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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

بحثی که در جلسه قبل در ادامه جهت دوم مطرح کردیم ـ یعنی در ادامه بحث از شمول قاعده نسبت به محرمات ـ این بود که 

گیرد یا برخی از محرمات را؟ البته این مســهله حدود شــمول قاعده نســبت به محرمات ک؛اآــته هیا رمه محرمات را دربرمی

گیرد یا برخی از م این بحث مطرح اآت که هیا قاعده رمه واجبات را دربرمیاختصاص به محرمات ندارد، در مورد واجبات ر

ــهله در رابطه با ریر احکام المامی و ریر احکام لکلی ی و ریر احکام یعنی حقو ، در مورد رمه  واجبات راه بلکه حتی این مس

ن قاعده الحرج اآت که باالخره هیا جریان لواند مطرح شود. به عبارت دیگر این بحث به یک معنا درباره ضابطه جریاهنها می

لوانیم لعیین کنیم یا نه. این بحث بسیار مهمی اآت که البته قابلیت این را ای میمند اآت و برای هن ضابطهقاعده الحرج ضابطه

ه قلمرو دارد که به عنوان یک جهت مســتقل مطرح شــوده لها بهتر دیدیم که این را لحت عنوان جهت آــوم از جهات مربو  ب

مرلبط با قلمرو قاعده الحرج اآت و مقصد این اآت که حدود و قاعده طرح کنیم. پس موضـو  بحث، جهت آـوم از جهات   

ثغور جریان قاعده در واجبات و محرمات و حتی ریر هنها کدام اآـــته اگر اه اکنون بی ـــتر بحث ما معطوا به واجبات و 

 ات باشد. محرمات اآت و شاید لهکید بی تری رم در محرم

بعد از اینکه موضو  و جهت بحث معلوم شد، در جلسه قبل اشاره کردیم که عبارات مختل ی در این باره وارد شده اآته فقها 

ای برای این منظور ذکر کردند و هن اینکه به طور کلی برای جریان انـد. مرحوم محق  ب؛نوردی ضـــابطه نظرات مت ـاولی داده 

خوارد واقع شـود، هیا از واجبالی اآـت که الیرضی ال ار    ن واجبی که م ـمول قاعده الحرج می قاعده الحرج باید ببینیم ه

بترکه أو ال، و کهلک در مورد حرام که هیا از هن محرمالی اآـت که شار  به ری  وجه راضی به فعل هن نیست یا از این دآته  

و عدم رضایت شار  نسبت به فعل یا لرک هن عمل اآت. اند، مسهله رضایت ای که ای ان ذکر کردهاز محرمات نیست. ضابطه

شود، بلکه اگر بخوارد شامل رمه محرمات لوانیم بگوییم قاعده الحرج شامل رمه محرمات میمرحوم هشـتیانی رم فرمود نمی 

ود برای ده لمسک شای در این عبارت بیان ن د و فقط فرمود اگر بخوارد به قاعشود، این لعله یوجب فقهاً جدیداً. البته ضابطه

شـــود، این لعله یوجب فقهاً جدیداً. البته این را در رابطه با را و اعراض و اموال مربو  میل؛ویم رمـه محرمـالی کـه به جان   

 اند، ولی در مورد واجبات رم واقعاً جای پرآش دارد. محرمات گ ته

 ادامه بحث در جهت سوم

 بتوان هن را باای ذکر کرده که ممکن اآــت ص این مســهله ضــابطهمرحوم هقای خوانســاری در جامع المدارک در خصــو. 3

لوانیم بگوییم قاعده الحرج بر ادله رمه گوید قطعاً نمی. ای ان میشد یکی دانستای که از مرحوم هقای ب؛نوردی نقل ضـابطه 
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اینکه ببینیم در لعارض بین واجبات و محرمات حکومت دارد، بلکه هنچه در این باب باید مالحظه شـود، مسـهله لماحم اآته   

کنیم، حاال ادلـه واجبـات و محرمات با دلیل ن ی حرج، کدام ارمیت بی ـــتری دارده هن که ارمیت بی ـــتری دارد را مقدم می  

ال نسللم  حکوم  دیل   و یمکن أن یقال »خوارد دلیل واجب یا حرام باشد یا دلیل ن ی حرج. عبارت ای ان را دقت ب رماید: می

رر لوانیم این را بپهیریم که دلیل ن ی ضگوید نمی، می«و دیل  نفی ایحرج علی ادی  جملع ایمحرمات و ادی  ایواجبات نفی ایضرر

أ ال تری أنه یو اکره علی فع  ایزنا بایمحارم أو بإمرأة ذات »و ن ی حرج بر ادلـه رمه محرمات و ادله واجبات حکومت دارده  

گوید اگر ، می«یله ضللررم ماییم أو اکره علی اعءاش شللیش من مایه ب عوا إذا اراد ایح زوج بحلث یو ی  یفع  ایمکره توجه إ

ندرد مثالً یک ضرر مالی ای که اگر این کار را ان؛ام گونهکسـی مکره شود بر فعل زنا با محارم یا زنا با زنی که شورر دارد، به 

ه  یلتزم بجواز ایفع  فی ایصللورة االویی و »ج ان؛ام درد. خوارد حشــود یا مکره شــود بر اعطال مالی وقتی میمتوجه او می

گوید هیا می 1«.ایثانل  و یلتزم بسقوط ایح  عن غایب ایناس فی هذه االعصار و ایظاهر أنه من باب ایمزاحم  ایترک فی ایصورة

حج  تمم شویم به اینکه اگر ان؛املوانیم ملتمم شویم به ارلکاب زنا با محارم در صورلی که اکراه بر پرداخت مالی شود یا ملمی

شوده آاقط می را بگوییم از ارلب مردم حجزمان شوده اگر این باشد باید در اینمتوقف بر پرداخت مالی اآـت، این آاقط می 

ــویم. پس مالک ایســت؟ ک؛ا دلیل الحرج مقدم میبه این نمی ــود بر ادله واجبات و محرمات؟ میلوانیم ملتمم ش و »گوید ش

، یعنی این م کل را باید از راه لماحم و اینکه کدام یک از این دو از حیث مالک یا از حیث خود «أنه من باب المماحمة الظارر

 لکلیف ارمیت دارد، از هن راه این را حل کنیم. 

برای این این مسـهله مهمی اآـت که شـاید کمتر به هن پرداخته شـده باشد، اما مرحوم نراقی در کتاب عوائد یک رارکاری را     

ای را برای لمسک به قاعده الحرج ذکر کرده به طور کلی یک ضابطهای ان اختصـاص به محرمات ندارد،   کهبیان کرده  منظور

اآـت. رمانطور که در ابتدای جلسه رم عرض کردم، بعد از اینکه اصل شمول قاعده نسبت به محرمات را پهیرفتیم، باید ببینیم  

ــابطه ــک به ااه ض ــک به قاعده اه در محرمات و اه در واجبات، ای برای لمس ین قاعده وجود دارد و حدود و ثغور لمس

فاعل  أن وظلفتک فی االحکام باینسللب  إیی ادی  نفی ایعسللر و ایحرج مث  وظلفتک فی سللا ر  »فرماید: ک؛اآــت. ای ــان می

در رابطه با آایر عمومات اآته البته  امثل وظی ه شمحرج  ادله ن ی عسر و نسبت به، وظی ه شـما در مورد احکام  «ایعمومات

زنند ادله عمومات را. اما ادله عسر و حرج لخصیص می ه بود، فرمودهای ان در پاآخ به دو اشکالی که در این رابطه مطرح شد

ی طور کلبه  :فرمایدمیای ان کنمه کند که من خالصه رارکار ای ان را عرض میاین؛ا ای ان اند مرحله برای این کار ذکر می

عسر و حرج منت ی اآته مگر جایی که معلوم شود مخصصی وجود دارد. یعنی عمومات الحرج را  احکام و لکالیف در حالت

طل  م کنیم، اگر این ادله معارضی داشت که اخصاز مخصصات ادله ن ی عسر و حرج رم جست؛و می آپسگیریم، در نظر می

خورد و اگر نسبت بین ادله ن ی عسر و حرج و هن ج به واآطه هن معارض لخصیص می، قهراً ادله ن ی عسر و حراز هن ادله بود

رویم و اگر لرجیحی در کار نبود به می باب لرجیح دلیل معارض، عموم و خصــوص من وجه یا لســاوی بود، به آــراد قواعد

 اصل مربوطه باید مراجعه کنیم. 

رایی که در ادله وارد شده، باید به لغت و عرا رجو  کنیمه رر واژه گویند مثل آایرمیرم در مورد خود معنای عسر و حرج 
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ه باید کند کشود. البته بر این نکته رم لهکید میاند، مالک برای عمل ما واقع میاه که عرا و لغت در معنای عسر و حرج گ ته

 و حرج، مالحظه اوقات و حاالت را رم کرد. در لعیین معنای عسر 

خوارد واجب باشد ، حاال این میو عسر از نظر عرا لحق  پیدا کرد اگر در مورد یک کاری م ـقت  :فرمایددر مرحله بعد می

گیرد و فرقی رم یا حرام، یعنی در ضـمن یک عمل یا در ضمن یک لرکه قهراً این م مول عمومات ن ی عسر و حرج قرار می 

اللرین. پس به م؛رد صد  عرفی عسر و حرج بر یک فعلی یا لرین مرالب عسـر و حرج باشد یا متوآط یا با کند از پاییننمی

ایمی که با دلیل ن ی عســر و حرج معارضه  دیدیمکنیم به دلیل لکلیفه اگر شـود. بعد رجو  می ن میالحرج شـامل ه لرکی، 

ی یافتیم، لارة رضیل معاگوییم این لکلیف منت ی اآت. اما اگر در مقابل هن، دل، قطعاً یحکم بإنت ائه، میوجود ندارد داشته باشد

خورد. اخص از عمومات ن ی عسر و حرج اآت، قهراً عمومات ن ی عسر و حرج به واآطه این لخصیص می این دلیل معارض

ما  مثالً اج البته اگرکنیم. اگر رم نســبت بین هنها عموم و خصــوص من وجه یا لســاوی بود، به قواعد باب لرجیح مراجعه می

ــتی ــود، اجما  موجب لرجیح جانب لکلیف میم که لکلیف در داش ــودرر حال باید ح ظ ش دلیل ن ی عســر و حرج کنار  و ش

بت از م قت ثا ا  به لعبیر ای ــان در یک مرلبهه گاری اجمم؛مع علیه اجما  باید اکت ال به رمان مقدار مورد رود. البته درمی

 ثابت نیست.  دیگریدر مرلبه و  اآت

کنند به بینید یک جارایی اآتدالل میشوده اینکه شما میاین بیان آرّ رفتار فقها در این رابطه معلوم میفرماید با بعد ای ان می

کنند در حالی که م قت بااللری در هن الحرج برای ن ی حکمی که ادنی م قتی در هن اآت و یک جایی به الحرج اآتناد نمی

بینند، عسر و حرج کننده این ادله را میرج مثل آایر عمومات برخورد میوجود دارد، رمین اآت که اینها با ادله ن ی عسر و ح

گویند این قهراً م ــمول الحرج رســت. اما در رابطه با دلیل لکلیف، آــن؛ند و بعد میرا رم از دید عرا و با معیار عرفی می

و  لریگاری در جایی یک م قت ضعیفشود به انت ال حکم فتوا ندرنده شوند با اموری که هن امور موجب میگاری مواجه می

ــعوبت کمتری باعث ن ی حکم می ــود و لکلیف منت ی مییک ص ــبب انت ال حکم و لکلیف  ش ــقت بااللر آ ــود و گاری م  ش

 1شود.نمی

رای آــخنان مرحوم محق  بسـا ری ــه هنچه که مرحوم نراقی گ ته، ماریتاً مت اوت با آـه عبارلی که ما نقل کردیم نیســت، اه 

ی و محق  ب؛نوردی و لاحدودی محق  هشتیانی رم رمین مطلب اآت. اینکه ما لعبیر کنیم این از باب مماحمت اآت خوانسار

کنیم، یا لعبیر کنیم اینکه باید ببینیم شـار  راضـی به فعل یا لرک رسـت، یا این؛ا بگوییم مثل آایر عمومات با هن برخورد می   

شوند و هن اینکه باالخره در مواجهه با اما ماریتاً یک راه و یک ضابطه محسوب میاینها اگراه به نظر دقی با رم ل اوت دارند 

ای که برای جریان قاعده وجود دارد، ضـــابطه برخورد کنیم. ضـــابطهلوانیم بیلکالیف حرجی اعم از واجبات و محرمات نمی

این یک مالک کلی اآته این مالک کلی مالحظه ارمیت و مالحظه مالکالی اآـت که در لکلیف و دلیل ن ی حرج وجود دارد.  

خواریم ببینیم باالخره قاعده کند. ما به طور واضـح و روشن می شـاید لا حدودی رارگ ـا باشـد ولی باز م ـکل را حل نمی    

ــت و رم در محرمات، اما در محرمات به اه مالکی بین الحرج ک؛ا جریان پیدا می کنده ما پهیرفتیم رم در واجبات جاری اآ

ه در زمان عده با زنی ازدواج اند که کسی کرا این مثال را ذکر کردهفر  بگهاریم یا در واجبات. مثالً در بعضـی از نوشته موارد 
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ل داشــته باشــده این؛ا نوعاً فتوا یا نســبت به خود عده جه کند در حالی که نســبت به حرمت ابدی ازدواج با زن در زمان عده

کرده و حاال باید از رم جدا شوند. حاال این شخص اندین مت ابدی داشته و نباید ازدواج میاند به بینونت و اینکه این حرداده

حرج بلکه م قت  جدا شوند اند و اگر بخوارندرا از ازدواج هنها گهشـته و در میانسالی و پیری قرار گرفته فرزند دارد و آـال 

دارده اون مصلحت لسهیل که الحرج این حرمت ابدی را برمی اندال لتحمل عادلاً. این؛ا برخی گ ته به نحوی کهشـدید دارد،  

لواند از موارد رمان باب مماحمت باشد که شـود بر مالک حرمت ابدی. این می در جعل این قاعده و ل ـریع هن بوده، مقدم می 

ه، حاال یا رنوز فرزندی اشـاره شـد. اما در مورد کسی که ازدواج کرده با زن در حال عده و البته مثالً یک زمان زیادی نگهشت  

، این؛ا اگر حرج را به معنای مطل  م قت و ضی  دانستیم نه به معنای م قتی که اللتحمل تولد ن ده یا یک فرزند متولد شدهم

کند که در این مورد رم مالک عادلاً، این حرج این؛ا محق  اآـته آـلال این اآـت که هیا این؛ا مصـلحت لسـهیل اقتضا نمی     

گوییم منظور از حرج آختی و صعوبت و م قتی اآت که ا مقدم بدانیم بر مالک حرمت ابدی. یک وقت میمصـلحت لسهیل ر 

لواند فار  بین این دو مثال و دو مورد باشـد. اون واقعاً در مثال اول م ــقت به حدی اآت که عادلاً  اللتحمل عادلاًه این می

عاً شود، این واق هنها نوه شده، اگر بخوارد حکم به بینونت و جداییرا دارای فرزند و قابل لحمل نیسـته کسـی که بعد از آال  

. اما اگر گ تیم حرج به معنای مطل  صعوبت و م قت و الزم نیست به حدی برآد که اللتحمل عادلاً، این اآتریر قابل لحمل 

دواج کرده ولو در اوایل در دومی رم محق  اآـت. اگر ما مالک را مطل  م قت دانستیم، واقعاً حرج و م قت برای کسی که از 

حاال یا فرزند ندارد یا یک فرزند دارد، این؛ا محق  اآـته این؛ا رم باید بگوییم مالک مصلحت لسهیل بر   وجود داردازدواج 

 مالک حرمت ابدی لقدم دارد. 

د منما واقعاً نیازمند یک ضابطه رستیم و این اختصاص به محرمات رم ندارد، در مورد واجبات رم باید جریان قاعده را ضابطه

ا را لحت ضابطه قرار درند لا از این هش تگی ن؛ات پید قاعده که این کنندلالش میبینیم بمرگان کنیمه برای رمین اآـت که می 

ذکر شـــالاک ذکر خواریم کرد که موارد زیادی را به عنوان لطبیقات قاعده الحرج ده الحرج انکنـد. حاال ما در لطبیقات قاع 

اینها رمه از مصـادی  الحرج رسـتند یا بعضی از اینها ممکن اآت از مصادی  الضرورات لبیح    هیا اند، لکن باید ببینیم کهکرده

 ه عالوهبشده و بین اینها ل کیک دقیقی صورت نگرفته اآت.  المحظورات یا از مصادی  الضرر باشند. این؛ا یک مقداری خلط

 کنم که این را باید بعداً پاآخ دریم. پرآش دیگری مطرح می

 و صعوبتی که عادلاً قابل لحمل نیست، نه ضـی  شـدید، نه   اآـت  مطل  ضـی   وحرج به معنای مطل  م ـقت   گ تیماگر پس 

ده م ـقتی هر ـته شد بگوییم این لکلیف برداشته ش   سـتیم رر لکلی ی که با ما م؛از ر ، هیاکندالحرج ن ی لکالیف حرجی می

لر اینکه اگر الحرج دامنه به این وآــیعی دارد و به این بعد مســهله مهم ه اجماعی بر بقال لکلیف یافت شــود؟اآــت، مگر اینک

اش نهون طب  این بیان، حرج دامه ارست ه قاعده الضرورات لبیح المحظوراتکند، دیگر اه نیازی بگستردگی ن ی لکلیف می

سهله به ، دیگر نیازی نیست که مشوندمنت ی میاوآع از اضطرار و ضرورت اآت. اگر گ تیم رمه لکالیف به حد حرج که برآند 

 بخواریم هن را ن ی کنیم. یعنی نیازی به دو قاعده نداریم، قاعده الحرج و« الضرورات لبیح المحظورات»حد اضطرار برآد لا با 

شـوند. هن وقت نسبت بین اینها اطور  الیه، یا اینکه اموری که اضـطرار به هنها پیدا شـود مباح می   اضـطرو ا امثالً قاعده رفع م

در  وشود؟ برای رمین اآت که واقعاً حدود و ثغور این قاعده باید به دقت معلوم شود و نوعاً رم به یک بیان کلی اکت ا شده می
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اختالا نظر دارند. در باب اضـــطرار مطلبی را خود مرحوم نراقی دارد که این مطلب قابل لوجه  گربا یکدیفقها  رمین حد رم

عموم  مقتضای گ ته شد که ای ان فرمود:اآـته یک قسمتی از عبارت ای ان را ما در جلسات گهشته خواندیم، در دلیل ش م  

فی األکل و ال رب اآته دلیل ن ی عسر و حرج اقتضا  ل سیر امام و ادله ن ی عسر و حرج و ن ی ضرر اباحة کل محرم للمضطر

کند که رر حرامی برای مضطر به أکل و شرب مباح باشد، و این منحصر به اباحه خصوص أکل و شرب نیسته رر ایمی که می

لصرا شـوده مثل لصرا در مال ریر، اینکه در رهای دیگری بدون اجازه او  به خروج او از این اضـطرار کمک کند، مباح می 

ین ، بر ا«و علی هذا فتباح باالضلللءرار ایی ا ک  و ای لللرب االفعال ایمحرم  یو توقا عللها»کند. این عبارت را دقت کنید: 

ع کما یو وجدت امرأة دف»شوند اگر این متوقف بر هن افعال باشد. اآاس به آبب اضطرار به اکل و شرب، افعال محرمه مباح می

أو شرب خمر أو ترک ص ة بأن ال یبذل ایمایک قدر ایضرورة اال باحد هذه االفعال فتباح هذه  من بضعهااضلءرارها بایتمکلن  

لواند دفع کند، یا شرب خمر کند، یا نمازش را لرک گوید مثل اینکه یک زنی اضطرارش را با لمکین از بضعش می، می«االفعال

م در صورت شرب خمر، جم در صورت لرک صالة، به او کنده یعنی مالک به اندازه ضرورت جم در صورت لمکین از بضع، ج

، اون ادله حرمت این امور با ادله «فتباح هذه االفعال یمعارضلل  ادی  حرمتها مع ادی  ایمضللءر»فرماید کنده میایمی بهل نمی

با اضـطرار این امور، اینهایی که حرمتش واضح و روشن و قطعی   طب  این بیان 1«.فلرجع ایی االصل  »کند مضـطر لعارض می 

فرماید مباح شـوده یعنی مثالً کسـی برای ح ظ جان خودش نااار اآت لرک صالة کند یا شرب خمر کند، می  اآـت، مباح می 

ودش این اضطرار خالبته «. فتباح رهه االفعال»گوید رای نام رو ، میاآـته یا بااللر، مثالً لمکین کند در مقابل این خواآـته  

 ممکن اآت مرالب داشته باشده ممکن اآت بگوییم این بااللرین مرلبه اضطرار اآت. 

اه  ائل شــدیم الحرج رمه انوا  لکالیف حرجیاگر ما حرج را به معنای مطل  ضــی  و مطل  م ــقت دانســتیم و قررحال به

. وقتی در مرحله نداردادله دیگر  کمک ه محرم برای مضـــطر بهدارد، این دیگر نیازی به اباحبرمی راواجبـات و اه محرمات  

 شود. ذکر هن لغو می د، این؛ا دیگر وجهی برای هن نیست وشولر این ن ی میپایین

اه واجب و اه محرم به نحو  الحرج ن ی لکالیف حرجی دارد؟ هیاقاعده الحرج اطال   ررحال بحث در این اآـــت که هیابه

رر واجبی را با الحرج ن ی کنیم. مهم این اآت  یا برداریم لوانیممی بگوییم رر حرامی را با الحرج لوانیمهیا می کند؟مطل  می

لر از اصل اثبات این قاعده و شمول هن نسبت به مهم شود وروشن  باید اش ایسته هن ایمی که در جهت آومکه این ضابطه

 هیاشود. یک ضابطه روشنی م ارده نمی راقعاً در کلمات و نوشـته اآـت. وا ، ضـابطه این قاعده  باشـد می واجبات و محرمات

مسهله را ببریم در باب لماحم یا هنطور که مرحوم هقای ب؛نوردی  بایده یا قابل قبول اآـت  اندای که مرحوم نراقی گ تهضـابطه 

بندی این بحث را در جلسه هینده عرض خواریم ه شار  راضی به لرک هن رست یا نه. جمعآت کمواردی اگ ته که هیا این از 

 کرد. 
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