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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
(496) 

 السيرة، ناشئة من اكتشاف الملكة
 حيث ال لسان هلا فإهنامت لو سل  على إعطاء األولياء لألطفال عند البلوغ والرشد، أمواهلم دفعة واحدة،  السريةجريان ان ثانياً: 

تكبون للبموم  قبدمن الدفع إليهم على حسب مراتبب رشبدهم، وكلبهن ألهنبا   أعم من نفي التفصيل الذي صار إليه السيد الوالد
ملراتببب الدانيببة جببداح منببه الببل ال تكفببل الرشببد يف املعببامال  ا طببرية،  مببا قببد أو ا ئاملتجببم  الببدفع إلببيهم مطلوبباح وإن حصببل هلببم الرشببد 

تكبببون لوجبببه آخبببر وهبببو ان األوليببباء يكتةبببفون امللكبببة املكبببة الرشبببد وعبببدم السبببفاهة يف التصبببر  املبببا   مبببن قيبببامهم ببببابتالء اليتبببامى 
إحراز رشدهم يف الةأن ا طبري  بي  من دونا األخري، فال يكون دفعهم أمواهلم إليهم، على هذ ،لفةواختبارهم يف مواطن متعددة خمت

 فتدبر، ويوضحه مثاالن: ينوض على تفصيله 
أ حبسببب األبببواب الفوهيببة إمببا لصببعوبة بعمببها أو لعببدم تجببم  حويوببة تةببكيكية كا  مراتببب  مببا انببه قببد ي ، فانببهاالجتهبباد األول:

أو العكس، وحينئٍذ قد يكتةف الفويه   ومعض اآلخر ا الصالة والصخربويته مبدار ها وأدلتها وقواعدها ا اإلرث والوماء  دون الب
 يف مسائل عديدة ان له امللكة فيحكم باجتهاده حىت يف األبواب الل مل خيتربه فيها، فكذلهن الرشد. للطالب من امتحانه
علببى الصبب،ائر، وكهببب السببيد فببان املةببهور علببى اهنببا ملكببة تعصببم اإلنسببان عببن ارتكبباب الكبببائر وعببن اإلصببرار  ،الببةالعد الثااان :

حسبن الومببي وبعبض آخببر إا اهنبا االسببتوامة علبى جببادة الةبرف، فعلببى األخبري فببال مكبن ا تةببا  عدالتبه مببن  ونبه سببابواح مسببتويماح 
انه من الةهن يف املوتمي ألنه على هذا الرأي يتجدد آناح فآناح، أمبا علبى األول  صح  حيثعلى اجلادة إال من باب االستصحاب لو 

علبى انبه عبادل يف  ، 1اباالستصبحابنه مكن مبن اختبباره يف مبواطن متعبددة ا تةبا  ان لبه امللكبة فبيحكم، اجتهباداح وباالمبارة ال فا
 األزمنة الالحوة و ذلهن الرشد متاماح.

 رّد موجز لدعوى بساطة النفس والملكات
لبه  دفبع األمبوال  2احبسبب اآليبة الكرمبة، عةل بة وقد يستةكل على مةككية الرشبد االبل هبي مببص تفصبيل الوالبد مسبتنداح إا انبه،

 ُْهْم ُرْشدًا فَاْدفَاُعوا ِإلَْيِهْم َأْمواَلُهم   بان الرشد ملكة االرشد   على حسب مراتب العةل ةاالدفع  فيكون املعلول   3افَِإْن آَنْسُتْم ِمناْ
 البنفس والبنفس بسبيطة وليسبت حويوبة تةبكيكية ة يفال بوامللكا  بسيطة فال يعول ان تكون مةككة، والدليل على بسباطتها اهنبا ح

أن قبول أن امللكبا  بسبيطة ألهنبا  بل يف البنفس وهبي بسبيطة  :لبماومنبه يع: الوالبد السبيد قبال  ،يهباف ال  كا  مراتب فكبذا احلب
 . 4ابمميمة أنه ال يعول أن حيل فيه إال  مثلة وإال  لمم ا لف غري تام وإن متت 

 الحتمببال تعببددها يف  ببل إنسببان، ويف روايببة علببي   5اوحببد الببى بسبباطة الببنفس  مببا ال دليببل علببى وأجبباب: اإك أوالح: ال دليببل ع
ان دعبو  بسباطة البنفس وعببدم تر يبهبا، رمبي بال،يببب إك مبن أيبن دعبو  الفالسببفة اهنبا بسبيطة غببري  :يحهوتوضبب  6الكميبل كلبهن إا غريهبا 

فهببي ال تعببدو    7اأقاموهبباانببه بسببيأ، وأمببا األدلببة الببل  سببابواح  همتببو  ي  ان ، فلعلهببا مر بببة  مببا  بببت ان النببور مر ببب مببن الفوتونببا  و بب؟ بببةمر 
 اعتربوه دليالح. ىمد عمن دعاو  االشراقيني وبعض دعاو  املةائيني ليست إال  العديد وهنا نوعاح من ا طابة واملصادرة، واللطيف ان 

                                                           

 هن يف الرافع.أو باالستصحاب مع إحراز املوتمي وإمنا الة  1ا
 أو الرشد مع البلوغ على الرأي املةهور.  2ا
 .6سورة النساء: اآلية   3ا
 .11ص 3السيد حممد احلسيين الةريازي، الفوه  تاب البيع، الناشر: خوشنواز ب اصفهان، ج  4ا
 يف املنظومة: النفس يف وحدته  ل الوو  *** وفعلها يف فعله قد انطو .  5ا
 .11ص 3ي، الفوه  تاب البيع، الناشر: خوشنواز ب اصفهان، جالسيد حممد احلسيين الةرياز   6ا
  ويام العلم هبا، وهو بسيأ.  7ا
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 وقال: او انياح: البساطة يف  ل مرتبة ال تنايف االختال  يف املراتب.
 . 1او الثاح: ال دليل على حلول امللكا  يف النفس إلمكان تعلوها هبا  تعلق العني باملرئيا  ال حلوهلا فيها 

انه لو سل منا بساطة البنفس وحلبول امللكبا  فيهبا، فبإن البسباطة ال تنبايف املةبككية، أال تبر  ان الوجبود حويوبة  :ينيعوقوله  انياح 
حوببائق متباينببة، وال ينببايف كلببهن الوببول ببسبباطته لببديهم؟  لكونببهفبباح للمةببائي الببذي يوببول تةبكيكية واحببدة، عنببد مببن يوببول بببذلهن خال

 الرت يب من أجماء يتناىف مع البساطة ال التةكيهن،  مراتب النور والةجاعة واحلالوة. فتأمل :ر بعبارة أخ
 للوجوب أو الجواز فَاْدفَاُعواإشكال 

بانه لو أريد به الوجوب  ان  داللتهبإشكال آخر طرحه بعمهم وأجاب عنه  ما يلي: اورمبا أشكل يف   ما أشكل الوالد 
فبباألمر ببني جببواز  ،شبداملفهبوم عبدم وجببوب البدفع قبببل كلبهن وهببو مبعبص اجلبواز، وإن أريببد ببه اجلببواز مل يلبمم الببدفع إليبه بعبد البلببوغ والر 

وكلبهن للبموم تطبابق املنطبومل واملفهبوم يف املوضبوف واسمبول وسبائر   3اوجوببهعبداا ال أو جبوازه ب  2احرمتبهالدفع قبل البلوغ والرشد ال 
 . 4اا صوصيا  باستثناء السلب واإلجياب 

 أجوبة ثالثة:
هببذا مببع ال،ببض عببن األدلببة ا ارجيببة يف  ببال  ،الءوقبلهمببا حمببرم بورينببة االبببت ،مببرفأجبباب: اوفيببه: الببدفع واجببب بعببداا لظهببور األ

 . 5ااجلانبني 
ح جوابه: ان االببتالء واجبب طريوبي، ألنبه وقبع مودمبة إلينبا  الرشبد البذي وقبع مودمبة لبدفع أمبواهلم إلبيهم الواجبب دون وتوضي

وال فببرمل يف كلببهن بببني املودمببة املباشببرة الببل يتعوبهببا كوهببا وبببني  شببهن، ومودمببة الواجببب واجبببة عوببالح دون شببهن، وشببرعاح علببى رأٍي،
فَاِإْن آَنْساُتْم االبتالء حرم تر ه فحرم ترك إينا  الرشد فحبرم دفبع األمبوال لبه فوولبه تعباا: فإكا وجب  ،املودما  اإلعدادية الطولية

ُهْم ُرْشدًا فَاْدفَاُعوا ِإلَْيِهْم َأْمواَلُهمْ  بناء على إفادة أدفعوا الوجوب، يكون مفهومه افإن مل تأنسوا منهم رشداح فال جيب ان تبدفعوا  ِمناْ
يستفاد من املفهوم وأما حرمة دفع أمواهلم إليهم حني عبدم إينبا  الرشبد فمبن وجبوب االببتالء البذي يلممبه إليهم أمواهلم  فهذا الودر 

 إينا  الرشد، ومستبطناح انه مع عدمه ال يدفع له . فتأمل تركامتوسطاح حرمة  الح آمحرمة دفع األموال له  هلممحرمة عدمه الذي ي
األول اوجببوب الببدفع  ويكببون غايببة اإلشببكال ان املفهببوم سببيكون هببو اإن مل  ان ننتخببب الةببق :وهببوومكننببا اجلببواب بوجببه  ببان 

، علببى الفببرك، لكننببا اسببتفدنا احلرمببة مببن اآليببة  6االكرمببة وال تميببد عليببهفهببذا مببا تفيببده اآليببة   فع جيببب الببدفببالتؤنسببوا مببنهم رشببداح 
 . 7اَل اللَُّه َلُكْم ِقياماً َجعَ   َوال تُاْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكُم الَّت ا امسة السابوة وهي 

يببراد بببه اجلببواز ببباملعص األعببم االةببامل لألربعببة  فيكببون مفهومببه عببدم  اْدفَاُعااواان خنتببار ان  :هببوومكببن اجلببواب بوجببه  الببث و 
يف الوجبوب  دملفانبه يتمصب يف املنطبوملبباملعص األعبم اجلبواز   ان نفيه مفيداح للحرمة حصراح امبا املعص األعموحيث أريد باجلواز اجلواز 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين والروايا . فتدبر.  8اَأْمواَلُهمْ   َوآُتوا اْلَيتامىملناسبا  احلكم واملوضوف واآلية األوا 
َوَطَمُعُكْم ِفيَمْن لَْيَس  ،يُاْغِفُلُكمْ  وََكْيَف َغْفَلُتُكْم َعمَّا لَْيسَ  ،ُأوِصيُكْم ِبذِْكِر اْلَمْوِت َوِإْقاَلِل اْلَغْفَلِة َعْنهُ  : أمري املؤمننيقال 

َر رَاِكبينَ  ،َفَكَفى َواِعظاً ِبَمْوَتى َعايَاْنُتُموُهمْ  !يُْمِهُلُكمْ  َر نَازِلِينَ  ،ُحِمُلوا ِإَلى قُاُبورِِهْم َغياْ  . 188هنج البالغة: ا طبة ا َوأُْنزُِلوا ِفيَها َغياْ
                                                           

 .11ص 3السيد حممد احلسيين الةريازي، الفوه  تاب البيع، الناشر: خوشنواز ب اصفهان، ج  1ا
 أي مع انه حمرم.  2ا
 أي مع انه واجب.  3ا
 .11ص 3شر: خوشنواز ب اصفهان، جالسيد حممد احلسيين الةريازي، الفوه  تاب البيع، النا  4ا
 املصدر.  5ا
 أي لكنها ليست نافية للحرمة.  6ا
 .5سورة النساء: اآلية   7ا
 .2سورة النساء: اآلية   8ا
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