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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
(558) 

 مناقشات مع المحقق االصفهاني
عنندم  االخبننار عننن بانصننرا  ربى  بتحقننا املقت نني يف الصننش الرا نند، وكنن غرى  احملقننا االهننفها  هننش كننالم ننناق  ي  ميكننن ا   ولكننن
 عدم املقت ي يف خصوص الرواية:غري إرادة  ةتميوحب ،نععدم الشرط أو وجود املاكونه لالشيء إىل  
 صغرى، المقتضي في الصبي الراشد، متحقق -4
  كا  يصح تعليلنه بكنم  نن عندم املقت ني وعندم الشنرط ووجنود املنانع بنا  يقنال ا  عدم الشيء، كعدم امل ي واجلواز، وإ أواًل:

قنند يكننو  لعنندم وجننود  قت نني اجلننواز وامل نني ليننه، وا  هننت  القاعنندة وإ  كاننن   ،ىأي ال مي نن بننا   ال زننوز أ ننر الغننالم وعقنند  
اجلنواز يف الرواينة ألجنم نفني ، لاحتمنال كنو  قطعنا   هحيحة وعا ة، ولكن نقول: يف الصش املالك الرا د املقت ي جلنواز أ نر   وجنود

عدم املقت ي  نتٍف؛ وذلك لبداهة ا  املقت ني لصنحة العقند وجنواز  و  نيه هنو املالكينة وال  نك ا  الصنش  النك بنم هنو  فنرو  
حمنم الكنالم  هني  2 إذ هت  الصورة واملفرو  انه  تحقا أي ا    1 املعا لةهحة  كما ا  الر د إ ا جزء املقت ي أو هو  رط  الكالم،

 بني األعالم.
لإلنشناء  هند  الصنش الرا ند قا ا ي لتحقا العقد ووقوعنه، والفنر  وأ ا يف عامل اإلثبات لا  اإلنشاء هو املقت  ،تا  ثبو كله لتلك  

قت ني لتلك هو  ا يستقم بنه العقنم  ا  امل  ال اضية أم  ةئز عقود الصش الرا د وإنشاءاته جا ا   ئ، إذ هتا هو حمم اخلال نش  و   
والفنر  ا  النوا املسنلقد قند أذ ، واحلننا ال  ،رط  وأ نا السنلطنة لهني إ ننا جنزء املقت ني أو  نولتحققنه اإلنشناء لصنحة العقند امللكينة

... :يعدومها، لال جمال لتنوهم ا  يكنو  قولنه  نَراءا َواْلبَنْينعا ُُ  َأْمنُرُف فاني الشء ن ُُ ُُ اَل َي  نا لعندم إبنم هنو لعندم املقت ني لينه،  َواْلغُناَل
و فرو  حمم البحث انه قد أذ ، أو لوجود  انع ككو  العني اليت يريد بيعها  رهونة    وهو  ا قاله الشيخ  الشرط وهو اإلذ 

 و فرو  حمم البحث عد ه.
 رد احتمال تدخل الشارع ونفيه المقتضي لصحة العقد

إلجنراء العقند، كمنا  هنا ٍ  وغنري   أهنمٍ  تنرب الصنش الرا ند غنري  أي اننه اع دتعب  م  ن الشارع و بتدخ  ا  املقت ي غري  وجود  ال يقال:
 .ا  اجلدار غري أهم وغري ها 

بنم  بنم مل يد عنه أحند وهنت  الرواينة أعنم  نن املندعى بنم االسنتدالل رنا  صنادرة، التعبد خال  األهم، وال دليم عليه، إذ يقال:
يمنا هنو يف حيطتنه هنا هنو  نارع لينحصنر التعبند يف دائنرة التشنريع، وأ نا هو بعيد جدا  إ  مل نقم بكوننه حمناال  إذ الشنارع إينا يتعبندنا ل

 لتأ م. ثبوت املقت ي يف الصش لصحة  عا الته، لهو أ ر تكويين لال تناله حيطة تصرلات الشارع ها هو  شرع،
 .يعترب   قت يا  للصحةلله ا  ال ا  االقت اء االعتباري بيد   :إن قلت

اتننع عننامل التكننوين ألنننه  رتبننة  ننن  راتننع عننامل الوجننود لتسننري عليننه أحكا ننه ولننتا يسننتحيم اجتمنناع االعتبننار  رتبننة  ننن  ر  :قلننت
 النقي ني يف االعتباريات أي ا   با  يكو   الكا  وال يكو   الكا   ع وحدة اجلهات الثما  بم التسع .

 .بعيد جدا   إال انهذلك وإ  هح  سل منا لكن
                                                           

 والظاهر انه  رط.  1 
 أي عقد الصش الرا د غري البالغ هم هو هحيح  ع إذ  الوا أو ال.  2 
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  وأ ننا النننار حمرقنة اقت نناء   رع يف االقت نناء التكننويين حمنال  و ثننال االقت نناء التكنويين كننو واحلاهنم: ا  تصننر  الشنارع هننا هننو  نا
كا  ممكنا  لكنه بعيد جدا ، على انه مل يدل علينه دلينم بنم رناهر ا ينات والرواينات عكسنه إذ   وإ تصرله يف االقت اء االعتباري لانه 

ُا اْلَيتننامى امتنن ا يننة الثانيننة  ننن سننورة النسنناء راهرهننا ا  املقت نني ليننه ُاَلُهمْ   َوآتُنن واملفهننوم عرلننا  ا  كومننا أ ننوا م  قننتٍ  تننام  َأْمنن
ُاَلُكُم التتنيإليتائهم إياها، وا ية اخلا سنة  ُا السَُّفهاَء َأْمن راهرهنا ا  السنفاهة  نانع، ورناهر ا ينة  َجَعنَل اللتنُه َلُكنْم قايامناً   َوال تُنْؤُت

ُا اْلَيتننامالسادسننة  ُاَلُهمْ   ىَوابْنتَنلُنن ُا إالَننْيهاْم َأْمنن ُهْم ُرْشننداً فَنناْدفَنُع ننننْ َِ فَننساْن آَنْسننُتْم ما ُا النءكننا ا  الر نند  ننرط، وكننتلك  َحتتننى إاذا بَنَلغُنن
نُد َواَل ُتَضنيءعُ  راهر هحيحة العيص بن القاسم َهنا َماُلَهناا قَناَل: إاَذا َعلاْمنَت أَننتَهنا اَل تُنْفسا وغريهنا  َسأَْلُتُه َعنا اْلَيتايَمةا َمتَنى يُنْدَفُع إالَينْ

 . لتدبر وتأ م جيدا .يأي انه  رط بعد متام املقت  املقت ي لصحة  عا الته  تمم  ا  الر د 
ُنه ل -3  عدُ مقتضيهاالخبار عن عدُ الشيء منصرف عن ك
ُُ  َأْمُرفُ سل منا ا   ن احملتمم يف  ثانياً: ُُ ا  يكو  عدم جواز أ ر  إ ا لعدم املقت ي أو الشنرط أو لوجنود املنانع واننه ميكنن  اَل َي

 نفني املعلنول هنو كوننه لعندم  نرط أو لوجنود  نانع ال اننه لعندم املقت ني، االخبار عنن ا  ينعقد له اإلطالق، لكن نقول: الظاهر عند
، ننارٍ : لعندم جنود كنال   نن  قصندقند مل حترتق هت  الورقة، لإنه وإ  أ كن أ  يكنو   :قالونقصد بالظاهر االنصرا ، أال ترى انه إذا 

ود املانع، لكنه  نصر  عن األول إىل األخريين لتلك هو املفهوم عرلا  وجلاحملاذاة أو وجودها واحملاذاة ولكن حتقا أو لوجودها وعدم 
 . ن الكالم

لكنننه إ  مل نقننم باالنصننرا  يف  ننا لننو قننال  مل حتننرتق  لانننه  سننل م يف  ثننم  ننا لننو قننال  ال حتننرتق الورقننة ا    إذ رنناهر   ،نال مسنن
هنت  الورقنة ال حتنرتق ا   أو الندار ال  :الإذا قن هنازال  أو  تفك هنا  الشنرط أو وجنود املنانع، بنم ينرا  العنر  حتقنا لعندم  انه أراد: املسل م

ال توجند نننار  نا  وال لنرق يف ذلنك بننني الق نية اخلارجينة واحلقيقينة  ال حتننرتق  أراد امننا ال حتنرتق ألننه باننهكال نه   مث لس نر حتنرتق ا  ،
الصننيغة الثانيننة إذ ورد ليهننا هننو الننوارد يف الروايننة هننتا كلننه  ننع ا    يف النننار الورقننةاحلجننر أو العظننم أو ق رت يننهننت  الورقننة ا    و ال 

 اَل ُُ ُُ  َأْمُرفُ َواْلُغاَل ُُ  وليس  الغالم مل زز أ ر  .  َي
ُُ ( هُ لعدُ الشرط -2 ُُ  )َأْمُرُف( في الرواية قرينة على ان )ال َي
ُ ُ سنننل منا ا   ثالثننناً: ننن ُُ  نننن دو   عننندم املقت ننني بنننم تعنننمو ال حتنننرتق  ال تنصنننر  إىل هنننورة عننندم الشنننرط أو وجنننود املنننانع  اَل َي
يف الروايننة خصوهننية توجنند عنندم الشننرط أو املننانع، ولكننن خصننوص رلة عننن عنندم املقت نني إىل  نصنن سننل منا امننا ليسنن  ، أيانصننرا 

ُ ُ تورث االطمئنا  إ  مل يكن القطع بكو   ُُ   فُ أمنرُ  اخلصوهنية هني ورود  فنردة و  ،إيا هو لعندم الشنرط رغنم وجنود املقت ني اَل َي
ُ ُ وكوما املتعلا لن ُُ لعندم  نرط أو وجنود  نانع، بعبنارة  أ ر  ال يكنو  إال و املقت ي، لعدم جوازإذ  ن البديهي ا  كونه أ ر  ه اَل َي

ُُ  َأْمُرفُ  يف أخرى ُُ وكوننه أ نرا  لنه  ،ما   سنل   فروغا  عننه خت كونه أ را  له لقد أ  ا هو املوضوع لهو هنزله  أ ر  ال زوز  تعلق امللا   اَل َي
 له  كاألجنش الف وا  لانه لاقد للمقت ي.هو املقت ي لصحة العقد، كما انه إ  مل يكن أ را  

  فقود؟ل يا التعبري ال لقصد ا  املقت ي  وجود لكن الشرط وهو البلوغ  َأْمُرفُ بن عرب   ال يقال:
ضيا التعبري خال  األهم، بم لعله ال يصح التعبري هثله عن اإل ام يف  ثم املقام إذ هو تعبري آخر عن العجز  نع اننه إذ يقال: 

والفنرق ا   عوامل جمهولة كي ت يا عنها التعابري، بم نقول: توجد تعابري أخرى  تيسرة كقوله  والغالم ال زوز عقد   حديثا  عنس لي
 أ ر   إثبات لكونه أ را  له  مما يعين ا  املقت ني  وجنود  أ نا  عقند   لنال إذ هنو وجندانا  عقند   نادام قند انشنأ  لكننه لنيس أ نر ؛ أال 

 عقد  ليس نالتا  أل  األ ر ليس  :قالا لو أجرى العقد هح ا  نسلع عنه أ ر  ومل يصح ا  نسلع عنه عقد  با  يترى ا  الف و 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين وللبحث هلة بإذ  اهلل تعاىل. ،يدا  لتدبر ج وال يصح ا  نقول ليس  عقدا  له أ ر  
ُُن اأْلََدُب بااْلَعْقلا اْسُتْخرا  :أ ري املؤ نني قال  ، َوباُحْسنا السءَياَسةا َيُك ُر اْلَعْقلا ُْ ْكَمةا اْسُتْخراَج َغ ْكَمةا، َوبااْلحا ُر اْلحا ُْ َج َغ
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