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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة 

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

 وجه سابع حلجية اإلمجاع
اإلمجاا  كيضاا  ألعواعاه السامل ادلعروقاة   آخارحلجية اإلمجاا  أو قلان عاو   آخروقد ظهر مبا مضى وسيأيت، وجه 

وذلااي يسااتنب  ماان  إن مل علاان ابعااه لفصااين يف احلدسااي منااه، ،(1)والاادخو ، والتفااريف ،يوالتلرياار  احلدسااي، واللطفااي،
 مالحظة لعريفهم للتوالر وحجيته.

 املقياس الكّمي أو الكيفي أو املآيل يف التواتر
ا ياً وأخار  كيفيااً وثل اة ماليااً ومسا  ماادللياس وادلالك يف احلكم على موضو  أبمر اترة يكون كم   ولوضيحه: ان

ابن يلال الفاجا  هاو مان ال  :الفجاعة قد يكون الكم  ويف يف الفجا   وادلالك ، قم اًل ادلناطيستفاد من برهان اإلن  
فَإإِنْن )ياااً للصااابرين اآليااة الفااريفة ملياساااً كم   وقااد ذكاارت (2)يهاارب لااد  مواجهااة ل صااُت باان ةسااة باان عفاارة ماا الً 

ِِِْ ِن ا ِ   ِا يَإْبِوبُإوا أَْلَفإْإِ  ْْ ِمإْكُكْم أَلْإ ْْ ِمإْكُكْم ِماةَإةا صإاِبَرةا يَإْبِوبُإوا ِمإاةَإتَإْإِ َوَِْن َيُكإ َْ َيُكإ ُ َمإَع الَّ إاِبري  (3)(َو ا  
اا َْ َ َفإإُروا )ىل ي مائااة ملاباان ألااا إذ قااال لعااابعااد ان كااان ادللياااس الكم  َْ ال إإ ي ْْ ِمإإْكُكْم ِماةَإإةا يَإْبِوبُإإوا أَْلفإإاذ ِمإإ َوَِْن َيُكإإ
 .(4)(ِِبَنإ ُهْم قَإْوما ال يَإْفَقُهونَ 
 .ابن يلال الفجا  من ال يهرب من مواجهة األسد أو حىت الفين أو حىت الديناصور :وقد يكون الكيا

 صمه مهما كان أو من ينتصر دوماً.ابن يلال: الفجا  من يغل  خادللياس ادلال: وقد يكون 
ويف ادلتوالر اعتمد ادلناطلة على ادللياس ادلا  دون الكمي أو الكيفي إذ مل يلولوا ادلتوالر هو ماا عللاه مائاة لا   

                                                           

 ي.واخللف (1)
 قان زاد قهو هتور، على حس  عو  األل اص وعو  ادلواقا. (2)
 .66سورة األعفال: آية  (3)
 .65سورة األعفال: آية  (4)
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باان اعتماادوا علااى  ،أو ألااا أو عفاارة آال ، وال قااالوا ادلتااوالر هااو مااا رواث ةسااون ماان ال لااات أو العلمااا  أو العظمااا 
رك بااان ل ااا وال كيااااٌ  د كااامٌ دلاااا  إذ قاااالوا )اخباااار مجاعاااة اتناااع عاااادة لواطااافهم علاااى الكااا ب واخلطاااأ( قلااام  اااد  ادلليااااس ا
ما امتنع لواطفهم على الك ب واخلطأ قهو متوالر قال يعار  إال ذا ا األ ار ان ال والهرهان اإلي  أي دلدارية ادلالتعريا 

قهاو اعتلاال مان األ ار للماف ر حاىت لكأعاه قاال )التاوالر إخباار مجاعاة  ،الا كان متوالراً وإال قمقان وجدان اعه امتنع عليه
اتنع لواطافهم علاى الكا ب واخلطاأ( هاو عباارة أخار  عان ذلاي حاىت لكأعاه الادور ولكناه ان صادقُت حتماً( أي ان )

 .، لتغاير ال بوت واإل باتليس به
 و  لك احلال يف اإلمجاع

الفاا  كان علماا  األماة ما اًل وال كيفيااً ابعاه الفاا   هإلمجاا  قاال ععر قاه كميااً ابعاقلنا ان علول مب لاه يف ا :إذا مت  ذلي
الفاا  األعار  ابدلادارك  أهن احلن والعلد أو أهن مكة وادلديناة أو أواألعاظم أو كبار العلما  أو ادلدقلُت من العلما  

إلمجاا  هاو الفاا  مجاعاة مان العلماا  علاى رأي )ا :منهم أو األقرب للعر ، بن ععرقه مالياً عظَت لعريا ادلتاوالر قنلاول
( وحينئٍ  قال ري  اعاه ماع ها ا التعرياا يكاون قطعيااً إذ ماىت قيه اتنع لواطفهم على الك ب أو اجتماعهم على اخلطأ

كمااا اعااه مااىت رأينااا امتنااا  الفااا  ادل ااهرين علااى   ،)مصااطلحاً( وإال قااال إمجاعاااً مااا رأينااا امتنااا  التواطااف واالجتمااا  كااان 
 .الك ب واخلطأ كان لوالراً )مصطلحاً( وإال قال

ن، قلااد يكااون إمجااا  ااإلمجااا  ال يفااًتط قيااه كاام وال كيااا باان ادلااال واالمتناعااماان النااو  ان هاا ا قماان هاا ا يظهاار 
أو مااع ضااميمة الساايد ادلرلضااى  ،كاا لي أي مياان اتنااع اجتماااعهم علااى اخلطااأ والكاا ب  (1)أصااحاب الكتاا  األربعااة

أن عر  قتو  الصدوقُت وادلفيد وادلرلضاى والفايخ يف حكام، « وال ال ة)» :االخباريةعلما  ل بعض وقا والفيخ ادلفيد،
وقااد ال يكااون  (2)قهاا ا أيضااا حجااة وإن مل نااد بااه عصااا دلااا بيناااث ماان طااريلهم، قالفاااقهم ال يكااون إال عاان عاا  قاااطع(

 .إمجا  ألا من الفلها  ك لي أي مين اتنع اجتماعهم على اخلطأ أو الك ب
الفاقهم كلهام  إذا عر   ابعهمن اإلمجا  ليس مدارث الكم أصاًل، قي تلا عن اإلمجا  احلدسي  النو وعليه: قه ا 

 اً وكيفاً ومالكه ادلال.ه ا قيتأرجح كم   ؛ قانعليه السالم  مين  دس منه عظر اإلمام
                                                           

 الفيخ الطوسي والصدو  والكليٍت. (1)
 .261-262االفيخ احلسُت بن لهاب الدين الكركي، هداية األبرار إىل طريق األئمة األطهار، ص (2)
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إلمجاا  رمام عادم لتصاحيح إمجاعاات الفايخ الطوساي إذ ك ار علياه االعاًتاد ابعاه ياد عي ا آخاروب لي ظهر وجه 
الفا  الفلها  على ذلي بن لعله يكون قد استلرأ م اًل آرا  عفرة منهم قنلاول: لعان وجهاه اعاه كاان يار  حجيتاه مان 

 .(1)ه ا الوجه ال ي ذكرانث وال ي ال يفًتط قيه الكم والفا  الكن، وعلى أي قلو ذه  قليه إىل ه ا كان له وجه
 مقارنة الشهرة خبرب الثقة

ن ملارعة التوالر ابإلمجاا ، واماا معلاد البحان وهاو ملارعاة الفاهرة ةاهر ال لاة قااألمر أوضاح وكماا سابق قه ا كله ع
علاى خاهر ال لاة ابعاه ال  تمان يف قتاو  ادلفاهور الكا ب وال التلياة وال التورياة، و تمان كان ذلاي يف الفاهرة إذ لتميز 

ال للواقع كاعمل الفهرة أوىل ابحلجية، ولو بٌت العلال  خهر ال لة قلو كان حجة من ابب الظن النوعي أو أقربية اإليص
قبنااؤهم علاى حجياة الفاهرة أوىل لللاة ظهاور يف أخباارهم، اخلاال  ظهاور على حجية خهر ال لة رمم ذلي ورمم ك ارة 

 بن لك رة ذاك  بواتً وقلة ه ا  بواتً ك لي. اخلال 
 َشكال: مَّب خطأ املتواتر أمر واحد، عكس اإلمجاع

ضاعا احتماال اخلاال  يف األول عناه لبوجاه ثٍن القوائياة التاوالر مان اإلمجاا  و  (مباحن األصول)وقد استدل يف 
يف ال اي قلال: )ال اي: أن  االلتباهات حينما لص   على مصا   واحاد يكاون اجتماعهاا أضاعا مناه حينماا لصا   

محارا  ا ما اًل ا كاان احتماال خطائهم أبعاد يف الوجادان  على ا مور متفر قة، قلو أخهر  ال ة ألا اص عان كاون قب اة معي ناة
من احتمال خطأ  ال ة أل اص كن  يف إخبارث بلون قب ة مَت اللب ة اليت أخهر عنها اآلخران(
(2). 

 اجلواب:
الفااا   ال ااة علااى ان  يفأقااول: لاايس مااا استفااهد بااه بصااحيح أصاااًل يف ابب ادللارعااة إذ قاااس عاادم احتمااال اخلطااأ 

وكاان الصاحيح  ،ابحتمال خطأ كان واحاد مان ال ال اة )الا ين اختلفاوا( قلام يارا  وحادة ادليازان يف ادلاوردين ،اللبة محرا 
ان يليس الفا  ال ال ة على ان اللبة محارا  ابلفاا  ال ال اة )ادل تلفاُت إذ ذها  أحادهم إىل اءاا محارا  واآلخار إىل اءاا 

                                                           

وقااد  اااَت ادلتاااأخرون يف االمجاعااات الواقعاااة يف كااالم بعاااض اللااادما ؛ كادلرلضااى والفااايخ ألءاام رمباااا عللاااوا لكركاااي: )وقااال الفااايخ حسااُت ا (1)
 االمجا  على الفي  وعلى ضدث يف مكان آخر.

الفاااهرة يف ذلاااي الوقااامل، أو عااادم اطالعهااام قياااه علاااى  اااالا صاااوات لكالمهااام عااان  ابإلمجاااا واعتااا ر الفاااهيد االول عااان ذلاااي أبن مااارادهم 
 (.261-262)هداية األبرار إىل طريق األئمة األطهار، ص لتهاقمل(ا
 .321ص 2ها، ج1433قم،  –السيد كاظم احلسيٍت احلائري، مباحن األصول، اعتفارات دار البفَت  (2)
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وال عاار   ،عفااي الرابااع وهااو كوءااا سااودا  قهاا ا يلااارن باا اك هااومااا الفلااوا عليااه و  صاافرا  وال الاان إىل اءااا بيضااا ( علااى
 اقوائية اللفا  األوائن على ان اللبة محرا  على الفا  التوا  على اءا ليسمل سودا .

، قفاي ابب اإلخباار عان احلااس  لكاون االلاتباهات مالباااً  وقاال: )وها ا يكاو ن قارقاااً باُت ابب احلادس وابب احلااس 
أخهر مجع ك َت عن رؤية زيد يف مكان خاص  قالتباههم عباارة عان خطاأ الكان  يف دائارة واحادة، يف دائرة واحدة، قلو 

 .(1)وهي الصورة اليت لنتز  من زيد(
أقول: احتمال التباههم الحتمال لفب ه ل   بزيد
ليس ابلبعيد ولو كان ما ادعي لوالرث حماتماًل قياه ذلاي دلاا  (2)

 اتنع لواطفهم على الك ب او الفاقهم على اخلطأ(. صد  لعريا التوالر عليه )اخبار مجاعة
وقاال: )أم اا لواقاق مجاع ك اَت علاى لازوم قارا ة الساورة يف الصاالة ا ما اًل ا إن كاان خطاأ، قمان اىلتمان أن يرجاع إىل 

اك يف أخطا  متفر قة يف دوائر عديدة؛ لك رة ادللد مات الدخيلة يف استنباط الرأي، قلاد ططاأ ها ا يف ملد ماة، وططاأ ذ
ملد ماة ا خار ، قها ا يت ي ان ا ما اًل ا حادي اً م اا صاحيحاً سانداً بينماا كاان ذاك احلادين ضاعيا الساند، وذاك يت ي ان 
احلااادين اآلخاااار اتم  الداللاااة علااااى ادلطلااااوب بينماااا لاااايس كاااا لي، وآخااار يت ي اااان كااااون ادلرجاااع يف ابب األقاااان  واألك اااار 

 وسنورد عليه إبلكاالت  الث قاعتظر..  (3)ك لي، وهك ا(االرلباطي ُت هو لزوم االحتياط بينما ليس األمر  
 وصوى هللا عوى دمحم وآله الطاهريْ

َكَما ُموَسى )): صلى هللا عليه واله وسلم قال رسول هللا  َجاِلساذ َِْ  َأقْإَبَل َِْبِويُس َوَعَوْيِه بُإْرُنسا  عويه السالم بَإيإْ
ْْ ُموَسى  ْْ َخَوَع اْلبُإْرُنَس َوقَاَم َََِل ُمو  عويه السالم ُ و أَْلَواٍن فَإَوم ا َدََن ِم َسى َفَسو َم َعَوْيِه فَإَقاَل َلُه ُموَسى َم

َا ِجْئُت أِلَُسوَِّم َعَوْيكَ  ُ َداَرَك قَاَل َِّّنِ ََِّن  َْ ا ِ   أَْنَت؟ فَإَقاَل: َأََن َِْبِويُس َقاَل أَْنَت َفاَل قَإر َب ا   ِلَمَكاِنَك ِم
ُِ قُإُووَب َبِِن آَدَم فَإَقاَل ُموَسى فََأْخرِبّْن  َفَما َهَ ا اْلبُإْرُنُس قَالَ  عويه السالم قَاَل فَإَقاَل َلُه ُموَسى  ِبِه َأْخَتِط

ُْ آَدَم اْسَتْحَوْ َت َعَوْيِه قَاَل ََِ ا َأْعَجبَإْتُه نَإْفُسُه َواْسَتْكثَإَر َعَموَ  ْنِب ال ِ ي ََِ ا َأْ نَإَبُه اْب ُه َوَصُبَر يف َعْيِكِه ِِبل  
 (.314ص 2)الكايف: ج (( َ نْإُبه
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