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 چکیده:

اموال مردم مورد احترام شارع می باشد و برای اینکه کسی نتواند بدون دلیل مال کس دیگر را از بین ببرد و 

ناقص بکند، تصرف در اموال مسلمین را بدون اذن مالک حرام دانسته اند و عالوه بر حکم حرمت، یک  یا

 حکم وضعی به نام ضمان که در واقع دستور به جبران خسارت است را، برای تلف کننده در نظر گرفته است.

د بررسی این مسئله مقاله ای که پیش رو دارید در مورد ضمان در معامالت فاسد بحث می کند و در صد

است که اگر معامله ای در حال صحت ضمان آور بود، می تواند در حال فسادش هم ضمان آور باشد یا خیر؟ 

 که فقهاء این پرسش را در ذیل قاعده )ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(  مطرح و بررسی کرده اند.

علماء این قاعده را قبول نمی کنند و  ضرورت پرداختن به این سوال از آنجا ظاهر می شود که عده ای از

بعضی به صورت مقید قاعده را می پذیرند و البته کسانی هم هستند که کامال و به صورت مطلق این قاعده 

 را پذیرفته باشند.

نگارنده  با هدف اینکه اوال همه استدالل و مدارک موجود در کالم فقها در یک جا جمع و با یک نگاه کلی تر 

،  و ثانیا مقدار داللت و اشکاالت هر دلیل به صورت اجمالی بیان و قدرت هر دلیل برای اثبات دیده شوند

قاعده سنجیده شود، اقدام به نوشتن این مقاله کرده است به این امید که مورد استفاده فضالء و علمای 

 محترم قرار بگیرد.  
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 مقدمه

در اعصار گذشته به دلیل زندگی اجتماعی، انسانها مجبور به تعامالت گوناگون اجتماعی با یکدیگر بوده اند که 

ستا جامعه و عرف مردم، برای یکی از این تعامالت معامله کردن برای رفع حوائج روزمره بوده و در همین را

معامالت قوانینی وضع می کرده اند تا اختالفی در بین مردم جامعه در هنگام خرید و فروش ومعامالت به 

وجود نیاید و طبیعتا شرع هم که متکفل هدایت همه جانبه اجتماع انسانی می باشد بر این قوانین نظارت 

دیده تایید و امضاء  می کرده و هر جا را مخالف دیده قوانین داشته و هر جا  که عرف را موافق خود    می 

 عرف را نفی کرده و خودش قانون های الزم را به اجتماع داده است.

یکی از احکام و قوانینی که همیشه در جامعه سبب بروز اختالف بین طرفین معامله میشده مسئله ضمان 

ه صورت آن شخص قابض ضامن است و وظیفه است، یعنی اگر مال شخصی در دست دیگری تلف شد در چ

دارد که جبران خسارت کند و در چه صورتی جبران الزم نیست و به همین خاطر شرع احکام ضمان را مفصال 

 بیان کرده و عقودی که ضمان آور هستند را مشخص کرده است.

طرفین معامله بعد از  تا اینجا خیلی مشکلی وجود ندارد، ولی مشکل اصلی در موقعی به وجود می آید که 

عقد             می فهمند که عقد به دلیلی فاسد بوده، در این صورت سوال اینجاست که آیا با رفتن عقد احکام 

ضمان مربوط به عقد هم می روند یا باقی هستند؟   و باالخره تکلیف مالی که در عقد فاسد رد و بدل شده و 

 عهده چه کسی می باشد؟  االن تلف شده چیست؟ و جبران خسارتش بر

توجه داشته باشیم که مال اگر توسط قابض اتالف شده باشد باز هم مشکلی وجود ندارد و ضمانت مال توسط 

قابض ثابت شده است ولی بحث در این قاعده در جایی است که تلف شدن مال مربوط و منصوب به قابض 

 مانند تلف سماوی، صورت گرفته است.نیست بلکه به وسیله عاملی که تحت اختیار قابض نبوده، 

این سوالی است که محل بحث علمای بزرگی از زمان شیخ طوسی شده است و موجب به وجود آمدن قاعده 

 ای به نام ))ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما الیضمن بصحیحه الیضمن بفاسده(( شده است.

منافع تلف شده در عقد فاسد وضمان اعمال و همچنین این قاعده فقط در مورد اعیان نیست بلکه ضمان 

 شخص حر را هم در بر می گیرد.

ما در این مقاله بر آن شده ایم تا مدارک قسمت اول قاعده، یعنی )) ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده (( را 

بات می کنند بررسی کرده و ببینیم این دالئل توانایی اثبات این قاعده را دارند یا خیر؟ و اگر ادله، قاعده را اث



محدوده قاعده را تا چه حد تعیین می کنند  یعنی فقط ضمان در اعیان را ثابت می کنند یا ضمان در منافع 

 و اعمال را هم اثبات خواهند کرد؟ 

 برای پاسخ به این سواالت باید تک تک ادله این قاعده را بررسی کنیم.

 

 بررسی معنای ضمان در قاعده  مایضمن

 یه است شیخ انصاری معنای ضمان را اینچنین تعریف می کنند: مراد از ضمان، جبران و تدارک مضمون عل

ال بر عهده ممحقق اصفهانی معنای ضمان را این دانسته که وقتی می گوییم که فالن مال را ضامن است یعنی 

ن چیزی لغوی ضمانت، بود ضامن می باشد و این معنا مناسب معنای اصلی و لغوی ضمانت است زیرا معنای

ن در ضمن چیز دیگر است و وقتی به شخص نسبت داده می شود معنایش اینطور می شود که مال در ضم

 عهده شخص است

ه ای را ضمان اشکال این حرف هم این است که این معنا هم با عرف و هم با لغت سازگاری ندارد زیرا هر عهد

قرار گرفته  ون ضمان نامیده نمی  شود هر چندکه دین در عهده اشنمی گویند مثال عهده اداء دین توسط مدی

این معنا  است و کلمه ضمان در لغت  به معنای متکفل چیزی شدن معنا می شود نه در عهده قرار گرفتن پس

و در واقع ضامن  نمی تواند درست باشد و ما نهایتا باید همان معنای شیخ که به معنای جبران است را بپذیریم

 ی کسی که باید نقصان در مال را جبران و تدارک کندیعن

 

 قاعده اقدام -1

ر کرده اند قاعده اقدام است و معنای قاعده ذک بعضی از علما برای اثبات قاعده مایضمن اولین دلیلی را که

 اقدام این است که چون هر کدام از طرفین در عقد اقدام کرده اند بر اینکه مال دیگری را در ازاء یک عوضی

مالک شوند در این صورت اگر معامله صحیح باشد هر کدام ضمان آن عوضی است که در عقد گفته شده و 

باشد شارع  ردنش آمده است در این صورت اگر عقد باطلاین ضمان هم به خاطر تعهد و اقدام خودش به گ

مال تلف شده خواهد عقد را امضاء نکرده است و در این صورت قابض، ضامن عوض واقعی یعنی مثل یا قیمت 

 1بود
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است وبایع هم مبیع را  ردهپس مشتری وقتی مبیع را از بایع تحویل گرفت در واقع اقدام به ضمان خودش ک

به صورت ضمانی تسلیم مشتری کرده است و مشتری هم به صورت ضمانی پذیرفته است و معنای اقدام هم 

 2همین است.

از قاعده اقدام استفاده کرده است شیخ طوسی در کتاب الغصب اولین کسی که  برای اثبات قاعده مایضمن  

در المبسوط بوده و همچنین محقق حلی  هم در بحث ضمان مبیع مغصوب  چنین استدالل کرده است که 

 3))النه قبض ذلک مضمونا(( و این هم می تواند ناشی از قاعده اقدام باشد

یب درست قاعده از یک کبری و یک صغری به این ترت وقتی قاعده اقدام را تحلیل می کنیم می بینیم این

 شده است

 ه استصغری: قابض وقتی مال دیگری را به ازای عوض می گیرد در واقع اقدام به ضامن کردن خودش کرد

 کبری: هر کسی بر ضامن کردن خودش اقدام می کند ضمان بر عهده اش مستقر می شود

 ستنتیجه: قابض ضمان بر عهده اش مستقر شده ا

 اشکاالت بر قاعده

ضمان  اقدام  در مورد کبرای این استدالل باید گفت که دلیلی بر این نداریم که یکی از اسباب اشکال اول:

 ضامن بر ضمانت باشد و این خودش احتیاج به دلیل دارد 

مانی ال ضاین است که این ضمان را شارع امضاء نکرده است و ضمان المسمی را امضا نکند اص اشکال دوم:

مان المسمی به وجود نمی آید نه اینکه اصل ضمان بدون خصوصیت  به وجود می آید و اگر شارع امضاء کرد ض

 ندارد  می شود و اگر امضاء نکرد ضمان المثل می شود زیرا ضمان بدون خصوصیت توانایی به وجود آمدن

اشکال بعدی هم این است که رابطه اقدام و ضمان عموم و خصوص من وجه است یعنی جایی اقدام است ولی 

ضمان نیست مانند اقدام به بیع قبل از قبض که ضمان وجود ندارد و یا اقدام وجود ندارد ولی ضمان هست 

پس سبب  4تلف شود مانند جایی که شرط می شود که ضمان مبیع بر بایع باشد هر چند در دست مشتری 

ضمان المسمی در عقد صحیح اقدام نیست و ماهیت بیع صحیح استکه سبب ضمان می شود و با رفتن بیع 

  5هم ضمان می رود.
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 اما اشکاالت وارده بر صغری:

اشکال اول: این است که حتی اگر بگوییم که اقدام ضامن سبب ضمان است در اینجا ضامن اقدام به ضمان 

ت ولی ضمان المثل بر عهده او آمده است که این با استدالالت قاعده اقدام ناسازگار است المسمی کرده اس

زیرا چیزی را که اقدام کرده بر عهده اش نیامده و چیزی که بر عهده اش آمده است را اقدام نکرده و معقول 

ین نکرده که بگوید نیست که اقدام بر ضمان المسمی سبب ضمان المثل شود. و همچنین این شخص اقدام به ا

اگر تلف سماوی بود هم بر عهده من باشد پس چرا چیزی را که بر عهده نگرفته است بر عهده اش گذاشته 

 6می شود.

اشکال دوم: مشتری اقدام کرده بر ضمان البته ضمانی که در مقابل ملکیت عین باشد و این اقدام به معنای 

  7ید می باشد و با فساد معامله باطل می شود اقدام بر ضمان المسمی نیست زیرا مشروط و مق

 

نیم و سیره عقال هم کالبته بعضی به بعضی ایرادات جواب داده اند که با سیره عقالییه می توانیم اقدام را ثابت 

مورد بعضی  بر این اساس است که اگر کسی اقدام به ضمان کرد او را ضامن می دانند ولی این جواب فقط در

اعده اقدام قاست و در مورد بعضی دیگر این جواب درست در نمی آید مثال اشکالی که می گفت از ادله درست 

 ضمان المسمی را ثابت می کند نه ضمان المثل را با این حرف جواب داده نمی شود. 

 

را ضمان المثل  پس اگر سیره را قبول کنیم باید بگوییم طبق قاعده اقدام باید به ضمان المسمی اکتفا کرد و

ر این قسمت ثابت نمی کند لذا اگر ضمان المثل بیشتر از ضمان المسمی بود ضمان المسمی را باید داد و د

می اقل بود به قاعده اقدام، مطابق قاعده ما یضمن نیست و آنرا ثابت نمی کند و دلیل اینکه اگر ضمان المس

ئت جاری می ی کنیم ونسبت به زائد برااقل اکتفا می شود این است که یقین به اقل داریم و شک در زائد م

 شود.

درد ما می خورد و  البته قاعده اقدام عدوانی بودن ید را هم ثابت می کند که این عنوان بعدا در سیره عقال به

 ما می توانیم ضمان را با این عنوان ثابت کنیم.
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 قاعده احترام مال مومن: -2

 مال مومن طریقه اثبات قاعده ما یضمن توسط قاعده احترام

 

بع آن تشارع برای مال مومن احترام جعل کرده است و لذا وقتی شارع حکم به فساد معامله می کند به 

ی را در هیچکدام از عوضین داخل در ملک دیگری نمی شود  در این صورت هر کدام از متعاقدین مال دیگر

ال مومن مست به این معنا است که دست دارد و در این صورت اگر بگوییم که هیچکدام ضامن مال دیگری نی

 هیچ احترامی ندارد و اگر مال را هم تلف کند هیچ ضمانتی بر گردنش نیست

معنای احترام  و این منافات دارد با اینکه بگوییم شارع حرمت مال مومن را مانند حرمت خونش دانسته است و

 آن مال می باشد مال مومن این است که وقتی قابض مالک مال نیست در این صورت ضامن

 پس جعل احترام با عدم جعل ضمان منافات دارد 

بعضی از علماء عمده دلیل قاعده ما یضمن را این قاعده دانسته اند و این روایات را امضاء بناء عقال دانسته  

 8اند.

 

 خالصه :

 صغری: شارع برای مال مومن احترام جعل کرده است

 ضمان جعل می شود.کبری: برای هر مالی که محترم است، 

 نتیجه: شارع برای مال مومن ضمان جعل کرده است.

 

 دلیل قاعده احترام مال مومن به صورت خالصه:

 

ر کسی بدون اجازه قاعده احترام اموال از خود حقیقت ملکیت و تسلط انسان بر اموالشان انتزاع می شود زیرا اگ -1

دم جواز عمنافات دارد پس تسلط مالک بر اموالش در اموال دیگران تصرف کند با تسلط  مالک بر اموالش 

 مزاحمت غیر را بدون اذن مالک، افاده می کند

 9سیره عقالی امضا شده توسط شارع بر این قاعده داللت دارد -2

 روایاتی که دال بر این قاعده هستند: -3

 روایت اول:
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  نْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَ

 10وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ. -فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ  -فَلْیُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا -مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ

 می باشد و داللتش هم بر قاعده احترام تام است هروایت صحیح

 

 روایت دوم:

 

 ا یَحِلُّ مَالُهُ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسِهِالْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَ عَوَالِی الآلَّلِی، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ )ص( قَالَ:

 11أَخِیهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ  لَا یَحْلُبَنَّ أَحَدُکُمْ مَاشِیَةَ  وَ عَنْهُ )ص( قَالَ:

 

 

 روایت سوم:

 -لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ  وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْخُمُسِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ:

 12فَکَیْفَ یَحِلُّ ذَلِکَ فِی مَالِنَا.
 سند روایت اینچنین است

 فرجع بن محمد الحسین أبی عن السنانی أحمد بن محمد عن الدین إکمال فی الحسین بن علی بن محمد

 فی حهرو اهلل قدس العمری عثمان بن محمد جعفر أبی الشیخ من علی ورد فیما کان قال[ إشارة]األسدی

 الزمان)ع( صاحب إلى مسائلی جواب

 که همه این راوی ها ثقه هستند

 

 روایت چهارم:

 أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص  الحسین بن سعید عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ 

 13دَمِهِ. وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ لِلَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ -سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ
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 روایت موثقه است به خاطر عبد اهلل بن بکیر که فطحی می باشد

 

 

 اشکاالت به قاعده:

 اشکال اول:

قاعده ما یضمن دنبال این است که در صورت تلف )نه اتالف( یعنی در صورتی که مال در دست شخص بدون 

همانطور که گفته شد قاعده احترام هیچ تقصیری از جانب او تلف شد شخص قابض ضامن باشد در صورتی که 

فقط اقتضا می کند که بدون اذن مالک نمی توان در مال او تصرف کرد و اگر بدون اذنش تصرف شد و مال 

تلف یا ناقص شود تصرف کننده ضامن است ولی نکته این است که بین عدم ضمان و احترام منافاتی وجود 

ی تلف شد این تلف هیچ ش گرفت و با تلف سماوا از صاحبندارد به این صورت اگر کسی با رضایت مالی ر

ارتباطی با قابض ندارد و عدم ضمان  در این صورت با احترام مال مالک منافات ندارد. زیرا احترام  یعنی حرمت 

 14تصرف بدون اذن که در این مثال  هیچ تصرف بدون اذنی صورت  نگرفته است.

دالل را آورد ولی ف کرد در این صورت می توان نسبت به قابض  این استبله اگر قابض مال را از بین برد و اتال

 در مورد تلف نمی توان این استدالل را آورد.

 

 اشکال دوم:

آنچه در استناد قاعده احترام به نظرمی رسد این است  که حرمت مال مسلمان و عدم  جواز تصرف در مال 

ن شخص قابض که حکم وضعی است و عبارت موجود در غیر صرفا دال بر حکم تکلیفی است نه دال بر ضما

حدیث مانند  ))حرمه مال المسلم کحرمه دمه(( و  ))سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه((  

صراحت یا حداقل ظهور در حکم تکلیفی دارند و وحدت سیاق اقتضا می کند که فقره )حرمت مال مسلم(  نیز 

 15نه ضمان وضعی دال بر حکم تکلیفی باشد

 

 جواب به اشکال دوم:

ن بوده و این و این احتمال در نهایت بعد است زیرا ظاهر این است که پیامبر اکرم )ص( در مقام تعظیم موم

 ات دارد مقام با اینکه بگوییم پیامبر اکرم )ص( صرفا در حال بیان حرمت تصرف در مال مومن است مناف
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یست و صرف لغه بکنیم خالف ظاهر است زیرا مبالغه بدون قرینه صحیح نو اینکه این روایت را حمل بر مبا

 اینکه در مقالم تعظیم باشد قرینه بر مبالغه نمی شود.

همچنین اینکه حرمتی که در روایت آمده است را حمل بر حرمت تکلیفیه بکنیم و فقط معنای مصدری آنرا  

ت به معنای این است که هتکش قبیح است و از در نظر بگیریم خیلی بعید است و ظاهر این است که حرم

نظر شارع هدر نیست و این روایت که می گوید احترام مال مومن مانند جانش است به این معنا است که هر 

احترامی که برای مال مومن در نظر می  گیرید باید برای مال مومن هم در نظر بگیرید  و همان طور که شارع 

 16نمی گذرد از مالش هم نمی گذرد و لذا اتالفش را صحیح نمی داند.به هیچ وجه از جان مومن 

و اگر کسی بگوید که احترم دم فقط در حد حرمت قتل است و احترام مال هم فقط در حد حرمت تصرف 

زیرا حرمت دم مفروغ عنه است و هیچ شبهه ای در این مطلب نیست و تشبیه به  17است درست نمی باشد

این معنا است که حرمت مال هم به این حد است و اتالف مال هم درست نیست و و اگر اتالف شد  هدر نمی 

 رود و حمل این تشبیه بر بعض آثار درست نیست

ت مالیت ین است که احترام مال به خاطر حیثیامکان دارد کسی اینطور استدالل کند که: چه بسا ظاهر ا

ر دنیست بلکه به خاطر حیثیت مضاف بودن مال به مسلم است و ظاهر هم این است که هر حیثیتی که 

ی باشد مموضوع حکم اخذ شده باشد تقییدی است پس  احترام به لحاظ رعایت مالکیت مسلمان و سلطنت او 

ه حیثیت  دارد و زیرا تدارک مالی مال حیثیت مالیت مال است نو این حیث هم فقط اقتضا حرمت تصرف را 

 مضاف بودن به مسلمان

و اگر حیثیت احترام راجع به مالیت باشد  در این صورت اگر کسی مال را بدون اجازه به کس دیگری از طرف 

ست مالکش هبه کرد فقط ضامن است و حرامی مرتکب نشده است در صورتی که می دانیم چنین حرفی در

 18نیست

رست نیست به این حرف جواب داده شده که اینکه حیثیت تقییدیه اقتضا نمی کند که حکم برای قید باشد د

 می گیرد. و برای مقید نباشد بلکه حیث تقییدی حکم را به مقید به عالوه قید می زند که هر دو حیث را

تصرف بدون اذن در مال مومن از پس هم حیث مالیت و هم حیث مالکیت مومن در نظر گرفته شده است و 

 19جهت مالیت، ضمان دارد و از جهت مالکیت مومن حرمت دارد.

 

                                                           
 419، ص: 1کتاب البیع )لإلمام الخمینی(، ج 16
 322، ص: 1الحدیثة(، ج -حاشیة کتاب المکاسب )لألصفهانی، ط  17
 322، ص: 1الحدیثة(، ج -حاشیة کتاب المکاسب )لألصفهانی، ط  18
 419، ص: 1کتاب البیع )لإلمام الخمینی(، ج 19



ده وارد است جمعبندی این قاعده این است که هر چند اشکال دوم جواب داده شد  ولی اشکال اول به این قاع

پاسخ بدهیم باز  اشکال اول راو لذا نمی شود برای قاعده ما یضمن به این قاعده عمل کرد عالوه بر اینکه اگر 

 هم این قاعده، ضمان را فقط در اموال ثابت می کرد و در منافع و اعمال ثابت نمی کرد.

 

 

 قاعده علی الید: -3

وارد قاعده مایضمن علما برای اثبات قاعده مایضمن از قاعده ید استفاده کرده اند و اطالق قاعده ید را شامل م

 هم دانسته اند. 

مضمون  شت که دلیل اصلی قاعده ید روایتی است که از پیامبر اکرم )ص( نقل شده است کهباید توجه دا

 روایت چنین می باشد 

 20عَلَى الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّیَهُ  الشَّیْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ:

ت قاعده مایضمن تصر به بررسی سندی و داللی قاعده ید می پردازیم تا ببینیم توانایی اثباما هم به صورت مخ

 را دارد یا خیر؟ 

 

 سند روایت:

جیت روایات اشاره  اگر بخواهیم در مورد سند روایت علی الید صحبت کنیم باید ابتدا به دو مبنا در این مورد ح

 کرد

وایت هستند شهرت موجب جبران ضعف سند و اطمینان به صدور رمبنای اول: مبنای کسانی است که قائل 

 اشندباز معصوم است و از جمله علمایی که این مبنا را قبول دارند محقق بجنوردی و حضرت امام می 

تبع اعراض مبنای دوم: مبنای کسانی استکه شهرت روایت را موجب جبران ضعف سند روایات نمی دانند و بال

 هم موجب سستی  روایت نمی دانند.مشهور از روایت را 

خبر را   از جمله این علما محقق خویی است که شهرت را فی نفسه حجت نمی داند و معتقد است باید خود 

 بررسی کرد و دید دارای شرایط حجیت می باشد یا خیر؟
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یچی پر نکته دیگر: مشکل سند روایت این استکه روای این روایت سمره بن جندب است که در جسارت و س

ساس نقل ابن ابی از امرو فرمان  پیامبر اکرم  بر اساس روایات عدیده معروف است و دشمنی اوبا اهل بیت بر ا

 الحدید ثابت است

بر طبق مبنای اول بعضی از علما  در صدد دفاع از اعتبار این حدیث بر آمده اند و گفته اند که معیار و مالک  

روایت است و بر این اساس گفته شده است که  شهرت روایت میان شیعه و حجیت خبر، موثوق الصدور بودن 

سنی  و عمل فقها و استنادشان به روایت موجب اطمینان به صدوور آن از رسول خدا است و به همین دلیل 

 21از ناحیه اعتبار سند این روایت مشکلی ندارد

گفته اند که  سند روایت ضعیف است و  حرف    با وجود قبول داشتن این مبنا 22ولی در ادامه عده ای از علما

فوق الذکر را  نمی پذیرند و دلیلشان این است که  وقتی به کتب قدما نگاهی می اندازیم می بینیم که کسانی 

مانند سید علم الهدی و شیخ طوسی و سید ابن زهره  به روایت ایراد دارند و فقط برای احتجاج با عامه از 

رده اند و حکم و فتوایی را به این روایت مستند نمی کرده اند مثال در کتاب الغصب در روایت استفاده می ک

سرائر سید ابن زهره این روایت را می آورد برای اینکه  با فتوایی که عامه داده اند  معارضه کند  و شیخ طوسی 

الغصب در مبسوط  چند در خالف  و در مبسوط روایت را برای احتجاج با عامه مطرح کرده اند و در کتاب 

روایت  را از طریق عامه ذکر کرده است که معلوم است می خواسته با عامه احتجاج کند زیرا روایاتی را که از 

طریق شیعه ذکر شده اند را نیاورده است در حالی که روایات قابل اعتمادی از طریق شیعه در باب ضمان 

 این روایت برای احتجاج با مخالفین آورده شده است. غاصب نقل شده است و در کتاب الغصب در غنیه هم

ه فقط این روایت البته امکان دارد کسی اشکال کند که امکان دارد احتجاج با این روایت به این معنا نباشد ک

 اشد.برا عامه قبول دارند بلکه احتجاج با روایاتی که بین فریقین مسلم و مقبول است هم ممکن می 

ود که داده می شود که چنین چیزی امکان دارد ولی صرف احتمال داشتن باعث نمی شبه این حرف جواب  

 ما عمل به روایت را به علمای خودمان نسبت بدهیم تا بعد باعث جبران ضعف سند بشود.

ارد و محقق اردبیلی و همچنین در کتاب المقنع و الهدایه و المراسم و الوسیله و جواهر الفقه هم راویت وجود ند

 کرده است. به سند روایت اشکال گرفته است و در بحث ضمان در قاعده ما یضمن به اصاله البرائه تمسک هم

ولی بعد از عالمه بین متاخرین استدالل به این روایت شایع شده است و معلوم است که در بین اعصار مختلف 

ن خبر صرفا از عامه نقل می حاالت علما نسبت به این روایت فرق داشته است زیرا در عصر شیخ طوسی ای

شده و با این روایت بر عامه احتجاج می شده ولی در عصر متاخرین مورد تمسک اصحاب قرار گرفته است و  
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سپس بعد از مدتی مشهور شده است و بعد از مدتی از مشهورات مقبوله شده است تا جایی که دیگر تشکیک 

 در سند روایت، شایسته نمی باشد.

سبت داده نبن ادریس است که در سرائر در جند جا این روایت را به صورت جزمی به پیامبر و ظاهرا فقط ا

ود چون شاست.  البته جزم ابن ادریس  به صدور این روایت هم باعث نمی شود که سند این روایت تصحیح 

ولی این  ستاوال این اجتهاد ابن ادریس بوده و ممکن است قرائنی هم در دستش بوده که قطع پیدا کرده ا

 قرائن اگر در دست ما بود به ما جزم نمی داد.

یل  تمسک البته این نکته هم باید گفته شود که خود ابن ادریس در کتاب الغصب سرائر به اصل و عدم دل

 کرده است و بعد در احتجاج با عامه از روایت استفاده کردهه است

ر متن روایت است و با توجه به اینکه بعید به نظر نکته: ممکن است که به خاطر متقن بودن و فصاحتی که د

می رسد  سمره  و اشباه او بتوانند چنین فصاحتی را داشته باشند، اطمینان به صدور روایت از پیامبر اکرم 

 23پیدا شود ولی باالخره تردید در مورد این روایت از بین نمی رود.

در زمان  ه به این روایت تمسک کرده اند و شهرتو در مجموع فقط از ابن جنید و ابن ادریس  نقل شده ک

 متاخرین هم جبران ضعف سند نمی کند.

 پس طبق مبنای اول سند روایت تصحیح نشد و طبق مبنای دوم هم همانطور که گفته شد وجود شخصی

 قق خویی.مانند سمره باعث می شود کسانی که این مبنا را پذیرفته اند روایت را قبول نکنند مانند مح

 پس به طور کلی در سند روایت تشکیک می شود و راهی برای تصحیح آن نداریم.

 

 داللت روایت:

 در مورد داللت روایت دو بحث وجود دارد

 این است که روایت چگونه داللت بر حکم ضمان می کند؟ بحث اول:

گر ااست که در جواب باید گفت که ظرف در این روایت ظرف مستقر است نه ظرف  لغو و دلیلش هم این 

ریم کلمه ظرف لغو باشد باید ظرف متعلق به افعال مخصوص مانند یجب و یلزم باشد که در این صورت ناچا

ه به افعال مکلفین رد یا اداء را  در تقدیر بگیریم زیرا موصول ، مال است و یجب و یلزم به مال نمی خورد بلک

ر دست دین می شود که رد مال بر کسی که مال می خورد  پس باید کلمه در تقدیر گرفت و معنای حدیث ا

 اوست واجب است.

 ولی اگر ظرف مستقر باشد احتیاج به تقدیر نیست و عدم تقدیر هم ارجح است.
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د که رد مالی ثانیا: اگر ظرف لغو باشد متعلق به یجب  یا یلزم است و در این صورت معنای جمله این می شو

 یرا...زوقتی که ردش نکرده باشد که این معنا کامال نامناست است که در دست قابض است واجب است تا 

 

بارت عثالثا: ظاهر کالم این است که هر چه کسی تحت سیطره شخصی باشد بر ذمه او مستقر است و این 

زیرا وجود  اخرای ضامن بودن قابض است زیرا ضمان یعنی مال مقبوض با وجود اعتباریش بر عهده قابض باشد

ورت گردنش صتحت ید قابض است و شارع هم اعتبار کرده  این مال بر عهده قابض باشد و در این  تکوینی اش

اری مال بر گردن  از عهده آن مال رها نمی شود مگر اینکه آن مال را به صاحبش بر گرداند و این که وجود اعتب

ابض اعتبار ال را بر عهده ققابض است از ظهور کلمه )علی( فهمیده می شود و اینکه شارع وجود اعتباری م

شیاء در آن کرده است دلیلش این است که عهده گرفتن و بر عهده قرار دادن ظرفی  است که  وجود تکوینی ا

اء موجودات راه ندارد یعنی نمی شود وجود تکوینی یک چیز را بر عهده شخصی قرار داد بلکه این وعاء، وع

م از این هقابض است وجود اعتباری آن مال می باشد و قابض اعتباری است و به همین دلیل آنچه بر عهده 

باری است  اعتبار خالص نمی شود مگر اینکه وجود تکوینی آن مال را که به حمل شایع مصداق آن وجود اعت

میکه عین به صاحبش بر گرداند و این همان ضمانی است که عرف وعقال مد نظر دارند و شکی نیست که مادا

ا بپردازد مصداق اصلی آن وجود اعتباری خودش است و برای فارغ شدن ذمه باید آن مال رمال موجود باشد 

 زیرا عین  خارجی است که هم شامل مقومات نوعیه )طبیعت( و هم صفات صنفی )عوارض خاصه( و هم

 مشخصات فردیه آن چیزی که بر ذمه آمده است می باشد.

ثلش را باید بپردازیم زیرا واجد جهات نوعی و صنفی است هر ولی اگر عین مال تلف شده باشد در مرتبه بعد م

 24چند که فاقد صفات شخصی است.

 

 بحث دوم:

یکی از اشکاالتی که به قاعده ید وارد می کنند این است که این قاعده شامل منافع نمی شود و فقط اعیان را 

 و برای این ادعا وجوهی ذکر شده است: 25می گیرد
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مای موصول شامل منافع نمی شود زیرا منافع تحت سیطره و ید قرار نمی گیرند واگر کسی بگوید  وجه اول:

منظور روایت سیطره بر منافع بوسیله سیطره بر عین است، اشکال دیگری بر این حرف وارد می شود که در 

 اخذ  کرده است.این حالت اخذ  صدق نمی کند یعنی وقتی کسی بر عینی مسلط است نمی گویند منافعش را 

 

به این اشکال جواب داده می شود که اوال مراد از )ید( در روایت دستی که یکی از اعضا وجوارح بدن است نمی 

باشد زیرا معنا  ندارد که دست انسان امین بشود و یا بر عهده دست انسان فعلی را قرار بدهیم  پس منظور از 

از آن شخص است و در واقع معنای مراد این است که هر  )ید( شخص قابض است و )ید( کنایه یا استعاره

 کسی که چیزی را اخذ کرد ضامن آن چیز است تا اینکه آن را به صاحبش برگرداند.

و اما اشکالی که به کلمه اخذ گرفته می شود جواب داده می شود که استعامال )اخذ( در استیالء شایع است 

یست مثال اخذ خانه واقعا به معنای گرفتن خانه نیست بلکه به زیرا حتی اخذ در اعیان همیشه اخذ حسی ن

 معنای استیالی بر خانه است پس اخذ در استیال استفاده می شود و این استعمال هم شایع است

و واقعا فهم عرفی هم از عبارت )علی الید( )بعد از اینکه می دانیم رسول خدا در صدد بیان قاعده کلیه است 

 ر خصوص اخذ حسی باشد( همین مطلب است.نه قاعده ای که د

 

 وجه دوم:

حتی اگر بگوییم که اخذ به معنای سلطنت است باز هم استیال بر منافع غیر معقول است زیرا استیال یک 

معنای اضافی است که هم احتیاج به مستولی و هم مستولی علیه دارد در حالیکه منافع از امور تدریجی الوجود 

به وجود می آید و نه در گذشته و نه در آینده موجود نیستند و فقط در حال موجود  هستند و شیئا فشیئا

هستند و  استیال بر چنین موجود متصرم الوجودی ممکن نیست زیرا اضافه بین موجود و معدوم  محال می 

 باشد پس استیال  که اضافه است بین شخص و منافع غیر ممکن می باشد.

 

استکه وجود متصرم و مستمر هم باالخره در زمان حال یک وجودی دارد و نسبت  جواب از این اشکال هم این

به همین وجود در زمان حال استیال فرض می شود، پس وجود مستمر در عمود زمان ، تحت ید واقع می شود 

 و وقتی در آن بعدی از بین رفت شخص قابض ضامن می شود.

که عرف وجود منافع را در تقدیر می گیرد و به همین دلیل البته صاحب جواهر اشکاالتی را مطرح کرده اند 

می تواند در اجاره منافع راتملیک و تملک کند و از همین راه استفاده می کنیم و می گوییم برای تصور استیال 

بر منافع، در تقدیر گرفتن منافع راه حل خوبی است و همانگونه که اعتبار وجود منافع  مصحح تملیک می 

 استیالء هم خواهد بود. شود مصحح

 



حضرت امام )ره( پاسخ می دهند که اشکال این حرف این است ک عرف چنین کاری انجام نمی دهد یعنی 

اعتبار وجود منافع را نمی کند بلکه عرف منافع را در زمان به وجود آمدنشان در نظر می گیرند پس اجاره 

د آمد و عرف هم ابایی ندارد از مکلف شدن چیزی دادن به حسب منافعی است که در آینده به وجود  خواه

که در آینده موجود خواهد شد پس وجود تقدیری دردی را دوا نمی کند بلکه وجود واقعی در ظرف تحققش 

 مصحح است.

و البته نکته دیگر این است که بنابر فرض اینکه با اعتبار وجود  و وجود تقدیری منافع ، عرف اجاره را محقق 

 هم این استیال درست نیست زیرا استیالء حقیقی بر موجود اعتباری مقدر ممکن نیست می کند باز

و اگر هم استیالء حقیقی بر موجود مقدر درست باشد در نهایت موجب ضمان نمی شود زیرا ضمان تابع 

 استیالء حقیقی بر موجود  حقیقی است.

 

 وجه سوم:

دق نمی کند زیرا ظاهر )حتی تودی( این است که قابض کلمه )التادیه( در روایت آمده است و بر منافع  ص

خود مقبوض را باید پس بدهد ولی منافع چون متدرج الوجود هستند خودشان قابل پس دادن نیستند ولی 

 در اعیان می شود خود مال را پس داد.

الوجود  غایت حکم، پس دادن و از عهده خارج کردن عین ماخوذ است و منافع هم به خاطر اینکه تدریجی

هستند دیگر وقتی  اخذ شدند، فرض ادا بعد از اخذ  برای آنها معقول نیست چون از بین می روند و دیگر نمی 

 شود آنها رابه صاحبش باز گرداند پس روایت نمی تواند شامل منافع بشود.

 خالصه:

 صغری: تودی مخصوص اعیان است و به منافع نمی خورد

 منافع را در بر نمی گیردکبری: هر چه مخصوص اعیان است  

 نتیجه: غایت )تودی(، منافع را در بر نمی گیرد

 

 صغری: غایت منافع را در بر نمی گیرد

 کبری: هر چه درغایت نیامد در موضوع هم قرار نمی گیرد.

 نتیجه: منافع در موضوع نمی آید.

 

شانیت داشتن برای اداء هم منافات با به این اشکال جواب داده می شود که اداء در مانند منافع ممکن است و 

 تلفی که بعضا عارض  بر منافع می شود ندارد زیرا گاهی تلف عارض بر اعیان هم می شوند

 امکان اداء فی الجمله کافی است و الزم نیست امکان اداء با همه خصوصییات اداء وجود داشته باشد



که ضمان بر خود ماخوذ جعل شده است و می دانیم و راه حل اشکال هم این است که ظاهر از اخبار این است 

که غایت، برای تحدید موضوع ذکر می شود پس معنایش این است که حکم به ضمان تعلق می گیرد بر 

ماخوذی که اداء نشده است بدون اینکه در نظر گرفته شود که امکان اداء وجود دارد یا ندارد و یا شانیت تادیه 

مانند روایت )کل شیء حالل حتی تعلم انه حرام بعینه( است از این حیث که ظاهر  وجود دارد یا ندارد و این

دو روایت جعل حکم حلیت و طهارت است برای مشکوک،  بدون اینک در نظر گرفته شود که علم حاصل می 

شود  یا نمی شود یا شانیت پیدا شدن علم هست یا نیست و اصال به ذهن کسی  خطور نمی کند که مشکوک 

ه  فقط موقعی که شانیت تبدیل شد شک به علم  وجود داشته باشد حالل می شود.پس غایت تحدید کننده فی

 26موضوع حکم نیست بلکه غایت فقط برای حکم است.

 

ارع مقدس شبا توجه به دفع اشکاالت و اثبات شمول داللت حدیث  علی الید، از حدیث استفاده می شود که 

که شارع اعتبار  و سیطره گیرنده قرار  می گیرد بر عهده اوست. اشتغال ذمه ای اعتبار کرده، مالی که تحت ید

 کرده است زائل و منعدم نمی شود مگر با اداء  آن چیزی که مصداق اشتغال ذمه است.

شکی نیست که تا زمانی که خود مال گرفته شده  موجود است، مصداق حقیقی آن اشتغال ذمه است، اما اگر 

ید مصداق آن، مثل است البته در صورتی که ادا مثل متعذر یا متعسر  نباشد، برای اینکه اگر آم مال تلف گرد

چه مثل جهات شخصیت آن مال را فاقد است اما جهات نوعیه و صنفیه آن را واجد است بله اگر مثل موجود 

طول یکدیگرند و  نبود اداء  تلف شده جز با ارزش مالیت آن ممکن نیست پس این جهات سه گانه مترتبه در

مفارغت ذمه مستلزم رعایت ترتیب آن است به این معنا که نوبت به ادا مثل نمی رسد مگر با تعذر شخص و 

 27همچنین نوبت به ادا قیمت نمی رسد  مگر با تعذر مثل.

 

 وجه چهارم:

ده قابض عهظاهر از خبر ید این است که خود ماخوذ  هم در زمان وجود ماخود هم در زمان تلف ماخوذ بر 

 می آید

ود مستقرش در این صورت این حرف در اعیان درست است زیرا اعیان وجود مستقر دارند و در هر دو زمان وج

 در ذمه می آید

ولی منافع و اعمال که متصرم وتدریجی الوجود هستند ممکن نیست در ذمه قرار بگیرند و در زمان تلفشان  

ند زیرا منفعت یا عمل تلف شده اگر به صورت متصرم و تدریجی الوجود هم       نمی توانند در ذمه قرار بگیر
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در ذمه قرار بگیرد در ذمه دو آن باقی نمی ماند بلکه فقط یک آن در ذمه باقی می ماند و آن بعدی  از بین 

 می رود و این خصوصیت تصرم است و در این صورت ضمانی باقی نمی ماند و اگر به صورت استقرار و ال تدریج

در ذمه قرار بگیرد هم صحیح نیست زیرا ید بر یک موجود متصرم استیالء داشته است و معنا ندارد ذمه بر 

یک چیز مستقر قرار بگیرد بلکه آنچه در ذمه است باید همان خصوصت تصرم را داشته باشد پس موجودی 

خبر ید فقط شامل اعیان می  که متصرم است مانند اعمال و منافع نمی تواند در ذمه قرار بگیرد، در نتیجه

 شود.

اشکال این حرف این است که تدرج وتصرم واقعی از لوازم وجود خارجی منافع و افعال است ولی آنچه که در 

ذمه      می آید )چه در منافع و چه در اعیان( عنوان و وجود اعتباری آنها است که اصال متصرم نیست و 

لف در ذمه قرار می گیرد همه لوازم وجودی آن عین تلف شده را ندارد همانطورکه در اعیان آنچه که بعد از ت

 28در منافع و اعمال هم همینطور است و وجود اعتباری آنها متصرم و تدریجی نیست.

 

 وجهی برای اثبات اینکه حدیث رفع شامل منافع می شود

ثال م م گفته شده است البته وجوهی هم برای اینکه اثبات شود حدیث رفع شامل ضمان منافع می شود ه

ست اگفته شده است که وقتی منفعت در عهده مکلف داخل می شود به همه شئونش داخل می شود و درست 

اء کرد و که اداء خود منافع ممکن نیست چون تدریجی الوجود است ولی سائر مراتب منفعت را می توان اد

 ا خبر ید شامل ید نشوداینطور نیست که بگوییم منافع را اصال نمی توان ادا کرد ت

 

از  به این حرف جواب داده شده است که طبیعی موجود است به وجودات متعدد و ضمن هر شخصی حصه ای

طبیعی وجود دارد که با حصه شخص دیگر  متفاوت است و وقتی شخص تلف شد طبیعی موجود در ضمن 

ر ضمن ان گفت که طبیعی ای که دآن شخص هم از بین می رود و فرد دیگر طبیعی دیگری دارد پس نمی تو

شخص تلف شده بوده است همان طبیعی ای است که در ضمن شخص ادا شده می باشد پس تکلیف هم به 

 طبیعت خورده است و طبیعت هم ادا شده است

است که اگر  ولی می توان مشکل را از طریق دیگر حل کرد و آن راه این است که از احکام ضمانت اعیان این

ه  اول بدلش یعنی بود باید عین را باز گرداند و اگر تلف شده بود باید بدلش را ادا کرد که در رتب عین باقی

 مثلش از همان طبیعت و اگر مثلش نبود نوبت  به بدلش از جهت قیمت می رسد.
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ن فرد به این حرف  جواب داده می شود  که درست نیست بگوییم طبیعی در ضمن هر فرد با طبیعی در ضم

می  ر متفاوت است دلیل درست نبودنش هم این است که در این صورت عدم هر فرد عدم طبیعت حسابدیگ

ه شود و وجود هر فرد وجود طبیعت محسوب می شود  در صورتی که این حرف عرفی نیست بلکه آنچه ک

ت سعرف می فهمد این است که طبیعیتی که ضمن هر فرد است عین طبیعتی است که در ضمن فرد دیگر ا

ست او موجود شدن طبیعت به موجود شدن یک فرد است ولی معدوم شدن آن، به معدوم شدن جمیع افراد 

می نو طبق این حرف وقتی شخص مال تلف  می شود طبیعت و ماهیتی که مشترک بین افراد  است معدوم 

ر شخص دیگشود و اگر طبیعتی که در ضمن شخص بود از بین رفت، عرفا طبیعت یا ماهیتی که د رضمن 

 باشد است در مقام ادا آن طبیعب فوت شده کافی است چون کامال شبیه و عین همان طبیعت فوت شدن می

و به همین جهت است که عرف اداء مثل )اگر مثل موجود باشد( را بر قیمت ترجیح می دهد )زیرا بین طبیعت 

 29ند(هایی که در ضمن شخص  فوت شده و مثلش موجود است هیچ تفاوتی نمی بی

 

 

 قاعده اتالف -4

لف است تقاعده ای  دیگر که به عنوان مدرک آورده شده است قاعده اتالف است که چون بحث ما در مورد 

 نه اتالف از بحث ما خارج می شود

 

 نصوص داله بر عدم حلیت مال مسلم مگر با رضایت خودش -5

مالک  عقد فاسد می باشند زیراطریقه داللتش این است که این نصوص دال بر حرمت تصرف در مقبوض به 

 راضی به این تصرف به صورت مجانی نیست و در این صورت روایات می گویند قابض ضامن است

 30 اشکال: ظاهر این نصوص این است که در مورد حرمت تکلیفی صحبت می کند و ربطی به ضمان ندارد

 

 حدیث نفی ضرر -6

 

 داللت این حدیث بر ضمان  دو تقریب دارد

ضررر یک نفی حقیقی ادعایی است یعنی ضرر به صورت حقیقی نفی شده است ولی چون می دانیم  اول: نفی

این معنا نمی تواند حقیقی باشد می فهمی ادعایی است و مصحح این ادعا هم اسین است ک ضرری که 
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تدارک محکوم به تدارک است نازل منزله معدوم گرفته شده است و نفی ضرر هم به خاطر و به ادعای لزوم 

 ضررها می باشد.

 ست.دوم: نفی ضرر به اعتبار نفی حکم ضرری در احکام الهی است و نفی حلیت ضرر رساندن بر غیر ا

 دو اشکال حضرت امام به این دو تقریب وارد می کند

ست ولی اشکال اول اینکه دلیل اخص از مدعی است زیرا قاعده ضمان دنبال اثبات ضمان در تلف سماوی ا

ق اضرار ضرر فقط ضمان را در صورت اتالف و صدق اضرار ثابت می کند نه در تلف سماوی که صدحدیث نفی 

 نمی شود

اشکال دوم: حضرت امام می فرمایند که تحقیق در این حدیث این است که حکم پیامبر حکم حکومتی است 

 31و ربط به احکام شرعی و ضمان ندارد

 

 

 احدی می باشند ل بر عدم جواز از بین بردن حقانصوصی که د -7

 روایت اول:

«. إنّه ال یصلح ذهاب حق أحدٍ»ما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السالم فی حدیث: 
32 

 روایت دوم:

 33«.ال یصلح ذهاب حق امرئ مسلم»و ما ورد فی صحیحة الکناسی عن أبی جعفر علیه السالم فی حدیث:  

 روایات واضح استطریقه داللت بر ضمان هم در این 

 

 اشکال:

ر مورد این روایات دال بر حکم تکلیفی هستند نه حکم وضعی و همچنین اگر هم شامل حکم وضعی باشند د

 اتالف صحبت می کنند نه در مورد تلف
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و اگر کسی به این روایات اشکال بگیرد که این روایات در مورد حق هستند نه مال می توانیم جواب بدهیم که 

 34.ولویت می توان گفت روایت ها شامل مال هم می شوندبا طریق ا

 

 

 سیره عقال و متشرعه -8

 

اده هدر طریق استدالل به وسیله سیره: عرف راضی نیست که مالی که بوسیله عقد فاسد به دست قابض افت

 باشد بلکه قابض را بر در مال ملزم می دانند چه مال تلف شده باشد چه تلف نشده باشد

ست که آیا اشارع هم این سیره را امضا کرده است و تنها نکته این که باقی می ماند این و شکی نیست که 

ضمن بصحیحه یچیزی که در سیره عقال وجود دارد دقیقا همان عنوانی است که در قاعده وجود دارد یعنی )ما 

 یضمن بفاسده(

ر ضمان را بید منشا سیره عقال برای اینکه بفهمیم در سیره عقال دقیقا ضمان به چه عنوانی مطرح است با

 شناسایی کرد

 گفته شده  که این منشاء می تواند سه چیز باشد.

اطر این این که در عقد صحیح ضمان وجود دارد پس باید در عقد فاسدهم ضمان وجود داشته باشد یا به خ -1

اسد ر عقد فاست که  دلیلی که در عقد صحیح حکم به ضمان می کند به فحوی و اولویت حکم به ضمان د

 ند.می کند و یا  به خاطر این است که هم عقد فاسد و هم عقد صحیح هردو مالک ضمان را دارا هست

 توضیح فحوی و اولویت این است که

وض ضمان  در عقد صحیح به خاطر این است که ضمان عوض در عقد صحیح به خاطر این است که مالک، ع

ش است و طریق اولی در عقد فاسد که قابض مال غیر در دست را به صورت مجانی به قابض نداده است و به

قبول نداشته  مالک هم به صورت مجانی مال را به قابض نداده است  ضمان وجود دارد البته اگر این منشا را

 ندارد باشیم باز هم در این که مالک ضمان هم در عقد صحیح و هم در عقد فاسد وجود دارد بحثی وجود

و در واقع  فاسد به خاطر این استکه صاحب مال نقل مال را به صورت تضمینی انجام داده استضمان در عقد  -2

 مالک همان اقدام و  قاعده اقدام است

 و بدون رضایت مالک بر مال استیال داردنا اوضمان به خاطر این استک قابض عد -3
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شد زیرا منشا اول م عقال به ضمان بانکته این است که هیچ کدام از این موارد نمی تواند منشا سیره عقال و حک

الزمه هم  خفی است  و برای عقال آشکار نیست و ممکه از ارتکاز عقال دور است و فحوای دلیل ضمان  هم 

 مبتنی بر وجه دوم یعنی قاعده اقدام است

تواند این و در مورد قاعده اقدام باید گفت که اقدام در عقد فاسد نمی تواند اثبات ضمان بکند بلکه فقط می 

را برساند که ید در عقد فاسد عدوانی است و سبب ضمان همان ید عدوانی است زیرا گفته شد که ریشه ضمان 

ضمان نمی  ،در قاعده ما یضمن عقد نیست بلکه قبض است زیرا در عقود صحیح  هم به صرف خواندن عقد

 35آید )تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه( چه برسد به عقود فاسد.

سیره عقال  پس قاعده اقدام عدوانی بودن ید را ثابت می کند و عدوانی بودن ید ضمان را ثابت می کند پس

شا حکم عقال عنوانی به نام )ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده( ندارد بلکه همان عنوان ید عدوانی است که من

 می کند. به ضمان است پس سیره عقال با عنوان ید عدوانی در بحث ما اثبات ضمان

پس می شود به سیره عقال تمسک کرد ولی سیره عقال به عنوان ید عدوانی ضمان را ثابت می کند  نه به 

 36 عنوان )ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(

 

 اجماع: -9

گ ادعای دلیل دیگری که برای اثبات قاعده مایضمن گفته شده اجماع است وبا اینکه بعضی از علمای بزر

رکی نباشد با این حال این اجماع نمی تواند حجت باشد زیرا اجماعی حجت است که مد اجماع کرده اند ولی

ولی در  تا بگوییم که اجماع نشان دهنده این است که این اجماع به خاطر حکم از طرف معصوم داده شده

دام و دیگر ه اقاینجا چنین نیست بلکه علمایی که این قاعده را پذیرفته اند برای اثبات این قاعده به قاعد

 قواعدی قبال اشاره کردیم استناد کرده اند و لذا اجماع مدرکی می شود یعنی مدرکش مشخص است

 37پس نمی توان به اجماع برای اثبات این قاعده تمسک کرد
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 تعارض ادله:

ال کسی مممکن است کسی استدالل بکند که قاعده احترام مال مسلم داللت بر عدم ضمان دارد زیرا وقتی 

ز اموالم باید بدون اینکه من دخالتی در تلف کردنش داشته باشم از بین رفت و با این حال من ضامن شدم و ا

حترم است می گوید مال قابض مجبران آن مال تلف شده را می کردم در این صورت قاعده احترام می آید و 

 قابض ضامن نیست  و بدون اینکه بی احترامی به مال دیگران کرده باشد نباید اموال قابض را به دیگران داد پس

و همچنین اگر بگوییم در حالی که تلف سماوی بوده حکم شرع به ضامن بودن قابض است در این صورت 

ست و این حکم را نفی می کند زیرا وقتی که صرف اینکه مال قاعده نفی ضرر می گوید که این حکم ضروری ا

تحت ید قابض بوده دلیل نمی شوود که ضامن باشد بله اگر خودش سبب تلف شدن مال بود در این حال می 

گفتیم ضمان درست است ولی در حالی که قابض اصال در تلف شدن مال نقشی نداشته و با این حال حکم به 

 واقع به قابض ضرر وارد کرده ایم و این حکم ضرری است  ضامن بودنش بدهیم در

در این صورت است که قاعده احترام و قاعده نفی ضرر با تقریری که ارائه شد  با قاعده علی الید که حکم به 

 ضمان می کند معارضه می کنند در اینصورت باید تعارض را بررسی کرد

 تعارض بین قاعده احترام و قاعده علی الید

ی حل تعارض باید دانست که موضوع قاعده احترام، مال است و خود قاعده احترام در مورد سعه و ضیق برا

موضوعش هیچ حرفی نمی زند  در صورتی که قاعده علی الید موضوع دلیل احترام را درست می کند زیرا اگر 

حترام می گوید مال قابض قابض ضامن نباشد و با این حال از اموالش جبران مال تلف شده را بکند قاعده ا

محترم است و بدون دلیل نباید مالش را به دیگران داد ولی اگر قاعده عالی الید حکم به ضمان کرد در این 

صورت وقتی قابض از اموالش جبران مال تلف شده را کرد قاعده احترام نمی گوید مال او محترم است بلکه 

رم بوده و قابض باید جبرانش بکند پس وقتی که قاعده برعکس می گوید مال مالک اصلی که تلف شده محت

 علی الید حکم به ضمان کرد قاعده احترام حکم به رد و اداء دین می کند و دیگر با هم تعارضی ندارند 

 

 تعارض بین قاعده نفی ضرر و قاعده علی الید

تعارض این دو دلیل هم به این شکل حل می شود که دیل ضمان ید اخص است از دلیل نفی ضرر چون دلیل 

ضمان علی الید فقط خاص به اموالی است که تحت ید قرار دارد ولی دلیل نفی ضرر ههر نوع ضرری را نفی 

مس رند و در  می کند و مخوص ضرر خاصی نیست پس  دلیل ضمان علی الید  دلیل نفی ضرر را تخصیص

 این صورت است که  دلیل علی الید  مقدم ی شود و تعارض حل  می شود  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه
با توجه به هدفی که ما از بررسی در این مقاله داشتیم و با توجه به ادله ای که گفته شد و بررسی هایی که 

بصحیحه یضمن بفاسده(( را بتواند  در مورد ادله شد   می توان جمعبندی کرد که دلیلی که قاعده ))ما یضمن

به صورت کامل و بدون کم و زیاد ثابت کند وجود ندارد البته بعضی از ادله مانند قاعده اقدام ضمان المسمی 

را ثابت می کرد نه ضمان المثل و یا ضمان القیمه را که ما در این قاعده به دنبال اثبات آنها بودیم ولی بقیه 

ید و قاعده احترام مال مسلم و حدیث نفی ضرر و قاعده اتالف و اجماع و سایر ادله نمی ادله یعنی قاعده علی ال

 توانستند ضمان را در این قاعده اثبات کنند 

البته  سیره عقال هم می تواند ضمان را ثابت کنند ولی نه با عنوانی که در قاعده آمده یعنی ضمانی که از 

ضمان با عناوین دیگری مانند ید عدوانی )که البته این عنوان هم  جانب عقدفاسد بر مال ثابت می شود بلکه

توسط قاعده اقدام درست می شود( در اینجا ثابت می شود البته برای ما فرقی نمی کند که ضمان با چه 

عنوانی ثابت شود بلکه همینکه در عقود فاسده ضمان ثابت بشود برای اثبات قاعده کافی است لذا می توان 

 اعده با این دلیل ثابت می شود.گفت که ق
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