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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
(544) 

وكذاا العلذ ، وكذاا اللصذد، وكذاا االخميذار ًلار ذا   ... البلوغ (1)فيهما)ويشرتط  كالم الشيخ حسن كاشف الغطاء   سبق
أو ًمأخرا ، كّ  ذلك لإلمجذا  بلسذميه، وللشذّك يف  ذول أ لّذة العلذو  خطابذا  ووضذعا  اذا لعذدم اللابليذة للفطذاب الم ليفذي، وعذدم 

 .(2)ا صراف اخلطاب الوضعي إليها، فمبلى على ح م األص (
 تاألدلة الثالثة المتسلسلة في المعامال

 :أًور بني أ لة وأصول وبعبارة أخرى: ان ههنا ثالثة
وغريهذذا، ال رميذذة اآليذاع بذذبع  سمصذذ اب كمذذا قذد يعلذذ  االباألصذ  العذذام األوو، وهذذو الفسذا  يف املعذذاًالع، وقذذد يعلذ   -1

 النل  واال ملال هبا أًر حا ث فاألص  عدًه.حصول وذلك ألن 
لفص اللاع دة ان االص  عدم ترتب االثر اال على ًا علم ترتبه عليه شرعا وال يعلم ذلك اال قال النراقي يف عوائد األيام: )ًو

 .(3)جبع  الشار  وال حيص  جعله اال بن و قوله البيع كاا(
وقذذال صذذاحب ارذذواهر: )في ذذون كذذ  ًذذن ارذذائا واشذذّرم ًشذذرواا  بشذذرط، فمذذع فذذرة الشذذك يم ذذه الفسذذا ، ألصذذالة عذذدم ترتّذذب 

 .(4)األثر، وعدم النل  واال ملال(
ب األثذر علذى املعاًلذة ألصذالة عذدم ترتّذ ؛وقال اشلق النائيين: )األصذ  يف مجيذع ًذوار  الشذك يف صذ ة املعاًلذة يلمسذى الفسذا 

 .(5)ًا كان عليه قب  حتللها(  ًمعللها على اخلارجية وبلاء
ذذاع الفوقا يذذة وهذذي األ لذذة العاًذذة علذذى صذذ ة البيذذع  -2 ِإالا َأني و َأَحلل ا اللاللْل اليبَلييللعَ ًطلذذق العلذذو  كذذذأو الصذذل  أو العمًو

ْفوا بِاليْعْقودِ و (6)َتْكوَن ِتجارًَة َعني َتراٍض ِمنيْكمي   وهي حاكمة على ذلك األص  األوو. َأوي
ذذاع الم ما يذذة وهذذي املفصصذذاع، كلولذذه  -3 َِ َواليبَلييللعِ  :العمًو للْرْ  ِفللي الَوللَرا إاذذال   فذذاذا شذذك يف َواليغْللاَلْ  اَل َيْجللوَْ َأمي

ًذن حمممذ  اللرينيذة  الثا يذة حينئذاٍ  األخرية )الثالثة( و واا ًثال  لعلد الصيب باذن الوو فا ه يشك حينئٍا يف إاال  الثا ية إذ ت ذون
ع الشك يف إاال  الثا ية ي ون املرجع األص  األوو وهو الفسا .  اليت خت  باإلاال ، ًو

                                                           

 أي املمعاقدين. (1)
 .232ص 5وار الفلاهة )الم ارة والبيع(، املركا العاو للعلوم والثلافة اإلسالًية ذ اهران، جحسن بن جعفر كاشف الغطاء، أ الشيخ  (2)
 .153املوىل أمحد النراقي، عوائد األيام، ًنشوراع ً مبة بصرييت ذ قم: ص (3)
 .343ص 23حسن الن في ارواهري، جواهر ال الم،  ار إحياء الرتاث العريب ذ بريوع: جالشيخ حممد  (4)
 324-323ص 1جً مبة ًصطفوي ذ قم:  السيد أبو اللاسم اخلوئي/ تلرير حبث اشلق النائيين، (5)
 .22سورة النساء: اآلية  (6)
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 وهنا  سيف جوابا  آخر وهو: ،فص مص  خم  باإلاال   ون املنوقد سبلت ًناقشمه بان حممم  اللرينية امل
 إضافة الدلي  الرابع

بلوله: )وال خيفى ان األص  العلالئي اش م لوال الذدلي  هذو صذ ة كذ  ًعاًلذة يااواذا الصذيب فيمذا  ًا تبناه السيد الوالد 
ذلذذك أصذذال  وهذذو  ليذذ  اجمهذذا ي فذذال تصذذ  النوبذذة إىل  يذذرى العلذذالء صذذ مه فذذان املعذذاًالع اًسذذائياع، وإذا ا يرّ هذذا الشذذار  كذذان

 .(1)اسمص اب عدم اال علا  املميلن قب  العلد واإليلا (
 تسلس  األدلة األربعة

 رابع يف امللام ًموسط بني األول والثاين في ون تسلس  األ لة حسب رأيه ه اا: يفيد ا وجو  أًروكالًه 
 األص  األوو العام، هو الفسا . -1
  الثذذا وي العذذام، هذذو الصذذ ة يف كافذذة املعذذاًالع العلالئيذذة ألفذذا إًسذذائياع ي فذذي فيهذذا عذذدم الذذر   فذذاذا شذذ  نا يف األصذذ -2

ذذاع الم ما يذذة أو  ذذاع الفوقا يذذة ألجذذ  الشذذك يف العمًو األصذذ  األصذذ  العذذام الثذذا وي ال هذذو  ذلذذك فذذان املرجذذع ي ذذون غذذريلالعمًو
 يف بع  أ واعها، كاملعاًالع اليسرية، كان األص  ص مها ال فسا ها.ولو ية األوو، وحيث ان ًعاًالع الصيب الراشد علالئ

اع الفوقا ية كذ ال يقال: والفذرة ا نذا  الذيت يم لذق هبذا اإلًسذاءهذي  َأَح ا اللاْل اليبَلييعَ املعاًالع حباجة إىل إًساء، والعمًو
 ا حنرز إاالقها؟

وعذذدم  الشذذار ألن السذذرية العلالئيذة لذذو اسذملرع علذذى أًذر فذذان سذ وع  ي فذذي يف إًسذائها عذذدم ثبذوع الذذر   عنهذا، إذ يقلال:
ال يصل  را عا  عن السذرية  َأَح ا اللاْل اليبَلييعَ وجمر  عدم ا علا  إاال  ألًثال  ،له  يف حمفصّ ر عه  لي  الرضى واإلًساء كما 

 يصل  را عا  عن السرية املسملرة. هاا.العلالئية ب  الرا   جيب ان ي ون  ليال  ًنعلدا  تام الداللة واض ا  كي 
 النائيني: الصبي كالمجنون مسلوب العبارة

ّهد لالك مبلدًاع فلال: اةغًلاشلق النائيين فلد ارتأى ان الصيب كاجملنون متاًا  وان ًعاًالته ب افة أ واعها  وأما  ًو
 فسذذذذه  ًذذذذال تذذذذارة فيمذذذذا يصذذذذدر عذذذذن الشذذذذفص يف ول( البلذذذذوغ وهذذذذو يعمذذذذرًذذذذور )األأول يف شذذذذروط املمعاقذذذذدين وهذذذذي )امللذذذذام األ
بالوكالذة عذن وليذه، ورابعذة  أيسذا   ًالذه ذن وليذه، وثالثذة فيمذا يصذدر عنذه يفاه بذيف ًالىل ًا يصدر عنه إخرى بالنسبة أباالسملالل، و 

يف مجيذع  كذان ًعمذرا  فيما يصدر عنه يف ًذال الغذري بالوكالذة عذن الغذري، فالبذد ًذن تنلذي  الب ذث يف هذاه ارهذاع،   أن البلذوغ لذو  
 عنه بسلب عَر ي  هاه الدرجاع حبيث ا ت ن المصرفاع الصا رة عن الصيب  افاة حىت فيما يصدر عنه يف ًال الغري بالوكالة عنه 

 .(2)العبارة عن الصيب، فاملرا  بسلب العبارة عنه هو عدم  فوذ تصرفاته بلول ًطلق(
 .الوكالة علد وان اإلذن، تبعا  لالك، ال يسلط بالر  والرف ، ع س الوكالة والفر  بني اإلذن والوكالة ان اإلذن إيلا  وان

 :سام)وليعلم أن احل ر عن الشيء على أقوقال: 
 .)ًنها( ك  ر السفية عن المصرف يف ًاله حيث أ ه سفيه ال يعلم مبصل ة حاله

                                                           

 .8ص 3السيد حممد احلسيين الشريازي، الفله كماب البيع، الناشر: خوشنواز ذ اصفهان، ج (1)
 .326-325ص 1ج ، ًؤسسة النشر اإلسالًي ذ قم:عكماب امل اسب والبيالشيخ حممد تلي اآلًلي، تلرير حبث املريزا النائيين،   (2)
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نها( ك  ر اجملنون حيث أ ه ًسلوب العبارة بلول ًطلق، والفر  بينهما بعد اشرتاكهما يف كذون احل ذر  اشذئا عذن قصذور  )ًو
ان السذذفيه حم ذذور عذذن ًالذذه باالسذذملالل، وأًذذا ًذذع ا سذذماًه إىل وليذذه فذذال ًنذذع عنذذه بذذ  يصذذ  بذذاذن وليذذه،  ذذالف اجملنذذون.  :همذذافي

 .حيث ال عرة بعبارته ًطللا  باالسملالل وال باال سمام، ب  ت ون عبارته كصوع احليوان الصاًت
نها( ك  ر الر   .اهن عن المصرف يف العني املرهو ة)ًو

نها( ك  ر املفلس يف ًاله بعد ح م احلاكم عليه باحل ر، والفر  بينهما بعد اشرتاكهما يف كون احل ذر  اشذئا  عذن كذون  )ًو
 .(1)املفلس على ح م احلاكم  الف الراهن( علىلا  حلق الغري بال قصور يف املالك عن المصرف اصال ، توقف احل ر ًمعلَ املال 

داً فَلاديفَلْعوا ِإلَلييِهمي   َوابليتَلْلوا اليَيتامى  فرّ  على ذلك االسمدالل باآلية ال رمية  ْهمي ْرشي ْتمي ِمنلي َحتاى ِإذا بَلَلْغوا الَنكاَح فَِإني آَنسي
 ، قال:على ان الصيب كاجملنون ًسلوب العبارة (2)َأميواَلْهمي 

 َحتاى ِإذا بَلَلْغوا الَنكاحَ والدلي  هو 
اهن واملفلذذس، أًذذا عذذدم كو ذذه ًذذن قبيذذ  لذذر ا ذذر السذذفيه و   ذذر اجملنذذون ال ك منذذا هذذو كإ ذذر الصذذيب ح :ول)إذا عرفذذت ذلذذك فنلذذ

منذا ال ذالم يف أ ذه هذ  هذو ًذن قبيذ  إمنا هو للصذور فيذه، و إج  تعلق حق الغري مباله ب   ره ليس ألحخريين فواض ، حيث أن األ
وابملذوا اليمذاًى حذىت إذا بلغذوا الن ذا  فذان آ سذمم ًنذه خذري، وذلذك للولذه تعذاىل:  ر اجملنون، والم ليق هذو األح ر السفيه أو ح

ثبذذاع  يذة املباركذذة إلك باآلسذذممرمبذا ي :لذذول. وتوضذي  االسذذمدالل هبذا يموقذذف علذى بسذذط يف ال ذالم فنرشذدا فذذا فعوا إلذيهم أًذذواام
ذان االبذمالء البلوغ بملريب أن االبمالء يف اآل كفاية الرشد يف ص ة المصرفاع ولو كان قب  ية املباركة جع  ًغىي بالبلوغ في ذون ًز

ذان هذو  فذع أًذواام إلذيهم عنذد اسذميناع الرشذد عذنهم، فمذدل علذى  ان البلوغ واحل م يف هذاا الًا ًن أول ًا يشك يف رشده اىل ًز
ان البلوغ ًع اسميناع ان االبمالء اىل ًز  .الرشد ًنهم )هاا( جواز تصرفاهتم ًن أول ًز

 يلذام اًذا لغويذة ذكذر البلذوغ وجعذ  اّل إ، كيف و ن ا ختلو عن ظهور فيما ذكر ل نه ليس مبرا  قطعا  إية ال رمية و وال خيفى أن اآل
 :نريًذاملناط يف تأ ية أًواام إليه هو الرشد سواء كان قب  البلذوغ أو بعذده أو سذلوط اعمبذار الرشذد بعذد البلذوغ واالكمفذاء باحذد األ

وهاا مما ال مي ذن االلمذاام بذه وا يلمذام بذه أحذد فالبذد أن جيعذ  ظذرف  فذع  ،رشدأًا الرشد قب  البلوغ واًا البلوغ ولو ا ي ن ًع ال
ىل إباالسذملالل وال با سذماًه  يذة علذى عذدم  فذوذ تصذرفاع الصذيب ًطللذا  أًواام إلذيهم عنذد اسذميناع الرشذد بعذد البلذوغ، فمذدل اآل

ام الذذوو إليذذه فيثبذذت هبذذا اعمبذذار البلذذوغ يف الذذدرجمني االوليذذني اعذذين يف تصذذرفاته يف ًذذال  فسذذه باالسذذملالل ويف ًالذذه الذذوو وال با سذذم
 .(3)(...ذن الوو، وبعبارة اخرىاب

 مناقوات مع المحقق النائيني
 أقول: ومي ن ارواب عن اسمدالله باآلية ال رمية، بوجوه ثالثة:

                                                           

 .326ص 1الشيخ حممد تلي اآلًلي، تلرير حبث املريزا النائيين، كماب امل اسب والبيع، ًؤسسة النشر اإلسالًي ذ قم: ج (1)
 .6سورة النساء: اآلية  (2)
 .323-326ص 1النشر اإلسالًي ذ قم: ج الشيخ حممد تلي اآلًلي، تلرير حبث املريزا النائيين، كماب امل اسب والبيع، ًؤسسة (3)
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 غم رفض الورطيةوجل عد  اللغوية في ذكر البلوغ ر 
وذلذذك ألن  ؛دا  ال تلذام ًذذن اعمبذار الشذذرط هذو الرشذذد وحذده أبذذ َحتالى ِإذا بَلَلغْللوا الَنكللاحَ ًذذن ذكذر البلذذوغ  ان اللغويذةاألول: 

 ،ايةظرفيذة وليسذت شذر  َحتاى ِإذا بَلَلغْلوا الَنكلاحَ لماام بعدم شراية البلذوغ وان االلاكر البلوغ فائدة أخرى ًهمة جدا  حىت ًع 
وهذذذي: حتديذذذد سذذذلف لالبذذذمالء واعمبذذذاره واجبذذذا  ًسذذذيلا  حذذذده البلذذذوغ ال ًوسذذذعا  إىل ًذذذا شذذذاء اهلل، وذلذذذك ألن اهلل تعذذذاىل لذذذو ا يذذذاكر 

َحتاى ِإذا بَلَلْغوا الَنكاحَ   َوابليتَلْلوا اليَيتامى  الء ابمبذاشذدد  لنهايذة فذرتة االبذمالء ل ذان ال ثذري ًذن النذاع يذرى  فسذه يف سذعة، فيبذدأ
ل ذذن الشذذار  حيذذث حذذد  فايمذذه وهذذو )إذا بلغذذوا الن ذذا ( حتذذد ع أو األكثذذر، أو العشذذرين  (1)ًذذثال  عشذذرة  الثاًنذذةلصذذغري ًذذن سذذّن ا

جيذب البذدء بابمالئذه حذىت بلوغذه فذان أحذرز رشذده هذاه الفذرتة فا ذه بدايمه تبعا  وهي: ًن الوقت الاي حيمم  فيه ان ي ون قد رشذد 
فيعذا  اخمبذاره ًذن جديذد باسذممرار فمذىت أحذرز  ه  رشذد  بعذد بلوغذه لذو ا حيذرز ا ذه أي  ،قربب فذاألوجب  فع ًاله إليه، وإال فذاألقر 

نمهاه وقت االبمالء أًبمد رشده في ب  فع املال إليه، ولوال حتديد هاا السن لرأى األولياء أ فسهم يف ح  ًن  .ًو
 وت ذون َحتاى ِإذا بَلَلْغوا الَنكلاحَ   َوابليتَلْلوا اليَيتامى: غاية االبذمالء يف ،ما سبقكو  ،اآلية ال رمية يف  َحتاىون  ت :يلوعل
 داً فَاديفَلْعوا ِإلَييِهمي َأميواَلْهمي ْهمي ْرشي ْتمي ِمنلي ْتمي على  ا  رعًمف ي ون فَاديفَلْعواومجلة ثا ية  فَِإني آَنسي واملعىن لطيف  فَِإني آَنسي

 .َحتاى ِإذا بَلَلْغوا الَنكاحَ   َوابليتَلْلوا اليَيتامىكوفما مجلة واحدة مبا قبلها و  َحتاىالظاهر وص   إذوهو الظاهر 
وقذذد   َوابليتَللْللوا اليَيتللامى -1بنذذاء علذذى الشذذراية ت ذذون اآليذذة ه ذذاا إذ ع اآليذذة يلطّذذع ذذس المفسذذري الثذذاين الذذاي وذلذذك كلذذه 

لْتمي  -2ا مهت ارملة هنا  لداً فَلاديفَلْعوا ِإلَلييِهمي َأميلواَلْهمي  َحتاى ِإذا بَلَلْغوا الَنكاَح فَِإني آَنسي ْهمي ْرشي فم ذون ا فعذوا ًمفرعذة علذى  ِملنلي
لْتمي جممو   لْتمي فيذه ًمفرعذة علذى  اديفَلْعلواع ذس المفسذري السذابق الذاي  ِإذا بَلَلْغوا الَنكلاَح فَلِإني آَنسي إذ  ط فلذ فَلِإني آَنسي
 تممة لل ملة السابلة. َحتاى...كا ت 

 وبين صحة التصرفاتالفرق بين أدفعوا 
 فَلاديفَلْعواإذ اآليذة تم ذدث عذن  ؛لذهالذدلي  كوعذن ًا سبق ًن اشلق االر بيلي ًن ان ًفا  اآلية أجنيب عن املدعى  ثانيًا:
مصذرف اليمذيم يف بعذ  أًوالذه بذاذن وليسذا شذراني لشذراان لذدفع أًذوال اليمذيم إليذه كاًلذة  فنلول: افمذاسّلمنا بالشراني  ف ىت إذا

ًشرتاا  بالشراني إذ هو أجنيب عن ًفذا  اآليذة.  عذم أجبنذا عنذه سذابلا  ب نائيّذة )ا فعذوا(  المصرففليس  ،يهًن  ون  فعها إل الوو
 .عن ًطلق المصرفاع

 جواب ثالث ًبين على ان المالزم ًن ارف واحد ال ارفني باذن اهلل تعاىل. وسيأيت
 وصلى اهلل على محمد وآلل الطاهرين

 
ِخَرةِ : صا   اإلًام القال  َر اْلي ِخَرِة َنِصيٌب، َوَمني َأرَاَد ِبِل َخيلي نليَيا َلمي َيْكني َلْل ِفي اْلي َفَعِة الدُّ  َأعيطَاْ  َمني َأرَاَد اليَحِديَث ِلَمنلي

ِخَرةِ  نليَيا َواْلي َر الدُّ  (46ص 1: جال ايف)  اللاْل َخيلي
                                                           

اع واللوا ني الوضعية. (1)  وهي السن اليت اعممدهتا ال ثري ًن احل ًو
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