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اإلباء عن التخصيص
تقنين قاعدة
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اإلباء عن التخصيص وشرح معايير
تتناول الدراسة التي بين أيدينا دراســـة قاعدة ِ
للتعرف على الدليل العام اآلبئ عن التخصيص.
على الرغم ِمن تطبيق هذه القاعـــدة ِمن َقبل الفقهاء وعلماء األصول في حاالت
مختلفة ،إال أن تنفيذها لم يتم توثيقه بشـــكل ّ
جيد ،وفي بعض األحيان ،وبدون أدنى
تفسيرّ ،تم تقديم دليل آبئ عن التخصيص.
الهدف من كتابة هذا البحث ،دراســـة قواعد و معايير يمكن على اساسها التعرف
ً
ّ
على الدليل العام األبئ عن التخصيص ،والحكم بأن الدليل يأبى عن التخصيص بناءا
على معيار معين.
على هذا األساس ،قام المؤلف في البداية بطريقة توصيفية تحليلية و جمع معلومات
مكتبيـــة َو وثائقية ،وبتحليل و فحص كلمات الفقهـــاء واألصوليين ،بالحصول على
للتعرف على العام الذي يأبى عن التخصيص ،وجمع كل المعايير ّ
معاييـــر ّ
المتأتية في
خمسة معايير وقواعد عامة .بعض هذه المعايير أدى بشكل مستقل لتحديد العام الذي
يأبى التخصيص ،والبعض اآلخر يحتاج إلى ضم قرائن .بطبيعة الحال بعض األســـس
ُ
المطروحة في المسائل األصولية األخرى ستكون مؤثرة في استخدام معيار ما.
ّ
المخصص ،مناســـبة الحكم
الکلمات المفتاحية :اإلباء عن التخصيص ،العام
والموضوع.

اإلشعار:مفهومه،األقساموالخصائص
السيد رضا شيرازي
الملخص

تحاول هذه المقالة من خالل جمع التعاريف الموجودة وتحليل اســـتخدامات
وارتكازات علماء الفقه واألصول ،إزالة الغموض عن المصطلح كثير اإلستخدام وهو
«اإلشعار» ،وبعد تعريفه ،يتم شرح اختالفه عن الظهور واإلستظهار وارتباطه بكل واحدة
ّ
السياقية ،المفهومية والمجازية.
من الدالالت االلتزامية،
ّ
بحسب نتائج البحث ،ظهر أن اإلشعار قسيم الظهور وتعارضه مع المفهوم في بعض
ً
النصوص ســـببه أن المفهوم مصداق للظهور أيضا .كما أن اإلشعار ال يختص بالداللة
ً
ّ
السياقية أيضا .يمكن تقسيم اإلشعار
الحقيقية ،بل يوجد في الداللة المجازية والداللة
ّ
إلى «إشعار فعل» و «إشعار قول» ومع مالك آخر إلى «إشعار عاطفی»« ،إشعار العلة»،
«إشعار الحکم التکلیفی»« ،إشعار الحکم الوضعی» و «إشعار أجواء الصدور»
في النهاية تختتم المقالة ،ببيان خصائص اإلشعار و شرح األصل األولي عند التردد
بين الظهور و اإلشعار.
ّ
السياقية،
الکلمات المفتاحية :اإلشـــعار ،الداللة االلتزامية ،مشعر بالعلية ،الداللة
المجاز ،المفهوم.
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نوع آلة الذبح
السيد حسين رشيدي
الملخص
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ّ
ّ
إن أهمية تناول اللحم المزكى (الطعام الحالل) بالنسبة للمؤمنين والهواجس التي
تنتابهم من ّ
جراء هذا الموضوع ،خاصة مع ظهور أدوات جديدة للذبح وكذلك الحاجة
الواسعة لتلك األدوات في المجتمع ،قد جعل من أداة الذبح اليوم واحدة من المسائل
المبتلـــى بأحكامها ،وأحد األحكام المتعلقة بذلك نوع تلـــك األدوات .يقول بعض
الباحثون اليوم أن نوع آلة الذبح ليس لـــه موضوعية ويمكن ذبح الحيوانات بأية أداة
ّ
حادة ،بينما هذا ّ
اإلدعاء مخالف لإلجماع المنقول حيث أن كون أداة الذبح من الحديد
هو من شروط تحقق التذكية عند االمامية.
لهذا الســـبب قمنا في هذا المقال بدراسة أدلة الباحثين المذكورين حيث اتضح
ّ
لنا أنهم عاجزون عن إثبات مدعاهم و معارضة اإلجماع ،لكن الشـــيء الذي يمكن
اعتباره نتيجة لهذا البحث هو :صحيح أن نقول أن كون آلة الذبح من الحديد ليس له
موضوعيـــة ،لكن ال يمكن ذبح الحيوان بأية أداة ّ
حادة ،بل يجب أن تكون تلك األداة
ّ
من أدوات القطع الخاصة ،ألن المقصود من الحديد في روايات باب الذبح هي األداة
الخاصة بالقطع.
ّ
الکلمات المفتاحية :آلة الذبح ،الحديد ،آلة الذبح الحادة ،األداة الخاصة بالقطع.

سيادة اإلرادة الظاهرية في مجال إعادة البحث
فيطبيعةاإلنشاء
مرتضی کشاورزي ولداني
حسین ناصري مقدم
حسین صابري
الملخص

ُ
ّ
اعتبر فقهاء اإلمامية أن أحد شـــروط الصحة في المعامالت بالمعنى األعم وجود
ّ
ُ
قصد اإلنشاء ،وعليه فإن فقدان قصد اإلنشاء يؤدي إلى بطالن أو عدم انعقاد العقد ،هذا
ّ
االســـتنتاج من مفهوم اإلنشاء يسلط الضوء على جانبه السلبي وهو محل اتفاق جميع
فقهاء اإلمامية وال يالحظ أي اختالف فيه.
الشيء الذي يدعو للتأمل و جاء على لسان بعض الفقهاء المعاصرين هو الجانب
اإليجابي وسببية اإلنشاء في تحقق العقد ؛ توضيح هذا األمر بهذا السؤال وهو :في إبرام
العقد ما هو الشيء الذي يؤســـس العقد؟ اإلرادة الباطنية واإلنشاء الداخلي أم اإلرادة
الظاهرية ،ســـيكون لها تأثير في إبرام العقد .هذا الجدل حول هذا األساس بلغ درجة
بحيث اعتبر بعض فقهاء اإلمامية في شرح طبيعة اإلنشاء أن اإلنشاء بصراحة هو نفس
اإلرادة المظهرة .على الرغم أنه بتتبع النصوص الفقهية يمكن استنتاج أن فقهاء اإلمامية
أكثر ما أخذوا في سببية تحقق العقد هو جانب اإلرادة الباطنيةّ ،أما نظرية سيادة اإلرادة
الظاهرية المأخوذة من بعض فتاويهم يمكن اعتبارها نظرية تقدمية مثل بعض المكاتب
وتعزيز المعامالت والعقود.
القانونية من أجل إتقان
ِ
ِ
الکلمات المفتاحية :اإلرادة ،اإلرادة الظاهرية ،اإلنشاء ،الطلب ،القصد.
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ُ
حدود ح ّرية اإلرادة في إسقاط الملكية
رضا پورصدقي
سیدعبدالرحیمحسیني
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الملخص

إمكانية إسقاط الملكية التي ُتطرح منذ القديم بعنوان اعراض في الكتب الفقهية هي
من المواضيع التي لم ُيخصص لها بحث مستقل بين المسائل الفقهية ،ولكن َّتم بحثها
ً
دائمـــا بين مختلف المواضيع الفقهية مثل :الصيد ،وغرق األموال .على أي حال كان
ً
عدم اإلسقاط في الفترات الماضية فتوى مشهورة وكثيرا ما ّتم اإلجماع عليه .لكن اليوم
هناك أنصار لنظرية إمكانية اإلسقاط بين الفقهاء المعاصرين وأخذت تحظى بالتدريج
باهتمام الكبار.
قامت الدراسة الحالية بدراسة األدلة الروائية وكذلك السيرة العقالئية باإلستناد إلى
آراء علماء الفقه ،باإلجابة على اإلشكاالت المطروحة حول إمكانية اإلسقاط ّ
وتم إثبات
نظرية إمكان اإلسقاط.
الکلمات المفتاحية :إسقاط الملكية ،األعراض ،الملكية.

دراسة فقهية ّ
لتقبل نفقات الثورة اإلسالمية
بحسباألسساألصوليةلإلمامالخميني
هادي جالليأصل
ابوالقاسممقیمي
الملخص

ً
واحدة من القضايا األكثر تحديا في الفقه السياســـي في العصر الحديث موضوع
جواز أو وجوب الثورة وتشـــكيل الحكومة االسالمية .جزء من الجدل يتعلق بضرورة
تحمل النفقات التي يجب ان ُتدفع في ســـياق الثـــورة .فرضية هذه المقالة أن النهج
المختلف لإلمام الخميني تجاه الثورة االسالمية متأثر بمبادئه األصولية الخاصة .فمن
ً
ّ
وجهة نظره إن الحرج والضرر المطلقين ليسا معيارا في عدم وجوب األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وجواز ّ
التقية ،وهذان األمران ليس لهما حكومة بشكل مطلق على
أدلة األحكام األولية.
بل يجب مالحظة أهمية الموضوع ،ومع فحص آرائهم في األعوام القريبة من الثورة
ّ
االسالمية يتضح أنه كان يعتبر أن مباديء اإلسالم و المذهب داخل الحكومة البهلوية
كانت في خطر ،لذلك اعتبر أن التقية غير جائزة ،وكان يعتبر األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر واجبان .لذلك فإن ّ
تحمل التبعات واألضرار التي سيلحقها إسقاط الحكومة
ً ً
ً
البهلوية باألشخاص ليس فقط جائزا ،بل كان يعتبره واجبا أيضا.
ّ
نظركتاب هذه المقالة ،فإن هذه النظرية الفقهية متأثرة بأسســـه األصولية
من وجهة
ً
القائمة على ّاتخاذ العقل معيارا لتعيين سعة وضيق الحكم الشرعي الكاشف عن األدلة
النقلية ،والتي إذا ثبتت فإن وحدة مناطها تكون بحكم العقل.
الکلمات المفتاحية :االمام الخميني ،الثورة اإلسالمية ،أصول الفقه ،دور العقل
في اإلستنباط ،عالقة العقل والنقل.
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ized in the Pahlavi Regime. Thus, prudent dissimulation has not been
permissible and consequently the principle of enjoining what is right
and forbidding what is evil has been obligatory. Therefore, not only
incurring expenses and harms in overthrowing Pahlavi Regime has
been permissible to people, but also obligatory. The researchers in
the present paper believe that such a jurisprudential theory is taken
from his osūli principles about rationality’s basis for determining religious rule’s broadness or tightness discovered from narrative indications. Thus, given its criterion unity is proven, it has been in accordance with rationality.
Key words: Imam Khomeini, Islamic Revolution, Principles of
Jurisprudence, instrumental rule in deduction, the relation of rationality and transmission
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A Jurisprudential Survey on Incurring Islamic Revolution
Expenses with respect to Imam Khomeini’s Osūli Principles
Hadi Jalali
Abolqasem Moqimi

Abstract
One of the most challenging issues in political jurisprudence in
the contemporary era is the issue of permissibility or incumbency of
revolutions and establishing Islamic governments. Among the controversies in this regard, one can mention the necessity and obligation of incurring the expenses to be paid in the path of conducting a
revolution. The present paper claims that Imam Khomeini’s different
approach to Islamic Revolution is inspired by his specific osūli basis.
From his viewpoint, the absoluteness of hardship and harm could
not be the criterion for lack of incumbency of enjoining what is right
and forbidding what is evil and permissibility of prudent dissimulation and these two factors do not absolutely entitle the primary rules
indications for government. On the other hand, the significance of
this issue should be considered and investigating Imam Khomeini’s
opinions in the years leading to Islamic Revolution shows that
according to him, the Islamic and Shite principles had been jeopard-
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The Boundary of Freewill in Ownership Waiver
Reza Poursedqi
Sayid Abdorrahim Hosseini
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Abstract
The feasibility of ownership waiver has long been proposed under
the issue of aversion in jurisprudential texts, but is among the issues
which has not been discussed under an independent subject area.
However, it has been discussed among other issues such as drowning
and hunting the possessions. However, previously, the infeasibility of
ownership waiver has been a famous and perhaps among consensus
fitwas, but today, feasibility of ownership waiver has been favored by
contemporary jurisprudents and would be supported by great scholars gradually. The present paper has resolved the proposed problems
in the issue of feasibility of ownership waiver and has proven this
theory by investigating narrative arguments and intellectual conduct
stressing experts’ jurisprudential opinions.
Key words: ownership waiver, aversion, ownership.

The Sovereignty of Manifest Will in the Realm of Researching the Essence of Composition
Morteza Keshavarzi Valadāni
Hossein Nasseri Moqadam
Hossein Saberi

Abstract
Imāmiyeh Jurisprudents believe that of the conditions of authentic transactions in its general sense is the existence of composition
intention, so that its lack will lead to the nullification or failure in
signing the contract of sale. Such an understanding of the concept of
composition is due to its negative aspect upon which all of the Imāmiyeh Jurisprudents accord and there is no difference among them.
The deliberation which has been echoed through the voices of some
contemporary jurisprudents is the affirmative aspect of composition
in signing contracts. The question raised here is that if the reason for
signing contracts is the internal will and internal composition or if
the manifest will could lead to signing contracts as well. Such a controversy is arisen to the extent that some Imāmiyeh Jurisprudents
have clearly maintained that such a composition is equal to the external will. However, by researching jurisprudential texts, it would
imply that Imāmiyeh Jurisprudents have supported the internal will
more often in the causation of contract fulfillment. Nonetheless, the
theory of the sovereignty of manifest will which is taken from some
jurisprudents’ fitwas can be regarded as a progressive theory- such as
some of the juristic schools- for solidifying and strengthening transactions and contracts.
Key words: Will, manifest will, composition, seeking, intention
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The Slaughter Device Material
Sayid Hossein Rashidi
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Abstract
Due to the importance of using lawful meat (halal food) for believers and the concerns they feel on the issue that how the animal whose
meat is being used is slaughtered have required the Islamic law give
answers to these concerns. The inventions of new devices for slaughtering with respect to the growing demand of the societies to such
devices has made the Islamic jurisprudence propose the respective
rulers for them. The question in this regard is that what is the slaughtering material device? Some scholars believe that the slaughtering
material device does not matter and any sharp device is acceptable
for slaughtering, while this claim fails to accord with the transmitted
consensus which necessitates that the slaughtering device material
must be a kind of metal given the condition of lawful meat slaughtering to be satisfied. Therefore, this paper has focused on the aforementioned researchers’ and scholars’ arguments which fail to prove
this claim and are not able to oppose the consensus. However, the
findings of this research is that while the metal material device does
not matter but any sharp material device cannot be used for slaughtering and slaughtering device should be of specific cutting materials,
as the word metal- hadid- in the traditions of bāb relate to the specific
devices of cutting.
Key words: slaughtering device, hadid, iron, sharpness of slaughtering device, special cutting device.

Ish’ār : Knowing Concept, Classifications, and Features
Sayid Reza Shirāzi

Abstract
Providing the available definitions and analyzing the applications
and mentalities of jurisprudence and Osūli scholars, the present research attempts to disambiguate the practical term of Ish’ār. Having
defining this term, its difference with realization and seeking realization are stated. However, the relation of Ish’ār with other obligatory, stylistic, conceptual, and virtual significations are clarified. According to the findings of the research, Ish’ār is a sub-categorization
of realization, so that its contradiction to some other texts is due to
the fact that the concepts could be as an example of realization. Similarly, Ish’ār does not allocate real signification and virtual and stylistic significations also include Ish’ār. Thus, Ish’ār cloud be classified as
Ish’ār of action, Ish’ār of words, affective Ish’ār, Ish’ār of reason, Ish’ār of
obligatory rule, Ish’ār of situational rule, and Ish’ār of issuing situation.
Eventually, the paper states the features of Ish’ār and is concluded by
expressing the primary principle in case of dilemma between realization and Ish’ār in a given text.
Key words: Ish’ār, obligatory signification, mosh’r bil’lliyah, stylistic
signification, virtual signification, concept
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Standardizing the Rule of Allocation Refusal
Belal Shakeri
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Abstract
The present paper investigated the rule of allocation refusal and
established criteria for identifying the refuser’s general reason for allocation. Although this rule has been widely applied by jurists and
Osuli scholars, its administrative instances are not substantiated, and
occasionally the refuser’s reason for allocation has been mentioned
without providing a brief explanation. The study’s aim is to investigate the rules and criteria based on which the refuser’s general reason
for allocation is identified and based on a specific criterion, the rule
for refusing a reason’s allocation is drawn up. Thus, utilizing a descriptive-analytical method and library research, the researcher has
scrutinized the rule concept. Likewise, after investigating the words
by Osuli scholars and jurists, the researcher has laid down some criteria for identifying the refuser’s general reason for allocation. Consequently, five general criteria and rules are concluded and presented.
A number of such criteria and rules lead to identification of the refuser’s general for allocation independently, while some others need to
be annexed by some evidences. However, some other proposed principles in other Osuli issues could be useful in applying a criterion.
Key words: Allocation refusal, allocated general, the proportion of
the rule to subject
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