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 مقدمه
ه قاعده الضرر از آن محل بحث واقع شده است، در درس قبل بیان شد در راستای چگونگی استفاد در بررسی حدیث ال ضرر که
 یّۀچهار نظر« ال ضرر»در رابطه با مقصود از قاعدۀ  می باشد.« الضرر»در این حدیث بیان مراد از  که از جمله مهمترین مسائل

اظر به انشاء نهی تحریمی تکلیفی را ن« ال ضرر»حدیث  که )ره( است شیخ الشریعة نخستین نظریّه از جانب  بیان شد که مهم
ها را مورد نقد و پس از طرح ادلّۀ ایشان، آن در این درس تمسّک نموده است.انسته و برای اثبات ادّعای خود به چهار دلیل د

ع می مطرح شده مورد بحث واقنظریّۀ دوم که از جانب فاضل تونی )ره(  ،. در ادامهشود ردّ می هاآنبررسی قرار داده و تمامی 
 شود که نقد و بررسی آن آغازگر مباحث درس آینده خواهد بود.
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 عربیمتن 
 ولالدلیل على الرأي األ

و إذا رجعنا إلى كلمات شیخ  إقامة الدلیل على اثبات ذلك. و إنّما المهمّ إرادة النهي من الحدیث لیس بمهمّ كیفیة تخریج نّإ
 لوجوه التالیة:في رسالة ال ضرر وجدناه یذكر ا )ره( الشریعة

... فَإِنَّ لَكَ فِي »، «... فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ فِي الْحَجِّ ...»الشائع من االستعمال المذكور إرادة النهي، من قبیل  نّإ -أ
إلى «. بین المسلمین ال غشّ»و « الخالق ال طاعة لمخلوق في معصیة: »)ص(و من قبیل قوله  «الْحَیاةِ أَنْ تَقُولَ ال مِساسَ ...

 غیر ذلك من الشواهد التي أكثر منها.
استعمال التركیب المذكور إلفادة النهي غیر معهود، بینما شیخ  نّأذكر في الكفایة  )ره( اآلخوند نّأو من الغریب في المقام 

 إنّ ذلك هو الشائع. یقول: )ره( الشریعة
ال شكّ لكثیر »ستعمال التركیب المذكور في غیر النهي معهود أیضا من قبیل بأنّ ا )ره( ثمّ إنّه إذا أشكلنا على شیخ الشریعة

 و أمثال ذلك.« ال ربا بین الوالد و ولده»، «الشك
و قد أثبت ذلك  ،طى للربا حكما معینا و هو الحرمةأجاب بأنّ األمثلة المذكورة ال یصح االستشهاد بها، ألنّ الشارع المقدّس قد أع

فراده و كأنّه یراد أن یقال: هذا الفرد لیس من لعدم بلحاظ بعض أجملة المذكورة نفي الموضوع و تنزیله منزلة ارید بالأو  لطبیعیّه
الربا و من ثمّ ال یثبت له الحكم الثابت لطبیعي الربا و هو الحرمة؛ و أین ذلك من المقام الذي ال یوجد فیه حكم عام للضرر لیراد 

 فراده منزلة العدم.أ ي ذلك الحكم من خالل تنزیل بعضنف
 األذهان الفارغة من الشبهات العلمیة ال تنسبق إلّا إلیه. نّأالتمسك بالتبادر و  -ب
نزلة صغرى و . و هذا بم«إنّك رجل مضار و ال ضرر و ال ضرار على مؤمن»قال لسمرة:  )ص(نّ النبيّ أالوارد في الحدیث  نّإ -ج

و  نّك رجل مضارّإنفي الحكم الضرري یصیر المعنى:  ذا وجیه، بینما لو كان المقصودة حرام. و هو المضارّ كبرى؛ أي: إنّك مضار
 و ال یظن باألذهان المستقیمة ارتضاءه. ،الحكم الضرري منتف

 اتفاق أهل اللغة على فهم النهي من الحدیث. -د
 

 )ره( مناقشة أدلّة شیخ الشریعة
 و یمكن مناقشة الوجوه المذكورة بما یلي:

ینما ورد أن التركیب المذكور أجه األول فألنّ مجرد استعمال التركیب المذكور في جملة من الموارد إلفادة النهي ال یعني امّا الو
 یلزم حمله على ذلك بل ال بدّ من مالحظة المناسبات و النكات.

فات إلى حیثیّة الصدور ن التالضرر على ما تقدم هو نفس النقص بدو نّإف .و في المقام توجد بعض النكات التي تعیق عن ذلك
اعل فاستعماله إلفادة الملحوظ فیه حیثیة الصدور من الف نّإالضرار حیث  ،أجل و النهي عن نفس النقص ال معنى له. من الفاعل
 و یصیر ال ضرار بمنزلة ال إضرار، أي: ال یضر بعضكم بعضا. ،النهي وجیه

و ال ینبغي  .ولىفالثانیة تفید النهي دون األ ؛«ال ضرار»و جملة « ضرر ال»المناسب هو التفكیك بین جملة  نّأو علیه یتضح 
و ظاهر كلمات المشهور و إن كان عدم التفكیك  نّه خطأ ال توجیه له.إ ؛مالحظة الجملتین كجملة واحدة بدون تفكیك بینهما

 بینهما إلّا ان المناسب هو التفكیك.
 .و أمّا الوجه الثاني فعهدة دعوى التبادر علیه

و ال  ،نّه یكفي لذلك تفسیر فقرة ال ضرار بالنهيأو أمّا الوجه الثالث فألنّ استفادة الصغرى و الكبرى و إن كانت أمرا وجیها إلّا 
 بالنهي. -ال ضرر -ولىیتوقف على تفسیر الفقرة األ

ألهل اللغة فهي ثابتة في مقام تشخیص معاني  الحجّیة لو كانت ثابتة نّإف ،فهم أهل اللغة ال حجیّة له نّأه و أمّا الوجه الرابع فیردّ
 ذلك اجتهاد محض منهم. نّإف ؛المفردات دون معنى الجمل
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 االستدالل على الرأي الثاني

ن أذلك كذب فال بدّ و  نّإو حیث  ،ث نفى وجود الضرر خارجان یوجّه بأنّ الحدیأفیمكن  )ره( و أمّا ما أفاده الفاضل التوني
نّه ال یمكن إنّ الضرر المتدارك في حكم العدم و حیث إإذ بتداركه یكون وجوده كالعدم ف ؛لموجود خارجانفترض تدارك الضرر ا

أن یكون المقصود انّ كل ضرر هو متدارك بالفعل و خارجا، ألنّ ذلك كذب أیضا، إذ ما أكثر اإلضرار التي لم یتحقق تداركها 
 جا هو محكوم شرعا بوجوب التدارك.نّ كل ضرر خارأبالفعل، فال بدّ و أن یكون المقصود 

 ن كل ضرر هو محكوم بوجوب التدارك و الضمان شرعا، أي: نفهم من الحدیث جعل الضمان شرعا لكل ضرر.أو بذلك یثبت 
و هذا ما تدل علیه فقرة  منسوبا إلى شخص معین فهو الضامن الضرر إذا كان نّأالحدیث یدل على  نّإ و لكن من هو الضامن؟

 ه ضامن.نّأالضرار هو الضرر الملحوظ نسبته إلى الفاعل، فإذا نفي دلّ ذلك على  نّإحیث ال ضرار، 
ال »و هذا ما تدل علیه فقرة  ،ل المسلمینو امّا إذا لم یكن الضرر منسوبا إلى شخص فالضامن هو الدولة أو باألحرى هو بیت ما

فیه یدل على وجوب ضمانه و لیس الضامن في مثل ذلك إلّا ألنّ الضرر هو النقص من دون لحاظ نسبته إلى الفاعل، فن ؛«ضرر
 ن یكون ضامنا غیرها.أالدولة، إذ ال یوجد ما یمكن 

و تحقیق من هو الضامن قضیة غیر مهمة فیما نحن بصدده اآلن و إنّما المهم هو االلتفات إلى تقریب داللة الحدیث على مدعى 
 بالشكل المتقدم. )ره( الفاضل التوني

إذ نفي الضرر غیر محمول على نفي حقیقته »حیث قال في الوافیة:  )ره( ا التقریب قد تستفاد من عبارة الفاضل التونيو روح هذ
 «.المراد به نفي الضرر من غیر جبران بحسب الشرع نّأألنّه غیر منفي، بل الظاهر 
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 نظریّۀ انشاء نهی تحریمی تکلیفی ادلّۀ
انشاء نهی  بیان گردید. ایشان از حدیث مذکور، «ال ضرر» حدیث در رابطه باه( )ر شیخ الشریعة  دیدگاهدر درس گذشته 

 :است چهار دلیل برای اثبات این ادّعا ذکر نموده ،در مجموعو  1را برداشت نموده تحریمی تکلیفی

 موارد مشابهدر  «ال ضرر» ترکیبانشاء نهی از اراده  شیوع. 1
 ، انشاء نهی اراده شده است. مانند:ها از آن کهاری به کار رفته در موارد مشابه بسی «ال ضرر»حدیث  ترکیب

نباید آمیزش جنسی و گناه و جدال  در اثناى حجّ 3؛جِدالَ فِي الْحَجِّ ... 2فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال»... آیۀ شریفۀ  (الف
 ....«نمود 

تو در زندگى دنیا این است كه )هر كس  ۀبهرپس همانا  5؛مِساسَ ... 4فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَیاةِ أَنْ تَقُولَ ال»... ب( آیۀ شریفۀ 
 ....« با من تماس نگیر!»تو نزدیك شود( بگویى  هب

نباید از آفریده فرمانبرداری  در نافرمانی آفریدگار 6؛ال طاعةَ لمخلوقٍ في معصیۀ الخالق»ج( روایت رسول مکرّم اسالم )ص(: 
 «.نمود

 .های بسیار دیگرنمونهو  .«باشدفریبکاری نباید میان مسلمانان،  8؛بین المسلمین 7ال غشَّ»م )ص(: د( روایت رسول مکرّم اسال
 نماییم.، روایت را حمل بر ارادۀ نهی میشبیه آن موارد رایج و مشهور همانند نیز« ال ضرر»حدیث  در مورد بنابراین

یاد شده در نهی را رایج و مشهور دانسته و از  ترکیبکار رفتن به  )ره( شیخ الشریعة از طرفی  نکتۀ بسیار عجیب آن است که
 غیر رایج و ناشناخته است. چنین کاربردی ادّعا نموده که طرف دیگر، آخوند خراسانی )ره(

                                               
ال ضیررَ و ال  »در جملیۀ  « ال»یعنیی اگرچیه    نافیه در نهی:« ال»الف( استعمال مجازی به تحریم تکلیفی از سه راه میّسر است: « ال ضرر»ر قاعدۀ تفسی .1

( تقددیر بردر   بباشید.  میی « ال تَضُیرَّ »نافیه است، اما به صورت مجاز، در معنای غیر موضوع له یعنی نهی استعمال شیده اسیت و مقصیود از آن    « ال»، «ضِرار
ای خبری است، اما میتکلّم بیه جیای    جمله« ال ضرر و ال ضِرار»یعنی اگرچه جملۀ  ج( ارادۀ انشاء نهی از برر:مقدّر است. « جائز« »ال»یعنی خبر  محذوف:

 ه حکایت از فروش در زمان گذشته.به هنگام فروش که ارادۀ جدّی متکلّم انشاء بیع است ن« بِعتُ»حکایت، انشاء نهی را اراده نموده است، مانند گفتن 
 است. بلى و اللَّه یا و گفتن ال و اللَّه (خواه راست باشد یا دروغ) سوگند خوردندر احکام حج، ترک « جِدال»یعنی: گفتگوی همراه با نزاع؛ مقصود از نفی . 2
 .197سوره بقره، آیۀ  .3
گنیاه سینگینى    بعضى افراد كه ۀاست كه دربار (ع)اشاره به یكى از قوانین جزائى شریعت موسى  «اسَال مِس» اند كه جملهبعضى از مفسران گفتهیعنی: تماس؛  . 4

گرفت و او هم حیق نداشیت بیا كسیى تمیاس      آمد، احدى با او تماس نمىشد، آن فرد به منزله موجودى كه از نظر پلید و نجس و ناپاك بود درمىداشتند صادر مى
او نفرین كرد و خداوند او را به بیمارى مرمیوزى مبیتال سیاخت     ۀدربار )ع( موسى ،اند كه بعد از ثبوت جرم و خطاى بزرگ سامرىتهبعضى از مفسران نیز گف. بگیرد

رت یا اینكه سامرى گرفتار یك نوع بیمارى روانى بیه صیو   شد.گرفتار بیمارى مى گرفت،توانست با او تماس بگیرد و اگر كسى تماس مىكه تا زنده بود كسى نمى
)ناصر مکارم شییرازی، تفسییر    )با من تماس نگیرید!(. «ال مِساسَ: »زدشد فریاد مىوسواس شدید و وحشت از هر انسانى شد، به طورى كه هر كس نزدیك او مى

 (288 - 287، ص 13هی ش، چاپ اول، ج 1374نمونه، تهران: دارالکتب اإلسالمیّۀ، 
 .97سوره طه، آیۀ  .5
 .154، ص16هی ق، چاپ اول، ج 1449ائل الشیعۀ، قم: مؤسسۀ آل البیت )ع(، شیخ حرّ عاملی، وس .6
الغشّ بالفتح و الكسر في اللغة إظهار الشخص خالف ما أضمره و تزیینه غیر ما فیه الصالح خدعیة. )مییرزا علیی مشیکینی، مصیطلحات فقیه،       یعنی: فریبکاری؛ . 7

 (391ص
روایاتی شبیه به این مضمون را نقل نمیوده  « وسائل الشیعۀ»از ابواب ما یکتسب به  86شیخ حرّ عاملی )ره( در باب  چنین روایتی در منابع حدیثی یافت نشد، اما .8

 (.284 - 279، صص 17است. )رک: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعۀ، ج
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حدیث  ترکیبهمان طور که به کار رفتن ، به این بیان که می توان بر این استدالل شیخ الشریعة اشکال وارد کرد :اشکال
مذکور در غیر انشاء نهی به کار رفته است، ترکیب رایج و مشهور است، موارد فراوانی نیز وجود دارد که  در انشاء نهی «ال ضرر»

 مانند:
کند جاری در حقّ کسی که زیاد شک می حکم و آثار شک : مقصود از این تعبیر آن است که1«ال شکّ لکثیر الشکّ»الف( 
 شک کند.، نه اینکه کثیر الشّک نباید شودنمی

پدر منظور از این تعبیر نیز آن است که حکم و آثار ربا بین پدر و فرزند جاری نیست، نه اینکه  :2«ال ربا بین الوالد و ولده»ب( 

 به یکدیگر ربا بدهند یا ربا بگیرند.و فرزند نباید 
 نیز انشاء نهی اراده نشده باشد.« ال ضرر»از حدیث  احتمال دارد بنابراینپاسخ:
های ذکر شده با حدیث قیاس نمونه این است که موارد ذکر شده را نمی توان در اینجا مورد استناد قرار داد چرا که در واقعپاسخ 

در نظر  ها، شارع ابتدا حکم معیّنی را برای طبیعت عملی همچون ربا و شک، قیاس مع الفارق است. زیرا در این مثال«ال ضرر»
در صدد آن بر آمده تا برخی مصادیق آن « ال ربا بین الوالد و ولده»و « ال شکّ لکثیر الشّک»گرفته، سپس با تعابیری مانند 

شاکّ نیست تا  ز دیدگاه شارع، انسان کثیر الشّکگویا ا .از حکم طبیعت خارج نماید با خارج کردن آن از دایره موضوع طبیعت را
ربا نیست تا احکام و آثار ربا شامل  شودبین پدر و پسر ردّ و بدل می احکام و آثار شک شامل او گردد و مبلغ زائدی که در معاملۀ

برخی مصادیق معیّنی برای طبیعت ضرر ثابت نشده است تا شارع بخواهد  عام حکم «ال ضرر»در حالی که در حدیث  آن شود.
 آن طبیعت را از حکم طبیعت خارج کند.

 

  3. ترادر2
از که ذهن او به این بیان که وقتی فردی  اثبات نظریّۀ خویش اقامه کرده، تبادر است )ره( برای شیخ الشریعة دومین دلیلی که 

انشاء نهی  رسدد، اولین چیزی که به ذهنش میشومواجه « ال ضرر»به کار رفته در حدیث است  با ترکیب شبهات علمی خالی 
به  ترکیبتوان گفت عالمت وضع است، می حاقّ لفظ بدون قرینه و ازبیان حرمت تکلیفی است. بنابراین از آنجایی که تبادر  و

 برای انشاء نهی تحریمی تکلیفی وضع شده است.« ال ضرر»کار رفته در حدیث 
 

                                               
الخلل  من ابواب 16، باب 234 - 227، صص 8ئل الشیعۀ، جای فقهی است که از روایات متعدّد استخراج شده است. )رک: شیخ حرّ عاملی، وسااین تعبیر، قاعده .1

 الواقع فی الصلوۀ(
 من ابواب الرّبا( 7، باب 137 - 135، صص 18این تعبیر، حکمی فقهی است که از روایات متعدّد استخراج شده است. )رک: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعۀ، ج .2
. تبیادر و عیدم   2. تصریح واضع 1اند: مالك ذكر كرده« چهار». علماى اصول براى تشخیص حقیقت از مجاز تبادر در لغت به معناى سبقت گرفتن به ذهن است .3

 . اطراد و عدم اطراد.4. صحت سلب و عدم صحت سلب 3تبادر 
تن به ذهن اگر بدون قرینه باشید، آن تبیادر   شود. سبقت و پیشى گرفدر برخورد با الفاظ و كلمات، اوّلین معنایى كه به ذهن شنونده خطور كند تبادر تبادر نامیده می

. ییا بیه جهیت    1عالمت حقیقت است و معناى آن این است كه این لفظ برای چنین معنایى وضع شده است؛ زیرا داللت لفظ بر معنایى از سه حال خیارج نیسیت:   
رینۀ حالى یا گفتارى است. با توجّه به اینكه تبیادرى عالمیت حقیقیت    . به علت ق2مناسبت ذاتى است كه بین لفظ و معنى وجود دارد. این حالت قطعاً باطل است. 

گیریم تبادر و پیشى گرفتن معنایی از لفظ، عالمت این است كه آن لفیظ  . علقه وضعیه. پس نتیجه مى3است كه بدون قرینه باشد، فرض دوم از بحث خارج است. 
م تبادر یا تبادر غیر آن معنا، عالمت مجاز است. )عیسیی والییی، فرهنیش تشیریحی اصیطالحات      وضع شده است و این تبادر عالمت حقیقت و عد برای آن معنى

 (129هی ش، چاپ ششم، ص 1387اصول، تهران: نشر نی، 
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 «ال ضرر». تناسب نهی با قیاس مستفاد از حدیث 3

بن  سمرۀ ، رسول مکرّم اسالم )ص( به«ال ضرر»در حدیث  این است که اند)ره( مطرح نموده شیخ الشریعة وجه سومی که 

این تعبیر به منزلۀ صغری و کبرای منطقی است و این  .«إنّك رجلٌ مُضارٌّ و ال ضررَ و ال ضِرارَ على مؤمنٍ»جندب فرمودند: 

 صغری و کبری به دو شکل قابل تبیین است:

د شواین گونه می انشاء نهی تحریمی تکلیفی باشد، معنای حدیث «ال ضرر و ال ضِرار»الف( نهی از ضرر زدن: اگر مقصود از 

بین  با چنین برداشتی .تو فرد ضرر زننده ای هستی و ضرر زدن نیز حرام استیعنی  «إنّك رجلٌ مضارٌّ و المضارّۀ حرامٌ»که 

 وجود خواهد داشت.صغری و کبری تناسب 

إنّك »د که شوگونه مینفی حکم ضرری باشد، معنای حدیث این «ال ضرر و ال ضِرار»ب( نفی حکم ضرری: اگر مقصود از 

چنانچه مشخّص  .یعنی تو فرد ضرر زننده ای هستی و حکم ضرری نفی شده است «رجلٌ مضارٌّ و الحکم الضّرریّ منتفٍ

 رسد هیچ ذهن سالمی به چنین معنایی رضایت دهد. و به نظر نمی وجود نداشتهبین صغری و کبری است، هیچ تناسبی 

ال ضَررَ و ال ضِرارَ علی » با کبرای« إنّك رجل مضارٌّ»تا بین صغرای مذکور یعنی  دوباید روایت را حمل بر نهی نم بنابراین

 د.شومطابقت حاصل  «مؤمنٍ

 ل لغته. فهم ا4
و با وجود چنین اتفاق نظری، 1.اندرا برداشت نموده نهیمعنای  «ال ضرر»از حدیث  چهارم آن است که تمامی علمای لغتدلیل 

 .آن اراده نمود نمی توان معنای دیگری را از
FG 

 
 
 
 
 

 تطریق
 الدّلیلُ على الرّأي األوّل

إنّ كیفیّةَ تخریج إرادة النّهي من الحدیث لیس بمهمٍّ و إنّما المُهمُّ إقامةُ الدّلیلِ على إثرات ذلك. و إذا 
 رجعنا إلى كلمات شیخ الشّریعة )ره( في رسالة ال ضرر وجدناه یذكر الوجوه التالیة:

 اول دلیل بر نظریّۀ
دلیلی بر اثبات آن )نظریّه( است. و  آوردن، آنچه مهم است ارادۀ نهی از حدیث )ال ضرر( مهمّ نیست و برداشتچگونگی 

ذکر یابیم که ایشان وجوه ذیل را میاین گونه ، رجوع کنیم« ال ضرر»)ره( در رسالۀ  ةبه بیانات شیخ الشریع هنگامی که
 اند:نموده

                                               
تاج العیروس،   ؛ زبیدی،482، ص4؛ ابن منظور، لسان العرب، ج81، ص3؛ ابن اثیر، النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر، ج314، ص11رک: ازهری، تهذیب اللغۀ، ج .1
 .122، ص7ج

شاء نظریّۀ انادلّۀ 
نهی تحریمی 

 تکلیفی

 در موارد مشابه« ال ضرر» ثیحد ترکیباز  یانشاء نه اراده شیوع. 1

 . تبادر  2

 
 «ال ضرر» ثیمستفاد از حد اسیبا ق ی. تناسب نه3

 . فهم اهل لغت4
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، ...«فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَ فِي الْحَجِّ »... تعمال المذكور إرادةُ النّهي، من قریل إنّ الشّائِعَ من االس -أ
 ...«فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَیاةِ أَنْ تَقُولَ ال مِساسَ »... 
تو  ۀبهرپس »، «نیست )روا(در اثناى حجّ، همبسترى و گناه و جدال »است، مانند  ارادۀ نهی معنای رایج از ترکیب یاد شده .الف
 «با من تماس نگیر!»تو نزدیك شود( بگویى  هزندگى دنیا این است كه )هر كس ب در

إلى غیر ذلك من «. ال غشَّ بین المسلمین»و « ال طاعةَ لمخلوقٍ في معصیۀ الخالق»و من قریل قوله )ص(: 
 الشّواهد الّتي أكثَرَ منها.

فریبکاری )روا(  میان مسلمانان»و « فرمانبرداری از آفریده )روا( نیست آفریدگار در نافرمانی»)ص(: نبی اکرم و مانند سخن 
 مطرح نموده است.موارد زیادی  )ره( ةشیخ الشریعکه دیگری . و موارد «نیست

ذَكَرَ في الكفایة أنّ استعمالَ التّركیبِ المذكورِ إلفادة النّهي غیرُ  )ره( و من الغریب في المقام أنّ اآلبوندَ
 هودٍ، بینَما شیخُ الشّریعة )ره( یقول: إنّ ذلك هو الشّائع.مع
ای یادشده بر ترکیبفرموده است به کارگیری « کفایه» (کتاب)آخوند خراسانی )ره( در محلّ بحث آن است که  عجائباز 

 رایج است. استعمال فرماید: اینمی )ره(شیخ الشریعة  شناخته شده نیست در حالی که فهماندن نهی،
إنّه إذا أشكلنا على شیخ الشّریعة )ره( بأنّ استعمالَ التّركیب المذكور في غیر النّهي معهودٌ أیضاً من  ثمّ

 و أمثال ذلك.« ال ربا بین الوالد و ولده»، «ال شكّ لكثیر الشك»قریل 
 :ز شناخته شده است، مانندیاد شده در غیر نهی نی ترکیببه کارگیری  که کنیم اشکال )ره( شیخ الشریعة  این گونه بهسپس اگر 

 های مانند آن،و نمونه« ربا نیست بین پدر و پسر» ،«کند نیستشکّی برای کسی که زیاد شک می»
أجاب بأنّ األمثلة المذكورة ال یَصِحُّ االستشهادُ بها، ألنّ الشّارعَ المُقدَّسَ قد أعطى للرّبا حُكماً مُعیّناً و هو 

 هِالحرمة و قد أثرت ذلك لطریعیِّ
که همان حکم معیّنی  ؛ زیرا شارع مقدّسصحیح نیست ذکر شده هایبه نمونه استداللدهد که پاسخ می)ره(  شیخ الشریعة

 است نمودهرا برای طبیعت ربا اثبات  حکماست و آن  کردهنسبت به ربا جعل باشد را حرمت می
بلحاظ بعض أفراده و كأنّه یراد أن یقال: هذا و أرید بالجملة المذكورة نفيُ الموضوعِ و تنزیلُهُ منزلةَ العدم 

 الفرد لیس من الرّبا
و گویا اراده شده است گفته  به لحاظ برخی افرادش است عدم در حکمآن  قرار دادننفی موضوع و  اراده شده مذکور،از جملۀ و 

 شود: این فرد از )مصادیق( ربا نیست
الرّبا و هو الحرمة و أینَ ذلك من المقام الّذي ال یوجَدُ فیه حكمٌ  و من ثَمّ ال یَثرُتُ له الحكمُ الثّابتُ لطریعيِّ

 عامٌّ للضّرر لِیُرادَ نفيُ ذلك الحكم من بالل تنزیل بعض أفراده منزلةَ العدم.
این کجا و محلّ بحث ما د و شو، برای این فرد ثابت نمی-حرمت  یعنی -حکمی که برای طبیعت ربا ثابت است  ن جاو از همی

 .دشو به منزلۀ عدم ارادهبعضی از افراد  قرار دادن رهگذرتا نفی آن حکم از  یافت نمی شودهیچ حکم کلّی برای ضرر  که
 التّمسّك بالتّرادُر و أنَّ األذهانَ الفارغةَ مِن الشُّرَهاتِ العِلمیّةِ ال تَنسَرِقُ إلّا إلیه. -ب
 .گیرندپیشی نمیجز به نهی )در فهمشان(  های علمیههای خالی از شبهذهنچنش آویختن به تبادر و اینکه  .ب
إنّ الواردَ في الحدیث أنّ النريّ )ص( قال لِسَمُرَةِ: إنّك رجلٌ مُضارٌّ و ال ضررَ و ال ضِرارَ على مؤمنٍ. و هذا  -ج

 بمنزلة صغرى و كررى،

ای، در حالی که زننده ضرر تو مردی» د:فرمودن سمرۀیث ال ضرر آمده است، این است که پیامبر اکرم )ص( به آنچه در حد ج.

 و این جمله در حکم صغری و کبری است، «خسارت و ضرر رساندنی بر مؤمن نیست
الحكم الضّرريّ یصیرُ المعنى: إنّك  أي: إنّك مضارٌّ و المُضارّةُ حرامٌ. و هذا وجیهٌ، بینَما لو كان المقصودُ نفيَ

 و ال یُظَنُّ باألذهان المُستقیمةِ ارتضاءُهُ.رجلٌ مُضارٌّ و الحكمُ الضّرريُّ مُنتفٍ 
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پسندیده است در حالی که اگر نفی حکم ضرری قصد شده بود،  )معنا( این که ای و ضرر زدن حرام استیعنی: تو ضرر زننده
ه رسد هیچ ذهن سالمی بو به نظر نمی «نفی شده است! ای و حکم ضرریتو مردی ضرر زننده»د که: شمعنا این گونه می

 دهد. رضایت چنین معنایی
 اتّفاقُ أهل اللّغةِ على فهم النّهي مِن الحدیث. -د
 اجماع اهل لغت بر فهم نهی از حدیث ال ضرر. د.

Sco1:  45:18  

 نقد و بررسی ادلّۀ نظریّۀ انشاء نهی تحریمی تکلیفی
را مورد نقد و اشکال  اندیفی اقامه نموده)ره( در اثبات نظریّۀ انشاء نهی تحریمی تکلشیخ الشریعة که  وجوهیتمامی می توان 
 و رد نمود قرار داده

بود، می توان در رد این دلیل « الضرر»انشاء نهی از ترکیب  اراده وجه اولی که وی مورد استناد قرار داد شیوع  ؛اوّل وجهرد 
را بر  ترکیبآن  دائماًشود که لیل نمی، د -حتی اگر آن معنا رایج و مشهور باشد  -در یک معنا  ترکیببه کار رفتن صِرف گفت: 

ارادۀ نهی  مانعای وجود دارد که در محلّ بحث نیز قرینه را نیز در نظر داشت. 1مناسبات و قرائن باید ؛ بلکهودنم حمل آن معنا
 بدون در اسم مصدر داللت بر حدث است. خسارتنقص و اسم مصدر و به معنای  «ضرر»و آن قرینه این است که  دشو می

به خسارت معنا ندارد نهی  و خسارت است نقص و «ضرر». بنابراین مقصود از لحاظ شده است صدور از فاعلویژگی لحاظ 
 تعلّق گرفته باشد.

تعلّق نهی به آن  ،ویژگی صدور از فاعل در آن با توجه به لحاظ است که« ضرر رساندن»و به معنای  مصدر «ضِرار»کلمۀ  البته
می شود، به این معنی که نباید برخی از شما به دیگری « ال اضرار»به منزله « ال ضرر»این صورت  که در قابل تصویر است

 .ضرر برساند
نفی و  بیانرا بر  و جملۀ اول شدهتفکیک قائل  «ال ضرار»و « ال ضرر»ین دو جملۀ ب در استدالل صحیح آن است که بنابراین

را یک جمله در نظر گرفت و بین معنای مراد از « ال ضرر و ال ضرار»دو جمله  و نمی توان .نمودنهی حمل  بیانرا بر  جملۀ دوم
ال »در استدالل به حدیث  هر چند ظاهر بیانات مشهور فقها دو فرق قائل نشد، چرا که این عمل خطا و توجیه ناپذیر است.آن 
 اند.قائل نشده یتفکیکآن است که بین دو جملۀ مذکور « ضرر
بود که ذهنشان از مناقشات علمی خالی است، این دلیل هم مردود می  یوم تبادر نهی در ذهن افراددلیل د ؛وجه دومرد 

در  2و برداشت وی برای دیگران حجّت نیست. مسئولیت اثبات آن به عهدۀ خود اوست کند،هر کس ادّعای تبادر  چرا کهاست 
 ثبات آن نیاز به دلیل دارد.اما ا ،محل بحث نیز تبادر یاد شده از سوی شیخ الشریعة مطرح شده

دلیل سوم این بود که بیان حضرت در حدیث سمرة بن منزله صغری و کبرای قیاس است که با معنای نهی ؛ وجه سوم رد

إنّك رجلٌ مُضارٌّ و »اگرچه به منزلۀ صغری و کبرای منطقی بودن تعبیر  به دلیل آنکهاین دلیل هم رد می شود. سازگار است،

 (ال ضررَ و ال ضِرارَ على مؤمنٍ)مطلبی صحیح و مناسب است، اما برای انطباق جملۀ کبری « رارَ على مؤمنٍال ضررَ و ال ضِ

را نیز به « ال ضرر»لزومی ندارد که  نهی کافی است و انشاء هب« ال ضِرارَ»تفسیر قسمت ( إنّك رجلٌ مُضارٌّبر جملۀ صغری )

 که محل بحث است جاری نمی شود و فایده ای ندارد.«  ضررال»معنای نهی تفسیر کرد.لذا این بیان در مورد 

                                               
 مانند قرائن لفظی و مقامی، مناسبات حکم و موضوع، سیاق کالم، شأن نزول، فضای صدور و ... . .1
در بحیث  نماید، مثالً های متفاوتی از ظهورات دارند، لذا در بسیاری از مباحث اصولی، هر گروهی ادّعای تبادر میتبادر از جمله ظهورات است و افراد نیز برداشت .2

ها نیز مدّعی تبادرند. به همین خاطر، مسئولیت اثبات ادّعای هر گروه به عهیدۀ خوشیان اسیت و    ها ادّعای تبادر دارند، اعمّیصحیح و اعمّ، همان طور که صحیحی
 فهم هیچ کدام برای دیگری حجّت نیست.
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دلیل چهارم، اجماع لغویون بر استفاده نهی از ترکیب یاد شده است، این بیان هم برای استدالل برای قول ؛ وجه چهارمرد 
که حجّت باشد، تنها در جایگاه تعیین معانی مفردات ؛ ثانیاً بر فرض آنحجّت نیست اوّالً ،زیرا قول لغویّة مفید نیست شیخ الشریع

اجتهادی از جانب اوست صرفاً حدیث،  ترکیبفهم لغویّ از  زیرا ؛ها ترکیبو  التحدیث حجیّت دارد نه برای تعیین معنای جم
 و اجتهاد شخص دیگر حتّی اگر فقیه باشد، در حقّ فقیه حجّت نیست چه رسد به لغویّ.

 

 تطریق
 )ره( شیخ الشریعةمناقشة أدلّة 

 و یمكن مناقشة الوجوه المذكورة بما یلي:
 )ره(شیخ الشریعة های نقد و بررسی دلیل

 است: ممکنبا مطالب ذیل مذکور، در وجوه  اشکال
مّا الوجهُ األوّلُ فلِأنَّ مجرّدَ استعمال التّركیب المذكور في جملةٍ من الموارد إلفادة النّهي ال یَعني أنّ أ

 لمذكور أینَما وَرَدَ یلزَمُ حملُهُ على ذلك بل ال بُدَّ من مالحظة المُناسِراتِ و النُّكاتِ.التّركیب ا
یاد شده برای رساندن معنای نهی در برخی از موارد، به معنای آن نیست  ترکیبصِرف به کارگیری  اما وجه اول، به دلیل آنکه

 های مختلف نیز در نظر گرفته شود.ها و  نکتهاید مناسبتد، بلکه بشوالزم است بر معنای نهی حمل  بیایدهر جا که 
و في المقام تُوجَدُ بعضُ النُّكاتِ الّتي تَعیقُ عن ذلك، فإنَّ الضّررَ على ما تقدَّم هو نفسُ النّقصِ بدون 

 التفاتٍ إلى حیثیّة الصّدور من الفاعل و النّهيُ عن نفسِ النّقصِ ال معنى له.
زیرا بر اساس آنچه گذشت،  ؛دشومعنای نهی می ارادۀبرخی نکات وجود دارد که مانع از  ( ضررحدیث ال)مورد همین و در 

 معناست.خود خسارت است، بدون توجه به ویژگی صدور از فاعل و نهی از خود خسارت بی «ضرر»
نّهيِ وجیهٌ و یَصیرُ ال ضرارَ أجل، الضِّرارُ حیثُ إنّ الملحوظَ فیه حیثیّةُ الصُّدورِ مِن الفاعل فاستعمالُهُ إلفادة ال

 بمنزلة ال إضرار، أي: ال یَضُرَّ بعضُكم بعضاً.
برای رساندن معنای نهی، از آنجایی که ویژگی صدور از فاعل در آن لحاظ شده است، مناسب « ضِرار»به کارگیری لفظ  آری،

 به بعضی دیگر خسارت وارد نمایند. یعنی نباید بعضی ؛دشومی« ال إضرار» به منزله« ال ضِرار»است و )در نتیجه( 
، فالثّانیةُ تُفیدُ النّهيَ دونَ «ال ضرار»و جملة « ال ضرر»و علیه یَتَّضِحُ أنّ المُناسِبَ هو التّفكیكُ بینَ جملة 

 األولى؛ و ال ینرغي مالحظةُ الجملتین كجملةٍ واحدةٍ بدون تفكیكٍ بینَهما،
جملۀ  بر خالف پس جملۀ دوم ؛است« ال ضِرار»و جملۀ « ال ضرر»ایی بین جملۀ د آنچه مناسب است، جدشوروشن می بنابراین

 بدون جدایی قائل شدن بین آن دو،  ،در نظر گرفت یک جمله را ماننددو جمله  جایی نداردو رساند؛ معنای نهی را می اول
  ما إلّا أنّ المناسبَ هو التّفكیكُ.إنّه بطأٌ ال توجیهَ له و ظاهرُ كلماتِ المشهورِ و إن كان عدمُ التّفكیكِ بینَه

 اماجدایی بین این دو جمله است، عدم  و اگرچه ظاهر عبارات مشهور فقها خطایی است که توجیهی ندارددو جمله،  جدا نکردن
 است. جدایی  ،مناسب

 و أمّا الوجهُ الثاني فعهدة دعوى التّرادر علیه.
 باشد.)ره( میشیخ الشریعة خود و اما وجه دوم، مسئولیت ادّعای تبادر بر دوش 

و أمّا الوجه الثالث فلِأنّ استفادةَ الصّغرى و الكررى و إن كانت أمراً وجیهاً إلّا أنّه یكفي لذلك تفسیرُ فقرةِ ال 
 بالنّهي. -ال ضرر -ضرار بالنّهي، و ال یتوقَّفُ على تفسیر الفقرة األولى

ای برای چنین استفاده اماای است، امر پسندیده ی و کبری )از حدیث ال ضرر(دۀ صغرو اما وجه سوم، به جهت آنکه اگرچه استفا
 به نهی نیست. -یعنی ال ضرر  -و متوقّف بر تفسیر قسمت اول  به نهی کافی است« ال ضِرار»قسمت تفسیر 
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كانت ثابتةً لِأهلِ اللُّغة فهي ثابتةٌ في  و أمّا الوجهُ الرّابع فیَرُدُّهُ أنّ فهمَ أهل اللُّغةِ ال حجیَّةَ له، فإنَّ الحُجِّیَّةَ لو
 مقام تشخیص معاني المُفرداتِ دونَ معنى الجُمَل، فإنَّ ذلك اجتهادُ محضٍ منهم.

زیرا بر فرض آنکه )فهم( لغویّون حجت باشد، حجیّت آن تنها در  ؛کندفهم لغویّون آن را ردّ می حجیّت نداشتنو اما وجه چهارم، 
 صرف اجتهاد از سوی لغویون است.ها چرا که تشخیص معنای جمله ؛هالمات است، نه معنای جملهجایگاه تشخیص معانی ک

Sco2:  36:28  

 وجوب جرران ضررنظریّۀ 
وجوب  «ال ضرر»یدگاه ایشان، مفاد حدیث از دمی توان این گونه توجیه نمود که  است. )ره( اما نظریّۀ دوم، نظر فاضل تونی

 نباید ضرری جبران نشده باقی بماند.و  دشوجبران  واجب استری که بر دیگران وارد شود، یعنی هر ضر است. جبران ضرر

 چنین است: 1،برداشت نمود« الوافیۀ»توان از عبارات ایشان در کتاب دلیلی که می

د دارند، های بسیاری در خارج وجواما از آنجایی که ضرر و زیان 2،وجود ضرر در خارج را نفی نموده است «ال ضرر»حدیث 
نفی ضرر خارجی،  باید گفتناگزیر  به همین خاطرباشد. چنین چیزی دروغ بوده و قطعاً مقصود رسول مکرّم اسالم )ص( نمی

توان ادّعا نمود ضرری بوده و می ، وجود آن در حکم عدمشودزیرا در صورتی که ضرر جبران  ؛جبران ضرر خارجی استکنایه از 
« ال ضرر»مقصود از حدیث  اگره نیز در خارج کم نیست، ضررهای جبران نشد تعداد توجه به اینکه اما با در خارج وجود ندارد.

 چاره ای نیست غیر از این که گفته شود . بنابراینبالفعل جبران شده است، باز دروغ است و در خارجاین باشد که هر ضرری 
در هر ضرری ضمان جعل نموده « ال ضرر»یگر، حدیث به عبارت د حدیث، وجوب جبران هر ضرر از لحاظ شرعی است. مقصود

 اما بحث این است که ضامن در اینجا چه کسی است؟ برای جبران آن، ضامن تعیین نموده استو 
شود که چنانچه ضرر از جانب شخص معیّنی وارد شده باشد، خود او ضامن است و در این گونه استفاده می« ال ضرر»از حدیث 

 باید از ناحیۀ دولت و بیت المال مسلمانان جبران گردد.غیر این صورت، ضرر 
خسارتی است که نسبت آن به فاعل لحاظ شده است و با  «ضِرار»را زی ؛قابل استفاده است« ال ضِرار»از قسمت  فرض نخست

زم است توسط د و الشوآن است که ضرر رسانی شخص، نباید جبران نشده رها « ضِرار»توجه به آنچه بیان شد، مقصود از نفی 
 د.شوشخص ضرر زننده جبران 

با  خسارتی است که نسبت آن به فاعل لحاظ نشده است و «ضرر»شود، زیرا استفاده می« ضررال »از قسمت  فرض دوم نیز
در جایی که ضرر از لذا  . دشوآن است که هیچ خسارتی نباید جبران نشده رها « ضرر»توجه به آنچه گفته شد، مقصود از نفی 

حکم به ضمان توان ضامن دیگری فرض نمود، غیر از دولت نمی با توجه به اینکه ،استصورت نگرفته ب شخص معیّنی جان
 د.شودولت می

است، بیان داللت از بحث ما خارج است و آنچه در حال حاضر برای ما حائز اهمیّت  البته تحقیق پیرامون تشخیص ضامن
وح ربه صراحت در بیانات ایشان نیامده است، اما  استدالل مذکور اگرچه ست.مطابق با مدّعای فاضل تونی )ره( ا حدیث

زیرا  ؛شودحمل بر نفی حقیقت ضرر نمی نفی ضرر»اند: قابل استفاده است. ایشان فرموده« الوافیۀ»از عبارت ایشان در  استدالل

 3.«ستانظر شرع  ازدون جبران حقیقت ضرر نفی نشده است، بلکه ظاهر آن است که مقصود از نفی ضرر، نفی ضرر ب
 

                                               
 شود.ین چنین برداشت میاند، بلکه از عبارات ایشان اایشان به صراحت متذکّر این استدالل نشده .1
ال »ضیرر در حیدیث    ظاهر عناوین به کار رفته در تعابیر قرآنی و روایی، آن است که عناوین واقعی و خارجی باشند، نه عناوین ذهنی، به همین خاطر، ظاهر نفی .2

 ، نفی ضرر خارجی است.«ضرر
 .194هی ق، چاپ دوم، ص 1415فاضل تونی، الوافیۀ فی أصول الفقه، قم: مجمع الفکر اإلسالمی،  .3



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

11 

 تطریق
 االستداللُ على الرّأيِ الثّاني

بارجاً و حیثُ أنّ ذلك  الضّررِ وجودَ ىفَو أمّا ما أفاده الفاضلُ التّونيُّ )ره( فیُمكِنُ أن یُوَجَّهَ بأنّ الحدیثَ نَ
 كذبٌ فال بُدَّ و أن نَفتَرِضَ تدارُكَ الضّرر الموجود بارجاً،

 ریّۀ دوماستدالل بر نظ
وجود ضرر در خارج را نفی نموده  «ال ضرر»حدیث که شود و اما آنچه فاضل تونی )ره( فرمودند، ممکن است این گونه توجیه 

 دروغ است، چاره ای نیست از اینکه جبران ضرر موجود در خارج را فرض نماییم، آنجایی که نفی وجود ضرر در خارج است و از
كالعدم فإنّ الضّررَ المتداركَ في حكم العدم و حیثُ إنّه ال یُمكِنُ أن یكون  إذ بتدارُكِهِ یكونُ وجودُهُ

 المقصود أنَّ كلَّ ضررٍ هو متداركٌ بالفعل و بارجاً،
در حکم عدم است و از آنجایی که ممکن نیست  چرا که ضررِ جبران شده ؛ضرر، وجود ضرر مانند عدم است جبران با چون

 ،جبران شده استخارج در بالفعل و  این باشد که هر ضرریمقصود 
ألنّ ذلك كذبٌ أیضاً، إذ ما أكثَرَ اإلضرارَ الّتي لم یَتَحَقَّق تدارُكُها بالفعل، فال بُدَّ و أن یكونَ المقصودُ أنّ كلَّ 

 ضررٍ بارجاً هو محكومٌ شرعاً بوجوب التّداركِ.
، مقصود جز این نیست که ایپس چاره اند،لفعل جبران نشدهکه با ضررهای بسیاری وجود دارند چرا که آن نیز دروغ است، چون

 .آن شده استهر ضرر خارجی،شرعاً حکم به وجوب جبران این است که 
أي: نَفهَمُ من الحدیثِ جعلَ  ؛و بذلك یَثرُتُ أنّ كلَّ ضررٍ هو محكومٌ بوجوب التّدارك و الضّمانِ شرعاً

 امن؟ضّن هو الالضّمان شرعاً لِكُلِّ ضررٍ و لكن مَ
 جعل «ال ضرر»؛ یعنی ما از حدیث و ضمان آور است شودکه هر ضرری از لحاظ شرعی باید جبران  شود، ثابت میبیاناین  و با

 فهمیم، اما چه کسی ضامن است؟ضمان شرعی برای هر ضرری را می
و هذا ما تَدُلُّ علیه فقرةُ ال إنّ الحدیثَ یَدُلُّ على أنّ الضّررَ إذا كان منسوباً إلى شخصٍ معیّنٍ فهو الضّامنُ 

 ضرار، حیثُ إنّ الضّرارَ هو الضّررُ الملحوظُ نسرتُهُ إلى الفاعل، فإذا نُفِيَ دلَّ ذلك على أنّه ضامنٌ.
این حکمی است که است و  او به شخص معیّنی نسبت داشته باشد، ضامن خسارت بر آن داللت دارد که اگر« ال ضرر»حدیث 
خسارتی است که نسبت آن به فاعل لحاظ شده است، پس هنگامی که  «ضِرار»چرا که  ؛داردآن داللت بر « ال ضِرار»قسمت 

 .کندمینفی شود، نفی آن بر ضامن بودن فاعل داللت 
و أمّا إذا لم یكن الضّررُ منسوباً إلى شخصٍ فالضّامِنُ هو الدّولةُ أو باألحرى هو بیتُ مالِ المسلمینَ و هذا ما 

 ،«ال ضرر»فقرةُ  تَدُلُّ علیه
ت المال مسلمانان ضامن بی ت ضامن است یا بهتر است گفته شودو اما زمانی که خسارت، به شخصی نسبت نداشته باشد، دول

 ،داردبر آن داللت « ال ضرر»حکمی است که قسمت  است و این
وجوب ضمانه و لیس الضّامنُ في لِأنّ الضّررَ هو النّقصُ من دون لحاظِ نسرتِهِ إلى الفاعل، فنفیُهُ یَدُلُّ على 

 مثل ذلك إلّا الدّولةَ، إذ ال یوجد ما یُمكِنُ أن یكونَ ضامناً غیرُها.
کند و در بر وجوب ضمان آن داللت می رفتن نسبت آن به فاعل، پس نفی آنهمان خسارت است بدون در نظر گ ضررچرا که 

 شود. پیدا نمی ه ضامن بودن آن امکان داشته باشدیر از دولت کزیرا نهادی غ ؛چنین مواردی ضامنی به جز دولت وجود ندارد
و تحقیقُ مَن هو الضّامنُ قضیّةٌ غیرُ مُهِمّةٍ فیما نحنُ بصدده اآلن، و إنّما المُهمُّ هو االلتفاتُ إلى تقریبِ داللة 

 الحدیث على مُدَّعِى الفاضلِ التّونيّ )ره( بالشّكل المُتَقَدِّم.
بیان توجه به آنچه مهم است ، مهم نیست نسبت به آنچه اکنون در صدد آنیم ه چه کسی ضامن است،و بررسی این مطلب ک

 .ذشتگ ی است کهبر مدّعای فاضل تونی )ره( به شکل« ال ضرر»داللت حدیث 
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رُ إذ نفيُ الضّررِ غی»و روحُ هذا التّقریب قد تُستَفادُ من عرارة الفاضل التّونيِّ )ره( حیثُ قال في الوافیة: 
 «.محمولٍ على نفي حقیقتِهِ ألنّه غیرُ مَنفيٍّ، بل الظّاهرُ أنّ المرادَ به نفيُ الضّررِ مِن غیرِ جررانٍ بحسبِ الشّرعِ

چون نفی ضرر »فرموده است: « الوافیۀ»، آنجایی که در کتاب می شودو اساس این بیان، از تعبیر فاضل تونی )ره( استفاده 

د؛ زیرا حقیقت ضرر نفی نشده است، بلکه ظاهر آن است که مقصود از نفی ضرر، نفی ضرر شوحمل بر نفی حقیقت ضرر نمی
 «.نظر شرع است ازبدون جبران 

Sco3:  45:83  
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 چكیده
 است: انشاء نهی تحریمی تکلیفی« ال ضرر»این که مراد از )ره( برای اثبات شیخ الشریعة چهار دلیل . 1

 در موارد مشابه.«  ضرال»شیوع ارادۀ انشاء نهی از ترکیب الف( 
 .ب( تبادر

 .تناسب نهی با قیاس مستفاد از حدیث الضررج( 
 فهم اهل لغت.د( 
 پاسخ به ادلۀ شیخ الشریعة:. 2

 صرف به کار رفتن ترکیب در یک معنی دلیل بر حمل آن ترکیب بر معنای مورد نظر در همه موارد نیست.الف( 
 دارد.ب( تبادر، ادعای وی است که نیاز به اثبات 

 .نیست« ال ضرر»کافی است و نیازی به استفاده نهی از « الضرر»نهی ازج( برای تام بودن قیاس، استفاده 
 .معانی مفردات حجت است نه معانی جمل قول لغوی اگر حجت باشد فقط در تعیین د(
ضرر از نظر شرع می داند، به این  هربیان فاضل تونی است که مراد از آن را وجوب جبران « ال ضرر»نظریه دوم در مراد از . 3

 بیان که اگر مراد نفی ضرر خارجی یا جبران بالفعل ضرر باشد مستلزم کذب است.
 . بیان ذکر شده در مورد فاضل تونی، در واقع از عبارت ایشان در کتاب وافیه استفاده شده است.4

 



 
 ((كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد))
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 آزمون
بیری در صدد چنین تعدر نظر گرفته، سپس با  بتدا حکم معیّنی را برای طبیعت شکّشارع ا «ال شکّ لکثیر الشّک» جملۀ در. 1

 بر آمده است.طبیعت آن از حکم  کثیر الشّک داقمص اخراج
 درستپاسخ: 

 
 ؟استصحیح  «ال ضرر»حدیث مورد های زیر در ، کدام یک از گزینه«ضِرار»و « ضرر»با توجه به معنای . 2

  «ال ضِرار»ارادۀ انشاء نهی از جملۀ ب(    «ال ضرر»جملۀ ارادۀ انشاء نهی از الف( 
 « ال ضرر»انشاء نفی حکم ضرری با جملۀ د(   « ال ضرر و ال ضرار»ارادۀ انشاء نهی از جملۀ ج( 

 ؟رفته استنبه کار انشاء نهی  برای های زیرکدام یک از گزینه ترکیب. 3
 ب( ال غشَّ بین المسلمین   فِي الْحَجِّ  فَال رَفَثَ وَ ال فُسُوقَ وَ ال جِدالَالف( 

 ال طاعةَ لمخلوقٍ في معصیۀ الخالق د(      ال ربا بین الوالد و ولدهج( 
 شود؟ضمان دولت و بیت المال استفاده می« ال ضرر»حدیث  درکدام تعبیر از . 4

  المسلمال ضِرار علی د(    ضرر و ال ضِرارال  ج(   ال ضررب(   اررال ضِالف( 
 ادلّۀ اقامه شده برای اثبات نظریّۀ انشاء نهی تحریمی تکلیفی نیست؟جزو  های زیرکدام یک از گزینه .5

  در موارد مشابه« ال ضرر» ترکیبانشاء نهی از اراده  شیوع( ب    تبادرالف( 
  «ال ضرر»از حدیث ارادۀ نفی ضرر خارجی دروغ بودن د(   فهم اهل لغت ( ج

 
 درست
 نادرست


