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البراءةأصالة 

أصالة البراءة

يةالبراءة العقل

البراءة 
.الشرعية

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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الشرعیةالبراءة -2

ةالبراءة الشرعي

الكتاب

السنة

ء مطلق كل شي
هيحتى يرد فيه ن

حديث الرفع

حديث السعة

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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روایات البراءة الشرعیة

«حديث الرفع»

.فقرة االستدالل منه

.شمولها للشبهات جميعا

فقه الحديث عموما

. سنده

40ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

أقسام الحكم

التكليفي  
االستقاللي  

التكليفي  
الضمني  

الوضعي  

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

ن في إمكايشترط
التمّسك بحديث

الرفع

في معروضا للحكم ء كون الشي-1
أوموضوعا عالم التشريع بأن يكون 

.لهمتعلّقا 

من توسعة على المكلّفكون الرفع -2
.دون أن يستلزم تحميال على غيره

بما ءكون الحكم مترتّبا على الشي-3
.  المكلّفمنتسب إلىهو 

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
التكليفيي  في تطبيق حديث الرفع على أقسام الحكم، أعني: السابعةالجهة •

الماضيية االستقاللي ، و التكليفي  الضمني ، و الوضعي  عليى ضيوا النكيا 
:فنقول

ميو  أ-على ضيوا ميا مضيى-يشترط في إمكان التمس ك بحديث الرفع•
:ثالثة

وعا أو ا معروضا للحكم في عالم التشريع بأن يكيون موضيكون الشي-1•
.متعل قا له

.ى غيرهكون الرفع توسعة على المكل ف من دون أن يستلزم تحميال عل-2•
. المكل فا بما هو منتسب إلىكون الحكم مترت با على الشي-3•

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

أقسام الحكم

التكليفّي 
االستقالليّ 

التكليفي  
الضمني  

الوضعي  

212: ، ص3مباحث األصول، ج



10

تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

أقسام الحكم

اللي  التكليفي  االستق

الحكم مترت ب على
منتسبء بما هو الشي

إلى العبد

الحكم مترت ب علی
ر بقطع النّظء  الشي

بد إلى الععن االنتساب 
ي  التكليفي  الضمن

الوضعي  

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
:ثالثةفي األقسام الثالثة للحكم على ضوا هذه الشروط الفنتكل م •
هو الحكم التكليفي  االستقاللي ، : القسم األو ل•
:نقس م ذلك بتقسيمينو •

213: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
و منتسب ء بما هأنّ الحكم قد یكون مترتّبا على الشی: األوّلالتقسیم •

، اب إلیهإلى العبد، و قد یكون مترتّبا علیه بقطع النّظر عن االنتس
لبياب، وجوب الصدقة مثال، قد يكون عبا ة عن فتح العبد لفموضوع •

بيا ة ، و أخرى يكيون ع(إن فتحت الباب فتصد ق: )كأن يقول المولى
إذا انفتح : )عن انفتاح الباب و لو بواسطة الهواا مثال، كأن يقول المولى

ال يجري ، ففي األو ل يجري حديث الرفع، و في الثاني(الباب فتصد ق
.النتفاا الشرط الثالث

213: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

أقسام الحكم

اللي  التكليفي  االستق

الحكم مترت ب على 
منتسبء بما هو الشي

إلى العبد
يجري حديث الرفع

الحكم مترت ب علی
بقطع النّظرء  الشي

بد إلى الععن االنتساب 
اليجري حديث الرفع

التكليفي  الضمني  

الوضعي  

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

أقسام الحكم

التكليفي  
االستقاللي  

التكليفّي 
الضمنيّ 

الوضعي  

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

أقسام الحكم

قاللي  التكليفي  االست

يّ التكليفّي الضمن

تعل ق العناوين 
المرفوعة إن لم يكن
تمستوعبا لتمام الوق

لم يجر الرفع

تعل ق العناوين 
المرفوعة إن کان 
تمستوعبا لتمام الوق

يجری الرفع

الوضعي  

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
الضططرار اكما لو حصلالحكم التكلیفیّ الضمنیّ و هو : القسم الثانی•

إلى ترك جزء، أو شرط، أو إتیان مانع، 
:الكالم فيه يقع في مقامينو •
.فی جریان الرفع فی ذلك و عدمه: المقام األوّل•
يجير أن  االضطرا  إن لم يكن مستوعبا لتمام الوقيت ليم: و الصحيح•

ثال الرفع، الختالل الشرط األو ل، ألن  الفاتحة فيي السياعة األوليى مي
بيعيي المضطر  إلى تركها ليست هي الموضوع، و إن ما الموضوع هو الط
ع، و و هو غير مضطر  إلى تركه، و إن استوعب تمام الوقت جرى الرفي
ال ال وجه معتد  به لعدم الجريان إل ا من ناحية أن   فع العدم وضيع، في

.يجري في ترك الجزا أو الشرط، و قد عرفت جوابه
215: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
؟فی أنّه بعد جریان الرفع هل یصحّ الباقی أو ال: المقام الثانی•
األمير أن ه ال يصح  كما ذهب إليه مشهو  المحق قين، إذ غايية: التحقيق•

فياع هو  فع الوجوب الضمني ، و الوجوب الضمني  ال يرتفيع إل يا با ت
تعل يق و عندئيذ إن. وجوب المرك ب للترابط بين الوجوبا  الضيمني ة

.حيةاألمر بالباقي صح ، و إل ا فال، و حديث الرفع حيادي  من هذه النا

215: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
: الو ال يقيياا الحييديث بييدليص تلصيييّ الجزئي يية، كييأن يقييول مييث•

األمر المستعجص ال يقرأ السو ة، إذ ذلك ناظر إلى مسألة الجزئي ية، في
نظير إليى ال يالرفيع بالباقي يثبت بنفس اليدليص السيابق، و حيديث

يرفعيه، و الجزئي ة، و إن ما ينظر إلى الوجود التشريعي  لموضوع الحكم ف
الحكم ال ذي تكون السيو ة موضيوعا ليه هيو الوجيوب الضيمني  ال 

الجزئي ة، و إن ما الجزئي ة من منتزعا  عالم التشريع، 

216: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
لوبية مين الباقي أو النتيجة المطتصحيحفي غایة ما یمكن أن یقال و •

:وجهانذلك 
ليي  ما مضى من فرض كون مفاد الحيديث الرفيع التنزي: الوجه األو ل•

للوجود اللا جي  بضم  دعوى أن  العير  ييرى  فيع العيدم مسياوقا 
بطيالن للوجود، فيحصص وجود تنزيلي  للسو ة المتروكة، و قد عرفت

.المبنى

216: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
سها، و ذليك ما يثبت بحسب الحقيقة نتيجة الصح ة ال نف: الثانيالوجه •

ح ة إن  المقصود من إثبيا  الصي: في فرض االستيعاب، و هو أن يقال
رفع في  فع وجوب القضاا، و نحن نثبت هذه النتيجة بإجراا حديث ال

ة موضوع هذا الوجوب، فإن  موضوع وجوب القضاا هو ترك الفريضي
.الكاملة، و قد تحق ق ذلك عن اضطرا  فال يجب القضاا

216: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
هو أن ه ال بيد  أن ييرى ميا هيو الموضيوع : تحقيق الحال في ذلكو •

؟لوجوب القضاا، هص هو الترك، أو عدم اإلتيان، أو الفو 
. و هي أمو  ثالثة بعضها غير بعض•
، العدم النعتیّبنحو التركهو فاألو ل •
، العدم المحمولیالثاني يكون بنحو و •
. عنوان ثبوتی منتزع من األمر العدمیالثالث و •
 يصيح  العلطى األيیطرین التمس ك بحديث الرفع، و يصح األوّل فعلى •

اعتبار جهة ء باألثر مترتّبا على الشیالنتفاا الشرط الثالث، و هو كون 
.انتسابه إلى المكلّف

216: ، ص3مباحث األصول، ج
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االنسان »الوجود و العدم تا ة يالحظان بالنسبة الى الماهية فيقال مثال•
يس و يعبر عنهما بمفاد كان التامة و مفاد ل« موجود او االنسان معدوم

و العطدم المحمطولیكذلك و يعبر عنهما ايضا بالوجود المحميولي و 
ل ا بهذا اللحاظ اما يحمص الوجود على الماهية أو يحمص العدم عليها و إ

يلزم ا تفاع النقيضين، 
و اخرى يالحظ العرض بالنسبة الى موضوعه اي يالحيظ وجيوده أو •

عبر عنهما و ايضا يالنعتیالعدمعدمه و يعبر عنهما بالوجود النعتي أو 
بمفييييييياد كيييييييان الناقصييييييية او لييييييييس كيييييييذلك
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

أقسام الحكم

التكليفي  
االستقاللي  

التكليفي  
الضمني  

الوضعيّ 

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

أقسام الحكم

قاللي  التكليفي  االست

ني  التكليفي  الضم

الوضعيّ 

عي  ترت ب األثر الوض
سه ء في نفعلى الشي

نظر ترت ب األثر بال
إلى جهة االنتساب 

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم

أقسام الحكم

قاللي  التكليفي  االست

ني  التكليفي  الضم

الوضعيّ 

عي  ترت ب األثر الوض
سه ء في نفعلى الشي

فال يجري حديث 
الرفع 

نظر ترت ب األثر بال
إلى جهة االنتساب 

جرى حديث الرفع 

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
.هو الحكم الوضعي : الثالثالقسم •
لمترت بة على ا في نفسه كالنجاسة افإن ترت ب األثر الوضعي  على الشي•

ي المالقاة بقطع الن ظر عن جهة االنتسياب إليى الشيلّ، فيال يجير
. حديث الرفع لفقد الشرط الثالث

جيرى إن ترت ب األثر بالنظر إلى جهة االنتساب كما في المعامال و •
.حديث الرفع مع مالحظة الشرطين اآلخرين

217: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
قد ينفقد أحد الشرطين اآلخرين فال يجري حديث الرفع، و •
لثياني لذا ال نقول بالرفع في االضطرا  إلى المعاملة لفقيد الشيرط او •

بلال  اإلكراه عليها، 
جعلهيا أيضا ال نقول بالرفع في اإلكراه على ترك المعاملية، أو أن يو •

لعربيية و إن بشكص فاسد كإجراا الصيغة بالفا سية بناا على اشتراط ا
ختالل كان هناك امتنان في تحق ق نتيجة المعاملة الصحيحة، و ذلك ال

الشرط األو ل، إذ المعاملة الفاسدة أو تيرك المعاملية لييس موضيوعا
.لحكم

217: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
ك، هنا شبهة، و هي أن  ترك المعاملة الصحيحة موضوع لبقاا المليو •

ح  إجيراا فإن  بقااه مشروط بعدم إيقاع المعاملة الصحيحة، فلم ال يص
يعي  لموضوع حديث الرفع لنفي بقاا الملكي ة بلسان  فع الوجود التشر

إلى نتيجة فإن لم تتصو   من ة في نفي هذه الملكي ة نقلنا الكالم! ذلك؟
المعاملة المقصودة للمتعاملين

 فع إن  عدم هذه المعاملة موضوع لعدم تحق ق تلك النتيجة، و: و قلنا•
.هذا العدم و إثبا  تلك النتيجة موافق لالمتنان

217: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
رعي ا و االستشكال في ذلك بأن  عدم تلك النتيجة ليس حكميا شيو •

إن ما هو عدم لحكم شرعي  يمكن دفعه بأن  هذا يشبه ميا مضيى مين 
إن  تيرك الواجيب و إن ليم يكين : ترك الواجب، و قد قلنيا هنياك

لنهي عن ا ال يقتضي اموضوعا لحكم شرعي  بناا على أن  األمر بالشي
بمعنى ضد ه العام ، لكن  المقصود من عالم التشريع عالم حساب المولى
.يشمص هذا المو د، و يمكن أن يقال بمثص ذلك فيما نحن فيه

ت يب إل ا أن  اإلنصا  أن  كون ما نحن فيه مثص ترك الواجب ال يذي يتر•
د  عليه العقاب و يعد  عرفا حراما في مساعدة الفهيم العرفيي عليى عي

.ذلك من عالم التشريع غير معلوم

218: ، ص3مباحث األصول، ج
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تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
قى لهيا لكن مع هذا ال نتلل ّ بذلك عم ا عرفتها من الشبهة، بص يبو •

اضيطر مجال في بعض الموا د، فمن فرض مثال مبتلى بزوجة مؤذية ف
ي ية إلى طالقها، لكن ظالما أكرهه على تيرك الطيالق، فانتفياا الزوج
ق، يكون امتنانا له بال إشكال، و بقاا الزوجي ية موضيوعه عيدم الطيال
ع فأي  مانع من إجراا حديث الرفع و نفى بقياا الزوجي ية بلسيان  في

.و هذه شبهة مستعصية! الوجود التشريعي  لموضوعه؟

218: ، ص3مباحث األصول، ج



31

تطبیق حدیث الرفع على أقسام الحكم
ك حص هذه الشبهة يكون بااللتفيا  إليى الشيرط الثاليث و أن تيرو •

بقياا لموضوعا المعاملة، و كذلك ترك الطالق بما هو عدم نعتي ليس
ييص الملكي ة أو الزوجي ة، و إن ما الموضوع لذلك بحكم الجميع بيين دل
م البييع الملكي ة األولى أو الزوجي ة و دليص نفوذ البيع أو الطالق هو عد

حديث إن أ يد تطبيق: أو الطالق بنحو العدم المحمولي و عندئذ نقول
بيقه عليى الرفع على العدم النعتي ، فالشرط األو ل مفقود، و إن أ يد تط
. فقودالعدم المحمولي فالشرط الثالث و هو االنتساب إلى المكل ف م

219: ، ص3مباحث األصول، ج
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حدیث السعة

حديث السعة-3

الناس في سعة ما ال يعلمون 

261ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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حدیث السعة
صيياغة، أم ا سنده فالظاهر أن ه غير موجود في الكتب المعتبرة بهذه الو •

و من المحتمص أن يكون هذا الحديث مأخوذا من ذيص آخير حيديث 
:في كتاب الل قطة، و هو كما يلي واه في الوسائص

ن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عين النيوفلي، عي•
يه السالم أن  أمير المؤمنين عل: السكوني، عن أبي عبد الل ه عليه السالم

هيا سئص عن سفرة وجد  في الطريق مطروحية كثيير لحمهيا و خبز
يقو م ميا : المجبنها و بيضها و فيها سك ين فقال أمير المؤمنين عليه الس

ميوا ليه فيها ثم  يؤكص ألن ه يفسد و ليس له بقاا، فإن جياا طالبهيا غر
مجوسي ، يا أمير المؤمنين ال يد ى سفرة مسلم أو سفرة: الثمن، فقيص

(. هم في سعة حتى يعلموا: )فقال

265؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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حدیث السعة
ي لعل يه مجوسيي  هي: الظاهر أن  الجهة المنظو ة للسائص حينما يقولو •

ه فييه النجاسة، أو لعل ه ينظر إلى تصو   أن  طعام المجوسيي  فيي نفسي
محذو  شديد أو غير شديد مثال، 

( الناا في سيعة ميا ال يعلميون)كأن  أحدا من العلماا نقص حديث و •
م  ناظرا إلى ذيص هذا الحديث من باب النقص بالمعنى أو نحو ذليك، ثي

،تبعه اآلخرون من دون مراجعة المصد 
و ذیل هذا الحدیث إنّما ورد فی الشبهة الموضطوعیّةو أنت ترى أن  •

ة بايتصاصطه بصصطوص الجهطة الملحو ط، أو نقول ال یمكن التعطدّ 
[ . 1]مثال للسائل، و هی الطهارة أو النجاسة 

266-265ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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حدیث السعة
: يليي، و لعل ه أصح ، و النّ  ما(السك ر( )السك ين)و فيه بدال عن [ 1]•

، عين الجعفريا  أخبرنا محم د، حد ثني موسى، حد ثنا أبي، عن أبييه)
رة جد ه جعفر بن محم د، عن أبيه أن  علي ا عليه السالم سيئص عين سيف
ها و وجد  في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضي

:فيها سك ر فقال علي عليه السالم
ن جاا طالبها يقو م ما فيها ثم  يؤكص ألن ه يفسد و ليس لما فيها بقاا، فإ)•

 سيفرة يا أمير المؤمنين ال نعلم سفرة ذمي  و ال: فقالوا( غرموا له الثمن
(. هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا حتى يعلموا: )مجوسي ، قال

.  واه في دعائم اإلسالم عنه عليه السالم مثلهو •

266: ، ص3مباحث األصول، ج
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حدیث السعة
ة ان الرواية لم يعثر عليها في متيون األحادييث نعيم و د   واييإل ا •

م قد مر السفرة بمضمون آخر حيث ان اإلمام أمير المؤمنين عليه السال
ص منهيا بسفرة في الطريق مطروحة فيها لحم كثير فيرخّ فيي األكي

(.في سعة حتى يعلموا)معلال بأنهم 
، ضعیفة سندا بالنوفلیو لكنها •
لميو د داللة أيضا بعدم وضوح داللتها على البرااة خصوصا و في او •

كطان الجطار  استصطحاب عطدم لو ال أما ية يد المسلمين أو بالدهم 
فموردهطا الشطبهة و عليى كيص حيال التذكیة المتقدم علطى البطراءة 

. الموضوعیة ال الحكمیة

63ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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حدیث السعة
، هو النهي اعلم أيضا ان سبب بطالن الصالة في الدا  المغصوبة مثالو •

ر، و ان عن الصالة فيها، المستفاد من عدم جواز التصر  في مال الغيي
ص و ال النهي مفسد للعبادة، فال تبطص صالة المضيطر، و ال الناسيي، بي

ون الناس فی سطعة مطا ال یعلمطلعدم النهي حين الفعص، و الن . الجاهص
.و ان كان في الواقع مقصر أو معاقبا بالتقصير« 2»
•

ي الشبهة الوجوبية و التحريمية ف( 8)جامع احاديث الشيعة باب -(2)•
-6-المقدمة حديث

110: ، ص2مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان؛ ج 
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حدیث السعة
.«2»الناس فی سعة ما ال یعلمون : قوله عليه الس المو •
ة، و أم ا موصولة أضيف إليه السعة، أو مصد ية زماني« ما»أن  : وجه الداللة•

ي سيعة أن  الناا في: على التقديرين يثبت المطلوب، فان  معناه على األو ل
فيي كص  شي ا ال يعلمونه، فيدل  على أن  الحكم المجهول يكون الجاهص بيه

ل  عليى أن  الناا في السعة ما دام ال يعلمون فيد: الثاني  معناهسعة، و على 
.أن  من ال يعلم الحكم الواقعي ما دام ال يعلم في السعة

أم ا على الوجه الثياني فواضيح، فيان  داللتيه عليى أن  الحكيم : و الجواب•
بيا  الواقعي ما دام كونه مجهوال يكون الناا في سعة حتى يعيا ض األخ

. الدال ة على وجوب االحتياط فممنوع
.«ما لم يعلموا»: و فيه452ص : المحاسن( 2)•

48: ؛ ص(فشاركى، سید محمد بن قاسم طباطبایى )الرسائل الفشاركیة
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حدیث السعة
ة الجواب، أن الشك في الفراغ ناش عن الشك في وجيوب السيو و •

"مطونالناس فطی سطعة مطا ال یعل"و بعد حكم الشا ع بمقتضى. مثال
! فتأمص.بعدم وجوب اإلتيان بها، يحصص القطع الشرعي بالفراغ« 1»

هاب د  كتياب الشي. بلى. اين عبا   د   وايتى وا د نشده است( 1)•
الناا في سعة ما لم. اين گونه آمده است7في الحكم و اآلداب ص 

38كتاب الصييد بياب 307ص 16و د  وسائص الشيعة، ج . يعلموا
. هم فی سعة حتى یعلموا: آمده است2 وايت 

67: ؛ ص(للسید الیزد )سؤال و جواب 
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حدیث السعة
«1»الناس فی سعة ما ال یعلمون ( عليه الس الم)كقوله •
ه أن  المراد بعدم العلم عدم الحج ة، كما هو مقر   فيي محل يٰ  بنااً على•

«2».

.435437: 2، تهذيب األُصول 438441: 2أنوا  الهداية ( 2)•

53: ، ص4؛ ج (لإلمام الصمینی)كتاب البیع 



41

حدیث السعة
•______________________________

ظيير قوليه ليس إل ا  فع التكليف و التوسعة من ناحية المؤاخذة فقط، ن
و ال نظر فيها إلى « 2« »الناس فی سعة ما ال یعلمون»(: عليه السالم)

.جهة أُخرى حت ى مثص الكف ا ة

: 24، و ج 11ح 50كتاب الطهيا ة ب / 493: 3الحظ الوسائص ( 2)•
كتيياب / 468: 25، و ج 2ح 38كتيياب الصيييد و الييذبائح ب / 90

.1ح 23اللقطة ب 
285: ، ص21موسوعة اإلمام الصوئی؛ ج 



42

داللة حدیث السعة
(الناا في سعة ما لم يعلموا: و منها قوله عليه السالم)•
و ة رفیطمصطدریةأضيف إليه السعة و إما موصولةإما ماكلمة فإن•

.على التقديرين يثبت المطلوب
وب و فيه ما تقدم في اآليا  من أن األخبا يين ال ينكرون عدم وجي•

بعيد االحتياط على من لم يعلم بوجوب االحتياط من العقص و النقيص
. التأمص و التتبع

327-326ص؛ 1فرائد االصول ؛ ج
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السعةحدیث داللة 
حة ال البرااة المساوقة للبرااة العقلي ية واضيو داللة هذا الحديث على •

رااة بالنحو تحتاج إلى كالم، و إن ما اإلشكال في تقريب داللته على الب
.ال ذي يعا ض دليص وجوب االحتياط ال ذي يقيمه األخبا ي

قيد الساذج لذلك هو أن  المفروض أن  الواقع غير معلوم، والتقريب و •
يياط جعلت السعة في هذا الحديث مغي اة بعدم العلم، و إيجياب االحت
هيو ليس إيصاال للمشكوك وجدانا أو تعبدا، و إن ما هيو تنجييز ليه، ف

.منا  ال محالة لهذه السعة

261ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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السعةحدیث داللة 
فيي الحيديث ( مطا)اعترض على ذلك بأن  هذا إن ما يتم  إذا كانيت و •

الناس فی سعة مطن ذلطك، إذ يكون ظاهر المعنى عندئذ أن  موصولة
، ء الّذ  ال یعلمونهالشی

ى علي-، و يكون الحيديثزمانیّةمصدریّةكونها لكن من المحتمص و •
، الناس فی سعة ما داموا ال یعلمون: في قو ة أن يقال-التقدير

اب مقتضى إطالقه هيو عيدم العليم ال بينفس التكلييف و ال بإيجيو •
.االحتياط في قباله

261ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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السعةحدیث داللة 
في ة اهرفي الحديث ( ما)أجاب السي د األستاذ عن ذلك بأن  لفظة و •

، الموصولیإ ادة المعنى 
المصطدریّة الزمانیطة علطى الفعطل ( ميا)دخيول نطدرةذلك بنكتة و •

، المضارع
ما )، أو(ما لم يعلموا: )إن ما يتعا   دخولها على الماضي، كأن يقالو •

.( داموا ال يعلمون

262: ، ص3مباحث األصول، ج
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السعةحدیث داللة 
افة و مضي( سيعة)موصولة تقرأ كلمة ( ما)أن ه على تقدير كون : يرد عليهو •

ن قرينة مت صيلة فالتنوي. بال تنوين، بلالفها على تقدير كونها ظرفية زمانية
ة، كميا أن  على الظرفي ة الزمانية، فاحتماله مساوق الحتمال القرينة المت صيل
الظرفي ية احتمال الظرفي ة الزماني ة مساوق الحتمال التنوين، فيكون احتميال

ذا فيال يمكين دفيع هي. الزماني ة مساوقا الحتمال القرينية المت صيلة عليهيا
صلة، و في االحتمال بالظهو ، إذ الجزم بالظهو  فرع القطع بعدم القرينة المت 
ن  سكوته سائر الموا د إن ما ندفع احتمال القرينة المتصلة بشهادة الراوي، أل

ن  عن ذكرها في مقام الذ كر يعتبر شهادة على العدم، لكين هنيا ال نيد ي أ
الكتيب الراوي هص كان يقرأ بال تنوين أو مع التنوين، و عدم التنيوين فيي
حيو يعيد  ليس شهادة على العدم، إذ لم يكن من المتعا   كتب التنيوين بن

عدمه

262: ، ص3مباحث األصول، ج
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السعةحدیث داللة 
263: ، ص3األصول، جمباحث •
. اتيهشهادة على العدم، بص لعل ه هكذا األمر في زماننا أيضا في غير ميا أ ييد ضيبط حرك•

[.1]فتحص ص أن  هذا الجواب عن اإلشكال غير مقبول 
دو  نعم أصص اإلشكال أيضا غير مقبول، فإن  استظها  البرااة من الحيديث و عدميه ال يي•

هيا موصولة أو مصد ية زمانية، بص يدو  مدا  كون إضافة السيعة إضيافة ل( ما)مدا  كون 
لسعة فيي ذاك إلى ما يكون مو دا للسعة و الضيق و بمعنى نفي مو دي ته للضيق و ثبو  ا

. ي ته للضييقالمو د، أو إضافة إلى ما يترق ب أن يكون سيببا للضييق و بمعنيى نفيي سيبب
مو دي ة، أي موصولة فإضافة السعة إليها ان كانت إضافة( ما)أن نا لو فرضنا : توضيح ذلك

ان ال من باب إضافته إلى ما يكون مو دا للسعة أو الضيق كان معنيى الحيديث أن  اإلنسي
لييص يكون في ضيق في مو د ما ال يعلم، و هذا ينافي دلييص إيجياب االحتيياط، فيإن  د

إن كانيت إيجاب االحتياط يثبت الضيق في مو د الحكم غير المعلوم و ينفيي السيعة، و
ان معنى الحيديث أن  إضافة إلى ما يترق ب كونه سببا للضيق و بهد  نفي سببي ته للضيق ك

تيياط، ألن  اإلنسان ال يكون في ضيق بسبب ما ال يعلم، و هذا ال ينافي دليص إيجاب االح
سبب الضيق هو إيجاب االحتياط، و هو معلوم و لم يكن الواقع المجهول بنفسه

262: ، ص3مباحث األصول، ج
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داللة حدیث السعة
•______________________________
ي المصد ي ة على المضا ع على ما يبدو من موا د استعمالها، و عندئذ يكون هذا دليال عليى حميص ميا في( ما)نعم باإلمكان إنكا  صح ة دخول [ 1]•

ه للوئي  حمالمقام على الموصول من دون و ود إشكال احتمال القرينة المتصلة، و يحتمص من عبا ة مصباح األصول كون هذا أيضا مقصودا للسي د ا
.الل ه فراجع

264: ، ص3مباحث األصول، ج•
.سببا كافيا للضيق•
ا، فهيي مضيافة يمصد ي ة زماني ة فالسعة عندئذ و إن لم تكن مضافة في اللفظ لكن من الواضح أن  السعة ال بد  أن تكون متعل قة بشي( ما)و لو فرضنا •

ا  إليه السعة، و ظاهر السياق كون متعل ق عدم العلم هو نفس ما تض( ا ما داموا ال يعلمونالناا في سعة من الشي: )ا في التقدير، فكأن ه قالإلى شي
معنيى أن  النياا ا إضيافة مو دي ية بفإن فرضت إضافة السعة إلى الشي. موصولة( ما)و عندئذ يأتي هنا نفس التفصيص ال ذي شرحناه في فرض كون 

إضافة السيعة إليى و إن فرضت. ا ما داموا ال يعلمونه فهذا ينافي دليص إيجاب االحتياط المثبت للضيق في ذاك المو دليسوا في ضيق في مو د شي
في لضييق، و هيذا ال ينياا بمعنى نفي سببي ته للضيق لم ينا  الحديث دليص إيجاب االحتياط، ألن  ذاك الدليص إن ما يجعص إيجاب االحتياط سببا لشي

.ا ال ذي ال يعلمونه سببا كافيا للضيقفرض عدم كون الشي
ي ة أو سببي ة موصولة أو مصد ية زمانية، و إن ما المقياا هو كون اإلضافة مو د( ما)إذن فالمقياا في معا ضة الحديث لدليص االحتياط ليس هو كون •

.بالمعنى ال ذي عرفت، و الظاهر منها كونها مو دي ة ال سببي ة
فيإن بيي ن . سيامهافي شموله للشبهة الموضوعي ة و للشبهة الحكمي ة بجميع اق( الرفع)حاله حال حديث -بناا على تمامي ة داللته-ثم  إن  هذا الحديث•

األخبا ي حديثا يدل  على وجوب االحتياط في الشبهة الحكمي ة، أو بعض اقسامها لم
265: ، ص3مباحث األصول، ج•
ألصولي حديثا دال ا نعم لو وجد ا. ، ألن  دليص االحتياط عندئذ يتقد م عليهما باألخصي ة(الرفع)يمكن لألصولي دفعه بالمعا ضة بهذا الحديث، أو حديث •

ام  فوقياني كعي( الناا في سعة ميا ال يعلميون)، أو حديث (الرفع)على البرااة في خصوص مو د حديث االحتياط فتعا ضا و تساقطا أفادنا حديث 
. هذا تمام الكالم في داللة هذا الحديث. نرجع إليه و تثبت بذلك البرااة

261ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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حدیث السعة

ِلي، َعِن َعَواِلي اللآ 21886-4
ِ ص قَاَل  ٍة اُس فِي َسعَ الن  النآبِي 

َما لَْم يَْعلَُموا

20: ، ص18مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 
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حدیث السعة
 أَنَّ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّيهِ عَينْ آبَائِيه365ِ•

ا وَ عَلِي اً ع سُئِصَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَ ْ فِي الطَّرِييقِ مَطْرُوحَيةً كَثِييرَ لَحْمُهَي
 يُؤْكَصُ لِأَنَّهُ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينَ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ

ا أَمِييرَ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَااَ فَإِنْ جَااَ طَالِبَ لَهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيصَ يَي
ع ةٍ هُطم  فيطی سط  الْمُؤْمِنِينَ لَا تُدْ َى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَيالَ 

ح تَّى ی ع ل مُوا

452: ، ص2؛ ج (للبرقی)المحاسن 
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حدیث السعة
:نِيِّعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُو. 2/ 11698•
م سُئِصَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السال»: هِ عليه السالمٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ الص •

ضُهَا وَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَ ْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً، كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَخُبْزُهَا وَبَيْ
وَّمُ مَيا يُقَي: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السالم؟ ، وَفِيهَا سِكِّينَ«4»جُبُنُّهَا 

جَيااَ طَالِبُهَيا « 2»؛ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ، وَلَيْسَ لَهُ بَقَااَ، فَإِنْ «1»فِيهَا، ثُمَّ يُؤْكَصُ 
« 5»ٰ  يَيا أَمِييرَ الْمُيؤْمِنِينَ، لَايُيدْ ى: «4»قِيصَ . لَهُ الثَّمَنَ« 3»غَرِمُوا 

ع ةٍ ح تّطى: مَجُوسِيٍّ؟ فَقَالَ« 7»، أَوْ سُفْرَةُ «6»سُفْرَةُ مُسْلِمٍ  ٰ  هُم  فيی سط 

«9». ««8»ی ع ل مُوا 

377: ، ص12؛ ج (دار الحدیث-ط )الكافی 
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حدیث السعة
رآة و فيي مي. «وجبن هيا وبيضيها»: والوسائص والتهذيب والمحاسن والجعفري ا « ط، بن، جت، جد، م»في (. 4)•
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