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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
(351) 

 من المدعىالمتناعه، أخص  ؛دعوى االصفهاني عدم صحة نقل الرهن تتمة:
ين دائاان آخاار أو إع و ي ااة لكاان ال علااى ين الاادائن وعاادم ال البااه إع ثولااه و ي ااة لااد  لااد   إمكااان ل اا  حاان الاارهن إع الااا  مااة ب ائااه و ي ااة  سببب  

صاار   وهااو الاادائن ين باا  علااى أماار آخاار، ورااـر فصااويرأ بااا مبينباي أن سياا   ااديون دمبااة ساايارفه ماايال  رهنااا  لاادين اق ضااه ماان املصاار  ، وثااان املالااد  
ال يساادد الاا ب بياادأ الاارهن الاا ب هااو و ي ااة لدينااها رهااى ماان ب اااع الاارهن بياادأ أن ينرتعااه املااديون منااه قهاارا   الرفبا ااه باابع   وب النفااو  ماايال ا   

طة شاص  آخار ال ينا إع آخار مان  وب النفاو  ل ااع عاوت ثاي فب اى و ي اة ديناه ثماا هاي لكان  ا  سالدينه، مبين   حان الارهن  علاى ها ا الاد  
 .ا1 سكن للمديون أن ينرتعه منها

إلشاكال با ن ثولاه إع اأخا  مان املادعى، مبها ا إشاكال آخار ي اا   ،وعليه: مبدعـو االصفهاين بعدم صحة ل   الرهن مسرندا  إع امرناعه
 حيييره فعليلية.. اخلأن أو  ةين حكمو ي ة للد  

 السر في بقائه وثيقة للدَّين رغم نقله
حان الارهنا أو صاال علياه ول لاه إع الاا ، هاو: أن  أب ما أدعيناأ  ا يوض  به ثيفية ب ااع الهايع و ي اة لادين الادائن ماة ألاه باعاه  يف والسر  

ه لاه ين، وصاحة بيعامن اساريفاع ديناه مناه إ ا أخلاد املاديون ود يسادد الاد   ا2 فة حلن الدائنفصرمبات املالك الناقلة املفو  احلجر على حن الرهن يعين 
للااا   وهااو املعاا   عنااه بن اا  حاان الاارهنا ال راا   ا3 وألاا  فااـر أن ل اا  هاا ين احل ااني ، أب بيااة املاارهن وهااو الاادائن، للاارهنا ثااي يساارويف منااه ح ااه

 ين مبلم فرا  باملرة.ر وحن البية للا  ال غ  وأما املرعلن وهو ثوله و ي ة الد  ج  ح  ابكوله و ي ة الد ين إ  الر ل  سلطة ال
 واألخ  حاص  غ  مرا  بن   األولني مبردبر. ،من دينه ليسرو نر على ملك الا  ورواز بيعه إ ا عصى، ج  ح  اأن حن الرهن يعين الوالحاصل: 

م ابا   وأماا املصاال   معاه مبلمبلال عصا  علياه ،يناه  مبل امان ب ااع املرهاون و ي اة لدأماا املصار  :  إن املعاملة ه أ ع الئية إ  ثالمها منرفاة  ااا
 .بإب ائها و ي ة للدينل   العني املرهولة إليه وفكفله 

 ح  الحضانة مجعول لرعاية الطفل فال يصح لألم إسقاطه
لك صحة ل   حن الهفعة وحن الرهن، لنر   إع حن  الث فصورأ بعا  األعاالم الزماا  غا  قابا  للن ا  اسارنادا  إع مناسابات وحيث اف   

عان العالماة يف ال واعاد والهاهيد يف املساالك وغ مهاا ألاه ال يصا  إسا ان حان احل االة اسارنادا  إع  ا4  الة مب د ل  احلكم واملوضوع وهو حن احل
 إس ا ه إ  هو حن للا  ال هلا. مبال يص  لألمأن ه ا احلن جمعول رعاية  ملصلحة الطف  يف إرضاعه ورعايره والعناية به، 

 أجوبة عديدة
 لو مبرت أله رع  ل لك مبما الدلي  على أله عل ة ب  لعله حكمة؟.أله  أواًل:ولكن يرد عليه: 

: إن أساارفيد  لاك مان مناساابات احلكام واملوضااوع مباكاا ال ففياد أثياار مان ثولاه حكمااة، لعام لااو شاك إلاه حكمااة أو عل اة، أمكاان  بعباارة أخاـر
 .ت يف مي   لك، وقد م ى حبيهإن قي  أن األص  عدم صحة الر لبا ال ول بعدم صحة الن   إ  صحره مبرع  بوت أله حكمة

رعاياة ح هاا يف األموماة مباإن إحساا  األم باألموماة والعطاد واحلناان  ااأ  لألم ألر أن من الوارد ع الئيا  أن يكون رع  حن احل الة ثانياً: 
وعلاى  ،عاا فرهم  اههمااعلاى األوالد عا فاة األباوين  ااأ  اقوائياةأ فاهلا ليس أق  من إحسا  األ فال باحلارة هلا واحلنني هلا ب  الظااهر  باوت 

اهلاا حللرعاية حاهلا مبإن األص ، وعليه الع الع، أله رع  لرعاياة حاال الطارمبني مبحياث ثاان رعلاه رعاياة  هومباله وإن د ل   ب ن رع  احلن إمنا  أب  
 يه ف م رعاية حاله أصبح  رتع الع ل ة وم ر يا  ال متام العل ة. ومب إ أي ا  راز هلا إس ا ه أو ل له 

 الروايات صريحة في صحة إسقاط ح  الحضانة
                                                           

 ا.152الدر    ا1 
 إال بإ له أب إ ن املرهن. ا2 
 إن د ل   ب ن أحدمها الزم لآلخر. ا3 
 .111ص 1الن يد: ج الع د ا4 
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يف أن حن الرضاعة قد رع  لرعاية حاهلا ب  هي صرعة يف أن هلا اإلس ان ومعها ال يب ى جمال لالررهااد يف م ابا   ظاهرةأن الروايات ثالثاً: 
 ، والظاهر أن األعالم د يالحظوا ه أ الروايات.الن 

َهبا َولَبِد َوَخلَّْيبُت َسبِبيَلَها َفَكتَبَب  َقاَل َكَتَب ِإلَْيِه وح: ومن الروايات رواية أيوب بن ل  بَبْعُض َأْصبَحاِبِه أَنَّبُه َكانَبْت لِبَي اْمبَرَأِة َولِبي ِمنبْ
ُلَغ َسْبَع ِسِنيَن ِإالَّ َأْن َتَشاَء اْلَمْرَأةُ   والظاهر أن املراد بالولد البن  ال ال ثر إ  أن حن ح الره سنران. ا 1اْلَمْرَأُة َأَح ُّ بِاْلَوَلِد ِإَلى َأْن يَبببْ

 : َها َحتَّى َتَضَع َحْمَلَها َوِهَي َأَح ُّ ِبَوَلِدَها ِإْن تُبْرِضْعُه ِبَمبا تَبْقبَبلُبويف رواية أخاـر َفُ  َعَليبْ َلى اْلُمطَلََّقُة يُبنبْ ُه اْمبَرَأِة ُأْخبَرى ِإنَّ اللَّبَه َعبجَّ َوَجبلَّ اْلُحببْ
 ا(2)  3ال ُتَضارَّ واِلَدِة ِبَوَلِدها َوال َمْوُلوِد َلُه ِبَوَلِدهِ يَبُقوُل: 
نَبُهَما َوَلِد أَيبُُّهَما َأَح ُّ بِاْلَوَلِد َقاَل اْلَمْرَأُة َأَح ُّ بِاْلَولَ و  ا 4ِد َما َلْم تَبتَبَجوَّجْ َعِن الرَُّجِل يُطَلُِّ  اْمَرأََتُه َو بَبيبْ

 ، ور ا هي مسرفي ة يف الداللة على أن هلا حن اإلس ان. مبر م يف ح الرههلا  مسرفي ة يف الداللة على  بوت حن   والظاهر أن الروايات
عليهاا لر ايين االعرمااد وال  ،ومن  لك ثله يظهر عدم صحة االعرماد على مناسبات احلكم واملوضاوع السركهاا  مالثاات األحكاام الراماة

 ،إال إ ا ثاان ثاشافا  عان مبهام لاوعهم عرمبياا  ال  جارد مبهام الف ياه لا لك ا5 فحا  الراام مبيماا إ ا ثاان ثولاه ثا لكدائرة احلكم أو فوساعره إال بعاد ال
 وقد مبصلنا احلديث عن  لك  ناسبة أخـر يف حبث أسباب االلصرا . .مبر م 

 أو النقل االصفهاني: ح  الوصاية والوالية غير قابلين لإلسقاط
مبااالرح ين: أن قبااول ثاا  حاان ا  ثاارأ اق اان االصاافهاين يف حاان آخاار وهااو حاان الواليااة والوصاااية قااال:  وباا لك ثلااه ظهاار إشااكال آخاار علااى ماا

حلكام، للس ون وعدمه وللن   وعدمه ولاللر ال باإلرث وعدمه يربة دلي   لك احلكم ومناسبة احلكم وموضوعه واملصال واحل ك م  امل ر ية لا لك ا
ثولاه حاثماا شارعيا ولاه ها ا املنصاأ، أو أن الوصاي لاوحو مبياه خصوصاية يف لظار املوصاي   خلصوصاية   مبمي  حن الوالياة للحااثم والوصااية للوصاي

مباإن الرصصاي  باال  صا  حماال مان العاقا  الهااعر مبن لاه إع غا أ غا  مع اول لف اد اخلصوصاية، أو لوراود ها ا  -مبل ا عينه للوصااية دون غا أ 
آخاار ماايال، وحيااث إن هاا ا االعربااار ملكااان رعايااة حااال املااوع  عليااه واملوصااي ال لرعايااة لفااس  االعرباار لااه بنفسااه ماان دون حارااة إع الن اا ، ثحاااثم

 .ا6 الويل والوصي مبال يناسبه الس ون باالس انا
 أجوبة عديدة وإضافة مفيدة

 .ا7 وقد سب   مناقهة ه ا الكالم مفصال  
ال دليا  ألاه ه واملوصي ال لرعاية لفس الويل والوصيا ال دليا  علياه أب أن قوله  وحيث إن ه ا االعربار ملكان رعاية حال املوع  عليونضيف: 

نفس الاويل  لا رعاياة  رمبا  ب  غاية األمر اله رتع العل ة للجع ؛ لوضوح أله ثي ا  ما جيع  املالك وصيا  على أمواله أو قي ما  علاى أوالدأ على أله ل لك ص  
أال فاـر أن ثيا ا   ان يعيناون مرولياا  ملدرساة  أو الوصااية؛مة مبرت ثولاه صااحلا  لل يموماة ليه أو حبا  له دا  لبع  مجيله عوالوصي فكرسا  له وف ديرا  ور 

أو مسااجد أو وصاايا  علااى وقااد أو غاا أ د يالحظااوا مصاالحة املدرسااة أو الوقااد مب ااا باا  لااو الحظوهااا لكااان األصاال  فعيااني شااص  آخاار، باا  
كااون خااال  مصاالحة املسااجد أو يباااملويل أو الااويل  واملوصااي والوصااي بنفسااها لعاام جيااأ أن ال الحظااوا رهااات مصاالحة  افيااة أو الرسااابية قائمااة 

وفرميماه إع ماا  ثرلااأ سااب ا  مان   لاكيكفي صاد  الكلاي الطبيعاي للمصالحة مان غا  اشا ان أعلاى مرافبهاا يف الاويل والوصاي، ومرراة ، و الوقد
: ثانياً: ، الخصوصية المرجحة في الجامع -2  مبن ول: سلمنا لكان سكان يف اخلصوصاية املررحاة أن فكاون هاي أمارا  رامعاا  مرح  اا  وأما صاـر

 يف ثاال الفاردين مبيكاون مان املمكان الن ا  للفارد اوخار لوراود راامة اخلصوصاية مبياه، واحلاصا  أن املارر  قاد يكاون شصصايا  وقاد يكاون صانفيا  أو
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين الم هنالك.ورارة متام الك ا8 لوعيا  واألول ال سكن ل له دون الياينا
 .131ص 1الف يه: ج ال ع رأ  من  َمْن َعدَّ َغداً ِمْن َأَجِلِه فَبَقْد َأَساَء ُصْحَبَة اْلَمْوتِ  :قال اإلمام الصاد  

                                                           
 .  472ص 21، وسائ  الهيعة ج435ص 3الف يه: ج ال ع رأ   من ا1 
 .233سورة الب رة: آية  ا2 
 .472ص 21، وسائ  الهيعة: ج113ص 6الكايف: ج ا3 
 .45ص 6الكايف: ج ا4 
 ثوله م ي ا  أو موسعا .  ا5 
 .48ص 1حاشية املكاسأ  لالصفهاينا: ج ا6 
 رعه إ  سب   أربة أروبة عنه.ا مبرا111يف الدر    ا7 
 ا.111الدر    ا8 
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