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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
(511) 

 8والـ 31لروايات الـ 35مخصصية روايات الـ -5
ُِ ِمـَن  رواية نأبيقال  نأ س:الوجه الخام ـَراِء َواْلبَـْيـِع َوََل َيْخـُر َواْلُغاَلُم ََل َيُجوُز َأْمُرُه ِفـ  الِّر

ُلَغ َخْمَس َعَِّْرَة َسَنة   : َعـِن اْلَيتِـيِم َمتَـى  لرواياتخمصِّصة  (1)اْلُيْتِم َحتَّى يـَبـْ ـر  ِِ َسأََلُه َأِب  َوَأنَـا َحا
ُْ اْلغُـاَلُم  َيُجوُز َأْمُرُه؟ فـََقاَل: ِحينَ  ُه؟ قَـاَل اَِلْحـِتاَلُم قـُْلـُت: قَـْد َيُكـو ُه، قـُْلُت: َوَما َأُشدُّ ُلُغ َأُشدَّ يـَبـْ

َُ َعِّْــَرَة َســَنة  ُلِتــبَ  ــَر؟ َقــاَل: َِلَثا بـََلــَغ ثَــاَل ــَن َثَمــاِنَ  َعِّْــَرَة َســَنة  ََل َيْ ــَتِلُم َأْو َأَقــثَّ َأْو َأْلثـَ ــُه  اْب َل
ــِعيْا  اْلَ َســُن، وَُلِتــَب َعَلْيــ َِ ِْيَا  َأْو  َْ َســ ْْ َيُكــو ــيرُ،، َوَجــاَز َأْمــُرُه َِلَلَّ َأ َِلَثا بـََلــَغ اْلغُــاَلُم و (2)ِه السَّ

ـَراِئُح َواْلُ ـُدوُا َوَِلَثا جَـمَّ ِلْلَجارِيَـِة  َْ ٌ  َأْمـُرُه ِفـ  َمالِـِه َوقَـْد َوَجـَب َعَلْيـِه اْل َْ ِسِنيَن َفَجـاِئ  (1)َسـْبعُ َثَما
ــَكِل َ  ــِنيَن َفَك َجــاَز )وذلككأل ألن الروايككة األوص خااككة بككالبيء والاككراا وروايككات الطائفككة ال ا يككة  (4)ِس

ٌ  َأْمُرهُ وال ال ة )( َأْمُرهُ  الغكالم وكو   نأالعام خيصصه اخلاص، وتكون النتيجكة  نأوال شأل  عامة (َجاِئ
ــَراِء َواْلبَـْيــعِ ََل َيُجــوُز َأْمــُرُه ِفــ  اأمككرم مطلقككا  إال يف البيككء والاككراا نهكك ا بالنسككبة للجملككة األوص   لِّر

ُِ ِمَن اْلُيْتمِ وأما اجلملة ال ا ية  ،خصأ هناإن َجاَز رواية )ه م اجلملة أعم نتخصصها  نإن َوََل َيْخُر
يف املعكامالت الفرائض واحلدود وجوا  األمر ثالثة أمور: ( وهو ما دون البلوغ يامل مُيتالإذ ) (َأْمُرهُ 

ُِ ِمَن اْلُيْتمِ من عقود وإيقاعات   أمرم. وا ُ نيخرج عنها ج ،هلاشاملة  َوََل َيْخُر

                                                           

 .197ص 7جثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية ك طهران:  (1)
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أخص من الطكائفتني األخريتكني  َواْلُغاَلُم ََل َيُجوُز َأْمُرُه ِف  الِّرَراِء َواْلبَـْيعِ  مجلة نأ :الواحلا
ُِ ِمَن اْلُيْتمِ نتخصصهما ومجلة   .ااهنأعم نتخصص َوََل َيْخُر

يف عكدم جكوا  أمكرم نيهكا لوجكود روايكة خااكة  ال بد من إضكانة )املاكاربة( إص البيكء والاكراا ،نعم
َسأَْلُتُه قال:  وهي رواية أيب بصري، عن أيب عبد اهلل  ا،يهيف املااربة تدل على عدم  فوذ أمرم ن

، َوَلُه َمال  َعَلى َيَدْي رَُجٍث، فََأرَاَا الرَُّجـُث الَـّ ، َولَْيَس ِبَعْقِلِه بَْأس  َْ ِكي ِعْنـَدُه َعْن يَِتيٍم َقْد قـََرَأ اْلُقْرآ
ْْ يـَْعَمـ ُْ َأ َقـاَل: ََل َيْصـُل َْ لَـُه اْلغُـاَلُم ِفـ  َثلِـَ ، فـَ ْْ يـَْعَمَث ِبَماِل اْلَيِتيِم ُمَضارَبَة ، فََأِث َث بِـِه اْلَماُل َأ

ِْ اْحتَـَلَم َوَلْم َيُكْن َلُه َعْقث  َلْم يُْدفَ   .(1)ء  َأَبدا   ْع َِللَْيِه َش ْ َحتَّى َيْ َتِلَم َو َيْدَفَع َِللَْيِه َماَلُه، قَاَل: َوَِل
 جوا  أمرم مطلق إال يف البيء والاراا واملااربة. وال اصث:

نهكك ا حككال جككوا  أمككر الصككا وأمككا إجككراا احلككدود والفككرائض عليككه، نلككي  داخككال  يف مبح نككا، وإن  
إص إمجككال مجلكة يف الروايككة أو اإلعككراال عنهككا ال يسككر   نإنككككان لنككا نيككه وجككه بكل وأك ككر، وعلككى أ  

 مجلة أخرى منها نيما أمكن اجلمء الداليل نيها دوهنا.
 ...( أي استقالَل  لـ)جاز أمره(ََل َيُجوزُ مخصصية ) -6

ـَراِء َواْلبَـْيـعِ يف  (َيُجوزُ ) نأيقال:  نأ الوجه السااس: يكراد بكه  َواْلُغاَلُم ََل َيُجـوُز َأْمـُرُه ِفـ  الِّر
بوجكوم بلغكجم وموعكا  سكجم وجكوم، وخالاكة  سابقا   اد ام)وو  استقالال ( على ما نّصله الايخ وع

الغايكة واملغككم )مككا بعككد تطككابق ال وككو ( يككراد بكه اسككتقالال  بقرينككة الغايكة، لاككرورة  نأ) اسكتدالله 
ــَغ َخْمــَس َعِّْــَرَة إال يف السككلب واإلوككاب وحيكك  أريككد بككك يف كككل شككيا (حككو ومككا قبلهككا ُل َحتَّــى يـَبـْ

وكو  أمككرم   كهألاككرورة  ؛بكاإلذنجكوا  أمكرم  نأككك لأل ال    كهأاسكتقالال  لبداهكة  : نيجكو  أمككرم كهأ َسـَنة  
 ؛امككه اككي : وال األعككم من نأ)وميكككن  وللتسككاأ أياككا  حينئكك ا اسككتقالال  مككن فككري توقكك  علككى اإلذن 

 (.خااة مء  وال الوالية عنه باملرةأل ه لغو إذ مء جوا م استقالال  ال يبقى موضوع جلوا م باإلذن. 
 )جكا  نيتكري ص الطكائفتني األختخصِّكن ،ال  أ  اسكتقال َواْلغُـاَلُم ََل َيُجـوُز َأْمـُرهُ ناملراد من  :يهوعل

                                                           

 .88ص 7الكايف: ج (1)
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أما استقالال  نأل ه مالأل راشد وأما باإلذن نكألن  :ذنوباإل ستقاللباإلاوريت أمرم( إذ مها أعم من 
سككنة إذ ال ويل لككه أبككدا  إال لككو كككان سككفيها ( نتكككون  11البككال  لككه وليككا  نيبقككى لكك)ذن وككال )عككك  

 ال   بل  مثان سنوات أو ثالث عارة سنة وو  أمرم مطلقا  إال استقالال  نتأمل. نأالنتيجة 
)باإلذن( نتكون أجنبية عكن الطائفكة األوص املكراد  كا إص  نيتري با صراف الطائفتني األخ :الأو يق

 استقالال .
 َللى أهلَا 35م غير الـعل را   -7

 11سكنوات إص أهلهكا و تمسكأل بروايكات الكك 8سكنة والكك 13روايات الك علم رد  نأ الوجه السابع:
يف كلككي البحكك  يف كتككاب احلجككر، بالنسككبة إص بلككوغ  سككنة، وذلككأل هككو مككا التدمككه السككيد الوالككد 

 الصا باكل عام.
 نأو فريها معكرال عنهكا،  نأو عظيمة،  هي اليت عمل  ا املاهور شهرة 11وذلأل ألن روايات الك

ماكهور املتقكدمني نتوى  ظرا  ألن  ،عنهرال عأُ الاهرة يف م ل ه ا املورد حجة واإلعراال مسقط ملا 
نيها الصحاح  8والك 13روايات الك نأمن رفم وعلى ال 11كا جم على الك  املقاربني لعصر املعصوم 

أعرضوا عنها مما يكا  عن وجكود خلكل نيهكا ال  مهنأكا جم يف متناول أيديهم، إال   هناأو واملعتربات 
عارضكككتها لظكككاهر اخلكككرب مو يف أ فسكككها وشككك وذ بعاككها  11 عرنككه، إضكككانة إص تعكككارال روايكككات فككري الكككك

 .(1)رفع القلم عن الصب  حتى يبلغ...املتواتر، كما قيل، 
لككككن عككدم عمكككل املاككهور بالروايكككات املنانيككة للروايكككات ) :قككهيف كتكككاب احلجككر مكككن الف قككال 

أخرب لقرب متقدميهم من اإلمام عليه السكالم،  هنمأخلم  عارة مء ك رة ه م الروايات، مء  املعينة
الكك ين عملككوا  نألبعاككها روايككات اككحيحة كمككا عرنككجم باإلضككانة إص  نأوشكك وذ األقككوال امخككر مككء 

ا خبالنها يف كتب أخكرى، والتهانكجم بكني الروايكات املتخالفكة بنفسكه نتواأببعض الروايات املخالفة قد 
وش وذ بعاها، وضع  سند أو داللة مجلة منها، واختصاص بعاها ببعض األبواب كباب الواية 

                                                           

 .128ص 3عوايل الآليل: ج (1)
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بكاإلطال،، ومنانااكا يف ك كري  قكوال  والعتق والوقوف، مما إذا قيل  ا يلدم جعلها است ناا  من احلككم ال 
الصا حو حيكتلم،  عند املخال  واملؤال : رنء القلم عن –كما قيل   –من األحيان للرواية املتواترة 

 .(1)(...مما لدم اجلمء بينها وبني روايات املاهور حبملها على بعض مراتب التكلي 
هكو املكال   ألهنكا تعتكرب 8و 13واييت الككلكر  اهتكمعارضك  11الككروايكة لهك م الروايكة معارضكة  َلْ قلت:

اليت جتعل  8و 13ولو من فري احتالم، نهي كروايات  ه ا السنجتعل املال   11ورواية الك حتالماإل
 املال  ه ا السن ولو من فري احتالم؟

ككافا   11 نإنكعلى ككل الروايكات   هأكانة الروايات، عك  فريها، أ    ءُ مَ َوج  11رواية الك قلت:
هي تلأل و يكادة،  11ألن  11أم  13أم  8املال   نأسواا أقلنا حيتلم، أ  البلوغ وإن أ  حتققيف 

 .من روايات االحتالم وال   خيرج بههي القدر املتيقن بني مجيء الروايات  11نرواية  ،ك وال ع
البحك  مبنكائي ومكن ال يقكول حبجيكة  نأبعض املناقاات، ومنهكا: مء  وستأيت تتمة كالمه 

املقطوعكة يقول حبجية م كل هك م الاكهرة  نأله ال ميكن  ،نادستاإلاإلمجاع حمتمل املدركية أو املقطوع 
 نأنه القول حبجية ه م الاهرة، والظاهر كميحبجية ذلأل النوع من اإلمجاع  من يقول،  عم ستناداإل

 امن املتأخر منهما. حيارينوال  ا،والد مبنيني: حجية اإلمجاع املدركي وعدمهللسيد ال
 وصلى اهلل على م مد وآله الطاهرين

 
َّْ أَْبَصَر اْلَ : قَاَل اإلمام احلسن  ََْك ِف  اْلَخْيِر َمْكَهُبُه، َوَأْسَمَع اْلَْسَماِ  َما َوَعى َِل ْبَصاِر َما نـَ

ََاتِ  َر ِمَن الُِّّبُـ َُ ََْع بِِه، َأْسَلُم اْلُقُلوِب َما َط تَـ  التَّْكِليَر َوانـْ
 (.231ص )حت  العقول عن آل الرسول 
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