
 
 
 
 
 
 
 
 د.يسيه در صورت حمصوره بودن شبهه را به اختصار بنويبر حرمت خمالفت قطع يخ انصاريل شيدل - ۱ 

 ؟با دليل به اختصار بنويسيد ستيت در اخبار حل چيت حليغا يخ انصارياز نظر ش -٢
 د.يسيبه آن را بنو يخ انصاريه و پاسخ شيجيه در امور تدري به جواز خمالفت قطعنياستدالل قائل -۳
 د. يسيات را به اختصار بنويشرع يه در برخيبه توهم وجود خمالفت قطع يخ انصاريخ شپاس -۴
 حنوه استدالل قايلني بر جواز موافقت احتماليه به موثقه مساعه و پاسخ شيخ به آن را بنويسيد. -۵
 د:يح دهيضير زا به اختصار توعبارات ز -۶

ظر احلاكم مع جهـل املحكـوم باملخالفـة؛ لرجـوع ذلـك إىل احلكم الظاهرّي ال يقدح خمالفته للحكم الواقعّي يف نالف. 
بدلّية احلكم الظاهرّي عن الواقع أو كونه طريقا جمعـوال إليـه،  معذورّية املحكوم اجلاهل كما يف أصالة الرباءة، و إىل

الن ال احلكمني؛ و أّما مع علم املحكوم باملخالفة فيقبح من اجلاعل جعل ك على الوجهني يف الطرق الظاهرّية املجعولة.
العلم بالتحرمي يقتضي وجوب االمتثال باالجتناب عن ذلك املحّرم، فإذن الشارع يف فعله ينايف حكـم العقـل بوجـوب 

  اإلطاعة.
طرح لدليل حرمة احلرام الواقعّي، و التخيري االستمرارّي يف مثـل  -و لو تدرجيا -ب. جتويز ارتكاما من أّول االمر

بالفعل حّتى يكون املأّيت به يف كّل دفعة بدال  التكليف أو سبق منه ما إذا مل يسبق التكليف مبعّين ذلك ممنوع، و املسّلم
عن املتروك على تقدير وجوبه، دون العكس بأن يكون املتروك يف زمان اإلتيان باالخر بدال عن املأّيت به على تقـدير 

 حرمته، و سيأيت تتّمة ذلك يف الشبهة الغري املحصورة.
ء و حّليته احتمال احلرمـة ج. و احلاصل: أّن مقصود الشارع من هذه االخبار أن يلغي من طريف الشّك يف حرمة الشي

و جيعل حمتمل احلّلية يف حكم متيّقنها، و ّملا كان يف املشتبهني بالشبهة املحصورة شّك واحد و مل يكن فيه إّلـا احتمـال 
كس، كان إلغاء احتمال احلرمة يف أحدمها إعماال له يف االخـر و بـالعكس، كون هذا حالال و ذاك حراما و احتمال الع

و كان احلكم الظاهرّي يف أحدمها باحلّل حكما ظاهريا باحلرمة يف االخر، و ليس معىن حّليـة كـّل منهمـا إّلـا اإلذن يف 
 ارتكابه و إلغاء احتمال احلرمة فيه املستلزم إلعماله يف االخر.
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