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الملﺨﺺ

سن البلوغ من أهم المسائل الفقهية في باب الحجر فﯽ الفقه اﻻسﻼمﯽ ،حيﺚ يبحﺚ فقهاء الفريقين في هذا الباب عمن يمنﻊ تصرفه
سن البلوغ بسبﺐ اختﻼف الروايات
سن بلوغ المذکر والمﺆنﺚ والخنﺜيّ ،إﻻ انهم اختلفوا في ّ
قي أمواله کﻐير البالﻎ ،وبهذه المناسبة يشيرون إلﯽ ّ
في هذا المجال ولذلﮏ نري عدم إجماعهم في هذه المسﺄلة .هذه الدراسة دراسة فقهية لﻶيات القرآنية والروايات واختﻼف أقوال الفقهاء في
سن بلوغ المذکر وعﻼماته .وعلي هذا اﻷساس تت ّبعنا دراسة اﻷلفاظ المهمة في اﻵيات والروايات لﻐويا ،ﺛم درسنا آراء الشيعة وأهل السنة من
ّ
سن معين لبلوغ اﻷوﻻد الشرعي .وﻷجل الوصول
الفقهاء ودققنا في اﻵيات القرآنية المشيرة إلﯽ البلوغ ووصلنا إلﯽ أنه ﻻإجماع لهم في تحديد ّ
قسمنا الروايات وعالجناها في تسﻊ طوائﻒ .فوجدنا فيها قرائن مفيدة ترشدنا إلﯽ أنّ السن ليس إمارة تعبدية علﻰ البلوغ
إلﯽ الرأي الصحيح ّ
بل العبرة في البلوغ هو اﻻستعداد والقابلية لﻼحتﻼم أو الحيﺾ .و لقد اعتمدنا في هذا البحﺚ علي المنهﺞ الوصفي )اﻻستقرائي التحليلي(
ﻷجل إستنباط الحکم الفقهي من اﻵيات والروايات.
الﻜلمات الرئيسة :البلوغ ،سن البلوغ ،بلوغ المذکر ،القرآن ،آيات اﻻحکام ،الحديﺚ ،فتاوي الفقهاء.

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

انّ البلوغ عبارة عن انهاء فترة من عمر اﻹنســان والعبور إلﯽ مرحلة جديدة ،فللبلوغ شــﺆونه الخاصــة به .واﻹنسان في
تﻐيّره هذا ،يشــبه الشجرة التي غيّرها الشتاء وجعلها كالخشبة اليابسة لكنها عندما تشم نسيم الربيﻊ تبرز أغصانها وتتفتح
ورودها وتخرج أزهارها ،ﺛ ّم تتحول هذه إلﯽ ﺛم ٍر مﺄكول ذى لذ ٍة لﻶكلين .وهذا التحول الذى حصـــل لهذه الشـــجرة هو ما
يصــطلح عليه بمرحلة البلوغ .من هنانقول إنّ المرحلة التي تخرج اﻹنسان من حياة الطفولة إلﯽ حياة التفكر والتدبر ومن
دور اللعــﺐ إلﯽ حيــاة الوقــار واﻻتزان ،هي مــا يصــــطلح عليها بمرحلة البلوغ .فالبلوغ في الواقﻊ يكون حاجزاً بين اﻵمال
والرغبات والطموحات الطفولية وبين الحياة إﻻرادية التي يكون فيها اﻹنســـان قادرا ً ومســـيطراً علﻰ رغبات النفس بفكره
وارادته ،وهذه المرحلة التي يصــل إليها اﻹنســان هي المرحلة اﻻســاس في حياته .ولهذا يحصــل تﻐ ّير في صــوته فيص ـبح
ضــخما بعد ماكان رقيقاً وکذلﮏ شــعر جســمه الذي يتﻐير من الناعم إلﯽ الخشن الﻐليﻆ وتتكامل اعضاؤه فيستعد ﻹيجاد
نســـل جديد .عند بدء هذه المرحلة يکلّﻒ اﻹنســـان بتكاليﻒ تجاه خالقه ومعبوده من قبيل الطهارة والصـــﻼة والصـــوم

Downloaded from aijh.modares.ac.ir at 10:44 IRDT on Monday August 31st 2020

http://aijh.modares.ac.ir

مجلة دراسات في العلوم اﻹنساني ة۱-۱۸ ،(۱) ۲۳ ،۱۴۳۷/۲۰۱۶ ،

۲

وغيرها مما لم يكن لها باﻷمس أى أﺛر في حياته الطفولية.
اذن مسﺄلةالبلوغ مسﺄلة أساسية ومه ّمةفي كل التشريعات الّتي تتعلق بالفرد؛ من هنا ﯾقتضي اﻻهتمام بها والبحﺚ
عنها وتحديد صفاتها ومميزاتها ،ﻻرتباط اﻷصول والفروع الدينية واﻷحكام الشرعية الخمسة بها.
كل الجوانﺐ ،وﻷجل انتشار بعﺾ المقاﻻت التّﻰ بد ًﻻ من أن تتجه نحو مداليل اﻷدلّة ،توجهت نحو ذكر بعﺾ اﻷرقام
ّ
واﻻقتراحات واﻻستحسانات التي »ﻻتسمن وﻻتﻐني من جوع« .وسنبحﺚ فقهيا في هذا المقال حول عﻼئم إمارات بلوغ
المذکر بعيدا عن الحواشي اﻹجتماعية راجين أن ننقّح البحﺚ مستعينين بنﻈريات الفقهاء اﻷسﻼف ومستم ّدين من اﻵيات
واﻷخبار واﻷصول المسلّمة ،بعيدين عن اﻻستحسانات الﻈنية.
إن الفقهاء من کﻼ الفريقين )الشــيعة والسـ ّنة( بحﺜوا عن البلوغ وشروطه وأماراته في مختلﻒ ابواب الفقه ﻻسيما في
باب "الحجر" .ﻻشــــﮏ في أن للبلوغ خمس أمارات ،وهي إنبات الشــــعر في الموضــــﻊ المعتاد ،اﻻحتﻼم ،الحيﺾ ،الحمل
والسن .ولقددرس الفقهاء أمارات البلوغ للمذکر واﻷنﺜي والخنﺜي بالتفصيل في کتبهم ،نحو ابن إدريس الحلي في السرائر،
ّ
الشــهيدين في کتبهما ،المحقق في شـرائﻊ اﻹســﻼم ،اﻷردبيلي في مجمﻊ الفائدة والبرهان ،الطباطبائي في رياض المسائل،
محمد حسن النجفي في جواهر الکﻼم ،الشيﺦ أﻻنصاري في کتاب الصوم ،الخوانساري في جامﻊ المدارک و...
نحن  -في هــذا المقــال -ﻻنريــد ســــرد کلمات مک ّرره ،وإنّما نريد أن نلقي نﻈرة فقهية جديدة مســــتندة إلﯽ اﻵيات
الکريمة والروايات الموﺛقة والدراسات اللﻐوية والفقهية.
 .١ﻣﻌﻨﻲ ﮐﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﻭﻣﺎ ﺿﺎﺣﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ

إ ّن العناوين المعبرة عن البلوغ في آيات القرآن وأحاديﺚ المعصــــومين )ع( هي :بلوغ النكاح ،بلوغ اﻻحتﻼم والحلم،
وضح المعنﻰ اللﻐوي
بلوغ اﻷ ُشـ ّد ،بلوغ السعي ،انقطاع اليتم واﻹدراك .وقبل تحقيق الكﻼم في اﻵيات والروايات يجﺐ أن ن ّ
لهذه العناوين.
الﺒلوغ :قال الراغﺐ في المفردات» :البلوغ والبﻼغ ،اﻻنتهاء إلﯽ أقصﻰ المقصد والمنتهﻰ مكانا ً كان أو زماناً أو أمرا ً من
اﻷُمور المقدرة ...وربّما يع ّبر به عن المشارفة عليه و إن لمينته إليه…،فانّها إذا انتهت إلﯽ أقصﻰ اﻷجل ﻻيصح للزوج
مراجعتها وامساكها« )الراغﺐ .(۵۸ :وفي مجمﻊ البحرين» :البلوغ الوصول ،بلﻎ الصبي بلوغاً من باب قعد :احتلم ولزمه
التكليﻒ« )الطريحي .(۷ / ۵ :۱۳۶۵ ،وفي صحاح اللﻐة» :بلﻐت المكان بلوغاً وصلت إليه وكذلﻚ إذا شارفت إليه« )الجوهري:
 .(۱۳۱۶ / ۴وفي المنجد» :بلﻎ بلوغاً الﺜم ُر :نضﺞ ،والﻐﻼ ُم :أد َرك ،والبالﻎ :المدرك ،يقال :غﻼم بالﻎ وجارية بالﻎ وبالﻐة«.
)معلوف ۱۹۷۳ ،م .(۴۸ :فالبلوغ في اللﻐة بمعنﻰ الوصول أو علﻰ وشﻚ الوصول ،فان تع ّين أحد هذين المعﯿنين إن ّما يحصل
بواسطة القرائن التي تحدد لنا أنّ المراد من البلوغ في »بلﻎ الصبي« هو بمعنﻰ الوصول إلﯽ ح ّد البلوغ.
الحلﻢ :جاء في معجم مقاييس اللﻐة» :حلم ،أصــول ﺛﻼﺛة ،اﻷ ّول ترك العجلة ،والﺜاني تﺜقّﺐ الشــﺊ ،والﺜالﺚ رؤية الشﺊ
ُ
في المنام« )ابن الفارس .(۹۳ / ۲ :وفي المفردات» :ال ُحلم ضـــبﻂ النفس والطّبﻊ عن هيجان الﻐضـــﺐ ...وليس ال ُحلم في
وجل »و إذا بلﻎ اﻷطفال منكم الحلم« أى
فســــروه بذلﻚ لكونه من مســــ ّببات العقل ...وقوله ع ّز ّ
الحقيقة هو العقل ،لكن ّ
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و هذه المسﺌلة علﻰالرغم من بحﺜها من قبل علمائنا اﻷسﻼف ،شكر الله سعيهم ،لكنها لم تُبحﺚ بشكل مفصل ومن

۳

سن بلوغ المذکر في القرآن والسنة و من وجهة نﻈر الفقهاء  /علي الﻐضنفري
ّ

زمان البلوغ وســـمي الحلم ليكون صـــاحبه جديرا ً بالحلم« )الراغﺐ .(۱۲۹ :۱۴۰۴ ،وفي مجمﻊ البحرين» :و ال ُحلم ...رؤية
احتلمت أي رأت في النوم أنّها تجامﻊ« )الطريحي .(۴۸ / ۶ :۱۳۶۵ ،وفي النهاية ﻻبن اﻷﺛير ومعجم
اللذّة في النوم ...ومنه
ْ
الجزية ،أراد بالحالم ،من بلﻎ الحلم وجرى عليه حكم ال ّرجال ســـواء احتلم أو لميحتلم وفي كتاب أبيموســـﻰ في حديﺚ
كل حالم« وفي رواية» :علﻰ كل محتلم« أي بالﻎ مدرك) «.إبن اﻷﺛير (۴۲۴ / ۱ :۱۳۶۴ ،فﺈذن
»غســـل الجمعة واجﺐ علﻰ ّ
لكلمة »الحلم« عند أهل اللﻐة معانٍ متعددة ،منها :اﻻحتﻼم في النّوم ،الحلم والصـــبر ،البلوغ ،فســـاد الحيوانات الصـــﻐار
كل معنﻰ يجﺐ ان يكون مطلقا ً مﻊ القرائن الحالية والمقالية .فﺈ ّن المعاني الﺜﻼﺛة
وغيرها ،فعند استعمال هذه الكلمة في ّ
اﻻُولﻰ قــابلــة للجمﻊ .واﻷخبــار التي وردت فيهــاهذه الكلمات ،تكون قابلة للحمل علﻰ المعاني الﺜﻼﺛة ،اﻷُول ،ﻷنّ اﻻحتﻼم
والصبر من اﻵﺛار البعيدةمن حياة الطفولة.
في النّوم يكون غالباً مﻊ رؤية شﺊ فيها والتّحمل ّ
اﻹدراك :جاء في مجمﻊالبحرين »اﻹدراك :اللحوق ،يقال مشــيت حتﻰ أدركته أي لحقته« )الطريحي.(۲۶۴ / ۵ :۱۳۶۵ ،
الص ـبا وذلﻚ حين البلوغ« )الراغﺐ .(۱۷۰ :۱۴۰۴ ،وفي
وفي المفردات» :أدرك ،بلﻎ أقصــﻰ الشــي ،وأدرك الصــبي بلﻎ غاية ّ
مقاييس اللﻐة» :الدال والراء والكاف ،أصــل واحد وهو لحوق الشــﺊ بالشــﺊ ووصــوله إليه« )ابن الفارس .(۲۶۹ / ۲ :وفي
المنجد» :الدرك أقصــﻰ قعر الشــي ،ادرك الشي بلﻎ وقته والﺜمر نضﺞ والولد بلﻎ) «.معلوف ۱۹۷۳ ،م .(۲۱۳ :فتبيّن ا ّن هذه
الكلمة أيضا ً جاءت بمعنﻰ الوصول إلﯽ ح ّد البلوغ ،فالمدرك هو البالﻎ بنفسه
اليتﻢ :في النهــاية» :قد تك ّرر في الحديﺚ ذكر »اليُتم واليتيم «...ال ُيتم في النّاس فقد الصــــبي أباه قبل البلوغ«) .إبن
اﻷﺛير (۲۹۰ / ۵ :وفي المنجد» :اليتم :اﻹنفراد واليتيم :المفرد من كل شـــي ...،من فقد أباه ولميبلﻎ مبلﻎ ال ّرجال«)معلوف،

 ۱۹۷۳م .(۹۲۳ :فــﺈذن اليتم جــاء بمعنﻰ اﻹنفراد ،وإنقطــاع اليتم الــذي ورد في اﻷحــاديــﺚ ،هو انتهاء اﻻنفراد ،وحالة اليتم
تطلق علﻰ الــذي فقــد ابــاه قبل البلوغ .وبنا ًء علﻰ هذا فانقطاع اليتم مرادف آخر لمعنﻰ كلمة البالﻎ فيكون الذي بَلَ َﻎ هو
الذي انقطﻊ يتمه.
السعي في اﻷفعال المحمودة...
السعي المشي السريﻊ وهو دون العدو ...وأكﺜر ما يستعمل ّ
الســعي :في المفرداتّ » :
و قد قال تبارك وتعالﯽ »فل ّما بلﻎ معه الســعي« أى أدرك ما ســعﻰ في طلبه«) .الراغﺐ (۲۳۸ :۱۴۰۴ ،وفي مجمﻊالبحرين:
الس ـعي ،أى الح ّد الّذي يقدر فيه علﻰ الســعي ،وكان اذ ذاك إبن ﺛﻼﺛة عشــر ســنة«) .الطريحي/ ۱ :۱۳۶۵ ،
»فلما بلﻎ معه ّ
 (۲۱۸وفي المنجد» :سعﻰ سعيا ً بمعنﻰ عمل أو مشﻰ وعدا«) .معلوف ۱۹۷۳ ،م(۳۳۶ :
فالذي يســتفاد من أقوال أهل اللّﻐة بالنسبة إلﯽ کلمة »السعي« ،أنها بمعنﻰ مطلق الفعل والعمل ،سواء كان حسنا ً أو
تخﺺ الفعل الحســن ليس بصــحيح ،حيﺚ إنّ العرب استعملتها في اﻷفعال
قبيحاً .وعليه فما يقال من أ ّن لفﻈة »الســعي« ّ
الممدوحة والمذمومة ،كما أنّ قولهم »ســـاعت اﻷمة أو ســـاعاها فﻼن أو ما ســـاعﻰ في الجﺄهلية« كان شـــايعا ً في الذنﺐ
ومعصــية ال ّزنا القبيحة عندهم .وکما رأيت فان أهل اللﻐه لميشــيروا في هذه الکلمات إلﯽ ســن خاص للبلوغ ،بل يســتفاد
من کﻼمهم أن البلوغ هو الوصول أو علي وشﮏ الوصول ،وليس في معاني سائر الکلمات شيﺊ يﺆﺛر في ما نحن بصدده.
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حالم دينارا ً« يعني
فروق اللﻐة للعســـکري» :وفي كتاب الهروي في حديﺚ معاذ رضـــي الله عنه ،أمره أن يﺄخذ من ّ
كل ٍ
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 .٢ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻓﻘﻬﺎء ﺍﻟﺄﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ
 .١-٢ﻓﺘﺎﻭﻱ ﻓﻘﻬﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

تســﻊ سنين وان لميكن ذلﻚ واجبا ً عليهم«) .الطوسي (۱۴۹ ،۱۴۰۰ ،وعنه أيضاً في مقامٍ آخر من هذا الكتاب» :و ح ّد بلوغ
الصبي إما أن يحتلم أو يُشعر أو يكمل عقله«) .الطوسي .(۶۱۱ ،۱۴۰۰ ،وفي المبسوط» :و أ ّما البلوغ فهو شرط في وجوب
العبادات الشرعية وح ّده هو اﻻحتﻼم في ال ّرجال أو اﻹنبات أو اﻹشعار أو يكمل له خمس عشرة سنة« )الطوسي،۱ :۱۳۵۱ ،
 (۲۶۶وفي مقام آخر من هذا الكتاب» :و البلوغ بﺄحد خمســــة أشــــياء ،خروج المني ،وخروج الحيﺾ ،والحمل ،واﻹنبات،
السن فح ّده في الذكور خمس عشرة سنة«) .الطوسي(۲۸۲ / ۲ :۱۳۵۱ ،
والسن .وأ ّما ّ
فاعتبر الشيﺦ )ره( كمال العقل في وجوب الصوم .وفي الموضعين من النهاية ،لميعﻂ ح ّداً وانّما اعتبر في استحباب
صوم المميز طاقته وبلوغه تسﻊ سنين .وعن القاضﻰ ابن البراج الطرابلسي في المهذب» :و ح ّد بلوغ الﻐﻼم احتﻼمه ،أو
كمال عقله ،أو أن يشعر«) .ابن البراج (۱۱۹ / ۲ :۱۴۰۶ ،وجاء عن أبي القاسم جعفر بن الحسن ،أن المحقق الحلي )ره(
بالسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر وفي ا ُخرى إذا بلﻎ عشراً وكان
في کتاب شرايﻊاﻻسﻼم قال» :و يعلم بلوغه ّ ...
بصيراً أو بلﻎ خمسة أشبار جازت وصيته واقتﺺ منه واقيمت عليه الحدود الكاملة«) .الحلي ۸۴ :۱۴۰۶ ،و  (۸۵فالمحقق
الحلّي بعد بيان العﻼمة الﺜالﺜة ،ذكر قولين آخرين وهما ۱ :ـ بلوغ الذكر في العاشرة بشرط أن يكون بصيرا ً ۲ .ـ بلوغ الذكر
حينما يبلﻎ خمسة أشبار في أمور خاصة كالوصية والقصاص والحدود.
السن ففيه خﻼف بين العلماء ،والروايات أيضاً مختلفة ...،وذهﺐ البعﺾ إلﯽ ﺛﻼث
و قال المقدس اﻷردبيلي )ره(» :وأ ّما ّ
عشر وهو الﻈاهر من التهذيﺐ واﻻستبصار حيﺚ ذكر فيها رواية عمار عن أبي عبدالله )ع( .والﻈاهر ان غيره أيضاً ذهﺐ
إلﯽ ﺛﻼﺛة عشر سنة في الذكور فﻼ إجماع في عدم الوجوب إﻻّ بالحلم أو اﻹنبات أو خمس عشرة ،ويحتمل الشروع في
اﻷربﻊ عشرة وإكمال ﺛﻼث عشر« .ﺛ ّم أشار إلﯽ ر ّد قول الشرايﻊ علﻰ انّه يعتبر إكمال الخامس عشر بقوله» :وقد عرفت
صحة سند الخبرين )رواية عبدالله بن سنان و (...وكﺜرة اﻷخبار وصراحة الدﻻلة فﺈنّ إيجاب الصوم علﻰ أحد وإجراء جميﻊ
أحكام الشرع ،فرع البلوغ وهو ظاه ٌر؛ فافهم«) .اﻷردبيلي (۱۸۷ / ۹ :۱۴۰۲ ،وقال العﻼمة المحقق السبزواري )ره(» :ويعلم
السن والمشهور بين اﻷصحاب إكمال خمس عشرة سنة .ويدل عليه بعﺾ اﻷخبار الضعيفة
بلوغ الذكر بﺄحد ﺛﻼﺛة ...الﺜالﺚّ ،
وذهﺐ بعضهم إلﯽ الشروع في خمس عشرة وبعضهم إلﯽ ﺛﻼث عشرة ،وبعضهم إلﯽ العشرة) «...السبزواری ،د.ت.(۱۱۲ :
وعن المحدث الفقيه محمد محسن الفيﺾ الكاشاني )ره( عليه» :ويعلم البلوغ بـ...السن ،وببلوغ خمس عشرة سنة كاملة
للذكر ...وقيل بالدخول في الرابﻊ عشر في الذكر للمعتبرة وﻻيخلو من قوة«) .الفيﺾ الکاشاني (۱۴ / ۱ :۱۴۰۱ ،وعن الشيﺦ
السن ،والمشهور أنّه
يوسﻒ البحراني رحمةالله عليه في الحدائق الناضرة» :وهو ]البلوغ[ يعلم في الذكور بﺄ ُمور ... ،منها ّ
في الذكر ببلوغ خمس عشرة سنة«) .البحراني (۳۵۱- ۳۴۴ / ۲۰ :۱۳۶۴ ،فاذن قد نسﺐ صاحﺐ الحدائق العﻼمة الﺜالﺜة
وهي بلوغه خمس عشرة سنة إلﯽ المشهور.
وعن السيد علي الطباطبائي )ره( في كتابه رياضالمسائل» :وﻻيزول حجر الصﻐير إ ّﻻ بوصفين ،اﻷ ّول البلوغ وهو يعلم
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بالصـيام إذا أطاقوه وبلﻐوا
الصـبيان ّ
جاء عن شــيﺦ الطائفة أبﻰجعفر الطوســي في كتابه النهاية» :ويســتحﺐ أن يﺆخذ ّ

۵

سن بلوغ المذکر في القرآن والسنة و من وجهة نﻈر الفقهاء  /علي الﻐضنفري
ّ

السن وهو في الذكر بلوغ خمس عشرة سنة علﻰ اﻷظهر اﻷشهر بين الطائفة كما حكاه جماعة كالمهذب والمسالﻚ«.
بـّ ...
)الطباطبائي (۵۸۹ / ۱ :۱۴۰۴ ،فهنا نسﺐ صاحﺐ الرياض العﻼمة الﺜالﺜة وهي بلوغه في الخامسة عشر سنة إلﯽ اﻷشهر
وأنت تعرف كم من فرق بين المشهور واﻷشهر.
للمحكي عن الصدوق في باب انقطاع اليتيم ،وعن الكفاية والمفاتيح من أنّه في الذكر إكمال الﺜالﺚ عشرة والدخول في
الرابﻊ عشرة ويحكﻰ نسبته إلﯽ الشيﺦ في كتابي اﻷخبار وابن الجنيد وعن المقدس اﻷردبيلي )ره( تقويته لعموم مادل علﻰ
كل مميز خرج منه من دون الﺜﻼث عشرة سنة والروايات المستفيضة منها) .«...أﻻنصاري،
ﺛبوت التكاليﻒ الشرعية علﻰ ّ
 ،۱۴۱۳المسﺄلة »يعلم البلوغ («...فنسﺐ الشيﺦ اﻷعﻈم القول بالخامسة عشر إلﯽ المشهور وادعﻰ علﻰ ذلﻚ اﻹجماع من
بعﺾ الفقهاء وانّه نسﺐ القول بالﺜالﺜة عشر أو تقويته إلﯽ من ذکر من الفقهاء) .م.س( وعنه أيضا ً بعد ر ّد قول اﻹسكافي:
»وأضعﻒ من هذين ما عن الكفاية من نسبته إلﯽ بعﺾ القول بتحققه بﺈكمال العاشر ل ّما دل علﻰ جواز وصيته وغيرها من
الصدقة والوقﻒ«) .م.س(
وعن العﻼمة عبدالله المامقاني )ره( في مناهﺞ المتقين» :نعم إذا ﺛبت فيه وصفان زال عنه الحجر ،أحدهما البلوغ
السن بﻼخﻼف بيننا في أصله .والمشهور في الذكور إكمال خمسعشرة سنة وفي اﻷناث إكمال تسﻊ
وله عﻼئم ... ،ﺛالﺜهاّ :
سنين والنصوص بذلﻚ مستفيضة ،وقيل باتمام ﺛﻼث عشرة في الذكور ﻷخبار قاصرة غير منافية لﻸخبار المذكورة كقصور
باقي الروايات«) .المامقاني ،د.ت (۲۷۲ :فالمامقاني مﻊ بيان العﻼمات الﺜﻼث قال :إن كون السن عﻼمة للبلوغ محل اتفاق
بين الفقهاء .ﺛ ّم إنّه نسﺐ القول بالخامسة عشر إلﯽ المشهور واعتبر ان روايات الﺜالﺜة عشر ﻻتعارض روايات الخامسة عشر.
السن والمعروف المشهور بلوغ خمسعشرة سنة في الﻐﻼم...
وعن أحمد الخوانسارى )ره(» :فمنها ]عﻼئم البلوغ[ّ ...
واﻷخبار ببلوغ الجارية بالتسﻊ كﺜيرة فﻼ إشكال ،وانّما اﻹشكال في بلوغ الﻐﻼم بخصوص خمسة عشر أو أقل«) .الخوانساري،
قائل بوجود اﻻختﻼف في الفتاوى بالنسبة لتحديد سن البلوغ
 ۳۶۳ / ۳ :۱۳۶۴إلﯽ  (۳۶۶فکما ترى انّ صاحﺐالمدارك ٌ
للذكور.
و قال محمد بن علي بن حمزة في الوسيلة» :و بلوغ الرجل يحصل بﺄحد ﺛﻼﺛة اشياء ،اﻻحتﻼم واﻹنبات وتمام خمس
عشرة سنة«) .ابن حمزه (۷۱۸ :۱۴۰۸ ،ونجد مﺜل هذه الفتوي من بعﺾ آخر من الفقهاء کالسيد الجليل عزالدين حمزة بن
علي ابن زهرة الحسيني الحلبي في الﻐنية )ابن زهرة (۵۳۲ :۱۲۷۶ ،والشيﺦ الفقيه أبيجعفر محمد بن منصور بن أحمد
بن ادريس الحلﻰ في السرائر )ابن ادريس ،السرائر (۳۶۷ / ۱ :والشهيدين قدسالله اسرارهما في كتابي اللمعة وشرحها
)العاملي (۲۰۲ / ۱ :۱۴۱۰ ،والشهيد السعيد زين الدين بن علﻰ العاملﻰ الجبعﻰ )ره( في مسالﻚ اﻷفهام )العاملي:۱۳۹۹ ،
(۲۴۷ / ۱؛ واﻹمام الخمينﻰ في تحريرالوسيله )الخمﯿني (۱۳ / ۲ :۱۳۸۴ ،حﯿﺚ صرحوا بﺄنّ خمس عشر سنة عﻼمة لبلوغ
المذکر.
بعد مﻼحﻈة اﻷقوال من الفقهاء عرفنا أنّ بعضهم نسﺐ القول بخمس عشر إلﯽ اﻹجماع وبعضهم إلﯽ المشهور وبعضهم
إلﯽ اﻷشهر وبعﺾ آخر صرح بوجود اﻻختﻼف في السن .ومﻊ هذه اﻻختﻼفات ﻻيمکن القول بانتساب القول بخمسة عشر
إلﯽ اﻹجماع البتة.
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السن فهو في الذكر خمس عشرة سنة علﻰ المشهور  ...خﻼفاً
وقال الشيﺦ مرتضﻰ أﻻنصاري في كتاب الصوم» :أ ّما ّ

مجلة دراسات في العلوم اﻹنساني ة۱-۱۸ ،(۱) ۲۳ ،۱۴۳۷/۲۰۱۶ ،

۶

 .٢-٢ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻓﻘﻬﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

في هذا المجال نعرض خﻼصة ﻷقوال فقهاء العامة علﯽ ما ذکره الجزﯾری فﯽ کتاب في الفقه علﻰ المذاهﺐ اﻷربعة
حﯿﺚ قال» :فالحنفية قالوا :يعرف البلوغ في الذكر إذا أتم الذكر ﺛماني عشرة سنة .والمالكيه قالوا :يعرف البلوغ بـ...أن
سنة .والحنابلة قالوا :يحصل بلوغ الصﻐير بـبلوغ سنه خمس عشرة سنة كامل ًة«) .الجزيري ۳۵۰ / ۲ :۱۴۲۸ ،ـ  .(۳۵۲أنﻈر
إلﯽ نﺺ فتاويهم في المﻐني ﻻبني القدامة) ،م.س (۵۵۸ -۵۵۶ / ۴ :وکتﺐ آخر ،منها :التفسير الكبير للرازي) ،الرازی،۱۴۱۵ ،
۳۰ / ۲۴؛  (۱۸۹ / ۹واﻻم للشافعي )الشافعي۱۴۸ / ۶ :۱۴۰۸ ،؛ .(۱۱۰ / ۲
 ٣-٢ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء

المترائي من كلمات اﻷصحاب أنّ البلوغ شرط في التكليﻒ وإﺛبات القلم ويعرف بﺄحدى العﻼمات الﺜﻼث بالنسبة إلﯽ
والسن .ﺛ ّم إنّه ﻻخﻼف بين فقهاء الشيعة بالنسبة للعﻼمتين اﻷوليين وهما اﻻحتﻼم واﻹنبات،
الذكور وهي اﻻحتﻼم واﻹنبات ّ
السن ويﻈهر ذلﻚ من تمسكهم باﻹجماعات أو الشهرة الحاكية عن وجود اﻻختﻼف فيها.
إﻻّ أنّ الخﻼف يكمن في الﺜالﺜة أي ّ
فا ّن بعﺾ الفقهاء كصاحﺐ الحدائق ،والمامقاني والشيﺦ اﻷعﻈم وصاحﺐالمدارك )ره( ذك ُروا أن البلوغ يحصل في الخامسة
عشر ونسبوه إلﯽ المشهور .وصاحﺐ الرياض )ره( قال :اﻷشهر ذلﻚ ،ومن الواضح أنّ »اﻷشهر« يدل علﻰ وجود قول مشهور
في مقابل ذلﻚ ،فمن كﻼمه يﻈهر وجود قول أو أقوال مشهورة في المسﺄلة .وا ّدعﻰ ابن زهرة )ره( في الﻐنية ،اﻹجماع علﻰ
ذلﻚ أي البلوغ في الخامسة عشر .ونقل الشيﺦ اﻷعﻈم )ره( هذه الدعوى من فقهاء عدة ،إﻻّ أنّ المحقق اﻷردبيلي لميقبل
هذه الدعوى وقال :إنّ البلوغ يحصل في الﺜالﺜة عشر .وأ ّما الفيﺾ الكاشاني )ره( فقد قال :إنّ البلوغ يحصل في الﺜالﺜة
السنة ،فاعتبروا العﻼمات الﺜﻼث وهي اﻻحتﻼم
عشر .ونقل رواية الﺜالﺜة عشر في التهذيﺐ .وأ ّما فقهاء المذاهﺐ اﻷربعة من ّ
والسن في البلوغ ،إ ّﻻ أن أباحنيفة وأبابكر الرازي خدشا في اعتبار العﻼمة الﺜانية.
واﻹنبات ّ
فسن البلوغ عند الحنابلة والشافعية خمس عشرة سنة ،وعند الحنفية والمالكيه سبﻊ عشر أو ﺛماني عشر سنة ،اﻻّ أ ّن بعﺾ
الفقهاء من العامة كﺈسحاق وسفيان الﺜوري وابن المبارك قالوا إ ّن البلوغ يحصل في الخامسة عشر سنة.
 .٣ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺂﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ

ندرس هنا اﻵيات القرآنية التي جاءت فيها لفﻈة بلوغ النكاح ،بلوغ الرشد ،بلوغ الحلم ،البلوغ اﻷش ّد وبلوغ السعي.
كاح فَاِ ْن آن َْستُ ْم ِمنْ ُه ُرشْ دا ً فَا ْدفَ ُعوا إليه ْم أمواله ْم) .«...النساء(۶ ،
 ۱ـ » َوابْتَلُوا ال َيتامﻰ َحتّﻰ إذا بَلﻐُوا النﱢ َ
فعن أمين الدين الطبرسي )ره( في تفسير اﻵية الشريفة» :وبلوغ النّكاح هو أن يحتلم ﻷنّه يصلح للنّكاح عنده أو يبلﻎ
خمس عشرة سنة أو ينبت«) .الطبرسي (۲۳۷ / ۱ :۱۴۱۲ ،وعن أبيجعفر الطوسي )ره( عليه» :حتّﻰ إذا بلﻐوا النّكاح ،معناه
حتﻰ يبلﻐوا الحدّ الّذي يقدرون علﻰ مجامعة النّساء وينزل ،وليس المراد اﻻحتﻼم ﻷنّ في النّاس من ﻻيحتلم أو يتﺄخر احتﻼمه
وهو قول أكﺜر المفسرين«) .الطوسي (۱۱۶ / ۳ :۱۴۰۹ ،ومﺜله في مجمﻊ البيان )الطبرسي (۸ / ۲ :۱۴۱۵ ،وقال الرازي في
تفسيره» :المراد من بلوغ النّكاح ،هو اﻻحتﻼم المذكور في قوله» :وإذا بلﻎ اﻷطفال منكم الحلم« … وإنّما سمي اﻻحتﻼم
بلوغ ال ّنكاح ﻷنّه إنزال الماء الدافق الّذي يكون في الجماع«) .الرازي (۱۸۹ / ۹ :۱۴۱۵ ،و أ ّما الطباطبائي فيقول في تفسيره:
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يتم ﺛماني عشرة سنة وقيل يبلﻎ بمجرد الدخول في السنة الﺜامنة عشرة .والشافعيه قالوا :يعرف البلوغ بتمام خمس عشرة

۷

سن بلوغ المذکر في القرآن والسنة و من وجهة نﻈر الفقهاء  /علي الﻐضنفري
ّ

»والمراد من بلوغ النكاح ،بلوغ أوانه ففيه مجاز عقلي«) .الطباطبائي(۱۷۲ / ۴ :۱۴۱۷ ،
فبعد معرفة آراء بعﺾ المفسرين يجﺐ أن ننبه أنّ اﻵية استعملت البلوغ في نوعين وهما »بلوغ النكاح« و »بلوغ
الرشد« .فبلوغ النكاح معناه القدرة علﻰ المضاجعة والتمكن من الوطﻰ أو تمكين البضﻊ ،وهذا المعنﻰ يكون مرادفا ً لمعنﻰ
الرشد ،فيحصل بعد بلوغ النكاح أو علﻰ اﻷقل تقارنهما معاً ،ولذا فﺈن الرشد ﻻيحصل قبل بلوغ النكاح .وعلﻰ ّ
كل حال فانّ
تصرف اﻷيتام في أمواهم إنّما يكون نافذاً لو تحقق كﻼ الشرطين وهذا أمر مسلّم به.
 ۲ـ » َوﻻ تَ ْق َربُوا َ
تيم إﻻّ بِالﱠتﻰ ِه َﻰ ا َ ْح َس ُن َحتّﻰ يَبْلُﻎَ أش ّده«) .اﻷنعام۱۵۲ ،؛ اﻻسراء(۳۴ ،
مال الْيَ ِ
كلمة »بلوغ اﻷشــ ّد« ذكرت ﺛمانﯽ م ّرات وفي مناســـبات مختلفة في القرآن الكريم ،واﻵن نب ّين معني هذه اللفﻈة في
حد
أشده( اختلفوا في ّ
التفاســير :فقد جاء عن شــيﺦ الطائفة أبيجعفر الطوســي )ره( في التبيان قوله» :وقوله )حتّﻰ يبلﻎ ّ
اﻷشــدّ  ،فقال ربيعة وزيد بن أسلم ومالﻚ وعﺄمر الشعبي :هو الحلم .وقال السدي ﺛﻼﺛون سنة ،وقال قوم ﺛماني عشرة سنة،
ﻷنّه أكﺜر مايقﻊ عندهم البلوغ واســـتكمال العقل .وقال قوم إنّه ﻻحد له وانّما المراد به حتّﻰ يكمل عقله وﻻيكون ســـفيهاً
ﻻحد له بل هو أن
يحجر عليه«) .الطوســي (۳۱۸ / ۴ :۱۴۰۹ ،وقال الطبرســي في مجمﻊ البيان بعد نقل أقوال» :وقيل إنّه ّ
يبلﻎ ويكمل عقله ويﺆنس منه ال ّرشــد فليســلم إليه ماله وهذا أقوى الوجوه«) .الطبرســي (۳۸۳ / ۲ :۱۴۱۵ ،فالمترائي من
عبارات المفســرين وما يســتفاد من أهل اللﻐة ،هو أنّ »بلوغ الرشد« و »بلوغ اﻷش ّد« ليس بينهما اختﻼف في المعنﻰ فﺈذا
ما وصل اليتيم إلﯽ مرحلة الرشد وبلﻎ أش ّده يجﺐ علﻰ الولي دفﻊ أمواله إليه وﻻيجوز له التص ّرف فيها.
ﱠذين آ َم ُنوا لِ َي ْستَﺌْ ِذنْ ُك ُم الﱠذي َن َملَك َْت اَيْمانُ ُك ْم َوالﱠذي َن لَ ْم يَ ْبلُﻐُوا الْ ُحلْ َم ِم ْن ُك ْم ﺛ َلﺚَ َم ّر ٍ
ات) .«...النور(۵۸/
 ۳و  ۴ـ »يا اَيﱡ َها ال َ
ومﺜله في )النور(۵۹ ،
اتفق
عن الفخر الرازي في تفسيره» :أما قوله تعالﯽ »والذين لميبلﻐوا الحلم منكم« ففيه مسائل ...المسﺄلة الﺜانيةّ ،
الفقهاء علﻰ أنّ اﻻحتﻼم بلوغ واختلفوا إذا بلﻎ خمس عشرة سنة ولميحتلم) .«...الرازي (۲۹ / ۲۴ :۱۴۱۵ ،فبنا ًء علﻰ ما عرفنا
من دراسة »الحلم« لﻐة ،فﺈنّها بمعنﻰ ضبﻂ النفس عن هيجان الﻐضﺐ وبما أ ّن ضبﻂ النفس وكﻈم الﻐيﻆ والصبر ،من آﺛار
الكمال العقلي ،أطلق عليه العقل تسامحا ً .نعم إنّ بعضهم فس ّر الحلم باﻻحتﻼم في النوم وعليه يكون بلوغ الحلم بمعنﻰ
زمان اﻻحتﻼم وعلﻰ كﻼ المعنيين ،تكون لفﻈة »الحلم« كناي ًة عن زمان البلوغ.
نام أَنّﻰ أَ ْذبَ ُح َﻚ فَﺄنﻈر مﺈذا ت َرى َ
ليم فَلَ ﱠما بَلَ َﻎ َم َع ُه السعي َ
قال يا اَبَ ِت
قال يا بُنَ ﱠﻰ اِنّﻰ ا َرى ِفﻰ ال َم ِ
ُﻼم َح ٍ
 ۵ــــ »فَ َبشﱠ ْرنا ُه ِبﻐ ٍ
الصابِرين«) .الصافات ۱۰۱ ،و (۱۰۲
افْ َع ْل ما تُ ٔو َم ُر َستَ ِج ُدني اِنْ شا َءالله ِم َن ّ
نجد في هذه اﻵﯾة قصة ذبح اسماعيل )ع( ،استعمال لفﻈة »بلوغ السعي« أي »بلﻎ معه السعي« ،وأن محادﺛة خليلالله
مﻊ ابنه اسمعيل حدﺛت بعد زمن بلوغ السعي .فهنا ﻻبدّ أن نرى ما معني هذه اللفﻈه في عبارات المفسرين .جاء في
تفسير التبيان لشيﺦ الطائفة أبي جعفر الطوسي )ره(» :قال مجاهد :بلﻎ معه السعي ،معناه أطاق أن يسعﻰ معه ويعينه
علﻰ اموره وهو قول الفراء ،قال :وكان له ﺛﻼث عشرة سنة«) .الطوسي (۵۱۶ / ۸ :۱۴۰۹ ،وقال الرازى في تفسيره» :فلما بلﻎ
معه السعي ،معناه فل ّما ادرك وبلﻎ الح ّد الذي يقدر فيه علﻰ السعي  ...قال بعضهم كان في ذلﻚ الوقت ابن ﺛﻼث عشرة
سن ال ّرهاق«.
سنة«) .الرازي (۱۵۲ / ۲۶ :۱۴۱۵ ،و أ ّما ّ
العﻼمة الطباطبائي )ره( فقد قال» :والمراد ببلوغ السعيّ ...
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اﻻحتﻼم ،ﻷ ّن قبل اﻻحتﻼم ﻻتوجد قدرة علﻰ ذلﻚ .وإن المراد من اﻻحتﻼم هو القابلية واﻻستعداد لذلﻚ .وأما المراد من بلوغ

مجلة دراسات في العلوم اﻹنساني ة۱-۱۸ ،(۱) ۲۳ ،۱۴۳۷/۲۰۱۶ ،

۸

)الطباطبائي .(۱۵۲ / ۱۷ :۱۴۱۷ ،فبالنﻈر إلﯽ معنﻰ »السعي« اللﻐوي والتدقيق في عبارات المفسرين ،نستنتﺞ أنّ بلوغ
السعي يراد به الوقت الذي تحصل به للذکر ،القدرة علﻰ إدارة حياته وش ٔوونه الخاصة ،ﻷنّ الطفل إذا تمكن من القيام
ّ
بﺄموره وحوائجه بنفسه ،ويخالﻂ المجتمﻊ اﻹسﻼمي ﻻيحتاج إلﯽ الﻐير قطعا وهذا الوقت هو وقت بلوغ السعي .إذن يمکن
تفسﯿر الميزان ،نعم نُ ِق َل في تفسير التبيان عن الفراء ،أن بلوغ السعي يحصل في ﺛﻼث عشرة سنة.
وعلﯽ کل حال ،بعد بيان اﻵيات الّتي ذكرت فيها هذه اﻷلفاظ وهي بلوغ النكاح وبلوغ ال ّرشد وبلوغ الحلم وبلوغ اﻷشدّ
وبلوغ السعي ،نخلﺺ إلﯽ نتائﺞ ع ّدة وهي :أ ّوﻻً :إنّ هذه الكلمات تستعمل في معنﻰ واحد تقريباً ،وأ ّما بلوغ الرشد وبلوغ
اﻷش ّد ،بما أنهما استعمﻼ للتّصرفات المالية ،فيﻈهر أنّ لهما معنﻰ أوسﻊ وأكبر من المعنﻰ اﻷ ّول .ﺛانيا ً :لم يذکر في اﻵيات
وكل التكاليﻒ اﻹلهية تدور حول عنوان البلوغ .فلو
مبدء مع ّين لمرحلة البلوغ ،مﻊ أنّ إﺛبات التّكليﻒ متوقﻒ علﻰ البلوغ ّ
كل التكاليﻒ من الحﻼل والحرام ذكرت في القرآن
معين للبلوغ ،لذكره القرآن الكريم .وهل يمكن أن يقال أنّ ّ
كان هناك ح ّد ٌ
الكريم ولكن لميح ّدد س ٌن خاص للعمل بها؟ إذن نستنتﺞ من ذلﻚ أن عدم ذكر س ّن معين في القرآن الكريم مﻊ أهميته
يدل علﻰ أنّ الله تعالﯽ اعتبر في إﺛبات قلم التكليﻒ الوصول إلﯽ حد البلوغ .هذا ما يستفاد من نتيجة تحقيق اﻵيات ،لکن
هل يا تري نجد هذا المعنﻰ في الروايات أيضا ً حتّﻰ نتمكن من إعطاء حكم قطعي بذلﻚ أو أن نﺄخذ ح ّدا ً معيناً فتكون
ای ،فﯽ نهاﯾة المطاف تجﺐ ان ننبّه القارئ العزﯾز بانّه قد وردت بعﺾ الروايات في تفسير
الروايات مخصصة لﻶيات؟ وعلﯽ ّ
اﻵيات التي تعرضنا لﻼستشهاد بها في الموضوع و لمنتعرض لها خﻼل البحﺚ ﻷنا سنوردها في البحﺚ المقبل من قسم
الروايات ،انشاءالله تعالﯽ
 .٤ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺄﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ

توجد في أحاديﺚ أهلالبيت عليهمالسﻼم اعتبارات وتحديدات للبلوغ ،والخﻼف بين الفقهاء ناشﺊ عن إختﻼف
اي ،اﻷخبار الناظرة إلﯽ سن البلوغ تنقسم إلﯽ تسﻊ طوائﻒ .نشرح منها الطائفتين
اﻷحاديﺚ حول هذا الموضوع .وعلي ّ
اﻷخيرتين لﻼختصار.
ـبي ،ببلوغه خمس ـة
الﻄائفة اﻻُولى :اشــترط في هذه الطائفة من اﻷخبار حل الذبيحة والوصــية وإجراء القصــاص للصـ ّ
أشبار .هذه اﻷخبار طرحت عند أكﺜر الفقهاء وعمل بها شيﺦ الطائفة وبعﺾ آخر في باب القصاص) .الطوسﯽ/ ۱۰ :۱۳۹۰ ،
۲۳۳؛ الح ّر العاملي۲۷۵ / ۱۶ :۱۴۰۹ ،؛ ۶۶ / ۱۹؛ النوری۱۴۴ / ۱۶ :۱۴۰۸ ،؛  ۲۴۲ / ۱۸و .(۲۴۳
الﻄائفة الثانية :إنّ بعﺾ اﻷخبار اشترطت في حليّة الذبح قدرة الذابح علﻰ الذبح وفي وجوب دفﻊ الزكاة بالقدرة علﻰ
التجــارة .هــذه المجموعــة من اﻷحــاديــﺚ ،لمتــذكر البلوغ بشــــكــل مطلق ،وانّما ركزت علﻰ حلية الذبح أو الزكاة) .الح ّر
العاملي۲۷۵ / ۱۶ :۱۴۰۹ ،؛ ۵۵ / ۶؛ النوری(.۱۴۴ / ۱۶ :۱۴۰۸ ،
حد السرقة ،تح ّمل الصبي وقدرته لذلﻚ .وبعضها
الﻄائفة الثالثة :انّ بعﺾاﻷخبار اشترطت في وجوب الصوم وإجراء ّ
اشترطت في وجوب الصﻼة عليه كمال عقله .نعم ﻻيستفاد من هذه اﻷخبار الوجوب للصوم والصﻼة ،بل يستفاد منها
استحبابها علﻰ الصبي وأ ّن عبادة الصبي بﺄمر من الشارع وإنّه يحصل علﻰ الﺜواب وليست عبادته كعبادة اﻷطفال الصﻐار
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وسن الرهاق علﯽ ح ّد ما جاء في عبارة
القول أنّ هذه المرحلة هي مرحلة المراهقة والقرب من زمن البلوغ واﻻحتﻼمّ ،

۹

سن بلوغ المذکر في القرآن والسنة و من وجهة نﻈر الفقهاء  /علي الﻐضنفري
ّ

الّتي يراد منها التدرب علﻰ العبادة إﻻ ما جاء في بعﺾالروايات) .الكليني۱۲۵ / ۷ :١٣٨١ ،؛ الح ّر العاملي۷۸۷ / ۲ :۱۴۰۹ ،؛
۱۷۰-۱۶۷ / ۷؛ النوری۸۵ / ۱ :۱۴۰۸ ،؛ ۳۹۴ ،۳۹۳ / ۷؛ (۱۴۲ / ۱۸
التحقيق اللﻐوي لکلمة "اﻹدراك "فﺈنّه نفس وقت البلوغ ،وبالتﺈلﯽ لم تﺄخذ حدا ً معينا ً لذلﻚ) .الح ّر العاملي۳۱/ ۱ :۱۴۰۹ ،؛
ٍ
باختﻼف يسير(.
۳۱۴ / ۱۸؛ ۱۷۰ - ۱۶۷ / ۷؛ ۵۴ / ۶
الصبيان .فهذه اﻷخبار
تصح من ّ
الﻄائفة الﺨامســة :في بعﺾ اﻷخبار أ ّن الشــهادة والطﻼق والصــدقة والوصــية لﻸرحام ،ﱡ
لمتذكر سـنّا خاصـا ً ،وانّما أشارت إلﯽ جواز وصحة هذه اﻷُمور منه .وردت هذه الروايات في کتاب الشهادة )الح ّر العاملي،
 (۲۵۱ / ۱۸ :۱۴۰۹وفي کتاب الطﻼق )م.س (۳۲۱ / ۱۳ :وفي الطﻼق والصــــدقة )الح ّر العاملي (۳۲۵ / ۱۵ :۱۴۰۹ ،وفي
الوصية )النوري ،النوری (۱۲۳ / ۱۴ :۱۴۰۸ ،وغيرها من الروايات.
يصح في سن العاشرة .فهذه اﻷخبار لمتذكر
الﻄائفة الســادسة :في بعﺾ اﻷخبار أنّ الطﻼق والوصية والتصدق والعتقّ ،
ســـنّاً معيّناً لمطلق البلوغ وإنّما وردت في بعﺾ هذه الموارد .کرواية الطﻼق )الح ّر العاملي (۳۲۴ / ۱۵ :۱۴۰۹ ،والوصـــية
)م.س (۴۳۰ / ۱۳ :والعتق والصدقة )م.س ۴۲۹ / ۱۳ :و  .(۳۲۱وغﯿرها من الروايات.
الﻄــائفــة الســــابعة :إنّ في بعﺾ اﻷخبار أنّ البلوغ يحصــــل في الﺜامنة من عمره وله إجراء التكاليﻒ والحدود .فهذه
اﻷحاديﺚ طرحت من قبل الفقهاء ،وإعر ُاضــهم عنها وعدم عملهم بها يصــيرها ضــعيفة حتّﻰ مﻊ توﺛيق رجال الحديﺚ بما
فيهم »ابن راشد« نعم يمكن حملها علﻰ اﻻستحباب) .م.س۳۲۲ / ۱۳ :؛ (.۵۲۶ / ۱۸
الﻄائفة الثامنة :ذكر في بعﺾ اﻷخبار أ ّن إجراء الحدود والدخول في المعاملة وقبول النكاح ووجوب الصيام والجهاد
كل
متوقﻒ علﻰ الوصول إلﯽ سن أربﻊ عشرة أو خمس عشرة أو ست عشرة سنة .وﻷهمية هذه اﻷخبار وما بعدها نبحﺚ ّ
واحد منها علﻰحدة.
 ۱ـ محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحيﻰ ،عن أحمد بن محمد ،عن ابن محبوب ،عن عبدالعزيز العبدي ،عن حمزة
بن حمران ،عن حمران ،قال :سﺄلت أباجعفر )ع( ،قلت له :متﻰ يجﺐ علﻰ الﻐﻼم أن ي ٔوخذ بالحدود التّامة ويقام عليها
وي ٔوخذ بها؟ قال :إذا خرج عنه اليتم وأدرك ،قلت :فلذلﻚ ح ّد يعرف به؟ فقال :إذا احتلم أو بلﻎ خمس عشرة سنة أو أشعر
أو أنبت قبل ذلﻚ أقيمت عليه الحدود التّامة وأخذ بها وأخذت له ،...قال :والﻐﻼم ﻻيجوز أمره في الشّ راء والبيﻊ وﻻيخرج
من اليتم حتّﻰ يبلﻎ خمس عشرة سنة«) .م.س(۳۰ / ۱ :
أ ّما من حيﺚ الســند فا ّن في بعﺾ النســﺦ أنّ الراوي هو حمزة بن حمران ولفﻆ »حمران« ســاقﻂ منها وعلﻰ أي ٍ
حال،
قال :صــاحﺐالرياض إنّها »معتبرة« أي قريبة من الصــحيح ،وكذلﻚ صــاحﺐالوســائل قال إنّها صــحيحة ،ولكن قال المحقق
اﻷردبيلي هذه الرواية ضــعيفة بعبدالعزيز العبدي .نقل ضــعفه في رجال النجاشــﻰ واﻷردبيلي والخوئي أيض ـاً) .اﻷردبيلي،
 ،۴۵۹ / ۱ :۱۳۳۱والخوئي (۳۶ / ۱۱ :۱۴۰۳ ،نعم ضعﻒ سندها منجبر بعمل المشهور بها.
كل من أفتﻰ بانّ البلوغ يحصل في
و أ ّما من حيﺚ الدﻻلة ،فﺈ ّن مشهور الفقهاء أو علﻰاﻷقل أكﺜر الفقهاء عملوا بها ،فﺈنّ ّ
الخامسة عشر ،استند إلﯽ هذه الرواية .ولکن قد يتُوهم أنّها واردة في الحدود فقﻂ والسائل فيها يسﺄل اﻹمام )ع( في أي
الصبي أو له؟ قال )ع( :عندما ينقطﻊ عن اليتم ويدرك .فان السائل لميكتﻒ بهذا الجواب وأراد
ّ
سن يمكن إجراء الح ّد علﻰ ّ

Downloaded from aijh.modares.ac.ir at 10:44 IRDT on Monday August 31st 2020

الﻄائفة الرابعة :إنّ بعﺾ اﻷخبار اشـــترطت في إجراء الحدود وإعطاء الزكاة ،حصــــول اﻹدراك .وبنا ًء علﻰ ما ذكرنا في
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۱۰

أن يتب ّين الوقت الدقيق لذلﻚ ،فﺄجابه اﻹمام )ع( بانّ إحدي العﻼمات ،وصوله إلﯽ الخامسة عشر وفي ذيل الرواية يب ّين
اﻹمام )ع( حكم البيﻊ والشراء له .يمكن دفﻊ هذا التوهم بﺄنّ السائل عندما سﺄل اﻹمام ﺛانية ،سﺄل عن معنﻰ اﻹدراك ،فسﺆال
حد يعرف به أو ﻻ؟ وعند ذلﻚ يبين اﻹمام )ع( له الحد.
حد يعرف به؟« تعني هل لليتم واﻹدراك ّ
السائل »فلذلﻚ ّ
الكناسي قال ... :قلت فالﻐﻼم يجرى في ذلﻚ مجرى الجارية؟ فقال يا أباخالد إ ّن الﻐﻼم إذا ز ّوجه أبوه ولميدرك كان بالخيار
إذا أدرك وبلﻎ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلﻚ«) .الح ّر العاملي(۲۰۹ / ۱۴ :۱۴۰۹ ،
هذه الرواية من جهة السند حسنة كما عن الشيﺦ اﻷعﻈم في كتاب الصوم وصاحﺐ المدارك ،وأما صاحﺐ الرياض قال:
إنّها معتبرة وقريبة من الصــحيح لوجود ابن محبوب في ســنده الذي هو من أصــحاب اﻹجماع«) .الطباطبائي ،ســيدعلي،
كل ما يرويه أصحاب اﻹجماع،
رياض المسائل (۵۹۰ / ۱ :هذا بنا ًء علﻰ مباني صاحﺐ الرياض في علم الرجال حيﺚ يرى أن ّ
فﺈنّه صــحيح .أو أن الرواية التي ينقلها أصــحاب اﻹجماع إلﯽ الح ّد الذي ينتهﻰ إليهم ،صــحيح ٌة .ولكن هناك مبنﻰ آخر علﻰ
خﻼفه ،وهو أنّ أصــحاب اﻹجماع موﺛقون ومقبولون بذاتهم ﻻ أ ّن ك ّل ما ينقلونه ﯾع ّد صــحيحا ً .وﯾنقل في هذه الرواية ابن
محبوب عن »يزيد« وهو لميوﺛ ّق علﯿه ،إﻻّ أن يكون المراد منه هو يزيد بن أبيخالد القماط .وقد أشـــار إلﯽ هذا ،الســـيد
الخوئي وقال بعد نقل الخبر عن يزيد الكناســـي» :أقول الحكم بصـــحة الرواية مبني علﻰ اتحاد يزيد الكناســـي مﻊ يزيد
أبيخــالد القماط إذا لميردا التوﺛيق في يزيد الكناســــي بعنوانه«) .الخوئي. (۱۱۱ / ۲۱ :۱۴۰۳ ،والمحقق اﻷردبيلي قال:
الحق أنّ عمل المشهور جابر لضعﻒ سندها«.
»هذه الرواية أيضا ً ضعيفة ﻷنّ »يزيد« مجهو ٌل .ولكن ّ
حق عدم القبول؟ فيقول
و أ ّما من جهة الدﻻلة ،فﺈنّ الســائل يسﺄل اﻹمام )ع( متﻰ يمكن تزويﺞ البنت للصبي وهل له ّ
اﻹمام )ع( :الصــبي بعد البلوغ له الخيار بين ال ّرد واﻹمضـــاء وعلي هذا فهي واردة في باب النكاح فقﻂ ،هذا ولميذكر في
هذه الرواية أنّ الخامسة عشر هي عﻼمة للبلوغ وحدها ،بل إنّه ُز ﱢو َج ووصل إلﯽ ح ّد اﻹدراك .فتﺄمل.
 ۳ـ محمد بن يعقوب عن ع ّدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد ،عن الحسين بن سعيد ،عن فضالة بن أيّوب ،عن
معاوية بن وهﺐ ،في حديﺚ قال :سﺄلت أباعبدالله )ع( في كم ي ٔوخذ الصبي بالصيام؟ قال :ما بينه وبين خمس عشرة سنة
وأربﻊ عشرة سنة ،فﺈن هو صام قبل ذلﻚ فدعه ،ولقد صام ابني فﻼن قبل ذلﻚ فتركته«) .الحر العاملﯽ(۲۸/۷ :۱۴۰۹ ،
هذه الرواية من حيﺚ الســـند صـــحيحة وأ ّما من جهة الدﻻلة فاســـتُدل بها ﻹﺛبات الرأى المشـــهور بنا ًء علﻰ أن تكون
»الواو« في عبارة »خمســة عشر سنة وأربعة عشر سنة« بمعنﻰ »أو« ومعه فالبلوغ أحد هذين العمرين ويحمل اﻷقل أي
سن البلوغ وحده.
الرابعة عشر ،علﻰ التمرين واﻷكﺜر علﻰ انّه هو ّ
هذا التوجيه الذي ذكره صــــاحﺐ الجواهر ،خﻼف الﻈاهر؛ ﻷنّ اســــتعمال »و« بدل »أو« غيرمقبول .إذن ظاهر هذه
الرواية يدل علﻰ التخيير ،هذا .وإنّها وردت في الصــوم فقﻂ .ﺛ ّم انّ صــاحﺐالجواهر ذكر هذه الرواية مﻊ ذكر ذيلها )ولقد
صام ابني (...وبدونه أيضا ً ،وإنّه تص ّور أنّهما روايتان مﻊ أنّه ليس إﻻّ خبرا ً واحدا ً.
 ۴ـ في الخصال ومﺜله في المقنﻊ :جعفر بن علي ،عن أبيه ،عن أبيالحسن ،عن أبيه الحسن بن علي ،عن ج ّده عبدالله
الصوم مابين خمس عشرة سنة
بن مﻐيرة ،عن العباس بن عامر ،ع ّمن ذكره ،عن أبي عبدالله )ع( ،قال :ي ٔو ّدب الصبي علﻰ ّ
إلﯽ ستة عشرة سنة«) .الح ّر العاملي(۱۷۰ / ۷ :۱۴۰۹ ،
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 ۲ـ محمد بن الحسن بﺈسناده ،عن أحمد بن محمد بن عيسﻰ ،عن الحسن بن محبوب ،عن أبي أيّوب الخ ّزاز ،عن يزيد

۱۱

سن بلوغ المذکر في القرآن والسنة و من وجهة نﻈر الفقهاء  /علي الﻐضنفري
ّ

استدل صاحﺐالجواهر بهذه الرواية ﻹﺛبات القول المشهور .لکنّها من حيﺚ السند مرسلة ودﻻلتها علﻰ القول المشهور
ضعيفة أيضا ً وما قاله صاحﺐالجواهر من أ ّن المراد من خمس عشرة ،هو إكمالها تماماً ،ﻻدليل عليه ،ﻷنّه يمكن أن يتصور
هذا اﻻحتمال في الرواية الّتي تقول إ ّن البلوغ يحصل في السادسة عشر ،ولذا يجﺐ عليه هنا أن يحمل الخامسة عشر علﻰ
هذه اﻷخبار بسبﺐ عمل المشهور ،فﻼيمكن التجاوز عن ضعﻒ دﻻلتها.
الصﻐير والكبير فكتﺐ له ماله وما
 ۵ـ وفي المصنﻒ ﻻبن أبي شيبة وکذا في السنن للبيهقي :خمس عشرة حدّ بين ّ
عليه وأخذ منه الحدود«) .ابن ابي شيبة ،۳۸۹ / ۸ :١٤٠٩ ،البيهقي ،د.ت(۵۵ / ۶ :
هذه الرواية وان کانت في محلها من حﯿﺚ دﻻلتها علﯽ المراد ،إﻻّ انّ اﻻشـــكال فيها من حيﺚ الســـند ﻷنّها وردت من
طرق العامة.
 ۶ـ وأخرج أبوداوود في سننه :حدﺛنا أحمد بن حنبل ،حدﺛنا يحيﻰ ،عن عبيدالله ،قال :أخبرني نافﻊ عن ابن عمر ،انّ
بي )ص( عرضه يوم أحد وهو ابن أربﻊ عشر سنة ،فلميجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة سنة فﺄجازه«.
النّ ّ
)السجستاني(۳۴۰ / ۴ :١٤١٠ ،
كل ذلﻚ مضـــافا ً إلﯽ النصـــوص الدالة عليه بالخصـــوص فمنها النﱠبوى
هذه الرواية أيضـــاً نقلها صـــاحﺐ الجواهر وقالّ :
المرســل ...وروي حديﺚ آخر أنّ عبدالله بن عمر عرض عليه عام ...بل قيل إنّ الﺜاني منها مشــهور رواه جماعة من أرباب
لکن هــذه الروايــة غير موجودة في كتــﺐ الشــــيعــه،
الــمــﻐــازي ممن يوﺛق بنقلهم«) .النجفي(۲۴ / ۲۶ :۱۳۶۷ ،؛ ّ
وصــاحﺐالجواهر نقلها عن كتﺐ العامة ،ونحن وجدناها في ســنن أبيداود وســنن الترمذي ،وعليهذا فســندها غير كاف.
وﻻأدري كيﻒ استدل بها صاحﺐالجواهر واﻷعجﺐ منه أنّه كيﻒ قبل توﺛيق بعﺾ أرباب المﻐازى؟!
وأ ّما من حيﺚ الدﻻلة ،فﺈنّها مضــطربة ،ﻷنّ المعلوم في تاريﺦ واقعة أحد إنّها في السنة الﺜالﺜة للهجرة في شهر الشوال
كما صــرح بذلﻚ المفســرون في تفســير آيات واقعة أحد في ســورة آل عمران وأهل الســير كابن هشــام في ســيرته) .ابن
هشام(۶۳ / ۳ :۱۳۶۳ ،؛ وأ ّما غزوة خندق فقد وقعت في شهر الشوال ،السنة الخامسة للهجرة كما ذكر ذلﻚ ابن هشام في
ســيرته )م.س ،(۲۲۴ / ۳ :وبالنﻈر إلﯽ كﻼ التاريخين ،نســتنتﺞ أ ّن كلتا الواقعتين حدﺛتا في شــهر الشــوال مﻊ فاصــل بينهما
سن ابن عمر في أحد  ۱۴سنة وفي خندق  ۱۵سنة؟ وحتّي لو لمنقبل ذلﻚ وقبلنا تاريﺦ
مقداره سنتان وعليه فكيﻒ يكون ّ
»مولﻰ ابن عقبة« فيكون هناك إشــكال أقوى علﻰ هذه اﻷحاديﺚ وهو أنّ الجهاد يختلﻒ تماما عن ســائر التكاليﻒ ،حيﺚ
النبي )ص( اعفﻰ ابن عمر عن اﻻشــــتراك في الجهاد لعدم قدرته البدنية .وعلﻰ أي
إنـّـه يحتــاج إلﯽ قوة بدنية ،فيمكن أ ّن ّ
حالٍ فهذه اﻻحتماﻻت تبطل اﻻستدﻻل بهذا النوع من الروايات.
 ۷ـ ـ وأخرج الترمذي في سننه عن ابنعمرُ » :عرضت علﻰ رسولالله في جيﺶ وأنا ابن أربﻊ عشرة فلميقبلني ،فعرضت
عليه من قابل الجيﺶ وأنا بن خمس عشرة فقبلني«) .الترمذي(۴۰۷ / ۲ :۱۴۰۳ ،
إنّ اﻻستدﻻل بهذه الروايه ليس بتام أيضا ً وفيه اﻻشكاﻻت السابقة ،علما بﺄنّ أباداود والترمذي نقﻼ حادﺛة واحدة.
الﻄائفة التاسعة :إ ّن بعﺾ اﻷخبار اشترطت في إجراء الحدود وإﺛبات قلم التكليﻒ والتصرف في اﻷموال بلوغ الﺜالﺜة
عشر سنة .وبما أنّ هذه اﻷخبار لها صلة ببحﺜنا -مﻊ اَنّ سند بعضها معتبر ودﻻلتها أيضاً كافية -سنبحﺜها ونحققها بشكل
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التمرين ويقول أنّ البلوغ يحصل في السادسة عشر كما فعل في صحيحة ابنوهﺐ .وعليه إذا غمضنا النﻈر عن ضعﻒ
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۱۲

منفرد انشاءالله تعالﯽ .وقد قال صاحﺐالمدارك في خصوص هذه المجموعة من اﻷخبار» :هذه اﻷخبار مﻊ اعتبارها من
والصراحة بحسﺐ الدﻻلة ،لميعمل المشهور بها«) .الخوانساري .(۳۶۶ / ۳ :۱۳۶۴ ،وهذه العبارة صريحة بﺄنّ
حيﺚ السند ّ
هذه الروايات ﻻ إشكال في سندها ،نعم يبقﻰ شﯽء واحد وهو إعراض الفقهاء عنها وسيﺄتي البحﺚ عنه .وإليﮏ هذه
 ۱ـ محمد بن الحسن بﺈسناده ،عن محمد بن علي بن محبوب ،عن محمد بن الحسين ،عن أحمد بن الحسن بن علي،
الساباطي ،عن أبي عبدالله )ع( ،قال :سﺄلته عن الﻐﻼم متﻰ تجﺐ
عن عمرو بن سعيد ،عن مصدّق بن صدقة ،عن عمار ّ
الصﻼة وجرى عليه القلم«) .الح ّر
عليه الصﻼة؟ قال :إذا أتﻰ عليه ﺛﻼث عشرة سنة فﺈن احتلم قبل ذلﻚ فقد وجبت عليه ّ
العاملي(۳۲ / ۱ :۱۴۰۹ ،
هذه الرواية من حيﺚ الســند موﺛقة ،وقد حکم بکونها موﺛقة صــاحﺐالمدارك وصــاحﺐالحدائق والشــيﺦ اﻷعﻈم )ره(
السن الذي يتحقق
وقد يﺄتﻰ البحﺚ عن الساباطي في بلوغ اﻹناث .وأ ّما من حيﺚ الدﻻلة ،فﺈنّها واضحة الدﻻلة ،بمعني أنّ ّ
به البلوغ يحصل في الﺜالﺜة عشر سنة ،علما بﺄنّ العرف يطلقها علﻰ الذي أت ّم وأكمل ذلﻚ كما صرح بذلﻚ بعﺾ الفقهاء.
 ۲ـ محمد بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيﻰ ،عن محمد وأحمد ابنﻰ الحسن ،عن أبيهما ،عن أحمد بن عمر
وجل ـ »حتّﻰ إذا بلﻎ أش ّده«
الحلبي ،عن عبدالله بن سنان ،عن أبي عبدالله )ع( قال :سﺄله أبي وأنا حاض ٌر عن قول الله ـ ع ّز ّ
ست عشرة وسبﻊ عشرة سنة ونحوها ،فقال :ﻻ إذا أتت عليه ﺛﻼث عشرة سنة كتبت له
قال :اﻻحتﻼم؛ قال :فقال :يحتلم في ّ
السفيه؟ فقال :الّذي يشتري ال ّدرهم
الحسنات وكتبت عليه السيﺌات ،وجاز أمره إﻻّ أن يكون سفيها ً أو ضعيفاً ،فقال :وما ّ
بﺄضعافه ،قال :وما الضّ عيﻒ؟ قال :اﻷبله«) .م.س (۴۳۰ / ۱۳ :سلسلة رجال هذا الحديﺚ موﺛقون ،ولهذا تعتبر الرواية موﺛقة
من حيﺚ السند واما من حﯿﺚ الدﻻلة تدل علﻰ تحديد البلوغ بﺈكمال وإتمام ﺛﻼﺛة عشر سنة بشكلٍ واضح وأنّ إﺛبات قلم
السن .وقد ذكر العياشي هذا الحديﺚ مﻊ اختﻼف يسير وبعبارتين قريبتين في تفسيره )م.س:
التكليﻒ مشرو ٌط ببلوغ هذا ّ
 (۴۳۵ / ۱۳وعنه أيضاً ،عن عبدالله بن سنان ،عن أبي عبدالله )ع( ،قال :سﺄله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متﻰ يجوز أمره؟
أشده ،قلت وما أش ّده؟ قال :اﻻحتﻼم .قلت قد يكون الﻐﻼم ابن ﺛمان عشرة سنة ﻻيحتلم ،أو أقل أو أكﺜر،
فقال :حين يبلﻎ ّ
السيّﺊ ،وجاز أمره إﻻّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً«) .النوري:۱۴۰۸ ،
قال :إذا بلﻎ ﺛﻼث عشر سنة كتﺐ له الحسن ،وكتﺐ عليه ّ
۸۸ / ۱؛ (۱۲۴ / ۱۴
 ۳ـ محمد بن علي بن الحسين بﺈسناده عن الحسن بن سماعة ،عن بيّاع الّل ٔول ٔو عن عبدالله بن سنان ،عن أبي عبدالله
)ع( ،قال :إذا بلﻎ الﻐﻼم ﺛﻼث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيﺌة وعوقﺐ«) .الح ّر العاملي(۴۳۱ / ۱۳ :۱۴۰۹ ،
ﻻﯾخفﯽ انّ سلسلة رواة هذه الرواية موﺛقون ودﻻلته علﻰ أ ّن البلوغ يحصل في الﺜالﺜة عشر واضحة.
 ۴ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسﻰ ،عن الحسن بن بنت الياس ،عن عبدالله بن
سنان ،عن أبي عبدالله )ع( ،قال :إذا بلﻎ أش ّده ﺛﻼث عشرة سنة ودخل في اﻷربﻊ عشرة وجﺐ عليه ما وجﺐ علﻰ المحتلمين،
كل شﺊ إﻻّ أن يكون ضعيفا ً أو سفيهاً«) .الح ّر العاملي،
احتلم أو لميحتلم ،وكتﺐ عليه السيﺌات وكتﺐ له الحسنات ،وجاز له ّ
۴۱۱ :۱۴۰۹؛ الصدوق ،۴۹۵ / ۲ :۱۴۰۳ ،مﻊ اختﻼف في السند والمتن(
هذه الرواية من حيﺚ السند موﺛقة ،وقد حکم بکونها موﺛقة صاحﺐالرياض والشيﺦ اﻷعﻈم )ره(  ،قال الشيﺦ اﻷعﻈم:
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اﻷخبار:

۱۳

سن بلوغ المذکر في القرآن والسنة و من وجهة نﻈر الفقهاء  /علي الﻐضنفري
ّ

إ ّن بعﺾ الفقهاء اعتبرها صحيحة وبعﺾ اعتبرها حسنة وصاحﺐالمدارك وصاحﺐ الجواهر )ره( ،اعتبراها صحيحة .کما انّ
دﻻلتها أيضا ً واضحة علﻰ اعتبار الﺜالﺜة عشر سنة ،والتعبير بـ)دخل في اﻷربﻊ عشرة( يوضح هذا المعنﻰ وهو اعتبار إكمال
الﺜالﺜة عشر وإتمامها.
نﺺ ما نقله الكليني :محمد بن يعقوب ،عن ع ّدة من أصحابنا ،عن أحمد بن عيسﻰ ،عن الوشاء،
في بعﺾ أسنادها ،وإليﻚ ّ
عن عبدالله بن سنان ،عن أبي عبدالله )ع( ،قال :إذا بلﻎ أش ّده ﺛﻼث عشرة سنة ودخل في اﻷربﻊ عشرة وجﺐ عليه ما وجﺐ
كل شﺊ إﻻّ أن يكون
علﻰ المسلمين ]المحتلمين[ احتلم ام لميحتلم ،وكتﺐ عليه السيﺌات ،وكتﺐ له الحسنات وجاز له ّ
ضعيفا ً أو سفيها ً«) .الح ّر العاملي (۲۶۸ / ۱۲ :۱۴۰۹ ،في نسخة الوسائل جائت كلمة »المسلمين« لكن الشيﺦ اﻷعﻈم في
كتاب الطهارة )في الصفحة  (۵۲۸نقل لفﻈة »المحتلمين« .فهذه الرواية هي نفس الرواية السابقة الّتي نقلها الصدوق مﻊ
اختﻼف يسير في السند .فﻼ إشكال في صحة سند هذه الرواية كما قال صاحﺐالمدارك" :إنّها صحيحة" وأ ّما الشيﺦ اﻷعﻈم
وصاحﺐالرياض )ره( قاﻻ :إنّها موﺛقة .وقال :الشيﺦ اﻷنصارى :إ ّن بعضنا اعتبرها صحيحة .والمحقق اﻷردبيلي )ره( قال :إن
هذه الرواية صحيحه إذ ليس فيها من لميص ّرح بتوﺛيقه إﻻ »الحسن بن الوشاء« والﻈاهر أنّه ﺛقة عندهم ...فتﺄمل .وأ ّما من
شد لرفﻊ الحجر فقﻂ ،ولكن بما أنّ قوله )كتﺐ له الحسنات( عام،
حيﺚ الدﻻلة ،مﻊ أنّها في الصدر تتكلّم عن بلوغ اﻷ ّ
فيشمل غيرالحجر«.
الصفار ،عن السندي بن ربيﻊ ،عن يحيﻰ بن مبارك ،عن عبدالله بن جبله ،عن
 ۵ـ محمد بن الحسن بﺈسناده عن ّ
الصبيان؟ قال :في
عاصم بن حميد ،عن أبيحمزة الﺜمالي ،عن أبي جعفر )ع( ،قال :قلت له في كم تجرى اﻷحكام علﻰ ّ
ﺛﻼث عشرة وأربﻊ عشرة ،قلت :فانّه لميحتلم فيها ،قال :وان كان لميحتلم فانّ اﻷحكام تجري عليه«) .الح ّر العاملي،
(۴۳۲ / ۱۳ :۱۴۰۹
هذه الرواية ضعيفة من حيﺚ السند ،ﻷنّ السندي بن ربيﻊ ويحيﻰ بن مبارك ،وعبدالله بن جبلّه ،لميوﺛ ّقوا في علم
الرجال .وأ ّما من حيﺚ الدﻻلة فﺈنّها لمتذكر حدا ً معيناً للبلوغ والتردد الموجود فيها خصوصاً مﻊ نفي اﻻحتﻼم في قوله »وان
كان لميحتلم« يجعل الحديﺚ مضطرباً ،وحملها علﻰ كمال الﺜالﺜة عشر والدخول في الرابعة عشر ،يحتاج إلﯽ قرينة في
المقام والقرينة هنا مفقودة بل القرينة التي تدل علﻰ التردد المذكور بلفﻆ »واوس« هي الموجودة.
 ۶ـ محمد بن علي بن الحسين بﺈسناده عن أحمد بن محمد بن عيسﻰ ،عن أبي مح ّمد المدائني ،عن عائذ بن حبيﺐ،
عن زيد بن عيسﻰ] ،عيسﻰ بن زيد[ عن جعفر بن مح ّمد )ع( ،قال :قال أميرالم ٔومنين )ع( :يﺜﻐر الصبي لسبﻊ ،وي ٔومر
بالصﻼة لتسﻊ ،ويف ّرق بينهم في المضاجﻊ لعشر ،ويحتلم ﻷربﻊ عشرة ،ومنتهﻰ طوله ﻷحدى وعشرين ،ومنتهﻰ عقله لﺜمان
وعشرين إﻻ التّجارب«) .الح ّر العاملي(۴۳۱ / ۱۳ :۱۴۰۹ ،
 ۷ـ وفي الجعفريات ،عن علي )ع( أنّه قال ﻷبيبكر :يا أبابكر ،إن الﻐﻼم إنّما يﺜﻐر في سبﻊ سنين ،ويحتلم في أربﻊ
عشرة سنة ،ويستكمل طوله في أربﻊ وعشرين ،ويستكمل عقله في ﺛمان وعشرين سنة ،وما كان بعد ذلﻚ فﺈنّما هو
بالتّجارب«) .النوري۸۶ / ۱ :۱۴۰۸ ،؛ (۱۶۵ / ۱۵
سن اﻻحتﻼم وانّما لبيان السير الطبيعي والنمو له.
دﻻلة هاتين الروايتين ليست كافية ﻷنّهما ليستا بصدد بيان ّ
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و قد روى الشيﺦ هذه الرواية في التهذيﺐ والكليني في الكافي والصدوق في الخصال ومن ﻻيحضره الفقيه ،مﻊ اختﻼف

مجلة دراسات في العلوم اﻹنساني ة۱-۱۸ ،(۱) ۲۳ ،۱۴۳۷/۲۰۱۶ ،

۱۴

بعد تحقيق الروايات الواردة في الموضوع ومعرفة المستفاد ،نقول فمن جملة اﻷدلّة التي يتمسﻚ بها القائلون بﺄنّ
الخامسة عشر هي عﻼمة للبلوغ ،اﻹجماع الّذي ُصرح به في كلمات اﻷصحاب .ولکن هذا الدليل ليس كافيا لﻺستدﻻل به
علﻰ ما نحن فيه ﻷنّه :أ ّوﻻً :انّما يكون اﻹجماع حجة إذا أحرزنا رأي المعصوم )ع( فيه ،واتفاق أرباب الفتوى ﻻيكشﻒ عن
ويصطلح عليه اﻹجماع المدركﻰ ،ليس بحجة في نفسه بل يجﺐ أن نحقق اﻷدلّة التي اعتمد واستند عليها .والفقهاء الذين
أفتوا بﺄ ّن الخامسة عشر عﻼمة للبلوغ ،يحتمل أنّهم استندوا إلﯽ روايات الباب الّتي م ّر ذكرها .وﺛالﺜاً :يوجد في هذه المسﺄلة
ستة أقوال هي :القول ببداية الخامسة عشر ،والقول بﺈكمالها والقول بابتداء الرابعة عشر والقول بﺈكمالها ،والقول بﺈكمال
الﺜالﺜة عشر ،والقول بالعاشرة .ومﻊ وجود هذا اﻻختﻼف ،فﺈنّ الحصول علﻰ اﻹجماع شبه مستحيل .و قد قال المحقق
اﻷردبيلي بهذا الصدد» :وتعرف أيضاً إنّه ليس فتوى جميﻊ اﻷصحاب وليس بحجة وأن ليس الخامس عشر بواقﻊ في كتاب
وﻻسنة معتبرة وﻻ إجماع حتّﻰ يكون معناه إكماله«) .اﻷردبيلي (۱۹۱ / ۹ :۱۴۰۲ ،وقال في موضﻊ آخر» :ليس علﻰ إكمال
خمس عشرة إجماع«) .اﻷردبيلي(۱۸۸ :۱۴۰۲ ،
ومن اﻷدلّة علﻰ قول المشــهور هي الشــهرة .وبما انّ الشــهرة علﻰ ﺛﻼﺛة أقســام والمراد هنا الشــهرة الفتوائية ،فهذه
الشــهرة ان كان مســتند الفقهاء فﯿها هو اﻷخبار ولكنهم لمينقلوا تلﻚ اﻷخبار وأفتوا بمضــمونها فهي؛ ولكن لو أســندوا إلﯽ
اﻷحاديﺚ الموجودة بين أيدينا ،فلنيكون حال هذه الشهرة أقوى من اﻹجماع.
ا ّما اﻻستصحاب فهو الدليل الﺜالﺚ من أدلّة قول المشهور ،وذلﻚ بﺄنّ اﻷصل عدم البلوغ ،فما لميحصل يقين بالبلوغ
فيستصحﺐ عدم البلوغ .والعلم ببلوغ الصبي إنّما يتحقق حينما يكمل الخامسة عشر .ولکن يمكن مناقشة فﯽ هذا الدليل
أيضاً ﻷنّ اﻷصل إنّما يتمسﻚ به عند عدم قيام الدليل والحجة الشرعية ،وموردنا قد قامت عليه الروايات التي تقول باعتبار
الﺜالﺜة عشر في البلوغ.
والدليل الرابﻊ واﻻخﯿر للمشــهور هو أصــالة البراءة ،وبيانه أنّ البلوغ والتكليﻒ فر ٌع لوصــول البيان من الشــارع ولکن
لميرد بيان قبل الخامســـة عشـــر فاﻷصـــل عدم البلوغ وعدم التكليﻒ .وإﻻشـــكال علﻰ هذا أوضـــح من ســـابقه ﻷن اﻷدلّة
للتمسﻚ بالبراءة عقﻼً وﻻشرعاً.
والرواﯾات الدالة علﻰ الﺜالﺜة عشر هي بمنزلة البيان فﻼمجال
ّ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ

سن مح ّدد للبلوغ الشرعي من اﻵيات القرآنية الکريمة.
فﯽ نهاﯾة المطاف نســتفﻂ مما ســلﻒ أنه ﻻيمکن الکشﻒ عن ّ
السن من أمارات البلوغ ،فتبقي
السن وإلﯽ غﯿرها من اﻷمارات ،فاذن يخرج ّ
والروايات في هذا المجال مضطربة تشير إلﯽ ّ
لدينا أربﻊ أمارات فحسﺐ ،وهي :إنبات الشعر ،اﻻحتﻼم ،الحيﺾ والحمل .وبناء علﯿه ذکر الس ّن في بعﺾ الروايات محمول
الســن يعتبر فيما إذا لميشــاهد المکلﻒ أي عﻼمة من أمارات
علي حدوث ســائر اﻷمارات .کما يمکن اســتنباط أ ّن شــرط
ّ
البلوغ الجنســـي حتي الســـادســـة عشـــرة من عمره .فعند ذلﮏ يکون مکلفا ولو لميبلﻎ اﻻحتﻼم .وهذه القرائن التي في
الروايات ترشـــدنا إلﯽ انّ الســـن ليس إمارة تعبدية علﻰ البلوغ بل العبرة في البلوغ هو اﻻســـتعداد والقابلية لﻼحتﻼم أو
حد للتكاليﻒ الشــرعية
الحيﺾ .ولكن هذه اﻷمارة )اﻻحتﻼم أو الحيﺾ( نوعية وتحصــل عادة في ســن معين وهذا الســن ّ
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رضا المعصوم بل أقصﻰ ما يستفاد منه أنّه يكشﻒ عن وجود دليل معتبر عند الجميﻊ .وﺛانيا ً :اﻹجماع الذي يعلم مدركه

۱۵

سن بلوغ المذکر في القرآن والسنة و من وجهة نﻈر الفقهاء  /علي الﻐضنفري
ّ

الﻼتﯽ لميحضن.
للكل حتّﻰ بالنسبة إلﯽ الذين لميحتلموا و ّ
وحد البلوغ ّ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
 .۲ابن أبي شيبه الکوفي ۱۴۰۹) .هـ .ق( .المصنﻒ )الطبعة اﻻولﯽ( .بيروت :دارالفكر.
 .۳ابن اﻷﺛير ،مجد الدين ۱۳۶۴) .هـ .ش( .النهاية )الطبعة الرابعة( .قم :اسماعيليان.
 .۴ابن البراج ،عبدالعزيز الطرابلسي ۱۴۰۶) .هـ .ق( .المهذب .قم :مﺆسسة النشر اﻻسﻼمي.
 .۵ابن الفارس ،أحمد ۱۴۰۴) .هـ .ق( .مقاييس اللﻐه .قم :مکتﺐ اﻷعﻼم اﻹسﻼمي.
 .۶ابن حمزة ،محمد بن علي الطوسي ۱۴۰۸) .هـ .ق( .الوسيلة .قم :مکتبه آيتالله المرعشﻰ.
 .۷ابن زهره ،علﯽ .(۱۲۷۶) .الﻐنﯿة .المطبوع ضمن مجموعة الجوامﻊ الفقهﯿة .النجﻒ اﻻشرف.
 .۸ابن قدامة ،عبدالله بن أحمد بن محمد ۱۴۰۴) .هـ .ق( .المﻐني و الشرح الکبير علي متن المقنﻊ .بيروت :دارالفکر.
 .۹ابن ماجه ،عبدالله بن محمد بن يزيد القزوينﻰ) .د.ت( .سنن ابن ماجه .بيروت :دار الفكر.
 .۱۰ابن منﻈور ،محمد بن مكّرم) .د.ت( .لسان العرب و اﻻفعال .بيروت :دار الصادر.
 .۱۱ابن هشام ،ابومحمد عبدالمﮏ بن هشام ۱۳۶۳) .هـ .ش( .السيرة النبوية .قم :انتشارات ايران ،مهر.
 .۱۲ابن هشام ،عبد الله بن يوسﻒ) .د.ت( .مﻐني اللبيﺐ )الطبعة الرابعة( .قم :كتابخانه حضرت آيت الله العﻈمي مرعشي نجفي )ره(.
 .۱۳اﻷردبيلﻰ ،محمد بن علﻰ الﻐروى ۱۳۳۱) .هـ .ش( .جامﻊ الرواة .مكتبة المحمدى.
 .۱۴اﻷردبيلي ،أحمد ۱۴۰۲) .هـ .ق( .مجمﻊ الفائدة و البرهان .قم :جامعة المدرسين.
 .۱۵أﻻنصاري ،مرتضي) .د.ت الﻒ( .فرائد اﻷصول .زاهدي و اسماعيليان .قم.
 .۱۶أﻻنصاري ،مرتضي) .د.ت ب( .کتاب الطهارة .آل البيت ﻻحياء التراث.
 .۱۷أﻻنصاري ،مرتضي .(۱۴۱۳) .کتاب الصوم .قم :مجمﻊ الفکر اﻹسﻼمﯽ.
 .۱۸اﻵلوسﻰ ،السيد المحمود البﻐدادى ۱۴۱۵) .هـ .ق( .تفسير روح المعاني .بيروت :دارالکتﺐ العلمية.
 .۱۹البحرانﯽ ،ﯾوسﻒ (۱۳۶۴) .الحدائق الناضرة فﯽ احکام العترة الطاهرة ،بﯿروت :دار اﻻضواء.
 .۲۰البخاري ،ابو عبدالله محمد بن اسماعيل ۱۴۰۱) .هـ .ق( .صحيح البخارى .بيروت :دارالفكر.
 .۲۱البيهقي ،ابوبكر أحمد بن حسين بن علي) .د .ت( .السنن الكبرى .بيروت :دارالفكر.
 .۲۲الترمذي ،محمد بن عيسي ۱۴۰۳) .هـ .ق( .سنن الترمزي .بيروت :دارالفکر.
 .۲۳الجزيري ،عبد الرحمن ۱۴۲۴) .هـ .ق( .الفقه علﻰ المذاهﺐ اﻷربعة .دار الكتﺐ العلمية.
 .۲۴الجوهري ،ابو نصر اسماعيل بن حماد ۱۴۱۷) .هـ .ق( .تاج اللﻐه و صحاح العربية )الصحاح( )الطبعة الرابعة( .بيروت :دارالعلم للمﻼيين.
 .۲۵الح ّر العاملي ،محمد بن حسن ۱۴۰۹) .هـ .ق( .وسائل الشيعة إلﯽ تحصيل مسائل الشريعه .قم :آل البيت.
 .۲۶الحقي البروسوي ،اسماعيل ۱۴۰۵) .هـ .ق( .تفسير روحالبيان )الطبعة السابعة( .بيروت :دارالفكر.
 .۲۷الحلي ،ابن ادريس ۱۴۱۱) .هـ .ق( .السرائر )الطبعة الﺜالﺜة( .قم :مﺆسسة النشر اﻹسﻼمي.
 .۲۸الحلي ،نجم الدين ۱۴۰۸) .هـ .ق( .شرايﻊ اﻻسﻼم )الطبعة الﺜانﯿة( .قم :اسماعيليان.
 .۲۹الخميني ،روح الله ۱۳۸۴) .هـ .ق( .تحرير الوسيلة )الطبعة الﺜانﯿة( .قم :دارالعلم.
 .۳۰الخوانساري ،أحمد ۱۳۶۴) .هـ .ش( .جامﻊ المدارک )الطبعة الﺜانﯿة( .قم :اسماعيليان.
 .۳۱الخوئي ،ابوالقاسم ۱۴۱۳) .هـ .ق( .معجم رجال الحديﺚ )الطبعة الخامسة(.
 .۳۲الرازي ،فخر الدين ۱۴۱۵) .هـ .ق( .التفسير الكبير )مفاتيح الﻐيﺐ( .بيروت :دارالفكر.
 .۳۳الراغﺐ ،ابوالقاسم حسين بن محمد بن مفضل ۱۴۰۴) .هـ .ق( .المفردات )الطبعة اﻻولﯽ( .طهران :اسماعيليان.
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 .۳۴الزمخشري ،جارالله محمود بن عمر ۱۴۱۵) .هـ .ق( .تفسير الكشاف .بيروت :دارالكتﺐ العلمية.
 .۳۵السبزواري ،محمد باقر بن محمد مومن) .د.ت( .کفاية اﻻحکام .اصفهان :مرکز النشر.
 .۳۶السجستاني ،سليمان بن اﻷشعﺚ ۱۴۱۰) .هـ .ق( .سنن أبيداوود .بيروت :دارالفکر.
 .۳۷الشافعي ،محمد بن ادريس ۱۴۰۸) .هـ .ق( .اﻷم .بيروت :دارالمعرفة.
 .۳۹الطباطبائي ،السيد علي ۱۴۰۴) .هـ .ق( .رياض المسائل .قم :آل البيت للطباعة و النشر.
 .۴۰الطباطبائي ،محمد حسين ۱۴۱۷) .هـ .ق( .الميزان في تفسير القرآن .بيروت :مﺆسسة اﻷعلمﻰ للمطبوعات.
 .۴۱الطبرسي ،ابو علﻰ فضل بن حسن ۱۴۱۲) .هـ .ق( .تفسير جوامﻊ الجامﻊ )الطبعة الﺜالﺜة( .انتشارات جامعة الطهران.
 .۴۲الطبرسي ،ابو علﻰ فضل بن حسن ۱۴۱۵) .هـ .ق( .تفسير مجمﻊ البيان )الطبعة اﻻولﯽ( .بيروت :اﻷعلمي.
 .۴۳الطريحﻰ ،فخرالدين ۱۳۶۵) .هـ .ش( .مجمﻊ البحرين )الطبعة الﺜانﯿة( .طهران :المرتضوى.
 .۴۴الطوسي ،ابوجعفر محمد بن حسن ۱۳۵۱) .هـ .ش( .المبسوط .قم :المرتضوية.
 .۴۵الطوسي ،ابوجعفر محمد بن حسن ۱۳۹۰) .هـ .ق( .تهذيﺐ اﻻحکام .تهران :دارالکتﺐ اﻻسﻼميي.
 .۴۶الطوسي ،ابوجعفر محمد بن حسن ۱۴۰۹) .هـ .ق( .التبيان في تفسير القرآن .بيروت :دار اﻹحياء.
 .۴۷الطوسي ،ابوجعفر محمد بن حسن ۱۴۰۰) .هـ ق( النهاﯾة فﯽ مجرد الفقه و الفتاوی .بﯿروت :دار الکتاب العربﯽ
 .۴۸العاملي ،زين الدين بن علي ،الشهﯿد الﺜاني ۱۳۹۹) .هـ .ق( .مسالﮏ اﻻفهام .قم :بصيرتي.
 .۴۹العاملي ،محمد بن جمال الدين المكي ،الشهيد اﻷول ۱۴۱۰) .هـ .ق( .الروضة البهية .جامعة النجﻒ الدينية ،مطبعة امير.
 .۵۰العياشﻰ ،ابونصر محمد بن مسعود ۱۴۲۱) .هـ .ق( .تفسير العياشي )الطبعة اﻻولﯽ( .مﺆسسه البعﺜة.
 .۵۱الفراهيدي ،خليل بن أحمد ۱۴۰۵) .هـ .ق( .كتاب العين )الطبعة اﻻولﯽ( .قم :دارالهجرة.
 .۵۲الفيﺾ کاشاني ،المﻼ محسن ۱۴۰۱) .هـ .ق( .مفاتيح الشرائﻊ .قم :مجمﻊ الزخائر اﻻسﻼمية ،خيام.
 .۵۳القمي ،ابوالحسن علﻰ بن ابراهيم بن هاشم ۱۴۰۴) .هـ .ق( .تفسير القمي .قم :دارالكتاب.
 .۵۴الکليني ،ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق ۱۳۸۱) .هـ .ق( .الكافي )اﻷصول و الفروع( .مكتبة الصدوق.
 .۵۵مامقاني ،عبدالله) .د.ت( .مناهﺞ المتقين .آل البيت ﻻحياء التراث.
 .۵۶مسلم ،ابن حجاج ۱۴۰۷) .هـ .ق( .صحيح مسلم )شرح النووي(.
 .۵۷معلوف ،لويس ۱۹۷۳) .م( .المنجد .تهران :اسماعيليان.
 .۵۸النجفي ،محمدحسن ۱۳۶۷) .هـ .ش( .جواهر الکﻼم )الطبعة الﺜالﺜة( .تهران :دارالکتﺐ اﻻسﻼمية.
 .۵۹النوري ،الميرزا حسين ۱۴۰۸) .هـ .ق( .مستدرك الوسائل و مستنبﻂ المسائل .قم :آل البيت.
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