ذالنٿ حٮٳ٣خالط

دور العذالة في عملیة االسحًباط االولی والثايیة
ابى الماعن ػلي دوعث
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جؼحبش الؼذالة هى ألذم المفاهین الحي ػشفها البشش ولها يحائج هلفحه في حیاجه الیىهیةة
ُ
وركشت في الًظىص الذیًیة بکىيها احذی المماطذ واالهذاف المهمة الحي دػةا لهةا
ً
االيبیاء االلهیىو .هزا المفهىم یؼحبش هفهىها اػمك هى المفهةىم الةذیًي ولکةى ی ة
ػلیًا أو ال يمىم بحفغیشه هى دوو الحىجه إلی الؼةالن وإلةی االيغةاو وهظةیشه .وكةزله
حیى جـبیمه ػلی المظادیك وای اد هىػىػیاجه ،حیًمةا یةحن هشةاهذجها فةي أا يظةام،
أو یحن أخز الؼًاطش المؤذشة فیه ة المىجىدة في رله الًظام ة بًظش االػحباس.
ی
لیظ هًان جفاػل جاد فیما یحؼلك بةالشىی والـشوحةات واالفکةاس الحةي جحؼلةك بمفهةىم
وهؼشفة هظادیك الؼذالة ،وهى هزا المًـلك ی هؼشفةة ال اية الؼملةي لهةا والحةي جحؼلةك
بمغألة كشف الحکن ححی یمکى اجشاء الؼذالة ػلی اعاعها.
إو الؼذالة في الفمه جؼحبش بمرابة الغًذ والماػذة والهذف ،وكةزله ی ة اػحباسهةا
بمرابة خـاب ػام في اجشاء االحکام المکشىفة.
العبارات الرئیسیة :الؼذالة ،االحکةام ،الکشةف ،االعةحًباؽ االول ،االعةحًباؽ
َ َ
والحلمیة.
الرايي ،الماػذة ،المـالؼة الهشهیة

بحث الحکن الطرعي لسـلى
هًطقة خصىصیةاالضخاظ
حغًؼلي ػلي اكبشیاو

الحکىهـة فـي جمـع المعلىهـات هـى

العبارات الرئیسیة :جمغ المؼلىهات ،هًـمة الخظىطیة ،الح غظ ،الحکىهةة
االعالهیة.
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إو ها جمىم به الحکىهة هى جمغ المؼلىهات هى هًـمة خظىطةیة االشةخاص لحفة
االهى وهظلحة الم حمغ ،له طىس واحکام عىف يحؼشع لها في هزه الممالة ،وعىف
يمىم باالشاسة إلی ذالخ يماؽ ههمة في هزه المغألة ،وهي:
 .8البحد في هغألة هل أو جمیغ حاالت جمغ المؼلىهات هى هًـمة الخظىطةیة
لألشخاص هى دوو ظى ال اعىعةیة والمةؤاهشة وهةا شةابهها یغةحلضم كغةش خظىطةیة
األشخاص؟ إو حذاذة هزا البحد جح غذ في الحفکیه بیى جمغ المؼلىهات االجمالي
وجمغ المؼلىهات الحفظیلي.
 .2البحد في داللة األدلة الًملیة لحشهة جمغ المؼلىهات هى جاي الحکىهة فةي
الظشوف الحي جغحلضم كغش خظىطیة المىاؿًیى.
حذاذة هزا البحد جح غذ في الحىجه لشمىلیة وػذم شةمىلیة داللةة األدلةة اللفظیةة
بالًغبة لح غظ الحکىهة (ولیظ ج غظ االشخاص بؼؼةهن ػلةی بؼةغ) .وبالة
ً
هزه األدلة لةیظ لهةا داللةة ػلةی هکةزا شةمىلیة ورلةه اوال :اليةه یحؼلةك بؼاللةات
ً
االشخاص الخاطة في الم حمغ فیما بیًهن ،وذايیا :یحؼلك بالؼیىب والزيىب الشخظیة.
 .3البحد في اسجباؽ االدلة المىجىدة في ه ال حکةن جمةغ المؼلىهةات هةى جاية
الحکىهة .وحذاذة هزا البحد جح غذ في البیاو الذلیك والظحیح السجباؽ األدلة.
اعلىب هةزه الممالةة ،جىطةیفي ة جحلیلةي ،وؿشیمةة جمؼهةا للمؼلىهةات بظةىسة
هکحباجیة.

جأثیر هىت القاجل العمذي علی العقاب
اعماػیل آلا بابایي بًي
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بغب لبىل هبذأ كىو الؼمةاب هغةألة شخظةیة ،فةئو هةىت المةحهن أو المحکةىم
یىج عمىؽ الؼمىبة .وػلةی هةزا االعةاط فغةىف جکةىو هغةألة دفةغ الذیةة هحةل
اخحالف بالًغبة لحالة الماجل الؼاهذ .فمى جهة فئو جبذیل المظاص إلةی الذیةة هًةىؽ
بمىافمة ال ايي وػلیه فلى أو الماجل هات فلى یکىو هًان ه ال للمـالبة بالذیةة وهةى
جهة اخشی فئو األدلة الحي جححذخ ػى ػذم اهةذاس دم المغةلن جمحؼةي أو یةحن دفةغ
الذیة هى أهىال الماجل في حالة هىجه.
إو ػذم اجؼاح آساء الفمهاء في هزه المغألة یىجة االبهةام والحًةالغ فةي وػةغ
المايىو المًاع لها.
هى المشجح أيه في حالة لى لن یکى هًان جمظیش في المـالبة بحًفیز المظةاص وأو
الماجل هات بالمىت الـبیؼي فلى یکىو هًان ه ال لذفغ الذیة ،ولکى في حالة هةا لةى
حظل جمظیش هى الماجل ادی إلی هىجه أو أو هذة المحاكمة ؿالث اكرةش هةى الـبیؼةي
فأدی رله إلی هىت الماجل ،فئو هغألة ػذم اهذاس دم المغلن جمحؼي دفغ الذیة.
العبارات الرئیسیة :المحل الؼمذ ،الذیة ،عمىؽ المظاص ،بیث المال.

ّ
رؤیة جاریخیة ـ جحلیل حىل هرجحیة االخحالف هع العاهة في يصىظ
الفقه االهاهي وجأهالت في رلك
ػـیه ػلي صاده يىسا
هحمذ جمي فخلؼي
حغیى طابشا

العبارات الرئیسیة :الؼاهة ،الحمیة ،االخحالف هةغ الؼاهةة ،الحمةل ػلةی الحمیةة،
جؼاسع األخباس.
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هزه الممالة الحاػشة بیى ایذیکن جن جًفیزها بمًه یة جاسیخیةة ة جحلیلةة ،وبهةذف
ً
اسائة سوایة جاهؼة حىل عابمة واعلىب اعحؼمال االخحالف هةغ الؼاهةة بؼًىايةه هشجحةا
لباب جؼاسع األخباس ولذ جن الغؼي فیهةا هةى خةالل الحمظةي فةي الغةیشة الحاسیخیةة
للمىػىع وهى خةالل الححمیةك فةي المکحىبةات البالیةة هةى فمةه االهاهیةة هًةز بذایةة
االعحؼماالت وححی ػظشيا الحاػش ،لبیاو هىلؼیحها.
إو الحأيي في الحىجهات المخحلفةة الحاطةلة فةي هشجحیةة االخةحالف هةغ الؼاهةة،
والششوؽ والکیفیات في جـبیمها بیى الفمهاء وكزله الظةؼىد والهبةىؽ الحاطةل هةى
هزه الؼملیة ػلی هش الحاسیخ كاو حاطلها يحةائج هلفحةة للًظةش وبحاجةة للحأهةل والحةي
یمکى االشاسة إلی جملة هًها :االرػاو بىجىد المًه یةات الغةلبیة واالی ابیةة بالًغةبة
ألطل المىػىع ،الحغییشات الحادذة ػلی ادبیات المىػىع بؼذ ايمؼةاء لةشوو ،اخحیةاس
هؼیاس الحمیة في األخز بهزا المشجح ،وادػاء حظىل جالصم بیى الحمیةة واالخةحالف هةغ
الؼاهة هى وجهة يظش أكرش الفمهاء.
وهى ال ذیش بالزكش أو هةزه الممالةة جؼةمًث بةالححمیك ه مىػةة هةى االػةشاس،
والمظائ الًاج ة ػى الخـأ في الححلیل والفهن بیش المًاع لحمیمة االخةحالف هةغ
الؼاهة وششوؽ اعحؼمال هزا االعلىب.

فرضیة حمل الروایات علی الحقیة هى وجهة يظر الطیخ الطىسي
عیذ هحمذ كاظن المذدا المىعىا
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هى الـشق المحذاولة بیى فمهاء الشیؼة ػًذ هىاجهحهن للشوایات المحؼاسػة هى حمل
هزه الشوایات ػلی الحمیة .ولکى ػىابؾ هةزا الحمةل واجهةث جغییةشات هخحلفةة فةي
هخحلف المشاحل .وهى جملة أهن هزه الفحشات هي ػظش الشةیخ الـىعةي فةي المةشو
الخاهظ والحي وللمشة االولی ُحملث فیها الکریش هى الشوایات ػلی الحمیة.
هزا الححمیك یمىم بالبحد حىل هزا الؼظش هغ بمیة االدواس الفمهیة المحمذهةة ػلیةه
لبل المشو الخاهظ وهي في طذد الکشف ػى الغب
االطةلي لالخةةحالف بةةیى الفحةةشجیى والؼلةةة فةةي حظةةىل هةةزا االيفةةشاد هةةى الشةةیخ
الـىعي.
هل أو حظىل هزه الکرشة في الحمل والمىجىدة في آذاس الشیخ الـىعةي بالًغةبة
للمذهاء هي لم شد الفشق واالخحالف في اعلىب جألیف الکح
الشوائیة والفمهیة؟ أم أو الؼلة في هزا االهش هي وجىد اخحالف جىهشا
بیًه وبیى المذهاء؟ هى خالل البحد والحمظي في المؤلفات الشوائیة
والفمهیة لکال الحمبحیى عىف یحکشف لًا بأو هًان بیى الشیخ
الـىعي والمحمذهیى اخحالف جىهشیىحمیمي ولیغث المغألة ه شد اخحالف
في االعلىب.
العبارات الرئیسیة :الحمیة ،الشیخ الـىعي ،فمه الشیؼة ،حذید الشیؼة.

ً
اعادة قراءة لهیکلیة علن الفقه ،يظرا لمقحضیات العصر
اهیى كشباعي صاده

العبارات الرئیسیة :هیکلیة الفمه ،جبىی الفمه ،هًذعة الفمه ،جمغیمات الفمةه،
حذود الفمه.
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الفمهاء وػلی هش الحاسیخ االعالهي وهى أجل جًظین المغائل الفمهیة وسطها بؼؼها
ً
إلی جاي بؼغ وای اد خـة همًه ة لؼلن الفمه ،اعحؼملىا ؿشلا وأعالی هخحلفة يىػا
ها .هزه الـشق واالعالی الحي كايث جؼةیى يىػیةة جظةًیف المغةائل الفمهیةة جغةمی
بهیکلیة ػلن الفمه.
هزه الممالة جغؼی للبحد في الهیکلیات المـشوحة في ػلن الفمه ،لحخشحبهیکلیةة
ً
جذیذة بًاءا ػلی همحؼیات الضهاو والمغائل الفمهیة الحذیرة.
وللىطىل إلی هزا الهذف فئيها بؼذ المیام ببیاو جؼشیف هًاع لهیکلیة ػلن الفمةه
واهمیة هزا البحد ،جمىم بذایة ببیاو جمشیش اجمةالي للهیکلیةات المىجةىدة فةي الفمةه
الشیؼي وهى ذن جبیى يىالض وهرال هةزه الهیکلیةات .وبؼةذ رلةه یةحن الحةذلیك فةي
حذود واهذاف ػلن الفمه بظفحها المبايي الًظشیة للهیکلیة الممحشحة ،وهى ذن یحن ؿشح
الهیکلیة الممحشحة.
ً
في الهیکلیة الممحشحة یحن جمغین الفمه ابحذاءا إلی فشػیى كلییى هما الفمةه الفةشدا
والفمه الحکىهي .ذن بؼذ رله یحشؼ الفمه الفشدا إلی عحة ه مىػةات هةى احکةام
ػاللة الفشد المکلف بًفغه ،وبالله عبحايه ،وبابًاء جًغه ،بالبیئة ،بالحکىهة والمغائل
المحؼلمة باالهىس المالیة.
واها الفمه الحکىهي فئيه یًمغن إلةی أسبؼةة ه مىػةات :احکةام ػاللةة الحکىهةة
االعالهیة بالله عةبحايه ،باالهةة ،بالمؤعغةات الذولیةة وعةائش الحکىهةات وبالمغةائل
المحؼلمة بالمؤعغات الحکىهیة.

