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 مقدمه
ث به اختالف الفاظ حدیث در نقل های مختلف رسید و بیان که مدرک قاعده ال ضرر می باشد، بح« ال ضرر»در بررسی حدیث 

برای  علمااز برخی . نموده است نقل شکل مرسلرا به « فی اإلسالم ال ضرر و ال إضرار»شیخ صدوق )ره( حدیث شد که 
شد، حجّت و آمده با« قال»اند چنانچه مرسالت صدوق )ره( با لفظ ادّعا نموده  تصحیح اشکال ارسال روایات شیخ صدوق )ره(

توجیه دو  ،حجت است« قال»که مرسالت ذکر شده با لفظ  مبنای این درو امثال آن باشد، حجّت نیست. « رُوی»اگر با تعبیر 
در این . بیان شد و اشکال آن به همراه اصل توجیه شهید صدر )ره(توجیه محقق خویی )ره(  ذکر شده است. در درس گذشته

در  .شده بر آن بیان می شود ه( را مورد نقد و بررسی قرار داده و در مجموع چهار اشکال واردتوجیه شهید صدر )ر ابتدا درس،
راه دو در پایان نیز  .گیردمیطرح و مورد نقد قرار م اندنظر برخی بزرگان که قائل به تصحیف روایت شیخ صدوق )ره( شده ادامه،

و حل اشکال شیخ الشریعة اصفهانی)ره( « فی اإلسالم»وجود قید  حتیّ با« ال ضرر»برای استفادۀ حرمت تکلیفی از حدیث  حل
 که قائل است با وجود این قید امکان استفاده حرمت تکلیفی فراهم نیست، بیان می شود.

 



 
 ((تعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدكليه حقوق اين اثر م))

2 

 عربیمتن 
 و فیه:

 في الوجدانيِّ نُیَّعَتَو ال یَ ديِّعبُّو التَّ ن الوجدانيِّمِ مِّعلى الجزم األعَ لُّعلى الجزم فهو یدُ لَّلو دَ« قال» ب )ره( دوقِالصَّ تعبیرَ نَّإ -أ
 لالطمئنان. بةًقد ال نراها موجِ عنا علیهالَلو اطَّ نَقرائِو لو لِ وایةِه بصدور الرِّیكفي فیه اطمئنانُ ديُّبُّعَالتَّ و الجزمُ

 و بكلمةٍ الجزم. بانعقادها لتعیین حالِ زمَو ال ج ال عن حدس نّه عن حسٍّأو  قلِالنَّ حالِ جري لتعیینِتَ الحسِّ أصالةَ نَّإ -ب
ه نّأو أصالة الحسّ تجري بلحاظ أصل النقل إلثبات  ه جازم بهانّأیشتمل على أمرین: نقل الروایة و )ره( الصدوق  نقلَ نَّإأخرى: 

 عن حسّ دون تعیین حال الجزم لعدم الجزم بانعقادها على ذلك.
 لُما یحصُبَّرُالمصادر لَ و إذا الحظنا جمیعَ ة أو بلحاظ كلیهمایعة أو بلحاظ نقل العامّحاظ نقل الشِّمّا هو بلإ المحتملَ واترَالتّ نَّإ -ج

مّا إذا أ، «في اإلسالم»قید  واتر بلحاظ فقرة: ال ضرر و ال ضرار من دون ضمِّهو التَّ هُصولُحُ نُمكِذي یُنّ الّأ، إلّا رٌتواتُ خصِللشَّ
 .أو األربعةَ ال تتجاوز الثالثةَ قلیلةٍ قولٍالمذكور وارد في نُ یمكن تحصیل التواتر، ألنّ القیدَأردنا مالحظة هذا القید فال 

 ه تحتَرَكَذَ ة، فانّ الحدیثَ، ألنّ ظاهر كالمه انّه بصدد االحتجاج على العامّعلى الجزم أصالً لُّال یدُ)ره(  دوقِالصَّ تعبیرَ نَّإ -د
و في هذا المجال ذكر أنّ الكافر ال  .المسلمُ هُثُرِو الكافر إذا مات هل یَ الكافرُ هُثُرِإذا مات هل یَ عنوان میراث أهل الملل، فالمسلمُ

 هُزیدُیَ و كیف صار اإلسالمُ ؟المیراثُ مُحرَیُ ةٍقوبَو عُ رمٍجُ أيِّفلِ فأمّا المسلمُ»ه: قال ما نصُّ له على كفره، ثمَّ یرث المسلم عقوبةً
و  خیراً المسلمَ ال ضرر و ال إضرار في اإلسالم؟ فاإلسالم یزیدُ )ع(و مع قوله  صُنقُو ال یَ یزیدُ : اإلسالمُ)ص( يِّبمع قول النَّ شرّاً

لهم: كیف  ولُهم و یقُبُخاطِه یُ، فهو كأنّالكافر أیضاً رثِإن مِ موا المسلمَرَّحَ ذینَة الَّعلى العامّ دَّالرَّ دُه بذلك یقصُنّإ «.اًال یزیده شرّ
 : ال ضرر و ال إضرار في اإلسالم؟!م یقولُكُفي روایاتِ الواردَ أنّ الحدیثَ و الحالُ الكافرَ المسلمُ ثُرِ یَال

بما یلي: إنّ  ب االشتباهَو قرَّ .الوارد في الفقیه اشتباه« في اإلسالم»نّ قید أاألعالم قدّس سرّه من  و من الغریب ما ذكره بعضُ
 «في اإلسالم»من دون قید:  رَكِفالحدیث ذُ أصل الفقیه هكذا: ال ضرر و ال اضرار فاإلسالم یزید ...الوارد في  ن المحتمل كونُمِ

تین من مرَّ« فاإلسالم»اشتبه فكرّر كلمة  الكاتبَ ه على العامّة و لكنَّبصدد تكملة ردِّ...« فاإلسالم یزید » دوقُو إنّما ذكر الصَّ
 نّأو تخیّل  االشتباهَ تین، فظنَّت مرّرَرِّكُ« فاإلسالم» عن الكاتب و رأى أنّ كلمةَ رَأخَّن تَمَبعد ذلك جاء دور  مَّثُ باب سهو القلم.

 .«كما نراه الیوم تیجةُو صارت النّ ، فصحّح العبارةَ«في اإلسالم» ،ولىاأل« فاإلسالم» كلمةِ بدلَ المناسبَ
و  على ما هو الموجود الیومَ خِسَالنُّ فاقُعلى عكسه، و هو اتّ لیلُه، بل الدّعلى اثبات م دلیالًقُلم یَ احتمالٍ و فیه: إنّ ما ذكره مجرّدُ

في »قید  وجودِ على ضرورةِ لُّتدُ قرینةٌ هِنفسِ دوقِنّ في كالم الصَّأبل  .المذكورةِ خرى للعبارةِأ نسخةٍ وجودُ ل عن أحدٍنقَلم یُ
من  مَرِّإذا حُ و المسلمُ .: ال ضرر و ال إضرار بسبب اإلسالمیقولَ نأ ریدُه یُكأنَّ، و ةِعلى العامَّ دِّالرَّ في صددِ هُو هي كونُ« اإلسالم

ما ورد عن أبي هریرة  ، نظیرَةٌسببیّ« في اإلسالم»في قوله: « في»كلمة  نّأضح و بهذا یتَّ ه بسبب اإلسالمرُرث الكافر لزم تضرُّإ
 أي: بسبب هرّة...«. . ةٍرَّفي هِ ارَدخلت النّ نّ امرأةًإ: »)ص(عن النبي 

 
 نظرٍ لفتُ

 شیخَ نَّإمن الحدیث، ف كلیفيّهي التّفي امكان استفادة النّ رُظهُه تَو عدمِ« في اإلسالم»البحث عن وجود قید  ذكرنا أنّ نكتةَ
من هنا أخذ شیخ  و -ه وجود القید المذكورو هذا الرأي یقف أمامَ .من حدیث ال ضرر اختار إرادة التحریم التكلیفيّ )ره( ریعةالشّ

 یقصد اإلنشاء دون اإلخبار. في اإلسالم بنحوٍ رَّضُإذ ال معنى ألن یقال: ال تَ -ینفي القید المذكور )ره( الشریعة
مّا إذا وجّهنا ذلك أرنا النفي بالنهي، نّا فسّأهذا و باالمكان أن یقال: إنّ وجود القید المذكور إنّما یتنافى مع إرادة النهي لو فرض 

 جائزاً أي ال ضررُ - ؛محذوفاً رنا خبراًأو قدَّ - عادةعید بداعي إنشاء وجوب اإلمن قبیل یُ -المقصود هو اإلخبار بداعي اإلنشاءبأن 
 بین القید المذكور و إرادة النهي. فال منافاةَ -في اإلسالم
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 یادآوری
برای  .است 1«من الیحضره الفقیه»)ره( در شیخ صدوق  مرسلۀذکر شده است،  در آن «فی اإلسالم»یکی از روایاتی که قید 

آمده باشد، حجّت « قال»اند که مرسالت صدوق )ره( چنانچه با لفظ ، برخی از فقها ادّعا نمودهاین روایتارسال  اشکالحلّ 
ات حجیت بیان در اثبدر توجیه مبنای این به پیامبر اکرم )ص( نسبت داده شده است. « قال»با لفظ  نیز است و روایت یاد شده

 مطرح شده است. نظریّه دو مرسالت صدوق
 توسط نظریّۀ دوم 2تقریب و نقد آن در درس گذشته بیان شد.که  استمحقّق خویی )ره(  برخی علماء از جمله اول از نظریّۀ

ثبوت  یبه معنا صدوق )ره( خیمانند ش یاز جانب فرد« قال»به  ریتعب». ایشان فرموده است: بیان شده استشهید صدر )ره( 
با تکیه بر امری غیر معتبر به جزم و یقین  که ستین یصدوق )ره( شخص خیکه ش ییاست و از آن جا شانینزد ا تیروا یقطع

ی ثابت اتّکاء وی بر امور حس 3«أصالۀ الحس»با ، که اشدب یحسّامور دهیم منشأ قطع شیخ صدوق )ره( می ال احتمبرسد، 
لذا وقتی اخبار ایشان به  مستند ایشان قرار گرفته.که این تواتر حدیث دارای تواتر بوده گردد به این بیان که در زمان وی می

 سبب تواتر، حسی شد موجب اطمینان به خبر صدوق خواهد بود.
تواتر نقل مما به صورت  یمتواتر بوده است، چرا برا )ره( صدوق خیش ماندر ز یاد شده تیاگر رواممکن است اشکال شود که 

که موجب خدشه به تواتری است که مستند اخبار حسی صدوق)ره(  آمده است ییروا برخی منابع درصورت نادر به  هاو تننشده 
از  کردند کهنقل می )ص( مکرّم اسالم ینب ی را ازاتیبوده که روا بر این خیما در طول تار یروش فقها پاسخ آن است که ،بود

نقل شده بود،  متواتری که از رسول اکرم )ص( تیاروابه مرور زمان ث شد که علت باع نیهم و شدیصادر م )ع( تیبزبان اهل
به صورت متواتر وجود  )ره( صدوق خیدر زمان ش مورد بحث نیز تیروا که ستین دیبع چیهبنابراین،  بدهد.تواترش را از دست 

 4«داشته و بعد تواترش را از دست داده باشد.
 اشکاالت پاسخ شهید صدر )ره(

 مواجه است:اشکال چهار با  هید صدر )ره(ش توجیه
 اعمّ بودن قطع از قطع وجدانی. 1

 :قطع و یقین بر دو قسم است
 شود.تعبیر می« علم»یعنی اعتقاد قطعی و جازمی که احتمال خالف در آن وجود ندارد و از آن به  قطع وجدانی: -الف
علم قرار داده و به ما  به منزلۀرا  یقرائن وارع مقدّس أمارات ش در واقع قطع و جزمی وجود ندارد، اما یعنی :یتعبّد قطع -ب

ی تعبّد قطع .واحد خبر تیّحج یۀقض مانند ،شودتعبیر می« علمیّ»که از آن به  میینما نیقیعلم و  ۀها معاملبا آن تادستور داده 
به دست ما اگر  دیکه شا باشد یقرائنگردد، اگرچه منشأ این اطمینان صرف اطمینان شخص به صدور روایت حاصل می به

 .5رسید، حتی برایمان اطمینان آور نیز نبود چه رسد به ایجاد قطعمی
 میریبپذاگر هم  و حال آنکه در مقام بحث، است« قطع وجدانی»آنچه برای تصحیح ارسال روایت شیخ صدوق )ره( مفید است 

                                                 
 (5115 ثی، حد334ص ،4ج ، من الیحضره الفقیه،)ره( صدوق خیش. )لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامقال رسول اهلل )ص(:  .1
گونه به معصوم )ع( نسبت دهد کهه آن مطلهب، بهه     نیرا ا یمطلب تواندیصدوق )ره( م خیش یزمانبه معصوم )ع( است و  تیروا ی، نسبت دادن قطع«قال»لفظ  .2

مسهتلزم ثبهوت آن مطلهب نهزد مها و       ،یراو کیه نهزد   یمطلب ینیقیو  یثبوت قطع رایروشن است؛ ز هیتوج نیا جواب باشد. دهیبه اثبات رس ینزد و یصورت قطع
سهید ابوالقاسهم موسهوی خهویی،     ) آور نبهود.  نانیما اطم یبرا د،یرسیاعتماد نموده باشد که اگر آن قرائن به دست ما م یبر قرائن یچه بسا راو رایز ست،ین گرانید

 (525 - 515، صص1هه ق، چاپ پنجم، ج 1411مصباح األصول )مباحث حجج و أمارات(، قم: مکتبۀ الداوری، 
قل وی، حدس و گمان بوده است یا امور حسّی، اصل نزد عقال آن است که وی به امهور حسّهی   در جایی که شخصی مطلبی را نقل کند و مخاطب نداند منشأ ن .3

شهید صدر )ره( این اصل را به شکّ در منشأ جزم و یقین نیز تعمیم داده و ادّعا نموده است چنانچهه   شود.تعبیر می« أصالۀ الحس»اتّکا نموده است. از این اصل به 
شته باشد و مخاطب نداند منشأ یقین وی، حدس و گمان بوده است یا امور حسّی، اصل نزد عقال آن است که وی به امور حسّهی  شخصی به مطلبی جزم و یقین دا

 اتّکا نموده است.
، 5ج ههه ق، چهاپ سهوم،    1411سید محمدباقر صدر، بحوث فی علم األصول، تقریرات سید محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسه دائرۀ المعارف فقه اسالمی،  .4

 .435 - 431صص

 مینان ایجاد ننمایند.زیرا در پذیرش اخبار، مبانی متعدّدی وجود دارد و لذا ممکن است برخی قرائن برای فقیهی ایجاد قطع و اطمینان کنند، ولی برای دیگری اط .5
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 .یوجدان نه خصوص قطع ز قطع وجدانی و تعبّدی خواهد بودا اعمّ این قطع، دارد )ره( داللت صدوق شیخ قطعبر « قال» ریتعب
 همچون تواتر خبروجود دلیلی یقینی تواند کاشف از ینم ییبه تنها و داللت آن بر قطع شیخ صدوق )ره(« قال»تعبیر  بنابراین،

 ایشان باشد.نزد 
 

 تطبیق
و  ن الوجدانيِّمِ مِّعلى الجزم األعَ لُّفهو یدُ على الجزم لَّلو دَ« قال» ب )ره( دوقِالصَّ تعبیرَ نَّإ -أ و فیه:

 ،في الوجدانيِّ نُیَّعَتَو ال یَ ديِّعبُّالتَّ
قطع اعمّ از  د کهنک، بر قطعی داللت میداشته باشدبر قطع وی داللت  «قال»به  )ره( تعبیر صدوقاگر  -اشکال این بیان: أ

 ،رداختصاص به قطع وجدانی نداو  است تعبدّیقطع وجدانی و 
 بةًقد ال نراها موجِ عنا علیهالَلو اطَّ نَقرائِو لو لِ وایةِه بصدور الرِّیكفي فیه اطمئنانُ ديُّبُّعَالتَّ و الجزمُ 

 لالطمئنان.
، اگرچه )این اطمینان( به خاطر کافی استاطمینان صدوق )ره( به صادرشدن روایت )از معصوم )ع(( قطع تعبّدی،  و در
 دیدیم.اطمینان بخش نمیرا  هاآن ،نسبت به آنها مطلع می شدیمگر باشد که ا هاییقرینه

Sco1:  :1:11  

 در تعیین منشأ قطع« اصالۀ الحس». ناکارآمدی 2
مترتّب است و حال آنکه « الحس ۀاصال» ییاصل عقال توجیه ایشان بر را قطع وجدانی بدانیم، شیخ صدوق )ره( حتی اگر قطع

 بودن منشأ قطع کارایی ندارد.برای اثبات حسّی « الحس ۀاصال»
 از روی حس بوده با جاری کردن شیخ صدوق )ره( احتمال دهیم قطع چنانچه: »ندشهید صدر )ره( فرمودتوضیح مطلب اینکه 

داند وقتی شخصی به مطلبی جزم و یقین دارد و مخاطب نمی یعنی ؛«گرددثابت می یاتّکاء وی بر امور حس« أصالۀ الحس»
 س و گمان بوده است یا امور حسّی، اصل نزد عقال آن است که وی به امور حسّی اتّکا نموده است.منشأ یقین وی حد

حدیث از روی کند نقل یاثبات مدارد و نقل کاربرد  چگونگی نییتع یبرا تنها« أصالۀ الحس»اشکال این مطلب آن است که 
قطع راوی از روی حسّ حاصل  ایآ نکهیاع و یقین و قط حالتتعیین نسبت به نه از روی حدس و گمان، اما  حسّ بوده است

 .شده یا از روی حدس، کارایی ندارد
 ۀاصال»شیخ صدوق )ره( دربردارندۀ دو مطلب است: نقل روایت و قطع شیخ صدوق )ره( به صدور روایت؛  کالم ،گرید ریبه تعب
 ۀاصال» ،سدحاز روی  ایحس بوده است از روی  تینقل روا میشک کناگر  یعنیکاربرد دارد، نقل روایت نسبت به تنها  «الحس
ا منشأ قطع و یآ نکهیانسبت به قطع شیخ صدوق )ره( و  اما  کند،نقل از روی حس را اثبات می اصلی عقالیی استکه  «الحس

 کاربردی ندارد. امور حسی مانند تواتر بوده است یا حدس، یقین شیخ صدوق )ره(
 
 «فی اإلسالم». عدم امکان اثبات تواتر قید 3

صرف  فرض بر. داده شده در کالم شهید صدر )ره( یا به لحاظ نقل شیعه است یا نقل اهل سنّت و یا نقل هر دوتواتر احتمال 
این تواتر تنها نسبت به  نمود؛ اماتواتر روایت را اثبات  ،بتوان با در نظر گرفتن تمامی مصادربعید نیست  ،از دو ایراد نخست نظر

که برای ما حائز اهمیّت  -« فی اإلسالم»قید  و اثبات تواتر خواهد بود« فی اإلسالم»بدون قید « راو ال ضر ال ضرر»قسمت 
 .است روایت نشدهچهار مورد  یا سهبیش از  در  «فی اإلسالم»به همراه قید  «ال ضرر»؛ چرا که حدیث ممکن نیست -است 

 
 . وجود قرینه بر عدم قطع شیخ صدوق )ره(4

بر « قال»که تعبیر بر این ای وجود دارد نهیقر ظر کنیم، در خصوص روایت مورد بحثتمامی اشکاالت سابق صرف ن چنانچه از
را در بحث ارث بردن « ال ضرر فی اإلسالم»؛ زیرا اینکه شیخ صدوق )ره( حدیث کندقطع و جزم شیخ صدوق )ره( داللت نمی
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نقل اهل سنّت  و ردّ در مقام احتجاج را حدیث مذکور ایشانن دارد که پیروان ادیان از یکدیگر ذکر نموده است، ظهور در آ
 وجود ندارد. وی شخصبر پذیرفتن حدیث از سوی و دلیلی  نموده

شیخ . دبریاز کافر ارث نم زیبرد، مسلمان نیهمان طور که کافر از مسلمان ارث نم اهل سنّت معتقدند توضیح مطلب آنکه
در آنجا دیدگاه  و مطرح نموده« ارث بردن پیروان ادیان از یکدیگر»بحثی را با عنوان « لفقیهمن ال یحضره ا»صدوق )ره( در 

شخص کافر از مسلمان ارث  نکهیا لیدل» فرموده است:ها در مقام احتجاج با آن مورد انتقاد قرار داده است. ایشاناهل سنّت را 
محروم شدن عالوه بر اینکه  ؟!جرمی باید از ارث محروم شوداما شخص مسلمان به چه  اوست، کفر مجازاتو  هیتنب بردینم

اید که: احادیث را نقل نموده از زبان پیامبر اکرم )ص( این خود شما کند و حال آنکهشرّ و بدبختی او را زیاد میمسلمان از ارث، 
ه اینکه شرّ و بدبختی او را موجب فزونی خیر و صالح شخص است، ناسالم  نیست ودر اسالم  یرساندن ررو ض دنیضرر دهیچ 

از  در چنین جایگاهیو معموالً  شیخ صدوق )ره( این حدیث را در مقام احتجاج آوردهبا توجه به اینکه بنابراین،  .1«زیاد نماید
 را اثبات حدیث مذکوربه  توان قطع و جزم شیخ صدوق )ره(نمیشود که مورد پذیرش طرف مقابل باشد، مطالبی استفاده می

 .نمود
FG 

 
 
 
 
 
 

 تطبیق
بانعقادها لتعیین  ال عن حدس، و ال جزمَ 2نّه عن حسٍّأو  قلِالنَّ حالِ جري لتعیینِتَ الحسِّ أصالةَ نَّإ -ب

 الجزم. حالِ
نه از روی  ینکه آن نقل از روی حسّ بوده استد و اشوبرای مشخص کردن وضعیّت نقل روایت جاری می «أصالۀ الحس» -ب

 .گرفته باشدبرای تشخیص وضعیّت قطع راوی شکل  «الحس ةأصال» نیست که اما اطمینانی ،حدس
جري تَ الحسِّ بها و أصالةُ ه جازمٌنّأوایة و الرِّ یشتمل على أمرین: نقلِ )ره( الصدوق نقلَ نَّإأخرى:  و بكلمةٍ

 ك.دون تعیین حال الجزم لعدم الجزم بانعقادها على ذل ه عن حسٍّنّأبلحاظ أصل النقل إلثبات 
اصالۀ »باشد: نقل روایت و اینکه وی به آن روایت قطع دارد و می مطلبدو  مشتمل بردیگر: نقل شیخ صدوق )ره(  بیانو به 

، زیرا نمایدبودن آن را اثبات کند نه اینکه وضعیّت قطع را نیز مشخصّ  یگردد تا حسّبه لحاظ اصل نقل جاری میتنها  «الحس
 نیست. ییقین چیزیچنین برای  «أصالۀ الحس» شکل گرفتن

 و إذا الحظنا جمیعَ ة أو بلحاظ كلیهمایعة أو بلحاظ نقل العامّمّا هو بلحاظ نقل الشِّإ المحتملَ واترَالتّ نَّإ -ج
 ،رٌتواتُ خصِللشَّ لُما یحصُبَّرُالمصادر لَ

که تمامی منابع را در نظر بگیریم،  جهت نقل شیعه است یا نقل اهل سنّت یا هر دو و هنگامی بهیا  تواتر احتمال داده شده -ج
 شودبرای شخص تواتر حاصل ممکن است چه بسا 

 ،«في اإلسالم»قید  واتر بلحاظ فقرة: ال ضرر و ال ضرار من دون ضمِّهو التَّ هُصولُحُ نُمكِذي یُنّ الّأإلّا 

                                                 
حْرَمُ الْمِیهرَاثَ وَ كَیْهفَ صَهارَ    لَهُمْ بِكُفْرِهِمْ كَمَا حَرَّمَ عَلَى الْقَاتِلِ عُقُوبَةً لِقَتْلِهِ فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلِأَيِّ جُرْمٍ وَ عُقُوبَةٍ یُأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى الْكُفَّارِ الْمِیرَاثَ عُقُوبَةً  .1

 صدوق خیش) فَالْإِسْلَامُ یَزِیدُ الْمُسْلِمَ خَیْراً وَ لَا یَزِیدُهُ شَرّاً.، لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ)ص( مَعَ قَوْلِهِ  وَ الْإِسْلَامُ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ( ص)الْإِسْلَامُ یَزِیدُهُ شَرّاً مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ 
 (5115 ثی، حد334ص ،4ج ، من الیحضره الفقیه،)ره(

 ه تایپی است.اشتبابه کار رفته که « عن حسن»، تعبیر «عن حسٍّ»در متن کتاب، بجای  .2

اشکاالت توجیه 
 شهید صدر )ره(

 . اعمّ بودن قطع از قطع وجدانی1

 قطع در تعیین منشأ« اصالۀ الحس». ناکارآمدی 2

 «فی اإلسالم». عدم امکان اثبات تواتر قید 3

 . وجود قرینه بر عدم قطع شیخ صدوق )ره(4
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 است،« فی اإلسالم»یمۀ قید بدون ضم« ال ضرر و ال ضرار»دستیابی به آن ممکن است، تواتر از جهت قسمت:  آنچه اما
ال تتجاوز  قلیلةٍ قولٍالمذكور وارد في نُ هذا القید فال یمكن تحصیل التواتر، ألنّ القیدَ مّا إذا أردنا مالحظةَأ

 .أو األربعةَ الثالثةَ
های کمی وارد شده قلکن نخواهد بود، زیرا قید یاد شده در نمماین قید را در نظر بگیریم، دستیابی به تواتر  وقتی بخواهیم اما 

 رود.است که از سه یا چهار نقل فراتر نمی
ة، فانّ ، ألنّ ظاهر كالمه انّه بصدد االحتجاج على العامّعلى الجزم أصالً لُّال یدُ )ره( دوقِالصَّ تعبیرَ نَّإ -د

 عنوان میراث أهل الملل، ه تحتَرَكَذَ الحدیثَ
ی داللت ندارد، چون ظاهر کالم ایشان این است که وی در مقام استدالل ( به هیچ وجه بر قطع ورهتعبیر شیخ صدوق ) -د

 چرا که این حدیث را ذیل عنوان ارث بردن پیروان ادیان ذکر نموده است، ؛باشداهل سنّت می علیهآوردن بر 
 ثُرِأنّ الكافر ال یَ و في هذا المجال ذكر المسلمُ هُثُرِو الكافر إذا مات هل یَ الكافرُ هُثُرِإذا مات هل یَ فالمسلمُ
 له على كفره، عقوبةً المسلمَ

فرموده این میان و در  ؟بردمسلمان از او ارث می میردکافر ب وقتیو  ؟بردمسلمان از دنیا برود کافر از او ارث می و اینکه وقتی
 برد،از مسلمان ارث نمی است: کافر به دلیل مجازات کفرش

مع قول  شرّاً هُزیدُیَ و كیف صار اإلسالمُ ؟المیراثُ مُحرَیُ ةٍقوبَو عُ رمٍجُ أيِّفلِ فأمّا المسلمُ»ه: قال ما نصُّ ثمَّ
 صُنقُو ال یَ یزیدُ : اإلسالمُ)ص( بيِّالنَّ

و چگونه اسالم باعث  !؟گرددبه چه جرمی از ارث محروم  اما مسلمان»است: عین عبارت این ه سپس وی مطلبی فرموده ک
افزاید و )از او( کم شخص( می خیر و صالح ، با اینکه پیامبر اکرم )ص( فرمودند: اسالم )بهشودزیادی شرّ )و بدبختی( او 

 کندنمی
ه بذلك نّإ «.اًو ال یزیده شرّ خیراً المسلمَ ال ضرر و ال إضرار في اإلسالم؟ فاإلسالم یزیدُ (ص)و مع قوله 

 ،الكافر أیضاً رثِإن مِ موا المسلمَرَّحَ ذینَة الَّعلى العامّ دَّالرَّ دُیقصُ
اسالم به خیر )و صالح( لذا در اسالم نیست؟  رساندنی: هیچ ضرر دیدن و ضرر فرمودند( صپیامبر اکرم )اینکه  و با وجود

در صدد آن بوده است که بر اهل  شیخ صدوق )ره( با نقل این روایت«. کندافزاید و شرّ )و بدبختی( او را زیاد نمیمسلمان می
 وارد نماید، اشکالکردند، ان را نیز از ارث کافر محروم میسنّتی که مسلم

: م یقولُكُفي روایاتِ الواردَ أنّ الحدیثَ و الحالُ الكافرَ المسلمُ ثُرِلهم: كیف ال یَ ولُهم و یقُبُخاطِه یُفهو كأنّ
 ال ضرر و ال إضرار في اإلسالم؟!

وید: چگونه مسلمان از کافر ارث نبرد و حال آنکه حدیث موجود در گها میپس گویا او اهل سنّت را مخاطب قرار داده و به آن
 گوید: هیچ ضرر دیدن و ضرر زدنی در اسالم نیست؟!روایات خودتان می

Sco2:  24:32  

 تصحیف در روایت شیخ صدوق )ره(ادّعای 
 دیقاند که: ن گونه توجیه نمودهرا نفی نموده و آن را ای« من الیحضره الفقیه»در روایت « فی اإلسالم»وجود قید  فقهاء رخیب

را در مقام  «ال ضرر و ال إضرار» تیکه روا یزمان )ره( صدوق شیخوجود نداشته است، بلکه  تیدر اصل روا« اإلسالم یف»
پس  ؛«شرّاً هُدُیزیو ال  راًیخ المسلمَ دیزیفاإلسالم »فرمودند:  تیروا حیتوض در مقام تکمیل واحتجاج بر اهل سنّت ذکر نمودند، 

: استرا تکرار نموده « فاإلسالم»و لفظ  کردهکاتب اشتباه  «من الیحضره الفقیه»از متن اصلی به هنگام نسخه برداری  از آن،
در صدد  ند،شدعبارت مواجه  نیکه با ا یبعد یعلما ،«راًیخ المسلمَ دُیزیفاإلسالم فاإلسالم »در نتیجه عبارت این گونه شده 

 است و به صورت اشتباه نوشته شده است.« اإلسالم یف» تصحیف اول،« فاإلسالم»دند لفظ آن بر آمده و فرمو حیتصح
و گمان  حیبر اثر تصح ،ینسخه بردار ریدر مس ووجود نداشته )ره( صدوق  شیخ تیدر اصل روا« اإلسالم یف»لفظ  بنابراین
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 1فقهاء به روایت اضافه شده است. یبعض
 

 نقد ادّعای تصحیف
 نیست، زیرا:این توجیه صحیح 

من » یهاتمام نسخه . و آن دلیل این است کهوجود دارد آن بر خالف لیاست، بلکه دل لیبدون دل ییادّعا توجیه، نیا اوّالً
اگر  و حال آنکه نقل نشده است ای مخالف با آنهنسخ چیاند و هگونه نقل نموده نیرا ا تیامروز روا به تا «هیالفق حضرهیال

 شد.اختالف در نقل این عبارت دیده می ،ی از نسخکیدر  دیباحدّاقلّ ، ودچنین توجیهی درست ب
و آن قرینه این است  کندرا اثبات می« اإلسالم یف»ای وجود دارد که ضرورت وجود قید در کالم شیخ صدوق )ره( قرینه ثانیاً
با  ارث نبرد از کافر مسلمان چگونه»: است ودهبه این حدیث استناد نموده و فرماهل سنّت احتجاج بر و  لیمقام تعل رد ایشان که

 سبب زیان اسالم ،کافر ارث نبردگر مسلمان از احال آنکه و  رسد؟!زیانی نمیاسالم به سبب فرمودند: پیامبر اکرم )ص( اینکه 
از کلمۀ نیز  سببیّت معنایو است معنای سببیّت برداشت نموده « ال ضرر»؛ یعنی شیخ صدوق )ره( از حدیث «وی شده است

به  یزن ۀٍ؛هرّ یف ارَدخلت النّ ۀإنّ امرأ» ابوهریره از پیامبر اکرم )ص(: تیمانند روا ،شوداستفاده می «فی اإلسالم»و تعبیر  «فی»
 ،بنابراین استفاده شده باشد. «فاإلسالم» و تعبیر« فاء» نه اینکه سببیّت از« وارد آتش جهنم شد یاگربه زندانی کردنسبب 

است  نقل نموده« ال ضرر و ال ضِرار فی اإلسالم» حدیث را به شکل« من ال یحضره الفقیه»ره( در اصل نسخۀ شیخ صدوق )
  «.ال ضرر و ال ضِرار فاإلسالم»نه 
 

 تطبیق
ب الوارد في الفقیه اشتباه و قرَّ« في اإلسالم»نّ قید أاألعالم قدّس سرّه من  و من الغریب ما ذكره بعضُ

 بما یلي: االشتباهَ
اشتباه است و « من الیحضره الفقیه»در « فی اإلسالم»قید چیزهای عجیب، مطلبی است که بعضی از بزرگان ذکر کرده که از 

 نموده است که: بیاناشتباه را این گونه 
من  رَكِفالحدیث ذُ الوارد في أصل الفقیه هكذا: ال ضرر و ال اضرار فاإلسالم یزید ... ن المحتمل كونُإنّ مِ

 «في اإلسالم: »دون قید
هیچ ضرر دیدن و ضرر رساندنی نیست، چرا که آمده، این گونه باشد: « من الیحضره الفقیه»اصل نسخۀ آنچه در احتمال دارد 

 ذکر شده است« فی اإلسالم»پس حدیث بدون قید افزاید ... اسالم )به خیر و صالح مسلمان( می
اشتبه فكرّر كلمة  الكاتبَ ه على العامّة و لكنَّبصدد تكملة ردِّ ...«فاإلسالم یزید »)ره(  دوقُو إنّما ذكر الصَّ

 تین من باب سهو القلم.مرَّ« فاإلسالم»
در مقام تکمیل ردّ خود بر اهل سنت ذکر نموده است، اما نویسنده فقط را ...« فاإلسالم یزید »شیخ صدوق )ره( عبارت  و

 را دو مرتبه تکرار نموده است.« سالمفاإل»)هنگام نسخه برداری( دچار اشتباه شده و لفظ 
و  االشتباهَ تین، فظنَّت مرّرَرِّكُ« فاإلسالم» عن الكاتب و رأى أنّ كلمةَ رَأخَّن تَبعد ذلك جاء دور مَ مَّثُ

كما نراه  تیجةُو صارت النّ ، فصحّح العبارةَ«في اإلسالم» ،ولىاأل« فاإلسالم» كلمةِ بدلَ المناسبَ نّأتخیّل 
 الیوم

دو بار تکرار شده است، پس گمان کرد « فاإلسالم»لفظ  و دیدبعد از آن، زمان کسی که متأخّر از نویسنده بود آمد سپس 
 نمودعبارت را تصحیح باشد، پس « فی اإلسالم»اول، « فاإلسالم»اشتباهی رخ داده و تصوّر نمود مناسب آن است که به جای 

 بینیمامروز می گونه شد کهنتیجه آنو 

                                                 
 .25، ص1ج قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، القواعد الفقهیة و االجتهاد و التقلید )الرسائل لإلمام الخمیني(،امام خمینی،  .1
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على ما  خِسَالنُّ فاقُعلى عكسه، و هو اتّ لیلُعلى اثباته، بل الدّ م دلیالًقُلم یَ احتمالٍ : إنّ ما ذكره مجرّدُو فیه
 .المذكورةِ خرى للعبارةِأ نسخةٍ وجودُ ل عن أحدٍنقَو لم یُ هو الموجود الیومَ

بر عکس آن  دلیلات آن اقامه نشده است، بلکه بر اثب دلیلیاند، صرف احتمالی است که ذکر کرده ایشانآنچه  :بیاناشکال این 
است و از هیچ کس وجود نسخۀ  تا به امروز« الفقیهمن الیحضره »مختلف نسخه های  یکی بودن، دلیلوجود دارد و آن 

 دیگری برای عبارت یاد شده نقل نشده است.
 في صددِ هُو هي كونُ« في اإلسالم»قید  وجودِ على ضرورةِ لُّتدُ قرینةٌ هِنفسِ)ره(  دوقِنّ في كالم الصَّأبل 
 : ال ضرر و ال إضرار بسبب اإلسالمیقولَ نأ ریدُه یُ، و كأنَّةِعلى العامَّ دِّالرَّ

و آن قرینه، در صدد ردّ بر  داردداللت  «فی اإلسالم» قیدبر لزوم وجود  هست که ایبلکه در خود کالم شیخ صدوق )ره( قرینه
به سبب اسالم  یضرر دیدن و ضرر رساندنا شیخ صدوق )ره( اراده کرده است که بگوید: هیچ اهل سنّت بودن وی است و گوی

 نیست
في »في قوله: « في»كلمة  نّأضح و بهذا یتَّ ه بسبب اإلسالمرُرث الكافر لزم تضرُّإمن  مَرِّإذا حُ و المسلمُ
أي: بسبب ...«.  ةٍرَّفي هِ ارَدخلت النّ ةًنّ امرأإ: »)ص(ما ورد عن أبي هریرة عن النبي  ، نظیرَةٌسببیّ« اإلسالم

 هرّة.
که  دشوو با این مطلب روشن می بیندالم ضرر آن است که به سبب اسمسلمان از ارث کافر الزمۀ محروم شدن  در حالی که

)ص( نقل  است مانند روایتی که از ابوهریره از پیامبر اکرم ه، سببیّ«فی اإلسالم»که فرمود  فرمایش حضرتدر « فی»کلمۀ 
 ...«ای داخل آتش )جهنم( شد گربه )زندانی کردن( همانا زنی به سبب»شده است که: 

Sco3:  22:32  

 « فی اإلسالم»استفادۀ تحریم تکلیفی با وجود قید 
عدم  ایبحث از وجود  ۀثمر اشاره شد، در نقل های مختلف «ال ضرر»حدیث  الفاظاختالف از  همان طور که در ابتدای بحث

 و حرمت تکلیفینهی را بر انشاء  تیروا توانیم ،قیدآن است که در صورت عدم وجود  ییدر منابع روا« اإلسالم یف» دیقوجود 
 إضرار یفیتکل رمتح انیو ب یبر انشاء نه تیوجود داشته باشد، حمل روا« اإلسالم یف» دیق چنانچهاما  ،نمود حمل إضرار

به همین خاطر، از  1«.؛ در اسالم ضرر نزناإلسالم یف رَّضُال تَ» بگوید:ه شکل انشایی بشارع مقدّس  معنا ندارد رایز ؛ستمعنابی
فی »در صدد نفی قید  ،برداشت نمودهتکلیفی إضرار را  نهی« ال ضرر»از حدیث آن جایی که شیخ الشریعۀ اصفهانی )ره( 

 برآمده است.« اإلسالم
ال ضرر و ال »ی موجود در عبارت اء نهی تکلیفی سازگاری ندارد که نفبا انش« فی اإلسالم»قید  در صورتی گفتتوان می اما
انشاء نهی  به های دیگری نیزراهتوان از میدر حالی که  د،شوتفسیر « ال تَضُرَّ فی اإلسالم»تعبیر به نهی و  «رار فی اإلسالمإض

 قابل ذکر است:دو توجیه  لباین مطبرای اثبات  .منافات نداشته باشد« فی اإلسالم»که با قید  رسید تکلیفی
شارع مقدّس در ای خبری است که در مقام انشاء به کار رفته است. مانند آنکه جمله« ال ضرر و ال إضرار فی اإلسالم»جملۀ . 1

یعنی باید  «ةیعید الصال»گوید: کند و میمقام انشاء وجوب اعادۀ نماز در فرض خلل در ارکان آن، از جملۀ خبری استفاده می
و بیان  . در اینجا نیز اگرچه شارع خبر از نفی ضرر رسانی در شریعت اسالم داده است، اما مقصود او انشاء نهیماز را اعاده کندن

که فقدان آن را مسلّم گرفته و خبر از  قبیح است نزد شارع، مذموم و ؛ یعنی ضرر رسانی به قدریحرمت تکلیفی آن بوده است
 نفی آن داده است.

در نتیجه  2؛است« اإلسالم یجائزاً ف ال ضررُ» تقدیر آنمحذوف بوده و « رار فی اإلسالم إضال ضرر و ال»در جملۀ « ال»خبر . 2
 .شودآن اثبات می و حرمت تکلیفی نهینفی شده و جواز ضرر رسانی به دیگران از سوی شارع 

                                                 
معناسهت  م حرام باشد، مطلبی بهی ضرر رساندن به اسالمتعلّق ضرر رسانی یا مسلمانان هستند یا جامعۀ اسالمی و اینکه اسالم متعلّق ضرر رساندن واقع گردد و  .1

 آن ندارد. فضای صدورکه هیچ تناسبی با سیاق روایت و 

 باشد.می« جائزاً»است و خبر آن « لیس»بلکه شبیه به  ،محذوف باشد« موجود»تا خبر آن  ستیجنس ن ینفبرای  «ال» یعنی کلمۀ .2
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 تطبیق

 نظرٍ لفتُ
من  كلیفيّهي التّفي امكان استفادة النّ رُظهُه تَدمِو ع« في اإلسالم»البحث عن وجود قید  ذكرنا أنّ نكتةَ

 الحدیث،
 توجه

 د،شوو عدم آن، در امکان استفادۀ نهی تکلیفی از حدیث ظاهر می« فی اإلسالم»که نکتۀ بحث از وجود قید  گفتیم
ه وجود القید و هذا الرأي یقف أمامَ من حدیث ال ضرر اختار إرادة التحریم التكلیفيّ )ره( ریعةالشّ شیخَ نَّإف

 -و من هنا أخذ شیخ الشریعة ینفي القید المذكور -المذكور
)فی  مذکور، وجود قید یّهاین نظراست و  اختیار کردهاز حدیث ال ضرر، انشاء تحریم تکلیفی را  چرا که شیخ الشریعۀ )ره(

 -را انکار نموده است  مذکوروجود قید  و از همین جا شیخ الشریعه -ارد د در نقطه مقابل خوداإلسالم( را 
هذا و باالمكان أن یقال: إنّ  اإلنشاء دون اإلخبار. دُقصَیُ في اإلسالم بنحوٍ رَّضُإذ ال معنى ألن یقال: ال تَ

 رنا النفي بالنهي،نّا فسّأوجود القید المذكور إنّما یتنافى مع إرادة النهي لو فرض 
و امکان دارد گفته شود: وجود  .اخبارنه  شده باشدای که انشاء نهی قصد هچون معنا ندارد گفته شود: در اسالم ضرر نزن، به گون

 فسیر کنیم،قید یاد شده تنها زمانی با ارادۀ نهی منافات دارد که ما نفی را به نهی ت
أو  -عادة عید بداعي إنشاء وجوب اإلمن قبیل یُ -مّا إذا وجّهنا ذلك بأن المقصود هو اإلخبار بداعي اإلنشاءأ

 بین القید المذكور و إرادة النهي. فال منافاةَ -في اإلسالم جائزاً أي ال ضررُ -؛ محذوفاً نا خبراًرقدَّ
به قصد انشاء وجوب « یعید» استعمال شبیه –زمانی که آن را این گونه توجیه کنیم که مقصود، خبردادن به قصد انشاء است اما 

یگر ر نتیجه دد ؛-یعنی ضرر دیدن )و ضرر رساندن( در اسالم جایز نیست  - بگیریم ی را در تقدیریا اینکه خبر محذوف - اعاده
 و ارادۀ نهی )تکلیفی( نخواهد بود. یاد شدههیچ منافاتی بین قید

Sco4:  81:33  
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 چكیده
 با چهار اشکال مواجه است:رفع اشکال ارسال روایت شیخ صدوق )ره(  در شهید صدر )ره(توجیه . 1

 ،)ره(  صدوق شیخ قطعبر « قال» ریتعبدر صورت داللت است و حال آنکه « قطع وجدانی»فید است آنچه در محلّ بحث م (الف
 است.این قطع اعمّ از قطع وجدانی و تعبّدی 

 ییکارا نیقیقطع و  تیوضع نیینسبت به تعو نقل کاربرد دارد  تیوضع نییتع یتنها برا ،«الحس ۀاصال» ییاصل عقالب( 
 ندارد.

« اإلسالم یف» دیبدون ق« ال ضرر و ال ضرر»تواتر تنها نسبت به قسمت  نیا م،یرا اثبات کن تیاتر روافرض آنکه تو برج( 
 .خواهد بود

 ریتعب، اهل سنّت نقل نموده است بارا در مقام احتجاج  تیروا نیصدوق )ره( ااز آن جایی که مورد بحث،  تیدر خصوص رواد( 
 ندارد.داللت ولی  بر قطع« قال»
 اضافه شده است.کاتب توسط  یهنگام نسخه بردار ووجود نداشته  تیدر اصل روا« اإلسالم یف» دیق اندگفتههاء فق یبرخ. 2
 ای وجود دارد کهقرینه اًیثان ،است لیبدون دل ییادّعا هیتوج نیا اوّالً رایز ست،ین حیصح. ادّعای تصحیف روایت صدوق )ره( 3

  .را در معنای سببیّت به کار برده است« فی» چرا که بوده است« اإلسالم یف» ویمقصود 
 حیصحبا دو توجیه،  إضرار یفیحرمت تکل انیو ب یشده بر انشاء نه ادی تیحمل روا زین« اإلسالم یف» دیبا وجود ق یحتّ. 4

 است که در مقام انشاء به کار رفته است. یخبر یاجمله« اإلسالم یال ضرر و ال إضرار ف» ۀجمل .الف :است
 است.« اإلسالم یال ضررُ جائزاً ف»محذوف بوده و تقدیر آن  «ال»خبر  .ب
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 آزمون
 نیست. یکاف تیبه صدور روا خصش نانیاطم تنها ،یحصول قطع تعبّد یبرا. 1

 درستناپاسخ: 
 
 در چه اموری کاربرد دارد؟« الحس ۀاصال» ییاصل عقال. 2

  قطع حال تشخیص ب(   نقل حال نییتع الف(
 تشخیص تواتر د(   نقل و قطع  منشأ ج( تعیین

 کدام قسمت از حدیثتواتر نسبت به  نیا ،نمودرا اثبات  «ال ضرر و ال إضرار فی اإلسالم» حدیثتواتر بتوان فرض آنکه  بر. 3
 ؟خواهد بود

 د( ال إضرار  ج( ال ضرر و ال إضرار  ب( فی اإلسالم   الف( ال ضرر 
به هنگام نسخه برداری اشتباه رخ داده است، عبارت « ال ضرر و ال إضرار فی اإلسالم» دری که معتقدند از دیدگاه کسان. 4

 اصلی چگونه بوده است؟
 ال ضرر و الإضرار، فاإلسالم ... ب(   ال ضرر و ال ضرار فی اإلسالم الف( 

  ال ضرر فی اإلسالمد(    ال ضرر و ال ضرار، فاإلسالم ...ج( 
 إضرار تکلیفی یانشاء نه را بر« ال ضرر و ال إضرار فی اإلسالم» تیروا ،«اإلسالم یف» دیوجود ق توان بامی بیانبا چه  .5

 حمل نمود؟
  مقدر باشد.ال به داعی انشاء باشد یا خبر  اربمراد از آن اخ (الف
 و خبر آن محذوف است.  بودهیه ناف ، «ال» ۀکلم (ب
 ۀ نفی موضوع است. لسان حدیث، نفی حکم به واسط (ج

 . است «فی االسالم رّضال ت» دفی معنای سببیّت دارد و مراد( 

 

 درست
 نادرست


