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چکیده
ن، شود. قانون مدنی ایرابدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعّذر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می

به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن 
دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشـتار پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه

حقوقی مورد ارزیـابی قـرار گیرنـد. از -دیدگاه فقهیحاضر تالش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از
آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضـمونه نخواهـد بررسی احکام بدل حیلوله به دست می

ل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل،  بود و با بر طرف شدن تعّذر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدَّ
تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعـّذر عین متعّذر، میمالک

را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت 
لکننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاو حق حبس متعلق -بر خالف نظر مشهور-ضه بدل و مبدَّ

به ضامن است.

ل، حق حبس.: هاکلیدواژه بدل حیلوله، تعّذر عین، منافع بدل و مبدَّ

.٠٩/٠٦/١٣٩٤ی: یهاب نیخ تصوی؛ تار٢٠/٠٩/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

فقهای امامیه، غاصب را ضـامن بازگردانـدن مـال مغصـوبه و جبـران منـافع مربـوط بـه دوران غصـب 
عین مغصوبه، رأی مشهور بر آنست که وی موظف به پرداخت اند. در صورت عدم امکان بازگرداندن دانسته

؛ شهید ثانی، ۴۰۵/ ۲؛ شهید اول، ۲۳۰/ ۲مثل یا قیمت آن خواهد بود (نک: عالمه حلی، قواعد االحکام، 
بـدل «). مثل یـا قیمـت پرداختـی از جانـب ضـامن ۳۷/۱۳۰؛ صاحب جواهر، ۱۲/۲۰۰مسالک األفهام، 

. بدل در لغت به معنای قائم ١به آن اشاره شده است۳۱۱نی ایران نیز در ماده نام دارد و در قانون مد» حیلوله
بـه معنـای فاصـله » حـول«). حیلوله نیـز از مـاده ۱/۲۱۰مقام شدن شیئی از شیئ دیگر است (ابن فارس، 

). بدل حیلوله، نوعی تاوان و غرامـت اسـت کـه از ۲/۱۵۷باشد (فیومی، انداختن و جلوگیری از اتصال می
؛ سـبزواری، ۲۲۰شـود (عراقـی، ضامن به دلیل فاصله انداختن میان مالک و اموالش به وی داده میطرف

). در اموال قیمی، این بدل به صورت پرداخت قیمت و در امـوال مثلـی بـه صـورت اعطـای مثـل ۲۱/۳۳۰
ره بـه و اصـطالحاتی شـبیه بـه آن اشـا» تعّذر عین«). اصطالح ۲/۷۹(جمعی از پژوهشگران، ٢خواهد بود

؛ ۱/۴۴۶ذهـان، (عالمـه حلـی، إرشـاد األ٣شـودوضعیتی دارد که در آن حکم به پرداخت بدل حیلولـه می
هرگـاه مـال مضـمونه، ذاتـًا «)؛ تعریف تعّذر عین بدین شرح است: ۷/۳۰۳، ری، المکاسب المحشیانصا

اری، الحاشـیة الثانیـه، (خوانس» االدا بوده اما به سبب مانعی خارجی، فعًال ادای آن غیر ممکن باشدممکن
۱۸۳.(

برای اثبات چنین ضمانی به ادله فراوانی نظیر قاعده ضمان ید، قاعده تسـلیط، قاعـده الضـرر، قاعـده 
ها، ماهیت بدل حیلوله به عنوان نـوعی خسـارت ناشـی از عـدم و... استناد شده و بر اساس آن٤بنای عقال

دسـت رفتـه مالـک بـر مـال مضـمونه، دانسـته شـده اسـت انجام تعّهد یا جبران کننده موقتی اسـتیالی از 
). همچنـین ۲/۵۴های خارج از قـرارداد، ؛ کاتوزیان، الزام۲/۴۸۷؛ حائری، ۳/۲۵۷(انصاری، المکاسب، 

بنا بر نظر اکثر قریب به اتفاق فقها بدل حیلوله به نحو متزلزل به ملکیت دریافت کننده آن در خواهد آمد وی 

غاصب باید مال مغصوب را عینًا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگـر بـه علـت -٣١١. ماده ١
دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد.

ه در ماده مورد بحث پرداخت بـدل بـه عنـوان حکمـی مسـتقل از تواند همان مثل یا قیمت باشد چراک. ممکن است تصور شود که بدل نمی٢
) باید از ظاهر آن دست کشید؛ بـدل ۳۷/۱۲۹جواهر، پرداخت مثل و قیمت بیان شده است؛ اما با توجه به مبانی فقهی این ماده (نک: صاحب

که دارد در عرض مثل یا قیمـت بیـان شـده اسـت ایشود اما به دلیل احکام ویژههمان مثل یا قیمتی است که در حالت تعذر عین پرداخت می
).۱۴۶؛ مسجدسرایی، ۲۹۳/ ۱؛ حائری شاهباغ، ۵۲/ ۲های خارج از قرارداد، (نک: کاتوزیان؛ الزام

محققنک: (». ر العین المضمونة...و رد المثل إلی المالک بعد تعّذ «و » إذا تعّذر تسلیم المغصوب...«و » و کّل موضع یتعّذر رّد العین.... «٣
).۱۲۴کاشف الغطاء، ؛ ۳/۱۱۲شهید اول، ؛ ۳/۱۹۰حّلی، شرائع اإلسالم، 

؛ همـان، ۹۰و ۱/۲۸؛ مکـارم شـیرازی، ۴/۵۴؛ همـان، ۲۴۲و ۱/۲۰۹. برای دیدن مباحث مفصل پیرامون قواعد یاد شده نک: (بجنـوردی، ٤
)۲۲۹و ۲/۱۷
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که مالکیت وی بر مـال خواهد داشت. همچنان-تا زمان اعاده مال اصلی-را در آنگونه تصرفی اجازه همه

دانان نیز به همـین ). بسیاری از حقوق۳۷/۱۳۳(صاحب جواهر، ١ماندمتعّذر الوصول نیز کماکان باقی می
کنـونی، ؛ همو، قانون مـدنی در نظـم حقـوقی۵۵/ ۲های خارج از قرارداد، اند (کاتوزیان، الزامنظر گراییده

). بـر ایـن ۱۱۷٢؛ تـاجمیری، ۸۲۴/ ۲؛ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولـوژی، ۱/۳۷۶؛ امامی، ۲۶۶
اساس، هرگاه عین مغصوبه در اختیار مالک آن قرار گیرد، مالکیت وی بر بدل حیلولـه نیـز خاتمـه خواهـد 

؛ ۶۴؛ بالغـی، ۲/۳۷۲شـود (بحـر العلـوم،یافت و وی موظف به بازگرداندن آن بدل به ضامن دانسـته می
). در ادامه به صورت تفصیلی به این حقوق و وظایف متقابل پرداخته خواهد ۵۳۸نائینی، الرسائل الفقهیه، 

گیـرد؛ سـپس بـه شد. نخست مسئله وجوب رد عین پس از پرداخت بدل و رفع تعّذر مورد بررسی قـرار می
شود؛ و سرانجام بـه دریافت بدل پرداخته میپرسش مربوط به ضمان یا عدم ضمان منافع مال متعّذر پس از

تحقیق پیرامون تصرفات واقع بر بدل و مبّدل و دارنده حق حبس در معاوضـه بـدل و مـال اصـلی پرداختـه 
ها تصریحی خواهد شد. اهمیت پرداختن به مسائل مذکور از آن جهت است که در قانون مدنی نسبت به آن

ان نیز در این موارد مختلف بوده و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. روش دانصورت نگرفته و کالم فقها و حقوق
های معتبـر های مورد نیاز از کتابای است؛ ابتدا اطالعات و دادهتحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه

اند. برای داوری میان نظریات مختلـف و فقهی و حقوقی استخراج و به صورت فیش تحقیق بازنویسی شده
ها با توجه ها، مبانی هر یک از این نظرات مشخص شده و سپس این مبانی و ادله آنین صحت و سقم آنتعی

اند.به قواعد علم فقه و اصول مورد ارزیابی قرار گرفته

وجوب رد عین
شود این است پرسش اولی که در ضمن بحث از حقوق و وظایف ضامن و مالک عین متعّذر مطرح می

بب زوال تعّذر عین، متمّکن از رّد مال به مالک گردید، آیا اقدام به بازگرداندن آن مال بـر که اگر غاصب به س
شـود یـا او واجب است یا خیر؟ به بیان دیگر آیا رّد بدل به مالک، باعث برائت ّذمه غاصب برای همیشه می

دستیابی و رد مال متعـّذر این برائت موّقتی بوده و با به وجود آمدن شرایط رد عین به مالک، حکم به وجوب 
های گونـاگونی خواهد شد؟ این مساله نیز مانند دیگر مسائل مربوط به بدل حیلوله، اختالفی است و دیدگاه

از سوی فقها در این رابطه مطرح شده است. برخی با دستیابی مجدد ضامن بـه عـین و پایـان زمـان تعـّذر، 

؛ تبریـزی، ارشـاد ۶۵؛ بالغی، ۲/۲۶۴ای، ؛ قمشه۱۴۰۹/۲۱۵کمری، ؛ کوه۲/۴۸۶؛ ابن ادریس، ۳/۴۱۲. برای اطالع بیشتر نک: (طوسی، ١
).۱۰/۵۳۸؛ اردبیلی، ۱/۱۱۱؛ یزدی، ۲/۲۰۶الطالب، 

)۵۳-۵۲/ ۱آید (نک: ره پیک،کننده آن برمی. از گفته برخی نیز ادامه مالکیت مالک بدل بر آن و اباحه تصرف برای دریافت٢
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انـد. در ّمه غاصب نموده و برخی دیگر آن را انکـار کردهحکم به وجوب رد عین به مالک و اشتغال دوباره ذ

ادامه به ادله مورد استناد این دو گروه اشاره خواهد شد.

دالیل قائالن به وجوب رد عین مغصوبه
ل پـس از رفـع  بسیاری از فقیهان، پرداخت بدل حیلوله را موجب فراغت ذمه ضامن از وجـوب رد مبـدَّ

برای این برائت وجود ندارد از این رو بر وجوب رد عین متعّذر در چنـین حـالتی دانند؛ زیرا دلیلیتعّذر نمی
؛ همـو، ۴/۵۳۵؛ عالمه حلی، تحریـر األحکـام، ۱۰/۵۳۹؛ اردبیلی، ۴/۹۳پافشاری شده است (صیمری، 

). ۲/۲۶۰). البته در این صورت بدل به عنوان معاوضه دریافت نشده اسـت (قمـی، ۱/۴۴۶إرشاد األذهان، 
شود.ترین دالیل نظر یاد شده اشاره میه به مهمدر ادام

، غایت و انقضای ضمان مشروط به وقوع تأدیه مال مضمونه »الیدعلی«: طبق روایت روایت علی الید
باشد و تا زمان برنگشتن آن این ضمان همچنان باقی است؛ حتی اگر مّدتی به واسطه تعّذر، به مالک آن می

). از این رو، رد عین بعد از رفـع ۴۵؛ آخوند خراسانی، ۱۶۱/ ۱ی، منیة الطالب، رّد عین ممکن نباشد. (نایین
تعّذر، واجب فوری خواهد بود؛ هرچند این رد، دارای مخارجی برای ضامن باشـد (انصـاری، المکاسـب، 

توان گفت که واژه تأدیـه در روایـت یـاد ). اگر گفته شود که پرداخت بدل، در حکم تأدیه است، می۳/۲۶۷
ه، ظهور در ادای خود مال دارد و نه بدل آن. در صورت تردید نیز اصل بر عـدم صـدق عنـوان تأدیـه بـر شد

پرداخت بدل است.
ای دلیل دوم قائالن به وجوب رد عـین، استصـحاب حکـم وجـوب تأدیـهاستصحاب حکم وجوب: 

ارج شـدن عـین از است که قبل از تعّذر بر عهده ضامن بوده است. نهایت آنکه این تکلیـف بـه واسـطه خـ
گردد. دسترس و عدم امکان رّد آن به مالک ساقط شده اما بعد از رفع تعّذر، وجوب نیز به حالت قبل باز می

)؛ یعنی پس از رفع تعّذر، ضامن عذری در مخالفـت بـا وجـوب رد بـدل نخواهـد داشـت ۱/۳۸۶(نائینی، 
ضامن را بری کننـده ذّمـه او نسـبت بـه ای پرداخت غرامت از سوی )؛ هر چند عده۱/۶۵۰(خمینی، البیع، 

دانند و با از بین رفـتن موضـوع (اشـتغال ذّمـه)، استصـحاب امکـان نـدارد (انصـاری؛ عین و منافع آن می
).۳/۲۶۷المکاسب، 

دلیل سوم قائلین به وجوب رد عین، سیره عقالیی و عرفی مردم است؛ بدین بیان که در دید : سیره عقال
برای جبران استیالی مالک بر مال متعّذر است و این امر مـانع از حـق درخواسـت مردم، پرداخت بدل تنها 

).۲/۳۴۳نیست (خمینی، -پس از رفع تعّذر-بازگردانده شدن عین
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دالیل قائالن به عدم وجوب رد عین مغصوبه

ندن مال برخی از فقها، ذّمه ضامن را پس از رّد بدل به مالک، بری دانسته و در صورت رفع تعّذر، برگردا
شود.ها پرداخته میدانند. در ادامه به دالیل این دسته و نقد نظرات آنبه مالک را واجب نمی

دلیل برخی از فقیهان برای عـدم وجـوب بازگردانـدن عـین، آنسـت کـه بعـد از وقوع معاوضه قهری:
ل، معاوضه قهریه شرعیه رخ می ل نیز دهد و بدل به ملکیت ماپرداخت غرامت بین بدل و مبدَّ لک عین و مبدَّ

در مقابل به ملکیت ضامن درخواهد آمد؛ لذا تکلیفی مبنی بر بازگردادن عین اصلی متوجه غاصب نخواهد 
).۳/۲۲۱بود (خویی، مصباح الفقاهه، 

ل وارد نشده، در اشکال به این سخن می توان گفت: نه تنها دلیلی قطعی بر وقوع معاوضه بین بدل و مبدَّ
توان به وجوب رّد فوری عین به مالک قائل شـد؛ یرفتن انجام این معاوضه قهریه، باز هم میبلکه حّتی با پذ

زیرا بقای این معاوضه، بر عنوان تعّذر مترتب است. پس با از بین رفتن تعّذر، معاوضـه مـذکور نیـز از بـین 
ضـامن و مالـک )؛ در نتیجه، فقط یـک مالکیـت موّقـت بـرای ۱/۱۶۰خواهد رفت. (نائینی، منیة الطالب، 

ل در پی دارد که بـا فـراهم شـدن شـرایط رّد عـین، ایـن مالکیـت نیـز منتفـی می گـردد نسبت به بدل و مبدَّ
).۱/۱۱۰؛ یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۹۰(خوانساری، الحاشیة الثانیه،

اند (جعفریبرخی از شارحان قانون مدنی اگر چه مال مغصوب و بدل را از آن مالک عین متعّذر دانسته
کننـده ) اما از برخی عبارات آنـان عـدم مالکیـت دریافت۲/۸۲۴لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 

) و گاه تصریح بـه ۲/۲۸شود (همو، الفارق، بدل نسبت به آن و تنها جواز تصرف به نحو متزلزل فهمیده می
). البتـه در شـرح ۲۵۰اند (همو، محشی قانون مـدنی،وقوع معاوضه قهری میان بدل و مال مغصوب داشته

کننده آن تلف شود، تعهد غاصب به رد عین از بین این نظر گفته شده است که هر گاه بدل در دست دریافت
کننده بدل آن را مورد معامله قرار دهد، معامله یاد شـده خواهد رفت (همان). بر این اساس، هر گاه دریافت

ماند؛ اما در صورتی که بـدل تلـف شـود، ان باقی میمتزلزل بوده و حق درخواست اعاده عین اصلی همچن
ای دیگر از میان رفتن حق مذکور را منوط به عدم توانایی ) عده۲۵حق مذکور نیز منعدم خواهد شد (امین، 

). نظر اخیر ۲/۵۶١های خارج از قرارداد، اند (کاتوزیان، الزامکننده بدل در تهیه کردن مثل آن دانستهدریافت
شـود کـه کننده بدل به نحو متزلزل باشد موجب میرسد؛ چرا که اگر تصرفات دریافتنظر میتر به صحیح

هـای میل به مورد معامله قرار گرفتن آن کم شده و چنین چیزی به ضرر دارنده بدل و منـافی بـا جبـران زیان
لح سـاختمانی دهند (اسـتفاده از مصـاوارده بر اوست؛ همچنین تصرفاتی که بدل را در حکم تلف قرار می

مالک در درخواست عین و حق ضامن بر درخواست اعاده بدل تصریح کرده و فروعات ذکر شـده را . برخی شارحان قانون مدنی تنها بر حق ١
)۱/۳۶۷؛ امامی، ۲/۳۰۳اند (نک: طاهری، مطرح نکرده
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کننده بدل بوده و مانع از جریان استصحاب وجوب اعاده عین اصلی نخواهند بود. در این و...) حق دریافت

بایست مثل یا قیمـت بـدل را کننده بدل میحال برای پیشگیری از معذور اجتماع عوض و معوض، دریافت
کننده آن تحویل دهد.به پرداخت

ئل، استصحاب رفع ضمان و اصالت برائـت اسـت؛ زیـرا مفهـوم : از دیگر دالاستصحاب رفع ضمان
قاعده ید اشتغال ذمه غاصب به رّد بدل، هنگام تعّذر عین است اما پس از رد بدل، ضـمان غصـب برداشـته 

گردد که غاصب هـیچ ضـمانی در رسـاندن شود و نسبت عین مال به غاصب مانند سایر اموال مالک میمی
توان حکم به وجوب رد عین به مالک نمود که ) در واقع زمانی می۱۶/۴۶۲انی، ها به مالک ندارد. (روحآن

ضامن بار دیگر بر عین وضع ید نمایـد و آن را تحـت اسـتیالی خـود در آورد. در آن صـورت نیـز، ضـمان 
).۱۰۴/ ۱غاصب، یک ضمان جدید است نه اینکه ادامه اشتغال ذمه قبلی او باشد (ایروانی، 

بل اشکال است؛ چرا که اوًال استصحاِب حکمی که به واسطه عذر عقلی برداشته شده البته این سخن قا
توان عدم ضمان را پس از رفـع عـذر (وجوب رد عین در حالت تعّذر)، پس از رفع عذر صحیح بوده و نمی

). عالوه بـر ایـن، پرداخـت بـدل نـوعی ۷/۳۲۲، المکاسب المحشیعقلی نیز استصحاب کرد (انصاری، 
؛ ۲۰۲تواند مانع از جریان وجـوب رد عـین باشـد (مکـارم، وقت بوده که در زمان رفع تعّذر نمیپرداخت م

).۳/۵۹۳؛ جزائری، ۱/۱۱۰یزدی، حاشیة المکاسب، 
تر رسد که دالیل قائالن به وجوب رد بدل پس از رفع تعّذر، نسبت به گروه دیگر قویبنابراین، به نظر می

مشهور فقها، ماهیت بدل حیلوله نوعی پرداخت موقت و بـه تعبیـری است. به خصوص آنکه بر طبق مبنای 
کند (نک: عالمـه حلـی، قواعـد األحکـام، انجام تکلیف میسور است که وجوب تکلیف اصلی را زائل نمی

).۶۴؛ بالغی، ۲۷۲/ ۶؛ کرکی، ۲/۲۳۰

تکلیف ضامن به جبران منافع مال متعذّر
داننـد کـه ایـن ضـمان، هـم رداخت بدل بر عهده غاصب میهمه فقهای امامیه، منافع عین را پیش از پ

؛ ۲/۶۴۱؛ قزوینـی، ۲/۴۷۹(ابن ادریـس، ٢گرددشامل منافع مّتصل و منفصل و هم افزایش قیمت عین می
). به غیر از منافع، اگر پیش از پرداخت بدل، عین تلف گردد، باال رفتن قیمت آن نیـز بـه عهـده ۶۸بالغی، 

داننـد ی در فرض عدم تلف عین نیز، افزایش قیمت در این زمان را مضمون میضامن خواهد بود. حتی برخ
)؛ در مسـأله ضـمان منـافع مـال ۱/۱۶۱که غاصب یا ضامن باید آن را جبران نماید (نائینی، منیة الطالـب، 

شـده اسـت (صـاحب -به هر دو صورت منقول و محّصـل-متعّذر تا پیش از پرداخت بدل، ادعای اجماع

).۱۴۲. فقهای حنبلی با امامیه در این حکم موافقت دارند (حمد، ٢
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)؛ چراکه که بنابر روایات و فتاوی مربوط به ضمان ید، آنچه که در ید غاصب تلف شود بر ۳۷/۱۳۸جواهر، 

؛ شهید ثانی، مسالک األفهام، ۳۹۰/ ۲۵عهده اوست؛ خواه عین باشد و خواه منافع عین (نک: حر عاملی، 
ونـه کـه از بیـان ). ممکن است چنین اجماعی مدرکی شمرده شده و بر آن ایراد وارد شود؛ اما آن گ۲۰۱/ ۱۲

آید، مسئله یاد شده مخالفی در میان فقها نـدارد و روایـات نیـز قابلیـت داللـت بـر چنـین شهید ثانی برمی
توان مبنای فتوای مذکور را روایـاتی دانسـت کـه دارای شـهرت فتـوایی بـوده و ضمانی را دارند؛ بنابراین می

رداخت بدل دو دیدگاه عمده از سـوی فقهـا آیند. در خصوص ضمان منافع عین پس از پحجت به شمار می
مطرح گردیده است:

اند از جمله دالئلی که پیروان این دیدگاه برای سخن خود بیان نمودهفراغت ذمه پس از پرداخت بدل: 
این است که مالیت عین به اعتبار مالیِت نماء و منافع آینده آن است. به همین دلیل است که عـین مسـلوب 

نداشته و اگر تنها مقداری از منافع از عین سلب گردد بـه همـان نسـبت از قیمـت آن کاسـته المنفعه مالیتی 
شود؛ بنابراین خارج شدن از ضمان عین در صورت پرداخت بدل، در حقیقت خروج از ضمان منافع آن می

، ؛ انصـاری۷۰است و بدل عین در معاوضات و غرامات در واقع بدل منافع و نمائات ملک است (بالغی، 
).۳/۲۶۶المکاسب، 

از دید برخی از فقها مسئله فراغت یا عدم فراغت ذمه پس از پرداخت بـدل، بـه گسـتره قاعـده یـد بـاز 
شود، هر گردد. بدین بیان که اگر گفته شود قاعده ید مطلقًا منجر به ضمان منافع و توابع عین مضمونه میمی

ید بر عین باعث ضـمان عـین و بـه تبـع آن، توابـع و شود کهچند تحت ید قرار نگرفته باشد، نتیجه این می
گـردد، بعـد از آن گردد. مطابق این دیدگاه نه تنها حکم به ضمان منافع قبل از پرداخت بدل میمنافع آن می

نیز این ضمان همچنان باقی است؛ زیرا عین، همچنان ملک مالک و منافع آن نیـز بـه تبـع عـین، بـر عهـده 
قط با بازگرداندن عین مال به مالک برطرف خواهد شد؛ اما اگر گفتـه شـود کـه غاصب است و این ضمان ف

قاعده مذکور، ظهور در آن چیزی دارد که حقیقتا تحت ید قرار گرفته است نه توابع آن؛ در این حالـت فقـط 
منافع زمانی که عین تحت ید غاصب بوده مضمونه است؛ چه قبل از تعّذر عین و چه پس از آن؛ اما پـس از

).۲۴۴–۱/۲۴۶اش نخواهد بود (خمینی، البیع، خارج شدن عین از تحت ید غاصب، ضمانی بر عهده
با پذیرش این تحلیل، باید گفت که بسیاری از فقها متقّدم و متأخر در خصوص گستره قاعـده یـد نظـر 

به واسطه پرداخت ؛ چرا که آنان حکم به فراغت ذمه ضامن نسبت به منافع غیر مستوفات٣انددوم را پذیرفته
، عالمه حلـی؛ ۳/۱۹۱حلی، شرایع االسالم، محققاند (این مورد، اقوی دانستهبدل داده و عدم ضمان را در 

، برخی از فقها دلیل فتوای خود را اموری غیر از عـدم شـمول قاعـده یـد البته تصریحی در این زمینه وجود ندارد و چنانکه بیان خواهد شد-٣
اند.نسبت به مطلق منافع دانسته
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؛ ۲/۱۸۳؛ خمینـی، تحریـر الوسـیله، ۶۴۵؛ اصفهانی، ۳/۹۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۲۳۰قواعد األحکام، 

). البته برخی نیز در ۲/۴۱۴؛ حّلی، ۲/۲۵۴؛ گلپایگانی، ۲۰۱؛ مکارم، ۲/۳۲۹؛ صافی، ۱۰/۵۳۹اردبیلی، 
).۲/۶۴۸؛ سبزواری، ۴/۹۳اند (صیمری، این مسئله توقف کرده

گروهی از فقها، پس از پرداخت بدل، همچنـان ذمـه ضـامن را نسـبت بـه منـافع و عدم فراغت ذمه: 
ک و مـالش اند. ایشان، پرداخت غرامت را به دلیل فاصله ایجـاد شـده بـین مالـنمائات عین مشغول دانسته

دانند، در حالی که حکم غصب تا زمانی که عین به مالکش رد نشود هم چنان باقی است توسط غاصب می
).۶/۲۷۳(محقق کرکی، 

اند تنهـا در مـواردی کـه غصـب عـین بـه ای دیگر، در حکم این مساله قایل به تفصیل شده و گفتهعده
نافع حتی پس از پرداخت بدل موجه بوده صورت اختیاری از سوی غاصب صورت گرفته، حکم به ضمان م

این حکم را توجیه نمود. با پذیرش این مطلب » ٤الغاصُب یؤخذ بأشِق االحواِل «توان با استناد به قاعده و می
آیـد، که پرداخت بدل، برای جبران سلطنت از دست رفته مالک است و بدل به ملکیت مالـک عـین در نمی

گـردد؛ زیـرا بـدل ید بر عهده غاصب ثابت گردیده بـا رد بـدل زایـل نمیباید گفت ضمانی که در اثر قاعده
اعطایی، غرامت عین نیست و فقط بخشی از خسارت مالـک عـین را کـه همـان سـلب اسـتیال بـر مـالش 

مانـد (نـائینی، نماید. در نتیجه منافع و نمائات عین همچنان در ذمه غاصـب بـاقی میباشد، جبران میمی
۱/۳۸۵.(

توان گفت برائت ذمه غاصب، جز به واسطه رد عین به مالک، یا انجام معاوضه نسبت اس میبر این اس
به عین به نحوی که از ملکیت مالک خارج گردد ممکن نخواهد بود. با حکم به بقاء عـین در ملـک مالـک 

لک بعد از پرداخت بدل، دلیلی برای زوال مسئولیت غاصب نسبت به عین وجود ندارد (شـهید ثـانی، مسـا
).۱۲/۲۰۱األفهام، 

نه -برخی دیگر از فقها، عدم فراغت ذمه را در بحث حاضر منوط به پذیرش نظریه اباحه تصرفات بدل
اند. با این استدالل که در این حالت برای مالک نفع فراوانی در بدل وجود ندارد و لذا دانسته–ملکیت بر آن 

)؛ امـا ایـن ۱۰/۵۳۹ت بدل نیز به عهده بگیرد (اردبیلی، ضامن باید اجرت مال متعّذر را حتی پس از پرداخ
سخن نیز خالی از اشکال نیست؛ چرا که اباحه منافع در بدل حیلوله، به هیچ عنوان مانع از تصرفات مالک 

برای وی جایز -حتی تصرفات متوقف بر ملک-عین متعّذر در بدل نبوده و طبق این نظر نیز تمام تصرفات
).۱/۳۷۶تفاوتی میان ملکیت و اباحه مطلقه وجود ندارد (نائینی، است و از این حیث

؛ ۱۰۷. درباره مشروعیت این قاعده و محل جریان آن اختالف نظرها فراوان است. برای اطالع بیشتر دربـاره ایـن قاعـده رک: (خدابخشـی، ٤
).۱۲۵علیشاهی، 
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توان چنین گفت که نظر گروه نخست بندی نظرات موافقان و مخالفان ضمان میدر جمعنظر برگزیده: 

ای بـر آن تر است؛ چرا که اگر پرداخت بدل موجب فراغت از اجرت منافع نشـود چـه فایـدهبه واقع نزدیک
اوت کسی که بدل را پرداخته و آنکه از این وظیفه استنکاف نمـوده چیسـت؟ بـدون تردیـد مترتب بوده و تف

حتی در صورتی که ضامن به مدت طوالنی از پرداخت بدل خودداری کرده و پس از رفع تعّذر آن را تحویل 
؛ مالک دهد، برای مدت میان تعّذر و رفع تعّذر، مؤظف به پرداخت چیزی جز اجـرت منـافع نخواهـد بـود

رغم پرداخت بدل، مکلف به جبران منافع نیز دانسته شود، تکلیفی زائـدی بـر دوش او حال اگر ضامن علی
نظر با رأی مشهور فقهای امامیه، پس از پرداخت بدل، ذمه ضامن گذاشته شده است؛ بنابراین بهتر است هم

ز بر پذیرش همین نظر و دشوار نسبت به منافِع عین مغصوبه بری دانسته شود. برخی شارحان قانون مدنی نی
) و بسیاری دیگـر ۷۸/ ۲های خارج از قرارداد، اند (کاتوزیان، الزامبودن پذیرش نظر مخالف تصریح نموده

اند؛ گویی در نزد آنان فراغت از اجرت منافع پس از پرداخت بدل و ضعف ای نیز نداشتهبه این مسئله اشاره
اند.زی به پرداخت به آن ندیدهنظر مخالف به قدری واضح بوده که نیا

حق انتقال بدل به غیر و توابع آن
از دید مشهور فقهای امامیه، مالکیت مالک عین متعّذر بر بدل یا اباحه منافع برای وی از حیـث انـواع 

). ۳۷۲/ ۲تصرفات مطلق بوده و از حیث زمانی مقید به تحویل گرفته شدن عین خواهد بود (بحر العلـوم، 
این است که هر گاه مقتضای این دو با یکدیگر تنـافی پیـدا کننـد، اولویـت بـا کـدامیک از آن حال پرسش

است؟
در برخی موارِد مالکیت متزلزل، حق انتقال عین به دیگران مورد مناقشه قرار گرفته اسـت کـه از جملـه 

اشـت؛ در ایـن مـورد نظـر الخیـار اشـاره دتوان به انتقال مبیع در عقد دارای خیار از جانب غیر ذیها میآن
) و برخـی ایـن قـول را قـول ۲۴۸برخی از فقهای امامیه بر عدم جواز انتقال مبیع است (ابن سـعید حلـی، 

کیـد کردهای نیز بر جواز تصرفات از جانب غیـر ذی). عده۱/۸۸اند (منتظری، مشهور دانسته انـد الخیـار تأ
.)۴/۱۶۵؛ جمعی از پژوهشگران، ۵/۴۳۱(خمینی، البیع، 

در برخی موارد دیگِر مالکیت متزلزل، حق انتقال دادن عین برای مالک آن ثابت دانسته شده است: نظیر 
تصرفات زوجه در همه مهریه در زمان بعد از عقد و قبل از زفاف؛ در صورت زائـل شـدن مالکیـت وی بـه 

). در ۵/۳۵۳لبهیـة، شود (شـهید ثـانی، الروضـة اسبب تصرفات ناقله الزم، ضمان مثل یا قیمت ثابت می
اند (خمینی، تحریـر تصرفات جایزه اختالف نظر بوده و برخی از فقها رجوع را در این عقود احوط برشمرده

).۲/۳۰۰الوسیله، 
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ظاهرًا همین تفاوت است که موجب شده مالکیت متزلزل دو گونه دانسته شـود: متزلـزل مطلـق و غیـر 

شود کـه پـس از ازالـه مـدت آن، حتـی در صـورتی کـه ق میای اطالمطلق. مالکیت متزلزل مطلق به گونه
تصرف ناقلی در آن صورت گرفته باشد صاحب بدل اجبار بـه فسـخ و بازگردانـدن آن خواهـد شـد (قمـی، 

توانـد بـه گونـه مطلـق باشـد؛ چـرا کـه اوًال میـان رسد که تزلزل مالکیت بر بـدل نمی). به نظر می۲/۲۶۲
نده بدل تفاوت وجود دارد و تصرف ناقل در بدل مغایرت با حق وی ندارد، کنالخیار در عقود و پرداختذی

الخیار این امر پذیرفته شود؛ زیرا که ضمان ناشـی از تعـّذر عـین در زمـره ضـمان هر چند در خصوص ذی
قهری بوده و با خیارات مبتنی بر تراضی قابـل مقایسـه نیسـت؛ ثانیـًا چنـین امـری موجـب کـاهش رغبـت 

-یعنـی رفـع ضـرر ناشـی از تعـّذر عـین-شود که ایـن خـود بـا حکمـت پرداخـت بـدلیخریداران آن م
). در نتیجه، اصل اولـی وجـوب رد بـدل در هنگـام تحویـل داده ۶۶؛ بالغی، ۲۰۳ناسازگارست. (مکارم، 

ل است؛ اما هر گاه حق شخص ثالثی به آن تعلق گرفته باشد قیمـت یـا -مانند حق خریدار بدل-شدن مبدَّ
).۶/۲۷۲٥جایگزین آن خواهد بود (محقق کرکی، مثل بدل

و نیز مقتضای اباحه ٦در مورد تصرفات ناقله جایز (غیر الزم) نظیر هبه نیز مقتضای عموم کلمات فقها
هاست؛ چرا که در غیر ایـن صـورت رغبـت کننده بدل نسبت به فسخ آنجمیع تصرفات، عدم الزام دریافت
کننـده بـدل در صـورت فسـخ عقـد هش یافته و نیز ممکن است دریافتبه دریافت آن از سوی متعاملین کا

مذکور مجبور به انجام اعمال مکروه (بازپسگیری هبه) شده یا بازگرداندن آن موجب ضـرر مـالی شـود کـه 
).۶۷ها با تسلط تام وی بر بدل منافات دارد (بالغی، این

رسـد کـه با توجه به تعلیل فوق به نظر میدرباره سایر تصرفات در بدل چندان بحثی صورت نگرفته اما 
کننده بدل در آن تصرفی انجام دهد که رد آن موجب مشقت فراوان یا زیان قابل مالحظه باشـد، اگر دریافت

کننده بدل حق همـه گونـه تصـرفی را در آن داشـته و تواند وی را مجبور به آن کند؛ زیرا دریافتغاصب نمی
ی خواهد بود. شاید از همین روست که برخی از فقها اجبار مالک به اعـاده چنین الزامی مانع از تصرفات و

آید که مالـک عـالوه بـر ) و از ظاهر سخن برخی دیگر چنین برمی۲/۴۱۴اند (حّلی، بدل را مطلقًا نپذیرفته
نماید تواند از دادن مثل یا قیمت آن نیز خودداری اینکه حق عدم بازگرداندن بدل را به غاصب دارد، حتی می

).۲/۱۸۱؛ فخر المحققین، ۱۸/۲۱۵(حسینی عاملی، 
دانان در مسئله یاد شده یکسان نیست؛ برخـی از آنـان معـامالت واقـع بـر بـدل را متزلـزل نظر حقوق

اند که در صورت مورد معامله قرار گرفتن بدل، اگر ضامن مال اصلی را بازگرداند حتی مستحق مثل یا قیمـت داشته. عجیب آنکه برخی بیان ٥
رسـد و مشـهور ) در حالیکه این قیاس چندان صحیح به نظر نمی۲/۱۲۱اند؛ (کاشف الغطاء، هم نیست و آن را با تلف شدن عین مقایسه کرده

اند؛ چرا که در این حالت قطعًا اجتماع عوض و معّوض رخ خواهد داد.حتمال نیز مطرح نکردهفقها هم چنین امری را به عنوان ا
)۱۸/۲۱۴که نسبت به عقود الزم و جایز عمومیت دارند (حر عاملی، » أّنه إن خرج عن ملک المغصوب منه لم یعد إجماعا«عباراتی نظیر -٦
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). از گفتـار برخـی ۲/۲۸؛ لنگرودی، الفارق، ۲۵اند؛ مگر آنکه مورد معامله از بین رفته باشد (امین، دانسته

کننده آن بتواند مثل آن را به غاصب تحویل دهد، حـق ر بدل تلف شده باشد و دریافتآید که اگچنین بر می
) اما تصـریحی نشـده ۵۶/ ۲های خارج از قرارداد، درخواست مال متعّذر را خواهد داشت (کاتوزیان، الزام

حکـم -به ویژه در مواردی که مورد معامله عرفًا از دسترس خارج شـده باشـد-است که آیا معامالت الزم
تلف را خواهند داشت تا مالک موظف به اعاده مثل باشد یا آنکه وی در هر حال موظف به بازگرداندن عـین 

گفته موجود در کتب فقهـی اسـت و از تکـرار بدل است؟ دالیل یاد شده برای نظرات فوق همان دالیل پیش
شود.ها خودداری میآن

خواه مستقًال اعتبار شود و خواه -احه جمیع تصرفاتتوان گفت که اببندی مطالب یاد شده میدر جمع
کننده بدل به فسخ تصرفات ناقلـه منافـات دارد؛ لـذا با اجبار نمودن دریافت-معلول مالکیت بر بدل باشند

توان مالک را مجبور به آن کرد.نمی

تصرفات واقع بر مبدل
ر آن را از طریق صلح و مانند آن بـه شود این است که اگر مالک عین متعّذ پرسش دیگری که مطرح می

دیگری انتقال دهد و یا به طور کلی نسبت به آن اعراض نماید، چه وضعیتی پیدا خواهد شد؟
توانـد از عـین اصـلی اعـراض آیا مالک عین متعّذر، پس از دریافـت بـدل میاعراض از مال متعّذر: 

و در اصطالح فقها مراد از آن رفع یـد از )۵۵۹نماید؟ اعراض در لغت به معنای رویگردانی است (راغب، 
). بدان معنا که مالـک، از حـق مالکیـت ۳/۴۳۹باشد (مامقامی، ملک، بدون انشاء اباحه برای دیگری می

پوشی کرده و از ملک خود رفع ید نماید. از نظر حقوقی، اعراض از جمله ایقاعات بوده که بـرای خود چشم
). در خصوص اینکه پس از اعـراض، آیـا مـال ۱/۱۶۰(امامی، صحت آن قصد انشاء یک طرف کافی است

گیرد یـا آنکـه علقـه مالکیـت وی عنه از ملکیت مالک خود خارج شده و در شمار مباحات قرار میمعرض
مانده و ازاله مالکیت منوط به آنست که فرد دیگری آن را تملک نماید، اختالف نظر وجود دارد و برخی باقی

). در عـین حـال ایـن ۱۹/۲۰۷سـبزواری، ؛ ۲/۱۹۵؛ ابن ادریس، ۱/۴۸۷اند (الری، دهبه قول نخست گرایی
اند (فاضـل کننـده مالکیـت ندانسـتهنظر مورد انتقاد برخی دیگر قرار گرفته و آنان اعراض را از اسـباب زائل

).۱/۲۸۰محقق داماد، ؛ ۵/۱۲۷،؛ یزدی، العروة الوثقی۴۱۲؛ نراقی، ۹/۲۰۶هندی، 
عنه را به نیـت تملـک اخـذ کنـد، طبق هر دو قول، در صورتی که فرد دیگری مال معرضبه هر حال بر 

اجازه همه گونه تصرفی در آن خواهد داشت و تفاوت این دو قول در جواز یـا عـدم جـواز رجـوع مالـک از 
). گرایش برخی از فقها و حقوقدانان معاصـر بـر آن اسـت کـه در ۲۴/۹۳باشد (روحانی، اعراض خود می
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؛ تبریـزی، ۴/۵۲۵احراز اعراض از مالکیت، مال مذکور در زمره مباحـات خواهـد بـود (بهجـت، صورت

).۱۱۶پور، ؛ حقیقت۱/۳۴۳؛ طاهری، ۴/۶۴؛ امامی، ۲/۴۲۴الصالحین، منهاج
حـق اجتنـاب -در صورت عودت داده شدن عین متعّذر-اند مالک عیناز ظاهر سخن فقهایی که قائل

تـوان چنـین برداشـت کـرد کـه وی حـق ) می۲/۲۳۰عالمه حّلی، قواعد األحکام، از دریافت آن را ندارد (
اعراض از مال متعّذر را ندارد؛ و گرنه حتی در فرض رفع تعّذر نیز این حق بـرای او ثابـت بـود. کمـا اینکـه 

)، آن است که وی۲/۴۱۴اند (حّلی، ظاهر سخن فقهایی که حق اجتناب از دریافت بدل را برای مالک قائل
رسد بر مبنایی کـه مالکیـت بـر دارد. به نظر می-حتی پس از رفع تعّذر از آن-حق اعراض از مال متعّذر را

اند، مالک حق اعراض از مال متعّذر را ندارد. چراکه مالک تعّهـد بدل حیلوله را همراه با شرط فاسخ پذیرفته
ل، بدل را تحویل دهد و لذا ن تواند با انجام عمل حقوقی دیگری، این میداده است که در فرض بازگشت مبدَّ

دهد کـه در صـورت بازگردانـده شـدن که در آن مشتری تعّهد می٧تعّهد خود را از بین ببرد؛ مانند بیع شرط
ثمن، مبیع را مجددًا به بایع تحویل دهد. در این حالت وی حق انجام تصرفات منافی با این تعهـد را نـدارد 

). حتی بر مبنـای سـایر ۱/۵۶۳امامی، ؛ ۳۳۱ای، ؛ خامنه۲/۲۶۹المسائل، ؛ خمینی، توضیح۹۰(بهبهانی،
توان گفت: عرفًا پذیرش بدل همراه با تعّهد یادشده در باال خواهد بود؛ لذا مالک یا بایـد بـا نظریات نیز می

پذیرش این تعّهد، بدل را دریافت کند و به جای دریافـت بـدل، اجـرت منـافع را درخواسـت کنـد و یـا در 
د، به جای دریافت بدل، اجرت منافع را درخواست کنـد؛ مگـر صورتی که قصد اعراض از مال متعّذر را دار

کننده آن درآمده و آنکه ضامن به چنین اعراضی رضایت دهد. ظاهرًا در این صورت، بدل به ملکیت دریافت
٨نیز از بین خواهد رفت.-در صورت رفع تعّذر-تعهد ضامن به بازگرداندن عین 

که مال متعّذر، توسط یابندگان آن مورد معاملـه قـرار گرفتـه در صورتی معامالت واقع بر مال متعّذر: 
باشد، بدون شک چنین معامالتی تابع احکام معامالت فضولی خواهد بود؛ اما اگـر خـود مالـک عـین بـه 

تـوان در اینجـا می٩نحوی آن را موضوع معامله قرار دهد، مثًال با مصالحه آن مال را به دیگری انتقال دهـد،
از تصرفات قائل به تفکیک شد:میان چند دسته 

شود: مثال این مورد جایی است کـه بـرای تصرفاِت معّوضی که ثمن واقعی عین متعّذر به مالک رد می

).۳/۲۰۲شهید ثانی، مسالک االفهام، ؛ ۱۴/۲۰۵. برای مطالعه بیشتر نک: (حسینی عاملی، ٧
. در استفتاء نگارنده از مکارم شیرازی و جواد لنکرانی، پیرامون جواز اعراض از مبّدل، پاسخ این بزرگواران به ترتیب چنین بود:٨
صـاحب آن دارد تـا شـود و اال ملـک متعلـق بـهاگر غاصب و مالک بر چنین مطلبی رضایت داشته باشند، مالکیت مالک بر بدل مسـتقر می«

».تکلیف مال متعّذر روشن شود
دریافت کننده بدل حیلوله حق اعراض از مال خود دارد اما این اعراض به معنای مالکیت مستقر او بر بدل نخواهد بـود بـه عبـارت دیگـر بـر «

شده است مالک حق دارد انتفاع از آن ببرد و با حسب قاعده این مال عنوان بدل حیلوله را دارد؛ یعنی تا زمانی که ضامن بین مال و مالک فاصله 
»تواند ملکیت بر آن پیدا نمایداعراض از مال خود نمی

)۱/۱۶۲اند (نائینی، منیة الطالب، . برخی از فقها صراحتًا به جواز چنین تصّرفاتی در بدل اشاره داشته٩
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وجود دارد. مثًال ضامن ماهی زنده -ولو به صورت اجمالی-غیر مالک، امکان اخذ و تصرف در مال متعّذر

در این حال اگر چه امکان بازگرداندن آن مال بـه مالـک متعلق به فردی را در استخر پرورش ماهی رها کند؛
آن وجود ندارد، اما ممکن است مالک ماهی با صاحب استخر توافق کرده و آن را به وی بفروشد یا مصالحه 
کند. این حالت نظیر مواردی است که تسلیم مبیع غیر ممکن بوده اما تسّلم آن ممکن باشـد و بیشـتر فقهـا 

). همچنین ممکن است که تعّذر مـال بـه ۳/۲۵۰دانند (شهید ثانی، الروضة البهیه، میچنین بیعی را جایز
آور به رفع آن در زمان آینده وجود داشـته باشـد؛ در ایـن حالـت نیـز ای باشد که علم قطعی یا اطمینانگونه

). بـه ۶/۴۴۱؛ شوشتری، ۱/۴۵۴؛ سبزواری، ۸۵انجام معامله بر آن مال جایز خواهد بود (طوسی، خالف، 
رسد در چنین مواردی عرفًا موضوع اخذ مالک محقق شده و ضامن حق رجـوع بـه بـدل را خواهـد نظر می

زمان بر ثمـن آن مـال و بـدلش اسـتیال داشت؛ چرا که در غیر این صورت، مالک عین متعّذر به صورت هم
دارد که جمع بین عوضین پیش خواهد آمد.

شود: در حاالتی که رفع تعّذر از به مالک رد می-با لحاظ تعّذر-تصرفات معّوضی که ثمن مال متعّذر
توان جایز مال متعّذر دارای زمان مشخص و قطعی نیست، ظاهرًا بیع و معامالت عهدی نسبت به آن را نمی

بایست امکان عرفی از شرایط صحت بیع بوده و در معامالت عهدی نیز می» امکان تسلیم«دانست؛ چراکه 
توان گفت کـه )؛ اما می۱/۲۱۱؛ امامی، ۳/۱۷۲وجود داشته باشد (شهید ثانی، مسالک األفهام، انجام تعهد 

مال متعّذر همچنان دارای نوعی مالیت است و لذا قابلیت موضوع واقع شدن در عقـودی نظیـر مصـالحه و 
اوضـه ) همچنان که برخی به صـحت مع۲/۲۸۱؛ محقق کرکی، ۴/۶۳۳مانند آن را دارند (ترحینی عاملی، 

ل و بدل تصریح کرده اند و لذا مال متعّذر به طور کلی قابلیت مورد معاوضه قرار گـرفتن را دارد (یـزدی، مبدَّ
). در چنین مواردی ظاهرًا ضامن حق رجوع به بـدل را ۱۸/۱۸۵؛ حسینی عاملی، ۱/۱۰۶حاشیة المکاسب، 

از قیمت اصلی خود فروخته خواهد شـد. کند، به ویژه آنکه به طور متداول چنین مالی بسیار کمترپیدا نمی
دهد اما این سخن قابل قبول نیست؛ ممکن است گفته شود که در این صورت نیز جمع میان عوضین رخ می

چرا که امالک عین متعّذر حتی پیش از مصالحه نیز مالک مالیت مال متعّذر بوده (نائینی، الرسائل الفقهیة، 
ی ثمن آن مالیت را دریافت نموده است.) و تنها اتفاق جدید آنست که و۶۵۵

حسب تحقیق نگارنده، تفکیک یاد شده در کتب فقهی و حقوقی بدین شکل مورد توجه نبوده است.

حق حبس مالک و ضامن
حق امتناع طرفین معامله از انجام تعّهد خود، برای وادار نمودن طرف دیگر به انجام تهعد، حّق حـبس 

تواند از تسلیم مالی که به دیگـری تملیـک ). به واسطه این حق، شخص می۱/۲۲۵شود (امامی، نامیده می
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نموده خودداری کند تا ضمانت اجرایی برای تسلیم عین تملیک شده از سوی او باشد. فقهـا و حقوقـدانان، 

اند در ضمن بحث از حق مزبور، آن را نوعی شـرط ضـمنی عرفـی و از مقتضـیات بـاب معـامالت دانسـته
). طرح غالبی حق حبس در ضمن مباحث بیع، به دلیل اهمیت و کثـرت ایـن عقـد در ۱/۶۵، (محقق داماد

)؛ نظیـر ۲/۳۹۱بین سایر عقود است در حالی که در تمام عقود معّوض، حق حبس وجود دارد (بجنوردی، 
) و وجـود ایـن ۲/۳۳بها توسط مستأجر تا زمان تسلیم مورد اجاره از سوی موجر (امـامی، حق حبس اجاره

). بـا قـرار گـرفتن ۳/۳۵۳حق برای مرتهن تا زمان ادای دین از سوی راهن (خوانسـاری، جـامع المـدارک، 
تـوان بـرای ضـامن یـا شود که آیـا میمجدد عین در دست ضامن پس از رفع تعّذر آن، این سوال مطرح می

ل را در نظر گرفت یا خیر؟غاصب یا هر دوی آن ها، حق حبس بدل و مبدَّ
از دید برخی از فقها، فراهم شدن شرایط رد عین و زوال تعّذر آن، به مالـک و م ضامن: هم مالک و ه

دهد که برای اطمینان از دستیابی به مال خویش، عین متعلق به دیگری را نزد خود نگاه ضامن این حق را می
ل شـود کـه میدارند. از نظر ایشان، پرداخت غرامت عین به مالک موجب انجام معاوضه بـین بـدل و مبـدَّ

). بر این اساس، غرامت پرداختـی ۶۰۳/ ۳الزمه آن، شناخت حق حبس برای طرفین است (نک: جزائری، 
توسط ضامن، بدل سلطنت فائته عین نیست بلکه بدل، حقیقتا عوض عین است و سلب سلطنت مالـک در 

و با امکان تسلیم واقع علت و جهت وقوع این معاوضه است؛ اما باید دانست این یک معاوضه موقت است
عین به مالک باید حکم به انفساخ آن نمود. در نتیجه هر یک از طرفین خواهد توانست تسلیم مال دیگری را 

). این نظر بنابر فرض وقوع ۱/۱۱۱مشروط به بازگرداندن مال خود توسط او نماید (یزدی، حاشیة المکاسب، 
ل، صحیح به نظر می ١٠سد.رمعاوضه قهری میان بدل و مبدَّ

مشهور فقها، سعی در اثبات وجود حق حبس بدل برای مالـک اختصاص حق حبس به مالک عین: 
باشد. از نظر ایشان، به محض بازگشت عین به دسـت اند. فوریت وجوب رد عین از جمله ادله آن مینموده

یافـت بـدل ضامن، او موظف است آن را به مالک بازگردانـد و حـق خـودداری از تسـلیم آن را تـا زمـان در
؛ عالمـه حلـی، تحریـر ۱۶۳/ ۱؛ نـائینی، منیـة الطالـب، ۳/۲۷۰نخواهد داشـت (انصـاری، المکاسـب، 

). ۱۸/۱۸۸). به بیان دیگر، بازگرداندن عین متعّذره واجب فوری است (حسـینی عـاملی، ۴/۵۳۵األحکام، 
ان، منافـات خواهـد که این وجوب و فوریت آن، با قایل شدن به حق حبس برای غارم در ایـن زمـدر حالی

). همچنین دالیلی که بـر عـدم وجـود حـق ۵۹۰؛ تبریزی، التعلیقه، ۶۵۸داشت (نائینی، الرسائل الفقهیة، 
انـد؛ استصـحاب اند، برای اثبات حق حبس مالک مورد اسـتناد قـرار گرفتهحبس برای ضامن قابل استدالل

ل، برای پیشگیری ا-١٠ ل) مطرح شده است (شهید قول به وقوع معاوضه قهری میان بدل و مبدَّ ز ایراد جمع بین عوضین (مالکیت بر بدل و مبدَّ
؛ ۱/۱۵۸؛ نائینی، منیة الطالب، ۱۳۸)؛ اما اشکاالت متعددی بر این نظریه وارد شده به و طرفداران اندکی دارد. نک: (همدانی، ۱۲/۲۰۰ثانی، 

).۶۴۸/ ۱؛ خمینی، کتاب البیع، ۴۳۴عراقی، حاشیة المکاسب، 
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بدل و عین متعّذر نیز بـه همـین گونـه مـورد بقای اثر غرامت، یکی از این ادله است. عدم مالکیت غارم بر 

شـود کـه مـال هـر یـک از اند؛ بدین بیان که بحث از وجود حق حبس در جایی مطرح میاستناد قرار گرفته
طرفین، نزد طرف دیگر باشد. در حالی که با وقوع تعّذر، عین همچنان در ملکیت مالک باقیست، عالوه بـر 

جـز در صـورت آیـد و زوال ایـن ملکیـت،به ملکیت او در می-زلزلهر چند به صورت مت-آنکه بدل نیز 
تسلیم عین به مالک ممکن نخواهد بود؛ بنابراین، در اینجا مالی از ضامن نزد مالک نیست تا بـه واسـطه آن 

).۳/۲۶۹بتوان برای او حق حبس عین را در نظر گرفت (انصاری، المکاسب، 
ای میان سلب حق حبس بات مدعا را ندارند؛ چرا که اوًال مالزمهرسد که این دو دلیل، توان اثبه نظر می

غارم و اثبات حق حبس برای مالک وجود ندارد و ممکن است که هـیچ یـک از آن دو حـق حـبس نداشـته 
باشند. ثانیًا با قبول این نکته که بازگرداندن عین متعّذر واجب فوری بوده و نیز استصحاب اثر غرامـت، بـاز 

توان تصور کـرد ای منافاتی با وجود حق حبس برای ضامن ندارد؛ چراکه میفت که این مسئلهتوان گهم می
بازگرداندن عین متعّذر واجب فوری بوده و در عین حال مقید به امری باشد؛ همانگونه که بـازگردادن عاریـه 

ن حضـور شـهود، تواند تا زمـاپس از درخواست عاریه دهنده، واجب فوری بوده و در عین حال مستعیر می
)؛ لذا اگر دلیلی وجود داشته باشـد ۵/۹۷تحویل دادن آن را به تعویق بیندازد (شهید ثانی، مسالک األفهام، 

توان آن حق را انکار کرد. شاید از همین که غارم حق حبس دارد، با تمسک به فوریت وجوب اعاده بدل نمی
احتمال وجود حق حبس برای غاصب -عینرغم پذیرش فوریت وجوب رد علی-روست که برخی از فقها

). همچنان که گفته شده است اگر ضامن بداند با تسلیم عین بـه ۲/۱۲۲اند (کاشف الغطاء، را بعید ندانسته
مالک، او از بازگرداندن غرامت امتناع خواهد نمود؛ وجوب رد عین به مالـک، پـیش از بازگردانـدن بـدل از 

).۶۷شود (بالغی، ارع برداشته میسوی او، حکمی ضرری است که توسط ش
با توجه به اشکاالت نظرات فوق، شماری از فقها تمایل بـه پـذیرش اختصاص حق حبس به ضامن: 

اند. عالمه حّلی ضمن اشاره به این مطلب آن را دارای اشکالی دانسته که به آن حق حبس برای ضامن داشته
تنافی «برخی از شارحاِن کتاب ایشان، این اشکال را )۲/۲۲۸نپرداخته است (عالمه حلی، قواعد األحکام، 

اند؛ از سویی وجـه گـرایش دانسته» مغصوبه بودن مال متعّذر«و برخی دیگر » حق حبس با فوریت وجوب
از » عوضـیت بـدل«و نیـز » ١١جمع عوض و معّوض«ایشان به وجود حق حبس برای غارم نیز پیشگیری از 

). این وجوه مـورد اسـتناد فقهـای ۲/۱۷۸؛ فخر المحققین، ۱/۶۶۱، عین متعّذر دانسته شده است (عمیدی
معاصر نیز قرار گرفته، چرا که تسلط بر بدل حیلوله، خواه قائل بـه ملکیـت و خـواه اباحـه مطلـق منـافع آن 

بدین معنا که در این حالت، مالک عین متعّذر هم بر آن عین و هم بر بدل آن استیال دارد. درباره محذور اجتماع عوضین و امکان وقـوع آن . ١١
).۱/۱۵۸؛ نائینی، منیة الطالب، ۲/۶۴۸در باب غرامات، اختالف نظر است. برای دیدن آراء مختلف نک: (سبزواری، 
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شویم، به جهت اختالل در استیالی مالک عین متعّذر بر مال خود بوده است و اگر وی حق نگه داشتن بدل 

زمان داشته باشد، ناگزیر جمع میان عـوض و معـّوض رخ خواهـد داد؛ حتـی عین خود را همو درخواست 
ممکن است در بحث حاضر، ضامن با استناد به تقاص نیز حق حبس داشـته باشـد؛ چـرا کـه مـالی از وی 

تواند مال وی را تا زمان اعـاده مـال خـویش حـبس نمایـد (مکـارم، تحت اختیار دیگری است و او نیز می
). البته استدالل اخیر مخدوش است؛ چرا که بر فرض پذیرش تقاص، این حق برای مالک نیز وجـود ۲۰۲

ها حق حبس دارند؛ حتی شاید این استدالل بیشتر به نفع مالک باشد، چـرا دارد و باید گفت که هر دوی آن
تعـّذر، ضـمانی بـه که مالک عین متعّذر به نحو مشروع بر آن تسلط دارد در حالیکه تسلط ضامن بر عـین م

توان گفت در این مورد نیز باید به عرف و سیره عقال رجوع کـرد؛ و آید. عالوه بر استدالل فوق، میشمار می
).۱/۶۵۴ظاهرًا سیره عقالیی بر پذیرش حق حبس برای ضامن قرار گرفته است (خمینی، البیع، 

گیرينتیجه
بدل حیلوله آن چنان که الزم است مورد توجـه حقوق و تکالیف متقابل مالک و ضامن پس از پرداخت 

تریِن این موارد پرداخته شده و و تحقیق فقهی و حقوقی قرار نگرفته است. در این نوشتار به چند مورد از مهم
توانـد اند. بر اساس آنچه که گفته شـد، پرداخـت بـدل حیلولـه نمیها مورد بازنگری قرار گرفتهفروعات آن

لی ضامن در بازگرداندن مال متعّذر را زائل کند؛ بلکه در صورت رفع تعّذر، مالـک مسئولیت نخستین و اص
تواند وی را الزام به بازگرداندن آن نماید. استصحاب ضمان و بنای عقال از دالیل مهم این سخن به شمار می
ر مال متعّذر که ادله طرف مقابل غیر قابل پذیرش هستند. در عین حال، ید مجدد ضامن بروند در حالیمی

همچنان ید ضمانی است؛ چرا که ازاله ماهیت ضمانی ید ضامن، منوط به بازگرداندن عین مال خواهد بـود 
نه بدل آن. با توجه به سیره عقالیی، پرداخت بدل حیلوله موجب برائت ذمه ضامن از منافع غیـر مسـتوفات 

بـر پرداخـت بـدل مترتـب نخواهـد شـد. ایشود، چرا که در غیر این صورت فایـدهدر زمان تعّذر عین می
همچنین مالکیت مالک عین متعّذر بر بدل به گونه مالکیت متزلزل مطلق نیست؛ لذا در صورتی کـه وی آن 
بدل را به دیگری انتقال دهد یا تصرفی در آن نماید که بازگرداندن آن را با سـختی همـراه سـازد، مکّلـف بـه 

تواند پس از دریافت ن مال اصلی نخواهد بود. مالک مال متعّذر نمیاعاده بدل حیلوله در ازای تحویل گرفت
بدل، با اعراض نمودن از مال اصلی، مالکیت خویش را بر بدل مستقر نماید؛ چرا که ایـن مسـئله بـا تعهـد 
ضمنی و عرفی موجود در مسئله بدل حیلوله منافات دارد؛ در عین حال وی حق واقع ساختن معامله بر آن را 

در این صورت یا باید ضامن را مسئول بازگرداندن عین متعّذر به مالک دوم و نیز دارای حق معاوضـه دارد و
آن با مثل یا قیمت بدل پرداختی دانست و یا اینکه هیچ یک از این دو را نپذیرفت. در مـورد حـق حـبس در 
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رسد که عقال در ه نظر میمعاوضه بدل و مال اصلی الزم است به عرف عقالیی در این مورد مراجعه کرد و ب

دانند. با توجـه بـه سـکوت قـانون پیرامـون ایـن احکـام و چنین صورتی حق حبس را برای ضامن ثابت می
رسد که در خصوص موارد یاد شده نیاز به وضع قانون یا الحاق تبصره وجود اختالف فتاوی فقها، به نظر می

های فقهی و حقوقی، ابعاد مختلـف بیشتر و پژوهشهای دارد؛ در غیر این صورت، الزم است که با بررسی
توانند کنند، میهایی که به رفع ابهام از قوانین مربوطه فعلی کمک میاین حقوق متقابل روشن شوند. تبصره

به صورت زیر نگارش شوند:
: چنانچه ضامن پس از پرداخت بدل نسبت به اعاده مال اصلی تمّکن پیدا کند، موظف بـه تبصره یک

اده آن بوده و در این صورت بدل پرداختی را تحویل خواهد گرفت؛ در صـورتی کـه اعـاده بـدل از سـوی اع
منه به دلیل تصرف در آن غیر ممکن یا مسـتوجب ضـرر باشـد، مثـل یـا قیمـت آن را بـه غاصـب مغصوب

بازخواهد گرداند.
: در معاوضه بدل و مال اصلی، ضامن دارای حق حبس خواهد بود.تبصره دو

نابعم
یم .قرآن کر

چـاپ اول، تهران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،حاشیة المکاسب، آخوند خراساني، محمدکاظم بن حسین، 
ق.١٤٠٦

یر المجلة،الغطاء، محمدحسین، آل کاشف ق.١٣٥٩نجف اشرف، المکتبة المرتضویة، چاپ اول، تحر
یر الفابن ادریس حلی، محمد بن احمد،  ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته بـه جامعـه تاویالسرائر الحاوی لتحر

ق.١٤١٠مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم، 
ق.١٤٠٥قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، چاپ اول، الجامع للشرائع،ابن سعید، یحیي بن احمد، 
١٤٠٤چـاپ اول، ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه قم، معجم مقائیس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، 

ق.
، قم، دفتر انتشـارات اسـالمی، چـاپ اول، المهذب البارع فی شرح المختصر النافعابن فهد حّلی، جمال الدین، 

ق.١٤٠٧
تهران، مؤسسه تنظـیم و نشـر آثـار امـام خمینـی وسیلة النجاة مع حواشی اإلمام الخمینی، اصفهانی، ابو الحسن، 
ق.١٤٢٢قدس سره، چاپ اول، 

تا.، قم، نشر مولف، چاپ اول، بیالحاشیة الثانیة علی المکاسبانساری، محمد، امامی خو
تا.، تهران، انتشارات اسالمیه، چاپ اول، بیحقوق مدنیامامی، حسن، 
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.١٣٦٢، روبستون، لندن، چاپ اول، غصب و ضمان قهریامین، حسن، 

مؤسسـه مطبوعـاتی دار الکتـاب، چـاپ ، قم، کتاب المکاسب المحّشی کالنترانصاری، مرتضی بن محمد امین،
ق.١٤١٠سوم، 

ق.١٤١٥کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول، کتاب المکاسب، _، __________
ق.١٤٠٦، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، چاپ اول، حاشیة المکاسبایروانی، علی بن عبد الحسین،

ق.١٤٠١سه عروج، تهران، چاپ سوم، ، مؤسقواعد فقهیهبجنوردی، محمد، 
ق.١٤٠٣، تهران، منشورات مکتبة الصادق، چاپ چهارم، بلغة الفقیهبحر العلوم، محمد، 

ق.١٤٢٨، قم، مرکز العلوم و الثقافة اإلسالمیة، چاپ اول، الرسائل الفقهیةبالغی، محمد جواد، 
، تهران، نشر حاج شیخ رضـا علیقات میرزای شیرازیرساله عملیه متاجر وحید بهبهانی با تبهبهانی، محمد باقر، 

ق.١٣١٠تاجر تهرانی، چاپ اول، 
ق.١٤٢٦، قم، دفتر حضرت آیت الله العظمی بهجت قدس سره، چاپ دوم، جامع المسائلبهجت، محمد تقی، 

.١٣٧٥، باقری، چاپ اول،مسئولیت مدنی، ضمان قهری، الزامات مدنی و غیر قراردادیتاجمیری، امیر تیمور،
یر الوسیلةتبریزی، ابو طالب تجلیل،  ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی التعلیقة االستداللیة علی تحر

ق.١٤٢١قدس سره، چاپ اول، 
ق.١٤١٦، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ سوم، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسبتبریزی، جواد، 

ق.١٤٢٦م، مجمع اإلمام المهدی عجل الله تعالی فرجه، چاپ اول، ، قمنهاج الصالحین________،
، قـم، دار الفقـه للطباعـة و النشـر، چـاپ الفقهیة فی شرح الروضـة البهیـةالزبدةترحینی عاملی، محمد حسـین، 

ق.١٤٢٧چهارم، 
ق.١٤١٦، قم، مؤسسة دار الکتاب، چاپ اول، هدی الطالب فی شرح المکاسبجزائری، محمد، 

.١٣٨٦، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، الفارق، دائرةالمعارف عمومی حقوقی لنگرودی، محمد جعفر، جعفر
.١٣٩١، گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، مبسوط در ترمینولوژی حقوق__، ______
.١٣٧٩، تهران، گنج دانش، چاپ اول، مجموعه محشی قانون مدنی____، ____

، قم، مؤسسـه دائـرة فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالمجمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی،
ق.١٤٢٦المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم، چاپ اول، 

.١٣٧٦، تهران، پنج دانش، چاپ اول، شرح قانون مدنیحائری شاهباغ، علی، 
قم، دفتر انتشـارات اسـالمی، چـاپ اول، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العّالمة،حسینی عاملی، جواد بن محمد،

ق.١٤١٩
یه فقـه و اصـول،، »بازپژوهی اعراض از ملکیت در فقه و حقوق«حقیقت پور، حسین و محمد رضا ِسید امام،  نشر

.١٢٤تا ١٠٥، صص ١٣٩١، ٨٩شماره 
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ق.١٣٩٥پ اول، ، بیروت، مؤسسة األعلمی دار التربیة، چاأحکام الغصب فی الفقه اإلسالمیحمد، عبد الجبار، 

ق.١٤٢٤قم، دفتر حضرت آیت الله خامنه ای، چاپ اول، أجوبة االستفتاءات،ای، علی، خامنه
یر الوسیلةروح الله، امام خمینی،  تا.، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بیتحر

درسین حوزه علمیه، چاپ قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه متوضیح المسائل المحّشی،_______، _
ق.١٤٢٤هشتم، 

ق.١٤٢١، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول، کتاب البیع________، 
ق.١٤١٨تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ دوازدهم، کتاب البیع، خمینی، مصطفی، 
تا.م، انصاریان، بیقمصباح الفقاهة، خویی، ابو القاسم،

ق.١٤١٢الدار الشامیة، چاپ اول، -، سوریه، دار العلم مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهاني، حسین بن محمد، 
.١٣٧٢نا، چاپ اول، ، تهران، بیحقوق مدنی، الزامات بدون قرادادره پیک، حسن، 

ه امـام صـادق علیـه السـالم، چـاپ اول، ، قم، دار الکتاب مدرسفقه الصادق علیه السالمروحانی، محمد صادق، 
ق.١٤١٢

ق.١٤١٣مؤسسه المنار دفتر حضرت آیة الله سبزواری، قم، چاپ چهارم، مهّذب األحکام، سبزواری، عبد األعلی، 
ق.١٤١٧، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیةشهید اول، محمد بن مکی، 

، کتابفروشی داوری، کالنتری، با حاشیهفی شرح اللمعة الدمشقیةالروضة البهیة لدین بن علی، شهید ثانی، زین ا
ق.١٤١٠قم،

ق.١٤١٣، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، چاپ اول، األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالممسالک________، 
ق.١٤٠٦چاپ اول، ، تهران، کتابفروشی صدوق، النجعة فی شرح اللمعةشوشتری، محمد تقی، 

، بیروت، دار إحیـاء التـراث العربـی، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالمصاحب جواهر، محمد حسن نجفی، 
ق.١٤٠٤چاپ هفتم، 

ق.١٤١٦، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول، هدایة العبادالله، صافي گلپایگاني، لطف
ق.١٤٢٠بیروت، دار الهادی، چاپ اول، سالم،غایة المرام فی شرح شرائع اإل صیمری، مفلح بن حسن، 

ق١٤١٨، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، حقوق مدنیطاهری، حبیب الله، 
ق.١٤٠٧، دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ اول، الخالفطوسی، محمد بن حسن، 

ق.١٣٨٧ر الجعفریة، چاپ سوم، اآلثاتهران، المکتبة المرتضویة إلحیاءالمبسوط فی فقه اإلمامیة،________، 
ق.١٤٢١آبادی، قم، انتشارات غفور، چاپ اول، تقریرات: للنجم، المکاسبحاشیةعراقی، آقا ضیاء الدین، 

ق.١٤١٠انتشارات اسالمی، چاپ اول، قم، دفتر، إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمانعالمه حّلی، حسن بن یوسف، 
یر_____، ___ ، قم، مؤسسه امـام صـادق علیـه السـالم، چـاپ اول، علی مذهب اإلمامیةاألحکام الشرعیة تحر

ق.١٤٢٠
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ق.١٤١٣، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام_______، _

لمـرو نقد و تحّلیل آرای فقهی در باب قاعده الغاصـب یؤخـذ بأشـق االحـوال و ق«علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل، 
.١٥٠-١٢٥، صص ١٣٩١، ٨٩، شماره مجله فقه و اصول، »مصداقی آن

ق.١٤١٦، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، کنز الفوائد فی حل مشکالت القواعدعمیدی، عمید الدین، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکامفاضل هندی، محمد بن حسن، 

ق.١٤١
. مؤسسـه اسـماعیلیان، قـم، چـاپ اول، إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعدفخر المحققین حّلی، محمد، 

ق.١٣٨٧
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چـاپ التوضیح النافع فی شرح ترددات صاحب الشرائعفرطوسی حویزی، حسین، 

ق.١٤١٦دوم، 
قم، منشورات دار الرضی، چـاپ اول، یب الشرح الکبیر للرافعی، المصباح المنیر فی غر فیومی، احمد بن محمد، 

تا.بی
١٤٢٤، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چـاپ اول، ینابیع األحکام فی معرفة الحالل و الحرامقزوینی، علی موسوی، 

ق.
اول، ، قم، مؤسسه امـام صـادق علیـه السـالم، چـاپمعالم الدین فی فقه آل یاسینقطان حلي، محمد بن شجاع،

ق.١٤٢٤
ای، قـم، چـاپ اول، ـ دراسات فی القضاء، نشر پورقمشـهالبراهین الواضحاتپور، ای، محمد علی اسماعیلقمشه

تا.بی
ق.١٤٠٠قم، مطبعة الخیام، چاپ اول، دراساتنا من الفقه الجعفری، قمي، تقي، 

.١٣٨٦ان، چاپ ششم، ، تهران، نشر دانشگاه تهرهای خارج از قراردادالزامکاتوزیان، ناصر، 
.١٣٨٤، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی____، ____

ق.١٤٠٩، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، کتاب البیعکمری، محمد، کوه
ق.١٤٠٩، قم، دار القرآن الکریم، چاپ دوم، مجمع المسائلگلپایگانی، محمد رضا، 

تا.، تهران، احمد شیرازی، چاپ اول، بیکتاب الغصبلله، گیالنی، حبیب ا
ق.١٤١٨، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، چاپ اول، التعلیقة علی المکاسبالری، عبد الحسین، 

، مجمع الذخائر اإلسـالمیة، قـم، چـاپ غایة اآلمال فی شرح کتاب المکاسبمامقاني، محمدحسن بن عبدالله، 
ق١٣١٦اول، 

ق.١٤٠٦، تهران، مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ دوازدهم، قواعد فقهمصطفی، محقق داماد،
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، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی و دفتـر نشـر اسـالمی، رسائل المحقق الکرکیمحقق کرکی، علی بن حسین، 

ق.١٤٠٩چاپ دوازدهم، 
.١٣٩١، پیک کوثر، چاپ اول، ترمینولوژی فقهمسجد سرایی، حمید، 

، قم، دفتر انتشـارات اسـالمی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهانلی، احمد بن محمد، مقدس اردبی
ق.١٤٠٣چاپ دوازدهم، 

قم، انتشارات مدرسة اإلمام علی بن أبـی طالـب علیـه السـالم، کتاب البیع، -أنوار الفقاهة مکارم، ناصر شیرازی، 
ق.١٤٢٥چاپ دوازدهم، 

ق.١٤٠٩قم، مرکز جهانی مطالعات اسالمی، چاپ دوم،الزکاة،کتابمنتظری، حسین علی، 
مؤسسـه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، ، قـم، فـی شـرح مختصـر النـافعجامع المـدارکموسوي خوانساري، احمد، 

ق.١٤٠٥
، تهران، مؤسسـه کیهـان، چـاپ اول، جامع الشتات فی أجوبة السؤاالتمیرزاي قمي، ابوالقاسم بن محمد حسن، 

ق.١٤١٣
یرات للنجم(الرسائل الفقهیةئینی، محمد حسین و دیگران، نا قم، چاپ دوازدهم، انتشـارات مؤسسـه آبادی)،تقر

ق.١٤٢١معارف اسالمی امام رضا علیه السالم، 
ق.١٣٧٣، تهران، المکتبة المحمدیة، چاپ دوازدهم، منیة الطالب فی حاشیة المکاسبنائینی، محمد حسین، 

ق.١٤٢٠قم، نشر انصاری، چاپ دوازدهم، ة کتاب المکاسب، حاشیهمدانی، آقا رضا، 
ق.١٤١٩، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، )العروة الوثقی (المحّشییزدي، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 

ق.١٤٢١، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، حاشیة المکاسب_، _______


