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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(435) 

 ، فيمكن اشتراط اللزومجواز الوكالة من العوارض الالحقة
بد  اهده واللد وم مدن العدوارح الالحقدة للواالدة ةالواالدة  (1)ان الظاهر ان )اجلواز( ليس مقتضى ذات عقدد الواالدة ولديس ذاًيدا   داالجواب: و 

 .إما جائ ة أو الزمة اتقسيم ثاهوي الحق
 الدليل، وتعريف الوكالة

ويوضددد ه  ،جلددائ ة وال يددرون و دددفها بالواالددة الالزمدددة ًناقضددا  سدديمها إا الالزمدددة واقاالًركدداز العدددريف ةددا م يددرون  ددد ة ً :دليلنددا علددى ذلددد 
 عدن ال دد مسددتندا  إا ًسدليط  لده عليده( أو )ان ًقددوم بالفعد   ،ا عند ويرشدد إليده التعريدل الددري خطدر بالبدال للواالددة وهدو )قيدام ال د  بفعدد  م د

سددتند إا  وخددرب بالقيددد  عنهددا، الصددالة والصددومواددرا ازة والبيددل لنفسدده ااحليدد  ةخددرب بالقيددد األول مددا يقددوم بدده ال ددخ  أ ددالة   (2)(ًسددليطه لدد ًو
عليدد  اواليددة األب علددى االبددن أو احلدداام ال ددرعي علددى النددا  )بنددا  علددى مددا الثدداا الواليددة ةا ددا مسددتندة إا ًسددليق مددن هددو ةوقدد  شخصددا  

عكدس الواالدة ةا دا ًد ول  (3)والو دي ال ًد ول تدوت املو ديم ثبوت والية الفقيه وحبدودها( وواليدة الو دي والقدي م، ولدرا ندد ان الواليدة يف القدي  
 أمر الحق. اجلواز والل وم و  ة الع ل وعدمها ةان ذل ةهران الرانان مها املقو م للواالة وليس  ،توت املوا 

ا دا عقدد عدريف ةنقدول: ا  ان اجلواب عن شبهة خمالفة الل وم ملقتضى ذات عقد الواالة موقوف على حتقيق حدال الواالدة عرةدوبعبارة أخرى: 
هددا اجلددواز، والعددرف واإليقاعددات وي يتدددخ  ال دداري بتضددييقها وحصددر الواالددة ةيمددا اددان ذاًي   العقددوداسددائر   ةهدديحقيقددة شددرعية خم عددة  لدديس  دداو 

 .يرون  دق الواالة، باحلم  ال ائل، على الواالة الالزمة، ةهرا هو اجلواب
 جوابان آخران 

أم ا اإلشكال األو ل: ةقد ًقد م أه ه مبنائي، وقد أجابوا عن عددم مناةداة لد وم ال در  ةاض  هقال  عن األعالم من )أما ما أجاب به بعض األ
المؤمنووووون  نوووود ))جلددددواز الواالددددة الددددراا بدددد ن  دليدددد  اجلددددواز يف الواالددددة هدددداجلر للواالددددة تددددا هددددي، ة كمهددددا األو   اجلددددواز، أم ددددا ل ومهددددا ا ا مددددن 

ددا شددر  مددن ال ددرو ، ةددال ًنددايف بددني احللكمددنيل إذ قددد يكددون ال ددي  بل ددا  العنددوان هددو لدد وم ال (4)((شووروم م واالددة ال تددا هددي، بدد  بعنددوان أ  
شدد ا  األو   )اصددالة الليدد ( هاةلددة، ولكددن بطددرو  النددرر يكددون واجبددا  بددالعنوان الثدداهوي، وال كددالل احلكددم الثدداهوي احلكددم األو   اددي يكددون اال

والعناوين الثاهوي ة )اال ر  والنرر والصلح وطاعة الوالددين(، وإن ااهدم مقي ددة بد ن ال ًكدون خدالف الكتداب  ،سن ةوالنرر خالف الكتاب وال
 والسن ة، إال  أن  الل وم ا ا من طرو ها ال كالل الطبيعة األو لي ة لألشيا .

المؤمنووون  نوود ))واالددة، وعمددوم مددا دل  علددى اللدد وم يف واجيددع عندده ثاهيددا : ب ه دده لددو سددل مم املعارضددة بددني عمددوم مددا دل  علددى اجلددواز يف ال
 .(5)(ل أله ه دلي  حاام((المؤمنون))ةيقد م  ((شروم م

 المناقشة: كالهما متوقف  لى الجواب المبنوي
االددة  ددح ةاهدده وإن  ددح لكندده ال يكدداد ًدددي هفعددا  إال بعددد إثبددات اجلددواب األول ةاهدده ادداملبا  مددا، ةاهدده لددو ثبددم أن اجلددواز لدديس ذاًيددا  للو 

 مدا واهده مقتضدى ذات العقدد ال إطالقده، ةاهده ال يبقدى ودال لل دوابني إذ ًسدت ي  حين درل هاجلريدة أدلدة ال در  ألدلدة  اجلوابان اما لدو قلندا باهده ذاا  
                                                           

 يف االعتباريات، ةتدبر. ال براا باب الربهان وال براا باب الكليات )ايساغوجي( اما ال كفى، واملقصود هظ مها إذ مها يف احلقيقيات والكالم (1)
 والتعريل أقرب لل قيقي وإن اان يكفي اوهه شرح االسم. (2)
 ةك  ا يف جوهرها غ  مستمدة منه، ب  من ال اري، حىت لك  ا حكم. ةت م  (3)
 .  333، ص13مستدرك الوسائ : ب (4)
 .492، ص1هد،  1421ال يخ حممد السند، ةقه املصارف والنقود، الناشر: حمبني، قم،  (5)
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 .اجلواز ذاا  اويست ي  ختصيصها بكون بعض أقسامها الزمة إذا قلنا بان  (1)الواالة وحكومتها عليها إذ احلكومة هوي ختصي  بلسان ال رح
 ، القول بان )دلي  اجلواز يف الواالة هاجلر...( إال إذا أعدهاه لل واب األول ةتدبر.السابق اما ال يصح، إن ي يتم اجلواب املبنوي
 اإلشكال بان الوكالة الالزمة، والية

 .، ةال يصح إه ا  الواالة الالزمةملاهية الواليةوقد يست ك  بان الواالة الالزمة هي والية وليسم واالة، مل ان الواالة ماهية م ايرة 
 الجواب: بل هي ا تبار آخر

ولدد  ان ًقددول ا ددا أمددر بددني الواليددة وبددني الواالددة اجلددائ ة، ويوضدد ه ان اإلجددارة  ،هعددم هددي واالددة مسددت كمة ،واجلددواب: بدد  هددي واالددة عرةددا  
 عليها مل ا ا الزمة. (2)بن و اإلجارة  ا ال الواليةليسم والية مل اهه ال حيق للمؤجر ةسخها ةاملست جر له حق السكا 

ز ةالواالة الالزمة واالة وليسم واليدة وإن ادان ةيهدا ان هره اعتبارات عرةية خمتلفة وال حيم  احدمها عرةا  على ا خر إال بت و  والحاصل: 
 .الالزمة  اخصائصها ما ًوهم اهه من بعض 

 ، بان ا من لزوم التوكيل ال لزوم الوكالةالجواب  ن كون الوكالة الالزمة والية  
 ،بعبارة أخرى: بدان لد وم الواالدة يعدن ادون التوايد  الزمدا  ال ادون الواالدة الزمدةو ا ملخصه توالية  الالزمة وقد أجيع عن شبهة اون الواالة 

إمندا ردري لدو ااهدم الواالدة بنفسدها الزمدة دون مدا ة اون الواالة الالزمة واليد  وشبهةوالواالة معا اسم مصدري ههنا والتواي  من مقولة الفع ، 
 .(3)لو قلنا جبوازها وإمنا الالزم عليه التواي  دوما  ةكلما ةسخ وجع عليه أن يوا  ةورا  

 المناقشة
أي ةاهده ال يكدون  وهده غد  عقالئدي، وعلدىويرد عليه: ان هرا املعا وإن اان ممكنا  عقدال ، إال اهده ممدا ال كطدر ببدال العدرف أبددا  بد  قدد يعد  

إضدداةة إا اإلشددكاالت الددثالة ا هفددة الدد   ، هددرا ا  للتددوايالت الالزمددة ايارجيددة ةددان مبناهددا علددى لدد وم الواالددة ال لدد وم التوايدد  املسددتمرمصدد   
د أو  د ة املطالبدة من ان الثمدرة هدي  د ة الرجدوي لل داام جلدربه علدى التوايد  ا ددد لدو ي ًدد (4)ذارهاها والواردة على ةرح وقوعها ارل 

 علدى مدا هدو عليده خارجدا   بالتعويض، وا  منهما ال يفي باملطلوب وباملقصود من السرقفلية )أو الواالة يف الطالق( اما ال يصد ح الواقدل منهدا
 ةراجل. يف املعامالت العرةية،

 اإلشكاالت  لى كون شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة
 واما إن اان بن و شر  النتي ة ة د عليه ثالة إشكاالت: ،  الفع هرا اله إن اان شر  الواالة بن و شر 

وهدة( نبيان النتائج )هتائج املعامالت ااهتقدال امللكيدة ووقدوي الطدالق( يف ال دري  دا أسدباب خا دة )ادالبيل لنقد  امللكيدة والطدالق للاألول: 
 .(5)وليس منها شر  النتي ة، وقد أجبنا عنه ةيما مضى

وال جدرت عليده سد ة أ د الم بد  وي ينقد  حدىت مدورد واحدد،  عليده السدالم يفعلده معصدوم، إذ ي لنتي ة ي يعهدد مدن ال داريان شر  االثاني: 
   ، وسي ا اإلشكال الثالث وجوابه بإذن اهلل ًعاا.(6)ب  هو من مست دثات الفقه، وقد أجبنا عنه سابقا  أيضا  

 
 وصلى اهلل  لى محمد وآله الطاهرين

                                                           

 ةصلناه يف مباحث احلكومة والورود وهو أحد املباا السبل يف احلكومة، على ما ذارهاه هنال  ةراجل. (1)
 أي الوالية باملعا األخ . (2)
ثبدات واالسدتمرار و دل لالشد ا  ال لدرات امل درو ، قال: )و ثالثا : ب ن  الل وم يف الواالة بال ر  ليس تعا اون الواالة الزمة اي يكدون مناةيدا  جلوازهدا، بد  اللد وم تعدا ال (3)

درب  علدى ا ًل ، أي االًداد  دا مسدتمر ا ، ةلدو رجدل وعد ل الوايد   السدتمرار يف التوايد ، ةاالشد ا  امل بدور ومؤد اه أه ه قد اش   على امل درو  عليده أن يوجدد الواالدة بن دو مسدتمر 
اهيدة والالحقدة ةفدي قطعدات ال مدان اشد طم إًداد الواالدة، إم دا بن دو شدر  النتي دة أو ب در  الفعد  ةدالل وم والثبدات واالسدتمرار إًاد للواالة يف القطعات ال ماهي دة االوا والث

 (.492والنقود: صهو يف االش ا  ال يف ذات امل رو ، ةال يكون ال ر  خمالفا  للكتاب والسن ة. وهرا جواب أدق  مم ا ًقد م اما ال كفى( )ةقه املصارف 
 ل وم التواي  دائما . (4)
 (.111راجل أوائ  الدر  ) (5)
 (.111راجل آخر الدر  ) (6)
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كفى بالمرء غشا لنفسه أن يبصر من الناس ما يعمى  ليه من أمر نفسه أو يعيب غيره بما ال )): عليه السالمقال اإلمام الباقر 

 .296حتل العقول:  ((يستطيع تركه أو يؤذي جليسه بما ال يعنيه


