نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسالمی و حقوق ایران
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چکیده
حجر سفیه از مسائل قابل تأمل در فقه اسالمی است .با توجه به نظر حداکثری فقهای مذاهب اسالمیبر
ممنوعیت سفیه از هرگونه تصرفات مالی و آزادی مطلق وی در تصرفات غیرمالی ،بدیهی است که
ارزیابی امکان نکاح سفیه نیز حایز اهمیت است؛ به ویژه که محل اختالف آرای فقها و حقوقدانان واقع
شده است .برخی قائل به ع دم نفوذ و صحت نکاح سفیه هستند و با استناد به روایات و بر مبنای مشتمل
بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه ،اعتقاد به صحت نکاح وی را به معنای موافقت
در اتالف مال برشمرده اند .گروهی در مقابل ،عقد نکاح را غیرمالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص،
از جمله سفیه به ازدواج ،بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده ،نکاح سفیه را جایز میدانند.
آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است ،بررسی آرای فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت و
رویکرد حقوق موضوعه است .نتیجه این است که با تکیه بر برخی مستندات شرعی ،امکان اقدام
استقاللی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است.
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مقدمه
نکاح رابطه مستقیمی با شخصیت و روح و روان انسانها دارد؛ زيرا تشکیلدهنده کانون
خانواده می باشد و اين کانون به عنوان هسته تشکیلدهنده جامعه ،بسیار مورد توجه دين
اسالم است؛ اما علیرغم تشويق و تأکید اسالم به برقراری نکاح ،هیچ کس به ازدواج
مجبور و يا از آن ممنوع نمی باشد .آنچه که در اين نوشتار میآيد ،بررسی امکان استقاللی
نکاح شخص سفیه به عنوان فردی محجور با تکیه بر آرای فقیهان اسالمی و د يدگاههای
حقوق موضوعه است.
در رابطه با اين موضوع علیرغم جستجويی که صورت گرفت ،منبع مستقلی با اين
عنوان يافت نشد و در اين خصوص ،می توان در البالی مباحث فقهی ،ذيل عنوان حجر به
مطالبی دست يافت .تقريباً در تمام کتب فقهی جامع که به بررسی ابواب فقهی پرداختهان د،
مسأله نکاح سفیه در کتاب حجر يافت میشود؛ در اينجا به عنوان نمونه به چند کتاب
فقهی اشاره میکنیم:

در بین کتب مقارن می توان به کتاب تذکره الفقها عالمه حلی ،الفقه علی المذاهب الخمسه
محمد جواد مغنیه ،الفقه االسالمی و ادلته وهبه الزحیلی اشاره کرد که در باب حجر به
شکل مقارن به اين موضوع پرداختهاند.
در بین کتب امامیه می توان کتاب الحدائق الناظره فی أحکام العترة الطاهر ة را نام برد.
همچنین از کتابهای اهل سنت نیز می توان به کتاب المغنی و الشرح الکبیر موفق الدين و
شمس الدين ابن القدامه ،کشاف القناع عن متن القناع بهوتی اشاره کرد .تمامیاين کتب،
کتاب های جامعی هستند که درباره نکاح سفیه در باب حجر سخن به میان آوردهاند.
کاوش صورت گرفته در بین مقاالت نیز ،چندان نتیجه بخش نبود و تنها میتوان از نوشتار

محمد مهدی الشريف ،مريم جاللی ،زهرا اکرمیابرقويی تحت عنوان پژوهشی در وضعیت
نکاح سفیه در فقه و حقوق ايران نام برد .تفاوت اين مقاله با نوشتار حاضر ،تطبیق آرا و
نظرات اهل سنت در کنار فقه امامیه و حقوق ايران است .همچنین به مقاله ديگری تحت عنوان
ازدواج غیر رشید ،مجنون و بیماری جسمی و روحی نوشته سید مرتضی قاسم زاده میتوان
اشاره کرد؛ اما اين نوشتار به بررسی مختصری از ازدواج سفیه پرداخته است .شیوه
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جمعآوری مطالب ،بر مبنای گردآوری دادههای کلی از مقاله ها ،کتب فقهی شیعه و اهل سنت
و کتب حقوقی است .در ابتدا به تفاوت سفیه با صغیر ممیز و مجنون و احکام محجوريت وی
پرداخته و در ادامه به بیان نظريات در باره نکاح سفیه می پردازيم.

بیان مسأله
میدانیم که دين مبین اسالم بر ازدواج تأکید دارد و به هر مکلفی که شرايط آن را داشته
باشد ،نکاح را مورد توصیه قرار داده و اقدام به آن را به عنوان يک سنت حسنه مستحب
مؤکد بر شمرده است؛ اما مشکالتی مقابل ازدواج اشخاص محجور از جمله سفیه وجود
دارد؛ زيرا برخی فقها و حقوقدانان ،مخالف نکاح سفیه بدون اذن ولی می باشند و داليلی
اقامه می کنند؛ در حالی که اگر سفیه نیاز مبرم به انجام نکاح داشته باشد و در صورت
عدم اقدام به نکاح ،مواجه با خطر ابتال به معصیت باشد ،ملتزم شدن به اذن ولی در انجام
اين مهم ،تعارض با آرای مذکور را به دنبال دارد .حال مسأله قابل طرح اين است که آيا
می توان قائل به صحت نکاح استقاللی سفیه شد؟ در کنار پاسخگويی به اين مسأله،
نويسندگان تالش کرده اند برای اين سواالت نیز پاسخی مناسب ارائه دهند :سفاهت به چه
معناست؟ تفاوت سفیه با صغیر ممیز و مجنون چیست؟ آيا شخص سفیه ،محجور و
ممنوع از تصرف می باشد؟ هدف از اين نگارش نیز فهم بیشتر نسبت به موضوع حکم
نکاح سفیه و مقايسه نظرات مختلف فقه اسالمیدر اين باره است.

مفهومشناسی
بديهی است ،مطالعه و فهم موضوع در وهله اول نیازمند شناخت مفاهیم مربوط به آن
است؛ از اين رو به تدقیق در برخی از مفاهیم مهم تحقیق می پردازيم:

1ـ سفیه
سفیه از ريشه سفه به معنای بیعقلی و سبکی و سفیه بر وزن فصیح است به معنای نادان
و سبک عقل يا آن کس که قدر مال را نداند(قديانی ،1921 ،ص505؛ واسطی1003 ،هـ ،ج ،13ص)05
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در فقه ،سفیه به معنای کسی دانسته شده است که اموال خود را در غیر اغراض
صحیح(عقالي ی) صرف می کند و ملکه يا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ
و نگهداری اموالش شود و مانع صرف آنها در راههای غیر عقال ي ی گردد(عاملی ، 1911 ،ج،1
ص011؛ همو ،ج ،5ص.)819

سفیه در فقه و حقوق مدنی به کسی گفته میشود که عادت او اسراف و تبذير در خرج
است و تصرفات مالی او عاقالنه نیست .در قانون ،واژه غیررشید با سفیه مترادف است.
به عبارت ديگر ،طبق ماده  1802سفیه کسى است که تصرفات او در اموال و حقوق مالى
خود عقاليى نباشد؛ يعنى عقل معاش نداشته باشد و هر گاه اداره دارايیاش به او واگذار
شود ،در اموال خود تعدى و تفريط و اسراف نمايد(صفايی ،1928 ،ص893؛ امامى ،ج ،1ص805؛
منصور ،1931 ،ص.)980

2ـ نکاح
نکاح در لغت از مصدر نکح ينکح بر وزن ضرب و يضرب می باشد .نکاح در لغت بنا بر
مشهور به معنای وطی است؛ پس استعمال آن در عقد و تزويج مجاز است (ابن منظور،
1010هـ ،ج ،8ص.)185
در اصطالح ،نکاح عقدی است که متضمن اباحه وطی باشد(شربینی1015 ،هـ ،ج ،0ص.)800

تفاوت سفیه با صغیر ممیز و مجنون
غیر رشید همان گونه که گفته شد ،به کسی گفته میشود که پس از بلوغ ،رشد کافی
برای استیفای حقوق مالی خود کسب نکرده باشد ،يا بعد از تحصیل رشد ،آن را از دست
داده باشد .غیر رشید ،در سنی حالت سفه بر او عارض میشود که نوعاَ بايد رشید شده و
از نظر عرفی ،اقتضای رشد در او فراهم شده باشد ،ولی مانعی موجب سفاهت او شده
باشد(باريکلو ،1921 ،ص  .)118در حالی که صغیر ممیز ،فردی است که هنوز به سن بلوغ
نرسیده ،ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص و تمییز سود و زيان در معامالت را به دست
آورده است .میتوان گفت که هر غیرممیزی ،غیررشید هم هست ،اما هیچ ممیزی پیش از
بلوغ ،رشید محسوب نمیشود .در مرحله تمیز ،فرد سود و زيان را از هم تشخیص میدهد،
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اما اين تشخیص در او به صورت ملکه در نیامده است؛ در حالی که رشد ملکه و کیفیت
نفسانی است که بعد از بلوغ پديد میآيد(صفايی و قاسم زاده ،1928 ،ص .)800تفاوت بین سفیه و
مجنون در اين است که مجنون اصوالً فاقد قوه ادراک و تعقل است؛ در حالی که سفیه تا
حدودی قوه درک و تشخیص دارد و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و ارزش اجتماعی
باشد ،لیکن به دلیل ضعف قوای دماغی يا ضعف اراده ،نمی تواند اموال خود را به طور
عاقالنه اداره کند .در واقع او تنها فاقد عقل معاش است؛ يعنی در معامالت فريب میخورد و
اموال خود را در راههای غیر عقالي ی مصرف مینمايد(صفايی ،1902 ،ج ،1ص .)15پس می توانیم
بگويیم سفیه از طفل با بلوغ و از ديوانه با عقل متمايز میشود؛ به عبارت ديگر ،سفاهت با
ادراک و تمییز همراه است و سفیه فاقد عقل معاش می باشد بنابراين بايد بین سفیه با
صغیر ممیز و ديوانه تفاوت قائل شد.

3ـ محجور
غیر از ابوحنیفه ،همه مذاهب اتفاق دارند که سفیه در تصرفات مالی محجور و در آن
مانند طفل و ديوانه است ،مگر وقتی که ولی به او اجازه دهد .در تصرفات غیرمالی هم
آزادی مطلق دارد .سفیه تا بلوغ و رشد او معلوم نشود ،محجور است .اين دسته از فقها
به قرآن استناد میکنند  .1اما ابوحنیفه معتقد است رشد ،شرط تسل یم اموال به صاحبان
آن و نیز شرط صحت تصرفات مالی شان نیست .هر گاه کسی بالغ شد و آنگاه سفاهت
عارض او شد ،تصرفات او صحیح است و منع کردن او جايز نیست .همچنین اگر سفیهی
بالغ شد ،به طوری که سفاهت او متصل به خردسالی باشد ،در هیچ حال پس از رسیدن
به بلوغ ،محجور نیست(مغنیه1081 ،هـ ،ج ،8ص.)190

همچنین فقهای امامیه قائلند که بطالن تصرفات سفیه به وجود ظهور سفاهت است ،نه به
حکم حاکم به محجور بودن او(حلی1019 ،هـ ،ج ،8ص )191؛ پس هر تصرفی که در حال سفاهت

1ـ و ال تؤ توا السفهاء اموالکم التی جعل اهلل لکم قیاما و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قوال معروفا و
ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم (نساء .)5 ،
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از او صادر شود ،باطل است؛ چه حاکم محجور کرده باشد چه نکرده باشد .در اين مورد
فقهای شافعی تقريباً با قول امامیه موافق هستند .حنفیه و حنابله نیز معتقدند سفیه جز به
حکم حاکم محجور نمیشود؛ اما مالکیه گفته اند :اگر زن يا مردی سفیه شد ،سزاوار حجر
است ،چنانچه قبل از بلوغ سفیه شود ،پدرش حق دارد او را منع کند و چنانچه پس از بلوغ
سفاهت عارض او شود ،جز به حکم حاکم محجور نمیشود(مغنیه1081 ،هـ ،ج ،8ص95؛ يزدی،
1010هـ ،ج ،11ص  31ـ .)31

از منظر حقوقی ،عدم رشد سفیه ممکن است به ايام صغر او متصل باشد يا فرد بعد
از رسیدن به سن بلوغ و رشد ،اين صفت را از دست بدهد و محجور گردد .اين تفکیک در
ماده  1812قانون مدنی صورت گرفته که آثاری بر آن مترتب است .در مورد غیررشیدی
که عدم رشد او متصل به زمان صغر باشد ،به حکم حجر دادگاه نیازی نیست ؛ زيرا رشد
امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد ،حالت
سفه و حجر استصحاب میشود(صفايی ، 1902 ،ج ، 1ص  )801اما در مورد سفیهی که بعد از
احراز بلوغ و رشد به سفه مبتال شده باشد و عدم رشد او به زمان کودکی متصل نباشد،
اين بحث مطرح است که آيا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد يا خیر؟
در حقوق امروز ،به مستند ماده  1810قانون مدنی هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن
به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور کرد ،مگر آن که عدم رشد يا جنون او
اثبات گردد(منصور ،1931 ،ص.) 980

همان گونه که گفته شد ،فقهای امامیه به مجرد ظهور سفاهت در فرد ،حکم به سفاهت
فرد میدهند؛ اما امروزه حقوق ايران قائل بر اين است که هیچ فرد کبیر و رشیدی را
بدون حکم دادگاه نمی توان محجور دانست .به نظر میرسد که نظر قانون در اثبات رشد
يا سفاهت فرد به حکم دادگاه ارجح باشد.

نکاح سفیه(غیر رشید)
طرح نظریات به طور کلی نظر فقیهان اسالمیاعم از از امامیه و عامه را می توان به دو
گروه تقسیم کرد:
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نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
بیشتر فقها ازدواج سفیه بدون اذن ولی را نافذ نمیدانند(حلی1019 ،هـ ،ج ،8ص191؛
موسوی خمینی ،ج ،8ص855؛ حلی ،1921 ،ج ،8ص51؛ سید يزدی1003 ،هـ ،ج ،8ص.)211

برخی نه تنها حجر سفیه در امر نکاح و نیازمندی به مداخله و اذن ولی را مسلم
میشمارند ،بلکه ضرورت نکاح برای سفیه را نیز شرط اعمال واليت ولی میدانند .به گفته
اين دسته از فقها در فرض عدم حاجت سفیه به نکاح ،ولی نمی تواند برای وی عقد نکاح
منعقد نمايد .استدالل اين دسته آن است که نکاح به دلیل اشتمال بر مهر و نفقه ،مستلزم
ضرر سفیه است و ولی ،حق انجام عملی که مستلزم ضرر مولیعلیه باشد را ندارد(طوسی،
 ،1921ج ،0ص115؛ حلی1002 ،هـ ،ج ،8ص.)25

برخی ديگر طبق قاعده کلی ترتب نکاح سفیه بر تصرفات مالی ،نکاح وی بدون وجود
ضرورت حتی با اذن ولی را نیزممنوع میدانند (عاملی1019 ،هـ ،ج ،0ص .)150برخی فقها اين
قید را نیز میافزايند که عدم اعتبار نکاح سفیه ناظر به فرضی است که ازدواج موجب
اتالف مالی از سفیه گردد(نجفی1000 ،هـ ،ج ،81ص)52

شافعیان ،مالکیان و حنبلیان همانند اکثر علمای امامیه ازدواج سفیه را جايز نمیدانند و
فقط حنابله ازدواج را به مورد احتیاج به آن مقید کردهاند و همچنین به اين موضوع اشاره
کرده اند که مهر نبايد بیشتر از مهرالمثل باشد و اگر بیشتر از مهرالمثل قرار داده شود،
مقدار زايد باطل است(مغنیه1081 ،هـ ،ج ،8ص191؛ حلی ،1922 ،ص 110؛ زحیلی1005 ،هـ ،ج ،5ص.)000

اين دسته از فقها که ازدواج سفیه را بدون اذن ولی صحیح نمیدانند به اين داليل
استناد کردهاند:
الف ـ زواج احتیاج به مال دارد و نکاح مشتمل بر امور مالی هچون مهريه و نفقه
می باشد و از آنجا که سفیه در امور مالی محجور است ،ازدواج او بدون اذن ولی صحیح
نیست(سید يزدی1003 ،هـ ،ج ،8ص211؛ حلی ،1922 ،ص.) 110

ب ـ عقیده به نفوذ زواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مهری که می پردازد ،به
معنای موافقت در اتالف مال است(قاسم زاده ،1920 ،ص.)193
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جـ دستهای از فقها به رواياتی استناد کردهاند ،مانند روايت فضال  1مبنی بر اين که "زنی
که مالک خويش است و سفیه و مولی علیها نمی باشد ،می تواند بدون اذن ولی ازدواج
کند (کلینی1001 ،هـ ،ج ،5ص931؛ حر عاملی1003 ،هـ ،ج ،80ص .)811برخی از فقها معتقدند که عبارت
غیرالسفیه يکی از مصاديق مولی علیه می باشد و عام بر خاص عطف شده است و اين گونه
توجیه می کنند که واليت بر سفیه عمومیت ندارد و مخصوص امور مالی است؛ بنابراين،
ممکن است اين گونه برداشت شود که چنین شخصی می تواند در انتخاب همسر که امری
غیرمالی است ،مستقالً عمل کند؛ به همین دلیل عبارت غیر السفیه و المولی علیها به طور
جداگانه بیان شده است(عاملی1019 ،هـ ،ج ،1ص 181ـ  .)181برخی ديگر اين روايت را به گونه
ديگری تفسیر کرده اند .اين دسته از فقیهان بر اين باورند که اگرچه سفاهت به معنای فقدان
عقل معاش می باشد ،ولی در ا ين روايت با توجه به اين که نکاح ارتباطی با امور مالی ندارد
و توجه به انتخاب همسر از مسائل مهم است ،منظور از سفاهت را عدم برخورداری از
رشد کافی برای انتخاب همسر ذکر کرده اند .در مورد اين روايت ذکر اين نکته حائز اهمیت
است که هر چند روايت فضال مربوط به زن سفیه است ،ولی با قطع به عدم فرق بین زن و
مرد سفیه ،بايد حکم به عدم نفوذ نکاح مرد سفیه در ازدواج نیز کرد(نجفی1000 ،هـ ،ج،83
ص111ـ111؛ زنجانی1013 ،هـ ،ج ،18ص.)0133

البته در رابطه با اين روايت به نظر میرسد که برای عطف عام بر خاص توجیهی
وجود ندارد و اين گونه عطف قبیح است؛ زيرا میدانیم لفظ عام شمولیت دارد و شامل
همه افراد زير مجموعه اش می شود .بنابراين ذکر عام برای تفهیم همه مقصود کافیست و
لزومی برای اينگونه عطف وجود ندارد .بنابراين به نظر میرسد که در اين مورد نظر
گروه دوم از ققها ارجح می باشد .به عبارت ديگر می توان گفت زنی که از رشد در
تشخیص مصالح خود در انتخاب همسر برخوردار نیست نمی تواند درباره ازدواج آزادانه
تصمیم بگیرد.

1ـ عَلِیُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَ نْ أَبِیهِ عَنِ ا بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْ نَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَ مَدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ
زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَ نَ وَ بُرَيْ دِ بْ نِ مُعَاوِيَةَ عَ نْ أَبِی جَعْفَرٍ
عَلَیْهَا إِنَ تَزْوِيجَهَا بِغَیْرِ وَلِیٍ جَائِزٌ.

قَالَ :الْمَرْأَ ةُ الَتِی قَ دْ مَلَکَ تْ نَفْسَ هَا غَیْرَ السَفِی هَةِ وَ لَا الْ مُوَلَى
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دـ از ديگر رواياتی که فقها برای تأيید نظر خود مبنی بر عدم صحت نکاح سفیه به آن
اشاره می کنند روايت عبداهلل بن سنان  1می باشد ،با اين مضمون که " اگر کسی بالغ شود
و کارهای او(در نامه اعمالش) به ثبت برسد ،جايز است که در امور خويش تصرف کند،
مگر اينکه سفیه و يا ضعیف باشد(حر عاملی1003 ،هـ ،جلد  ،12ص018؛ اصفهانی1010 ،هـ،100 ،
ص.)118

با توجه به اطالق کلمه سفیه در اين روايت به نظر میرسد سفیه اعم از امور مالی و
غیرمالی می باشد بنابراين الزمه تصرف در هر موردی وجود رشد در همان مورد است.

 2ـ نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
گروهی از فقیهان به شرط ضرورت نکاح اعتراض نموده و منحصر نمودن جواز نکاح
سفیه به ضرورت را مخالف شريعت مبنی بر ترغیب و تشويق به ازدواج و تکثیر نسل
شمرده و گفته اند سفیه نیز بالغ و عاقل بوده و مکلف به تکالیف شرعی اعم از واجبات و
مستحبات می باشد که يکی از اين تکالیف شرعی نکاح است(بحرانی1005 ،هـ ،ج ،89ص801ـ .)801

همچنین برخی از فقهای معاصر اسالم نکاح سفیه را بدون اذن ولی نافذ و معتبر
میدانند(مکارم شیرازی1085 ،هـ ،ص.) 911

در میان اهل سنت نیز تنها حنفیان معتقد به صحت نکاح سفیه هستند که قائلند ازدواج و
طالق و بنده آزاد کردن سفیه صحیح است؛ زيرا اين سه با شوخی نیز صحیح است؛ پس به
طريق اولی با سفاهت هم صحیح است .ولی اگر به بیش از مهرالمثل ازدواج کند ،فقط به
مقدار مهرالمثل صحیح است(مغنیه1081 ،هـ ،ج ،8ص  .)191به عبارت ديگر ،نکاحش صحیح است
به دلیل اين که نکاح از حوائ ج اصلی هر انسان و از جمله سفیه است که البته در اين صورت
نبايد بیشتر از مهرالمثل قید شود(زحیلی1005 ،هـ ،ج ،5ص.)000

 1ـ وَ فِی الْخِ صَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَ صْرٍ عَنْ أَبِ ی الْحُسَیْنِ الْخَادِمِ بَیَاعِ اللُؤْلُؤِ عَنْ أَبِی
أَبِی عَبْدِ اللَهِ  قَالَ :سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَا ضِرٌ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ ـ قَالَ حَتَى يَبْلُغَ أَشُدَهُ ـ قَالَ وَ مَا أَشُدُهُ قَالَ
احْتِلَامُهُ ـ قَالَ قُلْتُ :قَدْ يَکُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً ـ أَوْ أَقَلَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ ـ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَیْءُ
جَازَ أَمْرُهُ ـ إِلَا أَنْ يَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.
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اين دسته از فقها که ازدواج سفیه را صحیح میدانند به اين داليل استناد کردهاند:
الف ـ احتیاج ،سفیه را به ازدواج فرا میخواند و اين امر برای او ضروری است؛ زيرا
با ازدواج نیمی از دين محفوظ می ماند و هر گاه سفیه نتواند برای ديگری نکاح ببندد،
حداقل نکاح برای خودش جايز است .مانند کسی که حقی نزد ديگری داشته باشد و او را
از آن باز بدارند و بدين سان رسیدن طلبکار به وی ممکن نباشد .می تواند حقش را بدون
رضايت مديون بگیرد(حلی ،1922 ،ص.)111

ب ـ مشهور فقها تنها سفه در امور مالی را از اسباب حجر میدانند و معتقدند که سفاهت
در امور غیرمالی تأثیری بر امور غیرمالی نمیگذارد(طباطبايی1011 ،هـ ،ج ،10ص .)010نکاح
عقدی غیرمالی است؛ پس انعقاد آن مانند طالق و خلع برای سفیه صحیح است و اگر خرج
کردن مال برای ازدواج الزم باشد ،اين دلیلی برای منع از عقد سفیه نمیشود ،چنان که اگر
در طالق پرداخت مال الزم شود ،مانع از طالق نمیشود(ابن قدامه ،ج ،0ص  .)518همچنین اذن
ولی در ازدواج ،اذن در مصلحت محض است و همانطو که اشاره شد ،نکاح به منظور مال
تشريع نشده است؛ بنابراين سفیه در عقد نکاح به اذن ولی احتیاجی ندارد؛ اگرچه در امور
مالی نمی تواند بدون اذن ولی عمل کند(بهوتی1080 ،هـ ،ج ،9ص.)058

جـ برخی از فقیهان در مقام اثبات عدم اعتبار رشد در امر ازدواج ،به عموم قاعده سلطنت
استناد کردهاند .طبق قاعده "الناس مسلطون علی انفسهم" هر کس بر خويشتن واليت دارد و
زمام امور نیز به دست خود اوست ،اين قاعده همانند قاعده سلطنت بر اموال ،قاعدهای عقاليی
است که شرع نه تنها آن را رد نکرده ،بلکه امضا نیز کرده است .با اين تحلیل هر شخص،
خواه زن يا مرد ،در امر ازدواج خود دارای اختیار است و دلیلی که چنین اختیاری را از
شخص سلب کرده باشد و يا اين قاعده عام را به وسیله دلیل مخصص ديگری ،تخصیص
زده باشد ،وجود ندارد(مومن قمی1015 ،هـ ،ص111ـ 119؛ طباطبايی1011 ،هـ ،ج ،10ص.)010

دـ برخی از فقیهان به روايت زراره کـه از امام محمد باقر

 1نقل می کند استناد کردهاند

که ايشان فرمود " :هر گاه زنی اختیار دار خويش باشد و بتواند خريد و فروش کند ،برده
1ـ عَلِیُ بْ نُ إِ سْمَاعِیلَ ا لْمِیثَمِیُ عَ نْ فَ ضَا لَةَ بْ نِ أَيُو بَ عَنْ مُوسَى بْ نِ بَکْرٍ عَ نْ زُرَارَ ةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ :إِ ذَا
کَانَتِ الْمَرْأَة ُ مَالِکَ ةً أَمْ رَهَا تَبِیعُ وَ تَشْتَرِی وَ تُعْتِقُ وَ تُ شْهِ دُ وَ تُعْطِی مِ نْ مَالِهَا مَا شَاءَ تْ فَإِ نَ أَمْ رَهَا جَائِ زٌ تَزَ وَجُ إِنْ
شَاءَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِهَا وَ إِنْ لَمْ يَکُنْ کَذَلِکَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَا بِأَمْرِ وَلِیِهَا .
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آزاد کند ،شهادت بدهد و هر چه از اموال خود را که میخواهد بخشد ،اقدام و تصرف او
جايز است و می تواند بدون اذن ولی خود با هر کسی که مايل است ،ازدواج کند"(طوسی،
1001هـ ،ج ،1ص.)912

با توجه به روايت مذکور اگر زنى مالک امر خود بود به گونهاى که بیع و شراء و عتق
مى کرد و شهادت مىداد و هبه مى نمود ،يعنى زنى که رشیده است ،چنین زنى که شامل
باکره هم مىشود ،ازدواجش نیز صحیح است و نیاز به اذن ولى ندارد(زنجانی1013 ،هـ،

ج ،11ص.)9222
از منظر حقوقی ،قانون مدنی ايران به طور صريح اشارهای به ازدواج شخص سفیه
نکرده است .اما در بین حقوقدانان نیز در اين رابطه اختالف نظر وجود دارد و برخی از
حقوق دانان بر اين باورند که نکاح سفیه صحیح است و برخی ديگر معتقدند که نکاح سفیه
بدون اذن ولی نمی تواند صحیح باشد .هر يک از آنها به داليلی استناد کردهاند که در
ادامه به آنها اشاره میکنیم.
برخی از استادان حقوق با توجه به ماده  1802که سفیه را اين گونه تعريف میکند:
" غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خود عقاليی نباشد" ،گفتهاند
در مورد نکاح سفیه ممکن است گفته شود که چون سفیه در اثر نکاح به طور غیر مستقیم
در اموال خود تصرف می کند و بدين وسیله ملتزم به پرداختن نفقه و مهريه زن میشود،
نکاح او نیز بستگی به تنفیذ ولی يا قیم دارد و به تنهايی نمی تواند در اين باره تصمیم
بگیرد .ولی اين گفته را ،جز در مورد توافق درباره مهريه ،نبايد پذيرفت.
عقد نکاح دارای دو چهره ممتاز است:
يک ـ اتحاد زن و شوهر به منظور ايجاد خانواده ،که غیرمالی است.
دوـ توافق در میزان مهريه ،که عقدی است مالی و تابع قواعد عمومیمعامالت.
درست است که عقد نکاح نیز آثا ر مالی فراوان(ارث و نفقه) به همراه دارد و تعهداتی
برای زوج ايجاد می کند ،ولی اين الزامها به حکم قانون بر او بار میشود و اراده سفیه در
آن دخالتی ندارد .يعنی در نکاح ،سفیه به همان اندازه بايد نفقه بپردازد که شخص رشید و
به همان ترتیب قاعده توارث درباره او اجرا میشود که در مورد رشید .قانون مدنی نیز
به طور ضمنی نکاح سفیه را مجاز شمرده است؛ زيرا با اين که در ماده  1010در مقام
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بیان شرايط اهلیت زوجین بوده است ،اشاره ای به لزوم رشد نکرده است و می گويد
"عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد".
بر عکس ،در توافق راجع به میزان مهر ،سفیه آزاد نیست و نفوذ اراده او به اجازه ولی
يا قیم بستگی دارد؛ زيرا اين توافق به طور مستقیم با اموال او ارتباط دارد و میزان مهر
نیز با رضايت زن و شوهر معین میشود نه به حکم قانون(کاتوزيان ،1922 ،ج ،1ص.)21

همچنین برخی مطابق ماده  1021ق.م معتقدند در نکاح دايم تعین مهر شرط صحت
عقد نیست"  .اگر در نکاح دايم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد ،نکاح صحیح
است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر
مهر معین ،بین آن ها نزديکی واقع شود ،زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود" .اين دسته
از حقوقدانان با استناد به اين ماده قانونی به بررسی صحت يا عدم صحت نکاح سفیه
می پردازند .همان گونه که اشاره شد ،عالوه بر اين که نکاح عقدی غیرمالی است ،تنفیذ يا
عدم تنفیذ ولی بر توافق سفیه بر مهر ،مسأله ای است که در اعتبار و نفوذ عقد نکاح مؤثر
نیست؛ حتی اگر سفیه ملزم به پرداخت مهرالمثل شود(حیاتی ،1931 ،ص.)881

اين دسته قائلند که قانون مدنی سفیه را تنها در امور مالی محجور شناخته و رشد را
از شرايط صحت نکاح يا طالق به حساب نیاورده است .به نظر میرسد بايد میان عقد
نکاح و توافق در مورد مهر تمايز قائل شد .انتخاب همسر و انعقاد نکاح در محدوده
صالحیت سفیه است ،ولی تراضی درباره میزان مهر ،موقوف به اذن يا اجازه ولی يا قیم
است(فصیحی زاده ،1911 ،ص.)28

در بین استادان حقوق گروهی نیز وجود دارد که معتقد به عدم نفوذ نکاح سفیه هستند
(امامی ،ج ،0ص953؛ جعفری لنگرودی ،1921 ،ص83؛ حیاتی ،1931 ،ص .)881اين دسته از حقوقدانان نیز
به داليلی استناد کردهاند که در ادامه به آنها اشاره میشود.
از جمله داليل اين گروه ،ماده  1010ق .م است و همان طور که قب الً ذکر کرديم،
موافقان صحت نکاح سفیه نیز به همین ماده استناد کردهاند .اما نحوه استناد و تفسیر
گروهی که معتقد به عدم نفوذ نکاح سفیه هستند ،متفاوت است؛ زيرا آنها از عدم ذکر
رشد در ماده  1010ق .م عدم لزوم رشد و اهلیت سفیه را استنباط کردهاند .برخی اين
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ماده را اين گونه توجیه کرده اند که عاقد بايد عاقل باشد ،يعنی کبیر و رشید باشد؛ پس
سفیه نمی تواند اصالتاً يا وکالتا عقد نکاح را منعقد کند(جعفری لنگرودی ،1921 ،ص.)105

اين استدالل کمی دور از ذهن است که عاقل بدون قرينه در معنای ديگری به کار رفته
باشد؛ زيرا اين لفظ در ادبیات به معنای خردمند به کار رفته است و معنای آن کامال
مشخص و صريح می باشد؛ در حالی که سفیه شخصی است که دارای قوه درک و تشخیص
می باشد و حتی در بسیاری از موارد طبق روش عقال عمل می کند؛ تنها فاقد عقل معاش
است و عدم وجود عقل معاش به معنای نفی کلی عقل از شخص سفیه نیست .بنابراين
منظور از اين ماده از لفظ عاقل نمی تواند شخص سفیه باشد .ه مچنین اين ماده در مقام بیان
شرايط عاقد در عقد نکاح می باشد و طبق تفسیری که اين دسته از علمای حقوق از اين ماده
داشتهاند ،سفیه حتی برای ديگران هم نمی تواند صیغه عقد را اجرا کند؛ زيرا فاقد شرايط
الزم برای عاقد است؛ در حالی که علیرغم بررسیهايی که صورت گرفت ،تقريباً هیچ
فقیهی را نمی توان يافت که در صحت اجرای صیغه عقد برای ديگری ترديد کرده باشد.
استدالل ديگری که اين دسته از علمای حقوق برای عدم نفوذ نکاح سفیه آوردهاند،
عمومیت حجر سفیه در تصرفات غیرمالی است .در اين استدالل بر خالف ظاهر ماده
 1802ق .م که به تعريف شخص غیر رشید پرداخته است و تصرفات سفیه در اموال را
عقاليی نمیداند ،حجر سفیه را فقط محدود به امور مالی نمیداند و اين ماده را وارد
مورد اغلب میداند .علی هذا طبق عمومات قانون مدنی ،در نکاح سفیه ،اذن يا اجازه ولی او
الزم است و در صورت نبودن ولی او وصی حق دارد دخالت کند و با نبودن وصی،
حاکم حق مداخله دارد(همان ،ص.)83

همچنین حقوقدانان داليل ارائه شده از جانب فقها را در اين زمینه تأيید می کنند و اضافه
می کنند که در عقد نکاح عالوه بر اين که مهريه حقی است مالی ،تبعات مالی ديگری مانند نفقه
را شامل میشود که نمی توان آنها را نامرتبط با عقد نکاح پنداشت(مدنی ،1925 ،جلد  ،1ص)822

در مورد نکاح موقت سفیه نظريه عدم نفوذ با مانع مهمیرو به رو نیست؛ زيرا در اين عقد،
تعیین مهر شرط صحت عقد است .بنابراين ،در اين نوع نکاح اگر مهر تعیین نشود ،عقد باطل
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است .حال اگر سفیه ،مباد رت به انعقاد نکاح موقت کرده و بر میزان مهريه با طرف ديگر عقد
توافق نموده باشد ،نفوذ و اعتبار آن عقد منوط به اذن ولی است(حیاتی ،1931 ،ص.)881

می دانیم که قانون مدنی ايران اغلب از فقه امامیه اقتباس شده است و در باب حجر اگر
نگاهی به نظر و ديدگاه فقها بیندازيم ،متوجه میشويم که در فقه تقريباً تمامیفقها حجر
سفیه را مختص به امور مالی میدانند .به همین دلیل ،اقدامات و تصرفات غیرمالی سفیه،
مثل طالق و خلع را صحیح میدانند .اشکال ديگر اين است که در قانون مدنی ذيل مواد
 810الی  819که شرايط اهلیت طرفین معامله را بیان می کند ،قانون گذار از لفظ متعاملین
و معامله استفاده کرده است که به نظر میرسد اين الفاظ ظهور در تصرفات مالی دارد و
ادعای حجر سفیه در تصرفات غیرمالی خالف ظاهر اين مواد است.
به نظر میرسد مهمترين دلیلی که می توان بر عدم اه ل یت سفیه در نکاح اقامه کرد،
پیوند ناگسستنی نکاح از جنبه های مالی است .به بیان ديگر ،هر چند نکاح فی نفسه يک
تصرف مالی نیست ،اما مستلزم تصرف در مال است و همین قدر برای حکم به عدم
اهلیت سفیه برای انعقاد نکاح کافی است؛ زيرا اقدام به انعقاد نکاح ،به دلیل اشتمال بر
توافق راجع به مهر مستلزم تصرف در مال است و در نتیجه غیر رشید از انجام مستقل
آن ممنوع است .همچنین درباره پرداخت نفقه می توانیم بگويیم که اين امر به حکم قانون
است ،نه نتیجه خواسته زوجین .اما میزان نفقه ارتباط مستقیم با شؤون زوجه دارد و
انتخاب همسر به طور غیر مستقیم در میزان الزام به انفاق تأثیر میگذارد و سفیه به
حسب فرض نمی تواند ابعاد مالی نفقه زوجه مورد نظر خود را تشخیص دهد و تناسب آن
با مقدورات مالی خود بسنجد(شريف و ديگران ،1939 ،ص 81ـ.)85

به نظر میرسد که اين استدالل قابل قبول نیست؛ زيرا همانطور که گفته شد ،نکاح عقدی
غیر مالی است؛ پس انعقاد آن مانند طالق و خلع برای سفیه صحیح است و اگر خرج کردن
مال برای ازدواج الزم باشد ،اين دلیلی برای منع سفیه از عقد نمیشود .همچنین اين گونه
نیست که به شکل دايم مهريه جنبه مالی داشته باشد و نبايد تنها از جنبه اقتصادی به آن
نگريست؛ زيرا مواردی وجود دارد که مهريه دارای بعد اقتصادی نیست ،مانند زمانی که
آموزش حرفهای به زوجه مهر قرار داده میشود.
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در نهايت با عنايت به سکوت قانون مدنی درباره نکاح سفیه ،حقوقدانان همانند فقها در
اين باره اختالف دارند .برخی از قول مشهور فقها يعنی عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
تبعیت کرده اند و برخی ديگر به صحت نکاح سفیه حکم دادهاند .از بررسی داليل اين دو
گروه چنین برداشت می شود که مستندات گروهی که معتقد به صحت نکاح سفیه هستند،
ارجح است؛ زيرا سفیه دارای قوه درک و تشخیص است و در بسیاری از امور بر طبق
روش و سیره عقال عمل می کند و حتی ممکن است دارای مدارج علمی و جايگاه اجتماعی
وااليی باشد ،لیکن به دلیل فقدان عقل معاش نمی تواند اموال خود را به طور عاقالنه اداره
کند؛ عالوه بر اين که نظريه عدم نفوذ نکاح سفیه به علت حفظ مصلحت سفیه ارائه شده
است و ناتوانی سفیه در امور مالی توجیه طرفداران اين نظريه می باشد .اين نظر شايد در
ابتدا منطقی و معقول به نظر برسد؛ اما با کمیدقت متوجه میشويم که هر چند نکاح احکامی
مثل مهر و پرداخت نفقه دارد ،ولی نفس عقد نکاح ،مالی نمی باشد .بنابراين می توانیم قائل به
ترکیب اين دو نظريه شويم؛ به اين صورت که عدم نف وذ و صحت نکاح سفیه به صورت
ابتدايی صحیح نیست؛ زيرا نکاح از حوائج اصلی هر انسانی است و همان گونه که بیان
کرديم ،عقد نکاح در نزد شارع ،مستحب مؤکد است و با وجود داليل ارائه شده ،نمی توان
مانعی را در اجرای اين سنت برای سفیه در نظر گرفت؛ زيرا شارع مقدس بر ازدواج و
تشکیل خانواده تأکید فراوانی دارد .بنابراين نکاح و تشکیل خانواده سفیه منوط به اذن
کسی نیست؛ زيرا گاهی مصلحت و ضرورت ايجاب می کند که سفیه با شخص مورد عالقه
خود ازدواج کند؛ پس نمی توان قائل به عدم صحت نکاح وی شد .با اين حال پیشنهاد
میشود در صورت افراط سف یه در تعیین مهر يا پرداخت نفقه ،ولی يا قیم ،او را منع کند.
اين منع با آنچه که ما حجر در اين مورد میشماريم متفاوت است.

یافتههای پژوهش
 1ـ سفیه از ريشه سفه به معنای بیعقلی و سبکی است و در فقه و حقوق کسی است که
اموال خود را در غیر اغراض صحیح مصرف میکند و عادت در اسراف و تبذير دارد.
 8ـ سفیه با صغیر ممیز و مجنون تفاوت دارد .سفیه کسی است کـه پس از بلوغ ،رشد کافی
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برای استیفای حقوق مالی خود کسب نکرده است؛ در حالی که صغیر ممیز فردی است که
هنوز به سن بلوغ نرسیده ،ولی تا حدی قدرت درک و تشخیص سود و زيان در معامالت را
به دست آورده است .همچنین مجنون شخصی است که به طور کلی فاقد قوه ادراک و تعقل
می باشد؛ در حالی که سفیه صرفاً فاقد عقل معاش است .پس سفیه از طفل با بلوغ و از
ديوانه با عقل متمايز میشود.
9ـ غیر از ابوحنیفه همه مذاهب معتقدند که سفیه در تصرفات مالی محجور است؛ همچنین
فقهای امامیه به مجرد ظهور سفاهت در فرد ،حکم به سفاهت فرد میدهند اما حقوق ايران
قائل به اين است که هیچ فرد کبیر و رشیدی را بدون حکم دادگاه نمیتوان محجور دانست .به
نظر می رسد که ديدگاه قانون در اثبات رشد يا سفاهت فرد به حکم دادگاه ارجح باشد.
0ـ سف یه مانند هر مکلف ديگری موظف به اجرای تکالیف واجب و مستحب است.
 5ـ اکثر علمای مذاهب به جز حنفیان ازدواج سفیه را جايز نمیدانند .با اين حال و با
توجه به داليل ارائه شده از جانب دو گروه ،نظريه صحت نکاح سفیه از قوت بیشتری
برخوردار است؛ زيرا نکاح فی نفسه عقد مال ی نیست و همچنین عقد نکاح در نزد شارع،
مستحب مؤکد است و با وجود داليل ارائه شده نمی توان مانعی را در اجرای اين سنت برای
سفیه در نظر گرفت.
 1ـ با اين حال ،پیشنهاد می شود در صورت افراط سفیه در تعیین مهر يا پرداخت نفقه ،ولی
يا قیم ،او را منع کند .اين منع با آنچه که ما حجر در اين مورد میشماريم ،متفاوت است.
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سفیه در فقه و حقوق ايران» (زمستان  ،)1939فقه و حقوق ،شماره 09

شربینی شافعی ،شمسالدين محمد بن احمد ،مغنی المحتاج الی معرفه المعانی الفاظ
المنهاج ( 1015هـ) ،دار الکتب العلمیه ،چاپ اول

صفايی ،سیدحسین و سیدمرتضی قاسمزاده ،حقوق مدنی اشخاص و محجورين
(  ،)1928تهران ،انتشارات سمت ،چاپ هشتم
ـــــــــــــ ،دوره مقدماتی حقوق مدنی ،اشخاص و خانواده (  ،)1902تهران ،مؤسسه
عالی حسابداری ،چاپ دوم
طباطبايی حکیم ،سیدمحسن ،مستمسک العروة الوثقی ( 1011هـ) ،قم ،مؤسسه دار التفسیر،
چاپ اول
طوسى ،ابوجعفر محمد بن حسن ،تهذيب االحکام ( 1001هـ) ،تهران ،دار الکتب االسالمیه،
چاپ چهارم
ـــــــــــــ ،المبسوط فی الفقه االمامیه (  ،)1921تهران ،المکتبه الرضويه الحیاء اآلثار
الجعفريه ،چاپ سوم
عاملى ،زينالدين بن على(شهید ثانى) ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( ،)1911
قم ،مرکز نشر دفتر ت بلیغات اسالمی ،چاپ سوم
ـــــــــــــ ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ( 1019هـ) ،قم ،مؤسسه المعارف
االسالمیه ،چاپ اول
عاملى ،سیدجواد بن محمد ،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه (بی تا) ،بیروت ،دار
إحیاء التراث العربی ،چاپ اول

عاملی ،حر محمد بن حسن ،تفصیل الوسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشیعه
( 1003هـ) ،قم ،مؤسسه آل البیت علیهمالسالم ،چاپ اول
فصیحی زاده ،علیرضا ،اذن و آثار حقوقی آن (  ،)1911قم ،دفتر تبلیغات اسالمیحوزه
علمیه قم ،چاپ اول
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قاسم زاده ،سیدمرتضی« ،ازدواج غیر رشید ،مجنون و بیمار جسمیيا روحی خطرناک»
(  ،)1920فصلنامه ديدگاه های حقوقی ،دانشکده علوم قضايی و خدمات اداری،
شماره بیست و سوم
قديانی ،عباس ،فرهنگ فارسی معلم (  ،)1921تهران ،انتشارات جاجری ،چاپ چهارم
کاتوزيان ،ناصر ،دوره حقوق مدنی خانواده (  ،)1922تهران ،شرکت سهامیانتشار ،چاپ
اول
ک لینی ،ابوجعفر محمد بن يعقوب ،الکافی ( 1001هـ) ،تهران ،دار المکتبه اسالمیه ،چاپ
چهارم
مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار الجامعه لدرر االخبار االئمه االطهار ( 1010هـ) ،بیروت،
مؤسسه الطبع و النشر ،چاپ اول
مدنی ،سیدجاللالدين ،حقوق مدنی (بیتا) ،تهران ،پايدار (  ،)1925چاپ اول
مغنیه ،محمدجواد ،الفقه علی المذاهب الخمسه ( 1081هـ) ،بیروت ،دار التیار الجديد  -دار
الجواد ،چاپ دهم
مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار الفقاهه کتاب نکاح ( 1085هـ) ،قم ،انتشارات مدرسه االمام
علی بن ابی طالب ،چاپ اول
منصور ،جهانگیر ،مجموعه قوانین اساسی و مدنی (  ،)1931تهران ،نشر دوران ،چاپ چهل
و ششم
مومن قمی ،محمد ،کلمات سديده فی مسائل جديده ( 1015هـ) ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول
موسوی خمینی ،سیدروحاهلل ،تحرير الوسیله (بیتا) ،قم ،مؤسسه مطبوعات دارالعلم ،چاپ اول
نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ( 1000هـ) ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی ،چاپ هفتم
واسطى زبیدى ،محبالدين سیدمحمدمرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ( 1010هـ)،
بیروت ،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزيع ،چاپ اول
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يزدی ،سیدمحمدکاظم ،العروه الوثقی فیما تعم به البلوی ( 1003هـ) ،بیروت ،مؤسسه
االعلمی للمطبوعات ،چاپ دوم
ـــــــــــــ ،موسوعه فقه کويتیه ( 1010هـ) ،کويت ،طباعه ذات السالسل وزارة االوقاف و
الشئون االسالمیه ،چاپ هشتم

