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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
 (77) 

 الصدقكثرة الوجود ليست مالك االنصراف بل مالكه التشكيك في   -1
قد أورد على املريزا النائيين يف قوله )األمر الثالث: ال إشكال وال خالف يف اعتبار كون املبيع عيناً فال يعّم املنافع، وال يبعدد وكما 

أن يكددون من ددت اال فدداا ااصددراف األدلددة إع مددا هددو املعهددود خارضدداً مددن ضعدد، املعددّوم يف البيددع عيندداً، وال أقدد، مددن ال دد  يف  ددول 
بان كثرة الوضود ليست مالك لالاصراف ب، مالكه حسب مبىن املريزا النائيين هو )الت كي  يف الصدا ثالثاً  (1)ات لغري العني(املطلق

 )وال يبعد أن يكون من ت اال فاا ااصراف األدلة(. –أي املريزا  –يف متام احلصة( فال يصح قوله 
لنددائيين )ر دده اهلل(: أاّدده التددوم يف األاددول بددتن املعهوديددة واملعروفيددة ال علددى ا : )ولكددن يددردحسددب  قريددرات  ثدده شدديانا الوحيدددقااا  

س  نهضان للداللة على االاصراف، مثاًل لو قدال يف بغدداد: ئض دين "داسئ وسدقا  "داس زمدوم فداّده يعدّد نتدثاًل، وإن كدان املعهدود ببغدداد مدا
ت دكي  يف الصددا يف متدام احلّصدة، كال د  يف اددا مدا ال ي كد، هدو ال –كما عّّب عنده اققدا الندائيين   –دضلة، فمالك االاصراف 

 .(2)(حلمه على اإلاسان عرفاً، وإن ادا عليه مفهوماً أو يف بعض احلصص
 أنواع االنصراف

يتوقد  علدى بيدان أادوان االاصدراف بل دائ مناشد ه فدان  ،حتقيا مراد املريزا النائيين ومدد  اد ة دعدوا  االاصدراف وعددمهاأقو : 
 متعددة وبعضها يوضب االاصراف املستقر وبعضها يوضب االاصراف البدوي ومنه االاصراف اخلطوري وهو ادىن مرا به:مناش ه 

 كثرة الوجود
 .، إال على وضه سيتيت غداً بدذن اهلل  عاعاالاصراف لكثرة الوضود، وهذا هو الذي ال يعتىن به -8

 كثرة االستعما  وأنواعه
 ل وهو على أاوان:االاصراف لكثرة االستعما -2
 فقد  كون كثرة االستعمال قد بلغت حد هجران املعىن األول والنق، للمعىن الثاين، وال ش  يف حجيته حين ٍذ. -أ

ين للمعىن املنصرف إليه، دون هجدران املعدىن األول فيكدون اللفدن حين دٍذ م دفكاً لفظيداً بلغت حّد الوضع التعيّ قد وقد  كون  -ب
ميكددن االشددفاك اللفظددي بددني الكدد، وبعددض أضوائدده أو الكلددي وبعددض  ،احسددب اقق دد ،، وذلدد  ألاددهالقرينددة املعينددةبينهمددا، واتددا  إع 

 .حصصه إذا لوحظت ب رط ال
وقد ال يبلغ ذل  احلد ب، يكون املنصرف إليه جمرد مستعم، فيه أو جماز )على املبنيني( راضح فيكون املطلا حين ٍذ جمماًل ال  - 

 ىن احلقيقي منه أو اجملازي )أو ما كثر استعماله فيه(.يعلم إرادة املع
 االنصراف للتشكيك في الصدق

االاصددراف للت ددكي  يف الصدددا يف متددام احلّصددة، حسددبما اقلدده ال دديا الوحيددد عددن املددريزا النددائيين لكددن ميكننددا  قسدديمه إع  -1
                                                           

 (.86من الدرس ) (1)
 .44-44ص 1العقد النضيد:   (2)
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 قسمني:
 .(1)فتارة يكون مل ككية املاهية -أ

 ملاهية أي للفديد فيها أي للفديد بني ماهيتني ال مل ككية املاهية الواحدة.وأخر  يكون للت كي  يف ا -ب
 أمثلة فقهية وعرفية

مل دككية  أو عدن مدا قبلده )النهار( يف ادقه على ما بني الطلوعني؛ إذ قد يدعى ااصرافه إع ما بعد طلدون ال دم فمن األو : 
اة لغروب ال م  أو املقاراة لطلوعه فهي ر بة أضع ، وكلما اقفبنا إع الفجر كان ما الففة املقار  أ ،النهار فان بعض مرا به هنار قطعاً 

وكذا احلال يف ادا اللي،  . فتتم،(2)الت كي  يف ادا النهار أقو  وما ذل  إال للت كي  يف الصدا من حيث م ككية املاهية
 على ما قب، املغرب وبعد الغروب.

وغريهدا فدان بعدض الوضدو  واضد ة احلسدن واجلمدال أو القدبح ن  تددر  ادوواًل الوضو  والرسدوم مرا ب القبح واجلمال يف ومنه أيضاً: 
 .والقبح حىت ي   يف الصدا مل ككية اجلمال

 امليددا  الواضيددة والكّبيتيددة، فاادده قددد ي دد  يف ادددا املدداس عليهددا ال مل ددككية املدداس بدد، اادده متددواط  بدد، الحتمددال كددونوماان الثاااني: 
 وااه من أاوان املضاف.ماهية أخر   الواضية والكّبيتية

األمثلة العرفية لذل : ما لو قال اشف حيواااً، فه، لو اشف  له حنلًة أو حية أو عقرباً يكون قد امتث،؟ مع وضوح ان الن ،  ومن
أو  –الحقداً  آليتاوهدو املن دت  –االاصراف للت كي  يف الصددا اظدراً ملناسدبات احلكدم واملوضدون الظاهر واحلية والعقرب حيوااات، 

احلصدص. اظراً الختالف ماهية هذ  احليوااات عن ماهية احليوااات األخر  وإن الت كي  والفديد إمنا هو الختالف املاهيدات دون 
 .وفيه ما ال خيفى

لدده افدد  مددا سددبا مددن )مددا ال ي كدد، حلمدده( وااصددرافه عددن اإلاسددان يف مسددتلة بطددالن الصددالة يف أضددواس مددا ال ي كدد، حلمدده نددا ومنااه: 
 سائلة، فان ماهية اإلاسان غري ماهية احليوااات األخر ، وسيتيت  نقيح أمثاله.

 المسح بظاهر الكف عناالنصراف 
فه، يصح  (َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكمْ )ومن موارد االبتالس يف االاصراف يف حتديد اوعه من حيث حتديد من ت  قوله  عاع: 

فااه ال ش  يف ان املسح بظداهر الكد  علدى الدرأس أو الرضد، مسدحا، ولدذا ضدّوز  الدبعض يف الوضدوس وأفدىت بده، املسح بظاهر الك ؟ 
العديددد مدن األعددالم احتياطدداً لكدن قددد يددعى االاصددراف إع بدداطن الكد  وحيددث ااده ض يت دددد للددبعض ضيدداً اددون االاصدراف احتدداط 

فيجددب الب ددث عددن ان دعددو   ،روة بوضددوب كددون املسددح ببدداطن الكدد بكوادده ببدداطن الكدد  كمددا افددىت الددبعض كصدداحب العدد وضوبيدداً 
أو ااشد ة مدن كثدرة االسدتعمال  يدث  (3)هلدااالاصراف هذ  ه، هي ااش ة من كثرة الوضود أي كثرة املسح ببداطن الكد ؟ فدال حجيدة 

أو اهندا ااشد ة مدن ة م دكلة، أوضبت أُاساً للفن خبصوص هذا النون من املسدح فلده احلجيدة إال ان دعدو  حددون األُاد  ددذ  الدرضد
 ولل ديث الة. فه، هو كذل ؟ ؟مناسبات احلكم واملوضون

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 وهذا هو ظاهر بعض عبارات املريزا يف أضود التقريرات. (1)
 ماهية النهار. (2)
 إال على وضه آٍت. (3)


