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 «البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر» مستثنیات قاعده 

 

 

 چکیده
که عالوه بر مستندات روایی، مورد اجماع فقهاء و تأیید عقال قرار  بر اساس قاعده بیّنه

است؛ امّا در برخی از موارد وظیفه اصلی مدّعی اقامه بیّنه و وظیفه منکر اداء سوگند  دارد،

های قتل بر علیه مثل دماء به دلیل اهمیت خون مسلمان مخصوصا در مورد لوث که نشانه

ه اش، باید بیّنگناهی خود و بر خالف وظیفه اصلیمنکر وجود دارد، منکر جهت اثبات بی

ر حاضر جاه نفاقامه کند؛ در صورت نداشتن بیّنه، مدّعی جهت اثبات قاتل بودن متهم باید پن

کند تا بر قاتل بودن متهم سوگند بخورند؛ مورد دیگر خالف اصل، پذیرش ادعای امین در 

نه چنین برخالف قاعده بیّصاحبش است که نیاز به اقامه بیّنه ندارد؛ هم مورد رد مال االمانه به

ود؛ مورد شادّعای فقر و ادّعای پرداخت زکات، بدون درخواست بیّنه از مدّعی پذیرفته می

بعدی خالف قاعده بیّنه، سوگند تکمیلی است که در کنار شاهد واحد توسط مدّعی اقامه 

چنین سوگند مردوده از ناحیه منکر که توسط مدّعی جهت اثبات ادعایش اقامه شود؛ هممی

 آید.حساب میشود، نیز از موارد خالف قاعده بیّنه بهمی

 نکر، قسامه، لوث. بیّنه، یمین، مدّعی، م کلید واژه ها:

  

  یمیسل ینالد یفس

فقه و حقوق  یدانش پژوه دکتر

 ییقضا
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 مقدمه
افتد اثبات ادّعا توسط مدّعی و انکار آنچه در مقام دادرسی بعد از طرح دعوا، اتفاق می

آن توسط منکر است؛ قاضی محکمه ابتداء از مدّعی جهت اثبات ادعایش، درخواست بیّنه 

خاتمه پیدا نفع مدّعی ها، نزاع بهکند و در صورت حاضر شدن شاهدان و شهادت دادن آنمی

خواهد کرد اما اگر مدّعی نتواند بیّنه اقامه کند و از طرف دیگر به سوگند منکر احساس نیاز 

 شود کهها دیده میشود، منکر باید بر ردّ ادعای مدّعی سوگند یاد کند؛ اما در برخی از نزاع

 ه کند ازجای اینکه از مدّعی درخواست بیّنکند و بهای فوق، عمل میقاضی برخالف رویه

کند! جای منکر از مدّعی درخواست سوگند میخواهد تا بیّنه اقامه نماید؛ یا اینکه بهمنکر می

که اینگونه رسیدگی و عمل کردن بر خالف قاعده بیّنه، آیا توجیح شرعی و  سئوال این است

 قانونی دارد یا نه؟ 

ر نه، در منابع معتبدر این نوشته سعی برآن است تا مشروعیت عمل برخالف قاعده بیّ

 مورد استفاده شرعی جستجو شود و با بررسی اینگونه منابع، مواردش استخراج شده و

  دادرسان و قضات محترم در مقام دادرسی و صدور حکم، قرار گیرد.

 گفتار اول؛ کلیات
در این گفتار با عنوان کلیات تحقیق حاضر عالوه بر تبیین برخی از واژه های کلیدی، 

شده است تا مفاد و مستندات قاعده بیّنه به عنوان مقدمه ورود در بحث اصلی که تالش 

 مستثنیات قاعده بیّنه باشد، نیز بررسی شود.

 الف: مفهوم شناسی

 بیّنه: واژه 1

دلیل  به معناى  آن را اهل لغت و یّنات استب واژه بیّنه مؤنث بیّن و جمعش در لغت،

 1کرده اند.  یفروشن و آشکار، تعر
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ي ََ ، وَ الْيَمِالْمُدَّعِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى»واژه بیّنه با توجه به روایت معروف  اء،دراصطالح فقه

 ،یکه برمصلحت و نفع مدعدانسته شده  مرد عادل شهادت دوبه معنای   2«عَلَيْه عَلَى الْمُدَّعى

 البينة باالصطالح» : گویدمیدر این رابطه صدر در کتاب ماوراء الفقه  یدشه؛ دنشهادت ده

الفقهي، مأخوذة م َ الخبر الصحيح الذي سمعناه و يردا به شهادة رجلي َ عادلي َ في مصلحة 

 که در قوانین موضوعه بیّنه ضمن توجه به معنای حقوقی کلمه محقق داماد، یآقا اما 3«المدعي

نه کتبى ص: شهادت و بیّى بیّنه شخصى یا به تعبیر فنى خاارا به دو معن نیز معروف است، آن

ه منظور ثبوت آن در جلسه ب یاز وقوع امر یحصح و شهادت را اخبار کرده یمیا سند؛ تقس

    4.تعریف نموده است دادگاه

 : واژه یمین2

و اليَمِي َُ: القَسَمُ، و الجمع » گوید: می  یمینواژه در تعریف در کتاب الصحاح،  جوهری

 باشد. یقسم و سوگند م یو به معنا یمانو ا یمنجمعش ا یمین 5«أَيْمُ ٌَ و أَيْمَانٌ.

که خود به دو قسم یمین عقدی و  6مترادف حلف و قسم استعمال شده فقه یمین در

سوگندى است که براى انجام و یا عدم ارتکاب امرى  شود؛ یمین عقدی،قضایی تقسیم می

 ؛ددگرد سوگند متعهد مىبت به مفاشود و سوگند خورده به موجب آن نسدر آینده یاد مى

سوگندى است که در دادگاه  ،یمین قضایى. است خارجسوگند از محدوده قاعده بیّنه این نوع 

ند گواه قرار دادن خداو سوگند یادکننده بارود و ى به کار مىبه عنوان یکى از ادلّه اثبات دعو

 7 .کندد یاد می، سوگنبه سود خود و به زیان دیگرى ود یا عدم امرىدر دادگاه بر وج

 : واژه مدّعی3

واژه مدعی در لغت به کسی اطالق می شود که بخواهد در یک قضیه، امری را بر دیگری 

نزاع دست از ادعاى خویش بردارد، گویند که اگر کسی مدعی میاما فقهاء به  8اثبات کند.

مخالف  عرف آن را خواهان و مدعی چیزی بداند. گفتار و ادّعایش 9خاتمه پیدا کند.
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اصل)قواعد شرعیه مثل ید، استصحاب، سوق مسلمین و...( باشد. ادّعایش خالف ظاهر)ظاهر 

 معامله ادّعایش مخالف حجت فعلیه باشد؛ مثل کسی که 10عرفی مثل ظاهر فقر افراد( باشد.

، چون قولش مخالف با حجّت فعلیّه )أماره سوق المسلمین( فاسد بداند به دلیل عدم تذکیه را

 11گردد.مدّعى محسوب مىاست، 

 : واژه منکر4

 جمله اشتقاق یافته و نشناختن به معنای بر وزن فرس و قفل نکر منکر در لغت از کلمه 

او را  به معنای «نكر الرّجل: لم يعرفه» و جمله کار را ندانستبه معنای  «نكر االمر: جهله»

ل یز استعمال شده است؛ مثباشد. هم چنین به معنای عیب گرفتن و نهی کردن نمی نشناخت،

 13در حقیقت انکار، نوعی عدم قبول است. 12«يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها»آیه 

 ه باشد، شیدعا شادّ است که چیزی بر علیه اومدعی علیه  لسان فقها مترادفدر منکر  

در هر صورت منکر  14مورد ادّعا ممکن است مالی در دست منکر باشد یا دینی در ذمّه او؛

 . عرف مردم او را منکر قضیه بشناسد.باشدعای مدّعی بدنبال نفی و انکار ادّ کسی است که

با ترک منکر، نزاع همچنان باقیست و منکرحق کوتاه آمدن از نزاع را ندارد. گفتار منکر موافق 

 15.موافق ظاهر استباشد. قولش با اصل و قواعد شرعیه می

 قسامه: واژه 5

شود: که به جای مصدر نشسته و گفته میبه معنای قسم یاد کردن اسم مصدر است قسامه

و اختصاص به قتل ندارد اما در فقه اختصاص به قتل پیدا کرده  «اقسم، اقساما و قسامه»

 شود ولذا قسامه در لغت قسمهایی است که در دعوای قتل بر اولیاء تقسیم می 16است. 

  17نند.کهرکدام جداگانه قسم یاد می

قسامه در فقه گاهی اسم برای اولیای دم به کار رفته و گاهی هم اسم برای ایمان و قسم 

که  ستا دم یایاول یقسامه )با فتح قاف( اسم براگوید: ی میثان یدشه استعمال شده است؛



 

 

5 

 

اما در لسان بعض از فقهاء قسامه اسم برای ایمان و قسم  .کنندیم یادخود سوگند  یبر ادعا

  18اده شده است. استف

 وثلَ: واژه 6

و در اصطالح فقهی طبق فرمایش  19در لغت به معنای قوت و شدت است به فتح الم لوث

ای است که لوث عالمت و نشانه  20«اللوث اماره يغلب معها الظ َ بصدق المدعي»محقق حلی 

نه و لوث کند. لذا اگر مدّعی دم بر علیه مدّعی علیه نشاصدق ادّعای مدّعی را تقویت می

 21قسم نیز بیاورد. 50ظاهر بر قاتل بودن وی داشته باشد، مدّعی برای اثبات ادّعایش باید

که ظن غالب بر وجود قتل باشد از  از نظر فقهای شیعه لوث حصری نیست و هرجا 

موارد لوث است. مثل اینکه شخص مسلح با سالح آغشته به خون نزد مقتول یافت شود یا 

ی یا خانه کسی پیدا شود یا مقتول بین دو روستا یا آبادی پیدا شود، مقتول در قریه قوم

کند. و اگر مقتول به یکی از دو قریه که غیر از اهل آن قراء کسی رفت و آمد نمیجایی

چنین شهادت یک مرد عادل، لوث است. هم ،نزدیکتر باشد، قتل نسبت به اهل همان قریه

حتی فاسقین نیز از موارد لوث مذهب خود مومن است، شهادت زنان و که به شهادت کافری

 22.رودبه شمار می

 ب: مستندات قاعده بیّنه 
دود ذکرشده، مح فقهی و حقوقی برای حجیت قاعده بیّنهکه در منابع مدارک و مستنداتی

  شود.به چند روایت و اجماع است که در ادامه به آنها اشاره می

 روايات: 1
ای مرسل)راوی یا راویان که روایت که قاعده بینه در آنها آمده است به دو دستهروایات 

( کامل ذکرشده )ع(نقل کرده، نامش ذکر نشده( و مسند)نام راویان تا به معصوم )ع(را از معصوم

 شود.تقسیم می
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 مرسل روایات: 1-1

ى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ عَلَ»نقل کرده که حضرت فرموده:  )ص(از پیامبر اکرم عوالی اللئالیدر کتاب 

 23«وَ الْيَمِي َُ عَلَى مَ َْ أَنْكَرَ

: مودکند که حضرت فرنقل می )ص(نعمان مغربی به صورت مرسل حدیثی را از پیامبر اکرم

  24«الْبَیِّنَةُ فِی الْأَمْوَالِ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ»

وجه تمایز دو حدیث مذکور در اطالق و تقیید شان است؛ در حدیث اول اقامه بینه از 

طرف مدعی و سوگند از ناحیه منکر به صورت مطلق آمده و شامل نزاع مالی و غیر مالی می 

شود؛ اما حدیث دوم مقید به اموال شده و مفهومش این است که در غیر اموال شاید این 

 قاعده اجرا نشود. 

 روایات مسند :2-1

 )ع(ای هشام از امام صادقیکی از روایات دارای سند به عنوان مدرک قاعده بینه، صحیحه

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَ َِ ادَّعَى وَ »کند: چنین نقل می )ص(از جدش پیامبر اکرم)ع( است که امام صادق

 25«الْيَمِي َُ عَلَى مَ َِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ

که راجع به وظیفه مدعی و منکر در اموال و دماء از امام روایت دوم از ابی بصیر است 

حکم خداوند نسبت به دماء و خون متفاوت از حکمش در » کند:چنین نقل می )ع(صادق

اموال است؛ لذا در اموال بینه با مدعی و یمین با منکر است؛ در حالیه در دماء به دلیل اهمیت 

د، اش باید بینه اقامه کنگناهیاثبات بیشود، منکر جهت خون مسلمان، قضیه بر عکس می

  26«در غیر این صورت، مدعی جهت اثبات قاتل بودن منکر باید سوگند بخورد.

 : اجماع2
قاعده بینه و اینکه مسئولیت مدّعی، اقامه بیّنه و وظیفه منکر، یمین و سوگند است، یک 

شده است که باعث  مسئله اجماعی بوده و در کتاب های امامیه و اهل سنت بدان اشاره
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ایی بعنوان مستند رو «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِي َُ عَلَى مَ َْ أَنْكَرَ»شود تا به صدور حدیث می

چون در فقه امامیه اجماع در صورت  27اطمنان حاصل شود. )ص(قاعده بیّنه از پیامبر اکرم

باشد؛ لذا با وجود روایات که ذکر  )ع(اعتبار دارد که کاشف از قول، تقریر یا فعل امام معصوم

شد، اجماع دلیل مستقل نخواهد بود بلکه بعنوان اجماع مدرکی اعتبار و ارزشی هم ندارد. 

 «رتوات» یا «استفاضه» حاظل به که است (ع) معصوم از صادر روایات قاعده این مدرک پس»

  28«نیست. آنها صدور در تردیدى

 بنای عقالء: 3
، عقالء طبق قاعده بیّنه عمل کرده و همیشه از مدّعی و خواهان، دلیل در طول تاریخ بشر

 در عقال روش»گوید: کند، آقای محقق داماد نسبت به این دلیل میکرده و میو شاهد مطالبه 

 مطالبه دلیل خواهان، یا مدّعى از همواره که است بوده گونهاین أمصار و أعصار تمام

ام بزرگان ایشان به احتر 29«.است بوده معاف دلیل ارائه از خوانده یا علیه مدّعى و اندکردهمى

بعنوان یک دلیل مستقل برای قاعده بیّنه نیاورده اند؛ از یاد کردن بنای  فقهی که بنای عقالء را

 هک این لحاظ به اما » گوید:خود داری کرده و در این رابطه میعقالء بصورت دلیل مستقل 

 عنوان هب آن ارائه از نیز ما نشده استناد قاعده این حجّیت براى «عقال بناى» به فقهى کتب در

شود که بنای ته های آقای محقق داماد معلوم میاز گف 30«.کردیم رىدا خود مستقل دلیل

تواند بعنوان دلیل مستقل برای حجیت قاعده بیّنه مطرح باشد گرچه فقهاء به عقالء خود می

هر دلیل که نزد خودشان است از متذکّر شدن آن به صورت یک دلیل مستقل، خود داری 

 کرده اند.  

 بیّنه قاعدهمجراى  ج:
قاعده بیّنه از جمله قواعدی است که کاربردش منحصر در دعاوی مدنی بوده و در دعاوی 

 مجراى قاعده بیّنه شامل قضایاىجزایی و کیفری که جنبه حق اهلل محض دارد کارایی ندارد و 

باشد؛ به این معنى که در این گونه قضایا مدّعى و منکرى وجود ندارد محض نمى «حق اللّه»
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بیّنه، و در فرض عدم اقامه دلیل توسّط وى از منکر، یمین خواسته شود. بلکه به  تا از مدّعى

در موارد حد، چنانچه متهم منکر گردد، نه از  «ال يمي َ فى الحدود»موجب نصوص شرعیّه 

  شود؛ و نه حد بر وى جارى خواهد شد.وى سوگند مطالبه مى

حسوب م وز از جمله مسائل کیفرىالبته باید دانست که بعضى از جرایم که در حقوق امر

در فقه از جمله مسائل مدنى محسوب و به روش مدنى ممکن است رسیدگى شود،  ،شودمى

مثال قتل در حقوق امروز از مسائل جزایى است بدین معنى که قتل جرم است و مرتکب آن 

 31رسد.به کیفر مى

 گفتار دوم؛ مستثنیات قاعده بیّنه
نائات متعددی وجود دارد؛ برخی از این استثنائات مربوط به نسبت به قاعده بیّنه استث

 شود؛ برخی دیگرش استثنائی به بخش دوم قاعدهمی عي()البيّنه علي المدّ بخش اول قاعده

جای . طبق این مستثنیات و برخالف قاعده بیّنه از مدّعی بهباشدمي)اليمي َ علي م َ انكر( 

نه جای سوگند، اقامه بیّگردد. هم چنین از منکر بهاینکه بیّنه طلب شود، سوگند مطالبه می

 یرد.گشود. اینک تمام این مستثنیات به صورت مفصل مورد بررسی قرار میمطالبه می

 الف: قسامه در لوث
ه هنگام ، بحث قسام«عي و اليمي َ علي م َ انكرالبيّنه علي المدّ»ای یکی از مستثنیات قاعده

ل اهمیت جان مسلمان و ارزش دادن به خون مسلم، مدّعی وجود لوث در دم است؛ لذا بدلی

اگر قراین و شواهدی بر قتل جهت اثبات ادّعایش باید قسامه حاضر کند؛ طبق این قاعده 

 و شواهدی بر عدمعلیه و شخص مظنون بیّنه ودن شخصی مشاهده شود ابتدا مدّعی قاتل ب

ردن بیّنه نباشد، در این صورت کند؛ اگر مدّعی علیه قادر بر حاضر کقاتل بودنش حاضر 

برمدّعی قتل است که پنجاه مرد را حاضر کند تا به نفع مدّعی قسم یاد کنند؛ اگر مدّعی نتواند 
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شود  شود تا عدم قاتل بودنش ثابتپنجاه قسامه پیدا کند، مدّعی علیه ملزم به پنجاه قسامه می

  32شود.ثابت میاگر مدّعی علیه پنجاه قسامه را حاضر نکرد، قاتل بودنش 

 سابقه قسامه: 1
راجع به سابقه قاعده قسامه دو نظر متفاوت وجود دارد؛ نظر اول، امضائی بودن این قاعده 

که قسامه یک قاعده امضائی است و قبل از آمدن اسالم ؛ بعض از فقهاء معتقدنداست

انجام شده است. های از داوری و قضاوت نقل شده که بر اساس قاعده قسامه رسیدگی نمونه

طالب و یا هر دو برمبنای قسامه قضاوت کردند زمان جاهلیت ولید بن مغیره یا ابودر  گفته اند

  33.و اسالم نیز آن را امضاء و تنفیذ کرد

قاعده قسامه یک حکم  )ع(برخی دیگر معتقدند که طبق روایات رسیده از ائمه معصومین

گوید از اجراء شده است. ابی بصیر می )ص(کرمتأسیسی است و برای اولین بار توسط پیامبرا

در باره قسامه سوال کردم و اینکه قاعده قسامه برای اولین بار در چه زمانی و  )ع(امام صادق

حضرت در  «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ َِ الْقَسَامَةِ أَيْ ََ كَانَ بَدْؤُهَا» ؟توسط چه کسی اجراء شد

د از و بع )ص(س قاعده قسامه برای اوّلین بار توسط پیامبر اکرمحکم بر اسا» جواب فرمود:

فتح خیبر اجراء شد؛ زمانیکه یکی از انصار از اصحاب جدا شد و ناپدید گردید؛ اصحاب 

 ص()بدنبالش رفتند و او را در خونش غطه ور یافتند که کشته شده است! خبر را به پیامبر اکرم

ات فرمود: برای اثب  )ص(ما را کشته اند؛ پیامبر اکرم رساندند و عرض کردند: یهودیان دوست

ادّعایتان و اینکه یهودیان دوست شما را کشته اند، باید پنجاه قسم بخورید؛ اصحاب عرض 

کردند: چگونه قسم بخوریم در حالیکه کشته شدن او را ندیدیم! حضرت فرمود: پس یهودیان 

ند تواند درستی سوگکردند: چه کسی میبر رد ادّعای شما باید قسم بخورند؛ اصحاب عرض 

یهودیان را تصدیق کند؟ حضرت در جواب فرمود: پس در این صورت دیه او را از بیت 

 34«. کنمالمال پرداخت می
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 مستندات قسامه: 2
به خاطر رعایت احتیاط در  ست کهمستند و مدرک بر قاعده قسامه، روایت ا ینمهمتر

کند. به عنوان شاهد، چند روایت ر اموال اختالف پیدا میمسئله دماء، حکم در دماء با حکم د

 شود.نقل می

خداوند در دماء شما )مسلمانان( » :کند، حضرت فرمودنقل می )ع(ابو بصیر از امام صادق 

 یعدّم یفهوظ یّنهبر خالف اموالتان حکم نموده است. در مورد اموالتان حکم نموده است که ب

ه قتل( حکم کرده ئلکه در مورد دماء شما )در مسیاست. در حال یهعلیعمدّ یفهو سوگند وظ

 حکم مختص در دماء( یعنی) یناست. ا یعمدّ یفهو سوگند وظ یهعلیعمدّ یّنه برکه ب است

  35.«نشود یمالبه خاطر آن است که خون مسلمان پا

دیکان کند؛ آیا قسامه بر نزچنین سوال می راجع به قسامه )ع(از امام صادق مرادیلیث 

عَلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ يَحْلِفُونَ »: فرمایدمیت در جواب قاتل است یا بر نزدیکان مقتول؟ حضر

بر خداوند  امه بر نزدیکان مقتول است و بایدقس  36«بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً.

 کس فالنی را به قتل رساند.سوگند یاد کنند و بگوید که فالن که خدایی جزء او نیست

نقل کرده است، حضرت تعداد قسامه  )ع(در روایت دیگر که عبداهلل بن سنان از امام صادق

الْقَسَامَةُ خَمْسُونَ رَجُلًا فِی الْعَمْدِ وَ فِی » وده است: بر نزدیکان مقتول را مشخص کرده و فرم

در قتل عمد پنجاه مرد و در قتل   37«عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ. الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ

 خطئی  بیست و پنج مرد سوگند یاد کنند.

 ب: ادّعای امین بر ردّ یا تلف مورد امانت 
یا با اذن خداى تعالى نزد اوست و او خیانتى  شامین کسى است که مال غیر با اذن مالک

دارد و فعل و ترک فعلى را که موجب تلف و نقص مال شود به عمل نسبت به آن روا نمى

و نباید  به عمل آوردنیز باید اقدامات و کارهاى الزم را براى حفظ سالمت مال  و آوردنمى

ه فعلى کمال سهل انگاری کند و در نگهداری مال تعدی و تفریط کند. لذا اگر در نگهداری 
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گر شود. انامیده مى« تعدى»مضر به مال باشد و موجب ضایع و تلف شدن یا نقص آن گردد 

  38گویند.مى« تفریط»این اقدامات و کارهاى الزم ترک شود به این امر 

، بر خالف قاعده تلف شود وینزد در مال  لذا اگر امین در نگهداری مال کوتاهی نکند و 

 39.گرددیمطالبه نم نهیّشده و از او ب یرفتهپذ یط،تفر یا یاو بر عدم تعد یعاصرف ادّ نهبیّ

 : مفاد قاعده امین1
کسی که مالش را بعنوان امانت در اختیار دیگری قرار داده، باید با رضایت مالک یا  با 

 امانت را امانتاذن وکیل مالک یا هم با اجازه کسی بر مالک والیت دارد، باشد؛ لذا اینگونه 

مال دهند و انجام می و یا هم ولی آن، که مالک یا وکیل آنیمعامالت نامند و تماممالکیه می

نوعى از امانت مالکیه است. مانند اجاره که تملیک  ،دهدرا بدون انتقال مالکیت به دیگرى مى

عه که ودی منفعت است در مقابل اجرت یا عاریه که تملیک منفعت به شکل رایگان است یا

اى است به ازاى قسمتى از متضمن حفظ مال بدون انتفاع از آن است یا مضاربه که معامله

شود یا مساقات که سود یا مزارعه که در قبال حفظ مال به قسمتى از محصول معامله مى

اى آبیارى به ازاى قسمتى از میوه و ثمره است یا باربرى و حمل و نقل که حمل بار از نقطه

خص وسیله شباعم از اینکه معامله  معامالتقطه دیگر در قبال اجرت است. در تمامى این به ن

مال نزد صاحب ید جنبه امانت مالکیه را دارد و تلف چنین  ،مالک یا وکیل او انجام شود

 مالى موجب ضمان نیست مگر در صورت تعدى و تفریط.

ند معامالتى که از طرف اذن شارع باشد مان رسیدن مال به دست امین با ممکن است

 منتقل به امین شود بدون اینکه عین مالحاکم شرع روى اموال غایبان و قاصران انجام مى

شود. اینها نیز همان امانت مالکیه است با این تفاوت که در امانت مالکیه اذن از طرف مالک 

 بود و در امانت شرعیه اذن از طرف خداى تعالى است.
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ا یابنده در زمانى که مشغول شناسایى مالک مال است ضامن نیست ر لقطه نیز ملتقط ید

زیرا او اجازه دارد که مال ما را به مدت یک سال نزد خود نگاه دارد تا مالک آن را بیابد یا 

 دهد.از پیدا کردن وى مأیوس شود که در این صورت آن را از طرف مالک صدقه مى

ضامن تلف مالى  ،د و چه از طرف شارعبه هر حال امین چه مأذون از طرف مالک باش

 40. باشد مگر در صورت تعدى و تفریطکه نزد وى است نمى

 : مستندات قاعده امین2

 : روایات1-2

همگى داللت بر عدم ضمان امین  راجع به استیمان و امانت آمده، کهاخبار و احادیث 

لَيْسَ »فرماید: رت مینقل شده، حض )ع( از امیر المؤمنینکه دارد. از آن جمله خبرى است 

 .نداردمسئولیتى نسبت به مال امانتی امین شخص  41«عَلَى الْمُؤْتَمَ َِ ضَمَانٌ

پرسد: اگر مالی که در دست کسی است می )ع(باقردر روایت دیگر ابان بن عثمان از امام 

 غُرْمٌ عَلَيْهِ لَيْسَ»فرماید: کند تلف شود آیا ضامن است؟ حضرت در جواب میو با آن کار می

 وسایل الشیعه چون آن مرد امین بوده است بر وى غرامتى نیست. 42«بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً

آیا قول ؛ کندسؤال مى )ع(شخصى از امام صادق  کند:نقل می مقنعروایتی را از کتاب ال

عَمْ وَ نَ» فرماید:اب میحضرت در جوباشد؟ اى که ثقه هم نیست مورد قبول مىگیرندهامانت

 .بر وى نیست هم یو سوگند قول امین غیر ثقه نیز قبول است آرى 43«لَا يَمِي ََ عَلَيْهِ

 ماذون شود که امین خواه از طرف شارع مقدساز مجموع این روایات چنین استفاده مى

وگند ن سو قول شان بدون اقامه بیّنه و بدو باشد و خواه از طرف مالک، ضمانى بر وى نیست

 شود.قول امین غیرثقه نیر بدون سوگند پذیرفته می روایت مقنع حتىشود؛ طبق پذیرفته می
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 : اجماع2-2

در موارد عدیده به عدم  ءاکثر فقها؛ اجماع است ،از دیگر مدارک قاعده عدم ضمان امین

آمده  راند به طورى که این موضوع به نحو یک کبراى کلى و مسلّم دضمان امین استناد کرده

گوید: بنا بر نظر مشهور اگر امین ادّعا کند که از جمله صاحب جواهر در این رابطه می است.

شود؛ بلکه جمع از مال مورد امانت را به مالک یا وکیل او بر گرداندم، قولش پذیرفته می

 44فقهاء بر این مطلب ادّعای اجماع نموده اند.

 : قاعده احسان3-2

دلیل دیگرى بر  است، 45«ما عَلَى الْمُحْسِنِي ََ مِ َْ سَبِيلٍ»  احسان که برگرفته از آیه قاعده

باشد. زیرا امین حکم محسن و نیکوکار را دارد. امین چه از طرف عدم مسئولیت امین مى

کند و هر گونه ضمان بر عهده شارع و چه از طرف مالک، براى نفع صاحب مال اقدام مى

معروف این زحمت و حرج نفى  حرج است که در آیه شریفه و قاعدهوى نوعى زحمت و 

 شده است.

جمع محالى به  که «المحسني َ» گرچه شأن نزول آیه مذکور مورد خاص است اما کلمه

که در خارج موجود شود پس هر محسنى باشد؛میکل محسن  ، در معنایستالف و الم ا

 «ليهالسبيل ع»محسن بر او صادق باشد، مصداق این کبراى کلى است و هر فردى که عنوان 

و  باشدکارى کرد که عمال احسان ن ،اگر محسن در مقام احسان خود. لذا شودمى بر او حمل

ت ضامن اسعلى الید و قاعده اتالف، قاعده طبق  باشد مثل تلف کردن مال کهموجب ضمان 

 46سبیلى بر او نیست.  ضمان و ،بودنش محسن اما به دلیل

شود. چه، وقتى امین را محسن دلیل عقلى بر عدم ضمان امین نیز استفاده مى از این آیه

و نیکوکار فرض نمودیم و قائل شدیم که تعدى و تفریطى هم از سوى او صورت نگرفته و 

تلف یا نقص مال به سببى خارج از اراده و انتساب به امین بوده است، عقل، براى وى غرامت 
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شمارد. قول خداى تعالى در این آیه شریفه در ن را قبیح مىپذیرد و آو مسئولیت را نمى

 حقیقت تقریر و تثبیت این حکم عقلى است.

 ادّعای مستودع بر ردّ عین ج:
همانطوریکه اشاره شد، ودیعه یکی از مصادق امانت است؛ اما با این تفاوت که امانت 

کند، شامل موارد ت میعالوه بر ودیعه که مستودع از مال دیگری به صورت رایگان محافظ

برد؛ مثل گیرد و یا از آن طریق سود میشود که امین در قبال نگهداری از آن، اجرت میمی

و... . لذا به دلیل همین تفاوت اندک میان ودیعه و  مضاربه، مزارعه اجاره، عاریه، مضاربه،

ه صورت سایر موارد امانت، مبحث ودیعه مخصوصا قسمت ادّعای مستودع بر رد عین، ب

 گیرد.مستقل مورد بررسی قرار می

در صورت که مستودع ادّعا کند که مال را به صاحبش برگرداندم؛ اما مالک منکر رد مال  

است! بر اساس قاعده بیّنه مستودع بعنوان مدّعی باید بیّنه اقامه کند، اما این مورد استثنای بر 

 47شود.ه پذیرفته میقاعده بیّنه است و ادّعای مستودع بدون اقامه بیّن

 : مفاد وديعه1
لذا خداوند خطاب  48ودیعه از ماده ودع به معنای ترک کردن و پشت سر گذاشتن است؛

یعنی خداوند تورا ترک نکرده است. اما در  49«رَبُّكَ... وَدَّعَكَ ام»فرماید: به پیامبرش می

که آن ایگرفتن( در حفظ است،  یب)نا ةآن استناب یدۀاست که فا یعقد یعهوداصطالح فقهاء 

ست ا یگریقرار دادن مال نزد د یعه،: ودیگراستنابه در حفظ است. و به عبارت د یعه،ود خود

 اطالق «یعهود»مورد ودیعه نیز بر مال  بسیار مواقع . ویدمالکش حفظ نما یآن را برا تا

د عقشود. یگفته م« مستودع»و  «یودع» یگری،و به آن د« مودع»صاحب مال،  بهشود. و یم

 عهیمال را به ود ینا»؛ ابتداء صاحب مال باید بگوید: دارد یاجاحتو قبول  یجاببه ا دیعهو

سپس  ها.ینمانند ا و« تو است نزد یعهمال ود ینا» یا« آن را حفظ کن» یا« گذارمینزد تو م
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راز هر نحوی باید رضایت خود را اب مستودع با لفظ قبول کردم یا با تحویل گرفتن مال و به

 50کند تا قبول محقق شود و در نتیجه عقد ودیعه منعقد گردد.

 : مستندات پذيرش ادّعای مستودع بدون بیّنه2
دلیل که بر این استثناء وجود دارد، یکی اجماع است که صاحب جواهرالکالم با عبارت: 

بر پذیرش ادّعای مستودع نقل اجماع کرده؛ لذا اگر مستودع  51«بل ع َ جماعة اإلجماع عليه»

ادّعا کند که ودیعه را به صاحبش برگرداندم، بدون آنکه از وی طلب بیّنه شود، ادّعایش قبول 

 شود. می

باشد و هم چنین پذیرفته شدن ادّعای مستودع بدون اقامه بیّنه، مفاد قاعده احسان نیز می

از مال غیر در حقیقت احسان به غیر نموده؛ لذا اگر بدون کوتاهی  مستودع با نگهداری مجانی

ودیعه تلف شود یا اینکه مستودع، مدّعی رد مال به مالکش باشد، باید ادّعایش بدون 

اگر »نقل شده است: از صاحب جواهر چنین  مسئله این دردرخواست بینه پذیرفته شود. 

کردم لکن به آفت آسمانى تلف شد، مورد ودعى گفت که من فالن مال را در فالن جا حفظ 

گیرد و نیازى به اقامه بینه نیست، زیرا محسن است و محسن امین است و تصدیق قرار مى

  52«ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.

راجع به ودیعه ذهب و فضّه  )ع(گوید: از امام صادقدلیل دوم روایات است، زراره می

 53«لُّ مَا کَانَ مِنْ وَدِیعَةٍ وَ لَمْ تَکُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُکُ»سوال کردم، حضرت در جواب فرمود: 

هر آنچه بعنوان ودیعه باشد و شرط ضمان در آن نشده باشد یا اینکه مورد ودیعه با تقصیر 

مستودع نیست. در روایت دیگر حلبی از  تلف نشده باشد، ضمانی وجود ندارد و الزامی بر

 54.«إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَان ...صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ »: کندنقل می )ع(امام صادق

 مستودع اگر مسلمان عادل باشد، نسبت به ودیعه ضمان ندارد.

شود، ودیعه فهمیده می از ظاهر روایات مذکور به طور کلی عدم ضمان مستودع نسبت به 

توان گفت که یکی از مصادق عدم ضمان مستودع جایست که مستودع ادّعای رد لذا می
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ودیعه را به مالکش بکند و مالک منکر رد باشد؛ در این صورت مستودع ضامن ودیعه نیست 

 شود.و حرفش بدون اقامه بیّنه پذیرفته می

 د: ادّعای صاحب مال به پرداخت زکات 
کام زکات اگر کسی مالی داشته باشد ویک سال بر آن بگذرد، زکات به آن تعلق طبق اح

گیرد و باید زکاتش پرداخت کند؛ حال اگر صاحب مال ادّعا کند که در وسط سال این می

مال را بدل کردم و یک سال کامل بر او نگذشته است و از این طریق بخواهد زکاتش را 

به اجماع فقهاء  55«بالبيّنة بل و ال يمي َ عليه، و ال يطالب يقبل قوله إجماعا »پرداخت نکند، 

 شود.قولش بدون درخواست بیّنه و سوگند پذیرفته می

دلیل که بر این مطلب عالوه بر اجماع فقهاء که ذکر شد، روایات است که به عنوان نمونه 

 شود.به چند مورد آن اشاره می

 : مستند روايی پذيرش قول صاحب مال 1
وان عنفردی را به )ع(شنیدم که فرمود: امام علی )ع(گوید: از امام صادقن معاویه میبرید ب

نماینده خود جهت جمع آوری وجوهات شرعیه به یکی از روستاهای کوفه فرستاد و به وی 

من  ()ع(به آنها بگو: ای بندگان خدا ! ولیّ خدا)امیرالمومنین»های نمود از جمله فرمود: توصیه

ما فرستاده تا حق خدا در اموال تان را از شما دریافت نمایم؛ آیا در اموال تان را به طرف ش

سپس  56؛«حق اهلل است؟ اگر در اموال تان حق اهلل است، آن را به ولیّ خدا پرداخت نمائید

اگر فردي  57.«فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْه» فرماید:خطاب به نماینده خود می )ع(امام علی

ز غیاث بن ابراهیم نی حرفش را بپذیر.از افراد روستا گفت كه حق اللهي در اموال ما نيست، 

خطاب به نماینده خود  )ع(نقل کرده است که امام علی   )ع(روایت مذکور را از امام صادق

بر صاحب  58«وَلَّى عَنْكَ فَلَا تُرَاجِعْه فَقُلْ لَهُ تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ فَإِنْ»فرماید: می
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مال بگو از آنچه که خداوند برایت عنایت نموده، صدقه پرداخت کن تا خداوند تو را مورد 

 رحمتش قرار دهد؛ اگر طرف پشت به تو کرد و چیزی پرداخت نکرد، کارش نداشته باش.

بر مالش نگذشته یا  با توجه به روایات مذکور، صاحب مال اگر ادّعا کندکه یک سال

اینکه زکات مالش را به مستحق پرداخت نموده است، قولش بدون آنکه از وی بیّنه وشاهد 

شود؛ لذا پذیرش قول صاحب مال بدون درخواست بیّنه، تخصیصی طلب گردد، پذیرفته می

 است بر قاعده بیّنه و ارفاقی است نسبت به مالک.

 ه: ادّعای شخص بر فقرش
ات قاعده بیّنه ادّعای فقر توسط فقیر است؛ لذا برخالف قاعده بیّنه اگرکسی یکی از استثنائ

 شود.ادّعای فقرکند بدون آنکه از وی بیّنه طلب شود، ادّعایش پذیرفته می

وارد شده که به چند مورد  )ع(دلیل بر این مدّعا، روایاتی است که از ناحیه ائمه معصومین

 شود.آن اشاره می

نقل می کند؛ شخصی محضر امام حسن و امام  )ع(ی از امام صادقعبدالرحمن العزرم

 خطاب به سائل )ع(شرفیاب شد و از آن دو حضرت کمک طلبید؛ حسنین ) علیهماالسالم(حسین

 که پرداخت دیون برایش سخت و مشقتفرمود: گرفتن صدقه جایز نیست جزء برای مدیونی

الَ نَعَمْ ءٌ مِ َْ هَذَا قَفَفِيكَ شَيْ»آور باشد یا اینکه فقر او را زمین گیر کرده باشد؛ سپس فرمود: 

 رض کرد: بلی. سپسآیا با یکی از دو مشکل گرفتار هستی؟ سائل در جواب ع 59 «فَأَعْطَيَاهُ

 مالی را به عنوان صدقه به سائل پرداخت نمودند. )ع(حسنین

مشرف شد و از  )ع(در روایت دیگر عامر بن جذاعه می گوید: شخصی نزد امام صادق

بدهکاریش شکایت نمود و عرض کرد دستم خالی است و چیزی ندارم تا دیونم را پرداخت 

تی که خداوند در اموال ما حقی را برایت قرار تو از جمله افراد هس» کنم! حضرت فرمود:

داده است؛ سپس کیسه ای را طلب نمود که داخلش درهم بود و مشتی از درهم را از داخل 

  60«کیسه برون آورد و به آن شخص داد.
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واند تتوان به هرکس صدقه داد و هرکس نمیشود که نمیاز دو روایت مذکور، استفاده می

رسد که واقعا فقیر و نیازمند باشد؛ امّا حسنین که صدقه به کسی میصدقه دریافت نماید بل

بدون آنکه برای اثبات ادّعای فقر سائل، بیّنه و شواهدی بطلبند،  )علیهم السالم(و امام صادق

 حرفش را قبول نمودند و به آن صدقه پرداخت کردند.

 و: سوگند استظهاری
باید عالوه برآوردن دو شاهد عادل،  خود حق یجهت بقا یعمدّ در بعض از موارد خاص

اص شود. آن موارد خسوگند نیز یاد کند که به این نوع سوگند، سوگند استظهاری گفته می

که نیاز به سوگند استظهاری دارد و مدّعی باید بر خالف قاعده بیّنه سوگند یاد کند، عبارت 

 ، طفل و مجنون.یمتوف ب،یغا هیحق عل یبقا یدعوااست از: 

 مستندات سوگند استظهاری: 1

 : روایات1-1

وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ » فرماید:راجع به اثبات ادّعای مدّعی، علیه میت می 61)ع(ابالحسن االول

علیه اگر میت باشد و شخص مدّعی 62«بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِي َُ

علیه او بیّنه حاضر کند کافی نیست بلکه عالوه بر شاهد، مدّعی باید قسم نیز یاد  مدّعی بر

 کند تا حقش بر میت ثابت شود.

، نوشت و از حضرت سوال )ع(ای به ابی محمد الحسن بن علیمحمد بن حسن صفار نامه

نمود: اگر وصی میت با یک شخص عادل دیگر شهادت دهند که میت بر یک فردی بدهکار 

إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ »شود؟ حضرت در پاسخ نوشت: ، آیا شهادت اینها پذیرفته میاست

اگر همراه با وصی میت شخص عادل دیگر علیه میت شهادت دهند،  63«فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِي ٌَ

 شود به شرط اینکه مدّعی قسم نیز یاد کند.شهادت شان پذیرفته می
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 هفقهای امامی اجماع: 2-1

 یفقها و اجماع ، وفاقظهاری ارائه شدهمستندات که در فقه امامیه راجع به سوگند است

بر لزوم سوگند استظهاری توسط مدّعی بر علیه متوفی است که در نصوص با عبارت  امامیه

ی بدلیل عدم حضورش و عدم متوفوارد شده و  «الحاكم بها يستظهرانه ال لسان له للجواب ف»

لذا  عای مدّعی، به منزله کسی فرض شده که زبان ندارد تا جواب دهد،ادّامکان پاسخ به 

لیل و به همین د .کندیم یبانیرا پشت وی لیدال یعسوگند دادن مدّ لهیدادگاه به وس قاضی

  64استفاده شده است. کردن( یبانیواژه استظهار )پشت است که برای اینگونه سوگند از

استظهاری اشاره شد، ادّعای بقای حق علیه غایب، همانطوریکه راجع به موارد سوگند 

طفل و مجنون، همانند ادّعای بقای حق علیه موتی، است و مدّعی برای اثبات بقای حقش 

 این یهماما یهاناز فق بسیاریعلیه غایب، طفل و مجنون، باید سوگند استظهاری یاد کند. لذا 

متهم به قیاس ممنوعه نشوند، گفته اند:  کهآن یاند و براملحق نموده یبه مورد متوف را موارد

از  به موتی الحاق موارد مزبور 65«و هو م َ باب اتحاد طريق المسألتي َ، ال م َ باب القياس»

لحاق مرحوم شهید ثانی نسبت به ا .ستا دو مساله یقست بلکه از باب اتحاد طرنی یاسباب ق

موارد مزبور به موتی اشکال کرده و فرموده: بر خالف میت که زبان برای دفاع ندارد، غایب 

اگر حاضر شود، طفل اگر بالغ شود و مجنون اگر خوب شود، زبان برای دفاع از حقش پیدا 

 66کند؛ پس طریق شان متحد نیست.می

 ز: سوگند تکمیلی
مدّعی یک شاهد بیشتر نداشته باشد و بخواهد ادّعایش را ثابت نماید، باید در صورتیکه 

نگونه شود؛ لذا فقهاء ایسوگند نیز یاد کند و به این نوع سوگند، سوگند تکمیلی گفته می

 ي َبشاهد و امرات يثبتكل ما » اند:اثبات دعوا را به صورت یک قاعده کلیه درآورده و گفته
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شاهد مرد و دو زن در دادگاه به اثبات برسد،  یککه به  یر هر امرد 67«يمي َبشاهد و  يثبت

 به اثبات برسد. تواندیم یعسوگند مدّ یمهشاهد مرد به ضم یک

هر جا که موضوع  رسد، عبارت است از:موارد که با یک شاهد و قسم مدّعی به اثبات می 

به ، هیعمانند صلح و ب یمربوط به غصب، عقود معاوض ی، دعاویوند باشد مثل؛ مال یدعو

مربوط به نکاح، طالق، رجوع، نسب،  یالبته دعاو .از جرم یناش یانمعوض و ضرر و ز

  68گردد.ینحو ثابت نم ینبد یتوکالت و وص

 روايی سوگند تکمیلی مستند: 1
با شهادت یک شاهد و یمین مدّعی، حکم  )ص(روایات فراوان وجود دارد که پیامبر اکرم 

 فرماید:کند که حضرت مینقل می )ع(جمله؛ منصور بن حازم از امام صادقنموده است؛ از 

با شهادت  )ص(پیامبر اکرم 69«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِي َِ صَاحِبِ الْحَقِّ»

 کرد.یک شاهد و یمین مدعی حق، قضاوت می

یامبر کند، پنقل می )ص(و حضرت از پیامبر اکرم )ع(در روایت دیگر که حلبی از امام صادق 

شهادت دو زن را به منزله یک شاهد دانسته و با ضمیمه شدن سوگند مدّعی، حکم  )ص(اکرم

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِي َِ الطَّالِبِ فِي »به ذی حق بودن مدّعی نموده است: 

به صورت  «شَهَادَةَ النِّسَاءِ»؛ گرچه در این روایت عبارت 70«بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّالدَّيْ َِ يَحْلِفُ 

مطلق آمده و مقیّد به شهادت دو زن نشده؛ امّا در روایت دیگر که منصور بن حازم با یک 

دَ إِذَا شَهِ : »کند، حضرت به شهادت دو زن تصریح نموده استنقل می )ع(واسطه از ابالحسن

   71«صَاحِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌلِ

شاهد ب يثبت ي َبشاهد و امرات يثبتكل ما »ایاز مجموع روایات مذکور حقانیت قاعده کلیه

آید که فقهاء عبارت فوق را به عنوان یک قاعده کلی در باب سوگند بدست می «يمي َو 

 تکمیلی، ارائه داده اند.
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 دوده از طرف مدعی علیهه: یمین مر 
 و مدّعی واگذار کند مدّعیامتناع ورزد و سوگند را به سوگند  یاز ادا مدّعی علیهچنانچه 

  .شودیثابت م یشعاادّ یبا سوگند وبر خالف قاعده بیّنه سوگند یاد کند، 

 روايی  مستند: 1
کند که ادّعای برعلیه او روایتی را راجع به فردی نقل می )ع(عبید بن زراره از امام صادق

يُسْتَحْلَفُ أَوْ يَرُدَّ الْيَمِي ََ عَلَى »شده و مدّعی برای اثبات حقش بیّنه ندارد، حضرت فرموده: 

 شود یا اینکه سوگند رامدّعی علیه سوگند داده می 72« صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ

باید به صاحب حق)مدّعی( ردّ کند و مدّعی در صورت ردّ سوگند و جهت اثبات حقش، 

 باید سوگند یاد کند و الّا حقش ثابت نخواهد شد.

در روایت دیگر، یکی از چهار طریق جهت اثبات حق، یمین مردوده معرفی شده است؛ 

لیه جهت ردّ ادّعای لذا در صورت که مدّعی برای اثبات حقش بیّنه نداشته باشد، مدّعی ع

دهد، در صورت ردّ یمین به کند یا اینکه سوگند را به مدّعی ارجاع میمدّعی سوگند یاد می

بر مدّعی  73«ءَ لَهُفَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْ»مدّعی، 

حقش را بردارد؛ در غیر این صورت حقی برایش ثابت واجب است که سوگند یاد کند و 

 .شودنمی

 نتیجه
 يمي َال و يالمدّع يعل يّنهالب» که قاعده یمرسیم یجهنت یناز مجموع مطالب که ذکر شد به ا

 یبوده و در دعاو یمدن یاست که کاربردش منحصر در دعاو یاز جمله قواعد «م َ انكر يعل

 دلیل برخورداری از؛ این قاعده بهندارد ییحض دارد کاراکه جنبه حق اهلل میفریو ک ییجزا

مستندات قوی همانند؛ روایات کثیره، اجماع فقهاء و بناء عقال، از قواعد خوب فقهی و 

 آید. حقوقی به حساب می
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اما نسبت به قاعده بیّنه مستثنیاتی ذکر شده که انحصاری بودن بیّنه بر مدّعی وسوگند بر 

قسامه هنگام وجود لوث در دم است؛ لذا  ،اتمستثنی این یکی ازبرد؛ یمنکر را زیر سوال م

های قتل علیه او وجود دارد و منکر قتل است، جهت برخالف قاعده بیّنه ابتداء متهم که نشانه

گناهی خود بیّنه اقامه نماید؛ اگر نتواند بیّنه اقامه نمایند، اولیاء دم بعنوان مدّعی باید اثبات بی

یاد کند. دومین استثنای قاعده بیّنه، ادّعای امین بر ردّ امانت یا تلف شدن مورد  پنجاه قسم

صرف  تلف شود، ینکند و مال در نزد و یمال کوتاه یدر نگهدار ینلذا اگر ام امانت است

شده و از او  یرفتهپذ ،در نگهداری مال یا ردّ مال به مالک یطتفر یا یعدم تعداو بر یادّعا

. سومین استثنا، سوگند استظهاری است؛ مورد سوگند استظهاری جایست گرددیمطالبه نم یّنهب

که کسی علیه میت ادّعای دَین نماید؛ لذا مدّعی عالوه بر اقامه بیّنه، سوگند نیز یاد کند. هم 

چنین اگر کسی ادّعای فقر نماید یا ادّعا کند که زکات مالش را پرداخت نموده است، ادّعایش 

شود. اگر کسی برای اثبات حقّش یک شاهد مرد یا اینکه درخواست بیّنه پذیرفته می بدون

 دو شاهد زن دارد، باید سوگند نیز یاد کند.
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