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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 
 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(287) 
 ببد اا احلنمبة يف أ لببة ا ابراع البب  عببدمها سبلممنا، ولنببن ال يفبع يف عببدم امع با   الوجهها اللالههث: سبب:   

: ...وعمعهها     صببلى هللا عليببه والببه وسببلمالشببيع عا ببة أو  طل ببة، لببال   بب  قولببه  ههُ  ِ .عههالا ِْ ِ سم ُوِضهه ع نعههنم ِتُمتهه
رُِووا نعيعيمههِا... ههُترم ال يفببع يف امببه لببيا يف   ببام البيببال  ببن اهببة   بب  ىلببع االسبب نراع  علببى حببر  قريببة   (1 ((اسم

قبببال لبببه المبببة خشبببنة ل ببب م( أو ي بببال  هبببو  نصبببر  عنبببه قطعبببا   وىلبببع  اا لبببة أو قطبببو يبببدي ورالبببي  يبببد وإال
 لل رينة الع لية والع الئية ال طعية احلالة به اما سب: يف الواه األول، أو ي ال ال قدرع امل ي ن غري هذع الصورة.

 .(2 اب طال (  م سلممنا، لننه على أق  ت دير  ن حم م  ال رينية امل ص  وهو مُ 
 مقدمات احلرمةغين نن في اإلكراه نام، والعام إشرال: دليل ن

:    و  بب ُ  ،ال الشببيع اسبب دل بعمببوم مفببي ا اببراع تميببو ا ر بباا ال يقههال: ههُ  ِ .عههالا ِْ ِ سم ُوِضهه ع نعههنم ِتُمتهه
رُِووا نعيعيمههِا... ههُترم  امل د ببةالا  وضببوعة للعمببوم، لببال يصبب  االعببااي بعببدم  ا يببة و عببام لببال املوصبب ((...وعمعهها اسم

بب  هبو حم با   (3 ىل  ن   د اا احلنمة، إى العام قد وضو للعمبوم لبال حاابة ببه إىل امل د بة األوىل وال ال بةاألو 
 .(4 إىل امل د ة ال امية ل  

 اجلواب: العام، كاملطيق، حيتاج ملقدمات احلرمة، ولرن بفرقا 
ا ىاببرع السببيد الوالببد  بب وىلببع هببو (5 العببام ابباملطل:  ببن اهببة احلااببة إىل   ببد اا احلنمببة البب ال  إذ يقههال:

                                                             

 .463ص 2ث ة ا سالم النليين، النايف،  ار الن ب ا سال ية ب طهرال    (1 
 (.286الدرس   (2 

 يف ترتيب اال نا. (3 
 ال ال تنول قرينة على اخلال . (4 
 ولنن بنحوين اما سيأيت. (5 
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وقبببد ي بببال ال  ،حسبببب الوالبببد اال هريببة الفببر  االمهبببا ةااببة إليهبببا ولنبببن، وأقبببول   (1 يف بعبببت ا بببه قببدس سبببرع
ال املطل: حي ااهبا يف  رحلبة امل   بي والعبام حي ااهبا يف  رحلبة الشبرع أو رلبو املبامو، لب طال  املطلب: ال  الفر  

  وقفببة علببى اببول املبب نلم يف  عمو ببهللعمببوم   بب تن لنببن لعليببة  ينع ببد إال د ببد اا احلنمببة، وا ببا العببام لوضببعه
  ببام البيببال  ببن اهببة اومببه   ببام البيببال  ببن هببذع اتهببة أو تلببع  أال تببرك امببه لببو قببال أاببرم العلمببا  و  ينببن يف 

 انصبيا ،   يشمله حىت قب  ال تص  النوبة إىل واو  قرينة على اخلال ، ولو قيب  ابلشبمول لرحبرا  امبه ابال يف
 اتهة ولو اال ا رِ  أصال . ع  ام البيال  ن هذ

واحلاصببب   ال العبببام  ال علبببى العمبببوم بشبببرع اومبببه يف   بببام البيبببال، ا بببا املطلببب: لبببال  اللبببة ليبببه علبببى العمبببوم 
شبموله بعبد  ا يبة   بد اا احلنمبة، وهبذا البه إل   م ب  دبا قالبه ا خومبد يف    لاق  ا   وإمنا يواد امل   بي 

ل بببد ي بببدم هبببذا علبببى ىاس أو العنبببا حسبببب   آخبببر النفايبببة إى ىهبببب إىل ال العبببام واملطلببب:   عارضبببالرأييبببه يف
 اللبة العببام   سبب ندين إىل الورلببت  سبلع املشببهور  بن ت بدم العببام علبى املطلبب: لبدك ال عباري  األ هريبة عرلبا ،

 .ة. هذال: أو وار على العموم ابلوضو و اللة املطل: عليه د د اا احلنمة، لالعام حاام على املط

                                                             

نلم يف   بام البيبال  بن اخلبار  سبوا  يف العبام ويعر  اول امل  ،(   الفر  بني العام واملطل:566-565قال يف األصول  ص (1 
 أو املطل: ولائدة األ اة و ا دنزل ها يف األول األ هرية وهي الفار  بني  ا   رة( و  رة(.

ل بلها أي ا  هو اذلع، وعليه لال ت دم لألول على ال ا  يف  ور  ال عاري، ولذا   ينن  ،و نه  يعلم عدم إلا هتا لسراية احلنم
 عند العر  يف اح يا  ال ماس  لي  خار   حلا   ور ع أبي اتامبني بني العا ني واملطل ني واملخ لفني.لر  

بعببد تصببحيحه ترا تببه  ببن  –ال با   2*يف تنبيهببه قببدس سببرعال الثببة البب  ىارهببا النبائيين  1*وممبا ت ببدم يعلببم واببوع النظبر يف املباحبب 
 .ام هى 3* األ اة( أعم  ن ا ضالة(

الظهبور يف املطلب: اسبائر الظهبوراا  ،   بد اا احلنمبة  عد الفراغ عن احلااة للم د اا ال ال  وإال لامه يركمعم ىلع اله ب
بني  شااني أو جما ين أو إحدامها، ال حي ا  إال إىل عدم ال رينة على اخلال  أ ا قوهلم  ابح يااه إىل   د اا احلنمة  بن  

وعبدم ال بدر امل بي ن يف   بام ال خاطبب لبري  عليبه اب ضبالة إىل ال ال الب   بن  اول املوىل يف   ام البيال وعدم مصب ال رينة
عبدم االح يبا  إىل األول ليبه خاصبة بعبد ابول  باهر ابالم احلنبيم   ، صا ي: ال ا  وامه ال يفأل للي ني يف  باح  الظهوراا

 (.561اا  يف واوب العم  به(.  ص
 ، وت دمي العام على املطل:.  اول امل نلم يف   ام البيال، وسراية احلنم1*
   يف آخر لص  املطل: وامل يمد.2*
   يف      علما  البلد( ألمه ال أ اة اصطالحية له.3*
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 جواز اإلضرار ابلغري مطيقا   يفيدنموم نفي احلرج  :الشيخ
وعموم مفي احلر ، ل لم إلزام الغري حتمم  ال رر وترس  ا اارع عليه حر (وأ ا قول الشيع  

 1). 
 ِتجوبة مخسة

ههرعجا  لببري  عليببه  أوال   امببه قببد ي ببال  ال  يِن ِمههنم حع ععههلع نعيعههيمُرمم ِ  الههدِن  بباهرع امببه ال حنببم يفببرعيا   (2 (وعمهها جع
 بببدعوكىلبع   با اعب  علبينم حراببا   بن اهبة بع بنم علبى بعبت، وال يبر م   حرايبا ، ولبيا املبرا  ببه  وال يعبمم(

ينِ  إى جياب ابل   إطال  ا ية  .قرينة على إرا ة األول  ول ال ا  إى األول  ن الدين  ول ال ا  (ِ  الدِن
ألمبه حنبم   بن البدين ، علبى لرضبه،ي اع بع بهم الببعت ا خبر يف احلبر ل احلنم وجوا  إولنن قد جياب  اب

 .أي ا    ن الدين وحر ة إي اع ا خر يف ال رر أو احلر ، على لرضه،، اما ال احلنم بواوب حتم  احلر   نه
إل   ع ي ببو يف احلببر ع  لببال املنببر   ميببا   سببلممنا، لنببن اببال الطببرلني ي ببو يف احلببر  لببال اخ صبباص لالحببر  ابملنببر  

رع عليببه  اببأل ارحببه أو اسببر يف احلببر  إل لعب  املنببرع بببه  ببا أاببعليببه، وا خببر ي ببو  قيب  لببه ال تفعبب   ببا أارهبب 
، وىلببع المببا حت بب: احلببر  وال ببي: ليهمببا، لببال اخبب ه لببال واببه ل خصببيه املنببرع بشببمول ال حببر  لببه (عظا ببه

 ابحدمها اخ ه به حنمه سوا  أاال هذا أم ىاس.
 حر   عاري بال ضرر اما سب: يف الواه الرابو يف النسبة بني ا اراع وال ضرر.  ل ا   سلممنا، لنن ال

،   با ي برع هبو( أيفدم مما توعمبد ببه  مما ي رم غريع( رابعا   ال ال حر  ال يشم  املنرع الذي اال  ا أارع عليه
وابول لل عباري مظرا  ع اذل  هألمه خال  املنمة على األ ة إىا لوحظ  امجموع وا ا إىا لوحظ األلرا  لال يشمل

 واحلنيم. ا خومدبيامه عند  ناقشة االم  تىل هللا تعاىل الااي  لذلع الطر ، وسيأيت
، مظبري  با   بى يف الوابه اخلبا ا  ول ال عباري ال زاحم بني عنوا  احلر  وال بررال املنصور وقوع خا سا   

  ن ال زاحم بني عنوا  ا اراع وال رر.
 بغريه مطيقا  جواز إضرار املررعه  فيد ية رواايت التق :الشيخ
ْع الههدتمع َهعيعههيم ع     عليببه السببالم   وقولببه قببدس سببرعوا ببا قولببه  َعههِاذعا بهعيعهه ُم  قعنع َِّعهها الههدت ِإَّنتعهها ُجِعيعههِل التتِقيتههُة لِههُيهم

 واوع ل د يناقش ب (1 ، حي  إممه  لم على ألم حدم ال  ية بلوغ الدم ل شرع ملا عداع((3 (( عِقيتة  
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 األجوبة
 نها  ال ال  ية  ن الوقاية، والظاهر امه قد أخبذ يف  فهو هبا ابول البواقي اال شبر أقب  يفبأان  ممبا ي يبه وحيفظبه  

 وقاية لل شر   يع ربع الع ال  وقاية. اللب      ع  ابل ا   ا  ن  االلب، ل ىا ع  
، الشبارع  ابوا ا  أو وابواب (الب  يفبرعها سفهائية، لاألوىل ال ي ال  ال ال  يبة وقاية امه وقاية  قة  لننها   وليه

ناسببباا احلنببم واملوضببوع وألل احلبباام هببو احلنببيم لببال يع بب  ال يريببد  ببن وىلببع ملال السببفهائية،  ئيببةهببي الع ال
ببرئيا األراببال أو وقايببة الب مببال أو يف املعراببة ابل  ببحية وقايببة األ اب ابألل بب ، اوقايبة اتنببدي  أو إجياهبببا جتويزهبا
 لال األ اب جيب ال ينول ِلدا   ووقا   لألعلى ال العنا اما هو بديهي.رسا  لهم تُ ليد  راو ال  وجع  احلممال 

ْع الهدتمع َهعيعههيم ع   و نهبا  امبه قبد ي ببال ابل الظباهر  بن احلببدي   َعهِاذعا بهعيعهه قعنع َِّعها الههدتُم  ِإَّنتعها ُجِعيعههِل التتِقيتهُة لِههُيهم
ال اهنا إىا بلغ   م ال ال  لال ت يبة، لمفهبوم الشبرع لبألول ال لل با ، اهنا إىا بلغ   م امل  ي لال ت ية،  (( عِقيتة  

إىا     ن فبا  حينذبذن، ولبيا  عناهبا  ب ال       على أية حبال لبال  عبل لل  يبة ابلصبالةأي إىا بلغ    ع وان  تُ 
 ت  ببي  ببن أيمِ للببع ال  (بلغبب   م ال البب  لببال ت يببة لبب ل   تبلغببه  ابل اببال  ول ال  بب  ابل اببأل ت طببو يببدع  بب ال  

 .وإل اال يفديدا  ادا   غري بسبب ت ي ععلى الضرر ي و  يمِ أب وإل اال خفيفا  ادا   ضرر يصيبع
 سلممنا لننه على أق  ت دير جمم  لال يص  االس دالل به.

و بن األاوببة  يف ةب  سباب:، ا، وقد لصملنا النالم عن ىلع واتواب عنبهممعم، قد ي ال  امه عام يفا   هل
م، غايبببة األ بببر، عبببام، ليخصبببه ابلبببدلي  الع لبببي والع الئبببي ال طعبببي إل   م ببب  امبببه  وابببب  مصبببرا  ال املفهبببو 
امببا   ببى هنبباس النببالم  ، ول العنببا ،لألعظببم ابألخبب   ة إىل  ببا اببال وقببا  األ اب لألعلببى ووقببا   ال  يببة ا ببو  

 عن واوع أخرك لرااو، معم   مذار ساب ا  الواه األول ل دبر ليه.
  نيى محمد وللا الطاورينوصيى هللا

ِل اَّللِت نعزت وعجعلت     عليه السالما  ام الصا    قال ا َيعمشعى اَّللتع ِمنم ِنباِدِه المُعيعماءُ )ِ  قهعوم : يهععميِن  (ِإَّنت قعالع
لعُا َهعيعيم ع ِبععاَلِا  َِعمُيُا قهعوم لعُا وعمعنم َلعم ُي.عدِنقم  َِعمُيُا قهعوم اِء معنم صعدتقع    ((اِبلمُعيعمع

 (.36ص 1النايف    
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