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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
(069) 

 هل إنشاءات الصبي صحيحة نافذة أم ال؟
، ؟طلةصحيحة أو باهل هي عن الغري،  الة  أن إنشاءات الصيب، ولو وك يقع يفالبحث ثم ان 

َهُفدَع َعَدْ هَمدا علدى بطالادا بروايدة  وقدد اسدلدل الشدي   ََد ت َحْحُمههداه اْلَعاُقهَدةه َوقَدْد  ََ َعْمددهههَما 
 مسلدال  بطريق طويل ملمسكا  بآخر مجلة من اخلرب، وسنقدم عليه اسلدالال  أوضح غري (1)اْلَقَهمه 

 ؛ وهو:اخلرب بصدرحملاج للمهيد مقدمات طويلة ملمسكني 
ََََ ت إطالق   يفيد بَالن إنشاءاحا َعْمدهههَما 

ََدد ت  :إن قولدده  ََ قددد يدددعى هالللدده علددى لغويددة إنشدداءا ه وإخبارا دده وعدددم العددربة  َعْمدددهههَما 
، فدنن إردراء الشد   هبا، وذلك لصدق العمد عرفا  وباحلمل الشائع على األقوال واألفعال مجيعا  

لصدديغة البيددع أو النكدداك قددد يكددون عمدددا  وقددد يكددون خطددا  كمددا ان كسددر  ل ردداج الغددري قددد يكددون 
عمدددا  وقددد يكددون خطددا ، فكمددا ان خطددا املكلددإل )البددالك( يف امنشدداء لغددو كدد لك عمددد الصدديب يف 

 .غري امنشاء، وه ا هو الطريق القصري لالسلدالل، وإن أمكن اجلواب عنه باالنصراف و 
 بوجا طويل َهُفَع َعَدْ هَما اْلَقَهمه حمسك الشيخ لبَالن ا بد

َهُفدددَع َعَدْ هَمدددا اْلَقهَدددمه لكدددن الشدددي  عددددل عنددده إخ االسدددلدالل بدددآخر اخلدددرب  ولكدددن بورددده  َوقَدددْد 
 ون من النقاط اللالية:يلكملسلسل طويل، وهو ببعض اللوضيح واللقدمي واللاخري 

يدراه بده رفدع قلدم املةاخد ة )ال اللكليدإل أو األعدم منده ومدن احلكددم  َقهَدمه َهُفدَع َعَدْ هَمدا الْ ان  -أ
حد ف امللعلدق  ألنأقدول: مدع انندا لدو قلندا ان رفدع القلدم مطلدق  الوضعي...( كما هدو مبندا  العدام.

                                                           

 .27عبد اهلل بن رعفر احلمريي، قرب امسناه، مكلبة نينوى د طهران، ص (1)
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 يفيد العموم ألمكنت هعوى مشوله لقلم صحة إنشاءا ه. فلامل
وال يعقل أن يكدون املعلدل لده خارردا  عدن  ُمههاه اْلَعاُقَهةه َححْ لد عّلة َهُفَع َعَدْ هَما اْلَقَهمه ان  -ب

كان الددم مدن مصداهيق املضدر   ،ضرالدم ألنه مأكل جتنب مثال  فنذا قلت  ،نهاهائرة العلة أرنبيا  ع
ال ريب وإال ملا صح  عليل النهي عنه بد)ألنه مضر( فقوله: )حتمله العاقلدة ألنده رفدع عنهمدا القلدم( 

للديّددة نددوم مددن هددو محلدده  وانّ  (1)الصدديبنددوم مددن رفددع القلددم عددن للديددة العاقلددة محددل  هليددل علددى انّ 
 .عليه وضع القلم واملةاخ ة

ان املدراه مددن املةاخدد ة )يف رفدع قلددم املةاخد ة( األعددم مددن خداهر لفدد  املةاخدد ة  :علددمومنده ي -ج
نيويدة امللعلقدة العقوبدة الد ،ويدةخر إضدافة إخ املةاخد ة األ ،مل)إذ خاهرها العقوبدة األخرويدة( بدل يشد

 .بالنفس وهي القصاص واملةاخ ة الدنيوية امللعلقة باملال كغرامة الديّة
خرويددة األعددم مددن اللكليفيددة والوضددعية، فرفددع قلددم املةاخدد ة يعددل قلددم  للددإل اة ددار الدنيويددة واأل

 واألخري حسب  عبري املشهور.
قلددددم املةاخددد ة عليهددددا، عددددن امللعمددددد إليهدددا، مرفددددوم  (7)املقصددددوهةان  للددددإل أفعا مدددا واحلاصدددل: 

 الصيب.
ال علدى نفسده، ن ينفد  وال يلد م بده، إذ رفدع عنده قلدم املةاخد ة، انده إذا أقّدر  د :يهويلفرم عل -ه

 وإل امه باملال مةاخ ة.
انه إذا اشرتى شيئا  ن يل م بدفع املال وإذا بام ن يل م بدفع املثمن، ألن  :ليهكما يلفرم ع  -هد 

  ة.إل امه ه ا نوم مةاخ
وإطدالق  ،اخد ةانه إذا بام أو اشرتى بنذن الويل، ن يل م بشيء ألنه مة  :ضا  ويلفرم عليه أي -و

 رفع عنه قلم املةاخ ة يشمله.
ومددن األخددري نسلكشددإل اندده )فددنذا ن يل مدده شدديء بالل اما دده، ولددو كانددت بددنذن الددويل فلدديس  -ز

                                                           

 أو من لوازمه. (1)
 أي ه ا هو القدر املليقن املسّلم إن ن نقل باألعم. (7)
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اسلقالله وحجر  عدن  (1)رل عدمذلك إاّل لسلب قصد  وعدم العربة بننشائه؛ إذ لو كان ذلك أل
االلل امددددات علددددى نفسدددده ن يكددددن عدددددم املةاخدددد ة شددددامال  لصددددورة إذن الددددويّل، وقددددد فرضددددنا احلكددددم 

 .(7)مطلقا (
ألردددل  لددديس ،ويللدددو كاندددت مدددع إذن الدددحددد   (3)معامال ددده إل امددده  قلضدددىان عددددم  والحاصدددل:

عليددده وإال لددد م القدددول بصدددحلها مددداهام الدددويل قدددد أذن )إذ اذجدددور عليددده، للدددويل أن يددداذن لددده  راحلجددد
ال يكدون لده ورده أبددا  معامال ه صحة إل امه وعدم ، بل عدم (صلحةبلصرف معني إذا رأى فيه امل

 .إال ان عمد  ال عمد وقصد  ال قصد
 امنشاء القصد.وعليه فكل إنشاءا ه باطلة ماهام قصد  كال قصد إذ مقوم  -ك

، ومنهددا مددا ذكددر  اذقددق النددائيل يف وقددد أشددكل األعددالم بنشددكاالت عديدددة علددى الشددي  
 نلطرق  ا الحقا  بنذن اهلل  عاخ. ولعلهمنية الطالب وغريها 

 هل الصبي ضامن لما يتهفا؟
 ية فد:؟ املشهور نعم، وأما ه   الروايسلورب ضمانه  افهل ألموال الغري إ الف الصيب  وأما

العلدددة معممدددة فمدددع وضدددوك ان  َحْحُمههددداه اْلَعاُقهَدددةه لدددد َهُفدددَع َعَدْ هَمدددا اْلَقهَدددمه ة يدددل  ع  بنددداء علدددى  -أ
رفدع عنده اخلطدا قدد إذ ملدا ا لفده ان الصيب ليس بضدامن يدل على )رفع عنهما اخلطا( فان  صصة 

إّن مقلضدددى  : )ثّ واخلطدددا يف الكسدددر حكمددده الضدددمان، وقدددد رفدددع عدددن الصددديب، قدددال الشدددي  
: عدم مةاخ هتما بدام الف احلاصدل منهمدا، كمدا -عموم ه   الفقرة بناء  على كواا عّلة للحكم

 .(4)هو خاهر اذكي عن بعض إاّل أن يلل م خبروج ذلك من عموم رفع القلم، وال خيلو عن بُعد(
غدري  ولكن هناك طريق آخر للصحيح ضمانه وهو ما أشار إليه الشي  بقوله: )لكن هد ا -ب

                                                           

 دم.لع«: ألرل عدم»بدل « ف»يف  (1)
 .783ص 3الشي  مر ضى االنصاري، املكاسب، ط  راث الشي  األعظم، ج (7)
 فلامل وال ي يعل بطالاا. (3)
 .784-783ص 3الشي  مر ضى االنصاري، املكاسب، ط  راث الشي  األعظم، ج (4)
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عّلة للحكم؛ ملا عرفت من احلمدال  « رفع القلم»وارٍه على االسلدالل؛ ألنّه ليس مبنّيا  على كون 
كونه معلوال  لسلب اعلبار قصد الصيّب واجملنون، في لّ  رفع قلم املةاخ ة باألفعال اليت يعلدرب يف 

 .(1)املةاخ ة عليها قصد الفاعل في رج مثل ام الف، فافهم واغلنم(
ََدد ت ان صدددر الروايددة هددو الدددليل إذ وره فيهددا  َددر:وبوجددا   ََ فلرت ددب عليدده أحكددام  َعْمدددهههَما 

واخلطا من البالك يف إ الف مال الغري حكمه الضمان فعمد الصيب وإن كان خطدا  حكمده  ،طااخل
 الضمان.
َة   لده حكدم، أي طدا  فيده خ  ُ مددُ ع صديبي فال    مدد  عدن ع    طا  خ كمُ كل فعل اخللإل ح  :ثالثةبعبا

اخلطدددا )كبددداب اجلنايدددات( حيدددي ان اجلنايدددة يعلدددرب يف  ر دددب القصددداص عليهدددا القصدددد، وحيدددي ان 
حكدم اخلطدا  كدنّ لد ا ال يرت دب عليده القصداص كمدا سدبق، ل وعمدد  ال عمدد قصد الصيب ال قصد

ََََ ت :  إ الف أموال الغري هو حكم العمد نفسه، ففي قولهيف   احلماالن: َعْمدهههَما 
من لددة اخلطددا ملدداذا؟ مددع ان حكددم عمددد  ل ندد ّ ياندده مثددل ام ددالف ألندده لغددو )إذ ان ال يشددمل  -أ

 لددإلٍ مل كددل  ألن األصددل العقالئددي ضددمان   ؛وبخطددا  كحكددم عمددد ( وهددو، عدددم الشددمول، املطلدد
 لغوا .له عنها ملال الغري، وه   الرواية ن خترج الطفل عن ه   القاعدة العامة ألن إخرارها 

)كحكمدده  طددا  مشلدده كددان حكمدده الضددمان ألن حكددم ام ددالف خ فددنن ،ملهان يشدد ،مدداوأ -ب
 .، لكنه  طويل للمسافة. فلدبر. ولعلنا نكمل البحي الحقا  إن شاء اهلل  عاخعمدا ( الضمان

 وصهى اهلل عهى محمد و لا الَاهرين
 

افده هنَّ َعَهى أهمَُّتي ُمْن بَدْعُدي: الضَّاَلَلةه بَدعْ : قال رسول اهلل  ََ ته َثاَلثت َأ َد اْلَمْعرَُفُة، َوَمَضالَّ
َُْن َواْلَفْرجُ   (27ص 7الكايف: ج)  اْلُفَتُن، َوَشْ َوةه اْلَب
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