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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
(559) 

 االصفهاني: عقد الصبي جائز إذا كان مجرد منفِّذ
َلَلَلَلَرا    ققااااف اال:ياااافهالت قيعاااام الهرققياااافت أ    اااااهر قولااااه وقااااال اح ِ َلَلَلَلي ال ِّ َواْلغَلَلَلَلَ ُا اَل َيُجَلَلَلَلرُُ َ ْمَلَلَلَلُرَُ 

مااا إ ا اسااهققل بااالبير والتااراش بهاادبم ةااو  املعاملااة، ولااو بهفااو ي  وليااه أماار املعاملااة إليااه،  هفااوي   (1قَواْلبَلْيَلَلع  
 املو ل أمر املعاملة إىل الو يل.
إال اجاراش الصايالة طققال طلاي  لاه بيار وةاراش وال عققاد، ولايفا ال رياا يف أ   مباةار  وأم ا إ ا مل يكان للالاالم

العققاد رياام ماومور بالوطاااش، باال مان لااه العققااد، ومباةار االطاااب والققباول طققاال لااي  لاه ا يااار، باال مان لااه البياار 
 .(2قوبيده تدبم ةو  املعاملة وهكيفا(

( يف الرواياااة يتااامل َ ْمَلَلَلُرَُ ، وقةثاااثال أيواعااا  هناااا وحا:ياال  الماااه بعباااارة أخاار  مااار تطاااوير من ااا وإضااااطةت ا  ه
 األولني دو  الثالثتالنوعني 
 ا  طري الصيب العققود، بدو  إ   الويل، بل باسهققالل تام عنه.: األول
يظااام  ،دها  طاااري الصااايب العققاااود باااك   الاااويل، ولكااان مااار  اااو  اااااا  الققااارار يف البيااار والتاااراش بيااا :الثَلَلَلاني

أل  العققاد يصادع علياه  َواْلغَلَ ُا اَل َيُجَلرُُ َ ْمَلُرَُ ت هاتا  الصورتا  يتملهما قوله املفوض إليه والو يل و 
( احهياجااه إىل ان  ك  مااا يصااا  َ ْمَلَلُرَُ ، وال يضاار بصاادع  ويااه قايااه أمااره يف الصااورتني أل  الققاارار  ااا  قااراره

 انسناد إليهما يظرا  للطولية.
ولكناه  اا  دارد منف ايفر لققاراره، باا  قاام الاويل بدراساة الققضاية،  ري الصايب العققاد باك   الاويل،طُ ا   :الثالث

د الثمن واملاثمن واملتا ي أيضاا  ا قاال للصايب أجار  :يايالة انيتااش حد  و  ما أي العققد، ومد   وهنا مصلرة  
وقل ب عُت مثال ، طفي هيفه الصورة ال يطلاف علاى هايفا العققاد الايفي أجاراه الصايب، الايفي  اا   األاة، أياه أماره 
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 إ  مل يكن أمرا  له. َواْلُغَ ُا اَل َيُجرُُ َ ْمُرَُ ايه عققده ليفا طايه خارج موضوعا  عن و 
بالوطااش بالعققاد طاياه املباطاا  املاوموربااقوليفا ال رياا يف...( وا  الاويل هاو  (1ق لكعلى  واسهتهد 

َيار  َحت  اْلبَليَلَِّعان  ب ا، ال الصيب،  ما ا  َ ْوُِرا ب اْلُعُقرد  با ََ  َي َلاا  ى يَلْفَتر قَا وَ ْلخ  ُب اْلَحيَلَران  َثَ ثَل  (2ق...َصاح 
 الويل طايه اليفي با يار ال الصيب اليفي أجر  الصيالة طققل.. وهكيفا. يراد به

ئاً حرٌّ قاصد  المناق َ: العقد عقدَ   لكرنه من  
 تيدرجهما يف سياع الكالم قد يناقش  المه بوجهني  قرل:
ورة الثالثاة، يصادع علياه اياه قأمار الالاالم( و لاك ملاا سابف يف جوابناا ال ةك يف ا  هيفا العققد، يف الصا إي ه

و لك أل  الكالم لو  ا  عن :ي رف لفظ بعاُت  ،مهت قولكن الظاهر عدم متامية  المن على احققف اهلمدال
ظ هبايفه واة يُت دردا  عن توثممها يف عامل االعهبار بالنققل وااليهققاال، لكاا  لاه وجاه، باو  يققاال ا  دارد الاهلف

اتا  وباعهبااره مااثرا  موجباا  للنققال  الكلمات ال يطلف عليه لفظ قاألمار( عرطاا ، ولكان الكاالم عان قولاه بعات ُمنت 
بال يققاولت ا  البيار لاي   ،ورهوااليهققال يف عامل االعهبار، وال ةك ايه يصدع علياه دقاة  وعرطاا  اياه أمار مان أما

ألطعااال والهصاارطات ا ارجيااة طاهنااا إمااا سااابققة أو الحققااة أو إال انيتاااش والنققاال يف عااامل االعهبااار ولااي  هااو ا
 .(3قمققارية لكنها ليست حققيققة البير أبدا (

 اإلن ا  من مقرلَ الفعل والمسؤول المباشر
واملققياس يف مققولة الفعال طايمن يلهماه األثار هاو املباةار لاه وقاد  وبعبارة أخر ت ا  انيتاش من مققولة الفعل

ماان دائاارة االطعااال الهكوينيااة رياام ا  األطعااال الهكوينيااة تااارة تاااثر يف   انيتاااش يلرااف بااه الساابا، توضاايرهت ا
اجلواهر واألعراض،  الضرب والهرريك، وأخر  تاثر يف عامل االعهباريات،  كجراش :ييالة النكاا  العني و عامل 

ااقُ  ققاادر وع (4قلفااظر والبياار أو الطااالع والعهااف، و لااك أل  انيتاااش عبااارة عاان  رياامه،  كطاااد  د بااه يققاال امللااك أوص 
، وماار  ويااه ماان دائاارة صااد  معااه ق لفااظر ال يكفااي طيااه داارد النيااة باال ال بااد ماان  حيااثُعلققااة الهوجيااة، طهااو طعاال 

األطعااال الهكوينيااة قباال ال حاجااة هلاايفه املققدمااة لااد  الدقااة( طايااه ماار :ياادوره عاان الصاايب الراةااد ورياامه، عاان 
                                                           

 أو طر عه على ما سبققه، لكن الظاهر بققرينة قال ريا( ايه اسهتهاد. (1ق
 .171ص 5الكايف، دار الكها انسالمي ا طهرا ، ج ثققة انسالم الكليين، (2ق
 (.515الدرس ق (3)
 .إلققاش الكالم بققصد إطاد الطلا أو ةبهه يف عاملهأو  (4ق
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آثاااره، ريايااة األماار ا  يكااو  احلااال ماار تعاادد ماان طايااه مساااول عنااه وملااهم بالوطاااش بااه وبكاطااة  صاادر وق هيااارر اخ
حياث :يادع علاى اجلميار  اا  الكال ضاامنا  إال   ويه ريا:يابا  ترامي املالصوب طا    رال يصدع عليه قأمره(  

إ ا اايف الققرار بكاطة تفا:ييله الويل طيما ا  قرار الضما  على من تلفت بيده العني املالصوبة، طكيفلك العققد 
الكاالم ال  مفاروضهايفا هاو و قا:يد خمهار قإ  نت  مُ الصيب، طايه قأمره( أليه هو صيالة ايتو ال ا  اليفي ولكن  

 (َ ْمَلُرَُ إطاالع ق ا باااايف الققارار، هايفا إ  مل يققال الايفي املكره أو ريم الققا:يد باملرة(  ما هاو أمار قالاويل( ألياه 
 .مراملباةر هو الفاعل ال اأأليه درد علة معدة له وا   على الويل داز

وعلى أي طا  و زا  هيفا األمر قإيتاش الصيالة(  و زا  أي طعل يصدر من املباةار مار وجاود سابا لاهك أال 
تر  ا  الطبيا إ ا أمر املمرضاة طوجهضات اجلناني  ايات هاي الققاتال وعليهاا الققصااص أو الدياة، وإ   ايات 

أمااارا  إدارياااا  أو مولوياااا   الققضاااية بكااال تفا:يااايلها ا أ:يااادر هلاااا بااات  الطبياااا يفدااارد منفااايف ألماااره  ماااا لاااو هاااي 
والديااة ماار ا طااو علااى عاقلههااا وماار العمااد وةاابه العمااد  بكسااققاطه طاهنااا ماداماات خمهااارة وقا:ياادة طهااي قاتلااة

 .يرعه اله، وعلى الطبيا عليها
و اايفلك لااو  ساار الصاايب الراةااد أو رياامه زجاااج الالاام بااومر وليااه، طايااه ضااامن مااادام خمهااارا  قا:ياادا  واحلكاام 

لاه أو ال، إال  رياار  هال لاه ا  يرجار علاى الاويل ألياه  هايم منوط بالبلوغ، رياية األمر ا  يبرث عن الوضعي ري
 ايه ال ةك يف ضمايه.

يه أجاراه ألطإ  قد يققالت  المها مومور بالوطاش بالعققد الصيب  كديدوحينتيفر طققوله قال ريا...( حمل تومل ة
رار ولصادع قعققاود م( علاى  ليهماا طاياه عققاد الاويل عرطاا ، ياه الايفي ااايف الققاألطالاويل وأماا وهو خمهار قا:ياد، 

العاارف بنرااو الهوسااعة يف املفهااوم دو  ا  يكااو  دااازا ، خالطااا  ملااا ساابف، طهوماال  مااا ايااه وإ   ااا  مساااحمة ماان 
عان  لاك بوجاه آخار  ىتفص ايعام التايخ  َواْلغَلَ ُا اَل َيُجَلرُُ َ ْمَلُرَُ  عققد الصيب طيصدع عليه قأمره( طيتمله 

طيكااو  املااراد ماان إ ا بلاا  عاادم :ياادع قأمااره االسااهققاليل( مسااهعينا  باااملفهوم وا  املااراد بااه طااوز اسااهققالال   وهااو
إال منااه مااا ادعاااه اال:ياافهال ماان عاادم :ياادع أمااره بيفاتااه أليااه مل يكاان لااه  املنطااوع قال طااوز اسااهققالال ( ولااي 

 إجراش الصيالة.
يَلار  َحت َلى يَلَ  ت و يفلك قولاه ُب اْلبَليَلَِّعَلان  ب اْلخ  ََ  َي َلاا  ْفَتر قَلا َوَصَلاح  ا   تالطاياه قاد يققا ...اْلَحيَلَلَران  َثَ ثَل

وعلى أي طاملسولة قابلة للبرث والهومالك ال ملاا  ،دا  خمهارا  قا:يمنتتا  ا يار للمباةر ال للسبا، مادام املباةر 
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يَلار ...بل الحهمال االيصراف با  يققال    ره   املالاك مهبايف الققارار ماثال ، منصارف إىل اْلبَليَلَِّعان  ب اْلخ 
ولكن إ ا و:يلت النوبة لاليصراف طيجا مالحظة حال  ل دليل دليل ولساايه ومناسابات احلكام واملوضاو  

املباةر إىل السبا بينما ينصرف دليل آخر عن السبا إىل املباةر، والهفكيك يف  عن طيه طققد ينصرف دليل  
 ش الواحد، ريم عهيه.األحكام الوضعية و يفا الهفكيك بني آثار التي
 وليس للرلي اإلذن، مع نهي ال ارع

عاادم :يااارة ماااا يساااهققل باااه الالاااالم مااان أ ااااش  -حاااع مااار االطاااالع لاااال    -وقااالت قومققهضاااى ماااا   رياااا 
ض التاااار  أمااار املعاملاااة إلياااه، طلاااي  للاااويل ه مل يفاااو  إىل أي ااا العققاااود، ولاااو بهفاااوي  الاااويل أو مالاااك املاااال، يظااارا  

ض إليااه أماار مااال يفسااه، و  ف ااه مل ياُ ي  أماار مالااه إليااه، ماار أي ااه لااي  للمالااك تفااو  مااا أي ااتفااوي  أمرهااا إليااه،  
 .(1ق(عبارته تققصر عن عبارة ريمه وباجلملة هو ةرعا ريم قابل لهدبم أمر املعاملة وإيفا ه، ال أ   

 بيان ك مه ومناق ته
هو الصايب واملسالل هاو الاويل طاك ا أراد طا  املالك  (اال يعدومهقأل  احلف  ت ا  قولنا السابف وبعبارة  خرى

رياام تااام، إ  الصاايب الراةااد إجااراش العققااد وأ   الااويل ملااا رآه طيااه ماان املصاالرة مااثال ، طااال وجااه مهصااورا  للمناارك 
، والتاار  التاار  ا  احلف يعدومها إ  احلف قبلهما للموىل جل وعال طاال يصا  للاويل ا  ياو   إال باك   طاب

 لصيب.مل يفو ض إليه ان   ل
هنااااي التاااار  عاااان  دلياااال علاااى أقاااولت ال ةاااك يف  لااااك لاااو ة ، إال ا   اطااااة مناقتااااتنا  اياااات اياااه مل ياااهم

ياراد باه قال طاوز  اَل َيُجَلرُُ َ ْمَلُرَُ باك   الاويل، ملاا أوضارنا تبعاا  للتايخ وريامه ا   تكاو معامالت الصيب اليت 
َ ْوَِلرا عموماات  ىطهبققابف، طاك ا مل تاهم أدلاة املنار وريم  لاك مماا سامما يعين جوازه مر ان   أمره اسهققالال ( 

 .ملعامالت الصيب مر ان   ةاملة   َوَ َحل  الل ُه اْلبَلْيعَ و ب اْلُعُقرد  
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
َُ ت  انمام الصادعقال  ْفَتاُحُه اْلَمْسأََل   إ ن  َهَذا اْلع ْلَم َعَلْيه  قَلْفل  َوم 

 (41ص 1يفت جالكاق
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