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اعتبار قاعدهی«من ملک شیئاً ملک اإلقرار به»
در اقرار یا اخبار
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حسن خدابخشی
دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،
رشتهی فقه و حقوق اسالمی ،تهران ،ایران.
3
اصغر عربیان
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه فقه و حقوق اسالمی،
تهران ،ایران.
چکیده
قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک اإلقرار به» ،از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهاای شایهه و اها
سنّت است .هرچند در کالم مهصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند :شیخ
طوسی ،ابن ادریس ،ابن براج ،محقّق ،عالمه ،فخر المحققین و شهید اوّل باه آن تمساک کارده و بار
اساس آن فتوا دادهاند.
بر اساس این قاعده ،هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد ،اختیار اقرارِ
نسبت به آن را هم دارد .بنابراین ،اقرار وکی  ،نسبت به موکّ خود در اموری که اختیار انجام آن را
دارد ،اقرار صغیر ،در اموری که مجاز به انجام دادن آنهاست ،مانند وصیت به مهروف و صدقه و نیز
اقرار نمایندگانِ قانونی مث حاکم ،ولی و قیم ،نسبت به مولی علیهم خود ،نافذ خواهد بود و به حکم
این قاعده اقرارشان مانند اقرار اصی  ،اعتبار خواهد داشت و یا این که مؤدای این قاعده گاهی اخبار
یا اعالم یا ادعاست و به مهنی حقیقی اقرار نیست.
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برخی قائلند نسبت این قاعده با قاعده «اقرار الهقالء» ،عامین من وجه در موارد و مصادیق است
در عین حال بهضی با قبول چنین نسبتی در مصداق ،قائ به تباین مفهومی با یکدیگرند .اما برخی
دیگر رابطه این دو قاعده را عموم وخصوص مطلق عنوان نموده و قاعده «اقرار» را داخ در قاعده
«من ملک» می پندارند و برخی از بزرگان مانند امام خمینی (ره) هردو قاعده را مساوی هم می
دانند.
از این قاعده ،تهابیر مختلفی در لسان فقهاء شده است که مهروفترین آنها« ،من ملک شیئا ملک
االقرار به» میباشد .در قانونی مدنی ایران ،مواد اقرار ،بر اساس قاعده «اقرار الهقالء» تنظیم شده
است؛ اما موادی هم بر مبنای این قاعده ،وجود دارد.
در هر حال مهمترین مستند اعتبار این قاعده ،اجماع و بنای عقالء است و در عین حال که مصادیق
این قاعده با قاعده اقرار الهقالء ،هم مورد اجتماع دارد و هم مورد افتراق مفهوم آن دو با هم متباین
هستند.
واژگان کلیدی :اقرار ،اخبار ،من ملک ،اقرار الهقالء ،بنای عقالء.
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مقدمه
در تمام نظامهاى حقوقى ،اقرار از حیث توان اثباتى در میان ادلّه ،نقش تهیین کنندهاى دارد
و از آن با تهابیر خاصى نظیر ملکه دالی  ،سید االدله و دلی دلی ها یاد مىکنند .بنابراین
در اعتبار و حجیّت اقرار به عنوان یکى از دالی اثبات دعوا هیچ تردیدى نیست؛ امّا از
دیدگاه فقهای امامیّه ،این نفوذ و اعتبار به استناد قاعده «اقرار الهقالء على انفسهم جایز»،
تنها به زیان اقرار کننده نافذ است؛ ولی با این حال ،ایشان در موارد مهینى مانند اقرار عبد
مأذون در تجارت ،اقرار مریض به قبض مال الکتابه ،اقرار ولىّ ،اختالف وکی و موک و اقرار
طف به امور مأذون از طرف شرع ،به استناد قاعده «من ملک شیئاً ملک االقرار به» ،گوئی
اقرار به ضرر شخص ثالث را نافذ دانستهاند.
همچنین از این قاعده با عناوین دیگری مانند «ألنّ المریض یملک القبض و یملک اإلقرار
به» (شیخ طوسی1387 ،ق ،ج ،6ص150؛ ابن براج1406 ،ق ،ج ،2ص393؛ شیخ انصاری،
1414ق ،ص« ،)181ألن ک من لم یملک الشیء لم یملک اإلقرار به» (عالمه حلّی،
1412ق ،ج ،14ص« ،)134الن المالک لشیء یملک اإلقرار به» (محقق سبزواری1413 ،ق،
ج ،1ص« ،)411من ملک إنشاء شیء یملک اإلقرار به» (مقابس األنوار ،ص« ،)263من أنه
ملک التصرف فیملک اإلقرار به» (بحرالهلوم1403 ،ق ،ج ،2ص ،162محقق حلی1408 ،ق،
ج ،3ص ،119مفاتیح الشرائع ،ج ،3ص« ،)159أنّ ک ّ من یلزم فهله غیره ،یمضی إقراره
بذلک الفه علیه» (امام خمینی1420،ق ،ص« ،)165ک من قدر على إنشاء شیء قدر على
اإلقرار به أی إقراره نافذ فیه» )کاشفالغطاء1359 ،ق ،ج1قسم ،1ص )99و «ألنه أقر بماله ان
یفهله و من ملک شیئاً ملک االقرار به» (کاشفالغطاء1424 ،ق ،ج ،2ص )44در بین آثار
فقهی یاد شده است.
گفته شده شیخ طوسی (ره) ،نخستین کسى است که در مسأله اقرار عبد مأذون در
تجارت ،به این قاعده تمسک کرده (ایروانی1426 ،ق ،ج ،2ص )169و شهید اول (القواعد و
الفوائد؛ ج ،2ص )279نیز نخستین کسى است که تحت عنوان قاعده فقهی صفحاتى از اثر
خود را به این قاعده اختصاص داده است .امّا بهد از ایشان ،فقهای دیگری مانند شیخ مرتضی
انصاری (رسائ فقهیه ،ص ،)179شیخ عبداهلل مامقانی (حاشیه على رساله ،ص،)325
سیدحسن بجنوردی (القواعد الفقهیه؛ ج ،1ص ،)5امام خمینی (الرسائ الهشره ،ص،)155
فاض لنکرانی (القواعد الفقهیه؛ ص ،)199مکارمشیرازی (القواعد الفقهیه ،ج ،2ص،)408
طباطبایى قمّى (األنوار البهیه ،ص )5و سیدمحمدکاظم مصطفوی (مائه قاعده فقهیه،
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ص )287رسالههای مستقلی در اینباره نوشتهاند و امروزه نیز در اکثر کتابهایی که در
قواعد فقه نوشته شده ،مهموالً به این قاعده نیز پرداخته شده است.
 -1مفاد قاعده
اگر کسى در چیزى جواز تصرف داشته باشد و ادعا کند که در آن تصرف نموده است ،قولش
متبع است و نسبت به آ ن اختیار اقرار نیز دارد .بنابراین ،شخص وکی که نسبت به موک
فیه جواز عم دارد ،اگر اقرار کند که موک فیه را انجام داده است ،کالم و اقرار او مسموع
است (زنجانی1419 ،ق ،ج ،11ص )3793و بدون اینکه نیازی به اثبات داشته باشد ،از او
پذیرفته میشود (ایروانی1426 ،ق ،ج ،2ص .)172عبارت «من ملک شیئاً ملک اإلقرار به»،
در قالب یک گزاره و قضیه شرطی متص لزومی است که مقدم و شرط آن «ملک شیئا» و
تالی و جزای آن «ملک االقرار به» است .در این نوع گزارهها ،میان دو قضیه حملیه مقدم و
تالی ،تالزم و پیوستگی وجود دارد و مقدم ،علت تالی است و تسلّط بر اقرار چیزی ،مهلول
تسلّط داشتن بر آن چیز است .بنابراین به منظور تحلی و پىبردن به مفاد قاعده ،بررسی
واژگان آن الزم است:
 -2مفهوم شناسی واژه ها
 -1 -2واژه «من» از ادات شرط بوده و شام سفیه ،صغیر ،وکی  ،ولی و وصی نیز میگردد.
 -2 -2واژه «ملک» به صیغه فه ماضى ،هم در جمله شرط و هم در جمله جزا به کار
رفته است و مفهول آن در جمله اول« ،شیئاً» و در جمله دوم« ،االقرارَ» است .برخی تأکید
کرده اند مراد از «ملک» ،سلطه و سلطنت است نه مالکیّت اعتباری (مکارم1411 ،ق ،ج،2
ص414؛ عراقی1421 ،ق ،ص ،)318لذا «من ملک»؛ یهنی کسی که نسبت به یک چیزی
قدرت و سلطه داشته باشد و صاحب اختیار باشد و این تسلّط نیز اعمّ از تسلّطِ اصی  ،وکی
یا ولی است (انصاری1414 ،ق ،ص184؛ بحرالهلوم1403 ،ق ،ج ،3ص .)332بنابر این قول،
وکی و ولی ،همچون اصی مشمول قاعده میباشند و اقاریر ایشان در حق موک و مولی
علیه نافذ است .برخی دیگر از فقهاء مانند امام خمینی (1420ق ،صص 160و  )161و سید
تقی طباطبائی (1423ق ،ص )6واژه «ملک» را به مهنای مالکیّت اعتباری دانستهاند که با
اختیار این قول فقط مالک می تواند اقرار نماید نه هر واجد سلطه ای.
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 -3 -2واژه «شیئاً» ،مصدر «شاءَ یَشاءُ» و در لغت ،به مهنای هر چیز موجود (فیومى ،بی-
تا ،ج ،2ص )330و مهدوم (حمیرى1420 ،ق ،ج ،6ص )3594میباشد .لذا داراى مفهومى
عام است و شام همه اعیان و افهال مىشود اما فقهاء در منظور از آن در این قاعده اختالف
نظر دارند:
 شیخ انصاری (1414ق ،ص )184مهتقد است :مراد از شیء در این قاعده ،تنها افهالاست و نمىتواند شام اعیان هم باشد؛ زیرا این واژه ،در عبارت «ملک االقرار به» ،به صورت
ضمیر و به عنوان متهلّق اقرار نیز تکرار شده است .از اینرو با توجه به اینکه اقرار هیچگاه به
«عین مال» تهلق نمى گیرد؛ بلکه موضوع آن همواره اعمال و افهال یا ثبوت حق و تهلق آن
به دیگرى است ،بنابراین منظور از «شیء» در جمله شرط نیز تنها افهال و تصرفات خواهد
بود؛ نه اعیان و اشیاء خارجى .فقهایی مانند؛ کاشف الغطاء (1424ق ،ج ،2ص،)44
سیدحسن بجنوردی (1419ق ،ج ،1ص ،)13محقق عراقی (1421ق ،ص )319و برخی
دیگر نیز همین دیدگاه را پذیرفتهاند.
 امام خمینی (ره) عکس این نظریه را قائلند .از دیدگاه ایشان (1420ق ،ص161؛1421ق ،ج ،5ص ،) 154واژه شیء در این قاعده ،اختصاص به اعیان و اشیاء خارجی داشته و
شام افهال نمیشود .مالعبداهلل مامقانی (1350ق ،ص )326و سیدتقی طباطبایی
(1423ق ،ص )6نیز همین دیدگاه را دارند.
 البته برخی دیگر این واژه را شام هر دو (اعیان و افهال) میدانند مانند :بحرالهلوم(1403ق ،ج ،3ص ،)332صدر (1408ق ،ج ،2ص ،)103فاض لنکرانی (1416ق ،ص.)210
 -4 -3واژه «اقرار» از مادّه «قرّ» و در لغت به مهنای اعتراف (راوندى1405 ،ق ،ج،2
ص ،)322اعتراف به شیء (فراهیدى1410 ،ق ،ج ،5ص ،)22اعتراف به حق (فیومى ،بیتا،
ج ،2ص ،)497اثبات شىء (قرشى1412 ،ق ،ج ،5ص ،)303تثبیت کردن کسى یا چیزى در
مکانى (حمیرى1420 ،ق ،ج ،8ص )5333و شهادت بر نفس (ابن ادریس1410 ،ق ،ج،2
ص )499آمده است .برخی گفته اند« :جه الشى ذا قرار و ثبات» یهنی چیزى را صاحب
قرار و ثبات گرداندن (بجنوردی1419 ،ق ،ج ،3ص51؛ فاض لنکرانی1416 ،ق ،ص.)68
امّا در اصطالح فقهاء ،تهاریف مختلفى از اقرار مانند« :اعتراف أحد بحق علیه أو اعترافه
بنفی حق له على أحد» (منتخب المسائ اإلسالمیه ،ص ،)107یا «إخبار عن حقّ واجب»
(مفاتیح الشرائع ،ج ،3ص157؛ محقق حلی1408 ،ق ،ج ،3ص ،)110یا «إخبار اإلنسان بحقّ
الزم له» (محقق سبزواری1423 ،ق ،ج ،2ص500؛ حائری1418 ،ق ،ج ،13ص« ،)119أو
بنفی حق له» (سبزواری1413 ،ق ،ج ،21ص )231على غیره (خوئی1410،ق ،ج ،2ص)196

 /40مبانی فقهی حقوق اسالمی ،سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز و زمستان 1393
یا « على المخبر أو بما یستتبع حقا أو حکما علیه أو بنفی حق له أو ما یستتبهه» (تحریر
الوسیله ،بیتا ،ج ،2ص )49یا «إخبار عن حقّ سابق» (شیخ طوسی1387 ،ق ،ج ،2ص369؛
عالمه حلی1414 ،ق ،ج ،15ص ،)235یا «أخبار عن حق سابق أو ملکیه آخر لهین» (کاشف
الغطاء1366 ،ق ،ج ،4ص ،)3یا «إخبار عن حق سابق للغیر و نفیه الزم للمقر» (نجفی،
1404ق ،ج ،35ص ،)2یا «االعتراف بحق سابق أو بملکیه شیء مهین تحت یده» (نجفى،
1427ق ،ص ،)190یا «االعتراف بشیء فی غیر مصلحه المقر» (صدر1420 ،ق ،ج،8
ص ،)512و یا «اخبار الشخص عن حق ثابت علیه او نفی حق له على غیره» (ایروانی،
1427ق ،ج ،3ص )109آمده است.
البته فقها در منظور از واژه «اقرار» در این قاعده نیز اختالف نظر دارند .از دیدگاه شیخ
انصاری (1414ق ،ص ،)185مهنای لغوی اقرار ،اثبات و ثابت گردانیدن چیزی است ،خواه
علیه خود یا علیه دیگرى باشد و مهنای اصطالحی آن در نزد فقهاء ،اخبار از حقّى الزم است
که بر ذمّه خود مخبر است .بنابراین ،مهناى اصطالحى آن ،اختصاص به اخبار از حقی دارد
که به ضرر خود مخبر باشد و از این رو ،اخص از مهناى لغوى است و شام خبر دادن از
حقى علیه دیگرى نمىشود .بر این اساس ،اقرار وکی  ،ولی و وصی به ضرر موک  ،مولی علیه
و موصی از مح بحث خارج شده و قاعدهی «من ملک» عمال با قاعدهی «اقرار الهقالء»
یکسان خواهد شد .به ناچار باید مراد از واژه اقرار در این قاعده ،همان مهناى لغوى آن باشد.
محقق عراقی (1421ق ،ص )318نیز همین دیدگاه را پذیرفته است.
امّا از نظر فاض لنکرانی (1416ق ،ص ،)210مهنای اصطالحی اقرار با مهنای لغوی آن
موافقت داشته و اینکه واژه «اقرار» در قاعدهی «اقرار الهقالء» اختصاص به اخبار از حقی به
ضرر خود مقرّ دارد ،به جهت وجود عبارت «علیه» در سند و دلی این قاعده میباشد.
البته به نظر مىرسد حم اقرار بر مهناى لغوى آن با ظاهر عبارات و تهابیر فقهاء سازگار
نباشد؛ زیرا با توجه به مصادیق و نمونههاى کاربرد این قاعده ،روشن مىشود که ایشان
همان مهنایى را از واژه «اقرار» در نظر دارند که در سایر موارد به کار مىرود و به عبارت
دیگر ،در این موارد به سبب وجود رابطه خاص بین مقرّ و مقرّ علیه ،مىتوان اقرار مقرّ را از
باب تنزی به منزله اقرار مقرّ علیه تلقى نمود .افزون بر این ،در بهضى از مواردِ اجراى قاعده
مانند اقرار طف مأذون ،مفاد اقرار در حقیقت بر ضرر خود مقرّ علیه است .بنابراین حم واژه
اقرار به مهناى لغوى ،وجهى ندارد و همان مفهوم اصطالحى مورد نظر است (محقق داماد،
1406ق ،ج ،3ص .)189شهید محمدباقر صدر (1408ق ،ج ،2ص )103نیز ،اقرار مقر در این
قاعده را همان اقرار مقر علیه دانسته و از آثار تحمیلی بر مقر علیه میداند .بنابراین اقرار
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اشخاص ثالث مانند ولى ،قیم ،حاکم و وکی در عملی که به نمایندگى از مولى علیه و موک
انجام میدهند ،مانند عملی است که خود آنها به جاى آورند.
 -3نسبت قاعده «من ملک» با قاعده «اقرار العقالء»
فقهاء و حقوقدانان در نسبت بین این دو قاعده ،اختالف نظر دارند .برخى (زنجانى1419 ،ق،
ج ،11ص )3793دلی و مدرك این قاعده را حدیث نبوی «اقرار الهقالء على انفسهم جائز»
قرار دادهاند که از نظر نص و فتوا ،مطلبى مسلّم و قطهى است؛ یهنى براى اثبات قاعده «من
ملک» به مطلب مسلّم «اقرار الهقالء على انفسهم جائز» تمسک نمودهاند.
 اما گفته شده :شیخ انصاری (1414ق ،ص 191و  ،)192این استناد را نمىپذیرد؛ زیراحدیث نبوی و قاعده «اقرار الهقالء» ،تنها داللت بر ترتّب آثارى دارد که بر ضرر خود مقرّ
باشد؛ از این رو ،هرگاه کسى بگوید فالن شخصِ بالغِ عاق فرزند من است ،بر این اقرار فقط
آثارى مترتب مى شود که بر ضرر خود او است؛ یهنى احکام و تکالیف مربوط به ابوّت؛ اما
آثارى که بر ضرر غیر است؛ یهنى احکام و تکالیف بنوّت بر آن مترتب نخواهد شد و بر این
اساس ،دلی اقرار ،داللتى بر اعتبار اقرارِ وکی  ،عبد و ولى بر ضرر غیر ندارد .افزون بر این،
همه اصحاب براى صحت اقاریر صبى نسبت به آنچه انجام آن از ناحیه او صحیح است ،مانند
وصیت به مهروف و صدقه ،به همین فرضیّه استناد کردهاند؛ در حالی که اگر مستند این
قاعده حدیث اقرار باشد ،استناد اصحاب به آن صحیح نیست؛ زیرا طبق مبناى ایشان ،صبى
از شمول حدیث اقرار خارج است و با وجود دو قید اصلى در حدیث اقرار که یکى مربوط به
شرایط مقرّ (عاق بودن) و دیگری مفاد اقرار است (نفوذ علیه مقر) ،نمىتوان آن را مستند
قاعدهاى قرار داد که مقیّد به آن قیود نیست .بنابراین قاعده من ملک هم از حیث مفاد اقرار،
هم از جهت شرایط مقرّ ،اعمّ از حدیث اقرار است (محقق داماد1406 ،ق ،ج ،3ص )173و
نسبت میان آن دو ،عموم و خصوص مطلق میباشد.
کاشف الغطاء (1359ق ،ج1قسم ،1ص ،)101بحرالهلوم (1403ق ،ج ،3ص،)331
بجنوردی (1419ق ،ج ،1ص )7و شبیری زنجانی (1419ق ،ج ،11ص )3797همین دیدگاه
را پذیرفتهاند.
 امّا از دیدگاه فاض لنکرانی (1416ق ،صص 199و  ،)200مصطفوی (1421ق،ص )287و طباطبایى قمّى (1423ق ،ص )8نسبت بین این دو قاعده ،عموم و خصوص من
وجه است.
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 از دیدگاه مکارمشیرازی (1411ق ،ج ،2ص )408و باقر ایروانی (1426ق ،ج ،2ص170تا  ،)173نسبت میان آن دو ،تباین مفهومی و عموم و خصوص من وجه در موارد و مصادیق
است و بر این اساس ،یک ماده اجتماع و دو ماده افتراق دارند .ماده اجتماع در آن جایی
است که شخص عاق  ،اقرار کند مالش را به زید هبه کرده است؛ در این مورد ،به اقتضای
اینکه عاق  ،اقرار کرده و اقرار عاق نیز بر نفسش ،نافذ است ،مشمول قاعدهی «اقرار
الهقالء» میشود و به مقتضای اینکه مقر ،مالک است و توانایی بر بخشش مال خود را دارد،
قاعدهی «من ملک» بر آن منطبق میشود .امّا ماده افتراق از ناحیه قاعدهی «من ملک» ،در
جایی است که وکی و ولی ،علیه اصی اقرار کنند؛ اینجا مشمول قاعده اقرار نمیشود؛ چون
اقرار بر ضرر خودش نیست؛ بلکه اقرار علیه موک یا صغیری است که بر آن قیومیت داشته
است و افتراق از ناحیه قاعدهی «اقرار الهقالء» نیز در جایی است که بر ضرر خودش اقرار
کند و بر مورد اقرار هم سلطهای نداشته باشد؛ مانند اقرار به کشتن یا زخمی کردن زید؛ در
این مورد ،تنها قاعدهی «اقرار الهقالء» منطبق بوده و جاری میشود (فاض لنکرانی،
1416ق ،ص.)200
 امّا جهفر سبحانی (درس خارج فقه ،)1392/6/30 ،این دو قاعده را مفهوماً و مصداقاًمتباین میداند؛ زیرا در قاعدهی «اقرار الهقالء» ،عنوان زاید الزم نیست و همین قدر که مقر،
عاق باشد ،کفایت میکند؛ ولی در قاعدهی «من ملک شیئاً» ،عناوین دیگری هم مانند
وصی ،ولی و وکی الزم است؛ به عبارت دیگر ،مفهوم قاعدهی «اقرار الهقالء» ،البشرط یا
بشرط ال و مفهوم قاعدهی «من ملک» ،به شرط شیء است و موضوع در یکی ،ذات عاق و
در دیگری ،عاق بما هو وصی ،وکی یا ولی میباشد .بنابراین قاعدهی «من ملک» ،باید یک
چیز جدیدی را بگوید که قاعدهی «اقرار الهقالء»از آن قاصر است .بر این اساس ،ماده اجتماع
تحت قاعده «اقرار الهقالء» داخ است و قاعدهی «من ملک» ،نمیتواند مشتم بر آن باشد.
 البته از دیدگاه امام خمینی (ره) (1420ق ،صص 162و  ،)163قاعدهی «من ملکشیئاً» ،یک قاعده مستقلی نیست؛ بلکه همان قاعدهی «اقرار الهقالء» و مساوی با آن می-
باشد .بنابراین این قاعده ،اختصاص به اقرار اصی داشته و شام اقرار وکی  ،وصی و مانند
اینها نمیشود .همچنین این قاعده ،عصاره سه قاعدهی «اقرار الهقالء»« ،االئتمان» و «قبول
قول من ال یهلم إلّا من قبله» است و فقهاء ،هر سه قاعده را در یک عبارت ،جمع در تهبیر
کرده و اسمش را قاعدهی «من ملک شیئاً ملک االقرار به» گذاشتهاند .پس تمسّک ایشان به
قاعدهی «من ملک » ،در غیر موارد قاعدهی «اقرار الهقالء» ،به سبب خود این قاعده نبوده
است؛ بلکه بهید نیست که به خاطر یکی از این سه قاعده باشد .محقق عراقی
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(1421ص )330نیز همین دیدگاه را پذیرفته و مهتقد است که قاعدهی «من ملک» ،از دو
قاعدهی «اقرار الهقالء» و «االمین» اخذ شده و نمیتواند قاعده مستقلی باشد .شهید
سیدمصطفی خمینی (1418ج1ص )229نیز ،اقرار وکی در امور مفوضه را به استناد قاعده-
ی «من ملک» و اینکه اقرار وکی  ،در نزد عقالء به منزله اقرار خود موک است ،مهتبر می-
داند.
بنابراین به نظر مىرسد با توجیهاتى ،مىتوان قاعده «اقرار» را شام موارد مستند به
قاعده «من ملک» نیز به حساب آورد؛ زیرا در اکثر مواردى که به قاعده من ملک استناد
مى شود ،رابطه خاصى بین مقرّ و مقرّ علیه وجود دارد که مىتوان به لحاظ آن ،مفاد اقرار را
بر ضرر خود مقرّ تلقّى کرد ،به عبارت دیگر؛ به علت سمت نمایندگى براى مقرّ ،مىتوان او را
به منزله خود اصی تلقّى نمود و همان آثارى که به اقرار اصی مترتب مىشود ،بر اقرار
نمایندهی وى نیز مترتب ساخت (محقق داماد1406 ،ق ،ج ،3ص.)173
 -4مدرک و مستند قاعدهی «من ملک»
فقهاء برای اثبات چنین قاعده ای که نه در قرآن و نه در روایت آمده است ،به اجماع ،سیرهی
متشرعه ،مالزمه ،ادلّهی قاعدهی «اقرار الهقالء» ،ادلّهی قاعدهی «ائتمان» ،قاعدهی «قبول
قول من الیهلم األمر اال من قبله» و بنای عقالء استناد نمودهاند (طباطبایی1423 ،ق،
صص 8تا.)10
شیخ انصاری (1414ق ،ص )194و سیدحسن بجنوردى (1419ق ،ج ،1ص )12دلی
قاعده را اجماع و تسالم اصحاب دانستهاند و از دیدگاه محقق داماد (1406ق ،ج ،3ص،)184
هرچند مهمترین مستند قاعده اجماع است؛ امّا از آنجا که در حصول اجماع تردیدهایى
وجود دارد و الزم است ضهفِ این دلی با ادلهی دیگرى جبران گردد ،بهترین دلیلى که
مىتواند مؤیّد اجماع و جبرانکنندهی ضهف آن باشد ،بناى عقالء است.
مصطفوى (1421ق ،ص ،)288اعتبار قاعده را به تسالم اصحاب و سیرهی متشرعه می
داند امّا محقق عراقی (1421ق ،ص ،)319مالزمهی عرفی را دلی آن عنوان و از دیدگاه
فاض لنکرانی نیز ،ظاهراً هیچ مجالی برای انکار این داللت التزامی عرفی وجود ندارد
(1416ق ،ص . )206امّا با تتبّع در عبارات فقهاء ،عمده دلی قاعده همان سیره و بنای عقالء
میباشد؛ زیرا ایشان در جای جای عبارات خود و در چگونگی استدالل به این قاعده ،عدم
پذیرش چنین اقراری را موجب عسر و حرج و اختالل در نظام تجارت و تهطیلی آن دانسته
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و پذیرش آن را امری وجدانی ،عقالیی و ضروری میدانند (شهیدثانی1413 ،ق ،ج،11
صص92و  -46نجفی1404 ،ق ،ج ،27ص -434خویی ،مصباح الفقاهه ،ج ،7ص.)225
مکارمشیرازی (1411ق ،ج ،2ص )413نیز دلی عمدهی این قاعده را بنای عقالء دانسته و
آن را الزمهی تسلّط مردم بر امور خود عنوان و سیدمحسن حکیم (1416ق ،ج،14
ص ،)409این قاعده را عقالیی قلمداد نموده است.
 -5مصادیق قاعدهی «من ملک» در کالم فقهاء
فقهاء در کتب خود ،مسای مختلفى را با استناد به قاعده «من ملک» عنوان نمودهاند که
برخی از آنها با مهنی لغوی اقرار موافق است که اعم از اقرار علیه مقر یا دیگری است و شام
ادعا و اعالم هم می شود؛ اما برخی دیگر با مهنی اصطالحی آن همخوانی داشته و صرفا به
مهنی اثبات حقی علیه خود مقر یا دیگری است:
الف :مصادیق قاعده در معنی لغوی
الف -1/اقرار زوج
الف -1-1/اقرار به طالق :اگر زوج اقرار کند که زنش را طالق داده است ،گفته شده چنین
اقراری پذیرفته میشود؛ زیرا طالق در اختیار زوج قرار دارد و او میتواند به آن نیز اقرار
نماید (میرزای قمی 1427ق ،ج ،1ص )385و از او نیز برای اثبات آن ،دلی خواسته نمی-
شود (ایروانی1426 ،ق ،،ج ،2ص.)172
از دیدگاه شیخ انصاری (1415ق ،ج ،5ص ،)353کاشف الغطاء (1423ق ،ج ،3ص،)150
جواد تبریزی (أسس القضاء و الشهاده ،ص )217و سیدمحمد شیرازى (إیصال الطالب ،ج،13
ص ،)300اقرار زوج به استناد قاعدهی «من ملک» پذیرفته میشود .سبزواری (1413ق،
ج ،26ص )71نیز ،چنین اقراری را مهتبر دانسته است؛ اگر چه تجدید طالق را احوط می-
داند.
هم چنین اگر زوجه ادعای وقوع طالق نماید و برای اثبات آن دلی نداشته باشد اما زوج
منکر آن باشد ،گفته شده پذیرش انکار زوج به استناد قاعدهی «من ملک شیئاً» ،صورت
میگیرد(یزدی1414 ،ق ،ج ،2ص.)193
الف -2-1/اقرار به رجوع در زمان عده :اگر زوج اقرار کند که به زوجهی مطلّقهاش ،در زمان
عده و پیش از انقضای آن ،رجوع نموده ،این اقرار ،مهتبر است (عالمه حلی1413 ،ق ،ج،3
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ص)136؛ زیرا رجوع در زمان عده ی طالق رجهی ،در اختیار زوج است و هرکسی که قدرت
و اختیار انجام کاری را دارد ،گفتهاش نیز در مورد آن پذیرفته میشود (عمیدى1416 ،ق،
ج ،2ص )585و به استناد قاعدهی «من ملک» ،زوج میتواند به رجوع در زمان عده نیز اقرار
نماید (تبریزی ،اسس القضا و الشهاده ص.)217
الف -3-1/ادّعای زواج :اگر هرکدام از مرد و زن ادعای زوجیّت دیگری را برای خودش نماید
و دیگری هم او را تصدیق کند ،از نظر ظاهر شرعی ،حکم به تزویجشان شده و تمامی آثار
زوجیّت بر آنها بار میشود (اصفهانى1422 ،ق ،ص)705؛ زیرا ذى حق در این امر تنها آن دو
نفر هستند که هر دو آن را قبول دارند و دیگرى در آن منازعه دخی نیست و بر طبق حکم
عقالء ،در چنین مواردى که افراد ذى حق توافق دارند ،باید آثار آن را مترتب نمود.
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی (1409ق ،ج ،2صص  857و  ،)858سبزوارى
(1413ق ،ج ،24ص ،)236فاض لنکرانى (1424ق ،ص ،)81مکارمشیرازی (1425ق،
ص ،)231شبیری زنجانی (1419ق ،ج ،10ص )3621و سید محمدحسین عاملى (1427ق،
ج ،6ص ،)183چنین ادعایی را به استناد قاعدهی «إقرار الهقالء على أنفسهم جائز» صحیح
دانستهاند .امّا سیدابوالقاسم خویی (1418ق ،ج ،33ص ،)174استناد به قاعدهی «إقرار
الهقالء» را مهتبر نمیداند؛ زیرا با این قاعده ،تنها امورى را مىتوان ثابت کرد که بر ضرر
شخص مقرّ باشد .بنابراین بر مرد با اقرار به زوجیت آن زن ،تنها لزوم پرداخت مهر ،حرمت
ازدواج با خواهر و مادر و دخترش و حرمت ازدواج با دختر خواهر و دختر برادر بدون
تحصی اذن او -که همه از احکامى است که به ضرر خودش است -ثابت مىشود و بر زن نیز
تنها حرمت ازدواج با پدر و پسر او ،حرمت مسافرت و روزه مستحبى گرفتن بدون اذن او
ثابت مى شود .در نتیجه ،هر حکمى از احکام نکاح که بر ضرر مرد یا زن باشد با این اقرار
ثابت مى شود؛ ولی مثلًا جواز تمتع که بر ضرر هیچ یک از آنها نیست و نفع هر دو در آن
است ،با این اقرار ثابت نمىشود .پس به استناد این قاعده ،نمیتوان تمام مدعاى ثبوت
زوجیت و ترتیب احکام نکاح را ثابت نمود .سیدمحسن حکیم (1416ق ،ج ،14صص 408و
 )409نیز با همین استدالل ،مبنای پذیرش چنین ادعایی را به استناد اجماع و قاعدهی «من
ملک» میداند.
الف -2/اخبار شفاهی در انهاء حکم:
انهاء حکم یا اعالم حکم قاضى به قاضى دیگر ،در کتب فقهی با عنوان «کتاب قاضٍ الى
قاضٍ» و در باب قضاء مطرح شده است (شاهرودی1426 ،ق ،ج ،1ص )714و به چها روشِ:
نوشتن ،خبر دادن شفاهی ،شهادت و اقرار تحقّق مییاید.
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اگر قاضى اول به قاضى دوم شفاهی خبر دهد که دعوا در نزد او مثالً به نفع مدّعى ثابت
شده است ،در اعتبار و عدم اعتبار این اخبار ،میان فقهاء اختالف نظر وجود دارد:
 محقق حلّى (1408ق ،ج ،4ص )87در اعتبار و صدور حکم بر اساس آن ،تردید دارد. شیخ طوسی (1387ق ،ج ،8ص123؛ 1407ق ،ج ،5ص ،)47ابن براج (1406ق ،ج،2ص )587و مفلح صیمرى (1420ق ،ج ،4ص ،)245اعالم حکم قاضى به قاضى دیگر را به
هیچ وجه مهتبر ندانسته و ابن جنید اسکافى(1416ق ،صص 325و  ،)326تنها آن را در
حقوق النّاس مهتبر میداند.
 عالمه حلّى (1413ق ،ج ،3ص ،)457فخر المحققین (1387ق ،ج ،4ص،)365شهیدثانى (1413ق ،ج ،14ص ،)8نجفی (1404ق ،ج ،40صص 305و ،)306سبزواری
(1413ق ،ج ،27ص ،)141گلپایگانى (1413ق ،ج ،2ص )14و جواد تبریزی (أسس القضاء و
الشهاده ،ص ،)263آن را مهتبر و نافذ دانستهاند.
 میرزا حبیباهلل رشتی (1401ق ،ج ،2ص )27و سیدتقى طباطبایى (1425ق،ص ،)130یکی از دالی اعتبار اخبار شفاهی قاضی را ،قاعدهی «من ملک شیئاً» دانسته و
میرزای آشتیانی (1425ق ،ج ،2ص )716نیز ،این نظریّه را به مشهور نسبت داده است.
الف -3/اقرار امام (ع) به والیت قاضی:
محمدحسن آشتیانی (1425ق ،ج ،1صص136و (137و جهفر سبحانی (1418ق ،ج،1
ص ،(158اقرار و اخبار امام (ع) را به استناد قاعدهی «من ملک» ،از دالی اثبات والیت
قاضى به شمار آوردهاند.
الف -4/اقرار ولىّ:
الف -1-4/گفتار ولی در مورد انفاق به مولی علیه نافذ است و هرگاه بین ولىّ و مولى علیه
اختالف حاص شود و ولی مدعی انفاق بر مولی علیه باشد؛ اما او اص یا چگونگی انفاق را
انکار نماید ،گفتار ولیّ با قسم پذیرفته میشود .سیدابوالحسن اصفهانى (1422ق ،ص،)485
امام خمینی (ره) (تحریر الوسیله ،امام خمینی ج ،2ص ،)15سبزوارى (1413ق ،ج،21
ص ،)132گلپایگانى (1416ق ،ج ،2ص ،)90بهجت (1426ق ،ج ،3ص ،)350فاض لنکرانی
(1424ق ،ص )660و سیستانى (1417ق ،ج ،2ص ،)338همین دیدگاه را پذیرفتهاند .امّا
شیخ طوسی (1387ق ،ج ،2ص ،)163ادعای پدر و جد را در این مورد ،بدون نیاز به هیچ
بیّنهای نافذ دانسته و علّامه حلی (1414ق ،ج ،14ص )255نیز ،با آن موافق است.
الف -2-4/گفتار ولی در مورد تصرفاتش در اموال مولی علیه پذیرفته میشود (نجفی،
1404ق ،ج ،27ص.)434
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الف -3-4/اقرار ولی در فروش یا اجاره اموال مولی علیه نافذ بوده و پذیرفته میشود .کاشف
الغطاء (کاشف الغطاء1359 ،ق ،ج ،1قسم،1ص ،)100نفوذ چنین اقراری را به استناد قاعده-
ی «من ملک» میداند.
الف -4-4/اقرار ولی در مورد تزویج مولی علیه پذیرفته میشود (انصاری1414 ،ق ،ص.)197
شیخ طوسی (1387ق ،ج ،2ص )373همین دیدگاه را پذیرفته و مینویسد :اگر پدری مدعی
تزویج دختر باکرهاش باشد و دختر هم انکار نماید ،اقرار و گفتار پدر نافذ است.
عالمه حلّى (1413ق ،ج ،2ص )136مینویسد :گفتار ولی به اینکه در حدّ متهارف نفقه
مولى علیه را پرداخته و در مال و فروش اموال او و سایر امور ،رعایت مصلحت را نموده و
همچنین در اتالف مال بدون تفریط ،پذیرفته میشود .فخر المحققین حلّی (1387ق ،ج،2
صص 54و  )55نیز ،همین دیدگاه را پذیرفته و مینویسد :اقوى آن است که هرکس فه یا
انشاى او براى دیگرى الزامآور است ،اقرار او نیز نافذ و مهتبر خواهد بود؛ به عنوان نمونه،
همانطور که فروش مال توسّط ولى صحیح و نافذ است ،به تبع آن ،اقرار او نیز به فروش
مال نافذ خواهد بود .سیدحسن بجنوردی (1419ق ،ج ،1ص )14در اینباره مینویسد :فقهاء
اتفاق نظر دارند که اقرار ولی قهری در آن چیزهایی که قدرت تسلّط و تصرّف در آنها را
دارد ،هرچند بر ضرر مولی علیه باشد ،پذیرفته میشود .لطف اهلل صافى (1417ق ،ج،2
ص ) 253نیز ،اقرار ولىّ را نسبت به تصرّفات و اعمالى که بر حسب والیت در اموال مولّى
علیه مىنماید ،نافذ میداند.
در قانون نیز به استناد مادهی « »1183ق.م ،والیت ولىّ قهرى در امور مربوط به اموال و
حقوق مالى مولى علیه ،عام و کلى است و تصرف وى در دارایىهاى اتفاقى نیز جایز است؛
مگر آن که والیت قانونى او ساقط شده باشد یا عدم لیاقت یا خیانت وى در مراجع قضایى
صالح ،به اثبات رسیده باشد 1.بنابراین قانونگذار ،اختیارات ولى را مهیّن و صراحتاً بیان
ننموده است .امّا آنچه از مفهوم دو مادهی « »1184و « »1186ق.م استنباط میشود ،ولىّ
نمی تواند مرتکب حیف و می شود و رفتار بر خالف امانت بنماید و تنها مجاز به تصرفاتى
است که بر اساس مصلحت و غبطهی «مولى علیه» انجام بگیرد .بر این اساس ،هر کارى که
بر مصلحت مولى علیه باشد مانند فروش اموال منقول و غیرمنقول «محجور» (مواد  81و
_____________________________________________________
 .1مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقى ،ج ،647 ،1نظریات اداره ک حقوقى و تدوین قوانین قوّه
قضائیه :الف -نظریّه شماره  7 /9031مورخ .1379 /9 /14
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 83قانون امور حسبى) ،ودیهه گذاردن اسناد و اشیاى قیمتى «مولّى علیه» نزد دیگرى و
سپردن پول آن به بانک (ماده  84قانون امور حسبى) و فروش و به رهن گذاردن اموال
غیرمنقول مولی علیه (مادهی  1241ق.م)« ،ولىّ» مىتواند انجام دهد و «مولی علیه» نیز
پس از بلوغ و رشد ،حق ابطال تصرفات ولىّ را ندارد؛ مگر ثابت نماید آن تصرفات با رعایت
مصلحت او انجام نگرفته است (امامی ،حقوق مدنی ج ،5ص .)225بنابراین از آنجا که ولی با
رعایت مصلحت مولی علیه ،قدرت تصرف در اموال او را دارد ،اختیار و قدرت اقرار به آنها را
هم خواهد داشت.
الف -5/گفتار وصیّ در مورد انفاق به صبی نافذ است و هرگاه بین وصیّ و صبی ،اختالف
حاص شود و صبی ،پس از بلوغ ،اص یا چگونگی انفاق را انکار نماید ،گفتار وصیّ با قسم
پذیرفته میشود .علّامه حلی (1414ق ،ج ،14ص ،)255اصفهانى (1422ق ،ص ،)569امام
خمینی (تحریر الوسیله ،ج ،2ص ،)106سبزوارى (1413ق ،ج ،22ص ،)226گلپایگانى
(1413ق ،ج ،2ص )229و فاض لنکرانی (1424ق ،کتاب الوقف ،ص )198همین دیدگاه را
پذیرفتهاند .امّا محمدتقی بهجت (1426ق ،ج ،3ص ،)495گفتار وصیّ را بدون قسم و شیخ
طوسی (1387ق ،ج ،2ص ،)163صرفاً با اقامه دلی بیّنه نافذ میداند.
کاشف الغطاء (1359ق ،ج ،1قسم ،1ص )100نیز ،اقرار وصی در فروش و اجاره اموال
مولی علیه را ،به استناد قاعدهی «من ملک» نافذ دانسته است.
بر اساس مادّهی « »1188ق.م ،هر یک از پدر و جد پدرى بهد از وفات دیگرى مىتوانند
براى اوالد خود که تحت والیت او هستند ،وصىّ مهین کنند تا بهد از فوت خود در نگاهدارى
و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید و طبق مادّهی « »859ق.م ،والیت
وصى نسبت به اموال و اوالد صغار موصى ،به میزان وصیت خواهد بود و در صورت خیانت و
عم نکردن بر طبق وصایاى موصى ،عالوه بر مسئولیت و ضمان ،وصایت او نیز به پایان
مىرسد و خود به خود منهزل مىگردد .بنابراین وقتی وصی به میزان وصیّت ،والیت و قدرت
تسلّط و تصرّف داشته باشد ،اقرارش نیز به همان میزان پذیرفته میشود.
البته در مورد اقرار ولی قهری ،وصی و قیّم در حق مولی علیه ،باید بین اعمال منتسب به
خود ولیّ و اعمال منتسب به مولی علیه تفاوت گذاشت .بر این اساس ،ولی قهری در مورد
اعمالی که منتسب به مولی علیه است ،به نمایندگی از مولی علیه حق اقرار نداشته مانند
اقرار ولی ،وصی یا قیم به تخریب مال غیر به وسیله مولی علیه و چنین اقراری نیز دارای اثر
قانونی نمیباشد؛ زیرا ولی و نماینده قانونی ،باید غبطه و مصلحت مولی علیه خود را رعایت
نموده و این اقرار با رعایت غبطه او قاب جمع نیست .امّا در مورد اعمالی که منتسب به خود
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ولی قهری ،وصی یا قیم در ارتباط با امور صغیر ،مجنون یا سفیه است ،مانند اقرار به انجام
مهامله در مورد مال متهلق به مولی علیه یا قرض گرفتن برای مولی علیه ،به حکم قاعده
«من ملک شیئاً ملک االقرار به» ،اقرار او در حق مولی علیه صحیح و مؤثر است.
الف -6/اقرار حاکم شرعی در مورد حکم به ثبوت هالل نافذ است .برخی از فقهاء ،یکی از
راههای ثبوت هالل را ،حکم حاکم دانستهاند .سیدمحسن حکیم (1416ق ،ج ،14ص)414
برای بیان تفاوت میان قاعدهی «اقرار الهقالء» و قاعدهی «من ملک» ،به اقرار حاکم شرع
مثال میزند و مینویسد« :اگر حاکم شرع ،به حکم یا عدم حکم به ثبوت هالل اقرار نماید،
اقرارش مقبول است و اگر هم ،اقرار کند که در حکم به ثبوت هالل اشتباه نموده است ،این
اقرارش نیز نافذ است».
عالمه حلّی (1414ق ،ج ،6ص )119اظهار می دارد« :با دیدن هالل ،روزه بگیر و با دیدن
آن ،روز بگشا؛ زیرا یقین به رمضان ،روزه را الزامی میکند ،همانگونه که اگر حاکم به ثبوت
هالل حکم کند ،روزه الزامی است».
گفته شده؛ (مطهری ،فقه و حقوق ،ج ،21ص ) 167حاکم شرع در بسیارى از موارد حق
والیت دارد مانند والیت بر محجور (نجفی1404 ،ق ،ج ،26ص ،)103مفلس (همان ،ج،25
ص ،)279غایب (همان ،ج ،40ص ،)202ممتنع (همان ،ج ،40ص ،)135میّت (همان ،ج،12
ص ،)21مقتول (همان ،ج ،39ص ،)43نصب وصىّ یا ناظر (همان ،ج ،28ص )398و نصب
امین در رهن (همان ،ج ،25ص ،)193لذا وقتی والیت و حق سلطنت حاکم ثابت شد
اقرارش نیز در محدودهی اختیارات و مواردی که حق والیت دارد ،پذیرفته میشود.
الف -7/از احکام مساقات ،در آنجا که باغبان ترك باغبانى نموده ،مالک میتواند عقد مساقات
را فسخ نکند و کسى را عوض از او برای انجام وظایفش اجیر نماید و اجرتش را نیز از باغبان
بگیرد و هرگاه مالک و عام در مقدار اجرت اختالف نمایند و بینهاى نیز نباشد ،برخی به
استناد قاعدهی «من ملک» ،قول مالک را مقدم دانستهاند (1416ق ،ج ،13ص.)214
البته از دیدگاه سبزواری (1413ق ،ج ،20ص )189و سید محمود هاشمی شاهرودی
(1426ق ،ص ، )348تقدیم گفته ی مالک به استناد این قاعده ،مح اشکال بوده و پذیرفته
نیست و در همین مسأله ،اگر مالک و عام در قصد تبرع یا رجوع به عام در اخذ اجرت،
اختالف نمایند ،ظاهراً به استناد قاعدهی «من ملک» ،گفتهی مالک مقدم میگردد (مرعشی،
1406ق ،ج ،2ص.)107
الف -8/از احکام مضاربه ،هرگاه عام  ،جنسی را خریده و ادعا نماید که آن را برای خود
خریده است؛ امّا مالک ،مدعی خریداری آن برای مضاربه باشد و همچنین ،هرگاه عام
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مدعی خریداری آن برای مضاربه باشد؛ ولی مالک ادعا نماید که عام  ،جنس را برای خودش
خریده است ،به استناد قاعدهی «من ملک» ،گفتهی عام پذیرفته میشود (خویی 1418ق،
ج ،31صص138و.)139
الف -9/از احکام شرکت ،هرگاه یکی از شرکاء کاالیی را خریده و ادّعا نماید که برای خود
خریده است؛ امّا شریکش مدعی خرید آن برای شراکت باشد و همچنین ،هرگاه شریکِ
خریدار کاال ،مدعی خرید آن برای شراکت باشد؛ امّا دیگری ادعا نماید که او برای خودش
خریده است ،از دیدگاه محقق خویی (1409ق ،ج ،1ص )275و سیدتقی طباطبایی
(1419ق ،ص ،)326به استناد قاعدهی «من ملک» ،گفتهی شریکی که کاال را خریده است،
پذیرفته میشود.
الف -9/از احکام مزارعه ،هرگاه مالک ادعا نماید که زارع به آنچه در ضمن عقد مزارعه بر او
شرط شده ،عم ننموده یا در زراعت کوتاهى کرده است؛ به طورى که ضرر به زرع وارد آید
و زارع نیز منکر آن باشد ،گفتهی زارع به استناد قاعدهی «من ملک» پذیرفته میشود
(خویی1418 ،ق ،ج ،31ص312؛ سبزواری1413 ،ق ،ج ،20ص138؛ حکیم1416 ،ق ،ج،13
ص.)147
الف -10/هرگاه فروشنده و مشتری در اص فسخ مهامله اختالف نمایند و مشتری ،مدعی
فسخ و فروشنده ،منکر آن باشد ،اقرار و گفتهی ذوالخیار به فسخ در زمان خیار پذیرفته می-
شود و احتمال دارد با اینکه اقرار ،اخبار و فسخ از مقولهی انشاء است ،همین اقرار ،به
منزلهی انشای فسخ باشد.
شیخ انصاری (1415ق ،ج ، 5ص )352اظهار می دارد« :شاید مستند این سخن ،قاعدهی
مهروف «من ملک» باشد» 2.بنابراین هر کسی که مالک فسخ باشد ،مالکِ اقرار به آن نیز
است و با اقرار او کار تمام میشود و حاکم به مجرد اقرار او ،به استناد همین قاعده ،حکم به
تحقق فسخ مینماید (تبریزی1416 ،ق ،ج ،4ص )341و نیازی هم به انشای جدید یا قسم و
بیّنه نیست.

_____________________________________________________
 .2لم یستبهد االکتفاء باقراره عن اإلنشاء استنادا الى القاعدة المشهورة بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم( :من ملک
شیئا ملک االقرار به) ،ألنه یملک الحق باختیاره الفسخ فی مدة الخیار و قد أقر بوقوعه.
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محمدعلی اراکی (1414ق ،ص )402و خویی (مصباح الفقاهه ،ج ،7ص ،)224همین
دیدگاه را پذیرفتهاند .امّا کاشفالغطاء (1423ق ،ج ،3ص ،)150چنین احتمالی را خالی از
تأم و اشکال نمیداند.
الف -11/هرگاه فروشنده و خریدار ،در حصول سبب لزوم مهاطات (مانند تلف ،عقد جدید و
تصرّف) ،اختالف نمایند ،میان فقهاء در تقدیم گفتهی مدعی لزوم یا جواز اختالف نظر وجود
دارد .برخی از ایشان مانند محمدحسن نجفی (1404ق ،ج ،22ص ،)237محمدحسن
مامقانی (1316ق ،ج ،2ص )214و کاشفالغطاء (1424ق ،ج ،1ص ،)21به دلی استصحاب
جواز؛ (یهنی مهاطات قب از حصول سبب ،عقد جایزی بود و با حصول سبب ،شک میشود
که آیا مهاطات الزم گردیده یا جایز میماند) ،گفتهی منکر لزوم را پذیرفتهاند .امّا از دیدگاه
بحرالهلوم (1403ق ،ج ،2ص ،)162گفتهی مدعی لزوم به استناد قاعدهی «من ملک»
پذیرفته میشود؛ زیرا در مهاطات ،چه مفید محض اباحهی تصرف یا مفید ملکیّت متزلزل
باشد (میرزای قمی1413 ،ق ،ج ،2ص )361و با بروز تلف یا تصرف ملزم نیز ،الزم گردد؛
کسی که تسلّط و اختیار تصرّف در عوضین مهاطات را دارد ،اختیار اقرار بر آن را نیز خواهد
داشت و این قاعده بر اص استصحاب جواز ،حکومت دارد.
الف -12/هرگاه شخصی مدعی چیزی باشد که کسی دیگر بر آن دست نداشته باشد ،ادّعا و
گفتهی وی در آن مورد ،بدون نیاز به بیّنه و یمین پذیرفته میشود و مشهور فقهاء ،این
مسأله را به عنوان یک قاعدهی کلی و مسلّم تحت عنوان «من ادعى ما ال ید ألحد علیه،
قضی له» و «من ادعى أمراً و المهارضَ له ،قب قوله» بیان نمودهاند (بحرالهلوم1403 ،ق،
ج ،3ص .)361نجفی (1404ق ،ج ،40ص )398به اصاله الصحه استناد کرده و اظهار می
دارد :فقهاء در پذیرش چنین ادعایی ،هیچ اختالفی ندارند؛ بلکه تحصی اجماع نیز ممکن
است و دلی بر آن ،اص صحّتِ گفته و عم مسلمان و هر مدعیای است که مهارض
نداشته باشد .امّا برخی از فقهاء ،دلی پذیرش گفتهی مدّعی را به استناد قاعدهی «من
ملک» (گلپایگانی1413 ،ق ،ج ،2ص )871دانستهاند.
الف -13/هرگاه دو نفر ،مدعی مالکیّت چیزی که در سلطه و اختیار دیگری است ،باشند و
آن شخص هم یکی از آن دو نفر را به عنوان مالک تصدیق و تهیین نماید ،به استناد قاعدهی
«من ملک» ،شخص تصدیق شده در حکم ذیالید محسوب میگردد (بحرالهلوم1403 ،ق،
ج ،3ص.)401
الف -14/هرگاه شخصی برای تطهیر لباس یا خواندن نمازهای قضای میّت ،اجیر گردد و در
انجام این اعمال نیز از طرف او ،شک شود ،باید انجام آن به واسطهی علم یا اقامهی بیّنه
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محرز گردد و هرچند به جهت مقتضای برخی از روایات و نبود دلی مهتبر ،صرف اخبارِ اجیر
هم کفایت نکرده و پذیرفته نمیشود ،امّا به استناد قاعدهی «من ملک» یا قاعدهی
«ائتمان» ،چنین اخبار و اقراری را میتوان پذیرفت (عراقی ،القواعد الفقهیه ،ج ،4ص.)94
الف -15/گفتهی ذو الید در امور مربوط به آنچه تحت اختیار او است مانند :اخبار به نجاست
آب ،تا زمانی که خالف آن ثابت نشده باشد ،مهتبر است (طباطبایی یزدی1409 ،ق ،ج،1
ص .)44شهید اوّل (رسائ  ،ص ،)271سبزوارى (1413ق ،ج ،1ص ،)239همدانى (1416ق،
ج ،8ص )172و خویی (1418ق ،ج ،2ص ،)73نیز همین دیدگاه را پذیرفتهاند .بنابراین اگر
ذوالید به طهارت چیزی که نجس بود یا به نجاست چیزی که پاك بود ،خبر دهد ،گفتهی او
پذیرفته میشود و از دیدگاه بحرالهلوم (1403ق ،ج ،3ص ،)331شاید مستند اعتبار آن،
قاعدهی «من ملک» باشد .البته مصطفوی (1421ق ،ص ،)140به بیان این مسأله ،تحت
عنوان قاعدهی «سماع قول ذیالید» پرداخته است.
ب :مصادیق قاعده در معنی اصطالحی
ب -1/اقرار عبد مأذون در تجارت :اگر عبدى از جانب موالیش اذن در تجارت نداشته باشد،
اقرارش پذیرفته نمىشود؛ امّا اگر مأذون باشد ،در صورتى که مقرّ به مربوط به امر تجارت
باشد ،مانند ثمن مبیع و ارش مهیب ،اقرار او پذیرفته مىشود (طوسی1387 ،ق ،ج،3
صص18و .)19بنابراین إخبار این عبد تنها در لوازم تجارت مانند اقرار به کرایه حم و نق ،
صحیح و نافذ است (اردبیلی1403 ،ق ،ج ،9ص.)394
محقق حلّى (1408ق ،ج ،3ص ،)119علّامه حلّی (1413ق ،ج ،2ص ،)415شهید اوّل
(1417ق ،ج ،3ص ،)127شهید ثانی (1413ق ،ج ،11ص ،)92بحرانی (األنوار اللوامع ،ج،12
ص )446محقق سبزوارى ( ،1423ج ،2ص )504و مالعبد اللّه مامقانى (1350ق ،ص،)325
همین مسأله را در کتب خود مطرح کرده و با اندکى تفاوت در تهبیر ،صحّت این اقرار را
پذیرفتهاند.
ب -2/اقرار طف  :محقّق حلّى (1408ق ،ج ،3صص118و )119در بیان شرایط مقرّ می-
نویسد« :مقرّ باید مکلّف ،حرّ ،مختار و جایز التصرف باشد و بر این اساس ،اقرار طف قاب
قبول نیست ،هرچند ولیاش به او اذن داده باشد؛ اما اقرار طف  ،در امورى که حق انجام آن
را دارد مانند وصیت ،صحیح است» .بنابراین ،هرچند در صحت نفوذ اقرار مقر ،اهلیّت تصرّف
شرط است؛ امّا اقرار طف  ،در امورى که حق انجام آن را دارد ،مانند وصیت و صدقه ،مهتبر
خواهد بود (نجفی1404 ،ق ،ج ،35ص.)104
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علّامه حلّی (1413ق ،ج ،2ص ،)413بحرانی (األنوار اللوامع ،ج ،12صص443و،)444
شهید اول (1417ق ،ج ،3ص ،)126شهید ثانی (1413ق ،ج ،11ص ،)89فیض کاشانى
(مفاتیح الشرائع ،ج ،3ص ،)159محقق سبزوارى (1423ق ،ج ،2ص ،)503شمسالدین حلّى
(1424ق ،ج ،2ص ،)167خوانسارى (1405ق ،ج ،5ص ،)38سیستانى (1417ق ،ج،2
ص )385شبیری زنجانی (1419ق ،ج ،11ص )3795همین دیدگاه را پذیرفتهاند .کاشف
الغطاء (1359ق ،ج 2قسم ،2ص )48نیز ،اقرار طف را در آن اموری که ولیاش به او اذن
داده است مانند خرید و فروش ،صحیح و مهتبر میداند.
البته اعتبار اقرار طف در آن امور از نظر محقق سبزوارى (1413ق ،ج ،21ص،)240
وشماری از دیگر فقها از جمله امام خمینی (تحریر الوسیله ،ج ،2ص ،)52سیدمحسن حکیم
(1410ق ،ج ،2ص ،)200گلپایگانى (1413ق ،ج ،2ص ،)128فاض لنکرانى (1422ق،
ص ،)367سیدابوالحسن اصفهانى (1422ق ،ص )519و لطف اهلل صافى (1416ق ،ج،2
ص ،)166منوط به ده سالگی عنوان شده است.
 الزم به یاد آوری است محقّق کرکی (1414ق ،ج ،9ص ،)201اقرار طف را صحیح نمیداندو عقیده دارد نمیتوان به استناد قاعدهی «من ملک» ،چنین اقراری را مهتبر دانست .در
قانون نیز نپذیرفتن اقرار صغیر ممیز ،بلحاظ عدم اهلیّت تصرف او در اموال و حقوق مالیاش
است .بنابراین اقرار صغیر ،اگرچه ممیز باشد ،مهتبر نخواهد بود؛ مگر در امورى که صغیر
ممیز ،مستقال میتواند آن را انجام دهد ،مانند قبول صلح یا هبهی بالعوض (مادهی 1212
ق.م) یا امور مربوط به کار یا پیشه که ولى یا قیم اجازه آن را به محجور داده است (مادهی
 85ق.امور حسبى).
ب -3/اقرار مفلس به آزادی عبدش :عالمه حلّى (1414ق ،ج ،14ص )169مینویسد« :لو أقرّ
المفلس بهتق بهض عبده ،فإن سوّغنا عتق المفلس ،صحّ إقراره به و عُتق»؛ یهنی اگر مفلس
به آزادی بهضِ از عبدش اقرار نماید و ما نیز آزاد کردن را برای مفلس جایز بدانیم ،اقرار او
صحیح است و عبد آزاد میشود.
ب -4/اقرار مریض به قبض مال کتابت :شیخ طوسی (1387ق ،ج ،6ص )150اظهار میدارد:
« إذا کاتب عبدا فی صحته ثم مرض و أقر أنه قبض مال کتابته صح إقراره و عتق الهبد ،ألن
المریض یملک القبض و یملک اإلقرار به کالصحیح» .هرگاه موالیى در حال سالمت ،با عبد
خویش قرار داد مکاتبه امضا کند .سپس بیمار شود و اقرار نماید که مال کتابت را قبض
کرده ،اقرار او صحیح است و عبد آزاد مىشود؛ زیرا بیمار مىتواند مال الکتابه را قبض کند و
به آن هم مانند شخص سالم ،مىتواند اقرار نماید .ابن برّاج (1406ق ،ج ،2ص )393همین
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دیدگاه را پذیرفته است و کاشف الغطاء (الفوائد الجهفریه ،صص 188و  )189نیز ،پذیرش
این اقرار را با حکمت الهی سازگارتر میداند.
ب -5/اقرار مسلمان در أمان دادن به کافر :اگر مسلمان اقرار کند به مشرکى أمان داده است،
هرگاه این اقرار در زمانى صورت پذیرد که انشاى أمان صحیح است ،چنین اقراری ،به اتفاق
فقهاء با استناد به قاعدهی «من ملک شیئاً ملک اإلقرار به» پذیرفته مىشود (نجفی،
1404ق ،ج ،21صص 100و 101؛ سبزواری ،1413 ،ج ،15ص.)136
عالمه حلّی (1414ق ،ج ،9ص ،)96فخر المحققین (1387ق ،ج 1ص ،)378محقّق حلّی
( ،1408ج ،1ص ،)286محقق کرکی (1414ق ،ج ،3ص ،)431و شهید ثانى (1419ق،
ص )479چنین اقراری را مهتبر میدانند .البته برخی دیگر مانند؛ سیدابوالقاسم خویى
(1410ق ،ج ،1ص ،)378جواد تبریزی (1426ق ،ج ،1ص )388و وحید خراسانی (1428ق،
ج ،2ص )426صحّت این اقرار را به استناد قاعدهی «من ملک» نمیدانند.
ب -6/اقرار متولّی وقف به اجاره مال موقوفه به استناد قاعده «من ملک» پذیرفته میشود
(کاشف الغطاء1359 ،ق ،ج 1قسم ،1ص .)100متولّی وقف ،کسى است که از طرف واقف یا
حاکم ،براى اداره موقوفه تهیین گردیده و به منظور حفظ و رعایت مصالح ،اموال موقوفه در
تحت تصرف او قرار دارد (لنگرودی1412 ،ق ،ج ،2ص .)324بر این اساس ،تصرفات متولی
وقف ،متوقف بر رعایت مصلحت و غبطه است .میرزای قمّی (1413ق ،ج ،3ص )433اظهار
می دارد :هرگاه متولى وقف صالح وقف و اه وقف را در سایر طبقات ،در آن دیده که به
مدت مذکور و به وجه مهین اجاره بدهد ،علی األظهر به موت هیچ یک از مؤجر و مستأجر
فسخ نمىشود .محدّث قمّی (1423ق ،ج ،2ص )398نیز مینویسد :اگر متولّى وقف ،زمین
موقوفه را با مصلحت موقوف علیه تا مدتى مزارعه دهد ،الزم مىشود و به مردن متولّى باط
نمىشود .بنابراین کسى که به منزلهی مالک یا از جانب مالک ،متولى بر مال است مانند
متولى وقف ،اگر بر اساس مصالح ،تصرفاتی در آن مال انجام داد ،اقرارش هم بر انجام آن
اقدامات ،نافذ بوده و صحیح است.
ب -7/اقرار وکی
ب -1-7/اگر وکی  ،ادعاى تصرّف و انجام مورد وکالت را بنماید مانند آنکه بگوید مال را
فروختم یا ثمن را قبض کردم و موکّ نیز منکر آن باشد ،از دیدگاه برخى از فقهاء ،در این
صورت گفتهی وکی مقدّم خواهد بود و پذیرفته میشود؛ زیرا او ،امین است و نسبت به
انشاى مهامله قدرت دارد و تصرف در مال از اختیارات او است .بنابراین وی به چیزى اقرار
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کرده که حق انجام آن را داشته است و بر همین اساس ،تحت قاعدهی «من ملک» داخ
میباشد (نجفی1404 ،ق ،ج ،27ص.)434
شیخ طوسی (1387ق،ج ،2ص ،)373عالمه حلّی (1413ق ،ج ،2ص ،)370شهیدثانی
(1413ق ،ج ،5ص ،)299محقّق سبزواری (1423ق ،ج ،1ص ،)684بحرانی (1405ق ،ج،22
صص105و )106و مامقانی (1350ق ،ص )325همین دیدگاه را پذیرفتهاند.
ب -8/هرگاه زن و مردى بر اجراى عقد زوجیّت ،شخصى را وکی نمایند و او نیز خبر دهد
که آن عقد را اجرا نموده است ،به استناد قاعدهی «من ملک» ،گفتهی او پذیرفته میشود.
سیدموسى شبیرى زنجانى (1419ق ،ج ،11ص )3801در اینباره مینویسد :اگر کسى به
دیگرى وکالت داد تا کارى براى او انجام دهد ،بهداً نمىتواند از او بخواهد که اثبات کند که
آن کار را کرده ،نفس توکی کفایت مى کند که به قول وکی اعتماد کند ،سیره قطهیّه است
که سخن وکی در موکّ فیه حجت است.
البته اقرار وکی  ،در صورتى مهتبر است که اختالف بین اصی و مقرّ باشد؛ امّا هرگاه
اختالف مالى بوده و راجع به دعوای میان اصی و شخص ثالث باشد ،اقرار غیر اصی مهتبر
نیست؛ زیرا وکی  ،با اقرار خود صرفاً نمىخواهد در مورد عملى که به عهده وى بوده اقرارى
کند و آن را انجام داده تلقى نماید و در صدد دفاع از خویش نیست؛ بلکه مىخواهد در
مقاب موک  ،حقى را براى شخص ثالث اثبات نماید؛ یهنى در واقع اقرار او به منزلهی
شاهدى علیه موک و به نفع شخص ثالث است (محقق داماد1406 ،ق ،ج ،3ص )197و در
قانون نیز بر اساس مادهی « »205ق.آ.د.م ،اقرار وکی علیه موکّ خود ،تنها نسبت به امورى
که قاطع دعوى است ،پذیرفته نمى شود .امّا اگر اقرار وکی  ،قاطع دعوا نباشد مانند اقرار به
اصالت سند و سمت مدعی که ناظر به مقدمات اثبات دعوا است ،اعتبار دارد و عدم نفوذ
اقرار در این موارد سبب اختالل در جریان دعاوی میشود.
گفته شده هرچند به استناد مادهی « »1278ق.م ،آثار اقرار نسبت به اشخاص ثالث
سرایت نمی نماید؛ مگر در مواردى که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .البته موردى هم در
قانون دیده نشده که صریحاً به طور کلى اقرار کسى را نسبت به غیر نافذ بداند .امّا از نظر
تحلی عقلى ،اقرار در حدود قاعدهی «من ملک شیئا» نسبت به غیر نافذ میباشد مانند اقرار
وکی نسبت به موک در امرى که اختیار انجام آن را داشته است (امامی ،حقوق مدنی ،ج،6
ص.)55
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نتیجه
اقرار در نظام قضائی اسالم و ایران یکی از ادله اثبات بلکه سید االدله شناخته شده واز نظر
اعتبار اثباتی علیه اقرار کننده ،تردیدی در آن راه ندارد مگر اندك موارد -که منصرف از
موضوع بحث است .لذا در فقه اسالمی حدیث اقرار الهقالء به قاعده مهتبری تبدی شده و در
تمام موضوعات کیفری و حقوقی به شرط عاق بودن مقر واجد دیگر شرایط عامه تکلیف،
نفوذ آن علیه اقرار کننده غیر قاب انکار است .مواد مربوط به اقرار در قانون مدنی ایران هم
مستند به همین قاعده وضع و انشاء شده است.
اما قاعده مهم دیگری در فقه مطرح است (من ملک شیئاً ملک االقرار به) که حکم آن نیز
به ا قرار بر می گردد .اگر چه برخی مانند امام خمینی (ره) عقیده دارند که این قاعده
مستق نیست بلکه همان قاعده اقرار الهقالء است که از سه قاعده « :اقرار الهقالء»،
«ائتمان»« ،قبول قول من ال یهلم اال من قبله» تشکی شده است .در عوض برخی مانند
جهفر سبحانی این دو قاعده را مفهوماً و مصداقاً متباین می دانند.
برخی دیگر قاعده «اقرار» را مستند قاعده «من ملک» عنوان نموده در حالی که نظر
شیخ انصاری چنین استنادی را بر نمی تابد و قاعده من ملک را اعم از قاعده اقرار قلمداد
می نماید با این تهلی که قاعده اقرار شام اقرار وکی  ،ولی ،عبد و صبی نمی شود در حالی
که فقهاء در این موارد به استناد قاعده من ملک فتوا داده اند .از دیدگاه برخی دیگر رابطه
میان این دو قاعده ،عموم و خصوص من وجه است و بهضی هم با قبول این قول در
مصادیق ،به تباین مفهومی آن دو تأکید کرده اند.
تهابیر فقهاء از واژه «ملک» در تهیین مفاد و مدلول قاعده تهیین کننده است .برخی آن
را منصرف به مالکیت اعتباری می دانند که در نتیجه صرفاً در اقرار مقر مصداق می یابد و
برخی دیگر آن را به سلطه و سیطره خارجی تهبیر نموده اند که هر نوع تصرفی را در بر
خواهد گرفت وبه نظر میرسد شام هردو تهبیر است یهنی هم مالکیت اعتباری و هم سلطه
خارجی.
با تتبع در اقوال و مبانی استدالل همه اطراف می توان گفت در قاعده اقرار ،تأکید بر
تههد مقر واجد شرایط در تثبیت آن بر ذمه خویش یا اثبات واعالم حق غیر نسبت به
خودش است اما در قاعده من ملک بحث از حق و اختیار مالک شئی در ادعاء ،اعالم و اخبار
در خصوص ما یملک است که برخالف قاعده اقرار ،اعم از علیه خود و دیگران است لذا
مفهوم آنها ارتباطی به یکدیگر ندارند اگر چه در مصادیق  ،وجوه اشتراك و افتراق دارند.
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منابع
آبى ،فاض  ،حسن بن ابى طالب یوسفى ،کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ،دفتر انتشارات
اسالمى ،قم ،سوم1417 ،ه ق.
آشتیانى ،میرزا محمد حسن بن جهفر ،کتاب القضاء (الحدیثه) ،انتشارات زهیر  -کنگره عالمه
آشتیانى قدس سره ،قم ،اول 1425 ،ه ق.
اراکى ،محمد على ،الخیارات ،مؤسسه در راه حق ،قم ،اول1414 ،ه ق.
اردبیلى ،احمدبن محمد ،مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،دفتر انتشارات اسالمى،
قم ،اول1403 ،ه ق.
اسکافى ،ابن جنید ،محمد بن احمد کاتب بغدادى ،مجموعه فتاوى ابن جنید ،دفتر انتشارات
اسالمى ،قم ،اول1416 ،ه ق.
اصفهانى ،محمد حسین کمپانى ،حاشیه کتاب المکاسب (ط  -الحدیثه) ،أنوار الهدى ،قم ،اول،
1418ه ق.
ااااااااا ،سیدابوالحسن ،وسیله النجاه (مع حواشی اإلمام الخمینی) ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینى (ره) ،قم ،اول1422 ،ه ق.
امامى ،سید حسن ،حقوق مدنى ،انتشارات اسالمیه ،تهران ،بی تا.
انصارى دزفولى ،مرتضى بن محمد امین ،رسائ فقهیه ،کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى،
قم ،اول1414 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،کتاب المکاسب (الحدیثه) ،کنگره جهانى بزرگداشت
شیخ اعظم انصارى ،قم ،اول1415 ،ه ق.
ایروانى ،باقر ،دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ،دار الفقه للطباعه و النشر ،قم ،سوم1426 ،ه ق.
ااااااااااااا ،دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی على المذهب الجهفری ،قم ،دوم1427 ،ه ق.
بجنوردى ،سیدحسن بن آقا بزرگ موسوى ،القواعد الفقهیه ،نشر الهادی ،قم ،اول1419 ،ه ق.
بحرالهلوم ،محمد بن محمد تقى ،بلغه الفقیه ،منشورات مکتبه الصادق ،تهران  -ایران ،چهارم،
1403ه ق.
بحرانى ،آل عصفور ،حسین بن محمد ،األنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع (للفیض) ،مجمع
البحوث الهلمیه ،قم ،اول ،بی تا.
اااااااااااااااااااا ،یوسف بن احمد بن ابراهیم ،الحدائق الناضره فی أحکام الهتره الطاهره ،دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامهه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم  -ایران ،اول1405 ،ه ق.
بهجت فومنى ،محمد تقى ،جامع المسائ  ،دفتر مهظمله ،قم ،دوم1426 ،ه ق.
تبریزى ،جواد بن على ،أسس القضاء و الشهاده ،دفتر مؤلف ،قم ،اول ،بی تا.
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اااااااااااااااااااااااا ،إرشاد الطالب إلى التهلیق على المکاسب ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،سوم،
1416ه ق.
اااااااااااااااااااااااا ،منهاج الصالحین ،مجمع اإلمام المهدی (عج) ،قم ،اول1426 ،ه ق.
تبریزى ،جهفر سبحانى ،نظام القضاء و الشهاده فی الشریهه اإلسالمیه الغراء ،مؤسسه امام صادق (ع)،
قم ،اول1418 ،ه ق.
حائرى ،سیدعلى بن محمد طباطبایى ،ریاض المسائ (الحدیثه)،مؤسسه آل البیت (ع) ،قم ،اول،
1418ه ق.
حکیم ،سیدمحسن طباطبایى ،منهاج الصالحین ،دار التهارف للمطبوعات ،بیروت ،اول1410 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااا ،مستمسک الهروه الوثقى ،مؤسسه دار التفسیر ،قم ،اول1416 ،ه ق.
حلّى ،ابن ادریس ،محمد بن منصور بن احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،دفتر انتشارات
اسالمى ،قم ،دوم1410 ،ه ق.
اااااا ،جمال الدین ،احمد بن محمد اسدى (ابن فهد) ،المهذب البارع فی شرح المختصر النافع،
دفتر انتشارات اسالمى ،قم ،اول1407 ،ه ق.
اااااا ،شمسالدین محمدبن شجاع القطّان ،مهالمالدین فی فقه آلیاسین ،مؤسسه امام صادق (ع)،
قم ،اول1424 ،ه ق.
اااااا ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى ،إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان ،دفتر انتشارات
اسالمى ،قم ،اول1410 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،تبصره المتهلمین فی أحکام الدین ،وزارت فرهنگ
وارشاد اسالمى ،تهران ،اول1411 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،منتهى المطلب فی تحقیق المذهب ،مجمع
البحوث اإلسالمیه ،مشهد ،اول1412 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،قواعد األحکام فی مهرفه الحالل و الحرام ،دفتر
انتشارات اسالمى ،قم ،اول1413 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،تذکره الفقهاء (الحدیثه) ،مؤسسه آل البیت علیهم
السالم ،قم ،اول1414 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،تحریر األحکام الشرعیه على مذهب اإلمامیه،
مؤسسه امام صادق (ع) ،قم ،اول1420 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،تلخیص المرام فی مهرفه األحکام ،انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمى ،قم ،اول1421 ،ه ق.
حلّى ،فخر المحققین ،محمدبن حسن بن یوسف ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،مؤسسه
اسماعیلیان ،قم ،اول1387 ،ه ق.
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ااااا ،محقق ،نجم الدین ،جهفر بن حسن ،شرائع اإلسالم فی مسائ الحالل و الحرام ،مؤسسه
اسماعیلیان ،قم ،دوم1408 ،ه ق.
حمیرى ،نشوان بن سهید ،شمس الهلوم و دواء کالم الهرب من الکلوم ،دار الفکر المهاصر ،بیروت،
اول1420 ،ه ق.
خراسانى ،حسین وحید ،منهاج الصالحین ،مدرسه امام باقر علیه السالم ،قم ،پنجم1428 ،ه ق.
خمینى ،سید روح اهلل موسوى ،الرسائ الهشره  ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره،
قم ،اول 1420 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااا ،تحریر الوسیله ،مؤسسه مطبوعات دار الهلم ،قم ،اول ،بی تا.
ااااااااااااااااااااااااااااااااا ،کتاب البیع 5 ،جلد ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى
قدس سره ،تهران ،اول1421 ،ه ق.
خمینى ،شهید ،سید مصطفى موسوى ،الخیارات (للسید مصطفى الخمینی) ،مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینى قدس سره ،تهران ،اول1418 ،ه ق.
خویى ،سید ابو القاسم موسوى ،مبانی الهروه الوثقى ،منشورات مدرسه دار الهلم  -لطفى ،قم ،اول،
1409ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااا ،منهاج الصالحین ،نشر مدینه الهلم ،قم1410 ،28 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااا ،موسوعه اإلمام الخوئی ،مؤسسه إحیاء آثار اإلمام الخوئی ره ،قم،
اول1418 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااا ،فقه الشیهه  -کتاب الطهاره ،مؤسسه آفاق ،قم ،سوم1418 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااا ،مصباح الفقاهه (المکاسب) ،بی تا.
خوانسارى ،سیداحمد بن یوسف ،جامع المدارك فی شرح مختصر النافع ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم،
دوم1405 ،ه ق.
راوندى ،قطب الدین ،سهید بن عبداللّه ،فقه القرآن ،انتشارات کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى (ره)،
قم ،دوم1405 ،ه ق.
رشتى گیالنى ،نجفى ،میرزا حبیب اهلل ،کتاب القضاء ،دار القرآن الکریم ،قم ،اول1401 ،ه ق.
زنجانى ،سیدموسى شبیرى ،کتاب نکاح ،مؤسسه پژوهشى راىپرداز ،قم ،اول1419 ،ه ق.
سبزوارى ،سیدعبد األعلى ،جامع األحکام الشرعیه ،مؤسسه المنار ،قم ،نهم ،بی تا.
اااااااااااااااااااااااااااا ،مهذّب األحکام ،مؤسسه المنار  -دفتر حضرت آیه اهلل ،قم ،چهارم،
1413ه ق.
سبزوارى ،محقق ،محمد باقر بن محمدمؤمن ،کفایه األحکام ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم ،اول،
1423ه ق.
سیستانى ،سیدعلى حسینى ،منهاج الصالحین ،دفتر حضرت آیه اهلل سیستانى ،قم ،پنجم1417 ،ه ق.
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شاهرودی ،سید محمود هاشمى ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اه بیت علیهم السالم ،مؤسسه دائره
المهارف فقه اسالمى بر مذهب اه بیت علیهم السالم ،قم ،اول1426 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااااا ،بحوث فی الفقه الزراعی ،در یک جلد ،مؤسسه دائره المهارف فقه
اسالمى بر مذهب اه بیت علیهم السالم ،قم ،اول1426 ،ه ق.
شیرازى ،سیدمحمد حسینى ،إیصال الطالب إلى المکاسب ،منشورات اعلمى ،تهران ،اول ،بی تا.
اااااااااااااااااااااااااااااا ،منتخب المسائ اإلسالمیه ،در یک جلد ،ه ق.
شیرازى ،ناصر مکارم ،القواعد الفقهیه ،مدرسه امام امیر المؤمنین ع ،قم ،سوم1411 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااا ،أنوار الفقاهه  -کتاب النکاح ،در یک جلد ،انتشارات مدرسه اإلمام علی بن
أبی طالب علیه السالم ،قم ،اول1425 ،ه ق.
صدر ،شهید ،سید محمد باقر ،بحوث فی شرح الهروه الوثقى ،مجمع الشهید آیه اهلل الصدر الهلمی،
قم ،دوم1408 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااا ،ما وراء الفقه ،دار األضواء للطباعه و النشر و التوزیع ،بیروت ،اول،
1420ه ق.
صیمرى ،مفلح بن حسن (حسین) ،غایه المرام فی شرح شرائع اإلسالم ،دار الهادی ،بیروت ،اول،
1420ه ق.
طباطبایى قمّى ،سید تقى ،األنوار البهیه فی القواعد الفقهیه ،انتشارات محالتى ،قم ،اول1423 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااا ،هدایه األعالم إلى مدارك شرائع األحکام ،انتشارات محالتى ،قم ،اول،
1425ه ق.
طباطبایى قمی ،سید تقى ،مباحث فقهیه -الوصیه ،الشرکه ،صله الرحم ،چاپخانه امیر ،قم ،اول،
1419ه ق.
طباطبایى یزدی ،سیدمحمدکاظم ،الهروه الوثقى ،مؤسسه األعلمی للمطبوعات ،بیروت ،دوم1409 ،ه
ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااااا ،تکمله الهروه الوثقى ،کتابفروشى داورى ،قم ،اول1414 ،ه ق.
طرابلسى ،ابن براج ،قاضى ،عبد الهزیز ،المهذب ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم ،اول1406 ،ه ق.
طوسى ،ابو جهفر ،محمد بن حسن ،المبسوط فی فقه اإلمامیه ،المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار
الجهفریه ،تهران ،سوم1387 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،الخالف ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم ،اول1407 ،ه ق.
عاملى ،سیدمحمدحسین ترحینى ،الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه ،دارالفقه للطباعه و النشر،
قم ،چهارم1427 ،ه ق.
عاملى ،شهید اول ،محمد بن مکى ،القواعد و الفوائد ،کتابفروشى مفید ،قم ،اول ،بی تا.
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اااااااااااااااااااااااااااااااااا ،الدروس الشرعیه فی فقه اإلمامیه ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم،
دوم1417 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااا ،رسائ الشهید األول ،در یک جلد ،بی تا.
عاملى ،شهید ثانى ،زین الدین بن على ،حاشیه اإلرشاد ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه
قم ،قم ،اول1414 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،مؤسسه المهارف
اإلسالمیه ،قم ،اول1413 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،فوائد القواعد ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه
قم ،قم ،اول1419 ،ه ق.
عاملى ،محمد بن على موسوى ،مدارك األحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالم ،مؤسسه آل البیت
(ع) ،بیروت ،اول1411 ،ه ق.
عراقى ،آقا ضیاءالدین ،على کزازى ،کتاب القضاء (تقریرات ،للنجمآبادی) ،مؤسسه مهارف اسالمى امام
رضا (ع) ،قم ،اول1421 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،القواعدالفقهیه (نهایه األفکار) ،دفتر انتشارات اسالمى جامهه
مدرسین ،قم ،اول ،بی تا.
علم الهدی سید مرتضى ،على بن حسین موسوى ،رسائ الشریف المرتضى ،دار القرآن الکریم ،قم،
اول1405 ،ه ق.
عمیدى ،سید عمید الدین بن محمد اعرج حسینى ،کنز الفوائد فی ح مشکالت القواعد ،دفتر
انتشارات اسالمى ،قم ،اول1416 ،ه ق.
فراهیدى ،خلی بن احمد ،کتاب الهین ،نشر هجرت ،قم ،دوم1410 ،ه ق.
فیومى ،احمد بن محمد مقرى ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافهی ،منشورات دار الرضی،
قم ،اول ،بی تا.
قرشى ،سید على اکبر ،قاموس قرآن 7 ،جلد ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران ،ششم1412 ،ه ق.
کاشانى ،مال حبیب اهلل شریف ،تسهی المسالک إلى المدارك ،المطبهه الهلمیه ،قم ،اول1404 ،ه ق.
کاشانى ،فیض ،محمد محسن ابن شاه مرتضى ،مفاتیح الشرائع ،انتشارات کتابخانه آیه اهلل مرعشى
نجفى ،قم ،اول ،بی تا
کاشف الغطاء ،احمدبن على بن محمدرضا نجفی ،سفینه النجاه و مشکاه الهدى و مصباح السهادات،
مؤسسه کاشف الغطاء ،نجف اشرف ،اول1423 ،ه ق.
ااااااااااااا ،حسن بن جهفر بن خضر نجفی ،أنوار الفقاهه ،کتاب الطالق ،مؤسسه کاشف الغطاء،
نجف اشرف ،اول1422 ،ه ق.
ااااااااااااا ،عباس بن حسن بن جهفر نجفی ،منه الغمام فی شرح شرائع اإلسالم ،مؤسسه کاشف
الغطاء ،نجف اشرف ،اول1424 ،ه ق.
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ااااااااااااا ،عباس بن حسن بن جهفر نجفی ،الفوائد الجهفریه ،مؤسسه کاشف الغطاء ،بی تا.
ااااااااااااا ،محمدحسین بن على بن محمدرضا نجفی ،تحریرالمجله ،المکتبه المرتضویه ،نجف
اشرف ،اول1359 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،وجیزه األحکام ،مؤسسه کاشف الغطاء،
نجف اشرف ،دوم1366 ،ه ق.
کاظمى تسترى ،اسد اهلل ،مقابس األنوار و نفائس األسرار ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،اول،
بی تا.
کرکى عاملی ،محقق ثانى ،على بن حسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،مؤسسه آل البیت (ع)،
قم ،دوم1414 ،ه ق.
گلپایگانى ،سیدمحمدرضا موسوى ،هدایه الهباد ،دار القرآن الکریم ،قم ،اول1413 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،کتاب القضاء ،دار القرآن الکریم ،قم ،اول1413 ،ه ق.
گلپایگانى ،لطف اهلل صافى ،جامع األحکام ،انتشارات حضرت مهصومه (س) ،قم ،چهارم1417 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااا ،هدایه الهباد ،دار القرآن الکریم ،قم  -ایران ،اول1416 ،ه ق.
لنکرانى ،محمد فاض موحدى ،األحکام الواضحه ،مرکز فقهى ائمه اطهار (ع) ،قم ،چهارم1422 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااا ،تفصی الشریهه فی شرح تحریر الوسیله  -اإلجاره ،مرکز فقهى
ائمه اطهار (ع) ،قم ،اول1424 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااا ،القواعد الفقهیه ،چاپخانه مهر ،قم ،اول1416 ،ه ق.
لنگرودى ،سید محمد حسن مرتضوى ،الدر النضید فی االجتهاد و االحتیاط و التقلید ،مؤسسه
انصاریان ،قم ،اول1412 ،ه ق.
مامقانى ،محمد حسن بن المال عبد اللّه ،غایه اآلمال فی شرح کتاب المکاسب ،مجمع الذخائر
اإلسالمیه ،قم ،اول1316 ،ه ق.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،حاشیه على رساله فی قاعده من ملک ،مجمع الذخائر
اإلسالمیه ،قم ،اول1350 ،ه ق.
مرعشى نجفى ،سید شهاب الدین ،منهاج المؤمنین ،انتشارات کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى ره ،قم،
اول1406 ،ه ق.
محدث قمّى ،شیخ عباس ،الغایه القصوى فی ترجمه الهروه الوثقى ،منشورات صبح پیروزى ،قم ،اول،
1423ه ق.
محقق داماد ،سید مصطفى ،قواعد فقه ،مرکز نشر علوم اسالمى ،تهران ،دوازدهم1406 ،ه ق.
مصطفوى ،سیدمحمدکاظم ،مائه قاعده فقهیه ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم ،چهارم1421 ،ه ق.
مطهرى ،شهیدمرتضى ،فقه و حقوق (مجموعه آثار) ،قم ،اول ،بی تا.
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میرزاى قمّى ،ابو القاسم بن محمد حسن ،رسائ

المیرزا القمی ،دفتر تبلیغات اسالمى ،شهبه

خراسان ،قم ،اول1427 ،ه ق.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،جامع الشتات فی أجوبه السؤاالت ،مؤسسه کیهان،
تهران ،اول1413 ،ه ق.
نجفى ،بشیر حسین ،مصطفى الدین القیم ،دفتر حضرت آیه اهلل نجفى ،نجف اشرف ،اول1427 ،ه ق.
نجفى ،صاحب الجواهر ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،دار إحیاء التراث الهربی،
بیروت ،هفتم1404 ،ه ق.
همدانى ،آقارضا بن محمدهادى ،مصباح الفقیه ،مؤسسه الجهفریه إلحیاء التراث و مؤسسه النشر
اإلسالمی ،قم ،اول1416 ،ه ق.

