فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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اصولیة
فقهیة َو
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ّ ٌ ّ ٌ
فصلیة ُمحکمة

السنة الرابعة الرقم المسلسل ثالثعشر؛ شتاء1397شمسي

مكتب اإلعالم اإلسالمي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي
المديرالمسؤول :مجتبى إلهي الخراساني
رئيس التحرير :حسين ناصري مقدم
أعضاء هيئة التحرير( :على أساس الحروف الهجائية)

مجتبى إلهي الخراساني (أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية َو األستاذ المساعد بمركز آخوند الخراساني التخصصي)
محمد حسن الحائري (أستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

السيد عباس صالحي (األستاذ المساعد بمعهد العلوم والثقافة اإلسالمية)

سعيد ضيائيفر (أستاذ البحث الخارج واألستاذ المشارك بمعهد العلوم والثقافة اإلسالمية)
أبو القاسم عليدوست (أستاذ البحث الخارج واألستاذ بمعهد الثقافة والفكر اإلسالمي)
أحمد مبلغي (أستاذ البحث الخارج واألستاذ المشارك بجامعة المذاهب اإلسالمية)
حسين ناصري مقدم (األستاذ في جامعة فردوسي بمشهد المقدسة)

المدير التنفيذي :هادي مصباح الهدى
سكرتيرالتحرير:السيدمصطفىإختراعيالطوسي
المحرر :عبدالله غالمي
ترجمةالملخص(إلىالعربية) :فريق شبكة اإلجتهاد
ترجمة الملخص ( إلى االنجليزية) :ابراهیم داوودي
التصميم :حامد إمامي
الطباعةوالتجليد :مؤسسة بوستان كتاب

ً
إستنادا إلى ترخيص رقم  8650بتاریخ  1395 /10 / 20شمسي من قبل مجلس إعطاء الرخص و المنح
العلميةللمنشوراتوالدورياتالحوزويةنالتفصليةبحوثفقهيةوأصوليةعلىمرتبةالعلميةالمحكمة.

دراسة قاعدة اإلجزاء في األعمال اإلكراهية
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محمدحسنحائري
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الملخص

إجزاء فعـــل المكره عليه في العبادات (بمعنى أن ُي َ
كره الشـــخص بعمل عبادي
ً
ً
يفقد ً
جزء أو شـــرطا أو مع مانع)،لم تتم دراسته مستقال كقاعدة فقهية كإجزاء العمل
ٍ
االضطراري والظاهري .في حين أنه يمكن تحقق قاعدة مســـتقلة في هذا الخصوص
وذلك من خالل الرجوع إلى المصادر الفقهية واألصولية أو دراسة آراء وفتاوي األصوليين
والفقهاءوتحليلها.
ً
وفقا للدراسة ،هناك خمس وجهات نظر مختلفة في هذا الموضوع .ويعتقد الكاتب
أنه وبالنظر إلى األدلة القرآنية والروائية الموجودة ،الفعل ْال ُم َ
كره عليه ،مجزي عن الواقع،
ومع رفع اإلضطرار واإلكراه ال يحتاج إعادته في الوقت أو قضاءه خارج الوقت .لذلك
يمكن اعتبار “إجزاء العمل اإلكراهي” كقاعدة مستقلة في علم األصول والفقه.
الكلمات المفتاحية :إجزاء ،إكراه ،إمتنان ،تسهيل ،سقوط اإلعادة والقضاء

وجهة نظر المقدس األردبیلي ماهية اإلستصحاب
و أدلته  ...قراءة حدیثة
صدری ارحامي
حسین صابري
حسین ناصري مقدم
الملخص

لإلستصحاب مكانة مميزة بين األصول العملية وذلك لكثرة تطبيقه وساحة مباحثه
وتفاصيله .يلعب كشف اآلراء األصولية للمحقق األردبيلي دور كبير في تنظيم الحلقة
المفقودة لآلراء األصولية في ذاك العصر .ولمعرفة تأثير آرائه األصولية على المدارس
األصوليـــة بعده ،من الضروري اإللتفات بأن إثنان مـــن أكابر األصوليين أي صاحب
المدارك وصاحب المعالم متأثران من اآلراء األصولية للمحقق األردبيلي.
ً ً
ً
وبما أنه ليس للمحقق األردبيلي أثرا أصوليا بارزا ،يمكن معرفة آرائه حول مســـألة
اإلستصحاب من خالل دراسة نصوصه الفقهية.
يحاول هذا المقال رصد آراء هذا الفقيه المبدع بخصوص حجية اإلستصحاب من
خالل آثاره الفقهية .يرى المحقق األردبيلي كالمحقق الخراســـاني( اآلخوند) حجية
ً
ً
اإلستصحاب مطلقا دون أي تفصيل خالفا لمشهور األصوليين الذين جاؤو بعد الشيخ
ٍ ً
األنصاري .كما يعتقد أن حجيته عقليا وشـــأن األدلة الشرعية في حجية اإلستصحاب
شأن ارشادي وتفسيري.
الكلمات المفتاحية :اإلستصحاب ،األمارة ،األصل العملي ،المحقق األردبيلي.
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آراء المذاهب الفقهية اإلسالمية في انفساخ اإلجارة
بموتأحدطرفيها
مرتضیرحیمي
الملخص
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يهدف هذا البحث _والذي ّتم إعداده وفقا للمنهج الوصفي التحليلي _ إلى بيان
مآل عقد اإلجارة في فرض موت أحد طرفيها مع دراســـة تطبيقية لمسألة لزوم أو جواز
ّ
هذا النوع من العقود ،وعلى الرغم من أن أغلب المذاهب الفقهية ذهبت للقول بكون
ً
ّ
عقد اإلجارة الزما؛ إال أن اآلراء اختلفت في إنفساخ هذا العقد من عدمه في حال وفاة
المؤجر أو المســـتأجر ،واإلنفساخ يشمل البطالنّ ،
ومرد هذا اإلختالف إلى مجموعة
ً
جهة بعض العقود الجائزة؛ كالعارية
من العوامل؛ وهي :أوال :يشـــبه عقد اإلجارة من ٍ
والجعالة ،ومن جهة أخرى يشبه بعض العقود الالزمة؛ كالبيع والمساقاة.
ً
ً
ّ
بعض مذاهب أهل السنة الفقهية؛ وألنها تعد المساقاة نوعا من اإلجارة؛ استنادا إلى
مساقاة النبي األكرم ألهالي خيبر وعدم تجديد الخليفتين األول والثاني لها؛ ذهبت
للقول ببطالن عقد اإلجارة في حال موت أحد طرفيها.
ً
ثانيا :قالت جميع الفرق اإلســـامية بإمكانية فســـخ عقد اإلجارة الالزم ببعض
ً
األسباب؛ ولكنهم اختلفوا في كون موت أحد طرفي عقد اإلجارة واحدا منها.
ٍّ
ً
ً
ثالثا :التفاسير المتباينة لبعض روايات اإلمامية كانت سببا في ذهاب كل من القائلين
بإنفساخ عقد اإلجارة والقائلين بصحته إلى اإلستدالل بهذه الروايات .والباحث يعتقد
ّ
أن الصواب هو عدم بطالن عقد اإلجارة بموت أحد الطرفين؛ نعم يبطل هذا العقد في
بعض الحاالت؛ كأن تكون العين المستأجرة موقوفة.
الكلمات المفتاحية :اإلجارة ،موت المؤجر ،العين المســـتأجرة ،البطالن وعدم
البطالن

تحليل فقهي وقانوني لدور العرف في شرح اإللتزام
َ ِّ ّ
ّ
برد الثمن النقدي في حال إنحالل البيع وبطالنه
سید حسن وحدتي شبیري
اکبر میرزا نژاد
اویس رضوانیان
محمدنوراللهي
الملخص

ً
عقد البيع هو واحد من أهم العقود الشـــرعية وأكثرها استخداما والتي تعتبر على
القاعدة الثمن نوع من العقد الشائع .الثمن النقدي وعلى خالف الذهب والفضة وأمثال
ّ
فإن لها طبيعة إئتمانية .هذه ّ
السمة اإلئتمانية وعلى الرغم من
ذلك والتي لها قيمة ذاتية،
ّ
ّ
أنها تحتوي على العديد مـــن المزايا ،إل أنها تنضوي على غموض واختالفات جدية
عندما ّ
يتعرض عقد البيع لإلنحالل أو البطالن ،وأهم تلك اإلبهامات تحديد مقدار ثمن
العقد الباطلة أو المنحل وطريقة رده.
ّ
في مثل هذه الحالة يكون السؤال األساسي هو هل ينبغي أن يتحقق ّرد الثمن بنفس
مقدار األعداد واألرقام التي أعطاها المشتري للبائع ،أو من أجل صدق ّرد العوض من
الضروري األخذ بعين اإلعتبار الصالحية والقوة الشرائية للثمن النقدي في زمن الرد؟
في هذه الدراســـة وضمن شرح دور العرف في شرح اإللتزام َبر ّد الثمن النقدي في
حـــال إنحالل البيع وبطالنه ،فمن الممكن التعويض عن انخفاض القيمة النقدية عن
ّ
طريق الفهم العرفي ،وخلصت إلى أنه إذا ّتبين أن العرف له تأثير على قيمة الثمن النقدي
ّ
فهناك حاجة لتعويض الخسارة الواردة ،كما أن المباديء الفقهية والقانونية الموجودة
تؤيد ذلك.
الكلمات المفتاحية :إنخفاض قيمة النقد ،القيمة اإلسمية ،قوة شراء النقد ،الثمن
الرائج ،إنخفاض قيمة الثمن.
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غالمرضا یزداني
الملخص

عندما نضع “مبدأ ســـلطان اإلرادة” إلى جانب روايـــات من قبيل “المؤمنون عند
شروطهم” ستكون النتيجة صحة جميع الشروط المنظورة ضمن العقد؛ باستثناء تلك
َ
الشروط التي ثبت بالدليل الخارجي بطالنها أو كونها مبطلة للعقد.
ومن الشروط المشكوك في صحتها “شرط الرهن ضمن عقد الضمان”؛ ومعناه أن
ُّ
ُي َ
شت َرط الرهن ضمن عقد الضمان لصالح الضامن أو المضمون له ،ويعد شرط الرهن في
ّ
عقد الضمان من الشروط المستحدثة في الفقه ،ويبدو أن السيد محمد كاظم الطباطبائي
اليزدي صاحب العروة الوثقى كان أول فقيه تناول هذه المسألة بالبحث والدراسة ،ومنذ
طرح هذه المسألة اختلفت آراء الفقهاء في صحة أو بطالن هذا الشرط ،ويهدف هذا
ً
البحث المكتبي -مســـتندا إلى المنهج الوصفي التحليلي -إلى دراسة هذا النوع من
ّ
الشروط من حيث الصحة أو البطالن ،وقد َّ
توصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن شرط
ٌ
صحيح سواء كان لصالح الضامن أم لصالح المضمون له.
الرهن
الكلمات المفتاحية :الضمان ،الشرط ،الرهن ،حاكمية اإلرادة.

مدخل على األسس الفقهية إلستخدام الشبكات
اإلجتماعيةاإلفتراضية
محمدشیباني
محسنجهانگیريکلوخي
سیدعلياصغرحسیني
الملخص

الشـــبكات اإلجتماعية اإلفتراضية هي واحدة من الشؤون الجديدة التي تؤثر على
األبعاد المختلفة للحياة الفردية واإلجتماعية لألشخاص على المستوى الدولي وستلعب
ً
دورا أكثر أهمية في المستقبل .فمن ناحية وباإلستناد ألدلة حرمة اإلستفادة من الكتب
ّ
ّ
الضالة ،فإن حرمة إشاعة الفحشـــاء والكذب ،حرمة اإلفساد في األرض ،قاعدة نفي
الســـبيل وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل يمكن أن يســـري حكمه على حرمة
إستخدام الشبكات اإلجتماعية؛ لكن في المقابل ومع رفض األدلة الدالة على ضرورة
اإلهتمام بشؤون المسلمين ،وضرورة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاعدة نفي
العسر والحرج ،يمكن السماح بإستخدام الشبكات اإلجتماعية والرخصة بإستخدامها.
هذا البحث ومن خالل التحليل الدقيق لألدلة والسير في المصادر الفقهية التي تعتبر
ً
ٌ
الفضاء اإلفتراضي ً
وضار ،فإن إمكانية إستخدامه ّ
مفيد ّ
الضار
أداة وأرضية له إستخدام
إلى جانب إســـتخداماته المفيدة ال يوجب منعه بالمطلق .ال سيما ألولئك األشخاص
القادرين على إســـتخدام هذه األداة بشكل ّ
جيد ،فمن الواجب عليهم إستخدام هذا
المنبر لتعزيز المعارف الدينية وقيم الثورة اإلســـامية وتبليغها ونشـــرها؛ لكن إذا ّأدى
إستخدام الشـــبكات اإلجتماعية اإلفتراضية إلى اإلضالل ،إشاعة الفحشاء والكذب،
اإللقاء في المفســـدة أو تقوية أعداء اإلسالم ،فإن إستخدامها غير جائز ويجب على
الحكومة اإلسالمية رصد تلك الشبكات ومراقبتها بشكل هادف.
الكلماتالمفتاحية:الشبكاتاإلجتماعية،الفضاءاإلفتراضية،الحلية،الحرمة،الفقه.
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