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ضْ٘ذ صذس

در ترتب آثار اشتغال ذمه بر عقدی که موجب تعهد باشد

دس هالحك الجٌک الالسثَٕ هٖفشهبٌٗذ :اگش ػمذٕ [ٍ چِ ثسب اٗمبػٖ] هفبدش اضتغبل رهِ

ًجبضذ ثلکِ ضبهي فمط تؼْذ ثِ پشداخت دٗي تَسّط هذَٗى داضتِ ثبضذ ـ هخالً ثِ دائي ثگَٗذ :هي هتؼْذ
هٖضَد ثِ اٌٗکِ دٗي ضوب أداء ضَد ـ چٌ٘ي ػمذٕ ً٘ض هٖتَاًذ آحبس اضتغبل رهِ سا داضتِ ثبضذ؛ صٗشا ٍلتٖ
کسٖ تؼْذ الضاهٖ هٖکٌذ کِ هذَٗى دٌٗص سا أداء کٌذ ،اٗي تؼّْذ ثبصگطت ثِ استحمبق دائي ثِ هطبلجٔ ضبهي
داسد دس جبٖٗ کِ هذَٗى اهتٌبع اص ٍفبء ثِ دٗي کٌذ ٍ .هؼٌبٕ اهتٌبع هذَٗى آى است کِ آًچِ سا کِ ضبهي
تؼْذ کشدُ ـ ٗؼٌٖ أداء دٗي تَسط هذَٗى ـ هحمك ًطذُ است ٍ اص آًجب کِ ًفس «أداء دٗي» داسإ هبل٘ت ٍ
ل٘وت است ،لزا اٗي هبل٘ت ،هضوَى ثش ضبهي است ٍ رهٔ ضبهي هطتغل ثِ ل٘وت أداء هٖضَد کِ ّوبى
ل٘وت دٗي است ـ ٗؼٌٖ ل٘وت آى ثِ اًذاصٓ ل٘وت هبل هَسد تؼْذ است ـ  .ثٌبثشاٗي ػوالً فشلٖ ث٘ي صَستٖ
کِ هفبد ػمذ ،اضتغبل رهٔ ضبهي ثبضذ ٍ هضوَىٌلِ هبلک رهٔ ضبهي ثبضذ ثب صَستٖ کِ هفبد ػمذ ،تؼْذ
ضبهي ثِ أداء دٗي تَسط هذَٗى ثبضذٍ ،جَد ًذاسد ٍ .دس صَستٖ کِ هذَٗى ٍفبٕ ثِ دٗي ًکٌذ ،رهٔ ضبهي
هطغَل هٖثبضذ ٍ توبم آحبس اضتغبل رهِ ثش آى هتشتت هٖضَد ،اص جولِ اٌٗکِ دس صَست فَت ،ثِ اًذاصٓ هبل
هَسد تؼْذ اص تشکِاش کسش هٖضَد ٍ . ...
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 .1الثىك الالستًْ ،ص:032

الملحك (ٔ )9عالح َزا الملحك على مستًى مًسع مه الىاحّٕ الفمُّٕ حكم لثًل الكمثٕالّ مه لثل الثىك

ي لثًل الثىك للكمثٕالّ وًع مه التعُذ مه لثل الثىك تالذٔه ٔسمح للذائه أن ٔشخع علٍٕ إرا تخلف المذٔه عه الًفاء .ي لذ للىا فٓ األعشيحةّ ان

لثًل الثىك للكمثٕالّ طحٕح ألوٍ تعُذ مششيع .ي وشٔذ اٖن ان وحذد معىى َزا التعُذ ي تخشٔدٍ فمُٕا.
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مناقشه در کالم شهید صدر

التضام ثِ اٗي حشف اًصبفبً هطکل است؛ صٗشا کسٖ کِ هبلٖ سا ثشإ دٗگشٕ تؼّْذ هٖکٌذ ،دس صَستٖ
ًت٘جِاش هلک٘ت است کِ ثِ تؼْذش ػول کٌذ ،اهّب هبداهٖ کِ ثِ تؼْذش ػول ًکشدُ ،فمط ٗک حکن ضشػٖ
ثِ ٍجَة أداء داسد ٍ ،حکن ضشػٖ کِ هلک کسٖ ً٘ست ٍ لبثل ًمل ٍ اًتمبل ًوٖثبضذ؛ ًظ٘ش اٌٗکِ کسٖ
لسن ثخَسد هبلٖ سا ثِ فم٘ش ثذّذ ،اهّب اگش آى هبل سا ًذاد ٍ فَت کشدً ،وٖتَاى گفت فم٘ش ،هبلک آى هبل
ضذُ ٍ هٖتَاًذ اٍ ٗب ٍلّ٘ص آى سا اص تشکٔ هّ٘ت ثشداسد؛ چشاکِ لسنِ ثِ ًحَ فؼل ـ ًِ ثِ ًحَ ًت٘جِ ـ
ال ومظذ تُزا التعُذ عمذ الضمان تمعىاٌ الفمُٓ المعشيف ،ألن عمذ الضمان ٔىتح -تىاء على المًل المشًُس فٓ فمُىا اإلمامٓ -ومل الذٔه مةه رمةّ

إلى رمّ ال ضم رمّ إلى رمّ أي مسؤيلّٕ إلى مسؤيلّٕ .ي مه الًاضح أن الثىك فٓ لثًلٍ للكمثٕالّ ال ٔمظذ ومل الذٔه مه رمّ المذٔه إلى رمتةٍ ،ي إرا

أوشئ عمذ الضمان ي أسٔذ تٍ أن ٔىتح ضم رمّ إلى رمّ كان رلك تاعال ششعا.

ي علٍٕ فىحه ال وشٔذ أن وفسش لثًل الثىك للكمثٕالّ على أساس عمذ الضمان تمعىاٌ الفمُٓ المعشيف ،ي لكىا وشى أن َىاك معىةى ااوٕةا رٕةش ومةل

رمّ آخش ،ي رٕش خعل الشخض اٖخش وفسٍ مسؤيال عه وفس المثلغ الزْ ٔكًن المةذٔه مسةؤيال عىةٍ علةى وحةً ضةم
الذٔه مه رمّ المذٔه إلى ّ

مسؤيلّٕ إلى مسؤيلّٕ .ي َزا المعىى الثالث ًَ أن ٔكًن الشخض اٖخش مسؤيال عه أداء الذٔه إلى الذائه ،تأن ٔمًل للذائه مثال :أن أتعُذ تأن دٔىك

سٕؤدْ إلٕك.

فالضمان َىا لٕس ضماوا لىفس مثلغ الذٔه إما تذال عه المذٔه األطلٓ أي مىضما إلٍٕ .ي إوما ًَ ضمان ألدائٍ مع تماء الةذٔه فةٓ رمةّ المةذٔه

األطلٓ ي تحملٍ لمسؤيلٕتٍ.

ي ال ٔىثغٓ أن ٔتًَم سخًع َزا المعىى الثالث إلى الضمان تمعىى ضم رمّ إلى رمّ أي مسؤيلّٕ إلى مسؤيلّٕ تذعًى أن كال مه المذٔه األطةلٓ

ي المتعُذ الدذٔذ أطثح ٔتحمل المسؤيلّٕ ي َزا معىى الضم .ي رلك ألن الدًاب على َزا التًَم ًَ تئتشاص الفشق تٕه َزا المعىى الثالث ي تٕه الضمان
تمعىى الضم ،فئن الضمان تمعىى الضم ٔعىٓ كًن كال الشخظٕه مه المذٔه ي الضامه مسؤيال عه رلك المثلغ (ي لىفشضةٍ عشةشِ دوةاوٕش) أمةا الةذائه

فالمسؤيلٕتان مىظثتان على شٓء ياحذ ي ًَ المثلغ المحذد مه الذٔه ،ي لُزا كان للذائه أن ٔشخع على أُٔما شاء.

ي أما المعىى الثالث فًُ ي إن كان ٔؤدْ إلى تحمل المذٔه ي الضامه معا للمسؤيلّٕ إال أن متعلك المسؤيلّٕ مختلف؛ فئن المذٔه ي الضامه لٕسةا

فٓ المعىى الثالث مسؤيلٕه ي مشتغلٓ الزمّ تزات المثلغ ،تل المذٔه مسؤيل ي مشغًل الزمّ تزات المثلغ ي الضامه مسؤيل عه أداء رلةك المثلةغ أْ
أوٍ مسؤيل عه خشيج المذٔه عه عُذِ مسؤيلٕتٍ ي تفشٔغ رمتٍ .ي علٍٕ فلٕس للذائه أن ٔشخع اتتذاء على الضامه تالمعىى الثالةث ي ٔغالثةٍ تةالمثلغ

الممتشع؛ ألن الضامه تُزا المعىى لٕس مسؤيال مثاششِ عه المثلغ الممتشع تل ًَ مسؤيل ي متعُذ تأداء المذٔه للذٔه ي خشيخٍ عةه عُةذِ رلةك
المثلغ .و مثل هرا التعهد من الضبمن إنمب ينتهي إلى استحمبق الدائن للمطبلبة من ذلك الضبمن فيمب إذا امتنع المعدين عن الءفعبن فعنى معنعى هعرا

االمتنبع أى مب تعهد به الضبمن و هء أدان المدين للدين لم يتحمك .و لمب كبى األدان بنفسه ذا ليمة مبلية ،و المفسوض أنه تلع

لعى العدائن ببمتنعبع

المدين نه لصءزا أو تمصيسا ،فيصبح مضمءنب لى من كبى متعهدا به و تشتغل ذمة الضبمن حينئر بميمة األدان التي هي ليمة الدين.

ي َكزا ٔتضح أن الضمان تالمعىى الثالث ًَ تعُذ تاألداء ال تعُذ تالمثلغ فٓ عشع مسؤيلّٕ المذٔه ي أن َزا التعُذ ٔىتح ضمان لٕمّ المتعُذ تةٍ

إرا تلف تامتىاع المذٔه عه األداء ،ي لكه حٕث أن األداء لٕس لٍ لٕمّ مالّٕ إال تلحاػ مالّٕ مثلغ الذٔه فاستٕفاء الذائه لمٕمّ األداء مه الضامه تىفسٍ

استٕفاء لمٕمّ الذٔه فٕسمظ الذٔه تزلك.

ي َزا المعىى الثالث للضمان طحٕح ششعا تحكم االستكاص العمالئٓ أيال ،ي للتمسك تعمً ( َأيفًُا تِالْعم ُ ِ
ًد) ااوٕا . ...
ْ
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ي على ضًء خمٕع ما تمذ وفسش لثًل الثىك للكمثٕالّ على أساس َزا المعىى مه الضمان ي ٔىتح اشتغال رمّ الثىك تمٕمّ الكمثٕالةّ لكةه ال فةٓ

عشع اشتغال رمّ المذٔه ي ال تذال عىٍ ،تل فٓ عًل امتىاعٍ عه األداء تالىحً الزْ فظلىاٌ.
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هَضَػٖ است کِ حکن ضشػٖ ٍجَة ٍفبء ثش آى هتشتت است ٍ حکن ضشػٖ دس اٌٗجب ّشچٌذ ًت٘جِاش
هلک٘ت است ،اهّب خَدش هلک کسٖ ً٘ست ٍ لزا لبثل٘ت هجبدلِ ،اسث ٍ  ...سا ًذاسد.
ببزگشت به اداه ٔه بحث تعبقب ایدی
الحوذ هلل اٗي ثحج حبضِ٘إ کِ هطتول ثش هطبلت هف٘ذٕ ثَد ٍ ثِ تجغ هشحَم ض٘خ
ثَدٗن ،توبم ضذ ٍ اکٌَى ثِ اصل ثحج ثشهٖگشدٗن .س٘ش ثحج ض٘خ

ٍاسد آى ضذُ

دس هکبست اٗي ثَد کِ اگش فضَلٖ

هبل هبلک سا ثِ دٗگشٕ ثفشٍضذ ٍ ثِ اٍ تحَٗل دّذ ٍ هبلک ػمذ سا اجبصُ ًکٌذ ،هبلک هٖتَاًذ ّن ثِ ثبٗغ ٍ
ّن ثِ هطتشٕ سجَع کٌذ؛ چِ اصل ػ٘ي ث بلٖ ثبضذ ٍ چِ تلف ضذُ ثبضذّ ،شچٌذ دس صَستٖ کِ هبل تلف
ضذُ ثبضذ ،لشاس ضوبى ثش ػْذٓ هَي تلف ػٌذُ الوبل است هگش دس جبٖٗ کِ ثبٗغ غبسّ ثبضذ .سپس هسئلٔ
تؼبلت اٗذٕ هطشح ضذ کِ دس دٍ جْت ثحج کشدٗن؛ ٗکٖ اٌٗکِ چگًَِ ضٖء ٍاحذ دس ضوبى افشاد هتؼذد
ثبضذ ٍ جْت دٗگش اٌٗکِ ٍجِ سجَع سبثك ثِ الحك دس صَست پشداخت غشاهت چ٘ست.
صورت سوم :حکن هسئله در صورت ّ
تعذر ر ّد عین
دٍ صَست اص هسئلِ سا ثحج کشدٗن؛ ٗؼٌٖ صَستٖ کِ ػ٘ي ثبلٖ ثبضذ ٍ صَستٖ کِ تلف ضذُ ثبضذ.
ض٘خ
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دس اداهِ هٖفشهبٗذٗ :ک صَست دٗگش دس هسئلِ ثبلٖ هٖهبًذ ٍ آى صَستٖ است کِ ػ٘ي ثبلٖ

ثبضذ ،اهّب تؼزّس سدّ داضتِ ثبضذ؛ ٗؼٌٖ ػ٘ي هخالً دس دست ًفش آخش است ٍ هبلک ثِ سبثك سجَع هٖکٌذ اهّب
سبثك لذست سجَع ثِ الحك سا ًذاسد ـ ٗب ثِ خبطش اٌٗکِ الحك للذس است ٍ ػ٘ي سا پس ًوٖدّذ ٍ ٗب ثِ
هٖفشهبٌٗذ :دس اٗي صَست فشد سبثك ثبٗذ بدل

خبطش اٌٗکِ دستشسٖ ثِ الحك ٍجَد ًذاسد ـ  .ض٘خ

حیلوله سا ثِ هبلک ث پشداصد ٍ توبم احکبهٖ کِ لجالً ثشإ ثذل ح٘لَلِ گفت٘ن دس اٌٗجب جشٗبى داسد؛ ٗؼٌٖ
ضبهٌٖ کِ هَسد هشاجؼٔ هبلک لشاس هٖگ٘شد ،ثبٗذ ثذل ح٘لَلِ سا ثذّذ ٍ ،دس ػ٘ي حبل ػ٘ي اص هلک هبلک
خبسد ًوٖضَد ٍ 3اگش اح٘بًبً ثؼذاً ػ٘ي دس ٍضؼ٘تٖ لشاس گشفت کِ اهکبى سدّ ثِ هبلک ٍجَد داضت ،ثبٗذ ػ٘ي
سا ثِ هبلک ثشگشداًذ ٍ هبلک ّن ثبٗذ ثذل ح٘لَلِ سا ثِ ّوبى ضبهٌٖ کِ اص اٍ گشفتِ ثشگشداًذ.

 .0كتاب المكاسة ،ج ،3ص:111

َزا كلٍّ إرا تلف المثٕع فٓ ٔذ المشتشْ .ي لذ عشفت الحكم أٔض ًا فٓ طًسِ تماء العٕه ي أوٍّ ٔشخع المالك تُا على مه فٓ ٔذٌ أي مه خةشت ٔةذٌ

فٕشد تذل الحٕلًلّ.
ممه َٓ فٓ ٔذٌ رش للمالك تذل الحٕلًلّ ،ي للمالك استشدادٌ ّ
علُٕا ،فئن لم ٔمكه اوتضاعُا ّ

 .3تعضى تا استىاد تٍ سيأتى گفتٍ تًدوذ كٍ تعذ اص پشداخت تذل حٕلًلٍٔ ،ک معايضٍ لُشٍٔ اتفاق مىافتذ ي عٕه اص ملک مالک خاسج مىشةًد.

ال دس خًاب گفتٕم سىذ أه سيأت واتما است ي على فشع تمامٕت سىذ َم مشتًط تٍ خای خاص ي تا خظًطٕات خاطى است.
ّاما لث ً
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ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي
جَاد احوذٕ
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