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 مستندات آن و» الحرج«بررسی قاعده 

  

  1 نسرین کردنژاد* 

  

  

  

  

  

 چکیده

از قواعد مهم فقهی است که براساس آن هر تکلیفـی کـه مـستلزم               » حرجال«قاعده  

ترین ادله در  مهم. شود ساقط می ،مشقت شدید باشد و مردم عادتاً تحمل آن را ندارند   

در ت فراوانی است کـه از معـصومین       وایااعتبار این قاعده آیات قرآن و سپس ر       

. اند چنان که برخی به دلیل عقلی در اعتبار این قاعده استناد کرده         هم. دسترس است 

حـرج   تقدم قاعده ال  در هنگام تعارض این قاعده با احکام اولیه همه صاحب نظران بر           

 چنانکـه در عزیمتـی یـا   . ها مختلف اسـت     دیدگاه ،اتفاق دارند اما در علت این تقدم      

  .تفاوت آراء وجود دارد) شخصی یا نوعی بودن (رخصتی بودن و نیز قلمرو آن

  .حکومت ،احکام اولیه ،عسر ،حرجال: هاکلید واژه 

                                                
 n.kordnejad@yahoo.com . مدرس حوزه و دانشجوي دکتري رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه قم-1

 25/12/93 :تاریخ پذیرش         20/11/93 :تاریخ دریافت
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  مقدمه

قاعده الحرج و به تعبیر دیگر قاعده نفی عـسر و    از جمله قواعد پرکاربرد فقهی،    

زم عسر و حرج بـراي    به نفی تکالیفی که مستل     ،حرج است که فقها با استناد به آن       

به دلیل اهمیت این قاعده و کاربرد فـراوان آن در ابـواب   . اند  مکلف است حکم داده   

سیاست و نیز در مسایل اصولیه و بـاالتر از آن در            ،  معامالت،  عبادات،  گوناگون فقه 

تاکنون تحقیقات فراوانی در این باره    برخی مسائل غیرفقهی مثل مسأله مشروعیت     

تري است تا ابعـاد   هاي عمیق و علمی چنان نیاز به پژوهش لی همانجام شده است و 

 در ایـن   اینـرو  از. گوناگون این قاعده و قلمرو آن به طـور دقیـق شناسـایی گـردد              

 ي اعتبار این قاعده به مباحثی چون قلمرو قاعده،     پژوهش ضمن بیان مفهوم و ادله     

ي  قدم این قاعده بر ادلـه دالیل ت ،»تکلیف ما الیطاق«و » ال ضرر«فرق آن با قاعده    

شود و در پایـان بـه    احکام اولیه و نیز ترخیصی یا عزیمتی بودن قاعده پرداخته می   

  شود پاسخ داده می اي که در خصوص این قاعده مطرح شده، شبهه

حرج یا نفی عسر و حرج مفهوم قاعده ال  

و » عـسر «ي  ابتـدا دو واژه . براي آشنا شدن با مفاد و محتواي قاعده الزم اسـت    

را در لغت و اصطالح و نیز وجوه معنایی آنها در قرآن مـورد بررسـی قـرار                  » حرج«
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ـ

  .گیرد

  عسر) الف

و بـه معنـی سـختی و دشـواري و تنگـی           » یسر«در لغت مقابل    » عسر«ي    واژه

ضـد الیـسر و هـو الـضَیق و الـشدة و       أنّـه «: گویـد  ابن اثیر در نهایه می   . آمده است 

  )235ص ،3ج تا، ثیر، بیابن ا( .»الصعوبۀ

» فإنّ مع العـسر یـسراً  «مانند آیه شریفه : در قرآن نیز به همین معنا آمده است     

  )7طالق،  (»سیجعلُ اللَّه بعد عسرٍ یسراً«و نیز در آیه شریفه 

  حرج) ب

الحـرَج فِـی   «گناه و حـرام آمـده اسـت     تنگی، این واژه در لغت به معنی ضیق،  

و گـاهی بـه معنـی        )361ص ،1ج ابـن اثیـر،   ( .»یق و یقَع علَی االثم و الحرام      االصل الضَ 

الکَثیر الـشَجر و   ،الحرَج المکان الضَیق«رود  جایی که درختان انبوه باشد به کار می      

 این واژه در قرآن به چند معنا اسـتعمال شـده   .)182ص  ،2ج بی تا،  فیروز آبادي،  (.»اإلثم

  .است

  ): گیتن (ـ ضیق1

فَمن یرِدِ اللّه أَن یهدِیه یشْرَح صدره لِإلِسالَمِ و من یرِد أَن یضِلَّه یجعلْ صدره ضَیقاً «

   )125انعام، ( »حرَجاً

اش را براي پذیرش اسالم گشاده  سینه آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند،

  .کند اش را تنگ می سینه ازد،سازد و آن کسی را که بخواهد گمراه س می

  : ـ گناه2
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»رَجرِیضِ حلَى الْملَا ع و رَجرَجِ حلَى الْأَعلَا ع و رَجى حملَى الْأَعع س61نور، ( »لَی(،   

  )1 (.بر نابینا و افراد لنگ و بیمار گناهی نیست

  :ـ سختی3

   ،)78حج، ( »...و ما جعلَ علَیکُم فِی الدینِ مِنْ حرَجٍ «

  .داده استنخداوند در دین بر شما کار سنگین و سخت و با مشقت قرار 

  »الحرج «معناي عسر و حرج در قاعده 

ي بـین آنهـا را     شدیدتر است و در نتیجه رابطه     از عسر   برخی معتقدند که حرج     

عسر اسـت ولـی هـر     بدین ترتیب که هر حرجی،    . دانند  عموم و خصوص مطلق می    

رسـد در ایـن    اما به نظـر مـی   .  است  عسر اعم از حرج    بنابراین. تحرج نیس  عسري،

زیرا هـر  . ي آنها تساوي است  اند و رابطه    قاعده عسر و حرج به یک معنا به کار رفته         

دشوار و سخت هم هست و بـرعکس         اندازد،  عملی که انسان را به تنگنا و ضیق می        

ب تنگـی و اعمـال      موج هر کاري که انجام دادنش براي آدمی سخت و شاق باشد،          

  )285ص ،1ج ق،1417 مراغی،( .شود فشار بر او نیز می

منظور از این قاعده این است کـه هـر تکلیفـی کـه               با توجه به آنچه گفته شد،     

 )237ص ،1387 ؛ طـاهري، 200ص ،1379 محمـدي، ( .شود ا باشد ساقط میزدشوار و مشقت 

  .شود مانند وضو و غسل حرجی که تبدیل به تیمم می

 ي تعیین مصداق عسر و حرج طه ضاب  

   مـی  مشقت که موجب اسقاط تکلیف است بسیار مهـم           تعیین و تشخیص حد-

از » مـا الیطـاق  «و » ي ال ضـرر     قاعـده « به طوري که وجه تمایز این قاعده با          باشد

                                                
  .حرج به همین معنا آمده است ،38/ ؛ احزاب 91/  توبه -1
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ـ

ي تعیـین مـصداق عـسر و حـرج را        اي ضـابطه    عده. طریق این ضابطه ممکن است    

ي که به صورت متعارف موجب مضیقه و تنگنا    دانند که مطابق آن هر کار       عرف می 

  )81ص ،2ج ،1380 محقق داماد،( .شود حرج و دشواري نیز تلقی می باشد،

» عادتـاً تحمـل نـشود   «یـا  » فـاحش «یا  » شدید«برخی از فقها آن را مقید به         

اي از مـسائل       مـسأله  گان در اي از بزر    اند صاحب جواهر پس از نقل گفتار عده         کرده

اي از عـسر و   اقوي این است که باید اکتفا شود بـر حـد و انـدازه   «: یدفرما تیمم می 

 ،5ج تـا،  بـی  نجفـی، ( .» سخت و دشـوار باشـد     مکلّف حرج شدید که تحمل آن عادتاً بر      

  )106ص

 دارد و در کتاب رسـائل خـود      تأکیداهللا علیه نیز بر این قید         میرزاي قمی رحمه  

  :نویسد می

و الظاهِر انّهم یکتِفون بِلزوم المشَقَۀ التی تَعد ... قدارهو لَکِن االشکَال فِی تَحقیق م «

  )861ص ،2ج ق،1427 میرزاي قمی،( »فِی العادة صبعۀ

رسد اضافه نمودن این قید در تعریف مهم و ضروري باشـد چـرا کـه            به نظر می  

اال «هـاي دیگـر چـون     همان طور که بیان شد با این قید تفاوت این قاعده با قاعده 

گـردد و مـصادیق آنهـا بـاهم خلـط           تا حـدودي روشـن مـی      » ما الیطاق « و   »ضرر

  .گردد نمی

عسر و حرج داراي مراتب و درجاتی است که همه آنها مربوط بـه   : توضیح اینکه 

  :توان بیان نمود این مراتب را به صورت زیر می این قاعده نیست،

مقـدور  گاهی دشواري کاري به حدي اسـت کـه انجـام آن غیـرممکن و نا      ) الف

ایـن مـورد از   . مانند وجوب فعلی پرداخت نفقه بر شوهري کـه معـسر اسـت     ،است

ي  ي دیگري یعنی قاعـده  رج خارج است و مربوط به قاعده   محدوده قاعده عسر و ح    

توان بیان کرد که عـسر و   دلیل این مطلب را چنین می  . است» تکلیف ما ال یطاق   «

تکلیـف حرجـی را از     منـت نهـاده،   حرج قاعده امتنانی است که خداوند بر بندگان       
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توان گفـت از جملـه امتنـان پروردگـار ایـن اسـت کـه                  آیا می . آنان برداشته است  

نفی این تکالیف دلیـل عقلـی و   . تکلیفی که محال بود را از بندگانش برداشته است 

  )240ص ،1ج ،1387 طاهري،( .ي نفی عسر و حرج نقلی دارد نه به خاطر قاعده

امـا تحمـل آن      باشـد،   ي در عین دشواري غیـرممکن نمـی       گاهی انجام کار  ) ب

شده که در سـاختمان بـه کـار    غصب موجب اختالل نظام است مانند مالکیت مال      

گذار   چنین تکلیفی قبیح و ناپسند است و از ساحت شرع و قلمرو قانون            . رفته باشد 

ـ  .  بیـرون اسـت    الحـرج   ي    این مورد نیز از قاعـده     . باشد  بیرون می  شریع زیـرا اوالً ت

نـه  . کنـد  چنین احکامی قبیح است و شارع که خداي متعال است کار قبـیح نمـی              

ثانیاً مقصد اصلی جعـل قـوانین   .  برداردالحرج آنکه نخست وضع کند بعد با قاعده      

پس قوانینی که موجب اختالل در نظام است جعـل    . براي حفظ نظام اجتماع است    

  .شود نمی

است و موجب اختالل نظام هم نیـست   گاهی کاري در عین دشواري مقدور       )ج

 نیـست  الحـرج  این گونه کارها نیز مـشمول قاعـده   . ولی موجب ضرر و زیان است   

  .گیرد بلکه در قاعده ال ضرر جاي می

 البته نـه هـر   . گاهی کاري مقدور است ولی دشوار و داراي مشقت زیاد است           )د

 مـشقت اسـت  ا این تنه. که عادتاً براي مردم قابل تحمل نیست مشقتی بلکه مشقتی  

تکلیف از حیث سـهولت   با توجه به آنچه گفته شد،.  استالحرج که مصداق قاعده  

 بیـشتر تکـالیفی   ،و دشواري تفاوت دارند و منظور از تکلیف موجـب عـسر و حـرج     

ولی این امر عادتاً بـراي مکلـف         است که مکلف عقالً قدرت انجام دادن آن را دارد،         

کلیف ما الیطاق حکمی است کـه نـه عقـالً مقـدور     در حالیکه ت. قابل تحمل نیست 

به عبارت بهتر تفاوت تکـالیف    است و نه عادتاً مکلف قدرت انجام دادن آن را دارد،          

حرجی و ما الیطاق این است که تشریع تکلیف ما الیطـاق از طـرف شـارع امـري                   
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ـ

 .محال و غیر معقول است اما تکلیف به امر حرجی از سوي شـارع اینگونـه نیـست                 

  )83ص ،2ج ،1380 حقق داماد،م(

مستندات قاعده   

بهترین مدرك در اثبات این قاعده آیات و روایات است اما اینکه آیـا در اثبـات                 

لـذا در  . اختالف وجـود دارد  توان به دلیل عقلی و اجماع استناد کرد، این قاعده می  

اه بـه  اي کوتـ  شـود و سـپس اشـاره    ادامه ابتدا به ذکر آیات و روایات پرداختـه مـی     

  .ها در خصوص عقل و اجماع به عنوان مستند قاعده خواهیم پرداخت دیدگاه

  آیات) الف

  :اند  به آیات زیر استناد نمودهالحرج فقها در اثبات قاعده 

 »...و جاهِدوا فِی اللَّهِ حقَّ جِهادِهِ هو اجتَباکُم و ما جعلَ علَیکُم فِی الدینِ مِنْ حرَجٍ«. 1

  )78حج، (

او شما را برگزید و در .  در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را اداء نمایید

  .دین اسالم کار سنگین و حرجی بر شما قرار نداد

بـه آن اسـتدالل     اي است که براي نفی عسر و حرج،         این آیه شریفه بهترین آیه    

ـ         شده است و از آیه این مفهوم برداشت می         ه احکـام و    شود که هرگاه در اثر عمل ب

این احکام در الزامـات از عهـده او   .  مکلف در عسر و حرج واقع شود،الزامات شرعی 

چنین با دقت در این آیه و آیـات قبـل از آن کـه مـؤمنین را                    هم. شود  برداشته می 

ي  در آیـه » جهـاد «آیـد کـه لفـظ          بدست مـی   )1( کند،  سفارش به کارهاي خیر می    

شـامل انجـام دادن همـه واجبـات و تـرك            اعم از جهاد اصطالحی است و        ،هشریف

نیز ظهور در کل احکام و تکالیف دارد و فقـط           » دین«تمامی محرمات است و واژه      

                                                
  ).77 حج، (»یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ارکَعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکُم و افْعلُوا الْخَیرَ لَعلَّکُم تُفْلِحونَ «-1
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بـه ایـن معناسـت کـه     » جعل«چنان که لفظ  هم.  جهاد داللت ندارد  حکام ویژه ابه  

 محقـق دامـاد،   (.خداوند احکام حرجی را از مؤمنان برداشته است نه موضوع حرجی را     

  )182ص ،2ج ،1380

  ،)286 بقره،( »ربنَا و الَ تَحمِلْ علَینَا إِصرًا کَما حملْتَه علَى الَّذِینَ مِن قَبلِنَا«. 2

  .بر ما تحمیل نکن اي،  را آن طور که بر پیشینیان تحمیل فرمودهصرا خداوندا، 

گناه و حبس همراه فـشار معنـی شـده اسـت و              سنگینی، به فشار، » رصا«واژه  

 ،2ج ق،1417 طباطبـایی، ( .احکام ضـیق آور و مـشقت بـار اسـت            در قاعده   آن، راد از م

  )445ص

 در  این آیه به اعتقاد برخی مفسران مضمون جمالتی است که رسول اکرم           

ر و مـضیقه  صـ وجب ااج به عنوان دعا از خداي خود تقاضا نمود که امور م          معرشب  

  )همان( .برداردهاي قبل وجود داشته از مسلمانان  را که در امت

مسائلی چـون حرمـت    هاي گذشته، در امت » اصر«طبق نظر مفسران منظور از      

ان حائض و قطع آن بخش از لباس افراد بوده اسـت کـه              نعدم مجالست با ز    غنائم،

  )300ص ،7ج ،1364 قرطبی،( .شد به نجاست آلوده می

حد منکُم منَ الْغَائِطِ أَو الَمستُم النِّساء و إِن کُنتُم مرْضَى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَ... «. 3

 اللّه رِیدا یم نْهدِیکُم مأَیو وهِکُمجواْ بِوحسا فَامبا طَیعِیدواْ صمماء فَتَیواْ متَجِد فَلَم

تِملِی و رَکُمطَهلِی رِیدلَکِن ی رَجٍ ونْ حکُم ملَیلَ ععجتَشْکُرُونَلِی لَّکُملَع کُملَیع تَهمنِع « 

  )6 مائد،(

در این آیه خداوند پس از آنکه مؤمنین را امر کرده براي نمـاز وضـو بگیریـد و                   

  : دستور دیگري را صادر نموده است که اگر جنب باشید غُسل نمایند،

ز شما اي مؤمنین هرگاه مریض یا در مسافرت و یا جنب و یا حدث اصغر ا«

تیمم کنید و از آن به چنانچه از آب تمکن ندارید به خاك  شما سر بزند،

  »صورت و دستها بمالید

اوند هرگز نخواسته بندگان خـود را بـه زحمـت        شود خد   پس از آیه استفاده می    
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ـ

تحمیل نماید چه جرح وضویی باشد و چـه حـرج   بر آنها بیفکند و احکام حرجی را   

از این رو هـر تکلیفـی کـه بـه سـبب امـور          . تغیر وضویی که در آیه نفی شده اس       

 میرمحمـدي،  (.ف ساقط و خداوند آن را اراده نکرده اسـت         کلّخارجی حرجی شده از م    

  )4ص ،1365

خداونـد متعـال پـس از آنکـه     : اي معتقدند که اگر در تفسیر آیه گفته شود    عده

ز ایـن  مقـصود مـن ا  : فرمایـد  در توجیه آنها مـی   و تیمم را بیان فرمود،     احکام وضو 

احکام چنین نیست که شما را به زحمت بیفکنم بلکه مقصودم از آنها این است که           

خداونـد حکـم حرجـی را نفـی          براساس این تفسیر،  . شما را پاکیزه و تطهیر نمایم     

براي مطلب مورد بحث دلیل بیاورند بلکـه آن را توجیـه فرمـوده            را  تا آن    نفرموده،

ا بـ پس آیه شـریفه   است نه وقوع در حرج، از جعل این احکام تطهیر شم   منظورکه  

  )همان( .باشدنمی استدالل بلاقچنین تفسیري 

4 .» رِیدالَ ی رَ وسالْی بِکُم اللّه رِیدامٍ أُخَرَ ینْ أَیةٌ مفَرٍ فَعِدلَى سع رِیضًا أَون کَانَ مم و

   ،)185بقره، ( بِکُم الْعسرَ

 پس در تعدادي از ایام دیگر روزه بگیرد، افر،هر کس که مریض باشد یا مس

  .خواهد خواهد و مشقت را بري شما نمی خداوند براي شما آسانی می

شـود زیـرا وجـوب     از این آیه شریفه نیز اراده شارع در تسهیل امور برداشت می     

 مـسافر  و از بیمار ،هاي بیماري و سفر وزدر ر  روزه را که از احکام مسلم اولیه است،       

بـه ایـن تکلیـف عمـل         ت داده که پس از پایان بیماري یا سفر،        رخصموده و   نفی ن 

  )83ص ،2ج ،1380 محقق داماد،( .شود

مـورد   شود هر موردي که حرجی باشد،       از طرفی از عمومیت تعلیل استفاده می      

  )3ص ،1365 میرمحمدي،( .اراده خدا نیست و آنچه سهولت دارد مطلوب خداست

ن تبیین کرد که چون در آیه نفی عسر به صـورت            توا  عمومیت آیه را چنین می    

یرید اهللا بِکُـم الیـسر و ال یریـد    «جمله  علت کلی یک حکم جزیی بیان شده است،      
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  .شود عام است و از لحاظ ثبوتی همه احکام را شامل می» بِکُم العسر

انـد و بیـان    اي در استناد به این آیه براي اثبات قاعـده اشـکال وارده کـرده        عده

شود که در ایـن   ل شود و به مفهوم آیه توجه گردد فهمیده میتأمهرگاه «اند   ودهنم

هر چیـزي حرجـی مـورد اراده    : توان از عموم استفاده کرد و گفت       قبیل موارد نمی  

زیرا محتمل است این تعلیل مخصوص مورد باشد یعنی خداوند متعال            خدا نیست، 

رجی و پـر مـشقت را نخواسـته    ي ح ي سهل و بی مشقت را خواسته ولی روزه    روزه

  مـورد اراده خداسـت و هـر چیـز مـشکل،     چیز سهلنه اینکه گفته باشد هر    است،

مثالً هرگاه موال به عبد خود بگویـد ایـن انـار را بـردار زیـرا آن          » مورد اراده نیست  

تـر   همان مطلوبیـت انـار بـزرگ    شود، آنچه از این عبارت فهمیده می  . تر است   بزرگ

  راشـود از آیـه شـریفه عمومیـت     بنابراین نمـی . تر هر چیز بزرگ است نه مطلوبیت    

  )همان( .استفاده کرد

  روایات) ب

  نقل شده که مبناي قاعده نفی عـسر و حـرج،  روایات متعددي از معصومان   

اي   برخی از آنها به طور صریح به عسر و حرج اشاره دارنـد و عـده                قرار گرفته است  

اما مکلف   اند،  ریح به عسر و حرج اشاره نکرده      دیگر روایاتی است که اگرچه بطور ص      

برخـی از ایـن روایـات اشـاره      در ادامه به. اند را از عمل شاق و سخت برحذر داشته    

  : شود می

  : روایت عبداالعلی مولی آل سام. 1

 عثرت فانقطع ظفري فجعلت علی اصبعی مرارةً فکیف اصنع قلت البی عبداهللا«

قال اهللا ما جعل علیکم فی : باهه من کتاب اهللا عزوجلبالوضوء؟ قال یعرف هذا و اش

 ،1ج ق،1407 ؛ طوسی،23ص ،3ج ق،1407 کلینی،( .»اصنع علیه ،الدین من حرج

  )363ص

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NOORMAGS

  هاي قرآنیفصلنامه پژوهش/  و مستندات آن» الحرج«بررسی قاعده   

  1394بهار ، شماره اول، پیش  سال اول

105  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ

 گفتم بـه زمـین افتـادم و         عبداهللا  به ابی «: گوید  عبداالعلی مولی آل سام می    

امـام  . یـریم حال چگونه وضـو بگ     ام،  ناخنم جدا شد و انگشت خود را با پارچه بسته         

شود زیرا خداوند فرموده   حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن می          : فرمود

  .»است که در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است پس بر آن مسح کن

 اشکالی بر آن نیـست زیـرا امـام         این حدیث شریف از نظر داللت بر مطلب،       

را » ...و مـا جعـل علـیکم      « شـریف    موارد حرج را به کتاب خدا ارجاع فرموده و آیه         

  .اند براي نفی حرج کافی دانسته

  : روایت ابی بصیر. 2

سألُتُه عن الجنب یجعل الرِّکوةَ أو التّور : قال ،عبداهللا عن ابی بصیر عن ابی«

یغتَسِل رِقه و إن کَانَ لَم یصِبها قَذِر فَلهقال إن کَانَت یده قذِرة فَلی. فَیدخِلُ إصبعه فِیه

 ق،1403 مجلسی،( .»هذا مما قال اهللا تعالی ما جعل علیکُم فِی الدین مِن حرَج. مِنه

  )273ص ،2ج

سئوال درباره شخص جنبی است که انگشت خـود را داخـل ظـرف آبـی مثـل                  

ت اگر دستش نجس است آب را   کوزه یا مشک کرده و حضرت در پاسخ فرموده اس         

زیـرا   ،توان با آب ظرف خودش را بشوید رسیده میبریزد و اگر نجاستی به دستش ن   

در دیـن بـر شـما سـختی و          :  جمله چیزهایی است که خداوند فرموده است       این از 

  .مشقتی قرار نداده است

   : ابی بصیرموثقه. 3

 أنا نسافر فَربما بلینا الغدیر من المطرِ یکون عبداهللا قلت البی: بصیر قالعن ابی «

. یکون فِیه الغَذَرةُ و یبول فِیه الصبی و تَبول فِیه الدابۀُ و تَزوتالی جانب القریۀٍ فَ

هکذات یعنی إمزجِ الماء بیدِك ثُم : إن عرَض فِی قَلِبک مِنه شیء فقُل: فقال

ما جعل علیکم فِی الدین من : تَوضّأ فانّ الذین لیس بمضَیقِ لِانَّ اهللا عزوجل یقول

  )163ص ،1ج ق،1409 حرعاملی،( .»حرج

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 

 هاي قرآنیفصلنامه پژوهش

  1394بهار ، شماره اول، پیش  سال اول

106  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوریم کـه در کنـار    اي برمی پرسد در سفرها چه بسا به برکه         از امام می   بصیرواب

آب را بـا  : فرمایـد  حـضرت مـی  . شـود   آبادي است و انواع نجاسات در آن یافت مـی         

 خداونـد  نیـست و  مضیقه و تگنـا  زیرا در این، سپس وضو بگیر، دستت به هم بزن،   

  .»جعل علیکُم فِی الدین من حرجو ما «: فرماید می

در واقع خود دلیل نفی عسر و حرج و وجود توسعه            حکمت عدم انفعال آب کُر،    

  .و گشایش و رفع تنگنا و مضیقه از مسلمانان است

  :  بن زیاده قالمسعدةروایت . 4

مما اعلی اهللا امتی و فضلهم به علی سائر :  قالحدثنی جعفر عن ابیه عن النبی«

 اعطاهم ثالث خِصال لم یعطها إال نبی و ذلک إنّ اهللا تبارك و تعالی کان اذ .االهم

 علیک و إن اهللا تبارك و تعالی اعطی الحرج ابعث نبیاً قال له اجتهد فی دینک و 

یقول من ضیق و کان » و ما جعل علیکم فی الدین من حرج«ذلک امتی حیث یقول 

 ما دعنی استجب لکم و إنّ اهللا اعطی امتی اذا بعث نبیاً قال له إذا احزنک امر تکرهه

  )84ص ق،1413 حمیري،( .»ذلک حیث یقول ادعونی استجب لکم

  : نصر قال محمد بن ابی: نصر روایت محمد بن ابی. 5

 عن رجلٍ یأتِی السوق فیشتري جبۀَ فِرَاءٍ ال یدري إذَکیۀٌ هِی  )اباعبداهللا (سألته«

 کان یقُولُ إنّ لیکُم المسألۀُ إنّ اباجعفرا قال نَعم لَیس عإم غیرُ ذکیۀِ أیصلِّی فِیه

 ق،1407 طوسی،( .»الخوارج ضَیقوا علی أنفِسهِم بجِهالِتَهِم إنّ الدین أوسع من ذلک

  )368ص ،2ج

شـود و پوسـتینی    کند از امام پرسیدم شخـصی وارد بـازار مـی    ابی نصر نقل می  

آیـا   ز حیوان تذکیه شده اسـت و یـا غیـر آن،    داند آن ا    خرد ولی نمی    براي خود می  

بلی و لزومی ندارد کـه از تذکیـه سـئوال کنـد و          : تواند با آن نماز بخواند فرمود       می

خوارج روي جهـالتی کـه داشـتند خـود را بـه مـشقت            : فرمود  ابوجفعر همیشه می  

  .تر است انداختند ولی دین اسالم اوسع و سهل
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ـ

  :حدیث مشهور نبوي. 6

» بِالح هلَۀِبعثتمحۀ السۀٍ السمبعوث شدم  ،)200ص ،65ج ق،1403 مجلسی،( .»نیفی

  .به دین حنیفِ سهل و آسان

داشـت   دیـن وجـود مـی    با توجه به این حدیث اگر احکام حرجی و عسر آور در   

اي سـهل و آسـان توصـیف           دین را به مجموعه    صحیح نبود که حضرت رسول    

  .کند

قا عن کل یوم بمدة و قیل ال یجب علیهما مع الشیخ و الشیخۀ اذا عجزا تصد«. 7

الفجر و ال یتصدقان مع المشقۀ و ذو المشقۀ و ذو العطاش یفطر و بتصدق عن کل 

  )72ص ،1368 حلی،( .»بمد ثم إن بري قضی ،یوم

وز یـک مـد     پیرمرد و پیرزن هرگاه از روزه گرفتن عاجز باشند در عـوض هـر ر              

در صورت عاجز بودن صدقه واجب نیـست   دهند و گفته شده براي آن دو          ام می طع

صـدقه   ولی در صورتی که عاجز نباشند بلکه روزه بر ایشان مـشقت داشـته باشـد،               

یـک  کند و به عـوض هـر روز      شود و کسی که مرض عطش دارد افطار می          الزم می 

  .کند ها را قضا می روزهدهد و اگر بعداً خوب شد صدقه مید م

  عقل) ج

برخـی  . رك قاعده الحرج قـرار گیـرد اخـتالف اسـت    تواند مد در اینکه عقل می  

حکمی ندارد زیرا عقـل در جـایی بـه           عقل براي اثبات قاعده مورد بحث،      معتقدند،

مثل اینکه موالیی از عبد خـود       . کند که آن حکم قبیح باشد       حکم می  نفی حکمی، 

 مثالً بگوید تو باید به آسمان پرواز کنـی    . چیزي را مطالبه کند که مقدروش نیست      

و معلوم است چنین امري از نظر عقل قبیح است و اما اگر کاري را مطالبه کند که      

هرگاه در مقابـل     انجام آن تحت قدرت مکلف باشد اگرچه سخت و پرمشقت باشد،          

ي چنین کاري قبیح نیست بلکـه چنـین         آن اجر و عرضی به وي داده شود مطالبه        
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 ،1365 میرمحمـدي،  (.وب اسـت اوامر و دستوراتی در عرف مردم و عقـال مرسـوم مطلـ      

  )241ص ،1ج ،1387 ؛ طاهري،16ص

 بـه دلیـل عقلـی اسـتناد کـرده و در ایـن        الحـرج   برخی دیگر در اثبات قاعده      

  :اند خصوص به دو دلیل زیر تمسک جسته

  بناي عقال. 1

. اسـت » الحـرج  «مؤیـد عقلـی بـودن قاعـده      از دیدگاه این گروه بنـاي عقـال،       

 تکلیف بر هر آنچه موجب مشقت تحمـل ناپـذیر باشـد،      استدالل آنها این است که      

اطاعت و انقیاد است و این هدف با تکلیف بـه            عقال محال است زیرا انگیزه تکلیف،     

شود به عالوه بیشتر مردم از ترس عذاب خـدا تکـالیف را              نقض می » ما ال یتَحمل  «

دند و نـسبت  ش مردم به احکام ملتزم نمی   دهند و اگر خوف و عقابی نبود،        انجام می 

. ندزیرا اکثر مردم در پی رضایت شارع نیـست         ،دکردن  عصیان و نافرمانی می    به خدا، 

کننـد و   از آن امتنـاع مـی   دین ترتیب اگر به انجام دادن امور سختی مکلف شوند، ب

گیرند و عقل حکـم    مورد غضب حق تعالی قرار می      به این سبب در معصیت افتاده،     

 .قبـیح اسـت   شـود،   موجـب عـصیان عمـومی مـی     کند که تکلیف به اموري که       می

  )417ص ،1369 تبریزي،(

بنابراین بناي عقال نیز قائم به عدم تجویز تشریع احکام حرجیه در تمامی ابعـاد      

توانـد تخطـی از یـک سـیره      است و شارع مقدس که خـود رئـیس عقالسـت نمـی      

دس  شـارع مقـ  .کنـد  حکم به عدم تجویز حکم حرجی میلذا . باشد داشته   محموده

قهـراً آن    پس از کشف این مطلب که در منطق حکم حرجی مفـسده وجـود دارد،              

 ،1ج ق،1419 موسـوي بجنـوردي،  ( .کنـد  حکم را فاقد مالك و بنابراین مرفوع اعـالم مـی   

  )253ص

 در خصوص بناي عقال مناقشه شـده اسـت کـه اگـر ایـن مـسأله عقلـی باشـد،         
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قطعی و غیرقابـل تخـصیص      اي    مستلزم آن است که قاعده نفی عسر و حرج قاعده         

حال آنکه بسیاري از تکالیف مانند وجوب دفاع و جهاد و پرداخـت غرامـت و         . باشد

در پاسـخ  . قصاص در شرع وجود دارد که اجراي آنها با حرج و مشقت همراه اسـت         

به این مناقشه گفته شده که اوالً این موارد حرجی نیستند و ثانیاً بر فـرض ثبـوت                

کند که گـاه در   ی عسر و حرج فقط از احکامی نفی حرج میقاعده نف حرجی بودن، 

نه احکامی مثل جهاد و حج کـه   شود، اوضاع و احوال خاص حرج بر آنها عارض می       

. انـد  با عنایت به حرج و سختی ناشی از آنها تـشریع شـده   به صورت دائم و از اصل، 

یـن نظـر   چنین احکامی تخصصاً از شمول این قاعده خارجنـد و بـدین ترتیـب از ا        

 ،1380 محقـق دامـاد،   ( .اي بر بناي عقال در قاعده نفی عسر و حرج وارد نیـست              خدشه

  )90ص ،2ج

  ي لطف قاعده. 2

از طریق قاعـده لطـف را چنـین تبیـین           » حرج نفی عسر و  «عقلی بودن قاعده    

در واقـع مقـرب بـه     کنند که تکلیف به آنچه موجب مشقت تحمل ناپذیر است،     می

ي تکلیف در غالب مـوارد اطاعـت و انقیـاد           ت زیرا انگیزه  معصیت و خالف لطف اس    

  )91ص همان،( .شود است و این امر با تکلیف به ما ال یتحمل نقض می

به عبارت دیگر از آنجا که اکثر مکلفان تنها از ترس عقـاب مبـادرت بـه انجـام               

د کنن  کنند و اگر به امر سختی مکلف شوند از انجام دادن آن امتناع می               تکالیف می 

تـشریع چنـین    شـوند،  مستحق غضب شارع مـی  و در نتیجه مرتکب معصیت شده،  

 .شـود  احکامی با لطف الهی سازگار نیست زیرا موجب دوري بندگان از درگاه او می      

  )418ص ،1369 تبریزي،(

دو اشـکال وارد    ) وجـوب لطـف بـر خـدا        (برخی بر استناد این قاعده از طریـق       

  : اند کرده
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منافـاتی بـا    موجب کثرت مخالفت مکلفان شـود،   که  فی  اینکه تکلی : اشکال اول 

چون این تخلفات ناشی از نقص مکلفان است نـه نقـص حکـم و                لطف الهی ندارد،  

هـیچ   قانون؛ چرا که اگر کثرت مخالفت موجب انجام ندادن تکلیـف و رفـع شـود،               

زیرا اوالً چه بسا عموم مکلفان بـا برخـی تکـالیف            . داشته باشد  تکلیفی نباید وجود  

عدم تکلیف باشـد     مخالف باشند و ثانیاً الزمه این نظر این است که مقتضاي لطف،           

  .شود وجود اصل تکلیف است چون آنچه موجب مخالفت مکلفان می

چه بسا تکلیفی حرجی که به دنبـالش وسـعت و گـشایش عظـیم               : اشکال دوم 

 را براي سالمت جـسمی از خـوردن چیزهـایی           ش براي مثال پدري که فرزند     ،دارد

کند یا دکتري که مریض را براي بهبـودي بـه نوشـیدن دارویـی تلـخ امـر          منع می 

  .کند می

میان موردي که مکلف به علت نقض و خلـف  «پاسخ به اشکال اول آن است که   

کند با موردي که سختی امر و تکلیفی که بـه او شـده             خود از تکلیف سرپیچی می    

اگـر مکلـف خـود نـسبت بـه          . تفاوت وجـود دارد    ،کندوادار به ترك می   ا  است او ر  

امـا اگـر     اقتضاي لطف این نیست که تکالیف از میان برود،         تفاوت باشد،   تکالیف بی 

ایـن   حکم و تکلیف شرع موجب انجام نـدادن تکلیـف و در نتیجـه عـصیان باشـد،       

مه لطـف بـا عـدم    خالف لطف است و تکالیف حرجی از این نوع است به عالوه مالز 

پس . یابد  زیرا موضوع اطاعت و مخالفت با خطاب تحقق می         صحیح نیست،  تکلیف،

باید تکلیف وجود داشته باشد تا مخالف و موافق آن بـه حـسب مـورد بـه پـاداش                     

برسـد و ایـن خـالف لطـف          عملی که به اختیار در برابر تکلیف انجـام داده اسـت،           

 و اسباب مخالفت اسـت  يواعز د خود اتکلیف تکالیف حرجی،در  حال آنکه   . نیست

نفس تکلیف است که صدور آن از شـارع معظـم کـه     شود، و آنچه باعث عصیان می   

  )286ص ،1ج ق،1417 مراغی،( .محال است حکیم نیز هست،
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رسد قیاس مع الفارق اسـت زیـرا بـین امـور قهریـه و          به نظر می   و اشکال دوم،  

اي شدید نظیر مرض و غیـره بـر انـسان           بالی  اینکه خداوند،  در. اختیاریه فرق است  

 سـخن در  یـست حرفـی ن ... و چیره سازد به هر دلیلی مثالً به خاطر کفاره گناهـان      

 مکلف را به ارتکاب تکلیف صعب و حرجی از روي اختیـار امـر              ،این است که شارع   

ي  اي شایـسته   چنین مـسأله    تهدید به عقوبت کند،    ،نماید و در صورت عدم ارتکاب     

  )287ص همان،( .شارع نیست

  اجماع) د

ي  تواند به عنوان یک دلیل مستقل در اثبـات قاعـده      رسد اجماع نمی    به نظر می  

زیرا اوالً مدرکی است و ثانیاً اکثر علما به این مسأله          . کاربرد داشته باشد  » الحرج  «

 .بنابراین ادعاي استقرار چنین اجماعی مشکل و مورد تردید اسـت          . اند  اشاره نکرده 

  )241ص ،2ج ،1387 ؛ طاهري،90ص ،2ج ،1380 ماد،محقق دا(

توضیح اینکه اجماع علما در صورتی مستقالً حجت و معتبر است کـه کـشف از        

 بنماید اما اگـر  – سواي آنچه در دسترس است – ل معتبر یا از قول معصوم     دلی

دلیـل دیگـري     آیات شـریفه و روایـات،  جز این ،معلوم گردد که علما در نفی حرج    

پس مقول آنها مستقالً دلیل نیست بلکه مالك عمل همین ادلـه اسـت               اند، نداشته

  )252ص ،1ج ق،1419 بجنوردي،( .باشد که در دسترس ما می

 و مستندات آن الزم است بـه نکـات دیگـري           الحرج  پس از بیان مفهوم قاعده      

 و برداشت از آن مؤثر است اشاره گـردد کـه در        الحرج  که در تبیین درست قاعده      

  .گردد  این نکات به طور خالصه بیان میادله

  »الحرج «داللت مفاد قاعده . 1

نفی احکام حرجـی بـه طـور حقیقـت      ي نفی حرج،   در مورد اینکه آیا مفاد ادله     
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مبـاحثی مطـرح شـده اسـت و      است یا مجاز و یا نفی حکم است به لسان موضوع،      

 جملـه شـیخ انـصاري    ي برخی از علما از به عقیده. هاي یکسانی ندارند   علما دیدگاه 

نفی حکم حرجی در دین است به ایـن معنـا کـه در               مفاد قاعده نفی عسر و حرج،     

اسالم به صورت حقیقی هیچ حکم حرجی که موجب مـضیقه و در تنگنـا افتـادن                  

ي برخـی      به عقیـده   )285ص ،1ج ق،1419 بجنوردي،( .تشریع نشده است   مکلفین باشد، 

باشـد بـه    نفی حقیقی موضوع حرجی می ج،نفی حر دیگر از جمله آخوند خراسانی،  

 آخونـد خراسـانی،  ( .شـود  حکم حرجـی هـم نفـی مـی        فی موضوع،  ن تبع این ترتیب به  

نفـی حکـم بـه لـسان نفـی      « از این نظریه بـه نظریـه   از این جهت  )381ص ق،1409

  .شود تعبیر می» موضوع

ـ    «ي  البته به این نظریه اشکال وارد شده که در آیه        دین ما جعـل علـیکم فـی ال

نفی بر این وارد شده است که همان احکـام و تکـالیف شـرعی اسـت و                » من حرج 

 لذا از همان آغـاز، . شود می» لم یجعل فی االحکام حتماً حرجیاً  «معنی آن در واقع     

الی براي تـوهم  جنه بر موضوع احکام تا اینکه م.  احکام وارد شده است  فسنفی بر ن  

  )293ص ،1ج ق،1417 مراغی،( .نفی حکم به لسان نفی موضوع بوجود آید

نهی حکومتی است بدین معنا      برخی نیز بر این باورند که مفاد دلیل نفی حرج،         

که این چنین حکمی بـه منظـور اداره جامعـه صـادر شـده اسـت و نـوعی حکـم                       

  )50ص تا، بی امام خمینی،( .حکومتی است و نه حکم اولیه

 معنـی  حت نفـی حـرج بـه   رسد نظر اخیر با ظاهر آیاتی که بـه صـرا       به نظر می  

  .اند سازگار نباشد حقیقی نموده

  قلمرو قاعده نفی عسر و حرج. 2

نفـی عـسر و     «باید بررسی گردد که منظور از حرجی که به موجب ادله قاعـده              

 نفی شده است حرج شخصی است یا نوعی؟ آنچه از بررسی ادلـه بـه دسـت        »حرج
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ـ

خصی است به این معنی     ن حرج ش  هما آید این است که مالك در عسر و حرج،          می

بایـد آن را از   که هر فردي از مکلفین هرگاه ببیند تکلیفی بـراي او حرجـی شـده،         

نه حرج نوعی که مکلف فقـط  . عهده خود ساقط بداند و الزم نیست بدان عمل کند    

 ایـن   بـا زیـرا در صورتی تکلیف را از خود ساقط بداند که بر نوع مردم حرجی باشد       

سـخت و حرجـی    نوع مردم حرجی نباشد ولی بـراي مکلـف،   اعتقاد اگر تکلیفی بر     

  )15ص ،1367 میرمحمدي،( .تواند آن را ترك کند نمی باشد،

به آنها استناد کرد عبارتنـد   توان بر شخصی بودن حرج در قاعده، اي که می  ادله

  : از

نفی حرج که در دین اسالم به عنوان امتنان به امـت مـسلمان وضـع شـده                   . 1

منـد   تک افراد مسلمان مشمول آن شـوند و از آن بهـره          که تک  مقتضی است . است

در مـواردي کـه تکلیفـی بـراي          حال آنکه اگر مراد از آن حرج نوعی باشد،         گردند،

فردي سخت و داراي عسر و حرج است ولی براي نوع افراد حرجی نیـست او بایـد                 

همـه   بـه طـور قهـري بـراي          الحـرج   در این فرض     آن تکلیف شاقّ را بجاي آورد،     

  )همان( .مکلفین لطف و امتنان نخواهد بود

ي قاعده بـه آن اسـتناد شـده بـه روشـنی       برخی از روایاتی که به عنوان ادله . 2

داللت دارد بر اینکه مراد از حرج همان حرج شخصی اسـت نـه نـوعی بـه عنـوان                    

مورد وضو یا غسل یا روزه که موجب عسر و حرج است به روشنی مبین این                مثال،

ست که این امور در مورد اشخاص متفاوت است و حتی در مورد یک شخص         نکته ا 

عـسر و حـرج    یـا دو مکـان مختلـف،    در دو وضع متفاوت یا در دو زمان متفـاوت،         

  )204ص ،1379 محمدي،( .شود متفاوت می

همـان جهـت شخـصی اسـتظهار     ... ي حرج و ضرر و اضطرار و     اصوالً از کلمه  . 3

اي بـراي آن آورده شـود و          نوعی باشد الزم است قرینـه     گردد و اگر مراد از آنها         می
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مرحـوم نـائینی    . شود  ناچار حمل بر حرج شخصی می      اي نیست،   چون چنین قرینه  

 این است که گفتـه  ی؟ حقضرر نوعی است و یا شخص    آیا مراد در ضرر،   : فرماید  می

این بدان جهت اسـت کـه ال        : فرماید  سپس می . شود مراد از آن ضرر شخصی است      

  . بر ادله اولیه حکومت داردضرر

جـایی بـراي پـذیرش حـرج       بر سایر ادله،الحرج  با توجه به حاکمیت دلیل      . 4

از یکسو رفع هر حکمی است که موجـب   زیرا معناي حکومت،. ماند  نوعی باقی نمی  

و از سوي دیگر ثبات احکامی است کـه مقتـضی حـرج نباشـد و ایـن                   حرج است، 

 ،1380 ؛ محقـق دامـاد،  246ص ،1ج ،1387 طاهري،( .همان مبناي شخصی بودن حرج است   

  )95ص ،2ج

  مفاد قاعده نفی عسر و حرج رخصت است یا عزیمت ؟. 3

شـوند   برخی از احکام براي ایجاد توسعه و تسهیل در کار فرد و جامعه وضع می      

 نیست که الزاماتی را در همه حال بر انسان تحمیل کنـد و مکلـف        صورتو به این    

احکـام ترخیـصی    همه حال آن را رعایت کند به ایـن گونـه احکـام،   ناچار باشد در   

نوع دیگري از قوانین و احکام وجود دارد که با توجه به مصالح خـود   . شود  گفته می 

خواهد که در همه حال رعایت شـود و     گذار و شارع می     قانون از جمله نظم عمومی،   

حکام و قوانین این است     ا این دسته از      ویژگی. در هیچ شرایطی نادیده گرفته نشود     

توان برخالف آنها توافق کرد که در اصطالح به این دسته قوانین امـري یـا                که نمی 

  )97ص ،2ج ،1380 محقق داماد،( .شود عزیمتی گفته می

 از قوانین نوع اول است یا از نوع         الحرج  قاعده   حال این سئوال مطرح است که     

  .رود دوم به شمار می

دانـستن  رخـصتی  رتب است ایـن اسـت کـه در صـورت         اثري که بر این امر مت     

در صـورت    اگر شخصی عملی را که به خاطر حرجی بودن از او ساقط شود،             قاعده،
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ـ

امـا در صـورت     عمل بدون اشکال و پذیرفتـه اسـت          قبول تحمل و انجام آن عمل،     

اي معتقدند که در غیـر عبـادات یعنـی            عده. آن عمل باطل است    عزیمتی دانستن، 

ده نفی عسر و حرج از نوع رخصت است زیرا مفاد این قاعـده درواقـع                معامالت قاع 

د این عنوان است تا در صـورت تمایـل بتوانـد بـه              جنوعی ترخیص براي شخص وا    

ضـیق و حرجـی را    استناد این رخصت شرعی و قانونی از حق خود استفاده کـرده،      

ضیق و  ین حق،وش خود بردارد و یا با انصراف از اعمال ا         دکه با آن مواجه است از       

  )98ص همان،( .حرج را تحمل کند

ي عبادات اختالف نظر وجود دارد برخی این قاعـده را از مـصادیق          اما در زمینه  

از شـیخ و شـیخه آورده    ه،زور در ذیـل سـقوط ر      صاحب جـواه   اند،  عزیمتی دانسته 

بی شک این مقام و امثال آن از نوع عزیمت اسـت و نـه رخـصت چـرا کـه                   «است  

ظـاهراً  . شـود  رفع تکلیف فهمیده می ی حرج است و از امثال نفی حرج،دلیل آن نف 

رسد محدث بحرانی با تمـسک بـه دلیـل            در این مسأله خالفی نیست و به نظر می        

به صحت روزه افراد مذکور حکم کـرده اسـت نـه    » ...و أن تصوموا خیر لکم   «خاص  

  )149-150صص  ،17ج تا، نجفی، بی( .»آنکه قاعده را از باب رخصت بداند

انـد و در نتیجـه قائـل بـه      برخی نیز آن را از مصادیق احکام ترخیـصی دانـسته         

عـروة الـوثقی   مرحوم سـید محمـدکاظم یـزدي در     صحت عبادات حرجی هستند، 

توانـد تـیمم کنـد ولـی اگـر       هرگاه وضو براي شخصی حرجی باشد می «: نویسد  می

 از باب رخـصت  رج الحوضویش صحیح است زیرا  حرج را تحمل کند و وضو سازد،  

  )98ص ،2ج ،1380 نقل از محقق داماد،( .»است نه عزیمت

اي دیگر قائل به تفصیل هستند و عبادات حرجی را صـحیح ولـی عبـادات                  عده

مثالً محقق همدانی جواز تیمم را در مواردي کـه مـستند   . دانند ضرري را باطل می  

مشقت کرد و وضـو  اگر کسی تحمل : گوید داند و می    به نفی حرج است رخصت می     
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خالصـه تـیمم جـزء در    . به دلیل امتنانی بودن قاعده عمل او صحیح اسـت        گرفت،

عقال و شرعاً به دلیل انجام محرم یا تـرك واجبـی      ) وضو (مواردي که طهارت مائیه   

توانـد بـه      می باشد واجب نیست یعنی با وجود مشقت و نیز عدم وجوب،            متعذر می 

بـا حرجـی بـودن وجـوب     آیـا  ین سئوال مقدر که آنگاه به ا . جاي تیمم وضو بگیرد   

حرجی بودن مطلوبیت فعـل بـه     دهد،  ؛ چنین پاسخ می   ماندباقی می منتفی و جواز    

  )151-152صص  ،6ج ق،1416 همدانی،( .دارد و نه مطلوبیت مطلق را طور الزام را برمی

 حرمت اضرار بـه نفـس کـه حـرام        عبادات ضرري را فقط به علت       با این وصف،    

زیرا اصوالً نهی در عبادات مقتضی فساد است نه اینکـه قاعـده   دانند  طل میاست با 

  )10ص ،2ج ،1380 محقق داماد،( .ال ضرر را از مقوله عزیمت به شمار آورند

و دالیل آن) احکام اولیه ( بر سایر ادلهالحرج تقدم قاعده . 4
) 1(

  

و بحث دیگري که الزم است بررسـی شـود ایـن اسـت کـه در صـورت تنـافی                     

تکلیـف   اي که مثبت تکلیفند حتی در موارد حرجـی،           با ادله  الحرج  تعارض قاعده   

ي  به عنوان مثال آیه شـریفه     . ي دیگر    مقدم است یا ادله    الحرج  چیست؟ آیا قاعده    

 )6 مائـد،  (»...یا ایها الذین امنوا اذا قمتم الی الـصلوة فاغـسلوا وجـوهکم و ایـدیکم               «

چه حرجی باشـد و چـه نباشـد و لـذا بـا قاعـده       ارد بر وجوب غسل مطلقاً    دداللت  

 بـر  الحرج همه صاحب نظران بر تقدم قاعده      در رفع تعارض،  . معارض است الحرج  

بجزء شیخ حر عاملی که در واقع در مفهوم عسر و حـرج           . عمومات اتفاق نظر دارند   

اما در اینکه این تقدم بـه چـه دلیـل اسـت     .  دانسته استملجن را مشک دارد و آ  

                                                
 ،42هـاي   از ابوالفضل میرمحمدي است کـه در شـماره  » الحرج ي  قاعده« مطالب این قسمت برگرفته از مقاله       -1

 .دانشکده الهیات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است ها، مقاالت و بررسی ،43
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ـ

  :ف نظر وجود دارد برخی از اقوال در جهت تقدم عبارتند ازاختال

پس مقدم بـر عمومـات اسـت      در مقام امتنان است، الحرج   قاعده   :امتنان) الف

مرحوم شیخ انصاري در کتاب رسائل ایـن جهـت را بیـان داشـته اسـت و مرحـوم          

افه نمـوده  اند البته با قیدي که اضـ  کالم شیخ را پذیرفته    آخوند نیز در تعلیقه خود،    

  .در جهت اقوالی باشدمرجح مگر اینکه عمومات داراي : فرماید و می

 نسبتش به مجموع ادلـه عامـه   الحرج اي معتقدند که قاعده     عده :تخصیص) ب 

نسبت خاص به عام است لذا در مقام اجتماع بر همه مقـدم خواهـد بـود           و مطلقه، 

دارنـد و   بر عام مقـدم مـی  خاص را  ،صزیرا طبق قاعده اصولی در تعارض عام و خا        

  .زنند عام را تخصیص می

اند مقدم دانستن قاعده بر ادلـه بـدین جهـت      برخی گفته:جمع بین الدلیلین ) ج

اما اگـر  . است که اگر عمومات را مقدم بداریم موردي براي قاعده باقی نخواهد ماند   

د مانـد و  قاعده را بر ادله عامه مقدم سازیم موارد حرجی براي عمومات باقی خواهـ      

در نتیجه به هر دو دلیل عمل شده است و این خود موجب ترجیح قاعده بـر ادلـه                

  .خواهد بود

کـه مالکـش بـا قاعـده        » قاعـده ال ضـرر    « مرحوم شیخ انصاري در      :حکومت) د

اي که با عموم و اطـالق خـود           این قاعده بر تمام ادله    : نویسد   یکی است می   الحرج  

ي لـزوم   رد و بر آنها مقدم اسـت مـثالً ادلـه       حکومت دا  مثبت حکم ضرري هستند،   

 است و امثال آنها که بـا عمـوم و اطـالق    بعقود و وجوب وضو بر کسی که واجد آ   

بـه مـوارد غیـر ضـرري مخـصوص           خود موارد ضرر را نیز شـاملند توسـط قاعـده،          

  . شوند می

 به هـر دلیلـی کـه     بر ادله اولیه،الحرج ه  چه گفته شده تقدم قاعد    با توجه به آن   

  .باشد مسلم و خالی از اشکال است
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  الحرج اي در خصوص قاعده  پاسخ به شبهه )هـ 

گویند شکی نیست که در اسـالم احکـام حرجـی و وظـایف سـنگین                  برخی می 

وضـو در    هـاي گـرم،     روزه در روزهاي بلند و ماه      زکات، بسیاري مانند احکام جهاد،   

تـوان    هم مـی    این موارد باز   آیا با در نظر گرفتن    . وجود دارد  روزهاي سرد زمستان،  

  .گفت که در اسالم احکام حرجی جعل نشده است

  :هایی داده شد که عبارتند از در خصوص این شبهه پاسخ

ي احکام و عموم آنهـا        همانند اصل برائت تاب معارضه با ادله       :الحرجقاعده  «. 1

ر شـود و بـدین جهـت مـوارد مـذکو      را ندارد بلکه به مجرد وجود دلیل منتفی مـی      

 نراقـی، ( .»انـد   زیرا آنها با عموم ادله احکام ثابت شـده         باشند،  مشمول این قاعده نمی   

  )190ص ق،1417

و ادلـه را  » اصـل «دانند زیرا کـه قاعـده را         پاسخ را صحیح نمی   این  البته برخی   

  را با بـودن عمـوم  الحرج  که قاعده ،اند و این خالف روش فقهاست     دانسته» ارهما«

 ي آنها وضـو اسـت کـه اگـر تهیـه آب آن،               هاز جمل و  اند     دانسته جاري فراوان ،ادله

در محـل وضـو    » االعلـی فـاالعلی   «راعـات   مگردد و یا اگـر        حرجی شود ساقط می   

  )9ص ،1367 میرمحمدي،( .اند  ساقط دانستهالحرج حرجی شود وجوب آن را به دلیل 

 و دقـت در  اند با امحان نظر  مواردي را که به عنوان تکلیف حرجی ذکر کرده        . 2

 از آنهـا را  تـر چنانکه مردم کارهاي سـخت . آید که حرجی نیستند    آنها به دست می   

بـه عنـوان مثـال مـردم     . کنند دهند و هیچ احساس مشقت و سختی نمی   انجام می 

شـوند و از آفتـاب سـوزان واهمـه           متحمل زحمات زیاد مـی     براي رفع حوائج خود،   

خـود را بـه جنـگ و سـتیز           قـومی، ندارند و یا در مـواردي مـردم از روي تعـصب             

 ق،1417 مراغـی، ( .آورنـد  کنند اما خم به ابرو نمی  می اري خرج افکنند و مبالغ بسی     می

  )296ص ،1ج

انـد کـه مـوارد ذکـر شـده را حرجـی              به این پاسخ نیـز چنـین اشـکالی کـرده          
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ـ

حال آنکه حرجی نبودن آنها خالف وجدان بلکه انکار ضرورت است زیرا            اند    ندانسته

توان گفت مناسک حج در آن منطقـه گـرم عربـستان آن هـم درگرمـاي          نمی مثالً

سوزان تابستان حرجی نیست و یا جهاد در راه خدا صعوبت و سـختی نـدارد بلکـه           

  )9ص ،1367 میرمحمدي،( .به طور حتم آنها حرجی و سختند

 هـر چقـدر هـم از     الحرج  پاسخ دیگر به شبهه ذکر شده این است که دلیل           . 3

بنـابراین اگـر در اسـالم    .  قوي باشد دلیلی است عـام و قابـل تخـصیص     نظر داللت 

موجـب   احکام سختی پیش بیاید که عمل نکردن به آنها به علت حرجی بودنشان،            

ي این ادله عموم قاعده     ي این احکام گردد در این صورت باید به وسیله           لغویت ادله 

د که بـراي نـوع مـردم    مانند حج و جها  .  را تخصیص زد و بدانها عمل نمود       الحرج  

  )192ص ق،1417 نراقی،( .شود دشوار است ولی با این حال ساقط نمی

  موارد تطبیق قاعده

 بسیار زیاد و فراتر از شمارش است چرا که اغلـب  الحرج  ي    موارد تطبیق قاعده  

ي حرجی پیدا   در برخی از موارد جنبه     مقررات الزامی اعم از واجبات و یا محرمات،       

در ادامه به چنـد مـورد از مـواردي کـه فقهـا           . شوند  این قاعده می  کرده و مشمول    

  :شود اند اشاره می براساس این قاعده فتوي داده

کسی که کفاره بر او واجب است اگر نتواند روزه بگیرد و یا شـصت مـسکین           . 1

بـر  چیزي  » نِ مِنْ حرَجٍی الدیکُم فِ یجعلَ علَ  ما «را اطعام کند به دلیل آیه شریفه        

  )380ص ق،1410 شیخ مفید،( .او واجب نیست

جـایز اسـت     ترسد بیماریش به سبب وضو گرفتن شدید شـود،          کسی که می  . 2

چون اسـتفاده   » نِ مِنْ حرَجٍ  ی الد یکُم فِ یجعلَ علَ  ما«تیمم کند به دلیل آیه شریفه       

  )416ص ،1369 تبریزي، (.از آب با این وضعیت موجب زحمت و حرج است
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 کسی سهواً طواف زیارت را ترك کند هرگاه که یـادش آمـد بایـد آن را                   اگر. 3

یادش نیاید باید خـودش آن   ت خود،نقضا کند و اگر تا زمان برگشت به محل سکو     

تواند نائب بگیـرد تـا بـه جـاي وي طـواف       را قضا کند و اگر برایش مقدور نبود می      

ـ یعلَ علَج ما «زیارت را انجام دهد به دلیل اجماع و آیه شریفه         نِ مِـنْ  ی الـد یکُم فِ

  )171ص ق،1417 ابن زهره حلی،( . »حرَجٍ

امـا  . در ایام تشریق بر حجاج واجب است که شب را در منـی سـپري کننـد           . 4

کسی که در اطرافیانش شخص مریضی وجود دارد کـه داراي وضـعیت خطرنـاکی               

که بماند زیرا حضور    تواند در م    می است و یا مالی دارد که ممکن است از بین برود،          

شود و خداونـد      این شخص در منی با این وضعیت موجب زحمت و مشقت وي می            

  )3ص ،20ج تا، نجفی، بی( . »نِ مِنْ حرَجٍی الدیکُم فِیجعلَ علَ ما « فرموده است،

موجـب عـسر و حـرج    زوجیـت   در صورتی که براي محکمه ثابت شـود دوام   . 5

زوج را اجبار به طالق نمایـد و         یري از ضرر و حرج،    تواند براي جلوگ    زوجه است می  

 قـانون مـدنی،  ( .زوجه به اذن حاکم شرع طـالق داده شـود      یا در صورت میسر نشدن،    

  )1130ماده 

اگر کسی نذر کند گوسفند معینی از یکـصد گوسـفند خـود را قربـانی کنـد        . 6

ان بـا   الي گوسفندان رفته و به سبب مشابهت گوسـفند          سپس گوسفند مذکور البه   

محـصوره  فقهـایی کـه در شـبهات        . تـشخیص ندهـد   گوسفند یاد شده را      یکدیگر،

کـشتن یـک یـا چنـد      انـد،  وجوبیه به کفایت موافقت اجمالی و احتمالی فتـوا داده  

گوسفند معدود را کافی دانسته و مبناي آنها در این فتوي همین قاعده نفی عـسر                

ش کشتن صـد گوسـفند اسـت        ا  زیرا وجوب موافقت قطعیه که الزمه     . و حرج است  

مالزم با عسر و حرج بر کسی است که تنها قربانی کردن یک گوسفند مـشخص را               

  )الملل  در روابط بینالحرج مقاله کاربرد قاعده  (.نذر کرده است
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ـ

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عسر و حرج زن و نیز عدم امکـان                 . 7

تواند براي طالق به حـاکم        زن می  فقه،اجراي حکم محکمه و الزام شوهر به دادن ن        

  )1129ماده  قانون مدنی،( .رجوع کند و حاکم شوهر او را به طالق مجبور کند

  گیري نتیجهبندي و جمع

  :آید از آنچه بیان شد این مطالب به دست می

بـدین معناسـت    حد مشقت که موجب اسقاط تکلیف است الحرج  در قاعده   . 1

  .به طوري که مردم عادتاً آن را تحمل نکنندکه مستلزم مشقت شدید باشد 

آیات و روایات از مستندات اصلی این قاعده است و در اینکه عقل به عنـوان                . 2

گیرد یا نه اختالف است و کسانی که عقل را مـستند قاعـده                مستند قاعده قرار می   

  .اند ي لطف را مؤید عقلی بودن قاعده عنوان کرده  عقال و قاعدهيدانند بنا می

حـرج   اي مـالك در قاعـده عـسر و حـرج را،             اکثر صاحب نظران با ذکر ادله     . 3

دانند به این مسأله هر فردي از مکلفین هرگاه ببینـد تکلیفـی بـرایش                شخصی می 

  .حرجی است باید آن را از عهده خود ساقط بداند

در صورت رخصتی دانستن     در رخصت یا عزیمتی بودن قاعده اختالف است،       . 4

در صـورت   شخصی عملی را که به خاطر حرجی بودن از او ساقط اسـت، قاعده اگر  

عمل بدون اشکال و پذیرفتـه اسـت امـا در صـورت              قبول تحمل و انجام آن عمل،     

  .عزیمتی دانستن آن عمل باطل است

 بر سایر احکام اولیه مورد قبول همه فقهاست اگر چه در        الحرج  تقدم قاعده   . 5

خـاص   کومت داشتن این قاعده بـر سـایر ادلـه،         ح. جهت تقدم اختالف وجود دارد    

  .ي تقدم ذکر شده است از ادله... ي عام بودن قاعده نسبت به ادله
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  .1ج ،چاپ اول ،البیت مؤسسۀ آل: قم ،وسائل الشیعۀ ،)ق1409 (نمحمد بن حس ،حر عاملی.5

  .چاپ اول ، االمام الصادقمؤسسۀ: قم، غنیۀ النزوع ،)ق1417 (ابن زهره ،حلی.6

  .چاپ اول ،البیت مؤسسۀ آل: قم ،قرب االسناد ،)ق1413 (عبداهللا بن جعفر ،حمیري.7

  .ت طباطباییانتشارا: قم ،الرسائل ،)تا بی (اهللا روح ،خمینی.8

  .چاپ اول ،دفتر انتشارات اسالمی: قم ،قواعد فقه ،)1387 (اهللا حبیب ،اهري.9

  .2ج ،جامعه مدرسین: قم ،المیزان فی تفسیر القرآن ،)ق1417 (سید محمدحسین ،طباطبایی.10

  .2ج ،چاپ چهارم ،دارالکتب اسالمیۀ: تهران، تهذیب االحکام ،)ق1407 (محمد بن حسن ،طوسی.11

  .1129 ،1130ماده  ،نون مدنیقا.12

  .7ج ،ناصرخسرو: تهران ،الجامع الحکام القرآن ،)ق1364 (محمد بن احمد ،قرطبی.13

: تهـران  ،محمـد آخونـدي   ،اکبر غفـاري  محقق علی ،الکافی ،)ق1407 (محمد بن یعقوب  ،کلینی.14

  .3ج ،چاپ چهارم ،االسالمیۀدارالکتب 

  .65 و2ج ،چاپ دوم ،دار احیاء التراث العربی: بیروت، واربحار االن ،)ق1403 (محمدباقر ،مجلسی.15

  .2ج ،چاپ چهارم ،سمت: تهران، )2بخش مدنی (قواعد فقه ،)1380 (مصطفی ،محقق داماد.16

  .چاپ چهارم ،دادگستر: تهران ،قواعد فقه ،)1379 (ابوالحسن ،محمدي.17

  .1ج ،چاپ اول ،رات اسالمیدفتر انتشا: قم ،عناوین ،)ق1417 (عبدالفتاح بن علی ،مراغی.18
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  .مؤسسه نشر اسالمی چاپ دوم: قم ،المقنعه ،)ق1410 (محمد بن محمد ،مفید.19

  .چاپ سوم ،مدرسه امام امیرالمؤمنین: قم ،القواعد الفقهیه ،)ق1411 (ناصر ،مکارم شیرازي.20

  .1ج ، االداب مطبعۀ:نجف ،القواعد الفقهیه ،)ق1389 (محمدحسن ،موسوي بجنوردي.21

  .2ج ،چاپ اول ،دفتر تبلیغات اسالمی: قم ،رسائل ،)ق1427 (محمد بن حسن ،میرزاي قمی.22

دانشکده : دانشگاه تهران  ،ها  مقاالت و بررسی   ،)1 (الحرج  قاعده   ،)1365 (ابوالفضل ،میرمحمدي.23

  .42شماره  ،الهیات

 ،دانشکده الهیات: اه تهراندانشگ ،ها مقاالت و بررسی ،)2 (الحرج قاعده  ،)1367 (------------.24

  .42شماره 

علـی   ،محقق عبـاس قوچـانی     ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم      ،)تا  بی (محمدحسن ،نجفی.25

  .5ج ،چاپ هفتم ،دار احیاء التراث العربی: بیروت ،آخوندي

  .چاپ اول ،دفتر تبلیغات اسالمی: قم ،عوائد االیام ،)ق1417 (احمد بن محمدمهدي ،نراقی.26

 الحیـاء التـراث و      مؤسـسۀ الجعفریـۀ   : قم ،مصباح الفقیه  ،)ق1416 (رضا بن محمدهادي   ،همدانی.27

 .6ج ،چاپ اول ، االسالمیمؤسسۀ النشر
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