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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
(194) 

 وصحة التصرفات فَاْدفَ ُعواالنسبة بين 
 فعببل األلببوال للبببصح وبببني تاببوة لعالال ببه و صببرعا ه هببي العمببوم لببن و ببه، وا يببة تاببر ة يف مث ان النسبببة بببني

 عكيف يستدل هبا على الثاين؟ فَاْدفَ ُعوا ِإَلْيِهْم َأْمواَلُهمْ األول 
األلببني  ببدعل إليببه األلببوال ودبب ل  الببوفعي لكنهمببا ال يصبب  امببا التصببر  عيببه بببالبيل والبببرا  ولببا  ان :لبب بيببان  

حمجبببور عبببن  اعبببهودببب ا املبببرهن عاعبببه  بببدعل إليبببه ونييابببة البببدين  العبببني املرهوعبببةأ لكنبببه ال يصببب  لبببه التصبببر  عيبببه أ   أشببببه
ال ببل  بتفه ببه املالب  يبدعل إليبه املبولكن لبن فون ان ، وألا الوديل عاعه قد يكون لأ وعاً يف التصّرعات اعيهالتصر  

وديل عن حفظه لن السبرقة أو التلبف، ودب ل  الصبر الراشبد آخر أو يبايه لديه، و ل  عيما إ ا عجز ال عند شصح
بينمببا  أو ال يكببون قببافراً علببى  لبب   كببون لببه للكببة حفببه املببال لببن التلببف  بسببرقة أو ضببيا  أو شبببههماأال عاعببه قببد 

 ميتل  الرشد يف البيل والبرا ، وقد يكون العكس.
يف دوعبه دنايبة عبن تابوة  صبرعاهم،  لَ ْيِهْم َأْم واَلُهمْ فَ اْدفَ ُعوا إِ ولكن لن الظاهر عدم وروف ه ا اإلشبكال لظهبور 

هببو  سببليم األلببوال  فَ  اْدفَ ُعوا...لببن   هببنهماعببه يتبببافر إ   أو ياببال:عببان  لبب  هببو املتفبباهم عرعبباً لببن هبب ا الكببالم، 
 ًة.بني األلرين مما ال يلتفت العر  إليه عاف التبايقبل لعل  ل  بلوازلها  لن تاوة التصرعات وشبه  ل أ 

ععببم بيببان النسبببة بببني األلببرين لببد  يف  فصببيل  االبببتال أ إ  عببوعني ال يفببي أحببدلا بببا خر، عببان االبببتال  علببى 
، وقد  رز  احلكمة يف التصرعات املالية  وعره علىتكبف به حتاق للكة احلفه لديه وقد يستكبف به سي  عوعني عاد 
، ويف  سبليطه علبى التصبرعات اببتالؤه عيها  رز به حتاق للكة احلفه عالالزم يف  سليمه األلوال ابتالؤه مب ،لنهداللا 

مببا  ببرز بببه حتاببق احلكمببة يف التصببرعات، وح أ ببد لببن  ببره هبب ا التفصببيل لكنببه لاتاببى الااعببدة، وألببا  فصببيل السببيد 
ج عكان  سليطه علبى أعبوا  التصبرعات  سبج فر بات الرشبد لديبه و سبليطه علبى دميبات األلبوال  سب الوالد 

 واٍ  هب ا التفصيل أيااً عتدبر ه ا. وعلى أ  عان فليله  ،صيلفر ا ه أيااً وح يكن عن ه ا التف
 حتى باإلذن عقوده)الغالم ال يجوز أمره( يفيد عدم صحة 

 وقد ار أى السيد حممد احلجة الكوه دمر  ان لعالالت الصر غري عاع ة بل هي با لة حىت لبل إ ن البور رغبم ان
سوا  أدان عاصاً يف املاتاي أم لن  هة املاعل، ولكن الب   مينبل  بأنيري  ويكمله إ ن الور يتمم الناح يف الصر ويرمّمه

 الظاهر يف البمول لصوريت اال ن وعدله. أ 1َواْلُغاَلُم اَل َيُجوُز َأْمُرُه ِفي الشَِّراِء َواْلبَ ْيِع...: اال ن هو قوله 
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ل سببق ا ن البور أو حلبوج إ از به، وميكبن الابول بصبوته، بتاريبج أّن يف عابده  هبة عابد الصبر لنفسبه لبقال:  
يف  اً ؤنير لناصة  و ج بطالعه يف عفسه، عإ ا اقرتن بإ ن الور أو إ از ه  ر فل هبا  هبة املناصبة، ويسبتتم يف تابريور ه لب

تابي أو لبن حيبمل  برو لباعل عليبه البا ل، أل ل لناصة عيبه لبن حيبمل املا العادآنيار العاد. وال إشكال يف تاريورة 
بعد استتمام املاتاي يف عفسه، تاويواً لؤنيراً بلووج اال ن عليه. ألبا لبا دبان عيبه لناصبة لبن حيبمل املاتابي دعابد 

املاتاببي،  ر فبل بلوببوج إ ن الببور عليببه. ولبا دببان عيببه املناصببة لببن  الببادرة لتببزويف عفسببها، عبباّن عيبه لناصببة لببن حيببمل
حيبمل نيبببوت لباعل عببن  بأنيريه بعببد اسبتتمام املاتاببي يف عفسبه دعاببد البراهن، حيببمل إن  بانيريه يتوقببف علبى ا ن املببرهن، 

 لكون  علق الرهن به لاععاً عن  أنيري العاد عيه بغري ا ن املرهن.
اً دسبباباه. لبببمول قولببه عليببه السببالم  الصببر ال لببوز ألببرهأ علببى لطلببق لببا والتوايببق لنببل تاببوة هبب ا الاسببم أيابب

تادر عنه لن العاد، وإن اقرتن بإ ن الور. عإن الظاهر لنبه عبدم  بواز ألبر الصبر علبى إ القبه، سبوا  دبان يف العباح 
 .أ1 ن بهأشي  غريه أم ال، دما هو قاية مجيل اإل القات، عيبمل لا إ ا اقرتن بإ ن الور أو ح يارت 

أقول: ومتام الرواية بسندها  الصدوج يف اخلصال عن أبيه، عن سعد عن أمحد بن حممد عن اببن أ  عصبر عبن أ  
ُُ والسند تاوي  إ  أ  احلسني وهو أيااً نياة عن أ  عبد اهلل عليبه السبالم قبال:  –احلسني اخلافم بيا  اللؤلؤ  َس َََل

ُُ، قَ اَل:  أَِبي َو أَنَا َحاِضٌر َعِن اْلَيِتيمِ  ُه؟ قَاَل: اْحِتاَلُم ُه. قَاَل: قُ ْلُت َوَما َأُشدُّ ُلَغ َأُشدَّ َمَتى َيُجوُز َأْمُرُه؟ قَاَل: َحتَّى يَ ب ْ
ُِ الشَّ يْ  وَُكِتَب عَ قُ ْلُت: َقْد َيُكوُن اْلُغاَلُم اْبَن َثَماَن َعْشَرَة َسَنًة َأْو َأَقلَّ َأْو َأْكثَ َر َوَلم َيْحَتِلُم، قَاَل: ِإَذا بَ َلغَ  ُء َج اَز  َلْي

 .أ2 أَأْمُرُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َسِفيهاً َأْو َضِعيفاً 
ويف روايببة أخببرى  عببن حممببد بببن يعاببوب عببن حممببد بببن  ببب عببن أمحببد بببن حممببد عببن ابببن حمبببوب عببن عبببد العزيببز 

َجارِيَ َة ِمثْ َل اْلغُ اَلِم، ِإنَّ الْ  ... ِإنَّ اْلَجارِيَ َة َلْيَس تْ يف حبديمل، قبال:  العبد  عبن محبزة ببن محبران عبن أ   عفبر 
َه ا َماُلَه ا، َوَج اَز َأْمُرَع ا ِف ي الشِّ َراِء وَ ِإَذا تَ َزوََّجْت وَ  َه ا اْليُ ْتُم، َوُدِف َع ِإَلي ْ اْلبَ ْي ِع، ُدِخ َل ِبَه ا َوَلَه ا ِتْس ُع ِس ِنيَن َذَع َب َعن ْ

َه  ا اْلُح  ُدوُد التَّامَّ  ُة، َوُأِخ  َ  َلَه   ا ِبَه  ا، قَ  اَل: َواْلغُ  اَلُم اَل َيُج  وُز َأْم  ُرُه ِف  ي الشِّ  َراِء َواْلبَ ْي  ِع، َواَل َيْ   ُرُ  ِم  َن َوُأِقيَم  ْت َعَلي ْ
ُلَغ َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة، َأْو َيْحَتِلَم، َأْو ُيْشِعَر، َأْو يُ ْنِبَت قَ ْبَل َذِلكَ   .اْلُيْتِم َحتَّى يَ ب ْ

 بيان عسبة الرواية البريفة لآلية الكرمية اليت هي حمل البومل ا ن. وستأيت املناقبة يف  ل  غداً بإ ن اهلل  عا  لل
 وصلى اهلل على محمد وآلُ الطاعرين

 
ُِ إلباً َوَأْرِشُدوُه  : ألري املؤلننيقال  ُِ فَِإَذا رَأَيْ ُتْم ِمْن َأِخيُكْم َعْفَوًة َفاَل َتُكونُوا َعَلْي اْلُمْسِلُم ِمْرآُة َأِخي

 (.201حتف العاول: ص  فُ ُقوا بَُواْنَصُحوُه َوتَ رْ 
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