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غالمعلی سیفی زیناب :استاديار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
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چکیده
عقود وثیقه اي كه در راستاي تضمین و تسهیل وصول مطالبات منعقد می شوند ،به عنوان عقود تبعی،
همواره بر ي

رابطه و دين پايه استوار هستند .انعقاد اين عقود اعم از انتقالی و تضمینی نسبت به دينهی

كه بهطوركامل شكل گرفته و در ذمه مديون ثابت شده ،بدون ترديد صحیح و معتبر است .اما راجهع بهه
ديونی كه اساساً نه ثابت در ذمه هستند و نه سبب آنها ايجاد شده است؛ با توجه به تبعهی بهودن عقهود
وثیقهاي میبايست حكم به عدم صحت آنها كرد .با اينحال نسبت به دين پايههاي كهه در ذمهه قهرار
نگرفته و سبب آن ايجاد شده است ،ترديدهايی وجود دارد .قانونگذار راجع به برخهی از مصهاديق ايهن
سكوت اتخاذ كرده است .همین امر زمینه اختالف نظر میان حقوقدانان را فهراهم آورده اسهت .در ايهن
نوشتار مسئله را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده تا لزوم ثُبوت دِين در ذِمهه يها كفايهت
سبب آن براي انعقاد عقود وثیقهاي بیان گردد.
کلیدواژهها :دين پايه ،سبب دين ،عقد وثیقهاي انتقالی ،عقد وثیقهاي تضمینی.
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مقدمه
زندگی اجتماعی بنا به اقتضائات خود ،مستلزم تحقق روابط حقوقی فیمابین اشخاص است.
این روابط حقوقی اشخاص در اجتماع که گاه در قالب قراردادی و گاه در قالب غیرقراردادی
تحقق مییابد ،ممکن است منجر به مدیون شدن یکی از طرفین رابطه در مقابل دیگری گردد.
همچنین ممکن است دِین به طور کامل و مُنَجَز بر ذِمه شخص قرار نگیرد بلکه صرفاً سببِ آن
حاصل شود .در چنین مواردی اشخاص غالباً به دنبال افزودن بر وثایق دین هستند و تالش میکنند
تدابیر الزم را جهت وصول مطالبات خود به کار گیرند؛ بههمین منظور ممکن است اقدام به انعقاد
عقود وثیقهای نمایند .بر این اساس عقود وثیقهای به عنوان یکی اقسام عقود تبعی همواره مبتنی بر
یک رابطه پایه هستند .با اینحال بحث بر سر این است که اساساً دین پایهای که قرار است عقود
وثیقه ای با ابتنای بر آن منعقد شوند ،چه ساختاری دارند؟ آیا الزم است که دین پایه در ذمه مدیون
به طور کامل ثابت شده باشد و یا اینکه صرف تحقق سبب دین نیز کافی است.
با توجه به کالم قانونگذار ،در خصوص عقد ضمان ،میتوان از کفایت سبب دین سخن
گفت .قانونگذار راجع به سایر انواع عقود وثیقهای ،حکمی پیشبینی نکرده و مداقه در مقررات
مربوط به هریک از عقود وثیقهای نیز در این زمینه راهگشا نیست .در آثار فقها و حقوقدانان نیز
هرچند مطالب قابل توجهی در ارتباط با بحث حاضر وجود دارد اما عدم انسجام مطالب و فقدان
نظم منطقی میان موضوعات ،زمینه اختالف نظرها را فراهم آورده است.
معتقدند که صِرف تحقق سببِ دِین کافی برای انعقاد این دسته از عقود نیست .در مقابل گروهی
دیگر بر این نظر هستند که تحقق سبب کافی بوده پس لزومی ندارد که دین به طور کامل بر ذمه
مدیون قرار گرفته باشد .در میان حقوقدانان نیز مطالب به طور جامع مورد بررسی قرار نگرفته است.
بهطوریکه در ارتباط با عقد ضمان با توجه به مفهوم ماده  691قانون مدنی ،عدهای سبب دین را
کافی دانستهاند اما راجع به سایر انواع عقود وثیقهای اختالفنظر وجود دارد .برخی تحقق سبب را
کافی دانسته و برخی ثبوت دین بر ذمه مدیون را هم شرط میدانند .البته اختالف نظرها محدود به
مُقسم ،یعنی عقود وثیقهای انتقالی یا تضمینی نیست بلکه حتی در خصوص برخی از مصادیق هر
یک از مقسمهای مذکور نیز تردیدهایی مطرح شده است ،ازجمله راجع به برخی مصادیق حکم به
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کفایت سبب شده است؛ به عنوان نمونه گاه راجع به عقد کفالت ،تحقق سبب کافی دانسته شده اما
راجع به عقد رهن حکم به لزوم ثبوت دین بر ذمه مدیون شده است .بر همین اساس حقوقدانان
قاعدۀ کلیای ابراز نکرده اند .پس الزم است که هر یک از عقود مدنظر به طور مختصر و جداگانه
مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت اقتضا از درون احکام اشتراکی یک قاعدۀ کلی استخراج
گردد و اختالفات موجود مرتفع شود .شایان ذکر است که راجع به صحت و اعتبار عقود وثیقهای
که با ابتنای بر دین ثابت شدهِ بر ذمه مدیون منعقد میشوند ،تردیدی وجود ندارد بلکه اساس بحث
و اختالف ها ناظر به فرضی است که دین هنوز در ذمه مدیون ثابت نشده و صرفاً سبب آن محقق
شده باشد بنابراین بحث اخیر مورد توجه این تحقیق میباشد.
در این نوشتار ،ابتدا نوع دین پایه در عقود وثیقهای انتقالی مورد بررسی قرار میگیرد و با تبیین
عقد ضمان سپس به عقد حواله به عنوان مهمترین مصادیق عقود وثیقهای انتقالی پرداخته میشود.
در ادامه عقود وثیقهایِ تضمینی مورد مداقه قرار خواهند گرفت که شامل عقد کفالت و رهن
است.
 .1دِین پایه در عقود وثیقهای انتقالی
همان طور که بیان شد ،عقود تبعی مبتنی بر وجود یک رابطه پایه هستند .منظور از رابطه پایه
همان تعهد و دینی است که در اثر یک عمل حقوقی یا واقعه حقوقی ایجاد میشود .در خصوص
تحقق یابد ،تردیدهایی وجود دارد .در این بخش ابتدا عقود وثیقهای انتقالی را مورد تدقیق قرار
میدهیم.
 .1-1عقود وثیقهای انتقالی
منظور از عقد وثیقه ای انتقالی ،عقدی است که با انعقاد آن ،ذمه مدیون اصلی بری و ذمه
دیگری نسبت به آن مشغول میشود .در کالم برخی از مؤلفین راجع به کفایت سبب دین برای
انعقاد عقود وثیقهای انتقالی ابهاماتی وجود دارد.
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 .1-1-1عقد ضمان
در آثار فقهی راجع به نوعِ دینِ پایه که ضامن ،به منظور تضمینِ آن اقدام به انعقاد عقد ضمان
میکند ،سخن به میان آمده است .از کالم مشهور فقها بر میآید که صِرف تحقق سبب دین برای
انعقاد عقد ضمان کافی نیست (شهید اول )130 :1410 ،بلکه ثبوت آن در ذمه شرط است؛ هرچند
متزلزل باشد (محقق سبزواری 1423 ،ق ،ج 594 :1؛ موسوی بجنوردی 1419 ،ق ،ج 107 :6؛
فقعانی 1418 ،ق133 :؛ شهید ثانی 1410 ،ق ،ج  .)122 :4برخی از فقها به صراحت بیان داشتهاند
که چنانچه سبب دین محقق شده اما دین در ذمه ثابت نشده باشد؛ عقد ضمان صحیح نخواهد بود
(محقق حلی 1408 ،ق .ج  .)90 :2منظور فقها از تزلزل نه به معنای جواز ضمان نسبت به دینی که
سبب آن محقق شده بلکه به معنای دینی است که احتمال زوال آن میرود .به عنوان مثال شخصی
به بیع خیاری ،از فروشندهای مالی را به نسیه خریداری میکند .شخص ثالث از خریدار که ثمن
معامله را در زمان انعقاد عقد نپرداخته ،ضمانت مینماید .در این فرض ،عقد بیعِ نسیه بهصورت
خیاری منعقد شده و دین خریدار به سبب آن متزلزل است اما دین ثابت در ذمه خریدار است به
نحو تزلزل .در همین راستا است که ماده  696مقرر میدارد« :هر دِینی را ممکن است ضمانت
نمود ،اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد ».برخی از فقها مبنای لزوم ثبوت دین در ذمه را در
این دانستهاند که ضمان از دین ثابت نشده در ذمه ،غیر معقول است و به منزله ضمان «ما لَم یَجب»
بوده و درنتیجه باطل خواهد بود (موسوی بجنوردی 1419 ،ق .ج  .)107 :6با اینحال ،از کالم
ثابت ش ده باشد بلکه در صورت حدوث مقتضی ،ثبوت دین در ذمه یا فرض بود .به عبارت دیگر،
در فرض تحقق سبب دین نیز ممکن است حکم به صحت ضمان شود (طباطبایی یزدی 1419 ،ق.
ج 762 :5؛ مرعشی نجفی 1406 ،ق .ج  .)111 :2این سخن از کالم برخی از فقها نیز قابل استنباط
است .به عنوان نمونه شیخ طوسی در المبسوط فی فقه االمامیه (شیخ طوسی 1387 ،ق .ج  )325 :2و
محمد حسن نجفی در جواهر الکالم به صراحت ضمان از مالالجعاله را صحیح دانستهاند (نجفی،
 1404ق .ج )137 :26؛ هرچند که شخص عامل اقدام به انجام موضوع عقد جعاله نکرده باشد.
همانطور که مشخص است ،قبل از عمل به موضوع عقد جعاله شخصِ عامل طلبی از شخص
جاعل ندارد ،درنتیجه طبق نظر مشهور نمیباید ضمان از چنین دینی را صحیح دانست .این در
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حالی است که طبق دیدگاه فقهای اخیرالذکر برای صحتِ ضمانت از مالالجعاله ،لزومی به اقدام
عامل به موضوع عقد جعاله نیست و در هر صورت میتوان از آن ضمانت کرد .این امر به معنای
صحت ضمانت از دینی است که بر ذمه ثابت نشده و صرفاً سبب دین– همان عقد جعاله– محقق
شده است.
با وجود اعتقاد مشهور فقها به لزوم ثبوت دین در ذمه مدیون جهت واجد اعتبار بودن عقد
ضمان ،قانون مدنی سختگیریهای مشهور فقها را نپذیرفته و از نظر آن دسته از فقهایی پیروی
کرده است که حکم به صحت ضمانت از دین در فرض تحقق سبب کردهاند .در این راستا ،ماده
 691مقرر داشته است« :ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است ،باطل است ».منطوق این
ماده حکمی راجع به بحث حاضر ندارد اما همانطور که از مفهوم مخالف ماده مذکور بر میآید،
وجود سبب دین برای انعقاد عقد ضمان کافی است و لزومی به ثبوت دین در ذمه نیست .منظور از
سبب در اینجا همان مقتضی است (کاتوزیان ،1385 ،ج  .)278 :4بنابراین دین بالقوه کافی برای
صحت عقد خواهد بود (رودیجانی)69 :1394 ،؛ بهویژه اینکه منطق اجتماعی و ذوق سلیم ،مؤید
صحت ضمانت از دینی است که فقط سبب آن ایجاد شده است (امامی ،1376 ،ج .)260 :2
 .2-1-1عقد حواله
مشهور فقها در خصوص عقد حواله نیز همانند عقد ضمان ،معتقد به لزوم ثبوت دین در ذمه
ق ،ج 187 :2؛ حلی 1405 ،ق304 :؛ عالمه حلی 1414 ،ق ،ج  .)453 :14برخی از فقها به صراحت
تحقق سبب دین را کافی برای صحت عقد حواله ندانسته و بیان کردهاند که عقد حواله متضمن
تحویل است و تحویل معدوم غیرمعقول میباشد (موسوی بجنوردی 1419 ،ق ،ج  .)125 :6با این
حال برخی دیگر از فقها کفایت تحقق سبب برای صحت حواله را بعید ندانستهاند (طباطبایی
یزدی 1419 ،ق ،ج .)459 :5
الف) لزوم ثبوت دین در ذمه
برخالف عقد ضمان که قانونگذار در ماده  691تحقق سبب دین را کافی برای انعقاد آن دانسته
است ،در خصوص عقد حواله چنین تصریحی وجود ندارد لذا برخی از حقوقدانان به پیروی از نظر
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مشهور بیان داشتهاند که در صورت عدم ثبوت مال محالبه در ذمه محیل ،حواله صحیح نخواهد
بود هرچند سبب آن به وجود آمده باشد (بروجردی عبده.)299 :1380 ،
در تقویت دیدگاه مذکور میتوان گفت؛ اوالً قانونگذار بر خالف عقد ضمان ،تصریحی به
کفایت سبب دین برای تحقق عقد حواله نکرده است .نظر به اینکه هرگاه قانونگذار قصد عدول
از نظر مشهور داشته است ،به صراحت با آن مخالفت کرده و مقرره صریحی پیشبینی نموده است؛
بنابراین وقتی که در باب مربوط به عقد حواله چنین مقررهای وجود ندارد ،به نظر میرسد هدف
قانونگذار متابعت از نظر مشهور بوده است؛ ثانیاً این نظر را با توجه به ماده  726قانون مدنی میتوان
توجیه کرد ،بدین شرح که الزم است میان محیل و محتال دینی وجود داشته باشد و اگر چنین
دینی وجود نداشته باشد ،احکام حواله نسبت به آن عقد جاری نخواهد بود 1.لزوم مدیون بودن
محیل به محتال به معنای ثبوت دین در ذمه است و استعمال لفظ «دین» در معنای «سبب دین»
استعمال حقیقی نیست و مجاز خواهد بود 2بنابراین باید قرینهای وجود داشته باشد .این در حالی
است که چنین قرینهای وجود ندارد لذا باید لفظ «دین» را محدود در معنای دینی دانست که ثابت
در ذمه است؛ ثالثاً عقد حواله متضمن برائت ذمه محیل در برابر محتال و اشتغال ذمه محالعلیه است
و درنتیجه محتال میتواند به محالعلیه مراجعه کرده و مطالبات خود را از او وصول نماید .بر این
اساس اگر دین هنوز به وجود نیامده باشد ،عقد حواله بیمعنا خواهد بود زیرا هنوز دینی به وجود
نیامده است که محتال بتواند از محالعلیه وصول کند ،در حالی که مقتضای عقد حواله بر انتقال

ب) کفایت ایجاد سبب دین
ممکن است گفته شود که حتی اگر دین به طور کامل ایجاد نشده و صرفاً مقتضی آن به وجود
آمده باشد ،انعقاد عقد حواله بر مبنای آن صحیح خواهد بود .در توجیه این دیدگاه میتوان به
دالیلی تمسک جست ،بدین شرح که اوالً توسط قانونگذار در مقررات مربوط به عقد حواله-
راجع به امکان تَرتُب عقد حواله بر سبب دین -حکمی پیشبینی نشده است اما نمیتوان این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1به عبارت دیگر در حواله ،مجیل مدیونِ محتال نباشد ،عقد حوالهای محقق نمیشود.
 .2برای مطالعه بیشتر ر .ک :قافی و شریعتی،1391 ،ج  ،1ص.86- 87
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سکوت را به معنای عدم جواز چنین امری دانست زیرا با توجه به تشابه موجود میان عقد حواله و
ضمان از جهت ماهیت و آثار ،اتخاذ مالک از ماده  691قانون مدنی با ایراد رو به رو نخواهد بود؛
درنتیجه میتوان با تمسک به ماده مذکور اذعان داشت که برای صحت عقد حواله نیز تحقق سبب
دین کافی است و لزومی به ثبوت آن در ذمه محیل نیست پس نباید سکوت قانونگذار را به منزله
بطالن بدانیم (جعفری لنگرودی ،بیتا)123 :؛ ثانیاً عرف که یکی از مهمترین منابع تفسیری مواد
قانونی است ،صحت عقد حوالهای را که با ابتنای بر سبب دین منعقد میشود ،تأیید میکند
(کاتوزیان ،1385 ،ج .)406- 407 :4
به عنوان قضاوت ارزشی فیمابین دیدگاههای مطروحه باید نظر اخیر را پذیرفت چرا که در رد
دالیل ارائه شده در توجیه دیدگاه اول همانطور که گفته شد ،اوالً تشابه ذاتی عقد حواله با عقد
ضمان ،مانع از این امر خواهد بود که بگوییم اراده قانونگذار از سکوت نسبت به تصریح به مسأله
مورد بحث ،اعتقاد به عدم جواز انعقاد عقد حواله با ابتنای بر صرف سبب دین بوده است بنابراین
میتوان گفت که راجع به عقد حواله نیز اراده قانونگذار بر عدول از نظر مشهور بوده؛ هرچند
تصریح نکرده است .ثانیاً در ماده  726قانون مدنی به لزوم مدیونیت محیل به محتال تصریح شده
است اما صرف وجود سبب دین را نیز میتوان مسامحتاً دین دانست و قلمرو شمولی ماده مذکور
را توسعه داد .این استدالل با توجه به مقررات باب عقد ضمان نیز توجیه میشود ،بدین شرح که
عقد ضمان نیز یک عقد غیرابتدایی ،یعنی عقد مبتنی بر یک رابطه پایه و وجود دین میان
است .در عقد حواله نیز همان نظر مطاع خواهد بود .بر این اساس نباید ماده  726را منحصر به
ثبوت دین در ذمه دانست؛ بهویژه که قرینه موجود در ماده  691قانون مدنی توجیهگر توسعه
مفهومی کلمه «دین» در ماده  726و اعتقاد به شمول آن نسبت به سبب دین نیز خواهد بود .ثالثاً با
انعقاد عقد حواله بهموجب ماده  730قانون مدنی دین از ذمه محیل به ذمه محالعلیه منتقل میشود
و باید برای وصول مطالبات خود صرفاً به محالعلیه مراجعه کند اما این امر مالزمه الینفک با ثبوت
دین در ذمه محیل ندارد زیرا انعقاد عقد حواله نسبت به دینی که صرفاً سبب آن ایجاد شده است،
به معنای رجوع محتال به محالعلیه در صورت ثابت شدن دین میباشد .همین مسئله در ارتباط با
عقد ضمان نیز مطرح است.
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به شرح به توضیحاتی که ارائه شد به نظر میرسد حکم به صحتِ انعقاد عقودِ وثیقهای انتقالی
بر مبنای صِرف سببِ دین با اشکالی رو به رو نیست؛ بهویژه این که در خصوص عقد ضمان
قانونگذار صراحتاً این امر را پذیرفته است .بر این اساس میتوان در عقود وثیقهای انتقالی قائل بر
این شد که صرف وجود سبب دین برای انعقاد آنها کافی است.
 .2-1عقود وثیقهای تضمینی
منظور از عقد وثیقه ای تضمینی ،عقدی است که با انعقاد آن ،دین همچنان بر ذمه مدیون اصلی
باقی میماند و در کنار آن تعهد جدیدی برای خود او یا شخص ثالث ایجاد میشود .همانطور که
پیشتر راجع به عقود وثیقه ای انتقالی بیان شد در خصوص کفایت سبب دین برای انعقاد عقود
وثیقه ای تضمینی تردیدهایی وارد شده است .در این بخش عقد کفالت و رهن را به عنوان
مهمترین مصادیق عقود وثیقهای تضمینی از جهت نوع دین پایه مورد بررسی قرار میدهیم تا راجع
به عقود وثیقهای تضمینی نیز یک قاعده کلی استخراج گردد.
 .2-2-1عقد کفالت
برخی از فقها به صراحت بیان داشتهاند که دین موضوع عقد کفالت باید در ذمه ثابت شده
باشد ،به گونهای که انعقاد عقد ضمان نسبت به آن دین صحیح قلمداد شود (موسوی خمینی ،بیتا،
ج 35 :2؛ موسوی گلپایگانی 1413 ،ق ،ج 109 :2؛ عالمه حلی 1414 ،ق ،ج 395 :14؛ جزیری و
فقها ثبوت دین در ذمه را برای صحت عقد ضمان شرط دانستهاند؛ بنابراین نظر مشهور در مورد
عقد کفالت نیز لزوم ثبوت دین بر ذمه مکفول خواهد بود .با اینحال برخی دیگر از فقها ،ثبوت
دین بر ذمه را شرط ندانسته و معتقدند که تحقق سبب دین نیز برای انعقاد عقد کفالت و صحت آن
کافی خواهد بود (موسوی خویی 1410 ،ق ،ج 190 :2؛ طباطبایی قمی 1426 ،ق ،ج .)278 :9
همانند عقد حواله ،در قانون مدنی نسبت به صحت یا عدم اعتبار عقد کفالتِ مبتنی بر دینی که
صرفاً سبب آن فراهم آمده ،تصریحی صورت نگرفته است .همین امر موجب اختالف نظر میان
صاحبنظران را فراهم آورده است .بهطورکلی در این رابطه دو دیدگاه قابل طرح و بررسی است:
دیدگاه اول حاکی از این است که برای انعقاد عقد کفالت ثبوت دین در ذمه مکفول الزم
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است ،در توجیه این دیدگاه دالیلی قابل تمسک است؛ برخی از حقوقدانان در این رابطه بیان داشته
است برخالف عقد ضمان ،برای انعقاد عقد کفالت ،صرف تحقق سبب دین کافی نیست و
نمیتوان عقد کفالت را با عقد ضمان مقایسه کرد و درنتیجه اتخاذ مالک از مقرره ماده  691قانون
مدنی صحیح نخواهد بود زیرا موضوع عقد کفالت احضار مکفول نزد مقامهای عمومی است و
تنها کسی را میتوان نزد مقام های عمومی احضار کرد که دینی بر ذمه او ثابت باشد (کاتوزیان،
 ،1385ج  .)458- 459 :4بنابراین اگرچه در عقد ضمان تحقق سبب دین کافی دانسته شده ،در
عقد کفالت الزم است که دین به طور کامل مستقر شده باشد البته همانطور که پیشتر راجع به
عقود وثیقه ای انتقالی بیان شد ،تزلزل دین مانع صحت عقد کفالت نخواهد بود.
در تقویت این دیدگاه میتوان افزود که اوالً قانونگذار تصریحی به کفایت سبب دین برای
انعقاد عقد کفالت نکرده است .بنابراین نمیتوان سبب دین را کافی دانست و همچنین با توجه به
تفاوتی که میان عقد کفالت و ضمان وجود دارد ،اتخاذ مالک از ماده  691قانون مدنی ممکن
نخواهد بود .ثانیاً عقود وثیقهای به منظور تضمین و تسهیل وصول مطالبات منعقد میشوند و این امر
در صورتی محقق می گردد که دین ثابت در ذمه باشد .عقد کفالت نیز به عنوان عقد وثیقهای
تضمینی از این امر مستثنی نیست .به عبارت دیگر تضمین و تسهیل پرداخت دینی که ثابت در ذمه
نشده است ،بیمعنا است و با ماهیت عقود وثیقهای و عقد کفالت ناسازگار است .ثالثاً ممکن است
گفته شود که قانونگذار در ماده  736قانون مدنی صرفاً لزوم علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده
میبایست در واقع امر ثابت در ذمه بوده باشد.
برخالف دیدگاه فوق ،دیدگاه دوم حاکی از کفایت سبب دین برای انعقاد عقد کفالت است.
احد از حقوقدانان در اینبارۀ بیان میدارند «عقد کفالت از جهت اصلِ وجودِ حق تسامحی است».
و حتی کفالت از مکفول در حقوق معدوم ،به تبع حق موجود صحیح میباشد و معتقدند که چنین
امری مغایر با عقل و مصلحت نیست بلکه مطابق آن است (جعفری لنگرودی)23- 24 :1378 ،؛
بنابراین تحقق سبب برای انعقاد عقد کفالت کافی خواهد بود.
در مقام داوری میان دو دیدگاه پیشگفته به نظر میرسد میتوان با تمسک به ظواهر مواد ناظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  736ق .م «در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست ». ...
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به عقود وثیقهای بهویژه عقد ضمان بیان داشت که لزومی به ثبوت دین در ذمه مکفول نیست زیرا
در رد نظر حقوقدانانی که معتقد به لزوم ثبوت دین در ذمه مکفول هستند میتوان گفت که:
اوالً متعلَّقِ عقد کفالت محدود به احضار نیست بلکه عقد کفالت تعهد به نفس است پس تعهد
به احضار یکی از مصادیق آن محسوب میشود .در واقع عقد کفالت واجد اقسام متعددی است که
بر اساس ماهیت تعهد ایجاد شدهاند .میتوان «طلب» و «مالقات» را نیز به عنوان متعلّق تعهد کفیل
مورد

توجه قرار داد (همان1.)13- 14 ،

ثانیاً حتی اگر معتقد باشیم با توجه به ماده  734قانون مدنی ،عقد کفالت محدود به احضار
مکفول است ،به نظر نمیرسد ایراد مطروحه مبنی بر این که کفالت ناظر به احضار در نزد مقام
دادگستری است -چنین امری که تنها در صورت ثبوت دین در ذمه امکانپذیر است -مانع صحت
عقد کفالت شود زیرا آنچه که در عقد کفالت مطرح است مطلق احضار مکفول نزد مکفولله
میباشد ،نه فقط احضار او نزد دادگاه .این مسئله از ماده یادشده نیز قابل استنباط است چرا که در
این ماده به مطلق احضار اشاره شده است .البته رویه فعلی احضار نزد دادگاه مطرح است .با این
حال این امر نیز مانع اعتبار عقد کفالت نخواهد بود چرا که احضار و لزوم اجرای تعهد از سوی
کفیل ،مشروط به ثبوت دین در ذمه است و پس از ثبوت ،کفیل ملزم است به تعهد خود عمل کند.
ثالثاً راجع به عقد کفالت در قانون به کفایت سبب دین تصریحی صورت نگرفته است اما به
نظر میرسد نباید این امر را به معنای اراده قانونگذار مبنی بر لزوم ثبوت دین در ذمه مکفول
عقد کفالت از عقود وثیقهای تضمینی است ،تفاوت ماهوی وجود دارد .به نظر میرسد اخذ مالک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1کفالت طلب « ...عقدی است که کفیل ،تعهد می کند در صورت غیبت یا فرار یا اختفاء مدعی علیه ،او را جستجو کرده و مـدعی
را به مکان او ،راهنمائی کند و بیش از این تکلیفی ندارد» (همان) .به عبارت دیگر تعهد کفیل محدود به پیدا کردن مکفول و نشـان
دادن او به مکفول له است (صالحی مازندرانی )85 :1393 ،و بیشتر از آن ،تعهدی بر عهده کفیل قرار نمیگیرد .کفالت مالقات نیـز
به عقدی گفته می شود که به موجب آن ،تعهد کفیل محدود و منحصر به رویارو کردن مکفول و مکفول لـه اسـت و مـازاد بـر آن،
تعهدی بر دوش او نیست (جعفری لنگرودی .)14 :1378 ،تفاوت این نوع از کفالت با کفالت احضار را میتواند در این دانست کـه
در کفالت احضار ،شخص مکفول له از قدرت و اختیار بیشتری برخوردار است و کفیل صـرفاً از نفـوذ معنـوی خـود علیـه مکفـول
استفاده میکند و ملتزم است که مکفول را نزد مکفول له بیاورد اما در کفالت مالقات،کفیل از نفوذ معنوی خود علیه هر دو شخص
مکفول و مکفولله استفاده میکند و در مکانی مالقات آن دو را محقق میسازد.

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-01-19

دانست .هرچند میان عقد ضمان و کفالت به جهت اینکه عقد ضمان از عقود وثیقهای انتقالی و

غالمعلی سیفی زیناب و جواد پیری

تشکیل عقود وثیقهای به اتکای سبب دین

159

از ماده  691قانون مدنی با ایرادی رو به رو نیست زیرا بنا به اینکه قانونگذار در عقود وثیقهای
انتقالی صرف وجود سبب را کافی دانسته است .به قیاس اولویت در عقد کفالت نیز باید همین نظر
را پذیرفت.
رابعاً با توجه به اینکه قانونگذار بهموجب ماده  736قانون مدنی عِلمِ کفیل نسبت به دینِ
مکفول را شرط ندانسته و صرف ادعایِ حق از سوی مکفولله را کافی دانسته است؛ میتوان با
تمسک به قیاس اولویت قائل به صحت عقد کفالت در صورت تحقق سبب دین شد .پس حتی در
فرضی که شخصی صرفاً ادعای حقی علیه دیگری دارد ،عقد کفالت صحیح قلمداد شده است و به
قیاس اولویت باید در صورتی که سبب دین ایجاد شده باشد نیز قائل به صحت عقد کفالت شد
زیرا در حالت اخیر شدت رابطه فیمابین مکفول و مکفولله ،بیشتر از حالت پیشین است .اعتقاد به
اینکه ماده  736قانون مدنی به نوعی بیانگر لزوم ثبوت دین در واقع امر بر ذمه است ،نیز محملی
ندارد؛ زیرا ماده مذکور صرفاً به منظور بیان نوع علم کفیل نسبت به دین مکفول است و راجع به
نوع دین ،حکمی ندارد.
خامساً عقود وثیقهای ،ازجمله عقد کفالت به منظور تضمین و تسهیل وصول مطالبات و دین
منعقد می شوند اما میان این ماهیت و ثبوت دین در ذمه مالزمهای وجود ندارد زیرا در زمان انعقاد
این عقود ،چنانچه دین ثابت در ذمه نشده باشد ،اثر ناشی از عقد کفالت جاری نخواهد شد و
جاری

شدن اثر منوط به ثبوت دین در ذمه خواهد بود1.

ایجاب و قبول محقق میشود؛ در حالی که اثر ،نتیجه حقوقی ماهیت حقوقی ایجاد شده است( .برای مطالعه بیشتر و نظر موافق ر.ک:
شهیدی 66 :1390 ،به بعد) .با توجه به این که در مسئله حاضر تعلیقی در ماهیت و منشأ عقد کفالـت وجـود نـدارد و رابطـه حقـوقی
ناشی از عقد ایجاد شده است ،به نظر می رسد که عقد کفالت حتی در صـورت عـدم ثبـوت دیـن در ذمـه ،یـه صـورت منجـز واقـع
می شود اما جریان آثار آن مشروط به ثبوت دین در ذمه است .البته ممکن است گفته شود که اگر ماهیـت یـک عقـد محقـق شـود،
آثار بنا به اینکه به حکم قانونگذار بر ماهیت حقوقی بارمیشود ،جریان یا عدم جریان آن خارج از اراده اشـخاص باشـد .بنـابراین
اینگونه نیست که بگوییم ماهیت حقوقی به طور منجز ایجاد میشود اما تعلیق در آثار آن صورت میپذیرد .اگر تحلیل اول پذیرفته
شود ،میتوان گفت که عقد کفالت به طور منجز منعقد میشود و جریان آثار ناشی از عقد با توجه به اینکه فوریت در جاری شدن
اثر شرط نیست ،تا زمان ثبوت دین در ذمه به تأخیر می افتد؛ اما اگر این تحلیل مورد پذیرش واقع نشود ،میتوان گفـت کـه ماهیـت
عقد کفالت به شکل معلق واقع شده است و تنجز یافتن و در نتیجه جاری شدن اثر آن منوط به تحقق معلقعلیه ،یعنی ثبوت دین در
ذمه است.

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-01-19

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1به نظر میرسد می باید میان منشأ و اثر قائل به تفکیک شد .منشأ آن ماهیـت و رابطـه حقـوقیای اسـت کـه پـس از انشـا و تالقـی

1۶0

فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی

دورۀ  ،24شمارۀ  ،87پاییز 1398

سادساً با توجه به اینکه قانونگذار در ماده  691قانون مدنی وجود سبب دین را برای صحت
عقد ضمان که ،ازجمله عقود وثیقهای انتقالی محسوب میشود -و با انعقاد آن ،دین از ذمه مدیون
اصلی خارج و در ذمه ضامن قرار میگیرد -کافی دانسته است .بنابراین نسبت به عقد کفالت که با
انعقاد آن تغییری در ذمه مدیون اصلی ایجاد نمیشود و دین همچنان بر ذمه مدیون اصلی باقی
میماند نیز میتوان به قیاس اولویت از ماده پیشگفته معتقد به صحت عقد حواله در صورت وجود
سبب دین بود.
 .1-2-1عقد رهن
همانند عقود پیش گفته ،مشهور فقها برای انعقاد عقد رهن ،ثبوت دین در ذمه را شرط دانسته
(عالمه حلی 1414 ،ق ،ج 377 :13؛ شیخ طوسی 1387 ،ق ،ج 196 :2؛ کاشف الغطاء 1366 ،ق ،ج
 )24 :3و معتقدند که حصول سبب بدون ثبوت آن کافی نیست (محقق سبزواری 1423 ،ق ،ج :1
557؛ محقق حلی 1408 ،ق ،ج 68- 69 :2؛ نجفی 1404 ،ق ،ج  .)143 :25البته برخی هم متزلزل
بودن مبنای دین را مخل رهن نمیدانند (کاشف الغطاء 1422 ،ق .)9 :در واقع کفایت میکند که
دین ایجاد شده باشد؛ هرچند مبنای دین ایجاد شده به گونهای باشد که احتمال زوال آن برود.
همانند عقد حواله و کفالت ،در قانون مدنی مقرره خاصی در خصوص کفایت سبب دین در
ارتباط با عقد رهن وجود ندارد؛ به همین دلیل میان مؤلفین و صاحب نظران اختالف نظربه وجود
صرف تحقق سبب دین کافی برای صحت عقد کفالت نیست (بروجردی عبده .)313 :1380 ،در
توجیه این دیدگاه میتوان به دالیل متعددی تمسک جست:
اوالً برخالف عقد ضمان ،قانونگذار تصریحی به کفایت وجود سبب دین برای انعقاد عقد رهن
نکرده است لذا بنا به تغایر عقد ضمان و رهن ،اتخاذ مالک از ماده  691قانون مدنی منتفی است
(امامی ،1376 ،ج )353 :2؛ زیرا عقد ضمان از عقود وثیقهای انتقالی است ،درحالیکه در عقد
رهن ،دین همچنان بر ذمه مدیون اصلی باقی میماند و صرفاً یک مالی از اموال مدیون اصلی یا
شخص ثالث ،متعلِّق حق عینی داین قرار میگیرد.
ثانیاً در خصوص دیونی که مبتنی بر عقد جایز هستند ،هرچند دین به طور کامل در ذمه مستقر
شده است ،نمی توان از رهن استفاده کرد زیرا ممکن است دین با فسخ عقد از بین برود و حکمت
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رهن زایل شود (جعفری لنگرودی .)1370:75 ،بنابراین به طریق اولی نسبت به دیونی که در ذمه
ثابت نشده و صرفاً سبب آن محق شده است ،بنا به اینکه ممکن است اساساً دین در ذمه ثابت
نگردد ،نمیتوان رهن گرفت.
ثالثاً «لحن ماده « »775ق .م صحت رهن را منحصر به موردی مینماید که مال در ذمه باشد»
(امامی ،1376 ،ج  .)353 :2ماده مذکور مقرر میدارد« :برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است
رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد ».منظور قانونگذار از عبارت
«در ذمه بودن دین» همان ثبوت دین به طور کامل است پس بهموجب ماده مذکور سبب کافی
برای انعقاد عقد رهن نخواهد بود.
رابعاً مقررات موجود حاکی از جواز فروش عین مرهونه توسط مرتهن در راستای وصول
مطالبات است و این امر در صورتی قابل تحقق خواهد بود که دین به طور کامل در ذمه ایجاد شده
باشد.
برخالف دیدگاه فوق ،برخی دیگر از فقها و حقوقدانان معتقد به صحت عقد رهن نسبت به
دینی هستند که سبب آن ایجاد شده است (شهید ثانی 1413 ،ق ،ج 30 :4؛ رودیجانی:1394 ،
 .)125در نتیجه برای انعقاد عقد کفالت ،لزومی به ثبوت آن در ذمه مدیون نیست لذا کافیست که
سبب دین محقق شده باشد .در ردِ دالیل پیشگفته میتوان اذعان داشت:
اوالً میبایست ماهیت این دسته از عقود را مدنظر قرار داد که برای توثیق و تضمین تشریع
تحقق سبب دین است (کاتوزیان ،1385 ،ج 569 :4؛ دلشاد .)94 :1395 ،در عقد ضمان که ناقل
ذمه است ،تحقق سبب کافی دانسته شده است و در عقد رهن که انتقال ذمه صورت نمیگیرد و
صرفاً مالی از اموال شخص متعلَّق حق عینی طلبکار قرار میگیرد ،دور از منطق حقوقی است که
نتوان از مالک ماده مذکور استفاده شود؛ بهویژه اینکه غایت در هر دو عقد ،ایجاد وثیقه برای
شخص طلبکار است درحالی که هر دو عقد تبعی محسوب میشوند.
ثانیاً فقها ثبوت دین در ذمه را شرط دانستهاند اما برخی تزلزل دین را مانع انعقاد عقد رهن
نمیدانند بنابراین سخن از زوال حکمت رهن بیسبب است؛ بهویژه اینکه قانونگذار در انتهای
ماده  775قانون مدنی ،قابل فسخ بودن ،یعنی تزلزل را مانع انعقاد عقد رهن ندانسته است.
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ثالثاً ماده  775قانون مدنی صرفاً در مقام بیان انعقاد عقد رهن نسبت به دیونی است که مبنای
آن متزلزل است و اساساً راجع به اینکه الزم است دین در ذمه ثابت باشد یا تحقق سبب آن نیز
کافی است؛ حکمی ندارد .به عبارت دیگر اراده قانونگذار در این ماده به بخش دوم آن یعنی
امکان انعقاد عقد نسبت به دین متزلزل تعلق گرفته است و اساساً در مقام بیان لزوم ثبوت دین در
ذمه مدیون نبوده است.
رابعاً در رد استدالل سوم مخالفان جواز رهن نسبت به دینی که سبب آن ایجاد شده است،
سوال میشود که «آیا معقول نیست که گفته شود ماده  775برای دفع امکان رهن در برابر اعیان و
اختصاص آن به دیون است؟ یا برای منع رهن در برابر دیون آینده است که هیچ چیز بر ذمه مدیون
ننهاده و تنها احتمال است( ».کاتوزیان ،1385 ،ج  .)570 :4استدالل دوم بنا به اینکه به دلیل تبعی
بودن عقد رهن ،منجر به انتساب امری لغو به قانونگذار میشود پس با فرض حکیم بودن آن
ناسازگار است اما استدالل اول مبنی بر رد احتمال جواز رهن در برابر اعیان ،صحیح به نظر
میرسد؛ بهویژه اینکه برخی از فقها به صراحت هدف از به کارگیری «دین و ثبوت در ذمه» را
احتراز از عین دانستهاند (میرزای قمی 1413 ،ق ،ج 433 :2؛ شهید ثانی 1413 ،ق ،ج )28 :4؛
هرچند برخی نیز پس از ذکر ثبوت دین در ذمه ،حکم به بطالن رهن نسبت به اعیان غیر مضمونه
کردهاند (عالمه حلی 1414 ،ق ،ج .)174 :13
خامساً سخن از جواز فروش عین مرهونه برای وصولِ مطالبات ناظر به مرحلهِ ثانوی ،یعنی
شده ،جواز رجوع مضمون له به ضامن منوط به تحقق کامل دین است .با این اوصاف دلیل معتبری
برای عدم صحت رهن نسبت به دینی که صرفاً سبب آن محقق شده است ،وجود ندارد و باید
پذیرفت که رهن در این موارد نیز صحیح است؛ بهویژه اینکه «جامعه حقوقی به نفوذ چنین
رهنهایی نیاز دارد» (کاتوزیان ،1385 ،ج .)570 :4
نتیجهگیری
عقود وثیقهای به عنوان یکی از اقسام عقود تبعی همواره مبتنی بر یک دین پایه هستند .راجع به
اینکه دین پایه میبایست به طور کامل محقق شده باشد تا انعقاد عقود وثیقهای با ابتنای بر آن
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صحیح قلمداد شود یا تحقق سبب برای صحت آنها کافی است ،اختالف نظر و تردیدهایی وجود
دارد .همانطور که بیان شد در نظام حقوقی کنونی عقد ضمان و حواله به عنوان مصادیق عقد
وثیقهای انتقالی هستند .راجع به نوع دین در عقد ضمان هرچند در آثار فقها اختالف نظر وجود
دارد اما قانونگذار قانون مدنی در ماده  691از نظر آن دسته از فقهایی پیروی کرده است که صرف
تحقق سبب را کافی برای انعقاد عقد ضمان دانستهاند؛ بنابراین راجع به عقد مذکور در خصوص
نوع دین تردیدی میان حقوقدانان نشده است.

راجع به عقد حواله به عنوان دیگر مصداق عقد وثیقهای انتقالی ،قانونگذار قانون مدنی بر
خالف عقد ضمان ،حواله حکمی پیشبینی نکرده است .همین امر ممکن است زمینه اختالف نظر
میان حقوقدانان را فراهم آورد ،بهویژه اینکه در کالم فقها نیز اختالف عقیده وجود دارد .در
پذیرش هر یک از دیدگاهها مبنی بر لزوم ثبوت دین در ذمه یا کفایت سبب دین دالیلی قابل
تمسک هستند که پیشتر به طور کامل بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت .با وجود اختالف
نظرهای موجود به نظر میرسد میبایست دیدگاهی را مورد پذیرش قرار داد که تحقق سبب را
برای انعقاد عقد حواله کافی میداند ،خصوصاً اینکه تشابه ذاتی عقد مذکور با عقد ضمان ،امکان
تمسک به ماده  61قانون مدنی و اتخاذ مالک از آن را فراهم میکند.

در ارتباط با عقود وثیقهای تضمینی نیز که عقد کفالت و رهن از مصادیق آن هستند ،در کالم
فقها اختالف نظر وجود دارد .به دلیل عدم پیشبینی مقررهای در خصوص عقود مذکور از سوی
دو دیدگاه کلی حاکم است ،گروهی معتقدند که صحت عقد کفالت منوط به ثابت بودن دین در
ذمه مکفول است .در توجیه این دیدگاه بیان شده است که اتخاذ مالک از ماده  691قانون مدنی
امکان پذیر نیست زیرا به دلیل تفاوت ماهیتی که میان عقد ضمان و کفالت وجود دارد؛ نمیتوان
مالک ماده مذکور را در خصوص عقد کفالت جاری کرد .در تقویت دیدگاه مذکور دالیل دیگر
نیز مورد اشاره و بررسی قرار گرفت .بنا به توضیحات و دالیلی که در این نوشتار بیان کردیم ،به
نظر میرسد میبایست پذیرفت که در عقد کفالت نیز لزومی به ثبوت دین در ذمه مکفول نیست و
صرف تحقق سبب دین کافی است.

راجع به عقد رهن نیز همانند عقد ضمان و حواله ،در آثار فقها اختالف نظر مشاهده میگردد و
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نظر مشهور بر لزوم ثبوت دین در ذمه مدیون است .به دلیل عدم وجود مقرره قانونی ،این اختالف
نظر در کالم حقوقدانان نیز قابل مشاهده است .با توجه به دالیلی که بیان کردیم ،مانند سایر عقود
وثیقهای انتقالی ،در عقد رهن نیز لزومی به ثبوت دین در ذمه مدیون نیست و وجود مقتضای دین
کافی خواهد بود .بنابراین با توجه به ماهیت وثیقهای عقد ضمان ،حواله ،کفالت و رهن ،شرایط
تبعی بودن در تمامی آنها یکسان به نظر میرسد و در مواردی که قانونگذار راجع به آنها حکمی
ندارد ،میتوان از مالک ماده  691قانون مدنی استفاده کرد و معتقد بود که صرف تحقق سبب
برای انعقاد عقد ضمان ،حواله ،کفالت و رهن کافی است و دلیلی برای تفسیر محدود ماده مذکور
نیست .بر این اساس میتوان از قاعدهای تحت عنوان «قاعدۀ کفایتِ سببِ دین برای انعقاد عقدِ
وثیقهای» نام برد.
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کتابنامه منابع و مآخذ


امامی ،سید حسن .)1376( .حقوق مدنی .جلد دوم .چاپ هجدهم .تهران :انتشارات اسالمیة.



بروجردی عبده ،محمد .)1380( .حقوق مدنی .چاپ اول .تهران :مجد.



جعفری لنگرودی ،محمد جعفر .)1370( .حقوق مدنی :رهن– صلح .چاپ دوم .تهران :گنج دانش.



جعفری لنگرودی ،محمد جعفر .)1378( .عقدکفالت .چاپ دوم .تهران :گنج دانش.



جعفری لنگرودی ،محمد جعفر( .بیتا) .عقدحواله( .بیجا).



دلشاد ،ابراهیم .)1395( .عقد رهن :مبانی فقهی–تحوالت تقنینی .چاپ اول .تهران :میزان.



رودیجانی ،محمد مجتبی .)1394( .حقوق مدنی ( 7عقود معین) عقود معین اذنی و وثیقهای .چاپ اول.
تهران :کتاب آوا.



شهیدی،رمهدی .)1390( .تشکیل قراردادها و تعهدات .چاپ هشتم .تهران :نشر حقوقدان.



قافی ،حسین و شریعتی ،سعید .)1391( .اصول فقه کاربردی .جلد اول .چاپ هفتم .تهران :سمت.



کاتوزیان ،ناصر .)1385( .حقوق مدنی :عقود اذنی -وثیقههای دین .جلد چهارم .چاپ پنجم تهران:
شرکت سهامی انتشار.

عربی
 جزیری ،عبدالرحمن؛ غروی ،سید محمد و مازح ،یاسر1419( .ق) .الفقه على المذاهب األربعة و مذهب
أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السالم .جلد سوم .چاپ اول .بیروت :دارالثقلین.


حلی ،یحیی بن سعید1405( .ق) .الجامع للشرائع .چاپ اول .قم :موسسه سیدالشهداء العلمیة.



شهید اول ،محمد بن مکی عاملی1410( .ق) .اللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة .چاپ اول .بیروت:
دارالتراث -الدار االسالمیة.
کالنتر) .جلد چهارم .چاپ اول .قم :کتابفروشی داوری.



شهید ثانی ،زین الدین بن علی عاملی1413( .ق) .مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم .جلد چهارم.
چاپ اول .قم :موسسه المعارف االسالمیة.



شیخ طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن1387( .ق) .المبسوط فی فقه اإلمامیة .جلد دوم .چاپ سوم .تهران:
المکتبة المرتضویة إلحیاء آثار الجعفریة.



طباطبایی قمی ،سید تقی1426( .ق) .مبانی منهاج الصالحین .جلد نهم .چاپ اول .قم :منشورات قلم
الشرق.



طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم1419( .ق) .العروۀ الوثقى فیما تعم به البلوى (المحشی) .جلد پنجم.
چاپ اول .قم :دفتر انتسارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



عالمه حلّی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی1414( .ق) .تذکرۀ الفقهاء (ط -الحدیثة) .جلد سیزدهم.
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چاپ اول .قم :موسسه آل البیت علیهم السالم.


عالمه حلّی ،حسن بن یوسف مطهر اسدی1414( .ق) .تذکرۀالفقهاء (ط-الحدیثة) .جلد چهاردهم .چاپ
اول .قم :موسسه آل البیت علیهم السالم.



فقعانی ،علی بن علی1418( .ق) .الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و االیقاعات و العقود .چاپ اول .قم:
مکتبة امام العصر (عج) العلمیة.



کاشف الغطاء ،حسن بن جعفر نجفی1422( .ق) .أنوار الفقاهة -کتاب الرهن ،چاپ اول .نجف :مؤسسه
کاشف الغطاء.



کاشف الغطاء ،محمد حسین بن علی نجفی1366( .ق) .وجیزۀ األحکام ،جلد سوم .چاپ دوم .نجف:
موسسه کاشف الغطاء.



محقق حلّی ،نجم الدین جعفر بن حسن1408( .ق) .شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام .جلد دوم.
چاپ دوم .قم :موسسه اسماعیلیان.



محقق سبزواری ،محمد باقر بن محمد مؤمن1423( .ق) .کفایةاالحکام .جلد اول .چاپ اول .قم :دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



مرعشی نجفی ،سید شهاب الدین1406( .ق) .منهاج المؤمنین .جلد دوم .چاپ اول .قم :انتشارات کتابخانه
آیة اهلل مرعشی نجفی (ره).



موسوی بجنوردی ،سید حسن بن آقا بزرگ1419( .ق) .القواعدالفقهیة .جلد ششم .چاپ اول .قم :نشر
الهادی.



موسوی خمینی ،سید روح اهلل( .بیتا) .تحریرالوسیله .جلد دوم .چاپ اول .قم :مؤسسه مطبوعات دارالعلم.



موسوی خویی ،سید ابوالقاسم1410( .ق) .منهاج الصالحین .جلد دوم .چاپ و بیست و هشتم .قم :نشر



موسوی گلپایگانی ،سیدمحمد رضا1413( .ق) .هدایةالعباد .جلد دوم .چاپ اول .قم :دارالقرآن الکریم.



میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن گیالنی1413( .ق) .جامع الشتات فی أجوبةالسؤاالت .جلد دوم.
چاپ اول .تهران :موسسه کیهان.



نجفی ،محمد حسن1404( .ق) .جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم .ج  25و .27چاپ هفتم .بیروت:
دار احیاء التراث العربی.

 جزیری ،عبدالرحمن؛ غروی ،سید محمد و مازح ،یاسر1419( .ق) .الفقه على المذاهب األربعة و مذهب
أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت علیهم السالم .جلد سوم .چاپ اول .بیروت :دارالثقلین.


حلی ،یحیی بن سعید1405( .ق) .الجامع للشرائع .چاپ اول .قم :موسسه سیدالشهداء العلمیة.



شهید اول ،محمد بن مکی عاملی1410( .ق) .اللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة .چاپ اول .بیروت :دار
التراث -الدار االسالمیة.
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 شهید ثانی ،زین الدین بن علی عاملی1410( .ق) .الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى-
کالنتر) .جلد چهارم .چاپ اول .قم :کتابفروشی داوری.


شهید ثانی ،زین الدین بن علی عاملی1413( .ق) .مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم .جلد چهارم.
چاپ اول .قم :موسسه المعارف االسالمیة.



شیخ طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن1387( .ق) .المبسوط فی فقه اإلمامیة .جلد دوم .چاپ سوم .تهران:
المکتبة المرتضویة إلحیاء آثار الجعفریة.



طباطبایی قمی ،سید تقی1426( .ق) .مبانی منهاج الصالحین .جلد نهم .چاپ اول .قم :منشورات قلم
الشرق.



طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم1419( .ق) .العروۀ الوثقى فیما تعم به البلوى (المحشی) .جلد پنجم.
چاپ اول .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



عالمه حلّی ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی1414( .ق) .تذکرۀ الفقهاء (ط-الحدیثة) .جلد سیزدهم.
چاپ اول .قم :موسسه آل البیت علیهم السالم.



عالمه حلّی ،حسن بن یوسف مطهر اسدی1414( .ق) .تذکرۀالفقهاء(ط -الحدیثة) .جلد چهاردهم .چاپ
اول .قم :موسسه آل البیت علیهم السالم.



فقعانی ،علی بن علی1418( .ق) .الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و االیقاعات و العقود .چاپ اول .قم:
مکتبة امام العصر (عج) العلمیة.



کاشف الغطاء ،حسن بن جعفر نجفی1422( .ق) .أنوار الفقاهة -کتاب الرهن ،چاپ اول .نجف :مؤسسه
کاشف الغطاء.



کاشف الغطاء ،محمد حسین بن علی نجفی1366( .ق) .وجیزۀ األحکام  ،جلد سوم .چاپ دوم .نجف:



محقق حلّی ،نجم الدین جعفر بن حسن1408( .ق) .شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام .جلد دوم.
چاپ دوم .قم :موسسه اسماعیلیان.



محقق سبزواری ،محمد باقر بن محمد مؤمن1423( .ق) .کفایةاالحکام .جلد اول .چاپ اول .قم :دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



مرعشی نجفی ،سید شهاب الدین1406( .ق) .منهاج المؤمنین .جلد دوم .چاپ اول .قم :انتشارات کتابخانه
آیة اهلل مرعشی نجفی( -ره).



موسوی بجنوردی ،سید حسن بن آقا بزرگ1419( .ق) .القواعدالفقهیة .جلد ششم .چاپ اول .قم :نشر
الهادی.



موسوی خمینی ،سید روح اهلل( .بیتا) .تحریرالوسیله .جلد دوم .چاپ اول .قم :مؤسسه مطبوعات دارالعلم.



موسوی خویی ،سید ابوالقاسم1410( .ق) .منهاج الصالحین .جلد دوم .چاپ و بیست و هشتم .قم :نشر
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موسوی گلپایگانی ،سید محمد رضا1413( .ق) .هدایةالعباد .جلد دوم .چاپ اول .قم :دارالقرآن الکریم.



میرزای قمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن گیالنی1413( .ق) .جامع الشتات فی أجوبة السؤاالت .جلد دوم.
چاپ اول .تهران :موسسه کیهان.



نجفی ،محمد حسن1404( .ق) .جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم .ج  25و  .26چاپ هفتم .بیروت:
دار احیاء التراث العربی.
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