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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
(514) 

 كالمهوّجهنا به   ماصحة إشكال الجواهر على الفيض، دون 
اإلشكال على إشكال صااح  اواواهر علاى ناا  علاه عان الفايا الكاشااو وسابع هوابناا عناه بال فصايك، ولكان  لا   لاه  سبق 

تكون عبارة الفيا هي  ما  عله عان اواواهر) ماماا تفاره  باه الفاضاك الكاشااو) نان أنه ال سدياد بالسانه   لا   نأ ان على تعدير 
ا حيصاك باكل   يف ال كليفات، وأنه احلد يف  ك   1مشيء هو ال سديد الوار  ايه؛ ظناً ننه أنه ال وايع بني النصوص الوار ة يف السنه إّنه

ولكاان، عنااد الرهااوب إة عبااارة الفااايا  فسااها يف   اااب منفاااتير الخمااارائه  )ااد عبارتااه   لفااة وهاااي موال وايااع بااني األخبااار يع  اااي 
 . 2مال كالي   اخ الف نعىن البلوغ حبس  السن باإلضااة إة أ واب

 .وعليه) اإشكال اوواهر على الفيا تام
، حبس  املنعول عنه  بعبارة أخرى) لانن ور  إشاكال هاهر إشكاله ال ير  على توهيهنا لكالنه مأي نا هو ظ نإاونه  ل  ولكن 

ن هكا اإلشكال بأن الكالم ميكن اوواب ع ولكنال ير  على البيان الكي   ر اه لكالنه وهو م  هإاعلى العائك وهو الفيا اوواهر 
،  وهااوب الصااالة وحرنااة  3متااارة يكااون عاان املوضااوب وأخاارى عاان اعمااول، واملوضااوب هااو البلااوغ واعمااول هااو األحكااام امل تبااة عليااه

 كالم عن املوضوب لور  إشكال اوواهر بأ ه، أي املوضوب وهو البلوغ، حعيعة واحدة ليست هلا نرات  وال أ واب،الالككب، ولو  ان 
وال ميكن ال فكي  ايها ألهنا أنر تكويين بسيط، أو اع باري  اكل ، اإناا أن لصاك أو ال وليسات نان املعااو اإلضاااية  كو اه بال ااً 

 نن هكه اوهة  ون تل ؛ والدليك اإلمجاب العطعي وضرورة الفعه.
ااااال يااار  أن البلاااوغ ف لااا ، ال سااان، ن ال كليفاااات ف لااا  بااااخ الف الأو عااان اعماااول ال عااان املوضاااوب،  إ ا  اااان الكاااالمولكااان 

ن وأالنساابة بااني البلااوغ وال كلياا  هااي العمااوم ناان وهااه  مااا ساايظهر،  اإلشااكال علااى هااكا املبااىن وإن ور  علااى الكاشاااو، و لاا  ألن
 بعا ال كالي  قد ت علع بالصيب نه  و ه غري بالغ قطعاً  ما سيجيء.

 هذا الجمعتدعو إلى بعض الروايات هي التي 
إة هكا ال وايع هو  اعي اومه بني الروايات، وال ش  أن بعا الروايات ت سدث عن ال كلي  مبعزل عن البلوغ عو ا يدوالكي 

ُ  ََبَأا َعبتأدل الل أهل ال أن البلوغ   ل ، االحظ نثاًل صسيسة بن وها   ،فةوأن ال كالي  حبس  السن   ل فلأي َكأمت يأ ختَذأذ   َسأََلت
أَ   الص بليُّ بلالص اَلةل؟ ؟ فَأَقأاَل: فليَمأا بَأأيتَن َذمت : فلأي َكأمت يأ ختَذأذ  بلالصنأَيالل  ُ أنليَن، قأ لتأ ُن سل أ أنليَن َوسل أَرَة ََوت فَأَقاَل: فليَما بَأأيتَن َسأبتعل سل َعشت

ت أه   ََللأَ  َوتَأرَكت  ََ ََللأَ  َفَدعتأه ، فَأَقأدت َصأاَل ابتنلأي ف أاَلنل قَأبتأ  ََ َرَة، َوإلنت َصاَل قَأبتأ كالم عان ناي يذخاك بالصاالة أو الصاوم ااال  4مََرتَبَع َعشت
                                                           

 .41ص 22عريب ا بريوت) جالخميخ حممد حسن النجفي، هواهر الكالم،  ار إحياء ال اث ال  1م
 .14ص 1الفيا الكاشاو، نفاتير الخمرائه، ج  2م
 يف قولنا) البالغ جي  عليه  كا...  3م
 .381ص 2ال هكي ) ج  4م
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 . 1موليس الكالم عن ني يبلغ، بك ظاهرها أن املوضوب هو الصيب 
ال ير  على نا   ر ااه نان  ولكنهالبلوغ حعائع وأ واب أو حعيعة  ات نرات   نأإشكال اوواهر ير  على نن يعول  نأوأ ت ترى 

ألن ن نا لو  ان عان اعماول ال املوضاوب اهاكا  اا ال يار  علياه إشاكال اواواهر إشكاله  و  ته لو  ان الكالم عن املوضوب والبلوغ   هأ
 .إشكاله على خصوص قول الكاشاو ا دبر

 في ثبوت َحكال للصبيان غير منوطة بالبلوغ ظاهرةل  رواياتل 
للصاايب غااري  هااكا احلكاام أو  اب  اباات نأ ااف ايمااا   ر اااه ناان  بع ااها ظاااهر وبع ااها هنالاا  عااد اً ناان الروايااات نأ ونضأأي :

 االحظ الروايات ال الية) األحكام   لفة اأ ثرها نوضوعها البلوغ لكن بع ها نوضوعه الصيب، نأو  البالغ
َيانَأَنا قال)  عن أبيه عن ابن أيب عمري عن محا  عن احلليب عن أيب عبد اهلل عن أبيه  مبن إبراهيم  عن علي -4 أبأت َتم ر  صل إلن ا نَأ

ََا َكا َيانأَ بلالص اَلةل إل أبأت َتم ر  صل أن  نَأ أنليَن، َوَنحت ََا َكأان وا بَنلأي َسأبتعل سل َياَنك مت بلالص أاَلةل إل بأت نليَن، َفم ر وا صل ََا َكأان وا ن وا بَنلي َذمت ل سل لل إل َنا بلالص أوت
، إلنت َكاَن إلَلى نلصت ل النأ َهارل ََوت  لل َيالل التيَأوت نليَن بلَما ََطَاق وا ملنت صل ََا َغلَأبَأه م  التَعشَأو  َوالتََأَر    بَنلي َسبتعل سل َ ، فَأِل ََللَ ، ََوت َََق ثَأَر ملنت  ََكت

لل  أنليَن بلالص أأوت أأعل سل ََا َكأأان وا بَنلأي تلست َياَنك مت إل أبأت َل َوي شليق أوُ ، َفم أأر وا صل ََا  ََفتشَأر وا َحت أأى يَأتَأَعأو د وا الص أأوت ، فَأأِل لل أأَيالل التيَأأوت أأَتشَاع وا ملأنت صل َمأا است
 . 2مبَأه م  التَعَشو  ََفتَشر واَغلَ 

 )رةبني الصرحية والظاه ت نوبوهي ت  من قرائن 
َيانَأَنامالصيب  م نأوننها)  بأت َياَنك مت ، صل بأت    ظاهر بك صرير يف غري البالغ ل ة وعرااً.صل

 نأابعة وناان البااديهي يف اخلانسااة ناان العماار وصاابيا نا يف الساابالصااالة  وننهااا) تفكيكااه بااني صاابياهنم وصاابيا نا بااأنر صاابياهنم 
 اعط.  3ماحلكمإّنا ف ل  بلوغ صبياهنم ال ف ل  عن بلوغ صبيا نا، بك 

لل بلَما ََطَاق وا  (وننها) قوله  َيالل التيَأوت  .ألن الصوم حعيعة ارتباطية الوهوب امل علع بالبال نيهو ليس   هأوهو ظاهر يف  ملنت صل
 .أو يف اس سبابه يف حد  اته ظاهر يف ال مرينيةهو وليس هو الصوم املعهو ، بك  النأ َهارل... إلنت َكاَن إلَلى نلصت ل وننها) صرير قوله 

َل َوي شليق وُ  وننها) قوله  َََر   ََفتَشر وا َحت ى يَأتَأَعو د وا الص وت ََا َغَلبَأه م  التَعَشو  َوالت هاكا احلكام  نأو وهاو صارير يف ههاة ال مارين  فَِل
  4ما أنك ك له.ا   خمن   فس الصوم بك   هأالواه  على البال ني بك وال ليس  فس حكم الصوم 

أنأَ قاال)  النايب  عانو  -2 أعاا، َوفَأرنق أوا بَأيأت َ أوا تلست ََا بَأَل َهأا إل أرلب وه مت َعَليأت ُت َ أوا َسأبتعاا، َوا ََا بَأَل َياَنك مت بلالص أاَلةل إل أبأت ه مت فلأأي م أر وا صل
أراا  َ وا َعشت ََا بَأَل عل إل َ أوا َسأبتعاا  نأاهر وظا  5مالتَمَضاجل ََا بَأَل َياَنك مت بلالص أاَلةل إل أبأت أو ال ادري ، وإال ل تا   سا سباباإلل أ اد  م أر وا صل

رلب وه مت وقوله  ،صةعليه ال رب عند تر هم ال عند ال اسعة خا ُت  ضرب تأ ي  وليس ضرب ععوبة.  هأالظاهر  َوا
 بدرهاته أو ال أ ي  بدرهاته، باخ الف السن. س سبابباإلولو وظاهر هكه الرواية  لواحعها اآلتية اخ الف احلكم، 

                                                           

 ب صرف يناس  ال فكي  بني املبىن والوهه الكي   ر اه وبني  الم الكاشاو  فسه.  542الدرس م  1م
 .404ص 3نية ا طهران) ج عة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الك   اإلسال  2م
 .س سباباإلولو حبس  ال مرين أو  رهات   3م
 إ  لعله نرتبة ننه. ا أنك  4م
 .252ص 1عوايل الآللئ، ج  5م
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َ اَلل  بلالص أاَلةل َوه أَو ابتأن  َسأبتعل قاال)  عن أمحد بن حممد بن أيب  صر عن الرضا  نن  ل  نا ور وأشد صراحة  -4 يأ ختَذذ  الت
َتللمَ  ََشني التَمرتََة  َشعتَرَها ملنته  َحت ى َيحت نليَن، َوََل تأ  عليهاا وهي صرحية يف ال فكي  بني األحكام قبك البلاوغ وبعاده) اعبلاه ال جيا    1مسل

 وهو ابن سبه سنني. قبك  ل  ت طية شعرها ننه ولكن يذخك بالصالة
َياَنك مت  قال) قال رسول اهلل   دي يف  وا ره، بإسنا ه عن نوسى بن هعفر عن آبائه و االر السيد ا ك اهلل  -1 بأت م ر وا صل
أنَأه مت فلأي بلالص اَل  أنليَن، َوفَأرنق أوا بَأيأت ََا َكأان وا ََبأتنَأاَ  َسأبتعل سل أرلب وه مت إل ُت أنليَن، َوا ُن سل أ ََا َكان وا ََبأتنَأاَ  سل أرل ةل إل ََا َكأان وا ََبأتنَأاَ  َعشت عل إل التَمَضأاجل
نلينَ   ليس ببالغ. ه أفرو  يف  ااة األحكام السابعة املو االسن هو املعياس لكك حكم ال البلوغ وعدنه،   2مسل
ََا أ هااه قااال)  هعفاار باان حممااد عاان أبيااه عاان آبائااه عاان علااي وعاان اإلنااام  -5 لل إل ََ َوبلالص أأوت ََا َعَقأأ َمر  الص أأبليُّ بلالص أأاَلةل إل يأ أأخت
 نأصااوم ناادار أنااره بال، وأنه يبلااغ نأيععااك مأي يفهاام ومييهااز نااا هااي الصااالة  ال  نأناادار أنااره بالصااالة أنه وهااي ظاااهرة يف   3مََطَأأا َ 

 حي لم أو شبهه. نأيطيع ال 
ل  َوالص أاَلة ؟ قاال)  علي بن هعفر عن أخيه نوسى  نا رواه وأصرح ننها قوله -6 أب  َعَليتأهل الص أوت َ اَللل َمتَأى َيجل َسََلتت ه  َعنل الت

لَ  ََا رَاَهَق التح ل َم َوَعَرَف الص اَلَة َوالص وت راهاع  ااإنم احللاملياه والصاالة هاو عناد نعارب اه وهاوب الصاوم ع نأوهي  اف يف   4مقَاَل: إل
   االكالم عن  بوت هكا احلكم قبك البلوغ.ح الماإليعين قارب 

 روايات استثنا  الصدقة والوصية والعتق والشال  و...
لصاايب تاادل علااى اخاا الف ال كلياا  باااخ الف الساان وإن   يكاان بال اااً الروايااات الاا  اع اا ت وصااية ا  ااهإاإضااااة إة  لاا   لااه، 

 البالغ عخمر سنني صسيسة، وصدق ه، وطالقه، وع عه، وشبه  ل  االحظ.
أأي ت ه   (قااال) قاال أبااو عبااد اهلل  بان أيب عبااد اهلل صاسير عبااد الاارمحن  أأنليَن َجأأاَيتت َوصل أأَر سل َ أاَلل  َعشت ََا بَألَأأَ  الت وال ااالم   5مإل

 .يطلع على نن   يبلغ
َت ََ قاال)  وصسير زرارة، عن أيب هعفر  ن ه  َيج أوي  لَأه  فلأي َماللأهل َمأا ََعتتَأَق َوَتَصأد َ ، َوََوتَصأى إل نليَن، فَِل ر  سل َ اَللل َعشت َتى َعَلى الت
 . 2مَعَلى َحدٍّ َمعتر وٍف َوَحقٍّ فَأه َو َجائلزل 

َت َتج وي ؟ قَاقاال)  ونو ع ننصور بن حازم، عن أيب عبد اهلل  َ اَللل َه ي ةل الت نليَن َجاَيتت َسََلتت ه  َعنت َوصل رل سل ََا َكاَن ابتَن َعشت َل: إل
ي ت ه    . 7مَوصل

أأي ةل  ،ونو ااع أيب أيااوب، وأيب بصااري، عاان أيب عبااد اهلل  أأَع التَوصل ُل ََ َموت ََا َََصأأا أأي؟ قَأأاَل: إل أأنليَن ي وصل أأرل سل َ أأاَللل ابتأأنل َعشت فلأأي الت
                                                           

 .432ص 3نن ال حي ره الفعيه) ج  1م
 .18ص 3نس درب الوسائك) ج  2م
 .143ص 1 عائم اإلسالم) ج  3م
 .380ص 2هتكي  األحكام) ج  4م
 .28ص 7الكايف) ج  5م
 املصدر.  2م
 .182ص 4  األحكام) جهتكي  7م
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 . 1مَجاَيتت 
أي ت ه  يعول)  وصسير حممد بن نسلم قال) مسعت أبا عبد اهلل  رلكت َجاَيتت َوصل ََا َحَضَرُ  التَموتت  َفََوتَصى َو َلمت ي دت َ اَلَل إل إلن  الت

َرتَحالل  َ َربَا ل  ،للَذولي األت  . 2مَوَلمت َتج زت لللت
نليَن َوََوتَصأى بلثأ ل أ ل َماللأهل فلأي َحأقٍّ قاال)  وصسير أيب بصري، عن أيب عبد اهلل  َر سل َ اَلل  َعشت ََا بَأَلَ  الت ََا   إل أي ت ه ، َوإل َجأاَيتت َوصل

ي ت ه   يرل فلي َحقٍّ َجاَيتت َوصل نليَن َفََوتَصى ملنت َماللهل بلالتَيسل  . 3مَكاَن ابتَن َسبتعل سل
ي ت ه  َوَصَدقَأت ه ، َوإلنت َلمت قال)  ونو ع حممد بن نسلم، عن أحدمها  ََ َوَوصل ََا َكاَن َقدت َعَق َ اَللل إل َتللمت َيج وي  َطاَل   الت  . 4مَيحت

أي ت ه  للأَذولي قاال)  وعن ابن سنان، عن أيب عبد اهلل  لَأَ  الرنَجأالل َوََوتَصأى َجأاَيتت َوصل رلكت َمبأت ََا ََدترََكأه  التَمأوتت  َولَأمت ي أدت َ أاَلل  إل الت
ََيترلهلم ، َوَلمت َيج زت لل َرتَحالل  . 5م األت

 . 2ما وهبكه امل انني روايات أخر يف الوقوف والع ع وغريمه
 الوجَو بمعنى الثبوت َل الحكم اإللزامي -44

الوهوب يف بعا الروايات املثب ة لبعا األحكام للصبيان ال يرا  به احلكم الخمرعي اإللزاناي  نأبيعال)  نأ الوجه الثال  عشر:
 .ابس سباإلاملعهو  العسيم لألحكام األربعة األخرى، بك يرا  به الثبوت الل وي الكي قد يرا  به تأ د 

ََا ََطَأا َ قال)  عن علي  نا روي ل  ونن  ل  إل ََ، َوالص أوت ََا َعَقأ أب  الص أاَلة  َعلَأى الص أبلين إل املارا  نان  نأالظااهر  نإاا  7مَيجل
علي بن هعفار عان أخياه نوساى  نا رواههنال  روايات أخرى تخمهد هلكا الوهه وننها)  نإاولنن أبيت  ،عكجي  الثبوت بعرينة إ ا ع

 (قال  َََا رَاَهأَق التح ل أَم َوَعأَرَف الص أاَلَة و ل  َوالص اَلة ؟ قَأاَل: إل ب  َعَليتهل الص وت َ اَللل َمَتى َيجل لَ َسََلتت ه  َعنل الت  نأيف  الظااهرة  8مالص أوت
 الصالة ال جت  على املراهع الكي   يبلغ. ا أنك. نأالوهوب ليس مبعىن احلكم اإللزاني، لبداهة 

وأخارى يارا  الثباوت وهاو املارا   اا أ بات،  ماا سايجيء،  ، فاىتارة يرا  نان الوهاوب احلكام اإللزاناي اهاو املارا   اا  وبوجه آذر:
 وصلى اهلل على محمد وآله الشاهرين ويظهر ننه اوواب عن ت مة  الم اوواهر اا  ظر.

رل الز َمانل َلمت يَا َعلليُّ ََعتَجب  الن اسل  (ألنري املذننني  نن وصية رسول اهلل  لل َيك ون وَن فلي آذل إليَماناا َوََعتَظم ه مت يَقليناا قَأوت
ه م  التح ج ة  فَآَمن وا بلَسَواٍد َعَلى بَأَياضٍ  َب َعنأت   .325ص 4منن ال حي ره الفعيه) ج    يَألتَحق وا الن بلي  َوح جل

                                                           

 املصدر.  1م
 .28ص 7الكايف) ج  2م
 .321ص 14وسائك الخميعة) ج  3م
 .72ص  8هتكي  األحكام) ج  4م
 .123ص 14نس درب الوسائك) ج  5م
 .180-178ص 50السيد حممد احلسيين الخمريازي، نوسوعة الفعه /   اب املفلهس واحلجر،  ار العلوم للطباعة والنخمر) ج  2م
 .51اوعفريات) ص  7م
 .380ص 2هتكي  األحكام) ج  8م

 m-alshirazi.com) ت يسهر نالحظة  ف الدرس على املوقه ال ايل


