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  العالقة بين إنكار ضرورٍة من ضرورات الدين واالرتداد ●
  يري زنجاني بالسّيدموسى ش 6

قام الباحث يف هذه املقالة بإجراء دراســٍة فقهيــٍة حــول نظــريتني شــهريتني مطــروحتني يف مباحــث 
تــداد، واألخــرى علم الفقه، إحدامها هي أّن إنكار ضرورٍة من ضرورات الدين يؤّدي إىل الكفــر واالر 

؛ 9فحواهــا أّن إنكــار هــذه الضــرورة يــؤّدي إىل الكفــر واالرتــداد فيمــا لــو جنــم عنــه تكــذيب النــّيب 
حيث تطّرق إىل إجراء حتليٍل دقيٍق حــول الروايــات املتعارضــة يف الداللــة، كمــا ســاق حبثــاً إلثبــات مــا 

  إن كان اإلمجاع موجوداً على هذا الصعيد أو ال. 
فقــد أثبتــت أّن إنكــار ضــرورٍة مــن ضــرورات الــدين ال يــؤّدي بذاتــه إىل الكفــر  وأّمــا نتيجــة البحــث

واالرتــداد رغــم كونــه أمــارًة علــى ذلــك، ويرتتّــب علــى هــذا احلكــم أّن مــن ينكــر هــذه الضــرورة ال ُحيكــم 
حبيـــث كـــان  9عليـــه بـــالكفر واالرتـــداد إن تيّقنـــا أنّـــه يـــؤمن بوحدانيـــة اهللا تعـــاىل ونبـــّوة خـــامت األنبيـــاء

  ره نامجاً عن شبهٍة يف أحد املوارد اخلاّصة مـّما جعله ينحى هذا املنحى. إنكا

  مفردات البحث
  ، الكفر، االرتداد، األمارة 9الضرورة يف الدين، إنكار الضرورة، تكذيب النيبّ 
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  مقتضيات عصر الفقه الحكومي  ●
  أكبر هاشمي رفسنجاني  6

طــوال تأرخيــه، حيــث انطلــق مــن عهــد التقنــني  علــم الفقــه لــدى الشــيعة مــّر مبراحــل زمنيــٍة عديــدةٍ 
ـــدوين املصـــادر الروائيـــة :والبيـــان والتفســـري يف عصـــر حضـــور األئّمـــة املعصـــومني ، ومـــّر مبرحلـــة ت

والتفّقه واالجتهاد، وطــوال هــذه املــّدة تــراوح بــني الرقــّي واهلبــوط إىل أن انطلقــت الثــورة اإلســالمية يف 
  إيران. 

ة تأّسســــت اجلمهوريــــة اإلســــالمية وفــــق املبــــاين الفقهيــــة ألهــــل بعــــد انتصــــار هــــذه الثــــورة املباركــــ
ــا (عصــر الفقــه :البيــت ّ ، لــذلك دخــل فقــه التشــّيع يف مرحلــٍة تأرخييــٍة جديــدٍة ميكــن وصــفها بأ

احلكــومي). نظــراً للمســؤولية الــيت أُلقيــت علــى كاهــل الفقــه والفقهــاء يف هــذه الفــرتة مــن التــأريخ بغيــة 
كٍل وتلبيــة متطّلبــات اإلنســان املعاصــر، فهــي تقتضــي حتّقــق بعـــض إدارة شــؤون اجملتمــع بأنســب شــ

األمور، ومبا فيها تأسيس حوزٍة علميٍة جديدٍة إىل جانب احلوزة التقليدية حبيــث يتســّىن للمجتهــدين 
املتجـــّزئني فيهـــا التخّصـــص بأحـــد العلـــوم الـــيت حيتـــاج إليهـــا اجملتمـــع لكـــي يعملـــون علـــى تلبيـــة خمتلـــف 

ومـــة يف شـــّىت اجملـــاالت عـــرب إملـــامهم بعلـــم الفقـــه مـــن جانـــٍب، وبأحـــد العلـــوم حاجـــات اجملتمـــع واحلك
  املعاصرة من جانٍب آخر. 

  مفردات البحث
 االجتهاد، الفقه، الفقه احلكومي، اجلمهورية اإلسالمية، احلوزة العلمية 
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  تهذيب االجتهاد (ضرورة اختزالية االستنباطات الفقهية) ●
  محّمد سروش محالتي  6

د يف األساس يعين السعي الستنباط احلكم الشرعي، ولكــن علــى مــّر الزمــان ويف الكثــري االجتها
مــن املــوارد أُحلقــت بــه مباحــث جديــدة مـــّما أدى إىل اّتســاع نطاقــه وخروجــه عــن حــدوده املوضــوعة 
له، وهذا األمر كان سبباً يف تضييق نطاق املرتكزات األخرى كالعرف والعقــل والعلــم، ومــن مثّ بــادر 

م فــابتُلي املقّلــدون بالتقليــد يف بعــض املســائل اجمل تهــدون إىل ذكــر آراء خارجــٍة عــن حــدود مســؤوليا
  اليت هي ليست من سنخ األحكام الشرعية. 

هذه املشكلة تفاقمت يف عصــرنا الــراهن إثــر كثــرة املواضــيع اجلديــدة، حيــث جنــم عــن اإلجابــات 
جتهــاد والتفّقــه، والقــدح بأصــالتهما؛ وعلــى هــذا غري الفقهية لبعض الفقهاء توجيه ضــربٍة العتبــار اال

تعريــــف نطـــاق االجتهــــاد وتعيينــــه مـــن جديــــٍد بغيـــة إعادتــــه إىل مكانتــــه  األســـاس فالضــــرورة تقتضـــي
ذيبه وحذف العوامل غري املتجانسة فيه.    األصيلة عن طريق 

   مفردات البحث
  يد، التطبيق االجتهاد، احلكم الكّلي، احلكم اجلزئي، املواضيع العرفية، التقل

  
  
  
 



180  

  
  
  
  

   
 

   

جز
مو
ال

  في السّب  »التقاصّ «دراسٌة فقهيٌة حول  ●
  السّيدمحّمدحسين متوّلي إمامي  ودوست أبوالقاسم علي 6

بعض األنظمة القانونيــة يف عــدٍد مــن البلــدان تســوّغ للمــواطنني اســتيفاء حقــوقهم بأنفســهم دون 
 مــوارد خاّصــة فحســب. مســألة احلاجــة للرجــوع إىل احلــاكم، وبــالطبع فهــي ال جتيــز هــذا األمــر إال يف

التعامل باملثل اليت عّربت عنها األحكام الفقهية بـ (التقاّص) أو (املقاّصة) تعّد واحدًة من مصــاديق 
  هذه املسألة، ولكّن نطاقها يف النصوص الفقهية خمتلٌف بالنسبة إىل الشؤون املالية وغري املالية. 

مسألة جواز التقاّص يف السّب عن طريق استقصــاء آراء  قام الباحثان يف هذه املقالة بدراسة وحتليل
علماء الشيعة واآليــات والروايــات ذات الصــلة، حيــث وّضــحا خمتلــف جوانــب املوضــوع علــى صــعيد 
العالقات االجتماعية بني املسلمني. حسب نتائج البحث، يبدو أّن التقاّص يف األمور املاليــة وغــري 

احلــاكم مــا مل يكــون مســتثىن مــن قبــل املقــّنن، كمــا أنّــه جــائٌز يف  املاليــة يعــّد أمــراً مشــروعاً دون إذن
  جمال السّب والشتم إذا مل يؤدِّ إىل التعّدي. 

   مفردات البحث
  التعامل باملثل، التقاّص، التقاّص يف السّب، القصاص، املقاّصة، املقتّص، التهاتر، الفقه احلكومي 
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  الحكم الفقهي لمسألة نظر المرأة إلى بدن الرجل األجنبي  ●
  السّيدضياء مرتضوي  6

ال ريب يف أّن نظر املرأة إىل بدن الرجل األجنيب هي مسألٌة عاّمة البلوى، وهذه العموميــة أّدت 
إىل طـــــرح استفســـــاراٍت شـــــرعيٍة حـــــول بعـــــض القضـــــايا االجتماعيـــــة، مـــــن قبيـــــل حضـــــور النســـــاء يف 

  اضية الرجالية. التجّمعات الري
الســــؤال املطــــروح علــــى هــــذا الصــــعيد يــــتلّخص مبــــا يلــــي: بغــــّض النظــــر عــــن املصــــاحل والعوامــــل 
والعقبات احملتملة اليت جيب وأن تؤخذ بنظر االعتبار من جانب املسؤولني واملعنيني باإلشــراف علــى 

عارفــة مــن قبــل املــرأة هكــذا قضــايا ثقافيــة واجتماعيــة، فمــا هــو احلكــم الشــرعي بالنســبة إىل النظــرة املت
إىل الرجـــل األجنـــيب؟ بعـــد أن تتّبعنـــا املصـــادر الفقهيـــة االســـتداللية وفتـــاوى العلمـــاء، توّصـــلنا إىل أّن 
فقهاءنـــا طـــوال التـــأريخ اإلســـالمي، هلـــم آراٌء خمتلفـــٌة حـــول هـــذه النظـــرة املتعارفـــة العاريـــة عـــن الشـــهوة 

والتقييد مبوارد خاّصة؛ وهــذا االخــتالف يف  واملفسدة، حيث تراوحت تلك اآلراء بني احلرمة املطلقة
احلقيقة حاله حال سائر االختالفات الفقهية لكونه ناشئاً إىل حدٍّ ما من عدم اّحتاد الــرؤى بالنســبة 
ــا ليســت  ّ ــذا اخلصــوص، ثبــت لناأ إىل األدلّة الشرعية. بعد أن قمنا بدراسة وحتليل األدّلة الشرعية 

بـــاٍر كمـــا هـــو احلـــال بالنســـبة إىل أدلّـــة حرمـــة نظـــر الرجـــل إىل املـــرأة واضـــحة الداللـــة وال حتظـــى باعت
  األجنبية. 

بعـــد أن نقـــل الباحـــث يف هـــذه املقالـــة اآلراء الثمانيـــة املطروحـــة حـــول موضـــوع البحـــث، أثبـــت عـــدم  
كفاية األدلّة إلثبات حرمة النظرة املتعارفة، إال النظر إىل مواضــع معّينــة مــن بــدن الرجــل؛ إضــافًة إىل 

هناك شواهد دّلت على اجلواز، وهو ما ذهب إليــه بعــض الفقهــاء؛ يف حــني أّن فقهــاء آخــرين  ذلك
  قالوا باالحتياط رغم عدم كفاية األدّلة على هذا الصعيد. 

    مفردات البحث
  النظرة، النظرة احملّرمة، نظرة املرأة إىل الرجل، النظر بشهوٍة، الرياضة 
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  توّلي المنصب في حكومة الجور  ●
  السّيدجواد ورعي  6

مسألة توّيل املنصب يف حكومة اجلور، طُرحــت يف الكتــب الروائيــة والفقيهــة حتــت عنــوان (قبــول 
الوالية مــن احلــاكم اجلــائر)؛ وفقهــاء اإلماميــة بشــكٍل عــامٍّ يــذهبون إىل حرمــة التصــّدي للمناصــب يف 

هم يتمحـــور حـــول مســـألة احلكومـــات الغاصـــبة الظاملـــة وحيّرمـــون التعـــاون معهـــا، ولكـــّن اخلـــالف بيـــن
القــبح الــذايت أو االقتضــائي لقبـــول املنصــب يف هــذه احلكومــة، أو عـــدم القــبح مــن األســاس، وتبعـــاً 

  لذلك اختلفوا يف ماهّية احلرمة َأهي ذاتيٌة أو غرييٌة؟ 
بعد دراسة وحتليل احلرمة الذاتية علــى هــذا الصــعيد والــيت هــي يف احلقيقــة ناشــئٌة مــن مبــدأ القــبح 

ـــذا الـــرأي قاصـــرٌة عـــن إثبـــات املـــّدعى، كمـــا أّن أدلّـــة الـــذايت،  ثبـــت أّن األدلّـــة الـــيت ســـاقها القـــائلون 
ـــا عـــاجزٌة عـــن  ّ ا إثبـــات إباحـــة املـــّدعى، أي أ القـــائلني باحلرمـــة الغرييـــة هـــي األخـــرى لـــيس مـــن شـــأ

ا فاقــدٌة للحكــم وتابعــٌة لصــدق عنــاوين أخــرى، مــن قبيــل إعانــة الظــا مل وتــوّيل إثبــات أّن املســألة بــذا
املنصـــب لفعـــل احلــــرام أو تقويـــة حكومــــة اجلـــور. ميكـــن القــــول إّن تـــوّيل املنصــــب يف حكومـــة اجلــــور 
يقتضي حتّقق القبح الذي يعّد حراماً شرعاً، إال إذا حدث تزاحٌم بينه وبني حكٍم آخــر، إذ يف هــذه 

األّويل هــو حرمــة تــوّيل  احلالــة يكــون تابعــاً لقواعــد التــزاحم يف األحكــام. وبعبــارٍة أخــرى، فــإّن احلكــم
املنصب يف حكومة اجلور إال إن كانت هناك مصلحٌة أهّم من قبح قبول التصّدي للمنصب حبيــث 

  تربّر جواز تولّيه. 

   مفردات البحث
  حكومة اجلور، إعانة الظامل، احلرمة الذاتية، احلرمة الغريية 
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  لبهبهاني صالة الجمعة من وجهة نظر الشهيد الثاني والّشيخ وحيد ا ●
  رضا مختاري  6

قــام الباحــث يف بــادئ هــذه املقالــة بتســليط الضــوء علــى أمهّيــة صــالة اجلمعــة يف فقــه الشــيعة، مثّ 
مـــا آيـــة اهللا وحيـــد البهبهـــاين يف أحكـــام صـــالة اجلمعـــة،  ســـاق البحـــث حـــول مضـــمون رســـالتني دّو

ة اجلمعــــة مــــن الواجبــــات إحــــدامها باللغــــة الفارســــية واألخــــرى بالعربيــــة، حيــــث أفــــىت فيهمــــا أّن صــــال
  التخيريية يف عصر الغيبة. 

القسم التايل من البحث والذي يعّد احملور األساســّي فيــه، تضــّمن دراســًة نقديــًة حــول رأي هــذا 
اجملتهـــد يف عـــدم صـــّحة نســـبة القـــول بكـــون صـــالة اجلمعـــة واجبـــاً تعيينيـــاً إىل الشـــهيد الثـــاين، حيـــث 

هد والقـــرائن إلثبـــات أّن هـــذا القـــول منســـوٌب إىل الشـــهيد اســـتدّل كاتـــب املقالـــة بالعديـــد مـــن الشـــوا
  الثاين حّقاً وأنّه مدّوٌن من قبله. 

   مفردات البحث
  صالة اجلمعة، الوجوب التخيريي، الوجوب التعييين، وحيد البهبهاين، الشهيد الثاين 

  
 
 


