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الموجز
ترمجه :أسعد الكعيب
● قاعدة «نفي السبيل»؛ املضمون واألدلّة
 یوسف صانعي

1



شت املباحـ الفقهيـة
القاعدة الفقهية املعروفة بـ «نفي السبيل» واليت يستند إليها العلماء يف ّ

ـدّ علـب بعـأل ااح ــاق الفقهيـة الـيت اـع ملتهــا عـدق ـلار انتقـاّ القــر ال ـر والعبـد املســل
ت ّ
لل افر.

تطرق الباح يف هذه املقالة إىل طرح بعأل اآلراء الفقهية الشهرية يف إطا ٍر نقدي حتليلـي ثّ
ّ
سلّط الضلء علـب الـدليل الشـرعي الـذي اشـتّق انـ القاعـدة املـذرلرة وهـل وللـ تعـاىل «لَن
ِ ِ
ِِ
ضح اصـطلحي «ال ـافر» و «املـماع» يف
ی َسبِيلا» وبعد ذلك و ّ
جی َع َل هللاُ للکاف ِری َ َعلَی املُؤمن َ
تلصل إليها فحلاها نفي سلطة ال افر و ال ّفار علب املسلمني بشرط
إطا ٍر حتليلي؛ والنتيجة اليت ّ
ي ــل ال فــر عــع عمـ ٍـد لــذا ّـ ّـرق انتقــاّ القــر ال ــر إىل ال ــافر الــذي يتقـ ّـلق رفــره عل ـب
ٍ
الع علب التعالي اإلسالاية.
هل و عدق اطّ ٍ
مفردات البحث
ال افر املماع نفي السبيل انتقاّ القر .

 اع ارا

التقليد ال بار يف احللرة العلمية.

الموجز

ااااــة يف ا تم ـ اإلســالاي حي ـ طرح ـ ااســتاذ ّ ّق ـ يــةاهلل
 .1هــذه املقالــة ــلذا احــد البحــلا الفقهيــة
ّ
التةصصــية ّ
الشـي يلسـا الصــانع ضـمع رر ااــارا يف الفقـ وااصـلّ  -رتابــا البيـ والقضــاء  -ووـد بـارر راتــمل املقالـة إىل طرحـ
هنــا رــي ينتهــل ان ـ الراببــل  .ا ــدير بالــذرر هنــا ّ ررو ااــارا يف الفق ـ وااصــلّ تــار بالدوّــة والتمحــي يف اآليــا
القراء ال راق ا ستفارة اع هذه املقالة ونق ّدق
والروايا لتعلي الطالب عملية استنباط ااح اق الشرعية وحنع هنا نر ل اع ّ
ّتمل (رراسا الفق املعاصر).
اعتذارنا ا فيما لل ارتنا البح
ٌ
بملض و نق ٌ
ٌ
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● اإلسلم والكفر يف الفقه
حممد رضا غفوراين
ّ 



اصــطلحا اإلســالق وال فــر ّأيــا بلغيـ ٍـة بال ـ ٍـة يف فتلــا ــا

الف ــر اإلســالاي ابتــداءم اــع

عل ـ ال ــالق وصــل م إىل التفســري واارــالق والعرفــا والفق ـ إذ يعت ـ ا ا ـع ملــة املصــطلحا الــيت
تســتةدق علــب نطـ ٍ
ـاق واس ـ ٍ و ــدر اإلشــارة هن ــا إىل و ــلر ارتالفــا ٍ ساسـ ٍـية بينهمــا اــع حي ـ
الد لة واملعيار.

اإلسالق وال فـر ضـمع املباحـ الفقهيـة ارتبطـا بشـ ٍل وتيـ ٍ بتلحيـد اهلل تعـاىل واإلميـا برسـالة

ّمــد
رــاا اانبيــاء ّ

وهــل اــا يصــطلح علي ـ الشــهارتا رمــا ّ بعــأل ااح ـاق الفقهيــة ا ــل

فتص ـةٌ باملســلمني و تســري ن ـ ّ اــع ين ـر إحــد الشــهارتني و
الطهــارة و ـلار الن ــاح والت ـلارا ّ
رليهما.
يعـ ّد ســببام اســتقالم اــروا املن ــر عــع اإلســالق

ان ــار ضــرورةم اــع ضــرورا الــديع واــا شــارل
ـمري إىل ال فــر؛ ورــذا هــل احلــاّ يف الســرية العلميــة
وإّ ــا إن ــار الشــهارتني بشـ ٍل علــي هــل الــذي يـ ّ

للمعصلاني
رل اع ينط الشـهارتني اسـلمام سـلاءم حينمـا رانـ يـده ابسـلطةم
حي اعت وا ّ
وحينمــا حراـلا اــع بســط اليــد؛ وهــذه القاعــدة تصــدق ن ـ ّ النــاط بالشــهارتني حـ ّت وإ ن رغــا و
تررر فيهما بباطن رو يعلع ذلك.
ّ

شك يف غيـة التف يـك الـد ا واحل مـي بـني اصـطلحي اإلسـالق وال فـر يف ش ّـت ا ـا
و ّ
و سيّما علب الصعيد الفقهي واادف اع تدويع هذه املقالة هل بيا تفاصيل امللضـلع علـب ضـلء

هذه الرؤية.

مفردات البحث
ال فر الشهارتا ان ار ضرورمة اع ضرورا الديع الفق .
الموجز
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ادر يف احللرة العلمية وعضل هيئة التدريس يف فرع املعارف اإلسالاية والعللق اإلنسانية جبااعة اريربري(.)mrghafoorian@yahoo.com
ّ 
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تطور فقه الفتوى
● ّ

 رضا خمتاري



فق ـ الفتــل حال ـ حــاّ الفق ـ ا ســتد ا حي ـ شــهد تطـ ّـلرا ٍ اــع ع ـ ّدة نــلاحي رتلســي
نطــاق فروعـ وتبليبـ الفقهــي ول ــة بيانـ الفقهــي واســتةداا اصــطلحا ديــدة وتــدويع رســا ل
فقهية علب ساس .
التحلّ يف تدويع الرسا ل الفقهية اـع حيـ الـنمط واملضـمل اللـذيع يتناسـبا اـ اتطلّبـا
ّ

العصر وظروف يع ّد اع الضرورا ااساسية اليت اّ تسليط الضلء عليها يف هذه املقالة.

ا دير بالذرر هنا ّ الضلع البح يف هذه املقالة طرح سابقام يف حد املم را العلمية.

مفردات البحث
التطلر فقهاء الشيعة.
الرسا ل الفقهية الرسالة العملية فق الشيعة
ّ

الموجز

وادر يف احللرة العلمية مبدينة و .
 باح
ّ
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● الداللة املفهومية للستخفاف ابلصلة وإضاعتها والتهاون هبا
 السيّد حممود طيب حسيين و مرمی جوالیی



ـك يف ّ الرؤيـ ــة املفهلايـ ــة السـ ــطحية لـ ــبعأل املصـ ــطلحا احلدي يـ ــة تع ـ ـ ّد واحـ ــدةم اـ ــع
شـ ـ ّ

املعضــال ااساســية يف ــاّ بيــا املعــارف الدينيــة إذ تســفر حيانـام عــع حتريفهــا؛ واــع اصــاري
ذلك اصطلحا «ا ستةفاف والتهاو واإلضاعة» واليت تطرح خبصلص الصالة.

تلصل إليهـا ال ـري اـع البـاح ني والـيت
يتمحلر البح يف هذه املقالة حلّ ا ستنتا ا اليت ّ

شهد روا ام ربريام يف ا تم وفحلاها ّ املقصلر اع ا ستةفاف بالصالة وإضاعتها والتهاو

طرق راتمل املقالة إىل
هبا هل عدق را ها يف ّوّ ووتها و عدق احلضلر يف صالة ا ماعة حي ت ّ
نقد هذا الر ي و تب ّو م ّ اصطلحا ا ستةفاف واإلضاعة والتهاو ح ّت وإ ارتلف اع
الناحية املفهلاية إ ّّنا ارتارفة يف املصداق ي ّّنا لفاظ اتع ّدرة تد ّّ علب اعىن واحـد .تانيـام
يدّ سياوها علب احلراـة وربـا ر الـذنلب
تتضمع هذه املصطلحا ال التة ّ
تب ّ الروايا اليت ّ
يف حني ّ ترك راب الصـالة واقـ ّداا ا وعـدق را هـا يف ّوّ ووتهـا والتةلّـا عـع حضـلر صـالة
ـتحمل لــذا تنــدرا ضــمع املصــطلحا ال التــة املشــار
ا ماعــة هــي اــلر تـ ّ
ـدّ علــب تــرك املسـ ّ

إليها؛ واع ثّ يرار انها عدق راء الصالة يف ووتها وعدق ا رـرتاا هبـا وعـدق وضـا ها .تال ـام تبـ
نستشا انها إا انية نفـي رصلصـية الد لـة املفهلايـة
ّ اا لاء احلارمة علب صدور الروايا
ّ
رل تقص ٍري يطـاّ روح الصـالة
ااوىل للمصطلحا ال التة املذرلرة وبالتاا تعمي اصاريقها علب ّ
وو لرها.
مفردات البحث
ا ستةفاف بالصالة إضاعة الصالة ا ستهانة بالصالة وضاء الصالة ترك الصالة.
الموجز
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 ستاذ اشارك يف فرع الدراسا القر نية مبعهد رراسا احللرة وا ااعة.
 طالبة رکرتی ف کلية اصلّ الديع.
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● هل یسفر اخلروج على احلكومة اإلسلمية ع الكفر أو الفسق؟
 جواد حسيين



تار اع الناحيتني
ااروا علب اإلااق و احل لاة اإلسالاية والذي يصطلح علي «الب ي» ل ٌ

يدّ علب ال فر و الفس .
الفقهية والعقا دية والبح املطروح هل اا إ را ّ

هناك نأريتا اطروحتا اع وبل علمـاء اإلااايـة حـلّ ااـروا علـب اإلاـاق املعصـلق ول ـنّه
يتطروـلا إىل بيـا تفاصـيل امللضــلع يف ـاّ ااـروا علـب احل لاــة اإلسـالاية إبـّا عصـر ال يبــة؛
مل ّ
واــع هــذا املنطل ـ تطــرق الباح ـ يف هــذه املقالــة إىل رراســة وحتليــل امللضــلع بلســلل ٍ
ب اســتد ا
ّ
ا تهــاري حيـ ذرــر فتلــا اآلراء الفقهيــة ثّ تطـ ّـرق إىل نقــدها وحتليلهــا واســتنتم اــع ذلـك ّ
ااروا علب اإلااق املعصلق يل مل ال فر وهذا ااار ي ب يضام ن ّ اـع رـرا علـب احل لاـة
ٍ
اإلسالاية يف عصر ال يبة؛ ول ع مبا ّ ااروا علب اإلااق املعصلق بعل ٍ
وعمد يدرا ضمع ربا ر
الذنلب فهل يسفر عع الفس وااروا اع را ـرة العـدّ رمـا ّ ااـروا علـب احل لاـة اإلسـالاية
يمري حيانام إىل الفس .
ّ
مفردات البحث
الب ي احلار املسل احل لاة اإلسالاية ال فر الفس .

الموجز

 باح

و ادر ف احللرة العلمية مبدينة و .
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● دراسةٌ حتليليةٌ حول نشأة فروع جدیدة يف الفقه الشيعي املتق ّدم على م ّر التأریخ

(مبحوریة «النشوز» و «النفقة» يف ابب النكاح)
حممد كاظم مددي املوسوي
 السيّد ّ



الفــرتة امللســلاة بعن ـلا «ّنايــة الفق ـ الروا ــي» تعت ـ واحــد مة اــع ه ـ ّ املراحــل التلرريــة يف فق ـ التشــيّ
ربري علب الفق الشيعي اع مي لانب .
تلتري ٌ
حي بد بعدها ارحلة «الفق التفريعي» الذي را ل ٌ

تضمن
بعد ظهلر تفريعا ديدة يف الفق ضيف فروع ديدة ملةتلا اابلاب الفقهية حي
ّ
صــل م ديــدةم؛ وعلــب الــرب اــع ّ انشــل بعــأل هــذه التفريعــا اّ تســليط الضــلء علي ـ يف إطــا ٍر حتليلــي

حت عصرنا الراهع .در اإلشارة
تلرري إ ّ ال ري اع تاره وتبعات رالّ اراحل نشلت بقي بااضةم ّ
هنــا إىل ّ حــد اآلتــار الــيت ترتتـّـمل علــب عــدق طــرح حتليــل روي ـ خبصــلص الأــروف الــيت ارتنف ـ املرحلــة
التلررية ا ديدة هل العجز عع است شاف علاال ظهلر الفروع الفقهية ا ديدة وفقدا ٍ
نأاق ٍ
شاال مي ع
حتليل ر ا علب ضل ؛ وحد هـ ّ اصـاري هـذه الأـاهرة يتمّـل يف الأـروف الـيت تـت ّ يف رحاهبـا إضـافة
اسللة ٍ
حد املت ريا إىل ٍ
فقهية ضمع إحد اراحل الفق التفريعـي واـع ثّ حـني الللـلا اباشـرمة يف صـل
ّ
ار الزاا يتح ّـلّ إىل ررـ ٍع ساسـي
امللضلع فهل يمتّر بطبيعة احلاّ علب مي تفريعا هذه املسللة وعلب ّ

فيها ني يعتمد علي لتةريم الفروع اارر بل مي ع يمتّر يضام علب اسا ل اابلاب اارر .
تطـ ّـرق الباحـ يف هــذه املقالــة إىل حتليــل حــد الفــروع الفقهيــة وبيــا اســريت التلرريــة الــيت طلاهــا
انــذ نشــلت حـ ّـت ت االـ ثّ ذرــر النتــا م الــيت ترتتّـمل عليـ يف فقـ الشــيعة وهــذا الفــرع هــل «و ـلب
نفقة الزو ة اع وبل الزوا» حي ارتنفت ال ري اع التعقيدا والتدارال رالّ فتلا املراحـل

وضـح
الزانية؛ لذا فهل يعت الضلعام اناسبام لبيا تفاصل البحـ يف هـذه املقالـة .ويف هـذا املضـمار ّ
الباح ـ رور املســرية الت االيــة للفق ـ التــلرري والل هــة الف ريــة الــيت تبنّاهــا ااصــحاب يف حــدوا
ٍ
بملض فيها.
التعقيدا املشار إليها و شار إىل العلاال ااساسية اليت ّر إىل حدوا
الموجز
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مفردات البحث
النفقة النشلر العالاة احللّي احمل ّق احللّي فق الشيعة.
 اع الفضالء والباح ني يف احللرة العلمية مبدينة و .
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● قاعدة نفي الظلم

 الكاتب :سيف هللا صرامي



الناقد :حس علي علي أكرباين



ـلع للبحـ يف اــم ٍر علمــي وااتـ
واعـدة نفــي الألـ طرحـ اــع وبــل ااســتاذ صـرااي رملضـ ٍ

تطرق إليها ااستاذ علي ر يا بالنقد والتحليل.
ّ
امسسة افتاح ال رااة واع ثّ ّ
ٍ
ااستاذ صـرااي يعتقـد بل ـلر ارـتالف بـني «العـدّ» و «نفـي الألـ » يف اقـاق ا سـتنباط لـذلك
بدّ يتح ّدا عع واعدة العدّ انصرف إىل احلدي عع واعدة نفي الأل ثّ استنتم اا يلي
ّو م مي ع استنباط ح شرعي وإتبات علب سا تشةي ٍ عقلي.

العقلــي للألـ بالنســبة إىل حــد ااصــلّ علــب ضــلء القاعـدة الفقهيــة «نفــي

تانيـام التشــةي
الأل » هل ح ٌ اعتبار ل إ نّ اعت ٌ بالنسبة إىل اإلطالق و العملق.
إذ التش ــةي العقل ــي للأل ـ ا ــع ش ــلن تفني ــد إط ــالق ح ــد ااح ــاق و عملايت ـ ض ــمع
ٍ
راص ٍة.
ظروف ّ
مفردات البحث
القاعدة الفقهية نفي الأل العدّ

حرا

ضرر العرف.

الموجز
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