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 1 بانکداری اسالمي بطالن شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکي در
 

*صادق الُام
 

 **علی سعذیحسیه

 ***حمیذ اسذی    

 چکیذٌ   

توره قشاس گشفتهه اته     یکی اص يقود ثبنکی که هم دس نبحیه تخػیع و هم تزهیض منبثى ثسیبس موسد 

ثش نبثودی تشمبیه ثهذو  افهشاـ و تیهشیف     مجنی  ثبضذ و اص آنزب که يبمالمین ثوده و اديبیب ويقذ مؿبسثه می

پزیشفته ضذه و دس تود و صیب  ضشیک يبمل ات   دس نتیزه این يقهذ اص نههش اقتػهبدی دس ياتیهبن ثهبنکی      

يقهذ   اتالمی ثشای حل این مًؿل کهه ههم ثتواننهذ    نخواهذ داض .ثه هاین دلیل محققین توریه اقتػبدی

 مؿبسثه سا دس يقود ثبنکی دس ثبنکذاسی اتالمی حیم کشده و هم يبمل سا ؾهبمن ثهه حیهم تهشمبیه نابینهذ      

انذ. حهب  آنکهه ثهشای غهح       سا پیطنهبد کشده ساهکبسهبیی هاچو  ضشـ ؾاب  دس ؾان يقذ الصم خبسری

. اثتذا يذم مخبلی  ثب مقتؿبی يقذ ؾاب  و دیگشی يذم مخبلیه   ضشـ ؾاب  ثبیذ ثه دو رنجه توره داض 

نابیذ  ثب سوایبن و کتبة. هش چنذ که ثشخی ثشای ثكال  ضشـ ؾاب   مخبلی  آ  سا ثب مقتؿبی يقذ ثحج می

دانب  و سوایبن واغهته  نهشیهه    لیکن مب دس این مقبله دس پی آ  هستیم تب ثب ثشستی آساء فقهب و ثشخی اص حقوق

ی  ثب مقتؿبی يقذ سا موسد نقذ قشاس داده و نهشیه رذیذ مخبلی  ضشـ ؾاب  ثب کتبة سا دس يقذ مؿبسثه مخبل

 مكشح نابییم.

   

 .مؿبسثه  ؾاب   ياتیبن ثبنکی  ضشـ فًل  ضشـ نتیزه: َاکلیذ ياژٌ  
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 ممذمٍ -1

ی موسد نیبص فًبال   تشمبیههبی تخػیع منبثى دس ثبنکذاسی اتالمی این ات  که ثبنک یکی اص سوش

هب ضشیک  اقتػبدی سا که ثه تشمبیه نیبص داسنذ  ثب قشاسداد مؿبسثه تأمین کشده  دس تود حبغل اص فًبلی  ثب آ 

ی ضود. ثب توره ثه فتوای ضهیذ غذس  قشاسداد مؿبسثه  ثه ثخص ثبصسگبنی اختػبظ نذاسد و دس هاه

 .(368 -365  1390)موتویب  و خذمبن قبثل ارشات ذ   کطبوسصی هبی اقتػبدی چو  غنً   مً ثخص

ای ثشخوسداس ات . ثه نهش ضهیذ غذس  الگوی ثبنکذاسی  دس ثبنکذاسی اتالمی مؿبسثه اص ربیگبه ویژه

گزاسا  دس قشاسداد مؿبسثه ات . دس این الگو   گزاسا  و تشمبیه گشی مبلی ثبنک  میب  تپشده ثذو  سثب  واتكه

ختیبس تشمبیه گزاسا  هب سا ثش اتبس مؿبسثه دس اتپس آ  کنذ  ه گزاسا  سا رزة میثبنک وروه مبصاد تپشد

 (.71 1385موتویب  دهذ)قشاس می

میهوم مؿبسثه دس فقه اتالمی ثب آنچه دس اقتػبد رذیذ ثیب  گشدیذه ات  مختتف ات . مؿبسثه ثنب ثش 

لک تشمبیه و يبمل ثش تزبستی که دس آنچه دس فقه اتالمی آمذه ات  يجبسن ات  اص يقذ خبغی که ثین مب

آ  تشمبیه اص یکی و کبس اص دیگشی ثبضذ. و دس یک تود مًین ضشیک ضونذ ... اگش نه تود و نه صیب  حبغل 

ضود پس فقف اغل  تشمبیه ثه غبحت آ  ثبص می گشدد و يبمل دس این تزبسن تهای نخواهذ داض . 

گشدد. تحایل خسبسن ثش يبمل ربیض نیس  و مبیه ثبص میحت تشگونه صیب  ثه رضء و یب کل تشمبیه ثه غبهش

اگش غبحت تشمبیه يبمل سا ؾبمن کنذ دس این غوسن يقذ مؿبسثه ثه قشؼ تجذیل ضذه و غبحت تشمبیه 

(. ثه مورت این يقذ فشد مشارًه کننذه ثه ثبنک دس حکم 25  1401حق گشفتن تود نخواهذ داض )غذس  

گشدد. يبمل متًهذ ات  ثب  شفته و احکبم مؿبسثه ثین آنهب ارشا میيبمل و ثبنک دس حکم مبلک قشاس گ

ای که ثبنک دس اختیبس او قشاسداده ات  تزبسن کشده و تود حبغل اص این تشمبیه سا ثین خود و ثبنک  تشمبیه

 قجق قشاسدادی که ثین آنهب امؿب ضذه ات  تقسیم کننذ.

 

 االت تحمیكؤلٍ ي سأبیان مس -2

... ثوده  که داسای ضشایف ياومی يقود مخل يقل و ثتوٌ و ثبضذ هاچنب  ربیض میاین يقذ که یک يقذ 

ثبضذ. یکی اص احکبم این يقذ يجبسن ات  اص اینکه يبمل امین ثوده و  داسای  ضشایف اختػبغی خود نیض می

ن ات  و مؿبسة دس حکم امی ثبضذ. ثنبثشاین اگش ثذو  تًذی و تیشیف تشمبیه دس دت  او تتف گشدیذ ؾبمن نای
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ثبضذ. پس چنبنچه دس ؾان يقذ مؿبسثه ضشـ ضود که مؿبسة ؾبمن تشمبیه  ؾبمن مب  مؿبسثه نای

ضود  صیشا ضشـ  خواهذ ثود و یب خسبسان حبغته اص تزبسن متوره مبلک نخواهذ ضذ  يقذ مؿبسثه ثبقل می

 تأمین نابینذ. مضثوس خالف مقتؿبی يقذ ات   امب قشفین می تواننذ ثه قشیق دیگشی منهوس خود سا

هبی اغتی يقود مخل الصم ثود  و یب ی ضشوقی دس ؾان يقذ  ویژگیدس اینکه آیب می ضود ثوتیته

ثبضذ آ  ات  اختالف ات . لکن آنچه مهم و موسد ثحج دس این تحقیق می   امبنی ثود  یذ و... سا تغییشداد

 ذاسی ثذو  سثب آمذه ات : قشاسداد مؿبسثه ثبصسگبنی داختی دس ياتیبن ثبنک 11که دس مبده 

يبمل ؾان يقذ خبسد الصم قجو  و متًهذ گشدیذ که چنبنچه  ثه اغل تشمبیه ثبنک خسبسن و یب »

 «.يوؼ پشداخ  نابیذو ثال سا اص اموا  خود رجشا  و مزبنبً نقػبنی واسد ضذ آ 

ثه ؾابنی تجذیل هابنگونه که مًتوم ات  ثه مورت این قشاسداد یذ يبمل مؿبسثه که یذ امبنی ات  

ضذه و وی ؾبمن حیم اغل تشمبیه خواهذ ثود و دس غوسن اص ثین سفتن آ  و لو ثذو  تًذی و تیشیف فشد 

سا خواهذ داض .دس این تحقیق تًی ثش آ  ات  که اثتذا ثه ثشستی غح  ضشـ ؾاب    ونییه رجشا  آ 

دس غوسن يذم امکب  آ  آیب  و حبنیبًیذ امبنی موسد تحتیل واقى ضذه و تپس ورود داسد یب خیش ثشستی ضذه 

 ساهکبسی ثشای تػحیح این امش دس ياتیبن ثبنکی ورود داسد یب خیش؟ 

هاچنین آیب يقذ مؿبسثه می توانذ ربیگضین منبتجی ثشای قشؼ سثوی دس مًبمالن ثبنکی ثبضذ یب 

 خیش؟

 

 شىاسیمفًُم -3

شمبیه ثه فشد و تهیم ضذ  دس تود مؿبسثه يجبسن ات  اص دس اختیبس قشاسدا  ت دس اغكالح فقهی

ییذ و امؿبی ضبسو قشاس گشفته ضذه ات . أ. مؿبسثه اص يقود يقالیی ات  که موسد ت1حبغته قجق قشاسداد

دهذ قبنو  مذنی مؿبسثه يقذی ات  که ثه مورت آ   احذ متًبمتین تشمبیه می 546  هاچنین حست مبده

ثب قیذ این که قشف دیگش ثب آ  تزبسن کنذ و دس تود آ  ضشیک ثبضذ. غبحت تشمبیه  مبلک و يبمل  

ی هش  ضود. حست مقشسان قبنونی  تشمبیه مؿبسثه ثبیذ وره نقذ ثبضذ  ثه يالوه حػه مؿبسة نبمیذه می

هب ثبیذ  ه ثبضذ که این حػهیک اص مبلک مؿبسة دس منبفى ثبیذ رضء مطبو اص کل  اص قجیل؛ سثى یب حتج یب غیش

                                                 
 اإلوسان دفع لمضاربة أوا(912، 1، 1111صٍ معیىٍ مه ربحٍ)شُید ثاوی،المضاربٍ ي َی ان یدفع ماال الی غیرٌ لیعمل فیٍ بح -1

 (883، 92تا،  مىربحٍ)وجفی، بی بحصة الیعملفیٍ مال غیرٌ إلى
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توا  نوو خبغی اص تزبسن سا مطخع کشد ولی اگش مؿبسثه  دس يقذ مؿبسثه تًیین ضود. ثه يالوه دس مؿبسثه می

توانذ هش قسم تزبستی سا که غالح ثذانذ  انزبم  مكتق ثبضذ؛ یًنی  تزبسن خبغی ضشـ نطذه ثبضذ  يبمل می

سيبی  نابیذ. ثب توره ثه مقتؿبی تزبسن  مؿبسة و مبلک ثبیذ دس  دهذ ولی دس قشص تزبسن ثبیذ حذ متًبسف سا

قبنو  مذنی  557تود و صیب  حبغل اص اياب  تزبسی انزبم ضذه  تهیم و ضشیک ثبضنذ  ثه هاین دلیل مبده 

اگش کسی مبلی سا ثشای تزبسن ثذهذ و قشاس گزاسد که تابم منبفى  مب  مبلک ثبضذ دس این  "اضًبس می داسد: 

ثه يالوه اگش دس مؿبسثه ضشـ ضود که مؿبسة ؾبمن تشمبیه  "  مًبمته مؿبسثه محسوة نای ضود.غوسن

خواهذ ثود یب خسبسن حبغته اص تزبسن متوره مبلک نخواهذ ضذ  يقذ ثبقل ات  مگش این که ثه غوسن لضوم 

 .(94 1386ًودی ضشـ ضذه ثبضذ  مؿبسة اص مب  خود ثه مقذاس خسبسن یب تتف مزبنب ثه مبلک تاتیک کنذ)مس

دس دتتوس الًال ارشایی مؿبسثه و آیین نبمه فػل توم قبنو  ياتیبن ثبنکی ثذو  سثب  مؿبسثه ثه ضشح صیش 

داس تأمین تشمبیه نقذی  تًشیف ضذه ات : مؿبسثه قشاسدادی ات  که ثه مورت آ  یکی اص قشفین )مبلک( يهذه

 ن کشده و دس تود حبغته  هش دو قشف ضشیک ثبضنذ.گشدد  ثب قیذ این که قشف دیگش )يبمل( ثب آ  تزبس می

 دس مؿبسثه ته سکن اغتی ورود داسد:

 547تشمبیه: تشمبیه مهم تشین يبمل دس تزبسن و کست تود و منیً  ات  و ثه مورت مبده  .1

قبنو  مذنی ثبیستی وره نقذ ثبضذ و منهوس اص وره نقذ  پو  ستای و سایذ کطوس ات . ثنبثشاین دس غوستی 

 شمبیه مؿبسثه کبال قشاس گیشد  چنین يقذی مؿبسثه نیس .که ت

کبس یب يال: منهوس اص کبس یب يال موؾوو يقذ مؿبسثه  اموس ثبصسگبنی و تزبستی ات . اياب   .9

 ق.ن مطخع ضذه ات . 2ی تزبسی و ثبصسگبنی ثه مورت مبده

ياتیبن مؿبسثه کبمال ثبیستی دتتوسالًال ارشایی مؿبسثه  کبس الصم ثشای ارشای  6ی ثه مورت مبده

ضود و يبمل حق واگزاسی  توتف يبمل انزبم ضود و این امش دس قشاسداد منًقذه ثین ثبنک و يبمل قیذ می

 تشمبیه سا ثه دیگشی نذاسد.

تود: اص آ  ربیی که کست تود و منیً  دس يقذ مؿبسثه احتابلی ات  و تحقق آ  ثه اوؾبو و  .8

هب قجل اص مجبدسن ثه انزبم مًبمته و داد  تسهیالن  ثبیستی ثه انزبم نکاحوا  اقتػبدی ثستگی داسد  ثب

ثشستی الصم پیشامو  يوامل مزکوس  ثه نتیزه ثشتنذ که حبغل ياتیبن مؿبسثه  متؿان حذاقل تود خواهذ 

 .(266-263  1369ضود)خبوسی  ثود که توتف ضوسای پو  و ايتجبس تًیین می
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 صحت شرط ضمان در عمذ مضاربٍ -4

 بیان آراء ي وظرات -4-1

 ی ورود داسد:أدس این موؾوو ثكوس کل ته س

 داننذ.يذه ای این ضشـ سا ربیض می -1 

 داننذ.يذه اینیض کبمال ربیض نای -2 

 گشوهی نیض قبئل ثه تیػیل گشدیذه انذ.   -3 

ربیض  له چهبسم اص مسبیل مؿبسثه اص راته کسبنی ات  که این ضشـ ساأمشحوم غبحت يشوه دس مس

ضاشده و آ  سا مخبلف مقتؿبی يقذ نای دانذ. وی يذم ؾاب  يبمل سا مقتؿبی اقالق يقذ نه مكتق 

 .(645  2 1409يقذ می دانذ. الجته دس غوسن تًذی و تیشیف قجیًتب يبمل ؾاب  داسد)یضدی 

 ثب این نهش مخبلی  فقهبی ثضسگواسی که دس حبضیه يشوه نهشان خویص ساثیب  کشده انذ ياذتبً

 انذ. کشده

مشحوم تیذ اثوالحسن اغیهبنی ؾان مخبلی  ثب این نهش مًتقذ ات  که اغل ثش يذم رواص این 

ثبضذ   ف ثه رجشا  نػف مخالًضشـ ات  ثته اگش ضشـ کنذ که اگش نقػبنی ثش تشمبیه حبغل ضذ يبمل مکتّ

ؾان یک يقذ الصم  غحیح ات  صیشا مخبلف مقتؿی نای ثبضذ امب وفبی ثه آ  الصم نیس  مگش آنکه دس

محقق ثشورشدی نیض این ضشـ سا  دیگشی ضشـ ضود نه دس ؾان مؿبسثه که یک يقذ ربیض ات .

 دانذ. مًقو  میغیش

 داننذ.مشحوم آیبن خوانسبسی و حبیشی نیض آ  سا غحیح نای

مشحوم محقق خویی نیض این ضشـ سا دسغوستی که ضشـ لضوم تذاسک خسبسن اص توی يبمل ثبضذ 

 دانذ.دانذ امب اگش مشاد سروو خسبسن ثه يبمل ثبضذ آ  ضشـ سا ثبقل میغحیح می

 غحیح ات .ذ غحیح و اگش ضشـ نتیزه ثبضذ غیشی مشحوم خویی اگش ضشـ  ضشـ فًل ثبضأثنبثش س

 مشحوم امبم خاینی)سه( نیض دس ریل این يجبسن آوسده ات :

ثبيج ضود که يبمل متضم ثه تذاسک اقوی يذم غح  ات  ثته اگش ضشـ کنذ که خسبسن دس تشمبیه 

نػف ثش فشؼ ثبضذ اضکبلی نذاسد چه این ضشـ دس ؾان يقذ الصم و چه ربیض ثبضذ... حتی اگش ضشـ ثه 

 نحو ضشـ نتیزه ثبضذ یًنی خسبسن ثه يهذه يبمل قشاس گیشد ثًیذ نیس  که غحیح ثبضذ.
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تقذنذ که يقذ دس اینػوسن تجذیل مشحوم گتپبیگبنی و  فیشوصآثبدی ضشـ سا غحیح می داننذ ولیکن مً

 ثه قشؼ می ضود.

دانذ امب دس اینکه ثبيج ثكال  يقذ گشدد اضکب  کشده مشحوم نبئینی ضشـ سا غحیح نای

 (.162  5  14019ات )یضدی 

 .(164  12 1430کنذ)حکیم مشحوم آی  اهلل حکیم نیض دس مستاسک نهش غبحت يشوه سا تبییذ می

این ضشـ سا دس غوستی که ضشـ فًل ثبضذ غحیح و اگش ضشـ نتیزه ثبضذ ثشخی اص فقهبی مًبغش نیض 

 .(151  1432داننذ)هبضای غیش غحیح می

کننذ که اگش دس مؿبسثه ضشـ ضود که يبمل  رجشا   دانب  چنین ثیب  می هاچنین ثشخی اص حقوق

و  غبحت يشوه ضشـ سا خسبسن سا نکنذ یب تنهب خسبسن گزضته یب آینذه سا رجشا  تبصد  ثًؿی اص فقهب هاچ

ق.م که  560انذ. لکن اص میبد مبده و ثشخی دیگش هاچو  میشصای نبئینی ثش آ  اضکب  کشدهنبفز دانسته

حکوم  اساده سا ثش تابم مواسد تکون دس قبنو  حبکم دانسته ات   چنین ثش می آیذ که ثبیذ نهش نخس  سا 

 (.146  1368تأییذ کشد )کبتوصیب  

 

 ءي وظراتتحلیل آرا -4-2

 مخالفت شرط ضمان با لاعذٌ -4-2-1

 دس این مكتت چهبس نهش ورود داسد:

 غح  ضشـ و يقذ. -1

 ثكال  ضشـ و يقذ.  -2

 ثكال  ضشـ و غح  يقذ.  -3

  1432غح  ضشـ و ثكال  يقذ ثه این مًنب که مؿبسثه ثه قشؼ تجذیل می ضود)هبضای  -4

151).   

غحیح  واسد نذانسته و نهش غبحت يشوه سا کبمالًمشحوم حکیم اص راته کسبنی ات  که این اضکب  سا 

 داسد:می دانذ. وی دس دفبو اص نهش خویص چنین ثیب  می

 ضشـ مخبلف مقتؿی ثش ته ثخص ات :

 مخبلف مؿاو  يقذ -1
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 مخبلف لواصم يشفی -2

 مخبلف احکبم ضشيی اقتؿبئی -3

ن حکای ثبضذ مشاد اص احکبم ضشيی اقتؿبئی يجبسن ات  اص آنکه مكتق اقسبم آ  يقذ داسای چنی

حتی اگش ضشـ خالفی نیض دس آ  ثطود ثبيج تغییش حکم نای ضود این حکم سا حکم اقتؿبئی یب قجًی 

 .(253  1428گوینذو دس مقبثل آ  حکم فًتی مكتق قشاس داسد)تنذ 

دانذ. چشا که ایطب  ؾابنی ثود  یب امبنی ثود  یذ وی موسد ثحج سا قكًب اص دو قسم او  نای

 ثبضذ.مؿاو  يقذ مؿبسثه نای دانذ هابنگونه که این مكتت الصمه  يشفی آ  نیض نایيبمل سا رضء 

اضکب  دس موسد توم ات  که آیب این موسد)ضشـ ؾاب  دس مؿبسثه( اص آنزب که ثبيج ؾابنی ضذ  

 یذ امین که یک حکم ضشيی اقتؿبئی ات  می ضود  مػذاق آ  می ثبضذ یب خیش؟ 

د توم نیض ضبمل این ثحج نیس  چشا که يذم ؾاب  امین یک مشحوم حکیم مًتقذ ات  که موس

 حکم اقتؿبئی نیس  ثتکه ثه يت  يذم مقتؿی دس ؾاب  مقتؿبی يذم ات . 

توؾیح مكتت آ  ات  که یذ امین تب صمبنی که دلیتی ثش ؾاب  آ  نجبضذ ؾابنی نیس  امب اگش 

 .(164  12  1430)حکیم  مقتؿی ؾاب  ثبضذ دلیتی ثش يذم ؾاب  نذاسیم

ثكوس کل وی مبننذ غبحت يشوه مًتقذ ات  که ضشـ دس این مواسد مخبلف اقالق يقذ ات  نه 

مكتق يقذ. و هابنگونه که دس ربی خود حبث  گشدیذه ات  اگش ضشقی مخبلی  ثب اقالق يقذ داضته 

ب ثبضذ حکم ضشـ مخبلف ثب مقتؿی سا نخواهذ داض . امب تطخیع اینکه دس این مواسد آیب مخبلف ث

 انذ:ثبضذ. مشحوم محقق حبنی مًتقذ ات  که ضشوـ دو دتتهمقتؿی و یب اقالق ات  مطکل می

 .ورود داسد ارابو موافق  ضشـ ثب مقتؿبی يقذ یب ثشمخبلی  نخس  آنکه

 .ثبضذات  گشچه ارابو نای ضشـ ثب مقتؿی واؾح موافق  یب مخبلی  دوم آنکه

انػبسی  )فقیه يال کشد نهش مكبثق دو غوسن ثبیذ این حکم دو موسد قجل مًتوم ات  امب دس غیش

1415  6  48).  

منبفبن)ضشـ ثب مقتؿی(  کنذ که وؾوحضیخ انػبسی ثب اضکبلی که ثش محقق حبنی داسد  ثیب  می  

 چگونه حبغل می ضود:
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 واقى ثه غوسن يشفی يقذ مواقى دساین يوؾین دس انتقب  يذم اضتشاـ مخل يشفبت   اگش موسد اتتنبد

 .ات  چنین يشف دس و يشفبت  منطأ صیشا که ثبقل ات   ضشـ و ثبضذ غحیح يقذ اینکه نه ضودنای

ثبیس  ثه تطشـ می محشم يذ یب حشم  دس غوسن ارابو  دس این و نع اص ايم ات  ضشو اگش مشرى

 و ثیى دس سرل قیاومی  یب انتقب  دلیل مخل يقذ مقتؿی دلیل ثه ثبیذ ات  دو این غیش اگش .ضود مشارًه آنهب

 تب دانذمی ضشـ ثه نسج  تغییش ثذو  و مكتق مقتؿی سا این آنهب دلیل که ضود مًتوم تب کنیم مشارًه نکبح

 قبثل پس دانذمی مبهی  نه قالق یب مقتؿبً سا آ  ثتکه انسته مكتقنذ سا آ  یب و ضود مقتؿی مخبلف ضشـ

 .ثود خواهذ تغییش

 يقذ مبهی  یًنی مبهی   یب ات  اقالق نوو اص دلیل این آیب که کشدیم اقتؿب مواسد دلیل دس ضک اگش

 و ختی)ينی ومی ورهذ ثش احش این حجون اغبل  ثه سروو مواسد این دس آ  اقالق یب داسد اقتؿبیی چنین

  .(50  6  1415مبنذ)انػبسی   خواهذ ثبقی خود ياومی  ثه الاؤمنو  ياوم پس کنیممی(قجًه

کنیم و اص آنزب که يقذ مؿبسثه یک يقذ يشفی و دس این موسد ضک میی ضیخ دس نهبی  أثنبثش س

ی مذيی يشف ضشـ ؾاب  یب يذم آ  دس يقذ مؿبسثه الصم أامؿبیی ات   ثبیذ ثه يشف سروو کشد و ثنبثش س

اگش ضکی دس مخبلف ثود  این موسد ثب مقتؿبی يقذ داضته ثبضیم اغل حجون و نیور  نهبیتبً نایذانذ. و

   ينذ ضشوقهم( ربسی خواهذ ثود.منوؤضشـ)الا

مخبلیب  این قو  مًتقذنذ که الاومنو  ينذ ضشوقهم دس این مواسد ربسی نخواهذ ثود چشا که اساده 

 مبلک اص دس اختیبس قشاس داد  پو  ثه يبمل چه ثوده ات ؟

داضته ثبضذ.( س الاب  نضد يبمل ثبضذ)تستف أمبلک ثب این کبس اساده کشده ثود که يبمل تزبسن کنذ و س

این کبس دس واقى یک ار  فًتی سا دس دسو  داسد که يبمل ؾبمن تتف قهشی نیس  چشا که امکب   نذاسد ثه 

 ثبضذ.کسی ار  دس تػشف ثذهیم و مقیذ ثه امشی که دس اختیبس او نیس  ثکنیم. پس ؾبمن تتف قهشی نای

فشد )مبلک( ثیبیذ این ار  دس  ثب این فشؼ مقتؿی مؿبسثه آ  ات  که فشد نجبیذ ؾبمن ثبضذ اگش

اش يذم ار  ات  اش يذم ؾاب  دس تتف قهشی ات  سا مقیذ کنذ ثه يذم خسبسن  الصمهتػشف که الصمه

صیشا یب ار  داده که الصمه ی ار  يذم ؾاب  و خسبسن ات )ثذو  تًذی و تیشیف( یب ار  نذاده امب ار  

ونه و امخب  آ  دس این ات  که دس آنهب اساده مبلک مقیذ خالف مقتؿی اغل ات  تیبون آ  ثب يبسیه مؿا

انتیبو مستًیش ات  پس می توانذ این انتیبو سا مقیذ کنذ امب دس مؿبسثه اساده تزبسن کشد  و تستف پیذا 

 .(152  1432توانذ آ  سا محذود ثه ثقبی تشمبیه کنذ)هبضای  کشد  ثش مب  ات  که دس اینزب نای
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سا مقتؿبی اقالق يقذ نه نیس يقذ می دانستػحیح نیس  صیشا امب قو  غبحت يشوه که آ  

آنچه وی ثیب  داضته ات  ضبیذ ثتوانذ نیی اتتیاب  دس تتف مب  کنذ امب احجبن ؾاب  خسبسن که دس 

تزبسن ثذو  تًذی و تیشیف حبغل ضذه ات  نای کنذ و هاچنین اتتیاب  سا اص اغل يقذ مؿبسثه 

  1432هبضای  )سثه و ار  يبمل ثه مبلک چنین اتتیابنی ات ثش نای داسد چشا که الصمه ی مؿب

وره اتتذال  محقق اسرانذ مًتوم نیس  و اگش مذيی این ثبضذ که دس این مواسد ثبیذ ثه يشف  .(152

مشارًه کشد و یب دس غوسن ضک اغل نیور ضشوـ سا ربسی ناود  ثیب  ایطب  که مقتؿبی يقذ 

ثش این مذيی نويی مغبلكه ات . چشا که این مكتت ثحج مؿبسثه يذم ؾاب  ات  ثه ينوا  سدی 

ثشخی اص فقهبی مًبغش دس يذم غح  این ایطب  آ  سا میشوؼ پنذاضته ات . موسد توا  ات  و 

این نويی تطشیى ات  چشا که دلیتی نذاسیم که کسی ثتوانذ دیگشی سا  انذ که:ضشـ چنین ثیب  داضته

-تی اغل آ  ضشيب غحیح نیس  پس ضشـو... کنذ وق ؾبمن دس پشداخ  مب  ثذو  تجت مخل قشؼ

کشد  آ  دس ؾان يقذ نیض غحیح نخواهذ ثود. ادله الاومنو  ينذ ضشوقهم و... نیض نبنش ثه مقبم 

دس پبتخ ثه این  .(227  30  1418خوئی )تطشیى نیس  ثتکه آنچه ضشيب ربیض ات  سا ضبمل می ضود

ج تطشیى نخواهذ ثود چشا که ثحج دس محذود کشد  فشد اتتذال  نیض چنین ثیب  ضذه ات  که این ثح

نیض  دس تػشف دس مب  خویص ات  و این سثكی ثه تطشیى نذاسد و اص تویی ؾبمن کشد  فشد اثتذائبً

توا  ثه ينوا  یک ناونه ثش این مكتت امشی ات  که دس ضشو ناونه داسد و خشیذ دس رمه سا می

توا  ضشـ ؾاب  دس ه ثیب  گشدیذ مًتوم ات  که نایاص مزاوو آنچ. (157  1432دانس )هبضای 

 مؿبسثه سا مخبلف ثب مقتؿبی يقذ دانس  و قجق قبيذه غحیح ات .

 مخالفت شرط ضمان با ريایات -2-2-2

دس قسم قجل حبث  گشدیذ که آنچه اص مخبلی  ضشـ ؾاب  ثب مقتؿبی يقذ آمذه ات  غحیح 

 نای ثبضذ. دس این قسم ثحج اص سوایبتی ات  که دس این موسد ورود داسد. 

 سوایبتی که محققین دس این ثبة موسد تاسک قشاس داده انذ ثش دو قسم ات :

 ريایات عام -2-2-2-1

من قشاسداد  غیش غبحت مب  سا  ثی اضکب  می داننذ. مخل غحیحه او  آ  دتته سوایبن که ؾب

 حتجی اص امبم غبدق)و( که فشمود: 
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 فَقَب َ دٓیٕنٌ يٓتَیٕهِآب وٓ لِذٓیٕنٌ لْآب مِنَب کَب َ ِوٓ فِیه لٍیَشَثِحٓب فِیآب اضْتَشَکَب رٔتَیٕنِ يیِیشَ يٓجٕذِالتَهِ أَثِی ِيٓنْ الْحٓتَجِیّ يٓنِ

 یٔخَبلِفٔ ضَشْـٌ کَب َ فَئِرَا اضْتَشَقَب إِرَا ثٓأْسٓ لَب فَقَب َ التَوٓى يٓتَیٕکٓ سْثٕحٔوٓ الِوٓلَکَب  تٓبلْمٓ یشَأ أَيٕكِنِ لِػٓبحِجِهِ هٔآب أَحٓذٔ

 .1يٓضَوٓرٓلَ التَهِ کِتَبةِ یإلَ سٓدّ فَهٔوٓم التَهِ کِتَبةٓ

 ساوی اص امبم)و( دس موسد دو نیش که ثب یکذیگش ضشیک دس مبلی ضذنذ و تود می کننذ. 

ثبضذ. یکی اص آنهب ثه دیگشی می گویذ که ثش این مب  دینی ات  و این دین ثش يهذه هشدو نیش می

بضنذ تشمبیه سا ثه من ثذه و هش چه تود و خسبسن ات  ثش گشد  تو ثبضذ. امبم)و( فشمود: اگش ضشـ کشده ث

 .(258  5  1407اضکبلی نذاسد. اگش ضشـ مخبلف کتبة ثبضذ ثبیذ آ  سا ثه کتبة خذا ثبص گشدانذ)کتینی 

ثشخی اص محققین اص این سوای  چنین اتتذال  می کننذ که امبم)و( ضشـ ؾاب  ثش يهذه فشد دیگش سا 

ثه دیگشی انتقب  پیذا نای آمذه ات  که دس يین حبلی که اغل مب   غحیح می دانذ. دس این سوای  غشیحبً

 .(200  1401کنذ فشد ؾبمن خسبسن خواهذ ضذ و ثحج مؿبسثه نیض دقیقب ضجیه هاین موؾوو ات )غذس 

 و نیض سوایبن صیش سا ثشخی دس اتتذال  ثه این مكتت آوسده انذ:

 فَتَکٓ فِیهٓب سٓثِحٕنَب إِ ْ قَب َ لَهٔوٓ رٓبسِیٓةٍ ضَبسٓکَیِی ْسٓرٔلٍ يًٓن أَثٓبالْحٓسٓنِ تٓأَلْ ٔ قَب َ سِفَبيٓةَ يٓنْ مٓحٕجٔوةٍ اثٕنُ

 2الْزٓبسِیٓةِ غٓبحِتِ نَیْسٔ قَبثٓ ٕ إِرَا ثٓأْتبً ثِهٓزَا أَسٓى لِیتَب فَقَب َ ءٌ ضَیٕ يٓتَیٕکٓ ًفَتَیٕسٓ َؾِیًٓة کَبنَو إِ ْ وٓ الشِثٕحِ نِػٕفٔ

ربسیه ای ثب دیگشی ضشیک ضذه ثود  سفبيه می گویذ: اص امبم موتی ثن رًیش)و( دس موسد مشدی که دس

و گیته ثود که اگش تودی حبغل ضذ ثشای تو نػف تود ثبضذ و اگش ؾشسی حبغل ضذ هیچ چیضی ثش گشد  

 ا  کشدم. ؤتو نخواهذ ثود  ت

  7  1407امبم)و( فشمود: اضکبلی دس این موؾوو ورود نذاسد اگش غبحت ربسیه ساؾی ثبضذ)قوتی  

71). 

 دیگشی چنین آمذه ات :و یب دس سوای  

فِی سٓرٔلٍ ضَبسٓکٓ سٓرٔتًب فِی رٓبسِیٓةٍ فَقَب َ لَهٔ إِ ْ سٓثِحٕ ٓ فَتَکٓ وٓ إِ ْ ؤؾًِٕ ٓ  أَثِی الشَثِیىِ يٓنْ أَثِی يٓجٕذِ التَهِ و

 3ءٌ فَقَب َ لَب ثٓأْسٓ ثِزَلِکٓ إِ ْ کَبنَ ِ الْزٓبسِیٓةُ لِتْقَبئِلِ فَتَیٕسٓ يٓتَیٕکٓ ضَیٕ

                                                 
 باشد.عَهْ حَمَاد عَهِ الْحَلَبِیِ عَهْ أَبِی عَبِدِ اللٍَِ ع( ريایت صحیحٍ می )عَلِیُبِهُ إِبِرَاَِیمَ عَهْ أَبِیٍِ عَهِ ابِهِ أَبِی عُمَیِر1ٍ-

 اود.ريایت را بزرگان صحیح داوستٍطریك شیخ بٍ ابه محبًب صحیح است ي  -9

 داوىد.حٍ می)الْحَسَ وُبِهُ مَحِبًُبٍ عَهْ خَالِدِبِهِ جَرِیرٍعَهْ أَبِی الرَبِیعِ عَىْأَبِ یعَبِدِاللٍَِ ع( ایه ريایت را ویز بزگان صحی8 -
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الی مطبثه توا  سوای  قجل سا پشتیذه و امبم)و( دس پبتخ چنین فشمودنذ: که ؤی اص امبم غبدق)و( تساو

 .(83 3  1390اضکبلی نذاسد اگش که قبئل مبلک ربسیه ثبضذ)قوتی 

 (262  1428انذ)تنذ  ثًؿی اص محققین مًبغش این سوایبن سا ثه يت  يذم يال اغحبة قشد کشده

دس این موؾوو غحیح نای دانذ چشا که یب اص اینهب سا یب اصثبة غتح و یب  هاب  محقق تابمی سوایبن

  .(268-257  1428تنذ  )ثینذ... دانسته و استجبقی ثب موسد ثحج دس آنهب نای اصثبة اضتشاـ دس ضشک  و

ثبضذ. صیشا که ثش فشؼ هم ات  سوایبن خبظ ثبة مؿبسثه میفبسٌ اصغح  یب يذم ثیب  وی آنچه م

غح  اتتذال  سوایبن فوق اص آنزب که سوایبتی خبظ دس ثبة مؿبسثه ورود داسد توره ثه این سوایبن مییذ 

 نخواهذ ثود. 

 

 ريایات خاص -2-2-2-2

 لَب لَهٔئِ فَتَیٕسٓ تَبرِشاً مٓنْؿَاَنَ قَب َ وٓ ؾَآب ٌ يٓتَیٕهِ فَتَیٕسٓ الشِثٕحِ نِػٕفٓ اضْتَشَـَ اوٓ ِاتَزٓشَمٓب ً غآن الْأؤْمِنِینَ أَمِیشُ قَب َ

 1ءٌ ضَیٕ نَبلشِثٕحِ لَهٔمِ لَیٕسٓ هِوٓ مٓب ِ سٓأْسٔ

منین)و( فشمود: کسی که ثب مبلی تزبسن کنذ و نػف تود تزبسی سا ضشـ کنذ)يقذ مؿبسثه( ؤامیش الا

ی خویص سا ثیص اص تشمبیه قشاس دهذ حق گشفتنحق ؾاب  نذاسد و فشمود)و(: کسی که تبرشی سا ؾبمن 

 .(240  5  1407نذاسد و اص تود تهیم نخواهذ ثود)کتینی  

 أَنْیٔ إِلَب ءٌ ضَیٕ َالْوٓؾِیًٓةِ مِن يٓتَیٕهِ لَیٕسٓ وٓ نَبلشِثٕحِ لَهٔمِ مٔؿَبسٓثٓةً ثِهِ یًٕٓآلُ الَزِی الْآب ُ قَب َ و يٓجٕذِالتَهِ أَثِی يٓنْ الْحٓتَجِیْ

 2الْآب ِ غٓبحِتِ َمٕشَ خَبلِیَأ

گیشد)يبمل( دس تود آ  ضشیک ات  امب امبم غبدق)و( فشمود: مبلی که ثب آ  مؿبسثه غوسن می

 .(126  3  1390خسبستی ثه او نسج  داده نای ضود مگش آنکه مخبلی  مبلک کشده ثبضذ)قوتی 

 1الْآب ِ يٓتَى الْوٓؾِیًٓةُ َ و ثٓیٕنَهٔآب الشِثٕحٔ قَب َ لْأؿَبسٓثٓةِ مٓبلِب يٓنْ تٓأَلْتُهٔ قَب َ ِو الْحٓسٓن أَثِی يٓنْ مَبسٍ ثٕنِىٓ إِتٕحٓبقَ

                                                 

الْأهؤْمِنِینَ( سوایه    ينْ أَثِی رًٕٓیَهشٍ و قَهب َ أَمِیشُ   قَیٕسٍ ثٕنِ حٔآیٕذٍ يٓنْ مٔحٓاَذِ ثٕنِ يٓبغِمِ يٓنْ َا َ يٓتِیُ ثٕنُ إِثٕشَاهِیمٓ يٓنْ أَثِیهِ يٓنِ اثٕن ِأَثِی نَزٕش) -1 

 ثبضذ.غحیحه می

ع(حدیث دارای دي طریقك  ) عَبِدِاللٍَِ أَبِی عَهْ عَه ِالْحَلَبِیِ عَهِ ابِهِ أَبِی عُمَیِرٍعَهْ أَبَانٍ يَ یَحِیَى عَهْ أَبِی الْمَغْرَاءِ بِهُ مُحَمَدٍ )احِمَد2ُ- 

 است گرچٍ طریك یحیی را برخی مجًُل می داوىداما در طریك ابان حدیث صحیحٍ می باشد.
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دهنذ که تود دس ثین آنهب و خسبسن ساوی اص امبم)و( توا  اص مب  مؿبسثه می کنذ. امبم)و( پبتخ می

 .ثش مبلک خواهذ ثود)هاب (

توا  آ  سا ثه یک نگبه کتی میاص این سوایبن مخػوغب سوای  او  چنذ ثشداض  ضذه ات  که دس 

 چنذ دتته تقسیم کشد:

 .(267  3  1420حتی ضشـ ثبقل ات )دس غوستی که مبلک يبمل سا ؾبمن گشدانذ  او  آنکه:

قشؼ ات  و رکش الصم  گشدد صیشا این امش اص لواصمثه مزشد ضشـ يقذ ثه قشؼ تجذیل می دوم آنکه:

؛ ثحشانی  1338 2 2  1425؛ کبضبنی  129  7  1406؛ مزتسی  53  17تب   ثی  )حتیستبنذمتضوم سا می

1405  21  202). 

ثشخی دس این وره اضکب  کشده انذ که يقذ ثه غیغه نیبصمنذ ات  و ثه غشف چنین ضشقی ثه قشؼ 

  .(333  9  1430گشدد) حکیم  تجذیل نای

کنذ ثنب و يبمل ارشن الاخل سا دسیبف  میاگش ثه غیغه مؿبسثه ثبضذ يقذ ثبقل ات  و  توم آنکه:

ثگوینذ این سا ثگیش نه اینکه  یًنی ثه غیش اص غیغه مؿبسثه ثخواننذ مخالً اگش يقذ سا مكتقبً ثشاین نهش اوالً

دس این نهش ؾایش دس يجبسن فبلشثح  اضکب  خواهذ ثود و حبنیبًثگوینذ ثب این سا ثه ينوا  مؿبسثه ثگیش يقذ ثی

  2  1407داننذ)حتی  ک نه يبمل ثبص گضدانذه ات  ثش خالف مطهوس که مشرى آ  سا يبمل میله سا ثه مبل

ضود امب اگش ثه غیغه مؿبسثه ثخوانذ مؿبسثه ثبقل اگش مكتقب ثگویذ ثه قشؼ منقتت می چهبسم آنکه: .(560

  .(110تب   گشدد يبمتی  ثیثوده و سثح ثه مبلک ثبص می

وقتی فشد قػذ مؿبسثه داسد چگونه ثه قشؼ تجذیل می ضود دس حبلیکه قػذ ثشخی اص این اضکب  که 

يقذ هابنگونه  انذ که سروو اصقود تبثى قػذ ات  چنین پبتخ دادهقشؼ نذاسد و ارابو فقهب ثش این ات  که ي

ثب گشدد هابنگونه که يض  وکیل هم گشدد ثب فًتی که منبفی ثب يقذ ثبضذ نیض حبغل میکه ثب قػذ حبغل می

 موتویقػذ يض  حبغل هم ثب فشوش موکل مب  مشثوقه سا گشچه قػذ يض  وکیل سا نیض نکشده ثبضذ)

گشدد. حال ات  که ضشـ ؾاب  ثب سثح راى نای سوای  غشیح دس آ  پنزم آنکه:.(292  2  1405 ثهجهبنی 

-نطب  میکشد  هم گشچه ماکن ات  ولی خالف نبهش سوای  ات  و نبهش اقالق سوای  ثش فشؼ قشؼ

 .(202  1401 غذس گشدد)تؿاین مب  ثش آ  غذق کنذ ثب سثح راى نای دهذ که هشچه يشفبً

                                                                                                                               
عبداهلل  َمچىیهمحمد ي بهحسه ع( الْحَسَهِ أبِی عَهْ مَارٍع بِهِ إِسِحَاقَ عَهْ جَبَلَةَ بِهِ عَبِدِاللٍَِ سَمَاعَةَعَهْ ِبِهِ محَمَد بِهُ )الْحَسَه1ُ-

 باشد. ثك میؤباشىد بىابرایه حدیث در اصطالح مجبلٍ يالفی ي ثمٍ میبه
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موسدی که هنوص ضشـ نطذه  ضابسنذ سوایبن سا حال ثشآ  دتته اص فقیهبنی که چنین ضشقی سا ربیض می

ؾبمن نخواهذ ثود کننذ. ثش قجق این سای اگش يقذی مكتق ثبضذ يبمل نیض ثب توره ثه این سوایبن ثبضذ می

 امب این دلیل نیس  که ضشـ هم غحیح نجبضذ.

اگش اضکب  ضود اص آنزب که سوایبن يتی االقالق ؾاب  سا نیی کشده و فقف غوسن تًذی و تیشیف سا اص 

دهذ که حکم ثه يذم ؾاب  يبمل یک تًجذ دس مؿبسثه ات  و حتی موؾوو اتتخنبء ضذه ات  نطب  می

 ثبضذ.یب موافق  آ  ثب مقتؿبی يقذ نیض ناینیبصی ثه ثحج اص مخبلی  

ثبضذ امب می آیذ حکم ضبسو ثه يذم رواص می پبتخ آ  ات  که نهبی  مكتجی که اص این سوایبن ثذت 

 .(165  12  1430 ثبضذ)حکیم منى اص ضشـ مبلک نای کنذ. و ادله ی نیور ضشـ دا  ثش رواص نیور ضشـ می

انذ که سوایبن دا  ثش آ  ات  که نیس مؿبسثه نه توریه ناوده این سوایبن سا چنین ثشخی دیگش نیض

 ستبنذ.ؾاب  و نه يذم آ  سا می

 .(159  1432)هبضای  که اگش ثه سوایبن مشارًه ضود غشیح دس يذم رواص ات 

اضکب  دیگش ثش این سوایبن آ  ات  که سوایبن ارنجی اص ثحج ات . صیشا سوایبن دس موسدی ات  که اص 

 اب  ضذه ثبضذ نه اینکه ضشـ ؾاب  دس غوسن تتف که مجحوث مب ات  ضذه ثبضذ)خوئی او  ضشـ ؾ

1418 31  36). 

 اضکب  این اتتذال  مًتوم ات  چشا که:

 انذ.هب سوای  سا دس ثبة مؿبسثه آوسدهاوال تابمی فق

 آنچه اص قشیق ضیخ نقل ضذه ات  لیم مؿبسة آمذه ات . دس سوای  مخػوغبً حبنیبً

 يجبسن تؿاین دس سوای  دا  ثش آ  ات  که مشاد قشؼ نایجبضذ ثتکه دا  ثش مؿبسثه ات  حبلخبً

 .(164-163  1432)هبضای 

اضکب  دیگش آنکه اص آنزب که این سوایبن دا  ثش یک مؿاونی ات  که مكبثق سوایبن اهل تن  ات  

 کنیم.آنهب سا حال ثش تقیه ناوده و سد می

ن سوایبن دا  ثش مؿاو  سوای  الخشاد ثبلؿاب  ات . مشاد آ  ات  توؾیح این مكتت آ  ات  که ای

زب نیض و دس این که اگش فشدی ؾبمن اغل ضی ضذ منبفى)خشاد( آ  سا دس مقبثل ؾاب  اغل مبلک خواهذ ثود

 ضود پس منبفى آ  که هاب  تود ثبضذ سا مبلک خواهذ ضذ.دهذ ؾبمن میيبمل ثب ضشقی که انزبم می
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-یک سوای  يبمی ات  ثنبثشاین اص آنزب که فشمودنذ خز ثاب خبلف الًابمه این سوایبن قشح میالخشاد ثبلؿاب  

 .(143  12  1430ضونذ)حکیم 

دس پبتخ ثه این مكتت ثبیذ ثیب  داض  آنچه يبمه ثذا  مًتقذنذ و امبم)و( دس غحیحه اة والد آ  سا 

توانذ اص منبفى آ  ثهشه منذ گشدد. ل میسد کشده ات  آ  ات  که اگش فشد ثه هش ضکل ؾبمن ضذ دس مقبث

 ثبضذ چنین ات :این دسحبلی ات  که دس سوایبن اهل تن  آچه دا  ثش قبيذه می

 ثه ّورذ مح یقیم أ  لتَه ضبءا هاب ينذ اًفأقبم غالم اثتبوب  سرتً أ ّ: يبئطة إلى داود ثسنذ أثی تنن فیی  

 اتتغل قذ التَه ستو  یب: الشرل فقب   يتیه میشدّه تل هو آ  و يتیه اهلل غتى النجی لى إ خبغاه ثبًف یتي

 ثبلؿاب . الخشاد: تتم هو وآ  يتیه اهلل غتى التَه ستو  فقب   غالمی

دس تنن اثی داود چنین آمذه ات  که مشدی غالمی سا خشیذاسی کشده و مذتی دس نضد او ثبقی ثود تب 

پیبمجش)ظ( ثشده و ایطب  غالم سا ثه ثبیى ثبص گشدانذنذ. ثبیى ثه اینکه يیجی دس آ  پیذا کشد ضکبی  سا دس نضد 

جش)ظ( فشمودنذ: مپیبمجش)ظ( ضکبی  کشد که این مشد دس این مذن اص غالم من اتتیبده ناوده ات . پیب

 .(146  2  1410الخشاد ثبلؿاب )تزستبنی 

ود ؾبمن ضذه ثبضذ نه سوای  غشیح دس آ  ات  که اتتیبده اص منبفى دس ربیی ات  که فشد ثذت  خ

دس ربیی که ؾابنص قهشی ثبضذ. ثنبثش این آنزب که امبم)و( اص سوای  نهی فشموده)غحیحه اثی والد( ثشای 

آ  ات  موسد ؾاب  قهشی ات  و اثی حنییه تاسک ثه قیبس ناوده و الخشاد ثبلؿاب  سا ثذا  تًایم داده 

من گشدیذه ات  پس چه ثسب این سوای  دس ات . پس موسد ثحج نیض اص آنزب که فشد ثذت  خویص ؾب

 .(165  1432)هبضای  موسد او ربسی ثبضذ نتیزه آنکه غشف موافق  ثب يبمه دلیل ثش قشح سوای  نیس 

  3  1415انػبسی  )دانذربیی که ؾاب  ياذی ثبضذ ربسی می مشحوم ضیخ نیض الخشاد ثبلؿاب  سا دس

( گشچه ثشخی اص فقهب تیػیل ضیخ سا نپزیشفته و قبیل ثه پزیشش قبيذه يتی االقالق و یب سد آ  يتی 201

 .(96  1  1410انذ()یضدی  االقالق گشدیذه

 گشدد. امب ثب توره ثه سوای  مزکوس)اثی داود( غح  این تیػیل مًتوم می 

 ًتجشه کبهتی ات :اص دیگش اضکبالتی که ثش این سوایبن واسد ات  تًبسؼ آ  م

 فَبثٕتَبوٓ مٔسٓاِى َالشِثٕحِ مِن ضَیٕئبً لَهٔ ًیٓزًٕٓلُ مٔؿَبسٓثٓة مٓبلًب سٓرٔلٍ إِلَى دٓفَىٓ رٔلٍ ًیِشَر مٔوتٓى الْحٓسٓنِ ْأَثِی يٓن َنِبلْکَبهِتِیْ

 1الشِثٕحِ مِنَ لَهٔ رًِٔلَ مٓب ثِقَذٕسِ الْوٓؾِیًٓةِ مِنَ الْأؿَبسِةِ َيٓتَى قَب  فِیهِ فَؤؾِىٓ مٓتَبيبً الْأؿَبسِةٔ

                                                 
 ثبضذ.مٔوتٓى و( سوای  غحیحه می الْحٓسٓنِ أَثِی ِيٓنْ الْکَبهِتِیّ يٓنِ مٓحٕجٔوةٍ ثٕنِ الْحٓسٓنِ يٓنِ يِیسٓى مٔحٓاَذِثٕنِ ُثٕنُ ) أَحٕآذ -1
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کبهتی اص موتی ثن رًیش)و( نقل می کنذ که اص ایطب  دس موسد مشدی که ثب دیگشی مؿبسثه کشده ثود 

و خسبستی دس مب  حبغل ضذ  توا  ضذ امبم)و( فشمود: مؿبسة)يبمل( ثه انذاصه تهای که داسد خسبسن 

 .(127  3  1390گشدد)قوتی نسج  ثه او ثبص می

 سوای  غشیح ثش رواص ؾاب  يبمل ات .

ثشخی دس سفى این تًبسؼ مًتجشه کبهتی سا حال ثش موسدی کشده انذ که يبمل ثب مبلک دس تشمبیه 

 ثبضذ.ضشیک ثبضذ. ثه این مًنب که سوای  ارنجی اص ثحج مؿبسثه و نبنش ثه ثحج ضشک  می

الاؿبسة متبيب که دس سوای  آمذه غشیح ثش این توریه مستاب غحیح نیس  صیشا که يجبسن فبثتبو 

 ثبضذ.مؿبسثه نه ضشک  ات  و اص تویی دیگش دس ضشک  خسبسن ثه انذاصه تشمبیه و نه تود می

 انذ. دهثشخی دیگش این سوای  سا حال ثش تقیه کش

این قشیق حل تًبسؼ نیض غحیح نای ثبضذ چشا که ارابو اهل تن  ثش آ  ات  که دس مؿبسثه 

 (161-160  1432يهذه مبلک نه يبمل ات )هبضای  خسبسن ثش

  12ه.ق  د1430ثشخی دیگش نیض این سوای  سا ثه يت  يذم يال اغحبة قشح کشد ه انذ.)حکیم  

 (165ظ

و قشیق دیگش ثشای سفى این تًبسؼ نیض آ  ات  که اص آ  ره  که دس مقبثل این خجش واحذ اخجبس 

 .(161  1432)هبضای   ضودزاضته میخجش واحذ کنبس گمستییؿه ورود داسد این 

و امب آنچه که دس سوایبن اص رواص چنین ضشقی ثیب  گشدیذه ات  مخل غحیحه ی حتجی اص امبم غبدق 

که دس موسد مشدی که مبلی ثه دیگشی داده ات  و ثه او امش کشده که ثه فال  تشصمین ثشو و فال  ضی  (و)

 ود  فشمودنذ:سا خشیذاسی کن و يبمل اص این امش تزبوص نا

 1ثٓیٕنَهٔآب فَهٔوٓ  سٓثِحٓ إِ ْ وٓ؛ يٓتَیٕهِ فَهٔوٓ  فِیهِ فَوٓؾَىٓ  مٓتَبيبً  اضْتَشى  إِ ْ وٓ؛ ؾَبمِنٌ فَهٔوٓ  الْآب ُ  لَکٓ هٓبوٓهٓ رٓبوٓصٓ  فَئِ ْ

اگش تزبوص کشد)مشاد اص آنچه ثشای او ضشـ ضذه ات ( و اغل مب  هالک گشدیذيبمل ؾبمن 

کبالیی خشیذ و دس آ  کبال يیجی پیذا ضذ اص کیسه او)يبمل( سفته ات . و اگش تودی ات . و اگش 

 (.304 ظ10 ه.ق  د1407حبغل ضذ ثین آنهب تقسیم میگشدد) کتینی  

 و نیض دس غحیحه محاذ ثن مستم آمذه ات :

                                                 
 سوای  غحیحه ات .    (و)الْحٓتَجِیّ ين اثی يجذاهلل  يٓنِ  حٓاَبدٍ يٓنْ  ئآیٕشٍ أَثِی اثٕنِ يٓنِ  أَثِیهِ يٓنْ  إِثٕشَاهِیمٓ ثٕنُ يٓتِیُ -1
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توا  کشدم که فشدی مبلی سا ثه دیگشی داده ات  تب ثب آ  تزبسن کنذ و او سا اص خشود اص  (و) که اص امبم

 ضهش نهی کشد و او خبسد ضذ. امبم )و( فشمود:

 1ثٓیٕنَهٔآب وٓالشِثٕحٔ  الْآب َ یٔؿَاَنُ

 (.205  10   1407کتینی  )مب  سا ؾبمن ات . و سثح دس ثین آ  دو خواهذ ثود

توا  اضکب  ات . لکن میدس این ات  که راى ثین سثح و ؾاب  دس مؿبسثه ثیاین سوای  غشیح 

قجل آمذ سا ثه اینگونه پبتخ داد که این سوای  دس مقبم ؾاب  قهشی  تًبسؼ ثین این سوایبن و آنچه که دس

شده ثبضذ توا  ثیب  کشد که این موسد اص اتتخنبئبن قبيذه ات  و حبلتی که فشد افشاـ و یب تیشیف کات  و می

توا  ثه این سوای  تاسک کشده و قبيذه کتی رواص ؾاب  دس نای سا ثیب  می کنذ. پس دس مزاوو اوالً

توا  ثه يت  ورود این سوایبن اص نبهش سوای  قجل دت  کطیذ پس نای مؿبسثه سا نتیزه گشف  و حبنیبً

 چبسه ای رض حال ثش آنچه ثیب  گشدیذ نیس .

توا  چنین نتیزه گشف  که گشچه نهشان متًذدی دس موسد ب  گشدیذ میثب توره ثه مزاوو آنچه ثی

تش ات  ثبیذ اريب  داض  که نهش پنزم ثه حق نضدیک سوای  مزکوس هابنگونه که آمذ ورود داسد ولی اوالً

ثبضذ که خالف   میتالش ثشای دت  ثشداضتن اص نواهش سوای  و تبویل و یب توریه آ ءچشا که دس تبیش آسا

ضذ  يقذ مطشوـ ثه قشؼ ل ثه تجذیلئات  و اص توی دیگش ثش فشؼ پزیشش نهش فقهبیی که قباغل 

گشدد صیشا نهبی  چیضی که ثب این توریه حل ضود آ  ات  که ضنذ ثبص مطکل دس محل نضاو حل نایثبمی

دس مقبم حجون راى ثین تود وؾاب  دس مؿبسثه ماکن ثبضذ امب دس مقبم احجبن آنچه توتف ثبنک انزبم 

میگیشد توریه نای گشدد صیشا ثش این فشؼ هم که يقذ منقتت ثه قشؼ گشدد ضجهه سثب ثه ربی خود ثبقی 

   ثیب  ضود که دس ثخص ثًذی این تحقیق ثذا  اضبسه خواهذ ضذ. ات  مگش توریهی ثشای آ

ثبضذ. رواص ضشـ ؾاب  دس مؿبسثه می ضود که سوایبن غشیح دس يذماص مزاوو آنچه ثیب  گشدیذ مًتوم می

کتبة  چه حکم ثه يذم رواص سا تًجذ و یب ثیب  مقتؿبی يقذ ثذانیم نتیزه آ  ات  که ضشـ ؾاب  ضشـ مخبلف

انذ ثبضذ. حتی کسبنی که سوایبن يبم سا دس موسد غح  ضشـ ؾاب  پزیشفتهو قكًب غحیح نایخواهذ ثود 

 .(204  1401انذ)غذس انذ این سوایبن سا توریه کشده ثنبثشاین يذم رواص سا ثش قجق این سوایبن پزیشفتهنتوانسته

ح سوای  و دت  اص نهوس قو  مخبلف که تًی دس توریه سوای  داسد هابنگونه که ثیب  گشدیذ مخبلف غشی

 ثبضذ.ثشداضتن ثوده که خالف قوايذ اغو  می

                                                 
 .غحیحه ات مٔسٕتِمٍ  سوای   ثٕنِ مٔحٓاَذِ يٓنْ  الًْٓتَبءِ يٓنِ  الْحٓکَمِ ثٕنِ يٓتِیْ يٓنْ  الْحٔسٓیٕنِ ثٕنِ مٔحٓاَذِ يٓنْ   یٓحٕیى ُثٕنُ مٔحٓاَذ -1
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 تًجیٍ عملیات باوکی -3

ضود که ضشـ ؾاب  دس يقذ مؿبسثه اص راته ضشوـ مخبلف ثب توره ثه آنچه ثیب  گشدیذ مالحهه می

ضشـ اص گشدد این ثبضذ. امبثب توره ثه قشاسدادهبی ثبنکی مًتوم میضود و غحیح نایکتبة محسوة می

کنذ که مبلک تشمبیه که هم چنب  اص ات . قجیً  يقذ مؿبسثه ایزبة می راته ضشوـ این قشاسدادهب

الًال ارشایی دتتوس 12ثشد  ثبیستی ؾشس سا هم رجشا  کنذ. لزا دس مبده منبفى و تود حبغل غنیا  می

ؾان يقذ غتح  موؾوو  هب مونینذ ثشای رجشا  خسبسن واسده ثش اغل تشمبیه ثبنک»مؿبسثه آمذه ات : 

ثبنک ثه ينوا   .(267 -266  1369مبده هط  این دتتوسالًال اص يبمل تًهذ کبفی اخز نابینذ)خبوسی 

ی اقذامبن وی ات    ی تزبسی که انتیبو و تود تشلوحهی مبلی و ايتجبسی و مؤتسهک مؤتسهی

اقذامبن گبه نبثخشدانه و دوس اص احتیبـ توانذ تشمبیه خود سا که دس واقى وروه مطتشیب  ات   واثسته ثه  نای

قبنو  مذنی  مطتشی ثه نحو  558ثشخی اص مطتشیب  خود نابیذ. ثه هاین خبقش ثب اربصه حبغل اص ریل مبده 

الضام آوسی تًهذ و تؿاین می کنذ که اگش تشمبیه مؿبسثه تتف گشدد و یب تزبسن منتهی ثه تود نگشدد  اص 

خود ثه میضا  تتف و خسبسن  ثه غوسن مزبنی ثه ثبنک تاتیک کنذ و هبی ضخػی  محل اموا  و داسایی

-و پشداخ  آ  سا ثه ثبنک تؿاین میتود موسد انتهبس ثبنک نیض حذاقل تودی ات  که مطتشی حػو  

انذ ساهی ثشای توریه این ضشـ دس قشاسداد ثیب   ثشخی اص فقهب نیض تالش کشده .(96  1386کنذ)مسًودی  

کشد  مبلک نسج  ثه آنچه که موسد اضکب  ات  ضشـ ؾاب  این توریهبن چنین ات : داسنذ که ثشخی اص

يبمل ات  یًنی مبلک تشمبیه حق ؾبمن قشاسداد  يبمل سا نخواهذ داض . ثب توره ثه تبص وکبس ياتیبن 

گشدد که ثبنک دس این قشاسداد مبلک تشمبیه محسوة نطذه و فشد حبلج و واتكه دس يقذ ثبنکی مًتوم می

 .(227  1428این قشداد ات . و دلیتی ثش يذم غح  ضشـ اص توی واتكه نیض نای ثبضذ)تنذ  

 

 شذٌراَکارَا ي پیشىُادات بیان -3-1

-مل سا متضم ثه ؾاب  کنذ. ثبنک میثبنک می توانذ ثه ينوا  واتكه دس ؾان یک يقذ ضشيی يب

 گشدد:قشیق آ  اضبسه می توانذ اص قشق مختتیی این کبس سا انزبم داده که دس ریل ثه دو

گشی دس انزبم او  آنکه دس ؾان یک قشاسداد  دس کنبس مؿبسثه ثشای خود حق رًٔل ثه يت  واتكه

این يقذ قشاسدده که این رًل مقذاسی ثشاثش ثب تشمبیه ثبضذ. که اگش يبمل نتوانس  اغل تشمبیه سا ثه ثبنک 

قسم پزیشفته ضذه و ثبنک نای توانذ ثش يتیه اقبمه ديوی ثبص گشدانذ )و اص آنزب که امین ات  و اديبی او ثب 
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امب این  .(228  1428این حق رًل رجشا  خسبسن تشمبیه اص دت  سفته ثشای مبلک اغتی آ  ثبضذ)تنذ  ( کنذ

وره محشص نیس  صیشا اگش ثه ينوا  حق رًل یب کبسمضد قشاس داده ضذه ثش يبمل ثبضذ  دس هش غوسن ثبیذ آ  سا 

سفتن تشمبیه کنذ دس واقى ثین یذ چه تشمبیه اص ثین ثشود وچه اص ثین نشود و اگش آ  سا منوـ ثه اصپشداخ  ناب

محزوس قجل ثبصگطته و ضشـ ؾاب  ثشای يقذ مؿبسثه قشاسداده ضذه ات . ثته اگش ضشـ ؾاب  دس مؿبسثه اص 

ثود و اص آنزب که    میثود و تابم يت  دس يذم غح  ضشـ نیض هاین يتراته ضشوـ مخبلف مقتؿبی يقذ می

 آ  ثذانیم و مقتؿبی و ضشـ این ثه مقیذ يقذ ثین تالقی نیض وقوو دلیل يذم غح  ضشـ خالف مقتؿی سا

دس  .(44  6  1415ضود)انػبسی می محب  پس دهذ نای مًنب هم ضشـ ثه وفبی و ضود نای حبغل مقتؿی چو 

نتیزه چه ثسب ثتوا  دس ؾان يقذ دیگشی آ  سا تػحیح کشد امب اگش يت  يذم غح  سا مخبلی  ثب کتبة ثذانیم 

ضود دس ؾان يقذ  ضود دس ؾان يقذ دیگشی حکم ثه حشم  اصدواد ثب دو ص  یب ثیطتش داد  نای هابنكوس که نای

ثه ثیبنی دیگش این امش توریه ضود که دیگشی نیض حکم ثه ؾاب  فشد يبمل داد مگش اینکه دس يقذ دیگشی 

 قشاسداد  حق رًل ساه منبتجی ثشای این موؾوو نیس .

امب ساهکبس دومی که اسائه ضذه این ات  که ثبنک ثه ينوا  فشد حبلج اص قشیق ضشـ فًل و نه ضشـ نتیزه 

آوس نیس  پبتخ  اگش اضکب  ضود که ضشـ فًل ؾاب  يبمل سا متضم ثه پشداخ  خسبسن دس غوسن تتف مب  کنذ.

آ  ات  که هابنگونه که گزض  ضشـ فًل دس غوستی که متًتق آ  اص اموسی ثبضذ که ؾاب  آوس ات   ؾاب  

هابنگونه که ثیب  گشدیذ اگش يت  يذم غح  سا مخبلی  ثب  امب اوالً .(229-228  1428آوس خواهذ ثود)تنذ  

اص توی دیگش واتكه)ثبنک( دس يقذ این قشاسداد اص  ثبضنذقشق ساه منبتجی ثشای غح  آ  نای کتبة ثذانیم این

گشدد و اینکه او فشد حبلخی مطکل سا حل  قشف غبحت مب  وکیل ات  ثنبثشاین آنچه او ضشـ کنذ ثه مبلک ثبص می

گشدد و مسجت این نتیزه دس این مواسد یکی ات  ثب این قشیق يبمل ؾبمن مب  مؿبسثه می نخواهذ کشد و حبلخبً

ثنبثشاین سوایبن ضشییه دس نهی اخز آ  دس اینزب ربسی خواهذ ثود حت مب  ثواتكه ثبنک خواهذ ثود غب ؾاب  نیض

 و محزوس ثه ربی خود ثبقی ات .

 

 گیری وتیجٍ -4

ثبة مخبلی  ثب مقتؿبی يقذ چشا که مًتوم گشدیذ  ضشـ ؾاب  دس يقذ مؿبسثه غحیح نیس   امب نه اص

-ات  و مخبلی  ثب مقتؿبی اقالق ثیقتؿبی اقالق آ  چنین مقتؿبی يقذ مؿبسثه يذم ؾاب  نیس  ثتکه م

ثبة ؾاب  قشاس داد  امین  که حبث  گشدیذ امین تب صمبنی که ضشـ نطذه ثبضذ ؾبمن نیس   اضکب  ات  و نه اص
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نه ثكوس مكتق. هاچنین ضشـ ؾاب  دس مؿبسثه مخبلف غشیح سوایبن ات  و آنچه دس توریه سوایبن ثیب  

قبثل قجو  ات . مًتجشه کبهتی نیض اص آنزب که اص نهوس سوایبن و توریهبن غیش داضتنگشدیذه ات  دتتجش

پزیشیم. دس نتیزه ضشـ ؾاب  ضشـ واحذ دس ثشاثش اخجبس مستییؽ ات  و فقهب ثذا  يال نناوده انذ سا نای

یه ياتیبن قشقی که ثشای تور انذ.مخبلف کتت نه مقتؿی ات  گشچه مطهوس آ  سا مخبلف مقتؿی دانسته

ح  سا مخبلی  ثب ثبضذ چشا که اگش يت  يذم غثبنکی دس ؾبمن قشاسداد  يبمل ثیب  گشدیذه غحیح نای

ثود  و... مطکل سا حل نخواهذ الصم دیگش و یب ضشـ فًل نه نتیزهکشد  دس ؾان يقذ کتبة ثذانیم ضشـ

وریه نخواهذ ثود. ثنبثشاین ثبنک کشد. ثنبثشاین ضشـ ؾاب  دس مؿبسثه دس يقود ثبنکی ثه هیچ وره قبثل ت

کنذ ثبیذ این نکته اگش ثب مطتشیب  خود چه دس تزهیض منبثى و چه دس تخػیع منبثى يقذ مؿبسثه منًقذ می

سا ثه مبلک تشمبیه یبدآوسی کنذ که دس تود و صیب  ضشیک ات  و اگش اص نهش اقتػبدی این امش دس ياتیبن 

 ثه ياتیبن ثبنکی اقذام نابیذ.ثبنکی غحیح نجبضذ ثبیذ ثب تبیش يقود 
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 .کوضبنجوس  قم  چبح دوم

 .فقه  مشکض نطش يتوم اتالمی  تهشا   چبح دواصدهمقوايذ   (1406)محقق دامبد  تیذ مػكیی   -21

 .حقوق ثبنکی  انتطبسان پیطجشد  تهشا   (1386)مسًودی  يتی سؾب   -22

 .قشح تحو  نهبم ثبنکی  پژوهطگبه فشهنگ و انذیطه اتالمی  تهشا   (1390)موتویب   تیذ يجبس   -23

 اهواص  داس الًتم هالیوائذ الًتیه  مکتج   (1405) موتوی ثهجهبنی  تیذ يتی  -24

  21اقتػبد اتالمی  ضابسه ثبنکذاسی ثذو  سثب اص نگبه ضهیذ غذس  مزته  (1385)موتویب   تیذ يجبس   -25
 تهشا .

 .  تهشا هداس الکتت اإلتالمی  رواهش الکالم فی ضشح ضشائى االتالم  (تبثی)نزیی  محاذ حسن   -26

 .لیقه االتالمی  قماثه(  مشکض اهل الجی  ثحوث فی الیقه)کتبة الاؿبس  (1432)هبضای  تیذ محاود   -27

الوحقی فیاب تًم ثهب الجتوی)محطی(  دفتش انتطبسان  الًشوه  (1419) یضدی  تیذ محاذ کبنم قجبقجبیی  -28
 .اتالمی  قم  چبح او 

 
 


