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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلٌن ،والصبلة والسبلم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعٌن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()ٕٔ6
التفريق بني احلس واحلدس بعدم أتثري حس على حس وأتثري حدس على حدس
وقال السيد الشهيد قدس سره( :الثالث :أنّو يف ابب اإلخباار ال تمماع عاا وة اون إخباار خعاً خايبلو يف حا ّ
اآلخاار ،خينمااا يف ابب االدمهااا ثاًناو ّرااا يااالّر ادمهااا الساااخ يف ادمهااا البلحا ساان منّااو ،وإ ا اّفا مجاعااة راان
حالاة خابل
اجملمهدين يف عصر على شيء فقد يماخعهم ّ
ادلمأخرون ابعمقا أ ّن ىااا ادلطلاأ أحابمج إمجاعيّااو ،وأ ّن اإلمجااة ّ
اأخر ااون إفمائااو قائم ااو علااى أساااس إمجاااة الساااخقٌن
أن يمكلّف اوا صااديمج ليااع ىاااه الفمااوت ،وإ ا احممااع خشااأن ادلما ّ

فموافقم ااو ذل اام ال ود ااأ ض ااعفاو الحمم ااال خط ا هم( ،)1وال ااالّر ش ااي او إالّ قق اادار قلي ااع ال ي ااا ر ّأر اا إ ا عل اام خك ااون
حرح خو ا مل يب دلوافقمو ألار يف عاعيا احمماال خطاأ السااخقٌن أحابلو ،فا ا اان
روافقمو على ىاا األساس ا ما لو ّ
()2
ادلمأخرين رن ىاا القبيع ،مل يالّر لك يف ععيا احممال خطأ الساخقٌن)
ّع ادلوافقٌن ّ
األجوبة :أوالً :بل حيتمل أتثري احلس على احلس؛ لوجهني

وير عليو :أوالً :ان قولو (ال تممع عا وة ) غًن اتم فانو زلممع لك يف االخبار لودهٌن:
األول :انااو ثاًناو رااا ااالر القااوة ادلمؤيلااة يف الرؤيااة احلسااية؛ وقااد اوا ر رااثبلو لاادت الناااس رؤيااة ودااو أحااد العلماااء يف
القماار ،لكنااو لااي الااة ألن إخبااار أشااؤاؤ خرؤيمااو فيااو يمصاارف يف رمؤيلااة اآلخ ارين فيمؤيلااون اهاام يشاااىدونو يف
القماار ااالك ر ا انااو لااي إال راان حااناعة القااوة ادلمؤيلااة ،و اااا إخبااار خععااهم خرؤيااة يااد يف اجملل ا ف ا ا شاااىده
اآلخرون رن خعيد صوروه ياداو فااخاوا خاو را اناو خطاأ نشاأ ران إخباار حساي خاان  ،وران أرثلماو راا حانعو الواقفاة
حي ير ق ،و الك إخبار أقوايء النفوس رن الزىا أو
رن متثال اإلرام الكامم عليو السبلم ادلوىم دلن رآه انو ىو وانو ّ
حىت ادلراتضٌن فانو يالر يف حاسة السار أو النامر فمأرع
وألن أكثر االخبار احلسية هي حسية – حدسية
( )1أي ععيفاو الحممال اخلطأ فيهم
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الثااا  - :وىااو العماادة – ان أ ثاار األخبااار احلسااية وال ا مشااكع رنهااا أ ثاار األخبااار ادلم اوا رة خااع ىااي عمااد ا
ليسا حساية زلعااة خاع ىااي حساية – حدسااية إ غالاأ احلساايات رقلناة ابلمفسااًن احلدساي فمااثبلو اخباار الثقااة ابن

يداو سرق رن رال الغاًن خاا حساي ون شاك لكناو لادت المأراع حساي – حدساي رعمماد علاى فساًن راا رآه ابناو
قاحاو أو عارية أو أبرر احلا م الشرعي أو شبو لك ،فمن ىنا يمسرب إليو احممال اخلطأ
سرقو ر انو لعلو أخاه ّ
وادلموا ر رمشكع رن ىاه اآلحا فلو رآه لهام وىاو يسارق (خازعمهم) فااخاوا ابناو سارق راال الغاًن مل دمنا عاا ة
ادمماعهم على اخلطأ يف عواىم سرقمو ،ورن الواضمج أيعاو ان أحدىم إ ا شاىده يسرق وقال لآلخارين :انظاروا إلياو
وىو يسرق فان قولو يالر على فسًنىم دلا يشاىدونو فيقطعون ابنو سارق وال تمملون ودهاو آخر
و اااا الكاااب فانااو حسااي إ وعناااه يقااول خاابلف الواقا لكنااو حا – حدسااي إ لعلااو ّورت أو ا قااى أو شاابو

لك ،و الك نظره لؤلدنبية ادلودأ للدكم عليو خفسقو ر اإلحرار فلعلو نظر إليها رمومهاو اهاا ودماو أو لعلاو اان
ركرىاو أو غًن لك
ولي الكبلم عن حالية ىاه اإلخبارات ونظائرىا وعدرها ،و لك ألن احلالية ربنية على الظواىر ونفي احممال
اخلبلف إبمهالو أو إبلغائو وابلمنزيع إال لو خلغ االحممال ح ّداو رعمىن خو لدت العقبلء ،إناا الكابلم يف راا ا عااه ران اناو
(ال تممع عا وة ) لًنّأ عليو أرددية الموا ر رن اإلمجاة وانو ال تمماع عاا ة يف األخباار ردخلياة إخباار خعاً يف
اعممااا الاابعً اآلخاار علااى خاااه ،خينمااا ااالر فمااوت أحاادىم علااى فمااوت اآلخاار؛ إ أوضاادناه انااو يف ليهمااا (الم اوا ر
واإلمجاااة) تممااع ثاًناو ،ردخليااة حا ىاااا وإخباااره خااو يف حا اآلخاار وإخباااره خااو مااا تممااع ردخليااة حاادس ىاااا
وادمها ه يف حدس اآلخر وادمها ه
سلّمنا ،لكن حمتمل اخلطأ ليس إبمجاع

اثنياً :سلّمنا ،لكن لك ال يشكع ريزة للمموا ر على اإلمجاة دلا سب رن انو ال يكون إمجاعاو إال لو افا احلادس

القطعي وان العاخط فيو رآيل ولي
سب

ّمياو فكلما ارمن عا ة ادممااعهم علاى اخلطاأ والكااب اان إمجاعااو ،فرادا راا

وال يعقل تساهل كل الفقهاء واعتمادهم على حسن الظن احملض ابلسابقني
اثلثاً :وير على قولو ( سن منو) انو خروج عن البدث واسمنا إىل أرر أدنيب عنو إ الكبلم عن اإلمجاة ولي
عاان ادمهااا شااؤ واحااد أو النااٌن أو لبللااة ليقااال ان البلحا قااد تساان الظاان ابلساااخ فيااالر ادمهااا ه فيااو؛ و لااك
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لبداىة ان حسن الظن رن اجملمهد الواحد ابدمها الساخ ( )1يث يف على نب رأيو ،حىت لكأنو رقلّاد لاو أو شابو
لااك ،وإن أركاان لكنااو ال تممااع يف حا افااة العلماااء اجملمعااٌن لبداىااة ان فاايهم ادلاادق واحملقا وادلمشااد وادلمسااارمج

ورث ااع العبلر ااة احلل ااي و الش اايال االنص اااري والكمب ااا  ،واحمم ااال حس اان م اانهم مجيعا ااو ابلس اااخقٌن ح ااىت عطّااع رلك ااة
االدمها فيهم غًن وار أحبلو
وقولو( :وان اإلمجاة حالة خبل ان يمكلفوا صديمج ليع ىاه الفموت) واضامج الابطبلن دلاا ساب لبداىاة ان الواحاد
قد يمسارمج وال يفد عن ليع الساخقٌن ارا رري ع الفقهاء ابحممال اهام مل يمكلفاوا ررادعاة الادليع والمثبا رناو
فبل ودو لو أخداو وال تممع يف حقهم أحبلو
وال حيتمل يف إمجاع الالحقني االعتماد على صرف إمجاع السابقني

(أراا إ ا علام خكاون روافقماو علاى ىااا األسااس ا ماا لاو ح ّارح خاو ا مل يبا دلوافقماو ألار يف عاعيا
رابعااً :ان قولاو ّ

احممااال خطااأ الساااخقٌن أحابلو) ياار عليااو :انااو يصاامج لااك يف ادلقلااد احملااً ال يف اجملمهااد ،وال تممااع يف اجملمع اٌن ان
كااون راوافقمهم علااى لااك االساااس؛ و لااك ألن اإلمجاااة زلممااع االساامنا لااي الااة لاادت الكثااًن راان العلماااء و اااا
اأخرون ابعمقااا أ ّن ىاااا ادلطلااأ أحاابمج
اإلمجاااة ادلقطااوة االساامنا فكيااا تممااع يف حا اجملمعااٌن انااو (قااد يماااخعهم ادلما ّ
حالة خبل أن يمكلّفوا صديمج ليع ىاه الفموت) نعم لو ان الكع يرت حالية اإلمجاة خعارس
إمجاعيّاو ،وأ ّن اإلمجاة ّ
قااان حااىت احملممااع االساامنا رنااو وحااىت رقطوعااو دلااا ااان يف ضا ّام إمجاااة ادلمااأخرين إىل ادلمقاادرٌن قويااة لااو ،لكاان لااك
فرض غًن واق
مقو له
وانضمام اجتهاد إىل اجتهاد آخر ّ

خامسااً :ال شااك يف ان انعاامام ادمهااا رلمهااد رساالم إىل ادمهااا آخاار قويااة لااو؛ أال اارت ان الطبيااأ الثااا لااو

ععااد رأي الطبيااأ األول يف شااؤي نااوة ادلاارض أفااا ماان نوعي ااو أقااوت إال لااو أحاار انااو اعممااد زلع ااو علااى األول
فقرر را قال وخىن عليو ،ولي لك قدممع يف افة اجملمعٌن على اخمبلف رشارهبم وأ واقهم
وأحسن الظن حرفاو خو ّ
ورسالكهم
خع حاىت لاو فرضانا ان فماوت السااخ ألارت يف فماوت البلحا لكان فماوت البلحا حممااو رقوياة لفماوت السااخ رغام
لك ،لفرض انو أعمع ادمها ه و دخر وفكر ال انو قلد الساخ  ،غاية األرر ان كون فموت الساخ رايداو لفمواه ،نعام
( )1لكونو أسما ه رثبلو أو لغًن لك
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لو ان رقلداو أو ان يرت حالية فموت الساخ علياو ون حاداة إلعمالاو النظار لكاان ضام رأياو إىل رأي السااخ غاًن
رقو لو
ّ
مقارنة احلس احملرز مقتضية على احلدس غري احملرز مقتضية

األوليّااة
اس الظاىرياّاة را ادلاادر ات ّ
وقااال( :الراخا  :أناّاو يف ابب احلا ّ يكااون ادلقمعااي لئلحاااخة زلاار او غالبااو راان احلاو ّ
للعقع ،ويبقى فقط احممال ادلان  :رن ررد يف العٌن ،أو ود يف الارأس ،أو اشامغال الباال وذاو لاك ،خينماا يف ابب
الشك يف أحع ودو ادلقمعي لئلحاخة ،ما إ ا احمملنا نشوء اخلطأ ران عادم خلا قادرة
االدمها واحلدس قد يق
ّ
()1
فهم النكمة الدقيقة الدخيلة يف االسمنباط الصديمج يف نف ىاا ادلسمنبط)
اجلواب :أوالً :هو كيل مبكيالني

وياار عليااو أوالً :ان راان أقسااام ادلغالطااة الكيااع قكيااالٌن وقياااس أحااد األر ارين علااى اآلخاار ر ا غيااًن شاارونهما

ادلوضوعية؛ إ ادلفروض ان يقي االدمها المام يف ررحلة ادلقمعي على احل المام يف ررحلة ادلقمعي ،ال ان يفرض
احلا اترااو يف ررحلااة ادلقمعااي واحلاادس غااًن اتم فيااو ،وإال لكااان لنااا ان نعكا فناادعي اقوائيااة احلاادس راان احل ا إ
نقي احلدس المام يف ررحلة ادلقمعي على احل غًن المام فيو ما لو ان ضعيا البصر دداو
اثنياً :انه خلط بني االحتمال يف اجملتهد الواحد ،وبني الكل

واثنيااو :انااو خلاط خااٌن اجملمهااد الواحااد واإلمجاااة ،و بلرنااا و بلرااو عاان اإلمجاااة رقيسااو للماوا ر ال عاان فمااوت الواحااد
رقيساو لفموت اجملمهد ،ورن البديهي انو قد تممع يف الفقيو الواحد را ره رن (نشوء اخلطأ رن عدم خل قدرة فهم
النكمة الدقيقة الدخيلة يف االسمنباط الصديمج يف نف ىاا ادلسمنبط) لكنو ال تممع لك أخاداو يف افاة الفقهااء قان
فيهم أرثال الشيال االنصاري وحاحأ اجلواىر والشهيدان واحللييان وغًنىم!
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

اص ِْب ع ْن معاصي ه
اص ِْب على طاعة ه
اَّلل ،فإ هّنا
اَّلل و ْ
قال اإلرام الكامم عليو السبلم يف وحيمو ذلشامْ (( :
ُّ
اص ِْب على تلْ َ
الدنْايا ساعةٌ فما مضى فال ْيس َت ُد لهُ ُس ُروراً وال ُح ْزانً وما َلْ َيْت م ْناها فال ْيس تا ْعرفُهُ ف ْ
ساعة الهِت أنْت فيها فكأنه َ قد ا ْغتابطْت)) (حتا العقول :ؤ)395
ال ه
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