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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
(541) 

 تعارض طوائف الروايات في مقياس نفوذ معاملة الصبي
الروايثثثار علثثثى   إإىل مبحثثثل الروايثثثار الثثثوارمة يف عثثثدم مصثثثي معثثثامالر الصثثثبيا  الرا ثثثدين،   ثثثول   وعوووو ا  

مخس عشرة سثنة وبعصثها يثدل علثى  فوذهثا حىت يبلغ الغالم  معامالرطوائف أربع  فبعصها يدل على عدم  فوذ 
 علثى أ  امل يثاه هثو الر ثد مثثا  سثنني، وبعصثها يثدل بلثغثالث عشثرة سثنة وبعصثها يثدل علثى  فوذهثا إذا  بلغإذا 
 .(1)على كفاية أحدمهاأو 

ُُ َا يف حثديل طويث   ما ورم يف الكايف والتهثيي  وريمهمهثا عثن اممثام البثاقر  فمن الطائفة األولى: َواْلغُوَا
ْموَ  َعْشوَرَس َسو ََ  ََ لُو َنة  َأْو َيْحوَتِلَم َأْو ُيْشوِعَر َأْو يُوْنبِوَت َيُجوُز َأْمُرُه ِفي الشَِّراِء َواْلبَوْيِع َوَا َيْخُرُج ِمَن اْليُْتِم َحتَّى يَوبوْ

 ومبصموهنا رواية أو روايتا  أخريا  على ما يف جامع أحاميل الشيعة. (2)قَوْبَل َذِلكَ 
وَر: َعوِن ما ورم يف تفسمه العيا ي، عن عبد اهلل بن سنا  عنه قثال   ومن الطائفة الثانية: ٌِ ُُ أَبِوي َوأَنَوا َحا َسوَََل

ُُ قُوْلُت: قَوْد َيُكووُ  الْ اْلَيِتيِم مَ  ُه؟ قَاَل اِاْحِتَا ُه، قُوْلُت: َوَما َأُشدُّ َُ َأُشدَّ ُل ُُ ابْوَن َتى َيُجوُز َأْمُرُه؟ فَوَقاَل: ِحيَن يَوبوْ غُوَا
ََ َعْشوَرَس َسوَنة  ُكتِو ََ ثَوَا ُِ َثَماِنَي َعْشَرَس َسَنة  َا َيْحَتِلُم َأْو َأَقلَّ َأْو َأْكثَووَر؟ قَواَل: ِذَذا بَولَو ُُ اْلَحَسوُن، وَُكتِوَب َعَلْيو َب لَو

وووِعيفا   ٌَ ومبصثثثموهنا سثثثا روايثثثار أخثثثرل يف الكثثثايف والتهثثثيي   (3)السَّووويُِّ ، َوَجووواَز َأْموووُرُه ِذاَّ َأْ  َيُكووووَ  َسوووِفياا  َأْو 
 وريمهمها على ما يف جامع أحاميل الشيعة.

ِذَذا َتمَّ ِلْلغُوَاُِ َثَمواُ  ِسوِنيَن َفَجوائَِ  ال  ق عن الرج   ستبصاروامما ورم يف التهيي   ومن الطائفة الثالثة:
ُِ اْلَفَراِئُض َواْلُحُدو ُ  ،َأْمُرهُ   .(4)َوِذَذا َتمَّ ِلْلَجارِيَِة ِتْسُع ِسِنيَن َفَكَذِلكَ  ،َوَقْد َوَجَبْت َعَلْي

ُُ َعووِن اْلَيِتيَمووِة َمتَووى يُووصثثحيحة العثثي  بثثن ال اسثثم   وموون الطائفووة الرابعووة: َاووا َماُلَاووا؟ قَوواَل: ِذَذا َسووََْلُت ْدَفُع ِذلَيوْ

                                                           

 .، واحدمها أي السن أو الر دعلى ما سبق تفصيله (1)
 .197ص 7ث ة امسالم الكليين، الكايف، مار الكت  امسالمية ث طهرا   ج (2)
 .291ص 2حممد بن مسعوم العيا ي، تفسمه العيا ي، املطبعة العلمية ث طهرا   ج (3)
 .249ص 4  جستبصارام، 121ص 11الشيخ الطوسي، التهيي ، مار الكت  امسالمية ث طهرا   ج (4)
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ُُ: ِذْ  َكاَنْت َقْد تَوَ وََّجْت؟ فَوَقاَل ِذَذا تَوَ وََّجْت فَوَقدِ  انْوَقطَوَع ِمْلوُك اْلَوِيويِّ  َعِلْمَت أَنوََّاا َا تُوْفِسُد َوَا ُتَضيُِّع، َفَسََْلُت
َاا  .(1)َعنوْ

 .(2)َقَضى َأْ  ُيْحَجَر َعَلى اْلُغَاُِ اْلُمْفِسِد َحتَّى يَوْعِقلَ  أَنَُُّ   ورواية األصبغ بن  باتة عن أممه املؤمنني 
 وجوه معالجة اَتاف الروايات

الروايار تبدو متخالفة يف بامئ النظر، ووجثو  العثالج لتلثف بثني وجثو  مجثع مالم، ومصثمو  وجهثوي  وهذه
  (3)كالتاموسندي وهي  
 ور ت بنحو القضية الخارجية نااأ -أ
سثثثن، ر تثثثرم بنحثثثو ال صثثثية احل ي يثثثة بثثث  ورمر بنحثثثو ال صثثثية ا ارجيثثثة، والثثث  للالروايثثثار يف دديثثثدها   أ أوا :

ثثثتبتثثثين علثثثى مراعثثثاة حثثثال األوالم واخثثثتالفهم يف  ي س  البلثثثو  يف املنثثثاطق احلثثثارة أسثثثر    إفثثث ؛طقاملنثثثاوحثثثال  ثثثدهم، ر   ين 
بتثثثين علثثثى مالحظثثثة أ ثثثوا  الت ثثثارار، والثثث  مثثثن الر ثثثد يف ال ثثثرل واألريثثثا ، كمثثثا ت وأبكثثثروالر ثثثد يف احلصثثثر أسثثثر  

 .ذه  إليه )إىل هيا األخمه( السيد الوالد واليي خيتلف سن الر د فيها على ما أسلفنا حبثه 
 المناقشة

أحكثثام الشثثار  وارمة بنحثثو ال صثثايا   أال صثثية ا ارجيثثة خثثال  األصثث ، واممجثثا  علثثى   أ ولكوون يوور  عليووُ:
ال صثثثايا صثثثية ا ارجيثثثة حباجثثثة إىل مليثثث ، وقثثثد اسثثثتفر  بعثثث  العلمثثثا  وسثثثعه ف وصثثث  ورومهثثثا مثثثورم ال   أو احل ي يثثثة 
 ، ولعلنا بالتتبع  زيد عليها بصع موارم.قصيةإىل ثالث عشرة يف األحكام الشرعية  ا ارجية
 ور ت لإلرشا  ذلى المضرس نااأ -ب
فثثإذا كا ثثا إر ثثامية فثثاملرجع إىل مثثا يثثرا  مثثورم امر ثثام ملثثا فيثثه الصثثرر والنفثثع، وليسثثا مولويثثة، وارمة  هنثثاأثانيووا : 

 بثبع  املعثامالر أو ال ف ثد ال يكثو  يف معاملثة بعث  الصثبيا  ا  يرر العر ، أو الع ال ، من كو   فوذ معامالته ض
وبينهمثثثا عشثثثرة  سثثثن ا امسثثثةبلغثثثوا مثثثا ر يصثثثرر اليف سثثثن الثما يثثثة ضثثثرر، حبسثثث  مرجثثثة ر ثثثدهم، وقثثثد يكثثثو  فيهثثثا 

املشثمه إىل املثال   إمنثا هثو، ليس من باب التحديثد بث  8أو  13أو  11ار من الثالرواي هما ذكرت، فاختال  مرات 
 الواقعي فهي مشمهار وليسا حمدمار.

                                                           

 .88ص 7ث ة امسالم الكليين، الكايف، مار الكت  امسالمي ث طهرا ، ج (1)
 .28ص 3  الف يه، مؤسسة النشر امسالمي ث طهرا   جالشيخ الصدوق، من ال حيصر  (2)
 عدم ت دم أحدها على اآلخر )إال الدالم( كما سي يت. مني  بينها بنا   على مسلك اآلخو د ت يكرها من ريمه تر  (3)
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 المناقشة
لكثثن  (1)مثثا كثثا  لسثثا ه لسثثا  النفثثع والصثثرر الثثد يوي فا ثثه إر ثثامي ولثثيس مولويثثا    أوإ  سثثلنمنا   ثثهأ ويوور  عليووُ:

يف لسثثثا  املولويثثثة والتعبثثثد، فالحثثث  الروايثثثار بثثث   ثثث  ظثثثاهرة وهثثثي ية لسثثثا  الروايثثثار آب عثثثن إللثثثه علثثثى امر ثثثام
موضثثوعها األخثثي باحلثثدوم، وثبثثور الفثثرائ  عليثثه وكتابثثة احلسثثنار والسثثي ار و ثثبه ذلثثك،    أالسثثاب ة، ويشثثهد لثثه 

حثثثثتالم والبلثثثثو  مخثثثثس عشثثثثرة سثثثثنة امإىل ا ثثثثروج عنثثثثه وتنويثثثثع سثثثثب   كمثثثثا هثثثثو ظثثثثاهر تصثثثثر  الشثثثثار  يف )اليثثثثتم(
 .ارب وام

 سنة تقية 05روايات الو  أ -4
الثثثالث عشثثثرة سثثثنة أبعثثدمها عثثثن قثثثول   أو روايثثثار ا مثثثس عشثثرة سثثثنة ت يثثة ألهنثثثا تشثثثبه قثثول النثثثاه،   أ ثالثووا :

 الناه.
ُِ التَِّقيَّةُ قال   ، عن أيب عبد اهلل أما الكربل ُُ قَوْوَل النَّاِس ِفي َوَما َسِمْعَت ِمنِّي َا  ،َما َسِمْعَت ِمنِّي ُيْشِب

 ُِ ُُ قَوْوَل النَّاِس َفَا َتِقيََّة ِفي ِذَذا أَتَاُكْم َعنَّا َحِديثَاِ  َفُخُذوا بََِبْوَعِدِهَما ِمْن قَوْوِل  قَوْوِل أَِبي َعْبِد اللَُِّ و (2)ُيْشِب
 ُِ َِْت بِاْلَحِديِث َعَلى َوْجِا ُُ َلْم َي  .(3)اْلَعامَِّة فَِإنَّ

 سنة 05على البلوغ بوغالب العامة 
ببلثثو  سثثن ا امسثثة عشثثرة إذ ذهثث  عامثثة الشثثافعية  يتح ثثقالبلثثو    أالصثثغرل فثثا  ريالثث  العامثثة علثثى  وأمووا

ببلثثو  سثثن  يتح ثثق  ثثهأذهبثثوا إىل ف ثثد املالكيثثة وأمثثا يلك، يتح ثثق بثثواحلنبليثثة واحلنفيثثة )إال أبثثو حنيفثثة( إىل أ  البلثثو  
سثنة )وأمثثا الثما يثثة  13ف بعثثد األقثثوال عثن قثثول العامثثة هثي سثثنة الثثث ،يصثا  أحنيفثثة  بثثوأالثامنثة عشثثرة وإىل ذلثثك ذهث  

 (.فسي يت الكالم عنها
 جا  يف كتاب الف ه على املياه  األربعة وقد 

وإ ثثزال املثثين وإحبثثال املثثرأة، ويف األ ثثثى  بثثاحلي  واحلبثث .  حتالمبثثامقثثالوا  يعثثر  البلثثو  يف الثثيكر   - الحنفيووة)
ذلك عنهما فإ  بلوريهما يعر  بالسثن، فمثىت بلثغ سثنهما مخثس عشثرة سثنة ف ثد بلغثا احللثم فإذا ر يعلم  ي  من 

                                                           

  أخرت ثثثا منهثثثا ذكر ثثثا يف كتثثثاب )األوامثثثر املولويثثثة وامر ثثثامية( سثثثبع مالكثثثار ،تلفثثثة لءر ثثثامي واملولثثثوي، حسثثث  اآلرا  املختلفثثثة وا (1)
 )املولوي  ما صدر عن املوىل مبا هو موىل معمال  م ام مولويته(.

 .98ص 8الشيخ الطوسي، التهيي ، مار الكت  امسالمية ث طهرا   ج (2)
 .318ص 17ث قم  ج احملدث النوري، مستدر  الوسائ ، مؤسسة آل البيا  (3)
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 .(1)(عشرة سنة، واأل ثى سبع عشرة سنةعلى املفىت به، وقال أبو حنيفة  إمنا يبلغا  بالسن إذا أمت اليكر مثا  
   بعالمار ريمه ذلك قالوا  يعر  بلو  اليكر واأل ثى بتمام مخس عشرة سنة بالتحديد، ويعر  – الشافعية)

وال يكو  عالمة على البلو  إذا أمت الصغمه تسع سنني، فإذا أمىن قب  ذلك يكو  املثين  ا ث ا  عثن  منا اممنها  
 مرض ال عن بلو  فال يعترب.

 ومنها  احلي  يف األ ثى، وهو ميكن إذا بلغا سا سنني ت ريبا .
 أ ثى بثالثة أ يا   كا  أو قالوا  حيص  بلو  الصغمه ذكرا   – الحنابلة

 أو ريمه ذلك. مجاعةأو  حتالمابأحدها  إ زال املين ي ظة أو مناما ، سوا  كا  
 الثا    بار  عر العا ة ا شن اليي حيتاج يف إزالته إىل املوسى، أما الشعر الرقاق )الزري ( فإ ه ليس بعالمة.

 .(2)يكر(الثالل  بلو  سنهما مخس عشرة سنة كاملة، وتزيد األ ثى على ال
 قالوا  يعر  البلو  بعالمار  – المالكية)و

 إحداها  إ زال املين مطل ا ، يف الي ظة أو يف احللم.
 ثا يها  احلي  واحلب  وهو خاص باملرأة.

 بشثار ثالثها  إ بار  عر العا ة ا شن، أمثا الشثعر الرقيثق )الزريث ( فإ ثه لثيس بعالمثة، وكثيلك  ثعر اللحيثة وال
فإ ه ليس بعالمة، ف د يبلغ ام سا  قب  أ  ينبثا لثه  ثي  مثن ذلثك بثزمن طويث ، ومثىت  بثا  ثعر العا ثة ا شثن،  

 كا  ذلك عالمة على التكليف بالنسبة حل وق اهلل من صالة وصوم وحنومها، وح وق عبامة اهلل على التح يق.
 .رسامسها  ريل  الصو  خامسها  فرق أر بة األ ف. رابعا    نت امبط.

م الثدخول فإ  ر يظهر  ي  من ذلك كا  بلو  الصغمه السن وهو  أ  يتم مثا  عشرة سثنة، وقيث   يبلثغ مب ثر 
 .وللبحل صلة بإذ  اهلل تعاىل (3)(يف السنة الثامنة عشرة

 ويلى اهلل على محمد وآلُ الطاهرين
 

نُوِب َأْكثَوُر ِمْن اثْوَناِ  َعِليَاِ  َأَبدا : َيِحيَح ُمْحَتٍم وَ   قال اممام اجلوام  ْنَساِ  بِالذُّ َعِليَل ُمَخلَِّط، َمْوُت اْْلِ
ُِ بِاْلُعُمرِ  ُُ بِاْلِبرِّ َأْكثَوُر ِمْن َحَياِت ُِ بِاأْلََجِل، َوَحَياُت  (.311ص 2كشف الغمة  ج)  َمْوِت

                                                           

 .291-291ص 2مار صبح ث بمهور  ج عبد الرإلن اجلزيري، كتاب الف ه على املياه  األربعة  (1)
 .293ص املصدر  (2)
 .291ص املصدر  (3)
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