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Abstract  

The rule of negation of hardship is one of the most efficient and important 

jurisprudential rules in terms of application in various fields of jurisprudence. The 

generality of this rule seems to be incompatible with the troublesome and harsh 

rulings that exist in religion. Therefore, the present article seeks to answer the 

question of how one can both accept the proofs of the harsh rulings and commit 

oneself to rejecting the harsh rulings in religion. The results of this article which has 

been prepared through a descriptive-analytical and library method show that out of 

the total number of answers to this doubt, four approaches can be presented: 

rejecting the existence of harsh rulings in the religion (minor premise problem), not 

accepting the generality of the rule without restriction (major premise problem), 

modifying the meaning of Haraj (constriction) and not addressing the doubt itself. 

Among all answers, the doctrine of “restriction of the negation of constriction rule” is 

a suitable and perfect answer. Other answers are either essentially defective or require 

complementary evidence and therefore cannot be accepted as an independent answer.  

Keywords: Hardship, Negation of Haraj, La Haraj Rule, Conflict with Harsh Rules 
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 مقدمه
بدون تردید یکی از کارآمدترین و مهمترین قواعد فقهی به لحاظ کابرد فراوان آن در ابواب مختلف فقه، 
قاعده نفی حرج است. شاید بدین جهت اصل این قاعده، امری مسلم تلقی شده و کمتر کسی به اثباا  آن 

 پردخته است.
 -با اندکی تغییر نسبت باه قاعاده الضاررو  -با وجود این، یک شبهه مهم و اساسی در مورد این قاعده

ده است )حر عااملی، الفصاول مطرح است که برخی را تا وادی تردید نسبت به صحت اصل قاعده پیش بر
 (.626/ 1، المهمة

های ارائه شاده، هار یاک را بررسای نماوده، در در این نوشتار برآنیم با بیان این شبهه و گردآوری پاسخ
 برگزینیم. ترین پاسخ راپایان صحیح

تاوان باه روی، میقبل از تبیین شبهه، یادکرد این نکته سزامند است که باه عناوان پیشاینه مساپله پایش
قاعاده نفای »و نیز بعضی مقاال  مانند مقالاه  1اندها پرداختههای فقهی که هر یک به برخی از پاسخکتاب

رفا  حارج »( و مقاله 04و  31ی، که گذرا )در حد دو صفحه( پاسخی اجمالی داده )موسو« عسر و حرج
-213که تنها به واکاوی یک پاسخ به این اشکال پرداخته است، اشاره کارد )صاانعی، « در شریعت اسالم

281.) 
مسلما  پیش از بیان شبهه، توضیح مختصری درباره مفاد این قاعده الزم است. لذا باه عناوان مقدماه و  

 شود:طور گذرا بدان اشاره میبه
 

 عده نفی حرجمفاد قا
بر اساس قاعده نفی حرج، هر حکمی در شریعت که امتثال آن موجب ساختی و مشاقت فاراوان بارای 

زایی اسات آن عمل مشاّقت« فعل حرجی»(. منظور از 1/254مکلف شود، برداشته شده است )بجنوردی، 
موجاب وارد آمادن ضارر  که اوال  از حد توان مکلف، خارج نباشد؛ ثانیا  موجب اختالل نظام نشود؛ و ثالثا  

 (.164/ 1بدنی و مالی نشود )مکارم شیرازی، 
شاود، شود؛ تنها به مواردی محدود میبدین ترتیب عمومیِت ادله احکام که مورد حرج را هم شامل می

 که به حرج نینجامد.
 

 بیان شبهه
یقاین در  گر رفا  تماامی احکاام حرجای اسات، ولای باهعمومیتی که در این قاعده وجود دارد، بیاان

 زا و حرجی مانند وجوب روزه در روزهای گرم، حج، جهاد و... وجود دارد.شریعت، احکام مشقت
                                                 

 اشاره شده است. . در ادامه به این منابع0
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توان هم این ادله را پذیرفت و هم ملتزم به نفی تمام احکام حرجی در دین شد؟ به سان چگونه میبدین
( در حاالی کاه از دیگار 183توان بین این ادله و ادله نفی حرج جم  کرد؟ )نراقی، دیگر سخن، چگونه می

توان ملتزم به این ناوع ایم که به خاطر طرح برخی اشکاال  نسبت به تخصیص، به راحتی نمیسوی دانسته
 1از جم  شد.

توان این شبهه را در قالب یک قیاس منطقی چنین ها، میدر این مجال برای سهولت در فهم و نقد پاسخ
 بیان نمود:

 نند جهاد، حج و...( موجب حرج است. )به دلیل عرف و وجدان(صغری: انجام این افعال )ما
 کبری: هر چه موجب حرج باشد، حکم الزامی شرعی ندارد. )مفاد قاعده نفی حرج(

 نتیجه: بنابراین، انجام این افعال، حکم الزامی شرعی ندارد.
اناد، ایان را پذیرفتهبینیم در لسان عموم فقیهان حتی کسانی که حّجیت قاعدة نفی حرج با این حال می

(. ایان تناقضای کاه باین 183-188/ 1شایرازی، ؛ مکارم3/ 3افعال دارای حکم الزامی است )شهید ثانی، 
نتیجه قیاس و نظر عالمان است؛ چگونه باید حل شاود؟ بطاالن مزباور، ناشای از چیسات؟  آیاا صاغری 

ل قیاس درست است؛ بنابراین یا مخدوش است یا کبری؟ یا شکل قیاس، مقبول نیست؟ اما از آنجا که شک
 صغری باید نادرست باشد یا کبری.

 
 گون در پاسخ به شبهه یاد شدههای گونهدیدگاه

 توان در ضمن چهار رویکرد بیان کرد:مجموع پاسخها به این شبهه را می
 الف( پاسخ از طریق اشکال صغروی.

 ب( پاسخ از طریق اشکال کبروی.
 حد وسط.ج( پاسخ از طریق عدم تکرار 

 د. پذیرش اشکال و توّقف در مسپله و یا تمام ندانستن ادله قاعده.
این نوشتار نیز به ترتیب مذکور، هر پاسخی را در ضمن عنوان مرتبط، مطرح نموده و به نقاد و بررسای 

 پردازد:آن می
 

 رویکرد اول: پاسخ از طریق اشکال صغروی
های آنها باه هماراه اند. پاسخای قیاس اشکال نمودهرویکرد اول از سوی اندیشمندانی است که به صغر

 شود:نقد کالمشان آورده می

                                                 
 . این اشکاالت در همین نوشتار به تفصیل بیان شده است.0
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 پاسخ اول همراه با نقد
برخی بر این باورند که مالک حرجی نبودن یک عمل آن است که غالب مردم، آن عمل را بدون پااداش 

اجبااتی کاه حرجای ( از سوی دیگار و118-111یا به خاطر پاداش اندکی انجام دهند )طباطبایی، مهدی، 
هایی که دهند؛ مانند جنگاند جزء کارهایی است که غالبا  مردم آن را بدون اجر و مزد انجام میشمرده شده

پذیرد. در برخی موارد هام در برابار پااداش نااچیز، حاضار باه انجاام عملای به خاطر تعصب صور  می
شاوند، و مشاقت فاراوان، آن را مرتکاب نمی شوند. البته مواردی نیز وجود دارد که مردم به دلیل سختیمی

مانند ریاضت نفس و پرهیز از تمام مباحا  و... لیک این موارد در شرع مقدس واجب شمرده نشده اسات. 
آیاد. بناابراین به عبار  دیگر، آنچه واجب است؛ حرجی نیست و آنچه حرجی است؛ واجب به شمار نمی

را مالک حرجی باودن ... حرجی است(، مورد قبول نیست؛ زیصغرای قیاس )یعنی واجباتی از قبیل جهاد و
 (ورا ندارد )هم

بر این پاسخ، نقدهایی مطرح است که پیش از پرداختن به آنها، نخست جواب را در یک شکل منطقای 
 کنیم:)قیاس( مطرح می

دانید، مردم بادون عاوض یاا باه خااطر عاوض انادکی انجاام صغری: امثال واجباتی را که حرجی می
 دهند.یم

 دهند، حرجی نیست.کبری: هر عملی را که مردم بدون عوض یا عوض اندکی انجام می
 نتیجه: بنابراین، امثال این واجبا ، حرجی نیست.

های مورد بحث، در نظر عرف حرجی نباشد، خود آن موارد هم عرفاا  حرجای اگر اعمالی مشابه نمونه
 د.نخواهد بود؛ چه اینکه در صعوبت و سختی متحدن

 توان هفت اشکال برای پاسخ اول مطرح کرد:در مجموع می
اول. صغرای قیاس قابل پذیرش نیست؛ زیرا مردم واجباتی مانند جهاد، حج و... را بدون عوض یاا باه 

دهند، بلکه انگیزه آنها ترتب ثواب و عقاب بر آنهاست و اگر ثاواب و عقاابی خاطر عوض اندک، انجام نمی
 (.181کردند )نراقی، مترتب نبود، به راحتی واجبا  یاد شده را ترک میبر فعل یا ترک آنها 

یادکرد این نکته الزم است که صاحب فوائد، ادعا نکرده است که مردم خود ِاین واجبا  )جهاد و...( را 
ن دهند، تا مستقیما  این ادعاا را رد کنایم، بلکاه اعماالی مشاابه ایابدون پاداش یا با پاداش اندک انجام می

تر این است که در جواب صاحب فوائاد گفتاه شاود: بار فارض، داند. بنابراین مناسبواجبا  را چنین می
های شما )جنگیدن به جهت تعصب( بدون اجر و مزد یا با اجر اندک باشد، ولی مردم معموال  واجبا  مثال

 (ومشوند. )های ناچیز مرتکب نمیمورد بحث را بدون هیچ نفعی یا به جهت مسأله
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دوم. کبرای قیاس نیز باطل است؛ زیرا انجام عملی بادون عاوض یاا باا عوضای انادک توساط ماردم، 
تواند مالک مناسبی برای حرجی نباودن یاک عمال باشاد. در بسایاری از ماوارد باه خااطر اهاداف و نمی

ت مقاصدی که هست، چه بسا کارهایی بسیار مشکل را انجام دهند، گرچه به ظااهر عوضای را هام دریافا
نکنند. به عنوان مثال در جنگیدن به خاطر تعصب، با اینکه عوض و پاداش مورد نظر در کاار نیسات، ولای 
مشقت و سختی عمل واضح است. این عمل واقعا  دارای مشقت و حرج اسات؛ چاه اجار و مازدی داشاته 

 باشد و چه نداشته باشد.
دهناد، خاود ایان اعماال را حرجای و می شود امثال این اعمال را انجامسوم. همین افرادی که گفته می

 (وجی بودن نیز صدق عرفی است(. )همدانند. )مالک حردارای مشقت و رنج می
ها را ثابت کرد، زیرا در کلماا  فقهاا و حتای توان به داللت اولویت حرجی بودن این مثالچهارم. می

ین جهت، منتفی اعالم شده است؛ روایا ، مواردی وجود دارد که افعالی حرجی معرفی شده و انجام آن بد
ها که دارای مشقت بیشتری است، حرجی هاست. پس به طریق اولی، این مثالتر از این مثالکه بسیار سهل

 (وم الزامی در آنها منتفی است )هممحسوب شده، حک
لفتی پنجم. با محدود کردن قلمرو این قاعده به امثال ریاضت نفس و پرهیز از تمام مباحا  و...، مخاا

های مکرر ائمه )به این قاعده برای نفی بسیاری از احکام دیگار شاده اسات. باه عباار  آشکار با استدالل
کناد و آن تری میگونه به شبهه مورد بحث، خود را درگیر اشکال ساختدیگر، سید بحرالعلوم با جوابی این

ائمه برای نفی حکام باه ایان قاعاده اینکه به چه دلیل در برخی از مواردی که به بیان ایشان حرجی نیست، 
 (.181/ 1شیرازی، اند؟ )مکارمتمسک کرده

شود: حکم مواردی بسیار تفاو  این اشکال با اشکال چهارم در این است که در اشکال چهارم گفته می
تر از امثال حج و... به وسیله دلیل روایی )به خاطر حرج( برداشته شده است؛ پس حج و... هام بایاد ساده

تر هم توان گفت: بر فرض موارد مطرح شده در روایا  سادهرجی باشد. ولی در توضیح اشکال پنجم میح
 نباشد، باالخره با مالکی که صاحب فوائد برای حرجی بودِن یک فعل ذکر کرد؛ سازگار نیست.

تر از وسی  ششم. پاسخ مزبور با فهم و استناد فقیهان ناسازگار است؛ زیرا آنان مصادیق حرجی را بسیار
 دانند.نظر ایشان می

راج  به اشکال ششم باید توجه داشت چنان چه مراد مستشکل از مخالفت برداشت سید بحار العلاوم 
با فهم فقیهان، همان مخالفت با فهم عرف است و استناد فقیهان را به عنوان یک اماره در نظر گرفتاه اسات، 

، دلیل کامل و مستقلی بر رد ساید نیسات؛ بلکاه فقاط اشکال واردی است؛ در غیر این صور  این اشکال
ای باشاد؛ مگار تواند دلیل بطالن نظریاهشود، زیرا مخالفت با فقها، نمیوجه ضعفی برای آن محسوب می
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 این که اجماع یا شهر  باشد و آن شهر  را هم حجت بدانیم.
بنی بار اینکاه بار خاالف نظار توان اشکال هفتمی را هم افزود مگانه قبل میهای ششهفتم. بر اشکال

َلَقاد  تااَب الُلاَه َعَلای... »صاحب فوائد، بعضی از آیا ، ظهور در وجود تکالیف حرجی دارند؛ مانناد آیاه 
َهم   ِد ما کاَد یِزیَغ َقَلوَب َفِریٍق ِمن  َرِة ِمن  َبع  َعس  ( کاه شایخ طوسای در 113)توبه: ...«. اُلِذیَن اُتَبَعوَه ِفی ساَعِة ال 

ها مشقة شادیدة مان صعوبة االمر و کان ذلک فی غزوة تبوک ألنه لحقهم فی« العسرة»و »یر آن گوید: تفس
، سختی امر است. این مسأله در جنگ تبوک پیش آمد؛ چه اینکه سختی شدیدی «العسرة...«. »»قلة الماء 

و طبعاا  باا وجاود ایان ( 310/ 5)التبیان فای تفسایر القارآن، ...«. از جهت کمبود آب به مسلمانان رسید. 
 ها، تکلیف جهاد هم بوده است.سختی

 توان گفت جواب اول در مجموع به خاطر دارا بودن هفت اشکال، جواب مناسبی نیست.بنابراین می
 همراه با نقد پاسخ دوم

شود. با این توضیح که حرجی بودن هر فعلای مورد بحث، پذیرفته نمی ۀدر این جواب نیز صغرای شبه
ل خارجی وابسته است. چه بسا عملی به خاطر عارضه خاارجی )کاه باه ذا  آن مرباوس نیسات( به عوام

حرجی شود و با در نظر نگرفتن آن عارضه، غیرحرجی محساوب شاود. از مساائِل ماؤثر در ساهولت یاک 
 عمل، پاداش و جزای فراوان است؛ یعنی اگر در مقابل انجام کاری به ظاهر سخت، اجر و مزد فراوانی قارار

 گردد.دهند، آن عمل از سختی خارج و تبدیل به عملی سهل می
با ذکر این مقدمه و توجه به این نکته که خداوند متعال ممکن است به خاطر یک تکلیاف، پاداشای ده 

توان گفت: هار تکلیفای کاه از ( عنایت فرماید، می14حساب )زمر: ( یا بیشتر و حتی بی164برابر )انعام: 
گردد؛ اجر وافر دارد و هر چه اجر فراوان داشته باشد، حرجی نیست. بناابراین هماه میسوی خداوند صادر 

شاوند. تکالیف الهی، غیر حرجی هستند؛ گرچه جهاد و حج و... باشد؛ زیرا با پاداش فراوانی معاوضاه می
گار ( در ضمن براسااس ایان نظریاه، ا114)نراقی،  1شود.بنابراین پاسخ، صغرای شبهة اصلی مخدوش می

توان فهمیاد کاه آن عمال ثاواب و پااداش درخاور دلیلی بر رف  یک تکلیف به خاطر مشقت اقامه شد، می
 توجهی نداشته است.

محقق اصفهانی نیز مشابه همین پاسخ را با عبار  دیگری بیان کرده است: مراد از حرج در این قاعده، 
شود و جهااد )کاه آن تکلیف برداشته میحرج نوعی است؛ یعنی اگر تکلیفی برای اغلب مردم حرجی بود، 

به عنوان بارزترین نمونه تکالیف حرجی مطرح است(، برای اکثر مردم حرجی نیست، چاون باه وسایله آن، 
کنند و عالوه بر آن، اجار و ننگ و عاری را از خود و خطر جانی و عرضی را از اهل و اقوام خود بر طرف می

                                                 
 این پاسخ با کمی اختالف از صاحب فصول نیز نقل شده است که در جواب چهارم ذکر شده است.. 0
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شامارند هماین جهات بیشاتر ماردم، جهااد را ساهل و آساان می گردد. باهپاداش زیادی هم نصیبشان می
 (.330)اصفهانی، 

گفتنی است در پاسخ دوم، پاداش فراوان به طور کلی و نسبت به هر فعلی، رافا  فعاِل حرجای دانساته 
دانند و مانعیت آن را بارای شده است. در مقابل این نظریه، بعضی، اجر و مزد را فقط داعی و انگیزه فعل می

(. در این بین، هستند کسانی کاه 112/ 1شیرازی، نمایند )مکارمق عسر و حرج، به طور عموم، نفی میصد
تواناد عناوان راه میانه را برگزیده و به باور تفصیل رفتند به این بیان که، گرچه در همه موارد، جزای وافار نمی

ود دارد و عرفا  نیز باه خااطر پااداش، حرجی بودن را از یک فعل بردارد، ولی در برخی موارد این امکان وج
حرج صادق نیست. بنابراین با توجه به سهولت و صعوبت فعل، گاهی جزای وافر، راف  عنوان حرجی است 

( هرآینه ناگفته نماند، با اینکه صاحب عناوین این تفصایل را مطارح 341/ 1و گاهی خیر. )حسینی مراغی، 
عی از نوع اول است، یعنی صعوبِت هایچ تکلیفای باه آن انادازه کند، ولی به نظر وی، تمام تکالیف شرمی

 (.112/ 1، وعسر و حرج را از آن بردارد )هم نیست که پاداش فراوان، نتواند عنوان
، مالکی که برای حرجی بودن ذکر شد، پذیرفتاه  افزون بر نکته پیشین، در نقد این پاسخ باید گفت: اوال 

بودن عملی را بر دارد، زیرا این مسأله عرفی است و جهاد که در واقا ،  تواند حرجینیست. اجر فراوان نمی
در معرض خطر قرار دادن عزیزترین سرمایه است یاا قطا  عضاو و... درعارف، اماری حرجای محساوب 

 1(114شود )نراقی، می
، در این صور  بین این قاعده و دالیل احکام هیچ تعارضی نخواهد بود؛ زیرا مفااد قاعاده چ ناین ثانیا 

شود: هر جا که پاداش نباشد، تکلیفی هم جعل نشده است و به مواردی که تکلیف جعال شاده اسات؛ می
انااد گونی مطاارح کردههااای گونااهبینیم فقیهااان در تعااارض ایاان دو، بحثکاااری ناادارد. بااا اینکااه ماای

 (.112/ 1شیرازی، )مکارم
، تمسک به این قاعده هیچ دستاوردی نخواهد داشت و نم ای کارد؛ زیارا هار تاوان از آن اساتفادهیثالثا 

تکلیفی گرچه با مشقت فراوان، یقینا  باید اجر زیادی داشته باشد که با وجود آن هام حارج صاادق نیسات. 
ماند. در موردی هم که تکلیف ثابت نیست ا هر چند بنابراین موضوعی برای تمسک به این قاعده باقی نمی

با  عدم تکلیف، نیازی به قاعده نفای حارج نخواهاد باود )نراقای، مشکوک باشد ا به خودی خود برای اث
114.) 

 
                                                 

ای از رواییات برخی ضمن طرح همین اشکال، به عنوان شاهد بر آن گویند: نسبت به ثبوت تکالیف حرجی، بعضیی آییات وهیور و پیاره. 0
تواند رافع عنوان حرجی باشد دانیم که بر این تکالیف، اجر شایسته مترتب بوده است؛ پس اجر فراوان نمیصراحت دارند و چون از خارج می

 (.032/ 0شیرازی، )مکارم
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 پاسخ سوم همراه با نقد
های رویکرد اول است؛ یعنی به صاغرای شابهه نظار دارد کاه چکیاده آن ارائاه این پاسخ نیز از جواب

 شود:می
باعاث انطبااق دو نکته در صدق عنوان عسر و حرج، مؤثر و قابل دقت است: نخست آنکه غالبا  آنچاه 

شود، به استمرار، تکرار خود فعال، کثار  وقاوع، همگاانی باودن و نادر  عنوان عسر و حرج بر فعلی می
یابد؛ یعنی در بیشتر موارد استمرار یک عمل یا تکرار آن یا... ا گرچاه آن عمال باه خالصی از آن ارتباس می

ود فعل، مشقت ذاتای داشاته باشاد. شود، نه اینکه خخودی خود آسان باشدا موجب صدق حرج بر آن می
نکته دوم اینکه در برخی از موارد که عملی به خاطر استمرار، تکرار و... یا مشقت ذاتی فعل )که البته کمتار 

توان این عنوان را برداشات. شود، به وسیله مبادله با اجر و مزد فراوان، میآید( حرجی محسوب میپیش می
 وجود ندارد(.)گرچه در مواردی هم این امکان 

توان چناد حالات را بارای احکاام با توجه به این دو نکته و با تأملی در تمامی تکالیف الهی، نهایتا  می
 شرعی تصور کرد:

ای کاه موجاب حرجای الف( به خودی خود سهل هستند و از طرف شارع استمرار، تکرار یا هر مسأله
ونه هستند. در این فرض، حرجی نبودن احکاام گشدن آن شود، ضمیمه نشده است. غالب احکام الهی این

 مشخص است.
 گردد.ب( خود عمل سهل است؛ ولی دارای استمرار، تکرار و... است که باعث حرجی شدن آن می

 ج( نفس فعل دارای مشقت ذاتی است و بدون استمرار، تکرار و... نیز عنوان حرج بر آن صادق است.
احکاام شارعی بپاذیریم، ایان احکاام از ماواردی هساتند کاه بر فرض که وجود دو مورد پیشین را در 

دارد؛ بنابراین، صغرای قیاس مستشکل که های فراون و ابدی الهی، عنوان عسر و حرج را از آنها برمینعمت
( و بارای کامال 341و  218-211/ 1، ودانست، صاحیح نیسات )هماا حرجی میبعضی احکام شرعی ر

ه نکته دومی که در ابتدای جواب یاد شد، دو اشکال دیگری که بار پاساخ نمودن پاسخ باید گفت: با توجه ب
طور کاه بیاان شاد، اعماالی دوم، وارد بود، نسبت به این جواب قابل طرح نیست؛ زیرا از یک طرف هماان

وجود دارد که هر چه اجر و مزد در مقابل آنها قرار داده شود، باز هم عناوان حارج بار آن صااد ق اسات. از 
باود، ر، در شریعت عموماتی داریم که َمثِبت این نوع از تکالیف است؛ بنابراین اگر این قاعده نمیطرف دیگ

دلیلی بر رف  آن تکالیف حرجی نداشتیم و با وجود این قاعده، اوال  بین ادله قاعده و عموما ، تعارض پیش 
ست؛ برای نمونه براساِس عموماِ  آید. و ثانیا  این قاعده در جهت رف  آن تکالیف، مفید و قابل تمسک امی

اجتناب از نجس، در شبهه غیر محصوره نیز، اجتناب الزم است، ولی چون عرفا  حرجی اسات، باه وسایله 
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 (.341/ 1، وشود )همه، تکلیف الزامی رف  میاین قاعد
و باه شاود اما باید یادآور شویم راج  به این مطلب که از عموم بعضی ادله، تکلیف حرجی استفاده می

شود، سخنی نیست. کالم در ادعایی است که از طرف صااحب وسیله قاعده نفی حرج، آن تکالیف رف  می
عناوین مطرح شد مبنی بر اینکه هیچ یک از تکالیف ثابت شده در شرع مقدس، با در نظر گارفتن پااداش و 

ذکار یاک مثاال و ارجااع شود. این اّدعا مورد قبول نیست با مزد فراوان، در نظر عرف حرجی محسوب نمی
تاک شود: اگر بقاء دین بستگی به این داشته باشاد کاه فاردی ابتادا تکمطلب به وجدان، مسأله روشن می

عزیزانش را از دست بدهد و سپس اعضای بدن خود را، یک به یک فدا نماید، آیا کسی در ثبو  این تکلیف 
ر آن مترتب باشد باز هم تردیادی در ثباو  آن کند؟ حتی اگر اجر بسیاری هم بو حرجی بودن آن تردید می

 1تکلیف و در عین حال، حرجی بودن آن وجود ندارد.
ضمن اینکه اگر علم به معاوضه با نعیم ازلی باعاث ساهولت عملای شاود، ارتکااب آن از طارف هار  

الشاهدا شخصی گر چه مثل ائمة اطهار نباید فضیلتی را برای آنان ثابت کند و نباید فداکاری حضر  ساید 
ها مناسب با سختی و مشاقت )، آن همه مورد تحسین قرار گیرد. پس با توجه به اینکه این فضائل و تحسین

فراوان عمل است؛ باید گفت: ساختی عمال محفاوظ باوده و تقارب و پااداش، فقاط انگیازه عمال اسات 
 (.52و  0)آشتیانی، 

 ، بر جای خود باقی است.بنابراین پاسخ صاحب عناوین پذیرفته نیست و شبهه اساسی بحث
 پاسخ چهارم همراه با نقد

چهارمین پاسخی که از طریق اشکال صغروی مطرح شده است، ناظر به مصالح تکلیف است. بر این 
شود. ممکان هایی که بر یک فعل مرتب است، مختلف میاساس، صدق عسر و حرج با توجه به مصلحت

رّتب بر آن، سهل باشد و یا فعلای آساان باه جهات کمای فرسا به خاطر مصالح فراواِن ماست عملی طاقت
هایی، سخت به شمار آید. بنابراین با توجاه باه مصاالح عظیمای کاه در بسایاری از افعاال چنین مصلحت

ماناد )اصافهانی، توان آنها را حرجی دانست. پس قاعده نفی حرج، بدون تخصایص بااقی میهست، نمی
330.) 

ت که اگر چه تفاو  این پاسخ با پاسخ شماره دو، مشاخص اسات ا در نقد این سخن باید اظهار داش
چه اینکه مصلحت با ثواب و پاداش فرق دارد ا ولی همان سه اشکالی که در آنجا مطرح شد، بر این جواب 

                                                 
د یی  تکلییف حرجیی باشید، گونه تکالیف حرجی، خالف لطف و امتنان الهی نیز نیست؛ زیرا اگر مصلحت در وجومعلوم است که اٍین. 0

شود( همین مطلب را صاحب مفاتیح االصیول تشیبیه مسلماً رفع آن خالف امتنان است نه جعل آن )از طریق قاعده لطف هم مسأله حل نمی
ظیوری طور که این مطلیب محهای فراوانی را تحمل کند. همانکند به اینکه پزشکی برای نجات جان بیمار خود، به او دستور دهد سختیمی

 (.792کند )ن : طباطبایی، محمد، ندارد؛ تکلیف حرجی نیز در شرع مقدس، مشکلِ عقلی ایجاد نمی



            09                      اسالم یبا اعمال حرج« الحرج»قاعده  یینمادر حلّ نسبتِ تعارض یکاوش            9911 پاییز

 هم وارد است. بنابراین، جواب چهارم نیز برای برطرف کردن اشکال، دستاویز مناسبی نیست.
 اشکال کبرویرویکرد دوم: پاسخ از طریق 

ها به ایان شابهه را در آغاز این نوشتار بعد از بیان شبهه اصلی، به این مسأله اشاره شد که مجموع پاسخ
توان با چهار عنوان مطرح کرد. عنوان اول که همان خدشه نسبت به صغرای مستشکل بود؛ مطرح شاد و می

یفی که امثال آن موجب حرج شود؛ حکام اکنون به دومین عنوان، یعنی مردود شمردن کبرای قیاس )هر تکل
 پردازیم.الزامی ندارد( می

 پاسخ اول همراه با نقد
برخی در مقام پاسخ به این شبهه گویند: تعارض بین عاام و خااص در کتااب و سانت بسایار اسات؛ 

ه کنیم، در این بحث نیز قاعادطور که در آن موارد با تخصیص عام به وسیله خاص، بین آنها جم  میهمان
کنند، خاص هستند و به داللت جم  عرفای، قاعاده ای که احکام حرجی را ثابت مینفی حرج، عام و ادله

ها نیست؛ البته توجه به سه نکتاه ها و توجیهخورد و نیازی به هیچ یک از این تأویلنفی حرج تخصیص می
 الزم است:

م حرجای بسایار اسات، کنناد و چاون احکااالف( بعضی کثر  تخصیص را اماری قبایح، تلقای می
پذیرند؛ ولی در جواب باید گفت که تخصیص در اینجا ممکن است کثیر باشد، ولی قبیح تخصیص را نمی

( باا 20)نسااء: « و َأِحُل َلکم  ما َوراَء ذِلکم...»نیست و در ادله احکام، کثر  تخصیص رایج است؛ مانند: 
 1اینکه محرما  بسیاری پیش روی آنها بود.

دانند و به خاطر قبح تخصیص اکثار، از پاذیرش جاواب ب( برخی تخصیص را در این بحث، اکثر می
توان گفت: قبح تخصیص اکثر را قبول داریم، اما اگر توجاه باه یاک کنند. در این مورد نیز میخودداری می

ای رد حرجایآید؛ زیرا مواشود که در اینجا به هیچ وجه تخصیص اکثر پیش نمیمطلب باشد، مشخص می
شود و در توانست به آنها تعلق بگیرد بسیار زیاد و حتی نامتناهی است. ابتدا تمام آنها نفی میکه تکلیف می

گااه بیشاتر از تکاالیف مرفوعاه نیسات؛ پاس شود ا گر چه خود زیااد باشاد ا هیچمقابل، آنچه استثنا می
 2آید.تخصیص اکثر الزم نمی

یهان بر نفی تکلیف به نفی عسر و حرج نیز از باب تمسک به عموم عام ج( استدالل ائمه )و احتجاج فق
در موردی است که دلیلی بر تخصیص آن نداریم و این مطلب از احکاام اولیاه هار عاامی اسات. )نراقای، 

                                                 
 (039/ 0در مورد استشهاد به این آیه، اشکال شده است که در آنجا از باب حصر اضافی است. )ن : مکارم شیرازی، . 0
توان بیه وقیوع . از دالیل جواز آن می(771/ 2 داماد،)خود هیچ قبحی ندارد البته ناگفته نماند که تخصیص اکثر به عقیده برخی، به خودی . 2

)حجر:  «ینالْغاوِإِنَّ عِبادِی لَیسَ لَ  عَلَیهِمْ سُلْطانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَ  مِنَ »فرماید: این تخصیص در قرآن مجید اشاره کرد؛ چه اینکه در ی  آیه می
 (93-71)حجر: « لَأُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعِینَ إِالَّ عِبادَک مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ»... شود که ی( ودر آیاتی دیگر از ابلیس حکایت م72
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113-112) 
رسد، تمام آنها قابل نقد است. برخی از این ده اشکال درباره این جواب مطرح شده است که به نظر می

شاود و بعضای نیاز نقادهایی از ا از سوی عالمان دینی مطرح شده است که با ارجاع مربوس، نقال مینقده
 جانب نویسنده است:

پذیرش قول به تخصیص در واق  قبول وجود تکالیف حرجای در دیان اسات؛ در حالیکاه رناج و  .1
ای که کردن به گونهای بر ترک عمل و مخالفت با آن است و تکلیف زحمت فوق العاده، خود سبب و انگیزه

تاوانیم در شارع مقادس، عامل و انگیزه مخالفت همراه آن باشد، بر فرد حکیم محاال اسات. بناابراین نمی
 (.982/ 1مراغی، شاهد تکالیف حرجی باشیم )حسینی

 1نقد اشکال اول: این اشکال مبتنی بر قاعده لطف است که در نظر مشهور متأخران صحیح نیست.
اناد، هایچ یابیم که هر جاا باه قاعاده نفای حارج تمساک کردها دقت کنیم، میاگر در عبار  فقه .9
اند، با این که معموال  هر جا عمومی تخصیص خورده باشد و بخواهند به آن ای به تخصیص آن ننمودهاشاره

تخصایص، کنند. بنابراین، قول به و... به آن اشاره می« اال ما خرج بالدلیل»تمسک نمایند، با عباراتی مانند 
اناد، مطاالبی را در ایان جهات صحیح نیست. تنها برخی متأخران که در حل شبهه مورد بحث عاجز مانده

 (.982-982/ 1مراغی، اند )حسینیبیان کرده
تواند مؤید باشد ناه دلیال. باه طور که مشخص است؛ در نهایت مینقد اشکال دوم: این مطلب، همان

صهل نیست؛ زیرا میعالوه، پذیرش آن نیز خالی از تأمّ  ای را یافت که هنگام اساتناد باه توان عموما  مخِصّ
 (.92/ 8ای نشده است )نک: شهید ثانی، آن عموما ، به تخصیص آنها اشاره

؛ حرعااملی، وساائل 323/ 3)کلینای، « ِإُن ِدیاَن َمَحُماٍد َحِنیاف»در مورد معنای احادیثی مانند:  .3
َت ِبال  »( و 973/ 3الشیعة،  َحةَبِعث  / 3؛ حرعااملی، وساائل الشایعة، 398)طوسی، األماالی، « َحِنیِفیِة الُسم 

 ( دو احتمال وجود دارد:78)حج: « و ما جعل علیکم فی الدین من حرج»و حتی آیه شریفه  2(973
تک تکالیف باشد؛ بنابراین، همه تکالیف باید ساهل و آساان باشاند و هایچ الف: دین، نامی برای تک

 ی نداشته باشیم.اتکلیف حرجی
ای در دین وجود ب: مجموع تکالیف، دین نام دارد. در این صور  نیز باید گفت: هیچ تکلیف حرجی

ای سهل و آسان به حسااب آورد. توان این مجموع را مجموعهندارد؛ زیرا با وجود یک تکلیف حرجی، نمی
شاود، بلکاه مجماوع را می)اضافه کردن تکالیف آسان به چند تکلیف ساخت، باعاث ساهولِت مجماوع ن

                                                 
 در پاسخ سوم از رویکرد اول گذشت. توضیح بیشتری در این باره،. 0
؛ 979/ 0ذیب االحکیام، ؛ طوسیی، تهی000/ 7؛ 70/ 9؛ کلینیی، 07. روایات گوناگونی در این باره از معصومان رسیده است )ر.ک: حمیری، 2
 (.73/ 0جمهور، ابیابن
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یاک از تکاالیف شارعی اسات کند(؛ بنابراین نتیجه سهل شامردن دیان، حرجای نباودن هیچتر میمشکل
 (.181/ 1)حسینی مراغی، 

توان نتیجه گرفت که تک تک احکاام بدین سان از ظاهر آیه شریفه و احادیثی مانند آن چه بیان شد، می
اگر پذیرفتیم که تمام احکام دینی غیر حرجی است، باا ماواردی  دینی، سهل و آسان و غیر حرجی هستند و

 مانند جهاد و خمس و ... قابل تخصیص نیستند.
در ایان اسات کاه هایچ یاک از  -گویدطور که مستشکل میهمان-نقد اشکال سوم: ظهور آیه مذکور 

معنای تخصایص  کنیم؛ ودستورا  الهی حرجی نیست؛ ولی از این ظهور، توسط ادله دیگر صرف نظر می
 هم جز این نیست.

شود که اگار احتماال دوم را در ماورد معناای دیان بپاذیریم کاه باه در مورد احادیث نیز چنین گفته می
شود، در این صور ، سهل و آساان شامردن ایان مجموعاه در نظار مجموعه دستورا  الهی، دین گفته می

دق عرفی کافی است. ایان مطلاب کاه باا عرف، با وجود احکام حرجی اندک نیز سازگار است و همین ص
شود، صحیح ولی غیر مربوس به بحث است. عالوه افزودن تکالیف آسان به مجموع، آن مجموعه آسان نمی

 بر این که ممکن است بگوییم احادیث در مقام مقایسه با سایر ادیان هستند.
  دیگار، آبای از باشاد و باه عباارای است که قابل تخصایص نمیعموما  عسر و حرج به گونه .4

ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حارج اال فیماا جعلاه »تخصیص است، به این معنی که از عبار  
 (.913/ 1شود، چرا که قابلیت تخصیص را ندارد )بجنوردی، ، تناقص فهمیده می«فی بعض االحکام

بنابراین اگار حکمای دارای نقد اشکال چهارم: رف  احکام حرجی از باب لطف و امتنان بر امت است. 
شود، به طور طبیعی رف  آن حکم، خاالف مصلحت قابل توجهی است که با هیچ حکم دیگری تأمین نمی

لطف و امتنان است و باید جعل شود؛ گر چه این حکم حرجی باشد. به بیان دیگر، ظهور ادله قاعاده نفای 
اند و جعال حکام حرجای، امتنان بر امت آورحرج در عدم تخصیص، به این جهت است که این ادله، پیام

تردید آن اشکال مخالف این نکته است؛ اما اگر تخصیصی مخالف این پیام نبود، بلکه الزمه امتنان بود، بی
هایی را نادارد کاه خاالف لطاف و مورد خواهد بود؛ پس باید گفت قاعده نفی حرج، قابلیت تخصیصبی

 (.213 /1امتنان باشد نه هر تخصیصی )بجنوردی، 
قول به تخصیص، با استدالل ائمه )منافا  دارد؛ زیرا تمسک آنها بارای رفا  تکلیاف حرجای باه  .3

حرجای »قاعده نفی حرج، ظهور در این دارد که نفی، فقط بخاطر حرجی بودن آن است، نه این کاه چاون 
 (.922-923/ 1مراغی، ، تکلیف وجود نداشته باشد )حسینی«است و دلیلی بر خالف آن نداریم

نقد اشکال پنجم: این نیز ادعاست؛ سبک و روش تمسک به یک عاّم، نیازمناد اشااره باه عمومیات آن 
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 است و ذکر تخصیص یا عدم تخصیص، لزومی ندارد.
اَر َو ال یِریاَد بِ  .2 یس  کاَم آیه مبارکه )...َمن  کاَن َمِریضا  َأو  َعلی َسَفٍر َفِعُدٌة ِمن  َأیاٍم َأَخَر یِریَد الُلَه ِبکاَم ال 

ر...( )بقره:  َعس  ( ظاهر، بلکه صریح در این مطلب است که روزه فقط برای مریض و مسافر، حرجای 183ال 
است نه برای شخص حاضر و سالم. با توجه به این مطلب، آیا حرجی دانستن روزه روزهای گرم و طاوالنی 

ه قائالن به تخصایص، ( در حالی ک924/ 1مراغی، برای شخص حاضر، مخالفت با قرآن نیست؟ )حسینی
دانیم وجوب این روزه محفوظ است، پس قاعده نفای حارج گویند: چون میاین مورد را حرجی دانسته، می

 تخصیص خورده است.
نقد اشکال ششم: در مورد این دلیل ممکن است گفته شود؛ آیه در مقام بیان عسر و حرجی باودن روزه 

ت است؛ یعنی فقط در مقام اثبا  است نه در مجاال نفای مسافر و مریض است و نسبت به بقیه موارد ساک
 ما عدای.

بر خالف نظر شما، در اینجا تخصیص اکثر وجود دارد؛ زیرا واجباا  ماالی، جهااد، حاج، روزه،  .7
دهند قصاص، حدود، دیا  و... همه تکالیف حرجی بوده، این واجبا ، اکثر تکالیف شرعی را تشکیل می

 (.123/ 1شیرازی، )مکارم
فرمایاد، بسایاری از گونه که خود مستشکل در توضیح پاسخ انتخابی خاود مید اشکال هفتم: هماننق

مواردی که حرجی شمرده شده است یا واقعاا  حرجای نیسات یاا قاعاده از آنهاا انصاراف دارد. آن احکاام 
تخصایص  شود، بسیار اندک هستند که بااای که در شریعت ثابت هستند و قاعده نیز شامل آنها میحرجی

 (.124-123/ 1شیرازی، اکثر، فاصله بسیاری دارد )مکارم
های قاعده با دالیل احکام حرجی، عموم و خصوص من وجه اسات. زیارا دلیال نسبت میان دلیل .8

گوید: هر حکمی که حرجی باشد، منتفی است؛ چه این حکم جهاد باشد و چه غیر جهاد. دلیال قاعده می
ست؛ چه حرجی باشد و چه غیر حرجی. بدین ترتیب، نسابت باین آنهاا گوید: جهاد واجب اجهاد هم می

عموم و خصوص من وجه است. چه ترجیحی برای تقدیم دالیل احکامی مانند جهاد بار ادلاه نفای حارج 
 وجود دارد؟

کنند و قاعده نفای حارج، در ای که برخی احکام حرجی را ثابت مینقد اشکال هشتم: نسبِت بین ادله
صوص مطلق است؛ زیرا ادله احکام حرجی، َمثِبت احکامی هستند کاه باا وصاف حرجای واق  عموم و خ

 بودن مالزمند. پس نسبت به ادله قاعده خاص بوده و ترجیح خاص بر عام، جم  عرفی بین آن دو است.
. ممکن است کسی چنین اشکال کند: همان گونه که بین ادله قاعده نفی حرج با ادله احکام حرجی، 1

« َصام»گر چه تعارض بدوی ا وجود دارد؛ بین ادله این قاعده و عموما  ادله احکام )مانند دلیل تعارض ا 
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که ِصرفا  حکمی حرجی نیست( هم تعارض وجود دارد؛ و نسبت بین آنها نیز عموم و خصاوص مان وجاه 
تخصایص است. دلیل این که در این تعارض ا بر خالف تعارض پیشین ا ترجیح با ادله قاعده است، قابال 

نبودِن ادله قاعده است. زیرا اگر در این موارد هم ادله قاعده تخصیص زده شود، این دالیل لغو خواهند باود. 
بنابراین در این که نسبت بین ادله قاعده قاعده نفی حرج و سایر ادله، عموم من وجه است، تردیادی وجاود 

 دانیم جم  عرفی در چنین نسبتی، تخصیص نیست.ندارد و می
پذیریم که نسبت بین ادله قاعده نفای حارج باا عموماا  ادلاه احکاام د اشکال نهم: این نکته را مینق

)احکام غیر حرجی( عموم و خصوص من وجه است؛ اما اوال  دلیل ندارد که اگر نسبت در این مورد، عموم 
/ 2گاان )انصااری، من وجه بود، در نسبت با احکام حرجی هم عموم من وجه باشد. ثانیا  به نظر برخی بزر

تخصیص نیست، بلکه به دلیل نظار  آنهاا بار « عدم قابلیِت »دلیل تقدیم ادله قاعده بر ادله دیگر،  1(535
 (.133/ 1است )ایروانی، « حکومت»عموما  یعنی 

های بسایاری کاه ذکار . عموما  نفی حرج در مقام امتنان هستند و این امتنان و لطف با تخصیص14
 (.110-115/ 1شیرازی، ی ندارد )مکارمخوانکنید، هممی

شود، در ماواردی هایی که اّدعا مینقد اشکل دهم: این اشکال نیز خالی از تأمل نیست؛ زیرا تخصیص
ای نیست که منافاتی با ها به اندازهکند و کثر  این تخصیصاست که لطف و امتنان، جعل آنها را اقتضا می

 کند.نه که خود مستشکل نیز به آن اشاره میگواین لطف الهی داشته باشد، همان
شود اشکاال  مطرح شده، هیچ یک توان مخدوش نمودن پاساخ اول بندی این بخش گفته میدر جم 

 2، جواب مناسبی است.«تخصیص»رسد نظریة )تخصیص( را ندارد و به نظر می
 پاسخ دوم

حرج نه مانند عموما  دیگر ٍاست که باا اند: عموما  ادله قاعده نفی برخی در پاسخ به این شبهه گفته
صی بتوان آن را تخصیص زد و نه مانند دالیل عقلی است که قابال تخصایص نباشاد، بلکاه بایاد  هر مخصِّ
گفت این عموما  در صورتی که منافا  با امتنان نداشته باشد؛ قابل تخصیص هستند؛ یعنی هر جا وجود 

توان ادله نفی حرج را تخصایص زد؛ چاه نان است، مییک حکم حرجی ضرور  یافت، چون موافق با امت
اینکه آن ادله هم در مقام امتنان هستند و عدم جواز تخصیص در مواردی است که مخالف باا امتناان باشاد 

 (.116/ 1شیرازی، )مکارم

                                                 
نفی حیرج  قاعدهفرقی بین دو قاعده از این جهت نیست؛ نسبت  واهراًکند که چون البته ایشان حکومت را در مورد قاعده الضرر بیان می. 0

 نیز با سایر عمومات، حکومت است.

انصاف در این »همین مسأله تخصیص قاعده، واهراً توقف را برگزیده، گوید: مناسبت نیست که صاحب مفاتیح االصول در ذکر اینٍ نکته بی. 2
 (791)طباطبایی، محمد، « است که مسأله خالی از اشکال نیست.
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این بیان در واق  همان نظریه تخصیص است تنها در این جهت متفاو  است که محدوده تخصیص در 
مشخص است؛ ولی در بیان نراقی، درباره محدوده آن، کالمی به میان نیامده است و چه بسا نراقی این بیان 

 نظر باشد.شیرازی همهم با آقای مکارم
 

 رویکرد سوم: پاسخ از طریق عدم تکرار حدّ وسط

یکی از پاسخهای گذشته مبتنی بر تخصیص منفصل بود که در آن مراد استعمالی، غیار از ماراد جاّدی 
ست. مراد استعمالی، نفی عمومی حرج است و مراد جدی نفی حرجی خاص؛ اما ممکن است گفته شود: ا

شود، حرجی خاص است. به دیگر سخن، مراد استعمالی و ماراد آن چه در این قاعده از همان ابتدا نفی می
 جّدی در ادله قاعده، یکی است.

زا و حرجای باه ه برای معمول ماردم، مشاقتای است کتوضیح این که: طبیعِت برخی تکالیف به گونه
رود. این حرج که برای مردم عادی ناشی از طبیعت همان تکلیف است، مرفوع نیسات؛ لیاک باه شمار می

اند؛ بناابراین گونه تکالیف که به خودی خود مستلزم حرج هستند، بقیه تکالیِف حرجی برداشته شدهجز این
 و نوع از تکالیف است:قاعده نفی حرج در جهت بیان عدم جعل د

 ای که هیچ جعلی درباره اصل تکلیف هم صور  نگرفته است.. اعمال حرجی1
. تکالیفی که حرج آنها بیشتر از میزان طبیعی و معمول آن تکلیف است. )و در صورتی که حرج ناشی 2

 از آن به میزان طبیعی و معمول مکّلفان باشد، آن تکیف مجعول است(.
بت از همان آغاز بر سر نفی تکالیف خاصی است؛ ناه اینکاه ابتادا هماه تکاالیف بر این اساس، صح 

حرجی نفی شود و پس از آن بعضی تکالیف تخصیص زده شوند. این پاسخ از طریق عدم تکرار حد وساط 
در صغرای قیاس مستشکل به معنای مشقتی است که از طبیعت یک تکلیف نشأ  « حرج»است؛ زیرا واژه 

واژه در کبری، به معنای رنج و مرارتی است که افزوِن بر مشقت طبیعی آن تکلیف است، با  گیرد و همینمی
ای همان توضیح که قبال  بیان شد. پس وجود احکام حرجی مانند جهاد، حج و... در شریعت به منزله قرینه

لماه در معناایی است بر اینکه استعمال حرج در معنایی غیر از معنای حقیقی است و از همان ابتادا ایان ک
 1مجازی ظهور پیدا کرده است.

در نقد این پاسخ باید گفت: تمام صحبت در همان قرینه است. آیا وجود احکامی مانند جهاد و حج به 
تواناد ماراد ای است که مان  از ظهور اولیه ادله قاعده نسبت به استعمال در عموم شود یا اینکه تنها میگونه

                                                 
مشابه همین مطلب را بعضی در جیواب اشیکالی  (71-70/ 2ن : قمی، )این پاسخ یکی از برداشتهای محتمل در کالم میرزای قمی است.  .0

 (.292اند )ر.ک: سیستانی، الضرر مطرح کردهنسبت به قاعده 
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 هم چنان محفوظ است؟« حرج»اصالة الحقیقة نسبت به کلمه  جّدی را محدود کند و ظهور
 رویکرد چهارم: نپرداختن به شبهه

گفتیم برخی از عالمان یا به خاطر پذیرش اشکال یا تمام ندانستن ادله قاعده هیچ جوابی دربااره شابهه 
موضاوع نفای اند. برای نمونه، مرحوم حر عاملی در توضیح روایتای کاه در اصلی مورد بحث مطرح نکرده

توان به یقین ملتزم به آن شد به جز در تکالیفی که فراتر از گوید: نفی حرج، مجمل است؛ نمی 1حرج است،
/ 1یف اسات )الفصاول المهماة، طاقت انسان است؛ زیرا الزمه پذیرش عمومی این قاعده، رف  تماام تکاال

626) 
، عسر و حرج یک معنای عرفی  مشخص دارد کاه تماامی تکاالیف را در نقد این سخن باید گفت: اوال 

، طرح طارد ایان قاعاده از کلیاه اباواب فقاه، 33شود و بسیار محدودتر است )آشتیانی، شامل نمی (؛ ثانیا 
ای باشد، ( ثالثا  اگر منظور ایشان از رف  تکالیف، به نحو مبالغه188مخالف سیره تمام فقیهان است )نراقی، 
 ای در کار نباشد قابل قبول نیست؛ زیرا:مبالغه ممکن است قابل توجیه باشد؛ ولی اگر

 الف: هر سختی و کلفتی، حرج نیست.
 ب: بعضی از تکالیف شرعی چون موافق طب  هستند؛ هیچ کلفتی ندارند.

مجمال دانساتن آن  2ج: با توجه به اینکه بعید نیست این مسأله جزء ضروریا  دیان محساوب شاود،
( 183-188/ 1شایرازی، تمساک ائماه و سایره فقهاسات )مکارممخالف با این مسأله ضروری و مخاالف 

توان از این قاعده دست برداشت یا حتای آن را مجمال بنابراین به خاطر وجود بعضی تکالیف حرجی، نمی
 معرفی کرد.

 
 گیرینتیجه

قاعده نفی حرج از پرکاربردترین قواعد فقهی است؛ با این وجود، اشکالی اساسی همواره در کناار ایان 
قاعده مطرح بوده است و فقیهان را به پاسخهای متعدد واداشته است. این اشکال، وجود احکام حرجای در 

توان در قالب قیاسی منطقی مطرح و متناظر با قیاس مزبور، بین احکام قطعی اسالم است. این اشکال را می
گویی به این رویکرد فقها در پاسخپاسخ فقیهان را در ضمِن چهار رویکرد به همراه نقد آنها بیان کرد. چهار 

شبهه، عبارتند از: پاسخ از طریق اشکال صغروی، پاسخ از طریق اشکال کبروی، پاسخ از طریق عدم تکرار 
                                                 

ی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارًًَ فَکیفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوِِ  عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلَامُ: عَثَرْتُ، فَانْقَطَعَ وُفُرِ. »...0
  (.979/ 0)طوسی، تهذیب األحکام، « امْسَحْ عَلَیهِ رِفُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ مِنْ کتَابِ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی: ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ،فَقَالَ: تَعْ

ده در مقابل نظر برخی اسیت کیه مشخص است که این مقاله در مقام اثبات یا نفی اصل قاعده نیست؛ ولی ادعای ضروری بودن ثبوت قاع. 2
/ 7ای مسلم است، ولی به نظر ما دلیلی بر صحت این قاعده وجود ندارد )روحیانی، گویند: گرچه قاعده نفی حرج بین فقها، قاعدهقاطعانه می

971.) 
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 حد وسط، نپرداختن به شبهه.
ها با رویکارد ، که یکی از پاسخ«تخصیص قاعده نفی حرج»های مطرح شده، نظریه از مجموع پاسخ 

هاا یاا اساساا  مخادوش رسد. ساایر جوابسخی مناسب و بدون اشکال به نظر میاشکال کبروی است؛ پا
 توان آنها را به عنوان پاسخی مستقل، پذیرفت.است و یا نیازمند قرائن و شواهد مکّمل است؛ ولذا نمی
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