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 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
(59) 

 هل ال حرج شخصي أو نوعي؟
هل مفادها نفي احلرج  :نهبني األعالم يف مفاد )ال حرج( و)ال ضرر( وما أشبههما، وهو اان هناك خالفاً النقطة الثانية: 

 ،ومالشخصي أو مفادمها نفيي احليرج النيوعي، والشخصيي ميدارخ الشيخ  نفسيه وانيه إن جيان يف حيرج مين هيصا احل يم، جالصي
فميدارخ النيو   النوعي، وأما عليه حرجياً فيه  ي ونال ، وال عنه يف وقت آخر خي مادام حرجياً عليه، ال عن غ ،اصةارتفع عنه خ

لَوو  اَل  : واملقصود أغلب األشخاص يف أغليب األوقيام مين أغليب أفيراد حللي، احل يم، جالسيواك، فيان رفيع وجوبيه بقوليه
ع عن ال يل، ال فر  عسر وحرج لصا  إمنا هو ألجل ان الغالب يقع يف (1)َأن  َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي أَلََمر تُوُهم  بِالسَِّواِك ِعن َد ُكلِّ َصََلة  

 أدلة الطرفني: واملهم التدبر يفوإال لوجب ان يوجب على من ال يقع يف حرج..  ؛رجألن الشخ  قد يقع يف ح
 من األدلة على نفي ال حرج للحرج الشخصي

 ظاهر ضمير الجمع -أ
ِِن ِمون  َحوَرج  َوَما جَ فقد يستدل على ان احلرج شخصي بان حلل، ظاهر جون ضمي اجلميع يف   (2)َعَل َعَلي ُكم  ِفوي الودِّ

 َر َر َواَل ُِرُِِد ِبُكُم ال ُعس  لزييد وعميرو  :ىلاحناللياً فان )ل م( وسائر صيغ اجلمع جيي)العلما(( ينليل إ (3)ُِرُِِد اللَُّه ِبُكُم ال ُيس 
ثنيية مجيع الفيردين فزييدان يعي  زييد وزييد وهصا العامل وحلاك وحلياك وه صا، فيان اجلميع هيو مجيع األفيراد جميا ان الت ، صاوب ر وه

ال بنليو البشيرط شيي(، وإال ل يان مين  ،القسمي الصي جيتمع مع ألف شرط وزيود يع  زيد وزيد وزيد ول ن بنلو الالبشرط
حيياد آاهليئيية، جالغابيية فازييا تزيييد عيين مجيييع أو )اجملمييو ( ال )اجلميييع( واجملمييو  هييو اجلميييع نفسييه ل يين مييع إضييافة العليية الصييورية 

فازا قد ت يون مجيعياً مين غيي ان ت يون ًموعياً، جميا ليو تنياأرم مائية أليف شيجرة يف بعضها إىل بعض، أشجارها بأنضمامها 
 بقا  شىت.
يف صييغ  واجلمييع ،ئيدقييد زا (ي(بشيرط شيجيون الشيي( بنليو ان )اجملميو ( خيالا األصيل فيان )االرتبا يية( و) :صلواحلا
 .وصورة أو هيئةمبا هم أفراد ال بشرط انضمام  هو األصل إحل يالحظ األفراد اجلمع

فإن جان زيد يف عسر  ، مهح  له  شخ   إحلا جان )ل م( احناللياً يف اآليام ال رمية جان معىن حلل، ان جل واملتلصل: انه 
ورفعيه  ه ر احل يم فير  أبيوم املوضيو  وشي يرفعيه عنيه، فيان وضيعه اهلل عنيه، وإن مل ي ين عميرو يف عسير مل ع يفي  ر  من الصوم ميثالً 

                                                           

 .161ص 2المية ي قم: جأبو جعفر الربقي، احملاسن، دار ال تب اإلس  (1)
 .87سورة احلج: اآلية  (2)
 .171سورة البقرة: اآلية  (3)
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 .أفرادخ، فاملدار املصاديق بوجود، وال لي ال وجود له إال فر  ارتفا  أحدمها
 مقتضى مقام االمتنان -ب

يف رفيع احل يم عمين صيار يف حقيه حرجيياً دون إمنا هي ة ن  املم وقد يستدل على انه شخصي بان حلل، مقتضى االمتنان فانه 
ان احل ييم، الوجيييوب، إمنييا جعييل ملصيييللة ملزميية فيييإحلا عارضييته مفسيييدة  يف  إحل ال شييي، ؛ةن يياملم غيييخ، بييل رفعيييه عيين غييييخ خييالا 

يف حييرج ميين احل ييم فييان  عيقييان يرفعييه تغليبيياً لييدفع املفسييدة علييى جلييب املصييللة، أمييا ميين ال  للل يييماحلييرج جييان جالعسيير و 
ان ينتفع به يسراً ألنه من حتصيل ملصللته، من غي  يت  تفو   مم احل ع  فرف  تفويت املصللة امللزمة عليه قبيح إحل مل يزامحها شي(، 

 .احلاصل يف حقه
 "ويف هيصا االسيتدالل نظير، ألن  أدل ية نفيي العسير واحليرج مين اآلييام والرواييام") :ئلبشير  الوصيا اً مزجي قال الشيخ 

 "تفيع عنيهال تيدل اال  عليى ان  ميا جيان فييه ضييق  عليى م ل يف، فهيو مر "وجصا االمجا  والعقل قد وردم يف مقام االمتنان، فهي 
 وحلل، ألنه يتدارك مبصللة التسهيل.

ن  أل "علييه يف غايية الس يهولة، فلييه فييه امتنيان  عليى أحيد"أي الت لييف  "وام ا ارتفا  ما جان ضيقاً على األجثر عم ن هو"
فيع الت لييف عين عليى زييد ليو ر  ، فانيه لييه من يةالصي ال عسر فيه عليه بال تدارك، ال امتنان فيه له وال لغييخ رفع الت ليف عن
" إحل لييه الرفيع تسيهيالً علييه، حيىت يتيدارك بيل فييه تفوييت مصيللة الت  لييف مين غيي تيدارجها بالتسيهيل": عمرو، ولصل، قال

 مصللة سقوط الت ليف مبصللة التسهيل.
لييه الشييار  بييالتيم م، أم ييا احلا مل ي يين علييى انسييان عسييراً  وتيييم م فاتتييه  مييثال : يف الوضييو( مصيياا؛ فيياحلا عسيير علييى انسييان، بد 

 .(1)مصللة الوضو(، ومل ي ن يف رفع الوضو( عنه تسهيالً عليه(
 لحرج النوعيا من األدلة على نفي

بظيواهر األدلية الدالية  ،اممقابل حلل، فانه قد يستدل على ان احلرج نوعي دائر مدار غالب امل لفيني يف غاليب األوقي وفي
اهلل رفيع أح امياً عين ال يل ل وزيا حرجياً عليى النيو  والغاليب قيال الشييخ: بياحلرج النيوعي وان  ةو يعلى ان األح ام ال لية من

: ان  احليرج الشخصيي، ال احليرج النيوعي، مبعيىن :حيي  ان املسيتفاد مين رفيع احليرج هيو)"وهصا املعىن وإن جان خيالا الظياهر" 
، ال ان يه مرفيو  عين يف حلل، امليورد عنه حلل، الت ليفجل من يشق عليه امتثال ت ليف من الت اليف يف مورد من املوارد يرتفع 

مينهم وال يشيق عليى ي مائية انسيان وجيان الوضيو( يشيق عليى سسية وتسيعني  : فياحلا جيان يف املدينية ي ميثالً وعلييه عامية امل لفيني.
غسيل، وغيي حللي،، حيىت ، واله صا بالنسبة اىل الصالة من قيام، والصوم، و أولئ، اخلمسة الوضو(، وجب على اخلمسة الباقني

، حنيوخو  لَوو  اَل َأن  َأُشوقَّ َعلَوى أُمَّتِوي: تهر بينهم: ان رفع احلرج شخصي وليه بنيوعي، سيوم ميا حلجيرخ الشيار  بيالن  مثيلاش
 حي  ان املشقة النوعية فيها أوجبت رفع الشار  بنفسه الت ليف عن جل امل لفني.

                                                           

 .11ص 9السيد حممد احلسي  الشيازي، الوصائل اىل الرسائل، مؤسسة عاشورا( ي قم: ج (1)
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مبعونيية مييا ورد: ميين إنا يية األح ييام " الشخصييي أيضيياً ضييافة اىل ي : علييى النييوعي باإلأ "اال  ان ييه يتعييني احلمييل عليييه": وعليييه
 (1)("بالعسر واليسر الغالبني وعدماً  الشرعية وجوداً 

ة الحرج النوعي  ظواهر اآلِات والرواِات: مداِر
 :(2)وقد يستدل على حلل، باآليام والروايام التالية

رَ  ِمن ُكمُ  َشِهدَ  َفَمن  قوله تعاىل:  -أ هُ  الشَّه  ضا   كانَ  َمن  وَ  فَول َيُصم  ودُ  ُأَخورَ  َأَّوام   ِمون   َفِعودَّة   َسوَفر    َعلى َأو   َمِر  ِبُكومُ  اللَّوهُ  ُِِر
رَ  دُ  الوَ  ال ُيس  رَ  ِبُكمُ  ُِِر تعاىل رفع ح م الصوم بال لية عن املسافر واملريض، سيوا( مين يقيع مينهم يف سبلانه و فان اهلل  ال ُعس 

وورَ بييي وعل ليهعسير وحييرج ميين الصيوم وميين ال يقييع،  ووَر َواَل ُِرِِووُد ِبُكووُم ال ُعس  مميا دل علييى مدارييية النييو  يف  ُِرِِووُد اللَّووُه ِبُكووُم ال ُيس 
حرجيياً علييه  مل ي ينمين  فليىترافعية العسر واحلرج للل م ال ليي وانيه لييه امليدار الشيخ ، وان احل يم ال ليي أابيت للنيو  

 رفع جوازخ.وقد رفع وجوب الصوم عنه بل  ُأَخرَ  َأَّام   ِمن   َفِعدَّة  فان ح مه 
ْ ِلبُووا ِموائَوتَوي ِن قوله تعاىل:  -ب َن َخفََّف اللَُّه َعن ُكم  َوَعِلَم َأنَّ فيُكم  َضع فا  فَِإن  َُِكن  ِمن ُكم  ِماَئة  صواِبَرة  َِو َوِإن  َُِكون  اآل 

نَ  ِ ِن اللَّووِه َواللَّووُه َمووَع الصَّوواِبِر ْ ِلبُوووا أَل َفووي ِن بِووِإ السيييد الوالييد: )حييي  رفييع احل ييم عيين اجلميييع بواسييطة وقييال  (3)ِموون ُكم  أَل ووف  َِو
 .(4)ضعف البعض(

ع ح يم الوجيوب جليية عين جيل فمير  فقيد  (1)َلو  اَل َأن  َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي أَلََمر تُوُهم  بِالسَِّواِك ِعن َد ُكلِّ َصََلة  : قوله  -ج
 يقع منه يف حرج.فقط امل لفني رغم ان بعضهم 

ووبَوَعُه ِفيووِه؟ قييال:  ب عبييد اهلل صييليلة أب بصييي: عيين أ -د ِخُل ِإص  َر فَويُوود  ووَوَة َأِو التوَّووو  َعووُل الرَّك  ِْ َِج  َسوولَل ُتُه َعووِن ال ُجنُوو
ْ َتِسل  ِمن ُه، َهَذا ِممَّا قَالَ  َها َقَذر  فَول يَو َرَقُه َوِإن  َكاَن َلم  ُِِصبو  ما َجَعَل َعَلي ُكم  ِفي اللَُّه تَوَعاَلى:  قَاَل: ِإن  َكاَنت  َُِدُه َقِذرَة  فََله 

ِِن ِمن  َحَرج )وف ي، اخلبي  عين  ووجهه ان اجلنابية قيصارة معنويية دون شي، ل ين الشيار  مل ج يم بنجاسية اجلنيب  (6) الدِّ
والتسهيل مع ازيا جاريية فقيط فييمن ال ميلي،  ، ملصللة التخفيفخ  د  ي  فيه  نب  اجل ع  ض  و   ا(  ز للم لف ان يغتسل مبوجو   احلدث(
 .ا املا(، ع ه من له وفرة من املياخغي هص
 السالم:  ب عبد اهلل عليه أويف رواية أخرم: عن  -هي 

                                                           

 .47املصدر: ص (1)
 .، جما ستأيت إضافة روايام أخرموالوجه  شر ، وأضفنا هلا الالوصائلوقد حلجرها السيد الوالد يف  (2)
 .66سورة األنفال: اآلية  (3)
 .49ص 9السيد حممد احلسي  الشيازي، الوصائل اىل الرسائل، مؤسسة عاشورا( ي قم: ج (4)
 .161ص 2أبو جعفر الربقي، احملاسن، دار ال تب اإلسالمية ي قم: ج  (1)
سييائل الشيييعة ، و  1   11ب  21ص  1، االستبصييار ج  44   11ب  229وص  42   3ب  37ص  1هتييصيب االح ييام : ج  (6)

 .371   7ب  114ص  1: ج 
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 َال َقر َِِة، فَوَيُكوُن ِفيِه ال َعِذر ِْ َِْدِِر ِمَن ال َمَطِر َُِكوُن ِإَلى َجاِن ، َوتَوبُووُل فِ ِإنَّا ُنَساِفُر، فَوُربََّما بُِليَنا بِال  يوِه ُة َوَِوُبوُل ِفيِه الصَِّبي،
ابَُّة َوتَوُروُث؟ فَوَقاَل: ِإن  َعَرَض ِفوي قَول بِوَ  ِمن وُه َشوي   َعول َهَكوَذا  الدَّ َِن  -َِوع نِوي اف وِرِج ال َمواَء بِيَوِدَك  ُومَّ تَوَوضَّول   -ء  فَافو  فَوِإنَّ الودِّ

ِنِ لَي َس ِبُمَضيَّق  فَِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َِوُقوُل:   . (1) ِمن  َحَرج   ما َجَعَل َعَلي ُكم  ِفي الدِّ
 المحتمَلت في رواِة التوضل من الْدِر

 أقول: يف الرواية حمتمالم:
 لونيه و عميه ورجيه، مقيدار تغيي  اً، وقيد بقيي مين غيي ميا ر  ج يان ي ون الغدير املسؤول عنه، ولو بقرائن حاليية أو تارييية،   -أ

 ، إال ان يييؤيت عليييه بربهييان.ستفصييالاال اإلمييام ك تيير جمييا ينفيييه ال يير، فانييه ال ييينجه، ل يين هييصا خييالا إ ييال  السييؤال  
 فتأمل
 االستصيلابًرد ظيان والظين لييه  جية جميا ان جان ان ال ي ون السائل عاملاً بوجود العصرة وبول الصيب فيه، بل   -ب

م( )إن عر  يفيد العدم، وهصا وإن جان خالا ظاهر جالم السائل )في ون فيه...( ل ن لعله ظاهر جالم اإلمام )عليه السال
 يف قلب، منه شي(( فانه ظاهر يف االحتمال فقط.

فيميا ليو خيال املتينجه مين عيني  ،(2)الغطيا(ان ي ون مبنياً على ان املتنجه ال ينجه، جميا افيىت بيه نيادر، ج اشيف  -ج
بييه التطهيير ميين  ، إال ان يييرادبييهالتوضييأ ، ل نييه غييي ًييد إحل ال ييالم يف الرواييية عيين (3)واحتيياط فيييه قليييل جالسيييد اجلييد النجاسيية،
 .اخلب 
 انه استثنا( من عموم تنجه املا( القليل.  -د

وال يضرنا الرتدد بني هصخ االحتماالم، بل وااللتزام بأي منها أو غيها، إحل حلل، جله ال يضر الشاهد وهو استدالل اإلمام 
 اهلل عييز وجييل يقييولل عليييه( بييي)فان  الييدين ليييه مبضييي ق وان سييتد  عليييه )مهمييا جييان امل :  ِِن ِموون مووا َجَعووَل َعلَووي ُكم  ِفووي الوودِّ
وان مين وقييع يف  :اصميدار األشيخ ال)ظياهرخ إنا ية احل يم بصيلة الوضيو( منيه ميدار النيو  واحليرج الغيالبني حيي  ان  َحوَرج  

 . وللبل  صلة بإحلن اهلل تعاىل.(حرج فله ان يتوضأ منه ومن مل يقع ال
ن  وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهِر

 
ِمن َعَلماِت الِفقِه الِحلُم، َوالِعلُم، َوالصَّمُت. إنَّ الصَّمَت باب  ِمن أبواِب الِحكَمِة.  اإلمام الرضا )عليه السالم(:قال 

ُْ الَمَحبََّة. إنَُّه َدليل  َعلى ُكلِّ َخير    .(113ص 2ال ايف: ج)   إَن الصَّمَت َِكس
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