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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٔٔ) 

 من كواشف األمهية، الشهرة الفتوائية
كوون أحود ادلتوزا ٌن   –لدى البعض  – قد حبثنا ىو مرّجحات ابب التزاحم وان من ادلرّجحاتوبعبارة أخرى: ان مع

حووا النوواس ميقوودم علووى حووا هللا اعوواإ، اسووتناشاً إإ متوووى ادللووهور بووربل  كمووا قيووو، مقوود اعتوو ت اللووهرة الفتوائيووة شلووياًل 
وىوو: ان  (1)ميموا ععلوميطرحوو األعوالم  على ارجيح حا الناس، ولكن ذل  يصلح مدخاًل لبحو  آخور يوديد األ يوة م

 اللهرة ىي من ادلرّجحات الثبواية وكوايف األ ية. 
ادلفسوودة، وامووا إ باايووة وىووي أو ادلصوولحة ويوودة ادلووال  قوووة واوضوويحو: ان ادلرّجحووات امووا  بوايووة وىووي مووا عوواشت إإ 

ر وذكوور منهووا مووثاًل اكوورّ  (2)لكوايووفا األصوووليٌن عوودشاً موونوقوود حوورح بعووض  ،الكوايووف عوون اقوائيووة مووال  ىووربا علووى ذا 
إال ان اللواىد اموم  ،وسوييت  حبثوو ،وأقووى مالكواً  م شون آخر ميستظهر منو ان ما اكرر ذكره أىومأتكيد اللارع على حمرّ 

 حيوة اللوهرةاألشلوة علوى مرجّ بعوض م يربكروا اللهرة كمرجع من ادلرّجحات اال بااية وكايف من كوايف األ يوة موع ان 
علوووى مرّجحيتهوووا يف ابب  كموووا اوودلّ إ بوووايفً يف ابب التووزاحم   عامووة أي اووودل علوووى مرّجحيتهووا –ر القووول  وووا علووى اقووودي –

 للدة اداخلو مع مبحثنا. همنا.. ولربل  عقدان ىربا البح  الربي قدّ يف البابٌن قد يعتمد عليها الفقيوو التعارض 
 القول ابن احتمال اخلطأ يف اإلمجاع أقوى منه يف املتواتر

يف )مباحو  األصوول( إإ ان احتموال اخلطويت يف ابب ا مجواع )احلدسوي( أقووى  السيد اللهيد الصدر ذىب منقول:
مخسوة منو يف ابب التواار )احلسي( أو بتعبًنه )اضاؤل احتمال اخلطيت يف ابب ا مجاع ابطيت منو يف ابب االخبوار( لوجووه 

مووا ولكوون حيوو  ان كالمنووا ادلقارعووة بووٌن اللووهرة وخوو  الواحوود، ادلقارعووة بووٌن التووواار وا مجوواع وحمووو  ىووو ومووورش كالمووو  ،آايووة
ذكره ىنا  من ا يكاالت اخلمسة جيري يف ادلقام بلكو أوإ مال بد من اجلواب عنها ليتم ما اشعيناه من اقوائية الظون 

علوى مودعاه يف  النوعي احلاصو من اللهرة من احلاصو من خو  الثقوة بوو وأقربيتهوا لليصوال للواقوع منوو، وسون يب أوالً 
 اببو مث عنتقو إإ مدعاان يف ىربا الباب.

 قال: )أىّم الفروق بٌن ا مجاع والتواار:
                                                           

 حسب استقراء انقص. (1)
 وأ لها األكثر. (2)
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 والسّر يف كون اضاؤل احتمال اخلطيت يف ابب ا مجاع أبطيت منو يف ابب ا خبار اُمور عمدهتا مخسة:
وىووو احتمووال  – م االحتماليّووةاألّول: أّن أصووو االحتمووال الووربي يتوودرّج يف الضووعف حبسووب ارايووب الضوورب بووٌن القووي

يكون يف ابب االجتهاش واحلودس أقووى بكثوًن منوو يف ابب احلوّذك وذلو  حلسواب احتمواالت سوابا يف كوال  – االيتباه
 .(1)البابٌن، وىو: أّن أسباب اخلطيت يف ابب احلّذ انشرة، وأسباب اخلطيت يف ابب احلدس واالجتهاش كثًنة(

 املناقشات
 قد يناقش بوجوه:أقول: 

 عليهم السالمال حيتمل اخلالف يف إمجاع أصحاب املعصومني 
إذ  عليوو السوالمقيوو مون ادلعصووم بتلّ  القطع   يورث عاشةً  على حكم   عليهم السالمان إمجاع أصحاب ادلعصومٌن  أواًل:

علوى خوالر رأيوو موع مونهم عنوو، البعيود إليوو أو القريب منهم سواء يستحيو عاشة ان جيمع الفقهاء ادلعاصرون للمعصوم 
وموع كوومم مون ملوارب يوي كالميوة وأصوولية ومقهيوة موال يعقوو  عليوو السوالم ى حبوا رأيوويدة حرصهم على الفتوى علو

موووه ابعووو )إخبووار إذ قوود عرّ  ككمووا ال نكوون عوواشة يف اخلوو  ادلتووواار ا مجوواع علووى اخلطوويت  ان جيمعوووا علووى خووالر رأيوووعوواشة 
 مكربا ا مجاع. ،مجاعة يستحيو عاشًة اافاقهم على الكربب( وإن أمكن ذل  عقالً 

 ال مفتني شبهة كوهنم رواةً  اجلواب عن
 م وون جوواءللحوودي  وم يكوعوووا مفتووٌن، م مجوواعهم موون شائوورة احلووذ ال احلوودس، والكووالم يف إمجوواع  ال يقووال: كوواعوا رواةً 

 بعدىم )ويف اللهرة، حسب مبحثنا( وىو حدس.
ْْ )): عليو السالمإذ يقال: بو كاعوا مفتٌن كما مصلناه يف حمو آخرك لداللة الرواايت الكثًنة على ذل  كقولو  اْجِلس

َُ لَسسسِنّ ِ ُأِحسسسِش َأْن ةُسسسسَرى يف ِشسسسيَعِ  ِم ْسلُسسس َ  َِ النّنسسسا ِا اْلَمِاةنَسسسِة َو َأْلسسس ِِ ُُ اأْلُُصسسسوِل َوَعلَسسسْيُ ُم ))و (2)((يف َمْسسسس نَسسسا ِإْلَقسسسا َعَليسْ
َُ  َع َسسْرُت لَساْْسَقَطَع فُُفسِري)): عليوو السوالموعن عبد األعلى موإ آل سام قال: قلت أليب عبود هللا  (3)((التسّنْفرِةعُ  َعْلس َِ َل

ا َوَأْشسَباُبُه ِمسسْن ِكتَسساِب ا ِّن َعسزّن َوَجسسلّن  َُ َُسسوُِ قَسساَل ةُسْعسَرُف َبسس مسا َجَعسسَل َعلَسسْيُ ْم يف ) َعلَس  ِإْصسسَبِعَ َمسَرارًَة َلَ ْيسسَف َأْصسَنُع اِبْلُو
ةِن ِمسسْن َحسسَر ٍ  تهوواش إذ إذا م نكوون  سووو مووع اسووتنباط ىووربا احلكووم موون اىليووة وتوواج إإ أتمووو واج (4)((اْمَسسسْ  َعَلْيسسهِ  (السساِّ

                                                           

 .301ص 2ىو، ج1433قم،  –ين احلائري، مباح  األصول، اعتلارات شار البلًن السيد كاظم احلسي (1)
 .10ىو، ص1401قم،  –أ د بن علي الن ايي، رجال الن ايي، مؤسسة النلر ا سالمي  (2)
 .515ىو، ص1411قم،  –دمحم بن اشريذ احللي، مستطرمات السرائر، مؤسسة النلر ا سالمي  (3)
 .33ص 3حهران، ج –الكايف، شار الكتب ا سالمية   قة ا سالم الكليين، (4)
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 بوووديو شون االعتقوووال إإرأسووواً   سووولو، أو سوووقوط ألعوووو ارابووواحي بعوووض األصوووبع ماالحتمووواالت متعووودشة: سوووقوط الوضووووء
 واسووتفاشة، عليهوواادلسووح  الغسووو علووى ادلوورارة أو إإ أو االعتقووال إإ لوودعوى اعصوورار االراباحيووة إإ صووورة القوودرة، مووثالً 

ةِن ِمسسْن َحسسَر ٍ مسسا َجَعسس)األخووًن موون اىليووة  خاصووة وان مسووح ادلوورارة ال يعوود ميسوووراً  حباجووة إإ اجتهوواش، (َل َعلَسسْيُ ْم يف السساِّ
 لغسو األصبع عرماً.

عوص روايوة ا موام وكوان يف مقوام إعطواء احلكوم بوربل ،  عليوو السوالمحي لو عقوو الفقيوو ادلعاصور للموام بو عقول اعو 
بنص الرواية إال بعد مالحظة معارضاهتا ومزا اهتا والعناوين األوليوة  مال بد ان يكون جمتهداً ميو ألعو ال يصح لو اجلواب

واعوو ال يوجود حواكم عليهوا وال وارش،   ال بود لوو مون إحوراز إحالقهوا للمقوام، كموا أو خارجيوة حقيقيوةوالثاعوية وان القضية 
 واما ليست صاشرة اقية.. اخل وىربا ىو االجتهاش بعينو. كما ال بد من إحراز جهتها

 عليه السالماملعصوم  لبحث أعم من إمجاع معاصريوا
 .عليهم السالمال يقال: الكالم عن إمجاع القدماء ال ادلعاصرين لألئمة 

إمجووواع إضوووامة إإ ان  ،إايىووومإذ يقوووال: الكوووالم أعوووم منهموووا، ويكفوووي الووونقض عليوووو كمجووواع ادلعاصووورين لوووو عوووّم كالموووو 
  ًن مستند إإ من سبقهم من األصحاب. كوعو  ش عن إحراز إمجاع ادلعاصرين دما ال يعقو عاشةً القدماء وإن جترّ 

 ية إمجواع أصوحاب ادلعصوومٌن مون ابب اللطوف أو مون ابب التقريور إذ األمور القول حبوىربا كلو مع قطع النظر عن 
واعوو ال يقوو عون التوواار مون حيو  عودم احتموال اخلطويت  بو الكالم كلو على مبىن ح يتو من ابب احلدس ،ميهما أوضح

 .والكربب
  ُب يف لتوى املشهور واإلمجاع، ع ْ املتواترال احتمال لل

اخلوو   ولكوون يقابووو ذلوو  انوإن كاعووت ميووو احتموواالت اخلطوويت قليلووة، واحلوودس احتماالاووو ميووو أقوووى،  ان احلووذّ اثْيسساً: 
 احلسي وتمو ميو الكربب وىو كثًن اما الفتوى احلدسية ماحتمال الكربب ميها ضعيف.

 ا اخلطيت لكن ال وتمو ميهما الكربب أو التقية.مميهويف ا مجاع مث يف اللهرة وإن احتمو 
وارش وكربا احتموال  ميها وادلستفيض ماعو وإن ضعف )جداً( احتمال اخلطيت ميو لكن احتمال التورية والتقية اما ادلتواار

و عكووذ متووى ملوهور مقهائنوا ماعوو ال وتموو ،، وذلوو  كتوواار أخبوار عودل عمور لوديهمالكوربب ادلتعمود لوجوو  مون الوجووه
 .ميها ييء من ذل 

 اعريف ادلتواار ىو )إخبار مجاعة نتنع عاشة اواحؤىم على الكربب(. ال ةقال:
ال بوود موون إضووامة قيوود أو اخلطوويت أي )أو اجتموواعهم علووى اخلطوويت( إذ بوودون ىووربا القيوود يكووون ا مجوواع  إذ ةقسسال: أواًل:
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ؤ علوووى الكوووربب أبوووداً موووالتواار بووودون ىوووربا القيووود أرجوووح منوووو شون ريوووب إذ ال وتموووو يف الفقهووواء ا ماميوووة ا معوووٌن التواحووو
 أضعف من ا مجاع.

 ل ُا اإلمجاع ،عام احتمال اخلالف يف املتواتر من الضرورة بشرط احملمول
أيووبو ابلضوورورة  نمووع القيوودي يكووون ا مجوواع، ألعووو مووناعووو حووي مووع ىووربا القيوود ماعووو ال جيوودي يف اقوائيووة التووواار  اثْيسساً:

ون  بواو للموضوع حينئرب  بديهياً، ميكون ا مجاع مثلو لو أضيف لوو القيودان ابن يقوال )ا مجواع بلرط احملمول الربي يك
 .ىو اافاق آراء مجيع العلماء القدامى أو حي ادلعاصرين حبي  نتنع اجتماعهم على اخلطيت أو الكربب(

ح وة  اكوونط احملموول كوو ح وة مهموا كاعوت ضوعيفة ماموا إذا صويغت موع القيودين بنحوو الضوروري بلور   :بو عقول
كرببووو أو خطووؤه( مهووو ح ووة قطعوواً، وبعبووارة أخوورى: ذلوو  جموورش   إخبووار  قووة نتنووع عوواشةً  :)خوو  الثقووة :كوويتن يقووال  ،قطعوواً 

اصووطالح ملووو اصووطلح علووى ان ادلتووواار ىووو )إخبووار مجاعووة نتنووع...( كووان ح ووة قطعوواً مكووربا لووو اصووطلح علووى اعريووف 
مكلهوا ح وة  ...(نتنوع)و خو  الثقوة بوو)اخبار  قوة نتنوع...( واحلاصوو اعوو موع قيود ( أ...ا مجاع ابعو )اافاق مجاعة نتنع

 وبدون ىربا القيد كلها حمتملة للخالر، متيتمو ،مورو ة للقطع
 احتمال اخلطأ يف لهم انقلَ اخلرب املتواتر

فهوم ميموا لوو عقوو ابدلضومون، ععوم ال يورث القطع الحتموال اخلطويت يف القد ان اخل  ادلتواار وإن كان حسياً إال اعو  اثل اً:
 يف خمتلوووف الووورواايت ادلوجووووشة  يوووديناال جيوووري ىوووربا ا يوووكال يف ادلتوووواار اللفظوووي احملووورز عقلوووو ابلووونص، بوووو قووود يقوووال  رايعوووو 

ِإّ ِ َأْْسَسُع اْلَ ساَلَم ِمْنسَ  لَأُرِةسُا َأْن )): عليوو السوالمالنقوو ابدلضومون يف رواايت عديودة منهوا قولوو  عليو السوالملت ويز األئمة 
ْعتُسسُه ِمْنسسَ  لَسساَل  َِسسََأرْ  سسُا َذلِسس َ  ِوةَسسُه َكَمسسا ْسَِ : اَل، لَسَقسساَل تُرِةسسُا اْلَمَعسساِ َ  ،ُُ، قَسساَل: لَستَسَعمّن َُ َُ َْسَعسسمْ  ؟قُسْلسس َُ  ،قُسْلسس  (1)((قَسساَل لَسساَل  َْ

للوورعي،  ملعلووو اخطوويت يف عقووو ادلعووىن بووو حووي إن كووان ماضوواًل ملعلووو اخطوويت يف عقووو شقائقووو إذا كاعووت ىووي ادلسووتند يف احلكووم ا
 وللبح  اتمة كذن هللا اعاإ. كتقدمي ما حقو التيتخًن أو العكذ، أو كوعو يف مقام البيان من ىربه اجلهة أو ال .
 وصل  هللا عل  دمحم وآله الطابرةن

 
اَل ِإنّن يف اجْلَنّنِة ُغَرلاً ةُسَرى فَاِبُرَبا ِمْن اَبِطِنَها َواَبِطنُسَها ِمْن فَاِبرَِبا )): صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا 

َياَم َوصَ  ُُ َةْسُ نُسَها ِمْن ُأمّنِ  ِإالّن َمْن َأطَاَب اْلَ اَلَم َوَأْطَعَم الطّنَعاَم َوَأْلَش  السّناَلَم َوَأَداَم الصِّ لّن  اِبللّنْيِل َوالنّنا
  ((َِْياٌم...

                                                           

 .51ص 1حهران، ج – قة ا سالم الكليين، الكايف، شار الكتب ا سالمية  (1)
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 (.323)األمايل للصدوق: ص


