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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

  ٢٠١۶ دسمبر ١٧
  

 سد ذرايعۀ قاعد
قل و نص است و نه عقل اما بدان معنا نيست كه اين امور كه در امر و حكم صريح شرعی اصل و استناد ن با وجود اين

اما مسلم كه معيار درك را حواس پنجگانه و فھم محدود خود دانستن، فھم . منطق و قوت منطق خويش را نداشته باشد

  .خطاء است

 ھيچ عقل سليم نقدر قوت منطق وسيع و غير قابل انکار دارد کهآ و شرع اسالمی  که قواعد و ھدايات فقه ھست مواردی

  .را رد کرده نمې تواند نآ

  . مفاھيم و دساتير قوی اسالمی است ھمين مطابق قواعد و اصول اسالمی يکی ا،اصل سد ذرايع

و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنه و كال منھا رغدا « : قرآن عظيم الشأن در داستان خلقت آدم عليه السالم می فرمايد 

  »  ھذه الشجره فتكونا من الظالمين حيث شئتما وال تقربا

فراوانى از ھر جا كه خواستيد ه اى آدم تو و ھمسرت در بھشت آرام گيريد و از آن ب: و گفتيم ) ( وسره البقره ٣٥ تآي( 

»   وال تقربا ھذه الشجره«:يد از جمله ئتوجه بفرما.)بخوريد و نزديك اين درخت نشويد  كه از ستمگران خواھيد شد 

خت ميوه ھای اين در در حقيقنت اين است که از تديک اين درخت ھم نرويد ، بديھی  است که معنی اين آييعنی نز

سد «نام ه  امر شده که نزديک آن ھم نرويد ، از اين نکته يک فورمول  اساسی بتنخوريد ، ولی جھت احتياط، در اين آي

بعضی از چيز ھا فی نفسه ناجايز وممنوع نيستند مانند تقرب و نزديکيت به آن اين بدان معنی که . ثابت می شود»  ذرايع

که به سبب انتخاب آنھا خطر ابتالء به حرام وناجايز پيش می آيد آن چيز جايز ھم ممنوع وناجايز  درخت، ولی ھنگامی

  .گردد می

تواند، لذا امر عدم تقرب به آن   آن درخت شده میۀ خوردن ميوۀبلی مثال رفتن و تقرب به نزديک درخت که وسيل

  .درخت داده شد 

به صورت کل  و به معناى وسيله است» ذريعه«جمع » ذرايع«، وجلوگيری کردن» بستن«به معناى » فتح«به » ّسد«

جلوگيری از فعل مفسده آور و در اصطالح، به معنای جلوگيری کردن از ھر کاری است که به حسب »  سد ذرايع «

 .گردد ای می فسدهعادت منجر به م
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بسياری از علمای اھل سنت معتقدند ھر عملی که به حسب عادت سرانجام به  ور شديم ،آکه در فوق ياد  طوری

 حرام گردد بايد  ۀبايد ممنوع اعالم گردد؛ يعنی ھر عملی که وسيل» سد ذرايع « ای منتھی گردد، به استناد اصل مفسده

 .ممنوع شود

 و من هللا التوقيق

 

 :ونگـارش تتبع 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر

 جرمنی-ل مرکز کلتوری دحق الرهومسؤ و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

 


