
 موجز المقاالت
 الدائم النكاحي ف النفقة عدم لشرط ةيالقانون الحالة

 
 
 
 
 
 
 )أستاذ بجامعة مازندران(إيزدي فرد علي أكبر    

 )أستاذ مساعد بجامعة مازندران(محمد المحسني دهكالني   
 )اإلسالمي القانونماجستير بفرع الفقه ومبادئ (رزاق األدبي فيروزجايي   
 مـن  1106 ال المادة أساسي عل وهذا الزوج،ي عل الدائم النكاحي ف الزوجة نفقة أنّي ف للشك مجال ال
 الـزوج  بكـون  الشـارع  أمـر «ي هـ  اإللـزام  هذا مستندات أنّ نييوالقانون هاءقالف ومشهور. يالمدن لقانونا

ي فـ  النفقـة  إسـقاط  شـتراط ا ،يوبالتـال . »ايأمر النفقة قانون كون«و »يصيترخ ريغ النفقة حكم« ،»امكلَّفً
 مـا  إلسقاط نموذج وكذلك للشرع مخالف وشرط النكاح عقدي لمقتض مخالف شرط الدائم النكاج

 هـذا  بـبطالن  نيللقائل ،كذلي إل إضافةً. ايأمر وكونها النفقة ةيماه ةيصيترخ مع يخالف وهذا يجب لم
 الشـرط  كـون ( العقـد  بـبطالن  قـالوا  منهم فطائفة الشرط؛ هذا جةيونت مآلي ف وهو آخر خالف الشرط
 الدراسـة  ).للعقـد  مبطـل  ريغ اباطلً الشرط كون( العقد بطالن عدم رتأواا منهم ريكث ولكن) للعقد امبطلً
ـ مؤ عرضت الشرط، هذا بفساد نيالقائل نيالبراه قبول عدم مع القارئي يد نيبي الت ة  يعلـ  داتيصـح 

 .رطالش هذا صحة استنبطت ةيشرعو ةيعقل كقاعدة اإلرادة ةيحاكم مبدأي عل معولةو نظرها وجهة
 .ياألمر القانون الحكم،و الحقّ النفقة، معد النفقة، إسقاط شرط :ةسيالرئ المفردات

 البالغة نهجي ف يالمدن الفقه
 
 
 
 
 
 
 )أستاذ مساعد بالجامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية( يريجهانگ محسن   

 )أستاذ مساعد بالجامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية( اطيالخي عل  
 )ثيوالحد القرآن علوم بفرع الدكتورا بمرحلة طالب(محمد حسن القاسمي   
 ديالسـ  بقلـم  كتابتهذ من نيالمؤمن ريألم مةيوالق نةيالثم الكلمات شملي يالذ البالغة نهج كتاب إنّ

 مـن  نيالمفكّـر و للعلمـاء  فيـ الكث نتبـاه اال لفـت  الرابـع  القـرن  مني الثان المنتصفي ف يالرض
ي حتـو ي يالـذ  البحر هذا من المتكلّمونو األدباء ستفادا ولقد. ةياإلسالم ةيالعلم الحقول مختلف

ـ  منهـا  تحـظّ  لـم ي الت الطائفة لعلّو تيالب أهل معارفي عل  خاصـة و الفقهـاء  هـم  اوافـرً  احظًّ



ـ الفقه مسائلهم إثباتي ف ميالق الكتاب هذا خاضوا ما نيالذ هم فهؤالء منهم، المتقدمون مـن و ةي 
 عـن  نـدافع  أن نحـاول  الدراسة هذهي ف نحن ذل،ل. الكتاب بهذا قيلي اخوضً يالمدن الفقه جملتها
 البالغـة،  نهجي عل معولة ةيالفقه المسائل من عدد مناقشة ضمنو هام يفقه كمصدر الكتاب هذا
 سـتنباطاتهم اي فـ  الفاخرو ميالق المصدر هذاي إل يرجعوا أن هميعل لزام أنّه نيالباحثو الفقهاءي نُر

 نهـج ي فـ  المـذكورة  يالمـدن  بالفقـه  المتعلّقـة  المباحـث  أنّ ثيحو. يالمدن الفقه خاصةو ةيالفقه
ي فـ  درسنا كما منها، موجزة نمادج ذكري عل قتصرناا هذه، دراستناي ف فنحن ا،جد رةيكث ةغالبال
 .المذكورة ايالقضا إثباتي ف البالغة بنهج ستداللاال نمطو الفقهاء أقوال موضع كلّ

 .اإلقرار ،يالقاض شرائط حتكار،اال البالغة، نهج ،يالمدن الفقه :ةسيالرئ المفردات

 البورصة سوقي ف القبض صحة دراسة
 
 
 
 
 
 
 )أستاذ مشارك بجامعة فردوسي بمشهد(حسين الناصري المقدم    

 )عضو الهيأة التدريسية بجامعة ياسوج(داريوش بخرديان   
 )ميني الدولية بقزوينعضو الهيأة التدريسية بجامعة اإلمام الخ(أردوان أرژنگ   
ـ  القبض من نوع يِّأ تمي ال البورصة سوقي في تجري الت المعامالت من ريكثي ف أنّه وبدي . اإطالقً

 الراهنـة  المـادة ي فـ  ونحـن . صحته بعدم وحكموا »يقبض لم ما عيب« يجوزوا لم الفقهاء من عدد هنايوه
 ألدلّـة  ليـ تحل وبعـد . البورصة سوقي ف وحكمه القبض لمفهوم اوشاملً اموسع انقاشً وناقشنا عالجنا لقد

ي فـ  النظـر  وإنعـام  الراهنـة  الدراسـة  اتيـ ومعط معلومـات  ومعالجـة  ةياإلمام فقه نظر وجهة من األحكام
 ثـم  ومن البورصة سوقي ف الواقعة بالمعامالت هةيشب وكونها الفقهي ف الواقعة المعامالت نطباقا إمكان
 األدلّـة  دراسـة و ةيالفقه المعامالتي عل البورصة سوق معامالت قيتطب وبعد. يالفقه حكمها ذكرنا

 مـن  أنّه مع. اظاهرً جائزة النمط بهذا الواقعة المعامالت أنّي إل وصلنا ،يالعرف المتفاهمي عل بناءو
 كلّهـا  يالتـ و عـة يالود أو الصـلح وي المـواز  السـلف  إطاري ف المعامالت هذه قتتحقّ أن الممكن

 .اشرع حةيصح
 .المقبلة المعامالت ستصناع،اال السلف، القبض، البورصة، سوق :ةسيالرئ المفردات

 النقود لوقف سةمؤس سيتأس عبر ليالتمو
 
 
 
 
 
 
 )بمشهدي فردوس بجامعة مساعد أستاذ( يالساالر يمياإلبراهي تق   



 )ةيقتصاداال العلوم بفرع ريماجست( ينيالحس ديالس دمحم ديسال  
 )ياإلسالم القانون مبادئو الفقه بفرع الدكتورا مرحلةب طالب( يآباد زماني مانيالنّر يمهد ديسال  
 المـال  رأس سـوق  عتنـو  عـن  ثيالحـد  ران،يـ إ بالدنـا ي ف لةيطو فترات منذو أسماعناي إل طرقي
 لشـرق اي فـ و الغربي ف أسس لقدو. ستثماراالو ليالتمو ةيتنمو عيلتوس ةيالمال ساتالمؤس أنواعو
 ةيـ تنم أمـل ي علـ  قيالصـناد و المنظّمات دعم بهدف للنقود وقف صندوق المجال هذاي ف ديالبع

ـ إمكان دراسـة  بعـد و تهدف ةيالحال المقالة .ليللتمو زدهاراو ةيالمال األسواق مـن  النقـود  وقـف  ةي 
ـ المال اتياآلل إبداع إمكانو ستعدادا عن البحثي إل ةيالشرع نظر وجهة سـالم اإل ةيدييتشـ  عبـر  ةي 

 ريـ األخي فـ و. ةياإلسالم للعقود يالمال نيالتأم ليسبي ف ليالتمو ثم النقود لوقف سةمؤس طيتنشو
 وهـ  الراهنـة  الدراسـة  هتـ انتهجي الـذ  المـنهج و. الـبالد ي ف الفقري مستو صيتقلي عل ثرهاأ نةيمعا
ــالداخل المصــادري علــ المعــول يالنظــر ليــالتحل ــاألجنبو ةي أجوبــة أخــذك كــذلو المعتبــرة ةي 
 اإلشـارة  تجـدر  كمـا . ديـ للتقل ةينيالد المراجع مكتب عن ديالصع هذاي ف المطروحة اتءستفتااال
 كأحـد  رانيـ إي ف النقود وقف ستخدما ذاإ أنّه عن تعرب الدراسة هذه عن الحاصلة الثمار أنّي إل
 أن المـأمول  فمـن  ة،يالحال الدراسةي باحث جانب من المذكورة الحلولي إل ناظرةًو ةيالمال اتياآلل

 إطـار ي فـ  تميسـ ك ذلـ و ليـ التموي مسـتو  لرفع أساس كمصدر الموقوفة النقودو األموال تستغلّ
 بـرامج ي فـ  سـتثمارات اال هـذه  عن الحاصل الربحك ستهالا ثم ةيالقانونو ةياإلسالم العقود أنواع
 .المجتمعي ف الفقري مد ضيفتخي ف هاما ادور لها أنّ بوضوحي نر أن فلنا. الفقر زاحةإو محو

 .الفقر ة،يالتنم ل،يالتمو النقود، وقف الوقف، :ةسيالرئ المفردات

 كالمملِّ قاعيإل بارز نموذج الوقف
 
 
 
 
 
 
 )إصفهان بجامعة مساعد أستاذ( يالطباطبائ صادق دمحم ديالس   

 )الخاص القانونو الفقه بفرع الدكتورا بمرحلة طالب( يجو انيپرن عادل  
 انيـ األدي فـ  ةالسـنّ  هـذه  آثار توجد بل فقط سالمباإل تختص ال الهامة مكانتهو حسنة سنّة الوقف
 أو اعقـد  كونهي ف ونيالقانون ختلفاي الت ةيالقانون األعمال أحد الوقف يعتبرو. ياألخر ةيالسماو

 .للزومـه  أو الوقـف  ةلصـح  اشـرطً  القـبض  كـون ي ف آخر خالف هنايه ،كذلي لإ أضف. اقاعيإ
ـ  كونـه  يعتقـد  اآلخـر  الـبعض وي تعـال و سـبحانه  هٰ◌ لـلّ ك مل الموقوفة مال أنّي ير فالبعض  املكً

ـ  نيشـرط  بضقـ الو القبـول  يكن لم فإذا. هميعل للموقوف ـ ملك كانـت و الوقـف  قلتحقّ الوقـف  ةي 



 هاءالفق آراء نراجع عندماو. كالمملِّ قاعيإ من انموذج الوقفي نر أن فبإمكاننا هم،يعل للموقوف
 لـزوم  شـروط  مـن  القـبض  يعتبـر  ال كمـا  الوقـف ي ف بجي ال القبول أنّ لنا يظهر المجال هذاي ف

ـ  الوقـف  كون أوي تعال هٰ◌ اللّي إل الموقوفة نيالع نقل سلّمنا إذا هيوعل. اضًيأ الوقف  ،كللملـ  افكًّ
 أنّ مـع . هميعلـ  الموقـوف ي إلـ  ب،يـ ري أدنـ  دون نيالحـال  كـال ي ف الموقوفة نيالع منافع فتدخل
 قاعيإ الوقف نعد أن لنا بأس فال. هميعل للموقوف كالهما المنافعو نيالع ةيملك أني ير المشهور

 .اك قطعالمملّ
 .كالمملِّ قاعيإ الموقوفة، نيالع ةيملك قاع،ياإل العقد، الوقف، :ةسيالرئ المفردات

 الحقوقو الفقهي ف نةيالمع نيالعو ةالذمي ف يللكلّ مقارنة دراسة
 )آثارهماو زاتهمايم(

 
 
 
 
 
 )أستاذ مساعد بالجامعة الرضوية للعلوم اإلسالمية(السيد علي دلبري    

 )طالب بمرحلة الماجستير بفرع القانون الخاص(فرزاد بهشتي توندري   
 ماتيتقسـ  لألمـوال  ذكري للفقه ايمقتف يالمدن القانونو مختلفة أقسامي إل الفقهي ف األموال تنقسم
المع نيالعي إل المال ميتقس ماتيالتقس هذه أحدو عةمنوالكلّو نةيالمعي ف يالكلّو نيةي ف يالذم. 

 يالمـدن  القـانون  مـن  لاألو البـاب ي ف ميالتقس هذاي عل صرّحي لم المقنّن أنّي إل اإلشارة وتجدر
 مـن  عيـ الب بابي ف عامة بصفة وردتي الت المختلفة المواد من المفهوم هذا أخذ لكنو) األموال(

 دراسـة  تكمل ولما أعالها المذكورة الصور أحد عبر يتم ةيالملك نقل أنّ ثيحو. يالمدن القانون
ي إلـ  الحاجـة  مست ه،يعل المترتّبة اآلثارو ميالتقس هذا مناقشة حول الحقوقو الفقهي ف بعد مستقلّة
 رمت يليالتحل ـ يفيوصتال لوباألس ستخداما ضمنو الراهنة الدراسة. الحقل هذاي ف شامل بحث

 آثاري إل أشارت ثم ة،الذمي ف يالكلّو نيِّالمعي ف يالكلّو نةيالمع نيالع مفهوم انيبي إل ةيالبداي ف
 نـة يالمع نيالعـ  مـن  لكـلّ  أنّ البحـث ي مطـاو  من تّضحا كما. المختلفة عيالمواضي ف ميالتقس هذا
 .نةيالمع نيالعي إل نيالمعي ف يالكلّ يلحقو خاصة زاتيمو خصائص الذمةي ف يالكلّو

 .ةيالملك نقل ن،يالمعي ف يالكلّ نة،يالمع نيالع ة،الذمي ف يالكلّ :ةسيالرئ المفردات



 يالمدن القانون من 233 ال المادةي ف الملحوظة المبطلة لشروطا
 نطاقها عيتوس إمكانو

 
 
 
 
 
 )أستاذ مشارك بجامعة فردوسي بمشهد(ن سيد محمد مهدي القبولي درأفشاال   

 )طالب بمرحلة الماجستير بفرع القانون الخاص(أمير يوسف ثاني   
ي الـذ  الشـرط  أنّ يالمـدن  القـانون  مـن  233 المـادة ي فـ  ذكري ةياإلمام لفقه اتبع يرانياإل المشرّع
 ن،يبالعوضـ  لَالجهـ  بـه  الجهـلُ  سـتلزم ي يالـذ  المجهول الشرطك كذلو العقدي لمقتض مخالف
ـ  المجـال  هـذا ي فـ  نواجههي الذ السؤالو. للعقد المبطلةو الباطلة الشروط من كالهما  نيـي تع ،اأولً
 مندرجـة  ريـ غ شروطي إل المبطلة الشروط ةيتسر إمكان ،ايثانو الشروط هذه ةيمبطلي ومبن مفهوم

 مناقشـة و معالجـة ك كـذل و ةيقانون ةيفقه دراسة عبر الراهن البحث استنتجو. المذكورة المادةي ف
ي مقتض لذات مخالفي الذ الشرط إنّ الحقل، هذاي ف المذكورة نييالقانونو الفقهاء نظر وجهات
 خـالل  مـن  اسـتنباطه  مكـن ي يالـذ  األمـر ( تـه يماهو العقـد  جـوهرة  معي يناف شرط كلّ هو العقد
ــالقانون فيالتعــار المع للعقــود ةينشــائاإل اإلرادة مــدلولك كــذلو نــةيوالعــرف العقــدي لطرفــ ةي 

 نيبالعوضـ  الجهـل  يوجـب  إنّمـا  المجهـول  الشرط أنّي إل اإلشارة تجدر كما). للعقود المتعارف
ي إلـ  ييـؤد  الجهـل  من النوع هذا بأنّ العرف حكَم أو شرائطهماو نيالعوض بأوصاف تعلّق نمايح

 العقـد  بشـرائط  اللاإلخـ  هـو  تهـا يمبطلو المـذكورة  الشـروط  بطـالن ي مبن أماو. نيبالعوض الجهل
ي أخـر ي إلـ  المبطلـة و الباطلـة  الشـروط  ةيتسـر  إمكان ثبتناأ المطاف ةينهاي فو. األساسة أركانهو

 .العقد بأركان اإلخالل توجب يالت الشروط
 العقد، ذات يمقتض المبطل، الشرط الباطل، الشرط العقد، ضمن الشرط :ةسيالرئ المفردات

 .يالمدن نونالقا ،يالمدن الفقه المجهول، الشرط

 دراسةًو نقداً ن؛يالد لكتابة ةيالفقه األدلّة
 
 
 
 
 
 
 )أستاذ مساعد بجامعة سمنان(حميد مسجدسرائي    

 )طالب بمرحلة الدكتورا بفرع الفقه ومبادئ القانون اإلسالمي(خالد نبي نيا   
ـ اإلمام فقهـاء  راعتب م،يالكر القرآن بها قامي الت رةيالكث داتيالتأك جانبي إل نشاهد نحن ةيـ اآل ةي 
 كتابـة  عتباراي عل الًيدل ،كذلي ف الواردة اتيالرواي شتّك كذلو المباركة البقرة سورة من282 ال



و نيالدحجكتابة عتباراب قالوا هيعلو تهاي نيالد له كسند حجي نـر  آخـر،  جانب من. ةي مـن  اعـدد 
 إثبات عن قاصرة فإنّها ،يالمدع هذاي عل ةألدلّا ةيكفا بعدم قالواك وذل خالفوا نيالمسلم العلماء
حجكتابة ةي  ـ الحال الدراسـة  .نيالـد ـ الروائ الموضـوع  دراسـة ي إلـ  تهـدف  ةي مـن  عـدد  طـرح و ةي 

 أدلّـة  منـع و دهايـ تفنو اإلشـكاالت  هـذه  نقـد  ثـم  ديالصع هذاي ف ةيالجائ المناقشاتو اإلشكاالت
 أعالهـا  المذكورة ةياآل أنّي هو لةيحصي إل وصلنا جولةال ةينهاي فو. نيالد كتابة ةيحجي مخالف

ـ  كأحـد  المكتوب السند عتباراي عل تامة داللة كلّها تدلّ الباب، هذاي ف الواردة اتيالرواو  ةاألدلّ
 عنهـا  واإلجابة مسموعة ريغ الواردة، التؤالتساو اإلشكاالت كافّة ه،يعلو. ةيالقض هذه تثبتي الت

 .رةييس سهلة
 .الكتابة نة،يالب ن،يالد ند،الس :ةسيالرئ المفردات

 


