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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
(126) 

 النائيني: اآلية تفيد بطالن تصرف الصبي حتى بإذن الولي
: )وحيث إن الويل مبقتضى اآلية الشريفة له متام السللطنة قبلق قابليلة الصل  ألن  قال احملقق النائيينو 

وتبقللى للله هلللط السلللطنة قبللق البلللو  والرتللد علللى آلللا اسللتفدناط آلللن اآليللة  تلل    إ نلله للصلل  إآلللا  ،تللرميللت ن وخ
ه ضلللميمة آللللىل اللللويل يف التصلللر   يرجلللىل إو هونللله وهللليال آللللن قبلللق اللللويل  سلللي ك ح مللله، وإآللللا يرجلللىل إو هونللل

  هلا غ  آلعقول. ،نهتصر  السفيه بإ ن الويل، والراهن بإ ن املرهت
وباجلملة: آلقتضى هلط املقدآلة علدم حل ة بيلىل الصل  لنفسله بلإ ن اللويل أيضلا، السلتفاةة السللطنة التاآللة 

 .(1)االستقاللية للويل آلن اآلية الشريفة(
قبللق قابليللة الصلل  ألن ميللت ن وختللر، أه قبللق متييللوط ورتللدط همللا لللو   توضللي ه: بللان الللويل للله متللام السلللطنة

، الللويلهللان عمللرط  للالم سللنني آللل الو  انلله ال توجللد سلللطنة حللي ناقصللة للله وللللا ال يصلل  تصللر ه حللي بللإ ن 
 ول ن املل اا  تبقى هلط السلطنة التاآلة له حي بعد الرتد قبق البلو  )أو بعد البلو  قبق الرتد أه آلن ةونه(
 .ال يستند يف بقائها إو االستص اب بق إو الدليق أه )آلا استفاةط آلن اآلية الشريفة( هما قال

 المناقشات
انلله ي يسللبق يف هالآللله آلللا يوضلل  بلله هيفيللة اسللتفاةته  للل  آلللن اآليللة ال رميللة،  ل للن يللرة عليلله: إضللا ة إو

 ت للون لوليله متللام السلللطنة مبقتضللىإمنللا ، ان الصلل  قبللق التمييلو والرتللد أه قبللق قابليتلله ألن ميلت ن وإضلا ة إو
العقق، أآلا اآلية ال رمية  ال ةاللة هلا يف ظاهرها على نفي السلطنة الناقصة لغ  املميو، إ  آلن أين آللن  ح م

وهللو أعللم آلللن عللدم  بللو   (2)بللق املسللتفاة عللرة عللدم الللد ىل إللليهميسللتفاة  للل    ...َوابْوتَولُووواقوللله تعللاو: 
 ن هوهنا ناقصة ل ن الشارع ي ي  ن بان يد ىل هلم.  ت آلق.سلطنة هلم أحالو وآل
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 باألولوية؛ إ  ال يصل ون ألن يبتلوا. (2)
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 ،يليصل  لله ان يتصلر  إال بلإ ن آللن اللو  بلان المي ن القول ان لغ  املميو سللطنة ناقصلة  وبعبارة أخرى:
بلان  سللطنة ناقصلة لله بلو  أعلم آللن علدم يف التصلر  آلصل ة ت ون له ال عندآلا وعدم ح ة إ ن الويل له 

يف حلل ة إ نلله للله يف  عقللالو وال آلللن ظللاهر اآليللة إتلل ال ة واإل ن، واحلاحللق: انلله ال ت للون آلشللباة باملصللل
 هما آلضى قبق أيام وهما سي يت أيضاو.  آلعاآللة جوئية إ ا رأى  يها املصل ة

 ظاهر اآلية يفيد السلطة الناقصة للصبي -4
يف اآليلة ال رميلة  فَوُعوواادْ إ  ظلاهر  يف الصل  الراتلد يرة عليه: ان ظاهر اآلية يفيد ع س آللا اسلتفاةط

ُهْم ُرْشداً فَاْدفَوُعوا ِإلَْيِهْم َأْمواَلُهمْ   َوابْوتَوُلوا اْلَيتامى هما سلبق آللراراو   َحتَّى ِإذا بَوَلُغوا النِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمنوْ
اللويل أه للو سللط  (1)(نله ةائملاو بإ  آلقيلدةسلطة ناقصلة )أه  انه سّلطههو التسليط ال اآلق االستقاليل إ  لو 

اليتيم بعلد بلوغله ورتلدط سللطنة ناقصلة  انله ال يطللق عليله انله ة لىل إليله آلالله،  لإ ا هلان هللا هلو املفهلوم هلان 
أه ال تسللطوط  هآلاللحلار بالغلاو(  لال تلد عوا إليله املنطوق انه إن ي يبلغ )وإن هان راتداو، أو إن ي يرتد وإن 

ىل آللا وضلعه املنطلوق ر يإ  املفهوم  ؛قصاآلق ةون التسليط النا املفهوم ينفي التسليط ال  ،الو عليه تسليطاو هاآل
سلللطنة الناقصللة، وأآلللا غلل  املميللو  للان هالواملنطللوق وضللىل السلللطنة ال اآللللة  للاملفهوم ير عهللا، وال ير للىل غ هللا،  

لعدم قابليته )ال اآلية، هملا سلبق(  )على  رض تسليم  ل ( ناقصةحي العقق حي م بانه ال توجد له سلطنة 
بللق  بلاإل ن اةو آلشلرو لله سللطنة ناقصلة  بصل ة  بلو املميلو اللله حي لم العقلق بلق والعقلالر واألعلرا  ع لس 

األعلللرا  والعقلللالر ال يشلللباون يف تصلللر ا  املميلللو يف  ال  للل  آللللنبلللق  حي ملللون ب بوهتلللا وبفعليتهلللا آللللىل اإل ن
 اإل ن. على األقق، يف الشؤون اليس ة ،الهأآلو 

ان  : لللل إو  ، واسللتدالله، ول لللن نضللي  حللار  آلللورة استشلللهاةط  هلللا عللن اآليلللة الساةسللة اللللي
 :ضاو أي (2)آلدعاطاآلية ال انية واخلاآلسة، تدالن على ع س 

 اآلية الثانية تفيد عموم صالحية الراشد -8
 للان ظاهرهللا، إن ي ي للن نصللها، أن علللى األوليللار إيتللار  َأْمووواَلُهمْ   َوآتُوووا اْلَيتووامى أمووا اآليووة الثانيووة:

ليتاآلى أآلواهلم، وظاهرط هما سبق، ان يعطوهم بال تعليق هللم عللى إ هنلم،  هللا هلو األحلق العلام، وقلد خلر  ا
 آلنه غ  املميو عقالو،  اآلية آلنصر ة عنه قطعاو،  يبقى الباقي.

                                                           

 يف اجلملة، يف تل  الصورة.أو  (1)
 آلن انه ال توجد للص  الرتيد سلطنة ناقصة وان الويل ال يص  له ان ي  ن له ولو هان يف تصر ه املصل ة. (2)
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 (4)اآلية الخامسة: إما أجنبية أو تفيد السلطنة الناقصة -3
 :َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقياماً   َء َأْمواَلُكُم الَّتيَوال تُوْؤتُوا السَُّفها أما اآلية الخامسة:

 نسبتها آلىل اآليلة األوو آلنلن  ،آلرهو حري  إحدى الروايا  هما هما بالسفهار )آلن ال ت ق به(   فإن أريد
وجٍه  إ ا هان اليتيم سفيهاو ي يؤَ  آلاله وإن هان راتداو أويت إلاالق اآلية ال انية،  تدل على السلطنة التاآللة 

 له، ع س ةعواط انه ال سلطنة حي ناقصة له.
ناقصلة خارجلة آلوضلوعاو سللطنة ال ال ان ظاهر اإليتار االسلتقاليل، قلنا:بالسفهار األيتام آلطلقاو،  وإن أريد
وإ باهتلا لله آللىل إ  ال يصلدق عللى  بلو  السللطنة الناقصلة  َوال تُوْؤتُووا السُّوَفهاَء َأْموواَلُكمُ  الناهيلةعن اآلية 
آلقتضلى هوهنلا قياآللاو  لان  ِقيامواً دط قولله تعلاو يؤّهله، و الَلنلاط، أه السلفيه، آلتيآعلى اإل ن، اننا قلد  تعليقها
اسللتقالالو، ألنلله خللّق بالقياآليللة، أآلللا هللون سلللطنته ناقصللة آلشللرواة بللاإل ن إ ا وجللد  يلله  آلالللهالللويل تيلله ؤ يان ال 
 .ق بقياآلية األآلوال هما هو واض خال  نهآلصل ة أو أحرا عدم املفسدة  ا الويل

بللق نضللي : ان السللفهار لللو أريللد  للم األيتللام، حسللب الروايللة األخللرى،  للان تعليللق احل للم علللى الوحلل  
يف اآليللة حسللب تفسلل  الروايللة  السُّووَفهاءَ العللدول عللن اإليتللار آلللىل اهنللم املقصللوةون آلللن  بللق آلشللعر بالعليللة،

آلدخلية جهة السفه يف عدم تسليط األيتلام، وإال  ، ظاهراو،ال بد ان ي ون حل مٍة وهو السَُّفهاءَ هلا، إو 
نته ناقصللة أو سلللطوت للون حم للوراو عليلله، الصلل  ي للون ملللا هللان وجلله للعللدول آلللن األيتللام إو السللفهار، وعليلله 

عللى اإل ن خلر   قناهلاعلّ السفاهة يف اإلضرار ب آلواله وإ ساةها ونفي قياآليتها،  لإ ا  آلدخليةآلعدوآلة، مبقدار 
آللدلول اآليلة  ة علنأه ت لون سللطنته الناقصلة املقيلدة املشلرواة بلاإل ن خارجلال رمية النهي يف اآلية ةائرة عن 

  ت آلق. ال رمية، هما يفهم العر   ل  أيضاو،
 وعلى أه  انه لو ت   املرجىل هو األحق العام امللهور يف اآلية ال انية.

 مناقشة: منع الولّي الصبيَّ تكليفي أو وضعي؟
قلللال احملقلللق النلللائيين: )واإلضلللا ة إ ا هانلللل آلرتبطلللة بشللل ص عللللى  لللو االسلللتقالل حبيلللث هلللان لللله  تتموووة:

 .(2)(...تصر  الغ   يه التصر  يف املال آلن ةون توق  على إ ن غ ط وهان له املنىل آلن

                                                           

 أو ال تفيد سلبها. (1)
 .653ص 1ية الطالب، آلؤسسة النشر اإلسالآلي ل قم،  الشيخ آلوسى الن في اخلوانساره / تقرير حبث امل اا النائيين، آلن (2)
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آلن هان له، أه للويل، املنىل آلن تصر  الص   يه: هلان لله  هق يقصد  ال بد ان نس ل: انه أقول:
 أو يقصللللد: هللللان للللله املنللللىل الوضللللعي أه آلنللللىل حلللل ته أه إبطللللال ،رمياملنللللىل التشللللريعي أه الت ليفللللي أه الت لللل

 آلعاآللته 
ت للللرمي ال يللللالام املنللللىل الوضللللعي والللللبطالن )همللللا هللللو ورة عليلللله: ان املنللللىل التشللللريعي وال ،ولقصللللد األ فووووإن

)وهلو آللا يلروم ب لق  األآلر ان له ان حيرم على الص  املعاآلللة ل نله إ ا تعاآللق هانلل حل ي ة  غايةآلقصوةط( 
تفيللد حرآلللة البيللىل وقللل النللدار ل نلله لللو بللاع هللان حلل ي او  (1)َوَذُروا اْلبَوْيووعَ ؛ أال تللرى ان إحللرار، إبطاللله(
 .وآله املشهوروهلا هو آلا الت

للو قلنلا بالعلدم انتفلى هللا االحتملال آللن رأ ، واحللق  وأآللام عليله، ر  حُيلان  قّ ن الص  حملابهلا هله لو قلنا 
، وللللا نللرى العقللالر حيرآلللون علللى أوالةهللم  عللق قب لله أو يللدر  انلله آلنهللي عنلله م عليلله آلللا يللدر ر  ان حُيلل قّ انلله حملل

 تناناو.هلا أو تر   ا ، وإمنا ر ىل الشارع القلم عنه اآل
مينللىل حلل ته ويبطللله،  انلله يصلل  لللو ي مينللىل ان قصللد ال للاد ورة عليلله: انلله إ ا هللان للللويل ان مينعلله أه  وإن

إ ا هللان للله ان مينعلله هللان للله ان يلل  ن للله  يصلل  تعاآلللله حين للٍل وهللو املطلللوب،  :رىن  بعبللارة أخلل ن أَ   يلل  لللو 
( إآلللا عقلللي بللدعوى انلله آلصللداق القللدرة الللي تتعلللق والللتالام بينهمللا )إ ا هللان للله ان مينعلله هللان للله ان يلل  ن للله

ال  عريف إ  هق آلن له ان بالطر ني  لو قيق بانه قاةر على احدمها ةون اآلخر ي ي ن قاةراو بق هان عبوراو، وإ
)أه آلن  بل ان له حالحية / حق ان مينىل(  ان املفهوم آلنله عر لاو ان لله حلالحية / حلق ان  ةآللآلعا مينىل عن
 جيداو. .  تدبر ا ي  ن

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

تَوَفقَُّهوا ِفي ِديِن اللَِّه فَِإنَّ اْلِفْقَه ِمْفَتاُح اْلَبِصيَرِة َوَتَماُم اْلِعَباَدِة َوالسََّبُب  :آلوسى ال اظم اإلآلام قال 
نْويَ  يِن َوالدُّ ا َوَفْضُل اْلَفِقيِه َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل الشَّْمِس َعَلى ِإَلى اْلَمَناِزِل الرَِّفيَعِة َوالرَُّتِب اْلَجِليَلِة ِفي الدِّ

 اْلَكَواِكِب َوَمْن َلْم يَوتَوَفقَّْه ِفي ِديِنِه َلْم يَوْرَض اللَُّه َلُه َعَماًل 
 .(014حت  العقول: ص)
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