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سمیه حیدری
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات،
رشتهی فقه و حقوق اسالمی ،تهران ،ایران.
احمد باقری
استاد دانشگاه تهران ،گروه فقه و حقوق اسالمی ،تهران ،ایران.
چکيده

تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون
چشمداشت چیزی است .عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداقهای آن دارد .لذا
وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد ،قطعا نیازمند قبول خواهد بود ،در اینصورت
اینگونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد ،لزوما ایقاع است.
متبرع ،متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند .متبرع عالوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال)
باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد .در حالی که متبرعله کافیست اهلیت تمتع داشته باشد .متبرعٌ به نیز
میتواند عین ،دین ،منفعت ،یا عمل باشد.
واژگان کليدی :قاعده ،تبرع ،متبرع ،متبرعٌبه ،متبرعٌله ،اهلیت تبرع.
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مقدمه
هرچند در ابواب مختلف در متون فقهی تبرع و آثار آن مورد مالحظه فقیهان قرار گرفته ،اما
به عنوان یک مسأله کمتر مورد توجه قرار داشته است .از این رو بررسی مصادیق تبرع و آثار
آن در متون فقهی و استخراج مالک و مناط در تحقیق تبرع و سرانجام تبدیل آن به یک
قاعده فقهی ،مسأله اصلی این مقاله به شمار میرود.
قاعده تبرع غالبا در معامالت وامور مالی جریان دارد .برخی از عقود و ایقاعات دارای طبیعت
تبرعی هستند همچون ابراء ،عاریه ،ودیعه ،وصیت تملیكی ،هبه ،صدقه و وقف .برخی دیگر
طبیعت تبرعی ندارند اما متبرع میتواند تبرعا آن عقد یا ایقاع را جاری نماید؛ مانند ضمان
تبرعی ،تبرع در ادای دین دیگری ،تبرع در وفای به عهد ،وکالت تبرعی ،تبرع در جعاله و
صلح تبرعی.
مفهوم شناسی تبرع
تبرع در لغت به معنی بخشیدن چیزی از جانب خود بدون آنكه شخص مقابل آن را خواسته
باشد( .صاحب بن عباد1404 ،ق ،ج ،2ص )34چنانچه در لسان العرب آمده« :تبَرَّع بالعَطاء:
أَعطَى من غیر سؤال أَو تفضَّل بما ال یجب علیه .یقال :فعلت ذلک مُتَبَرِّعاً أَی مُتطوّعاً»( .ابن
منظور1414 ،ق ،ج ،8ص )8در اصطالح مقصود از تبرع تصرفاتى است که در مقابل عوض
نباشد( .شعرانی1419 ،ق ،ج ،2ص )399تبرّع بذل مال یا منفعتى به دیگرى یا انجام عملی
برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزى در قبال آن است .تبرّع به انواع مختلف
از خیرات و مبرّات ،امرى مستحب و از مصادیق تعاون بر برّ و تقوا به شمار مىرود( .جمعی از
مولفان ،بی تا ،ج ،2ص )533لذا تبرع در واقع همان تفضل ،تطوع ،بخشیدن و کاری را از
جانب خود انجام دادن است .تفاوت تطوّع و تبرّع این است که مورد تبرّع (متبّرع به) اعم از
مورد تطوّع است .تبرّع ،واجبات ،عقود و ایقاعات را نیز دربر مىگیرد .در تطوّع قصد اطاعت و
تقرّب معتبر است برخالف تبرّع که در مفهوم آن چین قصدى نهفته نیست( .جمعی از
مولفان ،بی تا ،ج ،2ص)512
اقسام تبرع
آنچه بدان تبرّع صورت مىگیرد یا مالى است یا غیر مالى( .جمعی از مولفان ،بی تا ،ج،2
ص )333تبرع در امور مالی زمانی است که شخص به طور داوطلب ،بدون آنكه از وی
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خواسته شده باشد ،عهده دار پرداخت هزینه ای شود و یا چیزی که ارزش مالی دارد را
ببخشد .مانند تبرع در جعاله ،تبرع در پرداخت دین ،ضمان تبرعی ،هبه و صدقه .تبرع در
امور غیر مالی نیز زمانی است که شخص به طور داوطلب و بدون هیچ انتظار مادی ،عهده دار
انجام عمل عبادی از جانب شخصی باشد .مانند تبرع در اقامه نماز ،تبرع در رفتن به حج،
تبرع در گرفتن روزه و تبرع در سایر اعمال عبادی.
حقيقت قاعده تبرع
در بررسی حقیقت تبرع باید مشخص کنیم که تبرع عقد است یا ایقاع .از آنجا که تبرع
حقیقت واحدی ندارد ،عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداقهای آن دارد.
لذا اگر تبرع در عقود صورت گیرد و اثر تبرع ،تصرف در مال غیر یا تملیک باشد ،قطعا
نیازمند قبول خواهد بود و تبرع عقد میباشد اما چنانچه تبرع در ایقاعات صورت گیرد و
صرفا اسقاط حق خود محسوب شود ،ایقاع محسوب میشود .مثال وقتی مفاد انشاء متضمن
اعطا و تملیک عین به صورت رایگان باشد ،طبیعی است که نیازمند موافقت معطی به است،
چرا که معطی در حقیقت در اموال او تصرف کرده است ،هرچند این تصرف به نحو مثبت
است و غالبا افراد به این نوع تصرف در اموالشان که موجب ازدیاد و فزونی داراییشان
میشود ،راضیاند .اما در فرضی که کسی دین دیگری را ادا میكند یا تعهدش را ایفا مینماید،
یا از حقی که بر گردن دیگری دارد صرف نظر میکند ،قهرا نیازی به قبول طرف دیگر ندارد.
ناگفته پیداست که در برخی موارد مانند ابراء ،وصیت و وقف هر چند همگی به نوعی تبرع
هستند ،اما اینكه مفید تملیک هستند یا اسقاط ،یا اینكه مردد میان اسقاط و تملیکاند،
میان فقیهان اختالف نظر وجود دارد و به همین جهت در عقد یا ایقاع بودن این نهادها با
هم اختالف نظر دارند.
ارکان قاعده تبرع
قاعده تبرع از سه رکن تشكیل شده است :متبرع ،متبرعٌ به ،متبرعٌ له .متبرع همان عامل بر
تبرع است .همچون تمامی عقود و ایقاعات و معامالت که طرفین باید دارای شرایطی باشند،
طرفین در تبرع نیز باید اهلیت تبرع داشته باشند لذا متبرع باید بالغ ،عاقل ،رشید و مختار
باشد( .وهبه الزحیلی1418 ،ق ،ج ،1ص )7459همچنین متبرع باید قصد تبرع و اهلیت
تصرف در متبرعٌ به را داشته باشد یعنی مالک مالش باشد و یا از ناحیۀ مالک مأذون باشد و
نباید شرعاً ممنوع از تصرف باشد .متبرع میتواند مرد یا زن و مسلمان یا کافر باشد .مریض

 /38مبانی فقهی حقوق اسالمی ،سال هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 1394
متصل به موت نیز اهلیت تبرع دارد .هر چند برخی از فقها معتقدند تبرعات مریض متصل
به موت منجز نمی باشد و باید از ثلث اموال میت برداشته شود( .محقق کرکی1411 ،ق،
ج ،11ص )97لیكن با توجه به ادله گروه دیگری از فقیهان که غالبا فقهای متاخر هستند،
(موسوی خمینى1422 ،ق ،ص )292میتوان نتیجه گرفت مریض متصل به موت اهلیت
تبرع داشته و تبرعاتش از اصل مالش حساب میشود .چراکه هیچ یک از فقیهان برای
تصرفات تبرعی و محاباتی شخص سالم محدودیتی قائل نشدهاند .از این رو جلوگیری از
اضرار به وارث را تنها میتوان به عنوان حكمت تحدید وصیت معرفی کرد و نه علت آن.
(انصاری1415 ،ق ،ص )155چنانچه ادعا شود میان حكم حصر وصیت در ثلث و ممانعت از
اضرار به ورثه موصی رابطه علیت برقرار است ،در آن صورت الزم است عطایای منجز افراد
سالم هم از ثلث اموال محاسبه شود ،چه آنكه در این قبیل تصرفات نیز متضرر شدن ورثه
متبرع حتمی است( .جمعی از مولفان ،بی تا ،ج ،55ص)158
یكی دیگر از ارکان قاعده تبرع ،متبرعٌ به است .از آنجاکه یكی از اصلیترین شرایط اعمال
تبرعی ،مجانی بودن آن است ،لذا موضوع تبرع فقط شامل یک مورد است که متبرعٌ به نام
دارد .متبرعٌ به عین ،دین ،منفعت و یا عملی است که عامل تبرعا عهدهدار انجام آن بوده و
در ازای آن اجرتی دریافت نمی کند .متبرعٌ به باید قابلیت تصرف داشته و در ملكیت متبرع
باشد تا متبرع اجازه بخشیدن آن را داشته باشد .همچنین متبرعٌ به باید ارزش مالی و
عقالیی داشته باشد و باید مباح باشد بنابراین بخشیدن مال غصبی صحیح نیست .الزم به
ذکر است متبرع به الزم نیست معلوم باشد و یا از همه جهات معین باشد.
متبرع له شخصی است که به نفعش تبرع میشود و چیزی به وی بخشیده یا صدقه داده
میشود و یا دین او پرداخت میشود و یا متبرع ضمانت وی را میکند و امثال آن .در مورد
متبرع له شرایط خاصی وجود ندارد .بنابراین تبرع به کودک و سفیه و مجنون صحیح است
و اشكالی ندارد که متبرع له محجور یا مفلس باشد.
مقایسه قاعده تبرع با قواعد فقهی مشابه
قاعده تبرع تفاوتها و شباهتهایی با تعدادی از قواعد فقهی دیگر دارد .از جمله این قواعد
فقهی ،قاعده احسان است .شباهت قاعده تبرع و قاعده احسان این است که هر دو قاعده به
انجام عملی خیر و نیكو از جانب شخص محسن اشاره دارد اما تفاوت این دو قاعده در این
است که قاعده احسان اشاره دارد به خسارتی که ناخواسته در حین انجام کار خیر از جانب
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شخص محسن ایجاد میشود درحالیكه قاعده تبرع اشاره دارد به اینكه شخص محسن بدون
اینكه از وی تقاضایی شود ،اقدام به بخشش در امور مالی نموده و یا از گرفتن حق خود
صرف نظر نموده است.
یكی دیگر از این قواعد فقهی ،قاعده ابراء است .شباهت قاعده ابراء و قاعده تبرع این است
که مدیون از دینی که بر عهده اش است ،بری الذمه میشود .تفاوت این دو قاعده در این
است که در در قاعده ابراء دائن از حق خود صرف نظر کرده و بدین وسیله مدیون بری الذمه
می شود در حالیكه در قاعده تبرع شخص سومی دین مدیون را به دائن پرداخت کرده و
مدیون را بری الذمه می کند .عالوه بر آن قاعده تبرع عام تر از قاعده ابراء است و یكی از
مصادیق قاعده تبرع ،پرداخت دین است.
همچنین قاعده اذن ،از دیگر قواعدی است که از جهاتی شبیه قاعده تبرع است .شباهت
قاعده تبرع و قاعده اذن این است که در هر دو قاعده ،شخص سوم اقدام به عملی می نماید.
تفاوت این دو قاعده در این است که در قاعده اذن شخص با اذن و رضایت اقدام می نماید
در حالیكه در قاعده تبرع شخص بدون اجازه اقدام می نماید.
مستندات قاعده تبرع
یكی از مهمترین مستندات قاعده تبرع ،کتاب است .تعدادی از آیات شریفه به اعمال تبرعی
اشاراتی کردهاند که دالیل محكمی بر اثبات حجیت قاعده تبرع میباشند .یكی از این آیات،
آیه شریفه «فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ» (بقره )184/است ،تطوع چیزی است که بنده به
آن تبرع کند (تمیمى مغربى ،بی تا ،ج ،3ص )132که این غیر از واجب است .در این آیه
شریفه ،به صورت عام به اعمال تبرعی توصیه شده است .از آنجا که صدقه نیز از انواع
تبرعات است ،برای اثبات حجیت قاعده تبرع میتوان به آیاتی که به صدقه اشاره دارند ،نیز
استناد نمود ،از جمله آیه شریفه« :النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ
أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى
أَوْلِیائِكُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْكِتابِ مَسْطُوراً» (احزاب )6/خداى تعالى بیان کرده است که
خویشان اولىاند به یكدیگر از مهاجرین که در اصل قرابتى نداشته باشند و مؤمنین که دور
باشند در نسب .و بعد از آن فرموده مگر اینكه تبرع کنند و وصیت کنند به چیزى براى
ایشان (مفید1377 ،ش ،ص )332همچنین آیه شریفه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تُبْطِلُوا
صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى کَالَّذی یُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ ال یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ
کَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَیْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً ال یَقْدِرُونَ عَلى شَیْءٍ مِمَّا کَسَبُوا وَ اللَّهُ ال
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یَهْدِی الْقَوْمَ الْكافِرینَ» (بقره )264/داللت دارد بر اینكه آزار و منت بعد از صدقه اجر آن را
حبط کرده و از بین مىبرد( .طباطبایى1417 ،ق ،ج ،2ص )389و کسانی را که در راه خدا
صدقه میدهند و انفاق میکنند ،از آزار و اذیت پس از انفاق و صدقه منع نموده است.
همچنین آیه شریفه« :الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ ثُمَّ ال یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال
أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ» (بقره )262/اشاره دارد به
اینكه یكى از بزرگترین امورى که اسالم در یكى از دو رکن "حقوق الناس" و "حقوق اللَّه"
مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گوناگون ،مردم را بدان وادار مىسازد ،انفاق است؛
پارهاى از انفاقات از قبیل زکات ،خمس ،کفارات مالى و اقسام فدیه را واجب نموده و پارهاى
از صدقات و امورى از قبیل وقف سكنى دادن ما دام العمر کسى ،وصیتها ،بخششها و غیر
آن را مستحبّ نموده است( .طباطبایى1417 ،ق ،ج ،2ص )388عالوه بر آیات ذکر شده،
انفاقى که در آیه شریفه «قُلْ لِعِبادِیَ الَّذینَ آمَنُوا یُقیمُوا الصَّاله وَ یُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ
عَالنِیَه مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ ال بَیْعٌ فیهِ وَ ال خِالل» (ابراهیم )31/آمده انفاق معینى نیست،
بلكه مطلق انفاق در راه خداست ،چون سوره مورد بحث مكى است و در مكه هنوز آیهاى
درباره زکات معین اسالمى نازل نشده بود و مقصود از انفاق سرى و علنى این است که انفاق
بر مقتضاى ادب دینى انجام گیرد ،آنجا که ادب ،اقتضاى پنهان بودن را دارد ،پنهانى انفاق
کنند و هر جا که ادب ،علنى آن را مىپسندد ،علنى بدهند ،به هر حال ،مطلوب از انفاق این
است که هر گوشه و شانى از شؤون اجتماع که در شرف فساد و تباهى است اصالح شود ،و
بر جامعه مسلمین خللى وارد نیاید( .طباطبایى1417 ،ق ،ج ،12ص )57الزم به ذکر است
برای اثبات حجیت تبرع میتوان به آیاتی که برای حجیت عاریه بدان استناد شده نیز اشاره
کرد .چراکه عاریه همان اذن در انتفاع به عین ،به طور تبرع و مجانی است .در بارۀ عاریه به
دو آیه بر مشروعیت آن استناد شده است (تربتى شهابى خراسانى1417 ،ق ،ج ،2ص)136
آیۀ شریفه «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى» (مائده )2/و آیۀ شریفه «وَ یَمْنَعُونَ الْماعُونَ»
(ماعون )7/مدلول آیۀ نخست ،امر به «تعاون در تقوا و نیكوکارى است» و آن صریح در
«عاریه» مىباشد ،چون گفتیم که «عاریه» اذن در استفاده از چیزى به صورت تبرّع و بال
عوض مىباشد و مدلول آیۀ دوّم ،جایى که عطف به امور مذمومه شده است و آنها عبارت از
سهو در نماز و ریاکارى در آن و منع از ماعون و جلوگیرى از پرداخت احسان و زکات به
فقیران مىباشد که نقیض آن که همانا پرداخت به نیازمندان بوده باشد ،ممدوح و قابل
ستایش خواهد بود و «عاریه» نیز از آن موارد ممدوح مىباشد( .سیورى حلّى ،بی تا ،ج،2
ص )564بنابراین همانطور که مالحظه شد ،آیات شریفه ای در قرآن کریم توصیه به
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بخشش ،انفاق ،صدقه ،عاریه و کمکهای مجانی نمودهاند که دلیل محكمی بر اثبات قاعده
تبرع میباشند.
یكی دیگر از دالیل حجیت قاعده تبرع ،سنت است .از روایاتی که حجیت قاعده تبرع را
اثبات میکنند ،روایات مربوط به هبه است .از جمله آنان روایتی است از سلیمان بن خالد از
یكى از امامان (ع) که ظاهرا به قرینۀ روایت تهذیب ،امام صادق (ع) است نقل کرده که
فرمود :على (ع) هر گاه مردى از دنیا مىرفت و تنها زنش که کنیزش بود وارث باقى مىماند
آن کنیزک را از مال وى مىخرید و آزاد مىساخت و بقیه میراث مرد را بدو مىداد .شیخ
طوسى در شرح این روایت فرموده :این عمل را امیرالمؤمنین (ع) تطوّعى و تبرّعى انجام
مىداد چون بر اساس «اإلمام وارث من ال وارث له» ،خود او وارث آن مرد مىشد .زیرا اگر
حرّه و آزاده هم بود ،بیشتر از یک چهارم مال مرد را نمىبرد و باقى متعلّق به امام بود،
اکنون که کنیز است و برده از حرّ و آزاد ارث نمىبرد و امیر المؤمنین (ع) نیز که چنین
مىکرده ،از مال خویش بدو مىبخشیده و این کار از روى تبرّع بوده نه آنكه بر او چنین
کارى واجب بوده است( ».قمّى1409 ،ق ،ج ،4ص )180لذا اعمال تبرعی در سیره ائمه اطهار
(ع) به وضوح وجود داشته است .از جمله روایات دیگر ،روایتی است از امام صادق (ع) که از
وی در مورد مردی که روزه ماه رمضان را عمدا افطار کرده ،سوال کردند ،ایشان فرمودند:
«إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِیَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَکَ فَقَالَ النَّارَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ
مَا لَکَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِی قَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِی عَظَّمَ حَقَّکَ مَا تَرَکْتُ
فِی الْبَیْتِ شَیْئاً لَا قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِیهِ عِشْرُونَ
صَاعاً یَكُونُ عَشَرَه أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ یَا
رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی بَیْتِی قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ فَخُذْهُ وَ
أَطْعِمْهُ عِیَالَکَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ فَقَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ
تَصَدَّق» (مجلسى1404 ،ق ،ج ،16ص )273مرحوم کلینی در شرح این روایت فرمودهاند :در
مرآه العقول قول پیامبر اکرم (ص) که فرمودهاند" :و أطعمه" شاید آن حضرت (ص) اجازه
دادهاند که عیالش را طعام دهد به خاطراینكه او عاجز است و کفاره بر او واجب نیست و چه
بسا پیامبر اکرم (ص) از جانب خود تبرع کردهاند( .کلینى1429 ،ق ،ج ،7ص )478همچنین
حضرت امام علی(ع) فرموده :تبرع بمعروف و عطا کردن پیش از سؤال از بزرگترین صفات
بزرگى است( .محدث اربلى1381 ،ق ،ج ،2ص )140و یا فرمود :افضل السّخاء ان تكون
بمالک متبرّعا ،و عن مال غیرک متورّعا( .تمیمى آمدى1366 ،ش ،ج ،2ص )444و امام
حسن مجتبی (ع) نیز فرمودند :کرم آن است که انسان کارهاى نیكو را تبرعا انجام دهد.
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(مجلسى ،بی تا ،ج ،44ص )189همانطورکه مالحظه شد ائمه اطهار علیهم السالم به کثرت
شیعیانشان را توصیه به تبرع نمودهاند .همچنین در روایات متعددی به تبرع در حج توصیه-
های فراوانی شده است .برای اثبات درستی آن نیز باید گفت از آنجاکه تبرع در ادای دین از
نظر فقه اسالمی پذیرفته شده است و بناء عقالء در دیون این است که با تبرع فرد ثالث اداء
میشود ،همانطور که در اخبار آمده کسی که بمیرد و در ذمه او حجه االسالم باشد و وصیت
نكند ،از اصل مالش خارج میشود و اگر برای او مالی نباشد نیز فرقی نمی کند به خاطر
احتمال تبرع اجنبی از او( .بحرانى1405 ،ق ،ج ،14ص )289یكی دیگر از روایاتی که ناظر به
جواز تبرع است ،روایتی است در مورد تبرع در قضای نماز میت که به امام صادق (ع) عرضه
داشتند« :یصلی عن المیت؟ قال  : ...نعم حتی انه یكون فی ضیق فیوسع علیه ذلک الضیع
ثم یؤتی فیقال له خفف عنک هذا الضیق بصاله فالن اخیک» سؤال نمودند :آیا برای مرده
نماز بخوانند اثر دارد یا نه؟ فرمود :آری ،گاهی مردی در فشار بوده بعد به او گفته میشود:
این که برای تو گشایشی حاصل شده و در فسحت و وسعت قرار گرفته از برکت نمازی است
که فالن شخص ،برای تو انجام داده است (قمّى1409 ،ق ،ج ،1ص )342روایاتی که توصیه
به پرداخت قرض برادران دینی کردهاند نیز دلیلی است بر حجیت قاعده تبرع .چنانچه
حضرت امام علی(ع) فرمودهاند :الكرم تحمّل اعباء المغارم :کرم برداشتن بارها و سنگینی
هاى قرضهاست یعنى فرد کامل کرم این است که کسى قروض مردم را بر خود گیرد و
ایشان را از بار قرض و سنگینى آن خالص کند( .تمیمى آمدى1366 ،ش ،ج ،2ص)444
همچنین رسول خدا (ص)فرمود :هیچ عملى در پیشگاه خداى متعال ،از این باالتر نیست که
کسى دل مؤمنى را شاد کند ،یا گرسنگى او را بر طرف نماید ،یا غم و غصّهاى را از دل او
بزداید ،یا قرض او را ادا کند ،یا لباسى به او بپوشاند( .راوندى ،بی تا ،ص )186جابر گوید امام
باقر(ع) فرمودند :اى جابر آیا همین بس است که گروهى اسم خود را شیعه بگذارند و بگویند
ما اهل بیت را دوست مىداریم ،به خداوند سوگند شیعیان ما کسانى هستند که  ...با
همسایگان فقیر و مستمند رفت و آمد مىنمایند .شیعیان ما کسانى مىباشند که به
ورشكستگان مىرسند و قرض داران را کمک مىکنند ،و به یتیمان رسیدگى دارند...
(عطاردى1378 ،ش ،ج ،1ص )592از دیگر روایاتی که داللت بر مشروعیت قاعده تبرع دارد،
روایاتی در باب توصیه به پرداخت صدقه است .چنانچه از عبد الرحمن بن حجاج مرویست
که گفت موسى بن جعفر (ع) وصیت أمیر المؤمنین (ع) را نزد من فرستاد و صدقه تبرع پدر
بزرگوارش که با تبرع ابى اسماعیل یک طرز بود نیز نزد من فرستاد و ذکر کرد صدقه و تبرع
پدر بزرگوارش جعفر بن محمد (ع) و تبرع خودش را (قمّى ،بی تا ،ج ،1ص )26همچنین
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امام سجاد (ع) نیز در دعاهای خود فرمودهاند :وَ اجْعَلْ مَا سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ ،وَ
تَبَرَّعْتُ بِهِ مِنَ الصَّدَقَه عَلَیْهِمْ أَزْکَى صَدَقَاتِ الْمُتَصَدِّقِینَ ،وَ أَعْلَى صِلَاتِ الْمُتَقَرِّبِینَ :اى خداوند،
این عفو و گذشت مرا و این صدقهاى را که به آنان ارزانى داشتهام پاکترین صدقه
بخشندگان و برتر از هر صله و عطیهاى قرار ده که براى تقرب جستن به تو ارزانى شده
است( .امام سجاد1418 ،ق ،ص )168بنابراین روایات ذکر شده در باب هبه و صدقه و حج
تبرعی و نماز قضای تبرعی و پرداخت قرض دیگران به صورت تبرعی ادله محكمی بر اثبات
حجیت قاعده تبرع میباشند.
یكی دیگر از دالیلی که میتوان به وسیله آن حجیت قاعده تبرع را اثبات کرد ،اجماع
است ولی با توجه به آیات و روایاتی که در حجیت قاعده تبرع وجود دارد ،این اجماع ،اجماع
مدرکی میباشد .از نظر مرحوم نراقى یكی از دالیل جواز تبرع در حج ،اجماع است ولى
اجماع مدرکى است .لذا اصحاب ما به اجماع ،تبرّع و نیابت را اجازه مى دهند ولى فقهاى
عامّه بعضى اجازه نمى دهند و بعضى مقیّد به وصیّت را اجازه مى دهند .بر این اساس اگر
انسان از طرف میت بعد از مرگش تبرعا حج بجا آورد ،میت برئ الذمه میشود و اختالفی در
اینكه ثواب حج به او عطا میشود نیست بلكه اجماع و نص و روایات متواتر آن را ثابت می-
کند و فرقی نمی کند که میت مالی داشته که از طرف او حج بجا آورند یا مالی نداشته و
فرقی نمی کند که متبرع از نزدیكان میت باشد یا نه و فرقی نمی کند که متبرع از میت یا
ولی میت اجازه گرفته باشد یا نه به خاطر اطالق نصوص و اجماع( .نجفى1404 ،ق ،ج،17
ص )378عبارت فوق دال بر اجماع است اما با توجه به اینكه اجماع مدرکی است ،نمیتواند
دلیل مستقلی محسوب شود.
از دیگر دالیل اثبات حجیت قاعده تبرع ،بناء عقالء میباشد .بر اساس نظر عقالء فردی
که بالغ و رشید باشد و با علم و اراده بر علیه خود ،بر امور مالی اقدام نماید و موجب ورود
زیان بر مال خود را فراهم نماید ،در واقع «اقدام مجانی» بر ضرر خود کرده و احترام مال
خود را ساقط نموده است .در چنین مواردی که خود شخص اقدام بر ورود ضرر بر مال خود
کند عقال بما هم عقالء هیچ مسئولیتی از برای شخصی که این عمل را انجام داده است ،قائل
نیستند و قهرا شرع هم به مقتضای قاعده مالزمه (کل ما حكم به العقل حكم به الشرع)
مسئولیتی نمیبیند( .موسوی بجنوردی )URL ،در مورد جواز تبرع در حج نیز نظر عقالء این
است که اصل اشتغال ذمه است به این معنا که اگر دلیلی بر کفایت تبرع از حج واجب میت
نداشته باشیم ،اصل این است که ذمه ی میت همچنان به حج واجب مشغول است و تبرع از
او کفایت نمی کند .از طرفی دیگر مطابق بناء عقالء میتوان دین فرد دیگر را ادا کرد زیرا
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بین داین و مدیون رابطه ای هست و وقتی داین یعنی طلبكار قبول میکند که فرد سومی
هزینه را بپردازد آن فرد هم میتواند پول بدهكار را به او بدهد و در نتیجه بدهكار بریء
الذمه شود .حال باید دید که آیا حج از دیون است که بشود آن قاعده ی عقالئی را در آن
جاری کرد یا نه .در غیر از حج (در صوم و صاله) نمی توان گفت که جزء دیون است ولی در
مورد حج روایات متعددی است که آن را از دین اهلل میشمارد خصوصا روایت خثعمیه که
هم اهل سنت و هم شیعه به آن تمسک کردند که فردی حی از رفتن به حج عاجز شده بود
و حضرت فرمود ان دَیْنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (مكارم شیرازی1387 ،ش )URL ،در مورد
زکات و خمس هم ثابت است که آن دو ،دیون مالی هستند از این رو تبرع در آنها از لحاظ
قاعده جایز است و موجب میشود که ذمه ی فرد بریء شود .بناء عقالء در باب پرداخت
قرض دیگران این است که اگر قرض دهنده تبرع کند بلكه مطلق اجنبى زکات واجب بر
دیگرى را تبرعاً بدهد .بحث از صحت و اجزاى نیابت در پرداخت زکات مال غیر است و
مخصوص به مقرض نیست و در رابطه با این بحث هم استدالل به مقتضاى قاعده شده است
و هم به ادله و روایات خاصه .در مقتضاى قاعده گفته شده در اینجا تبرع به دفع زکات مانند
تبرع به دفع دین است زیرا اگر کسى مدیون دیگرى باشد و دائن حق مالى بر ذمه او داشت
گفته مى شود هر آینه اگر شخص دیگرى تبرعاً دین او را ادا کند برائت ذمه حاصل مى شود
و دائن ملزم به قبول است و وفاء دین متحقق مى شود و مثل آن است که مدیون پول را در
مقابل دائن قرار دهد .گفته شده این مقتضاى قاعده است زیرا حق دائن متعلق به مال کلى
در ذمه مدیون است و هیچ قیدى در آن اخذ نشده است که از مال مشخص خارجى یا از
اموال مدیون باشد پس قهراً بر مالى که متبرع به عنوان وفاى آن دین مى دهد منطبق
مى شود و آن مال مصداق قهرى مال کلى که از زید طلب دارد قرار مى گیرد و آنچه که
واجب بوده است اداى آن مال کلى بوده که تحقق یافته است و این معناى مقتضى القاعده
بودن است البته برخى از بزرگان گفتهاند ملزم بودن دائن به اینكه مال متبرع را اخذ کند که
غیر از مدیون است خالف قاعده است و این الزام را بایستى از راه سیره عقال ثابت کرد زیرا
در این گونه موارد عقال آن را وفا مى دانند یعنى مالک ملزم است قبول کند و این اداء دین
او است اگر چه الزام خالف قاعده است زیرا درست است که این مصداق آن مال کلى است
که مملوک او است و در آن قید نشده است که از اموال مدیون باشد ولى ملزم بودن به این
که این مال را از متبرع قبول کند نه از مدیون با اینكه حق او بر مدیون بوده است نه بر
متبرع خالف قاعده است که اگر آن سیره عقالئى نبود مى گفتیم مى تواند بگوید من از
مدیون مى خواهم بگیرم نه از کسى دیگر پس این حكم در باب دین این مقدار خالف قاعده
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است و از باب بناء عقال و سیره عقال که شرعاً امضا شده و ردع نشده است متلزم به آن
مى شویم به نظر ما این مقدار هم ممكن است گفته شود على القاعده است و نیاز به بناء
عقالهم ندارد چون آنچه را که دائن حق دارد بر مدین کلى مال است حال چه این مال را
مباشرتاً مدیون یا وکیلش دفع کند یا کسى را اجیر کند که دفع کند یا کسى تبرع کند و
آن را دفع کند و اینكه ذمه مدیون مشغول براى دائن است نه قیدى در مملوک کلى ایجاد
مى کند و نه حقى از براى مالک که دائن است ایجاد مى کند که مال کلى خود را از دست
مدیون بگیرد بلكه تنها مدیون مسئول تحقق نتیجه است در مقابل او یعنى آن مال کلى به
وى پرداخت شود چه بالمباشره یا بالتسبیب یا بالتبرع که اگر بالتبرع هم انجام گرفت حق
أدا شده و مسئولیت رفع مى شود زیرا مسئولیت بمقدار وصول مال کلى به دائن بوده است و
نه بیشتر ،و آن انجام شده است( .هاشمى شاهرودى1388 ،ش)URL ،
مصادیق قاعده تبرع
یكی از مصادیق قاعده تبرع ،تبرع در ادای دین دیگران است .بدین معنی که فردی تطوعا و
تبرعا از جانب خود ،دین شخص دیگری را پرداخت نماید بدون اینكه شخص بدهكار از وی
درخواست پرداخت دینش را کرده باشد .چنانچه در قرض اگر تبرّعا زیادتى داده شود باکى
نیست( .بهبهانى1310ق ،ص )12تبرع در پرداخت غرامت شخصی دیگر نیز از انواع تبرع در
ادای دین میباشد و فرقی نمی کند غرامتی باشد که فرد غیر عمدی منجر به ایجاد ضرری
در مال دیگری شده و یا غرامتی باشد که حاصل از شرط جریمه یا شرط کیفری در معامله
انجام گرفته است .لذا مادّۀ  282 -265ق .م به مسائل مربوط به وفاى به عهد اختصاص داده
شده است .روشن است جز متعهد ،هیچ شخص دیگرى قانونا ملزم به ایفاى تعهد نیست اما
این بدان معنا نیست که دیگرى نمىتواند دین او را بپردازد .هر چند که وفاى به عهد و
انجام تعهد ،اوال و بالذات وظیفۀ قانونى متعهد است ،اما در صورتى که مباشرت او در انجام
تعهد شرط نشده باشد ،طبق «ماده 267ق .م» که مىگوید« :ایفاى دین از جانب غیر مدیون
هم جایز است ،اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد  »...بنابراین هر کس میتواند
تبرعا دین دیگری را بپردازد ،خواه مدیون زنده باشد یا در قید حیات نباشد .در هر دو حال
به سبب وفای دین از ناحیه متبرع ذمه او بری میشود و فرقی نمی کند که تبرع با اجازه
بدهكار صورت گرفته است یا بدون اطالع او( .باقری1382 ،ش ،ص )45حتی برخی از
فقهای امامیه معتقدند در فرضی که مدیون متبرع را از پرداخت دین منع کرده باشد ،باز هم
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عمل او نافذ و صحیح است و به سبب آن ذمه بدهكار بری و تعهدش ساقط میگردد.
(موسوى خویى1410 ،ق ،ج ،2ص)172
از دیگر مصادیق قاعده تبرع ،ضمان تبرعی است .در حقوق امامیّه در صورتى مضمون عنه
مدیون ضامن مىگردد که ضمان به اذن او حاصل شده باشد و الّا هرگاه مدیون اذن به
ضمان نداده باشد ،ضمانت تبرعى محسوب مىشود و این امر اجماعى فقهاى امامیّه است.
(عاملى1412 ،ق ،ج ،1ص )422ضمان تبرع آن است که ضامن در انعقاد عقد ضمان بدون
تقاضاى مضمون عنه ،اقدام کرده باشد که دو گونه است :الف .ضمان بدون اذن و تقاضاى
مضمون عنه اقدام کرده باشد؛ لكن عقد ضمان ،مسبوق به مخالفت مضمون عنه با عقد
ضمان نباشد .ب .ضامن با وجود مخالفت مضمون عنه با عقد ضمان ،اقدام به انعقاد عقد
ضمان کرده باشد .ماده  685ق.م .مىگوید« :در ضمان ،رضاى مدیون اصلى شرط نیست».
بنابراین ،بر مخالفت مضمون عنه هم اثرى مترتب نیست( .حسینى عاملى1419 ،ق ،ج،5
ص)383
وکالت تبرعی نیز یكی دیگر از مصادیق قاعده تبرع است .در عقد وکالت الزم نیست
اجرت وکیل تعیین گردد ،زیرا عقد وکالت از عقود معوضه نمیباشد و طبق مادۀ « »659ق.م
«وکالت ممكن است مجانى باشد یا با اجرت» طرفین عقد میتوانند مجانى بودن وکالت را
قید و یا اجرت را تعیین کنند .هرگاه وکیل متبرع نبوده و آن امر نظر به عرف و عادت و
مالحظۀ شأن آمر و مأمور موجب اجرت بوده؛ او را اجرت المثل مىرسد( .بهبهانى
کرمانشاهى1421 ،ق ،ج ،1ص )168هر چند برخی بر این نظرند که در عرف امروزه در
صورتى که وکالت مطلق باشد و اجرت تصریح نشود ،وکالت با اجرت میباشد ،زیرا عمل
انسان محترم ،و احترام بآن ارزش دادن به آن است( .امامی ،بی تا ،ج ،2ص )223لكن طبق
موازین فقهی ما هرگاه ضمن عقد وکالت سخنی از اجرت به میان نیاید آن وکالت تبرعی
است .اثر آن در مالی نبودن وکالت است چون فقیهان ما وکالت را عقد غیرمالی میدانند و از
این رو با شهادت زنان ضمیمه ثابت نمیشود.
از آنجا که ودیعه عقدى است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگرى مىسپارد
براى آنكه آن را مجانا نگاه دارد( ،حلّى1414 ،ق ،ج ،16ص )275ودیعه نیز یكی از مصادیق
تبرع به شمار میرود چراکه ودیعه عقدى است مجانى یعنى خدمتى که امین در راستاى
نگاهدارى از مال انجام مىدهد در برابر عوضى قرار نمىگیرد بلكه مجانى و رایگان است
(طاهرى1418 ،ق ،ج ،4ص )336بنابراین ودیعه عقدی است دارای طبیعت تبرعی.
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یكی دیگر از مصادیق تبرع ،عاریه است .عاریه عبارت است از تسلیط شخص به طور مجانى
بر عینى که داراى منفعت مقصودۀ عند العقالء باشد با بقاء االصل (موسوی بجنوردی،
1401ق ،ج ،1ص )362در عاریه کسى مال شخصى را مىگیرد براى اینكه از منافع آن
منتفع شود .عاریه و ودیعه هر دو نوعى امانت مىباشند اما در ودیعه انسان مال خود را به
دیگرى مىدهد براى حفظ و نگهدارى و طبعاً او بدون اذن مالک حق هیچ گونه استفاده
ندارد ،ولى عاریه این است که انسان از اول مال خود را به دیگرى مىدهد که از آن بهره
ببرد و بعد برگرداند( .مطهرى ،بی تا ،ج ،20ص )102در عاریه مالک به طور مجانى به
گیرنده اذن در تصرف میدهد( .محقق داماد1406 ،ق ،ج ،2ص )228لذا عاریه مسلط کردن
بر عین است تا بطور تبرع از آن انتفاع ببرد و یا عاریه عقدى است که نتیجهاش تبرّع نمودن
منفعت آن است( .موسوی خمینی ،بی تا ،ج ،2ص )523بنابراین عاریه نیز دارای طبیعت
تبرعی است زیرا معیر بدون اینكه بابت عاریه مالی یا چیز دیگری را دریافت کند ،تطوعا
منفعت استفاده از شیء را به مستعیر واگذار میکند.
هبه نیز طبیعت تبرعی دارد چراکه هبه عقدى است که به موجب آن یک نفر مالى را
مجانا به دیگرى تملیک مىکند (طاهرى1418 ،ق ،ج ،4ص )554و از جمله عقود غیر
معوضه است .اساس هبه بر مجانى و بال عوض بودن است ،در هبه مالک به طور مجانى به
گیرنده اذن در تصرف میدهد( .محقق داماد1406 ،ق ،ج ،2ص )228الزم به ذکر است هبه
معوض به طبیعت تبرعی بودن هبه خدشه ای وارد نمی کند .فلذا شخص تبرعا و تطوعا از
جانب خویش ،بدون اینكه متهب از وی درخواستی کرده باشد و بدون آنكه خود انتظار
جبران آن را از طرف متهب داشته باشد ،مالی یا ملكی یا شیئی و امثال آن را اهدا مینماید.
یكی دیگر از مصادیق تبرع ،ابراء است .ابراء در اصطالح فقها عبارت است از اسقاط آنچه
شخص بر ذمه دیگری دارد و آن بدین گونه است که طلبكار حقی را که برگردن دیگری
دارد ،ساقط کند و از آن به اختیار صرف نظر نماید.
گاهى ممكن است ابراء معوض باشد؛ ولى این امر ،منافى طبیعت تبرعى بودن ابراء
نیست .بنابراین ابراء طبیعتا عملی تبرعی است و ابراء کننده تطوعا و داوطلبانه ذمه مدیون و
بدهكار را بری میکند ،بدون اینكه مدیون تقاضای ابراء و چشم پوشی داشته باشد.
وقف نیز از دیگر مصادیق تبرع است .در وقف انسان مال خود را از ملک خود خارج کرده
و خالص براى یک مصرف قرار میدهد( .مطهرى ،بی تا ،ج ،20ص )103و عین مال حبس ،و
منافع آن آزاد باشد( .عاملى1412 ،ق ،ج ،1ص )448با آن که عمری و رقبی و سكنی وقف
نیستند و وقف با آنها تفاوت دارد( ،طاهرى1418 ،ق ،ج ،1ص )233لیكن برخی از فقها در
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تعریف وقف از این الفاظ تمسک جستهاند لذا اگر کسى در ضمن عقدى براى دیگرى در
ملک خود حق انتفاعى به صورت عمری و سكنی و رقبی قرار دهد تبرع محسوب میشود.
اگر کسى پیش از قرار داد جعاله کار را انجام داده باشد ،یا بعد از قرارداد به قصد این که
پول نگیرد انجام دهد( ،موسوی خمینى1422 ،ق ،ص )259تبرع در جعاله واقع میشود.
بنابراین اگر عامل تبرّعاً و مجّاناً ،بىآنكه صاحب مال تقاضایى کند اقدام کرده و مال گمشده
را یافته و تسلیم مالک نمود مستحق اجرت نخواهد شد (محمدى خراسانى ،بی تا ،ج،2
ص )23همچنین جایز است که اجرت از غیر مالک باشد (فیاض کابلى1426 ،ق ،ص)407
جاعل میتواند تعهد بپرداخت مبلغى در مقابل عملى که عامل براى شخص ثالث انجام
میدهد بنماید (محمدى خراسانى ،بی تا ،ج ،2ص )23لذا جاعل مىتواند فرد اجنبى باشد که
در این صورت ،پرداخت جُعل بر عهدۀ او خواهد بود نه صاحب گمشده( .نجفى1404 ،ق،
ج ،35ص )197همچنین الزم نیست که جاعل از عمل جعاله شخصاً منتفع شود بلكه کافى
است که عمل جعاله داراى منفعت عقالئى باشد و کسى از آن بالمآل منتفع گردد اگر چه
شخص ثالث باشد( .امامی ،بی تا ،ج ،2ص )125مثل آنكه بگوید :هر کس مسجد را جارو
کند و یا خاشاک و خار از سر راه مردم بردارد مبلغى به او مىدهم( .محمدى خراسانى ،بیتا،
ج ،2ص)23
یكی دیگر از مصادیق تبرع ،تبرع در اجاره اشخاص است بدین معنی که موجر با وجود
اینكه موظف است کاری را انجام دهد ،آن کار را بدون هیچ چشمداشت مالی و تبرعا به
انجام برساند و یا بدون اینكه کسی از وی تقاضای انجام کاری داشته باشد ،اقدام به انجام آن
کار نماید .نمونه بارز آن انجام حج تبرعی به نیابت افراد دیگر است .به صورت کلّى نیابت از
طرف شخصى که وفات کرده مانعى ندارد (بهجت1424 ،ق ،ص )65مثال دیگر این نوع
تبرعات ،به جا آوردن تبرعی نماز و روزه قضای میت است .همانطور که میدانیم نماز و روزه
قضای میت بر پسر بزرگش واجب است (نجفی1404 ،ق ،ج ،17ص )35که یا خود به جا
آورد و یا اجیر بگیرد .اما از آنجاکه قضا کردن نماز و روزه میت تبرعاً مشروعیت دارد و میت
برىء الذمه مىشود( ،فاضل موحدى لنكرانى ،بی تا ،ج ،2ص )169شخص دیگری نیز می-
تواند بدون چشمداشت مالی تبرعا و تطوعا نماز و روزههای قضای میت را ادا نموده و هزینه-
ای دریافت ننماید .همچنین است تجهیز تبرعی میّت مسلمان به طوری که شخصی
داوطلبانه هزینه دفن و کفن و قبر و سایر امور میت را عهده دار شود .البته باید توجه داشت
که تبرع در تجهیز میت اوال باید با اجازه ولی میت صورت گیرد( ،عاملى1390 ،ق ،ج،1
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ص )376ثانیا اگر شخصی تبرعا و تطوعا اقدام به دفن و کفن میت و سایر امور مربوط نماید،
نمی تواند هزینههای خرج شده را از ماترک میت مطالبه نماید.
یكی دیگر از امور تبرعی ،انجام امور خانه توسط زوجه میباشد .زن مىتواند در مقابل
انجام کارهاى منزل ،از او مطالبۀ اجرت نماید و بدون اجرت ،کار نكند (موسوى گلپایگانى،
1409ق ،ج ،1ص )520و چنانچه قصد تبرع کرده است ،حقى بر زوج ندارد( .تبریزى ،بی تا،
ج ،1ص )382لذا زحمات و کارهایى را که زوجه در خانه شوهر انجام داده است ،اگر به
دستور شوهر بوده و قصد مجانى بودن و تبرّع نكرده ،حق مطالبه اجرت المثل را دارد.
(فاضل موحدى لنكرانى ،بی تا ،ج ،1ص )436بنابراین با توجه به عرف جامعه امروز ما ،در
هنگام نزاع اصل را بر عدم تبرع زوجه در انجام امور خانه میگذارند ،مگر اینكه ثابت شود
زوجه تبرعا امور خانه را انجام داده است.
از دیگر مصادیق تبرع ،مسأله رضاع است .از آنجاکه باردارى زن باردار از سوى شوهرش
بوده و فرزند نیز از آن اوست ،هزینههاى هنگام باردارى و شیردهى به عهده شویشخواهد
بود ،تا مادر زیانى نبیند( .جمعی از مولفان ،بی تا ،ج ،5ص )54اگر مادر از شیر دادن إمتناع
کند ،بر پدر طفل واجب است که زنى را اجیر کند تا فرزندش را شیر دهد( .سیورى حلّى،
بی تا ،ج ،2ص )725تبرع در مباحث شیر دادن و رضاع زمانی است که مادر کودک بابت
شیر دادن کودک از پدر هزینه ای دریافت نكند و تبرعا فرزندش را شیر دهد و یا زنی که
طفل را شیر میدهد ،بدون دریافت هزینه ای تطوعا و تبرعا کودک را شیر دهد( .قمّى،
1409ق ،ج ،5ص)150
یكی دیگر از مصادیق تبرع ،تبرع در صلح است .تبرع در صلح زمانی است که صلح
معوض نباشد و فرد در مصالحه ملكی و یا شیئی و امثال آن را به شخصی واگذارد کند و در
ازای آن چیزی دریافت نكند و یا به بسیار کمتر از آنچه در عرف دریافت میکنند ،مصالحه
نماید( .فیاض کابلی1426 ،ق ،ص)478
وصیت تملیكی نیز از دیگر مصادیق قاعده تبرع است .طبق مادّه  826قانون مدنى
«وصیت تملیكى عبارت است از اینكه کسى عین یا منفعتى را از مال خود براى زمان بعد از
فوتش به دیگرى مجّانا تملیک کند( ».طاهرى1418 ،ق ،ج ،5ص )87کلمه «مجّانا» که در
تعریف وصیت تملیكى آمده است ،معادل با کلمۀ تبرّع است که در کلمات علماى عامّه و
خاصّه وجود دارد (حلّى1414 ،ق ،ج ،2ص )452مقصود از مجانى بودن وصیت تملیكى این
است که موصى نمىتواند در عوض تملیک موصى به ،به موصى له مالى را از موصى له طلب
نماید و موصى له نیز موظف به پرداخت عوض نیست؛ زیرا نهاد حقوقى وصیت همانند صدقه
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و هبه براى احسان و نیكى به دیگران تشریع شده و طبیعت آن ،مجانى و بال عوض بودن
است( .طاهرى1418 ،ق ،ج ،5ص)91
آثار حقوقی تبرع
یكی از آثار حقوقی تبرع ،تملیک عین یا منفعت است .در تملیک متصرف آنچه را که در
تصرف اوست ،به ملكیت فردی در میآورد .لذا تملیک انتقال حق است (باقری1382 ،ش،
ص )148-147در بعضى موارد ،اثر مالكیت این است که شخص ،مالک انتفاع مىشود نه
مالک منفعت؛ یعنى مالک منافع نمىشود ولى حق دارد از منفعتى که مال دیگرى است
بهرهبردارى کند (مطهرى ،بی تا ،ج ،20ص )287مثل عاریه .همه تصرفاتی که منجر به
انتقال ملكیت میشود ،مشمول اصطالح تملیک واقع میگردند( .باقری1382 ،ش ،ص)147
و اگر این تصرفات ،تصرفات تبرعی باشند ،اثر تبرع در آنها تملیک است .بنابراین اثر تبرع
در عاریه و ودیعه ،که دارای طبیعت تبرعی هستند ،تملیک منفعت میباشد .هبه نیز عقدی
است تملیكی ،زیرا واهب مال مورد بخشش را به ملكیت طرف دیگر در میآورد( .باقری،
1382ش ،ص )147صدقه نیز تملیک مال بفقراء بقصد تقرب به خداوند است( .امامی ،بی تا،
ج ،2ص )373تبرع در وصیت تملیكی نیز همانگونه که از نامش پیداست ،تملیک عین یا
منفعت است .چنانچه در تعریف وصیت آمده« :تملیک عین او منفعه بعد الموت تبرّعا»
(حلّى1414 ،ق ،ج ،2ص )452اثر تبرع در وقف نیز تملیک است چراکه وقف در حكم
تملیک منفعت بموقوف علیهم است و بشخص معین و معلوم میتوان تملیک نمود( .امامی،
بی تا ،ج ،1ص)73
گاهی اثر تبرع ،اسقاط حق یا دین است .از بین بردن حق یا ملكیت را توسط صاحب آن
در اصطالح اسقاط گویند .در اسقاط ،شخص حق تصرف خود را از بین میبرد بی آنكه آن را
به دیگری منتقل سازد( .باقری1382 ،ش ،ص )147یكی از موارد اسقاط دین ،ابراء است.
ابراء به طور حتم سبب سقوط تعهد و آزادى ذمّۀ مدیون در برابر دین داین مىشود.
(طاهرى1418 ،ق ،ج ،2ص )173از آنجاکه ابراء طبیعت تبرعی دارد ،و اثر ابراء ،اسقاط دین
است ،لذا اثر تبرع در ابراء ،اسقاط دین میباشد .همچنین اگر شخصى تبرّعا عبادات قضاى
میّت را بجا آورد ،انجام آن عمل از ولىّ او ساقط مىشود( .نجفى1415 ،ق ،ص )416و یا در
حج ،مواردى که نائب گرفتن الزم شده است ،اگر کسى بدون اجرت و بدون این که از طرف
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او اجیر شود از طرف آن شخص حجّ به جا آورد ،کافى است و حجّ از عهدۀ آن شخص ساقط
مىشود( .بهجت1424 ،ق ،ص )66بنابراین اثر تبرع در این اعمال نیز اسقاط میباشد.
یكی دیگر از آثار حقوقی تبرع ،انتقال دین است .انتقال دین آنست که شخص ثالث ،دین
مدیون را بر ذمۀ خود بگیرد و دین از ذمۀ مدیون اصلى به ذمۀ دیگرى نقل شده است.
(امامی ،بی تا ،ج ،2ص )362اثر تبرع در ضمان تبرعی ،انتقال دین است .زیرا همین که
ضمان با رعایت شرایط صحت ،تحقق یافت ،به دلیل اجماع و روایاتى که در این باب وجود
دارد ،حق از ذمۀ مضمون عنه به ذمۀ ضامن منتقل مىشود و ذمۀ مضمون عنه برى مىشود.
(طباطبایى حكیم1416 ،ق ،ج ،11ص )235بنابراین اثر مستقیم عقد ضمان ،برائت ذمّۀ
مدیون و انتقال دین به ذمّۀ ضامن است؛ چنانكه قانون مدنى در این رابطه در مادّۀ 698
مىگوید« :بعد از اینكه ضمان به طور صحیح واقع شد ،ذمّۀ مضمون عنه برى و ذمّۀ ضامن
به مضمون له مشغول مىشود» (طاهرى1418 ،ق ،ج ،4ص)442
از دیگر آثار حقوقی تبرع ،تسلیط است .اصل تسلیط به معنای «استفاده از حق ،به
هرنحوی که صاحب حق مقتضی بداند» از اصول مسلم در همه سیستمهای حقوقی است.
در وکالت تبرعی ،موکل ،وکیل را بر مال خود مسلط ساخته و وکیل بر آنچه از عبارت موکّل
در عقد وکالت استفاده مىشود ،وکالت دارد( .بهجت1426 ،ق ،ج ،3ص )341بنابراین اثر
تبرع در وکالت تبرعی تسلیط است.
از دیگر آثار حقوقی تبرع ،سازش و تسالم است که در صلح تبرعی نمود دارد .زیرا
حقیقت صلح ،عبارت است از «سازش و تسالم» است( .طاهرى1418 ،ق ،ج ،4ص )506در
مفهوم و جوهر صلح نوعى «تسالم» یا به بیان دیگر گذشتهاى متقابل وجود دارد یعنى در
هر مورد که وجود حقى بین دو نفر مشتبه است و یا مورد تنازع قرار گرفته است یا هدف
این است که از تنازع احتمالى پرهیز شود ،عقدى که بر این مبنا و گذشتهاى متقابل
طرفین واقع مىشود صلح است ،هر چند که نتیجه آن و وسیله تسالم ایجاد حق یا انتقال یا
اسقاط آن باشد( .کاتوزیان1368 ،ش ،ص)296
عدم رجوع متبرع به متبرعٌ له نیز یكی دیگر از آثار حقوقی تبرع است .بر این اساس
متبرع نمی تواند به متبرعٌ له مراجعه کرده و مال از دست رفته خود را مطالبه نماید .چراکه
اگر به قصد تبرع و مجانى اقدام به تأدیۀ مخارج کرده باشد ،در این صورت به لحاظ قاعدۀ
اقدام و اینكه خود با طیب نفس ،احترام مالش را ساقط نموده و اقدام بر ضرر خویش کرده
است؛ پس حق مراجعه ندارد و ضمان و مسئولیت از مالک ساقط مىگردد( .موسوی
بجنوردی1401 ،ق ،ج ،1ص )104در هنگام نزاع نیز اصل بر عدم تبرع است مگر اینكه
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متبرع ثابت کند که قصد تبرع نداشته است .چنانچه اگر متبرعٌ له ادعا کند که متبرع ،تبرعا
فعل را انجام داده و متبرع منكر شود ،این متبرع است که باید غیر تبرعی بودن فعل خود را
اثبات نماید چراکه اصل بر عدم تبرع است .چنانچه در مورد تبرع در دیون دیگران ،در «ماده
 267قانون مدنی» آمده ...« :کسى که دین دیگرى را ادا مىکند ،اگر با اذن باشد ،حق
مراجعه به او دارد و الّا حق رجوع ندارد( ».طاهرى1418 ،ق ،ج ،2ص )139در ابراء نیز اگر
شخصی دین خود را به مدیون ببخشد ،حق رجوع ندارد( .طاهرى1418 ،ق ،ج ،4ص)568
همچنین اگر ضامن تبرعا ضمانت کسی را کند ،برای گرفتن آنچه به طور مطلق ادا کرده،
حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر اینكه با اذن مضمون عنه تبرع کرده باشد( .طباطبایى
حائرى1409 ،ق ،ج ،2ص )146در جعاله نیز اگر عامل تبرع کند یعنى صاحب مال تقاضا
نكرده مال گم شده را بیابد و تسلیم کند مستحق اجرت نیست (شعرانی1419 ،ق ،ج،2
ص )326و اگر جعل را براى شخصى معین کند و غیر او کار را انجام دهد آن شخص
مستحق جعل نمىشود زیرا کارى نكرده است و آن غیر هم مستحق نیست زیرا به او امر
نشده است که آن کار را انجام دهد و براى کار او جعل قرار داده نشده است .پس او مانند
متبرّع مىباشد( .موسوی خمینی ،بی تا ،ج ،2ص )517در صلح تبرعی نیز رجوع جایز
نیست .لذا اگر دفع مال به اذن صاحبش باشد ،فرقی نمی کند مصالحه با اذن صورت گرفته
یا نه ،میتواند رجوع کند و در غیر این صورت حق رجوع ندارد چون تبرع است( .نجفى،
1404ق ،ج ،26ص )242در صدقه نیز پس از اقباض و تسلیم آن به شخص صدقهگیرنده،
متصدق یعنى دهندۀ آن حق رجوع ندارد چه صدقه بر محارم و چه بر اجانب و بیگانگان.
(محمدى خراسانى ،بی تا ،ج ،2ص )128طبق مادّۀ  807قانون مدنی نیز اگر کسى مالى را
به عنوان صدقه و تقرب به خداوند به دیگرى بدهد ،حق رجوع نخواهد داشت( .طاهرى،
1418ق ،ج ،4ص )568در حج نیابتی نیز اگر قصد نائب تبرع باشد ،منوب عنه (میت) بریء
الذمه مىشود و نائب نمی تواند مطالبۀ اجرت از وصى کند( .گیالنى1413 ،ق ،ج ،1ص)317
در نتیجه همانطور که گفتیم ،متبرع حق رجوع به متبرع له ندارد و اصل بر عدم تبرع است.
به استثنای یک مورد که با شرایطی متبرع میتواند به متبرعٌ له رجوع نماید که تنها
استثنای آن ،بحث هبه است .وقتى که عقد هبه جایز بود ،براى واهب همیشه این حق
هست که رجوع کند؛ و وقتى که از هبه رجوع کرد ،عقد هبه منحل شده و مال مورد هبه به
ملكیت واهب برمىگردد( .طاهرى1418 ،ق ،ج ،4ص )568لذا واهب مطلقا (چه قبل از قبض
و چه بعد از قبض) حق رجوع داشته و مىتواند عین موهوبه را که به واسطۀ عقد هبه به
متّهب بخشیده بود ،از او بازپس گیرد ،لكن طبق مادّۀ  803قانون مدنی در بعضى از موارد،
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از جمله قرابت نسبى معیّن ،معوض بودن هبه ،خارج شدن عین موهوبه از ملک متهب،
متعلق حق غیر قرار گرفتن مال مورد هبه ،تغییر عین موهوبه و فوت واهب و متّهب ،حق
رجوع واهب ساقط شده و نمىتواند رجوع کند( .طاهرى1418 ،ق ،ج ،4ص)566
آثار معنوی تبرع
در آموزهای دین مبین اسالم سفارشات بسیاری به اعمال تبرعی شده است چراکه انجام
احسانها و بخششهای تبرعی و امثال آن آثار معنوی قابل توجهی در میان مسلمین دارد
که منشاء خیرات و مبرات بسیار زیادی است .یكی از مهمترین آثار تبرع ،کمال ایمان است.
خدای متعال پرداخت صدقه و احسان را ،موجب پاکیزگی و تزکیه انسان معرفی و خطاب به
پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله میفرماید« :ای رسول ،از مؤمنان صدقات را دریافت
دار تا بدان ،نفسهای ایشان را مطهر و پاکیزه سازی .همچنین حضرت امام علی (ع)
فرمودند :سوسوا ایمانكم بالصّدقه :سیاست کنید ایمان خود را بصدقه دادن« .سیاست»
بمعنى امر و نهى کردن و ادب آموزاندن است و مراد به «سیاست کردن ایمان» کامل
گردانیدن آنست بمنزله شخصى که تربیت او کنند و ادب بیاموزانند و مراد این است که
صدقه باعث کمال ایمان مىشود( .خوانسارى1366 ،ش ،ج ،4ص )135همچنین حضرت
امام علی (ع) فرمودهاند :أفضل االیمان االحسان :برترین درجه ایمان یعنى اعمال مؤمن
احسان است( .خوانسارى1366 ،ش ،ج ،2ص )375همچنین آن امام همام در جایی دیگر
فرمودهاند :رأس االیمان االحسان الى النّاس (خوانسارى1366 ،ش ،ج ،4ص)52
یكی دیگر از آثار معنوی تبرع نزول رحمت الهی ،آمرزش گناهان و خاموش شدن غضب
الهی است .چنانچه حضرت امام علی (ع) فرمودند :الصّدقه تستنزل الرّحمه :صدقه دادن فرود
مىآورد رحمت و آمرزش را( .خوانسارى1366 ،ش ،ج ،2ص )152صدقه ،آتش گناه را فرو
نشاند ،چنان که آب آتش را( .جنتى1382 ،ش ،ص )17خصوصا بخشش و صدقه ای که
پنهانی داده شود ،ارزش بسیار فراوانی دارد چراکه صدقهى نهان ،غضب خدا را خاموش می-
کند( .جنتی1382 ،ش ،ص)17
از دیگر آثار معنوی تبرع ،استجابت دعای یاری شده در حق یاری کننده است .چراکه
امام باقر یا امام صادق (ع) فرمود« :اذا اعطیتموهم فلقّنوهم الدّعاء فانّه یستجاب لهم فیكم و
ال یستجاب لهم فی انفسهم» یعنى« :وقتى به فقرا چیزى مىدهید به آنان تلقین کنید که
دعا کنند ،چون دعاى اینان در حق شما مستجاب مىشود ولى در حق خودشان ،خیر».
(غفارى ساروى1375 ،ش ،ص )105همچنین امام زین العابدین (ع) به خادم منزلشان که
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مأمور دادن صدقه به فقرا بود ،مىفرمودند« :امسک قلیال حتّى یدعو» یعنى« :مقدارى نزد
فقیر مكث کن تا دعا کند» .و نیز فرمود« :دعوه السّائل الفقیر ال تردّ» یعنى« :دعاى فقیر
برگشت ندارد»( .غفارى ساروى1375 ،ش ،ص)105
یكی دیگر از آثار تبرع ،دفع بال و گرفتاری است .چنانكه حضرت امام علی (ع) فرمود:
الصّدقه تستدفع البالء :صدقه بال و عقوبت را دفع میكند( .خوانسارى1366 ،ش ،ج،2
ص )166همچنین پیامبر (ص) فرمودند :الصَّدَقَه تَدْفَعُ الْبَلَاءَ وَ هِیَ أَنْجَحُ دَوَاءً وَ تَدْفَعُ الْقَضَاءَ وَ
قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وَ لَا یَذْهَبُ بِالْأَدْوَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَه؛ صدقه بال را برطرف مى کند و موثرترینِ
داروست( .مجلسى ،بی تا ،ج ،93ص )137همچنین ،قضاى حتمى را برمى گرداند و درد و
بیمارىها را چیزى جز دعا و صدقه از بین نمى برد.
یكی دیگر از آثار تبرع ،بزرگی و عظمت انسان است چراکه فرد دارای شخصیتی بزرگ و
متعالی میشود و روحش عظمت بسیاری مییابد .چنانچه حضرت علی (ع) فرمود :تبرع به
معروف و عطا کردن پیش از سؤال از بزرگترین صفات بزرگى است( .محدث اربلى1381 ،ق،
ج ،2ص )140همچنین آن بزرگوار در روایاتی دیگری نیز فرمودند :الكرم أفضل الشّیم :کرم و
جود فزونترین خصلتهاست و هیچ خصلتى بمرتبه آن قدر این کس را افزون و بلند نگرداند.
(خوانسارى1366 ،ش ،ج ،1ص )228و یا فرمودهاند :االیثار افضل عباده و اجلّ سیاده :ایثار
یعنى جود و بخشش یا بخشش چیزى در حالى که خود محتاج بآن باشد فزونترین عبادت و
عظیمترین بزرگى است( .خوانسارى1366 ،ش ،ج ،1ص)300
از دیگر آثار معنوی تبرع ،ازدیاد رزق و روزی است امام صادق (ع) فرمودند« :تصدّق بها
فانّ اللَّه تعالى یخلفها ،اما علمت انّ لكلّ شیء مفتاحا و مفتاح الرّزق الصّدقه؟ فتصدّق بها»
یعنى« :آن را در راه خدا بده تا خداوند متعال عوضش را به ما بدهد ،مگر نمىدانى که هر
چیزى کلیدى دارد و کلید روزى ،صدقه است؟ پس آن را صدقه بده» (مجلسى ،بی تا ،ج،47
ص)38
آثار اجتماعی تبرع
یكی از آثار اجتماعی تبرع ،کمک به اطرافیان و بهبود اوضاع جامعه است .گاهی اوقات انسان
با کمک و بخششی که به اطرافیان میکند ،تغییر چشمگیری در زندگی آنان به وجود می-
آورد و نقش تأثیر گذاری در آینده آنان خواهد داشت .برای نمونه امیرالمؤمنین (ع) اموال هر
کس که وارثی از خویشان و منسوبان و بردگان نداشت ،میان فقراى شهر او ،و همسایگان
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نادار و بازماندگان او تقسیم مىکرد ،تا کمكى باشد به آنان از مال او( .آرام1380 ،ش ،ج،6
ص)323
یكی دیگر از آثار اجتماعی تبرع ،استحكام روابط دوستی و ایجاد انس و الفت بین
مومنین است .انسان ،موجودی اجتماعی است و برای ادامه بقا و حیات خویش ،نیازمند به
ارتباط دوسویه با دیگران است و اصل پیدایش «جامعه» و برقراری آن ،بر همین پایه می-
باشد .چنانچه امام صادق (ع) به یكی از یارانش فرمود :اى معلى دوستى کن با برادرانت با
احسان به آنان زیرا خدا بخشش را وسیله دوستى ساخته و دریغ را وسیله دشمنى بخدا اگر
شما از من بخواهید و به شما بدهم دوستتر دارم از اینكه بخواهید به شما ندهم و مرا دشمن
دارید( .کمرهاى1364 ،ش ،ج ،1ص)252
از دیگر آثار اجتماعی تبرع ،پوشاندن عیوب دیگران است .سومین حقی که یک مسلمان
بر سایر مسلمانان دارد ،آن است که عیبهای او را بپوشند و آن را مخفی نگه دارند و آبروی
او را حفظ کنند .چنانچه از رسول مكرم اسالم نقل شده است که« :من ستر اخاه فی الدنیا،
ستره اهلل یوم القیامه :هرکس در این دنیا عیب برادرش را بپوشد ،خداوند در قیامت عیوب او
را میپوشاند( .متقی1413 ،ق ،ج ،3ص )284گاهی اوقات پرداخت دین شخص بدهكار،
موجب حفظ آبروی وی میشود و یا احسان و بخشش در امور مالی موجب پوشاندن عیوب
فرد و یا برخی موارد ناخوشایند است .چراکه با پرداخت دین شخص دیگر یا ضمانت وی در
واقع از ریختن آبرویش جلوگیری نموده ایم و عیب او را پوشانده ایم.
ایجاد روحیه سخاوت و جود نیز یكی دیگر از آثار اجتماعی تبرع است .به همین دلیل
است که امام حسن (ع) فرمودهاند :کرم آن است که انسان کارهاى نیكو را تبرعا انجام دهد و
قبل از اینكه چیزى از او بخواهند عطا کند( .نجفى1362 ،ش ،ص )87بنابراین زمانیکه
انسان به دیگری بخششی میکند ،و یا دین وی را پرداخت میکند ،روحیه سخاوت و جود و
کرم را در خود تقویت کرده و اطرافیان را نیز به چنین سخاوتهایی تحریک و تشویق میکند.
نتيجه
ارکان تبرع عبارتند از :متبرع ،متبرعٌ به و متبرعٌ له .بلوغ ،عقل ،رشد ،قصد ،اختیار ،اهلیت
تصرف از شروط متبرع میباشند .متبرعٌ به عین ،دین ،منفعت ،یا عمل است که در آن
حلیت ،اهلیت تصرف و ارزش مالی و عقالیی شرط شده و نیازی نیست متبرعٌ به معلوم یا
معین باشد .در مورد متبرعٌ له شرایط خاصی وجود ندارد بنابراین تبرع به صغیر ،سفیه،
مجنون ،محجور ،مفلس صحیح میباشد .قاعده تبرع از جهاتی به قاعده احسان ،قاعده ابراء و
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قاعده اذن شبیه است .مستندات قاعده تبرع کتاب ،سنت ،اجماع و بناء عقال میباشد.
مصادیق قاعده تبرع عبارتند از :تبرع در ادای دین دیگران ،تبرع در وفای به عهد ،ضمان
تبرعی ،وکالت تبرعی ،ودیعه ،عاریه ،هبه ،ابراء ،وقف ،جعاله ،اجاره ،صلح تبرعی ،وصیت
تملیكی ،انجام امور خانه و رضاع .آثار حقوقی تبرع عبارتند از تملیک عین یا منفعت ،اسقاط
حق یا دین ،انتقال دین ،تسلیط ،سازش و تسالم و عدم رجوع متبرع به متبرعٌ له .آثار
معنوی تبرع عبارتند از کمال ایمان ،رحمت خدا و آمرزش گناهان ،استجابت دعای یاری
شده ،دفع بال ،بزرگی و عظمت انسان و ازدیاد رزق و روزی و آثار اجتماعی تبرع شامل کمک
به اطرافیان و بهبود اوضاع جامعه ،استحكام روابط دوستی ،پوشاندن عیوب دیگران و ایجاد
روحیه سخاوت و جود میباشد.
منابع
قرآن کریم .ترجمه محمد مهدی فوالدوند.
امام سجاد (علیه السالم) ،الصحیفه السجادیه ،ترجمه عبد المحمد آیتى ،چ ،2قم ،الهادی1418 ،ق.
ابن منظور ،ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ،لسان العرب ،چ ،3بیروت ،دار الفكر للطباعه دار
صادر1414 ،ق ،ج.8
آرام ،احمد ،حكیمى ،اخوان ،ترجمه الحیاه ،بیچا ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى1380 ،ش ،ج.6
امامى ،سید حسن ،حقوق مدنى ،بیچا ،تهران ،اسالمیه ،بیتا ،ج 1و .2
انصاری دزفولی ،مرتضی بن محمدامین ،رساله فی منجزات المریض ،چ ،1قم ،کنگره جهانی
بزرگداشت شیخ اعظم انصاری1415 ،ق.
باقری ،احمد ،سقوط تعهدات ،چ ،1تهران ،بینا1382 ،ش.
بحرانى ،آل عصفور یوسف بن احمد بن ابراهیم ،الحدائق الناظره فی أحكام العتره الطاهره ،چ ،1قم،
دفتر انتشارات اسالمى1405 ،ق ،ج.14
بهبهانى ،محمد باقر بن محمد اکمل ،رساله عملیه متاجر وحید بهبهانى(با تعلیقات میرزاى شیرازى).
چ ،1تهران ،تاجر تهرانى1310 ،ق.
بهبهانى کرمانشاهى ،آقا محمد على بن وحید ،مقامع الفضل ،چ ،1قم ،مؤسسه عالمه مجدد وحید
بهبهانى1421 ،ق ،ج.1
بهجتگیالنى فومنى ،محمد تقى ،جامع المسائل ،چ ،2قم ،دفتر معظمله1426 ،ق ،ج.3
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،مناسک حج و عمره ،چ ،2قم ،شفق1424 ،ق.
تبریزى ،جواد بن على ،چ ،1استفتاءات جدید ،قم ،بینا ،بیتا ،ج.1
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تربتى شهابى خراسانى ،محمود بن عبد السالم ،ادوار فقه ،چ ،5تهران ،سازمان چاپ و انتشارات،
1417ق ،ج.2
تمیمى آمدى ،عبد الواحد ،تصنیف غرر الحكم و درر الكلم ،چ ،1قم ،دفتر تبلیغات1366 ،ش ،ج.2
تمیمى مغربى ،ابو حنیفه نعمان بن محمد ،تأویل الدعائم ،چ ،1قاهره ،دار المعارف ،بیتا ،ج.3
جمعی از مولفان ،مجله فقه اهل بیت (ع) ،چ ،1قم ،مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل
بیت (ع) ،بیتا ،ج 2و  5و .55
جنتى ،احمد ،نصایح ،چ ،24قم ،الهادى1382 ،ش.
حسینى عاملى ،سید جواد بن محمد ،مفتاح الكرامه فی شرح قواعد العالّمه ،چ ،1قم ،دفتر انتشارات
اسالمى1419 ،ق ،ج.5
حلّى ،عالمه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى ،تذکره الفقهاء ،چ ،1قم ،مؤسسه آل البیت (ع)،
1414ق ،ج 2و .16
خوانسارى ،آقا جمال الدین ،شرح آقا جمال الدین خوانسارى بر غرر الحكم ،چ ،1تهران ،دانشگاه
تهران1366 ،ش ،ج 1و  2و .4
راوندى ،سید فضل اهلل ،النوادر للراوندی ،ترجمه احمد صادقى اردستانى ،چ  ،1قم ،دار الكتاب ،بیتا.
سیورى حلّى ،مقداد بن عبد اللّه ،کنز العرفان فی فقه القرآن ،ترجمه عبد الرحیم عقیقى بخشایشى،
چ  ،1قم ،قدس ،بیتا ،ج.2
شعرانى ،ابو الحسن ،تبصره المتعلمین فی أحكام الدین ،چ ،5تهران ،منشورات إسالمیه1419 ،ق،
ج.2
صاحب بن عباد ،کافى الكفاه اسماعیل بن عباد ،المحیط فی اللغه ،چ ،1بیروت ،عالم الكتاب،
1414ق ،ج.2
طاهرى ،حبیب اهلل ،حقوق مدنى ،چ ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم1418 ،ق ،ج 1و  2و  4و .5
طباطبایى ،سید محمد حسین ،المیزان فى تفسیر القرآن .چ ،5قم ،دفتر انتشارات اسالمى1417 ،ق،
ج 2و .12
طباطبایى حائرى ،سید على بن محمد ،الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع  -حدیقه المؤمنین،
چ ،1قم ،کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى1409 ،ق ،ج.2
طباطبایى حكیم ،سید محسن ،مستمسک العروه الوثقى ،چ ،1قم ،مؤسسه دار التفسیر1416 ،ق،
ج.11
عاملى ،بهاء الدین محمد بن حسین ،چ ،1العروه الوثقى ،قم ،بصیرتى1390،ق ،ج.1
عاملى ،شهید ثانى زین الدین بن على ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،چ ،1قم ،دفتر
تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم1412 ،ق ،ج.1
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عطاردى ،عزیز اهلل .ایمان و کفر -ترجمه اإلیمان و الكفر بحار االنوار .چ ،1تهران ،عطارد1378 ،ش،
ج.1
غفارى ساروى ،حسین ،آیین بندگى و نیایش ،چ ،1قم ،بنیاد معارف اسالمى1375 ،ش.
فاضل موحدى لنكرانى ،محمد ،جامع المسائل ،چ ،11قم ،امیر قلم ،بیتا ،ج1و.2
فیاض کابلى ،محمد اسحاق ،رساله توضیح المسائل ،چ ،1قم ،مجلسى1426 ،ق.
قمّى ،محمّد بن على بن بابویه(شیخ صدوق) ،عیون أخبار الرضا (ع) ،ترجمه محمد تقى آقا نجفی
اصفهانی ،چ ،1تهران ،اسالمیه ،بیتا ،ج.1
قمّى ،محمّد بن على بن بابویه(شیخ صدوق) ،من ال یحضره الفقیه .ترجمه على اکبر غفارى .چ،1
تهران ،صدوق1409 ،ق ،ج 1و  4و .5
کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنى مشارکتها و صلح ،چ ،2تهران ،گنج دانش1368 ،ش.
کلینى ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ،الكافی ،چ ،1قم ،دار الحدیث للطباعه و النشر1429 ،ق ،ج.7
کمرهاى ،محمد باقر ،آداب معاشرت -ترجمه ج 16بحار االنوار ،چ ،1تهران ،اسالمیه1364 ،ش ،ج.1
گیالنى(میرزاى قمّى) ،ابو القاسم بن محمد حسن ،جامع الشتات فی أجوبه السؤاالت ،چ ،1تهران،
کیهان1413 ،ق ،ج.1
متقی ،علی بن حسامالدین ،کنزالعمال فی سنناالقوال ،چ ،1بیروت ،موسسه الرساله1413 ،ق ،ج.3
مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،بیچا ،تهران،
اسالمیه ،بیتا ،ج 44و  47و .93
مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،چ ،2تهران ،دار الكتب
اإلسالمیه1404 ،ق ،ج.16
محدث اربلى ،کشف الغمه فی معرفه األئمه ،ترجمه على بن حسین زوارهاى ،چ ،1تبریز ،بنى هاشمى،
1381ق ،ج.2
محقق داماد یزدى ،سید مصطفى ،قواعد فقه ،چ ،12تهران ،مرکز نشر علوم اسالمى1406 ،ق ،ج.2
محقق کرکی ،شیخ علی ابن الحسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،چ ،1قم ،موسسه آل البیت
الحیاء التراث1411 ،ق ،ج.11
محمدى خراسانى ،على ،شرح تبصره المتعلمین ،بیچا ،بیجا .بینا .بیتا ،ج.2
مكارم شیرازی ،ناصر ،درس خارج فقه  ،1387/12/13سایت آیت اهلل مكارم شیرازی)URL( .
مطهرى ،مرتضى ،فقه و حقوق (مجموعه آثار) ،چ ،1قم ،بینا ،بیتا ،ج.20
مفید ،محمدبنمحمد ،دفاع از تشیع (بحثهای کالمی شیخ مفید) ،ترجمه آقاجمال خوانساری ،چ،1
مومنین1377 ،ش.

قم،
موسوی بجنوردی ،سید محمد بن حسن ،القواعد الفقهیه ،چ ،3تهران ،عروج1401 ،ق ،ج.1
موسوی بجنوردی ،سید محمد .مقاله «قاعده اقدام» ،سایت پایگاه اندیشوران)URL( .

قاعده تبرع 59 /
موسوى خمینى ،سید روح اللّه ،تحریر الوسیله ،چ ،1قم ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،بیتا ،ج.2
ـــــــــــــــــــــــــــــ ،نجاه العباد ،چ ،1تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره ).
1422ق.
موسوى خویى ،سید ابو القاسم ،منهاج الصالحین .چ ،28قم ،نشر مدینه العلم1410 ،ق ،ج.2
موسوى گلپایگانى ،سید محمد رضا ،مجمع المسائل ،چ ،2قم ،دار القرآن الكریم1409 ،ق ،ج.1
وهبه الزحیلی ،الفقه االسالمی و ادلته ،چ ،4دمشق ،دارالفكر1418 ،ق ،ج.1
نجفى ،صاحب الجواهر محمد حسن ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم ،چ ،7بیروت ،دار إحیاء
التراث العربی1404 ،ق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،مجمع الرسائل(محشّى) ،چ ،1مشهد ،مؤسسه صاحب الزمان
(عج)1415 ،ق.
نجفى ،محمد جواد ،زندگانى حضرت امام حسن مجتبى(ع) ،تهران ،اسالمیه ،چ1362 ،2ش.
هاشمى شاهرودى ،محمود ،درس خارج فقه  .1388/10/28جلسه  .48سایت آیت اهلل هاشمی
شاهرودی)URL( .

