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 «معينج علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدائهم ا الل العالمين و صلي ب  الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

وار ذکر شد و گفتیم درباره برخی از فروع و تطبیقات بحث در فروع و تطبیقات قاعده الحرج بود؛ برخی از تطبیقات فهرست  

فین یا برخی هایی برای مکلکه مشکالت و گرفتاری هستند نیازباید بحث بیشتری صورت بگیرد؛ چون مسائلی مبتالبه و مورد 

نیازمندی به این قاعده در صورتی که مقتضی موجود باشد و مانعی در برابر آن نباشد، بیشتر معلوم و لذا از مکلفین ایجاد کرده، 

گی اس ؛ یعنی یک عنوان شود. یک سلسله از فروع و مصادیق تح  عنوان عسر و حرج زن قابل بررسی و رسیدو آشکار می

 کلی که خودش مشتمل بر فروع و مسائل متعددی اس . 

 قاعده الحرج و سقط جنین. 2

قط جنین د، مسأله ستواند بستری برای جریان قاعده الحرج باشیکی دیگر از عناوین کلی که مشتمل بر چندین فرع اس  و می

البه گیرد، موضوع مبتبدون ضابطه و مالک صورت می ئی کهبراساس یک اغراضی اعم از عقالئی یا غیرعقال اس . سقط جنین

 :گوییم؛ مثل اینکهتوان یک غرض عقالئی برای آن تصویر کرد سخن میحاال ما درباره آن بخشی که می اس .

 انجامد.ند، به موت و فوت مادر میوجود جنین برای حیات مادر مضر باشد، بدین معنا که اگر جنین باقی بما .1

کند که تحمل آن برای مادر زند و او را گرفتار بیماری و مرضتتتی میجنین بتاقی بماند، به ستتتالمتی مادر آستتتی  می  اگر .2

آمیز و حرجی اس . این یک عنوان اس  که حمل به نوعی به مادر آسی  و ضرر وارد کند که خود این گاهی به حدی مشتق  

ن حد نرسد اما ضرر و بیماری که از قِبل این حمل برای مادر شتود و گاهی ممکن است  به ای  است  که موج  مر  مادر می 

 آمیز اس . آید، واقعاً حرجی و مشق پیش می

یعنی اگر این جنین بدنیا آید، مثالً ناقص الخلقه  ؛گاهی حمل و جنین به بیماری مبتالست  و نقصی در خلق  او وجود دارد . 3

به دو نحو استتت ؛ گاهی این نقص به نحوی استتت  که واقعاً نگهداری و  خواهد بود؛ اینجا خود این نقص در خلق  و بیماری

  آمیز اس .پدر و مادر حرجی و مشق سرپرستی از طفل بعد از تولد، برای 

رستد؛ یعنی درست  است  که یک نقصی در اندام یا خلق  این کودک و طفل وجود دارد، اما این    به این حد نمی هم گاهی .4

 از حیثتواند ث شتود که نگهداری و سرپرستی او حرجی باشد. حاال این حرج و مشق  هم می نقص به حدی نیست  که باع 

 مالی باشد یا از حیث دیگری باشد. 

، و سالمتی مادر را هم به در او نیس ، نه یسیرش و نه کثیرشجنین هیچ مشتکلی در اندام و بدن او وجود ندارد و نقصتی   . 5

های مادی و کند، اما شرایط زندگی و جنبهشتود و نه برای او بیماری ایجاد می مادر میاندازد، یعنی نه موج  مر  خطر نمی

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 
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معنوی به ادعای پدر و مادر برای حفظ و نگهداری و بزر  کردن کودک وجود ندارد؛ مثالً ممکن است  کسی در فقر مطلق به  

اش دهشتتود و از حاال آیندبختی و نداری و فقر متولد میتواند به اعتبار اینکه اگر این فرزند بدنیا آید در ببرد؛ آیا میستتر می

نوان ای به عتوانیم این را نگهداری کنیم، بگویند آن را ساقط کنیم. این هم فرضی اس  که نزد عدهمعلوم است  و لذا چون نمی 

 شود و پذیرفته شده اس . یک غرض عقالئی تلقی می

شود؛ مثالً فرزندی از طریق رابطه نامشروع تشکیل شده و نطفه از راه زنا بسته یا اینکه این مسأله به شکل دیگری مطرح می. 6

توان فرزند شود؛ آیا میکنند که اگر این فرزند بدنیا آید، مشکل عرضی و حیثیتی برای آنها ایجاد میشده و مادر یا پدر فکر می

 روع را ساقط کرد یا نه. حاصل از زنا و روابط نامش

صتورت و فرض کلی است  که برای این عنوان و این موضوع قابل تصویر اس . البته ممکن اس  صور و حاالت    شتش اینها 

صورت اس  که شاید تاحدودی ابتالء بیشتری به آن وجود دارد و  شتش دیگری هم اینجا وجود داشتته باشتد، اما عمده این   

 شیوع بیشتری هم دارد. 

های مختلفی پدید تارة از حیث اینکه مادر استقا  را انجام دهد مباشترتاً یا دیگری این کار را کند، صورت   صتور مه این در ه

دهد و در هر دو صورت خواهد کاری کند که این جنین ساقط شود؛ گاهی پدر این کار را انجام میآید. گاهی خود مادر میمی

، ممکن است  طبی  یا شتخص لالثی به طرخ خاصی از راه جراحی یا مثالً تزریق بعضی از   بعد از تصتمیم یا اراده پدر و مادر 

باشد، یا اینکه ممکن  اندرکار ستقط دست   ؛ لذا چون ممکن است  یک وق  خود مادر به تنهایی را انجام دهدها این کار آمپول

فعل هر کسی که به نوعی در این امر دخیل باشد،  است  مادر و دکتر با هم در این امر دخیل باشتند؛ اینجا بحث طبیعتاً درباره  

توان تصویر کرد. یک معیار و محور دیگر که باعث تنویع و ایجاد شتود. این یک حالتی اس  که برای این مسائل می مطرح می

هارماهگی یا شود، این اس  که این کار قبل از ولوج روح انجام شود یا بعد از آن؛ یعنی مثالً قبل از چهای مختلف میصتورت 

 بعد از چهارماهگی. 

کند و این مستتائل هر کدام فروض و حاالت مختلفی برای آن تصتتویر به هر حال آن عنوان کلی در چند مستتأله تبلور پیدا می

ای که اشاره کردیم، به قاعده الحرج تمسک شده اس . حاال در صور مسائل چندگانهشتود. اجماالً در برخی از حاالت و  می

ر د جنین به الحرج برای جواز سقط ه این قاعده در بعضتی از صتور هم اختالا اس ؛ هر چند در نفی امکان استناد  استتناد ب 

شود یا اند میشتود به الحرج استناد کرد؛ در مواردی گفته اند که نمیمواردی اتفاخ نظر وجود دارد. یعنی در مواردی یقیناً گفته

دهد و کارآیی که در این مسأله یا دی اختالا اس . این اهمی  این قاعده را نشان میحداقل مشهور این اس ، و در یک موار

 مسائلی از این قبیل دارد. 

چون فرصت  نیس  و بنا هم نیس  که درباره یکایک این فروع بحث مستوفی داشته باشیم و حکم را لاب  کنیم؛ حاال صرا  

د و آیا غیر از قاعده الحرج، ادله و قواعد دیگر هم داریم که بتواند به ما نظر از اینکه حکم در این مسائل بالمآل چه خواهد ش

( مهم در این مقام بررستتی تمستتک به قاعده   که مجال طرح آن در اینجا نیستت .بحث دیگری استت) که این کمک کند یا نه، 

 الحرج اس .
 اول و دومورت ص
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س ؛ بدین معنا که ای اس  که قابل جبران نیاول آنجایی است  که جنین و حمل برای مادر مضتر اس  و این ضرر هم به گونه  

موج  مر  مادر شود و یک وق   بقاء جنین ممکن اس جا اینشود. این ضرر تنها و تنها از راه ساقط کردن جنین حاصل می

. اگر فرض کنیم قبل از ولوج روح و قبل از اشدبود که تحمل آن برای مادر مشکل ممکن است  بقاء جنین موج  مرضتی شت   

شود، چنین شرایطی پیش آید که بودن جنین برای مادر آسی  به شمار برود، حاال اعم از چهارماهگی که روح در آن دمیده می

 آمیز باشد. ر به مر  مادر شود یا یک بیماری برای او ایجاد کند که مشق اینکه منج

حرم  اسقا   گویند . میالحرج اس ای تمستک شده برای جواز ساقط کردن چنین جنینی؛ از جمله ادله، قاعده اینجا به ادله

 کند که اسقا ادله الحرج اس ؛ چون آن دلیل اقتضا میجنین اگر اصل آن حرم  لاب  شود تت که لاب  شده اس  ت محکوم  

 طبیعتاً . الحرجمادر بشود یا نه نجر به آستی  و مشتکلی برای  حرام است ، حاال به حست  هاهر اطالخ دارد، اعم از اینکه م  

هم  محرماتشامل  ام اولیه و قهراً از آنجا که الحرجکدارد بر ادله اح حکوم یم الحرج برد؛ چون گفتین میرا از بآن اطالخ 

قائل هستند به عدم شمول الحرج نسب  به محرمات؛ اگر کسی گف   یتواند این حرم  را بردارد. اینجا البته بسیارشود، میمی

تواند این راه نمیتواند حکوم  داشته باشد. بنابراین از شتود، طبیعتاً نستب  به حرم  اسقا  نمی  الحرج شتامل محرمات نمی 

جواز اسقا  جنین را لاب  کند. بعد ممکن اس  سراغ ادله دیگر برود؛ مثالً از راه الضرر و ادله دیگر. اجماالً بنابر این مبنا که 

به الحرج استناد کرد.  توانبه خاطر آن نمی در برابر الحرج وجود دارد که یشود، اینجا یک مانعالحرج شتامل محرمات نمی 

ر گفتیم الحرج هم شتامل واجبات اس  و هم شامل محرمات تتتت کما هو المختار تتتت منعی در استناد به الحرج به نظر  اما اگ

شتتود آنقدر خطر ندارد که جان که برای مادر ایجاد می ایاند اگر بیماریاند و گفتهجا برخی تفصتتیل دادهرستتد. البته همیننمی

 رم حتواند معالجه را به تأخیر بیندازد و بعداً آن را معالجه کند؛ طبیعتاً اینجا معنا که میمادر یا جنین را به خطر بیندازد، به این 

رود. اما اگر بیماری به نحوی باشد که عدم تدبیر و چاره برای مادر خطرناک باشد یا جان او را بگیرد یا یک مریضی میناز بین 

 توان حکم به جواز سقط کرد. ا براساس الحرج میاینج شود که درمانش مشکل و حرجی باشد،برای او ایجاد 

رمانی داین مورد ابتال هم هس  که مادری خدای نکرده مبتال به بیماری سرطان اس  و باید برای درمان از داروهای شیمی البته

ه جنین لکه مربو  بشود، باستتفاده کند؛ طبیعتاً این داروها برای جنین خطر دارد. این فرضی اس  که خطر به مادر مربو  نمی 

شود، و اگر هم از این داروها استفاده کند، برای اس ؛ یعنی اگر این داروها را مصرا نکند، سیر درمان مادر گرفتار مشکل می

فل کند؛ البته اگر یقین به ایجاد آسی  در ط به الحرج تمسکتواند اند میناپذیر است . اینجا گفته جنین خطراتی دارد که جبران

هرحال در اینجا صور و حاالت مختلفی قابل تصویر تواند جنین را سقط کند. بهاین یک چیز محرز و روشنی اس ، می دارد و

 تواند جواز سقط را لاب  کند. اس . لذا الحرج از این طریق می

ردی که حرج در آن استاساً انصراا دارد به موا دلیل حرم  استقا  جنین مالحظه شتود،   اند اگر جا گفتهالبته برخی در همین

نباشد. یعنی اگر فرض کنیم با یک دلیلی البات شده که اسقا  جنین جایز نیس ، این حرم  مربو  به آنجایی اس  که حرجی 

همان اصل برای  در این صورتکنیم.  ساقط در کار نباشتد؛ یعنی خود این دلیل اطالخ ندارد تا بخواهیم از راه نفی حرج آن را 

کنیم عدم حرم  را و جواز فی اس ؛ یعنی ما شک داریم که این جایز اس  یا نه، به کمک اصل البات میالبات جواز سقط کا

 تری هم اینجا هس  که فعالً در مقام بیان آنها نیستیم. های جزئی و فرعیهرحال بحثکنیم. بهسقط را لاب  می
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 صورت سوم

از چهارماهگی ت چه حکمی دارد؟ یعنی اسقا  جنین در صورتی در فرضی که ولوج روح صورت گرفته باشد ت یعنی بعد  حاال

توان از راه الحرج البات کرد جواز سقط که به ستالمتی مادر آسی  بزند یا جان او را در معرض تهدید قرار دهد؛ آیا اینجا می 

 به اعتبار توان گف ا میآیای که درمان او سخ  شود، این یک حرج اس ؛ را؟ باالخره اینکه مادر مریض شود، آن هم مریضی

آید، الحرج حرم  استقا  را بردارد، در حالی که روح در او دمیده شده اس . یا  حرجی که برای مادر از قِبل جنین پیش می

اگر مستأله جان او در میان باشد و خطری جان او را تهدید کند، این هم از حرج باالتر اس ؛ این خودش گرچه به عنوان یک  

 رسد. ما به حد ضرورت و اضطرار میتواند مطرح باشد، احرج می

تواند جاری شود که نسب  به الحرج در صورتی می چوناند که دلیلی برای جواز وجود ندارد؛ اینجا بستیاری از فقها فتوا داده 

ه ردارد، و این نسب  به کسی که این حکم درباحرم  اسقا  را برمیدیگری برخالا امتنان نباشد. درس  اس  الحرج امتناناً 

ب  تواند برخالا امتنان نساو جاری شده، امتنانی اس  اما نسب  به دیگری برخالا امتنان اس ؛ و چون این حکم امتنانی نمی

 به دیگری باشد، لذا جواز سقط منتفی اس  و حق ندارد این کار را انجام دهد. 

تواند مستند به برخی روایات باشد، غیر از اینکه می حاال این جواز اند.رخی قائل به جواز اسقا  شدهبسا بجا چهاما در همین

مستند به  تواندبه نظر بعضتی می . (بصتیر و معلی، و دیگری هم از ابوبصتیر  بصتیر است ؛ یکی از ابی  از ابی )از جمله دو معتبره

ود شرات استناد میوجهی وجود ندارد. عرض کردم که یک وق  مثالً به الضرورات تبیح المحظو الحرج باشد. ولی این چندان

حس  اختالا التعبیرات که حاال این دو تعبیر کدام )شود، یا حتی برخی این را از باب تعارض یا تزاحم یا به روای  استناد می

اند. اما اینکه از راه الحرج بخواهیم جواز اسقا  را البات کرده دانند و از این طریقمی (اش درس  اس  یا نهدر اینجا استفاده

رستد که مشکل باشد؛ حاال آن ادله دیگر باید در جای  ن را البات کنیم و یکی از مستتندات ما الحرج باشتد، این به نظر می  ای

جانی آستی  بزند و منجر به قتل او شود یا یک   حیث خودش مورد بررستی قرار گیرد. این برای آنجایی است  که به مادر از  

 فتار سختی و مشق  کند. گربیماری سخ  و مرضی که به نوعی مادر را 
 صورت چهارم

شود؛ گفتیم ممکن اس  آنجایی است  که اگر این جنین ساقط نشود، در خود او یک مرض یا نقصی ایجاد می  چهارمصتورت  

نباشتد. در مواردی که مرض ستخ  نباشد، فرضاً این جنین یک انگش     هم ممکن است  مهم  واین مرض و نقص مهم باشتد  

شوند که یک انگشتی در دس  او نیس ؛ یا ندارد، مخصتوصتاً االن که همه ابزار و وسایل دیدن جنین موجود اس ، متوجه می  

ه دلیلی برای اینک و لذاشد، واقعاً موج  حرج و مشق  نبا نگهداری این طفل مثالً یک دس  ندارد؛ اینجا حاال شاید برای مادر

 الحرج در اینجا جاری شود وجود ندارد و وجهی ندارد. 
 صورت پنجم

های ذهنی و مشتتق  داشتتته باشتتد، حاال یک ستتری معلولی  نگهداری کودک ، بیماری ستتختی باشتتد وجنین اما اگر بیماری

ابل ق بیماران هموفیلی، اینها قبل از تولدیا مثالً بیماری استت  که معلوم استت  ایدز دارد یا  آیدپیش می های ذهنیماندگیعق 

ن حرج شود؟ اینجا باید ببینیم ایتوانیم به استتناد الحرج بگوییم حرم  اسقا  برداشته می تشتخیص است ؛ حاال آیا اینجا می  

حرج اس  بخواهد این کار را کند، این جای بحث دارد؛ یا مادر متوجه مادر است  یا متوجه پدر. اگر پدر به استناد اینکه این  
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خواهم حرجی اس  و من می کار برای من این بگویدمثالً اگر بخواهد به عنوان اینکه مسئولی  اصلی نگهداری فرزند با اوس ، 

 دهد یا نه. ای به او میاین را سقط کنم؛ آیا الحرج چنین اجازه

قبل از دمیده شتدن روح باشتد، جایز نیست  همننانی که بعد از دمیده شتدن روح جایز نیس . البته     گویند اگر اینجا نوعاً می

عسر  ونگهداری ا اگر که ها از جمله جنینی که گرفتار بیماری هموفیلی اس ، این را گفتهامام)ره( بعداً در مورد برخی از بیماری

ه در مصداخ حرج بودن یا مصداخ نبودن برای حرج یک تبدلی شود ک، استقاطش جایز اس . از این معلوم می و حرجی باشتد 

بسا واقعاً شرایط نگهداری که تبیین شده، برای اینها این مسجل شده که این حاصتل شتده اس ؛ اینکه یک بیماری بوده که چه  

ط جنین به مجرد یند ستتقگوای که کالً میاهلل خامنهاند. مثالً خود آی حرجی استت ؛ لذا از طریق الحرج حکم به جوازش داده

اند؛ ای جایز نیست  مگر شرایط خاصی پیش آید. یعنی در شرایط خاصی این را اجازه داده ، در هیچ مرحلهناقص الخلقه بودن

مثالً اگر مادر دارای ژن معیوب باشد و این را به فرزند خودش منتقل کند و احتمال بسیار زیادی داشته باشد که فرزند مبتال به 

حو هایی در جنین به نگویند اگر چنین بیماریمیاند. ری شود؛ یا در مورد بیماران هموفیلی هم ایشان مثل امام فتوا دادهآن بیما

تواند قطعی تشخیص داده شود و نگهداری چنین فرزندانی حرجی باشد، قبل از دمیده شدن روح اسقا  جنین جایز اس  و می

 از سقط در این صورت، مسأله الحرج اس . ترین دلیل جواو را سقط کند. شاید مهم

اما بعد از دمیده شدن روح، طبیعتاً آنجا یک مقداری محل بحث اس ؛ یعنی جنینی بعد از دمیده شدن روح معلوم شود که ناقص 

 .کندهای سختی دارد که نگهداری آنها برای پدر و مادر سخ  و حرجی اس  و مشق  زیادی ایجاد میالخلقه اس  و بیماری

ای هم اینجا قائل به جواز توانیم فتوا به جواز ستتقط دهیم. اما عدهاند نمیاند و گفتهاینجا عده زیادی قائل به عدم جواز شتتده

خواهم اند که آنها عمده استنادشان شاید به همین الحرج اس ؛ ولی این جای اشکال و بحث دارد. عرض کردم که االن نمیشده

 حکم و ادله آن شوم.از محتوای این وارد بحث 
 ششمصورت 

و واقعاً در شرایطی اس  که مثالً پدر از دنیا رفته یا در زندان اس ، مادر در تنهایی مطلق  دارد کسی که ادعای فقر و تنگدستی

برد و هیچ حامی ندارد، بعد بگوید این فرزند که به دنیا بیاید، در این شرایط و جامعه و بدون سرپرس  و پشتیبان، آن به سر می

 چه این بنه را به دنیا بیاورم؟ ، برای داردهم در این محیط فاسدی که به حس  فرض وجود 
 هفتمصورت 

احراز شود حرجی  در صورتی که، قاعده الحرج مواردیا آنکه فرزندی از راه روابط نامشروع به دنیا بیاید. باالخره در همه این 

ی نباشد و رکند. ولی جریان الحرج تا آنجایی اس  که برخالا امتنان نسب  به دیگبودن موضوع، بدون تردید جریان پیدا می

 یا منجر به این نشود که حق حیات را بخواهد از دیگری سل  کند. 

ناقص الخلقه است ، برای مادر هم هیچ خطر و آسیبی ندارد، نه جان او را در معرض   ولیاگر جنینی روح در او دمیده شتده،  

بیماری سختی که واقعاً نگهداری او  رساند؛ این آیا سقطش جایز اس ؟ یکدهد و نه به ستالمتی او آستی  می  تهدید قرار می

اند که جایز اس ؛ اما بعد از دمیده شدن روح آیا چنین بیماری اگر حرجی باشد. قبل از دمیده شدن روح آقایان بعضاً فتوا داده

ستناد ا جا ممکن اس  برخی بهتوانیم حکم به جواز اسقا  جنین کنیم یا نه. همینمی آیاپیش آید و به نحو قطعی لاب  شتود،  

واقع این استتت  که این یک عمر هم برای خودش و هم برای پدر و مادر چون  اند؛بدهند، کما اینکه داده الحرج چنین فتوایی
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 یک شهرت قوی بر عدم با این حالکند و الحرج اینجا برخالا امتنان نسب  به دیگری هم نیس . اما حرج و مشق  ایجاد می

 جواز در این مسأله هس . 

نیم. توانیم اینجا ذکر کتوان به قاعده الحرج استناد کرد را احصاء کنیم، فروع بسیاری را میخواهیم فروعی که در آنها میاگر ب

 کنم.من فقط به صورت گذرا و در حد طرح این را بیان می

 قاعده الحرج و حرج عمومی

فرض کنید اگر یک حرج عمومی پیش آید،  های شتتخصتتی بود. حاال، معموالً حرجمطرح شتتدها در آن فروعی که این حرج 

گیرد. چون گاهی این حرج شخصی اس  و گاهی امر جامعه تصمیم میهای عمومی حاکم استالمی و ولی طبیعتاً در مورد حرج

عمومی؛ این عمومی در برابر شتخصتی، غیر از حرج نوعی است . حرج نوعی در مقابل شتتخصی معنایش معلوم اس ؛ حرج    

دارد؟ حاال اینها ها را برمیتوانیم بگوییم قاعده الحرج این حرجگیرد. آیتا می کته دامن همته مردم را می  عمومی یعنی حرجی 

ولی  کند.می آن مسیر دیگری را برای بحث ایجاب اموری اس  که امر آن به ید فقیه جامع الشرایط و حاکم جامعه اس  که باز

مین ه ولیاعده نام ببریم، موارد فراوانی وجود دارد در همین زندگی روزمره، بته طور کلی واقعاً اگر بخواهیم از تطبیقات این ق 

 توانند خودشان بیشتر مراجعه کنند. هایش را دوستان می؛ بحثاس مقدار در حد اشاره کافی 

 سؤال: 

مری اس  که در مورد اینکه سؤال کردید در موارد اورژانسی مرجع و مالک تشخیص حرج کیس ، حرج باالخره یک ااستاد: 

ها باشد درک کند، آن هم با مالک عرا؛ یعنی عرا در چنین شترایطی و کستی که با این وییگی   آن را تواندخود شتخص می 

 گوید این حرجی اس  یا نه. این یک معیار کلی اس  که من قبالً هم اشاره کردم. می

ادامه دهیم. بعضتتی از جزئیات نه چندان را بخواهیم آن بحث ما درباره قاعده الحرج تقریباً تمام شتتد و بحث مهمی نداریم که 

 خواهیم وق  را به آن صرا کنیم.که خیلی نمی وجود داردمهمی 

 

«والحمد هلل رب العالمین»           
 


