
االعتماد على االدلة الظن�ة في أصول الفقه
w�«d� tK�« n}�

راج في العصر الحاضر االعـتماد على الحجج الظن�ة كخبر الـواحد في اثبات قضا�ا
االصول الفقه�ة، وقلما تعرضت للنقاش اال ان االمر لم �كن كذلك عند المتقدم�ن
وعلى وجه الخـصوص منذ عهد السـ�د المرتضى الى عـهد قر�ب بصاحب المـعالم
بل على العكس اشـتـهـر عدم اعـتـبـار الظنون في اصـول الفـقه، و�تـضح من خـالل
استعـراض ادلة هذا الموضوع ان البت بحكم (امكان اعتبـار االدلة الظن�ة) في اثبات

او رد مسائل االصول الفقه�ة �عود الى ادلة اثبات كل دل�ل ظني على حدة.
ان دور الدل�ل الظني في اثبات او رد المسائل الفقه�ة ال�دعو الى اتخاذه دل�ال
على اعـتــبـاره في المـســائل االصـول�ـة، وهـذا �دخل تحت مـبــحث االدراكـات

االعتبار�ة في اصول الفقه اذ ال مجال الدراجه في مبحث االدراكات الحق�ق�ة.
�W|—u∫ األدلة الظن�ة، أصول الفقه، الحج�ة، خبر الواحد.L�«  ULKJ�«

 دور امتنان�ة الدل�ل في تق��د الحكم
U�u� w�œU� wK� bL��

لقـد طرح دور امـتنان�ـة الـدل�ل في تقـ�ـ�ـد الحكم ومنع جـر�انـهـا في احكام االمـتنان
كــاصـل البــراءة طرح الول مـــرة من قــبـل الشــ�ـخ االنصــاري ثم ذاع فـي اوســاط
المتاخـر�ن، ولكن هناك من رفضه من الفقهـاء في العصر الحاضر كاالمـام الخم�ني
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انور پنام



الت
مقا

ة ال
الص

خ

٢٠٦

(قـده) ومن تأخـر عنه، هذا الـمقـال ـ مـع فـرض امكان وجـود االمـتنان الخـاص في
بعض ادلـة االحكامـ بصــدد اثبــات دور امــتنان�ــة االدلة فـي مـقــدار داللة الـدل�ل،
والجد�د الذي جـاء به هذا المقال هو تقر�ر نظـر�ة الش�خ االنصاري التي تعتـمد على
عــدم جـر�ـان ادلة االمـتـنان في مــوارد خـالفــه مع تحـل�ل نظر�ة االمــام الخــمــ�ني
واستعراض ادلتها كما اتجه الكاتب في هذا المقال نحو اثبات تاث�ر امتنان�ة الدل�ل في
تق��د الحكم عن طر�ق تق�ـ�د داللة الدل�ل وسلب اطالقه، العن طر�ق عل�ة االمتنان

لالحكام االمتنان�ة التي وقعت محل اشكال االمام الخم�ني(قده).
�W|—u∫ االمتنان، الحكم االمتناني، مقام االمتنان.L�«  ULKJ�«

 التقل�د االبتدائي للم�ت
wLK�� œ«u� bL��

تقل�د المجتـهد بمعنى اتباع فتواه هو المنهج الشائع ب�ن العـامة بهدف الوصول الى
احكام الشـر�عـة، وقد تطـرق المقـال الى احـد انواع التـقل�ـد اي التقل�ـد االبتـدائي
للمـجـتـهـد بعد وفـاته وقـد تناول ثـالثة محـاور حـ�ث طرح بدا�ـة مفـهـوم التـقل�ـد
وتوض�ح المصطلحات في باب التقل�د وا�ضا ب�ان تار�خ�ة هذا البحث ب�ن اوساط
الفـقهـاء واالصول�ـ�ن، واما المـحور الثـاني فقـد عقـد لذكر ادلة مـانعي ومجـوزي
التقلـ�د االبتدائي للـم�ت تمحـ�صـا ونقدا واما الـمحور الثـالث ف�ـضم استنتـاجات
الكاتب الدلة الطرفـ�ن واستـعـراض انطباعـه الفقـهي ح�ـال الحكم بجـواز التقل�ـد

االبتدائي للم�ت بناء على اهم دل�ل في هذا الصدد وهو االرتكاز العقالئي.
�W|—u∫ التقل�د االبتدائي، شرط الح�اة في المقلد، س�رة المتشرعة،L�«  ULKJ�«

س�رة العقالء، االرتكاز العقالئي.

 اعتبار رأي االغلب�ة
استنادا الى مبدأ كش3 الحق�قة وسائر المبادىء

w�U�« œuF��

تطرق هذا المقال الى مناقشة اعتبار رأي االغلب�ة استنادا الى مبادىء أربعة هي:
(كشk الحق�قـة) و (الشرع�ة الد�ن�ة) و (المصلحة) و (المصـداق�ة)، كما تم
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استعراض النتائج المنطق�ة والعقل�ة المترتبة على كل مبدأ.
واسـتخلـص الكاتب ان رأي االغلبـ�ة اسـتنادا الى تلك المـبـادىء تفـتقـر الى
االعتبار العقلي او ان اعتباره قـابل لالثبات في اطار محدود، وقد خرجنا في مقالة
نشرت في العـدد ٧٢ من هذه المجلة تحت عنوان (االعتـبار العقلي لرأي االغلبـ�ة
وفق مبـدأ حق تقر�ر المصـ�ر) بنت�ـجة مفـادها ان اوثق المبادىء التي �عـتمد عل�ـها
والتي تشكـل عـمـاد االنتـخـابات الرائجـة في العـصـر الراهـن هو مـبـدأ حق تقـر�ر

المص�ر.
�?W|—u∫ رأي االغلبـ�ـة، الرأي العــام، الشـرعـ�ـة، المـصـداقـ�ـة،?L?�«  U?LKJ�«

الشورى، حق تقر�ر المص�ر.

البحث الفقهي لوق3 المال
wzU��U�D�« ‚œU� b}��«

تعتـبر السنة الحـسنة للوقk دعامة اقـتصـاد�ة لالهداف االنسان�ة العلـ�ا التي تركت
تأث�ـرا عظ�ـمـا على الوضـع المـعاشـي للناس طول التـار�خ بهـدف تنمـ�ـة الثـقـافـة
والعلوم، و اآلن مع التطورات الجار�ة في حـ�اة البشر واتساع دور المـوارد المال�ة
في تنمـ�ـة البلدان ومع تعـم�ق الصلـة ب�ن المؤسـسـة المـباركـة للوقk وب�ن المـال
�مكن االسـتفـادة من هذه السعـة المتـاحـة لتخـف�ض االنفـاق االجتـماعي وتعـالي

المجتمعات.
وفي االدب�ـات االسالمـ�ة فـان مـفهـوم الوقk قد ارتبط الـى حد بعـ�د بحـفظ
الع�ن المـوقوفة وعدم التـصرف ف�هـا او تبد�لها او تغـ��رها لذا فالبـحث عن دخول

هذا المورد المالي االسالمي الى سوق الثروة والمال بحث عم�ق ودق�ق.
وقد سـعى المقـال استنادا الـى االدلة والمصـادر الفقـه�ة المـتوفـرة الى تناول
الوقk دراسـة وبحثـاً، ورسم منهج مناسـب للمحـقـق�ن في االقـتـصاد االسـالمي
بهـدف التـمـهـ�ـد لدخـول الـوقk هذا الحـقل نظراً  للدور الذي �ـلعـبـه في تعـد�ل

وتوز�ع الثروة في المجتمع.
�W|—u∫ الوقk، شروط المال الموقوف، وقk المال، المال.L�«  ULKJ�«
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حج�ة االمارات القضائ�ة وفقا لعلم القاضي
(اثبات الجرCمة من منظار العلوم الحدCثة)

Íb}F� wK� ªÁœu�� b}L�

ان الحكام المـحاكم اسـتنادا الى االمـارات العلمـ�ة سـهـمًا وافـراً في التـحقـ�قـات
الجنائ�ة، وفي هـذا الخضم تعتـبر التقـار�ر الطب�ة والقـانون�ة والتحـق�قـات الجنائ�ة
اللذان همـا ركنان مـهـمـان، من اهم االمارات الـقضـائ�ـة التي تمـد العـون لكوادر
المحكمـة، من هنا فمن الجد�ر النظر فـي ادلة علم القاضي واعتبـاره مبنى لحجـ�ة
االمـارات القـضـائ�ة واالثـبات العـلمي للدعـاوي، وفي هذا االطار �قـتـرن تحل�ل
االتجـاهات العلمـ�ة في هذا الـموضـوع بنقـد االدلة المـخالفـة لعلم القـاضي، من
جهة اخرى تساعد حج�ة القضاء استنادا الى علم القاضي في الكشk عن الحق�قة

وب�ان نظر المقنن في هذا المجال.
�W|—u∫ االمارات القـضائ�ة، دل�ل االثبـات، حق الله، حق الناس،?L�«  ULKJ�«

علم القاضي.

 مالحظات في نقد فصل الحقوق واالخالق
من كتاب التضاد والتعارض في االسالم لغ�لسون

ÊU|d��« wK� wK� s��

�ضم هذا المقـال ثالث�ن ملحوظة على فصل الحـقوق واالخالق من كتاب الـتضاد
والتـعـارض في فـقـه االسـالم، وتدور اغلب هذه المـالحظات حـول مـحـور�ن:
االول وجـوه االخـتـالف ب�ن الفـقـه والحـقـوق وعالقـة االخـالق بهـمـا من جـهـة
والخلط الذي وقع فـ�ه مؤلk الـكتاب من جهـة اخرى، الثـاني: االختـالفات ب�ن
مذهب االمام�ـة وسائر المذاهب االسالم�ة ح�ث مـال المؤلk عن جادة الصواب
ادت به الى التـشبث بنتـائج باطلة نظرا لعدم وقـوفه علـى مذهب االمامـ�ة بل سـائر
المذاهب والهـدف االساس من وراء ب�ان المذاهب االسـالم�ة ـاضافـة الى سردها

.kعن مواطن الخلل في استنتاجات المؤل kعلى الوجه الصح�ح ـ الكش
�?W|—u∫ الحـقـوق، االخـالق، عـالقـة االخــالق بالفـقـه، عـالقـة?L?�«  U?LKJ�«

االخالق بالحقوق، عالقة الفقه بالحقوق.


