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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
(516) 

 ىملخص ما مض
مشوو م معنووو   نووهأو بوووو والسوووول واللوولوم والوقووو ، ن )الوجوووبل ل ووة يعوو  ال أمددا مضددى: وقددد احضدد  م

مشوو م  :لالا تنوو نووهأاإللوولام األديوود مووني املنووني مون ضوودو العووامل )أو وهوو موضوو  للاووامني بووني الوجوووب املصووطل  
يتفور  و لفظي بني الوجوب املصطل  وغوهول ولويم منوووالا إمل املعوص املصوطل  وال حويووة ايوه و واهاا يف غوهو، 

: إن قلنووا بوولن الوجوووب بوواعن علووى معنوواو الل ووو  وأنووه اسووتعم  يف املعووص نووهأو الثمددر  )ق موون مووا سووب علووى كلوو 
املصطل  لكونه من ص رياته ومصاديوه أو أجلى مصاديوه، اال حيم  مبارد اإلطالع عليه خاصوة وال يكوون 

ًدووود،  ووواهاا ليدتوووا، إمل قرينوووة، اوووال حيصووو ، واحلوووال هووو  و، تعوووارني بوووني اسوووتعماله يف غوووهو، داإلسوووتدباب امل
هووو نفووم هوو ا  تامل ب ووالنووايف هووو الوجوووب املصووطل  وموون اخلوو  األخبووار إك التعووارني اوور  أن يكووون املووراد موون 

املعووص، ولكوون حيووا صوول  اللفوو  لضسووتدباب أينوواا، اووال بوود موون الرجووو  للووورائن املواميووة واملواليووة لتدديوود 
كلو  دلوه رهور: أن  ومدن) ل1)الصون  أو كامل املوصود من الوجوب يف دو  موورد موورد إن دار أمورو بوني هو ا

الوجوب سواء أقلنا بكونه مش داا لفظياا بني معناو الل و  واملعوص الشورعي املصوطل  اخلوان املنووول إليوه دون 
هار املعص الل و  دما سوبق، أم قلنوا بكونوه مشو داا معنويواا، اوون الروايواو الناايوة لوجووب األحكوام عمون   

متعارضووة علووى  ابكونوووالروايوواو امل بتووة لمحكووام ملوون بلووا ال ال ووة عشوورة، ال يصوو  الوووول  يبلووا اخلامسووة عشوورة
إك: ثبّوت  جوواهر الكوالم ه ين املبنيني، دي يوال: )بلنا خمتلفة اختالااا ال يرجى مجعوه بندوو كلو ل دموا يف 

املوراد بوه وأنوه املعوص العرش مث انوش، اال بد من البدا يف د  مورد أطلق ايه لف  )وجبل و)  جيوبل عون 
الل و  أو املصطل ، وعليوه: يتوقو ، إكاا، إحوراه التعوارني علوى وجوود قرينوة علوى وحودة املعوص يف دلتوا روايو  

 .ل2)اإلثباو والنفي، وأما احتمال التعارني اونه ليم  رى أحكام التعارني دما هو أوض  من أن خيفىل
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 وتيراد من )يجب( حار  اإللزام وأخرى مطلق الثب نأ لجمع:ا
َسددلَُلُتُ   ،موثوق عموار، عون الصوادع  الو  تبوودو متعارضوة، ومنهوا كلو  دلوه يظهور حوال الروايواو ومدن

َإِ َِدِحِن اُحدتَدَلَم قَدُبد َ  دَرَ  َسدَن َُ  َذلِدَ  َِدَددُد َعِن اُلُغََلِم َمَتى َحِجُب َعَلُيِ  الصَََّلُ ؟ قَاَل: ِإَذا أَحَدى َعَلُيدِ  ثَدََلَع َع
َإ َأُو َحاَ دُت َوَجَبُت َعَلُيِ  الصَّ  دَرَ  َسدَن َُ َُ ِمثُدُ  َذلِدَ  ِإُن أَحَدى َلَثدا ثَدََلَع َع ََلُ ِ َوَجَرى َعَلُيِ  اُلَدَلُمِ َواُلَجارِيَد

َثددا اُلَدلَددمُ  َثددا الصَّددََلُ ِ َوَجددَرى َعَليدُ للمشووهور: بوولن  نتصوواراإلانوووول إكا أردنوا  ل(1قَدُبدَ  َذلِددَ  َِدَدددُد َوَجبَددُت َعَليدُ
َمتَددى َحِجددُب َعَلُيددِ  ل يف )حجددباو اخلمووم عشوورة سوونة وهوو و الروايووة إأووا حيوود  لووو أريوود بووو)التعووارني بووني روايوو

إال عند اخلامسة عشرة وه و ت بوت،  أو اخلرو، عن اليتم إك تل  تنفي الوجوب  صطل ل الوجوب املالصَََّل ُ 
سونة  11ليوه عنود الووالوجووب وضوني لمعوم، وهوو ال بووو، اوال تعوارني بوني ثبووو األحكوام ع نلبوأما لو قلنا 

تصووراه إمل غووه  14روايوواو الووو نواووسوونة  إك مووادام ال بوووو أعووم  14وعوودم وجو ووا املصووطل  عليووه إال لوودى الووو
 .املعص املصطل 

ي  وذل  مدتضى الجمع العِر
من اجلموني العوريف يف لفظوني  نهأداللة التنبيه مما تدل على كل  أوالا، دما سيليت، وثانياا  نإوبعبارة أخرى: 

على  نطباعاإلواألول حمتم   ل2)نصاألخه  نوابصن ن معني  خمتصواآلخر أخص  ،نافحدمها أعم له أصأ
ولوو ق  الصن  ال    لولم التعوارني وعلوى الصون  الو   ال يلولم منوه التعوارني، والعورف يواوق بينهموا  مو  د ص 

لكوالم اآلخور  أال الونص يف ا لول  مودبوه ارني يعوعلى الصنفني، على الصن  اآلخر ال   ال  نطباعاإلحمتم  
يعراونووه بالصوودع اوويمن ال يوورى العوورف التعووارني،  ،يووة، وقووال: مووا رأيوت عينوواا جار لووو قووال: رأيووت عينوواا  نووهأتورى 
علوى غوه اجلاريوة، اهو ا يف املشو م اللفظوي، ودو ا  األول، بو  حيملوون الكالمنيكال التكلم بلدى  لتفاوواإل

قوله ما دفور يعو  بوه دفور  نأل: دفر هيد دفر النعمة، دّل على يف املش م املعنو  الو قال: ما دفر هيد مث قا
دفوران دفور  ود ا لو عكم اوال: دفر هيود مث قوال موا   ،عمةال دفر النمن أنوا  الكفر الستة، اجلدود أو غهو 

موووادام  اآلخووور املطلوووق يوووراد بوووه غوووه املويّووود نأبويووود دليووو  علوووى  حووودمهاأنفوووم توييووود املشووو م يف  نواووو ،دوووودن ج
 .له يف السلب واإلجياب معادساا 

تَددى َحِجددُب َسددلَُلُتُ  َعددِن اُلغُددََلِم مَ ل يف الروايووة لمو  علووى معنيووني اوولووه: َحِجددُب وَوَجبَددتُ ) نأوبو ل  يظهوور 
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َِدِحِن اُحدتَدَلَم قَدُبدَ  َذلِدَ   :)تتلددل أ  يتلدد اسوتدبا ا وقولوه منه املراد  لت بت)يراد به  َعَلُيِ  الصَََّلُ ؟
 :طل يراد به الوجوب املص َِدَدُد َوَجَبُت َعَلُيِ  الصَََّلُ ِ َوَجَرى َعَلُيِ  اُلَدَلمُ 

 .أما األول الورينة اجلمني بني دالميه املتعارضني لوال ه ا دما منى
 حكووام اإلللاميووة، وبداهووةموجووب ل بوووو األ حووتالماإل نألووه وضوورورة ال معووارني  نووهأوأمووا ال وواض اوضووااة إمل 

ًدوود للوجوووب  اُلَدلَددمُ  َوَجددَرى َعَلُيدد ِ قولووه  نواووإمل الفوورد األدموو  الوو   هووو الوجوووب املصووطل   نصوورافاإل م
 وإن أااد التعميم بعد ختصيص وجوب الصالة بال در.املصطل ، 
ًددو ، قولوه ر واألن وىسونة هوي سون التكليو  لكو  مون الو د 11الو نأعلى ما استظهرناو بدواا من  ، بناءا وي

 : َثددا َإ َأُو َحاَ ددُت قَدُبددَ  َذلِددَ  َِدَدددُد َوَجبَددُت َعَليدُ ددَرَ  َسددَن َُ َُ ِمثُددُ  َذلِددَ  ِإُن أَحَددى َلَثددا ثَددََلَع َع َواُلَجارِيَدد
َثا اُلَدَلمُ  ي بت عليها الوجوب بواملعص األخوص عنود ال ال وة عشورة  ةيار اجل نألكن الفرع  الصَََّلُ ِ َوَجَرى َعَليدُ

علوووى ايهوووا ل َوَجدددَرىل )َوَجبَدددتُ مووون ا موووني عليوووه الوطعوووي عووودم تووولخر بلوغهوووا عووون هووو و السووون ايدمووو  ) نأل
 .الوجوب املصطل  واجلر  التام

ال بد لوه مون إيكوال علوم هو ا املوطوني إمل أهلوه أو  نهواسن التاسعة هو سن البلوغ هلا  نلبمن يوول  ِنعم
 بوو أص  الوجوب املصطل  يف التاسعة. اتلم .محله على تلدد الوجوب املصطل  ال   جيتمني مني ث

 :لملحال بعض الرواياو ال  وردو ايها دلمة )جتر  األحكامل أو )جرى عليه الومما منى رهر  كما
 محتمَلت معنى جري األحكام على الصبيان

ِِددي َكددُم َحُجددِري اأُلَُحَكدداُم عَ قووال قلووت لووه:  عوون أمح محوولة، عوون أمح جعفوور  ومنثددا:  َِ ِِددَدا لَددى ُجِعُلددُت 
ِِيَثددا؟ قَدداَل: وَ  َإِ قُدُلددُت َِددِحُن لَددُم َيُحددَتِلُم  ددَرَ  َسددَن َُ َإِ َوَأُربَددَع َع ددَرَ  َسددَن َُ ِِددي ثَددََلَع َع َياِن؟ قَدداَل:  ِإُن لَددُم الصِّددبدُ

 .ل(1َيُحَتِلُمِ َِِحنَّ اأُلَُحَكاَم َحُجِري َعَلُي ِ 
دباب، أو علوى تلدود اإلسوتدباب، أو حيم ، انتصاراا للمشهور، على اإلست نأميكن  ل ِ ُجِري َعَليُ حَ )اون 
 سووتدباباإل، واألوالن يشووفني هلمووا مووا منووى اووهاد )جوورى األحكووام علوويهم اسووتدباباا أو تلدوود قتنوواءاإلعلووى 

قوود يستشووهد لووه األحكووام جتوور  عليووه اقتنوواءا، و  نواووايكووون املووراد عليووه: علوويهم يف هوو و السوونل وأمووا األخووه 
، مرتبوووة اإلنشووواء، مرتبوووة الفعليوووة، قتنووواءاإلووووق اخلراسووواض وهوووي: )مرتبوووة مبراتوووب احلكوووم األربعوووة الووو  كدرهوووا اح
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املوتنوووي جلريوووان األحكوووام علوووى الطفووو ، وهوووو مالدوووه، يوووتم يف ال ال وووة عشووورة  نأومرتبوووة التناووولل ايكوووون املوووراد 
 والرابعة عشرة، وأما اإلنشاء والوجوب الفعلي امنول بتدوق الشرول ومنها إدماله اخلامسة عشرة.

 ات حماميَ المدتضي بدون الَروطمن ثمر 
 ال مثرة يف متامية املوتني دون لوق الشرل وانتفاء املانني ومن دون تعّلق اإلنشاء واألمر به؟ إن قلت:

ًمر به: قلت:  هنام مثراو متعددة ت تب على لوق املوتني وإن   ي
د ايه مالم احلكوم وإن   يوجو نويادباإلاستدواع ال واب  ِمنثا:  ل1)الشورلد شورطه إكا دوان كلو  ملا و ج 
 ومصلدة التسهي  دما يف املوام. متناناإلمبنياا على 
املوووالم التوووام يسوووتللم عووووالا اإللووولام وإن   يتعلوووق بوووه أمووور املوووومل إكا   يووولمر بوووه املوووومل جلهوووة مووون  نأ ومنثدددا:

وق املوتني أو عاجلاا عون متامية املوتني، دكونه، يف املوايل العراية جاهالا بتدعدم اجلهاو غه الراجعة إمل 
جيوب عووالا عليوه إنوواكو نظوراا  نوهوااألمر، دما لو سوط ابن املومل يف البئر وهو ال يعلم دي يلمر عبدو بونواكو 

، وأموووا يف املعصووووم، اككونوووه يف حالوووة تويوووة لوووول دون األمووور رغوووم متاميوووة لتماميوووة املوووالم حوووأ مووون دون أمووور
 .املوتني
َيانِ َحجُ ميكن أن يراد من ) كما  تشريعها يف حوهومأ  يراد به أص   إمجاالا ل جتر  ِري اأُلَُحَكاُم َعَلى الصِّبدُ
)اإلسوتدباب والكراهوة واإلباحوة  قتنوائيةاإلتكون األحكام غه  نلب، همب مت ةا متعلوتكون بلدملها  نأدون 

 جه األول.، ايكون ه ا الوجه متدداا من حيا املآل مني الو م دون سواهايف حوه جارية االقتنائيةل
 .بوكن اهلل تعامل أربعة دما سيليت ايه)جرى الولمل اون احتمالو  ل يفاُلَدَلمُ )وأما 

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين
 

اُمِ ِإنَّ ِلُك ِّ َشيُ  : موسى الكارمقال اإلمام  ََ ِ َوَدلِيُ  اُلَعُدِ  التدََّفكُُّرِ َوَدلِيُ  التدََّفكُّرِ  يَا ِه  ٍء َدلِيَلإ
َُ اُلَعُدِ  التدََّواُ ُعِ وََكَفى ِبَ  َجُثَلإ َأُن حَدرَُكَب َما نُِثُيَت َعُن ُ  الصَُّمُتِ َوِلُك ِّ َشيُ  َإِ َوَمِطيَّ    ٍء َمِطيَّ

 .ل14ن 1الكايف: ،)
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