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 چکیده : 

، بی نیاز از جامعه و اجتماع نیست لذا این نیاز به اجتماع موجب اینکه بالطبع موجودی اجتماعی استانسان به جهت 

و به اجتماع بپیوندد ، همین که انسان پا به اجتماع گذاشت به میشود که انسان از تنهایی و فردیت خود خارج بشود 

علت یک سری خصوصیات فطری و طبیعی از جمله قدرت طلبی ، حرص ، طمع و ... موجب میشود که در عرصه 

 ی اجتماع و ارتباطات اجتماعی  به حقوق دیگران تعدی کند و در نهایت عده ای مظلوم واقع بشوند .

مند بودن روابط و رعایت حق و حقوق همدیگر نیاز به قوانینی هست تا جلوی ظلم و تعدی به  در نتیجه برای نظام

مسئولیت مدنی یا همان ضمان قهری است ، که اگر شخصی به حقوق   قوانینحقوق دیگران گرفته شود...از جمله 

 دیگران تجاوو کرد ضامن است و حتما باید  جبران ضرر کند.

انسانهایی برخورد میکنیم که به جهت همان خصوصیات طبیعی انسانی لکن خصوصیات خوب حال در این بین به 

مثل نوع دوستی ، ایثار و ...در صدد سود رساندن یا دفع ضرر نسبت به شخصی اقدام میکند اما در حین انجام فعل 

ای گرامی در اینجا مورد نظر به صورت اتفاقی و ناخواسته موجب ضرر رساندن به شخص مورد نظر میشود ، فقه

فرموده اند دست از حکم اولی که در صورت زیان رساندن به کسی ضامن است برداشته و میگویند چون میخواسته 

سودی به دیگری برساند یا دفع ضرر کند به واسطه ی قاعده ی احسان ضامن نیست و مسئولیت اجتماعی از او رفع 

 ضمان محسوب میشود. شده است ، در نتیجه قاعده ی احسان از مسقطات

در قالب اجتماع و روابط اجتماعی صورت میگیرد مسئولیت مدنی و مسئله ی باتوجه به اینکه عمده ی اعمال مکلفین 

ضمان بسیار مبتالبه است ، همچنین در مسقطات ضمان این قاعده جایگاه خاص و ویژه ای دارد...لذا در این مقاله ی 

اتِ به مستنداتِ اثب "احسان"ی مطالب مفید در روشن شدن مفهوم و معنای مختصر برآن شدیم پس از بیان یکسر

 قاعده و نقد و بررسی مستندات بپردازیم؛

 پس ما به دنبال یکسری پاسخ برای سواالتمان در این باب هستیم مثال :

 معنای احسان در لغت و اصطالح فقها بهه چه معناست ؟ -1

 فرق احسان با واژه های مشابهش چیست ؟ -2

 کان صدق لفظ احسان بر یک فعل چیست؟ار -3

 به چه کسی محسن گفته میشود؟ -4

 برای اثبات این قاعده به ادله ای میتوان استناد کرد؟ -5

 :کلید واژه ها

 .مسقطات ضمانضمان، قاعده احسان، نیکوکاری،  خسارت، احسان، تعدی و تفریط، ضرر،
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 قدمه:م

به موجبات ضمان  هاآنکه برای ایجاد مسئولیت و ضمان قهری عواملی وجود دارد که در علم شریف فقه از  گونههمان

لی ضمان را داشته باشند عوام شرایط، برای رفع مسئولیت و سقوط ضمان قهری نیز برای کسانی که شودمیقهری یاد 

ضمان در منابع فقهی یک قاعده  تامسقطر یک از ضمانِ قهری تعبیر شده است. ه تامسقطبه  هاآنوجود دارد که از 

 .شودمیمحسوب 

احسان از طریق آیات و روایات و متون فقهی  قاعدهیعنی اثبات  هاآنکوتاه به بحث در موردِ اثباتِ یکی از  مقالهدر این 

       خواهیم پرداخت.
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 احسان قاعدهفصل اول: مفاد و عناصر 

 اعدهقگفتار اول مفهوم احسان و مقایسه آن با مفاهیم مشابه آن و گفتار دوم عناصر  کهدر این فصل به بیان دو گفتار 

 احسان، خواهیم پرداخت.

 گفتار اول: مفاد قاعده احسان

شخصی  مثالًاگر کسی عملی انجام دهد که موجب رسیدن خسارت به دیگری شود، در قبال آن ضرر ضامن است، 

حکم  در این صورت بنا بر شودمیو این تصرفش موجب تلف مال او  کندمیفضولی در اموال دیگری تصرف  صورتبه

 مراقبت از مال مالک قصد وبهبا حسن نیت فاعل  شدهانجاماحسان، اگر عمل  قاعدهولی بنا بر مفاد  ،اولی ضامن است

او ضرر وارد آید، اقدام کننده ضامن نیست چون در این عمل  وبهمالک تلف شود  اتفاقی مالِ طوربهباشد بعد  شدهانجام

 قصد احسان داشته است.

غیر، گرچه بدون تعدی و تفریط باشد موجب ضمان و مسئولیت است  لتوجه داشت که اتالف ماالبته باید به این نکته 

آن  ی دهندهنشانکه این  ستوارد آورد ضامن نیی در حال احسان به کسی ضرری و حال در اینجا دیدیم که اگر کس

 .ضمان است تامسقطاست که قاعده احسان از 

 است. احسان واژهواقع شود تا روشن گردد،  موردبحثکه باید  ایویژهبعد از بیان این مطالب عنصر 

 احسان مبحث اول: معنای

 1.هستدر لغت به معنی نیکوکاری و  حَسَن ی شهیراز  فعالإمصدر ثالثی مزید باب  از حیث ساختار لغت، احسان

 2، احسان میگویند.تبرّع قصدبهدر فقه و حقوق به عمل عمومی یا عمل خاصی برای مساعدت به غیر 

ران، موجب وارد شدن خسارت خدمت و نیکوکاری به دیگ قصدبههرگاه شخصی  کهمقصود از این قاعده این است 

لّم میدانیم بر طبق قواعد مس کهدرحالی. شودنمیان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست و شخص محسن ضامن به دیگر

ضامن است. ولی به جهت  غیر را تلف یا ناقص کند، حتی اگر بدون عمد، مالِ هرکس قاعده اتالف، ازجملهدر فقه 

  محسن ضامن نیست. احسان، شخصِ قاعده

، سپس در مبحث سوم فقهابه مصطلح  پردازیممیدر مبحث دوم  ابتداً احسان، روشن شدن مفهوم و ماهیت برای

 به مقایسه احسان با مفاهیم مشابه. پردازیممی

                                                           

 13 لسان العرب ج محمد بن مکرم، منظور، ابن 1

 1ی، دانشنامه خصوصی ج محمدعلطاهری –ی مسعود انصار 2
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 فقهااصطالح  در مبحث دوم: مفهوم احسان

 اقیاتفاحسان  قاعده ی واسطهبهاصل حکم و عدم ضمان  فقهاکه در میان  است ضروریدر ابتدا تذکر به این نکته 

است که ما در  شدهواقعو محل اشکال  موردبحثو اختالفی در آن مشاهده نشده است، اما ماهیت مفهوم احسان  است

 :پردازیممیاینجا به ذکر بعضی از اقوال 

 کتاب اإلنتصار: -مرتضی  سید (1

 3الغیر مع القصد الی کونه احسانا النفع ال علی وجه االستحقاق الی اتصال: االحسان حدّ

 القواعدالفقهیه:–بجنوردی  مرحوم (2

بدفع کون قد ی و بایصال نفع الیه مالی او اعتباریهو صدور الجمیل من قول او فعل بالنسبه الی غیره و ذلک قد یکون 

 4ضرر مالی او اعتباری عنه.

ست ولی ا شدهتصریح قصدبهمشخص است که در تعریف اول  وضوحبهبا دقت در تعابیری که از باب نمونه آوردیم 

  نشده است. ایاشارههیچ  قصدبهدر تعریف دوم 

فهوم م درنهایتتا  مشابه به آن خواهیم پرداخت هایواژهواژه احسان با دیگر  مقایسهسخن در مبحث سوم به  ی ادامهدر 

 احسان بهتر شناخته شود.

 مشابه هایواژهمبحث سوم: مقایسه احسان با 

 است که به ترتیب زیر ذکر خواهیم کرد: شدهبیانمشابه  ی واژهدر کتاب فروق اللغویه فرق احسان با 

 5زائد بر اقل مقدار است. نیکوست، افضال نفعِ فضال: احسان نفعِفرق احسان با إِ-1

 6اما احسان ممکن است به خود باشد یا به غیر. غیراست: انعام همیشه به «انعام» با احسان فرق-2

 7اما در احسان قصد معتبر است. گیردمینفع گاهی بدون قصد صورت  :نفع با فرق احسان-3

                                                           

 احسان را داشته: احسان عبارت است از نفعی را به دیگری رساندن بدون اینکه او مستحق دریافت آن نفع بوده باشد و محسن در این احسان کردن قصد ترجمه 3

 443 االنتصار ص –علم الهدی، سید مرتضی -احسان از عناوین قصدیه است.() باشد.

رر مالی یا ردن ض: انجام کار نیک اعم از گفتار و کردار نسبت به دیگری است. این عمل ممکن است به رساندن نفع مالی یا اعتباری به دیگری بوده یا دفع کترجمه 4

 11 ص 4 القواعدالفقهیه ج–موسوی بجنوردی، سید حسن  .اعتباری از وی باشد

 111 الفروق اللغویه ص–ی، ابو هالل عسکر 5

 111 ص همان 6

 همان 7
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 .دانندیمکه از حیث لغوی احسان را به نفع نیکو به خود یا به غیر به همراه قصد نیکوکاری  درمیابیمبا توجه به مطلب باال 

که اموری در معنای احسان مورد  رسیممیحال با نظر به معنای احسان در لغت و در اصطالح فقها به این مطلب 

 اختالف است:

 اینکه احسان باشد رافع مسئولیت است؟ برفرض؟ و شودمیآیا نفع به خود احسان شمرده  -1

 ؟اندشدهشمردهآیا رساندن نفع و دفع ضرر هر دو از مصادیق احسان -2

یا مالک و معیار صدق احسان، به وجود قصد بستگی دارد یا اینکه عالوه بر قصد فعل هم در خارج مصداق آ-3

د احسان ولو اینکه قص کندمیمصداق احسان باشد کفایت  درواقع تنهاییبهاحسان باید باشد و یا اینکه اگر فعل 

 موجود نباشد، رافع مسئولیت است؟

 احسان خواهیم پرداخت، إن شاءاهلل تعالی. قاعدهدر گفتار بعد به عناصر 

 احسان قاعدهگفتار دوم: عناصر 

 مبحث اول: احسان به نفس

که نفع  آیدیبرم 8در کتاب الفروق اللغویه نفع رساندن به خود را احسان به شمار آورده است، در سخنان ابن ادریس

 و بر همین مبنا در مواردی فتوای به عدم ضمان داده است. داندمیبه خود رساندن را احسان 

 مبحث دوم: لزوم احسان واقعی

است که: احسان واقعی شرط است، هرچند شخص فاعل، قصد احسان  میرزا حسن بجنوردی بر این باور مرحوم

 قاداعت وو قصد نکرده باشد به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور، معنای واقعی آن است 

دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد، مفاهیم اشیاء تابع واقعیت خودشان هستند و عرف نیز از لفظ احسان، همان معنی 

 .فهمدمیواقعی را 

که  دخورمیاحسان  قاعدهبهتخصیص  موقع، در کنندمیاثبات ضمان  که ید ضمانقاعده علی الید یا  ،قاعدهاین طبق 

 9قصد احسان وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. احسان باشد، چه درواقعفعل 

 

 

 

                                                           

و  و نصبه، مثل المیازیب و فعله أحدث فی الطریق ماله احداثه فإن :371ص  3جلد  ی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،حلّ 1

 «ما عَلَی الُْمحْسِنِینَ مِْن سَبِیلٍ»و قد قال تعالی  ءء، ألنه محسن بفعله و احداثه، غیر مسیالرّواشن، الغیرالمضرّة بالمارة، لم یکن علیه شی

ر مدار اإلحسان الواقعی و إن لم الظاهر أّنه دائ ... و،12ص  4جلد الفقهیة )للبجنوردی، السید حسن(،  هیالقواعدالفقهموسوی،  آقابزرگی، سید حسن بن بجنورد 1

 و المعنی الحقیقی لها، إلّا أن یکون المتفاهم العرف هاواقعهو  -الذی أخذ موضوعا للحکم الشرعی -یقصد به اإلحسان، ألنّ الظاهر من العناوین و المفاهیم
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 مبحث سوم: لزوم قصد نیکوکاری

 طورهمان .ودشمیفاعل نظر  قصدبهکاری نداریم و فقط  واقعبهبر این اعتقادند که در صدق عنوان احسان  فقهااز  یبعض

ف به حسن متص شودمیعنوان نیکو از عناوین پسندیده، انجام  قصدبه کههنگامی: فعل 10اندفرمودهکه مرحوم اصفهانی 

 مبدأ آن در خارج محقق نگردد. اگرچه گرددمی

ت اگرچه ادب کردن کتک بزند، عنوان زدن پسندیده اس قصدبهیتیم را  ایبیگانهکه اگر  زنندمیایشان سپس به زدن یتیم مثال 

 باره احسان آورده است.ادب نگردد، ایشان همین توجیه را در واقعاًطفل 

 مبحث چهارم: ضرورت هر دو عنصر

 که هر دو عنصر قصد و واقعی بودن احسان، در صدق عنوان احسان شرط است. داریممیدر دیدگاه سوم بیان 

و فقط اعتقاد به احسان کافی  احسان واقعی شرط است؛ ظاهراً: 11اندفرمودهاین نظر مربوط است به مرحوم مراغی که 

 شودیمهم عمل، مصداق احسان باشد و دفع ضرر صورت گیرد؛ زیرا آنچه از لفظ احسان فهمیده  درواقعنیست، بلکه باید 

نظر هم حاکی از این است که قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان معتبر است و اینکه فقط  دقت ...همین معناست 

 ید، در تحقق لفظ احسان کافی نیست و عرف دلیل این مدعی است.دفع ضرر بنما درواقعفعل 

 مبحث پنجم: نقد و بررسی

که ذکر خواهد شد سه نظر را مردود میدانیم و  دالیلیکه در رابطه با مفهوم احسان بیان شد به  اینظریهاز میان چهار 

 یکی را پذیرفته و مؤیدی بر مطلب خواهیم آورد؛

 ابو هالل، مرحوم بجنوردی و اصفهانی پذیرفته نیست زیرا: ی نظریه

به دیگری سودی برساند و یا از او دفع ضرر کند و  خواهدمیشخص  کهاحسان جایی است  قاعدهقدر متیقن از  -1

فاضل  چنانکه که ابو هالل عسکری معتقد بود، طوریآن، نه آنکه به خودش نفع برساند در همین اثناء ضرری وارد کند

 .دانندنمی، مانع ضمان شودمیاحسان به نفس را که موجب ایراد ضرر به دیگری  12هندی و عالمه

عرف  الًاونیز صحیح نیست؛ زیرا  دانستنمینظر مرحوم بجنوردی که توجه به خود فعل داشت و قصد را معتبر  -2

وضوعِ دوم اینکه م نکته، شودمیتفاوت قائل  و به همین جهت بین احسان و نفع داندمیقصد را در معنای احسان دخیل 

                                                           

ألن الفعل إذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین الحسنة یتصف بالحسن و إن لم یتحقق مبدأ -35ص  کمپانی، اإلجارة )لألصفهانی(، نیمحمدحسی، اصفهان 11

 إذا ضرب الیتیم بداعی التأدیب... مثالا ذلک العنوان فی الخارج، 

عتقاد بأنه إحسان غیر کاف، بل ال بد من و مجرد اال الظاهر أن مصادفة الواقع شرط : و471ص  2ج ی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیة، مراغ 11

دفع ضرر ال  قعالوایفو الذی یقتضیه النظر: اعتبار القصد أیضا فی صدق لفظ )اإلحسان( و مجرد کونه  ...دافعا للضرر، ألنه المتبادر من لفظ )اإلحسان( الواقعیفکونه 

 .یکفی فی صدق اللفظ کما یقضی به العرف

ء، ألنّ إحسانه فی حقّ نفسه ال  : إنّه محسن، لیس بشی"363ص  1جلد ی، عالمه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، حلّ  12

 ء فی حّقه، إذ لو ال نصب المیزاب لما سقط علیه.یستلزم إحسانه فی حّق المقتول، بل هو مسی
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ما علی المحسنین من سبیل. محسن ناظر به شخص  حکمِ عدمِ مسئولیت عنوان احسان نیست، بلکه عنوان محسن است

 که قصد احسان داشته باشد. شودمیاست و شخص وقتی محسن محسوب 

تأدیب  انتونمیتأدیب تفاوت است و  قصدبهبین احسان و زدن کودک  اوالًدر نقد نظر مرحوم اصفهانی باید گفت:  -3

ب طفل اد هرچندرا با احسان مقایسه کرد، آنچه در حسن تأدیب دخیل است این است که فاعل با قصد تأدیب بزند 

 تأدیب محسوب بشود. ذاتاًنگردد ولی فعل ادب کننده خود باید 

و منجر به فوت او بشود، صدق تأدیب محل اشکال است موضوع بحث ما  به همین خاطر اگر کسی کودکی را کتک بزند

قصد احسان داشته ولی فعل او چنین قابلیتی ندارد. به  اگرچهمربوط به همین صورت است یعنی شخص در مورد احسان 

 13.اندهردکنسبت به صدق عرفی احسان در صورت وجود قصد تنها اشکال گرفته و آن را منع  فقهاهمین دلیل برخی از 

ودش دارای واقعیت خ شیءو هر  کندنمیدر حقائق اشیاء دخالت  گاههیچشخص اگرچه قصد احسان داشته باشد ولی  ثانیاً

 است.

 دیدگاه صحیح:

 ازیر ؛هستهر دو عنصر قصد و واقعی بودن احسان، در صدق عنوان شرط است؛ صحیح  یعنیبنابراین نظر چهارم 

 اشکاالتی را که به نظریات قبلی وارد کردیم بر این نظر وارد نیست.

 همانند: اندپذیرفتهدیگرانی از علما نیز این نظریه را 

 : محقق داماد* 

تحقق  یان براا صرف قصد احسیآ یشود؛ ولیه است و بدون قصد محقق نمین قصدیه احسان از عناوکست ین یدیترد

ن، اگر یرابناب؛ است یکیب از دو عنصر قصد احسان و تحقق نک، عنوان احسان مریده برخیعقبه ...است؟ یافکن عنوان یا

ن یس اکا عیباشد و  کان مالیعمل او به ز درواقعردن اموال قصد احسان داشته باشد، اما کار در تصرف کویکشخص ن

 14متصرف ضامن خواهد بود جهیدرنتشود و یمورد، در هر دو فرض احسان محقق نم

 ره(:) یلنکرانفاضل  اهللتیآحضرت * 

ة ة األمر انه مع عدم المصادفیه، غایر، امّا اعتبار مصادفة الواقع فال شبهة فیو الظاهر بحسب نظر العرف هو األخ

اصد ر القیغ یری؛ الن العرف ال کذلکضاً یو أمّا اعتبار القصد فالظاهر انه ا عدّ محسناًیو ال  ون معذوراًیکربما 

                                                           

أن یقال نمنع صدق اإلحسان بمجرّد النیة فمن أراد دفع شرّ  مکنی :"57ص  3جلد ارک فی شرح مختصر النافع، ی، سید احمد بن یوسف، جامع المدخوانسار 13

  یقال إنّه محسن بالنسبة إلی ذاکو ال متوجّه إلی اآلخر أو إیصال خیر إلیه و لم یتمکن یصدق أنّه نوی اإلحسان

 315ص  2ج ی، سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه )محقق داماد(، زدی 14
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بوجود  یتفیکو ال  نیاألمر کالاعتبار  یریفالعرف ...بل القاصد لالساءة محسناً بمجرد مصادفة الواقع،لإلحسان، 

 15.یخفیما ال کواحد منهما 

 خت.احسان در فصل دوم به بررسی تفصیلی خواهیم پردا قاعدهحال پس از آشنایی اجمالی با مفاد و عناصر 

 دوم: مستندات و بررسی ادّله فصل

 قاعده مستندات اول:گفتار 

 که در ادامه به این چهار دلیل خواهیم پرداخت: برای اثبات قاعده احسان به چهار دلیل استدالل شده است

 دلیل اول: آیات

 اول؛ آیه

نَ یالْمُحْسِنِ  ینَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا یجِدُونَ ما ینَ ال یالَّذِ یوَ ال عَلَ یالْمَرْض یالضُّعَفاءِ وَ ال عَلَ یسَ عَلَیلَ*** :یقوله تعال

 (92) مٌیلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمِنْ سَبِ

 (93) نْفِقُونَیدُوا ما جِیضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا یُنهُمْ تَفِیهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْیمْ عَلَ کلِتَحْمَِلهُمْ قُلْتَ ال أَجِدُ ما أَحْمِلُ کنَ إِذا ما أَتَوْیالَّذِ یوَ ال عَلَ

 16***( 94) عْلَمُونَیُقلُوِبهِمْ َفهُمْ ال  یوُنوا مَعَ الْخَوالِفِ وَ طَبَعَ اللّهُ عَلیکاءُ رَُضوا بِأَنْ یوَ هُمْ أَغْنِ کسْتَأْذِنُونَینَ یالَّذِ یلُ عَلَیإِنَّمَا السَّبِ

 یرخواهیخ خداورسولش یبرا هک یدرصورت ندارند ردنک خرج یبرا یزیچ هیکسانکوبر مارانیوبرب فانیبرضع* 

(91است ) مهربان آمرزنده وخدا ،رندیگیقرارنم یکس وعذاب مالمت مورد کوکارانین( یآر) ست،ین یفیلکنندتک  

 نم،کسوار برآن را شما هک ندارم یزیچ یگفت( وتو) ،یده بشانکرم تا توآمدند شیپ چون هک یسانکبر( نیهمچن) و

( وعقاب ومالمت مؤاخذه) ( تنها92) ابندیینم کردن خرج یبرا یزیچ چرا برگشتندکه اشک پراز یدگانیباد( شانیوا)

 رانیگ نیزم و بازنان دهندکهیم در تن نیوبد ،خواهندیم ماندن اجازه دارندازتو مکنت نکهیباا که است یبرکسان
 باشند، وخدا بردلهایشان مهر نهاده، درنتیجه نمیدانند )93(17

 

                                                           

 217ص ی، محمد فاضل موحدی، القواعد الفقهیة )للفاضل(، لنکران 15

 .14 13 12التوبة آیة  سورة -16

 414 ص 1المیزان ج  ترجمه 17
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 شأن نزول:* 

 هک -روفمع تومکم ام ابن -زائدة بن عبداللَّه درباره اول هیآ ))گویند : : فرمودهدر شأن نزول آیات  انیالبمجمعصاحب تفسیر 

 ناتوان یریپ من خدا رسول یا: ردک عرض آمده -وآله هیعل اللَّه یصل -رسولخدا بنزد یو هکشد نازل بود نایناب ازچشم درضمن

 خپاس در حضرت ؟یدهیم را درشهر ماندن اجازه بمن ایآ ندارم ردیبگ راهها در مرا دست هک هم یسکو هستم والغراندام نایوناب

 .است گفته هیآ ریتفس در کضحا هک است یسخن نیوا. گشت نازل آیه این ینکها تا شد اوخاموش

 .گشت نازل ارانشیو عمرو عائدبن درباره: گفته قتاده و

 عب،ک بن عبدالرحمن:  یبنامها بودند نفر هفت وآنها -نازل گشت( معروف نندگانک هیگر) «اؤونکب» درباره دوم هیوآ

 مروبنع بن وعبداللَّه ،عبداللَّه بن وهرم ر،یعم بن وسالم -بودند النجار نفرازبنی سه ینوا ،غنمةبن عمرو ،یدز عقبةبن

 یا: دگفتن آمده -وآله هیعل اللَّه یصل -رسولخدا بنزد نانیا -هستند نهیمز چهارنفراز نیوا -مغفل نب وعبداللَّه ،عوف

 یمرکب: رمودف درپاسخشان حضرت م،یندار یبکمر ما هکچون( میائیب جنگ به تاهمراهت) نکسوار یبکبرمر مارا غمبرخدایپ

 .ندارم

 .است ردهک هیآ یبرا یثمال ابوحمزه هک است یریتفس نیوا

 فشکبما: گفتند آمده حضرت نزدآن هک شده نازل مختلف ازقبائل تن هفت درباره هیآ: ندیگو اسحاق وابن عبک ومحمدبن

 .بودند نهیمز لهیازقب یآنهاگروه: ومجاهدگفته...  بده بکومر

 راعباس وتنود ردکسوار شیخو بکبرمر آنهاراعثمان دوتن ستندیگر چون هکبودند انصار یازفقرا تن هفت: گفته یوواقد

گفته  یو د،حاضرشدن بجنگ زین آنان بیترت نیبد و داد بکمر ینضر عبک بن نیامی گرراید تن سه وآن عبدالمطلب بن

 نهاهزارنفرآ ده هزارنفربودندکه یس آمدند -وآله هیعل اللَّه یصل -رسولخدا همراه کتبو درجنگ هک یافراد مجموع: است

 18.بودند سواره

 :فرمایدمیتوبه است که خداوند در آن،  سوره 91ة یاز آ یل عمده قاعده بخشیدل

 .رندیگقرارنمی کسی وعذاب مالمت مورد نیکوکاران« لین من سبیالمحسن یعل ما»

 احسان؛ قاعده -2عدم ضمان االمین  قاعده -1: اندکردهتوسط این فراز از آیه بر دو قاعده استدالل 

                                                           

 115ص:  ،11ج  ،رالقرآنیتفسی ف انیالب مجمع ترجمه 11
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این قسمت از آیه  19فقهااست بدانیم که بعض از احسان بیان کنیم الزم  قاعدهاین آیه را بر  لهیوسبهقبل از اینکه استدالل  

ل که استدال دارندمیو در خالل بحث بیان  اندآوردهبا عنوان ))عدم ضمان االمین((  ایقاعدهاثبات  لیدالدر  هم شریفه را

آیه را برای  ینادر کتابشان شیرازی مکارم  اهللتیآحضرت  مثالًخالی از اشکال نیست به این آیه برای اثبات این قاعده 

 .اندنکردهاحسان  قاعدههیچ ذکری از مان االمین استفاده کرده و اثبات قاعده عدم ض

 :به آیه بر قاعده احسانبیان استدالل 
أنشان در مورد کسانیست که آیه در ش فهیة شریممکن است گفته شود که آق ظاهر و شأن نزول آیه که در باال ذکر گردید طب

که قدرت و توانایی شرکت در جنگ را ندارند نه توان  است یافرادیا مقداری باالتر برویم و بگوییم در مورد  شدهنازل

است عذاب و عقاب اخروی است بدین معنا که  شدهینفمراد از سبیل که که در این صورت  جسمی دارند و نه توان مالی

 .گیرندنمیدر قیامت مورد مؤاخذه قرار  وجهچیهبه

 آیا مورد آیه مخصص عموم عام در آیه است؟

عمومیت رفع عذاب را نتیجه بگیریم زیرا موردِ آیه مخصص است، لذا در غیر موارد  شودنمیاین آیه  لهیوسبهبیان اشکال: 

 حکم را تسری داد. تواننمی ذکرشده

 ردنظرمو قطعهآیه کنیم،  ظاهربه اخذهمینی است که بیان شد و اگر بخواهیم ما باشیم و ظاهر آیه  اگر جواب از اشکال: 

 و با موضوع ضمان و مسئولیت در زندگی روزمره بیگانه ضمان نسبت به محسن ندارد ینفشریفه هیچ داللتی بر  آیهاز 

 آیه آمده است.در شأن نزول  آنچهبه جهت است 

ب سوق ، باید بدانیم که فقها ما را به این مطلکندنمیریافتیم که ظاهر آیه رفع مسئولیت برای محسن را ثابت د نکهیازاپس

 تعلیلی که در میگوئ ین شأن نزول، مین توجه به ایدر ع یولاست  شدهنازله در مورد خاصی که گرچه این آی دهندمی

 .20و هم مواردی غیر از مورد آیه شودمیعام است که هم شامل مورد آیه  این آیه آمده،

موم به ع ینزول ضرر شأن ایت مورد و یاست که خصوص شدهثابتخود  ین نکته در جایکه ااین است  21توضیح مطلب

که در  الشکن بیقیالتنقض ال است: ذکرشدههمانند روایتی که دلیل برای باب استصحاب ، رساندنمیعام و اطالق مطلق 

 گفتنمیشرع هم  اگر واست  یک امر ارتکازین مطلب یا)) 22به قول مرحوم آخوند )ره( یول ،است واردشدهمورد وضو 

                                                           
 12 ص 2 ج -، بجنوردی، سید حسنهیالقواعدالفقه – 251 ص 2 ، مکارم شیرازی، ناصر جهیالقواعدالفقه 11

 251 ص 2 ج -، مکارم شیرازی، ناصر هیالقواعدالفقه 21

 32 ص 1 ج -فقهیه، بجنوردی، سید محمد  قواعد 21

 .((ابب: ))هو اندراج الیقین و الّشک فی مورد السّؤال فی القضیة الکلّیة االرتکازیة الغیر المختصّة بباب دون 171ص ؛ 3ج االصول )با تعلقه زارعی سبزواری(؛  ةیکفا 22
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 دهشنازل ایویژه، همچنین بسیاری از آیات قرآن کریم هستند که گرچه در مورد خاصی با شأن نزول ((فهمیدندمیهمه 

احکام را به خارج از مورد خاص تسری ، اتیدرآاست ولی فقهای اسالمی با تمسک به اطالقات و عمومات وارده 

 .دهندمی

 :خالصه کالم

« لین من سبیالمحسن یعل ما»یعنی موجب نزول آیه شد مخصص نیست، به این صورت که حکم عام مورد خاص در آیه که 

 تخصیص نخورده است.*... حَرَجٌنْفِقُونَ یجِدُونَ ما ینَ ال یالَّذِ یوَ ال عَلَ یالْمَرْض یالضُّعَفاءِ وَ ال عَلَ یسَ عَلَیلَ* توسط

 یابطة کلّک ضیست بلکه جمله ین معنا نیبه ا جاهمه ولی، شد یاخرو فریکفه، عذاب و یه شریل در آیاز سب مراد نیبنابرا 

ه مورد مؤاخذمطلقاشود، رد او یگریبه د یضرر باعث شد کهزة خدمت و احسان یانگبه  یاست که هرگاه شخص یو عموم

 این است، شدهینفدر این دنیا بر محسن وارد آید، هر دو  اخروی )عذاب( باشد، چه ضرری که مؤاخذهچه  گیردنمیقرار 

 .23است معنای عدم ضمان محسن

 شود. خواهدروشن از حیث لفظی و معنوی  ه،یدر آ کاررفتهبه هایواژهدر رابطه با ح ین مطلب با توضیل بر ایدل

 آیه: یشناسواژه

 نعدم ثبوت سبیل بر محس – کندیمنفی سبیل  افاده واردشده، بر سبیل که کندیمنفی  افاده: از ادات نافیه است و ما-

به عدم ثبوت سبیل و حکمی که  گرددیبرمبه این معنا کنیم  اخذموجب شد  آنچهو  کندیمضرر  افاده: در اینجا علی-

 24به او در مقابل احسانش است. به محسن و بدی ضررموجب 

ل محسن ک هقودر  ؛ وندکیعموم م افادهبه الف و الم است،  یاست و چون جمع محلّ« محسن»لمه جمع کن یالمحسنین: ا-

ه عنوان محسن بر او صادق ک یاست و هر فرد یلک یبراکن یه در خارج موجود شود مصداق اک یاست. پس هر محسن

 «هیل علیال سب» یعنیشود؛ یباشد، محمول بر او بار م

 پاسخ داد که محسن کیست؟ سؤالحال باید به این 

ت عنوان صور رد، در هر دویگیرا م یا اعتباری یضرر مال یرساند و گاه جلویم یسکبه  یا اعتباری یمال دهیفا یسکگاه  

 صادق است. محسن بر شخص

                                                           
 21 ، صمحمدکاظم دیسمائه قاعده فقهیه، مصطفوی،  – 213الفقهیه، فاضل لنکرانی ص  قواعد 23

 215 ص –، فاضل لنکرانی هیالقواعدالفقه 24
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 یه به معنای، آنیبنابرا؛ ندکیعموم م افادهعرب،  یاتادب ازنظراست و  یاق نفیدر س یارهکه نین آیل در ایلمه سبکسبیل: -

 ن است.یل از عموم محسنیعموم سب ینف

ان یاز م و ظاهر این است که 25ت آمده استجَّج، راه و حُرَتم، حَب، شَسَ یبه معنا یعرب لغت یهافرهنگ در( (لیبِسَ)) واژه

 26فه متناسب است.یه شریج با آرَو حَ تجَّ حُ ی، معانشدهگفته یمعان

توان یچ نحو نمین است: محسن را به هیه چنیآ ی، معناگریدعبارتبه: که سبیل به معنای مؤاخذه است، 27لتَقُ ئتَن شِو إِ

ه ان بیه موجب زکسر بزند  یسکاز  یهرگاه عمل یعنیرد؛ کشده است، مؤاخذه  یاو ناش یویکبه سبب آنچه از عمل ن

 رد.کذه توان مؤاخیست و او را نمیفاعل ن ٔ  عهدهبر  یتیداشته باشد، مسئول یارکویکشود و فاعل آن عمل قصد ن یگرید

 بیان دو نکته:

 شریفه پرداختیم ذکر دو نکته را شایسته میدانیم: ٔ  آیهبه مفردات  نکهیازاپس

 مؤاخذه در ما نحن فیه در مقام تکلیف است یا در مقام وضع؟( الف

ناظر  ی، گاهگریدعبارتبه، است در مقام وضع یف و گاهیدر مقام تکل یمؤاخذه گاه کهباید به این نکته هم توجه داشت 

 یوضع ی. موضوع ضامن نبودن محسن، همان عدم مؤاخذة او به معنایوضع حکمبهناظر  یاست و گاه یفیتکل حکمبه

داشته  یرکوکایشود و فاعل آن عمل، قصد ن یگریان و ضرر به دیکه موجب ز سربزند یاز کس ین، هرگاه عملیبنابرا؛ است

ن آتش به خاموش کرد یو برا گرفتهآتش یامغازهند که یهرگاه بب مثالً. ستینبه عهده او نبوده و ضامن  یتیباشد، مسئول

 ست.یاز مغازه خسارت وارد سازد ضامن ن یقسمت

 فهیة شریمفاد آ (ب

که منجر به ضرر نسبت به افراد  ی: هر راهشودیمن یفه، چنیة شریمفاد آ شریفه، هیآهای وارده در ه س از بررسی واژپ

 ر وصفبنکه حکم معلّق یو اطالق داللت نکند، از ا بر عمومفه یه شریاست و اگر ظاهر آ یه منتفیشود، مطابق آ کوکارین

 28.شودیم یجار یمحسن بر هرل یسب یم حکم بر آن وصف است، لذا حکم نفیانگر تعمیاحسان شده، ب

                                                           

 .131 -127؛ وجوه القرآن؛ ص ابوالفضلو حبیش تفلیسی،  162، ص 6لسان العرب؛ ج  25

 217ص  2جلد –ید مصطفی ، سفقه، محقق داماد قواعد 26

 11ص  4ج  –، البجنوردی السید حسن هیالقواعدالفقه 27

 الفقهیه و اسبابها، محسنی، محمد آصف الضمانات 21
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 دوم؛ آیه

 *30هل جزاء االحسان االّ االحسان *فهیشره یآ 29قرارگرفتهکه مورد استناد  یگریة دیآ

 یکیز نج یکوکارین است که پاداش نیه ایآ یاست و معنا یاستفهام انکار آیه از حیث ادبی و ادبیات عرب در قالب نیا

 .ستین

 داللت آیه:

 31.نبر نفی ضمان محس کندیمت داللت و به طریق اولوی احسان و نیکی یجابهبر نفی تعدّی و بدی  کندیماین آیه داللت 

 32دلیل دوم: سنت

ه در اینجا به دو نمونه از این روایات اشاره خواهیم کاستناد شده است  یتعددث میات و احادیاحسان به روا قاعدهد ییدر تأ

 .کرد

 ؛33«فرانکاالحسان باإلساءة  یالجزاء عل»ه فرمود: ک)ع( منقول است  یعلامام از  :روایت اول

 ده گرفتن نعمت است.یدادن، ناد یپاداش احسان را به بد یعنی 

ام داده است، ر انجیخ زهیانگو  قصدبهه ک ییارهاکمسئول دانستن محسن نسبت به  :هکاست  استدالل به این روایت نحوه

 است. شدهشمردهزشت و ناپسند  صراحتبهه کث است ین حدیشود و مشمول ایاسائه محسوب م

 کذل یفانّ ف سوابمنزلة  کء عندیوننّ المحسن و المسیکو ال »اشتر آمده است:  ک)ع( به مال یعلامام در نامه  روایت دوم:

 ؛34«اإلساءة یبا الهل اإلساءة علیاالحسان و تدر یدا الهل االحسان فیتزه

                                                           

 اند.اند و این آیه را در دلیل عقلی استفاده کردهاکثراا به این آیه استدالل نکرده فقهابا بررسی ادله در کالم  البته 21

 61الرحمن آیه  سوره 31

 21 ص – محمدکاظم دیس، مصطفوی –قاعده فقهیه  مائه 31

 - 211 ص 2 ج محقق داماد، سید مصطفی –فقه  قواعد 32

 و درر الکلم غررالحکممحمد، شرح  نیالدجمالی، خوانسار 33

 341، ص 53نامه  ، ترجمه دشتی،البالغهنهجاالسالم،  ضیف 34
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شده و بر  یریاران به خاطر احسان آنان سختگکویکن صورت به نیرا در ایباشند؛ ز ید نزد تو مساویار نباکار و بدکویکن یعنی

 شود.یآنان آسان گرفته م یارکاران نسبت به بدکبد

ان محسوب سیکر محسن یاگر محسن نسبت به عمل محسنانه خود مسئول باشد، با فرد غ استدالل به این روایت: نحوه

 شده است. ین امر نهیث، این حدیا موجببه آنکهحالشده است؛ 

 35به قبح مؤاخذه محسن بر احسانشم عقل ک: حل سومیدل

ر کش کل مالیبه دلعقل ، پس استروشن و واضح  یشخص نیکوکار در برابر کار نیک امر ی مؤاخذهحکم عقل به قبح 

شریفه  رد، همچنین آیهکد بدی یمنعم نباه به کعقل است  اتیهیاز بد ین معنیست؛ ایکه محسن ضامن ن کندیمحکم منعم 

 36«هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» :دیفرمایمه کاین حکم عقل است  هم مؤید و ارشاد به

و  نوعی استفهام انکاری است انینحوشریفه آمده، به تعبیر  هیآدر  آنچهدارد، زیرا  یم عقلکن حیاشاره به هم :نتیجه

رد و مسلَّم کد به محسن بدی یه نباکد یگویم یمیبه این سؤال منفی است یعنی هر عقل سل عقالگویی که پاسخ تمام 

رد اگر کد در مقابل احسان به او احسان یند. پس باکیدا میحق پ یگریبر گردن د یعنیه محسن هم منعم است کاست 

 و قبحش مسلم است. شودیمکه مصداق کفران نعمت  به محسن است ن بدیِیم اینکاو را ضامن 

 :میکنیمحال در این باب مثالی را ذکر 

برای حفاظت گوسفند از دست درندگان و امان از تلف آن را داخل  لذا که صاحبش نیست، ندیبیمشخصی گوسفندی را 

و گوسفند تلف شد، اینکه این شخص را  ختیفرور شدیمسقف محلی که گوسفند نگهداری  ازقضا، کندیمدر خانه 

عقل قبیح است؛ و ضامن کردن او بدی در مقابل کار نیک اوست زیرا گرچه بدون اذن صاحبش در  حکمبهضامن بدانیم 

از حیث نگهداری او در مقابل درندگان  درواقعمالش را حفظ کند و  خواستیمآن تصرف کرد لکن قصد احسان داشت و 

 ختنیفرورنه اینکه فقط صرف القصد بوده باشد و آن تلف غیر از جهت احسانش ) شودیممحسوب  احسان برای مالک

 اثبات ضمانت برای محسن قبیح است. جهیدرنت پس است. ( بودهسقف

                                                           

 211 ص 2 محقق داماد، سید مصطفی ج -قواعد فقه  – 37 ص 1 ج– محمد دیس بجنوردی، –فقهیه  قواعد 35

 61آیه  –الرحمن  سوره 36
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 چهارم: اجماع دلیل

تب کو آنچه در  ن مضمون نیافتندیبر ا یاجماع اندداشتهمتقدم و متأخر  یدر کلمات فقها 37طبق تتبعی که فقهای بزرگوار

 به عدم ضمان فقهادر مواردی  یعنیدانند؛ یضامن نم وجهچیهبههان افراد محسن را یه فقکن است یا شدهمشاهده یفقه

 هدادیجا یانکعه بوده است و او آن را در میبه ود یگرینزد د یمال کهیهنگاممثال،  یاند. براشخص محسن فتوا داده

ه اذن ب هرچندان، کدادن مال در آن م یه جاکاند شتر محفوظ بماند و از دست سارقان در امان باشد، فقها گفتهیاست تا ب

ن اقدام محسن بوده و قصد خدمت یرا او در ایست؛ زیضامن ن ینبوده، اما اگر موجب تلف شود، شخص ودع مالصاحب

 ست.ین ضامن است،رده کمال  ییحفظ مال، اقدام به جابجا منظوربهداشته و 

قها محسن است. ف یرا شخص ودعیز کنندیمدر چنین مثالی حکم به عدم ضمان  فقهااجماع  بنا برمطلب اینکه،  خالصه

 اند.ز آوردهیمزبور را ن هیآ، خود هینظر ادامهدر 

 احسان موجود است؟ قاعدهآیا اجماع بر مضمون 

 توان گفتیاحسان اجماع است اما نم قاعدهبه فقهادر استناد  یعنی ن موارد بر عدم ضمان است؛یدر ا فقهااجماع  اگرچه

زیرا  (و اجماع بر مضمون قاعده. قاعدهبه در استنادفرق است بین اجماع ) هان بر مضمون قاعده اجماع دارند.یه فقک

اجماع راهی علم اصول برای ما حجت است که کاشف از رأی معصوم باشد یعنی دلیل لفظی نداریم و  ازنظراجماعی 

 ع(.معصوم )است برای رسیدن به نظر 

تناد ز به اسین است عمل فقها نکرا ممیرد؛ زکن قاعده محسوب یل مثبت ایتوان جزء دالیفیه اجماع را نم مانکنحال در 

صراحت  م. البتهینکمحسوب  یگریل دیم اجماع را دلیتوانیه، نمیباشد که سابق ذکر شد؛ لذا با توجه به وجود آ یاهیآ

 38است. یافکاثبات قاعده  یبه مضمون آن در موارد گوناگون فقه، برا فقهاه و عمل یآ

 نکته: ))التسالم بین الفقهاء((

 با این عبارت: اندبردهناماجماع در عِداد ادله از تسالم  یجابه 39بعضی از علما شاید به جهت همین مطالبی که در باال بیان شد

 «ه.یخالف مفادها فاألمر متسالم علیو لم نجد أحدا  ن الفقهاءیب القاعدهمدلول  یقد تحقّق التسالم عل»

                                                           

 215 ص – فاضل محمدلنکرانی،  – هیالقواعدالفقه 37

 31 ص 1 سیدمحمدج بجنوردی، –قواعد فقهیه  – 211 ص 2 ج-سید مصطفی محقق داماد، – هیقواعدفقه 31

 21 سیدمحمدکاظم ص مصطفوی،–قاعده فقهیه  مائه 31
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 گفتار دوم: بررسی ادّله

 مذکور را ارزیابی کرده و بگوییم که: ادله توانمی یراحتبهاحسان گذشت،  قاعدهدر بیان استدالالت بر  ازآنچه

 داللت آیات و روایات؛

 روشن است؛ داللت آیات و روایات بر قاعده احسان

 بیان آن هستیم: درصددکه حال  انددادهمورد مناقشه قرار  فقهابر قاعده را بعضی از  دلیل عقلیاما 

 احسان؛ قاعدهحکم عقل به ثبوت  مناقشه در

 :اندشده دودسته ینمستدلکه باید در اینجا مطرح شود این است که بدانیم در حکم عقل  یانکتهحال  -

هَلْ جَزاءُ الِْإحْسانِ »چون رد، کتوان خدشه یه در آن نمکاست  یاز موارد یم عقلکن مورد حیکه در ا اندفرموده 40بعضی

م کل ما حکمالزمه  قاعدهه کاست  یمحموده است و از موارد یاست و جزء آرا« عقال بما هم عقال»ام کاز اح« إِلَّا الْإِحْسانُ

 م.ینکیم کمال که ما درکست ا ییاست و از جاها یالشرع جار بهم کبه العقل ح

ون ظن لهیوسبهاین صرف استحسان است و : که اندفرمودهو  اندکردهبر این حکم عقل خدشه  41فقهااما بعضی دیگر از 

نیست حکم شرعی بر موضوعی را نفی یا اثبات کرد بلکه برای اثبات یا نفی حکم شرعی نیاز به قیام  زیجااستحسانیه 

 حجیت قطعیه به اثبات رسیده باشد. لهیوسبهداریم که حجیتش  یو حجتدلیل 

مان که ذکر شد از اسباب ض ییهانیاغیر  ای از امین، طیو تفرغیر مأذونه، تعدّی  دی پس اگر سبب ضمان یعنی اتالف،

 استحسان حکم به عدم ضمان کنیم. صرفبهپیدا شود، صحیح نیست 

نباشد  و التفاتکه اتالف از عمد  ییدرجانیست، بله  جمعقابلغیر با احسان  دلیل مطلب باال این است که اتالف مالِ

 .شوندینمچنین است حال تعدی و تفریط که با احسان جمع  و اجتماع ممکن است

 ریغ، به این بیان که: درمواردی اندکردهایرادی وارد بنا بر آنچه ذکر شد بر این وجه و موردی که ذکر شد  42فقهابعضی از 

 بلکه مستند به عدم دلیل بر ضمان ستیناحسان  قاعدهبهمورد اتالف و تعدی و تفریط حکم به عدم ضمان مستند  از

مأذونه  ید ریبه غکه اختصاص دارد  ضمان الید است قاعده کندیمکه داللت بر ضمانت  یاقاعدهاست به این دلیل که تنها 

 از طرف مالک و شارع.

                                                           

 37 ص 1 ج– محمد دیس بجنوردی، –فقهیه  قواعد 41

 13 ص 4ج _بجنوردی، سید حسن –هیالقواعدالفقه 41

 214 محمد فاضل ص لنکرانی، - هیالقواعدالفقه 42
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با عنوان احسان را هم داشته باشد، مانند اتالف در  عنوانی را که موجب ضمان است قابلیت تجمیعبله اگر فرض بکنیم 

 ندکیمحال خواب، مانعی نیست از حکم به عدم ضمان اگرچه مقتضای قاعده اتالف، ثبوت ضمان است زیرا عقل حکم 

 بگویم از ظنون کهنیابرای ادعای  ماندینممجالی  جهیدرنت عقلی قطعی. حکمبهبه عدم جزاء احسان به بدی و جبران 

 استحسانیه است که قابلیت نفی و اثبات حکم شرعی را نداشته باشد.

 الکالم: ما حاصله

و اثبات  موردبحثوجوب شکر منعم از مسلمات حکم عقلی است که در مباحث کالمی  مسئلهکه  رسدیمبه نظر  

حسان مؤید این حکم شریفه هل جزاء اإلحسان إلّا اإل هیآو یک امر عقالئی و عمومی است که عالوه بر آن  قرارگرفته

 شک و تردیدی نیست. گونهچیهاینکه در اصل قاعده احسان جای  عالوهبهاست،  یو عقلعقالئی 

 که دلیل عقلی هم در این موضوع از سنخ دلیل قطعی است نه ظنّی. رسدیملذا به نظر 

 بطالن دلیلیت اجماع بر قاعده؛

که در خالل بحث مطرح شد اجماع معتبر نیست زیرا اجماع مستند دارد و مدرکی محسوب  طورهماندر اجماع هم 

 .ستین، لذا استدالل به اجماع صحیح شودیم

 نتیجه:

احسان اختالفی ندارند، اما پیرامون ماهیت احسان باهم اختالف  براثرفقهای اسالمی در اصل حکم و عدم ضمان 

 که: داریممیدر این پژوهش به آن رسیدیم بیان  ارتباطنیدرا آنچه، به اندکرده

ان احسی قاعدهفهمیدیم که قدر متیقن از  فقهابرای احسان در لغت و مصطلحات  ذکرشدهبا دقت در تعاریف  -1

 به دیگری سودی برساند و یا دفع ضرر کند نه آنکه به خود نفعی برساند. خواهدمیجایی است که شخص 

 با دقت نظر دریافتیم که در تحقق لفظ احسان هم قصد احسان معتبر است هم احسان واقعی. -2

مستند برای این  نیترمهمکه مفصل ذکر شد  طورهماندلیل استدالل شده است،  4احسان به  قاعدهبرای اثبات  -3

 بود. عقالشریفه قرآن کریم، سنت و حکم عقل و قاعده آیات 
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 منابع و مآخذ:

 1، دانشنامه خصوصی ج یمحمدعلطاهری –انصاری مسعود -1

ترجمه: احسان عبارت است از نفعی را به دیگری رساندن بدون اینکه او مستحق دریافت آن نفع بوده باشد و محسن -2

نتصار اال –علم الهدی، سید مرتضی -احسان از عناوین قصدیه است.() در این احسان کردن قصد احسان را داشته باشد.
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ترجمه: انجام کار نیک اعم از گفتار و کردار نسبت به دیگری است. این عمل ممکن است به رساندن نفع مالی یا -3

اعدالفقهیه القو– موسوی بجنوردی، سید حسن .اعتباری به دیگری بوده یا دفع کردن ضرر مالی یا اعتباری از وی باشد

 10 ص 4 ج

 109 صالفروق اللغویه –عسکری، ابو هالل -4

 108 صهمان -5

 همان-6

ق یالطر یأحدث ف فإن :370ص  3جلد  ،یر الفتاویلتحر یس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی، ابن ادریحلّ-7

ه و احداثه، ء، ألنه محسن بفعلیه شین علیکرالمضرّة بالمارة، لم یو الرّواشن، الغ بیازیو نصبه، مثل الم و فعله ماله احداثه

 «لٍینَ مِنْ سَبِیالْمُحْسِنِ یما عَلَ» یو قد قال تعال ءیر مسیغ

 یمدار اإلحسان الواقع ریداالظاهر أنّه  و ...،12ص  4جلد د حسن(، ی، السیة )للبجنوردیالفقه هیالقواعدالفقه، یموسو آقابزرگد حسن بن ی، سیبجنورد-8

 ونیکلها، إلّا أن  یقیالحق یو المعن هاواقعهو  -یم الشرعکللحأخذ موضوعا  یالذ -مین و المفاهیوقصد به اإلحسان، ألنّ الظاهر من العنایو إن لم 

 المتفاهم العرف

ن یألن الفعل إذا صدر بقصد عنوان حسن من العناو- 35ص  (،ی، اإلجارة )لألصفهانیمپانک نیمحمدحس، یاصفهان-9

 ب...یالتأد یم بداعیتیإذا ضرب ال مثالً الخارج،  یالعنوان ف کتحقق مبدأ ذلیتصف بالحسن و إن لم یالحسنة 

و  الظاهر أن مصادفة الواقع شرط و :478ص  2ج ة، ین الفقهی، العناوینیحس یر عبد الفتاح بن علید می، سیمراغ-10
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ما کصدق اللفظ  یف یفیکدفع ضرر ال  الواقعیفونه کصدق لفظ )اإلحسان( و مجرد  یضا فیه النظر: اعتبار القصد أیقتضی

 .به العرف یقضی

ء، ألنّ إحسانه یس بشی: إنّه محسن، ل"363ص  9جلد عة، یام الشرکأح یعة فی، مختلف الشیوسف بن مطهر اسدی، عالمه، حسن بن یحلّ 11

 ه.یزاب لما سقط علیحقّه، إذ لو ال نصب الم یء فیحقّ المقتول، بل هو مس یستلزم إحسانه فیحقّ نفسه ال  یف

قال نمنع ین أن کمی: "57ص  3جلد النافع، شرح مختصر  یف کوسف، جامع المدارید احمد بن ی، سیخوانسار 12

 إلحسانا یصدق أنّه نوین کتمیه و لم یر إلیصال خیاآلخر أو إ یة فمن أراد دفع شرّ متوجّه إلیصدق اإلحسان بمجرّد الن

 کذا یقال إنّه محسن بالنسبة إلیو ال 
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