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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
(549) 

 المحتمالت الخمس في روايات بلوغ األنثى بالتسع
ََا الن  ور  ييهنا   حمبنوب عنن اامنام البناقر  بنناأن روايات التسع سننني، صصنحيحة  امعة:وبعبارة ج ِإنَّ اْلَجارِيَةَة ِإ

ةا ِفة ََ َفْمُرََ َهةا َماُلَهةاف َوَجةا َهةا اْليُةْتُمف َوُدِفةَع ِإَليةْ َْنةْ ةَب  ََ ََ ِِ َواْلبَةْيةِعف تَةَزوََّجْت َوُدِخَل ِبَها َوَلَهةا ِتْسةُع ِسةِنيَن  ةَرا َوُفِقيَمةْت ي الشِّ
َها اْلُحُدوُد التَّامَُّة َوُفِخَذ َلَها ِبَها  يدور أمرها بني مخسة حمتمالت  ََْليةْ

ََا تَةَزوََّجْت َوُدِخَل ِبَها  قولهأن يكون  األول:  لغواً، وهو بديهي البطالن صالمياً. ِإ
سننننة أو حنننحيحة الكناسننني عنننن اامنننام داً لرواينننات التسنننع املطلقنننة صحقي نننأن يكنننون قينننداً، صمنننا هنننو  ننناهر ، م الثةةةاني:

َها اْلُحةُدوُد التَّامَّةُة   الباقر ََْليةْ َها اْلُيْتُم َوَُوَِّجْت َوُفِقيَمْت  َْنةْ َب  ََ ََ ََا بَةَلَغْت ِتْسَع ِسِنيَن  َهةا َوَلَهةااْلَجارِيَُة ِإ وهناا  ََْليةْ
 .ويرون النِمالك هو بلوغ التسع بالكحاحب اجلواهر، صاملشهور، ال يقبلون  لكن  ناعة، الصو هو مقتضى القاعدة 

حاحب اجلواهر يريض التقينة إ  أللن   كن  ور ت مور  التقية على ما بي نا  سابقاً وسيأيت أيضاً، لقد أن تكون  الثالث:
يننتكلم عننن أحنن  احلكننم ال عننن ا صوحننية النن   نننهأوإن صننان الظنناهر  (قيننة)وهننو أقننوه  نناهد علننى عنندم خروتهننا  ننر  الت

 .تقية يف ا صوحية لكفى صما سيأيتلو أ عن بال نهأى عل (1)اناه صر 
هب عنهننا وأهنننا يننا، إ  األمننر  ائننر بننني الوتننو  والعنندم بنن  ال وتننه لننه حتمنن  علننى األيضننلية، لكنننه بعينند تننداً  نأ الرابةةع:

ََا تَةَزوََّجْت َوُدِخَل ِبَها  حيم نأأو ال، يكيف يعق  وتبلغ التاسعة اليتم   على األيضلية؟ ...ِإ
إ   ؛بنداً األيضلية إمنا جتري يف املستحبات، أمنا يف الواتبنات واألحكنام الوضنعية، يهني منا ال مسنر   نا أ بارة فخرى:بع

تم حقيقننة تكوينيننة أو اعتباريننة  ائننر أمرهننا  ي  نوالننه ونفننو  ، إمننا متحقنن  أو ال، ضنني  احلكننم الوضننعي، ص ننواع البيننع والشننرا  أي م
 نأاأليضن   نأعند التسع سنني يقط يال معىن ألن يقال  إن صان ثابتاً املال إليها ووتوب  يع  ،دمصالك بني الوتو  والع

 يكون مع صوهنا قد تزوتت و خ  هبا، وصاا حال احلدو  الشرعية الواتبة قطعاً بعنواهنا األويل.
إد صوهنننا  مل ينناهب الفقيننه إد إحننده ا يننارات السننابقة، صننان ال بنند مننن املصننر ه إنأن تكننون لملننة، ي ننن الخةةامس:

روايننات الواضننحة الداللننة النن  تصننر  بكننون البلننوغ يف الثالثننة عشننرة صموثقننة عمننار عننن اللملنة وإ ا صانننت لملننة مل تعننار  
َْْشَرَة َسَنًةف فَِإِن اْحتةَ  الصا ق  ََْلْيِه َثاَلَث  ََا فََتى  ََْلْيِه الصَّاَلُة؟ قَاَل: ِإ َِْن اْلُغاَلِم َمَتى َتِجُب  ََلِةَ  َسأَْلُتُه  َلَم قَةْبةَل 

َْْشرَ  ََِلَ  ِإْن فََتى َلَها َثاَلَث  ََْلْيِه اْلَقَلُمف َواْلَجارِيَُة ِمْثُل  ََْلْيِه الصَّاَلُةف َوَجَرى  ََلِةَ  فَةَقْد َوَجَبْت  َة َسَنًة َفْو َحاَضْت قَةْبَل 
                                                           

 تسع سنني، ا صوحية  صوهنا متزوتة مدخواًل هبا.أن تبلغ أح  احلكم   (1)
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َها اْلَقَلمُ  ََْليةْ َها الصَّاَلُةف َوَجَرى  ََْليةْ  .(1)فَةَقْد َوَجَبْت 
 )و ا تسع سنني(  ريية ال  رلية؟ :ال يقال
، وباامجنننال القطعنني،  نننرلية بالنسنننبة للقنن  إ  ال تبلنننغ قطعننناً ببلوجهننا  نننان سننننني وإن تزوتنننت هنننناأال  نننك  إَ يقةةال:

 هاا. .حمرم الدخول هبا حينئا   نهأو خ  هبا، على 
 وجه التقية في روايات التسع

لنو مل يتن   لكنان علينه  سعة، رجم أنه  الف لكاية أهن  العامنة، ينلن اامنام يف بلوغ الفتاة عند التا وفما) وقد سبق:
وا رو  عن اليتم )على مبىن حناحب اجلنواهر  أن ياصر بلوجها عند التاسعة وال ي دِخ  أمراً آخر ال ربط له أحاًل جبهة البلوغ

يف حالننة  صننان   علننى أنننه (2)  اخنن ،  ل  وجننر  مننن أتنبيننة النكننا  والنندخول هبننا عننن البلننوغ( لكنننه حينن  أ خلننه، وهننو جننر
قي ند بقينند ال يكنون معنه  صننر البلنوغ عنند التاسننعة  الفناً واضننحاً  ننهأإ   علنى نفسننه أو علنى منن تبلغننه الرواينة منن  ننيعته؛ تقينة
قيينند  حتدينند البلننوغ بالتاسننعة وااصتفننا  بننه  ننالف للعامننة )يننال ئكننن أن يكننون القائنن  بننه قنند اتقننى( لكنننه مننع ت ألن ؛مننةللعا

قنند تننزو  بعائشننة هب  خنن  هبننا  بنكاحهننا والنندخول هبننا ومننع اعتضننا   بروايننات عدينندة وار ة عننن العامننة يف أن رسننول اهلل 
شنى منهنا إ  أننه  أ خن  عنصنراً تدينداً يف الضنابط يسنتند إد وتنه  وعمرها تسع سننني، ال يكنون  الفناً لقنو م  الفنًة م 

 يه ورميه با الف.قوي ال جيدون ييه لااًل للته م عل
 ننناهداً علنننى عننندم  بالنكنننا  والننندخول، يلنننين  صرهنننا منننن قبننن  اامنننام  املقي ننندةبعبنننارة أخنننره  العامنننة سننناصتة عنننن التسنننع 

صنان  علنى أننه  ين    ل ،رط  أننه  ن     ناهر   بتعبر  شرط يف البلوغ ما لين بإضاية  نإب   ،اهرخروتها  ر  التقية صما ا عا  اجلو 
سنة صمقينا  لبلنوغ الصنبيان حين  صنان مناهب مشنهور العامنة  11وأنه قد اتقى يف  صر الن (3)ريقة البيانيف حالة تقية ولو يف ل

خلننناًل  سننننوات يف بلنننوغ الفتينننات بننناصر منننا هنننو أتننننى عنننن الشنننرلية صعالمنننة علنننى أن يف تهنننِة صالمنننِه  9 لنننك واتقنننى يف النننن
 .(4)ما(

 سنة في بيانه 9سنة في فصل الحكم وفي الة 45التقية في الة
صننر  ِ  ن  إو تقيننة يف أحنن  احلكننم، وهننو مننن الملوايقتننه للعامننة  ؛يننة  ، تقالصننىسنننة صمقيننا  لبلننوغ  11حتدينند الننن إنوببيةةان رخةةر: 

إ  أحنله  ،حنلهيف صيفينة بينان احلكنم ال يف أ تقنىا  ننهأيف البينان أي  أيضاً لكنه تقينة تقية تزوتها والدخول هبا حني التاسعة،
يالتقينة هني يف صيفينة بياننه الين  ال يثنر العامنة ضند اامننام  ،مننةينة لبداهنة  الفتنه لكاينة العاتقلنين )وهنو بلوجهنا تسنع سننوات( 

 أو ضد الشيعة، هاا إن مل نق  بكوهنما قيداً لبلوجها.
                                                           

 .383ص 2التهايب    (1)
(2) .ً  أو احتم  صونه  اال 
 سيأيت مزيد إيضا  ب  ن اهلل تعاد. (3)
 (.138الدر  ) (4)
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، هنني يف  مننهاحلكننم بينمننا التقيننة يف  ينن  صال بلننوغ النناصر، هنني يف أحنن سننن التقيننة يف حنندر صننالم اامننام عننن  نإواحلاحنن   
)علننى أن يف مجلننة مننن تلننك النصننوص حتدينند بلننوغ األنثننى بالتسننع، يننال يننتم صننالم اجلننواهر يف قولننه   ،انننهحلكننم وبيصيفيننة أ ا  ا

 يتأم . (1)املخالف ملا أمجع عليه العامة، و هو أقوه  اهد على عدم خروتها  ر  التقية(
 الجواَر: احتمال التقية في روايات ابن سنان وارد  

صمنا اختنار    حتمنالااوقال حاحب اجلواهر  )وهو أقوه  اهد على عدم خروتها  ر  التقية الن  لنو بنىن ييهنا األمنر علنى 
بعنننض انيننندثني، صنننان  ننن  خنننا ابنننن سننننان عليهنننا أود، باعتبنننار معروييتنننه عنننند العامنننة واتصننناله باملنصنننور، واملهننندي، وا نننا ي، 

 .(2)والر يد من خلفا  بين عبا (
 األربعة ْن كالمهاألجوبة 

 قد جياب عنه  فقول:
سنننة وبلنننوغ األنثننى يف التسنننع  13بلنننوغ النناصر يف النننن نأبنن  يف حننندرها حننر  ن سننننان بننابعننض رواينننات  ن ينننالنننقض  فواًل:
َْْشةةَرَة َسةةَنًة ُكِتبَةةْت لَةةقننال   يالحننم موثقننة عبنند اهلل بننن سنننان عننن اامننام الصننا ق سنننوات،  ََا بَةلَةةَ  اْلغُةةاَلُم ثَةةاَلَث  ُه ِإ

ََِلَ  فَ  ََا بَةَلَغِت اْلَجارِيَُة ِتْسَع ِسِنيَن َفَكَذِلَ ف َو ُْوِقَبف َوِإ ََْلْيِه السَّيَِّئُةف َو ُُ ِلِتْسةِع ِسةِنينَ اْلَحَسَنُةف وَُكِتَبْت   (3)نةََّها َتِحي
و   يلهنا ليسنت تقينة،  نأبنال يكنون حندرها تقينة للقطنع ياننه  على صالم اجلنواهر وترياً   11واينات الننيف ر  منا قالنه حناو

قند  يلهنا  نأليسنت صنالك دنر   هنناأبتقينة بنالقطع سننة  11النحتديد سن البلوغ باحتمال صون  ر   سنوات حي   9سنة والن
 .لين تقية نهأبسنوات املقطول  9ببلوغ األنثى ييه حر  

يف )حنحيحه اخخنر،  سننة( 13ال حتتم  التقية يف ح  عبد اهلل بن سنان يف  صر  هاا احلكم )حتق  البلوغ بن نهأ ثانياً:
ََْلْيةةِه َمةةا َوَجةةبَ أيضنناً   عنننه  َْْشةةَرَة َسةةَنًة َوَجةةَب  َْْشةةَرَة َسةةَنًة َوَدَخةةَل ِفةةي اأْلَرْبَةةَع  ُا ثَةةاَلَث  ََا بَةلَةةَ  اْلغُةةاَلُم َفُشةةدَّ َْلَةةى  ِإ

ةةيَِّئاُتف وَُكِتبَةة ََْلْيةةِه السَّ ََ لَةةُه ُكةةل  َشةةيْ اْلُمْحَتِلِمةةيَنف اْحةةتَةَلَم َفْو لَةةْم َيْحةةَتِلْمف وَُكِتبَةةْت  ٍِ ِإالَّ َفْن َيُكةةوَن  ْت لَةةُه اْلَحَسةةَناُتف َوَجةةا
نإمننا هني ييمنا يف مثن  املقنام ( و لك ألن التقينة (4)َضِعيفًا َفْو َسِفيهاً  وصنون البلنوغ بنالثالش عشنرة  ،نين مننه السنالليتحس 

 ابننن نأو سننن أحنندهم مننن  لننك، خاحننة مل ينقنن  أبننداً حتصمننا سنننة أو جرهننا لننين مننا يتحسننن منننه السنناللني عننا ة أبننداً  
بن    ،هنا ناً بقربنه مننهم عنن أ ه الفقتحص نباً صما قاله اجلواهر من املنصنور واملهندي وا نا ي والر نيد يكنان ممقر  صان   سنان

 يراعوا تانبه ال العكن. نأو مشوا منه  نأصان مقتضى القاعدة 
                                                           

 .32ص 22   ت ار إحيا  الرتاش العريب ن برو الشيخ حممد حسن الن في، تواهر الكالم،  (1)
 .املصدر (2)
 .28ص 7الكايف    (3)
 .221ص 4من ال حيضر  الفقيه    (4)
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منتنف  خاحنة إ ا وتندنا إحنرار ، أي عبند اهلل بنن  (نةسن 13بلنوغ بالننال) احتمال التقينة يف  صنر  هناا احلكنم نأيالظاهر 
ور ت عننه ييمنا بأيندينا منن الرواينات مخنن رواينات يصنر   ننهأسنان، على  صر هاا احلكم، املخالف للعامنة أمجنع، حين  

التقيننة  نأ، ومننن الواضنن   أم مننا روا  عننن اامننام الصننا ق  سنننة سننوا  ييمننا روا  عننن اامننام البنناقر 13ييهننا اداريننة الننن
 .لإلحرار حينئا  ال وته  نهأو تنديع باملرة 
 تكون تقية؟حيتم  أن سنة  الفة للعامة يكيف  13الن انيويوق  لك صله  ثالثاً:
َِْن  ،)موث  عمار، عن الصنا ق  ، مث املضمونرواة آخرين جر ابن سنان رووا  نأيضاف إد  لك رابعاً:  َسأَْلُتُه 
ََلِةةَ  فَةَقةةْد َوَجبَةةاْلغُةةاَلِم َمتَةةى  َْْشةةَرَة َسةةَنًةف فَةةِإِن اْحةةتَةَلَم قَةْبةةَل  ََْلْيةةِه ثَةةاَلَث  ََا فَتَةةى  ََْلْيةةِه الصَّةةاَلُة؟ قَةةاَل: ِإ ََْلْيةةِه َتِجةةُب  ْت 

َْْشةةَرَة َسةةَنًة َفْو َحاَضةة ََلِةةَ  ِإْن فَتَةةى َلَهةةا ثَةةاَلَث  ََْلْيةةِه اْلَقلَةةُمف َواْلَجارِيَةةُة ِمثْةةُل  ََلِةةَ  فَةَقةةْد َوَجبَةةْت الصَّةةاَلُةف َوَجةةَرى  ْت قَةْبةةَل 
َها اْلَقَلمُ  ََْليةْ َها الصَّاَلُةف َوَجَرى   .(1)ََْليةْ

يت  هاا الباب )صونه مقرباً من السناللني لناا ياحتمنال  نأويضاف إليه ما أ ار إليه بعض حضار للن البح  من 
هاا اا كال إمنا  لكن  قريباً منهم صابن يقطني،  التقية وار  يف روايته ها ( يستلزم عدم ح ية رواياته وروايات ص  من صان

 ير  ييما حيتم  يف حقه أن يكون قد حدر تقية، صما ييما ئن  أن السلطان،  ون جر .
 فال تقية الجواَر: فقوال العامة بعد الباقرين 

الم متقدم علنى عمنان القائن  الس السالم، وعمان الباقر عليه  والصا ق عليهما   اجلواهر  )على أن أصثرها عن الباقر وقال
 .(2)(السالم عدا األوعاعي با من عشر من أه  ا الف، ب  وصاا الصا ق عليه 

 الجواب
البلننوغ  صننونطننع مننن إمجننال أئمننة املننااهب األربعننة وأضننراهبم، مننا نقلننت أقننوا م إلينننا، علننى  قي   نننهأأقننول   لننك وإن حنن  إال 

ومنن سنبقهم، صنانوا علنى هناا النرأي أيضناً إ   منن معاحنري البناقرين ن منن سنبقهم منن العامنة بأسنة،  18سنة أو  11بن
سننة بعند البناقرين  11تكنون رواينات الننحن  سننة ) 11سنة منثالً إد  13يستحي  عا ة انقالب رأي صاية الفقها  ي أة من الن

 لو صان لبان. يتدبر واهلل العامل. نهأبما يقطع  نهإسنة تقية( وبعبارة أخره   11الن يةيال تكون الروايات املصرحة اقياس
 وصلى اهلل ْلى محمد ورله الطاَرين

 
َْْلُموا َفنَّ اْلَكِلَمَة ِمَن اْلِحْكَمِة َضالَُّة اْلُمْؤِمِن فَةَعَلْيُكْم بِاْلِعْلِم قَةْبَل َفْن يُةْرَفَع َورَفْةُعُه   قال اامام موسى الكا م  َوا

َْاِلِمُكْم بَةْيَن َفْظُهِر   (.392)حتف العقول  ص ُكمَغْيَبُة 
                                                           

 .383ص 2التهايب    (1)
 .32-31ص 22الشيخ حممد حسن الن في، تواهر الكالم،  ار إحيا  الرتاش العريب ن بروت    (2)
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