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چکیده 
، اسـت کمی مباح شود که قبالً مباح نبـوده ، حمکلفر ه دلیل تسھیل ب، بچه در شرایطی خاصچنان

یکن بـه حکـم   ؛ لمچون جواز خوردن گوشت مردار برای شخص مضطر؛ ھخصت گویند، ره آن حکمب
مچـون  ؛ ھگوینـد زیمـت ، عاسـت ضع شده، ور شرایط متعارف، دای که برای عموم مکلفینکلی شرعی

رمت تصـرف در مـال غیـر و وجـوب نمـاز و روزه بـر عمـوم        ، حزن حائضن حرام بودن نماز خواند
.مکلفین

-ز مکلفـین بـر  ، اضـرر و اضـطرار  ، الحرجی الدر خصوص برخی از احکام اولی که به استناد ادله

ر حـق  ، داحکـام ثـانوی  آیا ایـن  :شودین سؤال مطرح می، اگرددشود و حکم ثانوی تشریع میمیداشته
ی رخصت با اباحـه  ابطه، رباشدمچنین در مواردی که رخصت می؟ ھخصت است یا عزیمت، رمکلفین

. شرعی قابل بحث است
، ی رخصـت بـا اباحـه   اھیت فقھـی آن دو و رابطـه  ، ممن تبیین رخصت و عزیمت، ضدر این مقاله

، ی برخی از احکام و قواعد فقھیقھاء در بارهواردی از کاربرد این دو اصطالح با تشریح و تبیین آراء فم
. گرددحلیل و بررسی میت

. ضطرار، اضرر، الحرج، الباحه، ازیمت، عرخصت:ھاواژهکلید

.٢٥/٠٢/١٣٩١: ؛ تاریخ تصویب نھایی٢٧/٠٣/١٣٩٠:خ وصولیتار*. 
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مفھوم لغوی و اصطالحی رخصت و عزیمت 

ه معنای تصـمیم جـدی بـر    ، به معنای سھولت و آسانی است و عزیمت، برخصت در لغت
در قـرآن  ).٣/١٠٤١وھری،؛ ج٤/٣٠٨فارس،بن؛ إ٢/٢٢٣فیومی،(ت زم اسصد مؤکد و ج، قکاری

،)١١٥:طـه (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَـهُ عَزْمًـا   :استی عزیمت به معنای قصد مؤکد آمدهکریم ھم واژه
ز این جھت که در رسـالت  ، ابعضی از پیامبران مرسل).١٨٦:عمرانآل(فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ األُمُورِ

-شدهالعزم نامیده ولوا، أی ابالغ و اظھار حق را به طور صریح و مؤکد داشتندظیفه، وخودالھی
). ١٢/٣٩٩منظور،بن؛ إ٦/١١٣طریحی،) (٣٥:أحقاف(اصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ؛ فَاند

جـرد  م، خیر بودن بین انجام و ترک فعـل اسـت و بلکـه رخصـت    ، مخصت، ردر اصطالح
وان ، تـ که با تحمـل رنـج و سـختی   یاخوردهبه زن و مرد سال:ثالً؛ متسھیل و رفع سختی است

خصت و اباحه با ھـم  ، رر این مثالد. تاسی افطار نمودن داده شدهجازه، إروزه گرفتن را دارند
ـ ؛ زباشـند باحه و رخصت از ھم جدا می، ای غیر ماه رمضانما در افطار روزه، ااندشدهع جم را ی

فطـار را در مـاه   ، اشـارع :شودنمیفته، گباح است و از این رو، مر غیر ماه رمضان، داصال افطار
جرد اباحه است و عزیمت ھم عبارت است از ملتزم ، ملکه این، باسترخصت داده-مثالً-شوّال

، فرصر نمـاز را در سـ  ، قارع، شثالً؛ ماستشدن به آنچه که خداوند متعال واجب یا حرام نموده
ماز خوانـدن را بـر زن   ، نمچنین شارع؛ ھتمام عمدی آن صحیح نیست، اس؛ پاستاجب کردهو

).١/٦٥مغنیه،(ت ماز او صحیح نیس، ناست که در این صورتحائض حرام کرده
-عضی گفتـه ؛ بختالف نظر وجود دارد، اباشد و در تفسیر آنر مقابل عزیمت می، درخصت

-باشد که از احکام خمسه به حساب میمییاجب و حرام اصلو:یعنیهز امور ملزم، اعزیمت:اند
.سعت در تکلیف است و رھایی مکلف از آن جایز است، ولی رخصت؛ وآید

ه معنای اباحه و از احکام شرعی است کـه بـه جھـت عـذر و     ، برخصت:اندبرخی گفته
، ی و اصـلی ز احکام عمومي است کـه بـه طـور طبیعـ    ، اما عزیمت؛ ااستقرر گردیده، ممشقت

وجـوب  :اننـد ؛ مختصاص نـدارد ، ااست و به شرایط خاص و مکلف خاصانون گذاری شدهق
. نماز و روزه و سایر احکام اولیه

کم ثابتی اسـت کـه بـه خـاطر وجـود      ، حرخصت:اندبرخی از اندیشمندان اھل سنت گفته
اسـت  جھت آمـده ز این، ابر خالف دلیل:ید، قر این تعریفد. تاسر خالف دلیل آمده، بعذری

خصـت  ، رھاھا و آشامیدنییرا مباح بودن خوردنی؛ زکه فرق بین اباحه و ترخیص را بیان نماید
ر ، دز عـذر ا. داست که بر خالف آن عمل شـو ھا نیامدهون دلیلی بر منع از آن؛ چشودنمینامیده
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وشت مـردار  گفتن کفر در وقت اکراه و خوردن گ:ثل؛ مشقت و نیاز منظور است، ماین تعریف

ر حـالی کـه   ؛ دباشـد فظ جان مـی ، حکراه و در مثال دوم، اذر در مثال اوّلع. تبه ھنگام ضرور
رر ، ضـ ی وجوب ایمان و حرمت کفر و در مثال دومجود أدله، ور مثال اولّ، دسبب حکم اصلی

، یگـر ، داقی نماند، ببب حکم اصلی، سباشد که اگر با وجود عذراقی می، بو زیان گوشت مردار
؛ ١/١٧٢قدامــه بــن؛ إ١/٧٨زالــی، ؛ غ١/١١٧رخســی،؛ س١/١٢٠رازی،(د خصــتی نخواھــد بــور
).١١١ـ١/١١٠حیلی،؛ ز٢/٣٩٤الخسرو،؛ م١/١٣١مدی،؛ آ١/١١٦نصاری،ا

رحـدیثی  ، داربرد دو اصطالح رخصت و عزیمت برای احکام، کدر منابع حدیثی اھل سنت
إن اهللا یحـبّ أن تـؤتی   :کـه حضـرت فرمودنـد   اسـت  نقل شـده ) وآلهعلیهاهللاصلی(م اکراز پیامبر

ت ھمانا خداوند دوسـ :عنیی؛ )٩/٢٨٨بیدی،؛ ز٣/٩٣أثیر،إبن(ه رخصة کما یحبّ أن تؤتی عزائم
دارد احکـام عزائمـی او انجـام    مچنان که دوسـت مـی  ؛ ھدارد احکام ترخیصی او انجام شودمی

. گردد

اقسام رخصت
خصت دارای تقسیماتی است کـه در اینجـا   ، ریاز دیدگاه دانشمندان اصولی و مذاھب فقھ

:شودکر می، ذدو مورد از مھمترین تقسیمات آن
تقسیم رخصت به واجب و غیر واجب) الف

یـرا آنچـه انجـام    ؛ زا رخصتی، ا عزیمت استی، باشدفعلی که انجام آن بر مکلف جایز می
یا دلیل مقتضی برای منـع آن  ا دلیل مقتضی برای منع آن وجود دارد و ی، باشدایز می، جدادن آن

.باشدزیمت می، عخصت و صورت دوم، رورت اول؛ صوجود ندارد
، ھـا ھا و آشامیدنیخوردنی: انند، ماستباح کرده، مداوند چیزی را که در اصل، خاز این رو

، اقط شـدن وجـوب روزه از مسـافر   ، سـ شود ولـیکن جـواز خـوردن میتـه    نمیخصت نامیدهر
.شودمیخصت نامیدهر

خوردن میته و افطار روزه به ھنگـامی کـه تـرس از    :انند؛ مرخصت ھم گاھی واجب است
و ) ١٩٥:بقـره (وَالَ تُلْقُـواْ بِأَیْـدِیکُمْ إِلَـی التَّھْلُکَـةِ     :یرا در قرآن کریم است؛ زھالکت وجود دارد
).١/١٢٠رازی،(ه و گفتن کفر در ھنگام اکرار مچون افطار روزه در سف؛ ھگاھی واجب نیست

ولویـت دارد و  ، اه ھنگام تحقق اکراه، بخذ به عزیمت، أحنفیهالبته به نظر پیروان مذھب ابو
ینـان در اسـتدالل   ا. دأجور خواھد بو، مشته شود، کر اثر اخذ به عزیمت، باگر آدمی در این حال
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-علیـه هللاصلی(اهللاند که او با دو تن از اصحاب رسولستناد کرده، ای کذابی مسیلمهبه واقعه

إنّـه  :حابی جـواب داد ؟ صـ ما تقول في محمد:خورد کرد و از یکی از آن دو سؤال کردبر)وآله
سـیلمه او  م. وأنت إیضاً:حابی در جواب گفت؟ صفما تقول فيّ:پرسیده پس مسیلم؛ ساهللارسول

ما :پرسیدسیلمهم. اهللارسول:جواب دادوا؟ما تقول في محمد:را رھا کرد و از دومی سؤال کرد
، ه بار تکرار شد که در نتیجـه ، سأسمع و این سؤال و جوابأنا أصمّ ال:و جواب داد؟ اتقول فيّ

أمـا  :رسید، فرمودنـد ) وآلهعلیهاهللاصلی(ر قتی این خبر به پیامبو. دسیلمه دومي را به قتل رسانم
ـ     -أبـی بـن ؛ إ١٢/٢٧٥ری،نـو (ه األول فأخذ برخصة اهللا تعالی و أما الثاني فصـدع بـالحق ھنیئـاً ل

، ما دومی، اخصت را انجام داد، راوّلی:عنیی؛ )٢/٢٩٠صّاص،؛ ج١/١١٢حیلی،؛ ز٢/١٠٥جمھور،
.وارایش باد، گس؛ پخن حق را آشکار گفت و اخذ به عزیمت کردس

کروه و مباح، مستحب، متقسیم رخصت به واجب)ب
خوردن گوشـت مـردار   یرا ؛ زخوردن گوشت مردار به ھنگام اضطرار:انند، مرخصت واجب

.به خاطر حفظ جان واجب است
رای کسی که خوف این دارد که در ، بشنبهغسل جمعه در روز پنج:انند، مرخصت مستحب

ـ انجـام دادن عمـل مسـتحبی از روی تقیـه    :باشد و مانندب در اختیار نداشته، آروز جمعه رای ، ب
.کسی که ترک آن عمل مستحب برای او ضرری در پی ندارد

روزه خوردن مسافر در حالی که روزه برای او ضـرر نـدارد و ماننـد    :انند، ممکروهرخصت
.   ترک مستحب از روی تقیه

رخت خرمایی است که محصول آن با شروط ، دریهع. ابیع سلم و عرای:انند، مرخصت مباح
س از اینکـه  ، پـ رمـایی کـه بـر درخـت اسـت     ، خر بیع عریـه د. دشوخاصی خرید و فروش می

ر برابـر خرمـایی از ھمـان    ، دزنـد خمین مـی ، تقدار آن را در صورت خشک شدن، مکارشناس
که به خـاطر نیـاز بـه آن    ت ارای شروطی اس، دین بیعا. دشوعامله می، مدرخت یا درخت دیگر

ای از روایـات نیـز بـه رخصـت در بیـع      در پاره).٤٦القواعد،مھید، تثانیشھید(ت استجویز شده
؛٩ح ٥/٢٧٥کلینـی، (و رخّص في العرایـا :استمثالً در روایت آمدهاست؛عریه تصریح گردیده

).١٤،١٨/٢٤١ب ١٣/٢٥عاملی،حرّ؛٦٣٤ح ٧/١٤٣طوسی،
-قسیم نمـوده ، تباح و خالف أُولی، مندوب، مواجب:شافعیان ھم رخصت را به چھار قسم

-ف أُولی شـده مان مکروه در تقسیم قبلی است و از این جھت تعبیر به خال، ھالف أُولیخ. دان
) ١٨٤:بقـره وَأَن تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ :استی مسافر آمدهاست که در قرآن کریم در خصوص روزه
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ـ یـن رخصـت  ، اباشـد ایز مـی ، جـ ال که ترک روزه در سـفر ، حوزه گرفتن بھتر است، رپس ر ، ب

؛٧٥ســیوطی،؛١/٩٠اسـنوی، ؛١/٦٣غزالـی، (باشـد خـالف روزه گـرفتن اسـت کـه أُولـی مـی      
).١١٢ـ١/١١١یلی،زح

:شودقسیم می، تخصت به چھار قسم، راز نظر پیروان مذھب ابوحنفیه
ه ھنگـام اکـراه بـه    ، بـ کفرظ تلف:انند؛ ممباح بودن فعل حرام در موقع ضرورت و حاجت.١

طمینـان  ، ادر صورتی که شخص کامالً بـه ایمـان خـود   ، قتل و یا اکراه به قطع بعضی از اعضاء
مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِالَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَـئِنٌّ  :فرمایدداوند متعال مییرا خ؛ زقلبی دارد
کـراه  ، اکراه بر جنایت در حال احـرام ، ااکراه بر افطار در ماه رمضان:و مانند) ١٠٦:نحلبِاإلِیمَانِ 

دن شـرب خمـر بـه ھنگـام تشـنگی      کل مال میته در حال اضطرار و مباح بو، أبر اتالف مال غیر
گر زمانی که شخص از ھالکت نفـس خـود بترسـد و یـا     ، مکم این موارد جواز است؛ حشدید

خصت وجـوبی خواھـد   ، رمل، عبترسد که عضوی از اعضایش را قطع کنند که در این صورت
؛ ناھکـار اسـت  ، گا اعضای بدنش قطع شـود ی، گر به رخصت عمل نکند تا بمیرد، اس؛ پداشت

الَ تُلْقُـواْ بِأَیْـدِیکُمْ   ؛ وَاسـت ھی نموده، ناست که قرآن کریم از آنخود را در ھالکتی انداختهیراز
).  ١٩٥:بقره(إِلَی التَّھْلُکَةِ 

مبـاح بـودن   : اننـد ؛ مشقت زیاد باشـد ، مر زمان که در انجام آن، ھمباح بودن ترك واجب.٢
فَمَن کَـانَ  :داردی قرآن که مقرر میل آیهه دلی، ببیماریو ر صورت سفر ، دافطار در ماه رمضان

ر مسـافر و  ، بوزه، ری مزبورطابق آیه؛ م)١٨٤:بقره(ر مِنکُم مَّرِیضًا أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَ
-ی شریفه که بیان مـی ه دلیل آیه، بنماز چھار رکعتی در سفرن اجب نیست و ھمچنی، ومریض

).  ١٠١:نساء(تُمْ فِي األَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّالَةِ وَإِذَا ضَرَبْ:دارد
ا اینکـه ایـن عقـود و    ، به آن نیاز دارند، بمباح بودن عقود و تصرفاتی که مردم در زندگی.٣

رارداد سفارش سـاخت کـاال و ماننـد   ، قعقد سلم:ثل؛ مخالفت دارد، ما قواعد مقرره، بتصرفات
، یع سلم از قبیل بیع معـدوم اسـت و بیـع معـدوم    ، بطور که شافعیان اعتقاد دارندیرا ھمان؛ زآن

.  استجازه داده، ان را به علت احتیاج مردم، آما شارع، اباشداطل میب
اشتراط قتل نفـس  :انند؛ مه جھت تخفیف بر امت اسالمی، برفع احکام شاق شرایع پیشین.٤

) ٦٦:نسـاء (وَلَوْ أَنَّا کَتَبْنَا عَلَیْھِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَـکُمْ  :فرمایده در قرآن میبه خاطر توبه از عصیان ک
اجب بـودن پرداخـت   ، وتطھیر لباس با بریدن محل نجاست:و مانند برداشته شدن مواردی چون

اطل بودن نماز در غیر محلی که مخصوص عبادت است و مـواردی  ، بیك چھارم مال در زکات
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بَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَالَ تَحْمِـلْ  ؛ رَھا اشاره داردقبیل که قرآن کریم به آناز این

وَیَضَعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَاألَغْالَلَ الَّتِي کَانَـتْ  ) ٢٨٦:بقره(عَلَیْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِنَا 
). ٢/٦٨نجیم،بن؛ إ٢٥٢حالوی،؛ م٨٥ضری،؛ خ٦٤صالح،عبدالرحیم) (١٥٧:أعراف(عَلَیْھِمْ

یرا شـباھتی بـین ایـن قسـم و     ؛ زای مجازی استسمیه، تخصت نامیدن قسم چھارم، رالبته
یرا در این قسم، اصل ؛ ز)١٢٢–١/١١٨رخسی،؛ س١١٩ــ١/١١٧انصاری،(د رخصت وجود ندار

رخصـت در  :شـود زیمتی نیست تا اینکه گفته، عر نتیجه، دس؛ پاستهرعاً باقی نماند، شو دلیل
.مقابل آن وجود دارد

ھای پیشین بود و در شریعت اسالمی بـه خـاطر تخفیـف و    ر امت، دچون این نوع تکالیف
امـا غیـر   آیـد؛ خصـت بـه حسـاب مـی    ، راست، نزد حنفیانشدهداشتهتسھیل بر امت اسالمی بر

). ١/٥١سبکی،(د ائل نیستن، قاین قسمه رخصت بودن ، بحنفیان
ه خـود  ، نـ شـبه رخصـت ھسـتند   ... سـاقات و ، مراض، قـ قـرض :واردی از قبیل، مھمچنین

قـرض گـرفتن   :عنیی؛ ر صورت زایل شدن عذر نیز مشروعیت دارند، دیرا این موارد؛ زرخصت
شود که نزد میعلوم ، ما این توضیحب. دچه به آن احتیاج نداشته باشگر؛ اائز است، جبرای انسان

).١/١١٤زحیلی،(ب مباح و واج:ارای دو قسم است، در حقیقت، دخصت، رحنفیان

انواع ترخیص
الوه ، عـ خصـت ، رباشندتفاوت می، ماز این جھت که منشأ رخصت و دلیل حکم ترخیصی

:گرددھااشاره میه اختصار به آنباشد که بارای انواع نیز می، دبر اقسام
ترخیص عقلی.۱

ی باشد و وظیفـه رددّ می، مین دو یا چند امر، بقتی است که متعلق تکلیف، وص عقلیترخی
، ز ایـن رو ؛ اباشـد ورد رضایت موال مـی ، مخالفت قطعی، مه موافقت قطعی است و نه، نمکلف

، سبت بـه یکـی از دو طـرف شـبھه    ، نین است که مکلّف، اقتضاى جمع بین دو حالت مذکورم
.ه طرف دیگر را رعایت کندشروط به اینک، مزاد باشدآ

، زاد گذاشـتن مکلّـف  ، آنظـور از تـرخیص تخییـرى   ، مر تکلیف معلوم به اجمال، دبنابراین
شروط به اینکه به مخالفت قطعی ؛ مه صورت تخییرى است، بسبت به ھر یک از اطراف شبھهن

ه ، بـ لـف مکو افتد ی، مى خونی در یکی از دو ظرف آبقطره:رای مثال؛ بنجر نگردد، متکلیف
، قتضاى ترخیص تخییرى، مر این صورت، داستداند خون در کدام ظرف افتادهطور معین نمی
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شروط بـه  ؛ مستفاده نماید، اتواند به اختیار خود از آب ھر یک از دو ظرفین است که وی میا

.اینکه از آب ظرف دیگر اجتناب ورزد
ترخیص شرعی.۲

راى ، بـ جعـل حکـم اباحـه   :ثل؛ مباشدمیرخیصی است که مجعول شارع، تترخیص شرعی
ر مقابـل  د. دگوینـ رخیص شـرعی مـی  ، تـ ترخیص حاصل از چنین حکمین ه ای؛ بنوشیدن آب

تـرخیص ناشـی از اجـراى    :اننـد ، مرخیص عقلـی ؛ تـ رخیص عقلی قرار دارد، تترخیص شرعی
).۵/۱۸۰صدر،(ن ی قبح عقاب بال بیاقاعده
ترخیص واقعی .۳

، کلف را در انجام فعل و یا تـرک آن ، می است که شارع مقدسه این معن، بترخیص واقعی
ـ باشـد گذارد و این عمل شارع به خاطر وجود مصلحت واقعی در آزادى مکلف میزاد میآ ه ؛ ب

.رخیص ناشی از احکام واقعی را ترخیص واقعی گویند، تبیان دیگر
کـم  ، حارعشـ ،باشد و به ھمـین سـبب  اراى مصلحت واقعی می، درخیص واقعی، تبنابراین

).٤/٣٦وائداالصول،، فنایینی(د کنعل می، جترخیصی را طبق مصلحت واقعی
ترخیص ظاھری.٤

ر ، دایـن اسـت کـه شـارع    ر ر مقابل ترخیص واقعی قـرار دارد و منظـو  ، دترخیص ظاھری
ـ کنـد رخیص را جعل می، تسترسی ندارد، ده حکم واقعی، بمواقعی که مکلف ، ه بیـان دیگـر  ؛ ب

ترخیص ناشی از اجراى اصل :ثل؛ مشوداشی می، نز احکام ترخیصی ظاھرىا، رخیص ظاھریت
).٢/٤٩ویی،؛ خ٤/٢٠٤،٢٠٥صدر،(ه ی محصوربرائت در اطراف شبھه

ی رخصت و إباحهرابطه
کند که مصالح بندگان را در زندگی شروعیت پیدا می، ممل به احکام، عز این جھت، ااساساً

آورد و انسـان را از پـاداش الھـی در    خدا را به دسـت مـی  کند و رضایأمین می، تدنیا وآخرت
ــره ــرت بھ ــیآخ ــد م ــمن ــاطبی،(د گردان ــن؛ إ١/٢٦٦ش ــک،ب ــن؛ إ٥٨٠-٥٧٩مل ــیم،ب ؛ ٦٢/ ٢نج

مـل بـه   ، عشـود ما گاھی به دلیل شرایط استثنائی که برای افراد حاصـل مـی  ؛ ا)١/٣٢٥رکشی،ز
ھـت تسـھیل و امتنـان بـر بشـر      ر ج، دذا خداونـد تعـالی  ، لمکن نیست، می واقعیاحکام اولیه
، ؤال، سال، حخواھدتر و حکم متناسب با آن شرایط را از مکلف میدھد و راه سادهرخصت می

ا خیر؟ ی، مان إباحه است، ھآیا این رخصت و سھولت:ین استا
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اطبی، زرکشـی و پیـروان ایشـان    ؛ شـ تفاوت است، مر پاسخ به این سؤال، ددیدگاه اصولیان

:اندستناد کرده، اینان به دالیل زیرا. تان إباحه اسم، ھرخصت:معتقدند
اننـد  ؛ ماللـت ندارنـد  ، در چیزی جز ترک عزیمت، بنصوصِ دالّ بر رخصت و رفع حرج.١

ھـر  ؛ و)٣:مائده(م إلِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیفَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِف:یی شریفهآیه
-گر از آن چیزی بخورد کـه منـع شـده   ، اآنکه به گناه متمایل باشدسنگی شود بیکس دچار گر

وَإِذَا ضَـرَبْتُمْ فِـي األَرْضِ   :یی شـریفه یا آیـه ؛ ومرزنده مھربان است، آداوند، ختردیدی، باست
). ١٠١:نساء(الصَّالَةِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ

رخصت، تخفیف و سھولتی است که جھـت رفـع حـرج از جانـب     اساس مشروعیت در .٢
ر توسعه و رخصت قرار بگیـرد و  ، ده طوری که مکلف؛ باستشارع برای مکلف جعل گردیده

. وعی إباحه است، نود، خاین حالت
عبیـر  ، ته وجوب یا ندب و یا به نھی و تحریم یـا کراھـت  ، بروشن است که اگر رخصت.٣
مـع بـین   ، جشـود لکه عزیمت است و اگر رخصـت ھـم نامیـده   ، بخصت نیست، ریگر، دگردد

ت طعـاً إباحـه اسـ   ، قراھت و حرمت نباشـد ، کدب، نقتی وجوب، ور نتیجه؛ دباشدمتنافیین می
).٢٧٤-١/٢٧٣شاطبی،(

، باحـه نیسـت  ، إر بعضی مـوارد ، دارد است که رخصت، ور دیدگاه اخیر، بین اشکال، االبته
اگـر شـخص   :ثال؛ موظف به انجام آن است، مه طور الزامی، بمکلفباشد که ای میبهلکه مأمورٌب

. شودر وی واجب می، بوردن گوشت حرام، خباشدرا داشتهوف نابودی نفس خود، خمضطر
اھی برای ادامه زندگی اسـت  ؛ گو حالت دارد، دمضطر:شودمیفته، گدر پاسخ به این اشکال

ختار است که از حرام ، مضطر، مالت اولر حد. تو گاھی ھم برای جلوگیری از تلف نفس اس
ر ، دیگـر ، دگیـرد ما در زمانی که جان وی در خطر نابودی قرار می، ااستفاده و یا خودداری کند

-عبـدالرحیم (د شـو ز رخصـت خـارج مـی   ، اباشـد و حکـم  شرایطی نیست که رخصت داشـته 
ه خـوردن  بـ ،خالصه اینکه اگر از منظر زنده نگھداشـتن نفـس مضـطر   ) ٨٥ضری،؛ خ٦٣صالح،

شـود کـه   زیمـت اسـت و اگـر از ایـن منظـر نگریسـته      ، عشـود حرام نگھداشتن نفس نگریسته
).                        ٢٧٨–١/٢٧٦شاطبی،(د باشخصت می، راستجازه داده، اعد از منع، بشریعت

داننـد و از  یشان رخصت را از جھتی داخـل در إباحـه مـی   ا. تول حنفیان اس، قدیدگاه دوم
، ی بعد از تحریم یا وجوب که فعل یـا تـرک آن  ز منظر اجازه؛ ادانندتی داخل در إباحه نمیجھ

ما از منظر حکم اصلی اولی که تحریم یا وجـوب  ؛ اکی استی، ااباحه، بخصت، رطلوب استم
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یشـان  ، اشـتراکی نـدارد و از ھمـین جھـت    ، اه حالت خود باقی است و اباحـه بـا آن  ، بباشدمی

ای نیست و در مؤاخذهحھمچون مباندر ارتکاب و انجام آ:نمایندریف میرخصت را چنین تع
و ) ۲/۶۸نجـیم، إبـن (راھـت دارد  ، کمل به رخصت، عرمت باشد، حصورتی که حکم اصلی آن

خصت ، راوّل:نمایندقسیم می، تگردد که ایشان رخصت را به دو نوعمیسبب این ھم به این بر
ین ، ااختن و در ناز و نعمت قرار دادن است و منظور از این رخصتترفّیه که به معنای مرفّه س

، ی عزیمـت اقی اسـت و ادلـه  ، ببا وجود رخصتتچه وجوب و چه حرمیاست که حکم اصل
تلفظ به کفر توسط شخصی که اطمینان به ایمان قلبی خـود  :ثل؛ ممچنان قابلیت عمل را داردھ

ه ، بـ رمتِ جاری سازی کلمه کفر، حنان قلبی به ایمانمراه با اباحه و اطمی، ھر این فرضد. ددار
، گرچه از روی اضطرار و در جھـت سـھولت وتخفیـف بـرای مکلـف     ، احالت خود باقی است

ولی و بھتر اسـت  ، اسبت به رخصت، نمل به عزیمت، عما در ھمین خصوص؛ ااستباح گشتهم
شـته  ، کر عمـل بـه عزیمـت   و اگر کسی به اصل عدم اقرار به کلمه کفر تمسّک نماید و به خاط

). ۲۵۲محالوی، (ت ھید اس، ششود
ه طوری کـه بـا   ، بر مقابل عزیمت قرار دارد، دنوع رخصتینا. تاسخصت اسقاط، ردوم

قصـر  :اننـد ؛ مگـردد سقاط مـی ، اایز نیست و عزیمت، جمل به عزیمت، عیگر، دبودن رخصت
، یرا در رخصـت حقیقـی  ؛ زتخصت نیس، رر واقع، دین حالت، انمازھای چھار رکعتی در سفر

).۶۵صالح،عبدالرحیم(د شومیذا مجازاً رخصت خوانده، لساوی طرفین وجود داردت
خر ف. دشود که در نظر ایشان رخصت با إباحه تفاوت دارمیاز کتب اصولی شافعیان استفاده

ه لکـ ، بخصت نیسـت ، راستآنچه خداوند از خوردنی ونوشیدنی مباح ساخته:نویسدرازی می
ابع ، تـ خصـت ، ردر نـزد ایشـان  ).۱/۱۲۰رازی،(ت سقوط روزه رمضان برای مسافر رخصت اس

.انددلیل است و از ھمین جھت آن را به سه دسته تقسیم نموده
ه خاطر حفـظ جـانش واجـب    ، بگیردکه در حال اضطرار قرار میسیک؛ رخصت واجب.١

ر حالی که خداوند از خوردن آن ، ددز موارد حرام، استفاده نمای، ای رفع حاجتاست به اندازه
کل میته برای رفع گرسـنگی بـه   ، أدر حال اضطرار) ۳:مائده(ة حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَ:استبازداشته

).۱۹۵:بقره(ة تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّھْلُکَوَالَ:شودجواز و به جھت حفظ جان به وجوب تبدیل می
-ه اینکه در اصل، قصر جائز نبود و آن؛ چقصر نماز برای مسافر:نندما؛ رخصت مندوب.٢

فِي األَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُـرُواْ مِـنَ   وَإِذَا ضَرَبْتُمْ:گاه با این سخن خداوند که فرمود
.به رخصت تبدیل گردید) ١٠١:نساء(ة الصَّالَ
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، انسان جائز شده است و در حدیثی صـحیح بیع عرایا که برای نیاز :نندما؛ رخصت مباح.٣

؛ ۲۱۹۰ح ۴/۴۵۲خـاری، ؛ ب۴/۲۳۴أثیـر، بـن ؛ إ۴/۴۵۷عسقالنی،(ت اسر جواز آن تصریح گردیدهب
حاجب مالکی نیز تقسیمات رخصت را به ھمین سه دسـته تقسـیم   إبن) ۱۵۳۹ح ۴/۱۴۲سلم، م

).۴۲۴-۱/۴۲۳حنفی،(د نماید که با دیدگاه شافعی ھمخوانی دارمی

یت فقھی رخصت و عزیمت ماھ
ا حـدودی  ، تـ در اینکه رخصت و عزیمت از احکام تکلیفی ھستند و یا از احکـام وضـعی  

-اگر عزیمت این:نویسدالمقارن میللفقهالعامةاحب کتاب االصول؛ صاختالف نظر وجود دارد
-ال و التخـتص بحـال دون حـ   ما شرعه اهللا أصالة من االحکام العامة التـي ال :گونه تعریف شود

ما شرعه اهللا من االحکام تخفیفاً علـی  :شودنیز در تعریف رخصت گفته، وبمکلف دون مکلف
ه ، بـ خصـت و عزیمـت  ، رر ایـن صـورت  ، دالمکلف في حاالت خاصة تقتضي ھـذا التخفیـف  

حکمی که برای چیـزی  :عنیی، زیمت، عیرا در این صورت؛ زباشندوضوح از احکام تکلیفی می
إباحه برای چیزی با عنوان ثانوی جعل شود کـه در  :عنیی، ل شود و رخصتع، جبا عنوان اولی
؛ ٧٢ــ ٦٨تقـی، محمـد ید، سـ حکیم(د باشنخصت و عزیمت از احکام تکلیفی می، راین صورت

).١/١١٣مدی،آ
، عزیمـت :نویسـد محقق خویی نیز به تکلیفی بودن رخصت و عزیمـت قائـل اسـت و مـی    

است و رخصت عبارت از سقوط أمر در بعض مراتـب  بارت از سقوط أمر در تمام مراتب آنع
-ــ گاه آن امر را به طور کلی ساقط کنـد گر مولی به چیزی امر کند و آن، ابر ایننا؛ بباشدآن می
نجـام دادن  ، ادر ایـن صـورت  ـساقط کردن دو رکعت آخر از نمازھای چھار رکعتی مسافر:مانند

لـی اگـر   ؛ وم است و این ھمـان عزیمـت اسـت   شریع محرّ، تآن دو رکعت و استناد آن به مولی
گاه وجوب آن را ساقط کند ولی رجحان آن فعل را بـاقی  مولی به چیزی امر وجوبی نماید و آن

و ھمچنین اگر امری مستحب مؤکد باشد و شارع صرفاً تأکید ت خصت اس، رین حالت، اگذارد
از أذان و إقامه در برخـی  سقوط تأکید استحباب:ثل؛ مین ھم رخصت است، اآن را ساقط نماید

.موارد
، ر نتیجـه ؛ دن دو به حکم تکلیفی بازگشـت دارنـد  ، آبا توجه به تعریف رخصت و عزیمت

خصـت اسـت و شـمردن    ، رسقوط تکلیف در بعض مراتب آن، وزیمت، عقوط تکلیف رأساًس
). ٣/٨٧خویی،(د جھی ندار، وآن دو از احکام وضعی
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ن دو را از احکـام  ، آبا توجه به تعریف رخصت و عزیمتعراقی ھمضیاءنایینی و آقامحقق

). ٤/٩٩راقی،؛ ع٢/٢١٦نیةالطالب،؛ م٢/٣٨٧وائد االصول،، فنایینی(د داننتکلیفی می
سیف الدین آمدی از دانشیان اصول اھل سنت نیز رخصت و عزیمت را از احکـام تکلیفـی   

ن است که اگر سـقوط واجـب یـا    ی، امراد از رخصت و عزیمت:آوردداند و در دلیل آن میمی
مـا اگـر بـا    ؛ اخصت اسـت ، را باقی ماندن مشروعیت واجب یا مستحب ھمراه باشد، بمستحب

ـ ازگشـت رخصـت  ، بر نتیجـه ؛ دزیمت است، عارتفاع حکم واجب یا مستحب ھمراه باشد ه ، ب
، ثبوت حکم اقتضائی در بعض مراتب آن است بدون اینکه الزام آور باشد و بازگشـت عزیمـت  

ـ  د جھــی نــدار، وه عــدم ثبــوت حکــم اقتضــائی اســت و شـمردن ایــن دو از احکــام وضــعی ب
).  ١/٩٦،١٢٧،آمدی(

و ، ددر این خصوص:نویسدز دانشمندان اھل سنت می، ااالسالمیالفقهصاحب کتاب اصول
ز احکـام تکلیفـی   ، ارخصـت و عزیمـت  :گوینـد روھی مـی ؛ گمسلک میان اصولیان وجود دارد

قتضـاء اسـت و   ، ازیمـت ؛ عجـوع دارنـد  ، ره اقتضاء و تخییر، بصت و عزیمتیرا رخ؛ زھستند
. خییر، ترخصت

، یـرا رخصـت  ؛ زباشـند ز احکـام وضـعی مـی   ، ارخصت و عزیمت:گویندگروھی دیگر می
بارت است از اینکه شارع صفتی از صفات را سبب تخفیف قرار دھد و عزیمت ھم این است ع

زیمـت و  ، عر ایـن صـورت  ؛ داحکام اصلی کلی گرددبب وضع ، سکه شرایط متعارف و عادی
. حاجب و شاطبی ھم ھمین این استظر إبنن. دز اقسام فعل خواھند بو، ارخصت

ـ یرا حکم؛ زحیح است، صین است که روش و نظر ھر دو گروه، احقیقت ه فعـل مکلـف   ، ب
عبـارت  ه ؛ بـ مان تقسیم دیگـری اسـت  ، ھدو حکم و فعلز گیرد و تقسیم کردن یکی اتعلق می

ز احکـام تکلیفـی   ، ار این صورت، دکمی باشد که به فعل تعلق دارد، حگر مبنای تقسیم، ادیگر
ز ، ار ایـن صـورت  ، دعلی باشد که به حکم تعلق دارد، فما اگر مبنای تقسیم؛ اآیدبه حساب می

ه ، بـ گر از منظـر فعـل  ، ار نتیجه؛ دنافاتی بین دو تقسیم وجود ندارد، مس؛ پاحکام وضعی است
چـه از  لـی چنـان  ؛ وکم وضعی ھستند، حخصت و عزیمت، ررخصت و عزیمت نگریسته شود

). ١/١٠٨زحیلی،(د باشنکم تکلیفی می، حن دو، آگاه شود، نه رخصت و عزیمت، بمنظر حکم
-ز آن دسته احکام ھستند که تبعاً مجعـول و منتـزع مـی   ، اخصت و عزیمت، رافزون بر این

یرا این شـارع نیسـت کـه رخصـت و عزیمـت را      ؛ زنتزاع نیستندباشند و مستقالً قابل جعل و ا
خصـت  ، رز آن، ااسـت ر کاری سخت گیری نکـرده ، دارع، شکند، بلکه اگر دیده شودجعل می
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شـارع  :ثال؛ مـ شـود مـی زیمت فھمیده، عز آن، ااستگردد و اگر سخت گیری نمودهدریافت می

است و ھیـأت جماعـت بـاقی    قامه شدهاگر وارد مسجد شدید و دیدید که جماعت ا:استگفته
شـود کـه سـقوط اذان از بـاب     ر اینجا فھمیده مید. دیگر الزم نیست اذان و اقامه بگوئی، داست

. شکال ندارد، ارخصت است و اگر کسی آن را بگوید
مسافر حتما باید دو رکعت نماز بخوانـد کـه از   :فرمایدارع می، شدر مورد عزیمت ھم مثال

در مـورد  ) وآلـه علیهاهللاصلی(اهللازم االجراء است و حتی رسول، الود این حکمشآن دریافت می
ـ ، عماز را کامل خواندند، نکسانی که در سفر ه ز ایـن رفتـار و سـیر   ا. دنوان عصاة را به کار بردن

ه اینکـه  ؛ چـ زیمت است نه رخصـت ، عشود که حکم به قصر نماز و یا سقوط صومفھمیده می
.خصت است و یا عزیمت، رنفرمودند این حکم) وآلهعلیهاهللاصلی(اهللارسول

کـم  ، حعنـوان عزیمـت و رخصـت   آیـد کـه دو  ه خوبی به دست مـی ، باز توضیحات فوق
سقوط مجعـول تکلیفـی   ھاکم شارع مقدس در مورد آن، حلکه بالعکس، بمجعول شارع نیستند

ـ نحو کلـی اسـت  کم شارع مقدس به سقوط تکلیف به، حھایت اینکه عزیمت؛ نخود است ه ، ب
سقوط صـوم و دو رکعـت   :انند؛ مباشدشریع محرم می، ته استناد امر مولی، بطوری که انجام آن
لکـه در بعضـی از   ، بقوط امر نه به طور کلی، سما رخصت؛ ارکعتی در سفرآخر نمازھای چھار

و یـا  لی جواز یا اسـتحباب آن بـاقی بمانـد   ، ووجوب واجب از بین برود:ثال؛ ممراتب آن است
وجوب انفاق به زن یا فرزنـد  :ثالً؛ ملی اصل استحباب باقي بماند، وتأکد استحباب از بین برود

. لی جواز یا استحباب آن باقی بماند، وز بین برود، ایا غنای فرزندبه علت نشوز

رخصت و عزیمت در احکام و قواعد فقھی 
از قواعد فقھی و احکامی کـه  ی رخصت یا عزیمت بودن مفاد برخیرباره، ددر این قسمت

. شودطالبی به اختصار بیان می، مباشدربوط می، مبه این قواعد و احکام
حرج ی الرخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده)الف

قصـود از  م. تحـل بحـث اسـ   ، مخصت است یـا عزیمـت  ، رحرجی المفاد قاعدهدر اینکه
مّـا اصـل   ؛ ااسـت لـزام را برداشـته  ، احـرج ی الین است که شارع مقـدّس بـه وسـیله   ، ارخصت

.ه قوّت خود باقی است، بمشروعیت و مطلوبیّت عمل
ی ھـا را بـه وسـیله   وارد حرجـی آن ، مـ ...وزه و، رسل، غشارع در باب وضوء:شوداگر گفته

، مّا اصل مـالک و مطلوبیّـت  ، ااستھا برداشتهتکلیف و الزام را از آن:عنیی؛ استالحرج برداشته
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شـود  ین می، اتیجه، نباشدنوان رخصت داشته، عر صورتی که الحرج، دد باقی استه قوّت خوب

مّا اگـر  ؛ اه صورت حرجی ھم انجام شوند، اعمالی صحیح ھستند، بکه اگر اعمال عبادی مذکور
ایی کـه  ، جی الحرجمطابق قاعده:عنیی؛ الت مانعیت دارد، حباشدنوان عزیمت داشته، عالحرج

ر ؛ دحرج ھم از اصل تکلیف و ھم از مطلوبیت و مالک، مـانع اسـت  ، الدباشحرج وجود داشته
مـل او  ، عا غسل حرجی و یا وضوء حرجی انجـام دھـد  ی، گر کسی صوم حرجی، ااین صورت
، ی عزیمـت حّت اعمال عبـادی حرجـی اسـت و نتیجـه    ، صی رخصتتیجه، نس؛ پباطل است

.  ھا استطالن آنب
یـرا مفـاد ایـن    ؛ زباشـد ز نوع رخصت می، احرجی العدها، قرسد در غیر عباداتبه نظر می

وعی ترخیص برای شخص واجد این عنوان است تا در صورت تمایل بتوانـد  ، نر واقع، دقاعده
کـه بـا آن   یبه استناد این رخصت شرعی و قانونی از حق خود استفاده کنـد و ضـیق و حرجـ   

یق و ، ضـ انصراف از إعمال این حقا ، بز دوش خود بردارد و در غیر این صورت، امواجه است
، کندرتفع می، مزوم تحمل حرج را از شخص، لین قاعده، اه عبارت دیگر؛ بحرج را تحمل کند

. ما به این معنی نیست که او با قصد تحمل حرج نتواند از إعمال آن خودداری کندا
ر ملـک  ی شخصـی د دیھی است در مواردی که اقدامات و تصرفات مالکانه، ببدین ترتیب

، ا ھنگامی که مالک آسیب دیده از این اقـدام ، تشودوجب ایجاد حرج مالکان مجاور می، مخود
توان فقط به استناد حرجی بودن می، ناسته اعتراض و طرح موضوع در دادگاه مبادرت نکردهب

د ه الغـای آثـار تصـرف او و رفـع امـور حرجـی حکـم کـر        ، بی شخص مذکورتصرف مالکانه
).  ٧٩داماد،محقق(

ی سـقوط احب جـواھر ذیـل مسـأله   ؛ صـ ختالف نظر وجود دارد، اامّا در خصوص عبادات
پوشیده نمانـد کـه حکـم در ایـن     :استخورده و فرد مبتال به عطش آوردهروزه از شخص سال

ی رفـع عسـر و   اعـده ، قون مدرك مسـأله ؛ چمورد و نظایر آن از باب عزیمت است نه رخصت
فزون ا. دانجامھا به رفع تکلیف میوایاتی است که عمل به آن، ردهحرج است و مستند این قاع

ز اینکـه از ظھـور کـالم    ؛ جـ انـد یك از اصحاب امامیه با این قول مخالفـت ننمـوده  یچ، ھبر این
عیـین  ، تشـود فـع مـی  ، ری نفی عسر و حـرج آید که آنچه به قاعدهمحدث بحرانی چنین بر می

ی روزه گـرفتن کسـانی کـه در    دلیل که خداوند دربارهه این؛ بتکلیف حرجی است نه اصل آن
دھد که یك مسکین را اطعام کنند و بعد از بیان این حکم، ستور می، دمشقت و دشواری ھستند

توانند شود که میعلوم می، مس؛ پ)١٨٤:بقره(وَأَن تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ : فرمایدمی
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). ١٧/١٥٠ی،نجف(د روزه بگیرن
کم تکلیفـی را نفـی   ، حمومات نفی حرج، عآیدمیکه از ظاھر گفتار صاحب جواھر برچنان

ه دلیل قول خداوند تعـالی کـه   ، بی حرجیکند و قول محدث بحرانی در مورد صحت روزهمی
؛ ارج اسـت ، خـ قاعدهز عموم ، ا)١٨٤:بقره(وَأَن تَصُومُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ : استفرموده

مـوم بـه حـال خـود بـاقی اسـت و نیـز ممکـن اسـت حـرف واو در           ، عما در غیر مورد روزها
-رتبـاطی نداشـته  ، ای کسانی که در مشقت ھستندستینافیه باشد و با روزه، اوأن تصوموا:عبارت

ك فھمانـد کـه نبایـد بـه انـد     کند و مییه صرفا اھمیت روزه را تأکید می، آر این صورت؛ دباشد
.عذری روزه را ترك نمود

گـاه شخصـی ضـرر را    ھـر : استی مسوّغات تیمم این چنین آمدهدر عروةالوثقی ھم درباره
دین جھت است کـه در مقـدمات و   ، بگر ضرر و زیان، اتحمل کند و وضوء و غسل انجام دھد

ت لی اگر مقـدما ؛ ونجام وضوء و غسل باطل است، ااستتحمل ضرر شده، می آبی تھیهنحوه
تحمـل سـرما و   :اننـد ، مما موجب عسـر و حـرج باشـد   ، اآور نباشدیان، زی آبی تھیهو نحوه

خصـت  ، رون از نفـی حـرج  ؛ چـ حتمـال صـحت وجـود دارد   ، ار این صـورت ، دگرمای شدید
لی احـوط آن اسـت کـه آب اسـتعمال نکنـد و تـیمم نمایـد و در        ؛ وشود نه عزیمتمیفھمیده

). ١/٣٥١یزدی،طباطبایی(د نکند و تیمم ھم بنمایه آن بسنده ، بصورت استعمال آب
لـی  ، ودین گونه کـه عبـادت ضـرری را باطـل    ؛ بباشدھمدانی ھم به تفصیل قائل میمحقّق

سـتند  ، مجواز تیمم در مواردی که به نفـی حـرج  :نویسدداند و میعبادت حرجی را صحیح می
ود ھمـوار کـرد و وضـوء    گر کسی تحمل مشقت را بـر خـ  ، انابر این؛ بخصت است، رباشدمی

لی عبادات ضرری به علت حرمـت  ؛ ومل او صحیح است، عه دلیل امتنانی بودن قاعده، بگرفت
یه اینکه قاعده؛ نقتضی فساد است، میرا اصوال نھی در عبادات؛ زباشداطل می، باضرار به نفس

).  ٨٠داماد،حقق؛ م٤٦٣ھمدانی،(د ی عزیمت به شمار آیضرر از مقولهال
لی احکام ضرری بـه  ؛ وحیح ھست، صحکام حرجی در صورت انجام، ابق تفصیل مذکورط

ی ه مسـأله ؛ نـ اطل است و این بطالن بـه خـاطر اضـرار بـر نفـس اسـت      ، بدلیل اضرار به نفس
. عزیمت

نـین  ، چانددر نقد رأی کسانی که رفع حرج را در عبادات از باب رخصت به حساب آورده
اکم اسـت و واضـح اسـت کـه آن     ، حـ ر عمومات احکـام اولیـه  ، بدهرسد که این قاعبه نظر می
ھـا کـه لـزوم اسـت بـه      ا یکی از آن، تاللت ندارد، دلزوم و محبوبیت:ر اثبات دو امر، بعمومات
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لکه چه در صورت نفـی و  ، به حال خود باقی بماند، بفع شود و محبوبیت، ری این قاعدهوسیله

-ر، بـ ی قاعدهحکم اولی به وسیله:عنیی؛ د نداردجو، ویش از یك حکم، بچه در صورت اثبات
ـ ا اینکه حکم اولـی ی، گرددایگزین آن می، جشود و حکم ثانویطرف می ه حـال خـود بـاقی    ، ب

. است و شق ثالثی وجود ندارد
مـا  ، انمایـد زوم را رفـع مـی  ، لر مقام امتنان است، دحرجی الچون قاعده:شودمیاینکه گفته

کـم  ، حیـرا بـه طـور کلـی    ؛ زرسـد حیح به نظر نمی، صرودز بین نمیمالك و محبوبیت حکم ا
ی قاعـده :شـود است و اینکه از روی حدس گفتـه فع شده، ره جھت امتنان بر این امت، بحرجی

ز کجـا  ا. تما مالك و محبوبیت باقی است، صرف ادعاسـ ، انمایدطرف میلزام را بر، ارفع حرج
س از اینکـه خداونـد متعـال از    ، پـ صوال؟ امترتب نباشدایفسده، ممعلوم که بر این گونه اعمال

ود را بـه  ، خـ نت نھاد و ایشان را از سختی و تنگنا رھانیـد ، مر این امت، بروی لطف و مھربانی
، گر بر خالف دستور شارع باشـد ، اسختی و حرج انداختن و تحمل نمودن صعوبت و دشواری

اسـت و  وند بر ما تصدق نموده و ھدیـه داده اعتنایی به چیزی است که خداین مستلزم رد و بیا
ماز را تمام بخواند و ، نی این است که کسی در موارد قصرای دیگر و به مثابهفسده، ماین خود

). ۱/۲۰۶شیرازى،مکارم(د وزه بگیر، رماه رمضانر در سف
، حتمل است در تحمل حرج و دشواری و عمل نمودن بر خالف دسـتور شـارع  ، مبنابر این

افی اسـت کـه   ، کـ ای باشد که محبوبیت و مالك عمل را از بین ببرد و به مجـرد احتمـال  دهفسم
.اللت ندارد، در رخصت، باین قاعده:شودگفته

زم اسـت  ، الباشـد ه عزیمت، نظر داشته، بر موردی که احتمال دارد قاعده، دافزون بر این
گردد و ست که وظیفه انجام مینھا در این صورت ا، تون بدون شك؛ چمل شود، عمطابق قاعده
؛ روایاتی در باب نماز مسـافر نیـز گویـاى ایـن نکتـه اسـت      ).۱۷/۱۵۰نجفی،(د شوذمه بری می

إن اهللا أھدى إليَّ و إلـی أمّتـي ھدیـة لـم     :استآمده) وآلهعلیهاهللاصلی(ر در روایتی از پیامب:ثالًم
اإلفطار فـي السـفر و   : ال؟ قاهللاا ذاك یا رسولو م:الواق. ااهللا لنیھدھا إلی أحد من األمم کرامة من

۲۲، ب/۵، عـاملی حـر (ه ھدیّتـ لجـ وعـزّ اهللامن لم یفعل ذلك فقد ردّ علـی ؛ فالصالةالتقصیر في
یـزى را ھدیـه   ، چه مـن و امـتم  ، بـ داوند براى احترام و تکریم ما؛ خ)۱۱، حصالةمسافرازابواب

آن ھدیـه  :ز حضـرت پرسـیدند  ا. تاسـ ھدیـه نکـرده  ھا یك از امتاست که آن را به ھیچنموده
، نین نکنـد ، چس ھر کس در سفر؛ پروزه نگرفتن و کوتاه خواندن نماز در سفر:رمود؟ فچیست

. استجلّ را رد نمودهوی خداى عزّدیهھ
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تصدّق علی مرضی أمّتـي و  ـجلّوعزّـإنّ اهللا:استدر حدیث دیگرى از قول آن حضرت آمده

ح ۲۲ب ،/ ۵ھمـان، (؟ یسر أحدکم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ علیه، أالتقصیر و اإلفطارمسافریھا ب
ه بیماران و مسافران ، ببا تجویز کوتاه خواندن نماز و روزه نگرفتن در سفرـجلّوعزّداوندـخ) ۷

شود کـه بـه   اى خوشحال مییك از شما از رد شدن صدقهیا ھیچ؛ آاستصدق نموده، تامت من
است؟ دادهدیگرى 

ی از دیـدگاه نقـل شـده   ) علیهاهللارحمة(یخمینشاید با توجه به مطالب مذکور است که امام
ـ ...محـل اشـکال  :داردرقوم می، ماى بر ھمین عبارتپذیرد و در تعلیقهعروه را نمیصاحب ل ، ب

). خمینیمامایاشیه، ح۱/۳۵۱، یزدیطباطبائی(یکونه عزیمة و البطالن ال یخلو من وجه قو
، کـم سـت ؛ دمانـد اقی نمی، بردیدى در عزیمت بودن نفی حرج، تشدبا عنایت به آنچه گفته

کتفاء نکنـد  ، اوضوء:انند، مه عمل حرجی، بر مقام امتثال، دین است که مکلف، اقتضاى احتیاطم
.و تیمم نیز بگیرد

رخصت یا عزیمت بودن احکام اضطراری)ب
کـلّ  :یاعده، ققش به سزایی دارد، ناط و اجتھاد احکام فقھیی قواعدى که در استنباز جمله

ز ، ااسـت ی اضطرار شھرت یافتهین قاعده که با نام قاعدها. دباشی، محرام مضطرّ إلیه فھو حالل
. سیار است، بآید و تاثیر و کارایی آن در احکام فقھیه شمار می، بقواعد کاربردى و اساسی فقه

ی باشد که آیا مـدلول قاعـده  ین می، ای اضطراری قاعدهدربارهیکی از مباحث قابل بررسی
مل بر اساس ایـن  ، عیا در موارد اضطرار، آه عبارت دیگر؟ بزیمت است و یا رخصت، عمذکور
اى براى شخص مضـطرّ در  وسعه، تزم و واجب و ترك آن حرام است و یا اینکه شارع، القاعده

. ه عمل نکندتواند طبق قاعداست و وى مینظر گرفته
باداتی کـه  ، عزیمت باشد، عی اضطرارگر مدلول قاعدهون ا؛ چثر فقھی نیز دارد، ااین مطلب

.باشندعمالی باطل می، ار صورت انجام، دباید در حال اضطرار ترک شوند
ه ، نـ زیمـت اسـت  ، عی اضـطرار آید کـه مـدلول قاعـده   ر می، بی روایی قاعدهاز برخی ادله

من اضطرّ إلی المیتـة والـدم و   :ه فرمودندک) مالسالعلیه(ق صادیت از اماماین روا:ثل؛ مرخصت
از ابـواب  ٥٦، ب /١٦عـاملی، حـر (ر ھو کاف، فلم یأکل شیئاً من ذالك حتی یموت، فلحم الخنزیر

ون و ، خـ ھر کس به خـوردن مـردار  :اندفرموده) السالمعلیه(ق صادمام؛ ا)٣/٤٧٩اطعمه واشربه،
م مـا ، اطابق ایـن حـدیث  م. تو کافر اس، اھا نخورد تا بمیرددد و از آنضطر گر، مگوشت خوك

. افر است، کمل نکند و به زحمت بیفتد، عبق قاعده، طاگر فرد مضطر:اندفرموده) السالمعلیه(
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د شــومــییـن مطلــب از فتـاوى برخــی از فقھـاء نیــز اسـتفاده    ، ای روایــیافـزون بــر ادلـه  

، سید محمد کاظم طباطبـایی یـزدى  :ثال؛ م)١٢/١١٦االفھام،سالک، مثانیھید؛ ش٣٦/٤٤٣نجفی،(
چـه ضـرر در   نـان ، چضوء و غسل کنـد ، واگر شخصی با تحمل ضرر:نویسدر احکام تیمم مید

لی اگـر ضـرر بـه علـت اسـتفاده از آب باشـد،       ؛ وحیح است، صضوء، ومقدمات تھیه آب باشد
ر حاشیه نویسان بر عروةالـوثقی در  بیشت).١٨:سأله، م١/٤٧٣طباطبایی یزدى،(ت اطل اس، بوضوء

که ھمین مطلـب  ) علیهاهللارحمة(یامام خمین:ز جمله؛ اوافق ھستند، ماین مسأله با صاحب عروه
بـر  )علیـه اهللارحمـة (خمینـی امامیاشیه، ح١/٢٣٢ھمان،(ت اسرا در مبحث شرایط وضوء آورده

). عروةالوثقی

نقد وبررسی
، یـرا اوالً ؛ زوافق باشـد ، ما واقع، بتواند به صورت مطلقمی، نرسد دیدگاه مذکوربه نظر می

ر جایی جارى نمی گردد کـه از  ، دز این رو؛ امتنانی است، ای آنه لحاظ ادله، بی اضطراراعدهق
ر مواردى جارى می گـردد کـه برداشـتن    ، داین قاعده:عنیی؛ الف امتنان پیش آید، خاجرای آن

ی اضـطرار اقامـه   اى که بـر اعتبـار قاعـده   یرا از ادله؛ زباشدراى امتنان می، بحرمت و یا وجوب
-ـو دیگر آیات و روایات) ٧٨:حج(وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ:یمانند آیهـاستشده

گـر از جریـان   ، انـابر ایـن  ؛ باسـت گیرى وارد شدهر مقام امتنان وآسان، دآید که این قاعدهبر می
، انند اینکه اضطرار بـه حفـظ جـان   ؛ مشودارى نمی، جین قاعده، االف امتنان الزم آید، خقاعده

.ستلزم کشتن دیگرى باشدم
اگر شخصی براى حفظ جـان  ـمثالًـشود کهر مواردی ظاھر می، دی فقھی حالت امتنانثمره

ز او ا،رمـت ایـن عمـل   ، حه این مضطر گردد که طعام دیگرى را بدون اجازه او بخـورد ، بخود
؛ ی شخص مضطر برداشـته نمـی شـود   ز عھده، الی ضمان نسبت به آن طعام، وشودبرداشته می

ـ قھـاء ، فبا توجه به ھمین مطلب؛ و الف امتنان بر صاحب مال است، خیرا ضامن نبودن اوز ه ، ب
الف امتنـان بـر   ، خـ ی بـا او یرا بطالن معاملـه ؛ زدھندی با شخص مضطر فتوا میصحت معامله

. تمضطر اس
ستلزم محدودیت و مشقت مکلف و ، مزیمت باشد، عی اضطرارگر مدلول قاعده، ادر نتیجه

، طـالن انجـام آن  ، بگـردد رک مـی ، تـ یرا عبادتی که آن به جھت اضـطرار ؛ زخالف امتنان است
. الف امتنان استخ
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طرار ی اضـ قاعـده :عنـی ی؛ شرِّع بودن آن است، می اضطراری عزیمت بودن قاعدهزمه، الثانیاً

. گردداعل و واضع حکم می، جکه براى رفع حکم است
ز این ؛ اخصت است، رر غیر عبادات، دی اضطراراعده، قشکبی:شودحق این است که گفته

چه حکـم  نان، چما در عبادات؛ اداننداد و ستد از روى اضطرار را صحیح می، دمامی فقھاء، ترو
یان رساندن به نفس نیز حرام باشـد و نھـی در   وجب زیان رساندن به نفس باشد و ز، ماضطرار

زیمت اسـت و اگـر در یکـی از    ، عی اضطراردلول قاعده، مشودعبادت ھم موجب فساد دانسته
. باشدرخیص می، تفاد قاعده، مشکیك و یا تردید شود، تاین سه مبنا

ی ال ضرر رخصت و عزیمت بودن مفاد قاعده)ج
قاعده الضرر نیز تا حدودی اختالف نظر وجود در خصوص عزیمت یا رخصت بودن مفاد 

لـی  ؛ ولزاماً بایستی تـرک شـود  ، اه این معنی است که حکم ضرری، بزیمت بودن الضررع. ددار
رك ، تـ گر نخواسـت ؛ اکه اختیار در دست مکلَّف استه این معنی است ، برخصت بودن الضرر

. دھدنجام می، اکند و اگر ھم خواستمی
، اوالً:گوینـد باشند و در استدالل بـرای آن مـی  ه رخصت قائل میب، برخی در این خصوص

؛ داردما اصل جواز و مشروعیت را بر نمی، اداردجوب را به خاطر ضررى بودن بر می، وضررال
.کندز باب امتنان است و امتنان بیش از این اقتضاء نمی، ایرا رفع این وجوبز

اللت دارد که مالکات این ، ده داللت التزامی بر اینب، گونه تکالیفی وجوب ایندلّه، اثانیاً
نھا با داللت مطابقی این احکام ، تی نفی ضررتی در موارد ضرر ھم وجود دارد و ادلّه، حاحکام

کـه دلیـل بـر    ــ گیرد و با داللت التزامی آن بـر وجـود مالکـات   ر تعارض قرار می، دبر وجوب
) .١/٢٦٥محسن،یدس، حکیم(د تعارضی ندارـمشروعیت آن است

ی الضـرر حالـت   قاعده:نویسنددانند و میفاد الضرر را عزیمت می، مجمعی دیگر از فقھاء
کمـی  ، حشرع مقدس در این موارد:عنیی؛ سان نفی حکم است، لضرریرا لسان ال؛ زالزامی دارد

حکـم شـرعی  د گویـ دھد و میلکه از نفی حکم ضرری شرعی خبر می، باسترا تشریع نکرده
بادتی بـدون امـر مـی   ، عبادت ضرری، عھراً با این وجود؛ قی تشریع نیستر صحیفه، دضرری

). ١٧سبحانی،(شود و عبادت بدون امر ھم باطل است 
اگـر اسـتعمال آب   :گویـد دھد ومـی نایینی ھم در این خصوص دلیلی عقلی ارائه میمیرزای

ون اگر وضوء گـرفتن  ؛ چفتن ندارداید تیمم کند و حق وضوء گر، بضر باشد، مبرای بدن انسان
ر عرض ھمان شـیئ واقـع   ، دآید چیزی که در طول یك شیئ استزم می، البرای او جایز باشد
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.شود

فلم تجدوا :مراد از).٤٣:نساء(فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا :فرمایدقرآن کریم ھم می
ر بیابان خشك و بدون آب قرار داشته باشـد  ، دا شخصی، اشدین است که یا تکویناً آب نب، اماءً

اید تیمم کند ، بدمی در دو مورد اخیر؛ آو یا اینکه شرعاً آبی پیدا نکند که استعمال آن جایز باشد
ضـوء گـرفتن   ، وی اولدر درجـه :عنـی ی؛ ه در عـرض آن ، نو این تیمم ھم در طول وضوء است

وبت به تیمم می، ننشد و یا تشریعاً استعمال آن جایز نبودکویناً پیدا ، تما اگر آب؛ اواجب است
، با وجـود تکـوینی و یـا تشـریعی آب    :شودلي اگر گفته؛ وتیمم در طول وضو است:عنیی؛ رسد

ر عـرض آن واقـع   ، دیممی که در طول وضـوء اسـت  ، تآیدزم می، التواند تیمم نمایدنسان میا
.شود

حفـوظ مـی  ، می وضـوء و تـیمم  رتبه، مزیمت است، عاستعمال آب:شودگر گفته، ادر نتیجه
تکویناً بضوء در جایی که استعمال آ؛ وھر کدام در ھمان جای خود قرار می گیرند:عنیی؛ ماند

مـا  ؛ اامکان نـدارد ًتکویناً و یا تشریعابباشد و تیمم در جایی که استعمال آممکن میو تشریعاً
خصی که استعمال آب بـرای  ، شلکه رخصت استب، زیمت نیست، عاستعمال آب:شوداگر گفته

ھر دوی وضوء و تیمم :عنیی؛ تواند تیمم کندتواند وضوء بگیرد و ھم میم می، ھاو مضر است
-ر عرض ھم قرار مـی ، دو چیزی که در طول ھم ھستند، در این صورت؛ دبرای او جایز است

، شودر کجا جاری می، ھضرری القاعده:شودای جز این وجود ندارد که گفتهاره، چس؛ پگیرند
-ه این معنی که اگر استعمال آب برای انسان مضـر مـی  ؛ بالت عزیمت و قاطعیت وجود داردح

سـاله ، رنـایینی (د گـرد ی او در تـیمم متعـین مـی   شـود و وظیفـه  ضوء گرفتن حرام می، وباشد
). ٢١٧الضرر،

ر ، ددر طول یك شیئ واقع شـد اینکه اگر چیزی :توان گفتدر پاسخ دلیل مرحوم نایینی می
در مسـائل تکـوینی اگـر چیـزی در     :عنیی؛ ر امور تکوینی است، دگیردعرض آن شیئ قرار نمی

لت و معلول در طـول  ؛ ععلت و معلول:انند؛ مگیردر عرض آن قرار نمی، دطول یك شیئ باشد
مـا  ؛ ارار بگیردی علت قی خود تجافی کند و در رتبهھم ھستند و محال است که معلول از رتبه

-ی تشریعی و اعتباری میلکه دارای جنبه، بی تکوینی ندارندنبه، جی طولی و عرضیاگر رتبه
کرد که وضوء و توان بیان را به دو نحو میر ه اعتبار معتبر بستگی دارند و عبارت منظو، بباشند

در عرض ھـم قـرار   توانند ما در دیگری می؛ اتوانند در عرض ھم واقع شوندتیمم در یکی نمی
.گیرند
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، ر ایـن صـورت  ، دإذا امتنع استعمال الماء تکویناً و حرم تشریعاً فلیتـیمّم :شودگر گفته، امثالً

:مثلإذا امتنع استعمال الماء تکویناً:استیرا گفته؛ زتوانند در عرض ھم باشندضوء و تیمم نمیو
مثل اینکـه آب  ـاستعمال آب حرام باشداگر :عنیی؛ و حرم تشریعاً فلیتیمّمبآبیابان خشك و بی
رگز وضوء و تیمم بـاھم  ، ھر این فرض، دس؛ پآن وقت باید تیمم کندـباشدر بر بدن انسان مض
یمم نیسـت و ھمچنـین در آنجـا کـه تـیمم      ، تآنجا که وضوء است:عنیی؛ شونددیگر جمع نمی

. حرم استعمال الماء: استون گفته؛ چضوء نیست، واست
إذا امتنع استعمال الماء تکویناً و جـاز اسـتعماله   :شوده این نحو گفته، بعبارت منظوراما اگر 

یچ مانعی وجـود  ، ھر این فرض؛ دفلیتیممـرام نباشد، حبنابراینکه ضرر رساندن بر بدنـتشریعاً
؛ ھم وضوء جـایز باشـد و ھـم تـیمم    :عنیی؛ ندارد که ھر دوی وضوء و تیمم با ھم جمع شوند

.کنده اعتبار معتبر بستگی دارد و اینکه او صیغه را چگونه جاری می، بیننابر اب
واردی وجود دارد کـه ھمزمـان ھـم    ، مین است که در فقه، ااشکال دیگر بیان مرحوم نایینی

-رای خوابیـدن آمـاده مـی   ، بکسی بعد از خواندن نماز عشاء:ثالً؛ موضوء جایز است و ھم تیمم
چـون مسـتحب اسـت کـه انسـان موقـع       ــ دآید که وضوء نـدار ادش میی، ر ھمان وقت، دشود

توانـد در ھمـان کنـار    ضوء بگیرد و ھـم مـي  ، وتوانددر اینجا او ھم میـضوء بگیرد، وخوابیدن
. ر اینجا وضوء و تیمم در عرض ھم ھستندد. دیمم کن، تبسترش به جای وضوء

بخوانـد و وضـوء گـرفتن    خواھد نمـاز میـت   مورد دیگر اینکه کسی در سرمای زمستان می
توانـد وضـوء بگیـرد و    ر اینجا او برای خواندن نماز میت ھم می، دبرای او قدری مشکل است

.  تواند تیمم کندھم می

ترخیصی بودن برخی از احکام تکلیفی برای زنان
جـوب  ، وبه لحاظ ساختار خلقت زن و ظرافت وجـود او و در جھـت رعایـت حـال زنـان     

ه ، نـ است و البته این در حد رخصت استشدهآنان برداشتهیز عھده، ادشواربعضی از تکالیف 
ھـا حـرام   دون اینکه انجـام آن ، باستشدهوجوب برخی تکالیف از زنان برداشته:عنیی؛ عزیمت

.شدن وجوب نماز جمعه از زنانبرداشته:ثل؛ مباشدشده
ـ اجب نیسـت ، ونماز جمعه بر زنان:شودمیاگر گفته کـه در صـورت   نیسـت ینـ دین مع؛ ب

لکـه  ، بباشد و یـا فضـیلت نـدارد   ا صحیح نمیی، ماز آنان مقبول نیست، نحضور در نماز جمعه
ا توجه ب. تاسرای زنان تشریع نشده، ببدین معنی است که تکلف و الزام شرکت در نماز جمعه
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در نمـاز  شـرکت  :انند، مشود که زن از بعضی مزایاى مذھبیین شبھه حل می، ابه توضیح فوق

. استمحروم شده...شییع جنازه و، تماز جماعت، نجمعه
اسـت کـه آن   آمـده ) السـالم علیـه (یبـه علـ  ) وآلهعلیهاهللاصلی(ر ھاى پیامبدر ضمن وصیت

ـ یا علـي :حضرت فرمودند -حـر (ة جماعـة و ال أذان و ال إقامـ  یس علـی النسـاء جمعـة و ال   ، ل
اجب ، وزنانراى، بذان و إقامه، أنماز جماعتماز جمعه،، نی علی؛ ا)ح٣٠، ب ٣/٥١٠عاملی،

.تنیس
ـ ھا در حـد رخصـت اسـت   این محرومیت الـزام شـرکت در جمعـه و    :عنـی ی؛ ه عزیمـت ، ن

؛ ه اینکه زنان حق شرکت در جمعه و جماعات را ندارنـد ، ناستشدهرداشته، بز زنان، اجماعات
ر ، بـ ودن وجـوب نمـاز جمعـه   جمعه این است که در صورت تعیینی بیرا یکی از احکام نمازز

ر نماز جمعه حاضر شوند و نیز تـا شـعاع یـك    ، دفرسخیمکلفین واجب است که تا شعاع دو
، ی دو نمـاز باید فاصـله ، ننیست و به عبارتی دیگری دیگرى مجازشکیل نماز جمعه، تفرسخی

وجـوب  نماز جمعه تا این حد مھم است که در صورتگر، انابراین؛ بمتر از یك فرسخ باشدک
، یـن کـار بـراى زنـان    ، ار نماز جمعه شرکت کنند، دمسلمانان تا شعاع دو فرسخیاید، بتعیینی

ه بدین معنـا کـه زنـان    ؛ ناستاز زنان سلب شدهباشد و بدین جھت، الزام و عزیمتشوار مید
مازشـان  ، نکردند و در نماز جمعه حضور یافتنـد حق شرکت ندارند و یا اگر این رنج را تحمل

.فایت نکند و یا فاقد فضیلت نماز جمعه باشد، کا از نماز ظھری، ول نباشدمقب
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