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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

(33) 
 أجوبة أخرى:

الكمي قد ال يكون منجزاً )كما لو كان واحداً باملائة إذا ُعّد عرفااً موهومااًا اماا االحتماال الناوعي فهاو منجاز وإن دعوى ان االحتمال  سبقت
 ونضيف: ،االحتمال، وسبقت أجوبة وضعف   الكمية   ض عنكان واحداً باأللف إذ الكيف والنوعية تعو  
 )االحتمال النوعي( ال وجود له

 اما االحتمال فليس إال كمّيا. ،كيفي جماز بل املوصوف بالكيفية والنوعية هو اما احملتم ل أو احملتَمل ال غريوصف االحتمال بالنوعي أو ال ان
ا احتملاه عااخ خباري أو اعلام أو حا  لكان لايس الكاالم فيهاا ا ن اناه توجاد عناد كال احتماال )أو  ان أو ا موناان أو حا  العلام بيـان للـ :

اال جاهاال فيمااا يتعلااة تقيقااة تكوينيااة دون األخااري فااان  نيلَ والكيفيااة خاصااة باااألوّ  ،واحملتَماال واالحتمااال ا1)أو تشااريعية أو اعتباريااة،  ال ااة أمااور: احملتم 
 .زيادته وقلته وقوته وضعفه هي كمية ال غري

اال يفياااا النفسااانية وهااي قابلااة فانااه قااد يكااون أجااود فهماااً وأقااوى ملكااًة والكيفيااة هنااا قائمااة باانفس احملتماال إذ امللكااة والعلاام ماان الك :امااا احملتم 
اتباعاه إال لاو انتجات أكةرياة احتماال إصاابته )فعااد األمار كميااً كماا سابة أ  ان  لازومللشدة والضعف، لكن أجودية فهمه واقوائياة ملكتاه ال تنات  

 ا.وان وصف به فهو جماز االحتمال الكمي زاد وال وجود لالحتمال الكيفي هنا
الحتمااال بالشاااون ا طاارية فااان االحتمااال الكمااي وإن كااان ضااعيفاً إال ان احملتماال إذا كااان خطاارياً كااان منجاازاً فكمااا لااو تعلااة ا :وامااا احملتَماال

فقاد يكاون احتماال الواحاد بااأللف  ؛عكس ما لو قو  االحتمال وضعفت خطورة احملتمل فانه قد ال يكون منجزاً إال لو ازداد كاّم االحتماال كةارياً 
 زيد مةاًل.  وب وقد ال يكون احتمال العشرة باملائة منجزاً إذا كان احملتمل جناسة مةالً  ار قنبلة نووية بضغط هذا الزرمنجزاً إذا كان احملتمل انفج

 .د إىل قوة ملكة احملتم ل أو خطورة شأن احملتَمل فانه ال يشكل إال رقماً كمياً ال غريعُ فانه ما خ ياَ  :اما االحتمال
اماا االحتماال فقاد يكاون أقاوى أ  ان كميتاه ازدادا مان واحاد باملائاة كيفياة أعلاى عياً واحملتم ل قد يكاون ذا  احملتَمل قد يكون نو ان واحلاصل: 

 .االسنادإىل عشرة باملائة مةاًل وال غري، فال وجود لالحتمال النوعي إال من باب اجملاز يف الكلمة أو يف 
  فارق األجودية الصانعة للواقع عن الكاشفة عن الواقع

وان واملصاانوعاا ماان املااوارد  99ماان املاّدياااا أ  يف  واحااد    بوتااا يف كاال واحااد   الكيفيااة قااوة امللكااة قااد تكااون صااانعة للواقاا ، وهنااا تااا ران مث 
 فرض ختلفها عن الواحد األخري.

ى فباادل ان تكااون وقااد تكااون كاشاافة عاان الواقاا ، وهنااا ال تااا ر يف كاال واحااد واحااد باال غايااة مااا تكشااف عنااه عندئااذ  هااو ان نساابة ا صااابة أعلاا
حاا  لااذ  امللكااة األضااعف % ألهنااا منكشاافة 99% ا ضااافية دون آحاااد الااا1.1وهااذا يعااث ما ريتهااا يف الكشااف عاان مااةاًل % 99% تكااون 99

 .والكيفية األدون
بيات ا مان مائاة منهاا واحاد بيتاً )ا  كل واحد 99وإتقان  ودةَ ه وأعلميته واكفأيته جَ نت  أجوديتُ اء األفضل تُ ان املهندس األعلم والبنّ  توضيحه:

 وذلك ألن أجوديته صانعة للواق  )وهو البيواا ال كاشفة عنها  ا%1.1ان األكفأ قد خيطأ أحياناً ولنفرض خطأه لتسليم )
 بيتاً. 99اما غري األفضل فان فقده لالجودية ينت  عدم اجودية كل الا

األعلام وغاريه يرياد اكتشااف ودية الكاشافة عان الواقا  فقاط كماا يف املقاام فاان ية الصانعة للواق  على عكس االجأهذا كله يف االجودية واالكف
                                                           

 اخل إال ان الكالم ليس فيها ا ن. وكذا الظان والعاخ.. ا1)
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إذ  ؛تها ولاايس صااانعاً لااهآكاشااف عاان الواقاا  )وهااو أحكااام الشااار  أ  منشاا  فهااواألحكااام الشاارعية عاال إعمااال نظااره واالسااتنباأل ماان األدلااة األربعااة 
 .ا1)جمرد الوصول إليها والكشف عنها بلكة علمه أو أعلميتههو ليس هو املشرّ  لألحكام بل دوره 

مان  99%ا وهذا يعاث ان األعلام وغاريه مصايبان يف 11% )أو ح  فرضاً 1.0% واملفضول خيطئ يف 1.1وحينوذ  فان األعلم قد خيطئ يف 
فيهاا إذ الفارض ان رأ  كليهماا  ه أفضاليةً وخ تنات  أعلميتُاا فهما سيان من هذه اجلهة أ  يف هذه املوارد 91واملفضول يف  99املوارد )أو األعلم يف 

الا  أخطاأ فيهاا املفضاولا  99 – 91الاذ  اخطاأ فياه املفضاول )أو يف األرقاام  99باالصاابة يف الارقم  أفضاليةً أعلميتاه ق ، نعم انتجات مطابة للوا
وان كااان منتشااراً أو ضاائعاً بااني كاال  ا0)الفاارض األكاالا األخاري فاالفضالية ليساات ماا رة يف كاال واحااد واحاد ماان املائااة بال يف الواحااد )أو عشاارة علاى

 .ا3)تلك املائة
 وهبذا  هر ان اجودية الفهم واقوائية امللكة انتجت واحداً كمياً فقط وال يوجد واحد نوعي باملرة. فتدبر واغتنم

 عن إشكال العنوان والمحصلجواب آخر 
واالحتماال األقاوى منجاز فيماا كاان يف دائارة العناوان احتماال إصاابته أقاوى  ساتناداً إىل اناسبقت أجوبة عديدة عن دعاوى تعاني تقلياد األعلام 

ـارَ ُ )لقوله تعاىل:  ا4)واحملصل، وأحكام الشر  منها ََ  فَـاتـُُقوا النُـاَر الُتِـي َوُقوُدَهـا النُـاسُ  )و اا5)...ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِلـيُكْم نَـاراو َوُقوُدَهـا النُـاُس َواْلِح
ارَُ  ُأِعُدْت ِلْلَكاِفرِينَ  ََ  ا6)اَواْلِح

 ، على املشهور.بارشادية أمر )قواا و)اتقواا ونظائرها كأوامر الطاعة أوالو وأجبنا  وقد
 وهنا نضيف: ... اخلاندكاكيةاحناللية أو  – املنصوركما هو   –باهنا على القول مبولويتها  وثانياو:
بِيَن...)  (ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكمْ )على وارد  (َوَما ُكُنا ُمَعذِّ
َعَث َرُسوالو )ان قوله تعاىل:  ثالثاو: بِيَن َحُتى نـَبـْ  .ونظائرمها اَفاتـُُقوا...)و ا...ُقوا)وارد على  اَوَما ُكُنا ُمَعذِّ

ا كناا معاذبنيا موضاو  )قاواا وجادانا لكان وقاد أزال )وما ،ا7)لكان بعناياة التعبادحقيقاًة الادليل املاورود علياه  موضو َ ما أزال هو إذ الدليل الوارد 
َعــَث )ورود قولااه تعاااىل:  وماا والعقوبااة  ا9)قااه هااو النااار والعااذابلطااف اهلل إذ موضااو  )قااواا ومتعلّ التعبااد الشااارعي و  بلكااة بِيَن َحُتــى نـَبـْ ــا ُمَعــذِّ َوَمــا ُكُن
وال عقوباة وال عاذاب إال بعاد )احلجاة الواصالةا وحيال خ تصال احلجاة  يكون اهلل تعاىل قد نفاى وأساقط العقوباة والعاذاب والناار أ  ال ناار اَرُسوالو 

بِينَ )وقاد نفامهاا  ا9)دعاوى العناوان واحملصال يف فارض هاذا الادليل إال)إذ ال دليال تاام علاى تقلياد األعلام  ا فاال عاذاب قطعااً فاال يبقاى (َوَمـا ُكنُـا ُمَعـذِّ
 حاا  يتوجااه أماار ةً لاافااال تبقااى حمتمَ  –بلطفااه  –قطعاااً تعاااىل والعقوبااة وحياال نفاهااا اهلل  موضااو  لااا)قوا...ا إذ نااق ان نقااي انفساانا النااار والعااذاب

بِينَ )جز ولو الحتمال العذاب، إذ ال احتمال للعذاب بعد ورود ناملدعى انه م ا...ُقوا)  ا11). فتدبر جيداً اَوَما ُكُنا ُمَعذِّ
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 وذلك لوضوح اننا لسنا مصوبة بل خمطّوة. ا1)
 ز كمي )أ  كّم موارد ا صابة ازداد يف األعلما ال كيفي.وم  ذلك فالتمي   ا0)
 وانتشاره وتردده إشكال آخر غري إشكال االحتمال الكيفي. ا3)
 أ  من العنوان واحملصل. ا4)
 .6التحرمي:  ا5)
 .04بقرة: ال ا6)
 أ  منشأ الرف  احلقيقي هو التعبد الشرعي. ا7)
 ر أو الدخول فيها وهو عذاب.أ  قوها عذاب النا (ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاراو )إذ  ا9)
 واما سائر األدلة فقد مضى نقاش بعضها ويأيت نقاش بعضها ا خر بإذن اهلل تعاىل. ا9)
 هو فوق الورود. فتأملو  التخّصصيوقد يقال با روج  ا11)


