
 (162)ه8114/ جمادى اآلخرة  81السبت . ....................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

1 

 

 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
(589) 

 الهمداني: ال سيرة على عقد الصبيان بال إذن
اهلمقققداق  قققد حفقققي الققاة يبعقققايبال: الصقققً يبطلقققاذن اسقققمقالالذ، ويبققق  ا   ، وحقق  يبققق   وحقققه احملقققق  وأمااا 

ال يرتتب على  عله أي   احه الصًوأيبا  ،يلاِلرف اآللة يف ا حشاء، بل  هب إىل ا  األثر  ل األثر لرضا الو 
 أثر أبداذ، ولننقل حص عباراته يب  بعض ا يضاح واملناقشةن

 لقققم يماّققق  يبنهقققا يبقققا ينفعنققا يف املققققام، ألحّقققه إ ع أراح يبنهققا قيايبهقققا علقققى القققّاة ن )وايّبقققا السققق ةن  قااا 
يبطلقققاذ، ولققو ن يإققن بقق    الققويل صيققم  ققا  الّصققً يبسققمقاّلذ يف  -ولققو يف األاققياء اليسقق ة  -يبعققايبال: الّصققً

 األيبر.
 بل الضرورة على خالفها

 ها، ويبا يماّق  يبنها يف ااخار   مبي ُّ على  فيهن يبن املن  يبا ال خيفى، بل ميإن حعوى الّضرورة على خال
عققدم يببققاال: يبققن يعايبققل يبعققه يف هققطع الّصققورة قطعققاذ، وهققطا هققو القسققم األّول يبققن األقسققام ال الثققة الّقق  احعينققا 

 .(1)(يه، وهنوض األخبار على املن  عنهوضوح احلإم  
 أو رضقاع، يبقن ضقروريا: رمبا يققال بقا  عقدم القاة يبعقايبال: الصقً باسقمقالل، وبقدو  إ   القويل أقو :

الشقيعة علقى  لقف،  قا   يمفققو  يبق  ا  علماء املقطاهب األربعقة  ؛قطا سالم وليس يبن ضروريا: املطهب  
الشققا عية وا قققوا يبشققهور علمائنققا علققى عققدم الققاة يبعققايبال: الصققً يبطلقققاذ، وأيبققا املالإيققة واحلنابلققة  ققرأوا عققدم 

. (2)وأيبا احلنفية  إطلف يب  تفصيل يف غ  حمل النقاا  الامه بدو  ا    )وإمنا هو الايح يب  ا     قط(
                                                           

 .111الشيخ آقا رضا اهلمداق، حااية  ماب املإاسب، ص (1)
ا  قالطال  والعمقا  والققرض نقبيّ (ن )و ّصل احلنفية بني ثالثة أقسامن )األولن أ  يمصرف تصر ا ضقارا مبالِقِه ضقررا 272الدرس )راج   (2)

 والصدقة، وهطا ال ينعقد أالال  ال ينفط ولو أجازع الويل.
 ع الويل.ال اقن أ  يمصرف تصر ا حا عا  قبول اهلبة والدخول يف ا سالم وهطا ينعقد وينفط ولو ن جيا 

ال المن أ  يرتحح بني النف  والضرر  البي  والشراء     األالل  يقه احممقال  قو  الصقفقة راصقة أو خاسقرة  قال ينقايف أحقه ققد تإقو  الصقفقة 
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 .ولإن قد يشف  هلا ظاهر اآليا: والروايا:.  مأيبل  مأيبل إ  ا مجا  أعم يبن الضرورة
 احقه يشقهد بقا  السق ة  وعقدم القرح  عنهقا وأيبا يبا حشاهدع يبن الناس يبن السإو: عن يبعايبال: البياهنم

عن إ   أوليائهم وأيبا يبا  ا  بال إ    احه قليل أوالذ إضقا ة إىل إمنا هي على يبا  شف تعايبل الصبيا  يبعهم 
احه حاائ عن قلة املباالة لبداهة إمجا  علماء الفريقني على البطال  إضا ة إىل  و  اآليا: والروايا: حصاذ أو 

نصقققوص بال رغقققم علمقققه بعقققدم رضقققا القققويل إال ال يبباليقققاذ  يبققق  الصقققبيا  ال يإقققو  يبقققن يمعايبقققل، وعليقققهن ظقققاهراذ  يقققه
 .والفماوى

 يجوز كونها عن ال مباالة (باإلذن)المعاملة والسيرة على 
)وإ  أراح القسققم ال ققاق، أعققي الققّاة األ عققال الّصققاحرة عنققه، حققال  وحققه يبأ وحققاذ عققن الققويّل يف إجيققاح  وقااا :

م قيايبها الفعل، صيم ُيسمند الفعل إىل الّصً ويإو  يبسمقاّلذ  يه بعد ا   ،  هطا أيضا غ  يبسّلم، ولو ُسلّ 
يف هطا القسم وتعار ه بني الّناس حيم ينصبو  األطفال يبقايبهم يف الدّ ا ني واألسوا ،  نمن   وهنا  اافة 

 .(1)عن رأي املعصوم إ  يبن اجلائا ابمنائها على يبساحممهم العر ّية(
 المناقشة

ممقال ابمنقاء السق ة ال يققدح اقا االحممقال،  مجقرح احواحقه ، ظقواهر احلقالبناء العقالء على حجية  أقو :
به،  يف واألالل يف  عقل املسقلم الصقاة، بقل و قو   لقفن ال  ممقل يف حق   ا قة  عمدّ على املساحمة مما ال ي

يبقمامققني يف  ،نياألزيبنققة ا  يإوحققوا غقق  يببققالاأليبإنققة و طبقققا: يف  ملققف الو املمققدينني يبققن  ملققف األالققناف 
اهنقم أو  واهنقا يبقن أ قل املقال بالباطقل، رااقدين يبق  ا   احلرام واهنم يب  علمهم ببطال  يبعايبال: الصقبيا  ال

 يب  عدم علمهم بصامها يقمامو   يها، وهل هطع إال  دعوى اهنم ال يبالو  بالسرقة أو الربا؟
اآلبققاء املمققدينني خاالققة يبققن طبقققة رجققال الققدين  احققف ال  ققد  احققف لققو تفاصققل أحققوالويشققهد ملققا   رحققاع 

 وهنققا ب  حققه.    شققراء ااخبققا واققبهه يف الققورةأبنائققه يف األيبققور اليسقق ة  أحققداذ يبققنهم يشققف يف الققاة يبعققايبال: 
يشقهد بقا  القاة  احقه المقدبر الصقاح   ،هقطع املعقايبال: ليسقل يببنيقة علقى املسقاحمة يقدّل علقى ا  مأيبل. بقل 

                                                                                                                                                                                                                       

ويل بينة الربح  مإو  يبن القسم ال اق أل  البي  والشراء يف  اته حمممل لأليبرين. وهطا القسم ينعققد يبوقو قاذ علقى إجقازة القويل ولقيس للق
أ  جيياع إ ا  ا   يه غنب  احش وقد تقدم بيا  الغنب الفاحش يف يببا ه( )عبد القرنن اجلايقري،  مقاب الفققه علقى املقطاهب األربعقة، 

 (.033ص 2حار البح ق ب و:،  
 .111-111الشيخ آقا رضا اهلمداق، حااية  ماب املإاسب، ص (1)
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ا  الصقً يبالقف ملقا يريقد بيعقه أو  ضفقر يبعايبال: الصبيا  الراادين يب  ا    هي يبن األيبقور الفطريقة، أل  ال
 إيقف يققال  ،مهاواحلق  ال يعقدو  ،  آأو والقويل، وهقو  و السقلطا  عليقه، راض   ،بقهال الطي يريقد الشقراء للم

بالبطال ؟ بل سيجد الباحم احملق  يف أحوال الناس اهنم، بفطرهتم، يسمنإرو  قول يبن يقول بالبطال  ح  
يبقن غق  حاجقة إىل ا يبضقاء إ   ، وققد سقب  ا  يبقا  طقر عليقه ا حسقا  حجقةإال ا  يفامقوا بالمعبقد يب  ا   

يبعققايبال: الصققً غقق   نعققظهققور هلققا يف أ  ققر يبققن الققرح   ال ققاآليققا: والروايققا: وأيبققا يإفققي  يققه عققدم الققرح ، 
 الرااد، أو الرااد يبن حو  إ   ولّيه.  مأيبل.
 وإذا كان الصبي كاآللة، ترّتب األثر

ً مبنالقة اآللقة، صيقم ال يرتتّقب علقى  علقه )حعم، ميإن حعواها يف القسم ال ّالم، أعي يبا  ا  الصّ  وقا :
،  يرتتّقب أو ظنّقاذ  عقن رضقا اآل    يمقا أ  ، علمقاذ  يبن حيم أحّه  عله أثر، بقل يرتتّقب عليقه األثقر لإوحقه  ااقفاذ 
وايّبقا علقى  قرض حصقول الظّقن،  هقو يببقّي علقى  عليه أثر األ  ، ايّبا على  رض العلم صصقول ا     واضقح.

 القول بإفايمه يف ترتيب األثر.
وميإن حعوى  و  بعض املوارح اّل  اّحعي الّس ة  يها يبنه. ويبعلوم أّ  هطا القسم ليس ممّقا يعمقف  يقه ققول 

 ، بل األثر امّنا هو للّرضا ال لقوله.الّصً أالالذ 
 ح.وتنقيح هطا القسم  ما  إىل يبايد توضي

 نقولن إّ  يبن األاياء يبا يإفي يف جواز المصّرف  يقه رقّرح العلقم برضقاء يبقن لقه اال  ،  مصقّرف املهقدى 
له يف اهلديّة بعد العلم برضا املهمدي، و طا جواز الّدخول يف الّدار بعقد القطق  برضقا املالقف، و قطا غ هقا يبقن 

ل العلققم برضققا املالققف، لإوحققه يبققن آثققار حفققس ، لققو حصققالمصققّر ا:. وال ريققب يف إباحققة هققطع المصققّر ا: يبطلقققاذ 
الّرضا املسمإشفة بقوله. ويبعلوم أّ  آثار الواق  ترتّتب على  رض حصول العلم، يبن أّي سبب  ا ، ولو قلنا 

 .(1)(آثار الواق  على  رض حصول الظنّ  بإفاية الظّن يف املقام،  يرتّتب عليه أيضاذ 
 يف حقاطن يب  بعض املناقشا: وحاالله أقو :
 ن األثر لرضا المالكأل

ً لصقايرى الصاة  قط  يما لو  ا  الصً  اآللة احملضة، وال   سرها مبعىن عدم يبدخلية  احه  -أ
                                                           

 .111الشيخ آقا رضا اهلمداق، حااية  ماب املإاسب، ص (1)
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 اليبققه وهققو ا  يإققو   اآللققة يف ا حشققاء،  مققا سققيأ    أغفلققهيف املعققايبال: أالققالذ، يبقق  ا  هنققا  وسققيطاذ قققد 
اقا  هقي اآلليقة احملضقة الق   سقرها بالإااقفية   قبقل ، وأيبا اآللية الق وتأث  وإ   ا  ِظلياذ  يإو  له حور 

الصقققر ة، أي احقققه لقققيس الصقققً جقققاء الِعلّقققة املعقققدة حلقققدوج املعايبلقققة بقققأي وجقققه يبقققن الوجقققوع، يبققق  ا  العديقققد يبقققن 
أذ لفقرض احقه رااقد  مقار قاالقد  قال وجقه لسقلب عبارتقه يبطلققاذ، وققد يبضقل نِشقيبُ الفقهاء الرحوا بصاة  وحقه 

، بل لدى المدبر  ا  اآللية غ  الإاافية، إ  األوىل يبن عان ال بو:  يبايد ب    اهلل تعاىلا اارة إليه وسيأ 
واخميار وال ح  قصد، وال احية يبن عقان ا ثبقا: وال حور هلقا يف عقان ال بقو:  ولآللة تأث  وإ  ن يإن ب راحة  

 .أالالذ 
ضا يبن له ا   ، و لف  ن ار األعقراس يإفي يف جواز المصرف  يه ررح العلم بر  يباإ  يبن األاياء  -ب

قاط ح ار األعراس واأل ل يبن يبائدة الضيا ة،  هقل الوجقه مالويبأحبة الضيا ة، وقد وق  ااخالف يف وجه جواز 
أو الوجقه احقه  بناو اهلدية يب الذ؟ أو الوجقه احقه يببقيح لآل قل وامللقمقط؟الضيف ف ميلّ ا  الن ار متليف واملضيف 

احققه يبصققاحلة علققى ا   ن؟ أو الوجققه يملإققه يبققن  قوزع أالققلياذ ن امللققف  يعقوح يبباحققاذ إعقراض وا عققراض يبسقققط عقق
 .ر؟ أو غ   لف  ضر وله أخط يبا ين

إىل يبققا يف أيبققا الممليققف  يضققعفه احققه ال ميإققن متليققف ايهققول، إال ا  يقققال بممليإققه ملققن يلمقطققه، وا اققارة 
وا باحقة يشقهد هلقا ا  لقه ا  يقرح  قبقل األ قل أو  وا عقراض بعيقد، اللوح أو غ ع، واملصاحلة خالف املرتإقا،

يبق  احقه  ن بل لو  ا  متليإقاذ ملقا أيبإقن القرح  قبقل ا تقالف أو المصقرف املغقّ  إيبأملا  اذ ضااللمقاط ولو  ا  إعرا
 .  مأيبلممإن

رف الرضققا.. يبققن هققطا القبيققل الققطي يإفققي  يققه اِلققإمنققا هققو ا  المعايبققل يبقق  الصققبيا   والققفوة  اليبققه 
 د إيضاح يب  املناقشة.وسيأ  يباي

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ُرُه ااِلْسِتْغَفاَر، َوِإَذا ن الصاح ا يبام قال   ِإنَّ اللََّه ِإَذا َأرَاَد بَِعْبٍد َخْيراً فََأْذَنَب َذنْباً أَتْابَاَعُه بَِنِقَمٍة، َويُذَكِّ
بِِنْعَمٍة لِيُاْنِسَيُه ااِلْسِتْغَفاَر َويَاَتَماَدى ِبَها َوُهَو قَاْوُ  اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ  َأرَاَد بَِعْبٍد َشّراً فََأْذَنَب َذنْباً أَتْابَاَعهُ 

 ََسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يَاْعَلُمون بِالناَِّعِم ِعْنَد اْلَمَعاِصي  (  212ص 2الإايفن). 
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