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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(44) 
 عليه السالمرسالة احلقوق لإلمام السجاد 

ويف حتقيق  ،احلقوق اليت قد يصح االستناد إليها يف حتقيق حال تقدم حق هللا على حق الناس أو عدمورسالة ومطلع 
َََلةٍة ََََّهْلتَةَأةا َأْو َسةَمَ ٍة ))حال درجات احلقوق وأمهيتها ىو:  ُلة ِّ َح ُ َأنه َّلِلِه َعَلْيَك ُحُقوقاً زلُِيطَةًة ِِةَك ِ ِ اْعَلْم َرِِحََك اَّلله

تَةَأا أَ  تَةَأا َأْو آَلٍة َتَصَهْفَت ِِبَاَسَم ةْ َُ ِمْن َِةْعضٍ  ،ْو َمْ زَِلٍة نَةَزْلتَةَأا َأْو َجارَِحٍة قَةَلبةْ  َِةْعُضَأا َأْلبَة
َِي ُصةَو َأْصة ةِه الهة ِسةِه تَةبَةاَرَو َوتَةَعةاىَل ِمةْن َحقِّ ْْ َُ ُحُقوِق اَّللِه َعَلْيَك َما َأْوَجبَةُه لِ َة َه َوَأْلبَة ة َْ ُثُه َأْوَجبَةُه  ُع،ُ  احْلُُقةوِق َوِمْ ةُه تَة

ةةِتاَلِ  َجَوارِِحةةكَ  َْ نِةةَك َِىَل قَةةَدِمَك َعلَةةج ا َْ ِسةةَك ِمةةْن قَة ْْ ِعَك َعَلْيةةَك َحّقةةاً  :َعَلْيةةَك لِ َة َْ ََِو َعَلْيةةَك َحّقةةاً َوِلَسةة َفَجَعةةَ  لَِبَصةة
َِْجِلةةَك َعَلْيةةَك َحّقةةاً َولِ  َِْجةةَك َعَلْيةةَك َحّقةةاً َولِِلَسةةاِنَك َعَلْيةةَك َحّقةةاً َولِيَةةِدَو َعَلْيةةَك َحّقةةاً َوِل َْ ِ   ،َبْط ِةةَك َعَلْيةةَك َحّقةةاً َوِل َِ فَةَأةة

َعاُل   اْْلََوارُِح السهْبُع الهِِت ِِبَا َتُموُن اأْلَفةْ
َعاِلَك َعَلْيَك ُحُقوقةاً َفَجَعةَ  ِلَصةاَلِتَك َعَلْيةَك َحّقةاً َوِلَصةْوِمَك َعَلْيةَك َحّقةاً  قَِتَك َعَلْيةَك َوِلَصةدَ ُثُه َجَعَ  َعزه َوَج ه أِلَفةْ

َعاِلَك َعَلْيَك َحّقاً   َحّقاً َوذِلَْدِيَك َعَلْيَك َحّقاً َوأِلَفةْ
ِتَك ُثُه ُحُقةوُق رَِعيهتِةَك ُثُه ُثُه ََتَُُْج احْلُُقوُق ِمْ َك َِىَل َغْْيَِو ِمْن َذِوي احْلُُقوِق اْلَواِجَبِة َعَلْيَك َوَأْوَجبُةَأا َعَلْيَك َحقُّ أَئِ  َه

ِتَك َثاَلثٌَة َأْوَجبُةَأا َعَلْيَك...ُحُقو  َه َأا ُحُقوٌق َفُحُقوُق أَِئ ِ  ُحُقوٌق يَةَتَشعهُب ِم ةْ َِ  (1)((ُق َرِِحَِك فَةَأ
 وحتقيق احلال يف االستدالل هبا يف ضمن ادلطالب اآلتية:

 َمجاالً  ((َأنه َّلِلِه َعَلْيَك ُحُقوقاً زلُِيطًَة ِِكَ ))االستدالل ِة
 .((َأنه َّلِلِه َعَلْيَك ُحُقوقاً زلُِيطًَة ِِكَ )): عليو السالماالستدالل للطرفني إمجاالً بقولو  يفادلطلب األول: 

عليددو إذ قددد يقددال: ان ادلسددتفاد مددن الروايددة ان يدد  احلقددوق ىددي هلل فددال أرجريددة لبع ددها علددى اآلخددر إذ  دداىر يالمددو 
 .فهما سيان عاىللو ت فرق الناس يرق هللا حق  فانو ىو جاعلها ان حق الناس ىو حق هللا أي اً  السالم

 ادلصدر للرقوق يلها فكيف يتساوى حقو مع حق غريه مع انو اجلاع  حلق غريه؟تعاىل انو ىو وقد يقال: دلي  االرجرية 
ع اجلاعدد  ذلددا مجيعدداً فقددد تسدداوت لتسدداوي نسددبتها إليددو جدد  اإددو، وإ ددا ال تتسدداوى إذا تفددر  ىددو وقددد يقددال: حيدد  يددان 

إذ ال يزيدد الفدرع  ؛النداس ع مدن حدق هللا اوعدول حدق  ق هللا  م فدر  اً وىدو ادلسدمى  دحقد بع ها علدى بعداب ابن جعد  لنفسدو
                                                           

 .522قم، ص –احلسن بن شعبة احلراين، حتف العقول، مؤسسة النشر اإلسالمي  (1)
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 .على األص  ب  ىو دونو
حدق الدنفس واجلدوارح وحدق النداس علدى حقدو جد  اإدو أي علدى الصدالة  عليو السالمع ليس يذلك إذ مل يفر    وفيو: انو

بعاب، وسيأيت حتقيق  منعلى أرجرية بع ها  ذلك أو العبادة، ب  جعلها يف عرض واحد متفرعة منو تعاىل فال داللة يف
 وتعميق ىذا ادلطلب إبذن هللا تعاىل.

 األمهية اما ِلحاظ اْلاع  أو اْلع  أو اجملعول
 تدور مدار أمور: ان األمهية ادلطلب الثاين: 

 ادي وما جعلو حقاً؟ فأين ما شر عو هللا تعاىل أو ما جعلو حقاً شلا شر عو اإلنسان الع ،قد تكون بلراظ حال اجلاع ف
 وقد تكون بلراظ حال اجلع  وييفيتو 

وقددد تكددون بلردداظ حددال اوعددول ووزنددو أو درجتددو وأمهيتددو، فددال بددد مددن حلدداظ يدد  مددن ال ال ددة منفصددالً  م ادلقارنددة بينهددا 
عد  اندو يترددث عدن )اجلاعد  والفاعد ( أو )اجلو  عليدو السدالموادلفاضلة لدى التزاحم،  م ال بدد مدن التددبر يف يدالم اإلمدام 

 ق(، وسيأيت تفصي  ىذا ادلطلب إبذن هللا تعاىل.والفع ( أو )اوعول وادلتعل  
َق ِني م شأ احلق وجاعله والماشف ع ه  الْ

ان للرقدوق مناشدك يمددا ذلدا يواشدف، وذلدا أي داً فواعد  أو جواعدد ، فهدذه  ال دة أمدور  دب التمييددز ادلطلةب الثالةث: 
 جاعلو ومها غري الكاشف عنو ب  قد تتغاير مع احلايم بو، وتفصيلو: بينها وعدم اخللط بينها فمنشأ احلق غري 

 من صو جاع  احلق؟
وقد يقال ابنو الشعب يما ذىب بو ادلسدمون  ،أواًل: ان )جاع  احلق( قد يقال ابنو هللا تعاىل يما ذىب إليو االذليون

 .هما يان فرداً أو جهةيان، أو من بيده االعتبار م  أي ً ، وقد يقال ابنو احلايم ابلدميقراطيني
 ما صو الماشف ع ه؟

وقدد  اثنياً: ان الكاشف عدن احلدق وان ىدذا حدق أو ال، قدد يكدون ىدو الشدرع وقدد يكدون ىدو العقد  وقدد تكدون الفطدرة
ان احليددازة موجبددة لنددوع مددن السددلطنة علددى  (1)اإلنسددان يدددرق بعقلددو بدد  وبفطرتددوفمدد اًل: ان ، يكددون بندداع العقددالع أو سددري م

ذا يدرى غدريه  ادلداً إذا حداول انتزاعدو مندو قهدراً، فالعقد  ياشدف عدن ذلدك أو حدايم بدو لكندو لديس ىدو ادلنشدأ ذلدذا الشيع لد
 السلطة التكوينية ىي ادلنشأ ذلذا احلق االعتباري. - ويما سيأيت – احلق ب 

 م اشئ احلقوق اخلَسة:
السدديطرة( وقددد يكددون )العدددوان( وقددد لسددلطة و ااثل دداً: ان )ادلنشددأ للرددق( قددد يكددون )ادلصددلرة وادلفسدددة( وقددد يكددون )

                                                           

 لوجود ذلك يف احليوان أي اً. (1)

(44) 
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 .(1)( وقد يكون )التباين(االقت اع الذايت)يكون 
ََِّجةةاُل قَةوهاُمةةوَن َعلَةةج ال َِّسةةا  ِ َةةا )قددال تعدداىل: للددزوج علددى الزوجددة  اميددةالقو  ان ادلصددلرة تقت ددي جعدد  م دد  فدداألول:  ال

َُْقةوْا ِمةْن َأْمةَواذلِِمْ  بد  ألن تكوينداً سديطرتو عليهدا اميدة ليسدم منشدؤىا وىدذه القو   (5)(َفضهَ  اَّلّلُ َِةْعَضُأْم َعلَةج َِةْعةٍض َوِ َةا أَن
يمددا فص دد  يف   ىددو أرجددح لعقالنيتددو وعاطفيتهدداو  أو لددو ،أو ذلددا ،فيلددزم النددزاع إمددا ذلمددااألمددر دائددر بددني جعدد  الواليددة والقواميددة 

 .زللو
 وال اين: ياحليازة واإلحياع فان منشأ حقو ىو سيطرتو تكويناً على الطائر أو السمك أو ال مرة.

ويمدا  ،يف القصداص أو الديدة ومنشدأ حلقد الغدري عليدو فكسر يدده أو قتد  ابندو فدان عددوان وال ال : يما لو اعتدى عليو
ف دمانو وىدو حكدم وضدعي منشدؤه  ،ع ى ادلصدري ب  ح ى االسم مصدري( فانو يسترق عليو العدوضلو يسر متاعو )ابدل

 ادلصدري أو االسم مصدري( )العدوان 
 .منو معتديً وال يان لو عليو حقالسلطنة إذ لوال سلطنتو على نفسو ومالو دلا يان دلن أخذه إىل لكن مرجع ىذا 

ما عليددو ويددذلك حددق الشددييف الكبددري يف ان و لالقت دداع الددذايت ال لسدديطر فاندد والرابدع: يرددق الطفدد  الرضدديع علددى والديددو
رتم ويحرحم.  ُيح

تباىن األجري مع ادلوجر م اًل، ب  ويذا تباين العقالع يف األمور العامة شلا يسمى ابلعقدد  حي واخلامس: يكافة العقود 
 االجتماعي، لديهم ولدى الشارع يف اجلملة.

 ها من وجو فقد جتتمع رلموعة من ىذه ادلناشك.وال خيفى ان النسبة بين
وعندد لرقوق وليسدم جواعد  ذلدا بد  اجلاعد  هللا تعداىل أو الندا أو احلدايم أو الشدعب، لوالشاىد ىو ان ىذه مناشك 

ابندو عدادل أو  دامل،  ووضدعيةً  نسدتطيع احلكدم علدى احلدايم ابلتشدريعات واألحكدام ادلتتلفدة تكليفيدةً ىدذه ادلناشدك  مالحظة
يمدا ان الكاشدف عدن ذلدك غريمهدا يمدا   نشكمح دغدري الد فاجلاعد )يف غري هللا وادلعصومني يما ىو واضح(  ب أو سلطكمصي

 ال خيفى.
 : م شأ حق احلالم ِ التصَ  ِ ادلَلمةمثال تطبيقي

 ،والددبالديف شددؤون العبدداد  التصددر يف  احلددق  احلددايم أو للركومددة  ادلنشددأ الددذي ميددنحالعقددالع ابدلعدد ى األعددم يف اَتلةةف 
إىل األقدوال التاليدة  على درجا ا ومراتبها الوسيعة، إىل توسعتها ومن ذىبمن ذىب إىل ت ييق صالحياتو يف ذلك سواًع 

 يف مناشك حقو: 
وىددو مددا يددذىب إليددو مددن يددرى واليددة الفقيددو أو واليددة الفقهدداع ولددو يددان ذلددك مددن ابب  ،ادلنشددأ ىددو هللا تعدداىلان االول: 

                                                           

 ( من التفسري مناشك أخرى فراجع وقد يرجع بع ها إىل ما ذير ىنا أو ال. فتدبر وأتم 512ذيران يف الدرس ) (1)
 .43ساع: آية سورة الن (5)

(44) 
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 .(1)تيقن، وىذا النوع ىو ادلسمى لدى احلدا ويني ابحلكم ال يوقراطياحلسبة أو القدر ادل
 ال اين: ان ادلنشأ ىو الشعب، وىو ادلسمى ابحلكم الدميقراطي.

 ال ال : ان ادلنشأ ىو الكفاعة، وىو ما قد يسمى ابحلكم التكنوقراطي.
 يف بعاب الدول. يً سابقاً وال يزال جار  ىو ادلعهودالرابع: انو ىو الورا ة، ويان ذلك 

 اخلامس: انو ىو القهر والغلبة، ابنقالب عسكري أو شبهو.
أ والفاعدد : فكوندو تعدداىل ىدو ادلنشددأ يعددل اندو اجلاعدد  ويددذا يدون الشددعب ىددو منش  داخللددط بدني الددىددو ىهندا  وزلد  الشدداىد

فلدديس القددول لقهددر أو الورا ددة ويددذلك ا ،مبعناىددا ويمددا ينبغددي فددادلراد بددو ادلقت ددي فهدديوامددا يددون الكفدداعة ىددي ادلنشددأ  ،ادلنشددأ
 بزعمهم.ذلك ادلنشأ وإن يان  وانو يراد بو ادلقت ياجلاع  ب   ابهنا ادلنشأ يراد بو

 ابلقأَ والغلبة مقّيدةوالية الْقيه غْي 
الفقهددداع  جلميدددعاألدلدددة علدددى واليدددة الفقيدددو، علدددى فدددرض هاميتهدددا وبقددددر داللتهدددا، تفيدددد الواليدددة، يف زمدددن الغيبدددة،  ت بيةةةه:

َُْقَأةةةاَ  ُحُصةةةوُن ))فدددأن أفددداد م ددد   معدددني يف زمدددن الغيبدددة، وعليدددو: لفقيدددو يوجدددد نصدددب خددداصإذ ال معني للشدددرائط اجلدددا اْل
ْساَلمِ  ةِِت َعلَةْيُممْ ))و (5)((اْْلِ الواليدة للفقيدو وغريمهدا،  (4)((َأمها احْلََواِدُث اْلَواِقَعُة فَاْرِجُعوا ِفيَأا َِىَل ُرَواِة َحةِديِثَ ا فَةِننةهُأْم ُحجه

ىم وإمسايو للسدلطة ابلقدوة، ابنقدالب أو  دورة، ال أحد   ر  ه  قد   ن  أف :وعليو ،أفاد الوالية لك  من مجع الشرائط فكلهم أولياع
يسلب الوالية من سائر الفقهاع وال ُيصرىا فيو ابلبداىة لوضوح ان القهدر والغلبدة ليسدم مدن أدلدة الواليدة أو أسدباهبا يمدا 

صلد فيها ما يشري إىل أن الغلبة من شرائطها وقد فصلنا الكالم عدن ذلدك يف )شدورى الفقهداع ان يافة أدلة والية الفقيو ال 
 والقيادات اإلسالمية( فراجع.

فهددو  ولددذلك جعلهددا الشددارع،يمددا ال خيفددى ان الشددرع فيمددا حكددم بددو مددن الواليددة فأ ددا يددان منشددؤه ادلصددلرة والكفدداعة 
 رلمع األمرين معاً.

َينوصلج هللا علج دمحم وآله ا  لطاص
 

َُِ  )): عليو السالممن وصية اإلمام الكا م  َُ ال ُُّجوَم َوَلِمْن اَل يَةْأَتِدي ِِبَا َِاله َمْن يَةْع ََي ِصَشاُم َِنه ُل ه ال هاِس يُةْبِص
َة َوَلِمْن اَل يَةْأَتِدي ِِبَا ِمْ ُمْم َِاله  ََ ِلَك أَنْةُتْم َتْدُرُسوَن احلِْْم ََ َ  ِِبَارَلَارِيَةَأا َوَمَ اِزذَلَا وََل َِ   ((َمْن َع

 .495حتف العقول: ص
                                                           

 ويشم  والية الكهنة وأشباىهم. (1)
 .43ص 1طهران، ج – قة اإلسالم الكليل، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (5)
 .369ص 5مشهد ادلقدسة، ج –أبو منصور أمحد بن علي الطربسي، االحتجاج، نشر ادلرت ى  (4)

(44) 
 


