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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
(558) 

 شرعية عبادات الصبي، دليل على تخصيص رفع القلم الشيخ:
إضعافة  ،ع برفعع املااخع ة بعوجهنيان الشيخ استدل على ختصيص حديث الرف :يف الوجه الثالثسبق 

داللععة رفععع الثاععت واالمتنععان علععى ولععه، وأول وجهيععه هععو: اوأممععا حععديث رفععع الالععم إىل مععا أضععفنامها ومهععا 
أواًل: أنم الظاهر منه قلم املااخ ة ال قلم جعت األحكام، ول ا بنينا كاملشهور على شرعية عبادات  ففيه:

 .(1االصيب(
بالتايل: اأحدمها: شرعية عبادات الصيب ال مترينيتها، لوضعو  إااةعة  حهضان هدى الطالب أو  وسبق

التارمب بوجود أمر مولوي استحبايب يف حق الصغري املميمز ليتارمب به إليه جتم وعال. ومعن املعلعوم قوقع  
ععا يرقفععع عععن الصععيب مععا  هعع ا األمععر النععديب علععى  ععول إةععالد أدلععة العبععادات لكععتم مععن الصععيب والبععالا، وإ م

ضععععه الشععععارل علععععى البععععالا، وهععععو خصععععوب املااخعععع ة والعاوبععععة امل قبععععة علععععى عصععععيان احلكععععم ا لزامععععي، و 
فيكشع  ععن ارقفعال خصععوب ا  عاب و التحعرن امتنااععا ععن  عري البعالا. وأممععا سعائر األحكعام التكليفيععة 

الصععغري مععن االسععتحباب وا باحععة والكراهععة، وكعع ا األحكععام الوضعععية، فعع ةالد أدلتهععا شععامت لكععت مععن 
انععا بعععالكن هعع ا وجععه مسععتات وال حاجععة  عادقععه إىل وعلم  (2اوالكبععري علععى السععوام، لعععدم امتنععان رافععع  ععا(

االمتنان إو ميكن االستدالل هب ا الوجه حىت لو مل اات بكون حعديث الرفعع وارداً معورد االمتنعانل وولعه 
 .(3اللمنافاة بني شرعية عبادات الصيب وبني إةالد حديث الرفع(

 المناقشات
 قد يورد عليه: ولكن

                                                           

 .434ب 1الشيخ مرقضى االاصاري، املكاسب، دار ال خائر ع قم: ج (1ا
 .21ب 4السيد حممد جعفر اجلزائري املروِّج، هدى الطالب إىل شر  املكاسب، ماسسة دار الكتاب: ج (2ا
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 أعم إذ التقرب قد يكون للمحبوبيةالشرعية 
ان شعععرعية عبعععادات الصعععيب أععععم معععن معععدعام، وولعععه ألن التاعععرب منعععو  ب حعععد أمعععرين: أحعععدمها  أواًل:

واآلخععر: حمبوبيععة العمععت  ،وجععود أمععر مولععوي اسععتحبايب يف حععق املميمععز ليتاععرب بععه إىل اهلل قعععاىل، كمععا قععال
معععن اجلهعععات  جلهعععة   وإن مل يععع مر بعععهممعععا يتاعععرب بعععه إليعععه للمعععوىل ألن اببعععوب للمعععوىل  ،ال اقيعععة أو العرضعععية
وكالغفلععة واجلهععت والنسععيان يف املععوايل العرفيععة كمععا لععو جهععت سععاو  ابنععه يف الب ععر  اكالتايععة يف ا مععام 

 حراز كواه مطلوباً لعه(  ، وولهبه أمر يتعلقفانم على العبد إخراجه وهو ما يتارب به إىل املوىل وإن مل 
عم من  ول األوامر الندبية له املوقوف علعى ععدم  عول حعديث الرفعع فتسليمنا شرعية عبادات الصيب أ

 فااععه بيعةدالرفعع األحكععام الن يث، ألاعه ميكععن ان يكعون معلععول كوبعا حمبوبععة للمعوىل فحععىت إوا  عت حععدا ع
 حمبوبة له قعاىل. اعباداقه شرعية لكوب الاول بكونميكن 

 غير األمر، تحرز بها المحبوبيةرق طهناك 
 شارل هبا؟ال ةريق لنا إىل إحراز حمبوبية عباداقه إال أمر ال ال يقال:
ات، إال ااه ليس الطريق املنحصر، إو دأمر الشارل وإن كان ةريااً  حراز حمبوبية ه م العبا إذ يقال:

باسعتاالل العاعت بعه كمعا يف قعظعيم  ، أي الصعالة معثاًل، عبعادة واقيعةالشعيم إحراز كونالطريق اآلخر هو 
ون مسعتار علعى حمبوبيعة عبعادة املعوىل حعىت معن الصعيب املميعز إو ال  عدفعان بنعامهم العاعالم املوىل أو ببنام 

فرقععاً بينععه وبععني البععالا مععن هعع م اجلهععة أفععاًل، كمععا ان الفايععه ميكععن لععه ان يسععتظهر، اسععتناداً إىل ارقكععازم 
 العاالئي بت والفاهي، حمبوبيته.

حمبوبة للمعوىل الحتمعال وجعود معزاحم أهعم أو معااع كون فالة الصيب عدم  يندفع احتمال  (4)وبذلك
ىل ان عععدم األمععر بععه، علععى فرضععه، إ ععا هععو ملصععلحة أو شععبه ولععه، بععت ااععول: العع ود الفاهععي يرشععداا إ

بعت يعدل عليعه  مالتسهيت ال ملااع أو مزاحم أهم، ومعع مصعلحة التسعهيت ال قنتفعي اببوبيعة ال اقيعة، ويايعد
. ف بععا خععري شععاهد علععى سععالمة حكععم روايععات الدالععة عليهععابععت وال طلوبيععة عبععادات الصععيبمب قععول مععن قععال

 العاالم باببوبية. فت مت

                                                           

 العاالم، واالرقكاز العاالئي والفاهي.بنام  (1ا
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 عباداته قد تكون لمخصص لحديث الرفعشرعية 
، إو قععد قكععون شععرعية لعععدم م مععن جهععة أخععرى مععن مععدعام عععان شععرعية عبععادات الصععيب أ ياااً:ثان

اسعععتثنائها بربكعععة  عععول الرفعععع  عععا، كمعععا ارقععععم، وقعععد قكعععون شعععرعية معععع  عععول حعععديث الرفعععع ل ععععم منهعععا، 
ُماااااُروا  :رسعععععول اهلل ، كاعععععول كالروايعععععات العععععواردة يف أمعععععر الصعععععيب بالصعععععالة معععععثالً   ،بروايعععععات خافعععععة

َياَنكُ  عِ ِصباْ ِِ نَاُهْم ِفي اْلَمَضاا َها ِإَذا بَاَلُغوا ِتْسعاً َوفَارُِّقوا بَاياْ  ِإَذا ْم بِالصَََّلِة ِإَذا بَاَلُغوا َسْبعاً َواْضرِبُوُهْم َعَلياْ
 .(2ا...بِالصَََّلِة لِِتْسع  َويُاْؤَمُر  ،يَاثَِّغُر اْلُغََلُم ِلَسْبِع ِسِنينَ قال:  أيب عبد اهلل  وعن (1ابَاَلُغوا َعْشراً 

 ال تدل على عدم رفع األحكام الوضعيةوشرعيتها 
رفعععع الالعععم برفعععع قلعععم املااخععع ة  ختصعععيصمعععدعام أععععم معععن جهعععة أخعععرى معععن  واسعععتدالله  ثالثااااً:

قلعم قلعم املااخع ة اأي األحكعام ا لزاميعة(  إضعافة إىلأععم فيشعمت رفع الالعم خافة، إو ميكن ان يكون 
 .عدم شرعية عبادات الصيب (3ايلزماألحكام الوضعية من دون ان يشمت األحكام  ري ا لزامية كي 

دل علعى  عول أدلتهعا للصعيب وععدم  عول حعديث الرفعع لعه وال قواحلافت: ان شرعية عبادات الصيب 
إو  برام ههناومورد الناض وا هو حمت الكالم  وه ادل على عدم  ول حديث الرفع للحكم الوضعي ق

يف الكععالم عععن فععحة بيعععه أو سععببية بيعععه الاتاععال امللععه، فاععد ياععال بشععمول حععديث الرفععع لععه، وياععال 
 فتدبر. ،صيب أي عدم  ول حديث الرفع لالإقتضائياتبشرعية عبادات الالوقت افسه 

 ليست مخصصة لإلطَلقلشهرة ا
إن استدالله يعود إىل كون الشهرة قرينة على ختصيص حعديث الرفعع أي كوبعا كاسعرة  ةعالد  رابعاً:

وقععد يفصمععت بععان شععهرة الاععدمام أععع  خصععوب ابيطععني  ،احلععديث اأي داللتععه( فععاألمر فيععه  سععب املبععى
ملسعلممية  لمنعدفع ،فعغرىً  ،ا شكاله ا ون املت خرين عنهم، ولكن كاسرة للداللة وجابرة د  با مام 

 .لدى الادماماشتهار شرعية عبادات الصيب 
 والجواب ،على الشيخ بأِنبية دليله عن المقامإلشكال ا

                                                           

 .252ب 1عوايل الآللئ: ج (1ا
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يع ض على الشيخ مبا يعود للوجه الثالث السابق، ببيان آخر، وهو ان كالمنعا يف املععامالت افعحة  وقد
افععال يشعععملها بيععع الصععيب( وهعععي أجنبيععة ععععن العبععادات، فععع ي ربععا للاعععول بشععرعية عبعععادات الصععيب وفعععحتها 

 حديث الرفع( للاول بصحة معامالقه اوعدم  ول حديث الرفع  ا( فه ا أجنيب عن وله متاماً.
ان ِوزان املعععععامالت كععععوِزان  :وهععععو ،لععععه وقاريععععب   لعععع كر وجععععه   ومععععن هنععععا قصععععدى السععععيد الوالععععد 

العبعععادات فععع وا مل يشعععمت حعععديث الرفعععع عبعععادات الصعععيب افكااعععت فعععحيحة( مل يشعععمت معامالقعععه أيضعععاً 
 فتكون فحيحة(.ا

وكر منافاة احلديث ملا اشتهر من شعرعية عبعادات الصعيب، ولععت وجهعه أن  قال: امث ان الشيخ 
العبععادة واملعاملععة مععن سععنخ واحععد منتهععى األمععر أن األوىل بععني ا اسععان وا ععالق والثاايععة بينععه وا لععق، فعع وا 

فحمت عباداقه فحمت معامالقه، فكي   مع بني األمرين؟(
 .(1ا

ه: ان السعععنخ النعععوعي للمععععامالت وإن اختلععع  ععععن السعععنخ النعععوعي للعبعععادات لكعععون األخعععرية وحافعععل
ا اجلنسععي مشعع ا  قصععد الاربععة يف األوىل دون األخععرية، إال ان سععن هالات واألوىل امضععائيات و يق سيسعع

 ( واليت هي إما مع اهلل قعاىل أو مع ا لق.مع  ريم واحد وهو ارابطة ا اسان
 ؟كيعع   ،وفيععه: عععدم الععتالزماألردأ علععى األعلععى قععال: ا مععن قيععاس هبااعع :أجععاب عععن ولععه ه لكنع

ولعع ا قبطععت  لوحاععود النععاس أهععم ولعع ا ال يابععت فيهععا إال شععاهدان بينمععا يصععل خععرب الثاععة مععدركاً للحكععم
معععامالت السععفيه دون عبادقععه، وإن شعع ت قلععت: إن كععان متعلععق الالععم أعععم خرجععت العبععادات ختصيصععاً 

 .(2اصاً(ختصخرجت وإن كان خصوب التكلي  أو املااخ ة 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

َأْصَلُح أَيَّاِمَك الَِّذي ُهَو َأَماَمَك، فَاْنظُْر َأيُّ يَاْوم  ُهَو َوَأِعدَّ َلُه اْلَجَواَب،  :ا مام الكاظم قال 
ْهِر َوَأْهَلُه، فَِإنَّ الدَّ  ، فَاْعَمْل َكأَنََّك هُ يرَ َقصِ  هُ وِيلَ ْهَر طَ فَِإنََّك َمْوُقوٌف َوَمْسُئوٌل، َوُخْذ َمْوِعظََتَك ِمَن الدَّ

ْهِر َوَأْحَواِلِه فَِإنَّ َع ِفي َذِلَك، وَ َتُكوَن َأْطمَ تَاَرى ثَاَواَب َعَمِلَك، لِ  اْعِقْل َعِن اللَِّه، َواْنظُْر ِفي َتَصرُِّف الدَّ
َها فَاْعَتِبْر ِبَها نْاَيا َكَما َولَّى ِمناْ  (.393العاول:  احتق  َما ُهَو آت  ِمَن الدُّ
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