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 ال تقية نهأالجواهر: التحديد بتسع سنين دليل على 

 اوجواهر  ععلى أ  يف مجلة نن لل  النصو  دحدي د بل ول األ ب ى بال س خم، املل الج مل ا أمج خم علي ه العان ة، و وقال يف
 .(1عهو أقوى شاهد على عدم خروجها خمرج ال قية(

 استعراض لروايات المقام
اخلم     عل  ىامل  دار   أن  ا اس   دل ب  ه اوج  واهر عل  ى  (2عه  ي عم  دةأق  ول  س  نهنر هن  ا نالن  ة ن  ن الرواي  ا  املع    ة ال    

اوجاري ة إاا بلت ت لس خم س نني اه ا عنه ا الي  م وها خم إليه ا نا  ا،   أو   ب ىاألال س خم س نني يف  عشرة سنة يف الص   وعل ى
أو نوهن ا ممل ة  ال   اه ايهبا إنا لكوهنا أخص نن املدعى أو لكوهنا لقي ة أو حم  مالً  س داللاإللي ضح جيداً عدم متانية 

 سنة( عليها. 11ا  قدم نعارضاهتا عروايا  ال 
، قأ لتأت  َسأََلتت  أَبَأا َععتَرأر  ع ن عب د العزي ز العب دن، ع ن ن زة ب ن ن را  ق ال   ،(1عحمب وبفي ص ييح اب ن ا -1

ََ بِالتح أد وِد التماممأِة،  ََ ِبَاأا  قَأَقأاَإ: ِاَخا َخأَرَن َعنتأه  التي أتتم  َوَأدتَ َ ،  َويأ َقأامَ َله : َمَتى َيِجب  َعَلى التغ ََلِم َأنت يأ ؤتَخأ َعَليتأِه َويأ ؤتَخأ
أَعَر، َأوت أَنأتبَأَت قأ لتت   َرَة َسَنًة، َأوت َأشت َس َعشت تَأَلَم، َأوت بَأَلَغ َخمت ِلَك َحدٌّ يأ عتَرف  ِبِه  قَأَقاَإ: ِاَخا احت ََ قَأبتأَل َخلِأَك أ ِقيَمأتت : َقِل

ََتت َله ، ََ ِبَاا َوأ ِخ  َعَليتِه التح د ود  التماممة  َوأ ِخ
: قَالتَجا ِيَة  َمَتى َتِجب  َعَليأت  َ  َلَاا قأ لتت  َ  َاا التح د ود  التماممة  َوتأ ؤتَخ   َاابِ  َويأ ؤتَخ

أأع  ِسأأنِ  َُومَعأأتت َود ِخأأَل ِبَاأأا َوَلَاأأا ِتست َاأأا التي أأتتم ، قَأأاَإ: ِانم التَجا ِيَأأَة لَيتَسأأتت ِملتأأَل التغ أأََلِم، ِانم التَجا ِيَأأَة ِاَخا تَأ يَن َخَهأأَب َعنأت
َاا َمال َاأا، َوَعأاَ  أَ  ََ َود ِقَع ِالَيأت َاأا التح أد ود  التماممأة  َوأ ِخأ ِبَاأا، قَأاَإ: َوالتغ أََلم  اَل  َلَاأامتر َهأا ِقأا الَشأَراِو َوالتبَأيتأِع، َوأ ِقيَمأتت َعَليأت

تَ  َرَة َسَنًة، َأوت َيحت َس َعشت ل َغ َخمت ر ن  ِمَن التي تتِم َحتمى يَأبأت ِعَر، َأوت يأ نتِبَت قَأبتَل ِلمَ َيج و   َأمتر ه  ِقا الَشَراِو َوالتبَأيتِع َواَل َيخت ، َأوت ي شت
 .(4عَخِلكَ 
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َاأا قال   وعن حسن يزيد الكناسي أو صيييه، عن أيب جعفر  -2 أَع ِسأِنيَن َخَهأَب َعنأت التَجا ِيَة  ِاَخا بَأَلغَأتت ِتست
َاا َوَلَاا، َاا التح د ود  التماممة  َعَليأت  التي تتم  َو  َوَعتت َوأ ِقيَمتت َعَليأت

، أَتأ َقأام  َعَليتأِه التح أد ود  َوه أَو َعلَأى تِ قَاَإ: قأ لتت      ِ أر  م أدت ِلأِه َوه أَو َريأت ََهت لتأَك التَحأاِإ  : التغ ََلم  ِاَخا َ ومَعأه  أَب أوه  َوَدَخأَل ِب
َلد  ِقا التح   َ  ِبَاا الَرَعاإ  َقََل، َوَلِكنت ي جت َ  قَاَإ: قَأَقاَإ: َأمما التح د ود  التَكاِمَلة  المِتا يأ ؤتَخ َلِغ ِسأَنِه قَأيأ ؤتَخأ د وِد ك َلَاا َعَلى َمبأت

َرَة َسَنًة َواَل تَأبتط ل  ح د ود  اللمِه ِقا َخلتِقِه، َواَل تَأبتط ل  ح ق وق  الت  َس َعشت َنه  َوبَأيتَن َخمت ِلَك َما بَأيأت ََ نَأا مت ِب ِلِميَن بَأيأت  .(1عم ست
َ  ِبَاأا قأ لت   ويف حسنه اآلخر، أو صيييه يف حدي   قلت أليب جعفر  -4 َاأا التح أد ود ، َوتأ ؤتَخأ ت  َأقَأيأ َقأام  َعَليأت

َ َ  الَنَساِو ِقا التَحيتِض  قَاَإ: نَأَعمت اِ  ِ  ت م دت ع  ِسِنيَن َوَلمت ت دت َخا َدَخلَأتت َعلَأى َ وتِعَاأا َوِهَا ِقا تِلتَك التَحاِإ َوِانمَما َلَاا ِتست
َاا التي تتم   ع  ِسِنيَن، َخَهَب َعنأت أِر  َوَلَاا ِتست : قَأالتغ ََلم  َيجت َاأا َوَلَاأا، قأ لتأت  َاا َمال َاأا، َوأ ِقيَمأِت التح أد ود  التماممأة  َعَليأت ، َود ِقَع ِالَيأت
أَرْ التَجا ِيَأأِة  قَأَقأاإَ  ِ  ت َكأأاَن لَأه  التِخيَأأا   اِ  ،يَأأا أَبَأا َخالِأأد   :ِقأا َخلِأأَك َمجت َ َ  َوبَألَأأَغ ِانم التغ أََلَم ِاَخا َ ومَعأأه  أَب أوه  َولَأأمت ي أدت َخا َأدت

َرَة َسَنةً  َس َعشت ِاِه َأوت يأ نتِبت  ِقا َعانَِتِه قَأبتَل َخِلكَ  ،َخمت ِعر  ِقا َوعت ِ َ   :قأ لتت   ،َأوت ي شت َرأَت ه  قَأبتَل َأنت ي دت قَِإنت أ دتِخَلتت َعَليتِه امت
َ َ  بَأعتد  َقَكرَِهَاا وَ  َاأا َوَأقَأاَم  َقَمَكَث َمَعَاا َما َشاَو اللمه  ث مم َأدت َم ِمنأت َِ  َ ومَعأه  َوَدَخأَل ِبَاأا َولَأ تَََبماَهأا قَأاَإ ِاَخا َكأاَن أَب أوه  المأ

َعأه  أَب أوه  قَِإنت َ وم  :قأ لتت  َله   ، َخِلكَ َمَعَاا َسَنًة َقََل ِخَياَ  َله  ِاَخا َأدتَ َ  َواَل يَأنتَبِغا َله  َأنت يَأر دم َعَلى أَبِيِه َما َصَنَع َواَل َيِحلُّ َله  
ِ    أَتأ َقأام  َعَليتأِه التح أد ود  َوه أَو ِقأا تِلتأَك التَحأاإِ  أر  م أدت َ  ِبَاأا  :قَأاإَ   َوَدَخَل ِبَاا َوه أَو َريأت َأممأا التح أد ود  التَكاِملَأة  المتِأا يأ ؤتَخأ

َلِغ ِسنَ  ،الرمع ل  َقََل  ِ  َمبأت َلد  ِقا التح د وِد ك َلَاا َعَلى َقدت َرَة َسَنةً َوَلِكنت ي جت َس َعشت َنه  َوبَأيتَن َخمت ِلَك َما بَأيأت ََ َ  ِب  .(2عِه قَأيأ ؤتَخ
 الرواية األوىل والبالبة واملالحظ يف 

 د بالنكاح والدخوإ بااقيم  وايات التسع مطلقة قت   -أ
رواي ة البا ي ة ال نم ال  للبل ول واخل روج ع ن الي  م نب  ال س خم س نني  م ره أخص نطلقاً نن الروايا  ال  ل هنر  هناأ أواًل:
أَرَة َسأَنًة ك ِتبَأتت لَأه  التَحَسأَنة ، قال   نونقة عبد اهلل بن سنا  عن اإلنام الصاهق السابقة و  ِاَخا بَأَلَغ التغ أََلم  ثَأََلَ  َعشت

ِلَك، َوَخِلكَ  ََ َع ِسِنيَن َقَك ِع ِسِنينَ  وَك ِتَبتت َعَليتِه السمَيَئة ، َوع وِقَب، َوِاَخا بَأَلَغِت التَجا ِيَة  ِتست  .(1عأَنأمَاا َتِحيض  لِِتست
َُومَعأتت َود ِخأَل ِبَاأاال قييد ب  ع األوىل ة ا إا الواره يف الرواي دةً ا كو  نقي   َُومَعأتت َود ِخأَل ِبَاأا  (ِاَخا تَأ ِانم التَجا ِيَأَة ِاَخا تَأ

َاا َمال َاا َاا التي تتم ، َود ِقَع ِالَيأت ع  ِسِنيَن َخَهَب َعنأت َاا التح د ود  التماممأة  َوَلَاا ِتست ، َوَعاَ  َأمتر َها ِقا الَشَراِو َوالتبَأيتِع، َوأ ِقيَمتت َعَليأت
ََ َلَاأا ِبَاأا ِاَخا َدَخلَأتت َعلَأى البا ي ة ال قيي د ب  ع ياس يف ص يييه أو حس نة الكنال واره ، و نم ا يف ص ييية ب ن حمب وب  َوأ ِخ

َاأأا َمال َاأأا َوأ ِقيَمأأِت : نَأَعأأمت ِاَخا َدخَ قَأأاَإ و (َ وتِعَاأأا َاأأا التي أأتتم  َود ِقأأَع ِالَيأت أأع  ِسأأِنيَن َخَهأأَب َعنأت لَأأتت َعلَأأى َ وتِعَاأأا َوَلَاأأا ِتست
                                                           

 .191  7الكايف  ج (1ع
 .111  7ال ههيا  ج (2ع
 .21  7الكايف  ج (1ع



 (888)ه1114/ شعبان  1السبت . ...............................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

3 

 

َاا َوَلَاا التَجا ِيَأة  اه و  وهي الرواية البا ية برتليبناأو صيييه  لكناسياألوىل لوأنا الواره يف الرواية  (1عالتح د ود  التماممة  َعَليأت
َاا َوَلَاأاِاَخا بَأَلَغتت تِ  َاا التح د ود  التماممة  َعَليأت َاا التي تتم  َو  َوَعتت َوأ ِقيَمتت َعَليأت َع ِسِنيَن َخَهَب َعنأت ون ها ال واره يف نونق ة ب ن  ست

 سنا  اهما نطلق ا .
أأَع َوِاَخا بَأَلغَأأون  ن الواض  ح حس  ا القاع  دة األص  ولية املعروا  ة لقيي  د املطل  ا باملقي  د ايقي  د ن  ا أ ل  ا اي  ه  ِت التَجا ِيَأأة  ِتست

َاأا َمال َاأا، َوَعأاَ  حمبوب  بناصييية ب ِسِنينَ  َاأا التي أتتم ، َود ِقأَع ِالَيأت أع  ِسأِنيَن َخَهأَب َعنأت َُومَعتت َود ِخأَل ِبَاأا َوَلَاأا ِتست ِاَخا تَأ
َاا التح د ود  التماممة  َوأ   ََ َلَاا ِبَااَأمتر َها ِقا الَشَراِو َوالتبَأيتِع، َوأ ِقيَمتت َعَليأت  .و ظريها نع  ة الكناسي البا ية ِخ

َسََلتت ه  َعأِن  ،سنة ن عنونا عمار، عن الصاهق  11لكو  بأمجعها نقيدة للروايا  ال  لع   بلول األ بى ب  هناإمث 
أأَرَة َسأأنَ  أأتَأَلَم قَأبتأأَل َخلِأأَك قَأَقأأدت َوَعبَأأتت َعَليتأأِه التغ أأََلِم َمتَأأى َتِجأأب  َعَليتأأِه القمأأََلة   قَأأاَإ: ِاَخا أَتَأأى َعَليتأأِه ثَأأََلَ  َعشت ًة، قَأأِإِن احت

أَرَة َسأَنًة َأوت َحاَ أتت قأَ  بتأَل َخلِأَك قَأَقأدت َوَعبَأتت القمََلة ، َوَعَرْ َعَليتِه التَقلَأم ، َوالتَجا ِيَأة  ِملتأل  َخلِأَك ِانت أَتَأى َلَاأا ثَأََلَ  َعشت
َاا الت  َاا القمََلة ، َوَعَرْ َعَليأت َقَلم  َعَليأت

 .(2ع
سنة إال إاا لزوجت وهخ  هبا وه ي يف ال اس عة  11عليها  لىأالضابط العام هو بلول األ بى إاا   أويكو  احلاص   

 بلوغها حينئٍه يكو  يف ههه احلالة يف هها السن.  إا
 محبوب والكناسا تقية أو محتملة لاا بناو واية  -ب
لقي ة أو  هن اأ( املس  ظهر ايه ا األخ رية  ظائره ا عص ييية اب ن حمب وب ونع   ة الكناس يو والرواي  ا  األوىل والبالب ة  ثانياً:

وال دخول هب  ا يف بلوغه ا عن  د  ننه  ااحمل م   ايه  ا ال   اح م  االً عقالئي اً، إا ي  دور أنره ا ب  ني ن ا انر   اه ن ن ندخلي  ة ال زواج 
واهر، أو عدن   ه ايل   زم لتوي   ة ان   ر النك   ا  ، وه   و ال   ا ال يل    زم ب   ه ص   احا اوج   نم   ا ه   و ل   اهر الش   ر  يف ال   رواي ني  ال اس   عة

ِاَخا ان   ر   إا   ، نمقي   اا هن   ائي  ال اس   عةبل   ول إاا نا    ت     رج ع   ن الي    م وي   داخم إليه   ا نا    ا.. إ  عن   د  هن   اإاوال   دخول 
َُومَعأأتت َود ِخأأَل ِبَاأأا املدخلي  ة  عإ  مل يك  ن  ص  اً( ل  اهر  أ، ن  خم نم  ا يف ص  ييية اب  ن حمب  وب يك  و  لت  واً ال وج  ه ل  ه  تَأ
َاا التي تتم  البا ية  يناسيف نع  ة الك والشر ية ونهل  قوله  ع  ِسِنيَن َخَهَب َعنأت  .ِاَخا َدَخَلتت َعَلى َ وتِعَاا َو َلَاا ِتست

لت  واً، نم  ا ال يل   زم ص  احا اوج  واهر بكو   ه قي   داً،   حي    ال نك  ن الق  ول بك  و  بع  م ن   الم اإلن  اموبوج  ه آخ  ر  
يف بل  ول  أمأأا  املس   ظهر، ال  هن يكف  ي اح مال  ه، ا  الرواي  ة وره  ن  وره ال قي  ةخم ال    ا  ا  ، ولك  ن ن  ا ك  و  الرواي  ة ممل  ة

ببل ول ألهن ا نم ا س با نوااق ة للينبلي ة والش ااعية واحلنفي ة ال هين ق الوا، اواض ح الص  يف اخلانسة عش رة عأن عن د إنما  ا( 
ق الوا ببلوغهم ا عن د البانن ة عش رة،  نال هيواملالكي ة  فية(عنن هو  نااة احلن، إال أبو حنيفة ةالص  والف اة عند اخلانسة عشر 

ي  هنر   أل  و مل ي   اا لك  ا  علي  ه  ا     اإلن  ام خم  الج لكاا  ة أه    العان  ة،     هأيف بل  ول الف   اة عن  د ال اس  عة، رغ  م  وأمأأا
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 ص احا اوج واهر وغ ريه جبهة البلول واخل روج ع ن الي  م ععل ى نب ىأصاًل   أنراً آخر ال ربط له دخ  ي  بلوغها عند ال اسعة وال 
يف حال ة لقي ة إا قيا د بقي د    هأعل ى  (1عهلا ، وهو غري هاخ ، هخلهأالبلول( لكنه حي   عننن أجنبية النكا  والدخول هبا 

ب  ه خم  الج للعان  ة عا  ال  ن ف  ا واإل ال يك  و  نع  ه ان  ر البل  ول عن  د ال اس  عة خمالف  اً واض  ياً للعان  ة، إا دحدي  د البل  ول بال اس  عة 
وارهة ع ن العان ة  عدي دةه ا وال دخول هب ا ون خم اع ض اهه برواي ا  بنكاحالقائ  به قد القى( لكنه نخم لقيي ده  يكو   أنكن 
   هأش ى ننه ا إا ي   ف ةً قد لزوج بعائش ة مث هخ   هب ا وعمره ا لس خم س نني، ال يك و  خمالف اً لق و م خمال رسول اهلل   أيف 
 ال جيدو  ايه مااًل لل هجم عليه ورنيه باخلالف.يس ند إىل وجه قون يف الضابط عنصراً جديداً  هخ أ 

عش  اهداً عل  ى  ن  ن قب    اإلن  ام  اره  ال  ي  ان ،خولبعب  ارة أخ  رى  العان  ة س  ان ة ع  ن ال س  خم ن  خم لقيي  دها بالنك  ا  وال  د
 حال ة ن ا  يف    هأش ر  هلي   عل ى    هأمب ا ل اهره ( ب  إضااة غري الش ر  يف البل ول نما اهعاه اوجواهر  عدم خروجها خمرج ال قية

بل ول الص بيا  حي   ن ا  ن هها نش هور العان ة ال   نمقي اا لس نة   11ال  ان ر  ق د الق ى يف   هأو  (2عولو يف  ريقة البيا  لقية
 .نا خلالً   نالنه    هة  يف ج  أسنوا  يف بلول الف يا  بهنر نا هو أجن  عن الشر ية نعالنة على  9والقى يف ال 

 بيان آخر ووعه آخر
ليس  ت نقياس  اً أص  الً أو ه  ي نقي  اا بش  ر  النك  ا  وال  دخول ونال   ا ال  ا ي  الج ن  ا إن  ا ا  س  نو ال س  خم  بيأأان آخأأر:

 ال زنه اوجواهر. ا أن .
َاأا  وىلأ لق ت يف األ إاالبا ي ة نقي دة ملع  ل ه األوىل  ناسينع  ة الك  إ ونضيف: أَع ِسأِنيَن َخَهأَب َعنأت ِاَخا بَأَلغَأتت ِتست

َاا التي تتم  نأَ وقياد  يف البا ية ب  التي تتم   ع  ِسِنيَن َخَهَب َعنأت ون   املقي د عل ى األاض لية  َعمت ِاَخا َدَخَلتت َعَلى َ وتِعَاا َوَلَاا ِتست
لع     اس  ينع    ا الكن  أالك  الم ع  ن البل  ول واه  اب الي   م وه  و إن  ا ن يق  ا أو ال، عل  ى  إاوحنوه  ا خ  الف الظ  اهر ج  داً 

ن نهما نضطرب ن ن   إاونخم نوهنما رواية واحدة  ه الوهم الراون عنه لعد ايهما اضطراباً وقد لكو ا  رواية واحدة وقد
 .ولأن  حي  ال قييد وعدنه االحظ

س نة  11سنة واضية ال لب  ايها وال غم و  وال إمج ال وال إش كال، عك   رواي ا  ال   11روايا  ال  وبوعه آخر:
 ة. واهلل العامل.سن 11سنوا  افيها نن اللب  نا انر، اال لعار  روايا  ال  9وال 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َسَن تَأَوا  أنري املؤننني قال  َرتِنَياِو لِلتر َقَراِو طََلباً ِلَما ِعنتَد اللمهِ َما َأحت َرتِنَياِو  ،  َع اْلت َسن  ِمنته  تِيه  التر َقَراِو َعَلى اْلت َوَأحت
 (.432كمة هنج البالغة  احلع اَتَكااًل َعَلى اللمهِ 

                                                           

 .هاالاً  أو اح م  نو ه (1ع
 سيأا نزيد إيضا  بإا  اهلل لعاىل. (2ع
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