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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

(8) 
األعلدم وا  سدلمنا ا ده واملف دول سديا  ثدن حيدا ترادة احبمدال ثطاب دة  مدو   (1)تأييدد،، بدا اإلشكال على كالم شريف العلماء و  سبق

فيكدو  أقدرب لالبدابة فيبعدني أ   ،إراتة كل ثنهما لألعلم ثن ال دثاء فال ثزية لألعلم على غري، ثن هذ، اجلهة، إال ا ه يزيد عليه با ه األعلدم
 اخلاراية إال ا  املزية الداخلية الذاتية له ثسعفه.وإ  مل تسعفه املزية  -أ  قول األعلم  –ا ه 

 اجلواب عن ذلك بواهني بغرو  وكربو : ويمكن
 سراية مجهولية العامل الخارجي للعامل الداخلي

لندا بكميبهدا : فهو ا  املزية اخلاراية اجملهولدة تسدر  اهالبهدا إجل اجلهدة الداخليدة فدال يعدوت األعلدم ثدو علمندا بواوتهدا ال بدو  واهاما الصغروي
 .أقرب لالبابة ،و سببها

 واحلابل: ا  املطاب ة لدرأ  األعلدم ثدن ال ددثاء أثدر البدو  ال يبغدري بلهداب عدثده وب صدر النظدر علدى امل ايسدة بدني رأيدي األعلدم وغدري،، فدال
 ميكن حتييد، أبداً.

% 99علددم ثددن ال دددثاء، لكددا  احبمددال إبددابة األعلددم ألراء األ البددو ي  ا نددا لددو كنددا ورأ  األعلددم واملف ددول ثددن غددري واددوت   وبعبــارأ رخــر  
، لكددن )االنددا  باملائددة(% 1.0واحبمددال خطددأ املف ددول )واحددد باملائددة(  %1.1 % ثدد الً وكددا  احبمددال خطددأ األعلددم98واحبمددال إبددابة غددري، 

% وال 98% و99النسدددبة اراء لالقدددثني يف ثدددا الواقددو وحيدددا مل  طلددو علدددى  سددبة ثطاب بهدددا ثددو رأ  كدددل ثنهمددا فدددال تب ددى حيددا وادددد  
 أك در أو أقدل فدال تكدو  أك ريدة إبدابة أو –بدالنظر لصبدابة  –باملائة للمف ول بدل لعلهدا واقعداً بدالعك   واالننيواحداً باملائة ثن اخلطأ لألعلم 

  ت ليد األعلم.وال واه لبعنيي  –على املبنيني  –وعليه: فيبخري بينهما أو يبساقطا   ،أحدمها حمرزة
مبالحظددة امل ددال البكددوييل البددار: فلددو فددرة ا  ههنددا بسددة انددوت يف ث ددابلهم عنددرة ثددن األعددداء وفددرة ا  قددوة كددل انددد  ويب ددذ ذلددك 

 ةثدو اخلمسدمجيعداً ، مث ا ده إذا اداء ثددت ثدن عندرين اندديا فدا  علمندا ا دم (0)تعاتل قوة اجلند  اآلخر، فال شك ا  الغلبدة ثدو العندرة حين دذ  
وا  علمندا ببدوز  العندرين علدى الف بدني بسدة هندا وبسدة عندر هندا  ثد الً ثنهمدا وبالغالد   لكدل ثدن الفدري ني اجلديددأو العنرة علمنا بالعددت 

أو لل ا يدة أو   علدم ا دم ا  دموا بدأمجعهم للف دة األوجل ملمبجديء عندرين انددياً و والغالد ، لكدن لدو علمندا إمجداالً  بعدت كال الفري نيعلمنا أي اً 
فددال يعلددم واحلددال هددذ، كددم عدددت كددل ثنهمددا وادددا اً كمددا ال يعلددم الغالدد  ثنهمددا بعددد  للف بددنيلددة هددذا املدددت اخلدداراي تسددر  بالبفصدديل، فددا  اها

 .يف املعاتلة تخول هذا املدت اخلاراي اجملهول
لدم أمب ددار ثبسداو  النهدر وبد  فيهمدا ولكدن مل يعا  ففداة ويف اآلخدر كدري  وكذلك احلال لو كا  لنا على شاطئ النهر ب را  يف أحددمها كدري 

 أم أك ر أم أقل فا ه ال يعلم وادا ا بعدها ا  أيهما األك ر.
األعلدم ثددن األقددثني أهددي ثطاب دة غالبدداً كدذا أو ذا  أو بالبسدداو  فدال يعلددم وادددا ا  اراءوكدذلك احلددال يف األعلدم وغددري، حيدا ال يعلددم ا  

 %.1.0% أو 1.1ل أهي % وكذا املف و 1.0% أو 1.1بعدها ا   سبة ثطاب ة األعلم هي 
 حىت بعد ثدخلية العاثل اخلاراي اجملهول، ثصاترة وأول الكالم.% لغري، 1.0% لألعلم و1.1ا  تعوى ب اء النسبة  والحاصل 

 (1)األعلم رقلية خطأالجواب عن استصحاب 
                                                           

 بيا  لصشكال. (1)
 ات  أو غييب( أبداً.)ث آخر ثو فرة عدم ثدخلية عاثل خاراي (0)
 أو اسبصهاب أك رية إباببه ثن املف ول. (3)
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 ؟مال ي ال: االسبصهاب حمكي 
ل  سدبة اخلطددأ يف األعلددم إالبددا  كددو   سدببه أقددل ثددن املف ددول فهددو إذ ي دال: أواًل: هددو أبددل ث بددا إذ يدرات باسبصددهاب عدددم زيدداتة احبمددا

 فبأثل (1)أك ر إبابة فيج  إتباعه والالزم ع لي بل هنا الزثا  طوليا 
عمددال إدأ املف دول أقدل وذا  أقدل خطدأ وهدذا أك در( بدل ثندذ ب دو الا يداً: ا ده يف األعلدم واملف دول ال حالدة سداب ة )بكدو  األعلدم أك در إبددابة 

فالعاثددل  –واوتمهددا بددل قبددل  –اراء السدداب ني قبددل اعمددال هددذين  ظرمهددا  لفددرة واددوتعلددم  سددبة اإلبددابة ثددا هددي وذلددك  املسددائل ال ت   ظرمهدا يف
 .يف البني   سابقواوتاً على واوت ا ظارمها ف د واد  ا ظارمها إذ واد   هولة النسبة لالبابة تو  ري  فال ثسبصه   اجملهول سابق

لددو قسددنا اراءمهددا بالنسددبة ملددن أبمددل ا  سدديأ  يف املسددب بل  ددن يكددو  األعلددم ثددن األعلددم احلددار. فبدددبر ايددداً   عددم يبصددور االسبصددهاب
 واغبنم

 عدم منجزية العلم االجمالي بل ال علم اجمالي في الدائرأ الصغر 
 هوليددة املددت الوابددل ثددن اراء  حددىت ثدو% 1.0% ويف املف ددول هدي 1.1: فهدو ا دده سدلمنا ا   سددبة اخلطدأ يف األعلددم هدي وامـا الكبــروي

ز أل ده ال يعلدم ولدو إمجداالً ال دثاء أو لغري ذلك، لكن هذا االحبمال )احبمال اخلطأ يف املف ول واحداً باملائة أك ر ثن خطأ األعلم( غري ثنجي 
البهليددل ثددن واحددد باملائددة إجل واحددد فكيددف بأك ريبدده ثددن األف ددل، يف املسددائل ثددورت االبددبالء وأل دده ين لدد  لدددى  يف آراء املف ددولواددوت اخلطددأ 
بدده الع ددالء، فا دده وإ  كددا  الواحددد باملائددة يف الندد و   يعبدديلوهددو احبمددال ضددعيف اددداً بددل اشددد ثوهوثيددة ثددن املوهددوم ال  –ثدد الً  –باملائددة ألددف 

واحدد باملائدة ألدف بدل بالعندرة آال  اخلطرية، كال بل واملو ، ثنجزاً رغم ضعف االحبمال لكن حيا كا  احملبمدل خطدرياً كدا  ثنجدزاً إال ا  ال
 ال يرا، الع الء ثنجزاً باملرة بل يرو  يف ثن يرا، ثنجزاً  وعاً ثن الوسوسة بل الوسوسة النديدة.

ا  االحبمال وا  فرة واحدداً باملائدة إال ا  ثدن الواضدذ ا ده لدي  كدل علدم إمجدار ثنجدزاً بدل ال يكدو  ثنجدزاً إال لدو كا دا االطدرا   توضيحه 
الندي  اال صدار  اثدا أل  توايده اخلطداب اجلدد  الفعلدي للخدار   أوضدههثورت االببالء اثا اخلدار  عدن ثدورت االبدبالء فدال ينجدز، العلدم االمجدار كمدا 

 حمل االببالء لغو او السبهجا ه أو لغري ذلك.عن 
لنفددرة ا ددا ثائددة ثسددألة يف عددرة واحددد   (0)وحين ددذ    ددول: ا   مددو  املسددائل الدد  يببلددى لددا املكلددف يف كددل وقددا  ددا كددا  واولددا فعليدداً 

 كدا   وا  (3)ئل ثدورت االبدبالء والد  واولدا فعلديعلدى ال دول ببنجدز، فدا  املسدا حدىت)سواء أقلنا ببنجز العلم اإلمجار يف البدرجييا  أم ال إذ ا ه 
 .(تزيد ك رياً ولعلها تب اعف ثرتني أو حىت لنفرة عنر ثرا  اسب بالياً الالواا  

 –أ  النصددف  –)بددل أقددول حددىت لددو فرضددنا ا  املسددائل ثددورت االبددبالء هددي بسددني ألددف  (4)واثددا املسددائل النددرعية فلنفددرة ا ددا ثائددة ألددف
( فهددذا أو إال اخلمسددني ألدف األخددرى ة عددن حمددل االبدبالء )إال املائددة( فهيددا ا ددا خارادني ألددف األخدرى خددار  تائددرة االبدبالءوغريهدا أ  اخلمسدد

مث لدو  ،ثسدألة ثدورت االبدبالء )أو اخلمسني ألف( العلم اإلمجار الكبري غري ثنجز، وال يواد علم إمجار بغري خبطأ املف ول يف املائة أو األلف
ثنجدز الالاللدده إجل واحددد  يعلدم با دده أك ددر خطدأ يف املسددائل ثدورت االبددبالء ثددن األعلدم وعلددى فددرة ذلدك أي دداً فدا  االحبمددال غددريفدرة فا دده ال 

 .ألف (5)باملائة
 اإلشكاالت الثالثة

 إشكاال : ههناوبعبارأ رخر   

                                                           
 ذا .ثن فيلزثه ع الً أقلية خطأ هذا  –خطأ املف ول  –وعدم   ص ذا   –خطأ األعلم  –أو  سبصه  عدم زياتة هذا  (1)
 ثو فعلية املال  أو ال ثعها على ال ولني. (0)
   للصالة.ببه ق شرط الواوب، كاالسبطاعة للهج والدلو  (3)
حس  حم ق آخر فا ا يف اجلدواهر حددوت حس  بعض احمل  ني فا  املسائل املذكورة يف اواهر الكالم ببن ي اهتا هي ربو ثليو  ثسألة واملذكورة يف ثوسوعة الف ه هي  صف ثليو ، و  (4)

 ق أي اً وحلاب ال اين أبول املسائل.ألف ولعل سب  االخبال  حلاب احمل ق األول البفريعا  والن و  170ألف ويف الف ه حدوت  88
  عم ال يرت خصوص اإلشكال األخري على فرة كو  ثورت االببالء ب در النصف أو الربو أو ثا أشبه. (5)
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ئة ال  هدي ثدورت االبدبالء فدال إحدراز خبطدأ املف دول ال يف املا)واحد باملائة( % 1.1ا   سبة اخلطأ يف  مو  املسائل هو هو احملرز  األول 
در  احبمدال بددو  ، (1)بعدد كدو  أطرافده األخدرى خدار  حمدل االبدبالء اثدا العلدم االمجدار الكبدري فا ده غدري  دد   ،فيها ولدو واحدداً بامل دة بدل هدو بح

 فلي  مبنجز.
هددي ثددورت االبددبالء بددل لعددل املف ددول أقددرب لصبددابة فيهددا )وا  كددا  سددلمنا لكندده ال يعلددم ا  األعلددم أقددرب لصبددابة يف املائددة الدد   الثــا:ي 

أو أك در وإ  كدا   مدو  اخطائده بالنسدبة )عندرة باملائدة( % 11ولعل األعلدم اخطدأ يف هدذ، املائدة بنسدبة  ،بال ياس ملائة ألف أبعد عن اإلبابة
 .%1.1املسائل   إجل  مو 

االنبدني باملائدة ألدف )وواحدد باملائدة  بمدال خطدأ االالندني باملائدة يف تائدرة املائدة ألدف هدي ا  احبمال خطأ املف ول بلهداب ا بندار اح الثالث 
ملنجدز( ألف، أك ر ثن األعلم( وليسا واحداً باملائدة أو االنبدني باملائدة إذ لدي  ثطلدق اخلطدأ ثنجدزاً بدل اخلطدأ يف حمدل االبدبالء واحبمدال )خطدأ، ا

 فبأثل و واحد باملائة ألف ال أك ر.يف املسألة األوجل ثن املائة ثسألة ث اًل ه
األوجل ثائة ثسألة ثورت اببالء واألخرى ثائة ثسألة غدري ثدورت ابدبالء ولنفدرة ا  احبمدال اخلطدأ يف  :ثزيد توضيذ: لنفرة ا  ههنا تائرتني

  املسددائل األربعددة اخلاط ددة كلهددا يف املائددة املف ددول هددو االنددني باملائددة فلددو كا ددا هددذ، االالنددني باملائددة ثددرتتة بددني املددائبني مجيعدداً )إذ أبمددل ا  تكددو 
ملائدة األوجل ال ا ية( فا ه ال علم إمجار بواوت ثسألبني خاط بني يف املائة األوجل فلعلها خلو ثن املسائل اخلاط ة كما أبمدل اابماعهدا كلهدا يف ا

 .وعليه: ال علم إمجار بل احبمال ف ط بواوت اخلطأ يف املائة األوجل
 وكذا يف طر  األعلم فال ترايذ ألحدمها على اآلخر. سبة اخلطأ يف املسائل ثورت االببالء  هولة متاثاً )أباًل مث حداً( واحلابل: ا  

 الجواب عن اإلشكال بان هذه تدقيقات غير عرفية
 .؟هذ، تدقي ا  ال يبيل عليها العر  ال يقال 
ثراعهددا العددر  إذ لددي  النددك يف املفهددوم وثعنددا، وحدددوت، ليكددو  املراددو كلهددا تدددقي ا  لددي    و ظددائر، ثباحددا العلددم االمجددار إذ يقــال 

 بل هو يف واوت االحبمال املنجز البوتاً وعدثه. ،العر 
 ددل الا يدداً: ا  الكددالم هددو يف حتليددل ثبددل حكددم الع ددل وبندداء الع ددالء مبددا هددم ع ددالء علددى لددزوم إتبددا  األعلددم وا دده إ  كددا  أقليددة اخلطددأ فددا  الع

فكيدف  و  بعد الدقة والبهليل ا  اخلطأ يف غري األعلم، بلهاب املدت اخلاراي والعاثل اخلداراي اجملهدول ال يعلدم ا ده أك در أبدداً والع الء يكبنف
 . فبدبرأكمو  حبرثة إتباعه؟ ولزوم إتبا  األعلم؟

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           
 حىت لو فرضناها أك ر ثن املائة ثسألة أو األلف ثسألة بك ري بل حىت لو فرضناها  صف املائة ألف. (1)


