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 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
(020) 

دم صحة معامالت الصيب حىت مع إذن الويل، وقدد استعرضدنا وموعدة البحث يف فقه الروايات الكرمية املستدل هبا على ع ال زال
ففددي روايددة  ونظائرهددا الا ياُجوو زُ مددن الروايددات، ولكددن أايددر روايددة وقعدد  مددورو البحددث واألخدد  والددرو هددي الروايددة الدد  وروت هبددا مجلددة 

ُم الا ياُج ُز أاْمُرُه ِفي الشِّرااِء وااْلبواْيِع واالا يا  محران: ُلغا خاْمسا عاْشراةا ساناًة أاْو ياْحتاِلما أاْو ُيْشوِعرا أاْو يُوْنبِوتا وااْلُغَلا ْخُرُج ِمنا اْلُيْتِم حاتَّى يوابوْ
: حاتَّوىقال:  يف رواية عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل  (1)قواْبلا ذاِلكا   ساأالاُه أاِبي واأاناا حااِضٌر عاِن اْلياِتيِم ماتاى ياُجو ُز أاْموُرُهق قاوالا

ُه... ُلغا أاُشدَّ وبقي ان احملقد  اممددايف يف حاشديته علدى املكاسدا، أضدا   ياُج زُ وقد مضى شطر وافر من الكالم حول فقه  (2)يوابوْ
الدد  اسددتظهر ان املددراو هبددا اتددواد االسددتقاليل وون اايل ومددا اددان بددا ذن، تفقهددني آخددرين  ياُجوو زُ يف مفددروة  إىل تفقدده الخددي  
 :الخي  ما ذاره بوجه آخر غري وجه ياُج زُ واليانية يف مفروة  أاْمُرهُ  أحدمها يف مفروة

 )أمره( ال يشمل إنشاءات الصبي -4الهمداني: 
: )وال خيفددى أنإ إابددات مسددلوبيإة عبارتدده، ويددث ال يكددون سددببا، لوجددوب الوفدداً، حددال اوندده منذونددا، مددن الددويلإ، مددع اوندده  قددال

 إذ األخبار األولة أعين ما صرإح فيه بعدم جواد أمره، ففيه أوإال،: ؛كل  مخ ،ةغمبنزلة االة له يف إجراً الصإي
إنإ لفظ األمر ينصر  عند ا طالق إىل أفعاله، نظري البيع والخإراً وا جدارة والدرإهن وغدري ذلد ، ال لفدظ بعد ي واشدمي ي وأميالده، 

تصرإفاته ال  هب ه امليابة، فيدلإ على نفي حتقإ  البيع بفعل الصإيب، وال فإنإه ال ييطل  عليه لفظ األمر عرفا،، فه ا إخبار  عن عدم جواد 
فكالمده هندا حدول صدحة إنخداًات الصديب بددعو  انده ال  (3)(حدىتإ مدع اذن الدويلإ  يدلإ على مسدلوبيإة عبارتده، وعددم تدناري لفظده مطلقدا، 

 ان قصده انصرافه عنها.وقد صرإح ب الا ياُج ُز أاْمُرهُ  :فال يخملها قوله  يطل  عليها لفظ األمر عرفا،،
 المناقشة: بل هي من أمره بما هي مؤثرة في عالم االعتبار

ددر  لفددظ بعد ي واشددمي ي وددروا، عدن تناريمهددا يف عددا  االعتبددار  الكدالمولكدن الظدداهر عدددم  اميدة االمدده وذلدد  ألن  لددو اددان عدن صف
، ولكدن الكدالم عدن قولده عرفدا،  )األمدر( عليده لفدظهبد ه الكلمدات ال يطلد  بالنقل واالنتقال، لكان له وجه، بدنن يقدال ان ودرو الدتلفظ 

بدل نقدول: ئا، وباعتباره مؤارا، موجبا، للنقل واالنتقال يف عا  االعتبار، وال ش  انه يصدق عليه وقدة، وعرفدا، انده أمدر مدن أمدوره نخف مي بع  
التصدرفات ااارجيدة فا دا إمدا سدابقة أو الحقدة أو مقارندة لكنهدا عدال و األفالبيع ليس إال ا نخاً والنقل يف عا  االعتبار وليس هدو  ان

 .ينصر  عند ا طالق إىل أفعاله، نظري البيع والخإراً وا جارة والرإهن(فال يصح قوله: ) البيع أبدا،  حقيقةليس  
 وال ق ف صادق بالنسبة إلى ذات العقد -0

نقول انإ عدم اتواد ال ينايف تناريه مع إذن الويل، ملا عرفد  مدن أنإ اتدواد مدراو    وقال: )وااليا،: سلإمنا مشوما ملا حنن فيه، ولكن
غري ماٍض، وال ينايف ذل   -حىتإ العقوو الصإاورة عنه -للمضيإ، ومعلوم أنإ املضيإ مقابل للوقو ، فيكون معناه أنإ أمر الصيبإ مطلقا، 

ىل ذات العقد، وذل  ميل قولنا إنإ عقد الفضويلإ غري ماٍض بدل موقدو  علدى مضيإه مع إذن الويل وإجادته، لصدق الوقو  بالنإسبة إ
 .(4)ا جارة(

                                                           

 .197ص 7مي د طهران،  اقة ا سالم الكليين، الكايف، وار الكتا ا سال (1)
 .494ص 2الخي  الصدوق، ااصال، مؤسسة النخر ا سالمي د قم،   (2)
 .141الخي  آقا رضا اممدايف، حاشية اتاب املكاسا، ص (3)
 .147املصدر: ص (4)
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 (العقدالمناقشة: المجدي صدق ال ق ف بالنسبة إلى )عقده( ال )
ولكن الظاهر عدم  امية االمه أيضا،، إذ حدىت لدو سدلإمنا صددق الوقدو  بالنسدبة إىل ذات العقدد مدع املضدي بدإذن الدويل )وانده إذا 

ال يتناىف مع اونده مبدا هدو مسدتند  (ال يج ز) طنا ا ذن وصححنا العقد مع إذن الويل فان اون ذات العقد موقوفا، تبعا، لقوله اشم 
مبدا هدو مدنذون بده لديس عقددا، إذ لديس الدوارو يف الروايدة )العقدد ال  دود( ادي يقدال بانده  ؛ديإىل إذن الويل ماضيا،( لكن ذل  ممدا ال  د

مية ا ضافة واملضا  إليه له، بل الوارو هو )أمره( أي )عقده( فصدق الوقو  بالنسبة إىل ذات العقد غري وإ ملقحمضا، بل هو أمر آخر 
ن )عقدده( حه إال االم السيد احلكيم السداب  وهدو اصح  وٍد بل ال بد من التمس  بصدق الوقو  بالنسبة إىل )عقده( وه ا ما ال ي

 )عقدده( أي عقدد الصديب مبدا هدو عقدد لده غدري مداضفديمكن القدول ان له نسدبتان: نسدبة لده فهدو )عقدده( ونسدبة لوليده فهدو عقدد للدويل 
 .ماضٍ ان عقده مبا هو عقد للويل ذل  ينايف من غري ان  قول: ال  ود أمره(تإذ  للرواية)تسليما، 

يف الصديب( و)عقددالويل( وصددق ادون )العقدد( موقوفدا، ال  ددي مدع عددم ورووه واحلاصل ان ههنا االث عنداوين )العقدد( و)عقدد 
الرواية بل ال بد من صدق اون )عقده( املساوي لد)أمره( هو املوقو  رغم إذن الويل وانه ال يتناىف موقوفيته مبا هدو أمدره مدع مضديه مبدا 

 هو أمر الويل. فتدبر
 واإلجماع المرّكبالشيرازي: شم ل )ال يج ز( لإلجازة باألول ية 

أمرين: يخمل  الا ياُج ُز أاْمُرهُ فانه التف  إىل مطلا آخر، يف الرواية ويف عبارة الخي ، وهو ان  املريدا الخريادي اليايف  وأما
عيددة، أي ال أمدره االسددتقاليل وأمددره بدإذن الددويل، وأمددا أمددره بعدد إجددادة الددويل، فانده مخددمول حلكددم الروايددة با مجدا  املراددا واألولويددة القط

 با طالق.
قال: )ال خيفى أنإ مقتضى ا طالق فساو البيع الصاور من الصيب وإن اان مسبوقا، بإذن الويل، ومع ه ا ا طدالق ال يضدرإ عددم 

زم على عدم ترتإا األار علدى بيعده الغدري املسدبوق بدا ذن، بعدد حلدوق إذنده، فدإنإ فسداو الفدرو املسدبوق بدإذن الدويل مسدتل (1)العبارةواللة 
 .(2)لفساو امللحوق به وباألولوية وا مجا  املراإا قطعا،(

 المناقشة: بل شم له باإلطَلق
الا ياُجو ُز  ألن وذلد لكن الظاهر ان االمه ناقص إذ ال حاجدة إىل االسدتدالل با مجدا  املراإدا واألولويدة، مدع ابدوت ا طدالق؛ 

الالحقددة، خاصددة علددى الكخدد  إذ علددى الكخدد  فددان النقددل ع ا جددادة اسددتقالال،، ومددع ا ذن السدداب ، ومدد يخددمل االاددة أمددور: أاْمووُرهُ 
مندتق  وسدا إطدالق  الا ياُجو ُز أاْموُرهُ واالنتقال حيدث حني صدور العقد من الصيب، وا جدادة الالحقدة ااشدفة عدن حتققده حينده فدد

ق فال بد من التمس  باألولوية وشدبهها، لكدن الرواية لو قلنا بنفوذ عقده مع ا جادة الالحقة، نعم على النقل قد يتوهم عدم ا طال
 معددة وتكدون ا جدادة الالحقدة شدرطا، لالنتقدال مدن حدني علإدة، الظاهر  امية ا طالق على النقل أيضا،، ألن عقدد الصديب يكدون حينئدٍ  

الا ياُجوو ُز  فيخددملهمعددة عنهدا بددل هدو عفلإددة بدداملرة أجنبيدا،  العقدد السدداب  معتمدددة علدى عقددده السداب  ولدديس ، ال شد ،، لكنهدداحددواها
 مع القول بانه علإة معدة وا جادة شرط إذ ال خيتص )األمر( بالعلإة التامة وال باملقتضي بل يصدق عرفا، على العلإة املعدة. أاْمُرهُ 

ألنده أساسدها  ، ولدو مدًال،،بعبارة أخدر : إذا قلندا بدان ا جدادة لعقدد الصديب السداب ، صدحيحة ومدؤارة وناقلدة، فقدد جداد أمدر الصديب
 فتدبر. ومعتمدها ومرجعها إليه.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ٍة وااْل اراُع عاْن ُكلِّ ماا حارَّما اللَّهُ  :قال رسول اهلل  نْوياا قاْصُر اأْلاماِل واُشْكُر ُكلِّ نِْعما  (45حت  العقول: ص) الزُّْهُد ِفي الدُّ

                                                           

 الظاهر انه يقصد عبارة الخي ، لكن الكالم نفسه جار يف عبارة الرواية، واألوىل البحث عنها. (1)
 .11ص 2الخريادي، حاشية املكاسا، مراز تراث سامراً،  الخي  حممد تقي  (2)
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