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على سبزخدا

 دراسة نظر�ة جواز استمرار زوج�ة المرأة التى اسلمت بزوجها الكتابى
محمد حس�ن نجفى راد

إن موضـوع (استـمرار زوج"ـة المرأة التى اسلمت حـد
ثاً بزوجـها الكتـاب) 
عتـبر من
الفروع الفقـه"ة فى بحوث الزواج باألجـانب والذى تم طرحه وتداوله فى الكتب الفقـه"ة،
ولكن وبمـا أن مـنع اسـتـمـرار الزوجـ"ــة 
حظى بالشـهـرة أكــثـر فـإنه لم 
تم تـداول النطر
ة

المخالفة لها ولم 
تم البحث فى ادلتها ولم التحق"ق ف"ها.
بالنظر لما الثبات هذه النظر
ة من تأث"رات مهمة فى ح"اة العد
د من األشخاص الذ
ن
تشروفوا باالسـالم حد
ثاً وخصوصاً النسـاء منهم فإنه 
عتبر كـذلك ارض"ة مناسبة لترغـ"بهم
بشكل أكثر للدخول فى االسالم وقبوله، لذلك 
جب عل"نا فى ضمن التحق"ق ودراسة ادلة
هذه النظر
ة أن ندقق فى ادلة المـخالفـ"ن وك"ـف"ـة حل هذا الخالف ودراسـة ك"ـف"ة التـغلب
عل"ه. وعـل"ه فإن هذا التـحقـ"ق الذى ب"ن ا
د
كم تبنى القـ"ام بهذه المـهمـة فهـو ومن خالل
دراستـه وتدق"قـه فى األدلة والمستندات الخـاصة بهذه النظر
ة واالدلة المـخالفة لهـا سوف

قوم بب"ان أن نظر
ة (اسـتمرار العلقة الزوج"ة ب"ن المرأة التى تشـرفت باالسالم حد
ثاً وب"ن
زوجـهـا الكتابـى) ل"ست فـقط مـدعـومـةً من ناحـ"ة الدل"ـل والمسـتندات بل أن لهـا جـذوراً

وشهرة عند القدماء أ
ضاً.
»�}zd�«  ULKJ�W}∫ أهل الكتاب، أحكام الزواج، الزواج بأهل الكتاب، استمرار الزوج"ة. 
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االستصناع برؤ�ة جد�دة
محمد على خادمى كوشا

قـد نجد القل"ل من الـناس فى 
ومنا الحاضـر ومن خـالل التعـامالت التـجـار
ة والمصـرف"ـة
والتعامل باالوراق النقد
ة والضمانات وكـذلك فى العقود ب"ن الدولة والناس ال 
عرف عقد
(االستـصناع). ولذلك فـإن لمسـألة االستـصناع فى فقـه المعـامالت الجـد
د مجـال واسع

ومتعدد االنحاء.
هذا العقـد كان منذ القدم رائجاً فى المـعامالت البس"ـطة والعرف"ة وبسبـب عدم طرحه
فى المصادر والنصـوص الشرع"ة فإن تداوله من الناح"ـة الفقه"ة كان ومازال مـحالً للبحث

والتداول فمرة 
عتبرونه عقداً باطالً ومرة صح"حاً والزماً.
ففى الكتابات المتقدمة ألهل السنة كان هذا العـقد معروفاً وموجهاً باسم (ب"ع السلم)
و (غ"ـر السلم)، وقـد قام فى اآلونة االخـ"رة البـعض من فقـهاء الشـ"عـة بادراجه فى ضـمن
العقـود العقـالئ"ة المـستقلـة والبعض اآلخر اعـتبـره من ضمن العـقود التركـ"بـ"ة فى العـقود

المختلفة.
وهذه المقالة فى صـدد ب"ان ودراسة (االستصناع) فى قالب (البـ"ع) وفى ضمن دراسة
انطبـاق االستـصناع على عـشر
ن شكالً من أشكـال الب"ع والتى من جـملتـها (ب"ع العـربون)
وتوج"ه انطبـاقه على عقد اخت"ـار المعاملة (Option) والذى لم 
تم طرحه مسـبقاً فى ضمن

النصوص الفقه"ة.
»�}zd�«  ULKJ�W}∫ طلب"ة الصنع، االستصناع، ب"ع السلم، اخت"ار المعاملة، العربون.

 الترب�ة العقائد�ة لألطفال من وجهة نظر الفقه
على رضا اعرافى            س�د نقى الموسوى

إن للتـرب"ـة العقـائد
ة بمـعناها التـعل"ـمى واالعـتـقادى وتشكـ"ل االفكار والعـقائد للمـتـربى
وا
جـاد الرؤ
ة والتوجـه وااللتزام فـى مجـال التزامـه واعتـقاده لـه من االهم"ـة القصـوى فى

جانب الترب"ة االخالق"ة والترب"ة العباد
ة.
إن دور العـائلة والوالد
ن فى جـمـ"ع هذه المجـاالت واالبعـاد التـربو
ة ومن جمـلتهـا

الترب"ة االعتقاد
ة له أهم"ة قصوى وال 
مكن االستغناء عنها.
وهذا التحقـ"ق فى صدد ب"ان االطر الشرع"ـة ودراسة الوظائf التى تقع على الوالد
ن
من الناح"ـة الشرع"ة فـ"ما 
تعلق بتـرب"ة اوالدهم من الناح"ـة االعتقاد
ة وسنقـوم على اساس
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.fالمنهج"ة الفقه"ة بب"ان مقدار وجزئ"ات هذه الوظائ
وهذا التحق"ق الذى ب"ن 
د
كم 
طرح ستة ادلة ل"ب"ن فرض"ة (وجوب الترب"ة االعتقاد
ة
لالوالد على الـوالد
ن) وبعـد أن قــام بدراسـات مـخــتلفـة اسـتـطاع الوصـول إلى إلزامــ"ـة
مـجمـوعة من الـمبـانى العقـائد
ة واثبـاتها وقـام ببـ"ان الشـروط والمـقتـض"ـات للقـ"ام بهـذه

.f"التكال
»�}zd�«  ULKJ�W}∫ الترب"ة االعتقاد
ة، الترب"ة العائل"ة، رسالة الحقوق، آ
ة الوقا
ة.

 دراسة فى عنصر االحت�اط فى فقه
العصور المتقدمة للعق�دة االخبار�ة والمتأخرة عنها

حسنعلى على اكبر�ان            رسول نادرى

لقد تشكلـت العق"ـدة االخبار
ة فى القـرن الحادى عشـر وقد اثرت على الحـوزات الش"عـ"ة
باشكال مختلفة. هذه المقالة فى صدد ب"ان ودراسة عنصر االحت"اط فى فقه العصور ما قبل
تشكل الفكر االخبارى ومقا
سته بالعصور التى اعـقبت افول هذا الت"ار. وبعبارة اخرى فإن
السـؤال االهم فى هذه المـقـال هو مـا هى اوجه الـتشـابه والتـمـا
ز فى فـقـه هات"ن الدورت"ن
بالنسـبـة لمسـألة االحـت"ـاط؟ وفى صـدد الجـواب على هذه المـسألة فـسـوف 
تم طرح هذا
السـؤال وهو هل أن الـفكرة االخـبـار
ة كـان لهــا دور فى هذا التـمـا
ز أو لـم 
كن لهـا دور؟
بحسب ما نرى بأنه إلى جانب التوجهات المشتركة هناك اختالفات فى نوع التوجه إلى هذا
العنصر فى كـال الدورت"ن المذكورت"ن وأنه بعـد االخبار
"ن فـإن االحت"اط فى الفـتوى ازداد
بشكل ملفت للنظر. وبالتـوجه إلى وجود الفكرة االخـبار
ة فى خالل هاتـ"ن الدورت"ن فإنه

مكن اعتبـار أن احد العوامل المهمـة ال
جاد األرض"ة المناسبـة لترو
ج العقل"ة االحتـ"اط"ة

هو وجود هذه الفكرة.
»�}zd�«  ULKJ�W}∫ االحت"اط، العق"دة االخبار
ة، الفقه االمامى، العقل"ة االحت"اط"ة.

دراسة نظر�ة توس�ع مالك قاعدة التبع�ة
محمدصادق مز�نانى            بالل الشاكرى

هناك سؤال 
طـرح نفسه فـ"ما 
تـعلق بقاعـدة تبع"ـة األحكام للمصـالح والمفـاسد وهو
(هل أن مالكـات االحكام تخص متـعلق الحكم فـقط أم أنه 
مكن أن توجد فى غـ"ر متـعلق
الحكم أ
ضاً؟) اعتقد البعض بأن االحكام الشرع"ة تابعة للمالكات الموجودة فى متعلقاتها
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فـقط، ب"نمـا 
عـتـقـد البـعض من المـتأخـر
ن بأن األحـكام الشـرع"ـة كـمـا أنهـا تكون تابعـة
للمـالكـات المـوجودة فى المـتـعلق فـإنهـا 
مكن أن تكون تابعـة لمـالكـات اخرى فى غـ"ـر

المتعلق أ
ضاً.
وبالتـتـبع فـى االدلة ودراسـتـهـا ظهـر بأن النظـر
ة الثـان"ـة هى شكل مـتطـور ومـتكامل
للنظر
ة األولى وبمـا أن بعض االقسـام للحكم الشـرعى لم تكن ظاهرة للقدمـاء لذلك فـقد
اسـسـوا على أن األحكام تابعـة للمـالكـات الموجـودة فى المـتـعلق فـقط ولكن مع التـقـدم
وظهور اقسام مختلفة للحكم عند المتأخر
ن فإن هذا السؤال طرح نفسه (ما هو المالك فى
هكذا أحكام؟) فـقام المتـأخرون بتطو
ر وتكمـ"ل نظر
ة القدمـاء ووصلوا إلى نت"ـجة أنه من
الممكن أن توجد مالكات األحكام فى غ"ر المتعلق أ
ضاً وأن الله سبحانه وتعالى قد وضع

بعض األحكام ف"ما 
تعلق ببعض المصالح والمفاسد فى غ"ر المتعلق.
»�}zd�«  U?LKJ�W}?∫ قاعـدة التبـع"ـة، المصالـح والمفاسـد فى المتـعلق، المصلحـة فى نفس

الجعل، التحفظ على الحكم الواقعى.

 اصول التأو�ل فى علم الفقه وبق�ة األنظمة المعرف�ة مواجهة بالنصوص
عبد المج�د مبلغى

إن معرفـة اصول ومصدر المعـرفة التى قام منها الفقـه 
سوقنا نحو دراسة عوالم مـختلفة من
التفس"ر والتأو
ل ومواجهتـها للنص. ومن وجهة نظر علم التأو
ل 
مكن الكالم حول اربعة
انحاء للمواجـهة التفس"ر
ـة مع النص. المواجهة االولى هى المواجـهة التفس"ر
ة التـار
خ"ة
اللغـو
ة مع النـص، هذه المـواجـهـة التى تتكىء من جـهـة على امكانـات التـحل"ل اللغـوى
القـد
مة والكالسـ"ك"ة فـى رفع االبهام عن المـغلقات والـمبـهمـات الخاصـة بالنص؛ ومن
جهـة اخرى تعتبـر فهم النص مرهوناً بالرجـوع المتواصل إلى المـفسر
ن االوائل ومفـسرى
المفـسر
ن االوائل، و
عـتبرون هذه الـمس"ـرة قائمة حـتى 
ومنا الحاضـر. وهذه المواجـهة
تعـتبر مـولد علم الفـقه. إن المـبنى المعـرفى الحاكم على هكذا ادراك لـلفقـه هو اعتـبار أن
النص ل"س له شـفافـ"ة كـاملة وبجانب مـحكمـاته هناك متـشابهـات وإلى جوار ب"ـاناته هناك
مجمـالت أ
ضاً من جهة، و من جهة اخـرى فإن الطر
ق الوح"د لب"ـان النقى من المشوه من
ب"ن المعلومات الكث"رة القائمة فى عمل"ة التفس"ر هو الرجوع إلى سلسلة المراتب التفس"ر
ة
والسنة المعـتبرة المنبـثقة منها والتـابعة النجاز المـهارات اللغو
ة التـقل"د
ة، وبذلك 
مكن

الوصول إلى الفهم المعتبر الموجود فى النص.
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وأما المـواجهات الثـالث االخرى للتـفس"ـر مع النص هى، المتن الشـاهد، التار
خى
االنتـقـادى والمـتـن االرتدادى، والتى تعـتـبـر بالتـرتـ"ب مـهـد النظر
ات البنـ"ـو
ة، والفـهم

الحد
ث والعلمى للمتن، وفى النها
ة االدراك المتحضر والقائم على الفعل الكالمى.
والمقـالة القائمة بـ"ن 
د
كم تقوم بتوضـ"ح هذه العقالنـ"ات األربع فى مواجـهة النص
وتقوم بتقـر
ر موقع الفقه فى قـبال تلك العقالن"ـات والتى تعتبر فى نفـسها ول"دة المـواجهة

االولى.
»�}zd�«  ULKJ�W}∫ الفقه، االمكان المعرفى، النص، التأو
ل، المواجـهة التفس"ر
ة، المتن

المقدس.

تعدد الد�ة فى الجنا�ة المؤد�ة إلى صمم األطفال
(دراسة المبانى الفقه�ة فى تغ��ر موقW المشرّع فى اصالح قانون الجزاء االسالمى)

رضا اسفند�ارى (اسالمى)            على رضا فجرى

بناء على قـاعـدة عدم تـداخل االسبـاب، فـإنه لو وقـعت جنا
ة ادت إلى فـقدان شـخص مـا
حاسـة السمع وعلى اثرها 
ـفقد القـدرة على النطق والكالم فإنه تـثبت على الجـانى د
تان؛
ولكن لو كان المـجنى عل"ه طفالً رض"ـعاً لم 
نطق بعدُ، فقـد وقع الخالف ب"ن الفقهـاء ف"ه.
حـ"ث حكم المـشـرع لقـانـون الجـزاء االسـالمى المـصـوب لعـام ١٣٧٥ش > ١٩٩٦م فى
المـادة ٤٥٣ لهـذه الجـنا
ة بد
ة واحـدة وارش واحـد؛ ولكنه فـى قـانون الجـزاء االسـالمى
المـصــوب لعـام ١٣٩٢ش > ٢٠١٣م عــاد عن رأ
ه وحكم فى المــادة ٦٨٧ بد
تـ"ـن لهـذه

الجنا
ة.
fوهذا التـحقـ"ق فى صـدد دراسـة المبـانى الفـقـه"ـة لهـذا التغـ"ـ"ر الحـاصل فى مـوق

المشرع.
»�}zd�«  U?LKJ�W}?∫ تعدد الـد
ات، صمم األطفـال، تداخل االسبـاب، الجنا
ة على المنافع

بالقوة، قانون الجزاء االسالمى.


