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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ97) 

 من املفاىيم املتطورة: األّم املستنَسخة
 يضاً للمفاهيم ادلتجددة مبثالٌن لكل منهما خصوصية ما:وميكن التمثيل أ

أخخخخره اهخخخل هخخخي أمهخخخا أو اختهخخخا أو هخخخي  ، امخخخرأةٌ امخخخرأةٍ   ت مخخخن خليخخخةِ نِسخخخستُ إادلستنسخخخ ةإ اخخخ ذا  )األمّ األول: 
ن الرجخل وبويضخة أجنبية عنها؟ بعبارة أخره: هل مفهخوم األم متطخور يلخمل مثخل األم ال ابدعاخاد النطفخة مخن حخومي

ج مخخن هخخملر ادلخخرأة ادلستنَسخخخخ خ ان يتخخ وّ أم ال؟ اهخخل زخخوز للولخخد ادلستنَسخخخ ،احلمخخل ،خخا، بخخل سخخخان ابالستنسخخاخادلخخرأة و 
 ؟منها؟ وهل له النظر إليها وهل يتواراثن... اخل أو يفّصل بٌن ال واج ابحلرمة والنظر ابجلواز؟ وما وجه التفصيل

 ومنها: الغصب والضريبة والوجوه األربع للضرائب
 ،لخده بعخ  األعخراو أو الكثخًن منهخايف بعخ  جهاتخه تطخور قخد الغصخ(إ اادخه قخد ياخال ابدخه مفهخوم )الثاين: 

الخخأت ذخخخمل الضخخرائ( مخخن النخخاس، امخخا هخخو وجخخه أخخخملها الضخخريبة، ب عمهخخا؟  تمخخل ايخخه وجخخور  إٔ)امخخثاًل احلكومخخات
 :أربعة

ما درار يف الخُ مس من ادخه لخيس  أوذلا: ان احلكومة ال تعترب مادار الضريبة ملكاً للل ص أصاًل، وذلك دظًن
 لظهور اآلية اللريفة يف ذلك.أو هو متعلَّق حاهم ملكاً للل ص بل هو ملك لألصناو الستة 

ق دائرتخه  اثديها: اهنا تعتربر ملكاً للل ص، ولكنها ال تعتربر غصباً أي اهنخا تتصخرو يف مفهخوم الغصخ( وتضخيّ 
احلاخخو ، ولكخخن احلخخق العخخام )بنظخخر احلكومخخةإ تخخ احم مخخ  احلخخق  بخدعوه ان الغصخخ( إيخخا يكخخون يف غخخًن صخخورة تخخ احم

 وذلك يعين اده قد تطور مفهوم الغص( لديهم.عندها، نه ليس غصباً مملكه  ملُ اخلاص )حق ادلالكإ اأخْ 
 شك سثًن اللك من لة الالشك.مثاًل ل الغص( من لة الالغص(، ستن يل اللارع اثلثها: اهنا تن ِّ 

 زلللة. ،يف عام اجملاعةسما ل، دظًن ما داول من ان سرقة ادلضطر  غص( زللّ  رابعها: اهنا تاول ابده
إذ ياخخخال   اخخخاحلكم احلرمخخخة وادلوضخخخوع الغصخخخ( وادلتعلخخخق ادللخخخك ،اخخخاً واحلاصخخخل: ان ههنخخخا حكمخخخاً وموضخخخوعاً ومتعلَّ 

ّدعي خروجخخه والثخخاي يخخ ،إ االوجخخه األول يخخّدعي خروجخخه عخخن ادللكيخخة أي عخخدم سودخخه ملكخخاً حخخرامٌ  الغخخًنِ  ملخخكِ  )غصخخ(ُ 
                                                             

 غًن ادلنتَ بة ادللت مة ابلتعاقد االجتماعي. إٔ)
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والرابخ  يخره عخدم حرمتخه رغخم   ،)رغم سوده ملكخاًإ والثالخي يخّدعي خروجخه عنخه تنخ يالً  حاياةً  إٔ)عن مفهوم الغص(
 .إٕ)سوده غصباً دللك الغًن

ر مفهخوم الغصخ( أو وليس شيء من الوجور األرب  اتماً لدينا أبداً، ولكن الكخالم يف الوجخه الثخاي وادخه لخو تطخوّ 
 هخخواهخخل موضخخوع احلكخخم اللخخرعي  ،أو لخخده عخخرو عامخخة النخخاسخخخاص ل أو شخخبهها لخخده عخخرو السخخرقة أو البا خخ

 ادلفهوم ادلتطوَّر إليه؟  يعمّ أو  ةادلفهوم ادلتطوَّر عنه خاص
)وايه ما سيأيت من ان األحكام ُصّبت على ادلوضوعات مبا ذلا من ادلفاهيم العراية زمن الخنص، بخل  :وقد سبق

ياصد اإلدسان من سالمه م  الناس والعرو، ادلعاي غخًن ادلوجخودة أصخاًل والخأت سختوجد ليس من العاالئي أبداً ان 
 إٖ)بعد ألف عام مثاًل )!إ إ

ودظًن مثال الضريبة، ما يرار االشخااسيون مخن مصخادرة أمخوال االقطخاعيٌن وإعطائهخا للفالحخٌن وادلخ ارعٌن، اهخل 
بخدعوه ادخه ي يكخن  –أحيخاًً  –  لخألر  ااخب بخل هم ي عمخون ان االقطخاعي لخيس مبالخك؟ )ال بخدعوه ادخه سخار 

لخخه حخخق ألخخك أراٍ  سبخخًنةإ أو هخخو مالخخك لكخخن اخخوز مصخخادرة أموالخخه؟ أو هخخو مالخخك ولكخخن مصخخادرة أموالخخه ليسخخت 
 بغص( حاياًة أو تن ياًل.

 ر مفهوم القضاء واحلكومةد أو تطوّ جتدّ 
الاضخاء واحلكخم حخدث يف مفهومهمخا تطخور  مثخل انوالتجددد: ولنعد إىل مثايل الاضاة واحلكومة وقد سخبق: )
در شخخيء، امخخا اآلن اادخخه مايّخخد مبجلخخس األمخخة السخخلطنة ال يايّخخ إذ سخخان احلخخاسم والخخرئيس والخخوايل مطلخخق السخخراح عخخامَّ 

.. ااخخخد حخخخدث اخخخدد يف مفهخخخوم وديخخخوان الرقابخخخة ادلاليخخخة وهيةخخخة الن اهخخخة وغًنهخخخا وابلاضخخخاء ادلسخخختال وبرقابخخخة الصخخخ ااة
 ادلخرأة لل كومخة تلخمل هخملا ادلفهخوم ادلتجخدد أو هخي خاصخة ابدلفهخوم الخوايل، اهخل أدلخة عخدم تخويّل احلاسم والخرئيس و 

السخخخابق؟ اعلخخخى األخخخخًن ذلخخخا ان تتخخخوىل احلكومخخخة )يف الخخخبالد الدميارا يخخخة ألهنخخخا سخخخمللك دون الدستاتوريخخخة ألهنخخخا ليسخخخت  
قيّخخد اآلن ابالسخختةناو والتمييخخ .  سخخمللكإ وعلخخى األول لخخيس ذلخخا ان تتخخوىّل احلكخخم أصخخاًل، وسخخمللك حخخال الاضخخاء إذ

                                                             

 أي مبا له من ادلعىن ادلتطّور. إٔ)
 –لخديهم  –اما احلكومات الأت ذيت ابدت اب حاياي من الناس ااهنم مباتضى التعاقد االجتمخاعي هملا يف احلكومات ادلستبدة،  إٕ)

 يتنازلون عن قسم من أمواذلم لل كومة شلا ذخملر بعنوان الضريبة أو الضمان االجتماعي.
 إ.ٜٖٙالدرس ) إٖ)
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 .إٔ)اتأملإ
َمارَةَ ))إشارة للمراد من   ((َوََل تُدَوَّلى اْلَمْرَأُة اْلَقَضاَء َوََل تُدَوَّلى اْْلِ

َوََل تُدددَوَّلى ))مخخن  عليخخه السخخالم: ادخخه وردت روا ت عديخخدة يف األمخخرين ومنهخخا مخخا روي عخخن اإلمخخام البخخاقر وحتاياخخه
َمددارَةَ اْلَمددْرَأُة اْلَقَضدداَء َوََل تُدددَوَّلى   عليخخه السخخالمومبضخخموهنا وردت روا ت عديخخدة منهخخا قخخول اإلمخخام الصخخاد   إٕ)إإ اْْلِ

ْلَقَضدداِء اْلَعدداِدِل ِ  اْلُمْسددِلِمَ  لِ )) َِ َمدداِم اْلَعددااِِ  َِ ِلْعِ َددا ِىدد َى ِِّ  َددِيّأ اتدىُقددوا احْلُُكوَمددَة نَددْلنى احْلُُكوَمددَة ِإ  إٖ)إإَنددِيّأ َأْو َوِيدد
رَُجل  َقَضى ِبَْورأ َوُىدَو يَدْعَلدُم  :َثََلثَة  ِ  النىاِر َوَواِحد  ِ  اْْلَنىةِ  :ُقَضاُة َأْربَدَعة  الْ )) عليه السخالموقول اإلمام الصاد  

حْلَدِِّّ َوُىدَو ََل يَدْعَلدُم نَدُهدَو ِ   ،َورَُجل  َقَضى ِبَْورأ َوُىَو ََل يَدْعَلُم نَدُهَو ِ  النىارِ  ،نَدُهَو ِ  النىارِ  َِ  ،النىدارِ َورَُجل  َقَضدى 
حْلَددِِّّ َوُىددَو يَدْعَلددُم نَدُهددَو ِ  اْْلَنىددِة َوقَدداَل  َِ احْلُْكددُم ُحْكَمدداِن ُحْكددُم احِى َوُحْكددُم اْْلَاِىِليىددِة  عليددو السددَلمَورَُجددل  َقَضددى 

ُُ قَددْوم  َمَلَكدْ  )) علخيهم السخالمسمخا روي عخنهم   إٗ)إإَنَمْن َأْخطََأ ُحْكَم احِى َحَكَم ِبُْكِم اْْلَاِىِليىدةِ  َعَلدْيِهُم ََل يُدْفِلد
 إ٘)إإاْمَرَأة  

 ر نَل تشملو األدلة عكس القضاءالتفصيل َن مفهوم احلكومة متطوّ 
ابلاخول ابن الروايخة  إالاضخاء واالمخارة)ولنجعل الرواية األوىل مدار الب ي اناخول: ادخه قخد يفّصخل بخٌن العنخوادٌن 

لخمل االمخارة ادلتطخورة مفهومخاً )ايصخح ذلخا تلمل الاضاء ادلتطور مفهوماً )اال يصح للمرأة ان تتوىل الاضخاءإ وال ت
ر يف جخوهرر إذ بعخد ان  ان مفهوم احلكومة واالمارة والوالية قد تطخوّ  :ان تتوالها يف البالد الدميارا يةإ ووجه الفر 

ال ميتلخك  واحلخاسمل إىل سلطنة زلدودة جداً حسخ( دظريخة اصخل السخلطات إذ الخوايل مطلاة ااده حتوّ  سان سلطنةً 
لريعية وال قضائية بل صالحياته تنفيملية ا س( على اده ايها أيضاً مايد ابلص ااة احلرة وابلن اهة صالحيات ت

ر ألدخه غخًنر  االمخارةإ ال يلخمل هخملا ادلفهخوم ادلتطخوّ ال تخوىّل و ) عليخه السخالموديوان احملاسبة ادلالية وشبه ذلخك، ااولخه 
ر ابالسخخختةناو تطخخخوّ  وإن حخخخدث ايخخخه اخخخملاو هخخخو ادلنهخخخي عنخخخه دون هخخخملا، عكخخخس الاضخخخاء، اادخخخه الختالاخخخه ذااتً عنخخخه
الاضخخخاءإ إذ الاضخخخاء وال تخخخوىّل ادلخخخرأة ) عليخخخه السخخخالمر خخخخارج عخخخن ذات الاضخخخاوة ايلخخخمله قولخخخه والتمييخخخ  لكنخخخه تطخخخوّ 

                                                             

 إ بتصرو.ٜٖٙإ الدرس )ٔ)
 .٘ٛ٘ص ٕهخ، جٖٓٗٔقم،  –الليخ الصدو ، اخلصال، مؤسسة النلر اإلسالمي  إٕ)
 .عليه السالمابب أن احلكومة إيا هي لإلمام  ٙٓٗص ٚالكايف: ج إٖ)
 ابب أصناو الاضاة. ٚٓٗص ٚالكايف: ج إٗ)
 .ٚٔص ٗهخ: جٜٖٚٔقم،  –، مؤسسة العالمة للنلر عليه السالمدمحم بن شهر آشوب ادلازددراي، مناق( آل أيب  ال(  إ٘)
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 ادلخخراديف أمخخر خخخارج، ولخخيس إيخا هخخو واالخخختالو  ،ر، مفهومخخاً ويف حخخد ذاتخخهرإ هخخو دفخخس الاضخخاء غخخًن ادلتطخوّ )ادلتطخوّ 
، سلهخايب ثهخا  ان للمسألة احتماالت ز( على الفايه عند إرادة البخّت ايهخا ان ذييد هملا التفصيل بل ادلراد بيان 

 .وستأيت تتمة اأدتظر
 الفرق ب  تعدد القراءات وتعدد اَلجتهادات

مثل ان تكون هناو قراءات متعخددة دلفهخوم البا خل "أو ادت اعخات سلتلفخة عنخه أو شخروح  نالتعدد:سما سبق: )
 إٔ)إ...ر أحدهم ابده الخُمِضّر واآلخر ابده غًن الناا وتفسًنات سلتلفة" ااد يفّسر 
زون مخا داخول؟ زمت األخخًن وال اخوّ د الاخراءات اهنخا دظخًن تعخدد االجتهخادات اكيخف جخوّ وقد يدعي الاائلون بتعدّ 

 أو هو دظًن ادللاو اللفظي الملي ال ري( يف ثبوته.
 لكن سال الدعويٌن اب لة: 

أي اهنخخا سلهخا مطاباخخة للواقخخ  اهخو دخخوع مخخن راد ،خخا صخ تها ثبخخواتً، عضخهم، يُخخحسخخ( ب ااهنخخا، تعخخدد الاخراءاتأمخا 
، وذلخك ياخارب وإن تناقضخت أو تضخادتثبخواتً أي ان بعضهم ياول ان سل الاخراءات صخ ي ة  التصوي( اجلديد
  لكخخنو يف اللخخوح احملفخخو  هلل تعخخاىل مخخن ادخخه ال يوجخخد حكخخم  إليخخه بعضخخهممخخا ذهخخ(  -أومهخخا قخخدمياً دخخوعي التصخخوي( 

هلل تعاىل سما يكت( رأي الثاي س كخم هلل تعخاىل أيضخاً وإن ًقخ  األول أو  ( رأيه س كمٍ تِ سلما اجتهد رلتهد سُ 
لخخو اجتهخخد اجملتهخخد لكخخن ايخخه حكخخم مكتخخوب تعخخاىل مخخن ادخخه هلل  همومخخا ذهخخ( إليخخه بعضخخ -بوهكخخملا،  !! ...رضخخادّ 

 !معاً حكماً واقعياً هلل تعاىل! ي ذاو وست( هملا بدله! أو يكت( إىل جوارر ليكًوعلى خالاه زلُِ 
د االجتهخخخادات واضخخخح  إذ ال داخخخول بصخخخ ة مجيخخخ  د الاخخخراءات ،خخخملا ادلعخخخىن عخخخن تعخخخدّ اخخخر  تعخخخدّ وعلخخخى أي اخخخان 

ال يسخخت ق العاخخاب ادخه ر أي إيخا هخخو معخخملِّ و  احخخدها ادلصخخي( )إن  خابقإ وغخخًنر خخخا  ُ  داخول ابن االجتهخادات بخخل
 !  أيضاً  دايضه مصي(و مصي( أيضاً ال اده  ،مب الفته الواق  مادام قاصراً 

 .إبذن هللا تعاىل ما ادللاو اللفظي اسيأيتأو 
 ويلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
ْلَيْأِس ِمىا ِ  َأْيِدي النىاِس َوَأِمِ  الطىَمَع ِمَن )) :عليه السالمقال اإلمام الكاظم  َِ َك َوالطىَمَع َوَعَلْيَك  ِإَّيى

ْلِعْلمِ اْلَمْخُلوِقَ  َنْلنى الطى  َِ   إإَمَع ِمْفَتاح  ِللذُّلِّ َواْخِتََلُس اْلَعْقِل َواْخِتََلُق اْلُمُروىاِت َوَتْد ِيُس اْلِعْرِض َوالذىَىاُب 
                                                             

 إ..ٜٖٙإ الدرس )ٔ)
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 .إٜٖٚحتف العاول: ص)


