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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
(188) 

 الزنجاني: الحجر على الصبي لقصوره، فاإلذن غير ُمجد  
ل احملقق الزجناين: )بل املستفاد من اآلية من حيث حتديد جواز الدفع باألمرين معاً، أن حجر غري البالغ كحجر السففيه ننفا  وقا

واحففد، وهففو قصففور رظففريف ورأيففه يف إوففاد العقففد واطيقففال، وسففلو سففلطنته علففى علفف،، وعففدم هرهيففو اآل ففار عليففه، فمحجوريتففه لقصففور 
 وغريها، وال بني إعن الويّل أو هوكيله أو رضايف الالحق وعدمه. –له ولغرييف  –فرق يف عل، بني األموال  املقتضي ال لوجود املارع. فال

وعليفه: فعفدم موفروعية هصفّرص الصفا يف مالففه وكالفة عفن الفويّل، أو يف مفال الفويّل أو األجنففا وكالفة عنفه أو برضفايف الالحفق، كعففدم 
أمر مستفاد من اآلية ننا  واحد، من دون  –واء كان باالستقالل أم بإعن الويّل أو رضايف س –موروعّية هصّرفه يف ماله عقداً وإيقاعاً 

 .(1)حاجة إىل ضّم مقدمة أخرى. كدعوى التسامل على اعتبار البلوغ يف الوكالة مطلقاً(
 المناقشات

 :(2)عكريفولكن قد يورد على ما 
 ليست القضية منفصلة حقيقية -0

مارعة اخللو، وليس األمفر دائفراً بفني  فقني كفي يكفون رففي الوفق األول م ديفاً إىل  بفو  حقيقية و منفصلة ان القضية ليست  أواًل:
س وكففالعني املرهورففة، فل فكففوموال امل  انفوكو  فيهففاللتصفرص  أموالففهلعففدم قابليفة  (3)الوفق الاففاين ال حمالفة )والوففق األول: احلجفر علففى الصفا

ا هفو مالف، أي قصفوريف هفو وعفدم قابليتفه للتصفرص أي ان حمجوريتفه لقصفور املقتضفي  والوق الااين: احلجر عليه لعدم قابليته هو أي نف
وعل، لوجود الوق الاالث وهو: ان يكون احلجر عليه، ال لقصور يف ماله وال لعدم املقتضي يف رفسه بل لوجود مفارع  (بهكما صرح 

عفن هصفرفه هعبفداً رغفم صفالحيته ووجفود املقتضفي فيفه،  يكفون ملنفع الوفرل، وقفد (4)عن هصرفه وهو عدم إعن الفويل مفااًل فريهففع بفاطعن
فريهفع املارع برفع الوارل يديف عن هعبديف يف بعض الصور كما يف صورة كون املعاملة ابتالئية علفى مفا سفبق بيارفه وكمفا يف صفورة فقفدان 

النوبة إىل فساق امل منني مااًل  قول بوصولمع عدم الالويل حىت احلاكم الورعي فيكون أمريف إليه مادام املقتضي موجوداً والويل مفقوداً 
فقوله: )بل حجريف ال حمالة مستند إىل قصوريف، وعدم قابليته طواد التصّرص الفيي يكفون البفالغ  ،نهمأو مع فرض عدم هصدي أحد م
 غفري هفام. ،ابقالفدر  السف املبف  علفى احلصفر بفني األمفرين كمفا هفو صفري  عبارهفه الفف رقلناهفا يف (5)املدرك قفاباًل لفه بوسفبابه املوفروعة(

 واحلاصل: ان للحجر أرواعاً وأسباباً، وما عكريف إمنا هو روعان منه فقط.
                                                           

 .15-14ص 2املريزا حممد باقر الزجناين، املكاسو، م سسة النور اطسالمي ف قم، ج (1)
 سابقاً عنه.هنا مع ما سبق رقله عنه آخر الدر  السابق، واط كال األول اآليت يف املنت راظر إىل ما رقلنايف  (2)
قففديف )أي املميففز الرا ففد، فارففه مففورد كالمففه ورقضففه وإبرامففه بففل وهصففر ه إع قففال: )ولففيعلم أّن حمففّل الكففالم يف حجففر الصففّا عففن التصففرص، وبطففالن ع (3)

خفالص وال إ فكال فيفه مفن أحفد، بفل  وإيقاعه، ومسلوبّية عبارهه، إمّنا هو الصّا املمّيز. وأّما غري املمّيز فلحوقه يف كل عل، بالبهائم واجملفارني ّّفا ال
فيهفا،  هو من الضروريا  عند العقالء. وليا ميكن دعوى القطع بارصراص مجيع أدلة حكم هصرفا  الصّا إىل املمّيز، ومل يتعفرض حلكفم غفري املميّفز

د العقفالء، حيفث إّن أقفوال الصفّا املميّفز لوضوح حكمه ناابة يكون التعرض له من هوضي  الواضحا  غري القابلة لإلر اد وهقرير ما هو الاابت عن
و جفواز وأفعاله وهصرفاهه مظّنة أن هكون كالصفادرة مفن البفالغني املفدركني، وهكفلفت األدلفة لبيفان حكفم مفا يصفدر منفه بإ بفا  احلجفر أو رففع القلفم أ

 (.8ص 2بعض التصرفا  منه كالوصية مااًل( )املكاسو للزجناين، ج
 ومنعه )أو عدم إعره( مارعاً.فيكون إعن الويل  رطاً،  (4)
 .9ص 2املريزا حممد باقر الزجناين، املكاسو، م سسة النور اطسالمي ف قم، ج (5)
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 للوجدان ةدعوى قصور الصبيان ذاتاً مخالف -2
ان قوله هيا )بل حجريف...( وكفيا قولفه: )لقصفور يف أرظفارهم وأفكفارهم، واييفز الصفاح واألصفل  عفن غريصفا، ال خلصوصفية  ثانياً:
لفو  –كفالعقود واطيقاعفا    –موال. فال حمي  عن حجفرهم يف مطلفق التصفرفا  الفف هعهّفو عليهفا أحكفام هكليفيفة أو وضفعية يف األ

لبداهفة ان كافرياً  ؛رورةخمالف للوجدان والض (1)أم يف غريها( –هلم أو لغريهم  –صدر  من البالغني املدركني، سواء كارت يف األموال 
بعضفهم أعكفى وأفهفم وأعفرص باملصفاح واملفاسفد ال  ف، ان نم وأرظارهم وبداهة  بو  القابلية هلم بل من الصبيان ال قصور يف أعها

 يف املعامال  من كاري من البالغني.
 كالمه  ض  ق  قصورهم إن كان عّلة ن    -4
ا هففو الظففاهر مففن  ، فففإن كففان علّففة، كمففعلّففةً أو يكففون  كمففةً ح  ان قولففه )بففل حجففريف...( و)لقصففور...( ال الففو امففا ان يكففون  ثالث  اً:

إع ارفه إعا أحفرز  قابليتفه واييفزيف الصفاح عفن  ؛لفه فيكفون اسفتدالله عليفه ال ،ريفمفداحينئٍي كالمه كله وكما هو مبنايف، فإن احلكم يدور 
نقض كالمه من أوله إىل آخريف، وإن كان حكمة ص  ما عكفريف مفن عفدم ّا ياألصل  وحسن رظريف وفكريف لزم ان هص  معامالهه وهيا 

كمفة ففال هصف  معامالهفه حفىت مفع ر فديف كمفا يف اسفتلاء رحفم الطفالق ، على هفيا، ح  سفهه إعصرفا  الصا وإن كان را داً صحة ه
كوره حكمفة هفو مفا أصفّر علفى رفيفه يف طفول    كنّ ل ،عدةوجوب العدة ليا لو علمنا بعدم محلها ملا سقطت ال مة  املدخول هبا فاره حك
 كالمه وعرضه فالحظ.

 مفاد اآلية مغاير لما استفاده -1
ف ِإْن آن ْسُتْم اآلية الكرمية ال يستفاد منها أبداً كونم حمجورين لقصور يف أرظارهم وأفكارهم بل ظاهرها مدارية الر د، ان  رابعاً:

ُهْم ُرْشدًا ف اْدف  ُعوا ِإل ْيِهْم أ ْموال ُهمْ  م ر فدهم رظفراً لعفدم بلفوغهم، ولكفن هفيا وإن ، رعم غاية األمر ان يستفاد منها حمجوريتهم رغِمن ْ
عفن االسفتقالل بالتصفرص ال عفن التصفرص مفع اطعن؛  غري البالغ )الرا د( اآلية هفيد حمجوريةان  لكنه مغاير لكالمه أواًل و ارياً:ص  

ظفاهر يف الفدفع  وااْدف  ُع وحيفث ان  وسفلبه وإوابفه، كمفهولكفن علفى العكفس منفه يف ح   املنطفوقملا سبق من ان املفهوم هو رففس 
لدى عدم الر د( ظاهر يف عدم الدفع االسفتقاليل فيكفون الفدفع مفع االعن )وهفو الفدفع اآليل( غفري عدم الدفع االستقاليل فمفهومه )

 عنه يف اآلية الكرمية. لدو مر 
إع حجففر  ؛فيهالسففوبففيل، ظهففر وجففه اخلطففو يف قولففه: )بففل املسففتفاد...( بففل اآليففة صففر ة يف عكسففه وان مناطففه لففيس منففا  حجففر 

منهمفا كافيفاً يف احلجفر عنفه لفيا ارفيط رففع احلجفر  كفلالسفيه إمنا هو لسفهه، وأما حجر الصا الرا د فهو لسفهه وعفدم بلوغفه وكفون  
وال يكفففي ارهفففال أحففدصا )كارهفففال السفففه مففااًل( عكففس السفففيه الففيي يكفففي ارهفففال عنففه بارهفاعهمففا معففاً )بففان يبلففغ ويكففون را ففداً( 

  إرجال سلطنته على أمواله.سفهه يف
هفيد، نفهوم الور ، عدم دفع املال إليه استقاللياً مادام غري بالغ أو غري را د، ألنا أفاد  ننطوقهفا الكرمية اآلية ان واحلاصل: 

ظفريف، كمفا الدفع إليه إعا بلغ ور د، استقاللياً، كما سبق، بل لو كفان منفا  حجفر الصفا هفو رففس منفا  حجفر السففيه وهفو قصفور ر
صور رظر الصا، لكنه ال دليل عليه من قبللزم كما سبق صحة هصرفاهه لو مل يكن رظريف قاصراً، إال ان يقول بتعبد الوارل إيارا  ،الق

 اآلية كما ان كالمه ال يوحي به. فتدبر.
دفع إلففيهم أمففواهلم، إن ر ففدوا )االبففتالء، إن مل ير ففدوا مل هفف (2)الاال ففةالكففالم يف ان فقففه اآليففة يقتضففي البحففث عففن أضففالعها  بق  ي

 دفعت إليهم( وان صورها من حيث إرادة اآللية واالستقاللية فيها مجيعاً أو باالختالص متعددة وخمتلفة وسيويت بإعن اهلل هعاىل.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 .(571ص 1كوف الغمة: ج) ف  ت ُكون  ق ْد أ تْ ق ْنت  ِعْلم ك  و ع ِلْمت  م ا ل ْم ت  ْعل مْ ع لِِّم النَّاس  ِعْلم ك  و ت  ع لَّْم ِعْلم  غ ْيِرك   : اطمام احلسنقال 
                                                           

 .14املصدر ص (1)
 مع قطع النظر اآلن عن الضلع الرابع:  رطية البلوغ. (2)
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