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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
(512) 

 في التكليفات التحديد بالسّن مختلف نأاعتراض الجواهر على 
اعرترتضاص حرترتاحو اررترتواهر علرترتى الفاضرترتب الما رترتاّ برترترتالما لفرترتراش برترته الفاضرترتب الما رترتاّّ  رترتن أ ا ال  ديرترتد بالسرترتنا سببب  

خم لف يف ال مليفات، وأ ا احلد يف كب  يء هرتو ال  ديرتد الرتوارش ليرتها  نرتا   نرته أ ا ال وليرتن برتني النصرتو  الرتوارشة يف السرتنا 
ا حيصب بذلك.  إّنا

 - رترتا اخرترت اللهم يف حرترتدا البلرترتو  بالسرترتنا  -اخالف رترته إمجرترتاا اة ا يرترتة برترتب املسرترتلمني كالرترتة، لرترت  ا العلمرترتاء واضرترتا الفسرترتاشا مل
جممعو  على أ ا البلو  الرالا لل جر هو الرتذ  يببرتب برته ال مليرتف، وأ ا الرتذ  يببرتب برته ال مليرتف يف العبرتاشات هرتو الرتذ  

 العباشات ليه. يببب به ال مليف يف غريها، وأناه ال لرق بني الصالة وغريها  ن
بب هو أ ر  اهر يف الشريعة،  علوم  ن طريقة لقهاء الفريقني، وعمب املسلمني يف األعصار واأل صار  ن غري نمري، 

، برتن  يمرترتو  بع رتهم باليفرترتا  يف الصرتالة  رترتبال  غرترتري سرترتنا ومل يسرتما  رترتن أحرتد  رترتنهم لقسرتيم الصرترتبيا   سرتو اخرترت ال   رالرتو ال
شات شو  املعا الت، أو باليفا  ليهرتا غرتري برتالغ يف احلرتدوش، و رتا الال إال لمرتو  البلرتو  بالسرتن بالغ يف الزكاة، أو باليفا  يف العبا

 .(1اأ را     دا  غري قابب لل جزئة وال نويا(
 الجواب: ليس الكالم عن الموضوع والبلوغ بل عن المحمول والتكليف

واملوضرتوا هرتو البلرتو   ،مرتولعن احمل المالم لارة يمو  عن املوضوا وأخرى  نباة مال هذا ميمن ارواب عن  ولكن
، كوجوب الصرتالة وحر رتة المرتذب، ولرتو كرتا  كرتالم الما رتاّ عرتن املوضرتوا لرتورش عليرته (2اواحملمول هو األحمام املضلبة عليه

وال ميمرتن ال فميرتك ليهرتا أل رتا  وال أنرتواا،حقيقرتة واحرتدة ليسرتب مرتا  رالرتو  ،و ، أ  املوضوا وهو البلنهنبإ مال ارواهر 
 رترتن املعرترتاّ اةضرترتالية كمونرترته باليفرترتا   رترتن هرترتذ  ارهرترتة  بيسرترتصرترتب أو ال ولحت  أ  رترتا لبسرترتي ، أو اع برترتار  كرترتذلك،  أ رترتر لمرترتويي

 .القطعي وضرورة الفقه شو  للكا والدليب اةمجاا
ال مليفرترترتات ف لرترترتف   أ يرترترترى نرترترته لال عرترترتن املوضرترترتوا،  عرترترتن احملمرترترتول ،اهرولمرترترتن كال رترترته  سرترترتو  رترترتاهر  رترترتا نقلرترترته عنرترترته اررترترتو 

حاحو ارواهر اس ظهر، أو لرتوهم،  رتن عبرتارة  من ا البلو  خي لف، ل  أ ال يرى، حسو  اهر كال ه،و باخ ال  السن، 
بعرترترت    أ، و رترترتا النسرترترتبة برترترتني البلرترترتو  وال مليرترترتف هرترترتي العمرترترتوم  رترترتن وجرترترته كمرترترتا سرترترتيظهر  أ رترترتا  ،لرترترتو يريرترترتد الب نرترترتهأاال مليرترترتف( 

                                                           

 .11  22الشيخ حممد حسن النجفي، جواهر المالم، شار إحياء الضاث العريب رت بريوتّ ج (1ا
 يف قولناّ البالغ جيو عليه كذا... (2ا
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 .ال ماليف قد ل علن بالصيب  ا كونه غري بالغ قطعا  كما سيجيء
 ذا الجمعبعض الروايات هي التي دعت الكاشاني له

بعرترترت  الروايرترترتات ل  رترترتدث عرترترتن   أوالرترترتذ  شعرترترتا الما رترترتاّ إو هرترترتذا ال وليرترترتن هرترترتو شاعرترترتي ارمرترترتا برترترتني الروايرترترتات، وال  رترترتك 
البلرترتو  خم لرترتف، لالحرترت   رترتبال  حرترت ي ة برترتن وهرترتو   أ والال مرترتاليف  سرترتو السرترتن خم لفرترتة   أو ال مليرترتف زعرترتزل عرترتن البلرترتو  

الصَِّبيُّ بِالصَّاَلِة؟ فَبَقباَل: ِفيَمبا بَببْيَن َسبْبِع ِسبِ يَن َوِسبتي ِسبِ يَنت قُبْلبُت: ِفبي َكبْم ِفي َكْم يُبْؤَخُذ  َسأَْلُت أَبَا َعْبِد اللَِّه ا
َقْد َصاَم اْبِ ي ُفاَلٌن قَبْبَل يُبْؤَخُذ بِالصيَياِم؟ فَبَقاَل: ِفيَما بَبْيَن َخْمَس َعْشَرَة َأْو َأْرَبَع َعْشَرَةت َوِإْن َصاَم قَبْبَل َذِلَك َفَدْعُهت فبَ 

املوضرترتوا هرترتو   أبرترتب  اهرهرترتا  ،بلرترتغ رترت  ي عرترتنالمرترتالم ولرترتي  لرترتالمالم عرترتن  رترت  يلخرترتذ بالصرترتالة أو الصرترتوم  (1ا(لِببَك َوََبرَْكتُببهُ ذَ 
أو عرترتن بلرترتو  أ رترتد  أو بلرترتو   رترتالث عشرترترة سرترتنة، لمرترتن بع رترتها ا خرترتر،   حرترت الماة هرترتوبعرترت  الروايرترتات  وضرترتوا  نعرترتمالصرترتيب، 

اليفرتالم  حرتدقةاحلمرتم أي رتا  كروايرتات جرتوا  بع ها ا خر حريا يف كونه عرتن   أ، كما احلمم  وضوعهاكالرواية السابقة، 
 بلوغه عشر سنني. وع قه ووقفه، بب روايات ح ة طالقه و هاشله واللك لدىووحي ه 

 جريان األحكام الوضعية والعقلية على الصبي
األحمرترتام علرترتى  ال رترتة أقسرترتامّ األحمرترتام الوضرترتعية، واألحمرترتام ال مليفيرترتة الشرترترعية املولويرترتة، واألحمرترتام   إ وبوجببه رخببر:

 ّقليةالع
ي رتمن لرتو  ، كمرتا كاألحمام الوضعية غري  نوطة بالبلو  ولذا ميلك الصيب باةرث أو امبرتة لرته أو  رتبه اللرت  أوال  ك 

 .نو بالدخول وإ  مل جيو عليه اليفسب إال لو بلغوجيُ كسر  جاج اليفري، 
ق رتب الرتنف  احملض رتة وقطرتا يرتد وأ ا األحمام العقلية لهو  ملف هبا عقال  وببع ها  رعا ، ولذا حيرم على الصيب املميرتز 

لليسب هذ  ال مرتاليف  نوطرتة برتالبلو  برتب  ،ديعزر زا شو  احل نهأاليفري واللواط والزنا و به اللك، ويدل على حر  ه  رعا  
 .بال مييز

 وجريان أحكام شرعية كثيرة عليه
احلمم الشرعي ليها ءات كبرية يببب هنالك اس بنا  أوأ ا األحمام الشرعية، لالقاعدة العا ة ليها إناط ها بالبلو  إال 

 ، بع ها إمجاعي وبع ها  شهور وبع ها على اخلال ّعديدةعلى الصيب وإ  مل يبلغ يف  سائب 
 التعزير

ِفببي َلُبباَلم   ّحرترت يا أيب بصرترتري، عرترتن الصرترتاشق ال عزيرترترات، كمرترتا عليرترته الف رترتوى وورشت هبرترتا الروايرترتات و نهرترتا ا فم هببا:
 :ِقيبَل لَبهُ  تَوَُْجلَبُد اْلَمبْرَأُة اْلَحبدَّ َكباِماًل  تقَباَل: ُيْجلَبُد اْلغُباَلُم ُدوَن اْلَحبدي  تْشبِر ِسبِ يَن نَنَبى بِباْمَرَأة  اْبِن عَ  تكْ َصِغير  َلْم يُْدرِ 

                                                           

 .181  2ال هذيوّ ج (1ا
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 .(1اَوَلْو َكاَن ُمْدرِكاً رُِجَمتْ  تأِلَنَّ الَِّذي َنَكَحَها لَْيَس ِبُمْدِرك   تََل َُبْرَجمُ  :قَالَ  ؟فَِإْن َكاَنْت ُمْحَصَ ةً 
 التفرقة في المضاجع

 يرتد عرتن اة رتام الصرتاشق ز ييفرق بني األطفال يف امل اجا لعشر سنني، كما ورشت به روايرتة عيسرتى برتن  نهأ وم ها:
 .عن أ ري املل نني 

 إمامة الجماعة
إ  اح رتاط به يف العروة، والهو إليه مجا كبري  رتن الفقهرتاء و  ل أكما   (2او  إ ا ة غري البالغ ليفري البالغ(جتا نهأ وم ها:
 الصالة عباشة لوقيفية والص ة وعد ها  نوطة  مم الشارا خاحة.  أبع ،  ا 
ال ي را الفصب بالصيبا املمياز  ا مل يعلم بطالنه حالله( نهأو نهاّ ا

 نه لوهو  ن أحمام البالغ، عم  غري املميز  (1ا
 .ي ر بالصال ارماعة

 قبول خبره دون شهادَه
لصرتا  رتهاشله، لقرتد لمرتك الشرتارا يف األحمرتام لا رتضط يف الشرتهاشة البلرتو ، شو  اخلرت   يقبرتب خرت   وإ  مل نهأ وم ها:
بصرت  ها قرتوا برتني إخبرتارات الصرتيب لقرتالوا لرا  نلرتذي، وبذلك اعرتضص السرتيد السرتبزوار  علرتى املشرتهور ا قة  كونه ليه  بب يمفي 
إنشرترترتائه يف حرترترت ة األوو  رترترتا اج ماعهرترترتا قرترترتال يف املهرترترتذبّ اوبارملرترترتةّ ال جيرترترتد العرترترتر  لرقرترترتا  برترترتني إخبارالرترترته و  ،الهشو  إنشرترترتاء

، كيرترتف و رترتن  فرترتاخر بعرترت  األنبيرترتاء أنرترته آلرترتا  اللارترته احلمرترتم حرترتبيا ، و رترتن ل رترتائب علرترتي عليرترته السارترتالم أنرترته (1اللشرترترائ  شو  البانيرترتة
أسلم حبيا ، وقد أ ب ب العلرتوم احلديبرتة علمرتا  خاحرتا الس مشرتا   رالرتو عقرتب الصرتبيا  ولطنرت هم  رتن ألعرتامم، وقرتد ُجرتراب 

لمو  للك األلعال الما فة عن اةس عداشات ال موينية والعقول الفطرية خطن،  رتا أ  هرتذ  املسرتنلة العا رتة اللك، لميف 
البلرترتوى برترتني النرترتاع يف مجيرترتا األ  نرترتة واأل منرترتة ال برترتد وأ  يع رترتا الشرترتارا هبرترتا اع نرترتاء كبرترتريا  وأ  يهرترت م النرترتاع بالسرترتلال ليهرترتا يف 

 .(5اهر اةمجاا بعد قرو (أعصار املعصو ني عليهم الساالم، لميف أمهب ح   
 َعل  الخمس به

 اةخراج ل  ا على وليه أو حني بلوغه.وجوب حمم وضعي، أ ا وهو اخلم  ي علن به،   أوم ها: 
 يفعله نأقبول إقراره فيما له 

                                                           

 .181  7ج ّ قة اةسالم المليي، المايف، شار الم و اةسال ية رت طهرا  (1ا
 .525  1لعروة الو قى،  لسسة األعلمي للمطبوعات رت بريوتّ جالسيد حممد كا م الطباطبائي اليزش ، ا (2ا
 .558املصدرّ   (1ا
 أ  ال يقولو  بص ة إخباراله لق  شو  إنشاءاله، بب يقولو  بص  هما. (1ا
 .271  12السيد عبد األعلى السبزوار ،  هذب األحمام يف بيا  احلالل واحلرام، النا رّ شار ال فسريّ ج (5ا
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برته وإ  خرتالف هرتو  رتن الفقهرتاء يفعلرته، كمرتا اعرتض  يف اررتواهر ب صرتريا غرتري واحرتد   أيقبرتب إقرترار  ليمرتا لرته  نرتهأ وم هبا:
اال إ مال بب وال خال  عندنا يف أ ا "الصيب ال يقبب إقرار  ولو كا  ب ال  ولياه" وعن ال ذكرةّ "ال يقبب عند يه. قالّ ل

علمائنا سواء كا   راهقا أو ال، وسواء كا  مميازا  أو ال"
 اه، وهرتو كمرتا لرترىلبع  العا ة، لنجا  إقرار  ب ال  وليا  خاللا   .(1ا

 به إنشاؤ . هو كذلك مما ال يصاا  ،نعم .وإنشاء   عبارله  سلوبة إقرارا    ن أ ا  را  ملا عرل ه  مرا 
ح برته على  رتا حرترا  "حاا "باملعرو  اليت قد عرلب احلال يف جوا ها  نه يف حمله  "له أ  يفعله كالوحية زا ا لو أقرا أ ا "و

ه ال خرتال  ليهرتا أنارت ّبع رتهم الرتيت طف رتب هبرتا عبرتارابم، برتب حرتريا " رتن  لرتك  رتيما  لرتك اةقرترار برته"غري واحد، لقاعدة 
 .ه ال ينبيفي أ  يقاعندهم، وأنا 

ا مسع رته يف وحنرتو  ممارت« إقرترار العقرتالء علرتى أنفسرتهم جرتائزّ »وإ  كا  لنا ليها إ مال ليمرتا  اش علرتى  ق  رتي قولرته 
ّ ي يف حا رتي هه لرتذا قرتال المركرتولعلارت اضرورة عدم الرت ال م برتني جرتوا  وحرتي ه برتذلك وجرتوا  إقرترار  برته احمله، و نه  ا حنن ليه

 .(1ا(ل ن ب جيدا (2ا"ال يصاا "
 حل ذبيحته وصيده

 البي ة الصيب املمياز. با حت نهأ وم ها:
 حيد . با حي نهأ وم ها:

كمرتا ا رتضط السرتيد الوالرتد  رتروطا   سرتة   وقد ا ضط يف ارواهر  روطا  لل لية  نها اةسالم والعقب ومل يشضط البلرتو ،
وحرتيد    رتهوقرتد حرترح  ليرتة البي  (1اوإالا كا  ولد املسلم مميزا  جا  لرته البرتا احليرتوا (يف الذبا لي   نها البلو  بب حرح برتا

يمرترتو  الصرترتائد  سرترتلما  أو ابرترتن  سرترتلم مميارترتز برترتني   أو جيرترتاقرترتال السرترتيد الوالرترتد يف ااملسرترتائب اةسرترتال ية( و   رترتن الفقهرترتاء. العديرترتد
 .(شراخلري وال

م حرترترتيفريا  مميارترترتزا  ي  قرترترتن  نرترترته القصرترترتد إو الصرترترتيد(وقرترترتال السرترترتيد احلمرترترتيم يف املنهرترترتاجّ الي رترترتب حرترترتيد املسرترترتلم كبرترترتريا  كرترترتا  أ
 (5ا

 لالقصد  رط وال مييز ال البلو .

                                                           

 .252-251  15قرار / يف أركانه جلذكرة الفقهاءّ اة (1ا
 .111-111  11لوائد الشرائا اآ ار المركي(ّ ج (2ا
 .111  15الشيخ حممد حسن النجفي ارواهر ، جواهر المالم، شار إحياء الضاث العريب رت بريوتّ ج (1ا
 .572-575هرت  1121عام  12املسائب اةسال ية الطبعة  (1ا
 2نهرتاج الصرتاحلني ااملعرتا الت(،  لسسرتة احلممرتة للبقالرتة اةسرتال ية رت النجرتف األ رتر ّ جالسيد حممرتد سرتعيد الطباطبرتائي احلمرتيم،   (5ا

 151. 
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 .(1اوقالّ احتب البي ة الصيب إالا كا  مميزا  حيسن ال ذكية(
 مالكيته باإلحياء

أو امللرتك باحليرتا ة،  خ صرتا اةله حن  الصيب املميز ميلك باةحياء ويمو   أعدشا   ن الفقهاء الهو إو   أ وم ها:
 (2اَمبْن ... َأْحيَبا َأْرضباً َمْيتَبًة َفِهبَي لَبهُ لقد اس دل السيد الوالد يف الفقه ك اب إحياء املوات على اللك بشمول األشلرتة كرترت

لرتو  اولرتذ برتوت حرتن لرته باحليرتا ة ارلمرتا   لرتدى العقرتالء وامل شرترعة   أخاحرتة  رتا حلرتا   نصرترا اةوغريها وال وجرته لرتدعوى 
، (1ا رتن سرتبن، و(1ا رتن أحرتىقرتالّ اوأ رتا يف املميرتز لرتال يبعرتد حرتدق   و  ليفري   صاشربا.ال جيوا   م ل بال  حاش مسمة 

لرتال يقرتالّ شليرتب رلرتا القلرتم حرتاكم علرتى  نصر  عن  برتب اللرتك.  (5ا، و ا أ به بالنسبة إليه، وشليب رلا القلم ن حا و
 األشلة األولية.

ا  عر  امل شرعة حقا  لرته يف  رتا إالا احرتطاش مسمرتة أو  رتا أ رتبه،  يرت  إ   رتن ينخرتذ  نرته وميمن أ  يس دل لذلك زا ير 
وحنرتو ، ولرتذا  (2اال ي رتوىباع بار أنه  باح يعد حاله حال حيد البهيمة، يرا  عر  امل شرعة سالبا  حقا  له، ليشمله شليب 

 .(7ازمانه( س مبارواة  عن حمله ن حقه  مانه يف املسجد وحنو  مما سبن إليه لال حين لبالغ طرش    يرو  أ ا 
 إلحاقه بالكبير في الضالة

 ن  س مذا اةحممه حممه ايف احلاجة إو ليمو  مميزا ، اخ لف يف إحلاقه بالمبري، طفال  ال الة إالا كا    أ وم ها:
 (11اوال رتذكرة (5اوالقواعرتد (8اكما يف النالا  "وهو"حممه حممه، لفي ارواهرّ اليمو  احلاكم الشرعي  بال ( أو بالصيفري 

 نرترته، برترتب اةمجرترتاا بقسرترتميه   زيف غرترتري املميارترت ، برترتب ال أجرترتد خاللرترتا  ل قرترتاطاةضرترتائا ال كالرترتب لرترته( حرترتال  اكرترتب حرترتيبا  (11اوال  ريرترتر

                                                           

 .211املصدرّ   (1ا
 .281  5 قة اةسالم المليي، المايف، شار الم و اةسال ية رت طهرا ّ ج (2ا
 إحياء املوات. 1الباب  127  17الوسائبّ ج (1ا
 .ط احلديبة 1ح 1الباب 111  17 س درل الوسائبّ ج (1ا
 .5ح 115اخلصالّ باب ال سعة   (5ا
 .12ح 115  1العوايلّ ج (2ا
 .28-27  81السيد حممد احلسيي الشريا  ،  وسوعة الفقه / ك اب إحياء املوات، شار العلوم للطباعة والنشر رت بريوتّ ج (7ا
 .251املاخ صر النالاّ ك اب اللقطة   (8ا
 .211  2قواعد األحمامّ اللقطة / يف اللقي  اامللقوط( ج (5ا
 .115  17لذكرة الفقهاءّ اللقطة / يف اللقي  ااألركا ( ج (11ا
 .117  1حترير األحمامّ اللقطة / يف اللقي  ج (11ا
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 .(2ا((1اعليه
،   الا  إو األحب وغري  "و" إ  (1اوا"و" كذا ال ريو يف "سقوطه يف طر  البالغ العاقب" بب اةمجاا بقسميه عليه

 ف  نفسه.وجو اس نقاال   ن املمة وح
خصوحرترتا  إالا كرترتا   راهقرترتا ، لرترترتال ي رترتوو أ رترتر  إال احلرترتاكم، و رترترتن    نرترترتااباةنعرترتم "يف الطفرترتب املميرترتز لرترترترشش"  رترتن أنارترته  سرترت قبا 

 حاج ه إو الضبية وال عهد وإ  كا  حمفو ا  يف نفسه.
لصرتيفر   ااطرتهجرتوا  ال ق" (8اواليفنيرتة (7االوسيلة و اهر حمميا  (2اوالمركي (5اوالشهيدين (1ا"أ بهه" ولاقا  لصريا الفاضب

علرتى يوسرتف  ل قرتاطاةإطرتالق  ، برتب لعرتبا و نبوالا   و ر يا   بعد أ  يمو  ضائعا   وحدق كونه لقيطا   "وعجز  عن شلا ضرورله
11اها علرتى أبيرته قبرتب أ  ير رتى يف البمرتر(كمرتا يشرتهد لرته رؤيرتا  الرتيت قصارت  زا  ه كا  مميا ضرورة أنا  اأقوى  اهد على اللك (5ا) 

 .وللب   حلة ب ال  اهلل لعاو
 اهلل على محمد ورله الطاهرين وصلى

 
ثُوا  قَاَم ِعيَسى ْبُن َمْرَيَم  ّقال اة ام الصاشق  َخِطيباً ِفي بَِ ي ِإْسَرائِيَلت فَبَقاَل: يَا بَِ ي ِإْسَرائِيَل ََل ََُحدي

 (.12  1يفّ جالماا  اْلُجهَّاَل بِاْلِحْكَمِة فَبَتْظِلُموَها َوََل ََْم َبُعوَها َأْهَلَها فَبَتْظِلُموُهمْ 
                                                           

، و ف رترتاح 118  11، وريرترتاص املسرترتائبّ اللقطرترتة / القسرترتم األول ج151  11ينظرترتر جممرترتا الفائرترتدة وال هرترتا ّ اللقطرترتة / يف احملرترتبا ج (1ا
 .158  17المرا ةّ اللقطة / يف اللقي  اامللقوط( ج

 .118-117  18الشيخ حممد حسن النجفي ارواهر ، جواهر المالم، شار إحياء الضاث العريب رت بريوتّ ج (2ا
 .118  11نقب اةمجاا يف رياص املسائبّ اللقطة / القسم األول ج (1ا

اامرترترتا ل السرترترتابن(،  ، وقواعرترترتد األحمرترترتام277ّ، والوسرترترتيلةّ بيرترترتا  اللقطرترترتة  118-117  2وينظرترترتر السرترترترائرّ الرترترتديو  / برترترتاب اللقطرترترتة ج
 .217واللمعة الد شقيةّ اللقطة / الفصب األول  

 قواعد األحمامّ ااما ل قبب السابن(. (1ا
، واملسرتالكّ 27  7، والشرتهيد البرتاّ يف الروضرتةّ اللقطرتة / يف اللقرتي  ج71  1الشهيد األول يف الرتدروعّ اللقطرتة / املقد رتة ج (5ا

 .122  12اللقطة / يف اةنسا  االلقي ( ج
 .57  2جا ا املقاحدّ اللقطة / يف اللقي  اامللقوط( ج (2ا
 .277الوسيلةّ بيا  اللقطة   (7ا
 .111غنية النزواّ يف اللقطة   (8ا
 .11سورة يوسفّ ا ية  (5ا
 .115-118  18الشيخ حممد حسن النجفي ارواهر ، جواهر المالم، شار إحياء الضاث العريب رت بريوتّ ج (11ا
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