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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 مناقشة التنقيح 
واما السرية العقالئية فالهنا وان جرت على رجوع اجلاىل اىل العامل، ورجوع اجملتهد اىل العامل بتلك القواعد ايضاً من رجوع )سبق قول التنقيح 

اجلاىل اىل العامل، إاّل أن ذلك على اطالقو ليس مورداً للسرية أبداً، الختصاصها بادلسائل النظرية احملتاجة اىل التدقيق واالستدالل كما يف الطبابة 
واما ااُلمور احلسية أليت الحيتاج فيها اىل الدقة واالستنباط فلم تقم فيها السرية على رجوع اجلاىل اىل العامل، وىذا كموت زيد . واذلندسة وغريمها

ووالدة ابنو وحنومها فإنو اذا علم هبا احد باجتهاده وحدسو مل يكن أي رلّوز لتقليده، الهنما أمران حسيان ال حيتاجان اىل االستنباط واالجتهاد، 
 (والسرية على رجوع اجلاىل اىل العامل يف مثلهما

الظهورات حدسية - 1
: ويرد عليو

. ما سبق من ان الظهورات حدسيات وليست حسيات: أوالً 
السرية والبناء على رجوع اجلاىل للعامل ولو كان باحلدس عن احلسي - 2

ان السرية وبناء العقالء على رجوع اجلاىل إىل العامل حىت يف األمور احلسية اليت علم هبا أىل اخلربة باحلدس، ومما يدل على ذلك :  انياً 
: الشواىد التالية

الشروق والغروب والكسوف - أ
اعتماد العقالء يف غروب الشمس وشروقها ويف اخلسوف والكسوف، يف األيام واألسابيع واألشهر والسنني بل والعقود والقرون القادمة، على 
قول اخلرباء من الفلكيني، مع ان الغروب والشروق والكسوف واخلسوف أمور حسية إذ ترى بالعني ومع ان وصول الفلكي إليها إمنا ىو باحلدس 

. دلعادالت فلكية اعتمدىا
حدسهم قطعي؟ : ال يقال
. ال إطالق لذلك إذ كثرياً ما يظنون: أوالً : إذ يقال

. ان القطع أعم من ااصابة ويدل على ذلك  الفهم يف أحيان كثرية والتتلل أيضاً :  انياً 
لو فرض قطع الفلكي فانو حجة عليو ال على الغري، ومقتضى دعوى عدم السرية على الرجوع يف احلسي الذي توصل إليو باحلدس ىو :  الثاً 

ان قطعو ليس حبجة على الغري، مع انو لو قيل حبجيتو لكان ادلقام من صغرياتو فكان عليو أن يفّصل يف مبادئ االستنباط اليت اعتربىا حسية بني 
. إتباعو وإال فال– بادلعىن األعم – كون اجملتهد وصل إليها باحلدس القطعي فيجوز 

والدة اذلالل - ب
 حسي، وقد ()سرية العقالء وبناؤىم على االعتماد يف والدة اذلالل وكونو يف األفق حبيث يُرى ونظائر ذلك على قول أىل اخلربة الفلكي مع انو

. توصلوا إليو باحلدس
َء الرَُّجُل َوالرَُّجاَلِن  ُصْم ِللرُّْؤَيِة َوَأْفِطْر ِللرُّْؤَيِة َوَلْيَس ُرْؤَيُة اذلِْاَلِل َأْن َيَِي)لكن الشارع ألغى ذلك واعترب الصوم مرهتناً بالرؤية إذ قال : ال يقال

ُقوَل اْلَقْوُم َصَدْقتَ  َا الرُّْؤَيُة َأْن يـَُقوَل اْلَقاِئُل َرَأْيُت فَـيـَ ُقواَلِن َرَأيْـَنا ِإمنَّ   ()(فَـيـَ

                                                             

. أي كونو يف األفق حبيث يرى ()
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، ()، وال شك ان للشارع ان يعترب الرؤية بالعني اجملردة فقط ىي ادلوضوع حلكمو()ذلك ىو االستثناء الذي يؤكد األصل والقاعدة: إذ يقال
. كما ال شك يف ان لو ان يردع عن بعض انواع بناء العقالء كما ردع عن القياس يف الشريعة

، فلزم كون قوذلم ()مما قام على الرجوع فيو إىل أىل اخلربة بناء العقالء ومل يرد ردع من الشارع– مبادئ االستنباط – ان ادلقام : واحلاصل
. حجة

قول الطبيب لو أخرب عن حدس - ج
ان بناء العقالء وسريهتم على قبول قول أىل اخلربة من األطباء ولو أخربوا عن حدس بادلرض من العالمات حىت مع انفتاح باب احلس ذلم 

ذلا عالمات يف العني أو رعشة اليد أو نقص الوزن أو شبو ذلك مما حيدس – كمرض فقر الدم والسكر – ان كثرياً من األمراض : إليو، ويدل عليو
منها الطبيب احلاذق نوع ادلرض، والعقالء يعتمدون عليهم حىت مع انفتاح باب احلس عرب إجراء التحاليل اليت تكشل بالرؤية عرب األجهزة نسبة 

. كريّات الدم البيضاء يف الدم أو غري ذلك، نعم للطبيب ان َيري التحليل لكنو لو اطمأن ذلا دلا احتاج وكان قولو حجة
. ()على انو لو تأمل يف ذلك وبعض نظائره دلا كان رلال للتأمل يف سريهتم وبناءىم على الرجوع يف مبادئ االستنباط للعامل هبا عن اجتهاد

عدم احلاجة ال تستلزم عدم احلجية، وادلقام مما حيتاج - 3
يرد عليو ان عدم  (ألهنما أمران حسيان ال حيتاجان إىل االستنباط واالجتهاد، وال سرية على رجوع اجلاىل إىل العامل يف مثلهما)قولو :  الثاً 

، فعدم احلاجة -أي خبصوص ما حيتاج – احلاجة ىي أعم من عدم جواز االتباع، وال داللة فيها بادلرة على دعوى احنصار احلجة والطريق بغريىا 
. (...وال سرية) :أجنبية عن وقوعها ضمن الدليل، نعم الدليل لو مّت فهو دعوى

أي ىو من دائرة ما حيتاج اىل االجتهاد واالستنباط، وذلك ألن علم الرجال بناء على  (ما ال حيتاج) إىل ان ادلقام خارج موضوعاً عن ()إضافة
 إليو، فانو ال طريق اآلن إىل ذلك احلسي إال احلدس، لفرض عدم معاصرتنا لزمن الرواة كي حنس ونرى ونلمس عدالتهم كونو حسياً كما ذىب 

. فقط من القرائن ذلك احلسي (حندس)بل اننا – حىت بناءاً على اهنا االستقامة على جادة الشرع وكوهنا حسية ِصرفاً – 
ان ادلنصور ىو ان مبادئ االستنباط كالرجال واللغة والعلوم األدبية، إن علم هبا عن حس فأدلة التقليد تشملها، كما سبق : وصفوة القول

. تفصيلو، وان علم هبا عن حدس فكذلك
العدالة حدسية حلدسية نية القربة يف العبادات - 4

كما يرد على دعواه ان العدالة حسية، إضافة إىل ما سبق من كوهنا ملكة وىي حدسية واهنا حدسية حىت مع كوهنا االستقامة إذ حيدس : رابعاً 
من ادلاضي حال قولو ىذا بناء على االستقراء ادلعلل وىو حدسي، إضافة إىل ذلك فان العدالة حىت لو قيل اهنا االستقامة على جادة الشرع وحىت 

اخل فانو ال يكشل ذلك عن العدالة اليت ىي عنده االستقامة على جادة الشرع إال باحلدس ألن ... لو ُرؤي الشتص مصلياً صائماً مزكِّكياً حاجاً 
العبادات قوامها بنية القربة، وال يعلم ِمن نفس صالتو اليت ُترى نيتو للقربة اليت ال ُترى وال حتس، إال باحلدس إذ لعلو صلى أو صام رياءاً أو مسعة أو 

. ()لغري ذلك من اجلهات
وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 

                                                             

 فتأمل. أي يؤكد اعتماد العقالء لذا احتاج للردع عنو وإلغائو ولو بلسان بيان موضوع حكمو الذي ىو أخص ()
 .أي على تولده بذلك احليث– ويدل على ذلك انو لو ترتبت على والدة اذلالل حبيث يُرى آ ار أخرى غري ما تدخل فيو الشارع، للزم يف بناء العقالء ترتيبها عليو ( )
 . يف اامضاء أي الكشل عنو، ككل الطرق العقالئيةفوىو كا( )
 . يف أصلها حسية كما سيأيتتوان كان( )
 .وىو العمدة ()
 . بأجوبة عديدة فراجع ما سبق،وقد أجبنا عن دعوى كوهنا حدسية قريبة من احلس فلها حكمو ()


