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تقريبات أخرى لشبهة التخيير
ي و قد اتضح من مجموع ما تقدم في المقاماا  الالثةاا اا الم اإل االماال•

فتجا  اط يجري فيها االحتي-أي موارد الشك في المك ف به-بالتك يف
لمحذور اال اا ذلك ليسحرما المخالفا القطميا فضث عن الموافقا القطميا 

بمض أطراف الم إل االماالي با  ةبوتي عن لرياا الترخيص في تمام أو
ا و لمبناى خثفا لمبنى المشهور بالنسبا إلى حرما المخالفلمحذور إةباتي 
.*حتى بالنسبا إلى ولوب الموافقا القطميا( قده)المحقق المراقي 

قد اتضح ممامر بطالن هذا المبني    أن الحيحيح هيا ميا ا تهي  اليي  *•
. مال فتأملالمحقق العراق    إن كان ف  تفسيره لحقيقة العلم  اإلجمال  إج

(مهدي الهاد ي الطهرا  ) 

197: ، ص5ج( الهاشم )بحاث ف  علم األصال 
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الطالية بين طرف  العلم اإلجمال -2
:الطوليا بين طرفي الم إل االمالي-2•
با قد يتفق طوليا أحاد طرفاي الم اإل االماالي بالنسا•

ع اىولاوب الحا  ل طرف الالاني، كما إذا افترض اا 
 اإل فمعدم ولوب وفاا  الادين المستطيع متوقف ع ى 

إلماال بولوب الح  أو الوفا  بالدين، و كماا إذا ناذر
يم إل الح  مالث فيما إذا لإل يج  ع يه الوفاا  بالادين فا

.إلماال بولوب أحدهما

224؛ ص5بحاث ف  علم األصال ؛ ج
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الطالية بين طرف  العلم اإلجمال -2

إل و قد وقع البحث في منجزيا مالا  هاذا الم ا•
االمالي، و الممروف عندهإل لريااا اصلا  

قح الترخيصي عن ولوب الوفاا  بالادين المان
لموضوع ولوب الحا ، و قاد أورد المحقاق 

ك هذه المسألا نقضا ع ى مسا ( قده)المراقي 
.الم يا و حاول التخ ص منه

224؛ ص5بحاث ف  علم األصال ؛ ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبي  األ ّل]
تنبيها  الم إل االماليّ•
تقيّد أحد الطرفين بمدم اآلخر[ التنبيه اصوّل]•
أحدهما إذا ع إل إلماال بأحد تك يفين، أخذ في موضوع: التنبيه اصوّل•

ما إذا: عدم اآلخر، فه  هذا الم إل االماليّ يكوا منجّزا، أو ال؟ مالاله
، فاث إمّا يج  ع يه الوفا  بالدين، فث يبقى لاه ماال:ع إل إلماال بأنّه

بالادين يكوا مستطيما و ال يج  ع يه الح ّ، أو ال يج  ع يه الوفا 
ع ياه بما لو نذر أنّه لو لاإل يجا -أيضا-فيج  ع يه الح ّ، و يمالّ 

.أو الصومالوفا  بالدين لام مالث، فيم إل إلماال بولوب الوفا  بالدين
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبي  األ ّل]
و هذه المسألا ذكرها المحقّق المراقيّ رحماه ال ّاه نقضاا ع اى قولاه •

ه و إا و من هنا لم نا ذلك أوّل التنبيها ، فإنّ. بالم ّيّا، و ألاب عنه
بط أيضاا كاا في نفسه مسألا مستق ّا ينبغي البحث عنهاا، لكنّاه مارت

تبااره بأل  مبحث الم إل االماليّ و الم ّيّا و االقتضاا ، إذ يمكان اع
.نقضا ع ى الم ّيّا أورده المحقّق المراقيّ ع ى مبناه و دفمه
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الطالية بين طرف  العلم اإلجمال -2
تك يفين أيضا بموارد الدوراا بين ال( كما ال ينتقض)•

ماا المترت  أحدهما ع ى عدم التك يف بااآلخر ك
كما ، ونذر الصوم المم ق ع ى عدم كونه مديونافي 
فاا ولوب الح  المترت  ع ى عدم كوناه مك في 

مان بأدا  دين و نحوه مما يول  عدم االستطاعا 
لهته، 

315؛ ص3 هاية األفكار ؛ ج
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الطالية بين طرف  العلم اإلجمال -2
ن إلارا  انه بنا  ع ى الم يا ال يمك: تقري  النقض•

اصل  حتى في طرف واحد من أطراف الم اإل اال 
و بمد انحثل الم إل بأل  إلزاميّ في طارف خخار أ

لم ه بدال عن الواقع و كث اصمرين غيار حالا 
  في المقام اال في رتبا متأخرة عن لرياا اصلا

.الترخيصي و هو ال يصح ع ى مس ك الم يا

224؛ ص5بحاث ف  علم األصال ؛ ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبي  األ ّل]
:رينو يتّضح الوله في كونه نقضا ع ى مبناه بااللتفا  إلى أم•
اب ما مضى من أاّ مبنى المحقّق المراقيّ رحمه ال ّه في ب: اصمر اصوّل•

الم إل االماليّ، هو أاّ الم إل االماليّ ع ّاا تامّاا لولاوب الموافقاا 
ر عان القطميّا، و مول  لسقوط اصل  في أطرافه حتاى بقطاع النّ ا

. الممارض

102: ، ص4مباحث األصال، ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبي  األ ّل]
اصلا  الترخيصايّ فاي بماض اصطاراف فاي ، هو يقب  لرياانمإل•

:موردين
نا ما إذا لم  الطرف اآلخر بدال عن الواقع، أي أا يمبّد: المورد اصوّل•

ق و هذا ما مضى في ما سابق، و مضاى تحقيا. الشارع بأنّه هو الواقع
.الحال فيه

102: ، ص4مباحث األصال، ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبي  األ ّل]
م إل و أحد أسباب انحثل ال. ما إذا انح ّ الم إل االماليّ: المورد الالاني•

ت االماليّ عند المحقّق المراقيّ رحمه ال ّه هو لرياا اصلا  المالبا
المالبات ل تك يف في أحد الجانبين، فث بدّ من أا يجري أوّال اصلا 

  في أحد الطرفين، حتى ينح ّ الم اإل االمااليّ، ةاإلّ يجاري اصلا
بمد -هإا شا  ال ّ-و هذا ما يأتي بيانه. الترخيصيّ في الجان  اآلخر

.هذا، مع اايراد ع يه

102: ، ص4مباحث األصال، ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبي  األ ّل]
فاي أاّ الفقها  التزموا في هذه المسألا بجريااا اصلا : اصمر الالاني•

الطرف اصوّل، و ولوب المم  باالطرف الالااني المترتّا  ع اى عادم
.الطرف اصوّل، فيج  ع يه الح ّ مالث دوا الوفا  بالدين

102: ، ص4مباحث األصال، ج
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دم اآلخرتقيّد أحد الطرفين بع[ التنبي  األ ّل]
 ّاه، ع يه يتّضح وله كوا هذا نقضا ع ى المحقّق المراقايّ رحماه الو •

فإنّه و إا فرض ولوب الح ّ، لكن هذا إنّما هو في طول نفي ولوب
ق الوفا  بالدين باصلا  الترخيصايّ، ماع أاّ المفاروض عناد المحقّا

خار المراقيّ أاّ اصل  الترخيصيّ إنّما يجري بمد أا لم  الطرف اآل
بدال عن الواقع، أو ينحا ّ الم اإل االمااليّ بألا  مالبات فاي أحاد

وب الطرفين، و هنا لم  البدليّا مفقود، فث بادّ أوال مان ةباو  ولا
  المم  بأحد الطرفين، حتى ينح ّ الم اإل االمااليّ، فيجاري اصلا

ف، و الترخيصيّ، ال أا يجري اصل  الترخيصايّ فاي بماض اصطارا
.يالبت بمد ذلك ولوب المم  بالطرف اآلخر

102: ، ص4مباحث األصال، ج
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الطالية بين طرف  العلم اإلجمال -2
  فاي بدعوى انه ال شبها في بنائهإل ع ى إةبا  ولوب الصوم و الح•

ا بالنسابا إلاى المالالين بإلرا  اصلول النافيا مط قا حتى غير التنزي ي
ي الدين و نحوه و انه ال يكوا ذلك اال من لها اقتضا  الم إل االمال

ه عان ل موافقا القطميا، و إلّا فبنا  ع ى ع يا الم اإل االماالي و منما
ا الساابقا، لرياا الترخيص في بمض اصطراف بث لم  بدل في الرتب

تك ياف ال مجال الرا  اصلول المرخصا في المالالين بالنسبا إلاى ال
وم و الح  با  بأدا  الدين فاا في رتبا لريانها لإل يالبت تك يف بالص

صلاول ةبو  التك يف بهما انما يكوا في رتبا متأخرة عن لريااا ا
 إل االمالي بالنسبا إلى التك يف بالدين، و مال ه ال يناس  ع يا الم

315؛ ص3 هاية األفكار ؛ ج
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الطالية بين طرف  العلم اإلجمال -2
الطارف -اا ولاوب الحا : ةإل ألااب ع ياه بماا حالا ه•

واقماا إذا كاا مترتبا ع ى عدم ولوب الوفا  بالدين-الطولي
نفاي كما يفاصل  الترخيصي النافي أو ع ى عدمه و لو ظاهرا 

ذلك ولوب الوفا  بالدين و بهذا ال حاظ يكاوا ترخيصايا كا
يكاوا إلزامياا مولباا يالبت ولوب الحا  و بهاذا ال حااظ 

، فاالم إل االماالي ينحا  ب حااظ النحثل الم اإل االماالي
المدلول الولوديّ االزاماي لصلا  فيكاوا اصخاذ بمدلولاه

.  الترخيصي ممكنا أيضا

225: ، ص5بحاث ف  علم األصال، ج


