
 (816)ه4114/ جمادى األولى  8االثنين . ...........................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( ...

 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) 

  ابْ تَ ُلوا...صحيحة العيص مفسرة آلية 
بدا  حدحيحة العدديس ةفسدرة لليدة الأر ددة، أل الدا ريصدل  للفسددمها، و لدن ايمدا إ ا وددا  الفايده يف  ددور  قدد ياددالرابع ا:: 

هدده هددي ةرايددة ىتعدد   حددك بلددوب النأددا    سدد  ةهددور  َحتَّ  ى ذا ا بَ َلوُ  وا الن ك  ا َ الفحددس عددن ةعدد  اكيددة الأر ددة وا  
َحتَّى إ  آنسلم  للأو  حك ابلدائية نظم  أولت السمأة حك رأُسها  براع ة، أو هي شر ية ىتع   اإ  بلغوا و غائي  يف ال

اكيات الأر ة وإىل أقوال املفسرين ليلض  له احلال يف ةع    1 والبلغاءا  يرجع لأل  النحاة  على الفايهرأسها، اانه وما ا  
ا  يرجع إىل الروايات، والظاهر ا  حدحيحة  ،ة  ريببه قبه  لن ر  ،ضا  ، اا  عليه أييف ةورد البحث  َحتَّى ذا ا بَ َلُوواةع   

الدليلني للخر  ا  يأو  أحدد الددليلني ىتدلولده اللفظدي نداةرا  للددليه  أوةة نظر احداحلو  ، 2 حاومة أو رة  ةفس  العيس ريصل  
ْم َمْم  واَلُممْ  فَ  اْدفَ ُعوابددنفا األلفدداو الددواردة يف اكيددة ال ددريفة إ  اكيددة الأر ددة الروايددة و لددن حيددث ريايدددت   3 اكخددر   ذالَ  ْيما

َم  ا َماُلَم  ا والصددحيحة  امددن الواضدد  ا   ذاَ ا َنلاْم  َ  مَّ ََّم  ا اَل ُْ ْفسا  ُد َواَل َُْ   ي عُ قددال   َس  لَْلُتُ  َن  نا اْلَيتايَم  ةا َمتَ  ى يُ  ْدَفُع ذالَي ْ
 هئه إمنددا سددنل عددن اليليمددة الحلمالددولعدده السددا بدد  جوابدده علددى  لددن، السددائه ندداةر إىل ةددا ورد يف اكيددة الأر ددة وا  ا ةددام 

وحيث ا  الروايدة حدر ة عرادا  وةداهرة باملصدطل  األحدو   اخلصاص اكية باليلاةى الذوور أو احلماله ا  هلا خصوحية زائدة،
لأر دة هدو علدى ا  ال دريف يف اكيدة اةنهدا ابلناههدا يف ا   العلم بالا ال ريفسدد وال ريضدي ع  مدام املدالف لدداع املدال إليهدا، ايظهدر 

 :ُمْم ُرْشدا ن ْ  . النةهةراية ال شر ية ذا ا بَ َلُووا الن كا َ ااط الأو   فَإاْن آََّْسُتْم ما
دا، نلى ان الرشد  ةداللة رواي  وحيدشرط الحجر نلى الوالم ال ُمفسا

نها رواية األحبغ بن وقد يسلدل على ا  الرشد هو ال ريف الوحيد، ىتعاضده روايات أخرى لصحيحة العيس، وة خامسا::
ا  إاسداده هدو هدو ةاهرهدا ا  حيدث    4مََُّّ  َقَ ى َمْن ُيْحَجَر َنلَ ى اْلوُ اَلما اْلُمْفسا دا َحتَّ ى يَ ْع ا  َ  نبارية عن أةم املدمةنني 

داريدة ةددلول حدحيحة العديس املفيددة مل هدذه الروايدة مام املالف للحجر عليه، ةن غم ةدخلية لعدم بلوغه سنا  خاحة، العضدد
 عدم ا اساد واللضييع ااط، وىتضمولا بعض الروايات اكخر أيضا .

يف اكيددة شددر ا ، االددا رياي ددد حددحيحة العدديس وإ  وردت  ذاَ الوضددو  اندده لددو وانددت  ؛ال  ولأددن هددذا الوجدده ال يصددل  دلددي
روايدات املطلدل، نعدم لدو  ريعدددتوإ  د الدذل يلاددم علدى املطلدل اي دىتضمولا رواية أو روايلا  أو أوثر إ   لدن ةدن ةصداديل امل

ومل يطددر  يف أل ةنهددا ال ددريف اكخددر، ةددع وددو  ةددثال  ريأدداترت الروايددات املطلاددة وريكايدددت ومددا لددو وانددت تالتددني أو أربعددني روايددة 
                                                           

 واملغين واملطو ل.  1 
 الورود .قيه ا  اللفسم بلفظ أل وحنوه نوع ةن احلأوةة وقيه انه نوع آخر، وما اص لناه يف ولاب  احلأوةة و   2 
ريوسدعة  أو ريضديياا  ريندكيال  أو راعدا   ة ةادداره يديه اكخر وشارحا  لده ةبيندا  لأم   ا  يأو  أحد الدليلني ىتدلوله اللفظي ناةرا  لبيا  ةدلول الدل  3 

 ةا اخرتناه. س   –
 .22ص 3ال يخ الصدوق، ةن ال  ضره الفايه، ةمسسة الن ر ا سالةي د قم، ج  4 
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 ور  مههأُ شديدة االبلالء، اانه يسلظهر ةن  لن وله اعلبارها الرشد هو ال ريف الوحيد وإال ملا وولا املسنلة ةورد االبلالء به  
ال ريف اكخر يف الع رات ةن الروايات الواردة يف أزةنة خمللفة وأةأنة خمللفة وألشخاص ةلعددين ةدع وثدرة االبدلالء  دا، الفيدد 

أبدت عدن اللاييدد، لأدن أةثدال حدحيحة العديس  بعدد ا للظراية ال لل در ية، أل ريأدو  ةفسدرة هلدا الأر ة يف اكية  ذ اا  
 بذلن ا باء.ليست بللن الأثرة وال 

 االستدالل برواية العياشي نلى انتبار الرشد والبلوغ
يف   وةددا رواه العياشددي  رةضددبدده ناددول  ا  بعددض الروايددات حددر ة يف وولمددا شددر ني وةنهددا ةددا اسددلند إليدده يف احلدددائل النا

ْن ُ  ُرْش د ،   ريفسمه عن عبد اهلل بن سنا  قال  قلت أليب عبد اهلل  َْ ما َمَتى يُْدَفُع ذالَ ى اْلوُ اَلما َمالُ ُ   قَ اَل: ذاَ ا بَ لَ َأ َوُموَّا 
   1َوَلْم َيُكْن َسفايما: َواَل َضعايفا:...
 . 2  دال بعد البلوب والرشإليه ةاله إنه حمجور عليه ال يداع أواللاري  ايه  داللله على 

ملدا سدبل ةفصدال  ةدن ا   ات الصيب ولو ةع إ   الو ، غم ريدام، و لدناالسلدالل  ذه الرواية، على عدم ححة ريصرالأن 
ممدا  إرادة االسدلاالليةبده  وريوقيف ريصرااريه على إ   الو  ال ينايف احلجر به يموده، ،ةاله  االسلااللية إىل الغالمةاهر  يداع 
ْم َمْم واَلُممْ فَ اْدف َ يف ةنطوق اكية الأر ة  وةن مث  ةفهوةها  ملا سبل ةن ا   اال ةناص ةنه ال يدراد بده قطعدا  الدداع  ُعوا ذالَ ْيما

يددداع إليدده ايجدد  ا  د وبلددغ ُشددر  الددداع امل ددرتيف بددا   ، با مجدداع وبندداء العاددالء والارينددة العاليددة الاطعيددة علددى اندده إ   ألاك  
ومل يرشدددوا ال يددداع إلدديهم ةدداهلم  ا  مل يبلغددوا هددو  ، ايأددو  املنفددي يف املفهددوم وال وجدده للحجددر عليدده ةددع  لددن ةالدده اسددلاالال  

 هلم.ةع إ   الو  ححة الداع  املفهوم عراا  ةن  لن دالللها علىاسلاالال   الأو  ساولة عن الداع با    هلم، به 
 االنتراض برواية مبي بصير والجواب

َْ باَعْ لا   ا َس  لَْلُتُ  َن  ْن يَتا  يعددرتع علددى ةددا  ورندداه، ةددن حددحة ريصددرااريه بددا   ، بروايددة أيب بصددم  وق  د يٍم قَ  ْد قَ   َرَم اْلُ   ْرآَن، َولَ  ْي
، َوَلُ  َمال  َنَلى َيَدْي رَُجٍ ، فََلرَاَد الرَُّجُ  الَّذاي ناْنَدُه اْلَماُل َمْن يَ ْعَمَ  باَمالا اْلَيتايما ُم َ   . ارَبَة:، فََل اَن َلُ  اْلُواَلُم فاي َ لاكَ بَْلس 

 ا َ  با  ا َحتَّ ى َيْح َتلاَم َويَ ْدَفَع ذالَْي  ا َمالَ ُ ، قَ اَل َوذانا اْح تَ َلَم َولَ ْم َيُك ْن لَ ُ  َنْ    ، لَ ْم يُ ْدَفْع ذالَْي اَل َيْصُلُح َمْن يَ ْعَم : فَ َ اَل 
 .اَل َيْصُلُح...إ  رياول   يف اشرتايف االحلالم بعد الرشد اهي حر ة   3ء  مََبدا:  َشيْ 

ولدديا  الروايددة إ   الغدالم وريصددراه اسدلاالال  وهددو ممدا ال ننفددي بطالنده،إ  ةداهر  ؛ةأددررا   لدن نظددائر لأدن سدبل ااددواب عدن 
 وهدو احلداوم ال درعي يف لده بدذلن إ   الغدالم ةدع إ   وليده حدحة اهي أجنبية عن ةدورد الأدالم وهدو  حمه النكاع بني األعالم،

رواية اصر ة يف ا  اسلجازة الو د عي ةن ةفروع السمال ألنه يليم ال أب وال جد له  اهذا هو ةورد النكاع بني األعالم، وأةا ال
 وصلى اهلل نلى محمد وآل  الطاهرين الغالم وإ   الغالم له غم واف وهو أةر ةسل م، الدبر جيدا .

، َوَمْن اَل يَ ْ َبُ  اللَُّ  َنَمال: ذاالَّ باَمْعراَفٍة َواَل َمْعراَفَة ذاالَّ باَعَمٍ ، َفَمْن َنَرَف َدلَّتْ    ا ةام الصادققال  ُ  اْلَمْعراَفُة َنَلى اْلَعَم ا
يَماَن بَ ْعُ ُ  ماْن بَ ْعضٍ    44ص 1الأايف  ج  َلْم يَ ْعَمْ  َفاَل َمْعراَفَة َلُ ، َماَل ذانَّ اْْلا
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