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 ادامه بیان منع

بعد از این که عدم صحت توکیل در قضا را به کل یا جّل اصحاب نسبت میدهد و خود او هم  محقق رشتی

 فرماید )با تلخیص و تغییر در ساختار(: یرد، میپذعدم جواز را می

 سه قسم است:  ،افعاِل دارای اثر شرعی

 ما یکون ذلک االثر الزم ذات الفعل؛ مثل تطهیر لباس؛ .9

 مثل ثواب مترتب بر بنای مسجد.  شود. اعم از مباشرت یا تسبیب؛ باید از شخص صادر  .3

 مباشرت شرط است.  .9

 م متصور است. واضح است که وکالت در قسم اول و دو 

 کند؛ بدین قرار: ایشان برای قسم دوم، دو  فرض را مطرح می

 یتوقف حصول االثر فیه علی االستنابة و التوکیل بل یحصل بمجرد التسبیب مثل بنای مسجد؛ما ال  .9

 مثل عقود و ایقاعات.  ا یحتاج الی االستنابة و التوکیل؛م .3

 »فرماید: وی برای فرض شک می
 
 فی صدقکان ذلک شک
ً
 «.الوکالة ال فی صحتها ا

 فرماید: و در ادامه می

 ورد فی باب الوکالة من االدلة ال ان ما »
ّ
ل شئ منها لبیان هذا المهم اعنی قبول کل فعل یتکف

من االفعال الشرعیة للنیابة اال ما خرج بالدلیل؛ الن ما ورد فیها کلها مسوق لبیان احکام الوکالة 

یدل علی تعیین لبیان أحکام الشئ کال أو بعضا ال مسوق و شرائطها و ال ریب أن الدلیل ال

یدل علی جواز الوکالة عموما أو خصوصا ال  مجاری ذلک الشئ و مصادیقه، کما أن الدلیل علی

الثانی بیان حکم  فهنا مقامان: أحدهما اثبات قبول المشکوک للوکالة وحکمها و شرائطها، 

ل المتکفل و الدلی .لفظ و نحوها من االحکامالوکالة من حیث کفایة الفعل و عدم اعتبار ال

یجدی فی المقام الثانی، کما أن الدلیل الوارد فی المقام الثانی غیر مجد لبیان المقام االول ال 

اوفوا »فی المقام االول. و من هنا یظهر سقوط االستدالل بعمومات العقد، کقوله تعالی 

شک فی صدق االسم، کما اذا شک فی أن عند الشک فی القابلیة، الن الشک فیها « بالعقود

الشئ الفالنی من المملوکات القابلة للنقل أم ال، او أنه من الحقوق القابلة للصلح و التجاوز أم 

من االحکام، فمن تمسک ببعض ما ورد فی باب الصلح علی جوازه فی کل شئ مشکوک فی 

الثبات « أوفوا بالعقود»عموم قابلیته باعتبار الشک فی کونه من االحکام أم من الحقوق أو ب

 
ً
  صحة الصلح حینئذ أو لصحة الوکالة فیما شک فی قبوله النیابة، فقد سهی سهوا

ً
 «.بینا
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 بررسی می
ً
 فردا

ً
کنند، شاهد ایده خود وی سپس از این که علما موارد قبول و عدم قبول وکالت را، فردا

 فرماید: گیرد و به عنوان نتیجه میمی

  .رافع له اال بمالحظة ادلة ذلک الشئ ن الشک فی قابلیة الشئ للوکالة ال فظهر ا»
 
ت فان دل

ت علی عدم اعتبارها. و ان کانت مجملة فالمرجع فی  
 
علی اعتبار المباشرة فیه فهو و کذا لو دل

  1«.کل باب الی االصل المقّرر فی ذلک الباب

 

 نکات موجود در بیان محقق رشتی

 وضیح افزون نیست و نکات قابل تامل و بررسی آن عبارت است از: کالم ایشان نیازمند ت

 گرداند. ی را به شک در صدق وکالت برمیشک در قبول و عدم قبول وکالت نسبت به مورد .9

داند؛ به تعبیر دیگر: در جمع ادله وکالت، دلیلی که هیچ یک از ادله وکالت را مبین بیان موارد نمی .3

 باشد، سراغ ندارد. ر اال ما خرج پذیری امو ن بر اصل وکالتمبیّ 

توان به عمومات در مواردی از شکوک مثل شک در قابلیت یک کاال برای انعقاد عقد بر آن نمی .9

سک به عمومات در وقتی که تمسک کرد. از این قبیل است تم« اوفوا بالعقود»تنفیذ معامالت مثل 

برای موارد « اوفوا بالعقود»ک به ل بین بودنش از احکام یا حقوق مشکوک باشد؛ یا تمسمتعلق نق

 مشکوک در وکالت. 

خواهد متعلق برای تصحیح یا رد وکالت نباید به سراغ دلیل وکالت رفت، بلکه باید در ادله آن چه می .0

 کند یا مجمل است. وکالت واقع شود، تامل کرد که لسان اعتبار مباشرت دارد یا داللت بر اعم می

 

 م صاحب جواهرنظارت کالم محقق رشتی بر کال 

بخشی از بیانات صاحب جواهر را در اثبات اصل مشروعیت وکالت اال ما خرج بیان کردیم. فقیه نجفی  2قبال

کافی برای اثبات این اصل میداند، بلکه از نصوص باب   ،نه تنها اصل اثبات مشروعیت وکالت را با ادله عام

 گیرد. وکالت هم در این باره هدایت می

 

 فقیه نجفی و  محقق رشتی داوری بین کالم

به داوری بین سخنان فقیه نجفی و محقق  -به طور رسمی و اعالم شده  هر چند نه -برخی از فقیهان معاصر 

اند. بیان ایشان )با تلخیص و گاه اند و در نهایت )البته با فراز و فرود( جانب فقیه نجفی را گرفتهرشتی پرداخته

 ترجمه( این است: 
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