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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
(546) 

داللتااه امااا  ساانناقف يفألهنااا بعمجعهااا، )إال ال لياا  انهااا  ااا ساانة هااي األحااد    31الربهاااع علااى أع روايااا  الااا وأمببا)سببب : 
ساانة، وهااي املطاب ااة للت يااة،   ااد راادر  )إال ا ماا  انهاااص عاان  31، وأاااا روايااا  الاااساايظهرص راادر  عاان الاااام الصاااد  

  الحظ الروايا : الاام الباقر 
 ص3)ص...غري دال هي ثالثة: رابعها اشتبه املراد أو  روايا  الاام الباقر  أما

 فمخالفة للعامة غالبا   وأما روايات اإلمام الصادق 
اعتباااار بلاااوث الاااسال  عشااارة سااانة ا ياسااااق للبلاااوث  هاااي: )اوثااا  عماااار، عااان رااارح  بالااا   رواياااا  الااااام الصااااد   وأمبببا
بْد َسأَْلُتُه َعِن اْلُغََلِم َمَتى َتِجُب َعَلْيِه الصَََّلُة؟ قَاَل: ِإَذا َأَتى  ،الصاد   َْ َعَلْيِه َثََلَث َعْشَرَة َسَنة ، فَِإِن اْحبتَبَلَم قَبْببَ  َذلِبَف فَب

لَببُم، َواْلَجارِيَببُة ِمنْببُ  َذلِببَف ِإْن َأتَببى َلَسببا ثَببََلَث َعْشببَرَة َسببنَ  َْ ببْد َوَجبَببْ  َعَلْيببِه الصَّببََلُة، َوَجببَره َعَلْيببِه اْل َْ ة  َأْو َحاَضببْ  قَبْبببَ  َذلِببَف فَب
َسا الصَّ  ََْلمُ َوَجَبْ  َعَليبْ َسا اْل  .ص(2ََلُة، َوَجَره َعَليبْ

هُ َسأََلُه َأِبي َوَأنَا َحاِضٌر، َعْن قَبْوِل اللَِّه َعزَّ َوَج َّ:  ،وعن عبد اهلل بن سناع، عن الاام الصاد    َحتَّى ِإذا بَبَلَغ َأُشدَّ
َْاَل: َيْحَتِلُم ِفي ِس َّ َعْشَرَة، َوَسببْ  َْاَل: ِإَذا َأَتْ  َعَلْيِه َثََلَث َعْشَرَة َسَنة  ُكِتَبْ  َلُه قَاَل: اِِلْحِتََلُم، قَاَل: فَب َعَة َعَشَر َوَنْحِوَها، فَب

 ص(1َوَجاَز َأْمُرُه ِإِلَّ َأْن َيُكوَن َسِفيسا  َأْو َضِعيفا   ،وَُكِتَبْ  َعَلْيِه السَّيَِّئاتُ  ،اْلَحَسَناتُ 
 .ص4)ص وحنوها   ال: ال، إذا أت  عليه ثال  عشرة سنةسننيرة عش عليهوعن التهذيب روايته )بعد قوله:   ال: إذا أت  

ِإَذا بَبلَبَغ اْلغُبََلُم ثَبََلَث َعْشبَرَة َسبَنة  ُكِتبَبْ  لَبُه اْلَحَسبَنُة، وَُكِتبَبْ  َعَلْيبِه السَّبيَِّئُة، قاال:  واوث ه اآلخر، عن الاام الصاد  
 ص(1َفَكَذِلَف، َوَذِلَف َأنبََّسا َتِحيُض لِِتْسِع ِسِنينَ  َوُعوِقَب، َوِإَذا بَبَلَغِ  اْلَجارِيَُة ِتْسَع ِسِنينَ 

ُه َثََلَث َعْشَرَة َسَنة  َوَدَخَ  ِفي اْْلَْرَبَع َعْشَرَة َسَنة  َوَجَب َعَلْيبِه َمبا أيضاق:  ويف رحيحه اآلخر، عنه  ِإَذا بَبَلَغ اْلُغََلُم َأُشدَّ
ٍء ِإِلَّ َأْن َيُكبوَن  ْم َيْحَتِلْم، وَُكِتَبْ  َعَلْيِه السَّيَِّئاُت، وَُكِتَبْ  َلُه اْلَحَسَناُت، َوَجاَز َلُه ُك ُّ َشيْ َوَجَب َعَلى اْلُمْحَتِلِميَن، اْحتَبَلَم َأْو لَ 

                                                           

 ص.111الدرس ) ص3)
 .183ص 2التهذيب: ج ص2)
 .161ص 31وسائ  الشيعة: ج ص1)
 .8ان اتاب الورايا ح 44الباب  413ص 31وسائ  الشيعة: ج ص4)
 .68ص 7الكايف: ج ص1)
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 .ص2)صص(3َضِعيفا  َأْو َسِفيسا  
ُه ثَبََلَث َعْشبَرةَ قاال:  )وعن اخلصال، عن ابان ساناع، عان أب عباد اهلل  َسبَنة  َوَدَخبَ  اْْلَْربَبَع َعْشبَرَة  ِإَذا بَبلَبَغ اْلغُبََلُم َأُشبدَّ

ُكِتبَبْ  لَبُه اْلَحَسبَناُت َوَجباَز لَبُه ُكب ُّ َسَنة  َوَجَب َعَلْيِه َما َوَجَب َعَلى اْلُمْحَتِلِميَن اْحتَبَلَم َأْم َلْم َيْحَتِلْم، وَُكِتبَبْ  َعَلْيبِه السَّبيَِّئاُت، وَ 
 .ص(1ٍء ِمْن َماِلهِ  َشيْ 

جمملاة أو وبعدمها إااا  هماواا قبل 34خول الاود 31نص يف إامال الا واا بعدمها، إذ مها هماملا قبل اعدتوهاتاع األخريتاع ا ي  
بينماا هاتااع الروايتااع  ِإَذا بَبلَبَغ اْلغُبََلُم ثَبََلَث َعْشبَرَة َسبَنة   ِإَذا َأتَبى َعَلْيبِه ثَبََلَث َعْشبَرَة َسبَنة  : 31ظاهرة يف بلاوث الااغاية األار 
 .اداهننص  ت ي  

ِإَذا بَبَلَغ إىل أع قاال: َسأََلُه َأِبي َوَأنَا َحاِضٌر، َعِن اْلَيِتيِم، قال:  وعن العياشي يف تفسريه عن ابن سناع، عن أب عبد اهلل 
 .ص1)صص(4ا  َأْو َضِعيفا  َثََلَث َعْشَرَة َسَنة  ُكِتَب َلُه اْلَحَسُن وَُكِتَب َعَلْيِه السَّيُِّئ، َوَجاَز َأْمُرُه ِإِلَّ َأْن َيُكوَن َسِفيس

 (6)فله وجسان وما وافْسم من رواياته 
، ِفبي َكبْم يُبْخَخبُذ الصَّبِبيُّ بِالصِّبَياِم؟ قَباَل: َسأَْلُ  َأبَا َعْبِد اللَّبِه سنة وهاي  31روايا  ذار  سن الا ورد  عنه  ،نعم

ََ َعْشببَرَة َسببَنة   نَببُه َو بَبببْيَن َخْمبب بباَم ابْنِببي فُببََلٌن قَبْبببَ  َذلِببَف  ،ة  َوَأْربَببَع َعْشببَرَة َسببنَ  ،َمببا بَبيبْ ََ ببْد  َْ بباَم قَبْبببَ  َذلِببَف َفَدْعببُه َوَل ََ فَببِإْن ُهببَو 
َْاَل: ِفيَما بَببْيَن َسبْبِع ِسبِنيَن َوِسب ِّ  َسأَْلُ  َأبَا َعْبِد اللَِّه )ويف رحيحة اآلخار،  ص(7فَبتَبرَْكُتهُ  ِفي َكْم يُبْخَخُذ الصَِّبيُّ بِالصَََّلِة؟ فَب

ََباَم قَبْببَ  َذلِبفَ ِسِنيَن، قُبلْ  ََ َعْشَرَة َأْو َأْرَبَع َعْشبَرَة، َوِإْن  َْاَل: ِفيَما بَبْيَن َخْم ََباَم  ُ : ِفي َكْم يُبْخَخُذ بِالصَِّياِم؟ فَب بْد  َْ َفَدْعبُه، فَب
 ص(8ابِْني ُفََلٌن قَبْبَ  َذِلَف َوتَبرَْكُتهُ 

ُُ الصَّبِبيُّ َعلَبى الصَّبْوِم َمبا بَببْيَن قاال:  هلل وعن اخلصاال، بسساناده إىل العبااس بان عااار، عمان ذااره، عان أب عباد ا يُببَخدَّ
ََ َعْشَرَة َسَنة  ِإَلى ِس َّ َعْشَرَة َسَنة    .ص33).صص(1َخْم

 :ا هذه الرواي أقول:
                                                           

 .223ص 4ان ال حيضره الف يه: ج ص3)
 .376ص 13السيد حممد احلسيين الشريازي، اوسوعة الف ه / اتاب املفلس واحلجر، دار العلوم ا بريو : ج ص2)
 .81ص 2: جاخلصال ص1)
 .213ص 2تفسري العياشي، ج ص4)
 .378ص 13السيد حممد احلسيين الشريازي، اوسوعة الف ه / اتاب املفلس واحلجر، دار العلوم ا بريو : ج ص1)
 ب  أاسر اما سيعيت. ص6)
 .321ص 4الكايف: ج ص7)
 .183ص 2التهذيب: ج ص8)
 .133ص 2اخلصال: ج ص1)
 .374ص 13اتاب املفلس واحلجر، دار العلوم ا بريو : ج  السيد حممد احلسيين الشريازي، اوسوعة الف ه / ص33)
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ف الرواياا  الاواردة ضاع  ال تولكنهاا ، اوا  ة للمشهور بني العااة،  تكوع اطاب ة للرواياا  الاواردة عان الااام البااقر  :أوِل  
تعادد الرواياا  املطاب اة للت ياة وروايتهاا عان إااااني ال ت اوي  عس اسانة واملاالفاة للعاااة،  31الدالة على الا  الصاد الاام  عن

وااداااا  ااار ا بفااطا  ةويلااة ااان الت يااة وااداااا  هااذه الروايااا  اطاب ااة ل ااول العااااة دوع اااالم،  قاادجهتهااا اااادام اااال الاااااني 
 خمالفة هلم دوع االم. 31اعارضاهتا وهي روايا  الا

وجياب علياه اا  شاي   31يكوع البلاوث يف الاا ععب 31تكوع خمصصة لروايا  الا عأخارة بالصيام والصالة  يمكن  هناأثانيا : 
 .ص3) تعا  31إىل سن  الا  يها ف عليهف  يُ  نهس إال الصالة والصيام 

 وايا  املفيد لكوهنا ت ية  انتظر.اا سيعيت غداق بسذع اهلل تعاىل ان التدبر يف حلن هذه الر  ثالنا :
 سنة 95أدلة الجواهر على عدم التْية في روايات الب

قااال يف ااااواهر: )واحتمااال ترجيحهااا عليهااا باملاالفااة امياا  اااذاهب العااااة ا اااالف نصااوص اخلمااس عشاار املوا  ااة  ولكببن
، وأمحد بن حنب  ا يد عاه اساتبعاد خفاا  اسا  ذلا  علاى األسااةني، وحممد بن احلسن، وأب يوسف، والشا عي، ملذهب األوزاعي

 حىت ااع بعضهم ي ول لبعض قد أعطاه ان جراب النورة.، ت ية بني خوارهم سيما ا  اعرو ية اا ي   انهم 
س باا  نكاان دعااوع ال طاا  ااان الف يااه املمااارس لكلماااهتم العااارف بلساااهنم واااا يلحنونااه يف أقااواهلم بعاادم راادور نصااوص اخلماا

ات دم على زااع ال ائ  باخلمس عشر ان أه   وزااع الباقر ، والصاد    على أع أاسرها عن الباقر، عشر اصدر الت ية
 عدا األوزاعي. ب  واذا الصاد  ، اخلالف

اعاي دوع الشاام الا  األوز ، اان   هاا  احلجااز والعارا  ي يظهر ان تتب  األخبار أع الت ية انه وان البااقر الذ"لكن قي  
، املاالف ملا أمج  عليه العاااة، على أع يف مجلة ان تل  النصوص حتديد بلوث األنسى بالتس ، ب  مل يكن حبيث يت ى انه، انها

اااع محا  خارب ،  اماا اختااره بعاض ايادثني  حتمالالوهو أقوع شاهد على عدم خروجها خمرج الت ية ال  لو بىن  يها األار على 
واساارة ، والرشاايد ااان خلفااا  بااىن عباااس، واهلااادي، واملهاادي، اعتبااار اعرو يتااه عنااد العااااة واتصاااله باملنصااورب، اباان سااناع عليهااا أوىل

 .ص"(2 االف الباقر، وقوع الت ية ان الصاد  
 .ص1)ص ال ريب يف قصورها عن املعارضة لتل  النصوص املتعددة ال   يها الصحيح وغريه

 المناقشات
 ا  التالية:بااه قد يناقف اا ذاره  أقول:

 د روايات التْيةي  استبعاد خفاء التْية على اْلساطين ِل يْ
األخاذ مباا يف لاووم )استبعاد خفا  اس  ذل  على األساةنيص مبجرده ال يصص إةالقا  الروايا  املستفيضة الصارحية  عإ -أ

                                                           

 ت دم عليها اما سنوضحه بسذع اهلل تعاىل.تنص   31وروايا   ةسيعيت وجهه؛ ألع هذه ظاهر  ص3)
 )خمطوطص. 323املصابيح يف الف ه: الصالة / اصباح: اختلف علماؤنا يف حد بلوث الذار... ورقة  ص2)
 .16-11ص 26واهر الكالم، دار إحيا  الطا  العرب ا بريو : جالشيخ حممد حسن النجفي ااواهري، ج ص1)
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د بااان هباااة اهلل الراونااادي يف ساااعي - 1ج  - 182ص ئااا  26) 412 الحاااظ الرواياااا  التالياااة: ) ، هااامخاااالف ال اااوم وتااار  ااااا وا 
ابااين علااي باان عبااد الصاامد عاان أبيهمااا عاان أب  يوعلاارسااالته الاا  ألفهااا يف أحااوال أحاديااث أرااحابنا واثبااا  رااحتها عاان حممااد 

أب عماري عان  ابانالرباا  علي بن احلسني عن أب جعفر بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عباد اهلل عان أياوب بان ناوح عان حمماد 
إذا ورد علايكم حاديساع خمتلفااع  اعرضاومها علاى اتااب اهلل  ماا وا ا  اتااب  :ن أب عباد اهلل قاال قاال الصااد  عبد الرمحن ابا

 اذروه وااا  خباارهمأالعاااة  ماا وا ا   خباارأمل جتدومها يف اتاب اهلل  اعرضاومها علاى  عس  ،ردوهاهلل  اذوه واا خالف اتاب اهلل  
  اذوه. خبارهمأخالف 

عن ابن بابويه عن حممد بن احلسن عن الصفار عان أمحاد بان حمماد بان عيساى عان  - 1ج  - 182 دسناوبالص 27) 411
إذا ورد علاايكم حااديساع خمتلفاااع  اااذوا مبااا  قااال قااال أبااو عبااد اهلل  رعالس اارجاا  عاان يااونس باان عبااد الاارمحن عاان احلسااني باان 

 خالف ال وم.
ن السعد آبادي عن أمحد بن أب عبد اهلل عن أبيه عن عنه عن حممد بن اوسى املتوا  ع - 1ج  - 182ص و يه 28) 414

إذا ورد علاايكم خاارباع خمتلفاااع  ااانظروا إىل اااا  : ااال  ؟نيايااف نصاان  باااخلربين املاتلفاا  قلاا  للرضااا  :الحممااد باان عبااد اهلل قاا
  دعوه. خبارهمأيالف انهما العااة  اذوه وانظروا إىل اا يوا   

 :قاال أباو عبااد اهلل  :الر عاه قا ن  جاار  نا أمحاد بان إدرياس عاان أب إساحا  األقاال حادث أب - 371العلا   -ص 21) 411
 عليه األاةُ  الفم  خم ال  إمل يكن يدين اهلل بدين  إع عليا  : الال ندري   :ل    ؟ااةرمت باألخذ االف اا ت ول العاأُ  مِلم أتدري 

الاذي ال يعلموناه  اسذا أ تااهم جعلاوا لاه ضادا اان عنادهم  الشاي عان  وااانوا يساعلوع أااري املا انني  ارهأبطال ل ادةق إىل غريه إر 
 .ص3)ليلبسوا على الناسص

عبد اهلل عليه الساالم قلا  يارد عليناا حاديساع  باأ ل عسروع مساعة بن عمراع قال  - 381ص احتجاج الطربسي 12) 418)
ال باد اان أع  :قل  :لقا ،نه تسعله ع ال تعم  بواحد انهما حىت تل ى راحب  :قال ؟عنهينهانا  خرواآلبه  خذاألواحد يعارنا 
 .ص2)خذ مبا  يه خالف العااةص :الق ؟مهانعم  بعحد

د بفهم الف ها  اعع ت اول: ) ماا ت ي  الروايا  ررحية يف هذا الضابط ومل جند رواية واحدة ان الروايا  املتكاثرة  عأوأن  ترع 
وهنااا  وجااه آخاار يف  الف ال ااوم إع  هاام الف هااا  انااه الت يااةص.وا اا  أخبااارهم و هاام انااه الف هااا  الت يااة  ااذروهص أو ) اااذوا مبااا خاا

 املناقشة وتتمة  انتظر.
لى اهلل على محمد وآله الطاهرين  َو

 
 ص.463ص 2: جحتجاجال) أْعَرُف الن اِس بُحْوِق إْخوانِِه وأَشدُُّهم َقضاء  َلسا أْعَظُمُسم ِعند الل ه َشأنا  : قال الاام العسكري 
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