
 

 
 

 و اعتبار قرارداد کفالت یفتعر

 *1یرشکاریعباس م

 دانشگاه علم و فرهنگ یاراستاد

 (17/11/94 :پقٔلٍؼ ٔ؛ تاك1/6/94افت: ٔؼ ؿكٔ)تاك 

 دٌیچك

 ٕلوف ٔتًثة يال ٓ،وٍ تٍ گمان تلؽ ْلٍ اًت؛ تؼُـ مىفًلٌ ِٕگاٌػىٍ ؿك تلاتل ي پ تٍ اعضاك مىفًلٌ ٕلوفالت، تؼُـ وف

كا  ٕلل ام وُاؿ تضامه ؿك علة، وف ٕلْگ ؿك فمٍ اَل ًىت، تا تُلٌ ٕهَم ْي مؼتثل وؾًاَـ تًؿ. تلا ًُؿٓ ػىٍ م تل مىفًلٌ

ػىلٍ ؿاكؿ. ؿك فملٍ    اًتىاؿ ولؿ وٍ تل مىفلًلٌ  ٓتتًان تٍ عم ٔتَيال ٍٕتًر ْاوـ تا تلا وٌتٍعك ؿا ِلٍ، ؿاكوـ َماوىـ مىفًلٌ

لٍ( تـاوىـ. تٍ گملان   اػمال عمًق مًول )مىفًلٌ ْاوـ تا تؼُـٍ كا ؿك كاًتا ولؿٌ ٓلٍ تلم مىفًلٌ ٕلكا يو ٕلوف ٕن،و ٕؼٍُ

 ٔٓرىثٍ ولٍ ًلثة كَلا    ٔهام ا ٕل،تؼُـ وف ك،وًُتا ٔهي ؿك ا ٕهَم ْياكؿ اًت. تلا ٔٓومـَا ٍٕ،وگاكوـٌ، تل َل ؿي تًر

تلٍ لثلًل    ٔزلاؿٍ، ولٍ ؿك َىگلاا ا   ُْـ؛ تؼُـ  تؼُـ تٍ وفغ حالج ؿاوٌتٍ ًُؿ،ٓ لٍ م مىفًلٌ ّػىٍ ام التـاك ي ًلغ مىفًلٌ

 واًامگاك وؾًاَـ تًؿ. ٕنو ٔتي تا آل ػـا يال ٌٕتو ٕامْحالج و

   یدیواژگان كل

 .تؼُـ تٍ وفغ حالج، ضمان، وفالت، يوالت ٔت،آل ػـا يال
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 مقدمٍ

مًرة آن، ُؾٔٓ تٍ واا وفٕل ؿك تلاتل ُلؾْ ؿٔگللْ تؼُلـ     وفالت، ػمـْ اًت وٍ تٍ

تا ُؾْ حالخٓ كا تلاْ اي ي ؿك پِٕگاٌ اي عاضل وىلـ. أله تؼلٔلا ًلاؿٌ ام ػملـ       وىـ مٓ

ق.ا. وٕلن ؿٔلـٌ    734ملاؿِ  َاْ فمُٓ ؿٔلـ، ؿك   تًان ؿك وًُتٍ َاْ آن كا مٓ وفالت وٍ كٍِٔ

ًُؿ. تا يرًؿ أه، ؿك اػتثاك أه للاكؿاؿ َمٍِٕ تلؿٔـ يرًؿ ؿاُتٍ اًت: صىاوىٍ تلؽٓ  مٓ

َاْ ارتماػٓ ٓلغتَ كا   ي گليٌ ؿٔگلْ وٍ تىا تٍ ضليكت اوـ أه للاكؿاؿ كا مؼتثل وـاوٌتٍ

 اوـ.   َاْ گًواگًن متًًل ُـٌ پقٔلفتىـ، تٍ تًرٍٕ

ًام  ٌػىٍ اًت، تؼُـْ وٍ ًثة ًاؿٌ، تؼُـ وفٕل تٍ اعضاك مىفًلرًَل وفالت ؿك تٕان 

تًان عضًك ؿٔگللْ كا تؼُلـ وللؿا ولاتًاوٓ ؿك      علط أه پلًَ ُـٌ اًت وٍ صگًوٍ مٓ

ٔافته پاًؼ ؿكًت تلاْ أه پلًَ ُماكْ كا ؿك اػتثاك أله لللاكؿاؿ تلٍ تلؿٔلـ اوـاؽتلٍ      

ًُوـ )تىلـ ٔله( ي    اؿ تؼلٔا مٓاًت. تلاْ كيُه ُـن َمٕه تلؿٔـَا، وؾٌت أه للاكؿ

 ًپي، اػتثاك آن تلكًٓ ؽًاَـ ُـ )تىـ ؿي(.

 . تعریف1

 ق.ا. ػمـ وفالت كا صىٕه تؼلٔا ولؿٌ اًت:  734ماؿِ  

مًرة آن اعـ علفٕه ؿك مماتل علف ؿٔگل اعضاك ُلؾْ   وفالت، ػمـْ اًت وٍ تٍ»

للٍ   متؼُـ كا وفٕل، ُؾْ حالج كا مىفًل ي عللف ؿٔگلل كا مىفلًلٌ    وىـ.  حالخٓ كا تؼُـ مٓ

 «.  گًٔىـ مٓ

وىـ وٍ ُؾْ  )وفٕل( تؼُـ مٓ مًرة أه ػمـ، ٔىٓ ام ؿي ًًْ للاكؿاؿ تلتٕة، تٍ تٍ أه

تلٔه امتٕام أه تؼلٔلا،   لٍ( اعضاك وىـ. مُم )مىفًلٌ لٌػىٍ( كا ؿك تلاتل علف ؿٔگ )مىفًلٍ حالخٓ

تٕان تؼُـ آلٓ وفٕل ٔؼىٓ تؼُـ تٍ اعضاك ُؾْ حالج اًت. َمضىٕه، تا تًرٍ تٍ تؼلٔلا،  

ٌػىلٍ رلني ؿي ًلًْ     للٍ. مىفلًل   تًان علفٕه للاكؿاؿ كا وٕن ُىاؽت؛ ٔؼىٓ وفٕل ي مىفلًلٌ  مٓ

 م آن تا ػىًان ُؾْ حالج ٔاؿ ولؿٌ اًت.  للاكؿاؿ وؾًاَـ تًؿ؛ صىاوىٍ ماؿِ ٔاؿُـٌ وٕن ا
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ُـٌ ؿك لاوًن مـوٓ اًت؛ صىاوىٍ اغللة   تل ام تؼلٔا اكائٍ تؼلٔا فمُاْ ُٕؼٍ گٌتلؿٌ

)ػالملٍ  « الىفالي عمذ شرش  لتعهٌرذ ترال ف    »اوـ:  فمُاْ ُٕؼٍ ؿك تؼلٔا للاكؿاؿ وفالت وًُتٍ

في الىفالري هًري عمرذ شرش      : »اوـ گًوٍ تؼلٔا ولؿٌ (. ؿٔگلان وٕن َمٕه98: 2تا، د  علٓ، تٓ

الىفالري  هًري   (. »136: 1418علٓ الفمؼلاوٓ،    ؛ اته98: 2، د 1389ػالمٍ،  )اته« لتعهٌذ تال ف 

)ُلُٕـ ايل،  « وعاب الىفالري هًري العهٌرذ ترال ف     (. »142: 1402)مغمك علٓ، « العهٌذ تال ف 

؛ فاضلل آتلٓ،   530: 2، د 1407فُلـ عللٓ،    )اته« الىفالي  هًي العهٌذ تال ف (. »125: 1411

: 26، د 1397)وزفٓ، « ًا أنٌا عمذ شش  لتعهٌذ تال ف  المهشهف في تهشيف(. »559: 1، د 1410

ٓ   « الىفالي هًي العهٌذ ترال ف  (. »185 (. تؼلٔلا ؿٔگللان وٕلن    273تلا:   )إتللإَم ولثاًلٓ، تل

تلاْ تًٕٓا كا « من عتیي الحك»من لي الحك يا »گًوٍ اًت، تا أه عال، تلؽٓ ياهگان  َمٕه

الىفالي  عمذ ثمشتي العهٌذ ت ف  من عتیري قرك ه     »اوـ:  ؿي ًًْ أه للاكؿاؿ تٍ تؼلٔا افنيؿٌ

الىفالي  العمثر   (. »193: 1، د 1409)مغمك ولوٓ، « وا  رله الحك الحضوس  لى مدت  الحىم

تال ف  ممن لري  في الىفالي هًي  العهٌذ (. »281: 1408)الغًًٓ، « ت ف   نسا  لمن لي عتیي قك

هقمیمعٌا العهٌذ هااللعضام لشخص تاقضاس نف  لي قرك  (. »403: 1، د 1410)ػالمٍ علٓ، « قك

(. تا تًرٍ تٍ أه گٌتلؿگٓ، افنين تلل تؼُلـ تلٍ عضلًك،     142: 2، د 1416)ٓافٓ، « عتیٌا

 تًاوـ مِمًل للاكؿاؿ وفالت للاك گٕللؿ )الِللتٕىٓ،   تؼُـ تٍ علة ي تؼُـ تٍ ماللات وٕن مٓ

وٍ ؿك لاوًن مـوٓ، تؼُـ وفٕلل مىغٔلل تلٍ تؼُلـ تلٍ اعضلاك        (. ؿك عال203ٓ: 2، د 1377

عال، ؿٔگل فمُاْ أه مقَة، تلاْ كفغ اتُلاا ام تؼلٔلا ي تِللٔظ تُتلل آن،      اًت. تا أه

ٍ    كا التناا وفٕل تٍ عضًك مىفًلٌ« للتؼُـ تالىفي»مىظًك ام  اولـ.   ػىٍ ؿك تلاتلل مىفلًل ؿاوٌلت

هًي ششعا العهٌذ تاقضاس نف  المذين هتستیمي  لرى  »ؽًاوٕم:  َا مٓ اْ ام وًُتٍ صىاوىٍ ؿك پاكٌ

الىفالي ًي أ  يعهٌذ االنسا  النسا  آخرش تاقضراس   (. »68تا:  )ؽاما، تٓ« صاقة الحك ع ذ عتثي

الىفالي ًي العهٌذ ترال ف   (. »95: 6تا، د  الـٔه، تٓ )مٔه« شخص مهین لي عتیي قك، مال أه غیشى

؛ 150: 6، د 1419؛ الثزىًكؿْ، 566: 2، د 1422)ػالمٍ علٓ، « همه اًا العضام  قضاسىغالثا، 

 (.289: 1تا، د  ؛ ُلتٕىٓ، ت302ٓتا:  ؛ الليعاوٓ، ت149ٓ: 4تا، د  ُُٕـ حاوٓ، تٓ
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اوـ، ؿك أله وظلاا    گًوّ ؿٔگلْ تؼلٔا ولؿٌ گفتىٓ اًت وٍ ؿك فمٍ اَل ًىت، وفالت كا تٍ

اولـ: ام آوزلا ولٍ ؿك     وفالت، وؾٌت تٍ ًلاؽ مؼىاْ لغًْ آن كفتٍ فمُٓ، تلاْ تؼلٔا ماًَْ

ضلمٕمٍ ُلـن   »واك كفتٍ اًت، مؼىاْ ماًَْ آن كا  مؼىاْ ضمٕمٍ ُـن تٍ ػلم لغت، وفالت تٍ

هالىفالري لٌرا   »َا آمـٌ اًلت:   اْ ام وًُتٍ اوـ. صىاوىٍ ؿك پاكٌ ؿاوٌتٍ« لٍ فمّ وفٕل تٍ فمّ مىفًلٌ

التغوي فٌو ضم الشئ  لى الشئ ه م ي لولي تهالى هوفتٌا صوشيا أي ضرمٌا   مه یا  لغوي هاصغالقي أما

أنا هواف  الیعریم   لال( »260: 4تلا، د   )ملتضى، تٓ«  لیي هفي الشش  ضم رمي  لى رمي لالسعیثاق

 (. 160: 19، د 1406)ًلؽٌٓ، « في الد ي وٌاتین أي ضام الیعیم  لى نفسي

تاكِ مًضًػٓ وٍ فمّ أه ؿي تلٍ ٔىلـٔگل ضلمٕمٍ    عال، مٕان فمُاْ اَل ًىت ؿك تا أه

ًُؿ، اؽتالف وظل يرًؿ ؿاكؿ. تلؽٓ تل أه تايكوـ وٍ فمّ أله ؿي ؿك آلل عللة تلٍ      مٓ

أ  ت ضرم رمري   »ؤًٌلىـ:   ًُؿ، صىاوىٍ ؿك مماا تٕان احل للاكؿاؿ وفالت مٓ ٔىـٔگل ضمٕمٍ مٓ

في الشش  ضرم  (. »160: 19د  ،1406)ًلؽٌٓ، « الىفی   لى رمي األصی  في ثثوت أص  الذين

« رمي،  لى رمي، في قك المغالثي، أه في قك أص  الرذين عترى قسرة مرا اخعترف المشراي  فیري       

ضم رمي الىفی   لى رمي األصی  في المغالثي... هًرزا العهشيرف   (. »237: 3تا، د  )الٌمللىـْ، تٓ

)الِٕؼ ًٕـ « في المغالثي هالذينلفمٌاء األق اف. هع ذ غیشًم من األئمي يهشفونٌا تأنٌا ضم الزمعین 

ؿاوىـ، املا   لٍ مٓ (. تلؽٓ ؿٔگل، َمضىان ٓاعة علة كا ؽًؿ مىفًل332ٌ: 3تا، د  ًاتك، تٓ

ؤًٌلىـ:   ؿَىـ. تلاْ ومًوٍ ؿك تؼلٔا آن مٓ ٌػىٍ كا تٍ وفٕل مٓ امىان مغالثّ علة ام مىفًل

 الزمي  لى الزمي ضم الىفالي أل (. »68تا:  )ؽاما، تٓ« الىفالي لغي ضم رمي  لى رمي في قك المغالثي»

« هالىفالي  ضم رمي  لى رمري فري قرك المغالثري    (. »23: 16د ، تا تٓ، الماكْ )ػمـٌ« المغالثي في

ٓ 160: 19د ، 1406 )ًلؽٌٓ، ٓ  58: 4تلا، د   ؛ علٔغٓ، تل ؛ 160: 19تلا، د   ؛ ًلؽٌلٓ، تل

 (. 255: 5تا، د  الِلياوٓ يالؼثاؿْ، تٓ

تفايت تؼلٔاِ ؿي وظاا فمُٓ ٔاؿُـٌ كا تأـ ؿك كئىلؿَاْ ملاًَْ متفلايت آوُلا تلٍ     

يرً ولؿ: ؿك فمٍ اَل ًىت، پقٔلٍ أىىٍ ٔىٓ تتًاوـ عضًك ؿٔگلْ  للاكؿاؿ وفالت رٌت
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اوـ وٍ وفٕل كا َمضًن ؽًؿِ  عل كا ؿك أه ؿٔـٌ كا تضمٕه وىـ، ؿًُاك اًت؛ تلاْ َمٕه كاٌ

ٓ وىىـ. ؿك وتٕزٍ، تل أه تايكوـ وٍ تل احل وفالت، فمّ وفٕل تلٍ فملّ   ، ؿاكوـِ عك تلم مىفًل

ٓ   گًوٍ وٍ مىفلًلٌ  ًُؿ؛ پي َمان لٍ پًًٕت مٓ مىفًلٌ ػىلٍ كا   تًاولـ عضلًك مىفلًلٌ    للٍ مل

ٓ     تؾًاَـ، وفٕل وٕن مٓ پقٔلولـ: احلل آللٓ     تًاوـ. اما فمُاْ ُلٕؼٍ، صىلٕه كاَىلاكْ كا ومل

َا ي اكائلّ كاَىلاك تللاْ     آيكوـ ي تٕان ؿًُاكْ كؿاؿ مٓللاكؿاؿ وفالت كا ؿك تؼلٔا أه للا

 ًپاكوـ. ًامگاك ولؿن أه للاكؿاؿ تا لًاػـ ػمًمٓ كا تٍ فلٓت ؿٔگلْ مٓ

 . اعتبار2

واًامگاكْ آن تا آل ػلـا  »كي ُـٌ اًت:  تٍ اػتثاك للاكؿاؿ وفالت ام ًٍ رُت تا تلؿٔـ كي

ؿك تلاتلل آن، فمُلا ي   «. آن ؿك كيألات وُلٓ ام  »ي « غٕل ممـيك تًؿن تؼُلـ وفٕلل  »؛ «يالٔت

ٍ عمًلـاوان تلاْ تًرٕلٍ أله لللاكؿاؿ     تلملٓ  »اولـ:   متًًلل ُلـٌ  َلاْ گًولاگًوٓ    تلٍ كي

تلملٓ وفٕلل   »؛ «ػىًان ؿاكوـِ عك تلمٓ وفٕل تٍ»؛ «ػىًان ٔىٓ ام علفٕه للاكؿاؿ ػىٍ تٍ مىفًلٌ

ؿك أله پلويََ وٕلن    «. نلٕاى للاكؿاؿ وفالت تا لللاكؿاؿ ضلما  »ي « لٍ ػىًان يوٕل مىفًلٌ تٍ

مغلط ؽًاَـ ُـ. تل َمٕه اًاى، ؿك أه « ػىًان تؼُـ تٍ وفغ حالج تلمٓ للاكؿاؿ وفالت تٍ»

 پلؿاؽتٍ ؽًاَـ ُـ.« َا تًرٍٕ»ي « تلؿٔـَا»تىـ، تٍ تٕان 

 . تردیدَا1 .2

ٍ   ام َل لًا  ،ألان  ملؿا»تل اًاى آل وًمؿَم لاوًن اًآً:  ٍ   ي لثٕلل   عملًق تاُلىـ ام    ول

ام أه آلل  «. امتٕام وؾًاَـ تًؿ  َا ًثة ي ماوىـ أه  ، وواؿ، متان تلؽًكؿاكوـ ي كوگ  مٌايْ

ي تٌٕلتم ق.ا.(   56ي تلؽٓ ؿٔگل ام آًل َمان للاوًن، )آلل ؿيا للاوًن اًاًلٓ، آلل      

تلتٕة، وٌٓ كا تل ولي ؿٔگلل يالٔلت ي     أه  تًان آل ػـا يالٔت كا تلؿاُت ولؿ. تٍ مٓ

تًاوـ ؿك تلاتل ؿٔگلْ تؼُلـ   ت. پي پلًَ أه اًت وٍ صگًوٍ ٔه ُؾْ مًٓلغٍ وٌٕ

آوىٍ آن ُؾْ حالج، ؽلًؿ ؿك أله تًافلك     وىـ وٍ ُؾْ حالخٓ كا عاضل ؽًاَـ ولؿ، تٓ

  تىفیتي يمعضي تستیغي عتیي تاالقضاس، أه أ  رله من أقىامٌرا شرشعا،   أل»ومِٓ ؿاُتٍ تاُـا 
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(. آٔلا  185: 26، د 1397)وزفلٓ،  « یف اآلخش، تالحضروس هلو أل  العىتیف تاالقضاس يمعضي تىت

ػاليٌ، عتلٓ   مؼىاْ اػمال يالٔت تل اي وٌٕتا تٍ ػىٍ تًًظ وفٕل تٍ تؼُـ تٍ اعضاك مىفًلٌ

اگل ام ملعلّ اوؼماؿ للاكؿاؿ تگقكٔم، ؿك وًتت ارلاْ ػمـ صگًوٍ ي تٍ پِتًاوّ صٍ التـاك ي 

 ػىٍ كا اعضاك ولؿا  تًان مىفًلٌ يالٔتٓ مٓ

َمضىٕه ي تا تًرٍ تٍ آل ٔاؿُـٌ، آٔا تؼُـ تٍ اعضاك ُؾْ حالج ؿك تًان ي للـكت  

ػىٍ تٍ اوؼماؿ للاكؿاؿ وفالت كضأت  ًُؿا پاًؼ كيُه اًت؛ اگل مىفًلٌ وفٕل مغًٌب مٓ

  ٓ تلًان اي كا تلٍ عضلًك مللنا وللؿ، املا ؿك غٕلل         ؿاؿٌ تاُـ، صًن ؽًؿ پقٔلفتٍ اًلت، مل

، د 1406تلاْ الناا يْ تلاْ عضًك وٌٕلت )ًلؽٌلٓ،    االًٓل، امىاوٓ ًٓكت، ػلٓ أه

تًان تؼُـ وفٕلل كا غٕلمملـيك ي وِلـوٓ     (. پي آٔا وم42ٓ: 14تا، د  ؛ الىًيْ، ت160ٓ: 19

 نما تصح وفالي تذ  من روش  تإرني، ه ال لفات ممصود الىفالي من  قضاسى، ألني اليتضمري  »ؿاوٌتا 

(. 93: 3تا، د  )الثىلْ الـمٕاعٓ، تٓ« المىفول ت فسي الحضوس مع الىفی  من غیش  ر ، هيهعثش  ر 

 را لم يأر  فیٌا أه يشضى تٌا لم يتضمي الحضوس مع الىفی ، فترم يرعمىن مرن اقضراسى، هال تصرح      »

وفالعي ألنٌا تغیش الممذهس عتیي، هًزا تخالف الضما ، المىرا  تأديعري مرن مرال غیرشى تغیرش  رنري،        

: 8، د 1414؛ عثاعثأٓ، 61: 21تا، د  )مغمك تغلاوٓ، تٓ« هاليمىن أ  ي وب ع ي في الحضوس

: 6، د 1419؛ الثزىلًكؿْ،  160: 19، د 1406؛ ًلؽٌلٓ،  185: 26، د 1397؛ وزفٓ، 597

 (. 203: 2، د 1377، الِلتٕىٓ، 156

آيك  اْ ام كيأات وٕن، تا ٔاؿآيكْ ًلوًُت تأًا افنين تل أه ومـَاْ مىغمٓ، ؿك پاكٌ

للاكؿاؿ ًؾه گفتٍ ُـٌ اًت؛ صىاوىٍ آن كا تلاتل تا ؽٌاكت، غلاملت   وفٕل، ؿك مقمت أه

تن عثذالمته  ما م هه من الحح؟ لال   ألتي الهثاس الفض  هلال الصادق»اوـ.  ي وـامت ؿاوٌتٍ

« وفالي تىفتت تٌا، لال  ماله هلتىفاالت؟ أما عتمت أ  الىفالي ًي العري أًتىرت المرشه  األهلرى    

  الىفالري خسراسى   تن الحسین لال  لرال الصرادق   تن عتي محمذ(. »95: 3، د 1404)ٓـيق، 

فرزوش قرذيثا فیري ...     سرمهت سسرول ا   (. »428: 18، د 1409)عل ػلاملٓ،  « غشامي نذامي
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؛ وزفٓ، 103: 5تا، د  ؛ ُٕؼ ولٕىٓ، ت163ٓ: 2تا، د  عزل، تٓ )اته« هالضعیم غاسم... هًو ضهیف

اوـ: تلؽلٓ وفاللت كا ملًكؿ     َا گاا تلؿاُتٍ مٌٕل أه وىًََ(. فمُا وٕن ؿك 363: 9تا، د  تٓ

يللـ وُلٓ ػىُلا فلٓ     »اولـ.   ي ام َمٕه رىثٍ، ؿك اػتثاك آن تلؿٔلـ وللؿٌ   اوـ وُٓ ُاكع ؿاوٌتٍ

كيْ وىىلـ، اوؼملاؿ    اوـ مٔاؿٌ گليٌ ؿٔگلْ وٕن وٍ وؾًاًتٍ  (.58: 4تا، د  )علٔغٓ، تٓ« الِلع

أنٌا من الهمود الصحیحي، ت  في محىي العزوشى أنٌرا ورزله    هالسية في»اوـ.  آن كا مىليٌ ؿاوٌتٍ

« ع ذ عامي أً  الهتم، لى ٌا مىشهًي، تٌا ًتىت المرشه  األهلرى هًري خسراسى، هغشامري ه نذامري      

المفٌوم من خمتي من األخثاس وشاًي الىفالري هالعأویرذ فري الم رع     (. »185: 26، د 1397)وزفٓ، 

(. أه گلأَ تا آوزاًت ولٍ تلا تًرلٍ تلٍ َملٕه      61: 21تا، د  )مغمك تغلاوٓ، تٓ« م ٌا...

كيألٓ لللاك گلفتلٍ     َاْ ؿك وتاب« تاب وشاًي العهشض لتىفاالت هالضما »كيأات، تاتٓ تا واا 

    ٓ ؛ 142: 2، د 1416؛ ٓلافٓ،  437: 13تلا، د   اًت )تلاْ ومًوٍ، كن تلٍ: مٕللما ولًكْ، تل

 (.101: 6تا، د  الـٔه، تٓ مٔه

 َا . تًجی2ٍ .2

يتَٕ اػتثاك أه للاكؿاؿ پقٔلفتٍ ُـٌ اًت.  ومتا يرًؿ َمّ تلؿٔـَأٓ وٍ فول ُـ، ؿك فمٍ 

ًُؿ. تللاْ   تلاْ تًرٍٕ أه تايك وٕن تٍ اؿلّ صُاكگاوّ وتاب، ًىت، ارماع ي ػمل اًتىاؿ مٓ

ٓ  ومًوٍ، تلؽٓ تٍ آٔاتٓ ام للآن اًتىاؿ ولؿٌ ؿاولـ ي   اوـ وٍ يفاؿاكْ تٍ ػُـ ي لًل كا الما مل

لال تهالى  هأهفوا تالهٌذ    الهٌذ وا  مسؤهال هلری   » ؿاوىـ. فالت كا وٕن مِمًل أه آٔات مٓو

 ًلًكِ ًًٔلا   78(. تلؽٓ ؿٔگل، تلٍ آٔلّ   68تا:  )ؽاما، تٓ« عتیٌا من المشآ  دلی  ألشب

شَیِخًا وَثِیشًا فَخُزْ أَقَذَنَا مَىَانَيُ لَالُواْ يَا أَيٌَُّا الْهَضِيضُ  ِ َّ لَيُ أَتّا »وىىـ. ؿك أه آٍٔ آمـٌ اًت:  اًتىاؿ مٓ

ٓ   «.  ِنَّا نَشَانَ مِنَ الْمُحِسِ ِینَ اي پلـك  پٕلل    !گفتىلـ ا  ػنٔلن  »ؽلًاوٕم:   ؿك تلگللؿان آن وٕلن مل

ؿك «. تٕىلٕم  را  اي تگٕل وٍ ما تً كا ام وٕىًواكان مى تىاتلأه ٔىى ام ما كا تٍ ،ًالؾًكؿٌ ؿاكؿ

ٍ  فمٍ، ؿكؽًاًلت تللاؿكان ًًٔلا    مؼىلاْ ؿكؽًاًلت وفاللت أِلان ام تىٕلامٕه       كا تل

لملٓ،  اولـ )   ي فول أه مغلة ؿك للآن كا ؿلٕل تإٔٔـ اػتثاك أه للاكؿاؿ تفٌٕل ولؿٌ اوـ ؿاوٌتٍ
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ٓ 98: 2تا، د  ؛ ػالمٍ علٓ، ت387ٓ: 3، د 1405؛ ؽًاوٌاكْ، 319تا:  تٓ : 3تلا، د   ؛ ًاتك، تل

« لثت ا فٌو ثاتت في ششيهع ا قعرى يمروم دلیر  ال سر     ما أخثش تي ا  تهالى عن ششيهي من (. »332

 (. 2: 20تا، د  )الٌلؽٌٓ، تٓ

َمضىٕه، افنين تل للآن، كيأاتٓ وٕن يرًؿ ؿاكؿ وٍ ؿك آوُا وفالت ام متُم پقٔلفتٍ ُـٌ 

(. ؿك پلتً َمٕه آٔات ي كيألات اًلت   68تا:  ؛ ػلٓ ؽاما، ت332ٓ: 3تا، د  ًاتك، تٓاًت )

)الىلثآً، « هًي خايضى تاإلخما »ػتثاك أه للاكؿاؿ اتفاق وظل يرًؿ ؿاكؿ. وٍ ؿك فمٍ ؿكتاكِ ا

مٕان تمامٓ ملقاَة اًلالمٓ، أله    تا آوزا وٍ (. 94: 5تا، د  ته لـامٍ، تٓ ؛ ػثـاهلل273تا:  تٓ

صح تالخرالف ترین   »... اوـ.  ًُؿ ي تىُا تٍ ُافؼٓ لًل ؿٔگلْ وٕن وٌثت ؿاؿٌ ارماع ؿٔـٌ مٓ

ٓ    )ػلٓ« ، هالشافهي  ال ما سهاى المشهصي من لول آخش ليق یفي هغیشى أتي تلا:   ته مغملـ لملٓ، تل

ه را تىف  تثذ   نسا ، هضمن  قضاسى تششط الثماء، صرح  (. »98: 2تا، د  ؛ ػالمٍ علٓ، ت319ٓ

 (.262: 1407)علثٓ، « تالخالف،  ال ما سهاى المشهصي من لول آخش لتشافهي

َاْ عآلل ام   َاْ ارتماػٓ ي تُلٌ ضليكتوٕن تٍ ؿك تًرٍٕ ػمالٔٓ تًؿن أه للاكؿاؿ 

هال  الحاخي تذعو  لیي هتشعذ الضشهسى  لیي فتو لم يىن سرايغا لرضم   »ًُؿ.  أه للاكؿاؿ اًتىاؿ مٓ

« ه خرواص الىفالري فري األصر  لحاخري ال راس      (. »98: 2تا، د  )ػالمٍ علٓ، تٓ« الحشج هالضشس

اؿ اعمٕىلان ي يحلًق تللاْ ؿاكولـِ علك ام      (. تًضٕظ آوىٍ أزل 2: 20تا، د  )الٌلؽٌٓ، تٓ

ؿكٔافت عمَ الما اًت، اتناكَاْ أزاؿ أه اعمٕىان، رـا ام وفالت، ٔىٓ كَه ي ؿٔگلْ 

ضمان ؽًاَـ تًؿ، اما تٍ أه َل ؿي، كغثت ومتلْ يرًؿ ؿاكؿ: صٍ ايلٓ ًثة تغـٔـ علك  

مثىٓ تل ومل ؿٔله   ًُؿ؛ ؿيمٓ وٕن تا تًرٍ تٍ احل آن مالهِ مًكؿ كَه ي ًلة آماؿْ يْ مٓ

وىـ، احلْ وٍ تلاْ ضامه مغلًب وٌٕت،  ام فمّ تـَىاك تٍ فمّ ضامه، ضامه كا تـَىاك مٓ

ًُؿ ي ولٍ اي كا تلـَىاك    گًوٍ وٌٕت: وٍ ًثة تغـٔـ عك وفٕل تل امًالَ مٓ اما وفالت أه

تضلمٕه  َىگاا تلـَىاك كا   گٕلؿ ي آن، أىىٍ عضًك تٍ وىـ. اي تىُا ٔه تؼُـ تل ػُـٌ مٓ مٓ

تًاوىـ تـين ؿغـغٍ، عضلًك   تلتٕة، ام ٔه ًً، اُؾاّ مٓ وىـ، وٍ صٕنْ تِٕتل. تٍ أه مٓ
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ُؾْ ؿٔگل كا تضمٕه ي تؼُـ وىىـ ي ام ًًْ ؿٔگل، تا َمٕه تضمٕه، ؽٕال ؿاكولـِ علك   

وٕن آًًؿٌ ؽًاَـ ُـ، صٍ ؿٔگلل ام ػلـا ؿًتلًلٓ تلٍ تلـَىاكٍ تلٕم وؾًاَلـ ؿاُلت.         

ٌػىٍ وٕن عفلؼ ؽًاَلـ ُلـ تلا يضلؼٕت اي ام       ت، آماؿْ مىفًليًٕلّ ػمـ وفال َمضىٕه، تٍ

َاًت وٍ  (. تا تًٔك َمٕه اًتـالل437: 3، د 1418احثات ًُؿ )تًُتٓ،   رىثّ احثات تـَٓ

         ٓ وىىلـ   تلؽٓ ام فمُا تلاْ تٕان ي تًرٕلٍ ٓلغت أله لللاكؿاؿ، تلٍ تىلاْ ػملال اًلتىاؿ مل

ًم ؿغـغلّ آلل ػلـا يالٔلت تلالٓ      اما رـاْ ام أه، َى(. 387: 3، د 1405)ؽًاوٌاكْ، 

 َاْ گًواگًوٓ علاعٓ ُـٌ اًت: اًت، تلاْ پاًؾگًٔٓ تٍ أه ؿغـغٍ، كيٍ

 عىًان یكی از طرفیه قرارداد عىٍ بٍ یک( تلقی مكفًلٌ

تلؿٔـ ؿك اػتثاك للاكؿاؿ وفالت ام آوزا آغام ُـ وٍ َٕش وي تل ؿٔگللْ يالٔلت ي تٌللغٓ    

ُؾْ ؿٔگلْ كا تضلمٕه وىلـا آٔلا تضلمٕه      تًاوـ عضًك وـاكؿ، پي صگًوٍ ُؾٔٓ مٓ

 ػىٍ وٌٕتا  اْ ام يالٔت ي تٌلظ وفٕل تل مىفًلٌ عضًك ؿٔگلْ، ؽًؿ وِاوٍ

ٌػىلٍ اًلت: اگلل ؽلًؿِ      عل تلاْ كفغ أه ألاؿ، لنيا اؽق كضأت مىفًل تلٔه كاٌ ًاؿٌ

ٍ  ٌػىٍ تٍ للاكؿاؿ كضأت ؿَـ ي ؽًؿ تٍ مىفًل مًللغ   ػىًان ٔىٓ ام علفٕه للاكؿاؿ، عضًك تل

ؽًَٔ كا تضمٕه وىـ، ؿٔگل وگلاوٓ ام ؽـٍُ تٍ آل ػـا يالٔت يرًؿ وؾًاَلـ ؿاُلت؛   

ػىٍ ؽًؿ تٍ صىٕه للاكؿاؿْ كضأت ؿاؿٌ اًت. كؿپاْ أه كيٍ تًرٍٕ، ؿك آحاك  صٍ مىفًلٌ

للٍ ي ؿك   ًُؿ. تٍ تؼثٕل أِان، أه ػمـ ًٍ علف ؿاكؿ: وفٕل، مىفلًلٌ  تلؽٓ ام فمُا ؿٔـٌ مٓ

« ه نمرا تصرح وفالري ترذ  مرن رورش تإرنري       »ػىٍ؛ كضأت َل ًٍ وٕن الما اًت.  وُأت مىفًلٌ

« فیشعشط فیٌرا سضرا الىفیر  هالمىفرول خاصري     (. »289: 1تا، د  ته أعمـ الِلتٕىٓ، تٓ )مغمـ

)تُٕملٓ  « هال يدوص رله  ال ترإر  مرن تىفر  ع ري    (. »178: 20، د )كيعاوٓ، فمٍ الٔاؿق

)عًًلٓ،  « تري  لري، هالمىفرول   سضى المىفرول (. »317ؼٍ: وٕـكْ، إٓثاط الِٕؼٍ تمٔثاط الِلٔ

اؿكٔلي   )اتله « وفالي األتذا  ع ذنا تصح  ال أني ال تصح  ال تإر  مرن تىفر  ع ري   (. »281: 1408

)الِللياوٓ يالؼثلاؿْ،   « الضاتظ لصحي الىفالي هلوعٌا تإر  المىفرول (. »77: 2علٓ، الٌلائل، د 
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ه أزاب ي ؿي لثًل ؽًاَـ تًؿ: صىاوىٍ وفٕلل  (. پي أه ػمـ ملوة ام 255ٔ: 5تا، د  تٓ

ال شىال فري اععثراس سضري    »وىىـ.  ػىٍ آن كا لثًل مٓ لٍ ي مىفًلٌ گًٔـ ي مىفًلٌ أزاب كا مٓ

الىفی  هالمىفول لي، هأما المىفول ففي اععثاس سضاى تأم  ه شىال، فاألقوط اععثاسى، ت  األقروط  

)ٓلافٓ،  « يداب هلثولین من المىفول لري هالمىفرول  ووني عشفا لتهمذ تأ  يىو  عمذًا مشوثا من ا

(. صىٕه تلوٕثٓ غلٔة وٌٕت، ومًولّ ؿٔگلل   150: 6، د 1419؛ تزىًكؿْ، 142: 2، د 1416

آن ػمـ عًالٍ اًت؛ صلا وٍ أه ػمـ وٕلن تلا تلوٕثلٓ ام أزلاب مغٕلل ي لثلًل مغتلال ي        

ًُؿ مگلل   عًالٍ مغمك ومٓ»ؽًاوٕم:  ق.ا. مٓ 725ماؿِ گٕلؿ. صىاوىٍ ؿك  ػلٍٕ ُىل مٓ مغالٌ

ٌػىلٍ وٕلن علملت آلل      تا فلٕ يرًؿ كضأت مىفًل. «ػلٌٍٕ تا كضاْ مغتال ي لثًل مغال

 اْ ام أه رىثٍ يرًؿ وؾًاَـ ؿاُت.   گفتٍ عفؼ ؽًاَـ ُـ، تىاتلأه، ؿغـغٍ پَٕ

ؿاوىـ، تٍ تايك أىلان،   ػىٍ كا رني علفٕه للاكؿاؿ وفالت ومٓ عال، ؿٔگل فمُا مىفًلٌ تا أه

ػىٍ وٕلامْ   آوىٍ تٍ رلة كضأت مىفًلٌ ًُؿ، تٓ ٌلٍ مىؼمـ مٓ وفالت تا تًافك وفٕل ي مىفًل

الىفالي عمذ من الهمود يىو  االيداب فیي من المعهٌذ هًو الىفی ، هالمثول من صاقة الحك »تاُـ. 

لري، ده    يهعثش سضا الىفی  هالمىفرول (. »68تا:  ؛ ؽاما، ت302ٓتا:  )كيعاوٓ، تٓ« لي المىفول هًو

؛ ؛ ػالملٍ  98: 2، د 1389الؼالملٍ،   ؛ اته234: 4)ُُٕـ حاوٓ، مٌاله األفُاا، د « ع ي المىفول

هششعٌا سضى الىفیر  هالمىفرول لري، ده  المىفرول، لوخروب      (. »154علٓ، تثٔلٌ المتؼلمٕه: 

ٓ   « وس عتیي معى عتثي صاقة الحك هلو تالذعوى، ت فسي أه هویتيالحض : 4تلا، د   )ُلُٕـ حلاوٓ، تل

« ع ري  لري ده  المىفرول   يهعثش سضاء الىاف  ه المىفرول (. »559: 1، د 1410؛ الفاضل اٖتٓ، 149

يهعثش في الىفالي سضراء الىفیر ،   (. »363: 2، د 1408؛ مغمك علٓ، 142: 1402)مغمك علٓ، 

« تي، هفي المثسوط يهعثش سضاى هاخعاسى اتن  دسي  هفیي لروى  . هال عثشى تشضاء المىفولهالمىفول لي

هًي عمذ هالع تین الىفی  هالمىفول لي هًو صراقة الحرك،   (. »566: 2، د 1422)ػالمٍ علٓ، 

(. 95: 6تا، د  الـٔه، تٓ ؛ مٔه142: 2، د 1416)ٓافٓ، « هااليداب من األهل هالمثول من الثاني

لي، ه هخٌي هاضح،  ر الىفالي عمذ هالرع   في صحي الىفالي أموس  م ٌا  سضا الىفی  هالمىفوليشعشط »
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لي، هأما تال سثي  لى المىفول فٌ  يهعثش سضاى أم ال؟ المشٌوس ت  فري العرزوشى    تین الىفی  هالمىفول

تٍ آل  (. ؿك تًرٍٕ أه تايك وٕن150: 6، د 1419)تزىًكؿْ، « لال  ع ذ عتمائ ا عذم االععثاس

لال الشی  »ٌػىٍ اًت.  اوـ وٍ آل تل ػـا ُلعٕت لثًل مىفًل ػـا اًتىاؿ ُـٌ اًت ي گفتٍ

في المثسوط   را تىف  سخ  تثذ  غیشى صح،  ال أني اليصح  ال تإر  مرن تىفر  ع ري هتثهري اترن      

هألنري ال   دسي  هلم يشعشط تالي عتمائ ا رله، هًو المهعمذ. ل را  األصر     قمضى، هاتن الثشاج، هاتن

(. َمضىٕه گفتلٍ ُلـٌ   12: 6، د 1412)ػالمٍ علٓ، « يشعشط سضاى في وفالي المال فىزا الثذ 

آوىلٍ تلٍ    ًُؿ، تٓ لٍ مىؼمـ مٓ اًت وٍ ؿك ػلف، ػمـ وفالت تا أزاب وفٕل ي لثًل مىفًلٌ

ػىٍ كاضٓ ٔلا آگلاٌ ام    ػىٍ وٕامْ ؿٔـٌ ًُؿ. ؿك يالغ ؿك ػلف، عتٓ اگل مىفًلٌ لثًل مىفًلٌ

ػىلٍ   ؿاوىـ. تا تًرٍ تٍ َمٕه تلمٓ ػلفٓ، مىفلًلٌ  فالت وفٕل وثاُـ وٕن، وفالت كا مغمك مٓو

 (. 387: 3، د 1405ؽًاوٌاكْ، ؿاوىـ ) كا رني علفٕه للاكؿاؿ ومٓ

أله   734لاوًن مـوٓ ما وٕن ام َمٕه ؿٔـگاٌ پٕليْ ولؿٌ اًت. صىاوىٍ افنين تلل ملاؿِ   

ٓ  ػىٍ تا ػىًان ُؾْ لاوًن وٍ ام مىفًلٌ وٕلن آملـٌ اًلت:     735وىلـ، ؿك ملاؿِ    حالج ٔاؿ مل

أىه، پلًِٓ مغلط اًلت ولٍ صگًولٍ    «. ًُؿ لٍ يالغ مٓ وفالت تٍ كضاْ وفٕل ي مىفًلٌ»

 ٌلٍ آُتٓ تلللاك ولؿا  تًان مٕان آل ػـا يالٔت ي وٕن ػـا لنيا كضأت مىفًل مٓ

 عىًان دارودِ حق دي( تلقی کفیل بٍ

ػىلٍ كا تؾًاَلـا صللا صىلٕه      تًاوـ عضلًك مىفلًلٌ   لٍ مٓ مىفًلٌپلًَ أه اًت وٍ صلا 

لٍ ؿاكوـِ  ًُؿا پاًؼ كيُه اًت: مىفًلٌ اؽتٕاكْ تا آل ػـا يالٔت واًامگاك ؿاوٌتٍ ومٓ

تًاوـ اعضاك تلـَىاك ؽلًَٔ كا تؾًاَلـ. صىلٕه      عك اًت، اي تٍ اػتثاك عمٓ وٍ ؿاكؿ، مٓ

علك علثىلاك، ػاملل تلرٕغلٓ اًلت ولٍ       امىاوٓ تا آل ػـا يالٔت واًامگاك وٌٕت، صٍ 

اْ ام فمُا، تللاْ آوىلٍ تتًاوىلـ     وىـ. تلاْ َمٕه، پاكٌ يالٔت علثىاك تل تـَىاك كا تًرٍٕ مٓ

اولـ ولٍ وفٕلل كا وٕلن      امىان اعضاك مىفًل كا ؿك تلاتل وفٕل َم تًرٍٕ وىىـ، تلالٍ وللؿٌ  

َماوىـ وىىـ. ام أه تًرٍٕ، ٌلٍ  اْ ؿاكوـِ عك تلمٓ ي مًلؼٕت اي كا تٍ مًلؼٕت مىفًل گًوٍ تٍ
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اًتفاؿٌ « ضم فمٍ تٍ فمٍ»اوـ. ؿك أه وظاا فمُٓ، ام وُاؿ  ػمـتاً ؿك فمٍ اَل ًىت تُلٌ گلفتٍ

ُـ وٍ للاك تلًؿ فملّ ضلامه تلٍ فملّ       ًُؿ: وُاؿْ وٍ تِٕتل ؿك مًلؼٕتٓ تٍ آن اًتىاؿ مٓ مٓ

املا أله تلاك ي ؿك     تـَىاك ضمٕمٍ ًُؿ ي َل ؿي ؿك تلاتل علثىاك، تلـَىاك ُلملؿٌ ُلًوـ.   

مٔـاق ػمـ وفالت، وُاؿ فًق، واكولؿ ؿٔگلْ ؿاكؿ: ؿك يالغ، ؿك فمٍ اَل ًلىت، وفاللت كا   

ؿاوىـ، اما وٍ ام رىثّ ؿٔه ي تىلٕلا، تلىلٍ    لٍ مٓ ًثة ضمٕمٍ ُـن فمّ وفٕل تٍ فمّ مىفًلٌ

وفٕل وٕن لٍ ؿاُتٍ اًت، ام أه پي،  ام وظل علة ي عك؛ ؿك وتٕزٍ، َمان علثٓ كا وٍ مىفًلٌ

ػىٍ كا تؾًاَـ، وفٕلل   تًاوٌت عضًك مىفًلٌ لٍ مٓ گًوٍ وٍ مىفًلٌ َمان  ؽًاَـ ؿاُت؛ پي

 (. 160: 19، د 1406ًلؽٌٓ، تًاوـ ) وٕن مٓ

وٍ وفٕل، متؼُلـ   عال، ؿك تؼثٕل منتًك، وفٕل، ؽًؿ ؿاكوـِ عك تلمٓ ُـٌ، ؿك عالٓ تا أه

لٍ اًت، افنيؿن تل علثىلاكان وٕلن    ا، مىفًلٌػىٍ، تىُ ػاليٌ، علثىاكِ مىفًلٌ ي مىلا اًت. تٍ

تـين رلة كضأت تـَىاك ُـوٓ وٌٕلت. تللاْ َملٕه، گلليٌ ؿٔگللْ، ؿاكولـِ علك كا        

للٍ ام   ؿاوىـ، اما وفالت كا ًثة ضمٕمٍ ُـن فمّ وفٕل تٍ فملّ مىفلًلٌ   لٍ مٓ َمضىان مىفًلٌ

فٕلل، اگلصلٍ ؿاكولـِ    (. تىاتلأه و160: 19، د 1406ًلؽٌٓ، ؿاوىـ ) رىثّ امىان مغالثٍ مٓ

علال، پلًلَ آن اًلت ولٍ آٔلا       عك ي علثىاك وٌٕت، عك مغالثٍ كا ؽًاَـ ؿاُت. تا أله 

 وىىـگان علة افنيؿا   تًان تـين كضاْ تـَىاك، تل ُماك مغالثٍ مٓ

ٓ     ؿك وًُتٍ ُلًؿ، املا ؿك تغلٕلل     َاْ فمُٓ، پاًؼ كيُىٓ تلاْ أله پلًلَ ؿٔلـٌ ومل

گقُت ي آن تفىٕىٓ اًت وٍ مٕان تمتغ ام آل علة تًان  ٔاؿُـٌ ام ٔه وىتّ رالة ومٓ

للٍ، َلل ؿي ام علك     اوـ. ؿك تؼثٕل وؾٌت، َم وفٕل ي َم مىفلًلٌ  تا اًتٕفاْ علة لائل ُـٌ

للٍ   ًُوـ، اما ؿك تؼثٕل ؿيا، آل علة تىُا ام آنِ مىفلًلٌ  تمتغ وٌثت تٍ علة تلؽًكؿاك مٓ

 ُـ. اًت، اما امىان اًتٕفاْ عك تٍ وفٕل وٕن ؿاؿٌ ؽًاَـ

 لٍ عىًان يکیل مكفًلٌ سٍ( تلقی کفیل بٍ

اوـ، كاٌ مِلاتُٓ كا علٓ    ػىًان ؿاكوـِ عك ؽًؿؿاكْ ولؿٌ فمُاْ ُٕؼٍ، اگلصٍ ام تلمٓ وفٕل تٍ

اوـ: ؿك تؼثٕل أىان، وفٕل اگلصٍ ؽًؿ، ٓاعة عك وٌٕت، ؿك عىم يوٕل ٓلاعة علك    ولؿٌ
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(. ام أله  42: 14تا، د  )وًيْ، تٓ« ىال  صاقة الحك لذ هو  الىفی  تاقضاس»لٍ( اًت.  )مىفًلٌ

ػىٍ مىلا تلٍ عضلًك ؿك تلاتلل ي تلٍ      گًوٍ وٍ مىفًلٌ اوـ وٍ َمان تِثٍٕ وٕن صىٕه وتٕزٍ گلفتٍ

لٍ )ؿاكوـِ عك( اًت، ؿك تلاتل يوٕل يْ )وفٕل( وٕن صىٕه تىلٕفلٓ كا ؽًاَلـ    ؽًاًتّ مىفًلٌ

لي تإقضاسى، هخة عتیري  قضراسى، ههخرة     المىفولفهتى لول ا  را تىف  تي تغیش أمشى فغالثي »ؿاُت. 

لي أمشى تإقضاسى، فٌو تم ضلي هویتي في  عتى المىفول تي الحضوس، ال من خٌي الىفالي، هلىن أل  المىفول

؛ ُُٕـ حلاوٓ،  61: 21تا، د  ؛ مغمك تغلاوٓ، ت396ٓ: 14تا، د  )ػالمٍ علٓ، تٓ« مغالثعي تحضوسى

ىفالي ًي اقضاس المىفول قیث يغتة، همن الهتوم أني يدة الحضوس هأل  غايي ال(. »149: 4تا، د  تٓ

لي ت فسي، أه هویتي، هالىفی  تم ضلي الووی  الزي اليشرعشط فري هوالعري سضرى      عتیي معى عتثي المىفول

َاْ لللاكؿاؿ وفاللت    (. اما أه َماوىـًامْ تا ئوگ185ٓ: 26، د 1397)وزفٓ، « الموو  عتیي

ًُؿ؛ يوٕل وٕلن   وٍ ؿك أه تؼثٕل، تٍ وفٕل َمضًن يوٕل وگلٌٔتٍ مٓ ًامگاك وؾًاَـ تًؿ؛ صلا

ولٍ ؿك لللاكؿاؿ وفاللت، وفٕلل،      گاٌ متؼُـ وٌٕت، تلىٍ ؽًؿ ؿاكوـِ اؽتٕاك اًت. ؿك عالٓ َٕش

گًولٍ   ػاليٌ، يوالت للاكؿاؿ رأن اًت؛ پي َملان  ًُؿ. تٍ ؽًؿ، متؼُـ ي مىلا مغًٌب مٓ

تًاولـ؛ أله وتٕزلٍ كا     ام ًمتَ وىاكٌ تگٕلؿ، وفٕل وٕن مٓ تًاوـ َلگاٌ وٍ تؾًاَـ وٍ يوٕل مٓ

 پقٔلؿ. ومتل وٌٓ مٓ

 چُار( قیاس قرارداد کفالت با قرارداد ضمان

    ٓ وىىلـ، ؿك وگلاٌ وؾٌلت، أله      تلؽٓ ؿٔگل، للاكؿاؿ وفالت كا تا لللاكؿاؿ ضلمان لٕلاى مل

ملل تلـَىاك   َماوىـًامْ ؿكًت اًت: صلا وٍ ؿك َل ؿي، ُؾْ حالخٓ ؿك تلاتل علثىاك، ػ

    ٓ وىلـ. پلي    )پلؿاؽت ؿٔه ؿك للاكؿاؿ ضمان ي عضًك ؿك لللاكؿاؿ وفاللت( كا تضلمٕه مل

ػىلٍ وٕلامْ وٌٕلت، وفاللت وٕلن       گًوٍ وٍ ؿك للاكؿاؿ ضمان تٍ رلة كضأت مضلمًنٌ  َمان

(. 437: 3، د 1418)تُلًتٓ،  « هتصح    وف  تإرني هتغیش  رني والضما »گًوٍ ؽًاَـ تًؿ.  َمٕه

، 1397؛ وزفٓ، 12: 6، د 1412)ػالمٍ علٓ، « ط سضاى في وفالي المال فىزا الثذ هألني اليشعش»

هيىو  قالي في تاب الىفالي مث  قال المضمو  ع ي فري تراب الضرما . فىمرا أ      (. »185: 26د 
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« لري، فىرزله المىفرول    المضمو  ع ي خاسج عن أعشاف الهمذ، هالهمذ هالع تین الضامن هالمضرمو  

علال، عمٕملت    (. تا أله 42: 14تا، د  الـٔه الىًيْ، تٓ ؛ مغ150ٓ: 6 ، د1419)تزىًكؿْ، 

ٓ صىٕه اًت وٍ لٕاى أه ؿي واكيا ؽًاَـ تًؿ )  را ورا   (. »61: 21تلا، د   مغمك تغلاوٓ، تل

وف  تالمال هالذيو  تمضى تأمثالٌا هًو موخود في يذ الىفی  فال قاخي  لى اثثات الواليري لري فري    

ء من مال نفسي ثم يؤمش تالشخو  عتیي هفرى الر ف  ال يعرأتى العسرتیم اال     مال األصی  فیؤمش تاألدا

، ؛ رنائل160ْ: 19، د 1406)ًلؽٌٓ، « تاقضاس األص  فیثثت لي عتیي هاليي االقضاس لتعستیم

(. پلؿاؽت ؿٔه، ػملٓ اًت وٍ تٍ ُؾْ تـَىاك ياتٌتٍ وٌٕلت، تىلاتلأه َلل    257تا:  تٓ

ٌػىٍ ػملٓ وٌٕت وٍ ؿٔگلْ تتًاولـ آن كا   ما عضًك مىفًلتًاوـ آن كا اوزاا ؿَـ، ا وٌٓ مٓ

 اوزاا ؿَـ.

 عىًان تعُد بٍ وفع ثالث پىج( تلقی قرارداد کفالت بٍ

ػىلٍ تؼُلـ أزلاؿ     ُلـ ولٍ تللاْ مىفلًلٌ     تاوىًن تٍ للاكؿاؿ وفالت ام أه رىثٍ وگلٌٔتٍ مٓ

وىـ، تلاْ َمٕه، ؿك ٓغت ي اػتثاك أه للاكؿاؿ تلؿٔـ يرلًؿ ؿاُلت. تللاْ كفلغ أله       مٓ

ٌػىٍ كا الما ؿاوٌتىـ تا تا يرًؿ رللة كضلأت اي، علملت     تلؿٔـ وٕن وٌة كضأت مىفًل

أه ًؾه ؿكًت اًت: اگل للاك تلًؿ لللاكؿاؿ وفاللت تللاْ      آل ػـا يالٔت عفؼ ًُؿ.

ػىٍ تؼُـْ )رُت عضًك( أزاؿ وىـ، تلؿٔلـْ ؿك للنيا اؽلق كضلأت يْ تللاْ       مىفًلٌ

اوؼماؿ أه للاكؿاؿ وثًؿ، اما للاك وٌٕت ؿك أه للاكؿاؿ صىٕه كئـاؿْ كػ ؿَـ. ؿك ياللغ، ؿك  

اًت ي يْ تللاْ عضلًك الناملٓ ولـاكؿ.     ػىٍ أزاؿ وِـٌ  أه للاكؿاؿ، تؼُـْ تلاْ مىفًلٌ

تا، د  )ًلؽٌٓ، تٓ« فأما الىفالي فالعضام لتغالة هاليعضشس تي المىفول ع ي فال يهعثش سضاى تزله»

ػىلٍ وللؿٌ    گلؿؿ: يْ تؼُـ تٍ اعضاك مىفلًلٌ  ( تلىٍ َمّ تؼُـات تٍ ؽًؿِ وفٕل تلم2ٓ: 20

ًؾت گلفت؛ َمٕه اوـامٌ ولٍ  اًت. تلاْ تِؾْٕ ممـيك تًؿن أه تؼُـ وٕن وثأـ صىـان 

ػىٍ فلاَم تاُلـ،   ًٓكت متؼاكف امىان ارلاْ تؼُـ وفٕل مثىٓ تل اعضاك مىفًلٌ وًػاً ي تٍ

للاكؿاؿ ٓغٕظ اًت، يلً آوىٍ أه امل ؿك تًان ؽًؿ وفٕلل وثاُلـ. وفٕلل ؿك مملاا ارللاْ      
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: 2، د 1416ٓلافٓ،  ػىٍ كا اعضاك وىلـ )  تؼُـ تأـ ام يًأل متؼاكف اًتفاؿٌ وىـ ي مىفًلٌ

(. عال اگل تا يرلًؿ اًلتفاؿٌ ام يًلأل متؼلاكف تللاْ      150: 7، د 1419؛ تزىًكؿْ، 142

ٌػىٍ فلاَم وِـ، وفٕل تٍ رثلان مٔان واُلٓ ام ػلـا يفلاْ تلٍ ػُلـ       اعضاك، عضًك مىفًل

ٌلٍ تلل   متؼُـ ؽًاَـ تًؿ؛ تلاْ رثلان مٔان وٕن صٍ مؼٕاكْ تُتل ام پلؿاؽت آل عك مىفًل

وفٕل تأـ مىفلًل كا  »ؽًاوٕم:  ق.ا. مٓ 740ؿك َمٕه ممٕىٍ ؿك ماؿِ  ؽًاَـ تًؿا ػىٍ مىفًلٌ

ؿك ممان ي مىاوٓ وٍ تؼُـ ولؿٌ اًت، عاضل ومأـ، ياال تأـ ام ػُـِ عملٓ ولٍ تلل ػُلـِ     

 «. ًُؿ، تلآٔـ مىفًل حاتت مٓ

ػىلٍ   مًرة آل وٌثٓ تًؿن آحاك للاكؿاؿَا، تلاْ مىفًلٌ تىاتلأه للاكؿاؿ مًكؿ تغج، تٍ

تؼُـْ أزاؿ وىلؿٌ اًت ي مٔاوٓ تلاْ يْ وؾًاَلـ ؿاُلت، پلي ام أله رىثلٍ، لللاكؿاؿ       

وفالت، تا آل ػـا يالٔت واًامگاك وٌٕت. تؼُـ تٍ ؿًت وفٕل أزلاؿ ُلـٌ ي ارللاْ آن    

وٕن تل ػُـِ ؽًؿ ايًت. اگل َم وتًاوـ تٍ تؼُـٍ ػمل وىـ، تأـ مٔان وآُ ام ػـا ارلاْ 

  تؼُـ كا تپلؿامؿ.

ًُؿ وٍ  َاْ فمُٓ ي عمًلٓ ام أه رىثٍ تٍ للاكؿاؿ وفالت وگلٌٔتٍ مٓ مؼمًالً ؿك وًُتٍ

ػىلٍ   أه للاكؿاؿ، تؼُـ تٍ فؼل حالج اًت: ٔؼىٓ وفٕلل اوزلاا ؿاؿن فؼللٓ ام ًلًْ مىفلًلٌ     

(. اما عمٕملت أله اًلت ولٍ لللاكؿاؿ      444: 1382)عضًك( كا تؼُـ ولؿٌ اًت )واتًمٔان، 

ػىٍ تاُـ، تٍ وفغ ايًت. ؿك يالغ، اگلل لللاكؿاؿ وفاللت     تٍ مٔان مىفًلٌمقوًك تَٕ ام آوىٍ 

للٍ تماولـ، املا تلا اوؼملاؿ       ػىٍ مزثًك تًؿ تغت ًلغٍ ي التـاك مىفًلٌ ُـ، مىفًلٌ مىؼمـ ومٓ

ػىٍ كا كَا وىـ. آماؿ ُـن ي آماؿْ ٔلافته   ًُؿ تا مىفًلٌ لٍ متؼُـ مٓ للاكؿاؿ ٔاؿُـٌ، مىفًلٌ

ػىٍ )وٍ وٌثت تلٍ أله    لٍ تلاْ مىفًلٌ ٍ ام تًافك مٕان وفٕل ي مىفًلٌوفغ ي امتٕامْ اًت و

تلتٕلة، لللاكؿاؿ وفاللت كا تألـ ام      آٔلـ. تلٍ أله    ؿًت مٓ ًُؿ( تٍ للاكؿاؿ حالج ُملؿٌ مٓ

ػىلٍ ام   ُماك آيكؿ: عآل أه للاكؿاؿ، كَأٓ ي آماؿْ مىفًلٌ مٔاؿٔك تؼُـ تٍ وفغ حالج تٍ

ػىلٍ   ػىًان امتٕلام ي علك تللاْ مىفلًلٌ     ت: أه آماؿْ كا تأـ تٍلٍ اً اؽتٕاك ي تٌلظ مىفًلٌ

 تلمٓ ولؿ ي وٍ تىلٕا ي تؼُـ. 
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وفغ وٕلام اًلت ٔلا     اما ٔه پلًَ: آٔا ؿك تؼُـ تٍ وفغ حالج، تٍ رلة كضأت حالج فْ 

ؽٕلا ؿك مماا پاًؼ تأـ تٍ ٔاؿ ؿاُت وٍ وفٕل ؿك مماا اعٌان ي ؽٕلؽًآَ تلاْ ؿٔگللْ  

گٕللْ كا   عمًق وىًوٓ ؿكتاكِ اعٌان تٍ ؿٔگلان ي الـاا تٍ ًًؿ َمىًػلان ًلؾت  »اًت ي 

ػىًان آلل   تًان اؿػا ولؿ وٍ الـاا ؽًؿًلاوٍ تٍ ًًؿ ؿٔگلان تٍ ؿاكؿ. َىًم َم ومٓ كيا ومٓ

« ؿاوـ، يلٓ ام أه َم پليأٓ وـاكؿ وٍ تزايمَلاْ اًلتخىأٓ ي ًلًؿمىـ كا تپلقٔلؿ     مثاط مٓ

(. وفالت كا وٕن تأـ ام رملّ َمٕه مًاكؿ اًتخىأٓ ؿاوٌت ولٍ ؿك آن  401: 1383)واتًمٔان، 

 ًان تٍ اي ًًؿ كًاوـ.  ت تـين وٕام تٍ كضأت ؿٔگلْ، مٓ

تلتٕة، وفالت ام مٔاؿٔك تؼُـ تٍ وفغ حالج ؽًاَـ تًؿ ي ولٍ تؼُلـ تللاْ حاللج:      تٍ أه

ٓ   ػىٍ ام تٌلظ مىفلًلٌ  وفٕل تا اوؼماؿ للاكؿاؿ وفالت، ًثة كَأٓ مىفًلٌ ُلًؿ، تللاْ    للٍ مل

ًلٓ ؿغـغلّ  ًُؿ، وظاا عم ػىٍ ومٓ َمٕه ي ام آوزا وٍ تىلٕفٓ ام أه للاكؿاؿ، متًرٍ مىفًلٌ

ػىلٍ كا تللاْ    ومتلْ وٌثت تٍ لغمٍ تٍ آل ػـا يالٔت ؿاكؿ. ؿك وتٕزلٍ، كضلأت مىفلًلٌ   

 ؿاوـ. اوؼماؿ أه للاكؿاؿ الما ومٓ

 گیری وتیجٍ

مًرة أه ػملـ،   ػىٍ اًت. تٍ . رًَل وفالت ؿك تٕاوٓ ًاؿٌ، تؼُـ وفٕل تٍ اعضاك مىفًل1ٌ

ػىلٍ( كا ؿك تلاتلل    ُلؾْ حلالخٓ )مىفلًلٌ    وىـ وٍ ٔىٓ ام ؿي ًًْ للاكؿاؿ )وفٕل( تؼُـ مٓ

  لٍ( اعضاك وىـ. علف ؿٔگل )مىفًلٌ

واًلامگاكْ آن تلا   ». اػتثاك للاكؿاؿ وفالت ام ًٍ رىثٍ مغل تلؿٔـ للاك گلفتلٍ اًلت:   2

ؿك تلاتل، فمُلا  «. وُٓ ام آن ؿك كيأات»ي « غٕل ممـيك تًؿن تؼُـ وفٕل»؛ «آل ػـا يالٔت

تلملٓ  »اگًوٓ تللاْ تًرٕلٍ أله لللاكؿاؿ متًًلل ُلـوـ:       َلاْ گًول   ي عمًلـاوان تٍ كيٍ

تلملٓ وفٕلل   »؛ «ػىًان ؿاكوـِ عك تلمٓ وفٕل تٍ»؛ «ػىًان ٔىٓ ام علفٕه للاكؿاؿ ٌػىٍ تٍ مىفًل

 «. لٕاى للاكؿاؿ وفالت تا للاكؿاؿ ضمان»ي « ٌلٍ ػىًان يوٕل مىفًل تٍ
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ْ عضلًك( أزلاؿ وىلـ،    ػىلٍ تؼُلـْ )تللا    اگل للاك تًؿ للاكؿاؿ وفالت تلاْ مىفًلٌ. 3

تلؿٔـْ ؿك لنيا اؽق كضأت يْ تلاْ اوؼماؿ أه للاكؿاؿ وثلًؿ، املا لللاك وٌٕلت ؿك أله      

گلؿؿ: يْ تٍ اعضاك  للاكؿاؿ صىٕه كئـاؿْ كػ ؿَـ، تلىٍ َمّ تؼُـات تٍ ؽًؿِ وفٕل تلمٓ

ـ ػىٍ تؼُـ ولؿٌ اًت. عال اگل وتًاوـ تٍ تؼُـٍ ػمل وىـ، تألـ رثللان مٔلان وىل     مىفًلٌ

  ق.ا.(. 740ماؿِ )

. ؿك تغلٕل للاكؿاؿ ٔاؿُـٌ تأـ تٍ أه وىتٍ تًرٍ ؿاُت وٍ أه للاكؿاؿ تَٕ ام آوىلٍ  4

ٓ         تٍ مٔان مىفًلٌ ُلـ،   ػىٍ تاُـ، تٍ وفلغ ايًلت. ؿك ياللغ اگلل لللاكؿاؿ وفاللت مىؼملـ ومل

ٔاؿُلـٌ،   لٍ تماوـ، اما تلا اوؼملاؿ لللاكؿاؿ    ػىٍ مزثًك تًؿ تغت ًلغٍ ي التـاك مىفًلٌ مىفًلٌ

ػىٍ كا كَا وىـ. آماؿ ُـن ي آماؿْ ٔلافته وفلغ ي امتٕلامْ     ًُؿ تا مىفًلٌ لٍ متؼُـ مٓ مىفًلٌ

ػىٍ )وٍ وٌثت تلٍ أله لللاكؿاؿ حاللج      لٍ تلاْ مىفًلٌ اًت وٍ ام تًافك مٕان وفٕل ي مىفًلٌ

ـ تلٍ  تلتٕة، للاكؿاؿ وفالت كا تأـ ام مٔلاؿٔك تؼُل   آٔـ. تٍ أه ؿًت مٓ ًُؿ( تٍ ُملؿٌ مٓ

 ُماك آيكؿ.  وفغ حالج تٍ
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