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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()21
مناشئ االنصراف األخرى
سبق ان لالنصراف مناشئ سبعة بل أكثر ،ونضيف ان مخسة منها ميكن ان جتري يف املقام:
 -1للشك في الصدق
حُوا بر وروُ رِح وم ْم َوأ َْر وللَ وم ْحم
سو
أوالً :االنصراف الناشئ من الشك يف الصدق رغم إحراز املصداق ،وذلك كما يف قولهه ععها َ  :و ْام َ
إرلَى الْ َم ْعبَح ْي رن )1(فان املسح بظهر الكف على الرأس والرجلني ،ال شك انهه مصهداق املسهح ،ولكهن يشهك يف قهدق املسهح امله كور
لتعني املسح بباطن الكف أو االحتياط على أقل الفروض.
يف اآلية الكرمية عليه ،ل ا يقال باالنصراف املوجب ن
ر
ُْ ح يَ َشح ْحي اً يشههك يف قههدقها علههى الشهههرة وا مجهها املنقههول واالسههتبيان
ويف املقههام فههان آيههة الظههن إر َّن الظَّح َّحن ال ُوحنْنححي مح َحن ال َ
واالستطال وشهبهها إذ ال يهر العهرف قهدق إر َّن الظَّ َّحن ...علهى الشههرة وغاهها مهن الظنهون املنهبيهة ،بهل يصهدق علهى الظنهون
الصرفة اليت مل عنشأ من مناشئ عقالئية.
للناُة المرتمزة
ثانياً :االنصراف الناشئ من الغاية املرعكزة يف األذهان ،فلو قال (جئين بعامل) فان الغاية إذا كانت إقالح جدار الهدار انصهرف
نبه هار وإن كان ههت مواس هها املي ههاىل انص ههرف إ الس ههمكري ،أو احلديق ههة
إ البننه هاء وإن كان ههت إق ههالح األبه هواب والنوافه ه انص ههرف إ ال ن
فالبستاين وهك ا.
ويف املقام :املرعكز يف األذهان التوقني من أخطار اخلطأ يف األمور اخلطاة دون غاها من اليساة ،ل ا عنصرف إ الظن يف أقول
الدين والشؤون العامهة اخلطهاة دون الشهؤون األخهر كشهؤون احليهاة اليوميهة مهن بيهذ وشهراء وذههاب وإيهاب أو شهؤون أحكهام األحهوال
فصهل له ا اعتهع بعه
الشخصية ،فإهنا بالقياس إ العقائد ليست خبطاة وإن كانت خطاة يف حد ذاهتا ومبا هي هي ،لكهن الشهار ن
ر
ُْح يَ َش ْحي اً وسهياقها ،كمها يؤيهدىل الوجهه
املعاقي كباة وبعضهها قهغاة ،ويؤكهد الغايهة املرعكهزة ،مهورد آيهيت إر َّن الظَّ َّحن ال ُوحنْنحي م َحن ال َ
اآليت .فتأمل
لمناِبات الُمم والموضوع
ثالثاً :االنصراف الناشئ مهن مناسهباا احلكهم واملوضهو  ،فلهو قهال اشهرت بيضها انصهرف إ بهي الهدجان دون بهي النعامهة رغهم
كوهنا بيضا مصداقا دون شك ،وقد ميثنل له أيضها ب ه(ال حتهل الصهالة فيمها ال يؤكهل حلمهه) فانهه منصهرف عهن ا نسهان مهذ انهه ال يؤكهل
حلمه ول ا جيوز الصالة يف فضالعه الطاهرة كشعرىل وماء فمه وشبه ذلك ،ومنشأ االنصراف مناسباا احلكم واملوضو .
ويف املقام :فان مناسباا احلكم (وهو عدم ا غناء عن احلق شيئا) واملوضو (وهو الظن) عقتضي االنصراف إ الظهن يف أقهول
الدين دون غاىل من سائر الظنون ،وذلك ملا مضى من إغناء الظن ،لد كل امللل والنحل ،عن احلق يف شؤوهنم غا اخلطاة.
للشك في الماهية
رابعاً :االنصراف الناشئ من عشكيك املاهية ،وقد سبق عفصيله وان الظن حقيقة عشكيكية فراجذ.
للشك في المصداق
خامساً :االنصراف الناشئ من الشك يف املصداق ،وذلك كما لو شككنا فيما بني الطلوعني أنه ليل؟ أو هنار؟ أو حقيقة ثالثهة؟
فلو ورد دليل آخر باستحباب غسل اجلمعة هنار اجلمعة ،انصرف عنه للشك يف املصداق .فتأمل.
( )1سورة املائدة :اآلية .6
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ر
ُْ ح يَ َشح ْحي اً للشههك يف كونههه مصههداقا للظههن ملهها سههبق مههن
ويف املقههام :فههان االطمئنههان ينصههرف عنههه إر َّن الظَّح َّحن ال ُوحنْنححي مح َحن ال َ
احتمال كونه علما أو كونه حقيقة ثالثة بل وك لك ا مجا املنقول والشهرة واالستبيان واالسهتطال فاهنها ليسهت ظنها بهل ههي حاملهة
للظن أو متضمنة له أال عر انه يقال الشهرة مورثة للظن وال يقال إال عساحما اهنا ظن ،ألهنا ِعلنة له فكيف عكون هي ههو؟ اللههم إال
ان جياب مبا أجبنا به عن قاحب الفصول سابقا فراجذ ،وعلى أي عقهدير لهو شهككنا ،وههو مهورد البحه  ،فهان ذلهك مهن الشهك يف
املصداق ال ي يوجب االنصراف إن مل نقل انه من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية .فتأمل.
وال خيفى ان مجيذ ما ذكر إمنا هو على مبىن من ير االنصراف ،كهع  ،سسهب بعه العنهاوين اخلمسهة املاضهية ،ر يهر انطبهاق
الكع على قغر املقام ،وإال فان جمال التأمل يف أكثر ما ذكر واسذ ويف بعضها واضح فتدبر وعأمل.
مناقشات مع صاحب الضوابط
إذا عرفهت ذلهك كلهه فلنعهد إ كهالم الضهوابب ،مههذ بعه التعليقهاا عليهه ويعلهم حهال نقاشههنا الكلهي معهه ،ها مضهى قهال( :فههإن
هام ،وأيههن العمههوم للفههظ حهه ،يتفهوىل به لك الكههالم ،بههل اللفههظ مطلههق ،والظههاهر منههه العهههد ،فهها نن بههني
قلههت :ا نن لفههظ الظه نهن مطلههق ال عه ن
املطلق والعام فرقا ،وهو عوقف محل املطلق على العموم على عدم ورودىل مورد حكهم آخهر ،وعلهى كهون األفهراد متواطيهة ،خبهالف العهام
أل نه ال يتوقف على شيء من األمرين ،وه ا الشرط غا موجود النصراف املطلق يف مثل املقام إ ما عق ندم ذكرىل.
قلنا :مذ أ نن عدم عوقف محل العام على العموم على عدم ورودىل مورد حكم آخر نو  ،بل هو واملطلق يف ه ا الشرط سينان ،ا نن
خمالفههة املطلههق للعههام يف األمهرين ال يههالزم خمالفتههه لهه يف مجيههذ األحكههام إذ املههدرف العههرف وهههم يفهمههون يف أمثههال ذلههك املقههام العمههوم،
فتدبر)(.)1
أقول :اعضح ا ذكرنا ان مناشئ االنصراف وعلل عدم انعقاد ا طالق للمطلق هي مخسة ،وقهد ذكهر  منهها (ان ال يكهون
مشككا بان يكون متواطيا) وأضاف (ان ال يرد مورد حكم آخر).
وأما قوله( :مذ أ نن عدم عوقهف محهل العهام علهى العمهوم علهى عهدم ورودىل مهورد حكهم آخهر نهو ) فانهه يريهد بهه (عوقهف محهل العهام
علهى العمهوم ،علهى عههدم ورودىل مهورد حكههم آخههر) إذ نفهي النفههي إثبهاا فمههذ حه ف عههدم و نههو نصهل إ مهها أوضهحنا بههه مقصههودىل،
ر
س ْم َن َعلَ ْحي وم ْم وقهد ال يهراىل ف َِهاد عليهه نفهم مها
ولكن يرد عليه :ان ذلك مرجعه إ العرف فقد يراىل منصرفا كما يف فَ وملووا م َّما أ َْم َ
أوردىل الحقا على (ال يالزم )...مستدال بان املدرف العرف.
كما يرد على قوله (ال يالزم خمالفته له يف مجيذ األحكام) انه يكفي األمران الل ان ذكرمها (الورود مورد حكم آخهر ،والتشهكيك)
يف االنصراف وال يهم بعد ذلك املوافقة يف مجيذ األحكام األخر وعدمها.
وقوله( :إذ املدرف العرف وهم يفهمون يف أمثال ذلك املقام العمهوم ،فتهدبر) وإن قهح كهع لكنهه ال يصهح يف اآليهاا الكرميهة ملها
سهبق مههن ان العههرف ال يفهههم عمومهها لكههل أنهوا الظنههون أي لغهها الظنهون االعتقاديههة والغيبيههة بههل يهر اختصاقههها بصههنف منههها وهههو
الظن االعتقادي والغييب وذلك بعد مالحظة سياقها األكيد وموردها احملهدد ومناسهباا احلكهم واملوضهو وغها ذلهك ها سهبق وال أقهل
من الشك يف فهمهم عمومها فال عنه دليال ألن العموم ساجة إ إحراز والطريهق إليهه إحهراز فهمههم وأىن لكهم به لك؟ .وللبحه
وصلى اهلل على مُمد واله الطيبين الطاهرُن
عتمة بإذن اهلل ععا .
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