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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
مباحث التزاحم
تتمة مناشئ الحقوق:

()55

س بببق اإلشااارة إس سااة ماان مناشااق احلسااو  ،وسن ااي مناشااق أخاارل إضااا ة إس إي ااا الراب ا
السابق منها:
سااد م ااى :والرابب ب  :كحااق الطفااي الرضااي عل ااى والدي ااه ايت ااه لالقهت اااي ال ا ا ال لس اايطر ما علي ااه
وك لك حق الشيخ الكبري يف ان حُيرتم ويحرحم.

والخامس :ككا ة العسود حيث تباىن األجري م املوجر ماالال ،،باي وكا ا تباال العساالي يف األماور العاماة
مما يسمى بالعسد االجهتماعي ،لديهم ولدل الشارع يف اجلملة) . )1
معنى االقتضاء الذاتي
واملسصااود ماان االقهت اااي ال ا ا لاايا ربا باااب البهااان وال ربا باااب الكليااا بااي كويتااه يااث ياادر
وحسن ك ا يف حسه هتأمي .)2
العسي اقهت ايه لك ا ح
وقاد حيالاي لاه إضاا ة إس الطفاي والشايخ بال اي اان حلاا كويتاه ضايفا ،بنفساه يساهتدعي وباو حاق لااه
على صاحب الدار إما إلزاما ،أو رجحايتا.،

ومثاله :حق اهلل تعالى في ان يُعبد ويُطاع
واألوس الهتماليي له ق اهلل تعااس علاى ولوقاتاه يف ان يعبادوه؛ وربلاك لكويتاه خالساا ،بام باي حساه باا ايتاه
هو ،يف ان يحعبد وإن رض ايته ليا خالسا ،لنا و رض احملال ليا بحال) قال اإلماام أماري املانيمنني :
 )1راج الدرس .)45
 )2إرب عاااد إس ربا باااب البهااان .و يااه :ان ربا باااب البهااان هااو مااا ينهتاازع ماان حااا ربا الشاايي يااث ال يكاان لفااه عنااه،
كاإلمكان ،وليا احلحسن وال حسبح ك لك هتأمي.
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اد ِة فَب َعبَ ْدتُك.)1 
ك بل َو َج ْدتُ َ
ك َخ ْوفاً ِم ْن نَا ِر َك َو َال شوقاً إلى َجنَّتِ َ
َ ما َعبَ ْدتُ َ
ك أ َْه ًًل لِل ِْعبَ َ
وبعبارة أد  :ان واجب الوجود بال ا يسهتحق أن يعبده املمكن ويطيعه وإن رضانا عادم كويتاه منعماا،
عليه بوجه ،ويوضاحه ان الكاماي أو األكماي يساهتحق رباتاا ،وباا هاو كا لك أي كويتاه كاامال )،ان يحكارم مان
قبي األدىن وإن مل يكن له عليه أي ي وايتعام؛ أال ترل ان العامل حسا ،املهتسي صدقا ،جدير بان يكرم وأن
ُيرتم با هو هو .ه ا.
واما سائر مناشق احلسو هي:
(العدل) من مناشئ الحقوق

السادس :العدل) ،ايته قد يسال بان منشأ حق كي أحد يف حيازة املباحا هو كويته عدال،؛ ولا ا ال
يصح لالري قدير أو شركة عمالقاة أن ُياوز كاي أراضاي الن ا ماالال ،أو العارا رضاا ،ياث ال تبساى أرض
م اوا لسااائر الناااس كااي يبن اوا عليهااا أو يزرعوهااا أو يرع اوا يهااا مواشاايهم أو شاابه ربلااك ،كمااا ربهااب إس
ربلك  )2السيد الوالد مسهتدال ،بان من سب َق إِلَى ما َال يسببِ ُقه إِلَي ِبه مسبلِ
َحبق بِ ِبه )3 منصار إس
أ
بو
َ
ب
ف
م
َ
َ ْ ََ
َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َُ َ
املعهود أو سي إس ما يراه العر بسدر حسه الطبيعي ياث ال ُيارم اخآخارين حسهام يف احلياازة أو اإلحيااي
ان اللفظ ملسى للعر وربلك ما يفهمه العر منه.
ِ
س لِ ِع ْبر ٍق حَبالِ ٍم َحبق )5 مسياد
وبعبارة أخرل َ م ْبن َسببَ َق إِلَبى ...وَ م ْبن أ ْ
َحيَبا أ َْرًباً َم ْيتَبةً فََ َبي لَبهُ َولَ ْبي َ
بإطار ُ ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُكم َّما فِي األَ ْر ِ
ض َج ِميعاً )4 وحتسيسه يف حمله.
وك ا لك قااد يسااال ان الع ادل هااو منشااأ حتاارك االحهتكااار وشاابهه أي أيتااه حمنش اأح حسنااا يف ان يتشاارتي منااه
الب ائ رغم ايتفه .هتدبر
(الرحمة) من مناشئ الحقوق
 )1ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللق ،دار سيد الشهداي  - قم1544 ،ها ،ج 2ص.11
 )2عدم اجلواز.
 )3املصدر يتفسه :ج 3ص.584
 )5ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللق ،دار سيد الشهداي  - قم1544 ،ها ،ج 3ص.584
 )4سورة البسرة :آية .22
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الساب  :الرحمة) ،وهي و العدل ،سد يسال بكوهنا املنشأ جلملة مان احلساو  ،قاال تعااس :فَبِ َمبا
ظ الْ َقل ِ
اسبتَب ْ ِف ْر لَ َُ ْبم
َر ْح َم ٍة ِّم َن اللّ ِه لِن َ لَ َُ ْم َولَ ْو ُكن َ فَظًّا غَلِي َ
ْب الَن َفضواْ ِم ْن َح ْولِ َ
بك فَبا ْع ُ َعب ْنب َُ ْم َو ْ
ِ
ِ
بل َعلَبى اللّ ِبه )8(ساد يساال :ان املساهتفاد منهاا ان لناا علاى رساول
َو َشا ِوْرُه ْم في األَ ْم ِر فَإ َذا َع َزْمب َ فَبتَب َوَّك ْ
اهلل  - وعلااى األئمااة ابااداة  ماان بعااده ك احلكااام والفسهاااي – حااق العفااو يف اجلملااة ،وقااد ربهااب
الوالد إس وجوب اإلحسان يف اجلملة على احلاكم وعلى عامة الناس ،كما لنا حق ان يساهتففر لناا ،وألمهتاه
حق ان يسهتشريهم؛ وربلك با كهتب اهلل على يتفسه من الرمحة ،الرمحة هي منشأ ه ه احلسو وشبهها.
(النعمة) من المناشئ أيضاً
الثامن :النعمة) ان من الفطريا واملسهتسال العسلية ،ان شكر املنعم واجب ،كويته منعما ،موجب
لالبو حق له على املنعم عليه.
َع ْو ُد بعض المناشئ إلى بعض
ك ان ه ا ه املناش ااق للحس ااو ق ااد يس ااال بع ااود بع ااها إس بع ا  ،س ااد يس ااال ب ااان الهتب ااال) م االال ،يع ااود
للسلطة والسلطنة؛ ان حق البائ على املشارتي يف ان يسالمه الاالمن وحاق املشارتي علاى الباائ ان يسالمه
املالمن ال ي حتسق بالهتبال والهتعاقد بينهما إرب لوال ربلك ملا كان ألحدمها على اخآخر حق وال كان للمنيجر
على األجري حق وهكا ا) يعاود إس سالطنة كاي منهماا علاى مالاه وعلاى ان يسالع علياه ،بهتعاقاد أو شابهه،
غريه.
بحث تمريني:
مااا هااو منشااأ أو مناشااق احلسااو الهتاليااة :حااق الارأي يف االيتهت ابااا وغريهااا؟ وحااق اخهتيااار الساضااي يف
احلكم أو أحد املرجعني املهتساويني يف الهتسليد بي مطلسا ،على املنصور ،وحق السفر واحل ر واإلقامة ،وحق
باه ْم فِ ببي الْبَب ب ِّبر َوالْبَ ْحب ب ِر
اإليتسااان يف أن يعااي حياااة كريااة ،ق ااال تعاااسَ  :ولََقب ب ْد َك َّرْمنَببا بَنِببي َ
َد َل َو َح َملْنَب ُ
باهم ِّم ب َبن الطَّيِّبَ ببا ِ )2 ؟ ه ااي املنش ااأ :االقهت اااي ال ا ا ؟ أو املص االحة واملفس اادة؟ أو الس االطنة؟ أو
َوَرَزقْبنَ ب ُ
الهتبال؟ أو غريها؟ أو باالخهتال ؟
 )1سورة آل عمران :آية .142
 )2سورة اإلسراي :آية .04
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تزاحم مناشئ الحقوق
ك ايته جيب البحث عن صورة تزاحم مناشق احلسو كالبحث عن تزاحم يتفا احلسو  ،كما لاو تازاحم
الهتبال يف اإلجارة مالال )،م املصلحة واملفسدة بان كان يف اسهتئ اره له أو كويته أجاريا ،مفسادة ما علماه
هبا؛ وإال كان مفرورا ،أو مفبويتاا )1 )،أيهماا املسادم؟ أو تازاحم الهتباال ما املناشاق األخارل كالعادل أو الرمحاة
أو غري ربلك .ولعله سيأ الكالم عن ربلك بإربن اهلل تعاس.
ابتناء كافة األحكال التكليفية على الحق الوًعي

بحببث َخببر :ك ايتااه قااد يس اهتفاد ماان رسااالة احلسااو ان كا ااة األحكااام الهتكليفيااة مبنيااة علااى احلسااو
الوضعية ،وربلك عكا ما ربهب إليه الشيخ من ان األحكام الوضعية منهتزعة من الهتكليفية.
وتوضيحه :ان املهتداول يف البحث والث آراي:
األول :للمشهور وهو ان األحكاام الهتكليفياة كالوضاعية ،كاي منهاا يصالح ألن حجيعاي باالساهتسالل كماا
ان وجوب الصالة جمعول باالساهتسالل كا لك ملكياة ها ه الادار أو زوجياة ها ه الزوجاة جمعاول باالساهتسالل
واجلاعي الشارع أو العر بعد تو ر أسبابه بنظرهم كالعسد مالال )،ليا أحدمها منهتزعا ،من اخآخر.
الالااال :للشاايخ إرب ربهااب إس ان األحكااام الوضااعية منهتزعااة ماان الهتكليفيااة الزوجيااة ،بنظااره ،غااري جمعولااة
ع جواز االسهتمهتاع باملعىن األخص ووجوب اإليتفا  ..اخل اايتهتزع مان
حىت بالعسد اسهتسالال ،،بي جعي الشار ح
ربلك عنوان الزوجية.
الالالث :لآلخويتد املفصي بني أيتواع األحكام الوضعية وان بع ها ال يعسي جعله باالسهتسالل.
الراب  :هو ما قد يسهتفاد من رسالة احلساو مان والفاة ربلاك كلاه وان كا اة الواجباا تعاود إس احلساو
الالابهتة يف رتبة سابسة وتبهتين عليها ،وسيأ توضيح ربلك واملناقشا بإربن اهلل تعاس.
وصلى اهلل على محمد وَله الطاهرين
تهتيسر مالحظة يتص الدرس على املوق الهتاسm-alshirazi.com :

ً ال ِْعل ِْم ما وقِ َ َعلَى اللِّس ِ
ِح َو ْاألَ ْرَكان
ان َوأ َْرفَب ُعهُ َما حَ ََ َر فِي الْ َج َوار ِ
قال اإلمام علي  :أ َْو َ ُ
َ ُ
َ
هنج البالغة :ص.583
 )1له اخليار.
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