
 (7ٔٓٔه)ٔٗٗٔ/ حمرم احلرام  ٕٗالثالاثء ......... ..................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

1 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة  احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٗٔ) 

 موجب للضمان للمصلحةطريق ولو كان الاجلواهر: احلفر يف 
ي برٌن )و قت رى إالالقهرم عردم الفررا يف ادلر  ّ  :ومما سبق وأييت ظهرر وهرو النظرر أي راً  يمرا اجلرره امرواىر  رن

بررن  قت ررى إالررالا ، وبررٌن جلررون البكررر  كوررو ة أو   طرراة، وبررٌن الررداخن  اوررو أو  ررًنه، أن يكررون ادلالرر  أو  ررًنه
 الفخر التصريح ابألخًن. بن عن،  ًن واحد عدم الفرا بٌن جلون ال  دلصلحة ادلسلمٌن و ًنه

لكررررن عررررن الوررررري  والفاضررررن وبي الورررررهيدين واألر بيلرررري عرررردم ال رررررمان إاا جلرررران احلفرررررر يف الطريررررق دلصرررررلحة 
 واستحسنو ادلصنف.، جلاحلفر للبالوعة واالستقاء وحنو ال ،  ادلسلمٌن

برن قيرن ،  طلقراإال أن  ا مسعتو  ن النصوص ادلوتمن على العموم الل وي وترر  االستفصرال يقت ري ال رمان 
 ؤيرردا دبررا حكرري  ررن إالررالا ،  يوررمن احلفررر يف ادللرر  ادلورر  ، : إن ادلسررتفا   نهررا جلررون التعرردي  وهبررا لل ررمان

 .(ٔ)الفتاوى ضمان ادلتعدي ابحلفر(
 إذا كان دلصلحتهم فليس بضرر وال تشمله اإلطالقات -ٔادلناقشات: 

الريرق ادلسررلمٌن إاا جلران دلصررلحتهم  اورو ال يعررد ضررراً  ررال  إا يرر  عليرو: أواًل: ان احلفررر يف ادللر  ادلورر   أو يف
 ررا ه  رن النصروص ادلورتملة علرى العمروم الل رروي( ت ىري تورملو رواتت حر رة ارضررار بطريرق ادلسرلمٌن )إن جلاور

َُ فَنُهننَو لَنننُه  َمننْ  َأَرننرش ِبَشنن ْ ))يف صرررحيحة اْلِكنَرراِيِّ  صررلى هللا عليررو والررو وسررلم مررًاًل قولررو  ننِلِم ِْ ٍء ِمنننْ  َطرِيننِق اْلُم
نن ْ ))قررال:  عليررو السررالمويف صررحيحة احللرر  عررن أهللا عبررد هللا الصررا ا  (ٕ)(( ٌ َرننامِ  ِء يُوَرننُ  َنَلنن   َسننَلْلُتُه َنننِ  الشش

ْعِقنُرُُ  فَنَقناَل: ُكنشُّ َ ن ْ  ْنِفُر ِبَصاِحِبَها فَنتنَ ابشُة فَنتنَ َ َفَصناِحُبُه َرناِمٌ  ِلَمنا  الطشرِيِق فَنَتُمرُّ الدش َُ نِلِم ِْ ٍء ُيِضنرُّ ِبَطرِينِق اْلُم
ابحلمرن  اً عر اً برن وال  قرةً رّ  ِ نفع و ا يصلح بو الطريق  ُ بطريق ادلسلمٌن، وليس  ا يَ   رّ  وضوعو  ا يُ  (ٖ)((ُبهُ ُيِصي

جلرران ضرراراً وإن جلرران  يررو   ه  البرراً ان ال ررار والنررا ع يالحظرران بعررد الكسررر واالوكسررار  مررا جلرران ضرررر  الورائع، والسرررّ 

                                                             

 .ٖ٘ص 3ٖالوي  دمحم حسن النجفي امواىري، هواىر الكالم، الناشر:  ار إحياء ال اث العرهللا ر بًنوت: ج (ٔ)
 .ٖٓ٘ص 3ثقة ارسالم الكليين، الكايف،  ار الكتب ارسال ية ر الهران: ج (ٕ)
 .3ٖٗص 3ادلصدر وفسو: ج (ٖ)
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ننَنَُلوَكَ  َنننِ  )؛ أال ترررى قولررو تعررا : و يوصررف ابلنررا ع حقيقررة اورر وجلرر ا النررا ع لررو ت ررمن ضرررراً قلرريالً  ،وفررع قليررن ِْ َي
ُر ِمْ  كَنْفِعِهما ِر ُقْش فيِهما ِإْثٌْ َكبرٌي َوَمناِفُ  ِللنشاِس َوِإْْثُُهما َأْكبنَ ِِ ا عر راً و قرًة ان مريطلرق عليهواورو  (ٔ)(اخلَْْمِر َواْلَمْي

وإن اسررتلت ت ضرررراً  عر رراً و قررةً  ان الدراسررة وادلطالعررة   عررة وأال ترررى ؟وفعرراً  اناخلمررر ضررارة وادليسررر ضررار وإن ت ررمّ 
خفيفاً جلتعب العٌن وآالم الظهر؟ وأال ترى ان الصوم   ع ر رم  را  يرو  رن ضررر خفيرف وان السررقة ضرارة ر رم  را 

 . يها  ن النفع للسارا؟ وىك ا
حرراهت لتنظرريم  أو  طلقرراً( بوضررعِ  ،، أو ىيكررة يليررة ةّولررةواحلاصررن: ان  ررن أصررلح الريررق ادلسررلمٌن ) ررن حكو ررةٍ 

السًن جلي ال تصطدم السيارات  ًاًل، ال يعد   رراً بطرريقهم وإن اصرطدم أحيرا ً شرخك بر ل  احلراهت  جررح أو  
 جلسرت أ تعتو.

 وه  مقيدة برواية )يف َغرْيِ َحقِِّه( -ٕ
نهِ  يف َغنرْيِ بوياً: سّلمنا لكن إالالا ى ه الرواتت  قيد ابلرواتت الر  تقيرد برر) ( وظرًن ) را روي يف  وهبرات َحقِّ

اوررو قررال:  عليررو السررالمال ررمان  ررن جلترراب الرردتت  ررن ادلسررتدر ، عررن  عررائم ارسررالم عررن أهللا عبررد هللا الصررا ا 
 .((ٕ))((ٍء َأَصاَبتْ  َمْ  َأْوَقَف َدابشًة يف َطرِيٍق َأْو ُسوٍق يف َغرْيِ َحقِِّه فَنُهَو َراِمٌ  ِلَما َأَصاَبْت ِبَِيِّ َ  ْ ))

نهِ ح الريق ادلسلمٌن جلان يف حقو ال يف  ًن حقو، و ن الواضرح ان )و ن اصل ( يقيرد األ لرة األخررى يف َغنرْيِ َحقِّ
 ...(.  تأ ن.َمْ  َأَررش ال  أاللقت القول بر)

( منصرفة نما كان دلصلحتهم -ٖ  و)َمْ  َأَررش
َُ  ِبَش ْ  َمْ  َأَررش ))ة توهب اوصراف بلًاً: بن ان القرينة العقلية والعقالئية احلا ّ  نِلِم ِْ إ   را  ((ٍء ِمْ  َطرِيِق اْلُم

 .(ٖ)إن مل وقن ابوو ليس ضرراً عر اً و قةً  وال مل يكن دلصلحتهم، 
 وال رمان فيما حّبذ إليه الشارع -ٗ

ال رر  ًن ارعتدائي  وال يرا  بورابعاً: سبق ان ال رر ارعتدائي و ًن ادلتعارف ىو ادلرا  بر)ال ضرر وال ضرار( 
ىرو  رن  صرا يق بن  اً وليس  عن  ا يصلح الريق ادلسلمٌن ضرراً إعتدائي راهحاً شرعاً، لدى الناس اً  عرو  يعدّ  و ا

                                                             

 .3ٕٔرة: آية سورة البق (ٔ)
 ٕ، و عررائم ارسررالم،  ار ادلعررارف ر  صررر: ج3ٖٔص 1ٔاحملرردث النرروري،  سررتدر  الوسررائن،  ؤسسررة أىررن البيررت ر قررم: ج (ٕ)

 .3ٔٗص
  ه ا امواب يف الول امواب األّول. (ٖ)
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 (ٔ)شرعاً، وجليف يكون ادلستحب شرعاً  وهباً لل مان؟ عروفادل
 اجلواهر: الِلطنة نل  ادلال مقّيدة بعدم اإلررار ابلغري

ة ثبواتً واهنا ال تدل، يف  رحلة ادلقت ي، على سلطنة ادلالر  علرى مث اوو قد سبق  فّصاًل ان أ لة السلطنة  قّيد
ان  ، مث وهرردتُ  تبرراٍن عليررو لررديهم عر رراً  رًنَ   ررا جلران  ررًن  عهررو و التصررف يف  لكررو دبررا ي ررر ضررراً إعترردائياً ابل ررًن 

ا  يقرق علرى ن ادلسرألة مل يكرن  يهرا إمجرإأي راً إا قرال: )وابمملرة  رال ر  ادلبىن صاحب امواىر اىب إ  ال  
 (ٕ)ههة ارالالا  يمكن أن يقرال دبنرع التصررف يف  الرو علرى وهرو ي ترب عليرو ال ررر يف  رال ال رًن  رًال بتوليديرة

خاصرة برال  ال تلرفٌ ، يف  ال ال رًن و  عنٌ علِ د  ن  ِ حبيث يكون لو  عن وتصرف يف  ال ال ًن وإتالف لو يتولّ ،  علو
وقاعرردة التسررلى علررى ادلررال ال تقت رري ، وخصوصررا  ررع هت تررو بفعلررو عمررا وترراج إليررو و لبررة ظنررو ابلسررراية،  عرن  نررو

وىرو صرريح يف ادلبرىن الر ي اخر  ه، وإن مل يرِه عليرو الفترروى  (ٖ)هرواه الر  وال ر رع ال رمان احلاصرن بتوليرد  علرو(
 لرريس حبجررة، علررى اوررو ال يكوررف  تملررومجررا   رردرجلي أو يبررن بررىن علررى وقي ررها؛ ل مجررا  جلمررا صرررح بررو، لكررن ار

 رع هنرو   عليرو السرالماحلردس برأيرو حتقرق إن جلاوت حجيتو  ن ابب احلدس لعردم  عليو السالم عن رأي ادلعصوم
علرى اخلرالف األ لرة  يررى الفقيرو ًن تل  األ لة خبال رو، وعرم لرو جلران حجرة  رن ابب اللطرف تقردم عليهرا، إال ان 

 ارمجا  اللطفي.  تأ ن. ع تعار  ت ن الوضوح حبيث 
 الرايض: إذا أرر ابلغري حلاجٍة مل يضم 

)قررال: وأ ررا  يمررا عررداىا  الظرراىر  :امررواىر وجلمررا ظهررر ممررا   ررى وهررو النظررر يف قررول الرررت  علررى  ررا وقلررو عنرر
أي ررا الرر ، دلررا اجلررر وإن جلرران األحررو  عرردم ارضرررار علررى ارالررالا، وأ ررا األخبررار الدالررة علررى وفرري ارضرررار يف 

 ررها وعرردم  كا كتررو دلررا   ررى لكررن إلهررا علررى  ررا إاا قصررد ادلالرر  ابلتصرررف  لرر  ادل ررار  مررع قصررور سررند بع
مث على تقدير تسليم ترهيح وفري ال ررر  رال وهرو  ،، جلما يوعر بو بعض تل  األخبار(ٗ)ارضرار  ون   ع احلاهة

 .(٘)(((لتخصيصو بصورة تفاحش ال رر  ع عمو و ومشولو لل ًن
                                                             

  تأ ن. (ٔ)
واىر، جلما ان  صطلح احلكو رة ادلعرروف عرن  ه ا ادلصطلح ادلعروف عن ادلًنها النائيين يف األ عال التوليدية، يعو  إ  صاحب ام (ٕ)

 الوي ، يعو  إ  امواىر أي اً.
 .ٕ٘ص 1ٖالوي  دمحم حسن النجفي امواىري، هواىر الكالم، الناشر:  ار إحياء ال اث العرهللا ر بًنوت: ج (ٖ)
 أي ان ال ضرر ال يومن ى ه الصورة. (ٗ)
 .ٔ٘ص 1ٖالناشر:  ار إحياء ال اث العرهللا ر بًنوت: ج الوي  دمحم حسن النجفي امواىري، هواىر الكالم، (٘)
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 وندمه ادلناقشة: ادلدار كوكه إررار ندواكياً 
ابل ررًن، للحاهرة،  اوررو ال يصررح  اورو وإن مل يقصررد ادلالرر  ارضررار بررن جلران تصررر و يف  لكررو ال رارّ  :إا يرر  عليررو

تصر و للحاهة وإن مل يقصد برو االضررار علرى ان إا  على  ًنىا  طلقاً إالالا القول جبواهه وال وهو حلمن األخبار 
مل يُعررّد جلرر ل  هرراه، بررن وجلرر ا العكررس  اوررو إاا قصررد بتصررر و يف  حرررم وإن اً قسررمٌن:  ررُن ُعررّد عر رراً إضررراراً عرردواوي

 اوررو ال وهررو أو ممررا تواضررع النرراس عليررو  لكررو ارضرررار جبرراره  اوررو إاا مل يكررن إضررراراً اعترردائياً وجلرران  عهررو اً  تررداواًل 
 حلر تو.

 َ للمقدميةبغرُيإذا أرر  ملكهاجلواهر: حرمة التصرف يف 
ة  طلرررق التصررر ات يف ادللررر  ادلوهرررب ل ضرررار ابل رررًن بررردلين ادلقد يررة قرررال: )علرررى أن ابب مث ان امررواىر اسرررتدل علررى حر ررر

 .(ٔ)ادلقد ة يقت ي وهوب تر  التصرف حتصيال ال تًال النهي عن إضرار ال ًن ، إا ال تعار  بٌن ارابحة واحلر ة(
قت ائي وارضرار ابل رًن إو ال والتصرف يف  لكو هائت  ه ،قت ائيقت ائي ال يتاحم ارإوبعبارة أخرى: ان الال

 قت ائي وال جيوه  عن امائت اااتً إاا هاحم احلرام اااتً أو وقع  قد ة لو.إحرام  هو ال 
 توريح ومناقشة

ولكرن الر  جللرو وإن صررح إال اورو ال إالرالا لرو بررن ىرو  قيرد ابل رابطٌن اللرر ين اجلر ارا سرابقاً،  رُن ارضرررار 
 ، مل وررم؛ أال تررى ان اخلطيرب أو التراهرعليو مما هرى عر هم عليو أي جلان  تبا ً ابل ًن إاا جلان  ًن عدواي وجلان 

أ ى ببع رررهم إ  ادلرررر   أولرررو هرررّو  خطابترررو أو ب ررراعتو وأحسرررن التسرررويق ذلرررا، جلسرررر  نا سررريو  قررد يكرررون حبيرررث
لرربعض التجررار(  الوررديد او اخلسررارة ادلا يررة الكبررًنة )وقررد يررؤ ي ببع ررهم إ  ادلرروت جلمررداً أو االوتحررار جلمررا حصررن

بفعلررو إ رررا  ال ررًن وإيقاعررو يف  اخلطيررب أو الترراهر ولكررن ال أظررن امررواىر و ررًنه يلتررتم حبر ررة الرر  حرر  وإن قصررد
وجلران ضراراً ابل رًن ضررراً  رًن عردواي  اورو حرالل ولريس   تعار راً ف يف  لكرو تصرر اً إاا تصررّ واحلاصن: اوو اخلسارة، 

 ليس حبرام.  تدبر. وإن جلان ضاراً لكنو ىهنا ادلقد ةألن اا  ،بدعوى حر ة اي ادلقد ة حبرام
 وصل  هللا نل  دمحم وآله الطاهري 

 
ُربش َمْغُروٍر َمْفُتوٍن ُيْصِبُح اَلِهيًا َراِحكاً َيَُْكُش َوَيْشَرُب َوُهَو اَل َيْدِري َلَعلشُه )): عليو السالمار ام الصا ا قال 

 (.1ٕٕص: حتف العقول)  ((  ِِبَا ََنَر َجَهنشمَ َقْد َسبنََقْت َلُه ِمَ  اَّللِش َسَخَطٌة َيْصلَ 
                                                             

 ادلصدر وفسو. (ٔ)


