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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
(124) 

 ض بظهور مفهوم الشرطعارَ م ابْ تَ ُلواظهور 
يف العملللوم، أ  يف اق لللالا األحلللواض، عللللى  رضللله،  علللار   بظهلللور  ابْ تَ لُ   وانا، لكلللن رهلللور سلللل مرابع   ا : 

ْْ َ ُعوا ذالَ  ْيهاْم َ ْم  واَلُهمْ   َوابْ تَ لُ  وا اْلَيت ام  فهلوم الرللر  يف  ُهْم ُرْش  دا   َ  ا َِ  َ  ساْت َْ ْس ُتْم ما  ن ْ  َحتَّ    ذا ا بَ َلوُ  وا الَنك  ا
 للنهم راللدا   للال  للد عوا إللليهم أ للواام وال يبصللر وا  يهللا ببيلل  واللرا  و   للا   للام  فهللوم الرللر  هللوؤ إم      سللوا

أبللدا ، واالبللبال ، علللى  للر  إ القلله، اللا ه لبصللر هم  يهللا بللالبي  والرللرا  ابللبال  ، وال الل  ام  فهللوم الرللر  أقللو  
 حىت    قط  النظر عن ضعفه بقوة احبمال إمجاله. ابْ تَ ُلوااألحواض لل الا اق ن 

لللللسللللل َوال تُ ْؤتُ     وا السء     َفهاَ  ج بلللللاببلوا املعار ضلللللة لعلللللارم   بصللللله، علللللن عملللللوم ر  ل منا لكنهملللللا  بعارضلللللام  لللللال   
 .َ ْمواَلُكمُ 

وبعبارة أخر ؤ املبعارضام  بساقطام، وال ميكن البمسل  للا عارضله لليله آخلر إال عللى  بلري البايل  املالال  
ارضللني عبيف املقللام حللىت علللى  بللري البايلل  إ  ا لله  للار  يف امل واابْ تَ لُ  للمرللهور، بلله ال ميكللن البمسلل  بلل  الا 

حمبمله القرينيلة املبصله ووهلو  بملة ا يلة   ببللى بو لول ابْ تَ لُ وابعد ثبوت رهلور لله  نهملا يف حلد  فسله، لكلن 
  حلىت  علار   ل  رهلور  فهلوم الرلر  وقدله اق الا  قد ا عقدو فهوم الرر ( و ثله ال ينعقد له إ الا، ال ا ه 

  قول بالباي .
 النقض عليه بمعامالت الصبي االستقاللية

ا لله يللنقي عليله، علللى أ، حنيفلة، بالبصللرمم االسللبقالض هلا  صللطليل عليلله وباالسلبقالض النسلل ( وهللو  خامس ا :
 عللى صل ة بيل  الصل  والرائه بل  م اللوض، أ  ابْ تَ لُ وااملعري اخلا س ا   ،  ا ه إم صيل االسبدالل ب  الا 

 ل  لو له  ا عللى صل ة بيل  الصل  والرائه  (1وب  القهلا بعيا  ورليا ، لا  لره  لن صل ة االسلبثنا  لصليل االسلبدالل 
  ببفلويي علام  لن اللوض أوبعلني اللدليه وهلو صل ة االسلبثنا  إ  يقلالؤ ام بيعله والرا ه اسلبقالال   اسبقالل  س ،

والبه  لل ، يل  ودديلد املرلب  بكو له هلنا لوم  ا  بام يكوم أ لر  رلايا املصلل ة واملفسلدة والقيملة ول لن الب
 يف االخببلار بلدليه ا له يصليل االسلبثنا  ويقلالؤ اببللوا اليبلا ى إال يف البيل  والرلرا  االسلبقالض لاخله   ( فو ضا  للص 

 االسبثنا  إخراج  ا لواله لدخه.وحكم ، النس 
                                                           

 (.ابْ تَ ُلواللمة و (1و
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يف صللورة   ابْ تَ لُ  وا، يف واللرائه بلل  م الللوضصلل ة االسللبثنا  لللليال  علللى لخللول بيعلله  ت للواحلاصللهؤ ا لله إم لا
عللى لخلول بيعله أيضلا  لوم بيعه واراؤه رليا   بعيا  باق م الراصي يف هنه املعا لة اخلاصة، لا ت صل به للليال  

صل ة االسلبثنا   يكلنبيعه واراؤه ببفويي عام يف للي املعلا الت، وإم    االسبقالض النس  أ   يما لاموارائه 
 .على لخول األوليكن لليال  على لخول األخ    لليال  

اللهم إال ام يلبلمم بلالنقي أ  بصل ة لا لة  علا الت الصل  سلوا  ألا لت بل  م خلاع أم بل  م علام أ  سلوا  
ألا لللللت ببرلللللايا الللللللوض للمصلللللل ة واملفسللللللدة يف هلللللنا املصللللللداا و ا    اق م لللللله بللللللالبي  والرلللللرا  أم ب حالبلللللله 

 ا ا  يف إ را  أية  عا لة رأ  املصل ة  يها  ن لوم الر وع إىل الوض.إ  ا  ع البرايا للص  واق م له
 البما ه بالبعميم للصور ني  ال يصيل النقي على  ر   ل . عنهولعه راهر املنقول 

للبسلللليال االسلللبقالض احلقيقلللي، بلللنفس لليللله صللل ة االسلللبثنا  لملللا قلللال،  ابْ تَ لُ   واقلللد يلللنقي بعملللوم  ولك   ن
حينهلا  ل م  (1و راقببله ل   ه ليفعله يف أ والله  لا يرلا ، ال اق م لله إ  لا  عا لا ، بله الرل علدم املما علةوالن  يعين  رل

 ثبت ا ه رااد ل   الوض إليه أ واله وإال   يد   ولام عليه ام ميا  ،  بأ ه.
 على ص ة  صر ات الص  باق م. ابْ تَ ُلوا هنا متام الكالم والنقاش يف االسبدالل ب  الا 

 ستدالل عل  حةة تصر اته بالواية والمويى اال
باملسلبفال  لن اليايلة اللن  يفيلد امللرال  لن  ، يسبدل على صل ة  صلر ا ه بلاق م العلام بن لو الوليله املفلو   وقد
  في ا لية. لوم عن  فيها  وا ه حي  لا ت الياية راهرة يف االسبقاللية لام الكالم يف امليي  امليي  

و  الياية يف ا ية الظاهرة يف االسبقاللية لليبا ى يف الد   ام بعد البلوغ والراد،  فيلد علدم  قال السيد الوالدؤ
علدم  لوال عللى  الا اقبلاالسبقاللية يف امليي  ال عدم  وال البعا ه االسبنال  أو اق رلا   لال ميكلن االسلبدالل 

    واحد. البعا ه وعدم  وال اق را  ام قبه البلوغ والراد لما قال به
نلل  عللن ميوبللنل  رهللر أ لله ال ميكللن أم يقللال أم اليايللة  طلقللة يف االسللبقاللية و  هللا،  للامليي  أيضللا  لللنل  أ  

 .(2واسبقالله يف البعا ه واسبناله وإ رائه(
 وسيأيت بيا ه ب  م اهلل  عاىل.

له الطاهرين  وحل  اهلل عل  مةمد ْو
 

 دء ْ َيا تُوراُث اْلَومَّ َواْلَةَزَت َوالزءْهُد  اي الدء ْ َيا رَاَحُة اْلَقْلبا َواْلَبَدتا الرَّْغَبُة  اي الؤ قال اق ام الصالا 
 .(853د  العقولؤ عو

                                                           

 ليصدا عنوام االببال  لجموع  رله ليفعه  ا يرا      راقببه. (1و
 .12ع 8السيد حممد احلسيين الر ال ، الفقه لباب البي ، الناارؤ خوانوال ل اصفهام، ج (2و

 m-alshirazi.comؤ  بيس ر  الحظة  ا الدرس على املوق  الباض


