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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
()502
الفرق بين اآللة والكاشف
وبعبارة أخرى :اآللة مؤثرة ثبوتاً ،وإن كانت ال متلك قصداً وال إرادة واختياراً ،فاملفتاح آلة لفتح البااب والسايارة آلاة لايصاال إ
املقصد ،وال يصح إطالق اآللة على الكاشف احملض فان املرآة مثالً كاشف عن وقوع احلريق وليست آلة لاه كماا تك اف عان نظافاة
الوجه أو غريه وعدمها ،وليست آلة لتنظيفه ونظافته أو لتوسيخه ووساخته.
السيرة على كون الصبي آلة في اإلنشاء
ب -وعلى أية حال فان الصيب قد يقال بان السرية منعقدة على كون عمله( )1مرآة وكاشافاً عان رضاا الاوو وكوناه آلاة يف إيصاال
الثمن أو املثمن فقط ،فهذا هو ما اختاره  وبىن عليه الكالم ،ولكن قد يقال بان السرية منعقدة على كوناه آلاة يف اشن ااو ،وال
شااك يف إمكااان هاادوره منااه ألن الفاارر انااه ميااا راشااد واملميااا الراشااد أكنااه ان يقصااد اشن اااو أأ البيا أو ا بااة أو اشجااارة أو غااري
ذلك إذ ال فرق بينه وبني البالغ من هذه اجلهة أبداً ،فان اشن او خفيف املؤونة ،نعم قد يقال :ان حديث الرف أ َّ
َن الْ َقلَ َم ُرفِ َعع َع ْعن
الصبِ ِّي َحتَّى يَ ْحتَلِ َم )2(...يرفعه ،لكنه خالف الظاهر؛ إذ حديث الرف من عامل الت ري واشن او من عامل التكوين فانه
ثَََلثٍَةَ :ع ِن َّ
إجياد اعتبار يف عامله حسب املختار ،أو إبراز له على رأأ غري م هور ،وعامل الت ري ال ينال عامل التكوين مبا هو عامل الت ري أبداً،
واملراد من حديث الرف إماا رفا قلام التكلياف ولايش اشن ااو تكليفااً ،أو املؤاخاذة فكاذلك ،وسايتف تفصايك الكاالم والانقض واالبارام
عند التطرق حلديث الرف مستوىف بإذن اهلل تعا .
وعلى أأ فقد بىن مج من األعالم ،على هحة إن اوات الصيب ،كما سيتف.
الكاشف نوعان
ج -ان الكاشفية ،كاشفية فعك الصيب عن رضا الوو ،قد تكون بنحو العلم وال شك يف حجيته ،وقاد تكاون بنحاو الظان ،وهاذا
على املبىن من كون الظن املطلق حجة يف املوضوعات أو ال ،فقد يقال بكونه حجة يف املوضوعات دون األحكام ،وأما الظن اخلاص
فال يتصور يف فعك الصيب إال على تعميم خرب الثقة إ األعم من الفعك احلاكي عن الرضا في مك خرب الصيب .فتدبر.
يكفي في التصرف في الهدية رضا ال ُعمهدي
د -إن متثيله  ملا يكفي يف جواز التصرف فيه جمرد العلم برضا من له اشذن با(كتصرف املهدى له يف ا دية بعد العلم برضا
الامهدى) قد يناقش فيه بان ا دية عقد يتوقف على اشن او أأ اشجياب والقبول ،وليست ما يكفي فياه جمارد العلام برضاا املالاك أو
الوو ومن له األمر ،بك ان إجراو عقد ا دية ال يكفي يف متليك املهدى له بك ال بد من اشقبار فلاو أوجاب ال امهدأ وقباك املهادى
له ولكنه مل يقبض مث مات الواهب مثالً فان هذا املال (املهدى) يعد مان الككاة ويرثاه أقربااذه إذ مل مارم مان ملكاه ،فاان القابض كماا
سبق شرط يف حتقق امللك.
ولكععن النظاار الاادقيق يقتحااي هااحة متثيلااه  ،وإن هااح مااا ذكرناااه؛ وذلااك ألن  مقصااوده ا ديااة بعااد اشجياااب والقبااول
وقبك اشقبار ،وان املهدى له لو علم بان املهدأ رار بتصرفه فيها (أأ فيما أهداه له لكنه مل يقبحه حا اآلن) فاناه ال اتاام إ
( )1اجمليو باملال ودفعه للبائ مثالً.
( )2ال يخ الصدوق ،اخلصال ،مؤسسة الن ر اشسالمي ا قم :م 1ص.39
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مربز أو إن او آخر بك يكفي علمه برضاه يف هحة تصرفه وجوازه.
الهمداني :تكفي المراضاة في المعاطاة
وقععا ( :مث أنااا لااو قلنااا بكفايااة مطلااق املراضاااة ماان املااالكني يف حتقااق املعاطاااة ،أو املراضاااة املتعقااب بالتصاارف ماان غااري أن
يتوقف على إن او امللكية من كك من املالكني لآلخر -،وال ملاو عان وجاه كماا اساتظهرنا مان دليلهاا ذلاك يف بااب املعاطااة  ،-فاال
شبهة يف هحة أغلب البيوع الصادرة من الصبيان ،لو علم كك من املالكني بوهول كك من العوضاني إ اآلخار -كماا هاو اللالاب-
فيكون ذلك من قبيك دخول احلمام ،وشرب ماو السقاو ،وأخذ بقك البقال ،ووض فلوسها يف املكاان املعاد اا ،وقاد اساتظهرنا كو اا
معاطاة مفيدة للملكية ،على ما هو األقوى من إفادة املعاطاة امللكية ،فليش الصيب يف هذا املقام إال سببا حلصول القطا بالرضاا .وال
ينايف ذلك القول مبسلوبية عبارته مطلقاً ،كما ادعي عليها اشمجاع ،وال يبعد هرف السرية اليت ُّادعيت يف املقام إ هذه الصورة)(.)1
ومااا ذهااب إليااه  هااو أحااد اآلراو يف املسااتلة وإن كااان رأي ااً شاااذاً ،وهااو ان املعاطاااة تكفااي فيهااا املراضاااة (ان يرضااى هااذا بتصاارف
ذاك يف ماله وبالعكش) من دون ان حتتام إ إن او ،وحاهك كالمه( :املراضاة معاطاة) و(املعاطاة تفيد امللك) فا(املراضاة تفيد امللك).
المناقشة
أقو  :ال بد من حتقيق حال أمرين :األول :ما هو الدليك على هحة املعاطاة ،الثاين :ما هي ماهية املعاطاة فهاك ماهيتهاا هارف
الكاضي املتقابك؟ أو م اشن او؟.
وعلى التقدير األول ،وهو ما اختاره  أو زائداً م هرف الوهول أو اشيصال من غري هدق االعطاو ،هك ت مله( )2األدلة
اليت أقيمت على هحة املعاطاة ككو ا بيعاً عرفاً في مله أَح َّل اللَّهُ الْبعيع أو هي عقد عرفاً في ملها أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود؟
ُ
ْ
َْ َ
َ
قد يقال :الظاهر ال؛ إذ ليش هرف املراضاة بيعاً وال عقداً عرفاً .وللبحث هلة بإذن اهلل تعا .
اإلذن قسمان :كلي وجزئي
تتمة :قوله( :وإن أراد القسم الثاين ،أعين هحة األفعال الصادرة عنه ،حال كونه متذوناا عان الاوو يف إجيااد الفعاك ،سياث يساتند
الفعااك إ الصاايب ويكااون مسااتقال فيااه بعااد اشذن ،فهااذا أيحااا غااري مساالم ،ولااو ساالم قيامهااا يف هااذا القساام وتعارفااه بااني النااا حيااث
ينص اابون األطف ااال مق ااامهم يف ال اادكاكني واألسا اواق ،فنمن ا كو ااا كاش اافة ع اان رأأ املعص ااوم إذ م اان اجل ااائا ابتنائه ااا عل ااى مس اااحمتهم
العرفية)( )9ال بد فيه من التفصيك ،فان ههنا هورتني:
األو  :ان يكون متذوناً إذناً كلياً عن الوو يف إجراو املعامالت ،كتن يعطي للصيب الراشد مبللاً ويقول له اشك ما شئت.
الثانية :ان يكون متذوناً إذناً جائياً خاهاً كتن يقول له :اشك هبذا املبلغ ع رة أقراص من اخلبا أو قطعة من احللوى وال غري.
فقااد يفصاك ويقااال :مبساالمية جريااان الساارية علااى الثاااين وا ااا فطريااة – عرفيااة ،دون األول ،وقااد يقاال :كالمهااا فطاارأ – عااريف قااد
جرت السرية من عامة املتدينني عليه.
وعلى أأ فان نفاي األول ،هالروياً واناه ال سارية علياه أو كربويااً وا اا ليسات كاشافة عان رضاا املعصاوم  ال يساتلام نفاي الثااين
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ربى .فتدبر.
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