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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
(526) 

 مناقشة االصفهاني للشيخ
: )لكّن اإلنصاف: أّن جواز األمر يف هذه الروايات ظاهر يف استققالله يف )قدس سرمها( لى قول الشيخاحملقق االصفهاين تعليقاً ع وقال

 القصّرف؛ ألّن اجلواز مرادٌف للمضّي، فال ينايف عدمه ثبوت الوقوف على اإلجازة، كما يقال: بيع الفضويل غري ماٍض، بل موقوف.
 قال: )نظراً  (1)، فال داللة هلا حينئٍذ على سلب عبارته(َيُكوَن َسِفيها   ِإالا َأن  ويشهد له: االسقثناء يف بعض تلك األخبار بقوله: 

حبسب االققضاء واالهلية، بل حبسب الفعلية فقط، لصحقه بإذن وليه، فيكون املسقثىن منه هي الصحة  بيع السفيه ليس باطالً  إىل أنّ 
 الفعلية بالبلوغ، فيكون املنفي قبل البلوغ الصحة هبذا املعىن.

 املثبت واملنفي من األول إىل اآلخر ليس اجلواز وعدمه من حيث االققضاء واالهلية. االسقثناء يشهد بأنّ  أنّ وفيه: 
مفتاد  ا اجلواز باملعىن األعم املناستب لالققضتاء واألهليتة، وملرتبتة الفعليتة كمتا هتو الظتاهر متن املفهتوم، فتال ينتايف االستقثناء، فتإنّ وأمّ 

يكن الثابت يف األول من حيتث االققضتاء واملنفتي  فعلي بالبلوغ، ومفاد االسقثناء الثاين نفيه بالسفه، وإن  االسقثناء األول هو اجلواز ال
قبتتل البلتتوغ، وجهتتة عدمتته يف  جهتتة اجلتتواز يف البلتتوغ ثبتتوت مققضتتي اجلتتواز التتذ    يكتتن ثابقتتاً  يف الثتتاين متتن حيتتث الفعليتتة،  عتتىن أنّ 
 .(2)السفه فقد شرط الفعلية بفقد الرشد(

 محتمالت األربع في فقه الروايتينال
ََ احملقمالت يف فقه الرواية املسقدل عليها وهي:  أقول: لُغ ُرُج ِمَن ال ُيت ِم َحتاى يَغبغ  َوال ُغاَلُم اَل َيُجوُز َأم ُرُه ِفي الشَِّراِء َوال بَغي ِع َواَل َيخ 

َرَة َسَنة   َس َعش  ََ وَُكِتَب واملسقدل هبا وهتي:  (3)َخم   ،(5)أربعتةهتي  (4)ُء َجاَز َأم ُرُه ِإالا َأن  َيُكوَن َسِفيها  َأو  َضِعيفا   َعَلي ِه الشاي  ِإَذا بَغَل
 يف منطوقها ومفهومها:

، أ  )والغتالم ال وتوز أمتره استققالاًل حتغ يبلت  وهتذا هتو متا استقنبطه الشتيخ  ،الً ان املراد يف املنطتو  واملفهتوم: استققال -1
إىل ظهتتور ذلتتك يف الروايتتة  مستتقنداً، باإلضتتافة إىل ظهتتور مفتتردة اجلتتواز يف ذلتتك كمتتا بّينتته،قالاًل( مختتس عشتترة ستتنة فيرتتوز أمتتره استتق

( املسقدل هبا إذ املراد هبا هو )إذا بلت  وكقتب عليته الشتيء جتاز أمتره استققالاًل إال ان يكتون ستفيهاً أو ضتعيفاً فتال وتوز أمتره استققالالً 
اسققالاًل، فكذلك املغت  واملستقثىن منته؛ لبداهتة ان  ماهبال شك ان املراد  (ما بعد إالناء )( واالسقثما بعد حغ وذلك ألن الغاية )أ 

ا هو حمرور عليته فبتاإلذن يرتفتع املتانع ووتوز أمتره، وأمتا الصت  إذا بلت  فلبداهتة إمنو السفيه والضعيف له األهلية واالققضاء، باإلمجاع، 
 ان املراد هو ووز أمره اسققالاًل.

، فيكتتون املعتتىن وهتتذا متتا نفتتاه الشتتيخ مستتقدالً بنفيتته علتتى ثبتتوت املعتتىن األول الستتابق ،يتتةً راد يف املنطتتو  واملفهتتوم كليهمتتا: أهلان املتت -2
حتغ يبلتت  مختتس عشترة ستتنة فيرتتوز أمتتره أهليتًة، أ  متتن حيتتث انتته  ،لتته أ  متتن حيتث انتته ال أهليتتة ،يتتةً )والغتتالم ال وتوز أمتتره أهلعلتى هتتذا: 

لتتيس  متتن الظتتاهر انتتهالققضتتاء( وقتتد استتقدل الشتتيخ علتتى نفتتي هتتذا املعتتىن، إضتتافة إىل متتا ستتبق منتته، بروايتتة الستتفيه إذ حتتدثت لتته األهليتتة وا
                                                           

 .222ص 3الشيخ مرتضى االنصار ، كقاب املكاسب، ط / تراث الشيخ األعظم، ج (1)
 .11ص 2الشيخ حممد حسني الغرو  االصفهاين، حاشية كقاب املكاسب، منشورات أنوار اهلدى ت قم: ج (2)
 .192ص 2ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكقب اإلسالمي ت طهران، ج (3)
 .495ص 2ؤسسة النشر اإلسالمي ت قم، جالشيخ الصدو ، اخلصال، م (4)
 سنذكر يف هذا الدرس ثالثة منها، وسيأيت الرابع. (5)
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وتوز أمتره أهليتًة( أمتا فتال لتيس املتراد )إال ان يكتون ستفيهاً أو ضتعيفاً  لظهتور انته)إذا بل  وكقب عليه الشيء جتاز أمتره أهليتًة( وذلتك  :رادامل
بامللكيتة واإلنشتاء ومهتا فيهمتا مقحققتان، غايتة األمتر اشتت اط تققتتوم للستفيه والضتعيف األهليتة وللبداهتة إذ األهليتة  األختري فلمجمجتاع علتى ان

فلضتترورة وحتتدة الستتيا ، حستتب الفهتتم العتتريف إذ  (1)األولإذن التتويل بتتديالً علتتى الرشتتد التتذ  هتتو شتترط يف املالتتك فيحتتل حملتته التتويل، وأمتتا 
 ا بل  وكقب عليه الشيء جاز أمره أهلية، إال ان يكون سفيهًا أو ضعيفًا فال ووز أمره فعليًة(.ان يراد )إذ خالف املقفاهم عرفاً 

، إرادة االستتققاللية يف التتروايقني يف كالمتته االصتتفهاينتفقتته وحيتتث نفتتي الشتتيخ احقمتتال إرادة األهليتتة استتقنبط متتن ذلتتك، حبستتب 
 منطوقاً ومفهوماً.

ان املتتراد يف احتتدمها )املنطتتو  واملفهتتوم( املعتتىن األعتتم متتن األهليتتة والفعليتتة ويف الثتتاين الفعليتتة، وذلتتك هتتو متتا استتقظهره احملقتتق  -3
 :قنيعليه يكون معىن الرواي، و احملقمل الثاين السابق وبانياً أيضاً على نفياالصفهاين، نافياً به املعىن األول الذ  اسقظهره الشيخ 

 (.(2)وفعليةم ال ووز أمره، أهلية وال فعلية، حغ يبل  مخس عشرة سنة فيروز أمره أهلية )والغال -أ
وذلك كله بعد تبسيط كالمه  (ليةً بل  وكقب عليه الشيء جاز أمره، أهليًة وفعليًة، إال ان يكون سفيهاً فال ووز أمره فع )إذا -ب

 .مع بعض القصرفوتفصيله 
 المناقشة مع المحقق االصفهاني

إضافة إىل ان اخقالف السيا  خالف املقفاهم العريف؛ بل املفهوم عرفاً ان القيد املقدر يف املسقثىن منه واملستقثىن  ،ليهيرد ع ول:أق
( يف عليتةً ( يف احتدمها و)فليتةً متا )أهأو  ،(3)باتفاقهمتا( وهتو الباطتل ليتةً متا )أهإو  امتهره الشتيخ فيقتدّ متا )استققالاًل( وهتو متا إف :هتو واحتد
ان نفي حتقق املعلتول لنفتي متا هتو يف رتبتة العلتة وإن صتا فلستفياً  :منخالف الظاهر، ما سبق ما قّدره االصفهاين، فانه وهو اآلخر 

يكون اما لعدم املققضي أو لعدم الشرط أو لوجود املانع، فيقال يف الرواية الثانية مثاًل )إذا بل  وكقتب عليته الشتيء جتاز أمتره، وإن  نأ
ية أو لعدم الشرط وهو اإلذن مثاًل أو الرشد أو لوجود املانع وهو احلرتر( إال انته هلاألما لعدم املققضي وهو عدم   يبل    وز أمره إ

متاميتة املققضتي   يوجتد املعلتول الفراغ عن انه بعد  :منهفان الظاهر عدم  أمٍر ما؛ ما إىل  لولٍ مع دم  خالف الظاهر العريف من إسناد ع
فانتته ال يصتتا عرفتتاً ان  ؛ضتتافةويكفتتي ان نعيتتد أحتتد األمثلتتة متتع إ ،جتتعوقتتد فّصتتلناه ستتابقاً فراعنتتده متتانع أو لوجتتود  حتقتتق شتترطهلعتتدم 

فتال يصتا يف  فلسفياً إال انه عرفاً يعّد كاملسقهزئعقلياً وإن صا فإن ذلك له بت)ألنه   تكن هناك نار( علّ ت)  حت   يد ( مث  :قولت
، أ  لفقد الشرط وهو احملاذاة رغم وجود املققضتي (ارا عن النهتألنين أبعدبت)  يد ( مث تعلل )  حت  يصا ان تقول: ، وإمنا حماوراهتم
 )ألهنا كانت مطلية  ادة كيماوية عازلة(.:بت أو تعّلل

ر العتريف ال ينصركم، لكن املقباد (5)تنصروهان ال  ه:هومفان مف (4)ِإن  تَغن ُصُروا اللاَه يَغن ُصر ُكم  من الكقاب قوله تعاىل: ويوضحه 
أ  لعتدم حتقتيقكم شترط نصتره وهتو متثاًل  (تكملكتم عتن نصتره أو النستياقكم وراء شتهوا لعتزوفٍ هو )ال تنصروه  من )ان ال تنصروه(

 ال تنصتروه لعتدم حتقتق القتدرة العقليتة لكتمان إرادتكم أو إلوادكم املتانع وهتو العبوديتة للشتهوة، وال يصتا يف الفهتم العتريف تفستريه بتت)
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين دم وجودكم أصاًل(! وللبحث صلة بإذن اهلل تعاىل.، أو لععلى نصرته
نيا ِمن آفاتِها وَسالَمُتُه ِفي اآلِخَرِة ِمن   الَعقُل أفَضُل ما َوَهَبُه اللاُه َتعالى:  اإلمام احلسنقال  ِللَعبِد، إذ ِبِه َنجاتُُه ِفي الدُّ

 (.199إرشاد القلوب: ص)  َعذاِبها
                                                           

 وهو القالزم بني معنيي اجلملقني. (1)
 أو، على وجه آخر، فيروز أمره أهليًة، أما الفعلية فمنوطة بقحقق كافة الشروط األخرى. (2)
 الشيخ واالصفهاين. (3)
 .2سورة حممد: اآلية  (4)
 روه.أو إن   تنص (5)
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