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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
(296) 

 ا  مطلق الشيخ: عدم التقييد يفيد عدم جواز أمر الصبي نقد
قققال) كل ققن ا  صقاج أ  اققوايف األهققر يف هقق   الروايققا   السققاب  دقيقققة وال يققرد عليهقا ا  قق ال والتحقيق  ا  عبققارة ال ققي  

ظاهر يف استقالله يف التصقرج أل  اوقوايف هقرادج للمفقي نقال ينقايف عدهتقه لبقو   الوققوج علقى ا اقايفة عمقا يققال بيق  الففقو   ق  
يف هقققام دنقق   ققوهم التنققاقع كالقق ب عققايف عنققه بالتنققايف  بققني احل ققم بعققدم اوققوايف يف الروايققة  وذلققأل أل ققه   1كهققاب بققق هوقققوج 

 َُواْلُغاَلُم ََل َيُجوُز َأْمُره  إذ قد يعرتب با  الصيب إذا مل جيز أهر ، حبسب الرواية، ن يف  قولو  جبوايف  ؛ذ وبني احل م باووايف ه  ا
 أهر  بإذ  ولييفه؟

 ََل َيُجوُز َأْمُرهُ  ت يي الجواب: ثالث محتمال
 هلا ال ي )أويف واوواب عن ه ا االعرتاب مي ن بأحد واو  لاللة أختار 

 يي اَلستقاللي َأْمُرهُ و َيُجوزُ ظهور  -4
جيقويف  ه نهو ا قه أو إاايف  جيويف أهر  ه  إذ  وليهبق) وأها املراد ال جيويف أهر  استقالاًل،  هو) ََل َيُجوُز َأْمُرهُ ا  املراد بق الوجه األول:
للجققوايف بقا ذ ، نققا  املقيقد بقيققد هقن حيققه هقو هقيققد بقه هغققاير  هغقايرواوقوايف اسققتقالاًل  ،كجيقويف بققا ذ   بعبقارة أخققر )آليقاً، ظليققاً، أو 

،و     هقاب بقق هوققوج   ق  هوعليه نقول ال ي  كبي  الفف ،خرللمقيد بقيد آخر هن حيه هو هقيد ب لأل القيد اآل أب  تنقاج،
الق ب   هاب، استقالاًل بق هو هوقوج علقى ا ذ  نهقو هقاب، ب قرذ ا ذ  أب ظليقاً، نققكبق  هنقا لالضقراب وليسقء لالسقت نا   ا ه 

  بَااكْ نققا  ك  3كَوقاااُلوا اَخَذااَل الااَرْحمُن َولَاادا  ُسااْبحانَُه بَااْك عمبااا   ُمْكَرُمااو َ علققى الواققه ال ققاك، وذلققأل عقولققه  عققا )   2ك  ققو  عليققه
 إ  عوهنم عباداً له ه رهني.  4ك عا هنم ولداً هلل لالضراب عن عو 

 ظهورهما يي األعم وإطالقهما -4
أب هطلقاً أب ال جيويف أهر  استقاللياً وال آلياً مث يست ىن هنه اوايف أهر  آلياً وع ا الففو   ََل َيُجوُز َأْمُرهُ ا  املراد بق الوجه الثاني:

  هنقا لالسقت نا  هقن املطلق  العقام السقاب  واحلا قق) ا  بَاكْ لياً وال آليقاً بقق هقو هوققوج، نققككبي  الففو     هاب  أب هطلقاً اسقتقال
 نيهمقا ا القال  كهطلقاً أب هطلقاً، يقراد بقق اْلُغاَلُم ََل َيُجوُز َأْمُرهُ وها ورد يف الرواية هن   اً قبي  الففو     هاب هطلك قوله 

وذلأل ع ق عام أو هطل  ورد عليه خمصص أو هقيد  ،ديةا رادة او يف دائرةويف أهرمها با ذ   كجي ويراد هنبنحو ا رادة االستعمالية 
مل يققرد العمققوم أو  املققت لم احل ققيم امللتفققء نققا  ا رادة االسققتعمالية هققن البدايققة   ققو  عاهققة أهققا اوديققة نهققي خا ققة هنقق  البققد  أب ا 

 . مة، أو ِح  م، وهنها املراعية لد  ال أل عما نصيفلناها يف حبه ساب وإمنا أالل  حلِِ ا الال  با رادة اودية هن  البد  
نقا    5كخا قة ويوضح الواه األول وال اك هعاً قولأل) كها اا  الفقها  بق اا  ال عرا   وكها اا  الفقها  بق اقا  يفيقد الفقيقه 

عقن العقام إ  بعقع أنقراد أب لالضقراب عقن   وال قاك لالضقراب ،ليقةاألول لالضراب هن هباين إ  هباين أب لالضراب عن ال قق بال 
                                                           

 .433ص 1ال ي  هر فى اال صارب، امل اسب، دار ال خائر ق قم، ج  1ك
 أب هآاًل.  2ك
 .22سورة األ بيا ) اآلية   3ك
 أو عن اختاذ اهلل هلم ولداً.  4ك
 ه  العلم با ه نقيه . أو كبق اا  يفيد  5ك
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 .علية ال ق ال عنه بال لية
ال ققاك، نققال يققرد إ قق اله بواققه، علققى الواققه األول واملست قق ق ار ققأ  الواققه ال ققي  ار ققأ  و ققفوة القققول يف الققدنال عققن ال ققي ) ا  
كإال إذا أذ  الققو   ناحلققديه  ق)بققيه هققادام مل يقيققد عققي يقققال ا  احلققد  ََل َيُجااوُز َأْمااُرهُ هبققىن ال ققي  إذ علققى هبققىن ال ققي  ال إالققال  لققق

 . 1ك   هراد، نيه ي مله أل ه هطل  ول ا احتاج إ  التقييد يف الففو  كبق هو هوقوج  هادام ا الال  
ذ   اجقايف   ظاهرا  يف االستقال  بق مها نيقه حقيققة ويف  ق   كاآل ، أو بقا َأْمُرهُ   وكَيُجوزُ وواه عدم ا الال  ها سب  هن ا  ك

 هبىن االعرتاب عليه. ينقعن الم ال ي  
هققن االسققتقال  واآل ، لققورد ا ققه  كإالالقققاً وا صققراناً  أعققم وضققعاً وعرنققاً   َأْمااُرهُ   وكَيُجااوزُ ك ا يف ال ققاك و  اققه  الو  قيققه  لققو اسققتظهر ن ولكاان

 .هطل  نيعم  وريت ا ذ  وعدهه
 ا أعممالمرا  من )َيُجوُز( و)أْمُرُه( اَلستقاللي وإ  كا  وضعه

ا  ا   ال على هبىن ال ي     وارد أ اًل،  عم هلم ا   ال على أ ق هبنا  ولنقا ا  ييقب حقل علقى هبنقاهم ب لأل نا فح 
إال  ،هما  واآل  بلحقام هقادة ال لمتقني ووضقع  يف األعم هن االستقالَأْمُرهُ وك  َيُجوزُ ككوهو الواه ال اك  با ه حل لو سليفمنا ظهور 

عققن هقق ا الظهققور إ  إرادة خصققوص اوققوايف االسققتقال  وأهققر  االسققتقال  كنققال هنققاص إال هققن عققالم  همانا  هنققاق قققرائن عديققدة  صققر 
 هي)والقرائن وإ  اختلف الطري  حينئ ،   ،الً ال ي  هآ

 لقرائن: منها قرينة المقابلة مع نفوذ أمر البالغ
اَن قرينة املقابلة اليت استدل هبا السيد احل يم عمقا سقب  إذ الروايقة  أوَل : اَراءم َواْلبَاْياعم َوََل َيْذاُرُ  مم َواْلغُااَلُم ََل َيُجاوُز َأْماُرُه يماي الشء

ُلَغ َخْمَس َعْشَرَة َسَنة    )عقىناملي و  ها قبلها ع لأل نقا   وها بعد حل، أب الغاية، ظاهرة يف االستقاللية نال بد ا   2كاْلُيْتمم َحَتى يَاباْ
أب كوالغالم ال جيويف  ،لها قبق حبنفسه هفاد  ذلأل هفاد ها بعد حل عا عا    استقالاًل، نلوحل يبلغ مخس ع رة سنة نيجويف أهر  

 ذلأل ا فح) أهر  استقالاًل  لفرورة التطاب  بني الغاية واملغّييف هبا يف عق اوها  إال عو  ه ا  اية وذاق ذا الغاية، وهن
 انصرايهما لالستقاللي -3

  يقدل وضقعاً علقى اوقوايف االسقتقال  وأهقر  َأْماُرهُ   وكَيُجاوزُ هو  فس الواقه األول بفقار  ا  الواقه األول يقر  ا  ك الوجه الثالث:
هن عوهنما حقيقة يف عقق لى الر م   لالستقال  وا ه عَأْمُرهُ   وكَيُجوزُ ك ا صراج االستقال  واهنما يف اآل  اجايف أها ال اله) نا ه ير 

لالستقال ، وح قم هق ا ال القه وِويفا قه عقويفا  الواقه  ،مهاملناسبا  احل م واملوضول أو     ؛نا هن االستقال  واآل ، إال اهنما هنصر 
. وللبحقه  قلة بال القه نتأهقق اقداً  أوبقاألول  أب هقن  ق  نقر  بقني ا  يلتقزماألول، هن حيه عدم ورود ا   ال على ال قي  نيقه 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين         بإذ  اهلل  عا .
 

ُر َوالَصْمُت َوانْتمظَاُر اْلَفَر م  ( أه  املؤهننيقال    .201كحتف العقول) ص َأْيَضُك اْلعمَبا مةم: الَصباْ
                                                           

هقن أ يف إالقال  عقدم اوقوايف علقى عققد الصقيب، عإالالققه علقى عققد   ص عبارة السيد احلجة املست  ق هي عما سب ) كوأها ها ذعر  ال ي    1ك
قته إاايفة املالأل، عما يقال) ال جيويف بيق  الففقو  بقق يتوققف علقى إاقايفة املالقأل. دنفاسقد اقداًد نقا يف هقا الففو ، يف عدم  نانيه ه  اووايف، إذا حل

اهد، ذعر  هن التنظ  بإالال  عدم اووايف على الففو  هقلوب على  فسه، نا يف قولنا ال جيويف بي  الففو  بقق يتوققف علقى إاقايفة املالقأل أققو   ق
قا يصقح إسقناد عقدم اوقوايف إليقه هتقيقداً بقولنقا) بقق يتوققف علقى إاقايفة املالقأل نإسقناد على عدم  حة إسناد عدم اووايف  إليه اجرداً عن التقييد. بق إمنيف

يق ، عدم اووايف إ  أهر الصيب على ا الال  يدل على عدم اوايف  هطلققاً حقل هق  إذ  القو  وإاايف قه  السقيد حممقد احلجقة ال قو  عمقرب، عتقاب الب
 .220ي التابعة وماعة املدريفسني بقم امل ريفنة، صهؤسسة الن ر ا ساله

 .197ص 7لقة ا سالم ال ليين، ال ايف، دار ال تب ا سالهية ق الهرا ، ج  2ك
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