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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

(291) 
 تتمة:
كيفيبببة العوببببد أو هبببو ركبببن لببببه أو  ببب  ، إ  قببببوام وامبببا لليبببب  العوبببد )ببببدعوي ال  الوصببببد  يبببدخ  يف  سبببب)   

اإلنشبببائيال ابلوصبببد وقبببوام العوبببول ابإلنشبببا ، )وبببوام العوبببول ابلوصبببد، و لببب  ألل يف الشبببر  و هبببني كمبببا قبببال 
املراغي   واحلّ) أنّبه ال ربرة اباا الوصبد، ألل أللبة الشبرو  إابا ي برال  با مبا هبو االل ب ام املعهبول لبني امل عاقبدين لبو 

ولببو قلنببا أّل لبب وم الشببر  إّاببا هببو لدخولببه يف العوببد  -كمببا هببو أحببد الببو هني   -ل الشببر  لنفسببه ال م قلنببا أ
 . 2  1 واحنالله إىل الكيفية وصريورته كاجل   من األركال، )يدخ  يف الو)ا  ابلعود 

 قوام العقد ابإلنشاء وقوام اإلنشاء ابلقصد
اسبب انائي مببن الشببك  األول  قببوام العوببد ابإلنشببا  وقببوام ميكببن تشببكي  قيببا  انببه قببد يوببال  ولعبببارة أخببري  

 )ابت ال الوصد لاخ  يف حويوة العود ركناً، وإال )ج ً . ،اإلنشا  ابلوصد )ووام العود ابلوصد
 لكربى صحيح دون عقد اإلجيابااجلواب: عقد سلب 

ود السلب لول عوبد ال الكربي صحيحة يف ع  3 انه مع قطع النظر عن عدم تكرر احلد األوسطواجلواب  
مل يكببن قصببد )ببال يكببول إنشببا  وهبباا مسببّلم، امببا عوببد اإلجيبباب )ببال تصبب  الكببربي علببى  كلمببااإلجيبباب أا انببه  

ومبا كبال إطالقها أا ليس كلما كال قصد كال اإلنشا  واقعاً عليه، )ال الوصبد قسبمال  مبا كبال لنحبو البداعي 
مويببداً لول األول، لعبببارة أخببري  الوصببد قسببمال  غببري  لنحببو الشببر  واألخببري يوببع اإلنشببا  عليببه مشببروطاً لببه أو

واألخبري يوبع اإلنشبا  عليبه لول األول، حبيب  عبّد عر)باً كاملباكور مبين عليه العود ومبين عليه العوبد لنبا  مسب وراً 
واًل وال  قب  اً لو به  لوبي يف المبمري ومل يرتب)ىل إىل عبامل اإلنشبا  ابل مل يكبن مبربر  الوصد قسبمال  قصبد   اثلاة ولعبارة 
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ملبا سببب) و لبب  واألخبري يوبع اإلنشببا  عليبه لول األول   ،ارتوببى إىل عبامل الو ببول اللفظبي أو الفعلببي )عباًل  وقصبد  
لكببن الظبباهر ال الوصببد ا ببّرل ال يببدخ  يف حويوببة العوببد حويوببًة وابحلمبب  الشببائع وال عر)بباً، و لبب  ألل    مببن

ابإلنشبا  واإلنشبا  مبن عبامل م بنخر عبن عبامل الولبب والعوب   ابلعو  أو الولبب، والعوبد قبائم ابلنفس  الوصد قائم
قيبداً يف املعاملبة،  ،ولال  قال املراغي  وليس جمّرل ختّي  وقوع شي   أو ان فائبه ،للفظ  و)ع  شي    )انه عامل إجيالىل 

الكيفيّبة، لبب  إ  جمبّرل كونبه لاعيبباً حبيب  لبو مل يكببن كبال  ابع وببالي مل يفعب  ال يصبري قيببداً حب  يكبول لاخبباًل يف 
 . 1 هو مورل ابع والي الفاسد 

بببأقببول  نعبببم إ ا ارتوببى الوصبببد إىل مسببب وي ال يعببّد عر)ببباً كاملبباكور كبببال ح   ببه، وال يكبببول  لببب  إال كم  ه ح كمر
 . 2  ابملواولة املبين عليها العود لنا  مس وراً، أو لبنائها عليه لناً    ماً. حبي  خير  عن كونه صرف الداعي

 الم يف النواش مع تفصي  اجلواهر يف األسباب ال وليدية.)هاا متام الك
 السبزواري: األمالك يف املدن متعارضة فال حرمي

إطببال  علببى ضببة، أ أشببك  ر وامببا الفاضبب  السببب وارا )وببد نوبب  قببول املشببهور يف احلببرع يف املببدل، اب ببا م عا
 رراً )احشاً.يف أمالكهم وإل أّضر ابجلريال تماملاّلك املشهور  وا  تصرف أصحاب 

املعروف من ماهب األصحاب ال ما  كر يف احلرع للبئر والعني واحلائط والدار خمصوص مببا ا ا كبال قال   
اإلحيبا  يف املبوال )يصب حل احلبرع ابملببوال وامبا االمبالك )بال يع برب احلببرع )يهبا ألل االمبالك م عارضبة وكب  واحببد 

  قبالوا )لبه أل رفبر لئبراً يف ملكبه وإل كبال جلباري لئبر قريبب من املالك مسلط على ماله له ال صرف )يه كيف شا
منهببا وال نوببحل مببا  األوىل وال  لبب  مكببروي. قببالوا  حبب  لببو حفببر يف ملكببه ابلوعببة و)سببد لئببر اجلببار مل مينببع عنببه 
وال ضمال عليه، وماله ما لو أعد لاري احملفوف ابملسكن محامباً أو خبا ً أو طاحونبة أو حبانول حبدال أو قصبار 

 الل له ال صرف يف ملكه كيف شا .
ويشك  هاا احلكم يف صورة تمرر اجلار تمرراً )احشاً نظراً إىل ما تممن ه االخبار املاكورة من نفي المبرر 
واالضببرار وهببو احلببدي  املعمببول لببه مببن ا اصببة والعامببة املسبب فيت ليببنهم خصوصبباً مببا تمببمن ه األرخبببار املبباكورة 
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 . 1   املمار من نفي االضرار الواقع يف مل
أقببول  توضببي  كالمببه أ اويبب) مببا قالببه املشببهور مببن ال األمببالك م عارضببة أ مناقشببة خم بباري ابسبب انا  المببرر 

 الفاحش مطلواً، يف ضمن أمور 
 إيضاح ألنواع احلرمي

ا  راعباً  تسباو  40األمر األول  ال املعروف ال ل ل  املاكورال حرمياً، )حبرع البئبر إ ا كانبت لسبوي اإللب  
يف األرض  والونباة مبرتاً توريبباً  وحبرع العبني 30 راعباً   60مرتاً توريباً  وحبرع البئبر إ ا كانبت لسبوي امل رعبة  20

للنهببببر حرميبببباً  كمببببا الأ رع،   7أ رع وقيبببب   5 راع وحببببرع الطريبببب)  500الرخببببوة ألببببف  راع ويف األرض الصببببلبة 
لكبن  ،ومدخلها وخمر ها وما أشببه، )هباا مبا رآي املشبهورومصب مائها ترا ا كناس ها و وللدار حرمياً وهو مطرس  

السبببببيدين الوالبببببد والعبببببم  هببببببا إىل ال احلبببببرع عبببببريف، وال ال حديبببببد املببببباكور يف البببببروا ل كبببببال ل شبببببصيحل احلبببببرع 
مبو مببيال  لبب  البب من وعليببه  )حببرع البئببر يببرتبط حبجببم الوطيببع ونببوع البئببر وأعببراف  لبب  البلببد وهكبباا حبببرع 

، وقبد )ّصبلنا ري) إ  خت لف املدل والطر  يف الشارع األعظم )ود يكول احلبرع سسبول  راعباً أو أكابر أو أقب الط
 .الكالم عن  ل  يف حب  سال) )را ع

 احملتمالت األربع يف تعارض األمالك
ك  الابببباق  اويبببب) الوببببول يف ال  األمببببالك م عارضببببة  ال احملبببب مالل يف  احلوببببو   كحبببب) الطبببببع ويف  األمببببال

ولبه ال صبرف   )لكب  حرميبه من حي  ثبوهتا لدي ال  احم أو ال عارض لكال الطبر)ني وح) ال صرف )يها وحرميها
أو كو با الحبد ا لول  )لبيس ألحبد ا حبرع وال لبه ال صبرف مببا يمبر ابخخبر  أو تسباقطها  وإل أضبر ابخخبر 

كمبا هبو غبري خفبي، وإابا الكبالم يف و بوي الوبول أو ال صيري، م عبدلة  أو الورعة  ،امبر   كاألسبوية وغريه اخخر
لعدم ثبول احل) اما لدي ال عارض  أو ال  احم  والو وي أرلعبة )بال ّ  احبد ا )بال حمبيحل مبن الوبول ابل سباقط 

 حد الوسائم األخري الوول أوعدم الابول وإال ل م 
 عدم مشول األدلة يف مرحلة املقتضي

يف مرحلبة اجلعب ، ويعب  األللة للم عارضني  ملكباً أو حوباً  أصباًل، و لب  الو ه األول  ال يوال لعدم مشول 
و لبب  يعببين ال الشببارع يف مرحلببة اجلعبب  الحببظ عببدم إمكببال  ال املو مببي، يف صببورة ال عببارض، غببري مو ببول،لببه 

اً إ ا مل وعليببه  )ببال لكب  لار  أو لئببر حرميبب  عب  احلببرع لكليهمببا، وال ألحبد ا ألنببه لببال مبر  ، )لببم جيعلببه أصباًل.
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يعارضببببها و ببببول لار أخببببري تو مببببي حرميبببباً  م عارضبببباً أو م  امحبببباً عليببببه لينهمببببا  )ببببال و ببببدل لارال )ببببال حببببرع 
 ألحدا ا لعدم مشول أللة احلرع ألا منهما اق ماً  حينئا .

 عدم مشوهلا يف مرحلة املانع
املو مببي مو ببول إ  لببة املببانع، الو ببه الابباق  ال يوببال ابلشببمول اق مبباً  ولعببدم الشببمول لل عببارض أا يف مرح

ولكنببه يف مرحلببة اجلعبب ، حيبب  الحببظ ال عببارض، مل ولكببن املببانع حائبب ، واملببانع هببو ال عببارض نفسببه أو ال بب احم 
جيعبب  أصبباًل، )هببو ملحبب) ابلصببورة األوىل، أو  علببه ولكنببه يكببول غببري )علببي أو غببري منجبب ، )هببو الصببورة الاانيببة. 

 .) نم 
 ب للتساقطمشول األدلة، لكن التضار موج

)ببال مشببكلة يف مرحلببة الو ببه الاالبب   ال يوببال لشببمول األللببة امببا وعببدم سببوو  احلوببني مبجببرل ال عببارض، 
)ببال  خبباص مبببا لببو كببال ملبب  كليهمببا أو  ،سببووطهما ابل مببارّ اجلعبب ، لبب  املشببكلة يف احلكببم ا عببول، )يكببول 

ل احلب) لخخبر، ولبو كبا  غبري م مبارين، حوه يف ال صرف ممبراً ابخخبر، )لبو كبال أحبد ا ممبراً لول اخخبر كبا
. )لببو كببال ممببراً ألحببد ا خاصببة  )باحل) لكليهمببا اثلببت، كمببا لببو كببال حفببر كبب  منهمببا البئببر غببري ممببر لصبباحبه

 .كال له احلرع لول صاحبه
 مشوهلا والتساقط ابلتباين

،  لينهمبا وال واضبع  بباقالو ه الرالع  ال يوال لشمول األللة اما وعدم السبوو  ابل عبارض أو ال مبار لب  ابل
 قد يكول  ل  ال باق لمبرر  و)رقه عن سالوه واض  )انه لئراً، يف لاري كما إ ا تباينا على ال ال رفر أا منهما 

وقد يكول ملنفعة تنااما من عدمها وإل مل ي مررا من و ولهبا  كمبا لبو كبال عبدم و بول  ،ينااما من حفر البئر
تشببهياً. وللبحبب   وار البباين خيببا)ول مببن سببوو  النببائهم )يهببا  وقببد يكببول ال ببباق البشببر يف الببدار أكاببر  بباابً للبب

 .صلة إب ل هللا تعاىل
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
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