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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 0011آبان  8: تاریخ       موضوع کلی: قاعده الحرج     

 0002ربیع االول  32مصادف با:    _سوره حج  87: آیه آیه اول _دلیل اول: آیات  _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 8جلسه:                           جمع بندی _احتماالت ششگانه دیگر در آیه و بررسی آنها      

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

ادله اربعه برای این منظور استدالل شده. دلیل اول که بحث در مدارک و مستندات قاعده الحرج بود. عرض کردیم به 

 سوره حج بود. 87آیات باشد، چندین آیه در این رابطه ذکر شده است. اولین آیه، آیه 

تیم گف «.حَرَجٍ مِن الدّینِ فِي عَلَیكُم جَعَلَ ما وَ اجتَباكُم هُوَجاهِدوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ  وَ»در مورد این آیه توضیحاتی دادیم؛ 

 هایناان تمسک کرد. ما هر دو وجه را گفتیم، دو تقریب ذکر کردیم و تفاوت بین تومیبه دو وجه برای استدالل به این آیه 

 ان کردیم.را هم بی

 احتماالت ششگانه دیگر در آیه

اس آن وجوه و احتماالت دیگر احتماالت دیگری در این آیه ذکر شده و یا قابل ذکر است که بر اس اما در کنار این وجوه،

 یم.کنمیآیه قابل استدالل نیست. ما به طور خالصه این احتماالت را هم ذکر 

 احتمال اول

ما جَعَلَ علیكم »اند مدعا را در اینجا اثبات کند، این است که منظور از تومیوجه اول از آن وجوهی که به نظر میرسد ن

ن ضیق و مشقتی که در ادیان گذشته بود، آن اهد بفرماید آخومیاین است که خداوند تبارک و تعالی  «ن حَرَجفي الدین مِ

 .تپیشین و امت های پیشین برداشته شده اس فشار ها، ضیق ها و مشقت های مربوط به قوم بنی اسرائیل و پیروان انبیاء

ن خداوند شما امت مسلمان را در میان همه امت ها که کأ در حقیقت قرینه است بر این «باكُمهو اجتَ»بر این اساس 

ن بوده، اکنون برای شما وجود ندارد. ای هاآنبرگزیده و به دلیل این برگزیدگی فشار ها و ضیق هایی که در گذشته برای 

ا بمطلبی است که شاید شواهد تاریخی هم به نوعی آن را تایید کند. برای اینکه اساس احکام مخصوصا در دین یهود 

کالیف ت ده بود بسیار سخت بود. خودبرخی اعمال پیشبینی شبرای قت هایی همراه بود. مجازات هایی که شمسختی ها و 

 اهد بفرماید من این را از شما برداشتم.خومیمشقت باری بودند. لذا خداوند 

 بررسی احتمال اول

شود. یمییم این آیه به عنوان مستند قاعده الحرج محسوب انیم استناد کنیم و بگوتومیاین بیان ن قهرا به این احتمال و به

، ودب رجی که در گذشته بر امت های دیگرد آن حکنمیاین کامال آشکار است که کأن خداوند تبارک و تعالی دارد بیان 

 خداوند آن را برداشته. این دیگر روشن است که ارتباطی با این بحث ندارد. االن دیگر وجود ندارد و

 ل دوماحتما
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وجه دوم این است که بگوییم اساسا خداوند تبارک و تعالی در اتیان به تکالیف و انجام دستورات الهی حرج، مشقت و 

ف اند جایگزین تکالیتومیضیق قرار نداده، بلکه برای هر یک از تکالیف رخصت هایی و ترخیص هایی وجود دارد که 

شما شود. یعنی کأن تکالیف دارای مراتب و مراحل است. مثال کسی که باید با آب وضو بگیرد، اگر بنا به دالیلی نتوانست 

اند تیمم کند. یا مثال در مورد کیفیت نماز خواندن یا اتیان به سایر واجبات اگر حرج و مشقت برای او تومیوضو بگیرد 

 اند منتقل شود به تکلیف بعدی.تومیپدید بیاید، او 

 بررسی احتمال دوم

ربطش با ماقبل و ما بعد و مهمتر  با توجه به این احتمال هم ممکن است از خود این فقره از آیه قابل استفاده باشد، اما

بارک خداوند ت اند به عنوان یک قاعده ذکر شود. یعنی کأن اینجاتومیاینکه تنها در موارد خاص که خود شارع بیان کرده 

 ین قرار دادیم که اگر گرفتار حرج، ضیقبیه کردیم، احکام جایگزد که ما راه هایی را برای شما تعکنمیو تعالی دارد اعالم 

د به دلیل انتومی. مثال تیمم بدل از وضو است و یا مثال کسی که نآن راه های جایگزین استفاده کنید و مشقت شدید، از

اند در حج این کار را انجام دهد، فرضا کفاره تومیاند نشسته نماز بخواند. یا کسی که نتومیبخواند،  درد پا ایستاده نماز

د این احتمال کأن اینجا خو اند مستند قاعده الحرج باشد برای اینکه در این فرض و طبقتومیاین دیگر نلذا بپردازد. 

انیم آن حکم جایگزین را تبعیت کنیم. یعنی تومین محدوده در موارد خاصی پیشبینی هایی کرده و ما فقط در ای شارع،

باید از اول تا آخر فقه ببینیم که در کجا شارع اجازه داده و ترخیص داده به اینکه ما احکام جایگزین را به جای احکامی 

. متفاوت است الحرج که موضوع بحث ما است خیلیقاعده با  معنی اینلذا که با مشقت و ضیق همراه است قرار دهیم. 

بنابراین مشکل اصلی این وجه و احتمال  د.شومیید هر کجا حرج و مشقتی باشد، برداشته گومیآن به عنوان یک قاعده 

 اند به عنوان یک قاعده مورد استناد قرار بگیرد.تومیاین است که این بیان در واقع اخص از مدعا است و دیگر ن

 احتمال سوم

هو  و جاهدوا في اهلل حقَّ جِهاده»آیه فقط مخصوص به جهاد است و ال غیر. چون قبلش دارد وجه سوم این است که این 

هد اخومییعنی اول دستور میدهد که در راه خدا آنگونه که شایسته و سزاوار است باید جهاد شود. سپس ، «اجتباكم

و شایسته است خارج از توان و قدرت  ، یعنی جهاد آنگونه که سزاوارندارید بفرماید که چون امکان عمل به حق جهاد

یعنی درست است که جهاد را آنچنان که  ،«ما جَعَلَ علیكم في الدین مِن حَرَج» فرماید:خدا است، در ادامه می بندگان

 عمل کنید.شماست و در حد توان و وسع  یدانتومیشایسته است ممکن است نتوانید انجام دهید، اما آن مقداری را که 

 انید را انجام دهید.تومیرای شما سختی و مشقت در باب جهاد قرار نداده، آن مقداری که خداوند ب

 بررسی احتمال سوم
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رسد مخدوش چون درست است که آیه با امر به جهاد شروع شده، و این هم روشن است که این احتمال هم به نظر می

ی و در خصوص جهاد انجام دهند، اما تعبیر ما جَعَلَ انند حق خداوند تبارک و تعالی را به صورت کلتومیانسان ها ن

 حَرَج، در واقع یک بیان کلی است.علیکم فی الدین من 

یک  این آیه چیست. دوم اینکه ببینیم هرما در اینجا دو تا مسئله داریم. یک اینکه ببینیم معنای  صرف نظر از این احتمال

ز میان این معانی کدام معنا قابلیت استدالل دارد. ما خیلی در صدد ترجیح از این معانی که برای این آیه متصور است و یا ا

یکی از این احتماالت در باب تفسیر این آیه نیستیم فی نفسه و با قطع نظر از موضوع بحث، اما اجماال این احتمال اگر 

کنیم، بعالوه اینکه این احتمال هم  انیم به این استنادتومیرد و نخومیمنظور باشد معلوم است که به درد قاعده الحرج ن

 رسد مخدوش است.احتمالی است که به نظر می

 احتمال چهارم

اهد بفرماید خداوند تبارک و تعالی در دین هیچ مشقت، سختی و بن بستی قرار نداده. خومی چهارم این است که آیه وجه

سختی دارد  ها، از اموری که به ظاهر مشقت وست از بن ب توانمیخداوند همه امور را به نحوی ساماندهی کرده که 

ر د، خیشومیدر گرداب گناه غرق گمان نکند ان انس د.شومید گاهی گناه محسوب کنمیکارهایی که انسان  شد.خالص 

اندخودش را با توبه از چارچوب گناه بیرون بیاورد. در غیر این امور، در امور مربوط به زندگی، در تکالیف تومیانسان 

را به نحوی همراه با توبه جبران کند. مثال  هاایناند تومیر مثال موجب نقص بر جان، مال و چیزی از این قبیل شد، اگ

 دهد برای آن اعمال، در حقیقت راه هایی است که خداوند تبارک و تعالیکفارات، دیه و یا آن ارش هایی که انسان می

تی از مشکالاز اشد و راهی برای خروج که اساسا بن بست وجود داشته ب رای جبران قرار داده. بنابراین اینطور نیستب

 این قبیل نباشد.

 بررسی احتمال چهارم

اشته، ند خداوند راه توبه را باز گذبیمیانسان درست است که رسد قابل قبول نیست برای اینکه این احتمال هم به نظر می

ن بعضی از مفسری ظاهرا وپذیرش باشد، ممکن است کلیتش مورد از تنگنا،  داده برای خروجند خداوند راهی قرار بیمی

 لکن .اشاره کرد 5و مجمع البیان 5به تبیان شیخ طوسی انتومی هاآنهمین معنا را برای این آیه ذکر کرده اند که از جمله 

ن ه اگر ایث ما در این است کما خیلی در مورد اینکه خود این احتمال تا چه حدی قابل پذیرش است بحثی نداریم، بح

دیگر اساسا ارتباطی به  تدالل ندارد. وجهش هم روشن است؛ چونباز این آیه دیگر قابلیت اس احتمال را هم بپذیریم،

د از اینکه در دین مثال چنین کنمیاخبار دارد کأن خداوند  د. آنجا فقطکنمیپیدا ن مسئله ما نحنُ فیه و مسئله الحرج

« جَعَلَ»جلوه دهد، این است که تعبیر  را نادرستار نداده. از جمله چیزهایی که ممکن است این احتمال چیزی خداوند قر
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بار اخ خواهدمی اگر خدا ذکر شده چندان سازگار نیست.که به معنای وضع، قرار دادن و مقرر کردن است، با احتمالی که 

 عبیر جعلت شد.باید بکار برده می« جعل»از تعبیر غیر ری تعابی چ بن بست و مشکلی وجود ندارد،د که در دین هیکنمی

در این است که خداوند اینچنین قرار نداده و مقرر نکرده. این با آنچه که بگوییم در دین چنین چیزی وجود ندارد،  ظاهر

تفی نر این مقام من احتمال چهارم هم داگر آن مقصود بود دیگر کلمه جعل را اینجا ذکر نمیکردند. بنابرایکند. فرق می

 است.

و سلّمنا که  ن در مورد خود آیه مورد پذیرش نیستچندا ید که این چهار احتمال هیچکدامپس تا اینجا مالحظه فرمود

 د.نکمیان استدالل کرد و آیه را از صالحیت استدالل خارج تومیمورد پذیرش هم باشد، به این آیه طبیعتا دیگر ن

 احتمال پنجم

اهد بگوید به طور کلی دین یک امر حرجی نیست. یعنی همه احکام، همه تکالیف و خومیاحتمال پنجم این است که آیه 

و حتی ممکن است خداوند تبارک و تعالی تکلیفی بر عهده انسان گذاشته باشد و انسان  دستورات دینی غیر حرجی است.

این دین اساسا دین سختی  شود. به عبارت دیگرمحسوب نمیاست، اما در حقیقت حرج به ظاهر گمان کند این حرجی 

ه شکل در لسان پیامبر هم ب کههستند  واقعا سهل هااین بارک و تعالی برای شما قرار داده،را که خداوند ت نیست. تکالیفی

شما  شریعتی که برایید که این گومیدر واقع دارد همین را  ،حلۀإنّي بُعِثتُ علي الشریعۀ السمحۀ السدیگری بیان شده: 

 آوردیم، شریعتی سمحه و سحله است، کل دین اینطور است.

 بررسی احتمال پنجم

ورد این دین در مدر طور کلی  به م هست که عرض شد. طبق احتمال اولاین احتمال البته قابل بازگشت به احتمال اول ه

پنجم  سختی وجود ندارد. احتمالصوص دین یهود، مسلمانان به خاطر اینکه برگزیده هستند، نسبت به ادیان پیشین به خ

حال آسان و راحت . اهد بگوید خداوند تبارک و تعالی من را مبعوث کرد با شریعت آسان و راحتخومیدر واقع هم 

را  هانآادیان گذشته، نسبت به ادیانی که پیامبران بنی اسرائیل نسبت به چه؟ ممکن است بگوییم آسان و راحت نسبت به 

داوند ممکن است خ برای مردم آورده بودند، ممکن است این مقصود باشد. اگر چنیین باشد، این بر میگردد به احتمال اول.

 اهد بگوید دینی که من برای شما آوردم، هیچ حرج و سختی و مشقت و ضیقی در آن واقع نشده.خومیبه طور کلی 

رفین تردید به عنوان یکی از طت. اتفاقا این یکی از احتماالتی است که اگر چنین باشد، طبیعتا برای استدالل مناسب نیس

 که خداوند متعال هر نوع حرجی را در دین برای شما آن هم از 5مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان مطرح کردند

تکالیفی  د جعل نشده. ودارد و اساسا تکلیفی که حرجی باشندر اصل تکلیف حرجی وجود  روی امتنان برداشته شده. یعنی

هم مرتفع است و خداوند هیچوقت شما در سختی و مشقت قرار  هاآند، کأن شومیعارض  هاآنهم که گاهی حرج بر 

 نداده، دین خودش را بر اساس مشقت و سختی قرار نداده. این احتمالی است که ایشان هم در اینجا ذکر کرده اند.
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با همین یکی از احتماالتی که گفتیم تقری، یعنی قبلی هم هستقابل بازگشت به احتمال اگر این احتمال هم اگر باشد، باز 

بود. اما دیگر طبق این بیان معلوم است که آیه دیگر قابل استدالل نیست. آنچه که ما در قاعده الحرج دنبالش هستیم، 

 طبیعتا دیگر با این معنا سازگار نیست.

 احتمال ششم

كم ما جَعَلَ علی»رماید فکه میان ذکر کرد، این است که خداوند تبارک و تعالی تومیرد این آیه آخرین احتمالی که در مو

ردن عل کرده، واقع کبه این معنا است که قصد و غرض خداوند از اینکه این تکالیف را برای بندگان ج« في الدین مِن حَرَج

ف باالتر، برای اهداف خاصی دین را جعل کرده دبرای هی سعادت بشر، خداوند برامشقت و ضیق نیست.  در حرج، هاآن

ت مشقت درس هاآناهد مردم را اذیت کند و برای خومیو به وسیله پیامبران برای مردم فرو فرستاده است. و اال خدا که ن

 رسند.ب این سختی ها به آن کماالت اهد مردم با تحملخومیکند. خداوند 

 بررسی احتمال ششم

اگر هم پذیرفته شود، باز نتیجه اش این است که آیه را از قابلیت و صالحیت استدالل خارج  مال حتیاین معنا و احت

د. اما خود این احتمال باز احتمالی است که خیلی مطابق با ظاهر آیه نیست. یعنی اگر ظاهر آیه را ببینیم فقط کنمی

بق این احتمال باید چیزی را در تقدیر بگیریم و بگوییم ما در حالی که ط ،«ما جَعَلَ علیكم في الدین مِن حَرَج»ید گومی

خداوند به قصد حرج، مشقت و ضیق بندگانش دین را نیاورده، بلکه دین را برای  جَعَلَ علیکم فی الدین بقصد الحرج.

 ه به آن اهدافاهداف اصلی و مهمتری آورده. طبیعتا با مالحظه آن اهداف و مقاصد عالی دیگر این راه هایی که برای رسید

اهداف اساسا هیچ حرج و  حرج و مشقتی وجود ندارد. دیگر این در مقایسه با آن هاآنباید طی شود، گویا دیگر در 

 مشقتی ندارد.

 جمع بندی 

 شت به یکدیگرنداحتمال ذکر کردیم. البته برخی از این احتماالت قابل بازگ 7سوره حج  87پس مجموعا در مورد آیه 

احتماالتی است که قابل ادغام در یکدیگر نیستند،  هااینند، شومیکردیم. بعضی هم رأسا متفاوت محسوب  چه اشارهچنان

آیه را از صالحیت برای استدالل خارج  هاایناحتمال از این احتماالت همانطور که اشاره شد و مالحظه فرمودید،  6اما 

قاعده الحرج شود. تنها دو احتمال بود که در جلسه گذشته ستند اند متومیاحتمال آیه دیگر ن 6طبق این  ند. یعنیکنمی

 ذکر کردیم و بر اساس آن دو آیه قابلیت استدالل دارد.

اند قاعده الحرج را اثبات کند. ما البته به روایات هم اخذ نکردیم و تومیبه نظر ما آیه با قطع نظر از روایات، فی نفسها 

اند مدعی را ثابت کند با قطع نظر از روایاتی تومیرا معنا کردیم و توضیح دادیم، ظاهرش این بود که آیه وقتی خود آیه 

ا موجب حرج بشود ره که در ذیل این آیه ذکر شده است. به حسب این آیه خداوند تبارک و تعالی احکام و دستوراتی ک
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رار نداده، ق یدگومیبود، خداوند آن را برداشته. وقتی  اگر تکلیفی حرجی شد و مشقت و ضیقی در آن یعنیجعل نکرده. 

 باشد، آن تکلیف اصال جعل نشده.  و مشقتی حرجراه با مهتکلیف در صورتی که  یعنی دیگر

یب وجود دارد. ما هر دو تقریب را ذکر کردیم، نتیجه این آیه مالحظه فرمودید که دو تقرالبته در خصوص استناد به این 

 یت در این آیه هست که بتوان آن را مستند قاعده الحرج قرار داد با بیانی که گفته شد.شد که این قابل

از حیث سند روایات معتبری هستند و صحیح محسوب  هاآنوارد شده که بعضی از  هم روایات فراوانی در ذیل این آیه

نیم به این آیه استناد شده برای یک مواردی و در یک مصادیق و موضوعاتی که در بیمیند، در آن روایات هم شومی

ل ی است که در ذیایات این باب مربوط به روایاتقابل استفاده است. بخش اعظم رو هاآنحقیقت همین معنای الحرج از 

این آیه وارد شده، الزم نیست دوباره ذیل  آیه را با توجه به روایاتی که این آیه آمده است. بنابراین االن بار دیگر این

گذاریم برای بعد از بررسی آیات؛ چون گفتیم در اینجا چند آیه مورد استناد قرار گرفته که این بررسی کنیم. روایات را می

اما باالخره روایات فراوانی در  را هم انشاءاهلل بیان خواهیم کرد. هاآندیگری هم وجود دارد که اولینش هست. آیات 

به استناد همین آیه مثال امام معصوم )علیه السالم( به موردی خاص حکم کردند و معلوم  هاآناینجا وجود دارد که در 

 است که اساسا در دایره قاعده الحرج قرار میگیرد.

درباره  نگذاریم برای بعد از تمام شدن بحثمااین روایات را می آیات هستیم، دیگر نقل بررسی ن ما در مقامچو بنابراین

ییم. یعنی کأن روایات دو دسته هستند، یک دسته گومیدر دلیل دوم که به عنوان روایات مطرح شده را  هاآنآیات. 

وم د که مراد و مفهکنمیبه ما کمک  روایتی در ذیل این آیه وارد شود، روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده، طبیعتا اگر

رویم، مسئله نفی حرج مطرح شده می هاآندر که سراغ روایاتی که به استناد این آیه  را بیشتر درک کنیم. وقتی این آیه

 .د مؤید معنایی که ما اینجا از آیه ذکر کردیمشومیخودش 

اند مدرک و تومیداللت بر الحرج دارد و  ین آیه با قطع نظر از روایاتپس بحث ما از این آیه تمام شد و به نظر ما ا

 رار بگیرد. عرض شد که همین آیه را با مالحظه روایات ذیلش بعدا در روایات دنبال خواهیم کرد. رج قمستند قاعده الح

 د و وارد روایات خواهیم شد.شومیرا هم ذکر کنیم، بحث از آیات تمام  هاآنچند آیه دیگر وجود دارد که وقتی 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


