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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
(44) 

 ظن المجتهد من حيث انه مجتهد، حجة النراقي:
ّ  (1)ن إطالق حجية ظنن اتههندسبق كالم احملقق النراقي: )وأما ما يوجد يف بعض كلماهتم م ، فمن  أ

هنن ا االطننالق إوننا هننو يف مقابننك السننلغ الملنني، واللننرال منننه الننري عليننه ال اال بننا  الملنني  ال ياللننة لننه 
ٍٍ عنن عليهنه، فناملراي أّ  على أصالة حجية الظن  ألنه كما أهنم يصر حّو به، ينبئ تعليق شيٍء على وصن

ويعر فننّو االجههنناي بانننه اسننهفرا   املسننهند إا اجههنناية حجننة ظننن اتههنند مننن حيننه إنننه نههنند، أ  ظنننه 
ننا  بننع شننرعا  كونننه يلننيال ، فمعنن   الوسنن  يف يصننيك الظننن مننن األيلننة الدننرعية، والنندليك الدننرعي عبننارة عم 
حجية ظن اتههد: حجية ظٍن حاصٍك من يليك  بهع حجيهه شنرعا ، وللنغ  نج حجينة مطلنق الظنن، أو 

منن  قطنن  النظننر عننن  أقووول:وسننبق تعليقنننا ) (2)هننو حجيننة الظنننّو امل صوصننة( أصننالة حجيهننه، فمننرايهم
منندص صننسة اسننهظهارة بمسننناي مننا اسننهظهرة إا كافننة اتههنندين، ومنن  قطنن  النظننر عننن اّ حي يننة االجههنناي 
وإّ كانع حي ية تعليلية لمنن للنغ ال يمفني إال بعند إرجناح كنك حي ينة تعليلينة إا احلي ينة الهقييدينة، كمنا 

  (3)(   :يه احملقق االصفهاين يف هناية الدراية، ويقيقه يف حمله فهأمك، فانه قد يقاللهغ إل
 بالفعل وإن لم يجتهدالحيثية التقييدية ال تنفي صدق المجتهد 

بانننه حنن  منن  إرجنناح احلي يننة الهعليليننة إا الهقييديننة واّ معنن  )ظننن اتههنند حجننة( أ  مننن  ونضووي :
نههننندا  فننناّ هننن ا المنننالم ال ينفننني حجينننة اسنننهنباطه املسنننهند إا الظننننّو  حينننه هنننو نههننند أ  بقيننند كوننننه

املطلقة، وللغ لصدق اتههد باحلمك الدائ  الصناعي ويف مهفاهم العرف قطعنا  علنى واجند امللمنة وعلنى 
هبننا مننن الفقننه مننن  ننج توقننٍ يف صنندق اتههنند عليننه علننى اجههنناية بالفعننك يف كننك  عهنند  م لننةٍ اتههنند يف مج

                                                           

  152و 191كما يف مفاتيح األصول:   (1)
  353-353احملقق أمحد النراقي، عوائد األيام، مركز األحباث والدراسا  االسالمية، ص (2)
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مسننائك  كافننةك الفقننه فنناّ للننغ مهعنن ر عنناية  وال يوجنند فقيننه، إال الننناير، لننن هننو نههنند بالفعننك يف  مسننائ
وعلينه فيصندق علنى منن اسنهنب  منن  (1)الفقه فاهننا بعدنرا  األلنوف بنك قند تصنك إا مائنة ألنٍ أو أك نر

معهندا  هبنا، فيمنّو  الظنّو املطلقة يف مسألة، اننه نههند قطعنا  منايام لا ملمنة م أو منايام قند اسنهنب  مجلنة
مم الدنرعي فاننه ال  منن نفني صندق احلباّ اتههد املطلق )لا امللمة( لو حصك له ظن مطلق  :صكاحلا

( إال لنو قي ند بموننه نههندا  بالفعنك يف هن ة املسنألة، جنة  ح ،هندا  يند كوننه نهبقو أ  لا امللمنة  ،ههد)ظن ات
  فهدبر ةر اوليس للغ لا تقهضيه تلغ العب

وإّ كاّ جاهال  هب ة املسألة أو تلغ أو لاك العامل ه ا انه لو قال: أكرم العامل صح إكرام  :هسض  ويو 
  (2)فهأمك هبا  عهد  علمه جبملة ي بك يمفيإل ال يدرتط يف صدق العامل علمه بمك شيء 

 االنصراف غير منضبط
 ج منضب  أصال  ولن ا اّ الفقهاء ك جا  ما يهمسمّو باالنصراف، م  انه  الوجه الرابع:كما سبق: )

خيهلفّو يف انه بدو  أو مسهقر، وك جا  ما يرجعونه إا مناسبا  احلمم واملوضوح وهي  ج منضبطة على 
 اهنا نري مؤيد ظين وليسع يليال  يرقى إا مسهوص الظهور 

منا  :هوفين ،منهوقند اناب بانندرال كنك منا مضنى يف الظهنور وإرجناعهم كنك للنغ إا يقنق الظناهر وعد
 (3)سيأيت كما للمالم تهما (

 استنباط الفقيه مستند إما إلى الظهور أو إلى نفيه
اّ اسننننهنباط الفقيننننه للسمننننم الدننننرعي تننننارة يسننننهند إا الظهننننور وأخننننرص يسننننهند إا نفنننني  وتوضوووويحه:

اخلاصنننة، ومننن  للنننغ بننن   وقننند  صنننك منننن الظننننّومنهمنننا قننند  صنننك منننن الظننننّو املطلقنننة  وكنننكالظهنننور، 
يّو توقيٍ حجيهه على كوننه مسنهندا  إا ظنن خناص من على حجية ه ا االجههاي  األصوليّو والفقهاء

كوننه ظننا    يقولنّو حبجينة اجههناية سنواء يف صنورةوكّو ه ا الظن اخلاص مسهندا  إا ظن خاص آخنر بنك 
 خاصا  مسهندا  إا الظن املطلق  كونه ظنا    أم صورةمطلقا  

                                                           

 وهلا وتدقيقاهتا( أصبقيك اّ اجلواهر يسهوعغ رب  مليّو مسألة )أ   (1)
)ظن اتههند حجنة( وم نك )أكنرم العنامل( فناّ ال ناين مننوط بامللمنة يّو األول إل ال تمفني بنك  إل قد يقال: فرق بني م ك (2)

 ال بد من الفعلية يف كك مسألة مسألة  وللغ مبناسبا  احلمم واملوضوح  فهأمك 
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 استنباط الفقيه المستند إلى نفي الظهور -1
 الينندفهننو ك ننج وللننغ يف الم ننج مننن مننواري يعننوص االنصننراف إل يرفعننّو  ،وروهننو نفنني الظهنن أمووا الثوواني

عنننننن الظننننناهر بننننندعوص انصنننننرافه إا حصنننننة مننننننه مسنننننهندين إا ظنننننن مطلنننننق، أ  ظنننننن مل يقنننننم علينننننه يلينننننك 
 باخلصوص، وأم لة للغ ك جة:

 موارد االنصراف بمختل  مناشئه:
الصننندقة بنننني الطلننوعني، يف  عمنناالنهنننار كانصننراف هدنننميمية املاهيننة،  مننواري االنصنننراف نظننرا  ل فمنهووا:

  إّ مل يرج  للغ إا يعوص ظهورة عرفا  يف  جة م ال ، وانصراف الظن عن االطمئناّ
مواري االنصراف نظرا  للرتييد يف املاهية كالدغ يف صدق املناء علنى امليناة الزاجينة والمةيهينة ال  ومنها:

  ، وقد يدرل ه ا امل ال يف الحقهمن ماهية أخرص امهنملدممية املاء بك الحهمال كو 
، على ما بني امللنربني يف اآلية المر ة ق الليكس  كصدق      ،دقمواري االنصراف للدغ يف الص ومنها:

  (1)لظلمة من يّو اشهدايهاأو على نري ا
 مواري االنصراف ملناسبا  احلمم واملوضوح، وهي ك جة الدوراّ يف الفقه  ومنها:
مننواري االنصننراف نظننرا  ألكمليننة بعننض األفننراي، كانصننراف صننيلة األمننر إا الوجننوب بننناء علننى  ومنهووا:

 وضعها ملطلق الطلغ 
  بق م اله وبعض سوابقه، كما سمواري االنصراف نظرا  لللاية املرتمزة ومنها:
ُكلُّ َما َشَكْكَت ِفيِه ِممَّوا مواري االنصراف نظرا  ملدممية الداللة كما يف مو قة ابن أيب بمج  ومنها:

ووَ  ُُ إل  (3)ٍء لَوْم َتُجوْه ُ  ِإنََّموا الََّّو ُّ ِإَاا ُكْنوَت ِفوي َشويْ ومو قنة ابنن أيب يعفنور  (2)َقْد َمَضى فَاْمِضِه َكَموا 
االنصنراف  صه مبا إلا يخك يف جزء آخنر، فناّعن نري اخلرول عن جزء )كالركوح( واخهصاقيك بانصرافه 

  بك إا ظن مطلق ال يرج  إا ضاب  منهجي نوعي كأك ر سوابقه ولواحقه  ههنا
 أمثلة وشواُد أخرى على االنصراف

                                                           

 انهصافه  انه ويف الرواية عن االمام الباقر  ،قيك اّ اللسق أول ظلمة الليك، وقيك انه شدة ظالمه (1)
  311ص 2الديخ الطوسي، الهه يغ، يار المهغ االسالمية ن طهراّ، ل (2)
  101ص 1املصدر: ل (3)
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 (1)ْم ِإلَوى اْلَكْعبَووْينِ َواْمَسوُحوا ِبُرُُِسوُكْم َوَأْرُجَلُكواألم لنة لنبعض منا مضنى أو  نجة: انصنراف  ومن
 إا املسح ببطن المٍ يّو ظهرة 

األم لة: ما ارتأة السيد الوالد من انصراف )الرشوة( عن الرشوة الفعلية والقولية إا الرشنوة املالينة،  ومن
 ،أّ خيدم القاضي بميصال ولدة إا املدرسة أو بلسك مالبسه أو حبمايهه منن اللصنوص من ال   :وااألأ ومن 
اّ  دحننه وي ننين عليننه علننى راوس األشننهاي فنناّ االنسنناّ  يننك عنناية  إا احلمننم لصننا  مننن  ة:ال انيننومننن 

 منصرفة عنها   مدحه أو خدمه إال من عصمه اهلل تعاا، فهي رشوة واقعا  لمن أيلة الرشوة يف رأيه
م نننك قولنننه تعننناا:  األم لنننة: منننا لهنننغ إلينننه املنننجنا الننننائيين منننن انصنننراف البيننن  عنننن بيننن  املنننناف ، يف ومووون

 ََأَحلَّ اللَُّه اْلبَوْيع(2)   فال يصح بي  مناف  البسهاّ م ال 
األم لة: ما لو قال اشنرت حيواننا  فاننه ينصنرف عنن األسند وونوة، أو العقنرب واحلينة ووو نا، لمنن  ومن

  نوعي ل لغ أو ما سبقه ال يوجد ضاب  منهجي
بعضننها اآلخننر كمننا يظهننر بالهنندبر، كمننا اّ بعننض بعننض مناشننئ االنصننراف السننابقة يعننوي إا  تنبيووه:

األم لة السابقة مناقش فيها أو مناقش يف كوهنا منن يائنرة مبسنه االنصنراف فمن ال : من  الرتييند يف املاهينة 
، وإوننا سننريناها لهمننّو مندننأ لهنندبر فننمّ الهمسننغ بالعننام يمننّو مننن الهمسننغ بالعننام يف الدننبهة املصننداقية

  نوح من الهمرين أيضا   وللبسه صلة بملّ اهلل تعااالطالب األفاضك وتفمرهم وك
 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاُرين

 
َأاَل ُأْخِبرُُكْم بِاْلَفِقيِه َحقِّ اْلَفِقيِه؟ َمْن َلْم يُوَقنِِّط النَّاَس ِمْن رَْحَمِة اللَِّه، َوَلْم  :قال أمج املؤمنني 

ُهْم ِمْن َعَذاِب اللَّهِ  ُرِك اْلُقْرآَن َرْغَبًة َعْنُه ِإَلى َغْيرِِ ، يُوْؤِمنوْ ، َوَلْم يُوَرخِّْص َلُهْم ِفي َمَعاِصي اللَِّه، َوَلْم يَوتوْ
َر  َر ِفي ِقَراَءٍة لَْيَس ِفيَها َتَدبوٌُّر، َأاَل اَل َخيوْ َر ِفي ِعْلٍم لَْيَس ِفيِه تَوَفهٌُّم، َأاَل اَل َخيوْ ِفي ِعَباَدٍة َأاَل اَل َخيوْ

 .(33ص 1المايف: ل)    يَها تَوَفكُّرٌ لَْيَس فِ 
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