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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(81) 

 أو تركها وإهمالهاالحكم الخامس للحقوق: حق األخذ بها 
عماهلققا أو كراهققا وإ،اهلققا، ونيققن البققني كقققايرا عققن حققا ا سقق ا   ا ققه قققد ال إحققا األخقق   ققا و كممم الخممامس مممن أحكمما: الحقمموق: الح

 عمله رغم ثبوكه له وعدم إس اطه إياا.س طه نين رأس بل جمرد ان ال يأخ  به وال ي  ي  
 :نماذج مما يحق تركه

 عققم يققرب الب قن يف ا ققه لققو كراققه نيققن غققي  ،ن ال ي قق م نيقن غققي ان يسقق طه لققه أ ، ممقا قققا األخقق  بققه امققا ققا كراققه  حققا ال صققا 
 أو ال؟. –بالفور العريف  –إس ا   هل يس ط قهراً بال أخي أم ال؟ أب هل هو حا  ورب 

لققه أن لققي   ، ا ققه، علققى ال ققول بنو ققه نينصققوباً بنصقق  عققام نيققن قبققل ا نيققام عليققه نيققن اهلل كعققا  ال  يققة والسققالم ؛وحققا الواليققة لل ققاام
 عمله أب ال يعمل والي ه نيادام ي وم  يها نين  يه النفاية.يس ط ه ا احلا وأن يعزل  فسه لنن له أن ال ي  

ويقققرب النقققالم  ويهملقققه،لقققه أن ال يأخققق  بقققه  -أب احلقققا  – مث أ قققه إملا س يسققق طه ماواققق ا حقققا الوقققفعة، واهيقققار،  ا قققه لقققه أن يسققق طه
 .السابا يف س وطه بال أخي وعدنيه

 ل في حق الخيار بين أنواعهالتفصي
وخيققار  ،وخيققار احليققوان ثالثققة أيققام (1)والظققاهر ال فصققيل حسقق   ققوت اهيققاراه امققا ملاققروا يف الف ققه   ميققار اللقق    ققد باني ققداد اللقق 

 احلقققال ربنيقققا ااقققنطاا نيقققن املقققدة، وخيقققار الققققي ققققال القققبع  با قققه لقققي   وريقققاً سعققق  أن لقققه أن يققق خر األخققق  بقققه ري مقققا يسققق مالوقققر   سققق  
، امقا اركقأع عقدد نيقن الف هقاخ أن خيقار العيق  لقي   وريقاً أي قاً  لقو باس وارة أو اس مارة أو غيها وقيل بالفورية نيق  العلقم بقالقي واحلنقم

 ا.مس يبادر املونب بعد إطالعه على العي  إ  الفسخ أو إ  طل  األرش بعد اني نات الرد س يس ط ح ه  يه
 .جوت يف العدةحا الر احلال يف وا ا 

 وه ا اله بناًخ على نيا جرع عليه احمل ا اليزدب نين إطالق احل وق عليها؛ إمل بع ها أحنام وسيأيت.
 :نماذج مما ال يحق تركه وإهماله
جمققرد أو مققا لققو رأع اوققد أو األب املصققل ة للمققو  علققيهم إملا اققان يف إ،الققه وكراققه املفسققدة ا ةو ققا ال قققا لققه كراققه وإ،الققه  حققا الرها قق

يف إقققرام نيبلققك  لنققه الصقققي للقققي نيقق  أخقق  رهققن نينققه عليققه،  ا ققه ال يصقق  لققه إ،الققه بققان يرجعققه لققه، نيقق  عققدم  ،عققدم املفسققدة علققى الققرأيني
واألدق ال م يققل بعققدم إعمالققه ح ققه  امققا يوققاخ نيقق  عققدم اققون املصققل ة )أو اققون املفسققدة( للصقققي يف مللقق ،الققراهن  الفسقق ، لي صققره  يققه 

 قان لقه أن هقو عنق  نيقا لقو اقان القرهن وثي قة لدينقه  املرهتنقة إملا س يرجق  القراهن نيقا اقنضقه نينقه إليقه عنقد حلقول أجلقه، ومللق نين بي  العقني 
بقققل لقققه أن ال ي ب قققه رأسقققاً علقققى رأب بعققق  أب يدعقققه عنقققدا لين فققق  بقققه  (2)بعقققد قب قققه نينقققه –أب عنقققد القققراهن وهقققو املقققديون  –عنقققدا  يناقققه

ال ققب  اققر  يف  قق ة الققرهن ب قبققام الققرهن وال لزونيققه علققى قققب  املققرهتن للمققال املرهققون وقققال مجقق  بققأن الف هققاخ نيققن أ ققه ال ي وققق   قق ة 

                                                           

  له عدم األخ  به نيادام يف الل ، وإن س يس طه. (1)
 .إمل ال ب  لي  ارطاً يف اس دانية الرهن وإن قيل بأ ه ار  يف اب دائه (2)
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 .نين الراهن أو إملن نينه
للمققرهتن أن يققأملن للققراهن بققان يققرهن  فقق  العققني املرهو ققة لوققمم آخققر علققى ديققن آخققر وإن اققان يققزاحم ح ققه  يققه بققأن اا قق  ان امققا 

 ا.مالعني املرهو ة ال كفي ب يم ه
ققل امصقاً ا اق و  نيقق  اققون  عققزل الوايقلأب للقو  لققه     قه لققي ليبيقق  هلقم داراً أو غيهققا،  عققن املقو  علققيهمحققا  سقخ الواالققة،  يمقا لققو وا 

نققه نيققن العمققل س   ققاها نيقق  عققدم عزلققه اققأن ال يعلمققه وصو ققياه العققني القق  أوالققه لققه أن ال  ن  لققي  امققا   املفسققدة للمققو  علققيهم يف عزلققه
 ، وانيا إملا اان ال وايل عن  فسه  له ملل   العزل، وكرك األخ .(1)ني  املفسدة إمجااًل يف بيعها

   أنيل. –قا هلما إس اطه وا ا حا األبوين على الولد يف النف ة إملا اان كراها ني راً  ما  ا ه ال قا هلما كرك األخ  اما ال 
 نماذج أخرى من الحقوق المعاصرة:

 مناملج احل وق املعا رة املس  دثة ال  س ينن هلا ساب ًا وجود أبداً ومن 
 حق التأمين

 أو علققى األاققياخ اال ققأنيني علققى سققياركه ودارا وني سسقق ه وغيهققا، نيققن احلريققا أو (2)أو ال ققوع حققا ال ققأنيني علققى احليققاة أو علققى األع ققاخ
وهققل لققه   لققه بقققي  (3)السققرقة أو العطقق  أو اققبهها،  ققان الب ققن، نيققن حيققن األحنققام اهمسققة، جققاره  يققه   هققل لققه بيقق  ح ققه يف ال ققأنيني؟

ه البي  ااملصاحلة؟ وهل له إس اطه؟ وهل ين  ل قهقراً بقاملوه نيق اًل؟ وهقل ققا للققي، ا قاام الوقرت أو الدولقة إسق اطه؟ وهقل لقه إ،القه وكراق
 خ  به؟أو عليه األ

 حق المظاهرات واإلضرابات
أو  ؟الرعيققة،   ققل هقق ا احلققا ببيقق  أو غققيا أب آلحققاد ، هققل لققه، (4)النمققاملج املعا ققرة  حققا املظققاهراه وا ضققراباه ألنيققره نيوققروتومممن 
يف  ة عليققهوهققل ين  ققل قهققراً؟ وهققل حلققاام الوققرت أو غققيا إلقققايا وإسقق اطه؟  هققل يصقق  نيقق الً إسقق اطه بالوققر  اققأن كوققن  الوققرا ؟إسقق اطه

أن ال ي ظاهر ضقد قراراهتقا أو ضقد الدولقة وإن اا ق  ققراراه هاملقة؟ هق ا كراقاً، وهقل هلقا ان كوقن  إسق اطه ح قه  ضمن كعاقدا نيعها للعمل
وهققل لققه كراققه، وإن س يسقق طه، رغققم م ققا أنيققر حمققرم  نققن الققردت عنققه  ، يف ضققمن ع ققد اسقق مدانيه يف الوققراة؟رأسققاً  يف ال ظققاهر وا ضققراب

 هر أو ا ضراب؟بال ظا
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
ْجِنَحتَمَها َمْن َسَلَك َطرِيقاً َيْطُلُب ِفيِه ِعْلماً َسَلَك اللَُّه ِبِه َطرِيقاً ِإَلى اْلَجنَِّة َو ِإنَّ اْلَمََلِئَكَة لََتَضُع أَ   رسول اهلل قال 

ُر ِلطَاِلِب اْلِعْلِم َمْن ِفي السََّماِء َوَمْن ِفي اأْلَْرِض َحتَّى اْلُحوِت ِفي اْلَبْحِر َوَفْضُل اْلَعاِلِم َعَلى ِلطَاِلِب اْلِعْلِم ِرًضا بِِه َوِإنَُّه َيْستَمْغفِ 
َلَة اْلَبْدِر َوِإنَّ اْلُعَلَماَء َورَثَُة اأْلَنِْبَياِء ِإنَّ  اَء َلْم يُمَورِّثُوا ِديَناراً َواَل ِدْرَهماً َوَلِكْن َورَّثُوا اأْلَنِْبيَ اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائِِر النُُّجوِ: لَيمْ

 .34  1النايف  ج اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذ ِمْنُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفر  
                                                           

عملقه وثال قة  ال يعمقل س   قى ال وايقل سق ط ح قه يف عزلقه عقن الواالقة وأخقرع جمقرد أن ال ي خق    قه يف عزلقه وال ي  ل ح ه يف عزله؛   ارة ي  عم  ولعل األدق ال م يل بأن ال ي   (1)
 ب فوي  نيا به  نن للوايل إعماهلا.

 اال أنيني على  وكه، اما هو واق .  (2)
   لنل امم  د خا  نين ال أنيني،  هل له أن يبيعه لقيا لينون له ح ان أب لي  اع  ني دار ح ه؟إمل بع  الورااه كسم (3)
 إمل ال حا يف ال ظاهر ألنير غي نيوروت  ان ني دنية احلرام حرام بل األنير باملننر والدعوة إليه حرام. (4)


