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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
(544) 

 التحديد بالسن مختلف باختالف التكاليف -41
 .اجلواهر  صاحبعلى ما نقله عنه  ما تبناه احملقق الكاشاين عشر: الوجه الثاني 

 مناقشة الجواهر لرأي الكاشاني
)فما تفّرد بهه الفاضها الكاشهاين: مهن أّل الد ديهد بالسهّن  دلهك يف الدكليفها ، يف اجلواهر: ال ق

لسهّن إّمها وأّل احلد يف كا شيء هو الد ديد الوارد فيه؛ ظناً منه أّل الدوفيق بني النصهو  الهواردة يف ا
 حيصا بذلك.

مه  اخهدالفهم يف حهّد  -واضح الفساد؛ ملخالفده إمجها  امماميهة بها املسهلمني كافهة، فهعّل العلمهاء 
جممعول على أّل البلوغ الراف  لل جر هو الذي يثبت به الدكليك، وأّل الهذي يثبهت  -البلوغ بالسّن 

ا، وأنّهه ال فهرب بهني الصهالة وغريهها مهن به الدكليك يف العبادا  هو الذي يثبت به الدكليك يف غريه
 العبادا  فيه.

بهها هههو أمههر ظههاهر يف العههريعة، معلههوم مههن فريقههة فقهههاء الفههريقني، وعمهها املسههلمني يف األعصههار 
واألمصار مهن غهري نكهري، وس يسهم  مهن أحهد مهنهم تقسهيم الصهبيال  سهب اخهدالن مراتهب السهن، 

بالغ يف الزكاة، أو بالغاً يف العبادا  دول املعامال ، أو  بأل يكول بعضهم بالغاً يف الصالة مثاًل غري
بالغهههاً فيهههها غهههري بهههالغ يف احلهههدود، ومههها  اا إال لكهههول البلهههوغ بالسهههن أمهههراً مد هههداً غهههري قابههها للدجزئهههة 

 .(1)والدنوي (
 تأييد السبزواري للكاشاني

 يف  السههههيد السههههبزواري قههههال ، ولههههذامقدضههههى القاعههههدةعلههههى  نهههههأبوقههههد يكيههههد كههههالم الكاشههههاين 
                                                           

 .11  62العيخ حممد حسن النجفي، جواهر الكالم، دار إحياء الرتاث العريب ه بريو : ج (1)



 (884)ه4444/ شعبان  4الثالثاء . .......................................: شرائط المتعاقدين( .المكاسب )البيع

2 

 

 اجدماعهها للعهرائ يف ص ة األوىل م   إخباراته وإنعائهاملهذب: )وباجلملة: ال جيد العرن فرقاً بني 
آتههاه اللّههه احلكههم صههبياً، ومههن فضههائا علههي عليههه  نهههأكيههك ومههن مفههاخر بعههء األنبيههاء   ،(1)الثانيههةدول 

عقهها الصههبيال  أسههلم صههبياً، وقههد ألبدههت العلههوم احلديثههة علمههاً خاصهها السدكعههان مراتههب نهههأالّسههالم 
هههوفطنهههدهم مهههن أفعههها م، وقهههد   سهههدعدادا امفكيهههك تكهههول تلهههك األفعهههال الكاشهههفة عهههن  ،لهههكب  رّ ج 

الدكوينيهههة والعقهههول الفطريهههة خطهههأ، مههه  أل ههههذه املسهههألة العامهههة البلهههو  بهههني النههها  يف مجيههه  األ منهههة 
يهها يف أعصهار املعصهومني واألمكنة ال بد وأل يعدىن العار  هبا اعدناء كثرياً وأل يهدم النا  بالسكال ف

 .(6)فكيك أمها حىت ظهر اممجا  بعد قرول( ،المعليهم السّ 
 ،هاالدكههاليك علههى أنههوا  فمنههها العههديد الثقيهها ومنههها ا فيههك السهه لأال ريههب  وبعبااارأ أخاار :

فهأين صهعوبة احله   ،دهاجاسدعداد أكثر ومنها مها ال حيوحتّما أو أو قوة  أكربومنها ما حيداج إىل عقا 
 وأين املعامال  ا طرية من املعامال  اليسرية؟وأين اجلهاد من الصيام؟ من سهولة الصالة؟  مثالً 

 الجواهر: رأي الكاشاني مخالف لإلجماع المركب
 ههنا لاللة إمجاعا : لعف ،هااجلواهر أشكا عليه باممجا  املركب وبالسرية وغري  ولكن
بههههني الصههههالة والصههههوم واحلهههه .. إ  مههههن  اممجههها  علههههى عههههدم الدفكيههههك بههههني العبهههادا  أي :األول

سهههّن البلهههوغ فيهههها واحهههد فمهههن وجهههب عليهههه الصهههوم وجبهههت عليهههه  لأاممجههها  علهههى  لأالعبهههادا ، أي 
 .وهكذا حال سائر العبادا  الصالة وبالعكس

فهالبلوغ  ،ضهاءاممجا  على عدم الدفكيك بني العبهادا  واألحكهام كاحلهدود والهديا  والق الثاني:
العبادة هو العرط يف إجراء احلد عليه لو ارتكب ما يوجبهه وههو العهرط يف صه ة  الذي هو شرط يف

 لو اسدجم  سائر العرائ . بني النا  قضائه
اممجا  على عدم الدفكيك بني العبادا  واألحكام مهن جههة وبهني املعهامال  مهن جههة  الثالث:

ألحكهام الدكليفيهة والوضهعية، مه  أخر  فريتف  عنه احلجر، مثاًل، بنفس البلوغ الهذي تثبهت عليهه بهه ا
                                                           

 ا.مأي ال يقولول بص ة إخباراته فق  دول إنعاءاته، با يقولول بص ده (1)
 .672  12جى السبزواري، مهذب األحكام يف بيال احلالل واحلرام، الناشر: دار الدفسري: السيد عبد األعل (6)
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 توفر سائر العروط كالرشد وعدم كونه سفيهاً أموالياً املعرتط يف البالغ أيضاً.
ترتّهب األحكهام  يف البلوغ أمر واحد معدرب  لأإمجا  العيعة با إمجا  املسلمني على  لأواحلاصا: 

 ، با هو من مسلما  العريعة.عنده كلها
 أجوبة عن مخالفته لإلجماع

 جياب عن إشكال اجلواهر:قد  لكنو 
العالمههة احللههي وابنههه علههى مهها نقهها عنهمهها و الفههة  اممجهها   ههدوه فيههه صههغر ، ملخالفههة لأبهه أواًل:

 املقد  األردبيلي له يف مسألة احلجر وهي حما الكالم.
لبو   دارم  هو البلوغ  لأبا مقطوعه، إىل الروايا  الظاهرة يف  سدناداممدركي حمدما  نهأب ثانيًا:

، و لههك سههواء األحكههام كلههها وجههري القلههم عليههه حينههه دول مهها قبلههه، كههبعء مهها سههلك مههن الروايهها 
سههنوا  فالحههال مههثاًل صهه يح ابههن  9سههنة أم بلههوغ الفدههاة بههه 11سههنة أم البلههوغ بههه 12روايهها  البلههوغ بههه

ِْ َو  ِخااَغ ِبَسااا َوَلَسااا ِتْسااع  ِسااِنيَن حمبههوب  ِْ ِمثْااَغ اْل، اااَلِ ل ِإنَّ اْلَجارِيَااَة ِإََّا تَاَزوََّجاا ِإنَّ اْلَجارِيَااَة لَْيَساا
َساا الْ  ِْ َعَلياْ ااَراِء َواْلبَاْياِعل َوأ ِقيَماا ََ َأْمر َهاا ِ اي الشب َسااا َمال َساال َوَجااا َساا اْلي ااْتم ل َو  ِ اَع ِإلَياْ ح ااد و   َََّهاَب َعناْ
اَراِء َواْلبَاْياِع َواَل َيْخار    ِماَن الْ  ََ َلَساا ِبَساال قَااَل: َواْل، ااَل   اَل َيج اوَ  َأْمار ا  ِ اي الشب ي اْتِم َحتَّا  التَّامَّة  َوأ ِخا

َِ قَاْبااَغ ََّلِاا َ  ََ َعْشااَرَأ َسااَنًةل َأْو َيْحااَتِلَمل َأْو ي ْشااِعَرل َأْو يا ْنبِاا ل ااَ  َخْماا وصهه ي ه ارخههر، عنههه  (1)يَاباْ
 ضاً: أي ِإََّا بَاَلَ  اْل، اَل   َأش دَّا  َثاَلَث َعْشَرَأ َسَنًة َوَ َخَغ ِ ي اأْلَْرَبَع َعْشاَرَأ َساَنًة َوَجاَب َعَلْياِه َماا

  ُ ِْ لَااه  اْلَحَسااَنا ل وَك ِتبَاا  ُ اايبَلا ِْ َعَلْيااِه السَّ ل َوَجااَب َعلَاا  اْلم ْحَتِلِماايَنل اْحااتَاَلَم َأْو لَااْم َيْحااَتِلْمل وَك ِتبَاا
ََ َله  ك غُّ َشيْ َوجَ   .(6)ٍء ِإالَّ َأْن َيك وَن َضِعيفاً َأْو َسِفيساً  ا

 الجواب عن مخالفته للسيرأ
 أو الرج ال. حدياطام ا فلعلها من باب  جهةالسرية العملية ال  لأ ثالثًا:

                                                           

 .197  7الكايف: ج (1)
 .661  1من ال حيضره الفقيه: ج (6)
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وإىل  لهههك أشهههار السهههيد السهههبزواري يف املههههذب قهههال: )أمههها اجلههههة الرابعهههة: فدكهههرر يف كلمههها م نقههها 
 مجا  على اعدبار البلوغ يف العقود واميقاعا ، والعهرة الفدوائية والسرية العملية حىت بني املددينني.ام

هبهههذا اممجههها  مهههنهم العالمهههة، وولهههده، واحملقهههق األردبيلهههي وغهههريه،  عدبهههارامويظههههر عهههن مجههه  عهههدم 
ل املعلهههوم فيههههه ومههههن مطلهههق الدنهههزه عهههن أفعهههال الصهههبيا شهههرتاطاموالعههههرة اسهههدنادية، والسهههرية أعهههم مهههن 

 .(1)(واضح حدياطاموفريق  ،لياالرج ال، فاحلكم بال د
 حيدمههها وفيمههها )مطلهههق الدنهههزه فيمههها حيدمههها حرمدهههه يف احملرمههها ( نعمهههم )مطلهههق الدنهههزه( إىل لأوميكهههن 

( إ  السههرية علههى منهه  طلههق الرج ههال يف مهها حيدمهها وجوبههه)م بطالنههه مههن املعههامال ، كمهها نضههيك لههه:
م عهها م  الصههغائر والكبههائر، فقههد تكههول، حسههبما أفههاد  سههواءً رمهها  الطفهها إ ا بلههغ عههن كهها احمل

لدنزيهههه عههن بعضههها ارخههر، كالغيبههة، وإل س يكونههوا مههذعنني  رمدههها يف وقههد تكههول  رمههة بعضههها كالزنهها 
قههد يكههول  نهههعفحقههه، وكههذلك السههرية علههى  هها الطفهها عجههرد البلههوغ علههى  دلههك الواجبهها  املعهههودة 

، و لههههك  حديههههاطلإلو لههههك كالصههههالة وقههههد يكههههول بعضههههه ارخههههر لرج انههههه أو  بوجوبهههههبعضههههه م عهههها م 
 .كالصوم

وسههيأم منهها يف الب ههق الالحههق بعههء الكههالم والههنقء وامبههرام يف كههالم اجلههواهر وبيههال وجههه آخههر 
 فاندظر. ،ف  به امشكال عليه بكونه  الفاً لإلمجا  وظاهر العريعة والسريةدينلكالم الكاشاين 

 عل  محمد وآله الطاهرين وصل  اهلل
 

َوَأمَّا َحقُّ رَِعيَِّتَ  بِاْلِعْلِم:  ََأْن تَاْعَلَم َأنَّ اللََّه َعزَّ َوَجغَّ ِإنََّما  قال: عن اممام  ين العابدين 
 ِ  َِ ي تَاْعِليِم النَّاِس َوَلْم َجَعَلَ  قَايبماً َلس ْم ِ يَما آتَاَك ِمَن اْلِعْلِمل َو َاَتَح َلَ  ِمْن َخَزائِِنِهل  َِإْن َأْحَسْن

َِ النَّاَس ِعْلَمَ  َأْو َخرِقْ  َِ َمنَاْع ََاَ َك اللَّه  ِمْن َ ْضِلِهل َوِإْن َأْن َِ َتْخَرْق ِبِسْم َوَلْم َتْضَجْر َعَلْيِسْم 
اْلِعْلَم َوبَاَساَءا ل َوي ْسِقَط ِمَن  ِبِسْم ِعْنَد طََلِبِسم  اْلِعْلَم ِمْنَ  َكاَن َحّقاً َعَل  اللَِّه َعزَّ َوَجغَّ َأْن َيْسل َب َ 

 .(261  6من ال حيضره الفقيه: ج)  اْلق ل وِب َمَحلَّ 
                                                           

 .671  12السيد عبد األعلى السبزواري، مهذب األحكام يف بيال احلالل واحلرام، الناشر: دار الدفسري: ج (1)
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