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چکیده
ضمممماات مز میرمممت رم ممممااون ممممدای و عمممموذ فقهمممای م م م می پذیرف مممهمامممد ،لکم م مخم م ف
اظرهممایی ایممز وجممود دمرد گروه می مممرر رم پایممان ذمرممه دماس م ه ،مممما عممد می مع قمماد بممه بقممای ذمرممه
پمما مز مممرر دمراممد و رومیمماتی ایممز در میم زمینممه ومرد شممد م ممت .بمما توجممه بممه منامشممات ومرد بممر
می م اظریممههمما ،برر ممی می م موضمموم نممه ضممماات مز میرممت بممر چممه م ممات و تح ی ممی م ومرم ممت
ضممروری مممیباشممد .همچنممی در خصمموه ماهیر مت ضممماات مز میرممت ایممز در فقممه و حقمموم موض موعه
مخ م فاظممر وجممود دمرد و ماطبممه مممذمهال م مم می و عممد می مز حقومممدماان ن رم ضمممان حقیقممی
دماسمم هماممد .لکمم پممار می ن رم تحممت عنمماوینی چممون حوملممه ،ضمممان بممه شممرت برم ممت مصممی ،
م م دعا مت م ف م مال ب مه عمموو و تبممدی ت هر مد برر ممی امممود ماممد .مز طرفممی وجممود مض ممونٌ عنممه
بنمابر اظمر مشمهور فقهممای م م می ،مز شمرم

تحقمق ضممان اممیباشمد بمما میم حمال ،برخممی ن رم مز

مرنممان عقممد مزبممور دماس م ه و در ضممماات مز میرممت بممه دلی م مفقممود بممودن ن ،عقممد ضمممان رم من فممی
میدماند.
کلیدواژه :ضماات مز میرت ،ذمره ،بقای ذمره (پا مزفوت) ،ماح ل ذمره.
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مقدّمه
بمما برر ممی مقممررمت مممااون مممدای بمما مصممادیقی مومجممه مممیشممویک نممه م

مز

بقممای مه یرممت تم ممم میرممت بممهوم م ه بقممای ذمرممه وی دمرد (ممماد  291مبرم میرممت ،ممماد
 1267مقمرٌ لممه وممممم شممدن میرممت و ممماد  678نممه بممه صمحرت ضممماات مز میرممت مشممار
شممد م ممت) ،پممذیرف ضممماات مز میرممت در مممااون مممدای بممر می م داللممت دمرد نممه
وجود مضمونٌ عنه ،شمرت تحقمق عقمد ضممان ایسمت نمه میم مممر مب نمی بمر دیمدگا
مشممهور فقهممای م مم می م ممت .لکمم گروهممی مز فقهمما مضمممو ٌن عنممه رم مز مرنممان
عقد دماسم ه و در صمورتی نمه میم رنم مفقمود گمردد تحقمق عقمد ضممان رم من فمی
ممیدمانممد ،هرچنممد بسممیاری بمما ن نممه مضمممونٌ عنممه رم مز مرنممان عقممد مزبممور دماسم ه،
لکمم وجممود ن رم رم شممرت امممیدماندنممه میمم ممممر ،ممبال مخمم ف در ماهیرممت
ضممماات مز میرممت گردیممد م ممت .در فقممه مممذمهال م م می عممد می ضممماات مز میرممت
رم مب نممی بممر رومیممات ومرد و ت ب مدری دماس م ه و پممار می دیگممر ن رم برم ممات اظریممه
ذمرممه توجیممه و تح یمم امممود ماممد .بممر میمم م ممات ،عممد می م قدماممد نممه ذمرممه ،مز
خصمما ش ش م ش زاممد م ممت بممه همممی دلی م میرممت اممه مممی توماممد طممرف حممق و
تک یممق مرمرگیممرد و اممه مممادر بممه م البممه حقمموم و تک مالیق م ممت ،لممذم بمما توجممه بممه
ادمش م مه یرممت م م یفا  ،ما م بممه زومل ذمرممه پمما مز مممرر هس م ند .د م همی دیگممر
بر اندنممه ذمرممه میرممت پمما مز فمموت همچنممان بممامی و مس م ق مز ذمرممه ور ممه مممیباشممد.
گروه می دیگممر ما م بممه مز بممی رف م

ن امممیباشممند و بقممای ن رم ب ممد مز فمموت بممر

م ات ضمرورت پذیرف مهمامد ،لکم م قدامد نمه ب مد مز فموت ،ذمرمه شم ش ضم یق
میگردد مما بما برجمای ماامدن ترنمه یما نسمی نمه ضمام پردمخمت دیمون وی گمردد
ذمرممه ض م یق وی تقویممت مممیگممردد .بمما عنایممت بممه مخ م ف اظممر در وض م یت ذمرممه
پا مز ممرر و مدلمه و مبماای همر یم

مزدیمدگا هما تبیمی وضم یرت ضمماات مزمیرمت

ضممروری م ممت ،بممر میمم م ممات ،اوش ارحاضممر در دو ب ممت تممدوی شممد م ممت.
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ب ممت مول ،مدلممه ضممماات مز میرممت م ممت نممه بممه برر ممی رومیممات و تح یمم ذمرممه
مخ صمماه مممی یابممد و در ب ممت دوذ ،ماهیر مت میم ضممماات مممورد برر ممی مممرمر مممی
گیرد.

 -1ادلّه ضمانت از میّت
م ال ه منمابم فقهمی اشمان ممیدهمد عمد می ضمماات مز میرمت رم مب نمی بمر رومیمات
دماسم ه و د م همی دیگممر ن رم بممر م ممات اظریممه ذمرممه توجیممه و تح ی م امممود ماممد .در
می ب ت به برر ی می مدله پردمخ ه می شود:
 -1-1روایات
در فقه ممذمهال م م می ،مشمهور فقهما دلیم صمحرت ضمماات مز میرمت رم رومیماتی
میدماند نه در می زمینه ومرد شد نه می رومیات مز چند طریمق و بما عبمارمتی مشمابه،
به عنومن مدله صحرت ضماات مز میرت در ن ال ممامیره و مه

1

نت م رح گردیمد م مت

(ع مممه حر ممی  305/14 :1414خوماسمماری 380/3 :1431 ،نرنممی317/5 :1429 ،
حسممینی عممام ی ،بممی تمما 364/5 :اجفممی 319- 318/9 :1412 ،جممم 246/5 :2013 ،
و 249بهوتی 368/3 :1424 ،مب مدممه70/5 :1983 ،و 411 :1431 74شموناای ،بمی
تا 234/4 :و  1039-1038 :2004مب ممیر حاج 190-189/2 :1983 ،ملسیوم ی ،بی تا:
 205/7مب حزذ 251/8 :1430 ،مب میرک 9/3 :2003 ،رویاای 489/5 :2009 ،عمرمامی
یمنی )305/6 :1421 ،نه ذی ً به پار می مز اها مشار می گردد:
الف :روایت جابر بن عبداهلل
جابر ب عبدمهلل اق میننمد نمه پیمامبر(ه) مز مماممه امماز بمر میرمت ممدیون مم نمام
میورزید ،زماای نه جناز می رم ازد میشان ورداد ن حضرت فرموداد :یا وی دینمی

 .1صاحال ای مالوطار می اویسد ...« :و مالولی ملجمم بی ملرومیات ن ها ب درد ملقصه و محادیث ملباب تدل ع ی
أاها تصحر ملضمااه ع ملمیرت ( »...شوناای.)1039 :2004 ،
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دمرد؟ گف ند :ری دو دینار بدهکار م ت .پا فرموداد :خودتان بر مو امماز ب ومایمد،
مبوم اد گفت :م ضام مو هس ک ،اگا حضرت بر مو امماز گمزمرد و فرمودامد :وم می
خدمواد ف وحاتت رم بر پیامبرش گشود م بر مؤمنی مز خودشمان مزمومرترذ بنمابرمی
مگر م وفی مالی رم به جای گذمرد م ق به ور ه م ت و مگر بمر مو دینمی باشمد مدمی ن
بر عهد م م مت(1حمر عمام ی 595/6 :1431 ،بیهقمی 73/6 :1994 ،حمدیث 11179
شوناای ،1039 :2004 ،حدیث .)2306
ب :روایت ابوسعید الخدری
مبو مم ید مل ممدری ایممز اقمم مممیننممد نممه در تشممیم جنمماز می خممدمت ر ممول
منممرذ(ه) بممودیک ،حضممرت فرموداممد :یمما دینممی بممر ذمرممه میرممت م ممت؟ گف نممد :ری
دو درهممک مممدیون م ممت ،حضممرت فرموداممد :خودتممان بممر جسممد مو اممماز گذمریممد،
ع ممی(م) فرمممود :یمما ر ممولمهلل ،دو درهممک بممر عهممد ممم و ضممام مو هسمم ک ،ممپا
پیممامبر (ه) برخا ممت و بممر جنمماز اممماز گممزمرد و رو بممه ممیرملمممؤمنی (م) نممرد و
فرمممود :خممدمی تممو رم جممزمی خیممر دهممد و ذمرممه مت رم زمد ننممد همممانطممور نممه ذمرممه
بممممرمدرت رم زمد امممممودی (حممممر عممممام ی 595/6 :1431 ،بیهقممممی،73/6 :1994 ،
حدیث .)11180
ج :روایت سلمه بن األکوع
میم رومیممت ایممز بممه همممان مضمممون دو رومیممت ممابق2ممیباشممد نممه در ن ممال
مهم م

مممنت ذنمممر شمممد م مممت (بیهقمممی ،72/6 :1994 ،حم مدیث  11177و 11178

شوناای.)1038 :2004 ،

 .1در برخی مز رومیات منقول مز جابر ،ر ول منرذ(ه) پا مز وموم ضمان برم ت ذمره میرت رم مع ذ اموداد...« .
فقال ر ول مهلل(ه) ملحق ملغریک و بری منها ملمیرت ( »...مالمیر ملصن اای  97/3 :1424حدیث .)899/2
 .2و رومیت مبو ید مل دری و جابر ،بنابر اق مرحوذ محدرث بحرمای ( )5/21 :1405مز طریق مه

نت اق

گردید م ت و می دو رومیت بجز ن اب و ای ملشی ه ،در ن اب دیگری مشاهد اشد لک در برخی مز ن ال

 125ـــــــــــــــــــــــ مطالعات فقه و حقوق اسالمي ـ سال  14ـ شماره  26ـ بهار 1401

در می رومیات ،پیامبر(ه) به لحاظ مش غال ذمره م وفی مز خومادن اماز بر مو مم نام
اموداد و با تحقق ضمان و بریر شدن ذمره م وفی ،ن حضرت بر میشان اماز گزمرداد
(مب مدممه .)72-71/5 :1983 ،گروهی مز م الفی نه عموماً مز فقهای حنفی میباشند
م قداد نه موالً ،وجهی در رومیات مذنور نه ب ومن محکاذ عقد ضمان رم بر ن مب نی
اخت وجود ادمرد اایاً ،رومیات دالل ی بر صحرت ضماات مز میرت ادمش ه و مربوت به
ی

ومم ه خاه م ت و به دیگر مومرد مشابه ماب تسری ایست و مفادر ن فق داللت

تحریصی دمرد تا مردذ در میفای دی خویت بیتفاوت اباشند و در وفای به ن تسریم
امود یا زمینه های ن رم فرمهک ننند ،الثاً :می ممر نه م البه دی اسبت به محکاذ
دایوی باشد مز منظر اان مس ک امیباشد ،زیرم دی مذنور به خاطر ض ق یا خرمبی
ذمره ،ام و ماب م البه امیباشد ،لذم به مع قاد اان مم نام ر ول منرذ(ه) ایز مز اماز
گزمردن بر میرت رمهی بر ن بود نه به احوی دی م وفی مدم گردد اه می نه عقد
ضماای ماشا و میجاد گردد (مب ممیرحاج 190/2 :1983 ،ملسیوم ی ،بی تا206/7 :
ب اری .)438/4 :1417 ،ب ضی مز ممومل ممامیه ایز بر می م ت نه در رومیات مزبور
هیچ مشار می به وموم عقد ضمان اگردید م ت ،زیرم در اان مشار می به حضور
ط بکارمن و در صورت حضور ،رضایت میشان بر ضمان وجود ادمرد .مز طرفی با وموم
ضمان ذمره ش ش مضمونٌ عنه بریر میگردد لک به بری ملذمره شدن م وفی در
رومیات مشار می اگردید م ت .بنابرمی  ،به مع قاد اان ضمان به غیر مز م نای
مص

حی خود و به م نی مل زمذ و ت هرد پردمخت دی بهنار رف ه م ت نه در ن

پیامبر(ه) مز مشغول ملذمره ابودن میرت و مز بی ارف

دی ط بکارمن مطمینان حاص

اموداد (خو ی )100 :1409 ،در مشکال به پار می مز م دالل های مذنور می تومن

حدیثی ،رومیاتی مااند صحیحه م اویه ب وهال مز مماذ صادم(م) وجود دمرد نه مشابه دو رومیت مذنور م ت
(رک :مب بابویه 116/3 :1406 ،حدیث  3683حر عام ی 550/6 :1431 ،حدیث .)23758
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گفت :موالً ،در ب ضی مز رومیات نه در ن ال فریقی ذنر گردید م تپ1یامبر(ه)
پا مز وموم ضمان ،برم ت ذمره میرت رم مع ذ اموداد اایاً ،جومز ضمان مز م وفی
ت ویحاً مشار به برم ت ذمره وی دمرد ،زیرم خ اب ر ول منرذ(ه) به ممیرملمؤمنی (م)
نه خدمواد ذمرهمت رم زمد نند همان طور نه ذمره برمدرت رم زمد امودی داللت بر
می دمرد نه با وموم ضمان ،ذمره مضمونٌ عنه به ذمره ضام من ق میشود و مدیون
مص ی (میرت) بریر میگردد الثاً ،در مورد وجود رضایت ط بکارمن همان طور نه
عد می مز فقها تصریح دمراد رضایت پیامبر(ه) نافی و ومفی م ت ،زیرم ن حضرت
اسبت به مؤمنی مز خود اان زمومرتر م ت (مغنیه ،بی تا )409/4 :رمب اً ،تحریصی
بودن رومیات با مم نام ر ولمهلل(ه) مز اماز اگزمردن بر میرت اا ازگار م ت ،بنابرمی با
توجه به منامشات مزبور به اظر امیر د نه ب ومن مز م

می رومیات مبنایی برمی

تح ی ضماات مز میرت یافت .د یابی به اظریهمی عمومی و ماب توجیه در می زمینه،
مس زذ تح ی ذمره به عنومن رن م ا ی در ما قال و ضماات مز دی م ت نه در مدممه
می م ال خومهد مد.
 -2-1نظریّه ذمّه
تح یم ضمماات مز میرمت بسم گی زیمادی بممه موضممگیمری مما در خصموه ذمرممه و
موم یرمممت ن پممما مز ممممرر دمرد ،هرچنمممد بسم میاری مز فقهمممای م م م می صم محرت
ضممماات مز میرممت رم بممر م ممات بقمما دیمم بممر ذمرممه مو مممیدمانممد لکمم در خصمموه
ماب یرمت بقمما ذمرممه پمما مز فمموت اظممرمت م فمماوتی م ممرح گردیممد م ممت نممه ذیم ً بمه
ن مشار میگردد:
 -1-2-1نظریّه ضعف ذمّه

 .1مااند صحیحه عبدمهلل ب

نان مز مماذ صادم(م) و رومیت جابر مز ر ول مهلل(ه) ر.ک :حر عام ی:1431 ،

 594/6حدیث  -23964شوناای ،1040 :2004 ،حدیث .)2307
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مبوحنیفممه و ماطبممه فقهممای حنفممی1م قداممد نممه بمما فمموت ،ذمرممه ش م ش اممه مز بممی
میرود و اه بمامی ممیماامد لکم ت ریمال یما تضم یق ممیگمردد و دیگمر اممی تمومن
دیممون رم مز وی م البممه امممود2لکمم در صممورتینممه م مموفی مممال یمما ضممامنی دمشمم ه
باشممد ذمرممه ض م یق مو بممه می م طریممق تقویممت مممیشممود (نا مماای ،بممی تمما 8/6 :شممیخ
اظممماذ 253/3 :1411 ،ملسیوم مممی ،بمممی تممما  204/7 :دممممماد مفنمممدی ،بمممیتممما136/2 :
مرغینممممماای 93/3 :2004 ،بغمممممدمدی 487 :2005 ،مبممممم اجمممممیک390/6 :1418 ،
زی مممی 48/5 :1420 ،ر مم ک بممماز )345 :1406 ،زیمممرم بممما بمممر جمممای ماامممدن ترنمممه،
مح ممی بممرمی م مم یفای دیممون خممود مممرمر دمد م ممت و بمما ضممماات مز وی ایممز ذمرممه
ضام بمه ذمرمه مضممونٌ عنمه ضممیمه ممیگمردد و بمدی ترتیمال ،ب مد مز فموت ذمرمه مو
بمما وجممود ذمرممه ضممام تقویممت مممیشممود و دیم بممر ذمرممه مو همچنممان بممامی مممیمااممد و
ممام ام میگممردد (مب م ممیرحمماج )189/2 :1983 ،مممما درصممورت فقممدمن ترنممه ،یمما
ضممام و عممدذ ممرمیت دیممون بممه ور ممه بمما فمموت وی ذمرممه ممام ممیشممود .بممر م ممات
می م اظممر ،مگممر دیممون م مموفی مدم گممردد و ترنممه مش تصممفیه شممود ذمرممه وی مز بممی
مممیرود چرمنممه وجممود ن بممه خمماطر ضممرورت میفممای حقمموم و تصممفیه ترنممهمش
بود م مت و هممی نمه ضمرورت مز بمی رفمت ومجمال م مت نمه ذمرمه ،م مدوذ ت قمی
گممردد (عبا ممی حنفممی ،بممیتمما )259/3 :همچنممی ضممماات مز دیمم میرممت جممایز
اممیباشممد و دلیم

ن عمدذ ممکممان م البممه مز میرمت م ممت زیممرم دیم  ،وصممق شممرعی

م ممت نممه م ممر ن در ممممر م البممه شممکار م میگممردد و چممون م البممه بمما فمموت ممام
 .1بجز محمد و مبویو ق (مز شاگردمن مبوحنیفه) نا اای در بدم م ملصنایم اظر ن دو رم مینچنی توصیق می
نند» :من ملموت الینافی بقا ملدی الاه مال حکمی ف یف قر بقاو ملی ملقدر و لهذم بقی مذم مات م یراً ح ی تصحر
ملکفاله به و نذم بقیت ملکفاله ب د موته مف سا» (نا اای ،بیتا.)8/6 :
 .2برخی مز محققی حنفی در توجیه ن مظهار دمش ه ماد« :مال تری ماها (ذمره ملمیرت) لک تبق مح ا لوجوب ملحقوم
فیها مب دم ب د ملموت و نما یش رت ملمح الب دم مالل زمذ یش رت لبقا ملحق الن مایرجم ملی ملمح مالب دم و
ملبقا فیه وم » (ب اری.)436/4 :1417 ،
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شد م ت پما دیم بمامی اممیماامد .بنمابرمی  ،وم می ا مومن مز میرمت بمه عنمومن مصمی
چیممزی م البممه امممود مز شمم ش ضممام ایممز من فممی م ممت و در میمم حالممت ،تحقممق
م نممای ضممماات نممه همممان ضممک ذمرممه بممه ذمرممه م ممت مز منظممر اممان ممکم اممیباشممد
(ب ممماری 436/4 :1417 ،ملسیوم مممی ،بمممی تممما 205-204/7 :زی مممی.)48/5 :1420 ،
بممه مع قمماد مبوحنیفممه ایممز دیمم عبممارت مز ف مم م ممت و م مموفی مز میمم ف مم  ،عمماجز
ممیباشممد بنممابرمی ضممماات مو بممه منزلممه ضممماات دیم

ممام شممد م ممت ماانممد میم

نممه ش صممی مز فممردی نممه دینممی اممدمرد ضممماات ننممد میم ضممماات بممه دلیم فقممدمن
دیمم باطمم م ممت (نا مماای ،بممی تمما .)9/6 :بممرخ ف اظممر مشممهور محنمماف ،ظمماهرمً
مج ممه مالحکمماذ1اظممر مبویو ممق و محمممد رم در میمم خصمموه پذیرف ممه م ممت نممه
ضماات رم بدون ن نمه مقیرمد بمه زامد یما ممرد بمودن باشمد صمحیح ممیدمامد(2ع می
حیممدر .)651/1 :1991 ،می م اظممر مز ن جهممت نممه ما م بممه تقویممت ذمرممه م میباشممد
مابم منامشممه م ممت زیممرم ذمرممه ،ممممر مع بمماری بسممی م ممت و تقویممت ن بممرخ ف ممما
فی ملذمره (مظروف) ممکانپذیر امی باشد.
 -2-2-1نظریه بقاء ذمّه
بممه مع قمماد بسممیاری مز فقهممای شمماف ی ،زیممدی ،ظمماهری و پممار می مز حناب ممه و
ممامیممه و همچنممی مبویو ممق و محمممد مز محنمماف ،ذمرممه م مموفی ب ممد مز مممرر بممامی
مممیمااممد و ح ممی ض م یق ایممز امممیگممردد و همچنممان در گممرو دی م خومهممد مااممد،
چرمنه دیم  ،بمر ذمرمه میرمت مسم قر گردیمد م مت و فموت باعمث مزملمه ن اممیشمود
و ح ممی مالکیرممت وی ایممز پمما مز مممرر بممامی م ممت (م یمموبی و عمیممر  ،بممیتمما:
 326/2رویمممماای 489/5 : 2009 ،مبمممم رشممممد 298/2 :1988 ،شمممموناای:2004 ،

 .1ماد  633مج ه مالحکاذ مل دلیه (مااون مدای ممپرمتوری عثماای ابق).
 .2جهت توجیه دیگر مط م ماد ر.ک :ر ک باز 345 :1406 ،ماد  868مرشد ملحیرمن من بق بر اظر مشهور
م ت« :یسق ملدی ملمیرت ملمف ا ملا مذم نان به نفی حال حیاته دو ره » (مدری باشا.)276 :2012 ،
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 1038بمممی تممما 234/4 :مبممم حمممزذ 252-251/8 :1430 ،ممممردموی149/5 :1419 ،
مبمممم مدممممممه 486/4 :1983 ،مبمممم مممممیک 10/3 :2003 ،شممممیخ طو ممممی:1387 ،
192/8و 193جمممممممممومهری159/1 :1419 ،و160و 163حممممممممما ری.)45/1 :1403 ،
صمماحبان می م اظممر ،بممه رومی مات م ممددی مز جم ممه رومیممت ر ممول منممرذ(ه) نممه
فرموداممد« :افمما ماسممان مممؤم درگممرو دیمموات ممیباشممد تمما ن زمممان نممه ن رم مدم
ننممد» م م ناد مممی نننممد (شمموناای ،692 : 2004 ،ح مدیث  1371مب م مدمم مه:1983 ،
 72/5و 83و  84بهممممموتی 368/3 :1424 ،مبممممم مممم میرک 10/3 :2003 ،جمممممومهری،
1)160/1 :1419همچنممی

اممان بممه صممحرت ضممماات مز دیمم میرممت م مم ناد امممود و

م قدامد نممه صمحرت ضممماات مممذنور مم ضممایت وجممود ذمرممه م ممت چرمنمه دیم در
ذمره نمما فمی ملسمابق بمامی و بمه ممال ت مق ممیگیمرد و مز طرفمی مدمی تبرعمی دیم مز
جااممال م مموفی مز منظممر اممان صممحیح مممیباشممد و بسمم ااکار حممق م مم یفای دیمم مز
م برم رم دمرد و میم حمق ،بمه مرمتمال بماالتر مز حمق م البمه م مت نمه بمر بقمای دیم
داللممت دمرد و ح ممی برخممی م قداممد نممه دیمم بممر ذمرممه میرممت مف مما ایممز بممامی
مممیمااممد ،زیممرم مدمی ن ومجممال و مممرر ماسممان مج مورزی بممرمی ب م ن یمما برم ممت مز
حقوم ومجال امی باشد (ب اری.)437/4 :1417 ،
مز دیگمر مدلمهمی نمه عمد می مز فقهمای شماف ی مرم مه اممود مامد صمحرت حوملمه بممر
میرممت م ممت بنممابرمی چنممان چممه ش صممی دینممی رم نممه بممر ذمرممهمش مممیباشممد بممه
شم ش م مموفی حوملممه دهممد جممایز م ممت ح ممی مگممر بممرمی وی مممالی اباشممد (م یمموبی و
عمیممر  ،بممی تمما .)319/2 :م م دالل دیگممری نممه بممر موضمموم بحممث ومرد شممد  ،می م

 .1برمی دیدن ایر رومیات ر.ک :جومهری 160/1 :1419 ،اویسند مذنور درمی زمینه می اویسد« :و ن هذ
ملرومیات تفید من ذمره مالاسان بامیه ح ی مذم مات و لک یکق ما لدیه لسدمد ملدی  ،أو لک یک عند شی مص ً و
التزول ملذمره ملا بابرم ملدیان أو ضمان ما فی ذمره ملمیرت م مب ش ش خر مد رضی به ملغرما  ،أو بوفا ملدی
م مب ور ه ملمیرت أو ش ش خر».
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م ت نمه مز حیمث فقهمی ،ممکمان مشم غال ذمرمه میرمت بمه دیموای جدیمد نمه م فمرم بمر
ممبال ممابق باشممد وجممود دمرد ماانممد می م نممه ب ممد مز فمموت بممایم ،مش م ری صمماحال
خیار عیال شمود یما جنمای ی مز طمرف میرمت بمر ش صمی ومرد گمردد نمه مسم زذ دیمه
م ممت ،می م دی م در مممموملت دمخ م و مز ممماترنت پردمخممت مممیگممردد ،می م ممممور
داللمت بمر مالکیمت میرمت پما مز ممرر دمرد نمه میم مممر مسم زذ وجمود ذمرمه بمرمی
میرمممت م مممت (مبممم مدمممممه 442/6 :1983 ،جمممومهری .)161/1 :1419 ،برخمممی مز
محققی مه

منت در توجیمه میم اظمر مظهمار دمشم همامد نمه مم ضمای میمات ،صمحرت

ضممماات مز میرممت م ممت بنممابرمی مگممر ضممماات در حممال حیممات شمم ش صممحیح
باشممد ضممماات پمما مز فمموت وی ایممز صممحیح م ممت و بمما ضممماات ،مضمممون ٌلممه ب مه -
ممادگی ممی توماممد ط ممال خممود رم مز شم ش ضممام م البممه امایممد و مز طرفممی ،میرممت
در مدمی دیمموات ایازمنممدتر مز شمم ش زاممد م ممت چرمنممه رهممایی وی در گممرو
دیمموای م ممت نممه بممر ذمرممه مو ممت .ذمرممه میرممت مگرچممه مز جهممت عممدذ مممدرت م البممه
دی م مز وی ممام مممیگممردد لک م مز جهممت بقممای حممق مز ب می امممیرود ،بنممابرمی
امی تومن گفمت نمه شم ش ممدیون م مت در حمالینمه ذمرمهمش مام شمد م مت.
همچنی مگمر بما ممرر شم ش ،ذمرمهمش مز بمی ممی رفمت ضمماات مز وی ایمز ممی -
بایسممت باط م شممود چرمنممه ضممام  ،فممرم و ذمرممه مضمممونٌ عنممه ،مص م م ممت پمما
مگممر ضممماات م م مرمر پیممدم امممود و بمما مممرر باط م اش مود در ممییممابیک نممه ضمممان
منافاتی بما ممرر امدمرد چرمنمه مگمر منافمات دمشمت در مب مدم و م م مرمر ایمز منافمات
پیمممدم ممممینمممرد (مبم م مم میرک .)10/3 :2003 ،در حقممموم میمممرمن ایمممز مز مممار برخمممی
حقومممدماان ،بقمما ذمرممه ش م ش پمما مز فمموت رم مممی تممومن م م نبات امممود (ج فممری
لنگرودی.)90 :1370 ،
 -3-2-1نظریه عدم بقاء ذمّه
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در فقممه مممذمهال عامرممه ،اظممر مشممهور فقهممای مممالکی ،ب ض می مز حناب ممه و برخممی مز
فقهای شاف ی بر میم م مت نمه ذمرمه بما ممرر ماسمان مز بمی ممیرود ،چرمنمه م مات
بمموت ن حیممات ماسممان م ممت و دیگممر امممیتوماممد ظرفممی بممرمی دیممون وی باشممد
بنممابرمی مگممر ش م ش م مموفی مممالی مز خممود بممامی اگذمش م ه باشممد دیممون وی ممام
مممیگممردد ،زیممرم مح ممی بممرمی م م قرمر بممامی امااممد م ممت (خرش می266/5 :1317 ،
د مممممومی 512/3 :1422 ،مبممممم مدمممممممه 485/6 :1983 ،و 486بجیرممممممی:1950 ،
 )406/2در میمم زمینممه عممد می مز فقهممای حنب ممی م قدماممد مگممر م مموفی مممالی مز
خممود برجممای گذمشم ه باشممد دیم بممه ذمرمه ور ممه در حممدود ممماترک من قم مممیگممردد

1

(مب م رجممال حنب ممی ،بممیتمما 172 :و .)399عممد می دیگممر مز اممان و مالکیممه م قداممد
نه دیمون بمه حمال خمود بمامی ممیماامد ،زیمرم بمه ترنمه میرمت ت مق ممیگیمرد امه ذمرمه
وی (ع ممیت 202/6 :1989 ،د ممومی 512/3 :1422 ،مبمم رجممال حنب ممی ،بممی تمما:
 172و  .)399م م دالل فقهممای مممالکی می م م ممت نممه بنمما بممر اظممر مشممهور2،بمما فمموت
شم ش دیممون وی حممال مممیشممود و میم حممال شممدن داللممت بممر ماحم ل ذمرمه م مموفی
دمرد(3خرشمممی 266/5 :1317 ،مبمم رشممد .)286/2 :1988 ،میمم م مم دالل خمممالی مز
مشکال امیباشمد چرمنمه حمال شمدن دیمون مؤجرم بمه عنمومن یم

حکمک شمرعی رم

امممیتممومن دلی م بممر مز بممی رف م ذمر مه دماسممت و مؤجر م مااممدن دیممون بممدی م نممی
م مت نمه ب مد مز فموت ،مل مزمذ بمه تک یمق جدیمد ممکمانپمذیر م مت نمه میم مممر در
خصوه میرت ممکانپمذیر اممیباشمد ،زیمرم شمارم ایمز بما توجمه بمه یمه «الیک مق مهلل
افسماً ملما و م ها» مو رم مک مق بممه تک یممق جدیممد امممیننممد و میم بممه م نممی ماحم ل
 .1می اظر منسوب به ماضی مبوی ی حنب ی ،مبومل

اب و مبی عقی م ت.

 .2ع ی مل دوی در خصوه اظر مشهور میاویسد« :می خ فا ل سیوری ملقا بااه الیح ال بالموت و ال بالف ا
 »...حاشیه مل دوی ع ی م صر خ ی .266/5 ،
 .3عبارت خرشی می م ت« :من ملدی ملموج ع ی ملش ش یح بف سه أو بموته ع ی ملمشهور الن ذمره فی
ملحال ی مد خربت و ملشرم مدحکک بح وله  »...حاشیه مل رشی ع ی م صرخ ی .266/5 ،
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ذمرمه اممیباشممد .در حممال شممدن دیممون م مموفی شمماید ب ممومن گفممت چممون تقسممیک ترنممه
منمموت بممه پردمخممت دی م مز مح م ترنممه م ممت شممارم حکممک بممه حممال شممدن دیممون
امممود م ممت ،مممما بممه اظممر ممیر ممد دلیم حممال شممدن دیممون وی تسممریم و تسممهی در
پردمخت دیمون و تسمویه ترنمه م مت ،امه مز بمی رفم ذمرمه .در فقمه ممامیمه ایمز عمد -
می م قداد نمه ذمرمه ماسمان بما ممرر وی مز بمی ممیرود و بمرمی ماسمان ب مد مز فموت
ذمرمممه می م صمممورر و بمممامی اممممی ماامممد (اجفمممی 294/9 :1412 ،نرنمممی:1429 ،
 218/5ل بحممممر مل مممموذ 98/4 :1984 ،مصممممفهاای 237/5 :1427 ،و 252حسممممینی
ع مام ی ،بممی تمما 304/5 :و  ،)91/8زیممرم ذمرممه مز منظممر اممان عبممارت م ممت مز چیممزی
نممه در عهممد شمم ش م ممت ی نممی حقممی نممه بممر عهممد دمرد و م ممزذ بممه مدم ن
م ممت و میم حممق بممرمی میرمت نممه ماانممد جمممادمت م ممت م صمورر اممیباشممد بنممابرمی
مالکیرممت مو ب ممد مز فمموت ایممز من فممی م ممت (شممهید مماای 120/6 :1413 ،و 62/13
مب م مدریمما ،)202/3 :1410 ،زیممرم مالکیر مت ،ع قممه خاصممی م ممت نممه بممی مال م

و

مم مموک وجمممود دمرد و دمخمم در مقولمممه مضمممافات م مممت و مگمممر شمم ش ا ومامممد
مال

مالی شمود پما بقما دیم در ذمرمه مو لغمو و فایمد می بمر ن م رتمال اممیشمود

همچنممی محکمماذ تک یفممی و وضمم ی بممر م ممدوذ ت ر ممق امممیگیممرد و میرممت در میمم
فمممرو ،در حکمممک عمممدذ م مممت (م مممروف ملحسم مینی 82 :1416 ،شم م یاای:1404 ،
 .)229در حقمموم میممرمن ،می م مبنمما در اظممر پممار می مز حقومممدماان ت م یر اهمماد م ممت،
چرمنممه مز منظممر میشممان بممرمی مدمی دیممون م مموفی ،بممرمی ترنممه ش صممیرت حقممومی
ما م شممد ماممد و اممه ش م ش م مموفی (ناتوزیممان 390 :1376 ،بممه ب ممد و .)398 :1382
صممرفنظر مز منامشممهمی نممه بممر پممار می مز اظری مههممای فمموم ومرد م ممت بممه اظممر مممی-
ر ممد نممه ذمر مه رم ی م
اممود یما یم

وصممق شممرعی نممه وجممودش رم شممارم بممرمی ش م ش فممرو

م نمای مقمدرر بمدمایک ،مممری مع بماری (شمرعی یما عق می) م مت نمه بمما

توجممه بممه ماب یر مت فممرو بقممای ممممور مع بمماری عق م ً مممیتممومن ذمر مه رم ب ممد مز مممرر
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همچنممان بممامی فممرو امممود و مخ صمماه می م وصممق بممه ش م ش زاممد  ،فامممد دلی م
میباشد.

 -2ماهیّت ضمانت از میّت
در خصمموه ماهیرممت ضممماات مز میرممت ومیمم نممه بممه عهممد گممرف دیمم میرممت
همممان عقممد ضمممان مصمم ح وم ممارف م ممت یمما ماهیرممت دیگممری دمرد اظممرمت
م فی م رح گردید نه ذی ً به ن مشار میگردد:
 -1-2ضمانت از میّت عقد ضمان است
مش مهور فقهممای ممامیممه و ماطبممه مممذمهال مرب ممه ،ضممماات مز میرممت رم عقممد ضمممان
ممیدمانممد .بممه اظممر اممان رومیمماتی نممه در مص م مشممروعیرت عقممد ضمممان مممد م ممت
غالبمماً در ممممورد ضمممماات مز میرمممت م مممت (ع ممممه ح ممی 305/14 :1414 ،حسمممینی
عمممام ی ،بمممی تممما 364/5 :نرنمممی 317/5 :1429 ،مامقممماای 275 :1404 ،شممموناای،
بمممی تممما 234/4 :مبمم حمممزذ 251/8 :1430 ،مبمم مدمممممه .)411 :1431 ،اک مممه مابمم
توجه میم م مت نمه عقمد ضممان مز منظمر فقهما دمرمی مرنماای م مت نمه یکمی مز ن
مرنممان ،وجممود مضمممونٌ عنممه م ممت ،حممال می م

ممؤمل م ممرح م میگممردد نممه در ممما

اح م فیممه نممه می م رن م مفقودم ممت برچممه م ممات و تح ی ممی م میتممومن ضممماات مز
میرممت رم توجیممه امممود؟ مممول مشممهور فقهممای ممامیممه می م م ممت نممه رضممایت مضمممونٌ
عنممه و ح ممی وجممود وی شممرت امممیباشممد و در میمم مسمم له ظمماهرمً1مخ فممی وجممود
اممدمرد ،زیممرم مدل مه عقممد ضمممان دمرمی مط م م و عممموذ بممود و ضممماات ماانممد ت دیممه

 .1مز فقهای م قدذ مرحوذ شیخ مفید و مب حمز ظاهرمً رضایت مضمونعنه رم شرت میدماند (ر.ک :بغدمدی
 814 :1410طو ی.)280 :1408 ،
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دی م م ممت نممه در ن ،رضممایت مممدیون شممرت ام میباشممد1و مز طرف می ،عقممد ضمممان
بممه صمرف میجمماب ضممام و رضممایت مضمممونٌ لممه محقمق ممیگممردد و مشمممول مصم
لممزوذ مرمردمدها ممت .فقهممای ممامیممه عمم و بممر مجمممام2بممه پممار می مز رومیممات3و
یممات4جهممت م بممات میمم ممممر تمسر م

جسمم ه ماممد (ع مممه ح ممی 304/14 :1414 ،و

 305مسمممم له  494و  495اجفممممی 319-318/9 :1412 ،مغنیممممه ،بممممی تمممما409/4 :
مامقممماای 275 :1404 ،ممرمممی 59/3 :1371 ،بمممه ب مممد خوماسممماری380/3 :1431 ،
حسمممینی عمممام ی ،بمممی تممما 362/5 :شمممهید ممماای 181/4 :1413 ،نرنمممی5 :1429 ،
 317/خممو ی )100 :1409 ،ح ممی عممد می مز فقهممما بممما ن نممه مضممممونٌ عنمممه رم مز
مرنممان عقممد ضمممان دماسمم هماممد لکمم حیممات وی رم شممرت تحقممق عقممد ضمممان
امممممیدمانممممد (ع مممممه ح ممممی 283/14 :1414 ،و 556/2 :1420نرنممممی:1429 ،
 .)309/5در فقممه مممذمهال مرب ممه و ظاهریرممه عممد می م قداممد وجممود مضمممونٌ عنممه و
بممه طریممق أولممی رضممایت وی شممرت ام میباشممد چرمنممه پردمخممت دی م بممدون مذن و
رضمممایت وی صمممحیح ممممی باشمممد همچنمممی در رومیمممات ومرد ایمممز ع مممی(م) و
مبوم مماد ضممام میر مت شممداد ،در حممالی نممه میر مت وجممود فیزیکممی و بممه تبممم رضممایت
ادمشممت (جممم  245/5 :2013 ،عمرماممی یمنممی 311/6 :1421 ،م یمموبی و عمیممر ،
بمممی تممما 325/2 :مبم م تیمیمممه حرمام می 329/29 :1426 ،م مؤمل  967بهممموتی:1424 ،
 366/3مبممم حممممزذ 250/8 :1430 ،دمیمممماطی .)93/3: 1422 ،پممممار می دیگممممر بمممما

 .1مرحوذ صاحال حدم ق در می زمینه میاویسد :دلی موی بر عدذ شرت بودن رضایت مضمونٌ عنه وجود ادمرد
مگر ن چه نه در جایز بودن ت دیه دی بدون مذن مدیون بر م ات رومیت ضماات مز میرت اق گردید م ت،
چرمنه رضایت و عدذ ن در ش ش میرت ماب تصورر امی باشد لک در خصوه ش ش زاد موالً :دلی ی بر ن
وجود ادمرد اایاً :با وجود دلی  ،تسری و حم

ن بر ضمان میات مم ملفارم م ت (بحرمای.)15/21 :1405 ،

 .2با هر دو مسک ن منقول و محصر (ر.ک :اجفی.)318/9 :1412 ،
 .3رومیت مبی یدخدری و صحیح عبدمهلل ب
 .4أوفوم بال قود (یو ق.)72 :

نان (ر.ک :حر عام ی 595 /6 :2010 ،و .)594
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وجممود می م نممه مضمممونٌ عنممه رم مز مرنممان عقممد مممی دمانممد لک م رضممایت و وجممود
وی رم شممممرت اممم میدمانممممد (عبممممدری 114/5 :1424 ،ملشممممربینی 270/2 :1424 ،و
 .)272برخ می دیگممر مز صمماحبنظرمن م قدادنممه مضمممونٌ عنممه مز مرنممان عقممد ضمممان
و رضممایت و حیممات وی ضممروری م ممت بنممابرمی در ضممماات مز میرممت چممون میمم
رنم وجممود اممدمرد عقممد ضمممان من فممی م ممت (هی مممی ،بممیتمما 71/3 :و  ،)72صمماحال
ن مماب ملف مماوی ملمهدیممه ایممز در میمم خصمموه مممیگویممد :چنممان چممه بپممذیریک
مضمممونٌ عنممه مز مرنممان عقممد ضمممان م ممت چگواممه م میتممومن عممدذ وجممود مضمممونٌ
عنه رم توجیمه اممود ،در حمالی نمه مگمر میم رنم مفقمود باشمد بما توجمه بمه میم نمه
رنم جز ممی مز حقیقممت و ماهیرممت شممی م ممت وجممود شممرعی بممدون ن تحقمق اممی
یابممد (عبا ممی حنفممی ،بممی تمما .)206/3 :مممااون مممدای ایممز برم ممات اظرمشممهور فقهممای
ممامیممه وجممود مضمممونٌ عنممه و رضممایت وی رم شممرت امممیدماممد (ممماد  )685بممر
همممی م ممات ،عممد می مز حقومممدماان در توجیممه میمم ممماد مممااوای چنممی م مم دالل
امود ماد نه ما قال دیم بمه و می ه مضممونٌ لمه و ضمام بمه عمم ممی یمد و مضممونٌ
عنممه در میمم خصمموه طممرف عقممد امممیباشممد لممذم رضممایت وی م ممری در عقممد
ضمممان اممدمرد و همچنممی میفممای دیمم مز جااممال غیممر مممدیون ایممازی بممه مومفقممت
ط بکممار اممدمرد و ممکممانپممذیر م ممت مز مینممرو ضممام مممیتوماممد بممدون رضممایت و
دخالممت وی ت هرممد بممه پردمخممت دیمم وی امایممد (ممممامی  257/2 :1334ناتوزیممان،
 255/4 :1378ش  151حم ما ری شممماهبا  .)613/2 :1382 ،بمممه اظمممر ممممی ر مممد بم ما
توجممه بممه میم نممه موالً ،در فقممه م م می م ا ماً دیم مز مممدیون م م ق ل دمرد و میفمما
دیم یمما ضممماات ایمماز بممه رضممایت مممدیون اممدمرد ،همچنمی ضممماات تصممرف در ذمرمه
مضمممونٌ عنممه م ممت ومی م تصممرف اممه تم ی م

و اممه مخ مرمج مممال مز مالکیر مت مو ممت

ب کممه میم تصممرف تسممهی در بردمشممت ذمرمه دمرد و میم نممام ً بممه افممم مضمممونٌ عنممه
م ممت لممذم رضممایت و وجممود وی شممرت ص محرت عقممد ضمممان ام میباشممد اای ماً ،مگممر
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به حقیقمت و جموهر ضمماات توجمه شمود ضمماات عبمارت م مت مز بمه عهمد گرف نمه
دی م مممدیون  ،و مهممک وجممود دی م م ممت و اممه دم م و مضمممونٌ عنممه و ضممماات مز
مقوله پردمخت دی به و ی ه دیگری م ت نه ایازی به مذن ادمرد.
 -2-2ضمانت از میّت حواله است
عممد می مز فقهممای حنفممی وشمماف ی ضممماات مز میرممت رم عقممد ضمممان ام میدمانممد.
مز منظممر اممان بمما توجممه بممه می م نممه در ضممماات مز میرممت اق م ذمر مه بممه ذمر مه صممورت
مممیگیممرد م قداممد نممه میمم عقدحوملممه م ممت (عبا ممی حنفممی ،بممی تمما203/3 :
هی مممی ،بممی تمما )72- 71 :و میمم حوملممه ،ذمرممه م ممورفی رم بممریر مممی ننممد .برخممی مز
محقق می شمماف ی در اقممد می م اظممر مظهممار امممود ماممد بممه مجممرد ترمض می نممه دی م در
ذمرمه فممرد مممرمر گیممرد میرممت بممری ملذمر مه ممیشممود و می م در حممالی م ممت نممه حوملممه
فقمم بمما رضممایت محیمم و مح ممال صممحیح م ممت .در خصمموه میمم نممه حوملممه
مح یمماج بممه محی م دمرد برخممی پا ممخ دمد ماممد در مممورد میر مت ب مه خمماطر مص م حت و
خ صی ذمرمه مو در میم خصموه چشمک پوشمی شمد م مت نمه رومیمت مبوم ماد ایمز
مؤیرد می ممر م ت (هی می ،بی تا.)71/3 :

 -3-2ضمانت از میّت ضمان به شرط برائت اصیل است
عمد ما ی میم اظمر مز فقهمای شماف ی ممیباشمند .امان م قدامد مگمر ضمام بمه
مضمونٌ له بگویمد میم میرمت رم مبمرم نم و مم ضمام مو هسم ک عقمد ضممان تحقمق
پیممدم امممیننممد ب کممه عنممومن ن «ضمممان بممه شممرت برم ممت مصممی » م ممت نممه در
خصمموه وضمم یرت ن مخمم ف اظممر وجممود دمرد ،مشممهور ن رم باطمم مممیدمانممد

1

 .1و مألصحر ماه الیصحر ملضمان بشرت برم ه مالصی لمنافا ملشرت ملمق ضی ملضمان» (ر.ک :م یوبی و عمیر  :بی تا:
.)331/2
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چرمنممه مز اظممر اممان ض مکر ذمر مه بممه ذمر مه1مز عناصممر عقممد ضمممان مممیباشممد (ملشممربینی،
.)282/2 :1424
 -4-2ضمانت از میّت استدعاء اتالف مال به عوض است
عممد می دیگممر مز فقهممای شمماف ی م قداممد نممه ضممماات مز میرممت عقممد ضمممان
ام می باشممد ب کممه عنممومن ن «م م دعا مت م ف مممال ب مموو لغممرو صممحیح» م ممت
ی نمی نسممی نمه ممیخومهممد دیم میممت رم مدم ننمد مز بسم ااکار میرممت تقاضما ممیننممد
نمه بمما م ممقات ذمرمه میرمت ط مال خممود رم ت ممق ننممد و در عمموو ،م ممادل ن رم مز وی
بگیرد (هی می ،بی تا 78/3 :دمیاطی.)97/3 :1422 ،
در حقمموم میممرمن بمما ن نممه ممماد  678مممااون مممدای بممه پیممروی مز اظممر مشممهور
فقهممای ممامیرممه ضممماات مز میرممت رم پذیرف ممه و ن رم مشمممول عقممد ضمممان دماسمم ه
م ممت ،لکمم در خصمموه ماهیرممت ن بممی حقومممدماان مخمم ف اظممر وجممود دمرد
برخممی ن رم ضمممان حقیقممی مممیدمانممد (حمما ری شمماهبا  )614/2 :1382 ،برخممی
دیگر م قدامد نمه ضممان مز میرمت ،ضممان حقیقمی اممیباشمد چرمنمه ب مد مز فموت،
ذمر مه نممه همممان ش ص میرت حقممومی مو ممت پایممان م میپممذیرد و بممرمی ش م ش ذمر مهمی
بممامی امممیمااممد تمما بممدهی مو رم ب ممومن مممورد ضممماات مممرمردمد .بممه اظممر میشممان در
حقیقمممت ،ب مممد مز فممموت دیمم

مممام ممممیگمممردد (ناشممماای ،)319 :1388 ،برخممی

دیگممر ن رم تبممدی ت هر مد بممه مع بممار تبممدی مممدیون دماس م ه و ن رم عقممد ضمممان امممی
دمانممد بممه اظممر میشممان عقممد ضمممان دمرمی عناصممری م ممت نممه یکممی مز ن عناصممر،
و یقممه م ممت و در ضممماات مز میرممت ،میمم عنصممر وجممود اممدمرد .در ممومبق تمماری ی
ایممز بممرمی بسمم ااکار همممی مقممدمر نفایممت مممینممرد نممه شمم ش زاممد می م هرممد
پردمخممت دی م میر مت گممردد .مصمموالً اگمماهی بممه و یقممه گممرف ابممود م ممت ،حممال ن
نممممه و یقممممه مز عناصممممر عقممممد ضمممممان م ممممت (ج فممممری لنگممممرودی:1386 ،
 .1در خصوه ماهیت حقومی تضام ر.ک :محمدی 97 :1389 ،به ب د.
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 .)123،175،239برخم می دیگمممر م قدامممد نمممه میرم مت اممممیتومامممد ممممدیون باشمممد و
صممحرت ضممماات میرممت ،مز بمماب وجممود دیمم م ممت و اممه مممدیون (ممممامی:1334 ،
 .)258/2می اظر بما میم مبنما نمه فمرو بقمای دیم بمدون ممدیون بمودن صماحال ن
ممکانپذیر امی باشد ماب منامشه م ت.

نتیجه گیری
مهکتری ا ایج می اوش ار مز می مرمرم ت:
 -1بمما توجممه بممه رومیممات ومرد  ،مشممروعیرت بقممای ذمرممه ب ممد مز فمموت پذیرف ممه
شممد م ممت و بممه مع بممار بقممای ذمرممه بممه عنممومن مح م حقمموم و دیممون ،فممرد همچنممان
اسممبت بممه دیممون مک ممق شممناخ ه شممد م ممت ح ممی مگممر مممالی مزوی برجممای اماا مد
باشد.
 -2ص محرت ضممماات مز میرممت مز جهممت بقمما دی م بممر ذمرممه م ممت اممه مز بمماب می م
نه مضمونٌ عنه وجود دمش ه باشد.
 -3با فمرو وجمود ذمرمه م مت نمه ممی تمومن وجمود دیم رم تصموررنرد ،زیمرم مما
فی ملذمره (دیم ) بمدون ذمرمه مابم تصمورر اممی باشمد و ضمماات مز میرمت ایمز بمه مع بمار
دینممی م ممت نممه بممر ذمرممه مو مممی باشممد بنممابرمی مممی تممومن م م نبات نممرد نممه پمما مز
فمموت ذمرممه مممادممی نممه مشممغول م ممت بممه فممرو مااواگممذمر تممدموذ پیممدم امممود و مز
میم حیممث ،ضممماات مز میرممت نممه بممه اظممر ممما ضمممان حقیقممی مممی باشممد فامممد مشمکال
م ت.
 -4بمما توجممه بممه میمم نممه هممدف مز تشممریم عقممد ضمممان ،حمایممت مز مممدیون و
و ممی ه گشممایت وی م رفممی شممد م ممت در جممایی نممه مممدیون فمموت امممود باشممد
گشممایت درنممار مو بممه م نممای فممرمهک نممردن موجبممات خ صممی ذمرممه وی بممه طریممق
أولممی پسممندید م ممت و مممورد ت نیممد شممرم مقممدت و محکمماذ دینممی و مخ مممی ایممز
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می باشد .بمر میم م مات ،ضمماات مز میرمت نمام ً ممی تومامد توجیمه فقهمی ،حقمومی،
مخ می و عق ای دمش ه باشد.

منابع
 ش یاای ،محمدحس (1404م) ،کتاب القضاء ،ج ،2مک :دمر ملهجر . ل بحرمل وذ ،ید محمد (1984ذ) ،بلغه الفقیه ،ج ،4چ ،4تهرمن :مک به ملصادم. مب مدریا ح ی ،محمد ب منصور ب محمد (1410م) ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج،3چ ،2مک :مؤ سه ملنشر مال

می.

 مب ممیرحاج (مب مومت) ،شما ملدی محمد ب محمد (1983ذ) ،التقریر و التحبیر ،ج ،2چ،2بیروت :دمرملک ال مل میه
 مب تیمیه حرمای ،تقی ملدی مبی مل بات (1426م) ،مجموع الفتاوی ،ج ،29چ ،2بیروت :دمرملک ال مل میره.
 مب حزذ مادلسی ،ع ی ب محمد (1430م) ،المحلّي شرح المجلي ،ج ،8چ ،4بیروت :دمر محیامل رمث مل ربی.
 مب حمز طو ی ،محمد ب ع ی (1408م) ،الوسیله الي نیل الفضیله ،مک :ن اب ااه یه مهللمل ظمی مرعشی اجفی(ر ).
 مب رجال حنب ی ،مبی ملفرج عبدملرحم (بی تا) ،القواعد في الفقه االسالمي ،بیروت :دمر ملفکر. مب رشد مرطبی ،محمد ب محمد ب رشد (1988ذ) ،بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ،ج ،2چ،9بیروت :دمر ملم رفه.
 مب مدممه مقد ی ،موفق ملدی ب عبدمهلل (1431م) ،الکافي في الفقه علي مذهب االماماحمد بن حنبل ،چ ،2بیروت :ملمک ال مال

می -دمر مب حزذ.

 مب مدممه مقد ی ،عبدمهلل ب محمد ب محمد ب مدممه مب مدممه مقد ی ،محمد ب محمد ب مدممه(1983ذ) ،المغني و یلیه الشرح الکبیر علي متن المقنع ،ج4و5و ،6بیروت :دمر ملک اب مل ربی.
 مب میک جوزیه ،محمد ب مبی بکر (1424م) ،اعالم الموقّعین عن ربّ العالمین ،ج ،3لبنان:ملمک به مل صریره.
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 مب اجیک مصری ،زی ملدی ب مبرمهیک ب محمد (1418م) ،البحر الرائق شرح کنز الدقائق،ج ،6بیروت :دمر ملک ال مل میره.
 مصفهاای ،محمدحسی (1427م) ،حاشیه کتاب المکاسب ،ج ،5چ ،2مک :ذوی ملقربی. مألمیر ملصن اای ،محمد ب م ماعی (2006ذ) ،سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع ادلّهاالحکام ،ج ،3چ ،7بیروت :دمر ملم رفه.
 ملسیوم ی (مب هماذ) ،محمد ب عبدملومحد (بی تا) ،شرح فتح القدیر ،ج ،7بیروت :دمر ملفکر. -ملشربینی ،محمد ب مل

یال (1424م) ،مغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج ،ج،2

بیروت :دمر ملفکر.
 مل جی ی(جَم ) ،یمان ب عمر ب منصور (2013ذ) ،حاشیه الجمَل علي شرح المنهج ،ج،5چ ،2بیروت :دمر ملک ال مل میره.
 -ممامی ،ید حس ( ،)1334حقوق مدني ،ج ،2تهرمن :م

میره.

 بجیرمی ،یمان ب محمد ب عمر (1950ذ) ،حاشیه البجیرمي علي شرح المنهاج ،ج ،2ماهر :م ب ه مص فی ملبابی ملح بی.
 بحرمای ،یو ق ب محمد (1405م) ،الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره ،ج ،21مک:مؤ سه ملنشرمال

می.

 ب اری ،عبدمل زیز ب محمد ب محمد (1417م) ،کشف االسرار عن اصول فخراالسالمالبزودی ،ج ،4بیروت :دمر ملک ال مل میه.
 بغدمدی ،غیاث ملدی مبی محمد غااک (1426م) ،مجمع الضمانات ،بیروت :دمر ملک ال مل میره. بهوتی ،منصور ب یواا ب مدریا (1424م) ،کشاف القناع عن متن االقناع ،ج ،3چ،2بیروت :دمر ملفکر.
 بیهقی ،محمد ب حسی ب ع ی (1994ذ) ،سنن البیهقي الکبری ،ج ،6مکه ملمکرمه :مک به دمرملباز.
 جب ی عام ی(شهید اای) ،زی ملدی ب ع ی (1413م) ،مسالک االفهام الي تنقیح شرائعاالسالم ،ج ،4مک :مؤ سه ملم ارف مال

میه.

 ج فری لنگرودی ،محمدج فر ( ،)1370حقوق مدني  -وصیّت ،تهرمن :ن اب ااه گنج دمات. ج فری لنگرودی ،محمدج فر ( ،)1386ضمان عقدی در حقوق مدني ،تهرمن :ن اب ااه گنجدمات.
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 جومهری ،حس (1419م) ،بحوث في الفقه المعاصر ،ج ،1بیروت :دمر ملذخا ر. جی ای ممی ،مبوملقا ک ب حس ( ،)1371جامع الشّتات ،ج ،3تهرمن :نیهان. حا ری شاهبا  ،ید ع ی ( ،)1382شرح قانون مدني ،ج ،2چ ،2تهرمن :ن اب ااه گنج دمات. حر عام ی ،محمد ب حس (2010ذ) ،تفصیل وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه ،ج،6بیروت :مالمیر .
 -حسینی حا ری ،ید ناظک (1403م) ،فقه العقود ،ج ،1چ ،2مک :مجمم ملفکر مال

می.

 حسینی عام ی ،ید محمدجومد (بی تا) ،مفتاح الکرامه في شرح قواعدالعالمه ،ج ،4بیروت:دمر محیا مل رمث مل ربی.
 ح ی(ع مه) ،حس ب یو ق (1414م) ،تذکره الفقهاء ،ج ،14مک :مؤ سه ل بیت ع یهک ملس ذ. ح ی(ع مه) ،حس ب یو ق (1420م) ،تحریر االحکام الشرعیه علي مذهب االمامیه ،ج،2مک :مؤ سه مالماذ ملصادم(م).
 حیدر ،ع ی (1991ذ) ،درر الحکّام شرح مجلّه االحکام ،ت ریال :فهمی ملحسینی ،ج ،1بیروت:دمر ملک ال مل میره.
 خرشی مالکی ،محمد ب عبدمهلل ب ع ی (1317م) ،حاشیه خرشي علي مختصر سیدی خلیلو بهامشه حاشیه علي العدوی ،ج ،5چ ،2مصر :ملم ب ه ملکبری مالمیریره.
 خوماساری ،ید محمد (1431م) ،جامع المدارک في شرح المختصرالنافع ،ج ،3بیروت:مؤ سه مل اریخ مل ربی.
 خو ی ،ید مبوملقا ک (1409م) ،مباني العروه الوثقي (کتاب المساقاه) ،تقریر :محمدتقیمل ویی ،مک :ملم ب ه مل میره.
 -دممادمفندی ،عبدمهلل ب محمد ب

یمان (بی تا) ،مجمع األنهر شرح ملتقي األبحر ،ج ،2بیروت:

مؤ سه مل اریخ مل ربی.
 د ومی ،شما ملدی محمد عرفه (1422م) ،حاشیه الدسوقي علي الشرح الکبیر ،ج ،3بیروت:دمر ملفکر.
 دمیاطی ،ید محمدش ا (1422م) ،حاشیه اعانه الطالبین علي حلّ الفاظ فتح المعین ،ج،3بیروت :دمر ملفکر.
 -ر ک باز لبناای ،یک (1406م) ،شرح المجلّه ،چ ،3بیروت :دمر محیا مل رمث مل ربی.
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 رشدمای مرغیناای ،برهان ملدی مبی ملحس (1425م) ،الهدایه في شرح بدایه المبتدی ،ج،3بیروت :دمر محیا مل رمث مل ربی.
 -رویاای ،مبوملمحا

عبدملومحد ب م ماعی (2009ذ) ،بحر المذهب ،ج ،5بیروت :دمر ملک ال

مل میره.
 زی ی ،ف رملدی عثمان ب ع ی (1420م) ،تبین الحقائق شرح کنز الدّقائق (و معه حاشیهاالمام العلّامه الشیخ الشلبي علي هذا الشرح) ،ج ،5بیروت :دمر ملک ال مل میره.
 شوناای ،محمد ب ع ی ب محمد (2004ذ) ،نیل االوطار شرح منتقي االخبار ،بیروت :بیتمالفکار ملدولیه.
 شوناای ،محمد ب ع ی ب محمد (بی تا) ،السیل الجرار المتدفق علي حدائق االزهار ،ج،4بیروت :دمر ملک ال مل میره.
 شیخ اظاذ و جماعه م ع ما ملهند مالع ذ (1411م) ،الفتاوی الهندیّه في مذهب االماماالعظم ابي حنیفه النعمان (و بهامشه فتاوی قاضي خان و الفتاوی البزازیه) ،ج ،3بیروت:
دمر صادر.
 صدوم(شیخ) ،محمد ب ع ی ب حسی ب بابویه ممری (1406م) ،من الیحضره الفقیه ،ج،3بیروت :مؤ سه مالع می ل م بوعات.
 طو ی(شیخ مل ا فه) ،محمد ب حس (1387م) ،المبسوط في فقه االمامیه ،ج ،8تهرمن :ملمک بهملمرتضویره الحیا مآل ار ملج فریره.
 عبا ی حنفی ،محمدمهدی (بی تا) ،الفتاوی المهدیه في الوقایع المصریه ،ج ،3پانس ان:ملمک به مل ربیه.
 عبدری(مومم) ،محمد ب یو ق (1422م) ،التاج و االکلیل لشرح مختصر خلیل ،ج،5بیروت :دمر ملفکر.
 عدل ،مص فی ( ،)1342حقوق مدني ،چ ،7تهرمن :ممیرنبیر. ع یت ،محمد ب محمد ب محمد (1989ذ) ،منح الجلیل شرح مختصر خلیل ،ج ،6بیروت :دمرملفکر.
 عمرمای یمنی ،یحیی ب مبی مل یر بجدر  :دمر ملمنهاج.

الک (1421م) ،البیان في مذهب االمام الشافعي ،ج،6
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 مدری باشا ،محمد (2012ذ) ،مرشد الحیران الي معرفه احوال االنسان في المعامالتالشرعیه ،بیروت :ملح بی ملحقومیره.
 -م یوبی ،شهاب ملدی

وعمیر  ،شهاب ملدی محمد ملبرلسی (بیتا) ،حاشیتا قلیوبي و عمیره علي

شرح العالمه جالل الدین المحلي ،ج ،2ماهر  :دمر محیا ملک ال مل ربیه لفیص عیسی بابی
ملح بی.
 ناتوزیان ،ااصر ( ،)1376وصیّت در حقوق مدني ایران ،چ ،3تهرمن :مقنوت. ناتوزیان ،ااصر ( ،)1378دوره عقود معیّن؛ ج ،4چ ،3تهرمن :شرنت هامی ما شار. ناتوزیان ،ااصر ( ،)1382نظریّه عمومي تعهّدات ،چ ،2تهرمن :میزمن. نا اای ،ع ملدی مبی بکر ب مس ود (بیتا) ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،ج ،6بیروت:دمر ملفکر.
 ناشاای ،محمود ( ،)1388حقوق مدني (قراردادهای ویژه) ،تهرمن :میزمن. نرنی(محقق) ،ع ی ب حسی (1414م) ،جامع المقاصد في شرح القواعد ،ج ،5چ ،2بیروت:مؤ سه ل ملبیت(م) الحیا مل رمث.
 مامقاای ،عبدمهلل (1404م) ،مناهج المتّقین في فقه ائمه الحقّ و الیقین ،مک :مؤ سه لملبیت(م).
 محمدی ،اذ یحیی پور ،جمشید ( ،)1389تضامن عقدی در حقوق مدني ایران ،م ال اتفقه و حقوم م

می.108-93 ،3 ،

 -مردموی ،مبی ملحس ب

یمان ب محمد (1406م) ،االنصاف في معرفه الراجح من الخالف،

ج ،5چ ،2بیروت :دمر محیا مل رمث مل ربی.
 م روف ملحسینی ،هاشک (1416م) ،نظریّه العقد في الفقه الجعفری ،بیروت ،دمر مل ارف. مغربی(ح اب) ،محمد ب عبدملرحم (1422م) ،مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ،ج،5بیروت :دمر ملفکر.
 مغنیه ،محمدجومد (بی تا) ،فقه االمام جعفر الصادق(ع) ،ج ،4بیروت :مؤ سه ملشیخ ملمظفرملثقافیه.
 -مفید(شیخ) ،محمد ب محمد ب ا مان عکبری (1410م) ،المقنعه ،مک :مؤ سه ملنشر مال

می.

 اجفی(صاحال جومهر) ،محمدحس (1412م) ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،ج،9بیروت ،مؤ سه ملمرتضی مل المیره و دمر ملموررخ مل ربی.
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 هی می مکی ،شهاب ملدی ب حجر (بی تا) ،الفتاوی الکبری الفقهیّه و بهامشه فتاوی الرملي،ج ،3بیروت :مؤ سه مل اریخ مل ربی.

