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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
(126) 

 طوليةاالستدالل بالشرط وإطالق )اْدفَ ُعوا( على سلطنة الصبي ال
قال السيد الوالد: )مث الغاية يف اآليةة الظةاهرة يف االسةلياللية لليلةا ى يف الةد ب دةم بعةد البلةو، والر ةد، افيةد عةدم االسةلياللية يف 
املغّيى ال عدم جواز اللعا ل االسلنادي أو اإلنشاء  ال ميكن االسةلدالل بةاإلقالع علةى عةدم جةواز اللعا ةل وعةدم جةواز اإلنشةاء دةم 

 لبلو، والر د كما قال به غري واحد.قبل ا
وبذلك ظهر أنه ال ميكن أن ييال أن الغاية  طلية يف االسلياللية وغريها،  ةاملغّيى أياةاك كةذلك أي مينةب عةن اسةليالله يف اللعا ةل 

 .(1)واسلناده وإنشائه(
 أقول: اارة يسلدل مبفهوم الغاية وأخرى يسلدل مبفهوم الشرط

َحتَّ ى   َوابْ تَ لُ وا اْلَيت ا ى ةان قولةه اعةا   يف الد ب االسلياليل؛ اْدفَ ُعوا،  ب ضميمة ظهور رط  لامى أ ا االسلدالل مبفهوم الش
ُهْم ُرْشداً فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم َأْ واَلُهمْ  إذا  اسليطهم عليها اسليطاك كةا الك  اْدفَ ُعوا ِإلَْيِهمْ  ان ظاهر  ِإذا بَ َلُغوا النِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِ ن ْ

و فهوم الشرط:  إن مل اؤنسوا  نهم الر د  ال اسلطوهم عليها اسةليطاك كةا الك  ةاملنفي هةو امللبة  لكةن  الر د إذا آنسلم  نهمو بلغوا 
،  يفيد  نةب اسةليطهم اسةلياللياك  يبيةى خبصوصيااه هو نفس  ا ييب عليه النفي يف املفهوم اْدفَ ُعواأي  ا أثب  وهو على عكسه 

 وهو اآلية اللانية. َأْ واَلُهمْ   َوآُتوا اْلَيتا ىابعياك ظلياك )أي اعا لهم االسلنادي( حت  عموم  اسليطهم
 وهو اآلية اخلا سة، حلكو لها على اآلية اللانية كما سبق. َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْ واَلُكمُ املرجب إقالع ال يقال: 
ال اد ب  الهاه االسلنادية، لبداهة ان أ و سفيه بالفعل، أي الذي ال يوثق به حىت مبعا الإذ الكالم ليس يف الصيب ال :الك  إذ يقال:

الةذي مل يةؤنس  الرا د أي الرا د قبةل البلةو،، وثانيةاك يف الصةيب يف الصيبأوالك إليه حىت ابعياك وظلياك  ادام سفيهاك هبذا احلد، بل الكالم 
مل اشمله اآلية اخلا سة وحيث مل حيرز ر ده  انه ييب  ورد االبلالء  يةدخل يف اآليةة ر ده ومل حترز سفاهله،  حيث مل حترز سفاهله 

والةذي يكةون  شةموالك  ملةن مل حيةرز ر ةده، ابةلالءك  السادسة  إذا كان  نطوع  رقها الد ب االسلياليل كان  فهو ه صحة الةد ب اآليل
 لآلية اللانية،  لدبر.

  ةيمن مل يكةن بالغةاك وإن علمنةا  نةه ر ةداك و ةيمنياليل أي اللسةلي  اللةام  يكةون هةو املنفةي الد ب االسل اْدفَ ُعوا لحصل ان ظاهر 
 يبيةى الةد ب الظلةي واللعا ةل االسةلنادي حتة  عمةوم اآليةة اللانيةة إضةا ة إ  كونةه  شةموالك ملفهةوم اآليةة  بالغاك كان أم ال مل نعلم  نهم ر داك 

 م مل اؤنسوا الر د املالزم عر اك الد عوا دم بغري الوجه االسلياليل كاالسلنادي  لالك. ادااسلياللياك السادسة أي ال اد عوا دم 
 أجنبية االستدالل بمفهوم الغاية عن المقام
فَ ِإْن  َحتَّ ى ِإذا بَ َلغُ وا النِّك احَ   َوابْ تَ لُ وا اْلَيت ا ىغايةة لالبةلالء حىت هو بعد  ا وأ ا االسلدالل مبفهوم الغاية  أجنيب عن امليام إذ 

ُهْم ُرْشداً  ينلهةي االبةلالء،  هةو أجنةيب،  ةب احلةد االبلالء يسلمر حىت بلو، النكاح وإيناس الر ةد  مةب بلةو، ذلةك أي ان  آَنْسُتْم ِ ن ْ
 أصله  ن عد ه.وعن نوع اللسلي   عنقطب النظر عن  فهوم الشرط الوارد  يما بعد حىت الغائية، 

 ،يةةالةوارد  يمةا بعةد الغا اْدفَ ُع واوظهور ال يسلدل مبفهوم الغاية بل يسلدل مبفهوم الشرط وأ ا كالم السيد الوالد  الظاهر انه 
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وقولةه )الغايةة( إ ةا أراد هبةا  اجيابةاك وسةلباك، اْدفَ ُع واوظهةور   اسلدالله مبفهوم الشرط ،ىتأي قبل ح ،هاعلى املراد مما قبل ،ىتوهي ح
ولةةيس االسةةلناد إليهةةا الواقةةب يف سةةياع الشةةرط الواقةةب كلةةه غايةةة لالبةةلالء أي  ةةا بعةةده  ااْدفَ ُع  و اإل ةةارة إ   وضةةب االسةةلدالل وهةةو 

 ةن الةد ب دةم بعةد  ،ها ا وقب يف الغايةة أو بعةد ،ىت)حىت، الغاية( مبا هي هي  يوله: )مث الغاية يف اآلية الظاهرة...( يراد به  ا بعد ح
 .د عاك اسلياللياك  البلو، والر د

هةةو لةةو قةةال املةةو  سةةا ر حةةىت البصةةرة  مةةب بلوغهةةا اوقةةه،  ةةان الغايةةة بلوغهةةا و ةةا بعةةدها )الواقةةب يف ضةةمن مجللهةةا(  ويوضةةحه: انةةه
 اوقه، واملراد به بيرينة املغّي )وهو سا ر( اللوقه عن السفر ال عن  طلق احلركة.

 اْدفَ ُعوافقه قوله تعالى 
ه أو ال في  لر يد على أ واله، قبل البلو،، مما يسلفاد  ن  فهوم الشرط يف اآلية الكرمية، نمث ان احمللمالت يف اسلي  الصيب املميز ا

 يسلفاد، هي كاآليت:
 التسليط الكا ل االستقاللي

أي  ،رةاللسلي  الكا ل االسلياليل، بان يكون له  طلق الصةالحية يف إجةراء العيةود، وال اكةون للةويل عليةه أيةة واليةة أو نظةا -1
ان كالبةال  الرا ةد، وهةذا هةو  ةا ينفيةه  فهةوم الشةرط يف اآليةة الكرميةة بالصةراحة  ةن غةري  ةرع بةني ان يبا ةر هةو حين ةذ  أو يكون  بأن 
ُهْم ُرْشداً فَاْدفَ ُعوا ِإلَْيِهْم َأْ واَلُهمْ عاقالك ر يداك، إذ  نطوع اآلية  يوكىل يح يف عدم وهو صر  َحتَّى ِإذا بَ َلُغوا النِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِ ن ْ

 ان الد ب إليهم واسليالليلهم واسليطهم بالكا ل  ب إيناس الر د  نهم كان  ن مل ير دوا(إ)إضا ة إ   د ب األ وال دم إن مل يبلغوا
 .َحتَّى ِإذا بَ َلُغوا النِّكاحَ بلو، بصريح قوله اعا : ال علياك على 

 التسليط على سبيل البدل
سةلطة اا ةة كا لةة علةى  ، الصةيب والةويل،عين به اسليطه كا الك لكن علةى ان يكةون لكةل  نهمةااللسلي  على سبيل البدل، ون -1

يف ازوجيهةةا،  ةةب  سةةلطنة األب وا ةةد علةةى اةةزويي الصةةيب حيةةث اراةةأى بعةةا بألةةا علةةى سةةبيل البةةدل  مةةن سةةبق هالةةسةةبيل البةةدل، و ل
 يك بينهما، وهذا النوع  ن اللسلي  كسابيه.لشر البنفذ، وقال بعا  املصلحة أو حىت مبجرد عدم املفسدة على قولني،

 التسليط على نحو الشراكة
ا ةااكهما وعةدم  وااللسلي  على حنو الشراكة، كسلطنة البكةر الر ةيدة علةى أ رهةا  ةب والةدها علةى رأي بعةا الفيهةاء إذ رأ -3

اليليةل  ةن الفيهةاء الواليةة دةا وحةدها،  صحة افرد أي  نهما دون رضةا اآلخةر وإذنةه، بينمةا اراةأى بعةا الواليةة لةوب وحةده واراةأى
 ةال بيةول  طلةق  اْدفَ ُع وا ِإلَ ْيِهْم َأْ  واَلُهمْ  إذ ال يصةدع عليةه اآليةة  نطةوعالظةاهر ان هةذا النةوع  ةن اللسةلي  غةري داخةل يف و ن 

عمن بل  ومل يةؤنس ر ةده، لكةن عمن مل يبل  و  ى ينفاسليطه اللام  اْدفَ ُعواإذ ظاهر بعنوانه على نفيه  مبفهو هاميكن االسلدالل 
 . لأ لانه  يلاى عموم اآلية اللانية ، لكن يؤيده ب  له السلطة اللشريكية؟ قد ييال باإلقالع لكن به نوع خفاءلاهل 

 التسليط التام الطولي
لةة  فهةوم اآليةةة السةةيد الوالةد دال ذا هةو الةذي اخلةاراللسةلي  اللةام ولكةن بنحةو الطوليةةة، أي بةان جيعةل كالوكيةل املفةةوى ، وهة -4

علةةى إثبااةةه لكةةون  نطوقهةةا نفيةةاك لللسةةلي  الكا ةةل االسةةلياليل  يكةةون املفهةةوم نفيةةه عةةن  ةةن مل يبلةة  أو مل يةةؤنس ر ةةده،  يبيةةى البةةاقي 
اسةةليطه الطةةويل، وذلةةك خال ةةاك للمشةةهور، و لةةل اسةةلدالل الوالةةد وإن جةةرى يف اللسةةلي  اللشةةريكي لكةةن اخلفةةاء الةةذي  ، أو  نةةه،وهةةو
 ده عن  هم العرف  ن اآلية ولذا مل حيلمله، حىت، أحد  ن الفيهاء.  لأ ل. وللبحث صلة بإذن اهلل اعا .عب   ه  وجه   ،ى ا

 وصلى اهلل على  حمد وآله الطاهرين
نْ َيا َ َرارَُة اْْلِخَرةِ  :قال اإل ام الصادع  نْ َيا َحاَلَوُة اْْلِخَرِة َوَحاَلَوُة الدُّ  .(151ة: احلكمة لي البالغ) َ َرارَُة الدُّ
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