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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
(198) 

 تتمات:
... الانوو وإن حودث اليوو مطوّور ابالسوتونات والتمييو  و األدلوة عكوا الاءوا سبق: )التفصيل ابن مفهوم احلكومة متطوّور الوال ملومل

  (ٔ)(لكنو...
 ادلرجع يف ادلفاهيم هو العرف

إليوو عرالواه ىوو  روحتاياو: ان ادلدار وادلرجع يف ادلفاىيم ىو العرت وال خترج ادلفاىيم ادلتطورة عن ىذه الااعدة الإن كان ادلفهووم ادلتطوو  
 ر عنو، مشلتو أحكامو، وإال الال.ادلفهوم ادلتطو   نفا

 التجزّأ والتنّزل يف ادلرّكب ويف ادلشكِّك
عرالواه للككوموة  مغواير   ،علوى الصول السولطاتمنهوا احلكومة مبفهومهوا احلواف اليموا  و  اإلمارة و مارة قد يدعى ابن ويف احلكومة واإل

 ،  يانو:؟دم صدق العنوان الكيف مبا لو اجتمعاأ والتنّ ل، وكل منهما كفيل  عوذلك جلهتني: التج ّ  ،مبفهومها السا ق
 التجزّأ موجب لعدم صدق عنوان اإلمارة

مسووو إال زوووزاه، وذلوك كالوودوا  ادلركووب موون عنوانوو وإمووة لووو الانوو ال يصوودق عليووو و ب لووو الاوود  عوا أج ائووو ادلاأ، الووان ادلرّكوالتجوو ّ أموا  -أ
يف السووولطة واإلموووارة إذ اتوووا زووو أت  لوووكل جووووىر  يف أنظموووة الصووول أ متكاوووق علووورة أجووو ا  لوووو الاووود  عوووا أج ائوووو األساسوووية، والتجووو ّ 

أت ما اآلن الان السلطة زو ّ أ ،إذ كانت السلطات التنفيذية والتلريعية والاءائية كلها  يد ادللك أو األمري أو ادلسمى ابخلليفة ؛السلطات
، وعلوى أ  (2)موان أساسويان يف السولطة واإلموارةومهوا ماوّ  ،ئيةالسولطة التلوريعية وال الاءواأو رئويا الووزرا   يد رئيا اجلمهوريوة  اللم مَوُعد

َمووارَةَ ))الاوود ياووال ابن  يووراد  ووو اإلمووارة مبعناىووا ادلعهووود وامووا اإلمووارة احلاليووة ادلبنيووة علووى ز ئووة السوولطات وإخووراج السوولطتني  ((َواَل تُوووَو ا اإْلِ
، نفوا اإلموارة الوب صوّب عليهوا حكوم اللوار  مون حيوا ادلفهووم عرالواه التلريعية والاءائية عن يد احلاكم ومون لوو اإلموارة، الاتوا ليسوت، 

 ايىا.إ عدم موليتها 
 وكذلك تنّزل السلطنة

 .ومنها اإلمارة هاواما التنّ ل، الان احلاائق التلكيكية، قد ال يطلق على  عا مرامبها النازلة مفهومُ  -ب
النوور واحلوالوة والسوواد واريىوا مطلوق حو  علوى ان ؛ أال مور  اياةه ح يكمل عليها العنوانالإذ كلها مرامب  ؛ال ياال: ال يعال ذلك

 ادلرامب النازلة منها؟
الوان العنواوين الوب وضوعت للكاوائق التلووكيكية سلتلفوة، الاود مصودق علوى ادلراموب النازلووة  ؛وواقووع متعاول  ولإذ ياوال:  ول ان ذلوك 

على مديرة ادلدرسة مةاله الانوو ال يصودق عليهوا احلاكموة أو احلكومة و اإلمارة إطالق حتماه وذلك كاألمةلة السا اة وقد ال مصدق نظري 
،  ل وكذا ال وإن كانت انزلةه  على الطالب وادلدرسة، ة واحلكومة والواليةناألمرية أو ذات اإلمارة أو الوالية رام ان ذلا درجة من السلط

العلوائر الكو   جوداه ادلسوماة ةموارة  و  الوالن موةاله( وال علوى أو أمري على رئيا العلورية )إال  عوا أو حاكم  أنّو أو أّتا وال  يصدق 
 رئيا احل ب أو الناا ة.

 ظ وانو ىل يطلق عليو الواف واحلاكم وذو اإلمارة أم ال؟نعم قد يلك يف  عا ادلصاديق، كاحملاالِ 
 ادلرأة لرائسة اجلمهورية دون رائسة الوزراء صحة تصديوجه التفصيل يف 
تماميوة إسوونادىا أو ابعتبووار  عءوها اموا لِ  ابن قلنواإذا الرانوا مون أموورين: األول سوند ىوذه الورواايت  وذلوك ال ابلتفصويلومون ىنوا الانوو قود ياوو

أو لودعو  اتوا متوووامرة   ول اإلمجوا  عليهووا  عمول ادللووهور  وا كموا الّصولناه يف ذلوك الكتوواب أو لكوتوا منجو ةحلجيوة مراسويل الةاوات ادلعتموودة  
                                                             

 (.393الدرس ) (1)
 وال دلاانت ادل دوجة( من ز أهتا أكةر الأكةر أ  إىل علر سلطات؟الكيف مبا  أّسّسناه يف كتاب )السلطات العلر  (2)
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 الرواايت.ملك لة ال يطلق عليها عرالاه )إمارة( وال )ملك( وشبهها من األلفاظ الواردة يف ئة وادلتن ّ اين: ان السلطة ادلتج ّ وشبو ذلك، الةإمجااله 
، الاد ياال ابلتفصيل  ني مناصب احلكومة ابن ياال مةاله ان –الرضاه  – امأقول: إذا الرانا من األمرين أ  ساقتنا األدلة إىل مبنيه

كلهوا  يود رئويا الووزرا ، كموا لويا ذلوا اليهوا  السولطات ومكوون  رساسة اجلمهورية يف البالد الب مكوون سولطامو ملوريفية ادلرأة ذلا ان متوىل
، اسوتناداه إىل صوودق )اإلموارة( أو )احلكومووة( أو )الواليووة( علوى رساسووة الووزرا  دون رساسووة اجلمهوريووة ؛يف ىوذه الووبالد مووف رساسووة الوووزرا 

 .واألمر ابلعكا اليما كانت السلطات اليها  يد رئيا اجلمهورية وكانت رساسة الوزرا  رم ية
 ملكة مةاله. ادلرأة ىنالك ان مصبح الانو يصحّ  (1)وكذلك يف البالد الب يكون ادللك اليها رلرد رم  وليا ذا سلطة أصاله 

 حد مع مفهومه السابقاما القضاء فمفهومه احلايل متا 
راوم إببواهتم  الاتم يرون صدق الااضي حاياةه  ،لى عكا مفهوم الاءا ، الان العرت ير  وحدمو مع مفهومو السا قوذلك كلو ع

 حاياتني. (2)حق االستونات والتميي  وال يروتما
ا إال  التح ابب للاول ابلتفصويل ماا ول مون أطلوق مون الفاهوا  حرموة موليهوا للرساسوة ومون أطلوق اجلوواز، ولوي ما ذكر رلّردونؤكد ان 

 .حسبما مسوق األدلُة الفاهية إليو كي يناقش مفصياله، اليابل أو يرالا
 الوجه اخلامس لفرض الضرائب

ر يف  عوا جهاموو لود   عوا األعورات أو الكةوري منهوا، المووةاله )الغصوب( الانوو قود ياوال ابنوو مفهووم قوود مطوو  الثوا:: كموا سوبق: )
 (3)(...أخذىا الءريبة،   عمها؟ حيتمل اليو وجوه أر عة: احلكومات الب أتخذ الءرائب من الناس، الما ىو وجو

: ان ماوودار الءووريبة ادلاووررة، ذلووا ان متملكووو، أ  اتووا ُماوور ابنووو ملووك ل شوو ا  قوود موور ونءوويف ذلووا خامسوواه: وىووو ان احلكومووة 
 ولكنها مدعي ابتا حكمها ابلءريبة سلرج لو عن ملكيتو.

يف إقورار الءورائب علوى النواس، انوو  ، احلقّ  ل وكاالة اجلامعات حلكومات و عا األعراتمب  ا أ  وجو  انو على  ووجو أمهية حتايق
، عكوا موا لوو ع نعورت الوجوو ذلوم أيءواه  إذا عرالنا الوجو أمكننا اجلواب على حسب الاواعد الفاهية  ل قد يكون جوا نوا حينووذ  مانعواه 

 . جييبو؟وِبَ  ، كيف جييبوأ  حاياتو ن ع يتصور ماىية كالم اآلخرإذ مَ 
 اجلواب عن الوجه اخلامس فقهياً وعرفياً 

البيوووع نظوووري شووورعاه  دة  جوووات عووون ادللوووك زلووود  : اموووا الاهيووواه الوووان ادل رِ (4)عنوووو الموووةاله لوووو كوووان الوجوووو ىوووو الوجوووو اخلووواما الووويمكن اجلوووواب
لهوم إال إذا كانوت احلكوموة حكوموة عودل ال ،ولويا منهوا قورار احلكوموة لتملك الوربة،وادلصاحلة وسائر ادلعامالت الناقلة وكادلوت ابلنسبة 
 جاه عن ادللكية.رِ يكون سلُ انو حكم احلاكم يكون حينوذ  انالذاه أ   الانّ  ، إىل ىذا احلّد،وقلنا  والية الفايو أو الفاها  أو عدول ادلؤمنني

ها علوى إخوراج شلتلكوات النواس ما احلكومات ادلسوتبدة الوال وجوو لسولطنتأ، الهم على قسمني: ابللريعةواما يف أعرات اري ادللت مني 
 .عن ملكيتهم؛ إذ ليست ذلا الوالية شرعاه وال ىي سلولة من الناس وكالةه 

مون اليهوا سلتلوف خترجياموو اللورعية متعوددة  ول و بة، الياال ابنو يصح ذلك مباتءى التعاقود االجتمواعي، لكون واما احلكومات ادلنت َ 
أو عاود مسوتأنف أو اوري ذلوك الانوو علوى  عءوها، علوى اخوتالت اليهوا،  كون ختوري  ان احلكومة وكالة أو إجارة أو جعالة أو مصاحلة 

شلووا الّصوولنا يف كتوواب )شووور  الفاهووا   (5)شلتلكووات عوون ملكيووتهم أو شووبو ذلووك صووكة الوورك احلكومووة الءوورائب وإخراجهووا  اوورار   عوواَ 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين     والايادات اإلسالمية( الراجع.

َنا َبلْ )) :عليو السالم الصادق قال اإلمام َواَّللِا  اَل يَوَرى َأَحدُُكْم ِإَذا َأْدَخَل َعَلى ُمْؤِمٍن ُسُرورًا َأناُه َعَلْيِه َأْدَخَلُه فَوَقْط، َبْل َواَّللِا َعَليوْ
 (189  2الكايف: ج)  (( صلى هللا عليه واله وسلمَعَلى َرُسوِل اَّللِا 

                                                             

 ك يطانيا مةاله وكإم اطور الياابن.  (1)
 أ  الاءا   دون حق لالستونات والتميي ، والاءا  مع ىذين احلاني. (2)
 (.393الدرس ) (3)
 وىو جواب أيءاه عن  عا الوجوه األخر . (4)
 يف مواردىا ح  من دون ملكيتها ذلا الإذا ملفت ل مت.وَصْرالها أو يف التصرت اليها  ،ن قبل الناس يف ىبة مادار الءرائب ذلامةاله مكون احلكومة وكيلة م (5)


