
 (882)ه4113/ شعبان  3االثنين . .....................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

1 

 

 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

(514) 
 الجواهر في استشهاده بقلة التقية من الباقر مناقشة 

فال ، السالم السالم، خبالف الباقر عليه   يف اجلواهر: )وكثرة وقوع التقية من الصادق عليهوقال 
 .(1)(ريب يف قصورها عن املعارضة لتلك النصوص املتعّددة اليت فيها الصحيح وغريه

 نأبك)الكيت صصكر   ، ألن روايكا  البكاقر شكياا  يف املقكام ذلكك اكا ال يقكدم وال يك خر نإ أقوول:
 غ يف اخلامسككة عةكرة( هككي املطابقكة لككرأ  العامككة فيلكر  فيهككا التقيكة دون روايككا  الصككادق البلكو 

 .أبدا   لكوهنا خمالفة للعامة ال جير  فيها احتمال التقية هناإفسنة(  11)املصرحة بك
)وهكو اكا  بعبارة أخرى: قوله: )كثكرة...( يسكتبطن اعذعكان بتحقكت التقيكة مكن اعمكام البكاقر 

قككول اعمككام  نأحيكك  وحيناكك ن وقككول:  ،ثككرأك حتققهككا مككن الصككادق  نأإال فقيككه(  ال يةككك فيككه
َما َسِمْعَت ِمنِّوي يشْشوِب ش قَووْوَل  الباقر طابت قول العامة اوطبت عليه ضابط التقية امل كور يف الروايا 

ِإَذا َوَرَد َعلَووْيكشْم و (2)ََل َتِقيَّووَة ِفيوو ِ النَّوواِ  ِفيووِ  التَِّقيَّووةش َو َمووا َسووِمْعَت ِمنِّووي اَل يشْشووِب ش قَوووْوَل النَّوواِ  فَوو
 َحِديثَاِن مشْخَتِلَفاِن فَاْعِرضشوهشَما َعَلى ِكَتاِب اللَِّ  َفَما َواَفَق ِكَتاَب اللَِّ  َفخشذشوهش َو َما َخاَلَف ِكتَوابَ 

َلى َأْخَباِر اْلَعامَِّة َفَما َوافَوَق َأْخبَواَرهشْم اللَِّ  فَورشدُّوهش فَِإْن َلْم َتِجدشوهشَما ِفي ِكَتاِب اللَِّ  فَاْعِرضشوهشَما عَ 
وووذشوهش  فغكككري مطكككابت للعامكككة فكككال و كككه  أمكككا قكككول الصكككادق  (1)فَوووَذرشوهش َوَموووا َخووواَلَف َأْخبَووواَرهشْم َفخش

 -أ طبكت علككى كليهمككا ككال طككريف اليككابط الك   ذكككره اعمككام الصككادق ينف ،الحتمكال كووككه صقيككة

                                                           

 .12ص 22الةيخ حممد حسن النلفي،  واهر الكالم، دار إحياء الرتاث العريب ك بريو : ج (1)
 .88ص 8الته يب: ج (2)
 .118ص 22وسائل الةيعة: ج  (1)
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 ْفَوَذرشوهش  َفَموا َوافَوَق َأْخبَواَرهشم و -بسكنة موافقكة  كم  11وروايكا  البكاقر بكك َوَموا َخواَلَف َأْخبَواَرهشْم
وووذشوهش  ِإَذا َوَرَد  :سكككنة هكككي املفالفكككة فنأخككك  هكككا، وكككك ا قولكككه  11بكككك وروايكككا  الصكككادق  َفخش

 .(1)َعَلْيكشْم َحِديثَاِن مشْخَتِلَفاِن َفخشذشوا ِبَما َخاَلَف اْلَقْومَ 
ةكككهاد بككك لك، إ   كككوار غكككريه، علكككى )فكككال ريكككب يف قصكككورها عكككن املعارضكككة ولككك ا ال يصكككح االست
 .(2)دة اليت فيها الصحيح وغريه(لتلك النصوص املتعدّ 

 43الجمع بتأكد استحباب األعمال في سن الو -44
ه آخكر وهكو  كل أخبكار البلكوغ عنكد و بجلمع بني األخبار اليت صبدو متعارضة، ا الوج  العاشر:

إكمكال، عنكد يكون البلوغ الةكرعي عنكد بلكوغ، أ   نأب ستحباباعى صأكد الثالث عةرة سنة عل
ويكون صأكد استحباب األعمال عند بلكوغ الثالثكة  اخلامسة عةرة حسب روايا  اعمام الباقر 
وأمككككا قبكككل الثالثكككة عةككككرة فتككككون األعمكككال، كالصككككالة  عةكككرة حسكككب روايككككا  اعمكككام الصكككادق 
 .ستحباباعأكد والصيام، مستحبة على الصيب دون ص

 العَلمات األخرىمشيرة إلى  43روايات الو نأبو  -44
صكك كرها كمقيككاب للبلككوغ  ملسككنة  11روايككا  الككك نأبككمككع بككني األخبككار اجلالوجوو  الحووادر عشوور: 

 واعوبا . حتالمكاعه ا السن مةريا  إ  املقاييس األخرى    ب ومعيار له، بل إمنا اعت
فقككال بعبككارة مككو دة: )وداللككة : الحتمككال خككب  حتمككالنياعوقككد احتمككل  ككاحب اجلككواهر هكك ين 

 .(1)، أو حتقت البلوغ بغري السّن من األسباب، أو غري ذلك(ستحباباعالثالث عةر صأكد 
 المناقشات

سنة، عرفا   11روايا  الك ،غري واردين باملرة يف معظم، إن مل يكن كل حتماالناعه ان  أقول:

                                                           

 املصدر. (1)
 .12ص 22الةيخ حممد حسن النلفي،  واهر الكالم، دار إحياء الرتاث العريب ك بريو : ج (2)
 .املصدر (1)
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 لهككا علككى أحككد ا ملككني  نأسككنة جيككد  11ن يالحككر روايككا  الكككوال دقككة وعقككال ، وبعبككارة أخككرى: مكك
 .اكنالسابقني غري عريف باملرة بل وغري 

ُشوََلمش ثَوََلَ  قكال:  فالحر مثال : موثقة عبكد اهلل بكن سكنان عكن اعمكام الصكادق  ََ اْل ِإَذا بَولَو
ويِّ  َئةش، َوعشوِقوَب، َوِإَذا بَوَلَُوِت اْلَجارِيَوةش ِتْسوَع ِسوِنيَن َعْشَرَة َسَنًة كشِتَبْت َل ش اْلَحَسَنةش، وَكشِتَبْت َعَلْيوِ  السَّ

ُش لِِتْسوِع ِسوِنينَ  كشِتبَوْت لَو ش يف ) سكتحباباعإن احتمكل صأككد  وكهإف (1)َفَكَذِلَك، َوَذِلَك َأنوََّها َتِحوي
وويَِّئةش يف ) االحتمككالال جيككر  هكك ا  وككهإفغككري عككريف،  وككهأ( رغككم اْلَحَسووَنةش  ( إذ ال معكك  وَكشِتبَووْت َعَلْيووِ  السَّ

سكنة علكى  11لتأكد كتابتها بعد فرض عدم كتابتها عليه أ ال  قبل ذلكك وبعكد ذلكك حكو بلكوغ الكك
( إذ عشوِقوبَ ) قولكه  سكتحباباع، وأقوى من ذلك يف وفي احتمال صأككد مب  اجلواهر واملةهور

سككياقه مككع بلوغهككا  مككا وينفككي هكك ين الككو هني وحككدة  ، كسككتحباباعال جمككال فيككه أبككدا  لتككوهم صأكككد 
 أبدا . ستحباباعصأكد  ،اهمحسب مبن ،به بالتسع سنني ال   ال يراد

ََ أييككا :   ككحيحه ارخكككر، عنككه  حتمككالنياعمككن الروايككة السكككابقة يف وفككي  وأوضوو  ِإَذا بَولَووو
َْ ِفووي اأْلَْربَوو هش ثَووََلَ  َعْشووَرَة َسووَنًة َوَدَخوو ُشووََلمش َأششوودَّ َع َعْشووَرَة َسووَنًة َوَجووَب َعَلْيووِ  َمووا َوَجووَب َعلَووى اْل

، َوَجواَ  لَو ، وَكشِتبَوْت لَو ش اْلَحَسوَناتش ُّْ اْلمشْحَتِلِميَن، اْحتَوَلَم َأْو َلْم َيْحَتِلْم، وَكشِتَبْت َعَلْيِ  السَّيَِّئاتش  ش كشو
ِ  َموا َوَجوَب َعلَوى اْلمشْحَتِلِمويَن، اْحوتَوَلَم َوَجوَب َعَلْيوفكان  (2)ٍء ِإالَّ َأْن َيكشوَن َضِعيفًا َأْو َسوِفيهاً  َشيْ 

عرفككا   هنككاأ، كمككا حككتالماعهكك ه السككن هككي املعيككار وليسكك  مةككرية إ   نأ ككر ة يف  َأْو لَووْم َيْحووَتِلمْ 
الثبكككككو  املكككككراد بكككككه أو  سكككككتحباباع كككككر ة يف الو كككككوب الككككك   ال يفهكككككم منكككككه العكككككرف أبكككككدا  صأككككككد 

ووويَِّئاتش وَكش   ه قولكككهنكككوأ كككر  م سكككتحباباع وأكثكككر  كككراحة منهمكككا مجيعكككا  قولكككه:  ِتبَوووْت َعَلْيوووِ  السَّ
 َْشوووي ُّْ ووو ووووَن َضوووِعيفاً َأْو َسوووِفيهاً  َوَجووواَ  لَووو ش كش اجلكككواا وامليكككي حككككم  نإفكككإذ كمكككا سكككبت  ٍء ِإالَّ َأْن َيكش

 يقال باستحبابه فكيف بتأكده؟ نأوضعي وأمره دائر بني الو ود والعدم وال يعقل فيه 

                                                           

 .28ص 2الكايف: ج (1)
 .221ص 4من ال  يره الفقيه: ج (2)
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ُشوََلِم َمتَوى َتِجوبش َعَلْيوِ  ال؟َّوََلةش: قَواَل:  ،عمار، عكن الصكادق موثت  وكذلك َسوأَْلتش ش َعوِن اْل
َْ َذِلَك فَوَقْد َوَجَبْت َعَلْيوِ  ال؟َّوََلةش، َوَجوَرى َعلَ  ْيوِ  ِإَذا َأَتى َعَلْيِ  َثََلَ  َعْشَرَة َسَنًة، فَِإِن اْحتَوَلَم قَوْب

ْش َذلِو َْ َذلِوَك فَوَقوْد َوَجبَوْت اْلَقَلمش، َواْلَجارِيَوةش ِمثْو َك ِإْن َأتَوى َلَهوا ثَوََلَ  َعْشوَرَة َسوَنًة َأْو َحاَضوْت قَوْبو
َها اْلَقَلمش  َها ال؟َََّلةش، َوَجَرى َعَليوْ املتفكاهم العكريف ويف عكرف ، حبسب القلم  ريح    ر      نّ إف (1)َعَليوْ

منكه املكراد  نأأحكد مكنهم  ومل  تمكل ،اخك ةجبريكان قلكم التكليكف أو امل   ،يا الفقهاء ويف لسان الروا
 ستحباب.اعصأكد  م  ل  قك  

 التحديد بالسن مختلف باختَلف التكاليف -42
مكككا صبنكككاه الفاضكككل الكاشكككاا، قكككال يف اجلكككواهر: )فمكككا صفكككّرد بكككه الفاضكككل  الوجووو  الثووواني عشووور:

الكاشاا: من أّن التحديد بالسّن خمتلف يف التكليفا ، وأّن احلد يف كل شيء هو التحديد الوارد 
 ظنا  منه أّن التوفيت بني النصوص الواردة يف السّن إمّنا  صل ب لك. فيه؛

مع اختالفهم يف حّد  -واضح الفساد؛ ملفالفته إمجاع اعمامية بل املسلمني كافة، فإّن العلماء 
جممعككون علككى أّن البلككوغ الرافككع للحلككر هككو الكك   يثبكك  بككه التكليككف، وأّن الكك    -البلككوغ بالسككّن 
ف يف العبككادا  هككو الكك   يثبكك  بككه التكليككف يف غريهككا، وأوّككه ال فككرق بككني الصككالة يثبكك  بككه التكليكك

 فاوتظر. ،عيهوستأيت صتمة كالمه وما قد يورد على ب .(2)وغريها من العبادا  فيه(
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

 
َمْن َكاَن ِفْعلش ش  :الَ قَ  :ِبَم يوشْعَرفش النَّاِجيقال: قل  له:  عن املفيل بن عمر عن أيب عبد اهلل 
  َوَمْن َلْم َيكشْن ِفْعلش ش ِلَقْوِلِ  مشَواِفقاً فَِإنََّما َذِلَك مشْستَوْودَع   ،ِلَقْوِلِ  مشَواِفقاً فَأَثْوَبَت َل ش الشََّهاَدةَ 
 .(41ص 1الكايف: ج)

                                                           

 .183ص 2الته يب: ج (1)
 .41ص 22م، دار إحياء الرتاث العريب ك بريو : جالةيخ حممد حسن النلفي،  واهر الكال (2)
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