
 (1130ه)1441مجادى اآلخرة /  14األحد . ................................................ (التزاحمصول: مباحث )األ

1 

 

 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

(300) 
 كلمات الفقهاء يف تزاحم حقي صاحيب الدار والدابة

قببد بهبب  إك بلببد السببيد الوالببد رييمببا عببدا لببب عدالئببي، يمببا لببو أببس اارار عظيمببة ووضبب  يف أساسببها ح ببرار سببب )  و 
إك ان ملالد احل بر ان يسبع   ح بره ولبو اسبهلمم هبدم البدار يف مثل هذه املسألة بهبوا  (1 واحدار مغصوابر ريان املشهور

  رييمبا عبدا لبب عدالئبي()وبيبر  يف هبام   (2 سيأيت أيانبه( يلها، لكن السيد الوالد رأى انصراف األالة عن مثله، يما
الهفصببيل ، ومنببه يظهببر و ببه  أو عببدا إسببراريار وربببذيرار عرريببار( وإليببد أعببه يلمبباق الفدهببا  يف املدببام مبب  رأ  السببيد الوالببد

 ؛الذ  صر  إليه
من صباح  البدار ألبمم ابهلبدم  قال يف الشرائ )  إبا حصلت ااأة يف اار ال خترج إالا هبدم، ريإن يان حصوهلا أسب 

واإلخراج، وال ضمان على صاح  الداأة، وإن يان من صاح  الداأة ضمن اهلدم، ويذا إن مل يكن من أحدمها رفريط 
 .(3 ضمن صاح  الداأة اهلدم، ألنه ملصلحهه(

 الفقه: صور املسألة مخسة
صبباح  الببدار، سببوا  أاخلهببا أنفسببه أو أقببول) صببور املسببألة هببم، ألنببه إمببا أن يكببون أسببب  وقببال يف  الفدببه()  

أهفريطه، وإما أن يكون أسب  صاح  الداأة، وإما أن يكون أدون رفريط وسببية من أحدمها، وإما أن يكون أسببهما، 
 وإما أن يكون أسب  إنسان آخر.

 ا إبا مل يرضيا رينذيره يف مسائل)ويف يل الصور إبا رضيا أبدا  الداأة يف الدار، ريال يالم، أم
 (4)ذا كان صاحب الدار ظاملاً إبدخاله دابة الغري فيهاإ

ل صباح  البيبت، والظباهر أن عليببه اإلخبراج وإن رمبرر هببدم احلبائط أو ندبه الببباب. ويف دخ  م  باألوك) أن يكبون الب
هبذيرة مفهاح الكرامة) و هه ظاهر يما يف جمم  الربهان. ويف املسالد) إنه ال إشكال رييه. وقد نص عليه يف املبسبو  وال

مببن لببب ريببرن أببني أن يكببون قيمببة احليببوان أقببل مببن قيمببة ندببه الببباب أو أيثبببر أو  والهحريببر واإلرشبباا و ببام  املداصببد.
 .مساوير 

                                                           

 أ  من الذين رطرقوا هلذه املسألة. (1 
 (.299الدرس   (2 

 .197ص 3هب) ج1408احملد  احللي، شرائ  اإلسالم يف مسائل احلالل و احلرام، الناشر) مؤسسة إمساعيليان ب قم  (3 
 العنوان مناا. (4 
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 (1)اً إخراجها ولو هبدم جداره، ولكن ال مطلق هفعلي
بب ((ال ضببرر  لكببن ينبغببي أن يدببال) إن اليببل  إليببه، حيبب  إن  ملببد الغببب م علببى اليببل راا إبا يببان المببرر لببب مهعببارف حمكا

مدهمببى سببلطنة النبباس علببى أمببواهلم، مببثالر إبا يانببت قيمببة الببنده مائببة وقيمببة الداأببة عشببرة، ال  كببن أن يدببال أو ببوب  الببراا 
 الببنده أببرا الداأببة، أببل الببالمم حينلببذ إمببا قبببول صبباح  الداأببة مببن أيعهببا ملالببد الببدار، أو مببن ب هببا وإعطببا  صبباح  الببدار

 الهفاوق له.
 .(2 (النظر يف إطالن يالمهم، إالا أن يدال ابنصراريه إك ما بير هومنه يعلم و ه 

 يشفع له ،ألنه ال سلطنة له مع اعتدائه، إال يف الضرر البالغ فال ضرر
إخرا هبا مبن اار الغبب( حمكبوم أبدليل  عليها مما يدهمي ان له ) ان اليل السلطنة  سلطنة املالد للداأةوأعبارة أخرى

( أو أببذ ها أو أبيعهببا اوى المببرران  ضببرر املالببد هبببدم  ببداره وضببرر صبباح  الداأببة أبدائهبباحيبب  رسببولكببن  ،ال ضببرر
حب  إبا يبان  هوير ب  للعبام الفوقباه وهبو اليبل السبلطنة، ويبذلد إبا اخهلبن المبرران اخهالريبار لبب ابلب ؛ ريانب (3 رسباقطا

 ااأبة الغبب يف اارهعلبى مبال الغبب  ااخبال  هونبة ابعهدائبهو ريبان سبلطنهه علبى  بداره ممهمبررار ضبررار أيبرب صاح  الدار 
لصبار( وال رشف  له ال ضرر، ألن ضرر مالبد الداأبة وإن يبان أضبعن لكنبه مشبفوعار أسبلطنهه الب  ال مسبدط هلبا شبرعار 

أببل ان اليببل سببلطنهه منصببرف عببن صببورة إضببراره أغبببه  ،إك اليببل سببلطنهه ار أو عرريببار، أقببوى مببن ضببرر مالببد الببدار منمببم
ملالبد  )ولكن ،لفرض ان ضرره  مالد الدار( أعظم ؛اون مالد الداأة ،له  ال ضرر( رمرره ومشول م يب  له إالعمدار ريل

ريببان إلغببا  سببلطنهه علببى مالببه  لداأهببه(  الداأببة، يمببا سببب ، اليببل السببلطنة مشببفوعار أببال ضببرر رييدببدم علببى ال ضببرر املالببد،
 ه.ضرر يماف إك رمرره الفعلي أعدم يون الداأة يف مهناول
واما لو يان ضرر مالد الدار يثبار  دار وال ضرر مالد الداأة  ،ريهذا يف االخهالف الدليل أو لب البال  أني المررين

علبى ضبرر مالبد الداأبة  رددمبه، أعبد (4 قليالر  دار ريالظاهر حكومة ال ضرر مالبد البدار علبى اليبل سبلطنة مالبد الداأبة
و شكد رييه ريان اعوى االنصراف  إنصراف أالة السلطنة( عن مالبد الداأبة ول ،لمعفه. والظاهر ان ما بير ه عدالئي
 ريهكذا يفهم العرف امللدى إليهم الكالم. ريهأمل.أعيدة، رييما لو اسهلمم اإلضرار البال   دار لب 

 كسر و...لو ادخلت دابة رأسها يف قدر، فت  
                                                           

 العنوان مناا. (1 

 78) ج2السبببيد حممبببد احلسبببي، الشببببام ، موسبببوعة الفدبببه  يهببباب الغصببب (، اار العلبببوم للهحديببب  والطباعبببة والنشبببر ب أببببوق،   (2 
 .402ص

 أو ركاريلا، على الهماحم. (3 
 أ  ان سلطنهه ال رشمل هذه احلالة. (4 
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إخرا هببا إك يسببر الدببدر، ريببإن يانببت يببد  قببال الشببرائ )  ولببو أاخلببت ااأببة رأسببها يف قببدر واريهدببر :36مسأأألة و 
ضمن، وإن مل يكن يده عليها ويان صاح  الددر مفرطبار، مثبل أن لعبل قبدره  (1   يف حفظهامالد الداأة عليها أو ريرا 

 .(2 يف الطري  يسرق الددر عنها، وال ضمان يف الكسر(
إن يانبت يبد مالبد الداأبة عليهبا أو ريبر  وقال يف الدواعد)  ولو أاخلت ااأة رأسها يف قدر واحهيج إك الكسر، ري

يف حفظها ضمن، وإن مل ركن يده عليها ريإن رير  صاح  الددر أبن  علها يف الطري  مبثالر يسبرق وال شبي  لبه، ولبو 
انهفى الهفريط عنهمبا يسبرق وضبمن صباح  الداأبة ألن بلبد ملصبلحهه، ولبو ندصبت قيمهبه لعيب    مال العيب  يف يبد 

 .(3 ا  الديمة(الغاص  ريال ضمان م  أد
 الوالد: تكسر القدر إال لو عد إسرافاً 

ل) مدهمى الداعبدة أنبه إبا يبان أحبد مبن الداأبة واإل   أيثبر قيمبة،  يب  يبان إرالريبه يف مداأبل أقو   قال الوالد  
إرببالف ارخببر إسببراريار ولببب عدالئببي، يببان الببالمم إرببالف األقببل قيمببة، وإن يببان صبباح  األيثببر قيمببة سببببار، يداأببة  ائببة 

ه يف اإلسراف، وإن مل يكبن يبذلد أبل يبا  وقدر أعشرة أو ابلعكم، أل وإن رضي صاح  األيثر قيمة، ألنه ال ح  ل
مهساويني ردريبار مما ال يعد إسبراريار عرريبار، يبان اإلربالف علبى أيهمبا يبان سبببار، وإن يبا  يالمهبا سبببار أو يبان السبب  أمبرار 

اعبدة خار ار يالسيل واهلوا  وما أشبه أو إنسا ر ال نظفر أه، يمبا لبو ريعبل إنسبان بلبد   لباب وهبرب، ريبإن مدهمبى الد
 .(4 (ما سب  من الدرعة،   يهحمل المرر يالمها ال أحدمها ريدط

 .يف باك الطرف حايم على اليل السلطنة وعلى اليل ال ضرريف هذا الطرف وأعبارة أخرى) اليل اإلسراف 
 املوجز: يلزم ابلكسر واهلدم إال يف صورتني

  الدار ألمم ابهلدم واإلخراج، وال ضمان على ريإن يان حصوهلا أسب  من صاحوإمجال الكالم) ان قول الشرائ )  
مب   يدبارنإبا مل يكن ضرر اهلدم عظيمار  بدار ال  أشرطني) األول) لمم ابهلدم واإلخراجي  إمنا انه  يرا عليه)( صاح  الداأة

مبن  يدبال أبذ ها مبثالر وأيعبه حلمهبا ورعبويه صباحبها إبا يانبت قيمههبا أقبل ريدبدوإال  ضرر حرمان صباح  الداأبة منهبا
 ( أو يدال أشرا  صاح  الدار إيها واري  مثنها لصاحبها.أو لو رمرر أذلد أو ه آخر حال حياهتا
 .ضمان الداأة ،، يما سب وإبا مل يعدا بلد إسراريار أو ربذيرار عرريار، وإال مل يلمم أه أل مل لم  على و ه( وعليه الثاه)

                                                           

 ريعلت. أ  ريشراق منه مثالر ريفعلت ما (1 
 .197ص 3هب) ج1408احملد  احللي، شرائ  اإلسالم يف مسائل احلالل و احلرام، الناشر) مؤسسة إمساعيليان ب قم  (2 
 .307ص  6احملد  الثاه  احملد  الكريي(  ام  املداصد يف شرح الدواعد، الناشر) مؤسسة آل البيت  عليهم السالم( ب قم) ج (3 

 78) ج2ام ، موسبببوعة الفدبببه  يهببباب الغصببب (، اار العلبببوم للهحديببب  والطباعبببة والنشبببر ب أببببوق،  السبببيد حممبببد احلسبببي، الشبببب  (4 
 .410ص



 (1130ه)1441مجادى اآلخرة /  14األحد . ................................................ (التزاحمصول: مباحث )األ

4 

 

رييببه انببه ال و ببه إللببمام صبباح  الببدار هبببدمها إلشببكال إب أوك ابوقولببه)  وإن يببان مببن صبباح  الداأببة ضببمن اهلببدم( 
 عظيمار  دار( وعدم ر وعها ملالكها قليالر  دار وضرر أدا  الداأة هناك اهلدم على املالد حينلٍذ مطلدار  إال إبا يان ضرر

ن أاخبل ااأهبه عبدوا ر ريانه املعهد  وال اليل على سلطنهه علبى هبدم اار الغبب أو إ بباره عليبه رييمبا يبان أسبو  اخهيباره اب
 .يف اار لبه ريلم  كن إخرا ها إال هبدم ااره

مبا بيبره  )( يبرا عليبهويذا إن مل يكن من أحدمها رفريط ضبمن صباح  الداأبة اهلبدم، ألنبه ملصبلحهه( انههبىوقوله  
صبلحهه( لبب ظباهر وقول الشرائ )  ألن بلبد مل وأذلد ظهر و ه النظر يف إطالن الشرائ  والدواعد ولبمها.الوالد من  

هبدم البدار أو بأبل الداأبة  أبنيأل مدهمى الداعدة إبا مل يكن من أحدمها رفريط الدرعة   (1 (الو ه، ألنه ليم من األالة
وإن يببا  يالمهبا سببببار أو يبان السببب  قببال الوالبد)   يمبا  مبثالر(   المببرر يهبومي عليهمببا حسب  قاعببدة العبدل واإلنصبباف

وا  ومببا أشبببه أو إنسببا ر ال نظفببر أببه، يمببا لببو ريعببل إنسببان بلببد   لبباب وهببرب، ريببإن مدهمببى أمببرار خار ببار يالسببيل واهلبب
وبلببد حسبب  الداعببدة مببن مبنبباه العببام يف  (2 (الداعببدة مببا سببب  مببن الدرعببة،   يهحمببل المببرر يالمهببا ال أحببدمها ريدببط

  رين قاعدة العدل واإلنصاف يف املالياق.
 احلاكم الشرعيلو تساوى الضرران فاملرجع القرعة أو 

ال ضببرر وال    الببذ  ينبغبي يف هببذه و وهببا، أعبد مالحظببة  ك الدرعببة أو ختيببب احلبايم قببال)ولكبن اوببواهر بهب  إ
وقاعبدة اومبب  أبني احلدبني، رببر يل األعظبم ضبررار منهمببا علبى ارخبر، إبا مل يكببن عبن رفبريط يمببا هبو املفببروض،  ((ضبرار

رعبببة، أو إك اخهيبببار احلبببايم، وهكبببذا يف يبببل حدبببني رما بببا وال مبببر ل ومببب  ريبببرض الهسببباو  مبببن يبببل و بببه ير ببب  إك الد
 .(3 ألحدمها، ولو من  هة الهفريط وعدمه(

رشبهياره  لبه اخهيبار أحبدمها على ريرض الر وي إك احلايم ريما البذ  يعملبهه هبل يهمسبد ابلدرعبةه أوولكن يبدى انه 
 ، ريي ب  ان يدسبمنصباف سبوا  أحكبم ابهلبدم أم البذألان عليبه ان يعمبل أداعبدة العبدل واإلوعلى أ  ريانه مهما ريعل ريب

 الدرعبة لكبل أو ال، ريهبل احلبايم واابا مددمبة علبى الدرعبة  إكولكن األمر  ا بة إك  ب  أالبة الر بوي  ،المرر عليهما
رييدبببعي هبببو، أم قبلبببه رييدععبببان ريبببإن مل  كبببن، ولبببو الخبببهالف ورنبببامي رييهبببا، ريب عبببان  أمبببر مشبببكل( أعبببد الر بببوي للحبببايم

 وللبح  صلة ابن هللا رعاك.للحايمه 
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

َوِإَذا  ،فَِإَذا َأقْأَبَلْت َبص َرْت َوَفِهَمتْ  ،َوَنَشاطاً َوفأ ت وراً  ،ِإنَّ ِلْلق ل وِب ِإقْأَبااًل َوِإْداَبراً   ) عليه السالماإلمام الرضا  قال
                                                           

 املصدر نفسه. (1 

 املصدر نفسه. (2 

 .208ص 37الشيخ حممد حسن الن في اوواهر ،  واهر الكالم، اار إحيا  العاث العريب ب أبوق) ج (3 
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 (.307أعالم الدين) ص  ((ِعْنَد ِإقْأَباهِلَا َوَنَشاِطَها َواتْأر ك وَها ِعْنَد ِإْداَبرَِها َوفأ ت ورَِهاَفخ ذ وَها  ،َأْدبَأَرْت َكلَّْت َوَملَّتْ 


