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چکیده
تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می باشد. تقاص 
حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی تواند به طلب خود برسد. 
استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل 
اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از 
طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است، مگر در اموری که عدم جواز وکالت دلیل 
داشته باشد. گرچه استثنایی بودن تقاص ممکن است خود دلیلی بر عدم جواز توکیل در تقاص باشد، 
اما حتی اگر این دلیل مورد مناقشه باشد، در تقاص شرایطی همچون علم مقاص به قطعی بودن حق 
و عدم پرداخت حق وجود دارد که حصول این شرایط برای شخصی غیر از طلبکار بسیار بعید، بلکه 
عادتًا محال است؛ زیرا این شرایط، اموری وجدانی و درونی هستند. در نتیجه می توان گفت: رسیدن 

به حق از طریق تقاص قابل توکیل نمی باشد.

کلیدواژه ها: تقاص، مقاصه، توکیل، وکالت، حق.

توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسالمی
 و حقوق ایران

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال نهم/ دوره جدید/ شماره 36/  تابستان 1393

صص 30-19
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مقدمه
يكی از مهم ترين مسائل قضايی، ايجاد روشی مناسب، 
روش  است.  بوده  حق  احقاق  برای  مطمئن  و  سريع 
از  استفاده  درخواست  و  قاضی  به  رجوع  متداول، 
قدرت حاكميت است،1 اما در اسالم در بعضی شرايط 
خاص، روش ديگری هم تجويز شده است و آن اين 
مديون  و  دين،  مطالبه،  مورد  حق  چنانچه  كه  است 
منكر آن باشد و همچنين امكان احقاق حق از روش 
معمول وجود نداشته باشد، داين می تواند مالی از اموال 
مديون را رأسًا به جای طلب خود برداشته و مالك 
تقاص و  با عنوانهای  اماميه  فقه  اين عمل در  گردد. 
مقاصه و در فقه اهل سنت با تعابيری همچون »الظفر 
بالحق« شناخته شده است. هرچند اين موضوع نزد 
دانسته  مشروع  و  جايز  خمسه،  مذاهب  فقهای  اكثر 
شده است، اما در شرايط و كيفيت اجرای آن اختالف 

نظرهای دامنه داری وجود دارد.2
تقاص،  موضوع  به  پرداختن  قصد  حاضر  پژوهش 
با  مرتبط  مباحث  ساير  و  اجرا  شرايط  مشروعيت، 
بدان می پردازد، »توكيل  مقاله  اين  آنچه  ندارد.  را  آن 
در تقاص« است؛ يعنی كسی كه حق تقاص دارد، به 
شخص ديگری وكالت دهد كه مالی از اموال بدهكار 
را از جانب او بردارد. اين موضوع به صورت محدود 
مورد توجه فقيهان واقع شده و تنها تعداد اندكی از فقها 
در اين باره نظر داده اند. با توجه به اينكه گاه در ميان 
ابتال قرار می گيرد، مطالعه و  مردم چنين عملی مورد 
بررسی اين موضوع به نظر الزم و ضروری می رسد. 
اين نوشتار به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه با توجه 
به شرايط تقاص و وكالت، آيا توكيل در تقاص جايز 
است و بر فرض وقوع، چه آثاری بر آن مترتب است.

ماهیت توکیل در تقاص
از آنجا كه توكيل و تقاص دو موضوع جدای فقهی 
به  آنها  از  هريك  تعريف  ابتدا  است  الزم  هستند، 

1 . آئين دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، ص9.
2 . مس��الك االفهام، ج14، ص68؛ المجموع ش��رح المهذب، ج20، 

ص203؛ منح الجليل، ج8 ، ص550.

صورت جداگانه نزد مذاهب خمسه روشن گردد، تا 
در نهايت تعريف توكيل در تقاص معين شود.

1( تعریف تقاص )مقاصه(
ريشه  از  برگرفته  تفاعل،  باب  مصدر  لغت  در  تقاص 
فعل الزم »قّص، يقّص« می باشد كه پس از ادغام دو 
حرف مماثل، به جای تقاصص، تقاص تلفظ می شود. 
بريدن 2.  اين معانی است: 1. چيدن و  تقاص دارای 
آويزه های پارچه را بريدن 3. كناره های گوش را بريدن 
4. نقل كردن و بازگو كردن 5. به تدريج دنبال كردن و 
پی گرفتن.3 معنای مناسب با بحث حاضر، معنای اخير 

است، پس آن معنا مورد بررسی قرار می گيرد.
»قّص اثره«؛ يعنی رد آن را دنبال كرد.4 خداوند متعال 
نيز اين معنا را با لفظ »قصص« در دو جای قرآن به 
ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصًصا«؛5 »پس  كار برده است: »َفاْرَتدَّ
آن دو جستجوگر ردپای خود را گرفتند و برگشتند« 
يِه«؛6 »به خواهرش گفت از پی  و »َوَقالَْت ِلُْخِتِه ُقِصّ
او برو«. »اقتص اثره« و »تقصص اثره« نيز به همين 
معنا آمده است. قصاص كه هم ريشه تقاص و بر وزن 
فِعال است، به معنای مقابله به مثل می باشد. »تقاص 
القوم« زمانی به كار می رود كه هريك از طرفين در 
نظر  از  اما  كنند.7  مثل  به  مقابله  آن  غير  يا  حساب 
اصطالحی هرچند در كتب فقهی قدما، كمتر به تعريف 
تقاص پرداخته شده است، اما از بررسی كاربرد اين 
كلمه و تعاريف متأخران می توان به اين نتيجه رسيد 
به  هم  و  تهاتر8  معنای  به  هم  اماميه  نزد  تقاص  كه 
معنای اخذ حق از مال مديون منكر يا مماطل دين9 
به كار رفته است و كاربرد اين كلمه نزد اهل سنت فقط 

به معنای تهاتر بوده است.10

3 . المف��ردات فی غريب الق��رآن، ص419؛ معجم مقاييس اللغۀ، ج5، 
ص11؛ فرهنگ معاصر عربی فارسی، ص822.

4 . الصحاح في اللغۀ، ج2، ص81.
5 . کهف، 64.

6 . قصص، 11.
7 . الصحاح في اللغۀ، ج2، ص81.
8 . ارشاد االذهان، ج2، ص223.
9 . مستند الشيعۀ، ج17، ص440.

10 . روضۀ الطالبين، ج8، ص519.

20

م 
 نه

ال
س

13
93

ن 
ستا

تاب
-3

ه6
مار

ش



متأخران در تعريف تقاص آورده اند: »اخذ مال مديون 
منكر يا مماطل توسط داين بدون اذن وی، به عوض 
از دين را تقاص گويند«11 و در جايی ديگر گفته شده 
ايقاعات است و آن عبارت است  از  است: »تقاص، 
از اينكه بستانكار، بدون مراجعه به دادگاه )اگر خوف 
فتنه نباشد(، از اموال بدهكاری كه دين خود را انكار 
قدر  به  می ورزد،  امتناع  آن  پرداخت  از  يا  و  می كند 

طلب خود يك جانبه به قصد تملك بردارد«.12
همان طور كه گفته شد، نزد علمای اماميه در گذشته 
كلمه تقاص در هردو معنای تهاتر و اخذ حق از مال 
بدهكار به كار رفته است، اما به نظر می رسد با توجه 
ارائه شده  تقاص  از  متأخران  كه در كتب  تعريفی  به 
است، در حال حاضر اين كلمه بيشتر در معنای دوم 
می رود،  كار  به  بدهكار  مال  از  حق  اخذ  يعنی  آن؛ 
تا جايی كه می توان گفت هيچ يك از فقهای معاصر 

اماميه از اين واژه در معنای تهاتر استفاده نكرده اند.
2( تعریف توکیل

توكيل به معنای دادن وكالت به ديگری است و وكالت 
از نظر لغوی اسم مصدر است كه به فتح و كسر »واو« 
به معنای تفويض و واگذاری استعمال می گردد.13 در 
الَْمْوِت  َمَلُك  َيَتَوفَّاُكْم  »ُقْل  است:  آمده  كريم  قرآن 
كه  مرگ،  فرشته  را  شما  »بگو  بُِكْم«؛14  َل  ُوكِّ الَِّذي 
مرگ  يعنی  می ميراند«؛  گرديده  وكيل  شما  مرگ  بر 
شما به او واگذار شده است.15 در فقه مذاهب خمسه 
و حقوق ايران، عقد وكالت با اندكی اختالف در تعبير، 
تقريبًا يكسان تعريف شده است: »عقدي كه به موجب 
آن فردی، شخص ديگري را در زمان حياتش براي 

انجام كاري جانشين خود قرار مي دهد«.16

11 . مصطلحات الفقه، ص401.
12 . دائرۀ المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، صص867و868.

13 . مجمع البحرين، ج5، ص494.
14 . سجده، 11.

15 . قاموس قرآن، ج7، ص240.
16 . مغن��ی المحتاج، ج2، ص217؛ مواه��ب الجليل، ج7، ص160، 
بدائع الصنائع، ج6، ص19؛ ش��رائع االس��الم، ج2، ص151؛ كش��اف 

القناع، ج3، ص538.

3( تعریف توکیل در تقاص
هرچند فقها تعريفی از توكيل در تقاص ارائه نداده اند، 
اما از تعاريف مذكور می توان چنين نتيجه گرفت كه 
كه  وكالت شخصی  دادن  معنای  به  تقاص  در  توكيل 
حق تقاص برای او مستقر گرديده، به شخصی ديگر 
دهد.  انجام  او  از  نيابت  به  را  تقاص  عمل  تا  است 
تعريف مذكور از توكيل در تقاص به دو صورت قابل 
تصور است: يكی اينكه در ضمن دادن وكالت در امور 
ديگر به وكيل اجازه تقاص هم داده شود، مثل دادن 
انجام  در  وكالت  اعطای  در ضمن  تقاص  در  وكالت 
معامله كه در اينجا موضوع وكالت شامل تقاص هم 
می گردد و ديگر اينكه پس از ايجاد حق تقاص برای 
شخصی، به شخص ديگری به طور خاص وكالت داده 
شود كه عمل تقاص را به نيابت از او انجام دهد. آنچه 
در اين مقاله مورد تحقيق قرار گرفته، شكل دوم است.

ارکان و شرایط توکیل در تقاص
اركان  ابتدا  تقاص،  در  توكيل  شرايط  بررسی  برای 

وكالت و تقاص مورد بررسی قرار می گيرد.
1( ارکان تقاص

ركن  دو  اين  اگر  كه  است  ركن  دو  به  متقوم  تقاص 
حاصل  تقاص  نكند،  پيدا  تحقق  دو  آن  از  يكی  يا 
بدهكار  طرف  از  حق  پرداخت  عدم  يكی  نمی شود: 
كه با اين ركن برای طلبكار )با تحقق شرايطی( حق 

تقاص ايجاد می گردد و ديگري اخذ به قصد تقاص.
بنابراين زماني كه بدهكار در مورد برگرداندن عين يا 
رد دين، نه انكار دارد و نه امتناع، و به محض اينكه 
طلبكار، حقش را ادعا نمايد، او نيز می پردازد، جايی 
او  ذمه  در  كه  ندارد؛ چون حقی  تقاص وجود  برای 
می باشد، كلی و تعيين آن به عهده مديون است.17 در 
از اركان تقاص  اينكه عدم پرداخت حق يكی  مورد 
است، اختالفی در بين مذاهبی كه تقاص مورد قبول 
حنابله(،  جز  به  خمسه  مذاهب  )همه  می باشد  آنها 

17 . جواهر ال��كالم، ج40، ص389؛ قواعد االحكام، ج3، ص448؛ 
مغنی المحتاج، ج4، ص462.
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وجود ندارد.18
با عدم پرداخت دين از سوی بدهكار، برای طلبكار 
فقط  حق  اين  اجرای  و  می گردد  ايجاد  تقاص  حق 
با اخذ مالی از اموال مديون به قصد تقاص صورت 
بر  مالكيت  و  مالكيت،  سبب  تقاص،  چون  می گيرد؛ 
از  شیء  آن  در  تصرف  استحقاق  مستلزم  يك شیء 
سوی مالك است و تصرف در مال فقط با تسلط بر 
مال مقدور است و از آنجا كه تسلط و تصرف بدون 
اخذ مال ممكن نيست، اجرای تقاص بايد با اخذ مال 

صورت پذيرد.
ايقاعات،  و  عقود  در  كه  گفت  بايد  قصد  مورد  در 
فقه  در  اصل  اين  دارد،  را  اصلی  نقش  انسان  اراده 
للقصود«19و  تابعۀ  »العقود  معروف  عبارت  با  اماميه 
در فقه اهل سنت با عباراتی همچون »العبرۀ فی العقود 
بالمقاصد و المعانی ال بااللفاظ و المبانی«20 شناخته 
می شود. از نظر ماهيت حقوقی، تقاص عملی حقوقی 
و  انشاء  قصد  پس  می باشد،21  ايقاعات  جمله  از  و 
اراده مقاّص در آن نقش اصلی را دارد؛ يعنی اگر مال 
بدهكار توسط طلبكار برداشته شود، زمانی می توانيم 
با  عمل  اين  كه  است  گرفته  صورت  تقاص  بگوييم 

قصد تملك انجام گيرد.
2( ارکان وکالت

اركان وكالت عبارت  فقهای مذاهب خمسه،  اكثر  نزد 
است از: صيغه، موكل، وكيل و موكل فيه.22 فقهای حنفی 
اركان وكالت را منحصر به ايجاب و قبول دانسته23 و 
می گويند: اجرای صيغه مستلزم وجود سه ركن ديگر 
يا  اثبات جواز  به  آنچه  اين چهار ركن  بين  از  است. 
عدم جواز توكيل در تقاص مرتبط است، موكل، وكيل 

18 . البحر الرائق، ج7، ص193؛ منح الجليل، ج8، ص550؛ المجموع 
شرح المهذب، ج20، ص203.

19 . عوائد االيام، ص159.
20 . المبسوط، ج22، ص23؛ بدائع الصنائع، ج4، ص134.

21 . غايۀ المراد، ج1، ص350.
22 . تذك��رۀ الفقه��اء، ج2، ص113؛ بدايۀ المجته��د و نهايۀ المقتصد، 

ج2، ص244.
23 . بدائع الصنائع، ج6، ص20.

و موكل فيه می باشد؛ زيرا چنان كه گفته شد، ركن صيغه 
اجرا است، پس  قابل  از حصول سه ركن ديگر  پس 
آن سه ركن مقدم بر اجرای صيغه هستند و در واقع با 
وجود آنها است كه صيغه قابليت اجرا پيدا می كند. در 
نتيجه برای اثبات جواز يا عدم جواز توكيل در تقاص 
بايد بررسی شود كه وجود اركان تقاص با اركان وكالت 

تا چه حد سازگاری دارد؟
3( شرایط توکیل در تقاص

با بيان اركان تقاص و وكالت می توان شرايط توكيل 
در تقاص را تصور نمود كه در ادامه اين شرايط مورد 

بررسی قرار می گيرد.
الف( تعلق موكل فيه به موكل

بيان شده،  فيه  برای ركن موكل  كه  از شروطی  يكی 
كه  است  ذكر  قابل  البته  است.24  موكل  به  آن  تعلق 
منظور از تعلق در اينجا صرف مالكيت نيست؛ چون 
مال  مالك  شخص  اينكه  بدون  موارد  از  بعضی  در 
باشد، می تواند برای انجام برخی امور آن مال، وكيل 
اموال  امور  برخی  انجام  برای  قيم  كه  چنان  بگيرد، 
حالی  در  بگيرد،  وكيل  می تواند  بيع،  همچون  صغير، 
نمی گردد و همچنين  نيز محسوب  مال  مالك آن  كه 
در بعضی از موارد، اجرای حقی قابل توكيل می باشد، 
مثل اجرای حق شفعه. پس به نظر می رسد منظور از 
امكان تصرف  برای خود شخص  كه  است  اين  تعلق 
در مال يا اجرای حق وجود داشته باشد و اين طبيعی 
يا حقی  مال  در  تصرف  امكان  كه  در صورتی  است 
برای شخصی وجود نداشته به طريق اولی برای وكيل 

او نيز اين امكان وجود نداشته باشد.
در ابتدا اين گونه به نظر می رسد كه مال مورد تقاص تا 
زمانی كه به قصد تقاص اخذ نگردد، متعلق به مقاص 
نمی باشد، پس طبق قاعده نمی تواند وكالت آن را به 
روشن  مسئله  در  دقت  با  اما  بدهد،  ديگری  شخص 
تقاص  حق  اجرای  اينجا  در  فيه  موكل  كه  می گردد 
است نه مقاص منه، پس از آنجا كه با وجود شرايط، 

24 . الشرح الكبير، ج8، ص226؛ مغنی المحتاج، ج2، ص217.
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گفت  می توان  می گردد،  تقاص  حق  طلبكار صاحب 
موكل فيه متعلق به طلبكار، و از اين نظر، دادن وكالت 

آن به ديگری فاقد اشكال است.
ب( معلوم بودن موكل فيه

بعضی از فقها معتقدند يكی از شرايط موكل فيه، معلوم 
بودن آن است كه در صورت مجهول بودن آن، عقد 
وكالت باطل است.25 با توجه به اينكه تقاص يكی از 
اسباب تملك است و تا مالی از اموال بدهكار به قصد 
تقاص اخذ نگردد، تقاص صورت نگرفته است و در 
مال مشخص  كه  است  منه  مقاص  اخذ  از  واقع پس 
ديني  و  مجهول  منه  مقاص  آن  از  قبل  تا  و  می شود 
در ذمه بدهكار است. بنابراين حق انتخاب مال برای 
ولی  است.  شده  گذاشته  بدهكار  عهده  به  پرداخت 
در اينجا استثنائًا به علت استنكاف از پرداخت، اين 
حق به طلبكار داده شده است، پس شايد اين گونه به 
ذهن برسد كه چون موكل فيه مجهول است، در نتيجه 
طلبكار  آنكه  مگر  نمی باشد،  جايز  تقاص  در  توكيل 
مالی از اموال مديون را قبل از برداشتن برای وكيل 

تعيين نموده باشد.
حق  فيه  موكل  گفت:  می توان  ايراد  اين  پاسخ  در 
تقاص است، نه مقاص منه. پس هرچند مال مقاص 
منه مجهول باشد، حق تقاص و اجرای آن امری معلوم 
است. پس چنانچه طلبكار )موكل( به شخصی بگويد 
كه از جانب من وكيلی كه مالی از اموال بدهكارم را 
به اندازه طلبم برداری و به من بدهی )تقاص كنی(، از 

نظر معلوم بودن موكل فيه اشكالی ندارد.
ج( علم وكيل به قطعى بودن حق

همان طور كه بيان گرديد، يكی از اركان تقاص، عدم 
بررسي  كه  می باشد  بدهكار  طرف  از  حق  پرداخت 
اينكه  جمله  از  مي گردد،  شروطی  به  منتج  ركن  اين 
اين خصوص  فقها در  باشد.  از نظر داين قطعی  حق 
نظر داده اند كه اگر داين يقين به دينش ندارد و فقط 
او  برای  تقاص  حق  دارد،  طلب  كه  می دهد  احتمال 

25 . مغنی المحتاج، ج2، ص221؛ مسالك االفهام، ج6، ص499.

بلكه  نداشته،  حق  به  علم  داين  اگر  ندارد؛26  وجود 
اين ترديد دو  برای  باشد،  به آن ترديد داشته  نسبت 
وجود  در  ترديد   .1 كرد:  تصور  می توان  را  صورت 
دين؛ يعنی داين در اصل دين شك دارد، مثاًل ترديد 
داده است  به عنوان قرض  زيد  به  پولی  آيا  كه  دارد 
يا خير. 2. ترديد در بقای دين؛ يعنی داين نسبت به 
ادای دين  آيا  نمی داند كه  يقين دارد، ولی  اصل دين 
اين  از  يا خير. شخص مردد در هيچ يك  شده است 
دو صورت نمی تواند تقاص كند.27 مسئله در صورت 
اما در صورت دوم ممكن است  اول مشخص است، 
جاری  استصحاب  اصل  كه  برسد  نظر  به  اين گونه 
بقای  و  يقينی،  و  محرز  دين  حدوث  زيرا  می گردد؛ 
آن مشكوك است.28 با اين حال با كمی دقت معلوم 
می شود كه در اينجا استصحاب جاری نمی گردد؛ چون 
استصحاب از اصول عمليه است و اصول عمليه برای 
خروج از حيرت هستند كه در اينجا كاربردی ندارند. 
يا  و  است  موضوعی  يا  يقين  و  قطع  اينكه  توضيح 
طريقی، آن چيزی كه قائم مقام قطع می شود، در واقع 
قائم مقام قطع طريقی می شود، مثل بينه و استصحاب 
اما اگر برای عملی دليلی وجود داشت كه در آن  و 
يا به حسب متفاهم عرف، قطع  دليل به طور صريح 
تنها  نه  موضوعی(،  )قطع  بود  عمل  آن  انجام  الزمه 
استصحاب جانشين آن قطع نمی شود، بلكه بينه ای كه 

افاده اطمينان نكند هم جانشين آن نمی شود.29
با توجه به اينكه در ظاهر ادله مشروعيت تقاص كه 
»لی  همچون  الفاظی  از  می باشند،  روايات  آن  عمده 
عليه الحق« استفاده شده30 كه مفهوم آن »علم نسبت 
به دين مديون است«، پس قطع در ادله تقاص يا به 
موضوعی  قطع  نحو  به  عرفی،  فهم  به  يا  و  صراحت 

26 . العروۀ الوثقی، ج6، ص721.
27 . تحرير الوسيلۀ، ج2، ص438.
28 . مستند الشيعۀ، ج17، ص459.

29 . تفصي��ل الش��ريعۀ فی ش��رح تحرير الوس��يلۀ، كت��اب القضاء و 
الشهادات، ص369.

30 . وسائل الشيعۀ، ج17، ص273.
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اخذ شده است و اين بدان معنا است كه بايد اطمينانی 
حاصل شود كه نزديك به علم باشد و عرف و عقال 

آن را علم محسوب كنند.
اما آيا در مورد وكيل هم اين شرط وجود دارد؛ يعنی 
وكيل هم برای قبول وكالت بايد به بدهی بدهكار يقين 
داشته باشد تا بتواند به وكالت تقاص نمايد؟ با توجه 
به اينكه در ظاهر بين تقاص و سرقت شباهت زيادی 
بدهی  به  وكيل  يقين  عدم  در صورت  و  دارد  وجود 
سرقت  ارتكاب  به  است  ممكن  موكلش،  به  بدهكار 
مبتال گردد، وجود اين شرط برای اجتناب از ارتكاب 

سرقت ضروری به نظر می رسد.
هرچند ممكن است وكيل از طرقی به ايجاد حق برای 
طلبكار يقين پيدا كند، اما بايد توجه داشت كه علم 
به حدوث حق مستلزم علم به بقاي آن نخواهد بود؛ 
چون احتمال دارد بدهكار حق را پرداخته يا طلبكار 
او را ابراء كرده باشد. اين موضوع در مبحث بعدی با 
عنوان علم وكيل به عدم پرداخت حق، مورد بررسی 

قرار می گيرد.
د( علم وكيل به عدم پرداخت حق

چنان كه بيان شد، از ركن عدم پرداخت حق از طرف 
بدهكار، شرايطی منتج می گردد كه يكی ديگر از آن 
است.  حق  پرداخت  عدم  به  طلبكار  يقين  شرايط، 
عدم  به  بايد  كند،  تقاص  بتواند  اينكه  برای  طلبكار 
و  باشد  داشته  يقين  بدهكار  طرف  از  حق  پرداخت 
اگر  پس  نمی كند.31  كفايت  آن  برای  احتمال  و  ظن 
داين پيش خود احتمال می دهد كه اگر مطالبه كند، با 
انكار مواجه می شود، نمی تواند به صرف اين احتمال 
تقاص كند و به همين خاطر است كه بسياری از فقها 
معتقدند اگر حيا، خوف و يا مصلحتی مانع از مطالبه 
از  برخی  هرچند  ندارد.32  تقاص  حق  طلبكار  شد، 
در  روايات  اطالق  دليل  به  كه  اعتقادند  اين  بر  فقها 
صور مذكور نيز می توان تقاص نمود.33 اما چنان كه 

31 . العروۀ الوثقی، ج6، ص722.
32 . تحرير الوسيلۀ، ج2، ص439؛ العروۀ الوثقی، ج6، ص722.

33 . مستند الشيعۀ، ج17، ص460.

اشاره شد، چون تقاص برخالف قاعده است، بايد به 
قدر متيقن اكتفا نمود كه در اينجا قدر متيقن، جايی 
است كه طلبكار نسبت به عدم پرداخت حق از طرف 

بدهكار يقين داشته باشد.
گرچه فقهای اهل سنت متعرض اين موضوع نشده اند، 
مورد  اركان  از  يكی  تقاص،  در  اينكه  دليل  به  ولی 
است،  حق«  پرداخت  »عدم  مذاهب،  همه  وفاق 
اين گونه برداشت می شود كه اين ركن مانعی است كه 
از طرف بدهكار برای عدم رسيدن بستانكار به حقش 
می گردد  تقاص  حق  آمدن  وجود  به  باعث  و  ايجاد 
به  منجر  كه  مصلحت  و  خوف  حيا،  اينجا  در  اما  و 
ترديد طلبكار در عدم پرداخت حق می گردند، موانعی 
به  رسيدن  راه  در  طلبكار  خود  طرف  از  كه  هستند 
ندارند،  بدهكار  به  ارتباطی  و  شده اند  ايجاد  حقش 
به  يقين  تقاص،  ايجاد حق  برای  گفت  می توان  پس 

عدم پرداخت حق برای طلبكار شرط است.
به اين ترتيب اين سؤال مطرح می شود كه برای توكيل 
در تقاص، آيا يقين طلبكار به عدم پرداخت حق برای 
اعطای وكالت به شخص ديگر كافی است؟ يا اينكه 
سوی  از  آن  پرداخت  عدم  به  نسبت  بايد  هم  وكيل 
بدهكار علم داشته باشد؟ در اينجا نيز همچون مورد 
قبل، به نظر می رسد برای اينكه وكيل از ورطه سرقت 
از  دين  پرداخت  عدم  به  نسبت  بايد  بماند،  امان  در 
گفته  است  ممكن  باشد.  داشته  يقين  بدهكار  طرف 
او  به  منسوب  و  موكل  عمل  همان  وكيل  عمل  شود 
است، پس در اينجا اگر سرقتی هم رخ دهد، در واقع 
اين موكل است كه عمل سرقت را انجام داده است، 
اما ناگفته پيدا است كه در اينجا اگر عمل انجام شده 
مشمول عنوان سرقت باشد، در واقع وكيل مباشرت 
در آن داشته است و مبرای از مسئوليت نخواهد بود.

به عدم پرداخت  اينكه وكيل چگونه می تواند نسبت 
دين به يقين برسد، خود جای سؤال دارد؛ زيرا يقين 
در ترك فعل و امور عدمی، عادتًا غيرممكن بوده و 
به حضور لحظه به لحظه نزد شخص نياز دارد؛ چون 
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ندارد،  حضور  فرد  كه  لحظه ای  هر  در  است  ممكن 
آن فعل صورت گرفته باشد. در اينجا می توان گفت 
است،  غيرممكن  تقريبًا  پرداخت حق،  عدم  در  يقين 
مگر اينكه فرد بدهكار خود معترف به بدهی و عدم 
نيز می توان از  پرداخت آن باشد كه در اين صورت 

طريق محكمه اقدام نمود و تقاص وجهی ندارد.

جواز یا عدم جواز توکیل در تقاص
بررسی  مستلزم  تقاص  جواز  عدم  يا  جواز  بررسی 
همين خاطر  به  است،  اين خصوص  در  فقها  نظرات 
ابتدا نظرات فقها در اين باره مطرح مي شود و سپس 

داليل آنها مورد پژوهش قرار می گيرد.
در  توکیل  جواز  خصوص  در  فقها  دیدگاههای   )1

تقاص
گرچه موضوع تقاص در بسياری از منابع فقهی شيعه 
مورد  در  ولی  است،  شده  واقع  بحث  مورد  سنی  و 
تقاص به وسيله غير طلبكار و به طور خاص درباره 
»توكيل در تقاص«، معدودی از فقها، آن هم در حد 

اشاره طرح بحث نموده اند.
برخی از فقهای اماميه معتقدند برای غير صاحب حق، 
اخذ مال بدهكار از جانب طلبكار جايز نيست، مگر 
اينكه بر صاحب حق واليت داشته باشد. بنابراين پدر 
به واليت از فرزندش، و قيم به واليت از مجنون يا 
تقاص  می توانند  دارند،  واليت  كه  موردی  در  سفيه، 
كنند.34 همچنين گفته شده كه توكيل در تقاص جايز 
است و دليل اين جواز را »تمسك به عموم و اطالق 

روايات و اتفاق فقها« دانسته اند.35
حنفيه ابراز داشته اند اگر فردی غير از صاحب حق، 
از بدهكار، مالی را اخذ كند و آن را به صاحب حق 
بدهد، او و داين هردو غاصب هستند،36 اما مالكيان 
معتقدند شخص غير ذی حق نيز اگر بداند كه صاحب 

34 . تحرير الوسيلۀ، ج2، ص438.
35 . مهّذب االحكام، ج27، ص157.

36 . تكملۀ حاشيۀ رد المحتار، ج2، ص14.

بدون  می تواند  است،  نموده  مطالبه  را  حقش  حق، 
وكالت تقاص نمايد و بلكه بايد اين كار را بكند و در 
تعليل آن گفته اند كه اين عمل دفع ظلم از غير است 
كه جايز و بلكه واجب می باشد.37 برخی از اماميه نيز 

همين نظر را دارند.38
از فحوای كالم برخی از فقهای متأخر اماميه، اين گونه 
در جايی  تقاص صرفًا  در  توكيل  كه جواز  برمی آيد 
است كه وكالت در تقاص در ضمن امور ديگری قرار 
گيرد.39 به طور مثال شخصی وكيل گردد كه مالی را 
و  كند  استنكاف  ثمن  پرداخت  از  بفروشد و خريدار 
در  وكالت  اگر  اينجا  در  تقاص محقق گردد؛  شرايط 
گردد،  شامل  نيز  را  تقاص  در  وكالت  معامله،  انجام 
وكيل می تواند عمل تقاص را انجام دهد كه اين خود 
نشانه عدم پذيرش توكيل در تقاص به طور خاص نزد 

اين فقها می باشد.
2( دالیل جواز یا عدم جواز توکیل در تقاص

با توجه به تعريف وكالت و تصريح برخی از فقهای 
همان  وكيل  عمل  گفت  می توان  اهل سنت،  و  اماميه 
جواز  را  اصل  فقها  از  بسياری  است.40  موكل  عمل 
وكالت، و منع آن را نيازمند دليل می دانند41 و برخی 
تقاص  در  توكيل  جواز  تعليل  برای  نويسندگان  از 
بدان متمسك شده اند.42 از طرف ديگر اصل اولي در 
مذاهب خمسه، حرمت تصرف در مال ديگري، بدون 
اذن صاحب مال است43 و چون تقاص برداشت مال 
ديگری بدون اذن او است و اين برخالف اصل مذكور 
می باشد، پس تقاص امری استثنايی است و برخالف 
قاعده، كه به داللت ادله در شرايط خاصی مشروعيت 

37 . سبل السالم، ج3، ص69.
38 . مستند الشيعۀ، ج17، ص462.

39 . تفصي��ل الش��ريعۀ فی ش��رح تحرير الوس��يلۀ، كت��اب القضاء و 
الشهادات، ص372.

40 . غايۀ المراد، ج2، ص287؛ الشرح الكبير، ج5، ص13.
41 . الخالف، ج3، ص339.

42 . »تقاص«، ص205.
43 . المه��ذب البارع، ج4، ص236؛ كش��اف القن��اع، ج3، ص288؛ 

تكملۀ حاشيۀ رد المحتار، ج5، ص275.
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آن ثابت شده است، پس نمی توان قلمرو آن را بدون 
دليل توسعه داد.

از  تقاص  در  توكيل  جواز  اثبات  برای  برخی  اينكه 
تقاص  جواز  خصوص  در  وارده  روايات  اطالق 
چون  می رسد؛  نظر  به  نقد  قابل  كرده اند،44  استفاده 
در امور استثنايی بايد به قدر متيقن ادله اكتفا نمود، 
بايد در جستجوی داليل  به اطالق روايات. پس  نه 
كه  چنان  بود.  تقاص  در  توكيل  جواز  برای  ديگری 
لزوم  و  وكالت  جواز  اصل  دو  بين  می شود  مشاهده 
تعارض  تقاص(،  )نظير  استثنايی  امور  مضيق  تفسير 
عام،  اصل  يك  وكالت،  جواز  اما چون  دارد،  وجود 
اصل  پس  است،  خاص  و  استثنايی  امری  تقاص  و 
وكالت نمی تواند شامل تقاص نيز گردد، مگر با دليل 

خاص.
عدم  اولی،  اصل  گفت:  می توان  نيز  ايران  حقوق  در 
جواز تصرف در مال غير است و چون تقاص، تصرف 
برای  پس  است،  استثنايی  عملی  و  ديگران  مال  در 
جايز شمردن آن، بايد قانون بدان تصريح كرده باشد، 
ايران  اسالمی  جمهوری  قوانين  اينكه  وجود  با  اما 
نسبت  ايران  حقوق  می باشد،  اماميه  فقه  بر  مبتنی 
است  ممكن  همين خاطر  به  است.  تقاص ساكت  به 
اساسی45  قانون   167 اصل  به  استناد  با  شود  تصور 
در صورت انجام تقاص از طرف طلبكار، مقاص عنه 
ناچار  قاضی  و  كند  دعوا  اقامه  دادگاه  نزد  می تواند 
است طبق اين اصل نسبت به صدور رأی اقدام نمايد 
ندارد،  وجود  تقاص  درباره  نصی  قانون  در  چون  و 
بايد با استناد به منابع معتبر اسالمی يا فتاوی معتبر، 
از  تقاص  كه  آنجا  از  و  نمايد  صادر  را  قضيه  حكم 
قانون  كه  گفت  می توان  پس  است،  جايز  فقهی  نظر 

44 . مهّذب االحكام، ج27، ص157.
45 . »قاضی موظف اس��ت کوش��ش کند حکم هر دعوا را در قوانین 
مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر 
حک��م قضیه را ص��ادر نماید و نمی تواند به بهانه س��کوت یا نقص یا 
اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رس��یدگی به دعوا و صدور حکم 

امتناع ورزد«.

كه  حالی  در  است،  شمرده  جايز  را  آن  تلويحًا  هم 
و  شده  بيان  عمومی  نظم  برقراری  حقوق،  از  هدف 
در تعريف حقوق آمده است: »حقوق مجموعه ای از 
قواعد الزام آور و كلی است كه به منظور ايجاد نظم و 
انسان حكومت  بر زندگی اجتماعی  استقرار عدالت، 
می كند و اجرای آن از طرف دولت تضمين می شود«46 
و حقوق دانان معتقدند كه وظيفه دولت قانون گذار در 
اين جمله خالصه می شود: »تأمين صلح از راه اجرای 
عدالت«47 كه به نظر می رسد با جايز دانستن تقاص 
در حقوق، نه تنها دولت به تأمين صلح كمكی نكرده 
است، بلكه اين امر منجر به تنشهای بيشتری در سطح 
جامعه می شود؛ چون از طرفی مقاص خود را مالك 
مالی می داند كه معمواًل دليلی برای مالكيت آن ندارد 
و از طرف ديگر بدهكار خود را مالك مالی می داند 

كه در دست مقاص است و برای آن دليل دارد.
عهده دار  فقط  حقوق  گفت:  می توان  تحليلی  نظر  از 
تنظيم روابط اجتماعی است، اما فقه تنظيم روابط فرد 
با خود و خداوند را نيز عهده دار است. به همين دليل در 
فقه، تقاص جايز و مقاص بی گناه و مبری از مسئوليت 
اخروی دانسته شده است، اما حكومت نمی تواند حقی 
را به رسميت بشناسد كه موجب خودداوری و اخالل 
در نظم اجتماعی شود و به طور معمول توان صدور 
در ظاهر  باشد؛ چون  نداشته  را  آن حق  حكم طبق 
دليلی برای مالكيت مقاص وجود ندارد و قاضی هم 

ناچار به صدور حكم مطابق با ظاهر است.48
با توجه به آنچه گفته شد و از آنجا كه مطابق ماده 
شود  داده  امری  در  بايد  وكالت  مدنی،  قانون   662
كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد، پس می توان 
تقاص  كه  ايران همچنان  در حقوق  كه  نتيجه گرفت 
نيز  تقاص  در  توكيل  اولی  به طريق  نمی باشد،  جايز 

جايز نيست.
46  . فلسفه حقوق، ج1، ص666.

47 . همان.
48 . در فقه و حقوق موارد دیگری ش��بیه مقاصد به چشم می خورد، 

مانند قتل در مقام دفاع مشروع.
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از طرفی با توجه به اركان و شرايط توكيل در تقاص 
امری شخصی  تقاص،  گفت  می توان  گرديد،  ذكر  كه 
تقاص  شرايط  به  نسبت  طلبكار  علم  به  وابسته  و 
حقی،  چنين  به  نسبت  كه  كسی  تنها،  بنابراين  است. 
علم شخصی دارد، می تواند اقدام به تقاص كند. پس 
توكيل در چنين امري شخصی به كسی كه خود علم 
شخصی به موضوع ندارد، قابل پذيرش نمی باشد. به 
اين ترتيب، به نظر می رسد اين عمل عادتًا وابسته به 
شخصيت تقاص گيرنده بوده و قابل توكيل نمی باشد. 
از اين جهت شايد بتوان توكيل در تقاص را با توكيل 
در شهادت مقايسه كرد، چنان كه بسياری از فقهای 
مذاهب خمسه توكيل در شهادت را به علت انحصار 

علم وجدانی برای شخص شاهد جايز نمی دانند.49
توكيل  اگر  پذيرفت  دليل مذكور می توان  به  با توجه 
صورت  ديگر  امور  در  توكيل  ضمن  در  تقاص  در 
به  رسيدن  اين شرط  با  می باشد؛ چون  جايز  پذيرد، 
علم وجدانی برای وكيل ميسور می باشد. اما الزم به 
يادآوری است كه آنچه در اين پژوهش مورد بررسی 
قرار گرفته، مورد مذكور نمی باشد، بلكه اعطای وكالت 
به طور خاص و نه در ضمن امور ديگر به شخصی 

پس از استقرار حق تقاص برای صاحب حق است.

آثار توکیل در تقاص
نمی باشد،  جايز  تقاص  در  توكيل  اينكه  وجود  با 
چنانچه اين كار انجام شود؛ يعنی شخصی كه دارای 
شخص  تقاص  عمل  انجام  برای  است،  تقاص  حق 
نيز مالی از  او  ديگری را جانشين خود قرار دهد و 
اموال بدهكار را برای طلبكار اخذ نمايد، آيا طلبكار 
صاحب آن مال می شود يا خير؟ و وضعيت جانشين 
چگونه است؟ پاسخ اين سؤالها در دو موضوع آثار 
واقعی و آثار ظاهری توكيل در تقاص مورد بررسی 

قرار می گيرد.

49 . الحدائ��ق الناضرۀ، ج22، ص37؛ روضۀ الطالبين، ج3، ص523. 
شهادت بر شهادت را نباید با توکیل در شهادت اشتباه کرد.

1( آثار واقعی
است، سقوط  متصور  تقاص  برای  كه  اثری  مهم ترين 
دين و آزاد شدن ذمه بدهكار، همانند ايفای دين از 
تقاص  مورد  مال  مالكيت  انتقال  نيز  و  مديون  سوی 
كه  مذاهبی  تمامی  است.  طلبكار  همان  يا  مقاص  به 
تقاص را جايز می دانند، معتقدند كه با انجام تقاص، 
مقاص مالك مال مورد تقاص می گردد كه بعضی از 
آنها همچون اماميه و شافعيه اين مطلب را به صراحت 
همچون  ديگر  برخی  مورد  در  اما  داشته اند،50  بيان 
تقاص  خصوص  در  آنچه  از  را  مطلب  اين  مالكيه، 
بيان داشته اند، می توان استنباط نمود، چنان كه درباره 
تقاص گفته اند كه در صورت حصول شرايط، طلبكار 
اخذ  را  خود  حق  بدهكار  مال  برداشتن  با  می تواند 

نمايد.51
با اين وجود و با توجه به اينكه توكيل در تقاص جايز 
نمی باشد، چنانچه شخصی به وكالت از طلبكاری كه 
دهد،  انجام  را  تقاص  است، عمل  تقاص  دارای حق 
به نظر طلبكار مقاص محسوب شده و مالك آن مال 
می گردد؛ چون مقصود شارع از جعل تقاص، رسيدن 
از  استفاده  امكان  به حقش در صورت عدم  طلبكار 
طرق متعارف می باشد. به نظر می رسد طريق رسيدن 
به حق، موضوعيت ندارد و همچنين اجتماع امر و نهی 
در غير عبادات، موجب فساد نمی گردد. به اين ترتيب 
چنانچه مقاص يا فرد ديگری در انجام عمل تقاص 
محذور  آن  انجام  مسئول  گردد،  محذوری  مرتكب 
زمان  از  طلبكار  گفت  می توان  بنابراين  بود.  خواهد 
اخذ مال، مالك واقعی آن مال است و چون توكيل در 
تقاص مجاز نمی باشد، يد وكيل، در فاصله اخذ مال 
يد ضمانی می باشد.  به طلبكار،  تا تحويل  او  توسط 

پس در صورت تلف مال وكيل ضامن خواهد بود.
2( آثار ظاهری

چنانچه صاحب حق تقاص عمل تقاص را انجام دهد 
50 . تحف��ۀ المحت��اج، ج10، ص290؛ فتح المعي��ن، ج4، ص286؛ 

القواعد و الفوائد، ج1، ص37.
51 . المدونۀ الكبری، ج5، ص262.
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از  نمايد كه فردی مالی  و مقاص عنه طرح شكايت 
اموال او را به سرقت برده است، و مقاص مدعی شود 
اين شخص طلبكار  از  اينكه  دليل  به  اين مال را  كه 
دليلی  ادعايش  اثبات  برای  و  است،  برداشته  بوده 
نداشته باشد، قاضی حكم محكوميت مدعی عليه را 
احكام  فقط شامل  محكوميت  اين  اما  می كند،  صادر 
حقوقی سرقت يا غصب می گردد و احكام كيفری آنها 
مال  مقاص  اينجا  در  اينكه  برای  نمی شود،  را شامل 
مقاص عنه را بدين جهت اخذ نموده كه آن را حق 
عام  نيت  سوء  اينجا  در  پس  است،  می دانسته  خود 
»اراده  عبارتی  به  يا  عمل«  يا  فعل  »قصد  همان  كه 
ارتكاب« است، موجود، اما سوء نيت خاص كه همان 

»قصد نتيجه« است، مفقود می باشد.
دليل  به  تقاص،  در  وكيل  هرچند  می رسد  نظر  به 
مذكور و به دليل قاعده درء52 محكوم به حد سرقت 
نمی شود، اما فاقد هرگونه مسئوليت كيفری هم نيست؛ 
چون نزد فقهای مذاهب خمسه، هر معصيتی كه شارع 
برای آن حد يا كفاره در نظر نگرفته، طبق نظر حاكم 
تقاص، عمل  در  است،53 و چون وكيل  تعزير  دارای 
می توان  پس  شده،  مرتكب  را  حرامی  و  مجاز  غير 
گفت كه چنين شخصی طبق نظر حاكم مستحق تعزير 
تقاص  عمل  انجام  در  اين شخص  چنانچه  می باشد. 
برای ديگری مرتكب جرمی همچون ورود غير مجاز 
به منزل شخصی شده باشد، برای آن جرم نيز مجازات 

خواهد شد.

نتیجه گیری
1. توكيل در تقاص به دو دليل زير جايز نمی باشد:

اولی  اصل  برخالف  و  استثنايی  امری  تقاص  الف( 
اينكه  به  توجه  با  است.  غير  مال  در  حرمت تصرف 

52 . »الحدود تدرأ بالش��بهات« )الدر المنضود، ج1، ص45؛ مواهب 
الجليل، ج8، ص416(.

53 . روضۀ الطالبين، ج7، ص381؛ المبس��وط، ج24، ص35؛ الشرح 
الكبير، ج10، ص347؛ مسالك االفهام، ج14، ص457.

در امور استثنايی بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و قدر 
متيقن همان مواردی است كه در داليل و مستندات 
تخصيص اصل كلی ذكر گرديده است و بايد به موارد 
ذكر شده در ادله تقاص اكتفا نمود كه در هيچ يك از 
آن ادله به توكيل در تقاص اشاره ای نشده است، پس 

توكيل در تقاص را نمی توان جايز دانست.
كلی  اصل  اين  به  تقاص  در  توكيل  تجويز  در  ب( 
است  موكل  عمل  همان  وكيل  عمل  كه  شده  تمسك 
و يا اينكه توكيل در همه امور جايز است، مگر آنكه 
خالف آن ثابت شود. اما بايد توجه داشت كه حتی 
اگر اين مطلب پذيرفته شود و تعارض اين اصل كلی 
استثنايی  به  توجه  با  تقاص  در  توكيل  عدم جواز  با 
بودن آن ناديده گرفته شود، می توان گفت كه توكيل 
در تقاص عماًل امكان پذير نيست؛ چون شرايط توكيل 
در تقاص عادتًا برای وكيل قابل حصول نمی باشد. اين 
موضوع شباهت بسياری به وكالت در شهادت دارد كه 
بسياری از فقها به علت اينكه شهادت امری وجدانی 

است، آن را قابل توكيل نمی دانند.
2. اگر شخص دارای حق تقاص، به رغم جايز نبودن 
عمل  كه  دهد  وكالت  ديگری  به  تقاص،  در  توكيل 
تقاص را برای او انجام دهد و او نيز چنين كاری كند، 

اين عمل آثار زير را دربر خواهد داشت:
الف( مقاص )طلبكار( از منظر شرع و در واقع مالك 

مال اخذ شده توسط وكيل می شود.
سرقت  حد  به  محكوم  هرچند  مقاص  وكيل  ب( 
نظر  طبق  حرام  فعل  انجام  دليل  به  ولی  نمی شود، 

حاكم، مستحق تعزير است.
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- قرآن كريم.
نهايۀ  و  المجتهد  بدايۀ  احمد،  بن  محمد  ابن رشد،   -

المقتصد، بیروت، دارالفکر، 1415ق.
بیروت،  المحتار،  رد  حاشيۀ  تكملۀ  ابن عابدین،   -

دارالفکر، 1415ق.
دارالعلم  بیروت،  اللغۀ،  مقاييس  معجم  ابن فارس،   -

للمالیین، 1407ق.
- ابن فهد حلي، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب 
انتشارات  دفتر  قم،  النافع،  مختصر  شرح  و  البارع 

اسالمي، 1407ق.
بیروت،  الكبير،  الشرح  عبدالرحمن،  ابن قدامه،   -

دارالکتب العربی، بی تا.
الرائق شرح  البحر  ابراهیم،  ابن نجیم، زین الدین بن   -

كنز الدقائق، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418ق.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرۀ فی احكام العترۀ 

الطاهرۀ، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1405ق.
القناع،  كشاف  یونس،  بن  منصور  حنبلی،  بهوتی   -

بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418ق.
- تقی زاده داغیان، مجتبی، »تقاص«، مجله الهیات و 

حقوق، شماره 27، بهار 1387ش.
المعارف  دائرۀ  محمدجعفر،  لنگرودی،  جعفری   -
و  عقود  تعهدات  حقوق  تجارت،  و  مدنی  حقوق 

ايقاعات، تهران، گنج دانش، 1388ش.
دارالعلم  بیروت،  اللغۀ،  في  الصحاح  جوهری،   -

للمالیین، 1407ق.
قم،  الشيعۀ،  وسائل  حسن،  بن  محمد  عاملی،  حر   -

مؤسسه آل البیت)ع(، 1414ق.
- حلی، حسن بن یوسف، ارشاد االذهان الی احكام 

االيمان، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1410ق.
المرتضویة  المکتبة  بی جا،  الفقهاء،  تذكرۀ  همو،   -

إلحیاء اآلثار الجعفریة، بی تا.

- همو، قواعد االحكام فی معرفۀ الحالل و الحرام، قم، 
دفتر انتشارات اسالمی، 1413ق.

- خمینی، روح اهلل، تحرير الوسيلۀ، قم، دارالعلم، بی تا.
فی  المفردات  محمد،  بن  حسین  اصفهانی،  راغب   -

غريب القرآن، قم، دارالهجرة، 1409ق.
- رعینی، حطاب، مواهب الجليل، بیروت، دارالکتب 

العلمیة، 1416ق.
- سبزواری، سید عبدالعلی، مهّذب االحكام فی بيان 
الحالل و الحرام، قم، دفتر آیت اهلل سبزواری، 1413ق.
- سرخسی، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة، 1406ق.

بیروت،  المحتاج،  مغنی  محمد،  خطیب،  شربیني   -
داراحیاء التراث العربي، بی تا.

- شهید اول، محمد بن مکی عاملی، القواعد و الفوائد، 
قم، کتاب فروشی مفید، بی تا.

- همو، غايۀ المراد فی شرح نكت االرشاد، قم، دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 1414ق.

الی  مسالك االفهام  ثانی، زین الدین عاملی،  - شهید 
تنقيح شرايع االسالم، قم، مؤسسة معارف االسالمیة، 

1413ق.
- صنعانی، محمد بن اسماعیل، سبل السالم شرح بلوغ 
ادلۀ االحكام، قاهره، مطبعة مصطفی  المرام من جمع 

البابی الحلبی و اوالده، 1379ق.
الوثقی،  العروۀ  محمدکاظم،  سید  یزدی،  طباطبایی   -

قم، مؤسسة النشر االسالمي، 1423ق.
تهران،  البحرين ،  مجمع  فخرالدین،   طریحی،   -

کتاب فروشی مرتضوی ، 1416ق.
- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخالف، قم، دفتر 

انتشارات اسالمی، 1407ق.
- علیش، ابوعبدهلل محمد بن احمد، منح الجليل شرح 

مختصر خليل، بیروت، دارالفکر، 1409ق.
شرح  فی  الشريعۀ  تفصيل  محمد،  لنکرانی،  فاضل   -

 کتابنامه
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مرکز  قم،  الشهادات،  و  القضاء  كتاب  الوسيلۀ،  تحرير 
فقه االئمة االطهار)ع(، 1420ق.

بی جا،  قرآن،  قاموس  علی اکبر،  سید  قرشی،   -
دارالکتب االسالمی، 1412ق.

- قیّم، عبدالنبی، فرهنگ معاصر عربی فارسی، تهران، 
فرهنگ معاصر، 1381ش.

شرکت  تهران،  حقوق،  فلسفه  ناصر،  کاتوزیان،   -
سهامی انتشار، 1388ش.

المكتبۀ  پاكستان،  الصنائع،  بدائع  ابوبكر،  كاشانی،   -
الحبيبيۀ، 1409ق.

- مالک بن انس، المدونۀ الكبری، بیروت، داراحیاء 
التراث العربی، بی تا.

- متین دفتری، احمد، آئين دادرسی مدنی و بازرگانی، 
تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391ش.

فی  االسالم  شرائع  جعفر،  نجم الدین  حلی،  محقق   -
مسائل الحالل و الحرام، قم، اسماعیلیان، 1408ق.

نشر  دفتر  قم،  الفقه،  مصطلحات  علی،  مشکینی،   -
هادی، 1386ش.

- ملیباری فنانی، زین الدین بن عبدالعزیز، فتح المعين، 
بیروت، دارالفکر، 1418ق.

- موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود 
فی احكام الحدود، قم، دارالقرآن الکریم، 1412ق.

- نجفی، محمدحسن، جواهر الكالم فی شرح شرائع 
االسالم، بیروت، داراحیاء الترات العربی، بی تا.

- نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی، عوائد االيام فی 
بيان قواعد االحكام و مهمات مسائل الحالل و الحرام، 

قم، مکتب االعالم االسالمی، 1417ق.
- همو، مستند الشيعۀ فی احكام الشريعۀ، قم، مؤسسه 

آل البیت)ع(، 1415ق.
المهذب،  شرح  المجموع  شرف،  بن  یحیی  نووی،   -

بیروت، دارالفکر، بی تا.
بیروت،  المفتين،  عمدۀ  و  الطالبين  روضۀ  همو،   -

دارالکتب العلمیة، بی تا.
المحتاج في شرح تحفۀ  بن محمد،  احمد  هیتمي،   - 

المنهاج، بیروت، داراحیاء التراث العربي، بی تا.
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