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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
(056) 

 الشيرازي: المضي والجواز أعم من الفعلية واألهلية
باملضي وان عدم  (1)يف الرواية َيُجوزُ املريزا الشريازي الثاين أشكل على استدالل الشيخ يف تفسريه مث ان 

هوال  مضي معامالت الصيب ال ينايف ثبووت وقوههوا علوى ازةوازةه لظهوور ال  ووز يف عودم املضوي االسوت ال ،
ر مون  وون املوراا بوا واز املضوي ، أشكل ب وله: )هذا، مو  إمكوان منو  موا ذ و صورة ازذن، ََل َيُجوزُ يشمل 

املطلوبووة موون املعووامالت عليهووا حووني وقوعهووا، بوول األعووم  موون ذلوو  وموون األهلي ووة  (2)اآلثووارمبعووأ أ ووه لووو ترت بوو  
تلوو  اآلثووار عليهووا ولووو معل  ووام علووى شوور  معق وو ،  مووا يف بيوو  املكووره املتوق وو  مضووي ه علووى  (3)لرت وو واالقتضووا  

وبي  الس فيه، والعبد قبل إذن السيد والو ، و ذا بي  الر هن قبول إذن املور،ن، هو ن  الرضا، و ذا بي  مال الغري، 
الصيب  املوضوع للحكم أعم  من احلر  والعبد والرشيد والس فيه،  ما يشهد به استثنا  الس وفيه يف بعور روايوات 

 .(4)الباب
ّ   ووريه  وووالرهن و ووذا املووراا موون بيعووه وشوورائه أعوووم  موون بيعووه أو شوورائه ملووال  ووريه، أو موووا ل  فسووه املتعل ووّ حلوو

 و ريه.
ومن املعلوم عودم ق وّ املضوي  الفعلوي  يف ا ميو  مبلورا البلوود، هوال بودك مون أن يكوون املوراا مون املضوي  يف 

 طرف املفهوم هو ما ذ ر اه من املعأ األعم ، هيكون هو املنفي  يف طرف املنطوق أيضام.
ألعوووم الشوووامل لوهليوووة واالقتضوووا   وووري ثابووو  ملعوووامالت الصووويب موووااام بووواملعأ ا هيصوووري الص ووول: أن املضوووي  

صبي ام، ه ذا بلغ ثب  ا واز على أحد الوةهني، ه ن  ان رشويدام حور ام اتوارام بائعوام موثالم ملوال  فسوه الغوري املتعل وّ 
إن ه وود بعوور تلوو  حلووّ الغووري ح  ووام ما عووام عوون  فوووذ تصوورهاته الفعليووة ال مطل ووام ترت وو  عليهووا األثوور الفعلووي، و 

                                                           

(1) َعِن اْلَيِتيِم َمَتى َيُجوُز َأْمُرُه؟ و َُواْلُغََلُم ََل َيُجوُز َأْمُره .و ريمها 
 هنا أخطا  مطبعية والصحيح: مبعأ ترت   اآلثار. (2)
 الصحيح: لعت  . (3)
 .11/361احلر العاملي، الوسائل: ج (4)
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ال يوا ترت   عليه األهلية واالقتضا  وتوق   الفعلية على حصول شرطها من إذن املال ، أو املر،ن، أو  فسوه 
 .(1)بعد ره  از راه وحنو ذل  من شرائط الفعلي ة، وحصُر املوضوع على ال سم األول مم ا مل أعرف له وةهام(

 :ضاهات، ان استدالله يع   من   ا م  بعر از أوضح وأ ثر اختصارام  بعبارة أخرى
ان املضوووي  أعوووم املضوووي الفعلوووي واالقتضوووائي، أي أعوووم مووون الفعليوووة والشووو  ية )وذلووو  وإن  وووان خوووالف  -أ

مل يوذه ، و وذا هوو ذاهو ،  ،ه الظاهر ألن ظاهر األهعال الفعلية ال الش  ية أال ترى ان قول  ذهو ، يوذ
وذاهوو   ويووذه  بالفعوول ال ا ووه سوويكون لووه اقتضووا  الووذهاب ذهوو  بالفعوول ال ان لووه شوو  ية الووذهاب،ا ووه هووو 

 .(2)و ذل  قول  علم، يعلم، هو عامل، أ ل، ي  ل، آ ل... اخل( ،بالفعل
 قرينتان على األعمية

 إال ان الذي اهعنا إىل ارتكاب خالف الظاهر قرينتان: -ب
 .ََل َيُجوُز َأْمُرهُ  َواْلُغََلمُ  الوارا يف الروايات (3)اْلُغََلمُ األوىل: ازطالق يف مفراة 

وملوال  فسوه اللوور عليوه  بيعوه ملوال  وريه  -أالثا ية: ازطالق يف )بيعه وشرائه( إذ يوراا بواألخري األعوم مون 
بيعوه موال  فسوه هووا واز ومون  -بهوا واز اقتضوائي موقووف علوى إذن صواح  املوال أل وه هضوو ،  واملر،ن، 

ي ووول  األعووم موون املكووره واملاتووار واحلوور والعبوود والس ووفيه والراشوود إذ هعلووي، ويووراا بوواألول )ازطووالق يف الغووالم(
 : َُواْلغَلَلََلُم ََل َيُجَلَلوُز َأْمَلَلُره واْلَيتَلَليِم َمتَلَلى َيُجَلَلوُز َأْمَلَلُرُه؟ ذ  موضوووع ال شوو  ان الغووالم واليتوويم املوو خو  إذ

فيه و وريه والعبود و وريه، واملر،نوة يشمل املكره و ريه )أي اليتيم املكره واملاتار( والس   مطلّلعدم ةواز األمر، 
 عينه اململو ة له و ريه.

 فالمفهوم أعم فكذا المنطوق
 هشودإذا بلوغ أ)ووال ش  ان قولنا يف طورف مفهووم الروايوة )ا وه إذا بلوغ رو  عشورة سونة ةواز أموره(  -ج

الم أل وه إن بلوغ وهوو واملضي الفعليه ملكان إطالق الغو يئضاةاز أمره( يراا به األعم من ا واز واملضي االقت
سووفيه همضووي أمووره اقتضووائي وإن بلووغ راشوودام هفعلووي و ووذا لووو بلووغ مكرهووام )علووى البيوو ( هاقتضووائي وإال هفعلووي 

                                                           

 .11ص 2الشيخ حممد ت ي الشريازي، حاشية املكاس ، مر ز تراث سامرا ، ج (1)
 ما بني ال وسني إضاهة توضيحية من ا. (2)
، وهوي الوا اسوتدل اوا الشويخ، ال الصويب،  عوم (اْلَيتَليمِ ( و)اْلغَلََلمُ املوةووا يف روايوات البواب )ولكون عنوه بالصويب،  عّب   (3)

  لم وشبهها.الصيب موةوا يف روايات ره  ال
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 و ذا لو بلغ عبدام أو حرام، مرهو ة عينه أو ال.
( هوو ذا  ووان مفهوووم الروايووة )ا ووواز األعووم موون االقتضووائي والفعلووي(  ووان منطوقهووا )والغووالم ال  وووز أمووره -ا

، أي ال  وز أمره إما اقتضا م أي لعودم االقتضوا  هيوه قو نطاألعم  ذل ه لضرورة لزوم التطابّ بني املفهوم وامل
 وإما هعليةم أي لعدم ق ّ الشر  وهو إذن الو  ر م وةوا االقتضا  هيه.

أعووم موون  لكنووه  مووا اتضووح)ال  وووز اسووت الالم( ولووو احنصوور معووأ )ال  وووز( يف األخووري لصووح  ووالم الشوويخ 
 األخري )الفعلية( وساب ه )االقتضا (.

 الجواب: المفهوم والمنطوق أخص، والفعلية من هذه الحيثية
 :الهلكن الظاهر عدم متامية إشك أقول:

مووا سووبّ موون أمووا قولووه: )وحصووُر املوضوووع علووى ال سووم األول مم ووا مل أعوورف لووه وةهووام( هوةهووه واضووح وهووو 
 .ظهور األهعال يف الفعلية واالقتضا  جماز ال ش  هيه

  ،عوووالم يوووراا بوووه ظووواهره وهوووو ال  ووووز ه َواْلغَلَلَلََلُم ََل َيُجَلَلَلوُز َأْمَلَلَلُرهُ وأموووا قرينتووواه هغوووري االتوووني وذلووو  ألن قولوووه 
ألن  (1)وذلوو  هرييووراا بووه ظوواهره أي  وووز هعووالم، ال  وو ها ووه (ره مفهومووه )إذا بلووغ روو  عشوورة سوونة  وووز أموو

م واليتووويم املووو خوذ موضووووعام قووود أخوووذ مفروضوووام ةامعيتوووه لكاهوووة ا هوووات األخووورى ) كو وووه اتوووارام، حووورام، الغوووال
 .راشدام،  ري مرهو ة أمواله( وإمنا الكالم من ةهة بلو ه وعدمه، ه ذا بلغ هذا  ان ةواز أمره هعليام 

البلود وعدمه( م  قط  النظور  وبعبارة أخرى: الكالم يف أمثال هذا الكالم إمنا هو من هذه احليثية )حيثية
ه أال تووورى أن قولووو  )إذا بلوووغ الغوووالم وةووو  عليوووه اومووو  سووود  بووواب العووودم مووون ةهتهووو عووون احليثيوووات األخووورى

الصيام( يراا به عرهام واقة وة  عليه هعالم الصيام، وذل  ب خذ سائر الشرو  مفرو وام عنهوا ) كو وه عواقالم، 
كووازي ع الئووي للكووالم يف أذهووان مجيوو  النوواا يف  اهووة أمثووال تلوو  حاضوورام  ووري مسوواهر... اخل( ههووذا ت ييوود ارت

، وهوو أوىل ةودام مون  ول شرو  مث اهعض ق ّ احداها ورت  عليه احلكمالكلمات املعلّ هيها احلكم على 
أو علوووى األعوووم بووواهعاض سوووائر الشووورو  مف وووواة توووارة الفعووول علوووى االقتضوووا  بووواهعاض سوووائر الشووورو  مف وووواة 

 وموةواة أخرى.
 الصبي مع اإلذن عقودلصحة  خباراَلأربع وجوه لعدم إشارة 

                                                           

 تعليل لال ري، أي لنفي الشمول لالقتضا . (1)
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: )ويؤيوود ذلوو   لووه ههووم العلمووا  األعووالم )قوودا سوورهم( وعوودم ازشووارة يف شووي  موون أخبووار وقووال 
 .(1)الباب على ا واز م  إذن الو  ،  ما ورا يف العبد(

 بوو ذن الووو ، الوويالم وال مؤيوودام، أقووول: ال يصوولح عوودم ازشووارة يف سووائر األخبووار إىل ةووواز معووامالت الصوويب
 وةوهام عديدة صاحلة لالعتماا عليها ها ه: م ازشارةعدلوذل  ألن 

إذ الصويب الراشود مالو  والوو  مسولط والفورض  همهاألن احلّ ال يعودو  تهقد يكون الرتكازيتيه وع الئي -1
فسودة، هوال يورى الع وال  وةهوام أبودام أو عودم امليف تلو  املعاملوة ال ي ذن إال مو  حلواا املصولحة للصويب  انهيه 

، ، هيكوون تورذ ذ ور ا وواز مو  ازذنلوه ومو  إذن الوو  ور بته يف البي  أو الشرا  للحلر عليه م   و ه راشدام 
ََل رتكازيتوووووه الع الئيووووة إن مل   ووووول السوووووت الل الع وووول بوووووه، وإن شووووو   ه وووول ان احتفووووواف الروايوووووة راةعووووام إىل إ

 ي أو املرتكز الع الئي، يصرهها إىل تصرف الصيب بدون إذن الو .باملست ل الع ل َيُجوُز...
ان الراشووودين يف بعووور يصوووبوقووود يكوووون  ريوووان سووورية الع وووال  عليوووه إذ السووورية املسووول مة علوووى ازذن لل -2

املعوووامالت، وليسووو  مووون بووواب ازباحوووة قطعوووام بووول الباعوووة يتعووواملون مووو  الصوووبيان الراشووودين  موووا يتعووواملون مووو  
 د البي  والشرا .. اخل وسي يت تفصيله.الكبار يف قص

خوورج منهووا معووامالت الصوويب ها، وقوود وشووبه َأْوفَلَلوا بَلَلاْلُعُقودِ وقوود يكووون للتكووال علووى إطالقووات  -3
 بدون ازذن، هيب ى هيها ما  ان بازذن. وسي يت مزيد تفصيل لذل .

الصيب  صحيحة العيص بون الرشد يف صحة معامالت  ةاريلروايات املصرحة مبدلوةوا ابل قد يكون  -4
 .(2)قاسم الا سبّ الكالم عنها مفص الم 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

اْلِعْلُم َخَزاِئُن، َواْلَمَفاتِيُح السَُّؤاُل، فَاْسأَُلوا يَلْرَحُمُكُم اللَُّه، فَِإنَُّه يَلْؤَجُر ِفي اْلِعْلِم  :ازمام الباقر قال 
  اْلُمَتَكلُِّم َواْلُمْسَتِمُع َواْلُمِحبُّ َلُهمْ َأْربَلَعٌة: السَّاِئُل وَ 

 (244ص 1اخلصال: ج)

                                                           

 .11ص 2الشيخ حممد ت ي الشريازي، حاشية املكاس ، مر ز تراث سامرا ، ج (1)
(2)  َُها َماُلَها؟ قَاَل: ِإَذا َعِلْمَت َأنَلََّها ََل تَلْفِسُد َوََل ُتَضيِّع  .َسأَْلُتُه َعِن اْلَيِتيَمِة َمَتى يُْدَفُع ِإلَيَلْ
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