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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أعدائهم  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(9) 
 ملخص البحث

مغوار  االبغءال خب أطغمل املف غول ولغو يف إحغد  املسغائت إم ال  غالعم بغني العلغم أطغمل  يف وهغي يف الدائرة الصغرر   يل انه ال علم إمجا والحاصل:
العلغم ب غوب بعغل  لغخ األخطغا  يف حمغي  املسغائت مغور  االبغءال  وامغا الظغن فانغه ال يرغ  بغني  ائرة كافة املسائت وهي حمغي  العلغم اامجغايل ال بغ  و 

 من احلق شيئاً.
 مث انه على فرض العلم بوجو  اخلطمل يف الدائرة الصرر  فانه ال يعلم كوب خطمل املف ول فيها أكثر فلعله مساٍو ولعله أكثر أو أقت.

بغغني مغغا هغغو  اخغغت يف  ه  أطراف غغ مث علغغى فغغرض  سغغليم ملغغخ فغغاب احءمغغال اخلطغغمل وإب فغغرض يف الغغدائرة الصغغرر  إال اب احءمغغال اخلطغغمل املن غغ  مغغر  ة  
 خب1 . فءملمتفهو موهوم جداً  صرر  وما هو خارج عنها ومنءشر يف ضمن املائة ألف حمءمتالدائرة ال

 اإلشكال بان المقام من قبيل شبهة الكثير في الكثير
 الدائرة الصرر  يف ضمن الدائرة ال رب  هي من قبيت شبهة ال ث  يف ال ث  وهي من  ة ل وهنا حمصورة؟ ال يقال:

 ورة أعم من التنجيزكون الشبهة محص  -3الجواب: 
ال  غغالعم بغغني كغغوب الشغغبهة حمصغغورة وكوهنغغا من غغ ة إم يشغغط  يف الءن يغغ  شغغرو  منهغغا كغغوب األطغغرا  حمغغت االبغغءال  فلغغو     غغن   إذ يقــال: أوال :

 حىت لو كانت حمصورة     ن من  ة.كذلخ فاهنا 
 الشبهة غير محصورة على المباني األربعة -2
يف ال ثغغ  حمصغغورة بغغت ملغغخ مغغرلن ب ميغغة الغدائرة الصغغرر  بالنسغغبة للغغدائرة ال غغرب  ف غغد   غغوب حمصغغورة كمغغا لغغو   شغغبهاا ال ثغغ لغغيك كغت  ثانيــا :

 .خب4 أو حىت من عشرة آال  يف بعل الفروض خب3 وقد ال   وب كما لو كانت مائة من مائة ألف خب2 كانت مائة من ألف
 اهنا بال ياس إىل عامة املسائت  عد من الشبهة غ  احملصورة.ف ،مهما كثرا خب5 وموار  االبءال  من املسائت للم لف بعينه

 .املسالخوملخ مربهن ال على املسلخ املنصور يف  عريف الشبهة غ  احملصورة بت على كافة 
 قيت باهنا:احملصورة اب الشبهة غ   توضيحه:

 مما يعسر عدها بت يءعذر عا ة. خب6 ما يءعسر َعّد ، وال شخ اب عامة املسائت -1
 ، وال شخ كالسابق.خب8 بفعلها مجيعاً  االمءثال أو يف خب7 املخالفة ال طعية بار  اب مجيع األطرا  ما ال مي ن مجع أطرافه يف -2
انغغه عغغريف، وهغغو املنصغغور، وال ريغغة يف اب مائغغة مسغغمللة أو ألغغف مسغغمللة مغغن املسغغائت مغغور  االبغغءال  يف دغغر مئغغاا األلغغو  مغغن املسغغائت  عغغد  -3

                                                           

 إم لو   يعد لألولني ملا كاب له حمّصت فءدبر خب1 
 فاهنا  ساوي العشر أي واحداً بالعشرة. خب2 
 فاهنا  ساوي واحداً باأللف. خب3 
 فاهنا واحد باملائة. خب4 
 أي ال للنوع، وبه  فع  خت م در فءدبر. خب5 
 مائة ألف مسمللة حسة ختمني بعل األعالم.ولعلها  بلغ مليوب ومخس خب6 
 وهذا يف الشبهاا الءحرميية. خب7 
 وهذ  يف الشبهاا الوجوبية. خب8 
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 حمصور من املسائت عرفاً.منءشرة يف الال
األقغرب بعغد املسغلخ  الغذي مهغة إليغه الشغيا يف الرسغائت كمغا انغه اب مالك الالحمصورية ضعف االحءمال ديث ال يعء  به الع ال ، وهو -4

 يف االعءنا  به وسوسة. الثالث املنصور لو رفعنا اليد عنه، والظاهر اب األمر فيه كساب ه ل عف االحءمال إىل  رجة املوهومية اليت ير  العر 
 محصورية الشبهة غير منوطة بعدد معين

علغغى كغغال املسغغل ني األخغغ ين فغغاب احملصغغورية وعغغدمها ال  غغرلن بعغغد  معغغني للطغغرفني  األقغغت واألكثغغرخب بغغت هغغي مرلنغغة بنغغوع املءعلغغق ومغغد   تنبيــه:
 وغ ها.خطور ه بنظر العر  والع ال  وبالعديد من حاالا وظرو  امل لفني أمهيءه أو 

يعغرض ب غاعة مسغروقة فغاب العغر  ال  –وهغي ألغف فرضغاً  –مغن بغني حمغالا السغو  واحغداً  اً ر وي في املثال اآليت شاهداً فانه لغو علغم اب مء غ
 يغغروب ملغغخ من غغ اً وال يغغروب الشغغبهة حمصغغورة لغغذا ال يء نبغغوب السغغو  كلغغه، ع غغك مغغا لغغو علغغم اب واحغغداً مغغن  لغغخ احملغغالا قغغد اخءبغغمل فيغغه إرهغغابيوب

 جية على قواا األمن  طوي ها مجيعاً وفحصها.انه خطروب، فاهنم يروب ضرورة الء نة عن كافة  لخ احملالا واحلذر منها و 
 األجوبة الخاصة:

اخلمسغغة ملغخ هغو ااغواب العغغام عغن مبغة أقربيغة نظغغر األعلغم ليتغابة وأبعديءغه عغغن اخلطغمل بالنسغبة إىل رأي املف غول، والغغذي كغاب املبغة للوجغو  
 ، واما األجوبة اخلاتة عن كت وجه وجه من الوجو  اخلمسة فن ول:خب1 اآلنفة

 الجواب عن برهان الغرض
اب ال ن غغع يف املفاسغغد العظمغغى بار  غغاب احملرمغغاا الثبو يغغة و غغرك الواجبغغاا الثبو يغغة واب ال نبءلغغى هغغو انغغه ال ريغغة يف اب غغغرض املغغوىل  وقغغد سغغبق

 هلذا الررض فيءعني خلطورة شملنه. اً م أكثر إحراع بعدها بعذاب النار، وقول األعل
إضافة إىل ما ظهر مما سبق وإضافة إىل ما سيمليت يف ضمن ااجابة عن سائر الوجو : اب ملخ  غام فيمغا لغو   يءصغّد املغوىل لءحديغد  والجواب:

ملغوايل فغاب الشغارع قغد  صغد  لغذكر كافغة حم  غاا بإنشغا  النغواهي، ل نغه لغيك كغذلخ يف مغوىل ا مواطن سغخطهمواطن رضا  بإنشا  األوامر وحتديد 
َد َشـيد ا  يـإَقـر بإكإمد   عنهغا إم  وهنغىذكر كافة املوانغع  وب اغراضغه املل مغة لهبا و  وأمرغرضه  ـَن الناـارِّ إِّالا   إِّلَـى  أَيُـَّهـا الناـاسإ إِّنـ ي لَـمد َأَد الدَجناـةِّ َويـإَباعِّـدإكإمد مِّ

َدقـََهـا فَـاتـاقإ  َوَقدد نـَباأدتإكإمد بِّهِّ َأاَل  مَِّل رِّ ـَتكد ـ ح َحتاـى َتسد ُإ نـَفد بَـَرنِّي َأند اَل َتمإـو [ نـََفَث فِّي رإوعِّي َوَأخد مِّلـإوا َوإِّنا رإوَح الدقإدإسِّ ]َقدد وا اللاـَه َعـزا َوَجـلا َوَأجد
تِّبدطَاءإ َشيد  َلناكإمإ اسد مِّ َدقِّ َأند َتطدلإبإوهإ بِّمَ  فِّي الطاَلبِّ َواَل َيحد َن الر  مإهإ إِّالا بِّطَاَعتِّهٍء مِّ َيةِّ اللاهِّ َعزا َوَجلا َفإِّناهإ اَل يـإَنالإ َما عِّندَد اللاهِّ َجلا اسد  (2)خبخب عدصِّ

ــٍد َحــَللح   َحــَللإ   و مِّ الدقَِّياَمــة...  مإَحما ــود ــى يـَ ــدا  إَِّل ــهإ َحــَرامح أََب ــةِّ َو َحَرامإ مِّ الدقَِّياَم ــود ــى يـَ ــدا  إَِّل وص هغغا ني الغغروايءني ولغغيك االسغغءدالل أصغغ خب3 خبخبأََب
 والرواياا ال ث ة. خب5 ت يف حمله من علم ال الم والذي  لت عليه اآليااصّ بت ملسلمية ملخ وقطعيءه مبا ف   خب4 ليبحث عن السند
وب عمغت   انه ما ام قد  صد  الشارع لءحديد كافة واجبا ه وحمرما ه اليت هبا إحراع أغراضه املل مة، فانه ال يب ى جمال لءغوهم وجغ والحاصل:

 جملر  احءمال كونه حم  اً الحد  أغراض املوىل املل مة، ولخ اب  عرب عن هذا بااطال  امل امي ال طعي.   به أمر  ر  يَ 
 لعله    صلنا جمموعة من أوامر  نءي ة إحرا  ال ءة أو رميها يف األهنار أو شبه ملخ؟ ال يقال:

 اهلل  عاىل سيمليت ااواب عن ملخ و ءمة ال الم غداً بإمبإم 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 برهاب الررض والعنواب واحملصت وحق الطاعة وحق اململ ة وخو  الع وبة. خب1 
 .33ص 11، مرآة الع ول ج83ص 5ااسالميةخب ج –ال ايف     خب2 
 .58ص 1ااسالميةخب ج –ال ايف     خب3 
 واب كاب املبة ح ية مراسيت الث اا املعءمدة  وب كالم كما ح  نا  يف ال ءاب. خب4 
لَم دِّينا   كآية  خب5  يتإ َلكإمد اإلِّسد َملدتإ َلكإمد دِّيَنكإمد َوأَتدَممدتإ َعَليدكإمد نِّعدَمتِّي َوَرضِّ َم َأكد  وغ ها. خب...الديَـود


