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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()029
احتمال اإلمجاع على اخلطأ؛ لوجوه متعددة خاطئة
مقفرقببة يف وائببر
سببب ( :وقببالّ :
(أمببا اوا ب مجببع ى ببو علببى لببسوم قبراصة السببورة يف الصببالة ب مب الا ب إن ىببان خطببأ ،مببن اّقمب أن ير ببع إ أخطبباص ّ
عدي ببدةك لة ببرة ادل ب ّدمات الدخيل ببة يف اس ببقنباط ال برأق ،ببد أط ببأ ى ببّا يف م ّدم ببة ،وأط ببأ ا يف م ّدم ببة اخ ببر  ،ه ببّا يق يّب ب – م ب الا  -ح ببدي ا ّمب با
بم الداللببة علببى ادلطلببوب اينمببا لببي ىببّل  ،وآخببر يق يّب ى بون
صببحيحا سببندا اينمببا ىببان ا احلببدين ضببعيك السببند ،و ا يق يّب احلببدين ا خببر ّ
ادلر ع يف ابب األق ّ واألى ر االراباطيّني ىو لسوم االحقياط اينما لي األمر ىّل  ،وىةّا)( )1وسنور عليو إبشةاالت ثالث انقظر)(.)2
وقد يور عليو:
األجوبة:
 -0ما مل يقطع منو ابلصحة فليس إبمجاع
ىميبا وال ىيفيبا وان مر ببع ىليهمببا إ انببو إن
أوالً :انببو رهببر ضببا ماببى ان الاببااه يف اضمجبايف ىببو الاببااه يف ادلقبواار ،وانببو ضببااه مب و ولببي ّ
امقنع عا اة رض القواطؤ على الةّب أو اال قمايف على اخلطأ (يف الن أو الفقو ) هو مقواار أو إمجايف ،وإال ال.
واحلاص ب  :ان اضمج بايف احلدسببي ىببادلقواار احلسببي ال يةببون إمجاع ب ا إال إ ا أ ببا ال طببع ،حدس ب ا ،ىمببا ال يةببون الق بواار ا بواارا إال إ ا أ ببا ال طببع،
حسا ،ة ما احقم يو م ما ىره لي إبمجايف(.)3
ويدل عليو :انو لو احقم يف اخلرب ادلقواار (أق ما اوىم انبو مقبواار) ان يةبون ادل ِبربون قبد اخطبأوا مجيعب ا يف عبواىم رؤيبقهم لسيبد يبدخ ادلنبسل،
نظبرا النببو احقمب ع الئيبا ان يةببون الببداخ مقملبببها اسيببد ،دلببا ىببان ح،ببة اب مببا ىببان ابواارا ،ةببّل حببال اضمجبايف انببو لببو احقمب خطببأىم مجيعبا
وانو عائد لل طأ يف عدة وائر ،دلا ىان إمجاعا (أق وىما سب دلا ىان إمجاعا حدسيا).
اإلمجاع قطعي من جهة تقرير املعصوم عليو السالم
اثني ااً :س بلّمنا أضببعفية اضمج بايف مببن ادلق بواار مببن ىببّه ا هببة ،ولةنببو ي االببو اقوائيببة اضمج بايف منببو مببن هببة أخببر وىببي ان اضمج بايف( ،وادل برا ا ن
إمجبايف أصببحاب ادلعصببومني علببيهم السببالم ) ضببا سببدس منببو ابل طببع رأق ادلعصببوم عليببو السببالم ال جملببر عببو انببو ال يع ب عببا ة ا قمبباعهم علببى
خطببأ وإن ىببان لقعببد وائببره ،لفببرض( )4اهنببم مببن مسببال هيببة وىالميببة شببم وان أ واقهببم مقباين بة أشببد القببباين واهنببم ياببمون ادلقملببد وادلقسببام
واألصببوو واالخبببارق والوبباو وادل صببر والببالزم ذلببم عليببو السببالم وغببو ل ب ةيببك يع ب – عببا ةا – ا قمبباعهم علببى اخلطببأ ولببو لقعببد مناش ب و
واحقمالببو ع بالا غببو احقمالببو ع الئيبا ،اب ألمببر آخببر ال يملب معببو يف موا ببة اجملمعببني لبرأق اضمببام عليببو السببالم وىببي انببو يعلببم قطعبا مببن إمجبباعهم
ا ريببر ادلعصببوم عليببو السببالم ورضبباهك إ إ ا ىببان ا ريببر ادلعصببوم اسببةواو عببن ش ب و واحببد ح،ببة ةيببك ال يةببون سببةواو عببن آراص ى ب الف هبباص
اّيطببني اببو ا ريبرا ح،ببة اب ال شب انببو ي طببع مببن سببةواو عليببو السببالم ارأيببو إ ا ىببان ربباىرا لةونببو مببأمورا إباببالح األحةببام ةيببك يسببة عببن
حةم ابط أمجع عليو أصحااو وىم يسندونو إليو أو إ أحد أ دا ه أو إ شريعقو
اجلواب عن احتمال تقية اإلمام عليو السالم  ،بوجوه:
ال ي ال :لعلو ىان ا ية
إ ي ببال :الق يببة إلببا قم ب يف ح ب الواحببد (ا ي بةا منببو أو عليببو) واالثنببني وال الث ببة ..وال قم ب يف ح ب ى ب الف هبباص مببع اخببقالو أوضبباعهم
( )1السيد ىارم احلسيين احلائرق ،مباحن األصول ،انقملارات ار البملو – قم1433 ،ىب ،ج 2ص.302-301
( )2الدرس (.)123
ىميا عد اا.
( )3أق لي ابضمجايف احلدسي وادل و وإن ىان إمجاعا ّ
( )4اعلي لب :ال يع .

(االصول :مباحث التزاحم)  .............................................................................األحد  01ربيع األول 0111ه()599

وأمةنببقهم ورببرو هم ا ب وأزمنببقهم إ الفببرض ان اضمببام عليببو السببالم سببة عببن احلةببم الباط ب (علببى رضببو) طببول حيااببو ع سببة عنببو اضمببام
الالحب طببول حيااببو وىةببّا وىب يع ب اسببقمرار الق يببة يف ىب األزمنببة وعلببى ىب الف هبباص يف مسببألة شببرعية عا يببة أو مهمببة خاصببة مببع علمنببا ابن
اضمامني الباقرين (عليهما السالم) ىاان رتاة يف حالة ا ية ،ويف ِ
رتة ِ
ضعك احلةومة األموية ع العباسية مل يةوان يف حالة ا ية.
إضببا ة إ ان الق يببة صب إبل بباص اخلببالو ولببّا قببال عليببو السببالم (اان خالفب ايببنهم) ببال حا ببة أاببدا ألن يوقعبوا أصببحا م يف اضمجبايف علببى
اخلبالو أو يسببةقوا عببنهم ان أمجعبوا( )1اب مبن البببديهي انببو رغببم الق يببة ىببان يةبن لحلمببام ان يل ببي احلةببم البواقعي ولبو لواحببد مببن الف هبباص دبببا يصببلنا
عرب أص من األصول األراعمائة أو غوىا ةيك ارىهم اضمام على ابط ومل ِ
يوص احل ولو اصوت معارض ضعيك
اب انببو مل اةببن ا يببة أقببو مببن شببؤون الع ائببد واضمامببة وم ب قنببة خلب ال ببرآن ومببع ل ب أوصب األئمببة علببيهم السببالم احلب ولببو عببرب اع ب
الف هاص (ا عرب مملهورىم) ةيك يرتىون األمة ىلها على ابط يف مسألة هية ادعو الق ية
ع ان ى ببّا ىل ببو يف إمجب بايف معاص ببرق ادلعص ببوم علي ببو الس ببالم وام ببا اضمجاع ببات الالح ببة ببال شب ب اهن ببا مرائ ببي لحلمجاع ببات الس بباا ة وصب بوالا إ
معاصرق ادلعصوم عليو السالم ىلما مل جند من الساا ني قو على اخلالو.
ال ميكن اإلمجاع على خطأ إال ابلعودة لعامل واحد خارجي
اثلث ااً :ان ا قم بايف ىا ببة اجملقهببدين علببى اخلطببأ ،ولببو لعو اببو إ أسببباب شببم ،ضببا ال يةببن عببا ة إال إ ا ر ببع إمجبباعهم م ب الا إ عام ب واحببد
خببار ي مجعهببم علببى اخلطببأ ولببو دلببداخ شببم ،و لب ىمببا لببو و ببد سببلطان قبباىر ببربىم مجيعب ا علببى الفقببو الباطلببة ع مل يةببنهم يف الحب األزمببان
ايببان خال هببا ،أو أع براو وا اليببد ال ب العلمبباص فمجعهببم ببا قوا علببى طب هببا وىببي ابط ب  ،وإن اسببقدل ى ب مببن العلمبباص علببى ل ب اببدلي  ،ةببان
إمجاعهم على اخلطأ مسبقندا إ عامب واحبد ضباغه علبى ال وعبيهم وال شبعورىم بانطل وا لقربيبر الفقبو علبى طبب لب احلةبم اخلباطج ،ىب او بو
مع ىون ى و و عليالا او و من الو وه.
لةن ىّا االحقمال واه دا ،ا غو ضةن يف ح علمائنا األارار ،وال يقوىم أحد و و أق عام موحد ذلم على اخلطأ:
أمببا األع براو لوضببوح اخببقالو أع براو علمائنببا علببى مببر القبباريت واببوزعهم علببى شببم البي ببات واجملقمعببات والعملببائر ا ب ولبداىببة اهنببم اا يبباص
يقحببرون الببدلي الملببرعي وال يلقمسببون ادلوالطببات لقربيببر احلةببم اوببو مببا أنببسل هللا ،ولب ن احقمب لب يف حب واحببد مببنهم أو اثنببني أو ثالثببة انببو غببو
حمقم أادا يف مملهورىم ةيك م فمجعهم .
وأمبا السبلطان ا ببائر لببم يةببن إال انببو أميببة وانببو العببباس وانببو ع مببان وأشببباىهم ومببن الواضب لالفببة أغلببف إن مل يةببن ىب علمائنببا ذلببم ةيببك
جيمعون على طب رأق احلاىم أو إن قال او اعاهم ىيك ال يلف ولو الح ا انو ىان ا ية
وقد صلنا وانبف مبن الةبالم حبول لب عنبد مناقملبقنا للمبوزا النبائيين يف رأيبو البّق ىبف إليبو مبن ان منملبأ السبو الع الئيبة ىبو امبا سبلطان
قاىر أو نيب واحد أو الفطرة را ع ىالمو ومع ما أوضحناه وعل نا او عليو ع أشةلنا او(.)2
وليس ذلك إال اإلمام عليو السالم
إ ا اااب لب يقاب انببو مل يبب ضمجبايف هائنببا ىا ببة علببى حةببم و ببو إال ان يعببو إ عامب خببار ي واحببد وىببو اضمببام عليببو السببالم الببّق
ير ع الة إليو وىو ادلأمور إباالح األحةام إ األانم ةيك ال يبلوها إ ىا ة العلماص األعالم حبين يرت على الاالل اخلواص والعوام
()3
رابعاً :سلّمنا صحة ىّا الفرق اني القواار واضمجايف ،لةنو غو بم اني ادلملهور وخرب ال ة ىما سب ايانو .وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
ضي بي يرْز يق هي
ي يي
ي يي
ي
ي
اَّلل َملْ ََْي َز ْن َعلَى َما فَاتَو َوَم ْن َس هل
قال أمو ادلؤمنني عليو السالم َ  :م ْن نَظََر ِف َع ْيب نَا ْفسو ا ْشتَاغَ َل َع ْن َع ْيب غَ ْْيه َوَم ْن َر َ
الس ي
ف الْباغْ يي قتيل بي يو ومن َكاب َد ْاألمور َع يطب وم ين اقاْتحم اللُّجج غَ ير َق ومن َد َخل م َد ي
وء ُّاُّتي َم( ...هنج البالغة :ص.)536
اخ َل ُّ
ََ ْ َ َ
َس ْي َ َ
َ ََ ْ َ
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( )1إ ىان الالزم حين ّ الصدح ابحل  ،ليعلمو البع  ،ي ع اخلالو مبع مبن ا بي علبى الباطب (إ مل يبلوبو اضمبام احلةبم البواقعي ىبي ال يلحب ضبرر ابلملبيعة إ ا امجعبوا علبى
أمر يعر وا أو ي او منهم إ ا امجعوا ون ما إ ا افرقوا) ىما صلناه يف ادلعاري والقورية را ع.
( )2را ع الدرس ( )190و( )199من البيع و( )455و( )456من اال قها والق ليد و( )276من القفسو وغوىا.
( )3يف الدرس ()123

عنوان (م ارنة الملهرة خبرب ال ة).

