
 ه0113/ جمادى اآلخرة  5 األحد............ ............................................. (0213) (الظنصول: مباحث )األ

1 

 

 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
(52) 

 استفراغ الوسع أعم من حجية الظن
  مهها هههو أقههرب ال وحص ههَغ وسههعه يف مجيهه  مهها لههه وخهه  يف الوةههو  وامل ا ههة : )وَمههن إسهه فرَ قولههه  سببب 

وقولنا )املس بطن للقول با ه مكلف مبا وص  إليه بعد اس فراغ وسعه  (1)يكل فه الل ه تعاىل أزيد من ذلك يقيناً(
مههوارو العلههم إذا أراو مهها يصهه  إليههه عههن األعههم مههن الظنههون اإلاصههةب إذ يكههن ائلههكام باالح يهها  حين هه    كا ههة 

...( ه اهلل تعهههاىلليسههه  يف منطهههو   المهههه وقولهههه )ال يكلفههه املناقشهههة معهههه وبعبهههارة أخهههر :  (2)ائمجههها (
ف اجمل هههد وال هههاأل باألزيههد مههن الطا ههه، بهه  املناقشههة يف مفهههوم  المههه املسهه بَطن وا ههه مههاوام كل ههي  لبداهههة ا ههه ال 

 اسهه فراغ الوسهه  و صههي  األقههرب أعههم مههن احل يههة إذ  قههول: إن  اسهه فرغ وسههعه وحص هه  األقههرب  هههو احل ههة، 
بهالظن  يك فهيكم الشارع باالح يا  حني ع كأل عن  صهي  الظنهون اإلاصهة وال لي  ، إذ قد وائلكام بإتباع الظن

 .املطلق  طريق إىل أحكامه،  م رو عدم تكليفه باأل ثر ال يصلح ولياًل على ح ية ظن اجمل هد مطلقاً 
 ، يهةو الظنهون املنهأ)من )ما هو أقرب( ممها  هان مهن وائهرة الظنهون اإلاصهة  د : إن َقصَ بعبارة أخر 

مههدعاأل مههن ح يههة مطلههق ظنههون اجمل هههد، وإن  ال جيههدد ولههياًل علههىحسههم مصههطل نا(  ههان صهه ي اً لكنههه 
 ةَ   هاحل ارع  ما هو أقرب سواء أ ان من الظنون اإلاصة أم املطلقهة ورو عليهه مها سهبق إذ قهد ال يع هن الشه دَ صَ قَ 

 اإلاص  إن ع ك عنه اجمل هد وجم عليه االح يا . ظن  إال ال
 الجواب: االحتياط عسر، فالظن المطل  حجة

يكن ضهميمة ان االح يها  مسه لكم للعسهر واحلهرذ، وله ا تعهني  عليهه إتبهاع الظهن ولهكم القهول   ي هه،  نعم،
: االح يها  أو إتبهاع مطلهق الظهن نايهار خأمامهه  يوجهد، م والعلمهيبهاب العله عليهه مهن أ سهد   إن   بعبارة أخرى:

قههد  (3)وحهدأل، ولكههن هه ا بإتبهاع الظههن هال بهد مههن  فهي لههكوم االح يها  بكو ههه عسهراً وحرجههاً  هي يصهح ائلههكام 
                                                           

 .131-131حممد باقر الوحيد البهبهاين، الفوائد احلائرية، جمم  الفكر ائسالمي ه قم: ص (1)
 (.11الدرس ) (2)
 .ح ةً الظن  ون االح يا  عسراً وحرجاً  ي عني  ون   (3)
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 يورو عليه بوجهني:
 ال حرج وال ضرر ال يثبتان حكماً بل ينفيان فقط -0الرد: 

ما ها منش ني لل كم،  كهون احلهرذ منفيهاً ان ال حرذ وال ضرر  ا يان لل كم على املشهور ولكنه أواًل:
إن أراو هبههها احلكهههم ، بههه  و ال يسههه لكم جعههه  ح يهههة الظهههن إن أراو باحل يهههة الكا هههفية ومطلهههق احلكهههم الوضهههعي

بههان األمههر  إذ ال حههرذ لههيش منشهه اً وجههاعاًل حلكههم وضههعي وال تكليفههي، إال ان يقههالال كليفههي ولههكوم ائتبههاع 
االح يهها ، ةبهه  وجههوب  جههوبَ ب إتبههاع الظههن   يهه   فههى ال حههرذ و حيه  وار بههني وجههوب االح يهها  ووجههو 

 .   أم قهراً لدوران األمر بينهما ال ألن ال حرذ منشئ لل كم إتباع الظن
 ال عسر في االحتياط، بدليل حال االخباري ومقلدي الشيرازي -2
اإلهوئي يف املصهبا ، مهن ان ما ال كمه الشيخ عبد الكرمي احلائرد مؤسش احلوزة العلمية بقم، والسيد  ثانياً:

إىل لهههكوم االح يههها  ال إىل ائلهههكام باالح يههها  ال يسههه لكم احلهههرذ ) ينههه ب: ان ا سهههداو بهههاب العلهههم والعلهههم يهههؤود 
 ح ية الظن(.

: يهر  عهدم أصه  العسهر، )واحلهائرد  :صهولقال األول على حسم ما  قله عنهه السهيد الوالهد يف األ
بالنسههبة إىل آحههاو املكلفههني، املوجههم لسههقو  االم ثههال القطعههي، عهههن بالنظههام  خهه   السههيما امل ،(1)وعههواألألن 

 الك ، يف هاية ائ كال.
، علههى إرجههاع مقلديههه إىل االح يهها  و ههان ويههدل عليههه: ا ههه  ههان بنههاء سههيد مشههاانا املههازا الشههاازد 

 .(2)وة(مرج  متام أ راو الشيعة مدة م ماوية، وم  ذلك مل ا   النظام ومل يكن مما ال حي م  عا
وقهههال الثهههاين: )وال يكهههون االح يههها  املههه  ور موجبهههاً الخههه الل النظهههام وال مسههه لكماً للعسهههر واحلهههرذ.  يهههف  
ومجاعة من أص ابنا األخباريني قد عملوا جبمي  األخبار امل  ورة، بدعو  القط  بصدورها،  لم ا   عليهم 

 النظام، ومل يرو عليهم العسر واحلرذ.
 (3)ثالثة من مقدمات اال سداو ها تامة(وعليه  كا   املقدمة ال

                                                           

 وعو  العسر. (1)
 .101ص 1السيد حممد احلسيين الشاازد، األصول، وار العلوم للطباعة والنشر ه باوت، ذ (2)
 .221ص 2السيد حممد الواعظ احلسيين، تقرير    السيد أبو القاسم اإلوئي، مصبا  األصول، مك بة الداورد ه قم: ذ (3)
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 ا ه  قليلهة جهداً  مها   الوالد عن األول بقوله: )وعلى الثاله : ان اح يااهات اجملهدو السيد وأجاب 
 .(1)وأين هي مما ذ رأل( يظهر ملن راج  حوا يه على جناة العباو وآواب جتارة الوحيد 

 الجواب: بل االخباري واقع في العسر والحرج
واب عمهها اوعههاأل مصههبا  األصههول مههن عههدم وروو عسههر وحههرذ علههى االخبههاريني بسههبم عملهههم ويكننهها ا هه

بالعم  هبها  لمها وله  علهى وجهوب أمهر أو حرم هه بكا ة األخبار املروية حىت الضعاف منها )وال د قد  ل كم 
مههن بههاب االح يهها    ي ههة اال سههداو  يقههال با ههه ال يلههكم العسههر واحلههرذ مههن ال كامنهها باالح يهها    ال حل ي ههها بهه 

مبفههاو  مها مل يلههكم العسهر واحلههرذ علهيهم مههن ال هكام االخبههارد بالعمه  هبهها، مهن ههها  هر  بههني  هون وجههه العمه  
 :من باب االح يا ( بهة بينما  ر  لكوم العم  هبا قطعي يراهاا ه تلك الروايات 

 عسر وحرجألن كل تكليف وإلزام فهو 
يف العسهههر ويف وائرتهههه ومبههها ههههو ههههو رأل دَ قَههه  بهههنفش وقهههيأواًل: مهههن البهههديهي ان أد تكليهههف إجيههها  أو  ريهههي 

كهههون بههه  ليف العسهههر واحلهههرذب  ال لكوهنههها هههها موقعهههةا وجهههم االل هههكام بالواجبهههات وتهههر  ا رمهههات إنهههو واحلهههرذ، 
 وب  )بوجه كام  إل أد  وال يكن  في  ون  ،ول ا وروت مورو العسر واحلرذ م،ال كليف هبا ملصل ة أو مفسدة أه

 ( حرجياً عاوة.رمي  أو  
 ولشهادة االستقراء وتتبع مواطن االحتياط

أو أد  العسر واحلرذ من عمله بكا ة األخبار، به  مهن عملهه ببعضههايف ال  ك ان االخبارد واق   ثانياً:
 واحد منها:

 نجاسة الحديد
يقهه  يف العسههر واحلههرذ هههو ومههن يعمهه  بف اويههه يعمهه  بروايههات جناسههة احلديههد، الهه د ان االخبههارد  أال تههر 

وال الهو بيه   ويف  ه  مكهان ألن احلديهد من شهر حوالينهاوذلهك  بأ د أ واعهيق  ب لك يف ناس، إن مل من ال
مهدة البنهاء والشهبابيك ، مهن احلديهد، بهدًء مهن أعوال هاهها، عهاوةً  وال  ر ة وال معم  وال مس د وال حسينية

واألبواب احلديدية، ومهروراً بالسهكا ني واملسهاما والقهدور والفهؤوس وا اريه  احلديديهة، ووصهواًل إىل األجههكة 
 اليت يدخ   يها احلديد بدًء من ما نة احلالقة ومروراً بالدراجة والسيارة وصواًل للسفينة والطائرة.

                                                           

 .101ص 1ر العلوم للطباعة والنشر ه باوت، ذالسيد حممد احلسيين الشاازد، األصول، وا (1)
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 به.  ق هسة السكني للبطيخ أو الرقي إذا ان بعضهم  ان ي  نم موض  مما  ق     وقد 
 نجاسة المسوخ

االخبارد يعمه  بروايهات  هرمي املسهو  وال  هك ان احلكهم بن اسهة العديهد منهها يوقه  الكثها مهن  وأيضاً:
 قهههد ورو يف  ،يف  ا هههة بهههالو العهههامل أو يف تلهههك الهههيت ي هههو ر  يهههها بعههه  تلهههك املسهههو  النهههاس يف العسهههر واحلهههرذ

يف   ه)الفيه ( وال  هك ان احلكهم بن اسهومنهها  :شهراهنها ةالةهة ع ئ  عن رسهول اهلل اإلصال وعل  الشرا
الهههبالو الهههيت تكثهههر  يهههها الفيلهههة ودهههالث النهههاس  األنهههد والكثههها مهههن الهههدول األ ريقيهههة، يسههه لكم العسهههر واحلهههرذ بههه  

يف املهههكارع  وههههو،  ههه لك، ومنهههها )األر هههم( ايههههر  كثهههيومنهههها )القهههرو( وههههو يف الهههبالو الهههيت  ،امهههنهالشهههديدين م
  لك، ومنها )العنكبوت( وهو مما ال الو منه بي  عاوة ومها أ ثهر مها يهر علهى الطعهام أو والقر  واألرياف  

 وهك ا. واليت ال يكاو الو منها بي  وحم  ومنها )الفأرة( ،وتيف البي هاثر املاء ومنها )الوزهة( وما أ 
 ولبن الجارية وموارد أخرى

املنههكل يف  وأههه َ  عةَ رض  م  ه  الههمهه  ا ههه يوق هه لهها ا اريههة اسهه ناواً إىل روايههة ضههعيفة  مهها حكههم بعضهههم بن اسههة
 .، وحكم بعضهم بن اسة ذر  الدجاذ.. وهك اأ د العسر واحلرذ

 واحلاصهه : ان احلكههم باحلرمههة أو الن اسههة أو الوجههوب اسهه ناواً إىل روايههة )قطعيههة عنههدهم، وضههعيفة عنههد ا
 .م للعسر واحلرذ وون  ك، موج(يا من باب االح  لكن  عم  هبا

العسهر واحلهرذ، وان احلكهم يف ويشهد ل لك أيضاً ان احلكم  رمة ال دخني للصائم، يوق  املهدخنني عهاوًة 
، وان احلكههم بهها م  بههني تههرو  احلههائ  وأ عههال أل موجههم للعسههر واحلههرذور بهها م  بههني القصههر وائمتههام يف مههوا

حلكههم بوجههوب هسهه  ا معههة اسهه ناواً إىل بعهه  الروايههات، املس  اضههة يف مههوارو عديههدة، عسههرد قطعههاً، وان ا
عسرد وحرجي للكثا من الناس خاصة يف القر  واألرياف اليت يق   يهها امليهاأل أو تف قهد  يهها املواسها وميهاأل 

 وللب   صلة بإذن اهلل تعاىل. ..اائسالة.. وهك 
 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين

 
ُنُه يَبْوَم تَبْبِكي اْلُعُيونُ :  الرضاائمام قال     َمْن َتذَكََّر ُمَصابَبَنا فَبَبَكى َوأَْبَكى َلْم تَبْبِك َعيبْ

 (13األما  للصدو : ص)
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