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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

(305) 
 ((َوُحْرَمُة َماِلِه َكُحْرَمِة َدِمهِ ))لدليل  -ط سبق: )

َوُحْرَمةةةةُة َمالِةةةةِه َكُحْرَمةةةةِة )): عليدددده السددددالموقددددد يسددددادل علددددى الىددددماأ ررة وعلددددى عد دددده أخددددر ،   ولدددده 
 :(1)((َدِمهِ 
في ال: فيمن اعاد   ر دي ررهده أو نيندار  يف حمدلة الودد أو نار ، ابحده ال حر دة لإلمالدهإل دحصدرا  أنلدة  -أ

ع عليده: احده لديل علدى  داحا الددار عن  ثل هذ  الصورة مما اعاد  فيه علدى ريدد ، ويافدر  (2))حر ة  اله(
 (3)واحمللة أأ يُرجع إليه ررهه أو نينار  خا ة إذا هوقف على هدم جددار  أو رسدر حملهده، حعدم ينبودي ه ييدد 

 مبا مل ياعار   ني اجلداأ نوأ  ا هعار ، رما سبق.
أ دال  ابلدرن إليده وقد يفّصل فيما مل ياعار  و دق عليه االعاددا  عرفدا ،  دني عددم هىدرر  داحا الددار 

فعليدده اأ يرجعدده إليدده، حعددم لدده اأ يعادددا عليدده مبثددل  ددا اعاددد   دده فد ددي  ىدداعاه يف نار   ددثال ، و ددني هىددرر  
  طل ا  أو إذا راأ  عادا   ه فال جيا إرجاعه له. فاأ ل.

عده وي ال فديمن مل يعاددإل  دل سد طت ررهده أو نيندار  سدهوا   دال هفدرية، ابأ حر دة  الده ه اىدي إرجا -ب
إليده وإأ اسددالام ا دددم لدددن  عددد  الحظددة أرددل الىددررين فددأأ هسدداوح أقددرع أو أوقددع الصددل   ينهمددا قهددرا  رمددا 

 .(4)سيأيت(
 ةربة الي ر أو دارهته يف مَ رَ يناره أو كُ التفصيل فيمن ألقى دِ 

آخددر أو أرسددل و عبددارة أخددر : اأ  ددن أل ددى نينددار  يف حمددلة الوددد أو ُررهدده يف نار اجلددار أو نا ادده يف  يددت 
                                                           

 .359ص 2طهراأ، ج –ث ة ادسالم الدليين، الدايف، نار الداا ادسال ية  (1)
 الدالم اآلأ عن هذا الدليل خا ة(.)و  (2)

 احه ال حر ة لإلماله. (3)
 (.304الدرس ) (4)



 (1135)ه1441مجادى اآلخرة /  21األحد  ......................................... (التزاحمصول: مباحث )األ

2 

 

طد  إىل سط  الود، ا ا اأ يدوأ  عادح   فعله ذلك أو ال، وروحه  عادح  رما لو راأ عاملدا  عا ددا ، وعددم  
روحه  عادح  ابأ راأ ريافال  أو ساهيا  أو  ىطرا  أو جملا  أو راأ  احا الدار راضيا  مث رر  فأ ر  إبخراجه 

  ن األحنا . فلم ميدن إال  دسر أو هدم أو إضرار  نحو
 إن كان معتديا  -1

 :فأأ راأ  عادح  فا ا اأ يدوأ هعديه هعدح   اعارفا  وا ا اأ ال يدوأ -1
 اا إن كان االعتداء متعارف -أ

إذ الاصددر   ا ،الاصددر   اعارفدد ريددد رددوأ ا  الاعدددا  اعارفدد، ورددوأ هعدددح   اعارفددا   الصددورة األوىل: اأ يدددوأ
وذلدك  ثدل إرسداله املدا  يف حدي اده أو  ارعاده ممدا ياسدرب عدانة وأ هعددح  ال يددقدد املاعار  يف  لدك الودد 

دمدا فيمدا جدر  وا دا الاعددا املاعدار  ف، (1)إىل  يت جار  أو نق جدار  مبسماٍر مما يؤثر على جدار اجلار
الصدورة ال  ويف هدذ  ن هعدا اجلداأ  عىهم على  عض  اصدرفهم يف  لدك جدارهم  ددوأ رضدا ،  ه العانة 

ل إبحصرا  أنلة )حر ة  اله( عن  لده، فله اأ يسدججعه وعلدى  داحا الددار اأ يرجعده إال إذا هىدرر ي ا
 فأذا هىرر فعلى املعادا الىرر )وسيأيت هفصل أرثر لصورة الىرر(.

 إن كان االعتداء غ ر متعارف -ب
يددذا   لدددل أرثددر  ددن ردداأ ُ دثإلددرا   ددن ادرمددا لددو   اعدددح  هعدددح  ريددد  اعددار    الصددورة الثاحيددة: اأ يدددوأ

ف د ي ال ابأ أنلة )حر ة  اله(  نصرفة عنه فال حر ة ملاله حينئٍذ، وهندا  ،طبيعة إيذا  الناس  عىهم لبعض
جمدرن هىدرر  االعابدارا  رداأ  قد ي ال ابحه ال حر ة ملاله حىت إذا مل ياىرر  الك الدار إبرجاعه إليه أ دا  ) دل

حدىت ضررا  ربددا  ف دة أو إذا هىدرر املعاد  عليه ر ة له إذا هىرر هباك حرمي سلطناه( وقد يفصل ابحه ال ح
إذا هىدرر  ، وا دا إذا راأ املالك ال ياىرر أ ال   واحلا ل: اأ لإلمال املعادا احلر ةولو قليال ، يف وجه آخر، 

 ، وإذا هىرر قليال  ففي احلر ة وعد ها أت ل. فاأ ل.لهرثدا  فال حر ة 
 إن مل يكن معتديا  -2

وي ال فيمن مل يعادإل  ل س طت ررهه أو نينار  سهوا   ال  -وا ا إأ مل يدن  عادح  فدما ذرران  )ب -2
هفرية، ابأ حر ة  اله ه اىي إرجاعه إليه وإأ اسدالام ا ددم لددن  عدد  الحظدة أردل الىدررين فدأأ هسداوح 

                                                           

 على هفصيل  ىى. (1)
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 .أقرع أو أوقع الصل   ينهما قهرا  رما سيأيت(
 ، إن مل يكن فعل أحدمها خاصةتساوي الضررينعند التفصيل 

 فعلهمددا واحده إأ هسداو  الىدرراأ فدأأ رداأ سد و  ررهده أو نيندار  يف  لدك الودد،  :وقدد ي دال ابلافصديل
مث  عدد ال رعدة جيدا  أوال  فدمدا قلندا  دن ال رعدة أو الصدل  فدذلك   دثال   مسداوا أو  سدباٍ   فعل اثلث عا  أو 

أو  ،عددت ال رعددة علددى رسددر نينددار  يددد أو رسددر حمددلة عمددروالعمددل   اعدددة العدددل وادحصددا ، أا سددوا  أوق
الددف  ااعدده وا ددا الىددرر فيوددا اأ ياددو ع فاهنددا إ ددا هعددنّي  ددن يُ ذ دد  نا ددة  يددد أو هدددم جدددار عمددرو، علددى 

، حعددم قددرار ريددد اخايددارا أو  سددباٍ  اثلددثٍ   فعددلإل  فعلهمددا  عددا  أو عليهمددا  ددانام لدديل أحدددًا  عادددح  وردداأ 
 دن أخذ   نه  ثال  فيو ع عليهما.، فأأ مل ميإأ راأ الىماأ على الثالث

)و دددن املسدددألاني يعدددر  الددددالم يف الثالثدددة:  أ يددددوأ السدددبا   :قددددس سدددر  الوالددددالسددديد ولدددذلك قدددال 
رليهمددا، ويدددوأ احلددال هنددا راملددال امللددجث  رضدداًا، حيددث أرانا االحفددداث، فددأأ سددّبا االحفددداث خسددارة 

إ دددا أأ ي ددددم خسدددارة هدددذا علدددى ذاث أو ذاث علدددى هدددذا يف أ دددل فم اىدددى ال اعددددة أهندددا  و عدددة عليهمدددا، 
فم اىددى ال اعدددة ال رعددة،  ،اخلسددارة رالددذ   وا دددم ال يف قدددرها، حيددث إأ ال دددر جيددا أأ يدددوأ  ينهمددا

 ألهنا لدل أ ر  لدل.
ج اأيت   ية الدالم يف هذ  الصدورة يف عندواأ اللدرائع إنخدال نا دة رأسدها يف قددر ريدد  وافا دار ادخدرا سو 

 .(1)إىل رسر ال در. و نه يعلم الدالم يف الصورة الرا عة(
اخلا سددة: وهددي  ددا لددو مل هدددن  افددرية وال هسددبيا  ددن أحدددًا أو رليهمددا وال  ددن الصددورة )أ ددا وقددال: 

اثلث، فالظاهر لاوم ه دمي أقل الىررين يف  ورة عدم هواف هما على أحد األ رين، ألحه   اىى اجلمع  ني 
احاهدى، فهدذا رلده إأ مل يددن  فعدل أحددًا  (2)لىرر األقل ي ع عليهما  عا  ال علدى أحددًا(احل ني، مث إأ ا

 خا ة.
 وإن كان الفعل فعل أحدمها خاصة

                                                           

: 2السيد حممد احلسيين اللدا ا،  وسوعة الف ه )رااب الوصا(، نار العلوم للاح يق والطباعة والنلر د  دو ،   (1)
 .404ص 78ج
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اثلدث وهدو اأ ي دال ابأ  قٍّ لإل ف د ي ال  إل  ،وا ا إذا راأ  فعل أحدًا، ولنفرضه  احا الدينار أو الدرة
وإ دا الرا دي  ؟م نار د  ُتد م  لإلدأ املالك للددار إذ رداأ يف  لدده ف  مبعىن ا ، ع املدخول عليهو  ،احلق على الداخل

للدرة أو الدينار أو الدا ة عليه ه ع اخلسارة أوال  فاحده وإأ مل يددن  عاددح ، لددن إذا نار األ در  دني رفدع اليدد 
ردداأ   (رمددا هددو املفددروب إذ جيددا إهددال  أحدددًا)عددن نليددل حر ددة  الدده ونليددل حر ددة  ددال  دداحا الدددار، 

حصددرا  نليددل احلر ددة عددن )الددداخل( أوىل،  نظددر العددر  وارهدددا هم،  ددن )املدددخول عليدده( حعددم يلح دده  عددد إ
 (1). فاأ ل ينهما ذلك قاعدة العدل وادحصا  وهو ع الورا ة

 الشراء وهو خيار اثلث غ ر اهلدم والذبح
ليددور األ در أ ذاث مث اأ السيد الوالدد ذهدا إىل عددم احنصدار األ در  دني هددم جددار هدذا أو ذ د  حيدوا

 ينهمددا في ددرع أو ريددد ذلددك، لوجددون خيددارا  أخددر  قددد هدددوأ هددي األقددرب للعدددل وادحصددا  وللومددع  ددني 
ل  احا الدا ة، ويف هذ  الصورة يلام  الحظة اجلمدع  دني احل دني دخإل مُ داحل ني، قال: )الثاحية: أأ يدوأ ال

افيا  يف ح ده يف ادخدراج وا ددم، إذ قدد يوجدا وأقل الىررين، وليل جمرن إعطا   احا الدا ة مثن ا دم ر
ا دددم والبنددا   ددعو ة علددى  دداحا الدددار، فلدديل عليدده أأ ياحملهددا، فدداأل ر نائددر هنددا  ددني أ ددور،  ثددل هدددم 
احلائة  ع إعطا   احا الدا ة العوب، و ثل ذ   احليدواأ  دع هىدرر  الدك احليدواأ  ذفده لافداو  قيماده 

 قرهبا إىل اجلمع  ني احل وق.ال م أأ ي دم أقل األ ور ضررا  وأ ثال ، و ني البيع للمالك، فال
و دددذلك  هدددر اد ددددال يف إطدددالق اللدددرائع املا ددددم حيدددث قدددال: )وإأ رددداأ  دددن  ددداحا الدا دددة ضدددمن 

 .(2)ب له  نا(ن هعر  ا دم(.  ل يف اجلواهر قال: )إحه  ال خال  أجد  فيه  ني    
 

 وصلى هللا على ممد وآله الطاهرين
اْلُمْسَتِِتُ ِِبْْلََسَنِة يَةْعِدُل َسْبِعنَي َحَسَنةا َواْلُمِذيُع ِِبلسَّيِ َئِة ََمُْذوٌل، )): عليه السالم الرضااد ام  قال

 (.428ص 2جالدايف: ) ((َواْلُمْسَتِِتُ ِِبلسَّيِ َئِة َمْيُفوٌر َلهُ 

                                                           

    درجة هوجا االحصرا . فاأ ل.إذ مل حير  االرهدا (1)

: 2السيد حممد احلسيين اللدا ا،  وسوعة الف ه )رااب الوصا(، نار العلوم للاح يق والطباعة والنلر د  دو ،   (2)
 .403ص 78ج


