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ورةالعلم اإلجمالي بالوجوب بنحو الشبهة غير المحص

فييااللمياااماليالياويال ا  -الثاني•
ونح االشبهةاغيرااللحصي ة، ا اانيها ي 

يك ناكالشبهةاالتحريليةاأماال؟

235؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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ورةالعلم اإلجمالي بالوجوب بنحو الشبهة غير المحص

يا االاينبغياامشكالافياانهاونيا المياااللي ةلاال ي •
الاليافيال مامنجزيةااللمااام(اق ه)استن اإليهاالليرزاا

الفةال ماالق ة،الماااللخفياالشبهةاغيرااللحص ة،امنا
ةامناال اضحاانا  اااللأخ االايير افيياالشيبهالقطليةا

الفيةاال ا ويةاغيرااللحص ة،األنهايلكنافيهاالا ،االلخ
القطليةاوترلاك ااألطرافاالليس ةالملكمف ا

235؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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ورةالعلم اإلجمالي بالوجوب بنحو الشبهة غير المحص

لمياانلااكثر،ااألطرافا نااق اتستمزمال ماالق ة،•
ليااالل افقةاالقطليةافيك نامنام اة ااالضيطراةاإ

ترلاولي ااألطيرافاالاولينيهاكليااانيهاإنااكيانا
صياةاميناأ لةانفيياالحير اأ اامالاعالل ةلا

.لينهم اة االترخيصافياترلاول ااألطرافاالاو

235؛ ص5بحوث في علم األصول ؛ ج
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ورةالعلم اإلجمالي بالوجوب بنحو الشبهة غير المحص

 ما ااماالمااالل ةلاال  يااستن ناانحناإليهامنال•
اةتكييازااللناق ييةاأ ااالطل نيياناوليي مااالنطبييا 

ينافيج زاترلاك ااألطرافاإناالافر افيانلكاوي
[.ا1]كييي ناالشيييبهةا ا وييييةاأ اتحريلييييةا

______________________________

236: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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ورةالعلم اإلجمالي بالوجوب بنحو الشبهة غير المحص

لي مامينه  الكنايبقاافر اوينااللنهجين افانهاونا المياا-[1]•
رافاتيرلااألطييج ز اارياناأ لةااألص لاالترخيصيةااللناق ةا
جي زالماامينه ااالطل نياناالاي اوينلاااللخالفةاالقطليةاليلااأيا

 افكي األناحجيةااالطل ناناتافياك اطرفاو ليةاالاشل ليةنلكا
 زاتركيهاطرفاولينها ااناكانايطل ناول ما ا وهاوالخص صافيج

فيك نامنا  هاالناحيةا الكناترلاالجليعافيهاقطعاوترلاال ااب
ناملهاوياناملاقباالميهاوه ااااللتباةافيجبااالحتياطاإلااح ايطل 

ةاغييراالباقياليساو اابا اوهي ااتختميفاليناالشيبهةاالتحريليي
.اااللحص ة،افتأم 

236: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
بهةاإنااشكافيااناكثر،ااألطرافا  اومغتاحي ااتجلي االشي-الراوع•

غيرامحص ة،اأماال ا
نطبا افبنا الماااناالل ةلالج ازااالقتحاماحص لااالطل ناناول مااال•

فياك اطرفاالايج زااالقتحيام األنيهاالااطل نياناميعا ي ااالشيكا
وحسباالفرض ا

236: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
رفا ااناكاناالل ةلال مااةتكازااللناق ةافاناكاناالشكافيااناالل•

ي ا  ايرىااللناق ةاوه اااللق اةامناالكثر،اأماالاكانامناإالالااللق
يجي زااألق ا ااألكثيرافيااللتص ال لي ااألص االلؤمنا اتر  هاوين

اناالتلسكاوهافيجبااالحتياط ا ااناكانااللرفاشياكاافييانليكاكي
ملناهال مااةتكازااللناق يةالني  اافييا ي هااللرتبيةاميناالكثير،ا

ني افامطا امنلق األنااللانعالنهااةتكيازااللناق يةا االقطيعاوهياال
[.1]اللرفافلعاافتراضاشكهااالااةتكازاازماا

237: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
يلكناافتراضاشكااللرفافيااالةتكيازاإنااكيانامينااألمي ةا-[1]•

لنامح االتشكيكيةالماامااس فايأتيافياوحثاالشكافياالخر  
ص اكلاااالوتا افيك نااحتلالهام اباالإلالالاالامحالةاألنهامقي امت

ازياأنهاالاو امنافرضاإمكاناالشبهةاالل ض ليةاله اااللقيي ااالةتكي
كيازااللتص  انلاال افرضاأخ االقطعاواللناق يةافييام ضي عااالةت

ياصغرىا اكبرىاتااماانكرا االايبل انلكالماامااسي فاييأتيافي
.وحثاالخر  النامح ااالوتا 

237: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
ةامنال ماالق ة،الماااللخالف(اق ه)اناكاناالل ةلامااأفا هاالليرزاا ا•

 خ اانهالمياا ي اااللبنياايي(اق ه)القطليةافق انكرااللحققااللراقيا
.اللقامافيام اة االشكافياالق ة،ا ايجبافيهااالحتياط

237: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
 اقلياا اانهاخمطاويناالشكافياالق ة،المااامتثيالاالتكمييف:ا افيه•

ريياناالشكافياالق ة،الماااللخالفةا االلصياناالقطليااللانعاليناا
نلاا ي ااألص لاالترخيصية ا اماا  ام ض عالحكاااللق اواالحتياطاا

األ لا ا  اغيرام ا  افيااللقياما اانلياااللشيك لاالقي ة،المياا
[.2]اللخالفةاالقطليةا

م افااإلااأناارياناالبرا ،افيياكي اطيرفالييساميناأاي ا-[2]•
ولي ماالتأمينالناالتكميفافيهامناناحيةااحتلالالي ماالقي ة،اليقيال

.هاريانااألص افيهاو امناناحيةاالشكافياأص االتكميفافي

237: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
لللاةضيةاواناالشكافيانلكايستمزماالشكافياا:االتحقيقاانايقال ا•

يصافياوينااألص لاالترخيصيةافيااألطرافامنااهةاأ ائهااإلااالترخ
نااللخالفةاالقطليةا ال مه ا امعاالشكافيياالللاةضيةاقي ايقيالاويا

إطا ا لي ااألص االترخيصيافياكي اطيرفاحجيةامياالياايقطيع
ةاولثاويةاوالللاةضةاس ا اافترضناامح  ةاقبحاالترخيصافييااللخالفي

ليالااللقي االلتص اوالخطا االل ابالإلالالاأمااللنفصي األنااحت
 االللاةضاليساكاحتلالااللقي امانلاالناانلقا اامطيا اإناامطيا

اامنها امنايت قفالماال ما ا  اماايصمحالمقرينيةا االبيانيةاالااألل
.الللاةض

237: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
نا لي اانااللقامامنام اة االشبهةااللص اقيةالملقي األ:ا الكناالصحيح•

اسيتمزاماولي م-واللتصي اأ االلنفصي -األص االترخيصيامقي البا
اةضيةااللخالفةاالقطليةالقبحهاالقااأ القائياا ا  اا ي االليرا اواللل

 لي اوينااألص لافيااألطرافاالاالتكان ا االتلاةضاليقيالاوياناالي
اللقي حجةاحتاايلمااوللاةضها االشكافيااللقامافياتحققامص ا 

نيا الميااوحسباالحقيقةافاايج زاالتلسكاولل ماالي لي افييهاإل يااو
.ا ازهافيااللخصصاالمبيامطمقااأ اإنااكانامنفصا

237: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
الايخير اانايق لاوانااللقي االمبيي(اق ه)نلاايلكنالملحققاالنائينيا•

كاوأح امنا لي ااألص ااالافرضاالقطعاومز مااللخالفةاالقطلية ا انل
:تقريبين

مق  ة،امااق ايستفا امناظا راق لهاوانااللخالفةاالقطليةاغير-األ ل•
طليةاحتياافهياغيراقبيحةاانهامعاالشكافياالق ة،اليستااللخالفةاالق
اناوفيرضاإنااص ةتا اقلااقبيحةاألناالحسنا االقبحااللقميينامختص

.ال ص لا االلماافلعاالشكاالاقبحاازما

238: ، ص5بحوث في علم األصول، ج
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
 ي ااانااللح  ةاانلاا  الز ماالترخيصافيااللخالفيةاالقطليية ا -الثاني•

الااللح  ةاالايتحققامعاالشكافياالقي ة،المياااللخالفيةاألنااللكميف
طيعاامياايرتكبهاا فلةاو اواةتكا ااألطرافات ةيجاا ا  او لكاس فايق

صي لاول ماق ةتهالماااللخالفةافاامح  ةاأ اوق ةتيهالميهياافتسيقطااأل
حين الافياتليامااألطيراف ا االحاصي االايميزماميناارييانااألصي لا

اللخالفيةاالترخيصيةافيااألطرافامقي ااوفرضاالشكا ال مااللمااوإمكان
ةاالقطليةااالاول االقطليةاالترخيصافيااللخالفةاالقطليةاإناالاتتحققااللخالف

ز الاالشكافياإمكانهاا االايلاةضاإارا ااألص افيياكي اطيرفاوقيي 
طيعاالشكافيااللخالفةامعااألص افياالطرفااآلخرالن ال ماالشكا االق

اامتلاةضةاوإمكانهااألنااألص لافيافرضاالقطعاوإمكانااللخالفةافيانفسه
[.1] اساقطةا

•______________________________
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الشبهة غير محصورة كون شك في ال
اآلخيراانااألص افياك اطرفافيافرضاالقطعاوإمكانااللخالفةاملاةضامعااألص افياالطرف-الايقال-[1]•

.فيافرضاالقطعا االشكاملاافحالا  ااحالا لي ايلاةضا ليمينافيسقطاالجليع
حالاالقطعاانافياك اطرفاي ا اأصاناأياإطاقانال لي ااألص اوحسباالحقيقةاإطاقهالهاومحاظ:افانهايقال•

ليااميناوإمكانااللخالفةا اإطاقهالهاومحاظاحالاالشك ا ااألص لافيااألطرافاوقي االشكايلكناااتلالهاام
فيرضا  نامح  ةاوخافااألص لافيهااوقي االقطعاوإمكانااللخالفةا ا  اايلنياانااألص افياك اطيرفافيي

رضاالقطعا اإناكانايلاةضاأصمينافياالطرفااآلخراأح  لاااألص افيافرضاالقطعا ااآلخرااألص افييافي
إمكياناالشكاإل ااانهاالايلكناترايحهالميهلااللح  ةايخصامجل لةااألص لافيااألطرافافيافرضاالقطيعاو
رالمياااللخالفةاإناترايحاأيامنهاالمااملاةضيهافياالطرفااآلخراليساوأ لاامناترايحهافياالطيرفااآلخي

فانهايلكناملاةضيهافيا  ااالطرفاحيثاالايلكناالحفاظالميهلاافياالطرفيناوخافااألص افيافرضاالشك
لياةضاميعاالحفاظالميهافياالطرفين ا ا  اايلنيا ا  امح  ةايخصااألص لافيافرضاالقطعافاايلكناانات

لييةاانلياااألص افيافرضاالشكاثااانهايلكنااللناقشةافيا  ااال اهاوأناحص لااللمااوإمكانااللخالفيةاالقط
ثب تهيا افيهيا ايك ناول ااةتكا اول اأطرافاالشبهةا ااةتفاعام ض عاالتكميفاالللم ماوامالاعالمااتقي ير
سيق طهااوياللماافإناأةي اوسق طااألص لااللؤمنةافياالباقيالمااتق يراحص لااللمااوإمكانااللخالفةاالقطليية

اللفر ضافي.اامالالياوثب تاالتكميفافياالباقيافاالمااك لكا ااناأةيي اسيق طهااوياللمااامالياليااأل ل
يهيااتنجييزاخر  اول اأطرافها االايقاسااللقاماول اة اخر  اول ااألطرافاول احص لااللماا االتيايبقااف

لااألميرااللمااامالاليالمفر االباقيافياتلامالل  االزمان األنااللمااامالاليافيااللقامالاايكنامنجزااميناأ 
.لل مااللمااوإمكانااللخالفةاالقطليةامناأ لااألمراوحسباالفرض
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