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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
 (98) 

 حق المنِعم والراعي واألبوين، مستقل عقلي بل فطري
ان حققا األبققوين علققى االبققن وحققا املققنعمم علققى املققنعام عليققه واققاا حققا الرعيققة علققى الراعققي  ققا هققم ة أخاار   وبعبااا  

فققان املسققشيال   ؛رعيققة و ققا هققو راعققي، اعققد  مجيعققا  لققن املسققشيال  العيليققة وال قققي  لققن املسققشيال  العيليققة باعشبققار 
لققا االعشباريققا  فهققي  ققا ينلققوه العيققق أو أو  ،درااهققاعلققى إ رابققة   سققابا   ألققر    هققي  ققا يدراققه العيققق فلهققا  يققا  فقق   

هتن املسقشيال  العيليقة، ايقبل الظلقم د هلا العيق أو العيقال  ولقاا ال اقر العيال  ويوجدو ه فال وجود سابا هلا بق املوجم 
ال هققان لكقون حسققنها وقب هققا ًاايققا  هلققا بققاا  بققاب ، بوجققود لعشقق  أو باعشبققار  واققاحليوا اف فققة الققاار وحسقن العققدل

عكقق  االعشباريققا  ااعشبققار هققا  الورقققة ًا  لاليققة وقققوة قققرائية اعققادل اققاا وااعشبققار هققاا حاامققا  أو ًا  وااعشبققار 
 هاا للكا  أو ال.

احليقوان  قا هقو يف بق ان الك احليوا هي حيوا فطرية وهي أسبا رابة وأوسع لدى  لن العيلية؛ فاهنا  ا غقر  
بققق قققد ييققال بققان بعققق الققك احليققوا  ققا فطققر حقق  النبققا  عليهققا، الققكر  عيققول.بققاو  ال احيققوان وال اخشصققا  هلقق

 املنعمم عمال  أو ح  إدرااا .
 وحسنها ذاتي بذاتي باب البرهان

نعمم وإلحيقاا حقا الرعيقة والحقوام وإاقرام األبقوين  قا يكلقف والكاقف عن مجيع ًلك احلسقن القاا  للقكر املق
د هقاا عام املنعمم على املقنعام عليقه ولقن  فق  اقون هقاا رعيقة هلقاا ولقن  فق  اول قعن ا شزاعية ها  احليوا لن  ف  إ 

ملققا اققان أ  لنهققا حسققنا  ًااققا  بققق اققان لنوكققا  باالعشبققار واققان لققن األعققرا  املفارقققة لققع ا ققه لققن ًا   (1)لققن هققاا وإال
 باب ال هان.

 حق اهلل تعالى علينا من جهتنا، في دائرة الفقه
فقان لكقق  ؛ اعقاع علينقا أي قا  هقو  قا ييقع يف دائقرة الب قم الفيهقي لقن جهقة  سقبشه لليابققان حا اهللبل نقول  

ن لقه لاق اهلل لقن جهقة او قه حقا   اقان حقا    ن  إحا لطرف على آخر  سبشني:  سبة ملن له احلا و سقبة ملقن عليقه احلقا فق
 .لن دائرة علم الفيه (2)احلاحيه لن جهة او ه حيا  ثابشا  على لن عليه  ن  إاحلا لن دائرة علم الكالم ف

                                                           

 لو اا ت ها  احليوا اعشبارية. (1)
 واللفظ اوسع صريف. –أ  اون لن عليه احلا )حميوقا ( به  (2)
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وحقا املعرفقة  (2)وحقا االلشاقال وحقا العبقادة (1)حا اهلل علينا لن جهة ثبواه علينا هو حقا الطاعقة أخرى:وبعبارة 
وهققا  احليققوا ايققع لققوردا  للب ققم الفيهققي وا ققه هققق هققاا حققا الالم أو لفققارايف أو ا ققه الالم  رابققة أو يف بعققق افققراد  

لققك بنققا  علققى ان لققن احليققوا لققا هققو الالم وغقق  قابققق  ،رابققة أو فققرد دون أخققرى وآخققرفييبققق اإلسققيام يف ل يففيقق  ًو
ة لل قققا امقققا وان اليابليقققة لالسقققيام ليسقققت ًاايققق فقققان املنصقققور ان لنهقققا لقققا هقققو الالم لإلسقققيام خالفقققا  للمققق الا النقققائيي

 .اليسيم لل كم وهاا اله لو مل  يق بان ًلك هو  وع لن أ واع احلكم ال احلا ،سيأ 
لقققا  قققوال  يلقققه أو ا شيالقققه أو ان احلقققا الفيهقققي أعقققم لقققن احلقققا املب قققو  عنقققه يف اشقققاب البيقققع لقققن ا قققه والحاصااال  

 فشألق. إسياكه، وفيما سبا األق
 الحق سلطنة فعلية -8

لققن ان احلققا )سققلطنة  –حسققم لققا اسققشظهر  مجققع  - لققا هققو صققريل مجلققة لققن عبققارة اللققي  القااول التاسااع  
 (3)لاق هاا احلا سلطنة فعلية ال يعيق قيام كرفيها بلخص واحد( والسر انفعلية( قال: )

 اإلشكال بعدم تعقل السلطنة الفعلية في غير المميز مع ان له حقوقا  
بققان االلشققزام با ققه سققلطنة فعليققة لنققاقق لاللشققزام بققان للصقق  غقق  املميققز حيوقققا   بعققق االعققالمأقققكق عليققه وقااد 

ار فا ققه إًا لققا  األب لققاال  واققان قققد اقققوى قققيوا  كيققار اللققرم أو اققان لققه خيققار مة ولنهققا لققاال  إرثققه حلققا ا يققلسققل  
فا قه يقر   – (4)ميقز وهقاا هقو اليقدر املسقل ماملغق   ق لطلقابق -فلقو اقان رضقيعا   ،العيم فان هاا ا يقار ينشيقق لوارثقه

عليققة وال سققلطان فعلققي للرضققيع ة فهققاا احلققا لققع ان احلققا لققو اققان سققلطنة فعليققة ملققا ألكققن عيققال  أن يرثققه إً ال سققلطن
واللققي  قققد صققرا بققان احلققا  ،غايققة األلققر ان اكققون لققه سققلطنة قققأ ية علققى هققاا ا يققار أو  ظققائر ، وملطلققا غقق  املميققز

 سلطنة فعلية.
وسقققيأ  لزيقققد افصقققيق هلقققاا اإلققققكال والقققييا لقققه إع ققققيني، امقققا سقققيأ  لنقققا ان هقققاا اإلققققكال غققق  وارد علقققى 

 عليه إقكال آخر، اما سيأ  قرا ليصود اللي  لن االله هاا.اللي  باملرة وإن ورد 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
 فَِتْلكَ   َْهَبة   الل هَ  َعَبُدوا قَاْوما   َوِإن   التُّج ا ِ  ِعَباَدةُ  فَِتْلكَ   َْغَبة   الل هَ  َعَبُدوا قَاْوما   ِإن  : اإللام احلسني  قاالا 
 (5) .اْلِعَباَدةِ  َأْفَضلُ  ِهيَ  وَ  اأْلَْحَرا ِ  ِعَباَدةُ  فَِتْلكَ  ُشْكرا   الل هَ  َعَبُدوا قَاْوما   ِإن   وَ  اْلَعِبيدِ  ِعَباَدةُ 

                                                           

 إً حا  علينا ان  طيعه. (1)
 الا لن جهشه )ف ا له أن ي عبد(.)حا علينا ان  عبد (، و  (2)
 .232  1املكاسم: ج (3)
 ليابق الص  املميز. (4)
 .  :242 ف العيول عن آل الرسول  (5)


