
 (814)ه4114/ جمادى األولى  2الثالثاء . ..........................................................المتعاقدين( ... المكاسب )البيع: شرائط

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(055) 

 الجواهر: الروايات مطلقة بعدم صحة تصرفات الصبي
ظهرر اشكركال علرى مرا تبنرا   َواْلُغاَلُم ََل َيُجووُُ ََْموُر ُ العيص بن القاسم لرواية الكليين  خبر  صية  خمص  حت مبا مضى وحيث اتض

را  را  (2)وبعض من تأخر عنه (1)يف اجلواهر بقوله: )فمن الغريب ما وقع للمقد س األردبيلي : من اشطناب يف تصرحي  عقرد ، برّب رمب 
 م الفرق بني بلوغه العشر وعدمه.ظاهر ما استدل  به على ذلك عد

 حمجوج: باألصّب املزبور بوجو . –مع سبقه باشمجاع بّب وحلوقه  -وهو 
الغرالم ال وروأ أمرر  يف ...قرال:  أ  أبا جعفر  :(6)وغريها (5)املروي يف املستطرفات - (4)أو محزة بن محرا  - (3)وخب محرا 

 احلديث. (7)سنة  يبل  سم  عشروال خيرج عن اليتم حت   ،البيع والشراء
 ؟عرن اليترريم مرت ورروأ أمررر  :أيب وأنرا حاضررر (9)سرر ّبه أن ر عررن الصررادق  -املرروي عررن الصرال  - (8)وخرب عبررد اهلل برن سررنا 

 .وغريمها من النصوص املذ ورة يف باب احلجر وغري  .الب (10)...قال: احتالمه ؟ قال: وما أكد   ، قال: حت يبل  أكد  
 .ولو مبالحظة االجنبار مبا عرفت ؛ة الفساديف السند واضح :(11)واملناقشة

 ...ف مبالره ، ومبرا إذا  را  مرن دو  إذ  الررويباعتبرار ظهورمهرا يف التصررر   ؛عىمرن املرد   بكوهنرا فيهمرا أخررص   : املناقشرة يف الداللرة
 (أمرر )املرراد مرن  أ   ، و (12)عردم القرول بالفصرّب :بعرد مالحظرة عرن الفقيره، خصوصراا  فضرالا  ها ال ينبغي صردور  مرن متفق روحنو ذلك م  

 (13)فه القوي والفعلي(تصر  
 المناقشة: مخصصية صحيحة العيص لتلك الروايات

وا ََل تُوْسِسوُد َوََل ُتَِّوي عُ  إذا اتض  ذلك فنقول: ا  النسبة برني قولره : )قولنا إذ سبق ََ ََ ََ وه ، أي فيردفع إليهرا ما،را، ِإَذا َعِلْمو
ََ َسْموَ  الكليين  حسب رواية وبني قول اشمام الباقر  لُو َواْلُغاَلُم ََل َيُجوُُ ََْمُرُ  ِفي الش َراِء َواْلبَوْيِع َوََل َيْخُرُج ِموَن اْليُوْتِم َحتهوى يَوبوْ

                                                           

 .152-151ص 8جممع الفائدة والبها : املتاجر / يف املتعاقدين ج (1)
 .46ص 3ج 895 الكاكاين يف املفاتي : مفتاح   (2)
  ما يف الكايف والوسائّب.  (3)
  ما يف مستطرفات السرائر.  (4)
 .86ص 34طرفات السرائر:  تاب احلسن بن حمبوب حمست (5)
 .197ص 7ج 1الكايف: احلدود / باب حد  الغالم واجلارية ح (6)
 .410ص 18ج 1من أبواب احلجر ح 2وسائّب الشيعة: باب  (7)
 يف الوسائّب قطع السند بر)عن أيب احلسني الادم بي اع اللؤلؤ(. (8)
 يف املصدر: سأله. (9)
 .412ص 18ج 5من أبواب احلجر ح 2، وسائّب الشيعة: باب 495ص 3ر حالصال: أبواب الثالثة عش (10)
 .155-154ص 8 ما يف جممع الفائدة والبها : املتاجر / يف العقد ج  (11)
 .217ص 8 ما يف رياض املسائّب: التجارة / كرائط البيع ج  (12)
 .424-423ص 23الشيخ حممد حسن النجفي، جواهر الكالم، مؤسسة النشر اشسالمي ر قم، ج (13)
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ََ قَوْبَل َذِلكَ  )الغرالم  :راد هروروايرة الكليرين مطلقرة إذ املرهي العموم والصروص املطلرق إذ  (1)َعْشَرَة َسَنًة ََْو َيْحَتِلَم ََْو ُيْشِعَر ََْو يُوْنِب
علمرت الركرد فيره / سرواء أو  ،علرممل ت أمال ووأ أمر  مطلقاا( أي سواء علمت انه )و ذلك: اهنا( يفسرد ويضري ع )أو تفسرد وتضري ع( 

ري  ال مطلقاا إال إذا علمت انه )و ذا حا،را(  ََل َيُجوُُ ََْمُر ُ ، فتكو  رواية العيص خمصصة ،ا فيكو  حاصّب الروايتني ال مأ فيها د فسر
 .(2)وال يضي ع فيجب ا  تدفع إليه املال(

َْ ِمْثَل اْلُغاَلِم...الكليين أيضاا  ايةنسبة بني صحيحة العيص ورو إىل ال ما تطرقنا يف البحث السابق   فراجع. (3)ِإنه اْلَجارِيََة لَْيَس
 وقد تسيد مجموعَا الشرطية البدلية

عرن  -املروي عن الصرال  -الثانية اليت نقلها اجلواهر )وخب عبد اهلل بن سنا   ا  النسبة بني صحيحة العيص والرواية و ِّيف:
هري   (س ّب أيب وأنا حاضر: عن اليتيم مت وروأ أمرر ؟ قرال: حرت يبلر  أكرد  ، قرال: ومرا أكرد  ؟ قرال: احتالمره...أن ه  الصادق 

ال تفسد وال تضي ع(  ما هو مقتضى رواية العيص وبني )ووأ  وصفوة القول: ا  النسبة بني )يدفع إليها ما،ا إذا علمت اهنا ،ذلك 
أمر الغالم حت يبل  أكد (  ما هو مقتضى خرب برن سرنا ، هري مرن وجره إذ قرد يبلر  أكرد  لكنره يفسرد ويضري ع، وقرد ال يفسرد وال 

من  افة أمثال ذلك  رو   رّب منهمرا عرل رة  يضي ع ولكنه مل يبل  أكد ، وقد وتمعا  فيمن بل  أكد   ومل يكن مفسداا مضي عاا، والظاهر
 على سبيّب البدل لوجوب دفع املال له، وقد مضى تفصيّب نظري  فراجع.

 واحلاصّب: ا  صاحب اجلواهر غفّب عن صحيحة العيص بن القاسم فبىن على رواييت محرا  وبن سنا .
 في روايتي حمران وابن سنان نإطالقا
ال،  أما  الغرالم ال وروأ أمرر  سرواءا ءأذ  لره الروي  -1ا  لرواية محرا  )و ذا ابرن سرنا ( إطالقرا  وقعرا مرورد البحرث:  و ِّيف:

 ا  الغالم ال ووأ أمر  سواء أ ا  راكداا أم ال. -2
 هو ما أككلنا عليه مبخصصية صحيحة العيص له، أو إفادته وجود كرطني على سبيّب البدل. ،ينواشطالق الثا

فهو الذي مضى تفصيّب املناقشة فيه وا  الشيخ يف املكاسب استظهر )لكرن  اشنصراف: أ   جرواأ األمرر يف  ،ولوأما اشطالق األ
هذ  الروايات ظاهر يف استقالله يف التصر ف؛ أل   اجلواأ مررادف  للمضري ، فرال ينرايف عدمره ثبروت الوقروف علرى اشجراأة،  مرا يقرال: 

، برر   فيهررا عرردد مررن األعرراظم  السرريد دأي رروقررد  عديرردة، وقررد اسررتدللنا علررى  ررالم الشرريخ بوجررو  (4)ّب موقرروف(بيررع الفضرروي غررري مرراض 
ررن، فلررم يكررن مررن املناسررب مررن صرراحب اجلررواهر ا  يعررب  بتعبررري نرراب أيضرراا  حمسررن احلكرريم برروجهني سرربقا، وغررري  نرراقيف يف إطررالق  عم 

)م ررا ال ينبغرري صرردور  مررن متفق رره فضررالا عررن الفقيرره( فررا   ررالم الشرريخ  الروايررة والتررزم باهنررا خاصررة بتصرررف الصررق االسررتقالي، بقولرره:
وكبهه وإ  تأخر عنه إال ا  له وجهاا بّب وجوهاا وجيهة، وقد يغفّب الفقيه النحرير،  صاحب اجلواهر، عن وجه أو وجو  يلتفت إليها 

كرم بعردم التفقره، خاصرة وا  اسرتظهارات أعراظم با  الظاهر هو اشطرالق مرثالا مرن دو  إصردار ح يقالالفقيه اآلخر، فاملفروض ا  
الفقهاء يف املآت إ  مل يكن األلوف من املسائّب، خمتلفة متباينة وقد يكو   ّب منهم قاطعاا مبا وصّب إليه إال انه ال حيسن التعبرري عرن 

ن رأيره السرابق املسرل م لديره، مل عردول الفقيره نفسره عر وا اجتهاد اآلخر بانه ما ال ينبغي صدور  عن متفقه فضالا عن الفقيه، خاصة 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين يكن بالعزيز، واهلل ا،ادي سواء السبيّب. وللبحث صلة بإذ  اهلل تعاىل.

َُ  ،َوَصْدرُُ  ِسَزا َُة ِسر  ِ  ،َوَمْرتَوَبُة الرهُجِل َعْقُلهُ  ،اأْلََدُب ُحَلٌل ُجَددٌ  : قال أمري املؤمنني  ،َواْلِسْكُر ِمْرآٌة َصاِفَيةٌ  ،َحْزمٌ  َوالتهثَبُّ
 (.201ص: حتف العقول) َواْلِحْلُم َسِجيهٌة فَاِضَلةٌ 

                                                           

 .197ص 7ثقة اشسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اشسالمي ر طهرا ، ج (1)
 (.499الدرس ) (2)
 .197ص 7ثقة اشسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اشسالمي ر طهرا ، ج (3)
 .277ص 3ج ، ط / تراث الشيخ األعظم، تاب املكاسبالشيخ مرتضى االنصاري،   (4)
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