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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
(548) 

 السيرة
لهتتا أم  اهيتتة  تتا ،  اهيهتتا وال بتتد  تتن اللوقتتع عنتتد عنتتاوين هتتي     يستتلدل علتتى متتمة  عتتا الل الصتتا الرا تتد بالستت ة، وقددد

 أو على جهلها  ، وحجيلها و دى متا ية  ا أ كل به عليهاأو  واردها أو حدودها ،  لعل هاجرل عليه
  ننيعى   ق الس تني الع الئية وس ة امللدييد  وقد  ،يهع فل  اخل  ف د  أما التحقق،

 سيرة العقالء
 ن غ   بالبيع والشراء جند س ة كافة األ م وامللل والنمل يف  ىت البلدان، على تعا ل مبياهنم الرا دين أ ا س ة الع الء، فألننا

نكتت   تتن الع تتالء البتتالتني، بتتل وتعتتا لهم  عهتتم علتتى  تتر  الليتتاة واأليتتام والستتنني، وستت ة الع تتالء حجتتة بالتت ال عنتتدنا وبتتالعر  عنتتد 
ا هم ع تالء راجعتة إح حكتم الع تل، وهتو حجتة باانتة كمتا ان الشترر حجتة تتاهرة وال تلوقتع غ نا، أ ا عندنا فألن س ة الع الء مب

هلتا ولتو بعتدم التردر  ، وأ ا عند غ نا فألهنا كا فة عن إ ضاء املعصتوم عادة   تعاضدمهاحجية أحدمها على اآلخر وإن كان الواقع 
 اللفهتيم واففهتام املبنيتة علتىم يف هت  ، نظت  ستعنهتا ان يتردرإذ لو كان الشترر يترى بطالهنتا رغتم استل رار ست ة الع تالء عليهتا لوجت  

عتتا   هتتا األلفتتاو وتلتت  ستت ة  لعل  عتتا  ا  ه تتلعل  إال ان هتت س ستت ة   و تتبه ذلتت  أمتتالة احل ي تتة والعمتتوم وافاتتال  وتطتتابق افرادتتتني
 األعمال.

 سيرة المتدينين
اليت ادعاها الكا ي وسيد الريا  وغ مها، وبالس ة   )السيد الوالد وأ ا س ة امللدينني، ف د ادعاها مجع  ن األعالم، قال 

اهنا ليست  وردا  لللشكي  إذ ال حيلمل عدم  داخلة الصبيان املميتيين يف أ تر  بل هي اليت جندها حنن أيضا ، ول ا قال احلكيم 
 .(1)(ء وغاية  ا ببت الردر، اسل الهلم فيهااملعا الل يف عصر املعصو ني عليهم الصالة والسالم وقد اسل رل على ذل  س ة الع ال

التتيت متتا كافتتة امللتدينني يف  تت ن  ، ألنتته  تن أكتتد األحتدار اللار يتةان  ب تل  وقولته  )إذ ال حيلمتل...( لبداهتتة انته لتتو كتان غت  ذلتت  
 الار والب تال وأمتماب البستطاز والعطتاخلب  ، إذ بالبداهة جند كافة امللدينني يشرتم أوالدهم الصتار الرا دون  ن حيوم  ن  ؤوهنم

يف   ذلت  ويوبتق و تد فيته ، و نه نكلشع حال العصتور الستاب ة، ولتو كتان علتى اخلتالع س انعكتا األ تر فتال بتد ان يستجلم هوغ
 ه ا. تت   يف الس ة.أم كلاب ف هي أو تفس م أو يف كل  اللاريخ وغ ها بينما ال جند أبدا  أحدا  ا ار إح 

 وتوضيمه  ،و ا جرل عليه األعالم انكروا الس ة أو  ككوا يف  اهيلها أم  اهية  لعل ها الكث   ن كن  ول
 المحتمالت في حقيقة معامالت الصبيان الراشدين

 احمللمالل يف  عا الل الصبيان الرا دين اليت ت ع خارجا  هي  نإ
/ ا رتيت، وان تكون  ن دائرة البيع املعااتا  إن   ان تكون  ن دائرة البيع إن كانت إنشاء باأللفاو، كما لو قال الصا بعت -

 كانت  ن دائرة األفعال بان تبادال الثمن واملثمن  ن دون تلفظ، وذل  على ال ول بان املعاااة بيع.
أو هتي  فهتي بيتع  عااتا  )التالزم أو املليلتيل، علتى رأيتني( س انه على ال ول باهنا  عاااة فا ا ان ي ال بان املعاااة تفيد املل  -

وإ تتا ان ي تتال باهنتتا تفيتتد  مللكيتتة(ال   تت عاوضتتة  ستتل لة تفيتتد امللتت  )كمتتا قيتتل ان الصتتلة  عا لتتة  ستتل لة تفيتتد فائتتدة البيتتع فيمتتا لتتو نت  
فليستت بيعتا  بتل هتي  عا لتة  ستل لة   عااتاة تفيتد افباحتة،  )جلميع اللصرفال، أو خلصوص  ا ال يلوقع على املل   نها( افباحة
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أحكام البيع  ن خيار اجمللا واحليوان وغ مها، وعلى أم ف تد ي تال   عتا الل الصتبيان  عااتاة، فلنتدرج  تت أحتد  فال جيرم عليها
تفيتد امللت  أو  عا لتة  ستل لة  بيع أو  عاوضة  ستل لة واحلامل  اهناال ولني الكدويني )واملعاااة تفيد املل ، أو وهي تفيد افباحة( 

 .تفيد افباحة
ذن والتد هتت ا إو رجعهتا إح ا ليستت بيعتتا  وال  عااتاة، بتام  عتا فسترل املعااتتاة بتل هتي  بادلتة  تن غتت  تعاقتد وقتد ي تال باهنت -

ويل تارن افذنتان  تن غت   ((1)متبيني)لتو كتان امللعتا الن هلت ا بتان ي خت  املتال ذن والتد ذلت  الصتا إو  بان ي خ  البضاعة الصا ل اك
عتتا  أو  عاوضتتة  تتا، وأ تتا إن   يكتتن تعاقتتد بتتل كتتان تتترد الل تتارن يف الل ابتتل فليستتت ع تتدا  أمتتال ، كتتان بي  ا  اقتتدتعاقتتد، فانتته إن كتتان تع

وكتان اذنت  لته، بنمتو التداعي فذنته لت  وبتالعكا، ال بنمتو  وذل  كما لتو أذنتت لييتد بتان يتدخل دارك وأذن لت  بتان تتدخل دارس
 .ا  اللعاقد أو الشرط يف ضمن الع د أو  طل 

تًا  وال جتيء العلتة التتم ع د ة ، فيكتون كت م كا تع  رآة  كونه كا فا  عن رضا أبيه / وليه، و   وأ ا دور الصا فهو له ال غ  ولتيا   نش 
، كما لو أوقع تنونا  على باب دارس كعال ة على إذنه للناس بالدخول إليها، أو أوقع حيوانا  بطري ة  عينة، أو غ  دخيل ببوتا   آخر

شتًا  وال ن   مما يفهم  نه دعوة الناس ليكونوا يف ضيافله فإن الستهم أو اجملنتون أو الكلت ، ال يكتون حينًت   وضع سهما   ش ا  إح دارس 
 .وأين ه ا  ن ذاك؟ والكا فية  ن عا  افببال وأجياء العلة املعدة  ن عا  الثبول ، طكا فا  فال يكون إال  عاقدا  بل 

تت   لتته يف هتت س صتتد  ومم  رع الكا تتع، بتتل انتته  شتت  ذ لكتتدى إذن التتوة وقتتد ي تتال  بتتان دور الصتتا أكثتتر  تتن ذلتت  فلتتيا م 
إذن التوة فيهتا )يف الصتا الت م حيتل  الصتا ميصتد للطترع اآلختر، اللصترع يف البضتاعة التيت  الصترى، مبعتا ان التوة يت ذن ويبتية
 .حمل أبيه يف البيع يف حمل ب الله  ثال (

ا  )اجلواهرويف  ا  عاوضة  سل ل ة برأسها  فيتدة للملت ، بتل وال  نهتا بنتاء  ليست  ن املعااا (7)وأهن  ا بيع، أو أهن  ة على ال ول  ب هن 
ا تفيد افباحة؛ ضرورة كوهنا  ال بتد  فيهتا  تن إنشتاء وقصتد للمعاوضتة، ويرتت ت  عليهتا امللت  بتالللع  - (3)الل ديرعلى ه ا  -على أهن 

 .(4)(-ملا عرفله  -سلوب ال ابلية عن ذل  وقول الطفل وفعله   واللصر ع... وحنومها مم ا عرفت.
،ان  عا الل الصا  ملواحلا كمتا ليستت  تن املعاوضتة املستل لة التيت  ،الت م يفيتد امللت  ليستت  تن البيتع املعااتا  ، على قول 

اجتتة إح إنشتتاء ليستتت ببيتتع، وليستتت  تتن املعااتتاة التتيت تفيتتد افباحتتة، علتتى آراء بالبتتة؛ وذلتت  ألن املعااتتاة، علتتى األقتتوال الثالبتتة، ح
فيب تى اخليتار الرابتع وهتو افباحتة املطل تة  تن غت  تعاقتد )وقتول الطفتل وفعلته  ستلوب والطفل ال يصة  نه افنشتاء وقصد للمعاوضة 
ة إح إباحت لكتون املرجتع فيته حينًت    ؛إذا فر  إذن الوة لته بت ل  وإن قلنا جبواز إباحله باملعا األعم   -ملا عرفله  -ال ابلية عن ذل  

 تن  ؛ق عليته إباحتة املتالا يعلتد يف اللشت يذ لتو عل تكتت س مم ت  فإذنته حينًت    ،بية لهصة ملوضور  ن أ  الوة، وإن كان إذن الطفل  ش   
أو غ مهتا، و ثتل ذلت  ال يكفتي يف املعااتاة املعلتوم اعلبتار قصتد املعاوضتة  ...دخول يف دار أو إ ارة  ن تنون بتل وحيتوان لتو فتر 

ن لتته أهليتتة ذلتت ، مم تت ق ذلتت  فعتتال  حتتال، وال يكفتتي فيهتتا ال طتتع برضتتا متتاح  املتتال باملعااتتاة  تتن دون    تت علتتى كتتل   فيهتتا وإنشتتائها
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين .وللبمث  ييد إيضاح كما فيه أخ  ورد ي   الح ا  بإذن اهلل تعاح (5)والفر  سل  الطفل عنها(

َمُه، َوُيَحقُِّر َمن زِلََتُه َوال َحاِكُم َعَلي ِه اللَُّه، َوأَنَا الَكي    اف ام احلسن اجمللىب قال  َخُط ِقس  ِمناً َوُهَو َيس  ِمُن ُمؤ  ضَّاِمُن َف َيُكوُن ال ُمؤ 
َتَجاَب َلهُ  ُعَو اللََّه فَدُيس   .(27ص 7الكايف  ج)  ِلَمن  َلم  يَده ُجس  ِفي قَدل ِبِه ِإَّلَّ الرَِّضا َأن  َيد 

                                                           

 ذن والد الصا للطرع اآلخر البالغ ال م ي خ   ن الصا املال أو البضاعة.إأو  (1)
 أم  عا الل الصبيان. (7)
 كون  عا الل الصبيان على ت دير كوهنا  عاااة. (3)
 .724-723ص 77دار إحياء الرتار العريب ت ب ول  جالشيخ حممد حسن النجفي اجلواهرم، جواهر الكالم،  (4)
 .724صاملصدر   (5)
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