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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، 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
(121) 

 ((ِل َعَلْيُكْم َحّقا  )) عليو السالم فقو قولو سبق: )
مهن لليهل، وىهو  لهوإىل سهائر الفقههاال ال بهد  عليهو السهالم ( فان تعدية ىذا احلكم والتقابل، منهو ِل َعَلْيُكمْ ) عليو السالم لو فقو قو  األول:

 ( واحملتمل فيو أحد أمور أربعة:ِإنَّ ِل َعَلْيُكمْ ) عليو السالم موقوف على حتليل وجو قولو 
 أّن لو مبا ىو إمام، ىذا احلق. -1
 أّن لو مبا ىو ويّل، ىذا احلق. -2
 اهنم ابيعوه، ىذا احلق.أّن لو مبا  -3
 مضى الكالم عن األولني.وقد  (1)أّن ىذه احلقوق هلم عليو مبا ىي واجبات كفائية( -4

 مبا اهنم ابيعوه، وأثر البيعة عليو السالم احلق لإلمام 
عهوا أم ؛ لبداىة انو إمام وويل وان تلك احلقوق عليهم اثبتهة لهو سهواال أابيعليو السالم فال ريب انو حق طويل يف اإلمام  الثالث: الشقوأما 

َعيةِ ))ىو ما يراه العقالال وىو ظاىر مثل ىذه الروايهة  (2)ال، لكن بيعتهم ُملزِم إنشائي آخر وذلك ييْ فهان ظهاىره  ((َوَأمَّا َحقِّي  َعَليْيُكْم فَاْلَوفَياُِب اِبْلبيَ
بيعتهو مهن  عليهو السهالم مام احلسني ىو ظاىر مثل حلَّ اإلانو كما   ،)ىو أتّكد احلق( ال اهنا كاحلجر يف جنب اإلنسان ان البيعة ُموِجدة ألمر  

 اإلمامة والوالية ابق  لون شك. حقّ  لكنّ  بذلك هافانو حلّ  ؛أصحابوعنق 
 إطاعة الفقيو على تقديري البيعة وعدمها، واحلكم الوضع 

اً أو ضهمناً أو ارتكهازاً  قابهل مها هلهم عليهو يف م بهذلك حهق ولكنهوكهان لهو علهيهم   (3)وعلى أي فان )الفقيو( إن ابيعو الناس على املرجعيهة، تصهًر
غايههة األمههر ان  تلههه حههدولىا مههن حيهه  حههدول حقوقههو وسههلطتو وحههدول  ،علههى العهههد الطههرفيي مشههتملةوىههي  عهههد   ألن البيعههة نههو ُ  ؛مههن حههق

 ،لفظهي، لتعههرف حههدولىاالدليل الههاحلكومههات واحلكهام واألعههراف فبهني موّسهه  ومضههّيق فهال بههد مهن الرجههو  إىل  ههها يفحقهوقهم عليههو،  سهب أنواع
 .إطالق ذلك اللفظ أو العهد( حدول يكون حينئذ  لو احلق يف طاعتهم مقابل حقهم عليو يف حفظ أمنهم وحقوقهم )حسب : فانووعلى أي

وحيه  انهو لليهل لهّ   ،مل يكهن لفهظ فهاملرج  االرتكهاز وبنهاال العقهالال أو بنهاال أىهل الُعهرف ىنالهكوامها إذا  ،فهذا ان كهان ىنهاك لليهل لفظهي
ملثهل  بيعتهوى القهدر املتهيقن فمها  بهو تفويضههم للحهاكم او الفقيهو فلهو ومها شهك فيهو فاألصهل العهدم، وعليهو: لهو شهك يف  هول فيقتصر فيهو عله

 مل تبطل بتحرميو. بتحديد سلطنتهم عليها  بواتً، بطالن املعامالت الشخصية
، إن مل نقل بوالية الفقيهو، فكهل مها حّرمهو ال حق لو عليهم بوجو  ف واما إن مل يبايعو الناس وال كان بينهم وبينو عهد بوجو  فهذا إن ابيعو الناس، 

 جر عليها وال تكون سلطنتهم مضّيقة حمدلة مبا مل مين  منو.ذ ال سلطنة لو على تصرفاهتم ابحلمن معامالت فانو ال يستلزم البطالن بوجو  إ
 إطاعة الفقيو بناِب على واليتو، واحلكم الوضع 

 ،م  إعمالو واليتو مال سلطنة هل بدعوى ان الناسواما إن قلنا بوالية الفقيو وانو إذا حّرم معاملة لزم بطالهنا فقيو، فهذا إن مل نقل بوالية ال
كاحملجور عليو   (لو الوالية حىت على معامالهتم، حسب فرض سعة الوالية لذلك أي فرض القول ابنوىو الفرض الثاين السابق، )ألهنم معها، 

الفقيهو أيضهاً بشهروط الواليهة فه ن مل  يلتزممشروط ابن  فذلك كلو وإن كان لكذلك لكنوبل ىم كذلك ابلفعل،  نعهم منهاميمن التصرفات اليت 
 يلتزم فال والية لو عليهم.

                                                             

 (.411الدرس ) (1)
 كوهنا إنشااًل ُملزِماً.  (2)
 فتأمل. (3)
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هلهم عليهو  كهذلك تهدل علهى حقهوق    ،واليتهو علهيهمحّقهو و بعبارة أخرى: ان األللهة الهيت اسهتدل عها علهى واليهة الفقيهو كمها تهدل علهى  بهوت 
لزمهوا  قوقهو وواليتهو علهيهم وإال فهال، وذلهك نظه  اشهًتاط واليهة األب يف تصهرفاتو يف أمهوال الطفهل ابل بطهة أو عهدم فهان التهزم عها اُ  ،جبهات  ووا

 مل تنفذ واليتو. لومبا فيو مفسدة يف مال الطفل تصرف  ذاف  –على الرأيني  –املفسدة 
 صلى هللا عليو والو وسلم وتكفي اإلشارة ىنا إىل ان مما استدلوا بو قول  –معاً وارتباطيتهما والرجو  إىل أللة والية الفقيو يثبو لنا األمرين 

ْسياَلمِ )) فقهد اسهتدلوا بهو علهى واليهة الفقيهو، لكهن مهن الواضهإ ان ذلهك إمها يكهون فيمها لهو كهانوا ابلفعهل  (1)((أِلَنَّ اْلُمْؤِمِننَي اْلُفَقَهاَِب ُحُصوُن اْْلِ
 ف ن مل يكونوا كذلك فأية والية هلم على الناس؟ ،ماره وحقوقولذِ  حصون اإلسالم ورعاةً 

 بناِب على اهنا واجبات كفائية
وانو لو قلنا ابن تلك احلقوق املتقابلة واجبات كفائيهة، فهان الفقيهو إذا مل يلتهزم مبها عليهو )ال لعهذر صهحيإ   :الشق الرابع حال وبذلك ظهر

 داىة.كالعجز( سقط عن العدالة فلم يكن لو عليهم حق اإلطاعة ابلب
 ىل حقوق املرجع واألمة حقوق ارتباطية؟

 االرتباطية بني احلقوق املتقابلة
ىهو ان ىهذه  ((أَييَُّها النَّاُس ِإنَّ ِل َعَلْيُكْم َحّقا  َو َلُكْم َعَل َّ َحقٌّ فَأَمَّيا َحقُُّكيْم َعَلي َّ فَالنَِّصييَ ُة َلُكيمْ )) عليو السهالم مث ان املستظهر ان قولو 
 ذين يسقط أحدمها بسقوط اآلخر.اهنا من االرتباطيني اللَّ احلقوق متقابلة ومًتابطة و 

، وقههد  هه  الفقهههاال االرتباطيههة واالسههتقاللية يف مثههل الصههالة وألاال الههدَّين توضههيحو: ان احلقههوق املتقابلههة قههد تكههون ارتباطيههة وقههد ال تكههون
 مبههامههن ابب النكها  فلنبهدأ ييضههاحها مبسهألتني  ،إشههارةً   ىهنها إىل ذلهك لكهنهم مل يبحثوىها يف احلقههوق، وكهان مههن احلهرّي  ثههها تفصهياًل، ونشهه

 يظهر فيو تقابلهما: فان املشهور ذىبوا إىل املسألتني التاليتني املتقابلتني:
لو نشزت ومل تطعو فيما جيب عليهها إطاعتهو فيهو )االسهتفراش وا هروا مهن الهدار( سهقط حقهها يف النفقهة، فههنها حقهان الزوجة  األول: ان

 رتباطيان حقها يف النفقة وحقو عليها يف الطاعة فلو مل تلتزم  قو سقط حقها.متقابالن ا
لههو نشههز فلههم ينفههق عليههها مل يسههقط حقههو يف التمكههني واالسههتفراش، بههل عليههها التمكههني وان نشههز ومل ينفههق عليههها أو كههان  الههزوا الثانيهة: ان

 لو مل يلتزم  قها ال يسقط حقو.انو ان غ  ارتباطيني أي فاحلقّ  مضارّاً هلا، واحلاصل ان هلا املطالبة وهلا وعظو وليس هلا ىجره،
 ؟ظاىراً  ولكن السؤال ما ىو األصل يف احلقوق املتقابلة

 دون غريىا ارتباطية   ،احلقوق الناشئة عن العهود والعقود
ا يف غ ىها فاألصهل عهدم االرتباطيهة وانهو ال الظاىر التفصيل: وان األصل يف احلقهوق املتقابلهة الناشهئة عهن العههول والعقهول، االرتباطيهة، وامه

احلقهوق ممها  بتهو ابنطبهاق كلياهتها عليههها ال  وكلمها كانهه، والضهابط يف ذلهك:  عليهو األول  هق الثههاين بعهدم التهزام عهن الثهاين األول يسهقط حهق
ة فه ن يل مهثاًل . وكهذلك حهق املهارّ ؟صهلتو وإن قطه  اآلخهر علهى كهل منهمهاحهق  اابنبثاقها من العهد والعقد، أال ترى ان صلة الرحم واجبة واهن

مسألة مرور املارة يف األراضي الكبار، وابلعكس، لكنهو إذا منعهي مهن املهرور  رضهو مل يسهقط  كما فّصلناه والتزموا بو يفاملرور من أرضو الكب ة  
 املقاصهة)االعتهداال( و  ملقام فهو لدليل خارا وىو لليهلحقو يف املرور  رضي، نعم قد يقال ابملقاصة واالعتداال ابملثل، لكنو إن قيل بو يف مثل ا

 ال لكون مقتضى طب  حق ىذا على ذاك سقوطو بعدم التزام ذاك  ق األول عليو. النوعية،
االعتداال ابملثل لو قيل جبراينو يف بعض الفرو  السابقة وشبهها ف مها ىهو ألنهو لليهل حهاكم ال ألن تلهك احلقهوق  ورلّ  واحلاصل: ان التقاص

لهو كمها لرخهر لهو سهبقو إىل مكهان آخهر  احلهق مها لهو سهبقو إىل مكهان ابملسهجد أو املدرسهة أو غ مهها فهان ذلك: ذاهتا، ونظ يف حّد ارتباطية 
 اقتضهاال التقابهلمهن حيه  حو عن مكانو غصباً، مل يسقط حقو يف مكانو ىو )السابق ىو إليو( ومل يكن لرخر ان يزحزحو احلق فيو، فلو زحز 

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين بل لو كان فلدعوى إطالق لليل )االعتداال(.واتً، لذلك  ب
 (.202حته العقول: ص) ((اللَِّساُن ِمْعَيار  َأطَاَشُو اْْلَْهُل َوَأْرَجَ ُو اْلَعْقلُ )): عليو السالم أم  املؤمنني قال 

                                                             

 .33ص 1الكايف: ا (1)


