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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
(545) 

 85سنة من روايات الـ 84أحدثية روايات الـ -9
جواز املعامالت عند بلوغ سنن النثالع عةنرة  أو عنند اامهناهن لأودنا أحندع منن  رواياتبنتمسك أن ع: الوجه التاس

عنن حممند بنن عن  عنن أ ند بنن  روايات اخلمس عةرة سنة، وذلك لصحيحة أيب عمنرو الأنناا النو رواهنا الألين  
يَـا أَبَـا   قنال  قنال أ أبنو عبند اهلل بن حمبوب عنن هةنام بنن سنا  عنن أيب عمنرو الأنناا  احلسنحممد بن عيسى عن 

َيا ثُمَّ ِجْئَتنِـ  بـَْعـَد َللِـَك َفَسـتَْلَتِن  َعْنـ ُتَك ِبَحِديٍث َأْو َأفْـتَـْيُتَك ِبُفتـْ ثـْ َتَك َلْو َحدَّ ْنـُ  َعْمٍرو! َأرَأَيـْ ـَفِ  َمـا ُْ ِِ ُه، فََتْخبَـْرتُـَك ِب
َفِ  َلِلَك، بِ  ِِ ْنَ  تَْتُخُذ؟ قـُْلُ  بَِتْحَدثِِهَما َوَأدَُع اْْلَخَر، فـََقاَل: َقْد َأَصْبَ  يَا أَبَا َعْمـٍرو، َأْخبَـْرُتَك، َأْو َأفْـتَـْيُتَك ِب تَيِِّهَما ُْ

ـري لِـ  َوَلُكـْم، َوأَبَـى ال يـْ َِ َعْلـُتْم َللِـَك ِإهَـُّه َل َلنَـا َوَلُكـْم ِفـ  ِدينِـِه ِإَّلَّ  لَّـُه َعـ َّ َوَجـ َّ أََبى اللَُّه ِإَّلَّ َأْن يـُْعَبَد ِسّرًا، َأَما َواللَِّه َلِئْن فـَ
 .هن 1التَِّقيَّةَ 

 عتراضات على مقياس األحدثيةإ
وأمننا الروايننة الثانيننة الدالننة علننى اع اضننات وهنني   ةالةننة اختنناذ األحدةيننة ماياسنناؤ لننا ينن ول إ  علننى ض عنن  ي  قنند  ولكــن

املعاصر لنه. وال بند لنه  أمني عن امإمام وجوب األخذ باملتأخر من املتعارضني، فموردها املألف العا  بصدور كال احل
من العمل باملتأخر، ألن املتادم لو صدر عن تاية، لأان املتأخر صادراؤ لبيان احلأنم النواقعي، ولنو كنان املتنأخر صنادراؤ عنن 

دم املتانن نإفننأعننرمب لصنناو الوقننا. وهنذا يفننق جننار يف حانننا،  امإمننام  نإفننتاينة بننأل األخننذ بننه أيجنناؤ، لوجننوب رعايتهنا 
واملتننأخر بالنسننبة إلينننا علننى حنند سننوال، إذ ال علننم لنننا بصنندورنا، و تمننل أن ال يأننون  ننيل منهمننا صننادراؤ، وعلننى تانندير 
صدورنا واقعاؤ، ال نعلم أن أياؤ منهما صدر لبيان احلأم الواقعي ليأون عملننا علينه مند عندم املاتجني للتاينة يف حاننا، فنال 

 .هن2 هنبد حينئٍذ من الرجوع إ  مرجح آخر
 ميأن اجلواب عنها  هن3 ولأن امإ أاالت الثالةة 

 إل العلم  منّ ل من لته  َّل يشترط العلم بكفم اإلمام -أ
، والنننذس يسنننتند إ  الهنننور كنننالم امإ نننأال األول وهنننو كنننون املألنننف عاملننناؤ بصننندور كنننال احلأمنننني عنننن امإمنننام  أمـــا
ُتَك ِبَحــِديٍث...  امإمننام ثـْ َتــَك لَــْو َحــدَّ معننه مبا ننرة هننذة السنننة   إخبننارة أو  الأننالم عننن حننديم امإمننام  نإفنن َأرَأَيـْ
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العلمني، أس خنز زرارة منثالؤ عنن امإمنام  نأيف السنة الاادمة خبالفه فهو ماطوع السند والداللنة الناهراؤ، فناجلواب عننه  هئفتاإ
  هنننذة السننننة بنننأمر وإخبنننارة عنننن امإمنننام العلنننم بصنننريح العديننند منننن ل من لنننة نننن   يف السننننة الالحانننة بنننأمر منننالف لنننه، م

ََدِّيَـانِ الروايات ومنها  َعنِّـ  يـُ ُنُه ثَِقَتاِن َفَمـا َأدَّيَـا ِإَلْيـَك َعنِّـ  فـَ قنال حممند بنن نصنق قنال حممند بنن عيسنى، و  هن 1اْلَعْمِريُّ َوابـْ
ََ ََّل أَ   وحدَّع احلسن بن علي بن ياطني، بذلك أيجاؤ، قال، قلا أليب احلسن الرضا  ـاُد َأِصـُ  ِإَلْيـَك ُجِعْلُ  ِفـَدا َْ

ُْ بْــُن َعْبــِد الــرَّْحَمِن ثَِقــةي  ُخــُذ َعْنــهُ  يُــوُه ُِ ِإَلْيــِه ِمــْن َمَعــاِلِم ِديِنــ ، َأفـَ ــ ِّ َمــا َأْحَتــا ُِ ِإَلْيــِه ِمــْن َمَعــاِلِم  أِلَْســتََلَك َعــْن ُْ َمــا َأْحَتــا
يعناؤ َعنْن َعْبند  اللَّنه  بْنن  َجْعَفنٍر احلْ ْمنَق س  قَنالَ  حم َمَّد  ْبن  َعْبند  اللَّنه  َو حم َمَّند  و هن 2ِديِن ، فـََقاَل: هـََعمْ  اْجَتَمْعـُ  أَهَـا : بْنن  َعْنَ  مجَ 

َنَمَ هِـ  َوقَـْد َأْخبَـَرهِـ  أَبُـو َعِلـ ح َأْحَمـُد بْـُن ِإْسـَحاَغ َعـْن أَبِـ   ...َوالشَّْيُخ أَبُو َعْمٍرو رَِحَمـُه اللَّـُه ِعْنـَد َأْحَمـَد بْـِن ِإْسـَحاَغ فـَ
َمْن ُأَعاِمُ  َأْو َعمَّْن  ُخُذ َوقـَْوَل َمْن َأقْـَبُ  فـََقاَل لَـُه اْلَعْمـِريُّ ثَِقتِـ  َفَمـا َأدَّل ِإَلْيـَك َعنِّـ   : ُ قَاَل َستَْلُتُه َوقـُلْ  اْلَحَسِن 

ََدِّي َوَما قَاَل َلَك َعنِّ  فـََعنِّ  يـَُقوُل فَاْسَمْع َلُه َوَأِطْع فَِإهَُّه الثِـّ  ـٍد فـََعنِّ  يـُ َقُة اْلَمْتُموُن َوَأْخبَـَرِه  أَبُو َعِل ح أَهَـُّه َسـَتَل أَبَـا ُمَحمَّ
 ََدِّيَاِن َوَما قَـ ُنُه ثَِقَتاِن َفَما َأدَّيَا ِإَلْيَك َعنِّ  فـََعنِّ  يـُ َعنِّـ  يـَُقـوََّلِن فَاْسـَمْع َعْن ِمْثِ  َلِلَك فـََقاَل َلُه اْلَعْمِريُّ َوابـْ اََّل لَـَك فـَ

 .هن 3ِإَماَمْيِن َقْد َمَضَيا ِفيكَ  َأِطْعُهَما فَِإهَـُّهَما الثِـَّقَتاِن اْلَمْتُموهَاِن فـََهَذا قـَْولُ َلُهَما وَ 
 وَّل تشترط المعاصرة -ب
ا مسنوقة د  أامإ أال الثاا وهو املعاصرة، فال  ك يف عدم اعتبارها لا هي هي ألن األصل يف األحأام واحلجج  وأما

قَـْد َأَصــْبَ  يَـا أَبَــا َعْمــٍرو، أَبَـى اللَّــُه ِإَّلَّ َأْن يـُْعَبــَد  وتعليلننه امإمنام  قننولاخلارجينة ويةننهد لنه  مسنا  الاجنايا احلايايننة ال
ري لِـ  َوَلُكـْم، َوأَبَـى اللَّـُه َعـ َّ َوَجـ َّ َلنَـا َوَلُكـْم  يـْ َِ َعْلُتْم َلِلَك ِإهَُّه َل صنريح يف  ننهإف ِقيَّـةَ ِفـ  ِدينِـِه ِإَّلَّ التَّ ِسّرًا، َأَما َواللَِّه َلِئْن فـَ

َوأََبى اللَُّه َع َّ َوَج َّ َلَنا َوَلُكْم ِف  قاعدة عامة  أََبى اللَُّه ِإَّلَّ َأْن يـُْعَبَد ِسّراً  مناإو عدم اختصاص الاجية بعصر دون عصر 
علـ  ومنهنا   الهنور امإمنام احلجنة التاينة مسنتمرة إ  زمنن  نأبنل علينه أيجناؤ الرواينات النو تصنرح دتو  ِديِنِه ِإَّلَّ التَِّقيَّةَ 

َّل ديـن لمـن َّل ورع لـه و َّل إيمـان لمـن َّل  :قـال الرضـا  :بن إبراهيم عن أبيه عن عل  بن الحسين بن خالد قال
م و أعملكم بالت قـال إلـى يـوم الوقـ   ؟متـى يـا ابـن رسـول اهلل إلـى :لـه فقي  ؟قيةتقية له و إن أْرمكم عند اهلل أتقْا

يا ابن رسول اهلل و مـن القـائم  :لهفقي   ،مناخرِو قائمنا فمن تَر التقية قب  خرِو قائمنا فليْ  المعلوم و هو يوم
ــ  قــال الرابــع مــن ولــدي ابــن ســيدة اإلمــال ي هــر اهلل بــه األ ؟البيــ مــنكم أهــ   ــ  جــور و يقدســها مــنْ  رض مــنْ 

 .هن 1...ظلم

                                                           

 .323ص 1ةاة امإسالم الألي ، الأايف، دار الأتأل امإسالمية ن طهران  ج هن1 
 .134رجال الأةي  ص هن2 
 .334-323ص 1ةاة امإسالم الألي ، الأايف، دار الأتأل امإسالمية ن طهران  ج هن3 
 .134إعالم الورى  ص هن1 
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 والروايات المتتخرة َّل تحتم  التقية -ِ
من لننة مننن  ل العلمنني  نأالةننا األول منننه يفننق تننام  إذ ال علننم لنننا بصنندورنا...هن ملننا سننبا مننن  نإفننامإ ننأال الثالننم  وأمــا

يفنق جنار فيمنا  نن فينه وذلنك ألننه وإن   يأنن  ننهأوإن صنح إال  ننهإفالعلم، وأما الةا الثاا  وعلى تاندير صندورنا...هن 
سننة ال عتمنل فيهنا التاينة  13روايات الن أن  وقد مجى  الأالم عن تاية امإمام  نأماتجي التاية متحاااؤ فينا اآلن، إال 

سنة ففيها التاية على حسنأل ماتجنى الاواعند  14إذ ال يوجد قائل من العامة هبا أما الروايات املعارضة هلا وهي روايات الن
 ،نةسن 12ببلنوغ يأنون وغ البلن نأحنيفنة واملالأينة فاند ذهبنوا إ  قول أيب إذ تطابا أقوال احلنابلة والةافعية واألحنامب، إال 

سنة إما مطاباة لاوهلم، أس األكثر مننهم، أو أقنرب إ  قنوهلم، أس  14عن قول العامة وروايات الن بعدأسنة  13فروايات الن
 األقل منهم.

، ال تايننة فيهننا فانند اجتمنند فيهننا 13األحنندع، وهننو روايننات الننن نأو التايننة كانننا يف يفننق األحنندع  نأومننن ذلننك يظهننر 
 األحدةية ومرجح اجلهة.مرجحان  

 م ابقة للتقية غالباً  روايات اإلمام الباقر 
 هنظهر الاليل منها امنا أمجلنا داللتنه كمنا سنيإال سنة هي األحدع فألدا بأمجعها،  13روايات الن نأالزهان على  وأما

عنن امإمنام  هنهنامن اجملمنل إال  سنة، وهي املطاباة للتاية، فاد صندرت 14، وأما روايات النصدرت عن امإمام الصاد  
 فالحظ الروايات  الباقر 
  داليفق أو املراد فهي ةالةة  رابعها مةتبه  روايات امإمام الباقر  أما
، قـُْلـُ  لَـُه: َمتَـى َسـتَْلُ  أَبَـا َجْعَفـٍر ي صحيحة ابن حمبوب، عن عبد الع ي  العبندس، عنن  ن ة بنن  نران قنال  فف

 َْ ، قـُْلــ ُ َيِجــُب َعَلــى اْلنُــَفِم َأْن يـُ ََ َِ َعْنــُه اْلُيــْتُم َوَأْدَر َقــاَل: ِإَلا َخــَر َخــَذ ِبَهــا؟ فـَ َْ ــِة، َوتـَُقــاَم َعَلْيــِه َو يـُ : َخــَذ بِاْلُحــُدوِد التَّامَّ
َبــَ  قَـ  َْ َعْشــَرَة َســَنًة، َأْو َأْشــَعَر، َأْو أَهـْ َقــاَل: ِإَلا اْحــتَـَلَم، َأْو بـََلــَر َخْمــ َ  َللِــَك ُأِقيَمــْ  َعَلْيــِه ْبــَفِلــَذِلَك َحــُد يـُْعــَرُ  بِــِه؟ فـَ

َها اْلُحُدوُد التَّامَّـُة وَ  َخـُذ ِبَهـا، قَـاَل: اْلُحُدوُد التَّامَُّة َوُأِخَذ ِبَها َوُأِخَذْت َلُه، قـُْلُ : فَاْلَجارِيَُة َمَتى َتِجُب َعَليـْ َْ َخـُذ َلَهـا َويـُ َْ تـُ
َهــا ِإنَّ اْلَجارِيَــَة َلْيَســْ  ِمثْــَ  اْلنُــَفِم، ِإنَّ اْلَجارِ  َهــا اْليُــْتُم، َوُدِفــَع ِإَليـْ يَــَة ِإَلا تـََ وََّجــْ  َوُدِخــَ  ِبَهــا َوَلَهــا ِتْســُع ِســِنيَن َلَهــَب َعنـْ

َهـا اْلُحـُدوُد التَّامَّـُة َوُأِخـَذ َلَهـا ِبَهـا، قَـ وُز َأْمـُرُُ ِفـ  اَل: َواْلنُـَفُم ََّل َيُجـَماُلَها، َوَجاَز َأْمُرَها ِف  الشَِّراِل َواْلبَـْيِع، َوُأِقيَمْ  َعَليـْ
َْ َعْشَرَة َسَنًة، َأْو َيْحَتِلَم، َأْو ُيْشِعَر،  ُلَر َخْم ُِ ِمَن اْلُيْتِم َحتَّى يـَبـْ ُر ِْ ْبَ  َلِلكَ الشَِّراِل َواْلبَـْيِع َوََّل َي  هن 1َأْو يـُْنِبَ  قـَ

َهـــا اْليُـــْتُم اْلَجارِيَـــُة ِإَلا بـََلنَـــْ  ِتْســـَع قنننال   وحسننن ي يننند الأناسننني أو صننحيحه، عنننن أيب جعفنننر  ِســـِنيَن َلَهـــَب َعنـْ
َها َوَلَها، َها اْلُحُدوُد التَّامَُّة َعَليـْ  َوُزوَِّجْ  َوُأِقيَمْ  َعَليـْ
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، أَتـَُقاُم َعَلْيِه اْلُحُدوُد وَ  ٍَ ُر ُمْدِر  :قَـالَ  ؟َحالِ ُهَو َعَلى تِْلَك الْ قَاَل: قـُْلُ : اْلُنَفُم ِإَلا َزوََّجُه أَبُوُُ َوَدَخَ  بَِتْهِلِه َوُهَو َغيـْ
َخُذ ِبَها الرَِّجاُل َفَف  :فـََقالَ  َْ َخـُذ بِـَذِلَك  ،َأمَّا اْلُحُدوُد اْلَكاِمَلُة الَِّت  يـُ َْ يُـ لَـِر ِسـنِِّه فـَ لَِّهـا َعلَـى َمبـْ َوَلِكْن ُيْجَلُد ِف  اْلُحُدوِد ُْ

َْ َعْشَرَة َسَنًة َوََّل تـَْبُ ُ  ُحُدوُد اللَِّه  َنُه َوبـَْيَن َخْم نَـُهمْ  ،ِف  َخْلِقهِ َما بـَيـْ  هن 1َوََّل تـَْبُ ُ  ُحُقوُغ اْلُمْسِلِميَن بـَيـْ
َخـُذ ِبَهـا َوِهـَ  ِفـ    حسنه اآلخر، أو صنحيحه يف حنديم  قلنا أليب جعفنر  وف  َْ َهـا اْلُحـُدوُد، َوتـُ يُـَقـاُم َعَليـْ َأ فـَ

ََ النِّ  َْ ُمْدَر َساِل ِف  اْلَحْيِض؟ قَاَل: هـََعـْم ِإَلا َدَخلَـْ  َعلَـى َزْوِجَهـا َوَلَهـا ِتْسـُع تِْلَك اْلَحاِل َوِإهََّما َلَها ِتْسُع ِسِنيَن َوَلْم ُتْدِر
َها َوَلَها َها َماُلَها َوُأِقيَمِ  اْلُحُدوُد التَّامَُّة َعَليـْ َها اْلُيْتُم َوُدِفَع ِإَليـْ  ِسِنيَن، َلَهَب َعنـْ

يَـاُر فَاْلُنَفُم َيْجِري ِف  َلِلَك َمْجَرل اْلَجارِيَ  :ْل ُ قُـ  ِِ اَن َلُه اْل َْ َْ ِة فـََقاَل يَا أَبَا َخاِلٍد ِإنَّ اْلُنَفَم ِإَلا َزوََّجُه أَبُوُُ َوَلْم يُْدِر
ْبـَ  َللِـَك قـُْلـُ  فَـ َْ َعْشَرَة َسَنًة َأْو ُيْشـِعُر ِفـ  َوْجِهـِه َأْو يـُْنبِـُ  ِفـ  َعاهَتِـِه قـَ ََ َوبـََلَر َخْم اْمَرأَتُـُه  ِإْن ُأْدِخلَـْ  َعَلْيـهِ ِإَلا َأْدَر

ـاَن أَبُـ ََ بـَْعـُد َفَكرَِهَهـا َوتَتَبَّاَهـا قَـاَل ِإَلا َْ ََ َفَمَكَث َمَعَها َما َشاَل اللَُّه ثُمَّ َأْدَر ْبَ  َأْن يُْدِر وُُ الَـِّذي َزوََّجـُه َوَدَخـَ  ِبَهـا َولَـذَّ قـَ
ََ َوََّل  َها َوَأقَاَم َمَعَها َسَنًة َفَف ِخيَـاَر لَـُه ِإَلا َأْدَر  يـَْنَبِنـ  لَـُه َأْن يـَـُردَّ َعلَـى أَبِيـِه َمـا َصـَنَع َوََّل َيِحـ ُّ لَـُه َللِـَك قـُْلـُ  لَـُه فَـِإْن ِمنـْ

ٍَ أَتـَُقاُم َعَلْيِه اْلُحُدوُد َوُهَو ِف  تِْلـَك اْلَحـاِل قَـاَل َأمَّـا ُر ُمْدِر َخـُذ اْلُحـُدوُد اْلَكاِملَـُة الَّتِـ َزوََّجُه أَبُوُُ َوَدَخَ  ِبَها َوُهَو َغيـْ َْ   يـُ
َنهُ  َخُذ ِبَذِلَك َما بـَيـْ َْ يُـ َلِر ِسنِِّه فـَ لَِّها َعَلى َقْدِر َمبـْ َْ َعْشَرَة َسَنةً ِبَها الرَُّجُ  َفَف َوَلِكْن ُيْجَلُد ِف  اْلُحُدوِد ُْ  (2) َوبـَْيَن َخْم

ََ ِفـ :هُ قـُْلـُ  لَـ قنال  يب  ن ة، عنن أيب جعفنر أالرابعنة فهني   خنز  وأما ـْم َتْجـِري اأْلَْحَكـاُم َعلَـى ُجِعْلـُ  ِفـَدا َْ  
يَ  ــبـْ ــ ؟انِ الصِّ ــ :الَ َق ــَنًة قـُْل ــَع َعْشــَرَة َس ــَنًة َو َأرَْب ََ َعْشــَرَة َس ــَف ــْم َيْحــَتِلْم ِفي : ُ ِفــ  َث ــِإْن َل ــاَف ــ ؟َه ــِإنَّ وَ  :الَ َق ــْم َيْحــَتِلْم َف ِإْن َل

 .هن1 هنهن 3اأْلَْحَكاَم َتْجِري َعَلْيهِ 
نناقند سننة، وال عتمنل كودمننا  11سننة والننن 13ديند بنني النننفهني يفننق معلومنة املننراد لل   أقـول:  حننتالمامإكمةنقين إ    ذاخت 

 أينة حنالوعلنى  قـُْلُ  فَـِإْن لَـْم َيْحـَتِلْم ِفيَهـا قَـاَل َو ِإْن لَـْم َيْحـَتِلْم فَـِإنَّ اأْلَْحَكـاَم َتْجـِري َعَلْيـهِ  لتصريح السائل بالس ال 
هنذة وكنون تاينة  لْ األوَ ال يجر  بأون تلك الثالةة  نهإفمثالؤهن  11ودخول الن 13إاام الن حىت لو اا هذة الرواية  بإرادة نهإف

 صادرة لبيان احلأم الواقعي كروايات امإمام الصاد  اآلتية والو سننالها يفداؤ بإذن اهلل تعا ، مد تتمة الأالم.
 وصلى اهلل على محمد و له ال اهرين
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