خالصة المقاالت
والية األم على نكاح الولد

_________________ السيدموسى الشبيري الزنجاني _________________

الخالصة
إن مقتضى األصل األولي في مسألة والية األم على نكاح الولد هوو عودم واليت وا ،وذلو
باعتبار عدم وجود دليل اجت ادي عام له داللة على والية أو عدم واليوة األم ماوا يوجو
االلتزام باقتضى األصل العالي المحالة ،وإن مقتضى االستصحاب يجري في عدم والية
ر
األم ،بالطبع فإن هذا االستصحاب جوار وذلو قبقوا لورأي الا و ور الوذي يعتقود بوأن
االستصحاب في ال ب ات الحكاية حجة.
ر
إن مقتضى األدلة الخاصة هو أيضا عدم والية األم؛ باعتبار أن الروايات التي ذكرت إلبثبات

مجاوعتين من بين خاس مجاوعات من الروايات التي وردت في إبثبات عودم واليوة األم
َ ُ
ل ا داللة كاملة ،الاجاوعة األولى تل الروايات الواردة في توسير اآلية ال ريوة «أ ْو َي ْعو َوو
َّ َ ُ ْ َ ُ ِّ َ
الاكاح» مع التقري بأن هذه الروايات والتي هي في مقام إحصاء األولياء
ال ِذي ِبي ِد ِه عقدة
ِ
ر
لم تذكر إسواا مون األم  .والاجاوعوة األخورو مون الروايوات هوي الوواردة فوي توزوي

خالصة المقاالت

والية األم ليس ل ا ظ ور في إبثبات الواليوة وأن ن ايوة الداللوة التوي تهبت وا هوي حصوو
ر
اإلشعار بالوالية والياكن لإلشعار أن يكوون مسوتادا للوتووو .وفوي الاقابول فوإن هاوا

الصغيرين فصحة الاكواح فيوه م وروقة بوإجراء العقود بواسوطة األب ،باإل وافة إلوى أن
ّ
والساة مجاعين على عدم والية األم ،والوحيد الذي يعتقد بوالية األم
الوريقين من ال يعة
على الصغيرة هو ابنالجايد.
مفاتیح البحث :والية األم ،نكاح الولد ،الوالية على الاكاح.
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استئناف النظر علی ضابطة العمد فی القصاص

________________ محمد القائينى ،عليرضا عابدي پور ________________

الخالصة

الاعيار لصدق العاد عاد الا ور ال يخلو من أحد األمرين :إما أن يكون القاتل قاصودا
ر
للقتل أو يكون فعله ماا يتبع القتل غالبا في صورة عدم قصده إلى القتل .هوذان األموران -

قصد القتل و أغلبية اتباع القتل لوعل الجاني -و إن اعتبرا من أو ح مصاديق العاد ،لكن
ر
العرف ال يرو أيا من األمرين من مقومات تحقق العاد بل يحكم به باجرد معر ية فعل
الجاني للقتل؛ فإن العرف إذا كان الجاني قد احتال وقوع القتول بوعلوه فارتكو الجاايوة
ر
باختياره فيراه عامدا في القتل .باى الا ور رأيه في تعيين الاعيار على اإلجااع و ال رة،
و الروايات؛ لكا اا غير موجودين في هذا الاضاار؛ حيث إن اإلجااع القدمائي –إ وافة
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إلى أنه مدركي -غير حاصل ،و ال رة الاحققة بين الاتأخرين ال اعتبار ل ا .أما الروايات
ر
ّ
الاوسرة للعاد –خالفا لاا يبدو في بادئ الرأي -ليست في مقام تحديد الاعيار للعاد بل
ّ
صدرت تجاه توسير العامة من العاد .و لذلک ال تد على انحصار مصواديق العاود فوي
مدلول ا ،و التي هي بصوددها ليسوت إال الاو ووم العرفوي للعاود .فتحصول أن مو ووع
الحكم ال رعي للقصاص ،هو الاعاى العرفي للعاد و هوذا الاعاوى مؤ ّيود بالروايوات و
موافق لارتكز الوق اء و من ناحية الاصواديق ت وال األ كهور مون الاووارد التوي ت وال ا
الاعاى الا ور من العاد.
مفاتیح البحث :العاد ،القصاص ،الجااية العادية ،قصد القتول ،معيوار العاود ،العاود
العرفي.
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ر

وقت خطبتی صالة الجمعة

_____________________ غالمرضا األحسني _____________________

الخالصة

عاد دراسة حين االبتداء بخط صالة الجاعة بالاسبة إلى الوزوا نواجوه أربعوة آراء بوين
األصحاب؛ عدم جواز إيراد الخط قبل الزوا  ،وجووب اإليوراد قبول الوزوا  ،اسوتحباب

التقديم على الزوا و جوازه .يقوم هذا الاقا بدراسة أدله هذه اآلراء الاختلوة.

ال ياكن الدفاع من االستحباب و الوجوب في قبا أدلة تقام على عدم الجواز .ومن خال
األدلة ّ
التي تقام على شرقية الزوا  ،ال ياكن إبثبات شاو صالة الجاعة للخط  .و سائر
ر
األدلة أيضا ّإما مطلق وقابل للتقييد و ّإما ماوط بعدم ورود البيان على الجواز.

مفاتیح البحث :صالة الجاعة ،الخط  ،حين االبتداء بخط الابي ،الزوا .

خالصة المقاالت

داللة صحيحة عبداللهبنساان على الجواز وا ح و غير قابل للتوجيوه و ياكون تقوديا ا
على أدلة عدم الجواز و بالتالي يجوز إيراد الخطبة قبل الزوا و ّ
يرجح تأخيره بعود الوزوا
ر
عااية بداللة قطعية للسيرة و استارار التأخير في صالة جاعة الابي.
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معرفة موضوع المعروف والمنكر

_____________________ هادي اإلسكندري _____________________

الخالصة

يتوقف االمتها لألحكام ال رعية على الو م الصحيح للاو وعات أو بتعبير الاتعلقوات
في جان استاباط األحكام ،وباا أن فريضة األمر بالاعروف والا ي عن الااكر هوي مون
جالة الوظائف الا اة للاكلوين و يكون متعلق التكليف حس اختالف مراتب ا وجوبيوا
ر
وندبيا فإن الاعرفة الصحيحة لاصطلح الاعروف والااكر هو أمر روري.
وياكن االستعانة ألجل تعين الاصاديق التي ي ال ا هذان العاوانان بوجووه مون جالت وا
الاقطع القائل «الاعروف ما أمرتم به والااكر ما ن يتم عاه» الووارد فوي زيوارة آ ياسوين
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والدائرة الضيقة التي يستويد ما ا من هذا الاقطع ،حيث إنه بعد إبثبات حجية الساد نعتبره
ر
مصدرا من أجل ت خيص وتعوين مصواديق الاعوروف والااكور وتقسويم الاعوروف إلوى
الواج والاستح والااكر إلى الحرام والاكروه وكوذل ياكون مون خوال رد نظريوة
الحقيقة ال رعية في مورد مصطلحي الاعروف والااكر وعن قريق بيان مو ومي اا حيث
إن «الاعروف» هو كل أمر عرف « ُ
بالحسن» والااكر هو كل أمور أنكور « ُحسواه» ك وف
الاصاديق ومن بثم ترتي الحكم الاااس لكل واحد ما ا على ذل .
وكال األسلوبين يوصالن إلى نتيجة واحدة وهوي شواولية الاعوروف بالاسوبة إلوى جايوع
الاستحبات والواجبات وشاولية الااكر بالاسوبة إلوى جايوع الاحرموات والاكروهوات
ال رعية.
مفاتیح البحث :مصداق الاعروف ،مصداق الااكر ،مو وم الاعروف ،مو وم الااكر.
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ر

صالة وصيام كثير السفر بالسرعة غير المتعارفة

____________________ داود عابدي األردكاني ____________________

الخالصة

إن الحكم األولي لألشخاص من أمها الاكاري والجاوا وسواعي البريود والسوائق هوو

إتاام الصالة والصيام ،ولكن جاء في الروايات الاعتبرة ل ذا الحكم قيد يذكر فوإذا عاول
هؤالء األشخاص في قريق السور بالسرعة غير الاتعارفة والتي أقلق علي ا في مصوطلح
ّ
الروايات " الجد في السير " فيج على هؤالء األشخاص القصر فوي صوالت م واإلفطوار
ر
ولكن ادعى بعض الوق اء اإلعراض عن تل الروايات وقبقا ل ا لم يصدروا فتواهم.
ّ
وهذه الاقالة هي بصدد الدراسة السادية والداللية لروايوات «الجود فوي السوير» وإدعواء
إعراض األصحاب عا ا .

الروايات األولية والتي ل ا داللة على إتاام الصالة لألشخاص الاحترفين بوذل بواسوطة
هذه الروايات ،وفي الاتيجة فإن هؤالء األشخاص علي م إتاام صالت م ويكوون صويام م
ر
صحيحا في حا كون سورهم قد جرو بصورة عادية أو بالسرعة الاتعارفة وأموا إذا كانوت
ر
حركت م بالسرعة غير الاتعارفة فإن صالت م تكون قصرا حتى في بيوت م وعلي م اإلفطار.
ّ
مفاتیح البحث :صالة الاسافر ،صيام الاسافر ،كهير السوور ،الجود فوي السوير ،إعوراض

خالصة المقاالت

وقد تم كتابة هذه الاقالة باألسلوب الاكتبي والوبثائقي واالجت وادي ومون خوال قيام وا
ر
بدراسة الاظريات واآلراء الاختلوة في هذا الاضاار إلى نتيجة موادها أنه ونظرا إلى صحة
ر
ّ
تقيود
روايات هذه الاسألة وعدم إعراض الصحابة عن الوتوو قبقا ل ذه الروايات فيجو

الصحابة.
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الحكم الثانوي لإلنجاب

____________________ السيدحسن الموسوي ____________________

الخالصة

لم تكن اآليات والروايات الواردة صوريحة فوي بيوان الحكوم األولوي لوجووب اإلنجواب

والياكن بحا من األحوا الوصو ما ا إلى حكم كلي وشامل  .وفي قبا ذل فقد كان
الرجوع إلى أدلة األحكام الهانوية في هذا السياق هوو فوتح بواب لتكووين رصيوة صوحيحة
ووا حة في مجا عالية اإلنجاب .والش فإن عااوين من قبيل الضرر واإل رار والحرج
ّ
تسلط الضوء على نقطة محورية موادها أن حصو اإلنجاب يتزامن في الغال األعم موع
العااوين الهانوية  ،ومن هذا الااطلق فوإن اإلهتاوام ب وا فوي عاليوة االسوتاباط للحكوم
الواقعي والتي هي محل ا بتالء الاجتاع يجعل ا م اة للغاية وقد كانت العااوين الهانويوة
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هي مكالة ومؤيدة للعااوين األولية وتوجو حصوو االقائاوان للاتوائ الحاصولة مون
االستااد إلى العااوين األولية وبطبيعة الحا فإن مقتضى العااوين الهانويوة لوم يكون فوي
مستوو ومقياس واحد وقد توج في موارد الحرمة أو خالف االحتياط إلى نتيجوة وهوي
ماع اإلنجاب عن قريق أحد الزوجين.
مفاتیح البحث :الحال ،الوقاية ،اإلنجاب ،ال رط ،الضرر ،اإل رار ،الحرج.

