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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
(054) 

 توهم ان اإلذن للصبي يجعل المال في معرض التضييع
علىى الوىول بصىمة معىامالص الصىن بىوذ  الىوي بازىه يسىعلام ت ىيي  املىال  م بعض املعاصرين إذ أشكلوقد توه

« أذزت»اإلفساد ومعرض الع يي ، واالكعفاء بلفظ   وإفساده، وازه )كيف ميكن الوول جبواز جعل ماهلم يف مظا   
« أجىاص معاملعىك»أو « ذزىت لىكأ»؟!(. )كيف ميكن إزفاذ معامالتىه جرىرد قىول الىوي   «وك لعك»و« أجاص»و

مىىا؟! « وك لعىىك فيهىىا»أو  و جعىىل عنىىا  االخعيىىار بيىىده، وتىىري العىىدبأ فيهىىا، حىىأ  أفسىىد و ضىىي  ، أو كىىا  يف مظا  
 وهذا مم ا ال ينبغي االرتياب فيه(.

، وجمىىر د قىىال  )وإ  شىىلت قلىىت  إ   األمىىر بعىىد اإلذ  أمىىر املىىول  عليىىهش أل   البيىى  و الريىىراء لنفسىىه، والعىىدبأ لىىه
اإلذ  يف العمل ال يوجب سلب األمر عنه، وثبوته للىوي ، وكىذا احلىال يف العوكيىل املطلىثش سيىل يسىعول  يف العىدبأ 

 بعد كو  املعاملة لنفسه.
َأي اَ َمُو َ ااعأيَاَ   قولىىه )عليىىه الس ىىالم( يف صىىميمة أخل احلسىىني ا ىىادم  مىى  أ    ااوَن َساا  (1)َجاااَ  َمُماار إ َّل  أَن َمُن َيك 
أو « أذزىت لىك»أ   عدم اجلواز ألجل إفساده املال، ومعه كيف ميكن إزفاذ معامالته جررد قول الوي     يدل  على

و جعىىل عنىىا  االخعيىىار بيىىده، وتىىري العىىدبأ فيهىىا، حىىأ  أفسىىد و ضىىي  ، أو  « وك لعىىك فيهىىا»أو « أجىىاص معاملعىىك»
مىىا؟! وهىىذا مم ىىا ال ينبغىىي االرتيىىاب فيىىه. وم قولىىه )عليىىه   نىىه يعلىىم  وضىىوا اسىىعفادة مىىا ذكىىر مىىن مفهىىومكىىا  يف مظا  

ا ال تفسد و ال ت ي  ، يدف  إليها ماهلىا. قولىه )عليىه الس ىالم( و إ  احىعلم و ن يى ز    ومىن الس الم( إذا علمت أ  
لىىى ومىىن ق ىىاء أمىىأ املىى منني )عليىىه الس ىىالم( أ   رىىر ع منىىه رشىىده و كىىا  سىىفيهاف أو ضىىعيفاف، فليمسىىك عنىىه ولي ىىه.

 الغالم املفسد حأ  يعول.
ضىىىىرورة أ   املىىىىراد منهىىىىا عىىىىدم دفىىىى  املىىىىال إلىىىىيهم، و إمسىىىىاي الىىىىوي  مىىىىاهلم، و احلرىىىىر علىىىىيهم ألجىىىىل إفسىىىىادهم و 

« أذزىىت»اإلفسىىاد ومعىىرض الع ىىيي ، واالكعفىىاء بلفىىظ   ت ىىييعهم، فكيىىف ميكىىن الوىىول جبىىواز جعىىل مىىاهلم يف مظىىا   
 ؟!(.«وك لعك»و« أجاص»و
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 د: الصبي الراشد مو غير الراشد؟المناقشة: المقصو 
إذ من الواضماص ا  من يوول بصمة معىامالص الصىن بىاإلذ  إيىا يوىول بىه يف الصىن الراشىد، ال الصىن  ىأ 
الراشىىىد فىىىال موقىىى  هلىىىذا اإلشىىىكال أصىىىالفش ل ىىىرورة ا  وضىىى  املىىىال بيىىىد الراشىىىد لىىىي  جعىىىالف لىىىه يف مظىىىا  الع ىىىيي  

 (1)الراشدوأما الصن  أ  فهذا عن الصن الراشد لراشد من البالغني كذلك،واإلفساد، وإال لكا  جعله يف مظا  ا
يوىىول بصىىمة معامالتىه بىىاإلذ  إيىىا يوىىول بىه فيمىىا كىىا  الصىىن كانلىة اي ىىة، ومعىىه يكىىو  االخعيىىار  مىىن فلبداهىة ا 

إال ملىا كىا  ولي ىاف، فىوذا والعدبأ بيىد الىوي فىال يكىو  مفسىدة وال ت ىييعاف، بعبىارة أخىر   الفىرض يف الىوي  ازىه راشىد و 
أو شراء أزفذه وجعل الصن كانلة يف اإليصال، أو حأ يف إزرياء العود، كما قد جيعل دابعه  بي   رأ  املصلمة يف 

فازىه ال إشىكال فيىه مىن  ((2)ل بىهوسيلة يف اإليصال أو جيعل اإلزرياء عى  جهىاز ميكىازيكي مى)الف )علىى فىرض الوىو 
 جهة كوزه ت ييعاف وإفساداف.

وعدمىىه، واإلذ  لىىيفول يف املعاملىىىة لىىي  ت ىىييعاف للمىىىال  اف شىىىداحلاصىىل  ا  األمىىر دائىىر بىىىني ا  يكىىو  الصىىن راو 
بىل إذا قىال بىه أحىد  فكيىف بالفويىه، أصالف بالبداهة واإلذ  لل)اين ال يوول به عاقل على حنو االسىعوالل والعفىويض

بعىد تريييصىه للمصىلمة ار يف البيى  والريىراء للىوي   الور وكو   فويا يوول به م  كو  الصن على حنو ِصرف انلة
  و ل العنفيذ على الصن.

بعبىىارة أخىىر   ال يوىىول أحىىد بوزفىىاذ معىىامالص الصىىن جرىىرد قىىول الىىوي أذزىىت   يىى ي عنىىا  االخعيىىار لىىه حىىأ 
شىىىداف فلىىىي  زفىىىوذ يفسىىىد وي ىىىي  ، بىىىل ا  ن يكىىىن راشىىىداف قىىىالوا بازىىىه ال جيعىىىل عنىىىا  االخعيىىىار لىىىه أبىىىداف، وإ  كىىىا  را

إل رشىىده املسىىل م فكيىىف يكىىو  ت ىىييعاف وإفسىىاداف  إذ  الىىوي معامالتىىه دىىرد قولىىه أذزىىت، بىىل لكوزىىه راشىىداف وقىىد ضىىم  
 . هذاخلفللمال هذا 

 النسبة بين الروايتين العموم المطلق)    أ وقد سبق
ااد  َوََ ت َضااي   النسىىبة بىىني قولىىه أي  سأ َُ ، أي فيىىدف  إليهىىا ماهلىىا، وبىىني قىىول اإلمىىام ع   أَذا َعلأُمااَت مَّانَ ااا ََ تا 
ل ااَ  حسىىب روايىىة الكليىى   البىىاقر  ااَن اُلي ااُتمأ َحتنااى يَاباُ ْ  مأ َأ َواُلبَاُيااعأ َوََ َيُااار  ااَرا ااو   َمُماار إ  فأااي الش  َواُلغ ااَمم  ََ َيج 

هي العموم وا صوص املطلىث إذ املىراد )الغىالم ال  (3)كَ َخُمَس َعُشَرَة َسَنَة َمُو َيُحَتلأَم َمُو ي ُشعأَر َمُو يا ُنبأَت قَاُبَل َذلأ 
ن تعلىىم أو علمىىت  أمجيىىوز أمىىره مطلوىىاف( أي سىىواء علمىىت ازىىه )وكىىذلك  ا ىىا( يفسىىد وي ىىي   )أو تفسىىد وت ىىي  ( 

                                                           

)ا  قصده هذا املعاصر، كما هو ظاهر آخر كالمه إذ قىال  )ولعىل  املىراد بىدف  املىال لىي  الىدف  ا ىارجي، بىل يكىو  كنايىة عىن  (1)
 فكازت داللعها أوضح(. جعلهم خمعارين ومدب رين يف األمر، وم  عدم الرشد ال جيوز جعلهم كذلك،

 كأ  يسرل إزرياءه يف الكمبيوتر وي بطه على رأس الساعة الكذائية من اليوم الكذائي. (2)
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ااو   َمُماار إ  ، فعكىىو  روايىىة العىية خمصصىىة هلىىا فيكىىو  حاصىىل الىروايعني أم ال الرشىد فيىىه ي فيهىىا  إذا مطلوىىاف إال ََ َيج 
النسبة بين شطر آخر من )  كما سبث  (1)علمت ازه )وكذا حاهلا( ال يفسد وال ي ي   فيرب ا  تدف  إليه املال(

 الروايتينَّل من وجه
ااد  َوََ ت َضااي ع  وأمىىا النسىىبة بىىني صىىميمة العىىية وقولىىه  سأ َُ  أنن اُلَجارأيَااَة وروايىىة الكليىى    أَذا َعلأُمااَت مَّانَ ااا ََ تا 

َ اا اُلي اُتم  َود فأاَع َلُيَسُت مأ  انأيَن َذَهاَب َعناُ اَل بأَ اا َوَلَ اا تأُساع  سأ َ اا َمال َ اا ثُاَل اُلغ اَممأ  أنن اُلَجارأيَاَة  أَذا تَاََّونَجاُت َود خأ  أَلياُ
َأ َواُلبَاُيعأ  والعامني من وجه ال يوي د أحدمها انخىر بىل إذا  فبعد الفراغ عن كو ا من وجه (2)َوَجاَ  َمُمر َها فأي الش َرا

وقىىى  كىىىل منهمىىىا شىىىرطاف فازىىىه يكىىىو  كىىىل منهمىىىا يف مىىىادة االفىىى اق عل ىىىة، فهمىىىا عل ىىىة علىىىى سىىىبيل البىىىدل كمىىىا م ىىىى 
واملهىىىم يف مىىىورد البمىىىل  ا  احلكىىىم إذا علىىىث علىىىى شىىىر    علىىىث علىىىى شىىىر  آخىىىر يف مجلىىىة  -و)ج (3)توضىىىيمه(

منهما عل ة تامة للمكم أي كو مىا علىى سىبيل البىدل عل ىة، عكى  مىا إذا علىث  أخر ش فو  الظاهر كو  كل واحد
 على شرطني يف مجلة واحدة.

 أَذا  ويف املوىىىام، الظىىىاهر ا  العلىىىم بكو ىىىا ال تفسىىىد وال ت ىىىي  ، عل ىىىة تامىىىة لوجىىىوب دفىىى  املىىىال إليهىىىا وقولىىىه 
اجعمعا كا  كل منهمىا عل ىة علىى سىبيل البىدل وليسىا عل ة تامة أخر  الزوطاع والية الوي عليها، وحيل  تَاََّونَجتُ 

ا ىىى الكىىالم علىىى الريىىر  األول ولىىو كىىا  العىىاوج أحىىد جائىىي الريىىر  ملىىا صىىح  جائىىي عل ىىة، وي كىىده ا  اإلمىىام 
 .(5)بازه سبب ازوطاع ملك الوصي عنها( االقعصار عليه فلما سأله الراوي عن حكم تاوجها أجاب 

 ة تامة لوجوب دفع المالظاهر صحيحة العيص ان الرشد عأل  
اليعيمىة ال تفسىد وال ت ىي   هىو الِعل ىة العامىة إلعطىاء  هر من صميمة العىية ا  العلىم بكىو بل الظا وَّضيف:

  املال هلا
َساالَُلت ه  َعاانأ أمىىا قبىىل النكىىاا فهىىو ظىىاهر املوطىى  األول بىىل هىىو زىىة عرفىىاف يف ازىىه الِعل ىىة العامىىة فالحىىظ قولىىه   -أ

د  َوََ ت َضي ع   اُلَيتأيَمةأ َمَتى َُسأ َ ا َمال َ ا؟ قَاَل:  أَذا َعلأُمَت مَّانَ ا ََ تا   .ي ُدَفع   أَلياُ
 أَذا   وأمىىىىا بعىىىىد النكىىىىاا فلبداهىىىىة ا ىىىىا إذا بلغىىىىت وهىىىىي مفسىىىىدة م ىىىىي عة ال يىىىىدف  إليهىىىىا ماهلىىىىا فوولىىىىه  -ب

َ ا ي  َعناُ اف بكو ا راشدة وللن أبيت عن ذلك فا  إطىالق الروايىة د عوالف قطعموي   تَاََّونَجُت فَاَقدأ اَُّاَقَطَع مأُلك  اُلَوصأ
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َ ااملعوهم  ي  َعناُ أي سواء أرشىدص أم ال؟ حمكىوم بانيىة ا امسىة مىن سىورة النسىاء قطعىاف  فَاَقدأ اَُّاَقَطَع مأُلك  اُلَوصأ
َمُمواَلك م  النتي ََ ََ ا  .(1)َجَعَل اللنه  َلك ُم قأياماَ   َوَ تا ُؤت وا السُّ

 صية صحيحة هشام لصحيحة العيصدعوى ماص  
صىىىميمة العىىىية بىىىن خمص صىىىة ل أ  صىىىميمة هريىىىام عىىىن أخل عبىىىد اهلل إل بعىىىض املعاصىىىرين ذهىىىب  ولكااان  

ومفيىىدة لكىىو  كىىل مىىن الرشىىد والنكىىاا علىىة علىىى سىىبيل  موطىى )والىىا اعع زاهىىا خمصصىىة لروايىىة  ىىرا  يف   سىىمالوا
 بعدها صميمة هريام لعع ح املوارزة جيداف.فلنذكر مرة أخر  صميمة العية و  آخر(موط  البدل يف 

اد  َوََ صميمة العية فهي   مما َُسأ َ اا َمال َ اا؟ قَااَل:  أَذا َعلأُماَت مَّانَ اا ََ تا  َسلَُلت ه  َعنأ اُلَيتأيَماةأ َمتَاى ي اُدَفع   أَلياُ
َ ا ت َضي ع َّل َفَسلَُلت ه :  أُن َكاََُّت َقُد تَاََّونَجُت؟ فَاَقاَل  أَذا تَاََّونَجتُ  ي  َعناُ  .(2)فَاَقدأ اَُّاَقَطَع مأُلك  اُلَوصأ

ُناه  ر ُشاَد وََكااَن صميمة هريام فهي   ومما ُحتأَممأ َوه َو َمش دُّإ  َو أنأ اُحتَاَلَم َوَلُم يا اُؤََُّس مأ اَُّقأطَاع  يا ُتمأ اُلَيتأيمأ بأاَأ
ُك َعُنه  َولأيُّه  َماَله    .(3)َسَأي اَ َمُو َ عأيَاَ فَاُلي ُمسأ

فىال للىو مىن إشىكالش أل   الظىاهر مىن ال)ال)ىة موابلىة الرشىد للبلىوغ، و أ   كىل   ،(5)الرابعىةوأم ا ال)ال)ة مى  قال  )
 واحد  منهما متام املوضوع، و من الرابعة أ   كال  منهما جاؤه.

منهما، و  وميكن أ  يوال  إ   الرابعة صر ة يف دخالة الرشد بعد االحعالم، وال)ال)ة ظاهرها السياقي اسعوالل كل  
 خمالفة ال)ال)ة لظاهر الكعاب(.  هو ال يواوم الصريح، فيممل إطالق كل  من الفورتني على املوي د، م افاف إل

 كالمه مناقش فيه من عدة وجوه كما سيأيت فأزعظر.  ولكن  
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
َُّاَيا َومَُّات ُم تا ُر َق وَن فأيَ ا بأَغُيرأ َعَمل  تَاُعمَ  :قَاَل عأيَسى اُبن  َمُرَيمَ    اإلمام الصادققال  َوََ تَاُعَمل وَن  َّلل وَن لألدُّ

َرةأ َومَُّات ُم ََ تا ُر َق وَن فأيَ ا  أَن بأاُلَعَملأ  ََ َسُوَ  اأُلَُجَر تَُلخ ذ ونَ  َّللأُْلخأ ك  َربُّ  َّلَواُلَعَمَل ت َضيا ع ونَ  َويُاَلك ُم ع َلَما ي وشأ
َُّاَيا  أَلى ظ ُلَمةأ اُلَقُبرأ اُلَعَملأ َمُن  يقأ الدُّ ك  َمُن ي ُاَرج وا مأُن  أ ُن َمُهلأ اُلعأُلمأ َمُن   َّليا ُقَبَل َعَمل ه  َوي وشأ َكُيَف َيك ون  مأ

ََع ه   َرتأهأ َوه َو م ُقبأَل َعَلى د َُّاَياإ  َوَما َيض رُّإ  َمَحبُّ  أَلُيهأ مأمنا يَاناُ يرأإأ  أَلى آخأ  (319ص 2كايف  جال) ه َو فأي َمسأ
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