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حديث السعة
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261ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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حديث السعة
صيياغ،  أمّا سنده فالظاهر أنّه غير موجود في الكتب المعتبرة بهذه الو •

و من المحتمل أن يكون هذا الحديث مأخوذا من ذيل آخير ديديث 
:في كتاب اللّقط،  و هو كما يليرواه في الوسائل

ن محمد بن يعقوب  عن علي بن إبراهيم  عن أبيه  عين النيوفلي  عي•
يه السالم أنّ أمير المؤمنين عل: السكوني  عن أبي عبد اللّه عليه السالم

هيا سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطرودي، كييير لحمهيا و خب 
يقوّم ميا : المجبنها و بيضها و فيها سكّين فقال أمير المؤمنين عليه الس

ميوا ليه فيها ثمّ يؤكل ألنّه يفسد و ليس له بقاء  فإن جياء االبهيا غر
مجوسيّ  يا أمير المؤمنين ال يدرى سفرة مسلم أو سفرة: اليمن  فقيل

(. هم في سع، دتى يعلموا: )فقال

265؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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حديث السعة
ي لعلّيه مجوسييّ هي: الظاهر أنّ الجه، المنظورة للسائل دينما يقولو •

ه فييه النجاس،  أو لعلّه ينظر إلى تصوّر أنّ اعام المجوسييّ فيي نفسي
محذور شديد أو غير شديد ميال  

( الناس في سيع، ميا ال يعلميون)كأنّ أددا من العلماء نقل دديث و •
مّ ناظرا إلى ذيل هذا الحديث من باب النقل بالمعنى أو نحو ذلي،  ثي

 تبعه اآلخرون من دون مراجع، المصدر
و ذيل هذا الحديث إنّما ورد فی الشبهة الموضووعیّةو أنت ترى أنّ •

ة باختصاصو  بصصووص الجهوة الملحو و  أو نقول ال يمكن التعودّ 
[ . 1]ميال للسائل، و هی الطهارة أو النجاسة 

266-265ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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حديث السعة
: يليي  و لعلّه أصحّ  و النصّ ما(السكّر( )السكّين)و فيه بدال عن [ 1]•
  عين الجعفريات أخبرنا محمّد  ددّثني موسى  ددّثنا أبي  عن أبييه)

رة جدّه جعفر بن محمّد  عن أبيه أنّ عليّا عليه السالم سيئل عين سيف
ها و وجدت في الطريق مطرود، كيير لحمها و خب ها و جبنها و بيضي

:فيها سكّر فقال علي عليه السالم
ن جاء االبها يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل ألنّه يفسد و ليس لما فيها بقاء  فإ)•

 سيفرة يا أمير المؤمنين ال نعلم سفرة ذميّ و ال: فقالوا( غرموا له اليمن
(. هم في سع، من أكلها ما لم يعلموا دتى يعلموا: )مجوسيّ  قال

. رواه في دعائم اإلسالم عنه عليه السالم ميلهو •

266: ، ص3مباحث األصول، ج
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حديث السعة
، ان الرواي، لم يعير عليها في متيون األدادييث نعيم وردت رواييإلّا •

م قد مر السفرة بمضمون آخر ديث ان اإلمام أمير المؤمنين عليه السال
ل منهيا بسفرة في الطريق مطرود، فيها لحم كيير فيرخص فيي األكي

(.في سع، دتى يعلموا)معلال بأنهم 
  ضعیفة سندا بالنوفلیو لكنها •
لميورد دالل، أيضا بعدم وضوح داللتها على البراءة خصوصا و في او •

كوا  الجوار  استصوحاد عود  لو ال أماري، يد المسلمين أو بالدهم 
فموردهوا الشوبهة و عليى كيل ديال التذكیة المتقد  علو  البوراءة 

. الموضوعیة ال الحكمیة

63ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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حديث السعة
  هو النهي اعلم أيضا ان سبب بطالن الصالة في الدار المغصوب، ميالو •

ر  و ان عن الصالة فيها  المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغيي
ل و ال النهي مفسد للعبادة  فال تبطل صالة المضيطر  و ال الناسيي  بي

و  الناس فی سوعة موا ال يعلمولعدم النهي دين الفعل  و الن . الجاهل
.و ان كان في الواقع مقصر أو معاقبا بالتقصير« 2»
•

ي الشبه، الوجوبي، و التحريمي، ف( 8)جامع اداديث الشيع، باب -(2)•
-6-المقدم، دديث

110: ، ص2مجمع الفائدة و البرها  فی شرح إرشاد األذها ؛ ج 
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حديث السعة
.«2»الناس فی سعة ما ال يعلمو  : قوله عليه السّالمو •
،  و أمّا موصول، أضيف إليه السع،  أو مصدري، زماني« ما»أنّ : وجه الدالل،•

ي سيع، أنّ الناس في: على التقديرين ييبت المطلوب  فانّ معناه على األوّل
فيي كلّ شي ء ال يعلمونه  فيدلّ على أنّ الحكم المجهول يكون الجاهل بيه

لّ عليى أنّ الناس في السع، ما دام ال يعلمون فيد: الياني  معناهسع،  و على 
.أنّ من ال يعلم الحكم الواقعي ما دام ال يعلم في السع،

أمّا على الوجه اليياني فواضيح  فيانّ داللتيه عليى أنّ الحكيم : و الجواب•
بيار الواقعي ما دام كونه مجهوال يكون الناس في سع، دتى يعيار  األخ

. الدالّ، على وجوب االدتياط فممنوع
.«ما لم يعلموا»: و فيه452ص : المحاسن( 2)•

48: ؛ ص(فشارك ، سید محمد بن قاسم طباطباي  )الرسائل الفشاركیة
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حديث السعة
ة الجواب  أن الش، في الفراغ ناش عن الش، في وجيوب السيورو •

"موو الناس فوی سوعة موا ال يعل"و بعد دكم الشارع بمقتضى. ميال
! فتأمل.بعدم وجوب اإلتيان بها  يحصل القطع الشرعي بالفراغ« 1»

هاب در كتياب الشي. بلى. اين عبارت در روايتى وارد نشده است( 1)•
الناس في سع، ما لم. اين گونه آمده است7في الحكم و اآلداب ص 

38كتاب الصييد بياب 307ص 16و در وسائل الشيع،  ج . يعلموا
. هم فی سعة حت  يعلموا: آمده است2روايت 

67: ؛ ص(للسید الیزد )سؤال و جواد 
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حديث السعة
«1»الناس فی سعة ما ال يعلمو  ( عليه السّالم)كقوله •
ه أنّ المراد بعدم العلم عدم الحجّ،  كما هو مقرّر فيي محلّيٰ  بناءً على•
«2».

.435437: 2  تهذيب األُصول 438441: 2أنوار الهداي، ( 2)•

53: ، ص4؛ ج (لإلما  الصمینی)كتاد البیع 
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حديث السعة
•______________________________

ظيير قوليه ليس إلّا رفع التكليف و التوسع، من نادي، المؤاخذة فقط  ن
و ال نظر فيها إلى « 2« »الناس فی سعة ما ال يعلمو »(: عليه السالم)

.جه، أُخرى دتّى ميل الكفّارة

: 24  و ج 11ح 50كتاب الطهيارة ب / 493: 3الدظ الوسائل ( 2)•
كتيياب / 468: 25  و ج 2ح 38كتيياب الصيييد و الييذبائح ب / 90

.1ح 23اللقط، ب 
285: ، ص21موسوعة اإلما  الصوئی؛ ج 
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حديث 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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حديث السعة
 أَنَّ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّيهِ عَينْ آبَائِيه365ِ•

ا وَ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِييقِ مَطْرُودَي،ً كَيِييرَ لَحْمُهَي
 يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ خُبْ ُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا وَ فِيهَا سِكِّينَ فَقَالَ يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ
ا أَمِييرَ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءَ فَإِنْ جَاءَ اَالِبَ لَهَا غَرِمُوا لَهُ اليَّمَنَ قِيلَ يَي

ع ةٍ هُوم  فيوی سو  الْمُؤْمِنِينَ لَا تُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَيالَ 
ح تَّ  ي ع ل مُوا

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

ضُهَا وَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُودَ،ً  كَيِيرٍ لَحْمُهَا وَخُبْ ُهَا وَبَيْ
وَّمُ مَيا يُقَي: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السالم؟   وَفِيهَا سِكِّينَ«4»جُبُنُّهَا 

جَياءَ اَالِبُهَيا « 2»؛ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ  وَلَيْسَ لَهُ بَقَاءَ  فَإِنْ «1»فِيهَا  ثُمَّ يُؤْكَلُ 
« 5»ٰ  يَيا أَمِييرَ الْمُيؤْمِنِينَ  لَايُيدْرى: «4»قِيلَ . لَهُ اليَّمَنَ« 3»غَرِمُوا 

ع ةٍ ح تّو : مَجُوسِيٍّ؟ فَقَالَ« 7»  أَوْ سُفْرَةُ «6»سُفْرَةُ مُسْلِمٍ  ٰ  هُم  فيی سو 

«9». ««8»ي ع ل مُوا 

377: ، ص12؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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حديث السعة
رآة و فيي مي. «وجبنّهيا وبيضيها»: والوسائل والتهذيب والمحاسن والجعفريّات« ط  بن  جت  جد  م»في (. 4)•

ة  والمشهور يدلّ على أنّ األصل التذكي، فيما يشترط فيه  وقد دلّت عليه أخبار كيير»: 112  ص 22العقول  ج 
.«بين األصحاب خالفه

.بالتاء والياء معاً« ويؤكل»: «بح»وفي . «ويؤكل»: والوافي« ق  ن  بف  جت»في (. 1)•
.«فإذا»: 3في الوسائل  ج (. 2)•
.«غرم»: والوافي« بف»في داشي، (. 3)•
.«فقيل»: 25والوسائل  ج « بن»في (. 4)•
.«ال ندري»: والتهذيب24وفي الوسائل  ج . «ال تدرى»: والمحاسن« بح»وفي . «وال يدرى»: «بف»في (. 5)•
.«مؤمن»: «ط»في (. 6)•
.«أم سفرة»: 3في الوسائل  ج (. 7)•
.«دتّى تعلموا»: «ن  بح»في (. 8)•
  عين 365  كتياب المككيل  ح 452المحاسين  ص .   معلّقاً عن الكليني432  ح 99  ص 9التهذيب  ج (. 9)•

  19  بسند آخر عن جعفر بن محمّد  عن أبيه  عن عليّ عليهم السيالم اليوافي  ج 27الجعفريّات  ص . النوفلي
  468  ص 25؛ وج 30077  ح 90  ص 24؛ وج 4270  ح 493  ص 3؛ الوسييائل  ج 19078  ح 129ص 
. 15  ذيل ح 139  ص 65؛ البحار  ج 32372ح 

 378: ، ص12، ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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داللة حديث السعة
(الناس في سع، ما لم يعلموا: و منها قوله عليه السالم)•
و ة رفیومصودريةأضيف إليه السع، و إما موصولةإما ماكلم، فإن•

.على التقديرين ييبت المطلوب
وب و فيه ما تقدم في اآليات من أن األخباريين ال ينكرون عدم وجي•

بعيد االدتياط على من لم يعلم بوجوب االدتياط من العقل و النقيل
. التأمل و التتبع

327-326ص؛ 1فرائد االصول ؛ ج
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السعةحديث داللة 
ح، ال البراءة المساوق، للبراءة العقليّي، واضيو دالل، هذا الحديث على •

راءة بالنحو تحتاج إلى كالم  و إنّما اإلشكال في تقريب داللته على الب
.الّذي يعار  دليل وجوب االدتياط الّذي يقيمه األخباري

قيد الساذج لذل، هو أنّ المفرو  أنّ الواقع غير معلوم  والتقريب و •
يياط جعلت السع، في هذا الحديث مغيّاة بعدم العلم  و إيجياب االدت
هيو ليس إيصاال للمشكوك وجدانا أو تعبدا  و إنّما هيو تنجيي  ليه  ف

.مناف ال محال، لهذه السع،

261ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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السعةحديث داللة 
فيي الحيديث ( موا)اعتر  على ذل، بأنّ هذا إنّما يتمّ إذا كانيت و •

الناس فی سعة مون ذلو   إذ يكون ظاهر المعنى عندئذ أنّ موصولة
  ء الّذ  ال يعلمون الشی

ى علي-  و يكون الحيديثزمانیّةمصدريّةكونها لكن من المحتمل و •
  الناس فی سعة ما داموا ال يعلمو : في قوّة أن يقال-التقدير

اب مقتضى إاالقه هيو عيدم العليم ال بينفس التكلييف و ال بإيجيو •
.االدتياط في قباله

261ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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السعةحديث داللة 
في ة اهرفي الحديث ( ما)أجاب السيّد األستاذ عن ذل، بأنّ لفظ، و •

  الموصولیإرادة المعنى 
المصودريّة الزمانیوة علو  الفعول ( ميا)دخيول نودرةذل، بنكت، و •

  المضارع
ما )  أو(ما لم يعلموا: )إنّما يتعارف دخولها على الماضي  كأن يقالو •

.( داموا ال يعلمون

262: ، ص3مباحث األصول، ج
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السعةحديث داللة 
مضاف، ( سع،)تقرأ كلم، موصولة( ما)أنّه على تقدير كون : يرد عليهو •

.  رفیة زمانیةعلى تقدير كونها بصالفها  بال تنوينو 
سياوق   فادتماليه مقرينوة متّصولة علو  اليرفیّوة الزمانیوةفالتنوين •

اوق   كما أنّ ادتميال الظرفيّي، ال مانيّي، مسيالحتمال القرينة المتّصلة
دتميال الدتمال التنوين  فيكون ادتمال الظرفيّ، ال مانيّي، مسياوقا ال

. القرين، المتّصل، عليها

262: ، ص3مباحث األصول، ج
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السعةحديث داللة 
طيع   إذ الج م بيالظهور فيرع القيمكن دفع هذا االحتمال باليهورفال •

لقريني، إنّما نيدفع ادتميال افی سائر الموارد بعدم القرين، المتّصل،  و 
عتبير   ألنّ سكوته عن ذكرها في مقام اليذّكر يبشهادة الراو المتصل، 

شهادة على العدم  
ن  و هنا ال ندري أنّ الراوي هل كان يقرأ بال تنوين أو مع التنيويلكن •

عدم التنوين في الكتب ليس شيهادة عليى العيدم  إذ ليم يكين مين
لعلّيه شهادة عليى العيدم  بيلالمتعارف كتب التنوين بنحو يعدّ عدمه

حصّل أنّ فت. هكذا األمر في زماننا أيضا في غير ما أريد ضبط دركاته
[.1]هذا الجواب عن اإلشكال غير مقبول 

262: ، ص3مباحث األصول، ج
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السعةحديث داللة 
المصدريّة علو  المضوارع ( ما)إنكار صحّة دخول نعم باإلمكان [ 1]•

مل على ما يبدو من موارد استعمالها  و عندئذ يكون هذا دليال على د
ما في المقام على الموصول من دون ورود إشيكال ادتميال القريني، 

صيودا المتصل،  و يحتمل من عبارة مصباح األصول كون هذا أيضا مق
.للسيّد الخوئي ردمه اللّه فراجع

262: ، ص3مباحث األصول، ج
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السعةحديث داللة 
لحيديث أصل اإلشكال أيضا غير مقبول  فإنّ استظهار البراءة من انعم •

موصول، أو مصدري، زماني،  ( ما)و عدمه ال يدور مدار كون 
لسع، يدور مدار كون إضاف، السع، إضاف، لها إلى ما يكون موردا لبل •

ي ذاك المورد  للضيق و ثبوت السع، فمورديّت و الضيق و بمعنى نفي 
سوببیّت ي أو إضاف، إلى ما يترقّب أن يكون سببا للضيق و بمعنيى نفي

. للضيق

263: ، ص3مباحث األصول، ج
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السعةحديث داللة 
انيت موصول، فإضياف، السيع، إليهيا ان ك( ما)أنّنا لو فرضنا : ذل،توضيح •

يق إضاف، مورديّ،  أي من باب إضافته إلى ما يكون موردا للسيع، أو الضي
لم  كان معنى الحديث أنّ اإلنسان ال يكون في ضيق في مورد ما ال يع

بيت هذا ينافي دليل إيجاب االدتياط  فإنّ دلييل إيجياب االدتيياط ييو •
 الضيق في مورد الحكم غير المعلوم و ينفي السع،

ي سيببيّته و إن كانت إضاف، إلى ما يترقّب كونه سببا للضيق و بهيدف نفي•
ما ال يعلم  للضيق كان معنى الحديث أنّ اإلنسان ال يكون في ضيق بسبب

و هذا ال ينافي دليل إيجياب االدتيياط  ألنّ سيبب الضييق هيو إيجياب
.يا للضيقسببا كافاالدتياط  و هو معلوم و لم يكن الواقع المجهول بنفسه

263: ، ص3مباحث األصول، ج
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داللة حديث السعة
اف، مصدريّ، زمانيّ، فالسع، عندئذ و إن لم تكين مضي( ما)لو فرضنا و •

ء  فهي شيفي اللفظ لكن من الواضح أنّ السع، ال بدّ أن تكون متعلّق، ب
ء ما الشيالناس في سع، من: )ء في التقدير  فكأنّه قالمضاف، إلى شي
ا و ظاهر السياق كون متعلّق عدم العلم هو نفيس مي( داموا ال يعلمون
 تضاف إليه السع،

264: ، ص3مباحث األصول، ج
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داللة حديث السعة
( ميا)ون و عندئذ يأتي هنا نفس التفصيل الّذي شردناه في فر  كي•

معنيى ء إضاف، مورديّي، بفإن فرضت إضاف، السع، إلى الشي. موصول،
هيذا ء ميا داميوا ال يعلمونيه فأنّ الناس ليسوا في ضيق في مورد شي

و إن . دينافي دليل إيجاب االدتياط الميبت للضييق فيي ذاك الميور
يق ليم ينياف ء بمعنى نفي سيببيّته للضيفرضت إضاف، السع، إلى شي

اب الحديث دليل إيجاب االدتياط  ألنّ ذاك الدليل إنّما يجعيل إيجي
ء الّذي ال االدتياط سببا للضيق  و هذا ال ينافي فر  عدم كون الشي

.للضيقيعلمونه سببا كافيا 

264: ، ص3مباحث األصول، ج
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داللة حديث السعة
ون فالمقياس في معارض، الحديث لدليل االدتياط لييس هيو كيإذن •
موصول، أو مصدري، زماني،  و إنّما المقياس هيو كيون اإلضياف، ( ما)

رديّوة و الياهر منها كونهوا مومورديّ، أو سببيّ، بالمعنى الّذي عرفت  
.ال سببیّة

264: ، ص3مباحث األصول، ج
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داللة حديث السعة
داليه ديال ديديث -بناء على تماميّي، داللتيه-إنّ هذا الحديثثمّ •
جمييع بللشوبهة الموضووعیّة و للشوبهة الحكمیّوة في شموله ( الرفع)

ي فإن بيّن األخباري ددييا يدلّ على وجيوب االدتيياط في. اقسامها
المعارضي، يمكن لألصولي دفعه بالشبه، الحكميّ،  أو بعض اقسامها لم

قيدّم   ألنّ دلييل االدتيياط عندئيذ يت(الرفع)بهذا الحديث  أو دديث 
. عليهما باألخصيّ،

لو وجد األصولي ددييا دالّا عليى البيراءة فيي خصيوص ميورد نعم •
ديديث   أو(الرفع)دديث االدتياط فتعارضا و تساقطا أفادنا دديث 

ت بيذل، كعامّ فوقاني نرجع إليه و تيب( الناس في سع، ما ال يعلمون)
. هذا تمام الكالم في دالل، هذا الحديث. البراءة

264: ، ص3مباحث األصول، ج
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داللة حديث السعة

264: ، ص3مباحث األصول، ج
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الشرعیةالبراءة -2

ةالبراءة الشرعي

الكتاب

السنة

ء مطلق كل شي
هيحتى يرد فيه ن

حديث الرفع

حديث السعة

حديث الحجب

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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حديث الحجب

:دديث الحجب-4•
ميا : )ما رواه في الكافي بسند صحيح من قوله علييه السيالم: و منها•

( . دجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم

266ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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