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حضرت آیت هاّلل س هید محمدرضا مدر ی با با ی زیدی

دامت ربکاهت

دورهیدومـسالدهمـسالحتصییل39ـ39

جلسه  29ـ یکشنبه 29/9/92
تاوٌَى تا تزرسی هفززات حسیث الظزر تِ ایي ًتایج زست یافتِاین:
حرف «ال» :ظَْر اٍّلی آى زر ًافیِ تَزى است؛ سیزا تز سز اسن زرآهسُ است.
کلمهی «ضرر» :اسن هصسر تِ هؼٌای سیاى است.
کلمهی «ضرار» :هصسر است ٍ اظْز آى است وِ ّواى هؼٌای حسٍثی ٍ هصسری ظزر را زارز ٍ ًْایت
آى است وِ هززّز تیي ایي هؼٌا ٍ فؼل تیي االثٌیي ٍ إظزار ػوسی تا هؤًٍِ ٍ إهؼاى است ٍ زر ًتیجِ هجول
هیضَز ٍ هؽلثی اظافِ تز ظزر افازُ ًویوٌس.
بررسی ترکیبی روایت «ال ضرر»
تا تَجِ تِ آًچِ وِ تزرسی ضس ،تمزیثاً اتشار السم اس حیث هفززات تزای تِ زست آٍرزى هؼٌای تزویثی
حسیث الظزر فزاّن ضسُ است ٍ حالت هٌتظزُای تالی ًواًسُ است.
اس حیث هؼٌای تزویثی ،سِ رٍیىزز اصلی زر «الظزَرَ ٍ الظِزار» ٍجَز زارز:
رویکرد اوّل آًىِ «ال» ًافیِ تاضس ٍ ظزر هٌفی زر ٍالغً ،فی حىن ظزری را افازُ وٌس .ایي رٍیىزز
هطَْر است ٍ ضید اًصاری

ٍ وثیزی اس ػلوا آى را پذیزفتِاًس.

رویکرد دوم ،رٍیىزز صاحة ٍافیِ 1یؼٌی فاظل تًَی

 .1الَاف٘ٔ فٖ أصَل الفمِ ،ص:194
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است وِ «ال» را ًافیِ هیزاًس ٍ هٌفی را «ظزر

غیز هتسارَن» (جثزاى ًطسُ) هیزاًس.
ٍ رویکرد سوم هزتَغ تِ ضید الطزیؼة است 1وِ «ال» را ًاّیِ هیزاًس ٍ زر ًتیجِ آثاری هتفاٍت اس
ًیش هلتشم ضسُاًس وِ «ال» ًاّیِ هیتاضس.2

تززاضت هطَْر تز حسیث هتزتة هیوٌس .هزحَم اهام

تا تزرسی ایي سِ رٍیىزز زر هؼٌای تزویثی «الظَزَر ٍ الظِزار» هیتَاى تِ ًتیجِی هؽلَب زست یافت.
بررسی رویکرد اوّل (مشهور)
هحَر ایي رٍیىزز ،جٌاب ضید اًصاری

است وِ فزهَزُاًسً 3ویتَاًین الظزر را تِ هؼٌای ظاّزی

اٍّلی آى اذذ وٌین؛ سیزا هؼٌای اٍّلی الظزر آى است وِ ّیچ ظزری هَجَز ًیست ،زر حالی وِ هیزاًین
ظزر ٍجَز زارز ٍ زر ػالن ظزرّای سیازی اػنّ اس سیل ٍ سلشلِ ٍ تیواری ٍ ٍ ...جَز زارز ،پس رٍایت ًفی
ٍجَز ظزر زر ػالن ًویوٌس ،تٌاتزایي همصَز آى است وِ حىن ظزری ٍجَز ًسارز؛ یؼٌی «ال حکن ضَرَریٍ
ٍ ال حکن ضِراریٍ».
ایي سري هحصّل والم ضید تَز ،اهّا ایٌىِ چگًَِ ٍ تا چِ رٍش ازتیِ ضٌاذتِ ضسُای ایي هؼٌا اس الظزر
تِ زست هیآیس ،تَسػ صاحةًظزاى رٍش ّای هتفاٍتی ارائِ ضسُ است وِ حسالل چْار ًظزیِ تزای رٍش
رسیسى تِ ایي هؼٌا اس حسیث الظزر اتزاس ضسُ است.

 ...إر ًفٖ الضشس غ٘ش هحوَل ػلى ًفٖ حم٘متِ ،ألًِّ غ٘ش هٌفٖ ،ثل الظبّ ش أىّ الوشاد ثًِ :فٖ الضشس هي غ٘ش ججشاى ثحست الششع.
 .1لبػذٓ ال ضشس (ش٘خ الششٗؼٔ اصفْبًٖ) ،ص:11
إىّ الشاجح فٖ ًظشٕ المبصش إسادٓ الٌْٖ التكل٘فٖ هي «حذٗث الضشس».
 .2تْزٗت األصَل ،ج ،3ص:532
إرا ػشفت هب أٍضحٌبُ هي االهَس فبػلن :أىّ الوحتول جذّاً -ثل َّ الوتؼّ٘ي حست المشائي الَاصلٔ -أىّ لَلِ

« :ال ضشس ٍ ال ضشاس»

بوعٌى الٌْي عي الضرر. ... ،

 تٌم٘ح األصَل ،ج ،3ص:605

الحكّ فٖ هؼٌى الحذٗثً :ؼن ال إشکبل في أىّ قَلِ عليِ السالم« :ال ضرر ٍ ال ضِرار» ًْيٌ ،كوب ذكرُ قدس سرُ ،لكي الفشق. ... :
 .3فشائذ االصَل (ط -اًتشبسات اسالهٖ) ،ج ،2ص:534
إرا ػشفت هب ركشًبُ فبػلن أى الوؼٌى ثؼذ التؼزس إسادٓ الحم٘مٔ عدم تشريع الضرر بوعٌى أى الشبرع لن يشرع حکوب يلزم هٌِ ضرر على أحد
تکليفيب كبى أٍ ٍضعيب فلزٍم الج٘غ هغ الغجي حكن ٗلزم هٌِ ضشس ػلى الوغجَى فٌ٘تفٖ ثبلخجش ٍ كزلك لزٍم الج٘غ هي غ٘ش شفؼٔ للششٗك ٍ كزلك
ٍجَة الَضَء ػلى هي ال ٗجذ الوبء إال ثثوي كث٘ش ٍ كزلك سلطٌٔ الوبلك ػلى الذخَل إلى ػزلِ ٍ إثبحتِ لِ هي دٍى استئزاى هي األًصبسٕ ٍ
كزلك حشهٔ التشافغ ػٌذ حكبم الجَس إرا تَلف أخز الحك ػلِ٘.
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روش اوّل :مجاس در تقدیز یا حذف
ْ َ

َْ ََ

رٍش هجاس زر تمسیزً ،ظیز چیشی است وِ زر آیِی َو سئ ِل الق ْري ة  1گفتِ هیضَز؛ یؼٌی لزیٌِی ػملیِ
ٍجَز زارز وِ هزاز « ٍ اسئل اّل القرية» است؛ سیزا لزیِ لاتل سؤال وززى ًیست ٍ هجاس زر حذف اهزی
است وِ تسیار هتساٍل است .زر ها ًحي فیِ ًیش لفظی زر تمسیز است؛ یؼٌی «ال حکنَ يٌشأ هٌِ الضرر» یا «ال
حکنَ يَجب الضرر» یا «ال حکنَ هَجبٌ للضرر».
روش دوم :مجاس در کلمه

هجاس زر ولوِ یؼٌی لفظی وِ زارای هؼٌای حمیمی ذاصی است ،زر غیز هؼٌای حمیمی ذَز تِ وار رٍز؛
هثالً ظزر زر هؼٌای حىن ظزری تِ وار رفتِ است ،چٌاىوِ زر «رأیت اسساً فیالحوام» اسس تٌاتز ًظز هطَْر
زر رجل ضجاع تِ وار رفتِ استًْ .ایت ایٌىِ زر ػاللِ ی هسَّؽ هجاسیت ،تیي ها ًحي فیِ ٍ هثال «رأیت
اسساً فیالحوام» تفاٍتی ٍجَز زارز .ػاللِی هجاس زر «رأیت اسساً فیالحوام» هطاتْت است؛ سیزا هثالً رجل
ضجاع زر ضجاػت تِ ضیز ضثاّت زارز ،اهّا زر ها ًحي فیِ ػاللِی هطاتْت ٍجَز ًسارز تلىِ هالن سثثیت
ٍ هسثّیت است وِ یىی اس هسَّغات هجاسیت هیتاضس؛ یؼٌی هسثّة را زر سثة تِ وار تززى ٍ ،چَى حىن
ظزری ،سثة ظزر است تٌاتزایي ظزر وِ هسثّة است تِ جای سثة یؼٌی حىن ظزری تِ وار رفتِ است.
روش سوم :مجاس عقلی (روش محقّق نائینی )
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ػزفاً زر وثیزی اس هَالغ ،اسنِ ٍظغ ضسُ تزای هسثّة زر سثة تِ وار گزفتِ هیضَز ،الثتِ اگز سثة
تَلیسی تاضس؛ یؼٌی سثثی وِ اگز هحمّك ضَز لْزاً هسثّة ًیش هحمّك هیضَز .هثالً ٍلتی گفتِ هیضَز:
«أحزَلَت الٌارُ فالًاً» اگز سیس فززی را زر آتص اًساذتِ تاضس هیتَاى گفت «أحزَقَ سیسٌ فالًاً» ٍ ّیچ هجاسی
زر ولوِ یا إسٌاز تِ غیز ها َّ لِ رخ ًسازُ است ،تلىِ حمیمتاً إسٌاز تِ سیس زازُ هیضَزّ .زچٌس تِ زلت
ػملی ٍ فلسفی آتص آى فزز را سَساًسُ است ٍ وار سیس فمػ الماء تَزُ است ،اهّا چَى وار فاػل (سیس)
تَلیسی تَزُ ٍ هسثّة تز فؼل اٍ لْزاً هتزتة ضسُ است ،صحیح است گفتِ ضَز «أحزَقَ سیسٌ فالًاً» .ها ًحي

 .1الَ٘سف.12 /
 .2هٌ٘ٔ الطبلت فٖ حبش٘ٔ الوكبست ،ج ،2ص:60
 ...أىّ هفبدُ أىّ الحكن الّزٕ ٌٗشأ هٌِ الضّشس ثح٘ث ٗكَى الضّشس ػٌَاًب ثبًَّٗب لِ فَْ هشفَع  ٍ ...ثؼجبسٓ أخشى كلّ حكن تكل٘فّٖ أٍ ٍضؼّٖ كبى
َّ توبم الؼلّٔ للضّشس أٍ الجزء األخ٘ش هٌْب فَْ هشفَع . ...

3

فیِ ضثیِ هثال فَق است؛ چَى سثة ًفی ضسُ است تِ ًفی هسثّة ٍ آًچِ هزتَغ تِ سثة تَلیسی است تِ
هسثّة ًسثت زازُ ضسُ است.
توضیح مطلب آنکه :اس آًجایی وِ ظزر ،هسثّةِ اس حىن ظزری است ٍ حىن ظزری سثة تَلیسی ظزر
استً ،فی تِ ظزر ًسثت زازُ ضسُ است اهّا زر ٍالغ هزاز اس الظزر ّواى حىن ظزری است .تِ ػٌَاى هثال اس
أًجا وِ ظزر زر ٍظَ هسثّة اس ٍجَب ٍظَی ظزری است ،اگز ٍجَب ٍظَ هحمّك تاضس لْزاً ظزر هتزتة
هیضَز؛ سیزا اثز تَلیسیِ ٍجَب ٍظَی ظزری است ،زر ًتیجِ هیتَاى ظزر را تز سثة آى یؼٌی ٍجَب
ٍظَ اؼالق وزز ٍ تِ جای ایٌىِ گفتِ ضَز« :ال ٍجَبَ لَظَءٍ ظزریٍ» هیتَاى گفت« :ال ظَزَرَ».
یا هثالً وسی وِ گلَلِای تِ ؼزف اًساًی ضلیه هی وٌسّ ،زچٌس حمیمتاً گلَلِ اًساى را هیوطس اهّا
هی تَاى گفت ضلیه وٌٌسُ لاتل است؛ سیزا لتل هسثّة تَلیسی ضلیه گلَلِ است ،لذا هیتَاى لتل را تِ
سثة ًسثت زاز.
الثتِ تایس تَجِ زاضت ایي هجاس ػملی ّواى هجاس ػملی سىّاوی ًیست ،تلىِ هزاز آى است وِ ظزر
چَى حمیمتاً ًاضی اس حىن ظزری است ،هاًؼی ٍجَز ًسارز وِ تِ صَرت حمیمی تگَیین «ال ظزَرَ» سیزا
ظزر ،هسثّةِ تَلیسیِ حىنِ ظزری است.
یک اشکال

هثالّایی وِ سزُ ضس ،هاًٌس «أحزَلَت الٌارُ فالًاً» یا «لَتَلَ الزصاظُ فالًاً» ٍ  ...تا ها ًحي فیِ هتفاٍت
است .زر هثال ّا ٍالؼاً فؼل تَلیسی ٍجَز زارز ٍ تا ضلیه گلَلِ لتل لؽؼاً رخ هیزّس ،تِ ذالف هثل ظزر
ٍ حىن ظزری؛ سیزا تا جؼل حىن ظزری ،ظزر رخ ًویزّس تلىِ ارازُی هىلّفیي ًیش زذیل است .فزض
وٌیس اگز ٍجَب ٍظَ تزای هزیط ٍاجة تَز ،تا جؼل ایي حىن ،هزیط هتعزر ًویضَز تلىِ تؼس اس
ایٌىِ تصوین هیگیزز وِ ٍظَی ظزری را اًجام زّس ٍ اًجام زاز هتعزّر هیضَز .لْذا ًویتَاى حىن
ظزری را سثة تَلیسی زاًست.
پاسخ اشکال

زر ػالن تطزیغ حىنِ ظزری سثة تَلیسی هحسَب هیضَز؛ سیزا تا حىن ضارع تِ ٍجَب ٍظَ ،وسی
ًویتَاًس ترلف وٌس ٍ ارازُی هىلّفیي ارازُ ی همَْرُ است ٍ ّویي همسار وافی است زر ایٌىِ احىام را
اسثاب تَلیسی تساًین.
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تفصیل در احکام الشامی و تجویشی

حمیمت آى است وِ تایس تفصیل لائل ضس .احىام تز زٍ لسن است:
گاّی حىن الشاهی است ،هاًٌس ٍجَب ٍظَ وِ ارازُ زر تزاتز آى همَْر است ٍ هىلّف تایس ٍظَ تگیزز
ٍ ّویي همسار وافی است تا زر ػالن اػتثار ،حىن را سثة تَلیسی تساًین.
ّ

اهّا اگز حىن ،تجَیشی تاضس هاًٌس «انلاسمسلطونیلعامواهلم» وِ تیاى هی وٌس اًساى هسلّػ تز اهَال ذَز
است ٍ هی تَاًس ّز واری اًجام زّس اهّا ًفزهَزُ است وِ حتواً اًجام زّس ،لذا ًوی تَاى زر ایي هَارز
گفت وِ حىن ،سثة تَلیسی ظزر است؛ سیزا حىن فمػ تجَیش وززُ است ٍ تجَیش ،هساٍی تا تحمّك
آًچِ وِ تجَیش ضسُ است ًیست ،تلىِ ارازُی هىلّف ّن ٍاسؽِ است .تٌاتزایي ًویتَاى گفت ًسثت
حىن تِ ظزر هؽلماً تَلیسی ًیست ،تلىِ زر احىام الشاهیِ ًسثت تَلیسی ٍجَز زارز ٍ زر احىام تجَیشی
ًسثت تَلیسی ٍجَز ًسارز.

مقرّر :سیذ حامذ طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمذ عبذالهی
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