
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

ه  د  ه)١وا د ا وا ی ا ید  وس  ) 
ول ه و ا ش    ا

  
  

  )قاعدةالضرر(
  
  

   آلوستانيسالم والمسلمين االاستاد: حجت
 محمد تقي خواجويآقاي  آموزشيار :



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

   :مقدمه 
نه بر وجود علمي و  گرددبر وجود واقعي و خارجي  كه بايد حمل ،بود در مورد عناوين موجود در ادله درس قبل

لذا هر حكمي كه در  ،گردندبا توجه به اين مطلب عناوين موجود در حديث الضرر نيز بر وجود خارجي حمل مي
به گمان كه اگر شخصي صل شد احاين نتيجه  ،با توجه به اين دو مقدمه  گرددميواقع ضرري باشد نفي 

براي او ضرر داشته ، بايد حكم به بطالن وضو  ضولكن بعداً مشخص گردد كه وضررنداشتن وضو، وضو بگيرد 
كرد زيرا امري به وضو نبوده تا شخص به قصد آن امر، قصد قربت را امتثال نمايد، در حاليكه اكثر فقها قائل به 

  اندصحت چنين وضويي شده
جد مالك داللت بر دو امر دارد يكي وجوب و ديگري واكه دليل وضو  استدالل مصنف باري صحت وضو اين شد

اما واجد مالك بودن و واجد مصلحت بودن به  ،داردو حديث الضرر از باب امتنان لزوم و وجوب را برميبودن 
حيحي را نمايد و از اين طريق وضوي صحال فرد باقي است لذا مكلف همان مصلحت و مالك موجود را قصد مي

  گرداند.در خارج محقق مي
شود.شرط اول: آية وضو اند كه در اين درس بيان ميدو شرط ذكر كرده بعضي از فقها براي صحت وضوي ضرري

  دوم: أمر ضرري حرمت تكليفي نداشته باشد. داراي اطالق باشد تا شامل وضوي ضرري شود. شرط 
 ،شودو چهار دليل يراي حرمت آن اقامه مي  گيردمورد بررسي قرار مينيز در اين درس حرمت اضرار به نفس 

  پذيرد.چكدام از دليل ها را نميلكن مصنف هي
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  متن

و هناك عدة أجوبة عن  ...كلّ عنوان يؤخذ في الدليل يحمل على الواقعي دون العلمي،...الضرر الواقعي أو العلمي -11[
نّ ا -2 .....ما أفاده الشيخ النائيني قدس سرّه من أنّ الضرر في المقام لم ينشأ من الحكم الشرعي.1 ...ذلك نذكر منها:

ان دليل وجوب الوضوء يدل على شيئين: وجوب الوضوء و  -3 .....حديث نفي الضرر، حيث انّه وارد مورد االمتنان
  ]....اشتماله على المالك

  شرطان لصحة الوضوء

  و قد يقال: إنّ الحكم بصحة الوضوء في المقام موقوف على إثبات أمرين:

على صحة الوضوء في جميع الحاالت، بما في ذلك حالة الضرر  ان تكون آية الوضوء ذات اطالق تدل بواسطته -أ
  الواقعي ليمكن التمسك باطالقها بعد فرض قصور حديث نفي الضرر عن اثبات البطالن.

و بكلمة أخرى: ان قصور حديث ال ضرر عن اثبات بطالن الوضوء ال يستلزم الحكم بصحته إلّا بعد فرض وجود اطالق 
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا قُمتُم إِلَى الصالةِ فَاغْسلُوا وجوهكُم و (لوضوء ال إطالق فيها؛ إذ تقول: يمكن التمسك به، و آية ا

نُباً فَاطَّهج إِنْ كُنْتُم نِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَر و كُموا بِرُؤُسحسام قِ ورافإِلَى الْم كُميدإِنْأَي رُوا و  فَرٍ أَولى سع رْضى َأوم كُنْتُم
  1)جاء أَحد منْكُم منَ الْغائط أَو المستُم النِّساء فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيمموا ....

ان اآلية الكريمة تدل على تقيد مطلوبية الوضوء بحالة عدم المرض، و حيث إنّ المرض ملحوظ بما هو طريق إلى الضرر  
  وجوب الوضوء مقيدا بحالة عدم الضرر و ليس له اطالق. فيكون

و يرده: ان هذا وجيه لو كانت صحة الوضوء موقوفة على وجود األمر به، أما بناء على كفاية المالك فال نكون بحاجة إلى 
  اطالق اآلية الكريمة و تكفينا داللة حديث ال ضرر على بقاء المالك.

هو مضر لإلنسان و إلّا وقع الوضوء باطال، ألنّه لو كان مضرّا واقعا يلزم وقوعه محرما،  ان ال يا بنى على حرمة كل ما -ب
  و مع حرمته كيف يقع صحيحا و مصداقا للمطلوب؟

و فيه: انّا حتى لو بنينا على حرمة مطلق ما يوجب الضرر فال يلزم من ذلك بطالن الوضوء، ألنّه ما دام مشتمال على 
و قد صدر بقصد التقرب يلزم وقوعه صحيحا، و حرمته واقعا ال تستلزم امتناع  -و المفروضحسب ما ه - المالك واقعا

  التقرب به بعد فرض كونها مجهولة.

                                                 
  .٤٣. نساء ، آية  ١
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  .و دعوى ان المحرم ال يمكن ان يقع مصداقا لما هو الصحيح شرعا قضية غير مدعومة بالدليل

  حرمة االضرار بالنفس 

  رار بالنفس فال بأس بالتعرض إلى هذه المسألة باختصار.و حيث انجرّ الحديث إلى مسألة حرمة االض

... و ال تُلْقُوا  (ان االضرار بالنفس تارة يكون بدرجة كبيرة موجبة للموت و ال اشكال في حرمة مثل ذلك لقوله تعالى:
  1)بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ ....

  علم بمبغوضيته شرعا، كقطع اإلنسان يده أو رجله مثال.و اخرى ال يكون واصال إلى درجة الموت، و لكنه بدرجة ي

و ثالثة يفترض كونه ليس من أحد النحوين السابقين بل هو بدرجة أخف منهما، كالضرر المتولّد من التدخين، أو من 
  استعمال الماء للمريض و أمثال ذلك.

  و الكالم هو في هذا النحو الثالث فهل هو حرام أو ال؟

  للوجوه التالية:قد يقال بحرمته 

  ان السيرة العقالئية جارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر، و حيث لم يردع عنها شرعا فهي ممضاة. -1

و يرده: ان العقالء و ان تجنبوا عن كل ما يوجب الضرر، إّلا ان ذلك ليس بنحو االلزام، بل بنحو الرجحان و من باب كونه 
المعدة بالطعام، أو أكل المصاب بمرض السكر لبعض األطعمة التي قد ترفع من درجة  ءأجدر، و إلّا فهل يحتمل حرمة مل

  السكر؟ و هل يحتمل حرمة الجماع الزائد، أو الخروج من المكان الدافئ إلى البارد و أمثال ذلك؟

ذه الفقرة على ، و قد ذكرنا سابقا امكان حمل ه»و ال ضرار«التمسك بحديث ال ضرر، حيث ورد في الفقرة الثانية  -2
  النهي و انّه ال يجوز االضرار.

  و فيه: ان المنصرف من النهي المذكور هو النهي عن االضرار باآلخرين دون اضرار الشخص بنفسه.

  التمسك باآليات الناهية عن ظلم اإلنسان نفسه، بتقريب: ان ارتكاب ما يضر بالنفس ظلم لها. -3

ألن المراد ظلمها بارتكاب  -فرع حرمته في المرتبة السابقة، و إلّا فال يصدقء و فيه: ان صدق الظلم على ارتكاب شي
  ، و المفروض بعد لم تثبت حرمة مطلق المضر.-نار جهنّم عقوبة على ذلك الذنوب و ادخالها

                                                 
  .١٩٥. بقره، آية  ١
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 التمسك ببعض الروايات الدالة على انّ علّة تحريم بعض المحرمات هو اضرارها ببدن اإلنسان، من قبيل رواية -4
  قلت ألبي عبد اللّه عليه السالم لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير؟« المفضل بن عمر:

... علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم .... و نحوها غيرها بتقريب: أنّ علّة تحريم  (قال ان اللّه تبارك و تعالى
مة كل ما يوجب الضرر بالنفس، و إلّا لما صلح أن يكون علّة لتحريم المحرمات إذا كانت هي االضرار بالنفس فيلزم حر

  المحرمات.

و فيه: ان الحديث و إن دلّ على حرمة االضرار بالنفس، و لكن لم يوضح ان الضرر من أي قسم و بأي درجة يكون 
  محرما، و ليس له اطالق من هذه الناحية ليتمسك به، و لعلّ المحرم حصة خاصة من الضرر.

ل انّ بعض األحاديث يستفاد منها عدم حرمة االضرار بالنفس، كاألحاديث التي ترشد إلى رجحان عدم تناول بعض ب
  األطعمة لكونها مضرة.

  و بالجملة: ال دليل على حرمة مطلق ما يوجب الضرر، إلّا في أحد النحوين األولين.
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  شرائط صحت وضو
راي صحت چنين لكن بعضي از فقها بوضو، اثبات شد، صحت وضوي شخص غافل از ضرري بودن  ،در درس قبل

  وضويي ، دو شرط را ذكر كردند.
  شرط اول
يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ إِذَا قُمتُم إِلَى الصالةِ فاغْسلُواْ وجوهكُم آية وضو يعني (اطالق داشتن  صحت وضو اولين شرط

اگر چه  تا گفته شود، گردد هم شامل حالت ضرر و هم حالت غير ضرر يعني ،باشدمي 1)....وأَيديكُم إِلَى الْمرَافقِ
وجود دارد و  ضرر حالتلذا امر به وضو در  ،گردداطالق آية وضو شامل آن مي لكن ،است مذكور ضرري يوضو

آية  كهدر حالي دهد،بوسيلة قصد قربت وضوي صحيح را انجام مي نمايد ومكلف همان امر به وضو را قصد مي
مريض بودن در آية شريفه و به مريض نبودن مكلف، شده است چون آية وضو مقيد  ،وضو چنين اطالقي ندارد
قطعاً بايد وضو گرفتن براي او ضرر نداشته باشد  كهاگر شخصي مرضي داشته باشد  زيراقطعاً موضوعيت ندارد، 

  ،باشدضرر رسيدن ميبه طريق  ،ريفه از ذكر مرضلذا مراد آية ش ،شودوضو بگيرد و تكليفش به تيمم منتقل نمي
شود، در نتيجه  وضوي ضرري و شامل وضوي ضرري نمي، به وضوي غير ضرري  شده است مقيد شريفهآية پس 

  باشد.امري ندارد كه مكلف قصد قربت نمايد، لذا وضويش باطل مي
  
  

  اشكال
 ،ائل به اين بودند كه قصد قربت يعني قصد امتثال امرق اكثر قدمادر مورد قصد قربت، مباني مختلفي وجود دارد، 

مكلف قصد امتثال امر  بعد از اثبات أمرتا  شود اطالق آية شريفه را اثبات اين صورت براي صحت وضو بايددر 
  تا وضوي صحيح را انجام دهد. يعني قصد قربت نمايد،

براي تحقق قصد قربت ، هر عمل ديگرياما طبق مباني ديگر، صرف مالك و مصلحت داشتن براي صحت وضو يا 
دارد، اما واجد مالك بودن به بيان شد كه حديث الضرر وجوب و لزوم را برميو در درس پيشين  نمايدكفايت مي

در جهت انجام وضوي صحيح نمايد و قصد قربت را لذا مكلف همان مالك را قصد مي ،حال خودش باقي است
   شود. اگر چه ضرري است لكن صحيح واقع مي، پس وضوي او گرداندشرعي محقق مي

  شرط دوم
باشد و شخصي كه وضو برايش انجام آن تكليفاً حرام مي ،ضرري أمربعضي از فقها قائل به اين هستند كه هر 

شود، پس ضرري است ، حرام است كه وضو بگيرد در نتيجه بوسيلة وضوي حرام قصد قربت از مكلف صادر نمي
بوسيلة امر ضرري تقرب  باشدكه هر امر ضرري، تكليفاً حرام نمي مبناي ديگربود، اما طبق  وضوي او باطل خواهد

  شود لذا وضوي شخص صحيح خواهد بود.حاصل مي

                                                 
  .٦. مائده آيه  ١
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٦

زيرا در  باشد،اتّخاذ مبناي عدم حرمت هر أمر ضرري مي ،شود كه شرط دوم صحت وضواز توضيح باال روشن مي
  رري شود قطعاً وضو باطل خواهد بود. صورتي كه حكم به حرمت تكليفي وضوي ض

  
  

  اشكال
شود، زيرا همانطور كه اوالً، حتي طبق مبناي حرام بودن هر امر ضرري، در ما نحن فيه حكم به صحت وضو مي

كند و مكلف با قصد مالك و مطلوبيت داشتن ، قصد گذشت براي صحت وضو، مالك داشتن وضو، كفايت مي
  كند.قربت را امتثال مي

لذا جهل به حرمت دارد و قطعاً مانع از صحت وضو  ،ضرري بودن دارد بهدر ما نحن فيه چون شخص جهل  اً،ثاني
   شود.زيرا حرمت فعلي در حق مكلف منجز نمي باشدنمي

  باشد.ثالثاً، مبناي حرمت تكليفي داشتن هر امر ضرري، هيچ دليلي ندارد و مدعاي بدون دليل مي

FG  

  

  ، تا شامل وضوي ضرري نيز گردد.ته باشد.آية وضو اطالق داش1

  ئط صحت وضوي شرا
  . انجام أمر ضرري تكليفاً حرام نباشد.2      ضرری                       

  

  تطبيق

  شرطان لصحة الوضوء

  دو شرط براي تصحيح وضو،

  يقال: إنّ الحكم بصحة الوضوء في المقام موقوف على إثبات أمرين: 1و قد

الضرر  في جميع الحاالت، بما في ذلك حالةلوضوء ذات اطالق تدل بواسطته على صحة الوضوء ان تكون آية ا -أ
  بعد فرض قصور حديث نفي الضرر عن اثبات البطالن. 1الواقعي ليمكن التمسك باطالقها

                                                 
  .(استاد)قد بر سر مضارع غالباً به معناي تقليل دارد اما در چنين مواردي به قرينة سياق بايد به معناي تحقيق گرفته شود . ١
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  شد:بامر ميأحكم به صحيح بودن وضو در چنين مقامي متوقف بر اثبات دو : به تحقيق گفته شده است

بر صحت در تمام حاالت داللت كندبا توجه به اينكه در آن حالت  كه بوسيلة آناطالقي باشد،  دارايضو آية و أ.
  تا بعد از تصور عدم داللت حديث نفي ضرر براي اثبات بطالن ، بتوان به اطالق آن تمسك كرد.ضرر واقعي است 

إلّا بعد فرض وجود اطالق  3بصحته 2م الحكمو بكلمة أخرى: ان قصور حديث ال ضرر عن اثبات بطالن الوضوء ال يستلز
  يمكن التمسك به، و آية الوضوء ال إطالق فيها؛ 

حكم به صحت وضو را در پي نخواهد : داللت نداشتن حديث الضرر براي اثبات بطال ن وضو، و به عبارت ديگر
  ؛وضو اطالقي نداردوجود اطالقي تصور شود كه تمسك به آن ممكن باشد در حاليكه آية داشت ، مگر اينكه 

حوا بِرُؤُسكُم و أَرجلَكُم يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا قُمتُم إِلَى الصالةِ فَاغْسلُوا وجوهكُم و أَيديكُم إِلَى الْمرافقِ و امس(إذ تقول: 
نْتُم مرْضى أَو على سفَرٍ أَو جاء أَحد منْكُم منَ الْغائط أَو المستُم النِّساء فَلَم إِلَى الْكَعبينِ و إِنْ كُنْتُم جنُباً فَاطَّهرُوا و إِنْ كُ

  )تَجِدوا ماء فَتَيمموا ....

ايستيد، صورت و دستها را تا آرنج بشوييد و سر و پاهاى اى اهل ايمان! وقتى به نماز مى فرمايند:زيرا (خداوند) مي
ا تا برآمدگى روى پا مسح كنيد و اگر جنب هستيد، غسل كنيد و اگر بيمار يا مسافر هستيد و يا يكى از خودتان ر

  ) ...شما از قضاى حاجت آمده و يا با زنان آميزش نموده و دسترسى به آب نداريد، با خاك پاك تيمم كنيد.

إنّ المرض ملحوظ بما هو طريق إلى الضرر   4يثان اآلية الكريمة تدل على تقيد مطلوبية الوضوء بحالة عدم المرض، و ح
  بحالة عدم الضرر و ليس له اطالق. 5فيكون وجوب الوضوء مقيدا

ن بيماري به اعتبار ضرر لحاظ وآية كريمه داللت بر مقيد بودن مطلوبيت وضو در حالت مريض نبودن دارد، . چ
  اطالقي نيست. باشد و بزاي آنپس وجوب وضو مقيد به حالت عدم ضرر مي شده است

و يرده: ان هذا وجيه لو كانت صحة الوضوء موقوفة على وجود األمر به، أما بناء على كفاية المالك فال نكون بحاجة إلى 
  اطالق اآلية الكريمة و تكفينا داللة حديث ال ضرر على بقاء المالك.

                                                                                                                                                                  
 آيه. . مرجع ضمير: 1

 . مفعولِ يستلزم. 2

  . مرجع ضمير: وضو. 3
 . تعليليه. ٤
  . خبِر يکون. ٥



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

ه آن باشد، اما بنابر كافي بودن كند: اين مطلب صحيح است اگر صحت وضو متوقف بر وجود امر بو آنرا رد مي
  مالك نيازي به اطالق آية كريمه نداريم و داللت حديث ال ضرر بر باقي ماندن مالك براي ما كافي است.

لو كان مضرّا واقعا يلزم وقوعه محرما،  1بنى على حرمة كل ما هو مضر لإلنسان و إلّا وقع الوضوء باطال، ألنّهان ال ي -ب
  ع صحيحا و مصداقا للمطلوب؟و مع حرمته كيف يق

شود، زيرا اگر واقعا حرمت هر چه براي انسان ضرر داشته باشد بناگذاري نشود وگرنه وضو باطل واقع ميب. 
  باشد و با حرمت چگونه صحيح و مصداق براي مطلوب خواهد بود؟ اش حرام بودن ميضرر داشته باشد الزمه

ما يوجب الضرر فال يلزم من ذلك بطالن الوضوء، ألنّه ما دام مشتمال على و فيه: انّا حتى لو بنينا على حرمة مطلق 
و قد صدر بقصد التقرب يلزم وقوعه صحيحا، و حرمته واقعا ال تستلزم امتناع  -حسب ما هو المفروض - المالك واقعا

   التقرب به بعد فرض كونها مجهولة.

كه سبب ضرر مي شود بگذاريم پس الزمة آن بطالن  ما اگر بنا را بر حرمت هر ضرري: در اين مطلب اشكال است
و با قصد قربت انجام شود  - طبق مفروض مسأله - وضو نخواهد بود زيرا تا وقتي داراي مالك واقعي باشد

باشد و حرمت واقعي آن ، تقرب نداشتن به آن بعد مجهول بودنش را در پي اش صحيح واقع شدنش ميالزمه
  ندارد.

  مدعومة بالدليل 3غير قضيةٌ هو الصحيح شرعاً 2مال مصداقاً ن يقععوى ان المحرم ال يمكن اَو د

اي است كه استناد به هيچ دليلي و ادعاي اينكه امر محرم مصداق يك عمل صحيح شرعي قرار نمي گيرد، قضيه
  ندارد.
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  حرمت االضرار بالنفس
مصنف باشد. ، حرمت ضرر رساندن به نفس ميدگيرد بحث قرار ميتطرادي مورگري كه به صورت اسمسئلة دي

  كند. ابتداءاً سه حالت براي مسئله ذكر مي
اي باشد كه منجر به موت شخص شود، مصنف در اين حالت كه ميزان ضرر به اندازه و مرتبهاين، حالت اول

با دستان  يعني ،باشدمي 1)ديكم الي التهلكةال تلقوا بايباشد، دليل آن هم آية قرآن (فرمايند: قطعاً حرام ميمي
  خودتان، خود را وارد هالكت نكنيد.

                                                 
  . مرجع ضمير: شأن. ١
  . ما(ِی) موصوله. ٢
 . صفِت قضية. ٣
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٩

الشارع  نزداي شديد نيست كه منجر به موت شخص شود اما قطعاً مبغوض كه ضرر به اندازه، ايندوم حالت
  ند.مكلف، دستان خودش را قطع ك مثالً ،باشدميباشد و هر عملي كه مبغوض عند الشارع باشد حرام مي

يعني نه منجر به موت مي شود و نه آن قدر  نباشد،به اندازة دو حالت گذشته  موجوداينكه ضرر ، حالت سوم
  ، اين حالت مورد اختالف بين فقها شده است.شديد است كه مبغوض عند الشارع باشد، مثل استعمال دخانيات 

  ادلة حرمت قسم سوم
  اند:هكر كرداي حرمت اين قسم ذدالئلي بر ،اي از فقهاعده

  دليل اول
كنند و از عدم ردع شارع نسبت به اين سيرة عقال نسبت به هر امري كه ضرر بر نفس داشته باشد خودداري مي 

فس الزم خودداري كردن از ضرر رساندن به نشود،و وقتي از نگاه شارع عقال، پذيرش آن از ناحية شارع كشف مي
  ، شوددن به نفس ميحكم به حرمت ضرر رساندر نتيجه  باشد،

  اشكال
عالَم خودداري كردن از  باشد، بلكه عقالي به نحو لزومي نميعقالي عالَم از ضرر رسيدن به نفس  خودداري كردن

و شاهد اين مطلب انجام بعضي از اين امور آورند ، ضرر رساندن به نفس را امر پسنديده و راجح به حساب مي
كنند و نهايتاً آنرا امري آن خودداري نمي ، كه ضرر براي نفس دارد ولي از كردنمثل پر خوري باشد توسط عقال مي

  آورند.پسنديده به حساب مي

FG 
       

  شود.اي باشد كه منجر به فوت ميالف) ميزان ضرر به اندازه        
  باشد.اي است كه مبغوض شارع ميحاالت اضرار به نفس        ب) ضرر به اندازه  

  باشد.اي است كه منجر به فوت نشده و مبغوض شارع نميج) ضرر به مرتبه                                           

  تطبيق

  حرمة االضرار بالنفس

  سحرام بودن ضرر رساندن به نف

  و حيث انجرّ الحديث إلى مسألة حرمة االضرار بالنفس فال بأس بالتعرض إلى هذه المسألة باختصار.

                                                                                                                                                                  
  .١٩٥. بقره آيه  ١
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١٠

پس مشكلي براي ذكر اين مسأله به طور كوتاه  ،حرمت ضرر رساندن به نفس رسيد ي كه سخن به مسئلةاز آنجاي
  نيست.

... و ال تُلْقُوا  (ان االضرار بالنفس تارة يكون بدرجة كبيرة موجبة للموت و ال اشكال في حرمة مثل ذلك لقوله تعالى:
  )بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ ....

گردد و هيچ اشكالي كه باعث هالكت شخص مي باشدزياد مي درجة ن به نفس در بعضي از موارد بهضرر رساند
  )...خود را با دست خويش به هالكت نيفكنيد...به خاطر آية شريفة قرآن (در حرمت مثل آن نيست 

  سان يده أو رجله مثال.بمبغوضيته شرعا، كقطع اإلن واصال إلى درجة الموت، و لكنه بدرجة يعلم 1خرى ال يكونو اُ

مبغوضيت آن شرعاً فهميده اي است كه لكن آن اضرار به اندازه و رسدكه به مرحلة مرگ نميو مرحلة بعدي اين
  مانند قطع كردن انسان دستش را يا پايش را از باب مثال، شود،مي

رر المتولّد من التدخين، أو من و ثالثة يفترض كونه ليس من أحد النحوين السابقين بل هو بدرجة أخف منهما، كالض
  استعمال الماء للمريض و أمثال ذلك.و الكالم هو في هذا النحو الثالث فهل هو حرام أو ال؟

مرتبة آن خفيف تر از آن دو باشد، بلكه كه مانند دو حالت گذشته نميدون آنكه فرض شود بو مرحلة سوم اين
سخن  استفاده كردن آب براي مريض و مانند آن.شود، يا اد ميمانند ضرري كه از استعمال دخانيات ايج باشد،مي

  يا خير؟ باشدحرام مي آنباشد، آيا در مورد سوم مي

ان السيرة العقالئية جارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر، و حيث لم يردع عنها  -1 :قد يقال بحرمته للوجوه التالية
  شرعا فهي ممضاة.

سبب ضرر است كه  از هر چيزي خودداريسيرة عقال بر  .1شود:هاي زير استدالل ميبه حرمت آن بوسيلة دليل  
  باشد.شارع مي امضايپس آن مورد  نشده  آن ، و از آن جائي كه منعي از شريعت نسبت جريان دارد

حان و من باب كونه و يرده: ان العقالء و ان تجنبوا عن كل ما يوجب الضرر، إلّا ان ذلك ليس بنحو االلزام، بل بنحو الرج
ر لبعض األطعمة التي قد ترفع من درجة كَّء المعدة بالطعام، أو أكل المصاب بمرض السيحتمل حرمة مل 2أجدر، و إلّا فهل

  السكر؟ و هل يحتمل حرمة الجماع الزائد، أو الخروج من المكان الدافئ إلى البارد و أمثال ذلك؟

                                                 
  . اسم ال يکون: اضرار بانفس. ١
 استفهام انكاري ابطالي يعني اين چنين نيست . ٢



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١١

ر چيزي كه برايشان ضرر داشته باشد خودداري مي كنند، لكن آن به نحو از ه : گرچه عقالكندرد مي اين دليل را
حرمت پر كردن معده  وگرنه آيا باشدميو از اين باب كه شايسته  باشدمطلوبيت مي، بلكه به نحو باشدنميلزومي 

داده مي شود  احتمال برديي كه درجة قند را باال ميبعضي از غذاها ديابت بيماري خوردن كسي كه يابوسيلة غذا 
  شود؟ حرمت جماع زيادي يا خارج شدن از مكان گرم به سرد و مانند آن احتمال داده ميآيا 
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  دليل دوم
  گردد.ذكر ميمورد اشكال مصنف واقع شد اينك دليل دوم  ،دليل اول حرمت اضرار به نفس يعني سيرة عقال

داللت بر » ال ضرار«زيرا قسمت دوم حديث يعني  باشد،دليل دوم اثبات حرمت ضرر به نفس حديث الضرر مي
نهي از ضرر رساندن دارد و از اطالق اين نهي، كه شامل نهي از ضرر رساندن به غير و ضرر رساندن به نفس 

  شود.باشد، حرمت ضرر رساندن به نفس استفاده ميمي
   دليل سوم

كنند و باز اند به آياتي كه ما را نهي مياستناد كردهگردد به عنوان دليل سوم، اين است كه دليل ديگري ذكر مي
باشد لذا جائي كه ضرر رساندن به نفس از مصاديق ظلم در حق نفس ميدارند از ظلم در حق نفسي و از آنمي

گردد و از مصاديق و جزئيات آيات مذكور به حساب آمده لذا حرمت آنها ثابت است، آيات مذكور شامل آن مي
گردد از گردد از ظلم به نفس، يكي از مصاديق ظلم به نفس ضرر رساندن به نفسي است پس نهي ميچون نهي مي

باشند فرمايد: آيات مذكور در مقام بيان اين ميباشد مصنف ميضرر رساندن به نفس و اين همان معناي حرمت مي
ب آن شود و از اين طريق، آتش جهنم كه اگر انساني بعد از اينكه امري حرمتش و گناه بودن آن ثابت گردد و مرتك

نمايد، اما در ما نحن فيه اصل بحث را براي خود بخرد اين ظلم به نفس مي باشد لذا از ظلم به نفس بازداري مي
باشد، لذا تمسك به آيات مذكور دور باشد يا حرام نميدر مورد اين است كه آيا ضرر رساندن به نفس حرام مي

ر در مرحلة سابق بايد حرام بودن ثابت گردد تا اينكه از مصاديق آيات مذكور قرار گيرد، چون آيات مذكو ،باشدمي
  باشد.اما در ما نحن فيه به دنبال اين هستيم كه آيا ضرر رساندن به نفس حرام مي

  تطبيق

الفقرة على النهي  ، و قد ذكرنا سابقا امكان حمل هذه»و ال ضرار«التمسك بحديث ال ضرر، حيث ورد في الفقرة الثانية  -
  و انّه ال يجوز االضرار.

استدالل به حديث ال ضرر، از آنجاي كه وارد شده است در قسمت دوم حديث، و در گذشته بيان شد كه امكان 
  باشد،دارد ما اين قسمت از حديث را بر نهي حمل نمائيم در اينكه ضرر رساندن جائز نمي



  
 ))كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٢

  النهي عن االضرار باآلخرين دون اضرار الشخص بنفسه.و فيه: ان المنصرف من النهي المذكور هو 

و در آن دليل، اشكال است: نهي ذكر شده ، انصراف به نهي از ضرر رساندن به ديگران دارد نه به ضرر راساندن 
  شخص به خودش.

  .2لها ضر بالنفس ظلمما ي ارتكاب نّ، بتقريب: أ1التمسك باآليات الناهية عن ظلم اإلنسان نفسه -3

دارد، به اين استدالل: انجام دادن آنچه ضرر براي از ضلم كردن به نفسش باز مي استناد كردن به آياتي كه انسان را
   باشد، ضلم به آن است.نفس مي

ألن المراد ظلمها بارتكاب  -ء فرع حرمته في المرتبة السابقة، و إلّا فال يصدقو فيه: ان صدق الظلم على ارتكاب شي
  ، و المفروض بعد لم تثبت حرمة مطلق المضر.-نار جهنّم عقوبة على ذلك خالهاالذنوب و اد

باشد و گرنه آن صدق منطبق شدن ظلم بر انجام كاري، متفرع بر حرمت آن در مرتبة قبل مي :در آن اشكال استو
آتش جهنم به خاطر زيرا مقصود(از آيه) ظلم كردن به آن بوسيلة انجام دادن گناهان و داخل شدن آن به  - كندنمي

  در حاليكه آنچه فرض شده اين است كه، حرمت هر ضرر رساندني ثابت نشده است. -باشدمي عذاب بر آن
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  دليل چهارم

ذكر علت حرمت بعضي از عناوين و موضوعات شرعيه را مضرّ بودن به حال نفس انسان  ،در بعضي از روايات
حرام كرد چون گوشت خوك را و گوشت مردار ، خون ، است كه خدا شراب مثالً در روايتي وارد شده شده است 

شارع  در اين روايات ضرر رساندن بود،جائز  اين موارد براي نفس انسان ضرر دارد، حال اگر ضرر رساندن به نفس
ت نشان شارع ضرر رساندن به نفس را علت حرمت قرار داده اسلذا از اينكه  ،دادنميبه نفس را علت حرمت قرار 

  باشد.ع حرام ميكه ضرر رساندن به نفس در واق شودنتيجه حاصل مي
  اشكال

لكن از اين جهت  ساندن به نفس دارندحرمت ضرر راگر چه روايات داللت بر  فرمايد:مصنف در مقام پاسخ مي 
كه منجر به فوت اي از ضرر، حرام مي باشد و اطالقي ندارند كه شامل مرحلة سوم (ضرري كه چه ميزان و مرتبه

شود كه ضرر رساندن به نفس حرام ميروايات ديگر استفاده از بعضي بلكه نشود و مبغوش شارع نيز نباشد) شوند. 
ضرر در حاليكه اگر  باشد، زيزا در آن روايات توصيه شده كه فالن غذا را نخوريد چون براي شما ضرر داردنمي

   شد، نه به نحو ارشاد و نصيحت.از ضرر نهي مي د به نحو لزوميرساندن به نفس حرام بود، در آن روايات باي

                                                 
 . مفعوِل ظلم. ١
 . مرجع ضمير: نفس. ٢
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 وجود ندارد،هيچ دليلي بر حرمت ضرر رساندن بر نفس در صورتي كه ضرر به گونة سوم باشد،  ،خالصه اينكه
 باشدرع باشد، ضرر رساندن حرام ميادر صورتي كه ضرر منجر به فوت شود يا مبغوض نزد شفقط 

 
  

FG  

  باشد.اجتناب از اضرار به نفس سيرة عقالئي مي.1                              

  شود.. اطالق حديث ال ضرر شامل اضرار به نفس مي2      ادلة حرمت اضرار به نفس

  اند.شمول آياتي كه از ظلم كردن ، نهي كرده.3                              

  اي حرمت در بعضي از روايات آمده است..تعليلي كه بر4                             

  تطبيق

ها ببدن اإلنسان، من قبيل رواية نّ علّة تحريم بعض المحرمات هو اضرارلتمسك ببعض الروايات الدالة على أا -4
  و الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ 1حرّم اللّه الخمر مقلت ألبي عبد اللّه عليه السالم ل«المفضل بن عمر:

ها كنند بر اينكه علت حرام بودن بعضي از محرمات ضرر رساندن آنن به بعضي از رواياتي كه داللت مياستناد كرد
پرسيدم: چرا خدا شراب و گوشت  عليه السالم از امام صادق «مثل روايت مفضل بن عمر:باشد،به بدن انسان مي

  مردار و خوك، را حرام كرده است؟

و نحوها غيرها بتقريب: أنّ علّة تحريم ...». لم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم ان اللّه تبارك و تعالى ... ع« :قال
أن يكون علّة لتحريم  حلُما صالمحرمات إذا كانت هي االضرار بالنفس فيلزم حرمة كل ما يوجب الضرر بالنفس، و إلّا لَ

  المحرمات.

بر  لذا نهي نموده است از آن ، و آن را  ،ها ضرر داردنچيزي به حال آ داند چهمي وند بلند مرتبه...خدا« فرمود:
محرمات، كه علت حرام شدن زماني :، و مانند آن غير آن موارد، با اين توضيح كه...»حرام قرار داده است ايشان 

باشد و گرنه صالحيت نداشت اش حرمت هر چه سبب ضرر بر نفس است ، ميضرر رساندن به نفس باشد، الزمه
  شدن محرمات ، باشد. علت حرام

                                                 
 . مفعوِل حّرم. ١
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و فيه: ان الحديث و إن دلّ على حرمة االضرار بالنفس، و لكن لم يوضح ان الضرر ميكون  و بأي درجةٍ قسمٍ ن أي
  من هذه الناحية ليتمسك به، و لعلّ المحرم حصة خاصة من الضرر. 1، و ليس له اطالقٌمحرماً

ضرر رساندن به نفس دارد ولي توضيح نداده كه ضرر از حرمت : حديث اگرچه داللت بر و در آن اشكال است: 
باشد، و از اين جهت اطالق ندارد تا تمسك به آن شود و شايد حرام باشد و كدام مرتبة آن حرام ميكدام قسم مي

  مقدار مشخصي از ضرر باشد.

رجحان عدم تناول بعض  بل انّ بعض األحاديث يستفاد منها عدم حرمة االضرار بالنفس، كاألحاديث التي ترشد إلى
  األطعمة لكونها مضرة.

شود مثل رواياتي كه به مطلوبيت نخوردن عدم حرمت ضرر رساندن به نفس استفاده ميبلكه از بعضي روايات 
  باشند.كند، زيرا آنها ضرري ميبعضي از غذاها ارشاد مي

  ن األولين.و بالجملة: ال دليل على حرمة مطلق ما يوجب الضرر، إلّا في أحد النحوي

  دارد مگر در يكي از دو قسم اول .: هيچ دليلي خالصه آنكه

Sco٤:٣٣:٣٦ 
  

                                                 
 . اسِم ليس. ١
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  چكيده
  .بعضي از فقها: صحت وضوي ضرري دو شرط دارد:1

  الف) آية وضو داراي اطالق باشد، تا شامل وضوي ضرري شود.
  ب) أمر ضرري ، حرمت تكليفي نداشته باشد.

  باشد.اند قابل قبول نميصحت وضو ذكر كرده . مصنف: شرائطي كه بعضي از فقها براي2
  . در مورد اضرار به نفس سه حالت متصور است:3

  شود.اي باشد كه منجر به فوت ميالف) ميزان ضرر به اندازه
  باشد.اي است كه مبغوض شارع ميب) ضرر به اندازه
  باشد.اي است كه منجر به فوت نشده و مبغوض شارع نميج) ضرر به مرتبه

  ادله حرمت اضرار به نفس عبارتند از: .4
  باشد.الف) اجتناب از اضرار به نفس سيرة عقالئي مي

  .شودب) اطالق حديث ال ضرر شامل اضرار به نفس مي
  اند.ج)شمول آياتي كه از ظلم كردن ، نهي كرده 

  تعليلي كه براي حرمت در بعضي از روايات آمده است.د)
به نفس در صورتي كه منجر به فوت نشده و مبغوض شارع نباشد، وجود  . مصنف: دليلي براي حرمت اضار5

  ندارد. 


