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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (79) 

 أنواع االنصراف:
 الداللةشكيك في للتللتشكيك في الماهية أو  اما االنصراف

 ان االنصراف بلحاظ مناشئه على أقسام: سبق 
 االنصراف الناشئ من كثرة الوجود أو كثرة االستعمال بأنواعه الثالثة.: 9-2
 االنصراف للتشكيك يف الصدق.. ومزيد التحقيق يف هذا القسم هو: -1

وقاد  ،كوهناا يف عااا الثباوش مشاككة ماش مرا ا مبعا    للفا ان االنصراف للتشكيك يف الصدق قد يكون ملشككية املاهية املوضوع هلاا ا
كااون اللفاا  يف عاااا اظثباااش الاااهر الداللااة علااى حصااة وخفااي الداللااة علااى حصااة   مبعاا  يكااون ملشااككية الداللااة ماان حيااا الوضااو  وا فااا 

 .(1)يا  ، هذا إضافة إىل القسم الثالا الذي اعتربناه ثانمشككية املاهية منشأهمن غري ان يكون  أخرى
 انصراف )الليل( إلى ما بعد المغرب، لمشككيته

مشككية املاهية: )الليل( فانه حقيقة  شكيكية ثبو ا  إم الليال مناه دامام ومناه غاريه   اناه يتادرا يف املرا ا  نازوال  قارب وقا  امل ارب فمن 
ماان اللياال أو ماان قساايمه وهااو النهااار هااي نازلااة واألخاارية فيشااك يف قاادق اللياال علااى الفاالة مااا بااني ال ااروب وامل اارب لللديااد بااني كااون املر بااة ال

 .حىت على فرض وضعه ملا يشمله فيقال ان الليل منصرف عما قبل امل رب ملشككيته
وا جتاز قاالة امل ارب  قاومهما بني ال روب وامل رب مان النهاار أو مان الليال فاان كاان مان النهاار وجا  يكون يقال: اما ان : أدقوبعبارة 
َأتِمُّووا الصيوَياَ  ِإلَوى مان الليال واقعاا  وثبو اا  إال اناه حياا كاان الليال مشاككا  فاناه وإن كاان الدرجاة النازلاة مناه فاان الليال يف مثال  فيه وإن كاان

اللَّْيلِ 
 منصرف عنه. (2)

قبل امل رب أي بعد ال اروب وقبال امل ارب فاال  فطرأبالليل فإما  امل ّي هو الصوم  َأتِمُّوا الصيَياَ  ِإَلى اللَّْيلِ املأمور به يف وبعبارة أخرى: 
 .ِإَلى اللَّْيلِ يعلم انه امتثل األمر الصريح با

 ر: مراحل ثالثة متدرجة يف نقاشنا مع املنك   فهنا
 ان نقول بان ما بني ال روب وامل رب من النهار.  األولى:
 ف عنه الليل.ان نقول انه من الليل لكنه لشدة ضعفه ماهية  وواقعا  ينصر  الثانية:
هااده انااه لااو شااككنا يف االنصااراف وعدمااه فااان االشاات ال اليقيااا يسااتدعي الااربا ة اليقينيااة فيااا  الصااوم إىل امل اارب خروجااا  عاان ع الثالثووة:

عهااا واقااالة عاادم االنصااراف غااري جاريااة مااع كااون الشاابهة مفهوميااة وعاادم وجااود احلالااة السااابقة هلااذه املفااردة بلحاااظ وقو  ،األماار اظهلااي املسااّلم
 متعلقا  للحكم الشرعي. فتأمل

 انصراف )الجواز( إلى الدخول في الجزء اآلخر، لمشككيته
أي إما جااز  – (ا اواز)فاان  بان بكاري وابان اع يعفاورايف ماوثق   ماوارد مشاككية الداللاة دون مشاككية املاهياة: )ا اواز( و)امل اي(ومن 

ا اواز وامل اي علياه واضاحة جلياة وهاو ماا لاو دخال  داللاة   فارد   -أمناه لاه فاردان:  ( ايامل)عن جز  من أجزا  الصالة كالقرا ة والركوع و -عن 
وملاك كماا لاو دخال يف  :مان ا از  الساابق وا يادخل يف الالحاق ما لو خاراا واز وامل ي عليه خفية وهو  داللة   وفرد   -ب. يف ا ز  الالحق

 َاْهِدنَا الصيَراَط اْلُمْسَتِقيم  قرأ قبلها وهنا شك يف انه ُِإيَّاَك نَوْعُبُد َوِإيَّواَك َنْسوَتِعين ،واماا لاو فاان قادق ا اواز وامل اي هناا واضاح  أو ال
                                                           

 وأخرى يكون للتشكيك يف املاهية أي لللديد فيها أي لللديد بني ماهيتني ال ملشككية املاهية الواحدة(. -وهو ما سبق )ب (1)
 .181البقرة:  (2)
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قادق ا اواز وامل اي علياه ههناا  فاانّ  ،وساك  أو ا يقرأهاا وساك  ِإيَّاَك نَوْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ سك  يف أثنا  القرا ة   شك انه أكمال 
كماا حيتمال   ،يكون قرأها أقال  فكيف يصادق علياه امل اي عناه وجاوازه فاناه فارع ثبو اه والققاه   االنتقاال مناه إىل غاريهخفي النه حيتمل ان ال 

فانه قد يقال بصادق ا اواز علياه وحياا ان  ا  ، وحيا احتمل األمران وكان كالمها ثبو ا  ممكنفقد جاز وم ى ان يكون قد قرأها وسك  اآلن
ٍء َلْم َتُجْزه ِإنََّما الشَّكُّ ِإَذا ُكْنَت ِفي َشيْ : ف موثقة ابن أع يعفور عنهقد يقال بانصراففيه خفا   

)إما جز اه فاال هاو )ا جتزه(  فان مقابل  (1)
ُكووولُّ َموووا يف موثقاااة اباان أع بكااري   وكاااذا قولااه ،إىل قاااورة دخولااه يف ا اااز  أو الااركن الالحااق (جز ااه)شااك وال اعتنااا  بالشاااك( فينصاارف 

َشَكْكَت ِفيِه ِممَّا َقْد َمَضى فَاْمِضِه َكَما ُهو
 م ه( له فردان كما سبق.أفان ) (2)

 كال  النائيني عن االنصراف بسبب المشككية والخفاء في شمول الطبيعة
ُكلُّ َما َشوَكْكَت ِفيوِه ِممَّوا قَوْد َمَضوى يف موثقة ابن بكري  وفيها ما ا يعترب فيه إال التااوز وامل ي كقوله ولذلك قال املريزا النائيا )

موثقاة ابان أع يعفاور )إااا الشاك إما كنا  يف شائ ا جتازه( فيادور االمار باني ىال املطلاق علاى الفارد ال الا  يف   وقولاه فَاْمِضِه َكَما ُهوو
وده ماورد ال الا  فاال يكاون الااهرا يف وروده ماورد لكون ال الا  يف ماوارد الشاك هاو الادخول يف ال اري وباني كاون القياد يف الروايااش املقيادة لاور 

ف االحالاز وال ريا  يف أن األول هاو املتعااني ال مان جهاة اقت ااا  الادليل املاأخوم فيااه القياد للمفهاوم أو حلماال املطلاق علياه باال مان جهاة انصاارا
يف حملاااه إال اهنااا فيماااا إما كاناا  ال لباااة ألمااار فاااإن غلبااة الوجاااود وإن ا  وجااا  االنصااراف كماااا حققناااه  ؛املطلااق يف حاااد ما ااه إىل الفااارد ال الاا 

حبيااا كااان اااول الطبيعااة لااه خفيااا يف نظاار  يةخااارجي وأمااا إما كاناا  ماان جهااة قصااور املاهيااة ونقصااها يف الفاارد النااادر وكاناا  املهيااة  شااكيك
حمال الكاالم مان هاذا القبيال فاإن قادق و  ،العرف فال حمالة يوج  ملك انصراف املطلق إليه وال أقل من كونه القدر املتايقن يف مقاام التطا ا 

 (3)مع الدخول يف ال ري أالهر من قدقه مع عدم الدخول( ي التااوز عن الش
 دفاعنا عن الميرزا النائيني

التازم  : )ولكان يارد علاى الناائيا )رىاه اهلل(: أنّاهنقول دفاعا  عن املاريزا الناائيا وجواباا  عان إشاكال العقاد الن ايد علياه إم أورد علياه وحينئذٍ 
عاّد ممتاثال ، يف األقول بأن املعهودية واملعروفية ال  نه ان للداللة على االنصاراف، ماثال  لاو قاال يف ب اداد: مبجئاا مباا مب وساقاه مباا  زمازم فإنّاه ي

ّصاة، كالشاك يف هاو التشاكيك يف الصادق يف  اام احل –كماا عارّب عناه ا قاق الناائيا   –وإن كان املعهود بب داد ما  دجلة، فمالك االنصاراف 
املاااريزا وإن التااازم بعااادم كاااون املعهودياااة إن  (4)قااادق ماااا ال يهكااال حلماااه علاااى اظنساااان عرفاااا ، وإن قااادق علياااه مفهوماااا  أو يف بعااا  احلصااا (

وجاود وإن واملعروفية وكثرة الوجود موجبة لالنصراف إال انه استث  قورة واحدة وهي ال  سبق نقلهاا عناه يف حباا قاعادة التاااوز )فاإن غلباة ال
 ....(ا  وج  االنصراف كما حققناه يف حمله إال اهنا فيما

 بيع المنافع الفرد االخفى للبيع
باان  –)دام اللاه(  ولعله هاو مقصاوده مان عبار اه الا  أشاكل عليهاا الشاي  الوحياد –فللمريزا النائيا ان يدعي مثل ملك يف املقام  :وعليه

عناه إىل الفارد  َأَحولَّ اللَّوُه اْلبَوْيوعَ فياه خفاا  فاناه الفارد األخفاى فينصارف  (5)ياه الن قادقه علياهقدق البيع على غري بيع األعيان مشاكوك ف
 واهلل العاا. (6)الئه مقابل خفا  الفرد اآلخر واحلصة األخرى وهي )بيع املنافع( فمراده من )ما هو املعهود خارجا (  األعيانا لي وهو بيع 

 لطاهرينوصلى اهلل على محمد وآله ا

                                                           

 .101ص 1هتذي  األحكام: ا (1)
 .344ص 2هتذي  األحكام: ا (2)
 .411ص 2أجود التقريراش: ا (3)
 .45-44ص 1العقد الن يد: ا (4)
 أي على غري بيع األعيان وهو بيع املنافع. (5)
الصاور ني فقا . ولاذا فاناه إما ا يقال نعم دمج املريزا مشككية املاهية مبشككية الداللة باعاد ه الثانية لألوىل، وقد حققنا كوهنما أمرين وقور ني والعودة لألوىل يف احادى  (6)

 ، ملا مت هذا الدفاع فتأمل نعم يتم على  فكيكنا فتدبربالتشكيك بني فردي التااوز وفردي البيع أو قنفيهما


