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Abstract
Preparation and purpose: Due to their inability to
manage their property, insane minors are
protected in some ways. They are prohibited from
seizing their property and financial rights. . The
ruler of Sharia is the guardian and the sharia can
also appoint a person as a guardian for this work.
In some cases, for reasons such as minor insanity,
a person can not manage his or her affairs
properly; Therefore, in order to protect the
interests of such people and also to manage the
affairs related to them, the Shari'a has set special
rules and laws in order to manage the affairs of
these people according to these limits and
eliminate this shortcoming. In the jurisprudence of
Islamic religions, special attention has been paid
to minor and insane matters and in some verses of
the Holy Quran and the narrations of guardianship
and financial affairs of children and insane people
have been explained. The purpose of this article is
to identify the commonalities and differences
between the five Islamic religions in the manner
and manner of guardianship over minor and
insane property and the conditions of his
possessions. Method: This research was
conducted by descriptive-analytical method. Is
located.
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چکيده
به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راههایی،صغیرومجنون:زمینه وهدف
آنها ازتصرف دراموال وحقوق مالی خود،موردحمایت قرار گرفتهاند
وحاکم شرع،وصی آن دو،جد پدري،افرادي چون پدر،ممنوع هستند
.بعنوان قیم برآنها والیت داشته ودر امور مالی آنان حق تصرف دارند
 شخصی را به عنوان قیم،حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند
 در مواردي بنا به دالیلی همچون صغرو.براي این کارمنصوب کند
جنون شخص نمیتواند به طور شایسته امور خویشتن را مدیریت کند؛
لذا شارع جهت حفظ مصلحت چنین افرادي و نیز ادارهي امور مربوط
به آنان قواعد و قوانین خاصی را وضع نموده است تا با توجه به این
 در فقه. امور این اشخاص مدیریت شود و این نقص مرتفع گردد،حدود
مذاهب اسالمی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات
قران کریم و روایات سرپرستی وامور مالی کودک ومجنون تبیین
 هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختالف.گردیده است
مذاهب پنجگانه اسالمی درنحوه وچگونگی والیت قیم بر اموال صغیر
این تحقیق به روش توصیفی:روش.ومجنون است وشرایط تصرفات او
 مبانی وشرایط والیت قیم وقیمومت، ادله،تحلیلی صورت پذیرفته
صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته
.است
.  مجنون، قیم،  صغیر،  حاکم،  اموال:کليدواژهها
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مقدمه
واليتي که به علت نقصان يافقدان اهليت شخص،به حکم شرع ياحاکم شرع به شخصي واگذارمي گردد
نيابت شرعي ناميده ميشود وبه کسي که از سوي حاکم به عنوان ولي شناخته مي شود قيم مي گويند،به اين
نوع واليت ،قيمومت نيز گفته ميشود که با نصب حاکم شرع به منظورحمايت ازکودکان ومجانين انجام مي
شود.قيم اصلي حاکم است ولي باتوجه به گسترش جمعيت دردورانهاي بعد از صدر اسالم قيمومت درتوان
شخص حاکم نمي باشد وامکان ندارد؛ لذا کسي به عنوان قيم نصب مي کند.قيم در لغت به معناي سرپرست
ميباشد ودر اصطالح فقهي به کسي ميگويند که اداره امور محجور را،اعم از مالي و غير مالي بر عهده مي
گيرد.اشخاص محجوراز جمله صغير ومجنون به دليل وضعيت خاص خود،قادربه تشخيص صالح ومصلحت
خود نيستند وممکن است کارهايي انجام دهند که به ضرر خودشان باشد .بنابراين شارع براي حمايت از
صغير ومجنون ،آنهارا ازتصرف دراموال منع کرده است وافرادي را به عنوان نماينده آنهاتعيين وانجام امور
محجور( صغير ومجنون و)..را به اين نمايندگان محول کرده است .به طور کلي سه نوع نمايندگي در شرع
براي اين دسته افراد مشخص شده است که به ترتيب عبارتند از-1:واليت قهري :ولي قهري در فقه پدر و
جد پدري ميباشد واين دو به موجب شرع سرپرست هستند،واليتشان اجباري است،نه اختياري و به همين
جهت آن را قهري ناميدهاند-2.وصايت :نماينده تعيين شده از سوي پدر يا جد پدري که به او« وصي» مي
گويند -3.قيمومت:در صورت فقدان پدر يا جد پدري يا وصي ،حاکم شرع سرپرستي امورصغير ومجنون را
برعهده ميگيرد که از آن به واليت حاکم تعبيرميکنند.اين واليت که از آن حاکم شرع است ميتواند آن را
شخصاً اعمال کند يا شخصي را به عنوان نماينده خود براي سرپرستي صغير ومجنون تعيين نمايد که در فقه
او را قيم يا وصي قاضي ناميدهاند.
 -1واژه شناسي
قيم:کسي است که امر محجور را سرپرستي مي کند .امام خميني در زبدة االحکام گفته است «:قيم کسي
است که امور يتيم وغير آن را بر اساس وصيت ياحکم حاکم شرع،سرپرستي مي کند»(موسوي خميني1141،
.)252،درتعريف قيم نيز گفته شده«:قيم شرعا کسي است که براي حفظ مال شخص واطفال او بعداز مرگ
اقامه ميشود»(مجددي.)232/ 1، 1121،واژه قيم و ولي از ديدگاه فقها تعريفي نزديک به هم دارند .
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قيمومت:قيمومت از ريشه«قوم»گرفته شده است و قيمومت از واژه قيم گرفته شده است(زبيدى،1111 ،
 .)522/12قيم در لغت به معناي مستقيم و راست ،نيکو و به معناي سرپرست ميباشد که مؤنث آن قيمه
است(همان).ابن منظور در لسان العرب گفته است قيم به معناي معتدل است(ابن منظور«.)543/1111،12،
قيمومت به معناي واليت داشتن بر شخصي و امور مربوط به او است وبر اطفالي که به سن بلوغ و رشد
نرسيده باشند اختصاص دارد.ازقول خداوندمعناي قيمومت دانسته مي شود که فرموده است :وَ ال تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِياماً»( .نساء) 5:اين قيمومت به معناي مطلق واليت است و هر امري که
شامل واليت عام شود از معناي اصطالحي قيمومت خارج مي شود اگرچه معناي حقيقي واليت
باشد»(صدر.)221/ 1124،2،
واليت:واليت به فتح واو مصدر است و به کسر واو اسم مصدر است(زبيدي، )314/ 24 ،1111 ،به کسر
واوبه معناي سلطان است و به کسروفتح واو به معناي نصرت است(جوهري.)2534/6، 1114،
دامنه واليت وپايان يافتن قيموميت
واليت دو نوع است :واليت انسان بر مال و فرزندانش را واليت خاص و واليت حاکم و والي را واليت
عام مي گويند،واليت ولي بر صغير بر واليت قاضي وحاکم مقدم است ودر صورت وجود ولي خاص،حاکم
واليت ندارد.درمفهوم واليت جمع سه مفهوم تدبير،قدرت وفعل شرط است يعني بدون هر کدام از اين مفاهيم،
واليت تحقق نمي پذيرد؛ لذا در صورت اقرار قيم به عجز وناتواني در اداره امورعزل مي شود،همچنين در
صورت خيانت وعدم رعايت مصلحت محجور عليه برکنار مي شود.در صورت کفر وارتداد قيم نيز عزل مي
شود .فقهاي اسالم تنها براي صغير ،سفيه ومجنون درصورتي که پدرياجد پدري ياوصي نباشد نصب قيم را
ضروري دانسته اند.اين نوع واليت موردقبول همه فقهاي اسالمي اعم از اماميه واهل سنت است؛ اما در
احکام و شرايط نصب وعزل قيم ميان آنان اختالف است .فقهاي اماميه ،شافعيه و حنابله اتفاق نظر دارند بر
اينکه يکي از شرايط نصب قيم ازجانب حاکم شرع عدالت مي باشد با اينکه فقهاي شافعيه وحنابله معتقدند
که عدالت براي هر نوع ولي ،شرط است چه پدر وجد پدري باشدوچه قيم منصوب ازطرف حاکم شرع.
مالکيه نيز بر اين عقيده است که اگر حاکم بود واليت از آن حاکم است اما اگر حاکم شرع نباشد،واليت
براي گروهي از مسلمانان است .بدون ترديد واليت قيم وتصرفات در چارچوبي است که حاکم برايش تعيين
کرده است که مولي عليهم ومحجورين توان انجام آن را ندارند.
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پايان قيموميت :اگر شخص محجور عليه از حجر خارج شود قيموميت قيم وواليت حاکم پايان مي
پذيرد.رفع حجر از صغير بابلوغ ورشد تحقق مي يابد يعني پايان محجوريت کودک رسيدن به حد بلوغ
است.پايان يافتن قيموميت بر مجنون در صورت افاقه مي باشد .
-2اواليت قيم بر اموال صغار
قيم براموال صغاراز نظر امامي واهل سنت به شرح زير مورد بررسي قرارمي گيرد:هبپنج¬گانه
.1-2واليت قيم براموال صغاراز نظر اماميه
صغيردرنزد فقهاي اماميه بدون هيچ اختالفي محجور است ونميتوانددرامورش به طور مطلق تصرف کند
وواليت بر او ابتدا در صورت وجود پدر برعهدهي پدر،اگر صغير پدر نداشته باشد بر عهدهي جد پدري
سپس در صورت نبودن آنها ،وصي پدرياجد عهدهدار واليت است ودر صورت نبودن اين سه يعني پدر ،جد
پدري و وصي واليت بر عهدهي حاکم شرع است که قيم شخص صغير ميباشد( فاضل آبي/1 ، 1112 ،
551؛ حلّى 364 / 1 ، 1114 ،؛خويى.)22 /2 ،1114 ،
ادلهاي که بر واليت حاکم بر اموال صغير داللت ميکند ،عبارتند از:
الف-آيات قرآن
آيه شريفه «وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»(انعام 1)152:درمورد اين آيه دو احتمال وجود دارد:
الف :خطاب به اوليا است مانند قول خداوند در آيهاي ديگراز قرآن«فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوالَهُمْ» (نساء 2)6:پس خطاب در آيه متوجه وصي ،حاکم و امين حاکم ميشود زيرا آيه در مورد يتيم
است .ب :خطاب به تمام مکلفين است وسياق آيات قبل وبعد اين فرض را تاييد ميکند.بنابر هر دو فرض
ياد شده آيه به لحاظ استثنا دليلي بر جواز تصرف همراه با مصلحت صغيراست پس برجواز نزديک شدن به
مال يتيم به روشي که نيکوتر است براي همه مردم داللت دارد وقدر متيقن آن اجازه فقهاست .همچنين
نزديک شدن به مال آنها براي مردم با اذن فقيه جايز است وجواز نزديک شدن به مال يتيم بدون اجازه
فقهاازآيه فهميده نميشود (شيرازى.)232 / 2 ،1122 ،
بعضي از فقها به عدم جواز نزديک شدن به اموال يتيم بدون اذن فقهاتصريح کرده اند( نراقى.)555 ، 1112 ،

 - 1وبه مال يتيم ،جز به بهترين صورت(و براى اصالح) ،نزديک نشويد.
 - 2اگردرآنها رشدکافى يافتيد ،اموالشان را به آنها بدهيد
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محقق خويي داللت آيه مذکوربر ثبوت واليت را نميپذيردوچنين استدالل ميکند که ظاهر آيه نهي تکليفي
ازتسلط برمال يتيم و تملک وخوردن آن به باطل است.سپس گفته است:مرادازالّتي درآيه تقرب نيست وگرنه
وجهي براي مؤنث آوردن آن نبود ،بلکه اشاره به طريقه وسطي اسالمي ياشريعت واضح محمدي
است،همانطور که در آيه ديگر از آن به « معروف»تعبير شده واز خوردن مال يتيم نهي شده مگر به معروف،اين
آيه مانند آيه تجارت که از خوردن مال به باطل نهي کرده مگر به روش پسنديده و ميانه و با اسباب شرعي
است ،پس مربوط به خريد و فروش و در رابطه با واليت نيست (خويى ،بي تا .)22 / 5 ،
شيخ طوسي ميگويد« :در آيه نهياي است از جانب خداي تعالي براي همه مکلفين که به مال يتيم فقط با
روش نيکو نزديک شوند و روش نيکو آن است که از آن محافظت نموده و آن را به ثمر رسانند يا طبق
عرف در اموري که مصلحت بودن آن مورد ترديد نباشد ،براي او خرج کنند ،اما در غير اين صورت تصرف
در اموال يتيم جايز نيست» (طوسى ،التبيان ،بي تا.)126 ،6،بعضي از فقها هم گفته اند :اين آيه بر جواز
تصرف و عدم جواز تصرف داللت دارد و بر حق تصرف داشتن کسي صدق نميکند و از نظر ايشان ،آيه از
اين حيثيت مهمل است ( ايروانى.)152 /1146،1 ،
به نظر ميرسد استثنايي که در اين آيه قران آمده است بر جواز تصرف ديگران در صورت مصلحت داللت
دارد و مورد آيه يتيمي است که ولي ندارد پس حاکم در صورت مصلحت در اموال وي حق تصرف دارد.
ب-روايات
روايت اول:
محمد بن اسماعيل بن بزيع مى گويد :مردى از شيعيان بدون وصيت از دنيا رفت مسأله را با قاضى کوفه
مطرح کردند ،او عبدالحميد را قيم اموال قرار داد .مرد وارثانى صغير و اموال و کنيزانى از خود به جاى
گذاشته بود .عبدالحميد اموال او را فروخت و چون خواست کنيزان را بفروشد ،به ترديدافتاد؛ زيرا مرداز دنيا
رفته و وصيت نکرده و او اين کار را با مجوز قاضى انجام مى داد .محمد بن اسماعيل گويد :اين مسئله را
با امام جواد(ع) مطرح ساخته و گفتم مردى از شيعيان از دنيا مى رود و به کسى وصيت نکرده و کنيزانى را
از خود به جاى گذاشته است قاضى ،مردى از ما شيعيان را به سرپرستى مى گمارد و او کنيزان را مى فروشد
يا گفت :مردى از شيعيان به سرپرستى کارهاى ميت برخاسته و در مورد کنيزان به ترديد افتاده است .حال
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رأى شما چيست؟ فرمود :اگر سرپرست مانند تو و عبدالحميد باشد ،مانعى ندارد( .حرعاملى/ 12 ،1142 ،
.)363
با توجه به اين روايت ،شخصي فوت شده و وصياي هم ندارد ،قاضي کسي را به عنوان قيم بر اموال ميت
و فرزندان صغير وي قرار داده است ،از اين روايت استفاده ميشود که قيم در صورت نبودن ولي ديگري ،بر
شخص صغير و اموال وي واليت دارد.
خويي در کتاب مصباح الفقاهة بيان ميدارد که شيخ اعظم موارد احتمالي در همانندي که در اين روايت
آمده است را چهار چيز قرار داده است همانندي در تشيع ،همانندي در وثاقت و توجه کردن به مصلحت
يتيم اگرچه شيعه نباشد ،همانندي در فقاهت يعني از نائبان امام باشد به طور عموم و يا در عدالت (خويى،
بي تا.)55 / 5 ،
بعضي از فقها در خصوص اين روايت گفتهاند « :احتمال سوم يعني همانندي در فقاهت ،غير فقيه را خارج
ميکند و اين نظر بعيد ميباشد زيرا در صورت نبودن فقيه ،شخصي که فقيه نباشد ميتواند متصدي آن شود
و احتمال اول که اکتفا کردن به تشيع است بعيد است که فرد فقط شيعه باشد هر چند فاسق و خائن باشد
،يکي از دو احتمال(وثاقت و عدالت) تعيين کننده است از آنجا که يکي از آن دو بر ديگري ترجيحي ندارد،
برگزيدن هر کدام که يقيني است واجب ميباشد که همان عدالت است» ( نائينى 332 / 2 ،1113 ،و .)314
خويي گفته است «:منظور اين است که اراده همانندي در روايت ،از تمام جهات است ،صرف نظر از اموري
مثل عربي يا کوفي بودن که قطع وجود دارد دراينکه دخالتي درحکم ندارد ،براي اموري که شک ميکنيم
داخل ياخارج ازحکم است آنها را تحت اطالق باقي نگه ميداريم و تنها آنچه در حکم دخالتي ندارد خارج
از حکم است .براي معتبر بودن عدالت دليلي وجود ندارد بنابراين فقاهت ،وثاقت ،عدالت و تمام خصوصيات
نيکويي که در حکم واليت جعل شده احتمال ميرود که در روايت مورد اعتبار باشد» (خويى ،بي تا/5 ،
 64و .)61
روايت دوم:
على بن رئاب گويد :از امام کاظم(ع) درباره مردى سؤال کردم که با وى خويشاوندى دارم .او مرده و
کودکان صغيري بر جاى گذاشته است و غالمان و کنيزانى بر جاى گذاشته و وصيتى هم نکرده است .درباره
خريدن کنيزاز آنان و ازدواج با وى چه رأى مى دهيد ،و رأى شما درباره داد و ستد با آنان چيست؟فرمود:اگر
آنان سرپرستى دارند که کار آنها را انجام مى دهد و اموال آنان را مى فروشد ،و در امور آنان مينگرد ،از

 / 00والیت قیم بر اموال صغیر ومجنون در فقه مذاهب اسالمی

سوى خداوند پاداش خواهد بُرد .گفتم :درباره خريدن کنيز از آنان و ازدواج با وى چه رأى مى دهيد؟
فرمود:اگر قيم و ناظر در کارِ آنان چنين کند و به مصلحت آنان باشد مانعى ندارد و آنان حق ندارند معامله
اى را که ناظر و قيم انجام داده بر هم زنند(حرعاملى )122 /12 ،1142 ،کاشف الغطاء به اين روايت و
روايت قبل که ذکر شداستناد ميکند وميگويد ازاين دو روايت،واليت مجتهد براموال صغير درصورت نبودن
پدر،جد پدري ووصي ثابت ميشود( نجفي.)156 / 1، 1351 ،
روايت فوق به يتيمي اشاره داردکه پدر ،وصي وجد پدري ندارد وحاکم فردي را به عنوان قيم وناظر براي
صغار،منصوب ميکند زيرا جعل قيمومت منحصر به حاکم است ،روايت بر ثبوت واليت غير از پدر ،وصي
و جد داللت ميکند زيرا اين سه نفر در روايت منتفي است .بر اساس روايت ياد شده پدر ووصي وجود
ندارد اگر بودند امام آنها را ذکر ميکرد پس روايت بر اثبات واليت بر غير اين سه نفر (پدر -جد پدري-
وصي) که حاکم از جمله آنها است داللت دارد.
ج -اجماع
اجماع قطعي در اينکه حاکم شرع،بر اموال محجورين داراي واليت است وجود دارد ،محقق کرکي در
رسائل گفته است « :فقهاي اماميه معتقدند فقيهي که مجتهد در احکام شرعي محسوب ميشود،درزمان غيبت
بر اموال صغير ،سفيه وغيره واليت دارد و اين نظر اجماعي ميباشد» (کرکى.)112 / 1، 1142 ،
همچنين عده اي ديگر از فقهاي اماميه ادعاي اجماع بر اين مسئله را دارند(اردبيلى2 ،1143 ،
232/؛نجفى ، 122/15 ،1141،نراقى.)555، 1112 ،
د -سيره متشرعه
سبزواري درمهذب األحکام ميگويدسيره متشرعه ،رجوع به مجتهدين درامورايتام ،مجانين واوقافي که
متولي ندارد مي باشد .سپس بيان کرده است که قطعا واليت فقيه جامع الشرايط در مثل اين امور ديني از
مرتکزهاي متشرعه است ،بلکه از فطريات اهل هر مذهب و ملت رجوع در آن به عالمان مذهبشان است و
قطعا براي علما واليت در ماننداين امور است و در مثل اين امر ارتکازي براي متشرعه به ورود تعبد شارع
احتياج ندارد ،بلکه فقط عدم منع در اين امور عامه مبتال در تمام دورهها و زمانها کفايت ميکند؛ پس براي
تمسک به اصالت عدم واليت ،دليلي نيست زيرا واليت به نظر عرف ثابت است و آنچه از تشويق وترغيب
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ل
رجوع به فقها وارد شده است درمورد اين نظر عرفي هم وارد است ،آن را تأکيد و ثابت ميکند ،در اص ِ
واليت فقيه ،شايسته نيست که بحث شود » (سبزوارى 115 / 1113،1 ،و .)116
برخي ازفقهابه قاعده ثابت از بعضي روايات استناد کردهاند(نراقى 535 ،1112 ،و  536؛نجفى/1، 1351 ،
.)316اينکه شکي نيست در اينکه صغيراز لحاظ شرعي از تصرف در اموالش منع شده است پس يا کسي از
جانب خداوند براي حفظ اموال و اصالح او و تصرف در مالش براي انجام آنچه که به مصلحت اواست
منصوب نشده است يا منصوب شده است واولي بر خداوند حکيم جايز نيست همچنانکه داليل آن در روايت
ت
تصريح شده است «:لَ وْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَ ِ
السُّنَنُ وَالْأَحْکَامُ؛ اگر خداوند براي آنها امامي را به عنوان قيم،امين ،حافظ و وديعهگذاري که ملت را اصالح
کند قرار ندهد تاملت را اصالح کند ،دين از بين مي رفت و سنتها واحکام تغيير ميکرد تا اينکه گفته است:
فساد خلق همگي درآن باشد(.ابن بابويه 253 / 1 ،1356،و )251پس باتوجه به اين قاعدهاي که در اين
دسته روايات آمده است براي شخص محجوراز جانب خداوندکسي براي سرپرستي امور وي منصوب شده
است و يکي از اين اوليا حاکم شرع است که قيم اوميباشد.
 .2-2واليت قيم بر اموال صغار از ديدگاه اهل سنت
دراهل سنت هم ترتيب اوليادراموال صغار متفاوت است که به صورت جداگانه بيان خواهد شد.
در مذهب حنفيه ترتيب اوليا که براي او حق تصرف در مال صغير پدر است ،بعد پدر وصي پدر ،سپس
وصي وصي او است بعد اينان( پدر -وصي -وصي وصي)جد او است ،سپس وصي جد است ،سپس وصي
وصي او(جد) است سپس والي است که منظور از والي از نظر آنان همان قيم وحاکم است(زيلعي1313 ،ق،
 224/ 5؛ إبن عابدين .)121 / 6 ،1112 ،
فقهاي مالکي معتقدند؛ ولي صغير ابتدا پدر سپس وصي ،سپس براي کسي که وصي به او وصيت کرده
است،پس اگرپدرنباشد ووصيت هم نکرده باشد واليت درشئون صغير براي حاکم شرعي است(سعدي1123 ،
222/ 2 ،؛ احسائي 1225 ،م .)525 /3 ،
طبق ديدگاه فقهاي مالکيه در نزد آنان جد پدري بر اموال صغير واليت ندارد وکشناوي از فقهاي مذهب
مالکيه گفته است درصورتي که صغير پدر نداشته باشدو شخصي را هم به عنوان وصي انتخاب نکرده باشد
ودرآنجا قيم وحاکم شرعي وجود نداشت پس واليت براي گروهي از مسلمين واجب است (کشناوي ،بي
تا.)3 /3،
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فقهاي شافعي گفتهاند واليت درمال صغيرابتدا براي پدر،سپس جددر صورت نبودن پدر،واليت براي وصي
ميباشد درصورت نبود پدر وجد واگر وصي هم نباشدواليت براي سلطان است،زيرا واليت از جهت قرابت
ساقط شده است( شيرازي ،بي تا 126/ 2،؛ رافعي.)22 /5 ،1112 ،
درميان فقهاي شافعي تنها ابوسعيد اصطخري گفته است مادر بعد از پدر و جد پدري بر صغير واليت دارد
به علت زيادت شفقت او نسبت به صغير وبر وصي مقدم ميشود ( همان.)54 / 5 ،
امااز منظر فقهاي حنابله ابتدا براي پدر است واگر پدر وجود نداشته باشد يا صفات معتبرهاي که بايد
پدرداشته باشدوجود ندارد،وصي او است،پس اگر پدرنباشد ووصيتي هم نباشد واليت بر صغير براي قيم
وحاکم است ،در مذهب حنابله هم مانند مالکيه جد پدري بر اموال صغير واليتي ندارد (ابن قدامه مقدسي،
 353 / 1 ،1355؛مقدسي،بي تا223 /2،؛بهوتي ،بي تا.)112/3،
افرادصغيرومجنون جزء محجورين محسوب ميشوند و تصرف آنان در اموالشان ممنوع است ،زماني که
ولي ديگري از قبيل پدر ،جد پدري و وصي از جانب پدر و جد وجود نداشته باشد واليت اموال آنان با قيم
وحاکم است.
از جمله افراد ديگري که محجور ميباشند مجنون است ،ترتيب اوليا در اموال او در مذاهب پنجگانه وادله
فقها بر واليت قيم وحاکم بر اموال وي بيان خواهد شد.
 .-3واليت قيم بر اموال مجنون
اين مبحث واليت قيم بر اموال مجنون وادله آن از نظراماميه واهل سنت مي پردازد.
 .1-3واليت قيم بر اموال مجنون از نظر مذهب اماميه
اکثرفقهاي اماميه دربحث واليت برامور محجور ،صغير و مجنون را درکنار يکديگر ذکر کردهاند يعني
درمجنون هم همانطور که درصغير ذکر کرد شد ترتيب اوليا به اين صورت است که واليت بر امور مجنون
ابتدا با پدر ،در صورت فقدان پدر با جد چدري ،در صورت نبود پدر و جد ،وصي پدر يا جد و در صورت
وجود نداشتن هر سه نفر ،بر عهدهي قيم است.
فقهاي اماميه بيان ميدارند کسي که در حال جنون بالغ شده است واليت او براي پدر و جد است ،اما کسي
که بالغ شده است در حالي که عاقل است و بعد از بلوغ براي او جنون عارض شده است ،دراين صورت
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واليت تنها براي قيم وحاکم به عنوان قيم است و پدر وجد بر چنين شخصي واليت ندارد ( کرکى1111 ،
55 / 1،؛ جبعي عاملى161 /3 ، 1113،؛ اردبيلى 152 / 1143،5 ،؛ بحرانى.)145 / 15 ، 1145 ،
ادله فقهاي اماميه
فقها براي واليت براموال مجنون داليلي را ذکر کردهاند که عبارتند از:
الف-روايت
روايت أبي بصير از امام صادق (ع) که فرمودند« :وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً(کلينى،
1)65 / 2 ،1142بعضي ازفقهابه اين روايت که ذکر شد استناد کردهاند واين روايت را دليلي براينکه درصورتي
که شخص مجنون باشد وولي ديگري نداشته باشد ،قيم وحاکم به عنوان قيم بر اموال وي واليت دارد(نراقى،
.)563 ،1112
اين روايت صريح دراين است،شخصي که عقلي نداشته باشد ومجنون باشد محجور است و نمي-
توانددراموالش تصرف کند ودر صورتي که ولي ديگري نداشته باشد،قيم وحاکم(به عنوان قيم) ولي اين فرد
است.
ب-اجماع
اجماع قطعي محقق که تمام فقهابر آن اتفاق نظر دارند ونراقي درعوائد األيام ذکرميکند «:مجنون به تمام
اقسام آن و سفيه بعضي از اقسام آن يعني کسي که براي او ملکه اصالح مال يا ملکه إفسادمال نيست به
اجماع قطعي از تصرف درمال خودممنوع هستند»( نراقي.)1112،562،
.2-3واليت قيم براموال مجنون از نظر اهل سنت
درمذاهب اهل سنت هم مانند اماميه دربحث واليت براموال،صغير ومجنون را درکنار يکديگر آوردهاند يعني
در مجنون ولي همان است که در بحث صغير به آن اشاره شدولي،در عارض شدن جنون بعد از بلوغ
اينکه،ولي چه کسي است اختالف دارند که به شرح ذيل است:
از ديدگاه حنفيه هنگامي که شخصي بالغ شود در حالي که عاقل است،بعداز بلوغ مجنون شد ،پدر واليت
ندارد و ولي اوقاضي يا سلطان است که منظور آنان حاکم به عنوان قيم ميباشد (ابن عابدين/ 6، 1112 ،
.)121
 - 1واگر به حالت احتالم جسماني رسيد وعقلي نداشته باشد هرگز چيزي به او داده نميشود.
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ازنظر آنان اگر کسي جنون بر او بعد از رشد و بلوغ عارض شده باشدولي اوقيم است( احسائي1225 ،م،
.)526 /3
اگر کسي بالغ شود درحالي که عاقل رشيد است،سپس دچار جنون شود شافعيه اينکه در اين زمان ولي،چه
کسي ميباشداختالف دارند ،بعضي گفتهاند ولي پدر است همچنانکه از قبل او را واليت مي کرد،االن هم
واليت ميکند و بعضي گفتهاند:ولي اوقاضي است که منظورهمان قيم وحاکم به عنوان قيم است (جويني،
 114/6 ،1125و .)111
فقهاي حنابله هم نظرش مانند مذهب مالکيه است ،اگر کسي بالغ و سپس مجنون شد فقط قيم وحاکم بر
اموال وي واليت دارد (مقدسي ،بي تا.)226 / 2 ،افراد سفيه جزء محجورين محسوب ميشوند و تصرف
آنان در اموالشان ممنوع است ،زماني که ولي ديگري از قبيل پدر ،جد پدري و وصي آن دو وجود نداشته
باشد ،واليت اموال آنان با قيم است.
-4واليت قيم بر اموال سفيه
نظرات فقهاي اماميه واهل سنت در باره واليت قيم بر اموال سفيه به شرح زير تبيين مي گردد:
.1-4واليت قيم بر اموال سفيه در مذهب اماميه
قيم براموال سفيه درصورتي که پدر و جد پدري نباشد،داراي واليت است اما فقها در بعضي مواقع با اينکه
پدر وجد پدري وجود دارند اما واليت بر سفيه را از آن حاکم به عنوان قيم ميدانند که اختالفات و اقوال
ذکر خواهد شد:
عدهاي از فقها به اين قائلند که اگر سفاهت بعد از بلوغ و رشد ايجاد شود واليت به پدر و جد برنميگردد
بلکه امر او فقط برعهده حاکم به عنوان قيم است (کرکى55 / 1 ،1111 ،؛ جبعي عاملى161 / 3 ،1113 ،؛
اردبيلى.)152 / 5 ،1143 ،
نظر ديگر مشهور است واليت بر سفيه مطلقا براي قيم وحاکم است (فيض کاشانى ،بي تا 152/ 3 ،؛
بحرانى.)141 /15 ،1145 ،
ادله فقهاي اماميه
فقها براي واليت بر اموال سفيه داليلي را ذکر کردهاند که عبارتند از:
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الف-قرآن
بيشترفقها اين دو آيه را دليلي بر واليت حاکم به عنوان قيم براموال سفيه ميدانند ( نراقى 1112،562 ،؛
نجفى .)121 /1 ،1351 ،که عبارتند از« :وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ؛ اموال خود را ،که خداوند وسيلة قوام
زندگى شما قرار داده ،به دست سفيهان نسپاريد»( نساء.)5 :وقول خداوند« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ(نساء)6:؛ اگر در آنها رشد(کافى) يافتيد ،اموالشان را به آنها بدهيد.
ب-روايات
رواياتي در اين زمينه وجود دارد که بعضي از فقها به اين روايات استناد کردهاند (نراقى 562 ،1112 ،و
563؛ نجفى 121/1 ،1351 ،و .)122
روايت اول:
روايت ابن سنان از امام صادق(ع) که فرمودهاند:
امراو جايزاست مگراينکه سفيه ياضعيف باشدپس گفت :سفيه چه کسي است؟ گفت :کسي است که يک
درهم را به چندين برابر ميخرد گفت :ضعيف چه کسي است؟ گفت :ابله است( .طوسى.)152 /2 ، 1142 ،
اين روايت بيان کنندهاين است که شخص سفيه ،عقل معاش ندارد و معموال در معامالت سرش کاله ميرود
و به عبارتي رشد معاملي ندارد در کارش مستقل نيست.
روايت دوم:
روايت عيص ازامام صادق(ع)که فرمودهاند :پرسيدم از دختر يتيمهاي که چه زماني مالش به او داده ميشود
گفت :زماني که بداني فاسد و ضايع نميکند( .همان)151،
روايت سوم:
روايت هشام ازامام صادق(ع)که فرمودهاند :اگربه حالت احتالم جسماني رسيد ولي از نظر روحي رشيد
نباشد و سفيه يا ضعيف باشد بايد ولي او ،مال وي را نگه دارد ودر اختيارش قرار ندهد(کلينى،1142 ،
 )65 /2داللت اين روايت بر محجور بودن سفيه صريح و روشن است.
.2-4واليت قيم بر اموال سفيه از نظر اهل سنت
در اينجا بيان خواهد شد که در مذاهب اهل سنت چه زماني قيم وحاکم به عنوان قيم بر شخص سفيه واليت
دارد.
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ابوحنيفه معتقداست شخص سفيه ،محجور نيست و تصرف او در مالش جايز است ،اگرچه مبذّر مفسدي
باشد ومالش را در چيزي که در آن غرض و مصلحتي نيست تلف کند .ابو يوسف و محمدشاگردان ابوحنيفه،
شخص سفيه را محجور ميدانند و از تصرف در مالش منع شده است ،زيرا او را ،اسراف کننده مالش ميدانند
در راهي که عقل آن را اقتضا نميکند و همينطور ابوحنيفه گفته است کسي که بالغ رشيد باشد و سپس سفيه
شود منع ازمالش نميشود (کاساني 121 / 2، 1146 ،؛مرغيناني ،بي تا 225 / 3 :و .)222
از ديدگاه فقهاي مالکيه کسي که سفاهت او بعد از بلوغ عارض شده باشد حاکم به عنوان قيم ولي او است
(احسائي 1225 ،م .)526 / 3،به نظرشافعيه :کسي که سفاهت اوبعداز بلوغ عارض شده باشد ولي قيم شرع
است؛ زيرا واليت پدر ومانند آن از بين رفته ،قيم وحاکم به عنوان قيم بر اموال وي نظارت دارد و بعضي
گفتهاند ولي او در زمان صغر هر کسي باشد ولي همان شخص است (شربيني 111 /3، 1115 ،و
.)112درمذهب حنابله اگر کسي سفاهت او بعد از بلوغش ايجاد شده است فقط حاکم بر اموال او واليت
دارد ،زيرا از نظر آنان حجر به حکم حاکم نياز دارد واز بين رفتن آن به حکم حاکم نياز دارد(ابن قدامه ،
 351 /1، 1355؛ مقدسي ،بي تا.)226 / 2 ،
 .5تصرفات قيم در اموال محجور
تصرف کردن قيم در مال يتيم چه شرايطي دارد،آيا بايد همراه با مصلحت باشد يا اصلحيت يا فقط عدم
مفسده کفايت ميکند يا آن دو شرط نيستند.
 .1-5تصرفات قيم دراموال صغير ومجنون از ديدگاه اماميه
فقها اماميه دراين باره سه قول ونظر دارند  ،که هر يک از سه به تفکيک بيان خواهد شد :الف -اعتبار
مصلحت ب -اعتبار اصلحيت ج -عدم اعتبار مصلحت.
الف -اعتبار مصلحت
از عبارات فقها معلوم است که تصرفات قيم در اموال صغير ومجنون منوط به مصلحت است و اگردر
تصرفات اومصلحت نباشد يامفسده و ضرر باشد جايز نيست.
مصلحت درمتون فقهي باتعابيري همچون منفعت ،غبطه ،صالح،حظ ونظر به کاررفته است.در زمينه تصرفات
قيم ياحاکم به عنوان قيم،اکثر فقها وجود مصلحت را شرط ضروري ميدانند.
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به نظريکي از فقها کساني که امر صغير و مجنون را واليت ميکنند پنج نفر هستند :پدر و جد پدري،وصي
پدر ياجد وامام يا کسي که امام او را امر ميکند» سپس گفته است «:هر کدام از اين پنج نفر تصرفشان
درصورت داشتن سود براي آنان صحيح است،زيرا اين پنج نفر براي اين هدف منصوب شدهاند ،پس اگر به
روشي که در آن سود و بهرهاي نيست تصرف کنند باطل است چون با آنچه که براي آن منصوب شدهاند
مخالفت کردهاند »(طوسى.)244 /2 ،1352 ،
عراقي هم در شرح تبصرة المتعلمين ميگويد «:زماني که پدر و جد يا کسي که به منزله جد است وجود
نداشته باشد ،تصرف قيم وحاکم وامين اومشروط به مصلحت جايز است» (عراقى.)14 / 5 ،1111 ،از
فقهاي معاصر آيت اهلل خويي درواليت غيرپدر وجد،اعتبار مصلحت را در تصرف مال يتيم شرط ميداند
(خويى ،بي تا .)25 /5،
ازديگر فقهايي که بر لزوم اعتبار مصلحت در تصرفات قيم وحاکم به عنوان قيم تصريح نمودهاند
عبارتنداز:ابن ادريس حلي (ابن ادريس حلّى 1114،ق ،ج  ،2ص  ،)212کيدري (کيدرى،)226 ،1116 ،
شهيد اول (عاملى ،)315 /3 ، 1112 ،شهيد ثاني (جبعي عاملى )23 /1 ، 1114 ،و ديگر فقها (حلّى1145 ،
 251،؛ نراقى.)564، 1112 ،
ادله اعتبار مصلحت
براي اعتبار و مصلحت درتصرفات قيم وحاکم به عنوان قيم به آيات و روايات ميتوان استناد کرد که
عبارتند از:
آيات قرآن
آيه اول:
«وَالَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِالَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ(انعام)152:؛و به مال يتيم ،جز به بهترين صورت(و
براى اصالح) ،نزديک نشويد ،تا به حد رشد خود برسد.
بعضي ازفقهابه اين آيه استناد کردهاند و تصرف قيم وحاکم در اموال صغير را منوط به وجود مصلحت
دانستهاند ( نراقى )564، 1112،ايشان در مورد احسن در آيه گفته :منظور از احسن در آيه يااز تمام جهات
است و انجام فعل مصلحت دارد و يا ترک تمام جهات است و در انجام ندادن آن مصلحت است،اگر گفته
شود در تصرفات قيم وحاکم مصلحت شرط نيست احسن چيزي غير از اين دو معنايي که ذکر شد ،ندارد (
همان).بعضي گفتهاند :احسن که درآيه آمده است يامنظوراز آن ،تفضيل است ويا تفضيل نيست اگر منظور
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اولي باشد،مراعات اصلح را هم شامل ميشود و اگر منظور دومي باشد يعني اينکه تفضيل نيست يعني آنچه
که در آن مصلحت باشد نه آنچه که درآن مفسدهاي نيست ( تبريزى.)325 /2 ، 1325 ،
با توجه به آيه ،تصرف بدون مصلحت حسن نيست و به خاطر نهيي که درآيه آمده،تصرف بدون مصلحت
حرام است.
آيه دوم:
« وَ يَسْأَلُونَکَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْالَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ(بقره)224:؛ و از تو در بارة يتيمان سؤال مىکنند ،بگو« :اصالح کار آنان بهتر است .و اگر زندگى
خود را با زندگى آنان بياميزيد( ،مانعى ندارد؛)آنها برادر(دينى) شما هستند( ».و همچون يک برادر با آنها
رفتار کنيد!)خداوند ،مفسدان را از مصلحان ،بازمىشناسد.
بعضي ازمفسرين گفتهاند:اين آيه برجايز بودن تصرف دراموال يتيمان در صورت صالح و مصلحت داللت
ميکند،براي ولي يتيم جايز است که مال او(يتيم)را بفروشد ،براي وي مالي را بخرد و مال خودش را با مال
او مخلوط کند زماني که آن به صالح ومصلحت باشد( سايس 135، 1123 ،و .)132
به نظر ميرسد اين آيه داللت دارد بر اينکه دخل وتصرف دراموال صغاردرصورتي که با رعايت مصلحت
همراه باشد جايز است و از کساني که بر اموال آنان واليت و تصرف دارد قيم است و مشروط به اين است
که تصرف وي داراي مصلحت باشد.
روايات
روايت اول :صحيحه ابن رئاب « ِإنْ کَانَ لَهُمْ وَلِيٌّ يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَ ْيهِمْ وَنَظَرَ لَهُمْ » (حرعاملى، 1142 ،
.)122 /12امام خميني در مقام استدالل به روايت تأکيد کرده است ومي گويد «:ظاهر روايت قطعا تصرف
مختص به قيم و ولي است و غير اين دو نفر حق تصرف ندارند و صحت تصرف قيم و ولي منوط بر اين
است که داراي مصلحت باشد ،تکرار « نظر لهم» «الناظر فيما ».....دليل است بر اينکه امام (ع) به اين مسأله
توجه داشته است که صرف قيمومت و انجام معامله در اموال صغير کفايت نميکند بلکه قيم بايد بادر نظر
گرفتن مصلحت صغير ،به انجام معامله با وي،اقدام نمايد پس اين روايت غير پدر ووصي او ،ساير اوليا
مانند فقيه و قيم از جانب او يا عدول مؤمنين را شامل ميشود»(موسوي خمينى.)212 /2 ، 1121 ،
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روايت دوم :روايت عبد اهلل بن يحيي کاهلي از امام صادق (ع) فرمودند:مادر خانة برادرمان رفت و آمد
ميکنيم که ايتامي از او باقي مانده و خدمت گزاراني نيز دارد،برفرش آنان مينشينيم ،از آب منزلشان
ميآشاميم و خدمتگزارشان به ما خدمت ميکند و چه بسا براي آنان خوراک ميبريم و خود نيز در منزل
آنان غذا ميخوريم و يا از غذاي آنان ميخوريم ،در اينباره چگونه بايد رفتار کنيم؟امام(ع)فرمود:اگر در
رفت و آمد شما براي آنان منفعت است منعي ندارد،واگر ضرر است جايزنيست(.حرعاملى/12، 1142 ،
 215و .)212
روشن است که اين روايت ،سؤال از جواز داخل شدن در خانه يتيم و تصرف در اموال او است.امام جواب
دادند مجوز براي دخول و تصرف ،منفعت داشتن براي آنان است ،پس کسي که ميخواهد داخل خانه يتيم
شودو تصرف در مال او کند که شامل قيم نيز ميشود ،در صورتي که داخل شدن وي منفعتي براي يتيم داشته
باشد جايزاست واگر داراي منفعت نباشد ،جايز نيست.
محقق اصفهاني ميگويد«:روايت اين را بيان ميدارد که اگر از مال يتيم بخوريد و بياشاميد و متعاقب آن
ضرري به يتيم نرسد اشکالي وجود ندارد امادر صورتي که موجب ضرر او شود جايز نيست که ازاموال وي
استفاده کنيد» (اصفهانى.)131 / 2 ، 1115 ،
ب -رعايت اصلحيت
بعضي معتقدنددردوران بين مصلحت و اصلحيت( رعايت مصلحت وسود بيشتر براي يتيم) الزم است اصلح
انتخاب شود ،بنابراين در جايي که تصرف خاصي دراموال صغار داراي مصلحت و سود است ،ولي ممکن
است به صورت ديگري داراي سود بيشتر باشد دراين گونه موارد الزم است آنچه اصلح است صورت پذيرد
و صرف مصلحت کفايت نميکند،زيرا معامله با سود کمتر موجب ناديده گرفتن بخشي از منافع صغير مي
گردد که دليلي بر جواز آن وجود ندارد(عاملى ،بي تا 352 /1 ،؛ سيوري حلّى322 ، 1143 ،؛ اصفهانى،
 133 /2 ، 1115و 131؛ حکيم ،بي تا313،و 312؛ اراکى.)14 / 2 ،1115 ،
ج -عدم اعتبار مصلحت
برخي ازفقهامعتقدندتصرفات قيم وحاکم در اموال صغير،رعايت مصلحت واصلحيت شرط نيست بلکه به
مجرد عدم مفسده به تعبير ديگر عدم ضرر بر صغير کفايت ميکند( نجفي331 /22 ، 1141 ،؛موسوي خمينى،
 213 / 2 ، 1121و  211؛ خويى ،بي تا.)22 / 5 ،
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صاحب جواهر ميگويد «:حاکم( به عنوان قيم) ولي کسي که ولي ندارد ميباشد،او و امينش مي تواند
سرپرستي طرفين عقد در اقتراض و غير آن تصرفاتي که در آن مصلحت است يا مفسدهاي درآن نيست را
بر عهده گيرد» (نجفى.)331 /22 ، 1141 ،
پس ازاين عبارت صاحب جواهر مشخص ميشود که او در تصرفات قيم وحاکم مصلحت را شرط نميداند
همين که مفسده نداشته باشد کفايت ميکند.
.2-5اعتبار مصلحت در واليت قيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت
فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت بر اينکه تصرف قيم وحاکم( به عنوان قيم) در مال صغير ومجنون بايد
با مصلحت واحتياط همراه باشد اتفاق نظر دارند،عبارات آنان که داللت بر مصلحت ميکند بيان خواهد شد.
فقهاي حنفيه با توجه به عبارات آنها در کتاب هايشان به شرط بودن رعايت مصلحت در تصرفات ولي
خواه پدر،جد،وصي ياحاکم اشاره کردهاند،آنان ازعبارت شفقت استفاده کردهاند و گفتهاند براساس ترتيب
اولياشفقت متفاوت است که از عبارت آنان رعايت مصلحت فهميده مي شود (کاساني.)155 / 1146،5 ،يکي
از علماي مالکي ميگويد « :ولي فقط درآنچه که اقتضاي بهترين نظر را دارد تصرف ميکند» (سعدي1123 ،
.)222 /2،منظوراز فقهاي مالکي از ولي،ولي به صورت عام است که شامل پدر ،جد پدري،وصي حاکم به
عنوان قيم هم مي شود وتصرف اولياي محجور را منوط به بهترين نظر دانسته است که به نظرميرسد همان
رعايت مصلحت در تصرفات ميباشد.
فقهاي شافعيه معتقدند ناظر در مال صغير و مجنون ،با نظر واحتياط در مال وي تصرف ميکند و اينکه با
حظ و بهرهاي همراه باشد و آنچه که در آن حظ و بهرهاي نيست مانند عتق ،هبه و محابات را انجام نميدهد
وبراي اين گفته خود به قول خداوند در قران که ميفرمايد « :وَ الَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِالَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »(
انعام)152:وقول پيامبر(ص)  « :الضرر و ال ضرار»استنادکردهاند (شيرازي ،بي تا.)126 /2 :
حنابله هم مانند شافعيه گفتهاند :ولي در صورتي ميتواند درمال صغير و مجنون تصرف کند که همراه با
حظ و بهرهاي باشد ،ولي شامل قيم وحاکم نيز ميشود ومنظور ازحظ و بهرهاي که فقهاي حنابله به کار
بردهاند همان رعايت مصلحت درتصرف ميباشد( ابن قدامه مقدسي 142 /2 ، 1111 ،؛ مرداوي ،بي تا/5 ،
.)325
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نتيجه گيري
در اين نوشتار نتايج زير به دست آمده است:
 -1در رابطه با تصرفات قيم در اموال صغير ومجنون،اماميه سه نظر دارند ،يکي اينکه رعايت مصلحت را
شرط دانستهاند،ديگري رعايت اصلحيت که در دوران امربين مصلحت و اصلحيت،بايد اصلح وآنچه که
سودبيشتري براي صغير ومجنون دارد انتخاب شود ،نظر سوم عدم مفسده؛درتصرفات صغير ومجنون مصلحت
شرط نيست بلکه عدم مفسده کفايت ميکند .فقهاي اهل سنت تنها يک نظر دارند و آن هم رعايت شرط
مصلحت است.
-2به اتفاق تمام مذاهب پنجگانه قيم بر شخص صغير ،سفيه ومجنون واليت دارد .اما در زمان واليت داشتن
وي بر آنان اختالف نظر وجود دارد.
از نظر اماميه ،واليت قيم وحاکم به عنوان قيم بر صغير ومجنون زماني است که آنان ،پدر ،جد پدري و
وصي نداشته باشند و شخصي که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد ،واليت بر او با قيم است.
از نظرحنفيه واليت بر صغير ومجنون در صورت نبود پدر ،وصي ،جد پدري و وصي وي ،بر عهدهي حاکم
به عنوان قيم است.در مورد شخصي که بعد از بلوغ مجنون شود ،قيم ولي او ميباشد.ابوحنيفه شخص سفيه
را محجور نميداند و تصرف او در مالش را جايز مي داند.
از نظر مالکيه واليت بر صغير و مجنون در صورت نبود پدر و وصي پدر ،با قيم ( حاکم به عنوان
قيم)است.اگر بر شخصي جنون و سفاهت بعد از بلوغ عارض وي شود واليت بر او ،با قيم است.
ازديدگاه شافعيه اگر پدر ،جد پدري و وصي اين دو نباشد ،واليت بر اين افراد ،با قيم وحاکم به عنوان قيم
است .در صورتي که شخصي بعد از بلوغ مجنون شود،در واليت داشتن بر او اختالف دارند ،بعضي از آنان
مي گويند پدر ولي است و بعضي از آنان به واليت داشتن قيم قائل هستند .و در صورتي که سفاهت بعد از
بلوغ عارض شده باشد در اينکه ولي چه کسي است اختالف نظردارند؛ عدهاي مي گويندحاکم(به عنوان
قيم)است وعدهاي هم گفتهاند هر کسي در زمان صغير بودن ولي بوده است االن هم ولي ،است.
مذهب حنبلي هم مانندمالکيه واليت بر صغير و مجنون را با پدر،وصي پدر ميدانند و در صورت نبوداين
افراد ،با قيم است.در صورتي که جنون و سفاهت شخصي،بعد از بلوغ باشد قيم ولي او است.
-3قيمومت قيم بارفع حجراز صغير ومجنون پايان ميپذيرد ،در صغير بابلوغ و رشد محقق مي شود ودر
مجنون با افاقه شدن وي انجام ميگيرد.
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قران کريم
ابن ادريس حلّى،محمد1114(.ق).السرائر الحاوي لتحريرالفتاوى،چ،2قم،دفتر انتشارات اسالمى .
ابن بابويه صدوق،محمّد بن على1356(.ق) .علل الشرائع،چ ،1قم ،کتابفروشى داورى .
ابن عابدين،عالء الدين1112( .ق).رد المختار ،چ ،2بيروت،دارالفکر.
ابن قددامه مقدسدددي،عبداهلل بن احمد 1111(.ق  1221 -م) .الکافي في فقه اإلمام أحمد ،چ،1بيروت،
دارالکتب العلمية.
1355(.....................................................ق1265 -م ) .المغني،مصر،مکتبة القاهرة.
ابن منظور،محمد بن مکرم(1111ق)،لسان العرب،چ،3بيروت ،دار الفکر للطباعة و النشر .
ابن نجيم مصددري ،زين الدين بن ابراهيم(بي تا) ،البحر الرائق شددرح کنز الدقائق،چ،2بيجا ،دار الکتاب
اإلسالمي.
احسائي،عبدالعزيز1225(.م) .تبيين المسالک،چ ،2بيروت ،دار الغرب اإلسالمي.
اراکى ،محمد على1115(.ق) .کتاب البيع،چ ،1قم ،مؤسسه در راه حق.
اردبيلى،احمد1143(.ق).مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد األذهان،چ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمى .
اصفهانى ،محمد حسين1115(.ق) .حاشية کتاب المکاسب،چ ،1قم ،أنوار الهدى.
ايروانى ،على بن عبد الحسين1146(.ق).حاشية المکاسب،چ ،1تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
بحراني ،يوسف1145(.ق).الحدائق الناضرة ،چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمى .
بحر العلوم ،محمد بن محمد تقى1143(.ق) .بلغة الفقيه،چ ،1تهران ،منشورات مکتبة الصادق.
بهوتي،منصور بن محمد(بي تا)،کشاف القناع عن متن اإلقناع،بيروت ،دارالکتب العلمية.
تبريزى ،ميرزا فتاح1325(.ق) .هداية الطالب إلي أسرار المکاسب،چ،1تبريز،چاپخانه اطالعات.
جبعي عاملى ،زين الدين بن على1114(.ق) .الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،چ ،1قم ،کتابفروشى
داورى.
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1113(........................................ق) .مسددالک األفهام إلى تنقيح شددرائع اإلسددالم،چ ،1قم ،مؤسددسددة
المعارف اإلسالمية .
جزرى ،مبارک بن محمد(بي تا)،النهاية في غريب الحديث واألثر،چ ،1قم،مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان.
جوهرى،اسماعيل بن حماد1114( .ق) .الصحاح -تاج اللغة و صحاح العربية،چ ،1بيروت،دار العلم .
جويني،عبدالملک بن عبداهلل1125( .ق2442-م) .نهايةالمطلب في درايةالمذهب،چ ،1بيجا ،دارالمنهاج
.
حرّعاملى،محمد بن حسن1142( .ق) .وسائل الشيعة  ،چ،1قم ،مؤسسه آل البيت (ع).
حصکفي ،عالء الدين1123( .ق2442 -م ) .الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار؛چ،1بيجا،دار
الکتب العلمية.
حکيم ،محسن(بي تا) ،نهج الفقاهة ،چ،1قم،انتشارات  22بهمن.
حلّى سديوري ،مقداد بن عبد اللّه1143(.ق) .نضد القواعد الفقهية على مذهب اإلمامية،چ ،1قم،انتشارات
کتابخانه آية اهلل مرعشى نجفى.
حلّى،جعفر1145(.ق) .شرائع اإلسالم،چ ،2قم ،مؤسسه اسماعيليان.
حلّى ،حسن بن يوسف1114(.ق) .إرشاد األذهان إلى أحکام اإليمان،چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمى .
حميرى ،نشوان بن سعيد1124(.ق) .شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم،چ ،1بيروت،دار الفکر .
خويى ،ابو القاسم(بي تا)،مصباح الفقاهة،قم،موسسة االمام الخوئي.
خوئي،ابو القاسم1114(.ق).منهاج الصالحين،چ  ،25قم ،نشر مدينة العلم.،
دسوقي ،محمد بن احمد(بي تا) ،حاشيةالدسوقي على الشرح الکبير،بيروت،دارالفکر.
راغب اصفهانى ،حسين بن محمد1112(.ق) .مفردات ألفاظ القرآن،چ ،1بيروت ،دار العلم.
روياني ،عبدالواحدبن إسماعيل2442(.م) .بحرالمذهب،چ،1بيروت،دارالکتب العلمية.
زبيدى ،محمد مرتضى1111(.ق) .تاج العروس من جواهر القاموس،چ،1بيروت :دار الفکر .
زيلعي ،عثمان بن علي1313(.ق) .تبيين الحقائق شرح کنزالدقائق ،چ ،2قاهره ،المطبعةالکبرىاألميرية.
سايس ،محمد على1123( .ق) .تفسير آيات األحکام،چ ،1بيروت،المکتبة العصرية.
سبزوارى ،عبد األعلى1113(.ق) .مهذّب األحکام ،چ ،1قم ،مؤسسه المنار.
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سدددعدددي،جدالل الددديدن عبددداهلل1123(.ق  2443 -م ) .عقدددالجواهرالثمينددة في مددذهددب عددالم
المدينة،چ،1بيروت،دارالغرب اإلسالمي.
شدددربيني ،شدددمس الدين 1115(.ق – 1221م ) .مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،چ،1
بيروت،دار الکتب العلمية.
شيرازي ،أبواسحاق(بي تا)،المهذب في فقةاإلمام الشافعي ،بيروت،دارالکتب العلمية.
شديرازى ،قدرت اهلل انصدارى و پهوهشگران مرکز فقهى ائمه اطهار(1122ق)،موسوعة أحکام األطفال و
أدلتها،چ ،1قم،مرکز فقهى ائمه اطهار(ع).
صاوي،أحمد بن محمد(بي تا)،حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،بيروت،دار المعارف.
صدر،محمد1124(.ق) .ماوراء الفقه،چ ،1بيروت،دار األضواء .
صدوق ،محمّد بن على1356(.ق) .علل الشرائع،چ ،1قم ،کتابفروشى داورى .
صددعيدي عدوي،علي بن أحمد1111(.ق1221 -م ) .حاشددية العدوي على شددرح کفاية الطالب الرباني،
بيروت،دار الفکر.
طوسى ،محمد بن حسن(بي تا)،التبيان في تفسير القرآن،چ ،1بيروت،دار إحياء التراث العربي.
1142(....................................ق) .الخالف،چ ،1قم،دفتر انتشارات اسالمى .
1352(..................................ق) .المبسوط ،چ ،3تهران ،المکتبة المرتضوية إلحياء اآلثار الجعفرية.
1142(..................................ق) .تهذيب األحکام،چ ،1تهران ،دار الکتب اإلسالمية.
طوسى،محمدبن على(1145ق) .الوسيلة إلى نيل الفضيلة،چ ،1قم ،انتشارات کتابخانه آية اهلل نجفى.
عاملى ،محمد بن على(1111ق) .نهاية المرام ،چ،1قم،دفتر انتشارات اسالمى .
عاملى،محمد بن مکى(1112ق) .الدروس الشرعية في فقه اإلمامية،چ ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمى .
( ..............................بي تا)،القواعد و الفوائد،چ ،1قم،کتابفروشى مفيد.
عراقى ،ضياء الدين(1111ق) .شرح تبصرة المتعلمين،چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمى .
فاضل آبى،حسن بن ابى طالب(1112ق) .کشف الرموز،چ ،3قم ،دفتر انتشارات اسالمى .
فيض کاشانى ،محمد محسن(بي تا)،مفاتيح الشرائع،چ ،1قم ،انتشارات کتابخانه آية اهلل مرعشى نجفى.
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فيومى،احمد بن محمد(بي تا)،المصددباح المنير في غريب الشددرح الکبير للرافعي،چ ،1قم،منشددورات دار
الرضي.
کاساني،عالءالدين1146(.ق1256 -م) .بدائع الصنائع ،چ ،2بيروت ،دارالکتب العلمية .
کرکى،على بن حسين(1111ق) .جامع المقاصد ،چ ،2قم،مؤسسه آل البيت (ع).
1142(.............................ق) .رسائل المحقق الکرکي،چ ،1قم،کتابخانه آية اهلل مرعشى نجفى .
کشناوي،أبوبکربن حسن(بي تا)،أسهل المدارک،چ ،2بيروت ،دارالفکر.
کلينى،محمدبن يعقوب1142( .ق) .الکافي،چ،1تهران،دار الکتب اإلسالمية.
کيدرى ،محمد بن حسين1116( .ق).إصباح الشيعة بمصباح الشريعة،چ ،1قم ،مؤسسه امام صادق (ع)
مجددي برکتي ،محمد عميم اإلحسان1121(.هدددد 2443 -م ) .التعريفات الفقهية،چ،1بيروت ،دار الکتب
العلمية.
مرداوي ،عالءالدين(بي تا)،اإلنصاف في معرفةالراجح من الخالف،چ ،2بيروت،دارإحياءالتراث العربي.
مرغيناني ،علي بن أبوبکر(بي تا) ،الهدايةفي شرح بدايةالمبتدئ ،بيروت،داراحياءالتراث العربي.
مقدسي ،عبدالرحمن بن محمد(بي تا)،الشرح الکبيرعلي متن المقنع ،بيروت ،دارالکتاب العربي .
مقدسي ،موسي بن احمد(بي تا)،اإلقناع في فقه اإلمام أحمدبن حنبل،بيروت،دارالمعرفة.
موسوي خمينى ،روح اللّه(بي تا) ،تحرير الوسيلة،چ ،1قم ،مؤسسه دار العلم.
1141(.......................................ق) .زبدة األحکام،چ ،1تهران ،سازمان تبليغات اسالمى.
1121(.......................................ق) .کتاب البيع،چ،1تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.
نائينى،ميرزا محمدحسين (1113ق) .المکاسب والبيع،چ،1قم:انتشارات اسالمى.
نجفى ،محمد حسن(1141ق) .جواهر الکالم ،چ ،2بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
نجفى(کاشف اغطاء)،محمد(1351ق،النور الساطع في الفقه النافع،چ ،1نجف اشرف،مطبعة اآلداب.
نجفي  ،محمد(1352ق) .تحرير المجلة،چ ،1نجف اشرف ،المکتبة المرتضوية.
نراقى ،احمد بن محمد(1112ق) .عوائد األيام في بيان قواعد األحکام ،چ ،1قم،انتشددارات دفتر تبليغات
اسالمى حوزه علميه قم.

