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اص آًچِ تب کٌَى ث٘بى کشدٗن ،حکن ثؼط فشٍع دٗگش هسئلِ ً٘ض سٍضي هٖضَد ٍ ً٘بصٕ ثِ ثحث
جذاگبًِإ ًذاسد .اص جولِ آًچِ کِ س٘ذ ٗضدٕ

دس ضشغ ّطتن ظوبى رکش فشهَدُاًذ.

اشتراط اشتغال فعلی ذمة مضمونٌعنه در صحّت ضمان و مناقشة سید یزدی

ّطتو٘ي ضشؼٖ کِ س٘ذ ٗضدٕ

1

در آن

اص جبًت هطَْس ثشإ ظوبى رکش فشهَدُ آى است کِ دٌٖٗ سا کِ

ظبهي ظوبًت هٖکٌذ ،ثبٗذ اص لجل دس رهٔ هعوَىٌػٌِ ثبثت ثبضذ؛ چِ اٗي دٗي هستمش ثبضذ هبًٌذ لشظٖ کِ
گشفتِ ٗب ػَظ٘ي دس ث٘ؼٖ کِ خ٘بس ًذاسد ٍ چِ اٗي دٗي هتضلضل ثبضذ هبًٌذ ظوبى احذ الؼَظ٘ي دس ث٘غ
خ٘بسٕ ٍ  ....اهب اگش کسٖ ٌَّص رهِاش هطغَل ًطذُ ثبضذ ،دٗگشٕ ًوٖتَاًذ ظبهٌص ضَد ٍ هثالً ثگَٗذ
اگش دٗي گشفتٖ ،ظوبًص ثش ػْذٓ هي ثبضذ ٍ ٗب اٌٗکِ هثالً خؽبة ثِ همشض ٗب ثبٗغ ثگَٗذ «ألسض فالًبً کرا
ٍ أًب ضبهي» ٗب «بعِ ًسیئة ٍ أًب ضبهي» ٍ چٌ٘ي ظوبًٖ ثٌبثش هطَْس صح٘ح ً٘ست ٍ ثلکِ هشحَم ػالهِ
دس تزکشُ ادػبٕ اجوبع ثش ػذم صحّت آى کشدُ ٍ فشهَدُ است« :لَ لبل لغیسُ هْوب أعطیت فالًب فَْ علي لن
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الثبهي كَى الذٗي الزٕ ٗؼوٌِ ثبثتب فٖ رهٔ الوؼوَى ػٌِ سَاء كبى هستمشا كبلمشع ٍ الؼَػ٘ي فٖ الج٘غ الزٕ ال خ٘ابس ف٘اِ ٍ هتضلاضال ك اذ

الؼَػ٘ي فٖ الج٘غ الخ٘بسٕ كوب إرا ػوي الثوي الكلٖ للجبئغ ٍ الوج٘غ الكلٖ للوشتشٕ ٍ الوج٘غ الشخظٖ لجل المجغ ٍ كبلوْش لجل الذخَل ٍ ًحَ رلك

فلَ لبل لشع فالًب كزا ٍ ًب ػبهي ٍ ثؼِ ًس٘ئٔ ٍ ًب ػبهي لن ٗظح ػلى الوشَْس ثل ػي التزكشٓ اإلخوبع لبل لَ لبل لغ٘شُ هْوب ػـ٘ت فالًب فْاَ

ػلٖ لن ٗظح إخوبػِ ٍ لكي هب ركشٍُ هي الششؽ ٌٗبفٖ خولٔ هي الفشٍع اٙت٘ٔ ٍ ٗوكي ى ٗمبل ثبلظحٔ إرا ظل الومتؼٖ للثجَت ٍ إى لان ٗثجات
فؼال ثل هـلمب لظذق الؼوبى ٍ شوَل الؼوَهبت الؼبهٔ ٍ إى لن ٗكي هي الؼوبى الوظـلح ػٌذّن ثل ٗوكي هٌغ ػذم كًَِ هٌِ ٗؼب.
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يصح إجوبعبً» 2اگش ظبهي ثِ دٗگشٕ ثگَٗذ «ّش ٍلت ثِ فالًٖ چ٘ضٕ دادٕ ،ظوبًص ثش ػْذٓ هي ثبضذ»،
اجوبػبً صح٘ح ً٘ست.
اهّب س٘ذ ٗضدٕ

اٗي ضشغ سا ًوٖپزٗشد ٍ دس کالم هطَْس هٌبلطِ کشدُ ٍ هٖفشهبٗذ:

اٗي ضشؼٖ سا کِ هطَْس رکش کشدُاًذ ،ثب ثس٘بسٕ اص فشٍػٖ کِ ثؼذاً خَاّذ آهذ هٌبفبت داسد؛ چشاکِ دس
فشٍع هزکَس ،هطَْس ظوبى سا لجَل کشدُاًذ ثب اٌٗکِ دٌٖٗ ثش ػْذٓ هعوَىٌػٌِ ثبثت ًجَدُ است ـ پس
هؼلَم هٖضَد اجوبع هزکَس لؽؼٖ ً٘ست ـ سپس هٖفشهبٌٗذ :هٖتَاى لبئل ثِ صحت ظوبى ضذ دس صَستٖ
کِ مقتضی ثشإ ثجَت دٗي حبصل ضذُ ثبضذّ ،شچٌذ ثجَت فؼلٖ ًذاضتِ ثبضذ؛ هثالً کسٖ کِ اصدٍاج کشدُ،
همتعٖ ـ ٗؼٌٖ ػمذ ًکبح ـ ثشإ ثجَت دٗي ثش رهِاش ٍجَد داسد؛ چشاکِ اگش ًفمٔ صٍجِاش سا پشداخت
ًکٌذ ،ثِ ػٌَاى دٗي ثِ رهِاش هٖآٗذ ،لزا هبًؼٖ ًذاسد کسٖ ظبهي ًفمِ ثشإ صٍجِ ضَد.
هْن ػجبست ثؼذٕ اٗطبى است کِ هٖفشهبٌٗذ ٍ :ثلکِ چٌ٘ي ظوبًٖ هؽلمبً صح٘ح است ّشچٌذ همتعٖ
ثجَت دٗي ّن حبصل ًطذُ ثبضذ؛ هثالً کسٖ هٖتَاًذ ثِ دٗگشٕ ثگَٗذ اگش هبض٘ي فشدٕ سا خشاة کشدٕ،
ظوبًص ثش ػْذٓ هي ثبضذ ٍ .دس تؼل٘ل اٗي هؽلت هٖفشهبٌٗذ :اوالً :ظوبى ثش آى صبدق است ٍ ثاویاً هطوَل
ػوَهبت ػبهِ استّ ،شچٌذ اص ظوبى هصؽلح دس ًضد ض٘ؼِ ًجبضذ ـ اػالهٖ ّن کِ ثش ػشٍُ حبضِ٘ داسًذ،
اکثشاً ثب اٗي حشف س٘ذ هَافمت کشدُاًذ ـ سپس اٗطبى تشلٖ کشدُ ٍ هٖفشهبٌٗذ« :بل يوکي هٌع عدم کًَِ هٌِ
ايضبً»؛ ٍ ثلکِ هٖتَاى هٌغ کشد اص اٌٗکِ ظوبى هزکَس ـ ٗؼٌٖ ظوبًٖ کِ دٌٖٗ ثبثت ً٘ست ـ اص ظوبى
هصؽلح دس ًضد ض٘ؼِ ًجبضذ ،ثلکِ اص ظوبى هصؽلح هٖثبضذ.
نقد و بررسی کالم سید یزدی

ّشچٌذ هب اصل کالم س٘ذ

سا لجَل داسٗن اهّب ًسجت ثِ ثؼط فشهبٗطبت اٗطبى دس اٌٗجب کالم داسٗن .اص جولِ

اٌٗکِ فشهَدًذ :حتّٖ اگش همتعٖ ثشإ ثجَت دٗي ّن ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ،ظوبى صح٘ح است کِ هب هثبل صدٗن ثِ
اٌٗکِ فشدٕ ثِ دٗگشٕ ثگَٗذ «اگش تصبدف کشدٕ ،خسبست ثش ػْذٓ هي ثبضذ» .خذهت اٗطبى هٖگَٗ٘ن:
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الحك الوؼوَى ثِ هشاى. ...
هس لٔ ٗ :555شتشؽ فٖ ّ

ثمشع ٍ ٍ
ٍ
ث٘غ ٍ شجْْوب ،لن ٗظح.
الزهٔ ،فلَ ػوي َد ٌْٗ ًب لن ٗدت ثَ ْؼ ُذ ٍ س٘دت
الثبًٖ :الثجَت فٖ ّ

ألى الؼوبى ػن ٍ
الذ ْٗي ،فإرا
ٍ لَ لبل لغ٘شُ :هب ػـ٘ت فالً ًب فَْ ػلَ ٖٓ ،لن ٗظح ٗؼ ًب ػٌذ ػلوبئٌب خوغ ا ٍ ثِ لبل وذ ا ّ
ره ٍٔ فٖ التضام ٓ
رهٔ إلى ّ
ّ ّ

الحك كبلشْبدٓ.
ػن فِ٘ ٍ ال ٗكَى ػوبً ًبّ ٍ .
الحك ،فال ٗسجك ٍخَة ّ
ألى الؼوبى ُش ّشع لَث٘مٔ ّ
لن ٗكي ػلى الوؼوَى ػٌِ شٖء فال ّ
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دل٘ل ضوب ثش تصح٘ح ظوبىِ غ٘ش هصؽلح دس ًضد ض٘ؼِ ،توسّک ثِ ػوَهبت ثَد کِ ػوذٓ ًظش ّن ثِ
«اٍفَا ببلعمَد» است؛ چشاکِ ث٘بى کشدٗن توسک ثِ «الوؤهٌَى عٌد شسٍطْن» ٍ ثؼط ػوَهبت دٗگش داسإ
اضکبل است .پس اگش دس جبٖٗ ػمذ صبدق ثبضذ ،هلتضم ثِ صحت هٖضَٗن .عقد ّن گفت٘ن ثِ هؼٌبٕ بسته
است ،لزا اگش دس هب ًحي فِ٘ ؼشف همبثل ّن لجَل کٌذ ثِ گًَِإ کِ ػمذ صبدق ثبضذ ٍ ظبهي خَد سا ثِ
ًَػٖ هلتضم ثِ پشداخت خسبست ثذاًذ ٍ ؼشف همبثل ّن هبلک رهٔ ظبهي ثطَد ٍلَ دس ظشفٖ کِ خسبست
ٍاسد کشدُ ،دس اٗي صَست کالم ضوب صح٘ح است ٍ هٖتَاى ظوبى سا تصح٘ح کشد .اهب اگش ؼشف همبثل
لجَل ًکٌذ ،دٗگش ػمذ صبدق ً٘ست ،ثلکِ ٗک ٍػذ اثتذاٖٗ است کِ ظبّشاً اجوبع ٍ س٘شٓ هتطشػِ ٍ غ٘ش
هتطشػِ ،ثش ػذم ٍجَة ٍفبء ثِ آى است.
ّوچٌ٘ي اٌٗکِ دس تؼل٘ل هؽلت فشهَدًذ« :لصدق الضوبى» ،هٖگَٗ٘ن :اٌٗکِ «ظوبى غ٘ش هصؽلح» صبدق
ثبضذ ،تأث٘شٕ دس حکن ثِ صحّت ًذاسد؛ صٗشا دس هب ًحي فِ٘ ػوَهٖ ٍجَد ًذاسد کِ هطتول ثش لفظ ضمان
ثبضذ ٍ ثتَاى ثِ آى استٌبد کشد .سٍاٗت ػبه٘ٔ «الضػ٘ن غبسمٌ» ّن کِ اٗطبى رکش کشدًذ ،سٌذاً ًبتوبم است ٍ لؼل
داللتص ّن ًبتوبم ثبضذ .ثٌبثشاٗي صذق «ظوبى غ٘ش هصؽلح» تأث٘شٕ ًذاسد ٍ هْن آى است کِ «اٍفَا ببلعمَد»
ٍ ًظبٗش آى لبثل تؽج٘ك ثبضذ.
ّوچٌ٘ي اٌٗکِ فشهَدًذ «بل يوکي هٌع عدم کًَِ هٌِ ايضبً» ٍ ظوبى دس هب ًحي فِ٘ ،اص ظوبى هصؽلح دس
ًضد ض٘ؼِ است ،اٗي کالم ّن صح٘ح ً٘ست؛ صٗشا ّوبىؼَسٕ کِ خَد اٗطبى تصشٗح فشهَدًذ ،ظوبى دس ًضد
ض٘ؼِ ثِ معنای «ًمل ذهة الي ذهة» است کِ ظَْس دس اٗي داسد کِ رهِ ثبٗذ ثبلفؼل هطغَل ثبضذ ٍ لبثل٘ت ًمل
فؼلٖ داضتِ ثبضذ ،اهّب دس هب ًحي فِ٘ ٌَّص رهِإ هطغَل ًطذُ تب لبثل٘ت ًمل فؼلٖ داضتِ ثبضذ .ثٌبثشاٗي لؽؼبً
ظوبى دس هب ًحي فِ٘ اص ظوبى هصؽلح دس ًضد ض٘ؼِ ً٘ست .ثلِ ،رهِإ کِ ثؼذاً پ٘ذا هٖضَد لبثل٘ت ًمل سا
داسد ،اهّب خ٘لٖ هطکل است کِ ادلٔ ظوبى هصؽلح ضبهل آى ضَد.
اٗي هؽلت سا ّن تزکش دّ٘ن کِ ؼجك هجٌبٕ هختبس ،ث٘بى کشدٗن ظوبى ّن هٖتَاًذ ثِ ًحَ «ًمل رهِ» ثبضذ ٍ
ّن ثِ ًحَ «ظنّ رهِ» ٍ ،دس ّش دٍ صَست هؽلك ثبضذ ٍ ٗب هطشٍغ ،اهب ثبٗذ تَجِ داضت کِ ضمانِ خسارت،
دس صَستٖ هٖتَاًذ ثِ ًحَ «ًمل رهِ» ثبضذ کِ هعوَىٌلِ آى سا لجَل کشدُ ثبضذ ٍ ،اال اگش فمػ هعوَىٌػٌِ
ظوبى سا پزٗشفتِ ثبضذ ،کبفٖ دس تحمك ظوبى ثِ ًحَ «ًمل رهِ» ً٘ست؛ ثِ اٗي هؼٌب کِ هعوَىٌلِ ثِ حکن ضشع
ّوچٌبى هٖتَاًذ ثِ هعوَىٌػٌِ هشاجؼِ کٌذ ٍ چ٘ضٕ اص حك اٍ کبستِ ًوٖضَد ٍ رهٔ هعوَىٌػٌِ هٌتمل ثِ رهٔ
ظبهي ًوٖضَد .ثلِ اگش ظوبى سا ثِ ًحَ «ظنّ رهِ» لصذ ٍ اًطبء کشدُ ثبضذ ثِ اٗي هؼٌب کِ هعوَىٌػٌِ ثتَاًذ
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ظبهي سا الضام ثِ أدإ خسبست کٌذ ،دس اٗي صَست ػمذ صبدق ثَدُ ٍ ظوبى صح٘ح است.
ثٌبثشاٗي دس هثل «ألسض فالًبً کرا ٍ اًب ضبهي» ٗب «بعِ ًسیئةً ٍ اًب ضبهيٌ» فمػ دس صَستٖ ظوبى ثِ ًحَ
«ًمل رهِ» صح٘ح است کِ هعوَىٌلِ ٗؼٌٖ همشض ،ظوبى سا لجَل کشدُ ثبضذ .ثلِ ،دس هَسد ظوبىِ خسبست
اگش فمػ هعوَىٌػٌِ لجَل کشدُ ثبضذ ٍلٖ هعوَىٌلِ لجَل ًکشدُ ثبضذ ،ظوبى فمػ ثِ ًحَ «ظنّ رهِ» صح٘ح
است ـ الجتِ اگش ثِ اٗي ًحَ لصذ ٍ اًطبء ضذُ ثبضذ ـ ٍ هعوَىٌػٌِ هٖتَاًذ ظبهي سا الضام ثِ أدا کٌذ.
ضمان اعیان مضمونة و غیر مضمونة
آًچِ تب کٌَى ثحث کشدٗن ،ػوذتبً دس هَسد ظوبى دٗي ثَد ـ ّشچٌذ هثبلٖ کِ س٘ذ ٗضدٕ

رکش کشدًذ

همذاسٕ هطتجِ ثَد ـ اهب آٗب ظوبى اػ٘بى ّن صح٘ح است ٗب خ٘ش؟
س٘ذ ٗضدٕ

دس هسئلٔ  37کتبة العوبى ػشٍُ ،ظوبى اػ٘بى هعوًَِ سا هؽشح کشدُاًذ ،هبًٌذ ظوبى

همجَض ثِ ػمذ فبسذ ٍ .دس هسئلٔ  38ظوبى اػ٘بى غ٘ش هعوًَِ سا هؽشح کشدُاًذ ،هبًٌذ ظوبى ػٌٖ٘ کِ
مضاربة ٗب ودیعةً دست کسٖ ثَدُ ٍ ثذٍى تؼذّٕ ٍ تفشٗػ تلف ضذُ ثبضذ.
ً
اٗطبى دس هَسد ضمان اعیان مضمووه هٖفشهبٌٗذ :دٍ ًظش دس هسئلِ ٍجَد داسد؛ ثؼط فمْبء آى سا
پزٗشفتِاًذ ٍ ثؼعٖ دٗگش ًپزٗشفتِاًذ ٍ خَد اٗطبى ظوبى سا هٖپزٗشد.
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ٍ دس هَسد ضمان اعیان غیر مضمووه هٖفشهبٌٗذ :ظوبى اػ٘بى غ٘ش هعوًَِ ،ثالخالف ث٘ي هطَْس ض٘ؼِ
صح٘ح ً٘ست .ػجبست اٗطبى چٌ٘ي است:
«أهب ضوبى األعیبى الغیس الوضوًَة کوبل الوضبزبة ٍ السّي ٍ الَديعة لبل تحمك سبب ضبوبًْب
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هس لٔ :38

اختلفَا فٖ خَاص ػوبى األػ٘بى الوؼؤًَ كبلغظت ٍ الومجَع ثبلؼمذ الفبسذ ٍ ًحَّوب ػلى لَل٘ي رّت إلى كل هٌْوب خوبػٔ ٍ األلَى الداَاص

سَاء كبى الوشاد ػوبًْب ثوؼٌى التضام سدّب ػٌ٘ب ٍ هثلْب ٍ ل٘وتْب ػلى فشع التلف ٍ كبى الوشاد ػوبًْب ثوؼٌى التضام هثلْب ٍ ل٘وتْب إرا تلفات ٍ رلاك
لؼوَم لَلِ  :الضػ٘ن غبسم ٍ الؼوَهبت الؼبهٔ هثل لَلِ تؼبلى ٍَفَُا ثِبلْؼم ُ ِ
َد ٍ دػَى ًِ ػلى التمذٗش األٍل ٗكَى هي ػوبى الؼا٘ي ثوؼٌاى االلتاضام
ْ
ُ

ثشدّب هغ ى الؼوبى ًمل الحك هي رهٔ إلى خشى ٍ ٗؼب ال إشكبل فٖ ى الغبطت ٗؼب هكلف ثبلشد ف٘كَى هي ػن رهٔ إلاى خاشى ٍ لا٘ن هاي

هزّجٌب ٍ ػلى الثبًٖ ٗكَى هي ػوبى هب لن ٗدت كوب ًِ ػلى األٍل ٗؼب كزلك ثبلٌسجٔ إلى سد الوثل ٍ الم٘ؤ ػٌذ التلف هذفَػٔ ث ًاِ ال هابًغ هٌاِ
ثؼذ شوَل الؼوَهبت غبٗٔ األهش ًِ ل٘ن هي الؼوبى الوظـلح ٍ كًَِ هي ػوبى هب لن ٗدت ال ٗؼش ثؼذ ثجَت الومتؼٖ ٍ ال دل٘ل ػلاى ػاذم طاحٔ
ػوبى هب لن ٗدت هي ًض ٍ إخوبع ٍ إى اشتْش فٖ األلسي ثل فٖ خولٔ هي الوَاسد كوَا ثظحتِ ٍ فٖ خولٔ هٌْب اختلفَا فِ٘ فال إخوبع.
4

هي تعد أٍ تفسيط فال خالف بیٌْن في عدم صحتِ ٍ األلَى بومتضى العوَهبت صحتِ أيضب»

4

ّ٘چ خالفٖ ث٘ي ض٘ؼِ دس ػذم صحت ظوبى اػ٘بى غ٘ش هعوًَِ ٍجَد ًذاسد ،هبًٌذ هبلٖ کِ ثِ ػٌَاى
هعبسثِ ،سّي ٍ ٗب ٍدٗؼِ گزاضتِ هٖضَد ،الجتِ لجل اص اٌٗکِ سجت ظوبى آًْب هحمك ضَد؛ ٗؼٌٖ دس صَستٖ
کِ آخز تؼذّٕ ٍ تفشٗػ ًکشدُ ثبضذ .ثٌبثشاٗي هطَْس لبئل ّستٌذ هبلٖ کِ ثِ ػٌَاى هعبسثِ ،سّيٍ ،دٗؼِ ٍ ...
دس اخت٘بس دٗگشٕ گزاضتِ هٖضَد ،فشد ثبلثٖ ًوٖتَاًذ آى سا ظوبًت کٌذ ،ثِ اٗي هؼٌب کِ ثگَٗذ اگش ػ٘ي
ثبلٖ ثَد ،آى صهبًٖ کِ ثبٗذ ػ٘ي ثشگشدد ،هي آى سا ثِ تَ ثشهٖگشداًن ٍ دس صَستٖ کِ ػ٘ي تلف ضذُ ثبضذ،
ثذلص سا هٖدّن .اهب س٘ذ ٗضدٕ

دس همبثل هطَْس هٖاٗستذ ٍ هٖفشهبٗذ :اقوا ثِ حست عمومات ،صحّت

ظوبى اػ٘بى غ٘ش هعوًَِ است.
ٍ اٌٗکِ س٘ذ

دس همبثل «الخالف» اٗستبدُ ،هبًؼٖ ًذاسد؛ صٗشا ظبّشاً اٌٗکِ هطَْس ادػبٕ «الخالف» دس

اٌٗجب کشدُاًذ ثِ اٗي جْت ثَدُ کِ چٌ٘ي ظوبًًٖ« ًِ ،مل رهِ» است ٍ ًِ «ظنّ رهِ»؛ چشاکِ ٌَّص ػ٘ي ثبلٖ
است ٍ تلف ًطذُ پس اصالً رهِإ ٍجَد ًذاسد ٍ ثبٗذ خَد ػ٘ي ثشگشدد .ثِ تؼج٘ش دٗگش چَى تؼذٕ ٍ
تفشٗؽٖ کِ هَجت ثِ رهِ آهذى است هحمك ًطذُ ،لزا رهِ هؼٌب ًذاسد .ثٌبثشاٗي لؼل هشاد اص «الخالف» اٗي
ثبضذ کِ ثالخالف ظوبى هؼَْد دس ًضد ض٘ؼِ دس اٌٗجب ٍجَد ًذاسد .ػالٍُ آًکِ هؼٌبٕ «الخالف» اٗي ً٘ست
کِ ّوِ هتؼشض ضذُاًذ ٍ خالف آى ًگفتِاًذ ،ثلکِ ثِ اٗي هؼٌبست کسبًٖ کِ هتؼشض هؽلت ضذُاًذ،
خالف آى سا ًگفتِاًذ ٍ چِ ثسب اگش دٗگشاى هتؼشض هٖضذًذ ،هلتضم ثِ خالف آى هٖضذًذ .پس کطف
ًوٖضَد حکن ضبسعّ ،وبى چ٘ضٕ ثبضذ کِ «الخالف» ث٘ي ض٘ؼِ است ٍ چَى حکن ضبسع کطف ًوٖضَد،
ثبٗذ هلتضم ثِ چ٘ضٕ ضذ کِ ادلِ ثش آى داللت هٖکٌذ ٍ س٘ذ ٗضدٕ

ّن هٖفشهبٌٗذ ثِ داللت ػوَهبت،

چٌ٘ي ظوبًٖ هبًؼٖ ًذاسد.
ثِ ًظش هب ّن کالم س٘ذ ٗضدٕ

توبم است ٍ ثب توسک ثِ «اٍفَا ببلعمَد» هٖتَاى ظوبى هزکَس سا

تصح٘ح کشد؛ چشاکِ ؼجك ث٘بًٖ کِ داضت٘ن اگش ظبهي ثِ هَدع ثگَٗذ آًچِ سا کِ پ٘ص فالًٖ ٍدٗؼِ گزاضتٖ،
هي ظبهي ّستن کِ دس صَستٖ کِ ثبلٖ ثبضذ ػٌ٘ص سا سدّ کٌن ٍ دس صَستٖ کِ تلف ضذُ ثبضذ ثذلص سا
ثذّن ٍ هَدع ّن لجَل کٌذ ،دس اٗي صَست عقد صبدق ثَدُ ٍ هطوَل ػوَم «اٍفَا ببلعمَد» هٖثبضذ ٍ
تؼل٘ك ّن ّوبىؼَس کِ تَظ٘ح دادٗن ،هعشّ ثِ صذق ػمذ ً٘ست.
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ٍ اگش کسٖ اصشاس داضتِ ثبضذ کِ اضتغبل رهِ حتوبً ثبٗذ دس ظوي ػمَد تجبسِٗ ثبضذ هٖگَٗ٘ن :حذالل
آى است کِ ظبهي هٖتَاًذ تؼْذ ثِ سدّ ػ٘ي ٗب ثذلص داضتِ ثبضذ ثذٍى اٌٗکِ رهِاش هطغَل ضَدٍ .
ًت٘جِاش ّن آى است کِ [دٗگش ثِ ػٌَاى دٗي ثش رهٔ ظبهي ًوٖآٗذ ٍ آثبس دَٗى سا ًذاسد اص جولِ اٌٗکِ] اگش
ظبهي فَت کشد ،آى هبل اص تشکِاش کسش ًوٖضَدّ ،شچٌذ ثشخٖ دس اٌٗجب ث٘بًٖ إسائِ کشدُاًذ کِ هٖتَاى دس
صَست فَت ،آى هبل سا اص تشکِ ثشداضت کِ اى ضبء اهلل ث٘بًص خَاّذ آهذ اهّب ثِ حست هؼوَل ،فمْبء
گفتِاًذ کِ اص تشکِ کسش ًوٖضَد.
س٘ذ خَٖٗ

ّن اٗي هؽلت سا لجَل داسًذ ٍ هٖفشهبٌٗذ :ػمذ ،التضام ٍ سثػ ؼشفٌٖ٘ است ،اهب دس ػ٘ي

حبل هٖگٌَٗذ ثِ ػٌَاى تعهد ،هٖتَاًذ هطوَل «اٍفَا ثبلؼمَد» ضَد .خذهت اٗطبى هٖگَٗ٘ن :تؼّْذ ثب صشف
ًظش اص لجَل ،التضام ٗک ؼشفِ است ٍ ؼشف همبثل التضاهٖ ػلٖ الٌفس ًذاسد ثلکِ التضام لِ داسد ،دس ًت٘جِ
ّوبى اضکبل لجلٖ سا دس اٌٗجب تکشاس هٖکٌ٘ن کِ اگش ضوب ٍالؼبً لجَل داسٗذ التضام ؼشفٌٖ٘ دس صذق ػمذ الصم
ً٘ست ،چشا هلتضم ًوٖضَٗذ دس جبٖٗ کِ هفبد ػمذ اضتغبل رهِ است ،ػمذ صبدق ثَدُ ٍ ظوبى هحمك
هٖضَد ٍ چٌ٘ي ظوبًٖ خالف ضشع ً٘ست ٍ هطوَل ػوَهبت صحت هٖثبضذ .دل٘لٖ ّن ٍجَد ًذاسد کِ
اضتغبل رهِ حتوبً ثبٗذ دس ظوي ػمَد تجبسِٗ ثبضذ .ثلِ دس جبٖٗ کِ ٍػذ اثتذاٖٗ ثبضذ ٍ ػمذ صبدق ًجبضذ،
دس اٗي صَست رهِ هطتغل ًوٖضَد.
س٘ذ حک٘ن

ّن دس هستوسک دس ضشح هسئلٔ  38ػشٍُ هٖفشهبٌٗذ :اگش هشاد اص ظوبى دس اػ٘بى غ٘ش

هعوًَِ ،صشف اضتغبل رهِ ثبضذ ـ کِ غ٘ش اص هؼٌبٕ هصؽلح ظوبى است ـ هٖتَاى ظوبى هزکَس سا ثب
توسّک ثِ ػوَهبتِ ٍفبء ثِ ضشغ ٍ ػْذ ٍ اهثبل اٗي دٍ ،تصح٘ح کشد .دس ًت٘جِ ّشگبُ ػ٘ي تلف ضَد ،اه٘ي
ظبهي ً٘ست ثلکِ ظوبى ثش ػْذٓ کسٖ است کِ ظوبًت کشدُ است.
ثِ ًظش هب ّن کالم س٘ذ حک٘ن

5

صح٘ح است ٍ فمػ ثبٗذ اظبفِ هٖفشهَدًذ کِ ظوبى هزکَس احت٘بج ثِ

لجَل هعوَىٌلِ ّن داسد .الجتِ اٗطبى دس اداهِ هٖفشهبٌٗذ اگش ثِ ًحَ اٗمبع ّن ثبضذ ـ ٗؼٌٖ هطتول ثش لجَل
ًجبضذ ـ صح٘ح است 6.اهّب ثِ ًظش هب اٗي کالم صح٘ح ً٘ست ٍ اٗمبعّ ،وبى ٍػذ اثتذائٖ است کِ اجوبع ٍ
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ًؼن إرا كبى الوشاد هي ػوبًْب اشتغبل الزهٔ ثْب ،ال ثبلوؼٌى الوظـلح هي الؼوبى الزٕ ًحي فٖ هجب ثِ ٍ هسبئلِ ثل ثوؼٌى هحغ اشاتغبل الزهأ،

فوؼٌى« :ػوٌت األهبًٔ التٖ ػٌذ صٗذ» :اشغلت رهتٖ ثْب ،هكي التوسك ثؼوَم ٍخَة الَفبء ثبلششؽ ٍ الؼْذ ٍ ًحَّوب فٖ طاحٔ الؼاوبى الوازكَس،
فبرا تلفت الؼ٘ي لن ٗكي األه٘ي ػبهٌ ًب ٍ ،كبى الؼبهي لِ ػبهٌ ًب ثومتؼى إًشبئِ.
ّ .6وبى ،ص:349
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س٘شٓ ػولِ٘ ثش ػذم ٍجَة التضام ثِ آى است.
کالم سید حکیم
س٘ذ حک٘ن

در تصحیح عقد بیمه

دس اًتْبٕ هسئلٔ ،38گشٗضٕ ثِ عقد بیمه ّن هٖصًٌذ ٍ آى سا ًظ٘ش ظوبى اػ٘بى غ٘ش

هعوًَِ هٖداًٌذ .حبصل فشهبٗص اٗطبى چٌ٘ي است:
ػمذ ث٘وِ سا اص دٍ ؼشٗك 7هٖتَاى تصح٘ح کشدٗ :کٖ اص ؼشٗك ظوبى غ٘ش هصؽلح دس ًضد ض٘ؼِ ،چشاکِ
ػمذ ث٘وِ ًظ٘ش آى است کِ ظبهي ثِ هَدع هٖگَٗذ آًچِ سا کِ پ٘ص ٍدػِٖ اه٘ي گزاضتِإ ،اگش خسبستٖ اص
جبًت ٍدػٖ ثش آى ٍاسد ضذ ،هي ظبهٌن ٍ هٖپشداصم .ػمذ ث٘وِ ّن چٌ٘ي است کِ ث٘وِ کٌٌذُ هٖگَٗذ اگش
خسبستٖ ثش دٗگشٕ ٍاسد کشدٕ کِ اگش هي ًجَدم ظوبًص ثش ػْذٓ خَدت ثَد ،هي آى سا ظبهٌن ٗب اگش
خسبستٖ ثش خَدت ٍاسد کشدٕ هي ظبهٌن ٍ  . ...ثٌبثشاٗي ػمذ ث٘وِ سا هٖتَاى ثب توسّک ثِ ػوَهبت تصح٘ح
کشد ٍ تٌْب فشلٖ کِ ػمذ ث٘وِ ثب هب ًحي فِ٘ داسد اٗي است کِ ظوبى دس هب ًحي فِ٘ تجشػٖ است ،اهب دس ػمذ
ث٘وِ تجشػٖ ً٘ست ثلکِ ث٘وِگزاس ثبٗذ پَلٖ سا ثِ ث٘وِکٌٌذُ ثپشداصد؛ چِ ثِ صَست هبّ٘بًِ ٍ چِ ثِ صَست
ٗکجب ٍ .هوکي است ث٘وِگزاس ّن سمفٖ ثشإ پشداخت خسبست تؼ٘٘ي کٌذ ٍ ٗب ضشٍغ دٗگشٕ ثگزاسد
هبًٌذ اٌٗکِ فمػ خسبست سَْٕ سا ججشاى کٌذ ٗب فمػ خسبست ػوذٕ سا ججشاى کٌٌذ ٍ سبٗش ضشٍغ.
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ٍ دس ظوبى غ٘ش تجشػٖ ،ثِ دٍ ػٌَاى هٖتَاى هبل سا پشداخت کشدٗ ،کٖ اٌٗکِ هبل سا دس همبثل ظوبى
ثذّذ؛ هثالً ثگَٗذ هبّٖ صذ ّضاس تَهبى هٖدّن ٗب ٗک ه٘لَ٘ى ٗکجب هٖدّن ٍ ّش خسبستٖ کِ تب سبل
ٍ هب الؼوبى الؼشفٖ فوٌِ ششػٖ ثحت ،هثل هي تلف هبل غ٘شُ فَْ لِ ػبهي ٍ .هٌِ إًشبئٖ إهب تجشػ ًب ٍ .يحتمل أنه إيقاعي ال عقدي ،ألًِ ل٘ن

فِ٘ تظشف فٖ الوبل ،ليتوقف على قبول المالك.

 .7ثب طشف ًظش اص سٍش طلح كِ ظبّش ًا فمؾ دس هٌْبج الظبلح٘ي ثِ آى اشبسُ كشدُاًذ.
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ٍ لؼل هي رلك ػوبى ششكٔ الت ه٘ي الوتؼبسف فٖ ّزا الؼظش ٍ إى كبى ػوبًْب فٖ همبثل الوبل ال تجشػ ًب ،فظب ت الوبل ٗؼـٖ الشاشكٔ هابال فاٖ

لجبل ى تؼوي ٍ فٖ لجبل ى تٌشئ الؼوبى ،فتٌشئ الؼوبى ٍ ٗلضهْب رلك ،لؼوَم الَفبء ثبلؼْذ ٍ ،إى كبى الدبسٕ ثٌْ٘ن األٍل ٍ .ك٘ف كبى فْزا لا٘ن
هي الؼوبى الزٕ ًحي فِ٘ ثل َّ هؼٌى آخش ،إر ل٘ن فِ٘ هؼوَى ػٌِ طال.

ٍ الزٕ ٗتحظل :ى الؼوبى الوظـلح ال ٗظح إرا لن ٗكي الوبل الوؼوَى هؼوًَ ًب لوؼوَى ػٌِ بل الؼوبى ٍ .هب الؼوبى الؼشفٖ فوٌاِ شاشػٖ

ثحت ،هثل هي تلف هبل غ٘شُ فَْ لِ ػبهي ٍ .هٌِ إًشبئٖ إهب تجشػ ًبٗ ٍ .حتول ًِ إٗمبػٖ ال ػمذٕ ،ألًِ ل٘ن فِ٘ تظشف فٖ الوابل ،ل٘تَلاف ػلاى

لجَل الوبلك .اللْن اال ى ٗكَى ػمذ ًا اللتؼبئِ التول٘ك ٍ .إهب ثؼَع ،ف٘كَى ػمذ ًا ،كؼوبى ششكٔ الت ه٘ي الودؼَل فٖ همبثل هبل هؼا٘ي ٍ .لاذ ٗكاَى

الؼَع فٖ همبثل إًشبء الؼوبى ،ف٘كَى ًظ٘ش ػمذ اإلخبسٓ ٍ ،ال ثذ فِ٘ هي إًشبء الؼوبى ثؼذ الؼمذٗ ٍ .وكي ى ٗكاَى الوابل هجازٍال هدبًا ًب ثشاشؽ
إًشبء الؼوبى ٍ ،ثششؽ تذاسك الخسبسٓ لَ اتفمت ،فال ٗكَى ػوبى فٖ الج٘ي ٍ ،إًوب ٗكَى تذاسك خسبسٓ ال غ٘ش.

ٍ هب ثزل الوبل فٖ همبثل تذاسك الخسبسٓ فال ٗظح ،لؼذم ٍخَد الخسبسٓ فٖ ثؼغ األٍلبت ،ف٘كَى الوبل ثال ػَع.
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آٌٗذُ ثش هي ٍاسد ضذ ٗب ثِ دٗگشٕ ٍاسد کشدم ،ثش ػْذُ تَ ثبضذ .س٘ذ حک٘ن هٖفشهبٌٗذ دس اٌٗجب ػمذِ ظوبى
صبدق استّ ،شچٌذ اص ظوبى هصؽلح ً٘ست ثلکِ ظوبى ػشفٖ است .گاهی ّن هبل سا دس همبثل اًطبء
ظوبى پشداخت هٖکٌذ ٗؼٌٖ ث٘وِگزاس ثِ ث٘وِکٌٌذُ هٖگَٗذ اٗي هبل سا ثِ تَ هٖدّن ،دس همبثل اٌٗکِ اًطبء
ظوبى اص جبًت خَدت ثشإ هي ثکًٌٖ ،ظ٘ش اٌٗکِ کسٖ پَلٖ هٖدّذ تب دٗگشٕ ػمذ ًکبح ،اجبسُ ٗب ّش ػمذ
دٗگشٕ سا ثشإ اٍ ثخَاًذ.
دومیه راه ثشإ تصح٘ح ػمذ ث٘وِ ،اص ؼشٗك ّجٔ هؼَظِ است؛ ٗؼٌٖ ث٘وِگزاس هٖگَٗذ هي اٗي پَل سا
ثِ تَ هٖ ثخطن ثِ ضشغ اٌٗکِ اگش خسبستٖ ثش هي ٍاسد ضذ ٗب خسبستٖ ثش دٗگشٕ ٍاسد کشدم ،ظوبًص ثش
ػْذٓ تَ ثبضذ؛ چِ ثِ ًحَ ضشغ فؼل ٍ چِ ثِ ًحَ ضشغ ًت٘جِ.

ثٌبثشاٗي س٘ذ حک٘ن دس هستوسک فشهَدًذ ػمذ ث٘وِ سا هٖتَاى اص دٍ ؼشٗك تصح٘ح کشد ،اهّب دس هٌْبج
الصبلح٘ي 9کِ کتبة فتَاٖٗ اٗطبى است ،ػمذ ث٘وِ سا فمػ اص ؼشٗك ّجٔ هؼَظِ [ٍ صلح] لجَل کشدُاًذ ٍلٖ
اص ؼشٗك ػمذ ظوبى ٍلَ ثِ ًحَ غ٘ش هتؼبسفص لجَل ًکشدُاًذ .اهّب ضْ٘ذ صذس

دس حبضِ٘إ کِ ثش هٌْبج

الصبلح٘ي داسد هٖفشهبٌٗذ :هبًؼٖ ًذاسد کِ ػمذ ث٘وِ سا اص ؼشٗك ػمذ ظوبى ّن تصح٘ح کشد.
ؼجك ًظش هختبس ً٘ض هٖضَد ػمذ ث٘وِ سا اص ؼشٗك ػمذ تصح٘ح کشد؛ ٗؼٌٖ اص ّش ؼشٗمٖ کِ ػمذ صبدق ثبضذ
لبثل تصح٘ح است؛ چِ ثِ ًحَ ػمذِ ظوبى غ٘ش هصؽلح ثبضذ ،چِ ػمذ صلح ،چِ ػمذ ّجِ هؼَظِ ٍ . ...اهّب آًچِ
اهشٍصُ سٍاج داسد ،ثِ ًظش هٖآٗذ عقدِ مستقلّی ثبضذ .اٗي ػمذ ّن ّوبىؼَس کِ گفت٘ن ثِ دٍ ًحَ هوکي است
هٌؼمذ ضذُ ثبضذ؛ ٗب ثِ ًحَ ضشغ ًت٘جِ ٍ اضتغبل رهِ است ٍ ٗب ثِ ًحَ ضشغ فؼل ٍ تؼْذ است کِ اٗي حْت
هٌَغ ثِ آى است ضشکت ث٘وِکٌٌذُ ،چگًَِ ثب ث٘وِگزاس خَد لشاسداد ثجٌذد.
جَاد احوذٕ

ٍالحوذ هلل سة الؼبلو٘ي

 .9هٌْبج الظبلح٘ي (الوحشى للحك٘ن) ،ج ،2ص:153

(هس لٔ  )9ػمذ الت ه٘ي للٌفن ٍ الوبل الوؼجش ػٌِ فٖ ّزا الؼظش «ثبلس٘كَستِ» طح٘ح ثؼٌَاى الوؼبٍػٔ اى كبى للوتؼْذ ثبلت ه٘ي ػول هحتشم لاِ

هبل٘ٔ ٍ ل٘ؤ ػٌذ الؼمالء هي ٍطف ًظبم لألكل ٍ الششة ٍ غ٘شّوب ٍ ٍػغ هحبفظ ػلى الوبل ٍ غ٘ش رلك هي األػوبل الوحتشهٔ ف٘كاَى ًَػاب هاي

الوؼبٍػٔ ٍ خز الوبل هي الـشف٘ي الل ٍ إال فبلؼمذ ثبؿل ٍ خز الوبل شام ًؼن إرا كبى ثؼٌَاى الْجٔ الوششٍؿٔ [ ]5ف٘ذفغ همذاسا هي الوابل ّجأ ٍ
ٗشتشؽ ػلى الوتْت دفغ هبل آخش ػلى ًْح خبص ثٌْ٘ن ف خز الوبل هي الـشف٘ي الل ٍ ،كزا إرا كبى ثؼٌَاى الوظبلحٔ ػلى اى ٗاذفغ الوشاخاغ هابال

ػلى ًْح خبص ٍ تذفغ الششكٔ لِ هبال ثٌْح خبص ٍ لؼل ّزا األخ٘ش َّ الوتؼبسف فٖ ّزا الؼظش.
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