
 مراعاة العدالة فى تعدد الزوجات
مسعود االمامى

إن مشروع�ـة تعدد الزوجات تم اخذها من القرآن الكر�م ومنالكثـ�رةمن الروا�ات وكذلك من
السـ�ـرة العملـ�ة لألول�ـاء والصـالحـ�ن كـما أنهـا هى من المـسـائل المـتـفق عل�ـها ب�ن جـمـ�ع

المذاهب االسالم�ة.
إن القـرآن الكر�م اشتـرطمشـروع�ـة تعدد الزوجـات بمسـألة مراعـاة العدالـة، وقد فـسّر
الكثـ�ر من الفـقهـاء العدالة فى تعـدد الزوجات بالمـساواة؛ ومن هذا المنـطلق فقـد اعتـبرو أن
مصـداقه هو رعا�ة القَسم (تقـس�م الل�الى ب�ن الزوجـات)؛ ب�نما نالحظ أن العدالة هى مـراعاة
الوسط�ة واحترام حقوق اآلخر�ن واالجـتناب من االفراط والتفر�ط. وعلى هذا االساس فإن
متعلق العـدالة س�كون جم�ع الحقوق الفـقه�ة واالخالق�ة التى تخص الزوجـة وال تنحصر فى

مسألة القَسم فقط.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الزواج، حقوق العائلة، تعدد الزوجات، العدالة.

الدعوة الل�ل�ة ومسؤول�ة الداعى الجنائ�ة
اسماع�ل آقا بابائى بنى

عندما �ـقوم شخص مـا بدعوة شـخص آخر ل�ـالً واخراجه من المـنزل ثم �فقد ذلـك الشخص

 ôUIL�« W�öš
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فإنه وعلى اساس المادة ٥١٣ من قانون الجنا�ات االسـالم�ة �كون الداعى ضامنًا للد�ة وعلى
خالف اصل البرائة �جـعل الفرض على المجرم�ة، من غـ�ر ان �جعل فرقاً فى وجـود شبهة أو
eعـدم وجود شـبهـة فى الموضـوع. ب�نما نالحظ أنـه فى الفقـه هناك مجـموعـة عوامل تخـال
وتنقد النظر�ة المطروحة فى هذه المادة وتقتضـى اصل البرائة ف�كون عل�ه أن الدعوة الل�ل�ة ال

تكون عامالً فى القاء المسؤول�ة على الداعى.
فى هذه المـقالة نحن فى صـدد ب�ـان صحـة وسقم النظر�ـة على اساس االقـوال الفقـه�ـة
وادلتـها فى الفـقه وسـوف نقوم بالبـحث والتقـصى حتى نبـ�ن طر�قـة انعكاس هذه النظر�ة فى

القانون فى حالة ثبوتها.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ المسؤول�ة الجنائ�ة، الضمان، الشبهة، اصل البرائة.

 قاعدة حصانة المدن��ن فى الحرب
مهدى ف�روزى

من وجـهة النظر االسـالمـ�ة�عـتبـر االنسان بـما هو انسـان أن له احتـرام و�مـتلك حق الح�ـاة.
لذلك فـإن قتل أى انسـان بدون مجـوز �عتـبر بمـثابة قـتل جمـ�ع البشـر. ومع ذلك فإنه قـد تم
اجازة الحـرب والجهـاد فى بعض الموارد وتم تشـر�عها واعـطى االذن للمسلم�ـن أن �حاربوا
من �حـاربهم و�عتـدى عل�هم وأن �جـاهدوه، ولكن فى نفس الوقت فإنه قـد تم وضع وتعـ��ن

حدود وق�ود مثل ممنوع�ة قتل النساء واالطفال وكبار السن.
وبالنظر للتـغ�ـ�رات الـماهو�ة للحـروب فى عصـرنا الحـاضر عـما كـانت عل�ه فى صـدر
االسـالم فانه �تم طرح مـجـموعـة من االسـئلة حول حـمـا�ة أو عدم حـما�ـة بعض المصـاد�ق
االخـرى التى لـم تأتى على لسـان الروا�ـة مـثل (الصـحـفــ�ـ�ن والمـصـور�ن واالطـبـاء وفـرق

االغاثة).
إن هدف هذه المـقالة هو البحث والتـقصى حـول هذه المسـألة وأن ممنوع�ـة قتـال وقتل
بعض االشــخـاص فى الـحـرب هل �خــتص بتلك المــصـاد�ـق التى تم ذكـرهـا فى الروا�ات
وكلمات الـفقهـاء أو أنها قـابلة للتعمـ�م والتسـرى إلى مصـاد�ق اخرى وامكان�ـة الوصول إلى

قاعدة فقه�ة كل�ة؟
إن فرض�ة المقالة تعتمد على أن مالك ومع�ار حما�ة االشخاص وعدم قتلهم فى الحرب
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هو كونهم (غ�ـر مقاتل�ن)، لذلك �مكننا القول على اساس هذا بامكان�ـة أن نلغى الخصوصى
عن تلك المـصـاد�ق ونجـعل خصـوصـ�ة (عـدم المـقـاتلة) كمـعـ�ـار ممنوعـ�ـة محـاربة وقـتل
االشخاص فى الحرب ونعتبر قاعدة (ال �قتَل غَ�ُر المُقاتل) بمثابة قاعدة فقه�ة ونعتبرها مع�ارًا
لب�ـان احكام االشخاص الذ�ن �تم حـما�تهم فى المخـاصمات المـسلحة من وجهة نظر الفـقه

االسالمى.
»�}zd�«  «—U?�F�W}?∫ القواعـد الفقهـ�ة، الحرب، قـانون حقـوق االنسان االسالمى، القـتال،

المقاتل، قاعدة ال �قتل غ�ر المقاتل.

 الفقه واسلوب الح�اة
حب�ب الله شعبانى موثقى

�عتبر مفهوم اسلوب الح�اة أحد مفاه�م العلوم االجتماع�ة والذى �متاز بالسلوك�ة.
�عــتـبـر اسلـوب الحـ�ــاة النمط والنظام الخــاص بالحــ�ـاة الذى �عطـى للفـرد والعــائلة

والمجتمع هو�ته الخاصة و�خصصها له.
إن البشـر ومن خالل قدراتهم االبتكار�ة �قومـون باخت�ار االنمـاط والتصرفات الـخاصة

التى �رونها مناسبة من أجل ح�اتهم الدن�و�ة و�الئمون مح�طهم وفقها.
إن التصـرفات الخـارج�ة للبـشر والتى هى ول�ـدة اخت�ـاراتهم الواع�ة تـعتبـر االساس فى
تشك�ل اسلوب ح�اتهم، وبالطبع فإن اخت�ار اسلوب مـا �تبع المتغ�رات الكث�رة التى �جب أن

تؤخذ بنظر االعتبار.
من جـانب آخر فـإن الد�ن االسالمى المـب�ن �عـتبـر من الدعاة إلى تنظ�م الحـ�اة الدن�ـو�ة
واالخرو�ـة لإلنسان ولد�ه الكثـ�ر من التـوص�ـات السلوكـ�ة والتى �تم غـالباً دراسـتهـا فى علم
الفـقـه. وفى هذه المـقالة تم الـسعى إلى اظهـار الدور البـارز لعلم الفـقـه فى ا�جـاد االسلوب

االفضل للح�اة.
إن علم الفقـه ومن خالل ب�انه للسلوكـ�ات المجـازة والمتوافـقة مع الكماالت االنسـان�ة
�وجـد األرض�ـة المناسـبـة للتناسق ب�ن االرادة التكو�ن�ـة للبـشر مع االرادة الـتشـر�عـ�ة للبـارى
سبحانـه وتعالى و�ب�ن لإلنسان الطر�قة السلوكـ�ة المناسبة التى تتناغم مع المعاد؛ مـضافاً إلى
ذلك فإنـه �قع على عاتق علم الفـقه مـسؤول�ة بـ�ان النظم المـؤثرة فى المتـغ�رات الدخـ�لة فى
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اخت�ار االسلوب المـناسب وبالطبع فإن هذا التب��ن لالنظمة �وجـه بعض العراق�ل، ونحن فى
هذا المقال سوف نقوم باالشارة إلى بعض هذه العراق�ل.

»�?}zd�«  «—U�F�W}∫ علم الفقه، اسلوب الحـ�اة، المتغ�رات المؤثرة فى اسـلوب الح�اة، ب�ان

السلوكات المتوافقة، ب�ان النظم المؤثرة فى المتغ�رات.

 مذاق الشرع فى الك�ف�ة واالعتبار
س�د رضى قادرى

الخـالصـةإن مـذاق الشـرع أو ذوق الشـارع من االصطالحـات التـى تم تداولهـا ب�ن الفـقـهـاء
المـتـأخـر�ن والمـعـاصـر�ن على حـد سـواء. وفى هذه الـمـقـالة تم السـعى لبـ�ـان مـاه�ـة هذا
االصطالح ثم سـ�ـتم تداول وثاقـته وحـدوده حـتى نتعـرف على مـدى اتسـاع رقعـة ابعـاده فى
االبواب الفقه�ة المختلفة. عندها سنتعرض إلى مسألة اعتباره وحج�ته ل�تضح لنا مدى اتساع

رقعته فى االبعاد الفقه�ة.
ثم نتحقق من اعتباره وحـج�ته وفى النها�ة س�تم تق��م هذا الموضـوع حتى �تب�ن لنا قوته

وضعفه وكذلك موقعه فى مسألة استنباط األحكام الشرع�ة.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ المذاق الشرعى، روح الشر�عة، مقاصد الشرع، مذاق الفقه، الشارع.

 دور االنتقال واالنقالب واالستهالك فى تبدل الموضوع
على رضا فرحناك

إن االنقالب واالنتـقال واالسـتهالك تعـتبـر من االسباب االخـرى لتبـدل الموضوع. قـلما تم
التـعــرض واالهتـمـام فى الكتـب الفـقـهـ�ـة بـمـالك تحـقق هذه المــواضـ�ع الثـالث المــبـدلة

للموضوع، ونحن فى هذه المقالة سوف نسلط الضوء عل�ها.
تم تعـر�e االنقالب بأنـه تبدل الخـمر إلى خـل مع انه ال �ختص بهـذا الفـرد من التبـدل
حصراً. ومالك االنقالب هو تبدل الوصe من غ�ر الحاجة إلى تبدل الصورة النوع�ة والعرف�ة
ولكن بما أن تغ�ـ�ر الوصe فى مواض�عه بشكل �عـتبرها العرف تبدًال فى الصورة النـوع�ة فإنه

�مكن اعتباره من صغر�ات االستحالة.
واالنتـقـال �عنى انتـقـال الشىء من النجـاسـة إلى الطهـارة وتبـدله بجـزء من ذلك، و�مكن
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تعر�e االنتقال بعكسه أ�ضاً مضافاً على العـ�ن النجسة والح�وان فى المتنجس والنبات. ومالك
االنتقال هو صدق إسناد االنتقال الحق�قى إلى المنتقل إل�ه وسلب إسناده إلى المنتقل عنه.

واالستهالك هو بمعنى انتشار اجزاء الموضوع بشكل ال �مكن تفك�كها وتم��زها بعضها
عن البعض؛ اذاً فمالك االستهالك هو عدم امكان�ة تم��ز اجزاء الموضوع.

واالستهـالك مع وجوده فى مختلe ابواب الفقـه ولكن ل�ست له موضوع�ـة ف�ها جمـ�عًا
و�حتاج إلى النظر إلى لسان الدل�ل من أجل الوصول إلى النكتة المهمة فى الموضوع.

»�}zd�«  «—U�F�W}∫ االنقالب، االنتقال، االستهالك، تبدل الموضوع، الصورة النوع�ة.

 ضرورة (فائدة) زFادة النمو السكانى للمسلم�ن من الناح�ة الفقه�ة
رضا اسالمى

ال تتحقق الفائدة الشرع�ة لز�ادة النمو السكانى للمسلم�ـن وتحق�قه والتى تعتبر من الس�اسات
الكل�ة للحكومة، بمجرد انشاء العائلة والترغ�ب فى انجاب األطفال بشكل أكبر.

هناك مـجـمـوعـتــان من األدلة الشـرعـ�ـة التى �مـكننا عن طر�قـهـا اثبـات هـذه النظر�ة:
المـجمـوعـة األولى، اآل�ات والروا�ات التى تتـعلق بالعـائلة، والمجـمـوعة الثـان�ـة هى تلك
األدلة التى تخـتص باالمـور االخـرى مـثل ب�ان النـعم الدن�ـو�ة ووصe المـجتـمع اإلسـالمى

وعزته وما شاكلها من األدلة االخرى.
إن ادعـاء التالزم المـسـتمـر ب�ن ز�ادة النسـبـة السكان�ة وظهـور المـشاكـل والعراقـ�ل فى
الح�اة الماد�ة والمعنو�ة للج�ل الجد�د، ل�س لها أى دل�ل منطقى، ولكن عند ظهور التزاحم
�مكننا أن نطرح التالزم الجزئى والعرضى من خالل تشخ�صنا لألهم والمهم فى الموضوع.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ تنظ�م االُسرة، التكاثر السكانى، تحد�د النسل، الوقا�ة، العزل، اسقاط الجن�ن.

 التعبدFة وحرFة الفكر
تأمالت فى مقاالت (التضاد والتعارض فى الفقه االسالمى)

نوFل، ج. كولسن؛ ترجمة: اسماع�ل نعمت اللهى ومحمد امامى بور

التعل�قات من: الس�د صادق الس�د الحس�نى التاشى

هذه المقالة هى مقتطفـات من ترجمة فصل التعبد وحر�ة الفكر من كتـاب (التضاد والتعارض
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فى الفقه االسالمى) مع التعل�قات النقد�ة الخاصة به.
قام الكاتب فى هـذا الفصل من كتـابه بب�ان أن عـمل�ة القـضاء فى الدول االسالمـ�ة تعتـبر
نوع حـركـة من التعـبـد�ة إلى حـر�ة الفكر، ومن أجل اثبـات مـدعاه قـام باالسـتـشهـاد ببـعض
الملفات القـضائ�ة الخاصة بـالطالق فى الدول االسالم�ة. وقـد كان سعى الناقد اثبـات مسألة
أن �بـ�ن بأن عـقل�ة التـقل�ـد تنحـصـر فى الفقـه السنى القـد�م فـقط وأن الفـقه الشـ�ـعى والسنى
المـعاصـر �عتـبران فـقهـاً د�نام�ك�ـاً هذا اوالً و ثان�ـاً ومن خالل تأكـ�ده على الفـروق ب�ن الفقـه
والقانون وب�ان اقتضائات كل واحد منهما اعتبر ق�ام الكاتب وبحسب تصوره لما اعتبره تضاداً

وتعارضاً أنه عدم انتباه القتضائات القانون فى مواجهة االقتضائات الفقه�ة.
»�}zd�«  «—U�F�W}∫ الفقه، القانون، التعبد�ة، حر�ة الفكر، القضاء.


