مطالعات فقهي و فلسفي
سال پنجم ،شماره  ،18تابستان 1313
صفحات  115ـ 17

قلمرو تصرفات مالی مریض مشرف به موت


حامد مفیدی فر ،محمدرضا ضمیری

(تاریخ دریافت9215/05/32 :؛ تاریخ پذیرش)9215/05/32 :

چکیده
آنچه در بحث تصرفات مریض مشرفبه موت باید بدانیم این است که عمل منجز در مقابل عمل معلق (وصیت) قرار دارد .حکم در موورد
وصیت بین همه فقها و حقوقدانان اختالفی نیست و همه قبول دارند که وصیت در بیش از ثلث جایز نیست مگر با اجازه ورثه؛ اموا محول
بحث و نزاع آنجاست که از شخص مریض عقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی و مجانی باشد یا متضمن یک امر تبرعی باشد ،آنوقت
این مسئله مطرح می شود که آیا مثل فرد سالم از اصل ماترک برداشته میشود یا آنکه در حدّ ثلث نافذ است؟ برای رسیدن به نتیجه ابتدا
باید ثابت کنیم مریض رو به موت از جمله اسباب حجر محسوب میشود یا خیر .البته در این بحث بین فقها و حقوقدانان بسویار اخوتالف
است که مریض محجور است یا خیر ،که در این جا با ادله متقن ومحکم اثبات کردیم مریض رو به موت از جمله اسوباب حجور نبووده و
این بدین معنی است که مریض رو به موت محجور نبوده و مثل فرد سالم میتواند در تموا تصورفات موالی (معوامالت) تصورف کنود و
قلمروتصرفات مالی مریض مانند فرد سالم از اصل نافذ است.

کلیدواژگان
تصرفات تبرعی مریض ،تصرفات مالی مریض ،تصرفات مریض ،مرض منجر به موت ،منجزات.

 نویسنده مسئول :کارشناسارشد ،دانشگاه قرآن و حدیث ،قم ،ایران
رایانامهhamedoscar11@gmail.com :

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه پیام نور ،قم ،ایران
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مقدمه
در نظام حقوقی اسالم؛ بهنوعی از بیماری که باوجود شررای ویگیریهرای ارا

 ،عنروان مرر

متصل به موت بر آن اطالق میشود و بهعنوان یکی از اسباب حجرر شرمردهشرده اسر  .برر ایر
اساس فقها ،بیمار رو به موت را از تصرفات مالی در بیش از ثلث دارایی اود منع کردهاند و نفرو
تصرفات مالی بیش از ثلث آنها را متوقف و منوط بر اجازه ورثه قرار دادهاند .اما جستجو در متون
فقهی ،حاکی از ااتالفنظر فقیهان در ای حکم اس  .آنچه در بحث تصرفات مرری
موت باید بدانیم ای اس
وصی
وصی

که عمل منجز در مقابل عمل معلق (وصی ) قرار دارد .حکرم در مرورد

بی همه فقها و حقوقدانان مشخص اس
در بیش از ثلث جایز نیس

شخص مری

و ااتالفی در آن نیس

و همه قبرول دارنرد کره

مگر با اجازه ورثه؛ امرا محرل بحرث و نرزاج آنجاسر

کره از

عقدی یا ایقاعی صادر شود که تبرعی باشد یا متضم یک امر تبرعی باشرد ،ماننرد

عقدهای محاباتی یا ایقاعهای محاباتی  ،آنوق
برداشته میشود یا آنکه نافذ نیس
وصی

مشررفبره

یفتهشده اس

ای مسئله مطرح میشود کره آیرا از اصرل مراتر

و اجرا نمیشود مگرر در حردث ثلرث ،همرانطرور کره در مرورد

میتواند درثلرث آن تصررف کنرد اختلفت کللات اکاحات یکنتوک فتجزکت ت ااک

املتتض فکنتتوکتتتض کتج ت :کتتتاکاحاتتو کلثکا ،لت کللتتوک تج،ن :بحرالعلرروم ( )7 / ۴30:0أن یقررال :ان تصرررف
المری

فی ملکه ،عیناً أو منفعة فی مر

موته.

با توجه به متون فقهی و تجسس در کتب فقهری ،متوجره اارتالفنظرر فقیهران در ایر حکرم
میشویم .همانطور که مت فوق برای ااتالف فقیهان را در بحرث تصررفات تبرعری و محابراتی
مری

منتهی به موت نشان میدهد که از اصل یا ثلث اموال محسوب میشود.

 .محابات مصدر باب مفاعله ،از ریشهی «حبو» و در لغ

به معنای یاریدادن ،عطراکردن و بخشریدن بره کسری بالعرو

آمده اس  .در واقع ایر تعادل ارزش عوضی مبیع و ثم بیش از حد متفراوت باشرد ،ایر عردم تعرادل را «محابرات»
مینامند و به چنی عقدی ،عقد محاباتی یویند .ایقاج محاباتی در جایی اس
مالش یا هر چیزی را که مالی
نمیکند.

که بحرث عوضری نبروده و یرک طررف

دارد به دیگری عطا کرده و می بخشرد و در مقابرل چیرزی بره عنروان عرو

دریافر
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واژه منجزات ،جمع مُنَجَّزه ،یعنی وفا کردن به وعده وانجرام دادن کرار و قطعیر
اس (سعدی .)8 0: ۴32منجزات مری
اصو

به معنای تصرفاتی قطعی اس

اموال و داراییهایش صادر میشود .ای تصرفات ممک اس

بخشریدن آن

کره از سروی مرری

در

دو صرورت داشرته باشرد:

یکی اینکه در آن بذل و بخششی وجود نداشته باشد و چیزی بهصرورت مجرانی در ااتیرار کسری
قرار نگیرد که در ای صورت ااتالفنظری پیش نمیآید .دیگر اینکه مری

اموال و دارایریهرای

اود را بهصورت تبرعی و محاباتی در ااتیار دیگران قرار دهد.
در فقه اسالمی« ،مری

اما در مورد لفظ مری

» اصطالح و مفهومی اا

نوج آن مشمول حکم فقهی مذکور قرار می ییرد و آن بیماری اس

اس

که فق یک

که متصل به مرگ یا منجرر بره

موت باشد.
با توجه به تعریف مختصری که از مری
دربرییرنده مر

دادیم ،حال جا دارد که بره تعریفری جرامع و کامرل کره

منجر به موت باشد ،بپردازیم.

تعاریف مختلف مرض منجر به موت
تعریف اول :بیماری که از دید پزشکي خطرناک محسوب ميشود

برای ای عنوان را بر بیماریهایی منطبق میدانند که پزشرکان متخصرص برر اطرنرا و کشرنده
بودن آنها یواهی دهند (طوسی )۴۴ / 027:۴و (اب قدامه )535 / ۴87:6ازنظرر براری فقهرا هرر
بیماری اطرناکی که احتمال مرگ در اثر ابتال به آن زیاد باشد ،مشرفبه مروت محسروب اواهرد
شد (طوسی.)۴۴ / 027:۴
تعریف دوم :هر بیماری که مرگ در آن واقع شود

مشهور بی متأاری برای مری

منجر به موت چنی تعریف کرده اند که مر

موت در آن اتفاق افتد و ایر چه ای مر

چیزی اسر

ترسنا و مخوف نباشد و استدالل کردهاند به ای ابر

به قاعده اصل؛ (مجلسی ) ۴ / ۴3۴:80و (کلینی )087 / ۴82: 0اصل در اینجا بر ایر اسر
مرضی مورد بحث اس

کره
کره

که منجر به موت شود یرچه مخوف نباشد .در ای میان بعضی از فقها پرا
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را فراتر یذاشته و هر مرضی را که بهواسطه آن و دراثنای آن مرگ بیمار اتفاق افترد مرر

متصرل

به موت دانسته اند؛ هرچند همه متفق باشند که ای بیماری اطرنا نبوده و یا اساساً ایر بیمراری
عل

و سبب برای مرگ نیس

و مرگ بره عللری غیرر از بیمراری فررد محقرق مریشرود (عالمره

حلی.)825 / ۴ 0:8
تعریف سوم :بیماری که ازنظر عرف کشنده باشد

برای در تعریف بیماری بجای دیدیاه پزشکان ،عرف را جایگزی آن کردهاند و بر ای باورند کره
مال مر

موت عرف در بیماری اس

و چنانچه مرضی عرفا کشرنده باشرد ،چنری بیمراریای

مصداق عنوان بیمار رو به موت دانسته میشود ،و همی شرط کرافی اسر
نیس

و شررط دیگرری الزم

(عالمه حلی.)028 / ۴ 0:2
با توجه به تعاریف سهیانه ای که بیان داشتیم ،کامالً پیداس

که ،هر یک از تعراریف نرا ر بره

جهتی از جهات موضوج بوده و غافل از جهات دیگر آن اس  .برای اینکره تعریرف مرا از بیمراری
یک تعریف جامع و کامل باشد نیاز داریم با مقایسره تعراریف یادشرده و اسرتخراخ شااصرههرای
پیدا کنیم .ای شااصههایی را که میتوان بره دسر

بهکاررفته در آنها به یک تعریف جامع دس

آورد به سه مورد تقسیمشرده کره بررای رسریدن بره تعریرف جرامع بیمرار مشررفبره مروت ایر
شااصههای سهیانه نقش بزریی ایفا میکنند.
شاخصه اول :بیماری به حدی باشد که مری

را از انجام کارهای روزمره و بررآوردن نیرازش

بازدارد :نخستی شرط الزم برای مشرفبه موت اواندن یک بیماری آن اس
فعالی های روزمره و عادی که اشخا

که بیمار را از انجرام

سالم معموالً آنها را برهتنهرایی و بردون نیراز بره کمرک

دیگران انجام میدهند ،ناتوان کند؛ بنابرای برای آنکه مرضی رو به موت بهحساب آید حتمراً الزم
نیس

بیمار زمی ییر شود ،بلکه همی کره او را از انجرام کارهرای روزمرره برازدارد کرافی اسر ؛

مشروط به آنکه فعالی های یادشده سخ
شاخصه دوم :بیماری غالباً اطرنا
مالکی اس

و طاق فرسا نباشد.
و کشنده باشد :اطرنا

و کشنده برودن بیمراری دومری

که باید در تعریف بیمار مشرفبه موت مورد مالحظه قرار ییررد .ازایر رو ،بازمانردن

قلمرو تصرفات مالي مریض مشرف به موت 818  ....................................................................... ................................

فرد مبتالبه یک بیماری از انجام فعالی های روزمره برای رو به موت شمردن بیماری او برهتنهرایی
کافی نیس

بلکه الزم اس

که مر

ازجمله امرا

اطرناکی باشد که معموالً منتهری بره مررگ

میشود.
شاخصه سوم :بیماری در آار به مرگ منتهی شود :بنابرای چنانچه شخص به مر

اطرنا

و کشندهای مبتال شود و ابتال به آن بیماری او را از انجام مصرال و بررآوردن احتیاجراتش برازدارد
ولی درنهای
نافذ اس

شفا یابد ،تصرفاتی که دراثنای بیماری داشته مانند تصرفات اشخا
و قابل اعترا

سالم محتررم و

از سوی ورثه نخواهد بود .اینرک بامالحظره شااصرههرای سرهیانره در

تعریف میتوان به یک تعریف جامع رسید ،که در یل بصورت چکیده مطرح میشود:
پس در نتیجه بیمار متصل به موت به کسی یفته میشود که پزشکان بامالحظه تروان جسرمانی
شخص بیمار ،بر کشنده بودن مر

او یواهی دهند .به اضافه اینکه ،فرد بیمار ،باید از انجرام امرور

عادی و روزمره بهیکباره ناتوان یردد و سرانجام به همان بیماری که درییرش بوده از دنیا برود.
حال که با تعریف مری

مشرف به موت آشنا شدیم به اصل مسئله و حدود تصررفات چنری

شخصی رسیدیی میکنیم .تصرفات ممک اس

دو صورت داشته باشد:

بهصورت تبرعی و مجثانی نباشد :یکی اینکه در آن بذل و بخششی وجود نداشته باشد و چیزی
بهصورت مجثانی در ااتیار کسی قرار نگیرد که در ای صورت ااتالفنظری پیش نمیآید.
بهصورت تبرعی و مجثانی باشد :یعنی مری

اموال و داراییهای اود را بهصرورت تبرعری در

ااتیار دیگران قرار دهد؛ مثالً هبه و بخششری داشرته باشرد ،بنردهای آزاد کنرد ،مرالی را وقرف یرا
معاوضه کند و در آن بذل و بخششی داشته باشد و امثال آن .در ایر صرورت اارتالفنظرر پریش
میآید که آیا مری

در اصل ترکه میتواند تصرف کند یا تصرف او درثلث مال نافذ اس

در پاسخ به ای پرسش دو قول وجود دارد :بنا بر قول یک او میتواند از اصل ماتر برداشر
کند و بنا بر قول دیگر از ثلث آن .در مورد وصی

چنی تردیدی وجود ندارد ،یعنی در وصی

پیش از مرگ موصی (وصی کننده) هیچ حقی برای موصیله (کسی که وصری
ایجاد نمیشود.

ترا

بره نفرع او شرده)
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مشهور فقها بر ای باورند که دامنه نفو ِ تصرفاتِ منجز تبرعی و محابراتی بیمرار رو بره مروت،
محدود به ثلث دارایی اوس

و در بیش از ای مقدار ،تصرفات او با اجازه ورثه نافرذ اواهرد برود

(طوسی )۴۴ / 027:۴و (عالمه حلی )50 / ۴ 0:8و (شهید ثانی  )0 3 / ۴ 6:6و (فخرالمحققی
 )520 / 027:8و (محقق کرکی  )0 3 / ۴ :6درحالی که برای دیگر از فقها بیمار رو به موت را
مانند شخص سالم ،مسل بر انجام هریونه تصرفی در امروالش دانسرته و بریآنکره آن را بره ثلرث
محدود کنند ،به صح
مری

همه تصرفات او حکم کردهاند ،درواقع نظر آنها ایر اسر

مشرفبه موت محجور نیس

کره شرخص

(بغدادی )67 : ۴ 0و (شریف مرتضی )88۴ : ۴ 5و( ابر

ادریس حلّی )833/0 : ۴ 3و (طرابلسی.)۴83/ : ۴36
ادله قائلین به عدم محجوریت مرض منجر به موت
درحالی که برای از فقیهان بیمار رو به موت را مانند شخص سالم ،مسل بر انجام هریونه تصرفی
همه تصرفات او حکم کرردهانرد

در اموالش دانسته و بیآنکه آن را به ثلث محدود کنند ،به صح

(بغرردادی )67 : ۴ 0و (شررریف مرتضرری )88۴ : ۴ 5و( ابرر ادریررس حلّرری )833/0 : ۴ 3و
(طرابلسی.)۴83/ : ۴36
مشهور بی اصحاب ای اس

که آنچه به وسیله موت معلق میشود ،حال چه در مریضی باشد

یا نباشد از ثلث محسوب می شود ،بر ای مطلب اجماج نیز وجود دارد و نسب
اب بابویه که معلقات را از اصل دانسته مطلقاً (حال چه مری
مری

داده شده بره علری

باشد چه نباشد)؛ ولی در منجرزات

در اینکه از ثلث میتواند تصرف کند یا از اصل بی فقها ااتالف اس ( .توضی بیشرتر :در

معلقات مری

مثل وصی

هیچ کس ااتالف ندارد که از ثلث اسر

اس ) .ومشهور قایلند :منجزات مری

ولری در منجرزات اارتالف

که به صرورت محابراتی هسر

مشهور قایلند تصرفات محاباتی از ثلرث نافرذ اسر

از ثلرث مریباشرد ،یعنری

(مجلسری ) ۴ / ۴3۴:80و (کلینری/ ۴82: 0

.)087
در ای میان ،نظر برای فقیهان اهل سن

نیز حائزاهمی

اس

که بیمار رو به مروت را از هرر

نوج تصرف مازاد بر رفع نیازهای ابتدایی از قبیل اورا  ،پوشا و ..ممنروج کرردهانرد (جمعری از
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مؤلفان .)8۴5: ۴0۴/55نکته حائز اهمی

آنجاس

که باوجودآنکه قانون مدنی کشور ما بریرفته از

فقه اسالمی و متأثر از آرای مشهور فقیهان اس  ،ولی بیماری را از اسباب حجر بهحسراب نیراورده
و از احکام یسترده مربوط به تصرفات بیمار رو به موت ،فق به کر حکم ارث زنی کره دراثنرای
بیماری مرد به عقد او درمیآید یا از او جدا میشود ،اکتفا کررده اسر

(کیرائی : 02۴مرواد  2۴۴و

.)2۴5
ای ااتالفنظر فقیهان از یکسو عدم توجه قانونیذار به ای مهم از دیگر سو ،ایر سرؤال را
در ه به وجود می آورد که چرا در فقه اسالمی بیمار مشرفبه موت محجور شنااتهشده اسر

باتوجه به اینکه اشکاالت متعددی به مستندات نظریه محجوری
به تنهایی کافی اس
زائد بر ثلث ثاب

مر

منجر به موت وارد اسر ،

تا از ناحیه رد نظریه مذکور ،عدم حجر بیمار در تصررفات تبرعری و محابراتی
شود و بدی ترتیب او نیز مانند فرد سالم براموال ارود سرلطن

بتواند هر طور که اواس

در آن تصرف کند ،اما در عر

نظریه مخالفان حجر بیمار نیز برشمردهشده اس

داشرته باشرد و

نظریه موافقان ،ادله معتبرری برر اثبرات

که به منظور اثبرات فرضریه ارود بره تقویر

آن

میپردازیم:
قاعده سلطنت

الکَتْللُتجاکل ْأتتجا،أْ کیأَتأْ ب
کْ ِْ،بِ بتوکبنالکلأ ْ ک
یکی از قواعد مسلّم فقهی که به دالیل مختلف نقلری ماننرد آیرهک« أ
ْ ْ

را ٍ کتت ْ » (قرآن الکریم نساء )82/و روایاتی که به جواز هریونره تصررف مالرک در امروال ارود
دالل دارند چون روای تهذیب األحکام ،که مت آن بدی شرح اس :
اْل ْست ُ کل ب ب ب
ب
َمکاْ،ا ت بتلب أ ب
ثِکنبتتوکیأ أ بت بک
رثا ت کاث :ک ألت ْتاکلأیبت ُ
أقت َمکلأ ،ت أ
وکلت ْتاکلأیتتوکلِت ا ن ک(ع)ک أت أک:ک ْب أ أ
توکیت أتا ٍ أ أ
کتت ک أد أاتت کا،تَض ُ
(طوسی.) 27 /2: ۴37
از امام صادق (ج) درباره استحقاق انسان نسرب

بره امروالش سرؤال شرد کره حضررت چنری

فرمودند :انسان ،اودش نسب به اموال اودش از همه محق و سزاوارتر اس .
ثِ (طوسی.) 27 /2: ۴37
روای دوم :أل ْاکلأیبوکلِ ا ن ک(ع)ک أ أک:کا ْ،أاَ ُ کل ْأث،أوکبلأ ،ببکت دامکنبَ بکاَ،ض ُک
از امام صادق (ج) درباره استحقاق انسان نسرب بره امروالش سرؤال شرد کره حضررت چنری
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فرمودند :می

(کنایه از مری

سزاوارتر اس

تا وقتی که روح در بدن دارد.

روای

رو به موت) ،اودش نسرب

بره امروال ارودش از همره محرق و
و آن اینکره «ا ،ت کتستلنج کللتوک

مرسله ای در بی دو فرقه شریعه و سرنی مشرهور اسر

اتتجام » (محمدباقرمجلسی )870/8 : ۴ 3معنای روای

ای اس

کره مرردم برامروال ارود تسرل

دارند .و نیز با استناد به بنای عقال و سیره متشرعه اعتبار آن ثاب شده ،قاعرده سرلطن
اس  .مفاد ای قاعده بیانگر آن اس

یرا تسرلی

که هر مالکی بر مرال ارود تسرلّ کامرل دارد ،و هریچکرس

نمیتواند بدون مجوز شرعی او را از ای تصرفات منع کند .اطالق قاعرده مرذکور همچنری نشران
میدهد که سالم

یا بیماری متصرف نیز نمیتواند بره جرواز تصررفات مشرروج او در دارایریاش

اللی وارد سازد(بجنوردی.)020 / ۴8۴:6
ما در استدالل بر ای روای

بر اساس قاعده اصاله اللزوم که هرکجا شک کنریم معاملرهای کره

فی نفسه اشکالی ندارد آیا الزم اس

یا جایز ،یعنی آیا قابل بر هم زدن هس

یا نیس  ،یفتریم کره

بعدازآنکه مال به ملک طرف مقابل درآمد ،بریرداندن آن بااینکه مییوییم «مردم برامروال اودشران
تسل دارند» منافات دارد .ای ازآن جه

اس

که مفاد ای قاعرده مقتضرای تسرل کامرل را دارد.

درواقع ،مالک حقّ تمام تصرفات مباح را در مال اودش دارد و دس

دیگران از تصرف در مال او

بسته اس .
عمومی

دلیل «ا ،ت کتستلنج کللتوکاتتجام » حاکی از تسل مطلق و کامرل مالرک اسر

اموال و داراییهایش در تمام حاالت (چه سالم باشد و چه مری
در سفر باشد و چه در حضَر) .بنابرای روای

مرسله دالل

مشروج باشد و از طرف مالک صادر یردد باید به صح

برر تمرام

) و در تمام اوضاج (چره مالرک

میکنرد برر اینکره هرر معاملرهای کره
آن حکرم کررد و آثرار صرح

را برر آن

مترتب نمود زیرا که شارج ،مالک را مسل بر آن مال در تمام احوال قررار داده اسر  ،مگرر آنکره
دلیلی پیش آید که مالک در مورد اا

یا در یک معامله اا

درنتیجه ،مقتضای اصل اولیه ،یعنی عمومی
احوال آن اس

سلطهاش را از دس

بدهد.

قاعده تسل بر ملک و مال و اطرالق آن در تمرام

که ای تصرفات حتی در بیشتر از ثلث مال هم صحی و نافذ باشد.
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اطالقات و عمومات آیات وفای به عقد
هریاه بیماری که از اهلی

الزم برای معامله براوردار اس  ،بره انجرام یکری از عقرود تبرعری یرا

محاباتی مبادرت ورزد و عرفا موضوج آن عقد را محقق سازد ،عموم لزوم وفای بره عقرد کره آیره
«ل ْأثنُتج ب
تجد» (قرآن الکریم مائده  ) /بر آن دالل دارد ،عقد یادشده را شامل اواهد شد ،بدان معنا
اکْْ،اُُ بک
که همه آثار عقد صحی بر آن مترتب می شود و مال موضوج تبرج یرا محابرات بیمرار بره ملکیر
طرف مقابل دراواهد آمد .از طرفی ،اطالق وجوب وفای به عقد در آیه مذکور بیانگر آن اس

که

مقدار مالی که در ضم تصرف تبرعی یا محاباتی بیمار به دیگری منتقل میشرود و نیرز اجرازه یرا
عدم اجازه ورثه او در نفو تصرفات یادشده ،بیتأثیر اس

(بجنوردی.)02۴ /6 : ۴8۴
دارد،

ازجمله ادلّه اصل لفظی ،ادلّه عمومی اس که بر وجوب عمل کرردن بره عقردها داللر
کآتُجاکاأْثنُج ب
جد» (قرآن الکریم مائرده  ) /ای کسرانی
اکْْ،اُُ بک
مانند قول اداوند متعال بر اینکه« :ایکاأ أه کاَّ،ذ أا أ
که ایمان آوردهاید به پیمانهای اود عمل کنید.
همی طورقول رسول اکرم (

) که میفرمایند :املؤت تج کل ت کیتضثِه (عالمه حلّی )66/5 : 07۴و

(طوسی )88 /7: ۴37و (محدث نوری : ۴32کتاب التجراره  /براب  )۴و (حرر عراملی/ 8 : ۴38
 .)050مؤمنان پایبند به شرطها و عهدهایشان باشند .استدالل به ای روای

بنا بر آن اس

که کلمه

شروط شامل شرطهای مستقل هم بشود تا آنکه عقود و التزامات ابتداییِ را هم در برییرد.
اب سنان در روایتی صحی از امام صادق (ج) در مورد اینکه مؤمنی نسب

بره عهرد و پیمرانی

که با دیگران میبندند باید چگونه باشند
اتت مکات د ک(ع)کنضتجد ت :کاملستلاج کل ت کیتتضثِه ک نالکلت نتوکیتضتکخت  ،کلتت یکا ن ک(لتن کثک نکتو)کنهتتجکِْتتوکنت ک
جیجز.ک
بیان استدالل به ای عمومات ای اس که بعدازآنکه از فرد مریضی یکی از عقود تبرعری و یرا
عقدهای محاباتی و بخششی در همان مرضی که بدان میمیرد سرر زنرد و شرامل تمرام شررای آن
معامله ازنظر عرفی باشد و موجب تحقق موضوج ای عقد شود در ای صرورت عمومرات رسریده
درباره وجوب وفا به آن عقد یا آن شرط ،شامل حال او مییردد و معنی وجوبِ وفا کردن به عقرد
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یا شرط آن اس

که آثار ملکی

مال تبرج شده برای کسی کره مرال بره او منتقرل یردیرده مترترب

یردد .مطلق بودن دلیل وجوبِ وفای به عقد بر ای مطلب داللر

دارد کره اجرازه دادن یرا اجرازه

ندادن ورثه در آن تأثیر نمی کند و معنی اینکه شارج حکم کند که آثار ملکی
مال به او انتقال پیداکرده اس

در نظر یرف

را باید برای کسی که
که تبرعات

چه وارث اجازه بدهد یا ندهد ،ای اس

و معامالت محاباتی مطلق صحی و نافذ و قابلاجراس .
درنتیجه با توجه به عموماتِ لزوم وجوبِ وفا به عقود ،شخص مر

منجرر بره مروت نسرب

بهکل اموالش حق تصرف دارد و هریونه معامالت محاباتی یا عنوانهای تبرعی که از او سرمیزنرد
صحی اس .
روایات
فقیهان مخالف حجر بیمار نیز به سلسله روایاتی استناد کردهاند که اغلب آنها برا اطرالق و عمروم
اود بیانگر مشروعی

تصرفات مری

بهطور مطلق ،اعم از ثلث و بیشتر از آن ،اس

که بره چنرد

دسته از آنها اشاره میشود:
روایات دال بر اطالق جواز تصرفات مالی انسان در حال حیات
مضمون برای روایاتی که مخالفان حجر بیمار برای اثبات نظر اود به آنها استناد کردهاند ،داللر
دارد.

دارد بر آنکه انسان مادامیکه زنده اس نسب به تصرف در اموال اویش اولوی
ب
کَتَبکلأْکلِت ا ک(ع)ک ُتج ُ کات بقمکاْ،ات ب کل ب ب ب
ب
کقَت ُ ک
کیتوکءٌ بکت أتاکا،تَض ب
کتت أد أامکنَت ب أ
ثِک أ
ن
عتاُ ُ أ
أقت َمکلأ ،ت أ
أ ُ أ أ
أل َّات برکیْت با ُ
جیتوکلأَّت ُ أ أ أ
کت أ
أی ء (طوسی ) 26 /2: ۴37و (صدوق )838 /۴: ۴ 0و (محقق داماد.) 7/8 : ۴36
عمار ب موسی نقل کرده اس که حضرت صادق (ج) فرمودند :صاحبمال (مالک) مرادام کره
آثار حیات در او پدیدار اس

نسب

به تصرف در مال اود از هرکسی شایستهتر اس .

ازجمله روایات رسیده در ای باب عبارتاند از:
ا،ض توک ْتج ُ ک،أت کاْ،ج،أت ُ کلأ ستا کلأ ْ کجیاتو ب ب ب
بب
نتأ َُبک
أل ْا أ
تجکت ُ،ت ُک ْ
کت ،أت ُک ،أُأضایأتت أت أک:که أ
أ ُُ ْأ أ أ
ُ أ
کَأ أل ک أ أک:ک ُت ْل ُ کحأیوکلِ ا ن ک(ع)ک َّ ُ ُ
ا (حر عاملی.)826 / 2 : ۴38
کی ءأکیببکب،أوکلأ ْ کأیْبَ ُکا ْ،أا ْج ُک
أت أ
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سماعه ازحضرت امام صادق (ج) اس

که مییوید :به حضرت امام صرادق (ج) عرر

کرردم

آیا مردی که فرزند دارد حق دارد که اموالش را به اویشانش ببخشد فرمودند مال اودش اسر ،
در هرکجا که میاواهد قرار میدهد تا وقتیکه مریش برسد .ای روای

در کتاب وسایل به سرند

دیگری از سماعه از ابو بصیر ازحضرت امام صادق (ج) به همی صورت نقلشده اس

کره شررح

آن بدی صورت اس :
ابی بصیر ازحضرت امام صادق (ج) مثل روای
صاحبمال هر کار که بخواهد میتواند نسب
اواس
نسب

هبه کند ،ایر اواس
به اموالش وصی

سماعه را نقل کرده و امام اضرافه مریفرماینرد:

به اموالش داشته باشد .مادامیکره زنرده اسر  ،ایرر

صدقه دهد و ایر اواس

اموالش را تر

کرد بیش از ثلث حق ندارد وصی

کند تا بمیرد ،پرس ایرر

کند ،مگر اینکه از ثلرث بیشرتر حقری

ضایع نشود و به ورثه ضرر نرسد (کلینی 2 /7: ۴82و.) 3
ب بب
أخِتضهُ أ ب
کد أاتت ْ ک
و همچنی روای  :بیْتأض باهَ أ کیْ باکلأیب َّ
کتت أ
وکا،س َّا أ
کل ْاکلأیوکلِ ا نکک(ع)ک أ أک:کا ْ،أاَ ُ کل ْأث،أوکلأ ،ت أ
ککل َّا ْاکل ْ أ أ
ثِ (همان  7 /7:و.)0
نبَ بکاَ،ض ُک
ابراهیم اب ابی سما که مرییویرد :ازآنچره ابرر دادنرد مررا از امرام صرادق (ج) کره

روای

میفرمود :صاحبمال مادامی که چیزی از روح در بدن او مانده اس

به مرالش سرزاوارتر از

نسب

دیگران اس .
دیگری از عمار ب موسی ساباطی اس

روای

که مرییویرد :از امرام صرادق (ج) شرنیدم کره

میفرمود صاحبمال مادامی که چیزی از روح در بدن او مانده اس
دیگران اس

و می تواند آن مال را در هرکجا که میاواهرد قررار دهرد(صردوق ) 27 /۴: ۴ 0و

(طوسی )755 /2: ۴37و (صدوق .)838 /۴: ۴ 0به هرحرال داللر
سه یانه عمار بر نفو و صح
المقاصد که قائل اس
بر دالل

نسب

بره مرالش سرزاوارتر از

منجرزات در اصرل مرال اسر

روایر

و از همری جهر

سرماعه و روایرات
صراحب جرامع

منجزات مانند وصایا از ثلث مال برداشته میشود و نه از اصل مال ،اشرکالی

ای روایات وارد نکرده ،بلکه در سند آن اشکال کرده که عمار و سماعه ضعیف هستند و

از راه حق بیرون رفته بودند ،زیرا عمار فَطحی مذهب و سماعه واقفی مذهب برودهانرد .بره همری
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جه

روای

آنان در مقابل روایات صحی و معتبر ماننرد صرحیحه علری بر ییقطری و صرحیحه

یعقوب ب شعیب معتبر نیس .
ای روایات صحیحه و غیر صحیحه قابلتقسیم به شش یروه بودند که به هر یروهری از آنهرا
آن طور که مناسب بود جواب داده شد و معلوم شد که آنها داللتی بر آنکه منجزات مری
مال باشد ،ندارند .چه رسد به آنکه در مقام تعار

با روایاتی که در داللر

از ثلث

آنهرا مبنری برر آنکره

منجزات از اصل اس  ،برآیند و بر روایاتی همچون موثقههرای عمرار و سرماعه رجحران وبرترری
داشته باشند .عمار و سماعه مورداطمینان علمای رجال و حردیث هسرتند و حتری صراحب جرامع
الرُّوات در مورد سماعه نقل می کند که موثق اس
که او دو برادرش قیس و صباح در نقل روای

و در مورد عمار نیز از آن دو کتاب نقل میکنرد
مورداطمینان بودهاند .افزون بر همه ای هرا روایر

صفوان از مُرازم دالل بر اطالق جواز تصرفات مالی انسان در حال حیات میکند.
مت روای  :رثیکاتفجا کلتا ٍ
توکا،ض بتوک ا بنتوکا،شَّتوکء بکتتا ب ب ب
ب
کل ْتاکیأت ْا ب
توکتأض بِت ب ک أت أ کب أزاک
کت أتضا بزم أ
أات أ یبأ کن َّ ُ ْ
تفکل ْ
کت ،ت کن أ
أ ْ أ
أأ أ ْ أ ُ أ ْ ُ
اوکیببکنأ با أاکاَ،تلُ بک (صردوق ) 27 /۴: ۴ 0و (حرر عراملی )870 / 2 : ۴38و
ل أأْ أ کیببکنأت ُه أجک
أکثکب ْ کل ْأث أ
(اواجوئی .)۴22/8 : ۴
مرحوم صدوق از صیفوان از مُرازم در مورد مردی کره مقرداری از مرالش را در مرر
بخشیده بود نقل می کند که فرمود ایر آن را جدا کند جایز اس

و ایر به مالش وصی

مرریش
کنرد فقر

درثلث مال حق دارد (حر عاملی : ۴38کتاب الوصایا  /باب  ) 7و (صدوق.)875 / ۴ 0:۴
روای

دیگری هم از عمار ب موسی ساباطی از امام صادق (ج) نقلشده که مییوید در مرورد

مردی پرسیدم که در مر

مریش مقداری از مال اود را برای شخصی قرار میدهد ،فرمودند ایر

آن را جدا کند ،جایز اس

(حر عاملی : ۴38کتراب الوصرایا  /براب  ) 7اطرالق روایرات مرذکور

هریونه تصرفات مالی شرخص را ،اعرم از آنکره معلّرق یرا منجرز و تبرعری یراغیر تبرعری باشرد،
فرامیییرد؛ همچنان که نشان از عدم تأثیر سالم

یا بیماری متصرف در جرواز تصررفات مرالی او

دارد .البته وصایا یا تصرفات معلق شخص ،بهوسیله ااباری که بر تحدیرد نفرو وصری
ترکه دالل

دارند ،از اطالق روایات یادشده اارخ میشوند.

بره ثلرث
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همانیونه که مالحظه میشود ،عدم حجر بیمار از روایات یادشده ،قابرل اسرتنباط اسر ؛ چره
آنکه بنا بر مفاد ای روایات شخص بیمار هرچند به مرضی سخ
زنده اس

و کشنده مبتال باشد ،مرادامیکره

و از بلوغ و عقل و رشد براوردار ،حق هریونه تصرف در اموال اود را دارد.

روایات دال بر اشتراط تنجیز تصرف در صحت عطایای بیمار
برای دیگر از روایات ،چون« :تجثُ کلا رکا،س ِْوکلاکلیوکلِ ا ن ک(ع)کنوکا،ض وکجیاوکیاتفکت ،ت ک،ض ٍتوکنتوک

تضِ .کنُ :ک زاکلْ ک ز» (صدوق ) 27 /۴: ۴ 0و (حر عاملی870 / 2 : ۴38و )822و (اواجوئی
 .)۴22/8 : ۴عمار ب موسی ساباطی از امام صادق (ج) نقلشده که مییویرد :در مرورد مرردی
پرسیدم که در مر

مریش مقداری از مال اود را برای شخصی قرار میدهد ،فرمودند ایرر آن را

جدا کند ،جایز اس

(حر عاملی : ۴38کتاب الوصایا  /باب  ) 7و (طوسری .) 8 /۴ : 023جرواز

عطیه بیمار را متوقف بر جدا کردن مال بخشیده شده از سوی او دانستهاند و از ای اقدام بیمرار برا
عنوان «أبانه» یادکردهاند:
اصطالح مذکور هریاه به همراه مال به کار رود ،بدان معناس

که شخص عالقه و ارتباط ارود

را بررا قسررمتی از امرروالش بررهکلرری قطررع مرریکنررد و آن را از ملکی ر

اررویش اررارخ مرریسررازد

(بجنوردی.)۴ 5 /6: ۴8۴
بدی ترتیب ،مضمون ای روایات دالل

دارند بر آنکه برای صح

مقدار مالی را که قصد اعطای آن را دارد ،از ملکی

اود اارخ کند و مسلم اس

را فق می توان در قالب تصرفات منجز ینجاند؛ زیرا در مورد وصی
اس  ،مقدار مالی که وصی
رجوج از وصی

کرده ،در ملکی

تبررج بیمرار الزم اسر

او

که چنی تبرعی

تا زمرانی کره موصری زنرده

او باقی میماند و به همی دلیرل اسر

کره او حرق

اود را دارد (شیخ مشکور.)5۴ : ۴ 5

عالوه بر ای  ،از اشتراط مذکور میتوان دریاف

که تنجیز هنگامی در تبرج بیمار معتبر اس

که

مال اعطاشده ،فراتر از ثلث ترکه او باشد؛ زیرا درثلث دارایی بیمار هریونه تصرف معلق یا منجز او
صرحی و نافرذ اسر

و ازایر رو ،وجهری بررای تعلیرق برهکاررفتره در روایرات براقی نمریمانرد

(بجنوردی.)۴ 0 /6: ۴8۴

 ........................................... 881فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،89تابستان 8383

از سوی دیگر در برای از ای اابار بر جواز تبرج بهشرط تنجیز ،عبارتی بدی مضمون عطرف
که ایر بیمار وصی

شده اس

کند ،تنها درثلث مال اود حق اواهد داش

(کلینری.)2 /7: ۴82

بیتردید پیوستگی ای دو عبارت ،نشان از تنفیذ تبرعات منجز بیش از ثلث بیمار دارد.
دیگری از مرحوم کلینی بهصورت مرسیل نقل کرده که مییوید از پیامبر نقلشده که بره

روای

مردی از انصار که مملو هایش را آزادکرده بود و جز آنهرا هرم مرالی نداشر

اررده یرفتنرد و

فرمودند که داتران اردسالش را رهرا کررده کره مرردم آنهرا را تکفرل و سرپرسرتی کننرد (حرر
عاملی : ۴38کتاب الوصایا  /باب .) 7
حال ایر دلیلی باشد که منجزات مری
تعار

اتفاق میافتد .بدی ترتیب ،از دالل

از ثلث برداشته شود میان ای دلیل و ای روای

ای اابار ،بهاوبی روش میشود که نمیتوان بیمرار

را در تصرفات تبرعی و محاباتی زائد بر ثلثش محجور دانس
که از مری

در مر

موثق

و حق آن اس

که تبرعرات منجثرزه

منجر به موت صادر میشود ،از اصل مال و تمرام ترکره برداشرته مریشرود

نهفق از ثلث آن (جمعی از مؤلفان.) 65 /55: ۴0۴
اجماع

برای فقیهان متقدم بر عدم حجر بیمار در تصرفات تبرعی و محاباتی زائد بر ثلث ،ادعرای اجمراج
کردهاند .هرچند ادلّه نقلی مخالفان حجر اجماج یادشده را مدرکی سرااته اسر

و مرانع اعتبرار آن

به عنوان دلیلی مستقل بر اثبات نظریه یادشده اواهد بود ،اما نبایرد ازنظرر دور داشر

کره شرهرت

نظریه عدم حجر بیمار در میان فقیهان متقدم ،با توجه به نزدیکی ایشان به عصر ائمه (علیهمالسالم)
و اطالج بیشتر آنان از اوضاج و احوالی که بهوسیله آنهرا صرح وسرقم اابرار از هرم بازشرنااته
میشوند ،میتواند قرینه ای بر درستی نظریه مذکور و مخدوش بودن نظریه حجر بیمار تلقری شرود

(شیخ مشکور.)۴6 : ۴ 5
اصل استصحاب

چنانچه باوجود دالل

ادلّه فقاهتی یادشده بر عدم حجر بیمار ،ایر مسرئله همچنران موردشرک و

تردید واقع شود ،می توان اصل عملی استصحاب را به ادم

یرف

و با کمک آن اثبات کررد کره
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برای تنفیذ تصرفات تبرعی و محاباتی بیش از ثلث بیمار ،مانعی وجود ندارد .بهبیراندیگرر ،شرکی
که هر فرد سالم واجد اهلی

نیس

کامل براموال اود براوردار اس

از سلطن

و حرق دارد بره

هر نحو مباح در دارایی اود تصرف منجز کند .حال ایر سالمتی از او سلب و بیمار شرود و آنگراه
در بقای سلطن

تام او براموالش و نیز نفو برای تصرفات او تردید ،پدید آید ،میتوان با اجررای

اصل استصحاب ای شک را برطرف ساا
سرای

و عدم حجر او را در حال سالمتی به ایام بیماری نیرز

داد (شیخ أنصاری ) ۴2 : ۴ 5و (عالمه حلّی.)037/6 : ۴03

نایفته نماند که ای دلیل وقتی کارآمد اس

که ادلّه مبی حجرر بیمرار برا ادشره مواجره و رد

شوند .ازای رو بامالحظه اینکه در سطور پیشی ادلّه ارائهشرده برر حجرر را رد کرردیم ،ایر اصرل
کارایی اود را اواهد داش .
نظریات فقها

بسیاری از فقهای متأار و معاصر که هر کدام ستون فقه شیعه بوده وهستند ،برر عردم محجوریر
مری

مشرف به موت قائل بوده و نسرب

بره تصررفات چنری شخصری فتروا دادهانرد و جمیرع

تصرفات ای افراد را از اصل مال نافذ دانستهاند که در یل نام آنها برده شد و مت فتوا و بیان فقها
را آوردهایم .البته نظریات و فتوای فقهای مذکور به عنوان موید اس
حج

و نمیتوان به عنروان دلیرل و

بیان کرد.
آیات عظام امام امینی (ره) ،اوئی (ره) ،یلپایگرانی (ره) ،تبریرزی (ره) ،بهجر

(ره) ،فاضرل

لنگرانی (ره) ،سیستانی (مد له) ،صافی (مد له) ،نوری همدانی (مد له) ،شبیری زنجانی (مد له)،
مکارم شیرازی (مد له) ،صانعی (مد له).
مت فتوا و بیان فقها در تعابیری مختلف ولی در مفهومی واحد ،مرری
مانند شخص سالم نسب

به اموالش محق دانسته و تصرفاتش را از اصل نافذ میدانند.

مت آن بدی صورت اس
کسی ببخشد وصی

مشررف بره مروت را،

که :ایر کسی در مرضی که به آن میمیرد ،مقرداری از مرالش را بره

کند که بعد از مردن او مقداری به کسی دیگر بدهند ،باید مالی را که بخشیده،

از اصل ترکه اارخ نماید ،ولی مالی را که وصی

کرده باید از ثلث اارخ کنند (توضری المسرائل
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.)623انسان می تواند در مرضی که به آن از دنیا مری ورد ،هرقردر از مرال ارود را بره

مراجع،

مصرف اود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمیشود برساند؛ و نیز ایر مال ارود را
به کسی ببخشد یا ارزان تر از قیم

بفروشد یا اجاره دهد صحی اس  .ا هر ای اس

اود را به کسی ببخشد و یا ارزان تر از قیم
ننمایند ،تصرّف او صحی اس

که ایر مال

بفروشد ،ایرچه بیشتر از ثلث باشرد ورثره او اجرازه

(همان.)077

نتیجه و پیشنهادها
در تبیی نتایج حاصل از ای پگوهش میتوان یف

تنها مستند اصلی نظریه حجر بیمار را اابرار و

روایاتی تشکیل میدهند که هرچند متعدد و متنوج هستند ،اما هیچیرک از آنهرا صرالحی

اثبرات

نظریه یادشده را ندارند؛ زیرا برای از ای اابار فق بر نحوه نفو تصرفات معلق وصایای شخص
دالل

دارند و استنباط حجر بیمار از روایات دیگر نیز با اشرکاالت عدیردهای روبرهرو اسر

کره

تاکنون پاسخ روشنی به آنها داده نشده اس  ،درحالیکه دالیرل مخالفران ایر نظرر (نظریره عردم
محجوری
قاعده سلطن

بیمار) از استحکام و قوت بیشتری براوردار اس  .بدی ترتیب که از دالیلی چرون. :
 .8اطالقات و عمومات آیات وفای به عقد  .0روایات  .۴اصل استصحاب  .5اجمراج

و همچنی فتوای بسیاری از فقهای معاصر را میتوان بر عدم محجوریر
اثبات کرده واجد اهلی

مرر

منجرر بره مروت

بودن چنی شخصی را نتیجه یرف  .بدی صورت که حق دارد به هر نحو

مباح در اموال اویش تصرف منجز کند و میان متصرف بیمار و سالم از ای حیث تفراوتی وجرود
ندارد؛ و حق آن اس

که تبرعات منجثزه که از مری

در مر

مرگ صادر میشود بایرد از اصرل

مال و تمام ترکه برداشته شود نهفق از ثلث مال .بدی صورت که تمام تصرفات در اموال ازجملره:
هبه ،وقف و اقرار براموال توس چنی شخصی منجز اس

و از اصل مال محسوب میشود.

نایفته نماند که ایرچه قانون مدنی نیز به دلیل عدم اتقان و استحکام ادلّه موافقان حجرر بیمرار،
مری

مشرف به موت را در شمار اسباب حجر کر نکرده اس  ،اما به نظر میرسد که تح

تأثیر

همی حکم در ماده  2۴5شرط زفاف یا بهبودی مرد را در جواز بهرهمندی همسر او از ارث معتبرر
دانسته اس  .ازای رو ،پیشنهاد حذف ای ماده را میتوان از دیگر نتایج ای پگوهش برشمرد.
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منابع و مآخذ
قرآن الکریم
 .اصفهانی ،حسی ب محمد ،راغب مفردات الفاظ القرآن ،چاپ یک ،لبنان ،سوریه ،کتابفروشی
مرتضوی ۴ 8 ،هر ق.
 .8اصفهانی ،مجلسی دوم ،محمدباقر ب محمدتقی ،بحار األنوار ،الجامعه لدرر أابار األئمه األطهار
علیهمالسالم ،مؤسسه الطبع و النشر ،چاپ یک ،بیروت ۴ 3،هر ق.
 .0بابویه قمی ،ابوجعفر محمد ب علی ،م الیحضره الفقیه .چاپ دو ،قم ،جماعه المدرسری فری
الحوزه العلمیه ۴ 0 ،هر ق.

 .۴بجنوردی ،سیدمحمدحس  ،القواعد الفقهیه ،چاپ یک ،قم ،انتشارات دلیل ما ۴8۴،هر ق.
 .5بحرالعلوم ،محمد ب محمدتقی ،بلغة الفقیه ،چراپ چهرار ،تهرران ،منشرورات مکتبره الصرادق،
 ۴30هر ق.
 .6بغدادی ،مفید ،محمثد ب محمد ب نعمان عکبری ،المقنعه ،چاپ یک ،قم ،کنگره جهانی هرزاره
شیخ مفید (ره) ۴ 0 ،هر ق.
 .7بلغة الفقیه ،بحرالعلوم ،محمد ب محمدتقی ،چاپ چهار ،تهران ،منشورات مکتبه الصادق۴30،
هر ق.
 .2جمعی از مؤلفان ،مجله فقه اهلبی

علیهمالسالم ،چاپ یک ،قم ،مؤسسره دائررهالمعرارف فقره

اسالمی ۴0۴،هر ق.
 .2حر عاملی ،محمد ب الحس  ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسرائل الشررعیه .بیرروت ،دار احیراء

التراث العربی ۴38 ،هر ق.
 . 3حلّی ،اب ادریس ،محمد ب منصور ب احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،چراپ دو ،قرم،
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسی حوزه علمیه قم ۴ 3 ،هر ق.
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 .حلّی ،عالمه ،حس ب یوسف ب مطهر اسردی ،ترذکره الفقهراء (القدیمره) ،چراپ یرک ،قرم،
مؤسسه آل البی

علیهمالسالم ۴03 ،هر ق.

 . 8حوالوی نجفی ،شیخ مشکور ،منجزات المری

 ،چاپ یک ،قم ،مؤسسه النشر االسالمی۴ 5 ،

هر ق.
 . 0سعدی ،ابو جیب ،القاموس الفقهی لغه و اصطالحات ،چاپ دو ،دمشق ،دار الفکر ۴32،هر ق.
 . ۴شریف مرتضی ،علی ب حسی موسوی ،االنتصار فی انفرادات اإلمامیه ،چاپ یرک ،قرم ،دفترر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسی حوزه علمیه قم ۴ 5 ،هر ق.
 . 5شعائر االسالم ،شرفی ،مالمحمد ،تصحی  ،باقری ،احمد ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران025 ،
هر ش.

 . 6شهید ثانی ،زی الدی ب علی العاملی الجبعی ،مسالک االفهام إلی تنقی شرائع االسرالم ،چراپ
دو ،قم ،مؤسسه المعارف االسالمیه؛  ۴ 6هر ق.
 . 7طرابلسی ،اب براخ ،قاضی ،عبدالعزیز ،المهذب ،چاپ یک ،قم ،دفتر انتشارات اسرالمی وابسرته
به جامعه مدرسی حوزه علمیه قم ۴36 ،هر ق.

 . 2طوسی ،شیخ ابوجعفر ،االستبصار فیمرا ااتلرف مر االابرار ،چراپ یرک ،تهرران ،دارالکترب
االسالمیه  023هر .ق.
 . 2طوسی ،شیخ ابوجعفر ،تهذیب األحکام ،طوسی ،شیخ ابوجعفر ،چاپ چهار ،تهرران ،دارالکترب

االسالمیه ۴37،هر ق.
 .83فخرالمحققی  ،ابوطالب محمد ب الحس بر یوسرف بر مطهرر ،ایضراح الفوائرد فری شررح
اشکاالت القواعد ،چاپ یک ،قم ،مؤسسه اسماعیلیان 027 ،هر ش.
 .8قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام ،حلی (عالمه) ،حس ب یوسرف بر مطهرر ،چراپ
یک ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی ۴ 0 ،هر ق.

 .88کرکی (محقق) ،شیخ علی ب الحسی  ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،چاپ یک ،قم ،مؤسسه
آل البی

(علیه السالم) الحیاء التراث،

 ۴هر ق.

قلمرو تصرفات مالي مریض مشرف به موت 881  ....................................................................... ................................

 .80کلینی ،ابوجعفر ،محمد ب یعقوب ،الکافی ،دار الحدیث للطباعه و النشر ،چاپ یک ،قم۴82 ،

هر ق.
 .8۴کیائی ،عبداهلل ،قانون مدنی و فتاوای امام امینی (قدس سره) ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثرار
امام امینی  02۴هر ش.
 .85مازندرانی ،ااتونآبادی( ،محمد) اسماعیل اواجروئی ،الرسرائل الفقهیره (للخواجروئی) ،چراپ

یک ،قم ،دار الکتاب اإلسالمی ۴ ،هر ق.
 .86المبسوط فی فقه االمامیه ،طوسی ،شیخ ابوجعفر ،چاپ سه ،بیروت ،المکتبة المرتضرویة إلحیراء
اآلثار الجعفریة 027،هر ق.
 .87المجلسی ،الشیخ محمدباقر ب محمدتقی ،فی مررآه العقرول ،چراپ دو ،دارالکترب اإلسرالمیه،
 ۴3۴هرق.
 .82مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ،حلّی ،عالمه ،حس ب یوسف ب مطهر اسدی ،چاپ یرک،
قم ،مکتب االعالم االسالمی 07۴ ،هر ق.
 .82مستدر الوسائل و مستنب المسائل ،نوری ،محدث ،میرزا حسی  ،چاپ یک ،بیروت ،مؤسسره
آل البی

علیهمالسالم ۴32 ،هر ق.

 .03المغنی ،اب قدامه ،چاپ یک ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ۴87 ،هر ق.
 .0یزدی ،سید مصطفی محقق داماد ،قواعد فقه (محقق دامراد) ،چراپ دوازده ،تهرران ،مرکرز نشرر
علوم اسالمی ۴36 ،هر ق.

