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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
(187) 

 هاألردبيلي: ِعّلة الحجر السفه، فالصبي الراشد تصح تصرفات
اللللذا  هللب إن بطللالت اصللرحا  الصلللو حللق بللي ت الللو ، يقللل  رأا  ويف مقابللر رأا اققللن النللائي  

الذا يذهب حسب نقر )العناوين( عنه إن جواز اصرحا  الصو مطلقلا،، قلال اققلن   املقدس األردبيلي
إن جللواز معللامال   -ردبيلللي وأظللن أنلله املللون املقللدس األ -املراغللي يف العنللاوينع )نعللم،  هللب بعلل  امل لل خرين 

وقلالع )والرابل ع أنّلا نعللمع أّت احلللر عللى الصلّو  (2)((1)الصّو املميز مطلقلا،، ولله عللى  للو ضلروب ملن األدللة
كما نراه يف كثري من الصلبيات   -لفه وال يصلحه، ومق ما علم أنّه ال ي لف  ي  يف ال صرحا  إّّنا هو من جهة أنّه 

ة األمللر بالللدح  ملل  لّللويرمللد إن هللذه الع   ؛حللال ضللرر حيلله -داقّللة، و كاكسللة، مللن البللال ني يف زماننللا، حلليّأم أمللّد م
 .(3) ملةة اصإلال  للمال(الرمد، وليس معناه إاّل 

 المراغي: ليست الِعّلة منصوصة وال مقطوعة
 )وعللللن العلّللللةع  نلللل  ،بللللو  علّي هللللا، إ  ليسلللل  منصولللللة وال قطعيللللة، بلللللع  وأورد عليلللله اققللللن املراغللللي

واملسلل نبطة ليسلل  حّلللة، عنللدنا. وعلللى حللر  كللوت العلّللة عللدم اصإاللالا، حنمنلل  حصللول اال م نللات بعللدم كونلله 
 .(4)ا، ما مل يبلغ(ف ل  م

 المناقشة
 أقولع ميةن اجلواب عن إمةاال  املراغيع

                                                           

؛ و ال خيفى أّت بعل  األدلّلة امللذكورة ال يوجلد يف للري  كلالم اقّقلن األردبيللي 153 -152ع 8هات راج  جمم  الفائدة و الب  (1)
 ّلّللف حمللا  كللره مللن ضللروب « و أظللّن أنّلله املللون املقللّدس األردبيلللي»مل يراجلل  كالملله، بللدلير قولللهع  ، و معلللومع أّت امل

 األدلّة بعضها حدسّي و بعضها ابّعّي.
 2لف لللا  احلسلللي  املراغلللي، العنلللاوين الفقهيلللة، مّسسلللة النجللللر اصإسلللالمي ال ابعلللة جلماعلللة املدرسلللني ل قلللم،  السللليد ملللري عبلللد ا (2)

 .878ص
 .876ص املصدر (3)
 .881صاملصدر  (4)
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 الِعّلة منصوصة
اللللس حسلللر   العّياملللي ات العلّلللة قلللد يقلللال بةوألللا منصوللللة، إت مل يةلللن يف اويلللة الجللللريفة، حفلللي روايلللة أواًل:

 السُّفففاءا ا يف اويلة ااامسللة بلللِه بِففه كملا سللبن الظللاهرة يف ات ملللام امللدار علللى الو،للو  وعدملله،   (1) ماففنَل الا تاقِفف
 السُّففاءا ا سّلمنا لةن الظاهر من اوية ااامسة،  عونة هذه الرواية أو ملن دوألا، ات مللام ملالك احلةلم هلو 

املوضلو  السلفها  هلو حلعلله اعلان  جاعالا اللَّفهه لاكهفمَل ِقيامفاً   تهوا السُّفاءا ا أامَلوالاكهمه الَّتيواال تفهؤَل إ  قال اعانع 
ّاوا، أو كونه امل علَّن للع ال  يفهلم منله عرحلا، ع ّليّلة السلفاهة لعلدم  جاعالا اللَّهه لاكهمَل ِقيامفاً   الَّتيبل ا ميمه، م  لها

كللله مللا  كللره املقللدس مللن )ويرمللد إن هللذه الع لّللة األمللر بالللدح  ملل  الرمللد،   دحلل  األمللوال إليلله، مضللاحا، إن  لللو
حالظلاهر ات امملو  يلورال اال م نلات بلات امللذكور يف اوي لني ملن الرملد  وليس معناه إاّل ملةة اصإلال  للمال(

 .والسفاهة ع ّلة وليس  حةمة
 وإال، فمقطوعة

عّليّلة البإضاحة إن ما سبن الذا قد يفيد القطل   ،لومقطوعة و  سّلمنا، لةن ميةن القول بات ع ّلّي ها ثانياً:
ملللام امللللالك  املل، اسلل نادا، إن اراةازيلللة مداريللة الرمللد والسللفاهة للللد  العقللال  وكوأةمنصوللل اوأللوإت مل نقللر بة

عللللى حتملللر عللللى املراةلللزا  العقالئيلللة إال إ ا دل دليلللر  اللللواردة يف غلللري العبلللادا  وملللبهها للللديهم، واألحاديللل 
نةلري، ات الطفلر الراملد املميلز إ ا أ ت ال عبدية؛ و لو ألت من املسلم لد  العقال  كاحة، ملن غلري خلالا وال 

حانلله ال يصلل  للله البيلل   لحة  نلله حللق لللو أ ت للله الللو  ملصللاو خللالا  لللو ) مسعللواللله الللو ، للل  عقللده، بللر لللو 
إال بلللات  لللاب بال عبلللد،  ولرحضلللوه، ميهراب حلللوالجللللرا  حلللق يف األملللور اليسلللرية ملللثال،( أل،لللار  للللو أملللد االسللل  

املالو من ال صرحا  يف ماله، لد  العقال ، يصل  قرينلة مقاميلة  حلرماتواحلالرع ات كوت السفه هو ملام العّلة 
داً عقلية قطعية على ات )الرمد( يف  ءهمَل رهشَل تهمَل ِمنفَل ع ّلة، على ما عليه العقلال ، وكملا ات الجللار  للو  فاِإنَل آناسَل

)يف اسلللي   اد عللن الطللر  العقالئيللة إن ال عبللد وجللب عليلله البيللات حةللذلو املقللام لللو حللاد عللن الرمللد والسللفهحلل
 بللر ظللاهر اويللة بللنّي ه مل ي، لةنّلل، إن مداريللة غري للا أو كوأمللا جللز  املللدار، لةللات عليلله البيللاتاملالللو علللى ماللله(

 عةسه، أا املدارية.
 ما يمكن ان يورد على األردبيلي

ولةلن يلرد عليلله، ان صلارا، للمراغلي، ات قرينللة  ،لللييلة ملا ميةللن اللدحا  بله عللن اسل دالل املقلدس األردبيحهلذا غا
                                                           

 .222ص 1حممد بن مسعود العيامي، افسري العيامي، املطبعة العلمية ل  هرات،   (1)
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بلللوا النةللا  والرمللد  ععللا، علللى األمللرين م ادَلففاعهففوا  ق للعلَّ ال عبلد موجللودة يف اويللة الةرميللة رسللب ظاهرهللا إ  
ف ءهمَل رهشَل فتهمَل ِمفنفَل مل  ات بللوا سلن النةلا  للو مل  داً فافادَلففاعهوا ِإلافيَلِءمَل أامَلفوالاءهمَل حاتَّى ِإذا بفالاغهفوا النككفا ا فافِإنَل آناسَل

أو اعقللال، لوجلله مللا، يف إي للا  أمللوا م، ملللا كللات هنالللو وجلله صإقحاملله يف  (1) ظهرسللندا، كمللا اعبّللاةللن للله مدخليللة 
 الظاهر يف الجلر ية. ِإذا بفالاغهوا النككا ا...البني خالة بعبارة 

  بلالظهور امللدعى ملندخلية، حيةلوت ملن حم ملر القرينيلة امل صلر املللر بلالظهور )أا لةنه حم مر امل (2)سّلمنا
 (.ألت اراةاز العقال  عليه كوت أدحعوا معلقا، على الرمد وحده
 ، بوجه آخر(4)لكن الحِ معه، في الجملة

اعهاضله  حلاتوبذلو يةوت احلن ظاهرا، م  املراغي، ولةننا اس دللنا سابقا، بدلير آخلر ال يلرد عليله اعهاضله، 
وارد على اس دالل األردبيلي بةوت الرملد هلو العلّلة حلورد عليله ملا ورد، ودليلنلا اوخلر هلو ملا سلبن ملن االسل ناد 

( يف اللدح  االسل قال  حيةلوت املفهلوم املنفلي هلو لعدملهوالرملد  )ال ع ّلية السلفه للحللر فاادَلففاعهواإن ظهور 
اسلل قالال،، حللال اللدل علللى عللدم دحلل  مللا م أمللوا م ح  إللليهم داللحمللا مل يبلللغ ويرمللد حللال  ،ضللا، الللدح  االسلل قال  أي

هلو املطلابن  (4)وهلذا يةفلي للصلحة، ح لدبر. ملن سلورة النسلا  إ ال  اوية الثانيةم  ات بي ت الو ، حق إليهم 
 ةزا  العقال  أيضا،.ملرا

فلا، ملا مل م ل  وعلى حلر  كلوت العلّلة علدم اصإالالا، حنمنل  حصلول اال م نلات بعلدم كونله قول املراغيع )وأما 
املميللزين بللال كللالم بللر قللد يزيللد خللالا امللمللوس املجلللاهد بالوجللدات مللن حصللول اال م نللات يف بعلل  حانلله يبلللغ( 

نعللم لللو أراد اال م نللات العقلللي حانلله وإت للل  يف املميللز لةنلله علللى اال م نللات يف بعلل  البللال ني، اال م نللات بلله 
 جار مثله أيضا، يف كثري من البال ني، وعلى أا حاملدار اال م نات العريف ال الفلسفي.

 الزنجاني: الحجر على الصبي لقصور فيه ال لقصور في ماله
رامللد ولللو ال بللي ت الللو ، ملللا كمللا يقلل  يف مقابللر املقللدس االردبيلللي، الللذاهب إن لللحة اصللرحا  املميللز ال

                                                           

 ال عّبد. (1)
فففته   افللرّ أول البحللل  يف  ابقسلل نيلالح مللالني اللللذ (2) فففداً آناسَل ءهمَل رهشَل علللى االبللل ال  وحللده أو عللللى االبلل ال  وبللللوا النةلللا ،  مَل ِمففنفَل

 حراج .
 أا م  إ ت الوّ ، ال مطلقا،. (3)
 االس دالل ب دحعوا وانه يف املنطو  واملفهوم يراد به االس قال . (4)
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علدم قابليلة ملن  هب إليه املريزا حممد باقر الزجناين، أحد السبعة الذين يقلال ات اققلن النلائي  كلات يلدّرس  لم، 
وانللله قاللللر  ،عيةالصلللو صإجلللرا  املعلللامال  والعقلللود ومطللللن ال صلللرحا  اللللس يةلللوت البلللالغ قلللابال،  لللا ب سلللبابه الجللللر 

ظهللللور ات احللللللر عليلللله ال لللللنق   لللللو بواسلللل دل علللللى  ، تال يصلللل  اصللللرحه ولللللو بللللاصإ اق ضللللا ، ال ملللللان ، لللللذا
 .وات هذا القصور عام اام )وهو الصو( (مالةه)بر ملجلةلة وقصور يف  (ماله)ومجلةلة يف 

قالع )كما أنّه ال ينب ي اصإمةال يف أّت حلره عن ال صلّرا لليس ملن سلنر حللر اللراهن علن ال صلّرا يف 
و حللللر املفلّلللس علللن ال صلللّرا يف أموالللله ونلللو  للللو، كّلللا يسللل ند احلللللر إن علللدم قابليّلللة امللللال امللللال املرهلللوت، أ

ا نفسله وعلدم قابلي له لل صلّرا، صلر  علن نفلو  ال صلّرا، ال إن قصلور يف امل  ان   بله مل حلن  لل صرا حيه، ل علّلن 
 ند إن قصللوره، وعللدم قابلي لله وإت أمةلن ال صللّرا حيلله مللن أهللله باألسلباب املجلللروعة للله. بللر حلللره ال حماللة مسلل

 –وقللالع )والظللاهر امل فللاهم مللن اويللة  (1)صإ للاد ال صللّرا الللذا يةللوت البللالغ املللدرك قللابال، للله ب سللبابه املجلللروعة(
للليس إال كللوأم حملللورين عللن  لللو لقصللور يف أنظللارهم وأحةللارهم، وملييللز الصللا  واأللللل  عللن  –لللدرا، و يللال، 

. حال حمي  عن حلرهم يف مطلن ال صرحا  الس اهّاب عليها أحةام اةليفيلة غري ا، ال اصولية يف األموال
 للللم أو  –للللو لللللدر  مللللن البلللال ني املللللدركني، سللللوا  كانللل  يف األمللللوال  –كللللالعقود واصإيقاعللللا    –أو وضلللعية 

 أم يف غريها. –ل ريهم 
 –يف مللال غللريه  العاقللرغ كحلللر الللراهن يف املللال املرهللوت، أو املفلّللس يف أمواللله، أو البللال  –وللليس حلللرهم 

مسلل ندا، إن قصللر سللللطن ه عللن ال علّلللن باملللال مللللان ، كةونلله م عّلقللا، حللللّن ال للري أو ملللاال، ل للريه، حلللق يةللوت نفلللس 
ال صّرا مجلروعا، بنحو الصحة ال  ّهلّية، ري  يصّ  برضلا  ا احللن اب لدا ، أو إمضلا ، أو ب وكيلر للاحب امللال 

 .ه مث املناقجلا  بي ت اهلل اعانوس  يت ا مة لةالم (2)يف ال صرا(
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
ّمننيقال  ِ   ع  أمري امل واتاهه واأاتفَلعابا نفافَلساهه ِلصاَلا لاهه واأامااتا شاءَل ياا عاقَل ِإنَّ أافَلضالا النَّاِس ِعنَلدا اللَِّه مانَل أاحَل

 .(52ع صغرر احلةم) آِخراتِهِ 

                                                           

 .6ص 2مّسسة النجلر اصإسالمي ل قم،  املريزا حممد باقر الزجناين، املةاسب،  (1)
 .14صاملصدر  (2)
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