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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
(41) 

 الظن المطلقب ،شواهد على نفي الفقهاء للظهور
مننن الاننواهد الف هيننة الواضننخة علننى اخننيفالد الف هنناا يف اعننود االالصننراد وا  املنندعي ال يسننيفند إ   ننن و 

اسنبا  احلمنم واملوضنوو أو مرامنأا  أخنرد بنظنرس،  نا سنب  بياالنه منكخاص بل إ   ننو  مطل نة  نن منةنبطة  
خبصوصه، مسنللة  يفهاليل على حجييف الدرس الساب ،  ا قد ال يواف ه  نس و ا ال ينةبط يف حد ذااه ومل يدل 

 املسح على الرأس بفروعها املخيفلفة:
 المسح منكوساً وبظاهر الكف وباليسرى وبكل اليد

املسنننح علنننى النننرأس منموسننناح ف ننند ذهننن  صننناح  العنننروة االنننه:   نننأدا الننننم ، وإ  كنننا  األحنننو   ومنهاااا:
بنن فيه  دق بينمنا علقن  السنيد ا ن ، ا يعين الييدس ومل يعل  عليه السيدا  الوالد والعم ،ايب( وهو احيفيا  اسيفخبخالفه

( وهنم حسن   ال يُنك وا بننالنيين عن ق   ويف املسح عرضاح المل( فيما ذه  األكثر إ  ا  االحيفيا  وجويب ومننهم
حسننننني ال منننني، االصننننطهباالاا، الرفيعنننني، املرعانننني، ا ننننوئي، السننننيد  مننننن العلمنننناا  14العننننروة ا انننناة  وا نننني 

 .(4 ي، حسن ال مي(.(اآلمل
ولمننن ذهنن   ننن املاننهور   ،عننمالوالنند والالسننيدا  املسننح ببننالن المنن  وعلننى لأومننه املاننهور ومنننهم  ومنهااا:

 كالسيدين الفاين والسيسيفاين إ  كفاية املسح بظاهر الم  واحيفالا اسيفخباباح.
النناح، بينمننا اراننلد السننيدا  املسننح بالينند اليمننا علننى الننرأس، إذ اخيفننار املاننهور لأومننه، فيفننود أو احيفي ومنهااا:

 مفيت الايعة والسيسيفاين عدم لأومه.
ولمننن ال يعيفنن  كوالننه اننلد بعننا كفايننة املسننح فمننثالح:  املسننح باألصننابق، ف نند اراننلس املاننهور بينمننا ار  ومنهااا:

بالم ق وبنداواه، فيمفي املسح بليق موضنق منن مواضنق اليند النيت يلنأم  سنلها يف الوضنوا حن  النيراو، وإ  كنا  
 .(2 ذلك على خالد االحيفيا .  السيسيفاين(.(

وباليسننرد ا  املسننح رفننراس ال  ننك االننه يصنند  علننى كافننة املننيكورا   املنمننوس، وبظهننر المنن   والشاااهد:
                                                           

 .223-222ص 3العاملية ن قم، ج السيد حممد كا م الطبالبائي اليأاي، العروة الوث ى واليفعلي ا  عليها، مؤسسة السبطني  (4 
 .234ص 3ج املصدر: (2 
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اليفأمنوا  انارة والعديند منن أعنا م الف هناا انارة أخنرد من أجنازس ولمنن املانهور سجاز وبلي مما  من اليراو( وليا أ
 االالصننننراد ومناسننننبا  احلمننننم واملوضننننوو و ننننبه ذلننننك إذ الحظننننوا قولننننه اعننننا : بعنننندم كفايننننة ذلننننك اسننننيفناااح إ 

 َُواْمَسااواوا ُبراساُسااكاْم َوَجْركاَلكاااْم ُالَااى اْلَكْ بَاااْين 4) وررامننأا  ذهنيننة رفعننوا الينند عننن  هننورس  إ  مل يمننن الصننه 
 .(2 على مدعيه( يف اإللال ، وذلك كله  ا ال ينةبط و ا عهداه العريف يف الامول ليفلك املوارا

                                                           

 .6سورة املائدة: اآلية  (4 
ود ن كمننا ذكنرس املصننن   واسننيفدل لل نول األول: وهنو األقنن املسنح علنى الننرأس منموسناح الف نه حننول موسنوعة قنال السنيد الوالنند يف  (2 

ََ ُبَمْساُح اْلواوااوُء ماْقاُبً   :الروايا  املطل نة، ولصنخيح دناا بنن عثمنا  عنن الصناا   إللال  اآلية المرمية، ومجلة من ْْ ََل بَا
 ، و واز النم  يف مسح الرِجل كما سيلا، فيجوز يف مسح الرأس أيةاح، لإلمجاو املرك .*َوماْدُبراً 

إ  امليفعننارد  **فةمنصننر فبلهنننا  أمننا اإللالقننا  :ولثنناين: ب اعنندة اال ننيفدال بعنند املنننق عننن األالننة املننيكورة لل ننول األواسننيفدل لل ننول ال
ََ ُبَمْساااُح آخنننر بننننف  السنننند همنننيا:  النننيي هنننو منننن األعلنننى إ  األسنننفل، وأمنننا الصنننخيخة فننن   الاننني  رواهنننا يف ممنننا  ْْ ََل بَااا

، فجننواز النننم  خنناص رسننح ال نندمني، واحيفمننال اعنندا الروايننة بعينند، واإلمجنناو املركنن   نننوو، لوجننوا ***اْلَقااَدَمْيُن ماْقااُبً  َوماااْدُبراً 
مجلنننة منننن املفصنننلقني بنننني النننرأس والنننرجلني، ومننننهم اليفهنننيي  والنهاينننة و نمنننا، هنننيا باإلضنننافة إ  منننا ُ منننى منننن أ  العامنننة  نننوقزو  

د حممنند احلسننيين الانننازي، موسننوعة الف ننه ه كيفنناب الطهننارة، اار  السننيالنننم ، وم يفةننى كننو  الر نند يف خالفهننم عنندم جننوازس(. 
 .(226-222ص 8العلوم ن بنو ، ج

، فنذذا ****  وأمنا لنأوم أ  يمنو  ببنالن المن  او   اهرهنا، ف النه املنصنرد منن المن :هرهناوقال عن املسنح ببنالن المن  او   ا
العنم ا مني  إ  السماا، أو قيل كن  خةني  أو  نن ذلنك. االصرد إ  بالن الم ، وكيلك إذا قيل رفق كفه قيل أخيس بمفيه

عننن الدنيننة والاننهيد أفةننلية بننالن المنن ، لمننن النندليل ال يسنناعدما(  السننيد حممنند احلسننيين الانننازي، موسننوعة الف ننه ه كيفنناب 
 (.266-262ص 8الطهارة، اار العلوم ن بنو ، ج

 أقننول: ووجهننه اعننود  خيفننار اإلسننمايف وبعننا امليفننلخرين وجننوب ذلننك، }واألحننو  أ  يمننو  بنناليما ، ا :وقننال يف املسننح بنناليما
لمننن عننن املاننهور اسننيفخبابه، بننل عننن احلنندائ :  نناهر الف هنناا اإلافننا  علننى اسننيفخبابه، وذلننك إللننال   االالصننراد والروايننة اآلايننة(

 .*****ُصَيَتكَ َوَتْمَسحا بُُبلَُّة ياْمَناَك نَااآلية والروايا  اليت ال م يقد هلا إالق صخيح زرارة: 
يفخباب ألهنننا ال اصننلح ليف يينند املطل ننا  المثنننة، فننذ   هورهننا يف اإللننال  أقننود مننن  هننور الصننخيخة يف سنناالواملاننهور دلوهننا علننى 

، وهننيا  ننن بعينند بعنند كثننرة الروايننا  البيااليننة مننن او  إ ننارة إ  ذلننك(  السننيد حممنند احلسننيين الانننازي، موسننوعة ******الوجننوب
 (.266ص 8ب الطهارة، اار العلوم ن بنو ، جالف ه ه كيفا

 .28ص 4* هتيي  األحمام: ج
  أقول: هنا مولن الااهد(.** 

 .83ص 4ج *** هتيي  األحمام:
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َواْلغاااَ  ا ََل َيجاااو ا َجْماارا ا ُشااي الَشااَراُء َواْلبَاْيااُع َوََل  :يف قولننه  َيجاااو ا وكننيلك حننال مننن ينندعي االصننراد 
ََ َخْماااَ  َعْشاااَرَ  َساااَنةً  لاااا حينننر ارانننلد العديننند منننن الف هننناا االصنننرافه إ  ا نننواز  ( 4َيْخاااراما ُماااَن اْليااااْتُم َحتَّاااى يَاباْ

فنناا احلنندير جننواز معننامال  الصننإ الرا نند بننذذ  الننوف خالفنناح للماننهور، كمننا فصقننلناس يف االسننيف الف فيمننو  م
 ااح فراجق.ورق ياح خأ ر البيق 
 اَلستظهار الظنياستنباط الفقيه المستند الى  -9

، والنيي ال حمالنة يعنوا إ  االسنيفظهار وهو اسيفناا الف يه يف اسيفنبا  احلمنم الانرعي إ  الظهنوروجما األول، 
، فنا  الظهنور قنائم بناللفال واالسنيفظهار (ارسنيفظهاال و (ورظهنال فر  بنني فبيااله ييفوق  على متهيد م دمة وهي ال

قننائم بالف يننه، والظهننور ثبننوا واالسننيفظهار إثبنناا، والظهننور حجننة علننى ا ميننق، أمننا االسننيفظهار فهننو حجننة علننى 
فاالننه قنند  واإلمجنناو املن ننول الننيي عنندق النندليل الرابننق املسننيفظهر وعلننى م لديننه او  سننائر اويفهنندين، وذلننك كاإلمجنناو

عن اإلمجناو الثبنوا،  ا    ي ال  جية اإلمجاو، للخدس أو للقط  أو  نما وال ي ال  جية اإلمجاو املن ول كم
والمننالم هنننا عننن اسننيفظهار الف يننه ولنني  عننن الظهننور فننال ي ننال ا  الظهننور حجننة او   ننك كمننا ا  المننالم قنند 

  ك.يمو  عن اإلمجاو املن ول فال ي ال ا  اإلمجاو حجة او  
اإللننال  كثننناح مننا يمننو  مسننيفنداح إ   نننو  مطل ننة ال خاصننة، ومننن اسننيفظهار الف يننه إذا عرفننذ ذلننك فن ننول: 

فاالننه وإ   يف املفنرا ا لننى بنالالم مننثالح  أوضنح األمثلننة علنى ذلننك ا  الف ينه لننو أفن  بالاننمول مسنيفنداح إ  اإللننال 
يف االنه ال ينع ند إال ر ندما  احلممنة اممنن بدأ ا  اإللال  ضابط النوعي منهجني و نن خناص، لمنن املانملة 

ومنها ا  يمو  املو  يف م ام البيا  من هيس ا هة، وكواله يف م ام البيا  منن هنيس ا هنة وعدمنه هنو النيي كثنناح 
أمننا  ومننا يننراس مننن ال ننرائن العامننة، مننا يسننيفند فيننه الف يننه  وجننوااح أو عنندماح( إ   نوالننه املطل ننة ومرامأااننه وحدسننيااه

كنا  يف م نام البينا  منن هنيس ا هنة، وأمثالنه ف لينل أو   خبار زرارة منثالح ا  اإلمنام ذكيفناا إ   ن خاص،  االس
 الاار.

 الظن المطلق للمجتهد حجة ولكن بشرطين

                                                                                                                                                                                                                   

 ****  أقول: وهيا مولن الااهد(.
 .363ص 4، وهتيي  األحمام: ج22ص 3المايف: ج *****

 ******  أقول: وأل  املثبيفني ال ي يد أحدما اآلخر(.
 .497ص 7اإلسالم المليين، المايف، اار الميف  اإلسالمية ن لهرا ، جث ة  (4 
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علننى هننيا فمننل  ننن حصننل للمجيفهنند بنناحلمم الاننرعي فهننو حجننة ألالننه  ننن اويفهنند كمننا ا ولننو   َل يقااال:
م مثالح يف إحراز اإللال  وكو  املو  يف م ام البينا  منن هنيس ا هنة منثالح كمنا فيصح اسيفنااس إ  ال ياس واألحال
 الظن الاخصي؟بيلك لو رأد يف املنام ذلك فخصل له 

ض عنننه لنندد الع ننالا، فهننو حجننة عننر  مُ كننال، بننل ا  احلجننة هننو كننل  ننن  ننن مننراوو عنننه  ننرعاح أو   اذ يقااال:
مننااام قنند حصننل للخبننن فيخننرج ال ينناس ألالننه مننراوو عنننه  ننرعاح بالةننرورة كمننا  ننرج األحننالم ألهنننا معننرض عنهننا 

 بالةرورة يف اليف نني الع الئي، والاارو سيدهم.
صننناا  عرفننناح فنننا  اليفف نننه  ( 4لَُيتَاَفقَّهااااوا ُشاااي الاااَدينُ قولنننه اعنننا :  الوكاااه األول:سنننب :   االنننه وبوكاااه  خااار

وباحلمل الاائق الصناعي، على كنال الننوعني السناب ني منن االجيفهناا أي سنواا أكنا  مسنيفنداح إ  الظننو  ا اصنة 
أم املطل ة؛ أال ارد ا  صاح  ال واالني جميفهد يصد  عليه االه ميفف ه يف الدين قطعاح ر نم االنه يسنيفند يف اجيفهنااس 

لمننن اليفف ننه ماننرو  باننرلني: ا  ال يمننو   (2 بما يننراس؟ فيفلمننل(إ  الظنننو  املطل ننة بعنند االسننداا بنناب العلننم حسنن
ولننيا لننو اسننيفنبط الف يننه  ؛ئينناح مسننيفنداح إ   ننن مننراوو عنننه  ننرعاح وا  ال يمننو  مسننيفنداح إ   ننن معننرض عنننه ع ال

احلمم الارعي من الاهرة، وكنا  قنائالح بعندم حجييفهنا، لمننه اعيفمند عليهنا يف امل نام حلصنول الظنن الاخصني لنه 
مل لننندس العنننامل بنننيلك ا ليننندس فينننه لصننند   ييفف هنننوا( علنننى هنننيا الف ينننه وإ  كنننا  مسنننيفنداح إ  الانننهرة  صنننحق منهنننا، 

للع الا عنها، وليا جند ا  الاي  مثالح ر م االنه ارانلد ا   راض رعاح عنها كما ال إعمااامذ خميفلفاح فيها وال راو 
ابعناح لظناهر الرواينة  واالنه يصنح ع ندس منق إذ  ولينهفهنو املنفني  اسنيف الالح  هو ا نواز َواْلغاَ  ا ََل َيجاو ا َجْمرا ا  اهر 

إال االننه بننا علننى رأي املاننهور ف ننال ال يصننح ع نندس ولننو بنناإلذ ، مننق االننه ال يننرد حجيننة الاننهرة   أو منصننرفها(
 وللبخر صلة بذذ  اهلل اعا .

 وصلى اهلل على مومد واله الطيبين الطاهرين
 

ُشي اْلُ ْلُم، شَُإنَّ ُخَيانََة َجَحدُكاْم ُشي ُعْلُمُه َجَشدُّ ُمْن ُخَيانَُتُه ُشي َماُلُه، َوُانَّ اللََّه  تَاَناَصواوا :رسول اهلل قال 
 (426األماف للطوسي: ص     ماَسائُلاكاْم يَاْوَ  اْلُقَياَمةُ 

                                                           

 .422سورة اليفوبة: اآلية  (4 
 (.32الدرس   (2 
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