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چكيده
بيمه به عنوان يك موضوع نو از سوي فقيهان و حقوقدانان اسالمي مورد بررسي فقهي 

 ايشان با تكيه بر منابع فقه و آگاهي از مباني دانش استنباط و با استناد به .قرار گرفته است
 بيمه مواجه  فقيهان شيعه كه با پرسش از حكم. حكم فقهي بيمه را بيان نموده اند،ادلة شرعي

.  لكن از دو زاويه به موضوع بيمه نگريسته اند؛ به مشروعيت بيمه فتوا داده اندموماً ع اندبوده
كرده  مشروط و جعاله، مقايسهيه هب، صلح،برخي بيمه را با عقود معهود فقهي مانند ضمان

اند يت آن فتوا داده به مشروع، و به اندراج عقد بيمه در يكي از اين عقود نظر داده و بالنتيجه
، عقودصحتاند و با توجه به ادله و عمومات و برخي ديگر، بيمه را عقدي مستقل دانسته

، انده اين مقاله ديدگاه فقيهاني كه بيمه را  عقد مستقل دانست. اندحكم بيمه را بيان كرده
.مورد بررسي و با توجه به عمومات ادله مورد تأييد قرار داده است

 كليدي گانژوا
. عقد، شرط،بيمه
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مقدمه 
.هاي اجتماعي است نيازهاي اقتصادي و همكاريةپيدايش معامالت و قراردادها نتيج

 همواره روابط بين افراد جامعه ، نواخت نبوده و نيستها يكجا كه زندگي انساناز آن
 هدايت و پاسخ ، نظارت،ي نو موضع دين در برابر تحوالت و نــيازها.يابدتوسعه يافته و مي

. در دورة غـيبت اين وظيفه بر عهدة فـقيهان مي باشد. گويي است
همراه تحوالت و تغييرات سريع در جوامع بشري و گسترش روابط و توسعة بازرگاني 

 از جمله ؛  داراي آثار تازة حقوقي و فقهي استوضوعات تازه اي پديد آمده كه قطعاًم
 بيمه يكي از موضوعات جدي و فراگير اين . معاملة بيمه استل مستحدث و نو،يمسا

 فقيهان در مواجهة با قرارداد بيمه سعي كرده اند حكم فقهي آن را بيان . روزگار است
 صدر، ،34 ق، ص 1384حلي ( برخي بيمه را با عقود معهود فقهي مانند ضمان . دارند
 و هبه 153ص  / 2  ج1353حكيم، (و صلح )  66 ق، ص1414،  روحاني 151ص153

مقايسه كرده و به اندراج عقد بيمه  ) 9ص  /2ج( و جعاله 328 ق، ص 1390خوئي (مشروط 
 ضمان مالم يجب را نسبت به ،اين  روش اشكاالت غرردر يكي از اين عقود نظر داده و با

نكه بيمه  به مشروعيت بيمه فتوا داده اند ديدگاه ديگر اي،بيمه قابل دفع دانسته و در نتيجه
 آن را ، عقودصحتو عمومات ادله )548 ص 1424،امام خميني ( عقدي مستقل است 

 اين مقاله ديدگاه دوم . شامل مي شود و نيازي به اندراج بيمه در عقود معهود و معين نيست
 از آنجا كه .را بررسي نموده و مستندات و ادلة شرعي حكم فقهي بيمه را ذكر كرده است

 موضوع بر محمول مقدم طبعاً محموالتي است كه بر موضوعات مترتب است و احكام فقهي
. مطالب اين مقاله در دو بخش بيمه شناسي و حكم فقهي آن تنظيم شده است، است
يمه شناسي ب

بيمه از نظر عرف و لغت به معناي نگهداري و مصونيت در مقابل خطر و خسارت 
.)802ص /1، ج1362و داعي االسالم، ) 494ص / 1 ج،1343ناظم االطباء، (است 

و به معناي ضمانت ) هندي (  بيمه مِ م": عالمه دهخدا در معناي بيمه چنين مي نويسد
و )  ذيل بيمه، 1372،دهخدا( ن جديد رواج يافته است مخصوص از جان و مال كه در تمد

رفين قرار داد الزامي نوعي معامله و قرارداد است كه تعهداتي را براي ط، در اصطالح
 مانند تعهد پرداخت حق بيمه از جانب بيمه گذار و تعهد پرداخت خسارت يا ؛مي سازد

.)194 ص،1372،فرهنگ( مبلغي از ناحية بيمه گر 
 تصميم مي گيرد ،شخصي كه احساس مي كند در معرض خطرهاي مالي يا جاني قرار دارد

 بدين منظور .از آثار زيان بار حوادث و خطرها حفظ نمايد خود را ،از راه بستن قرارداد بيمه
مبلغ معيني را به بيمه گر مي پردازد و در مقابل از او  در پرداخت غرامت و خسارت تعهد 

. اين تعهد منشأ آرامش و اطمينان خاطر بيمه گذار مي گردد. مي گيرد
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در زبان عربي كلمه تأمين   طبيعت بيمه را تشكيل مي دهد و " امنيت "،بنابراين
.معادل بيمه در فارسي به كار رفته است

پيشينة بيمه 
 زيرا مفاهيمي مانند مطلوب ؛مباني نظري بيمه در فرهنگ اسالمي ريشه اي عميق دارد

، اهتمام در سرنوشت مسلمانان، كمك به ستمديده، همياري در نيكوكاري ها،بودن امنيت
 جبران ضررهاي قابل محاسبه بر دوش ة ايد،مشاركت اجتماعيتقويت روحية مواسات و 

 در معارف ديني و ،) ضمان جريره ،ضمان عاقله( ساير افرادي كه دچار خسارت نشده اند 
،حر عاملي؛3 آية ، مائده ؛34، ص 1414صدوق، (0احكام فقهي مورد توجه مي باشد 

 مبسوط ج ،طوسي؛516ص  / 15 ق، ج 1412نجفي، ؛600 تا 521 ص 11 ج ،وسائل الشيعه
 برخي جريان،عالوه بر آنچه بدان اشاره شد) 267ص  / 2 ج،1369گرجي، ؛173ص  / 8

 كه نمونة عيني پيمان جوانمردان در دفاع از " حلف الفضول "هاي تاريخي مانند پيمان 
 بخشهايي از ،و همچنين) 66، ص 1366، آيتي؛141ص  /1 ج،ابن هشام( . ستمديده است

 بر اصل ، انجام گرفت) ص(اهدة مدينه كه در نخستين روزهاي هجرت پيامبر اكرم مع
تكافل اجتماعي و مشاركت جمعي در گره گشايي و توزيع خسارت بر دوش ساير افراد 

.)35 تا 6ص / 3 ق،ج1419احمدي،  (.داللت دارد
وق اسالمي و در فقه اسالمي نير ضمان عاقله و ضمان جريره كه پيشينه اي كهن در حق

 كه با   با بيمه منطبق است و مواردي نيز در فقه اسالمي وجود دارد،چه بسا قبل از اسالم دارد
 و صلح به شرط تحمل خسارت كه در كتب فقهي از  مانند حق عمري، بيمه شباهت دارد

) 647ص  / 3 ج، ق1412نجفي ( با ضمان جريره ،  اما بيمه. پيشينة طوالني برخوردار است
 نوعي ،  چون در ضمان جريره كه عقد مواالت نيز ناميده مي شود؛ انندي بيشتري داردهم

 يعني شخص متعهد . ايجاد مي شود،قرارداد حقوقي كه ناشي از ارادة طرفين مي باشد
 در مقابل ، مي شود غرامت مالي مترتب بر جنايت خطايي طرف ديگر عقد را بپردازد

 يعني .از او ارث ببرد) مضمون عنه ( ت وفات متعهد عنه در صور) ضامن (شخص متعهد 
 از مقايسه ضمان جريره با بيمه معلوم مي گردد كه عقد . غرامت در مقابل غنيمت قرار دارد

.ضمان جريره صورت زنده اي از بيمة مسئوليت است كه امروزه رواج دارد

اولين پرسش فقهي راجع به بيمه
. آن از موضوعات مستحدث است و در فقه پيشينة روشني نداردبيمه به شكل امروزي 

 اشاره  اند، كه در مورد اين عقد اظهار نظر نمودهنمناسب است به اولين كساني از فقيها
.دشو
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 ابن عابدين ،اولين شخص از فقيهان اهل سنت كه در مورد بيمه اظهار نظر نموده است
شرح  ( " المستأمن " باب ، يمه را در كتاب جهاد وي بحث ب. است)  ق . ه1252متوفي ( 

 از آن جهت كه بيمه گران در آغاز غير .متعرض شده) تنوير االبصار في المذهب الحنفي 
مسلماناني بوده اند كه در سرزمين هاي اسالمي در پناه حكومت اسالمي مي زيسته و به 

 زيرا ؛ ين بحث نشده است قبل از وي كسي متعرض ا،هاي تجاري مي پرداخته اندفعاليت
. بيمه به عنوان يك قرارداد قبل از قرن سيزدهم در كشورهاي اسالمي ناشناخته بوده است

اولين فقيه از فقيهان شيعه كه راجع به حكم بيمه نظر خود را ابراز داشته و اصطالح بيمه در 
متوفي ( ي يزدي  فقيه نامدار شيعه  سيد محمد كاظم طباطباي؛  آمده،پرسشي كه از وي شده

 وي در پاسخ به دو پرسش از سوي مسلمانان هندوستان كه يكي راجع به . است)  ق .ه1377
، ص 1376طباطبائي،  (. اظهار نظر نموده است، بيمة اموال و ديگري راجع به بيمة عمر است

167(.
عقد بيمه

.بدون شك از نظر عرف و قانون عنوان عقد و قرارداد بر بيمه صادق است
: عقد را چنين تعريف كرده است» م، ق182 ماده «
 عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر تعهد به امري نمايند «

 عالوه بر اينكه تعريف فوق به  لحاظ عرفي قرارداد بيمه را شامل .»و مورد قبول آنها باشد
.د به طور صريح در تعريف بيمه ذكر شده است عنوان عق،قانون بيمه) 1( در ماده ، شودمي 
بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاي دريافت وجه يا «

 خــسارت وارده بر او را جبران ، در صورت وقــوع يا بروز حــادثه ووجوهي از طرف ديگر
.)5 ص ، قوانين بيمهةمجموع ( ».نموده و يا وجه مـــعيني بپردازد

چهرة ،اطالق عقد بر  بيمه جنبة حقوقي آن را نشان مي دهد و اطالق معامله بر آن
 چه اصطالح معامله از نظر عرف و قانون به عقود ؛اقتصادي و بازرگاني بيمه را مي نماياند

.دمالي معاوضي اطالق مي گرد
ركان عقد  ا. كلية اركان عقد را دارا مي باشد،از تعريف بيمه چنين بر مي آيد كه بيمه

مورد عقد و عوضين    : دوطرف عقد            ج:  عقد                     بانشاي:   الف:ند ازعبارت

تحقق عقد و اعتبار آن 
، 1369،گرجي( :آن درحقوق اسالمي بر اصول زير استوار استواعتبارقانونيتحقق عقد

.)3ص / 1ج
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:اصل نخست
آنچه را در عـقد قصد كرده كه ن قرارداد پيوسته بر اين است  يعني بناء طرفي،اعتبار نفساني

 ايجاد علقة زوجيت در باب ، از قبيل تمليك و تملّك  عين يا منفعت در مورد بيع و اجاره، اند
.دنكاح و تعهد پرداخت دين ديگري در مورد ضمان و اموري از اين قبيل تحقق پيدا كن

قش قصد و اراده در تحقق عنوان عقد  اين گونه، معامالت را با توجه به لزوم اعتبار نفساني و ن
 زيرا عنصر قصد و اراده در تحقق اين عناوين كه اموري اعتباري ؛ عناوين قصدي مي گويند

. دخالت تام دارد و اين عناوين هرگز بدون قصد و اراده تحقق نمي يابد، است
:اصل دوم

 به شكلي ، را در درون خويش قصد كرده اند يعني طرفين آنچه ، اعتبار مذكورانشاي
 اگر آن كس كه خانة خود را مي فروشد يا اجاره مي دهد يا .براي يكديگر ابراز دارند

 به طرف مقابل نگويد خانه خود را به فالن مقدار به تو فروختم يا ، آهنگ ازدواج دارد
 اما ،  بگويد را اينول ااجاره دادم يا خود را به همسري تو در آوردم و يا بر فرض طرف

 از نظر عرف صادق نيست كه او خانة خود را فروخت يا آن را ، طرف ديگر آن را نپذيرد
.اجاره داد يا خود را به همسري فالن كس در آورد

 قـــصد متعاملين پس ، اثر حـقوقي ندارد،  اراده باطـني تا زماني كه اعالم نشده،بنابر اين
.)10ص  / 3 ج، ق1390خويي،  (0 محـققِ عنوان عقد است  منشأ اثر و،از ابراز

. قول يا كتابت و يا فعل و اشاره باشدةابراز و اظهار قصد دروني ممكن است به واسط
ابراز فعلي مانند عقد بيعت كه بيعت كننده پيمان قلبي خود را با گذاردن دست بر دست 

 تعهد و پيمان باطني بيعت كننده ةنشان مي نمايد و اين عمل خارجي انشاي اظهار و ،ديگري
.)116ص / 3 ج،ش1371بجنوردي  ( .است

. وجود دارد كه يكي ايجاب و ديگري قبول نام داردانشايدر هر عقدي دو 
 انشايي است كه بيان كنندة مقصود اصلي عقد است و عقد در واقع تحت :ايجاب-1

هر عقد را هدف و غايتي است كه ،  به عبارت ديگر.تصرف ايجاد كننده صورت مي گيرد
.   ابراز اعتبار همان هدف و غايت است،ايجاب

  قبول را آن كس انجام مي دهد كه در مقابل .  پذيرش ايجاب استانشاي: قبول-2
.تايجاب كننده اس
:اصل سوم

 چه قراردادها اموري هستند كه ؛ اينكه اعتبار متعاقدين مورد پذيرش عرف و عقال باشد
صحت ادله شرعي ،في سبب پيدايش آنها شده و تا مورد پذيرش عرف نباشدضرورت عر

،  شامل آن  نمي شود و اين پذيرش عرف و عقال، كه موضوع آن  همان عقود عرفي است
.را اعتبار عقال گويند
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معيار عرفي و عقاليي بودن مورد عقد آن است كه عقال بر آن اقدام كنند و آن را نافع و 
. و نسبت به معاملة آن استنكاري نداشته باشندمفيد بدانند

ها ها و مكانالبته عقاليي بودن مورد معامله بدين معنا نيست كه هميشه و در همه زمان
 بشر بر اً ولي بعد،  چه بسا در زماني فايده و منفعت نداشته يا كشف نشده، باشدمنفعتداراي 

.دن آن كفايت مي كند همين در عقاليي بو. منافع آن اطالع يافته است
:اصل چهارم

 چه در غير اين، عقود هم باشدصحت اين كه اعتبار عرفي مشمول ادله شرعي 
 اعتبار مذكور از ناحية ي تنفيذ و امضا.صورت نمي توان به اعتبار شرعي عقدي حكم كرد

تبار  در صورتي اع. )41ص / 2ج/  ش،  1371ميرزا قمي، . ( عقود استصحت شرط ،شارع
.  عقود شامل آن شودصحت نافذ و مؤثر است كه ادله شرعي ،متعاقدين مطابق با عرف

 بيوع ربوي علي رغم عرفي بودن معامالت و متعارف بودن آن در زمان عرب ، بنابراين،
0جاهلي از نظر حقوق اسالمي واجد اثر حقوقي نيست

.منعقد مي شود) قبول ( ش بيمه گرو پذير) ايجاب(  عقد بيمه با پيشنهاد بيمه گذار يانشا
، با توجه به اين مالك كلي كه ابزار اعتبار نفساني دخيل در تحقق عنوان عقد است

 آن ي عقد بيمه بر ابراز كتبي و امضاانشاي عنوان . لفظي قيد آن باشدانشايبدون اينكه 
 متعاقدين است و  عقد عبارت است از ابراز اعتباري كه در درونانشاي زيرا ؛صادق است

 عقد به وسيله و ابراز انشاي بدون اينكه .حاكي از قصد و رضــايت آنها به انجام معامله است
.)12و11ص / 3 ق، ج1412خويي، ( .خاصي مانند لفظ خاص يا مـطلق لفظ مقيد شود

مانند معاطات (  فعلي انشاي با ، لفظي محقق ساختانشايهمان گونه كه مي شود عقد را با 
،  صدق عنوان عقد و معامله نيز عقد پديد مي آيد آنچه در تحقق عقد شرط است)  كتابتو

. يعني بر اعتبار ابراز شدة متعاقدين به لحاظ عرفي عنوان عقد اطالق شود؛ است"نشأ م"بر 
 عقد بيمه را مي توان با هر زباني انشاي،  از اين رو.  به حمل شايع عقد باشد"شأ من"يعني 

.رد و يا قرارداد بيمه را روي كاغذ آورد و امضا نموداجرا ك
: عنوان عقد بر دو امر متوقف استانشاي عقد بيمه پس از تحقق و صحتاعتبار شرعي و 

 مالك .آنكه مشمول ادله شرعي باشددوم، عقدي عقاليي باشد،نخست آنكه بيمه
آن را مفيد و ارزشمندعقاليي بودن هر عقدي اين است كه عقال بر آن اقدام نموده و 

. بيمه به وجوه زير عقدي عقاليي است. مي دانند
بيمه تأسيس عقاليي و يك ضرورت اجتماعي است كه بر اساس نيازهاي اجتماعي و -1

بنيادهاي اوليه تأسيس بيمه بر اساس نياز به امنيت و . اقتصادي پديد آمده و شكل گرفته است
ديده از يك صنف يا عضو طايفه و يا عضو جامعه احساس خير خواهي و كمك به زيان

.استوار است
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 انگيزه بيمه گذاران از بيمه كردن اموال خود .بيمه نوعي تضمين عقاليي و مفيد است-2
اين است كه خود را از خسارتي محتمل الوقوع نجات داده و در قبال آثار زيان بار حوادث 

دست آورند تا خسارت وارده بر اموال آنها ه  تضمين ب،احتمالي با پرداخت حق بيمه اندك
چه حادثه اي رخ دهد و ؛  اين تضمين براي بيمه گذار ارزش عقاليي دارد.جبران شود

.خسارتي واقع شود يا نشود
  مي دانيم امنيت يكي از نيازهاي اجتناب ناپذير در فعاليت.  تأمين است،از آثار بيمه-3

 امنيت ، يـو از طرفهستند  افراد در پي تحصيل آن هاي روزانه زندگي هر فرد است و تمامي
 احتمال خطر ،  اگر بيمه نباشد.ي ايفا مي كندـهاي اقتصادي نقش مهمدر رونق يافتن فعاليت

هاي اقتصادي و تجاري اثر منفي و خسارت و اضطراب در تصميم گيري در فعاليت
 مخاطراتي چون سوخت ،ص در شرايطي خاهاي اقتصادي خصوصاً فعاليت.گذاردمي

.را در بر دارد......  مشكالت اعتباري و، غرق شدن، تلف شدن كاال، آتش سوزي،سرمايه
 در تصميم ،هاي احتماليدر تمام اين امور وجود يا عدم يك پشتوانه و تضمين جبران زيان

د در  هنر بيمه اين است كه اين پشتوانه را ايجاد مي كند و تردي.گيري افراد مؤثر است
 بيمه در ريسك ،  بنابر اين. تصميم گيري اقتصادي را زايل مي كند يا كاهش مي دهد

.هاي اقتصادي نقش به سزايي داردپذيري مطلوب در فعاليت
؛ در بــيمه مشاركت جمعي وجود دارد.تعاون و مشاركت از جمله مزاياي بيمه است-4

 با پرداخت حــق بيمه در جبران زيان ، ديعني بيــمه گذاراني كه مـتحمل خــسارت نمي شون
ديدگان مــشاركت مي نمايند و هر كس سهـمي از جبران زيان را به و خسارت زيان

. بر عهده مي گيرد، مقدارحق بيمه اي كه مي پردازد
 در زمينه سازي تعاون و همياري در كمك به زيان ديدگان كه امري ،از اين رو بيمه

. ايفا مي كند نقش مؤثري، مطلوب است
حكم فقهي بيمه

 پس از آنكه ،  عقد تعبير مي شودصحتاعتبار شرعي هر عقدي كه از آن به 
 حال . شارع باشدي بستگي به اين امر دارد كه مورد تأييد و امضا، مشخص شد عقاليي است

عقد و  در چنين صورتي آن ، چنانچه دليل شرعي بر اعتبار عقدي نباشد يا فرض شود نيست
 يعني آثار منظور از آن عقد مانند تمليك و تملك و انتقال بر .معامله محكوم به بطالن است

.آن عقد مترتب نيست
 انتقال سرقفلي و مانند اينها در فرض فقدان ،عقود و معامالت مستحدث مانند عقد بيمه

.عامالت است مقتضاي اصلي اولي در م، اعتبار شرعي ندارد و اين حكم،دليل معتبر شرعي
بر آن ادعاي .  بنا به اصل اولي چنين معامله اي فاسد و باطل و بي اثر است:فقيهان مي گويند
.)6 ص ،27عنوان / 2 ق، ج1418مراغي،  (0اجماع شده است 
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زيرا ترتّب اثر مقصود بر عقد به لحاظ شرعي متوقف بر اين است كه از جانب شرع 
 اصل عدم، اقتضا مي كند اثري بر آن عــقد ،  نشده آن ثابت شود و موردي كه اثباتصحت

. )52 ص ، بي تا عوائدااليام ،نراقي( مترتب نباشد
 امري ، يعني همانگونه كه اصل عقد. استصحاب عدم است،منظور از اصل عدم

 حال . آثار و نتايج آن عقد نيز حادث و مسبوق به عدم است،حادث و مسبوق به عدم است
 آيا بر آن ، شك كنيم آثار و نتايجي كه از نظر شرع اعتبار دارد، عقدانشاياز چنانچه پس 
 مگر ،  حكم مي كند كه آن آثار مترتب نباشد، مترتب است يا نه ؟ اصل عدم،عقد حادث

.)177ص / 3، ج1412خوئي،  (0 وجود داشته باشد، و ترتب آثارصحتآنكه دليلي بر 
:خروج از اصل اولي

 مگر ؛  فساد و بطالن است، مقتضاي اصل اولي در معامالت و عقود،   شده اشارهكچنان
 چون مشروعيت معامله و ؛  معامله وجود داشته باشدصحتآنكه دليل معتبر شرعي بر 

 زيرا انتساب حكمي از احكام شارع . بر بيان حكم از سوي شارع متوقف است، آنصحت
ف بر جعل حكم يا تأييد شارع نسبت  متوق،  كه حكمي وضعي استصحتمقدس از جمله 

. اصاله الفساد جاري است، به حكم عرف و عقال است و اگر چنين دليلي نباشد
 در صحت و منظور از اصلِ . استصحت اصل ،  الفساد حاكم استهـــلاصلي كه بر اصا

ت كه هاي اجتهادي اس بلكه منظور از اصل دليل؛ نيست) دليل فقاهتي(  اصل عملي ، ايـنجا
اله حكم عــقود از اصل اولي يعني اص،از ادلة شرعي استفاده مي شود و بنابر مــفاد اين اصل

 بايد .  ادله اجتهادي چون كتاب و سنت است،صحت منبع اصل .الفساد خارج مي شود
ل و قاعده اي استفاده مي شود  اص،بنگريم و ببينيم آيا از مفاد آيات كتاب و روايات صحاح

ن را شامل  عقود و معامالت عرفي داللت نمايد و عقود مستحدث و نامعيحتصكه بر 
؟شود

 به منظور . از كتاب و سنت استدالل شده است،  در عقود به چندين دليلصحتبر اصل 
. مي پردازيم، تنها به مفاد دو دليل يكي از كتاب و يكي از سنت، رعايت اختصار

" اوفوا بالعقود" آية شريفه :نخست
 يا ايها الذين " آيه شريفه ، عقود به آن استدالل شدهصحتازجمله دليل هايي كه بر 

.است)  1آية ،مائده ( "امنوا افوا بالعقود
.در ابتدا به مفردات آيه به لحاظ ماده و هيأت آن مي پردازيم

0 است  كه به معناي درهم تمام"الدرهم الوافي" مانند ، وفا به معناي تمام و كمال است
.)92ص  / 2 جلد ،،1347فيومي، (
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 مگر آنكه قرينه و دليلي ،  هيأت صيغة امر است و صيغة امر ظهور در وجوب دارد،اوفوا
.بر خالف آن ظهور باشد

اين مي باشد كه بايد به مقتضا و لوازم عقود و قراردادهاي " اوفوا بالعقود " مفادبنابراين،
 لزوم نفس عقد و التزام به مفاد آن را استفاده ،ها از امر به ايفا از اين رو فق.خود پايبند باشيد

.)3نراقي، بي تا،  ص  (.نموده اند
و دوم به ) ماده ( اول به لحاظ معناي عقد . نيز دو بحث وجود دارد" العقود "در كلمه 

.لحاظ هيأت آن
،به معناي ربط، و هم چنينعقد در لغت به معناي بستن در مقابل حل به معناي گشودن

 پيمان مؤكد  و مطلق عهد و به معناي جمع كردن اطراف دوچيز به گونه اي كه ،وثيقه
؛584 ص ،1378بيلي، د ار؛6ص ( 0 نيزآمده است،  دو سخت باشد آنانفصال و جدايي بين

.)321 ص ،راغب، بي تا، مفردات
ه گونه اي كه به خودي  باست عقد به معناي بستن چيزي به چيز ديگر:از اين رو گفته اند

 مانند بستن و گره زدن طناب و  ريسمان به طناب و ريسماني ؛دنخود از يكديگر جدا نشو
 الزمة گره خوردن اين است كه هر يك مالزم ديگري باشد و از آن .ديگر مانند خودش

 به طور اً گفته اند اين كلمه در ابتدا در امور محسوس به كار مي رفت و بعد.جدا نشود
ستعاره نسبت به امور غير محسوس مانند معامالت از قبيل خريد و فروش و اجاره و امثال ا

.)167 ص ،5 ج، ق1394طباطبائي،  (0آن و عهدها و پيمان ها تعميم يافت 
 عقد هر ":در ارتباط معناي اصطالحي عقد با معناي لغوي آن نيز چنين گفته شده است

 را ممثّل مي كند و عبارت از " گره زدن  و بستن "كار يا گفتاري است كه معناي لغوي 
 به طوري كه الزم و همراه آن گردد و از آن ، نوعي ربط دادن چيزي به چيز ديگر است

 مثل عقد بيع كه مبيع را به مشتري از نظر مالكيت به گونه اي مربوط مي كند .جدا نمي شود
 مالكيت و حق ، مي تواند در آن تصرف كند و فروشنده بعد از عقد، كه هر طور بخواهد

.) 165 ص ،6 ج،همان ( 0گونه تصرفي را در آن ندارد هيچ
 معامالتي كه حصول آنها بر : گفته اند،با توجه به معناي لغوي كه به معناي بستن است

 وصايت و هبه ،ت وكال، اجاره، مانند بيع. عقد ناميده مي شود، دو طرف متوقف استانشاي
0و مانند آن دو

 مانند طالق و عتاق . ايقاع ناميده مي شود، دو طرف متوقف نيستانشاي معامالتي كه بر 
.و ابراء دين
 عاقد چيزي به طرف مقابل مي بندد و او هم بايد اين بستن را كه  امري  اعتباري ،در عقد

د را به مشتري مرتبط و متصل  عاقد مالكيت خو مثالً؛،  قبول نمايد تا بسته گردداست
 اما ايقاع به معناي طرح و القاء و افكندن  است و .مي نمايد و مشتري بايد اين را بپذيرد
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 گويا ايقاع كننده چيزي از خود .  طرف مقابل ندارد تا از جانب او نياز به قبول باشد،القاء
 از ،  از اين رو.از مديون ابراء مي كند دين خود را  مثالً، جدا مي سازد و به خارج مي اندازد
.)3 ص، ش 1370زنجاني،  (0جانب مديون به قبول او نياز ندارد 

در الـعقود هيأت جمع همراه الف و الم داللت بر عموم دارد و در دانش علم اصول ثابت 
 ص ،1 ج،خراساني  (0شده كه چــنين كلمه اي بر عموم ازماني و افرادي داللت دارد 

0 عقد ناميده مي شود مشمول عنوان العقود است ، يعني هر چه بر حسب عرف؛ )255
.)71 ص ،2 ج،فاضل مقداد، بي تا ( 

 بر لزوم وفاء و عمل به مقتضاي " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود "آيه شريفه نتيجه آنكه
  چه آنكه آية شريفه ؛ ظهور دارد،  داخل باشد" العقود "هر عملي كه تحت عنوان عام 

ه گفته اند يا آنكه ك چنان؛عقود و عهود و پيمان ها و تكاليف الهي را به طور عام در بر گيرد
 در هر دو .  فقظ عقود و قراردادهاي عرفي را شامل شود،خارج از احكام و تكاليف الهي

 را ايجاد  بر عقود و عهودي كه بين مردم متداول است و مردم آن" العقود "صورت عموم 
0 ظهور و داللت دارد ، مي كنند

 نه عهد و هيأت چنين ، دليل بر عموميت آيه اين است كه اصل در الف و الم جنس است
قرار داد و ايجاب  هر ، بنا براين.  )682 ص  ،2 ج،ق 1407،سيوطي(  مفيد عموم است ،جمعي

 آن عقد مي توان به حتص بر ، و قبولي كه به لحاظ عرف عنوان عقد بر آن صادق باشد
 مگر آنكه مواردي به واسطة دليل خاص از شمول آيه خارج شده ، عموم آيه استدالل نمود

. مانند بيع غرري و معامله ربوي، باشد
و احتمال اينكه قرينة صارفه اي وجود داشته باشد تا موجب انصراف آيه  به عقود خاص 

 نه اطالقي و احتمال ، وضعي است،آيه بر عموم زيرا داللت ؛  بدون وجه است،و معين باشد
.دقرينه نمي تواند مانع ظهور وضعي يا موجب ابهام در آن گرد

ن ن يا  نامعييشمول آيه نسبت به تمامي عقود اعم از معهود و غير معهود يا مع، بنابراين
آيه  اين . بر عموم استغراقي است" العقود "روشن وقطعي است و دليل آن ظهور وضعي 

 ناميده مي شود موضوع حكم وجوب وفاء و " عقد "تمام مواردي كه بر حسب نظر عرف 
مشمول آيه شريفه است و قرينة لفظي نيز وجود ندارد تا موجب تخصيص آيه به عقود ِ 
معهود و متعارف شود و ديگر آنكه داراي معناي عرفي است نه حقيقت شرعي تا تعيين 

، باشد" عقد " هر قرارداد و پيماني كه عرفاًبنابراين،. معناي عقد بر عهدة شارع باشد
 مي توان گفت تمامي پيمان هايي كه براي ايجاد آثار حقوقي ، مشمول آيه است از اين رو

" اوفوا " و محكوم به حكم وجوب " العقود " مشمول عموم ،مورد نظر منعقد مي شود
متداول در زمان گذشته و حال باشد يا اينكه  اعم از اينكه آن قرارداد از عقود ، خواهد بود

 فقط كافي است كه توافق دو .عرف و عقال جهت نيازهاي اجتماعي آن را اختراع نمايد



59/                                                                   مجله پژوهشهاي اسالمي

 ناميده شود و با اصول و اهداف شريعت كه در " عقد " قرار داد و "طرف در تلقي عرف 
 از جمله ، عقود مستحدثصحت بر ،  از اين رو.  مخالفتي نداشته باشد، جاي ديگر بيان شده

. استدالل كرد" اوفوا بالعقود "توان به  مي، عقد بيمه
" المومنون عند شروطهم " حديث :دليل دوم

 المؤمنون " رواياتي با عنوان ، عقود به آن استدالل شدهصحتاز جمله دليل هايي كه بر 
يات از چنان شهرت  مضمون اين روا.  است" المسلمون عند شروطهم "  و "عند شروطهم 

0 فقهي مورد استناد فقيهان قرار مي گيردةو اعتباري برخوردار است كه به صورت قاعد
.)41 ص ،، نراقي بي تا 220 ص ،3ج،1371 بجنوردي، ؛45، ص2 ج، ق 1417مراغي، (

 زيرا ؛ مورد وثوق و اطمينان است) ع(و امامان ) ص(صدور اين مضمون از پيامبر اكرم 
 در جوامع حديثي شيعه و ،ا اين مضمون كه به لحاظ سندي صحيح و موثق هستندرواياتي ب

؛ 35 ص،12 ج،حر عاملي  (.اهل سنت نقل شده وجاي هيچ خدشه اي در سند آنها نيست
 فقيهان متقدم و متأخر به مضمون اين روايات ، از اين رو. )202 ص ،2ج، 1406ناصف، 

.ناد نموده اندعمل نموده و در نظرات خود به آنها است
بحث از داللت حديث 

.در آغاز به شرح مختصري از الفاظ حديث مي پردازيم
 بيانگر شمول و عموم ،  كه جمع همراه الف و الم است" المسلمون " و " المؤمنون "
 مي توان در اين ،  از اين رو، بر جنس داللت دارد نه عهد، الف و الم، زيرا در اصل؛ است
 را گذاشت و گفت  جميع " كل يا جميع " الف و الم را برداشت و به جاي آن واژه ،الفاظ

0 بر عموم و استغراق است " المؤمنون و المسلمون " و اين دليل بر افادة ،المؤمنين
 قرار گيرد و به متعلق  از ادات ظرف است و به تنهايي نمي تواند خبر براي مبتدا" عند "

 است و معناي حديث چنين است" ثابتون "از الفاظ عموم مانند نياز دارد و متعلق آن 
 پايبند بودن و ترتيب اثر دادن به شرط و ، و معناي ثبات" المؤمنون ثابتون عند شروطهم "

0التزام و تعهد است 
 با توجه .)682 ص ،2 ج،1407سيوطي، (شروط چون جمع مضاف است افادة عموم مي نمايد 

0" ثابتون عند جميع شروطهم " جميع المسلمين ": معناي حديث چنين است، ر شدبه آنچه ذك
 چون تبيين معناي آن ، واژه اي كه الزم است بحث مفصل تري راجع به آن انجام شود

. واژة شرط است، با بحث ما ارتباط زيادي دارد
معناي شرط 

ني شَرَط به معناي عالمت به  يع" راء" و گاهي به حركت " راء "شرط گاهي به سكون 
،7جابن منظور، ( يعني عالماتها ةع مانند اشراط السا؛ كار مي رود و جمع آن اشراط است

.)166 ص ،5 زبيدي، ج؛329ص 
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شرط به سكون راء  گاهي در معناي مصدري و حدثي يعني شرط كردن به كار مي رود 
د و گاهي اسم جامد است و طبق اين  مشروط عليه اشتقاق مي ياب، مشروط به،و از آن شارط

،انصاري( شرط گفته مي شود  ،معنا به نفس امري كه از عدمش  عدم ديگري الزم مي آيد
. )275 ص ،،خيارات1378

. نيز به معناي شرط استهشرط به شروط جمع بسته مي شود و شرايط جمع شريط
 مانند وجوب حج كه ، شد معناي شرط چيزي است كه چيز ديگري بر آن متوقف بابنابراين،

 حج واجب ،چــنانچه استــطاعت حاصل نشود؛ متوقف است) شرط(بر حصول استطاعت 
.نمي گردد

:براي شرط در لغت و عرف چند معنا ذكر شده است
 مانند اين عبارت فالن " مايلزم به الغير ويلتزم به "شرط به معناي مطلق الزام و التزام -1

. )42 ص ، بي تا،نراقي ( 0يعني او را به آن كار الزام نمودم ،امر را بر او شرط كردم
شرط به اين معنا به اعتبار انتساب به مشروط له متضمن معناي الزام و به اعتبار انتساب به 

 الزام به جـنبة فاعــلي تعهد و التزام به جــنبه انفعالي .مشروط عليه متضمن معناي التزام است
.) 222 ص ،3 ج،1371دي، بجنور (0آن توجه دارد 

برخي گفته اند شرط به معناي ربط و تعليق است و اين معنا از لفظ شرط متبادر است -2
چون شرط در ؛  شرط در اصطالح علم نحو و علم اصول را توجيه كرده اند،و بر همين معنا

 و اصطالح اين دو علم به معناي ارتباط و تعليق بين دو جزء كالم يا دو امر مانند وجوب
.) 275 و 25 ص ،2 ج،1418مراغي،  (0شرط آن است 

 مانند فرازي در دعاي ندبه و توبه كه در آن  ، شرط به معناي عهد و پيمان است-3
شرط به معناي تعهد آمده است و عنوان شرط بر عهد و نذر و مطلق تعهد نيز به كار مي رود 

.)13سطر ، 106 بي تا، ص ،طباطبائي (0
،همان( 0رار خاصي است كه التزام مشروط عليه را به دنبال مي آوردشرط به معناي ق-4
.) 106ص 

 معنايي است كه بر حسب فهم عرفي از ،آنچه مالك حجيت مدلول حديث مي باشد
 آنچه از موارد استعـــمال واژه .كالم ظاهر است و ظهور كالم نزد عقال نيز حجت است

 شرط به معناي مطلق الزام و التزام و ، ودشرط و اطالق شروط در حديث استــفاده مي ش
 نوعي وابستگي ، زيرا معناي عهد و التزام؛ربط و تعليق است و اين دو معنا به هم بر مي گردد

 ذمة خود را به آن مرتبط و وابسته ،  وقتي كسي عهد مي نمايدثالًو ارتباط به چيزي است م
0شودمي سازد و به انجام آن ملتزم مي

  منظور ، نه اخبار از وقوع امري در خارج، وارد شده است، حكمانشايام حديث در مق
. بعث به سوي انجام كار است،انشاياز جمله خبري در مقام 
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 زيرا ؛ مؤكدتر است، از جملة طلبي و امريانشاي داللت جمله خبري بر ،بنا براين
 جز به به وقوع ، گويي گويندة جمله خبري،جمله خبري از وقوع مطلوب خبر مي دهد

.) 71 ص ،1خراساني،  ج (0مدلول آن راضي نيست 
 يعني ، مشعر بر عليت است" المسلمون " و " المومنون " تعليق حكم بر عنوان ،از طرفي

 يعني مسلمان و مؤمن چنين است كه ؛ايمان و اسالم مشأ و انگيزه ايفا نسبت به تعهدات است
 استداللي است ،رين دليل انشايي بودن مفاد حديثبه تعهدات خويش عمل مي كند و بزرگت

.)354 ص ،12 ج ،حر عاملي ( 0بر وجوب وفاء نسبت به شروط  نموده اند ) ع(كه امامان 
" المؤمنون عند شروطهم " ها و عصرها در ابواب فقه به حديث هفقيهان نيز در همه دور

 بزرگترين شاهد است كه ايشان بر وجوب وفاء به شروط و تعهدات استدالل كرده اند و اين
،3، ج1371 بجنوري، ؛277 ص،2 ج،1418 (0را را فهميده اند نه اخبار انشاي،نيز از حديث

.) 43 ص،بي تا،  نراقي ؛220ص 
، به ضمير جمع كه هردوافاده عموم مي نمايند"شروطهم" و"المؤمنون"با توجه به عنوان 

 نسبت به عقود و "بالعقود اوفوا منو آايها الذين  يا " نظير ،مفاد اين حديث نسبت به شروط
.پيمان ها ست

 عمل ،يعني هر مسلمان بايد نسبت به تعهدات خود و آنچه از امور و كارها بر عهده گرفته
 البته از .نمايد و عهده خود را فارغ سازد و اين ممكن نيست جز  از راه وفاء به عهد و پيمان

در مورد معصيت خداوند وشرطي كه مخالف با كتاب شمول حديث مواردي مانند شرط 
. چون اين گونه شروط اعتبار ندارد؛ استثناء شده،خداوند باشد

شمول حديث نسبت به شروط ابتدايي
نكتة اساسي در استدالل به حديث نسبت به قراردادهاي عرفي اين است كه عنوان 

 الزامات و ، شروط ابتدايي. باشدشرط شامل تمامي شروط اعم از شروط ضمني و ابتدايي
.التزاماتي است كه در ضمن عقد ديگري گنجانده نشده و قرارداد و توافق مستقل مي باشد

شروط ضمن عقد عبارت از شروطي است كه در ضمن عقد و قرارداد ديگري گنجانده 
در مقابل ) مشروط عليه (  شرط  ابتدايي، تعهدي است كه يكي از طرفين ، به بيان ديگر.شود

 بدون اينكه در ضمن عقدي از عقود باشد يا عقدي ،به عهده مي گيرد) مشروط له ( ديگري 
 اگر شخصي تعهد كند كه زمين يا اتومبيل يا حق تلفن ، به عنوان مثال.مبتني برآن واقع شود

رد  موا فعالًخود را در تاريخ معيني با مبلغ  معلوم به ديگري منتقل كند و اين تعهد قوال ي
. چنين تعهدي را تعهد ابتدايي يا شرط بدوي مي نامند،قبول طرف ديگر قرار گيرد

 حديث شروط ابتدايي را در اشد قطعاًبنابر اين كه شرط به معناي مطلق التزام و تعهد ب
 كليه قراردادهاي صحت بر " اوفوا بالعقود " به اين حديث همانند آيه شريفه ،بر مي گيرد
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 توافقي است براي ايجاد ، زيرا شرط همانند عقد؛ي مي توان استدالل  كردعقاليي و عرف
.يك ماهيت و وضعيت حقوقي كه الزمة آن ايجاد تعهد براي طرفين يا يكي از آنهاست

ادله ترجيحي شرط به معناي مطلق التزام
، يا الزام و التزام است، يا ربط و تعليق ، جعل و تقرير،استآنچه از شرط متبادر-1

.بدون اينكه ضمن عقد ديگري الزم باشد آورده شود
 مانند اينكه كسي ،  شرط به معناي الزام و التزام مطلق به كار مي رود،در عرف-2

 يعني به انجام كاري ملتزم شدم و به ، برخود شرط كردم كه فالن كار را انجام دهم:بگويد
.ري ذكر شود بدون اينكه الزم باشد در ضمن عقد ديگ؛آن متعهد گرديدم

شرط در احاديث و روايات بر اموري اطالق شده كه در ضمن عقد ديگري نيامده -3
؛ اگر چه در ضمن عقد بيع ذكر نشود، مانند خيار حيوان كه حكمي و وضعي است؛است

 الشرط في :نقل مي كند كه فرمودند) ع(ت علي بن رثاب كه از امام صادق يمانند روا
.)31 ص ،15حر عاملي، ج (0ري اشترط ام لم يشترط  ايام للمشتثهالحيوان ثال

 مانند اطالق شرط اهللا بر ؛  شرط اطالق شده كه جعل مستقل دارد،بر احكام الهي-4
در داستان بريره آمده است عايشه )  351 ص ،12 ج ،همان( 0حكــم اهللا در داستان بريره 

.ره براي فروشنده باشد صاحب آن شرط كرد والء بري.كنيزي به نام بريره خريداري كرد
 قضاء اهللا  احق و ":در مورد شرط بايع چنين فرمود) صلي اهللا عليه و آله و سلم ( پيامبر 

.)202 ص ،2 ج،1406ناصف  (0"شرط اهللا اوثق و انما الوالء لمن اعتق
" المومنون عند شروطهم " و لزوم عقد به حديث صحتبسياري از فقيهان بر -5

نيز مشمول عنوان ) عقد و قرارداد ( ند و اين نشان مي دهد كه شرط ابتدايي استدالل نموده ا
. مي باشد" المؤمنون عند شروطهم "

و محقق  ) 275  ص ،مكاسب( تعدادي از فقيهان بزرگ مانند شيخ مرتضي انصاري 
 سطر 120 ص ،حاشيه مكاسب( و سيد محمد كاظم يزدي  )46 ص ،عوائد االيام(نراقي  

 عنوان ،2جلد ( في العقود ةحلص الة اصا"غي صاحب كتاب العناوين در مبحث و مرا) 14
 المؤمنون عند "نظر داده اند كه  ) 277ص ،3 ج ،جامع الشتات( و ميرزاي قمي ) 25 ص،27

.د به معناي عام است و شامل شروط ابتدايي  نيز مي شو"شروطهم 
،است) وابسته نمودن ( ناي ربط و شرط كه به مع) بستن (  با توجه به معناي عقد -6

.مي توان گفت بر هر عقدي اطالق شرط نيز صحيح است
 مي توان نتــيجه گرفت شرط شامــل عقود و قراردادهاي مستقل ، از آنچه گفته شد

 عالوه بر " المؤمنون عند شروطهم "نــيز مي شود و مي توان به حديث ) شروط ابتدايي ( 
 اين حديث بيانگر . عقود و معامالت نيز استدالل نمودصحت بر ،من عقدشروط الزامي ض
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 عقود و شروط است و تمام شروط و قراردادهاي صحت لزوم و انشايتأسيس حكم و 
.ابتدايي و ضمن العقد را شامل مي شود

 در خور توجه و ، در پايان بحث نظر يكي از فقيهان بزرگ مربوط به موضوع بحث
 عقد را تنها عقاليي صحت مالك ، مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي. استعنايت

 بلكه ؛داند و مي گويد اعتبار عقود عقاليي نياز به دليل خاص شرعي نداردبودن آن مي
ست كه عقود عقاليي صحيح  ا يعني اصل اين،فساد و بطالن معامله به دليل شرعي نياز دارد

 بينهم اال ما منعه الشارع ةل عقالئيه متداو معاملهِِةبصحيقال  يمكن ان " وي مي گويد .است
 و در جاي "فالفاسد منها يحتاج الي المنع ال ان يكون الصحيح محتاج الي االذن و االمضاء 

 جميع ما بيد العرف في المعامالت اال ما منعه الشارع فال ةصح االصل ":ديگر نيز مي گويد
 ص ،318، شماره 1376طباطبائي،  (0"ي عدم المنع عنها  الي االمضاء منه بل يكفجةَحا

.)271ص ،429 و شماره192

نتيجه گيري 
: مي توان به اين نتيجه دست يافت،از مجموع آنچه ذكر شد

 شرط در معناي  مطلق التزام به كار ،در عرف مسلمانان و مجامع گوناگون حقوقي-1
 نياز به قرينه ندارد و ،ندراج در ضمن عقدمي رود و استعمال آن در مطلق التزام بدون ا

الزام (  استعمال شرط در مطلق التزام مجاز نيست و اين حديث در معناي عام شرط ،همچنين
 و نفوذ صحتبه كار رفته است و شامل حكم ) و التزام ابتدايي و شرط ضمن العقد 

0 نيز خواهد شد،قراردادهاي آزادي كه در ضمن عقد ملحوظ نشده اند
 عنوان عقد صادق باشد و منعي از شارع راجع به آن ن عرفاً چنانچه بر تراضي طرفي-2

 عناوين عقود و شروط ، الجرم آن عقد صحيح و الزم الوفاء است  وهمچنين،نرسيده باشد
 طرفين آزادند .به عفود معين نظير بيع و اجاره و صلح و ضمان و مانند اينها منحصر نيست

ا به دلخواه تعيين كنند و تعهدات ناشي از قرار داد براي طرفين بنا به نوع نوع  قرارداد خود ر
صحتماهيت عقد الزام آور است و عقود مستحدثي مانند بيمه و انتقال سرقفلي مشمول ادله 

 وجهي ندارد كه راه تصحيح عقد بيمه از راه اندراج يا انطباق با عقود معين و .عقود مي باشد
 آنچه راجع به ماهيت بيمه در عرف رايج  و  اصوالً.  و صلح و هبه باشدمعهودي مانند ضمان

 نظر ، بنابر اين. عقدي  مستقل و عقاليي است نه تابع ساير عقود، اينكه بيمه،متداول است
، عقودصحت با واقعيت همراه است و شمول ادله ، فقيهاني كه بيمه را عقد مستقل مي دانند

0قل در بر مي گيرد بيمه را به عنوان عقد مست
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، النشر االسالميسسة مؤ، التاسعه2 جلد ، تحرير الوسيله، ق. ه1424، سيد روح اهللا، خميني-15

.قم 

.داباالة  مطبع، نجف، المسائل المنتخجه، ق.ه1390، سيد ابوالقاسم، خويي-16

. االوليةلطبع ا، بيروت، دارالهادي، ق. ه1412 مصباح الفقاهه، ،خويي، سيد ابوالقاسم -17

. انتشارات دانش، تهران ،  فرهنگ نظام، ش. ه1362، سيد محمد، داعي االسالم-18

. دانشگاه تهران، چاپ اول ،  لغت نامه، ش. ه1372، علي اكبر، دهخدا-19

. انتشارات اسماعيليان،  قم، المفردات، راغب اصفهاني-20

.  انتشارات مصطفوي، قم، چاپ اول، صيغ العقود، ه1370، مالعلي ، زنجاني-21

 تعليق الدكتور ،االوليةلطبع ا، ق ؛  االتقان في علوم القرآن.ه1407، جالل الدين، سيوطي-22

. دارابن كثير ، بيروت، دمشق،مصطفي ديب البغاء

مكتبة،  تهران، چاپ چهارم،ليقه بر منهاج الصالحين ش،تع. ه1353، سيد محمد باقر، صدر-23

.لطفي
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 النشر سسة  قم، مؤ، الرابع، الخصال،ق. ه1414 ابوجعفر محمدبن علي بن الحسين،،  صدوق-24

.االسالمي

رالكتب  ا د، تهران، الثالث، ق، الميزان في تفسير القرآن. ه1394، سيد محمد حسين، طباطبايي-25

.ةمياالسال

. بر مكاسبتعليقة،  بي تا، سيد محمد كاظم،زدي طباطبايي ي-26

 به اهتمام دكتر سيد مصطفي محقق ، چاپ اول، ش، سؤال و جواب1376،طباطبايي يزدي -27

.  مركز نشر علوم اسالمي ، تهران،داماد

. المرتضويه المكتبة،  تهران، كنز العرفان في فقه القرآن، بي تا، فاضل مقداد-28

. ايران،2 جلد ، المصباح  المنير، ش1347، احمد بن محمد، فيومي-29

. انتشارات مروي،  تهران، پنجم،واژه هاي نوين،1372، محمد، قريب-30

. انتشارات كيهان، تهران،  چاپ اول، جامع الشتات، ش.ه11371، ميرزا ابوالقاسم، قمي-31

. دانشگاه تهران، چاپ اول ،،  مقاالت حقوقي1369 ابوالقاسم،،گرجي-32

. سمت، تهران، چاپ اول ، قواعد فقه مدني، ش. ه1374، سيد مصطفي،داماد محقق -33

 انتشارات ، قم، الثانيه ، البيان في براهين احكام القرآنةزبد، ش. ه1378، محقق اردبيلي-34

.مؤمنين

. نشر دوران ، تهران، چاپ دوم، ش، قانون مدني ايراني1376، جهانگير، منصور-35

 انتشارات ، قم، چاپ دوم، ش،القواعد الفقهيه. ه1371،سن ميرزا ح، موسوي بجنوردي-36

.اسماعيليان

.داراحياء التراث العربي،بيروت،الرابعه، التاج الجامع لالصول، ق. ه1406، علي منصور، ناصف-37

. خيام، تهران ،  فرهنگ نفيسي، ش1343، ناظم االطباء-38

، االولي، بيروتةلطبع ا،)ي  جلد15دوره (   جواهر الكالم ، ق1412، محمد حسن، نجفي-39

. المرتضيسسةمؤ

.)افست (   بصيرتي ، قم، عوائد االيام،  بي تا، مال احمد، نراقي-40


