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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
(109) 

 المرجع في رشد الصبي: الحاكم أو الولّي أو العرف؟
ن املرجاايف يف خيااريد رلااد الصاا  وعدمااه،  اااا اثااةمالم باادوال رالرااةج مرجعيااة العاار ، مرجعيااة وأمااا عاا

حااااالم اليااااري، ومرجعيااااة األولياااااع، أمااااا العاااار   اااااملعرو  اتاااام املرجاااايف يف  ديااااد املفاااااهيم ال يف خيااااريد 
مان اا العار  أيًاال خال اال للمنصاور  ،(1)العلاماملصاديق؛  إا مرجعها إىل الدقاة واحلاالم  اا العأا  أو املرجايف 

، وه  املراد بالعر  هنا عدول املؤمنني؟ أو خصوص أه  اخلاةة؟ أو رياذ كلا ؟ مرجيف يف خيريد املصاديق
 .كل  مما يفص  يف حبث والية عدول املؤمنني

حياادد لااه الياري مرجعااال وهااو ويّل ماان ال ويّل لاه، وقااد حاادد الياااري مل   اايمنوأماا حااالم اليااري  ارااه املرجايف 
، قاااال خعااااىلج االحةماااال الثالاااث اآلرااا  وهااام األوليااااع  يةعااانيح اآلياااة الةرواااة وريذهاااا املرجااايف األقااادص بصاااري

  لُوووا اْلَيتووا ْم َأْ ووواَلُ مْ   َوابْوتوَ ُ ْم ُرْشوودا  فَوواْهفَوُعوا ذالَووْي ا ووحوْ َِ فَووساْت َْ ْسووُتْم  ا  املااومور  (2)َحتَّوو  ذا ا بَوَلوُوووا الَحكووا
م هاام األولياااع لااال  و املااومور بالااد يف هاام األولياااع  هااو رااد  ااريح باااالبةالع هاام األولياااع واملراساا  ب رسااة

 .قاسيف للعار
 ذشكال: اختالف األولياء في تشخيص الرشد

خمةلفاوا  اتام، لماا أو للواقايف األولياع خمةلفوا يف  ديد معىن الرلد ول  يار  كهناه مارآة للعار  ال يقال:
م األلثر رلادال مان ر  حيُ رالدال واآلخر ال يراه وبالعةس،  أد يف  ديد مصداق الرالد  لع  أحدهم ير  ولده 

 ى األق  رلدال املال ألا وليه يراه رالدال!ط  عيُ د يف املال إليه ألا وليه ال يراه رالدال وقد 
 الجواب: اآلية  ص، والحكمة ا ه أقل ضررا  و...

لنا ئ   اإا ُسا ،ه خعأاالل وإال  ةعبادال الاي جي  االلةزام با كل  من االجةهاد مأاب  الند الصريحاا  ذ  يقال:
اا كلاا  هااو مأةًااى احلةمااة  يااه، ألا األماار ياادور بااني إرجاااي األماار للصاابياا  جعاان وجااه احلةمااة  يااه قلنااا

                                                           

  ّصلنا الةالم عن كل  يف لةاب )رأد النظرية احلسية( وحدود مرجعية ل  من العلم والعأ . (1)
 .6سورة النساعج اآلية  (2)
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أرفسااهم، يف  ديااد أتاام رلاادوا أو ال، أو إىل حةااام اليااري أو احلةااام الاازمنيني، أو إىل األولياااع، والعأااالع يف 
وكلااا   ،نياحلةاااام الااازمنيإىل ال إىل حةاااام الياااري وال  إىل األوليااااع اراألحاااوال اليرصاااية يرجعاااوا أماااور الصااا 

لماا اا الفسااد يف احلةوماام هاو   ،(1)ماهلاةلبداهة اره ألثر ضررال إك يةل  احلةوماة أعبااعل هائلاة وخةاالي  
األماور  ألثر مان أضارار الالمرلزياة، وأماا إرجااي (2)املطلأةاأل  ج املايل واإلداري، واحلا  ج اا أضرار املرلزية 

 خمال  للحةمة.إضا ة إىل اره  دوريٌّ  إىل األسفال أرفسهم
 الكا ل، أو في الجملة أو المشكك؟ ُرْشدا  بحث: هل المراه بو

يف اآلية الةروة رالرةج اا ياراد  ااج الرلاد الةاما ، أو رلادال ماا، أو  ُرْشدا  اا اثةمالم يف مفردة  ثم
 ملعامالم ولة  لمية من لميام األموال.الرلد املناس  لة  روي من أرواي ا

 أاد يصاار إلياه اساةنادال إىل ماا  اار إلياه اثأاق العراقاي مان اا املطلاق ينصار ، لاوال  جأما االحةمال األول
اااالأريناااة، إىل ألمااا  األ اااراد، ألراااه يياااذ إىل   مياااوبر  احلأيأاااة و ااار  احلأيأاااة هاااو األلمااا  ألا رياااذه   

 .، أما الص ر   هو الييع رفسه وهو الةام   األ  بالنأد والعدم واحلّد واحلد خال
وللصادق مايف  أاق أدر مراخباه  ُرْشودا  وأما االحةمال الثاينج  أد يصار إليه ملةاا اإلساالق الباديل يف 

 .حينئا    ةد يف إليه ل  األموال
 يراه به بحسب  راتبه  طلق ُرْشدا   الوالد

، وكلاااا  ملناساااابام احلةاااام واملوضااااوي  ساااايد الوالاااادوأمااااا االحةمااااال الثالااااثج  هااااو مااااا كهاااا  إليااااه ال
وألراه مأةًاى احلةماة وأماا رياذه  سافاهة؛ أال خار  اراه إكا رلاد رلادال  أادار  وميةةية الرلد ومراخ  الد يف 

(  اااا مااان الأباايح لاااد  احلةمااااع ماااثالل  إ ااالا املعاااامالم اليسااذة  أاااي )ليااراع ليلاااو مااان الةفاااامااان نااه ةّ و
 إليه حىت املعامالم اخلطذة )لبييف داره أو مةجره أو مزرعةه(. خفّوضواملفسدة ربوخال اا 

 ااالال م أا يأااال  جيااهوعل ،ر لاايس  حاادد حااىت عنااد العاا (3)ارااهالةااالم يف  لةاانّ ج ) قااال الساايد الوالااد
 لليةيم إك من املعلاوم أا رلاد إعطااع مائاة أقا  مان هؤ طابأدر املال املراد إع جرلدبأرينة إحالة كل  إىل األولياع ال

                                                           

ت مساؤولية عان خعياني األوليااع الحظ لو لارت احلةوماة مساؤولة عان إدارة لاؤوا املالياني مان الصا ار وأماواىتم، با  حاىت لاو لارا (1)
 ىتم!

 .لييوعي السو يايت والصيين املاويلما  عله احلزب ا (2)
 أي الرلد. (3)
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 رلد إعطاع أل ، وهةاا  يلزم أا يفص  يف املسولةج يف املناسبام املرةلفة ال العطاع مطلأال وال املنيف لال .
وعادمها ميازاا األول مطلأاال  (1)العالئام امليزاا وإا لاا ارأًاع الصباوة والسفاهة إال اتما خمةلفاا حياث 

ةل  مراخبها  لة  مرخبة ما يناسابها مان قادر ومن املعلوم أا الرلد ملةة خت ،(2)إسالقخبال  الثاين حيث ال 
 املال املعطى له.

 (3)اآلياةو الرلد وإا لااا رةارة إال أا الظااهر مناه الطبيعاة املناسابة للةصار  يف املاال  هاو مثا  حسانة يف 
ال يااراد  ااا الفاارد وإا الااةهر بياانهم أا النةاارة املنّورااة خفيااد الفاارد مثاا  يف الاادار  ومتاارة وجاارادة يف الةلمااة املنأولااة

 ااإكا لاااا ال يالئاام الرلاايد لميااة ماان املااال أو ليفيااة لالبسااةاا مااثالل مناايف عنااه وإا لاااا يعطااى  جيااهوعل ،جاا ر 
دوا ألثار حياث  املالئم من ايهما والرليد يف خصو ية ال ينايف السفاهة يف ريذها مث  اليجاعة أماام عيارة

 .(4)اجلنب وهةاا(
 ذشكال: السيرة عل  ذعطاء الراشدين أ وال م هفعة

السااذة علااى إعطاااع املااال للااه إىل  إكعلااى خااال  كلاا   السااذة املةصاالة إىل  ماااا املعصااوم  ال يقووال:
 .؟ياالص ار لد  بلوريهم ورلدهم من ريذ خفصي  بني مراخ  الرلد وأرواي املعامالم والأًا

 ل السيرة  ختلفة بل عل  العكسالجواب: ب
أواللج هاااه دعااو  بااال دلياا   علااى ماادعيها عهاادة إربادااا، باا  رأااول الاادلي  علااى العةااس؛ إك ال  ذ  يقووال:

أبدال، ب  السذة مبهمة مًطربة ب  خمةلفة ألد االخةال ؛ إك األولياع على  املدعىهاا  و قخوجد سذة على 
وا   ةامى وال يعطيها ىتم أبدال، قال خعاىلج أربعة أقسامج  منهم من يول  أموال الي َوتَْأُكُلوَت التُّراَث َأْكال  َلمًّ

بُّوَت اْلماَل ُحبًّا َجمًّا ومانهم مان يعطيهاا للهاا ىتام  ،خارويعطيهم البعض اآل اًهومنهم من يول  بع (5)َوُتحا
  مانلعا  الثالاث هاو األقا  ومنهم من يعطيهاا ىتام خادرجيال وحبسا  مراخا  لمااىتم، و  ،لد ور البلوغ والر د عة 

 .املةصلة بزماا املعصوم؟العامة أين السذة 
                                                           

 أي عالئم البلوغ. (1)
 أي ال خوجد عالمة مطلأة. (2)
(3)  َرةا َحَسَحة  َوقاَحا َعَذاَب الحَّارا  .201سورة البأرةج اآلية  رَبوََّحا ْتاَحا فاي الدُّ ْوَيا َحَسَحة  َوفاي اآلخا
 .10-9ص 3السيد حممد احلسيين اليذا ي، الفأه لةاب البييف، النالرج خولنوا  ا ا فهاا، ج (4)
 .20-19سورة الفجرج اآلية  (5)
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احلةمااة، هااو الراباايف، باا  خال ااه ساافاهة دوا لاا  إك األولياااع  ه االعةبااارباا  رأااولج الظاااهر، والاااي يطابأاا
 جارد إخأاراه ملعاملاة  الصا  احلةماع يعطوا للصبياا أمواىتم بالةدريج على حس  مراخ  رلدهم  ال يعطوا

بيايف يفّوضاوا إلياه د عاة دراجاة ماثالل، لا  أموالاه حاىت اليارلام واملةااجر وال  ليلو برخأاال أو لاراع  ة، لبييفيسذ 
ضوا إليه األمر خادرجيال، ويؤلاد لثارة هااه الساذة اا ويفوّ أو داره أو ريذ كل  ب  يير وا عليه  له  ومعام  لرلاخه 

ومااا ألثاار األسفااال  ،ى اسااةالم أمااواىتم للهااا وإداردااااألسفااال خمةلفااوا  ةثااذ ماانهم ال ي أبلااوا وال يُأبلااوا علاا
والبيااايف  حاااوا االساااةمرار يف دراساااةهم ماااثالل بااادل اا يةصااادوا إلدارة راااروام والااادهم املةاااو  ولااارلاخهيرجّ الااااين 

 .بإكا اهلل خعاىل وللبحث  لة واليراع... اخل
 الحكرة في سياق اإلثبات تفيد العموم

ا الظااهر مناه الطبيعاة املناسابة للةصار  يف املاال  هاو مثا  حسانة يف اآليااة قاول السايد الوالادج )إال أتحبيوه: 
ومتاارة وجاارادة يف الةلمااة املنأولااة ال يااراد  ااا الفاارد وإا الااةهر بياانهم أا النةاارة املنّورااة خفيااد الفاارد مثاا  يف الاادار 

 إىل أمرينج نح ّ رج ( ي
 العموم. األولج اا النةرة يف سياق اإلربام يراد منها الطبيعة،  ةفيد

 لةصر  يف املال.من مأامام اا يراد  ا الطبيعة املناسبة لة  مأام تاالثاينج 
 أما الثاين  لمناسبام احلةم واملوضوي واقةًاع احلةمة املسّلمة كل  ولوا عةسه السفاهة.

ريايااة  لمبناااه العااام ماان اا النةاارة يف سااياق اإلربااام لااالنةرة يف سااياق النفااي خفيااد الياامول  ،ولوأمااا األ
األمااار الباااديل، وإفاااا خساااةفاد الوحااادة مااان لاااوا اجلملاااة إخباااارال عااان حأيأاااة خارجياااة ألا الوجاااود والةيااارد 

للوحاادة، وأمااا إكا لاراات إرياااع  ااال، أال خاار  أراا  لااو قلاات رأياات رجااالل أ اااد رجااالل جزئيااال حمااددال ال اا مساااوق
صاال لااا ال حمالاة واحادال ال يعأا  ارطباقاه ب  ملةاا اإلخبار  اا ما رآه حيث لاا وجودال مةير الةنوينملةاا 

عباد ماؤمن على لثذين، عةس ما لو قالج )إكا رأيت رجالل  ولرمه(  اره يفيد إلرام أي رج  رأيةه أو قاالج )
 .بنحو الأًية احلأيأية  إتاخذ من لا ر( 

له الطاهرين  وصل  اهلل عل   حمد ْو
 

َ اُه الحوَّْفسا َعنا اْلَ وَ ج  أمذ املؤمننيقال  َ اها جا  ى َوفاطَاُ َ ا َعْن َلذَّاتا الدُّ ْوَياَأْفَضُل اْلجا
 .(242ج صريرر احلةم)
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