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

 جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج

جهت هفتم از جهات مربوط به قلمرو قاعده الحرج درباره جایی است که خود مکلف سبب حرج برای خود شود. یعنی کاری 

کاری کند که جنب شود و به  حرجی استکند که امتثال حکم شرعی برای او حرجی شود؛ مثالً کسی که استعمال آب برای او 

. اینجا آیا الحرج در این مورد که خود این شخص سبب حرجی باشدی او تبع آن غسل بر او واجب شود، لکن استعمال آب برا

به عبارت دیگر در جهت هفتم بحث در شددمول یا عدش شددمول قاعده  سبت به  کند یا خدر؟ج شدده، جریان یددا می تحقق حر

جاری است یا فقط خواهدم ببدندم قاعده الحرج مطلقا در موارد تحقق حرج مواردی است که خود مکلف سبب حرج شود؛ می

 شود که سبب آن شارع باشد. دو دیدگاه در این باره وجود دارد. هایی را شامل میآن دسته از حرج
 ادله عدم شمول

هم  بدشتری د؛ چون شاید این دیدگاه طرفدارانعمدتاً باید ادله کسدا ی که قالل به عدش شدمول هسدتند مورد بررسی قرار گدر   

 داشته باشد. چند دلدل بر عدش شمول  سبت به مواردی که خود مکلف سبب برای حرج باشد قابل ذکر است:

 دلیل اول

شود؛ چون مفاد باشد، شامل این مورد  میمی« ما جعل علدکم فی الدین من حرج»ترین آ ها اسداساً ادله قاعده الحرج که مهم 

اسدددت که خداو د تبار  و تعالی در دین حرج قرار  داده و حکمی که موجب حرج بر بندگان این آیه و امثال و  ظایر آن این 

هایی مشمول این ادله هستند که شارع شدود، از  احده شارع جعل  شده است. ی  به حسب ادله این قاعده، آن دسته از حرج 

دلول این دلدل و امثال آن  دست. بنابراین اگر جایی خود مکلف سبب برای حرج شود، داخل در م ولیموجب آ ها شده باشد؛ 

 شود. هایی موجب رفع حکم  میبه استناد این ادله باید بگویدم چندن حرج

 بررسی دلیل اول

معنایش این است که خداو د حکمی را که موجب حرج بر « ما جعل علدکم فی الدین من حرج»این دلدل مردود اسدت؛ چون  

شود؛ چون در ما حن فده هم یصدق علده حسب عموش یا اطالقش شامل ما حن فده هم می کند و این بهمکلف شدود، جعل  می 

 کرده و از این جهت  ای به منشد  و سبب حرج أ ه ما جعل علدکم فی الدین من حرج. حاال این آیه و سدایر ادله، هد  اشداره  

. به عبارت دیگر اینجا بدن داخل اسددتن آیه دایره ای درحتی اگر موضددوع آن را مکلف ایجاد کرده باشددد،  لذا عمومدت دارد؛

موضدوع حکم و حکم باید فرق بگذاریم؛ کاری که مکلف ا جاش داده، ایجاد جنابت است؛ حکم عبارت از وجوب غسل است.  

مکلف موضوع را ایجاد کرده، اما بعد از آ که موضوع ایجاد شد، حکم ثابت شده است؛ یعنی وجوب غسل از طرف شارع بعد 

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 
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، به چه دلدل از شمول این ادله خارج شود؟ باشد سدبب ایجاد موضوع خود  مکلف  اگر شدود. اینکه موضدوع ثابت می  از تحقق

حکم شرعی است که موجب حرج شده است. بله، موضوع این حکم شرعی از  بلکهمکلف مسدتقدماً این حرج را ایجاد  کرده  

ف آن را ایجاد کرده و حکم که از  احده شارع جعل شده، تحقق موضوع که مکل بدن طرف مکلف ایجاد شدده اسدت؛ ی  باید  

گوید شارع حکم شرعی که موجب حرج باشد جعل  کرده فرق بگذاریم و روشن است که این دو به هم ارتباطی  دار د. آیه می

به   فسه واست. اینجا هم همدنطور است؛ مکلف خودش اقداش به جنابت کرده، خود جنابت که موجب حرج  شده، جنابت که فی

شدود که بگویدم این حرج از شدمول دلدل خارج اسدت؛ آن چدزی که موجب حرج است، حکم    خودی خود موجب حرج  می

رسد تماش  دست. البته در مورد کسی که عمداً اسدت. بله، موضوع این حکم را مکلف ایجاد کرده است. لذا دلدل اول به  ظر می 

ه ک الزش استمال آب دارد، روایاتی داریم که درباره مضمون آن روایات توضدحی خودش را جنب کند در حالی که مشکل استع

 بعداً اشاره خواهدم کرد. 

 دلیل دوم 

که عمداً خودش را جنب کرده، در حالی که استعمال آب برای او مضر  وارد شده که درباره غسل کسیروایاتی است  دلدل دوش

معلوش  ی واجب اسدت، حتی اگر استعمال آب برای شخص مضر باشد.   در این مورد برخی روایات غسدل  طبق ظاهر اسدت. 

شود که چون خود شخص اقداش بر این کار کرده، باید بگویدم غسل بر او واجب است و آن ضرر یا حرجی که به سبب خود می

از  احده خود مکلف ایجاد شده، شود. ی  به حسب این روایات هم حرج چون او و اقداش او ایجاد شده، موجب رفع حکم  می

  کرد.به آن استدالل  توانمیرافع حکم  دست. این روایات اگرچه عمدتاً در باب ضرر است، اما در مس له حرج هم 

 بررسی دلیل دوم

 کند عدشتوا د عدش شددمول را ثابت کند؛ چون حتی اگر این روایات را بیذیریم، در خصددور مورد اثبات می این دلدل هم  می

توا د عدش شمول را در مورد الحرج ثابت کند. اگر در به  حو کلی  می ولیرافعدت حرج را؛ یعنی اینکه حرج رافع حکم  دست. 

شود، این را به  حو عمومی و یک مورد خار، آن هم به واسدطه یک روایت یا برخی روایات ببدندم قاعده الحرج جاری  می 

ین روایت این قابلدت را  دارد و تعلدلی در آن ذکر  شددده است. به عالوه، جز برخی از توا دم اثبات کندم؛ چون خود اکلی  می

 جا هم ک ن به این روایتا د. یعنی همدنا د غسل واجب است، مشهور قالل به وجوب تدمم شدهقدما مثل شدخ مفدد که فتوا داده

 ا د. استناد  کرده

 دلیل سوم

یباً در همه جهاتی که در این چند جلسده ذکر شده، برای شمول یا حتی بعضاً برای عدش  دلدل سدوش، امتنان اسدت. این دلدل تقر  

گویند اگر بخواهد الحرج شامل ما حن فده ددد یعنی موردی که خود مکلف سبب شمول مورد استناد قرار گرفته است. اینجا می

جایی که مکلف  اش امتنان وارد شده، لذا آنبرای حرج شدده دددد شدود، این خالف امتنان اسدت؛ و از آ جا که این قاعده در مق   

دیگر امتنان معنا  دارد. اگر کسی خودش برای  جااین چون برخالف امتنان است وشود شامل  می خودش باعث حرج شدده را 

 شود. خودش حرج و مشقت ایجاد کرده باشد، دیگر معنا  دارد که امتنا اً این حرج از او برداشته می

 بررسی دلیل سوم 
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گاه موجب حرج برای مکلف این دلدل هم قابل یاسدخ است، به این جهت که امتنا ی بودن قاعده به این معناست که شارع هد  

شددود. اگر کسی در حرج بدفتد، جعل  شددده و  می مکلف گاه حکمی که به وسددله آن  خواهد شدد؛ یعنی از  احده شدارع هد   

آید، و اال فی  فسه کار او این حرج در صورت امتثال حکم شرعی یدش میخودش عمداً کاری کند که گرفتار حرج شدود اما  

ن مکلف چوموجب حرج  دست؛ هما طور که در یاسخ به دلدل اول گفتدم، بدن ایجاد موضوع حکم و خود حکم ارتباطی  دست؛ 

امتثال حکم آن چدزی که سبب حرج است،  ب وجوب غسدل اسدت، محقق ساخته است ولی  جنابت را که موج موضدوع یعنی 

رعی حکم ش امتثال اسدت. ی  امتنان خداو د آ قدر وسدع است که حتی در جایی که خود مکلف سببدت برای حرج به واسطه 

شارع علده او تضددق و مشقتی ایجاد  شده و کند که از  احده . باالخره آ جا هم صدق میداردبرمیداشته باشد، آ جا هم این را 

رسدد صدحدن  دست؛ چون حتی در این   در این صدورت دیگر امتنان وجهی  دارد، این به  ظر می  شدود. ی  اینکه بگویند  می

 رسد. صورت هم امتنان کامالً وجده به  ظر می

مس له تسهدل یا مصلحت تسهدل است. باالخره اگر مصلحت تسهدل را به عنوان یک مصلحت کند، آ چه این مطلب را ت یدد می

کند که حتی اگر مکلف تعمداً موضوع حکم را برای خودش جه قرار دهدم، همدن مصلحت اقتضا میمهم در باب الحرج مورد تو

کند تا  بتوا د حکم شرعی را امتثال ی به  حوی که موجب گریز او  شود باز میمحقق کند، باالخره راه برای امتثال حکم شدرع 

 کند.

 چهارمدلیل 

کند. الضرر در جایی که شخص اقداش به ضرر کند، جریان یددا  می هالضرر گفته شد، اقداش به حرج است. در قاعده چهارشدلدل 

شود چدست. چند دلدل برای این که دلدل بر اینکه اقداش به ضدرر ما ع جریان قاعده الضرر می  مطرح اسدت بحث  این در آ جا

اقداش به ضرر مستثنی شده از الضرر یا اینکه  خواهدم وارد آن بحث شویم. آ جا بحث شده که آیاا د که ما  میمنظور ذکر کرده

شود. عمده این است که اقداش به الضرر از اسباب سقوط ضمان محسوب می ولیاز الضدرر، خروج تخصصی است.   آنخروج 

باالخره چه بگویدم استثناء مورد اقداش به ضرر از قاعده الضرر، استثناء منقطع است و خروج آن موضوعی و تخصصی است، یا 

کند. قاعده الضرر در جایی که خود شخص اقداش به ضرر کرده باشد، جریان یددا  می استثناء متصل بدا دم، در هر صورتآن را 

کنند، همدن مثال اسدت که کسدی که علم دارد به اینکه غسدل برای او ضرر دارد، اگر اقداش به جنابت    مثالی که برای آن ذکر می

شدددود؛ در حالی که اگر همدن شدددخص اقداش به غبن کند، این موجب رفع حکم میای او حکم برکندد، این اقدداش موجب رفع   

شود. آن وقت این مس له یدش آمده که بدن این دو چه فرقی است. اقداش به غبن هم یک اقداش ضرری است؛ یعنی کسی که  می

ای چه بگویدم او اختدار فسخ دارد در حالی که کند، برای چه حکم به لزوش این معامله  شود؟ بربا علم و اطالع معامله غبنی می

کند؛ اینجا الضددرر شدداملش به اینکه این معامله غبنی اسددت، اما با این حال اقداش به این کار می خودش علم و اطالع داشددته

مورد  شدود، چون خودش اقداش بر ضدرر کرده است؛ برای اینکه قاعده الضرر مشروط به عدش اقداش بر ضرر است. بله، در   می

وا د غسل تاقداش بر جنابت مسد له اینطور  دست؛ یعنی اگر کسی با علم و اطالع به اینکه استعمال آب برای او ضرر دارد و  می 

ا د که الزش  دست غسل کند و تدمم بر او واجب است. حاال اینکه چه فرقی بدن این دو کند، اقداش به جنابت کند، اینجا فتوا داده

 ا عرض خواهم کرد. وجود دارد، این ر
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این اسدت که هما طور که اقداش به ضرر رافع حکم ضرری  دست، اقداش به حرج هم رافع حکم   چهارشصدورت دلدل  هرحال به

حرجی  دست؛ چون وزان قاعده الحرج همان وزان قاعده الضرر است و هما طور که آ جا اقداش به ضرر استثنا شده، اینجا هم 

 شود. به تعبدر دیگر ادله الحرج شامل موارد اقداش به حرج  خواهد شد. اقداش به حرج استثنا می

 چهارمبررسی دلیل 

قاعده الحرج در همه موارد مثل قاعده الضرر است، این اول الکالش است. اینکه  این دلدل هم مخدوش است؛ چون:اینکه  اوالً:

ما در همه موارد بگویدم حکم این دو قاعده یکسان است، چه در  احده شمول و عمومدت آن، و چه در  احده موارد استثنا؛ این 

 ا بخواهدم بیذیریم، این قابل قبول  دست. الجمله یذیرفتنی باشد، اما اینکه در همه موارد این هماهنگی رممکن است فی

، با توجه به مثالی که گفته شد فرق است. فرق اقداش به ضرر در در موارد مختلفمسد له این اسدت که بدن اقداش به ضرر    ثانیاً:

شرتاً ودش مبامسد له جنابت و اقداش به ضرر در معامله غبنی این است که اگر کسی اقداش به ضرر در معامله غبنی کند، اینجا خ 

دا د این معامله ضرری است و با علم به اینکه غبن فاحش وجود دارد و او متضرر خواهد اقداش به ضدرر کرده است. وقتی می 

گویدم آن قاعده مشروط به این است. اما در مس له جنابت شود؛ چون میمشدمول قاعده الحرج  می  کند،شدد، اقداش به ضدرر   

 دارد، آن چدزی که ضرر دارد غسل است و چون وجوب غسل از  احده شارع  ضرر  فسهابت فیهما طور که گفته شد خود جن

ای که عرض کردیم که مکلف در این فرض موضوع دارد. همان مس لهایجاد و ا شداء شده، لذا قاعده الضرر این حکم را برمی 

کرده که اگر بخواهد حکم آن را امتثال کند، شدده باشد؛ موضوعی را ایجاد   ضدرر حکم را ایجاد کرده،  ه اینکه خودش سدبب  

 برای او خواهد شد.  ضررسبب 

 اولی هما طور که بسداری ازی  در خصور اقداش به ضرر در باب جنابت و اقداش به ضرر در باب غبن، باید فرق قالل شویم. 

م روشن شد. به عالوه، اینکه بخواهدم ا د مشدمول قاعده هست، ولی دومی مشمول قاعده  دست؛ فرق بدن اینها ه فقها فتوا داده

 گدرد، این اقداش براقداش اسدتثنا شدده، ولی باید توجه داشت که در جایی که اقداش بر حرج صورت می   ،بگویدم از هر دو قاعده

توا د منش  شمول یک حکم حرجی شود. اما در  فسه حرجی  دست. بله، این موضوع میایجاد موضوع است و آن موضوع فی

رر اینطور  دست؛ مثالی که در مورد قاعده الضرر بدان کردیم و معامله غبنی، آ جا موضوع را ایجاد  کرده، به این معنا که الضد 

ای شود تا اگر بخواهد حکم شامل آن شود، آن حکم منش  ضرر شود. در معامله غبنی این شخص اقداش به ضرر کرده این مقدمه

شود؛ چرا؟ برای اینکه مباشرتاً و مستقدماً اقداش به ضرر کرده است. لذا جای این ار  میاما این اقداش به ضدرر موجب سقوط خد 

 شود و این با ما حن فده کامالً متفاوت است. هست که بگویدم قاعده الضرر شامل آن  می

 توا د عدش شمول را ثابت کند.رسد  میهم به  ظر می چهارش بنابراین دلدل
   مؤید عدم شمول

این است که در مقدمات  و آنا د ا د، عالوه بر این ینج دلدل، به یک مؤیدی هم استناد کردهکسدا ی که قالل به عدش شمول شده 

شود؟ لزوش ا د این احتداط از کجا  اشی میای در اعتراض به بطالن احتداط گفتها د احتداط باطل است و عدها سداد برخی گفته

ر دن دیعنی مکلف ن امر هم خود ما هستدم؛خلط احکاش و  هایتاً عدش وصول احکاش به ماست؛ علت ایاحتداط از اشدتباه احکاش،  

ا د تها د و گفها اشکال کردهشود؛ بعضیا د دلدل الحرج شدامل این صورت  می ای اینجا گفتهعده ا د.حفظ احکاش کوتاهی کرده
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ن این مورد از موارد الحرج خارج است. یعنی دلدل  فی حرج ؛ چوسدداد باب علم به احکاش صحدن  دست احتداط در فرض ا 

است که این مس له  اشی از کوتاهی  بدان جهتا د که این این را به عنوان مؤید در این مقاش ذکر کردهشود. شامل این مورد  می

 ا د. کر کردهشود. این را به عنوان مؤید در این مقاش ذخود مکلفدن بوده، ی  دلدل الحرج شامل اینجا  می
 بررسی مؤید عدم شمول

 ون:چ توا د مؤید عدش شمول باشد؛ا د، این هم  میرسد هما طور که بعضی از بزرگان از جمله مرحوش آشتدا ی فرمودهبه  ظر می

کم اینکه حا د و ایجاد موضوع ارتباطی با ا د موضوع برای حکم شرعی ایجاد کردهکرده مکلفدنکاری که در این مورد هم  اوالً:

ا د و احکاش مشتبه و ا د و موجب ا سداد شدهمنشد  حرج شدود  دارد. این معنایش آن اسدت که در حفظ احکاش کوتاهی کرده   

ا د، یعنی مکلفدن موضوع را مخفی شده، اما اشتباه احکاش و کوتاهی در حفظ احکاش یک مس له است که مکلفدن عامل آن بوده

آید، امتثال حکم شرعی است. اگر بخواهند حکم شرعی را امتثال که حرج به واسدطه آن یدید می  ا د؛ اما آن چدزیایجاد کرده

آید، ی  چرا الحرج شدامل آن  شدود؟ یعنی دقدقاً مثل همان مسد له جنابت است. ظاهراً این یک مس له    کنند، حرج یدید می

که خود مکلف سبب حرج است، یعنی در واقع  ارد آ جار فرق است؛ در این موفراگدر و کلی است که واقعاً بدن الحرج و الضر

کند و هذا بخالف موارد اقداش به ضدرر است. بنابراین محذوری در شمول ادله الحرج وجود  دارد  سبت به  موضدوع ایجاد می 

 ما حن فده. 

د و رفع شواینکه اگر بخواهد این احتداط به عنوان یک وظدفه همگا ی مال  قرار گدرد، این اصالً موجب اختالل  ظاش می ثانیاً:

ن توا دم از ایچدزی که موجب اختالل  ظاش شود، یک امر عقلی است؛ رفع این حرج یک امر عقلی است  ه شرعی؛ یعنی ما  می

ض این و در این فر باشد، رفع آن عقلی استشود؛ چدزی که در حد اختالل  ظاش  می  تدجه بگدریم که دلدل  فی حرج شامل آن

دیگر  دازی به این  دست که  حرج یک امر عقلی است و چندن است، یعنی حرج اینجا موجب اختالل  ظاش است، لذا اصالً رفع

  1شود. فی حرج شامل این مورد  می و بعد به د بال آن کسی بگوید مثالً ادله شرعی بداوریماز شرع دلدلی برای آن 

توا د عدش شمول دلدلی که برای عدش شدمول ذکر شدد و مؤیدی هم که برای این منظور بدان شدد، هد  کداش  می    چهار بنابراین

 قاعده را در موارد سببدت مکلف برای حرج ثابت کند. 
 دلیل شمول

، ما هد  محذور و ما عی  داریم؛ این «کم فی الدین من حرجما جعل علد»از حدث شدمول اطالقات و عمومات ادله مخصوصاً  

گویدم قاعده شددامل این مورد هم گدرد. لذا ما در این مقاش قالل به جریان قاعده هسددتدم و میدلدل همه ا واع حرج را دربرمی

 شود. می

شدود؛ منتهی دو سه بحث مهم  ج تماش میتقریباً بحث از قلمرو قاعده الحر بررسدی آن هذا تماش الکالش فی الجهة السدابعة که با  

 شاءاهلل بحث خواهدم کرد. شود به تعارض این قاعده با برخی قواعد دیگر که این را اندیگر باقی ما ده که مربوط می

 سؤال:

استاد: ممکن است شما این را در حقوق ذات طرفدن مطرح کندد؛ اوالً همه حقوق اینطور  دستند. بسداری از حقوق ذات طرفدن 

ثل شود، م دسدتند، مخصدوصاً در حقوقی که مربوط به باب معامالت  دست. در حقوقی که به باب معامالت و عقود مربوط می  
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ها فسخ عقد، اینها در شرایط و حاالتی ممکن است اینطور شود؛ تازه در همدن حق خدار یا حق جواز و حق فسخ، جواز عقد،

هم همدشده اینطور  دست؛ یعنی اینطور  دست که همه جا مثالً اگر یای طرف دیگری در مدان بود، بگویدم لزوماً اعمال این حق  

توا دم بگویدم این هم حقوق اسددت، میمعارض و منافی با حق دیگری اسددت. باالخره اگر حرج یدش آمد و گفتدم حرج رافع 

گدرد، اال آ جایی که ساقط شدن حق یا برداشتن حق به  وعی موجب تضددع حق اطالق دارد، عموش دارد، همه حقوق را دربرمی

این است که ببدندم کجا حرج یدش  عمدهکه همه جا این چندن باشدد.   وجود  داردخواهم بگویم این مالزمه دیگری شدود. می 

بخواهد حقش را اعمال کند  مثالً یک طرف االن اگر ، دیگر مشکلی  دست.است؛ اگر در طرف مقابل حرجی یدش  دامده آمده

مقتضی در آن موجود است که با عارض شدن حرج، آن حق کنار  در این فرض اگرچهشدود.  موجب حرج برای این طرف می

ست و ا جهت ؛ اینکه ما این شرط را گذاشتدم برای اینسدب  ز ددیگری آبرود و برطرف شدود؛ ولی این تا مادامی است که به  

 این  ه مصادره است و  ه مشکلی دارد. 

 

«والحمد هلل رب العالمدن»            


