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 چکیده

 به  و شوندیم استخراج یفقه منابع از فقه، گوناگون ابواب در یرجا یکل   احکام همان ای یفقه قواعد

 حسم قاعده ،یکل قواعد نیا از یکی .شوندیم واقع گرید موضوعات یگشاراه ،یکل قانون و قاعده کی عنوان

 و نزاع منشأ بردن نیب از با توانیم برد،ب نیب از را یامفسده نتواند یاول حکم که یموارد در آن هیپا بر که است
 استناد با نوشتار نیا کرد. حل را مشکل و برد، نیب از را آمدهشیپ مفسده ،«نزاع و فساد ماده قلع» با ای و فساد،

 ابواب در فقها یبرخ نظرات مالحظه با زین و شود واقع قاعده استنباط منشأ تواندیم که یاتیروا و اتیآ به

 مورد و نییتب را قاعده یاجرا یهاتیمحدود و طیشرا ادامه رد است. کرده ادیاصط را حسم قاعده فقه، مختلف

 است. پرداخته نوظهور مسائل در مطرح اشکاالت یبرخ حل به تینها در و داده، قرار کندوکاو
 

 .نزاع ماده فساد، ماده قلع، حسم، فقه، قواعد حسم، ۀقاعد ها:کلیدواژه

 

                                                 
 .90/99/1901: یینها بیتصو خی؛ تار11/90/1901وصول:  خیتار ؛یمقاله پژوهش*. 
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Abstract  

The rules of Islamic jurisprudence i.e. the applicable general rules in various fields of 

Islamic jurisprudence are extracted from jurisprudential sources and as a general rule 

and law, pave the way for other issues. One of these general rules is the Hasm 

(eradication) rule according to which in cases where the primary verdict cannot 

eliminate an evil; such an evil may be eliminated by destruction of the origin of strife 

and corruption or eradication of the subject of corruption and strife. This paper has 

extracted the eradication rule by referring to verses and traditions which may be the 

source of inferring the rule as well as considering the opinions of some jurists in 

different fields of jurisprudence. Then, conditions and limitations of applying the rule 

have been explained and explored and finally, a number of current problems with 

regard to emerging issues have been solved.    

Keywords: Hasm (Eradication) Rule, Rules of Jurisprudence, Hasm (Eradication), the 
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 مقدمه

هدف از جعل احکام شرعی، مصالح و مفاسدی دانسته شده که ممکن است بر آدمیان پنهان باشدد، و 
دهد. در واقع همه احکام اولی اسدالم، خداوند با جعِل آن احکام، خبر از مصلحت و مفسده متعلقشان می

ناشی شدود. از جملده  برای جلب مصالح عامه و یا دفع مفاسدی است که ممکن است از رفتار انسان و ...
(، اکدل مدال 090/ 01همدان، همو، (، ربا )333/ 91همان، همو، (، زنا )01/ 92قتل )حرعاملی، وسائل، 

( و ...، کده 011/ 91همدان، همو، ( قذف )919/ 91همان، همو، (، سرقت )912/ 01همان، همو، یتیم )
ی هدف انبیا، نابودسازی فساد دانسته شده اند. به طور کلبه جهت ایجاد انواعی از فساد حرام و ممنوع شده

( حتدی 11/ 01همدان، همو، باشد )( و هر آنچه که کمک به فساد باشد نیز حرام می11/ 01همان، همو، )
 (.30ها به طور کلی برای دفع فساد، و حسم ماده فساد هستند )شاذلی، ممکن است گفته شود مجازات

بادی، حقدوقی یدا کیفدری، مصدلحت مدورد نظدر را تدأمین اما گاهی اجرای حکم اولی شرع، اعم از ع
ای گردد، از این رو در این گونه موارد بر کند، بلکه در مواردی ممکن است موجب ضرر منهی و مفسدهنمی

اساس مقتضای قواعد فقهی مانند قاعده ال ضرر، میسور، منع اختالل نظام، نفی عسدر و حدرج و مانندد آن 
ت مدواد مخددر صدادر توشود. مثاًل میعمل می ان به دالیلی مانند ضرر یا وجود مفسده، حکم به عدم مالی 

کرد، ولی چه بسا در مواردی، صرف حکم به عددم مالیدت کدافی نباشدد و ضدبط و امحدا  مدواد مکشدوفه 
رود، بلکه از طریق و بده جهدت حسدم مداده ضرورت داشته باشد. در این موارد نه تنها حکم اولی کنار می

 شود.یاد می« قاعده حسم»شود. امری کلی که از آن، با عنوان م دیگری ایجاد میفساد، حک
واژه حسم بنا به فرهنگ لغت به معنای قطع کردن، حل و فصل کدردن، تمدام کدردن ندزاع آمدده اسدت 

از آنجا که این معنا در تالیفات اصیل فقه امامیه بده طدور  (.0122/ 1ری، وه؛ ج013/ 3)خلیل بن احمد، 
ترده مورد استفاده قرار گرفته که در قسمت دو و سه مقاله به آن پرداخته خواهد شد و نیز معنای مورد نظر گس

 قاعده از آن به خوبی قابل فهم است، لذا این واژه به عنوان نام قاعده انتخاب شد.
اعدد عامده، توان مفاد قاعده حسم را چنین دانست: اگر با رعایدت احکدام اولدی و قوتر میبه طور دقیق

تدوان ریشده مفسدده را خشدکاند، و حکدم بده ای به طور کامل از میان نرود، به استناد این قاعده میمفسده
 رود.اجرای دستوری داد که هرچند مستقیمًا با مسئله ارتباطی ندارد، اما با اجرای آن، فساد از بین می

ر این خصوص تألیف یا تحقیقی علیرغم اهمیت این قاعده در حل بعضی معضالت فقهی و حقوقی، د
شود؛ از این رو به عنوان فتح باب و برای اولین بار، در این مقاله سعی شده تا روشن شدود کده مشاهده نمی

مفاد این قاعده در قرآن مجید و روایات آمده و بدان عمل شده است، و دلیل یا یکی از ادله برخدی احکدام، 
توان از این موضوع به عنوان یکدی از قواعدد فقده است. بنابراین میدر ابواب مختلف فقه، همین قاعده بوده 
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یاد کرد و با استناد به آن در موارد عدم کفایت حکم اولی، با رعایت ضوابط و شرایِط خاص، حکدم بده قلدع 
 منشأ و ماده فساد صادر نمود.

وع یداد نکدرده، مسدتند و این قاعده حاصل استنباط از منابع فقه است و فقها به عنوان قاعده از این موض
اند و این تحقیق تالشی است برای استناط قاعده با ایدن گمدان کده ممکدن اسدت در شرایط آن را ذکر نکرده

 مسائل روز قابل استفاده باشد.
ضروری است که به ارتباط قاعده با قاعده سد ذرایع مذکور در اصول فقه اهل سنت توجه گردد. منظور 

م ین قتعبیر شده اسدت، )اب« شودممنوعیت عملی که منجر به حرام می»آن با عنوان از سد ذرایع که گاه از 
 (.331/ 3ور، اشن عشود )اب( اعالم حرمت عملی است که به فساد منجر می001/ 3ه، وزیج

هایی یافدت شدود و در برخدی از مصدادیق، اگر چه بین سد ذرایع و قاعده حسم ممکن است مشدابهت
قاعده ممکن باشد ولی قاعده حسم از نظر مفهوم و نیز مستند بده کلدی بدا قاعدده سدد ذرایدع اجرای هر دو 

 متفاوت است.
گردد که وسیله و مقدمه حرام، حرام است )مکدارم، دائدر  قاعده سد ذرایع در نهایت به این معنی بر می

در مدواردی نتواندد ( ولی مفهوم قاعده حسم این اسدت کده اگدر حکدم اولدی 913/ 0المعارف فقه مقارن، 
توان با رعایت شرایطی و ضدوابطی کده خواهدد آمدد، بده شدکل مصلحت مورد نظر شارع را تأمین کند، می

 ثانوی حکمی متضمن نابودی ریشه فساد یا نزاع، صادر کرد.
بعالوه بحث مقدمه حرام از مباحث عقلی بوده ولی عمده مستند قاعده حسم، آیدات و روایدات شدیعه 

 نتیجه آن حکم شرعی کلی و یا جزئی است. امامیه است و
البته باید اضافه کرد که آنچه این تحقیق به دنبال آن است نشان دادن اصل وجود قاعده حسم در مندابع 
معتبر فقهی امامیه است و بررسی ارتباط کامل آن با موضوع سد ذرایع نیازمندد تفصدیل و فرصدت بیشدتری 

 است که در این مقاله مجال آن نیست.
اندد عبارتندد از: مددار  و مسدتندات قاعدده و دالیدل مواردی که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته

های اجدرای اند، شرایط و محددودیتحجیت آن، تطبیق قاعده و اشاره به مواردی که فقها قاعده را اجرا کرده
 مستحدثه فقهی. از مصادیق تأثیر اجرای قاعده در صدور احکام هائی قاعده، و در نهایت نمونه

 
 مستندات قاعده

عنوان قاعده حسم به طور مستقل و مشخص، در قران کدریم یدا کتدب روایدی نیامدده، بلکده از قواعدد 
آید که از مضمون روایات در ابواب مختلف فقهی به دست آمدده اسدت. در واقدع از اصطیادی به شمار می
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توان با تنقیح مال ، و با رعایت شدرایط ی است که میاآنجا که منطِق احکام صادره در این روایات، به گونه
ای مسدتند صددور ایدن احکدام بدوده اسدت. رسد قاعده و کبدرای کلیدهمربوطه، آن را تعمیم داد، به نظر می

 شود.یاد می« قاعده حسم»ای که در این مقاله، از آن به عنوان قاعده
یم1  . قرآن کر

سدوره مبارکده کهدف  12قاعده حسم را از آن دریافت کدرد، آیده توان به نوعی ای که میترین آیهنزدیک
ای نیسدت )محمدحسدین است. در این آیه که نقل یک حادثه تاریخی قابدل اسدتناد بدوده و بیدانی اسدطوره

دهد که اقداماتی انجام داده، که مؤمنین در حالدت عدادی ( حضرت خضر توضیح می331/ 03طباطبایی، 
به عنوان نمونه کشتِی شخص مظلوم را، بدرای جلدوگیری از غصدِب آن، بده طدور مجاز به انجام آن نیستند. 

 جزئی تخریب کرد.
اند و مورد نظر این تحقیق منطقی که فقهائی چون شیخ طوسی و محقق اردبیلی از این آیه برداشت کرده

اسدت است آن است که هدف و مال  انجاِم امور مدذکور در آیده، دفدع مفاسدد، و ضدرورت تددبیر امدور 
تدر، جدایز ای بزرگگونه برداشت کرد که بدرای دفدع مفسددهتوان از این آیه این( و می10/ 1، بیان، تطوسی)

( و این طور نتیجده گرفدت 312/ 0است مال محترمی به طور جزئی تخریب شود. )مقدس اردبیلی، زبده، 
 مجاز نیست.توان عملی را انجام داد که در حالت عادی که برای دفع و حسم مفسده، می

( ولی باید دانست 111اند، )مکارم، بحوث، برخی اعمال مذکور در آیه را منحصر به مقام نبوت دانسته
( که صدرفًا برخدی از 312/ 0که توضیح این واقعه برای بیان یک حکم عقلی است )مقدس اردبیلی، زبده، 

باشد. بنابراین اگرچه مواردی که در آیه   میمصادیِق آن، د که در آیه بیان شده د، از راه وحی و الهام قابل در
(؛ ولی اگر در موردی منطق و مال  331/ 03آمده است از طریق علم لدنی و وحی بوده است )طباطبایی، 

رسدد آیه قابل اجرا باشد و مصداق نیز با عقل عادی قابل در  باشد، اجرای حکم عقلی کلی که به نظدر می
 یق نزدیک است، منعی ندارد.به معنای مورد نظر در این تحق

باید دانست که منطق مذکور در این آیه در فروعات فقهی نیز کاربرد دارد؛ مثاًل امام صادق ع به اسدتناد 
این آیه، زرار  بن أعین که از اصحاب نزدیک اهل بیت بودند را نکوهش کردند تا آسیبی به وی نرسد. ایشان 

و « گویم ... تا بوسیله آن شر دشدمنان از تدو دفدع شدودیب تو را میبه پدرت بگو ع»به فرزند زراره فرمودند 
 ( امدام صدادق311/ 31؛ حرعداملی، وسدائل، 090/ 01سپس آیه را قرائت فرمودند. )محمدتقی مجلسی، 

فقهدا نیدز بده اسدتناد برای از بین بردن ریشه شر عملی را انجام دادند که در حالت عادی مجاز نبوده اسدت. 
؛ 311/ 0 ، المکاسدب،انصاریاند. )یکی از موارد جواز غیبت را دفع ضرر از مغتاب دانستهروایت مذکور، 

 .(21/ 9؛ روحانی، منهاج، 021/ 01بحرانی، 
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توان قاعده حسم را با تعریفی که ذکر شد، از آیه مذکور استنباط کرد بده ایدن رسد میبنابراین به نظر می
توان عملی را انجام داد کده ، با رعایت شرایطی که خواهد آمد مینحو که برای از بین بردن ریشه شر و فساد

 در حالت عادی مجاز نیست.
 . روایات2

هرچند در روایات عنوان این قاعده به صراحت نیامده است، ولدی روایداتی وجدود دارندد کده بده نظدر 
تر و ر، مفاد آنهدا روشدنرسد بر مبنای این قاعده صادر شده است، و یا آنکه با در نظر گرفتن قاعده مزبومی

 گیرند:تر خواهد بود. برخی از این روایات مطرح ومورد بحث قرار میگویا
روایت اول: طبق آنچه در حدیث الضرر که ریشه تدوین قاعده مهمدی بدا عندوان الضدرر شدده، آمدده 

ا سدو  موقدع و گویدهای بیاست، سمره بن جندب صاحب درختی در خانه یکی از انصار بود، که سرکشی
استفاده او از حق ارتفاقی آن، موجب مزاحمت برای مرد انصاری شده بدود. در نهایدِت ایدن مداجرا، پیدامبر 

، سمره بن جندب را «انک رجل مضار و ال ضرر و ال ضرار علی مؤمن»صلی الله علیه و آله و سلم با جمله 
 (.192/ 91خطاب فرموده، و به قطع درخت دستور فرمودند )حرعاملی، وسائل، 

موضوع اصلی روایت الضرر، این نکته است که حکم اولیده، اجدرای قاعدده تسدلیط و حدق تصدرف و 
استفاده از حق ارتفاق است. حکمی که در این مورد خاص، موجب ایجاد ضرر بر دیگری شده است. پدس 

یعندی حدق اگر صرفًا به مفاد قاعده الضرر توجه کنیم، این ضرر نفی شده است و به تبدع آن حکدم ضدرری 
ارتفاقی که موجب تضرر همسایه است رفع شده است، و اگر مستند پیامبر اکرم صرفًا قاعدده الضدرر بدود، 

توانستند تنها راه دسترسی و حق ارتفاقی او را محدود سازند، و مثاًل زمان خاصدی تعیدین نمایندد، ایشان می
ق ارتفاق را به کلی از بین بردند، و هدم ولی در مقام عمل، حکم به قلع درخت فرمودند؛ و در نتیجه، هم ح

 ماده نزاع یعنی درخت را از بیخ و بن قطع فرمودند.
لذا شاید بتوان گفت قاعده الضرر فی نفسه دارای محتوای قطع درخت نیست؛ بلکه قطدع درخدت کده 

رد. در واقدع توان از آن با عنوان قاعده حسم یاد کدماده فساد به حساب آمده، نیازمند قاعده دیگری است می
درخت قطع شده است تا نزاع و فساد به کلی خاتمه یابد؛ نکته مهمی که برخی از فقهدا نیدز بددان اشداراتی 

 (.322/ 01؛ روحانی، فقه الصادق، 992/ 0اند )بجنوردی، داشته
رسد اگر اعمال حق و اجرای حکمی موجب ایجاد ضدرر گدردد، بدا رعایدت شدرایط بنابراین به نظر می

گردد؛ ولی اگر ایدن شود، و اعمال حق منوط به عدم ایجاد ضرر میضرر، حکم ضرری برداشته میقاعده ال
توان به از بین رفتن اصل حق و یا حذف مالکیت حکدم صدادر میزان کافی نباشد، به استناد قاعده حسم می

 کرد.
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بدانوان بده کدار بدرده  روایت دوم: پیامبر اکرم )ص( در مورد افرادی که سخنان نادرستی پیرامون یکی از
چراکه با تبعیدِد آنهدا، از اشداعه منکدر  (012/ 11حرعاملی، وسائل، بودند، حکم به تبعید صادر فرمودند )

 (.319/ 91شود )محمدباقر مجلسی، جلوگیری شده و ماده فساد قلع می
ادی کده اگر چه این روایت در مورد دو فرد مطرح شده، ولی عمدل پیدامبر در صددور حکدم تبعیدِد افدر

رسد حکدم تبعیدد، تواند منشأ تشریع حکم باشد. ضمن اینکه به نظر میحضورشان موجب فساد بوده، می
توان اسدتنباط کدرد کده بدا (. بنابراین از این عمل پیامبر می319/ 91، ورای قلع ماده فساد صادر شده )همب

 توان برای قلع ماده فساد حکم تبعید صادر نمود.رعایت ضوابطی می
باشد؛ اما پرداخت زکدات بدرای ادای ایت سوم: از موارد مصرف زکات پرداخت بدهی بدهکاران میرو

/ 1دیِن ناشی از معصیت، از نظر اجماع یا مشهور فقها نادرست شمرده شده است )عالمده حلدی، تدذکره، 
/ 3ه، ؛ برای مخدالف ر : سدبزواری، ذخیدر21/ 01، المستند، خوئی؛ 111/ 01؛ بهبهانی، مصابیح، 911
112.) 

فرماید امام مسئول پرداخدت مستند این حکم، روایِت محمد بن سلیمان از امام رضا است است که می
اند؛ نده بددهکارانی کده بدرای معصدیت معسدر بدهی بدهکارانی است که در راه اطاعت الهی بدهکار شده

/ 01؛ فدی  کاشدانی، 11/ 02؛ محمدباقر مجلسی، 332/ 01؛ حرعاملی، وسائل، 21/ 1اند )کلینی، شده
گویدا چندین . (252/ 5تدذکره، دانسته است )« حسم ماده فساد»( حکمی که عالمه حلی علت آن را 112

اش ناشی از حرام است، توسط امام یا زکات تضمین نشدود، و در نتیجده حکمی آمده تا بدهکاری که بدهی
 معصیت از بین برود.

( وقتی 913/ 0ی، اشج؛ ن911/ 3)شهید ثانی، الروضه،  روایت چهارم: بنا به صحیحه علی بن مهزیار
دارند که فدروش اختالف شدیدی بین موقوف علیهم وجود داشت امام جواد )ع( با خط خود چنین بیان می

؛ حرعاملی، 910/ 1وقف بهتر است به این دلیل که چه بسا در اختالف جان و مال از بین برود )ابن بابویه، 
/ 99؛ صاحب جدواهر، 911/ 3ین صحیحه مستند مشهور فقها )شهید ثانی، الروضه، ( ا011/ 02وسائل، 

( در مورد فروش وقف در صورتی که بین موقوف علیهم اختالف شدود، بده 312( و قانون مدنی )ماده 323
 نحوی که بیم سفک دما باشد، قرار گرفته است.

منشأ نزاع شده است بدرای از بدین رفدتن رسد در این روایت صحیحه، با توجه به اینکه وقف به نظر می
از بدین رفدتن »فساد و از میان بردن ریشه نزاع و فساد حکم به فروش وقف شده است. فقها نیز بده موضدوع 

/ 99؛ صاحب جدواهر، 911/ 3اند )شهید ثانی، الروضه، ، به عنوان قاعده و مستنِد حکم اشاره کرده«فساد
 شود تا ریشه فساد و منشأ اختالف، نیست و نابود شود.وخته می( بنابراین در این شرایط، وقف فر323
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روایت پنجم: تقسیِم مال، به عنوان راه حلی برای برخی اختالفات حقوقی مطدرح شدده، و مسدتنِد آن، 
( دانسدته 101 - 119 /11( و همچنین اجمداع )صداحب جدواهر، 911/ 91روایات )حرعاملی، وسائل، 

دانیم حق با خواهان یا خوانده است، ماِل مورد اخدتالف، بدین ز آنجا که نمیشده است. طبق این راه حل، ا
باشد. امدا شود؛ در حالی که چنین حکمی، مطمئنًا در بخشی از آن، بر خالف واقع میدو طرف تقسیم می

، مال، «حسم ماده نزاع»اند، برای دفع مفسده و پایان نزاع و طور که فقها در این موضوع نیز اشاره کردههمان
 (.32؛ صافی، 011/ 09شود )طباطبایی حکیم، بین خواهان و خوانده تقسیم می

روایت ششم: بنابر اجماع، در صورتی که مسلمان، کافری را به قتل برساند، حکدم آن قصداص نیسدت 
( فقها به استناد آن فتوا 010/ 19(؛ ولی در روایاتی که مشهور )صاحب جواهر، 011/ 19)صاحب جواهر، 

( به صراحت آمده است اگر مسدلمانی 011/ 92؛ حرعاملی، وسائل، 910/ 1اند )طوسی، االستبصار، دهدا
 تواند به جهت حسم ماده فساد باشد.اعتیاد به این عمل داشته باشد، کشته خواهد شد. حکمی که می

)صاحب جواهر، عالوه بر این، در مورد مسلمانی که کافر غیر ذمی را بکشد، هرچند بنا به اجماع فقها 
( قصاص و دیه وجود ندارد؛ ولی ممکن است برای دفع فساد، حاکم، قاتِل مسلمان را بده پرداخدت 10/ 13

 (.12/ 0دیه ملزم کند )تبریزی، 
( در مدورد شدخص آزادی کده مکدررًا 21/ 92همچنین بر اساس برخی روایات )حرعداملی، وسدائل، 

ار شدده بدود، اگرچده فدرد آزاد بده جهدت قتدل بدرده قصداص رساند و معروف به این کبردگان را به قتل می
رسدد )عالمده حلدی، به قتل می« حسم ماده فساد»شود، ولی چنین فرد آزادی بنا به نظر فقها به جهت نمی

 (.113/ 1تحریر، 
رسد به قاعده حسم استناد شدده اسدت. بده طدور مثدال در در فروع باب قصاص و دیات نیز به نظر می

کود  دیگری را وادار به خودکشی کند، برخی از فقها چنین فدردی را مسدتحق حدبس  خصوص کودکی که
 (.910/ 91)عبداالعلی سبزواری، «. قلع ماده فساد»اند؛ آن هم به جهت ابد دانسته

در واقع گویا از آنجا که الزم است ماده فساد از بین برود، برای چنین قاتالنی، قصاص یا حبس ابدد در 
 است.نظر گرفته شده 

توان گفت قاعده حسم، یکی از قواعد پر اهمیتی است که در جهدت بنا بر آنچه از روایات گذشت، می
 اجرای آن، احکامی متفاوت از حکم اولیه صادر شده است.

 . دلیل عقل3
با توجه به اینکه هدف احکام شرعی و قانونی، جلب مصالح و دفع مفاسد اسدت و اینکده رفدع و دفدع 

مهم شرع است که در مقدمه به آن اشاره شد؛ اگر برای احقاق این هدف، اجرای حکم اولی فساد از مقاصد 



            121                                         هیامام یقاعده حسم در مستندات فقه                                               9911 پاییز

 توان برای نابودی فساد، ریشه و عامل ایجاد فساد را هدف گرفت.کافی نباشد، می
( و نیدز نیکدو 912/ 0عالوه بر این، با توجه به در  حسن عدل و قبح ظلم توسط عقل مستقل، )مظفر، 

توان قاعده حسم را مطابق حکم عقل دانست؛ البته مگر در مواردی کده حسدم مداده فساد، میبودِن نابودِی 
 فساد، ظلِم دیگری را در پی داشته باشد.

 
 تطبیق قاعده

اند و حتی گاهی از این عمل پردازیم که فقها در عمل قاعده را جاری کردهدر این قسمت به مواردی می
 .اندتعبیر به حسم ماده فساد نموده

. یکی از موارد اجرای قاعده حسم، از بین بردن ادوات انحصاری جرم است. در واقع آنچه فی نفسه و 0
ذاتًا حرام و ممنوع است، ارتکاب جرم است، و نه نگهداری ادواِت جرم؛ اما هنگامی که آن ادوات، منحصرًا 

« حسم ماده و ریشده فسداد»بردن و وسیله ارتکاب قمار، یا شر  به خدا و یا هر گناه و جرمی باشد، از بین 
؛ روحدانی، فقده 911/ 0، الفقاهده ، مصدباحخدوئینمایدد. )برای جلوگیری از گنداه و فسداد، ضدروری می

( حتی گفته شده در صورت شکستن بت، از بین بردن اجزا  آن هم به جهت حسم مداده 011/ 01الصادق، 
 (.009/ 0فساد ضروری است )خمینی، المکاسب، 

( حکمت حرمدت شدرب خمدر، زوال عقدل و نیدز 392/ 91روایات )حرعاملی، وسائل،  . بر اساس9
فساد دانسته شده است؛ لکن روشن است که میزان اند  شراب، مستی و زوال عقل را در پی ندارد. بدا ایدن 

( میزان اند  نیدز 311/ 32( و اجماع فقها )صاحب جواهر، 392/ 91همان، همو، وجود از نظر روایات )
؛ 919/ 09باشدد )علدی طباطبدایی، الزم می« حسم ماده فسداد»بیان شده است. چراکه از نظر فقها، حرام 

 (.102/ 1؛ خطیب شربینی، 011/ 1؛ بجیرمی، 219/ 0؛ بهبهانی، حاشیه، 19/ 09شهید ثانی، مسالک، 
( 11/ 2، تصریح شده است )زیلعدی، «حسم ماده فساد»در مورد ضرورت دور ریختن شراب، به دلیل 

حتی افزون بر این، از بین بردن ظروف مربوط به شراب توسط حاکم نیز، در برخی از مذاهب اسدالمی، در 
 (.391جهت قلع ماده فساد دانسته شده است )سنامی، 

. به هنگامی که شخصی مرتکب جرائم موجِب حِد جلدد یدا قطدع گدردد، حدد مربوطده بدر او اجدرا 3
؛ 909/ 1بوطده، تکدرار شدود، بندابر روایدات )طوسدی، االستبصدار، شود؛ اما اگر سه بار جرم و حدد مرمی

(، حکم قتدل در مدورد وی جداری 031/ 03( و اجماع فقها )صاحب جواهر، 002/ 91حرعاملی، وسائل، 
 خواهد بود. منشأ این حکم ممکن است قاعده حسم باشد.

« حسدم مداده فسداد»لیدل های رایج، برخی از فقها بده د. در موضوع دخل و تصرف متقلبانه در سکه1
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 (.91/ 0اند )نائینی، اشاره کرده و حکم به نابودی آن داده
. در مورد کتب ضالل، اگر فقط بخشی از آن، مصداق کتب ضالل قرار گیرد، ولی نابودی آن قسمت، 1

بایدد کدل آن ندابود شدود؛ « حسدم مداده فسداد»به تنهایی ممکن نباشد، باز هم طبق تصریح فقها، به دلیل 
( حتی اگر کتاب ارزش مالی نیز داشته باشد. مگر اینکده حفدآ آن بدرای اثبدات 932/ 1وسوی قزوینی، )م

 جرم و ابطال باطل یا احتجاج بر خصم ضرورت داشته باشد.
( 202/ 31)صداحب جدواهر، . در حکم مشهوِر ارث زن از قیمِت برخی از امدوال و نده عدین آنهدا، 2

در اختالف زوجه با بقیه ورثه در نحوه تصدرف در « حسم ماده نزاع»برخی از فقها حکمت چنین حکمی را 
 .(102/ 3اند )آل بحر العلوم، عین اموال دانسته

( ولدی 910/ 2. در مورد سارقی که کودکی را سرقت کند، تعزیر ثابت است )شهید ثدانی، الروضده، 1
الی نداشته، و ممکدن اسدت شدرایط برخی از فقها قائل به قطع ید هستند؛ در حالی که انساِن آزاد، قیمت م

دلیلی بر جریاِن این حکدم دانسدته شدده « دفع فساد»قطع ید نیز وجود نداشته باشد. در واقع در این موارد، 
 (.913/ 03؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، 31/ 8طوسی، المبسوط، است )
، تحدت ازار واحدد قدرار . هر گاه دو زن که با هم خویشاوندی نداشته باشند بددون ضدرورت، برهنده1

شوند ولی اگر این عمل و تعزیر مربوطه تکرار شود، منجر به اجرای حد خواهد شد و اگدر بگیرند تعزیر می
پس از اجرای حد باز هم تکرار شود، بنا بر نظری در نهایت و پس از چند بار تکرار، منجر به صددور حکدم 

/ 1 المهذب، ی،لهد حفناب؛ 112/ 9؛ فاضل هندی، 021/ 2به قتل آنها خواهد شد )شهید ثانی، الروضه، 
یا بنابر مذهب حنفیه، لواط موجب تعزیر است؛ ولی اگر حاکم به این نتیجه برسد که تعزیراتی از قبیل  (20

تواند از باب تعزیر مرتکب این جدرم را اعددام نمایدد )ابدن شالق و مانند آن موجب بازدارندگی نیستند، می
 باشد.« حسم ماده فساد»رسد، به جهت ( احکامی که به نظر می092/ 1؛ جزیری، 020/ 1عابدین، 

( طبدق 302/ 91گدذار در برخدی مدوارِد آن، )حرعداملی، وسدائل، . اجرای حکم قتل شخص بدعت2
 (.01/ 1است )ابن عابدین، « حسم ماده فساد»تصریِح برخی فقها، به علت 

به عنوان دلیل جریان « از بین بردن ریشه فساد»رقت تعزیری، . در مورد بسیاری از جرائم از جمله س01
( همچنان که برخی فقها، مقاربت با همسر در 022/ 01)عالمه حلی، منتهی،  حکم تعزیری ذکر شده است

/ 3اند )انصداری، کتداب الطهدار ، زماِن غیر مشروع را نیز، به جهت حسم ماده فساد، موجب تعزیر دانسته
اند، د طور که برخی فقها متذکر شدهشود، د همانبات و تعزیراتی که متوجه کود  می( همچنین تادی319

 (.919/ 0کند )کاشف الغطا ، ، و ... جریان پیدا می«دفع فساد»به جهت مصلحت کود  و یا 
؛ 331/ 9؛ حرعاملی، الفصول، 911/ 91؛ حرعاملی، وسائل، 521/ 5کلینی، )بر اساس روایات . 00
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نظر به دست و موی اهل کتداب جدایز ( 13/ 9( و مشهور فقها )سبزواری، کفایه، 192/ 99 فی  کاشانی،
اند )علدی طباطبدایی، برخی فقها دلیِل آن را، منجر شدن به فساد دانستهاست، مگر آنکه از روی ریبه باشد. 

01 /21.) 
دانسته اسدت « ادحسما للفس»همچنین در موضوع مشابه، شهید ثانی دلیل حرمت خلوت با نامحرم را 

(. در واقع اگر چه حراِم اصلی، نظر و لمس و مانند آن است؛ اما برای اینکده 19/ 09)شهید ثانی، مسالک، 
 ماده فساد نابود شود، و حرام رخ ندهد، خلوت با نامحرم نیز حرام دانسته شده است.
دهد که است، نشان میدقت در موارد یادشده، که تنها بخشی از کلمات فقها در این خصوص را شامل 
اند؛ و بعضدًا حتدی بده فقها در ابواب مختلف فقه به قاعده حسم ماده فساد، بدوِن ذکر ناِم قاعده، عمل کرده

 اند.عنوان دلیل از آن یاد کرده
 

 محدوده و شرایط اجرای قاعده

جریدان بدا رعایدت شدرایطی  تواند در احکام فقهی و حقوقی، و نیز موضوعات خارجیقاعده حسم می
توان حکم فقهی کلی صادر کدرد؛ و هدم این توضیح که چنانکه خواهد، به استناد این قاعده، هم می یابد. با

توان در مصادیق خارجی، به جهت حسم ماده فساد، یک حکم اولی راکنار گذاشت. مانند اینکه دادرس می
موقتدًا تدا قبدل از صددور حکدم،  برای جلوگیری از اقدامات نادرست و تبدیل یک دادرسی به چند دادرسی،

 جلوی هر اقدامی را در مورد دعوی بگیرد.
تواند مسائل کیفدری باشدد و آید موضوع این قاعده هم میطور که از مستندات بدست میبعالوه همان

هم مسائل حقوقی؛ مثاًل حدیث الضرر، وقف یا قرعه از مسائل حقوقی هستند که اجرای قاعده در آنهدا بده 
طور که در برخی دیگر از مستندات، اجرای قاعده به جهدت حسدم ماده نزاع بوده است؛ همانجهت حسم 

 ماده فسادی از جنس مفاسد کیفری، بوده است.
تدوان همچنین با توجه به ظاهر ادله و نیز موارد متعدد و مختلف اجرای آن د که مفصاًل گذشدت، د می

وه بر جریان در مورد قضاوت در مسائِل پدیش آمدده، در گفت محدوده زمانی اجرای قاعده، عام بوده، و عال
 آید.گیری از جرائم آینده نیز به کار میمورد پیش

اما باید توجه داشت که مهمترین شرط اجرای قاعده حسم در موارد غیر منصوصه، انحصاری بدودِن راه 
توان بین بردن ریشه آن نباشد، میاز بین بردن فساد است. در واقع وقتی برای از بین بردن فساد، راهی جز از 

از قاعده استفاده کرد؛ ولی اگر راه دیگری وجود داشته باشد، و نیازی به حسم ریشه و ماده فساد نباشد، فقیه 
شود، ماده فساد را از بین ببرد؛ تر نتیجه حاصل میتواند به استناد اینکه با اجرای قاعده، راحتیا دادرس نمی
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 ی که اکنون مایه فساد است، همیشه و در همه احوال مایه فساد نباشد.چرا که ممکن است چیز
توان از ادله و نظایر اجرای قاعده برداشت کرد، علم و یقین است. به طوری که الزم شرط دیگری که می

کند، ماده فساد نابود است دادرس یا قانون گذار یقین داشته باشد که با حکمی که بر اساس قاعده صادر می
رسد بر اساس ظن و گماِن جلدوگیری ه، و قطعًا از فساد جلوگیری خواهد شد؛ ولی در مقابل، به نظر میشد

که در برخی از نظایر جریان قاعده که از فساد، نتوان ریشه و ماده آن را از بین برد، و قاعده را اجرا کرد. چنان
ان، فقهدا بده ایدن موضدوع اشداره کردندد پیشتر گذشت، مثاًل مورد قصاص فرد آزاد به جهت تکرار قتل بردگ

 (.11/ 01)مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، 
شود، برتری و اهمیت موضوع در تزاحم گونه قواعد در نظر گرفته میشرط مهم دیگری که در اجرای این

/ 0 ،الفقاهه ، مصباحخوئیبا ادله دیگر است. شبیه همان مواردی که در باب امر به معروف و نهی از منکر )
(، یا 921/ 0، و(، قاعده عسر و حرج )هم991/ 0( قاعده الضرر، )بجنوردی، 319/ 0؛ همو، منهاج، 119

 ( مطرح شده است.323/ 0، الفقهیه دیگر قواعد فقهی )مکارم، القواعد
توان به این فرع فقهی توجه کدرد: اگدر ولدی دِم شخصدی کده توسدط مشخصًا در مورد قاعده حسم می

است، گذشت نماید، بنا به نظر برخی از فقها این گذشت به معنای سقوط حدد نیسدت  محارب کشته شده
طور که برخی ( و همان112/ 10؛ صاحب جواهر، 311/ 10، موسوعه، خوئی؛ 10/ 1)طوسی، المبسوط، 

(؛ 910/ 2گردد )عالمه حلی، مختلف، ، حد جاری می«از بین بردن ریشه فساد»اند، به حکمِت فقها آورده
اند اگر متهم صرفًا مرتکب جرح شده باشد بیشتر فقها، گذشت شاکی را بده معندای سدقوط حدد دانسدته اما

؛ صداحب 920/ 3صدیمری،  ؛112/ 3 المقتصدر، حلدی،؛ 190/ 9؛ طبرسی، 122/ 1)طوسی، الخالف، 
یاری ( در حالی که در صورت ارتکاب قتل، از آنجا که قتل اهمیت زیادی دارد و فساد بس112/ 10جواهر، 

 دانند.شود، قاعده حسم را جاری دانسته، گذشت شاکی را موجب سقوط حد نمیرا موجب می
همچنین وقتی شئ الف عامل فسادی است، قبل از قطع و حسم ریشه و ماده آن، باید مالحظه شود که 

پدس از در شدود و کند مهمتر است، و یا فسادی که از حسم و نابودی او نتیجه میفسادی که الف ایجاد می
توان در مدورد کسدی کده عدادت بده توان حکم به قطع ماده فساد داد. بنابراین نمینظر گرفتن این دو امر می

کندد، حکدم قتدل دقتی در راه رفتن، و تخریب احتمالی اموال اطراف دارد، به جهت فسادی که ایجاد میبی
 صادر کرد.

شود، کمتر از فسادی باشد که بدر وجدود جاد میدر واقع الزم است ضرر و فسادی که از نابودی الف ای
تر از حرمت مال او مترتب است. به عبارت دیگر برای اجرای قاعده حسم، الزم است حسم ماده فساد، مهم

و جان دیگری باشد؛ تا دلیِل حسم بر دلیل حرمت مال و جان مسلمان برتری داده شده، و جاری گردد. مثاًل 
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طه نامشروع از قبیل تقبیل و مانند آن داشته باشد، و پس از چنددین بدار اجدرای اگر کسی عادت به انجام راب
توان او را برای مدتی حبس یا تبعید کرد؛ اما حسم و قتِل او، حکم، باز هم به سراغ این عمل برود، نهایتًا می

 تری است.نیازمند دلیل محکم
شود، توجه به احتیاط است. در واقع به میگفته برداشت شرط دیگر برای اجرای قاعده، که از نکته پیش

هنگامی که تردید معقولی برای اجرای قاعده باشد، الزم است جانب احتیاط را گرفدت، و از اجدرای قاعدده 
 خودداری نمود.

شاید به جهت همین احتیاط بوده است که فقها موارد منصوصه قاعده را به همده مدوارد متصدور فقهدی 
اند، امدا بیشدتر فقهدا حکدم مواردی هرچند برخی از فقها به این قاعده استناد کرده اند. حتی درتعمیم نداده

 اند. ناشی از این قاعده را نپذیرفته
طور کده اشداره شدد، همچنین در جایی که سارق، کودکی آزاد و غیر برده را سرقت کرده اسدت، همدان

اندد )عالمده حلدی، کم به قطع ید او داده( ح101/ 01برخی از فقها به استناد روایات، )حرعاملی، وسائل، 
/ 2خمینی، تحریر، اند )( ولی برخی دیگر این حکم را بر خالف احتیاط دانسته، و نپذیرفته311/ 1تحریر، 

و یا در مورد نظر بدون ریبه به وجده و کفدین زن ندامحرم مسدلمان، برخدی از فقهدا آن را بده جهدت ( 184
؛ امری که اختالفی بدوده مدورد (21/ 2، المستند، خوئیاند )دانسته جلوگیری از منجر شدن به حرام، حرام

 .(182/ 5یزدی، ؛ 2/ 3پذیرش همه فقها قرار نگرفته است )عالمه حلی، قواعد، 
همچنان که اگر کود  مرتکب چند بار سرقت شود و هر بار مجازات مربوطده اجدرا شدود، در سدرقِت 

/ 1؛ 131/ 3؛ 102)طوسی، النهایه،  شودفساد، دست او قطع می پنجم، بنا به نظر برخی از فقها، برای دفع
 اندد( ولدی مشدهور فقهدا ایدن حکدم را نپذیرفته919، تکمله ، مبانیخوئی؛ 312/ 9، القضا ، خوئی؛ 100

؛ موسدوی 119/ 9، المحرمده ؛ خمیندی، المکاسدب191/ 1؛ فخرالمحققین، 112/ 10)صاحب جواهر، 
 (.022/ 1؛ بهجت، 911/ 0گلپایگانی، 

شود، شرایطی که برای اجرای قاعده گفته شد، مستنبط از اصول کلی فقده، احکدام همانطور که دیده می
مذکور در قواعد دیگر فقه و همچنین شرایطی است که فقها در موارد مذکور در قسمت تطبیق قاعده گاه بده 

 اند.آن اشاره کرده
 

 مصادیقی از امکان اجرای قاعده

توان گفت در جهدت قاعدده، حکمدی قطعی اجرای قاعده حسم، و نیز مواردی که میپس از بیان موارد 
فقهی صادر شده، و همچنین تحلیل قاعده و استنباط شدروط اجدرای آن، تشدریح دو مدورد از مدواردی کده 
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 شود.ممکن است بتوان به استناد قاعده، حکم فقهی جدیدی در آن صادر کرد، پی گرفته می
 نات مزاحم. از بین بردن حیوا1

اند، و یا حتی عمددًا بدرای امدر گاه برخی از حیوانات به جهت اینکه به درستی نگهداری و تربیت نشده
کنند. مانند سگی که عادت به ایجاد جراحت برای اند، مشکالت و مفاسدی ایجاد مینادرستی تربیت شده

دت به سرقت پیدا کدرده اسدت. در ایدن کودکان پیدا کرده است، یا میمونی که برای سرقت تعلیم دیده، یا عا
موارد، هرچند در درجه اول الزم است سعی شود تا تربیت حیوان به نحو صحیح تغییر کند، اما در مدواردی 

تدوان از قاعدده حسدم بدرای که این امر میسر نباشد، یا صاحب آن از تغییر تربیت حیوان خودداری کند، می
 کشف حکم فقهی موضوع استفاده کرد.

( و 303/ 1)حسدینی عداملی،  یح آنکه اگر چه تکلیف حشرات موذی در فقه کاماًل روشدن اسدتتوض
( اما حیواناتی کده 011/ 01همچنین کشتن حیواناتی که هیچ ضرری برای انسان ندارند حرام است )نراقی، 

ویی ممکدن ها هستند مدورد ابهدام اسدت؛ از سدذاتًا موذی نیستند ولی در برخی از موارد موجب آزار انسان
است مناط حشرات موذی در مورد آنها صدق کند و از سویی دفاع از حقوق حیوانات نیز اهمیت دارد. ولی 

توان از قاعده حسم نیز بهره گرفت و با رعایت شرایطی که گفتده به هر حال برای پاسخ به این مسئله تازه می
ن داد، و یدا آنکده حیدوان را بده شدیوه شده بر اساس قاعده حسم، ممکن است حکم به تغییر مالکیت حیدوا

تدوان از نتدایج بخشی به مرگ سپرد؛ که هر دو این احکام، یعنی تغییر مالکیت و یا قتدل حیدوان را میآرامش
 .اجرای قاعده حسم برشمرد

 . از بین بردن تسلیحات کشتار جمعی، شیمایی یا میکروبی2
یا میکروبی شرعًا مجاز نیست چدرا کده بده جدز  ها، مانند تسلیحات شیماییاستفاده از برخی از سالح

(؛ اما ممکدن 1شود )فاضل لنکرانی، های جدی و مستقیم به افراد غیر نظامی نیز مینظامیان موجب آسیب
است احتمال داده شود صرِف داشتن این امکانات، بر اساس حکم اولی ممنوع نیست؛ اما شداید بتدوان بده 

 ها تالش نمود.توان برای نابود سازی این نوع سالحماده فساد، می استناد قاعده حسم گفت به جهت قطع
 

 گیرینتیجه

کن شود، اگر از بین رفتن فساد، منوط به حسدم و ریشده. طبق آنچه از ادله و منابع فقهی برداشت می0 
 شدن ماده آن باشد، حسم ماده فساد جایز و یا واجب است.

ای میدان دو قاعدده تصدویر توان چنین رابطدهالضرر، می . در صورت وجود ضرر، با توجه به حدیث9
کرد: وجود ضرر موجب رفع حکم ضرری است و اگر صرف برداشتن حکم ضرری کافی نباشد در مواردی 
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 توان قاعده حسم را جاری دانست.که برای رفع ضرر راهی جز از بین بردن ماده ضرر نباشد می
توان به استناد قاعدده است که بدون رعایت آن شرایط نمی . اجرای قاعده منوط به وجود شرایط مهمی3

حکمی صادر کرد. از جمله این شرایط علم و یقین به حسم فساد از طریدق اجدرای قاعدده، درنظدر گدرفتن 
 اهمیت موضوعات و نیز رعایت جدی احتیاط است.

اده فسداد یدا تغییدر . از جمله مواردی که ممکن است بتوان به استناد به قاعده حسم، حکم به حسم م1
حکم اولی صادر کرد، تغییر مالکیت و یا از بین بردن حیوانات مدزاحم، و نیدز از بدین بدردن و ندابود کدردن 

 باشد.تسلیحات کشتار جمعی و شیمایی می
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 ق. 1128، منشورات مکتبة اإلمام الخوئی، قم، القضاء و الشهاداتخوئی، ابوالقاسم، 
 ق. 1130جا، مؤسسة إحیا  آثار اإلمام الخوئی، بی، فی شرح العروة الوثقی المستند__________، 
 ق. 1122، قم، مؤسسة إحیا  آثار اإلمام الخوئی، مبانی تکملة المنهاج: القضاء والحدود__________، 
 .0311الداوری،  ةقم، مکتب)المکاسب المحرمة(،  مصباح الفقاهة فی المعامالت__________، 

 ق. 1110قم، مدینة العلم، ، منهاج الصالحین، __________
 ق. 1118، قم، مؤسسة إحیا  آثار اإلمام الخوئی )ره(، موسوعة االمام الخوئی__________، 

 ق. 1111قم، مؤسسة دار الکتاب، (، فقه الصادق )عادق، دصمحروحانی، م
 تا.نا، بیجا، بیبی، منهاج الفقاهة_____________، 

ب یر الدین، الزیلعی، فخ
شدرح و تعلیدق: شدهاب الددین أحمدد ، تبیین الحقائق شرح کنز الادقائق وحاشایة الْشالی

ْلِبی، القاهر ، المطبعة الکبری األمیریة،   ق. 1313الشِّ
 ،جا، مکتب آیة الله العظمی السید السبزواریبی، مهذب األحکام فی بیان الحالل والحرامی، لداالعبزواری، عبس

 ق. 1112
 ق. 1104نا، جا، بی، بیاالحتساب نصابسنامی، عمربن محمد، 

الجنایات فی الفقه اإلسالمی دراسة مقارنة بین الفقاه اإلساالمی و القاانون دار الکتااب الشاذلی، حسن علی، 
 تا.نا، بیجا، بیبی، الجامعی
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 ق. 1110قم، منشورات مکتبة الداوری، ، مشقیةالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدی، لن عبندیالنی، زیانید ثهش
 1111قم، مؤسسة المعدارف اإلسدالمیة، ، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم__________________، 

 ق.
 .1341تهران، دار الکتب اإلسالمیة، ، جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالمر، اقن بن بسدحمحر، مواهب جاحص

 ق. 1114ای قائمیه اصفهان، قم، ]منبع الکترونیکی[، مرکز تحقیقات رایانه ثالث رسائل فقهیةالله،  صافی، لطف
، قم، انتشارات کتابخانده آیدة منتخب الخالف؛ تلخیص الخالف و خالصة االختالفصیمری، مفلح بن حسن، 

 ق. 1108الله مرعشی نجفی )ره(، 
یی، لدعمحن می بلاطبائی، عطب قدم، مؤسسدة آل البیدت علدیهم ، لدالئالرع بشام الکان احل فی بیائمسلاض ار

 ق. 1122السالم إلحیا  التراث، 
 .1322 ،انیلیاعاسم مؤسسه، قم، رآنقر السیفالمیزان فی تن، سیدحمحی، مائاطبطب

 ق. 1110، مجمع البحوث اإلسالمیة، مشهد، أئمة السلفالمؤتلف من المختلف بین طبرسی، فضل بن حسن، 
 .1343تهران، دار الکتب اإلسالمیة، ، االستبصارن، سن حدبمحطوسی، م

 تا.نا، بیجا، بیبی، تفسیر التبیان_______________، 
 ق. 1102، ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمالخالف______________، 
 ق. 1328، تهران، المکتبة المرتضویة إلحیا  اآلثار الجعفریة، المبسوط فی فقه اإلمامیة______________، 
 تا.قم، انتشارات قدس محمدی، بی، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی______________، 
البیدت علدیهم السدالم إلحیدا  ، قم، مؤسسدة آل مدارک االحکام فی شرح شرایع االسالمعاملی، محمد بن علی، 

 تا.التراث، بی
یر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیةعالمه حلی، حسن بن یوسف،  قم، مؤسسدة اإلمدام الصدادق )ع(، ، تحر

 ق. 1122
 ق. 0101موسسة آل البیت إلحیا  التراث، قم، ، تذکرة الفقهاء__________________، 
 ق. 1111، م، مؤسسة النشر اإلسالمیق، قواعد األحکام__________________، 
 ق. 1112، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، الشیعة مختلف__________________، 
 ق. 1112مجمع البحوث اإلسالمیة، مشهد، ، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب__________________، 
مجلاه علمای ، «دیدگاه فقده اسدالمیهای کشتار جمعی از تولید و استفاده از سالح»فاضل لنکرانی، محمد جواد، 

 31-2، صص 1312، زمستان 31، شماره 10دوره ، پژوهشی حقوق اسالمی
قم، منشورات مکتبة آیة الله العظمی ، کشف اللثام االبهام فی شرح قواعد االحکامفاضل هندی، محمدبن حسن، 

 ق. 1105المرعشی النجفی، 
 ق. 1381قم، مؤسسة إسماعیلیان، ، ح الفوائد فی شرح إشکاالت القواعدایضان، سن حد بمحن، میققحمرالخف



 122 شمارة                                                   صولفقه و ا                                                                          199

 ق. 1104، )ع(، اصفهان، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی الوافیفی  کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 
 .1302، قانون مدنی ایران

یعة الغراءکاشف الغطا ، جعفر،  شدر التدابع لمکتدب االعدالم مشدهد، مرکدز الن، کشف الغطاء عن مبهمات الشر
 تا.االسالمی مشهد، بی

 .1388تهران، دار الکتب اإلسالمیة، ، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
هدران، دار الکتدب اإلسدالمیة، ت، مارآة العقاول فای شارح أخباار آل الرساولی، قدتمحن مر باقدبمحسی، ملجم

 ق.1103
 ق. 1104تهران، مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور، ، المتقین ةروضمجلسی، محمدتقی بن مقصودعلي، 

 ق. 1212، قم، مؤسسه آل البیت، ذخیرة المعاد فی شرح اإلرشادمحقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، 
 ق. 1123 ،قم، دفتر انتشارات اسالمی، کفایة األحکام___________________________، 

 تا.بیجا، االعالم االسالمی، بی مکتب، اصول فقهمظفر، محمدرضا، 
س اردبیلی، اح الحیدا  اثدار الجعفریده،  ةالمرتضدوی ةمکتبدتهران، ، زبدة البیان فی أحکام القرآند، محن مدبممقد 

 تا.بی
، مؤسسدة النشدر اإلسدالمیقم، ، اناد االذهرح ارشان فی شرهبو ال ةدئافع الجمم___________________، 

 ق. 0102
 ق. 1111، قم، مدرسة االمام أمیر المؤمنین، القواعد الفقهیةمکارم شیرازی، ناصر، 

 ق. 1122قم، انتشارات مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم، ، بحوث فقهیة هامة، _____________
 ق. 1122قم، مدرسة االمام أمیر المؤمنین،  ،دائرة المعارف فقه مقارن_____________، 

 ق. 1121، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، ینابیع األحکام فی معرفة الحالل و الحراموسوی قزوینی، علی، م
یرات الحدود و التعزیراتموسوی گلپایگانی، محمدرضا،  ]منبع الکترونیکی[، قم، مرکدز اطالعدات و مددار   تقر

 .1384اسالمی، 
 ق. 1113النشر االسالمی،  ةسمؤسآملی، قم، ، تقریر از محمدتقی المکاسب و البیعنائینی، محمدحسین، 

 تا.النشر االسالمی، بی ةمؤسسقم،  ،رجال النجاشیی، لن عدبمی، احاشجن
 ق. 0101مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیا  التراث، مشهد، ، مستند الّشیعةدی، هدممحن مدبمنراقی، اح

 ق. 1120النشر االسالمی،  ةمؤسسقم، ، لوثقی فیما من به البلویالعروه ایزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 
 


