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 1400مقدمه. اطالعات آزمون قضاوت 
 1400آگهی ثبت نام آزمون قضاوت  -1

گهی آزمون قضاوت   اینجا کلیک کنید  )جذب عمومی(۱۴۰۰برای دانلود متن کامل آ

 1400زمان برگزاری آزمون قضاوت  -2
  ی و حوزو   ی داوطلبان اعم از دانشگاه  ی تمام  یبرا  یو به صورت تست  13/12/1400  آزمون در روز جمعه مورخ   -1

 .شودیبرگزار م 
مورخ  -2 روز چهارشنبه  از  آزمون  به جلسه  ورود  طر    1400/ 11/12  کارت  سازمان    یرساناطالع  گاهیپا    قیاز 

 .سنجش آموزش کشور در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت
پذ  -3 تست  رفتهیداوطلبان  آزمون  در  مورخ  ،یشده  جمعه  تشر   06/03/1401  روز  آزمون  شرکت   ی حیدر 

 نمود. خواهند
 )مشترک( مواد و ضرایب امتحانی آزمون تستی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی -3

 مواد امتحانی  ردیف 

 ( ۲)ضریب  استعداد شغلی ۱

۲ 
)مباحث: شروط ضمن عقد، سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، بیع، اجاره، رهن، ارث(   حقوق مدنی

 ( ۱)ضریب  

 ( ۱)ضریب   آیین دادرسی مدنی  ۳

 ( ۱)ضریب  آیین دادرسی کیفری ۴

 ( 2)ضریب   حقوق جزای عمومی ۵

۶ 
، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود،  )مباحث: قضاء  لمعه

 ( ۱قصاص و دیات( )ضریب 

 ( ۲)مباحث: الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه ( )ضریب  اصول فقه ۷

https://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2021/12/آگهی-آزمون-قضاوت-۱۴۰۰.pdf
https://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2021/12/آگهی-آزمون-قضاوت-۱۴۰۰.pdf
https://www.ekhtebar.com/wp-content/uploads/2021/12/آگهی-آزمون-قضاوت-۱۴۰۰.pdf
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/
https://t.me/ekhtebar
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۸ 
)مباحث: ید، الضرر، غرور، اتالف، احسان، علی الید، اکراه، اضطرار، درأ، لوث و قسامه ، اقدام،   قواعد فقه

 ( ۱نفی عسر و حرج، تسلیط، تلف قبل از قبض( )ضریب  

 

 داوطلبان دانشگاهی مختص مواد امتحانی آزمون تشریحی  -4

 منابع  مواد امتحانی  ردیف 

۱ 
الزامات خارج  )  ( ( ۱مباحث: بیع، اجاره )عقود معین  )  حقوق مدنی 

 ( (  ۲و   ۱قرارداد )جلد  از
 دکتر ناصر کاتوزیان کتاب 

 دکتر ربیعا اسکینیکتاب  ( اسناد تجاری و  ( ۱ها )جلد شرکت  :حقوق تجارت ) مباحث ۲

 دکتر عبداله شمس کتاب  ( ۲و  ۱آیین دادرسی مدنی )جلد  ۳

 آیین دادرسی کیفری  ۴

دکتر جواد  یا   دکتر محمد مصدق کتاب  

 طهماسبی

 احمدرضا عابدی  کتاب اجرای احکام کیفری  ۵

 دکتر محمدعلی اردبیلی  کتاب ( ۲و   ۱حقوق جزای عمومی )جلد   ۶

۷ 
واموال(  اشخاص  علیه  :جرایم  مباحث   ( اختصاصی  جزای  حقوق 

 ( ۲و ۱)جلد 
 دکتر حسین میرمحمد صادقیکتاب 

 

 داوطلبان حوزویمختص آزمون تشریحی منابع  -5

 :اهل تشیع. 5.1

 منابع  مواد امتحانی  ردیف 

 )از ابتدای کتاب تا الکالم فی شروط المتعاقدین(  )از ابتدا تا انتها( و بیع مکاسب محرمه فقه ۱

https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/
https://dadbazar.com/?p=1859
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://dadbazar.com/?p=2053
https://dadbazar.com/?p=2055
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%b3/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a8%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%af%d9%82/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a8%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b7%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%b3%d8%a8%db%8c/
https://dadbazar.com/?p=8977
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84%db%8c/
https://dadbazar.com/product-tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82/
https://dadbazar.com/product-tag/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82/
https://dadbazar.com/product-tag/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%82%d9%87/
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 )از ابتدا تا انتهای کتاب(  رسائل فقهاصول   ۲

 

 :اهل تسنن. 5.2

 منابع  مواد امتحانی  ردیف 

 منهاج الطالبین امام نووی )فقه المعامالت(  فقه ۱

 منهاج بیضاوی ) نیمه اول(  اصول فقه ۲

 

 1400تهیه منابع آزمون قضاوت  -6
 تهیه کنند.  کتابفروشی تخصصی دادبازارمی توانند منابع مورد نیاز خودشان را از  1400داوطلبان آزمون قضاوت 

 اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و اینماد دو ستاره است. این کتابفروشی اینترنتی دارای مجوز رسمی از 

به   مراجعه  بر  عالوه  کتاب  سفارش  اینترنتیبرای  صورت  فروشگاه  به  توانید  می  به    24،  شماره  ساعته 
یا به صورت حضوری به فروشگاه و نمایشگاه کتاب تخصصی حقوق    بدهید  در واتس آپ پیام   09129611271

  مراجعه کنید. 19دادبازار به نشانی خیابان انقالب اسالمی، خیابان فخر رازی، پاساژ منشور دانش، واحد 

https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/
https://dadbazar.com/product-category/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%82%d9%87/
https://dadbazar.com/product-category/test-resources/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/
https://dadbazar.com/
https://dadbazar.com/
https://wa.me/+989129611271
https://dadbazar.com/product-tag/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa/
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 ید قاعده . 1
 ید قاعده تعریف -1

  ادعای  چیزی  داشتن  اختیار  در   و  بودن  مسلط   و  نهادن  دست  یعنی   ید  وضع  سبب   به  که  است  این  ید  قاعده  از   منظور
 .غیره و  وقف برای بودن  متولی ادعای   یا باشد مالکیت  ادعای چه  شود،می اثبات  مستولی  و مسلط  شخص

  مثل  شودمی عمل  دلیل  مقتضای  به اال  و   نباشد  موجود  ادعا  این  برخالف   قاطع  دلیل که  است صورتی  در   این  البته 
  موجب  طوالنی  چند  هر  ایام  گذر  و  است  کرده   غصب  را  آنجا  هست  مسلط   خانه  این  بر  االن   که  کسی  دانیممی  اینکه
  به   نسبت  قاضی   پیش   کسی  مثال  که  هست  جایی  در  قاعده   مورد  بلکه  شود نمی  غاصب  مالکیت  به  کردن  حکم
  شخص  وآن  باشد   داشته  وسندی  دلیل  اینکه  بدون  کندمی  مالکیت  ادعای   هست  دیگری  کس  دست  در   که  ایخانه
  ندارد  دیگری  سند  هم  او  که  حالی  در  کندمی  مالکیت  ادعای  خود او،  ادعای  رد  ضمن  اوست  اختیار  در  خانه  که  هم
 .کندمی رد   را  اول شخص ادعای   کرده او مالکیت به حکم  شخص، این بودن ذوالید به  باتوجه قاضی اینجا در

  در  مسلمین  پایدار   روش  و  سیره  و   هست  وکیش   آیین  هر  از  عقالء   عملی   پذیرش  مورد  اینکه  بر  عالوه  قاعده   این
  امضای   مورد  چه  چنان  باشدمی(  سنت  اهل  و  شیعه)  فریقین  علماء  اجماع  و  نظر  اتفاق  مورد  بوده  عصرها  تمامی
 .است گرفته قرار هم شارع

 ید مصادیق - 2
  نشانه   انسان   دست   در   ء  شی  وجود  گاهی .  دارد  مختلف  مصادیق   است،  اشیا  بر   انسان  تسلط   و   استیال  نشانه  که  ید
 اشیا  که  آن  با  گاه  و  دارد  او  به  پول  تعلق  بر  داللت  مطلب  همین  و  است  شخصی  دست  در  که  پولی  مانند  است،  ید
  متعلق  ء،  شی  که  دهدمی  نشان  امر  همین  و  انسانند  جسم  و  پیکره  با  رابطه  در  نوعی  به  ندارند،  قرار  افراد  دست  در
  رابطه   هیچ  گاه.  دارد  هاآن  به  تعلقشان  از  نشان  است،  افراد  تن  در  که  لباسی  مثال،  برای.  است  خاصی  فرد  به

  قراردادی،  و  اجتماعی  تاسیسات   و  اعتبار  به  بنا  ولی  نیست،  تملک  مورد  ء  شی  و  مالک  جسم  بین  فیزیکی  و  مستقیم
  آن   دهد می  نشان  که  او   نام  به  و   خاص   فردی   دست   در  خانه  مالکیت  سند  وجود  مانند  است،  فرد   به   متعلق  ء،  شی
  فقهی   مبنای  ولی   است،  دعوا   اثبات   ادله   از   مالکیت  سند  معاصر،   حقوق  در   که  است  درست .  دارد   تعلق   او  به  خانه

 . رسدمی  اثبات  به  دارنده نام  به  شخصی دست  در سند وجود   طریق از که باشد استیال وجود  تواندمی آن
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 الضرر و ال ضرار قاعده . 2
  قاعده   ضرر،  قاعده  به  قاعده  این   از .  است  اسالم  در  اضرار  و  ضرر  گونه  هر  مشروعیت  نفی  معنی  به  الضرر   قاعده

 . شودمی تعبیر نیز  ضرر نفی قاعده  و الضرار  و  الضرر قاعده  ضرار، و ضرر

 الضرر قاعده تعریف - ۱

  در  ضرر که است  این آن مضمون و  دارد  کاربرد فقه ابواب  تر  بیش در  که است فقهی مشهور   قواعد از  الضرر قاعده
 . است شده نفی اسالم  در  اضرار و ضرر هرگونه و  ندارد مشروعیت اسالم

 الضرر  قاعده ادله - ۲

 :گرددمی  اشاره  ها  آن از  بعضی  به که شده استدالل عقلی، و  روایی قرآنی،  ادله به  قاعده این اثبات  برای

 ضرر  نفی آیه - ۱. ۲

  کرده  نهی فرزندانشان به رساندن  ضرر از را پدران و  مادران آیه، این. "  بولده له المولود  و بولدها  والدة تضار ال: " آیه
.  است  نموده  نهی  فرزندشان،  واسطه  به  دیگری،  به  زدن  ضرر  از  را  والدین  از  یک  هر  آیه،  دیگر  تفسیر  بر  بنا  است؛

 . است  ناروا  و ممنوع دیگری،  به  کسی هر زدن  ضرر که شودمی فهمیده آیه از این، بنابر

 زراره   روایت - ۲. ۲

  ال و  الضرر "    عبارت  آن  ذیل  در  که است "  جندب  بن سمرة"   داستان  شده، استدالل  آن  به  که  حدیثی ترین  معروف
  ( ع)  باقر  امام  که،  کندمی  نقل "    زراره"    از  او  و"    مسکان  ابن "    از  کافی  اصول  کتاب   در"    کلینی"  .  است  آمده"    ضرار

 :است  فرموده

  داشت  خرمایی  درخت  انصار،  از  فردی  خانه  جوار   در   جندب   بن  سمرة  نام  به  شخصی  ،(ص )  خدا  رسول  زمان  در  "
  به   کارهایش  و   درخت  آن  به   رسیدگی   برای   جندب  بن  سمرة.  بود   انصاری  مرد   آن  زمین  درون  از   وی   رفت  و  آمد   که

  سمرة   به  خانه  صاحب  که  این  تا   کردمی  مزاحمت  ایجاد  ترتیب   این  به  و   رفتمی  انصاری   مرد   زمین  به  سرزده  و  دفعات
.  بگیر   اجازه  شد  و  آمد  هنگام  این،  از  پس   کنی،می  مزاحمت  ایجاد  و  آییمی  ام  خانه  به  اذن  بدون   و   خبر  بی   تو:  گفت
  این   از:  فرمود  سمره   به  حضرت .  برد   شکایت   ( ص)  رسول  حضرت  به   انصاری   مرد.  کنم   نمی  چنین:  گفت  سمره
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  همان   با  درختی  آن،  برابر   در  من  و  کن  نظر   صرف  درخت  این  از:  فرمود  حضرت   نپذیرفت،  سمره.  بگیر  اذن   پس،
  قبول   هم  باز دهم،می  آن  مقابل  در  درخت ده:  فرمود  حضرت   نپذیرفت،  سمره.  دهممی  تو  به دیگر  جای در  اوصاف

 :فرمود حضرت که این تا نپذیرفت، هم باز سمره. دهم می  تو به بهشت در درختی:  فرمود. نکرد

  به   نباید  مؤمن  و  هستی  رسانی  آسیب  و  گیر  سخت  مرد  تو   یعنی"  مؤمن  علی  ضرار  ال  و   الضرر  و  مضار   رجل  انک "
 .انداختند سمرة جلوی و کندند ریشه از را  درخت آن داد دستور  آن از  بعد بزند، ضرر کسی

 باب این  در  روایات   دیگر - ۳. ۲

  آن   به  حضرت :  که  گونه  این  به.  است  شده  نقل  کافی  اصول  در  اختالف  اندکی  با  مضمون  همین  به  دیگری  روایات 
  زیرا  بیانداز،  او نزد و بکن را  آن برو  یعنی" ضرار ال و الضرر فانه وجهه بها ارم و فاقلعها  اذهب: " فرمود انصاری مرد

 .نیست  ضرار و ضرر

 :است شده بیان عبارت، سه به  الضرر قاعده امامیه، روایات   در  .است تواتر حد  در  الضرر  قاعده روایات 

 ضرار؛  ال  و الضرر ـ ۱

 مؤمن؛  علی ضرار ال  و الضرر ـ ۲

 . االسالم فی  ضرار ال  و الضرر ـ ۳

 ضرر و ضرار و  ال  کلمه سه معانی - ۳

.  است شده داده  احتمال متفاوتی معانی و شده گفته بسیار سخن"  ضرر"  و"   ضرار"  و"    ال"  کلمه سه معنای درباره
  و   دارد،  اسالم  در  ضرر  گونه  هر  نفی   بر   داللت"    ضرار  ال  و   الضرر"    عبارت   ظاهر  که  است  این  ها،  اختالف   آن  منشأ

  فقها   میان  جمله  این  کردن  معنا  در  دلیل  همین  به.  دارد  وجود  ضرر  بالوجدان  خارج  عالم  در  که  است  حالی  در  این
 :شودمی  اشاره مشهور  نظر چهار به  ذیل در  است، اختالف
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 انصاری  شیخ دیدگاه  - ۱. ۳

"    کلمه  و  رفته  کار  به  نفی  معنای  در"    ال"    یعنی  داند؛می  ضرری  احکام  نفی  را  ضرر  نفی  از  منظور"    انصاری  شیخ "
  احکامی  اسالم در یعنی"   االسالم  فی  ضرری  حکم  ال"   که است این  مراد  این، بر بنا گرفت؛  تقدیر در  باید را "  حکم

 . ندارد وجود  باشد بندگان  بر  ضرر موجب که

 خراسانی  آخوند دیدگاه  - ۲. ۳

  فراوان  اخبار،  در  آن  مانند که  دانسته  موضوع  نفی  لسان  به  حکم  نفی  را  الضرر  قاعده  از  منظور"    خراسانی  آخوند "
  موضوعاتی   دیگر،  بیان  به  نیست؛  شک  او  شک  کند،  شک  بسیار  که  کسی  یعنی"    الشک  لکثیر  شک  ال"    مثل  است،

  موضوعاتی   پس   شود؛می  برداشته  آن   حکم  بشوند،  ضرر  سبب  شان،   اولیه  عنوان  با  اگر  هستند،  حکم  دارای  که
  یعنی  شود؛می  برداشته  ها  آن   احکام  گردند،  زیان  موجب  اگر  دارند،  لزوم  و  وجوب   مانند  احکامی  که  وضو  و  بیع  مانند

 . شودمی  برداشته آن  وجوب  حکم  گردد، ضرر موجب وضو اگر

 نراقی  مرحوم  دیدگاه  - ۳. ۳

  است  موظف  بزند،  ضرر  دیگری  به  کس  هر  یعنی  است،  متدارک  غیر   ضرر  نفی   منظور،:  گویدمی  "   نراقی   مرحوم "
 . ندارد  وجود اسالم  در  باشد نداشته  جبران که ضرری و کند  تالفی  و تدارک  را  آن

 اصفهانی  شریعت  دیدگاه  - ۴. ۳

  نباید   یعنی  شده،  استعمال  مجازی  معنای   در   و   است  ناهیه  روایت،   در "    ال"    که   است  این "    اصفهانی   شریعت"    نظر
 . داندمی حکومتی نهی را نهی این و دارد  قبول را  عقیده این" خمینی  امام".  بزند ضرر دیگری به کسی

 قاعده غرور. 3
 غرور قاعده تعریف - ۱

  به   واقع،  به  شخص  جهل  و  غفلت  اثر  در  هک  یغرامت  گاه  هر   هک  است  ن یا  غرور  قاعده  از  مراد   ، یفقه  اصطالح  در
 . است  باطل موارد   برخی  در معامله،  و است ضامن زننده گول  شخص همان  برسد، یگر ید شخص سبب
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  ی انیز   و   ضرر  رهگذر،  نیا   از  و  بشود،  گرید   شخص  خوردن  بیفر   باعث  هک  گردد  صادر  یعمل  یشخص  از  هرگاه
  را اول شخص. د یبرآ وارد خسارت  عهده  از دیبا و است ضامن قاعده نیا موجب به نخست شخص گردد، او متوجه

 .ندیگو یم «غرور  قاعده»  را  قاعده نیا  و(  خورده  بیفر )  «مغرور»  را  دوم شخص و( دهنده  بیفر ) «غار  »

 غرور قاعده متیقن قدر - ۲

  مغرور،  شخص  و  باشد  داشته  غرر  تحقق  به  علم  ،(غار)  زننده  گول  شخص  که  است  صورتی  قاعده،  نیا  از  قنیمت  قدر
  وتش کس  با  شخص،  ولو  شودیم محقق غار  علم  مجرد  به   تدلیس  هک  آیدمی  دست  به  اتیروا   از .باشد  واقع  به  جاهل
 . باشد  شده غرر موجب

 غرور قاعده قلمرو - ۳

 نکاح،   تجارات،  باب  مثل معامالت،  ابواب  در  و  ستین خاصی باب  به منحصر  هک است  یقواعد  از  یکی  قاعده، نیا
 . اند  کرده استناد قاعده ن یا به  ابواب  ثرکا  در اصحاب   و دارد  انی جر ...  و عاریه هبه،

 غرور قاعده به قائلین - ۴

  در  هیاالمام  الفقه  یف  المبسوط  تاب ک  در  هک  است  یسک  نینخست(  یهجر   پنجم  قرن  الطائفه  خیش)  طوسی  شیخ
  عبارت   در  قاعده  حیصر   ریتعب   چند  هر.  است  ردهک  عمل  قاعده  نیا  به  نکاح  و  عاریه  غصب،  جمله  از  مختلف  ابواب 

ه»  است،  گفته  ضمان  یبرا  استدالل  در  یول  نشده،  دهید   شانیا ه  الن    مغرور  را  یگر ید  او  هک  لیدل  نیا   به  یعنی  ،«غر 
 . است ردهک

ی  ادریس  ابن  شان یا  از   پس ی  محقق  السرائر،  تاب ک  در  حل  ی  عالمه  االسالم،  عیشرا  در  حل    و   ام کاالح  قواعد  در  حل 
  در   گرانید  و  المقاصد  جامع  در  کرکی  محقق  لمعه،  در  اول  شهید  الفوائد،  ضاحی ا  در  المحققین  فخر  الفقهاء،  رةکتذ

 . اند ردهک استناد آن  مضمون به  ای «غرور  قاعده» به  فقه مختلف ابواب

 غرور قاعده مستندات - ۵

ه من  یال رجعی المغرور» :مشهور ینبو  -۱  « غر 

 « (ردیگیم  او از  را  خسارت ) کندیم  مراجعه زده گول را  او هک یشخص به مغرور،»
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  رسول   به  ثانی،  محقق  ارشاد  حاشیه  و  جواهر  در  چند  هر  و  است  نشده  افتی  روایی  کتب  از  یک  چیه  در  روایت  نیا
  تواند نمی  شهرت   رو  این  از  و  باشدنمی  ثابت  نسبت،  این  ولی   است،  شده  داده  نسبت(  آله  و  علیه  الله   صلی)  اکرم

  صورت  به  ولو  حدیث،  که  کند  جبران  را   سند  ضعف  تواندمی  جایی   در  شهرت   چون  کند؛  جبران  را  آن  سندی  ضعف
 . باشد  ثابت مرسل

  را   او   هک  دارد  یسک  به  مغرور  رجوع  بر  داللت  و  است  آمده  یاف ک  تاب ک  در  تدلیس   و  نکاح  باب   در  موجود  اتیروا -۲
 . است زده  گول

  رنگ یون  خدعه  اثر  در  یشخص  هک  ی موارد  در   هک  است  بوده  استوار  نیا   بر  عقال،  ه یرو  زمانها،  تمام   در :  عقالء  بنای -۳
  اتیروا   ه ک  رسدیم  نظر   به   و .  مغرور  به   نه   ردند کیم   رجوع  غار   به   است،   ردهکیم  وارد   ی خسارت  یشخص   به   یگر ید

 . است عقالء یبنا نیهم امضاء منزله  به باب،  در موجود 

  با  البته.  اند  رده کیم  کتمس  قاعده نیا  به  فقها همه شیعه، فقه خ یتار   طول  در : محصل اجماع  و  منقول  اجماع -۴
 . رد ک نگاه مستقل لیدل ک ی عنوان  به اجماع به توان نمی باب، در  موجود  ات یروا  به توجه

 اتالف  قاعده. 4
  قواعد  از  یکی  اتالف قاعده. تسبیب و  اتالف  ید،  ضمان:  است چیز  سه  قهری ضمان  موجبات  شیعه، فقه  دیدگاه زا

  به آن به  مربوط احکام و اتالف شد خواهد تالش نوشتار این در. است مسلمین فرق جمیع بین اتفاق مورد و مسلم
 . شود داده توضیح  مختصر طور

 اتالف قاعده مستندات - ۱

 کتاب - ۱. ۱

  اشاره   آن  به  مبسوط  در  طوسی  شیخ  جمله  از  قدما،  از  بعضی  که  است  شریفه  آیه  این  کتاب،  در  قاعده  این  مستند
  به  او  بر  پس  کرد  تجاوز  شما  به  کس   هر  :«...علیکم  اعتدی  ما  بمثل  علیه  فاعتدوا  علیکم  اعتدی  فمن: »اندکرده
 . کنید تجاوز است کرده  تجاوز  شما بر  آنچه مانند
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 فوق آیه  مستفاده - ۱. ۱.  ۱
.  شودمی  محسوب   دیگری  بر  تعدی  و  تجاوز  مصادیق  از  آن،  صاحب  اذن  بدون  دیگری  مال  اتالف  که  نیست  تردید

  طرفی   برای  مطالبه  و  مؤاخذه  حق  جعل  دیگر،  تعبیر  به  یا  جواز  اعالم  اوال:  است  چیز  دو  فوق  شریفه  آیه  از  مستفاد
  قرآنی، حکم  این  در که باشد،  مثل به  مقابله تواند می مطالبه  مورد  که این ثانیا  و است  گرفته تجاوز  و تعدی   مورد که

 . شود گرفته قیمت باشد  قیمی اگر و  مثل  باشد، مثلی اگر که است  آن از  کنایه ،«بگیرید مثل»

 روایات - ۲. ۱

موآلهعلیهاللهصلی  اکرم  رسول  از  مسعود   بن  عبدالله  از   روایتی  مبسوط  در   طوسی  شیخ   حضرت  آن  که   کرده  نقل   وسل 
موآلهعلیهاللهصلی   احترام  مانند  مسلمان،  مال  احترام  یعنی   ،«دمه  کحرمة  المسلم   مال   حرمة: » است  فرموده  وسل 
  خواهد   ضمان  موجب  شود،  تلف   آن  از  مقداری  چنانچه  باشد،  او  خون  مانند  مسلمان  مال  اهمیت  اگر.  است  او  خون

 . بود

  الغیر  مال  اتلف  من»   جمله  فقها   این،  بر   عالوه .  است  گرفته  قرار  قاعده  این  مستند  فقهی،  کتب  در  نیز  دیگری  روایات 
المعلیه  معصوم  از  منقول  حدیث  یک   را(  است  ضامن   کند،  تلف  را  دیگری  مال  کس   هر)  «ضامن  له  فهو   تلقی   الس 

  مورد   چنان  آن  و  است   برخوردار  شهرتی   چنان  از  ولی  شود،نمی  دیده  حدیثی  کتب  در  عبارت   این  چند  هر  .اندکرده
 . ماند نمی باقی تردیدی  آن  بودن  حدیث در که گرفته قرار  فقها استفاده

 اجماع  - ۳. ۱

  اختالف  آن، مصادیق و  موارد  خصوص در  است ممکن چند  هر دارند؛   اجماع فقها اتالف، از  ناشی ضمان اصل در
  دارد  امکان  که  چرا  است،  مناقشه  و  تردید   محل  فقهی   نظر  از   اجماعات   گونه  این  ارزش   البته.  باشد  داشته  وجود  نظر

  درجه  از  و  آید  حساب   به  «مدرکی  یا  مستند  اجماع»  اقسام  از  اجماع  بنابراین  و  باشند  آن  مستند  اشاره  مورد  روایات 
 . گردد ساقط اعتبار
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 عقال  بنای - ۴. ۱

  مبادرت شخصی  وقتی عقال که  رسد می  نظر   به  مسلم نکته این  ادیان،  از  نظر   قطع خردمندان، زندگی  به  مراجعه   با
  مسئول   را  او   که  معنا  این  به  شناسند،می  ضامن   را   او   و   مشغول  مالک  قبال  در   را   او  ذمه   کند،می  دیگری  مال  اتالف   به

 .دانندمی  قیمت یا مثل  پرداخت

 ید  ضمان و اتالف ضمان تفاوت - ۲

  این و  است   دیگری  مال  بردن  بین از  مسئولیت، محور  اتالف،  در  که  است   این   در   ید   ضمان  قاعده و قاعده این  فرق
 بلکه  نیست،  مال  بردن  بین  از  و  اتالف  بر  متوقف  مسئولیت  ید،  ضمان  در  ولی  ندارد؛   مال  در  تصرف  با  مالزمه  امر

  و  بیندازد   تیری  دور  راه  از  کسی   اگر  مثال.  گردد می  ضمان  موجب  غیر،  مال  بر  استیال  و  تصرف  و  ید  وضع  صرف
  باشد؛  درآمده متلف  تصرف در  شده، تلف   اسب که آن  بدون گرفته، صورت  اتالف بشود، دیگری اسب  مرگ  موجب

  در .  است  غیر  مال   بر  «ید»   استقرار  و  تصرف   ضمان،  و  مسئولیت  محور   و  نیست  چنین  ید  ضمان   در   که  حالی  در
  این   به  شود؛  مبری  عهده  و  ذمه   این  از  باید  متلف  و  گیردمی  قرار  ذمه  بر  شودمی  تلف  که  مالی اعتباری  وجود  اتالف،
  قاعده   بین  نسبت  دیگر،   عبارت  به .  شود  بری  اش  ذمه  تا  کند  تادیه   را   قیمت   قیمی،  در   و   مثل  مثلی،  در  که  ترتیب
  اتالف   ضمان  و  دارد  وجود  ید   ضمان  موارد،  بعضی  در  یعنی  است؛  وجه  من  خصوص  و  عموم  ید،  ضمان  و  اتالف
  و دارد  وجود  ید  ضمان  هم  موارد،  بعضی  در  و  نیست ید  ضمان  و  دارد وجود   اتالف ضمان  موارد،  بعضی  در  و نیست

 . اتالف ضمان هم

 اول   صورت  مصداق - ۱. ۲

  هنوز  و  گذاشته  دست  مالی   بر   انسان  که  است  جایی  نیست،  اتالف  ضمان  و  هست  ید  ضمان  که  اول   صورت   مصداق
  است  ید  ضمان  نوع  از  ضمان،  اینجا  در.  شودمی  تلف   خود  خودی  به  مال   انگاری،  سهل  اثر  در  و  است  باقی   آن  عین

  امری   چنین  باال  مثال  در  و  است  چیزی  بردن  بین  از  و   کردن  تلف   معنای  به  اتالف  چون  نیست؛  صادق  اتالف  و
 . است نشده محقق
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 دوم   صورت  مصداق - ۲. ۲

  سنگی  شخصی   مثال   که  است   جایی  نیست،  مطرح  ید  ضمان   و   دارد   وجود   اتالف  از  ناشی   ضمان   که   دوم  صورت
  «اتالف»  از  ناشی  ضمان  این  ولی  است،  ضامن  مرتکب  مورد،   این  در.  شکندمی  را  دیگری  خانه  شیشه  و  اندازدمی

 .است نگرفته قرار مرتکب ید تحت اصوال شیشه زیرا ؛« ید» نه است

 سوم  صورت  مصداق - ۳. ۲

.  کندمی  تلف  خود  دست  به  را   آن  چیزی،  بر  استیال  از  پس  شخصی  که  کندمی  پیدا  مصداق  جایی  در   سوم  صورت
  اگر  پس .  اتالف  قاعده  لحاظ  از   دوم   و   ید  ضمان   قاعده  لحاظ   از   یکی :  است  ضامن  لحاظ   دو   به  شخصی   چنین

  از   بیش   که  است  بدیهی  ولی  بود؛  خواهد  ضامن  عین،  ارزش   نسبت  به  کند،  ناقص  را  عینی  خود  عمل  با  شخصی
  ذمه  در مال اعتباری وجود غیر، مال بر ید وضع و استیال با که چرا گردید؛ نخواهد مستقر وی عهده بر  ضمان یک

 که  است چیزی به ء شی ترین نزدیک که عین تحویل با جز ذمه افراغ بوده، باقی عین که مادام ولی گرفته، قرار او
  افراغ  تصرف،  ذمه  در  مال  اعتباری   وجود  به  توجه  با  تلف،  یا  اتالف  تحقق  با  ولی  نیست،  ممکن  دارد،  قرار  ذمه  در

 . گرفت خواهد صورت قیمت  یا مثل  پرداخت طریق از  ذمه

  غصب   را  دیگری  مال   شخصی  اینکه  مانند  نفر؛  دو   میان  ولی  شوند،می  جمع  هم   با  اتالف   ضمان  و  ید   ضمان  گاه
  ضمان   سرانجام  دارد،  اختیار  دو  هر  به  رجوع  در  مالک  اینکه  با  موارد،  این  در.  کندمی  تلف  را  آن  دیگر  فردی  و  کندمی

  خواهد   را  متلف  به  مراجعه  حق  نیز  او  کند،  رجوع  غاصب  به  مال  صاحب  چنانچه  زیرا  شود،  مستقر  متلف  عهده  بر
 . داشت

 اتالف قاعده نتیجه - ۳

  و  اذن  بدون  را  دیگری  مال  شخصی  هرگاه:  است  چنین  علیه  متفق  قاعده  این  معنای  و  مضمون  حاصل  بالجمله
  آن   عهده  از  باید  و  گیردمی  قرار   وی  ضمان  و   عهده  در  خود   اعتباری   وجود  به  مال  این  سازد  تلف  و   نابود  او  رضای
 .است واجب او بر  قیمت پرداخت قیمیات  در  و مثل  پرداخت مثلیات   در که صورت بدین  آید بیرون
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 قاعده احسان . 5
  شود،   آنان   به   خسارت  ورود   موجب  دیگران،  به  نیکوکاری  و   خدمت  انگیزۀ   به   کسی  هرگاه  که   است  این  احسان  قاعده

 . نیست آور مسئولیت اقدامش

 احسان  فقهی مبانی - ۱

 کتاب - ۱. ۱

ِذیَن اَل َیِجُدوَن َما  : » فرمایدمی  توبه  سوره  از  ۹۱  آیه  در  خداوند َعَفاِء َواَل َعَلی اْلَمْرَضٰی َواَل َعَلی اَل  ُیْنِفُقوَن  َلْیَس َعَلی الُض 
ُه َغُفوٌر َرِحیٌم  ِه َوَرُسوِلِه ۚ َما َعَلی اْلُمْحِسِنیَن ِمْن َسِبیٍل ۚ َوالَل    آنان   بر   و  بیماران  بر   و  ناتوانان  بر   یعنی  ،«  َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا ِلَل 

 هیچ  نیکوکار  افراد   بر.  بیندیشند  نیکو  او  رسول   و   خدا  برای  که  آنگاه  نیست؛  حرجی  ندارند   فاقنا  در   مالی  توان  که
 . است مهربان آمرزنده خداوند و نیست سبیلی

 کردند،  دعوت   تبوک  جنگ  برای  را  مسلمانان  خدا  رسول  که  هنگامی .  است  شده  نازل  تبوک  جنگ  جریان  در  فوق  آیه
  جسمی  توان  نه  مسلمانان  از  برخی  ولی   کردند؛  کمک  جبهه  به  صورت   هر  به  داشتند،  مالی  یا   جسمی  توان  که  افرادی
  این   از  نفر  سه.  بودند  محروم  نیز  پا  داشتن  از  حتی   آنان  از  برخی .  مالی  توان   نه  و  کنند  شرکت  جبهه  در   تا  داشتند

  رسیدند   الله  رسول  حضور  به  گریستندمی  که  حالی  در  نعمان  و  سویه  و  معقل  نامهای  به  ناتوان  و  چیز  بی  مسلمانان
 . شد  نازل مناسبت همین به فوق  آیۀ کردند؛ مطرح را خود مشکل و

  ناتوانی   خاطر  به  یا  و  کنند  شرکت  جبهه  در  توانندنمی  جسمی  ناتوانی  علت  به  که  افرادی  برای  آیه،  این  ظاهر  طبق
 .  شوندنمی مؤاخذه  قیامت در  اینان  و ندارد  وجود اخروی عقاب  گونه هیچ نیستند،  مالی کمک  به  قادر  مالی

 سنت - ۲. ۱

 . شود می  اشاره  آنها  از  برخی به که است شده  استناد متعددی  احادیث و  روایات   به احسان  قاعدۀ  تایید در

المعلیه  علی حضرت    از (  الف ْحَساِن بِ   : »فرمود  که  است  منقول  الس    پاداش   یعنی   ؛ «ُکْفَران  اْلساءةِ َاْلَجَزاُء َعَلی َاْْلِ
 مورد   این  در. است نعمت گرفتن نادیده دادن، بدی   به را  احسان
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  است،  داده   انجام  خیر  انگیزۀ  و  قصد   به   که  کارهایی   به  نسبت  محسن  دانستن  مسئول  که  است  شده  استدالل  چنین
 . است شده شمرده ناپسند و  زشت صراحت  به  که است حدیث  این مشمول و  شودمی محسوب اسائه

المعلیه  علیحضرت    نامه در(  ب  الُمحسُن و الُمسيُء عنَدَك بمنزلٍة َسواٍء ال َیُکوَننَّ  : »است  آمده  اشتر  مالک  به  الس 
  نباید  بدکار   و  نیکوکار  یعنی  ؛ «، فإن  ذلَك َتزهیٌد ألهِل اْلحساِن في اْلحساِن، و َتدریٌب ألهِل اْلساءِة عَلی اْلساءةِ 

 به  نسبت  بدکاران بر و شده  سختگیری آنان احسان خاطر به نیکوکاران به  صورت  این در  زیرا باشند؛ مساوی  تو نزد
 . شودمی گرفته آسان آنان بدکاری

 عقل - ۳. ۱

  همین  در .  داندمی  قبیح  است،  شده   دیگری  زیان   به  منجر  نیکوکاری،  قصد   با  او   عمل  که  را   شخصی   مؤاخذۀ  عقل
  دیگری  چیز  نیکی  جز نیکی  جزای آیا « َهْل َجَزاُء اْلْحَساِن ِإال اْلْحَساُن  : »است آمده ۶۰ آیه الرحمن سوره در  باره

 . است منفی  خردمندان  تمام  سوی  از آن  پاسخ گویی  و است انکاری   استفهام نوعی آمده آیه این در  آنچه. است

 اجماع  - ۴. ۱

  کتب   در  آنچه.  نشد  منتهی  اینتیجه   چنین  به  نیز  ما  تتبع  و  ندارند  مضمون  این  بر   اجماعی  متاخر  و  متقدم   فقهای
 .دانندنمی ضامن وجه هیچ به  را محسن  افراد فقیهان که است این شودمی  مشاهده فقهی

.  دارند  اجماع  قاعده  مضمون  بر  فقیهان  که  گفت  تواننمی  اما  است؛  ضمان  عدم  بر  موارد  این  در  فقها  اجماع  چه  اگر
  مثبت  دالیل   جزء   تواننمی  را  اجماع  و   عقالست  بنای  و  عقل   حکم  و  شریف  آیه   همان  قاعده،  عمدۀ  مدرک  بنابراین،

 . باشد آیه این استناد به  نیز فقها  عمل است ممکن  زیرا کرد؛ محسوب   قاعده این

 احسان  قاعده مفاد - ۲

  ولی   اگر  مثال،  برای.  است  ضامن  دیگری  به  خسارت  ورود  صورت   در   دهد،می  انجام  باری  خسارت   عمل  که  کسی
  مفاد   بنابر  ولی  بود؛   خواهد  ضامن   اولی  اصل  طبق  شود،  صغیر  به  خسارت   ورود  موجب  که  دهد   انجام  عملی  قیم  یا

  اتفاقی   طور  به  و  باشد  شده  انجام  است،  صغیر  خیر  موجب  اینکه  به  اعتقاد  با  و  نیت  حسن  با   عمل  این  اگر  قاعده،  این
 . نیست  آور ضمان شود، زیان موجب
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  پرسشها   این  به  پاسخ  در  دیگر  عبارت  به.  است  واقعی  احسان  قاعده  این  در  احسان  از  منظور  که  داشت  توجه  باید  البته
  احسان   یا  نباشد؛  احسان  واقع   در  چه  اگر  است،  فاعل  اعتقاد   و  احسان  قصد  حکم،  موضوع  قاعده  این  در  آیا  که

  به   باید   عمل  هم  یعنی   -است  نظر  مورد   آنها   دوی  هر   یا  و  نباشد  احسان   به  معتقد  کننده  اقدام   چه  اگر  است،   واقعی
  بیانگر سوم  قسمت  فقط که گفت باید   -باشد  داده انجام را   آن  احسان قصد به کننده اقدام  هم  و  باشد احسان  واقع
  زیان  دفع  برای   یا   باشد   منفعت  جلب   برای   شده  انجام   فعل  اینکه  احسان،   عموم   به  توجه  با   البته.  است  قاعده   مفاد 

 . است احسان مشمول صورت  دو  هر و  کندنمی فرقی

 الید )ضمان الید( قاعده علی. 6
ط  یگر ید   مال  بر  هک  یسک  هر  ه،ک  است  نیا  قاعده  نیا   مفاد   احسانًا،   امانًة،  جهاًل،  ظلمًا،  ؛ینحو   هر  به  ند،ک  دایپ  تسل 

 . شودینم  ساقط اشعهده از ضمان  نیا نگرداند، باز  صاحبش به را  آن  هک یزمان  تا و  شودیم مال   آن ضامن

 د ی قاعده و دی ال  ضمان قاعده تفاوت - ۱

  ید،  قاعده   هک  ی حال  در  است  افتهی  الیاست  یگر ید  مال  بر  ه ک  است  ی سک  بر  ضمان  اثبات   د،یال  ضمان  قاعده  مفاد
 . است « دی» بودن کمال   بر  اماره اثبات  درصدد 

 

 

 د ی الیعل  قاعده موضوع - ۲

 :شودمی  ذیل  موارد شامل قاعده، این

 شود؛ یم  خارج  صاً یتخص است،  یامان هک ی مادام  ،یامان دی  هک یامان و  یعدوان  دی( 1

 . مستوفاة  ریغ و - شده استفاده  هاآن  از هک یمنافع  – مستوفاة  منافع ضمان( 2
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 د ی الیعل  قاعده کمدر  - ۳

 عقالء رهیس - ۱. ۳

  عدم  علت  به   ره،یس  نیا  و  دانندیم   ضامن   را   او  افت،ی  الیاست  ی گر ید  مال   بر  س ک  هر  ه ک  است  مرسوم   عقالء   انیم
 . است شده امضاء و  دارد تیحج شارع، ردع

 مشهور  ینبو  - ۲. ۳

 « تودیه  یحت اخذت ما د،یال یل»ع

 فقها  تسالم - ۳. ۳

  تسالم  نیا  گرداند؛ باز را ماخوذه مال هک یزمان تا و است  ضامن غاصب، دی هک دارند نظر اتفاق مطلب نیا  بر شانیا
 :چون  باشد  قاعده ک مدر  تواندینم

 . است نیمتأخر  به  مربوط  تسالم  نیا هک ی حال در  بشود  هم نیمتقدم شامل ه ک است حجت ی تسالم: اوالً 

  دارد  وجود  هم  عقالء  رهیس  مقام،  این  در  هک  یحال  در  باشد،  یانحصار   کمدر   هک  است  حجت  یصورت   در  تسالم:  اً یثان
 . باشد عقالء رهیس به مستند تسالم  نیا  است نکمم و

 .است «غاصب  دی» به  مختص  و یمدع از  اخص  ورکمذ تسالم : ثالثاً 

 مسلمان  مال احترام بر  دال ادله - ۴. ۳

  احترام   چون (:  السالم  علیه)   صادق  امام  از  ریبص  ابن  حۀیصح  و  مسلم  بن  محمد  حهی صح  و  یحلب  حهیصح  مثل
 . است آن بر  ی مستول دی ضمان  مقتضی  مسلمان،  مال

ام دی ز  اسامة ابن حهیصح - ۵. ۳  ( السالم  علیه) صادق امام از شح 

  ما  بحث   و   اوست  رضایت  بدون  ر یغ  مال  در   تصرف  جواز  عدم   ی فیلکت  مکح  به  مربوط  ه ک  است  ن یا  روایت   ن یا  راد یا
 . است  ضمان یوضع  مکح مورد  در  قاعده، در

https://t.me/ekhtebar


 

21 

 

 مستند   –  تلف  از   قبل  مکح  به  قاعده  اختصاص  عدم  بنابر  –   مسلمان   مال   احترام  بر   دال   ادله   و   عقالء  سیره  جه،ینت  در
 . باشدیم دیال ضمان قاعده

 قاعده اکراه . 7
  عنوان   تحت  و  است   محسوب   مسلم  ایقاعده  عنوان  به  کیفری  مسئولیت  رفع  در  اکراه  نقش  اسالمی،   فقه  متون   در
  اینک   ما  که  است  بسیاری  آثار   و  احکام  دارای مدنی  مباحث  در  اکراه  البته.  است  شده  بیان  «علیه  استکرهوا  ما  رفع»

 .  نیستیم آن بیان مقام در

 فقها  اصطالح در اکراه - 1

  قیود،   از  نظر  صرف.  ندارد   تفاوتی  چندان  اشاصطالحی  مفهوم  با   آن   لغوی   معنای   که  است  کلماتی   دسته   آن   از  اکراه
  و  معنا  همان  فقها  نزد  کلمه  این  اصطالحی  معنای  اند،شمرده  بر  آن  تحقق  و  اکراه  برای  فقها  که  اوصافی  و  شرایط
  در   نیست؛  مایل  بدان   که  کاری  به  دیگری  واداشتن  از  است  عبارت  اکراه  یعنی،   است؛  لغت   اهل  نظر  مورد   مفهوم 
 .باشد تهدید با  همراه که صورتی 

 اجبار  و اکراه  اضطرار، مقایسه - 2

  شخص   از  کلی  به  اراده  اجبار  در.  دارد   وجود   روشنی  تفاوت   دیگر   سوی   از  اضطرار   و  اکراه  و  یکسو  از  اجبار  میان
  و   شباهتها  مضطر   و  مکره  میان.  دارد  وجود   اراده  عنصر  اضطرار   و  اکراه   در  که  حالی  در   شود؛ می  سلب  مجبور

 . دارد  وجود   تفاوتهایی

 اجبار  و  اکراه اضطرار، تشابه - ۱. 2

 :کرد جستجو باید  چیز  چند در  را دو آن  میان تشابه

 یافته  فعلیت است آمده عمل به آنها علیه که تهدیدی اقدام، عدم صورت  در و هستند  تهدید  معرض در دو هر اوال،
 . شودمی آنان نفس   تلف  یا زیان  موجب و

  عادی   شرایط  در  که  است  عملی   انجام  به  اقدام  مورد،  دو  هر  در  آمده  عمل  به  تهدید  یا  موجود   خطر  از  رهایی  راه  ثانیا،
 . نارواست  و نامشروع
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  تن   جز  راهی  که  ایگونه  به  اندازند؛می  اضطرار  و  ناچاری  موضع  به  را  شخص  دو،  هر  اضطرار،  و  اکراه  اینکه  ثالثا،
 . گذارند نمی باقی  وی برای مجرمانه  فعل ارتکاب  به اقدام یا  و تهدید یا  خطر به  دادن

  مانع   نتیجه،  در   و   شده  ارتکابی  عمل  شرعی  حکم  تغییر  سبب  بوده،  ثانویه  عناوین  از  دو،   هر   اضطرار،  و  اکراه   رابعا،
 . شوندمی کیفری مسئولیت توجه

 . هستند خاطر طیب و  رضا  فقدان  موجب  دو هر  خامسا،

 اجبار  و  اکراه اضطرار، تفاوت  - ۲. 2

 :کرد جستجو  باید چیز چند  در  نیز را دو آن میان تفاوت

 اول  تفاوت - ۱. ۲.  2
 . کندمی تهدید  را  دو آن  که خطری  منشأ و مکره و  مضطر   موقعیت در نخست،

 دوم  تفاوت - ۲. ۲.  2
م،   بروز  موجب  آنچه.  است  محدود  مکره  اختیار  و  اراده  اما  شود؛نمی  مضطر  یاراده  و  اختیار  فساد  موجب  اضطرار  دو 

  خود  مضطر    اضطرار،  در  است؛  متفاوت  شودمی  اضطرار  در   مضطر    وقوع  سبب  آنچه  با  شودمی  مکره  در   اکراه  حالت
تی  و  شرایط  در  را   اغلب   تهدیدآمیز  موقعیت  و   شرایط.  است  حرام  فعلی  ارتکاب   مستلزم  آن  از  خروج   که  بیندمی  موقعی 
  ندارد؛   دخالت آن بروز  در انسان و  شده ایجاد طبیعی طور به

  به  با  فردی  یعنی  شود؛می  محسوب  خارجی  عاملی   که  است  انسانی  فرد   یک   همیشه  خطر   و  تهدید  منشأ  اکراه،  در
ت  از  استفاده  سوء  با  یا  خود   توانایی  و  قدرت   کارگیری م  عمل  ارتکاب   یوسیله  را  دیگری  خویش،  موقعی    قرار   محر 

  او  متوجه کنندهاکراه سوی  از که  خطری  از خود   رهایی برای  مکره. نمایدمی  مزبور عمل ارتکاب  به  وادار را  او داده،
  انجام   عادی  شرایط  در  که  شود می  عملی  ارتکاب   به  ناچار  وی  تهدیدات   شدن  عملی  از  ممانعت  منظور  به  و  شده
د  شیخ  تعبیر  به.  دادنمی ی  لو »  بک   خضری  محم   است  کنندهاکراه  فعل  اکراه،  خالصه  طور  به   « .باشره  لما  نفسه  و  خل 

 . مضطر   صفت  اضطرار و
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 سوم   تفاوت - ۳. ۲.  2
  مواجه  مستقیما  آن  با  مکره  که  است  ضرری   رفع  انگیزه،  یا   داعی  اکراه،  در.  است  داعی  و   انگیزه  در  تفاوت   سوم،
 . بیرونی  یا   باشد   درونی   منشأ  خواه   است؛   شده   واقع  آن   در  مضطر    که  است  ضرورتی  رفع   اضطرار   در   که   حالی  در  است،

 قاعده اضطرار . 8
 . پردازیممی المحظورات تبیح  الضرورات  روایت این جمله از  مستفاد  که اضطرار ی  قاعده  بررسی به  مقاله  این در

 اضطرار  جایگاه - ۱

  است   این   بوده   زمانها  همه  در  مختلف  ملل  تایید  و  توجه  مورد   همواره  کیفری  مسئولیت  باب  در   که  مسائلی   عمده   از
  معموال  حالت  این.  نیست  سرزنش  و   مجازات   قابل  شود  ایمجرمانه  عمل  مرتکب  عمدا  ضرورت   حکم  به  کس  هر  که
  احتراز  قابل  جرم  ارتکاب   طریق  از  تنها  و  آیدمی  پیش  فرد  حق  یا  جان  برای  که  شودمی  ایجاد  شدید  خطری  اثر  بر

 .است

 ضرورت  و  اضطرار  هایواژه - 2

  آن   معنای  و  است  نفع  متضاد  اول  فتح  با  ضر.  است  اول  ضم  یا   فتح  به  ضر  ۀ ماد  از  و   افتعال  باب   مصدر   اضطرار
  آنها  معانی  بیان  و  قرآن  مفردات   به  اصطالح  به  و  آورده  روی  قرآن  شناسی  واژه  به  که  شناسانی  لغت  است؛  زیاندیدگی

 .  اندکرده معنا «نفسه  فی االنسان یصیب  ما»  را  ضر  اندپرداخته

 شیعه  فقهای منظر از اضطرار - 3

 شیعه،  نظران   صاحب  میان  از.  اندنموده  ارائه  مضطر  و  اضطرار   از   مشابهی  تقریبا  و  متعدد  تعاریف  اصولیون  و  فقها
  ممکن  آن   بر  صبر  که  است  آن   اضطرار  الجوع؛  مثل  علیه  الصبر  یمکن  لم  ما  االضطرار: » است  گفته  اردبیلی   مقدس
  نفسه؛   علی   التلف   یخاف  من  هو   المضطر: »نویسدمی  مضطر  تعریف  مقام  در   حلی   عالمه.  گرسنگی  مانند  نباشد؛
 « .باشد داشته بیم خویش   تلف  از که است  کسی مضطر
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 اجبار  با اضطرار تشابه - 4

  رافع  و  هستند  فعل  عنوان  ی  تغییردهنده  بوده،  ثانویه  عناوین  از  دو  هر  که  است  این  اضطرار  و  اجبار  میان  تشابه  وجه
 بینی  پیش  مسئولیت  آن،  تبع  به  داده،   تغییر  اباحه   به  حرمت  از  را   فعل  شرعی  عنوان  یعنی،  آن؛  بر   مترتب  عقوبت

 .کنندمی  زایل نیز  را شده

 اضطرار با اجبار  تفاوت - 5

  و  قصد  اجبار،  در   که  توضیح  این   با   است؛  اراده  و  قصد  عدم  و  وجود  حیث  از   اجبار   و   اضطرار  میان   عمده   تفاوت  اما
  ارتکاب   به   دست  اراده  و  قصد  با   مضطر   شخص   اضطرار،  در  که  حالی   در  است؛  منتفی  مجبور   شخص   به  نسبت  اراده 
 .  زندمی محرم فعل

 اکراه  با اضطرار  ی مقایسه - 6

  و  دارد   وجود   هایی تفاوت   و  هاشباهت  دو،  این   میان   شد  مطرح   اضطرار   با  آن  ی  مقایسه  و   اکراه  بحث   در   چنانکه
 . دارند  قرار متفاوت  وضعیت  در دیگر  جهاتی از  و مشابه وضعیت  در جهاتی   از مضطر  و مکره

 اکراه اضطرار با  مشابهت - 7

  تهدید   اقدام،  عدم  صورت   در  و  برندمی  بسر  تهدیدآمیز  احوال  و  اوضاع  و  شرایط  در  بوده،  خطر  معرض  در  دو  هر.  ۱
 . شودمی آنان نفس تلف یا  تضرر موجب یافته، فعلیت

  انجام   به  منحصر  آمیز  مخاطره  موقعیت  و  شرایط  از  رهایی  راه  که  است  این  بر  فرض  کیفری  امور  در  کم  دست.  ۲
 . است محظور  و محرم عادی شرایط در  که است عملی

  یا   خطر  به  دادن  در   تن  جز  که  کشانندمی  درماندگی  و  ناچاری   موضع  به  را   شخص  چنان  آن  اضطرار   و  اکراه.  ۳
 . ماندنمی باقی وی برای  ای چاره راه  حرام  فعل ارتکاب 

  توجه  مانع  نهایت،  در  و  شوندمی  ارتکابی  فعل  شرعی  عنوان  تغییر  موجب  بوده،  ثانویه  عناوین  از  اضطرار   و  اکراه.  ۴
 . شوند می  مجازات  تحمل  از وی رهایی   موجب شده، عامل به جزایی  مسئولیت
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 .هستند نفس  طیب و  رضا  فقدان موجب دو  هر . ۵

 مکره و مضطر  تفاوت - 8

  را  دو  آن  که  خطری   منشا  و   کرده  احاطه  را  آنها  که  احوالی  و  اوضاع  و   شرایط  و  مکره  و   مضطر   موقعیت  حیث  از.  ۱
 . کندمی  تهدید

 است؛  متفاوت  شودمی مضطر  در  اضطرار وقوع سبب آنچه با شود می مکره  در  اکراه بروز موجب آنچه. ۲

 

 مکره و مضطر شرایط - 9

  فعل   ارتکاب   مستلزم   آن   از  خروج  که  بیندمی  احوالی   و   اوضاع   و   موقعیت  شرایط،  در  را   خود   شخص  اضطرار،  در
  منشا  اما ندارد؛  دخالتی آن بروز در  انسانی فرد و شده ایجاد طبیعی طور به  تهدیدآمیز موقعیت  و شرایط. است حرام
 .  شودمی  تلقی  خارجی عامل که است انسانی  فرد یک  همواره  اکراه در  تهدید و  خطر

 مضطر  و مکره  عمل کیفیت - 10

  تهدیدات،  شدن  عملی از  ممانعت  منظور به  و شده او متوجه کننده اکراه سوی از که تهدیداتی  از  رهایی برای مکره
  دیگر،  طرف  از.  کردنمی  آن  انجام  به  مبادرت   عادی  شرایط  در  که  عملی  شود؛می  نظر   مورد  عمل  مرتکب  ناچار

 .است  محدود مکره  اراده و اختیار  اما  شود؛نمی مضطر  ی  اراده و اختیار فساد سبب اضطرار

 تکلیفی  و وضعی حکم - 11

  تاثیر  حیث  از  اند؛مشترک  تکلیفی  حکم  رفع  در  چند  هر  اکراه  و  اضطرار  فقها،  از  بسیاری  اعتقاد  به  اینکه  انجام  سر
  در  مضطر  و   نیست  چنین  اضطرار  در  اما  شود؛ می  نیز   وضعی  حکم  زوال  موجب   اکراه.  اندمتفاوت   وضعی  حکم  در

 . است مسئول  خود فعل وضعی  آثار  قبال
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 ءقاعده در. 9
 درء قاعده بررسی -1

  یاد  را  قاعده  این  مدرک  گذشتگان،  چنان  نخست،.  برگرفت  توانمی(  بالشبهات   تدرء  الحدود  ان  )   از  را  درء  قاعده
 :است زیر روایات  آن، بر دلیل ترینمهم کنیم؛می

ُبَهاِت َو اَل َشَفاَعَة َو  ِاْدَرُءوا  »(:  وآلهعلیهاللهصلی)  الله  رسول  قال:  قال  الحسین  بن  علی  بن  محمد.  ۱ َاْلُحُدوَد ِبالشُّ
 . «اَل َکَفاَلَة َو اَل َیِمیَن ِفي َحد  

 . ندارد  وجود حد  در  قسم، و کفالت و شفاعت و  کنید دفع شبهات  با  را  حدود

  نیز  عاملی  محدث   عالمه  و  آورده  الفقیه  الیحضره  من  کتاب   در  را  روایت  این  بابویه  بن  علی  بن  محمد  صدوق  شیخ
 . کندمی نقل  کتاب  آن از الشیعه وسائل  در

 .کنید دفع  شبهات  با  را  حدود ؛( بالشبهات  الحدود ادرؤوا(: )السالمعلیه)  امیرمؤمنان از صدوق شیخ المقنع در. ۲

 . (بالشبهات   الحدود ادرؤوا) نیز. ۳

،  عنها  یدرأ  فإنه  استکرهنی  المرئة  فقالت  بها  فجر  قد  رجل  مع  امرئة  أحدث   وان: )دیگر.  ۴   شبهة  وقعت  ألنها  الحد 
  را   او  که  شد  مدعی  زن  و  کرد  زنا   مردی  با  زنی  اگر  ؛ (بالشبهات   الحدود   ادرؤوا(:  السالمعلیه)  امیرالمؤمنین  وقال

  شبهات  با  را   حدود:  فرمود  امیرمؤمنان  و   شود می  حساب   شبهه  زنا   زیرا  شود،می  رفع  زن  از   حد  است،  کرده  مجبور
 .کنید دفع

(  وآلهعلیهاللهصلی) الله رسول عن(  السالمعلیه ) أمیرالمؤمنین آبائه عن أبیه عن( السالمعلیه) عبدالله أبی عن. ۵
  کنید  دفع  شبهات   با  را  حدود  ؛( الله  حدود  من  حد    فی  اال  عثراتهم  الکرام  أقیلوا  و  بالشبهات   الحدود  ادرؤا: )قال  انه

 . خداوند  حدود در مگر دارید، باز  را  بزرگان های لغزش و

  دفع شبهات   با   را   حدود  و  بپذیر، را عذر  ؛ (بالشبهات   الحدود  وادَرءِ   العذر  واقَبل(: )السالمعلیه)  أمیرالمؤمنین  عن.  ۶
 .کن
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 قصاص و تعزیرات حدود، بر  درء قاعده شمول - 2

  حد  شامل  و   است  عام   الحدود  کلمه)  :نویسدمی  المتقین  روضة  کتاب  در (  ق.  ه  ۱۰۷۰)  مجلسی  محمدتقی   عالمه
  تعارض  دلیل  به  آن  اشتباه  اگر   حتی  شود،  مشتبه  که  است  چیزی  هر  شبهات  از   مراد  و  شودمی  قصاص   و  تعزیر   و

 . (باشد دلیل نبود  خاطر به  یا ادله

 . نیست ایشبهه شده تعیین حدهای  بر الحدود  کلمه داللت و  شمول در

  جمع(  الحدود)  کلمه  زیرا  است،  درء  قاعده  نبودن  حدود  باب   ویژه  شود،می  استفاده  قاعده  این  از  که  مهمی  نکته
ی  . شود می اطالق نیز تعزیرات  بر پس   کند؛می داللت استغراق بر  و بوده ( ال)  به محل 

  عوض   ال  أی (  بالسکون)  فهدر   التعزیز  او   الحد  قتله  ومن)   :شودمی  دیده  ثانی  شهید  عبارات   در  استدالل،  این  همانند
ه  کان  سواء  لنفسه ه  لآلدمی،  أم   ِللل  ما (  السالمعلیه)  الصادق   عن  الحلبی  ولحسنة  الضمان  فالیتعقبه  سائغ  فعل  الن    أی 

 .(االصولین بعض   عند الحد   وکذا العموم صیغ من وأی  له، دیة  فال  القصاص  أو الحد، قتله رجل

ی  مفرد  آورده،  دلیل  را  آن  شهید  که  حدیثی  در   جمع(  بالشبهات   الحدود  ادرؤوا)  حدیث  در  اما   دارد،  وجود(  ال )  به  محل 
ی ی  مفرد  داللت  برخالف  است؛  اجماعی  عموم  بر  آن  داللت  و  بوده(  ال)  به  محل    اختالفی  که  جمع  بر(  ال)  به  محل 

 . گیردمی  دربر نیز  را  تعزیرات  الحدود  کلمه  فرموده، الفقیه الیحضره  من شارح که گونه همان بنابراین،.  نمایدمی

  در   اما   اند،کرده  تمسک  درء  قاعده   به  نیز قصاص  درباره  فقیهان که  یافت  توانمی را  اینمونه فقهی،  های   کتاب   در
  مجلسی   عالمه  که   همانگونه  گیرد،می  دربر  نیز  را  الناس  حق    و   قصاص  الحدود،   کلمه  :گفت  توان می  ادعا   این   جواب

ی  عالمه  کرده،  یاد   فاألولی   القصاص  مستحق  اتحد  لو)  :است  فرموده  استناد  حدیث  این  به  نیز  األذهان  ارشاد  در  حل 
 ( رأیی  علی المبادرة ألحدهم والیجوز االذن أو  االتفاق وجب  تعدد  وإن  رأی علی  واجباً  ولیس الحاکم إذن

  قصاص در و کند  اقدام کسی که نیست جایز  اندفرموده حلی  محقق  و مصنف): نویسدمی اردبیلی عالمه
. (شود می ساقط  شبهه با  حدود  دیگر همانند نیز قصاص  که این  چه  باشد؛ داشته استقالل  
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  در   را   باال  قاعده(  ق.  ه  ۹۹۳)  اردبیلی   عالمه   و(  ق .  ه  ۷۲۶)  حلی   عالمه  ، (ق.  ه  ۶۷۳)   حلی   محقق   شاهد،   بنابراین
(  الحدود)  کلمه  که  آید  برمی  اردبیلی  عالمه  سخن  از  بلکه  اند  نشمرده  حدود  ویژه  را  آن  و  دانندمی  جاری  نیز  قصاص
 . است  فرموده( الحدود  سائر ) به  تعبیر زیرا  گیرد،می  دربر نیز  را  قصاص

 قصاص و تعزیرات بر درء قاعده شمول عدم  دیدگاه - 3

 .  گیردنمی دربر  را تعزیرات  و  قصاص باب  حدود درء،  قاعده که  اندگفته بزرگان از برخی  شده، یاد  نظریه  برابر در

  الحد  کلمه  که  کرده  اثبات   و  گفته  سخن  تفصیل  به  مطلب  این  پیرامون   الکالم  جواهر  مؤلف  نیز  شیعه  فقیهان  از
  عبارت،  این  که.  (الشبهة  فی  کالحد  قصاص: )است  آورده  قصاص  کتاب   در  رو،  این  از.  گیردنمی  دربر  را  قصاص

  شمول  بر داللت اردبیلی،  عالمه و  عاملی محمد سید عالمه عبارت  البته. نمایدمی را علت استیناس و مناط تنقیح
 . (بالشبهة یسقط  حد القتل ألن: )کندمی

 . (بالشبهه  السقاطها والحدود  القصاص فی وللمساهلة: )رساندمی را  تغایر   نیز مبسوط در  طوسی شیخ عبارت 

  سریان   دو  هر  در   را   علت  سوی،  آن   از  اما  دارد  داللت  دو  آن  مصداقی   و   مفهومی  تغایر  بر   قصاص،  بر   حدود   عطف
 . انگیزدمی شبهه( السقاطها) مفرد ضمیر هرچند داده؛ 

 . نمایدمی  دشوار  آن  پذیرش  و   ندارد  وجود(  الحدود)  در   قصاص  تداخل  بر   ایکننده  قانع  دلیل  شد،  یاد   آنچه  به  توجه  با

  زیرا   است؛  معصومان و  امام سیره گیرد،نمی دربر  را  تعزیرات  و  قصاص (  الحدود ) کلمه که ادعا  این بر دلیل دومین
  حق   در  اند،پذیرفته  الله  حق  در   که  را   تسامحاتی  و   اندشمرده  الناس  حقوق  با  متفاوت  را  الله  حقوق  ائمه   و   پیامبر
 . اندنگفته الناس

  الناس   حق  درباره  کنجکاوانه  و  گیرانه  سخت  ائمه،  و  پیامبر  که  خوریم  برمی  بسیاری  روایات   به  الشیعه،  وسائل  در
  اعتراف و اقرار با  ایشان برخورد در که چنان داشتند،می  روا الله حق درباره که تسامحاتی برخالف گفتند؛می سخن
  حدود،   باب  در  درء  قاعده  بنابراین،.  بینیممی  کسان   آن  علیه   برخاسته  شهود  با   و   الله  حق   نکردن   رعایت   به   کسان

 .نیست پذیرفته  قصاص باب  در
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 درء  روایت در شبهات شمول گستره - 4

ی  جمع  نیز(  الشبهات )  کلمه:  است  گفتنی  دیگری  نکته(  بالشبهات   الحدود  ادرؤوا)  حدیث  داللت  درباره   به   محل 
  و   حکمی  شبهات   مورد  در  نیز  فقیهان  و  گیردمی  دربر  را  حکمی  و  موضوعی  شبهات   همین،  برای  و  بوده(  ال)

 .اندکرده استناد  آن به  موضوعی

 . نداند  را  حکم فاعل که است موردی  مانند حکمی، شبهه

نه  دو  تعارض  مانند  موضوعی،  شبهه  و   شبهات  درباره  تنها  کند،می  دفع  شبهه  با  را  حد  که  خاصی  روایات .  است  بی 
  دربرگیرنده   نیز  آنها  از  بعضی  و   حکمی  شبهات   درباره  شماری  موضوعی،   شبهات   درباره   برخی  بلکه  نیست  موضوعی 

 . است  مورد  دو هر

  لفظ   که  شودمی  گرفته  نتیجه  بنابراین،  و  کندمی  تأیید  را   باال  حدیث  مضمون  شده،  وارد   باره   دو  این  در   که  روایاتی
ی   زیرا  است،  عام  جمع  درء، حدیث در( الحدود)   شبهات  بنابراین،. کندمی  داللت  وضعی  عموم   بر  و بوده  ال   به  محل 

 .گیردمی دربر  را  موضوعیه و حکمیه

 اصطالح  در شبهه - 5

  یا  حلیت  انسان   که  گویندمی  شبهه  بدان   ؛ (حالال  او   حراماً   کونه  یتیقن  لم   ما   الشبهة: )فرموده  جرجانی  شریف   سید
 . ندارد  یقین را آن حرمت

 . (حرام  أم  أحالل یدری فال  أمره  التبس ما: )اندآورده الوسیط  المعجم در

  ظن   أوجبت ما  الشبهة: )اندفرموده( ق. ه ۱۴۰۵) خوانساری آیةالله  و ( ق. ه ۱۲۳۱) طباطبائی  علی  سید فقها  از  و
 . (االباحة

م وضابطها : )فرموده( ق . ه ۹۶۵ ۹۱۱) ثانی شهید و  ؛ (له سائغ الفعل ذلک أن   المفعول  أو الفاعل  توه 

 . است جایز   او  برای کار این   که کند گمان مفعول یا فاعل که است  آن شبهه مالک

 . نیست ثابت اما ثابت امر  به  رساندمی  مشابهت که چیزی  ؛( بثابت ولیس الثابت مایشبه: )اند گفته نیز حنفیه
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 قاعده لوث و قسامه. 10
 ی روش اثبات جرم در فقه اسالم - ۱

 .  خاص  روش  -۲ عام روش  -۱: است طریق دو  به  اسالمی فقه در  جرم  اثبات  روش

  اثبات  برای   که  است   روشی  خاص،   روش   و  است؛  اعمال  قابل   جرایم   همه  اثبات  برای  که  است   روشی  عام،  روش
  جایی   شود،می  اجرا  قسامه  که  موردی  تنها  شیعه  فقه  در.  قتل  در  قسامه  مثل  رود؛می  کار   به  خاصی   موارد  در   جرم

 گاه   هیچ  لوث؛  فی  اال  قسامه  ال: »است  شده  گفته  کلی  ی  قاعده  یک  صورت   به  لذا  دارد؛  وجود  «لوث »  که  است
 « .دارد  وجود لوث  که جایی مگر  شودنمی اجرا  قسامه

 لغت  در قسامه - ۲

  «قسامات »   آن  جمع  و  است  آنان   دشمنان   و   مسلمانان   میان   بس   آتش   است،  آمده   قاموس   در   آنچه  بنابر  قسامه،
 .  است

 . بگیرند را  حقی و  دهند شهادت  یا  و کنند یاد  قسم چیزی  بر که است گروهی آن، معانی دیگر  از

  یاد   قسم  جداگانه   هریک   که   شودمی  تقسیم  گروهی   به  که   است  قسمهایی   قسامه،: »است  آمده   اللغه  صحاح  در
  معنای  به  «یقسم  اقسم»  و   «یقسم  قسم»  از  شده  گرفته  قسامه  شود می  معلوم  لغویان،  کلمات  در  تامل  با  .«کنند
 . است  ایمان آن جمع که  آیدمی( یمین) قسم

 . است کردن یاد قسم  معنای به  و مصدر  لغت،  در  قسامه: است گفته زحیلی

 اصطالح  در قسامه - ۳

  به  خون،  ادعای  بر  کنندمی  یاد  قسم  که  اولیایی  معنای  به  است  مصدر  اسم  قسامه،:  است  فرموده  جواهر  صاحب
   .کنندمی  یاد سوگند خود  ادعای بر  که دم  اولیای برای  است اسم لغت،  در( قاف فتح با ) قسامه ثانی، شهید نظر

 .  شودمی تقسیم  دم  اولیای بر که است سوگندهایی  اسم قسامه فقیهان، از  بعضی اصطالح در
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 قسامه  موضوع - ۴

  شود   پیدا   ایعشیره  چاه   در   یا   و   ایقبیله  محله   در   که  است  مقتولی   باره  در   قسامه   که  است  این  قسامه  روایات  از   ظاهر
 قتل  در قسامه  بنابراین  مقتول؛  و   قاتل  قبیله  بین  جنگ   یا دشمنی سابقه  دلیل  به اند؛کشته  را او   آنان   که   رود گمان  و

 . گرددمی  ثابت  لوث  و تهمت  با همراه

 قسامه  درباره هادیدگاه - ۵

  اهل  فقهای   قول  از  چنانکه.  است  موافق   اختالف  کمی  با   سنت  اهل   فقهای   اکثر   نظر  با   شیعه  فقهای   مشهور   رای 
  ی نظریه با نظریه این که  شودمی ارجاع متهم به قسامه نبود، لوث  قتل چنانچه شد، گفته( هاحنفی از غیر) سنت

 .  نیست موافق  شیعه فقهای

  فقهای  .ندارد   جایی   لوث  مورد  از   غیر  در   و  است  لوث  با   همراه  قتل  برای   قسامه  که  دارند   نظر   اتفاق،   به  شیعه  فقهای
   ؛کندمی جنایت  اثبات  هم و  اتهام رفع هم  قسامه که دارند  عقیده شیعه

 علیه  مدعی و مدعی سوگند - ۶

 بخورد؟ سوگند باید  نیز خود قتل، به  متهم یا  قتل شاکی که است شرط  قسامه در  آیا

 فقهی  متون - ۱. ۶

 .است مختلف مساله  این در فقها  نظر  که گفت باید  پاسخ در

  اگر  و   است  علیه  مدعی  بر   قسم   و   مدعی   بر  بینه  دعاوی،  تمام  در :  گویدمی  مقنع  در  علیهاللهرحمة  صدوق  شیخ
  هرگاه  برگرداند،  مدعی  به  را قسم  علیه مدعی  اگر  و   شودمی ثابت مدعی  نفع به حق  کند،  نکول قسم از  علیه  مدعی 

 . بود نخواهد  او  برای حقی  نکند، یاد هم قسم و  نباشد بینه مدعی برای

 سوگند   بدون   دیگران،  سوگند  به   توان نمی  و   کند  یاد   سوگند  نیز   مدعی   است  الزم   که   شودمی  استفاده   لمعه   شرح   از
 . کرد  اکتفا مدعی

  فخر.  است  داده  قرار  اشکال  مورد  مدعی،  سوگند  از  را  دیگران  سوگند  به  اکتفا  ایضاح،  در  فخر  و  قواعد  در  عالمه
  است  اصل  خالف  مدعی،  حق  اثبات   برای  دیگران  سوگند  به  اکتفا  طرف  یک  از  که  است  آن  اشکال  منشا: » گویدمی
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  داده   هم  اجازه  را  آن  و   نفرموده  منع  دیگران  توسط  سوگند  ادای  از  قسامه  خصوص   در  مقدس   شارع  دیگر،  طرف  از  و
 . است نداده ترجیح  را  وجه  دو  از کدام هیچ ایشان  حال، هر  به «.است

 روایی  متون - ۲. ۶

  است  الزم   خویشاوندان   و   بستگان  که  است   آن   روایات   برخی  از   مستفاد  ندارند؛   واحد   لسان  مساله   این   در   وارده   روایات 
الم علیه  صادق امام از  بصیر  ابی روایت مانند کنند؛ سوگند ادای   یجی   ان المدعی  فعلی: »است آمده آن  در که الس 

 فالنی، که کنند یاد سوگند که بیاورد را  نفر ۵۰  است الزم  مدعی  بر ؛... فالنا  قتل فالنا  ان یحلفون رجال بخمسین ء
  خود  نه  آورد؛می  را  آنان  مدعی،  که  است  کسانی  متوجه  سوگند  که  است  این  ظاهر  «.است   رسانده  قتل  به  را  فالنی

 .وی

  صادق  امام  که  «زیاد  بن  مسعده»  روایت  مانند  کنند؛می  یاد  سوگند  مدعیان  که  شودمی  استفاده   دیگر  روایات   برخی   از
المعلیه  ننمودند،  ادا  نیز  سوگند  و  نکنند  مقتول  قتل  بر  بینه  اقامه  دم،   مدعیان  اگر: »فرمودندمی  من  پدر:  فرمود  الس 

 «.شناسیمنمی  را  او قاتل  و  ایمنرسانده قتل به را   او ما که کنندمی یاد سوگند بار ۵۰ متهمین

 سوگند ادای بستگانش  با تواندمی  هم مدعی،  یعنی باشد؛ جایز   وجه دو  هر که است این روایات بین جمع  مقتضای
  طرف   از   سوگند  ادای   چند  هر   نماید؛   اکتفا  خود   بستگان  و  قوم  سوگند  به  فقط  و  نخورد  سوگند  تواند می  هم  و   نماید 

 . رسدمی نظر به  اقوی و ارجح بستگانش  با  همراه مدعی

 قسامه در زن سوگند - ۷

 باشد؟  سوگندخورندگان  جزء  تواندمی  زن آیا

 قتل  بین  فرقی   و کنندمی  یاد   قسم   پنجاه  که   مردند  پنجاه  قسامه،   که   است  این   اظهر :  گوید می  سرائر   در  ادریس  ابن
 .نیست عمد شبه و  خطا  و عمد

  این   غالب  رای  که  دارد  وجود  نظریه  دو  خصوص  این  در:  فرمایدمی  المنهاج  تکمله  کتاب  صاحب  خویی  الله  آیت
 .است اشکال  بال او طرف از سوگند ادای   باشد عنها مشتکی یا شاکی  زن، چنانچه که است
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  سوگند   به  حاضر   مردی   هیچ  یا   و   باشد   نداشته  مرد   بستگان  هیچ  و  باشد  زن   شاکی  چنانچه  خمینی،  امام   نظر  از
 سوگند ادای حق زن باشد، داشته  وجود  مرد یک حتی چنانچه  ولی ندارد؛ اشکالی زن طرف از سوگند ادای نباشد،
 .باشد  شکات  از  که چند هر  ندارد؛

 قانون  در قسامه - ۸

به سوگند به طور عام و قسامه به طور خاص اختصاص    1392می مصوب  قانون مجازات اسال مواد متعددی از  
 یافته است:

 است  ی و علم قاض یادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانون  -۱۶۰ماده 
معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب    هیقصاص و د   ینف  ایاثبات    یقسامه که برا  ط یاحکام و شرا  -تبصره

 باشد. می  قانون نیا اتیقصاص و د 
شهادت    نیقسامه و سوگند مقدم است. همچن  ،یاقرار بر شهادت شرع  گر،یکدیادله با    ر یدر تعارض سا  -۲۱۳ماده  
 بر قسامه و سوگند تقدم دارد.  یشرع
 .شودمی  ثابت زیقسامه ن ق یقانون از طر  نیا  ات«یعالوه بر طرق مقرر در کتاب اول»کل اتیجنا  – ۳۱۲ماده 
از سوگند منکر و وجود لوث،    ریغ  گریاست که درصورت فقدان ادله د   ییقسامه عبارت از سوگندها  –  ۳۱۳  ماده
 .کندمی دفع اتهام از خود اقامه  یآن و متهم برا ات یخصوص ای  یرعمد یغ ا ی یعمد   تیاثبات جنا ی برا یشاک
نحوه ارتکاب از    ای  تیبه ارتکاب جنا  یاست که موجب ظن قاض  یلوث عبارت از وجود قرائن و امارات   -۳۱۴  ماده

 .شودمی جانب متهم 
لوث محسوب    قیاز مصاد   ت،یفقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنا  - ۳۱۵  ماده

 .گرددمی سوگند، تبرئه کی  یادا شود و او با ینم
ارائه شود، نوبت    یلیشود. اگر دلمی  اتهام  یبر نف  لیدر صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دل  -۳۱۷  ماده

 .گرددمی و متهم تبرئه رسدینم یبه قسامه شاک 
 .دیاز متهم درخواست قسامه نما  ایتواند اقامه قسامه کند می ی صورت با ثبوت لوث، شاک نیرایغ در

  ، یعمد   اتیورزد، متهم در جنا  ی خوددار   ز یاقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم ن  ی اگر شاک  -۳۱۸  ماده 
  یشاک  ی مطالبه آن برا ا یشود لکن حق اقامه قسامه می  آزاد  نیبدون تأم ،یرعمد یغ  اتیمناسب و در جنا  نیبا تأم

 .ماندیم  یباق
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  ای  دیشود تا اقامه قسامه نمامی فرصت داده یشود، حداکثر سه ماه به شاکمی گرفته نیکه تأم یموارد در  -تبصره
 .شودمی أخذ شده رفع اثر  نیمهلت از تأم  انیاز متهم مطالبه قسامه کند و پس از پا 

شود  می  وممحک  هیحاضر به قسامه نشود به پرداخت د  یاز متهم درخواست قسامه کند و و   یاگر شاک  -۳۱۹  ماده
  دیاو تجد  هیرا عل  یدعو   نه،یب  ایبا قسامه    گر،یبار د  یحق ندارد برا  یگردد و شاک می  و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه

 .دی نما رد  ی تواند قسامه را به شاک یمورد متهم نم  نیکند. در ا 
  لیوک ا ی یول  ای  ه،ید ا یحسب مورد، توسط صاحب حق قصاص  د یمطالبه آن از متهم، با ا یاقامه قسامه  -۳۲۰ ماده

  ان ی. اتردیگیآنها صورت م  لیوک  ای  یمتهم، ول  لهیبرائت متهم که به وس  یاست اقامه قسامه برا  نیآنها باشد. همچن
 .ستین لیافراد قابل توک لهیسوگند به وس

  ا ی  ی ورثه متوف  گریبه توافق د   ازیبدون ن  ،یاز وارثان متوف  ک ی دم فوت کند هر    یول  ای   هیعل  ٌی اگر مجن  -۳۲۱  ماده
 .اقامه قسامه را دارند ایدم، حق مطالبه    یایاول گرید

با وجود لوث،    گرانیکنند، حق د یآن را از متهم نف  ات یخصوص  یبرخ  ایاز ورثه، اصل اتهام   یاگر برخ  -۳۲۲ ماده
 .اقامه قسامه محفوظ است یبرا

  ی قسامه برا   کی همه آنان باشد، اقامه  هیباشند و لوث عل تیجنا  کی ر، متهم به شرکت در اگر چند نف -۳۲۳ ماده
 .ستین   کی هر  یبه اقامه قسامه برا یاست و لزوم  یکاف ت،یاثبات شرکت آنان در ارتکاب جنا

چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در    ایاز دو    نی شخص مع  کیادعاء کند که تنها    یاگر شاک  -۳۲۴  ماده
از سهم    شیقصاص شونده ب  هینفر را قصاص کند و چنانچه د  کی از آن    ریتواند غ  ینم   یاقامه شود، شاک  تیجنا

از اقرار    ی شونده بپردازند. رجوع شاک  صاص مذکور را به ق  هیمازاد د  دیبا   گر ید  یشرکا  ا ی  ک یاو باشد شر   تیجنا  هید
 .ستیبه انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع ن

از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه    هید  ایاز صاحبان حق قصاص    یاگر برخ  -۳۲۵  ماده
محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات    شانیاثبات ادعا  ی برا  گرانیکند و حق د می  کنندگان را ساقط

 .به مرتکب بپردازند ا یخود آنها  بهگروه اول را حسب مورد   هیقصاص، سهم د یفایاز است شیپ دی، باکنند
متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره    هیحصول لوث عل  رغمیعل  یاگر شاک  -۳۲۶  ماده

.  دیسوگند بر عدم علم نما   انیمطالبه ات  یتواند از و می  یعدم علم کند، شاک  یآن، ادعا  ات یخصوص  ا ی  تیاصل جنا
شود و اگر سوگند می  آزاد  نیبدون تأم  یو و   توقفم  یکند، دعو   ادیسوگند    تیاگر متهم بر عدم علم به اصل جنا
گردد لکن اگر  می  متوقف ات یفقط در مورد آن خصوص یباشد، دعو  تیجنا  ات یمتهم فقط بر عدم علم به خصوص
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شود  می  متهم به عدم علم رد   یکند، ادعا  اد یبر علم داشتن او سوگند    ی ورزد و شاک  یمتهم از سوگند خوردن خوددار 
صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت    ن ی. در اد یمتهم اقامه قسامه را درخواست نما  از حق دارد    یو شاک 

 .شودمی  محکوم هید
است لکن در صورت تعدد    ی همه آنان کاف  ی قسامه برا  ک یمتعدد باشد، اقامه    یکه شاک  یدرصورت  -۳۲۷  ماده 

 .اقامه قسامه مستقل الزم است ک، یبرائت هر   یمتهمان، برا
 .در قسامه شرکت کند  گر،یتواند به نفع متهم دمی  از آنها ک یدر صورت تعدد متهمان، هر  -۳۲۸ ماده
  اتیشود و اثبات خصوصمی  ل شده است، موجب اثبات که لوث حاص   یقسامه فقط نسبت به مقدار   -۳۲۹  ماده
حصول لوث    ازمندیانفراد در آن ن ا ی تیو شرکت در ارتکاب جنا  تیعمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنا لیاز قب تیجنا
 .است ات یخصوص  نیدر ا

  اد یسوگند    ات یسوگندخورندگان، بر آن خصوص  ایلوث حاصل نشود    تیجنا  ات یاگر نسبت به خصوص  -۳۳۰  ماده
 .ردیگیتعلق م  هیشود و دمی  اثبات  تیبه مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنا تی نکنند و فقط بر انتساب جنا

آن در صورت حصول لوث    ات یبه جز قسامه اثبات شود، خصوص  یلیبا دل  ت،یچنانچه اصل ارتکاب جنا  -۳۳۱  ماده
به   یگر یاز دو شاهد عادل، به اصل قتل و د  یکیقسامه قابل اثبات است مانند آنکه    لهیساز آنها به و  کیدر هر  

بودن قتل با   ی و در صورت لوث، عمد  ود شمی  اثبات نهیصورت اصل قتل با ب نیشهادت دهد که در ا  ی قتل عمد 
 .گرددمی  اقامه قسامه ثابت

  ا ی  هیعل  ٌی مجن  لهیمرتکب به وس  نییچند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تع  ایدو    هیاگر لوث عل  -۳۳۲  ماده 
 .شودمی  اثبات  تیاو، وقوع جنا هیدم و اقامه قسامه عل یول

  تیآنان اقامه شود، جنا  هی عل  نگونهیچند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به هم  ای دو    هیاگر لوث عل  -۳۳۳  ماده
که بر برائت خود سوگند بخورند.   خواهدیاز آنان م یشود و قاضمی  به صورت مردد اثبات   از چند نفر، یکیبر عهده  
  بر ممتنعان ثابت  هینکنند، د  یکنند و برخ   ادیآنان سوگند    زا  ی برخ  ایورزند    ی از سوگند خوردن خوددار   یاگر همگ

بر  می  م یآنان تقس  انیم  یبه نسبت مساو   هیشود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دمی آنان  شود. اگر همه 
  یبه نسبت مساو  هیقتل، د  ریشود و در غمی پرداخت تالمالیاز ب هیکنند، درخصوص قتل، د ادیبرائت خود سوگند 

 .گرددمی میان آنان تقسیم
از آنان درخواست اقامه قسامه    ی چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاک  ایدو    هیاگر لوث عل  -۳۳۴  ماده

بر    هیاز آنان از اقامه قسامه، پرداخت د  ی برخ  ایهمه    یاقامه قسامه کند. درصورت خوددار   دیاز آنان با  ک یکند هر  
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  ی شود. اگر همگمی  میآنان تقس  انیم  یبه نسبت مساو   هی شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دمی  ممتنع ثابت
 .گرددمی المال پرداخت تیاز ب هیاقامه قسامه کنند، در قتل، د 

تنها عل  -۳۳۵  ماده  لوث  افراد حاصل شود و شاک   ی برخ  هیچنانچه  ب  هیعل  یاز  مشارکت در    ی ادعا  یشتر یافراد 
شود  می  که لوث حاصل شده است اثبات  یدرمورد  ،یمدع  یبه مقدار ادعا  تیبا قسامه، جنا  د،یرا نما  تیارتکاب جنا

مشارکت دو نفر از آنان    هیباشد و لوث فقط عل  یمرد  ی مشارکت سه مرد در قتل عمد   یدم مدع   یمانند آنکه ول
دم    یآن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ول  هیآن دو نفر، حق قصاص عل  هیباشد، پس از اقامه قسامه عل 

از قصاص   کی را به هر  هیبه سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم د  دیبا بخواهد هر دو نفر را قصاص کند،
 .شوندگان بپردازد

را به نحو   شتریاز ابتداء، شرکت افراد ب نکهیمگر ا ستین رفتهیپذ شتریاز اقرار به شرکت افراد ب یرجوع شاک  -تبصره
  ینف   تیرا در ارتکاب جنا   گریشرکت افراد د  زین  سوگند کرده اند   انیکه در قسامه ات  یذکر کرده باشد و کسان   دیترد

 .باشند ادکردهیکرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند 
است. با تکرار    یو بستگان مدع  شاوندانیسوگند پنجاه مرد از خو  ،ینصاب قسامه در اثبات قتل عمد   -۳۳۶  ماده

 .شود یسوگند قتل ثابت نم
 .شودمی خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب ،یسوگند شاک -۳۳۷ ماده
برائت خود، اقامه قسامه    یبرا   دیاز متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم با  یکه شاک  یدر صورت  -۳۳۸  ماده

حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر    دیصورت، با   نیکه در ا  دینما
شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود  می  تکرار  و خود ا  ا یباشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان    از نصاب 

 .شودمی و تبرئه دینمایمتهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار م
سوگند ذکر شده است    انیات  یقانون که برا   نیا   ات«یمقرر در کتاب اول»کل   طیدرقسامه، همه شرا  -۳۳۹  ماده 

 .شودمی  تیرعا
ن  -۳۴۰  ماده ارتکاب جنا  ستیالزم  و   تیاداءکننده سوگند، شاهد  و علم  باشد  بر آن سوگند    یبوده  آنچه    اد یبه 
کافمی همچن  ی کند،  ن  نی است.  ادعا  ،یقاض   ستیالزم  و  بداند  را  سوگند  اداءکننده  علم  سو   ی منشأ  از    ی علم 

از    یمقام قضائ  یو بررس  قی برخالف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحق  یمعتبر   لیاداکننده سوگند، تا دل
 .اداءکننده سوگند بالمانع است
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  خورد، یسوگند م  یبا تبان  ایاگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان    -۳۴۱  ماده
 .معتبر است یاحراز نشود، سوگند و   ادشدهیامور   ،یموضوع است. اگر پس از بررس ی موظف به بررس یمقام قضائ 

 .موجه باشد ت،یباشند که احتمال اطالع آنان بر وقوع جنا ی الزم است اداءکنندگان سوگند از کسان -۳۴۲ ماده
  هیو عدم جواز تور سوگند دروغ    یو مکافات اخرو   ی قسامه، مجازات قانون  یاز اجرا  شی تواند پمی  یقاض  -۳۴۳  ماده

 .کند انیاداکنندگان سوگند ب یدر آن را برا
فقدان    ایشود و    افتیبر خالف قسامه    یمعتبر   لیاز صدور حکم، دل  شیاگر پس از اقامه قسامه و پ  -۳۴۴  ماده
  یدادرس شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده  می  قسامه اثبات گردد، قسامه باطل  طیشرا

 .است
 .کند دیمتهم تجد هیرا عل  یقسامه، دعو  ای نهیتواند با ب ینم  یپس از اقامه قسامه توسط متهم، شاک   -۳۴۵ ماده
از اداءکنندگان    یاز سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخ  یبرخ  ایاگر پس از صدور حکم، بطالن همه    -۳۴۶  ماده

دادگاه صادرکننده حکم ثابت    ی سوگند بدون علم، برا  ا یگند  دروغ بودن سو   ایسوگند، از سوگندشان عدول کنند  
 است.  ی شود، مورد از جهات اعاده دادرس

 اقدام قاعده. 11
 اقدام به زیان  -1

 اقدام  نظریه - 1.1

  اقدام  قاعده  جای  به  توانمی  ایم،گفته  فقهی  نظریه  با  آن  تمایز  و  فقهی  قاعده  تعریف  در   که  موازینی  به  توجه  با  البته
 . داد جای آن  در را  معنا  دو هر و  کرد  مطرح را «اقدام نظریه»

 تعریف  - 2.1

گاهی،  و  توجه  با  شخصی  هرگاه  واردکننده  گردد،  او  به  دیگران  توسط  زیان  ورود  موجب  که  دهد  انجام  را  عملی  آ
  به   مستند  را   زیان  واردکننده  مسئولیت  عدم   فقها.  بود   نخواهد   خسارت   مسئول  است،  دیگری  شخص  که   زیان،

  حقیقت  در .  است  شده  مالش  حرمت  رفتن  بین  از  موجب  خود  اقدام  با  شخص  که  بیان  بدین  اند؛دانسته  «اقدام»
  که  چرا  شد؛  گفته قبال که  احترام  قاعده  جمله  از  قهری  ضمان  قواعد  اجرای  برای  است مانعی  معنا  این در  « اقدام»
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  خودش   مال  صاحب  اگر  که  نیست  تردید  و  اموال  صاحبان  از  شرع  حمایت  برای  است  ایقاعده  ،«احترام  قاعده»
 .گرفت نخواهد قرار شرع حمایت مورد  سازد، ضایع را  خویش مال   حرمت

 ضمان مستند - 3.1

  نیست  تردید  جای  چون  است،  قرار  همین  از  قضیه  نیز  باشد   الضرر  قاعده  زننده،  زیان  برای  ضمان  مستند  چنانچه
 . باشد  نساخته فراهم خویش  برای را  زیان   مقدمات  خود  که  است متضرری از حمایت   برای  الضرر قاعده که

 الضرر  قاعده با اقدام  رابطه  - 4.1

  جمله  از  دیگر،  طرق  از   او  زیان  بلکه  نیست،  متضرر  به  خسارت   پرداخت  و   ضمان  مؤید  ،الضرر   قاعده   مفاد  مواردی   در
  منتهی   که  گرفته  صورت  متضرر  سوی  از   اقدامی   چنانچه  نیز  موارد   گونه  این   در .  گرددمی  تدارک   فسخ  حق   اعطای 

  اقدام   رابطه.  گرددنمی  بینی  پیش  تدارکی  چنین  و  کندنمی  حمایت  او  از  الضرر  قاعده  باشد،  شده  او  به  زیان  ورود  به
  « استناد»   مزبور،  قواعد  در  الزم  و  اصلی  عنصر  که  گفتیم  زیرا  است؛  منوال  همین  به  نیز  تسبیب  و   اتالف  قواعد  با

 . گرددمی مرتفع مسبب  شخص به استناد دیده،  زیان اقدام به  توجه با  و است

 اقدام به ضمان  -2
 قبض  به  اقدام - 1.2

  طور   به  قبض  به  او  اقدام  بلکه  نکرده،  مال  قبض  به  اقدام  عوض  بال  و  مجانی  طور  به  مال  گیرنده  سخن،  دیگر  به
  برای   المسمی   عوض   پرداخت  به  تعهد  و  التزام  گمان  بی  صحیح،  معامالت   و  عقود   در  بنابراین.  است  بوده  معوض
  دیگر  طرف  از  را  مال  دو،  آن   از  یکی  یا  طرفین  و  باشد  فاسد  عقد  اگر  ولی  است،  آور  الزام  عقد  موجب  به  طرفین
  نخواهد   آنان  عهده  به  المسمی  عوض  نیست،  قانون  و  شرع  حمایت  مورد  قرارداد،  که  آن  دلیل  به  باشد،  گرفته  تحویل

 . گرددمی  مطرح قیمت و  مثل به ضمان شود، تلف  آنان  ید در شده گرفته تحویل  مال اگر و  بود

 ضمان مستند - 2.2

 چیست؟ به مستند ضمان  این که است این سخن حال
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  را  آن  نداشته   قصد   مال   تحویل هنگام  در  گیرنده  شخص که  معنا بدین  است،  ضمان   بر   اقدام   ضمان، فقهی  مستند
.  باشد  او   ضمان  در   مال  که  بوده  این  بر  اشاراده  و  کرده  تسلم  اراده  عوض  پرداخت  قبال  در  بلکه  بگیرد،  تحویل  مجانا

 . گوییممی « ضمان  بر  اقدام»  را  اراده این

 ضمان  بر اقدام - 3.2

  باید   باره  این  در   ولی  است؛  شده  شمرده  «یضمن  ما»  قاعده  مدرک   تنها  حتی  و  مدارک  جمله  از  « ضمان  بر  اقدام»
 :شود روشن سؤال چند پاسخ

 باشند؟ ضامن عقد  فساد صورت  در که اند کرده ای اراده چنین  قرارداد  هنگام طرفین آیا. ۱

 دارد؟ وجود   آن اعتبار بر  دلیلی چه  ای،اراده چنین فرض  بر. ۲

 ها دیدگاه اهم - 4.2

  آمده   پدید   مختلفی  هایدیدگاه  اسالمی   فقه   در  شده،  داده  فوق  سؤال   دو   به  که   منفی  و  مثبت  های پاسخ  اساس   بر
 :شودمی اشاره هاآن اهم  به زیر   در که گردیده ارائه گوناگونی نظرهای و

 ضمان  برای  اقدام بودن مستند عدم - ۱. 4. 2

  این   بر  خمینی  امام  و   همدانی  رضا  آقا  حاج  خراسانی،   آخوند  انصاری،  شیخ.  باشد  ضمان  مستند  تواندنمی  اقدام
 قیمت  بر  ضمان   قصد  فاسد،  عقد   در  متبایعین  اوال  که  است  آن  نظریه  این  صاحبان  نظر  نقطه  ترینمهم.  نظرند
  اند، داشته  را  المسمی  عوض  بر  ضمان  قصد  و  اندکرده  اقدام  عقد  صحت  به  اعتقاد  با  طرفین  که  چرا  ندارند،  را  واقعی

  دلیل  فاقد  گردد   ضمان   موجب ضمان،  قصد  صرف  که  این  اراده،  و   قصد  این وجود  فرض  بر   ثانیا   و   ؛ المثل  عوض   نه
 .  باشد شرعی ایقاعات  یا  و عقد قالب در که است  تعهدآور  وقتی ضمان  به  التزام.  است شرعی معتبر

 . ضمان  مسقط  نه و  است ضمان موجب نه  اراده، و  قصد صرف پس

 ضمان  بر  مستقل دلیل اقدام - ۲. 4. 2

  نظرند   این  بر  سبزواری  االعلی  سید  و  نایینی  عالمه  جواهر،  صاحب  ثانی،  شهید.  است ضمان  بر  مستقل  دلیل  اقدام
 همان   که  گرفته  تعلق  مالشان  مالیت  مقدار  حفظ  به  اصالتا  معامله  طرفین  قصد  که  است  این  آنان  دلیل  ترینمهم  و
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  به   وصول   راه  و  طریقیت  باب   از   کنند،می  یاد  مثمن  و  ثمن  از   معینی  مقدار  از   معامله  در  اگر  و  است  قیمت  یا   و  مثل
  یا  و  مثل  ضمان  برای  وجهی  تا  است  شده  واقع  مسمی  بر  اقدام  که  پنداشت  نباید  نتیجه  در  و   است  مقدار   همان
  در   که  این  حاصل.  است  آن  به  وصول   طریق   مسمی  و  است  شده  واقعی  عوض  تدارک  بر  اقدام  بلکه  نماند،  قیمت

  دارد،   موضوعیت  مسمی   که  شود   ثابت   خاصی  طریق   به  که  این   مگر   است،  قیمت  یا   مثل  همان   اصل   ضمانات، 
  و  است  گرفته  تعلق   واقعی   ضمان   به   طرفین  قصد  عموما که  شود می روشن  توجیه  این با. عقد   فساد  صورت  در   حتی
 . انددانستهمی واقعیت به ایصال  طریق را  معوض  و عوض  آنان

 ضمان  بر اقدام نبودن تامه علت - ۳. 4. 2

  تامه   علت  تنهایی  به  اقدام  که  معنا  بدین  است؛  مانع  رفع  موجب  ولی  نیست،  ضمان  بر   دلیل  خود  ضمان،  بر   اقدام
  غیر  مال  بر  (ید  وضع)  استیال  که  نحو  این  به  است؛  سبب  متمم  بلکه  باشد،  آن  مدار  دائر  ضمان  تا  نیست،  ضمان
 در  که  است  این  سؤال  اینجا  در.  شود  ضمان  عدم  موجب  امانی  ید  عنصر  دو  که  این  مگر  است،  ضمان  موجب

  ولی   است،  موجود   اذن  عنصر  گیرد،می  تحویل  را   آن   مالک  اذن   و   رضایت  با  گیرنده  چون  فاسد  عقد  به  مقبوض
 عوض  گرفته  آنچه  عوض  در  که  این  به  مشتری  «اقدام»  به  توجه  با:  گفت  باید  پاسخ  در  چطور؟  مجانیت  عنصر

 .کندمی ایفا  را  خود  نقش  ید  ضمان بنابراین  و  گرددمی مفقود مجانیت  عنصر  بپردازد،

 . هستیم نظر این بر  داریم، استیمان  و ید قاعده در که مبنایی  اساس بر  ما

 قاعده نفی عسر و حرج . 12
 عسر و حرج   یقاعده نف تعریف - ۱

  شدیدی   دشواری  و  مشقت دارای  تکلیفی  هرگاه  که  است  معنا  این  به  و  بوده  فقهی  قواعد  از  حرج،  و  عسر  نفی  قاعده
 . گردد می  ساقط تکلیف  آن است، سخت مکلف برای  عادتاً  آن  تحمل که باشد
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 لغت در حرج - ۲

  انبوهی   و  اجتماع  معنی  به  اصل  در  حرج  اندگفته .  است  حرام  و  گناه  تنگنا،  تنگی،  ضیق،   معنی  به  لغت  در  حرج
 الحرج : »است  شده  گفته  نیز  و  شود  اشیا  آن  میان  تنگی  و  ضیق  تصور  حصول  موجب  که  ایگونه  به  است،  شیء

 . اند دانسته  «الضیق اضیق»  و تنگنا تنگترین معنی به  را  حرج  نیز برخی. «االثم الشجر، الکثیر الضیق، المکان

 قرآن  در حرج - ۳

  ما ...  : »فرمایدمی  خداوند  که  چنان است؛   رفته کار  به  گناه  و   سختی  تنگی، ضیق،  معنای  به   حرج   واژه   نیز   قرآن   در
  دهد؛ قرار سختی و تنگنا  در  را  شما خواهد نمی خداوند ؛ « ...لیطهرکم یرید لکن  و حرج من  علیکم لیجعل الله یرید 
  صدره   یشرح  یهدیه  ان  الله  یرد  فمن: »است  آمده  نیز  قرآن  از  دیگری  جای  در.  کند  مطهر   را  شما  خواهدمی  لکن

  حرج که « ...حرج من  الدین فی  علیکم  جعل  ما...  : » یا  و  « ...حرجا  ضیقا صدره  یجعل  یضله ان  یرد  من  و  لالسالم 
  بعضی   در   و   کرده   معنی   ضیق  و  تنگی   به   را   حرج   واژه  مفسران  برخی .  است  سختی  و  تنگنا  معنی   به   آیه،  دو  هر   در

  تعجزون   ما  و  به  لکم  طاقة  ال  ما  یکلفکم  بان  ضیق  من  ای: »اندگفته  و  دانسته  دشواری  و  سختی  از  کنایه  موارد،
  اکرم  رسول  که  اندگفته  عایشه   از   روایتی   استناد   به  مردویه   ابن  و   حاکم   جریر،  ابن   جمله  از  ای عده  .«عنه

موآلهعلیهاللهصلی   ای پاره  در  .است  «ضیق»  حرج،  از  منظور  که  اندفرموده  تصریح  مسائل،  به  پاسخگویی  هنگام  وسل 
  المرضی   علی  ال  و   الضعفاء  علی   لیس : »است  فرموده  خداوند  که   چنان  است؛   رفته  کار  به  گناه  معنی  به  حرج   نیز  آیات

  ندارند،  انفاق  قابل  اموال   که   کسانی  و  بیماران  و  ضعیفان  بر   یعنی  ؛«...حرج  ینفقون  ما   یجدون  ال   الذین  علی   ال  و
  فرض   فیما  حرج   من  النبی  علی  کان  ما »  یا  و   ؛« ...حرج  االعرج   علی  ال   و  حرج   االعمی  علی  لیس: » یا  نیست  گناهی

 « ...له الله

 روایات  در حرج  - ۴

  ان: »است  آمده  بصیر  ابی  روایت  در   که  چنان  است؛  شده  استعمال   تنگی  و  ضیق  معنی  به  حرج  واژه  نیز  روایات   در
 . «حرج من الدین فی علیکم جعل  ما یقول الله  فان بمضیق لیس  الدین

 لغت  در عسر - ۵

 .است راحتی،  و  آسانی معنای به  «یسر»  مقابل  دشواری، و سختی معنای به  لغت در  نیز « عسر» و
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  روزگار  شدن  سخت  و  سخت  مشکل،  بدخویی،  دشوار،  تنگ،  صعب،  معنی  در   و  است  «یسر »  متضاد  نیز  «عسر»  واژه
 . رودمی کار به

 

 قرآن  در عسر - ۶

 سیجعل »  یا  « یسرا  العسر  مع  فان» :  است  فرموده   خداوند  که  چنان  است؛  معنی  همین  به  کریم،   قرآن  در  واژه  این
  به  آن  از  فارسی  در  که  است  شدت   و  مشقت  صعوبت،  از  عبارت   عسر  معنای  ترتیب،  بدین  .«یسرا  عسر  بعد  الله

 . شودمی  تعبیر سختی و  دشواری

 تکلیف -7

  امر   این  ولی   دارد؛  را   آن   دادن  انجام   قدرت  عقال  مکلف  که  است  تکلیفی  بیشتر  حرج  و  عسر  موجب  تکلیف  از   منظور
 .نیست تحمل  قابل  مکلف  برای  عادتا

 حرج  با  عسر فرق - ۸

  هر  یعنی  است؛  مطلق   خصوص  و  عموم  دو،  آن  میان  نسبت  و   است  عسر  از   شدیدتر  حرج،  نراقی  مرحوم  نظر  به
 . نیست حرج عسری هر ولی  است عسر حرجی

 تکلیف ساقط مشقت حد  درباره هادیدگاه - ۹

  دارند   اعتقاد  برخی  دارد؛  وجود  متفاوتی  هایدیدگاه  گردد،می  تکلیف  سقوط  باعث  که  مشقتی  اندازه  و  حد  درباره
  ذکر  را   «تحمل  قابل  غیر  عادتاً »   قید  دیگر   برخی  و   « فاحش»  قید  آن   برای   برخی   باشد،  «شدید »  باید   حرج  و   عسر
  قابل  غیر  عادتاً   و  شدید  که  است  حرجی  و  عسر  مالک،  که  آیدمی  بر  «جواهر  صاحب»   مرحوم  سخنان  از.  اندکرده

 . باشد تحمل

 حرج  و عسر درجات - ۱۰

 :دارد  متفاوتی درجات  حرج  و عسر
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  « ماالیطاق  تکلیف»  عنوان  زیر  در  موارد،  گونه  این  گردد؛می  نامقدور  آن  انجام  که  شودمی  دشوار  چنان  آن  کار  گاهی
 . آیدمی  بیرون حرج  ال قاعده تحت از  و گرفته قرار مقدور غیر و

  برای  فردی  که  این  مانند  گردد،می  جامعه  نظام  اختالل  موجب  آن،  انجام  ولی  نیست،  مقدور  غیر  کاری  گاهی
  «حرج  ال»  قاعده  تحت  از  نیز  این  که  کند،  اقدام  شخصاً   قضایی  صالح  مراجع  به  مراجعه  بدون  دیگری  از   قصاص

 . است خارج

  کارها گونه این شود؛می زیان و  ضرر موجب ولی نیست، هم نظام  ریختن  هم به موجب  و است  مقدور  کاری گاهی
 .باشدمی  الضرر قاعده  مشمول

  مورد  این نیست؛ تحمل قابل عرف نظر از که ایگونه به است، زیاد مشقت دارای و دشوار  ولی مقدور، کاری گاهی
 .گیردمی  قرار « الحرج» قاعده تحت

 حرج  و عسر  قاعده دالیل - ۱۱

 :است شده استدالل قاعده این اثبات برای  روایات، و  آیات   از تعدادی به

  و   فراوان   کوشش  خدا راه در ؛...حرج  من   الدین  فی  علیکم  جعل ما و اجتباکم هو  جهاده  حق   الله   فی   جاهدوا»»  .۱
 «. ننمود  مقرر  شما بر حرجی  حکم دین، احکام در  و برگزید را  شما خداوند  ببندید، کار به شایسته

هُ  ُیِریُد   ما﴿. ۲  «. است ننموده  شما بر  را حرج دادن  قرار اراده  خداوند ؛ ﴾َحَرج ِمْن  َعَلْیُکْم  ِلَیْجَعَل   الل 

هُ  ُیِریُد ﴿. ۳  «. را سختی  نه است  کرده اراده را  آسانی  شما بر خداوند ؛ ﴾اْلُعْسر ِبُکُم  ُیِریُد   َوال اْلُیْسَر  ِبُکُم  الل 

الم علیه  صادق  امام   از   ابوبصیر  روایت.  ۴   که   ایبرکه  از  استفاده  چگونگی  درباره   پرسشی  جواب   در  حضرت  که   الس 
  توضا،  ثم   بیدک  الماء  اخرج...  : » فرمود  است،  شده  ریخته  آن  در   هایی پلیدی  و  است  شده  جمع  آن   در   زیادی  آب 

  را  آب  کن،  باز   دست   با  را  آب   سطح  حرج؛  من   الدین  فی  علیکم  جعل  ما:  یقول  الله  فان  بمضیق،  لیس  الدین   فان
  نشده  داده  قرار   شما   بر   حرجی   دین   در :  فرمایدمی  خداوند   و   گیرد نمی  سخت   اسالم  زیرا  بگیر،  وضو   و   بیاورد   بیرون
 «.است
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 حرج  بودن نوعی یا شخصی در نظرات - ۱۲

  عسر   مالک،  که  اندبرآن  نظران  صاحب  بیشتر  دارد؛  وجود  اختالف  نوعی،  یا   است شخصی  حرج،  و   عسر  که  این  در
  و  عسر)  نوعی  حرج  و  عسر  نه  است،(  کند  تحمل  را  آن  نتواند  خاص  شخص  که  حرجی  و  عسر)  شخصی  حرج  و

 (. کنند تحمل  را آن نتوانند مردم نوع  که حرجی

 حرج  و عسر رابطۀ - ۱۳

 مطلق  خصوص  و عموم - ۱. ۱۳

  ضیق  و  حرج  از  مطلق  و  اعم   عسر: »اندگفته  و  دانسته  مطلق   خصوص  و  عموم   را  حرج  و  عسر  میان  رابطه  بعضی 
  بردۀ  کسی  اگر  که  چنان  ؛«نیست  صادق  باشد،  ضیق  عسری  هر  آنکه  عکس  ولی  است،  عسر  ضیقی  هر  زیرا  است؛

  ضیق  در  شود  گفته  اینکه  ولی   است؛  داده  قرار  عسر   در  را   او  شود می  گفته  بخورد،  تلخ  دارویی  که  کند  الزام   را  خود
 حرج،   و   عسر  میزان  نظر  از   تکالیف  افراد   این  عقیده  به.  نیست  صحیح  گرفته،  سخت  او   بر   موالیش  و  شده  واقع

 :دارند زیر   شرح به  درجاتی

 . است  آسان و سهل که عسر  مادون تکالیف. ۱

 . (عسر) شودنمی تنگنا و ضیق موجب  که عسرآوری تکالیف. ۲

 . (حرج) دارد  را  آنها دادن انجام  طاقت مکلف که آور  ضیق تکالیف. ۳

 . است مکلف  طاقت از  خارج  آن دادن انجام که یطاق ال ما  تکالیف. ۴

 تساوی - ۲. ۱۳

  انسان   که  عملی  هر  زیرا  مطلق؛  خصوص   و  عموم  نه  است  تساوی  حرج،  و  عسر   مصادیق  رابطه  رسدمی  نظر  به  اما
  و   سخت  آدمی  برای  دادنش  انجام  که  کاری   هر  عکس،  بر  و  هست  هم  سخت  و  دشوار  اندازد،  ضیق  و  تنگنا  به  را

  است   عرف  حرج،  و  عسر  مصداق  تعیین  ضابطۀ  عالوه،  به.  شودمی  نیز  او  بر  فشار  اعمال  و  تنگی  موجب  باشد،  شاق
  روایات  در  وانگهی.  شودمی  تلقی  نیز  دشواری  و  حرج  باشد،   تنگنا  و  مضیقه  موجب  که  کاری  هر  آن،  مطابق  که

المعلیه  استنادمعصوم  موارد  نیز  قاعده  مستند   و   سختی  بر  افزون  چیزی  که  است  مواردی  بیشتر  حرج،  آیۀ  به  الس 
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  برای   و   دانسته  محرز  تکالیف  همه   در  را  حرج  و   عسر   وجود  علما  برخی  آنکه  ویژه  به  است؛   نداشته  وجود   صعوبت
 . اندکرده استناد( کلفت) تکلیف لغوی ریشه به  خود  نظریه تایید

 الیطاق  ما و حرجی تکالیف  میان تفاوت - ۱۴

  تکالیف   میان  در  که  نیست  معنی  بدین  مطلق،  خصوص  و  عموم  تا  است  تساوی  بیشتر  حرج   و   عسر  میان  رابطه  اینکه
  یکسان   یطاق  ال  ما   به  تکلیف  با  حرج  و   عسر   موجب   حکم  اینکه  یا   و   ندارد   وجود   تفاوتی   دشواری   و   سهولت  حیث  از

  دارد؛  را  آن  دادن  انجام  قدرت   عقال  مکلف  که  است  تکلیفی  بیشتر  حرج  و  عسر  موجب  تکلیف  از  منظور  زیرا  است؛
  مقدور   عقال نه  که است حکمی یطاق،  ال ما  تکلیف که حالی در  نیست؛ تحمل  قابل مکلف برای  عادتا امر  این ولی

  ما  و  حرجی  تکالیف  میان  آشکار  تفاوتهای   از  دیگر،  عبارت  به.  دارد  را  آن  دادن  انجام  توان  مکلف  عادتا   نه  و  است،
  امر   به  تکلیف  اما   است؛  معقول  غیر  و  محال   امری  شارع  طرف  از  یطاق  ال   ما  تکلیف  تشریع  که  است  این  یطاق  ال

 .نیست گونه این شارع سوی از حرجی

 قاعده تسلیط . 13
 لغت  در تسلیط - ۱

 .است غلبه  و  قهر با  همراه کردن  مسلط و  دیگری بر  کسی گردانیدن چیره معنای  به لغت در تسلیط

 فقه اصطالح  در تسلیط - ۲

 . خویش اموال  در تصرف هرگونه برای مالک اختیار و  تسلط از است عبارت  فقهی  اصطالح در

 تسلیط  قاعده دیگر هاینام  - ۳

 .اندنامیده نیز  «تسلط قاعده » یا  «سلطنت قاعده » را  آن  برخی

 اخیر  فقهای توسط تسلیط  قاعده نامگذاری - ۴

طون  الناَس   ان  »  نبوی  حدیث  به  توجه  با  را  تسلیط  قاعده  شیعه  فقهای  اخیر،  دوره  در   گذارینام  «امواِلِهم  علی  مسلَّ
 . است شده استناد تسلیط قاعده مفاد  و  حدیث این به نیز شیعه متقدم  فقهای آثار  در  که هرچند اند،کرده مطرح و
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 جدید حقوقی مکاتب  نزد تسلیط قاعده - 5

  حقوقی   مکاتب  تمامی  مالکیت،  و  اموال  مسئله  اهمیت  به  نظر  و  است  مالکیت  ارکان  کننده  تثبیت  تسلیط،  قاعده
 . اندپذیرفته  را  قاعده این جدید

 :است شده اشاره  آن  به نیز  ایران مدنی   قانون ۳۱ و ۳۰ مواد در

که قانون استثناء   یگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردخود حق همه  ملک ینسبت بما  یهر مالک  –   ۳۰ماده  
 .کرده باشد

 کرد مگر بحکم قانون.  رون یب توانیرا از تصرف صاحب آن نم ی مال  چیه – ۳۱ ماده

 تسلیط قاعده مدرک - 6

ت  و  کتاب )  چهارگانه ادله را قاعده این مدرک  فقیهان، برخی  .دانندمی  (اجماع و عقل و سن 

 قران  آیات  - ۱. 6

 . کنندمی استناد بقره  سوره  ۱۸۸ آیه و  نساء سوره ۲۹ و ۲ آیه به قرآن  آیات  از

 نبوی  حدیث - ۲. 6

  ضعیف   سند،  لحاظ  از  اگرچه  حدیث   این   کنند،می  استناد  قبل  در   مذکور   نبوی  حدیث  به  عمدتاً   فقها  احادیث،  میان   از
ت  اهل  و  شیعه  فقهای  عمل  اما  است،  نیامده  اربعه  کتب  در  و  شودمی  محسوب    جبران  را  سند  ضعف  آن،  ُمفاد   به  سن 

 .کندمی بیان  را  مضمون همین که دارد  وجود  نیز دیگری معتبر روایات   بعالوه، .کندمی

 عقال  بنای - ۳. 6

 . دانست فطری  قواعد از را آن   توانمی حتی  و کندمی تأیید را  قاعده  این نیز  عقال بنای

 اجماع  - ۴. 6

م اصل  یک عنوان به  قاعده این به فقهی  گوناگون  مباحث  در  که جاآن  از اند،گفته  اجماع تقریر کیفیت باره در   مسل 
 .دانست فقیهان  همه اتفاق مورد  را  آن توان می شده، استناد
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 تسلیط  قاعده به فقها استناد موارد - 7

  چند   هر  خود،   ملک  در   انسان  تصرف   جواز  است،  قرار  بدین  تسلیط   قاعده   مفاد   به  فقها  استناد  موارد   از   هایی نمونه
  کردن   روشن   و  آب   کردن  جاری   جوازِ   همسایه   چاه   مجاورت  در   چاه   کندن  مانند  شوند،  متضرر  دیگران  و   همسایه

 . شده احتکار اموال  گذارِی  قیمت نبودن  جایز و  معاطاتی بیع لزوم   و صحت خود ملک  در متعارف  صورت به  آتش

 تسلیط قاعده توسعه - 8

 حقوق بر تسلط - ۱. 8

  نبوی  روایت  هرچند  زیرا  گیرد،  برمی  در  نیز  را  حقوق  اموال،  بر  عالوه  تسلیط،  قاعده  که  معتقدند  فقیهان  از  برخی
  داللت  هم عقال بنای و شودمی  نیز حقوق شامل اولی طریق به اما است، کرده بیان را  اموال بر  تسلط فقط مشهور

 . دارد  خویش  حقوق بر  مردم تسلط  بر

 انفس  بر تسلط - ۲. 8

 . گرددمی ثابت نیز( انفس بر  تسلط) امورشان دیگر به نسبت مردم  اختیار و تسلط شده، یاد  ادله با همچنین

 تسلیط  قاعده تخصیص - 9

مات  دادن  انجام   مستلزم  که  تصرفاتی  شامل  تسلیط  قاعده  فقها،  تصریح   به  بنا   مانند   ــ  باشد   فساد   ایجاد   یا   محر 
  خمس   وجوب  ادله   دیگر،  سوی  از  و  گرددنمی  ضالل   کتب  و   شراب  خریدوفروش   رشوه،  و   ربا   گرفتن  تبذیر،   و   اسراف

 . زندمی  تخصیص  موارد همه به نسبت را  قاعده این  شمول نیز  زکات  و

 الضرر قاعده با تسلیط قاعده تعارض رفع - 10

 دیگری  به  ضرر صورت  در تسلیط  قاعده تقدم - ۱. 10

  کاربرد   که  است  مواردی  در  الضرر  قاعده  با  آن  تعارض   رفع  چگونگی  تسلیط،  قاعده  درباره  مهم  مباحث  جمله  از
  قاعده  فرض  این  در  فقها  از  بسیاری.  شود  دیگری  به  رساندن  ضرر  موجب  خود  ملک  در  وی  تصرف  و  مالک  مالکیت

 . اندشمرده جایز را تصرفات  اینگونه و  داده ترجیح  را تسلیط
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 دیگری   به ضرر صورت در تسلیط  قاعده تقدم  عدم - ۲. 10

 . دانندنمی جایز صورت این در  را  مالک تصرفات الضرر، قاعده به استناد با  دیگر،  برخی

 فاحش  ضرر در  الضرر  قاعده تقدم - ۳. 10

م  الضرر  قاعده  باشد،  میان  در  بزرگ  و  فاحش  زیان  که  درصورتی  تنها  که  اندآن  بر  نیز  گروهی   قاعده   و  گرددمی  مقد 
 . شودنمی جاری تسلیط

 الضرر  و تسلیط قاعده بین متصور هایصورت - 11

 : دارد  وجود گوناگونی هایفرض مسئله  این در  بجنوردی  موسوی نوشته به

 مالک  برای ضرر و  نفع عدم - ۱. 11

  ضرری   آن  کردن  ترک  با  نه  و  دارد  بر  در  مالک  برای  نفعی  آن  یافتن  انجام  نه  که  است  ای  گونه  به  مالک  تصرف  گاه
  رساندن  زیان  قصد  حتی  یا  کندمی  تصرف  خود  ملک  در  دیگری به  زدن  ضرر  قصد  به  تنها  مالک و  شودمی  وارد  او  به
  قاعده  شود،می  دیگری  به  رسیدن  زیان  موجب  او  کار  حال   هر  در  که  جاآن  از  صورت   این  در.  ندارد   را  دیگری  به

م  تسلیط بر  الضرر  . شود می داشته مقد 

 تصرف  صورت در مالک نفع - ۲. 11

  کردن  ترک  یا  نشود،   او   زیان  موجب  آن  کردن   ترک  چند  هر  ببرد  سود  خود   ملک  در  تصرف  از  مالک   که  صورتی   در  اما
م  تواننمی  را  الضرر  قاعده  گردد،  او  زیان  موجب  تصرف   با  غیرمالک  مورد  در  الضرر  قاعده  کاربرد  زیرا  داشت،  مقد 
 . شودمی جاری  تسلیط قاعده تساقط،  از پس و است ناسازگار مالک،   مورد  در الحرج قاعده با  قاعده این کاربرد

 قاعده تلف مبیع قبل از قبض . 14
  مقدمه - ۱

  ملک  مبیع،  معامله،  انجام   با  که  این  به  عنایت   با و  گیردمی  صورت  مالکش  ملک  در   مالی  هر   تلف  که  این   به   توجه  با
  قواعد   و  اصول  مقتضای  از  است  خروجی  بحث،  مورد  قاعده  باشد،  تسلیم  از  قبل  تلف  که  چند  هر  شود،می  خریدار

  موردی   خصوص   در  قاعده  جریان  البته.  کرد  خواهیم  بحث  باره  این  در   آینده  سطور  در  که  معامالت   بر   حاکم  اولیه
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  در  زیرا   است؛   خارج  بحث  محل  از   باشد  الذمه  فی  کلی  مبیع  که  صورتی   و  باشد  معین  خارجی  عین  مبیع  که  است
.  شد  نخواهد  حاصل  مشتری  برای  مبیع  به  نسبت  مالکیت  مشتری،  توسط  مبیع  قبض  و  تحویل  بدون  صورت،  این
  کرده  تاخیر  مبیع  تحویل  در  بایع   که  آن   یا  گردیده  معین  موعدی  مبیع،  تسلیم  برای  که  نیست  فرقی  قاعده  جریان  در

 . باشد

 قبل از قبض  عی تلف مب  قاعده مستندات - ۲

 روایات - ۱. ۲

  مال   از  شود  تلف  قبض  از  قبل  که  مبیعی  هر  یعنی  ،«بائعه  مال  من  فهو  قبضه  قبل  تلف  مبیع  کل»  نبوی  حدیث.  ۱
 . است  کرده نقل  اللئالی غوالی  کتاب  از  الوسائل مستدرک  کتاب  صاحب را حدیث این.  است گردیده تلف  آن بایع

المعلیه  صادق  امام  از   که  خالد  بن  عقبة  روایت.  ۲   ولی  بخرد،  الزم  بیع  به  دیگری  از   کاالیی  مردی  اگر  پرسدمی  الس 
 سرقت   به  کاال  آن  فاصله  این   در  و  آمد  خواهم  فردا  الله  شاء  ان  بگوید  و  بگذارد  باقی  فروشنده  نزد  را  کاال  مشتری

المعلیه  امام  بود؟  خواهد  کسی  چه  مال  از  برود،   حتی   بیته  فی  هو  الذی  المتاع  صاحب  من...  : »فرمود  پاسخ  در  الس 
  صاحب   مال   از   یعنی  ،«الیه  ماله  یرد   حتی   لحقه  ضامن  فالمبتاع  بیته  من   اخرجه   فاذا   بیته،  من  یخرجه   و   المتاع  یقبض

  کند  بیرونش خانه از  و  بدهد  تحویل   مشتری  به را  آن  که  این تا  بود  خواهد است  مانده  جای بر منزلش در  که  کاال  آن
 . برگرداند او   به را او مال که این تا  بود خواهد  او  حق  ضامن مشتری دیگر  کرد، بیرون را آن  وقتی و

 روایات  داللت  - ۱. ۱.  ۲
  و  ارسال  علت  به  که  چند  هر  سند،  نظر  از  و  نیست  سخن  جای  و  است  صریح  قاعده  مفاد  بر  فوق  روایات   داللت

  با   ولی  ندارد،  اعتباری   چندان  (نیست  شده  شناخته  رجال  علمای  نزد  خالد  بن  عقبة)   روات  بعضی  بودن  مجهول
  این  از  و  گردیده  جبران  احادیث  سند  ضعف  ها،آن  مدلول  بر  منطبق  مشهور  فتوای  صدور  و  اصحاب   عمل  به  توجه
 . نیست اشکال  جای  نظر

 اجماع  - ۲. ۲

  موضوع،  خصوص   در  که  آنجا  از  ولی  اند؛کرده  اجماع  ادعای  موضوع  این  خصوص  در  حلی   عالمه  و  انصاری  شیخ
 . ندارد استقاللی ارزش  فقهی نظر  از و است مستند  مزبور، اجماع لذا شده، واصل نصوصی  و روایات 

https://t.me/ekhtebar


 

50 

 

 رهیس - ۳. ۲

 قبل  معامله،  مورد  یاالک  هرگاه  ه ک  است  نیچن  بیع  در   آنان  یبنا  هک  میابییم  در  مسلمانان  مستمر   رهیس  به  مراجعه  با
  متوجه   نه  بوده،  او   آن  از  معامله  از   شیپ  مال،  هک  دانندیم  یشخص  متوجه  را   خسارت  گردد،  تلف  مقابل  طرف  قبض  از
 حجیت   لذا  گردد،یم   متصل(  ع)  معصوم   زمان   به   هیرو  نیا  چون   و   شده  ک مال  دیجد  معامله  موجب   به   هک  یسک

 . دارد شرعی

 اولیه  قواعد از خروج - ۳

  بر   م کحا   هیاول  ی حقوق  قواعد  از   است  یخروج   قاعده،  نی ا  مدلول  ا یآ  هک  است   نیا   شود   مطرح   د یبا  هک  یبحث  نینخست
  ند یآ یم  در  معاوضه  نیطرف  ملکیت  به  عقد  تحقق  محض  به  عوضین  شد،  اشاره  هک  طور  همان  رایز   ر؟یخ  ای  معامالت 

  کمل  از  ع یمب  هک  است  آن  قواعد  یمقتضا  نیبنابرا  و  ردیگیم   انجام  شکمال  کمل  در   یمال   هر  تلف  ،یطرف  از  و
  ی مقتضا  از  خصوص  نیا  در   دیبا  ند،ک  اقتضا  را  آن  خالف  قاعده،  نیا  چنانچه  و  عیبا  مال  از  نه  شود،  تلف  یمشتر 
 . م یبردار  دست هیاول قواعد

  ی حل  راه  المقدور  یحت    اندردهک  یسع  عظام  یفقها  ست،ین  یآسان  چندان  ارک  هیاول  قواعد  و  اصول  از  خروج  هک  آنجا  از
  باره   نیا  در  لیتحل  دو  به  لی ذ  در  هک  ابندیب  هیاول  قواعد  با  قبض  از  قبل  عیمب  تلف  قاعده  مدلول  و  مفاد  انطباق  یبرا

 :گرددیم  اشاره

 اول  تحلیل - ۱. ۳

  ه کبل  نند،ک  یکتمل  یگر ید  به  مجانا  را   مال   ندارند   قصد   نیطرف  هک  است   نیا   ی معاوض  عقود   در   عقال   عادت   و  عرف
  آنان   عادت   و  عرف  و  عقال  بنای  دیگر،  عبارت   به  و  دهدمی  قرار  دیگری  یاالک  عوض را  خود  یاالک  یک  هر  همواره

 چنانچه  که  نحوی  به  است؛  خارجی  ستد  و  داد  بر  مبنی  اعتبار،  و   تشریع  عالم  در  مبادالت   و   معاوضی  عقود   انشای   در
  امکان  بنابراین،.  گردد می  تلقی   عقالیی  غیر  عملی   و   لغو  مبادله  اعتبار  باشد،  نداشته  امکان (  دادوستد)   اعطا  و   اخذ

  عقد   بقای   در   بقایش   و  عقد  حدوث  در   حدوثش   یعنی  است،  ماخوذ   بقاء  و   حدوثا  عقد،  حقیقت  در   دادوستد   انجام
  که   دارد  وجود  امکانی  چنین  طرفین  از  یک   هر  برای  و  موجودند  عوضین  که  مادام  بنابراین،.  است  گردیده  ملحوظ

  یکی  فنای  و   تلف  با  چنانچه  و  است  باقی  عقد   دهد،  تحویل  را  خویش  کاالی  مقابل   طرف  کاالیی،  دریافت  ازای  در
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  ملکیت  به  باقی   کاالی  و  شودمی  منفسخ  عقد  قهرا  رفت،  دست  از  بدل  عنوان  به  آن   تحویل  امکان  کاال،  دو  از
 .است رفته بیرون معامله   انجام از قبل  صاحب جیب از  شده تلف که  مالی  و  گرددمی  بر  صاحبش

 دوم  تحلیل - ۲. ۳

  مشتری  برای  مبیع  ملکیت  دیگر،   عبارت   به   و   است   هاآن  صحت  شرط   قبض،  که  نیست  عقودی   از   بیع  چند   هر
  و  تسلیم  بلکه  باشد،  نداشته  تاثیر  وجه  هیچ  به  قبض  بیع،  در   که  نیست  چنین  لکن  نیست،  قبض  تحقق  به   منوط
  ولی  شود، می  حاصل  عقد  موجب   به  متزلزل  صورت   به  ملکیت  اصل  بنابراین،  و  است  ملکیت  کمال   شرط   تسلم
  انجام  از  پس  و   است  متزلزل   و   ناقص   شود،می  حاصل  عقد  با  که  ملکیتی  یعنی   است؛  قبض  بر   متوقف   آن  کمال
  مستقر  متزلزل،  و  ناقص  ملکیت  شود،  تلف  مبیع  قبض،  از  قبل  چنانچه  دلیل،  همین  به.  یابدمی  استقرار  قبض

 . رود می بین  از کلی به  شده ایجاد که ناقصی ملکیت همان بلکه  گردد،نمی

  عقد  با  که  متزلزل  ملکیت  بقای  و  دارد  دخالت  ملکیت  کمال  در  متاخر  شرط  نحو  به  قبض  تحلیل،  این  موجب  به
  طوسی   شیخ  به  بعضی  را  سخن  این  نظیر  .نگردد  منفسخ  قبض  از  قبل  تلف  با  که  است  آن  به  منوط  یافته،  وجود

  انقضای  به  منوط  آن  استقرار  و  گرددمی  حاصل  متزلزل  ملکیت  خیاری،  عقود  در  معتقدند  ایشان  که  اندداده  نسبت
 . است خیار

 .نیست  معامالت   بر  حاکم  حقوقی اولیه قواعد بر استثنایی و خروج بحث،  مورد قاعده مفاد  فوق، بیانات   موجب به

 تحلیل  دو مقتضای  - ۳. ۳

  حقوقی   اصول   و  قواعد  با  مطابق  قاعده،  مدلول  که  است  آن  مذکور  تحلیل  دو  مقتضای  فوق،  توجیهات   رغم  علی
 بیع،  خصوص  به  معاوضات،  کلیه  ماهیت  که  دارند   تاکید  فقها  از  بسیاری.  است  نگرفته  صورت   خروجی  و  است

  زیرا   است؛  انتقال  تحقق  آثار  از  قبض  لزوم  و  نیست  اعتبار  عالم  در  هم  آن  مال،  مقابل  در   مال  تملیک  جز  چیزی
  نه   شود،  داده  تحویل   صاحبش  به مال  که   است  واجب   گرددمی  دیگری   به   منتقل  مال  که  آنجا   از   عقد، انجام از  پس 
  به  قاعده،   مفاد  بودن  اصل خالف  پذیرفتن ضمن  فقیهان از  دسته این  . باشد  داشته انتقال در دخالتی  قبض  که  این

  به  ایلحظه  برای  تلف  از  قبل  مبیع  قبض،  از  قبل  تلف  فرض  در  که  اندکرده  اظهار  ناچار  به  شده،  وارد  روایات   استناد
  عقلی   پذیرش  چند  هر.  شودمی  تلف  دارد  قرار  او  ملکیت  در  که  حالی  در  لحظه  همان  در  و  یافته  عودت   بایع  ملکیت
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 شارع  اعتبار نحوه به بستگی  و است  اعتباری امور  از مالکیت که این  به  توجه  با ولی است، دشوار  اندکی  نظریه این
 . گرددمی آسان  و سهل آن تصور   دشواری دارد،  عقال و

 مهم  نکته - ۴. ۳

  معامالت  بر   حاکم  قواعد  و   اصول   با  وجه  هیچ  به  قاعده  مفاد  که  ناگزیریم  حقیقت  این  به  اعتراف  از  رسدمی  نظر  به
 است  اسالمی  سیره  و  اجماع  و  وارد  نصوص  مزبور  قاعده  مستند  صرفا  و  نیست  منطبق  بیع،  بودن  تملیکی  بر  مبنی

  بعدی  مطلب  در   که  چنان  مدعا   این  شاهد  بهترین.  خوردمی  تخصیص  اولیه  قواعد  ها،آن  مدلول   موجب  به  که
  زمان  از  معامله  انحالل   و  فسخ  بحث،  مورد  قاعده  خصوص  در  فقها  کلمات   از  مستفاد  که  است  این  گفت  خواهیم

  ندارد؛  سازگاری  شده  اشاره  عقالیی  تحلیالت   و  توجیهات   با  نکته  این  و  معامله،  وقوع  تاریخ  از  نه  است،  تلف  وقوع
  باشد   انتقال   تحقق   در   قبض دخالت  نتیجه  یا   معامله   حین در متعاملین  اراده   و   قصد  بازتاب  قاعده  مدلول  اگر  که  چرا

 . گیرد صورت  انفساخ انتقال، تحقق و  انعقاد از  بعد که آن  نه باشد،  معاوضه  نبودن تمام  از کاشف باید تلف طبیعتا

 تلف  نتیجه - ۴

  به  نسبت  بایع  ضمان  موجب  یا  است  اصل  از  معاوضه  بطالن  موجب  قبض  از  قبل  تلف  آیا   که   است  این  دیگر  بحث
 تلف؟ نیح از عقد انفساخ موجب یا  و شده تلف مبیع  قیمت یا مثل  پرداخت

  یعنی   «بائعه  مال  من...  : »است   نیا   نص  رایز   م،یر ی پذیم   را  سوم  وجه  نصوص،  در  موجود  لمات ک  ظاهر  به  توجه  با
  با   نه  و  است   سازگار  اصل  از   بطالن  با   نه  مفهوم  نیا  هک  است  محسوب  « مال  آن  فروشنده  مال  از »  شده  تلف   مال

  منظور   اگر  و  بوده  عیبا  آن  از  شده  تلف  مال  هک  دارد  صراحت  مزبور  جمله  رایز   خسارت؛  پرداخت  به  الزام  و  ضمان
  از   کیحا  موجود  نص   اگر  نیهمچن.  «است  آن  فروشنده  بر »   یعنی ؛«بائعه  یعل ...  »  شدیم  گفته  دیبا   بود   عیبا   ضمان
  از و شده رفتهیپذ  عیب وقوع حدیث،   در چون  و ند،ک صدق  « عیبا»  عنوان تا  بود نشده انجام  یعیب بود،  معامله  بطالن

  است   آن  از  کیحا   ثیحد  م ییبگو  هک  نیا  جز  ستین  یراه  ده،یگرد   محسوب   عیبا اموال  جمله  از  شده  تلف مال  یطرف
  ملزم  عیبا  ده،یگرد  پرداخت  مشتری  توسط  ثمن  اگر  ن،یبنابرا   و  دهدیم  رخ  عقد  انفساخ  تلف،  از  قبل  یالحظه  هک

 . بپردازد یزیچ ستی ن الزم  گرید رده،کن  پرداخت  اگر و  دهد  عودت  را آن است
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 نمائات - ۵

 ؟یمشتر   آن از  ای  است عیبا  مال ست؟کی آن  از  تلف  و عقد انیم فاصله  در حاصل نمائات 

  آن   از   تلف  و   عقد  انیم  فاصله  در   حاصل   نمائات  هک  گفت  دیبا   گردد،یم  حاصل   عقد  با   انتقال   میگفت  هک  آنجا   از
 . شود یم  تلف   ع یبا  مال   از   تلف  وقوع   صورت  در   قبض،   تحقق  از   قبل  شده،   فروخته  یاالک  اصل  فقط  و   است  یمشتر 

  هک  آن  مثل  گردد،یم  عیمب  منافع  ک مال  باشد  ردهک  پرداخت  عیبا  به  ی زیچ  هک  آن   بدون  یمشتر   گاه  هک  نیا  جهینت
  ی دار یخر   نسیه  صورت   به  تومان   هزار  صد  متیق  به  یدامدار   مؤسسه  یک  از  را  گاو  رأس   صد  سال  اول  ،یمشتر 

  رأس   پنجاه  مثال  گاوها  مدت،  نیا  در   اگر.  بپردازد   را  ثمن  و  ردیبگ  ل یتحو  را  گاوها  گرید   ماه  چند  هک  قرار  نیا  با  ند،ک
  گاوها   و  دیآ  فرود  یدامدار   سقف  ،یقهر   حادثه  یک  اثر  در  ل،یتحو  زمان  دنیرس  از  قبل  چنانچه  باشند،  دهییزا  گوساله

  ک مال  را  هاگوساله  تمام  یمشتر   بمانند،  سالم  اندشدهیم  ینگهدار   گرید  گاهیجا  در  هک  هاگوساله  یول  رندیبم
  هاگوساله:  است  روشن  مک ح نیا هیتوج. بود   نخواهد   هم  مزبور   منافع متیق  پرداخت  به   ملزم  هک  ی حال  در   شود، یم

  تلف،  و  اندآمده  وجود  به   مشتری  ملک   در   منافع  بنابراین  و   بوده   مشتری  ملک   ها آن  مادر  که   اندشده  موجود  ی زمان  در
 . ندارد  منافع بر اثری اما کرده، منفسخ را مبیع ملکیت  یعنی معامله، اصل

  او   دست  در  تفریط  و  تعدی  بدون  چنانچه  بنابراین،  و  است  امانت  بایع  دست  در  قبض،  از  قبل  مبیع  منفصل  نمائات 
  اهمال، یا و تقصیر فرض در ولی است، امانی ید مصادیق از او ید زیرا بود، نخواهد بایع عهده بر ضمانی شود، تلف
 . بود  خواهد  ضامن قهری  ضمان قواعد موجب  به بایع

 ثمن  تلف - ۶

  بایع  به   تحویل   از   قبل  ثمن   اگر  یعنی گردد؟می هم   ثمن  شامل  که  آن   یا   دارد   مبیع  به   اختصاص  بحث مورد قاعده  آیا
 و   هستند  مبیع  خصوص  در   نصوص  البته  بایع؟  مال  از  یا  شد  خواهد  تلف  مشتری  مال  از  گردد  تلف  مشتری  ید  در

  عقالیی  و حقوقی توجیهات  ولی است، مبیع  خصوص هم سیره و اجماع از متیقن و نیست میان در ثمن از سخنی
  بوده،  شامل   و   عام  تواندمی  است،  شده   اشاره  ها بدان  قبال  و   گرفته  صورت   فقیهان  بعضی  توسط  مساله  مورد  در  که

 . شود  شامل نیز را  ثمن
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 مبیع  جزء تلف - ۷

 است؟  چگونه وضعیت شود، تلف کاال از قسمتی اگر ولی است،  کاال تمامی تلف است، مسلم  قاعده مورد در آنچه
  آن  یا   گردد   برمی   مشتری  به ثمن تمام  و شودمی  منفسخ کلی   به   معامله  و   دارد   جریان   هم   خصوص   این  در   قاعده  آیا

  به   عقد  که  این  یا  و  گرددنمی  انفساخ  موجب  اصوال  کاال  جزئی  تلف  و  دارد  کاال  تمام  تلف  به  اختصاص  قاعده  که
 است؟  صحیح مابقی  به نسبت و  منفسخ شده تلف  جزء نسبت

  از  مقدار  همان   معادل   صورت،   این  در   و   است   منفسخ  شده  تلف   مقدار   نسبت  به   بیع  که  دارند   عقیده  معاصر   فقهای
  فسخ  کلی  به  را  معامله  صفقه  تبعض  علت  به  تواندمی  مشتری  وضعیتی  چنین  در  البته.  گردد  برمی  مشتری  به  ثمن
  گرفتن  و  معامله  اصل  فسخ  میان  است  مختار  مشتری  که  بودند  معتقد  قدما  از  بعضی  .بپذیرد  مقدار  همان  به  یا  کند

 . ارش

 بیع  به قاعده اختصاص - ۸

  به   است؟  جاری   نیز  معاوضات   شبه  در  حتی  یا  و  معاوضات  کلیه  در   یا   دارد   جریان   بیع  خصوص  در  صرفا  قاعده   آیا
  زوج   حساب   به  تلف  گردد،  تلف  قبض  از  قبل  مال  این   و  کند  تعیین  زوجه  مهر  عنوان  به  را   مالی   زوج  اگر  مثال،  طور

  قبض  از  قبل  مال  این  و  کند  معین  خلع  عنوان  به  را  مالی  زوجه   اگر  همچنین  زوجه؟  حساب   به  یا  شودمی  محسوب 
 زوج؟   حساب   به یا  شودمی محسوب زوجه حساب به  تلف  شود، تلف زوج

  اصول   و  موازین  خالف  را  قاعده   مفاد  چنانچه  بدانیم؟  چه  را  قاعده  مستند  که  این  به  دارد  بستگی  سؤال  این  پاسخ
  وارد  احادیث شک بی شود،  استناد اشاره مورد حدیث دو  به تنها  قبض از قبل تلف قاعده اثبات  برای  و دانسته کلی

 همچنین.  کرد  تجاوز  منصوص  حد از  بیش  به تواننمی است  اصل  خالف هاآن  مفاد  چون   و  دارند  بیع  به اختصاص
  از   خالی  عقود  سایر  به  نسبت  آن  شمول  و  است  بیع  اجماع،  مدلول  از  متیقن  قدر  باشد،  اجماع  قاعده،  مستند  اگر

 عمومیت   مسلمین  میان  در  جاری  رویه  که  رسدمی  نظر  به  باشد  اسالمی  سیره  قاعده،  مستند  اگر  ولی.  نیست  اشکال
  ید  در  مال  که  شخصی  گردد،  تلف  مقابل  طرف  به  تسلیم  از  قبل  کاال  چنانچه  مبادالت،  و  معاوضات   کلیه  در  و  دارد

 . بود   خواهد مسئول دیگر طرف مقابل در  شده تلف  او
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