و حظر، و لو أجرر اللَّه تعالى الع
من واحدة من سمع لكان قد اضطرّهم  لى مواقعة ما يقرح في ّقولهم
 ليى استراحة ما ال سريل لهم  لى العلم ببباحته من حظره و ألجيأهم

.«الحيرة الّتي ال تليّ بحكمته

742: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر

قد انقدح من تضاّيف ميا نقلنياه مين أّيالم •
مين ةأجنبیأصالة الحظر المتقدمين أن مسألة 
ألن هذه المسيألة مطروحية لاعدة حق الطاعة 

في كتب ّلماء أهل السينة و هيم اليعتقيدون
باألحكام الظاهرية بينما قاّيدة حيّ الطاّية

.ترترط بالحكم الظاهري تماماً
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االحتیاطأدلّة 

:العلم اهجمالي باألحكام•
ة العلم اهجميالي بوجيود أحكيام  لزاميّية فيي الشيريع: الوجه الثاني•

.اهسالمية، و هو يمنع ّن الرجوع  لى الرراءة و يوجب االحتياط

:و قد أجيب ّلى ذلك بجوابين أساسيين•

329: ، ص3مباحث األصول، ج
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الصغیرالعلم الكبیر بالعلم انحالل
:العلم الكبیر بالعلم الصغیرانحالل•
علم دّوى انحالل العلم اهجمالي في جميع الشرهات ب: الجواب األوّل•

لمعلوم أصغر في دائرة األمادات المعتررة اهلزامية مشتمل ّلى مقداد ا
.باهجمال في العلم اهجمالي الكرير

علام الفای ببارى انحااللو في تحقيّ هذا الجواب يقع الكالم تادة •
و ياته ما نحن فیه صغرى من صغر، و أخرى في تنقيح كون اإلجمالی
.ّدمه

329: ، ص3مباحث األصول، ج
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العلم الكبیر بالعلم الصغیرانحالل
ا أنّ الرحث الكررويّ موضوّه الفنيّ هو مرحث العلم اهجميالي،  لّيو •

وا و غييره تعرّضي( قدّس سيرّه)جملة من المحقّقين كالمحقّّ العراقي 
ن لرحث هذه الكررى هنا، و لعله بلحاظ حاجة الرحث فيي المقيام ّي
رفية  بطال دليل االحتياط الّذي قد يتمسّك بيه األخرياديّ  ليى المع

.بصودة مسرقة بكررى االنحالل
حيث و ّلى أيّة حال فال بدّ من بحث هذه الكررى في مودد ميا، فلير•

ّنهييا هنييا كييي يصييرح الرحييث مييع األخريياديّين واضييح الجهييات و 
،  ذن الخصوصيّات، و في بحث العلم اهجمالي يحوّل ّلى هذا المقام

:فنعقد هنا مرحثين

330: ، ص3مباحث األصول، ج
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اإلجمالیانحالل العلم ببرى 
:كررى انحالل العلم اهجمالي-أ•
:ينفي كررى االنحالل، و الكالم فيه يقع في جهت: األوّلالمرحث •
.في االنحالل الحقيقيّ: األولى•
.في االنحالل الحكميّ: و الثانية•

330: ، ص3مباحث األصول، ج
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اإلجمالیانحالل العلم ببرى 

االنحالل

الحقيقي  

الحكمي  

330: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
:الحقيقياالنحالل •
 نّ : و هي في الرحث ّن االنحالل الحقيقيّ، فنقيول: أمّا الجهة األولى•

:هناك صودتين خادجتين ّن محل النزاع
خيذ لم تؤخصوصيّة زائدة ما لو أخذت في المعلوم باهجمال : األولى•

يه، كما ليو ّدم انطراقه ّل-ال محالة-في المعلوم بالتفصيل، فيحتمل
 بميوت ّلمنا  جماال بموت أحد شخصين بالكهرباء، و ّلمنا تفصيال

واحد منهما ّلى التعييين، ففيي هيذا الفيرإ ال  شيكال فيي ّيدم 
.االنحالل

و أوضح من هذا ميا ليو كيان كيلّ منهميا مقيّيدا بخصوصييّة مراينية •
.لخصوصيّة اآلخر

331-330: ، ص3مباحث األصول، ج



22

الحقیقیاالنحالل 
ين المعليوم ما  ذا فرإ أنّ العلم التفصيليّ كان في مقام تعيي: الثانيةو •

ا بين باهجمال، كما لو ّلمنا باهجمال بموت ابن زيد و كان ابنه مردّد
رإ ال شخصين، ثمّ ّرفنا بالتفصيل من هو ابن زييد، ففيي هيذا الفي

. شكال في االنحالل

331: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
ت أحيد  نّما هو في مثل ما لو فرضنا مثال العلم اهجمالي بموفالكالم •

فيي الشخصين من دون أخذ مثل خصوصيّة الكهرباء التي ليم تؤخيذ
ا مين دون المعلوم بالتفصيل، و ّلمنا تفصيال بموت واحد معيّن منهمي
ال، و كيذلك أن يكون العلم التفصيليّ ناظرا  لى تعيين المعلوم باهجم

صييال لو فرضنا العلم اهجمالي باحتراق أحيد الكتيابين، و ّلمنيا تف
.باحتراق واحد معيّن منهما، و ما  لى ذلك من األمثلة

و هذا الراب هو أحد موادد الخيالف الشيديد بيين مددسية المحقّيّ •
بني  و مددسة المحقّّ النائيني دحمه اللّه، حيث( قدّس سرّه)العراقي 

.لعراقيمددسة المحقّّ النائيني ّلى االنحالل بخالف مددسة المحقّّ ا

331: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
ا  لى مضاف-حاصل ما يقال في مقام تقريب انحالل العلم اهجماليو •

:أحد وجوه-دّوى الوجدان

332: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
ن و جعليه قياس ما نحن فيه براب األقلّ و األكثر االستقالليّي: األوّلالوجه •

يام من صغريات ذلك الراب، فكما ال  شكال في أنّه لو ّلمنيا بفيوت صي
دميه، اليوم األوّل من دمضان مثال، و احتملنا فوت اليوم الثياني أيضيا و ّ
ال -فالعلم اهجمالي بوجوب القضاء المردّد بيين األقيلّ و األكثير منحيلّ

ليوم الثياني،  لى العلم التفصيليّ باليوم األول، و الشكّ الردوي في ا-محالة
يميا نحين و ال يوجد لنا في الحقيقة ّلم  جماليّ بالتكليف، كذلك األمر ف

ألكثر و فيه، فبنّ األمر دائر بين األقلّ و هو احتراق كتاب الهندسة مثال، و ا
ن هو احتراق كتاب التأديخ مثال معه، و هذا من صغريات دودان األمير بيي

علوم في أنّ األقلّ م-لدى دودان األمر بينهما-األقلّ و األكثر، و ال  شكال
[.1]تفصيال، و األكثر مشكوك بدوا 

332: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
•______________________________

لقسيم داجع نهاية األفكاد تقرير بحث المحقّّ العراقي دحمه اللّه ا[ 1]•
، و قد أجاب ّليه في نهاية األفكاد 250الثاني من الجزء الثالث، ص 

ل بأنّ اهجمال في باب األقلّ و األكثر  نّما هو في الحيدّ، ال فيي أصي
لواجيب هيو لو كيان ا: التكليف، بدليل ّدم صدق قضيّة تعليقيّة تقول

عليقيّة من األكثر لكان األقلّ غير واجب في حين أنه تصدق القضيّة الت
لم التفصيليّ، الطرفين في الدودان بين المتراينين حتى بعد تحقّ الع

332: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
•______________________________

كيان صحيح أنّ في موادد العلم اهجميالي بيين المترياينين  ذا: أقول•
ين للمعلوم باهجمال تعيّن واقعيّ صدق نفي وجوده فيي أحيد الطيرف

اظ الطرف اآلخر، بينما هذا غيير صيادق بلحيّلى تقدير وجوده في
ميالي فيي ذات التكليف في األقلّ و األكثر، فهذه آية انتفاء العلم اهج

تيرف األقلّ و األكثر بخالف المقام  لّا أنّ الّذي يقول بياالنحالل ال يع
يّ، فياألولى فيي بصدق هذه القضيّة التعليقيّة بعد تحقّّ العلم التفصييل

.الجواب ما ذكرناه في المتن ّن أستاذنا الشهيد دحمه اللّه

332: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
ال-أنّ هذا قياس مع الفادق،  ذ فيميا نحين فييه يوجيد: يرد ّليهو •

يّا، و يقيع وداء العلم التفصيليّ ّلم آخر و لو مستترا و تقيدير-محالة
.الكالم في أنّه هل هو منحلّ و غير موجود بالفعل أو ال؟

، و و لم يكن األمر كذلك في باب دودان األمر بيين األقيلّ و األكثير•
ندسية الدليل ّلى ذلك ما تراه من أنّه لو زال ّلمنا باحتراق كتاب اله
 و األكثر، لم يزل أصل العلم باحتراق أحد الكتابين، بخالف باب األقلّ

وات  ذ لو زال ّلمنا بفوات صوم اليوم األوّل لم يكين ليدينا ّليم بفي
.صوم يوم من األيام أصال

333: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحقیقیاالنحالل 
ما يتحصّل مين كلميات مددسية المحقّيّ النيائيني [ 1: ]الوجه الثاني•

اللّهدحمه 

333: ، ص3مباحث األصول، ج
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