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 حكم شرعی مرفوع در حديث رفع یمفهوم شناس

 
 9سیدمحمد حیدری 

 
 چكيده

تشریعی که از جانب خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسان صادر شده حكم شرعی نام دارد 
و رفع حكم به معنای ازاله و برطرف کردن حكم بعد از تحقق آن است، در این پژوهش که 

یابی حكم شرعی مرفوع در حدیث رفع استأ سعی بر ارایه تصویری کاوشی در حقیقت
در حدیث شریف رفع و بررسی جمع میان احكام واقعی و واضح و گویا از رفع احكام 

تنقیح  های فقها همراه با تبیین وظاهری، تكلیفی و وضعی، از راه مقارنه و مقایسه میان دیدگاه
یفی مرفوعیت حكم واقعی و تكلاین جستار با نقد و بررسی ادله ارائه شده، باشد. مسایل می

مندرج در روایت، از باب امتنان و توسعه است،  را اقوی دانسته، بر آن است که چون حكم
 اطالق آن تا جایی کاربرد دارد که مخالف امتنان و تضییق و مشقت بر مكلف نباشد.

 
  : رفع، دفع، مرفوع، حكم شرعی، حدیث رفع.واژگان کليدی
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 مقدمه 
حدیث رفع از احادیث معتبری است که در استنباط حقوق اسالمی مبنای بسیاری از قواعد 

شود آید و نسبت به افعالی که از خطا و نسیان و... صادر میاصولی و قوانین فقهی به شمار می
بر ادله احكام اولیه حكومت خواهد داشتأ یعنی احكام اولیه با پیدا شدن احكام ثانویه مرفوع 

 د. شو می
مبحث حكم و بسیاری از مسایِل زیر مجموعه آن همچون احكام ظاهری، واقعی، تكلیفی و 

یرد گوضعی از مقوالت حساس و جدال برانگیز و در شمار آن دسته از مباحث کالن جای می
گشایند. ترین مسایل فقهی، اصولی و استنباطی میهایی را به سوی بازشناسی حساسکه دریچه

برخی مباحث، پایه مباحث دیگر و در اتخاذ مبانی بسیار موثر است و پرداختن به آن مستلزم 
 رساندأ چرا که این گونهنگاه دقیق علمی به چند مبحث مهم است و این اهمیت موضوع را می

شود و مباحث باعث اتقان و استحكام مبانی اصولی و در نتیجه، تعمیق نظریات فقهی می
 نیاز از شناخت تطور و تكامل این مباحث نیستند.  اندیشمندان بی

در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مفهوم و حقیقت حكم شرعی مرفوع در 
 حدیث رفع کدام است؟ 
و آثار افعال  ی رفعهای کاربردی، به تبیین حدیث شریف رفع و کلمهبعد از تعریف برخی واژه

اخته، بعد از آن، رفع احكام واقعی و ظاهری، تكلیفی و وضعی مربوط به عناوین حدیث پرد
 توضیح داده خواهد شد.

فرضیه ما که در نهایت نه اثبات آن خواهیم پرداخت این است که حدیث رفع مختص به احكام 
تكلیفی است، مرفوع در حدیث شریف رفع، متعّلق به امر موجود است که در این صورت، 

 مرفوع، حكم واقعی است. 

 مفهوم رفع
. مثال برای رفع در مورد 9رفع به معنای برطرف کردن، برداشتن و باالبردن، ضد وضع است
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أ   ﴾2﴿، مثل آیه مبارکه: 9اجسام هنگامی که از مكان خودش باالتر باشند
      ﴿و کوه طور را باالی سر شما برافراشتیم، و نیز آیه مبارکه: 

﴾4 ،أ خدا همان کسی است که آسمانها را، بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد
 برافراشت.

﴿ همچنین در مورد ساختمان و بنا هرگاه باال ببرند، مثل آیه مبارکه:       
  ﴾3ردند.بهای خانه )کعبه( را باال میأ هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل، پایه 

أ و بعضی را     ﴾5﴿در مورد درجه و شرافت، مثل آیه مبارکه: 
بریم، أ درجات هر کس را بخواهیم باال می   ﴾6﴿بر بعضی برتری دادیم، 

﴿   ﴾7برد، او صاحب عرش أ او درجات )بندگان صالح( را باال می
 أ بلكه خدا او را به سوی خود، باال برد.    ﴾8﴿ است، و نیز مانند آیه مبارکه:
. به عبارت 1ازاله شیء است بعد از اینكه تحقق و تحصل پیدا کردو در اصطال ، رفع به معنای 

 90دیگر، رفع عبارت است از اعدام شیء موجود، و دفع، به معنای منع از ایجاد آن شیء است.
ی رفع، برداشتن چیزی است که وجود داشته، اقتضای بقا را نیز بنابراین در عرف منظور از کلمه
ی دفع نیز تواند به وجود خود ادامه دهد. مراد از کلمهست و میداردأ انتفای امری که موجود ا

 بر طرف نمودن امری است که هنوز به وجود نیامده، ولی استعداد حدوث دارد.
 

                                                           
 162، صمفردات ألفاظ القرآن. راغب، 9
 91. البقرة: 2
 0. رعد: 4
 701بقرة: . 3
 10. زخرف: 5
 16. یوسف: 6
 75. غافر: 7
 759. نساء: 8
 002، ص0، جتهذيب األصولأ سبحانی، جعفر، 42، ص7، جأنوار الهداية، خمینی. موسوی 1

 061، ص0، جمصباح األصول. واعظ بهسودی، 90
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 مفهوم حكم شرعی
ضاء الق -بالضم -الحكم»دانسته است: « قضاوت»حكم را به معنای  العروستاجزبیدی در 

 9«.ء بأنه کذا أو لیس کذافي الشي
میان فقیهان با کاربردهای گوناگونی مورد استفاده واقع شده « حكم»از آن جا که اصطال  

 شودأ خورد که به یک مورد اشاره میهای متعددی از آن نیز به چشم میتعریف
ه تعالی لتنظیم حیا رعیة ة اإلنسان. و الخطابات الشالحكم الشرعي هو: التشریع الصادر من اللَّ

 2الكتاب و السنة مبرزة للحكم و کاشفة عنه، و لیست هي الحكم الشرعي نفسه. يف
حكم شرعی )تشریعی( که از جانب خداوند متعال صادر شده برای تنظیم زندگی انسان خواه 

های وارده برای خود شخص و خواه برای اشیا خارجی که مرتبط با زندگی او است. البته خطاب
 کاشف از حكم نیستند. در کتاب و سنت به تنهایی

بنابراین جعل حكم به معنای تشریع و قانونگذاری از جانب خداوند است. البته این طور نیست 
که تشریع الهی برای تنظیم زندگی به طور مستقیم جهت بخش باشدأ بلكه متعلق حكم گاه 

كلف مخود مكلف و گاه اشیای خارجی مرتبط است که به طور غیر مستقیم جهت دهنده برای 
است، بنابراین گاهی ذات مكلف متعلق حكم شرعی است مانند زوجیت، و گاهی شیء 

 خارجی، مانند ملک مشخصی که متعلق به شخص معینی است. 
همه خطابات شرعی کاشف از حكم هستند نه اینكه خود حكم باشند. به همین دلیل، هر 

 خطاب شرعی متأخر از جعل حكم شرعی است. 
 
 

 اقسام حكم شرعی
 شودأهایی که در خود آن نهفته است به تكلیفی و وضعی تقسیم میحكم به اعتبار ویژگی

 تكليفی و وضعیاحكام الف: 
های صادر شده از سوی پروردگار در خصوص افعال احكام تكلیفی همان دستورات و فرمان

بندگان، در زندگی شخصی و اجتماعی هستند که بر پنج نوعند: وجوب، حرمت، استجاب، 
                                                           

 762، صتاج العروس من جواهر القاموس. حسینی زبیدی، 9
 50ص ،7، جدروس في علم األصول. صدر، 2
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 به افعال بندگان مرتبطند. واسطهکراهت و اباحه. این دسته از احكام بی
عی هستند که به طور مستقیم از سوی شارع نسبت به احكام وضعی، اما، آن دسته از احكام شر 

 9آید.گردند، مانند زوجیت که از ارتباط بین زن و مرد به وجود میافعال مكلفین انشاء نمی
تفاوت اساسی بین آنها این است که احكام تكلیفی همواره به دلیل مقتضای طبع خود به طور 

تكلیف از قبیل علم و عمد وجود نداشته گردند و چنانچه شرایط مستقیم شامل مكلفان می
ی ها علم و عمد نقش و دخالتباشد، ساقط خواهند بودأ ولی احكام وضعی چنین نیستند و در آن

 ندارد.
تفاوت بعدی این است که حكم وضعی منحصر به عدد معینی نیست، مانندأ مالكیت، اهلیت، 

یت. ت، رقیت، بدلیت، حجسببیت، مانعیت، شرطیت، صحت و بطالن، ضمان، جنابت، حری
یت که گیرندأ مانند زوجاین احكام بر دو گونه هستند: گاهی موضوع حكم تكلیفی قرار می

موضوع برای حكم به وجوب انفاق زوج و وجوب تمكین زوجه است. یا ملكیت، که موضوع 
برای حكم به حرمت تصرف غیر و حكم به وجوب خمس و زکات برای مالک با وجود شرایط 

 است.
، که از های واجبشوندأ مانند جزئیت قرائت سوره برای نمازگاهی از حكم تكلیفی انتزاع می

امر به ماهیت مرکبی چون نماز انتزاع شده است. و مانند شرطیت رسیدن خورشید به نقطه زوال 
برای وجوب نماز ظهر که از جعل وجوب نماز که مشروط به وقت زوال است، انتزاع شده 

 است.
 

 م واقعی و ظاهری ب: حك
ر پذیرد. داین تقسیم، به اعتبار ویژگی و اوصاف مكلف مانند علم، جهل و شك انجام می

تعریف هر یك از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی رو  و مقصود تمامی 
 آنها تا حدودی یكی است:

ا جهل ل، با قطع نظر از علم یحكم واقعی، حكمی ثابت است برای چیزی به عنوان فعلی از افعا
مكّلف به آنأ مانند وجوب نماز که ثابت است برای صالت )بما هي صالة في نفسها و فعل 

 من األفعال( یا مانند حرمت دروغ، طهارت آب و نجاست ادرار.
                                                           

 51. همان، ص9
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 حكم ظاهری، اما، حكمی است ثابت برای چیزی در ظرف جهل مكّلف به حكم واقعی.  
 9تهادی گویند، و دلیل حكم ظاهری را فقاهتی یا اصل عملی گویند.دلیل حكم واقعی را اج

بنابراین حكم واقعی دو قسم است: حكم واقعی ثابت برای چیزی به عنوان اّولی آن، مانند 
وجوب نماز صبح، و حكم واقعِی ثابت برای چیزی در حالت ضرورت، مانند جواز خوردن 

ت است، لیكن با پیدایش اضطرار حكم دیگری مردار در حال اضطرار، که حكم اّولی آن حرم
اش برداشته شده است. به قسم اّول، حكم واقعی اّولی و به قسم )جواز( پیدا کرده و حكم اّولی

 گویند. دوم، حكم واقعی ثانوی می
امتثال حكم واقعی ثانوی، مانند تیّمم کردن در حال اضطرار، از امتثال حكم واقعی اّولی کفایت 

 كن در کفایت امتثال حكم ظاهری از واقعی اختالف هست.کندأ لیمی
بنابراین حكم ظاهری، حكمی است که از دلیل فقاهتی و به مقتضای اصل عملی دانسته  

ی شود. گاهشود، همچنان که حكم واقعی حكمی است که از دلیل اجتهادی استفاده میمی
شود اعم از امارات و می مقصود از حكم ظاهری هر حكمی است که از ادله ظنی استفاده

اصول. به تعبیر دیگر، حكم واقعی مفاد دلیل اجتهادی است و حكم ظاهری مفاد دلیل فقاهتی 
 2است.

توان جعل دو گونه حكم ظاهری و واقعی را یكی دانست کما اینكه محقق نائینی بنابراین نمی
 4چنین کرده است.

ظاهری حكمی است که در موضوع آن شهید صدر بر خالف دیدگاه رایج معتقد است حكم 
 3 شک اخذ شده و حكم واقعی حكمی است که در موضوع آن شک نیست.

طبق این تعریف تنها فارق، عنصر شک است و بر این اساس تفاوتی میان دلیل اجتهادی و 
اند و با وجود علم جایی فقاهتی نیستأ چون هر دو دلیل در ظرف شک و عدم علم مطر  شده

 ماند.اماره باقی نمی برای اصل و
 

 مرفوع در حديث رفع 
                                                           

 6، ص7. مظفر، اصول الفقه، ج9
 129، ص 7، جفرائد األصول. انصاری، 2
 050، ص1، جفوائد األصول. کاظمی خراسانی، 4
 75، ص0، جدروس في علم األصول. صدر، 3
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ِه   :َقاَل َرُسوُل اللَّ

ْکِرُهوا َعَلْیِه َو  َیاُن َو َما ُأ ـــْ س ُأ َو النِّ اَء اْلَخطـَ یـَ ـــْ ُة َأش عـَ ـــْ ِتي ِتس َما اَلَیْعَلُموَن َو َما ُرِفَع َعْن ُأمَّ
ُد َو اَل  وا ِإَلْیِه َو اْلَحســَ ُطرا ِة ِفي اْلَخْلق َما ُیِطیُقوَن َو َما اضــْ َوســَ ُر ِفي اْلَوســْ َفكا َیَرُة َو التَّ الطِّ
 9 َیْنِطُق ِبَشَفٍة.َلْم 

ــادق  ــول خدا می امام ص ــده  فرماید رس ــته ش ــت: از امت من ُنه چیز برداش فرموده اس
دانند، وآنچه را که اسـت: خطا، و فراموشـی، و آنچه که از روی اکراه باشد، و آنچه را که نمی

طاقت ندارند، وآنچه مورد اضـطرار است و حسادت و تفأل و وسواسی فكری در امور آفرینش 
 تا هنگامی که بر زبان جاری نگردد.

به  اند و از احادیث صحیحله احادیثی است که فقها سند آن را معتبر دانستهاین روایت از جم
اند، ولی اشتهار حدیث در بین آید و با وجود این که بعضی در سند آن شک کردهشمار می

نیاز ولی ما را از بحث در این مورد بیفقها و اعتماد و عمل آنها به حدیث در مسایل فقهی و اص
 2کند.می

 مراد از رفع در روایت، رفع ظاهری استأ  قول اول:
 دلیل اول، عرفی استأ

ین، دهد. بنابرا، امتنانی را بر اّمت قرار می«رفع»زیرا حدیث در مقام امتنان است. خداوند با  
داشت، ثبوتش بر خالف امتنان بود. در مورد مرفوع باید چیزی باشد که اگر خداوند برنمی

االمر و دومأ حكم ظاهرِی وجوب یکأ حكم واقعی در نفس مرفوع، دو احتمال وجود دارد:
در  االمر بر خالف امتنان نیستأ اگر شارعاحتیاطأ به دلیل اینكه ثبوت حكم واقعی در نفس

االمر و در لو  محفوظ حكمی را جعل کرد، نفس این جعل برخالف امتنان نیست، بلكه نفس
بر خالف امتنان است. به بیان دیگر، اگر اگر شارع در چنین موردی احتیاط را واجب کند، 

داند، احتیاط را واجب کند، برخالف امتنان استأ شارع جایی که مكلف، حكم واقعی را نمی
شود که زیرا احتیاط مشّقت دارد و تكلیفی است برای مكّلف. پس رفع، متعلق به چیزی می

 ثبوت آن برخالف امتنان باشد و آن وجوب االحتیاط است. 
 دومأ مرکب از دو مقدمه است: دلیل 
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 ، رفع هر چیزی نقیل وجود آن چیز است.«رفُع کل شیٍئ نقیل وجوده»مقدمه اولأ 
، یعنی آن دو چیزی که نقیل یكدیگر هستند در «النقیضان في مرتبٍه واحدة»مقدمه دومأ  

 ی واحده هستند. عرض هم و در مرتبه
 ی باشند، اگر مرفوع، حكم ظاهری باشد در یکنتیجه اینكه رفع و مرفوع باید در مرتبه واحد

مرتبه واحد هستند، اما اگر مرفوع، حكم واقعی باشد در این صورت در یک مرتبه واحد نیستند. 
شک، متأخر از حكم واقعی استأ یعنی باید یک توضیح اینكهأ رفع، متأخر از شک است، و 

ه رفع شود، پس رفع عقاًل به دو حكم واقعی باشد تا در آن حكم واقعی شک واقع شده، آنگا
 9مرتبه، متأّخر از حكم واقعی است. بنابراین در عرض حكم واقعی نیست.

 نقد و بررسی
 پاسخ دلیل اول:  

. منشأ وجوب احتیاط برداشته شود. امتنان، 0. وجوب احتیاط برداشته شود. 7امتنان دو راه دارد: 
 أش ـ همان حكم واقعی ـ است. یا به رفع وجوب االحتیاط است و یا به رفع منش

در جایی که یک حكم الزامی واقعی نباشد، وجوب احتیاط معنا ندارد. اگر امتنان منحصر به 
این بود که وجوب احتیاط برداشته شود، مطلب درست بود، اما منحصر به این نیست. یعنی اگر 

 شارع آن منشأ را هم بردارد، دیگر مجالی برای وجوب االحتیاط نیست.
 پاسخ دلیل دوم:

ود متعلق رفع شرفع به دو مرتبه متأخر از حكم واقعی است، لذا نمی»مفاد دلیل دوم یعنی اینكه  
ی اخذ علم به حكم در متعلق و موضوع همان حكم ، همان بحث استحاله«حكم واقعی باشد

تعال ماست. اگر شارع نماز را واجب کند برای کسی است که عالم به این وجوب باشد، شارع 
أ زیرا اگر علم اینجا اخذ شود، الزم «هذا واجٌب لمن علم بهذا الوجوب»تواند بگویدأ نمی
آید خود حكم تعلق به علم داشته باشد و علم هم متوقف بر حكم باشد، که در این صورت می

آید. اگر مراد از اینكه علم به حكم، متأّخر از حكم است، وجود خارجی حكم دور الزم می
حكم باشد، درست خواهد بود. در  این تأخر درست نیستأ اما اگر مراد، وجود ذهنی باشد،
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این مورد بین این حكم و آن حكمی که متوقف بر علم به این حكم است، فرق وجود دارد. 
آمدأ اما اگر یكی حكم خارجی باشد و اگر هر دوی آنها خارجی یا ذهنی بودند، دور الزم می

 9ری نیست.دیگری ذهنی، اینجا دو 
بنابراین در این مورد نیز رفع به دو مرتبه متأخر از حكم واقعی نیستأ زیرا یک حكم، که همان 

شود ذهنی است. اگر هر دوی حكم واقعی است خارجی است و حكمی که در آن شک می
في مرتبٍه  النقیضان»و « رفُع کل شیٍئ نقیل وجوده»توان گفت آنها خارجی یا ذهنی باشند می

 انجام نگرفته است.« واحدة
 
کلمه رفع در این حدیث به قرینه سائر فقراتی که در حدیث وجود دارد، ظهور در قول دوم:  

رفع  واقعی داردأ به این معنا که حدیث رفع داللت دارد بر اینكه اگر کسی نسبت به حكم 
اء م به نحو انششود. اصل حكواقعی جاهل و شا  باشد، فعلیت حكم واقعی از او برداشته می

شود. حكم که عبارت از فعلیت آن باشد، از او برداشته می و شأنیت باقی است، اما این مرتبه
اما اگر رفع ظاهری، مراد باشد معنایش این است که حكم واقعی با همه مراتب و مراحلش 

ّلف كموجود است، اما در ظاهر برداشته شده است. یعنی مرحله فعلّیت حكم، منوط به علم م
 کند.به حكم است و لذا اگر مكلف جاهل باشد، اصاًل حكم برای او فعلیت پیدا نمی

فرق بین این قول و قول به رفع ظاهری، آن است که بنابر قول به رفع واقعی، نیازی به جمع  بین 
حكم واقعی و ظاهری نیست. در واقع،حكم واقعی، انشاء و جعل شده است، اما مرتبه فعلیت 

به این است که مكلف به آن علم پیدا کند. اما اگر رفع، ظاهری باشد، یك حكم  آن مشروط
 واقعی و یك رفع ظاهری داریم.

 
 نقد و بررسی
این قول بر خالف قول مشهور اصولیان و بلكه قریب به اتفاق آنان است. از  اشكال اول:

ای کنند اخبار متواترهها احكام واقعیه بین عالم و جاهل مشترک است و ادعا میدیدگاه اصولی
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 بر این مّدعا داللت دارد. 
رسد این اشكال قابل خدشه باشدأ زیرا فقها برای اشتراک احكام بین عالم و جاهل به نظر می

 9شوند نه از راه تواتر.از راه اطالق ادله احكام وارد می
ص تفاده شود، مختبه عالوه اگر روایاتی باشد که از آنها اشتراک احكام بین عالم و جاهل اس

به موارد شبهات موضوعیه است. احكام شرعیه در مرحله انشاء و جعل، بین عالم و جاهل 
 مشتر  است، اما در مرحله فعلیت، مشتر  نیست. 

 این قول مستلزم تصویب است و تصویب باالجماع باطل است. اشكال دوم:
م الّله رسد همان حكش به آن میتصویب یعنی اعتقاد بر این که آن چه مجتهد به وسیله اجتهاد

 2است. به طرفداران این بینش، مصوبه گویند.
دراین مورد باید دید آیا اساسًا این قول مستلزم تصویب است یا نه؟ وکدام قسم تصویب است که 

 توان بدان ملتزم شد و کدام قسم چنین نیست. نمی
سم محال، کند که یک قره میدر بحث اجتهاد و تقلید، به سه قسم تصویب اشا کفايهصاحب 

 قسم دوم جایز ولی باطل، و قسم سوم در برخی حاالت گریزناپذیر است.
اگر منظور از تصویب، التزام به انشای احكامی در واقع باشد که به عدد آرای مجتهدان متعدد 
است، به طوری که آرای مجتهدان، احكام ظاهری و رساننده به آن احكام واقعی باشد، این 

ل باشد و لذا باید آن را باطع تصویب مخالف قاعده اشتراک است که متواتر و اجماعی مینو 
 شمردأ هر چند فی حد نفسه محال نیست. 

و اگر منظور از تصویب، التزام به انشای احكام مطابق آرای مجتهدان و بعد از اجتهاد آنهاست، 
حص مجتهد از دلیل و استظهار این معنا فی حد نفسه غیر معقول استأ زیرا در این صورت ف

 او از آیه و روایت، وجهی نخواهد داشت.
نوعی دیگر از تصویب، بر مبنای سببیت در امارات و طرق شرعی، گریزناپذیر استأ بدین معنا  

که حكم واقعی مشترک میان عالم و جاهل، حكم انشایی است و حكم مجعول در حق مجتهد 
 عالم واقع در ورای این حكم فعلی، حكم فعلی دیگری بر مبنای سببیت حكم فعلی است و در

وجود ندارد تا مسأله تطابق و عدم تطابق مطر  شود. پس در حكم فعلی، نوعی تصویب پدید 
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آیدأ چون حكم ظاهری، حكم طریقی است آید. اما بر مبنای طریقیت، تصویب پدید نمیمی
و  أ بلكه بر مبنای جعل منجزیتنه حقیقی و اساسًا حجیت امارات بر اساس جعل حكم نیست

                9معذریت است.
شود که ائم ق بنابراین کالم مستلزم تصویبی که اجماع بر بطالنش وجود دارد نیستأ اگر اماره

شود که بر بطالنش اجماع دهد، تصویبی میخداوند حكم واقعی را بر طبق این اماره قرار می
ی دارد که مرحله فعلّیت آن مشروط به علم است، مستلزم است، اما اگر شارع یك حكم واقع

ذ شده شود که علم به انشاء اخکند، نتیجه این میشود، چون واقع تغییر پیدا نمیتصویب نمی
ی فعلیت. اگر علم به انشاء برای خود انشاء بخواهد اخذ شود، محال است است، اما در مرحله

شاء برای مرحله دیگری به نام فعلیت اخذ شود، دیگر استحاله آید، اما اگر علم به انو دور الزم می
 2ندارد. لذا احكام شرعیه بین عالم و جاهل مشتر  نیست.

ثمره رفع ظاهری و واقعی این است که اگر رفع، رفع ظاهری باشد، در صورتی که بعدًا کشف 
 زء یا شرطیت یکخالف شود، آن عمل را باید مجددًا انجام دهیم. مثاًل اگر در جزئیت یک ج

دانیم سوره جزء نماز است یا نه، به حدیث رفع تمسک شرط برای نماز شک کنیم، مثاًل نمی
کردیم و سوره را نیاوردیم، اگر بعدًا دلیلی پیدا کردیم که داللت کند سوره جزء نماز است، اگر 

ا کرد. و باید اکتف شودرفع نسبت به "ما ال یعلمون" رفع ظاهری باشد، به آن نماز فاقد سوره نمی
 فع واقعی باشد نیازی به "حدیثسراغ دلیل دیگر مثل "حدیث ال تعاد" برویم، و اگر رفع، ر 

تعاد" نداریم. اما نسبت به اضطرار، اگر انسان مضطر به تیمم شد، و بعدًا آن اضطرار برطرف ال
 شد، چون رفع، رفع واقعی است، دیگر نیازی به اعاده نیست. 

 
 احكام وضعی و تكليفیمرفوع در 

داردأ به یشود یا فقط آثار تكلیفی را برمآیا حدیث رفع جمیع آثار تكلیفی و وضعی را شامل می
تعبیر دیگر، آیا منظور از رفع حكم در روایت، فقط احكام تكلیفی است یا شامل احكام وضعی 

 شود.هم می
ام وضعی جاری حدیث رفع، مختص احكام تكلیفی است و نسبت به احك قول اول:
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شودأ نه در اسباب و نه در مسببات. گاهی احكام وضعی از حیث سبب مورد بحث قرار نمی
، مانند ایجاب و قبول. در این صورت بدون اشكال حدیث رفع جریان ندارد. مثاًل اگر گیرندمی

ش و خواهد عقد عربی بخواند، اکراه شود بر خواندن عقد فارسی و یا آن که فرامشخصی که می
کند که باید عقد را به صیغه عربی بخواند. در این صورت بنا بر اینكه عربیت در عقد شرط 

دهد، اما معدوم را باشد، عقد باطل استأ زیرا حدیث رفع، موجود را نازل منزله معدوم قرار می
ین تواند ادهد. در اینجا عقد فارسی عقد نیست و حدیث رفع نمینازل منزله موجود قرار نمی

 نیم. توانیم این عقد را تصحیح کمعدوم را نازل منزله موجود قرار دهد. بنابراین با حدیث رفع نمی
 ستندأ. مسببات بر دو نوع هگیرندگاهی هم احكام وضعیی از حیث مسببات مورد بحث قرار می

ی ااموری اعتباری هستند که ظرف آنها عالم اعتبار است و غیر از اعتبار، ماباز  قسم اّول؛ 
خارجی ندارندأ مثل ملكیت، زوجیت و رقیت. این احكام از احكامی هستند که قابلیت جعل 

شوند. حكم این قسم، مثل همان حكم اسباب استقاللی را دارند و از احكام تكلیفی انتزاع نمی
 است.

کند اندأ یعنی عقل عادی بشر آن را در  نمیمسبباتی هستند که از امور واقعی قسم دوم؛
شارع از این امر واقعی پرده برداشته است، مثل نجاست و طهارت. نجاست یك امر واقعی  ولی

است که شارع در عالم تشریع از آن پرده برداشته است. برای مثال، بول یك قذارت واقعی دارد 
که شارع اسم آن را نجاست گذاشته است تا بشر از آن اجتناب کند. چون این امور، تكوینی و 

ند، حدیث رفع در آنها جریان ندارد. برای نمونه اگر کسی بر جنابت مكره شد، مثال واقعی هست
شود به اینكه خودش را برای معالجه جنب کند، اینجا اطالق کسی مریل است و مكَره می

گوید غسل واجب است، جنابت یك امر واقعی است و شارع آن را با حدیث رفع بر ادله می
در باب جنابت وارد شده، اطالق دارد بر این که اگر شخص جنب ای که دارد چون ادلهنمی

شود چه عمدی باشد و چه غیر عمدی، چه در بیداری باشد و چه در خواب، غسل واجب 
 9شود.می

در قوانین جمهوری اسالمی نیز به پیروی از قانون امامیه این مطلب مورد تأیید قرار گرفته است. 
 شودأ میبرای مثال به چند نمونه اشاره 

 الف: ديه
                                                           

 159-156ص، 1، جفوائد األصول. کاظمی خراسانی، 9

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 747                                                                                                   رفع ثیمرفوع در حد یحكم شرع یمفهوم شناس

 

 قانون مجازات اسالمی چنین آمده است:« 55»در مادۀ 
سوزی، سیل و طوفان، به منظور حفظ هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش»

جان یا مال خود یا دیگری مرتكب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط بر این 
که خطر را عمدا ایجاد نكرده و عمل ارتكابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای 

 «.  رفع آن ضرورت داشته باشد
 «.یه و ضمان مالی از حكم این ماده مستثناستد »تبصره: 

کید می ، یعنی «دیه و ضمان مالی از این حكم مستثنی هستند»کند بنابر این تبصره، مقنن تأ
شود مسئولیت کیفری ندارد، ولی مسئولیت مالی شخصی که در حال اضطرار مرتكب جرم می

به پرداخت دیه و ضمان مالی تواند چنین شخصی را او به جای خود باقی است و دادگاه می
های جرائم کیفری است. پس عدم مسئولیت کیفری محكوم کند که البته دیه نیز از مجازات

 شخص مضطر هم تمام نیست.  
 ب: ضمان مالی

 قانون مدنی آمده است:« 109»همچنین در ماده 
ه اعم از اینكهر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل و قیمت آن را بپردازد، »

از روی عمد تلف کرده یا بدون عمد یا اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا 
 «.معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است

 ج: معامالت اضطراری
 قانون مدنی آمده است:« 026»در مادۀ 

لۀ اگر کسی در نتیجۀ اضطرار اقدام بمعامله کند مكره محسوب نشده، معام» 
 «.اضطراری معتبر خواهد بود

بنابراین کسی که در نتیجۀ اضطرار و احتیاج به پول، خانۀ خود را نصف قیمت بفروشد، آن 
توان به عنوان اکراه، غیر نافذ دانست. یا هرگاه کسی در نتیجۀ اضطرار مانند فقر معامله را نمی

الق مزبور در اثر اکراه محسوب و پریشانی یا بدرفتاری زن ناچار شود زن خود را طالق دهد، ط
 شود.نمی

مانی کند یا به تمامیت جساز آنجا که شخص مضطر به صورت مستقیم مال دیگری را تلف می
زند، بر اساس قاعده اتالف باید خسارت وارده را جبران نماید، و این که دیگری صدمه می
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م وضعی یت مدنی و حكقانونگذار مسئولیت کیفری وی را سلب کرده است تأثیری در مسئول
ندارد، به خصوص که قربانی جرم گناهی ندارد تا استحقاق دریافت خسارت را نداشته باشد. 
البته عادالنه نیست شخص مضطر که به تجویز قانون برای دفع یك ضرر اقدام کرده است 
محكوم به جبران ضرر دیگری شودأ زیرا در موارد اضطرار که شخص برای احتراز از ضرری 

زند، نظرها یكسان نیست. علت اختالف دیده مسئول آن نبوده است به او خسارت میه زیانک
ی رسد و از سو نظر این است که از سویی معاف کردن مضطر از مسئولیت، عادالنه به نظر می

دیده به خاطر دفع ضرر از دیگری، چندان موجه نیست. به دیگر، تحمل ضرر از طرف زیان
قانون تعهدات سوئیس، به دادرس اجازه داده شده تا در چنین « 50»همین جهت در ماده 

 مواردی برطبق موازین انصاف حكم کند. 
 

أ زیرا در این 9تمام فقرات حدیث رفع، نسبت به احكام وضعی و تكلیفی فراگیرند قول دوم:
 عشود، و گرنه معقول نیست با وجود ارتفاصورت است که ادعای مذکور در روایت تصحیح می

زند. در موضوع، حكم موجود باشدأ البته آثاری همانند ضمان به عموم حدیث ضرری نمی
در جهت رفع تأیید این ادعا روایات زیادی به خصوص در باب طالق وجود دارد که امام

به حدیث رفع،  اند، و این استشهاد اماماثر از طالق اکراهی به حدیث رفع استناد نموده
شاهدی است بر عدم اختصاص روایت، به رفع خصوص مواخذه یا رفع خصوص احكام 

 تكلیفی، بلكه مویِد رفِع جمیع آثار، اعم از تكلیفی و وضعی است. 
 روایت شده است: از امام هشتم

اَلِق َو اْلَعَتاِق   ُجِل ُیْسَتْكَرُه َعَلی اْلَیِمیِن َفَیْحِلُف ِبالطَّ ْلَزُمُه َو َصَدَقِة َما َیْمِلُك، َأ یَ ِفي الرَّ
ِه  ْکِرُهوا عَ َذِلَك؟ َفَقاَل: اَل، َقاَل َرُسوُل اللَّ ِتي َما ُأ َما َلْیِه َو َما َلْم ُیِطیُقوا َو : ُوِضَع َعْن ُأمَّ

 2َأْخَطُئوا.
ین مکنند که باید قسم به طالق بخوری، یا قسم به عتاق عبدی بخورد )که با همردی را اکراه می

طور در خورد که آزاد شود(، و همینشود یا اگر بعدًا مالک عبدی شد، قسم میقسم آزاد می
کنند آیا این قسم لزوم عمل دارد؟ سؤال می مورد قسم به صدقه ما یملک. از امام هشتم

                                                           
 011، ص 0، جموسوعة. خویی، 9
 006، ص 01، ج وسائل الشيعة. حر عاملی، 2
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کند. حضرت تعلیلی که برای نفی نقل می ضمن نفی این لزوم، کالمی را از پیامبر امام
 شود، از او برداشته شده است. این است که آنچه را انسان بر آن اکراه می اندآورده

گر دادند و دیهایی بوده است که اهل سنت به عنوان طالق قرار میحلف به طالق یكی از راه
گرفتند شد و یا زنی که بعدًا می، با قسم به طالق، زن آنها مطلقه می«زوجتی طالق»گفتند نمی

 دو احتمال در آن هست.  شد، هرمطلقه می
 نقد و بررسی

در فقه شیعه حلف به طالق و حلف به عتاق، هر چند که از روی اکراه هم نباشد، ذاتًا باطل 
استأ یعنی اگر کسی اختیارًا و بدون اکراه قسم به طالق و عتاق بخورد، باطل است. بنابراین 

به حدیث رفع برای بطالن،  این روایت بر عمومیت حدیث رفع داللت ندارد و تمسک امام
 9شود، نه تصدیق.تلقی می از باب تقیه

اند، برای ابطال اکراه حلف به طالق، به این حدیث تمسک کرده اما اصل اینكه امام هشتم 
، هم شودشود این حدیث، قابلیت عمومیت دارد و هم احكام تكلیفیه را شامل میمعلوم می

احكام وضعیه را. به عبارت دیگر، اگر این حدیث فقط برای خصوص مؤاخذه و خصوص 
نا نداشت. تمسک به این حدیث به این حدیث مع عقاب اخروی بود، دیگر تمسک امام

عمومیت داشته، هم در احكام تكلیفی متوقف بر این است که حدیث رفع از نظر امام
. از این رو، حدیث رفع شامل احكام تكلیفی و 2)عقاب( و هم در احكام وضعی جاری باشد

 مانندشود و هم احكام وضعی شود یعنی هم مجازات و عقوبت برداشته میوضعی، هر دو می
نكا ، طالق و بیع. لسان حدیث عام است و دلیلی بر اینكه حدیث اختصاص به احكام تكلیفّیه 

 داشته باشد نیست.
توان بر رفع حكم وضعی آورد این است که: اواًل لسان حدیث عام است، اما تنها دلیلی که می

مان ضعی عدم ضاست و ثانیًا حكم و  به حدیث رفع برای بطالن، از باب تقیه تمسک امام
شود و ثالثًا حكم وضعِی بطالن عقد کسی که عقد را از باب اکراه، فارسی خوانده برداشته نمی

یا قسم به طالق خورده. همچنین حكم وضعی نجاست و غسِل کسی که مكَره یا مضطر بر 
 شود.جنابت شده و.... هیچكدام رفع نمی

                                                           
 92، ص0، ج کتاب البيع. موسوی خمینی، 9
 129، ص کتاب المکاسب. انصاری، 2
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 نتيجه

موجود است. متعّلق رفع، امور ُنه گانه هستند که مرفوع در حدیث شریف رفع، متعّلق به امر 
باشند، برخالف دفع که در آن، مقتضی هست، اما هنوز موجود نشده است و باید وجودی می

کاری کرد که تحقق پیدا نكند. بنابراین مرفوع، حكم واقعی است و نیازی به جمع بین دو حكم 
لی فعلیت یافتن آن مشروط به علم واقعی و ظاهری نیستأ یعنی حكم واقعی انشاء شده، و 

مكلف است. و چون اشتراک احكام بین عالم و جاهل در مرحله جعل است نه فعلیت، لذا 
شود و حتی این قول، مستلزم تصویبی که اجماع بر بطالن آن داریم خللی به بحث وارد نمی

 باشد.نمی
كلیفی و جمیع آثار تهمچنین حدیث رفع، مختص احكام تكلیفی است. در صورتی که مرفوع 

وضعی باشد، الزمه آن عدم ضماِن کسی است که مال دیگری را تلف کرده و این بر خالف 
ه شود. و اگر برای رفع حكم وضعی بامتنان و توسیع بوده، بلكه موجب تضییق و مشّقت می

توان آن را پذیرفت که رفع حكم، موجب امتنان و صحیحه بزنطی استناد شودأ در صورتی می
توسعه بر افراد باشد نه این که موجب تضییق یا امری خالف مّنت شودأ زیرا خود حكم مندرج 

اشته ای غیر از این دتواند نتیجهدر حدیث از باب امتنان و توسعه آمده و منطقی است که نمی
 باشد. اطالق حدیث رفع تا جایی کاربرد دارد که مخالف امتنان نباشد.
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