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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
(541) 

 بحسب الزيادة والنقصان جواب األئمة 
  نهأ 8و 51و 51ع عن إشكال ختالف الروايات الظاهري يف حتديد سن جواز معامالت الغالم، بني اجلواب الراب وحاصل

َى  ى ىاا  يف معتاا ة منصااور باان حااازم  صاارب بااه ا مااام الصااا    الزيااا ة والناصاااع الاا يكاااع علااى مباا   ِإنَّااا ِنِييااِب النَّااا
األحاوال ااارجياة للصابياع باني مان يرشاد أسارو ومان يرشاد أبطا   هاي نظراً الخاتال  األوضااو و وذلك  (5)الزِّيىادىِة وىالناُّْقصىانِ 

 دحد ات،  راجع ما سب. وليست مبمشريات لسن الرشد املعاملي 
 إشكال: الحمل     القضية الخارجية خالف األصل؟

ألصا  يف ا عأا مجااو علاى  عأو خاال  األصا   هنااأور ت بندحاو الاااايا ااارجياة وقاد ساب.  هنااأمآل ها ا إ   إن ق ت:
 الااايا )وأحكام الشرو( ورو ها بندحو الااية احلاياية؟

 في تعارض الروايات موافق لألصل الحملاليواب: 
تعاار  الرواياات، وا مجااو  صاورةذلك صدحيح  وع ريب، لكنه غري شام  ملا حنن  يه، وذلك ألع ما حنن  يه هو  ق ت:

وار ة بندحاو الاااية احلاياياة ال ااارجياة،  هنااأ املعاَرضاةالرواياات غاري   لي  لّبي ال إطال  له ليشمله، بعباارة أخار ا األصا  يف
َى  ى ىا  الزِّيىاادىِة وىالناُّْقصىاانِ ضة  ال يوجد  يهاا ملا  ها ا األصا  با  األصا   يهاا عارَ أما امل ماور  ها    عإبا   ِإنَّاا ِنِيياِب النَّاا

 األصاا  هنااا هااو ( هااو صااورة اخااتال  احلاادي  وتعااار  الروايااات، الروايااة ونظائرهااا، صااا  صياالنا  يف كتاااب )املعاااري  والتوريااة
 اجلواب حبسب الزيا ة والناصاع 

الصااّب  ، أياحلاا. ال يعاادو ا عأالعاالئااي الاطعااي باا  والفطاارة والوجااداع علااى  رتكااازا  عأمااا سااب. مفصااالً ماان  اكااد ويؤ 
بنظاار ،  ااال وجااه أبااداً لعاادم نفااوذ املعاملااة، إال  ثابتااةواملصاالدحة  اااذا كاااع الغااالم مالكاااً راغباااً والااويل راضااياً آذناااً  ،يلاملالااك والااو 

لكان الرواياات لتلفاة يف حتديادانيا باني األقا  واألكلار ، وصاحي رواية بتدحديد سن معنيي ألمكان التعباد حينئٍ  التعبد،  لو ور ت 
أو هااو مسااتبعد ماان اواهرهااا  ،يف األكلاار  اخااالً  يااه  األقاا كاااع صااا  لاادوراهنا بااني األقاا  واألكلاار  التعباادب مجعهااا  ااال يعااا   يهااا 

وبا لك ينتفاي التعبااد، ككاالم الواحاد يف اسلال الواحاد كمااا ور  يف احلادي ،    كالمهاام  عأو ب مجعهاا بعاد مالحظتهاا مجيعااً 
والواقعيااة ااارجيااة  رتكازيااةا الوجدانيااة إعا نيااا إ  كوهنااا مشااريات إ  الااااية  ، والعااريف أيااااً،يكااوع الوجااه العاالئااي الوحياادو 
ك لك، وكانت مشاريات للرشاد املعااملي ال حماد ات،  يكاوع هاو املاال  ذلك  ، وحي  كاع املعاملياختال  سن الرشد  هيو 

                                                           

  51ص 5ثاة ا سالم الكليين، الكايف،  ار الكتب ا سالمية ا طهراعا ج (5)
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ومان بااب امللاال ال احلصار،  يكاوع حبساب ماور  الساؤال وحما  احلاجاة إمناا ور ت وتكوع األعمار اللالثاة املا كورة يف الرواياات 
وعلاى  أو احلا ية عشرة أو غري ذلاك صاا ت تا كر  تلاك الرواياات   تادبير وت ما   املاياس الرشد ال ي قد يكوع يف سن التاسعة

علاااى وجاااه مجاااع بينهاااا يساااتلزم إماااا الااااول باااالتايري بينهاااا، كماااا ساااي  ، أو الااااول بتسااااقطها  العلاااورتعارضاااها مااان  وع  عا ااأي 
 كما سب.   أىحىلَّ ال َِّه اْلباىْيعى والرجوو إ  العام الفوقاين وهو )الناس مسلطوع( و

وينفعناا يف مااام العما ، إذ مبناا  علاى كوهناا مشاريات لسان بني الروايات حي  مشكلة التعار   نها ه ا الوجه إع متي  عإمث 
 هكوناجمار    عا ا، وإع ت نطمئن إليه وال وجدنا، رغم ما ذكار مان الاارائن لا لك اهاوراً نوعيااً،  يكوع هو املرجع الرشد املعاملي

ساارية العاااالى علااى اجلااواب علااى الزيااا ة والناصاااع حبسااب األوضاااو ااارجيااة، يااد ع إشااكال  عأ، إذ ساالف اً ئيااعاال االً احتماا
ِد شيئاً على املستو  العملي تناق  الروايات على املستو  النظري  لطيف  نها ،  تدبير وإع ت ُيج

َى  ى ى  الزِّيىادىِة وىالناُّْقصىاه ا الوجه  عأ كما ينفعناا يف  نها وكوع الااايا ااارجية من مصا ياه إع متي،  نِ ِإنَّا ِنِييِب النَّا
ابتليت  يها الروايات بالتعار  الظاهري، ومنها رواياات الكار،  هاو حبا   اليتاكتشا  ح  جديد للعديد من املوار  األخر  

 عميم النفع على املستو  العملي وإال  على املستو  النظري 
 بحث تطبيقي: تخالف روايات الكر  

إع اخاتال  الرواياات يف  ال ي ال يا  أ ياة عان أصا  املبدحا ا ستطرا ا من باب  يف روايات الكري  زُياوتوضيح ذلك با
إ  اختال  األوزاع ااارجية، ألع الرط  العراقاي نصاف  يرجع نهأو  الوزع بكونه ألف وم   رط  أو كونه ستمائة معلوم الوجه

وتطااب. ها ا الواقاع ماع  وم   رط  يرا  منها، بارينة ذلاك التعاار  وقريناة الواقاع اااارجي اليت ت كر ألف الرواية الرط  املكي 
أجابااه وهااو بااالعرا  أو  ، الرطاا  العراقااي، إمااا ألع السااائ  كاااع عراقياااً أو ألع ا مااام هاا   الروايااة وذا  مااع الروايااة األخاار 

، يارا  ااا الرطا  املكياي، وذلاك ماع تلاك وقريناة الواقاع اااارجي لشبه ذلك، واليت ت كر ستمائة رط  يرا  منها، باريناة تعارضاها
 وجو  وزنني يف بلدين أحد ا نصف اآلخر نظراً ل

أيب عمااري األو  املتااامنة لكااوع الكاار  بااناا )إذا عر اات هاا ين التنبيهااني قلناااا ال تنااايف بااني مرساالة قااال الساايد الوالااد 
بنااًى  مااألة ابان أيب عماري اللانياة املتاامنتني لكاوع الكار ساتمائة رطا ، ألف ومئيت رطا ، وباني صادحيدحة حمماد بان مسالم ومرسا

علااى ماااا اخمناااا  مااان عاادم انفعاااال املااااى الاليااا  باملالقاااة  اااتع األوزاع واملسااااحات ملراتاااب التنااز  ال للتدحدياااد احلايااااي املوجاااب 
ً مان الار  مااأو للتااارب   وايتني املتااابلتني حتتما  وجوهااً ثالثاة،  يكااوع بنااًى علاى املشاهور مان كوهناا يف مااام التدحديااد  اتع كاالي

جمماًل يف حد ذاته قابالً  را ة املكيي واملدين والعراقي منه، وضمي ك  منهما إ  اآلخر قرينة معيينة للمرا  عنهما لشها ة العر  
 أيب عمري األو  على العراقي، والصدحيدحة واملرسلة اللانية على املكيي  بنا تدحم  مرسلة 

)رمحااه اهلل(، يف ماااام بياااع شااها ة العاار  ااا ا اجلمااع مااا لفظااها نكمااا لااو كاااع لفاا  املااني مشاامكاً بااني  الفايااه ادمااداينقااال 
مادار ونصافه، وباني مااا ير أخار  وقاال الاائا ا إع جااى  زياد   عطاه منياا مان احلنطاة، مث قاالا إع جااى  زياد   عطاه منياني، 

ك  واحد منهما ا مجال عن اآلخر، ويتعني املارا  مان باني ساائر املعااين وإع كانات كلارية، ووجهاه واضاح  ي اب مباتااى   عج ر َ ي
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 أنتهى  (5)اجلمع بني الروايتني مح  الصدحيح على الرط  املكيي واملرس  على العراقي[
لاو   ناهأاملعلاوم  مرسالة الساتمائة، ومانأقولا ويؤيد ذلك اع ابن أيب عمري ال ي رو  مرسلة األلف وما تني، هاو الا ي رو  

لو مسعهماا وت ياَر اجلماع بينهماا با لك لسا ل عان سابب  نهأت ينا  كليهما بال إشارة إ    ع املنا اة، كما  نا ٍ كاع بينهما ت
  (2)(ختال ا 

 بين روايات الكر  المخت فة في تحديده باألشبار جديد   جمع  
ياا كرو  هنالااك أيااااً  عأخااتال  تااادير الكاار باألشاابار، وكاااع ماان اجلاادير ونفاال هاا ا الوجااه ماان اجلمااع ُيااري يف ا أقااول:

  وغريها كما تدل عليه معت ة منصور بن حازم الساباة  وقد أصيلته الروايات ولكن ت جند من ذكر ، وهو وجه عريف عاالئي
 22يف ثالثااة يف ثالثااة ومكعبهااا  العماادة منهااا ثالثااةا روايااات ثالثااة أشاابارلتلفااة، ولكااني وروايااات الكاار وتااادير  باألشاابار 

)ذراعاااع عماااه يف ذراو وروايااة  (2)شاا اً  22 2/8 وروايااات ثالثااة ونصااف يف ثالثااة ونصااف يف ثالثااة ونصااف ومكعبهااا (1)شاا اً 
  (1)( اً ش 15وش  سعته( على التفصي  امل كور يف توضيدحها يف الفاه وال ي مآله إ  

 األكثر ل تنزيه بناء      دم انفعال الق يل -أ
  واملبين على عدم انفعال املاى الالي  ،أحد ا ما ماى ابينهما جبمعني وقد مجع السيد الوالد 

 األوزان واألشبار  المة     سبيل البدل -ب
ك  واحد من األرطال أعين ألاف ومئتاني باالعراقي، واألشابار أعاين سابعة   عأولكن األقو  بناًى على ما ذكرنا واللاين قولها )

، وإع حادا اإإحاد  العالمتاني  يكفاي حتاا.  تاااعالمة لوجو  الكر،  العاصم هو َكٌم خاص يتدحاا. مات حت وعشرين ش اً،
مادارها وجاو اً ال عادماً، ولايل كا  واحادة منهاا حاداً حات يادور  (5)املعليامت تتدحا. األخار  إذ كا  واحادة منهاا عالماة يادور 

يااول املااو ا إذا جاااى  عأوعاادم وجااو  األخار   وذلااك ملاا   حادا اإم وجاو اً وعاادماً، وياااع التعاار  حااني وجااو  علياامادارها امل
غالمي زيد وجب عليك تنظيف الدار، وإذا جاى غالمي عمرو وجب عليك تنظيف الدار،  اع العر  ال يكاا  يرتااب يف أعي 

لياا  وإيااااب ولنااا تنااايح وحت (2)عاادم كاا  واحااد ساابب أو عالمااة للعاادم( عأأو عالمااة للتنظيااف، ال  صااالةً جماايى كااٍ  موجااب أ
 لكالمه يد ع عنه بع  ما قد يور  عليه، نمكه حملله 

                                                           

  51سطر 22ص 5مصباب الفايها ج (5)
  222-228ص 2السيد حممد احلسيين الشريازي، موسوعة الفاه )كتاب الطهارة(،  ار العلوم للطباعة والنشر ا بريوتا ج (2)
  282ص 2اها جالفراجع  (1)
  221املصدرا ص (2)
  225املصدرا ص (1)
 له  (5)
  105ص 2السيد حممد احلسيين الشريازي، موسوعة الفاه )كتاب الطهارة(،  ار العلوم للطباعة والنشر ا بريوتا ج (2)
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 الوجه اليديد: روايات األشبار متطابقة ومشيرة لألوسط منها
حتماا  علااى كوهنااا قاااية خارجيااة، بارينااة ميكاان أع روايااات األشاابار، كروايااات األرطااال،  عأالاا ي نريااد إضااا ته هنااا  ولكاان  

)علاااى الزياااا ة  جاااواام  عأو  وتطااااب. اسمااوو ماااع اسماااوو، مااان جهاااة أخااار  يارجااااالواقاااع اختال هااا مااان جهاااة واخاااتال  
أشاابار الناااس لتلفااة بااني طويلااة وقصاارية ومتوسااطة  تدحماا  اللالثااة أشاابار علااى الطويلااة واللالثااة والنصااف  عأوالناصاااع( لبداهااة 

 ش اً  15، األوسط وهو على الاصرية وما بينهما على ما بينهما  تكوع متطاباة، ويكوع املرجع، على ه ا
بااني ثالثااة  خااتال ا  عا االلمتوسااطة عرضاااً عريااااً  عأاألشاابار املتوسااطة تتاا رجح بااني ذلااك إذ  عأالظاااهر  عإ باال نقااول:

شاا ، والناااس ببابااك   اارب املتوسااطني  ساام  اخااتال هم ماان الشاا  هااو مااادار الساادس كاا  أشاابار ونصااف وثالثااة أشاابار يف  
 ،   ِشاااالشاا  املتوساااط، اعتاا  كااا  ماانهم هاااو املاياااس  عأأعااااام الفاهاااى امللتفتاااني إ   عأ ل عليااهويااادحبااوايل هاا ا املاااادار، باا  

 الحااا  ماااا جريباااه الفاهااااى  ،الثاملتوساااط يف نظااار ، ماياسااااً  اختلفااات النتاااائا إ  ماااا يااااارب ماااا ذكرتاااه طوائاااف الرواياااات الااال
 اسهمب نف

وزع ماااى املدينااة  كاااع يساااوي ثسااتة وثالثااني شاا اًث تاريباااً،  نااهأ ساامابا ياألا )احملكااي عاان األمااني قااال الساايد الوالااد 
اختاا  ماااى الن ااف  وجااد  قريباااً ماان ثسااتة  نااهأوزنااه يساااوي ثثالثااة وثالثااني شاا اًث تاريباااً، والساايد الوالااد ذكاار  عأوعاان اسلسااي 

يساااوي ثنانيااة وعشارين شاا اًث تاريباااً،  َوَزَع مااى الن ااف يف هاا   األزمناة مجاعااة  كاااع وزناه نااهأوثالثانيث، وقااال السايد احلكاايما 
ألفاً ومئيت رط  باالعراقي علاى  عأَوَزنَه  كاع يساوي ثسبعة وعشرينث، وقال الفايه ادمداين  نهأالااسم ااوئي  أيبوعن السيد 

 ما اعت و  رمبا يبلغ إ  ما يارب من ثأربعني ش اًث 
  (5)الفاحش( ختال ا لاقي  كما سي   أوجبت ه ا أقولا اختال  األشبار واختال  امليا  واختال  امل

ً من هؤالى األعاالم عنادما َوَزنَاه و   عأومن البديهي  ر  الحا  متوساط األشابار،  وع اااارج عان احلاد املتعاار  منهاا، قادي كالي
وأوزاع  ةاملاتلفا  متوساط األشابار شا اً إ  حادو  أربعاني شا اً  22الطوي  أو الاصري جداً، وقد تراوحت النتاائا عنادهم باني 

  ختال ا امليا  املاتلفة كاع السبب وراى ذلك 
حبساب كااع  جاواب ا ماام  عأو ه ا اجلمع، با رجاو إ  اختال  متوسط األشابار  عأومع مالحظة ذلك كله يظهر 

 صنف السائ  أو شاصه، عريف كعر ية اجلمع بني اختال  األرطال مبل  ذلك   تدبير وت م  واهلل العات 
 ص   اهلل     محمد وآله الطاهرينو 

 
ِل  ى ى  ال َِّه هى ىكىة  وىاإْلِْصرىاِر  ى ى  ال اقال ا مام اجلوا   رىة  وىاِِلْ ِتالى ياْ ذَّْنِب تىْأِخيِر التاَّْوبىِة اْغِترىار  وىطِوِل التَّْسوِيِف حى

 ( 215)حتف العاولا ص (1) ِم اْلخاِسِرونى فىال يىْأمىِن مىْكرى ال َِّه ِإِلَّ اْلقىوْ أىْمن  ِلمىْكِر ال َِّه 
                                                           

  102-105ص املصدرا (5)
  22سورة األعرا ا آية  (2)
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