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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
(541) 

 الجواهر: االستدالل على صحة معامالت الصبي، باإلطالقات
، اسددعناعاإ إا ا  وغدد   قددد اسددعدل علددى اددتة لعددالالط الصددل بالتالقدداط الددب علدد  علددى اددتة البيدد و 

، قددال يف ااددواهرأ روأغددرب لندده االسددعداللأ بدد تال  لددا غدد  خااددة بالبددالع بددا صعمدده والصددلاألحكددام الوضددعية 
فديهم، فلديا املدراع  اإ اهر لنهدا  دعّل على اتة البي  لن اخلطابداط الوضدعية الدب ال  دمّل املكلفدني، بدا لدا  دا  

بدده،  ددو لددا ص ددّدم يف احلدددص األ ددت واألادد ر والصددال   -الددب هددي لددن أحكددام الوضدد    -لندده ااددااس السددببّية
إا لدا بعدد البلدوأ، أو يكلّد  بده الدو   ،الدهللمال احملام... وغ ها، فيعأّخر احلكم العكليفدي لدو  دا  العصدر  م

في دار  السدب ،  مدا أ ّده ي ار ده لدو  دا  الع دد علدى غد  لالده بد    لدن املالد   - دو   امللد  و   -وأّلا الوضعي 
 .(1رساب ة أو الح ة بناءإ على جواز الفضو (

أو إي اعاصده لدن  ،لده، لدن بيد  وادل  إ   الدو  رغموبعبارة أخرىأ إ ا اككنا يف اتة ع د الصل الرااد 
أحكالهدددا يف  فلنددا ا   عمسدد  بالتالقدداط الدالددة علددى أو صصددرفاصه األخددرى لددن حيددازة و وهددا، ،تددال  وععدد 

ْيعَ وله صعااأ  بسببية البي  للن ا واال ع ال  حماهلا،  العمس  يف صفيدد  َأَح لَّ بناءإ على أ   َأَحلَّ اللَُّه اْلب َ
  السديا  احلكم الوضعي أي جعله جائزاإ  افدااإ لاضدياإ، أو علدى اأدا أعدم فعفيدد احلكمدني الوضدعي والعكليفدي وا

و ددال  العمسدد  لصددتة الصددل  لطل دداإ حدد  لددن  بددالعكليفي، َأَح  لَّ ال خيصددمل  َح  رََّ  الراب  ا الددوارع فيدده
َواْعَلْم َأنَّ الصُّْلَح َجائٌِز بَ ْيَن اْلُمْسِلِميَن ِإالَّ ُص ْلحا  َح رََّ  َح اَلال  َأْو َأَح لَّ  الصل الرااد ب ول اللام علي 

ُُ َمرَّا انِ ، ويف الطدال  العمسد  ب ولده صعدااأ وغ ها (2ر َحَراما   و لد  ، وهكدااأعلعهدا ويف احليدازة  (3ر الطَّ ال
أل  األعلدددة الدالدددة علدددى األحكدددام الوضدددعية،  امللكيدددة وحددد  االخعصددداي وال ضددداوة والزوجيدددة والبينو دددة بدددالطال  
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الع دددوع لن دددا العدددني يف املبيددد  ولن دددا املنددداف  يف والفسدددخ واحلريدددة والرقيدددة ولنهدددا السدددببّية والشدددرتية واملا عيدددة  سدددببية 
الجارة وحلبسه العني يف الدرهن وهكداا و سدببية االعخدال للجنابدة، ال  دعمل بالبدالع عو  غد  ، فد  ا أجدرى غد  

ْيعَ  مشلهالبالع الع د  لفداإ أعلة اانابدة، وألدا احلكدم العكليفدي فيكدو  لك مشلعه ما ا ه لو أعخا   َأَحلَّ اللَُّه اْلب َ
بدده يكددو  هددو املكلدد  بالوفدداء بالع ددد لددن لددال الصددل فددوراإ  وليّدده بدده، بال سددا، بعددد البلددوأ، وفيمددا ألكددن صكليدد 

 بعد بلوغه.به املكل  بالوفاء  ، الصل،وإال فيكو  هو َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ فيشمله 
 رد الجواهر لالستدالل

ضعية عالدة صشدما حد  غد  البدالع، ولكدن  لد  عنه ااح  ااواهر با ه وإ  ا  ا  األحكام الو  وأجاب
لكدن  لد  مجيعده  مدا صدرىر ضدرورة ال طد  بعددم خاي ما مل يصرح الشارع بعددم صرصبهدا علدى غد  البدالع قدالأ ر

سددببّية لددا وقدد  لندده للبيدد  مالحظددة لددا وععدده لددن الددنمّل والفعددوى. وبددال  افددا  امل ددام عددن  ددو احلدددص الدداي ال 
 .(1رلصل واجملنو  والنائم... وغ هم(يفّر  يف سببيعه بني ا

هدي لدن األحكدام الوضدعية،  سببية الع دد للن دا واال ع دال و ال ا  امللكية والزوجية و ظائرها  العامأ ووجهه
سبباإ لن ا األعيا ، ألر عاخا لثالإ البي    د  ع عا  ا  ج، معىن اععبارية فألرها بيد املععتواألحكام الوضعية ألور 

لثددا  ،، حسدد  رأيدده ععبددار إ  لدده ا  يععددت هدداا سددبباإ للن ددا عو   ال، وقددد عّل الدددليا ال ددات يف عددامل اال
 ِْي  ع وعدددم سددببية بيعده للن ددا واال ع ددال إ   علدى  صدديمل األعلددة العالدة َواْلغُ اَلُ  اَل َيُج  وُأ َأْم  ُرُي ِف  ي ال ا  َراِ  َواْلب َ
 .( معىن ميضي وينفاَيُجوأُ ر

 المناق ة
أي سدواءإ ءا   الدو  أو  َواْلُغاَلُ  اَل َيُجوُأ َأْمُريُ دليا قاتعاإ، با هي لطل اط  الرواية اآل فة ليا ال أقول:

ال، وقد سب  الاكال يف ععدوى عاللعهدا بدا سدب  اأدا، علدى العكدا، عالدة علدى  فدو  صصدرفاط الصدل الراادد 
لُ  َ   َواْلغُ  اَلُ  اَل َيُج  وُأ َأْم  ُريُ أ لدد  إ   الددو  لظهددور قولدده  ْي  ِع َواَل َيْ   ُرُا ِم  َن اْليُ  ْتِم َحتَّ  ى يَ ب ْ ِف  ي ال ا  َراِ  َواْلب َ

يف عددم جدواز  اسدع الالإ،  عيجدة  هدور املفهدوم  (2رَخْمَس َعْ َرَة َسَنة  َأْو َيْحَتِلَم َأْو ُيْ ِعَر َأْو يُ ْنِبَت قَ ْبَل َذلِ  َ 
 لوجو ، فيدل على جواز  بال   آلياإ.وغ   لن ا  ال ،  ما سب  عن الشيخ   املنطو يف  ل  فيكو  
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 كاشف الغطا : ال   في شمول إطالقات أدلة العقود للصبي
فا ده سدل   هدد1212املعدو   ، وألدا الشديخ حسدن  ااد  ال طداءهدد1211املعدو   فهاا عن ااح  ااواهر

ر تري  خمصصية األعلة اخلااة للرواياط العالة الدالة على األحكام الوضعية، تري اإ آخر، فبعد ا  سل  ااواه
البلدوأ، وهدو احلدال الداي  (1رفيهمداويشداس سل  الشيخ حسن تري  العشكي  يف إتال  األعلدة العالدة قدالأ ر

 ددمّل  يعدداي ال سددا  خييددب خيددرج بدده عددن الصددبا وصععلّدد  بدده العكددالي ، ولدده عاللدداط عرفيّددة واددرعّية، لنهددا لددا
الرجال، ولنها لا  مّل النساء، ولنها لا صكو  لشا ةإ  امليّن، و اا الع ا، و اا ال صد، و داا االخعيدار ل ار داإ 

لعدم ال ابلية للخطاب  (2رهلاأو لعأخراإ،  ّا  ل  لإلمجاع ب سميه، وللشّ  يف مشول أعّلة الع وع خطاباإ ووضعاإ 
هددا، فعب دددى علددى حكددم األادددا، وال صددؤثر الجدددازة الالح ددة هلدددا العكليفددي، وعدددم ا صدددرا  اخلطدداب الوضدددعي إلي

 .(3ربعد احلكم ببطالأا يف غ  لا يسعثىن إ  ااء اهلل صعاا( اّتةإ 
 المناق ة

ف د  صددام يف الصدل الرااددد لبداهددة  َأْوفُ  وا بِ  اْلُعُقودِ أقدولأ ألددا قولدهأ رلعدددم ال ابليدة للخطدداب العكليفددي(  دد
رف ع القل م ع  ن فدا  عليده بعددم صكليفده إال بعدد البلددوأ  لدد ّ إال ا  الشدارع األقددا اقابليعده للخطداب العكليفدي 

 العناين ولو مل يكن قابالإ للخطاب العكليفي ملا ألكن  و ه العنا اإ. (5رالصبي حتى يبل 
ددر  عدددم  وألددا قولددهأ روعدددم ا صددرا  اخلطدداب الوضددعي إليهددا( في صددد بدده را صددرافها إا غدد  الصددل( إ  ا 

را  إا حصددة لددن حصددمل املطلدد  ال يصددل  علدديالإ علددى رفدد  اليددد عددن التددال ، بددا الدداي يصددل  هددو اال صدد
مل يبني وجه اال صرا  عن الصل الرااد فدا   اال صرا  عنه إا غ   فيكو  قرينة على اخلال ، إال ا ه 

إ   ددا  لدده وجدده فددال وجدده    وغدد  ال ااددد والصددل غدد  املميددز يف األحكددام الوضددعيةملكددر  اال صددرا  عددن اجملنددو  وا
 لال صرا  عن الصل الرااد.

 وجهان النصراف أدلة العقود عن الصبي:
 ميكن ا   ا ر وجهني لال صرا أ ولكن

                                                           

 أي املععاقدين. (1ر
 املخعار راملكر ( و... أي للع وع الصاعرة عن الصل أو غ  (2ر
 .232ي 4حسن بن جعفر  اا  ال طاء، أ وار الف اهة رالعجارة والبي (، املر ز العا  للعلوم والث افة الساللية د تهرا ، ج (3ر
 .425ي 3عوا  الآللئأ ج (5ر
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اإ فدلدو اد  يف إتالقهدا، خال َواْلُغاَلُ  اَل َيُج وُأ َأْم ُريُ   ا  الرواياط الب اععي خمصصيعها   ولده األول:
فاأددا صوجدد  الشدد  يف  ،(1رإتالقهدداللشدديخ الدداي اسددعظهر عدددم  اإ الفددا وخااددواهر الدداي قطدد  ب تالقهدد لصدداح 

ْيعَ ا ع اع إتال  العمولاط الفوقا ية   وغ مها.  الصُّْلَح َجائٌِز بَ ْيَن اْلُمْسِلِمينَ و َأَحلَّ اللَُّه اْلب َ
 ، عو  هدداا الوجدده لددو  ددا  هددو ل صددوع  فمخدددوم فيدده إ  ا  حمعمددا ال رينيددة املعصددا خيددا بددالتال ولك  ن  

َأَح لَّ لنفصدلة عدن صلد  العمولداط  َواْلغُ اَلُ  اَل َيُج وُأ َأْم ُريُ حمعما ال رينية املنفصا، وهدا  الروايداط اخلاادة 
ْيعَ   و... اللَُّه اْلب َ
ا  املشدددهور فهمدددوا عددددم التدددال  يف األعلدددة العالدددة، هلدددا يدددورص ادددّكنا يف مشوهلدددا للصدددل، وإ   دددا   الث   اني:

  نا  ن وها  املطل اط.  التال  صالاإ لو
ولن صبعه ارصأوا عدم  اسدرية الشدهرة للداللدة وعددم جابريعهدا  ولكن هاا الوجه على املبىن إ  ا  الشيخ 

 هلا،  عم يص  على لبىن املشهور لن ااابرية والكاسرية للداللة،
 لعلوم غ  - األاتاب بعما ر  لنجبد   الداللة ضع  أ ّ  لن - ااعهر لا أ ّ أ يظهر   ر ا وهلارقال الشيخأ 

 .(2)(نة  بيّ  هلا علمي   مل األاتاب بفهم الداللة قصور اجنبار ععوى و ال  با املسعند،
هبددا إ ا مل يسددعظهر الف يدده لددن الروايدداط العالددة التددال  ولددن الروايدداط اخلااددة  لدد  خدداي وعلددى أي فددا  

اخعصااها بصورة عدم إ   الو ، عو  لا إ ا اسعظهر وبلع لرحلة االتمئنا  ألا إ ا اسعظهر ومل يطمئن فيب ى 
ب هدا  وصفصيا البتدب يف  لد  يف لبتدب األادول  مدا سدعجد  يف لباحد ،الللكالم عن ااابرية وعدلها جم

 األيام. وللبتب الة ب    اهلل صعاا.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
َعْيِه اْلُوْسَطى َوالَِّتي  أرسول اهلل قال  َعَلْيُكْم بِاْلِعْلِم قَ ْبَل َأْن يُ ْقَبَض، َوقَ ْبَل َأْن ُيْجَمَع، َوَجَمَع بَ ْيَن ِإْصب َ

بْ َهاَ ، ثُمَّ َقاَل: اْلَعاِلمُ  َر ِفي َسائِِر النَّاِس بَ ْعدُ  َاِلي اإْلِ َعلاُم َشرِيَكاِن ِفي اأْلَْجِر َواَل َخي ْ   َواْلُمت َ
 (51ي 1عوا  الآللئأ جر

                                                           

 .اْلُغاَلُ  اَل َيُجوُأ َأْمُريُ أي عدم إتال  بعضها وهو  (1ر
 .457ي 1الشيخ لرصضى األ صاري، فرائد األاول، جمم  الفكر الساللي د قمأ ج (2ر
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