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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
(128) 
إىل ان االستثناء كلما وجد فهو دليل العموم كما يف رواية العبد، أما  مضى: )أقول: يرد على قوله )االستثناء دليل العموم( إضافة

ََ َ ْررَرَ  يف املقام فانه ال يوجد استثناء إذ الرواية  ُْرَ  َخْمر رَن اْليُرْتمي َحت رل يَربرْ ِيرا الَررَراوي َواْلبَرْيرعي َوََل َيْجرُرُن مي َواْلُغََلُم ََل َيُجوُز َأْمرُرُُ 
بتت)إال بتنذن ستيدد( دليتل  َواْلغُرََلُم ََل َيُجروُز َأْمرُرُُ تدل بصحة االستثناء ال به، بان يقال: صحة االستتثناء متن فينبغي ان يس (1)َسَنة  

 .(2)على إطالق الرواية حيث مل يرد فيها استثناء(
 صحة اَلستثناو دليل صحة اإلطَلق َل ِعْيته

تني، لصتح  تتني أو اعلي  الف  علتى فعليتته إذ التتالإم إهتا هتو بتني  صتحة العمتوم وليستل دلتيالا علتى ان صحة االستتثناء دليتل  ونضيف:
االنتقال من الصحة إىل الفعلية حباجة إىل دليتل آختر فلتو صتلل اللفت  ان وذلك كما ان صحة اإلطالق ليسل دليالا على فعليته بل 

نعم لو أقيم الدليل على صحة االستثناء  كون بالفعل مطلقاا،يليف حد ذاته ألن يكون مطلقاا احتاج لتحقق مقدمات احلكمة الثالث 
 بال جتو إ أو تأويل لكان دليل الفعلية حينئٍذ.

كما سبق: )ان للعقد إضتافتني: إضتافة إىل التوإ وإضتافة إىل الصتل، وذلتك ككتل عل تتني طتوليتني حيتث جتتوإ إضتافة املعلتول إىل  
ََُإ َّيَل  َأْإ َيرراَو الكتل منهمتا كمتتا قتال تعتتاىل:  وبعبتارة أختترا: األمتر لتته إطالقتان: وتتا هتو هتتو، وإطتالق آختتر  (3))(4)ْ ررهُ َومرا ََرررا

ولكتن التوارد يف الروايتة  ،طوإ وا هو مستند إىل شخص، فقد ال يكون صحيحاا نافذاا باإلطالق األول ويكون نافتذاا بتاإلطالق الثتاي
 َُُأْمُر تدبر.فاألوىل هو تعبري االضافتني السابق وما ذكرد السيد احلكيم ف 

 الفرق بين َل يجوز وَل ُيجاز
تاإ أمترد( اْلغُرََلُم ََل َيُجروُز َأْمرُرُُ وبوجه آخر: نص الرواية  وفترق واضتل بتني جتوإ  ،دون الثتايوالروايتة نفتل األول  وليستل )ال جا

اإ فان األول من املصدر اجملرد والثاي من باب االفعال والنسبة بينهما العموم من وجه فقد جتوإ تاإ وال جتوإ وقتد  وجا تاإ وقتد جا وال جا
مرورد عن قصتد واختيتار وهتريد تستامل، ر  به( فنن مر  ظاهر يف ميام ؛ أال ترا الفرق بني )مر  ومار  به، ومل مير  ومل كما قد يرتفعان  جتمعان
تت خم شممتتالفتترق بتتني فيصتتدق حتتو وهتتو نتتائم أو مستتوون مكتترد أو  تت ، وكتتذا  إرادةٍ قتتد يكتتون بتتال قصتتد أو فانتته ر  بتته وأمتتا ماتت خ بتته أو وشا 

ي به من حوله وقد ال يستعلى الوإير أو العامل ولكن يستعلي به من حوله تعل  سستعلي الوإير أو العامل وال يم ي به، فقد يم تاعل  استعلى واس
رَل بَرْيرسي َسرْوو   :ريوقدمياا قال ذلك البعيتد ابتن الت ب ،عانوقد يرتف ،انوقد جتمع ،ادممن معاون أو مساعد أو ابن أو حو خ ْْ َّيإ  لَرُه َأ

بُّ َأْإ أُقير  َأْ يُرنَرُهْم بيَذليكَ  َََِل ُأحي   يقصد انه ال يذكر اسم املصتطفى حممتد  (5)َّيَذا ذََكَرَُْه اْشَرأَب ْس نُرُفوُسُهْم َّيلَْيهي َوَِريُحوا بيَذليَك 
 كي ال يفتخر به أسباطه األطهار.
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ا تاإ أمترد( بنستناد جتواإ أمترد إىل  ْمُرُُ ََل َيُجوُز أَ  قوله املقام:  ِو ظاهر يف إسناد اجلواإ إىل أمتر الصتل وهتو مغتاير متُي )ال جا
 فقد حيسن هذا أو يصل دون ذاك وقد يكون العكس، والرواية تنفي جواإ أمرد ال إجاإة أمرد. ،ريده

 إذا أجي  أمرد فقد جاإ؟ َل يقال:
 باملعىن املصدري، واملعىن االسم مصدري حباجة إىل قرينة. ذلك باملعىن االسم مصدري صحيل، ال َّذ يقال:

 ََل َيُجوُز...صحيحة العيص مقّيد  لرواية 
التوارد  ايتة الكليتين عتن اإلمتام البتاقر رو لدة قي توقد يستدل على جواإ أمر الصل بصتحيحة العتيص بتن القاستم وهتي م خامسا :

 كفاية أحد األمرين )الرشد والبلوغ( على سبيل البدل.تفيد  ألهنا  اْلُغََلُم ََل َيُجوُز َأْمُرُُ  فيها
حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد عن ابن حمبوب عن عبد الع ي  العبتدي عتن محت ة بتن محتران  عنفهي  رواية اإلمام الباقر  أما

ُْْس َلهُ  َسأَْلُس أَبَا َجْعَفر  عن محران قال:  ُب َ َْل اْلُغََلمي َأإْ  :قُر َْْيهي َويُرْؤَخَذ بيَها َمَتل َيجي  :َِرَقالَ  ؟يُرْؤَخَذ بياْلُحُدودي الت ام ةي َوَُرَقاَم َ 
َِْيَذليَك َحرد  يُرْعرَرُ   ،َّيَذا َخَرَن َ ْنُه اْلُيْتُم َوَأْدَركَ  ُْْس  ََ َ ْررَرَ  َسرَنة  َأْو َأْشرَعَر َأْو أَنْربَرَس قَرْبرلَ  :َِرَقرالَ  ؟بيرهي قُر ََْم َأْو بَرَْرَ  َخْمر  َّيَذا اْحرتَر

َذْت َلهُ  َذ بيَها َوُأخي َْْيهي اْلُحُدوُد الت ام ُة َوُأخي  ،َذليَك أُقييَمْس َ 
ْْسُ  َها اْلُحُدوُد الت ام ُة َوَُرْؤَخُذ َلَها َويُرْؤَخُذ بي  :قُر َْيرْ ُب َ   ؟َهاَِاْلَجارييَُة َمَتل ََجي
ْثَل اْلُغََلمي َّيإ  اْلَجارييَةَ  :قَالَ  َهرا َماُلَهرا  َّيإ  اْلَجارييََة لَْيَسْس مي ِيرَع َّيلَيرْ َهرا اْليُرْتُم َوُد رَب َ نرْ َْ نييَن َذ َل بيَها َوَلَها َيْسُع سي َّيَذا ََرَزو َجْس َوُدخي

رَذ َلَهرا بيَهرا قَرالَ  َهرا اْلُحرُدوُد الت ام رُة َوُأخي َْيرْ ِيا الَرَراوي َواْلبَرْيعي َوأُقييَمرْس َ  ا  ِيرا الَررَراوي َواْلبَرْيرعي َوََل َواْلغُرََلُم ََل َيُجروُز أَ  :َوَجاَز َأْمُرَْ ْمرُرُُ 
ْيَم َأْو ُيْرعيَر َأْو يُرْنبيَس قَرْبَل َذليكَ  ََ َ ْرَرَ  َسَنة  َأْو َيْحَت َُْ  َخْم وهي:  ونظريها رواية اإلمام الصادق  (1)َيْجُرُن ميَن اْلُيْتمي َحت ل يَربرْ

 عن ابن أيب نصر عتن أيب احلستني اخلتادم بي تال الل ؤلتؤ عتن أيب عبتد اهلل  الصدوق يف اخلصال عن أبيه عن سعد عن أمحد بن حممد
ُُ. قَاَل: َوَما َأُشدُّ قتال:  َُْ  َأُشد  ٌر َ ني اْلَيتييمي َمَتل َيُجوُز َأْمُرُُ؟ قَاَل: َحت ل يَربرْ ْْرُس: قَرْد َسأََلُه أَبيا َوأَنَا َحاضي ُُ؟ قَاَل اْحتيََلُمُه، قَاَل: قُر

َْْيهي الر  َيُكوُإ الْ  ََْ  وَُكتيَب َ  ْيْم، قَاَل: َّيَذا بَر ُو َجاَز َأْمرُرُُ َّيَل  َأْإ َيُكروَإ َسرفييها   اْ ُغََلُم اْبَن َثَماَإ َ ْرَرَ  َسَنة  َأْو َأَقل  َأْو َأْكثَرَر َوَلْم َيْحَت
 (2)َأْو َضعييفا  
ط واحلسني بن هاشم وصفوان بن حيىي عن عيص بن صحيحة العيص فهي: عن احلسن بن حممد بن مساعة عن علي بن ربا وأما

رُد َوََل ََُضر: قال القاسم عن أيب عبد اهلل  َها َماُلَها؟ قَاَل: َّيَذا َ ْيْمَس أَنر َها ََل َُرْفسي َُِع َّيلَيرْ  :ْلُتهُ ََِسرأَ  ،َيعُ َسأَْلُتُه َ ني اْلَيتييَمةي َمَتل يُْد
َهراَِرَقاَل َّيذَ  ؟َجسْ َّيْإ َكاَنْس َقْد ََرَزو   رَا َ نرْ ْْرُك اْلَوصي وظاهرهتا كفايتة أحتد األمترين: الرشتد والت واج املكتىن  (3)ا ََرَزو َجْس َِرَقردي انْرَقََرَع مي

 .به عن البلوغ، وسيأيت بنذن اهلل تعاىل حبث النسبة بينهما وبني الروايتني السابقتني
 وصْل اهلل  ْل محمد وآله الَاْرين

 
ِيا الَديني َِإيَذا أَََروُْكمْ  َّيإ  : ألصحابه رسول اهلل قال   الن اَس َلُكْم ََرَبٌع َوَّيإ  ريَجاَل  يَْأَُوَنُكْم ميْن َأْقََاري اأْلَْرضي يَرتَرَفق ُهوَإ 

 (.357ص 1عواإ الآللئ: ج) َِاْستَرْوُصوا بيهيْم َخْيرا  
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