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ضابط الحکم الوالئی
أو « قضظ »كل ما ورد من رسول اللَّه و أمير المؤمنين بلفظ  : الثانية•

،و أمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي« امر»أو « حكم»
و لو أريد منه ذلك ال يكون اال مجازا أو إرشادا إل  حكم اللَّه، فظان•

الظاهر من تلك األلفاظ هو انه قض  أوامر أو حكظم مظن حيظن انظه 
سلطان و أمير أو من حين انه قاض و حاكم شرعي ال من حين انظه
ام مبلغ للحرام و الحالل، لما عرفت ان األحكام اإللهيظة ليتظت أحكظ
م و رسول اللَّه و انه صل  اللَّه عليه و آله ال يكون ذا امر و نه  و حك

قضاء بالنتبة إليها حقيقة بل هو مبين و مبلغ،

51ص؛ 1الرسائل ؛ ج
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ضابط الحکم الوالئی
مقظام اما بالنتبة إل  األحكام الصادرة عنه في مقام القضاء أو فظيو •

و ان التلطنة و الرئاسة يكون قاضيا و حاكما و آمرا و ناهيظا حقيقظة
ا كان فرق بين هذين المقامين و مظا ذكرنظا مضظافا إلظ  كونظه موافقظ

مظوارد اسظتامال للتحقيق و الظهور اللفظي يتضح بالتتبع و التدبر فظي
لمؤمنين تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول اللَّه و أمير ا

.و أوامر هم التلطانية

51ص؛ 1الرسائل ؛ ج
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ضابط الحکم الوالئی
ئمظة علظيهم لذا قلما ترى ورود تلك التابيرات بالنتبة إل  ساير األو •

ضظاء و التالم حين لم تكن لهم الرئاسة و التلطنة الظاهريظة و ال الق
كمظا و و ان أطلق نادرا يكون باعتبار كونهم حا. الحكم بحتب الظاهر

عليهم امر رسول اللَّه أو أحد األئمة: قاضيا بحتب الواقع، و ربما يقال
إلظ  التالم بكذا في األحكام اإللهية فيكون الحكم أو األمظر إرشظادا
كذا حكم اللَّه تاال ، و المدع  ان الظاهر من امر فالن بكذا أو قض  ب

هو األمر المولوي و القضاء و الحكومة ال اإلرشاد إلظ  امظر آ ظر أو 
. حكم إلهي

51ص؛ 1الرسائل ؛ ج
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
[بحن في تشريع الزكاة و  مس االرباح]•
ان : الزكاةالوجه الرابع من الوجوه المحتملة لرفع التهافت بين أ بار ما فيه•

قظوانين ان أصل ثبوت الزكظاة مظن ال: يقال كما أشرنا اليه في صدر المتألة
كتظا  األساسية لإلسالم بل لجميع األديان اإللهية و جالظت فظي آيظات ال

اس الازيز عدال للصالة التي هي عمود الدين و تكظررت كثيظرا فانهظا أسظ
« ع»اقتصاد الحكومة االسالمية و في سورة مريم حكاية عن قول عيتظ 

و عن اسماعيل . «1« »ا دُمْتُ حَيًّاٰ  اةِ مٰ  اةِ وَ الزَّكٰ  انِي بِالصَّلٰ  وَ أَوْص»
لٰ  وَ ك»صادق الوعد  و فظي . «2« »اةِٰ  اةِ وَ الظزَّكٰ  انَ يَأْمُرُ أَهْلَظهُ بِالصظَّ

يْهِمْ ا إِلَظٰ  وَ أَوْحَظيْن»: سورة األنبياء في ابراهيم و لوط و اسحاق و ياقو 
.«3« »اةِٰ  اءَ الزَّكٰ  اةِ وَ إِيتٰ  امَ الصَّلٰ  اتِ وَ إِقٰ  فِاْلَ الْخَيْر

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•______________________________

.31سورة مريم، اآلية -(1)
.55سورة مريم، اآلية -(2)•
.73سورة األنبياء، اآلية -(3)•

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 



8

االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
س و أمر ثابت في جميع األديان اإللهية، و حين ان ثظروات النظافهي •

رّع منابع أموالهم تختلف بحتب األزمنة و األمكنة و دين اإلسظالم شظ
-كقولهلجميع الناس و لجميع األعصار كما نطق بهما الكتا  و التنة

لْنٰ  وَ م»-تاظظال  -و قولظظه« 4« »اسِٰ  ا كَافَّظظةل لِلظظنّٰ  اكَ إِلّٰ  ا أَرْسظظَ
حاللي حالل ال  يظوم »: «ص»و قوله « 5« »اتَمَ النَّبِيِّينَٰ  خ»-تاال 

.«6« »القيامة و حرامي حرام ال  يوم القيامة
« ص»فال محالة ذكر في الكتا  أصل ثبوت الزكاة و  وطظب النبظي•

الِهِمْٰ   ُذْ مِنْ أَمْو»: بقوله

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
.28سورة سبأ، اآلية -(4)•
.40سورة األحزا ، اآلية -(5)•
من أبوا  صفات القاضظي، الحظدين 12البا  18الوسائل ج -(6)•

47.

166: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•..........

•______________________________
و لم يذكر ما فيه الزكاة بل ذكر عمومظات فقظ « 1« »صَدَقَةل تُطَهِّرُهُمْ

نَ ا لَكُظمْ مِظٰ  ا أَ ْرَجْنٰ  ا كَتَبْتُمْ وَ مِمّٰ  اتِ مٰ  أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّب»: كقوله
و « 3»* «اهُظظمْ يُنْفِقُظظونَٰ  ا رَزَقْظظنٰ  وَ مِظظمّ»: و قولظظه« 2« »الْظظأَرْضِ

زُونَ الذَّهَبَ وَ الَّذِينَ يَكْنِ: -تاال -المقصود باالنفاق الزكاة بداللة قوله
.«4» أَلِيمٍ ا ٍٰ  هِ فَبَشِّرْهُمْ بِاَذٰ  ا فِي سَبِيلِ اللّٰ  ا يُنْفِقُونَهٰ  وَ الْفِضَّةَ وَ ل

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
اللّه إنما أحيل بيان ما فيه الزكاة ال  حكام الحقّ و قد وضع رسولو •

ة لمظا بما أنه كان حاكما للمتلمين في عصره الزكاة فظي تتظا« ص»
ه كانت هي عمدة ثروة الار  في عصره و عفا عما سوى ذلك و لالظ

. جالها في آ ر عمره في أكثر من ذلك

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
تظاة ربما جالوها في وقت في أكثر من الت-عليهم التالم-األئمةو •

كظاة كما تدل عليه روايات كثيرة و ربما شاهدوا في وقت آ ظر ان الز
ة لهظا المأ وذة تصرف في تقوية دول الضالل و الجور و رأوا ان الجبا

ل عن النبي يتتندون في تاميمها لمال التجارة و سائر الحبو  ال  النق
فنقلظوا فأرادوا قصمهم و تضايف دولتهم بتدّ منابع اقتصظادهم« ص»

عظن دفظع ان الزكاة التي وضاها النبي كانت في تتاة ليرتظدع النظاس
.الزكاة ال  حكام الجور

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
ر ثظروات بالجملة فتايين ما فيه الزكاة أحيل ال  حكّام الحق لتطظوّو •

.الناس بحتب األزمنة و األمكنة و تطور  لّاتهم و احتياجاتهم
في الزكاة-عليه التالم-و يؤيد ذلك ما ورد من جال أمير المؤمنين•

.الخيل اإلناث و ظاهر ذلك جالها بنحو الوجو  ال الند 

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
ياا جم-عليهما التالم-صحيحة زرارة و محمد بن متلم عنهماففي •

راعيظة عل  الخيل الاتظاق ال-عليه التالم-وضع أمير المؤمنين: قاال
. «5»في كل فرس في كل عام دينارين و جال عل  البرازين دينظارا
رارة و المراد بها الزكاة ال الخراج لتتمية ذلك صدقة فظي صظحيحة ز

.فراجع. «6»
.و حمل الزكاة هنا عل  االستحبا   الف الظاهر جدا•

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
.103سورة التوبة، اآلية -(1)•
.267سورة البقرة، اآلية -(2)•
.3سورة البقرة، اآلية -(3)•
.34سورة التوبة، اآلية -(4)•
من أبوا  ما تجب فيه الزكاة، الحظدين 16البا  6الوسائل ج -(5)•

1.
من أبوا  ما تجب فيه الزكاة، الحظدين 16البا  6الوسائل ج -(6)•

3.

167: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 



16

االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•______________________________

ق  مظع ان هذا و كيف نلتزم في مثل أعصارنا بحصر الزكاة في تتاة ف
ات األربظع النقدين و كذا األناام الثالثة التائمة منتفية موضوعا و الغلّ

مانيظة بالنتبة ال  منابع ثروة الناس قليلظة جظدّا و مصظارف الزكظاة ث
يظرة تجماها عمد  لّات الناس و احتياجاتهم و قد اشتملت أ بظار كث

لو علظم عل  أن اللّه فرض للفقراء في أموال األغنياء ما يكتفون به و
.«1»يكفيهم  لزادهم ان الذي فرض لهم ال 

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
.الفقراء و سائر المصارف الثمانية: ال محالة أريد بالفقراءو •
ثمانية و جال الزكاة في تتاة للمصارف ال-تاال -و لو فرض ان اللّه•

ب جال الخمس في سباة منها الماادن بتاتها و منها أربظاح المكاسظ
عشظر كظل بشابها جاله لإلمام و لفقراء الهاشميين فق  بحين يكظون

اللّظه عظدم احاطظة-ناوذ باللّه-المتتفادات للهاشميين فق  لزم منه
ذا باعداد الناس و ارقامهم مع ان زكظاة الهاشظميين تكفظي ألنفتظهم ا

كفي في لوحظوا بالنتبة ال  سائر الناس و الزكاة المفروضة لهم و ال ي
ذلك ما ورد من ان الزائظد مظن الهاشظميين لإلمظام باظد عظدم كظون 

.المجاولين في البابين متاادلين بالنتبة في مقام الجال

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
ان الخمظس -«2»كما احتملناه في كتا  الخمس -الّا ان يقالاللهم •

الذي يقتم قتمين عل  القول بظه  مظس غنظائم الحظر  و ال أقظلّ 
 مس غير األرباح و اما  مس األرباح فلإلمام فق  بما انظه امظام و 
حاكم أي لانوان االمامة و الحكومة كما هو الظاهر من باظ  أ بظار 

ه لظي منظ»:  مس األرباح كقوله في رواية ابظن شظجاع النيتظابوري
ة أبظي و التابير عنه بحقّك فظي روايظ« الخمس مما يفضل من مئونته

.«3« »قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أ ذ حقّك»علي بن راشد 
حكظم و بل التابير عن مطلق الخمس بوجه االمارة في  بر رسالة الم•

.«4»المتشابه 

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
قد بيّنّا في محله ان الظاهر عدم وجود  مس األربظاح فظي عصظر و •

النبظظي و األعصظظار االولظظ  باظظده و إنمظظا جالظظه األئمظظة المتوسظظطون 
ر و من باظدهما بحتظب ضظرورة الاصظ-عليهما التالم-كالصادقين
نبظي رأوا عدم انطباق الزكظاة التظي وضظاها ال-عليهم التالم-فلالهم

عل  األزمنة و األمكنظة مضظافا الظ  انحرافهظا عظن متظيرها « ص»
طبظق الصحيح بحتب المصرف فجالوا  مس األرباح مكانها و هو من
كظاة عل  جميع الثروات بحتب جميع األزمنة و األمكنة فهظو كأنظه ز

و زمام ا تيارها بأيظديهم و لاظلّ مظا-عليهم التالم-وضاها األئمة
بظاح من التتاة أيضا باق و لكن جال  مس األر« ص»وضاه النبي 
.كل هذا محتمل و الجزم محتاج ال  تتبع و تدقيق. متمما لها

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
•______________________________

.من أبوا  ما تجب فيه الزكاة1البا  6الوسائل ج -(1)
.270كتا  الخمس، ص -(2)•
من أبوا  ما يجب فيه الخمس، الحدين 8البا  6الوسائل ج -(3)•

.3و 2
من أبوا  ما يجب فيه الخمس، الحدين 2البا  6الوسائل ج -(4)•

12.

168: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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االرباحفی تشريع الزكاة و خمس بحث 
فظي كيف كان فقد ذكرنا ال  هنا أرباة وجوه للجمظع بظين األ بظارو •

تظاء المقام و حين ان الجمع التبرعي كمظا عرفظت ال يكفظي فظي االف
و القول باالستحبا  و الحمل عل  التقية أيضا غير  ال عن اإلشكال

حدّ االجمال بحصر الزكاة في تتاة أيضا أشكل فالمتألة عندنا باقية ب
بار فظان الزكاة في غير التتاة أيضا مما ساعدته األ فاألحوط  ثبوت 

و ال أدري. االحتياط طريق للنجاة و مفرّ عظن االفتظاء بمظا ال يالظم
.ر ّ زدني علما و ألحقني بالصالحين. نصف الالم

زكظاة و قد طال البحن في المتألة و لكن لم يكن عنه محظي  ألن ال•
.صانه اللّه عن الحدثان-أساس اقتصاد اإلسالم

169: ، ص1؛ ج (للمنتظري)كتاب الزكاة 
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سن البلوغ
تِرَاطِ التَّكْلِيظظفِ بِظظالْوُجُو ِ وَ التَّحْظظرِيمِ بِاالحْتِلَظظا4« 2»• مِ أَوِ بَظظا ُ اشظظْ

نِينَ وَ الْإِنْبَاتِ مُطْلَقال أَوْ بُلُوغِ الذَّكَرِ  َمْسَ عَشْرَةَ سَنَةل وَ الْأُنْثَ  تِتْعَ  سظِ
اسْتِحْبَا ِ تَمْرِينِ الْأَطْفَالِ عَلَ  الْاِبَادَةِ قَبْلَ ذَلِكَ

مُحَمَّدُ بْنُ يَاْقُو َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ  عَنْ أَحْمَظدَ بْظنِ « 3»-71-1•
بْظدِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيتَ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ  عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَ

ومُونَ : اللَّهِ ع قَالَ افِع  وَ -عِنْظدَ اللَّظهِ« 4»إِنَّ أَوْلَادَ الْمُتْلِمِينَ مَوْسظُ شظَ
فَإِذَا بَلَغُوا -لَهُمُ الْحَتَنَاتُ« 5»مُشَفَّع  فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةل كُتِبَتْ 

.الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ التَّيِّئَاتُ

42: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
.8-3-6الكافي -(3)•
(.636-12لتان الار  )المتحلي بتمة ماينة : الموسوم-(4)•
(.قدهمنه )كانت، : في نتخة-(5)•

42: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
يدِ عَنْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي كِتَا ِ التَّوْحِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَتَنِ بْنِ الْوَلِ•

نَانٍمُحَمَّدِ بْنِ الْحَتَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْاَبَّاسِ بْنِ مَاْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سظِ 
.«1»طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ عَنْ 

•______________________________
.3-392التوحيد -(1)

43: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّظدٍ عَظنِ ابْظنِ « 2»-72-2•

: مَحْبُو ٍ عَنْ عَبْدِ الْاَزِيزِ الْاَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ
لْحُظدُودِ مَتَ  يَجِبُ عَلَ  الْغُلَامِ أَنْ يُؤْ َذَ بِا-سَأَلْتُ أَبَا جَاْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ

-قَالَ إِذَا  َرَجَ عَنْظهُ الْيُظتْمُ وَ أَدْرَكَ-وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْ َذَ بِهَا-التَّامَّةِ
- سَنَةلفَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ  َمْسَ عَشْرَةَ-قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُاْرَفُ بِهِ
هَا وَ وَ أُ ِذَ بِ-أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ-أَوْ أَشْاَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ

-أُ ِذَتْ لَهُ
.1-197-7الكافي -(2)•

43: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
ؤْ َظذُ وَ تُؤْ َذُ بِهَظا وَ يُ-فَالْجَارِيَةُ مَتَ  تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُقُلْتُ •

تْ مِثْظظلَ الْغُلَظظامِ-«3»لَهَظظا  إِنَّ الْجَارِيَظظةَ إِذَا -قَظظالَ إِنَّ الْجَارِيَظظةَ لَيْتظظَ
لَيْهَظا وَ دُفِعَ إِ-وَ دُ ِلَ بِهَا وَ لَهَا تِتْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ-تَزَوَّجَتْ

امَّةُ وَ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّ-مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ
رَاءِ وَ الْبَيْظعِ-أُ ِذَ لَهَا بِهَا وَ لَظا-قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْظرُهُ فِظي الشظِّ

اِرَ أَوْ أَوْ يَحْظتَلِمَ أَوْ يُ-يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّ  يَبْلُغَ  َمْسَ عَشْرَةَ سَنَةل شظْ
.يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ

.و تؤ ذ لها، و يؤ ذ بها: في المصدر-(3)•

43: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
يخَوَ • ةِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آ ِرِ التَّرَائِرِ نَقْللظا مِظنْ كِتَظا ِ الْمَشظِ

.«4»لِلْحَتَنِ بْنِ مَحْبُو ٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَ َ قَوْلَهُ عَنْ حُمْرَانَ 
.428الترائر -(4)•

43: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 



28

سن البلوغ
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُو ٍ عَنْ أَبِي أَيُّو َ الْخَرَّازِ عَظنْ« 5»-73-3•

عَ سظِ : يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَاْفَرٍ ع قَالَ نِينَ الْجَارِيَظةُ إِذَا بَلَغَظتْ تِتظْ
هَظا وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْ-ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ

.الْحَدِينَ
6من البا  1، و أورده كامال في الحدين 2-198-7الكافي -(5)•

.من أبوا  مقدمات الحدود و أحكامها من كتا  الحدود و التازيرات

43: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي أَيُّو َ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْظرَاهِيمَ عَظنْ« 1»-74-4•

ي أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُو ٍ عَنْ أَبِي أَيُّو َ عَنْ سُلَيْمَانَ بْظنِ  َالِظدٍ عَظنْ أَبِظ
ابْظنِ -بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِينٍ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُظدْرِكْ

يْسَ قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَظا لَظ-عَشْرِ سِنِينَ زَنَ  بِامْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ
.وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكال رُجِمَتْ-بِمُدْرِكٍ

•______________________________
.1-180-7الكافي -(1)

44: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيتَ  عَنْ يُونُسَ« 2»-75-5•

و لَ عَنْ أَبِي أَيُّو َ الْخَرَّازِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَاْفَرٍ فِظي حَظدِينٍ أَنَّ رَسظُ
نِينَ-اللَّهِ ص دَ َلَ بِاَائِشَةَ رِ سظِ وَ لَظيْسَ يُظدْ َلُ -وَ هِظيَ بِنْظتُ عَشظْ

.بِالْجَارِيَةِ حَتَّ  تَكُونَ امْرَأَةل
.1-388-7الكافي -(2)•

44: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ

بْظدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَاْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْ ِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَ« 3»-76-6•
: الَاللَّهِ بْنِ الْحَتَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَاْفَرٍ عَنْ أَ ِيهِ مُوسَ  بْنِ جَاْفَظرٍ ع قَظ

أَ ْظذَ وَ قَظالَ إِذَا احْظتَلَمَ وَ عَظرَفَ الْ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَ  يَنْقَطِعُ يُتْمُهُ
.الْاَطَاءَ

.119قر  االسناد -(3)•

44: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
نِ ع« 4»-77-7• مَظا وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَ  أَبِي الْحَتظَ

.قَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَ  الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ-حَدُّ الْبُلُوغِ
.175قر  االسناد -(4)•

44: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
وَ عَنِ التِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَظنْ جَاْفَظرِ« 5»-78-8•

بَنِي عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَئِذٍ يَاْنِي: بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ
تَ وَ مَظنْ لَظمْ يَجِظدْهُ أَنْبَظ-فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ-قُرَيْظَةَ عَلَ  الْاَانَاتِ
.أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِيِّ

.63قر  االسناد -(5)•

44: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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سن البلوغ
رٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُتَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْ« 1»-79-9•

وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِياال عَنْ جَاْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَظنْ أَبِيظهِ عَظنْ 
. احْتِلَامٍآبَائِهِ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِاَلِيٍّ ع قَالَ يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَاْدَ

•______________________________
.5762-361-4الفقيه -(1)

 45: ، ص1وسائل الشيعة، ج 
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سن البلوغ

وَ -امُقَالَ وَ فِي  َبَرٍ آ َرَ عَلَ  الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَ« 2»-80-10•
.عَلَ  الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ

.1907-122-2الفقيه -(2)•

 45: ، ص1وسائل الشيعة، ج 
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سن البلوغ
كُونِيِّ عَظنِ « 3»-81-11• وَ فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَتَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التظَّ

نِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُاَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَظنِ ابْظ
-فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا« 5»أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ : قَالَ« 4»ظَبْيَانَ 

 حَتَّظ  عَنِ الصَّبِيِّ-أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ-فَقَالَ عَلِيٌّ ع
.قِ َوَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّ  يَتْتَيْ-وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّ  يُفِيقَ-يَحْتَلِمَ

أورده المصظظنف 233-175و الخصظظال 40-93الخصظظال -(3)•
.با تصار

.عن أبي ظبيان: في المصدر-(4)•
(.زنت)فجرت، بدل : في المصدر-(5)•

 45: ، ص1وسائل الشيعة، ج 
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سن البلوغ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَتَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّظدِ بْظنِ عَلِظيِّ بْظنِ « 6»-82-12•

نِ بْظنِ عَلِظيٍّ عَظنْ  مَحْبُو ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَتظَ
عَبْدِ عَمْرِو بْنِ سَاِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ التَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي

لَاةُ: اللَّهِ ع قَالَ ا أَتَظ  فَقَظالَ إِذَ-سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَ  تَجِبُ عَلَيْهِ الصظَّ
هِ فَإِنِ احْظتَلَمَ قَبْظلَ ذَلِظكَ فَقَظدْ وَجَبَظتْ عَلَيْظ-عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةل

اثَ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَ  لَهَظا ثَلَظ-وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ-الصَّلَاةُ
رَى فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَظ-أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ-عَشْرَةَ سَنَةل
.عَلَيْهَا الْقَلَمُ

.1588-380-2التهذيب -(6)•

 45: ، ص1وسائل الشيعة، ج 
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سن البلوغ
  عَشْرَةَ الثَّلَاثَهَذَا مَحْمُول  عَلَ  حُصُولِ الِاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ لِلْغُلَامِ فِي : أَقُولُ•

وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَ  ذَلِكَ وَ « 1»سَنَةل وَ عَدَمِ عَقْلِ الْجَارِيَةِ قَبْلَهَا لِمَا مَضَ  
تِحْبَا ِ وَ « 2»عَلَ  التَّمْرِينِ فِي مَحَلِّهِ  وَ يُمْكِنُ حَمْلُ حُكْمِ الْغُلَامِ عَلَ  الِاسظْ

.حُكْمِ الْجَارِيَةِ عَلَ  أَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ غَيْرُ مُرَادٍ
•______________________________

.من هذا البا 4و 3مض  في الحديثين -(1)
:ياتي في-(2)•
من أبوا  من تجب عليه الزكاة و من ال تجب عليه مظن 2و 1البابين -أ•

.كتا  الزكاة
.من أبوا  زكاة الفطرة من كتا  الزكاة4البا  - •

 46: ، ص1وسائل الشيعة، ج 
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سن البلوغ
:التنّة عل  اشتراط البلوغداللة •
النتهظاء ما يدل عل  أن بلوغ سن اليتيمة إل  تتع سنين غيظر كظاف]•

[اليتم و حصول التكليف إال إذا تزوجت

119: ، ص2ج ؛ (سيد كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
لغظالم مت  يجب عل  ا: ما عن حمران قال سألت أبا جافر عليه التّالم قلت له-1•

درك أن يؤ ذ بالحدود التامة و يقام عليه و يؤ ذ بها؟ قال إذا  رج عنه اليظتم و أ
ار أو إذا احتلم أو بلغ  مس عشرة سنة أو أشظ: فلذلك حد يارف به؟ فقال: قلت

اريظة فالج: انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامّة و أ ذ بها و أ ذت له قلظت
ت إنّ الجاريظة ليتظ: مت  تجب عليها الحدود التامّة و تؤ ذ بها و يؤ ذ لها؟ قظال

تم و مثل الغالم انّ الجارية إذا تزوّجت و د ل بها و لها تتع سنين ذهب عنهظا اليظ
و أ ذ دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و اقيمت عليها الحدود التامّة

م حتظ  و الغالم ال يجوز أمره في الشراء و البيع و ال يخرج من اليظت: لها و بها قال
و سند الحظدين « 1»يبلغ  متة عشرة سنة أو يحتلم أو يشار أو ينبت قبل ذلك 

.ضايف بابد الازيز الابدي
•______________________________

.2من أبوا  مقدمة الابادات، الحدين 4، البا  30: 1الوسائل ( 1)

119: ، ص2ج ؛ (سيد كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
غير كاف و يبدو من هذا الحدين انّ بلوغ سن اليتيمة إل  تتع سنين•

ا و النتهاء اليتم و حصول سنّ التكليف إلّظا إذا تزوّجظت و د ظل بهظ
عن عهدة هذا المقظام، ألنّنظا لتظنا كان   ارجا البحن عن ذلك و إن 

التظنّ بصدد بحن البلوغ و عالئمه و لكن ال بظأس باسظتطراد بحظن
نظت و فحتب كي نرى هل من الصحيح هذا الفاصظل الكبيظر بظين الب

الغالم في البلوغ التنّي أو ال؟ 

120: ، ص2ج ؛ (سيد كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
نين هذا الحدين الذي رب  بلوغ البنت التظي اتظت عليهظا تتظع سظو •

سظندا بالزواج و إن كان ضايفا سندا و لكن يوجد ما يشابهه و هو تام
الم قظ ال و هو ما رواه الاي  بن القاسم عن أبي عبد اللّظه عليظه التظّ

تفتد و إذا علمت انّها ال: سألته عن اليتيمة مت  يدفع إليها مالها؟ قال
انقطظع إذا تزوّجظت فقظد: ال تضيّع فتألته إن كانت قد تزوّجت فقال

.«1»ملك الوصي عنها 
من أبوا  كتا  الوصايا، الحظدين 45، البا  432: 13الوسائل ( 1)•

1.

120: ، ص2ج ؛ (سيد كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
و لو حمل التزويج هنا عل  الظد ول طابقظت هظذه الروايظة الروايظة •

.التابقة
ها و هو النقل تؤيّد هاتين الروايتين رواية يزيد الكناسي في أحد نقليو •

ارد الذي نقله الشيخ الطوسي رحمه اللّظه فقظ  دون الكلينظي و هظو و
ؤ ذ بها أ فتقام عليها الحدود و ت: قلت: ضمن حدين مفصّل يقول فيه

تظاء و هي في تلك الحال و انّما لها تتع سنين و لم تدرك مدرك الن
ب نام إذا د لت عل  زوجها و لها تتع سنين ذهظ: في الحي ؟ قال

«2».. .عنها اليتم و دفع إليها مالها و اقيمت الحدود التامّة عليها و لها 
.9من عقد النكاح، الحدين 6، البا  209: 14الوسائل ( 2)•

120: ، ص2ج ؛ (سيد كاظم الحائري)العقودفقه 



44

سن البلوغ
ت كناية عن الد ول بها طابقظ« د لت عل  زوجها»: فرض قولهفان •

.الرواية الرواية االول 
:و لال هذه الروايات تشير إل  أحد أمرين•
إمّا إل  كون زواجها أمارة و لو نوعا عل  انّها ادركت و نضجت و في•

.غير هذه الحال كان المترقّب ان ال تتزوج
اع و إمّا إل  افتراض انّ نفس زواجها و الد ول بها له أثر فظي اإلسظر•

.بدركها و نضجها

120: ، ص2ج ؛ (سيد كاظم الحائري)العقودفقه 
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سن البلوغ
بنظت تؤيّد هذه الروايات أيضا رواية جالت الحدّ التظنّي للبلظوغ فظي الو •

ه ثالث عشرة سنة و هي موثقة عمّار التاباطي عظن أبظي عبظد اللّظه عليظ
عليظه إذا اتظ : سألته عن الغالم مت  تجب عليه الصالة؟ قظال: التّالم قال

رى ثالث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليظه الصظالة و جظ
ت عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أت  لها ثالث عشظرة سظنة أو حاضظ

فبضظم هظذا « 1»قبل ذلك فقد وجبت عليها الصالة و جرى عليها القلظم 
لهظا ثالثظة الحدين إل  األحادين التابقة يتتفاد انّ البنت تبلظغ إذا أتظ 

عشرة سنة إلّا إذا حاضت قبل ذلك أو تزوّجت و لم يكن عمرها أقل مظن
.لوغ الغالمتتع سنين و هذه الرواية تخالف المشهور أيضا في تايين سنّ ب

.12من مقدمة الابادات، الحدين 4، البا  32: 1الوسائل ( 1)•

121: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
نين مظا ممّا يؤيّد أيضا عدم بلوغ البنت بمجرّد وصول سنّها إل  تتع سظو •

الم عظن : عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال سألت أبظا ابظراهيم عليظه التظّ
ينهظا و الجارية التي لم تدرك مت  ينبغي لها ان تغطّي رأسها ممّظن لظيس ب

طّي رأسها ال تغ: بينه محرم؟ و مت  يجب عليها ان تقنّع رأسها للصالة؟ قال
قي بناء عل  المالزمة بين تغطية الرأس و بظا« 2»حت  تحرم عليها الصالة 

نّ البنظت ال التكاليف و ال يقبل الحدين التقييظد بمظا قبظل تتظع سظنين أل
رها فال تظدري تحي  قبل تتع سنين و ال التقييد بمن شكّت في مبلغ عم

إكمال هل أكملت التتع سنين أو ال ثم حاضت فنجال الحي  عالمة عل 
.التتع سنين فانّ هذا تقييد بفرض نادر

.2من أبوا  مقدمات النكاح، الحدين 126، البا  169: 14الوسائل ( 2)•

121: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
فظي بهذا ظهر وجه االستدالل بكل رواية علّقظت باظ  التكظاليفو •

مّظار البنت عل  الحي  من قبيل ما ورد بتند تام عن اسظحاق بظن ع
ال عليظه قال سألت أبا الحتن عليه التّالم عن ابن عشر سنين يحج ق

« 1»حجّة اإلسالم إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثظت 
في بلوغ بل لالّ هذا الحدين صريح في عدم كفاية إكماله تتع سنين

التّالم البنت ألنّ سؤال التائل كان عن ابن عشر سنين و اإلمام عليه
.نينعطف عليه في الجوا  الجارية و هذا ياني الجارية بنت عشر س

سظنين و في مقابل هذه الروايات روايات تدلّ عل  كفاية بلوغها تتع•
من دون شرط الزواج في جري قلم التكليف عليها

 122: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
:هي ما يليو •
الث عشرة إذا بلغ الغالم ث: موثّقة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه التّالم قال-1•

تظع سظنين سنة كتبت له الحتنة و كتبت عليظه التظيئة و عوقظب و إذا بلغظت الجاريظة ت
و في التند آدم بيّظاع اللؤلظؤ و بنظاء علظ  . «2»فكذلك و ذلك انّها تحي  لتتع سنين 

.بتوثيقهاتحاده مع آدم بن المتوكّل أبي الحتين بياع اللؤلؤ فهو ثقة لشهادة النجاشي
سظن إلّا انّ صدر الحدين مشتمل بظاهره عل  ما ال يفتي به مشهور األصحا  من كظون•

.البلوغ للغالم ثالث عشرة سنة
نين إذا بلظغ الغظالم ثمظان سظ: ما عن الحتن بن راشد عن الاتكري عليه التّالم قال-2•

.كذلكفجائز أمره في ماله و قد وجب عليه الفرائ  و الحدود و إذا تمّ للجارية تتع ف
•______________________________

.1من أبوا  وجو  الحج، الحدين 12، البا  30: 8الوسائل ( 1)
.12من أبوا  أحكام الوصايا، الحدين 44، البا  431: 13الوسائل ( 2)•
 123: ، ص2فقه الاقود، ج •

 122: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
أمّا عل  ما ورد في « 1»عل  ما ورد في الجواهر الطباة الحديثة هذا •

و كذلك فظي التهظذيب الطباظة الحديثظة« 2»الوسائل الطباة الحديثة 
ندئظذ و ع. و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكظذلك... فالمتن هكذا « 3»

ين لبلظوغ يكون متروكا قطاا كما هو الحال بالنتبة لتحديده ثمان سظن
اظة الغالم، و امّا سنده ففيه الابظدي علظ  مظا ورد فظي الوسظائل الطب

.الحديثة، و كذلك التهذيب الطباة الحديثة
عن « 4»و لكن الظاهر انّ الصحيح هو الابيدي كما نقله التيّد الخوئي•

لظ  با  نتخ التهذيب و هو محمّد بظن عيتظ  بظن عبيظد فبنظاء ع
.موثوقيته يكون التند تامّا

120: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
الجارية إذا بلغت: قال أبو عبد اللّه عليه التّالم: مرسلة الفقيه قال-3•

تتع سنين دفع إليها مالها و جاز أمرها فظي مالهظا و اقيمظت الحظدود
و لالّ نقل الصدوق رحمه اللّه لهظذا الحظدين . «5»التامّة لها و عليها 

.ناسيعن الصادق عليه التّالم إشارة إل  ما يأتي من حدين يزيد الك
و هظو رواية يزيد الكناسي في نقلها اآل ر غير النقل الذي مض -4•

الجاريظة : ما نقله الكليني و الشيخ ماا عن أبي جافر عليه التّالم قال
الحدود إذا بلغت تتع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و اقيمت عليها

.«6»... التامّة لها و عليها 

120: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
•______________________________

.37: 26الجواهر ( 1)
من أبظوا  الوقظوف و الصظدقات، 15، البا  322: 13الوسائل ( 2)•

.4الحدين 
.736، الحدين 183: 9التهذيب ( 3)•
، حتظب 511: 4في تفصيل طبقات الرواة الملحق بماجم الرجال ( 4)•

.الطباة الثالثة
.4من أبوا  الوصايا، الحدين 45، البا  433: 13الوسائل ( 5)•

120: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
، 31: 1من أبوا  مقدمات الحدود و 6، البا  314: 18الوسائل ( 6)•

.3من أبوا  مقدمة الابادات، الحدين 4البا  
 124: ، ص2فقه الاقود، ج •

120: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
تحدا مع سند الحدين تام بناء عل  فرض يزيد أبي  الد الكناسي مو •

ناسظة يزيد أبي  الد القماط الكوفي الثقة، كما يشظهد لظذلك كظون ك
بي  الظد محلّة بالكوفة و أنّ الشيخ اقتصر في رجاله عل  ذكر يزيد أ

رجمة الكناسي و لم يذكر يزيد أبا  الد القماط، مع انّه اعترف ضمن ت
.بانّ أبا  الد القماط له كتا ( كنكر)
ال مظن إلّا انّ البرقي ذكر أبا  الد الكناسي و يزيد أبا  الد القماط كظ•

.دالانوانين في أصحا  الصادق عليه التّالم ممّا يشار بالتادّ

120: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
بظين عل  أيّة حال فلو تمّ سند الحدين في المقام فمتنظه مضظطر و •

ه النقلين اللّذين عرفتهما و الظاهر انّهما حظدين واحظد كمظا تشظهد لظ
اء وحدة التند و وحدة اإلمام المنقول عنه و وحدة المضظمون باسظتثن

.شرط الزواج
لظي ما ورد في الخصال للشيخ الصدوق رحمه اللّه عن أبيه عن ع-5•

د اللّظه بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عب
.«1»حدّ بلوغ المرأة تتع سنين : عليه التّالم قال

120: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
راط البلظوغ يمكن تفتيره في مقام الجمع بينه و بين ما دلّ عل  اشتو •

بلغ المرأة لدى تتع سنين بالزواج بمان  بيان الحدّ الذي ال يمكن ان ت
.من حين التنّ قبله فهذا ال ينافي اشتراطه بالزواج

120: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
  التظرجيح إذا استحكم التاارض بين الطائفتين و وصلت النوبة إلظو •

طائفة االولظ  فقد ترجّح الطائفة الثانية عل  الطائفة االول ، القترا  ال
فتظون إل  فتاوى الاامّة و ابتااد الثانية عنهظا، إذ يبظدو انّ الاامّظة ال ي

نّ البلظوغ فظي بالبلوغ في البنت باكتمال التتع سنين، بل يتظراوح سظ
البنت في آرائهم بين الخمس عشرة سنة 

•______________________________
من أبوا  مقدّمات النكاح، الحظدين 45، البا  72: 14الوسائل ( 1)

10.

120: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
تظن و باضهم ينكر تالّق البلوغ بال. «1»سبع أو تتع عشرة سنة إل  •

مظا في الغلمان و البنات، في حين انّه يوجد لدى اإلمامية اإلجماع أو
مظال التتظع يشبه اإلجماع عل  انّ البلوغ التنّي في البنت يكون باكت

.سنين
ي يكظون و قد ترجّح الطائفة االول  عل  الثانية بموافقظة الكتظا  التظ•

تظان قظد الترجيح بها قبل الترجيح بمخالفظة الاامّظة، ففظي الكتظا  آي
لبنظت تشهدان باإلطالق عل  انّ المقياس هو بلوغ النكاح أو الحلم و ا
ي و ال البالغ عمرها تتع سنين ليتت غالبا مدركة لإلحتظاس الجنتظ

:بالغة للحلم

 125: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
ا بَلَغُظظوا ٰ  ى إِذٰ  حَظظتّٰ  امظظ ٰ  وَ ابْتَلُظظوا الْيَظظت: قولظظه تاظظال -االولظظ •

.«2»... احَ ٰ  النِّك
نَ مَلَكَظتْ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَتْتَأْذِنْكُمُ الَّظذِيٰ  ي: قوله تاال -و الثانية•

ا بَلَغَ ٰ   إِذوَ: إل  قوله تاال ... انُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ٰ  أَيْم
تَأْذِنُوا ٰ  الْأَطْف و ال يصظدق غالبظا علظ  « 3»... الُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَتظْ

نكاح إلّظا إذا البنت البالغ عمرها تتع سنين انّها بلغت الحلم أو بلغت ال
تزوّجت و د ل بها فاندئذ يصظدق ذلظك إمّظا حقيقظة أو بمتظامحة 

.مقبولة

 125: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
مظرأة لكنّني احتمل انّ الحالم يطلق عل  الرجل و ال يطلق علظ  الو •

.فإن صحّ ذلك فاآلية الثانية اجنبية عن المقام
و و قد يشهد ال تصاص اآلية بالغلمان ما عظن زرارة بتظند فيظه أبظ•

اظال  جميلة عن أبي عبد اللّه عليه التّالم في قظول اللّظه تبظارك و ت
هي : انُكُمْ قالٰ  الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْم
•______________________________

-576: 3، وفقظه التظنّة 120: 2راجع الخالف للشيخ الطوسظي ( 1)
577.

.6: النتاء( 2)•
 125: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
.59-58: النور( 3)•
 126: ، ص2فقه الاقود، ج •
ثالث فالنتاء يتتأذن في هذه الظ:  اصّة في الرجال دون النتاء قلت•

ساعات؟
.«1»... ال و لكن يد لن و يخرجن : قال•

122: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
انّ هذا راجع إل  ما ملكت االيمان و ال عالقة لظه بظاألوالد، و احتمظال الفظرق إلّا •

ين انّ وارد، و لذا ترى انّ االذن في ما ملكت االيمان    باألوقات الثالثة، في ح
.األطفال الذين بلغوا الحلم امروا باالذن في كل زمان

ه عليه تام التند عن الفضيل بن يتار عن أبي عبد اللّ« 2»عل  انّ في حدين آ ر •
.«3»التّالم عمّم المملوكين للرجال و النتاء 

ا إنّ هذه اآلية ليتت دليال أصظال علظ  كظون بلظوغ الحلظم مقياسظ: هذا و قد يقال•
تثبظت بظه للتكليف، فلالّ هذا مقياس لالستئذان باعتبار انّ بلوغ الحلم هظو الظذي
ك مظن دون الشهوة فهو المناسب لالستئذان و ان فرض بلوغه سن التكليف قبل ذل

.شهوة
ير بلوغ و أمّا اآلية االول  فافتراض موافقتها للطائفة االول  يبتني عل  تفت•

•______________________________
.4من أبوا  مقدّمات النكاح، الحدين 121، البا  160: 14الوسائل ( 1)

122: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
.2من أبوا  مقدّمات النكاح، الحدين 121، البا  160: 14الوسائل ( 2)•
يظة ال يخف  انّ حدين فضيل بظن يتظار صظريح فظي ا تصظاص اآل( 3)•

قال هظم المملوكظون مظن الرّجظال و النتظاء و ... بالغلمان حين ورد فيه 
ث عظورات الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يتتأذنون عليكم عند هذه الظثال
يرة و قبل من باد صالة الاشاء و هي الاتمة و حين تضاون ثيابكم من الظه

بغير صالة الفجر و يد ل مملوككم و غلمانكم من باد هذه الثالث عورات
مل ان صريحة فيما قلناه بل قد يحت« و غلمانكم»: إذن ان شاءوا فان كلمة

انّظه ملحظق يكون الصبيان أيضا مخصوصا بالذكور كالفتيان و الغلمظان أي
.نبالجوامد ال بالمشتقات فال يتتامل للجامع بين المذكر و المؤن

122: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
 127: ، ص2الاقود، ج فقه •
لظوغ إنّ ب: النكاح بما يطابق بلوغ الحلظم و لكظن باإلمكظان أن يقظال•

نظت ألنّ النكاح في الغالم يطابق بلوغ الحلم، و لظيس كظذلك فظي الب
ة المبنيظة بالصظيغ)بلوغ النكاح فظي الغظالم يانظي قابليتظه ألن يظنكح 

تها ألن تنكح ، و هذا يطابق بلوغ الحلم و في البنت ياني قابلي(للفاعل
و . ع سظنينو هذا يطابق بلوغها حوالي تتظ( بالصيغة المبنية للمفاول)

بخصوص « 1»قد حدّد في ضرورة من الفقه مدعمة بالروايات الكثيرة 
.التتع

122: ، ص2؛ ج (سيد كاظم الحائري)فقه العقود
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سن البلوغ
.يةفالترجيح بموافقة الكتا  يكون في صالح الطائفة الثانإذن •
و هظي إنّ هناك آية قرآنية ا رى تؤيّد بإطالقها الطائفة االول : و ال يقال•

ى يَبْلُغَ ٰ  ا بِالَّتِي هِيَ أَحْتَنُ حَتّٰ  الَ الْيَتِيمِ إِلّٰ  ا تَقْرَبُوا مٰ  وَ ل: قوله تاال 
.بدعوى انّ بلوغ األشد ياني بلوغ الحلم« 2»* أَشُدَّهُ

مالظوم، و إنّ كون بلوغ األشد بمان  بلوغ الحلم في المقام غير: فانّه يقال•
بلوغ حدّ انّما مان  بلوغ األشد اكتمال القوى، و لالّ المقصود به في المقام

.كليفالتكليف زائدا الرشد من دون أن يكون ناظرا إل  بيان ما هو حدّ الت
ه اآليظة أمّا االستاانة بما ورد في با  الروايات من تفتير األشد في هظذ•

.باالحتالم فخروج عن الترجيح بالكتا 
اس و عل  انّ االحتالم ينصرف إل  الغلمان، ألنّ الن  بصدد إعطاء المقيظ•

.ادرالمقياس ال يناسب فرض الندرة، و االحتالم إن كان في النتاء فن
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سن البلوغ
انّ هذه اآلية تؤيّد الطائفة االول ، و اآلية االول  تؤيّد الطائفة : لو فرضناو •

•______________________________
.من أبوا  مقدّمات النكاح45، البا  72-70: 14راجع الوسائل ( 1)

.34: ، و اإلسراء152: األناام( 2)•
 128: ، ص2فقه الاقود، ج •
.انيةالثانية إذن ال بدّ من مراجاة المرجح الثاني و هي مخالفة الاامّة و هي في صالح الطائفة الث•
نظاقش فيظه ثمّ انّ إجماع اإلمامية عل  كون سنّ التكليف في البنت عبارة عن تتع سنين و إن كظان ي•

كظاف  تقريبظا إنّ ا تالف الروايات في الحكم بشكل مت: بمدركيته، أو احتمال مدركيته و لكن قد يقال
  يؤدّي بنا إل  االطمئنان بانّ هذا اإلجماع لم يكن متتندا إل  الروايات محضظا، بظل إمّظا كظان علظ

عل  أساس أساس الترجيح بموافقة الكتا  أو مخالفة الاامّة، و هذا يؤيّد الطريق الذي سلكناه أو كان
.تلقّي الحكم جيال باد جيل من األئمة عليهم التاّلم و هذا ياني كون اإلجماع تابّديّا

•________________________________________
ه  ق1423ايران، دوم، -جلد، مجمع انديشه اسالم ، قم 2حائرى، سيد كاظم حتين ، فقه الاقود، 

•

•
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