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  دهيچك

عه رא یאر مھـم بحـث تعھـدאت در فقـه שـ     یبسـ  یھא رمجموعهیزمفھوم ذمه و عھده یכی אز 
 یو ھم در אبوאب معאمل ی، ھم در אبوאب عبאدین دو وאژه در متون فقھیא כאربرد. دھد یم لیتשכ

معאصـر   یאز فقھـא  یبرخ. ع אستیאر שאیبس) یخאص، و ضمאن قھر یאعم אز معאمאت به معنא(
ن مرتبط سאزند و ذمه و عھده ین و دیع ۀن دو وאژین دو وאژه رא به تقאبل بیتفאوت א אند دهیכوש

صـحت و سـقم    ین مقאله در صدد بررسیא. دכننن مطرح ین و عیب به عنوאن ظرف دیرא به ترت
 حכـم و  یفـ یتכل حכـم به نظر نگאرنده، تقאبل ذمه و عھده در وאقع بـه تقאبـل   . ه אستین نظریא

دیـن   عھده ظرفی برאی אحכאم تכلیفی و ذمه ظرفـی بـرאی حכـم وضـعیِ    : گردد یبאز م یوضع
  .    אست
  
  ن، حכم وضعی، حכم تכلیفی، فقه שیعهین، دیذمه، عھده، ع: ها دواژهيكل

                                                 
   .23/07/1390: ييب نهايخ تصوي؛ تار23/03/1389:خ وصوليتار. *
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  طرح مسأله
ـ ن و دیبـא مفھـوم عـ    یقـ یعه، אرتبـאط وث یمفھوم ذمه و عھده در فقـه שـ   אز  یبرخـ . ن دאردی

ـ ن و دیعـ  כیـ تفכשـאن،  یא ۀبه گفت. ن אرتبאط אذعאن دאرندیز به وجود אیحقوقدאنאن ن ن در فقـه  ی
א عدم تعلـق بـه ذمـه אسـت     ی، تعلق כیتفכאین  یمبنא כهن معنא یذمه אست؛ به א ۀیبر نظر یمبتن

عه نیز متنאسب بא دو אصطאح عین و دیـن،  یש یאز فقھא یبرخ). 1/20، مصאدر אلحق، یسنھور(
 یمختصـر  ۀ، אبتدא مقدمنכאتن یبא توجه به א. אند כردهجאد یتقאبل א ین مفھوم عھده و ذمه نوعیب

مفھوم ذمـه و عھـده در لغـت، مفھـوم ذمـه و      שود و سپس  یم ذכرن ین و دیدر مورد مفھوم ع
.گـردد  یمطאلب אرאئه مـ  ۀجیدر אنتھא، نت. שود یم یبررس عھده و ذمه ۀو رאبط ،عهیعھده در فقه ש

    
  نين و ديمفهوم ع -١

אز אن دو موضـوع و   כیقرאر گرفته و ھر  دیتאכن مورد ین و دیدو مفھوم ع ییدر فقه، جدא
عـאملی،  : نـכ بـه عنـوאن نمونـه،    (وאقع שـده אسـت    یو مسאئل متفאوت و متعدد אحכאم یمبنא

در ). در مورد שـروط رھـن  : 2/114-115، אאحכאمقوאعد ، یمھر؛ حل אحכאم، در مورد 8/270
ء مאدی، و ظرف אن عאلم خـאرج אسـت؛   یש כین یع: توאن گفت ین مین و دیمفھوم ع ۀسیمقא

אست  یאعتبאر ین، مאلیست؛ אمא دین مאلכשد אن وאبسته به دאرد و وجو ین، وجود אستقאلیبنאبرא
 یعنـ ین אن ین به طرفیگر، وجود دیאز طرف د. ون قرאر دאردیمد ۀכه در ظرفی אعتبאری یعنی ذم

  .رمستقل אستیغ یز موجودین جھت نیون وאبسته אست، و אز אیدאئن و مد
ـ در ذمـه قـرאر دאرد تعر   כـه  یمـאل  ین گאه به معنـא ی، دیאثאر فقھ یدر برخ ف שـده אسـت   ی

ـ ، و گאه به ثبوت حـق  )ھمאن(، گאه به אשتغאل ذمه )7/185  ،یبجنورد( ھمـאن،  (א مـאل در ذمـه   ی
ون، و ین به مدید یبא توجه به وאبستگ یبא توجه به خود دین، دوم یف، אولین سه تعریא). 186
  .ن به دאئن אرאئه שده אستید یبא توجه به وאبستگ یسوم

  
  فهوم ذمه و عهده در لغتم -٢

 یز معنאیשه نین ریאست، و در مשتقאت א כردن نכوھש یذَمَمَ به معنא ۀשیذمه در لغت אز ر
 یمـאن یپ یز ذمه و مذمة به معنـא یبه عنوאن نمونه، ذِمאم و ن. لحאظ שده אست یא به گونه نכوھש

؛ אبـن منظـور،   6/67، یحـ ی؛ طر181رאغـب،  (אست  نכوשאن موجب  نכردن تیرعא כهאست 
نیز دאرد، مאنند حق، ضـمאن، عھـد، حرمـت، אمـאن      یدیگر یذمه در لغت معאن). 12/220-223
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ث یدر حد). 6/66، یحیطر(ت אن אزم אست یحفظ و حمא כه یزی، و چ)12/220אبن منظور، (
ضـمאن   یعنی، ذمه به ضمאن و عھد معنא שده אست؛ »مینُه و אَنא به زعیرَھِ یذِمَّت« ) :ع(رمؤمنאن یאم

  ). 2/169ر، ی؛ אبن אאث12/221אبن منظور، (به אن אست  یو عھد من در گرو وفא
مאننـد   یگونـאگون  یعھـده در لغـت بـه معـאن    . مـאن אسـت  یپ یعھد بـه معنـא   ۀשیعھده אز ر
 یل، ضعف و سستحروف، ضعف در عق یא אدאیدر نوשته  ینאمه، ضعف و سست عیسوگندنאمه، ب

ن معنא یبه א» فאن یعھدته عل«ع یשא بیترכאمא در . رفته אست כאر، رجوع و بאزگשت به כאردر 
؛ אبـن  5/147، یدیزب(به אصאح אن אست  مכلف یدر אن بאשد، فאن یب و نقصیאگر ع כهאست 

  ).312-3/311منظور، 
  

  اتيمفهوم ذمه در قرآن و روا -٣
ن وאژه در قرאن تنھـא در  یא. نرفته אست כאرمصطلح אن در فقه به  یذمه در قرאن به معنא ۀوאژ

؛ 3/186نحـאس،  : نכ(رفته אست  כאرمאن به یعھد و پ یتوبه و به معنא ۀسور 102و  1 8 ۀیدو א
عھد و  یو گאه به معنא 3حفظ و אمאن، یאت گאه به معنאیدر روא مذכور ۀوאژ. )19-5/18، یطبرس

 ییאسـتعمאل אن در معنـא  ) ه אلسـאم یـ عل(אز אمאم صאدق  یتیאلبته در روא. رفته אست כאربه  4مאنیپ
  .5שود یده میز دیאن ن یفقھ یبه معنא כینزد

در . אت دאنستیدر روא یفقھ یبر وجود ذمه به معنא یقאطع ۀنیتوאن قر یت رא نمیאمא אین روא
 یدر موאرد مשאبه به معنא بیترכن یرفته و א כאربرאئت به  ۀذمه ھمرאه بא وאژ ۀت مذכور، وאژیروא

אن رسـول  «: ه אلسאم אمده אستیتی אز אمאم صאدق علیبه عنوאن نمونه، در روא. مאن אستیعھد و پ
ـ وאאلربـא،   אכلوאیאאن  یعلة من אھل אلذمة یאلجز قبل) ه وאله وسلمیאهللا عل یصل(אهللا  لحـم   אכلوאی

» ...)ه وאلـه وسـلم  یאهللا عل یصل(منه ذمة אهللا و ذمة رسوله  منھم برئت ذلכفمن فعل  ...ر یאلخنز
  ). 11/95، یحر عאمل(

   

                                                 
 » ...כم אאً و א ذمةیرقبوא فیכم אیظھروא علیف وאن یכ« .1
 »مؤمن אאً و א ذمة یرقبون فیא« 2.
 5/378، یحر عאمل. ذمة אهللا عز وجل یجمאعة فھو ف یمن صلی אلغدאة وאلعשאء אאخرة ف: مאنند .3
  8/412، یحر عאمل. ثאقیאכ כل محدث א عھد له و א אمאنة و א ذمة و א میو א: ... مאنند .4
، یحر عאمل. تیאذא رضی به אلغرمאء فقد برئت ذمة אلم: ضمنه ضאمن للغرمאء فقאلین فیه دیموت و علیאلرجل  یف .5
13/477-478  
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  مفهوم ذمه در فقه -٤
שـود   یمفروض گرفته م مכلفدر  כهאست  ییذمه معنא: دیگو یدر تعریف ذمه مل د אویשھ

تعریفـی  ھمچنـین، بـرאی   . 2/135، אلقوאعد وאلفوאئـد אلمכی אلعאملی، . (و قאبل אلتزאم و אلزאم אست
جـאد  یא یبـه معنـא  » אلـزאم «در אین تعریف، ). 125، ةیאאقطאب אلفقھ אلجمھور یאبن אب: مשאبه، نכ

بـه  » אلتـزאم «خود שخص אست و  نفعجאد حق به یאن א ۀאزم כهگرאن אست یبر د فیتכلتعھد و 
رש یپذ ییت و توאنאید אول، قאبلیتوאن ذمه رא به نظر שھ یجه، میدر نت. رש تعھد אستیپذ یمعنא

אز אنھـא   یبرخ כهאند  שده متذכرن مورد یرא در א یگرید نכאتשھید אول . دאنست فیتכلحق و 
  :ر אستیبه שرح ز

שـאرع   כـه אست  یتیقאبلن بא ذمه تفאوت دאرد چون مقصود אز א) فאءیאست(ت تصرف یאھل -1
אلقوאعد ( ستیز، שرط نی، تمیא به نظر برخیجز بلوغ  یزیرد و در אن چیگ یدر محل مفروض م

 .)2/136، وאلفوאئد
ع یـ אلزאم و אلتزאم در قאلب ب ۀذم یول. ت ذمه دאردیر و جنאیه در صورت אتאف مאل غیسف -2

  ).136-135ھمאن، (אنجאم שود  یبه אذن ول یعقدو כهو ضمאن و حوאله و مھر ندאرد مگر אن 
در زمـאن   כهد مگر אن ع و ضمאن و حوאله و مھر ندאریאلزאم و אلتزאم در قאلب ب ۀر ذمیصغ -3
אمـא אگـر   . ردیـ گ یאש تعلق م مھر به ذمه כهم ین نظر بאשیمאل دאשته بאשد و قאئل به א نכאحאنعقאد 
  ).ھمאن(رد ذمه ندאرد یگ یمھر به אموאلש تعلق م כهم ییبگو

ندאשـته بאשـد،    یر مאلیصغ כه یאمא در صورت. ر ذمه دאردیر در صورت אتאف مאل غیصغ -4
ـ שـود پـس بא   یگرفته م یبه دستש אمد אز و یمאل כه یرא وقتیوجود دאرد ز אשכאل د در حـאل  ی

שـود بـه    ینجא مفروض گرفته میق در אیتعل כهאست گفته שود  ممכن. دאשته بאשد یصغر متعلق
وאجـب אسـت خسـאرت رא    ) یقبـل אز بلـوغ و   אש یولא بر ی( یبאلغ שد بر و یوقت כهن معنא یא

  ). ھمאن( כندجبرאن 
ل یـ توאن אن دو رא אز قب یאمא م. ھستند یوضع אحכאمل یت تصرف ظאھرאً אز قبیذمه و אھل -5
ھمـאن،  (تصـرف در قאلـب אلـزאم و אلتـزאم ھسـتند       ۀאبאح یرא به معنאیز כرد یتلق یفیتכل אحכאم
136 .(  

مفھومی بسیאر  1כند، به پیروی אز برخی אز فقھאی אھل سنت אرאئه می) ره(مفھومی כه שھید 
                                                 

אلمכلـف قאبـل    یمقـدَّر فـ   یאلعبאرة אلכאשفة عن אلذمة אنھא معنـی שـرع  : "231-230و 226/ 3، אلفروق، یאلقرאف .1
 "لאلتزאم وאللزوم
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שود כـه بـین ذمـه و     אز توضیحאتی כه אیשאن در ذیل אین وאژه אرאئه כرده، معلوم می. אستכلی 
مفھوم حقوقی אھلیت تمتع אرتبאط نزدیכی وجود دאرد به طوری כه ذمه ظرف یא منשـא אھلیـت   

بنאبرאین، مفھوم مذכور بא مفھوم متـدאول אن در אبـوאب معـאملی و    . تمتع یא حتی مرאدف אن אست
אز جملـه،  (ن و ذمه در אبوאبی مאننـد بیـع   یموאرد אستعمאل د یبررس. כسאن نیستضمאن قھری ی

؛ و 267ھمאن، : ؛ بیع سلف، نכ24/53نجفی، : بحث تصאرف یعنی بیع طא و نقره در ذمه، نכ
؛ 26/113نجفـی،  : אز جملـه، بحـث تعریـف ضـمאن نـכ     (، ضمאن )344ھمאن، : بیع دین، نכ

: نـכ (، حوאلـه  )146، و ضمאن عھـده، ھمـאن،   137-135ھمאن، : שرאیط حق مورد ضمאن، نכ
 فیـ تכل כه یفقھא در موאرد כهدھد  ینשאن م) 37/33نجفی، : نכ(، و غصب )26/160نجفی، 

: 1/105، یمنتظـر ( אند כردهندאرد، ظرفی به نאم ذمه رא جعل  ینیمع یو خאرج یگאه مאدی، پאیمאل
ـ د یز אمر אعتبאرین ظرف نیא یمحتوא). عتبره אلعقאء لאשخאصی یאذ אلذمة אمر אعتبאر ن אسـت  ی

אلذمـة אمـر    ین فـ یوאلد: 5/318، אאفھאم مسאلכعאملی، (رود  ین به שمאر میو نאمع یכل یمאل כه
ن אمـوאل وی، در  ین به ذمه، و نه به خود مدیون یא بـه عـ  یتعلق د). אلخאرج یא وجود له ف یכل

 ۀא در رقبـ یשخص قرאر دאرد  ۀא در ذمین ید«: بیאن שده אست ییبאیبه ز یאز قطب رאوند یכאم
رود و אگـر در   ین میوجوب אن אز ب یאש بאשد، بא مرگ و אگر در رقبه. ن مאل אویא در عیو  یو
 כهن אست یح אین، صحیبنאبرא. رود ین مین رفتن مאل، وجوب אن אز بیبאשد، بא אز ب ین مאل ویع
: دیگو یمعאصر م یאز فقھא یכین، یھمچن). 382-1/381، یرאوند. (»قرאر دאرد یو ۀذمن در ید
در صـورت אول،   یمحل قرאر معאمل. یכلשود و گאه بر مאل  یوאقع م ین خאرجیمعאمله گאه بر ع«
ز یـ ؛ و در صـورت دوم ن כنـد  ینمـ א به ذمـه تجـאوز   یگر ید ینیאست و אز אن به ع ین خאرجیع

ر محـل אن ذمـه   ینאگزپس . یאست نه שخص یכلندאرد چون محل אن  ین خאرجیبه ع یאرتبאط
. »رא در خـود جـא دھـد و ظـرف אن بאשـد      یכلـ توאنـد   یم כهچون تنھא ذمه אست . خوאھد بود

  ).207، یאمل یجوאد(
שـخص بـא    ۀدر فقه تمאیل بر אین אست כه روאبط שخص بא שخص حتی אאمכאن بـه رאبطـ  

میـאن אسـت و    به אین معنא כه بسیאری אز موאرد כه در אنھא پאی دو שخص در. שیء אرجאع שود
שود مאننـد دیـون و    שخص بא שخص تلقی می ۀو رאبط» حق دینی«אنھא אز لحאظ حقوقی  ۀرאبط

خلق مفھوم אعتبאری ذمه به عنوאن . שود שخص بא שیء تلقی می ۀمطאلبאت، אز لحאظ فقھی رאبط
در موאردی כه : روאبط حقوقی אست» سאزی عینی«ھאی  ظرفی برאی دیون و تعھدאت، یכی אز رאه

رא بـه عنـوאن ظرفـی    » ذمـه «برאی אثאر مאلی عقد پאیگאه مאدی و عینی وجود ندאשته، فقھא مفھوم 
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تשכیل قرאردאدھـא و  שھیدی، : نك(אند  برאی دאرאیی שخص و مظھر ثبوت אثאر عقد אخترאع כرده
  ). 114، تعھدאت

  
  مفهوم عهده در فقه  -٥

نِ یضمאن שخص نسبت به مـאل معـ   אنیفقھא ھنگאم ب כهدھد  ینשאن م یتتبع در عبאرאت فقھ
؛ بحرאلعلـوم،  26/146  نجفـی، : نـכ אز جملـه  ( אند כردهאستفאده » عھده« ۀאز وאژ یگریمتعلق به د

ن، عھـده بـه   یبنـאبرא ). 289-5/288و  4/317، مכאسـب ة یحאש، ی؛ و אصفھאن363، 341، 2/340
در ) لـه  مضـمونٌ (שخصـی   כهنسبت به مאلی אست ) ضאمن(ت שخص یא مسؤولیضمאن  یمعنא

ـ  یאسـت بـه صـورت قھـر     ممכـن  ین ضمאنیچن. دאرد) عنه مضمونٌ(تصرف שخصی دیگر  א ی
  . אبدیتحقق  یقرאردאد

به بحث مא مربوط אست، مطـرح   כه یین دو نوع ضمאن تא جאیאز مبאحث א یدر אدאمه، אجمאل
  :שود یم

  )ديضمان ( یضمان عهده به صورت قهر -١-٥
ت ضـمאن در مـوאرد   یموאضع بحث אز عھده در فقه، بحث אز مفھوم و مאھن یتر אز مھم یכی

و  1»د مـא אخـذت حتـی تؤدیـه    یـ אل یعل«ت یر روאیر אست، و عمدتאً پیرאمون تفسیتصرف مאل غ
وجـود دאرد   یت نظرאت مختلفین روאیدر مورد مفאد א. چرخد یضمאن אز אن م ۀچگونگی אستفאد

 یز مطـرح و بررسـ  یـ ت عھده رא نیضوع، مفھوم و مאھن مویא یאز فقھא در خאل بررس یو برخ
  :دو نظر وجود دאرد כند یمدאلت  یحכمبر چه نوع مذכور ت یروא כهن یدر مورد א. אند כرده

 ذכـر » دیـ אل یعل«ت یدر مورد ضمאن مستفאد אز روא כه یאز אحتمאאت یכی. یفیتכل حכم -1
جعـل שـده   ) متصـرف (د یبر ذوאل כهאست  یفیتכل حכم כیضمאن منتزع אز  כهن אست یשده א
  :ممכن אست یכی אز دو مورد زیر بאשد مذכور یفیتכل حכم. אست

عبאرت بאשد אز وجـوب رد مـאل بـه طـور      یفیتכل حכمאست  ممכن. وجوب رد مאل) אلف
ـ ن حאلـت بא یدر א כهمطلق و در تمאم حאאت، אز جمله در حאلت تلف مאل  . כنـد د بـدل رא رد  ی

بحرאلعلـوم،  ( כنـد رد  مאلـכ ت אن رא به یא مאلیא نوع אن ید خود אن مאل یبאن، متصرف مאل یبنאبرא
שאرح כتאب، سید محمدتقی אل بحرאلعلوم، אین نظریه رא به مؤلف، سـید محمـد   . 2/348-349

                                                 
، یطوسـ : אز جملـه، نـכ  . نقل שده אسـت  یאمده، אمא در כتب فقھیمعتبر ن یعیש یثیث در جوאمع حدین حدیא.  1

  3/228، אلخאف
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  ).1، پאورقی348ھمאن، : כند بحرאلعلوم، منسوب می
» مـאل «אگر  כه אند هכرد ن نظر אستدאلیאز طرفدאرאن א یبرخ. حفظ مאل אز نقصאن و تلف) ب
، دאلـت  »אسـت  ید مאلیبر دست ز«: אز אعضא مאنند دست نسبت دאده שود و گفته שود یبه برخ

تכلیـف مـذכور   . כنـد  یمـ منאسب بא دست אسـت دאلـت    כه یفیتכلبر  بلכه כند ینمبر ضمאن 
سـאزگאر  » هیتؤد یحت« یعنیت مذכور در روאیت یمאل به مאلכ بאשد چون بא غא» دفع«توאند  نمی

ن صـورت عبـאرت אز   یت در אیروא یر گرفته שود؛ و معنאیدر تقد» حفظ«د ین، بאیبنאبرא. ستین
مـא  «در » مא«مقصود אز  כه نכتهن یبא توجه به א. وجوب حفظ مאل مردم در صورت تصرف אست

 یوضـع  حכـم وجـوب حفـظ و نـه     یفـ یتכل حכمت بر ین אست، دאلت روאیخود ع» אخذت
یאبـد نـه در صـورت     ن تحقق مـی یرא ضمאن در صورت تلف عیبود؛ ز تر خوאھد ضمאن، وאضح

» مـא אخـذت  «در » مא«مقصود אز  כهضمאن گفته שود  یوضع حכمح یتصح یאگر برא. وجود אن
 مשـכل ن مورد تصرف وאقـع שـده،   یع یعنیفرد אن  כی כهن و بدل אن אست یع یعنی یכلمאل 
ـ ن אسـت و א یدر صورت وجـود عـ   یحتد و אن ثبوت אשتغאل ذمه به بدل یא یש میپ یگرید ن ی

دאرد و אאّ  یفـ یتכل حכـم ت אز چند جھت ظھور در ین، روאیبنאبرא. ردیپذ ینم כسچ یرא ھ نכته
ـ یא(و ضـمאن دאلـت نـدאرد     یوضع حכمت مجمل אست و بر ید گفت روאیبא כمدست  ، یروאن

1/93 .(  
ة یحאשـ ، یאصـفھאن : نـכ در مورد אین אِسـنאد،  (بر אسאس نظر مשھور فقھא . یوضع حכم -2

אمא نه ضمאن منجـز   כند یمضمאن دאلت  یعنی یאمر وضع כیت بر ین روאی، א)1/302، مכאسب
ن، چـون در صـورت   یوجوب رد بدل در صـورت تلـف عـ    یعنی یریو تقد یضمאن שאن بلכه

در אدאمه، . وجود ندאرد ین، ضرر و خسאرت فعلیع یאدא אمכאنن در دست متصرف و یوجود ع
  :שود אستدאل برخی אز طرفدאرאن אین نظر ذכر می

مאل  ۀرندیضمאن گ ۀאز אدل یכی، »مقبوض به عقد فאسد אحכאم«در بحث  یخ אنصאریש) אلف
 یفـ یتכل حכـم ظھـور در  » یعلـ « ۀوאژ כه אשכאلن یא«: دیگو یدאنسته و م» دیאل یعل«ث یرא حد

در » یعلـ « ۀرא ظھور وאژیف אست زی، ضعכند ینمدאرد و لذא بر ضمאن دאلت ] نیوجوب رد ع[
אز אفعאل نسبت دאده שود نه بـه مـאل؛ و در    یכیبه  כلمهن یא כهאست  یدر صورت یفیتכل حכم
ـ ه دَیـ عل«گفتـه שـود    כـه ن نسبت دאده שود، مאنند אن یא دین یبه مאل، אعم אز ع כه یصورت ، »نی
  ). 3/181، אلمכאسب כتאب، یאنصאر(» שخص אست ۀمאل در عھد אنگر אستقرאریصرفאً ب

بـه   یفـ یتכل حכـم שـאن אوאً عھـده رא در برאبـر    یא כهשود  ین عبאرت روשن میبא تאمل در א
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 حכـم אسـت نـه    یوضـع  حכـم ز مאنند ضـمאن،  یשאن عھده نین، به نظر אیאست و بنאبرא כאربرده
ن رא رد ین אسـت و אگـر عـ   یאول، رد عـ  ۀمتصرف در وھل ۀفیوظ כهن یאًً بא توجه به אیثאن. یفیتכل

بـه نظـر אیשـאن     כـه توאن گفت  یשود، م یل مین به رد بدل تبدیو تلف שد، تכلیف رد ع نכرد
  .ש אز ذمه אستیپ یא عھده مرحله

مقصـود אز   כـه بھتر אست گفته שـود  «: گوید ر نظر مשھور مییمرحوم אصفھאنی در تقر) ب
متصـرف دאخـل    ۀبه مجرد تصرف، שـیء مـورد تصـرف در عھـد    ، عھده אست، و یضمאن فعل

ـ שـود ز  ین، عھده אز خود تصرف אسـتفאده مـ  یبنאبرא. ... שود یم قـرאر دאשـتن אن بـر     یرא معنـא ی
ن یبر عھده بـودن عـ   یمعنא؛ و שود یگرفتن אن به متصرف رجوع م یبرא כهن אست یمتصرف א

ن در صورت یل عیعبאرتند אز حفظ و تحو כهدאرد  یو وضع یفیتכلعھده چند אثر . ن אستیھم
، مכאسـب ة یحאשـ ، یאصفھאن(» ، و پردאخت بدل در صورت تلف یא عدم دسترسی به عینאمכאن

1/302.(   
ل ی، مفھوم عھده رא بא تفصـ هیبلغه אلفق، صאحب )ره( یخ אنصאریبعد אز ש ین فقھאیאز ب) ج 

ـ گو ینه مـ ین زمیשאن در אیא. כند یممطرح  یכل ۀقאعد כیשتر و به صورت یب ـ «: دی گـر  ید و دی
ـ متصرف دאخل שود و بאزگשـت א  ۀن در عھدیع כهשوند  یאسبאب ضمאن موجب م ن אمـر بـه   ی

ز یـ ع حאאت אز جملـه در حאلـت تلـف ن   یتعھد به رد در جم... وجوب رد به طور مطلق אست 
ھد مطلق ن نوع تعیאز א. ن אستیرد ع ۀبه منزل عرفאًن، رد بدل یثאبت אست؛ و در صورت تلف ع

رد گفتـه  یـ א و تصـرف قرאرگ یمورد אسـت  یمאل כهن یשود و به صرف א یر میتعب عھدهبه ضمאن 
. »אگـر موجـود بאשـد    یمتصرف قـرאر دאرد، حتـ   ۀن، مضمونه אست و در عھدیאن ع כهשود  یم
  ).  363-2/348بحرאلعلوم، (

 یعھده به معنא: گفتتوאن  یم) 334ھمאن، (ھمچنین بא توجه به تعאبیر אیשאن در جאی دیگر 
שود و بر אسאس אن  یر حאصل مین متعلق به غیשخص در אثر تصرف ع یبرא כهאست  یتیوضع

אن  مאلـכ ھنگאم تصـرف دאשـته بـه     כه یرא به ھمאن حאلت مذכورن یع כهאست  مכلفمتصرف 
א تلف שود، یند یمאل خسאرت ببو به درستی אنجאم نשود  فیتכلن یא כه یدر صورت. כندمسترد 

متصرف به אستردאد مאل، مאزم بא  فیتכلאست  یھیبد. تصرف مسئول نقص و تلف خوאھد بودم
  . א تلف אستیאز نقص  یخسאرאت نאש ۀجه، مطאلبین توسط متصرف و در نتیع ۀحق مطאلب
نفـع وجـود    ذی یبـرא  تیملכ یر فقھیسلطه و به تعب یز مאنند ذمه، نوعین، در عھده نیبنאبرא

در دست متصـرف قـرאر دאرد بـه     כه ینیع تیملכدر مورد عھده، چون  כهن تفאوت یبא א. دאرد
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 یو یبـرא  כـه  یتـ یملכمعنא אسـت و   یب یو یبرא یدیجد تیملכن تعلق دאرد، فرض یع مאلכ
مـא   تیـ مאلכ כه ین متعلق به خود אوست؛ در حאلیאستردאد ع ییوجود دאرد ھمאن سلطه و توאنא

אلبتـه دאئـن بـر    . ونیאعتبאری دאئن بر אموאل مد ۀאلذمة مدیون عبאرت אست אز مאلכیت و سلط یف
ھیچ یכ אز אموאل عینی مدیون ملכیت و سلطه ندאرد بلכه مאلכیت אو بـه طـور כلـی و نـאمعین     

  . אست
  

  مورد اختيار ۀنظري
אنـد،   אرאئـه כـرده  و دאلت אن بر حכم وضعی » دیאل یعل«تفسیری כه مשھور فقھא אز روאیت 

אوאً دین، אمری אعتبאری אست و تحقق خאرجی ندאرد، و لذא فقھـא بـرאی אن   : قאبل پذیرש نیست
אند  אمא אعیאن خאرجی، ھم خودשאن دאرאی وجود حقیقی. אند ظرفی אعتبאری به نאم ذمه وضع כرده

یـכ ظـرف   عھـده بـه عنـوאن    م بنאبرאین، جعل مفھو. و ھم ظرفשאن یعنی عאلم طبیعت و خאرج
به כאر رفتـه و  » یعل« ۀدر روאیت، وאژ אًیثאن. אعتبאری برאی אعیאن، نه صحیح אست، و نه مورد نیאز

 1.رود و כאربرد אین وאژه، שـאھد و مؤیـد אیـن אمـر אسـت      אین وאژه برאی بیאن تכאلیف به כאر می
در نتیجـه، אز  . رא حכم وضعیِ ثبوت عین در عھده دאنسـت » دیאل یعل«توאن مفھوم  بنאبرאین، نمی

فقه روحאنی، : نכ(حכم تכلیفی قאبل پذیرש אست  ۀ، نظری»دیאل یعل«رאجع به تفسیر  ۀدو نظری
ن فא ضمאنة فعـאً بـل אثـر אلعھـدة     یفمع بقאء אلع: 123رשتی، : ھمچنین نכ. 19/409، אلصאدق

  ).אلمحض فیאلتّכلحینئذ ھو 
 یعنیت یאمא دو אحتمאل نخستی כه رאجع به حכم تכلیفی אرאئه שد، بیשتر به بخש אول روא 

ـ تؤد یحت« یعنیت ین بخש و بخש دوم روאیبא توجه به א. توجه دאرد» د مא אخذتیאل یعل« » هی
ـ روא: و گفت כردتوאن دو אحتمאل فوق رא بא ھم جمع  می  2،»تردّه یحت«א ی بـر  » دیـ אل یعلـ «ت ی

ن مאل وجـود دאرد، تنھـא   یع כه ین، אوאً تא زمאنیبنאبرא. כند یمر دאلت یو رد مאل غوجوب حفظ 
ـ متصرف אست، حفظ مאل و رد אن אسـت؛ ز  ۀبر عھد כه یفیتכل ن مـאل  یعـ  כـه  یرא در صـورت ی
אنجאم  فیتכلن یא כه یאً در صورتیثאن. כندد ھمאن رא رد یبא یدر دست متصرف بאשد، و یگرید

                                                 
ن یھא אلـذ یא אی«؛ )97אل عمرאن، (» אیه سبیت من אستطאع אلیوهللا علی אلنאس حج אلب«: אز جمله، نכ، אیאتی אز قرאن .1

אلبقـره،  ( » ...כم אخـرאجھم یאتوכم אسאرى تفאدوھم وھو محرم علـ یوאن «؛ )183אلبقره، ... (אم یכم אلصیאمنوא כتب عل
 ).173אلبقره، (» ...ر אهللا یر ومא אھل به لغیتة وאلدم ولحم אلخنزیכم אلمیאنمא حرم عل«؛ )85
: אز جملـه (و אھـل سـنت   ) 2/437، אلسـرאئر ، یحلـ : אز جمله(ه عیש یכتب فقھ یدر برخ» تردّه«ر یت بא تعبیروא 2.
  . אمده אست )14/227، ینوو
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 یعنیא تلف خوאھد بود؛ یب ضאمن نقص یتلف שود، متصرف אز بאب تسب אینשود و مאل نאقص 
ر؛ یـ א رد بدل، אز تبعאت نقص و تلف אست نه אز تبعאت تصـرف مـאل غ  یبه جبرאن نقص  فیتכل

چ ین، ھـ ین، در صورت وجـود عـ  یبنאبرא. ز ھستیم אز تبعאت تصرف نیرمستقیھرچند به طورغ
ـ שـخص بـه عنـوאن     ۀقرאر گرفتن مאل در عھـد . متصرف وجود ندאرد ۀبر عھد ینوع ضمאن  כی

אمـא  . אرאئه שده אست» یعل« ۀאز وאژ یر تحت אللفظیبא تفس כهאست  یتصنع ی، אمریوضع حכم
ـ  یعھده به معنא یبرא یدیتوאند مؤ ین وאژه نمیאستعمאل א ۀویمعنא و ש . بאשـد  یאمـر وضـع   כی

قـرאر دאשـتن    یعنی یאمر وضع כی، بر »نید یعل« بیترכאند، دאلت  אز فقھא گفته یبرخ כه چنאن
שـود   ین אستفאده میوאژه د یعنیאز مدخول אن  بلכهשود  یאستفאده نم» یعل« ۀن در ذمه אز وאژید
שود، אگر  ین مییتع» یعل«א در ذمه بودن بر حسب مدخول ین، در عھده یبنאبرא). 1/93אیروאنی، (

، אمـא אگـر   כنـد  یمـ و אستقرאر در ذمـه   یوضع حכمن بאשد، دאلت بر یא دی یכلمאل مدخول אن 
  .   כند یمو بر عھده بودن  یفیتכل حכمن بאשد دאلت بر ین معیمدخول אن ع

  یضمان عهده به صورت قرارداد -٢-٥
ضـאمن   ۀعنـه بـه ذمـ    مضمون ۀن אز ذمیعه موجب אنتقאل دیש یאز نظر فقھא یضمאن قرאردאد

 یא ن بאשد تא אنتقאل אن אز ذمـه ید دین، مאل مورد ضمאن بאیبنאبرא). 26/113نجفی، : نכ(שود  یم
ر אز یـ غ یگـر یאمـوאل د  כه כند یمموאرد ضرورت אقتضא  یאمא در برخ. بאשد ممכنگر ید ۀبه ذم

ـ » نیضمאن عـ «و نوع دوم » ضمאن مאل«نوع אول، . ردیز مورد ضمאن قرאر گیאن نیאع یعنیون ید א ی
ـ אن مضـمونه بـه א  یضمאن אع). 336-2/335بحر אلعلوم، (שود  یده مینאم» ضمאن عھده« ن معنـא  ی

. כنـد אن ضـمאنت   مאلـכ در ضمאن متصرف אن אست به نفـع   כهرא  ین مאلیع یשخص כهאست 
ضمאن مאل مورد غصب، ضمאن مאل مقبوض به عقد : عبאرتند אز ین ضمאنیق چنیאز مصאد یبرخ

  . در אن שرط ضمאن שده אست כه یא هیאلسوم، و ضمאن عאرفאسد، ضمאن مאل مقبوض ب
ع یبـא  ۀخאص و مفصل قرאر گرفته، ضمאن عھد یمورد بررس כهق مھم אن یאز مصאد یכیאمא 

-4/200؛ عـאملی،  62-3/61، ی؛ قمـ 337–14/329، אلفقھאء تذכرة، یحل. (نسبت به ثمن אست
). به بعـد  2/342بحر אلعلوم،  :نכ(אبد یאست تحقق  ممכنضمאن عھده به چند صورت ). 201

ن یאگر ثمن عـ . م שده بאשدیع تسلین بوده، و به بאین معیثمن ع כهن אست یאن א یאمא שرط אصل
. خوאھد بـود » جبیضمאن مא لم «ل یאز قب ین ضمאنیم نשده بאשد، چنیع تسلین بوده אمא به بאیمع

ـ بאשـد، א  م نשـده یع تسلیبאשد و به بא یمשترن بر ذمه یثمن د כه یدر صورت ن نـوع ضـمאن،   ی
 )3/63، یقم: نכ. (ثمن ۀضمאن ثمن אست نه عھد
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  :אن مضمونه و אثر אن אختאف نظر אستیضمאن אع حכمدر مورد 
طوسـی،  : نـכ אز جملـه  (אنـد   ح دאنسـته یאن مضـمونه رא صـح  یאز فقھא ضمאن אع یאریبس -1

ـ ، אمא در مورد א)2/357-358، שرאئع אאسאم؛ حلی، 2/73، אلسرאئرحلی، ؛ 2/326، אلمبسوط ن ی
  :שود یده مینظر دو ست دیمفאد ضمאن چ כه

-14/321، אلفقھـאء  تـذכرة حلی، . (له مضمون ین אز ضאمن برאیع ۀש حق مطאلبیدאیپ) אلف
א ین یع ۀאز تضאمن نسبت به حق مطאلب یرש نوعین نظر به پذیبאزگשت א). 335-336؛ و 323

  .بدل אست
). 298-9/297، یلـ یאردب. (عنه به ضאمن אز مضمون نیوجوب رد ع یفیتכل حכمאنتقאل ) ب
ضـאمن   ۀعنه بـه ذمـ   مضمون ۀن אز ذمیون، خود دیدر مورد د: توאن אفزود ین نظر میح אیدر توض
عنـه، אنتقـאل    مضـمون  ۀن در عאلم خאرج قرאر دאرد نه در ذمیאن، چون عیשود אمא در אع یمنتقل م

ن אز یوجـوب رد عـ   فیـ تכلست אمـא אنتقـאل   ین ممכنعنه به ذمة ضאمن  مضمون ۀخود אن אز ذم
 כـه  یאلبته پس אز تحقـق ضـمאن، در صـورت   . پذیر אست ضאمن אمכאن ۀعنه به عھد مضمون ۀعھد
אول  فیتכلھمאن  فیتכلن یبه رد אن אست אمא א مכلفھم  یعنه بאשد و ن در دست مضمونیع
و تسـلط بـر   » دیـ אل یعل«منשא אن  כهאست  یگرید فیتכل بلכهست یبه ضאمن منتقل שده ن כه

  .   ر אستیمאل غ
) ره(صـאحب حـدאئق   . ستین رשیپذאن مضمونه قאبل یאز فقھא، ضمאن אع یאندכبه نظر  -2

 כـه  כـس ن אز ھـر  یعـ  ۀر ضمאن به مطאلبیتفس: دیگو یم یلیو محقق אردب یحل ۀدر رد نظر عאم
تـوאن אن رא   ینمـ بر אن وجود ندאשته بאשد  یلید אست و אگر دلیبع ین در دست אوست مجאزیع
ر نقل به وجوب رد، یتفس؛ و אست ضאمن ۀضمאن אنتقאل حق به ذم یשرع یرفت؛ چون معنאیپذ

   1.دتر אستیאز אن ھم بع
  

  ذمه و عهده  ۀرابط -٦
שـود כـه ذمـه و عھـده      אز فقھא אسـتفאده مـی   یرאت برخیאز تعب. یכسאنی ذمه و عھده -6-1

، نھـج אلفقאھـة  ، میحכ؛ 6/119؛ و 4/59، ی؛ بجنورد62-3/61قمی، : نכ(مفھوم وאحدی دאرند 
אی אز نظـر אیשـאن    خאصه. אند אز حقوقدאنאن نیز ھمین نظر رא تقویت כرده یبرخ). 277و  276

                                                 
مرحـوم   یحوאשـ : نכ. دאنند یאن مضمونه رא جאئز نمیز ضمאن אعیאز فقھאی معאصر ن یبرخ. 38-21/37بحرאنی،  .1

  431-5/429یزدی، : در ی، אصفھאنینی، نאئیرאزی، שینی، אمאم خمیگאنیگلپא
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ن معنـא قאبـل אسـتنאد و    یعھده، تعھد و אلتزאم אست و ھمـ  یو אصل یلغو یمعن: بدین שرح אست
שـאن،  یبـه نظـر א  . )220و  218، یدر حقوق مدن یضمאن عقد، یلنگرود یجعفر(אعتمאد אست 

 ۀعھـد و  یכل ۀعھد  :بאשد، عھده دو قسم אست یא جزئی یכلאست  ممכن כهبه אعتبאر متعھدٌبه «
 یعنـ یبאשـد،   ین مـ ین و ضمאن عـ یضمאن د שאمل«گر، عھده یر دیبه تعب). 106ھمאن، (» یجزئ

در  כهست ین שכ«: אند ز گفتهیدر مورد ذمه ن). 220ھمאن، . (»رא שאمل אست یכلو  یتعھد جزئ
ـ بאשـد   یכل כه כند ینملغت، ذمه مترאدف تعھد و عھد אست و אز جھت متعھدٌبه אن ھم فرق  א ی

رא بـدون دخـل و    یلغو ین معنیھم כه یכسאن: אول: אند فقھא نسبت به ذمه دو گروه שده. یجزئ
حאً ذمه رא אختصـאص  یبدون مطאلعه و مאخذ، تلو כه یא عده: دوم... אند برده כאرتصرف در فقه به 

ـ ه ھم در אیאز אمאم یتیאقل... بאשد یכل  )متعھدٌبه(مورد تعھد  כهאند  دאده یبه تعھدאت ن אوאخـر بـه   ی
نظر قدمא ھم ھست مשـھورتر و بـא    כهوه אول در ھر حאل نظر گر. אند כردهدא یש پین نظر گرאیא

-108(» ر אصطאح אز طـرف שـאرع ھـم وجـود نـدאرد     ییبر تغ یلیدھد و دل یلغت عرب وفق م
111.(  

ست چون ھر یذمه و عھده ن یدر معنא ی، אختאفیدگאه فقھیאز د כهשאن معتقدند ین، אیبنאبرא
אز فقھא متعھدٌبه در عھـده   یبرخ כهن אست یאختאف در א بلכهتعھد ھستند  یאنھא به معنא یدو

 ممכـن אنھא  یשאن، متعھدٌبه در ھر دویאمא به نظر א. دאنند یم یכلو در ذمه، تعھد  یرא تعھد جزئ
جه، ذمه و عھده ھم אز جھت مفھوم وאحدنـد و ھـم אز جھـت    یدر نت. بאשد یכلא ی یאست جزئ

  .متعلق و مورد
אوאً ذمـه و   כـه שـود   یאز سخن فقھא אستنبאط مכه در بند بعد خوאھیم دید، به نظر مא،  چنאن

ـ بـه عنـوאن    بلכهستند یتعھد ن یبه אنھא אשאره שد به معنא כه یعھده در אبوאب و אصطאحאت  כی
ـ ی یכلאً אختאف عھده و ذمه فقط در یثאن. שوند یظرف אستعمאل م بـودن مظـروف و بـه     یא جزئ

 כـه ن אست یذمه ظرف د: تאً متفאوتندیمظروف عھده و ذمه مאھ بلכهست یשאن، متعھدٌبه نیر אیتعب
  .  אست یفیتכل حכم یبرא یאست אمא عھده ظرف یوضع حכم כی

ـ  אز عبאرאت بسیאری אز فقھא چنین برمی. دوگאنگی ذمه و عھده -6-2  ۀن وאژیאید כه אیשאن ب
ذمـه אسـتفאده    ۀعھـده و بـرאی دیـون אز وאژ    ۀبرאی אعیـאن אز وאژ   عھده و ذمه تفאوت قאئل שده،

 بـدھכאر بـه   طلبכـאر אگـر  «: توجه אست قאبل یحل ۀر אز عאمیبه عنوאن نمونه، عبאرت ز. אند כرده
ء ین بریبدھد، אز د כودכبه  طلبכאربه אندאزه حق  بدھכאربده، و  כودכن یحق مرא به א: دیبگو
אسـت و تنھـא بـא قـبض     ) مرسل(ق و رھא مطل در ذمه،ن یאست چون د ین بאقید... שود و  ینم
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ـ مאل مرא بـه א : دیبه مستودع بگو] عهیود مאلכ[ כه ییبرخאف جא. ... گردد ین میح متعیصح ن ی
عـه رא در مـورد   یود مאلـכ چون مستودع دستور . כندن یچن یو و  אندאز،یא بیא در دریبده  כودכ
ـ نھא، یحل(» دیא یرون میعھده بو لذא אز  כردهن אو אمتثאل یحق مع  چنאنכـه ). 2/455، אאحכـאم ة ی

ن אز وאژه عھـده אسـتفאده   ین معـ ین אز وאژه ذمه و در مورد عیשאن در مورد دیשود، א یمאحظه م
  . אست כرده

مفھـوم   ییبـر جـدא   ین فقھא مطرح بوده و שـאھد یאم در بیم אאیאز قد כه یتر אمא مورد مھم
ط ضـمאن مصـطلح،   یאز שرא یכیگفته שد،  כه چنאن. عھده و ذمه אست، مورد ضمאن عھده אست

ـ مـورد ضـمאن د   כه ین بאשد، و در صورتید) بهٌ مضمون(مورد ضمאن  כهن אست یא ن نبאשـد،  ی
ـ ن אیتـر  אز مھـم  یכی. د قرאر گرفته אستیصحت ضمאن مورد ترد  כـه אسـت   یین مـوאرد، جـא  ی

ـ אم אز אیאאم یفقھא אز قد. عین در عقد بیع معیא مبین بאשد مאنند ثمن یبه، ع مضمونٌ ن مـورد بـه   ی
שده  ذכرمعאنی متعددی » ضمאن عھده«عھده در عبאرت  ۀوאژ یبرא. אند כردهر یتعب» ضمאن عھده«
یכـی אز אنھـא تعھـد و אلتـزאم      כـه ، )201-4/200؛ عאملی، 337–14/329، אلفقھאء تذכرة، یحل(

ـ بـه א ن نوع ضـمאن رא  یא: دیگو یضمאن عھده م ۀیאن وجه تسمیدر ب یعאمه حل. אست ل یـ ن دلی
رد یـ گ یع אسـت بـه عھـده مـ    یبא ۀرد אن بر عھد כهچه رא  ضאمن، אن כهند یگو یم» ضمאن عھده«
عھده  ۀن، وאژیرد ع یفیتכل حכمשאن در مورد یשود، א یمאحظه م כه چنאن). 329، ھمאن، یحل(

אسـتردאد אن  ن معین، و مفאد ضمאن، یبه ع مضمونٌ כه ین، در موردیبنאبرא. אست כردهرא אستعمאل 
  . ر שده אستیعین אست، به ضمאن عھده تعب

אز جملـه،  . مطـرح שـده אسـت    یשـتر یفقھא بא صـرאحت ب  یبرخ כאممفאد ضمאن عھده در 
ن در یعـ  כـه  یכسن אز ھر یع ۀجوאز مطאلب یאن به معنאیضمאن אع«: دیگو یم) ره( یلیمحقق אردب

ن و در یعـ  כـه ر אسـت  یـ ن مخ، ضـאم ین ضـمאن یبعد אز تحقق چن؛ و ندאرد یدست אوست بُعد
 כـه ن معنـא  یست به אید نیھم بع ین ضمאنینאقل بودن چن بلכه. כندبدل אن رא رد   صورت تلف،

و אو ھم  כندن رא אز ضאمن مطאلبه ی، عیع به ضאمن منتقل שود و مשتریوجوب رد אز بא فیتכل
 כـه ن אست یمنوط به א ین نقلیرש چنیאلبته پذ. بدھد یرد و به مשتریعنه بگ ن رא אز مضمونیع
ـ ر אیدر غ. אن رא ھم שאمل שودیل نאقل بودن ضمאن، عאم بאשد و אعیدل بـودن   نאقـل ن صـورت،  ی

  ). 9/297، یلیאردب(» در ذمه قرאر دאرد כهخوאھد دאשت  یضمאن אختصאص به אموאل
ن אسـت و تعھـد بـه    یضمאن عھده، تعھد ضאمن به رد عـ  یو אول یرسد مفאد אصل یبه نظر م

 یعنـ ی. ن در عھده و مترتـب بـر אن אسـت   ین، אز אثאر وجود عیبدل در صورت تلف ع پردאخت
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و در  نכردن رא رد یאمא אگر متعھد، ع. ن אستیوجوب رد ع یفیتכل حכم یضمאن عھده به معنא
 حכمن، یگر، در صورت تلف عیر دیبه تعب. שود یبه پردאخت بدل م مכلفدست אو تلف שد، 

به  مכلفون بودن، یשود و لذא ضאمن، אز بאب مد ین منجر مید یوضع حכمن به یرد ع یفیتכل
 حכـم ن بـه معنـאی   یא ضمאن عیپس ضمאن عھده . שود نه אز بאب ضمאن عھده یپردאخت بدل م

رשـتی،  : نـכ (به وجوب پردאخت بدل אست  یریא تقدی یقیتعل حכمن، و یم عیبه تسل یزیتنج
 ).123و  11

אین دو وאژه در متون فقھی و مفھوم ضمאن عھده مربوط عאوه بر مطאلب فوق כه به כאربرد 
ذمه و عھده، و تقאبل אن دو رא به صرאحت مطرح  ییجدא ۀیمعאصر، نظر یאز فقھא یשد، برخ می

  :שود یر به چند نمونه אשאره میدر ز. אند כرده
 یخ فضـل אهللا نـور  یمرحـوم שـ   כאمعھده و ذمه، در  כیتفכن موאرد یتر حیאز صر یכی) 1
تـوאن بـه    یمـ  כـه نزد عقא אست  یذمه אمر معتبر כهשאن، ھمאن طور یبه نظر א. שود یده ممשאھ

א یتوאن ثبوت  یم כهאست  ییعقא یز אعتبאری، عھده نכرد حכمدر אن  یمאل وجودא عدم یوجود 
به ذمه، مطلق مאل  כهن אست یفرق ذمه و عھده در א. כردرא در אن אعتبאر  ینین معیثبوت ع عدم
ـ د گردیـ ، مقینیبه وאسطه تשخّصאت ع כه یبه عھده، مאل یשود ول یאسنאد دאده م یכل ده אسـت  ی
 ). 26 -20، ینور(

، و یאن خـאرج یכند כه عھده ظرف אع ز در موאرد متعددی تصریح میین یمرحوم אصفھאن) 2
، و در برخی موאرد، )5/388؛ 3/110 ؛2/313، مכאسبة یحאש، یאصفھאن(ذمه ظرف אموאل אست 
  ). 2/325ھمאن، (כند  متصرف رא صریحאً نفی می ۀقرאر دאשتن عین در ذم

رمضمونه وאرد یאن مضمونه و غیبر ضمאن אع כه یאשכאلאز فقھאی معאصر در جوאب  یכی) 3
ـ د یعنـ ی[چـه در ذمـه قـرאر دאرد     نقـل و ضـمّ در مـورد אن    כـه طـور   ھمאن«: دیگو یשده م ] نی

فقه ، یروحאن(» אست ممכنز یאن نیאع یعنیאست، در مورد אن چه در عھده قرאر دאرد  ریپذ כאنאم
ن ذכـر  یموאرد، عھده رא به عنوאن ظـرف عـ   یאرین، אیשאن در بسیھمچن). 20/162، )ع( אلصאدق

  ).70-69، لمسאئل אلمستحدثةא(כند  یم
אیـت אهللا   1محمـد جـوאد مغنیـه،   : אند مאنند فقھאی دیگری نیز به אین تفכیכ تصریح כرده) 4

                                                 
تعلـق  یאلذمة، فאن ضمאن אلعھـدة   یאلعھدة و אلضمאن ف ین אلضمאن فیفرق ب: 113،  ه אلسאمیفقه אאمאم אلصאدق عل .1
 .אلذمم یتستقر ف یتعلق بאאموאل אلتیאمא ضمאن אلذمة ف... אن یאلغאلب بאאع یف
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  ). 350 ، אلخمس כتאب(و سید محمود שאھرودی  1منتظری،
אسـت   כـرده مطـرح   یשـتر یل بیعھده אز ذمه رא بא تفصـ  ییجدא ۀی، نظر)ره(د صدر یשھ) 5

  : שאن به שرح ذیل אستیא ۀینظرאی אز  خאصه). 7-4، حوאله(
ظـرف   כی ھرכدאمو  כردهאنھא رא وضع  یفقه אسאم כهھستند  یمیذمه و عھده אز مفאھ -1
אگـر  . אز جھت مظروف بא ھم تفאوت دאرنـد  כهשوند  یمحسوب م ییאز אعتبאرאت عقא یאعتبאر

שـود و אگـر    یده مـ یـ نאم» عھـده «بאשـد ظـرف אن    ین خאرجیء مשخص و عیש כیمظروف، 
  . שود یده مینאم» ذمه«بאשد، ظرف אن  یכلمظروف، 

 یאریعقـא در بسـ   כـه ن אسـت  یوجود دאرد و אن א یتفאوت אسאس כین عھده و ذمه یب -2
 تملכو  כیتملدر دسترسשאن نبوده تא  یخאرجن یאند אمא ع بوده تملכو  כیتملموאرد در مقאم 

در אن  یאمـوאل وجـود   כـه  כردنـد به نאم ذمه אختـرאع   یظرفن موאرد، یدر א. رא بر אن وאقع سאزند
در אنھא لحאظ שـده   یحرف یمعنא כه אند یخאرجم یمفאھقت، ین אموאل در حقیא. فرض שده אست

 یمعنـא ، نسـبت  یخאرجنسبت مאل موجود در ذمه به مאل  כهن معنא یبه א. یאسم یمعنאאست نه 
ـ  یمعنـא رمز و نمـאد و   כی یאول כهن لحאظ یאست؛ אز א یאسم یمعنאبه  یحرف ـ אسـت   یאل  یول
  .یخאرجن אست نه ظرف אموאل یאموאل نمאدن، ذمه، ظرف یبنאبرא. دאرد یאستقאل یمعنא یدوم

ـ خودسـرאنه و   یمیذمـه و عھـده، تقسـ    שכلن به دو یم دیتقس -3   بلכـه سـت  ین لیـ دل یب
ن مאل مغصوب در دست غאصب אست، یع כه یزمאنتא . ن אستیعت ظرف دیبאزگשت אن به طب

. در خـאرج ن موجـود  ین אست نه ظرف عـ یرא ذمه، ظرف مאل نمאدیمعنא ندאرد در ذمه אو بאשد ز
 یאسـت و אز مـאل   שدهر یفقھא אز אن به אשتغאل ذمه تعب כلمאتدر  כهھمאن אست  یذم تملכن یא

  . שود یمر به دאئن ی، تعبمאلכن و אز یر به دیدر ذمه قرאر دאرد، تعب כه
بـא مظـروف ذمـه     כهگر אست ید یزیچز یگر و مظروف אن نید یאعتبאرظرف  כیאمא عھده 
שوند خـوאه   یبر שخص قرאر دאده م כهאست  یتعھدאتھא و  تیعھده، ظرف مسوول. تفאوت دאرد

שـخص در قرאردאدھـא بـه     כه یאلتزאمאتن تعھدאت توسط خود שخص جعل שده بאשند مאنند یא
 یبـرא . אقאرب، و نه زوجـه  ۀجعل שده بאשند مאنند نفق یعمومقאنون  שכلא به ی، ردیگ یمعھده 

  .به نאم عھده وجود دאرد یگریدھא ظرف  تین تعھدאت و مسوولیא
 یכلـ אن یـ توאنـد ظـرف אع   یبאשد، مـ  یخאرجאن یتوאند ظرف אع یم כهعھده ھمאن گونه  -4

                                                 
ن مع وجودھא یر אשتغאل אلذمّة، אذ אلعیمغא] אلعقאء[و אعتبאر אلعھدة عندھم : 223،  אلمכאسب אلمحرمة یدرאسאت ف .1

 .ھאیאتنتقل אلی אلذمّة مع فرض تحقّق אلضمאن بאلنسبة אل
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. ن אسـت یموجود، درعھده אو אست و אو مسئول אن ع یخאرجن یع כه، مאنند غאصب یאول. بאשد
ن یبه אن د بدھכאر ۀשود و ذم یمאول بر ظرف ذمه ثאبت  ۀن، در مرتبید כه بدھכאر، مאنند یدوم

  . שود یمت پردאخت بر אو وאجب یو بعد אز אن، مسئول שود یممשغول 
ـ عبـאرت אسـت אز א   כهא אשتغאل ذمه، یمرتبه ذمه  یכی: دو مرتبه אست یدאرאن ید -5  כـه ن ی

عبאرت אست  כه  ، عھده،یگری، و دכند تملכאست  یگریدمرتبط به ذمه  כهرא  یزیچשخص، 
  .قرאر دאرد بدھכאربر دوש  כهت پردאخت یאز مسوول
. مـאده אجتمـאع روשـن אسـت    . ن ذمه وعھده، نسبت عموم و خصوص من وجه אستیب -6

אر ین مאل درאختیع כه یصورتدر ) אلف: אست ذכرمאده אفترאق عھده אز ذمه، چند مثאل قאبل  یبرא
ن یعـ  כـه  یصورتدر ) ب. بאשد نه ذمه אو یمغאصب بאשد و تلف نשده بאשد، عھده אو مשغول 
نجفی، (ن نفر تلف گردد، به نظر برخی אز فقھא یمغصوب، دست به دست שود و در دست אخر

ש یאש مשغول אست و غאصبאن پ ن مغصوب نزد אو تلف שده، ذمهیع כه یغאصب، )37/34-35
ل ندھـد،  یع رא تحویمبرد، אمא یبאیع ثمن رא بگ כه یصورتدر ) ج. שאن مשغول אست عھده یאز و
  .אש אש مשغول אست نه ذمه عھده

ـ در א. خـود رא بپـردאزد   یبـدھ نتوאنـد   بـدھכאر  כـه אست  ییאفترאق ذمه אز عھده جא ۀمאد ن ی
  . ستین یزیچאو  ۀبر عھد یعنیت ندאرد یאש مשغول אست אمא مسئول صورت ذمه

  :אست ذכرزیر قאبل  نכאته ین نظریدر نقد و تعدیل א  
ـ یتفس یقبאً گفتیم، אز لحאظ فقھچنאن כه  -1 ـ بـא א  یر عھده به ظرف אعیאن و אموאل جزئ ن ی
. عـت و خـאرج אسـت   یظرف ھسـتند و אن، جھـאن طب   یאن، خود دאرאیאع כهموאجه אست  אשכאل

، ھـم  یאموאل خـאرج ، אست یھم خودשאن و ھم محلשאن אعتبאر כه یכلبرخאف دیون و אموאل 
جعـل   یبـرא  כه ین، ضرورتیبنאبرא. אست یو خאرج ینیتحقق ع یخودשאن و ھم محلשאن دאرא

  . وجود دאرد در مورد אعیאن وجود ندאرد یכلאموאل  یمحلی برא
ن אست نه یذمه بא عھده تبא ۀن رאبطیبאשد و بنאبرא یכلאموאل  یبرא یتوאند ظرف یعھده نم -2

ظـرف   یر مسـאمح یـ אمـده، عھـده بـه تعب    مذכورر یدر تفس چنאنכه. عموم و خصوص من وجه
אفته بאשد، قאبل אجـرא  ین و تשخّص نیتع כه یو تعھد تא زمאن فیتכلو تعھدאت אست و  فیتכאل

  .אست یو تعھدאت جزئ فیتכאلن، عھده فقط ظرف یبنאبرא. ستین
. שـود  یت متفאوت مאحظـه مـ  یא تאخر אنھא دو وضعیعھده و ذمه و تقدم  ۀدر مورد رتب -3

 یفـ یتכلو  یوضـع  حכـم فوق، بـه تقـدم و تـאخر     ۀنכتتوאن بא توجه به  یت رא مین دو وضعیא
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  :بאزگردאند
אز  یبرخ: אند میبه عھده تعلق دאرد به دو قسم قאبل تقس כه یفیتכאل. تقدم عھده بر ذمه) אلف

ند لذא جبـرאن  یא ین درنمیروند و به صورت د ین میאگر در زمאن خود אنجאم نשوند אز ب فیتכאل
و در حـאل   یدر سـאل قحطـ   כـه אی  غذא دאدن به שخص گرسنه فیتכلمאنند . ستیאنھא وאجب ن
ـ (שאوندאن یאنفאق خو فیتכلא یمرگ אست  אگـر   فیتכـאل אز  ی، برخـ بـאلعכس  1).4/501، یزدی

ـ در א. שوندمتعلق به ذمه منجر  یوضع حכم כیאست به  ممכنאنجאم نשوند  ن گونـه مـوאرد   ی
متعلـق بـه    یفـ یتכل حכم כیאبتدא  یعنیقبل אز ذمه قرאر دאرد؛  ۀعھده در مرتب כهتوאن گفت  یم

 ۀن درאمده و به ذمیبه صورت د فیتכلن یאن رא אنجאم ندھد، א مכلفאگر  כهعھده وجود دאرد 
ـ ن אن אسـت و אگـر א  یبه رد ع مכلفر אبتدא یبه عنوאن مثאل، متصرف مאل غ. گردد یمאو منتقل  ن ی

د بدل אن رא یبא یשود و و یتقر ممس یو ۀرא אنجאم ندھد و مאل تلف שود بدل مאل در ذم فیتכل
  .قبل אز ذمه قرאر دאرد ۀر، عھده در مرتبیאخ ۀدر دست. بدھد

متعلق به ذمه وجود  یوضع حכمא یوضع  כیموאرد، אبتدא  یدر برخ. تقدم ذمه بر عھده) ب
مـאل   כـه  یכسبه عنوאن نمونه، . שود یم یمتعلق به عھده نאש فیتכلא چند ی כیאز אن  כهدאرد 

 مאلـכ אن بـه   یبه אدא ملכفשود و سپس  ین میאש مשغول به د ، אبتدא ذمهכندرא تلف  یگرید
  .ل אستین قبیز אز אیزوجه ن ۀنفق. שود یم

ـ تשאبه عھده و ذمـه در א : توאن گفت یعھده و ذمه م ۀسیدر مقא -4  یھـر دو  כـه ن אسـت  ی
 تیمאلכگر، برخאف یر دیبه تعب. שوند یگر مطرح مید یשخص بא שخص بכ یمאل ۀאنھאدر رאبط

تحقـق אن وجـود שـخص     ین אست و بـرא یء معیש כین שخص و یب یא رאبطه כهن ین معیع
دא یـ ن دو שخص معنא پیب ۀ؛ مفھوم ذمه و عھده تنھא در رאبط)3/9، یאنصאر(ست یאزم ن یگرید
در مـورد  כننـد؛ لـذא   م یتسـل  یگریرא به د ید مאلیون بאی، و در ھر دوی אنھא، متعھد و مدכند یم
אمـא  . כنـد  ینمـ ، ذمه و عھده صـدق  یگریبא د یو ۀو صرف אز نظر رאبط ییשخص به تنھא כی

ـ ، و ذمه مربوط بـه د ینیאوאً عھده مربوط به אموאل ع כهن אست یتفאوت عھده و ذمه در א ون و ی
 بلכـه ست ین نین معین אست אمא متعلق ذمه، عین معیمتعلق عھده، ع یعنیאست؛  ینیرعیאموאل غ

عھده، یכ عمل مאدی یعنی حفظ مאل و אنتقאل تصرف אست نه عمل  یאثر حقوق אًیثאن. אست یכل

                                                 
قـرض כنـد،    یכه مכلف به אنفאق אسـت مـאل   یאلبته אگر שخص وאجب אلنفقه به دستور حאכم و به حسאب כس .1

ـ ز אین نכته و نیدر مورد א. مכلف به אنفאق אست ۀپردאخت مאل قرض بر عھد ن כـه وجـوب نفقـة אقـאرب حכـم      ی
  . 428–5/427، یزدی: نכ. אست یفیتכل
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متصرف قرאر دאرد پیש אز تصـرف   ۀدر عھد כه ینیع تیملכچون   ؛تیمאلכحقوقی یعنی אنتقאل 
שـھیدی،  : نـכ (ذمه، אبتدא یכ عمل حقوقی  یאمא אثر حقوق. ن تعلق دאשته אستیع مאلכنیز به 

یعنی تعیین و تخصیص بخשی אز אموאل مـدیون و אنتقـאل مאلכیـت אن بـه     ) 167، 3حقوق مدنی
در بאא گفته שد، ھم در مورد عھده و ھم  כه چنאنگر، یر دیبه تعب. دאئن، و سپس تسلیم אن אست

ـ ، بא אכنندم یتسل یگریرא به د ید مאلیون بאیدر مورد ذمه، متعھد و مد در مـورد   כـه ن تفـאوت  ی
 כیـ تملون به دאئـن  یאز مد یدر مورد ذمه، مאل یשود ول یبه אو تسلیم معھده، مאل خود שخص 

  .שود یم
 حכـم عھـده مربـوط بـه     כهن אست ین تفאوت ذمه و عھده در אیتر رسد مھم یبه نظر م -5
ـ ه گفته שد بא אین نظریدر א כه یאست و مطאلب یوضع حכمو ذمه مربوط به  یفیتכل ن مطلـب  ی

 یو وضـع  یفیتכل אحכאمن یتوאن به تقאبل ب ین عھده و ذمه رא مین، تقאبل بیبنאبرא. سאزگאر אست
 אفכنـده ه یمبאحث رאجع به تعھـدאت در فقـه سـא    یتوאن گفت بر تمאم یم כه یبאز گردאند؛ تقאبل

  ). 1 ی، پאورق301محقق دאمאد، : نכ(אست 
שود، بر ذمـه   در אین صورت، بسیאری אز אحכאمی כه بر אحכאم وضعی و تכلیفی مترتب می

  :به عنوאن نمونه. שود و عھده نیز بאر می
אو دست כم تא زمאنی כه مאلی دאرد، بאقی  ۀرود אمא ذم میت אز بین می ۀبعد אز مرگ، عھد -1
אست  ممכنت یم ۀذمאز אین رو، ). 382-381 فرھنگ عنאصرשنאسی،جعفری لنگرودی، (אست 

א שرط در ضـمن عقـد و אمثـאل אن    یא نذر یא روزه یא نمאز ی כفאرهא یא مظאلم ی زכאتא یبه خمس 
  ).6/539یزدی، (مשغول بאשد 

فرھنـگ   جعفـری لنگـرودی،  (אطفאل، صغאر و مجـאنین عھـده ندאرنـد אمـא ذمـه دאرنـد        -2 
  ).2/135، אلقوאعد وאلفوאئد؛ אلمכی אلعאملی، 337 عنאصرשنאسی،

دیـن  ضمאن אز عھده و حכم تכلیفی אصوאً پذیرفته نیست אمא ضمאن אز حכـم وضـعیِ    -3
ھمچنین، ضمאن در فقه שیعه به אعتبאر ذمه אست نه عھده، در حـאلی כـه نـزد    . مورد قبول אست

  .   אھل سنت به אعتبאر عھده אست نه ذمه
  

  گيری جهينت -٧
אلفאظ ذمه و عھده در نصوص שرعی به معنאی مصطلح אنھא در فقه به כאر نرفته אست و  -1
توאن אحכאم فقھی خאصی رא بر موאرد כـאربرد   ن رو، نمییאز א. ستندیه نیقت שرعیری، حقیبه تعب
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  .אنھא در אیאت و روאیאت مترتب כرد
ذمه و عھده در אبوאب معאمאت مאنند بیع، ضمאن، حوאلـه، و   ۀبررسی כאربردھאی دو وאژ -2

ـ د ۀوאژ ین، عھده، و بـرא یع ۀوאژ یدھد כه برא ضمאن قھری مאنند غصب و אتאف نשאن می ن، ی
ـ    ییجدא ۀن אمر نשאنیא כهשود،  می ذمه אستعمאل ن و یبـه عـ   یمفھوم عھده אز ذمـه، و تعلـق אول

ن دو وאژه، تفאوت دو مفھوم ذمه و عھده یאستعمאل א ۀאمא، صرف نظر אز نحو. ن אستیبه د یدوم
ـ » عھده«رسد  یبه نظر م. ستین אنכאرقאبل  אحכאمت و یאز لحאظ مאھ  یبـرא  یظـرف אعتبـאر   כی

אز  ی، ذمه ظرف نوع خאصـ یאمא در אمور مאل. یرمאلی، چه غیمאل فیتכאلאست چه  یفیتכل אحכאم
 بلכـه رد یـ گ ین در عھده قرאر نمـ یرد אمא عیگ ین در ذمه قرאر مید. ن אستییعنی د یوضع حכم

، و رد و یمאننـد حفـظ و نگھـدאر    یفـ یتכل حכـم عھده فقط مשتمل بر یـכ    گفته שد، چنאنכه
ن، به یع یم یא نگھدאریمאنند تسل ید عملین، ھموאره بאیدر مورد عאز אین رو، . ن אستیم عیتسل

ن یبه بحث ع כه ییبنאبرאین، تفאوت ذمه و عھده، تא جא. ر وجود دאשته بאשدیא در تقدیصرאحت 
گـردد و بھتـر אسـت بـه      ن مربوط אست، در وאقع به تفאوت حכم وضعی و تכلیفی بאز مییو د

بررسی אحכאم وضعی و تכلیفی در אمـور مـאلی و تعھـدאت    جאی بررسی تقאبل אین دو وאژه، به 
  .پردאخته שود

  
  منابع
אن، چـאپ  یلی، قم، مؤسسـة אسـمאع  2، جثيب الحديغر ىة فيالنهار، مبאرכ بن محمد، یאبن אאث

  1364چھאرم، 
  .ق 1414روت، دאر صאدر، چאپ سوم، ی، ب12و 3، جلسان العرب ،مכرمאبن منظور، محمد بن 

ـ ، قـم،  125، ةيـاألقطـاب الفقه، )جمھـور  یאبن אب(، یعل، محمدبن ییאحسא ـ א ۀכتאبخאن ت אهللا ی
  .ق 1410، چאپ אول، ینجف یمرعש
 1412،ی، چאپ אول، قم، مؤسسۀ نשر אسـאم 9، جمجمع الفائدة و البرهانאحمد،  ی، مولیلیאردب
  .ق

  .ق 1418ه، ی، چאپ אول، علم5و 4، 2، 1، ج مكاسبالة يحاشن، یخ محمدحسی، שیאصفھאن
 1420، چـאپ دوم،  6و  3، جیخ אنصאریש ۀכنگر، قم، المكاسب كتاب، یمرتض خیש، یאنصאر

  .ق
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، تھرאن، وزאرت فرھنگ و אرשאد אسאمی، حاشيه المكاسب، 1אیروאنی، علی بن عبد אلحسین، ج
 .ق 1406چאپ אول، 

 .ق 1419، چאپ אول، ی، قم، نשر ھאد7و 6، 4، جةيالقواعد الفقهدمحمدحسن، یس  ،یبجنورد
  1362אلصאدق،  ۀمכتب، چאپ چھאرم، تھرאن، אنتשאرאت 2، جهيبلغة الفقد محمد، یبحرאلعلوم، س

   1363، چאپ אول، ی، قم، مؤسسة אنتשאرאت אسאم21، جالحدائق الناضرة، ، یوسفیبحرאن
، تھرאن، گـنج  حقوق جزא ی، حقوق مدنفرهنگ عناصرشناسىجعفری لنگرودی، محمد جعفر، 

 1382دאنש، چאپ אول، 
، تھرאن، گنج دאنש، چـאپ אول،  ىدر حقوق مدن یضمان عقد، محمدجعفر، یلنگرود یجعفر
1386  
، قم، مؤسسة )دمحمد محقق دאمאدیت אهللا سیر بحث אیتقر(، الصالة كتاب، عبدאهللا، یאمل یجوאد

  .ق 1405، چאپ אول، یאنتשאرאت אسאم
אء אلترאث یروت، دאر אحی، ب13و 8، 5ج، )ةياإلسالم( عةيوسائل الش، محمدبن אلحسن، یحر عאمل

  تא  ، بییאلعرب
  تא بھمن، بی 22، قم، אنتשאرאت نهج الفقاهةد محسن، ی، سمیحכ
  1364، )ع(ن یرאلمؤمنی، قم، مدرسة אאمאم אم1، جالمعتبر ،)یمحقق حل(، جعفر بن אلحسن یحل
אسـتقאل، چـאپ دوم،   ، تھرאن، אنتשـאرאت  شرائع اإلسالم، )یمحقق حل(، جعفر بن אلحسن یحل

  ق 1409
ت یـ ، چאپ אول، قـم، مؤسسـة אل אلب  14، جالفقهاء تذكرة، )یحل ۀعאم(وسف ی، حسن بن یحل
  . ق 1420אء אلترאث، یאح) ع(

، ی، قـم، مؤسسـة אنتשـאرאت אسـאم    2، جاألحكامقواعد ، )یحل ۀعאم(وسف ی، حسن بن یحل
  .ق 1418چאپ אول، 

  1410چאپ دوم، אن،یلی، قم، مؤسسة אسمאعاإلحكامة يانه، )یحل ۀعאم(وسف ی، حسن بن یحل
، چـאپ دوم،  یאنتשאرאت אسـאم  مؤسسة، قم، 2، جالسرائر ،)سیאبن אدر(، محمدبن منصور یحل

  .ق 1410
  تא ، بیی، قم، مؤسسة אنتשאرאت אسאم2، جنية المسترشديهدا، یخ محمدتقی، שیرאز

چـאپ دوم،   כتـאب جא، دفتر نשر  ، بیب القرآنيمفردات غرن بن محمد، ی، حسیאصفھאنرאغب 
  . ق 1404
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، ینجف یت אهللا مرعשیא כتאبخאنه، قم، 1، جفقه القرآن، )نیقطب אلد(د بن ھبة אهللا ی، سعیرאوند
 .ق 1405چאپ دوم، 

  تא جא، بی ، بیالغصب كتابب אهللا، یحب رزאیم، یرשت
 1414چאپ چھـאرم،   ،אلכتאب، قم، مؤسسة دאر المسائل المستحدثةد محمدصאدق، ی، سیروحאن

  .ق
 1414، قم، دאر אلכتـאب، چـאپ سـوم،    20و 19، ج)ع(فقه الصادق د محمدصאدق، ی، سیروحאن

 . ق
  .ق 1414، אلفכرروت، دאر ی، ب5، جتاج العروس، ید محمدمرتضی، سیدیزب

אء یـ ، قـאھره، دאر אح 8، جديـالجد ىشرح القانون المدن ىط فيالوس، عبدאلرزאق אحمد، یسنھور
  تא ، بییאلعربאلترאث 
 یروت، منשـورאت אلحلبـ  ی، ب1، جىالفقه االسالم ىمصادر الحق ف، عبدאلرزאق אحمد، یسنھور
  1988ه، یאلحقوق
بر  یאسאم، قم، مؤسسه دאئرة אلمعאرف فقه 1، جالخمس كتاب، یھאשمد محمود ی، سیשאھرود

  دومچאپ  .ق 1425، אلسאمھم یت علیمذھب אھل ب
 1388تھرאن، مجد، چאپ سیزدھم،  ،3حقوق مدنى، שھیدی، مھدی

  1380، تھرאن، مجد، چאپ دوم، تشكيل قراردادها و تعهداتשھیدی، مھدی، 
، 1379، بھـאر  21، سאل ששـم، שـمאره   )ع(ت يمجله فقه اهل ب، »حوאله«د محمدبאقر، یصدر، س

 16-3ص
ن، یمدرسـ ، قـم، אنتשـאرאت جאمعـة    6، جر القرانيتفس ىزان فيالمن، ید محمدحسی، سیطبאطبאئ

  .تא بی
 یروت، چـאپ אول، مؤسسـة אאعلمـ   یـ ، ب5، جانيـر مجمـع البيتفسـ، فضل بن حسن، یطبرس

  .ق 1415للمطبوعאت، 
  .ق 1416 ، چאپ سوم،یمرتضو یכتאبفروש، تھرאن، 6، جنيالبحرمجمع ن، ی، فخرאلدیحیطر

  .ق 1411، چאپ אول، ی، قم، مؤسسة אنتשאرאت אسאم3، جالخالف، محمدبن אلحسن، یطوس
  تא جא، بی ة، بییאلمرتضو אلمכتبة، 3ج ،المبسوط، محمدبن אلحسن، یطوس
، چـאپ  ی، قم، مؤسسة معـאرف אسـאم  5و 4، جاألفهام مسالك، )ید ثאنیשھ(ن ین אلدی، زیعאمل

 . ق 1414אول، 
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، چـאپ אول،  ی، قم، مؤسسة معאرف אسـאم 8، جاألفهام مسالك، )ید ثאنیשھ(ن ین אلدی، زیعאمل
 . ق 1416
  روت، دאر אلمعرفةی، ب3، جالفروقس، ی، אحمد بن אدریאلقرאف
  1371، ھאنیכ، چאپ אول، تھرאن، مؤسسۀ 3، ججامع الشتات رزא אبوאلقאسم،ی، میقم
אء یـ אح) ع(ت یـ ، قم، مؤسسـة אل אلب 9، ججامع المقاصد، )یمحقق ثאن(ن یبن אلحس ی، علیכرכ

  .ق 1410אلترאث، چאپ אول، 
 مرכـز ، تھرאن، شروط و التزامات در حقوق اسالمى ىعموم ۀينظرد مصطفی، یمحقق دאمאد، س
 1388، چאپ אول، ینשر علوم אسאم

للترجمـة و אلنשـر،    אلכتـאب  مرכز، تھرאن، ميالكرالقرآن  كلمات ىق فيالتحق، حسن، یمصطفو
  .ق 1402چאپ אول، 

 .ق 1421، אنیאنصـאر ، قـم، مؤسسـه   3، جالسـالمه يفقه اإلمام الصادق عل، جـوאد ه، محمد یمغن
  دومچאپ 

 یכتאبفروשـ ، قـم،  2، جالقواعـد والفوائـد، )د אولیשھ(אلمכی אلعאملی، محمد بن جمאل אلدین 
 1400، אولچאپ   د،یمف

چـאپ   .ق 1415، تفכـر ، قم، نשـر  3، جالمحرمة المكاسب ىدراسات ف، یعل نیحس، یمنتظر
 אول

  تא  ، قم، مطبعة مھر، بیالصالة ىالخلل ف، )ینیאمאم خم(موسوی خمینی، روح אهللا 
م ونשر אثאر אمـאم  ی، تھرאن، مؤسسة تنظ1، جعيالب كتاب، )ینیאمאم خم(موسوی خمینی، روح אهللا 

  .ق 1421، چאپ אول، ینیخم
   1367ه، چאپ سوم، یאאسאم אلכتب، تھرאن، دאر 37، جالكالمجواهر ، محمدحسن، ینجف

   یאلقرجאمعة אم  .ق 1409، عربستאن، چאپ אول، 3، جنالقرآ ىمعاننحאس، אبوجعفر، 
  .ق 1414، چאپ אول،یאنتשאرאت אسאم ۀ، قم، مؤسسديضمان ال ۀقاعدخ فضل אهللا، ی، שینور
  تא  جא، بی ، بیאلفכر، دאر 14، جالمجموعن، یאلد ییمح، ینوو
ن، یجאمعـۀ مدرسـ  ، چאپ אول، قم، אنتשـאرאت  6و 5، 4، جىالوثقالعروة ، دمحمدכאظمیس، یزدی

 .ق 1420
  
  


