خالصة المقاالت
ّ
اإلمامیة
«فرادرماني» من وجهة نظر الفقه لدی
___________________ محمد قائیني ،عباس نوري __________________

الخالصة

استخدام القوی المنتشرة في العالم أو القوی الموجودة في البدن إلصالح الخحاالا

المعيوبة ،من الظواهر العجيبة التي صارت مال اسسالع ضر الة لناليان اخالدضون
ّ
الناس السواذج و من هيا الطراق استغنون أموالهم .لهاليا اسسالتخدام فالروا را عالة
التتب حوله ّ
مضنّة ،إحداها فرا الطبابة اليي ّ
فقهياً .الغرض مالن هاليا ّ
اهمنا ّ
التتبال ،
دراسة حکم الطبابة ّ
بفن «فرادرماني» في الفقه الشيعي .هالي الدراسالة مبنالي ضنال

السالال،ر ،اإل الالرار ،السالاليطرة ضنالال الجال ّ
الن و تسالالنيطه ضنالال اإلنسالالان و اسالالتنمام

خالصة المقاالت

ّ
التعرف ضن تبيين المفالاهيم الر يسالة و المرتبطالة بمو الوا الدراسالة و بيالان انالواا
المتنوضة لال«فرادرماني» ضن أساس مالا ّ
ّ
تفالو باله
اسستخدامات العمنية و اسساليب
مبدضوا هيا ّ
الفن و کتبو .

«فرادرمالالاني» لنعقا الالد الباةنالالة ،مالالن العنالالاوان التالالي لهالالا دور فالالي تعيالالين حکالالم
ّ
«فرادرماني» .تعنن هي الدراسة ّ
أن «فرادرماني» م،کوم بال،رمة؛ سنه اتواجد فياله
مقومات الس،ر و اشتمل ضن العقا د الباةنالة .إ الافة إلال ذلالن ّ
ِّ
أن فياله تسالخير
ً
ّ
الجن و استخدامه و في صورة تأذاه إذا کان مؤمنا امکن ال،کم لهي الجهة ب،رمالة

ةراقة «فرادرماني».
مفاتیح البحث :فرادرماني ،الس،ر ،اس رار.
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االستكشاف الفقهي لملكیة األم للخاليا الجذعیة لدم الحبل السري
_____________________ محمدعلي قاسمي _____________________

الخالصة

امکن لنخحاا الجيضية التالي تتمتال بالقالدرة ضنال التکالا ر والتمييالم ضالن الخحاالا
ً
البالغة ،بناء خحاا مما نة وتکون مصدرا إلصح واستبدال الخحاا البالية .اعتبر دم

ال،بل السري من أغن مصادر الخحاا الجيضية ،وسسباب مختنفة وفوا د ضداالدة،
اعتبر استخدامها في ضحج بعض اسمراض الصعبة أولواة ومن ّم ّ
فإن لداها الکثيالر
من الق يمة؛ السؤال الر يسي هو منکية الخحاا الجيضيالة لالدم ال،بالل السالري .مالن
خحل مراجعة اسدلة الفقهية ،وترتيالب اسصالول العمنيالة ،و المتشالابهات الفقهيالة،
وبيان أدلة المنکية من ح ة أةراف -الولد واسم واسب -و مناقشة اسدلة من خالحل
اسجتهاد الفقهي ،امکن ت،داد مالن الخحاا الجيضية في دم ال،بالل السالري مالن
وجهة نظر فقهي .بعد انتقاد أدلة منکية اسب والطفالل ،ومالن خالحل حالر أسالباب
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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تبعية ال،مل ومتعنقاتها لألم ،واحتساب المکونات المنفصنة ضن ال،مل جمء مالن
جسد اسم  ،واسرتکازات العرفية ،وأخيرا ً باسستص،ابّ ،
اتم إ بات منکيالة اسم لالدم
ال،بل السري وخحاا الجيضية .نعم ،باإل افة إل إذن اسم ،فإنه من اسحوط أخالي

إذن اسب في اسمور المتعنقة بدم ال،بل السري والخحاا فيه.

مفاتیح البحث :دم ال،بل السري ،الخحاا الجيضية ،منکية الخحاا ،بنك دم ال،بل
السري.

ّ

تحديات الحجیة الصدور ية للروايات و التوقیعات لولي العصر 

في عصر الغیبة الكبری
______________________ سعید توکليزاده ______________________

الخالصة

إن کحم اس مة اسةهار هو أهم المصادر لتفسالير الالدان و تبييناله بعالد القالر ن
الکرام .و قد صدرت التعاليم من اس مة بشالکل حالفهي تالارة المن الروااالات ،و

بشکل مکتوب تارة أخری من التواقي الصادرة ضنهم .ا،اول هيا المقالال تقياليم
ّ
الروااات و التوقيعات المنتسبة ال بقية النه اسضظم  في ضصر الغيبة من حيال
الصدور .و قد ّتم ب ،هيا اسمر بنهجس ت،نيني ،و بالتتب المکتبي لنمعنومات.

نظير احکال في تطبيق معيار حجية خبر الواحد ضن روااات ضصر الغيبة الکبری.
ّ
وسجل العنم بصدور التوقي و سد ةراق الو سبد من تطبيق المعياران التاليين:
ً
کونه بخط اإلمام و صدور لننا ب الخاص و کح المعياران اواجهان إحالکاس ضنالد

خالصة المقاالت

و اليي انتهينا إليه خحل الب ،أن صدور الروااة والتوقي في ضصالر الغيبالة الصالغری س
اواجه إحکاس ً أساسياً ،ولکن صدورهما في ضصر الغيبة الکبری اواجه إحالکاست ّ
هامالة،
ً
نظير کونه مخالفا لمفاد التوقي اسخير اليي صدر من اإلمام في ضصر الغيبة الصالغری و

التطبيق ضن الروااات ف ضصر الغيبة الکبری.
مفاتیح البحث :حجيالة خبالر الواحالد ،الغيبالة الکبالری ،الروااالة ،التوقيال  ،النا الب
الخاص.
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مراجعة فقهیة للهجران
__________________قدیرعلي شمس ،رضا جعفري _________________

الخالصة

«الهجران» بين المؤمنين ،من المو وضات التي ةرحت في الروااات الشالرافة ،وقالد
نه ضنه أهل البيت وأحاروا آل ار السنبية الخطيرة .هيا المو وا وإن تطرقت لاله
الکتب اسخحقية ولکن لم ّ
اتم ب،ثه بتفصيل من الناحية الفقهية .هالي الدراسالة التالي
بين أاداکم،تعتمد ضن المالنه اإلسالنادی والت،نينالي لنتعبيالرات الروا يالة فالي هاليا

المجال لتخرج بنتا حول مو وا «الهجران» ولکن في إةار مقاربة فقهية.
ومن خحل تتب الباح فهنالك روااات مستفيضة في مصالادر الفالراقين حالول هاليا
المو وا ولکن لم اتعامل معها وفق الموازان الفقهية .والمراد من الهجران هو قطيعة
المؤمن سخيه ،وما استفاد من الروااات إجماس ً هو حرمتهّ ،
ولکنهالا مشالروةة بتجالاوز
ح ة أاام ،وفيمالا دونهالا لالم تثبالت کراهتاله ،کمالا أن ال،رمالة تتجاله لنطالرفين الظالالم
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399
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والمظنوم .وهيا ال،کم من مختصات الشيعة اإل ني ضشراة فهم س افرقون في حرمالة
الهجران بين الفاسق والمؤمن؛ ّ
سن اإلامان والفسق ليسا مؤ ران في هيا ال،کم.

مفاتیح البحث :الهجران ،هجران المؤمن ،أحادیث الهجران.

تحلیل أنواع الممتلكات اآلنیة
____________________ حمیدرضا کامل نواب ____________________

الخالصة

المنکية ه إحدی أ ّ
هم اسضتبارات العقح ية والشرضية التي جرت وتجري في حالت

حؤون حياة اسنسان .المنکية و إن کان مقتض ذاتها الدوام و اسستمرار؛ لکن توجد
ّ
ّ
في النصوص الفقهية موارد ضدادة لنمنکيالة اآلنيالة؛ سنهالا حالل لالبعض الغالوامض
الفقهية .وباإلمکان أن اب،ال ضالن هاليا المو الوا مالن أن،الاء مختنفالة و جوانالب
ضدادة؛ لکن اب ،في هيا المکتوب ضن أقسالامها المختنفالة التالي ّ
تالم ال،صالول
ضنيها من الفروا الفقهية القابنة لتطبيقها في باقي الموارد.
انقسم المنکية اآلنية ال المنکية اآلنية الجمعية والمنکية اآلنية القصالداة والثانيالة
ّ
ّ
تنقسم ال التمنيکيالة والتمنکيالة وکالل منهمالا الال ال،قيقيالة والتقداراالة .و هکاليا

مفاتیح البحث :المنکية ،انقسامات المنکية ،المنکية التقداري ،المنن اآلني.

خالصة المقاالت

المنکية اآلنية الجمعية تنقسم ال ال،قيقة والتقداراة والثانية ال ضدم اسقتضا ي و
ً
اقتضاء العدمي والثاني أاضا ال العقنية والشرضية.
فهي  ،مانية أقسام لنمنکية اآلنية التي ت ّ
ّ
بالتوصالل
ت،صل من هي المکتوبة وامکن
ّ
بها أن ان،ل بعض الغوامض الفقهية القدامة وال،داثة.
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معیار تمییز الشرط المخالف لمقتضی طبیعة العقد عن الشرط غیر المشروع
وتطبیقه علی العقود المصرفیة
____________ اباذر افشار ،حسین صابري ،محمدتقي فخلعي ____________

الخالصة

اعتبر ّ
التعرف ضن الشرط اليي اتعارض م مقتض ةبيعة العقد وتمييم ضن الشالرط
اتم تعيين معيار لها فقالط؛ بالل ّ
غير المشروا إحدی القضااا ّ
المهمة التي لم ّ
إن بعالض
فقهاء اإلمامية قد اضتبروا ّ
أن سبب بطحن الشرط المتعارض م مقتض ةبيعالة العقالد

هو الدسلة اسلتمامية لقاضدة «أوفوا بالعقود» .وقد انتقد بعض ضنماء الفقه والقالانون ّ
أن
هيا الدليل ّ
اتسبب بو الشرط الماليکور فالي دا الرة الشالرط غيالر المشالروا ،وکثالرة
اسخطاء في تعيين المصاداق .ولنخروج من هيا الخطالأ و ال الفقهالاء المعاصالرون
ُ
معااير قمنا بدراستها في هي المقالة التي کتبت بمنه وصفي-ت،نيني .تشالير نتالا
الب ،إل ّ
أن الشرط المتعارض م مقتض ةبيعة العقالد ،ضنال أسالاس المصالن،ة
ُ َ
نشأ العقد وس اشمنه حکم ال،حل وال،الرام؛ فالي حالال ّ
أن
الکامنة في العقد ،ارتبط بم
ً
ّ
بغض النظر ضن الش ء اليي ّ
تالم إاجالاد
الشرط غير المشروا اکون مخالفا لنشراعة
سال چهارم ،شمارۀ  ،7بهار و تابستان 1399

من خحل إنشاء العقد ،مثل حرط ترك الصيام في ضقد البيال  .فمعيالار بطالحن الشالرط
المخالع لمقتض ةبيعة العقد هو التناقض الدا م بين الشالرط وأ الر العقالد ،ومعيالار
ّ
التعرف ضن الشرط غير المشروا هو معار ته لألحکام اإللماميالة الشالرضية .ولاليلك
تکون النسبة بين هيان الشرةين ه التباان من الناحية المفهومية و المصداقية؛ لکن
من الناحية ال،کمية ّ
فإن الشرط المخالع لمقتضال ةبيعالة العقالد فهالو باةالل مثالل

الشرط غير المشروا؛ ّ
ولکنه غير مبطل لنعقد .سجالل ذلالك ّ
فالإن الشالروط المخالفالة
لطبيعة العقد تخرج ضن أحکالام المالادة  322مالن القالانون المالدني واجالب إل،اقهالا
ّ
ت،ول فالي تعيالين الشالروط
بالمادة  323من القانون المدني .وهيا اسمر سيؤ ّدي إل
التي تتعارض م متطنبات العقد ،خاصة العقود المصرفية.
مفاتیح البحث :ةبيعة العقد ،مقتضيات ةبيعة العقد ،العقد غير المشروا ،العقالود
المصرفية.
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