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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم 

أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
مبادئ االستنباط 

تتمة اجلواب على الدليل اخلامس 
أمور أربعة ليست من دائرة وظائف اجملتهد )سبق قولنا 

  :وما مها فيو سواء، أُمور
. وكذا علم النحو والصرف اذ أن قواعدىا غالبا مساعيات- على رأي – األمور احلسية، ومنها علم الرجال وعلم اللغة : منها

  .علم الكالم وادلنطق واحلكمة: االمور العقلية، ومنها: ومنها
. ادلوضوعات الصرفة وادلستنبطة العرفية: األمور العرفية، ومنها: ومنها
  .(علم احلساب والرياضيات: األمور العلمية، ومنها: ومنها

: واجلواب
الرجال واللغة من احلدسيات - 1

.  ليس علم الرجال وال علم اللغة كبعض نظائرمها من مبادئ االستنباط، أموراً حسية، بل ىي حدسية:أوالً 
علم اللغة حدسي - أ

وىو اهلل تعاىل مباشرة على رأي، أو يعرب بن قحطان على رأي، أو رلموعة )اما علم اللغة، فألن اللغوي مل يسمع الوضع من الواضع 
بل غاية ما رآه ىو موار االستعمال مث انو انتقل منها عرب التبادر أو اإلطراد أو صحة احلمل  ( على رأي آخر()واضعني تعاقبوا على مر األزمان

 ()أو عدم صحة السلب، وىي عالئم احلقيقة، إىل ان ىذا ادلستعمل فيو ىو ادلوضوع لو احلقيقي، فهو إذن باحلدس عرب إحدى األربعة
.  خترب شفاىا او كتابة عن وضعها األلفاظ للمفردات ادلستحدثة()نعم رلاميع اللغة العربية ادلستحدثة يف األزمنة ادلتأخرة

علم الرجال حدسي - ب
. فألن عمدة ما يتضمنو ىو التوثيق والتعديل وكالمها حدسي: واما علم الرجال

، اما على األول فألن ادللكة حالة (االستقامة على جادة الشرع)أو ىي  (...ملكة تعصم)فهو حدسي سواء أقلنا بان العدالة  (التعديل)اما 
نفسية ال تُرى وال ُُتس بل ُُيَدس من أفعال اجلوارح وجوُدىا، مع ان الفعل ال جهة لو فلعلو مل جيرتح احلرام ال دللكة عاصمة بل لطمٍع أو خوٍف 

.  عليها(الظواىر)أو عجٍز أو غري ذلك، نعم احلدس يكون من 
وكالمها – واما بناءاً على اهنا االستقامة على جادة الشرع، فكذلك ىي حدسية إذ ال بد من ضميمة االستقراء ادلعلل أو االستصحاب 

إلثبات ان ىذا اخلرب الصادر منو اآلن ادلشكوك بذاتو كونو صدقاً أو كذباً ىو صدق، اعتماداً على استقراء حاالتو السابقة وكلماتو – حدسي 
. وكونو صادقاً فيها بأمجعها عادالً مستقيماً دائماً سابقاً 

. وكذلك احلال يف الوثاقة سواء أكانت ملكة تبعثو على الصدق وتردعو عن ان يكذب، او االستقامة القولية، لنفس ما ذكر يف العدالة
فتدبر .  وفيو انو حدسي حلدسية جهتو فان الفعل ال جهة لو ُتس،حسي (اجلرح)نعم قد يقال 

                                                             

 .اما بنحو الوضع التعييين أو التعّيين ()
ىذا مبين على ما حققناه سابقاً من ان اللغوي ىو أىل خربة يف الوضع ال االستعمال فقط، وانو متصّد لذكر ادلعاين احلقيقية ال اجملازية إال نادراً ( )

 .وبالقرينة، ال رلرد موارد االستعمال، نعم من يراه رلرد ناقل لالستعمال فهو حسي
 .يف العراق وسوريا– كان – كمجمع اللغة العربية يف مصر، أو ادلوجود ( )
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 لكن سبق ان ادلدار ،مث ان غاية ما ميكن ان يقال ان الرجال واللغة وشبهها ىي حدسية قريبة من احلس وىي ملحقة يف األحكام باحلس
 وقد استظهرنا أعمية بناءىم من الثالثة ،ليس كون الشيء حسياً أو حدسياً أو أمراً متوسطاً بينهما، بل ادلدار على بناء العقالء بصحة اإلتباع

. ()كما حققناه سابقاً فراجع
من الدين ... علم التفسري والرجال و- 2

 والتفسري ونظائرمها فيما توقف ()سلمنا اهنما ونظائرمها حسيان، لكن اجتهاد الفقيو الذي يريد استنباط احلكم الشرعي، يف الرجال: ثانياً 
ينِ )االستنباط عليو، ىو من الدين فيشملو  أال ترى ان البحث عن أحوال أصحاب األئمة مبا ىم أصحاب ذلم ورواة ألحاديثهم  (لَِيتـََفقَّقُهوا يف الدِّد

.  وقد سبق تفصيل ذلك وبيانو،من الدين (التفسري)كما ال شك يف ان . ىو من الدين عرفاً 
توقف استنباط احلكم الشرعي عليها ىو مالك كوهنا وظيفة - 3

. ()سلمنا ان تلك العلوم ليست من الدين، لكن ال شك يف توقف استنباط احلكم الشرعي عليها، بل ىو مفروض الكالم: ثالثاً 
 غاية األمر اهنا وظيفة تبعية ال أصلية أي غريية ال نفسية، ()فإذا كان ذو ادلقدمة من وظيفتو كانت ادلقدمة ادلتوقف عليها من وظيفتو قطعاً،

. مث غاية األمر اهنا تكون وظيفة ختيريية ال وظيفة تعيينية وقد سبق بيان ذلك
ال تالزم بني عدم كونو وظيفة وعدم جواز التصدي لو - 4

سلمنا اهنا ليست من وظيفتو، لكن عدم كون أمٍر من الوظيفة ىو أعم من عدم اجلواز وعدم الصالحية، أي اهنا قد ال تكون وظيفة : رابعاً 
إال ان يقال األصل يف جواز االتباع وحرمتو، احلرمة؛ لرجوع ذلك إىل الشك يف حجية . لو لكنها تكون مباحة، واألصل لدى الشك اإلباحة

فتدبر . قولو واألصل عدم احلجية فال جيوز إتباعو، وأصالة األباحة إمنا تنفع جملرد إثبات جواز اجتهاده فيها، ال إلثبات جواز تقليده
اجلواب عن عدم كون العقليات وظيفة الفقيو 

، تفقو يف الدين قطعاً بل ىو الفقو األكرب بل ىو أساس الدين، ()ان التفقو يف بعضها، كعلم الكالم: فاجلواب أوالً  (األمور العقلية)واما 
. نعم ذلك ال يشمل ادلنطق والفلسفة

. ان ما ال يعد تفقهاً يف الدين، فانو حيث كان مقدمة يتوقف عليها التفقو يف الدين، كان من وظيفتو تبعاً ختيرياً كما سبق: ثانياً 
وإن سلمنا ان الفقيو ليس مأموراً هبا أمراً مولوياً فال عقوبة على تركو االجتهاد فيها، إال انو ال – كادلنطق والفلسفة – ان تلك العلوم : ثالثاً 

ريب يف كونو مشموالً باألوامر االرشادية، فإذا مشلتو األوامر اإلرشادية باالجتهاد واإلفتاء دّلت على صحة تقليده فيها أيضاً بادلالزمة العرفية أو 
. بداللة اإلمياء والتنبيو

وذلك الهنا مبادئ تصديقية للفقو واألصول، فهي من مصاديق االعانة وادلقدمة، والباعث إليها ىو العقل، واألمر هبا لو كان فهو إرشادي 
. بناء على ان ما ورد يف موطن ادلستقالت العقلية فهو إرشادي، وفيو تأمل من جهات، فتأمل

وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 

                                                             

 . مجيعاً إضافة إىل ما حققناه يف الدروس السابقة من مشول أدلة التقليد النقلية للحس واحلدس( )
 .ال اللغة، على ىذا الوجو، عكس الوجو اآليت، فهذا الدليل خيص بعض مبادئ االستنباط( )
 .إذ الكالم عن مبادئ االستنباط( )
 .اما عقالً فقط أو عقالً وشرعاً على اخلالف يف مقدمة الواجب( )
وأحواذلم مما يرتبط بالرواة والروايات، دلعرفة جهة صدور احلديث وكونو تقية أو ال، ودلعرفة  (عليهم السالم) وكذا تاريخ ادلعصومني ،والتفسري( )

 ..مطلق القرائن احلالية وادلقالية


