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

 

  1قواعد فقهّیه 
 «ردوس تمهیدّیّ فی القواعد الفقهّیة»

 گرايش فقه و اصول

 «نظریّۀ نفی حکم ضررینقد و بررسی  –وجوب جبران ضرر نظریّۀ  ردّ»
 

 االسالم و المسلمين آلوستانی استاد: حجت

 زادهآقای ابوالفضل نقاش آموزشيار:



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

1 

 مقدمه
که مدرک قاعده ال ررر است، بیان شد که « ال ررر و ال ررار»وارد شده در حدیث «  رررال»بررسی مراد از  ازسیر بحث در 

چهار نظریه در این زمینه وجود دارد که نظریه اول مورد بحث و نقد و بررسی قرار گرفت، در درس سابق نیز نظریه دوم که 
درس حارر پیگیری می شود. در ادامه به بیان  فارل تونی استفاده کرده بود مطرح شد.بررسی این نظریه درمصنف از بیان 

رد می شود. نکته قابل توجه این است که رد این ای که برای آن اقامه شده مطرح و هر سه آن ها و ادله هنظریه سوم پرداخت
ه خواهد سه دلیل به معنای مردود بودن این نظریه نیست، بلکه مصنف در مباحث بعد با دلیل مناسب در صدد اثبات این نظری

 بود.
 درس آتی خواهد بود.بیان نظریه چهارم و نقد و بررسی آن، موروع بحث درس 
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 عربیمتن 
 مناقشة الرأي الثاني

من أنّ الزم هذا الرأي تقیید الضرر بغیر المتدارك و هو بحاجة إلى دلیل ألنّه ،و قد یناقش هذا الرأي بما ذكره السید الخوئي )ره(
 خالف االطالق.

)ره( أن یدّعي تارة بأنّي ال أدّعي تقیید لفظ الضرر بلفظ غیر المتدارك لیكون ذلك بحاجة إلى  التونیالفارل أنّ بإمكان و یرده: 
ن ینفي الضرر و ینزّله منزلة العدم، فالضرر منفي خارجا باعتبار أالشارع لمّا حكم بوجوب التدارك صحّ له  نّأقرینة و إنّما أدّعي 

 دارك من دون ان نقیّد لفظ الضرر في الحدیث.حكم الشارع بلزوم الت
ن الشارع حینما أخبر بعدم تحقّق أنّ الدلیل علیه موجود بتقریب إن یختار التقیید و یقول: أ )ره( بإمكان الفارل التوني نّأكما 

 الضرر خارجا فذلك منه كذب من دون تقیید بالتدارك فصیانة لكالم الشارع من الكذب ال بدّ من التقیید.
و الصحیح في مناقشته أن یقال: إنّ مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك ال یكفي لتصحیح نفي الضرر خارجا و إنّما المصحح لذلك 

 هو تحقّق التدارك خارجا و بالفعل.
 لمتحقق.و إذا قیل: إنّ الشارع قد جعل لذلك قوة اجرائیة، فباعتبار ذلك یكون التدارك في نظره جاریا مجرى األمر الواقع و ا

و مجرد تشریع القوة  ،نّ الشارع و إن جعل قوة اجرائیة لكن ذلك على مستوى التشریع ال على مستوى التكوینإكان الجواب: 
 ن تمارس أعمالها تكوینا ال یصحح له االخبار بانتفاء الضرر خارجا.أاالجرائیة بدون 
یلزم منه تخصیص األكثر،  )ره( ما ذكره الفارل التونيو هو: أنّ حمل الحدیث على  إمكان ذكر جواب ثانهذا مضافا إلى 

االحراق إلى شخص لم یضمن و إذا احترقت داره أو كتبه بدون نسبة  ،و انكسرت رجله ال یضمن ررره أحد نسان إذا عثرفاإل
رّر و لم یضمن و إذا مرض اإلنسان و انحرفت صحته تض ،تضرّر أعضاؤها و لم یضمن ذلك أحدسرة و إذا مات ربّ األ ،أحد ذلك

 ذلك أحد، إلى غیر ذلك من األمثلة التي ال یكون الضرر فیها منسوبا إلى شخص معین.
نّ الزحام الشدید في منى أو عرفات أو أأو فرض  ،الشخص وجد مقتوال و لم یعرف قاتله نّأفي خصوص القتل إذا فرض  ،أجل

: قال: )ع(المسلمین، للخبر الصحیح عن اإلمام الصادق  صالة الجمعة أودى بحیاته أمكن الحكم بضمان دیته من بیت مال
عطوا دیته من بیت أن كان عرف له اولیاء یطلبون دیته إفي رجل وجد مقتوال ال یدرى من قتله، قال:  )ع(میر المؤمنین أقضى »

ن علیه و یدفنونه. قال: و میراثه لإلمام، فكذلك تكون دیته على اإلمام و یصلّو نّمسلم، أل و ال یبطل دم امرئ لمینمال المس
 «.قضى في رجل زحمه الناس یوم الجمعة في زحام الناس فمات: أنّ دیته من بیت مال المسلمین

 
 االستدالل على الرأي الثالث

 و السید الخوئي )ره( و المیرزا )ره( و اختاره الشیخ األعظم الضرري هو المعروف بین المتأخرینإنّ تفسیر الحدیث بنفي الحكم 
 .ره()

و تصویر هذا  نّ كل حكم من األحكام منفي حالة الضرر.أو بناء على هذا التفسیر یلزم االستفادة الكثیرة من الحدیث، حیث یثبت 
 االحتمال یمكن أن یكون بأحد أشكال ثالثة:

 ي: ال حكم ررریا أو ال حكم ینشأ منه الضرر.أ ؛«حكم»ن تقدر كلمة أ -أ
 و قصد منها الحكم.« ررر»تجعل كلمة الضرر بنفسها معبّرة عن الحكم، فعبّر بكلمة  ، بل«حكم»ن ال تقدر كلمة أ -ب

و إنّما العنایة من حیث  ستعملة في معناها بنحو الحقیقةو على االحتمال األول ال تلزم المجازیة في كلمة ررر، بل تكون م
 .«وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ ...»التقدیر، من قبیل: 

الحكم یستلزم  نّأو المصحح هو  ،مة الضرر حیث قصد بها غیر معناهاالثاني تلزم المجازیة في استعمال كلبینما على االحتمال 
 الضرر.

االستعمال المذكور حقیقي  نّأو لكن یدعى هنا  ،االحتمال الثاني مستعملة في نفس الحكم كما على« ررر»ن تكون كلمة أ -ج
سبب و المسبب التولیدي و استعمال لفظ المسبب التولیدي في السبب التولیدي نّ المورد من موارد الأو لیس بمجازي، بدعوى 
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فالن قتل فالنا و الحال أنّه أطلق علیه  و الحال أنّه ألقاها أو: مجازیا، یقال: فالن أحرق الورقة استعمال عرفي حقیقي و لیس
 .)ره( و هذا التقریب ذكره الشیخ النائیني الرصاص.

 
 مناقشة الرأي الثالث

 و هو و إن كان في نفسه وجیها إلّا ان تقریباته الثالثة قابلة للتأمل. هذا ما یمكن به تقریب الرأي المذكور.
 الحكم ال یوصف بالضرر و إنّما هو ررري. نّأو الدلیل علیه مفقود، مضافا إلى  ا األول فألنّه بحاجة إلى تقدیرمّأ

و على تقدیر التنزّل و صحة االستعمال المذكور  كم لیس عرفیا و لو بنحو المجاز.مّا الثاني فألن استعمال الضرر و ارادة الحأو 
استعمال لفظ الضرار في الحكم ال لفظ الضرر فإن الضرر هو نفس النقص و الحكم لیس نفس النقص بل هو  فالذي یصحّ هو

 ولى.هن التقریب الثالث باألو بذلك یتّضح و  یوجده و یحصّله، بخالف ذلك في الضرار فانّ النسبة فیه ملحوظة.
 و لكن و هن هذه التقریبات الثالثة ال یعني و هن أصل الرأي الثالث، بل سیأتي تقریبه ببیان آخر إن شاء اللّه تعالى. هذا
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 وجوب جبران ضررنظریّۀ  ادلّۀنقد و بررسی 

 :مورد اشکال واقع شده استاز سه جهت که از سوی فارل تونی )ره( مطرح گردیده است،  وجوب جبران ررر نظریّه
 تقیید بدون دلیل در اطالق ضرر. 1

« ررر»نظریّه، مقیّد شدن لفظ  پذیرش اینالزمۀ  مطرح شده است. ایشان فرموده است محقّق خویی )ره(این اشکال از ناحیۀ 
، مخالف تقییدکه از آن جایی مطلق است و « ررر»و چنین تقییدی صحیح نیست؛ زیرا لفظ  1است« جبران ناپذیر»قید به 

 وجود ندارد. «ررر» هیچ دلیلی بر تقییددر حالی که  به دلیل نیاز دارد، ،است اطالق
 این استدالل مردود است، زیرا: پاسخ اشکال:

که  دباشمقصود فارل تونی )ره( این  امکان دارد زیرا؛ احتیاج به دلیل داشته باشد تقیید مذکور نیازی به تقیید ندارد تااوّالً نظریّۀ 
گویا  نفی نموده و آن را نازل منزله عدم قرار دهد به طوری که ررر را دمی توان ،کرده استجبران ررر را واجب  شارعوقتی 

ررر در  ،با توجه به اینکه شارع لزوم جبران ررر را معتبر دانسته با لحاظ چنین حکمی بنابرایناصالً ررری وجود نداشته است. 
 .لفظ ررر در حدیث باشد دن اینکه نیاز به تقییومنتفی است بدعالم خارج 

ال »در حدیث  شارعچنین تقییدی بدون دلیل نیست؛ زیرا باشد، « ررر»تقیید  ر فرض آنکه مقصود فارل تونی )ره(بثانیاً 
برای لذا  قی بماند، قطعاً دروغ و باطل است.با همین شکل ، وقوع ررر خارجی را نفی کرده است و اگر کالم شارع به«ررر

 2نداریم. «جبران ناپذیر»قید به  «ررر»ای جز تقیید ، چارهحفظ کالم شارع از دروغ
 
 برای نفی ضرر خارجی وجوب جبران ضررکافی نبودن . 2

مصنف بعد از رد اشکال مرحوم خویی، اشکال دیگری را که در نظر خودش جای دارد بر بیان فارل تونی گرفته شود مطرح 
نفی ررر خارجی دروغ بوده و باید بر معنایی دیگر حمل  اساس این نظریّه بر این مبنا استوار است کهکه  بیانبه این  نمایدمی

توان گفت مقصود از نفی ررر خارجی، جبران گردد، میاز آن جایی که با جبران ررر، ررر در حکم عدم محسوب می شود.
ناگزیریم نفی ررر را بر وجوب جبران ررر در خارج وجود دارند، ررر است، اما با توجه به اینکه رررهای جبران نشدۀ بسیاری 

اشکال این نظریّه آن است که صِرف حکم شارع به وجوب جبران ررر برای نفی ررر خارجی کافی  از لحاظ شارع حمل نماییم.
 وارد شود.، امکان دارد بر این بیان اشکالی دشونیست، بلکه الزم است ررر به صورت بالفعل و در خارج جبران 

یک قوه اجرایی برای نفی ررر  شارعبالفعل ررر نیاز است، اما  خارجی و جبران ،اگرچه برای صحّت نفی ررر خارجی شکال:ا
آن را به منزلۀ قرار داده و  ررر ای برای تحقّق جبران خارجی و بالفعلوسیلهجوب جبران را و در خارج قرار داده به این بیان که

، لذا نمی توان گفت شارع صرفاً حکم به وجوب جبران ررر نموده، بلکه در و بالفعل اعتبار نموده استتحقّق جبران خارجی 
 مقام اجرا نیز قوه اجرایی برای آن در نظر گرفته است.

جبران قرار داده است، اما این در مقام تشریع خارجی ای برای تحقّق را وسیله ررر وجوب جبران ،درست است که شارع پاسخ:
 در عالم خارج، برای صحّت نفی ررر خارجی کافی نیست. ررر جبران وقوعگزاری بدون گزاری است و صرف قانونقانونو 
 

                                                 
أنّ  إذ نفيُ الضّررِ غیرُ محمولٍ على نفي حقیقتِهِ ألنّه غیرُ مَنفيي،، بيل الظّياهرُ   »چنین است: « الوافیۀ»تعبیر فارل تونی )ره( در چنانکه در درس گذشته بیان شد،  .1

شود، زیرا حقیقت ررر نفی نشده است، بلکه ظاهر آن اسيت کيه   چون نفی ررر، حمل بر نفی حقیقت ررر نمی؛ المرادَ به نفيُ الضّررِ مِن غیرِ جبرانٍ بحسبِ الشّرعِ
بایيد مقصيود از    اسيت، ر حقیقی مستلزم دروغ نفی رربا توجه به اینکه  از دیدگاه ایشان، .«مقصود از نفی ررر، نفی ررر بدون جبرانی است که مدّ نظر شرع باشد

و ظاهراً « بل الظّاهرُ أنّ المرادَ به نفيُ الضّررِ مِن غیرِ جبرانٍ بحسبِ الشّرعِ»، چیزی غیر از ررر حقیقی باشد. لذا ایشان در انتهای عبارت خود فرموده است: «ررر»
شيده  « مِن غیرِ جبيرانٍ بحسيبِ الشّيرعِ   »مقیّد به « ررر»لفظ این گونه برداشت نموده است که « رعِالضّررِ مِن غیرِ جبرانٍ بحسبِ الشّ»محقّق خویی )ره( از تعبیر 

 است.

و هي أن تكون الداللة »گفته شده است: « داللت اقتضا»در تعریف شود. نامیده می« داللت اقتضا»بر تقدیر، « لزوم حفظ کالم شارع از دروغ»اصطالحاً، داللت  .2
. )محمدررا مظفر، اصول الفقه، قم: انتشارات جامعيه مدرسيین،   «بحسب العرف و یتوقّف صدق الكالم أو صحّته عقلًا أو شرعاً أو لغةً أو عادةً علیها مقصودة للمتكلّم

 (183، ص1هي ق، چاپ پنجم، ج 1341
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 1. لزوم تخصیص اکثر3
بیشتر مصادیق ررر از این  با توجه به اینکهوجوب جبران ررر است.  «ال ررر»از قاعدۀ فارل تونی )ره( مقصود از دیدگاه 

هایش موارد بسیاری کسی رامن ررر نیست مانند اینکه شخصی بلغزد و پایش بشکند یا خانه و کتابقاعده استثنا شده و در 
یا سرپرست خانواده بمیرد و اعضای خانواده برای گذران زندگی به زحمت بیفتند یا شخصی  شودسوزی خود به خود دچار آتش

از دید عقال مستهجن و قبیح است و قابل اسناد به که  خواهد بودمستلزم تخصیص اکثر  پذیرش این دیدگاهمریض شود و ...، 
  شارع نیست.

قتل، حتی اگر قابل استناد به شخص خاصّی نباشد، مانند  شود مثلموارد استثنایی هم وجود دارد که در آن ررر جبران می البته
چار خفگی گردد، دیۀ مقتول از بیت المال آنکه قاتل فرار کند یا شخص در اثر ازدحام جمعیّت در منی یا عرفات و یا نماز جمعه د

امیرالمؤمنین »فرمایند: دلیل این مسأله، روایتی است که از امام صادق )ع( نقل شده است. ایشان میشود. مسلمانان پرداخت می
ناخته شود که فرمودند: اگر اولیاء دمی برای او شکسی او را کشته است،  و معلوم نبود چه بود)ع( در مورد مردی که کشته شده 

زیرا ارث  گردد،شود و خون مسلمان هدر نمیها داده میکنند، دیۀ او از بیت المال مسلمانان به آندیۀ مقتول را مطالبه می
 چنانچه رامنی نداشته باشد بر عهدۀ امام است و مقتول چنانچه وارثی نداشته باشد برای امام است، پس همان طور دیۀ او نیز

و امیرالمؤمنین )ع( در مورد مردی که ازدحام مردم در روز »همچنین حضرت فرمودند: .« بخوانند و او را دفن کنند بر او نماز باید
 .2«جمعه به او فشا آورد و در نهایت مرد، این گونه حکم نمودند که دیۀ او از بیت المال مسلمانان است

FG 
 
 
 
 
 
 

 تطبیق
 مناقشةُ الرّأي الثّانيّ

الرّأيِ بما ذكره السّیّدُ الخوئِيّ )ره(، من أنّ الزمَ هذا الرّأيِ تقییدُ الضّررِ بغیر المُتَدارَك و  و قد یُناقَشُ هذا
 هو بحاجةٍ إلى دلیلٍ ألنَّه خالفُ اإلطالق.

 نقد و بررسی نظریّۀ دوم
الزمۀ این نظریّه، مقیّد ( )به این بیان کهگیرد محقّق خویی )ره( ذکر نموده است، مورد اشکال قرار می آن چهاین نظریّه با 

 .استاست و چنین تقییدی از آنجایی که مخالف اطالق است، نیازمند دلیل « جبران ناپذیر»قید به« ررر»نمودن 
دَّعي تارةً بأنّي ال أدّعي تقییدَ لفظِ الضّرر بلفظٍ غیرِ المُتَدارك أن یَ 3و یَرُدُّهُ: أنّ بإمكان الفاضلِ التّونیّ )ره(

 بحاجةٍ إلى قرینةٍ لِیكونَ ذلك
امکان دارد فارل تونی )ره( در یک صورت ادّعا کند من مقیّد کردن لفظ کند که و اشکال محقّق خویی )ره( را این نکته ردّ می

 را ادّعا ننمودم تا اینکه نیازمند قرینه باشد« جبران ناپذیر»به لفظ « ررر»
داركِ صحَّ له أن یَنفِي الضّررَ و یُنَزِّلَهُ منزلةَ العدمِ، فالضّررُ منفيٌّ و إنّما أدّعي أنّ الشّارعَ لمّا حَكَمَ بوجوبِ التّ

                                                 
آید که از دید عقال مستهجن و قبیح بوده و الزم می« یص اکثرتخص»گزار حکم عامّی صادر نماید و پس از آن، بیشتر مصادیق آن حکم را استثنا کند، . اگر قانون1

 زند.از شخص حکیم سر نمی

 .453، ص1هي ق، چاپ چهارم، ج 1311محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، تهران: دارالکتب اإلسالمیۀ،  .2
 باشد، که بدین صورت اصالح شده است.« ان بامکان الفارل التونی»د آمده که ظاهراً اشتباه تایپی است و بای« ان بامکان شیخ الشریعه». در متن کتاب عبارت 4

نظریّۀ  تاشکاال
 وجوب جبران ضرر

 اطالق ررر در لیلبدون د : تقییدمحقق خویی

 مصنف 
 وجوب جبران ررر برای نفی ررر در خارج. عدم کفایت صرف حکم به 1

 لزوم تخصیص اکثر .2
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 خارجاً باعتبارِ حُكم الشّارعِ بلزومِ التّداركِ مِن دونِ أن نُقَیِّدَ لفظَ الضّررِ في الحدیثِ.
عدم برایش صحیح خواهد  کمدر حآن  قرار دادننفی ررر و و تنها ادّعا کردم هنگامی که شارع جبران ررر را واجب نماید، 

را در حدیث « ررر»بود، پس به اعتبار اینکه شارع جبران ررر را الزم دانسته است، ررر در خارج نفی شده، بدون آنکه لفظ 
 مقیّد نماییم.

الشّارعَ  أن یَختارَ التّقییدَ و یَقولَ: إنَّ الدّلیلَ علیه موجودٌ بتقریبِ أنّ )ره(  كما أنّ بإمكانِ الفاضلِ التّونيّ
حینَما أخبَرَ بعدم تَحقُّقِ الضّررِ خارجاً فذلك منه كِذبٌ مِن دون تَقییدٍ بِالتَّدارُكِ فَصیانةً لِكالمِ الشّارعِ مِن 

 الكذبِ ال بُدَّ مِن التّقییدِ.
ارد، با این بیان که بر تقیید وجود د دلیلو بگوید:  کردهرا اختیار « ررر»همچنان که امکان دارد فارل تونی )ره( مقیّد کردن 

دروغ است، پس برای  «جبران»به « ررر»نشده است، چنین خبری از او بدون تقیید خبر دهد ررری در خارج واقع  وقتی شارع
 نیست.« ررر»ای جز تقیید حفظ کالم شارع از دروغ، چاره

كِ ال یَكفي لتصحیحِ نفيِ الضّررِ خارجاً و الصّحیحُ في مناقشتِهِ أن یُقالَ: إنّ مجرّدَ حكمِ الشّارعِ بلزومِ التَّدارُ
 و إنّما المُصَحِّحُ لذلك هو تَحقُّقُ التَّدارُكِ خارجاً و بالفعلِ.

صحیح نفی ررر خارجی ت، برای جبران ررر وجوب حکم شارع بهآن است که گفته شود: صِرف  دوم نظریّۀ براشکال راه درست 
 محقّق شدن جبران ررر در خارج و بالفعل است. تصحیح کند،خارجی را تواند نفی ررر کافی نیست و تنها چیزی که می

و إذا قیل: إنّ الشّارعَ قد جَعَلَ لذلك قوّةً اجرائیّةً، فباعتبارِ ذلك یكونُ التَّداركُ في نظرِهِ جاریاً مَجرَى األمرِ 
 الواقعِ و المُتَحَقِّقِ.

 ی اجرایی، جبران ررر از دید شارعداده است، پس به اعتبار آن نیرو برای جبران ررر، نیروی اجرایی قرار شارع گفته شوداگر 
 است. تحقق یافته، شدهدر حکم امر واقع شده و 

كان الجوابُ: إنّ الشّارعَ و إن جَعَلَ قوّةً إجرائیّةً لكنّ ذلك على مُستَوَى التّشریعِ ال على مُستَوَى التّكوینِ و 
 ها تكویناً ال یُصَحِّحُ له اإلخبارَ بانتفاءِ الضّررِ خارجاً.سَ إعمالُأن تُمارَ مجرّدُ تشریعِ القوّة اإلجرائیّة بدونِ

 تحقّق خارجیاست، نه در مقام  قانونگذارینیروی اجرایی قرار داده است، اما این مسأله در مقام  شارعجواب آن است که اگرچه 
خبر دادن از نفی ررر خارجی را برای شارع  رج اعمال کندبخواهد آن را در خا ورع نمودن نیروی اجرایی، بدون اینکهو صِرف 

 کند.صحیح نمی
یَلزَمُ منه  )ره( مضافاً إلى إمكانِ ذِكر جوابٍ ثانٍ و هو: أنّ حملَ الحدیث على ما ذَكَرَهُ الفاضلُ التّونيُّ ؛هذا

 تخصیصُ األكثرِ،
حدیث بر آنچه فارل تونی )ره( بیان نموده است،  و آن این است که حمل هستذکر جواب دومی نیز  امکان عالوه بر اینکه

 بیشتر مصادیق حکم است،مستلزم تخصیص 
فاإلنسانُ إذا عَثَرَ و انكَسَرَت رِجلُهُ ال یَضمَنُ ضررَهُ أحدٌ و إذا احترقت دارُهُ أو كُتُبُه بدون نسبة اإلحراق إلى 

 شخصٍ لم یَضمَن أحدٌ ذلك
هایش بسوزد، بدون آنکه کند، هیچ کس رامن ررر او نیست، یا زمانی که خانه یا کتابزیرا زمانی که انسان بلغزد و پایش بش

 آتش سوزی به کسی منسوب باشد، هیچ کس رامن آن نیست 
و إذا مات ربُّ االُسرةِ تضرَّرَ أعضاؤُها و لم یَضمَن ذلك أحدٌ و إذا مَرِضَ اإلنسانُ و انحرفت صِحَّتُهُ تضرَّرَ و 

 ، إلى غیر ذلك من األمثلةِ الّتي ال یكونُ الضّررُ فیها منسوباً إلى شخصٍ مُعیَّنٍ.لم یَضمَن ذلك أحدٌ
بینند در حالی که هیچ کس رامن آن نیست و زمانی که انسان و زمانی که سرپرست خانواده بمیرد، افراد خانواده ررر می

های دیگری غیر از این رامن آن نیست و مثال بیند در حالی که هیچ کس، ررر میرا از دست بدهداش سالمتید و شومریض 
 نیست.ب به شخص معیّنی ونسمها موارد که ررر در آن
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 دیدَالشّ حامَنّ الزّأ ضَرِأو فُ هُف قاتلُعرَو لم یُ مقتوالً دَجِوُ خصَالشّ نّأ ضَرِإذا فُ القتلِ صوصِفي خُ ،أجل
 ،المسلمینَ من بیت مالِ هِتِیَدِ ضمانِبِ أمكن الحكمُ هِیاتِحَى بِأودَ عةِمُالجُ أو صالةِ نى أو عرفاتٍفي مِ

د و قاتل او شناخته نشود یا فرض شود ازدحام شدید جمعیّت در منی یا شوپیدا  ایکشتهفرض شود  اگر، در خصوص قتل، آری
 ،تهسبیت المال مسلمانان  او از به رامن بودن دیهحکم  پایان دهد امکان زندگی او راعرفات یا نماز جمعه 

ن ى مَدرَال یُ مقتوالً دَجِوُ في رجلٍ )ع(میر المؤمنین أقضى »: قال: )ع(ادق حیح عن اإلمام الصّللخبر الصّ
 امرئٍ دمُ لُبطُمن بیت مال المسلمین و ال یَ هُوا دیتَعطُأ هُتَیَدِ ونَبُطلُیَ ولیاءٌأله  فَرِن كان عُإ، قال: هُلَتَقَ

 ،مسلمٍ
و معلوم نبود چه  بودامیرالمؤمنین )ع( در مورد مردی که کشته شده »ادق )ع( که فرمودند: به خاطر حدیث صحیح از امام ص

کنند، دیۀ او خته شود که دیۀ مقتول را مطالبه اولیاء دمی برای او شناایشان فرمودند: اگر  .کسی او را کشته است، حکم نمودند
 گردد،هدر نمیشود و خون مسلمان ها داده میاز بیت المال مسلمانان به آن

 هُمَحَزَ . قال: و قضى في رجلٍهُونَنُدفِعلیه و یَ ونَلُّصَعلى اإلمام و یُ هُتُدیَ كونُلإلمام، فكذلك تَ هُمیراثَ نّأل
 «.من بیت مال المسلمینَ هُتَدیَ فمات: أنَّ اسِالنّ حامِفي زِ الجمعةِ یومَ اسُالنّ

ی امام است، پس همان طور دیۀ او نیز )چنانچه رامنی نداشته باشد( بر عهدۀ زیرا ارث مقتول )چنانچه وارثی نداشته باشد( برا
کنند. امام صادق )ع( فرمودند: و امیرالمؤمنین )ع( در مورد مردی که ازدحام خوانند و او را دفن میامام است و بر او نماز می

 «.که دیۀ او از بیت المال مسلمانان استمردم در روز جمعه به او فشا آورد و در نهایت مرد، این گونه حکم نمودند 
Sco1:  22:12  

 نظریّۀ نفی جعل حکم ضرری
ال »حدیث از دیدگاه قائلین این نظریّه، ، نظریّۀ نفی جعل حکم ررری است. «ال ررر»سومین نظریّه در بیان مقصود از قاعدۀ 

تا زمانی برای  1دیگر، احکام واقعی اوّلی . به عبارتنفی جعل هر حکمی است که منشأ ررر واقع گردددر مقام بیان  «ررر
ها ررری را بر مکلّف مترتّب نماید، باشند که وجودشان مستلزم ررر نباشد و به محض آنکه وجود آنموروعات خود ثابت می

 )ره( خویی و محقّق )ره( ، محقّق نائینی)ره( جمله شیخ انصاری ازاین تفسیر مورد پذیرش بسیاری از متأخرین  شوند.برداشته می
 قرار گرفته است.

در مقام « ال ررر»د، فائدۀ بسیاری بر حدیث شونفی می که ررری باشداز آن جایی که بر اساس این احتمال، هر حکمی 
 پذیر است:زیر امکان وجهبه یکی از سه  «ال ررر»در حدیث  استنباط مترتّب خواهد شد. تصویر این احتمال

 «حکم». تقدیر کلمۀ 1
 در نتیجه«. ررر»نه  تعلّق گرفته است« حکم»و نفی به  بودهدر تقدیر « حکم»، کلمۀ «ال ررر»در حدیث « ال»رف بعد از ح

در معنای خود به « ررر» لفظ، وجهبنا بر این  .باشدمی« ررُمنه الضَّ أُنشَیُ کمَال حُ»یا « کمَ ررریّاًال حُ»، «ال رررَ»مقصود از 
وَ سْئَلِ »مانند آیۀ  از جهت تقدیر است فقط و مجازی که در آن به کار رفته کار رفته و استعمال آن حقیقی است نه مجازی؛

 باشد.می« ۀریَالقَ ل أهلَسئَ وَ»در تقدیر بوده و مقصود آیه، « أهل»که چون سؤال از شهر معنا ندارد، کلمۀ  ...«الْقَرْیَة 
 
 «حکم»در « ضرر» لفظ مجازی استعمال. 2

                                                 
بيدون در نظير    افعيال هيا ذات  احکامی هستند که موروع آن« احکام واقعی. »شوندتقسیم می« احکام ظاهری»و « احکام واقعی»بندی به احکام در یک تقسیم .1

نیيز بيه   « احکام واقعيی » لحاظ شده باشد.« حکم واقعی»ها جهل به شود که در موروع آنمی به احکامی گفته« ظاهریاحکام »باشد، اما میگرفتن شک و جهل 
احکيام  »موروع هر دو دسته، ذات افعال بدون در نظر گرفتن شک و جهل اسيت، اميا در موريوع     د.شونتقسیم می« احکام واقعی ثانوی»و « احکام واقعی اوّلی»

همین حاالت نیيز در نظير گرفتيه    « احکام واقعی اوّلی»گردد، در حالی که در موروع مچون ارطرار و اکراه لحاظ می، حاالت خاصّی غیر از جهل ه«واقعی ثانوی
روزه برای انسان ررر داشته باشد، با در نظر گيرفتن ريرر، وجيوب روزه برداشيته     است، اما اگر  وجوب وزۀ ماه رمضان،طور مثال، حکم واقعی اوّلی رشوند. به نمی

 (111هي ش، چاپ ششم، ص 1481عیسی والیی، فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول، تهران: نشر نی، ) د.شوواقعی ثانوی روزه، حرمت میشده و حکم 
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« ررر»پس در این فرض کلمه  در تقدیر باشد.« حکم»کلمۀ  بدون آنکه است، استعمال شده «حکم»معنای در « ررر»لفظ 
استعمال آن مجازی در غیر معنای موروع له خود به کار رفته و « ررر»، کلمۀ وجهبنا بر این  آمده اما مقصود از آن حکم است،

 استعمال مجازی، دو چیز الزم است: هر برای صحّت است.
که  گردان کرده و به سوی معنای مجازی متمایل کند.ای که مخاطب را از معنای حقیقی روی: یعنی قرینهقرینۀ صارفه -الف
 ، است.در صورت اراده نفی در عالم واقع و خارج دروغ بودن نفی ررر مستلزم «ال ررر»قرینۀ در حدیث  این
و ارتباط باشد؛ چنانچه  مناسبت عرفاً بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید :بین معنای حقیقی و مجازی عرفی ناسبتم -ب

« لرسَمجاز مُ»و در صورتی که ارتباطی غیر از شباهت باشد، آن را « استعاره»این ارتباط، مشابهت بین دو معنا باشد، مجاز را 
باشد، می« ررر»مستلزم  «حکم»که از موارد مجاز مرسل است، زیرا از آن جایی  «حکم»در معنای « ررر»استعمال  نامند.می

 برقرار است.بین الزم و ملزوم رابطۀ « حکم»و « ررر»بین 
 
 1لفظ مسبَّب تولیدی در سبب تولیدی حقیقی . استعمال3

ستعمال آن مجازی نیست، بلکه از باب به کار رفته است، اما ا «حکم»در معنای وجه دوم  ندهمان« ررر»، لفظ طبق این بیان
 است.« حقیقت عرفی»

، رابطۀ بین سبب و مسبّب «ررر»و  «حکم»آید، رابطۀ بین به حساب می« ررر»علّت تامّه برای  «حکم»از آن جایی که 
 نه مجازی. لفظ مسبّب تولیدی در سبب تولیدی استعمالی  حقیقی استاستعمال  از دید عرف، تولیدی است و

مسبّب »کاغذ،  ختنو سو« سبب تولیدی»اندازد، انداختن کاغذ در آتش، کاغذی را در آتش می یوقتی شخصر مثال، به طو
یعنی انداختن کاغذ در آتش است، اما در استعمال عرفی، به « سبب تولیدی»است؛ آنچه در واقع به فاعل استناد دارد، « تولیدی
همچنین وقتی  .«فالنی کاغذ را سوزاند»شود گفته می سبت داده شده وبه فاعل ن« مسبّب تولیدی»، «سبب تولیدی»جای 

است؛ « مسبّب تولیدی»و کشته شدن دیگری، « سبب تولیدی»کند، شلیک گلوله، ای به سمت دیگری شلیک میشخصی گلوله
، «سبب تولیدی»به جای یعنی شلیک گلوله است، اما در استعمال عرفی، « تولیدی« سبب»آنچه در واقع به فاعل استناد دارد، 

این احتمال، از ناحیۀ میرزای نائینی )ره(  «.فالنی فالنی را کشت»شود به فاعل نسبت داده شده و گفته می« مسبّب تولیدی»
 مطرح شده است.

FG 
 
 
 
 
 
 

 تطبیق
 اإلستداللُ على الرّأيِ الثّالثِ

                                                 
سيبب  »را بنابراین، علّيت تامّيه   د. شومقصود از سبب و مسبّب تولیدی، علّت تامّه و معلول آن است؛ زیرا هر گاه علّت تامّه محقّق گردد، معلول ایجاد و تولید می .1

اسيت. در مقابيل اصيطالح    « مسبّب تولیيدی »و سوزاندن « سبب تولیدی»نامند. مثال آن، آتش و سوزاندن است، آتش می« مسبّب تولیدی»و معلول را « تولیدی
افيروزد و  مثال، انسان آتشی ميی  گردد. به طورفعلی است که از فاعل و با اختیار او صادر می« فعل مباشری»قرار دارد. « فعل مباشری»، اصطالح «سبب تولیدی»

شود، اما پيس از  نامیده می« فعل مباشری»شود؛ افروختن آتش فعلی است که به اراده و اختیار فاعل از وی صادر شده و در اثر افروختن آتش، سوزاندنی حاصل می
و بيه  « سيبب تولیيدی  »ست، به هميین خياطر، بيه افيروختن آتيش،      شود و انسان قادر به جلوگیری از آن نیشعله ور شدن آتش، بدون اختیار، سوزاندن حاصل می

 گردد.اطالق می« مسبّب تولیدی»سوزاندن، 

وجوه تصویر نظریّۀ نفی 
جعل حکم ضرری در 

 «ال ضرر»حدیث 

 «حکم». تقدیر کلمۀ 1

 «حکم»در « ررر»لفظ  مجازی . استعمال2

 تولیدی لفظ مسبّب تولیدی در سبب حقیقی . استعمال4
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المُتَأخِّرینَ و اختارَهُ الشّیخُ األعظمُ )ره( و المیرزا  إنّ تفسیرَ الحدیثِ بنفيِ الحُكمِ الضّرريِّ هو المعروفُ بینَ
 )ره( و السَّیّد الخوئيّ )ره(.

 استدالل بر نظریّۀ سوم
به نفی حکم ررری، بین متأخرین مشهور است و شیخ انصاری )ره( و میرزای نائینی )ره( و محقّق « ال ررر»تفسیر حدیث 

 .اندخویی )ره( این نظریّه را اختیار نموده
و بناءً على هذا التّفسیر یَلزَمُ اإلستفادةُ الكثیرةُ مِن الحدیثِ، حیثُ یُثبِتُ أنّ كُلَّ حكمٍ من األحكام منفيٌّ 

 و تصویرُ هذا اإلحتمال یُمكِنُ أن یَكونَ بأحدِ أشكالٍ ثَالثةَ: حالةَ الضّررِ.
ثابت نفی هر حکمی از احکام را در حال ررر که  راچآید، الزم می« ال ررر»و بنا بر این تفسیر، استفادۀ زیادی از حدیث 

 های سه گانه امکان پذیر است:با یکی از صورت این احتمال تصویرکند. و می
 أي: ال حُكمَ ضرریّاً أو ال حُكمٌ یُنشَأُ منه الضّررُ.«. حكم»أن تُقَدَّرَ كلمةُ  -أ
 ، وجود ندارد.باشدیا حکمی که منشأ ررر  در تقدیر گرفته شود. یعنی هیچ حکم ررری« حکم»اینکه کلمۀ  -أ

و قُصِدَ « ضرر»، بل تُجعَلُ كلمةُ الضّررِ بنفسها مُعبِّرَةً عن الحُكم، فعُبِّرَ بكلمة «حكم»أن ال تُقَدَّرَ كلمةُ  -ب
 منها الحُكمُ.

م قرار داده شود، پس کلمۀ به عنوان تعبیر کنندۀ از حک« ررر»کلمۀ خود  در تقدیر گرفته نشود، بلکه« حکم»اینکه کلمۀ  -ب
 و از آن حکم قصد شود. به کار رود« ررر»

و على اإلحتمال األوّل ال تَلزَمُ المَجازیِّةُ في كلمة ضرر، بل تكونُ مُستعمِلةً في معناها بنحو الحقیقة و إنّما 
 «.وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ ... »العنایةُ من حیثُ التّقدیرِ، من قبیل: 

و  شودمیآید، بلکه در معنای خود به صورت حقیقی استعمال الزم نمی« ررر»ول، استعمال مجازی در کلمۀ و بنابر احتمال ا
 ...«.و از روستا سؤال کن »، همانند آیۀ: باشدمیمجاز تنها از لحاظ تقدیر 

ا غیرُ معناها و المُصَحِّحُ هو بینَما على اإلحتمالِ الثّانيّ تَلزَمُ المَجازیّةُ في استعمالِ كلمةِ الضّررِ حیثُ قُصِدَ به
 أنّ الحُكمَ یَستلزِمُ الضّررَ.

، از آنجایی که از آن )معنایی( غیر از معنای خود قصد شده است، مجاز «ررر»در حالی که بنابر احتمال دوم، در استعمال کلمۀ 
 .باشد میحکم، ررر الزمۀ کند این است که را تصحیح می (استعمال مجازی)آید و آنچه الزم می

مُستعمِلةً في نفس الحُكمِ كما على اإلحتمال الثّاني و لكن یُدَّعَى هنا أنّ « ضرر»أن تكونَ كلمةُ  -ج
 االستعمالَ المذكورَ حقیقيٌّ و لیس بمجازيٍّ،

استعمالی  ر،مذکو، همانند احتمال دوم، در خود حکم به کار رفته باشد، اما در اینجا ادّعا شود که استعمال «ررر»اینکه کلمۀ  -ج
 حقیقی است نه مجازی،

بدعوى أنّ الموردَ من موارد السّببِ و المُسَبَّبِ التّولیديّ و استعمالُ لفظِ المُسَبَّبِ التّولیديّ في السّبب 
 التّولیديِّ استعمالٌ عُرفيٌّ حقیقيٌّ و لیس مجازیّاً،

ال لفظ مسبَّب تولیدی در سبب تولیدی، استعمالی عرفی و با این ادّعا که مورد، از موارد سبب و مسبَّب تولیدی است و استعم
 .نیست مجازی بوده وحقیقی 

یُقالُ: فالنٌ أحرَقَ الوَرَقة و الحالّ أنّه ألقاها، أو: فالنٌ قَتَلَ فالناً و الحالُ أنّه أطلَقَ علیه الرَّصاصَ. و هذا 
 التّقریبُ ذَكَرَهُ الشّیخُ النّائینيُّ )ره(.

ی حالدر او کاغذ را )در آتش( انداخته است، یا فالنی فالن شخص را کشت و  در حالی کهنی کاغذ را سوزاند شود: فالگفته می
 میرزای نائینی )ره( ذکر نموده است.این بیان را وی پرتاب نموده است. و  به سمت ایگلولهاو  که
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 نفی جعل حکم ضررینقد و بررسی ادلّۀ نظریّۀ 
بیان  و برای توجیح آن آن تصویروجوهی که در دیدگاهی صحیح و پسندیده است، اما نفی جعل حکم ررری، نظریّۀ اگرچه 

 است. مورد اشکالو شده، قابل تأمّل 
 ؛ ثانیا1ًوجود ندارد در اینجا تقدیر جواز اوّالً نیاز به تقدیر دارد و دلیلی بر این بیان محل اشکال است چرا که؛ اولوجه اشکال 

در حالی که « حکم ررری» بلکه گفته می شود« حکم ررر»حکم مصنف به ررر شود در حالیکه گفته نمی شود  الزم است
( است و حال نسبت« یاء»به همراه « ررر« )»ررریّ»محذوف قرار گرفته است، « حکم»صفت  چهآن در فرض مودر بحث

 «.ررریّ»آمده است نه « ررر»، لفظ «ال ررر»آنکه در حدیث 
معنای حقیقی و  بین صحّت استعمال مجازی، منوط به مناسبت عرفی ایراد این بیان هم این است که ؛دوموجه  اشکال

اسم مصدر و به « ررر» وجود ندارد؛ زیرا« حکم»و « ررر» معنای مجازی است و حال آنکه از دید عرف، هیچ مناسبتی بین
« حکم»و اراده « ررر»است لذا با این بیان استعمال  یست، بلکه ایجاد کنندۀ خسارتخسارت ن« حکم»معنای خسارت است و 

.حال با فرض اینکه چنین استعمالی عرفی هم باشد آنچه طبق این بیان از آن عرفی نیست هر چند به صورت مجازی باشد
ت ، چرا که ررر به معنای خود نقص و خسارت اس« ررر»و اراده حکم از آن است نه لفظ « ررار»صحیح است استعمال لفظ 

نیست، بلکه حکم موجب ررر شده و آن را به وجود می آورد،و در آن نسبت ررر به در حالی که حکم، خود نقص و خسارت 
استعمال و از آن ارادۀ حکم شود این نسبت فعل در فاعل مورد لحاظ واقع می شود و « ررار»فاعل لحاظ شده است، اگر لفظ 

 استعمال صحیح خواهد بود.
 شود؛ زیرابه طریق اولی فهمیده می نیز اشکالی که نسبت به وجه دوم بیان کردیم، بطالن این وجه با؛ وجه سوم اشکال

استعمال لفظ مسبب تولیدی در سبب  بنابراین ،وجود ندارد ت عرفیمناسب« حکم»و « ررر»همان گونه که گفته شد، بین 
شود، علی الخصوص که آن استعمال عرفی  امکان آن روشن می شده و عدمتولیدی هم که استعمال عرفی است تضعیف 

 .حقیقی است و وقتی استعمال مجازی امکان نداشته باشد استعمال حقیقی به طریق اولی ممکن نخواهد بود
و در مباحث آینده بیان توجیه این نظریه مطرح خواهد مخدوش بودن وجوه مذکور، به معنای بطالن اصل نظریّه نیست  البته
 شد.

 
 تطبیق

 الرّأي الثّالث مناقشةُ
 هذا ما یُمكِنُ به تقریبُ الرّأيِ المذكور. و هو و إن كان في نفسه وجیها إلّا أنّ تقریباتِهِ الثّالثةَ قابلةٌ للتّأمّل.

 نقد و بررسی نظریّۀ سوم
اما بیانات سه ت، اس و هر چند خود این نظریه پسندیدهاین مطالبی بود که بیان نظریّۀ یاد شده به وسیلۀ آن امکان پذیر است. 

 محلّ اشکال است. گانۀ آن
 أمّا األوّل؛ فلِأنَّهُ بحاجةٍ إلى تقدیرٍ و الدّلیلُ علیه مفقودٌ، مُضافاً إلى أنّ الحُكمَ ال یُوصَفُ بالضّررِ 

  و إنّما هو ضرريٌّ.
بلکه آن و نمی شود ررر تصف به محکم نیازمند تقدیر است و دلیلی بر تقدیر وجود ندارد، عالوه بر اینکه  چوناما بیان اول؛ 

 است. ررری (حکم)
 و أمّا الثّانيُّ فلِأنَّ استعمالَ الضّررِ و إرادةَ الحُكمِ لیسَ عُرفیّاً و لو بنحوِ المجازِ.

 هر چند به شکل مجاز باشد، استعمالی عرفی نیست. ،«حکم»و ارادۀ « ررر»و اما بیان دوم، به دلیل آنکه به کار بردن لفظ 
                                                 

، ررر خارجی نفی شده اسيت و حيال آنکيه بالوجيدان در خيارج      «ال ررر»در حدیث ممکن است گفته شود دلیل بر تقدیر، حفظ کالم شارع از دروغ است؛ زیرا  .1
جبران ريرر  توان از نظریّۀ وجوب این جواب درست نیست، زیرا وسیلۀ حفظ کالم شارع از دروغ، منحصر در تقدیر نیست، بلکه میرررهای بسیاری وجود دارد. اما 

   .و همان طور که مشهور است، عدم تقدیر أولی از تقدیر است ل حکم ررری بیان شد، استفاده نمودو یا وجوه دیگری که در تصویر نظریّۀ نفی جع
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قدیر التَّنَزُّلِ و صِحَّةِ االستعمالِ المذكورِ فالّذي یَصِحُّ هو استعمالُ لفظِ الضِّرارِ في الحُكمِ ال لفظِ و على ت
 الضّررِ فإنّ الضّررَ هو نفسُ النّقص

است نه لفظ  در حکم« رِرار»و بر فرض کوتاه آمدن و صحیح بودن استعمال یاد شده، آنچه صحیح است، به کار رفتن لفظ 
 خود خسارت است «ررر»، چرا که «ررر»

 و الحكمُ لیس نفسَ النّقصِ بل هو یُوجِدُهُ و یُحَصِّلُهُ، بخالف ذلك في الضِّرار فإنّ النّسبةَ فیه ملحوظةٌ.
، چرا که نسبت  «رِرار» این مطلب درکند، به خالف در حالی که حکم، خود خسارت نیست، بلکه خسارت را ایجاد و حاصل می

 لحاظ شده است « رِرار»فظ به فاعل در ل
 و بذلك یَتَّضِحُ وهنُ التّقریب الثّالث باألولى.

 گردد.، سستی بیان سوم نیز به طریق اولی روشن می(اشکال دلیل دوم)و با این 
هذا، و لكن وهنَ هذه التّقریباتِ الثّالثةِ ال یَعني وهنَ أصل الرّأي الثّالث، بل سیأتي تقریبُهُ ببیانٍ آخَرَ إن 

 اء اللّه تعالى.ش
به زودی توریح این نظریّه با بیانی  انشاءاهللاما سستی این بیانات سه گانه، به معنای سست بودن اصل نظریّه نیست، بلکه 

 دیگر خواهد آمد.
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 چكیده
این است که اوالً: وی  به اشکال پاسخ اشکال محقق خویی بر نظریه وجوب جبران ررر، تقیید بدون دلیل اطالق ررر است. .1

 : اگر نیاز به تقیید باشد دلیل دارد.نیاز به تقیید نیست ثانیاً
 . اشکاالت مصنف بر نظریه وجوب جبران ررر،2

 جبران ررر از سوی شارع برای نفی ررر در عالم خارج کافی نیست.الف( صرف حکم به وجوب 
 داده.ررر را جاری مجرای نفی ررر قرا جبراناده و به اعتبار آن شکال: شارع فقط حکم نکرده بلکه برای آن قوه اجرای قرار دا 
 شریع است و در مقام تکوین نیست.پاسخ: اگر شارع قوه اجرایی هم قرار داده باشد در مقام ت 

  الزمه این بیان، تخصیص اکثر است، چون در خارج موارد زیادی از ررر هست که جبران نمی شود. ب(
 است.، نظریّۀ نفی جعل حکم ررری «ال ررر»ن مقصود از قاعدۀ . سومین نظریّه در بیا4

 است:ممکن به سه وجه آن  تصویرکه 
  «حکم»الف( تقدیر کلمۀ 

 بودن می شود نه به ررر. اشکال: دلیل بر جواز تقدیر در اینجا وجود ندارد، بعالوه که حکم وصف به ررری  
 «حکم»در « ررر»ب( استعمال مجازی لفظ 

 ن استعمال عرفی نیست، هر چند به صورت مجازی.اشکال: ای  
 ج( استعمال حقیقی لفظ مسبَّب تولیدی در سبب تولیدی

 اشکال: وقتی امکان استعمال مجازی نیست به طریق اولی امکان استعمال حقیقی ررر در حکم نیز وجود ندارد.  
آن نیست چرا که توجیه آن در مباحث آینده ذکر رد توجیهات ذکر شده برای نظریه نفی جعل حکم ررری به معنای بطالن  .5

 خواهد شد.
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 آزمون
در معنای خود به کار رفته و استعمال آن « ررر»در تقدیر گرفته شود، لفظ « حکم»، کلمۀ «ال ررر»چنانچه در حدیث . 1

 .خواهد بودحقیقی 
 درستپاسخ: 

 
 جب است؟در کدام مورد جبران خسارت از بیت المال وا. 2

 ب( مرگ سرپرست خانواده    قتلی که قاتل مشخّص نباشد. الف( 
 د( لغزیدن و شکسته شدن پای شخص  آتش سوزی خانه بدون تشخیص مسبِّب حادثه ج( 

 چیست؟« ال ررر»در حدیث « حکم»وجه بطالن تقدیر کلمۀ . 4
  دلیلی بر تقدیر وجود دارد.الف( 

 «. یررر»است نه « ررر»، گرددآنچه صفت حکم واقع می( ب
 است نه ررر. « ررریّ»ج( دلیلی بر تقدیر وجود ندارد و صفت حکم، 

 مناسبت عرفی نیست. « ررر»و « حکم»( بین د
 های زیر در ردّ نظریّۀ وجوب جبران ررر صحیح است؟یک از گزینهکدام . 3

   عدم جواز تقیید بدون دلیل اطالق حدیثالف( 
  اکثر لزوم تخصیصعدم ب( 
  کافی بودن وجوب جبران ررر برای نفی ررر خارجیج( 

 د( کافی نبودن وجوب جبران ررر برای نفی ررر خارجی و لزوم تخصیص اکثر 
 ؟نیستهای زیر، جزو وجوه ذکر شده برای تصویر نظریّۀ نفی جعل حکم ررری کدام یک از گزینه .5

 ظ مسبَّب تولیدی در سبب تولیدی ب( استعمال حقیقی لف  « حکم»الف( تقدیر کلمۀ 

 « حکم»در « ررر»( استعمال مجازی لفظ د « غیر متدارک»به « ررر»ج( تقیید 

 

 درست
 نادرست


