
 

 
 

 یفقه یشةدر اند یحاز عقد صح یضمان ناش

 1* یالله نعمت یلاسماع

 استاديار دانشگاه قم

 (12/8/94 :پصٔطـد ٔ؛ تبض3/5/94بفت: ٔد زضٔ)تبض 

 دهیچك

اظ ٖمدس   ٓؾره اظ يمبن وبق« ثفبؾسٌ ًٔٔمه ٕحٍثهح ًٔٔمهمب »اظ فمٍ، ذهًنبً زض ثحث اظ لبٖسِ  ْزض مؿبئل متٗسز

يمبن زض تمدب  مدًاضز    ْاظ فمُب زض مًضز يحست مٗىب ٓمُلت ثٍ ؾره ثطذ ٔهآمسٌ اؾت. اگط زض وىبض ا ٕبنثٍ م ٕحنح

ٖمدس   ْثدطا  تدًان ٓ قس. اظ لحبِ مفًُ  يمبن مد  ذًاَسمُطح  ٕحيمبن زض ٖمس نح ْتًخٍ قًز، مؿئلّ مفًُ  ي مجىب

ضا زض وٓدط گطفدت. ممهدًز     ٕماوفؿبخ ٖمس پؽ اظ تؿل ٔبي فؿد  ٕملجل اظ تؿل ٕهتلف ًٖي ٕل،ؾٍ مطحلّ تكى ٕحنح

. زض قدًز ٓ ٍ مد ؾره گفتد  ٕعو ٔگطوبچبض، اظ مطاحل ز اؾت ي ثٍ ٕلمفًُ  يمبن زض مطحلّ تكى ٓوًقتٍ، ثطضؾ ٔها ٓانل

اظ فمُدب مفُدً  يدمبن زض ٖمدس      ٓوٓط فمُب يخدًز زاضز: ثطذد   ٕهزض ث ٓمتفبيت ٔىطزَبْمطحلّ ايل، ضي زضمًضز يمبن 

ٍ  ٕحي گطيٌ ؾً ، ٖمس نح  اوس مٗتمس ثًزٌ ٓثٍ يخًز يمبن مٗبيي ٓاوس، ثطذ ضا اوىبض وطزٌ ٕحنح ٍ  ضا ثد  ٕطتفؿد  ْا گًود

چُدبض   ٔدس احتدطا  ي يدمبن    ٕفب،. السا ، اؾدت اؾت ْاظ اؾجبة يمبن لُط طْ،ٕي ثٍ تٗج ْاوس وٍ متًمه يمبن لُط وطزٌ

مفُدً    ٖٓمدستبً ودبْط ثدٍ ثطضؾد     ٕكتحم ٔهقسٌ اؾت. مجبحث ا ٍٕٖمس زض لبلت آوُب تًخ ٕتَؿتىس وٍ مبَ ٓانل ّٔوٓط

ٖمدًز   ٔطمىبؾدت، ثدٍ ؾدب    ٔلآوُدب ضا ثدب تٗدس    تًانٓ ذًاَس ثًز، امب م ٕٕزض ٖمس ث «ًٔمهمب »يمبن زض ثرف ايل لبٖسِ 

 زاز. ٔتؾطا ٕعو ٓمٗبيي

   یدیواژگان كل

 ز.ٍٕٖمس، فمٍ امبم ٓ،يمبن مٗبيي ْ،يمبن، يمبن لُط
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 مقدمه

خب قًز، گٕطوسِ مبل يبمه ضز آن اؾدت.   زاوٕم، َطگبٌ زض اثط ٖمس فبؾس مبلٓ خبثٍ چىبوىٍ مٓ

ًٖيٕه، يمبن زض أه مًضز ثدط  ثب تًخٍ ثٍ ثبَل ثًزن ٖمس ي ٖس  تأثٕط آن زض ومل ي اوتمبل 

( مجتىٓ ذًاَس ثًز. امب زض مًضز مفًُ  ي مجىبْ يمبن ذظَطبً ػلٖ ال٘سلًاٖس يمبن لُطْ )

زض ٖمس نحٕح ثٕه فمُب اذتالف وٓط يخًز زاضز. َسف أه تحمٕك ثطضؾٓ مجىبْ يمبن زض 

نحٕح ٖمس نحٕح ي پبؾرگًٔٓ ثٍ أه ؾؤال اؾت وٍ ممهًز فمُب اظ يمبن وبقٓ اظ ٖمس 

 چٕؿت. 

متهًض ثطاْ َط ٖمدس   1تط، ثُتط اؾت مفًُ  يمبن ثب تًخٍ ثٍ مطاحل ثطاْ ثطضؾٓ زلٕك

تًان زض ؾٍ مطحلّ تكىٕل ٖمس، تلف ًٖيٕه لجدل اظ   نحٕح تٕٕٗه قًز. أه مطاحل ضا مٓ

 تؿلٕم ي تلف ًٖيٕه پؽ اظ فؿد ٔب اوفؿبخ ٖمس ذالنٍ وطز. 

ًَضْ ودٍ اذدتالف    تطتٕت مصوًض اؾت، ثٍاَمٕت مجبحث ي قست اذتالف، ثط ٖىؽ 

ٔبثس. زض ازامٍ، اثتسا ثحث مرتهطْ زض مًضز مفُدً  يدمبن اضائدٍ     زض مطحلّ ايل افعأف مٓ

يدمبن  »، مطحلّ ؾدً  ثدب ٖىدًان    «يمبن مٗبييٓ»قًز، ؾپؽ مطحلّ زي  تحت ٖىًان  مٓ

ّ  »ي زض اوتُب مطحلّ ايل تحدت ودب    « تلف پؽ اظ فؿد ٔب اوفؿبخ تكدىٕل   يدمبن زض مطحلد

 ثطضؾٓ ذًاَس قس.  « ٖمس

                                                           

 «اًفسبخ بٗ فسد اظ پس ي٘ػَػ تلف» عٕو ي «مٕتؿل اظ لجل هًٕٖي تلف» ْثطا «مطحلٍ» طٕتٗج وبضثطزن ثٍ .1

 ْثطا كبنٔا الجتٍ. مٔا گطفتٍ ومه مٕحى مطحً  ؾره اظ مطحلٍ ؾٍ هٔا اضائّ ْثطا ْثطا. اؾت ٓمؿبمح نًضت ثٍ

 ياغِ وٍ ي ياغٌ هٔا اظ اؾتفبزٌ لٕزل سٔقب. اؾت ثطزٌ وب  «خُت» ؾٍ اظ تىُب ي ثطزٌ وبض ثٍ ضا «خُت» ياغِ مطاحل هٔا

 م،ٕمتٗبضف يخًز وساضز )حى ْيمبن ثٍ مٗىب ،مطحلّأه زض  كبنٔثًزٌ وٍ ثٍ وٓط ا هٔا ،ايل مطحلّ ْثطا يمبن

  (.119-118: تبٓ ث
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 مفهوم ضمان

ثطاْ ياغِ يمبن مٗبوٓ متٗسز ي مرتلفٓ شوط قسٌ اؾت، اظ خملٍ: ثط ُٖسٌ گطفته مبل غٕدط  

)مبوىس وبضثطز آن زض تٗطٔف ٖمس يمبن ي حًالٍ(، اقتغبل شمٍ ثٍ مثدل ٔدب لٕمدت مدبل غٕدط      

(، يخًة ضز ٖٕه مبل غٕدط  ػبهي هي اتلف هبل الغ٘ط فَْ لِ)مبوىس وبضثطز آن زض لبٖسِ اتالف: 

)مبوىدس   1(، تلف قسن اظ مدبل يدبمه  "الغبنت يبمه"ٔب ثسل آن )مبوىس وبضثطز آن زض خملّ 

: 1419قًز: لجى مًخت اوتمبل يمبن اظ ثبٕٔ ثٍ مكدتطْ اؾدت( )لعئىدٓ،     أىىٍ گفتٍ مٓ

189 .) 

 ٍ ٓ ودبض   ثبٔس تًخٍ زاقت وٍ يمبن ثٍ زي نًضت مهسضْ ي اؾم مهسضْ ثد ضيز. زض  مد

وبضثطز مهسضْ مٗىبْ آن ثط ُٖسٌ گطفته مبل غٕط ي ثٍ تٗجٕط زٔگط، لطاض زازن مدبل غٕدط زض   

مٗىبْ لطاض زاقته مبل غٕدط زض ُٖدسِ يدبمه اؾدت.      ُٖسٌ اؾت. زض وبضثطز اؾم مهسضْ ثٍ

يمبن زض وبضثطز ايل، ٖملٓ اذتٕبضْ اؾت ي امب زض وبضثطز زي  ممىه اؾدت وتٕددّ ٖمدل    

مه )وبضثطز ايل( ٔب وبقٓ اظ ؾدججٓ غٕطاذتٕدبضْ ثبقدس )مبوىدس يدمبن وبقدٓ اظ       اذتٕبضِْ يب

 (. 1، پبيضل72ٓ: 1 ، ج 1362اتالف( ٔب ممجًو ثبلؿً  )ثحطالٗلً ، 

زض أه  2اوس. مٗىبْ ثط ُٖسٌ گطفته مبل زٔگطْ تٗطٔف وطزٌ ثؿٕبضْ اظ فمُب يمبن ضا ثٍ 

تٗطٔف يمبن ثب تًخٍ ثٍ وبضثطز اؾم تٗطٔف ثٍ وبضثطز مهسضْ يمبن تًخٍ قسٌ اؾت. امب 

َمچىٕه، ياغِ يمبن زض وهدًل ي فتدبيْ غبلجدبً     3قًز. مهسضْ آن وٕع قبٕٔ محؿًة مٓ

                                                           

 وطزٌ مُطح لمٍٗ قطح ّٕحبق زض الٗلمب ؾلُبن ضا( مبلٍ مه صَتٔ) يبمه مبل اظ قسن تلف ثٍ يمبن فٔتٗط .1

( 258: 22 ج، 1394 ،ٓودف) خًاَط ي( 254: 8 ج، 1418 ،َٔٓجبَجب) بؤض زض ي( 285: 1412 الٗلمبء،)ؾلُبن 

 .اؾت قسٌ تىطاض

 ... الؼبهي ػْسٓ فٖ الشئ زذَل ٍ التؼْس هؼٌبُ الؼوبى ئش: 183 - 182: 2 ج، 1361 ثحطالٗلً ،: وه خملٍ اظ 2.

 أىّ ال الرسبضٓ ٍ الغطاهٔ الصه٘ٔ فٖ الوبل ثجَت آثبض هي ٍ الصه٘ٔ فٖ الوبل وَى الؼّوبى هؼٌى ثبلجولٔ ٍ: وه خملٍ، اظ .3

ئال ػجبضٓ ػي ٍجَة أزاء اى هب شوطُ ... هي اى حم٘مٔ الؼوبى ل٘س  (.118: 1 ، ج 1373)وبٕٔىٓ،  الحم٘مٖ هؼٌبُ الغطاهٔ
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وٕدع  « مب ًٔمه ثهحٕحٍ ًٔدمه ثفبؾدسٌ  »ضيز ي زض لبٖسِ  وبض مٓ نًضت اؾم مهسضْ ثٍ ثٍ

ًضز ي َمٕه نًضت اؾتٗمبل قسٌ اؾت؛ ثٍ أه مٗىب وٍ َط ٖمس ٔب أمبٔ )نحٕحٓ( وٍ مد  ثٍ

  ٔ ٍ      متٗلك آن زض ُٖسِ ٖبلدس ي أمدب َمدٕه ندًضت اؾدت     وىىدسٌ ثبقدس، زض فبؾدس آن وٕدع ثد

(. يدمبن زض ودبضثطز   118: 1 ، ج 1373؛ َمچىٕه وه: ودبٕٔىٓ،  76: 1، ج 1361)ثحطالٗلً ، 

مٗىبْ لطاض زاقته مبل غٕط زض شمّ يدبمه اؾدت. اظ آثدبض     اؾم مهسضْ، حىمٓ ييٗٓ ي ثٍ

، يخًة تؿلٕم ٖٕه مبل غٕط زض ندًضت يخدًز، ي ثدسل آن زض    متطتت ثط أه حىم ييٗٓ

نًضت تلف ذًاَس ثًز. ثىبثطأه، حىم تىلٕفِٓ تؿلٕم ٖٕه ٔب پطزاذت ثسل، اظ آثبض يدمبن  

مٗىدبْ لدعي  تدساضن ثدٍ ٖدًو يالٗدٓ        تهطٔح ٔىٓ اظ فمُب، يمبن ثٍ ثٍ اؾت وٍ ذًز آن.

ه مبل زٔگطْ اؾت ي يخًة تؿلٕم مٗىبْ ثط ُٖسٌ گطفت ( ثلىٍ ث119ٍ: تب ثٓوٕؿت )حىٕم، 

      ٓ قدًز   مبل زض نًضت يخًز ٔب ثسل آن زض ندًضت تلدف، اظ احىدب  يدمبن محؿدًة مد

الجتٍ گبَٓ، زض تٗطٔف يمبن، ثٍ حىم تىلٕفٓ لعي  خجطان ذؿدبضت ثؿدىسٌ    (.118)َمبن: 

   1قًز. مٓ

پؽ اظ اضائّ أه ثحث ثبٔس ممسمبتٓ ضا مُدطح ودطز: ثحدث اظ مفُدً  يدمبن زض ٖمدس        

« مب ًٔمه ثهحٕحٍ ًٔدمه ثفبؾدسٌ  »َبْ لبٖسِ  ٖىًان ٔىٓ اظ ظٔطمدمًٍٖ حٕح ٖمستبً ثٍن

اْ وٍ ثطاْ يمبن وبقٓ اظ ٖمس ندحٕح زض أده    ضؾس مٗبوٓ ٖمسٌ وٓط مٓ قًز. ثٍ مُطح مٓ

 قسٌ زض گصقتٍ ثطضؾٓ وطز.  تًان زض لبلت ؾٍ مطحلّ مُطح لبٖسٌ شوط قسٌ ضا مٓ

                                                                                                                                        
)مبممبوٓ،  الوثل أٍ الم٘ؤ ال ٍجِ لِ، الى الؼوبى ل٘س ئلّب ػجبضٓ ػي االلتعام ثبلوبل ... ٍ ثؼجبضٓ أذطى َّ التؼْس ثبلوبل

 أه٘ب الؼّوبى فمس هطّ ... أًِّ ػجبضٓ ػي هجطّز وَى الوؼوَى ػلى الؼّبهي ٍ فٖ شه٘تِ ٍ لِ لَاظم شطػ٘٘ٔ (. 279: 2 ، ج 1316

 (.207: 2، ج 1375)تجطٔعْ،  تىل٘ف٘٘ٔ ٍ ٍػؼ٘٘ٔ هٌْب ئػطبء ثسلِ ػٌس التّلف

ٍ َّ الظبّط هي وَى الشئ هؼوًَب ػلِ٘ ثوؼٌى لعٍم الغطاهٔ ػلِ٘ ثبلتلف،  ،ثن الظبّط ئضازٓ التساضن هي الؼوبى .1

 .(77 - 72: 1، ج 1361)ثحطالٗلً ،  ٍالتساضن لِ ثبلجسل ػٌِ ثح٘ث ٗؼَز الرسطاى ٍالٌمظبى فٖ هبلِ األطلٖ
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 الف( ضمان معاوضی )مزحلۀ دوم(

ثدٍ  ثٍ وٓط ثطذٓ اظ فمُب، ممهًز اظ يمبن َطفٕه زض ٖمس نحٕح، يمبن مٗبييدٓ اؾدت؛   

أه مٗىب وٍ اگط مجٕٕ لجل اظ لجى تلف قًز، يمبن آن ثط ُٖسِ ثبٕٔ اؾت. أه ؤً يمبن، 

َمدٕه   نًضت مؿبمحٓ ٔب مدبظْ اؾت ي ثٍ يمبن مهُلح وٕؿت ي اَالق يمبن ثط آن ثٍ

اوس، ظٔطا َجك ٖمٕسِ مكدًُض، ثدب يلدًٔ تلدف، ٖمدس       بمٕسٌؾجت فمُب آن ضا يمبن مٗبييٍ و

وٍ زض مله متهدطف   ضي، مبل زض حبلٓ گطزز. اظ أه قًز ي مبل ثٍ مبله ايل ثبظمٓ مىفؿد مٓ

وٍ أىىٍ مبوىس يمبن ٔس، اظ مله مبله تلف قًز يلٓ يمبن آن ثدط    ،قًز لطاض زاضز تلف مٓ

 (. 119: تب حىٕم، ثُٖٓسِ متهطف ثبقس )

مٗىبْ لطاض زاقته ذؿبضت مبل مدًضز   ثٍ وهبضْ َطفساض أه وٓط اؾت ي يمبن ضا قٕد ا

گًٔس: اگدط مدبل مدًضز يدمبن      زاوس. ؾپؽ زض تفؿٕط أه ؾره مٓ يمبن ثط ُٖسِ يبمه مٓ

قًز، چًن يبمه ثبٔس ذؿبضت ضا اظ مبل انلٓ ذًز  تلف قًز، اظ مبل انلٓ يبمه وم مٓ

ٖمس نحٕح ي فبؾس ٔه مٗىب زاضز، امب تفدبيت آن زي،  ثٍ وٓط أكبن، يمبن زض  1خجطان وىس.

زض قًِٕ تفطٔغ شمٍ ي خجطان ذؿبضت اؾت؛ ثب أه تًيٕح وٍ خجطان ذؿبضت زض ٖمس ثبَل 

ثب پطزاذت ثسل يالٗٓ ي زض ٖمس نحٕح، ثب پطزاذت ثسل لطاضزازْ ٔب ومتطٔه ممساض اظ ثسل 

طان ذؿبضت، مًخت تفدبيت زض  گٕطز. امب تفبيت زض قًِٕ خج يالٗٓ ي لطاضزازْ نًضت مٓ

 2قًز. مٗىبْ يمبن ومٓ

                                                           
 تلف فاشا األطلٖ، هبلِ فٖ زٓضٓوِ ٍ ذسبضتِ وَى ثوؼٌى ػلِ٘، الوؼوَى، زٓضٓن وَى َّ الجولت٘ي فٖ ثبلؼوبى الوطاز ٍ .1

 (. 183: 3 ، ج 1415)اوهبضْ،  هٌِ تساضوِ لَجَة فِ٘؛ ًمظبى ٍلغ

 الفبسس فٖ ٍ الوسوى ثأزاء الظ٘ح٘ح الؼمس فٖ و٘ف٘٘تِ ثأى التعهٌب فلَ الؼّوبى حم٘مٔ ػي ذبضج الؼْسٓ ػي الرطٍج و٘ف٘ٔ .2

 أٍ الؼمس ثظح٘ح الوؼؤًَ فبلؼ٘ي (.119: 1، ج 1373)وبٕٔىٓ،   الؼّوبى هؼٌى فٖ تفى٘ه ٗلعم فال الم٘ؤ أٍ الوثل ثأزاء

 األٍل، فٖ ثبلوسوى الى٘ف٘ٔ فٖ اذتلفب ٍئى. فْ٘وب الؼوبى هؼٌى أطل فٖ اذتالف غ٘ط هي أٗؼب، ثفبسسُ هؼؤًَ المجغ،

 فبؾس ي حٕنح ٖمس زض يمبن: سٔگًٓ ملعئىٓ  هَٕمچى. (78: 1، ج 1361)ثحطالٗلً ،  الثبًٖ فٖ الم٘ؤ أٍ ٍالوثل

 ٖمل، زض ىىٍٔا تٔوُب. اؾت ٓيالٗ ًٖو ي ْلطاضزاز ًٖو اظ اٖم ًٖو ي اؾت، ًٖو ضز يخًة ْمٗىب ثٍ
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 ثط أه وٓطٍٔ اقىبالتٓ ياضز قسٌ اؾت؛ اظ خملٍ أىىٍ:

. مٗىبْ يمبن أه اؾت وٍ ذًز مبل مًضز يدمبن زض ُٖدسِ يدبمه لدطاض گٕدطز، ودٍ       1

تٗجٕط زٔگط، خجطان ذؿبضت اظ  (. ث209ٍ: 2، ج 1375تساضن ٔب خجطان ذؿبضت آن )تجطٔعْ، 

 1ىب  يمبن اؾت وٍ ذًز آن.آثبض ي اح

اؾت وٍ مىدع؛ ثٍ أده مٗىدب ودٍ يدمبن      2. َجك أه مٗىب، يمبن زض ٖمس نحٕح، مٗلك2

ضي،  اظ أده  3قًز وٍ مبل تلف قًز، ي لجل اظ تلف يمبوٓ زض وبض وٕؿت. َىگبمٓ حبنل مٓ

ز اوس وٍ َجك أه وٓط، يمبن تىُب زض نًضت تلف مبل مًض ثط وٓط قٕد اوهبضْ ذطزٌ گطفتٍ

قًز وٍ  وىس، ثٍ أه مٗىب وٍ يمبن ثبٕٔ وؿجت ثٍ مجٕٕ َىگبمٓ محمك مٓ يمبن، مٗىب پٕسا مٓ

 ٓ ؛  150: 1409ومدطْ،   يدبمه زاوؿدت )ودًٌ    تدًان ثدبٕٔ ضا   مجٕٕ تلف قًز ي لجل اظ آن ومد

تدًان تُٗدس    ثب تٗجٕط زٔگط، َجك أه تفؿٕط ومٓ (.305: 1، ج 1418َمچىٕه، وه: انفُبوٓ، 

 مٗىبْ يمبن ثبٕٔ وؿجت مجٕٕ تفؿٕط وطز. مجٕٕ لجل اظ تلف ضا ثٍ ثبٕٔ ثٍ تؿلٕم

اوس وٍ شوط تلف ثطاْ احطاظ يلًٔ ذؿبضت اؾت، وٍ ثطاْ أىىدٍ   زض ضز أه اقىبل گفتٍ

ٔٗىدٓ يدمبن مٗبييدٓ ثدب ذدًز ٖمدس        4تحمك يمبن ضا اظ لحبِ ظمبوٓ ثٍ تلف ممٕس وىدس. 

                                                                                                                                        
 بثسٔٓ تحمك م ٓثب پطزاذت ًٖو يالٗ ،ثبَل ٖمس زض ي ْلطاضزاز ًٖو پطزاذت ثب حٕنح ٖمس زض يمبن

  (. 191: 1419)لعئىٓ، 

ٍ ثبلجولٔ هؼٌى الؼّوبى وَى الوبل فٖ الصه٘ٔ، ٍ هي آثبض ثجَت الوبل فٖ الصه٘ٔ الغطاهٔ ٍ الرسبضٓ، ال أىّ الغطاهٔ هؼٌبُ  .1

 .(118: 1، ج 1373)وبٕٔىٓ،  الحم٘مٖ

 .(368: 1428 ذمٕىى،) الم٘ؤ أٍ ثبلوثل ٗؼوي تلف، لَ أًِّ ثوؼٌى -تؼل٘م٘بً وبى سَاء...  .2

 ْي يمبن ي وىسٓم طٕتفؿ ٕٕمج مٕتؿل ثٍ فطيقىسٌ يمبن ثٍ ضا ٓمٗبيي يمبن گطٔز ْخب زض ْاوهبض دٕق .3

 .(394-393: 5 ج، 1415 ،ْاوهبض) زاوسٓ ممىًٌ ثٍ تلف  ضا ثسل ثٍ وؿجت

 ثِ ٗؼوي الظ٘ح٘ح الؼمس اى)ضُ(  فوطازُ...  التلف ٍلت الى الؼمس ٍلت ػي هتأذط الؼوبى اى)ضُ(  الوظٌف ٗٔطز لن ألَل .4

اًِ لَ تلف شله الوبل التعم ثرسبضتِ ٍ  األطلٖ، ثوبلِ ٗؼوٌِ ٍ الؼمس ثٌفس ٗحظلِ الصٕ الوبل ثؼْسٓ ٗلتعم اًِ ثوؼٌى

الوف٘س لىَى الؼوبى ٍلت التّلف؟  زضوِ هي هبلِ األطلٖ. فاى للت لَ وبى هطاز الوظٌف )ضُ( ووب تمَل ... فلن ل٘٘س ثبلتلف

 .( 278: 2 ، ج 1316)مبممبوٓ،  للت شوط التلف إلحطاظ هَػَع الرسبضٓ ال لتَل٘ت الؼوبى ثِ
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يْ آوُب وٕؿت. ثىبثطأه، شودط تلدف   قًز ي ممٕس ثٍ تلف ٔىٓ اظ ًٖيٕه ٔب َط ز حبنل مٓ

ثطاْ ثٕبن مًئً ذؿبضت ياضز زض مبل انلٓ يبمه اؾت، ظٔدطا اگدط تلفدٓ يالدٕ وكدًز،      

قًز؛ چًن يايح ذًاَس ثًز وٍ ومهبن زض امًال َط ٔده اظ   ذؿبضتٓ ثط متجبٕٔٗه ياضز ومٓ

ن زؾت آيضزن ًٖو آن خجطان قسٌ اؾت. پؽ تحمك ذؿبضت ثط َط ٔده اظ آ  َطفٕه ثب ثٍ

،  68: 3 ، ج 1416زي، ثٍ أه مىًٌ اؾت وٍ مبل زٔگطْ زض زؾدتف تلدف قدًز )خعائدطْ،     

 (. 5پبيضلٓ 

هاب ٗؼاوي   »ضؾس ي اگط يدمبن زض خملدّ ايل لبٖدسِ     وٓط ومٓ وىىسٌ ثٍ امب أه پبؾد لبوٕ

ضا يمبن مٗبييٓ، )زض مفًُ  متٗبضف آن( ثدساوٕم، يدمبن مٗلدك ي زض مٗىدبْ     ...«  ثظح٘حِ

مٗىدبٔٓ ودٍ زض    اؾم مهسضْ ذًاَس ثًز؛ امب اگط آن ضا ثط يمبن مٗبييدٓ حمدل وىدٕم زض    

 مطحلّ تكىٕل ٖمس ذًإَم زٔس، يمبوٓ مىدع ي زض وبضثطز مهسضْ ذًاَس ثًز.  

 سوم(ب( ضمان تلف پس اس فسخ یا انفساخ )مزحلۀ 

مٗىبْ زي  يمبن زض ٖمس نحٕح أه اؾت وٍ زض نًضت تلف قدسن مدبل مدًضز يدمبن،     

 1قًز ي يْ ثبٔس ذؿبضت آن ضا تحمل وىس. تلف زض مبل يبمه يالٕ مٓ

تفبيت تفؿٕط معثًض ثب تفؿٕط ايل زض أه اؾت وٍ َجدك تفؿدٕط ايل، زض ندًضت تلدف     

قًز، امب يبمه ثبٔس ذؿدبضت آن ضا   لٍ يالٕ مٓ قسن مبل مًضز يمبن، تلف زض مبل مًمًنٌ

وٍ َجك تفؿٕط زي ، مبل مًضز يمبن  ثب پطزاذت ثسل اظ مبل انلٓ ذًز خجطان وىس؛ زض حبلٓ

زض يالدٕ مىكدأ   ىٍ ذدًإَم زٔدس،   قًز؛ امب چىبو ثٍ مله يبمه ياضز ي زض مله يْ تلف مٓ

   ٓ وٓدط ايل،  گدطزز: زض   تفبيت أه زي وٓط ثٍ تفبيت زض مفًُ  يمبن زض ٖمدس ندحٕح ثدبظم

يمبن زض ٖمس نحٕح ثٍ يمبن مٗبييٓ مهُلح تفؿٕط قسٌ وٍ چىبوىدٍ گفتدٕم، ثدٍ تلدف     

وٍ زض وٓط زي ، يمبن ثدٍ مطحلدّ ؾدً  تفؿدٕط      قًز؛ زض حبلٓ مجٕٕ لجل اظ تؿلٕم مطثًٌ مٓ

                                                           

قطح لمٍٗ وؿجت  ّٕزض حبق ٖٓل دٕوٓط ضا ثٍ ق هٔا. لٍ مملًوبً ٔتلف ثحٕث ملىٍ فٓ تلفٍ وًن مدطّز أمّب ي.. . .1

 (. 277: 2 ج، 1316 ،ٓمبممبو: وه؛  183: 3 ، ج 1415)اوهبضْ، اوس  زازٌ
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اْ اظ فمُدب   قسٌ اؾت. چىٕه تفؿٕطْ اظ يمبن گٕطوسِ مبل زض ٖمس ندحٕح، زض ودال  ٖدسٌ   

 (. 1 119: 1 ، ج 1373، پبيضلٓ؛ وبٕٔىٓ، 77-76: 1، ج 1361ً ، قًز )ثحطالٗل زٔسٌ مٓ

مفًُ  يمبن زض أه مطحلٍ ثب اقىبلٓ مًاخٍ اؾت وٍ يدمبنِ گٕطودسِ مدبل ودبممىه        

قًز ودٍ ثدٍ تهدطف گطفتدٍ اؾدت ي اوؿدبن        ظٔطا يْ مبله مبلٓ محؿًة مٓ ذًاَس ثًز،

تسالل وٍ مٗىب وساضز اوؿبن يبمه قٕد اوهبضْ ثب َمٕه اؾتًاوس يبمه امًال ذًز ثبقس.  ومٓ

   2زاوس. امًال ذًز قىبذتٍ قًز، أه مٗىب اظ يمبن )يمبن زض مطحلّ ؾً ( ضا مطزيز مٓ

اگط ثٗدس   گًوٍ تهًٔط قسٌ وٍ پبؾد ومبوسٌ اؾت. ايالً مفًُ  يمبن أه امب أه اقىبل ثٓ

ل، ذدًز آن ي  اظ تؿلٕم مجٕٕ ي ثمه، مٗبملٍ فؿد ٔب مىفؿد قًز، زض نًضت يخًز ٖٕه مدب 

ٍ قدًز   قًز، ي اظ أه مُلت مٗلً  مٓ زض نًضت تلف، ثسل آن ثٍ مبله ؾبثك مؿتطز مٓ  ود

   ٍ زلٕدل فمدس مًيدًٔ     گٕطوسِ مبل، يبمه آن اؾت، چًن اگط يبمه وجًز، ثبٔس فؿدد ٖمدس ثد

ثبوٕبً يمبن اوؿبن وؿجت ثٍ امًال ذًز وٕع پصٔط اؾت؛  وبممىه ثبقس؛ زض حبلٓ وٍ فؿد امىبن

ضي، اگط ضاَه مبل  پصٔط اؾت. اظ أه وٍ مبل يْ مًئً حك زٔگطان ثبقس، امىبن نًضتٓزض 

قًز ثدب أىىدٍ مدبل مدصوًض زض ملده ذدًز        مًضز ضَه ضا تلف وىس، يبمه آن محؿًة مٓ

وىىسٌ، مبلٓ ضا تلف وىس وٍ ودصض ودطزٌ اؾدت تدب آن ضا      ايؾت. َمچىٕه ذًاَس ثًز اگط وصض

 3(.119-118: تب نسلٍ زَس )حىٕم، ثٓ

                                                           

 ثؼس المبثغ ػوبى هؼٌى ٍ الم٘ؤ أٍ الوثل َّ المجغ ثؼس ٗظ٘ط الوسو٘ى أىّ اًتمبلِ هؼٌى ٍ الؼّوبى ٌٗتمل ثبلمجغئىّ ... 1

 .الم٘ؤ أٍ الوثل ضز٘ ػلِ٘ ٗجت اًفسبخ أٍ فسد ػلِ٘ ططأ ٍ تلف لَ أًِ ا هلىِ الومجَع أىّ هغ ا لجؼِ

 اإلًسبى ئىّ: ٗمبل فال أطلًب، للؼوبى هؼٌى ّصا فل٘س ٗتَّ٘ن ووب لِ هولَوبً ٗتلف ثح٘ث هلىِ فٖ تلفِ وَى هجطّز أه٘ب .2

)اوهبضْ،  ؿتٕو مطؾً  ذًز امًال ثٍ وؿجت قرم قمطزن يبمه وٍ اوس گفتٍ عٕو گطٔز ٓثطذ. ألهَالِ ػبهيٌ

 ثبلرسبضٓ الؼوبى تؼطٗف ٗتجِ حتّى ًفسِ ألهَال ػبهي شرض ول أىّ ئطالق طحٔ ٗؼْس لن ٍ (. 183: 3 ، ج 1415

 .(71: 3 )وه: خعائطْ، ج  ّصا ًفسِ، هله فٖ الَاضزٓ

 كبنٔزاوؿتٍ اؾت. زض يالٕ ثٍ وٓط ا پصٔط تهًض ضا قرم ذًز مبل مًضز زض يمبن عٕو ٓضقت اهلل تٕحج طظإم.  3

ثٍ  ْامب چًن زض مًضز تلف قسن مبل يبمه، ضخًٔ ي وىسٓ نسق م عٕمفًُ  يمبن زض مًضز مبل ذًز يبمه و
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 هاب ٗؼاوي  »اْ اظ مكدىالت  مطثدًٌ ثدٍ تفؿدٕط لبٖدسِ       ضؾس وٍ ثرف ٖمدسٌ  وٓط مٓ ثٍ

ي مفًُ  يمبن زض ٖمس نحٕح، اظ ٔه ؾدً وبقدٓ اظ تدالـ ثدطاْ     « ثظح٘حِ ٗؼوي ثفسبزُ 

 حفّ يحست ؾٕبق زي خملٍ ي اضائّ مٗىدبْ ياحدسْ اظ يدمبن زض ٖمدس ندحٕح ي فبؾدس       

 ي  1ندحٕح ثدٍ يدمبن مٗبييدٓ اؾدت     ي اظ ؾًْ زٔگط وبقدٓ اظ تفؿدٕط يدمبن زض ٖمدس     

يمبن مٗبييٓ ثط اؾبؼ وٓط مكًُض ٔٗىٓ اگط مجٕٕ لجل اظ لجى تلف قًز، ايالً يمبن آن 

    ٓ گٕدطز ودٍ ثدب     ثط ُٖسِ فطيقىسٌ اؾت ي ثبوٕبً خجطان ذؿبضت ثب پطزاذدت ثمده ندًضت مد

ضؾس ايالً زلٕلٓ ثدط لدعي  يحدست مٗىدبْ يدمبن زض زؾدت        وٓط مٓ پطزاذت ثسل يالٗٓ. ثٍ

تًان يمبن زض خملّ ايل )ٖمس نحٕح( ضا يمبن مٗبييدٓ ثدٍ مٗىدبْ     ٕؿت. ثىبثطأه، مٓو

زلٕك ٔٗىٓ يمبن زض مطحلّ تكىٕل ٖمس ي يدمبن زض خملدّ زي  )ٖمدس فبؾدس( ضا يدمبن      

« ثدبء »وبض ضفتٍ ي حدطف   نًضت مهسضْ ثٍ ضي، يمبن زض خملّ ايل ثٍ لُطْ زاوؿت. اظ أه

قدًز،   يمبن ثب ذًز ٖمس ي ثسين وٕبظ ثٍ لجى أدبز مٓمٗىبْ ؾججٕت اؾت وٍ ْطفٕت، ي  ثٍ

وبض ضفتٍ ي تحمك يمبن ثٍ لدجى مىدًٌ    نًضت اؾم مهسضْ ثٍ امب يمبن زض خملّ زي  ثٍ

 اؾت. 

اضائٍ قسٌ اؾدت، اگدط لدطاض    ...« مب ًٔمه »ثبوٕبً ثب تًخٍ ثٍ تفبؾٕطْ وٍ اظ مفًُ  لبٖسِ  

مٗىبْ ثسل  حمل وطز، ثُتط اؾت آن ضا ثٍثبقس يمبن زض ٖمس نحٕح ي فبؾس ضا ثٍ ٔه مٗىب 

                                                                                                                                        
 ثٍ المًمًن شَبة ٖه ٖجبضِ فبلًّمبنمٗىب وساضز.  ْمفًُ  خجطان ذؿبضت زض مًضز ي ؿت،ٕو طٔپص امىبن ْگطٔز

 ٖس  فمٗىبٌ لىفؿٍ ملىب وبن ان ي...  الغٕط الى الجسل أهبل ٖلٍٕ يخت للغٕط ملىب انلٍ وبن فبن الًبمه وٕؽ ٖه

 وفؿٍ مبل الى ٔىؿت الغٕط مبل الى ٔىؿت ومب فبلًّمبن وفؿٍ ٖلى الٔؿتحك االوؿبن الن احس ٖلى قٕئب اؾتحمبلٍ

 .(  50تب:  )ضقتٓ، وتبة الغهت، ثٓ ياحس ثمٗىى

[ أًِ ووب ٗؼوي الوشتطٕ هثالً ثظح٘حِ لَ فبت فٖ ٗسُ، ٗؼٌٖ ٗصّت هي هبلِ ٍ ٗلعم ؼويٍٗ الوطاز ثْب ]لبػسُ هب  .1

: 22 ، ج 1394)ودفٓ،  الثوي ئلى الجبئغ، وصله ٗؼوي ثفبسسُ ٍ ٗلعم ػلِ٘ ضز الوج٘غ ٍ ئٗظبلِ ئلى الجبئغػلِ٘ ئٗظبل 

258.) 
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گًوٍ تفؿٕط وطزٌ اؾت: َط ٖمسْ ودٍ   ضا أه...« مب ًٔمه »زاقته زاوؿت. قُٕس ثبوٓ لبٖسِ 

زض نًضت نحٕح ثًزن ثبٔس زض آن ثسل مؿمٓ پطزاذت قًز، زض نًضت فبؾس ثًزن، ثبٔدس  

 1ثسل يالٗٓ پطزاذت قًز.

ًَض وٍ  يِٓ مهُلح الظ  وٕؿت ي َمبنثبلثبً حمل يمبن زض ٖمس نحٕح ثط يمبن مٗبي

تًان مٗىبْ زٔگطْ ثدطاْ يدمبن    زض ثطضؾٓ وٓطٔبت ضاخٕ ثٍ يمبن لُطْ ذًإَم زٔس، مٓ

 مٗبييٓ لبئل قس.

 ج( ضمان در مزحلۀ تشكیل عقد

وٓطٔبتٓ وٍ تبوىًن گفتٍ قس، يمبن زض ٖمس نحٕح ضا زض مطحلّ پؽ اظ اوٗمبز ٖمدس تفؿدٕط   

ٔٗىٓ ثدٍ مطحلدّ    تط اْ پٕف تًان يمبن ضا ثٍ مطحلٍ وٓطٔبت آتٓ، مٓوىىس. امب ثب تًخٍ ثٍ  مٓ

اوٗمبز ي مبَٕت ٖمس ثطگطزاوس ي مٗتمس قس وٍ يمبن مصوًض حىمٓ ييٗٓ اؾت وٍ ؾدجت  

أدبز آن ذًز ٖمس ذًاَس ثًز؛ ثٍ أه مٗىب وٍ ٖمس ؾجت زذًل مبل َط ٔه اظ َدطفٕه ثدٍ   

ً  ف مٓملىٕت َطف ممبثل ي ثجًت ثسل آن زض ُٖسِ آن َط وٓطٔدبت مطثدًٌ ثدٍ أده      ز.قد

ًَض مُلك، تفؿٕط يدمبن ثدٍ    تًان ثٍ ؾٍ زؾتٍ تمؿٕم وطز: ضز مفًُ  يمبن ثٍ مطحلٍ ضا مٓ

 يمبن لُطْ ي تفؿٕط يمبن ثٍ يمبن لطاضزازْ. 

 نفی اندیشۀ ضمان .1

وٓدط ثطذدٓ، ٖمدس ؾدجت      اوس. ثٍ ثطذٓ اظ فمُب مفًُ  يمبن ضا زض ٖمس نحٕح مىتفٓ زاوؿتٍ

ثدٍ ٖمٕدسِ    2ي اوتمبل امًال اؾت ي وجبٔس آن ضا اثعاضْ ثطاْ خجطان ذؿبضت تلمٓ وطز. تجسٔل

                                                           

. ( 110: 6 ، ج1413)الدجٗٓ الٗبملٓ،  ألجطٓ الوثل هَجتلبػسٓ أىّ ولّ هب وبى طح٘حِ هَججب للوسو٘ى ففبسسُ  ٍ .1

 ػوبى هٌِ ٗطاز تبضٓ الؼوبى .اوس زاوؿتٍ مٗبملٍ زض ثًزن ومًٗ ضا يمبن ٓمٗبو اظ ٓىٔ عٕو مٗبنط ْفمُب اظ ٓثطذ

 وًَِ هجطز ثبلثٔ ٍ الر٘بض، ظهبى فٖ أٍ المجغ لجل ثبلتلف الؼمس اًفسبخ أثطُ الصٕ الوؼبٍػٔ ػوبى اذطى ٍ الغطاهٔ،

 .(331: 5 ، ج 1418)انفُبوٓ،  الوؼبهلٔ فٖ ثؼَع هؼَػب

ثبلؼَع ال التساضن ثبلؼَع، ففٖ الظح٘ح ل٘س ػٌَاى السضن ٍ التساضن، ًؼان   التول٘ه: أىّ حم٘مٔ الج٘غ َّ بًثبً٘ ٍ .... 2
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مٗىبؾت، ظٔطا ممتًبْ مٗبييٍ أه  زض مطحلّ تكىٕل ٖمس، يمبن مهُلح ثٓ 1ثطذٓ زٔگط،

ذًاَس ثًز وٍ مبل َط ٔه زض ممبثل ًٖو، ثٍ ملىٕت زٔگطْ زاذل قًز، وٍ أىىٍ َط ٔه 

قًز؛ ظٔطا يمبن ٔٗىٓ مبل زض ُٖسِ يبمه لطاض زاقتٍ ثبقدس ي   اظ آن زي، يبمه مبل زٔگطْ

  2أه مٗىب ثب مٗبييٍ ؾبظگبض وٕؿت.

اؾت وٍ ثدط آن  « اٖتجبض ذبنٓ»اوس:  گًوٍ تٗطٔف وطزٌ ثطذٓ زٔگط وٕع اثتسا يمبن ضا أه

ضزّ،  لٍ زض نًضت امىدبن ٌ آثبض تىلٕفٓ ي ييٗٓ اظ خملٍ لعي  ضزّ مبل مًضز يمبن ثٍ مًمًن

اودس: يدمبن ثدٍ أده      قًز. ؾپؽ گفتٍ زاذت ثسل زض نًضت ٖس  امىبن ضزّ، متطتت مٓي پط

مٗىبْ يالٗدٓ   ضي يمبن ثٍ اؾت وٍ زض مبل ذًز قرم، ي اظ أه پصٔط مٗىب زض مبل غٕط تحمك

تدطٔه   پصٔط وٕؿت. ثىبثطأه يمبن زض ٖمس نحٕح ضا ثبٔدس ثدٍ وعزٔده    زض ٖمس نحٕح امىبن

  3لف ثط ُٖسِ يبمه حمل وطز.مفًُ  مدبظْ آن ٔٗىٓ يلًٔ ت

گًٔدس: اگدط ممهدًز اظ يدمبن، خجدطان ذؿدبضت مدبل زض         ٔىٓ اظ فمُبْ مٗبنط وٕع مٓ

   ٍ ٖىدًان مثدبل، ثٕدٕ     نًضت تلف ثبقس، زض ٖمس نحٕح چىٕه يمبوٓ يخًز ودساضز، ظٔدطا ثد

                                                                                                                                        
 .( 305: 1 ، ج 1418)انفُبوٓ،  فٖ الفبسس هي ح٘ث تحمّك الؼوبى ثبلتلف ٗؼمل السضن ٍ التساضن

أى  غ٘طُ و٘ف ٍ لس ػطفات  لوبلٗىَى ول هٌْوب ػبهٌب  أىالوؼبٍػٔ تستلعم هله ول هٌْوب لوبل غ٘طُ ثؼَع ال  فاى .1

 .(119تب:  )حىٕم، ثٓ هؼٌى الؼوبى وَى الوبل فٖ ػْسٓ الؼبهي لغ٘طُ ٍ شله أجٌجٖ ػي الوؼبٍػٔ

 ٓىد ٕتمل ٖمس زض التعا  ي تُٗس مفًُ  يخًز ثٍ(، مٕحى ي ٓانفُبو)مطحً   وبمجطزٌ ٍٕفم زي وٍ زاقت تًخٍ سٔثب .2

ٍ  اؾدت،  لجدًل  ي ددبة ٔا مٔفبز ي مجبزلٍ ثٍ ٓوفؿبو ْجىسٔپب التعا ، ي تُٗس اظ كبنٔامب ممهًز ا ،زاضوس اشٖبن  تُٗدس  ود

 63 :1 ج، 1373 ،ٓىٕٔوده: ودب   ه،َٕمچى ؛ 159: 2 ج، 1418 انفُبوٓ، ؛3 - 2: تبٓ ث م،ٕحى)مًضز ثحث مب.  ْمٗىب ثٍ

  .(18ي  4: 1421 ،ٓىٕذمي زض مًضز ومس آن، 

 ٍ ٍػؼب، هٌْب لعٍم أزاء الوؼاوَى الاى الوؼاوَى لاِ،      تىل٘فب آثبض ػلِ٘ ٗتطتت ذبص، اػتجبض َّ الؼوبى اىّ الٗرفى .3

 لَ توىي هٌِ، ٍ أزاء ثسلِ هي ل٘وتِ أٍ هثلِ، لَ لن ٗتوىي هي أزائِ، لتلف ٍ ًحاَُ، ٍ ّاَ ثْاصا الوؼٌاى ال ٗىابز ٗىاَى      

   ٖ المؼا٘٘ٔ   فٖ هبل ًفس الؼبهي، ثل فٖ هبل غ٘طُ، فال ٗىَى فٖ الؼمس الظح٘ح ػوبى ثوؼٌبُ الحم٘مٖ، فال ثس اى ٗاطاز فا

: 1406)ذطاؾدبوٓ،   األٍلى ثبلوؼٌى الوجبظٕ، ٍ ألطة الوجبظات الى الوؼٌى الحم٘مٖ وَى تلفِ ػلِ٘، فاًِّ هي أظْط آثبضُ

30 ) . 
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قًز وٍ ثٕٕ، ولٓ  نحٕح متًمه مجبزلّ مبل ثٍ مبل اؾت ي مبل زض نًضتٓ ثٍ شمٍ مىتمل مٓ

وٍ مجٕٕ ٖٕه مٕٗه ثبقس، ثمه ثٍ ملده ثدبٕٔ ي مجٕدٕ ثدٍ ملده       ٍٕ ثبقس؛ امب زض نًضتٓٔب وؿ

قًز ي مدبلٓ ثطاْ اوتمبل ثدٍ شمدٍ يخدًز ودساضز. ثلدٍ زض ٖمدس فبؾدس، زض         مكتطْ مىتمل مٓ

مٗىبْ مٗطيف آن اؾت، ٔٗىٓ، مبل زض ندًضت تلدف، ثدٍ شمدٍ      نًضت تلف مبل، يمبن ثٍ

گٕطز. ثىدبثطأه، اگدط يدمبن     ذت مثل ٔب لٕمت نًضت مٓقًز ي خجطان آن ثب پطزا مىتمل مٓ

مٗىبْ مٗطيف ثبقس، زض ٖمس نحٕح، يخُٓ ثطاْ يمبن يخًز ودساضز )مىدبض  قدٕطاظْ،     ثٍ

 (. 223: 2 ، ج 1411

مٗىبْ اقتغبل شمٍ تفؿٕط قدسٌ اؾدت؛    قًز، يمبن زض ؾره فًق ثٍ وىٍ مالحٍٓ مٓ چىب

اوس، مًئً يمبن  . چىبوىٍ ثطذٓ اظ فمُب گفتٍوٍ يمبن ثب اقتغبل شمٍ تفبيت زاضز زض حبلٓ

ٖىًان مثبل زض ٖمدس ثٕدٕ،    امطْ خعٔٓ ثًزٌ ي ممهًز اظ يمبن أه اؾت وٍ ٖٕه مٕٗه ي ثٍ

 1مجٕٕ ثط ُٖسٌ گطفتٍ قًز، امب مًئً اقتغبل شمٍ، امطْ ولٓ اؾت.

 مثاتۀ سثة ضمان قهزی عقد ته .2

وٓدط ثطؾدس؛ امدب     يمبن لُطْ ٖدٕت ثٍ ٖىًان ٔىٓ اظ اؾجبة قبٔس ثطقمطزن ٖمس نحٕح ثٍ

ٖىًان ؾجت يمبن لُدطْ   يالٕٗت أه اؾت وٍ زض فمٍ وٓطٔبت متٗسزْ ثطاْ تًخٍٕ ٖمس ثٍ

ي « هاب ٗؼاوي ثظاح٘حِ ٗؼاوي ثفبساسُ     »قًز. ٖمسِ أه وٓطٔبت زض ثحث اظ لبٖسِ  زٔسٌ مٓ

اودس.   قسٌثطذٓ زض ثحث اظ مبَٕت ٖمس ثٕٕ ي وٕع اثط لجى زض اوتمبل يمبن مٗبييٓ مُطح 

 وٓطٔبت مصوًض ثٍ قطح ظٔطوس:  

 

                                                           

ٓ  الًخدًز  متٗلمٍ ٔىًن اومب الُٗسِ، ٖلى الثجًت ي الًمبن ًَ الصْ االٖتجبضْ األمط فئن... . 1 ْ  الردبضخ  تٗلّدك  الدص

ٓ  ٔتٗلدك  األيّل أن مده  الصمّ اقتغبل ي الًمبن ثٕه الفطق فٓ ٖطفت لمب وصله؛ ٔىًن ان الثس ي ثٍ، األذص  ي ثدبلدعئ

 (. 128تب:  )فبيل، ثٓ ثبلىلّٓ الثبوٓ



 665 یفقه یشةدر اند یحاز عقد صح یضمان ناش

 قاعدة دستور معاملی )استیفا اس مال غیز( لف.ا

 ثط مجىبْ وٓط ثطذٓ اظ فمُدبْ مٗبندط، تمدب  لًاٖدس ي اؾدجبة يدمبن مبوىدس ٔدس، اتدالف،          

      ٓ  گدطزز يلدصا    امط )زؾتًض ثٍ اتالف مبل( ي امثبل آن ثدٍ لبٖدسِ حطمدت مدبل مؿدلمبن ثدبظم

 وىدس وٕدع خدبضْ     قرم ثٍ زؾدتًض زٔگدطْ مدبل ذدًز ضا تلدف      أه لبٖسٌ زض مًضزْ وٍ 

 قًز. ٖمس وٕع مهساق چىٕه امط ي زؾدتًضْ اؾدت، ظٔدطا ثبظگكدت ٖمدس ثدٍ زؾدتًضْ         مٓ

ضي، اگط قرهٓ زض  ضاخٕ ثٍ تملٕه مبل ٔب ضفٕ ٔس اظ مبل زض ثطاثط ًٖو ذًاَس ثًز. اظ أه

      ٍ  اظ مدبل ذدًز زض ممبثدل     لبلجٓ غٕط اظ مٗبييٍ ي تملٕه وٕدع ثدٍ زٔگدطْ زؾدتًض زَدس ود

 مدبل ذدًز ضا ثدٍ    »ًٖو ضفٕ ٔس وىس، يدبمه آن اؾدت، مبوىدس آوىدٍ ثدٍ زٔگدطْ ثگًٔدس:        

ندًضت،   زض أده «. زضٔب ثٕىساظ ٔب نسلٍ ثسٌ ٔب اظ آن اٖطاو وده، ي مده يدبمه آن َؿدتم    

 ٔب اتالف ٔدب تهدطف زض مدبل غٕدط ندًضت وگطفتدٍ، آمدط يدبمه اؾدت ي            َطچىس مٗبييٍ

:  1426حطمت مبل مؿدلمبن ي َدسض ودطفته آن ذًاَدس ثدًز )قدبَطيزْ،        تىُب زلٕل يمبن،

128 -129 .) 

ٍ     ظٔبن وبقٓ اظ مٗبملٍ ضا مٓ ياؾدُّ ٖملدٓ حمدًلٓ     تًان وًٖٓ اؾدتٕفبْ اظ مدبل غٕدط ثد

ًَض وٍ اؾتٕفبْ اظ ٖمل مبزْ غٕطخدبٔع ي مًخدت يدمبن     زاوؿت. ثب أه تًيٕح وٍ َمبن

بٔع ي مًخت يمبن ذًاَس ثًز، ثب أه تفبيت ودٍ  اؾت، اؾتٕفبْ اظ ٖمل حمًلٓ غٕط وٕع خ

ٓ   چًن زض مًضز ايل، َطفٕه وؿجت ثٍ ثسل تًافك وىطزٌ قدًز،   اوس، ثٍ ثسل متٗبضف ضخدًٔ مد

 امب زض مًضز زي ، ثسل ثب تًافك َطفٕه تٕٕٗه ذًاَس قس.

ثبٔس تصوط زاز وٍ ايالً تحمك يمبن وبقٓ اظ اؾتٕفب ثٍ زي قطٌ امط ٔب اشن ثدٍ اوددب  زازن   

وفٕ ي لهس تجطٔ زض اودب  زازن وبض اظ ؾًْ مأمًض مىًٌ اؾدت؛ امدب اگدط     ٖمل اظ ؾًْ شْ

پدصٔط   ثپصٔطٔم وٍ تكىٕل ٖمس اظ ضاٌ زضذًاؾت لبثل اظ مًخت )اؾتٕدبة ي أدبة( امىدبن 

تًان يمبن اؾدتٕفب ضا ثدٍ ؾدبٔط     َب تفبيتٓ وساضز، مٓ ىٕل ٖمس ثب ؾبٔط ضاٌاؾت، ي أه ضاٌ تك

 ٖمًز ؾطأت زاز. 
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ثبوًٕب ثط مجىبْ وٓط ثطذٓ اظ فمُب، اؾدتٕفب اظ ٖمدل غٕدط زض ندًضتٓ ودٍ ثدٍ زضذًاؾدت        

اؾتٕفبوىىسٌ ي ثٍ لهس زضٔبفت اخدطت ندًضت گٕدطز، قدجٍٕ خٗبلدٍ ي ثلىدٍ خٗبلدٍ اؾدت         

 (.179: 2، ج 1361)ثحطالٗلً ، 

 قاعدة اقدام .ب

( مدسضن  56: 4، ج 1413الدجٗدٓ الٗدبملٓ،   ي قُٕس ثبوٓ ) 1ثطذٓ اظ فمُب مبوىس قٕد ًَؾٓ

 ٍ ْ اودس. قدٕد    يمبن زض ٖمًز ضا لبٖسِ السا  زاوؿدت زض ثٕدبن ممهدًز قدٕد ًَؾدٓ      اوهدبض

گًٔس: تهطف مبل زٔگطْ تًأ  ثب السا  ثط يمبن يالٗدٓ ٔدب خٗلدٓ آن، مًخدت يدمبن       مٓ

متٗبملٕه ؾجت مؿتمل ثدطاْ يدمبن اؾدت    « السا »اوس وٍ  ٓ اظ فمُب تهطٔح وطزٌثطذ 2اؾت.

ي لهدس   3( ثب أه تًيٕح وٍ ضوده اندلٓ يدمبن، مبلٕدت اؾدت     306: 1، ج 1413)وبٕٔىٓ، 

متٗبملٕه زض اثتسا ثٍ حفّ ممساض مبلٕت مبلكبن وٍ َمبن مثل ٔب لٕمت ثدًزٌ، تٗلدك گطفتدٍ ي    

ثبة َطٔمٕت ي ينًل ثٍ ممساض يالٗٓ اؾدت. ثىدبثطأه،    شوط ممساض مٕٗه )ثمه ي مثمه(، اظ

     ٓ گٕدطز ي ٖدًو المؿدمّى ضاٌ     زض ٖمس نحٕح السا  ثط تدساضن ٖدًو يالٗدى ندًضت مد

  (.225: 1 ، ج 1406زؾتٕبثٓ ثٍ آن اؾت )محمك زامبز، 

زض ممبثل، ثطذٓ اظ فمُب مٗتمسوس وٍ زلٕلٓ ثط أه مًئً زض زؾت وٕؿت ودٍ الدسا  اظ   

( ي زض ثحدث يدمبن ٖمدسْ،    81: 1ج  ،1361ثحطالٗلدً ،  بت يمبن اؾت )اؾجبة ي مًخج

حساوثط قبٔس گفتٍ قًز وٍ ممتًٓ ثجًت يمبن، لبٖسِ ٔس ي احتطا  اؾت ي السا  متٗبلسٔه 

                                                           

ٍ   » مبوىس ٖٓجبضت ثب متٗسز مًاضز زض ضا وىتٍ هٔا ًَٓؾ دٕق .1  اؾدت  ودطزٌ  بنٕد ث «ألوٍ زذل ٖلى أودٍ مًدمًن ٖلٕد

 .(85 ي 68، 58: 3 ج، 1378 ،ًَٓؾ)

: 3، ج 1415)اوهدبضْ،   للؼاوبى  هَجاتٗ ػلى ػوبًِ ثؼَعٍ ٍالؼاٍٖ أٍ جؼلاٍٖ    هٔمْسٙهبًٍ حبطلِ: أىّ لجغ الوبل ... . 2

182). 

ٔ  أٍ الومجاَع  أٍطابف  هاي  الرظَط٘بت ثم٘ٔ أهب ٍ الوبل٘ٔ َّ همَ٘هِ ٍ الؼوبى ثبة فٖ الطوي أى .3 ٔ  ذظَطا٘  الؼٌ٘٘ا

 ٍ األٍطابف  سابئط  أى ٍ الوبل٘ٔ، َّ الؼوبى فٖ الطوي أى ػطفت لس (.336: 1 ، ج 1413)وبٕٔىٓ،  للؼوبى همَهب فل٘ست

  (339)َمبن:  أزائْب أهىي ئشا ٗؼوي اًوب الرظَط٘بت
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اودس   وىس، ثٍ أه مٗىب وٍ َطفٕه السا  ثط مدبوٓ ثًزن ي يمبن وطزٌ ومف ٖس  مبوٕ ضا أفب مٓ

ىٕه، ثطذٓ زٔگط ثب أىىدٍ مفُدً  مٗبييدٍ ضا زض لبلدت     (. َمچ82: 1ج  ،1361ثحطالٗلً ، )

وتدبة  ضقتٓ، گطزز ) اوس، مٗتمسوس وٍ لبٖسِ السا  زض يالٕ ثٍ احتطا  ثبظ مٓ السا  تهًٔط وطزٌ

اوس وٍ السا  ثسين لدجى ؾدجت يدمبن محؿدًة      گفتٍ(. ثطذٓ زٔگط وٕع  49تب:  الغهت، ثٓ

 1قًز ي زلٕل اذم اظ مسٖبؾت. ومٓ

 م. قاعدة احتزاج

لبٖدسِ احتدطا  مدبل مؿدلمبن     « مب ًٔمه ثهحٕحٍ»ثٍ وٓط نبحت ثلغٍ الفمٍٕ، مسضن لبٖسِ 

اؾت. مٗىبْ احتطا  مبل يْ، أه اؾت وٍ معاحمت مؿلمبن وؿجت ثدٍ مدبل يْ ي گدطفته    

مبل يْ اظ ضيْ لُط حطا  اؾت. زض پبؾد ثٍ أه اقىبل وٍ لبٖسِ احتطا ، ثط حىم تىلٕفدٓ  

زاضز ي وٍ ثط حىم ييٗٓ ٔٗىٓ يمبن مبل زض نًضت تلدف،  ٔٗىٓ حطمت معاحمت زاللت 

ًَض وٍ حسيثبً حطا  اؾت، ازامّ آن وٕع حطا  ي ضفدٕ آن ياخدت    اوس وٍ: معاحمت َمبن گفتٍ

اؾت؛ ي ضفٕ معاحمت ثب ضز ٖٕه مبل زض نًضت يخًز ٖٕه ي پطزاذدت ثدسل زض ندًضت    

 .2گٕطز تلف نًضت مٓ

لبٖسِ احتطا  ثٍ لبٖدسِ ٔدس اؾدت، ثلىدٍ ثدط      تًان گفت وٍ ثبظگكت  زض وٓط أكبن، ومٓ

لبٖدسِ  تدط اظ   ٖىؽ، لبٖسِ ٔس اظ ازلّ لبٖسِ حطمت زض ثطذٓ مًاضز اؾت؛ لبٖسِ احتطا  ٖب 

قًز، اظ خملٍ أىىٍ لبٖسِ ٔس ثٍ امًال اذتهبل زاضز، امدب لبٖدسِ احتدطا ،     ٔس محؿًة مٓ

 (. 79: 1ج  ،1361ثحطالٗلً ، قًز ) اَٖمبل ضا وٕع قبمل مٓ

                                                           
 ... الماجغ  لجال  الج٘اغ  هطلاك  ٍ ثال  الماجغ،  لجل الظ٘طف ٍ الس٘لن ث٘غ فٖ ووب ػوبىئش لس ٗىَى اإللسام هَجَزا ٍ ال .1

 (.50-49: 1420)َمساوٓ، 

 ٍ االحتاطام،  ٍلبػسٓ الوستف٘غ االجوبع هي شوطًب هب َّ - ٍالسلج٘ٔ االٗجبث٘ٔ -الىلّ٘ت٘ي ػلى االستسالل فٖ فبلؼوسٓ .2

 (.82؛ َمچىٕه وه: َمبن: 79 – 78: 1، ج 1361)ثحطالٗلً ،  ٍػىسب ططزا المبػسٓ ول٘ٔ تتن ثْوب
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 ضمان ید .د

قًز، تًخٍٕ يدمبن زض ٖمدس ندحٕح ثدط      ٔىٓ اظ وٓطٔبت مُمٓ وٍ زض مًضز ثحث زٔسٌ مٓ

ٖىًان مؿتىس يمبن ثدبٕٔ زض   وبضضفتٍ زض ٔىٓ اظ ضيأبتٓ وٍ ثٍ مجىبْ لبٖسِ ٔس اؾت. تٗجٕط ثٍ

 1قًز وٕع، ثٍ أه وٓط اقبضٌ زاضز. نًضت تلف مجٕٕ لجل اظ لجى شوط مٓ

ضا ثٍ لطاض گطفته يخًز اٖتجبضْ قٓء َمطاٌ ثدب مبلٕدت آن زض    ثطذٓ اظ فمُب اثتسا يمبن

اوس: يمبن زض يمبن مؿمٓ ي يدمبن يالٗدٓ ثدٍ     گبٌ گفتٍ ي آن اوس ُٖسِ يبمه تٗطٔف وطزٌ

ٔه مٗىبؾت؛ ثب أه تفبيت وٍ زض يمبن مؿمٓ، َطفٕه ثب ضيبٔت ذًز مًئً يدمبن ضا  

مدس ندحٕح ي فبؾدس وٕدع، ثدٍ ٔده       َمچىٕه، يمبن زض ٖ 2اوس. زض ممساض ذبنٓ تٕٕٗه وطزٌ

مٗىبؾت ي تىُب تفبيت آن زي أه اؾت وٍ متٗبملٕه زض ٖمدس ندحٕح، يدمبن َدط ٔده اظ      

اوس ي قبضٔ مٗبييّ آوبن ضا امًب وطزٌ اؾت، امب چدًن ٖمدس    ًٖيٕه ضا زض زٔگطْ لطاض زازٌ

مجىدبْ   ثدط  3اٖتجبض اؾت. اوس، ثٓ فبؾس مًضز تإٔٔس قبضٔ وٕؿت، يمبوٓ وٍ َطفٕه تٕٕٗه وطزٌ

ي ثدٍ تٗجٕدط زٔگدط،    « مب ًٔمه ثهحٕحٍ ًٔمه ثفبؾسٌ»وٓط أكبن، مسضن يمبن زض لبٖسِ 

 4يمبن زض ٖمس نحٕح، لبٖسِ ٔس ذًاَس ثًز.

                                                           

ٔ غَٕٕطَ أَيٕخٓجٍٓٔ يٓ ضٓخٔلٍ م هْ مٓتَبٖبً اقْتَطَى ضٓخٔلٍ ف ٓ ٔ اللٍَّ  ٖٓجٕس  أَثِٓ ٖٓهْ ذَبل سٍ ثٕهِ ٖٔمْجَّٓ ٖٓهْ .1 ٖ ىْدسٌٓٔ يٓ لَدمٕ    الْمٓتَدبٔٓ  تَطَنٓ أَوٍَّ

ٔ فَؿٔطِقَ الْمٓتَبٔٔ. م هْ مٓبلِ مٓهْ ٔٓىًُنُ؟ لَبلَ م هْ مٓبلِ نٓبح تِ الْمٓ هٓ غَساً إِنْ قَبءٓ اللٍَّ تَبِٔ الَّدص ْ َٔدًٓ ف دٓ ثٕٕٓت دٍ      ٔٓمْجًٍِْٔ لَبلَ آتٕ 

، ج 1407)ولٕىدٓ،   طُز  مٓبلٍَٔ إِلٍَٕٕ ى ٔٔمَجِّىٓ الْمٓتَبٔٓ يٓ ٔٔرْطِخٍٓٔ م هْ ثٕٕٓتٍ   فَئِشَا أَذْطَخٍٓٔ م هْ ثٕٕٓتٍ   فَبلْمٔجٕتَبٔٔ يَبم هٌ ل حٓمٍِّ  حٓتَّى ٔٓحٓتَّ

 5 :171-172.( 

 ياحس، ثمٗىى والَمب ثل المؿمّى، يمبن مٕ المٗىى ي المفًُ  ثحؿت مغبٔطا الًالٗٓ الًمبن فٓ الًمبن فلٕؽ . 2

ٔ  ي الٗمدالء  إمًدبء  فمٕ ء، قٓ فٓ تّٕٗه ثبلتعامُمب ثل الُطفٕه ثطيبئٍ المؿمّى الًمبن فٓ األمط غبّٔ  ٔددت  الكدبض

 . (111: 2، ج 1419)ثدىًضزْ،  التعمب ثمب الٗمل ٖلُٕمب

 ياحدس  ولّ يمبن ّٖٕىب المتٗبملٕه أنّ حٕث الهحٕح فٓ األمط غبّٔ ياحس، ثمٗىى الفبؾس ي  الهحٕح فٓ فبلًمبن. 30 

 ياحدس  ولّ ٖلى فٕدت الُطفٕه مه االلتعا  ي المٗبييّ َصٌ الكبضٔ أمًى ي ثصله، التعمب ي اٖذط فٓ الًٗيٕه مه

 (.112 – 111: 2، ج 1419)ثدىًضزْ،  ثبلتعامٍ الًفبء مىُمب

ٍ  ًٔدمه  مب أْ األيلى، الىلّّٕ فٓ خبضّٔ َٓ ي الٕس ٖلى لبٖسِ َٓ الًمبن مسضن أنّ فتلرّم .4  ًٔدمه  ثهدحٕح
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اوس: ممتًبْ لبٖدسٌ أده    ثطذٓ زٔگط وٕع زض ثحث اظ لبٖسِ تلف مجٕٕ لجل اظ لجى گفتٍ

ٍ    اؾت وٍ اگط مجٕٕ لجل اظ لجى تلف قًز، تلف اظ مبل مكتطْ نًضت زلٕدل   گٕدطز، امدب ثد

 ػلٖ ال٘س هاب اذاصت  »اؾتٕالْ ثبٕٔ ثط آن، يمبن آن ثط ثبٕٔ ثبقس، ظٔطا ٖمً  ضيأت مٗطيف 

قًز؛ ثٍ أه مٗىب وٍ زض نًضت اؾدتٕالْ قدرم ثدط مدبل غٕدط، مؿدتًلٓ        قبمل آن مٓ...« 

يبمه آن اؾت ي ثبٔس آثبض يمبن مبوىس وگُساضْ مبل اظ تلدف، خجدطان ومدم آن ي يدمبن     

ثٍ مىبفٗٓ وٍ زض ٔس اي تلف قسٌ ضا تحمل وىس تب أىىٍ مبل ضا ثٍ مبله آن ضز وىدس ي  وؿجت 

ٓ  زض نًضت وبممىه ثًزن ضز ثٍ قدًز، يدبمه    زلٕل تلف ٔب آوچٍ ثٍ مىعلّ تلف محؿًة مد

 (.3، پبيضلٓ 150: 1 ، ج 1362مثل ٔب لٕمت آن اؾت )ثحطالٗلً ، 

ثٕكتطْ مُطح قسٌ اؾت. ثدط مجىدبْ   أه وٓطٍٔ زض ولمبت امب  ذمٕىٓ )ضٌ( ثب نطاحت 

وٓط أكبن، يمبن زض ٖمس نحٕح ثٍ أه مٗىبؾت وٍ َط ٔه اظ ثبٕٔ ي مكتطْ، ثٗس اظ ٖمدس  

ي لجل اظ لجى ي الجبو، يبمه مبل َطف زٔگط اؾت وٍ زض تهطف اي لدطاض زاضز؛ ثدٍ أده    

ٍ مٗىب وٍ تب لجل اظ يلًٔ ٖمس، مبل ثٍ مبله ايل آن تٗلك زاقت ي زض ٔس اي ثًز ؾدجت   ، امب ثد

ٖىًان مثبل، مجٕٕ لجدل اظ ٖمدس، مدبل ثدبٕٔ ثدًز ي       ٖمس، ثٍ ملىٕت قرم زٔگطْ زضآمس. ثٍ

َمبوىس ؾبٔط امًال يْ، زض تهطف )ٔس( اي لطاض زاقت، يلٓ ثب تحمك ٖمس، مجٕٕ ثدٍ ملىٕدت   

مكتطْ زضآمس وٍ زض ٔس ثبٕٔ لدطاض زاضز. زض مدًضز ثمده وٕدع َمدٕه مُبلدت ندبزق اؾدت.         

قًز ي لصا ٔدس يْ ثدط مدبل بؾدبثك       ض اثط ٖمس، مبل قرم ثٍ مبل غٕط تجسٔل مٓثىبثطأه، ز

تطتٕت مًئً يمبن ٔس محمدك ذًاَدس    قًز ي ثٍ أه ذًز، ثٍ ٔس ثط مبل زٔگطْ تجسٔل مٓ

قس. ثىبثطأه، ٖمس ٖلت تبمّ تجسٔل ٔس مبله اظ ٔس مبلىٓ ثط مبل ذًز، ثٍ ٔس يمبوٓ ثط مدبل  

ٍ  « هب أذصت حتّى تإزِ٘ٗػلى ال٘س »غٕط اؾت. اَالق  خدع   َمّ مًاضز تؿلٍ )ٔس( ثط مبل غٕدط ثد

گٕطز، امب ؾبٔط مهبزٔك اؾتٕالْ ثط مبل غٕط، تحت اَالق  امبوت مبلىٓ ي قطٖٓ ضا زض ثط مٓ

                                                                                                                                        
 (.115: 2 ، ج 1419)ثدىًضزْ،  ثفبؾسٌ
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أه حسٔث ثبلٓ اؾت، ذًاٌ ممجًو ثٍ ٖمس فبؾس ٔب مأذًش ثبلؿً  ثبقس ٔدب مدست اشن ٔدب    

مبل ضا زض تهطف زاقتٍ ثبقس. زض محل ثحث مدب  اخبظِ مبله پبٔبن ٔبفتٍ ي متهطف َمچىبن 

وٕع َمٕه ييٕٗت حبوم اؾت، ظٔطا ٖمس ؾجت تجسٔل ي اومالة ٔدس مبلده ثدٍ ٔدس يدمبوٓ      

ًَض وٍ پبٔبن ٔبفته  قًز. ثىبثطأه، َمبن زاذل مٓ...« ٖلى الٕس »ذًاَس ثًز، پؽ زض مًئً 

مّ اومالة ٔدس مبلده ثدط    مست  اشن، مًخت تجسل ٔس امبوٓ ثٍ يمبوٓ اؾت، ٖمس وٕع ٖلت تب

ضي، لجل اظ ٖمس، اؾتٕالْ قرم ثط مبل،  قًز. اظ أه مبل ذًز، ثٍ ٔس يمبوٓ ثط مبل غٕط مٓ

ٍ        اؾتٕالْ ثط مبل ذًز ثًز، امب ثٍ َدًض   ؾجت ٖمس، ثٍ اؾدتٕالْ ثدط مدبل غٕدط تجدسٔل قدس. ثد

ق آن وجًز، ي مكمًل اَال...« ٖلى الٕس »ذالنٍ، لجل اظ ٖمس، ٔس ي اؾتٕالْ ثط مبل، مًئً 

، مبل غٕط اؾت، امب ٖمس مًخت قدس ودٍ مدبل اظ مبلٕدت ي ملىٕدت      «ٖلى الٕس...»چًن مًضز 

زاذل قًز. ثط اؾبؼ أه فطو وٍ اَالق حدسٔث  ...« ٖلى الٕس »مبله ذبضج ي زض مًئً 

وحًْ  ٖلٓ الٕس قبمل أه مًضز قًز، مبل لجل اظ لجى، زض يمبن ي ُٖسِ اي ذًاَس ثًز، ثٍ

وىس وٍ تهطف مبله ثط  أكبن تهطٔح مٓ 1قًز، يبمه مثل ٔب لٕمت آن اؾت.وٍ اگط تلف 

                                                           

فبلؼمس سجت لتحمّك هَػَع ػوبى ال٘س؛ ئش ثِ ٌٗملت هي هبلِ ئلى هله الغ٘ط، ٍ تٌملت ٗسُ ػلى هبل ًفسِ ٗساً ػلاى  ...  .1

هبل غ٘طُ، ٍ َّ هَػَع الؼوبى، فىلّ هٌْوب ػبهي لوب فٖ ٗسُ هي هبل الغ٘ط ػوبى ال٘س... فاىّ الؼماس ساجت لتجاسٗل ٗاس     

فبلؼمس ػلّٔ تبه٘ٔ الًمالة ٗس الوبله هي ال٘س ...« ... ػلى ال٘س »فٖ هَػَع الوبله ئلى ٗس الؼوبى ٍ اًمالثْب ئلْ٘ب، ف٘سذل 

ػلى هبل ًفسِ، ٍ  است٘الءٖ -ئلى ظهبى الؼمس -الوبلى٘ٔ ػلى هبلِ ئلى ٗس الؼوبى ػلى هبل الغ٘ط، فبلوبل وبى تحت است٘الئِ

 هاب  ال٘اس  ػلاى » هَػاَع  هاي  ال٘س ٍ الست٘الءا ّصا ٗىي لن الؼمس لجل: ثبلجولٔ ٍثِ ٌٗملت ئلى االست٘الء ػلى هبل الغ٘ط. 

ِ  ٍ هلى٘تاِ،  ٍ هبل٘تِ هي أذطجِ الؼمس ٍ الغ٘ط، هبل ػلى ال٘س َّ هَضزُ ألىّ «ال٘س» ئطالق ٗشولِ لن ٍ...«  أذصت  أزذلا

ٍشله ألى الؼمس فٖ الج٘غ الظح٘ح توبم السجت لملت ال٘س . ... (364 – 362، )1428)ذمٕىٓ،  «... ال٘س ػلى» هَػَع فٖ

الوبلى٘ٔ ئلى غ٘طّب، فبلسلطٌٔ ٍاالست٘الء ػلى الوبل لجل الؼمس، سلطٌٔ ٍاست٘الء ػلى هبل ًفسِ، ٍثؼسُ ػلى هبل غ٘طُ، هي 

غ٘ط أى ٗىَى ّصا االست٘الء ثاشى هبلىٖ أٍ استئوبى شطػٖ أٍ هبلىٖ، فصله االست٘الء َٗجت الؼوبى ثومتؼاى ئطاالق   

)َمچىٕه، وده:   ألى االست٘الء أٗؼب زذ٘ل فِ٘ ؛وصوَض، ٍثؼغ السجت للؼوبىفبلؼمس توبم السجت للملت ال« ػلى ال٘س...»

 .(393: 1 ، ج 1421ذمٕىٓ، 
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مبل بؾبثك  ذًز ثٗس اظ ٖمس ي لجل اظ لجى، وٍ ثب اشن مبلده ثدًزٌ ي ودٍ امبودت مدبلىٓ ٔدب       

 (.393: 1 ، ج 1421قطٖٓ اؾت )ذمٕىٓ، 

 گٕطوس وٍ يمبن زض ٖمس نحٕح ي فبؾس ثٍ ٔده مٗىدب ٔٗىدٓ ثدط     أكبن زض اوتُب وتٕدٍ مٓ

ُٖسٌ گطفته مبل غٕط ي يمبن آن ثٍ مثل ٔب لٕمت زض نًضت تلف ذًاَس ثًز، خدع أىىدٍ   

زَس  ٖمس نحٕح تمب  ؾجت ثطاْ يمبن ي ٖمس فبؾس خعي ؾجت اؾت؛ امب ؾپؽ احتمبل مٓ

وٍ زض ٖمس نحٕح وٕع، ٖمس تمب  ؾجت ثطاْ يمبن وجبقس، ثلىٍ خعي ؾدجت ثبقدس ي خدعي    

مبل پٕف اظ ثٕٕ زض زؾت ذطٔساض ثبقس ي ؾپؽ مًضز ثٕدٕ   ضي اگط زٔگط، تؿلٍٕ ثبقس. اظ أه

يالٕ قًز، فطيقىسٌ يمبوٓ وؿجت ثٍ آن وساضز؛ لصا مدالن يدمبن زي چٕدع اؾدت: ٖمدس ي      

 1تؿلٍٕ.

اقىبلٓ وٍ قبٔس زض مًضز أه احتمبل مُطح قًز، أه اؾت وٍ اگط ٖمس ؾدجت تحمدك    

  ٗ ىدٓ تؿدلٍٕ، زي خدعء يدمبن ضا     تؿلٍٕ ثط مبل غٕط ثبقس، چگًوٍ َمطاٌ ثب مؿدج ت ذدًز ٔ

اوس وٍ تؿلٍٕ وبقٓ اظ ٖمس وٕؿت، ثلىٍ امطْ تىًٔىٓ اؾدت   زَس؟ زض پبؾد گفتٍ تكىٕل مٓ

وٍ لجل اظ يلًٔ ٖمس يخًز زاقتٍ ي ٖمس تىُب ؾجت قسٌ اؾت وٍ مبل مبلده ثدٍ مدبل غٕدط     

 (.368: 1428تجسٔل قًز )ذمٕىٓ، 

ٓ وٓط امب  زض مًضز يمبن زض ٖمس نحٕح، فمٍ زض مًاض ٔبثدس ودٍ لدجى ي     زْ خطٔبن مد

الجبيٓ نًضت گٕطز، ثىبثطأه، زض مًاضزْ وٍ ٔىٓ اظ ًٖيٕه ٔب ٔىٓ اظ آوُب زض شمدٍ لدطاض   

گًوٍ ٖمدًز تدًخُٕٓ    قًز، وٓطّٔ أكبن ثطاْ يمبن زض أه زاضز، ٖمس مىكأ يمبن تلمٓ ومٓ

ٍ ومدل ي اوتمدبل   وىس. امب ثبٔس تًخٍ زاقت وٍ وٓطّٔ أكبن وبْط ثٍ مًاضزْ اؾت و اضائٍ ومٓ

ذبضخٓ نًضت گٕطز ي مًئً ٔس فطاَم قًز. ثىبثطأه، مًاضزْ مبوىس ٖمس يالدٕ ثدط ولدٓ    

ثط مطحً  وبٕٔىٓ ذطزٌ )ضو(  امب  الجتٍ الصمٍ ترههبً اظ محل ثحث أكبن ذبضج اؾت.  فٓ

                                                           

: 1428)ذمٕىدٓ،   زاوسٓ م يمبن ْثطا ؾجت يخع ي ،ٓطمبلىٕغ ثٍ ٓمبلى سٔ لٔتجس ْثطا ؾجت تمب  ضا ٖمس كبنٔا .1

 .(393: 1 ، ج 1421؛ َمچىٕه وه: ذمٕىٓ، 367
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ضا ثٍ مًاضز تحمك لجى اذتهبل زاز، يگطودٍ چدٍ   « مب ًٔمه»تًان لبٖسِ  اوس وٍ ومٓ گطفتٍ

ظْ ثًز وٍ ٖجبضت يايح ي نحٕح لبٖسِ ٔس ضا ثٍ أه لبٖسِ مدمدل ي وٕبظمىدس تفؿدٕط ي    وٕب

قًز وٍ زض وٓط أكدبن   (. اظ أه وىتٍ مٗلً  م391ٓ: 1، ج 1421تأئل تغٕٕط زَىس )ذمٕىٓ، 

 ثٍ مًاضز لجى اذتهبل وساضز.  « مب ًٔمه»لبٖسِ 

 تًان گفت: زض مًضز وٓطّٔ امب  ذمٕىٓ مٓ

تىُبٔٓ ؾدجت يدمبن اؾدت ودٍ      قًز وٍ ٖمس ثٍ اؾتفبزٌ مٓ« مب ًٔمه»سِ . اظ تٗجٕط لب1ٖ

 ٖمس َمطاٌ ثب اؾتٕال.

. الظمّ وٓط مصوًض أه اؾت وٍ زض مًضازْ مبوىس ثٕٕ ولدٓ ي ؾدلف ودٍ مجٕدٕ تؿدلٕم      2

ٓ   قًز، يمبوٓ يخًز وساقتٍ ثبقس، زض حبلٓ ومٓ وىدس ودٍ زض أده     وٍ اَالق لبٖسٌ التًدب مد

 بثس.مًاضز وٕع يمبن تحمك ٔ

3    ٍ مٗىدبْ يدمبن    . ثط مجىبْ وٓط أكبن، تؿلٕم مبل ثٍ مبله آن زض پدٓ ٖمدس ندحٕح، ثد

قًز وٍ  وٍ فطيقىسٌ، مجٕٕ مًخًز ضا ثٍ مكتطْ تؿلٕم وىس، گفتٍ ومٓ وٕؿت. پؽ زض نًضتٓ

زض يالٕ ثبظگكت وٓطّٔ امب  ذمٕىٓ )ضٌ( ثدٍ ضز يدمبن    1يْ زضن ي يمبن مبل ضا ازا وطز.

  2مٗبييٓ ي پصٔطـ يمبن لُطْ اؾت.

الجتٍ أكبن زض ثحث اظ احىب  لجى ي يمبن مٗبييدٓ، ثدٍ أده وٓطٔدٍ )تًخٕدٍ ٖمدس       

زاودٕم، ٔىدٓ اظ احىدب  لدجى أده       . چىبوىٍ مٓاوس نحٕح ثط اؾبؼ يمبن ٔس( پبٔجىس ومبوسٌ

قًز. زض أه وٍ ممهًز اظ يمبن ثبٕٔ لجل  جٕٕ ثٍ ذطٔساض مٓاؾت وٍ مًخت اوتمبل يمبن م

                                                           

 هَجَزاً الوثوي وبى فاشا الؼوبى، لج٘ل هي ٍ زضوبً ل٘س الؼمس، التؼبء ثحست طبحجِ ئلى الغ٘ط هبل ضز٘ أىّ فٖ شجْٔ ال .1

ٖ  هَجاَزاً  وبى لَ وصا ٍ «زضوِ أز٘ى أًِّ»: ٗظسق ال الثوي، الوشتطٕ فطز٘ الجبئغ، ٗس فٖ  ال الاثوي،  ضز٘ ٍ الوشاتطٕ،  ٗاس  فا

 . (390: 1 ، ج 1421)ذمٕىٓ،  «زضوِ ئًِّ»: ٗمبل

 حطمدت  ٕ،ٕد ث ٖمدس  تحمدك  اظ پؽ فطيقىسٌ فٕتىل وٍ وىسٓ م حٔتهط عٕو ٖمس ثٍ ْيفب يخًة ثحث زض كبنٔا .2

  (.28: 4 ج، 1421 ،ٓىٕذم) اؾت هٔز ْازا ،ٓول ثمه مًضز زض ساضٔذط فٕتىل ي اؾت طٕغ مبل غهت بٔ حجؽ
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اظ لجى، يمبن مٗبييٓ اؾت ٔب يمبن يمبن يالٗٓ )يمبن ٔس( اذتالف وٓط يخًز زاضز. 

زَس وٍ يمبن مصوًض يمبن ٔس ثبقدس، ثدب أده ازٖدب ودٍ مجٕدٕ مدبل         أكبن اثتسا احتمبل مٓ

مبلىٓ ٔدب قدطٖٓ وٕؿدت. ضيأدت     مكتطْ اؾت ي زض زؾت ثبٕٔ لطاض زاضز ي ٔس يْ امبوت 

وٕع ًُْض زض يمبن يالٗدٓ زاضز )ذمٕىدٓ،   « ولّ هج٘غ تلف لجل لجؼِ فَْ هي هبل ثبئؼِ»مٗطيف 

وىىدس ي   (؛ امب زض ازامٍ، ٔس ثبٕٔ زض أه مًضز ضا امبوت قطٖٓ تلمٓ مٓ 578-577: 5 ، ج 1421

زاوٕم، َجدك وٓدط مكدًُض     (. چىبوىٍ م579ٓزاوىس )َمبن:  زلٕل ٔس ضا مىهطف اظ أه مًضز مٓ

   1قًز. وٕع ٔس ثبٕٔ ثط مجٕٕ لجل اظ لجى امبوٓ تلمٓ مٓ

ضؾس وٍ زض ممبٔؿٍ ثب ؾبٔط وٓطٔبتٓ وٍ زض زؾتّ يمبن لُطْ اضائٍ قس، وٓطٔدّ   وٓط مٓ ثٍ

يمبنِ ٔس، لسضت تًخُٕٓ ثٕكتطْ زض مًضز يمبن زض ٖمس ندحٕح ي تجٗدبت آن، اظ خملدٍ    

جل اظ لجى زاضز. تًيٕح أىىٍ اظ لحبِ فمُٓ، تطزٔدسْ  اوفؿبخ ٖمس زض نًضت تلف مجٕٕ ل

وىس ودٍ زض   زض تملٕىٓ ثًزن ٖمًز مًٗيٓ مبوىس ثٕٕ ي اخبضٌ وٕؿت. تملٕىٓ ثًزن التًب مٓ

 نًضت تلف مجٕٕ ي ثمه مٕٗه، ٔىٓ اظ وٓطَبْ ظٔط پصٔطفتٍ قًز: 

. َجك وٓط مكًُض فمُب، زض ندًضت تلدف مجٕدٕ لجدل اظ لدجى، يدمبن آن ثدط ُٖدسِ         1

اْ لجل اظ تلف مجٕٕ، ٖمس مىفؿد ي تُٗس فطيقدىسٌ ثدٍ    فطيقىسٌ اؾت، ثٍ أه مٗىب وٍ لحٍٓ

قًز. اوفؿبخ ٖمس مكًُضتطٔه تًخٍٕ ثطاْ خمٕ ثٕه تملٕىٓ ثدًزن   پطزاذت ثمه مىتفٓ مٓ

 ثٕٕ ي لطاض گطفته تلف مبل ثط ُٖسِ فطيقىسٌ، زض نًضت تلف لجل اظ لجى اؾت.

قًز، ثب تًخٍ ثٍ ؾٕطِ ٖمال،  ٖمسْ تملٕىٓ محؿًة مٓ . َطچىس ثٕٕ اظ لحبِ لًاٖس،2 

قًز وٍ  اؾت. ؾججٕت ٖمس َىگبمٓ وبمل مٓ« متمِّم»ٖمس ؾججٓ وبلم ثطاْ تملٕه ي وٕبظمىس 

  2لجى ي الجبو نًضت گٕطز.

                                                           

ِ  الجبئغ ػلى حٌ٘ئص الؼوبى لىَى ًمل الصٕ ٍ: ... وٍ وىسٓ م حٔتهط مكًُض وٓط حٕتًي زض ٓلٕاضزث محمك .1  لجلْاب  أًا

 . (407: 8 ج، 1403 ،ٓلٕاضزث)... ثؼبهي ل٘س فَْ الجبئغ، ػٌس ٍزٗؼٔ فىأًِ هرلظب، للوشتطٕ فبلوبل الظهب وبى لوب

ٔ  هتووبت هي التسلن ٍ التسل٘ن أى ػلى لبئن الوتشطػٔ ٍ الؼمالء ثٌبء .2 ٔ  الولى٘ا  الؼماالء  ئى ثح٘اث  الج٘اغ  ػلاى  الوتطتجا
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 . ممتًبْ تملٕىٓ ثًزن ٖمس اظ ٔه ؾً ي لعي  ٖمس اظ ؾدًْ زٔگدط، أده اؾدت ودٍ      3

 مىفؿد وكًز، ثلىٍ فطيقىسٌ زض ممبثدل زضٔبفدت ثمده،     ثب تلف ًٖيٕه لجل اظ تؿلٕه، ٖمس

 ثٍ پطزاذت ثسل ملع  ثبقس. أه وٓط ثب وٓطّٔ يمبن ٔس ؾبظگبض اؾت. ثٍ أه مٗىب ودٍ الدعا    

  ٓ  قدًز ودٍ زض اثدط ٖمدس      ثٍ پطزاذت ثسل، اظ آثبض تؿلٍ )ٔس( فطيقىسٌ ثط مجٕٕ محؿدًة مد

ٍ  »ٔث ٖلدٓ الٕدس ٔٗىدٓ    ثٍ ملىٕت ذطٔساض زضآمسٌ ي ثىبثطأه، مهساق شٔل حس « حتدٓ تؤزٔد

 اؾت. 

امب اگط لطاض ثبقس، اظ أه وٓطٍٔ ٖسيل قًز ي َمؿً ثب وٓطّٔ مكًُض، تلف مجٕٕ لجدل اظ  

لجى، مًخت اوحالل ٖمس ي اظ ثٕه ضفته تُٗس ذطٔساض ثٍ پطزاذت ثمه زاوؿتٍ قدًز، ثبٔدس   

ٖٓ؛ وُبٔدت أىىدٍ   گفت وٍ تب لجل اظ لجى، ٔس فطيقىسٌ ثط مجٕٕ، يمبوٓ اؾت وٍ امبوت قط

ٍ  زلٕل وم ي اخمبٔ، تلف مجٕٕ مًخت مٓ ثٍ خدبْ يدمبن ي تُٗدس فطيقدىسٌ ثدٍ       قًز وٍ ثد

 پطزاذت ثسل، تُٗس ذطٔساض ثٍ پطزاذت ثمه ؾبلٍ قًز.  

 پذیزش ضمان قزاردادی .3

ضؾس وٍ زض تفؿٕط يمبن، حك ثب آن زؾدتٍ اظ فمُدبٔٓ اؾدت ودٍ يدمبن زض ٖمدس        وٓط مٓ ثٍ

اوس. زض أه لؿدمت ؾدره ثطذدٓ اظ آودبن شودط       يمبن لطاضزازْ زاوؿتٍمٗىبْ  نحٕح ضا ثٍ

 قًز: مٓ

ممهًز فمُب اظ يمبن ثٍ ٖمس نحٕح أه اؾت وٍ َط ٔه اظ َطفٕه ثب ن دطف ٖمدس    - 

   1گٕطز. قًز ي آن ضا زض ممبثل مبل ذًز ثط ُٖسٌ مٓ ثؿته، يبمه مبل زٔگطْ مٓ

 

                                                                                                                                        
 ٌّاب  هاي  ٍ الٌبلظأ،  الولى٘ٔ َّ ئًوب لجلْوب الحبطل أى ٗطٍى ثل. اإللجبع ٍ المجغ لجل التبهٔ الولى٘ٔ حظَل الٗطٍى

 .( 33: 3 تب، ج  )ذًٔٓ، ثٓ اإلػطبء ٍ ثبألذص وث٘طا الج٘غ ػي ٗؼجط

التؼبلاس   ثوجاطّز ل٘س شله هطاز الفمْبء ٍ اًوب أضازٍا اى هؼٌى الؼوبى ثبلؼمس الظ٘ح٘ح َّ اى والً هاي الوتؼبلاسٗي    ٍ...  .1

  .(278 :2ج ، 1416 ،ٓمبممبو) ٗؼوي هبل األذط ٍ ٗلتعم ثؼْستِ ثوبلِ األطلٖ
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ذطٔدساض زض َىگدب  ذطٔدسن مدبل اظ     مٗىبْ ثدط ُٖدسٌ گدطفته مدبل اؾدت ي       يمبن ثٍ -

  1فطيقىسٌ، ثب أمبٔ ٖمس، متُٗس ي ملتع  ثٍ مجٕٕ قسٌ اؾت.

ٖمس زض مٗبييبت نحٕحٓ وٍ مكتمل ثط زي ًٖو اؾت، يمبن َط ٔه اظ َدطفٕه   -

 2وىس. ي ثط ُٖسٌ گطفته مبل َطف زٔگط زض ممبثل ثسل ضا افبزٌ مٓ

ط مدًاضز اظ خملدٍ ٖمدس يدمبن ٔدب      مٗىبْ يمبن زض ٖمس نحٕح ثب مٗىبْ آن زض ؾبٔ - 

يمبن وبقٓ اظ اتالف ٔىؿبن ثًزٌ ي مٗىبٔٓ وٍ ثب ؾبٔط وبضثطزَدبْ يدمبن مىبؾدت اؾدت،     

تُٗس مبلٓ )زض ممبثل تُٗس ثٍ وفؽ زض وفبلت( ذًاَس ثًز. زض مدًضز يدمبن زض مٗبييدبت    

 نحٕحٓ وٍ زض آوُب زي ًٖو يخًز زاضز وٕع، مٔفبز ٖمس ٖجبضت اؾت اظ يمبن َدط ٔده اظ  

َطفٕه ي تُٗس َط ٔه ثٍ مبل زٔگطْ زض ممبثل ثسل. قبضٔ وٕع أه تُٗس ضا امًب وطزٌ اؾت. 

الجتٍ ثبٔس تًخٍ زاقت وٍ ٖمًز نحٕح وٕع زض اغلت مًاضز ؾجت تدب  يدمبن وٕؿدتىس، ثلىدٍ     

قًوس ي لصا لجى خعيْ اظ ٖلت ثدطاْ يدمبن    تىُب پؽ اظ لجى ًٖيٕه مًخت يمبن مٓ

 (.93: 1 ، ج 1406اؾت )أطياوٓ، 

مٗىبْ لدطاض زاقدته چٕدعْ زض زضين چٕدعْ زٔگدط اؾدت. مٗىدبْ         يمبن زض لغت ثٍ -

گٕدطز ي يلتدٓ ثدٍ قدرم وؿدجت زازٌ       انُالحٓ يمبن وٕع اظ مٗىبْ لغًْ آن فبنلٍ ومٓ

مٗىبْ ثًزن چٕعْ زض يمه ُٖسِ آن قرم ذًاَس ثًز، گًٔب ُٖسِ قرم آن  قًز، ثٍ مٓ

ٓ  چٕع ضا زض ثطگطفتٍ اؾت. أه مٗىبْ ي قدًز، مبوىدس    مبن گبٌ تًؾٍ ذًز قرم أددبز مد

اوًأ مرتلف ٖمس يمبن حتٓ يمبن وفؽ )وفبلت(، ظٔطا ثبظگكت يمبن وفدؽ ثدٍ تُٗدس    

احًبض مىفًل اؾت، ي وٕع مبوىس مُلك مٗبييبت، وٍ زض آوُدب َدطفٕه، متُٗدس ي ملتدع  ثدٍ      

                                                           

 ػٌاس  ثابلوج٘غ  التاعم  ٍ تؼْاس  لس ٍ ثبلوبل التؼْس َّ أذطى ثؼجبضٓ ٍ...  ثبلوبل االلتعام ػي ػجبضٓ ئلّب ل٘س الؼوبى الى... .1

 .( 279: 2 ، ج 1316)مبممبوٓ،  الؼمس ثاٗمبع هبلىِ هي اشتطائِ

ِ  هابل  تؼْ٘اسُ  ٍ الطّاطف٘ي  هاي  والّ  ػوبى ٗف٘س الؼَػ٘ي ػلى الوشتولٔ الظح٘حٔ الوؼبٍػبت فٖ الؼمس .2 ِ  طابحج  ثجسلا

 .(93: 1 ، ج 1406)أطياوٓ، 
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ٓ  َمٕه ؾجت ثٍ آن يمبن مٗبييٍ گف قًوس ي ثٍ گطفته مبل زض ممبثل ثسل مٓ قدًز. اظ   تدٍ مد

ضي، مالن يمبن ن طفبً مًٗو ثًزن ي ثسل زاقدته وٕؿدت، ثلىدٍ مدالن آن ثدط ُٖدسٌ        أه

 ٍ ٍ      گطفته مبل زض ممبثل ثسل اؾت ي گبٌ ثد ٓ   يؾدٕلّ قدطٔ ٔدب ٖدطف ثد آٔدس، مبوىدس    يخدًز مد

َبْ قطٖٓ ٔب ٖطفٓ، ظٔطا قطٔ ي ٖطف زض مًاضزْ وٍ قرم مبل زٔگطْ ضا گطفتٍ  غطامت

ُٖسٌ زض َط ٔه اظ أه مًاضز )ٔٗىٓ يمبن  زاوىس. ن ضا زض ُٖسِ يْ مٓٔب تلف وطزٌ اؾت، آ

مٗبييٍ ٔب وفبلت ٔب ذؿبضت( زاضاْ آثبض تىلٕفٓ ي ييٗٓ متفبيتٓ اؾت، امب تفدبيت آثدبض   

 (.308-  307: 1 ، ج 1418قًز )انفُبوٓ،  مًخت تفبيت مٗىبْ يمبن زض أه مًاضز ومٓ

وٍ ُٖسٌ بتُٗس  ثب يمبن ثطاثدط وٕؿدت. پدؽ ثدب      اوس امب  ذمٕىٓ ثط أه وٓط ذطزٌ گطفتٍ

 ٓ تدًان اي ضا يدبمه    أىىٍ مسًٔن ثٍ ازاْ زٔه متُٗس اؾت ي زٔه زض ُٖسِ اي لطاض زاضز، ومد

وبمٕس. َمچىٕه، زض مٗبمالتٓ مبوىس ثٕٕ، ثىبْ ٖمال ثط أه اؾت وٍ َطفٕه ثبٔس مجٕٕ ي ثمه ضا 

يت اؾت ي لصا پؽ اظ تكدىٕل ٖمدس ثٕدٕ    تؿلٕم وىىس، امب لعي  تؿلٕم ًٖيٕه ثب يمبن متفب

(. ثدب  392: 1، ج 1421گفت وٍ متجبٕٔٗه يبمه ازا ٔب يبمه مبل َؿتىس )ذمٕىدٓ،   تًان  ومٓ

حبل قبٔس زض پبؾد ثٍ أه اقىبل ثتًان گفت وٍ: لعي  تؿدلٕم ًٖيدٕه ندطفبً وبقدٓ اظ      أه

قتٍ، ذًز أكدبن زض  اظ أه گص 1 ثىبْ ٖمال وٕؿت، ثلىٍ اظ آثبض ي ممتًٕبت ذًز ٖمس اؾت.

اوس وٍ يمبن زض ٖمس نحٕح ي فبؾس ثٍ ٔه مٗىب، ٔٗىٓ ثط ُٖدسٌ   خبْ زٔگطْ تهطٔح وطزٌ

گطفته مبل غٕط ي يبمه قسن وؿجت ثٍ مثل ٔب لٕمت زض نًضت تلف آن اؾت، خدع أىىدٍ   

  2ٖمس نحٕح ؾجت تب  يمبن ي ٖمس فبؾس خعي ؾجت اؾت.

 3تىُبٔٓ زض يمبن تأثٕطْ وساضز. س ثٍٖمس وٕع زض يمبن زذبلت زاضز ي لبٖسِ ٔ - 

                                                           

 .(157: 1 ، ج 1362)ثحطالٗلً ،  همتؼ٘بتِ ٍ الؼمس شئَى هي َّ ئًوب التسل٘ن ٍ المجغ فَجَة حٌ٘ئص .1

 أىّ ئالّ التلف، طَضٓ فٖ الم٘ؤ أٍ ثبلوثل ػوبًِ ٍ الغ٘ط هبل ػْسٓ َّ ٍ ٍاحس؛ ثوؼٌى الفبسس ٍ الظح٘ح فٖ فبلؼوبى .2

 .(367: 1428)ذمٕىى،  جعؤُ الفبسس فٖ ٍ الوؼٌى، لْصا السجت توبم طح٘حِ فٖ الؼمس

ٍ هي ٌّب تج٘٘ي اى للؼمس أٗؼب هسذل فى الؼّوبى ٍ اى لبػسٓ ال٘س ثوجطّزّب ال تٌفغ فمَلْن هب ٗؼوي ثظح٘حٔ ٗؼوي ...  .3
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ٍ    ثطذٓ اظ فمُبْ مٗبنط وٕع تهطٔح وطزٌ - مٗىدبْ ثدط    اوس وٍ يمبن زض ٖمدس ندحٕح ثد

زض يالدٕ ممهدًز    1ُٖسٌ گطفته چٕعْ اؾت، َطچىس وٍ قبٔس أه تُٗس زض ٖبلم يالٕ ثبقس.

ف وٓدط  اظ أه ؾره وٍ قبٔس يمبن زض ٖبلم يالٕ يخًز زاقتٍ ثبقس، أه اؾت وٍ ثط ذدال 

ؾبثك، حتٓ زض ٖمًزْ مبوىس ثٕٕ ي اخبضٌ وٍ مفبز أدبة ي لجًل َدطفٕه، تملٕده ي تملّده    

 وىىس، زض يالٕ تُٗس يخًز زاضز.  اؾت ي َطفٕه زض ْبَط اوكبْ تُٗس ومٓ

مٗىدبْ زلٕدك    ثط اؾبؼ وٓط أه زؾتٍ اظ فمُب، يمبن زض ٖمس نحٕح، يمبن مٗبييٓ ثٍ

ٓ »تًان زي مٗىب ثطاْ ٖجبضت  متًن فمُٓ، مٓاؾت. تًيٕح أىىٍ ثب تأمل زض  « يمبن مٗبييد

مٗىبْ يمبن َط ٔه اظ َطفٕه وؿجت ٖٕه  . يمبن مٗبييٓ مهُلح وٍ ث1ٍزض وٓط گطفت: 

يمبن زض أه مٗىب ثٍ تلف مًضز لجل اظ لدجى   2مٕٗه لجل اظ تؿلٕم آن ثٍ َطف ممبثل اؾت.

ٍ يدمبوٓ مىددع اؾدت. يدمبن     . يمبن وبقٓ اظ پصٔطـ تُٗس لطاضزازْ، ود 2 3مىًٌ اؾت؛

  4مٗبييٓ ثٍ أه مٗىب چىسان مٗطيف ي مهُلح وٕؿت.

 ٍ ندًضت مهدسضْ ٔٗىدٓ ثدط      يمبن زض أه مٗىب، ثط ذالف يمبن مٗبييٓ مهُلح، ثد

 ضيز. الجتٍ زض أه مًضز ثبٔس ثٍ چىس وىتٍ تًخٍ زاقت: وبض مٓ ُٖسٌ گطفته مبل غٕط ثٍ

                                                                                                                                        
 .( 50تب:  )ضقتٓ، وتبة الغهت، ثٓ ثفبسسُ ثبق ػلى ظبّطُ الّصٕ َّ هسذل٘ٔ الؼمس فى الؼوبى

: 17 ، ج 1413)ؾجعياضْ،  الَالغ ٍ اللت ثحست لَ ٍ الوؼبهلٔ فٖ ء ثشٖ التؼْس ػي ػجبضٓ الوؼبهلٖ الؼوبى فاى .1

200 ). 

 هحمّمبً، ثل هستف٘ؼبً، ئجوبػبً ثؼَػِ ػلِ٘ هؼوًَبً ٗىَى فمَجٕلَِ المبثغ، ئلى ًملِ هو٘ي الؼوبى اًتمبل المجغ أحىبم هي .2

 .( 270: 6 ، ج 1415)اوهبضْ،  الوؼبٍػٔ ػوبى ٗسو٘ى ٍ

 ّصا ٍ. ... 22: 5 ، ج 4141)اطفْبًٖ،  الر٘بض ظهبى اًمؼبء لجل أٍ المجغ لجل التبلف ػوبى َّ...  الوؼبٍػٔ ػوبى .3

 . ( 292)انفُبوٓ، اإلخبضِ:  الوؼبهلٔ الًفسبخ الومتؼٖ الوؼبٍػٔ ػوبى الؼوبى

 الؼٌ٘٘ي هي ول وَى ئالّ الوؼبٍػٔ ػوبى حم٘مٔ ل٘س ٍ:: زاوؿت ٔٓمٗىب هٕچى ثٍ اقبضٌ تًانٓ م ضا طٔظ ٖجبضات 4

 لجل الؼمس ثٌفس ٗحظل الوؼبٍػٔ ػوبى (.202: 4 ، ج 4141)اطفْبًٖ،  هثالً  الج٘ؼ٘ٔ الوؼبٍػٔ ثؼمس ثبألذطى هؼَ٘ػٔ

 .(505)ّوبى:  التلف
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تىُبٔٓ مًخدت ملىٕدت ي    ز أىىٍ ٖمس ثٍ. چىبوىٍ زض ثحث ؾبثك مالحٍٓ قس، زض مًض1

يمبن اؾت ٔب ذٕط، اذتالف وٓط يخًز زاضز. زض وٓط ثطذدٓ اظ فمُدب لدجى مدتمم ملىٕدت      

ٓ     33: 3 تب، ج  اؾت )ذًٔٓ، ثٓ زض  1زاوىدس.  ( ي ثطذٓ زٔگط لجى ضا قدطٌ تحمدك يدمبن مد

 ممبثل، ثطذٓ مٗتمسوس وٍ تمبثى فمٍ زض ثٕٕ نطف قطٌ اؾدت ي زلٕلدٓ ثدط قدطٌ ثدًزن     

  2لجى زض ؾبٔط الؿب  ثٕٕ زض زؾت وٕؿت.

مٗىبْ مصوًض، خع زض مًضز ٖمس يمبن، مٗىبْ مُبثمٓ ٖمدًز وٕؿدت، ثلىدٍ     . يمبن ث2ٍ

 قًز.   ًَض يمىٓ اظ مبَٕت ٖمس اؾتىجبٌ مٓ ثٍ

اؾت. زض ٖمدًز غٕطمٗدًو    پصٔط مٗىبْ مصوًض فمٍ زض ٖمًز مًٗو تحمك . يمبن ث3ٍ

 يخًز آٔس، وٍ أىىٍ اظ ذًز ٖمس وبقٓ قًز.  ٍ قبٔس يمبن زض اثط تٗسْ ي تفطٍٔ ث

 یزیگجهینت

تًان ثطاْ يدمبن زض ٖمدس ندحٕح چىدس مطحلدٍ زض وٓدط        . ثب تًخٍ ثٍ وٓطٔبت فمُٓ، م1ٓ

گطفت: مطحلّ تكىٕل ٖمس، تلف مجٕٕ لجل اظ لجى )يمبن مٗبييٓ مهُلح( ي تلف مجٕدٕ  

 ثٗس اظ تلف ي ثٗس اظ فؿد ٔب اوفؿبخ ٖمس.

ثدٍ زي مطحلدّ متفدبيت مطثدًٌ     « مدب ًٔدمه  »ح ي فبؾس زض لبٖدسِ  . يمبن ٖمس نح2ٕ

قًز: يمبن زض ٖمس نحٕح ثٍ مطحلّ تكىٕل ٖمس ي زض ٖمس فبؾدس، ثدٍ مطحلدّ تؿدلٕم      مٓ

 ًٖو ي وكف ثُالن ٖمس مطثًٌ ذًاَس ثًز.

. لعيمٓ وساضز وٍ يمبن زض ٖمس ندحٕح ي فبؾدس ثدط ٔده مٗىدب حمدل قدًز، امدب زض         3

ْ ياحسْ ثطاْ آن زي زض وٓط گطفتٍ قًز، ثُتطٔه مٗىدبْ يدمبن،   وٍ لطاض ثبقس مٗىب نًضتٓ

 ثسل زاقته ي مًٗو ثًزن اؾت. 

                                                           

 .82-81: 1، ج 1361)ثحطالٗلً ،  المجغ ثشطؽ الوؼوَى الؼمس أٍ ػلِ٘ هؼوًَب الومجَع وَى ػلى َّ ئًوب االلسام 1.

 .( 386: 5 ، ج 1418)انفُبوٓ،  فمٍ الهطف ثٕٕ ثٍ المكطيٌ إوّمب ي قطٌ، الجٕٕ مُلك فٓ التمبثى أنّ ٖلى زلٕل ال .2
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تًان ٖمس نحٕح ضا اظ اؾجبة يمبن تلمٓ وطز، اذتالف وٓط يخًز  . زض مًضز أىىٍ م4ٓ

ٍ   اودس  زاضز. ثطذٓ مفًُ  يمبن ضا زض ٖمس نحٕح اوىبض وطزٌ اودس. زض   ي ثطذدٓ آن ضا پصٔطفتد

ٍ  مٗىبْ يمبن لُطْ ي ٖسٌ اْ يمبن ضا ثٍ سٌزؾتّ زي  وٕع ٖ مٗىدبْ يدمبن مٗبييدٓ     اْ ثد

 اوس.   زاوؿتٍ

. ثطذٓ اظ فمُبْ مٗبنط، ٖمس نحٕح ضا زض لبلت ٔىٓ اظ اؾجبة يمبن لُدطْ، مبوىدس   5

اوس. امب  ذمٕىٓ )ضٌ( اظ وٓطّٔ اذٕط )يمبن ٔس(  السا ، اؾتٕفب، احتطا  ي يمبن ٔس تفؿٕط وطزٌ

ٖمس زض وٓط أكدبن، ؾدجت پٕدسأف مًيدًٔ يدمبن ٔدس محؿدًة        َطفساضْ وطزٌ اؾت. 

قًز. ثىبثطأه، تىلٕف فطيقىسٌ ي ذطٔساض ثٍ تؿلٕم مجٕٕ ي ثمده مٗدٕه زض يالدٕ اظ آثدبض      مٓ

تهطف مبل غٕط )ٖلٓ الٕس( ثًزٌ، َمچىٕه، اوتمبل يمبن ثب تؿلٕم وٕع، زض يالدٕ مهدسالٓ اظ   

 الٕس )حتٓ تؤزٍّٔ( اؾت.    شٔل لبٖسِ ٖلٓ

مٗىبْ غٕطمهُلح مٗتمسوس وٍ ثب تحمك ٖمس، َط ٔده اظ   َطفساضان يمبن مٗبييٓ ثٍ .6

 گٕطز. قًز ي آن ضا زض ممبثل مبل ذًز ثط ُٖسٌ مٓ َطفٕه، يبمه مبل زٔگطْ مٓ

مٗىبْ يمبن مٗبييدٓ ي   ثٍ« مب ًٔمه»ضؾس وٍ يمبن زض ثرف ايل لبٖسِ  وٓط مٓ . ث7ٍ

 وًقتٍ َطح قس.لطاضزازْ ثٍ مفًُ  ذبنٓ اؾت وٍ زض أه 
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 . لم، زاضالىتت اإلؾالمّٕ  الىبفٓ،ق(. 1407ثه ٔٗمًة ) ولٕىى، محمس .28



654 1314 پاییز، 3 ، شمارۀ11 های فقهی، دورۀپژوهش 

، تمطٔط اثًَبلدت تدلٕدل، زفتدط    وتبة الجٕٕ(.  ق1409)  ثه ٖلى حدت ومطى، ؾٕس محمس وًٌ .29

 اوتكبضات اؾالمٓ.

، لدم، مؤؾؿدّ المٗدبضف    2 ، ج لمىبؾدت التٗلٕمّ ٖلدى ا ق(. 1418الضى، ؾٕس ٖجسالحؿٕه )  .30

 اإلؾالمّٕ.

 ، لم. المًاٖس الفمُّٕتب(.  لىىطاوى، محمس فبيل )ثٓ .31

، لم، مدمٕ الدصذبئط  غبّٔ اٖمبل فٓ قطح وتبة المىبؾت(.  ق1316مبممبوى، محمس حؿه ) .32

 اإلؾالمّٕ.

 مطوع وكط ٖلً  اؾالمى.  ، تُطان،لًاٖس فمٍق(. 1406محمك زامبز، ؾٕس مهُفى ) .33

 ، لم، مسضؾّ امب  امٕطالمؤمىٕه )ٔ(.  المًاٖس الفمٍُٕق(. 1411قٕطاظْ، وبنط)  مىبض  .34

، تمطٔدط قدٕد مًؾدٓ    1، ج مىٕدّ الُبلدت  ق(. 1373وبٕٔىى، مٕدطظا محمدس حؿدٕه غدطيى )     .35

 . ذًاوؿبضى، تُطان، المىتجّ المحمسّٔ

چددبح قكددم، تُددطان، ، 43ي 22ج  خددًاَطالىال ، ق(.1394) حؿددهقددٕد محمددس ودفددٓ،  .36

 .الىتت اإلؾالمّٕزاض

 ، لم. حبقّٕ وتبة المىبؾتق(. 1420َمساوى، آلب ضيب ) .37

 وتكدبضات ا لدم، زفتدط   ،5، ج  الٗدطيِ الدًثمى  .  ق(1419َجبَجدبٔٓ )  ٔعزى، ؾٕس محمس ودبْم  .38

 .اؾالمٓ

 


