
 السندات المال�ة (الر�ال�ة) بتأج�ر الذهب من وجهة نظر الفقه
مرتضى ف�اض

ـأج
ر الذهب تعتبر احدى الطرق والوسائل المـال
ة الحد�ثة إن السندات المال
ة (الر�ال
ة) بت
التى اقتـرحها بعض خبـراء البنك المركزى. إن السندات المـال
ة لتأجـ
ر الذهب فى البنك
المـركـزى هى سندات ذات قـ
ـمـة مدعـومـة بذخـائر من الذهب من فـائض احـتـ
ـاطى هذا
البنك، و�تم تداولها. وفى هذه الـعمل
ة فإن البنك المـركزى(المؤسس) �قـوم بنقل ملك
ة
ـاطى من الذهب غ
ر التى تعتبر داعـمة للمبالغ 

ه من الذهب االحت
قسم من فائض احتـ
اط
المتداولة فعالً للشركة الموزعة (الوس
ط) وذلك فى ضمن عقد ب
ع، وتعطى لهذه الشركة
ـاطى من الذهب المذكور عن طر�ق توز�ع 
ـا �عادل الق
مة الر�ال
ة لالحت المجوز أن تؤجر م
ـال
ة. وفى نفس الوقت فإن الـبنك المركزى وعلى اسـاس عقـد اإلجارة الذى السندات الم
ابرمـه مع الشركـة المـوزعة فـإنه سـ
قـوم بتـأج
ـر الذهب المـذكور تأجـ
راً بـشرط التـمل
ك
لنفـسـه. وعلى هذا االسـاس فإنه سـوف �تـملك العـ
ن المـسـتأجـرة وكـذلك على اسـاس
تسـد�ده آلخـر قسط من األجـار فـإنه سـوف �تملك تلـك الع
ن أ�ضـاً. إن سندات االجـار
تعتـبر األكثـر مطابقة للفـقه اإلمامى من بـ
ن مجمـوع األوراق المال
ة. وأمـا بالنسبـة لتوز�ع
ـبر خطوة جد�دة و�جب التـحق
ق والتمـح
ص فى هذه السندات الخاصـة بالذهب فإنها تعت
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مـدى مطابقـتهـا ومـوائمتـهـا للفـقه؛ وذلك بـسبب أن تأجـ
ـر الذهب �جب أن �كون بعـ
ن
ـاظ المنافع منه. ونحن فى هذه المـقالة بصـدد التحـق
ق والتـمحـ
ص فى الذهب طبـقا للح
مطابقـة هذا العـقد للمـواز�ن الفـقهـ
ـة المذكـورة فى باب المـعامـالت عمـومـاً وفى كتـاب

اإلجارة بالخصوص.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ السندات المال
ة لتأج
ر الذهب، البنك المركزى، المنفعة النادرة.

 مفهوم وماه�ة الد�ة من وجهة نظر الفقه والحقوق اإلسالم�ة
الس�د موسى م�رمدرس

إن الد�ة تعـتبر من االحكام التى اقـرها اإلسالم والتى كـانت موجـودة فى العصر الـجاهلى،
والدل
ل على مـشـروع
ـتـها باإلضـافـة إلى اجمـاع الفـقهـاء االسـالم
ـ
ن هو الكتـاب والسنة

القطع
ة.
وف
ما �تعلق بالد�ة فإن هناك مباحث مختلفة قابلة للدراسة، ولكن ما نحن بصدد تسل
ط
الضوء عل
ه فى هذه المقالة هو التحـق
ق حول تطب
ق
ة ماه
ة الد�ة من الناح
ة الفـقه
ة (الش
عى
والسنى) والحقوق اإلسالم
ة. وأما ف
ما �تعلق بماه
ة الد�ة فإنه هناك ثالثة أقوال: ١)iالماه
ة
الجزائ
ة، ٢) المـاه
ة التعو�ض
ة، ٣) المـاه
ة المزدوجة. وكاتب هذه المقـالة فى ضمن نقده
ودراسـته لألقـوال الثالثة فـإنه ال �عـتبـر أى منها صـائبة وإنمـا �قـوم بب
ـان نظر�ة جد�دة وقـول
رابع. وعلى اساس هذه النظر�ة فإن مـاه
ة الد�ة فى القتل الخطأى هى فقط تعـو�ض الخسارة
االقتصاد�ة الناتجة عن فـقدان المقتول أو نقض عضو المجنى عل
ه فـحسب، أى أن لها ماه
ة
تعو�ضـ
ة. وفى المـقابل فإن مـاه
ة الد�ة فى القـتل العمد وشـبه العمـد هى تعو�ض الخـسارة

االقتصاد�ة وجزاء للمجنى عل
ه سو�ة، أى أن لها ماه
ة مزدوجة.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الد�ة، األرش، ماه
ة الد�ة، الماه
ة الجزائ
ة، الماه
ة التعو�ض
ة.

 اعتبار رأى األكث�رة فى ضوء الكتاب والسنة
مسعود إمامى

فى الفصل األول من هذه المـقالة تم التعرض إلى طـائفت
ن من اآل�ات القرآن
ـة، فى الطائفة
األولى تم اهمـال رأى األكثـر�ة على اساس كـشu الحقـ
قـة؛ وفى الطائفة الثـان
ةتم اثـبات
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رأى األكثر�ة على أساس مبنى حق تقر�ر المص
ر. واستنتج الكاتب من هات
ن الطائفت
ن من
اآل�ات أن القرآن الكر�م �خالu بـشدة نوع
ن من الضرر الموجـود ب
ن المسلم
ن: االول،
السذاجـة واتباع الجـو الغالب فى المـجتـمع؛ والثانى، االسـتبداد والقـهر وفـرض االسالم
على الناس. فـى الفـصل الثـانى من هذه المـقـالة سـ
ـتم الـبـحث حـول سـ
ـرة النبى األكـرم
واألئمـة عل
ـهم السـالم: حول عـالقـة الحكم السـ
ـاسى والحـاجـات العامـة، ومن خـالل
البحث حـول س
رة كل واحـد من المعـصوم
ن قـام الكاتب باستخـالص نت
ـجة هى أنهم لم
�قبـلوا أن �حكموا الناس مـاداموا لم �تـمتـعوا بحـما�تهم ورغـبتـهم ورأى األكثـر�ة منهم فى
ذلك؛ وعندما لم تـكن هذه العوامل موجـودة لد�هم لم �قوموا بـتأس
س حكومـة؛ وكذلك
ة عند الناس وذلك الرأى تركوا الحكم. ومسألتى الهجرة عندما فقدوا هذه الحما�ة والرغبـ
والب
عة فى س
رة المعصوم
ن هما دل
ـالن على احترام المعصوم
ن لحق تقر�ر المص
ر الذى

قرره الناس.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ حق تقر�ر المص
ر، رأى األكثر�ة، الرأى العام، الهجرة، الب
عة.

شرط الضمان فى �د األم�ن
محمد رحمانى         نف�سه زروندى

إن األمان فى مـختلu المجاالت والتـى من جملتها المـجال االقتـصادى �عتبـر من العوامل
المـهـمـة فـى تطور الفـرد والمـجـتـمـع وله دور أسـاسى فى ذلك. وفى العـقــود التى �كون
محـورها �د األم
ن فـإن شرط الضمـان بعنوان شرط النتـ
جـة �عتبـر باطًال على رأى مشـهور
جة فإن الخسارة االحتمال
ة تقع على رأس المال. وهذا األمـر �عتبر أحدى الفقهاء. وبالنت
ـ
مة التى تشغل بال أصحاب رؤوس األموال فى العقود التى تعـتمد على ال
د المخاوف المهـ

األم
نة مثل عقود المضاربة واإلجارة.
وفى هذه المقـالة سوف نقوم بدا�ة بتـقر�ر هذا البحث والذى سـ
كون ف
ه شرط الضـمان
بعنوان شـرط النتـ
ـجة ول
س شـرط الفـعل. ثم بعـدها سـوف نقـوم بب
ـان تار�خ هذه المـسـألة
ونبحـث فى اثباتها عـلى اساس أن مقـتضى (قـاعدة ال
ـد) هى ضمـان ال
د حتى علـى األم
ن.
وسوف نب
ن فى هذا المجـال ثمان أدلة لمنكرى صحة شرط الضمـان ونقوم بنقدها واحداً تلو
اآلخـر. وفـى نهـا�ة الـمطاف وعن طر�ق تمــسكنا بـاطالق وعـمــوم األدلة األول
ــة والتى من
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جملتـها (المـؤمنون عند شروطهم) سنثـبت صحة مـدعانا. وهذه المـسألة مضـافاً لمـا لها من
الثمرات الفقه
ة الكث
رة فى باب الضمان فإن لهـا استعماالت اخرى فى بق
ة االبواب الفقه
ة؛
ومن جمـلتها الـبحث فى العـار�ة. وقد قام عـدد قل
ل من البـاحث
ـن فى دراسة هذا المـوضوع
ولكن أ�ًا منهم لـم �كن له بحث تفـصـ
لى واسـتداللـى فى هذا المـجال. ومن مـمـ
ـزات هذه

المقالة بحثنا التفص
لى حول ادلة صحة الشرط وأدلة منكر�ها.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الضمان، شرط الفعل، شرط النت
جة، �د األم
ن، العقود.

االستفادة من شؤون المعصوم فى استنباط األحكام الفقه�ة
الخاصة بالنساء والعائلة

سع�د ض�ائى فر

إن ابالغ االوامر اإلله
ـة تعتبر من شؤون النبـى(ص) واألئمة(ع) المهمة ولكن هذه المـهمة
ل
سـت هى المهـمة الوح
ـدة الملقاة علـى عاتق النبى(ص) واإلمـام(ع) وإنما للمـعصـوم
ن
خرى �مكن االشارة إلى بعض منها مثل التفر�ع والتفس
ر والوال�ة واالرشاد وغ
رها شؤون اُ

من المهام االُخرى.
ونحن فى هـذه المـقـالـة سنسـعى فى أن نـبـ
ن بعض هـذه المـهـام الـملقـاة على عــاتق
المـعصومـ
ن عل
ـهم السالم غـ
ر ب
ـان األوامر اإللهـ
ة والتى تعـتبـر من شؤون المـعصومـ
ن
عل
ـهم الـسـالم أ�ضـا وذلك بشكل مـخـتـصــر وعن طر�ق التـتـبع والتـمـحــ
ص الواسع فى
الروا�ات الخاصة بمجال العائلةوسوف نقوم بالتحق
ق فى روا�ات قد �تصور للوهلة االولى
أنها تصـب فى مجال الفـقه ولكن بحـسب اعتـقاد الكاتب إنمـا هى صادرة فى شـؤون اُخرى
وعل
ـه فال �مكن االسـتناد عل
ـها فى اسـتنباط االحكام الفـقـه
ـة. والنت
ـجة المـهمـة من هذا
االستـعمـال هو أن بعض األحكام الموجـودة فى الروا�ات ل
ست احكامـاً شرع
ـة وال �مكن
للفق
ـه أن �ستند عل
ها من أجل اسـتنباط الحكم. والنت
جـة االخرى لهذا االستـعمال هى أن
بعض األحكام المـذكورة فى الروا�ات سـوف تكون من تفـر�عات األحكام الفـقهـ
ة وقـد ال
�مكن استـعمالها فى مكان أو زمـان آخر لتكون مصداقـًا للحكم الفقهى وال �مكن االعـتماد
على ابد�تـهـا لالفتـاء بهـا. واالستـعـمال اآلخـر هو حل التـعارض بـ
ن الروا�ات التى �كون

ظاهرها التعارض.
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وبحسب اعـتقاد الكاتب فإن االسـتفادة من شؤون المـعصوم �عتـبر أحد الحلول المـهمة
فى مجـال االحكام الفقـه
ـة الخاصـة بالمرأة والعـائلة و�مكنها أن تفـتح أمام المـحقـق
ن آفـاقاً

واسعة وجد�دة فى هذا المجال.

 نظرة حول ه�كل�ة فقه اإلمام�ة المدون
الس�د محمد رضى آصS اكاه (الحس�نى االشكورى)

إن الفـــقـــه �مـــاثل بقـــ
ـــة العلـوم االخــرى ولـه ه
كـل
ـــةواســالـ
ب خـــاصــه بـه، وهذه
الهـ
كل
ـةواالسال
ب قـد طرأت عل
ـهـا بعض التغـ
ـ
رات فى خـالل عـمر علـم الفقـه. وهذا
التحـق
ق س
قـوم بتعر�u البنى المتـقدمة للفقـه االستداللى وس
ـقوم بدراستهـا وتمح
ـصها
والتى على اسـاسهـا �قوم الفـق
ـه بتـدو�ن فقـهه، ول
س البنـى التى طرحت كنموذج وبقـ
ت

كاطروحات.
فعلـى اساس االستـقصـائات التى قام بهـا الكاتب فإن البنـى واالسال
ب التى تم كـتابتـها
للفقه هى اربعـة انواع وأما البق
ة فـإنها ل
ست سوى اطروحات مـقترحة قد بقـ
ت على حالها.
وهذه البـنى هى عــبــارة عن اسلوب الـحلبى فى (الـكافى فى الفــقــه)، اسلـوب الســاالر فى
(المـراسم) اسـلوب المـحـقق الـحلى فى (شـرائع االســالم) واسلوب الفـ
ض الكـاشـانى فى
(مـفات
ح الشـرا�ع). وهذه الهـ
كل
ـات واالسالـ
ب س
ـتم دراسـتهـا وتمـح
ـصـها على اسـاس
المعا�
ـر الثالث للبنى وهى (المعا�
ر المنطـق
ة) و (معا�
ر فلسـفة الفقه) و (المعـا�
ر الداخل
ة

للفقه) وس
تم ب
ان ضعu وقوة هذه االسال
ب والبنى على أساسها.

م
»�?}zd�«  «—U�F�W}∫ ه
كل
ة الفـقه، تبو�ب الفقه، مـعا�
ر اله
كل
ة، الـمؤشرات الخاصة بتـق

البنى.

 مقدمة على نقد نص الحد�ث
الس�د احمد المددى رضا اسالمى

إن نقـد نص الحد�ث باعـتبـاره المحـور الرابع من مـحاور بحـوث الحد�ث كـان االقل حظاً
ق
ن ولكننا �مكننا عن هذا الطر�ق الوصول إلى بعض العلل واالسباب واهتمامًا عند المحقـ
فى اخــتـــالف وتعــارض األحــاد�ث. لـكن فى البــدا�ـة �جب علـ
نا أن نتكـلم حــول دور
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المجتمعات االول
ة والثانو�ة التى كان لها دور فى ظهور المشكالت فى نص الحد�ث.
إن تقط
ع، قـبول الحـج
ة الـتعبـد�ة للخبـر وتبو�ب الروا�ـة من زاو�ة الفتـاوى تعتـبر هى

النقاط الثالث التى توجد االشكال
ة والصعوبة فى عمل مؤلفى الكتب الحد�ث
ة.
ومن ضمن العوامل االخرى لبروز االختالالت النص
ة هو فقدان الم
راث المكتوب فى
العـصـور االولى عند أهـل السنة. وكـذلك �مكن اإلشـارة إلى عـاملـى قـصـور الخط العـربى


ن لهذه المشكالت.
وكذلك ظاهرة النقل بالمعنى كعامل
ن اضاف
�جب علـ
نا ومن أجل نقــد النص أن نتـكلم بدا�ة عن الـشـواهد المــذكــورة فى علوم
الحـد�ث وفى المـرحلة الثـان
ـة عن الشـواهد الخـاصـة أى البـحـوث التار�ـخ
ـة والرجـال
ـة
والفـهـارس وأما فى المـرحلة الثـالثـة فـعل
نا أن نقـوم بتـجمـ
ع الشـواهد من أجل تصـحـ
ح

النص.
»�?}zd�«  U?LKJ�W?}∫ نص الحـد�ث، الجوامع الروائـ
ة، الحـج
ـة التـعبـد�ة، اختـالف النص،

السنة، كتابة الحد�ث. 


