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 .اند  این دو باب حکم کردهه به مرزهای ضرر و حرج به تفاوتفقهای معاصر با توجّ
 به بوده و هم در مباحث عبـادی       که بسیار مبتال  است  ای    ثانویه ضرر و حرج از عناوین    
 . بطالن فعل ضـرری اسـت      ،م است آنچه مسلّ  .است اثر فراوان    أو هم مباحث حقوقی منش    

فعل حرجی را نیز به فعل ضرری قیاس نموده          توان  می ال اساسی این است که آیا     ؤسا  امّ
باشد؟ در صورت    و حکم به بطالن داد؟ یا اینکه حکم حرج جدا از ضرر بوده و صحیح می               

در ایـن   باشـد؟    ۀ فقهی بر این حکـم موجـود مـی         پشتوان آیا   ،ت فعل حرجی  حکم به صحّ  
 یاختالف عمیق و اساسی در میان فقها وجود دارد که آیا فعـل حرجـی و ضـرر                  ،لهأمس

 ؟باطل است یا صحیح
 ،ها و افعـالی    تدقائلین به بطالن چنین عبا    برخی   :در این زمینه دو نظریه وجود دارد      

لبته نظرات تفصیلی دیگری نیز وجود دارد       ا. ت چنین افعالی   به صحّ  و گروهی دیگر، قائل   
 و انتقادات وارد بـر هـر کـدام        ها    آن ۀل بررسی هر یک از اقوال و ادّ       هبدر این پژوهش     که

 حرجی متفاوت بـوده و فعـل         ضرری و فعلِ   حکم فعلِ ،  رسد به نظر می   .شود  پرداخته می 
ی کـه مـورد     خالف فعل ضـرر    بر . بلکه آکد در عبودیت است     ،ستحرجی نه تنها باطل نی    

 .رضایت شارع نیست و انجام آن موجب بطالن عمل است
 

 ات حرجید قائلین به بطالن عباۀادلّـ ١
ز یک منظـر     قوانین و قواعد را ا     ، فقها :گفت قائلین به بطالن، باید      ۀ  قبل از ورود به ادلّ    

 :اند به دو دسته تقسیم کرده
اسـتفاده  هـا     آنتوانـد از     می نی اختیار انسان است و انسا      ر حیطه ای از قواعد د    دسته

کننـد و     الزامی بـر انـسان تحمیـل نمـی         ،این دسته از قواعد   . را اسقاط کند  ها    آنکند یا   
گونه قواعد را قواعـد و        این .شوند سعه و تسهیل در کار افراد وضع می       اصوالً برای ایجاد تو   

احکـام وجـود     و   نوع دیگری از قواعـد    . نامند  می »رخصت« ،احکام ترخیصی یا به اصطالح    
را اجرا کننـد    ها    آنشانه خالی کنند و حتماً باید       ها    آنتوانند نسبت به     دارد که افراد نمی   

. نامنـد   مـی  »عزیمت« ، به اصطالح  یاامری   اینها را قواعد الزامی و    . و مطابق آن عمل کنند    
 عسر و حرج بر هـر       ۀآنچه که باعث اختالف بنیادین میان فقها گشته است، انطباق قاعد          

قاعده را از   اکثر قائلین به بطالن عبادت حرجی و ضرری این          . یک از این دو مفهوم است     
 .گیرد  مورد بررسی قرار می، در ادامه، ادّلۀ قائلین به بطالن.اند مصادیق عزیمت دانسته
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 فرق عزیمت و رخصت) الف
العطـاش    پیرمـرد و پیـرزن و ذوی        سـقوط روزه از    ۀصاحب جواهر در ذیـل مـسأل      ـ  ١
 چـرا کـه   ؛هـا  تد که حکم در این موارد از عزائم است نه از رخـص            نمخفی نما  «:نویسد می

 نفی حرج و مانند آن است که مقتضی رفع تکلیـف            ،بدیهی است که مدرک در این حکم      
 ).١٧/١٥٠، نجفی (»است

 نفـی حـرج ثابـت       ۀم و مانند آن کـه بـا قاعـد         تیمّ« :در پاسخ این استدالل باید گفت     
ت شدیدی را که رافـع       پس اگر شخصی مشقّ    ؛خصت هستند نه عزیمت    از باب ر   ،دشو می

، در  )مانند غسل در سـرمای شـدید      ( انجام دهد  هل کند و طهارت مائی    تکلیف است تحمّ  
اند، صـالحیت   ی دین صادر شده   آنجا که در مقام امتنان و توسعه       نفی حرج از  ۀ  ل ادّ ،اینجا

 ).١/٤٦٣آقارضا همدانی، (. رفع جواز مگر برای نفی وجوب، نه برای ؛ ندارندندلیل بود
 چـون خداونـد     ،اسـت چنین مسائلی از باب رخـصت       «: ث بحرانی نیز گفته است    محدّ

ـ یُین ال و علـی الـذّ    «: نسبت به مطیقون گفته اسـت       .»ن تـصوموا خیـراً لکـم      أو  .... هطیقون
 ).١٣/٤١٨بحرانی،  ()١٨٤البفره، (

 
  عموماتو ضرر و حرج ۀلادّ )ب

اگـر شـخص     «:اند داشته و چنین استدالل کرده    پنضرر را مانند هم     برخی نیز حرج و     
 باطـل اسـت و امکـان تـصحیح           او رفتن ضرر دارد و وضو بگیرد، وضـوی       بداند که وضو گ   

م رخصت است نـه    مّ تی :ب و نه به اینکه گفته شود      وضوی او نیست نه با مالک و نه با ترتّ         
ایـن دلیـل کـه    بـه  . دارد نه جـواز را  می لزوم را بر ، ضرر :عزیمت، و نه به اینکه گفته شود      

غـسل و    ۀلادّه، خروج فرد ضرری از عموم       لیّاحکام اوّ  ۀلادّضرر بر    ال ۀل ادّ  حکومتِ مقتضیِ
 بسیط است و ترکیبی نـدارد       ،و حکم . وضو و عدم ثبوت مالک برای آن فرد ضرری است         

م هّ بزرگـان تـو    برخـی . بـاقی بمانـد   ) وازجـ ( دیگر   ءجز) لزوم(تا با از بین رفتن یک جزء        
.  صـحیح اسـت    ،ل کند و وضو یا غسل کنـد       ت را تحمّ  اند که اگر کسی حرج و مشقّ       کرده

 حرج مانند ضرر است و      :ا باید گفت  امّ. چون که نفی حرج در مقام امتنان وارد شده است         
ت ه هستند و اینکه در مقام امتنان هستند موجـب صـحّ           لیّاحکام اوّ  ۀلادّ حاکم بر    ،هر دو 

 در عـرض  ، آنچه که در طـول دیگـری اسـت   ،آید چرا که الزم می. شود  نمیوضو یا غسل 
 زیرا. لف است و این خُ  ) آید در عرض وضو باشد      الزم می  ،م در طول وضو است    تیمّ. (باشد

 مگر در جایی که استعمال آب خارجاً یـا شـرعاً            ؛شود م منتقل نمی  تکلیف به وضو به تیمّ    
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 ).٣/٤١٢، لبا الطّةخوانساری، منی (».ع شودنممت
که ابتدا مـوارد تـصحیح عبـادت ضـرری و      شود    مالحظه می ر بررسی استدالل فوق     د

 باب ضرر و    ، دیگر اینکه  .داند را غیرقابل قبول می   ها    آن ،حرجی را برشمرده و بدون دلیل     
. که باب ضرر و باب حرج با یکدیگر متفاوت هـستند  در صورتی. داند باب حرج را یکی می 

 موجب حرمـت فعـل      ،چرا که ضرر  .  خودش نیست  باب ضرر در محلّ    باب حرج به     قیاسِ
 جایز نیست و انجام فعل ضـرری قابـل          ،ضرری است و ارتکاب فعلی که در آن ضرر است         

ـ      ،عبارت دیگر ه  ب. باشد عبادتی که اتیان آن واجب است نمی      جمع با    د  فعـل ضـرری مبعّ
 )١/٢٦٠بجنوردی، ( .ب باشد مقرِّ،داست و ممکن نیست که مبعّ

توان به این نتیجه دست یافت کـه         می  فقها، های  استداللت در آیات و روایات و       با دقّ 
در ایـن   . نیز متفـاوت خواهـد بـود      ها    آنهم متفاوت هستند و طبعاً حکم        ضرر و حرج با   

ـ    ،اگر شخص «: نویسد  می ق یزدی محقّخصوص،   ل کنـد و وضـو بگیـرد و یـا            ضرر را تحمّ
 ، وضو و غـسل    ،ها  مثالً در تحصیل آب و مانند این       ،شدمات با غسل کند، اگر ضرر در مقدّ     

 ، وضـو یـا غـسل      ،واجب و صحیح است و اگر ضرر در استعمال آب در وضو یا غسل باشد              
 ).٢/١٧١ق یزدی، محقّ (»چرا که نفی حرج از باب رخصت است نه عزیمت .باطل است

 نظـر بـر   ،نکـه بـسیاری از بزرگـا   شود  مالحظه می الوثقی  ةبا مراجعه به حواشی عرو    
تن جمیـع مراتـب     نـس باطـل دا  «: معتقد اسـت  مرحوم شیرازی   . فعل حرجی دارند  ت  صحّ
ـ  طـور،   همین . صحیح است  ، ضرر  یعنی مراتب خفیفِ   ؛ صحیح نیست  ،ضرر ق خـویی    محقّ
 ).همان (».بعید نیست که در برخی مراتب فعل ضرری، انجام آن صحیح باشد«: نویسد می

 
 ج نفی حرۀلادّنظریه ترکیب در  )ج

ـ ادّ  کـه  انـد  ت حرجی چنین استدالل کرده    د بطالن عبا  یۀبرخی نیز برای نظر    نفـی   ۀل
ت به خـاطر قـوّ    (م هستند   مقدّها    آن بر   لکن ،حرج هر چند که حاکم بر عمومات نیستند       

د و روشن است که ایـن  نز  عمومات را تخصیص می ،نفی حرج  ۀلادّبنابراین  ،  )ها داللت آن 
ت دو چیز یعنی الزام و مطلوبیت ندارند تا اینکـه یکـی رفـع                عرفاً داللت بر اثبا    ،عمومات

 .حکـم واحـدی اسـت      ،ها  آن بلکه حکم مستفاد از      ؛باقی بماند ) مطلوبیت(شود و دیگری    
شوند و یا اینکه به حال خود        از اصل منتفی می   به طور کلّی،     و   زده شده پس یا تخصیص    

 ).١/٢٠٥مکارم شیرازی، . (مانند باقی می
 مخفی نمانده و چنین نقد شـده        ،ت فعل حرجی  یز از دید طرفداران صحّ    این اشکال ن  
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شـود و جـواز آن هـم          وجوب طهارت برداشته مـی     ، در موارد حرج   ،گر گفته شود  ا«: است
 با از بین رفـتن فـصل خـودش          )جواز(صحیح باشد، پس جنس     عبادت،  ماند تا    باقی نمی 

 ،به غیر مـوارد حـرج       عمومات را  ،جنفی حر  ۀلادّ ،به عبارت دیگر  . رود  از بین می   )وجوب(
در جـواب   .  حرام است  تشریع و  ،تیان این اعمال به قصد امتثال     إس   پ ؛دهند تخصیص می 
ام مطلوبیت فعل به نحـو الـز        جز رفع  الحرج مقتضی نیست به   : توان گفت   میاین اشکال   

 کند  رفعنه اینکه اقتضای طلب و محبوبیت فعل را         ) دارد یعنی مطلوبیت الزامی را برمی    (
 ).١/٤٦٣آقارضـا همـدانی،     . (شـود   دانسته مـی   چیزی است که عقالً و عرفاً از الحرج       و این   

ـ  اوّۀآن چیزی که قاعد « :اند را برخی به نحو دیگری بیان کرده      اشکال فوق    ه آن را اقتـضاء  لیّ
 رأساً در موارد حرج یا ضرر و ورود این قاعده در مقام امتنان              ؛ نفی مشروعیت است   ،کند می
ا مقتضی این نیـست کـه فقـط الـزام را نفـی               امّ ،ی در آن نیست   چند معلوم است و شکّ    هر  
 پس وجود مـالک آن و بـاقی مانـدن           ، حکم باشد  امتنان ممکن است که در اصلِ     زیرا   ؛کند

مثالً رفع اثر اکراه به موجب حدیث رفع، موجب بطالن بیع حاصل            . مالک آن واجب نیست   
. داشـته باشـد   ) اکـراه شـونده   (ه   منافع زیادی برای مکرَ    ،ع هر چند که این بی     ؛از اکراه است  

 و بـایع مکـره آن را ندانـد و           )آن هم چندین برابر   ( باشد   لمثالً اگر ثمن بیشتر از ثمن المث      
ا امتنان در رفع آثار اکراه بـه        امّ. ی نیست که حدیث رفع از اظهر مصادیق امتنانی است         شکّ

 ).١/٢٠٤مکارم شیرازی، . (»مصادیق آنی است، نه به نحو واحد واحد از نحو کلّ
 بلکه  ،کند در پاسخ به اشکال فوق باید گفت که قاعده نفی حرج، نفی مشروعیت نمی             

 حرجی و امثال     در وضو و غسلِ    : همچنین باید گفت   .کند ت می نفی مشقّ  ،به نحو رخصت  
ـ ،که موجب نقصان مالک محبوبیت در آن باشد       شود    نمیای مشاهده    هیچ مفسده آن،   ه  ب

 شـارع از بـاب      ،فـین اسـت   از آنجا که موجب ضیق و حرج بر مکلّ        ها    آن ایجاب   ،جز اینکه 
پس عـدم   . ها ا با وجود مالک مصلحت در آن       امّ ؛ رفع کرده است   ،فینرا از مکلّ  ها    آنت  منّ

 آن به مـانع اسـت و آن         ی بلکه از جهت ابتال    ،ی عدم مقتضی نیست    از ناحیه ها    آنوجود  
ت کرده است و معلوم اسـت کـه ایـن            امتنان بر امّ   ۀ اراد ،س مقدّ مانع این است که شارع    

بنابراین از وجود مالک مطلوبیـت در آن بـا          . مانع نسبت به امر الزامی است نه چیز دیگر        
ق  که امر به مطلوبیت نیز تعلّ  شود  کشف می ) مطلوبیت(غیر الزامی    وجود عدم مانع از امر    

 هـا، صـرف مـالک      ت قـصد قربـت بـا آن       ت این اعمال حرجی و صـحّ      صحّ گیرد و در   می
 .نباشدها  آنق امر به کاشف از تعلّ کند ولو اینکه مطلوبیت کفایت می
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 و احتمال مفسدهانجام فعل حرجی  )د
عـای علـم بـه عـدم      ادّ«: پذیرند حرجی را نمی  برخی عدم وجود مفسده در انجام فعل        

ـ  ؛ است نه و بدون برهان    بدون بیّ  ،یمفسده در انجام فعل ضرری و حرج       خـاطر وجـود    ه   ب
حرجی شد و   تکلیف   اگر   ،اینکهحدّاقل  . پس از آنکه حرجی شدند    ها    آنبرخی مفاسد در    

ای   این مفـسده   ،شود  موجب کثرت مخالفت و عصیان می      ،فین ثقیل و سنگین شد    بر مکلّ 
 ).١/٢٠٥، همان. (عظیم است

ه اثبات و برهـان دارد       خود نیاز ب   ،عای مفسده  ادّ ؛الًاوّ: در پاسخ به این بیان باید گفت      
حتماً وضو  خواهد که     شارع از بندگان نمی    ، در موارد حرج   ؛ ثانیاً .که شاهدی بر آن نیست    

نظر داریـم کـه شـخص بـا         و ما موردی را مدّ    . م کنند مّیتوانند ت   بلکه می  ؛یا غسل بگیرند  
ـ      ،هاختیار و رغبت و به جهت قرب الی اللّ          پـس جـای     ،کننـد  ل مـی   فعل حرجـی را تحمّ

 عاملین به افعال حرجی، ، بلکه به عکس؛انی نیست که موجب مخالفت و عصیان شود     نگر
ب هرچه بیشتر بـه بـاری        بلکه در صراط عبودیت و تقرّ      ، عصیان نیستند  نه تنها در مظانّ   

 .تعالی هستند
ضرر ممکن است   «: معتقد است اند و     ضرر را به دو قسمت تقسیم کرده       ، خویی قمحقّ
اگـر ضـرر در     . ل باشد و ممکن است در خود وضو یا غسل باشـد           ی وضو یا غس    مهدر مقدّ 

ی وضو یـا غـسل شـود،         مهل ضرر کند و مرتکب مقدّ      تحمّ ،ی عمل باشد و شخص     مهمقدّ
مه  چرا که هر چند او قبل از ارتکاب مقدّ         ،ی او وضو یا غسل است      ی نیست که وظیفه   شکّ

 او   حـالِ  ،ل ضرر کـرد   ی که تحمّ  ا هنگام  امّ )فاقد آب بوده است   زیرا  (م است   به تیمّ  مأمور
وضو یـا غـسل ضـرر نـدارد         با این فرض که نفس       شود، ی می منقلب شده و واجد آب تلقّ     

ل موضـوع   و این از باب تبـدّ     ...) مه مانند تحصیل آب و    مقدّ(ی آن ضرر دارد،      مهبلکه مقدّ 
 .ت وضو یا غسل نیستی در صحّاست و شکّ

نای شیخ انصاری این است که وضو یا غسل          مب ،باشدضرری   ،ا اگر نفس وضو یا غسل     امّ
 ، ضـرری   وضـو و غـسلِ     ،اینکـه و   حـرام اسـت      شرعاً و عقالً   ضرار به نفس  إ زیراباطل است،   

 . پس باطل است،ب باشدتواند محبوب و مقرّ مبغوض شارع هستند و مبغوض نمی
 ،آنچـه حـرام اسـت   «: نویـسد  و مـی  ق خویی به کالم شیخ انصاری اعتراض کرده         محقّ

 دلیلـی وجـود نـدارد و مـانعی نـدارد کـه              ،ضرار به نفس  إغیر است و بر حرمت      ه  ر ب اضرا
 ).٩/٤٢٥خویی،  (».شخص چند روز از غذایی که موجب مرض است بخورد

ضـرار محـسوب    إ چرا که آنچه کـه       ؛ق خویی خالی از اشکال نیست     کالم محقّ بخش دوم   



 ٧ پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی

 ؛که شارع راضی به آن نیـست      وجود آید   ه  ی حکم شارع ب    اضراری است که از ناحیه     ،شود می
 حـال اگـر آب باعـث سـرماخوردگی یـا تـشدید             ،دهد الً شارع دستور به وضو یا غسل می       مث

 ناشی از حکـم شـارع باشـد نـه            ضرر باید  أبیماری شود، شارع به آن راضی نیست پس منش        
 .شود ضرر شامل این مورد نمی و ال)مانند اراده به خوردن غذای مضر(ی خود افراد  اراده

ـ    ،در موارد ضرری و حرجی    «: نویسد  چنین می در نهایت   مرحوم خویی    ر  شـخص مخیّ
گونه کـه قـبالً      شان همان یاشکال کالم ا  ). ٤٢١همان،   (».م است میان وضو و غسل و تیمّ     

 .اند  که میان ضرر و حرج تفاوت ننهادهاین استگفته شد هم 
 

  تعارض وت فعل حرجیصحّ )  ه
ماننـد جمـع    زیرا   ،جام وضو یا غسل حرجی باطل است      ان«: معتقد است ق نائینی   حقّم

 شـخص واجـد آب اسـت و         ، چرا که موضوع وجوب وضـو و غـسل         ؛میان متناقضین است  
 او  م در حـقّ    پس حکم به جواز وضـو و تـیمّ         . شخص فاقد آب است    ،مموضوع وجوب تیمّ  
  ،به نقل از خویی  (».ته شود و هم واجد آب     نسشود که او هم فاقد آب دا       منتهی به این می   

 ).٣/٢٢. و روحانی ٩/٤٢٣
فقـدان آب    منحـصر در     ،مموضوع مشروعیت تیمّ  «: در پاسخ به این اشکال گفته شده      

مـثالً در جـایی کـه       . شـود نیـز الزم    آب  وجـود   م در فرض     بلکه ممکن است تیمّ    ،نیست
براین  بنا ؛ وضو واجب نیست   ،ضرربه خاطر ال   استعمال آب ضرر دارد و آب هم وجود دارد        

 و. ته شـود نـس واجد آب و فاقـد آب دا   شخص  آید که    الزم نمی م  از مشروعیت وضو و تیمّ    
ت فعـل    اقـوی از صـحّ     ،ت فعـل حرجـی    ت فعل حرجی است و حکم به صـحّ         صحّ ،اقوی

 ).٣/٧٢روحانی،  (».ضرری است
که واجـد   است  تعارض در صورتی    «: دنویس  میق خویی نیز تعارض را نپذیرفته و        محقّ

 ، محکوم به وجوب غسل و وضو باشـد و فاقـد آب در جمیـع مـوارد          ،ی موارد  آب در همه  
 ).٩/٤٢٣خویی،  (».چنین نیست در صورتی که این. م باشدمحکوم به تیمّ

 
 قول مختار

آیـد ایـن اسـت کـه      دست میه آنچه از بررسی نظرات قائلین به بطالن فعل حرجی ب      
 بایـد  لکـن .  اسـتعمال شـده اسـت   ،عمدتاً در نظر این گروه، ضرر و حرج در معنای واحد     

 متمایز از هم هستند و فعل حرجی مانند فعل ضرری نیـست  ،ه داشت که این دو عنوان   توجّ
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 پس قیاس باب حرج بـه ضـرر وجهـی           ؛د باشد و حرمتی در انجام فعل حرجی نیست تا مبعِّ        
حدیث د در عبودیت است و شاید  موکّ،شود تیان میإت بلکه عبادت حرجی که با مشقّ. ندارد

ـ           »حمزهاأعمال  ألافضل  أ«مشهور   ل امـر    اشاره به همین موضوع دارد و شکی نیست که تحمّ
ل آن مگر آنکه مولی از تحمّ.  ممدوح استامتثال امر مولی نزد عقال     آمیز و احمز برای    تمشقّ

 نهی کرده باشد که در این حالـت شـخص در         ،تنهی کرده باشد و از ایقاع نفس در آن مشقّ         
 حکمـی امتنـانی     ، الضرر و ال حـرج هـر دو        ،حاصل اینکه .  عاصی خواهد بود   ،صورت ارتکاب 

 و بـرخالف  )به دلیل دیگری که ربطی بـه قاعـده نـدارد      (ا فعل ضرری حرام است       امّ ؛هستند
 فتوای مـشهور بـه بطـالن فعـل           حرج که دلیل دیگری بر حرمت آن نیست و این سرِّ           ۀقاعد

 و ممکن است گفته شود که فعل ضرریِ        ).١/٢٦٠بجنوردی،  . (ت حرجی است  ضرری و صحّ  
 )همان. (دارد حرام نیست و حکم الزامی را برنمی ،خفیف

. از ضرر فاصله گرفته و به حرج نزدیـک اسـت          ،   خفیف شاید به این دلیل که فعل ضرریِ      
 مالک این است که وضو و غسل و افعال حرجی صحیح است تا زمانی که به حـدّ                 در نهایت،   
بـسیار  ،   تسهیل و رخصت است و از این بابت        اعده یعنی نفی حرج موجب    و این ق  . ضرر نرسد 

ای  سر است و ایـن قاعـده       موجب یُ  ،تمشقّ«: نویسد  میل در این باره     شهید اوّ . ارزشمند است 
 ).١/١٢٤، شهید اول. (»گردد می های شرع به آن باز ی رخصت است که همه
 قبح تحمیل چیـزی     ،کند و آن    دلیل عقل نیز داللت می     ،ی نفی عسر و حرج     بر قاعده 

 لکن این قبح مربوط به برخی از افـراد عـسر و حـرج               ؛است که در آن عسر و حرج است       
در زیـرا  .  قبحی ندارد،است و آن تکلیف به ماالیطاق است و غیر از این مورد، سایر موارد            

هـای زیـادی را      تعقـالء بـر اوالدشـان مـشقّ       بر همین اساس،    .  آن اجر و عوض است     ءازا
ی اعـضای  نوشانند و حتّ  های تلخ می    شربت ،در هنگام بیماری  ها    آنکنند و به     میل می تح
ت در آن اسـت     کنند و اگر تحمیل هر چیزی که مشقّ        برای سالمتی آن قطع می    را  ها    آن

بلکـه اصـوالً معنـی      . شـد  ت باطـل مـی    قبیح بود باید بسیاری از تکالیف مشتمل بر مشقّ        
 ).٥٨نراقی، ( .نیستت و کلفت تکلیف، چیزی جز، مشقّ

 
 حرجیفضیلت فعل 

فعـل  شـارع   . م است این است که میان ضرر و حرج تفـاوت اسـت            آنچه تا اینجا مسلّ   
ـ  ؛شـود  با آن قصد قربت انجام نمـی      شود،  خواهد و اگر انجام      از ما نمی  ضرری را    ا فعـل    امّ

 سرد اگر کسی سرماخورده باشد و آببه عنوان مثال،  .تر به عبودیت است حرجی نزدیک 



 ٩ پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی

 در اینجـا وضـو گـرفتن    ،شود  بیمار می،برای او مضر باشد یا اگر از آب سرد استفاده کند 
 مـثالً   ،ت و سختی داشته باشد    ا اگر آب موجب بیماری نشود و فقط مشقّ         امّ ؛ضرری است 

 ایـن حـرج     ،شخص در حالت عادی در زمستان با آب سرد وضو بگیرد و بیمار هم نـشود               
 .ب به خداوند دانستاق بارز تقرّتوان آن را مصد است و می

هر «: فرمایند در مورد روایاتی که می    «: نویسد  میی واجب    مه مظفر در بحث مقدّ    امهعلّ
 فـالن   ،یا زیـارت خانـه خـدا بـرود        ) السّالم  علیه(کس با پای پیاده به زیارت امام حسین         

 یعنی حج   ؛ه است مالمقدّ  ذی همگی متعلّق به  ها   این ثواب . شود مقدار ثواب به او داده می     
مات آن  بر مقـدّ  س ثواب خود عمل را       منتها شرع مقدّ   .)المالسّ  علیه(و زیارت امام حسین     

ت خود عمل بیـشتر اسـت و        مات عمل بیشتر باشد، مشقّ    تقسیم کرده است و هرچه مقدّ     
 ).١/١٤٣ر، مظفّ (».در نتیجه ثوابش هم بیشتر است

 )ی قاصـعه   معروف به خطبـه   (الغه،   نهج الب  ١٩٢در خطبه   ) المالسّ  علیه(حضرت علی   
  ».ما کانت البلوی و االختیار اعظم، کانت المثوبه و الجزاء اجزلکلّ «:فرمایند می

 
  فقهاءت فعل حرجی در آراصحّاستدالل به 

و خـواهیم دیـد     شده   در کالم فقها بررسی      مصادیقی از افعال حرجی   در این قسمت،    
 منتهـا  ،انـد  دانسته انجام آن را افضل ،باشدت در عمل  ی مواردی که عسر و مشقّ      که همه 

 به نحوی که خداوند متعال به       ، کرده جرا از عموم خار   ها    آن از باب امتنان   نفی حرج    ۀ  لادّ
 ،خواهد، و در تمامی مـوارد  ت را به صورت الزامی نمی      راضی است و مشقّ    ، انجام عمل  اقلّ

 ضـرر وجـود     مالک آن در  د و   ت با ضرر فرق دار     این است که مشقّ    ،آید آنچه به چشم می   
 .ت است بلکه صرفاً مشقّ،ندارد
 در مورد نماز مریض بـه       است،ت فعل حرجی     که خود از قائلین به صحّ       خویی قحقّم

کند دو   ال که مریض چگونه سجده می     ؤ در مورد این س    د و کن  مذکور استدالل می   حدیث
ز مـریض کـسی     ممکن اسـت مـراد ا     «: بدین شرح است  دهد که احتمال دوم      احتمال می 

ـ ۀ  ت داشته باشد و لو به صورت خوابیده، پس وظیفـ           مشقّ برای وی باشد که سجده      ۀاولیّ
 هـر  ؛ت و سجود استل مشقّ او تحمّا افضل در حقّ امّ؛ ایماء و اشاره است  ،چنین شخصی 
 ).٤/١٧١خـویی،   . (»حمزهـا أفضل االعمـال    أاز باب   (حرج باشد    ن عسر و  چند که متضمّ  

ی اگر انجام فعل برای شخص مریض ضرری نبوده و فقط حرجی        تّ که ح  شود  مالحظه می 
 . پس ضرر و حرج متفاوتند، مریض بهتر است که آن را انجام دهد،ت باشدو با مشقّ
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توان نـسبت بـه آن نـذر         ه می ت فعل حرجی این است ک     های صحّ  یگر از نشانه  کی د ی
نـد؛ نـذرش منعقـد      پیـاده سـفر ک     ،سـالم واجـب   اإل ةاگر کسی نذر کند که در حجّ      «: کرد
 ).٣/١٧٤ین، الدّ زین (».شود جب می واو ا به آن برءشود و وفا می

در روایت آمـده اسـت کـه هـیچ چیـزی            «: نویسد  میصاحب جواهر   در این خصوص،    
 ،پـس حـج   .  حـج نیـست    ،ا در نمـاز   در حج نماز است امّ    . فضل از حج نیست به جز نماز      أ

ی کمتر از یک سـاعت از اهلـش دور    مصلّ شخص،در نماززیرا . استاز نماز و روزه افضل  
کند و    بدن و نفسش را قربانی می      ،ا حاجی  امّ ؛است و در روزه یک روز از اهلش دور است         

کشد و عقل و نقل تطابق دارند    ند و غیبت و دوری از اهلش طول می        ک مالش را انفاق می   
 جـواهر نیـز     در اسـتدالل صـاحب     ).١٧/٢١٦،  نجفی (».ت است  به قدر مشقّ   ،بر اینکه اجر  

 ،ت مانند ضرر نیست که از اصل پس این مشقّ  ؛ است فضیلت عمل  مالک حکم به     ،تمشقّ
مورد ترتیـب قـضای نمازهـای        ی در ق حلّ محقّ .رافع حکم باشد که نتوان آن را انجام داد        

ورد ترتیب قـضای نمازهـا برخـی        در م «: دهد ه به همین حدیث فتوا می     فوت شده با توجّ   
ـ  یریـد " و حرج در ترتیب وجود دارد به موجب      اند که چون عسر    گفته سر و یـ ه بکـم ال اللّ

ـ .  عدم ترتیب اسـت    ، یعنی اصل  ،این ضرر و عسر منفی است      "الیرید بکم العسر   ا بایـد   امّ
شـود و اینکـه      وت شـده قـضاء مـی       اصل است و نماز به همان صورت که ف         ، ترتیب :گفت
اینکه ه این کالم معارض است با        باید گفت ک   ،ت است  دارای ضرر و مشقّ    ، ترتیب :اند گفته
 ).١٢٢سع، سائل التّالرّحلّی،  (.ت و حرجی ثواب بیشتری دارد پرمشقّعملِ

ی به قائلین عسر و ضرر دار بـودن ترتیـب داده اسـت              ق حلّ عالوه بر پاسخی که محقّ    
 ضرر و حرج یکی نیستند و اگر کسی قـضاء نمازهـا را بـه ترتیـب انجـام                    ؛الًاوّ: باید گفت 

ت در مورد ت باشد که این مشقّ و صرفاً ممکن است مشقّشود واقع نمیرری بر او  ض،دهد
 .ار پسندیده استزی در نظر خود نمازگ حتّ،ی چون نمازامر مهمّ

امـه   علّ .مورد اعمال حـج اسـت       در ،اند ت که فقها زیاد ذکر کرده     یکی از موارد پرمشقّ   
ف گفته اسـت کـه وقـوف در         شیخ در خال  «: نوسد  میی پس از بیان قول شیخ طوسی        حلّ

 تـر  با فـضیلت  ا در مبسوط گفته است که پیاده        امّ. عرفه چه پیاده و چه سواره جایز است       
  اسـت و معـصوم  شـقّ أ ،دلیـل مـا ایـن اسـت کـه پیـاده          . و قول حق همین اسـت     . است

 ).٤/٢٤٦یعه، الشّ ی، مختلفامه حلّعلّ. (»حمزهاأالعمال اَفضل أ: استفرموده ) السّالم علیه( 
ق بحرانی بـه    محقّ. ست حج بهتر است   ی فریضه از ب   ة صال ،در برخی روایات گفته شده    

 خـالی از اشـکال      ،این خبر به حـسب ظـاهر      «: گویند ها اشکال کرده و می     گونه روایت  این
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 از نمـاز    تـر  تپرمشقّ ،است و حج  ها    آن ترین تپر مشقّ عمال،  أترین   زیرا با فضیلت  نیست،  
یـت بـه تفـاوت میـان ضـرر و حـرج             برخی فقها نیز بـا عنا      .)٦/٦ق بحرانی،   محقّ (».است
ت سرما یا گرما یـا       در حالت شدّ   ،م کند اگر کسی به استعمال آب، احساس تألّ      «: اند گفته

باد شدید و مانند اینها یا به خاطر مرض و از عاقبت اسـتعمال آب تـرس نداشـته باشـد                     
در ) السّالم علیه(امام صادق ینکه کما ا ؛باید وضو یا غسل بگیرد)  ضرر نداشته باشد   ترسِ(

کمـا  ) ٢/٤٤٣ فاضل هنـدی،  . (م است  جواز تیمّ  ،قویأا باید گفت    امّ. شب سرد غسل کردند   
 ؛ همان، نهایة األحکام،   ١/١٣٥لب،  منتهی المط حلّی،  . (اینکه دیگران نیز چنین نظری دارند     

 بـودن   حرجـی در   ).٣٤ البیان،شهید اوّل،    و   ٤٥ الجامع للشرایع،    ، حلّی، ٥٣ ؛ سلّاد، ١/١٩٥
 کفایـت   ،ت هم باشد  امور و افعال الزم نیست که حتماً فعل فیزیکی باشد و اگر معنای مشقّ             

باشد و در روایت داریـم کـه   با فضیلت تواند  ت معنوی هم می مشقّ ،عبارت دیگر ه   ب .کند می
 ۀاراد ، عزم قلب بر امـری بـر امـور اسـت و در عـرف               ،ت در لغت  ، نیّ » افضل من العمل   ةالنیّ«

ق شود بـه اعـضاء      است و این اراده اگر محقّ     ) به صورت شرعی  (مور به   أایجاد فعل بر وجه م    
 افضل اعمال است و این بیان اگر        ،آورد و این   کند و افعال را به حرکت درمی       ی پیدا می  تسرّ
 تـر دار  تمـشقّ ت  د این است که نیّ    یمفشود،  ضمیمه   پر فضلیت بودن فعل حرجی       ۀقاعدبه  

 دنیـا و میـل      ف بـر دل کنـدن از حـبّ        ت خالص متوقّ   چرا که نیّ   ، صحیح است  و این . است
 ).٨/٥١مازندرانی، . ( بر نفس استءاشیا شقّأ ،و ایناست نداشتن به غیرخدا 

 
 گیری جهنتی

ـ  ؛انـد   هر دو در مقام امتنان وارد شـده        ،حرج الضرر و ال   ۀقاعد ان ضـررو حـرج     یـ ا م  امّ
پـسندد و بـا      نش نمـی  ه شارع نسبت به بنـدگا     ضرر آن چیزی است ک    . تفاوت وجود دارد  

 بلکـه   ؛ا فعل حرجـی نـه تنهـا حـرام نیـست           امّ. لطف و عدالت خداوند نیز سازگار نیست      
ـ  ؛ عزیمـت اسـت    ،ضرر ال ۀ قاعد مفادّ. استخداوند  ب بیشتر به    طریقی برای تقرّ    ا مفـادّ   امّ

 ،اننـد د یح نمـی شاید کسانی که انجام فعـل حرجـی را صـح    .  رخصت است  ، الحرج ۀقاعد
 ،اند و غفلت از تفاوت این دو مفهوم اند و آن دو را یکی دانسته      حرج را با ضرر قیاس کرده     

 حرج شدیدی که به     .مالک نمود ارائۀ  توان   البته در اینجا می   . شده است نظری  موجب چنین   
 ، ضرر نرسـیده    مادامی که به حدّ    ، ضرر برسد مانند ضرر بوده و رافع تکلیف است و حرج           حدّ

عمـال  أ ،فقهـا در مـوارد بـسیاری       .شـود  صحیح محسوب مـی    شده و ت محسوب    مشقّ صرفاً
 .اند ا افعال ضرری را باطل دانسته امّ،اند تر دانسته جزل و با ثوابأدار و حرجی را  تمشقّ
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