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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیز رشته های متأثر  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشتة حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بخش اول: کلیات

مقدمه 
ازجملهقاعدههایفقهیکهدربابهایمختلفیمانندنماز،روزهوحج 
جریانداردوبهآناستنادمیشود،»قاعدهنفیحرج«است؛آنهم،هنگامی

کهتکلیفیموجبزحمتومشقتشدیدمکلفشود.
توضیحاینکههرگاهامتثالحکمیبرایمکلف،سختوبامشقتزیادهمراه
شخصی مثال، برای نیست؛ الزم امتثالش و میشود مرتفع حکم آن باشد،
جراحتیدردستشایجادشدهاستوانجاموضوموجبزحمتودردشدید

ویمیشود،دراینهنگام،شستندستبرچنینفردیواجبنیست.
بهدیگرسخن،اینقاعدهاطالقاتادلهاحکامرامحدودمیکند؛بدینمعنا
َياُم﴾،روزهواجباست،چهحرجیو ُم الّصِ

ُ
ْيك

َ
ِتَب َعل

ُ
کهمثاًلطبقآیةشریفة﴿ك

طاقتفرساباشدوچهنباشد،قاعدةنفیحرج،ایناطالقرامحدودمیکند؛در
نتیجه،روزهحرجیواجبنیست.

»قاعده عنوان تحت قاعده این از فقهی، نوشتههای و قواعد کتابهای در
نفیالعسروالحرج«نامبردهمیشود.اگرچهاینقاعدهدرابوابمختلففقه
جاریمیشودودرمواردزیادیموردنیازفقیهاست،درکمترکتابیبهصورت
مستقلبهبحثوبررسیآنپرداختهشدهاست؛لذابهنظرمیرسدکهزوایای
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گوناگونآنموردکاوشقرارگیرد.برایناساسدرکتابحاضربهمطالعهیکی
ازعامترینومهمترینقواعدفقهپرداختهمیشود.قاعده»نفیحرج«کهدر
ترجمهبانامهای»قاعدهنفیحرج«ودرتعبیریدیگر»قاعدهنفیعسروحرج«
شناختهمیشود؛ازجملهقواعدمسلموپرکاربرددرابوابمختلففقهیاست.
گسترهوکاربرداینقاعدهدرابوابمختلففقهیدرکتاببحثشدهاست
وبازخوانیمستنداتحجیتواعتباراینقاعدهبرگرفتهازمنابعاصلی»کتاب؛
سنت؛اجماعوعقل«ضمنتثبیتاعتبارآن؛بااهمیتیبیشترگسترهنفوذاین
قاعدهرابیانخواهدکرد.درعینحال؛بهنظرمیرسدچالشاصلیدربرخورد
بااینقاعدهبسیاربیشترازارائهاستداللبرایتثبیتاعتبارآن؛درتبیینمفهوم
اصلیترینمحورهایموردمطالعه از یکی اخیر نکته است. نهفته آن کاربرد و
درکتاباستوتالشخواهدشدباذکرنمونهومثالهایمختلف؛ضابطهو
مقیاسیبرایمقایسهومدلسازیدراینفصلارائهشود.دراینکتابعالوهبر
مصداقیابیمواردعسروحرجمکلفدرابوابمختلففقهبررسیدامنهاستفاده
ازاینقاعدهدرمبحثطالقبهطورمفصلومشروحبهعنوانشاخصیبرایفهم
چگونگیکاربردآنتعیینگردیدهاست.وقوعطالقبهحکماولیه»الطالق بید 
من اخذ بالساق«بهارادهمرداست.امادرصورتیکهدوامزوجیتموجبعسر
وحرجزوجهباشد،ویمیتواندبهحاکمشرعمراجعهوتقاضایطالقکند.
تبییندالیلفقهیاینحکمونقدوبررسیناقدینوهمچنینابهامدرچگونگی
برخوردهای از دادگاهوضرورتجلوگیری تشخیصمصادیقعسروحرجدر

سلیقهایدراینتحقیقارائهخواهدشد.
و اشارهمیشود اختصار و اجمال بهنحو موجباتطالق به بحثطالق در
سپسبهطورخاصبهمسئلةطالقبهدرخواستزوجههمراهبانگرشبرقاعدة
فقهی»الضرر و نفی حرج«پرداختهمیشودوسپسبهبیانبرخیازمصادیق
عسروحرجومشکالتموجوددراینزمینهخواهیمپرداختالبتهرفعابهامات
رساله این در که شرط هر ثغور و حدود صریح تعیین و شروط در موجود
موردبحثقرارگرفت،نیزمیتواندازتفسیرهایمختلف،متعارضوصدورآرای
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سلیقهایتوسطقضات،جلوگیرینماید.
درموردپیشینةاینقاعدهدرمنابعفقهیبایدگفتکهباهمهاهمیتاعتبار
پرداختهاند بدان علمایگذشتهکمتر متأسفانه دارد، قاعده این که تأثیری و
وبراییافتننظریاتآنهادراینزمینهبایدالبهالیکتبفقهیاینمهمرا
جستجوکرد.اولینبارمالاحمدنراقیدرکتابشریفعوائداالیاموفرزندش
محمدنراقیدرکتابشریفمشارقاالحکامبابیرابهاینقاعدهاختصاص
دادندوهمچنینزینالعابدینمراغهایدرکتابالعناوینبهاینمهمپرداخت.
وبعدهابرخیازعلمایدیگرهمبهپیرویازاینفقهابابیرااختصاصبهاین

قاعدهدادهاند.
البتهبهعلتشباهتوهمگونیفراوانیکهمیانمفادومتفرقاتاینقاعدهبا
قاعدهالضرروجوددارد،برخیفقهادرخاللبحثالضرراشارهایبهنفیحرج
نیزنمودهاندوبهطورجداگانهاینقاعدهرابررسینکردهاند.برایناساسدر
زمینهقاعدهنفیعسروحرجماناگزیرازآنهستیمکهبهنظراتاینفقهادر
ذیلقاعدهالضرررجوعکنیم.باألخصازبحثالضررشیخمرتضیانصاریکه

درانتهایمکاسببهچاپرسیدهاست،استفادهکردهایم.
درمیانفقهایمعاصرآیاتعظاممیرزاحسنبجنوردی،مکارمشیرازیو
فاضللنکرانیدرکتبقواعدفقهیهخودبهطورجداگانهاینقاعدهرابررسی
بهکتابقواعدفقهیه ازمیانکتبقواعدفقهیهفارسیهممیتوان کردهاند.
آقایمحققدامادوابوالحسنمحمدیاشارهنمود.بهاینترتیبباگذشتزمان،
اینقاعدهازقاعدهالضررجداشدهومراحلرشدوتعمیموسیعتریراپیدا
کردهاستوهماکنوندرتماممذاهباسالمیبهعنوانقاعدهمستقلومعروف

مطرحاست.
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بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

گفتار�اول:�معانی�عسر�و�حرج
بند اول: مفهوم عسر و حرج

راغب است. وحرام گناه )تنگی(،سختی، بهمعنایضیق لغت در »حرج«
میگوید:

»حرجدراصلبهمعنایاجتماعوانبوهیشیءاست،بهگونهایکهموجب
گناه،»حرج« و تنگی به لذا اشیاشود؛ آن میان تنگی و تصورضیق حصول

گفتهاند«.۱
درلسانالغیبذیلمادهحرجچنینآمدهاست:»حرجدرلغتبهمعنایگناه
وضیقاست«واززجاجنقلمیکندکه:»الحرج في اللغة أضیق الضیق و معناه أنّه 
ضیق جداً«؛حرجبهامریاطالقمیشودکهدارایمشقتوسختیزیادیباشد.
ابناثیردرنهایهمتذکرمیشودکهحرجدراصلبهمعنایضیقاست؛گرچه
گاهیبهمعنایگناهوحرامهممیآیدوگفتهشدهاستکهحرجبهمعنایأضیق

الضیق)مشقتوسختیزیاد(است.۲
حرجدرقرآنبهمعانیمختلفیآمدهاست؛چنانکهخداوندمیفرماید:﴿َما 
يِن ِمْن َحَرٍج﴾؛دردین،کارسختوشاّقیبرایشماجعل ِ

ّ
ْم ِفي الد

ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
َجَعل

ْم ِمْن َحَرج﴾؛خداوندنخواستهاستبرایشما
ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
ُه ِلَيْجَعل

ّ
 الل

ُ
يد نکرد.۳﴿ما ُير

مشقتیایجادکند.۴
ایندوآیهبهمعنای»سختیودشواری«استودرپارهایدیگر حرجدر
ى 

َ
 َعل

َ
اِء َول

َ
َعف ى الضُّ

َ
ْيَس َعل

َ
ازآیات،بهمعنای»گناه«بهکاررفتهاست؛مانند:﴿ل

1- راغب اصفهانی، 1412ق، 226.
2- ابن اثیر، بی تا، 112.

3- حج/ 78.

4- مائده/ 6.
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بر ﴾؛ ۚ َوَرُسوِلِه  ِه 
َّ
ِلل َصُحوا 

َ
ن ا 

َ
ِإذ َحَرٌج   

َ
ون

ُ
ُيْنِفق َما   

َ
ون

ُ
َيِجد  

َ
ل ِذيَن 

َّ
ال ى 

َ
َعل  

َ
َول َمْرَضٰى 

ْ
ال

ضعیفانوبیمارانوآنهاکهوسیلهایبرایانفاق)درراهجهاد(ندارند،ایرادی
نیست)کهدرمیدانمبارزهشرکتنکنند(هرگاهبرخداورسولشخیرخواهی

کنند.۱
ٰى 

َ
 َعل

َ
يِض َحَرٌج َول َمِر

ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
ْعَرِج َحَرٌج َول

أَ ْ
ى ال

َ
 َعل

َ
ْعَمٰى َحَرٌج َول

أَ ْ
ى ال

َ
ْيَس َعل

َ
﴿ل

ْم﴾؛برنابیناوافرادلنگوبیمار،گناهینیست)که
ُ
وا ِمْن ُبُيوِتك

ُ
ل
ُ
ك

ْ
أ
َ
 ت

ْ
ن

َ
ْم أ

ُ
ِسك

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

باشماهمغذاشوند(وبرشمانیزگناهینیستکهازخانههایخودتانغذا
بخورید.۲

حرجدرآیاتدیگریبهمعنای»تنگی«بهکاررفتهاست؛خداوندمیفرماید:
َرُه 

ْ
 َصد

ْ
ُه َيْجَعل

َّ
 ُيِضل

ْ
ن

َ
ِم ۖ َوَمْن ُيِرْد أ

َ
ْسل إِ

ْ
َرُه ِلل

ْ
َرْح َصد

ْ
 َيْهِدَيُه َيش

ْ
ن

َ
ُه أ

َّ
َمْن ُيِرِد الل

َ
 ﴿ف

راکهخدابخواهدهدایتکند، َماِء﴾؛آنکس السَّ  ِفي 
ُ

د عَّ َيصَّ َما 
َّ
ن
َ
أ
َ
ك ا َحَرًجا 

ً
ق َضِيّ

)بهسبب که را کس آن و میسازد گشاده اسالم )پذیرش( برای را سینهاش
اعمالخالفش(بخواهدگمراهسازد،سینهاشراآنچنانتنگمیسازدکهگویا

میخواهدبهآسمانباالرود.۳
از کردهاند۴ معنا به»ضیق« را واژهحرج ائمه متعددی، روایتهای در
ا َحَرًجا﴾آمده

ً
ق َرُه َضّيِ

ْ
 َصد

ْ
ُه َيْجَعل

َّ
ن ُيِضل

َ
جملهدرروایتیذیلآیه﴿...َو َمن ُيِرْد أ

است:
ازراویسؤالمیکنند:»آیامعنایحرجرامیدانی؟«راویدرپاسخ امام
عرضمیکند:»خیر«،امامعماًلوبادست،معنایحرجرانشانمیدهند؛بهاین
شکلکهانگشتانشانرابهیکدیگرمیچسبانند؛مانندشیءبههمچسبیدهای
از ازآنخارجمیشود)کنایه کهنهچیزیدرآنداخلمیشودونهچیزی

1- توبه/ 91.
2- نور/ 61.

3- انعام/ 125.
4- حّر عاملی، 1403ق، ج2، ص8 ؛ مجلسی،  1403ق، ج5، ص300.
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فشاروتنگی(.۱
واژه»عسر«نیزمتضاد»یسر«استوبهمعنایسختی،دشواریوتنگیاست.
 َمَع 

َّ
ِإن

َ
اینواژهدرقرآنکریم،بههمینمعناست؛چنانکهخداوندمیفرماید:﴿ف

ُعْسِر ُيْسًرا﴾؛مسلماًباسختی،آسانیاست.۲
ْ
ال

 ُعْسٍر ُيْسًرا﴾؛خداوندبهزودیبعدازسختیها،آسانیقرار
َ

ُه َبْعد
َّ
 الل

ُ
﴿َسَيْجَعل

میدهد.۳

بند دوم: رابطة عسر و حرج
مرحومنراقیرابطهعسروحرجراعموموخصوصمطلقدانستهوگفته

است:
عسراعماستوبرهرامرشدیدوصعبیصدقمیکند.ازسویدیگر،حرج
فقطبرامریاطالقمیشودکهدرنهایتدشواریوسختیباشد.چنانکهاگر
موالبهبندهایکهطاقتوقدرتش،حملیکشیءبهوزنچهلکیلواست،
امرکندکهیکشیءسیکیلوییرادرمسیریباطولیککیلومترحملکند،
تعبیرمیشودکهاورادرعسرقراردادهاست؛دراینجااگرگفتهشودکهدر
ضیقواقعشدهوموالیشبراوسختگرفتهاست،صحیحنیست؛امااگربندهرا
امرکندکهاینمسیرراهرروزهمراهبااینشیءسیکیلوییطیکند،گفته

میشودکهدرضیقواقعشدهاست.۴
بهعقیدهایشان،تکالیفازنظرمیزانسهولتوعسر،درجاتیبهشرحزیر

دارد:
۱-پایینترازعسر:تکالیفیکهسهلوآساناست.

۲-عسر:تکالیفسختیکهموجبضیقوتنگنانیست.

1- )همان( مجلسی، 1403، ج25، ص 333.
2- انشراح/ 5.
3- طالق/ 7.

4- نراقی، 1417ق، ص186.



13فصل نخست

۳-حرج:تکالیفضیقودشواریکهمکلف،طاقتانجامآنهارادارد.
۴-تکالیفماالیطاق:تکالیفیکهانجامآنهاخارجازطاقتمکلفاست.

تردیدینیستکهتکلیفبهیسر،جایزاستوتکلیفبه»ما الیطاق«،ممتنع
ومحالاست.آنچهبایدبررسیشود،ایناستکهآیاتکلیفبهعسروحرج

واقعشدهاستیاخیر؟۱
بهنظرمیرسدکهاینبرداشتصاحبعوائدازمعنایحرج،مخالفبافهم
علماواستداللائمهدرروایاتاستورابطهمصادیقعسروحرج،تساوی
استنهعموموخصوصمطلق؛زیراهرکاریکهانجامشبرایانسان،سخت
ودشواراست،موجبضیقواعمالفشاربراومیشودوبرعکس،هرعملیکه

موجبضیقوایجادتنگنابرایانسانمیشود،دشواروسختهمهست.
علماباوجودمشقتودشواری،تکلیفراباتمسکبهقاعده،نفیمیکنند
وبرایتطبیقعنوانحرج،شرطدیگریراالزمنمیدانند.ائمههمفقطبا

وجودسختیومشقت،تکلیفرابااستنادبهآیهنفیحرج،رفعمیکنند.
بدینترتیب،برایتطبیقعنوانحرج،وجودمشقتوسختیبهتنهاییکافی
استوتکرارعملالزمنیست.افزونبراینکهضابطهتعیینمصداقعسروحرج،
عرفاستکهمطابقباآن،هرکاریکهموجبمضیقهوتنگناباشد،حرجو
دشوارتلقیمیشود.درمثالیهمکهایشانذکرکردند،اگرمشقت،شدیدباشد،

میتوانگفتکهبندهدرضیقواقعشدهوموالیشبراوسختگرفتهاست.
البتهقابلانکارنیستکهتکالیفازحیثسهولتودشواری،باهمتفاوت
دارند.دراینقسمت،مناسباستبهفرقتکلیفموجبعسروحرجوتکلیف

به»ما الیطاق«اشارهایداشتهباشیم.
منظورازتکلیفموجبعسروحرج،تکلیفیاستکهمکلف-عقاًل-قدرت
انجامآنرادارد،ولیاینامربهطورمعمولبرایمکلفقابلتحملنیست.در
حالیکهتکلیف»ما الیطاق«،حکمیاستکهنهازحیثعقلمقدوراستونه

1- همان: 186.
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بهطورمعمول،مکلفتوانانجامآنرادارد.
بهدیگرسخن،ازتفاوتهایآشکارتکالیفحرجیو»ما الیطاق«ایناست
کهبرخالفتکلیفبهامرحرجی،تشریعتکلیف»ما ال یطاق«ازسویشارع،

امریمحالوغیرمعقولاست.
ایرادیکهممکناستدراینجامطرحشود،ایناستکهاگرمرادازحرج،
صرفضیقوسختیدرمقابلیسروآسانیباشد؛چنانکهازعرفولغت،همین
و دارایکمترینمشقت تکالیِف که است این برداشتمیشود،مستلزم معنا
سختیهمتوسطاینقاعدهنفیشودونتیجهعملبهقاعده،دستکشیدناز
تکالیفزیادیمانندروزهدرروزهایگرموطوالنیتابستانووضودرسرمای

زمستاناستوحالآنکههیچیکازفقیهاناینگونهعملنکردهاند.
درپاسخبایدگفت:گرچهمعنایلغویوعرفیحرج،وسیعاست،دراینجامرتبه
خاصیازمشقتموردنظراستنهمطلقسختیودشواری.بدینترتیب،بایددر
جستوجویاینبودکهکداممرتبهازحرجوسختیدرنفیحرجارادهشدهاست.

مرحومشیخحرعاملیدرکتابالفصولالمهمه،بعدازذکرتعدادیازروایات
مربوطبهقاعدهنفیحرجمیفرماید:

»نفی الحرج مجمل الیمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما الیطاق، و إال لزم 
رفع جمیع التکالیف«:۱یعنیقدرمتیقنازقاعده،تکلیفبه»ما الیطاق«استو
درمراتبپایینتر،قاعدهمجملاستونمیتوانبهآنعملکرد؛زیرامستلزم

رفعجمیعتکالیفاست.
قراینی که است سبب بدین کردهاند، مطرح را قاعده اجمال ایشان اینکه
وجودداردمبنیبراینکهمرادازحرجدربحثما،مرتبهخاصیازمشقتاست

وازسویدیگر،ایشاندلیلیبرایمشخصکردناینمرتبهپیدانکردهاند.
دررّدکالممرحومشیخحرعاملیبایدگفت:ازروایاتیکهدربحثقاعده
نفیحرجمطرحمیشود،متوجهمیشویمکهمرادازحرج،مشقتشدیدیاست

1- حّرعاملی، 1418ق، ص622.
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کهغالبمردمدرشرایطمعمولی،آنراتحملنمیکنندوازنوشتههایفقیهان
همچنینبرداشتمیشودکههمینمعناراازعموماِتنفیحرجفهمیدهاند؛لذا
درمسئلهجوازتیممبهدلیلترسازشین۱دراعضایوضو،آنرابهموردیکه
درشرایطمعمولیتحملشدنینیست،مقیدکردهاندوبعضیدیگرفرمودهاند

کهبایدشدیدوبهتعبیربعضیدیگر،فاحشباشد.
صاحبجواهردرذیلاینمسئلهمینویسد:

ازصدمهدیدنپوستبهسبب اینکهدرصورتترس بر »علمااجماعدارند
یا و یاشدیدشدن باشد، آن ایجاد از نمیکندکهترس فرقی ازآب، استفاده
طوالنیشدنزمانبهبودیآن،تیممجایزاست.بعضیبدونهیچگونهشرطی،

تیممراجایزدانستهاند.
و نیست، فرقی آن شدید و ضعیف بین که کردهاند تصریح دیگر بعضی
است شرط شدیدبودن میشود، تیمم جواز موجب که مرضی در آنکه حال
عنوان بهصدق نسبت )گرچه نمیکند مرتبهضعیفشین،مرضصدق بر و
این هم سرما از ترس ادلة و دارد( وجود همشک شدیدش مرتبه بر مرض
موردراشاملنمیشود.بدینترتیب،تنهادلیلجوازتیممدرصورتترساز
صدمهدیدنپوست،عموماتنفیحرجاستوروشناستکهمرتبهضعیفآن،
موجبزحمتومشقتنمیشودوشایدبتوانگفتکهاغلبمردمدرهوای
سردبهمرتبهضعیفآنمبتالمیشوند؛لذابعضیازعلمافرمودهاندکهترساز
صدمهدیدنپوست،هنگامیموجبجوازتیمممیشودکهفاحش)شدید(باشد
یابهتعبیربرخیدیگر،درشرایطمعمولیقابلتحملنباشد؛لذااقویایناست
کهجوازتیمم،مشروطبههنگامیاستکهترسازشینشدیدیکهدرشرایط

معمولیتحملپذیرنیست،وجودداشتهباشد.۲
روشناست،اینشرطکهسختیبایدبهشکلیباشدکهبهطورمعمولقابل

1- شین، حالتی است که در آن، پوست دست به سبب سردی آب به شدت خشک می شود و دست 
را زشت می کند و گاهی پوست، ترک برداشته و از آن خون خارج می شود. 

2- نجفی، 1393، ج5، ص113.
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تحملنباشد،نسبتبهافعال،حاالتواشخاصمختلف،تفاوتمیکند.
نتیجهاینکه،ضابطهدرقاعدةنفیحرج،مطلقمشقتوعسریموجوددر
اکثرتکالیفنیست؛بلکهمنظورمشقتشدیدیاستکهبهطورمعمولدرمانند

آنفعلتحملنمیشود.

گفتار�دوم:�رابطه�عسر�و�حرج�با�اکراه،�اجبار�و�اضطرار
طرحمطلبعسروحرجهماننداکراه،اجبارواضطرارازعواملرافعمسئولیت
است.نخست،الزماستکهتعاریفیازاجبار،اضطرارواکراهبیانکردهوسپس
بهبیانتفاوتآنهاباعسروحرجبپردازیم.میدانیمکهدرکتبفقهیوحقوقی،
اجبارواکراهراعمدتاًبهیکمعناگرفتهشدهودربحث»عواملرفعمسئولیت«

بهآنپرداختهشدهاست.

بند اول: اکراه
تعریف اکراه در فقه

اکراهدرلغتوعرف،وادارکردنکسیبهکاریاستکهناخوشاینداوست،
همراهباتهدیدشخصاکراهکننده،بهطوریکهاگرویفعلخاصیراانجامیا
ترکنمایدآنشخصتهدیدخودراعملیکند.۱اکراهازعواملرافعمسئولیت
است،بهشرطیکهوجودرابطةعلیتبینفعلمباشروتقصیردرانجامآنموجود
باشد؛ولیدرمواردیکهضمانتلفمالیقطعنظرازچگونگیوعلتآنبهعهدة
متصرفاست)مانندغصب(،وجوداکراهاثریدراینضمانندارد.۲مستندفقهیو

عهدةرفعمسئولیتومعافبودنازآندراکراه،حدیثرفعاست.

بند دوم: تفاوت اجبار و اکراه
دربخشپیشاشارهشدکهفقهاوحقوقدانانمعموالًایندواصطالحرابه
یکمعنابهکارمیبرند؛امابرخیدیگربهتفاوتایندواصطالحقائلهستند،از

1- انصاری، بی تا، ص119.
2- کاتوزیان، بی تا، ص174.
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جملهبرخیازفقهابهروایتیازعبداهللبنسنانازامامصادقاستنادجستهاند،
کهراویازاماممیپرسدفرقمیاناجبارواکراهچیست؟حضرتمیفرماید:
»اجبارازسویامیراکراهاستامااجبارزن،مادروپدراینگونهنیست.«۱امام
برای اینحدیث در اجبار و اکراه بین »تقابل میگویند: باره این در خمینی
تسویهبینموارداستوفرقیمیاناینکهمکرهجابرقاهرباشد،مانندسلطان

وغیرهآننیست«.۲
درمقابلبرخیدیگرمیگوینددراکراهانسانبهاختیارخودچونبامحاسبه
انجام است ممنوع قانوناً و راکهشرعاً ندارد،عملی راهگریزی عقلیمیبیند

میدهد؛ولیدراجبار،فاعلهیچارادهاینداردوبهمنزلهیکآلتاست.۳

بند سوم: رابطه عسر و حرج با اکراه
باتوجهبهمطالببیانشده،مشاهدهمیشودکههیچکدامازعسروحرج
واجبارواکراه،ازمصادیقیکدیگرنبودهومحدودةآنهاکاماًلازهممتمایز
است؛زیرادراجبارواکراه،قوةقاهرهایوجودداردکهشخصراتهدیدبرکاری
ناخوشایندمیکندوارادهبارضایتاوراازبینمیبرد؛امادرعسروحرجتهدید
خارجیوجودنداردوقصدوارادةفاعلبرانجاماعمالحرجیهمچنانباقی

است.

بند چهارم: اضطرار
شرایط اما ندارد؛ وجود خارجی تهدید آن در که است وضعیتی اضطرار
بهگونهایاستکهفاعلباوجودعدمرضایتبهانجامآناقداممیکند.دراینکه
آیااضطرارازاسبابمعافشدنازمسئولیتاستیاخیر،دونظریهوجوددارد:
عدهایاضطرارراازعواملرافعمسئولیتنمیدانند؛۴ولینظرمشهوروغالب

1- انصاری، بی تا، ص119.
2- ر.ک: کتاب البیع، ص46.

3- طباطبایی یزدی، ص12؛ شهید ثانی،  ج2، ص244.
4- امامی، ص54؛ رشتی، ص136.
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درفقهعکسآناستواضطراررابهاستنادآیاتیازقرآنکریم۱وهمچنین
بااستنادحدیثرفع،موجبازبینرفتنحکمتکلیفیمیدانند.ولیدرمورد
احکاموضعیقائلشدهاند؛زیرااضطرارموجبرفعوازالهایناحکامنمیشود؛
بنابراین،اگرکسیدرنتیجةاضطراراقدامبهانجاممعاملهنماید،معاملهاوصحیح

است.۲
بنابرآنچهگفتهشد،دوتفاوتاساسیبیناکراهواضطراروجوددارد:

۱-دراضطراربرخالفاکراه،تهدیدخارجیوجودنداردوآزادیعملموجود
است؛۳

۲-اکراهدراحکاموضعیمانندصحتمعامالتاثرگذاشتهوآنهاراازبین
مدنی قانون ۲۰۶ ماده باشد. وضعی احکام رافع نمیتواند اضطرار اما میبرد؛
دراینبارهمیگوید:»اگرکسیدرنتیجهاضطراراقدامبهمعاملهکند،مکره

محسوبنشدهومعاملهاضطراریمعتبرخواهدبود.«

بند پنجم: رابطه عسر و حرج با اضطرار
تفاوتعسروحرجبااضطراردرایناستکهقاعدهنفیعسروحرجچنین
ازحیطه آید الزم وحرج عسر آن قبل از که »هرحکمی که: میدارد مقرر
تشریعوقانونگذاریمرفوعاستچهآنحکم،حکموضعیباشدوچهتکلیفی
ودراینصورتفرقینمیکندکهحکمتحریمیباشدیاایجابی.اماادلةاضطرار
میگویداعمالیکهشخصازرویاضطراروضرورتانجاممیدهددرصورتیکه
ازنظرشرعوقانونممنوعباشد،مسئولآننیستبهاینمعناکهحکمتکلیفی
البتهدرحقوقمصادیقی اماحکموضعیبرداشتهنمیشود. برداشتهمیشود؛
وجودداردکهدرآنهاهمعسروحرجصدقمیکندوهماضطراربرایمثال

1- آیه 206 سوره مائده: »فمن اضطر غیر باغ و ال عاد فان الله غفور رحیم« و آیه 119 سوره 
انعام: »و قد فصل لکم ما حرم علیکم اال ما اضطررتم علیه«

2- به نقل از: طباطبایی یزدی، ص119؛ کاتوزیان ص 97؛ امامی، ص194.
3- امامی، ص54
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کسیکهبهعلتنداشتنهزینةروزانةزندگیخودمرتکبسرقتمیگرددعالوه
براینکهمضطراستمیتوانگفتدرعسروحرجهماستوحدسرقتوحکم
تکلیفیبهایندودلیلازبینمیرود.ازاینقبیلنمونههادرفقهبسیاراستو
بهعلتکفایتدلیلاضطراروحدیثرفعدراینگونهموارداستکهمامصادیق

استنادبهقاعدهنفیحرجرادرفقهبسیارکمونادرمیبینیم.
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بخش اول: ادله قاعده عسر و حرج
تمسک عقل و اجماع روایات، آیات، به دالیلی به قاعده این برای فقیهان

جستهاندکهبهبیانآنهامیپردازیم:

گفتار�اول:�کتاب
آیه اول

يِن ِمْن َحَرٍج 
ّ

ْم ِفي الِد
ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
ْم َوَما َجَعل

ُ
ك  ِجَهاِدِهۚ  ُهَو اْجَتَبا

َّ
ِه َحق

َّ
وا ِفي الل

ُ
﴿َوَجاِهد

ا...﴾؛ودرراهخدا
َ

ذ
ٰ
 َو ِفي َه

ُ
ْبل

َ
ُمْسِلِميَن ِمْن ق

ْ
ُم ال

ُ
ك ا ۚ ُهَو َسمَّ ِإْبَراِهيَم  ْم 

ُ
ِبيك

َ
أ  

َ
ة

َّ
ۚ ِمل

جهادکنیدوحقجهادشراادانمایید.اوشمارابرگزیدهودردین،کارسنگین
وشاّقیبرشمانگذاردهاست.اینهمانآیینپدرشماابراهیماست.اوشمارا

درکتبپیشینودراینکتابآسمانی،مسلماننامید.۱
طبرسیدرمعنایکلمهجهاددرآیةفوقمیگوید:

با مسلحانه مبارزه خصوص بهمعنای اینجا در را »جهاد« مفسران »اکثر
میشود، استفاده آن لغوی مفهوم از که گونه همان بلکه نگرفتهاند، دشمن
بهمعنایهرگونهجهادوکوششدرراهخداوتالشبرایانجامنیکیهاومبارزه
)جهاد ستمگر و ظالم دشمنان با پیکار و اکبر( )جهاد سرکش هوسهای با
اصغر(دانستهاند.ومنظورازحقجهاد،خلوصنیتوانجامدادناعمالبرای

1- حج/76.
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خداست«.۱
دربارةمفادآیةشریفه،سهدیدگاهوجوددارد:

با انسان آیةشریفهخاطرنشانمیسازدکه ایناستکه دیدگاه نخست
انجامگناه،درمضیقهقرارنمیگیردوراهبرایرهاییشدنازعذابآنوجود
دارد.ازقائالنبرجستهایندیدگاه،میتوانازفقیهارجمند،شیخطوسیدر

تفسیرتبیان۲ومفسرگرانمایه،طبرسی۳نامبرد.
میتوانچنینپاسخدادکهآیهبهصراحتبیانمیکندکهمادردینبرشما
حرجیقرارندادهایم.اینجمله،عمومیتدارد،همشاملمدعایمامیشودو
هماحتمالآنهارادربرمیگیرد؛بدینمعناکهحرجدردین،همشاملفقدان
آن؛چنانکه مثل و توبه راه بستهنبودن بر وهممشتمل است حکمحرجی
بعضیازمفسرانبهاینعمومیتتصریحنمودهاند؛۴بنابراین،توجیهمعناییکه
برایآیهدرمناقشهآمدهاست،مصداقیازمصادیقعمومآیهاستومنافاتیبا
کالمما)کهنفیحکمحرجیدردینباشد(ندارد.بهعالوه،بعضیازمفسران۵
حتیایناحتمالرابرایمصداقآیههمقبولندارندوخاطرنشانمیسازندکه
بهطورکلیآیهدراینمعناظهورندارد.پاسخدیگراینکهدربعضیازروایات،

ائمهبراینفیاحکامحرجیبهاینآیهاستنادکردهاند.
دیدگاه دوم،ایناستکهآیةشریفهمیکندکههدفازجعلاحکامیکه
امتثالشانسختاست،بهزحمتانداختنمکلفاننیست.ایندیدگاهدرکتاب
منتفیاالصولمطرحشدهودرآنآمدهاست،آنچهایندیدگاهراتأییدمیکند
ُمْسِلِميَن 

ْ
ال ُم 

ُ
ك ا َسمَّ ُهَو   ۚ ِإْبَراِهيَم  ْم 

ُ
ِبيك

َ
أ  

َ
ة
َّ
﴿ِمل استکهمیگوید: آیةشریفه ادامة

1- طبرسی، 1406ق، ج7، ص154.
2- طوسی، 1409ق، ص344.

3- طبرسی، 1406ق، ج7، ص154. این دیدگاه در التفسیرالوسیط )واحدی نیشابوری(،  ج3، ص280 
هم مطرح شده است.

4- حسینی مراغی، 1417ق. 17 تا 149؛ فخر رازی، بی تا. 23 تا 73.
5- آلوسی بغدادی، 1405ق، 17 تا210
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﴾؛اینهمانآیینپدرماابراهیماست،اوشمارادرکتبپیشینودر ُ
ْبل

َ
ِمْن ق

اینکتاب،مسلماننامید.۱اینقسمتازآیةشریفهباترغیببهامتثالاحکام
این اینکه بیان و دارد تناسب است( مشکل و آنهاسخت از بعضی )اگرچه
احکام،هماندینابراهیمحنیفاستکهمورداحتراماعراباستواینترغیب
موجبسهولتامتثالمیشود.اینقسمتازآیهبانفیاحکامحرجیسازگار
نیست؛زیرارفعاحکامحرجیبهتعلیلوترغیبنیازنداردوچیزیاستکههر

نفسیبهراحتیقبولمیکند.
بایدگفت،ایندیدگاههمپذیرفتنینیست؛زیراهمانطورکهدربارةدیدگاه
نخستذکرشد،اوالًایندیدگاهباظاهرآیةشریفهمنافاتداردودوماینکهدر
بعضیازروایات،براینفیاحکامحرجیبهاینآیهاستنادشدهاستکهاینخود

شاهدیبربطالنایندیدگاهاست.۲
نسبتبهمؤیدیهمکهذکرکردند،بایدبگوییمکهاینقسمتازآیهبانفی
حرجسازگاراست؛زیرامفادآیهایناست:درراهامتثالاحکامالهیتاجایی
کهبهحرجوزحمتنیفتید،تالشکنیدواینهماندینپدرتانابراهیماست؛
همانطورکهدردینحضرتابراهیم،امتثالاحکامواجببودهاست،دردین
اسالمهمواجباست.بدینترتیب،اینقسمتازآیه،مسلمانانرابهامتثال

احکامترغیبمیکند.
احکامحرجی نفی بر آیةشریفه استکه این آیه، مفاد دیدگاه سومدر
مینویسد: و میکند تأیید را دیدگاه همین طباطبایی عالمه میکند. داللت
»استنادبهآیهدربعضیازروایاتبرایرفعاحکامحرجی،شاهدیبرصحت

1- روحانی، 1416ق، ج4، ص345.
2- طباطبایی، بی تا، ج14 /413 - همین دیدگاه را محمد قمی مشهدی در تفسیر کنز الدقائق 
)1411: 9 /1(، مطرح کرده است. بعضی از مفسران اهل سنت هم، همین دیدگاه را در مفاد آیه 
یاد کرده اند؛ از جمله: ابن کثیر در تفسیرالقرآن العظیم )1388، ج3، ص236(، آلوسی بغدادی 
در روح المعانی )1405: 17-209( و محمدعلی صابونی در صفوة التفاسیر )1414، ج3، ص300(
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ایندیدگاهاست«.۱
بررسیهردو به ایندیدگاهمطرحشدهاستکهدر به اشکالنسبت دو

دیدگاهمیپردازیم:
۱-آیه،دربارهجهادواردشدهاستوجهادازبارزترینمصادیقحرجاست.
البتهقاعدهنفیحرج،احکامیراکهتمامویااغلبمصادیقآنهاحرجیاست،
شاملنمیشود.بدینترتیب،اگربگوییمآیهبرنفیاحکامحرجیدردینداللت
میکند،موردخودآیهراکهجهادباشد،شاملنمیشودواینهممستهجن

است.۲
درپاسخبایدبگوییمکهایناشکالواردنیست؛زیرامنظورازکلمهجهاد،
همانطورکهدرصدربحثذکرکردیم،هرگونهسعیوتالشدرجهتانجام
نیکیهاوامثالاوامرشارعاستواینهمحرجینیست.مفادآیهایناستکه
درراهخداوامتثالاحکام،تالشوکوششکنیدواینتالشتاحدیالزماست

کهموجبزحمتومشقتشمانشود.
۲-بامالحظهصدروذیلآیهمیتوانگفتکهدراینآیهخداوندمیفرماید:
»درامتثالاحکامواوامرالهیتالشکنیدوعباداترابهشکلصحیحانجام
دهید؛زیراآنچهماجعلکردهایم،سختومشکلنیست؛بلکههمانشریعت
سهلوآسانابراهیماست«.بدینترتیب،مفادآیهایناستکهطبعاحکامی
کهدرحالحاضربرشماجعلشده،سهلوآساناستدرقبالبعضیازادیان
سابقکهدارایاحکامسختومشکلبودهاند؛درنتیجه،اطالقاحکام،اگرچه

موجبحرجشود،مقیدنمیگردد.
اگربگوییدبازهمآیهبرنفیاحکامحرجیداللتمیکند،چونشماگفتید
اساسدیناسالمبریسراست،مستلزمایناستکهعالوهبراینکهخوداحکام،
حرجینباشد،اطالقوشمولاحکامهمموجبحرجنشودواگرجاییمستلزم

1- طباطبایی، بی تا، ج14، ص410.

2- روحانی، 1416ق، ج4، ص345.
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حرجشد،ایناطالق،مقیدمیشود.تنهاتفاوتایندیدگاهبادیدگاهسوماین
استکهبرطبقآندیدگاه،داللتآیهبرنفیاحکامحرجیبهداللتمطابقی
استوبرطبقنظرشمابهداللتالتزامیاستوایندراصلنتیجهتأثیری
نمیگذارد،درپاسخمیگوییم:اینایرادواردنیست؛زیرامسلماستکهتعدادی
ازاحکام،تمامویااکثرمصادیقآنها،حرجیاستونمیتوانبهارتفاعاین

احکامدرمواردحرجیقائلشد.برایحلمشکلدوراهوجوددارد:
نخستاینکهبگوییممفادآیهایناستکهغالبونوعاحکاماسالم،حرجی
نیستواینمنافاتنداردبااینکهتعدادمحدودیازاحکام،مانندجهاد،حرجی
باشد.البتهایننظر،خالفظاهرآیهاست؛چوندرآیهشریفه،لفظ»دین«آمده

استوتماماحکامراشاملمیشودنهغالبواکثراحکامرا.
دومایناستکهبگوییممفادآیهعبارتاستازاینکههیچحکمحرجی
دردینوجودنداردوهمةاحکامموجوددرشریعت،سهلوآساناستوعموم
آیهتوسطادلهاحکامحرجی)کهثبوتشانمسلّماست(تخصیصمیشود.این
نظرهمخالفظاهراست؛چونبایددربارةاحکامحرجی،عمومآیهراتخصیص

بزنیم.
نتیجهاینکهآیه،درهیچیکازایندواحتمالظهورنداردومجملاست؛
ازآنبهدوگونهمیتوان ایرادهمواردنیستو لذاقابلاستنادنیست.۱این

پاسخداد:
اوالًدرهرعامیکهمخصصیدارد،همیندواحتمالقابلطرحاست؛مثاًل
در»أوفوا بالعقود«ومخصصیازقبیل»نهیالنبّیعنبیعالغرر«امر،دایر
آن، عموم و شده استعمال عموم در بالعقود« »أوفوا  بگوییم آنکه بین است
حجتاست،مگردرمواردیکهمخصصداشتهباشد.پسدرمواردیکهدلیلی
برتخصیصوجودنداشتهباشد،حجتاست؛یاآنکهبگوییم»أوفوا بالعقود«در
النبّی...«مخصصآن اکثرافرادعقوداستعمالشدهاست؛بنابراین،»نهی

1- روحانی، 1416ق، ج4، ص346.
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نیستو»أوفوا بالعقود«همعمومیتنداردوازحجیتساقطمیشود.معلوم
استکهاینبیان،مستلزمطرحهمهعموماتاستکهگماننمیرودقائل،به

آنملتزمباشد.
ثانیاًتخصیصعامبهسببدلیلیکهصالحیتتخصیصآنرادارد،برخالف
ظاهرنیست.درمواردیکهعامبهمخصصمنفصل،تخصیصدادهمیشود،در
معنایعموماستعمالمیشود،منتهیمراداستعمالیومرادجدی،متفاوتاست.
ولیاستعمالعامیکهظهوردرعمومدارد،دراکثرافراد،برخالفظاهراستکه

نمیشودبهآنمستلزمشد؛مگرآنکهقرینهایدرخصوصآنموجودباشد.
فقهیانشیعهنیزایندیدگاهراپذیرفتهودرمواردمتعددیبرایرفعاحکام

حرجیبهاینآیهاستنادکردهاندکهبهچندمورداشارهمیکنیم:
۱-مرحومشیخمفیددربحثکفارةافطارروزهماهمبارکرمضانمیفرماید:
»کسیکهکفارهبراوواجباست،اگرنتواندروزهبگیردیاشصتمسکین
ْم ِفي 

ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
رااطعامکند،چیزیبراوواجبنیست؛بهدلیلآیةشریفة﴿َما َجَعل

يِن ِمْن َحَرٍج﴾.۱ ِ
ّ

الد

۲-سیدمرتضیدرهمینبحثمیفرماید:
»کسیکهدوماهروزهبراوواجباست،اگریکیاچندروزازماهدومرا
روزهبگیردوسپسبدونعذر،فاصلهبیندازد،الزمنیستکهازاولشروعکندو
يِن ِمْن  ِ

ّ
ْم ِفي الد

ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
روزهراادامهمیدهد؛بهدلیلاجماعوآیةشریفة﴿َما َجَعل

َحَرٍج﴾.چونشروعروزهازابتداموجبمشقتوحرجشدیدوعظیماست«.۲

۳-شیخطوسیدربحثتیمممیفرماید:
»کسیکهمیترسدبیماریاشبهسببوضوگرفتنشدیدشود،جایزاست
يِن ِمْن َحَرٍج﴾چوناستفاده ِ

ّ
ْم ِفي الد

ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
تیممکند؛بهدلیلآیةشریفة﴿َما َجَعل

ازآببااینوضعیت،موجبزحمتوحرجاست.۳

1- شیخ مفید، 1410ق. ص380.
2- سیدمرتضی، 1391ق. ص167.
3- شیخ طوسی، 1409ق، ص36.
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استناد تیمم جواز برای آیه این به مسئله همین در هم حلی محقق -۴
کردهاند.۱

۵-ابنزهرهحلیدربحثحجمیفرماید:
»اگرکسیسهواًطوافزیارتراترککند،هرگاهکهیادشآمد،بایدآنرا
قضاکندواگرتازمانبرگشتبهمحلسکونتخود،یادشنیاید،بایدخودش
آنراقضاکند،واگربرایشمقدورنبود،میتواندنائببگیردتابهجایویطواف
يِن ِمْن  ِ

ّ
ْم ِفي الد

ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
زیارتراانجامدهد؛بهدلیلاجماعوآیةشریفة﴿َما َجَعل

َحَرٍج﴾«۲

۶-صاحبجواهرنیزدربحثحجآورده:
»درایامتشریقبرحجاجواجباستکهشبرادرمنيسپریکنند؛اما
کسیکهدراطرافیانششخصمریضیوجودداردکهدارایوضعیتخطرناکی
ازبینبرود،میتوانددرمکهبماند؛زیرا استویامالیداردکهممکناست
حضوراینشخصدرمنیبااینوضعیت،موجبزحمتومشقتویمیشود

يِن ِمْن َحَرٍج﴾«.۳ ِ
ّ

ْم ِفي الد
ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
وخداوندفرمودهاست:﴿َما َجَعل

علت و حکمت
آخرینبحثیکهدرذیلاینآیةشریفهمطرحمیشود،علتوحکمتاست
کهدرروایاتمتعددیبراینفیاحکامحرجی،بداناستنادشده.دربعضیاز
روایات،بهعنوانحکمتتشریع)بعضیازاحکامودربعضیدیگربهعنوانعلت
حکممورداستنادقرارگرفتهاست)اینروایاتدرفصلپسینمطرحمیشود(.
حالآیانفیحرجحکمترفعحکمیاعلتآناست؟علتحکمیامریاست
کهسببوضعآنحکممیشودکهبهآنعلتتشریعنیزگویند.۴علتگاهی

1- محقق حّلی، 1364ش،  ج1، ص365.
2- ابن زهره حلی، 1417ق، ص171.
4- نجفی، 1393ق، ج20 ،  ص13.

4- جعفری لنگرودی، ص466.
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یادر منصوصهاستوآنوقتیاستکهعلتوضعیکحکمدرخودحکم
یکیازمتونقوانینذکرشدهمانندمادة۱9۵ق.مکهفقدانقصدراعلتحکم
یادر بیهوشی یا مقررمیدارد:»اگرکسیدرحالمستی و دانسته۱ بطالن
خوابمعاملهکندآنمعاملهبهواسطةفقدانقصدباطلاست«؛امااگرعلتدر
متونذکرنشدهباشد؛بلکهبهقوةعلمقابلاستنباطباشد،آنراعلتمستنبطه

میگویند.
علتاگرمنصوصهباشدقابلتسریبهموضوعاتموردتردیددیگرنیزاست؛
اماعلتمستنبطهقابلتسریبهموضوعاتموردتردیدنیست؛مگراینکهعلت
مستنبطهبهاستنباطقطعیباشد۲حکمتحکم،فلسفهیامصلحتیاستکه
زیربناییکقانونمعیناستمانندعدهطالقکهمصلحتآن،عدماختالط
نطفهونسلاست.۳نتیجةبحثایناستکهتصریحذیلاگرحرج،علترفع
حکمحرجیباشدقابلتسریبهموضوعاتدیگرنیزهست؛امااگرحکمترفع

آنباشدقابلتسریبهموضوعاتدیگرنیست.
آیةشریفهظهوردراینداردکهنفیحرج،علتاستوحکمدایرمدارآن
است؛یعنیهرجاکهحکم،حرجیباشد،نفیمیشود؛بنابراین،اگراطالقحکم
درموردیموجبمشقتمکلفانشود،آناطالق،مقیدمیشودواینکهبهآیه
دربعضیازروایاتبهعنوانعلتودربعضیدیگربهعنوانحکمتاستنادشده

است،ظهورخودآیهرادرعلیتازبیننمیبرد.
نتیجةمباحثیکهدرذیلآیةشریفهمطرحشد،اینمیشودکهآیةشریفه
يِن ِمْن َحَرٍج﴾،همانطورکهاکثرفقیهانبرداشتکردهاند، ِ

ّ
ْم ِفي الد

ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
﴿َما َجَعل

برقاعدهنفیعسروحرجداللتمیکند.

آیه دوم
َساَء 

ّ
ُ الِن َمْس�تُ

َ
ْو ل

َ
اِئِط أ

َ
غ

ْ
ْ ِمَن ال  ِمْنكُ

ٌ
َحد

َ
ْو َجاَء أ

َ
ٍر أ

َ
ٰ َسف ْو َعلَ

َ
ٰ أ َ ْ َمْر�ض ْن�تُ

ُ
 ك

ْ
﴿... َوِإن

1- همان، ص467.
2- جناتی، ص302.
3- همان، ص247.
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 ُ اللَّ  
ُ
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�يُ َما   ۚ ِمْنُه   ْ ْيِديكُ
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َوأ  ْ ِبُوُجوِهكُ اْمَسُحوا 

َ
ف ًبا  ِيّ

َ
ط ا 

ً
َصِعيد ُموا  َتَيمَّ

َ
ف َماًء  وا 

ُ
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تَ
�  ْ لَ

َ
ف

﴾؛  َ
ُرون

ُ
ك

ْ
ش

َ
ت  ْ كُ

َّ
َعل

َ
ل  ْ ْيكُ

َ
َعل ِنْعَمَتُه   َّ َوِلُي�تِ  ْ ُ

َرك ِهّ
َ
ِلُيط  

ُ
يد ِ

ِكْن �يُ
َٰ
َول ْ ِمْن َحَرٍج  ْيكُ

َ
َعل  

َ
ِلَيْجَعل

اگربیماریامسافرباشیدیاقضایحاجتکردیدویابازنانهمبسترشدیدو
آببرایتطهیرنیافتید،باخاکپاکیتیممکنیدوازآنبرصورتودستها
بکشید.خداوندنخواستهاستمشکلیبرایشماایجادکند؛بلکهمیخواهدشما
راپاککندونعمتشرابرشماتمامنماید،شایدشکراورابهجاآورید.۱اینآیة

شریفهباتوجهبهصدروذیلآن،دومطلبرابیانمیکند:
مطلبنخستکهسلبیاست،عبارتاستازنفیوجوبوضووغسلدر
هنگامیکهآبموجودنباشدومطلبدومکهثبوتیاست،عبارتاستازوجوب
تیممدروقتیکهآبموجودنباشد.دربارةاینبخشازآیةشریفهکهمیفرماید:

ْم ِمْن َحَرٍج﴾دواحتمالوجوددارد:
ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
ُه ِلَيْجَعل

َّ
 الل

ُ
يد ﴿َما ُيِر

آیه معنای اینصورت، در که باشد مرتبط سلبی مطلب به اینکه نخست
چنیناستکهدرهنگامفقدانآب،وجوبوضووغسلنفیشدهاست؛زیرا
نفیحرج قاعده بر آیه است؛پس نکرده اراده را احکامحرجی خداوندجعل

داللتمیکند.
احتمالدوماینکهبهمطلبثبوتیمرتبطباشدومفادآیهدراینصورت،این
میشودکهانگیزهوهدفموالازوجوبتیممبهزحمتانداختنمکلفاننیست؛
بلکهاهدافدیگری،ازجملهتطهیرمکلفان،موردنظربودهاست؛پسآیهبرنفی

احکامحرجیداللتنمیکند.
ازایندواحتمال،احتمالنخستصحیحبهنظرمیرسد.

بعضیگفتهاندکهاینآیهبهقاعدهنفیحرجربطینداردوچنددلیلهم
ذکرکردهاندکهآنهارابررسیمیکنیم:

این زیرا دارد؛ ظهور دوم احتمال در ْم﴾
ُ
َرك ِهّ

َ
ِلُيط  

ُ
يد ُيِر ِكْن 

َٰ
﴿َول استدراک -۱

ْم ِمْن َحَرٍج﴾ نفیکردهاست،اثبات
ُ
ْيك

َ
 َعل

َ
ُه ِلَيْجَعل

َّ
 الل

ُ
يد استدراک،آنچهرا﴿َما ُيِر

1- مائده/ 6.
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وموضوع بهیکمسئله اثبات، و نفی اقتضامیکندکه اینظهور، و میکند
مرتبطباشد.توضیحاینکهاستدراکبهجهتثبوتیآیهمرتبطاستواگربگوییم
است، شده رفع حرجیبودن، بهسبب غسل و وضو وجوب میفرماید: آیه که
میشود این آیه مفاد بپذیریم، را دوم احتمال اگر اما میشود؛ لغو استدراک
کههدفازجعلوجوبوضو،غسلوتیممبهزحمتانداختنمکلفاننیست؛
بلکههدف،تطهیرآنهاازآلودگیهایجسمیوروحیبودهاست.بدینترتیب،
نفیواثبات،بهیکموضوعمرتبطمیشودواینگونهاستعماالتدرعرفزیاد
است.۱ایندلیل،صحیحنیست؛زیرامفادآیهایناستکهخداوندمیفرماید:
»وجوبوضووغسِلحرجیازشمانفیشدهاست؛چونجعلحرجرابرشما
ارادهنکردهام.دراینجاممکناستکسیفکرکندکهبانفیوجوبوضووغسل
حرجی،دیگرتکلیفیندارد«؛لذابرایرفعاینتوهمدرادامهمیفرماید:»اگرچه
اینکهتطهیر برای لذا ارادهنکردهام،تطهیرشماموردنظراست؛ را جعلحرج

شوید،بایدبهجایوضویاغسلحرجیتیممکنید«.
بایدبگوییمکهقاعده،احکامیراکهموضوعشانحرجیاست)مانند ابتدا
و میزند تخصیص را قاعده احکام، این دلیل چون نمیشود؛ شامل جهاد(،
نمیشود؛ شامل نیز است حرج عدم به مقید که را احکامی قاعده، همچنین
چوناینگونهاحکامدرصورتحرجیشدن،ارتفاعموضوعشان)کهمقیدبه
بهاجرایقاعده نیازی برایرفعآنها ازبینمیرودو بودهاست( عدمحرج
نیست.بدینترتیب،قاعدهاحکامیراشاملمیشودکهدرثبوتآنهاحرجو

عدمحرجخصوصیتیندارد.
۲-دلیلدومایناستکهفقیهانموضوعتیممرا)کهنیافتنآباست(اعم
ازنیافتنعقلی)اصاًلآبموجودنیست(وعرفی)هنگامیکهاستفادهازآب،
ازدردسترسبودن باشد(دانستهاند؛همانطورکهمرادشان سختومشکل
آب)کهموضوعوجوبوضواست(دردسترسبودنعرفیاست؛یعنیعالوه

1- روحانی، 1416ق، ج4، ص342.
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براینکهآبموجوداست،استفادهازآنهمموجبزحمتومشقتنمیشود.
بدینترتیب،وجوبوضومقیداستبهاینکهاستفادهازآب،حرجینباشد؛لذا
بازحمتومشقتممکناست،وجوبوضوبهسبب وقتیکهاستفادهازآب
اینکهموضوعش)حرجینبودناستفادهازآب(مرتفعشدهاست،رفعمیشودو

برایبیاننفیوجوبآننیازیبهتطبیققاعدهنیست.۱
ایناستداللهمبهدوعلّتپذیرفتهنیست:

نخستاینکهاگرفقیهاننیافتنآبرااعمازعقلیوعرفیگرفتهاند،بهدلیل
همیننفیحرجبودهاست؛یعنیچونخداونداحکامحرجیجعلنکردهاست،

اگراستفادهازآب،حرجیباشد،بازهمدردسترسبودنآبصدقنمیکند.
دوماینکهاینقسمتازآیةشریفهبهعنوانیککبرایکلیاستکهبراین

مصداقتطبیقمیکند؛گرچهبراینفیوجوبوضواحتیاجیبهآننباشد.
البتهاکثرمفسران،اینآیهشریفهراناظربهقاعدهنفیحرجندانستهاندو
گفتهاندکهاینآیهبیانمیداردکههدفازجعلوضو،غسلیاتیممبهزحمت
انداختنمکلفاننبودهاست؛بلکهاهدافدیگری،ازجملهتطهیرآنهاارادهشده

است.
مرحومطبرسیدرمجمعالبیانمینویسد:

هدفازجعلایناحکامبهزحمتانداختنمکلفاننبودهاست؛بلکهتطهیر
بدنازحدثوجنابتوبهعبارتدیگر،پاککردنبدنازگناهان،ارادهشده

است۲...شیخطوسیهمهمینمطلبرادرذیلآیهشریفهبیانمیکند.۳

آیة سوم
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1- روحانی، 1416ق، ج4، ص343.
2- طبرسی، 1406ق، ج3، ص359.
3- طوسی، 1409ق، ج3، ص457.
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دیگریرابهجایآن،روزهبگیرد.خداوندراحتیشمارامیخواهدوسختیشما
رانمیخواهدتااینروزهاراتکمیلکنید۲،۱....

و برمریض اینکهروزه دارد:نخست اشاره بهدومطلب آیةشریفه ابتدای
تعداد به دیگر ایام در باید مسافر یا مریض اینکه دوم و نیست واجب مسافر

روزهاییکهروزهنگرفته،روزهبگیرد.
ُعْسَ﴾؛یعنی

ْ
ُ ال  ِبكُ

ُ
يد ِ

 �يُ
َ

ُيْسَ َول
ْ
ُ ال ُ ِبكُ  اللَّ

ُ
يد ِ

درادامهخداوندمیفرماید:﴿�يُ
نخواسته خداوند که است دلیل این به مسافر و مریض از روزه وجوب نفی
بندگانشبهزحمتبیفتندوعسرراازآنهانفیکردهاست.وبعدمیفرماید:
 ﴾وایامدیگریرابایدروزهبگیرندتاتعدادروزهاکاملشود.۳

َ
ة

َّ
ِعد

ْ
وا ال

ُ
ِمل

ْ
﴿َوِلُتك

ذکراینقسمتازآیهدرذیلآیاتصوم،بدینمعنانیستکهخداوندفقط
اینجا و دارد عمومیت بلکه است؛ نینداخته زحمت به را بندگانش روزه، در

بهعنوانیککلیبریکموردخاصتطبیقشدهاست.
بدینترتیب،اگراینقسمتازآیهرابهتنهاییدرنظربگیریم،مفادشاین
استکهخداونددرمرحلهجعلوتشریعاحکام،نخواستهاستکهمکلفانرا
درضیقومشقتقراردهدواینباعلت،تناسبدارد؛اماچونهمراهباروزه
آمده بهعنوانحکمت نیست، مسافر،همیشهحرجی روزه و ذکرشده مسافر
استومعنایآیهایناستکههروقتروزةمسافر،حرجیباشد،واجبنیست؛
ولیاینجملهمفهومنداردکهبگوییمپسهرجاکهحرجینیست،مسافرباید

روزهبگیرد.
مرحومطبرسیمینویسد:

»اینآیه،عقیدةقائالنبهجبرراکهمیگویندخداوندانسانرابهاموریکه
خارجازطاقتانساناست،تکلیفکرده،باطلمیکند؛چونوقتیکهخداوند
بهاموردارایمشقتوسختیامرنکردهاست،بهطریقاولیبهاموریکهخارج

1- همان، ص458.
2- بقره/ 185.

3- طباطبایی، بی تا، ج2، ص24.
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ازطاقتمکلفاست،امرنکردهاست«.۱
درکتابهایفقهیهمبهمواردیبرخوردمیکنیمکهفقیهاناینقسمتاز
آیهشریفهرابهعنوانیکقانونکلیمدنظرقراردادهودرامورمختلفبهآن

استنادکردهاند؛براینمونه،بهچندمورداشارهمیکنیم:
۱-شیخمفیددربحثروزهمیفرماید:»کسانیکهروزهگرفتنبرایآنها
 

ُ
يد سختومشکلاست،میتوانندافطارکنند«.ویدرادامهبهآیةشریفة﴿ُيِر
ُعْسَر﴾استنادکردهواذعانمیداردکهازاینآیه

ْ
ُم ال

ُ
 ِبك

ُ
يد  ُيِر
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ُيْسَر َول
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ُم ال

ُ
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اینگونهفهمیدهمیشودکهخداوندبههرشخصی،بهاندازهایکهبتواندبدون
مشقتشدید،تکلیفراامتثالکند،امرمینماید.۲

۲-محققحلّیدربحثنمازقضامیفرماید:
رعایتترتیبدرنمازقضاشرطنیست؛چونرعایتترتیبموجبعسرو
ُعْسَر ﴾

ْ
ُم ال

ُ
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ُيْسَر َول

ْ
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َّ
 الل

ُ
يد زحمتمیشودوعسرباآیهشریفه﴿ُيِر

نفیشدهاست.۳
۳-صاحبجواهردربحثنمازبیانکرده:

کسیکهنمیتواندنمازراباشرایطشانجامدهد،بههرشکلکهمیتواند
یا...(چون یاخوابیدهو یانشسته باشد ایستاده اداکند)درحالت را بایدآن

ُعْسَر ﴾۴
ْ
ُم ال

ُ
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ُ
يد خداوندمیفرماید:﴿ُيِر

آیه چهارم
 ُوْسَعَها...﴾؛۵خداوندهیچکسراجزبهاندازةتواناییاش
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تکلیفنمیکند.

1- طبرسی، 1406ق، ج1، ص499.
2- شیخ مفید، 1410ق. ص351.

3- محقق حّلی، 1371ق، ص122.
4- نجفی، 1393ق، ج14، ص180.

5- بقره/ 286.
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اینمضموندرچندآیهدیگرهمتکرارشدهاست.۱نکتهایکهدربارهاینآیه
وجوددارد،ایناستکهآیا»وسع«بهمعنایطاقتوقدرتاستوآیه،تکلیف
که فعلی مقدار از است عبارت »وسع« اینکه یا میکند نفی را الیطاق ما به
انسان،بدونزحمتومشقتمیتواندآنراانجامدهدواگرفعلیحرجیباشد،

خارجازوسعبهشمارمیآیدودرنتیجه،آیه،تکلیفحرجیرانفیمیکند؟
در است. شده ذکر معنا دو هر به »وسع« کلمه لغت، کتابهای در
مجمعالبحرینآمدهاست:»قوله)ال یکلّف اهلل نفساً إاّل وسعها( أي إال طاقتها ما 
تقدر علیه. و الوسع: الطاقة«.جوهریدرصحاحاللغةمیگوید:»الوسع و السعة:
التضییق«.درلسانالعربآمدهاست:»السعة:  التوسیع خالف  الطاقة،و  الجدة و 

نقیض الضیق - و یقال: هل تسع ذلک أی هل تطیقه«.
از بعضی است. آمده معنا دو هر به آیهشریفه تفسیریهم کتابهای در
مفسرانبااینآیه،تکلیفبهماالیطاقرانفیکردهاند؛ازجملهشیخطوسی

درذیلآیهآورده:
»اینآیهعقیدهقائالنبهجبرراکهمیگویندخداوندانسانرابهماالیطاق
تکلیفمیکند،باطلکردهاست؛چونوسععبارتاستازآنچهقدرتانسان،
آنراشاملمیشود«۲امادرتفاسیردیگر،بااینآیهتکلیفحرجینفیشده
است؛ازجملهمرحومطبرسیدرذیلآیه۲8۶سورهبقرهمعنایوسعوطاقت

رااینگونهتعریفکردهاست:
کاردر است.هنگامیکهگفتهمیشودآن ازطاقت پایینتر وسع،مرحله
وسعانساناست؛یعنیاینکهانسانمیتواندآنکاررابدونزحمتومشقت

شدیدانجامدهد.۳

1- بقره/ 233؛ انعام/ 152؛ اعراف/ 42؛ مؤمنون/ 62.
2- طوسی، 1409ق ج2 /4؛ عالمه طباطبایی هم در ذیل آیه 286 بقره به همین معنی اشاره 
کرده اند )بی تا: 433/2(. از میان اهل سنت هم که به این معنا اشاره دارند، می توان از ابن کثیر 

)1388، ج،1 ص342( و صابونی )1414، ج1، ص181( نام برد.
3- طبرسی، 1406ق، ج2، ص690.
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عالمهطباطباییدرذیلآیه۶۲سورهمؤمنوندرخصوصآیهذکرشدهآورده:
»اینآیةشریفههمبرنفیتکلیفحرجیوخارجازوسعدراعتقاداتداللت
میکند؛زیراخداوندآیاتوحجتهایآشکاریراقراردادهوانسانرامجهزبه
قوهعقلودرککردهاستوازهرکسیبهمقداروسعوطاقتشایناعتقادرا
خواستهاست،وهمبرنفیتکلیفحرجیدرمقامعملداللتمیکند؛بدین
معناکهدردیناسالم،حکمیکهاصلتشریعشمبتنیبرحرجباشد،وجود
ازمصادیق اوالد.همچنیناحکامیکهدربعضی ندارد؛مانندرهبانیتوذبح
برمکلفمیشود،درآنمصادیقهم )بهدلیلخصوصیتمورد(موجبحرج
حکمنفیمیشود؛مانندروزهبرایمریض؛زیرا»نفساً«نکرهدرسیاقنفیاست
ومفیدعموممیباشد.بدینترتیب،هرنفسیدرهرموقعیتیکهفرضشود،
بهاندازةوسعشتکلیفشدهوبهتکلیفحرجیامرنشدهاست؛خواهحرجدر

اصلحکمباشدویااینکهدرمواردخاصیحرجیشدهباشد«.۱
بعضیازکتابهایتفسیریاهلسنتهموسعرابهمعناییسرگرفتهاند؛
ازجملهزمخشریمیگوید:»وسععبارتاستازآنچهانسانبدونزحمتو
مشقتمیتواندانجامدهدواینآیهازعدلورحمتخداوندخبرمیدهد؛چون
برایانسانممکناستکهدرروزبیشترازپنجنمازبگذاردویادرسال،بیشتر
ازیکماهروزهبگیردویابیشترازیکحجانجامبدهد؛اماخداوندبیشترازاین،

تکلیفنکردهاست«.۲

آیه پنجم
ْبِلَنا...﴾؛۳پروردگارا!
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تکلیفسنگینیبرماقرارمدهآنچنآنکه)بهسببگناهوطغیان(برکسانیکه

1- طباطبایی، بی تا. ج15، ص42 همچنین ایشان در ذیل آیه 42 سوره اعراف، وسع را به معنای 
یسر گرفته اند )بی تا: ج8، ص115(.

2- زمخشری، 1385ق، ج1، ص407.
3- بقره/286.
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پیشازمابودند،قراردادی.
»اصر«دراصلبهمعناینگهداریومحبوسساختناستوبههرکارسنگین
کهانسانراازفعالیتبازمیدارد،گفتهمیشودونیزبهعهدوپیمانهاییکه
آدمیرامحدودمیسازد،اطالقمیگردد.بههمیندلیل،مجازاتوکیفررانیز

گاهی»اصر«میگویند.
دراینجمله،پیامبراززبانمؤمنانازخداوندتقاضامیکندکهازتکالیف
سنگینکهگاهیموجبتخلفافرادازاطاعتپروردگارمیگردد،آنهارامعاف
داردوخداوندنیزتکالیفسختومشکلیراکهدرادیانسابقوجودداشته

است،بهسببرحمتشنسبتبهامتاسالمنفیکردهاست.
مرحومطبرسیدرکتاباحتجاجروایتیرانقلمیکندکهدرآن،تعدادی
ازآصاروشدایدیکهدرادیانسابقبودهودردیناسالمنفیشده،ذکرشده
است؛ازجملهدرادیانسابق،پنجاهنمازدرپنجاهوقتواجببودهاستوحال
آنکهدردیناسالم،پنجنمازقراردادهشدهاستواجرپنجاهنمازبهنمازگزاران
دادهمیشود.یادرادیانسابق،میبایستنمازدرمکانهایمخصوصیانجام
کفایت شود، انجام نماز که مکانی هر در اسالم، دین در آنکه حال میشد،

میکند.۱

گفتار�دوم:�سنت
روایاتمتعددیازائمهمعصومیننقلشدهکهمبنایقاعدهنفیعسرو
حرجقرارگرفتهاست.اینروایاترامیتوانبهدودستهتقسیمنمود:دردسته
نخست،نفیحرج،بهعنوانحکمتحکمذکرشدهودردستهدوم،علتحکم

دانستهشدهاست.

دسته نخست
درتعدادیازروایات،نفیحرجبهعنوانحکمتحکمذکرشدهاستکهبه

1- طبرسی، 1386ق، ج1، ص327..
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چندنمونهاشارهمیکنیم:

1- روایت ابو بصیر
ابوبصیرازامامسؤالمیکند:»درسفرهاچهبسابهبرکههاییبرمیخوریم
یافتمیشود«،حضرتپاسخ انواعنجاساتدرآن آبادیاستو کهدرکنار
میدهند:»آبرابادستتبههمبزنوسپسوضوبگیر؛زیرادردین،مضیقه
قرار ومشقتی دینتانزحمت در برشما وخداوندمیفرماید: نیست تنگنا و
دادهنشدهاست«.۱ازاینروایتبرداشتمیشودکهخداونددرجعلاحکامبه
سهولتوآسانبودنآنهاتوجهداشتهاست.دربارهآبکر،اگرحکمیمیشد
کهبهمجردمالقاتبانجاست،نجسمیشود،برایاغلبمردمموجبحرجو

زحمتمیشد؛لذااینحکمنفیشدهاست.
البتهروشناستکهنفیحرجبرایحکمعدمانفعالآبکر،حکمتاست؛
یعنیدرجعلحکم،اینمصلحتکهمردمبهزحمتومشقتنیفتند،مدنظر
بودهاست،ولیحکم،دایرمدارحکمتنیستواگربرایشخصیحکمبهانفعال
آبکر،موجبزحمتنباشد،بازهمحکمبهعدمانفعالوجوددارد.همینطور،
اینروایتنمیتوان به استناد با اگراحکامدیگریموجبعسروحرجشود،

آنهارانفیکرد.

2- روایت محمد بن میسر
راویدربارهمردیسؤالکردهکهجنباستودرمسیرخودبهآبقلیلی
فاقدظرف باآنغسلکند،درحالیکههم برخوردکردهاستومیخواهد
استوهمدستهایویآلودهاست.حضرتپاسخمیدهد:»اینفرد،ابتداباید
دستشرادرآبفروبرده،وضوبگیردوسپسغسلنماید«.اینموردازمواردی
استکهخداوندمیفرماید:»برشمادردینتانزحمتومشقتیقراردادهنشده

1- حّر عاملی، 1403ق. ج1، ص120؛ طوسی، 1377ق، ج1، ص22؛ همو، 1390، ج1، ص417، 
ح35؛ همو، ق1390.
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است«.۱دراینروایت،کلمه»قذرتان:آلوده«مبهماست.اگرمرادازآلودگی،
نجاستباشد)کهبعیداست(،روایتبرعدمانفعالآبقلیلداللتمیکندو
اگرمراد،آلودگیعرفیباشد)کههمینهممحتملاست(،روایتناظراست
بهنفیحکماستحبابیکهعبارتاستازشستندستهاقبلازداخلکردن
دستدرظرفآب،واینحکماستحبابییابهسبباجتنابازکثیفبودندست
استویابهسبباجتنابازنجاستیاستکهمحتملاستوشرعاًدرصورت
شک،اجتنابازآنهاالزمنیست.البتهازجهتیهمممکناستکهدرروایت،
تقیهباشد؛چونوضوراهمراهباغسلجنابتذکرکردهاست.درهرصورت،در
اینروایتبهنفیحرجبهعنوانحکمتاستنادشدهاست؛چونحکمشستن

دستهابرایهمهحرجینیست.

2- روایت احمد بن محمد بن ابی نصر
راویمیگویدکهازامامپرسیدم،شخصیلباسیراکهازپوستحیوانات
آیا خیر. یا است پاک لباس این که نمیداند و میخرد بازار از ساختهشده،
میتواندباآننمازبخواند؟حضرتفرمودند:»بله،اشکالیندارد«،وبعدازامام
باقرنقلمیکند:»خوارجچوننادانبودند،برخودشانسختمیگرفتندو
دین،آسانترازایناست«.۲ازاینروایتاستفادهمیشودکهحکمتحلیتو
طهارتچیزهاییکهازبازارمسلمانانخریدهمیشود،توسعهبرامتورفعضیق
ازآنهاست.عبارت»إّن الدین أوسع من ذلک«یکمطلبکلیرابیانمیکند
کهاینحکمتدرهمهنواحیدینموردنظربودهاستوتمامنواحیدین،سهل
وآساناست؛البتهدراینروایتبهنفیحرجبهعنوانحکمتاستنادشدهاست.
درمجموعبایدگفتازایندستهروایاتکهدرآنهابهنفیحرجبهعنوان
حکمِتحکماستنادشدهاست،نمیتوانیکقاعدهکلیرااستفادهکردکهدر

تمامیابوابفقهجاریشود.

1- حّر عاملی، 1403ق، ج1، ص113؛ کلینی، 1388ق، ج3، ص4.
2- حّر عاملی، 1403ق، ج2، ص173؛ طوسی، 1390ق، ج2، ص368.
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