
 

 196-177صص /1399 پاییز و زمستان /16 مارهش /هشتم سال مقارن/ فقه علمی دوفصلنامه
 پژوهشی( )مقاله

 
 
 

 ولی در نفس محجورمالی تصرفات 
 از دیدگاه فقه مذاهب اسالمی

 
 1غالمرضا یزدانی

 (30/7/1399، تاریخ پذیرش: 22/8/1398تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

آثار آن به بعد از زمان بلوغ و کند که در مواردي که ولی محجور در نفس وي تصرفی می
شود که این تصرفات حقوقی چه وضعیتی ، این مسئله مطرح میابدیرشد محجور استمرار می

 نکرده است. در فقه این مسئلهکند. قانون مدنی در این خصوص، حکم روشنی بیان پیدا می
اختالفی است. در مجموع نظریات و دیدگاههاي فقها بالغ بر چهار نظریه است؛ گروهی 
مطلقاً این تصرفات را صحیح و نافذ دانسته و گروهی بر عکس این تصرفات را غیرنافذ 

دم علم، عدانند. برخی از فقها بین فرض علم به استمرار تصرفات به بعد از بلوغ و فرض می
تفاوت قائلند. برخی نیز بین رعایت مصحلت فعلی یا آینده محجور و عدم آن تفصیل 

اند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، این نتیجه به دست داده
آمده است که در مواردي که ولی در نفس محجور تصرفی کرده که به بعد از بلوغ و رشد 

است، در این صورت، این تصرفات فضولی بوده و محجور بعد از بلوغ  او سرایت پیدا کرده
 تواند تصرف موصوف را رد کند.و رشد، می
 محجور، ولی، فضولی، غیرنافذ، تصرف. ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله
برد، پدر و جد پدري در اعمال و بدون تردید مادامی که شخص در حال صغر به سر می

اي که به نفع و مصلحت وي باشد را توانند هر اقدام و معاملهمیاموال وي والیت دارند و 
قانون  1181توانند اموال یا منافع صبی را به اجاره بدهند. ماده انجام دهند. از جمله می

پدري  جد و پدر یك از هر»صراحت والیت پدر و جد پدري را پذیرفته است: مدنی به
کلیه  در»دارد: قانون مدنی نیز اعالم می 1183ماده « والیت دارند.، خود نسبت به اوالد

 این مطالب.« باشدمی ولی نماینده قانونی او ،علیهحقوق مالی مولی مربوط به اموال و امور
کند: قانون مدنی بیان می 247قانون مدنی نیز قابل استفاده است. ماده  247از مفهوم ماده 

 ...«. وکالت نافذ نیست یت یاوصا عنوان والیت یابه  جز معامله به مال غیر»
ن یدهد و گاه در نفس محجور. بداز طرفی، تصرفات ولی گاه در اموال محجور رخ می

دهد با اموال صبی است، نظیر آنکه مالی از اموال یاي که انجام ممعنا که گاه، ولی معامله
ی است؛ یعن گاهی، تصرفات ولی در نفس محجور امادهد. صبی را فروخته و یا به اجاره می

اجاره  یمحجور را براي مدت یر آنکه ولینظ ،دهدیاي انجام مبا منافع بدن محجور، معامله
 .آورددهد )اجاره شخص( و یا وي با قرارداد استخدامی به استخدام شرکتی درمییم

دهد اگر از عقود شود این است که قراردادهایی که ولی انجام میسؤالی که مطرح می
نه آنی( بوده و مربوط به تصرفات ولی در نفس محجور باشد و تا زمان بعد از استمرار )و 

بلوغ و رشادت محجور استمرار داشته باشد، بعد از بلوغ و رشادت محجور، چه وضعیتی 
ساله اجاره داده، 20ساله بوده و ولی وي را پیدا می کنند؟ به عنوان مثال اگر محجور ده

شد محجور، قرارداد اجاره چه وضعیتی پیدا می کند؟ آیا این نسبت به زمان بعد از بلوغ و ر
تواند آنها را فسخ معامالت، کماکان صحیح و نافذ بوده یا اینکه محجور بعد از رفع حجر می

شود، این است که قلمرو نفوذ تصرفات ولی کند؟ به دیگر سخن، سؤالی که مطرح می
ر عکس، اگر تصرفات ولی به بعد از اختصاص به دوران حجر محجور داشته و یا اینکه ب

زمان حجر محجور نیز امتداد پیدا کند، کماکان صحیح و نافذ هستند؟ قانون مدنی در پاسخ 
توان از مواد قانون مدنی به روشنی پاسخ این به این سؤال سکوت اختیار کرده است و نمی

حث بوده است. فقها در وگو و بسؤال را یافت. اما در فقه، این مسئله از دیرباز محور گفت
نظر دارند. در این نوشتار ابتدا دیدگاههاي فقها به تفکیك بیان پاسخ به سؤال فوق، اختالف

 شود.شده و سپس به تحقیق در مسئله پرداخته می
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 مروري بر دیدگاههاي فقها

سنت به شدت مورد اختالف بوده و دیدگاههاي مسئله حاضر هم در فقه امامیه و هم فقه اهل
 متعددي در این خصوص ابراز شده است.

 
 . نظریه صحت و نفوذ معامالت ولی به طور مطلق1
برخی از فقها و محققین به طور مطلق بر این باورند که معامالت استمراري ولی صحیح و  

نافذ بوده و محجور بعد از رفع حجر باید ملتزم به آن باشد. مطابق این دیدگاه تفاوتی نمی
اي، مصحلت فعلی محجور را تأمین کند یا مصحلت آینده وي را )طوسی، اجارهکند که چنین 

ادریس حلی، ؛ ابن1/658ق، 1410؛ طبرسی، 3/500ق، 1407؛ طوسی، 3/140ق، 1387
؛ طباطبایی 1/418ق، 1413؛ گلپایگانی، 281ش، 1374؛ بیهقی کیدري، 2/472ق، 1410
نیز طرفداران متعددي دارد )کلوذانی،  سنت(. این دیدگاه در فقه اهل5/31ق، 1419یزدي، 
مفلح، ؛ قاضی و اصحابش به نقل از: ابن3/142ق، 1422دهان، ؛ ابن1/275ق، 1425
 (.1/532؛ شیرازي، المهذب، 1/572تا، ؛ محمد بن عبدالوهاب، بی4/424ق، 1418
 

 . نظریه عدم نفوذ معامالت ولی به طور مطلق2
ند که تصرفات ولی نسبت به زمان بعد از بلوغ محجور، برخی از فقها و محققین بر این باور

باشد؛ چه تصرفات ولی با رعایت مصلحت فعلی یا آینده محجور بوده و یا نبوده غیرنافذ می
؛ 5/228ق، 1413؛ شهید ثانی، 503ق، 1414؛ شهید ثانی، 2/332ق، 1420باشد )صیمري، 

ق، 1413؛ سبزواري، 2/285 ق،1428، طباطبایی یزدي؛ 2/585ق، 1409طباطبایی یزدي، 
؛ حسینی سیستانى، 2/147تا، ؛ حسینی روحانی، بی2/132ق، 1415؛ حکیم، 19/50

؛ اشتهادري، 242ق، 1427؛ موسوي خلخالی، 139تا، ؛ خویی، بی2/117ق، 1417
تا، ؛ فیاض، بی3/99ق، 1428؛ وحید خراسانی، 2/112ق، 1410؛ حکیم، 27/86ق؛ 1417

2/224.) 
؛ 4/424ق، 1418مفلح، سنت نیز برخی به این دیدگاه گرایش دارند )ابندر فقه اهل

 (.6/189ق، 1357حجر هیتمی، ابن
گر در ا پس :فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ»مستند این دیدگاه آیه شریفه 

چرا که مطابق این ( است؛ 6)نساء، « ایشان رشد ]فکرى[ یافتید، اموالشان را به آنان رد کنید
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آیه شریفه، محجور بعد از بلوغ و رشد، مستقالً امکان تصرف در اموال و منافع بدنش را 
دارد. این معناي کنایه از عدم والیت ولی بر وي است. اطالق آیه شامل اموال و منافع 

 (.19/50، ق1413؛ سبزواري، 2/285ق، 1428، طباطبایی یزديگردد )محجور هردو می
 

 . نظریه تفصیل بین علم و جهل به استمرار عمل تا بعد از بلوغ3
برخی از محققین بین علم داشتن ولی به استمرار اجاره به بعد از بلوغ و جهل بدان تفصیل 

د رسد، اینجا اجاره بعاند. بدین معنا که اگر ولی، یقین دارد که اجاره به بعد از بلوغ میداده
است و صبی بعد از بلوغ، حق فسخ دارد اما اگر یقین به این مطلب وجود  از بلوغ، فضولی

شدن صبی، تمام شود، اجاره تا پایان مدت، داد اجاره تا قبل از بالغنداشت یا احتمال می
( گروهی نیز ضمن پذیرش این تفصیل بر 281ش، 1374االجرا است )بیهقی کیدري، الزم

متداد اجاره به بعد از بلوغ، اجاره نسبت به زمان بعد از این اعتقادند که در فرض یقین به ا
بلوغ باطل بوده و در صورت عدم یقین به امتداد اجاره به بعد از بلوغ، اجاره نسبت به زمان 

؛ نجفی، 3/69ق، 1420؛ حلی، 3/240ق، 1387بعداز بلوغ، غیرنافذ خواهد بود )طوسی، 
بطالن در عبارت این دسته از فقها،  (. منظور از346ق، 1311؛ رشتی، 27/333ق، 1404

رو، واقعیت این است که طرفداران این نظریه، تفکیکی بین فرض یقین عدم نفوذ است. از این
به امتداد و عدم آن، قائل نشده و در حقیقت به طور مطلق بر این اعتقادند که تصرفات ولی 

ق، 1311؛ رشتی، 27/333ق، 1404براي بعد از زمان زوال سمت، غیرنافذ است )نجفی، 
346.) 

گروهی از محققین ضمن التزام به این تفصیل بر این اعتقادند که در فرض یقین به استمرار 
عمل به بعد از بلوغِ محجور، عمل نسبت به آن زمان، غیرنافذ است ولی در فرض عدم یقین 

فیض  ؛2/149ق، 1408اند )محقق حلی، به استمرار، فتوي نداده و قائل به توقف شده
 (.21/629ق، 1405؛ بحرانی، 3/104تا، کاشانی، بی

نت سنظریه تفصیل بین علم و جهل به استمرار عمل تا بعد از رفع حجر از محجور، بین اهل
سنت خصوصاً فقهاي مالکی و شافعی از شهرت زیادي برخوردار است. بسیاري از فقهاي اهل

؛ 3/941ق، 1423شاس، ؛ ابن1/439ق، 1421حاجب، به این نظریه گرایش دارند )ابن
؛ 3/85ق، 1415؛ قلیوبی، 5/269تا، ؛ سلمان، بی1/213ق، 1417منهاجی اسیوطی، 

ق، 1415؛ خطیب شربینی، 7/207ق، 1429؛ جندي مالکی، 3/186ق، 1415بجیرمی، 
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ق، 1432؛ ملتقی اهل الحدیث، 4/204ق، 1417؛ غزالی، 6/178ق، 1417؛ رافعی، 3/486
تا، بی، ؛ مقدسی5/250ق، 1412؛ نووي، 6/198ق، 1357هیتمی،  حجر؛ ابن82/392
 دادن آن به اصحاب و( بعضی از فقهاي حنبلی ضمن پذیرش این تفصیل و نسبت6/45

در صورتی که ولی، عالم به بلوغ صغیر در اثناي اجاره باشد، اجاره بعد  فرمایدمذهب، می
تا، ؛ بهوتی، بی2/295تا، وي، بی؛ حجا6/38تا، مرداوي، بیشود )از بلوغ منفسخ می

1/412.) 
 

 . نظریه تفصیل بین رعایت یا عدم رعایت مصلحت فعلی محجور4
نظر از علم یا عدم علم نسبت به استمرار عمل تا بعد از بلوغ، مسئله گروهی از محققین صرف

اند. مطابق این دیدگاه، اگر ولی هنگامی که در نفس محجور، را از جهت دیگري تفصیل داده
دهد( مصلحت کنونی وي را لحاظ کرده باشد، )مثالً محجور را اجاره می کندتصرف می 

تصرفات ولی ولو تصرفاتش به بعد از بلوغ و رشد محجور استمرار یابد، نافذ خواهند بود. 
ایت نکرده باشد ولو مصحلت آینده را اما در صورتی که ولی مصلحت کنونی محجور را رع

رعایت کرده باشد، تصرفات ولی نسبت به بعد از زمان بلوغ نافذ نخواهند بود )خمینی، 
؛ طباطبایی 242ق، 1427؛ موسوي خلخالی، 27/334ق، 1404؛ نجفی، 1/575ش، 1367
نت س( این نظریه بین فقهاي اهل1/363ق، 1416؛ صافی گلپایگانی، 5/31ق، 1419یزدي، 

 نیز طرفدارانی دارد.
ند تا کدر توضیح این دیدگاه باید گفت گاهی اوقات مصلحت کنونی محجور اقتضا می

ولی در اموال او تصرف استمراري انجام دهد؛ مثالً محجور مریض بوده و نیازمند عمل 
دهد تا بتواند از محل ساله اجاره میجراحی است و لذا ولی، باغ متعلق به صبی را ده

بها، هزینه جراحی وي را فراهم کند. مطابق این دیدگاه، این اجاره صحیح و نافذ است رهاجا
و بعد از بلوغ و رشد محجور، وي باید پایبند به آن باشد. گاهی اوقات مصلحت آینده 

ساله است و 12کند تا ولی تصرفی در مال یا نفس او بکند؛ مثالً محجور محجور اقتضا می
 شود که وي را به استخدام آنکند و لذا ولی مجبور میمند استخدام میشرکت نفت ایران کار

شرکت درآورد. این استخدام، آینده محجور را تضمین خواهد کرد. مطابق این دیدگاه، قرارداد 
استخدامی تا زمان بلوغ، صحیح و نافذ بوده و نسبت به زمان بعد از بلوغ، فضولی قلمداد 

 شود.می
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 ن رعایت یا عدم رعایت مصلحت آینده محجور. نظریه تفصیل بی5

در مقابل نظریه سوم، برخی مالک نفوذ و عدم نفوذ تصرفات ولی را رعایت یا عدم رعایت 
دانند. بدین معنا که اگر ولی در تصرفات استمراري خود، مصلحت مصلحت آتی محجور می

موده است، تصرفات ولی آتی )زمان بعد از بلوغ( را مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام ن
نسبت به زمان بعد از بلوغ، صحیح و نافذ باشد و اال این تصرفات فضولی بوده و محجور 

 (.5/31ق، 1419بعد از بلوغ می توان تنفیذ یا رد نماید )طباطبایی یزدي، 
 

 شدهنقد دیدگاههاي مطرح
بررسی  اساسبراي تحقیق مسئله ابتدا به نقد برخی از تفصیالت فوق پرداخته و سپس 

 خواهد شد.
 

 ل به استمرار عمل تا بعد از بلوغ. نقد نظریه تفصیل بین علم و جه1
اوالً: بدون تردید تفصیل بین یقین و جهل به استمرار افعال تا زمان بعداز بلوغ، اساسی ندارد؛ 

ل اند، نتیجه در هر دو طرف تفصیچرا که طبق دیدگاه کسانی که این تفصیل را عنوان کرده
کی است؛ یعنی در فرض یقین به استمرار افعال به زمان بعد از بلوغ و رشد، حکم به بطالن ی

عدم نفوذ است. « بطالن»طور که اشاره شد منظور از تصرفات ولی داده شده است. همان
یعنی معامالت ولی غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ است. در فرضی هم که یقین به استمرار 

بعد از بلوغ و رشد وجود نداشته باشد، حکم به عدم نفوذ معامالت داده شد افعال به زمان 
اند در حقیقت محور بحث را فرض عدم بود. وانگهی کسانی که این تفصیل را مطرح کرده

اند. یعنی به باور ایشان، در فرضی که شخص یقین به استمرار افعال ولی به دانستهیقین می
، تردیدي در عدم نفوذ تصرفات ولی وجود نداشته و بحث در زمان بعد از بلوغ داشته باشد

جایی است که چنین یقینی وجود نداشته باشد و بر این اساس، این تفصیل مطرح شده است 
 (.21/629ق، 1405)بحرانی، 

البته طبق نظر کسانی که تصرفات ولی در فرض عدم یقین به استمرار تصرفات ولی براي 
ین، کند؛ چرا که در فرض یقذ است، این تفصیلی محملی پیدا میبعد از بلوغ، صحیح و ناف

تصرفات ولی باطل )غیرنافذ( بوده و در فرض عدم یقین، صحیح و نافذ. بحث حول هر یك 
 از دو شق مطرح شده در ادامه مقاله خواهد آمد. 
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 در خصوص این تفصیل، چند نکته را نباید از نظر دور داشت:
بعد  «حق فسخ محجور»که این تفصیل وجود داشته و از قهی در بسیاري از کتب فالف( 

؛ 3/240 ق،1387؛ طوسی، 281، ش1374کیدري، از بلوغ، سخن به میان آمده است )بیهقی 
بدون تردید، تعبیر تسامحی است و در حقیقت « حق فسخ»(. تعبیر به 3/69ق، 1420حلی، 

 یا رد معامله داشته نه اینکه معاملهمنظور این است که محجور بعد از بلوغ و رشد، حق تنفیذ 
 متزلزل بوده و محجور بعد از بلوغ و رشد، امکان فسخ آن را دارد.

محجور مطرح شده است و « بلوغ»بحث محور چنین در بسیاري از کتب فقهی، همب( 
؛ 3/500ق، 1407، طوسی ؛3/140 ق،1387به میان نیامده است )طوسی، « رشد»سخنی از 
، ش1374کیدري، بیهقی ؛ 2/472ق، 1410، حلی ادریسابن؛ 1/658ق، 1410طبرسی، 

(. این وضعیت نباید موهم این معنا باشد که به اعتقاد فقها، مالک در رفع حجر، صرفاً 281
ن تردید بدو« بلوغ»بلوغ است، بلکه بلوغ از باب غلبه و نمونه ذکر شده است و اال در کنار 

 را نیز نام برد.« رشد»باید 
محجور بعد از بلوغ و رشد، تعبیري تسامحی است، « حق فسخ»طور که تعبیر به ج( همان

معامالت ولی نسبت به زمان بعد از بلوغ نیز تعبیري تسامحی است. در « بطالن»تعبیر به 
در مفهوم عامی که شامل معامله غیرنافذ هم بشود، استعمال شده است. « بطالن»حقیقت 

 بودن تصرفات وي است.فضولیجهت عدم نفوذ معامالت ولی نیز 
 

 . نقد نظریات تفصیل بین رعایت یا عدم رعایت مصلحت فعلی و آینده محجور2
برخی از محققین مالک نفوذ یا عدم نفوذ معامالت ولی نسبت به زمان بعد از بلوغ را رعایت 

دانستند. منتهی برخی رعایت مصلحت فعلی محجور را یا عدم رعایت مصحلت محجور می
نفوذ و برخی رعایت مصلحت آینده محجور را مالک نفوذ تصرفات ولی عنوان می مالک

 اند:کنند. طرفداران این دیدگاه به دو دلیل متمسك شده
 

 . لزوم حفظ مصحلت محجور2-1
اولین دلیل این دیدگاه آن است که ولی باید در تصرفات خود، مصلحت محجور را مراعات 

رو، هر موردي که تصرفات ولی مقرون شود. از اینداد میکند و اال تصرفات وي فضولی قلم
شمار روند )نجفی، بایست صحیح و نافذ بهبه رعایت مصلحت محجور باشد، این تصرفات می

 (.27/334ق، 1404
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توان گفت هرچند نفوذ تصرفات ولی منوط به رعایت مصلحت محجور در نقد این دلیل می
براي ولی منوط به وجود یا عدم وجود مصحلت « ثبوت یا عدم ثبوت والیت»است اما 

نیست؛ بدین معنا که صرف اینکه تصرف در اموال محجور مصلحت فعلی یا آینده براي 
شود که براي ولی والیت ثابت شود. به دیگر سخن، ثبوت والیت محجور دارد، باعث نمی

ی ولی رف فعلبراي ولی نسبت به زمان بعد از بلوغ نیازمند دلیل است و صرف اینکه تص
)تصرفی که تا بعد از زمان بلوغ نیز امتداد دارد( همراه با مصحلت فعلی یا آینده براي محجور 

شود که براي ولی نسبت به زمان بعداز بلوغ نیز والیت ثابت گردد )رشتی، است، باعث نمی
 (.347ق، 1311
 

 . تنظیر به وقف2-2
حیات خودش است. بدین معنا که متولی در باب وقف، قلمرو والیت متولی صرفاً تا زمان 

تواند براي زمان بعد از حیات خود نیز تصرفاتی در مال موقوفه انجام دهد. با وجود نمی
-این، اگر متولی بخواهد اقدامی انجام دهد که به مصحلت بطن فعلی و بطون بعدي موقوف

مان بعداز حیات خود، تواند این تصرف را انجام داده و تصرفات وي ولو تا زعلیهم است، می
(. حال در بحث 3/140ق، 1387استمرار داشته باشد، صحیح و نافذ خواهند بود )طوسی، 

توان گفت تصرفات ولی حاضر، به همان مالکی که تصرفات متولی، صحیح و نافذ است، می
در اموال محجور براي زمان بعداز زوال والیت خود )زمان بعد از بلوغ و رشد محجور( 

 (.27/335ق، 1404نافذ خواهند بود )نجفی،  صحیح و
اب الفارق است؛ زیرا در بنقدي که بر این استدالل وارد است اینکه این تنظیر و قیاس مع

علیهم چه بطن اول و چه سایر بطون ندارد و صرفاً سلطنت وقف، متولی، والیتی بر موقوف
هم علیمتولی، والیت بر موقوفبر مال موقوفه دارد. به دیگر سخن، منشأ جواز تصرفات 
ق، 1311؛ رشتی، 297ق، 1409نیست بلکه سلطنت بر مال موقوفه است )غروي اصفهانی، 

347.) 
احم در موارد تزبرخی از محققین در نقد این دیدگاه به تقدم دلیل حرمت بر دلیل وجوب 

ند که تصرفی ک اند. بدین بیان که مطابق این دیدگاه، اگر مصحلت محجور اقتضاءاشاره کرده
تا بعد از زمان بلوغ و رشد، استمرار دارد، در این مورد، از طرفی این تصرف واجب و الزم 

و از طرفی این تصرف، حرام است؛  باشداست؛ زیرا حفظ مصلحت محجور بر ولی واجب می
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زیرا تصرف تا زمان بعد از بلوغ و رشد استمرار داده است و بدون تردید به استناد قاعده 
لطنت و نظیر آن، تصرف در مال شخص کبیر رشد بدون اجازه وي حرام است. حال که س

تصرف ولی از یك جهت واجب و از یك جهت حرام بوده، تزاحم بین وجوب و حرمت 
آید و بدون تردید در موارد تزاحم بین دلیل حرمت و دلیل وجوب، دلیل حرمت پیش می
با مصحلت محجور باشد، صحیح و نافذ نخواهد شود و لذا تصرفات ولی ولو همراه مقدم می

 (.347ق، 1311بود )به نقل از: رشتی، 
رسد رعایت یا عدم رعایت مصلحت محجور، مالک نفوذ یا عدم نفوذ نظر میبنابراین، به

 تصرفات بعد از بلوغ و رشد محجور نیست.
 

 تحقیق در مسئله
ند در نفس محجور تصرف کرده توانبدون تردید ولی و وصی محجور در دوران حجر وي می

و مثالً منافع بدن محجور را با عقد اجاره یا نظایر آن به دیگري واگذار نمایند. این حکم در 
(، منتهی 1/658ق، 1410؛ طبرسی، 3/500ق، 1407فقه امامیه مورد اتفاق است )طوسی، 

از  زمان به بعد اگر ولی، منافع بدن محجور را براي مدت زمانی به دیگري واگذار کند که آن
کند، در این صورت، در صحت تصرف ولی یا وصی نسبت به زمان قبل بلوغ سرایت پیدا می

از بلوغ و رشد محجور نباید تردید کرد. سخن نسبت به وضعیت تصرفات بعد از بلوغ یا 
رشد ولی یا وصی است. نسبت به وضعیت این تصرفات، عموماً سه دیدگاه وجود دارد: 

اي که بعد رفع حجر از محجور، اند، به گونهرفات را صحیح و نافذ دانستهگروهی این تص
تواند این تصرفات را به هم بزند. گروهی در مقابل، این تصرفات را فضولی انگاشته وي نمی

تواند تصرفات مذکور را تنفیذ را و بر این اعتقادند که شخص محجور بعد از رفع حجر می
اس چنین قراردادي را مردود شمرده و بر این باورند که اگر ولی رد نماید. گروهی نیز از اس

یقین ندارد که تا زمان بلوغ و رشد، قرارداد تمام خواهد شد، چنین قراردادي از اساس باطل 
 است.
 

 . دیدگاه بطالن قرارداد1
برخی بر این اعتقادند که این قرارداد از اساس باطل است. علت بطالن آن جهالت و غرر 
است؛ زیرا از طرفی، تصرفات ولی در مدت زمانی، صحیح است که از محجور، رفع حجر 
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نشده باشد و از طرفی با توجه به اینکه معلوم نیست، در چه تاریخی محجور، بالغ و رشید 
رو، در این ی که ولی اجازه تصرف دارد، مشخص نیست و از اینخواهد شد، لذا مدت زمان

ق، 1413قرارداد، جهالت وجود داشته و اقدام به چنین قراردادي، غرري است )حلی، 
 (.5/349تا، بی، ؛ مقدسی2/288

توان گفت مالک تحقق غرر، جهل به وجود یا وصول و یا اوصاف در نقد این دیدگاه می
سال  6ساله را به مدت 10(. در موردي که ولی مثالً صغیر 4/176ق، 1415است )انصاري، 

دهد، تمامی عناصر الزم براي رفع غرر موجود است، یعنی هم علم به وجود منفعت اجاره می
 6و هم وصول به منفعت وجود دارد. علم به اوصاف نیز با تعیین مدت زمان براي اجاره )

معامله، غرري وجود ندارد و لذا معامله صحیح  رو، هنگام انعقادسال( وجود دارد. از این
سال بالغ و رشید شود و لذا  6است. منتهی این احتمال وجود دارد که محجور زودتر از 

مانده، تصرف در مال غیر و فضولی باشد، اما این تصرفات ولی نسبت به یك سال باقی
زل گفته متزلاصر پیششدن نخواهد شد؛ زیرا با تحقق این احتمال، عناحتمال باعث غرري

شود. وانگهی اگر وجود این احتمال، باعث تحقق غرر شود، باید تمامی عقود استمراري نمی
ساله به دیگري اجاره دهد، این احتمال را غرري دانست؛ مثالً اگر شخص منزل خود را یك

خانه،  وجود دارد که در اثناي مدت، به خاطر سیل یا زلزله، خانه ویران شود و با ویرانی
اي را غرري به شمار الحصول گردد، با وجود این، کسی چنین اجارهمنافع آینده غیرممکن

نیاورده است. قانون مدنی نیز حکم به صحت این قرارداد داده منتهی بعد از تحقق ویرانی، 
 قانون مدنی(. 496عقد را منفسخ دانسته است )ماده 

لوغ و رشد زودهنگام محجور، احتمال بطالن افزون بر این، اگر فرضاً به خاطر احتمال ب
تصرفات آینده ولی وجود داشته باشد و لذا تردید شود که قرارداد، صحیح یا باطل بوده 
است، به کمك اصل صحت باید حکم به صحت معامله داد. وانگهی اساساً این مطلب که 

واجه است که احتمال شود، نیز با این اشکال مبلوغ و رشد زودهنگام محجور، معامله غرر می
دارد محجور بعد از بلوغ و رشد، معامله گذشته را تنفیذ کند و لذا خطري متوجه طرف معامله 
نشود. از همه گذشته بالفرض که محجور بعد از بلوغ و رشد، معامله فضولی ولی را تنفیذ 

توسط محجور، نکند و معامله را نماید، باز هم معامله غرري نیست؛ چرا که بعد از رد معامله 
به همان میزان که منافع تا آن زمان توسط مستأجر استیفا شده است، اجرت به موجر تعلق 

 می گیرد نه بیشتر.
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 . دیدگاه صحت و نفوذ قرارداد2

بت کند، صحیح و نافذ بوده ولو نسبرخی معتقدند مطلقاً تصرفاتی که ولی در اموال محجور می
ق، 1407؛ طوسی، 3/140ق، 1387ه است )طوسی، به زمانی که محجور از حجر خارج شد

؛ بیهقی کیدري، 2/472ق، 1410ادریس حلی، ؛ ابن1/658ق، 1410؛ طبرسی، 3/500
(. این 5/31ق، 1419؛ طباطبایی یزدي، 1/418ق، 1413؛ گلپایگانی، 281ش، 1374

دهان، ؛ ابن1/275ق، 1425سنت نیز طرفداران متعددي دارد )کلوذانی، دیدگاه در فقه اهل
؛ محمد بن 4/424ق، 1418مفلح، ؛ قاضی و اصحابش به نقل از: ابن3/142ق، 1422

اي (. طرفداران این دیدگاه به ادله1/532؛ شیرازي، المهذب، 1/572تا، عبدالوهاب، بی
 شود:اند که بررسی میمتمسك شده

 
 . ادعاي اجماع2-1

؛ 3/500ق، 1407اند )طوسی، برخی از محققین بر صحت این نظریه، ادعاي اجماع کرده
(. برخی از محققین نیز در صورتی که ولی علم و یقین به استمرار 1/658ق، 1410طبرسی، 

تصرفاتش تا بعد از بلوغ و رشد محجور نداشته باشد، ادعاي اجماع بر صحت و نفوذ 
 (.27/333ق، 1404اند )نجفی، تصرفات ولی نسبت به زمان بعد از بلوغ کرده

دلیل باید گفت از طرفی با توجه به وجود مخالفین زیاد و دیدگاههاي متعدد  در نقد این
( و از طرفی با توجه به وجود 347ق، 1311در مسئله، ادعاي اجماع اساسی ندارد )رشتی، 

مدارک دیگري در این مسئله، اجماع مدرکی قلمداد شده و معتبر نخواهد بود. وانگهی 
ادعا می کند، عموماً دلیل اسکاتی و اقناعی است و لذا اجماعاتی که طوسی در خالف آن را 

 ارزش برهانی ندارد.
 

 . عدم دلیل بر حق فسخ2-2
( 5/11ق، 1415)انصاري، « ملك فسخ العقد»عبارت است از « حق فسخ»مطابق این دلیل، 

شود، منتهی مالکیت ضعیفه. از طرفی، تحقق و لذا حق فسخ، یك شاخه از مالکیت قلمداد می
یت براي شخص، نیازمند اسباب خاصی است. در مورد بحث، دلیلی بر تحقق چنین مالک

؛ 1/658ق، 1410مالکیتی )حق فسخ( بعد از رفع حجر از محجور وجود ندارد )طبرسی، 
 (.347ق، 1311رشتی، 
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در نقد این دلیل نیز باید گفت در مورد بحث، سخن از ایجاد حق فسخ براي محجوري 
یست. یعنی چنین نیست که بعد از رفع حجر وي، حق فسخ براي که از حجر خارج شده ن

او ایجاد شود، بلکه سخن این است که تصرفات ولی نسبت به زمان بعد از بلوغ و رشد، 
ا تواند تنفیذ یا رد کند. تنفیذ یفضولی بوده و غیرنافذ است و محجور بعد از رفع حجر می

ح اي صحیخ در مواردي است که معاملهرد، مساوي با داشتن حق فسخ نیست؛ زیرا حق فس
 و نافذ است و اما حق تنفیذ یا رد، در جایی است که اساساً معامله غیرنافذ باشد.

 
 . تمسک به استصحاب2-3

در تبیین این دلیل گفته شده تصرفات ولی که در دوران حجر محجور اتفاق افتاده است، 
از کسی صادر شده که اهلیت تصرف بدون تردید صحیح و نافذ هستند؛ زیرا این تصرفات 

بعد از رفع حجر از «. صدر من اهله و وقع فی محله»)ولی( داشته است. به دیگر سخن، 
 مانند یا خیر؛ که استصحابشود که آیا این تصرفات کماکان نافذ باقی میمحجور، شك می

 ؛ رشتی،27/333ق، 1404دهد )نجفی، بقاي صحت و نفوذ تصرفات، حکم به صحت می
 (.347ق، 1311

تمسك به استصحاب براي نفوذ بخشی به تصرفات ولی بسیار ناصواب است؛ زیرا از 
طرفی این استدالل، مصادره به مطلوب است، چرا که سخن بر این است که آیا تصرفات ولی 
براي دوران بعد از بلوغ و رشد محجور، تصرفاتی است که از اهلش و در محلش واقع شده 

حالی که تمسك به استصحاب در صورتی صحیح است که مفروض این  است یا خیر؛ در
(. 27/333ق، 1404باشد این تصرفات از اهلش و در محلش صادر شده است )نجفی، 

وانگهی، این استصحاب یا فاقد یقین سابق است و یا شك الحق؛ بدین معنا که اگر 
؛ ی وجود نداردمستصحب، صحت تصرفات قبل از بلوغ باشد، در این صورت، شك الحق

زیرا بدون تردید این تصرفات صحیح و نافذ هستند و اگر مستصحب، صحت تمامی تصرفات 
اعم از تصرفات قبل از بلوغ و رشد و تصرفات بعد از بلوغ و رشد باشد، در این صورت، 
استصحاب، یقین سابق را ندارد؛ زیرا از همان ابتدا نسبت به صحت و نفوذ تصرفات بعد از 

 رشد، شك و تردید وجود دارد.بلوغ و 
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 . تمسک به اطالق ادله نسبت به متعلق والیت2-4
مطابق این دلیل، هر چند خود والیت ولی، مقید و محدود به بلوغ و رشد صبی است ولی 
متعلق والیت، محدود به زمانی خاصی نیست و لذا اگر به مصلحت محجور باشد، ولی 

؛ طباطبایی یزدي، 139تا، اجاره بدهد )خویی، بیتواند وي را براي زمانی طوالنی می
تا، بی، ؛ مقدسی4/424ق، 1418مفلح، ؛ ابن5/349ق، 1388قدامه، ؛ ابن5/31ق، 1419

 یتیم مال هب و :أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِالَّ الْيَتِيمِ مَالَ تَقْرَبُوا الَ وَ»(. به عنوان نمونه آیه شریفه 6/45
(، نسبت به تصرفاتی که به نفع 152)انعام، « مشوید نزدیك[  نیکوتر چه هر]  نحوى به جز

یتیم است به طور مطلق آنها را صحیح و نافذ قلمداد کرده است و مقید به دوران حجر یتیم 
 نشده است.

 
 . دیدگاه صحت و عدم نفوذ قرارداد3

نافذ اما غیرمطابق این دیدگاه، تصرفات ولی براي زمان بعد از بلوغ ورشد محجور، صحیح 
یري کرده گرو، محجور بعد از رفع حجر می تواند نسبت به این تصرفات، تصمیماست. از این

؛ شهید ثانی، 503ق، 1414؛ شهید ثانی، 2/332ق، 1420و رد یا تنفیذ نماید )صیمري، 
؛ 2/285ق، 1428، طباطبایی یزدي؛ 2/585ق، 1409؛ طباطبایی یزدي، 5/228ق، 1413

؛ 2/147تا، ؛ حسینی روحانی، بی2/132ق، 1415؛ حکیم، 19/50، ق1413سبزواري، 
؛ 242ق، 1427؛ موسوي خلخالی، 139تا، ؛ خویی، بی2/117ق، 1417حسینی سیستانى، 

؛ 3/99ق، 1428؛ وحید خراسانی، 2/112ق، 1410؛ حکیم، 27/86ق؛ 1417اشتهادري، 
 مفلح،گاه گرایش دارند )ابنسنت نیز برخی به این دید(. در فقه اهل2/224تا، فیاض، بی

(. گروهی از طرفداران این نظریه، 6/189ق، 1357حجر هیتمی، ؛ ابن4/424ق، 1418
دانند که مصلحت فعلی محجور رعایت شده باشد اجاره اعمال را در صورتی نافذ می

؛ صافی گلپایگانی، 5/31ق، 1419؛ طباطبایی یزدي، 242ق، 1427)موسوي خلخالی، 
 سنت نیز طرفدارانی دارد.(. این نظریه بین فقهاي اهل1/363ق، 1416

 توان به ادله زیر اشاره نمود:براي این مدعا می
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 . ادعاي اجماع3-1
(. در 346ق، 1311اند )رشتی، برخی از فقها براي اثبات این نظریه به اجماع استدالل کرده

توان ادعاي خصوص، نمیها در این توان گفت با وجود اختالف دیدگاهنقد این دلیل می
 اجماع نمود.

 
 . مناسبت حکم و موضوع3-2

منافع زمان بلوغ و رشد شخص، تحت تصرف خود کبیر است و فرض این است که ولی 
نسبت به آن منافع، والیتی ندارد و والیت و سلطنت وي محدود به منافع زمان صغر شخص 

یت ولی بر منافع زمان کبر (. به عبارت دیگر، وال299ق، 1409است )غروي اصفهانی، 
ظ کند که شارع مقدس براي حفصغیر، مقتضی ندارد؛ زیرا مناسبت حکم و موضوع اقتضا می

ها از بین نرود و لکن بعد از بلوغ اموال و منافع شخص صغیر، ولی جعل نماید تا این سرمایه
 ود )فاضلو رشد، چنین اقتضایی وجود ندارد؛ زیرا خود شخص، حافظ منافع خود خواهد ب

 (.213ق، 1424لنکرانی، 
 

 . پیداکردن حق تصرف براي محجور3-3
توانست هرچند در زمان انعقاد عقد توسط ولی، محجور اهلیت تصرف نداشته و لذا نمی

نسبت به معامله، اعمال نظر کند. اما بعد از رفع حجر از وي، اهلیت تصرف پیدا کرده و می
ق، 1388قدامه، ال نظر کند )ابوحنیفه به نقل از: ابنتواند نسبت به استمرار معامله اعم

توان این مسئله را به مسئله کنیزي آزادشده، قیاس کرد؛ چرا که فقها (. وانگهی می5/349
معتقدند اگر کنیز در حال کنیزي با عبدي ازدواج نماید، بعد از بلوغ، نسبت به نکاح، حق 

 جا(.فسخ خواهد داشت )همان
این دلیل وارد است اینکه: در زمان انتقاد عقد، محجور، اهلیت تصرف انتقادي که بر 

نداشته و عقد ایجادشده، الزم است. بعد از رفع حجر از محجور، باید دلیلی بر امکان فسخ 
جا(. وانگهی قیاس مورد بحث عقد اقامه شود، در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد )همان

نیست؛ چرا که عالوه بر بطالن قیاس از نگاه فقهاي امامیه، به مسئله کنیز آزادشده نیز صحیح 
ند، کالفارق است؛ زیرا جهت اینکه کنیز در این مورد، حق فسخ پیدا میاساساً این قیاس مع

شدن وي بر منافع خود نیست، بلکه جهتش این است که این ازدواج عیب قلمداد مالکیت
رش برده. دلیل اینکه جهت ایجاد حق فسخ، شود؛ زیرا خود کنیز، آزاد است و ولی شوهمی
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قلمدادشدن ازدواج است اینکه اگر شوهر کنیز، آزاد باشد، کنیز بعد از آزادي، حق فسخ عیب
 جا(.نخواهد داشت )همان

 
 . اصل عدم والیت کسی بر دیگري3-4

بدون تردید، اصل عدم والیت کسی بر دیگري است مگر دلیلی والیت شخصی بر دیگري 
ثابت نماید و در مورد بحث، دلیلی بر والیت پدر یا جد پدري نسبت به اعمال محجور را 

بعد از بلوغ و رشد وجود ندارد و لذا تصرفات بعد از بلوغ و رشد محجور، فضولی هستند 
 (.138تا، )خویی، بی

 
 . عدم اطالق ادله والیت3-5

 وان جواز تصرفات ولی را نسبتادله والیت ولی نسبت به اعمال محجور، اطالقی ندارد تا بت
ق، 1427به منافع بدن محجور براي بعد از بلوغ و رشد استنباط کرد )موسوي خلخالی، 

 (.139تا، ؛ خویی، بی242
 

 . مال محجور نبودن منافع آینده3-6
دلیل دیگري که براي تثبیت این نظریه ارائه شده است اینکه منافع آینده محجور )منافع بعد 

رود تا بتوان در آنها تصرف کرد. در حالی که شمار نمیرشد(، از اموال محجور بهاز بلوغ و 
قلمرو تصرفات ولی محدود است به اموال محجور. دلیل اینکه این منافع، اموال محجور 

رود این است که بعد از بلوغ و رشد، این منافع، متعلق به شخص کبیر است و شمار نمیبه
روند و معلوم است که ولی نسبت به اموال کبیر، والیتی ندارد میشمار لذا اموال کبیر به
 (.297ق، 1409)غروي اصفهانی، 

 
 . امکان سلب حق از محجور3-7

تواند تصرفاتی اش این است که ولی میاگر تصرفات ولی براي بعد از بلوغ، نافذ باشد، الزمه
، قدامهاو سلب حق خواهد شد )ابنعلیه، نافذ بوده و به نوعی از نماید که تا آخر عمرِ مولی

 (.5/269تا، ؛ سلمان، بی5/349ق، 1388
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 نتیجه
. در خصوص قلمرو نفوذ تصرفات ولی در قانون مدنی حکم روشنی بیان نشده است. در 1

ز آثار آن به بعد اکند که حقیقت، در مواردي که ولی یا وصی در نفس محجور تصرفی می
شود که این تصرف و معامله ، این مسئله مطرح میابدیر میزمان بلوغ و رشد محجور استمرا

ساله اجاره داده یا 20ساله بوده و ولی وي را کند. نظیر آنکه محجور دهچه وضعیتی پیدا می
ت اس ینال اؤس . حالدینماسال او را با قرارداد استخدامی، مستخدم شرکتی می 30به مدت 

ز بلوغ و رشد محجور، باطل بوده و یا صحیح و یا تصرفات ولی نسبت به زمان بعد ا آیا که
 غیرنافذ؟ قانون مدنی در این خصوص، حکم روشنی بیان نکرده است.

. در فقه این مسئله به شدت اختالفی است. نظریه نفوذ معامالت ولی از قدمت بیشتري 2
شده ولی  اي از تاریخ به فراموشی سپردهدر فقه امامیه برخوردار است. این نظریه در برهه

اند. در این بین، برخی مطلقاً امروزه برخی از فقهاي معاصر به این نظریه گرایش پیدا کرده
اند. برخی از فقها بین رعایت مصلحت فعلیه و عدم رعایت تصرفات ولی را غیرنافذ دانسته

 اند. آن و برخی بین رعایت مصلحت آینده محجور و عدم آن، تفصیل قائل شده
ی شود، منتهسنت نیز اختالفی که بین فقهاي امامیه وجود دارد، یافت میاهل. در فقه 3

مطرح  سنتنظریه تفصیل بین رعایت مصلحت فعلیه یا آینده محجور و عدم آن در فقه اهل
 داشتن ولی به استمرار تصرفات وي به بعد از بلوغ و رشدنشده است. نظریه تفصیل بین علم

از شهرت بیشتري برخوردار است. این نظریه در فقه امامیه محجور و جهل به این واقعیت 
 نیز طرفدارانی دارد. 

رسد در مواردي که ولی در نفس محجور تصرفی کرده که به بعد نظر می. در مجموع به4
تواند از بلوغ و رشد او سرایت پیدا کرده است، این تصرفات فضولی بوده و محجور می

دگاه عالوه بر اینکه از شهرت برخوردار است، ادعاي تصرف موصوف را رد کند. این دی
اجماع بر آن شده است. وانگهی مناسبت حکم و موضوع، مقتضی عدم نفوذ تصرفات ولی 
نسبت به بعد از بلوغ محجور دارد؛ چرا که منافع زمان بلوغ و رشد شخص، تحت تصرف 

نت ارد و والیت و سلطخود وي است و فرض این است که ولی نسبت به آن منافع، والیتی ند
شود در یك ماده به رو، پیشنهاد میوي محدود به منافع زمان صغر شخص است. از این

اي در صورتی که ولی در نفس محجور تصرف مالی»قانون مدنی با این مضمون اضافه شود: 
نماید که آثار آن نسبت به بعد از رفع حجر استمرار داشته باشد، آن تصرف تا زمان بقاي 
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واند تبعد از رفع حجر میجر، نافذ و نسبت به بعد از رفع حجر، غیرنافذ بوده و محجور ح
 .«آن را تنفیذ را رد نماید
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 منابع فهرست
، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالسرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ادریس حلی، محمد بن منصور،ابن -

 ق.1410

 .ق1421، دمشق ـ بیروت، الیمامة، األمهات جامعحاجب، عثمان بن عمر، ابن -
، لکبرىا التجاریة المکتبة، مصر، المنهاج شرح في المحتاج تحفة احمد بن محمد،حجر هیتمی، ابن -

 ق.1357
مکتبة  ، ریاض،نافعة مذهبية نبذ و ذائعة، خالفية مسائل في النظر تقویمدهان، محمد بن علی، ابن -

 ق.1422الرشد، 
، بیروت، دارالغرب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدینة بن نجم،شاس، عبداهلل ابن -

 ق.1423اإلسالمی، 
 ق.1388، قاهره، مکتبة القاهرة، المغني قدامه، عبداهلل بن احمد،ابن -
 ق.1418، العلمیة دارالکتببیروت،  ،المبدع في شرح المقنع بن محمد، مفلح، ابراهیمابن -

، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاري، کتاب المکاسب دامین،انصاري، مرتضی بن محم -
 ق.1415

 ق.1415، بیروت، دارالفکر، تحفة الحبيب على شرح الخطيب بجیرمی، سلیمان بن محمد، -
، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیحکام العترة الطاهرةأالحدائق الناضرة في  بحرانی، یوسف بن احمد، -

 ق.1405
 تا.دارالمؤید، بیجا، ، بیالمستقنع زاد شرح المربع الروضبهوتی، منصور بن یونس،  -

، ، قم، مؤسسه امام صادقصباح الشيعة بمصباح الشریعةإ بیهقی کیدري، محمد بن حسین، -
 ش.1374

 رکزم، قاهره، الحاجبالبن الفرعي المختصر شرح في التوضيحجندي مالکی، خلیل بن اسحاق،  -
 ق.1429، التراث خدمة و للمخطوطات نجیبویه

 .تا، بیة، بیروت، دارالمعرفاإلقناع في فقه اإلمام احمد بن حنبلحجاوي، موسی بن احمد،  -
 تا.نا، بیجا، بی، بیمنهاج الصالحينحسینی روحانی، سید محمدصادق،  -
 ق.1417سیستانى،  اهلل، قم، دفتر حضرت آیةمنهاج الصالحينحسینی سیستانى، سید على،  -
 ق.1410، بیروت، دارالتعارف، منهاج الصالحينحکیم، سید محسن،  -

 ق.1415، بیروت، دارالصفوة، منهاج الصالحينحکیم، سید محمدسعید،  -

، ، قم، مؤسسه امام صادقتحریر األحکام الشرعية علي مذهب اإلمامية حلی، حسن بن یوسف، -
 ق.1420
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 ق.1413، قم، دفتر انتشارات اسالمی، معرفة الحالل و الحرامقواعد األحکام في  ،همو -
تب ، بیروت، دارالکلفاظ المنهاجألي معرفة معاني إمغني المحتاج  خطیب شربینی، محمد بن احمد، -

 ق.1415، ةالعلمی
، ترجمه سید محمدباقر موسوي همدانی، قم، دارالعلم، تحریر الوسيلةاهلل، خمینى، سید روح -

 ش.1367

 تا.نا، بی، بیجا، بیالمستند في شرح العروة الوثقيخویی، سید ابوالقاسم،  -
 ،وت، بیرالعزیز شرح الوجيز المعروف بالشرح الکبير رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، -

 ق.1417، ةدارالکتب العلمی
 ق.1311نا، ، بیجا، بیکتاب االجارهاهلل، رشتی، میرزا حبیب -
 ق.1413، قم، مؤسسه المنار، مهذب األحکام عبداألعلی، سبزواري، سید -
 ا.تنا، بی، بیجا، بیاألجوبة الفقهية األسئلة وسلمان، عبدالعزیز بن محمد،  -
 ق.1414 ،قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، حاشية اإلرشاد الدین بن علی،شهید ثانی، زین -
 ق.1413ة، ، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیاإلسالم لي تنقيح شرائعإمسالک األفهام  ،همو -

 ق.1416، دارالقرآن الکریمقم، ، هدایة العباد اهلل،صافی گلپایگانی، لطف -
 ق.1420، بیروت، دارالهادي، غایة المرام في شرح شرائع اإلسالم صیمرى، مفلح بن حسن، -
 ق.1419انتشارات اسالمی، ، قم، دفتر العروة الوثقي طباطبایی یزدي، سید محمدکاظم، -
 ق. ،1428طالب، قم، مدرسه امام علی بن ابیالعروة الوثقي مع تعليقات ،همو -
 ق.1409، علمیمؤسسة األ، بیروت، العروة الوثقيهمو،  -
یة، مشهد، مجمع البحوث اإلسالم، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلفطبرسى، فضل بن حسن،  -

 ق.1410
 ق.1407، قم، دفتر انتشارات اسالمی، الخالف حسن،طوسی، محمد بن  -
 ق.1387، إلحیاء اآلثار الجعفریة ، تهران، المکتبة المرتضویةالمبسوط في فقه اإلمامية ،همو -
 .ق1409دفتر انتشارات اسالمی، ، ، قماالجاره، محمدحسین، غروي اصفهانی -
 ق.1417دارالسالم، ، قاهره، الوسيط في المذهب غزالی، محمد بن محمد، -
مه ، قم، مرکز فقهی ائتفصيل الشریعة في شرح تحریر الوسيلة: االجارةفاضل لنکرانی، محمد،  -

 ق. ،1424اطهار

، ی نجفیاهلل مرعشکتابخانه آیة، قم، مفاتيح الشرائعفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی،  -
 تا.بی

 ا.تنا، بیی، بجا، بیمنهاج الصالحينفیاض، محمداسحاق،  -
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 ق.1415، بیروت، دارالفکر، عميرة حاشيتا قليوبي وقلیوبی، احمد سالمه؛ عمیره، احمد برلسی،  -
عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل الهدایة على مذهب اإلمام أبيکلوذانی، محفوظ بن احمد،  -

 ق.1425، کویت، غراس، الشيباني
، قم، مؤسسه اسماعیلیان، مسائل الحالل و الحرامشرائع اإلسالم في  محقق حلی، جعفر بن حسن، -

 ق.1408
 تا.، ریاض، مطابع الریاض، بیالکبير الشرح و اإلنصاف مختصرمحمد بن عبدالوهاب،  -

بیروت، دارإحیاء التراث العربی، ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف مرداوي، علی بن سلیمان، -
 .تابی
 .تابی العربی، دارالکتاب بیروت،، الشرح الکبير ،الرحمن بن محمد، عبدمقدسی -
 ق.1432نا، ، بیجا، بیأرشيف ملتقى أهل الحدیثملتقی أهل الحدیث،  -
، بیروت، الشهود و الموقعين و القضاة معين وجواهر العقود  منهاجی اسیوطی، محمد بن احمد، -

 ق.1417، ةدارالکتب العلمی
 ق.1427، تهران، منیر، الشيعة: کتاب االجارةفقه موسوي خلخالی، سید محمدمهدي،  -
 .ق1413 ،دارالقرآن الکریم، قم، هدایة العبادموسوي گلپایگانی، سید محمدرضا،  -
 ،بیروت، دارإحیاء التراث العربی ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

 ق.1404

 ق.1412، بیروت، المکتب اإلسالمی، روضة الطالبين و عمدة المفتين نووي، یحیی بن شرف، -
 ق. ،1428، قم، مدرسه امام باقرمنهاج الصالحينوحید خراسانی، حسین،  -


