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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
 التزاحممباحث 
(55) 

 تتمة مناشئ الحقوق:
مااان مناشاااق احلساااو ، وسن اااي  مناشاااق أخااارل إضاااا ة إس إي اااا  الرابااا  اإلشاااارة إس  ساااة سببببق  
 السابق منها:

كحاااق الطفاااي الرضاااي  علاااى والدياااه  ايتاااه لالقهت ااااي الااا ا  ال لسااايطر ما علياااه   والرابببب : ساااد م اااى:  
رتم ويحرحم.  وك لك حق الشيخ الكبري يف ان ُيح

باي وكا ا تباال العساالي يف األماور العاماة ككا ة العسود حيث تباىن األجري م  املوجر ماالال،،   والخامس:
 . (1 مما يسمى بالعسد االجهتماعي، لديهم ولدل الشارع يف اجلملة(

 معنى االقتضاء الذاتي
واملسصااود ماان االقهت اااي الاا ا  لاايا ربا  باااب البهااان وال ربا  باااب الكليااا  بااي كويتااه  يااث ياادر  

 .(2  هتأمي ك ا يف حسه  ن  س  وحح  ه لك االعسي اقهت اي  
لااه بنفساه يساهتدعي وباو  حاق  كويتاه ضايفا،    اان حلاا  ال اي بلاه إضاا ة إس الطفاي والشايخ  يال ايح وقاد 

 .على صاحب الدار إما إلزاما، أو رجحايتا، 
 ومثاله: حق اهلل تعالى في ان يُعبد ويُطاع

ا ايتاه با هحس اوربلاك لكويتاه خالساا، بام باي  ؛يعبادوهواألوس الهتماليي له  ق اهلل تعااس علاى ولوقاتاه يف ان 
: لنا  و رض احملال ليا بحال( قال اإلماام أماري املانيمنني  خالسا، يف ان يحعبد وإن  رض ايته ليا  هو،

                                                           

 (.45راج  الدرس   (1 
مااا ينهتاازع ماان حااا  ربا  الشاايي  يااث ال يكاان  ل فااه عنااه،  هااو و يااه: ان ربا  باااب البهااان إرب عاااد إس ربا  باااب البهااان.  (2 

 بح ك لك  هتأمي.سن والسح كاإلمكان، وليا احلح 
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 َوَجْدُتَك َأْهًًل ِلْلِعَباَدِة فَبَعَبْدُتك بلَما َعَبْدُتَك َخْوفاً ِمْن نَاِرَك َو اَل شوقاً إلى َجنَِّتَك 1). 
أن يعبده املمكن ويطيعه وإن  رضانا عادم كويتاه منعماا،  ان واجب الوجود بال ا  يسهتحق :أد وبعبارة 

ايح ( ان أي كويتاه كاامال، عليه بوجه، ويوضاحه ان الكاماي أو األكماي يساهتحق رباتاا، وباا هاو كا لك   ن كارم م 
األدىن وإن مل يكن له عليه أي   ي وايتعام؛ أال ترل ان العامل حسا، املهتسي صدقا، جدير بان يكرم وأن  يب  ق  

 هو. ه ا.  ُيرتم با هو
 واما سائر مناشق احلسو   هي:
 )العدل( من مناشئ الحقوق

(،  ايته قد يسال بان منشأ حق كي أحد يف حيازة املباحا  هو كويته عدال،؛ ولا ا ال العدل السادس: 
 أرض   ياث ال تبساى  رضاا، أو العارا  ماالال، أن ُياوز كاي أراضاي الن ا   قدير أو شركة عمالقاة يصح لالري

إس كماااا ربهاااب   ،ربلاااكأو شااابه مواشااايهم  يهاااا  يرعاااواأو  يزرعوهااااعليهاااا أو  النااااس كاااي يبناااوا لساااائر ماااوا   
بَو َأَحبق  بِبهِ السيد الوالد مسهتدال، بان  (2 ربلك َُ منصار  إس  ( 3َمْن َسَبَق ِإَلى َما اَل َيْسبِبُقُه ِإلَْيبِه ُمْسبِلُم فَب

 رم اخآخارين حسهام يف احلياازة أو اإلحيااياملعهود أو  سي إس ما يراه العر  بسدر حسه الطبيعي  ياث ال ُيا
  ان اللفظ ملسى للعر  وربلك ما يفهمه العر  منه.

بَي لَبُه َولَبْيَس ِلِعبْرٍق حَباِلٍم َحبق  و ...َمبْن َسبَبَق ِإلَبىوبعبارة أخرل  َِ بًا َمْيَتبًة َف مسياد  ( 5َمبْن َأْحَيبا َأرًْ
  وحتسيسه يف حمله. ( 4ِميعاً ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اأَلْرِض جَ بإطار 

اايتااه مح أأي  دل هااو منشااأ حتاارك االحهتكااار وشاابههان العااقااد يسااال وكاا لك  حسنااا يف ان يتشاارتي منااه  أح نش 
  هتدبر الب ائ  رغم ايتفه.

 )الرحمة( من مناشئ الحقوق

                                                           

 .11ص 2ها، ج1544قم،  - ر سيد الشهداي ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللق، دا (1 
 عدم اجلواز. (2 
 .584ص 3املصدر يتفسه: ج (3 
 .584ص 3ها، ج1544قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللق، دار سيد الشهداي  (5 
 .22سورة البسرة: آية  (4 
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فَِبَمبا (، وهي  و  العدل،  سد يسال بكوهنا املنشأ جلملة مان احلساو ، قاال تعااس: الرحمة الساب : 
ْ فِ رَ  ْم َواْسبتبَ َُ ْم َوَلْو ُكنَ  َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفض وْا ِمْن َحْولِبَك فَباْعُ  َعبنبْ َُ بْم ْحَمٍة مَِّن الّلِه لِنَ  َل َُ ْر َل

بْل َعَلبى اللّبهِ  املساهتفاد منهاا ان لناا علاى رساول  ساد يساال: ان  (8)َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمبَ  فَبتبَوَكَّ
حااق العفااو يف اجلملااة، وقااد ربهااب  –ماان بعااده ك احلكااام والفسهاااي   األئمااة ابااداةوعلااى  - اهلل 

وألمهتاه حق ان يساهتففر لناا، كما لنا الوالد إس وجوب اإلحسان يف اجلملة على احلاكم وعلى عامة الناس،  
 .شبهها الرمحة هي منشأ ه ه احلسو  و  ،وربلك با كهتب اهلل على يتفسه من الرمحة ؛هميسهتشري حق ان 

 )النعمة( من المناشئ أيضاً 
ان شكر املنعم واجب،  كويته منعما، موجب  ،العسليةمن الفطريا  واملسهتسال   ان ( النعمة الثامن: 

 لالبو  حق له على املنعم عليه.
 بعض المناشئ إلى بعض َعْودُ 

ان هااا ه املناشاااق للحساااو  قاااد يساااال بعاااود بع اااها إس بعااا ،  ساااد يساااال باااان  الهتباااال( ماااالال، يعاااود ك 
ان يسالمه الاالمن وحاق املشارتي علاى الباائ  ان يسالمه  يف  ان حق البائ  على املشارتي ؛والسلطنةللسلطة 

ر حق وال كان للمنيجر املالمن ال ي حتسق بالهتبال والهتعاقد بينهما  إرب لوال ربلك ملا كان ألحدمها على اخآخ
 شابهه،علاى ان يسالع علياه، بهتعاقاد أو على األجري حق وهكا ا( يعاود إس سالطنة كاي منهماا علاى مالاه و 

 .هري  غ
 بحث تمريني:

يف وحااق اخهتيااار الساضااي  ؟وغريهاااأو مناشااق احلسااو  الهتاليااة: حااق الاارأي يف االيتهت ابااا  مااا هااو منشااأ 
على املنصور، وحق السفر واحل ر واإلقامة، وحق  ا، مطلسليد بي يف الهتس نيياملهتساو أو أحد املرجعني احلكم 

بببرِّ َواْلَبْحبببِر اإليتساااان يف أن يعاااي  حيااااة كرياااة، قاااال تعااااس:  َوَلَقبببْد َكرَّْمَنبببا بَِنبببي ََدَل َوَحَمْلَنببباُهْم ِفبببي اْلببَ
َنببباُهم مِّبببَن الطَّيَِّببببا ِ  فسااادة؟ أو السااالطنة؟ أو ؟  هاااي املنشاااأ: االقهت ااااي الااا ا ؟ أو املصااالحة وامل( 2َوَرزَقبْ

 الهتبال؟ أو غريها؟ أو باالخهتال ؟
                                                           

 .142سورة آل عمران: آية  (1 
 .04سورة اإلسراي: آية  (2 
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 تزاحم مناشئ الحقوق
، كما لاو تازاحم كالبحث عن تزاحم يتفا احلسو   ك ايته جيب البحث عن صورة تزاحم مناشق احلسو 

ه الهتبال  يف اإلجارة مالال،( م  املصلحة واملفسدة  بان كان يف اسهتئ اره له أو كويته أجاريا، مفسادة ما  علما
أو تازاحم الهتباال ما  املناشاق األخارل كالعادل أو الرمحاة  ؟املسادم أيهماا  (1 (مفبويتاا، هبا؛ وإال كان مفرورا، أو 

 أو غري ربلك. ولعله سيأ  الكالم عن ربلك بإربن اهلل تعاس.
عي  ابتناء كافة األحكال التكليفية على الحق الًو

ألحكاااام الهتكليفياااة مبنياااة علاااى احلساااو  ك ايتاااه قاااد يساااهتفاد مااان رساااالة احلساااو  ان كا اااة ابحبببث َخبببر: 
 .وربلك عكا ما ربهب إليه الشيخ من ان األحكام الوضعية منهتزعة من الهتكليفية ،الوضعية

 وتوضيحه: ان املهتداول يف البحث والث آراي:
باالساهتسالل  كماا  عايجيح األول: للمشهور وهو ان األحكاام الهتكليفياة كالوضاعية، كاي منهاا يصالح ألن 

ة جمعول باالساهتسالل كا لك ملكياة ها ه الادار أو زوجياة ها ه الزوجاة جمعاول باالساهتسالل ان وجوب الصال
  واجلاعي الشارع أو العر  بعد تو ر أسبابه بنظرهم كالعسد مالال،(  ليا أحدمها منهتزعا، من اخآخر.

عولااة غااري جم ، بنظااره،الالااال: للشاايخ إرب ربهااب إس ان األحكااام الوضااعية منهتزعااة ماان الهتكليفيااة  الزوجيااة
 جواز االسهتمهتاع باملعىن األخص ووجوب اإليتفا .. اخل  اايتهتزع مان ي الشارعح ع  ج  بي  ،حىت بالعسد اسهتسالال، 

 الزوجية. ربلك عنوان
 بني أيتواع األحكام الوضعية وان بع ها ال يعسي جعله باالسهتسالل. ياملفص  الالالث: لآلخويتد 

ة ربلاك كلاه وان كا اة الواجباا  تعاود إس احلساو  يسهتفاد من رسالة احلساو  مان والفاقد الراب : هو ما 
 يف رتبة سابسة وتبهتين عليها، وسيأ  توضيح ربلك واملناقشا  بإربن اهلل تعاس.الالابهتة 

له الطاهرين  وصلى اهلل على محمد َو
 

ًَُ  اْلِعْلمِ  :قال اإلمام علي  َر ِفي الْ  َأْرفَبُعهُ َما ُوِقَ  َعَلى اللَِّساِن وَ  َأْو ََ    اأْلَرَْكانَجَوارِِح وَ َما َح
 .583هنج البالغة: ص

                                                           

  له اخليار. (1 

 m-alshirazi.comتهتيس ر مالحظة يتص الدرس على املوق  الهتاس: 
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