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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
(195) 

اسببالالالال ف نببان مبببو  فعببم ينفببج و ببم عببدم الببوا  أ ببر  اسببالالالال  يصبب  هببو عببدم ا ببوا   الا ياُجوو  ُ ان الظبباهر  ببن  ألول:ا)سبب:  
  )لكبن انصصباأ أن سلب ا وا  عنه بان يالال مل ينفج أ ر ، نالدليل صحة السلب عند إطالقه، وهجا هبو  با أالباب ال بي  

الوقبوأ علبى انالبا ة   وت  ه ثببد  بيف عالوا  األ ر يف هج  الروايات ظاهر يف اسالالالله يف الالصرأ ألن ا وا   برافأ للميبي نبال ينبا
 .(1)كما يالال بيم الفيويل غري  اض بل  وقوأ(

 أو بهما أاْمُرهُ أو بو ياُج  ُ االستدالل إما بو
، ولبجا علبى إنن غبري  :عل بعمبا  أاْموُرهُ يف  ا كان أ را  له باالسبالالالل، وصبحة سبلب  أاْمُرهُ أقول  االسالدالل تارة يكون بظهور 

وظهبور أ بر  يف أ بر  املسبالالل، وثال بة  أاْموُرهُ وأخرى يكبون بظهبور ومبون )صفبون أ بر ( بلحبا  تعلب: )صفبون( ببب بيد  األ ر، يالال  ليس
احملال: يف ا وا  االسالالاليل، واملعم األول هو الجي اسالدللنا به يف )ال اين( نراالم، وأ ا املعم ال اين نهو ظاهر  ياُج  ُ يكون بظهور 

ا هو عدم صفون أ ر  باالسالالالل، نال يعم   ا إنا كبان قا ،ديال هي ل  )وأ  ا حديث عدم الوا  أ ر الصيب  نألن  غاية  ا يدل  عليه إّن 
بببننن الببويل  أو إالا تببه، حيببث إن  الظ بباهر  ببن الر وايببة عببدم صفببون أ ببر  فببا هببو أ ببر لببه و يبباأ إليببه، نببال ينببايف صفببون  فببا هببو أ ببر للببويل  

 ،اننن أو انالا ة، وال  ال  ة بني عدم صفون  بالعنوان األو ل وعدم صفون  بالعنوان ال  اين، وكجا ال  ناناة بينهما و ياأ إليه بواسطة
ظباهر  بلحبا  تالمبة  هبو وإن كبان ككبن إعافتبه لبألول ببل  (2)(وال تنبايف ببني االقاليباء والالاقاليباء ،ضرورة أن  األو ل ال اقالياء صرأ

كيم  ) يبانا  إأ أن صفبي  طلب: ا بوا  عبن عالبد الصبيب، ال ينبايف النفبون بعنبوان كوصبه عالبدا  للبويل، نبننا  كال ه اآليت، وقال السيد احل
إنصه  صححة لنسباله إليبه، وإن صسبب إأ الصبيب أييبا ، وال تنبايف ببني عبدم صفبون  فالحظبة كوصبه عالبدا  للصبيبف لعبدم  الاليبي النفبون 

 وهو ظاهر يف املعم ال اين. (3)لوالوف  الالييه نيه( نيه، وبني صفون  فالحظة كوصه عالدا  للويلف
إن قال  )لكن انصصاأ أن الوا  األ ر يف هبج  الروايبات ظباهر يف اسبالالالله يف  ال الث نهو ظاهر كالم ال ي  املعم وأ ا 

 (4) باض ببل  وقبوأ(الوقبوأ علبى انالبا ة كمبا يالبال بيبم الفيبويل غبري  وت  ه ثبد   ألن ا وا   رافأ للميي نال ينايف ع فصرأالال
عليلبه الالحب: ننن قوله )أن البوا  األ بر يف هبج  الروايبات( وإن أببعر ببنرافة املعبم ال باين، لكبن الظباهر اصبه يريبد املعبم ال البث ببدليل ت

 أاْمُرهُ  ياُج  ُ وليس  ياُج  ُ الالدبر يف كلمة  نمسالند   هلجا الالعليل بل كان لغوا ، ن واله  اوإال ملا ك )ألن ا وا   رافأ للميي(
ا هبو  بن الهبة ظهبور إضبانة األ بر إأ ضبمري الصبيب  يف االسبالالالل ال  بن الهبة  ولجا أبكل عليه ال هيدي بالوله  )ونلك الظهور إّن 

ال فاللبة  ، لبة رافنة ا وا  للن فون، ألن  ور ف نلك  م قطم الن ظر عن اقالياء انضانة لالسالالالل ونرض كوهنبا ملطلب: الد خالبة يف املعا
 .(5)ه على املطلب(ل
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: مببو  هبو )أ بر  العل بالها نالالسم وتيي: حبسبه نان كان  العل  املعاين اليت تالالوم فاأللفا  نات )مبو (  ن  فرفة ان   ىوبعبارة أخر 
كاصببن مبببو  ضببيالة،   (سببالالاليل)أ ببر  االاألعببم  ببن االسببالالاليل واآليل أي  ببا كببان بببننن( كاصببن مبببو  واسببعة وإن كببان  العلبب: مبببو  هببو 

 . ن حيث السعة واليي:حينئٍج  اخالالأ املعمصظري كل ومجيم اليت تالسم وتيي: حبسب املياأ إليه  ن غري جتو  أبدا  رغم  ونلك
 قرينة المقابلة تفيد الج ا  االستقاللي

، إن اسالند إأ (هُ الا ياُج ُ  أاْمرُ  ن ) األ ر االسالالاليل خاصة صفي  ا اسالدل به السيد احلكيم يف هنج الفالاهة على إرافة الخامس:
والبلوغ قال  )ونيه  أن الظباهر  بن ا بوا   ا بوا  علبى سبو االسبالالالل،  الاببل ا بوا  ال اببن للببال ،  الصباوةقرينة املالابلة بني حاليت 

ُم  اية ان ام الباقر رو و  (1)نالحظ الروايالني املجكورتني يف املنت وغريمها، ننن املالابلة بني حايل الصبا والبلوغ قرينة على نلك( وااْلُغالا
وناةو أاْو ياْ و َا خاْموسا شاْشوراسا سا لُو َا كالِو ا الا ياُج ُ  أاْمُرُه ِفي الشِّرااِء وااْلبواْيِع واالا ياْخُرُج ِمنا اْلُيْتِم حاتَّى يوابوْ  (2)تاِلما أاْو ُيْشوِعرا أاْو يُوْنبِوقا قواْبو

ىت )وهبي الغايبة( يبراف ببه البوا  أ بر  اسبالالالال  إنا بلب  سبس ع برة سبنة )إن  بن نبان  با بعبد حب وقريب  نها رواية ان بام الصبافق 
اآللية وصفون أ ر البال  بننن الويل، وال يراف األعم  ن االسالالاللية واآللية ألن اآللية  م ثبوت االسبالالالل حينئٍج البديهي اصه ال يراف به 

ي حيالباج ننصبه، كمبا هبو لغبوا  أييبا ( نيكبون املبراف  بن )ال مببو ( قببل بلوغبه هبو له  بن السبالبة باصالفباء املوضبون إن ال ويل لبه حينئبٍج كب
 هجا. ،يلعدم ا وا  االسالالال

 إشكال ال جة شلى الشيخ: كالمه مقل ب شليه
يف عبارته السابالة )ألن ا وا   برافأ للميبي نبال ينبايف عد به ثببوت الوقبوأ علبى  لكن السيد احلجة أبكل على ال ي  

 ببن أن  إطببالق عببدم ا ببوا  علببى عالببد  كمببا يالببال بيببم الفيببويل غببري  بباض بببل  وقببوأ( بالولببه  )وأ ببا  ببا نكببر  ال ببي  انالببا ة  
الصيب، كنطالقه على عالد الفيويل، يف عدم تنانيبه  بم ا بوا ، إنا حلالالبه إالبا ة املالبك، كمبا يالبال  ال مببو  بيبم الفيبويل ببل يالوقب  

 ا نكر   ن الالنظري بنطالق عدم ا بوا  علبى الفيبويل  اللبوب علبى صفسبه، نبان  قولنبا ال مببو  على إالا ة املالك. "نفاسد الدا " نان  
ا يص  إسناف  بيم الفيويل بل يالوق  على إالا ة املالك أقوى باهد، على عدم صحة إسناف عدم ا وا  إليه ورفا  عن الالالييد. بل إّن 

املالبك ننسبناف عبدم ا بوا  إأ أ بر الصبيب علبى انطبالق يبدل علبى عبدم البوا   عدم ا وا  إليه  الاليدا  بالولنا  بل يالوق  علبى إالبا ة 
 .(3) طلالا  حىت  م إنن الويل وإالا ته(

هبو  ،ا ةان تنظري ال ي  توق  صحة عالد الصيب علبى انالبا ة أو اننن كالوقب  صبحة عالبد الفيبويل علبى انالب وبعبارة أخرى 
حبسب  إال  م إالا ة املالك( وأ ا الالاعدة يف الطفل نهي ا  طلالمبو  عالد الفيويل   إن الالاعدة يف العالد الفيويل هي )ال فله عليه ال

ية )أي  ن ت به الرواعرب  )ال مبو  عالد الصيب  طلالا (  ن فون إحلاق االسال ناء به )إال  م إالا ة الويل( نان نلك هو  ا  ظاهر الرواية
ُم الا ياُج ُ  أاْموا فون االسال ناء( نالحظه وناةو...وااْلُغالا َا خاْموسا شاْشوراسا سا لُو ْيوِع واالا ياْخوُرُج ِمونا اْليُوْتِم حاتَّوى يوابوْ نلبم  ُرُه ِفوي الشِّورااِء وااْلبوا

 لصوريت إنن الويل وعد ه واصه ال مبو  أ ر  يف الصورتني. ومشوهلانيدل نلك على إطالقها  (ننإال  م انالا ة أو انال ِن بالالول )تس
 وصلى اهلل شلى م مد وآله الطاهرين قدس سرمها كما سيأيت. (ال ي )على  (احلجة)كال لكن الظاهر عدم متا ية إب

ثاِة أاْشيااءا فاِإِن اْستواْعماُل هاا واِإالَّ تواباايواُن ا واتوابااغاُض ا وا   قال ان ام الصافق  نواُهْم ِإلاى ثاالا ُس ِفيماا بوايوْ ْخ ا : التوَّنااُص ُُ تاْ تااُج اْْلِ ِهيا
 (.322)حت  العالول  ص ُحُم وانواْفُي اْل اسادِ واالتوَّراا
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