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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
(542) 

 يها  َجاَز َأْمُرُه ِإَّلا َأْن َيُكوَن َسفِ  :من فقه قوله 
لصالالالالور  شالالالالا الا يالالالالرا  بالالالاله اسالالالاليطالالا، ولالالالالي   طلطالالالالاا  َجيييياَز َأْمييييُرهُ الكالالالالالم يف اسالالالاليدالل الاالالالالي  علالالالالى ا   بقيييي 

َْ َيييِعيفا  االسالاليطاللية وان، ،  سياالالهداا باالسالاليلنار الالالوار  آخالالر الروايالالة وهالالو  ومتالالام الروايالالة  ِإَّلا َأْن َيُكييوَن َسييِفيها  َأ
ُه. قَياَل: َسأَلَ قالال   عن ان ام الصا ق  ُلَغ َأُشيدا ََأَنَا َحاِيٌر َعِن اْلَيِتيِم َمَتى َيُجوُز َأْمُرُه؟ قَاَل: َحتاى يَيبيْ ُه أَِب  

َْ أَ  َْ َأقَي ا َأ َ  َأ ُْ ابْيَن َََمياَن َعْسيَرَة َسيَ  ُه؟ قَاَل اْحِتََلُمُه، قَياَل: قُيْليُت: قَيْد َيُكيوُن اْلمُيََل يَتِلمْ َََما َأُشدُّ َْ ََلَيْم َي ، ْْكََييَر 
ََُْكِتَب َعَلْيِه السا ْ  َْ َيِعيفا   قَاَل: ِإَذا بَيَلَغ   .(1)ُء َجاَز َأْمُرُه ِإَّلا َأْن َيُكوَن َسِفيها  َأ

، فالال  اللالة  الا حين ال   ِإَّلا َأْن َيُكوَن َسِفيها  قال الاي   )وياهد له  االسيلنار يف بعض تلك األخبار بطوله  
لّيه  ياعاا وعنّي له قيميه وأ ر الصيّب مبجّر  إيطاع العطالد  الا الطالرآل ا خالر  الا  على سلب عبارته، وأنّه إ،ا ساوم و 

، و  ا لو أوقا إجياب النكاح أو قبوله لغريه بإ،  ولّيه(  .(2)باطالا
أّ  السفيه لي   سلوب العبالارة، فاليعلم  الن هال ا  ووجه الاها ةوأوضح السيد اليز ي وجه االسياها  بطوله  )

 .(3)اليصرآل(  عدم االسيطالل يف االسيلنار أّ  املرا
وعالالدم إرا ة  ََّل َيُجييوُز َأْمييُرهُ    وقالالال يف هالالدط الطالالالب  )والاالالاهد علالالى إرا ة عالالدم االسالاليطالل  الالن قولالاله 

ِإَّلا َأْن َيُكيوَن َسيِفيها   سلب العبارة  ما يدعيه املاهور هو االسيلنار الوار  يف رواية عبد اللاله بالن سالنا  امليطد الة  
َْ َييِعي حيال  إّ  السالفيه لالي   سالاللوب العبالارة، و إّ الا هالو حمجالور عالن االساليطالل يف تصالرفاته املاليالة، فيظهالالر  فا  َأ

 الن هالال ا االساليلنار نفالالي اليصالرآل املسالاليطا، إ، املالرا  بالالاغواو يف البالالا هالالو النفالو، باالسالاليطالل، و هال ا  نفالالي يف  الالري 
 .(4)وهب ا ظهر أجنبية ه ه الطائفة عن  ّدعى املاهور( البالا.

                                                           

 .494ص 2الاي  الصدوق، اخلصال،  ؤسسة النار انسال ي ال قم، ج (1)
 .222-222ص 3الاي   رتضى االنصاري،  ياب املكاسب، ط / تراث الاي  األعظم، ج (2)
 .12ص 2السيد حممد  اظم الطباطبائي اليز ي، حاشية  ياب املكاسب،  ؤسسة طيبة نحيار الرتاث، ج (3)
 .19ص 4السيد حممد جعفر املروِّج اغزائري، هدط الطالب يف شرح املكاسب، الناشر   ؤسسة  ار الكياب  ج (4)
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  ظر للخصوصياتاَّلصفهان : الجواز أعم إذ َّل يُ 
وأوضحه احملطق االصفهاين بطوله  )نظراا إىل أّ  بيا السالفيه لالي  بالاطالا  سالب االقيضالار واألهليالة، بالا  سالب 
الفعليالالالة فطالالالت، لصالالالحيه بالالالإ،  وليالالاله، فيكالالالو  املسالالاليلة  نالالاله هالالالي الصالالالحة الفعليالالالة بالالالالبلو ، فيكالالالو  املنفالالالي قبالالالا البلالالالو  

 .(1)عة(الصحة هب ا امل
توضالاليح تلييالالده أوالا مث  ناقاالاليه مث نرجالالا  الالن مث نالالاقف فيالاله احملطالالق االصالالفهاين مبناقاالالة وأيالالدها بيلييالالد، وال بالالد لنالالا 

 الن أّ  اغالواو وعد اله مبعالة واحالد  الن  و  اخيصاصالهما  يليالة  -إىل أصا  ال ه، قال  )ويؤيد  ا ، رنالاه سالابطاا 
أناّلاله   العبالد الالا ور  يف  -غهالا  املتيصالالة بالفعليالة  الن الاالالرط واملالانا االقيضالار واألهليالةو وال  يليالالة  صصالة  مالالا با

فإنالاله لالالي  املنفالالي الصالالحة اليلهليالالة، لوضالالوح أّ  العبالالد لالالي  مبسالاللوب  ،(2)سالاليدهال جيالالوو نكاحالاله وال طالقالاله إاّل بالالإ،  
رآل، العبالالارة، لصالالحة عطالالده بالالإ،  سالاليده علالالى الفالالرا، ولالالي  املنفالالي الصالالحة الفعليالالة املسالالاوقة لالسالاليطالل يف اليصالال

حي  إنّه ال يعطا ربت االسيلنار به، وإال لكا   عة العبارة أنّه ال يسيطا باليصالرآل إال بالإ،  ساليده،  الا أ  إ،ناله 
عني عدم اسيطالله ووقوآل عطده على إ،  سيده، فاغواو املنفي وامللبت نف  نفو، عطده فعالالا  الن  و  نظالر إىل 

جياا إاّل بإ،  سيده، فيعلم  نه أناّله  الري  ساليطا باليصالرآل، وأّ  تلك اخلصوصيا ، فال ينف  عطده نفو،اا فعلياا خار 
 .(3)عبارته  ري  سلوبة األثر(

َاقع اَّلستَ اء  المَتمَلت الَبوتيَ ف  تَلي  
وحتطيالالق حالالاله و فالالا انشالالكال  ويظهالالر وجالاله  ال الاله  الالا  ناقاالالينا فيالاله باسالاليعراا  لالالال آخالالر  الالن أ للالالة االسالاليلنار

 فنطول  عنه،
( أو قالالال  )أ الالرم العلمالالار إال ويالالداا، أو إال الفسالالاق  الالنهم( الفاسالالقم العالالاإ إال ويالالداا، أو إال )أ الالر   إ،ا قالالال املالالوىل

ا  ا اخياره ورابعها  الا نصالري إلياله، وقالد اغالله ثالله وبعةفا  احمليمال  يف  عة  ال ه وتوجيه  يفية االسيلنار هي أر 
 إىل اللال  واغلنا إىل الرابا عدم صحة الوجهني األولني 

  افة العلمار مبا فيهم ويد والفساق.  ،نها  يريد بال)أ رم العاإ أو العلمار( وهو املسيلة   حتمال األَل:اَّل
 الالالل  ييجالالالوو بالالالاملطلق أو العالالالام عالالالن   ،سالالالاقا  يريالالالد بالالالال)أ رم العالالالاإ أو العلمالالالار(  الالالري ويالالالد والف اَّلحتميييال الَيييان :

 بعض أفرا ه.
                                                           

 .11ص 2 ناورا  أنوار ا دط ال قم  جالاي  حممد حسني الغروي االصفهاين، حاشية  ياب املكاسب،  (1)
ََ ََّل ِنَكاُحُه ِإَّلا بِِإْذِن َسيِِّدهِ يف الرواية  (2)  (.441ص 3) ن ال حيضره الفطيه  ج اْلَمْمُلوُك ََّل َيُجوُز َطََلقُُه 
 .12-11ص 2الاي  حممد حسني الغروي االصفهاين، حاشية  ياب املكاسب،  ناورا  أنوار ا دط ال قم  ج (3)
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يماعهمالالالا، وإ  أرا  العالالدول عنالالاله فالالري  عليالالاله لغويالالة ا  يدخلالالاله مث فالالإ  أرا  األول  ور  عليالالاله  الينالالاقض إ  أرا  اج
 خيرجه،  ما ا  النس  ال وجه له يف الكالم امليصا با هو لغو.

وإ  أرا  اللالالاين  ور  عليالاله إضالالافة إىل لالالزوم اليجالالوو وهالالو خالالالآل األصالالا، انالاله خالالالآل املرتكالالز يف االسالاليعماال  
 الن االساليلنار عاإ( أ رم بعض العاإ أو أ رم العاإ  ري ويد، با يلالزم سيلة  نه وهو )أ رم الباملال يريد  إ،العرفية 

فانه إ،ا  ا  أ رم العالاإ يالرا  باله  الري ويالد فطولاله إال ويالداا  يصالالا  (1)طلبهحتصيا احلاصا أو  )إال ويداا، إال الفاسق(
  ا انه  يصا.يف واقعه به إخراج ملا هو خارج، بعبارة أخرط  يكو  االسيلنار  نططعاا 

 و ن هنا غل بعض،  احملطق االصفهاين، إىل خيار ثال  وهو 
 المراد من )العالم( نفس العالم بقطع ال ظر عن الخصوصيات

ا  يريالالد بالالال)أ رم العالالاإ أو العلمالالار( هالالو نفالال  العالالاإ،  الالن  و  نظالالر إىل خصوصالالياته و ونالاله  اَّلحتمييال الَاليي :
فالالالال يلالالالزم إخالالالراج  الالالا هالالالو خالالالارج، وهالالالو االحيمالالالال اللالالالاين، وال اال خالالالال مث  عد الالاله،فاسالالالطاا أو عالالالا الا وزولالالاله لزيالالالد أو 

 املسيلزم للغوية أو النس . )وهو االحيمال األول( انخرج
 إن صح ف  العالم فَل يصح ف  العلماء -4الم اقسات: 
 ولكن ير  عليه 

َّل : اغمالالالا احمللالالالى بالالالالالم يفيالالالد  ا  ،لالالالك إ  جالالالرط يف املطلالالالق  العالالالاإ فانالالاله ال جيالالالري يف العالالالام  العلمالالالار، أل  أ
خصوصالالياته  أل  وا هالعمالالوم فالالال يصالالح الطالالول بالالا  النظالالر فيالاله إىل نفالال  العلمالالار  الالن  و  نظالالر إىل خصوصالالياته وأفالالر 

 تؤول إىل تطسيمه وتكلري أفرا ه.
 أجم  َّْل يصح سواء أهم  المتكلم أ -2
 ؟خصوصياته( انمهال أو انمجال  ن  و  نظر إىلانه ها يريد بال) َانيا :
ألنالاله  احملالاليت بالفعالالا إعالالا الالن ال  عطالالولور  عليالاله انالاله  الالري  ،يا ارا  انمهالالال ودالالر  عالالدم النظالالر إىل اخلصوصالال فييإن

إ،ا أخ ه  وضوعاا حلكمه بنالار علالى  ساللك تبعيالة األحكالام ملصالا  يف سّلمنا لكنه  ري  عطول  ناظر إليها بالفعا،
طالالاا حلكمالاله  يعل  فانالاله إ،ا جعلالاله  وحالالده، تصالالور لفالال  العالالاإ املفالالر  حالالني اللفالال  فانالاله إ  أ كالالن انمهالالال يف  امليعلطالالا ،

 (أ الرم)ألناله إ،ا  انالت املصاللحة قائمالة بكالا األفالرا   الا   ويصالحانمهال أو ال حين    ال يعطا فانه  ال)أ رم العاإ( 
وإ   انالت قائمالة ببعضالها  (2)أي  الاله للحكمالة  الري ككالن أو  الري صالحيح إ الاعا اا  الا  لهالا فكياله يهمالا فاناله 

                                                           

 احلاصا. طلب (1)
 وال ي ال ميكن اغواب عنه إال بالوجه املنصور وهو الرابا ا  . (2)
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انمهالالال  الالا ا  يف ا  تكالالو  الطضالالية جزئيالالة ال  طلطالالة حين الال    الال لك  الالري ككالالن أو  الالري صالالحيح إ، الالالالوم مهالالال  فان
 لغو.حين    واسيتدام املطلق  اا ها إي

واحلاصالالا  ا   وضالالوع احلكالالم ال ميكالالن ا  يكالالو  أوسالالا وال أضالاليق  الالن حا الالا املصالاللحة، وال يصالالح فيالاله انمهالالال 
 يف  رحلة احلكم عليه.

الالالال ي أي املضالالالغوط للاالالالير  الوجالالالو  اغمعالالالي أو ال بالالالاملعة الفلسالالالفي وهالالالو الوجالالالو  انمجالالالا  أيأرا  انمجالالال َإن
تنطالوي فياله  الا اليفاصالاليا بنحالو بساليت  الالوجو  انمجالالا  لصالفحة  الن احلالروآل الكلالالرية يف نططالة  الن احلالال  يف رأ  

اجملمالالالا هالالالو  فالالالا ه هالالالو هالالالو، ا  الفالالالرار  الالالن الوجالالالو  اليفصالالاليلي إىل انمجالالالا  ال حيالالالا انشالالالكال ألنالالال  ليالالالهالطلالالالم، ور  ع
، فري  عليه  ا ور  على االحيمال األول واللالاين متا الاا أل   افالة األفالرا   نطويالة لكن  ا لّفه بعد ناره املفّصا بعينه

 .إمجاالا،  خول املسيلة  ن البداية أو خروجه.. اخل فا ا ا  يريد يف الوجو  انمجا  و يحططة بيحططه
تيالالار  ا  ويالالداا أو العالالاإ الفاسالالق،  اخالالا يف انرا ة االسالاليعمالية، خالالارج عالالن انرا ة وهالالو امل اَّلحتمييال الرابييع:

 يعل الق إرا تالاله  الا هالالو واغديالة تعالالم لالاله، اغديالة وتوضالاليحه  ا  انرا ة االساليعمالية تعالالم اساليعمال اللفالال  يف املوضالوع 
 حطيطة وواقعاا.

) ري ويد،  ري الفاسق( ليلزم اجملاو بالا يساليعمله يف  فعند ا يطول )أ رم العاإ( فانه ال يسيعمله يف بعض العاإ 
لكنه بطوله )إال ويالداا، إال الفاسالق  النهم( خيرجاله عالن  وناله  يعلالق  ،مال اخا يف  رحلة االسيعإ،اا  افة أفرا ه فهو 

بنحالالو تعالالد  الالالدال واملالالدلول، فهالالو يف  رحلالالة ، و،لالالك إرا تالاله اغديالالة، أي يوضالالح بالال لك خروجالاله عالالن  الالرا ه اغالالدي
 اغدية  ري  اخا  ن أصله )و ن  البداية( ويف  رحلة انرا ة االسيعمالية  اخا  ن البداية إىل النهاية. انرا ة

 فوائد تفكيك اإلرادتين
  واطن يف والفائدة يف تفكيك انرا تني تظهر 

  نها  ا  يكو  املطلق  رجعاا لدط الاك يف  و  بعض األفرا   ن أفرا  املسيلة وعد ه.
عالريف الو قد يكو  األ لر بال ة واأل لر اخيصاراا فيما إ،ا  ا  املطلق )امليعلق للحكم( هو اغا ا الظالاهر و نها  انه 

 وقد فّصلنا الكالم يف    سابق عن هاتني اللمرتني، ورمبا نعيد بعضه  داا إ،ا شار اهلل تعاىل. ،رجملا عدا اخلا
َآله الطاهرين  َصلى اهلل على مَمد 

َُْ  َْكفاَتِ  اْلِميَزاِن ُْكلاَما زِيَد ِف  ِإيَمانِِه زِيَد ِف  َبََلئِهِ   قال ان ام الكاظم    اْلُمْؤِمُن ِم
 .(402  صحته العطول عن آل الرسول )
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