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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
(199) 

 من فقه صحيحة العيص بن قاسم
َِا َع  ْمنَ  : هي يب عبد اهلل الصادق وصحيحة العيص بن القاسم عن أ : ي  ََ َمنا َماُلَمناَ قَنا َسأَْلُتُه َعنن  اْلَيت يَمنة  َمتَنى يُنْدَفُع ي لَينْ

َِا تَنَزوََّجْ  فَنَقد  انْنَقَطعَ  ََ ي  ُد َواَل ُتَضيُِّع، َفَسأَْلُتُه: ي ْن َكاَنْ  َقْد تَنَزوََّجْ َ فَنَقا ِِّّ أَننََّما اَل تُنْفس  ََص  ُُ اْل  ْ َما  م   .(1)َعننْ
 الرواية بالقدر الذي يرتبط باملقام:هذه وبعض الكالم عن فقه احلديث يف 

ُد( و)تَنَزوََّجْ (  النسبة بين )اَل تُنْفس 
ُد َواَل ُتَضيِّعُ ان النسبة بني  -أ َِا َع  ْمَ  أَننََّما اَل تُنْفس  َمناو ي  ِِّّ َعننْ ََص  ُُ اْل  ْ َِا تَنَزوََّجْ  فَنَقد  انْنَقَطَع م  هيي العميوم  ين و يه  ي 

 .إذ قد ال تفسد وال تضيِّع وهي مل تتزوج وقد تتزوج وهي ال تزال تفسد وتضيِّع وقد جتتمعان فيمن تزو ت وهي ال تفسد وال تضيِّع
ننُد َواَل ُتَضننيِّعُ و -ب َِا تَنَزوََّجنن ْ عبييارة أخيير  عيين اودييا را ييدة وأ ييا قولييه:  اَل تُنْفس  اناييية عيين فقييد فهييم  نهييا املوييهور او ييه   ي 

َا اْلَيتنامىفهم املويهور، هيو املطيابآل ل يية الكر ية أي بلوغها وال  وضوعية للزواج بل ُأخذ اعال ة  ورية إىل البلوغ وذلك،    َوابْنتَن ُن
َاَلُممْ  َا ي لَنْيم ْم َأْمن ُمْم ُشْشندَا فَناْدفَنُع نننْ َا النِّكاَح فَإ ْن آَنْسنُتْم م  َا النِّكناحَ ي ِان  وقيد  ضيى (2)َحتَّى ي ِا بَنَ ُغ بلغيوا سين  ييراد بيه ا بَنَ غُن

 النكاح وهو البلوغ  رعاً.
 تع يق الحكم ع ى شرطين فِّ جم تين يفيد البدلية

الظياهر ايون ايل واحيد  ؛ فيننمث علآل عليى  يرط آخير يف مجلية أخير ان احلكم إذا علآل على  رط  واملهم يف  ورد البحث: -ج
الّي  ظياهر قوليه إذا  البدل عّلة، عكس  ا إذا علآل عليى  ير ني يف مجلية واحيدة؛ فيان نهما عّلة تا ة للحكم أي اودما على سبيل 

إذا ذهي  إىل املسي د فأار يه، ان اياّل  ين التيألي  واليذهاب إىل املسي د علّية تا ية عليى سيبيل بعيد ذليك: زيد اتاباً فأار ه مث قوليه 
العدالية، وقوليه إذا اغتياب زييد سيقط عين العدالية، عكيس  إذا اذب زيد سقط عين، ويوضحه أاثر:  ا لو قال البدل لو وب اإلارام

 ية. ا لو قال: إذا ذه  زيد إىل املدرسة وإذا اّل  اتاباً فأار ه، فا ه إ ا ظاهر يف اودما  زئي عّلة أو جممل  ردد بني اجلزئية والبدل
َِا تَنَزوََّجنن ْ   ال إليهييا وقولييهالظيياهر ان العلييم بكودييا ال تفسييد وال تضيييِّع، علّيية تا يية لو ييوب دفييع امليي ،قييامويف امل علّيية تا يية  ي 

اديى  ويؤاده ان اإل ام  ،ةأخر  ال قطاع والية الويل عليها، وحيث ا تمعا اان ال  نهما عّلة على سبيل البدل وليسا  زئي علّ 
 عين حكيم تزو هيا أ ياب  الورط ملا صح االقتصار عليه فلما سأله الراوي أحد  زئيالكالم على الورط األول ولو اان التزوج 

 با ه سب  ا قطاع  لك الوصي عنها.
َم المط ق  النسبة بين الروايتين العم

ُد َواَل ُتَضيِّعُ  ان النسبة بني قوله  إذا اتضح ذلك فنقول: َِا َع  ْمَ  أَننََّما اَل تُنْفس  ، أي فييدفع إليهيا  ا،يا، وبيني قيول اإل يام ي 
ََ َعْشنَرَ  َسنَنَة َوالْ حس  رواية الكليي   الباقر  نَن اْليُنْتم  َحتَّنى يَنبنْ ُنَس َعْمن ِ  َواْلبَنْينع  َواَل َيْرنُرُم م  نَرا َُز َأْمُرُه ف ِّ الشِّ َأْو ُغََلُم اَل َيُج

 َُ َِل ن ا يه ء علميت أي سيوا (قياً )الغيالم ال ويوز أ يره  طلامليراد هيي العميوم واوصيومل املطليآل إذ  (3)َيْحَت  َم َأْو ُيْشنع َر َأْو يُنْنب نَ  قَنْبنَذ 
                                                           

 .86مل 7ثقة اإلسالم الكلي ، الكايف، دار الكت  اإلسال ي ي  هران، ج (1)
 .8سورة النساء: اآلية  (2)
 .197مل 7ايف، دار الكت  اإلسال ي ي  هران، جثقة اإلسالم الكلي ، الك (3)



 (812)ه1114/ جمادى األولى  1االثنين . .............................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

فيكييون فيهييا، فتكييون رواييية العيييص  صصيية ،ييا فيييه   أو مل تعلييم أو علمييت الر ييد  )أو تفسييد وتضيييِّع( ضيييِّع)واييذلك: ادييا( يفسييد وي
َُز َأْمُرهُ حاصل الروايتني   ال يفسد وال يضيِّع في   ان تدفع إليه املال. )واذا حا،ا(  طلقاً إال إذا علمت ا ه اَل َيُج

)اجلاريية( و)الغيالم(  ين حييث  هية احلكيم يف املسيألة )وهيي  يواز دفيع امليال إلييه   )اليتيمة( ولييات خصوصية يف الرواييال  تنبيه:
أخر  لبيان اختالف سنهما   رة اجلارية  رة والغالم اليتيمة أو  إليها وعد ه و واز أ ره   أ رها يف البيع والوراء، وإمنا ذار اإل ام

 نهيا انايية  إن مل  قيل بيان اياّلً  ع إليه  اليه وخيرج عين الييتم، فاوصوصيية يف ايل  نهميا  لغياة قطعياً فدُ الذي إذا وصل ال  نهما إليه 
كل ذليك، هم، فهم املوهور بل اليلإلتحديد سّن الدفع  التو ئة، ويدل على ذلك إضافة إىل لسان الرواية الظاهر يف عن اآلخر أيضاً 

َا اْلَيتامىو طابقة ذلك ل ية الكر ة اليت أ لقت احلكم ،ما يف قوله تعاىل:  َاَلُممْ   َوآُت  ن غري فرق بني ايون اليتييم  اريية  (1)َأْم
َا اْلَيتنامىأو غال اً، واذلك قوله تعاىل  ُمْم ُشْشنداَ فَن  َوابْنتَن ُن نننْ َا النِّكناَح فَنإ ْن آَنْسنُتْم م  َاَلُممْ َحتَّنى ي ِا بَنَ غُن َا ي لَنْيم ْم َأْمن  ين  (2)اْدفَنُع

َاَلُكُم الَّتننِّغييري تفريييآل اييذلك، واييذلك قولييه  َِ َأْمنن َا الَسننَفما واحلاصييل:  ،لك يين غييري فصييل اييذ (3)َجَعننَذ ال َّننُه َلُكننْم ق يامنناَ   َوال تُنْؤتُنن
 القطع بعدم اوصوصية وبداهة إلغائها.

 النسبة بين شطر آعر من الروايتين، من وجه
ُد َواَل ُتَضيِّعُ نسبة بني صحيحة العيص وقوله وأ ا ال َِا َع  ْمَ  أَننََّما اَل تُنْفس  ْثَذ اْلُغََلم  ي نَّ ورواية الكلي   ي  ي نَّ اْلَجاش يََة لَْيَسْ  م 

َمننا اْليُننْتُم َوُدف ننَع ي لَ  ََِاننَب َعننْ ننن يَن  ننَذ ب َمننا َوَلَمننا ت ْسننُع س  َِا تَنَزوََّجننْ  َوُدع  ِ  َواْلبَنْيننع  اْلَجاش يَننَة ي  ننَرا َمننا َماُلَمننا َوَجنناَز َأْمُرَاننا ف ننِّ الشِّ فبعييد  (4)ينْ
إذا علميت اديا ال دفيع إليهيا  ا،يا وبيني:  ان اجلارية إذا بلغت تسيع سيننيالنسبة بني:  الفراغ عن اودا  ن و ه، اما سبآل  ظريه )أي

يكون ايل  نهميا يف  يادة  إذا وقع ال  نهما  ر اً فا ه آلخر بلتفسد وال تضيِّع دفع إليها  ا،ا( والعا ني  ن و ه ال يقّيد أحدمها ا
 فهما عّلة على سبيل البدل اما  ضى توضيحه. ،ّلةاالفرتاق ع

 القرينة العق ية تقّيد بالرشد دون السن
تسيع بيل ألن ذليك  ضييِّعة فا نيا ال  يدفع إليهيا  ا،يا ال ملقيديية روايية العييص لروايية ال سيدةً  عم إذا بلغيت تسيع سينني وعلمناهيا  ف

َاَلُكمُ  قتضى قوله تعاىل  اما ا ه قتضى احلكم العقلي القطعي احملت  بالروايتني   َِ َأْم َا الَسَفما إذ ال  ؛فيال، أ ا العكيس َوال تُنْؤُت
ا مل تبلي  تسيع إذا علمنيا اديا ال تفسيد وال تضييِّع  يع ذليك ال  يدفع إليهيا  ا،يا ألديأ نيا و تو د قرينة عقليية حافية ايي يقيال بيالعكس )

احل ر عن املالك هو صريورته ر يداً  ن  برفعبل القرينة العقلية على اوالف إذ العقل والعقالء يرون ان متام املوضوع للحكم  (نيسن
ه آوبذلك اله ظهر النقاش فيما ارت ه خالف األصل وهو احملتاج للدليلدون  دخلية لسن  عينة يف ذلك،  عم للوارع ان يتعبد ا لكن

 .، وسيأيت بنذن اهلل تعاىلاح  اجلواهر ص
 وص ى اهلل ع ى محمد وآله الطاارين

َ  ال َّه  َعزَّ َو َجذَّ   :عن داود بن اثري، عن أيب عبداهلل  َْ ََن أَيَّاَم ال َّه  ف ِّ قَن َا يَنْغف ُروا ل  َّذ يَن ال يَنْرُج ََ  (5)ُقْذ ل  َّذ يَن آَمُن قَا
ُاْم فَنَقْد َغَفُروا َلُممْ ُقْذ ل  َّذ يَن َمنَننَّا عَ  َِا َعرَّفَُ ََن فَإ  َا الَّذ يَن اَل يَنْعَ ُم  (.357مل 1: جتفسري القمي: ) َ ْيم ْم ب َمْعر فَت َنا َأْن يُنَعرُِّف
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