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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
(194) 

 حبسب اخلوف وانني: التفصيل بوجوب املعرفة حبسب األشخاص واحلاالت،الق
فصبببيس  سبببا األ ببب ا  إىل الت املعرفبببة،ذهبببا بببباحا ال)بببوارني  قبببدل سبببر   يف  سببب لة و بببوب وقددد  

ببا ذلبب  أن  و  اخلببو ، الت جببويم جمببر   اسببتلمام مينبب  ف)ببد و سببا احلبباالا، قببال     ون الن ببال لبببع  حيصببس رّب 
 فهبو ابلت )ليبد الت ضبر ر احتمبال فبر  إنو  رفسبه، اطم ر تو  به  ممو  حم) ا قل د كمن  لإلطالق، و ه فال بع ،

 كبلل و ، ظبن    با حسبا علبى  برر  إذا ببه ظبن   ّببا يبمول ف)بد اخلبو  حصبول فر  إنو  اخلو ، يو ا ال
 .برتكه أبالا  خو  له حيصس فال  مم،و  به اطم ن  و   بطال قل د  ن

 احلاببس،و و   1   طل)باا  ابلو بوب حنربم ال حنبن إذ امل)د  بة، يف فص بلنا  مم با يظهر ذل  مجي  عن اجلوابو 
بببر  حلربببم  عبببى ال أر بببهو  اجلملبببة، يف الن ظبببر بو بببوب حيربببم الع)بببس أن   االسبببتدالل ببببلل  املبببرا  أن    ببببلل  الش 

 اىل ابلن سببةو  املرل فبني، مجيب  اىل ابلن سببة عمو باا  ابلو بوب حيربم الع)بس أن   ال ء،سبيجي كمبا  احملال الستلما ه
 . 2  الت فصيس  ن قد  نا   ا هو الت ح)يق بس أحواهلم، مجي 

 اللتبه، و ليبس و بوب املعرفبة هبو خبو   وحبدو    يدور  دار الدليس كال ه  ان الو وب  دو وتوضيح 
  ا  واحلاالا، ف)بد خيبا  لضرر خيتلف ابختال  األدم النظر، وخو  اع ن عرفة أو الضرر  ن عدم امل

 يبمول خوفبه  ب  بن تركبه إذ   آخبر ، وقبد ال خيبا 3 ظبر  فبيحرم ع)لبه بو وببه  ص  ن  تبر  املعرفبة عبن ر
 إذا حصبس اجلبمم  نبه    ب  ت)ليبد  بميالا لل بو ، أا اربه ال خيبا أو ف)س  حيرم ع)له بروربه اجلمم عن ت)ليد

ر علبببى الظبببن احلاببببس  بببن خببب  ال )بببة، فبببال  بببو  لبببه  بببن الضبببرر والع)وببببة، وقبببد خيبببا   ببب ص  بببن االقتصبببا
االتببه خائفبباا  ون حبباالا أخببر، وقببد يرببون يف بعبب  حوقببد ال خيببا  آخببر  عببه فيجببو  لببه،  االقتصببار عليببه

له  ن  فحصسأك ر  ن اللهاب إىل امل)ابر و ن التفرري يف املوا لو فيجا عليه النظر يف حالة اخلو  كما 
   على املعرفة عن ت)ليد.. وهرلاذل  خو   ن اقتصار 
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 ور على تفصيلهكالم املشه  ل وق  مح
 ذلب  مجيب  عبن اجلبوابو يله، قبال   ا  علبى تفصبدعى عليبه اإلمجبكبالم املشبهور املبمحس   الغريا أره و 

   ببس العلمبباء كببالم  إطببالق ينببم ل أن بببد   الو  ، طل)بباا  ابلو ببوب حنرببم ال حنببن إذ امل)د  ببة، يف فص ببلنا  مم ببا يظهببر
 مةاملسبل   قواعبدهمو  املمه بدة أببوهلم  بن إذ ذلب ، علبى غبري و   1 "عشبر احلبا ا الباب" يف  الل   رمحه  العال  ة

 . 2  يطاق ال  ا ترليفو  الغافس ترليف عدم
غبري  ،طمبنن إىل ت)ليبد  و اي هتبه،  با ام غبافالا لغافس عن و وب النظر، كامل)لبد املترليف ا وتوضيحه  ان

، ر فبببإال برفببب  غفلتبببه وهبببو خبببروج عبببن ال ه، وأ بببا ابلنسببببة إىل غبببري  فربببلل هبببلا ابلنسببببة إىل رفسببب ،ببببحي 
حب  ترليفبه ابلظبن ببه أو ا ال يطباق، ببس صبس علبى العلبم  الفبه ترليبف ّببوترليف ال)باط  م بر علبى أن حي

رن ترليف  من ت)ط  مإ ران ا تما  الن)يضبني ؛ أال ترى اره ال ميمن حيتمس اخلال لش  أو ح  ابح  
 ري)ياا؟د أخل طأن حتتمله،  ا ام ال)ط  قأو تش  أو به  ح  من تظنبس 

غببري  ،االكتفبباء ابلظببن ببوا   ببوب حتصببيس العلببم وعببدم ظببر أو عببن و ن و ببوب النالغافببس عبب وبوجدده ر:ددر:
 والنظر هو خو  الضرر. صيس العلم،  ا ام  ليس و وب املعرفةخائف فليس  رلفاا ابلنظر أو حت

 س خو  الضرر.و وب العلم أو اال تها   ا ام الدليبفمال خوفه، فال و ه للحرم  إذا ظن   بعبارة أ:رى:
 املناقشات:

 ه ر  عليقد يو  ولكن
 . 3 أن األ لة الع)لية مخسةليس الدليس  نحصراا  و  الضرر، بس سبق  أواًل:

 امل ار احتمال الضرر ال :وفه
 ضرر وقد سبق  ا سبق  ن أن املدار ليس خو  الضرر بس احتمال ال اثنياً:
 الفروق بني اخلوف واحتمال الضرر)
   تعد ة بد  ن بيان الفرق بينهما أوالا والفروق أن  عس املدار على االحتمال ال اخلو ، وال  األوىل

                                                           

 بيببان يف ال باي املطلببا و ابلت)ليبد ال ابلبدليس تعبباىل  عرفتبه بو بو  بيببان يف «عشبر احلببا ا البباب»  بن ال البب  األ بر را ب   1 
 .الترليف حس  رائط

 .371-370  4ج ، إحياء الرتا اإلسال ية ب قم،األبول يف احملرمة ال)وارنياملري ا أبو ال)اسم ال)م ي،   2 
 ا  رر النعمة، و نها ثالثة أضفناها ساب)اا. نه  3 
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عل بببة  عبببد ة الع)لبببي قبببد يربببون االحتمبببال رعبببم اخلبببو  قبببائم ابلبببنفس، واالحتمبببال قبببائم ابلع)بببس،  أن  منهدددا: 
 .اهو مما يايكد تغايرمهو  ي،حلصول اخلو  النفس

ة وهببي أخببص  ببن االحتمببال  بببى علببى ال)ضببية احل)ي)يببة واخلببو   بببى علببى ال)ضببية الش صببي أن  ومنهددا: 
 اخلار ية.

  1  النسبة بينهما العموم  ن و ه أن  ومنها: 
 ، ولبيس البنفساملتع)لبة  ان احلاكم بو وب املعرفة هو الع)س فيدور  بدار االحتمبال ال)بائم ابل)بوة ونضيف

 فتدبر. ،ليدور احلرم  دار اخلو  وال)وة املت يلة
 اآلايت واأل:بارامل ار يف  هوواب: ):وف الضرر( اجل
رببام يف الر ببري  ببن اقها ال)رآريببة والببرواها  اخلببو   كببان  ببدار األحقببد  بباب عببن ذلبب  من  ولكددن

ة ال ضببرر، وارببه  لحببق ابلضببرر أو ال، ممببا ينفعنببا بعبب   ببا رى  بب  خببو  الضببرر، يف قاعببدالشببريفة، وقببد  بب
 كبون خبو  الضبرر وهي  س لة أبولية، إذ وقب  اخلبال  يف  بح نا هنا يف ،ذكرو  هنال  وهي قاعدة ف)هية

  ن الضرر؟
 قال  بع  اقها والرواها اليت  ار فيها احلرم  دار الضرر   ام ظله وقد است)رأ السيد العم 

 اقها الررمياا  فر رية  اأم   
دددا ِمدددن ك م   فَدَفدددَرر ت  ( نهبببا  قبببول هللا تعببباىل حرايبببة عبببن لسبببان  وسبببى عليبببه السبببالم وفبببرار   بببن فرعبببون    َلمَّ

ت ك م     .21عراء  اقية لشسورة ا   ِ:ف 
داً  َأو   َجَنفداً  م دوص   ِمدن   :دافَ  َفَمدن     رهو نها  قبول هللا سببحا دَلحَ  ِإْث  دنَده م   فََأص   قولبه بعبد  َعَلي دهِ  ِإث َ  فَدال بَديد 

َله   َفَمن     تعاىل َعه   ما بَدع  َ  َب َّ ا َسَِ ل ونَه   الَِّذينَ  َعَلى ِإْث  ه   فَِإَّنَّ  . 181اقية  سورة الب)رة    يد َب ِ 
، والشباهد يف  اللبة عمبدو  علبم عبن ابلباطبس الوببية  االمثو  ، هبالا  ابلباطبس الوببية  اجلنف  التفسري يفو 

 .نف واإلمثمث، ابخلو   ن اجلاقية الررمية على رف  اإل
ت م دوه نَّ  اِمَّد ََت : دذ وا َأن   َلك دم   َيَِدل   الوَ م و بس    عو نها  قول هللا  ح د  و َ  ي ِقيمدا َأالَّ  ََيافدا َأن   ِإالَّ  َشدي ااً  رتَديد 

ت م   فَِإن   اّللَِّ  َتَ ت   ِفيَما َعَلي ِهما ج ناحَ  َفال اّللَِّ  ح   و َ  ي ِقيما َأالَّ  ِ:ف    .229سورة الب)رة  اقية    بِهِ  افد 
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ت م   فَِإن  و نها  قول هللا  س وعال يف بالة اخلو     بانً  َأو   جااًل َفرِ  ِ:ف    239  اقية الب)رة سورة  ...(ر ك 
 .اخلو  عند و بت وأ  ا ا، ،ركبانا  الو  ر االا  جتو  ال اليت فالصالة

دت م   ِإن  وَ و نها  قول هللا تببار  وتعباىل    ُ وا َأالَّ  ِ:ف  ِسد ُ وا ال َيتدامى يف  تد ق   النِ سدا ِ  ِمدنَ  َلك دم   طدابَ  مدا فَدان ِك
ت م   فَِإن   ر ابعَ وَ  ث الثَ وَ  َمث ىن  يف ال)سبط عبدم خبو  فم   3 سورة النساء  اقية   ...َفواِحَ ةً  تَدع ِ ل وا َأالَّ  ِ:ف 

 ظبباهر هببو كمببا  المو بباا تعببد   ببوا  رفبب  العمليببة العدالببة عببدم خببو   بب و  ، 1 رربباحهن    ببوا  رفبب  اليتببا ى
 .اقية

ِ  وَ     النسبباء و نهببا  قببول هللا سبببحاره وتعبباىل يف رشببو  ج ددر وه نَّ وَ  وه نَّ َفِعظ دد ن ش ددوَهه نَّ  ََتدداف ونَ  الددالَّ  يف  اه 
ددرِب وه نَّ وَ  ال َمضداِج ِ  غ ددوا فَددال َأطَع دَنك م   فَددِإن   اض  ددت م   ن  إِ وَ *  َكبِدد اً   َعِليًّدا كددانَ   اّللََّ  ِإنَّ  َسددِبياًل  َعلَدي ِهنَّ  تَدبد   ِشددقاقَ  ِ:ف 

 . 35-34ساء  اقيتان    سورة الن...فَابد َعث وا بَدي ِنِهما
 –  ببا  امنبباو  و يل،األ بطبعببه حببرام هببو الببلااخلفيببف  الضببرب جلببوا   وضببوعاا  النشببو   ببن اخلببو  فجعببس
، وكببلا خببو  الشبب)اق، وإن يف يرببن يف امل)ببام حسببا الظبباهر حرببم النشببو   ببن اخلببو  بسبببا - بشببروطه

 إلما ي رفعه اخلو .
  .128ة النساء  اقية ور  س  ...ِإع راضاً  َأو   ش وهاً ن   بَدع ِلها ِمن   :اَفت   ام َرَأة   ِإنِ وَ و نها  قول هللا تعاىل   

َر ضِ  يف  َضددَربد ت م   ِإذاوَ ة املسببافر   و نهبا  قببول هللا عبم و ببس يف ببال  تَدق ص ددر وا َأن   ج ندداح   َعلَددي ك م   فَدلَدي  َ  األ 
ت م   ِإن   الصَّالةِ  ِمنَ  ِتَنك م   َأن   ِ:ف   اا  وضبوع الفتنبة خبو  فصار  101ية  سورة النساء  اق  ...َكَفر وا  الَِّذينَ  يَدف 
  الصالة قصراا.إىل تبديلهاو  يف السفر، التمام بالة حرم لرف 
 رببلكر اللفبب  هببلا بببنفس اخلببو   فيهببا احلرببم  وضببو   عببس الببرواها  ببن فببالر ري ،الشببريفة السببن ة مدداأو 

  بعضها
 فَدِإن   لت أاب عبد هللا عليه السالم عن قبول هللا عبم و بس   سعن عبد الرمحن عن أيب عبد هللا قال  " -1
دد:ِ  بددانً  َأو   َفرِجددااًل  ت م  ف  عليببه  قببال يصببلي؟ كيببف  لببص وأ سببب   ببن خببا  نإ ي)ببول  بباو  يصببلي كيببف   ...ر ك 

 . 2 "إمياءا  برأسه يو يو  ير     السالم

                                                           

 أا اررحوا غريهن.  1 
 .1، احلدي  3بالة اخلو ، الباب ، أبواب وسائس الشيعة  كتاب الصالة  2 
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 . 1 "احلرم اىل ا هاحر  اخ ر رفسه، على الر س خا  اذاهما السالم قال  "وعن أحدمها علي -2
 . 2 "السالح لبسالعدو ي خا  اذا رماحملان "وعن أيب عبد هللا عليه السالم   -3

 . 3 "السالح فليلبس ،سرقاا  وأ ،عدواا  احملرم خا  اذا عليه السالم أيضاا  "وعن أيب عبد هللا
 . 4 رفسه" على خشيه"ي)تس احملرم كس   ا وعن أيب عبد هللا، عن أبيه، عن علي عليهم السالم قال   -4

 . 5 "عليه يعدو نأ خا   او  اللئا... و ورربالم  احملرم ي)تس"  ضاا قالوعن أيب عبد هللا عليه السالم أي
، الشبها ة فباقموعن أيب احلسن عليبه السبالم يف حبدي  قبال  "...  -5  الوالبدين وأ رفسب  علبى لبوو  لل 

 . 6 "فال ضيماا  خي أ على خفت نإف ،بينهمو  بين  فيما قربنياألو 
 علبببى هبببايالء شبببهديوعبببن علبببي ببببن سبببويد عبببن أيب احلسبببن املاضبببي عليبببه السبببالم، قبببال  قلبببت لبببه  ي   -6

 . 7 "فال ضررا خي أ على خفت نإو  هلم، الشها ة اقم رعم،  السالم عليه قال اخواي،
 فتحضبر  املشبركون، خبل أي" س لت أاب عببد هللا عليبه السبالم عبن الر بس  وعن مساعة بن  هران قال  -7

 . 8 "إمياءا  و يقال عليه السالم  ي مينعو ؟ ان  نهم في ا  الصالة
 غريهبباو  احلي ببااو  السبببا   ببن رفسببه علببى احملببرم خيببا   ببا كببسوعببن أيب عبببد هللا عليببه السببالم قببال  " -8

 . 9 "فلي)تله
 عبن يسب له  بن أيتيبه الر بس عنيه قال  "س لت أاب احلسن عليه السالم وعن علي بن السندا عن أب -9

 يت ببو  ال ّبببا يفتيببه وأ ابحلببق، يفتيببه او عنببه، فيسببرت عليببه، يشببن   ان فيهببا افبب  هببو نإ فيت ببو   ،املسبب لة

                                                           

 .3، احلدي  16  كتاب احلج، أبواب املواقيت، الباب وسائس الشيعة  1 
 .1، احلدي  54وسائس الشيعة  كتاب احلج، أبواب ترو  اإلحرام، الباب   2 
 .2، احلدي  54تاب احلج، أبواب ترو  اإلحرام، الباب وسائس الشيعة  ك  3 
 .7دي احل 81 وسائس الشيعة  كتاب احلج، أبواب ترو  اإلحرام، الباب  4 
 .8، احلدي  81عة  كتاب احلج، أبواب ترو  اإلحرام  الباب وسائس الشي  5 
 .1احلدي   3لشيعة  كتاب الشها اا، الباب وسائس ا  6 
 .2، احلدي  20وسائس الشيعة  كتاب الشها اا، الباب   7 
 .3و1احلدي   5وسائس الشيعة  كتاب الصالة، أبواب بالة اخلو ، الباب   8 
 .1، احلدي  81كتاب احلج، أبواب ترو  اإلحرام، الباب    ةوسائس الشيع  9 
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 . 1 "فضسأو   راا أ اعظم عنه السروا  عليه السالم قال رفسه؟ على
 .االحا ي   ن غري و  احلدي  هلا ظاهر هو كما  ابلسروا الضرر خو   ف  ميرن كان  ذاإ هلا  قولأ

 فببال سبليبب احلببرام املشببعر  ببن افببا  خببائف ر ببس او ا ببرأة امببا السببالم قببال  "أوعببن أحببدمها عليه -10
 . 2 "عنه يلب   ن لي  رو  ليم  مث اجلمرة، فلريم مل،

عليببه السببالم، عببن اإل ببام أ ببري املبباي نني عليببه  العسببررااإل ببام  تفسببري  سببندو  االحتجبباج،  رسببسو  -11
 الر ببس محلبب  ان البب اءة اظهببار يفو . اليببه اخلببو    جلبب ان عببدائناأ تفضببيس يف لرببم اذرببت قببدو السببالم قببال  "

 اقفباا رفسب  حشا بة على خشيت ان املرتوابا  االمياء  ن االك ر يعى لعله  صلوااال تر  يف و عليه،
 . 3 "... العاهاا و

 علبى ستعرضبون ارربمبن أيب طالبا عليبه السبالم اربه قبال  " علي   عن الطوسي، الشيخ ابن  سندو  -12
، سببالم  ببن احملر بباا أ ببري املبباي نني عليببه الاإل ببام  سببا   نأ  بب  . 4 "فسببب وي ارفسببرم، علببى خفببتم فببان سبب، 

 .اابحه النفس على الضرر خو  لرنو  العظام،
 اال برو عليبه السبالم قبال  " الرضبا عبن - العلسو  العيون يف الصدوق روا  -  اذان بن الفضس عنو  -13

 - البنفس علبى الضبرر ف بو  . 5 "النفس على خيفة يرن يفو  ا رن اذا وا بان املنرر عن النهيو  ابملعرو 
 .املنرر عن النهيو  ابملعرو   راأل و وب يرف  - ف)ط الضرر رفس ال

حدي   برائ  البدين قبال   عفر بن حممد الصا ق عليه السالم يف  عن اخلصال يف الصدوق عنو  -14
 رفس  على ختف يف اذا ذل و  فسا ، يف سا  او قاتس الإ ،الت)ية يف ابالنص  و  الرفار  ن احد قتس حيس   الو "
 البواقعي الضبرر بعدم ال ،اخلو  بعدم املفسدو  لل)اتس ال)تس و وب )ييدت يف الشاهد . 6 "بحاب أ على الو 

 .وحد 

                                                           

 .3، احلدي  11)اضي، الباب وسائس الشيعة  كتاب ال)ضاء، أبواب آ اب ال  1 
 .2، احلدي  1بواب ر ي مجرة الع)بة، الباب كتاب احلج، أوسائس الشيعة     2 
 .11دي  ، احل29ر والنهي، الباب وسائس الشيعة  كتاب األ ر والنهي، أبواب األ   3 
 .9، احلدي  29، أبواب األ ر والنهي، الباب   كتاب األ ر والنهيوسائس الشيعة  4 
 .8، احلدي  2وسائس الشيعة  كتاب األ ر والنهي، أبواب األ ر والنهي، الباب   5 
 .22 ، احلدي 24وسائس الشيعة  كتاب األ ر والنهي أبواب األ ر والنهي، الباب   6 
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عليببه  الل   عبببد يبأل قلببت"  قببال احلضببر ي برببر يبأ عببن ،سببعيد بببن احلسببني كتببايب  عببن البحببار يفو  -15
بب لصبباحا حنلببف السببالم   قببال ت)يببة؟ حيلببف الر ببس يفو  رعببم،  عليببه السببالم قببال لنببا؟ ا بببلل   1 يببمجن ارالعش 

قببد  الراذبببة، اليمببني  يعببى . 2 "بيمينبب  عنبب  تببر   فبباحلف  البب ،و    بب  علببى خشببيت ان  السببالمعليببه 
 .املال علىو  النفس على الضرر خلو  حلت

 علببى خيببا  ر ببس عببنو ...  ببسن ر عبب سبب لتهعليببه السببالم يف حببدي  قببال  " أيب احلسببن الرضببا عببنو  -16
 علبى الر بس حيلبف هبس  سب لتهو  عليبه،  نباح ال  عليبه السبالم قبال  نه، به لينجو فيحلف السلطان  ن  اله
 . 3 "رعم قال  اله؟ على حيلف كما  اخيه  ال

  البب  علببى خفببت ان"يف ر ببس حلببف ت)يببة، ف)ببال عليببه السببالم    عليهمببا السببالم احببدمها عببنو  -17
 . 4 "هلم حتلف فال ، يناا  ير  ذل  ان تر يف فان يمين ،ب تر   فاحلف    و 

 ابلطببالق للسببلطان حلببف ر ببس  عليببه السببالم الل   عبببد اليب قلببت  "قببال احلضببر ي، برببر يبأ عببنو  -18
 . 5 "ء ي عليه فليس سطوته،و  سيفه خشي اذا  عليه السالم ف)ال العتاق؟و 

 احلبف ترى فما العتاق،و  ابلطالق ستحلفر   ان  معليه السال الل   عبد يبأل قلتقال  "  عاذ عنو  -19
 . 6 "خفت اذا ا واأر  ّبا هلم احلف  عليه السالم ف)ال هلم؟

 ا والنبا علبى فيسبتحلفون ال)بوم هبايالء على منر   ان    له قلتعليه السالم  "  عفر يبأ عن  رارة عنو  -20
 . 7 " اءوا  ا هلم ففاحل خفت اذا  رارة ه  عليه السالم ف)ال  كاهتا؟ أ ينا قد و

 على هبا منر حننو  للنال، بضائ   عي ان  عليه السالم  عفر يبأل قلت"  قال حيىي بن  عمر عنو  -21
بب هببايالء  كلهببا  املسببلمني ا ببوال ا يببم ان علببى اقببدر اي و  ا  ف)ببال هلببم؟ فنحلببف عليهببا، فيحل فببون ار،العش 

                                                           

 .جنريرّبا   1 
 .4، احلدي  8و ستدر  الوسائس  كتاب األميان، الباب  59، احلدي  411،  75 ار األروار  ج  2 
 .1، احلدي  12، الباب   كتاب األميانئس الشيعةوسا  3 
 .3، احلدي  12وسائس الشيعة  كتاب االميان، الباب   4 
 .11دي  ، احل12  كتاب األميان، البابوسائس الشيعة  5 
 .13دي  ، احل12وسائس الشيعة  كتاب األميان، الباب   6 
 .14، احلدي  12وسائس الشيعة  كتاب اإلميان، الباب   7 
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  1 "الت)ية فيه فله ضرورة، فيه رفسه على املاي ن خا  كلما  عليها، احلفو 
 ابن نبانناالطم علبى الف)يبه ر تش اليت الف)ه، بوابأ خمتلف يف املنتشرة الر رية الرواها  ن ذل  غري اىل
 .الف)ه بوابأ كس  يف  طل)اا  الضرر حرم له - ضرر خو  هو ّبا - الضرر خو 
 الل  و  هلببا، االمجببايل  ببن قببسأ ال وأ ،املعنببوا التببواتر  عبباءا    يف د  ع بببب   ال الهنببا سببنا ها،لببلكر إ رتعببر  يف منبباإو 
 . 2  العايف

 اللبة اقها والبرواها )باا وقطب  النظبر عبن  بدى و   قط  النظر عن بع  املناقشاا يف بعب  التعلي
لربالم يف أن خببو  بببرح ببه  ام ظلبه  إمنببا ا ، بببس غايتبه أن لببه حرمبه كمباعلبى أن خبو  الضببرر  بن الضبرر

 اىلو   3  ن  طل)اا "أا  ّبا هو هو"  و باا لرف  احلرم الشرعي، أو ال؟يرو هس  –الشائ  ابحلمس  –الضرر 
 خبو  ابن نبانناالطم علبى الف)يه تشر  اليت الف)ه، بوابأ خمتلف يف املنتشرة ةالر ري  الرواها  ن ذل  غري

ية فن)بول  اربه ال ميربن تسبر  ، 4  الف)به ببوابأ كبس  يف  طل)باا  الضبرر حربم لبه - ضبرر خبو  هبو ّبا - الضرر
 ما سي يت.دة ال ضرر إىل  س لة و وب املعرفة ك ن قاع  5 احلرم

*  *  * 
 حتمال الضرر أو  ا ي)رب  نه يف اقها والرواها؟عن ورو   صطل  اث احب -
هنبا  فبرق ببني امل)بام   نوطيبة و بوب املعرفبة عبن رظبر  بو  الضبرر ابلبرت   وببني قاعبدة ال ضبرر هل  -

 األولية ؟.  ورافعية خو  الضرر لألحرام
 اهرينوصلى هللا على حمم  واله الُ

 
 قَدل َبكَ  َشَغل تَ  َق    أَن تَ وَ  َعَمل كَ  اّللَِّ  ِعن  َ  يَدز ك و َكي فَ   ِهَشام   ايَ    وسى الراظمي  عليه السالم اإل ام ل قا

  .17  1الرايف  ج  َعق ِلكَ  َغَلَبةِ  َعَلى َهَواكَ  َأطَع تَ وَ  رَبِ كَ  َأم رِ  َعن  
                                                           

 .16، احلدي  13ب وسائس الشيعة  كتاب اإلميان، البا  1 
 .268-260  5ج ار االرصار ب قم   السيد با ق احلسيى الشريا ا، بيان األبول،  2 
 .259  املصدر   3 
 .268املصدر     4 
  .ّبدارية اخلو   5 
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