خالصة المقاالت
نظرة جدیدة علی الجمع بین الخبار المتعارضة
في الحرمة البدیة الناشئة من بعض الزواج
___________________ سیدموسی شبیري زنجاني ___________________

الخالصة

تمسّکّبعضّالفقهاءّإلثباتّالحرمةّاألبدیةّ ّفيّزواجّذاتّالبعلّ،باألخبارّالم ّرویّةّ
ّفيّتزویجّالمعتدةّبطریقّاألولویّةّ.لکنّالعمدةّفيّهذاّالبابّ،األخبارّالواردةّف ّيّ
خصوصّتزویجّذاتّالبعلّوالحالّأنهاّمتعارضةّ.والعمدةّفیهاّ،تعارضّالروایاتّ

إل ّالدخولّوعدمه؛ّولکنّالیمکنّحلّالتعارضّبتقیی دبّبف رضّع دوّال دخول؛ّ
ً
ألنّهذاّالتقییدّلیسّعرفیاّ.لک نّیمک نّح لّالتع ارضّب الجم ّب ینّالط ائفتینّ
ً
قربّعرفاّ.فيّالطریقّاألولّتختصّّالطائفةّاألول ّبفرضّالشکّ
ّ
بطریقینّ،أوّلهماّأ

خالصة المقاالت

للزرارةّوالروایاتّلعبدالرحمنّبنّالحج اجّ.ت دلّالطائف ةّاألول ّعل ّ ّالحرم ةّ
ً
األبدیةّفيّفرضّالجماعّجهال؛ّولکنّالطائفةّالثانیةّتدلّعل ّنفيّالحرمةّاألبدی ةّ
ً
فيّفرضّالجهلّمطلقاّ.رغمّأنّروایاتّعبدالرحمنّبنّالحج اجّمطلق ةّبال س بةّ

والطائفةّالثانیةّبفرضّالغفلةّأوّالجهلّالمرکب؛ّوفيّالطریقّالثانيّتختصّّالطائفةّ
األول ّبفرضّجهلّالرجلّوالمرأةّوالطائف ةّالثانی ةّبف رضّجه لّالرج لّوعل مّ
المرأةّ.وعل ّأیّالطریقینّ،الّیلحقّزواجّذاتّالبعلّب ّزواجّالمعت دّةّف ّيّالحرم ةّ
األبدیة؛ّألنّ ّفيّالمعتدةّتثبتّالحرمةّاألبدیةّبمج ردّال دخولّأوّالعل مّباالعت دادّ
بخالفّذاتّالبعلّ .
مفاتیح البحث :زواجّذاتّالبعلّ،الحرمةّاألبدیّةّ،تعارضّالروایات.
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ّ
ّ
إعادة النظر في تحقق االرتداد بحصول الشک
______________ هادي محبي فردوئي ،أحمد حاجي دهآبادي _____________

الخالصة

أصدرّالعدیدّمنّفقهاءّاإلمامیةّفتاویّفيّقتلّمسلمّیشکّفيّوج ودّالل هّور .ولهّ.

حّی ّدّالذيّّیساع ّدّهذاّالحکمّ_کماّص ربّب هّبع ض_ّه وّاالرت دادّ.م نّ
لّالو ّ
الدّلّی ّ
الوجوبّالتيّا.تدلواّبهاّإلثباتّارتدادّهذاّالشخصّهوّانتفاءّاعتب ارّالش هادّتّی ّنّف يّ
ً
ً
عدّمقرّاّبالوحداّنّی ّةّوّالر.الةّفالّّیعتق ّدّبالشهادّتّی ّنّفع الّ
حقه؛ّألنهّبمجردّالشکّلمّّی ّ
ً
ً
لّک امالّ،ألن هّل مّ
الّیبد ّوّهذاّالدّلّی ّ
صّی ّرّمرتدّاّ.لکنّ ّ
کماّأقرهاّع دّتشرفهّباإل.الوّ ّفّی ّ
لّاإل .الوّم نّ
ي ّّیقب ّ
ّیعتب ّرّفيّالشهادّتّی ّنّإحرازّالموافقةّالباطّ ّی ّةّوّلذلکّک انّال ب ّ
يّالعهدّباإل.الوّوّلوّکانواّم ا ّف ّقّی ّنّ.فعل ّ ّّه ذاّاأل .اّّإنّالمس لمّالش ا ّ
ح ّدّیث ّ
ّیحک ّمّبإ.المهّإالّأنّّیصد ّرّالجحدّوّاإلنکارّم هّ.الوج هّالخ رّللحک مّباالرت دادّ
الذيّا.تدلّبهّالبعضّ ّه ّّاألدلةّالخاصةّالت يّتص ربّبکف رّالش ا ّ.تس ّع ّّه ذبّ
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یّالمش هورّ.خاص ةّأنّ
المقالةّلّبّیا ّنّضعفّهذبّاألدلةّوّعدوّتما ّمّی ّةّداللتهاّع ّل ّّفت ّو ّ
یّتدلّع ّل ّّإ.الوّالمسلمّالشا ّّبالصراح ّة ّّ .
ه ا ّأدلةّأخ ّر ّ
مفاتیح البحثّ:اإل.الوّ،الکفرّ،االرتدادّ،الشکّ،الشهادتین.

ّ
اإلجمالیة في موضوع التشریفات
المبادئ الفقهیة للمشروع ّیة

ّ
والمراسیم وضرورة تنظیم و إدارة المور التنفیذیة لها علی ضوء مستلزمات ّ
اإلسالمیة
التفوق والسیادة

_______________________ مهدي درکاهي _______________________

الخالصة

تستخدوّالتقالیدّوالم اهجّعل ّالمستویّالدوليّفيّالعالقاتّبینّالحکوماتّوکیفی ةّ
ت ظیمّالمرا.یمّواالحتفاالتّالر.میةّالتيّتعقدّبینّرؤ.اءّالدولّوالممثلینّالسیا.یینّ
وأعضاءّالبعثاتّالدبلوما.یةّ،وکذلكّفيّالمؤتمراتّوالملتقیاتّوالم ت دیاتّالدولی ةّ
وغیرّالدولیةّالتيّتستضّیفّاألجانبّمنّالدیبلوما .یینّوالتج ارّوالس یابّوالخب راءّ،
والتيّتمارّّفيّ.یاقّالتشریفاتّ،بماّفیهاّمنّالمرا.التّوالرحالتّواالجتماع اتّ
تّ
والمقابالتّوالمفاوضاتّ.إنّالمبادئّواأل.سّالفقهیةّلشرعیةّه ذبّالتقاّلی ّ ّدّ ّلّیس ّ
ً
واضحةّومصرحةّفيّفقهّاإلمامیةّبشکلّمدونّوّمتکاملّوّمحددّ،فلذلکّأحیاناّیعتبرّ
ً
فاقداّلمست دّفقه يلّلالحت رازّع نّالتط رفّوّ
تعلمّوّممار.ةّهذبّالتقالیدّوالم هاج ّّ ّ،
يّإّل ّّوهنّالمذهبّالجعفريّ،تولتّهذبّالدرا.ةّ
التکا.لّفيّهذبّالتقاّلّی ّدّالذيّّیؤد ّ
مهمةّاإلجابةّع ّل ّّهذبّاأل.ئلةّ:ماّهيّاألمورّالتيّتست دّإلیهاّمسألةّجوازّالتش ریفاتّ
إنّالتحلیلّالقائمّ
فيّمجالّالتفاعالتّالدولیةّوماّهوّالضابطّإلثباتّعدوّجوازّذلک؟ّ ّ

الم اهجّوالس نّالقومیةّوالدی یةّللدولةّاإل.المیةّ.تمّفيّهذبّالدرا.ةّالتبیینّوّالتح ّلّی ّلّ
لشرعیةّموضوعّالتشریفاتّع ّل ّّضوءّمستلزماتّالتفوقّوالسیادةّاإل.المیةّفيّثالث ةّ
محاورّ.وع ّل ّّهذاّاأل.اّّفإنّأيّتقص یرّأوّته او ّنّف يّتطبی قّالتقالی دّوّالم اهجّ،

خالصة المقاالت

ع ّل ّّحکمّالعقلّوّ.یرةّالعقالءّوبعضّاألدلةّالروائیةّیشیرّإل ّمشروعیةّالتش ریفاتّ
ً
صعیدّالعالقاتّالدولیةّ.وبالتأکیدّ،هذاّالیع يّالتجاهلّأوّالتغاف لّع نّ
ّ
إجماالّع ّل ّّ

تّهذبّالدرا.ةّبهدفّالتعرفّعل ّأ.سّ
.یؤديّإل ّالخروجّعنّالشرعیةّالفقهیة ّّ.تم ّ
ً
ومبادئّجوازّالتشریفاتّوتهدفّأیضاّإّل ّّتر.یمّصورةّلمستلزماتّالتف وقّوالس یادةّ
اإل.المیةّباعتبارهاّالمطلبّاألّ .م ّّفيّإعدادّوإدارةّتقاّلّی ّدّالتشریفاتّّ.یمک ّنّّترّّ .ی ّمّ
فّوّتح ّلّی ّلّالقضّاّیّاّال ّفق ّهّی ّةّعنّط ّرّی ّقّ
صّی ّ
صورةّمستلزماتّال ّسّیاد ّةّاإل.ال ّمّی ّةّخاللّتو ّ
ً
ً
تّالمکتبیةّوال تیجةّ .تکونّبیان اّوً رحاّلل .سّوالمب ادئّالروائی ةّ
جم ّالمع ّطّیا ّ
لموضوعّالتشریفاتّع ّل ّّضو ّءّالتوجهّلمستلزماتّالتفوقّوالسیادةّاإل.المیة ّّ .
مفاتیح البحث ّّ:التش ّرّیفات ّّ،العالقاتّالدولیةّ،التفوقّوالسیادةّاإل.المیةّ،فقهّاإلما ّمّی ّة ّ.
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ّ
ّ

تحلیل هیکل المباحث ّ
ّ
اإلمامیة و الحقوق اإلسالمي
العامة للعقود في فقه
______________________ محمدأمین کبیري _____________________

الخالصة

یعتبرّفقهّالعقودّأوّالقواعدّالعامةّللعقودّمنّأهمّالمباحثّف يّفق هّالمع امالتّ.
مرتّمراحلّعل ّالعقدّفيّتشبیهّلکائنّحيّکاالنعقادّوالحی اةّوالم وتّ،ونتیج ةّ
ً
لهذبّالمراحلّزادتّمباحثّفقهّالعقودّت وعاّ.الًّکّفيّضرورةّت ظ ّیمّهیک لّأوّ
أ.لوبّم هجيّوّم طقيّلطربّهذبّالمباحثّ.ولکنّحت ّالنّلمّیتمّتقدیمّخطةّ
جامعةّلهذبّالمباحثّخالیّةّعنّاإلًکاالتّ.یسع ّهذاّالبحثّللدرا.ةّوّمقارن ةّ
ال ماذجّالمختلفةّأل.الیبّطربّمباحثّفقهّالعقودّ،وّبی ماّیوضحّمزای اّوعی وبّ
ً
ً
کلّم هاّیقدوّأخیراّم هجهّالمختارّ.فيّهذبّالدرا .ة .ّ،قدوّأوالّبإیج ازّبع ضّ
ً
األ.الیبّالموجودةّوّنقارنّبی هاّبصورةّعام ة؛ّث مّنبح ثّتفص یلیاّع نّم اهجّ
ً
الشیخّأنصاريّوّالس ّیدّالس هوريّوّالس ّیدّکاتوزی انّ.وّأخی ّرّاّنق دوّالهیک لّوّ
األ.لوبّالمختارّلهذبّالمباحثّم ّبیانّخصائصهّ.والغرضّهوّأنّیجدّکلّم نّ
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القواعدّوّالموضوعاتّالعامةّالمتعلقةّب العقودّمکانه اّالم ا .بّب ینّالمباح ثّ
ً
ً
ً
األخریّ،مماّیقدوّللفقهّأ.لوباّم هجیّ ّاّمعقوالّلطربّمباحثّفقهّالعقود.
مفاتیح البحثّ:الهیکلّ،الط ربّ،العق دّ،فق هّالعق ودّ،العق ودّ،مباح ثّالعق ودّ،
القواعدّالعامة.

نقد علی نظر ّیة عدم تغلیظ الدیة في موارد القتل الخطئي في الشهر الحرم
______________________ محمد عربشاهي ______________________

الخالصة

ُ َ
المغلظ ةّ-
هذبّالمقالةّتتکفلّبالبحثّعنّنظ ّرّی ّةّمش هورّالفقه اءّف يّإثب اتّال ّدی ّ ّةّ
ُ
فيّالقتلّالخطئيّفيّاألًهرّالح ُروّوّتتکف لّب ق دّنظ ّری ّ ّةّ
بمعّ ّّ ّدّی ّةّواحدةّوّثلثه ّاّ-
الفاضلّاله ديّوّبعضّالمحق ّقّی ّنّمنّالمعاص ّرّی ّنّ.أص حابّه ذبّال ظ ّری ّ ّةّالثاّنی ّ ّةّ
تّإمضاّئّی ّةّوّموق ةّ،الم اقش ةّ
یّالمشهورّباال.ت ّا ّدّإّل ّّأدلةّمثلّ:کونّال ّدّیا ّ
ناقدواّفت ّو ّ
فيّ .دّوّداللةّالروّاّیات ّّ،فقدانّالس ةّال بویةّوّالروّاّی ّةّالمتواترةّفيّالمسألةّ،مدرکی ةّ
حّالم اطّوّعدوّقصدّالهتکّوّأصالةّالبرائةّوّقاعدةّدرأّ.تمتّفيّه ذبّ
اإلجماعّ،ت ّقّی ّ
تّالواردةّع ّل ّّهذبّال ظ ّرّی ّةّوّتلخصتّإّل ّّ
ال ّ
إلًکا ّ
المقالةّدرا.ةّوّنقدّهذبّاألدلةّوّا ّ
تّ
تّکا ّفّی ّةّإلثباتهاّبماّ ّفّیه ّاّالکف ّاّی ّةّوّبال ظرّإّل ّّإطالقّالروّاّیا ّ
أنّأدلةّهذبّال ظ ّرّی ّةّ ّلّیس ّ
ً
ظّال ّدی ّ ّةّتعب داّف يّ
حّال صوصّالخاصةّوّاإلجماعّّیمک ّنّإثباتّنظ ّری ّ ّةّتغل ّ ّی ّ
وّتص ّرّی ّ
مواردّالقتلّالخطئيّفيّاألًهرّالحرو ّّ .
ُ
القتلّالخطئيّ،األًهرّالحروّ،ال ّدّیة ّّ،قصدّالهتکّ.
ّ
ظّال ّدّیة ّّ،
مفاتیح البحثّ:تغ ّلّی ّ
خالصة المقاالت
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ّ
ّ
اإلمامي
البرمجیات الخبیثة من منظر الفقه
تجارة
_______________ فاطمة رضائي ،حمیدرضا کامل نواب _______________

الخالصة

یس تخدوّمص طلحّلالبرمجی ّاتّالخبیث ة ّلمجموع ةّم نّالک ودّوّالتعلیم اتّ
البرمجی ةّوالب رامجّالض ارةّالت يّت ش أّللتل ولّبمعلوم اتّالب رامجّأوّاألنظم ةّ

الکمبیوتریةّأوّالتجسسّعلیهاّأوّ.رقتهاّأوّتدمیرهاّ.الطبیعةّالتدمیریةّلهذبّالبرامجّ
ً
تؤديّإل ّنهجّ.لبيّفيّاألذهانّ،ولکنّنظراّإل ّت وعّاال.تخداماتّلهذبّالبرامجّ،
یختلفّالحکمّالفقهيّللتجارةّباختالفّالظروفّ.منّال ظرةّالواقعیةّوبال ظرّإل ّ
الروایاتّالموجودةّحولّموضوعّلبی ّ ّالس الب ّ،یمک نّتقی یمّالحک مّالفقه يّ
لتجارّةّالبرمجیاتّالخبیثةّللشیعةّوغیرّالشیعةّ.یمکنّالبحثّفيّبی ّهذبّالب رامجّ
یّأ.لحةّالحربّالسیبرانیةّ،وحت ّف يّ
لغیرّالشیعةّبمساعدةّمختلفّاألدلةّکإحد ّ
هذبّاألث اءّیمکنّالتفصیلّبینّأهلّالکتابّوالمسلمینّغیرّالشیعةّوحت ّغیرّأهلّ
الکتابّ.فیماّیتعلقّببیعهاّللشیعةّه اكّافتراضاتّمختلفةّبجهةّال داعيّللط رّفینّ
سال پنجم ،شمارۀ  ،10پاییز و زمستان 1400

بحیثّإذاّکانّالبی ّبینّالطرفینّب داعّح اللّ،ف البی ّج ائزّوّت ارةّواج ّبّکفای ّةّ
ً
مست داّإل ّالقواعدّالممهدةّلذلکّ.أماّإذاّنو یّاّالجهةّالمحرمةّفالبی ّح راوّ.وم ّ
ذلكّ،فيّالحاالتّالتيّیک ونّفیه اّالب ائ ّعل ّعل مّفق طّباال .تخداوّالح راوّ
للمشتريّولکنّالّی ويّا.تخداوّالحراوّ،یکونّه ا ّمج الّلمزی دّم نّالبح ثّ
وه ا ّقوالنّفيّاألمرّ.أماّ ّفیماّیتعلقّبالحکمّالوض عيّفه وّص حیحّف يّم واردّ
الحرمةّوّالجوازّالتکلیفيّوّالّفرقّبی هماّمنّهذبّالجهةّ .
مفاتیح البحثّ:المکا .بّالمحرم ةّ،البرمجی ّاتّالخبیث ةّ،الح ربّالس ّیبرانیّةّ،
الدفاعّالسلبي.
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