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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممدِّ وآله الطيبني الطاارين  ،اللامّ
ك توكّلت وإليك أنبت وإليك املصري.
علي َ
وبعد :فقد اختلف أصحابنا ? يف والنة األب واجلد م طاي

األب علاى البكاي

البالغة اليشيدة يف أمي زواجما على أقوال أرمما ما نأتي:
األول :استقالهلما ،أي األب واجلد.
الثاني :استقالهلا.
الثالث :التفصيل بني الدوام واملتعة ،باستقالهلا يف األول دون الثاني.
اليابع :التشينك ،مبعنى اعتبار إذن الولي والبنت معاً.
اخلااااام

 :اسااااتقالل كاااال ماا ا الااااولي والبكااااي .وراااالا القااااول تبناا ااه احملقّاا ا

النياقي  ،)1(Dواختاااره أنضااً السااايد احلكايّ  )2(Dوأضاا

أن لا ب نقاك نكاا

البنت البكي ،وإن كان النكا صحيحاً يف نفسه.
السادس :ما أبداه سيدي األستاذ الوالد (دامت بيكاته) م التفصيل ،باني ماا إذا
كانت البكي مستقلة ع أبونما يف شؤون حياتما ،حبيث تتصدى راي ألمورراا فتكاون
هلا الوالنة يف أمي زواجما أنضاً باال حاجاة إإ إذن األب أو اجلاد ،وباني أن ال تكاون
كللك ،فتكون الوالنة ألبيما وجدرا وال نعترب إذنما.

) )1مستند الشيعة.)121/11( :
) (2مستمسك العيوة الوثقى.)114/11( :
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ولبيان ما رو احل م رله األقوال ننبغي البحث يف مقامني.

املقام األوّل
رل حي ل ب أو اجلد م طي

األب أن ناوو البكاي البالغاة اليشايدة ما دون

إذنما ،بل ولو كانت كاررة ،أم ال حي هلما ذلك إالّ بيضارا؟
اختار مجع م الفقما منمّ صاح

احلداق  )1(Dأن ل ب -ونلحا باه اجلاد-

احلاا يف تااوونن ابنتااه البكااي ماا دون رضااارا ،واسااتندوا يف ذلااك إإ مجلااة ماا
اليوانات ،وفيما نلي بعضما:
( )1صحيحة احلليب ،ع أباي عباد اهلل  Tيف اجلارناة نووجماا أبوراا بغاري رضاا
منما ،قال( :لي

هلا مع أبيما أمي ،إذا أنكحما جاز نكاحه وإن كانت كاررة)(.)2

( )2صااحيحة حممااد ب ا مساالّ ،ع ا أحاادرما  ،Tقااال( :ال تُسااتأمي اجلارنااة إذا
كاناات بااني أبونمااا ،لااي

هلااا مااع األب أمااي ،وقااال :نسااتأميرا كاال أحااد مااا عاادا

األب)(.)3
( )3روانة عبيد ب زرارة  -ويف سندرا القاساّ با ساليمان وراو ث نوثا  -عا
أبي عبد اهلل  Tيف حدنثٍ ،قال( :ال تُستأمي اجلارناة يف ذلاك إذا كانات باني أبونماا،
فإذا كانت ثيباً فمي أوإ بنفسما)(.)1
( )1موثقة فضل با عباد امللاك ،عا أباي عباد اهلل  Tقاال( :ال تُساتأمي اجلارناة
اليت بني أبونما إذا أراد أبورا أن نووجما ،رو أنظي هلا ،وأما الثي

) )1احلداق الناضية.)211/23( :
( )2الكايف.)393/5( :
( )3الكايف.)393/5( :
( )1تملن

األحكام.)385/4( :

فإنما تُستأذن وإن
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كانت بني أبونما إذا أرادا أن نووجارا)(.)1
( )5صااحيحة عبااد اهلل ب ا الصاالت ،ع ا أبااي احلس ا اليضااا  -Tيف حاادنث-
وسألته ع البكي إذا بلغت مبلغ النسا أهلا مع أبيماا أماي؟ قاال( :لاي

هلاا ماع أبيماا

أمي ما ث تكرب)(.)2
ورله الصحيحة موردرا البكي ،كما أن مورد موثقة فضل با عباد امللاك ورواناة
عبيد ب زرارة أنضاً ذلك ،بقيننة املقابلة مع الثي

يف ذنلمما.

وأما صحيحتا احلليب وحممد ب مسلّ فماااما مطلقاااتان تشااامالن البكاي والثيا ،
فيج

تقييدرما باليوانات املتضافية الدالة على عدم والنة األب على الثي

رله عمدة اليوانات( )3اليت ميك االستدالل بما لصاح

بوجه.

احلداق وم وافقه.

نعّ ،رناك روانة أخيى أوردرا احلي العااملي نقاالً عا الشايإ بإساناده الصاحي
ع احلليب ،ع أبي عبد اهلل  Tقال :سألته ع البكي إذا بلغت مبلغ النسا أهلا مع
أبيما أمي؟ فقال( :لي

هلا مع أبيما أمي ماث تثي )(.)1

ولك املُعلّ على الوساقل ث نعثاي علاى راله اليواناة يف التمالن  ،كماا ث أعثاي
عليما فيه ،والظاري أنما سمو م احلي العاملي  ،Cفاإن املاا املالكور فيماا بعيناه راو
املا امللكور يف روانة عبد اهلل ب الصلت املتقدمة ،واملُالحِظ للتملن
اب الصلت ملكورة فيه عقي

جياد أن رواناة

روانة احلليب باإلساناد املالكور يف الوسااقل ،فيطماأن

بللك أن احلي العاملي قد سما يف املقام ،فأحل رلا املا بللك السند ،وأثبت اليوانة
على رلا النحو ،واهلل العاث.

( )1الكايف.)391/5( :
( )2الكايف ،)391/5( :ويف تملن

األحكام( :)381/4( :ما ث تثي ) والظاري أنه الصحي .

( )3ورناك روانتان أخينان يف سندرما ضعفٌ رما روانة إبياريّ ب ميماون ورواناة علاي با جعفاي،
انظي :تملن

األحكام ،)383/4( :مساقل علي ب جعفي ومستدركاتما.)112( :

( )1وساقل الشيعة.)233/11( :
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وكيف كان ،ففي اليوانات املتقدمة غنىً وكفانة هللا القول ،إال أنه قد أورد علاى
االستدالل بما بوجمني:
(الوجااه األول) :مااا أفاااده الساايد األسااتاذ  )1(Dم ا أن رااله اليوانااات مُعارَضااة
جبملة م اليوانات الدالّة على لووم استشاارة البكاي وعادم اساتقالل األب يف أميراا
وري:
( )1معتربة منصور ب حازم ،ع أباي عباد اهلل  Tقاالُ ( :تساتأمي البكاي وغريراا
وال تنك إال بأميرا)(.)2
استدل بما السيد األستاذ  Dأوالً ،ولكنه تنبه الحقااً للمناقشاة يف رالا االساتدالل
فأفاد( :)3إنما ال تصل لالستدالل لكونماا مطلقاة فتقياد بقولاه  Tيف صاحيحة حمماد
اب مسلّ( :نستأميرا كل أحد عدا األب).
أقول :إن النسبة بني معتربة منصور وصحيحة حممد ب مسلّ عموم م وجاه كماا
ال خيفى ،فال تصل األخرية ألن تكون مقيدة ل وإ .نعّ موثقة فضل با عباد امللاك
وصحيحة عبد اهلل ب الصلت تصلحان لللك فالحظ.
( )2معتربة صفوان ،قال :استشار عباد الاي

موساى با جعفاي  hيف تاوونن

ابنته الب أخيه ،فقال( :افعل ونكون ذلك بيضارا ،فإن هلاا يف نفساما نصايباً) ،قاال:
واستشار خالد ب داود موسى ب جعفي  hيف توونن ابنته علاي با جعفاي ،فقاال:
(افعل ونكون ذلك بيضارا فإن هلا يف نفسما حظّاً)(.)1
ووجه االستدالل بما :أن قوله ( Tإن هلا يف نفسما نصايباً) أو (حظّااً) نادل علاى
عاادم اسااتقاللية األب وكااون بعااك األمااي بياادرا .وراالا ال ميك ا فيضااه إال يف البكااي
( )1مباني العيوة الوثقى.)251/2( :
( )2تملن

األحكام.)383/4( :

( )3مباني العيوة الوثقى.)211/2( :
( )1تملن

األحكام.)349 /4( :
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ااام أميراا بيادرا ،كماا أن القاصاية لاي

اليشيدة البالغة ،فإن الثيا

هلاا ما األماي

شي  ،فيتعي أن نكون ماورد الصاحيحة راي البكاي اليشايدة البالغاة ،وحينئالٍ تكاون
معارضة لصحيحة احلليب وما ضارارا م اليوانات الدالة على استقاللية األب.
وعلى ذلك :فال بد م اليجوع إإ ما تقتضيه قواعد املعارضة  -بعد تعلر اجلماع
الداللي بينما -وحيث أن معتربة صفوان موافقة للكتااب واالفاة ملاا راو املشامور باني
العامة .فمي ميجحة على تلك اليوانات مع كثيتما .ولو فاي

عادم تيجحماا عليماا

فاجلميع نسقط باملعارضة ،فتصل النوبة إإ األصل ومقتضاه عدم نفاوذ تصاي

أحاد

بالنسبة إإ غريه.
وميك أن نالحظ على رلا االستدالل:
أوالًّ :باااأن اجلماااع الاااداللي باااني الطااااقفتني كاا  ،فاااال نصااال األماااي إإ إعماااال
امليجحااات ،ألن داللااة صااحيحة احللاايب علااى اسااتقاللية األب بالنصوصااية ،وداللااة
معتااربة صاافوان علااى التشااينك بااالظمور( ،)1فالبااد م ا رفااع اليااد ع ا ظمااور الثانيااة
بصياحة األوإ.
ولك رله املالحظة ال تتّ على مبنى السايد األساتاذ  )2(Dفإناه نشا يف يف اجلماع
الداللي املقبول ان نفي

الدليالن املنفصالن متصلني وجمتمعني يف كالم واحاد ،فاإن

( )1قد نقال :إن قوله  Tيف معتربة صفوان (ونكون ذلك بيضارا) نص يف التشينك ال ظاري فيه.
أقول :الفارق بني النص والظااري راو أن الظااري ميكا صايفه عا معنااه إإ معناى آخاي بقينناة متصالة
خبال

النص .فلو دل دليل على أنه (ال باأس بأكال اجلايي وإن كاان مكيورااً) لكاان نصا ًا يف كيارتاه،

ولك لو كان الدليل بلفظ (ال أح

أن تأكله) لكان ظاري ًا يف رلا املعنى ،إلمكاان صاي

ظماوره ما

اإلباحة على كيارة إإ التحينّ لو كان اإلمام  Tقد عقبه بقولاه (فاإن عليا ًا قاد حيماه وعاقا

علاى

أكله) .واملقام م رلا القبيل فاإن قولاه  Tيف صاحيحة احللايب( :إذا نكحماا جااز نكاحاه وإن كانات
كاررة) نص يف استقالل األب ،وأما قوله يف معتربة صافوان (ونكاون ذلاك بيضاارا فاإن هلاا يف نفساما
نصايباً) فلاي

صاايحي ًا يف التشاينك ،باال ظااري فياه ،إلمكااان صايفه عا املعناى املالكور لااو تعقباه قولااه

(فيحس بك أن ال ختالف روارا) مثالً.
( )2مستند العيوة الوثقى كتاب الوكاة .)59 /1( :
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كان يف نظي العي

مبثابة القيننة و ذنماا ،فكاان احادرما مانعااً عا انعقااد الظماور يف

اآلخااي وشااارحاً للمااياد منااه كمااا يف مثاال قولنااا (زكّ) و(البااأس ب كااه) ث تك ا
معارضااة وكاناات القيننيااة حمفوظااة يف ظااي
العي

ااة

االنفصااال أنض ااً .وأمااا إذا عُاادا يف نظااي

متباننني وكان الصدر واللنل متمافتني فال جيم تستقي املعارضة يف الابني لادى

االنفصال انضاً .وال رن

أنه لو مجع بني ما ورد يف صاحيحة احللايب ما قولاه :T

(إذا أنكحما جاز نكاحاه وإن كانات كارراة) ،وقولاه  Tيف معتاربة صافوان (:نكاون
ذلك بيضارا فإن هلا يف نفسما نصيباً) لكان الكالم يف نظي العي

متمافتاً ومتناقضاً.

وثاني ااً :بااأن معتااربة صاافوان روانااة واحاادة تاادل علااى عاادم اسااتقاللية األب ،ويف
مقابلما روانات كثرية تدل على االساتقاللية ،حبياث نقطاع بصادور بعضاما مانمّ E
فاال باد ما رفاع الياد عا مظناون الصادور يف مقابال مقطوعاه ،وال تصال النوباة اإ
إعمال امليجحات كما بنى عليه  Dيف األصول(.)1
ولك ا نظمااي من اه  )2(Dاجلااواب ع ا رااله املالحظااة :بااأن اليوانااات الدالّااة علااى
استقاللية األب منما ما دلّت على ذلك بالصياحة كصحيحة احلليب ،ومنماا ماا دلّات
عليه باإلطالق ،وري ما تضمنت نفي األمي عنما ،وأناه لاي

هلاا ماع أبيماا أماي .فإناه

أعّ م نفي استقالهلا يف األمي ونفي مشاركتما فيه ،فتقيد مبعتربة صفوان الدالّة علاى
اش ا اكمما يف األمااي ،فااال نبقااى إال مااا دلّ ات علااى اسااتقاللية األب وليس ات رااي م ا
الكثية حبد نقطع بصدور بعضما ع املعصوم .T
ولك ما أفاده Dغري واض ؛ ألن ماا دل علاى أناه لاي

هلاا ماع أبيماا أماي ظاار ٌي

ظموراً ال نقبل التأونل يف أنه ال حي هلا معارضة أبيما يف أماي زواجماا ،فكياف حيمال
على اش اكمما يف األمي؟!.
ولعل األوإ أن نقال ان اليواناات الدالاة علاى اساتقاللية األب ال تتجااوز السابع
وال قطاع بصدور بعضما ع املعصوم  Tفإنما ال تبلغ حد التضافي فضالً ع التواتي
) (1مصبا األصول.)133/3( :
( )2مباني العيوة الوثقى.)254/2( :
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فليتأمل.
رلا ،ثّ أن السيد األستاذ  Dقد ذكي صحيحة زرارة ب أعني ،قاال :مسعات أباا
جعفي  Tنقول( :ال ننقك النكا إالّ األب)( ،)1وصحيحة حممد ب مسلّ اليت راي
مبضمونما أنضاً( )2وقال( :)3إن املياد بالنقك فيمما ما نقابل اإلبيام الشأني ال اإلبيام
احلقيقي ،ثّ استنتن م ذلك داللتمما على اشا اك األب والبنات يف أماي زواجمماا،
وث نوض كيفية تيت

رله النتيجة على ذلك األساس ،فإن الصحة التأرلية الشاأنية

ال ختتص بعقد البكي على تقدني مشاركتما مع أبيما يف أماي زواجماا ،بال راله الشاأنية
ثابتة لعقدرا حتى مع استقالل األب ،شأنه شأن كل عقد فضولي.
وباجلملة :عقد البكي  -سوا أكان على القول باستقالل األب ،أم مشااركته معماا
يف الوالنة -فضولي بالنسابة إإ األب ،وحيتاا يف صاحته إإ إجازتاه ،فاإن كاان رالا
املقدار كافياً يف صدق النقك على رده ث نفيق بني القاولني ،وإن ث نكا فكاللك،
فالتفين بينمما حتكّّ.
(الوجه الثاني) :ما أفاده سيدي االستاذ الوالد (دامت بيكاته) وحاصله:
إن بعااك تلكااّ اليوانااات الدالّااة علااى اسااتقاللية األب وإن دلّاات علااى اسااتقالله
مطلقااً كصااحيحيت احللاايب ،وعبااد اهلل با الصاالت ،إالّ أن بعضااما اآلخااي كصااحيحة
حمماد با مسالّ ،وموثقاه فضاال با عباد امللاك ،ورواناة عبياد با زرارة دلّات علااى
والنتااه باالسااتقالل يف خصااوب البكااي الاايت بااني أبونمااا ال مطلقاااً ،فيجاا

تقييااد

صحيحيت احلليب واب الصلت مبفموم الشييف يف صاحيحة حمماد با مسالّ ،ورواناة
عبيد ب زرارة ،ومفموم الوصف يف موثقة فضل ب عبد امللك.

( (1الكايف.)392/5( :
) (2تملن

األحكام.)349/4( :

( )3مباني العيوة الوثقى.) 215/2( :
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ونتيجااة ذلااك رااي التفصاايل بااني البكااي الاايت باني أبونمااا ،فتثباات لا ب الوالنااة يف
تووجيما وإن كانت كاررة ،وبني البكي اليت ال تكاون كاللك ،فاال والناة لا ب عليماا
على النحو امللكور.
ورل له الوالنة عليما مشاركة معما أم أن البنت مستقلّة حينئلٍ؟
رله اليوانات ساكتة ع ذلاك ،فينبغاي اليجاوع إإ سااقي رواناات البااب ،لاريى
رل أن فيما ما نعي أحد الوجمني أم ال .وسيأتي التعي

لللك يف املقام الثاني.

رلا وال خيفاى أن مبناى التفصايل املالكور راو كاون قولاه (باني أبونماا) الاوارد يف
مجلاة ما نصاوب املساألة ا كموثقاه الفضال با عباد امللاك ورواناة عبياد با زرارة
وصاحيحة حممااد با مساالّ ورواناة ابااياريّ با ميمااون وميسالة ابااي ساعيد وروانتااه
االخيى وروانة احلليب( -)1كنانة ع عدم استقالل البكي ع أبونما يف شؤون حياتماا
يف مقابل املالكة ألميرا ،ورلا ما حيتا اإ التوضي  ،فأقول :إن يف املقصاود باالتعبري
امللكور عدة احتماالت:
(أ) أن نكااون املقصااود الفتاااة الاايت نكااون أبوارااا علااى قيااد احلياااة يف مقاباال الاايت
فقدت أبونما ،فاللفظ امللكور نظري قوله يف معتربة أبي مينّ( :اجلارنة البكاي الايت هلاا
أب).
(ب) أن نكون املقصود الفتاة البكي يف مقابل الثي

واملووجة.

(ت) أن نكون املقصود الفتاة اليت تعيش حتت رعانة أبونما ،وال تستقل عنمماا يف
شؤونما احلياتية يف مقابل املستقلّة عنمما يف ذلك.
ولعاال االحتمااال األول رااو الاالي فممااه مجمااور الفقمااا واحملاادثني ماا التعاابري
امللكور ،ولك رلا االحتمال ضعيف م عدة وجوه:

( )1الاكااااايف ( ،)391/5تاملناااا
(.)251 ،383/4

األحكاااام ( ،)385/4الاكااااايف ( ،)393/5تاملناااا

األحااااكام
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(األول) :إن كون الفتاة بني أبونما معنى أخص م كاون أبونماا علاى قياد احليااة؛
ألن كلمة (بني أبونما) تفيد معنى اليعانة واحلضانة ،وم رنا ورد يف معتربة داود با
احلصني ع أبي عبد اهلل( Tما دام الولد يف اليضااع فماو باني األباون بالساونة)

()1

أي تكون حضانته مش كة بينمما.
فالفتاة اليت تعيش مستقلّة ع أبونما وال تشملما رعانتمما يف شاؤون معيشاتما ،ال
نصدق عليما أنما بني أبونما ،فال نكون رلا تعبرياً مناسباً ع كون أبونما حيني.
(الثاني) :إن األم ال دخل هلا يف أمي زوا البنت باال إشاكال ،فاأي وجاه العتباار
حياتما فيما رتبت م األحكام يف رله اليوانات؟!
(الثالث) :إن رالا االحتماال ال ننساجّ ماع بعاك تلكاّ اليواناات ،منماا :موثقاة
الفضل ب عبد امللك (ال تُستأمي اجلارنة اليت باني أبونماا إذا أراد أبوراا أن نووجماا)
فإن املوثقة بنا ً على االحتمال امللكور تتضم تكياراً غري مناسا  .إذ كاان نكفاي أن
نقول اإلمام ( :Tال تُستأمي اجلارنة إذا أراد أبورا أن نووجما).
وأما االحتمال الثاني فمو اللي تناسبه روانتا عبيد ب زرارة وابياريّ ب ميمون،
ففي األوإ (ال تُستأمي اجلارنة يف ذلك إذا كانت بني أبونما .فإذا كانت ثيباً فماي أوإ
بنفسااما) ،ويف الثانيااة (إذا كاناات اجلارنااة بااني أبونمااا فلااي

هلااا مااع أبونمااا أمااي ،وإذا

كاناات قااد تووجاات ث نووجمااا إال بيضااارا) فااإن مقتضااى املقابلااة يف الاايوانتني كااون
املياد باجلارنة اليت بني أبونما ري البكي يف مقابل الثي

واملووجة.

ولك ما نضعف رلا االحتمال -مضاف ًا إإ ضعف اليوانتني سنداً -منافاتاه ملوثقاة
الفضل ،فإنه قد ورد يف ذنلاما( :وأماا الثيا

فإنماا تساتأذن وإن كانات باني أبونماا إذا

أرادا أن نووجارااا) كمااا ال تنسااجّ معااه روانتااا أبااي سااعيد وروانااة احللاايب فااإن فيمااا
(األبكار اللواتي بني األباون ) أو (جارناة بكاي باني أبونماا) أو (البكاي إذا كانات باني
أبونما).

( (1الكايف.)15/1( :
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وأما االحتمال الثالث  -أي كون التعبري با (بني أبونما) كناناة عا عادم اساتقالهلا
عنمما يف شؤون حياتما ،وكونما يف كنف رعانتمماا -فماو مضااف ًا إإ تعيناه باالنظي إإ
بطالن االحتمالني األولني على ما سب وعدم وجود احتماال آخاي نناسا

اليواناات

امللكورة ا تقتضيه املقابلة مع (املالكة ألميرا) بنا ً علاى الوجاه الصاحي

يف تفساريه

كما سيأتي.

املقام الثاني
راال حي ا للبكااي البالغااة اليشاايدة أن تتااوو م ا دون إذن أبيمااا وجاادرا ألبيمااا،
أولي

هلا ذلك إال بإذن أحدرما؟

املشمور بني الفقما  -كما قيل -إن هلا ذلك ،أي أنما مستقلّة يف أمي زواجما كماا
ري كللك يف ساقي شؤون حياتما ،وقد استدل لللك بعدة روانات:
( )1خرب سعدان ب مسلّ ع أبي عبد اهلل  Tال بأس بتوونن البكاي إذا رضايت
بغري إذن أبيما(.)1
وسعدان رالا ث نوثا يف كتا

اليجاال ،ولكا روى عناه صافوان كتاباه( )2فماو

موث بناا علاى مااا ذكاايه الشاايإ يف العاادة( )3ماا أن صافااوان اا عُايفااوا بأنامااّ
ال نايوون وال نُيسلون إال ع ثقة.
و لكا نبقاى االشااكال يف ساند اليواناة ما جماة أخايى ،ورااي :أناه ال خيلاو عا
شاااقبة االرسااال؛ ألنمااا ميونااة يف موضااعني م ا التماالن  :تااارة  -كمااا تقاادم -عاا
سعدان ،ع أبي عبد اهلل  Tمباشية ،وأخيى( )1ع سعدان ،ع رجال ،عا أباي

( )1تملن

االحكام.)383/4( :

( (2فميست كت

الشيعة وأصوهلّ .)221( :

( )3العدة يف اصول الفقه .)151/1( :
) (1تملن

االحكام.)251/4( :
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عبد اهلل  ،Tفلّ حييز كون اليوانة مسندة ليعتمد عليماا ،وأماا احتماال التعادد فماو
ضعيف جداً كما ال خيفى.
(ُ )2ميسَلة أبي سعيد القمايف عم رواه ،قال :قلات ألباي عباد اهلل ( :Tجارناة
بكااي بااني أبونمااا تاادعوني إإ نفسااما سااياً ما أبونمااا فأفعاال ذلااك؟ قااال :نعااّ ،واتا
موضااع الفااي  .قااال :قلاات :فااإن رضاايت بااللك قااال :وإن رضاايت فإنااه عااار علااى
األبكار)(.)1
( )3روانة احلليب ،قال( :سألته ع التمتع م البكي إذا كانت بني أبونما باال إذن
أبونما؟ قال :ال بأس ما ث نقتك ما رناك لتعف بللك)(.)2
واالسااااتدالل بالاايوانتاااااني األخياااايتني مبنااااي علااى التعاادي ع ا موردرمااا ورااو
املتعة( )3إإ الداقّ ،ولك فيه -مضاف ًا إإ منع التعدي إذ ال جاوم بعادم اخلصوصاية-
أن راتني اليوانتني ال ميك االعتماد عليمما بوجه لضعف سندرما م جمة حممد با
سناان الياوي ع أبي سعايد( )1فاإناه غري موثا على الصاحاي  ،مضاافاً إلاى إرساال

) (1تملن
( )2تملن

األحكام.)251/4( :
األحكام.)251/4( :

( )3قد نقال :إن ميسلة أبي سعيد القمايف لسانما أعّ م الووا املنقطع ،وكون املياد منماا ذلاك إنماا
رو

ل هلا عليه ،ال أنه موردرا .أقول :خصوصيات السؤال واجلاواب تادلّنا علاى أن موردراا املتعاة

خاصااة ،فااإن قولااه يف السااؤال( :تاادعوني إإ نفسااما سااياً ما أبونمااا) ظاااري يف أنمااا كاناات تاادعوه إإ
التمتع بما ألنما كانت تمد

إإ قضا وطيرا منه سياً م أرلما .وال تتّ رله الساينة عاادةً يف الاووا

الداقّ ،وال أقل م احتمال انكشا

أميرا لو تقدم إليما خاطا

وامتناع الاوو ما الطاالق .وركالا

قوله  Tيف اجلواب( :وإن رضيت فإنه عار على األبكار) ظاري يف أن مورد السؤال رو املتعة .فاإن ماا
رو عار على األبكار إمنا رو افتضاضم يف الووا املنقطع ،ال يف الداقّ ،كما دلّت عليه صحيحة زنااد
ابا أبااي احلااالل( :ال بااأس أن نتمتااع البكااي مااا ث نفاك إليمااا كياريااة العيا

علااى أرلااما) ( .الكااايف:

. )112/5
( )1الظاري أن املياد بابي سعيد رو خالد ب سعيد اللي وثقه النجاشي بقيننة كون الاياوي عناه حمماد
اب سنان فإنه م رواة كتابه ،وأما صاحل ب سعيد ا غري املوث ا فمو وإن كاان نكناى أنضااً باأبي ساعيد
كما ذكيه النجاشي اال أنه ث تيد روانة حممد ب سنان عنه فالحظ.

|11
األوإ.
وقد ظ السيد األستاذ  )1(Dأن سند اليوانة الثانية اليت ابتادأرا الشايإ  Dباأبي
سعيد غاري ساند اليواناة األوإ ،فأشاكل فياه أوالًّ :جبمالاة أباي ساعيد .وثانيااً :جبمالاة
الطين إليه ،ولك ما أفاده  Dغري تام .ونبادو أناه الحاظ الوسااقل( )2ولاو رجاع إإ
التملن

لبان له أن سند الثانية معلّ على ما قبلما.

وكيف كان فإن اليوانتني ضعيفتا السند فال عربة بمماا ،مضااف ًا إإ معارضاتمما

()3

يف موردرما -ورو املتعة -بصاحيحة البونطاي عا اليضاا  Tقاال( :البكاي ال تتاوو

) )1مباني العيوة الوثقى.)211/2( :
) (2وساقل الشيعة.)159/11( :
( )3قااد نقااال :إنااه ال تعااار

بااني الطاااقفتني إلمكااان اجلمااع العااييف بعااد أن كاناات الطاقفااة األوإ

مشيوطة بعدم الدخول و الطاقفة الثانية مطلقة م رله اجلمة .
و اجلواب عنه :ان ميجع جواز النكا م البكي بال إذن أبونما بشاييف عادم الادخول إإ أحاد األماور
األربعة اآلتية:
 -1أن نكون حتق العلقة الووجية مشيوطاً بعدم حتق الدخول على حنو الشاييف املتاأخي .ومعناى ذلاك
أناه لاو ا الادخول بعااد العقاد بيضاا الووجاة أو ما دون رضاارا كشاف ذلاك عا عادم حتقا العلقااة
الووجية م األول ،ورلا ا نبعد االلتوام به جداً.
 -2أن نكون حتق العلقة الووجية منوطاً باشتمال العقد على اش ايف عادم الادخول .ومعناى ذلاك أناه
إذا اش طت امليأة على اليجل عدم الدخول بما صا العقاد وإال ث نصا  ،وال فايق يف صاحة العقاد
على االش ايف بني حتق الدخول بعد العقد بيضا الووجة وتنازهلا عا شايطما ،أو ما دون رضاارا،
وبني عدم حتق الدخول رعانة للشييف امللكور.
 -3أن ال نكون حتق العلقة الووجية منوطاً بشي  ،ولكا حيايم علاى الاوو الادخول بااملتمتع بماا إذا
كانت بكياً وإن رضيت بللك.
 -1االحتمال الساب نفسه مع كون الدخول بما مكيوراً ال حميماً.
وروانة احلليب تواف االحتمال األول كما أن ميسلة أبي سعيد القماايف توافا االحتماال الثالاث .رالا
مع غك النظي عما ورد يف ذنل األوإ م قوله (لتعف بللك) وما ورد يف ذنل الثانياة ما قولاه ( فإناه
عا ٌر على األبكار) ،وأماا باالنظي إإ الالنلني املالكورن فاألنسا

بااليوانتني راو االحتماال الياباع> ،
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متعة إال بإذن أبيما)( ،)1ومعتربة أبي مينّ ،ع أبي عبد اهلل  Tقال( :العالرا الايت
هلا أب ال تتوو متعة إال بإذن أبيما)(.)2
( )1صحيحة الفضال ع أبي جعفي  Tقال( :امليأة اليت قد ملكت نفسما  -غري
السفيمة وال املولّى عليما -إن تووجيما بغري ولي جاقو)(.)3
( )5روانة زرارة  -وال خيلو سندرا ع مناقشة( -)1ع أباي جعفاي  Tقاال( :إذا
كانت امليأة مالكة أميرا ،تبيع وتش ي ،وتعت وتشمد ،وتعطي م ماهلا ماا شاا ت،
< فيسااتقي التعااار

بينممااا و بااني صااحيحة البونطااي و معتااربة أبااي مااينّ  ،وأمااا االحتمااال الثاااني فااال

نناسبه شي م روانات الباب ،واهلل العاث.
( (1قيب االسناد (.)312
( )2تملن

األحكام.)255/4( :

( )3الكايف.)391/5( :
( )1وجه املناقشة أميان :أحدرما عدم توثي علي با إمساعيال امليثماي -املالكور يف الساند -يف كتا
اليجال.
وميكا اجلااواب عنااه بأنااه اادو ماادحاً معتااداً بااه ،فقااد قااال النجاشااي (ب )251إنااه كااان م ا وجااوه
املتكلمني م أصحابنا ،ورلا املقدار نكفي يف االعتماد على روانته فتأمال .وقاد نضاا

إإ ذلاك :أناه

م مشانإ اب أبي عمري وصفوان ب حييى .وذلك م إماارات الوثاقاة علاى ماا حقّا يف حملّاه ،ولكناه
ادوش بأنمما أقدم طبقة م أن نيونا عنه ،بال الثابات روانتاه عا أوهلماا أي ابا أباي عماري يف عادة
مواضع منما :التملن /1 :

 1383و 1391و ،1539نعّ ظاري سند روانة منصور با حاازم امليوناة يف

الوساقل )132 /15( :روانة اب أبي عمري عا علاي با إمساعيال امليثماي ،ولكا الصاحي كماا نعلاّ
مبياجعة مصدررا (أمالي الطوسي )123 :كاون الاياوي عناه فيماا راو احلساني با ساعيد الالي لاه عناه
روانات أخيى.
وأنض ًا مقتضى سند الصدوق يف املشيخة إإ علي ب إمساعيال امليثماي ثباوت رواناة صافوان با حيياى
عنه ،ولكنه غري تام أنضاً كما سيتض إن شا اهلل تعاإ.
ثانيمما :ما ذكيه السيد األستاذ  Dم أن الشيإ  Dذكي رله الياونة يف التملن

مبتدقاً باسّ علي با

إمساعيل امليثمي وث نلكي سنده إليه يف املشيخة وال يف الفميست .فاليوانة ميسلة ال عاربة بماا (مساتند
العيوة الوثقى كتاب االجارة.)13 :
وقد جياب ع رله املناقشة :بأن للصدوق طينقاً صحيح ًا إليه يف مشيخة الفقيه ورو :أبوه ع ساعد با
عبد اهلل ع حممد ب احلسني ب أبي اخلطاب ع صفوان ب حيياى عا علاي با إمساعيال امليثماي>،
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< كما أن طين الشيإ إإ ميونات الصدوق معترب ،فيكون للشيإ طين معترب إإ علاي با إمساعيال
امليثمي أنضاً.
ولكنه ادوش أما أوالً :ف ن طين الصدوق يف املشيخة إإ أي راو إنما راو طينا إإ ميوناات ذلاك
الياوي يف الفقيه ،ولي

إإ مجيع كتبه ومصنفاته .فوجود طينا للشايإ إإ ماا رواه عناه الصادوق يف

الفقيه ال نصح روانته األخيى امليونة يف التملن .
وأما ثانياً :فالن الظاري أن الطين امللكور يف املشيخة إنما رو طين إإ علي ب امساعيال الدغشاي ال
امليثمي ،أي أن لفظة (امليثماي) يف املشايخة مصاحفة (الدغشاي) والوجاه يف ذلاك أن صافوان با حيياى
أعلى طبقاة ما علاي با امساعيال امليثماي ،فاال نناسا

روانتاه عناه ،وث ااد ذلاك فيماا بأنادننا ما

مصادر احلدنث إال يف السند امللكور .رلا م جمة .وم جمة أخيى فإنه قد وردت روانة صفوان با
حييى ع علي ب امساعيال الدغشاي يف بعاك املاوارد ،منماا يف التمالن /4 :

 ،1311االستبصاار:

 ،433 /3ومنما يف علل الشيانع /2 :باب /94ب.13
وبااللك نظاا قوناااً بااأن لفظااة (امليثماااي) يف مااا الفقيااه يف ،13/1 :ويف املشااايخة 115 :مصااحفة عاا
(الدغشي) ولعل التصحيف وقع يف مصدر الصدوق  Dهلله اليوانة.
وجدني باللكي أن رواناة الفقياه املشاار إليماا قاد أوردراا يف الوسااقل ) 122/11( :عا عقااب االعماال
بسند آخي وفيه (علي ب إمساعيل) م دون التقييد با (امليثمي) ولكا يف النساخة املطبوعاة ما عقااب
األعمال 221 :نوجد القيد امللكور .وال نبعد كونه إضافة م بعك النساخ مبالحظة الفقيه ،فتأمل.
رلا ،ولك ميك أن نقال :إن ما ذكي م عدم معلومية سند الشيإ إإ علي ب إمساعيل امليثماي ماب
على أنه أخل اليوانة امللكورة وغريرا ّا ابتدأ أسانيدرا بامساه يف باابي النكاا والطاالق ا وراي توناد
على عشين روانة ا م كتاابي علاي با امساعيال يف رالن املوضاوعني  ،وقاد ذكيرماا النجاشاي يف
تيمجته وإن ث نلكيرما الشيإ .
إالّ أن رلا االحتمال ال خيلو م بُعد ،فإن املالحظ أن الشيإ قاد ذكاي يف املشايخة أساانيده إإ ماا كاان
لدنه م الكت

حني تأليف التملن  ،وما ابتدأ فيه بأمسا رواة ث نالكي طيقاه إلايمّ يف املشايخة إنماا

أخله م ساقي املصادر اليت كانت بيده  -كما رو معلاوم للمماارس -واملظناون قونااً أناه أخال رواناات
علي ب

إمساعيل امليثمي م كتاب احلسني ب سعيد اللي روى عنه عا علاي با إمساعيال يف/4 :

 332و  ،121وربما أخال بعضاما ما كتااب حمماد با أ

اد با حيياى الالي روى عناه عا علاي با

إمساعيل يف 154/8 :وطينقه إإ كال الكتابني معترب ،و حيتمل بعيداً أناه أخال بعضاما ما كتا

حمماد

اب علي ب حمبوب أو سعد ب عبد اهلل أو حممد با احلسا الصافار الالن أخال بعاك رواناات علاي
اب إمساعيل م كتبمّ كما نظماي بتتباع التمالن  ،و طيقاه إإ كتا

راؤال معتاربة أنضااً .ولاللك ال

نبعد اامية سند الشيإ إإ علي ب إمساعيل امليثمي فيما ابتدأ بامسه يف التملن > .
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فااإن أميرااا جاااقو ،تااوو إن شااا ت بغااري إذن وليمااا ،وإن ث تك ا كااللك فااال جيااوز
تووجيما إال بأمي وليما)(.)1
( )1روانة عبد الاي

با أباي عباد اهلل ،عا أباي عباد اهلل  ،Tقاال( :تاوو

امليأة م شاا ت إذا كانات مالكاة ألميراا .فاإن شاا ت جعلات وليااً)( .)2ويف ساندرا
املعلى ب حممد وسيأتي الكالم فيه.
ويف اجلواب ع رله اليوانات الثالث موقفان:
املوقف األول :ما نظمي م السيد األستاذ  )3(Dوآخين  ،وحاصله :أن املوضاوع
للحكّ جبواز التوونن م دون إذن الولي يف راله اليواناات راي (اجلارناة) و(املايأة)
ورما أعّ م البكي والثي  ،فيج

ختصايص اليواناات الاثالث بصاحيحة ابا أباي
()1

نعفور ع أبي عبد اهلل ( :Tال تنك ذوات اآلبا م األبكار إال بإذن آباقم ) .
وراالا الكااالم مااب

علااى أن نكااون املقصااود بقولااه (ملكاات نفسااما) و (مالكااة

ألميرا) رو ما نا ا ى منه يف باادئ النظاي ،أي املايأة اليت قاد مالكت أمايرا ونافساما
شيع ًا بأن ال نكون عليما ولي يف غري النكا .

< رلا ولك املالحظ ان الشايإ  Dقاد اغفال احيانااً ذكاي طينقاه يف املشايخة اإ بعاك املصاادر الايت
اعتمد عليما يف ابواب معينة م التملن

ا كنوادر احلن ليعقوب ب نوند اللي روى عنه يف باب احلان

على ما تقتضيه الشوارد ا وعلى رلا األساس حيتمل أنه اعتمد على كتاب علاي با امساعيال يف بااب
النكا والطالق وإن ث نلكي طينقه اليه يف املشيخة ،فال سبيل اإ اعتبار سند ماا نيوناه مبتاد اً بامساه
يف رلن البابني فليتأمل.
( )1تملن

األحكام.)348/4( :

( )2الكايف.)392/5( :
) )3مباني العيوة الوثقى.)259/2( :
( )1الكايف.)393/5( :
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وأما بنا ً على ما سيأتي م سايدي األساتاذ الوالاد(دامت بيكاتاه) يف تفساري راله
الكلماة فاال تكاون النسابة باني اليوانااات املالكورة وصاحيحة ابا أباي نعفاور عمومااً
وخصوصاً مطلقاً كما سيتض إن شا اهلل تعاإ.
املوقف الثاني :ما بنى عليه سيدي األستاذ الوالد (دامت بيكاته) حيث جعل قوله
(قااد ملكاات نفسااما) أو (مالكااة ألميرااا) يف مقاباال مااا ورد يف مجلااة م ا النصااوب
كصحيحة حممد ب مسلّ وموثقة فضل ب عبد امللك م التعبري باا(اجلارنة الايت باني
أبونما) وأفاد أن املياد باملالكة ألميرا ري اليت ملكت نفسما عمالً و ارساةً ال شايعاً
فقط ،أي أنما اليت تكون مستقلّة يف أمور حياتما ،وتتصدى هلا بنفسما فتبياع وتشا ي
وتعت وركلا..
ويف ضااو راالا املعنااى الاالي أبااداه (داماات بيكاتااه) تكااون النساابة بااني اليوانااات
الثالث املتقدمة ،وصحيحة اب أبي نعفور عمومااً وخصوصااً ما وجاه ،فتتعارضاان
يف البكي الايت قااد ماالكت نفسااما ،فإن مقتضى تلكّ اليوانات صاحة زواجماا بادون
إذن األب ،ومقتضااى صااحيحة اب ا أبااي نعفااور عاادم الصااحة ،وحينئ الٍ ميك ا تقاادنّ
اليوانات الثالث على رله الصحيحة يف اجملمع ،نظياً إإ القاعدة األصولية املعيوفاة:
م انه متاى ماا كاان إحلااق ماورد التعاار

باني العاامني ما وجاه بأحادرما موجبااً

إللغا العنوان املأخوذ يف الثااني عا املوضاوعية لاوم أن نفعال العكا

 ،ومقامناا ما

رلا القبيل فإنه إذا حكّ بلووم االستئلان م األب يف البكي اليت قد ملكت نفساااما،
فال حمالة ناسقط عاناوان (مالكاة ألميراا) عا املوضاوعية بااملية ،إذ تكاون العاربة إماا
بكون امليأة بكياً فال نص نكاحما إال بإذن أبيما سوا ا كانت مالكة ألميراا أم ال ،أو
بكونما ثيباً فيكون أميرا بيدرا سوا أكانت مالكة لنفسما أم ال.
إذاً نتعي تقدنّ صحيحة الفضال وما ضاارارا ما اليواناات علاى صاحيحة ابا
أبي نعفور يف مورد االجتماع ،فتكون النتيجة اساتقالل البكاي الايت قاد ملكات نفساما
م دون والنة األب عليما.
راالا ،وماااع الغااك عماااا ذكااي وفاااي

عاادم وجاااود ماايج داللاااي يف املقاااام،

فامليجحااات اخلارجيااة ما موافقااة الكتاااب واالفااة العامااة تقتضااي تاايجي صااحيحة
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الفضااال ومااا ماثلااما ،ومااع الغااك ع ا ذلااك أنض ااً فااان امليجااع بعااد التساااقط رااو
االطالقات املقتضية لصحة العقد و لو م دون إذن األب .
إذاً رنااك موقفااان يف اجلااواب عا صااحيحة الفضااال وماا ضااارارا ما اليوانااات
الدالة على إن للميأة إذا كانت مالكة ألميرا أن تتوو ما دون إذن أبيماا ،وتايجي
أحااااد املااااوقفني علااااى اآلخااااي نتوقااااف علااااى تعاااايني مااااا رااااو الصااااحي يف تفسااااري
قوله ( :Tمالكة ألميرا) وقوله( :ملكت نفسما) فإن فيه احتماالت :
األول :ما تقدم م أن املياد باه ما ال ولاي عليماا يف سااقي أمورراا عادا النكاا ،
وري البالغة اليشيدة ،والوجه يف استثنا النكا منما أنه لوال ذلك لكان ثبوت احلكّ
فيما ضيورناً وث تك حاجة إإ بيانه.
الثاني :ما تقدم أنضاً م أن املقصود به م تتصادى عمليااً ألماور حياتماا مساتقلّة
ع أبونما.
الثالث :ما ذكيه بعضمّ م أن املياد به م ال أب هلا.
اليابع :ما ذكيه بعك آخي م أن املياد باه الثيا  ،ولعلّاه بقينناة اليواناات الدالّاة
على أن الثي

أملك بنفسما ،أو أن أميرا إليماا كماا يف صاااحي احللاايب( )1وصاحي

اب أبي نصي( )2ومعتربة عبد الي

ب أبي عبد اهلل(.)3

ولك رلا االحتمال األخري ضعيف جداً و السيما يف صحيحة الفضاال عا أباي
جعفي  Tقال( :امليأة اليت قد ملكت نفسما غري السفيمة وال املولّى عليما إن تووجيماا
بغري ولي جاقو)(.)1

( )1الكايف.)392/5( :
( )2الكايف.)391/5( :
( )3الكايف.)88/1( :
( )1الكايف.)391/5( :

|12
إذ بنا علياه تصاب راله الصاحيحة ما قبيال القضاانا الضايورنة بشاييف احملماول
كقولنا(اإلنسان الكات

كات ) والوجاه يف ذلاك أن التعابري عا (الثيا ) باا(اليت قاد

ملكت نفسما) إنما رو بعنانة عدم وجود ولي عليما يف أمي الووا  ،فكأن اإلماام T
قد قال( :امليأة اليت ال ولي عليما يف أمي زواجما نص زواجما بغري ولي)!! ورالا ّاا
ال ميك االلتوام به ،فإنه نفسد معنى اليوانة.
وأما تيجي االحتمال امللكور استناداً إإ ما ذكيه بعك اللغاونني ما أن العايب
تقول (مُلكّات أو أُملكات فالناة أميراا إذا طلّقات)( )1فاال ميكا املسااعدة علياه أنضااً
لوجوه:
(أ) إنه مب

على كون املياد باملطلّقة يف الانص اللغاوي املالكور املايأة الثيا

وراو

غاري مناسا  ،ألن النساابة بينممااا عمااوم وخصااوب ما وجااه ،فقااد جيتمعااان كمااا يف
املطلّقة بعد الدخول ،وقد نف قان كما يف البكي إذا طلّقت قبال الادخول ،ويف املتاوفّى
عنما زوجما بعد الدخول ،فكيف نصا أن تفساي املالكاة ألميراا بالثيا

اساتناداً إإ

النص امللكور؟!
(ب) إن إطالق املالكة ألميرا علاى املطلّقاة إنماا راو بعناناة أنماا قاد خيجات عا
سلطان الوو  ،واستعادت حينتما بالطالق ،ولي

بعنانة أنما حية يف أن تتاوو

ّا

تشا  ،فإنه قد تكون املطلّقة غري مدخول بما فتكون بكياً عيفاً وشيعاً ،وال جيوز ملثلما
الووا م غري إذن أبيما أو جدرا ألبيما.
ونوض رلا جباال رواناة عباد الاي

با أباي عباد اهلل؛ فاإن فيماا (قلات :فاإن

عجل الدم عليما  -املطلّقة -قبل أنام قيقما؟ قال :إذا كان قبل عشاية أناام فماو أملاك
بما ،وراو ما احليضاة الايت طمايت منماا ،وإن كاان الادم بعاد العشاية أناام فماو ما
احليضة الثالثة وري أملك بنفسما)( )2فإن املقابلة بني قولاه(:فمو  -أي الاوو  -أملاك

( (1تا العيوس )119/13( :مادة (ملك).
) )2الكايف.)88/1( :
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بمااا) وقولااه(:وري أملااك بنفسااما)كالنص يف أن رااله امللكيااة ملكيااة نساابية إضااافية ال
مطلقة.
ويف ضو ذلك فال ميكا أن نفساي باملطلّقاة ماا ورد يف نصاوب البااب ما التعابري
با(اليت ملكت نفسما) و(املالكة ألميرا).
(ت) إن ملكية امليأة أميراا قاد حتادث بفعال الاوو  ،كماا يف ماوارد الطاالق وماا
نلح به .وقد حتدث بفعل امليأة نفسما كما يف ماورد فساخما النكاا لعيا

أو حناوه،

وقد حتدث بعامل خارجي كما يف مورد وفاة الوو وصريورة امليأة خلية.
والنص اللغوي امللكور ناظي إإ املورد األول؛ ألنه ورد يف تفساري قاوهلّ (مُلكّات
اميأة أميرا ،أو أُملكت أميرا) فكيف ميك التعدي عنه إإ مطل املوارد الايت الاك
امليأة نفسما ،أو تصب مالكة ألميرا  -أي مطل امليأة الثي

اخللية عا الاوو  -كماا

رو مقتضى إطالق التعبرين امللكورن الواردن يف نصوب الباب؟!
وراااكلا نتااااجلّى أن تفااااسري قولااه (الاايت ملكااااات نفااااسما) يف صااحيحة الفضااال
بالثي

كما تبناه بعضمّ مما ال ميك املساعدة عليه أصالً.

وميك ا أن نقااال :أن أرج ا االحتماااالت األربعااة املتقدمااة رااو االحتمااال الثاااني
لوجمني:
الوجااه األول :روانااة زرارة امل اار ذكيرااا ،فااإن الظاااري منمااا أن قولااه ( :Tتبيااع
وتش ي وتعت  ..اخل) بيان لقوله (مالكة ألميرا)،فيبطل االحتماالن الثالث و الياباع
كماا نبطاال االحتماال األول أنضااً ونتعاي االحتمااال الثااني ،نظااي ًا إإ أن اإلمااام T
جعاال التصاادي اخلااارجي للبيااع والشاايا والعت ا  ..اخل موضااحاً للمااياد بااا (مالكااة
ألميرا) ال استحقاقما لللك شيعاً .فلّ نقل( :جيوز هلا أن تبيع وتش ي...اخل) كماا
كان نقتضيه االحتمال األول.
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الوجه الثاني :معتربة أبي مينّ ،ع أباي عباد اهلل  Tقاال( :اجلارناة البكاي الايت
هلااا أب ال تتااوو إال بااإذن أبيمااا ،وقااال :إذا كاناات مالكااة ألميرااا تووجاات متااى
شا ت)(.)1
ووجه االستشماد بما رو :إن ظاريرا أن ميجع الضامري يف قولاه (إذا كانات) راي
(اجلارنة البكي اليت هلا أب) ال خصوب (اجلارنة) ،وحينئلٍ فال ميكا أن نُاياد بقولاه
(مالكة ألميرا) (اجلارنة اليت ال أب هلا) وال (اجلارنة الثي ) كما ذكي يف االحتمالني
الثالث واليابع.
كمااا ال نصا أن نُااياد بمااا (البالغااة اليشاايدة) كمااا رااو مقتضاى االحتمااال األول،
ل قوله (اجلارنة البكي اليت هلا أب) على خصاوب الصاغرية أو

وذلك الستلوامه

السفيمة أو اجملنونة ،ورلا غري ك ؛ ألنه نستلوم إلغا خصوصاية البكاي املاأخوذة فياه
نظياً إإ أن أمي الصغرية والسفيمة واجملنونة إإ أبيما سوا أكانت بكياً أم ثيباً ،فيتعي
إذاً أن نكون املقصود به ما ذكي يف االحتمال الثاني ورو املطلوب.
رلا ،وقد نناقش يف سند روانة أبي مينّ رله نظي ًا إإ وقوع (معلى با حمماد) يف
سندرا ،ورو

ث نوث  ،بل قال النجاشي :إنه مضطيب احلادنث واملالر  ،وقاال

اب الغضاقيي :نعي

حدنثه وننكي ونيوي ع الضعفا .

ولك ال نبعد االعتماد على رواناته ،فإن النجاشي وصف كتبه بأنما قينباة ،وقاال
اب الغضاقيي( :جيوز أن خيي –أي حدنثه -شارداً) فتأمل.
فتحصل ا تقدم :أن األرج م األقوال املتقدمة راو ماا اختااره سايدي االساتاذ
الوالد (دامت بيكاته) م التفصيل بني املستقلّة يف شؤون حياتما ع أبونما وغريراا،
فيجوز للمستقلة أن تتوو م دون إذن أبيماا ،وال جياوز ألبيماا أن نووجماا ما دون
رضارا ،وأما غري املستقلة فال جيوز هلا أن تتوو م دون إذن أبيما ،وجيوز ألبيما أن
نووجما م دون رضارا.

) )1الكايف.)391/5( :
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ولكنه (دامت بيكاته) احتايف لووماً بأن ال تتوو املستقلة م دون إذن أبيما ،وأن
ال نوو األب غري املستقلّة م دون رضارا.
وميك أن نوجه االحتيايف يف املوردن بالنظي إإ معتربة صفوان الايت ورد فيماا أن
هلا يف نفسما نصيباً ،حيث ندل على اش اك األمي بينما وبني أبيما ،فال جيوز ل ب أن
نووجما م دون رضارا ،كما أنه لي

هلا أن تتوو م دون إذنه.

ونالحظ أن رله املعتربة حتكاي قضايتني يف واقعاتني وال إطاالق هلماا ،فيحتمال أن
نكون موردرما غري املستقلة ،كما حيتمل أن نكون موردرما املساتقلة ،وحيتمال أنضااً
أن نكون مورد إحدارما املستقلة واألخيى غري املستقلة .فعلى التقدني األول تعار
ما دل على استقالل األب يف غري املستقلّة ،وعلى التقدني الثاني تعاار
والنة املستقلة على نفسما ،وعلى التقدني الثالث تعار

ماا دل علاى

كلتا الطاقفتني.

وحيااث إنااه ث نثباات ماايج واضا للطاااقفتني علااى املعتااربة ،وكااان االحتيااايف يف
الفيو أمياً مطلوب ًا شيعاً بشكل مؤكد نتجه االحتيايف يف املسألة على النحو املتقدم.
ولك ميك أن نقال :أن معتربة صفوان ليست نصااً يف التشاينك بال أقصاى األماي
ظموررا فيه اا كما سب بيانه اا وعلى ذلك ميك أن حتمل على مورد كاون البكاي غاري
مستقلة يف شؤونما ونبنى على استحباب استحصال االب رضارا لو أراد أن نووجماا
وذلك م جمة صحيحة حممد ب مسلّ وغريرا ا راي ناص يف عادم اعتباار رضاارا
إذا كان ابورا رو اللي نووجما.
وأما ما تقدم ع السيد األستاذ  Dيف ضابط اجلمع الاداللي املقباول ما اشا ايف
امكان اجلمع بني اليوانتني يف كالم واحد فمو غري تام.
والوجه فيه :
ان ما نعد م قبيل القيننة الشارحة ملياد املتكلّ على حنون :
 -1ما ننصبه املتكلّ للقيننية فيكون ناظياً اإ كالمه اآلخي ومبيناً للماياد
منه وألجل ذلك ال نتنافيان لو اجتمعا يف كالم واحد.
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 -2ما نعتربه العي

قيننة على مياد املتكلّ م كالمه اآلخي ما دون أن

نكون ناظياً إليه ولاللك ال نشا يف صاحة اجلماع بينمماا يف كاالم واحاد .وال
نعترب يف النحو االول وجود مونة داللية للقيننة علاى ذي القينناة فتتقادم علياه
وإن كاناات اضااعف ظمااوراً خبااال

النحااو الثاااني فإنااه منااويف بوجااود املونااة

الداللية بأحد النحون :
(األول) أن نكون الادليل األول ظاارياً يف مدلولاه ماع إمكاان صايفه عناه
له على معنى غري مُستبعَد عيفاً ،ونكون الثااني نصااً يف مدلولاه حبياث ال

و

ميك تأونله .
(الثاااني) أن نكااون الاادليل األول ظااارياً علااى النحااو املاالكور يف سااابقه،
ونكون الدليل الثاني ظارياً يف مدلوله انضاً ،ولكا بنحاو غاري قابال للتأونال
إال بوجه مُستبعَد عيفاً.
ففي رلن املوردن جيعل الدليل الثااني قينناة علاى التصاي
األول وال نبقااى العااي
خبال

متحيااي ًا يف استكشااا

يف الادليل

مااياد املُ اتكلّ م ا الاادليلني ،

ماا إذا كاان كال ما الادليلني نصااً يف مدلولاه او كاان كالرماا ظاارياً

بنحو قابل للتأونل.
واحلاصل :أن صحة اجلمع بني القينناة وذي القينناة يف كاالم واحاد ما
خصاقص القيننة املنصوبة م قبل املتكلّ للقيننية وال جتيي يف غريرا.
فظمي ا تقدم أن مقتضى الصناعة

ل معتربة صفوان على ماا ال نناايف

اللي ُناص علياه يف صاحيحة حمماد با مسالّ وغريراا ما اساتقالل االب يف
توونن البكي غري املستقلة يف شؤونما.
وعلى ذلك فاإن احتياايف سايدي االساتاذ الوالاد (دامات بيكاتاه) باأن ال
تتوو البكي املستقلة م دون اذن أبيما و أن ال ُنوو االب غاري املساتقلة ما
دون رضارا كان ننبغي أن نكون احتياطاً استحبابياً .
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ولعلّه (دامت بيكاته) احتايف وجوباً جتنباً ع الفتوى بالتفصايل املالكور

اللي ث نظمي قاقل به م الفقما  Îفتأمل.
بقي رنا أميان:

األمي األول :إن مجعاً م الفقما منمّ السايد احلكايّ  )1(Dقاد ذرا

إإ صاحة

نكا البكي اليشيدة م دون إذن وليما ،ولكنه  Dأثبات لا ب حا الانقك اساتناداً
إإ ما ورد يف صحيحيت زرارة وحممد ب مسلّ( )2م أنه ال ننقك النكا إالّ األب،
بتقينا

أن الاانقك ال نكااون إال بالنساابة إإ األمااي املااربم ،فمفاااد الصااحيحتني صااحة

نكا البنت م دون إذن األب ،وإنما حي ل ب نقاك النكاا وإبطالاه بعاد أن كاان
صااحيحاً ،ونظمااي الفاايق بينااه وبااني القااول باعتبااار إذن األب فيمااا إذا ث نبطاال األب
نكا بنته البكي ألي سب

كان ،سوا ث نطّلع على وقوعه لغيبة أو غريراا ،أم اطّلاع

لك ث نيده م دون أن نواف عليه ،فإنه نص على رأنه Dدون اليأي اآلخي.
وقد أجاب السيد األستاذ  )3(Dعا رالا االساتدالل :باأن املاياد بااألمي املاربم يف
املقام ال ميك أن نكون العقد الصحي أي املربم حقيقة ،بل املياد به املاربم شاأناً ،فاال
ندل على صحة عقد البنت م دون إذن أبيما ،والوجه يف ذلك :
أوالً :إن العقد الصحي لي

قابالً للنقك مطلقااً ،إذ لاي

ألحاد اخلياار يف فساإ

النكا الصحي جوماً وإمجاعاً م املسلمني قاطبةً.
وثانيااً :إنااه لااو كااان املااياد بااه العقااد الصااحي لكااان مقتضااى إطااالق الصااحيحتني
الشامل للولد والبنت البكي والثي

رو أن ل ب أن نانقك كال عقاد صاحي صاادر

ما ابنااه أو بنتااه البكااي أو الثيا  ،ورااو مقطااوع الاابطالن .وال موجا
خصوب البكي ،إذ ال قيننة تساعد عليه .ورلا خبال

( )1مستمسك العيوة الوثقى.)114/11( :
( )2الكايف ،)392/5( :تملن

األحكام.)349/4( :

( )3مباني العيوة الوثقى.)215/2( :

حلملاامما علااى

ما لو كان املياد باه املاربم شاأناً
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لكااون عقاادرما حمكوماااً

ل بااالبكي ،وال تعمااان الولااد والثياا
فإنممااا خيتصااان حينئاا ٍ
بالصحة واإلبيام الفعليني.
ولك يف كلٍّ م االستدالل وما أجي

به عنه نظي:

أما االستدالل فيالحظ عليه :
أوالً :ال ننبغااي الشااك يف أنااه ال نااياد بااالنقك يف الصااحيحتني مااا نقاباال املااربم
احلقيقي؛ ألن رله اجلملة مسوقة لليد على العامة القااقلني بثباوت الوالناة لغاري األب
واجلد على البنت البكي اليشيدة م األخوة واألعمام وغريرّ ،ومعلوم أن العاماة ال
نيون صحة نكا البنت ما دون إذن الاولي ،ماع ثباوت حا الانقك لاه ،بال نايون
عدم صحته رأساً إال بإذنه.
رلا مضاافاً إإ أن الزم ماا ذكايه  Dراو جاواز إبطاال األب نكاا بنتاه البكاي إذا
اطّلع عليه ولو بعد مدة طونلة ،مع إاابما ما زوجماا عادة أوالد وال أظا أن نلتاوم
به فقيه.
فال حميص إذاً م كون املياد باملربم يف الايوانتني راو املاربم شاأناً ،نظاري ماا ورد يف
روانة زناد با مايوان قاال :قلات ألباي احلسا  Tماا تقاول يف رجال تمياأ لإلحايام
وفاي ما كاال شااي  :الصااالة ومجيااع الشاايويف إال أنااه ث نلا  ،لااه أن ناانقك ذلااك
ونواقع النسا ؟ فقال :نعّ(.)1
وثانياً :لو سلّ أن املقصاود راو املاربم الفعلاي ،إال أناه لاي

مفااد قولاه (ال نانقك

النكا إالّ األب) ثبوت حا الانقك لا ب يف كال نكاا  ،ليساتفاد مناه صاحة نكاا
البنت يف مطل األحوال مع ثبوت ح النقك ل ب .فإن االستثنا م النفي ال نفياد
إالّ اإلجياب اجلوقاي ،فلاو قاال قاقال (ال أطاالع إالّ الكتا
جمال

العلما ) ث ندل على مطالعته مجيع الكت

الفقمياة) أو (ال أحضاي إالّ

الفقمية ،أو حضور جمال

مجيع

العلما  .وعلى ذلك فغانة ما نساتفاد ما الصاحيحتني صاحة نكاا البنات ماع ثباوت
) (1الكايف.)331/1( :

زواج البكر الرشيدة بغري إذن الولي | 11
ح النقك ل ب يف بعك املوارد على سابيل املوجباة اجلوقياة ،ولاي

القادر املتايق

هلا ري البكي اليشيدة؛ ألنما على قسمني :املستقلة يف شاؤون حياتماا ،وغاري املساتقلة.
فيحتماال ثبااوت احلكااّ املاالكور يف أحااد القساامني دون اآلخااي ،كااأن نكااون عقااد غااري
املستقلة باطالً م دون إذن أبيما ونص عقد املستقلة م دون إذنه ،ولكا ماع ثباوت
ح النقك له ،كما حيتمل أن نكون عقد غري املستقلة صحيحاً مع ثبوت ح الانقك
ل ب ،خبال

عقد املستقلة ،حيث نكون صحيح ًا بال ثبوت ح النقك له.

وأنضاً البكي اليشيدة قد تتوو مب رو كفؤرا عيفااً ،وقاد تتاوو بغاريه .فيحتمال
صحة نكاحما م الكفاؤ ماا دون ثبوت ح النقك ألبيما ،خبال

نكاحما ما غاري

الكفؤ فيص مع ثبوت ح النقك له ،كما حيتمل بطالن نكاحما م غاري الكفاؤ ما
دون إذنه أو إجازته ،خبال

نكاحما م الكفؤ فيص إال أن ننقضه.

وركلا نتبي أنه ال ميك احلكّ بصحة عقدرا مع ثبوت حا الانقك ألبيماا يف أي
مورد م املوارد.
رلا فيما نتعل بأصل االستدالل.
وأما ما أجاب به السيد األستاذ  Dعنه فيالحظ على ما ذكيه أوالً -ما أن العقاد
الصحي لي

قابالً للنقك جوماً وبإمجاع املسلمني -باأن دعاوى اجلاوم غاري مقبولاة

وعمدتما على مدعيما ،كما أن إمجاع املسلمني ّا ث أحتقّقه.
ونالحظ على ما ذكيه ثانياً :بأنه لي
كما اتض

لليوانتني إطالق لريد ما ذكيه ما اإلشاكال

ّا تقدم آنفاً.

األمي الثاني :إنه بنا ً على صحة توونن األب ابنته البكي اليشيدة م دون رضاارا
ا إما مطلقاً أو يف خصوب اليت تكون بني أبونما ا فإنما حيكّ بالصحة فيما إذا راعاى
فيه مصلحة البنت ،أي زوجما على أسااس أن مصالحتما تقتضاي ذلاك ،وأماا إذا ث
نك الووا على وف مصلحتما ،فال ننبغي الشك يف فساده وعدم والنة لا ب عليماا
يف ذلك .والوجه فيه:
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أوالً :إن والنااة األب علااى البناات إنمااا رااي هلااا ال عليمااا ،وما الواض ا أن راالا
نقتضي النظي يف أميرا ومياعاة مصلحتما فيما نقوم به .ركلا أفاد السايد األساتاذ D
يف بعك كلماته( )1ولكنه ال خيلو م تأمل.
وثانياً :معتربة عبيد ب زرارة قال :قلت ألبي عباد اهلل  Tاجلارناة نيناد أبوراا أن
نووجما م رجل ،ونيند جدرا أن نووجما م رجال آخاي ،فقاال :اجلاد أوإ باللك
ما ث نك مضاراً(.)2
فإن تقييد نفوذ تصي
تصي

اجلد بعدم كونه ضيرناً على البنت ،نكشف ع تقييد نفوذ

األب أنضاً بللك لوحدة املنايف ،ولكنه ال خيلو ع تأمل أنضاً ،مضافاً إإ أناه

أخص م املدعى فإن اعتبار عدم كاون التصاي

ضايرناً أخاص ما اعتباار كوناه يف

مصلحة البنت كما ال خيفى.
وثالثاً - :ورو العمدة -قوله  Tيف موثقة فضل ب عبد امللك املتقدماة (ال تُساتأمي
اجلارنة اليت بني أبونما إذا أراد أبورا أن نووجما ،رو أنظي هلا) فاإن قولاه (راو أنظاي
هلا) كالصين يف لووم رعانة مصلحتما يف تووجيما ،واهلل العاث حبقاق أحكامه.

) (1مباني العيوة الوثقى.)218/2( :
( (2الكايف.)395/5( :
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املصادر
 -1االستبصااار فيمااا اختلااف م ا األخبااار للشاايإ الطوسااي  ،Dالناشااي :دار
الكت

االسالمية – النجف األشي .

 -2أمالي الطوسي  ،Dالناشي :دار الثقافة  -قّ.
 -3تا العيوس م جواري القاموس للوبيدي ،الناشي :دار الفكي ا بريوت.
 -1تماالن

األحكااام للشاايإ الطوسااي  ،Dالناشااي :دار الكت ا

اإلسااالمية -

النجف األشي .
 -5احلداق الناضية يف أحكاام العا ة الطاارية للشايإ نوساف البحياناي ،D
دار الكت

اإلسالمية  -النجف األشي .

 -1العدة يف أصول الفقه للشيإ الطوسي مطبعة ستارة –قّ .
 -4عقاب االعمال للشيإ الصدوق  ،Dناشي :دار الشينف اليضي  -قّ.
 -8علل الشياقع للشيإ الصدوق  ،Dالناشي :مكتبة الطباطباقي  -قّ.
 -9فميست كت

الشيعة واصوهلّ للشيإ الطوسي ،Dالناشي :ستارة  -قّ.

 -13قيب االسناد للحمريي  ،Dالناشي :مؤسسة آل البيت .Œ
 -11الكايف للشيإ الكلي

 ،Dالناشي :دار الكت

االسالمية  -طميان.

 -12مباااني العاايوة الااوثقى تقينااي الساايد اخلااوقي  Dبقلااّ الساايد حممااد تقااي
اخلوقي ،منشورات مدرسة دار العلّ – النجف األشي .
 -13مساقل علي ب جعفي ومستدركاتما ،الناشي مؤسسة آل البيت .Œ
 -11مستمسااك العااايوة الااوثقى للسااايد احلكاايّ  ،Dمطبعاااة اآلداب النجاااف
األشي .
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 -15مسااتند الشاايعة يف أحكااام الشااينعة للشاايإ النياقااي  ،Dالناشااي :مؤسسااة

آل البيت .Œ

 -11مصبا األصول تقيني السيد اخلوقي  Dبقلّ السيد حممد سيور احلسي
البمسودي – النجف األشي

.

 -14ما ال حيضاايه الفقيااه ،للشاايإ الصاادوق  Dيف :دار الكتا

االسااالمية -

النجف األشي .
 -18رجال النجاشاي  ،Dالناشاي  :مؤسساة النشاي االساالمي التابعاة جلماعاة
املدرسني بقّ.
 -19وساااقل الشاايعة للشاايإ احلااي العاااملي  ،Dالناشااي :املكتبااة االسااالمية -
طميان.

