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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 1400آبان  9: تاریخ      موضوع کلی: قاعده الحرج     

  1443ربیع االول  24 :امصادف ب سوره مائده 6آیه دوم: آیه  _دلیل اول: آیات  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 9 :جلسه

 {  اللعن علی اعدائهم اجمعین اهرین والط   هه علی محمد و آلالل   یالعالمین و صل   ه رب  الحمدلل  } 
 سوره مائده 6آیه دوم: آیه 

 78بحث در ادله و مستندات قاعده الحرج بود. تا اینجا درباره دلیل اول یعنی آیات به یک آیه اشاره شد و آنهم آیه 

 ند واقع شدن برای قاعده را دارد.سوره حج بود. نتیجه این شد که این آیه قابلیت مست

ارد و دمیفرماید خداوند تبارک و تعالی قصد ن «.ما یُریدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج»سوره مائده است:  6آیه دوم، آیه 

سوره مائده است که کاملش از این قرار است. چون  6د که بر شما حرج قرار دهد. این آیه البته بخشی از آیه کنمیاراده ن

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى »باید معنای مجموع آیه را بدانیم و در بررسی و استدالل به محموع آیه توجه شود. 

انی که میفرماید ای کس« ... وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِالصَّالةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ

خیزید صورت ها و دست هایتان را تا آرنج بشویید و سر هایتان را مسح کنید ایمان آورده اید، وقتی که برای نماز بر می

اگر  ،«...وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» نیز پا های خود را تا قسمت بر آمدگی روی پا مسح کنید.)یعنی بخشی از سر را( و 

وَ إِنْ کُنْتُْم مَرْضى أَْو عَلى سََفر أَوْ جاَء أَحٌَد مِنْکُمْ مِنَ الْغاِئطِ أَوْ المَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا »جنب بودید پس غسل کنید. 

اگر مریض بودید، یا در سفر، یا کسی از شما قضای حاجت  ،«...یَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْهُماءً فَتَ

نیافتید، پس به خاک پاکی تیمم کنید به این  (وضو و یا غسلاشتید اما آبی برای طهارت )کرده بود، یا با زنان مجامعت د

اهد خومیخداوند ن ،«...ما یُریدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج» ز صورت و دست های خودتان را مسح کنید.ترتیب که بخشی ا

اهد شما خومیخداوند ن ،«وَ لکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ» شما را در حرج و مشقت قرار دهد.

اهد شما را پاکیزه گرداند و نعمت خودش را بر شما تمام کند؛ باشد که اهل شکر باشید و خومیدر تنگنا قرار دهد، بلکه 

 خداوند را سپاس بگویید.

د. اما تقریب استدالل به این آیه کنمیمعنای این آیه روشن است. ترجمه ای که گفته شد معنای آیه را اجماال معلوم 

 چیست؟

 استدالل به آیهتقریب 

مانند مرحوم مقدس اردبیلی و از معاصرین فقیهانی مانند امام )ره( و مرحوم آقای خویی  ی پیشینعمدتا از بین فقها

یند آیه داللت دارد بر قاعده الحرج. البته اگر شما کتاب های قواعد فقهیه را گومیاستدالل به این آیه را پذیرفته اند و 
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اند مستند قاعده قرار بگیرد مانند مرحوم مراغی در تومیرگان این آیه را جزء آیاتی قرار دادند که هم ببینید بسیاری از بز

 و بسیاری دیگر از فقها. 2مرحوم آقای بجنوردی کتاب قواعد فقهیه 1عناوین،

ا در درجه اول شم هظیفومیفرماید د. کنمیبیان حکم تیمم را  یند آیه در واقعگومیتقریب استدالل به این آیه چیست؟ 

سِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالةِ فَاغْ »این است که برای نماز وضو بگیرید، برای جنابت غسل کنید. 

ه معنای ب« فاطّهروا»که « نُباً فَاطَّهَّرُواوَ إِنْ کُنْتُمْ جُ»ید و اگر جنب بود ،«الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ َأرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ

داشتید به اینکه وضو  غسل کنید است. لکن اگر مریض بودید و مثال در سفر بودید و یا با زنان آمیزش داشتید، یعنی نیاز

تبدیل و قیقت دارد حینجا در یا غسل کنید، یعنی طهارت مائیه الزم داشتید اما آب نیافتید، پس تیمم کنید. ا د ویبگیر

 د.کنمیوظیفه تیمم به جای وضو در صورت عروض این موانع و مشکالت را بیان  جایگزینی

فقدان ماء یا  در صورت این معنای عرفی و ظاهری آیه است. ظاهر این آیه عرفا این است که تیمم در حال مرض و سفر

اهد خومیدر واقع  ،« عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجیُریدُ اللّهُ لِیَجْعَلَما »د و اینکه میفرماید کنمیرا دارد بیان  سختی برای دسترسی به آب

نیافتید، برای اینکه  حکم تیمم را قرار داد، برای این بوده که به سختی برای شما خداوند تبارک و تعالی بگوید که اگر

آب مشکل  در گذشته برای تهیهمخصوصا  حرج را از شما بردارد. باالخره این روشن است که کسی که در سفر است

ر گذشته باالخره سفر . البته امروزه سفر با توجه به امکاناتی که وجود دارد، مانعی برای تحصیل ماء نیست. اما دداشت

کردند آب کرد چون در همه جا آب نبود و در حین مسافرت باید تالش مییک مشکالتی را در تحصیل آب ایجاد می

تی به دنبال تامین آب نماز را با وضو بخوانید و به هر قیم بفرماید وند به مسافر و در حین سفرفراهم کنند. اینکه خدا

ما باید تامین آب کنی م کنند که حتمثال کسی که بیمار است بر او الزا باشید، معلوم است که امری مشکل و سختی است. یا

اهد بفرماید برای خومیذا خداوند متعال یا غسل کنی. اینهم طبیعتا موجب مشقت و حرج بود، ل بگیری و با آب وضو

غسل را در این شرایط  وتیمم را برای شما قرار دادم. وضو  در مشقت و سختی قرار نگیرید،و اینکه شما به مشقت نیافتید، 

بارک و تعالی برای اینکه خداوند ت لذا؛ «رَجما یُریدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَ» از شما برداشتم برای اینکه به حرج نیافتید.

نکند، گفته اصال  فی که موجب حرج و مشقت و ضیق است بر مؤمنان و مسلمانان باریاین حرج را تحمیل نکند، یعنی تکال

و تکلیف، یعنی وضو و انید تیمم کنید. این معنایش این است که باالخره این دتومیطهارت مائی الزم نیست، بلکه شما 

 ند.شومید، بنا به مفاد این آیه، برداشته غسل هرگاه حرجی باشن

د و هم شامل اموری که مقارن با کنمید که اصال این آیه آن را به صراحت دارد بیان شومیاین باالخره هم شامل وضو 

د. یعنی به تعبیر بعضی از شومید. یعنی حتی اگر خود نماز حرجی باشد، به استناد این آیه برداشته شومیخود نماز است 

                                                           
 .282، ص 1العناوین، ج .  1

 .250، ص 1. القواعد الفقهیۀ، ج  2
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مشکالتی که از رهگذر تکلیف یا  نیست وحرج در خود تکلیف  فرقی بین حرج در مقدمات تکلیف و بزرگان هیچ

 ضو و غسل را تبدیل کنید به تیمم.انید وتومید و شما شومیآید، برداشته مقدماتش پیش می

ضو و غسل فرموده که وضو و غسل این خصوصیت را دارند اگر خداوند تبارک و تعالی در این آیه به خصوص درباره و

این را به عنوان یک قاعده کلی ذکر کرد؟  توانند، آیا میشومیند و برداشته شومیکه اگر حرجی شوند، تبدیل به تیمم 

ا یُریدُ اللّهُ م»بله برای اینکه خداوند این را در صدر آیه به خصوص درباره وضو و غسل فرموده است. اما اینکه میفرماید 

سل به وجوب تیمم. کأن در کأن جنبه تعلیل دارد. جنبه علت دارد برای تبدیل وجوب وضو و غ ،«لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج

ب پیدا نکردید و یعنی اگر آ «لَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً ف َ...وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر»ید: گومییل است؛ مقام تعل

و تعالی به  کربرای اینکه خداوند تبا ،«ما یُریدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج»یا در این حاالت بودید تیمم کنید. چرا؟ 

دنبال این نیست که برای شما حرج قرار دهد. اگر این جنبه تعلیل داشته باشد، نتیجه این است که هر جایی که حرجی 

د. به نظر میرسد این نهایت تقریبی است شومیاین برداشته  یک تکلیف یا خود یک تکلیف، به واسطه مقدمات ایجاد شود

 ان برای استدالل به این آیه ذکر کرد. تومیکه 

 اشکال

وضو و تیمم دارد؟ یعنی خصوصیتی دارد و حرج در خصوص وضو این اختصاص به هی یک بحثی وجود دارد که آیا تمن

اگر خاطرتان باشد، در مورد  ام تری داشته باشد در همه تکالیف؟اند معنای عتومیو غسل چنین تاثیری دارد یا اینکه این 

ترخیص نسبت به بعضی یکی از احتماالتی که ذکر شد این بود که این آیه در مقام  «ما جَعَلَ علیکُم فی الدین مِن حَرَج»

موارد خاصی  اختصاص بهکه پس  از تکالیف در هنگام ضرورت است و اگر این احتمال را ما بپذیریم، نتیجه اش این است

ت دهیم و در همه جا اثبات کنیم. فقط باید ببینیم در چه یاانیم این را سرتومینما  ، لذادادهرا که شارع این ترخیص دارد 

 . مثال یکی از آن موارد همین مسئله وضو و تیمم است.خیص را دادهمواردی شارع این تر

د نسبت به تیمم هنگامی که حرج در وضو و غسل یا کنمیلقائلٍ أن یقول که این آیه هم به خصوص دارد اثبات ترخیص 

انیم بگوییم هر جایی به تومیانیم یک قاعده کلی از آن استفاده کنیم. نتومی. بنابراین نتعبیر دیگر طهارت مائیه باشدبه 

 د.شومیواسطه تکلیف یا مقدماتش حرجی پدید آمد، یعنی تکلیف حرجی بود یا مقدماتش حرجی بود آن تکلیف برداشته 

استدالل به آیه مطرح شود این است که حداقل احتمال این وجود دارد که این آیه  لی که ممکن است نسبت بهپس اشکا

انیم تومیا نسبت به تیمم در جایی که وضو و غسل مستلزم حرج بر مکلف باشد. لذا ما نصرفا اثبات کند ترخیص شارع ر

الیف حرجی برداشت شده؛ مسئله اهد بفرماید که در شرع تکخومی ار دهیم. چون قاعده الحرجاین را مستند قاعده قر

اند از تومیص دارد به این باب و نوضو و غسل نیست، بلکه اعم است. لذا لقائلٍ أن یقول که این دلیل اختصا مختص به

 رد.این جهت مورد استناد قرار بگی
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 پاسخ

یه در خصوص وضو، آرسد که این با ظاهر آیه شاید چندان همخوانی نداشته باشد. درست است که که این به نظر می اوال:

ما همانطور که اشاره بیان شده و بعد طریق تیمم را در این فرض بیان کرده، ا هاآنغسل و طهارت مائیه و حرجی بودن 

است که چرا ما وضو و غسل را مبدل  یک بیان کلی است، یک تعلیل در واقع ،«ما یُریدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج»شد 

 کردیم به تیمم. برای اینکه حرجی بود.

ضوع وضو، غسل قسمت از آیه چون در مقام تعلیل است، لذا مانع اختصاص این حکم به مورسد این پس اوال به نظر می

 باشد.

باب د، اما باالخره در شومیقاعده الحرج اثبات ن ،اگر هم اینچنین باشد )که به نظر ما نیست( هرچند در همه ابواب :ثانیا

هر نحوی باشد  غسل حرجی باشند و این حرج بهد. یعنی در هر زمانی که وضو یا شومیوضو و غسل این مسئله ثابت 

د و به جایش شومیاین تکلیف برداشته  ،)چون دیگر از این جهت اطالق دارد( چه در مقدمات و چه در خود تکلیف

ت دیگر و سپس یک نتیجه انیم ضمیمه کنیم به بعضی از ادله و روایاتومیآنوقت ما این را  گیرد.تکلیف به تیمم قرار می

 ین داشته باشیم.ا و استنتاج کلی از مییربگ کلی

که بزرگانی ملتزم شدند  انیم برای استدالل به این آیه ذکر کنیم. عرض کردمتومیو یا تقریبی است که  نهایت توجیه این

 این آیه قابلیت استدالل دارد. به اینکه

ابلیت برای این آیه وجود دارد که ما بتوانیم به قائل به این است که این ق مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب زبدۀ البیان .1

که مشعر به ضعف سخن مرحوم  کندمیبه سخن مرحوم طبرسی در مجمع البیان  اشاره ایآن استدالل کنیم. ایشان اول یک 

تحصیل الماء و یُحتَمَل أن یکون المراد ما یُرید اهلل جَعَلَ الحرج علیکم بالتکالیف الشاقّۀ مثل . سپس میفرماید طبرسی است

و ال بالطلب الشاق کالحفر و غیره بل بنا  علی کلّ وجهٍ ممکن مع عدم کون الماء حاضراً و إن کانَ ممکناً فی نفس األمر

 1هو مقتضی الشریعۀ المسحۀ. و ...علی الظاهر فقبلَ التّیمم

 2 .است ملتزم به همین مطلب شدهنیز  مرحوم امام )ره( .2

 3 .معتقد است این آیه قابلیت استدالل داردمرحوم آقای خویی هم  .3

د به این آیه تمسک شومییند گومیبه هر حال صالحیت و امکان استدالل به این آیه را بعضی از فقیهان پذیرفته اند و 

 کرد.

 

                                                           
 .46. زبدۀ البیان، ص  1

 .13، ص 2. کتابُ الطهارۀ، ج  2

 .358، ص 9. التنقیح، کتابُ الطهارۀ، ج  3
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 قول به عدم تمامیت استدالل به آیه و ادله آن

انیم به این آیه استناد کنیم. شاید تومیبر این باور اند که ن اما در مقابل جمعی معتقدند که این آیه شأنیت استدالل ندارد و

در میان مفسرین معنایی که برای این آیه ذکر شده بیشتر به نحوی است که این آیه را از صالحیت برای استدالل خارج 

و در تفاسیر  2المیزاندر هم در مرحوم عالمه طباطبایی  1.د. این در کلمات مرحوم طبرسی در مجمع البیان هستکنمی

 دهم معنایی که این آقایانکه توضیح می)آیه را به گونه ای معنا کرده اند  هاایننوعا  3در روح المعانی اهل سنت هم آلوسی

وجود دارد خیلی کاری  هااینبا تفاوت هایی که در کلمات  آید.گفته اند چیست( که از آن مفاد این قاعده به دست نمی

برخی از فقیهان هم همین معنا را م )در میان مفسرین(، آنگاه کنمیاز آیه کرده اند را ذکر  هااینمعنایی که  ندارم. عمدتا

 پذیرفته اند و لذا قائل شده اند به اینکه این آیه برای استدالل مناسب نیست. معنایی که این آقایان گفته اند این است:

تیمم، این تکالیف به این  که تکالیفی را برای شما قرار داده اعم از غسل و اهد بگوید خداوند متعالخومیاساسا این آیه 

منافعی است  منظور نبوده که شما گرفتار مشقت، ضیق و سختی شوید، بلکه این مشقت ها و سختی ها متضمن مصالح و

ورد آیه اول ذکر مدر  د. اگر در خاطرتان باشد ما در ضمن بیان احتماالتی کهکنمیکه کمال و سعادت شما را تضمین 

ید مشقت و کنمیما فکر اهد بفرماید آنچه که شخومیکردیم، احتمال پنجم از احتماالت ششگانه اخیر این بود که خداوند 

کنید این ها سختی است، این مشقت ها بدون فایده نیست، در دل این مشقت ها مصلحت و فایده وجود دارد و گمان ن

د که با آب وضو کنمیاحتی و آسانی وجود دارد. و اگر خداوند در یک فرضی بر شما تکلیف ر هااینسختی اند، خیر در 

خت بگیرد. چون اهد بر شما سخومیبگیرید و غسل کنید و اگر هم آب پیدا نکردید به جای غسل و وضو تیمم کنید، ن

 ارد، غسل را بر دارد و...درا بر  را بردارد، وضو هااینبیاید حاال  که ما در سفر هستیم خدا  هااینممکن است به ذهن 

یم. غرض ما ایجاد مشقت اهیم بر شما سخت بگیرخومییم، نکنمیخداوند میفرماید اگر ما وضو و غسل را به تیمم تبدیل 

لحت برای شما واقع متضمن فایده و مصید مشقت اند، در کنمیو حرج بر شما نیست. این مشقت هایی که شما گمان 

، در واقع ست. یعنی مشقتی که در وضو و غسل در شرایط عادی هست، مشقتی که در تیمم در شرایط غیر عادی هستا

غرض او این است  ومشقت نیست. خداوند این تکالیف را برای این قرار نداده که شما را گرفتار مشقت و ضیق کند. هدف 

ین بزرگوارانی که ااست که از کلمات برخی از مفسرین مانند معنایی این  که شما رشد کنید و به سعادت و کمال برسید.

 نام بردم ذکر شده است.

رخی از این ادله هم در بدلیل کرده و البته مرحوم عالمه طباطبایی برای اثبات این مدعا و اینکه معنای آیه این است، دو 

 ی که عرض کردیم.برخی کتاب های فقهی اخذ شده و به آن استناد شده برای ترجیح همین معنای

                                                           
 .277، ص 3. مجمع البیان، ج  1

 . 230، ص 5. المیزان، ج  2

 .345، ص 6و  5. روح المعانی، ج  3
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 دلیل اول

دلیل اول ایشان این است: همین که خداوند تبارک و تعالی نفی را معلق کرده بر ارادۀ الجعل دون نفس الحرج، خودش 

اینجا  ،«ما یُریدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج»بر شما نیست. ما ایجاد مشقت  غرضواهد بگوید خشاهد این است که می

فال حکمَ یُرادُ به الحرج بین علی مفعول ما یُرید لتأکید النفی  «من»دخولٌ علق شده بر جعل؛ تعبیر ایشان این است. نفی م

اهد بگوید اساسا خداوند هیچ حکم خومی االحکام الدینیۀ اصال و لذلک علّقَ النفی علی إرادة الجعل دونَ نفس الحرج.

ید برای همین گومیخودشان مصالحی دارند. سپس  هااین بلکه ندارد.برای مکلیفین و تکلیفی که موجب مشقت شود 

اهد خومید و هدفش جعل حکم حرجی نیست. نکنمیاست که خداوند نفی را معلق کرد بر اراده جعل، یعنی خدا اراده ن

حرج را بردارد، اهد خومید. ناهد بگوید خدا اراده جعل حکم حرجی ندارخومیبگوید ما اصال حکم حرجی نداریم، بلکه 

 ید قصد و غرض خداوند این نیست که حکم حرجی جعل کند.گومیبلکه 

ید ما دو نوع حرج داریم. یک نوع حرج آن گومیاین بیان مرحوم عالمه البته تکمله و توضیحی دارد. ایشان در ادامه 

و آن مصلحت  لحتی داردوجود دارد، منتهی چون مص خود حکم حرج د، یعنی درشومیاست که بر مالک حکم عارض 

د. مثال کسی که لذت بردن شومیاما برای تامین آن مصلحت جعل  مالکش سختی باشد، در ن حکم ولومطلوب است، ای

حالت زهد را در خودش تقویت کند، اینجا درست است که حرمت برای اینکه از یک غذایی را برای خودش حرام کند 

 اصل حکم حرجی است. است. پس اینجادر درون آن  تیمتضمن مصلحاما حرجی است که از غذا حرجی است،  ذاذالت

 د که بعضی از افراد و مصادیق حکمآیپیش می د؛ یک اتفاقات و عوارضیشومیگاهی حرج از یک اسباب بیرونی ناشی 

این  ن فرد از وضو برای این شخص درند. مانند همین وضو گرفتن با آب برای مریض، در سرما و... ایشومیحرجی 

 شرایط حرجی شده، و اال به طور طبیعی حرج در مالکش نیست.

د، مربوط به قسم اول شومیید خود این حاکی از این است که آنچه که اینجا و توسط این آیه دارد نفی گومیآنگاه ایشان 

 است.

 دلیل دوم 

و استدراکی که در آیه شده، نشان میدهد که  ید خود این اضرابگومیاست.  «لکن یُرید لیُطَهِّرَکم»دلیل دوم ایشان تعبیر 

اهد بگوید احکامی که برای مکلفین خومیاهد نفی حرج در مالک کند. یعنی خداوند آن اولی را اراده کرده. یعنی خومیآیه 

  ند هیچکدام حرجی نیستند.شومیجعل 

پس دو دلیل مرحوم عالمه برای آنکه این آیه اساسا ربطی به ما نحنُ فیه ندارد، یکی این است که اساسا نفی را معلق بر 

اشاره به آن مصلحت اصلی است که در احکام وجود دارد. مثال مولی  «و لکن لیُطَهّرَکم»جعل کرده و نه حرج. دوم اینکه 

ید غذا را از فالن جا بگیر بعد توضیح گومیچون غذای آنجا پاکیزه است. اینکه  ید برو غذا را از راه دور بگیرگومی

مصلحتی که در یم. پس گومیاهم به زحمت بیافتی و اینهمه راه بروی، چون غذایش خوب است چنین خومیمیدهد که ن
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هم کأن دارد به مردم و  برو از آنجا غذا بگیر. خدا د که بگویدشومیاین امر وجود دارد و خوبی غذای آنجا باعث 

یم انجام دهید. اگر گومیاهم شما را به زحمت بیاندازم، چون این کار ها مصلحت دارد خومیید من نگومیمسلمانان 

 رد.خومیه درد قاعده الحرج نبمعنای آیه این باشد، دیگر 

بعا لبعض المفسرین هم این فقها ت برخی ازردم کپس اصل این دیدگاه و استداللی که آقایان ذکر کردند بیان شد. عرض 

 نظر صحیح است یا خیر.اختیار کردند. حال باید بررسی کنیم که آیا این  رأی و نظر را

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


