خالصة المقاالت
حق حضانة الولد من الرضاعة الی الرشد
_________________ السید موسی الشبیري الزنجاني _________________

الخالصة

تعتبر مسألة حق حضانة الولد من المسائل الفقهیة الهامّة التّ ااههّن نو ّا مّن

االختالف البدای ف الراایات الّوادة .دةی ذّ ا االخّتالف فّ حضّانة ال فّل
خاصة بعد نهایة مرحلة الرضا ة حتّ السّابعة مّن مّرلی الّ تکّوین الفتّاای
العدید .بین الفقهاء حیث یری دصحاب کل ااحّد .مههّا نیّریتهس مسّتهب ة مّن
ظاذر الراایات
تمن ف ذ ل المقالةی الدداسة ا الهقد لتلک الهیریات الم راحة ا باإلسّتهاة الّ
تعزیز نیریة «دالویة األم لحضانة الولد -سواء کان ابها دا بهتّا -بعّد ال ّالح حتّ
یبلغ الولد سبع سهین» یمکن بیان دذمیة ذ ا الردي بأنه خالف المشهود افي نفّ

خالصة المقاالت

الفهس العرفي من خ ابات الشادع االبیان الدقیق للراایات الوادة .فّي المسّألة تّس

الوقن یت ابق مع ظواذر األةلة الموهوة.
ا تابعن ذ ل المقالة الشرح ا البحث ن شراط صّاح حّق الحضّانة اتعیّین
الصاح في باقي دقسام حیا .الولد ا تعیین إلزامیة دا دم إلزامیة حق الرضا ة
مفاتیح البحث :حق الحضانةی الرضاعی ال الحی السابعة من العمری الرشد
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تحلیل استعمال وسائل منع الحمل فی حاالت الطوارئ
________________ محمد فائزي ،محمدحسین صالحنیا _______________

الخالصة

یستعمل الکثیرمن الهاس الیوم اسائل مهع الحمل ا بعضّها یسّتعمل فّ حّاالت

ال وادئ ا یأتي ل دشکال مختلفة لکل مهها ملیة یختلف بعضها ّن بعّ
امع ذلكی اة .ما تحدث ااحد .دا دکثر من ذّ ل العملیّات الثالّ:ة 1 :یّتس مهّع
تخصی البویضة ن طریق تدمیر الحیوانات المهویّة دا إب ّاء حرکّة الحیوانّات
المهویة إل البویضة  2یمهع خراج البویضة من المبی

 3یمهع زدع البویضّة

المخصبة في هداد الرحس
من اههة نیر الفقهی یمکن االستدالل بأصّالة البرائّة ا دةلّة هّواز العّزل إل:بّات
حلیة استعمال اسائل مهع الحمل قبل إخصاب البویضة (انعقاة اله فّة دمّا بعّد
ذ ل المرحلة یحرم إسقاط اله فة
یستخدم معیس طرح المهع من الحمل في حاالت ال وادئ د کثر من ملیة ااحّد.
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ا من ذ ل الجهة إذا شّککها فّي دنّه یمهّع اإلخصّاب دا دنّه یمهّع زدع البویضّة
المخصبةی یمکن دن یحکس بالحرمة استهاةا ال داایة دفا ة ألنها تدل ل حرمّة
استخدام ةااء اإلههاض في حالة الحمل المحتمل بل إنه من المحتمل دن تکّون
داایة إسحاحبن ماد ةلیال ل ذ ا الم ل ا یمکن االستدالل بهّا ألنهّا یّدل
ل حرمة استخدام الدااء في حالة الخوف من الحمل ل لكی ال یجوز اسّتخدام
دیة من اسائل مهع الحملی ما لس یحرز المکلف دن البویضة لس تخص بعد
یختلف الردی الههائي له ل المقالّة ّن اداء بعّ

الفقهّاء ألنهّس اسّتهداا الّ

األصول العملیة بالهیر ال اهوة الشّک فّ انعقّاة اله فّة مّع دن ذّ ل المقالّة
استهب ن الحکس من األةلة االهتهاةیة
مفاتیح البحث :الحملی حبوب ال وادئ (لمهع الحمّل ی ن فّةی تحدیّد الهسّلی
اإلههاض
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القرائات التي قررها أو أيدها أهل البیت

مع نظرة إلی رواية حفص عن قراءة عاصم

_____________________ حامد شریفينسب _____________________

الخالصة

القرائ ات القرانیة لها ةاد في موضو ات بع

األحکام الفقهیة ا لها ةاد دیضّا فّي

طریق استهباط األحکام الفقهیة من اآلیات القرانیةی ا له ا األمر کانن من العصّود
القدیمة ا ال تزال موضع اذتمام الفقهاء
البحث ا الهیر في القراء .دا القرائات التي دیدذا دا هوزذا دذل البین یّث:ر فّي
إحزاد القرائة دا القرائات المعتبر .شر ا تحصل المعرفة ل القرائّات المسّموحة
ا المعتبر .من طریقین :من طریق تقریر دذل البین ا دم دة هّس ّن قرائّة ا
من طریق الراایات الصاةد .ههس في تجویز قرائة
ا من ناحیة دخری یستحق اذتماما خاصا البحث ن شّمول تقریّر المعصّومین ا
تجویزذس بالهسبة إل داایة حفص ن قرائة اصسی نیرا إل دااج ذ ل القرائّة فّي
خالصة المقاالت

صرنا ذ ا في العدید من البلدان اإلسالمیة
ُ
ةداسة ذ ل المسألة تثةي ال دن تجویز دذل البین یشمل فيالجملة کّل قّراء.
متعادفة في صر المعصومین التي قرد بها ٌ
همع من المسلمین لّ األقّلی ا إنمّا
القراءات المضاة .للقراء .التي بیهتها الراایات المعتبر .ا ک ا القراءات الشّاذ .التّي
ال یعرفها موم المسلمین تکون خادهة ن ةائر .ذّ ا التجّویز ا بهّاء لّ ذّ ا
ُیحکس با تباد داایّة حفّص ّن قّراء .اصّس -بعّد اسّتثهاء موادةذّا المضّاة.
للراایات المعتبر -.في هه سائر القراءات ا ُدااتهس

مفاتیح البحث :التقریری حفص ن اصسی الراایاتی القراءاتی قراء .الهاس
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تعلق الخمس بالرأسمال
___________________ محمد نیازي ،فاطمه آشناد ___________________

الخالصة

تهقسس مباحث «کتاب الخم » إل قسمین :متعلق الخم ی امصّرف الخمّ
بالردسّمال مّن المباحّث

امن مباحث القسس األالی تعتبر مسألة تعلّق الخمّ
المتمیز .االهامة اتتهّاال الدداسّة الحالیّة تعلّ َق الخمّ بالردسّمال د:هّاء دةلّة

المعادضین ادقوال األنصاد.
تعریف المثانة ا العهایة بحکمة استثهاء المثانة یلع ةادا دساسیا فّي ةداسّة دةلّة
دطراف الهزاع ادذس سب یقهع الباحث بالهسبة إل

دم تعلق الخمّ بالردسّمال

ذي العهایة بوضع الخم في المثانّة االنتفا یّة ااالذتمّام بماذیّة معیّاد تعلّق
الخم

اذهاك تشّابه بّین الردسّمال االمثانّة االنتفا یّة فّي الحجّا ااألةلّة

للخم ی اذ ل الدداسة تداد حول تقری اتفسیر ذ ا التشابه اک لك فّي بعّ
ُ
األةلة اشیر إل معیاد تعلق الخم ال ي قد یتعادض مع مرکزیة «صدح المثانّة»
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

162

في اإل فاء من الخم

المرکزیة التي قد تکون سائدا ل األذذان افّي الدداسّة

الحالیة قد تس قبول اإل فاء من تعلق الخم في الههایة ابال بعی إ فّاء الردسّمال
من تعلق الخم ال یمکن دن یکّون م لقّای ایجّ تحدیّدل سّعة اضّیقا افقّا

لألةلة المقبولة.

مفاتیح البحث :الردسمالی تعلّق الخمّ ی المثانّةی المثانّة االنتفا یّةی حکمّة
استثهاء المثانة

الموقف الحقوقي لمعامالت الولي الخاص التجار ية بأموال المولیعلیه
________________ علي حسینپور ،غالمرضا یزداني ________________

الخالصة

صدد المشرع دصال لمقام الوالیة ا الوصّایة فّ القّانون المّدن ا قّانون األمّود

الحسبیه لحمایة المحجودین مما ال شك فیه دن الّولي دا الوصّي المهصّوب مّن
قبل الولي ذما المسثاالن ن صیانة احمایة ممتلکات ا حیا .المول لیه
امع ذلكی ذهاك غموض فیما یتعلق به اح الواهبات احقوقهمای ذل یمکن للّولي
ا الوصي التجاد .مع ممتلکات المول لیه لمصالحه دا ذما مسثاالن ن اإلةاد .ا
صیانة الممتلکات احدل؟
اسّّتهدت هما ّّة مّّن الحقّّوقیین لتضّّییق ن ّّاح الوالیّّة االوصّّایة ل ّ حف ّ
الممتلکات المول لیه ال ظهود مواة القانون المدني ا حقیقّة دن المشّرع دهبّر
الولي ل إةاد .الممتلکات المول لیه لکن ف المقابلی مجمو ة من الحقّوقیین
مواة القانون المدني ذذبوا الّ دنّه یمکّن للّولي دا الوصّي اسّتثماد ممتلکّات
المول لیه في المعامالت التجادیة االشرکات باإلضافة إلّ ااهّ الحفّ

فّي

ذ ل المقالة -التي تستهد إل طریقة التوصیفي  -التحلیلي -تس التوصل الّ نتیجّة

خالصة المقاالت

بیهما یرفضون حجا الردي األال ا یستشهدان بالمباةئ القانونیّة العامّة ا بیهّود

دنه لی للولي ا الوصي إمکان التجاد .بالممتلکات فحسّ ی بّل إذا کانّن ذهّاك
مصلحةی فال یجوز تعلیق ددسمال المول لیه ا یج

ل الولي دا الوصّي القیّام

باألنش ة المدد .للدخل

مفاتیح البحثث :المحجّودی الّوليی الوصّيی المول لیّهی العملیّات التجادیّةی

الردسمالی الولي الخاص.
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تقییم داللة کلمة «لعن» علی الحرمة
_________________ علي جعفري ،مصطفی دهقان _________________

الخالصة

استخدمن کلمة «لعن» لبع

األفعال ف العدید من األحاةیث ذذ المفکّران

ف الفقه ا األصول ال :ال:ة اداء ف ةاللة ذّ ل الکلمّة :االشّترام المعهّوي بّین
الحرمة ا الکراذةی التفصیل بین اإلخباد ن اللعن ا إنشائهی ا ظهود کلمّة «لعّن»
ف الحرمة
تمن مهاقشة نیریة االشترام المعهوي ا الردي بالتفصّیل فّي ذّ ل الدداسّة ا تّس
ترهیح الردي الثالث ل سّائر اآلداء نیّرا الّ المعهّ اللغّوي للعّنی ا کیفیّة
استخدامه ف القران ا الراایات ا حقیقیة دن الفقهاء ذکراا الراایات المشتملة ل
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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اللعن دةلة ل الحرمة ا بشکل ام ا من خالل فحص د مال القدماءی یصبح من
الواضح دن ظهود اللعن في الحرمة دمر مثکد بالهسبة الیهس ا دصدداا فتّاای لّ
الحرمة بهاء ل داایات اللعن في العدید من المواضع اقد بددت الشّکوك حّول
ةاللة کلمة «لعن» ل الحرمة في ا:اد المتأخرین بعد الشیخ األنصادي
مفاتیح البحث :لعنی حرمةی ظهود.

