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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
(518) 

اجلمياا ، مان الباااللني والصاابيا  املميايين والاا   إليااه  مااا رطرحااه مان أ  قلاام الضعليااً وضا  أوال  علااى الثالبب :)سبب:: 
تشاار رواياااي ااار  الللاام  الروايااة أعااال ، ا أرااه رناا  هاا ا الللاام عاان الصاابيا  املمياايين ب  ااة حاادي  الرناا ، وحياا   ااا  

و  أ  ض ق الثااواب ماان دسااي  علااى رناا  املاايام خاالااة إ  ال من ااة يف رناا  امسااض باب الاا   بااه  دل  حاادي  الرناا  امضناريااا  
 يرتتب على املخالفة العلاب.

، وأماا حادي  علياه حدي  ار  الللم على الصيب يف الثالثة عشرة يفيد اار  قلام األحعاام اةمساة وبعبارة أخرى:
الرناا  نهرااه يرناا  خصااو  األحعااام املياميااة منهااا عنااه، وواااه  صيصااه برنعااه األحعااام املياميااة نلاا ،  ورااه واردا  مااورد 

 .(1)ييد إيضاح نارضظر(االمضنا . وهل ا م
 األدلة على وضع القلم على الصبيان

 ا :لى اجلمي  ا رنعه، دليال  عامعلى وض  قلم الضعليً أوال  ع ويدل  
 عموم الخطابات القرآنية -4
بببا نهاااو ااااب اةطابااااي اللرآرياااة املضضااامنة للضعااااليً  ااااعلاااى  اااول الوضااا  لل ميااا  الااادليل العاااام األول  أمبببا يبببا أُّيبا ُّ
با الَّبنينُّ آمُّنُبوا...و .النَّاُس.. تشامل للاة  وعرناا  وًدقاة  وباحلمال الشاائ  املمياي  الباال ،  هنااأيف والا  ال اا   يا أُّيبا ُّ
بينهماا باالنظر إا اةطااب رفساه أو باالنظر إا دعاوا عادم اللابلياة يف املمياي،  اا  مادعيا  علياه الادليل  ق  مفر  ق نر  بل لو 
ً معل ااملمي اي   أ( ملاا اا  أحاد يف رفبع القلبم عبن الصبب لاوال ورود أمثاال ) رهأفا ، ويؤ د  با مض  عما  مضعللرً م  بل عد  

 بضل  الضعاليً وخماطب بضل  اةطاباي.
يُّاِن( -2  خبر أب  حمزة )ِف  كُّْم تُّْجِري اأْلُّْحكُّاُم عُّلُّى الصِّببْ

ُجِعْلُت ِفدُّاكُّ ِف  كُّْم قال قلت له:  ر عن أيب محية، عن أيب اعفوهو وأما الدليل العام الثاين نهو خ  أيب محية 
ثُّ عُّْشرُّةُّ سُّنًُّة، وُّأُّْربُّعُّ عُّْشرُّةُّ سُّنًُّة، قُبْلُت فُِّإْن لُّْم يُّ  : ِف  ثَُّلُّ يُّاِن؟ قُّالُّ ِِْن تُّْجِري اأْلُّْحكُّاُم عُّلُّى الصِّببْ : وُّ ْْحتُِّلْم ِفي ُّا؟ قُّالُّ

 .(3)ةيعم  الثالث رههن (2)لُّْم يُّْْحتُِّلْم، فُِّإنَّ اأْلُّْحكُّامُّ تُّْجِري عُّلُّْيهِ 
                                                           

 .(745الدرس ) (1)
 .313  6الضه يب: ج (2)
 أ  الوضعية والضعليفية امليامية وغر امليامية. (3)
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امضنااااين وال امضناااا  يف رنااا  الوضاااعياي،  امللعياااة  راااهأيرنااا  خصاااو  امليامياااة منهاااا لوضاااوح  راااههنحااادي  الرنااا  وأماااا 
علاااى  مضنااا اموإ   ااا  امضنارااا  علياااه لعاان حاادي  الرناا ،  نظااائر  ال يعلاال نيااه  رااههنواليوايااة، عنااه، وأمااا مثاال الضااما  

علاى ساائر املعلفاني، وبعباارة  مضناا لإلويف رن  الضاما  عناه امضناا  علياه لعناه مضااد  ني،فمعلً م  إضرار  بسائر املعل
، وباالنوع علاى أحادهم بامضارار باا خر ميت    أأخرا: حي   ارت رسبة الشارع إا املعلفني على حد سواء نال يعلل 

ألماة وامماوع مان حيا  امماوع نبعاد االناوع أ  يالحظ نيه حال املعلاً وحاد  بال حاال  مليف حدي  الرن   مضنا نام
إ   ا  امضناراا  رنا ، وال يارا العلاالء يف رنا  الضاما  عان الصايب، حاب غار املمياي، امضناراا  علاى األماة  رعساروامالعسر 

عناد  سار  إرااء اللار أو  علاى الصايب رفساه إ  لاو رنا  ضامارهحاب لاي  امضناراا   راهإبال  ماوع،وعلى امموع من حيا  ام
 لرن  ضما  الصيب ا خر ال   يعسر إراء  أو جيرح يد . نضدبر. ه يد ارح

ال امضنا  على الصلر يف رن  الضما  عنه حب بل اظ حاله هو ألره  ما يعو  ضاربا  للر  من العبار  رهأواحلاالل 
 يضا . ما يعو  ضاربا  قد يعو  مضروبا  من قبل الصلار أ  رهأقد يعو  ضاربا  للر  من الصلار  ما 

 45وروايات الب 44الجمع بين روايات الب
أيب محااية، عاان أيب  خاا  رواياااي الباااب   عشاارة ساانة وبااني قااول املشااهور بعااو  ساان البلااو   اا  قااد جيماا  بااني رااهإا 
ثُّ عُّْشبرُّةُّ قال قلت له:  اعفر  : ِفب  ثُّبَلُّ يُّاِن؟ قُّبالُّ باُم عُّلُّبى الصِّبببْ بْم تُّْجبِري اأْلُّْحكُّ بنًُّة، وُّأُّْربُّبعُّ  ُجِعْلُت ِفدُّاكُّ ِف  كُّ سُّ

ِِْن لُّْم يُّْْحتُِّلْم، فُِّإنَّ اأْلُّْحكُّامُّ تُّْجبِري عُّلُّْيبهِ  : وُّ بضخصاي  بعار روايااي  (1)عُّْشرُّةُّ سُّنًُّة، قُبْلُت فُِّإْن لُّْم يُّْْحتُِّلْم ِفي ُّا؟ قُّالُّ
 ، بيا   ل :سنة( 13الاحتلق سنة( ة  أيب محية ورظائر  ) 17املشهور ) و  البلو  بالا

 هناااهنضضاائية قإالضااائية والقضم)أ  روايااة أيب محاية( وأمثاهلاا تعاام األحعاام الوضااعية والضعليفياة امليامياة ا ها   الرواياة إ 
بأمجعهااا جااااة إا اعاال، لعوهنااا اعضبارياااي أمرهااا بيااد املعضاا  وأمااا رواياااي املشااهور نهااي أخاا   صاا ي  اباان حمبااوب 

 ُُّم َلُّ يُُّجوُز أُّْمُرُه ِف  الشِّرُّاِء و ، وُّاْلُغَلُّ بنًُّة، أُّْو يُّْْحبتُِّلمُّ، أُّْو ُيْشبِعرُّ لُب ُّ خُّْمبعُّ عُّْشبرُّةُّ سُّ تَّبى يبُّببْ اْلببُّْيِع وَُّلُّ يُّْخُرُج ِمنُّ اْليُْتِم حُّ
ج خصو  البي  والشراء من منظومة األحعام الوضاعية، ني اوأ أمار اللاالم مطللاا  إ ا بلا  ًر    إ   (2)أُّْو يُبْنِبتُّ قبُّْبلُّ ذُِّلكُّ 

بالصيب إ ا أمر البي  والشراء حسب ال ي  ابن حمبوب،  ما تضعلق  منهية ولعن ال جيوأ الثالثة عشرة حسب خ  أيب مح
عنهااا املياميااة خاالااة حسااب  اااهر  لياميااة حسااب خاا  أيب محااية ولعاان  اارجاماألحعااام املياميااة وغاار ساانة  13بلاا  الااا

ِم أُّْن يبُ حمبوب الوارد نيه  بناال ي   با؟ قُبْلُت لُُّه: مُّتُّى يُِّجبُب عُّلُّبى اْلغُبَلُّ بنُّ ِب ُّ بنُّ بِاْلُْحبُدوِد التَّامَّبِة، وُّيُبقُّبامُّ عُّلُّْيبِه وُّيُبْؤخُّ ْؤخُّ
: ِِذُّا اْحتبُّلُّمُّ، أُّْو ببُّلُّب ، قُبْلُت: فُِّلنُِّلكُّ حُّدٌّ يُبْعرُُّف ِبِه؟ فبُّقُّالُّ : ِِذُّا خُّرُّجُّ عُّْنُه اْليُْتُم وُّأُّْدرُّكُّ بنًُّة، أُّْو فبُّقُّالُّ  ُّ خُّْمبعُّ عُّْشبرُّةُّ سُّ

                                                           

 .313  6الضه يب: ج (1)
 .195  5العايف: ج (2)
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، أُّْو أُّنْببُّتُّ قبُّبْ  اْلُْحُدوِد ) من املراد  أإ  الظاهر  (1)... وُُّأِخنُّ ِب ُّا وُُّأِخنُّْت لُّهُ  لُّ ذُِّلكُّ أُِقيمُّْت عُّلُّْيِه اْلُْحُدوُد التَّامَّةُ أُّْشعُّرُّ
وَُّلُّ يُّْخببُرُج وباا ل  يعااو  قولااه يف آخاار احلاادي   ،ايدو  املسااض باي واملعروهاا ،(2)بعضااهاامليامياااي  لهااا أو  (التَّامَّببةِ 

 الضعاليً امليامية. نضأملال خيرج عن اليضم بالنسبة إا  رهأحمموال  على  ِمنُّ اْليُْتمِ 
يُّانِ )  أي ِجماَلً  (تُّْجِري اأْلُّْحكُّاُم عُّلُّى الصِّببْ
يُّانِ ميعن أ  يراد من ) كماسبق ) كما ( جتر  إمجاال  أ  يراد به أالل تشريعها يف حلهام تُّْجِري اأْلُّْحكُّاُم عُّلُّى الصِّببْ

لها مضعللة  ب مضهم، بأ  تعو  األحعام غر امقضضاائية )امساض باب والعراهاة وامباحاة االقضضاائية( دو  أ  تعو  بأ م
 .(3)اارية يف حلهم دو  سواها، نيعو  ه ا الواه مض دا  من حي  املآل م  الواه األول(

 لصَلحية اللفظ، وَل ِطَلق
بباُم عُّلُّببى الصِّببالااالحية لفااظ ) أوًَل:عليااه  ويببدل يُّانِ تُّْجببِري اأْلُّْحكُّ ( علااى اجلاار  علاايهم بلااول مطلااق، واجلاار  علاايهم ببْ

 .اري األحعام عليهم رهأقضضائياي، يصدق أ  الالإم  ار  األحعام إمجاال ، ولو جبريا  بعضها  رههن ؛اال  إمج
 ؟ولامطالق يعضد األ َل يقال:
ال جتر  علياه األحعاام   أ همً و  ة و  لموقوف على  وره يف ملام البيا  من ه   اجلهة، مما ال يعلم ل امطالقِذ يقال: 

 مطللا ، نهو رظر األمر بعد توهم اةطر. نضأمل.
 لصْحيح الكناس  المفص ل بين الْحد والتعزير

بعار الروايااي األخارا تادل علاى ماا ادعيناا  مان ارياا  األحعاام علياه إمجااال  ال مطللاا    أ –وهو العمادة  - ثانياً:
: أُّمَّببا اْلُْحببُدوُد عليااه أو الاا ي ه ياادل  ياسااحساان العن  إباال  بباِل؟ قُّببالُّ ببوُّ ِفبب  تِْلببكُّ اْلْحُّ ُِ ... أُّتُبقُّبباُم عُّلُّْيببِه اْلُْحببُدوُد وُّ

لُِّ  ِسنِِّه  ، وُّلُِّكْن ُيْجلُُّد ِف  اْلُْحُدوِد ُكلِّ ُّا عُّلُّى قُّْدِر مُّببْ نُّبُه وُّببُّبيْ اْلكُّاِملُُّة الَِّت  يُبْؤخُُّن ِب ُّا الرَُّجُل فَُّلُّ بُن بِبنُِّلكُّ مُّبا ببُّيبْ نُّ فبُّيُبْؤخُّ
ببنُّةً  ْمببعُّ عُّْشببرُّةُّ سُّ ، وُّلُِّكببْن ورظاار  حساانه أو الاا ي ه ا خاار  (4)خُّ بباُل فُّببَلُّ ببا الرِّجُّ ببُن ِب ُّ اِملُّببُة الَّتِبب  يُبْؤخُّ أُّمَّببا اْلُْحببُدوُد اْلكُّ

بنُّ  نُّبُه وُّببُّبْينُّ خُّْمبعُّ عُّْشبرُّةُّ سُّ بُن بِبنُِّلكُّ مُّبا ببُّيبْ لُّبِ  ِسبنِِّه فبُّيُبْؤخُّ با عُّلُّبى مُّببْ ًة وَُّلُّ تبُّْبطُبُل ُحبُدوُد اللَّبِه ِفب  ُيْجلُُّد ِف  اْلُْحُدوِد ُكلِّ ُّ
بنبُُّ مْ  ْلِقبِه، وَُّلُّ تبُّْبطُببُل ُحُقبوُق اْلُمْسببِلِمينُّ ببُّيبْ وتلااارب  عناد رللهااا  ا ل ، بناااء  علاى  وهنماا حااديثني  ماا هااو األالال (7)خُّ

مها عاااد  علاااى ماادعي الوحاادة الاادليل، ولاا ا   أاأللفاااظ ال ياادل علااى الوحاادة بعااد إمعاااا   وهنمااا حااديثني وعرنيضااه، علااى 
                                                           

 .195  5العايف: ج (1)
 يف باب احلدود خاالة. (2)
 (.746الدرس ) (3)
 .383  5الضه يب: ج (4)
 .198  5العايف: ج (7)
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نه   الرواية الرحية يف الضفصايل وعلاى  ، وعلى أ ال يضر بنا وحدهتما أبدا   رهأوبعر آخر حديثني، على  والفله اجلواهر
يُّانِ طبلهاااا املشاااهور، أيضاااا  إ  يعاااير الصااايب وال حياااد  نضفياااد تليياااد ) ببباُم عُّلُّبببى الصِّبببببْ بببْم تُّْجبببِري اأْلُّْحكُّ باحلااادود العاملاااة،  (كُّ

 شري . نضأملوتصرنها إا العالم عن أالل الض
 على درجات اَلستْحباب 44والب 8حمل روايات الب

سانني  موثاق  8وميعن محلها علاى تأ اد امساض باب، ني ما  با ل  باني الروايااي املخضلفاة حاب الدالاة علاى الاا كما
اِئٌز أُّْمُرُه ِف  مُّاِلهِ قال:  حسن بن رااد، عن العسعر   ُم ثُّمُّانُّ ِسِنينُّ فُّجُّ ، وُّقُّْد وُّجُّبُّ عُّلُّْيِه اْلفُّرُّاِئُض ِِذُّا ببُّلُّ ُّ اْلُغَلُّ
ِِذُّا تُّمَّ لِْلجُّارِيُِّة    (2)ِسِنينُّ فُّكُّنُِّلكُّ  (4)سُّْبعُ وُّاْلُْحُدوُد، وُّ

 َِِّذُّا تُّببم بُّببْت عُّلُّْيببِه اْلفُّببرُّاِئُض وُّاْلُْحببُدوُد، وُّ بباِئٌز أُّْمببُرُه، وُّقُّببْد وُّجُّ بباُن ِسببِنينُّ فُّجُّ ِم ثُّمُّ ُع ِسببِنينُّ لِْلجُّارِيُّببِة ِتْسبب ِِذُّا تُّببمَّ لِْلغُببَلُّ
 :ويعو  إمجال العالم نيها (3)فُّكُّنُِّلكُّ 

اِئٌز أُّْمُرُه ِف  مُّاِلهِ )  أ -أ نيعاو   (4) وَُّل تُبْؤتُبوا السابفُّ اءُّ أُّْمبوالُُّكمُ رلضيم به بعد تلييد  بلوله تعاا:   أ( مما لنا فُّجُّ
 احلاالل اواأ أمر  يف ماله إ ا راد.

امضناراا   مااا  انعهاحادي  الرنا  ير   أعلياه نعاال ، إال  ةبضاثا هناااأيفياد ( ُض وُّاْلُْحبُدودُ عُّلُّْيبِه اْلفُّبرُّائِ  تْ بُّبوُّقُّبْد وُّجُّ )  أ -ب
 عليه مال ا  واقضضاء . هي ثابضةسبق، أو 
 تأ دي عليه األحعام للوة امللضضي نيها، لعن حدي  الرن ، م   ل ، يرنعها عنه. 13ا إ ا بل  الا -ج
لعنه غاية ما أمعننا به الادناع عان رأ  املشاهور  ،تعلًأمل ويف بعضه ت يف الدروس املاضية يف بعر ما سبق: هيبتن

 نضأمل واهلل العامل.
 وصلى اهلل على مْحمد وآله الطاِرين

 
نْبيُّا دُّاُر مُّجُّاٍز وُّاْْلِخرُُّة دُّاُر قبُّرُّاٍر، فُُّخُنوا ِمْن مُّمُّرُِّكْم ِلمُّقُّرِّ   :قال أمر املؤمنني  ُكْم، وَُّلُّ أُّيبا ُّا النَّاُس: ِِنَّمُّا الدا

نْبيُّا قُبُلوبُُّكْم ِمْن قبُّْبِل أُّْن تُّْخرُ  اُنُكْم، فُِّفي ُّا تبُّْ ِتُكوا أُّْستُّارُُّكْم ِعْندُّ مُّْن يبُّْعلُُّم أُّْسرُّارُُّكْم، وُّأُّْخرُِجوا ِمنُّ الدا جُّ ِمنبْ ُّا أُّْبدُّ
ا ُخِلْقُتمْ   (.233هنج البالغة: اةطبة )   اْختُِبْرُتْم وُِّلغُّْيِرُِّ

                                                           

 الظاهر اره تص يً تس . (1)
 .183  9الضه يب: ج (2)
 .249  4: جواالسضبصار، 123  13ضه يب: جال (3)
 .7سورة املائدة: ا ية  (4)
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