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الشبهة غير المحصورة-3
:الشبهة غير المحصورة-3•
موافقنة المشهور بين األصوليين سقوط العلم اإلجمالي عنن نجيينا ال•

يننر القطعيننة ا ا رتننرر فهرافننة ببرجننة ربيننرة ش سننمي  بالشننبهة غ
المحصورة، ش هجاك من  هب الى عبم حرمة المخالفة القطعينة فيهنا

.فيضا

228؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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الشبهة غير المحصورة-3
رة عامن  الثتنفني المقنام المجظورش ييب ان يعلم بان •

م ش ما قب يجيم عجها منن ننيرير فني اسنقاط العلنفقط 
اإلجمالي عن المجياينة وشن ان ضضنيف فني الح نا  

رشج ضثتة فخرى قب نقارن افتراض رترة األهنرا  رخن
عض بعض األهرا  عن مح  االبتالء فش االضطرار الى ب

.األهرا  فش الع ر ش الحرج فش غير  لك

228؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
الشبهة غير المحصورة[ التجبية التالث]•
لعلنم هل هناك مرتبة من  ثثنرة رانرا  افي فضّة : التجبية التالث•

كاب اإلجماليّ إذا وصلت إليها سقط ع  التنجيز، و جاز االرت
رو ال؟ 

ة تمننع الكالم بالنظر إلى نكتة تنبع من  ذا  الكثنرش المفرشض هو •
ب وشن ضثتة اجتمع  صبفة من  رتنرة األهنرا ، رمنا قنع  التنجيز

ج نيتم  م  قلّة األهرا ، راالضطرار الى بعنض األهنرا ، فش خنرش
مّا بعض األهرا  عن مح  االبتالء، فش الع ر ش الحرج، ش ضحو  لك، م

.يبّعى اييابة لرف  اليب عن العلم اإلجماليّ

134؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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الشبهة غير المحصورة-3
رما اضة ال بب من مالحظة مالك ال قوط عن المجياينة ليحنبو علنى•

ورة ش ضوئة المقبار الالزم من رترة األهرا  لتثون الشبهة غير محصن
.جاهالّا فليس هذا العجوان موروا لحثم شرعي ليبحث عن نحبيب مع

228؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
الى ولين  اضحنالأ فرنرفشّالش هجا ال ببّ من الجّظر •

رة التني نحبيب مقبار الثترمالعلم بثترة األهرا ، 
ال ببّ مجها لالضحالأ علنى ضنوء  لنك النبلي ، ش 

فن المنتال، بالشبهة غينر المحصنورة  لك ن مية
رة، فنننّ ضتثلّم فشّال في ضابط الشبهة غير المحصو

هذا العجوان لم يؤخذ فني ل نان رشاينة منتال فني 
.المقام، ري ضتثلّم عن نحبيب مفهومة
134؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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الشبهة غير المحصورة-3

منهج تقريب سقوط العلم 
اإلجمالي عن المنجزية في 

الشبهة غير المحصورة

سقوط العلم اإلجمالي عن 
أدلة المنجزية بلحاظ 

األصول الترخيصية

و بقطع في نفسه سقوطه 
النّظر عن أدلة األصول

228؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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الشبهة غير المحصورة-3
ش هجاك مجهيان لتقريب سقوط العلم اإلجمنالي عنن المجياينة فني•

وعوى سقوط العلنم اإلجمنالي عنن فحبهماالشبهة غير المحصورة، 
وهة فني وعوى سقالتاضيالمجياية بلحاظ فولة األصوأ الترخيصية ش 

ضف ة ش بقط  الجّظر عن فولة األصوأ، 
:فهجا نقريبان•

228؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
  رم االضحالأ نارة يبّعى بلحاظ فولّة األصوأ، ش فخنرى ينبّعى بقطن•

:الجّظر عن فولّة األصوأ، فهجا مقامان

134؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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الشبهة غير المحصورة-3
وعنوى سنقوط العلنم اإلجمنالي عنن -التقريب األشأ•

، ش  لنكبلحناظ فولنة األصنوأ الترخيصنيةالمجياية 
باعتبار اضة ال محنذشر فني جرياضهنا فني الشنبهة غينر

م العلننجيينامنن فررنان الررن الرابن  المحصورة ألن 
ال ينؤو  جرياضهنا النى اإلجمالي المتقبمنة مختن  ا  

ترض رتنرة ألضجا ضفالترخيص في المخالفة القطعية عمليا
األهننرا  ببرجننة ال نتننيل للمثلننف اقتحامهننا جميعننا

.فتير  األصوأ المرخصة ببشن محذشر
228؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج



11

ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
.في االضحالأ بلحاظ فولّة األصوأ: المقام األشّأ•
 هب المحقّق الجائيجيّ رحمنة اللّنة النى فضّنة ا ا راضن  الشنبهة غينر •

المحصورة، فال ماض  من جريان األصوأ فني األهنرا ، ألنّ العبنب ال
يقبر على المخالفة القطعيّة بارنثا  نمام األهرا ، 

134؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
لينف ش قب ران الوجة في نعارض األصوأ فنّ المخالفنة القطعيّنة للتث•

يمثنن المعلوم قبيل، ش ال يمثن فن يرخّص الشارع في القبنيل، فنال
صنوأ جريان األصوأ في ر ّ األهرا ، ش عجبئذ نق  المعارضة بين األ
جريان ش نت اقط، ألنّ جريان بعضها وشن بعض نرجيل بال مرجّل، ش

فية لمّا لنم ففي ما ضحن. اليمي  يوجب الترخيص في المخالفة القطعيّة
نّ قنبل نثن المخالفة القطعيّة مقبشرة، فنن لم يثن قبل في المقنام، أل

.ء فرع القبرة علية، فال محذشر في جريان األصوأالشي

134؛ ص4مباحث األصول ؛ ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
جّنك ، لثهذا ما يظهر من عبارة المحقّق الجائيجيّ رحمة اللّة في المقام•

   نرى فنّ هذا الثالم بهذا الوجة ال يرج  الى محصّ ، ألنّ القبرة لي
.مقوّمة للقبل العقلي

135: ، ص4مباحث األصول، ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
ان ش لع ّ مقصوو المحقّق الجائيجيّ رحمة اللّة هو فضّة ال يلام منن جرين•

ينر األصوأ في األهرا  التنرخيص فني المخالفنة القطعيّنة، ألضّهنا غ
فني مقبشرة، ش الترخيص اضّما يعق  م  القبرة، فلنم يلنام التنرخيص

.القبيل

135: ، ص4مباحث األصول، ج
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الشبهة غير المحصورة-3

المحذور

الترخيص القطعي
في المخالفة 

هو حاصل في 
المقام 

الترخيص في 
القطعيةالمخالفة

لعدم القدرة عليها

228؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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الشبهة غير المحصورة-3
ش قب ضاقش في  لك ال يب األستا  حال ش ضقضا، •

التنريي  القععني فنيفالن المحذشر عجبه اضما هنو فني الح اما •
خالفنةالترخيص في المش هو حاص  في المقام ش لو لم يلام المخالفة 
.لعبم القبرة عليهاالقطعية

228؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]

ص فني ش فشرو ال يّب األستا   على  لك، بينّ القبيل ليس هو التنرخي•
-فيضنا-فنةالمخالفة القطعيّة فح ب، ب  الترخيص القطعي في المخال

لقطعني قبيل، ش هجا يلام من الترخيص في نمام األهرا  التنرخيص ا
.ير رما مضىفي المخالفة، ش بهذا المبجى وف  ال يّب األستا  شبهة التخي

135: ، ص4مباحث األصول، ج
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الشبهة غير المحصورة-3
ية فني ، فبما ا ا نعذرر المخالفة القطعالجقضش اما •

ان شبهة محصورة رما ا ا لم يثن يمثن للمثلنف
فني يقتحم الطرفين معا رما ا ا علم بحرمة المثث
همنا فحب مثاضين فاضة ال يلام من جريان األص  في
اأ الترخيص في المخالفنة القطعينة من  اضنة ال يقن

.ء مجهابيواز االقتحام في شي

229: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
ق ش حاص  الخال  بين ال نيّب األسنتا  ش المحقّن•

هن  هنو محنذشر عقنال هنو فنّ منا هنو : الجائيجيّ
التننرخيص فنني المخالفننة القطعيّننة فقننط، فش فنّ

ذشر؟ مح-فيضا-الترخيص القطعي في المخالفة

135: ، ص4مباحث األصول، ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
ال ش قب عرف  فضّجا ضجثر فص  مبجى هذا الجااع، ش ال ضرى محنذشرا عقن•

في الترخيص على خال  العلم اإلجمناليّ، بني ّ ضحنو رنان، ش اضّمنا 
ين المحذشر في  لك هو المحذشر العقالئي، ش هو ارنثاز المجاقضنة بن

الترخيص ش الحثم الواقعي القنائم علنى فسناد عنبم رمينتهم فني
نعايشهم ش فحثامهم بين المنوالي ش العبينب ربنور فهمينة األغنراض

لاامنيّ، الترخيصية من اللاشمية، حتى م  العلم اإلجماليّ بنالررض اإل
فييب فن ضح ب ح ا  هذا المحذشر، لجرى فضّنة هن  يرنفن   لنك 

بثترة األهرا  فشال؟ 

135: ، ص4مباحث األصول، ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
لنى فضس  هجهم برلبة الررض اللاشمي ع: ش عجبئذ ضقوأ•

غرض التنرخيص فني رن ّ األهنرا  فني نعايشنهم ش 
منا قواضيجهم لبى العلم اإلجمناليّ بنالررض اللاشمني، اضّ

يثون لبى قلّة األهنرا ، ش فمّنا من  رتنرة األغنراض 
ى غرض الترخيصية فال يوجب فضس  هجي بعب غلبتها عل
مجاقضنة الاامي شاحب متال مشتبة فيما بيجها، فارنثناز ال
[.1]هجا غير موجوو، فال ماض  من جريان األصوأ 

135: ، ص4مباحث األصول، ج
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ةالشبهة غير المحصور[ التنبيه الثالث]
•______________________________

ضة ش هذا بخال  فرض الشبهة المحصورة، حيث انّ ارنثاز المجاق[ 1]•
هجاك موجوو في التنرخيص القطعني فني المخالفنة، ش ان لنم يلنام

ثجة، رمنا نرخيص في المخالفة، رما ا ا راض  المخالفة القطعيّة غير مم
لو علمجا اجماال بحرمة الثون في فحب المثاضين فني شقن  شاحنب، ش

.ي تحي  الثون فيهما معا في  لك الوق 

135: ، ص4مباحث األصول، ج
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الشبهة غير المحصورة-3

علنة ا ا فرينب جعدم تيسر المخالفنة القععينة ان : ش الصحيل•
ور ألن هذا بجف ة مالرا ليريان األصوأ الترخيصية انية الجقض المذر

المالك موجوو في مورو الجقض، 

229: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير المحصورة-3
البيان الفجي للررن الراب •
  ثثنرة عدم تيسر المخالفة الناشئ مش لثن التحقيق ان •

بالخصوص هنو منالك جرينان األصنوأ ألن األارا  
اعقالئينمحذشر الترخيص في المخالفنة رنان محنذشرا 

و عجبضا رجا ضقيب على فساسة اهالق فولنة األصنوأ ش هن
م ش المهنتالمناقضة مع الغرض اللزومي المعلوم محذشر 

بة عقالئيا في موارو التروو اليائي 

229: ، ص5بحوث في علم األصول، ج



25

الشبهة غير المحصورة-3
الرنرض اللاشمني ا ا رنان ش من الواضل ان هنذا •

مرووا بين فهرا  بالرة هذه البرجة من الثتنرة ال
يننرى العقننالء محننذشرا فنني نقننبيم األغننراض 

ك ألن الننتحفع علننى متنن   لننالترخيصننية عليننة 
ية الررض ي تبعي رف  اليب عن فغنراض نرخيصن
صن  رتيرة ش معة ال يبقي ماض  عن شموأ ولي  األ

[.1]البيان الفجي للررن الراب لألهرا ، ش هذا هو 
229: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير المحصورة-3
•______________________________
  الّا فن عبم ارنثاز التجاقض الظاهر فضة ليس لمينرو رتنرة األهنرا-[1]•

ن فقط ب  م  ورجة من نع ر االقتحنام لثن  األهنرا  بحينث ال ينرى ا
م اجمناال العلنالترخيص يؤو  الى نفوي  فعلي متوق  فلنو فنرض منتال 

ء منن يللميتهب بين فحب فتاشاه غير مطابق للواق  لم ييا لنة اإلفتناء بشن
يعنا فمنر رغم رترنها ألن اإلفتاء بهنا جمالم ائ  الواقعة هرفا لهذه الشبهة

لي مي ور ش قب يثون وفعيا في بعض األحينان فمتن  هنذا العلنم اإلجمنا
العمن  فني بالج بة الى حرمة اإلفتاء شبهة محصورة ش ان ران بالج بة الى

بم ال بب منن نشنخيص منالك عن: الم ائ  شبهة غير محصورة فالحاص 
ارنثاز المجاقضة ش ه  اضة في مينرو رتنرة األهنرا  فش ال بنب ان نثنون

اينب نيمن  ش الثترة بجحو ن تبعب المخالفة القطعية ش الم يلة بحاجة الى م
.اللَّة العالم

229: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير المحصورة-3

عبم شجنوو ارنثناز المجاقضنة ا ا يؤيبش مما •
اأ قن)فبي اليارشو راض  األهرا  رتيرة ما عن 

قلن  سيل  فبا جعفر علية ال الم عن اليبن ف
ف : اأفخبرضي من رفى اضة ييع  فية الميتة؟ فقن

ي من فج  مثان شاحب ييع  فية الميتة حرم ف
.  جمي  األرضين؟ 

229: ، ص5بحوث في علم األصول، ج


