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   :مقدمه 
اشكال به دو  در مورد حديث ال ضرر، اشكال تخصيص اكثر از جانب شيخ انصاري مطرح شد و در درس قبل اين

بيان ديگر ذكر گرديد و جوابهايي از علما نسبت به آن داده شد و مصنف هيچكدام را نپذيرفتند در اين در جواب 
  شود.مصنف از اشكال تخصيص اكثر بيان مي

گردد، سپس شباهت آن با احكام اسالمي ذكر ابتدا مثالي از قوانين در يك قبيلة بزرگ براي تقريب ذهن ذكر مي
 و همانطور كه عقالي عالم نگاه به ارزش هاي اجتماعي دارند از نگاه عالي آنان هيچكدام از احكام اسالمي ودشمي

   باشد.ضرري نمي
گردد و حكم آن در موارد تضاد بين حكمين بيان در اين درس احكام اسالم به احكام  فردي و اجتماعي تقسيم مي

  شود.مي
اي كه براي اصالح نگاه به اسالم به عنوان مجموعه رانديشة تخصيص اكثر سبب بوجود آمدن ا در پايان .مصنف

  داند.، مي و كاري با اجتماع ندارد باشدميامورات افراد 
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٢

  متن

هناك إشكال أشار له الشيخ األعظم في الرسائل حاصلة: انّ قاعدة ال ضرر قد ...كيف يدفع محذور كثرة التخصيص. 8[
ما أفاده الشيخ األعظم من أنّ . 1و قد ذكروا للجواب عن ذلك عدة وجوه نذكر من بينها:....يصات كثيرة طرأت عليها تخص

  ]...ما ذكر في جملة من الكلمات بالنسبة إلى الديات . 2...خروج األكثر حصل بعنوان واحد

ان رب االسرة يشرف عليها و يدير و الذي نراه في الجواب أن يقال: إنّه لو فرضنا اسرة كبيرة تعيش في بيت واحد، و ك
أمرها بما يراه صالحا لها فقال من باب الحفاظ عليها: على الثري من أ فراد االسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من 
الفائض عنده ليصرف في إصالح شئون الفقراء من االسرة، أو ليرمم به البيت الذي تعيش فيه االسرة، أو ليشترى به لألسرة 

ذلك أنّ مدير االسرة قد أضرّ بحال من أخذ منه األموال؟ انّه لم يأخذها ارة يستفيد منها كل أ فرادها، هل ترى في مثلسي
  ليضعها في كيسه الخاص بل أخذها إلصالح شئونهم.

ى غيره و هكذا لو فرض أنّه قال: من أتلف أمواال لغيره بعمد أو غير عمد فيلزم أن يدفع عوضها، أو قال: من جنى عل
، هل ترى أنّ أمثال هذه المقررات التي يصدرها رب االسرة أو  فللمجني عليه، أو أوليائه الجناية بالمثل أو أخذ الفداء

  شيخ العشيرة ضرر، أو هي عين النفع و العدالة و االستقامة التي بها ينتظم أمر المجتمع؟

  دم تناوله حفاظا على صحته، هل مثل هذا يعد إضراراً بهم؟و هكذا إذا قال: كلّ من تلوث طعامه بالميكروبات فعليه ع

و هكذا إذا قال: على أ فراد االسرة القادرين على حمل السالح مداهمة العدو و الهجوم عليه بين آونة و أخرى حفاظا 
  على االسرة من العدو، هل مثل ذلك يعد اضرارا بها؟

  وجين سد حاجة زوجته و أطفاله، هل يعد مثل ذلك إضراراً؟و هكذا إذا قال: على كل واحد من أوالدي المتز

و هكذا إذا قال: كلّ من التزم على نفسه بقضية معينة فعليه الوفاء بالتزامه، و إذا لم يف فعليه دفع غرامة معينة، هل ترى 
  مثل ذلك إضرارا؟

لفترة تأديبا، أو يلزمه دفع غرامة معينة، هل يعد  و هكذا إذا قال: كلّ من خالف المقرّرات المرسومة لصالحة عزّر، أو سجن
مثل ذلك إضرارا؟و هكذا إذا قال: على التالميذ إطاعة تكاليف المعلّم، و على األوالد إطاعة أوامر أبيهم، و على الزوجة 

  إطاعة أمر زوجها، هل مثل ذلك يعد إضرارا؟
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د االسرة، أو هي باالحرى ليست إضرارا بالنظرة العقالئية و بلحاظ إنّنا إذا قبلنا عدم كون مثل هذه القوانين إضرارا بأفرا
فلما ذا ال نقول مثل ذلك في  -و إن كانت إضرارا من زاوية اللغة -القيم العقالئية التي يسمو اإلنسان إلى تحقيقها

  اإلسالم؟

حها، كيف ال، و المسلمون في إنّ اإلسالم ينظر إلى المجتمع اإلسالمي كاسرة واحدة، و الشارع هو المشرف على مصال
  تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالحمى و السهر؟!

  و تكفينا اآليات القرآنية حيث تخاطب المسلمين بخاطب الواحد:

  ». كُنْتُم خَيرَ ُأمةٍ أُخْرِجت للنّاسِ تَأْمرُونَ ...«

سالم في باب الحدود و الديات و التعزيرات و القصاص و الضمان و الخمس و الجهاد و الزكاة و اإلنفاق على إنّ قوانين اإل
  الزوجة و األقارب ترجع مصالحها إلى المجتمع الواحد، فكيف تكون اضرارا؟

  انّ بها ديمومة المجتمع و بدونها ال يدوم و ال يمكن له االستمرار، فكيف تكون اضرارا؟

  الشارع بتنجس المضاف و وجوب اراقته حفاظا على المجتمع اإلسالمي من الميكروبات إضرار به؟! و هل حكم

أم هل الحج الذي به يلتقي المسلمون بعضهم ببعضهم اآلخر، و يحصل التعرّف بينهم و حلّ مشاكلهم، و فيه ارتزاق أهل 
مهد الرسالة و مواضع نزول جبرئيل و التقاء أ فراد االمة مكّة و استفادة الفقراء من الذبائح و التجارة، و االطّالع على 

بأئمتها و علمائها، و التواجد في مثل تلك المشاعر الشريفة التي يشعر فيها المؤمن باالتّصال باللّه و صقل روحه صقال 
  كامال، هل في مثل ذلك كلّه ضرر؟

  أو عين النفع و الصواب؟!إن بذلك وحدة المسلمين و قوتهم و استمرارهم، هل مثل ذلك ضرر 

إنّنا لو أردنا أن نؤسس مجتمعا عقالئيا يعيش المدينة الفاضلة لما كنّا نعدو أمثال هذه القوانين، و لئن كنّا نعدو بعضها فذلك 
  و ليد جهلنا بها و عدم توصل عقول العقالء إليها.

مجموعة تشريعات جاءت إلصالح شئون األفراد دون و الذي نراه سببا لنشوء فكرة التخصيص الكثير: النظر إلى اإلسالم ك
المجتمع، انّ النظر إلى اإلسالم بهذا الشكل يولّد حتما مثل هذه الشبهة، أما إذا نظرنا إليه بصفته مجموعة تشريعات جاءت 

ئم فيها النظام و تسود إلصالح الساحة العالمية أيضا فال يتم ما ذكر، ألنّ الساحة العالمية تحتاج إلى مثل هذه القوانين ليلت
  .؛ و لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِبه السعادة
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و الكلمة المختصرة في حلّ الشبهة: انّ الضرر في األمثلة المتقدمة و غيرها يصدق فيما إذا لم يعد نفع القانون إلى الشخص 
أحد هذين فالضرر غير صادق على المستوى العقالئي و ال يعد لدى أو إلى المجتمع اإلسالمي، أما بعد عود النفع إلى نفسه

العقالء ضررا، أو على األقل يعد ضررا غير أنّه ضرر مقبول لدى العقالء، و حديث نفي الضرر حينما يقول: ال ضرر يقصد 
  نفي ما يكون ضررا على المستوى العقالئي.
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  مصنف از اشكال تخصيص اكثرجواب 
  كنند.جوابي را ذكر مي ،هاي گذشته از اشكال قبيح بودن تخصيص اكثرجوابعدم پذيرش مصنف بعد از 

شود و يا ضرر محسوب نمي باشد، لكن اين ضرر در نظر عقاليموارد مذكور اگر چه ظاهراً ضرر بر آنها مترتب م
بينند، زيرا عقالي عالم نظر قابل اعتنائي نميقابل توجه و  يضرر رااينكه اگر چه عقال آنها را ضرري ببينند، لكن آن

هاي اجتماعي، ن ارزشگردد و با توجه به آهاي اجتماعي و فردي دارند كه از طريق اين احكام حاصل ميبه ارزش
هاي هاي اجتماعي را بر ارزشارزش د كه در صدد نفي آن برآيند ودر نظر عقال ارزش چنداني ندار ضرر مذكور

شود، ولكن جامعه مصون از ضرر كنند و در بسياري از اين موارد اگر چه ضرر بر فرد وارد ميفردي مقدم مي
  باشد.مي

  اول مثال
گويد: بر كنند و رئيس آن مجموعه براي محافظت از آن گروه مياگر گروه بزرگي در يك مجموعه زندگي مي

در امورات فقرا  نوان ماليات پرداخت كنند تابه ع ثروتمندان الزم است كه در پايان هرسال، مقداري از اموالشان را
اي تهيه نمايد تا هر يك از افراد از آن استفاده نمايد، عقال، رئيس قبيله آنرا به مصرف برساند و يا آنكه وسيلة نقليه
مسير ش أخذ نكرده بلكه اموال را در دزيرا او اموال را براي خو ،دانندرا شخصي ضرر زننده نسبت به قبيله نمي

و مسائل  است كه در مسير اصالح زندگي فقرااصالح قبيله مصرف كرده است، اين مثال شبيه خمس و زكات 
رسانند، مثل ساختن مسجد، جاده سازي، رسانند مثالً زكات را در هشت راه به استفاده مياجتماعي به مصرف مي

  رسد.ه همة افراد جامعة اسالمي ميساختن بيمارستان، پل و ... كه از چيزهائي هستند كه منفعت آن ب

  مثال دوم
اين  كه عوض آنرا پرداخت نمايد، عقال اگر رئيس قبيله بگويد: هركس اموال ديگران را تلف كند، الزم است

دانند و اين مثال شبيه به احكام ضمان و قصاص در احكام بينند و آنها را ضرري نميمقررات را عين عدالت مي
  باشد.قصاص سبب حيات جامعة اسالمي مي) في القصاص حياةاوند در قرآن فرموده (و خد باشدمياسالم 

  مثال سوم
بگويد: هركس كه طعامش آميختة به ميكروب  همچنين اگر رئيس قبيله براي بهداشت و سالمت جامعة اسالمي

ت بهداشت جامعه چون در جه ،داننداين حكم و دستور را ضرري نمي حق خوردن آن طعام را ندارد، عقالشد، 
  صادر شده است و اين مثال شبيه احكام طهارت و نجاست در دين اسالم است.
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  تطبيق

 االسرة يشرف عليها و يدير 1و الذي نراه في الجواب أن يقال: إنّه لو فرضنا اسرة كبيرة تعيش في بيت واحد، و كان رب
  أمرها بما يراه صالحا لها 

گفته شود: اگر جامعة بزرگي را تصور كرديم كه در مجموعة واحدي زندگي  داريم اينكه وآن جوابي كه اعتقاد
  كند، گونه كه صالحشان است، اداره ميكنند و رئيس آن گروه بر آنها اشراف دارد و امورات آنها را آنمي

نده ليصرف في فقال من باب الحفاظ عليها: على الثري من أ فراد االسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من الفائض ع
  إصالح شئون الفقراء من االسرة،

پس از باب محافظت بر آنها گفت: بر هر يك از افراد ثروتمند از آن گروه الزم است در پايان هر سال، مقداري از 
  ،مصرف شود ت نمايد تا در اصالح امورات فقرادرآمد حاصل شده را پرداخ

ذلك أنّ ليشترى به لألسرة سيارة يستفيد منها كل أ فرادها، هل ترى في مثلأو ليرمم به البيت الذي تعيش فيه االسرة، أو  
  مدير االسرة قد أضرّ بحال من أخذ منه األموال؟ انّه لم يأخذها ليضعها في كيسه الخاص بل أخذها إلصالح شئونهم.

از آن استفاده  د تا همة افراداي بخروسيلة نقليه ،كنند، تعمير كند يا براي گروهيا مكاني كه گروه در آن زندگي مي
گروه ضرر زننده به حال كساني است كه از آنها اموال را گرفته است؟ او  رئيس ،كنند، آيا اعتقاد داري در مثل آن

  اموال را نگرفته تا در جيب خاصي قرار دهد بلكه آنرا براي اصالح امورات آنها گرفته است. 

جنى على غيره  3، أو قال: من2لغيره بعمد أو غير عمد فيلزم أن يدفع عوضها و هكذا لو فرض أنّه قال: من أتلف أمواال
  ، فللمجني عليه، أو أوليائه الجناية بالمثل أو أخذ الفداء

 همچنين اگر تصور شود كه او گفت: هر كس اموال ديگران را چه به صورت عمدي يا غير عمدي، تلف كند پس
ديگري جنايت كند پس براي شخص مورد جنايت قرار گرفته يا براي  دفع كند يا گفت: هركس به بايد عوض آنرا

  اوليائش است كه مثل آن جنايت را به او كنند يا از او فديه أخذ كنند. 

رب االسرة أو شيخ العشيرة ضرر، أو هي عين النفع و العدالة و االستقامة  1هل ترى أنّ أمثال هذه المقررات التي يصدرها 
  ر المجتمع؟التي بها ينتظم أم

                                                 
 . يعني: مربي، مسئول. 1
 . مرجع ضمير: اموال. ٢
  . مِن موصوله. ٣
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كند، ضرري است يا نفس فائده و عدالت آيا اعتقاد داري مانند اين مقرراتي كه مدير گروه يا بزرگ قبيله صادر مي
  پذيرد؟و عمل صحيحي است كه كار آن گروه، نظم مي

ته، هل مثل هذا يعدث طعامه بالميكروبات فعليه عدم تناوله حفاظا على صحإضراراً بهم؟ و هكذا إذا قال: كلّ من تلو  

خورد، آيا مثل نبايد آنرا ب خاطر سالمتي، با ميكروب آغشته شود، پس به شبگويد: هركس طعام و همچنين وقتي
  شود؟اين ضرر رساندن به آنها، شمرده مي

ظا و هكذا إذا قال: على أ فراد االسرة القادرين على حمل السالح مداهمة العدو و الهجوم عليه بين آونة و أخرى حفا
  على االسرة من العدو، هل مثل ذلك يعد اضرارا بها؟

كردن توانائي حمل اسلحه دارند، مقابله با دشمن الزم است و حمله  كه از گروه همچنين وقتي بگويد: بر افرادي و
  آيد؟ضرر به حال گروه به حساب مي ز قبيله محافظت كنند، آيا مثل آنديگر ا به دشمن در زماني و در وقت

  ذا إذا قال: على كل واحد من أوالدي المتزوجين سد حاجة زوجته و أطفاله، هل يعد مثل ذلك إضراراً؟و هك

و فرزندانش الزم و همچنين وقتي بگويد: بر هر يك از فرزندانم كه ازدواج كردند، برطرف كردن نيازها و زن 
  شود؟ضرر شمرده مي است، آيا مثل آن

على نفسه بقضية معينة فعليه الوفاء بالتزامه، و إذا لم يف فعليه دفع غرامة معينة، هل ترى و هكذا إذا قال: كلّ من التزم 
  مثل ذلك إضرارا؟

كند بايد نوفا كند، واگر وفا  را متعهد شود، پس بايد به تعهدش و همچنين وقتي بگويد: هركس انجام امر مشخصي
  شود؟ضرر شمرده مي نت نمايد، آيا اعتقاد داري مثل آخسارت معيني را پرداخ

 نة، هل يعدو هكذا إذا قال: كلّ من خالف المقرّرات المرسومة لصالحة عزّر، أو سجن لفترة تأديبا، أو يلزمه دفع غرامة معي
  مثل ذلك إضرارا؟

شود يا مدتي زنداني مخالفت كند، تعزير مي كه براي سالمت امور قرار داده، تيگفت: هركس مقرراو همچنين وقتي
  شود؟ضرر شمرده مي يني را پرداخت نمايد، آيا مثل آنشود، تا ادب شود يا الزم است جريمة معمي

و هكذا إذا قال: على التالميذ إطاعة تكاليف المعلّم، و على األوالد إطاعة أوامر أبيهم، و على الزوجة إطاعة أمر زوجها، 
  هل مثل ذلك يعد إضرارا؟

                                                                                                                                                                  
  أمثال هذه المقررات. مرجع ضمير:  1



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

٩

اطاعت دستورات  هاي معلم الزم است و بر فرزندانموزان اطاعت تكليفآو همچنين وقتي بگويد: بر دانش
  آيد؟و بر همسر اطاعت دستور شوهرش الزم است، آيا مثل اين ضرر به حساب مي باشدپدرانشان الزم مي
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  تطبيق موارد شرعي بر موارد عرفي
  :آيندميعي بر موارد عرفي بربيق موارد شردر صدد تط ،مصنف بعد از ذكر كردن مثالهايي از عرف

مانند رئيس يك گروه فرض  نيز و شارع وجود ندارد ،تفاوتي بين موارد عرفي و شرعي از حيث صدق ضرر
اگر چه  مجعول شارع باشد، لذا احكامعه مد نظر او ميشود كه درصدد ادارة جامعة اسالمي است و مصالح جاممي

جهت اصالح امور جامعه و نظم جامعة اسالمي است، لذا عقالي عالم  ، لكن اين احكام درباشدضرري مي در ظاهر
  دانند.اين امورات را اصالً ضرري نمي و هاي نظر دارندارزش به چنين

ده گرفته و هر مخاطبي قانع آنها نادي ي كه اين احكام براي جامعة اسالمي دارد، ضرردبا توجه به آثار و فوائ
  آن احكام را جعل نمايد.كه بر شارع الزم بود،  دوشمي

  اول مثال
گردد كه نفع آن به جامعة اسالمي قوانين اسالم مثل حدود، ديات و قصاص و جهاد و ... منافعي بر آنها مترتب مي 

به رسانند يا كنند و افراد آنرا به قتل ميگردد، مثالً اگر جهاد واجب نباشد، دشمنان جامعة اسالمي را نابود ميبرمي
  شود كه جامعه اسالمي از خطر مصون بماند.گيرند و حال آنكه واجب بودن جهاد سبب مياسارت مي
  مثالي دوم

آغازين رسالت  ي مسلمين با يكديگر، و مسلمين از جايگاهدارد مثل آشناي 1و بركات زياديوجوب حج فوائد  
خدا و مسجد الحرام و در  حاضر شدن در كنار خانة مند گردند، و نيزها بهرهاز تجارت و قرباني شوند و فقرامطلع 

كند، آيا با شود و يك حالت معنوي را در انسان ايجاد ميمسجد النبي و قبرستان بقيع، سبب اتصال به خدا مي
  تواند وجوب حج را ضرري بداند؟!وجود اين همه بركات و منافعي كه بر حج مترتب است، كسي مي

                                                 

بني الْإِسلَام علَى خَمسةِ أَشْياء علَى الصلَاةِ و الزَّكَاةِ و الْحج و الصومِ و  «:فرمايندت برای حج اهميت زيادی ذکر شده ، امام صادق (ع) می. در روايا ١
إِنَّ رسولَ ها مفْتَاحهنَّ و الْوالي هو الدليلُ علَيهِنَّ قُلْت ثُم الَّذي يلي ذَلك في الْفَضْلِ قَالَ الصلَاةُ الْولَايةِ قَالَ زرارةُ فَأَي ذَلك أَفْضَلُ فَقَالَ الْولَايةُ أَفْضَلُهنَّ لأَنَّ

ه قَرَنَها بِها و بدأَ بِالصلَاةِ قَبلَها و قَالَ رسولُ اللَّه ص الزَّكَاةُ تَذْهب بِالذُّنُوب اللَّه ص قَالَ الصلَاةُ عمود الدينِ قَالَ قُلْت ثُم الَّذي يليه في الْفَضْلِ قَالَ الزَّكَاةُ لأَنَّ
و قَالَ رسولُ اللَّه  بِيلًا و منْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَني عنِ الْعالَمينَاستَطاع إِلَيه سو للّه علَى النّاسِ حج الْبيت منِ قُلْت فَالَّذي يليه في الْفَضْلِ قَالَ الْحج لأَنَّ اللَّه قَالَ

أُس يهى فصافاً أَحطَو تيذَا الْببِه نْ طَافم لَةً ولَاةً نَافشْرِينَ صنْ عرٌ ملَةٌ خَيتَقَبةٌ مجص لَحرَ لَهغُف هتَيكْعنَ رسأَح و هوعا  بفَةِ ملزْدالْم موي رَفَةَ وع موقَالَ ي و
عمأَج كرَ ذَلآخ ارمِ صوالُ الصا بم و قُلْت موقَالَ الص هعتْبا ذَا يم ثُم 286، ص 1محمد برقي، المحاسن، ج  احمدبن»( قَالَ قُلْت(  
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  تطبيق

م كون مثل هذه القوانين إضرارا بأفراد االسرة، أو هي باالحرى ليست إضرارا بالنظرة العقالئية و بلحاظ إنّنا إذا قبلنا عد
فلما ذا ال نقول مثل ذلك في  -و إن كانت إضرارا من زاوية اللغة -القيم العقالئية التي يسمو اإلنسان إلى تحقيقها

  اإلسالم؟

شود و فراد گروه نيست يا در نهايت در نظر عقال ضرر محسوب نميبراي ا رساننده بپذيريم، اين قوانين ضرر وقتي
با در نظر گرفتن ارزش هاي عقالئي كه انسان تحقق آنرا، در نظر دارد ـ و اگرچه از ناحية لغت، ضرر محسوب 

  شود ـ پس چرا در اسالم مثل آنرا نگوئيم؟مي

رع هو المشرف على مصالحها، كيف ال، و المسلمون في إنّ اإلسالم ينظر إلى المجتمع اإلسالمي كاسرة واحدة، و الشا
  تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالحمى و السهر؟!

باشد در حاليكه الح آنها اشراف دارد، چگونه چنين نبه مص داند، و شارعقبيله مياسالم اجتماع اسالمي را مثل يك 
ر اظهار ترحم و دلسوزي به يكديگر مثل يك جسم واحد هستند كه وقتي عضوي از آن به درد آيد، مسلمانان د

  كنند؟بي خوابي با او همراهي مي وعضوهاي ديگر با تب 

  .»1 كُنْتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجت للنّاسِ تَأْمرُونَ ...«و تكفينا اآليات القرآنية حيث تخاطب المسلمين بخاطب الواحد:

شما (مسلمانان حقيقى)  «كند.و آيات قرآن از اين جهت كه مسلمانان را به خطاب واحد، خطاب كرده كفايت مي
  .....» كنيدكارى امر مىايد (براى اصالح بشر، كه مردم را) به نيكونيكوترين امتى هستيد كه پديدار گشته

لقصاص و الضمان و الخمس و الجهاد و الزكاة و اإلنفاق على إنّ قوانين اإلسالم في باب الحدود و الديات و التعزيرات و ا
  الزوجة و األقارب ترجع مصالحها إلى المجتمع الواحد، فكيف تكون اضرارا؟

قوانين اسالم در باب حدود و ديات و تعزيرات و قصاص و ضمان و خمس و جهاد و زكات و به همسر و 
  باشد؟ كند، پس چگونه ضرري ميمي نزديكان نفقه دادن، مصالحش به گروه واحد بازگشت

  انّ بها ديمومة المجتمع و بدونها ال يدوم و ال يمكن له االستمرار، فكيف تكون اضرارا؟

و استمرار جامعه ممكن نيست، پس چگونه  و بدون آنها بقا باشدو حفظ اجتماع، بوسيلة آنها (قوانين اسالم) مي بقا
  ضرري باشند؟

                                                 
  ١١٠.آل عمران .آيه ١
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  لمضاف و وجوب اراقته حفاظا على المجتمع اإلسالمي من الميكروبات إضرار به؟!و هل حكم الشارع بتنجس ا

ها، ضرر و آيا حكم شارع به نجس شدن آب مضاف و دور ريختن آن به خاطر محافظت جامعة اسالمي از ميكروب
  به آن (جامعة اسالمي) است؟!

التعرّف بينهم و حلّ مشاكلهم، و فيه ارتزاق أهل أم هل الحج الذي به يلتقي المسلمون بعضهم ببعضهم اآلخر، و يحصل 
فراد االمة و مواضع نزول جبرئيل و التقاء أ مكّة و استفادة الفقراء من الذبائح و التجارة، و االطّالع على مهد الرسالة

  بأئمتها و علمائها، 
ئي بين آنها و حل شدن شوند و آشنادر كنار بعضي ديگر جمع مي حجي كه بوسيلة آن بعضي از مسلمان هاآيا 

هاست، و آگاهي از از قرباني اهل مكه از تجارت و استفادة فقراشود، و در آن كسب كردن مشكالتشان، حاصل مي
و همراهي افراد جامعه با ائمه و علمائشان حاصل  .هاي نازل شدن جبرئيل حاصل مي شودجايگاه رسالت و مكان

  شودمي
لشريفة التي يشعر فيها المؤمن باالتّصال باللّه و صقل روحه صقال كامال، هل في مثل و التواجد في مثل تلك المشاعر ا

  إن بذلك وحدة المسلمين و قوتهم و استمرارهم، هل مثل ذلك ضرر أو عين النفع و الصواب؟!ذلك كلّه ضرر؟
روحش به  كند به خداوند متصل شده است وهاي شريفي كه مؤمن احساس ميو حاضر شدن در مثل آن مكان

بوسيلة آن وحدت و قوت و بقاء جامعة اسالمي  طور كامل پاك شده است، آيا در مثل آن، ضرري وجود دارد؟
  شود، آيا مثل آن ضرر است يا نفس منفعت و درستي؟!حاصل مي

ئن كنّا نعدو بعضها فذلك إنّنا لو أردنا أن نؤسس مجتمعا عقالئيا يعيش المدينة الفاضلة لما كنّا نعدو أمثال هذه القوانين، و ل
  و ليد جهلنا بها و عدم توصل عقول العقالء إليها.

هرگز امثال اين قوانين  رت مدينة فاضله در آن زندگي كنيم،اگر اراده كنيم اجتماعي عقالئي تأسيس كنيم كه به صو
هاي عقال و عدم رسيدن عقلكنيم و اگر ترك كنيم بعضي از آنها را، پس آن اثر جهل ما به آن (قوانين) را ترك نمي

  به آن (قوانين) است.

Sco :17:242  

  
  منشأ تفكر تخصيص اكثر

عي و ا. احكام اجتماعي. در تضاد بين احكام اجتم2.احكام فردي. 1باشد. احكام دين مبين اسالم بر دو قسم مي
سبب بوجود آمدن و  دباشباشد، زيرا مصلحت اجتماع مهمتر از مصلحت فرد ميفردي ، احكام اجتماعي مقدم مي

اي كه براي اصالح امورات افراد است و كاري با اجتماع مجموعه عنوان، نگاه به اسالم به  تخصيص اكثرانديشة 
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سبب شد كه مستشكل انديشة تخصيص اكثر را مطرح كند و قطعاً اگر كسي به اسالم اينگونه نظر  و همين ندارد،
  آيد.ميهة ضرري بودن دين در ذهنش بوجود شبكند، 

، آيدبوجود نمي، اين اشكال شود مالحظهاما اگر اسالم به عنوان ديني كه در صدد اصالح جامعة اسالمي است، 
  .به تعالي برسد ظم و سالمت جامعه حفظ شود وزيرا جامعة اسالمي نياز به اين قوانين دارد تا ن

  مثال
يعني اي كسانيكه داراي عقل و خرد هستيد، قصاص  )ولكم في القصاص حياةٌ يا اولي االلبابفرمايد: ( قرآن مي 

قصاص يك برخورد و انتقام شخصى نيست، بلكه تأمين كننده امنيت . سبب حيات و زندگي جامعه خواهد بود
معه گويا حياتى رود و آن جااى كه متجاوز قصاص نشود، عدالت و امنيت از بين مىاجتماعى است. در جامعه

ن كه در پزشكى و كشاورزى و دامدارى، الزمه حيات و سالمت انسان، گياه و حيوان، از چنا ،ندارد و مرده است
  ها و آفات است.بين بردن ميكروب

ها اين اگر به بهانه اينكه قاتل هيجان روانى پيدا كرده، بگوييم او رها شود، هيچ ضمانتى نيست كه در ديگر جنايت
زنند. با ال سالمت و آرامش روحى و فكرى دست به جنايت نمىبهانه مطرح نشود، چون تمام جنايتكاران در ح

اين حساب تمام خالفكاران بايد آزاد باشند و جامعه سالم نيز تبديل به جنگل شود كه هر كس بر اثر هيجان و 
  هاى روحى و روانى، هر كارى را بتواند انجام دهد. دگرگونى

  خالصة جواب
اسالمي نرسد، وگرنه با  كه نفعي از آن احكام به شخص يا جامعة باشدميصادق  ضرر در احكام اسالميزماني 

بينند يا الاقل اگر هم ضرر بدانند، آنرا وجود نفع براي شخصي يا براي جامعه، ديگر عقال آن حكم را ضرري نمي
ر محسوب كند كه در نگاه عقال ضر، ضرري را نفي ميدانند و حديث الضررضرر قابل توجه و قابل اعتنائي نمي

  .شود
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FG  

   اي كه براي اصالح امورات افراد است وبه اسالم به عنوان مجموعهمنشأ تفكر تخصيص اكثر               نگاه 
  كاري با اجتماع ندارد.

  

  تطبيق

فكرة التخصيص الكثير: النظر إلى اإلسالم كمجموعة تشريعات جاءت إلصالح شئون األفراد  1و الذي نراه سببا لنشوء
  المجتمع، انّ النظر إلى اإلسالم بهذا الشكل يولّد حتما مثل هذه الشبهة،  دون

اي از قوانين كه اسالم مثل مجموعه كه انديشة تخصيص اكثر مطرح گردد: و آن چيزيكه اعتقاد داريم سبب شده
  كند،ا حتماً ايجاد ميبراي اصالح امور افراد نه اجتماع است، نگاه شود، نگاه به اسالم به اين نحوه مثل اين شبهه ر

أما إذا نظرنا إليه بصفته مجموعة تشريعات جاءت إلصالح الساحة العالمية أيضا فال يتم ما ذكر، ألنّ الساحة العالمية 
  2).و لَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ (؛تحتاج إلى مثل هذه القوانين ليلتئم فيها النظام و تسود به السعادة

اي قوانين است كه براي اصالح فضاي زندگي در عالم عالوه بر آن (اصالح كه مجموعه اما اگر به آن به اين وصف
شئون افراد) آمده است نگاه كنيم، پس آنچه ذكر شد، تمام نيست، زيرا فضاي زندگي عالم احتياج به مثل اين 

  و سعادت بوسيلة آن حاصل شود. قوانين دارد تا اينكه نظام به سبب آن، سالمت را به دست آورد
  (اي صاحبان خرد براي شما در قصاص، حيات و زندگي است).

فيما إذا لم يعد نفع القانون إلى  3و الكلمة المختصرة في حلّ الشبهة: انّ الضرر في األمثلة المتقدمة و غيرها يصدق
  ين فالضرر غير صادق على المستوى العقالئي أو إلى المجتمع اإلسالمي، أما بعد عود النفع إلى أحد هذالشخص نفسه

آن به شخص يا به اجتماع  ي گذشته و غير آن در جائيكه فائدةهاو كالم كوتاه در حل شبهه اينكه: ضرر در مثال
صادق  اين در، پس ضرر در نظر عالي عقالاسالمي برنگردد، صادق است، اما بعد از برگشت ضرر به يكي از 

  .نيست

لعقالء ضررا، أو على األقل يعد ضررا غير أنّه ضرر مقبول لدى العقالء، و حديث نفي الضرر حينما يقول: ال و ال يعد لدى ا
  ضرر يقصد نفي ما يكون ضررا على المستوى العقالئي.

                                                 
  . يعنی: به وجود آمدن. ١
 ١٧٩. بقره.آيه ٢
 . فاعِل يصدق: ضرر. ٣



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

١٤

شود غير از آن ضرري كه مورد قبول نزد عقالست، و شود يا ال اقل ضرر شمرده ميضرر شمرده نمي و نزد عقال
ضرر  هر ضرري است كه در نظر عالي عقالگويد: هيچ ضرري نيست، معنايش نفي رر وقتي ميحديث نفي ض

  باشد.مي
Sco٣:٣٠:٥١ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

١٥

 چكيده

 
 باشد.مصنف: عقالي عالم نظر به ارزشهاي اجتماعي دارند، لذا بسياري از احكام از نگاه عالي آنان ضرري نمي1
 
باشد، احكام شارع مقدس نيز مثل قوانين رئيس قوانين رئيس قبيله به نفع مجموعة او ميمصنف: همان طور كه . 2

كنند و افراد آنرا اگر جهاد واجب نباشد، دشمنان جامعة اسالمي را نابود مي قبيله به نفع جامعة اسالمي است، مثالً
ي از خطر مصون بماند.و نيز وجوب شود كه جامعه اسالمرسانند و حال آنكه واجب بودن جهاد سبب ميبه قتل مي

شوند و حج فوائد و بركات زيادي دارد، مثل آشنايي مسلمين با يكديگر، و مسلمين از جايگاه آغازين رسالت مطلع 
خدا و مسجد الحرام و در مسجد النبي و  مند گردند، و نيز حاضر شدن در كنار خانةها بهرهفقرا از تجارت و قرباني

   .شودبب اتصال به خدا ميقبرستان بقيع، س
. احكام اجتماعي. در تضاد بين احكام 2.احكام فردي. 1باشد. . مصنف: احكام دين مبين اسالم بر دو قسم مي3

 باشدباشد، زيرا مصلحت اجتماع مهمتر از مصلحت فرد مياجتماعي و فردي ، احكام اجتماعي مقدم مي
اي كه براي اصالح امورات نگاه به اسالم به عنوان مجموعه .مصنف: سبب بوجود آمدن انديشة تخصيص اكثر ،4

  .افراد است و كاري با اجتماع ندارد

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آزمون



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

١٦

تخصيص اكثر چيست؟.منشأ انديشة 1  

 الف) اسالم را مجموعه اي از قوانين بدانيم كه براي اصالح امور فردي آمده است.
كه نه براي اصالح امور فردي و نه امور اجتماع آمده است.اي از قوانين بدانيم ب) اسالم را مجموعه  
اي از قوانين بدانيم كه براي اصالح امور فردي و اجتماعي آمده است. ج) اسالم را مجموعه  
اي از قوانين بدانيم كه براي اصالح امور اجتماعي آمده است.د) اسالم را مجموعه  

چيست؟ ضرر ال حديث در »الضرر« .مقصود از2  
شود.مي محسوب ضرر لغت در آنچه نفي الف)  
شود.مي محسوب ضرر عرف در آنچه نفي ب)  
شود.مي محسوب ضرر اصطالح در آنچه نفي ج)  

     شود.مي محسوب ضرر عقال نظر در آنچه نفي د)
است؟ ضرري قانون صورت چه .در3  

نرسد. شخص به قانون نفع الف)  

  .نرسد اجتماع و شخص به قانون نفع ب)
نرسد. شخص به قانون نفع ج)  
  برسد. واجتماع شخص به قانون نفع د)
شود. مي مقدم فردي احكام ، اجتماعي و فردي احكام بين تضاد در .4  

نادرست پاسخ:  
 
 

  

  
  
  درست  
  
  نادرست 


