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ورةجواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحص

.عدمهفي جواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة و-األول•
إلجماالي ان هذا يختلف باختالف مبنى عدم تنجيز العلم ا: و الصحيح•

في الشبهة غير المحصورة 
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ورةجواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحص
ار فياه فهو دليل لبي ال بد ما  االتتصااإلجماعفان كان المبنى مثل •

على المتيق  و هو المخالفة االحتمالية ال القطعية، 
خالفاة ينتفي بما دون المتاعدة نفي الحرج فالحرج و ان كان المدرك •

القطعية 
تكاا  يكون المقام م  الترخيص في ار*و على كال هذي  الفرضي •

على جوازها بعض األطراف ال بعينه فيبنى جواز المخالفة القطعية فيه
.هفي موارد الترخيص شرعا في اتتحام بعض األطراف ال بعين

لوواععي بل في الفرض الثاني فحسب ألن االجماع ال يرفع الحكم ا*•
يد كوامم السو. ) عطعاً فال يأتي فيه البحث اآلتي في العسر و الحورج

(الحائري في الدرس
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علم اإلمجايل و قد يناقش بعد الفراغ عن مشول أدلة نفي احلرج و الضرر ملوارد ال•
حلكم الواقعي اّلذي يكون االحتياط فيه حرجيا أو ضرراي ابن الزم ذلك ارتفاع ا

ن حكما الناشئ منه الضرر أو احلرج ألن املرفوع هبذه األدلة ال بد و ان يكو 
م اّلذي يكون شرعيا و ليس احلرج أو الضرر كالعجز التكويين أو االشتغال ابأله

ط يف التكليف ال رافعا ملنجزية التكليف و عذرا عقليا فتكون النتيجة من التوس
.حمالة ال يف التنجيز

280: ، ص5حبوث يف علم األصول، ج

ص جواز المخالفة القطعيوة فوي اووارل اليور ي
هشرعا في اعيحام بعض األطراف ال بعين
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مع ط يف التنجيز التوسإاّل ان الصحيح انه على هذا التقدير أيضا تكون النتيجة •
حلقيقة عن بقاء احلكم الواقعي على حاله ألن احلرج أو الضرر امنا نشأ حبسب ا

اإلمجايل اّلذي هو إجياب االحتياط التام و اهتمام املوىل أبغراضه املشتبهة ابلعلم
لواقعي حقيقة احلكم الظاهري عندان و ليس احلرج أو الضرر من نفس احلكم ا

تمام الشرعي و املعلوم ابإلمجال فالذي يرتفع أبدلة النفي هذه املرتبة من االه
كانت اّلذي هو حكم شرعي حبسب احلقيقة على حد األحكام الواقعية و ان

ط يف التنجيز مالكاهتا طريقية فالنتيجة يف هذا النحو من االضطرار هي التوس
.أيضا
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ورةجواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحص
عادم القادرة علاى ما  ( تده)و ان كان المأخذ ما ذهب إليه الميرزا •

فال موضوع لهذا الفرع، المخالفة القطعية
عادم ارتكااز و ان كان المأخذ المنهج األول الّاذ  ذهبناا إلياه ما  •

جااز المناتضة بي  المعلوم اإلجماالي و التارخيص فاي األطاراف 
المخالفة القطعية لعدم المحذور في ذلك، 

لاوم بعدم انطباق المعاالطمئنانو ان كان المدرك المنهج الثاني و هو •
اإلجمالي في كل طرف لو لوحظ وحده فهذا انماا يجاوز االرتكاا  

[.1]بمقدار يطمئ  معه بعدم المخالفة ال أكثر 
•______________________________
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ورةجواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحص
مئنان و لك  بعد ارتكا  بعض األطراف استنادا إلى حجية االط-[1]•

ونهاا تد يزول العلم اإلجمالي في باتي األطراف فيجاوز ارتكابهاا لك
تالء بموارد خروج بعض األطراف ع  محل االبال يقال شبهة بدوية و 

ي ألن العلام أو تلفه التي يبقى فيها العلم اإلجمالي منجزا بلحاظ الباات
طويال اإلجمالي في المقيس عليه باق على حاله و لو بلحاظ الفارد ال
االبتالء في الطرف الباتي و الفرد القصير في الطرف الخارج ع  محل

تبل خروجه و هذا علم إجمالي منجز و موجود م  أول األمر بخالف 
المقام فان هذا العلم اإلجمالي أحد طرفيه و هو ما ارتكباه لام يكا 
منجزا عليه م  أول األمر لوجاود االطمئناان بعادم انطبااق المعلاوم 

.اإلجمالي على الفرد القصير بحسب الفرض
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