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دیباچه««
در طلیعله چهلل سلالگی انقلالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهلار دهله تلالش و 
مجاهلدت در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گوش می رسلد که: »مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بود که ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز 
حساسلی اسلت کله مللت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد کله خیال 
کننلد کله حاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد ملی خواهیم چه کنیلم. پیروزی 

ما برای اداره مسلجد اسلت.«1 
در تملام ایلن سلال ها، فعالیلت های شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادها و سلازمان 
هلای متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریت 
مسلجد و تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و 
فراملوش شلده بلود که در آسلتانه چهل سلالگی انقالب اسلالمی و عطف بله فرمایش 
املام عزیلز کله پیلروزی ملا بلرای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های 
خلود را در مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظم رهبلری، به 

59/4/20 :  1
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عنلوان »مرکلز و مرجلع مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1« محسلوب 
می شلود، در حلوزه هلای مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتی تجمیع و تدویلن نموده و به 
محضلر صاحلب نظران، دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعه و بهره مندی از ایلن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتر و کیفلی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خود را بیابلد، هزینه های 

مادی و معنوی بسلیاری از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2«. 

مرکز«رسیدگی«به«امور«مساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقالب 1390/7/19
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مقدمه««
یکلی از مهم تریلن سلرمایه های هر کشلوری سلرمایه های انسلانی آن اسلت بله وجهی 
کله بله هلر میزان بله  لحاظ کملی و کیفی این سلرمایه های انسلانی در سلطح باالتری 
باشلند، بی تردید آن کشلور از همه جهت پیشلرو خواهد بود و سلریع تر از رقبای دیگر 

می توانلد بله هدف تعیین شلده برسلد.
از همیلن رو کشلورهای پیشلرفته یلا در حلال پیشلرفت برنامه های بسلیار دقیقی برای 
افزایلش یلا کاهلش جمعیلت )بلر مبنلای نگاه هلای ایدئولوژیلک خلود( و همچنین باال 
بلردن سلطح کارآملدی و کیفیلت نیلروی انسلانی خلود دارنلد. دقلت نظر بسلیار باال و 
تمرکلز علملی و عمللی بلر تربیلت هدفمنلد و هوشلمند و همچنین صلرف هزینه های 
بسلیار بلاال جهلت افزایلش کیفیلت ایلن سلبک از تربیلت، همه نشلان از  اهمیلت این 

موضلوع در شلاخص های توسلعه هر کشلوری اسلت.
جمهلوری اسلالمی ایلران نیلز  از این قاعده مسلتثنی نبوده و نیسلت، اگر چله به دلیل 
برخلی بی توجهی هلا در سلال های دهله 70، جمعیلت ایلران بله  لحلاظ کملی، کاهش 
پیلدا کلرد وللی با تدبیر رهبلری معظم انقالب اسلالمی در سلال های اخیر ایلن خأل در 
حلال رفلع شلدن اسلت لیکلن علیرغم همله ی توصیه هایلی کله اوالً  اسلالم  و در ثانی 
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علملای اسلالم پیراملون اهمیلت و اهتمام ویژه نسلبت به تربیلت دارند، بعد از گذشلت 
سلال  ها از پیلروزی انقلالب اسلالمی، هنلوز در ایلن جهلت نظلام تربیلت در جمهلوری 
اسلالمی بلا چالش هلای بسلیاری مواجه اسلت. تأکیدات مکلرر امام خمینلیu و مقام 
معظلم رهبلری پیراملون توجه ویلژه به تربیت وآملوزش اسلالمی و معنوی کودك 
و نوجلوان وکادر سلازی بلرای آینلده انقالب اسلالمی، هرچند موجب شلده که کارهای 

بسلیاری انجلام شلود ولی هنلوز با آن نقطله مطلوب فاصله بسلیاری وجلود دارد.
املا در سلیر تربیلت نسلل هلای آینلده کله بایلد اسلالم را بله پیلش برنلد و پیشلرو در 
حرکلت ایلن انقلالب اسلالمی باشلند، نقلش روحانیلت  معظلم  و بله خصلوص ائمله 
جماعلات مسلتقر در مسلاجد و خانه های خدا نقشلی بی بدیل اسلت. توجه بله این مهم 
کله تربیلت اسلالمی در مکانی اسلالمی و معنلوی قطعاً بهتلر واقع می شلود از بدیهیات 
بلوده و چله مکانلی بهتلر و مقدس تر از مسلجد در اسلالم می توان برای تربیت اسلالمی 
یافلت. از همیلن رو مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد سلال 93 را بله عنلوان مسلجد، 
کلودك و نوجلوان نام گلذاری نملود تلا توجله روحانیلت معظلم را نسلبت بله اهمیت و 

نقلش ایشلان در کادر سلازی و انسان سلازی بلرای اسلالم و انقلالب جللب کند.
یکلی از معضالتلی کله در تربیلت کلودك و نوجوان در مسلجد هلر ازچند گاهلی به آن 
اشلاره ملی شلود و بله عنوان مستمسلکی جهت علدم توجه بله این مهم مورد اسلتفاده 
قلرار ملی گیلرد بحلث »علدم جلواز ورود کلودك و نوجوان« به مسلجد اسلت کله این 
مسلئله را بله عنلوان یلک حکم شلرعی با اسلتناد بله برخلی از  فتلاوا و احادیلث وارده 
در ایلن خصلوص مطلرح ملی کننلد. هرچند این حکم شلرعی توسلط برخلی از مراجع 
معظلم قیوداتلی دارد و برخلی از ایشلان نیلز بلا نقلض و ابلرام نسلبت بله حدیلث مورد 
اشلاره آن را رد کرده انلد، لیکلن بله دلیلل اشلاعه آن در مباحلث علمی مناسلب دیدیم 
پیراملون آن بحثلی علملی و متقلن، تحلت نظارت و اشلراف علملی علمای معظلم ارائه 

داده تلا زوایلای آن بلرای اهلل تحقیلق و پژوهش بهتر مشلخص شلود.
اثلر پیلش رو در همیلن راسلتا تدوین شلده اسلت و بحلث ملورد اشلاره را در دو بخش 
حدیثلی و فقهلی بله طلور مجلزا ملورد مداقله علملی قلرار داده اسلت. ایلن پژوهش با 
نظلارت علملی و دقیلق حضلرات آیات سلید احمد خاتملی و عندلیب همدانلی، به قلم 
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حجلت االسلالم و المسللمین سلید مصطفی بهشلتی بله رشلته تحریر درآمده اسلت و  
جلا دارد از تالش هلای ایشلان در طلول یک سلال گذشلته بلرای انجام این مهلم تقدیر 

وتشلکر نماییم.  
 امیدواریلم ایلن اثلر، در نلگاه شلما گرامیان بله ویژه ائمله محترم جماعلات مقبول افتد 
و پیشلنهادها و نظرهای ارزشلمند خویش را از خادمان خلود در دفترمطالعات، پژوهش 

هلا و ارتباطلات حوزوی مرکز دریلغ نفرمایید.
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پیشگفتار««
مسلجد مهم  تریلن پایلگاه دینلی مسللمانان و مکانی ارزشلمند برای رشلد معنوی همۀ 
اقشلار جامعله بله حسلاب می آیلد؛ به همین دلیل اسلت کله در برخلی از آیلات قرآن1 
و در شلمار فراوانلی از روایلات اهلل بیلت2 به حضلور در این مکان مقدس سلفارش 
شلده اسلت. کنکاش در منابع دینی نشلان می دهد که مسلجد از دیدگاه اسلالم کانون 
توجله مسللمان ها شلمرده می شلود و بله همیلن دلیلل احلکام مرتبلط بلا ایلن ملکاِن 
پرکاربلرد و پررفت و  آملد، پرتعلداد و مورد ابتالسلت؛ به بیان دیگر کثلرت روایات مرتبط 
بلا مسلجد و فراوانلی احکام و دسلتور  العمل  های مربوط به آن نشلانگر اهمیلت ویژه این 

ملکان مقدس در دیدگاه شلارع اسلت.
شلیخ حر عاملی در کتاب شلریف »وسلائل   الشلیعه« مجموعه روایات مرتبط با مسلجد 
را ذیلل عنلوان »ابلواب احکام المسلاجد« جمع  آوری و آن  هلا را در هفتاد بلاب تنظیم و 

یَن کما بََدأَکْم تَُعوُدوَن« )اعراف: 29(. 1 . برای نمونه: »قُْل أََمَر َربِّی بِالِْقْسِط َو أَقیُموا ُوُجوَهکْم ِعْنَد کلِّ َمْسِجٍد َو اْدُعوُه ُمْخلِصیَن لَُه الدِّ

2 . ر.ک: محمد  بن  حسـن حـر عاملـی، تفصیلل وسلائل الشلیعه إللی تحصیلل مسلائل الشلریعه، ج5، ص193، أَبْـَواُب أَْحـکاِم 

ی َمَسـاِجِد الَْعامَّه.  ـَاهِ فِـی الَْمْسـِجِد َو إِتْیانِـِه َحتَـّ الَْمَسـاِجِد، بَـاُب تََأکـِد اْسـتِْحبَاِب الصَّ
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تبویلب کلرده اسلت.1 گذشلته از این در دیگلر ابواب فقهی نیلز روایات فراوانلی پیرامون 
احلکام مسلجد وجلود دارنلد که بله دلیلل ارتباط بیشلتر بلا موضوعاتی نظیلر طهارت2 
یلا اعتلکاف3 در هملان ابواب مطرح شلده اند. بلا توجه بله مجموعۀ این روایلات می توان 
احلکام مسلجد را از نظلر حکلم تکلیفلی به پنج دسلتۀ واجبلات، محرملات، مکروهات، 

مسلتحبات و مباحات مسلجد تقسلیم کرد.
بلا اینکله بررسلی احلکام اللزام  آوری همچلون وجلوب و حرملت از جهلت پیامدهلای 
قطعلی عقلاب و ثلواب، از اهمیت بیشلتری برخوردار اسلت، نباید به این بهانله از احکام 
مسلتحبات و مکروهلات غافلل شلد. در میان این احلکام متعدد تکلیفلی، حکمی وجود 
دارد کله بلا توجله به شلرایط املروز جامعله نیازمند بررسلی و تحلیل دقیق تری اسلت. 
ایلن حکلم کله در بسلیاری از رسلاله های عملیله نیلز مطلرح شلده، گویلای »کراهلِت 
آوردن کلودکان بله مسلجد« اسلت؛ البتله برخلی از فقهلا ایلن حکلم را مقید بله گروه 
خاصلی از کلودکان دانسلته، ورود دیگلر کلودکان را بله مسلجد، مسلتحب می داننلد. 
البتله دیدگاه هلای دیگلری نیلز در این مسلئله وجلود دارد کله به  تفصیل ملورد تحلیل 

و بررسلی قلرار خواهلد گرفت.
بلا توجله بله اهمیلت ایلن موضلوع الزم اسلت کله بررسلی آن از دریچله دو عللم فقله 
و حدیلث ملورد تحلیلل قلرار گیلرد؛ بله همیلن جهلت در جللد اول از ایلن نوشلتار به 
»بررسلی فقهی مسلئله آوردن کودکان به مسلجد« می  پردازیم و در جلد دوم »بررسلی 

حدیثلی مسلئله حضور کلودکان در مسلجد« انجلام خواهلد گرفت.

بیان«مسئله««
اقامله نملاز در مسلجد و حضلور در اجتملاع مسللمانان یکلی از مسلتحباتی اسلت کله 

تأکیلد فراوانلی بلر آن شلده اسلت؛ تا  آنجا  کله رسلول خلدا می فرمایلد:
»ال َصالَه لَِمن لَم یَُصلِّ فی الَمسِجِد َمع الُمسلمیَن إالّ ِمن ِعلٍَّه«:4

1 . همان.
ُسوِل«؛ 2 . برای نمونه ر.ك: همان، ج2، ص205، »بَاُب َجَواِز ُمُروِر الُْجُنِب َو الَْحائِِض فِی الَْمَساِجِد إاِلَّ الَْمْسِجَد الَْحَراَم َو َمْسِجَد الرَّ

نیز ر.ك: همان، ج2، ص213، بَاُب َعَدِم َجَواِز َوْضِع الُْجُنِب َو الَْحائِِض َشیئاً فِی الَْمْسِجِد َو َجَواِز أَْخِذِهَما ِمْنه .
اَلِه َعلَی الِْجَناَزِه فِی الَْمْسِجِد َعلَی کَراِهیه. 3 . ر.ك: همان ج3، ص122: بَاُب َجَواِز الصَّ

4 . محمد  بن  علی بن  بابویه، علل   الشرائع، ج1، ص325.
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کسلی کله بلدون عللت و عذری، نملازش را در مسلجد با مسللمانان نگزارد، نملاز ندارد 
)نمازش پذیرفته نیسلت(.

اگرچه شیخ طوسی )م 460( در مورد این دسته از روایات می   گوید: 
َجَوازَِهلا«:1 َرْفلَع  الُْملَراُد  یکلوَن  أَْن  ُدوَن  کاِملَلًه  َفاِضلَلًه  َه  َصلالَ اَل  أََراَد  ََّملا   »إِن
مقصلود از ایلن روایلت تنها، نماز برتر و کامل اسلت و مراد از آن عدم جلواز نماز  خواندن 

در غیر مسلجد نیست.
 بله هلر حال این نحلوۀ بیان که به طرق مختلف و به  صورت پیاپلی از زبان معصومان
به مردم گوشلزد شلده اسلت، نشلانگر جایگاه ویژه این حکم و اسلتحباب مؤکِد حضور 
در مسلاجد و برگلزاری نملاز جماعلت در ایلن ملکان مقدس اسلت.2 در دسلته دیگری 
از روایلات نیلز بله مسلئله اسلتحباب نشسلتن در مسلجد و انتظار  کشلیدن بلرای نملاز 
جماعلت اشلاره شلده اسلت3 که خلود حاکلی از رجحان ارتبلاط تنگاتنگ و همیشلگی 

مسللمانان با نهاد مسلجد اسلت.
در ایلن میلان یکی از سلؤاالت مرتبط با این مسلئله این اسلت که آیا این اسلتحباب، به 
سلن و سلال ویژه ای اختصاص دارد یا اینکه درهای مسلجد به روی همه مردم گشلوده 
اسلت؟ آیلا مسلجد فقلط برای گلروه خاصی از مردم طراحی شلده اسلت یلا اینکه هیچ 

محدودیلت سلنی برای ورود افراد به مسلجد وجلود ندارد؟
اهمیلت ایلن پرسلش زمانلی خلود را نشلان می دهد کله بدانیلم بسلیاری از فقیهان بر 
اسلاس روایاتلی از معصلوم، بله کراهلت آوردن کودکان به مسلجد فتلوا داده اند؛ اما 
در مقابلل، برخلی دیگلر از فقهلا ایلن کراهت را بله کلودکان خاصی محدود دانسلته اند. 
برخلی دیگلر نیلز فتوا به اسلتحباب یلا اولویت و یلا رجحلاِن آوردن معموِل کلودکان به 
مسلجد داده انلد؛ بنابرایلن بایلد دیلد که آیا شلارع مقلدس مؤمنلان را از آوردن کودکان 
بله مسلجد پرهیلز داده اسلت یلا اینکله ورود آن  هلا را هماننلد دیگلران می دانلد؟ اگلر 
چنیلن محدودیتلی وجلود دارد، آیا شلامل تمامی کودکان می شلود یا اینکله قید و بند 

و تبصلره ای در ایلن مورد وجلود دارد؟

1 . محمد  بن  حسن  طوسی، تهذیب  األحکام، ج3، ص7.
2 . سید  محمد  کاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص761، فصل فی الجماعه.

اَلهِ . 3 . ر.ك: محمد  بن  حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج4، ص115، بَاُب اْسِتْحَباِب الُْجُلوِس فِی الَْمْسِجِد َو انِْتَظاِر الصَّ
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ضرورت«بررسی«مسئله««

الف(«ضرورت«فقهی
فتلاوای فقهلا در ایلن مسلئله معملوالً در محدودۀ احلکام اللزام  آور نیسلت و غالباً حول 
محلور کراهلت، اباحله یلا اسلتحباب می گردد؛ املا این نکتله دلیلی بلر کم  اهمیت بودن 
ایلن مسلئله نیسلت؛ زیلرا اهمیلت و ضلرورت یلک مسلئله بله عواملل مختلفلی نظیر 
مبتال  بله بلودن آن بلرای عموم مردم یا میزان تأثیر آن در جامعه اسلالمی بسلتگی دارد؛ 
بله بیلان دیگلر اگرچله فتلوای علملا در مورد ایلن مسلئله  یک حکلم الزام  آور نیسلت، 

بررسلی آن بله چنلد دلیلل از اهمیت ویلژه ای برخوردار اسلت:
اوالً گسلتره مسلاجد در جای  جای جهان اسلالم گویای کثرت افراد مبتال  به این مسلئله 
اسلت. از یک  سلو پلدران و ملادران مسللمان و مؤمنلی که بله تربیت دینی فرزندانشلان 
عالقه  منلد هسلتند و از سلوی دیگلر مسلئوالن اماکلن دینلی، بله دلیلل همگام  سلازی 
مسلجد بلا احکام شلرعی و برنامه  ریزی متناسلب با اواملر دینی، خواهان دانسلتن حکم 

شلرعی این مسلئله اند.
ثانیلاً اگرچله حکلم کراهلت یلا اسلتحباب در ایلن مسلئله یلک حکم اللزام  آور نیسلت؛ 
تأثیر  گلذاری آن بسلیار بیشلتر از برخلی از احلکام اللزام  آور اسلت؛ چراکله حکلم ایلن 
مسلئله هلر چله باشلد، تأثیلر فراوانلی بلر فرهنلگ مسللمانان خواهلد گذاشلت و روند 

اجتماعلی، فرهنگلی، آموزشلی و تربیتلی جامعله مسللمین را جهلت خواهلد داد.
ثالثلاً بررسلی این مسلئله به  ویلژه در دوران کنونی، به دلیل شلرایط اجتماعی، سیاسلی 
و فرهنگلی ویلژه ای کله جهلان اسلالم با آن روبروسلت، للزوم و ضرورت بیشلتری یافته 
اسلت. هجمله شلدید فرهنگلی کله در عصر حاضر علیله دین مبین اسلالم وجلود دارد 
و بیلش از هلر کلس، کلودکان جامعه اسلالمی را هلدف خود قلرار داده اسلت، ضرورت 
دیگلری بلرای بررسلی ایلن مسلئله اسلت؛ چراکله اگر بله این نتیجه برسلیم که شلارع 
رضایتلی بله حضور کودکان در مسلجد ندارد، بایلد در پی راه های دیگلری برای صیانت 

از آییلن کودکان مسللمان باشلیم و چاره دیگری بیندیشلیم.
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ب(«ضرورت«تربیتی
تربیلت نسلل دینلدار و معتقلد بله آموزه های دینلی یکلی از دغدغه های آیینی ماسلت. 
انتقلال آموزه هلای پربار و انسان  سلاز اسلالم عزیز به نسلل بعدی، وظیفه  ای بس دشلوار 
اسلت کله بنا بر روایلات مختلف، بر دوش یکایک مسللمانان سلنگینی می کنلد. تربیت 
شایسلته نسلل جدیلد نیازمنلد عوامل مختلفی اسلت که توجله به عنصر زملان و مکان 
از للوازم ضروری آن اسلت. مسللماً محیطی که ملا در آن زندگی می کنیلم و مکان  هایی 
کله روزانله بله آن رفت  و  آملد می کنیلم، تأثیلر بسلزایی در روح و روان ما می  گلذارد. این 
مسلئله در ملورد کلودکان و نوجوانلان از حساسلیت بیشلتری برخلوردار اسلت؛ چراکه 

تأثیر  پذیلری آن  هلا از محیط پیرامونی  شلان بسلیار بیشلتر از حّد تصور ماسلت.
بلا توجله بله آنچله بیان شلد و بلا در  نظر  داشلتن شلرایط حسلاس دنیلای کنونلی، ارائه 
یلک بسلتر تربیت  محلور، بلرای رفت  و  آملد و حضلور کلودکان در آن املری ضلروری به 
نظلر می رسلد. خصوصلاً در دورانلی کله هلر روزمکان  ها، بسلترها و بسلته های گوناگون 
فرهنگلی بله عملوم مردم مسللمان عرضه می شلود و دشلمنان اسلالم در پی تسللط بر 
افلکار کلودکان مسللمان هسلتند، باید بسلتری مناسلب بلرای تربیت کلودکان در نظر 
گرفلت. در نلگاه اول، بلا توجله بله دیلدگاه ارزش  مدار و مقدسلی که آیین اسلالم درباره 
مسلجد دارد، بایلد گفلت که مسلجد بهترین پیشلنهاد برای ایلن موضوع اسلت. اما باید 
دیلد کله دیلدگاه شلریعت دراین  باره چیسلت و آیلا آیین ما مطللب دیگری جلز این به 

ملا عرضه کرده اسلت؟

ج(«ضرورت«فرهنگی-«اجتماعی
نهاد مسلجد یک سلازمان چند  منظوره و با کارکردهای مختلف اسلت که در زمینه های 
گوناگون انسلانی تأثیر  گذار می باشلد. طراحی سلازمان مسلجد به  گونه ای اسلت که هم 
رشلد فلردی و هلم تعاللی اجتماعی مسللمانان را  درنظلر دارد. توجه به آیلات و روایات 
و کنلکاش در سلیره معصوملان نشلان می دهلد که مسلجد، افزون بر رشلد معنوی 
و تربیتلی جامعله، نهلادی اجتماعلی، فرهنگی و سیاسلی اسلت که می توانلد در تمامی 

ایلن عرصه هلا تأثیر  گذار باشلد.
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اگر  چه رشلد فرهنگی و اجتماعی مسللمانان، مخصوص قشلر خاصی از جامعه نیسلت، 
ر اسلت. کلودکان،  للزوم آن بلرای نسلل جدیلد، بیلش از دیگلر اقشلار جامعله متصلوَّ
نوجوانلان و جوانلان هلر جامعله ای سلامان  دهندۀ فرهنلگ سلال های نه  چنلدان  دور آن 
جامعله خواهنلد بلود کله غفللت از آن  هلا، بله از  دسلت  رفتن فرهنلگ عموملی جامعله 
منتهلی خواهلد شلد؛ بنابرایلن روشلن اسلت کله برنامه  ریلزی فرهنگلی ل اجتماعی هر 
جامعله  بایلد بیلش از هلر گلروه بر کلودکان و جوانلان آن جامعله متمرکز باشلد تا طی 

سلال های متملادی حاصللی پربار داشلته باشلد.
به  طلور معملول نلگارش یلک برنامه جاملع فرهنگی دین  محلور در یک جامعه اسلالمی 
بسلیار ضلروری و الزم اسلت؛ املا بایلد گفلت کله چنیلن ضرورتلی در دوران حاکمیت 
دینلی، دو  چنلدان اسلت. پیلروزی انقلالب اسلالمی و حاکمیلت دیلن و فقاهلت دینی، 
گسلتره وظایلف متفکران و اندیشلمندان دینلی را افزوده و پژوهش و فقاهت در مسلائل 
اجتماعلی را ضلروری کلرده اسلت. بدیهی اسلت که مسلئله مذکور نیز از جمله مسلائل 
مهلم فرهنگلی ل اجتماعلی اسلت کله در سلال های اخیلر اهمیلت بیشلتری بله خلود 

گرفته اسلت.
از آنچله گفتله شلد، بر  می آیلد کله، حضلور کلودکان در مسلجد یکلی از للوازم رشلد 
فرهنگلی ل اجتماعلی جامعه اسلالمی اسلت که نمی تلوان به  راحتی از کنار آن گذشلت؛ 
املا بایلد دیلد که دیلدگاه فقه در این مسلئله چیسلت و آیلا حضور کودکان در مسلجد 
مورد تأیید و پذیرش شلارع هسلت؟ مثبت یا منفی بودِن پاسلخ این پرسلش، دو مسلیر 
مختللف را در مقابلل برنامه  ریلزان فرهنگی قلرار خواهد کرد؛ اگر رویکرد شلارع، ترغیب 
و تحسلین آوردن کودکان به مسلجد، باشلد روشلن اسلت کله برنامه  ریلزی فرهنگی در 
یلک جامعله اسلالمی بلر اسلاس مسلجد  محوری و فرهنگ  سلازی مسلجد  مدارانه پیش 
خواهلد رفلت؛ املا اگلر شلارع مقلدس بله هر دلیلل و مصلحتلی با حضلور کلودکان در 
مسلجد مخالف باشلد، بایلد برنامه  ریزی فرهنگلی برای کلودکان را از نهلادی دیگر آغاز 
کلرد و در محیطلی دیگر سلامان داد. بررسلی این مسلئله خصوصلاً در دوران کنونی که 
شلاهد هجمله فرهنگلی دشلمن علیله کلودکان، نوجوانان و جوانان مسللمان هسلتیم، 

اهمیت بیشلتری یافته اسلت.
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بخش«اول:«گزارشی«از«
سیر«فتوایی«و«پیشینه««
فقهی«مسئله
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25 بخش اول: گزارشی از سیر فتوایی و پیشینه  فقهی مسئله

جسلتجو در کتلب فقهلی شلیعه و اهل تسلنن نشلان می دهد کله این مسلئله از دیرباز 
ملورد توجله فقهلای فریقیلن بلوده و دیدگاه هلای مختلفلی پیراملون آن عرضله شلده 
اسلت. اگرچله این مسلئله از مسلائل اساسلی فقله نبلوده و به همیلن دلیلل در ابتدای 
املر، کنکاشلی جلّدی و تحلیللی عمیلق پیراملون آن انجلام نگرفتله اسلت، گلذر زمان 
اندکلی بلر مجموعله تحلیل ها افلزوده و دیدگاه های متفاوتلی را رقم زده اسلت. در کنار 
دیدگاه هلای متفاوتلی کله از قدملا و متأخران شلیعه در ایلن زمینه وجود دارد، بررسلی 
دیلدگاه فقهلای اهلل تسلنن نیلز راهگشاسلت؛ چراکله کمترین ثملره آن روشن  شلدن 

فضلای حاکلم در ملورد ایلن مسلئله در دوران معصومان اسلت.
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27 بخش اول: گزارشی از سیر فتوایی و پیشینه  فقهی مسئله

فصل«اول:«دیدگاه«فقهی«اهل«تسنن«در«مسئله
ازآنجاکله فقله رایلج در میان عموم ملردم در دوران معصومان فقه اهل تسلنن بوده 
اسلت و اهلل بیلت نیز بلا توجه بله دیدگاه هلای فقهی اهل تسلنن پیراملون احکام 
مبتالبله، سلخن گفته انلد، پیلش از هر چیز الزم اسلت کله دیدگاه اهل تسلنن پیرامون 

ایلن مبحلث مورد تحلیل و بررسلی قلرار گیرد.

گفتار«اول:«لزوم«بررسی«دیدگاه«اهل«تسنن««
مراجعله بله آرای فقهلی اهلل تسلنن از دیربلاز در میلان فقهلای شلیعه معملول بلوده 
اسلت. از جملله آثلاری کله نشلان  دهنده اهمیلت ایلن موضلوع در میان فقهای شلیعی 
اسلت، کتاب »الخالف« شلیخ طوسلی )م 460( اسلت. تألیف این اثر بر اهتمام و توجه 
مؤلفلان فقله اماملی بله آرای فقهلای اهل سلّنت، تأثیر قابل توجهی گذاشلته اسلت؛ به 
طلوری کله پلس از آن، فقهلای اماملی آثار مهمی در زمینله علم خالف نگاشلتند. از آن 
جملله می تلوان بله کتاب »المعتبر فی شلرح المختصر« نوشلته محقق حلّلی )م 676(، 
»جاملع الخلالف و الوفلاق« نوشلته علی  بن  محملد قملی سلبزواری )م حلدود 700( و 

»تذکلره   الفقهلاء« و »منتهلی المطللب« نوشلته عالمه حلّی اشلاره کرد.
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البتله الخلالف نخسلتین اثلر در فقله اماملی نیسلت کله بله آرای فقهلی مذاهلب دیگر 
پرداختله اسلت. پیلش از آن، »تهذیلب   الشلیعه« نوشلته ابن  جنیلد اسلکافی، »مسلائل 
أهلل   الخلالف« نوشلته شلیخ مفیلد، »شلرح مسلائل   الخلالف«، »االنتصار« و »مسلائل 
الناصریلات« هلر سله اثر سلید مرتضلی و »تعلیلق خالف الفقهاء« سلیدرضی به رشلته 
تحریلر در آملده اسلت. بلا ایلن همه کتلاب الخلالف از نظر گسلتره موضوعلی و تبیین 

فلروع و روش اسلتدالل، نقطله عطفلی در ایلن زمینله به شلمار ملی رود.1
در دوران معاصلر نیلز آیلت  اهلل بروجلردی مراجعله بله فتاوای اهلل سلنت را از مقدمات 
فقله می  دانسلتند و معتقلد بودنلد کله در فقله و اسلتنباط فقهلی باید آرای اهل سلنت 
ملورد تحلیلل و بررسلی قلرار گیلرد. وی توجله بله نظلرات آنان و مقایسله آن  ها بلا آراء 
فقهلی شلیعه و نقلل ادلله ایشلان و در  نهایلت نقلد دیلدگاه و ادلۀ آن  هلا را از للوازم فقه 

برمی شلمرد.2 
آیلت  اهلل صافلی گلپایگانی ضمن تشلریح روش فقهی آیت  اهلل بروجلردی، آن را مقدمه ای 

بلرای دانسلتن فضای صلدور روایت دانسلته، چنین می گوید:
وقتلی یلک روایلت را بلدون اطالع از فضلا و محیط صدور روایت بررسلی کنیلم، تنها به 
معنلای ظاهلری کله از لفلظ اسلتفاده می شلود، آگاه می شلویم؛ اما وقتلی محیط صدور 
روایلت و نظریلات علملی مطرح  شلده در آن فضا را بدانیم، چه بسلا قرینله حالیه  ای، فهم 
ملا را از روایلت علوض کنلد یلا توسلعه دهلد؛ البته ایلن جهلت در همه اخبلار محتمل 
نیسلت؛ وللی چلون فی  الجملله عللم اجماللی بله آن اسلت، در هلر کجا محتمل باشلد، 

بایلد از ایلن قرینه فحلص نمود.3
آیت  اهلل محمد فاضل لنکرانی در این رابطه می گوید: 

آیلت  اهلل بروجلردی معتقلد بلود احادیلث ملا شلأن نلزول دارنلد و در محیطلی صلادر 
شلده اند کله اقلوال و نظریلات فقیهلان بلزرگ اهلل سلنت حاکم بلوده اسلت و ناظر به 
ایلن فتلاوا، اهلل بیلت سلخن گفته اند؛ )پس( سلخنان آنلان یلا در رّد نظریه ای اسلت و 
یلا در اثبلات آن؛ بنابرایلن بایلد جّو مسلئله فقهّیه را به   دسلت آورد تا فهمیلد مقصود از 

1 . محمد  بن  حسن طوسی، الرسائل العشر، ص  50.
2 . محمد واعظ   زاده  خراسانی، »وحدت و انسجام اسالمی از نگاه آیت اهلل  بروجردی«، کیهان فرهنگی، ش  257، ص20.

3 .  مجله حوزه، ش  43 و 44، »مصاحبه با آیت  اهلل شیخ لطف  اهلل صافی گلپایگانی«، ص119.
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روایلات چیسلت. بله همیلن جهلت پیش از هلر چیز بایلد به دیلدگاه فقهای پیشلین و 
معاصلر و همچنیلن فقهلای اهل تسلنن بپردازیم و خالصله ای از آرای حال و گذشلته را 

آوریم.1 به  دسلت 

1 . همان، »مصاحبه با آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی«، ص137.
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«گفتار«دوم:«دیدگاه«مذاهب«چهارگانه«اهل«تسنن«در«مسئله««
بلا اینکله نگارش کتب فقله مقارن و خالف  نگاری از گذشلته دور در میان علمای شلیعه 
مرسلوم بلوده و بله نلگارش ملوارد اختالفلی فقه شلیعه بلا اهل تسلنن پرداخته  انلد، در 
برخلی از مسلائل فرعلی فقله نظیلر مسلئله ملورد بحلث، تحلیلی انجلام نگرفته اسلت. 
شلیخ طوسلی در الخالف اساسلاً این مسلئله را مطرح نکرده اسلت. عالمه نیز در کتب 
فقله مقلارن خلود نظیلر »منتهی المطللب« و »تذکلره الفقهلاء« تنها به دیدگاه شلیعه 
پیراملون ایلن موضلوع پرداخته و آرای عامه را مطرح نکرده اسلت؛ بنابرایلن برای یافتن 
دیلدگاه اهلل تسلنن پیرامون ایلن موضوع بایلد به منابع اصللی مذاهلب چهارگانه اهل 

تسلنن مراجعله کلرد و دیلدگاه هر یلک را به    صلورت مجزا به دسلت آورد.
بررسلی فتلاوای مذاهلب چهارگانله اهلل تسلنن در مسلئله مذکلور نشلان می دهد که 
نهلی و بازدارندگلی فتلاوای اهلل تسلنن نسلبت به فتاوای شلیعه بیشلتر اسلت؛ به این 
معنلا کله بسلیاری از فقهلای اهل تسلنن در ملورد حکم ورود کلودکان به مسلجد، پا را 
از محلدوده کراهلت فراتلر گذاشلته و حکلم به حرملت داده انلد؛ چنان  که برخلی از این 
مذاهلب، ورود برخلی از کلودکان به مسلجد را حلرام یا ممنوعیت ورود آن  ها به مسلجد 
را واجلب می داننلد. حلال بله بررسلی تفصیلی دیلدگاه یکایلک مذاهلب چهارگانه اهل 

می  پردازیم. تسلنن 

1.«مذهب«حنفیه:«تفصیل«بین«حرمت«و«کراهت
بنلا بلر فقله حنفلی اگر ظلن غالب بلر این باشلد که کلودك مسلجد را نجلس می کند، 
آوردن او بله مسلجد حلرام اسلت؛ در غیر ایلن صورت بردن او به مسلجد، مکروه اسلت. 

حصفکلی )م 1088( می گوید:
فیکلره«: إال  و  تنجیسلهم  غللب  حیلث  مجانیلن  و  صبیلان  إدخلال  یحلرم   »و 
وارد  کلردن کلودکان و دیوانگان به مسلجد حرام اسلت تلا زمانی که غالباً نجاسلت  آفرین 

باشلند؛ در غیر این صورت آوردن آن  ها به مسلجد مکروه اسلت.
ابن  نجیم مصری )م 970( می گوید:

»و یجلوز اللدرس فلی المسلجد و إن کان فیه اسلتعمال اللبود و البواری المسلبله ألجل 
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المسلجد؛ للو عللم الصبیان القلرآن فی المسلجد ال  یجوز و یأثلم و کذا التأدیلب فیه؛ أی 
ال  یجلوز التأدیلب فیله إذا کان بأجلر و ینبغی أن یجوز بغیلر أجر و أما الصبیلان فقد قال 
النبلی جنبوا مسلاجدکم صبیانکلم و مجانینکم و کذا ال  یجلوز التعلیم فی دکان فی 

فناء المسلجد. هذا عنلد أبی  حنیفه«:1
برگزاری درس در مسلجد جایز اسلت؛ اگرچه از فرش ها و بوریاهای کشلیده و بلند برای 
مسلجد اسلتفاده شلود؛ املا آموزش قرآن بله کودکان در مسلجد جایز نیسلت و گناه به 
حسلاب می آیلد. همچنیلن تعلیلم و تربیلت و ادب  آملوزی در مسلجد جایز نیسلت، اگر 
بلا ملزد باشلد؛ املا اگر بدون مزد باشلد، شایسلته اسلت کله جایز باشلد. اما علدم جواز 
تعلیلم بله کلودکان به سلبب آن اسلت کله پیامبر خلدا فرموده اسلت، مسلاجدتان را از 
کلودکان و مجانیلن دور کنیلد. همچنین آموزش در دکانی که در حیاط مسلجد اسلت، 

جایلز نمی باشلد. ایلن مطاللب کله گفته شلد، بنا بر دیلدگاه ابو  حنیفله بود.

2.«مذهب«مالکیه:«تفصیل«بین«عدم«جواز«و«اباحه
بنلا بلر فقله مالکلی واردکلردن کودك به مسلجد به شلرطی جایز اسلت که در مسلجد 
بازیگوشلی نکنلد یلا وقتلی او را از بازیگوشلی نهی می کنند، دسلت بلردارد؛ در غیر این 

صلورت بلردن کودك به مسلجد جایز نیسلت.
سحنون )م 240( می گوید:

»و سلئل ماللک علن الصبیلان یؤتی بهم المسلجد. قلال إن کان ال  یعبث لصغلره و یکف 
إذ نهلي، فلال أری بهلذا بأسلا. قلال و إن کان یعبلث لصغلره فلال أری بلأن یؤتلی به إلی 

المساجد.
قلال ابن  القاسلم: قللت لماللک فالصبلی یؤتلی بله إلی أبیله و هلو صغیر و هلو فی صاله 

مکتوبله. قلال فلینحله عنله إذا کان فلی المکتوبه و ال بلأس به فلی النافله«:2
از مالک  بن  انلس در ملورد آوردن کلودکان بله مسلجد سلؤال شلد. او پاسلخ داد: اگلر 
بازیگوشلی کودکانله نمی کنلد و هلرگاه او را نهلی کنند، دسلت از بازی برملی  دارد، پس 
مشلکلی در آوردن آن  هلا بله مسلجد نمی بینم؛ اما اگر بازیگوشلی کودکانله دارد، آوردن 

1 . زین  الدین   بن   ابراهیم   ابن   نجیم  مصری، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، چاپ اول، ج5، ص419.                                            
2 . عبدالسالم  بن  سعید سحنون، المدونه الکبری لمالک   بن   انس االصبحی، ج1، ص106.
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آن  هلا بله مسلجد را نمی پسلندم و نظلر به آن نلدارم.
ابن  قاسلم از مالک پرسلید: کودکی کم سلن و سلال را به مسلجد می آورند تا به سلوی 
پلدرش بلرود، در  حالی  کله پدر او در نماز واجب اسلت. مالک پاسلخ داد: اگلر نماز واجب 

اسلت، کلودك را از پلدرش منصلرف کنند و اگر نماز نافله اسلت، اشلکالی ندارد. 
حطاب رعینی )م 954( بعد از نقل این حکم می گوید:

»... فالشلرط فلی جلواز إحضلاره أحلد أمریلن: إملا علدم عبثله أو کونله یکلف إذا نهلي 
علن العبلث. و ظاهلر کالم المؤللف، أی ابن  الحاجلب أن یکلف علن العبلث إذا وقلع فلی 

المسجد«:1 
پلس شلرط جلواز آوردن کودکان به مسلجد یکلی از این دو امر اسلت: اول اینکه کودك 
بازیگوشلی نکنلد و دوم اینکله اگلر هلم بازیگوشلی می کند، وقتلی او را از ایلن کار نهی 
کردنلد، از بازیگوشلی دسلت بلردارد. ظاهر سلخن مؤلف این اسلت که این شلرط یعنی 

دسلت برداشلتن از بازیگوشلی بلرای زمانی اسلت که کودك در مسلجد قلرار می گیرد.

3«مذهب«شافعیه:«تفصیل«بین«کراهت«و«اباحه«یا«تفصیل«بین«حرمت«و«کراهت
از ظاهلر سلخنان فقهلای شلافعی بر  می آیلد کله ایلن مسلئله در میلان آن  هلا اختالفی 
اسلت. برخلی قائلل بله حرملت و برخی قائل بله کراهت هسلتند. بنا بر دیلدگاه گروهی 
از فقهای شلافعی، آوردن کودکان غیر ممیز به مسلجد مکروه اسلت؛ اما آوردن کودکان 
ممیز به مسلجد اشلکالی ندارد. نووی )م 676( در شلرح خود بر کتاب المهذب شلافعی 

می گوید:
»قلال المتوللی و غیلره یکلره ادخلال البهائلم و المجانیلن و الصبیلان الذیلن ال  یمیزون 
المسلجد ألنله ال  یؤملن تلویثهلم إیلاه و ال  یحلرم ذللک ألنله ثبلت فلی الصحیحیلن أن 
رسلول اهلل حاملال امامله بنت  زینلب رضلی اهلل عنهملا و طاف عللی بعیلره و ال ینفی 
هلذا الکراهله ألنله فعلله لبیلان الجلواز فیکلون حینئذ أفضل فلی حقه فلإن البیان 

واجب«:2
بسلیاری از بلزرگان مثلل متوللی و دیگلران قائلل بله کراهلت وارد کلردن حیوانلات و 

1 . محمد  بن  محمد الحطاب الرعینی، مواهب   الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج2، ص446.
2 . محیی  الدین  بن  شرف نووی، المجموع: شرح  المهذب اإلمام الشافعی، ج2، ص  176.                                                       
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دیوانلگان و همچنیلن کلودکان غیر  ممیلز به مسلجد هسلتند؛ زیلرا امنیتی بلرای آلوده 
و نجس  کلردن مسلجد توسلط آن  هلا وجود نلدارد؛ البتله این حکلم بر تو حرام نیسلت؛ 
زیلرا در صحیحین از رسلول خدا نقل شلده اسلت که آن حضرت نلواده خود، امامه 
دختلر زینلب، را بلر دوش خلود حملل می کلرد و بله مسلجد می رفت یا سلوار بر شلتر 
خلود گلرد خانله خدا طواف می کلرد؛ بنابرایلن این روایلات منافاتی با حکم بله کراهتی 
کله گفتله شلد، نلدارد؛ زیلرا عملل پیامبلر بیانگر جلواز ایلن کار اسلت و در چنین 

شلرایطی، بلر آن حضلرت واجب اسلت که مطللب را بیلان نماید. 
املا بنلا بر دیدگاه گروه دیگری از فقهای شلافعی، به مسلجد آوردن کودکان غیر  ممیزی 
کله غالبلاً ایجلاد نجاسلت می کننلد، حلرام اسلت؛ اما اگلر چنیلن کودکی از نجاسلت و 

ضرر  رسلانی ایملن باشلد، آوردن او به مسلجد مکلروه خواهد بود.
شربینی )م 977( و شروانی )م 1118( می  گویند:

»یحلرم تمکیلن الصبیلان غیلر الممیزیلن و المجانیلن و البهائلم و الحیلض و نحوهن و 
السکران من دخوله إن غلب تنجیسهم و إال کره«:1  

توانایی  دادن و اجازه ورود کودکان غیر  ممیز به مسلجد حرام اسلت و همچنین دیوانگان 
و حیوانلات و زنلان حائلض و افراد مسلت؛ به شلرط آنکه غالبلاً ورود این افراد به مسلجد 

سلبب نجاسلت مسلجد شلود. در غیر این صورت تنها کراهت دارد.
ابن  مذحجی شافعی نیز می گوید:

»و یجب منع مجنون و صبی و من به اسهال یغلب تنجیسه المسجد«:2 
ممنوعیلت ورود ایلن افلراد بله مسلجد واجب اسلت: دیوانه، کودك و کسلی که اسلهال 

دارد و غالبلاً سلبب نجاسلت مسلجد می شلود.

4.«مذهب«حنبلیه:«تفصیل«بین«اباحه«و«کراهت
بنلا بلر فقله حنبللی بلردن کلودك غیر  ممیلز بلدون آنکله مصلحلت و فایلده ای بلر آن 
مترتلب باشلد، مکلروه اسلت؛ املا اگلر وی را بلرای مصلحتلی مثلل آملوزش قلرآن یلا 

1 . محمد  بن  احملد الشلربینی الشلافعی، مغنی  المحتلاج، ج1، ص487؛ عبدالحمیلد الشلروانی، حواشلی الشلروانی عللی تحفله المحتلاج، 
ج2، ص168.

2 . احمد  بن  عمر  ابن  مذحجی شافعی، العباب المحیط بمعظم نصوص الشافعی و االصحاب، ج1، ص237.
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آملوزش کتابلت به مسلجد ببرند، کراهت نلدارد. بهوتی حنبلی به تبع برخلی از بزرگان 
حنبللی می گویلد: 

»و یسلّن أن یصلان المسلجد علن صغیر ال  یمیز لغیر مصلحله و ال فائلده و أن یصان عن 
مجنون حال جنونه ألنهم لیسوا من أهله«:1 

حفاظلت مسلجد از ورود کلودکان غیلر ممیلز بله آن، سلنت اسلت؛ بله شلرط آنکله 
)ورودشلان بله مسلجد( مصلحلت و فایلده ای نداشلته باشلد.

بنابرایلن مقصلود او این اسلت کله ورود کودکان به مسلجد به  خاطلر مصلحتی همچون 
آملوزش قرآن مباح اسلت و مانعلی ندارد.

1 . منصور  بن  یونس  البهوتی الحنبلی، کشف   القناع، ج  2، ص  426.
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فصل«دوم:«دیدگاه«فقهای«شیعه«در«مسئله
بلا کاوش در کتلب فقهلی علملای متقلدم، متأخر و معاصلر و رصد دیدگاه آن  هلا در این 
موضلوع می تلوان چنیلن نتیجله گرفت که چهلار دیدگاه اساسلی در این مسلئله وجود 
دارد. البتله مرحلوم سلید  جواد عامللی در کتلاب شلریف »مفتلاح الکرامله« ایلن چهلار 
دیلدگاه را در قاللب سله دیلدگاه مطرح کلرده و به برخلی از کتب فقهی گذشلتگان نیز 
ارجلاع داده اسلت.1 بلا ایلن حلال الزم اسلت، افزون بلر تالش قابلل تقدیر سلید  عاملی، 
اوالً  اقلوال قدملا ملورد تحلیلل دقیق  تلری قرار گیلرد و ثانیاً اقوال پسلینیان نیلز به این 
مجموعله اضافله گلردد. حال به بررسلی دیدگاه های مختلف در این مسلئله می  پردازیم:

دیدگاه«اول:«کراهت««
تعلداد قابلل توجهی از فقهای شلیعه، در این مسلئله فتلوا به کراهلت آوردن کودکان به 

مسلجد داده انلد. این بلزرگان عبارت  اند از:

1 . سید  جواد  بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه، ج  6، ص  287.
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1.«قدما
شلیخ طوسلی )م 460( در »النهایه« و »المبسلوط«، قاضی ابن  براج طرابلسلی )م 481( 

در »المهلذب« و ابن  ادریلس حلی )م 598( در »السلرائر«. 

2.«متأخرین«
محقلق حللی )م 676( در »المعتبلر« و »نکلت النهایله«، ابن  سلعید حللی در »الجاملع 
للشلرائع«، عالمله حللی )م 726( در »منتهلی المطللب« و »نهایه اإلحلکام« و »تحریر 
األحلکام« و »قواعلد األحلکام«، شلهید اول )م 786( در »اللدروس« و »البیلان« و 
»الذکلری« و »النفلیله« و »اللمعله الدمشلقیه«، ابن  فهلد حللی )م 841( در »الرسلائل 

لعشر«.  ا

3.«متاخری«المتأخرین
شلیخ بهایلی )م 1031( در »جاملع عباسلی«، فیلض کاشلانی )م 1091( در »مفاتیلح 
الشلرائع«، شلیخ حلر عاملی )م 1104( در وسلائل الشلیعه، فاضل )هنلدی( اصفهانی )م 
1137( در »کشلف اللثام«، کاشلف  الغطاء )م 1228( در »کشلف الغطاء«، سید یزدی )م 
1337( در »العلروه الوثقلی«، شلیخ علی جواهلری )م 1340(، سلید  محمد فیروزآبادی 
یزدی )م 1345(، میرزا حسلین نائینی )م 1355(، شلیخ عبدالکریم حائری)م 1355(، 
شلیخ آقلا ضیاء  الدیلن عراقی )م 1361(، سید  ابو  الحسلن موسلوی اصفهانلی )م 1365(، 

شلیخ محمد  رضا   آل یاسلین )م 1370(.  

4.«معاصرین
سید  حسلین بروجردی )م 1380(، میرزا   سلید  عبد  الهادی حسینی شلیرازی )م 1382(، 
سید  محسلن طباطبایلی حکیلم )م 1390(، سلید  احمد خوانسلاری )م 1405(، املام 
سلید  روح اهلل  خمینلی )م 1409(، سید  ابو  القاسلم خویلی )م 1413(، سلید  محمد  رضا 
گلپایگانلی )م 1414(، میرزا  جلواد تبریلزی )م 1427(، لطلف  اهلل صافلی گلپایگانلی، 
حسلین وحید خراسلانی، آقا  موسلی شلبیری زنجانی، جعفر سلبحانی تبریزی، حسلین 

نلوری همدانلی، مجتبلی تهرانی )م 1434( و سلید  محمود هاشلمی شلاهرودی.
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سخنان«قائلین«به«این«دیدگاه
شیخ طوسی )م 460( در »النهایه« می نویسد:

و ینبغلی أن تجّنلب المسلاجد البیع و الّشلری و المجانین و الّصبیان و األحلکام و الّضالّه 
و إقامله الحدود و إنشلاد الّشلعر و رفع األصلوات فیها.1

شیخ طوسی )م 460( در »المبسوط« می نویسد:
و تجنلب المسلاجد البیلع و الشلراء و المجانیلن و الصبیلان و األحلکام و الضالله و إقامه 

الحلدود و إنشلاد الشلعر و رفلع األصلوات فیها و عملل الصنائلع فیها.2
قاضی ابن  براج  طرابلسی )م 481( در »المهذب« می نویسد:

و یجنلب البیلع و الشلری و إنشلاد الشلعر و رفع األصلوات و دخول الصبیلان و المجانین 
علیله و اقامله الحلدود فیله و بری النبل و سلّل السلیوف و عملل الصنائع.3

ابن  ادریس حلی )م 598( در »السرائر« می نویسد:
و ینبغلی أن تجّنلب المسلاجد البیع و الّشلری و المجانین و الّصبیان و األحلکام و الّضالّه 

و إقامله الحدود و إنشلاد الّشلعر و رفع األصلوات فیها.4
محقق حلی )م 676( در »المعتبر« می نویسد:

و ال  تمکنلوا المجانیلن و الصبیلان منهلا؛ لقولله جّنبلوا مسلاجدکم صبیانکلم و 
مجانینکلم.5

محقلق حللی در »نکلت النهایله« کله مشلهورترین و مهم  تریلن شلرح »النهایه« شلیخ 
طوسلی بله حسلاب می آیلد، همان جمالت شلیخ را نوشلته و شلرح و حاشلیه ای بر آن 

ننگاشلته اسلت؛6 گویا ایلن کالم را پذیرفته اسلت.
ابن  سعید حلی در »الجامع للشرائع« می نویسد:

و یکره  ... إنشلاد الشلعر و رفع الصوت و البیع و الشلراء و إدخال المجانین و إنشلاد الضاله 
و نشلدانها و اقامه الحدود و الصبیان.7

1 . محمد  بن  حسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص109.
2 . همو، المبسوط فی فقه اإلمامیه، ج  1، ص  161.
3 . قاضی بن براج طرابلسی، المهذب، ج  1، ص  77.

4 . محمد  بن  احمد بن إدریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )و المستطرفات(، ج  1، ص  279.
5 . جعفر  بن  حسن محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج  2، ص  452.

6 . همو،  النهایه و نکتها، ج1، ص  341.
7 . یحیی  بن  سعید حلّی، الجامع للشرائع، ص  102.
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عالمه حلی )م 726( در »منتهی المطلب« می نویسد:
فصلل: و یجّنلب البیلع و الشلراء ألنّهلا موضلع عبلاده ال غیلر و یجّنلب )یجتنلب( أیضلا 
)تمکیلن( المجانیلن و الّصبیلان ألنّهما مظّنتان للنجاسله لعلدم توّقیهما عنهلا و یجّنب 

األحلکام ألنّهلا مظّنه التنلازع المقتضلی للکذب.1
ایشان در »نهایه اإلحکام« نیز می نویسد:

و تجنب المجانین و الصبیان ألنهما مظنتا النجاسه لعدم احترازهما عنها.2
عالمله حللی در »تحریلر األحلکام« کله گویلا کتلاب فتوایلی ایشلان اسلت، چنیلن 

می نویسلد:
و یجتنلب البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیان و األحلکام و تعریلف الضالّه و 

إقامله الحلدود و إنشلاد الشلعر و رفع األصلوات فیها.3
ایشان در »قواعد األحکام« چنین می نویسد: 

و یکلره  ... البیلع و الشلراء و تمکین المجانیلن و الصبیان و إنفاذ األحلکام و تعریف الضاله 
و إقامله الحلدود و إنشلاد الشلعر و رفلع الصلوت و الدخلول ملع رائحله الثلوم و البصل و 

شلبهه و التنعلل قائما بلل قاعدا.4
شهید اول )م 786( در »الدروس« می نویسد:

و یسلتحّب... تلرك البیلع و الشلراء و المجانیلن و الصبیلان و األحکام و تعریلف الضالّه و 
إقامله الحلدود و رفلع الصوت.5
ایشان در »البیان« می نویسد: 

و تکلره... و البیلع و الشلراء و إدخال المجانیلن و الصبیان و إنفاذ األحلکام إذا کثر و اقامه 
الحلدود و رفلع الصوت و تعلیق السلالح فی المسلجد األکبر.6

شهید اول در »الذکری« نیز چنین می نویسد:
یسلتحب... و تلرك البیلع و الشلراء و المجانیلن و الصبیلان و االحکام و الضالله و الحدود 

1 . حسن  بن  یوسف عالمه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج6، ص322.
2 . همو، نهایه اإلحکام فی معرفه األحکام، ج1، ص356.

3 . همو، تحریر األحکام الشرعیه علی مذهب اإلمامیه، ج1، ص326.
4 . همو، قواعد األحکام فی معرفه الحالل و الحرام ، ج1، ص262.

5 . محمد  بن  مکی عاملی شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه اإلمامیه، ج1، ص156.
6 . همو،  البیان، ص135.
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و رفلع الصلوت؛ رواه علی  بن  أسلباط مرسلال علن أبی  عبلد  اهلل و روینلا عنله، قال: 
»جنبلوا مسلاجدکم صبیانکلم و مجانینکم و شلراءکم و بیعکم و اجعللوا مطاهرکم علی 

أبواب مسلاجدکم«.1
ایشان در »النفلیه« نیز چنین می نویسد:

یسلتحّب بنلاء المسلاجد و رّمها... و تلرك... تعلیم الصبیان بها و عملل الصنائع و خصوصاً 
بلری النبلل و کشلف العلوره و الخذف بالحصلی و البیع و الشلری و تمکیلن المجانین و 
الصبیلان و إنفلاد األحلکام، و تعریلف الضالله إنشلادا أو نشلدانا و  إقامله الحدود و إنشلاد 

الشلعر و رفلع الصوت.2
شهید اول در »اللمعه الدمشقیه« نیز می نویسد:

و یکلره تعلیتهلا و البصلاق  فیها و رفع الّصلوت و قتل القمل و بری الّنبلل و عمل الّصنائع 
و تمکیلن المجانیلن و الّصبیلان و إنفاذ األحکام و تعریف الضواّل و انشلاد الشلْعر و الکالم 

فیهلا بأحادیث الّدنیا.3
ابن  فهد حلی )م 841( در »الرسائل العشر« می نویسد:

و یکلره تعلیتهلا و جعلهلا طریقلا و تمکیلن الصبیلان و المجانین منها و إنشلاد الشلعر و 
کشلف العلوره و رفلع الصلوت و اقامه الحلدود و عملل الصنائع.4

شلیخ حلر عامللی )م 1104( در وسلائل الشلیعه کله معملوالً دیلدگاه خلود را در قالب 
عناویلن ابلواب مطلرح می کنلد، دربلارۀ ایلن مسلئله چنین می نویسلد:

بلاب کراهله البیلع و الشلراء فلی المسلجد و تمکیلن الصبیلان و المجانیلن منله و أنفاذ 
األحلکام و إقامله الحلدود َو رفلع الصلوت فیله و اللغلو و الخلوض فلی الباطل.5

فیض کاشانی )م 1091( در »مفاتیح الشرائع« می نویسد:
و یکره... و إنشلاء الشلعر اال ما ال بأس به و البیع و الشلراء و تمکین المجانین و الصبیان 
و اقامله الحلدود و رفلع الصلوت المتجلاوز علن العاده و إنشلاد الضالله و حدیلث الدنیا و 

1 . همو، ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، ج3، ص124.
2 . همو،  النفلیه، ص143.

3 . همو،  اللمعه الدمشقیه فی فقه اإلمامیه، ص36.
4 . احمدبن   محمد  بن  فهد حلی، الرسائل العشر البن فهد، ص170.

5 . محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص233.
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عملل الصنائلع و کشلف العلوره؛ فإنها لغیر هلذه بنیت.1
فاضل )هندی( اصفهانی )م 1137( در »کشف اللثام« می نویسد:
)یکره  ... و تمکین المجانین و الصبیان(  لألخبار و خوف التلویث.

قیلل: هلذا فی  ملن یخاف منله؛ فأّما ملن یوثق به ملن الصبیان فیسلتحب تمرینهم علی 
إتیانها.2

شیخ بهایی )م 1031( در »جامع عباسی« می نویسد:
اّما هفده امر مکروه که به مسجد تعلّق دارد:

... هشتم: اطفال و دیوانه ها را گذاشتن که داخل مسجد شوند.3
کاشف الغطاء )م 1228( در »کشف الغطاء« می نویسد:

و یکلره فیهلا أُملور... و منهلا البیلع و الشلراء و جمیلع النواقلل سلوی الصدقلات و منهلا 
4.تمکیلن الصبیلان و المجانیلن منهلا و منهلا إنفلاذ األحلکام، إال لإلملام

و سید یزدی )م 1337( در »العروه الوثقی«
یکلره  ... تمکیلن األطفلال و المجانیلن ملن الدخول فیهلا و عمل الصنائع و کشلف العوره 

و السلره و الفخلذ و الرکبه و إخلراج الریح.5
فقیهلان فراوانلی بلر ایلن کتلاب ارزشلمند حاشلیه نوشلته اند و به  طلور معملول، هلر جا 
مغایرتلی بلا دیلدگاه آن  هلا وجلود داشلته اسلت، بله آن اشلاره کرده انلد. کاوش در کتاب 
العروه  الوثقلی کله بلا تعلیقات پانزده شلخصیت از فقهای شلیعه به رشلته تحریلر در  آمده 
اسلت، نشلان می دهلد که تنها یکی از آن  ها )شلیخ محمد  حسلین کاشلف الغطلاء( بر این 
حکلم تعلیقله نوشلته اسلت؛6 بنابراین می تلوان نتیجله گرفت که چهلارده فقیله دیگر با 

ایلن حکلم موافلق بوده و بله آن فتلوا داده انلد. این چهلارده شلخصیت عبارت  اند از:
1. شیخ علی   بن   باقر   بن   محمد  حسن جواهری )م 1340(؛ 
2. سید  محمد   بن   محمد  باقر فیروزآبادی یزدی )م 1345(؛ 

1 . محمد  بن  شاه مرتضی فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج1، ص104.
2 . محمدبن  حسن فاضل اصفهانی )هندی(، کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام، ج3، ص328.

3 . محمدبن  حسین عاملی شیخ بهایی، جامع عباسی، ص111.
4 . جعفربن  خضر نجفی کاشف   الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج3، ص86.

5 .  سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص600.
6 . همو، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء. ج2، ص409.
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3. میرزا حسین نائینی )م 1355(؛ 
4. شیخ عبد  الکریم حائری )م 1355 ه . ق(؛ 

5. شیخ آقا ضیاء  الدین عراقی )م 1361(؛ 
6. سید  ابو  الحسن موسوی اصفهانی )م 1365(؛ 

7. شیخ محمد  رضا آل یاسین )م 1370(؛ 
8. سید  حسین بروجردی )م 1380(؛ 

9. میرزا سید  عبد  الهادی حسینی شیرازی )م 1382(؛ 
10. سید  محسن طباطبایی حکیم )م 1390(؛ 

11. سید  احمد خوانساری )م 1405(؛ 
12. امام سید روح اهلل  خمینی )م 1409(؛ 

13. سید  ابو  القاسم خویی )م 1413(؛ 
14. سید  محمد  رضا گلپایگانی )م 1414(.

در میلان فقهلای شلیعه یلک حکلم منحصر  به  فلرد نیلز بله چشلم می خلورد. آقلا ضیاء 
عراقلی در  این  بلاره می نویسلد:

)و تمکیلن المجانیلن( و الصبیلان مع علدم تلوثهم و إاّل ففی تحریمه وجله؛ خصوصاً فی 
غیلر الممیز منهما؛ فإنه یحرم جزماً، لصدق تنجیسله تسلبیباً.1

هرچنلد کله وی از بلاب سلببّیت و مقدمّیت حرام، این کار را حرام بر  شلمرده اسلت؛ در 
  هلر صلورت چنیلن حکمی در میان فقهای شلیعه منحصر به ایشلان اسلت.

در رسلاله توضیح  المسلائل برخی از فقهای معاصر نیز این مسلئله آمده است. آیات عظام 
بروجلردی،2 املام خمینی،3 خویلی،4 گلپایگانی،5 اراکلی،6 تبریزی،7 صافلی گلپایگانی،8 

1 . ضیاء  الدین عراقی، شرح تبصره المتعلمین، ج  2، ص248.
2 . سید  حسین طباطبایی بروجردی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل بروجردی )انیس المقلدین فی احکام الدین( مسئله 924.

3 . سید  روح  اهلل موسوی امام خمینی و سایر مراجع، رساله توضیح المسائل مراجع، مسئله  915.
4 . سید  ابو القاسم خوئی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل خویی، مسئله  924.

5 . سید  محمد  رضا گلپایگانی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل گلپایگانی، مسئله  924.
6 . محمد  علی اراکی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل اراکی، مسئله  908.

7 . میرزا جواد آقا تبریزی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل تبریزی، مسئله  924.
8 . لطف  اهلل صافی گلپایگانی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل صافی گلپایگانی، مسئله   924.
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وحیلد خراسلانی،1 شلبیری زنجانلی،2 سلبحانی،3 نلوری همدانلی،4 روحانلی،5 مجتبی 
تهرانلی6 و هاشلمی شلاهرودی7 )بلا تفاوتی انلدك در تعبیلرات( در  این  باره می نویسلند:

مکروهات مربوط به مسجد عبارت   است از... هشتم: راه  دادن بچه و دیوانه.
بنابرایلن تعلداد قابل  توجهلی از فقهلا راه  دادن بچه به مسلجد را به  صلورت مطلق، مکروه 

دانسلته اند و هیچ قیلدی بعلد از آن نیاورده اند. 

دیدگاه«دوم:«اباحه««
تعلداد دیگلری از فقهای شلیعه با اینکله در مقام بیان مسلئله بوده اند، حکلم به کراهت 
نکلرده و تنهلا ورود دیوانلگان را مکلروه دانسلته  اند؛ بله بیلان دیگلر معملول فقهایی که 
آوردن کلودکان بله مسلجد را مکلروه دانسلته اند، حکلم دیوانلگان را در کنلار کلودکان 
آورده انلد؛ بلا وجلود ایلن بخشلی از فقهلا تنها از دیوانلگان یلاد کرده اند و بلرای کودکان 
مطلبلی را بیلان نکرده انلد کله این خلود حاکی از مباح  بلودن آوردن کودکان به مسلجد 
اسلت؛ بنابرایلن از دیلدگاه ایلن دسلته از فقها حکم کراهلت تنها برای دیوانگان اسلت و 
ارتباطلی بله کلودکان ندارد. سلید  جواد عامللی در »مفتلاح الکرامه« ضمن یادآور  شلدن 

ایلن نکته می نویسلد:
و فی الشرائع و النافع و اإلرشاد و الکفایه االقتصار علی المجانین.8

بزرگانی که این دیدگاه را برگزیده اند، عبارت  اند از:
محقلق حلی )م 676( در »شلرائع االسلالم« و »المختصر النافلع«، عالمه حلی )م 726( 
در »إرشلاد االذهلان« و »تذکلره الفقهلاء« و »تبصلره المتعلمین« و »تلخیلص المرام«، 
محقق سلبزواری )م 1090( در »کفایه األحکام« و شلیخ انصاری )م 1281( در »کتاب 

الصاله«.

1 . حسین وحید   خراسانی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل وحید   خراسانی، مسئله   924.
2 . سید  موسی شبیری زنجانی، المسائل الشرعیه، ص211.

3 . جعفر سبحانی تبریزی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل سبحانی، مسئله   770.
4 . حسین نوری همدانی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل نوری همدانی، مسئله   916.

5 . سید  محمد  صادق حسینی روحانی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل روحانی، مسئله   921.
6 . مجتبی تهرانی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل مجتبی تهرانی، مسئله   915.

7 . سید  محمود   هاشمی شاهرودی، رساله آیت اهلل هاشمی شاهرودی، مسئله   924.
8 . سید  جواد  بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه، ج  6، ص  287.
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سخنان«قائالن«به«این«دیدگاه«
حال به بررسی تفصیلی سخنان این دسته از فقها می پردازیم:

محقق حلی )م 676( در »شرائع االسالم« می نویسد:
و یسلتحب أن یتجنلب البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و إنفلاذ األحلکام و تعریلف 

الضلوال و إقامله الحلدود و إنشلاد الشلعر و رفلع الصلوت و عملل الصنائلع و النوم.1
محقق حلی )م 676( در »المختصر النافع« می نویسد: 

و یکلره فیهلا البیع و الشلراء و تمکین المجانین و إنفاذ األحکام و تعریلف الضواّل و إقامه 
الحلدود و إنشلاد الشلعر و عملل الصنائلع و النلوم و دخولهلا و فلی الفلم رائحله الثوم أو 

البصل.2
عالمه حلی )م 726( در »إرشاد االذهان« می نویسد:

و یکلره:... و البیلع فیهلا و الشلراء و تمکین المجانیلن و إنفاذ األحکام و تعریلف الضواّل و 
إنشلاد الشلعر و إقامله الحلدود و رفع الصوت و عملل الصنائع.3

شلیخ انصلاری )م 1281( در »کتلاب الصلاله« همیلن مطللب را عیناً نقل کرده اسلت.4 
ایلن کتلاب در  واقع شلرح »کتاب الصلاله« از کتاب »ارشلاد االذهان« عالمه حلی اسلت 
کله به  صلورت شلرح مزجی نگاشلته شلده اسلت؛ بنابرایلن عدم نلگارش حاشلیه بر آن 
می توانلد نشلانه پذیرش این مطلب توسلط شلیخ انصاری باشلد. همچنیلن عالمه حلی 
)م 726( در »تذکلره الفقهلاء« بلا اینکله روایت مرتبلط با موضلوع را آورده و برای برخی 
از فقلرات ایلن روایلت نیلز حکم کراهلت را مطرح نموده اسلت، در ملورد کراهت آوردن 

کلوکان بله مسلجد چیزی نگفتله اسلت. وی در این کتاب می نویسلد:
و یکلره إنشلاد الشلعر فیهلا و تعریلف الضلواّل، و إقامله الحلدود، و رفع الصلوت و البیع و 
الشلراء، قال رسلول اهلّل : »من سلمعتموه ینشلد الشلعر فی المسلاجد فقولوا: فّض 
اهلّل فلاك إنملا نصبت المسلاجد للقلرآن« و قال الصادق : »جّنبوا مسلاجدکم البیع و 

الشلراء و المجانیلن و الصبیلان و األحلکام و الضالله و الحدود و رفلع الصوت«.5

1 . جعفر  بن  حسن محقق حلی، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام،ج1، ص118.
2 . همو، المختصر النافع فی فقه اإلمامیه ، ص  49.

3 . حسن  بن  یوسف عالمه حلی، إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیمان ، ج1، ص250.
4 . مرتضی  بن  محمدامین شیخ انصاری، کتاب الصاله )الشیخ األنصاری(، ج1، ص207.

5 . حسن  بن  یوسف عالمه حلی، تذکره الفقهاء،ج  2، ص  428.



44

ایشان در »تبصره المتعلمین« نیز می نویسد:
و یکلره ... البیلع فیهلا و الشلراء و التعریف و إقامه الحدود و إنشلاد الشلعر و عمل الصنائع 

و النلوم و البصلاق و تمکین المجانیلن و إنفاذ األحکام.1
عالمه حلی )م 726( در »تلخیص المرام« نیز چنین می نویسد:

و تکلره التعلیله و الشلرف و المحاریب و الجلواز فیها و البیع و تمکین المجانین و إنشلاد 
الشلعر و إنفلاذ األحلکام عللی رأی و التعریف و الحدود و الّشلعر و الصنعه و سلّل السلیف 

و بری النبلل و النوم.2
محقق سبزواری )م 1090( در »کفایه األحکام« می نویسد: 

و یکلره الشلَرف و البیلع و الشلراء فیهلا و تمکیلن المجانیلن و إنفلاذ األحلکام و تعریلف 
الضلواّل و السلؤال عنهلا و إنشلاد الشلعر و إقامه الحلدود و رفع الصوت إذا تجلاوز المعتاد 

و عملل الصنائع.3

دیدگاه«سوم:«تفصیل«بین«کراهت«و«اباحه««
برخلی از فقیهلان شلیعه حکم کراهلت را مخصوص گروهلی از کودکان دانسلته، آوردن 

گلروه دیگلر  را به مسلجد مبلاح می دانند. ایلن بلزرگان عبارت  انداز:
شلهید ثانلی )م 966( در »الفوائلد الملیه«، مقدس اردبیللی )م 993( در »مجمع الفائده 
و البرهلان«، صاحلب ملدارك )م 1009( در »ملدارك األحلکام«، فیلض کاشلانی )م 
1091( در »معتصم الشلیعه« و »الوافی«، وحید بهبهانی )م 1205( در »الحاشلیه علی 
ملدارك األحلکام«، صاحلب ریاض )م 1231( در »شلرح مختصر النافلع«، میرزای قمی 
)م 1232( در »غنائلم األیلام« و »مناهلج األحکام« و در میان معاصران: سلید  عبدالکریم 
موسلوی اردبیللی، محمد  تقلی بهجلت )م 1430( و حسلین مظاهلری در رسلاله های 

عملیله خود.

سخنان«قائالن«به«این«دیدگاه
شهید ثانی )م 966( در »الفوائد الملیه« که شرح نفلیه شهید اول است، می نویسد:

1 . همو، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص  54.
2 . همو، تلخیص المرام فی معرفه األحکام ، ص  36.

3 . محمد  باقر  بن  محمد محقق سبزواری، کفایه الفقه المشتهر بکفایه األحکام، ج1، ص85.
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)و البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان( فیهلا، لقلول النبلی: »جّنبلوا 
مسلاجدکم صبیانکم و مجانینکم و شلراءکم و بیعکم« و ینبغی اختصاص الحکم بصبی 

ال  یوثلق بله فلی الطهلاره، و ال  یحصلل بله التمریلن عللی أداء الصللوات و إاّل لم  یکره.1
مقدس اردبیلی )م 993( در »مجمع الفائده و البرهان« می نویسد:

و دلیلل کراهله البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان، أیضا قد ملر، لعله الغیر 
الممیلز اللذی یصللی و یلدل علیها و عللی کراهه رفع الصلوت و الحدود و إنفلاذ األحکام 
و تعریلف الضالله ملا رواه فلی الفقیله و التهذیلب، قلال: »جنبلوا مسلاجدکم صبیانکم و 

مجانینکلم و رفلع أصواتکلم و شلرائکم و بیعکم و الضالله و الحلدود و األحکام«.2
صاحب مدارك )م 1009( در »مدارك األحکام« می نویسد:

قولله: )و یسلتحب أن تجنلب البیع و الشلراء و المجانیلن( و کذا الصبیلان الذین الیوثق 
بهلم فلی التحفلظ ملن النجاسلات، لقولله فلی مرسلله علی  بن  أسلباط: »جنبلوا 
مسلاجدکم البیلع و الشلراء و المجانیلن و الصبیلان و األحلکام و الضاله و الحلدود و رفع 

الصوت«.3
فیلض کاشلانی )م 1091( بلا  اینکله در »مفاتیلح الشلرائع« دیلدگاه کراهلت را مطلرح 

کلرده اسلت، در »معتصلم الشلیعه« چنیلن می نویسلد:
و منهلا البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان الذیلن ال  یوثق بهم فلی التحّفظ 
ملن النجاسلات و الحلدود و رفع الصلوت المتجاوز عن المعتلاد و إنشلاد الضالّه و حدیث 
الدنیلا و عملل الصنائلع، لقولله: »َجنُِّبلوا َمَسلاِجَدکْم ِصْبیانَکلْم َو َمَجانِیَنکلْم َو َرْفَع 

َّلَه َو الُْحلُدوَد َو اأْلَْحکاَم«4 ال أَْصَواتِکلْم َو ِشلَراَءکْم َو بَیَعکلْم َو الضَّ
فیلض کاشلانی )م 1091( در »الوافلی« ذیلل همیلن روایلت قیلد دیگلری را نیز مطرح 

می نویسلد: کرده، 
أقول و یحتمل أن یکون النهی عن أکثر هذه األمور مختصا بأوقات الصلوات.5

وحید بهبهانی )م 1205( در »الحاشیه علی مدارك األحکام« می نویسد:

1 . زین  الدین  بن  علی عاملی شهید ثانی، الفوائد الملیه لشرح الرساله النفلیه ، ص313.
2 . احمدبن  محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، ج2، ص153.

3 . محمد  بن  علی موسوی عاملی، مدارك األحکام فی شرح شرائع اإلسالم، ج4، ص401.
4 . محمد  بن  شاه  مرتضی فیض کاشانی، معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه، ج  2، ص  268.

5 . همو،  الوافی، ج7، ص507.
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و المنع عن تمکین الصبیان و المجانین، و النهی عن دخولها إاّل طاهرا.1
صاحب ریاض )م 1231( در »شرح مختصر النافع« می نویسد:

و یکلره فیهلا البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان الذیلن ال  وثلوق بهلم ملن 
فیها.2 الدخلول 

میرزای قمی )م 1232( در »غنائم األیام« می نویسد:
و البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانین و الصبیان، لروایه إبراهیلم المتقّدمه، و قد تخصص 

الصبیلان بغیر الممیلز، و ال بأس به.3
میرزایی قمی )م 1232( در »مناهج األحکام« نیز می نویسد:

و البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان و قلد یخّصلص الصبی بغیلر الممیز و 
لیلس ببعید.4

سید  عبد  الکریم موسوی اردبیلی می نویسد:
راه  دادن بّچله و دیوانله بله مسلجد مکلروه اسلت؛ وللی راه  دادن بّچله اگر بلرای آموختن 

احکام اسلالم و آشلنایی با مسلجد باشلد، اشلکال نلدارد.5
محمد  تقی بهجت می نویسد:

مسلتحب اسلت کله در مسلجد از خریلد و فروش و سلایر معاملالت )عقلود و ایقاعات( 
غیر  عبلادی خلودداری شلود و اّما مانند نذر و وقلف و نکاح، چون حیثیت عبلادی دارند، 
اشلکالی نلدارد و مسلتحب اسلت از ورود دیوانگان و اطفلال غیر  ممیز کله مراعات آداب 

مسلاجد را نمی نماینلد، به مسلاجد خودداری شلود.6
حسین مظاهری7 می نویسد:

در مسجد و حرم امامان  شش امر مکروه است:
... ل راه  دادن بّچه و دیوانه )در صورت ایجاد مزاحمت(.

1 . محمدباقر وحید بهبهانی، الحاشیه علی مدارك األحکام ، ج2، ص212.
2 . سید  علی  بن  محمد حائری طباطبایی کربالیی، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع )حدیقه المؤمنین (، ج1، ص192.

3 . ابوالقاسم  بن  محمد  حسن میرزای قمی، غنائم األیام فی مسائل الحالل و الحرام ، ج2، ص241.
4 . همو، مناهج األحکام فی مسائل الحالل و الحرام ، ص110.

5 . سید  عبدالکریم موسوی اردبیلی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل اردبیلی مسئله  938.
6 . محمد  تقی  بهجت فومنی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل بهجت مسئله  30 از احکام مسجد.

7 . حسین مظاهری، رساله توضیح المسائل آیت اهلل مظاهری، مسئله  725.
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دیدگاه«چهارم:«تفصیل«بین«کراهت،«اباحه«و«استحباب««
برخلی از فقهلا و محدثلان نیلز کراهلت آوردن کلودکان بله مسلجد را تنهلا مخصلوص 
کلودکان غیر  قابلل اعتملادی )ینبغلی أن یلراد بالّصبلی ملن ال  یوثلق بله( می داننلد که 
احتملال دارد مسلجد را آلوده به نجاسلت کننلد )لمحافظته علی التنزه من الّنجاسلات( 
یلا بازیگوشلی آن  هلا سلبب مزاحملت برای عبلادت دیگلران باشلد )لمحافظته عللی ... 
أداء الّصللوات(؛ املا ما  بقلی کلودکان کله در ایلن زمینله قابلل اعتملاد هسلتند، نه  تنهلا 
آوردنشلان بله مسلجد مکلروه نیسلت، مسلتحب هلم هسلت؛ چراکله آوردن آن  هلا بله 
مسلجد تمرینلی بلرای انجام عباداتشلان به حسلاب می آید و واداشلتن آن  هلا به عبادت 
تمرینلی، خلود از مسلتحبات اسلت: )فالظاهلر أنّله ال  یکلره تمکینله بلل ینبغلی القلول 

باسلتحباب تمرینله عللی فعل الّصلاله فی المسلجد(.
این بزرگان عبارت  اند از: 

محقق )کرکی( ثانی )م 940( در »جامع المقاصد«، شلهید ثانی )م 966( در »مسلالک 
االفهلام« و »الروضله البهیله« و »روض الجنلان«، مجلسلی اول )م 1070( در »روضله 
المتقیلن« و »لواملع صاحبقرانلی«، عالمه مجلسلی )م 1110( در »بحاراألنوار« و »مالذ 
األخیلار«، محلدث بحرانلی )م 1186( در »الحدائق الناضره«، صاحلب ریاض )م 1231( 
در »ریاض المسلائل«، و »شلرح مختصلر النافع«، صاحب جواهلر )م 1266( در »جواهر 
اللکالم«، شلیخ محمد  حسلین کاشلف الغطلاء )م 1373( در تعلیقله خلود بلر کتلاب 

»العلروه الوثقلی« و سلید  عبد  االعلی سلبزواری )م 1414( در »مهلذب األحلکام«.
از معاصلران: شلیخ علی  پنلاه اشلتهاردی )م 1429( در »ملدارك العلروه«، محمد فاضل 

لنکرانلی )م 1428(، ناصر مکارم شلیرازی، سلید  علی سیسلتانی.

سخنان«قائالن«به«این«دیدگاه
اولیلن کسلی کله این دیلدگاه را بیان کلرده، محقق )کرکلی( ثانی )م 940( اسلت. وی 

در »جاملع المقاصد« می نویسلد:
قولله: »و البیلع و الّشلراء و تمکیلن المجانیلن و الّصبیلان« لملا تقلدم فلی الحدیلث، عن 
الّنبلی ملن األمر بتلرك فعل ذلک فی المسلجد و ترك تمکین الّصبیلان و المجانین 
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و لملا تقلّدم من تعلیله بأن المسلجد بني لغیر ذللک و ألنّه ال  یؤمن حصول الّنجاسله 
ملن الّصبیلان و المجانیلن و ینبغلی الضلواّل أن یلراد بالّصبي ملن ال  یوثق بله؛ أما من علم 
منله ما یقتضلي الوثوق به لمحافظتله علی التنزه من الّنجاسلات و أداء الّصللوات، فالظاهر 
أنّله ال  یکلره تمکینه؛ بلل ینبغی القول باسلتحباب تمرینه علی فعل الّصاله فی المسلجد.1

شهید ثانی )م 966( در »مسالک األفهام« می نویسد:
 :قولله: »و تمکیلن المجانیلن« و کلذا الصبیلان لوجودهلم معهلم فلی النلص، قلال
»جّنبوا مسلاجدکم صبیانکم و مجانینکم و شلراءکم و بیعکم« و ینبغی أن یراد بالصبي 
ملن الیوثلق بله منهلم فی إزالله النجاسله؛ أما ملن یوثق بله فی التنلّزه عن النجاسلات 
و أداء الصلاله فإنله یسلتحب تمرینله عللی فعلل الصلاله فلی المسلجد کما یملّرن علی 

غیرهلا من العبلادات.2
شهید ثانی )م 966( در »الروضه البهیه« می نویسد:

و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان منها، مع علدم الوثوق بطهارتهلم أو کونهم غیر  ممیزین؛ 
أملا الصبلی الممیلز الموثوق بطهارتله المحافظ عللی أداء الصلوات فالیکلره تمکینه، بل 

ینبغلی تمرینله کما یمّرن عللی الصاله.3
شلهید ثانلی )م 966( در »روض الجنلان« تنهلا بله نقلل این قول پرداختله و مطلبی در 

پذیلرش یلا عدم پذیلرش آن بیان نکرده اسلت. وی می نویسلد:
 )و البیلع فیهلا و الشلراء و تمکیلن( الصبیلان و )المجانیلن( منهلا لقولله »جّنبلوا 
مسلاجدکم صبیانکلم و مجانینکلم و شلراءکم و بیعکم« و ألّن المسلجد بُنلي لغیر ذلک 

و ألنّه الیؤمن حصول النجاسه من الصبیان و المجانین. 
قلال بعلض األصحلاب: و ینبغلی أن یلراد بالصبلي َملْن الیوثق بله؛ أّملا َمْن ُعللم منه ما 
یقتضلي الوثلوق بله لمحافظتله علی التنلّزه ملن النجاسلات و أداء الصلوات فإنّله الیکره 

تمکینله؛ بلل ینبغلي القلول باسلتحباب تمرینله علی فعلل الصاله فی المسلجد.4
مقصلود وی از »بعلض األصحلاب« هملان محقلق کرکی اسلت کله کالم وی در ابتدای 

1 . علی  بن  حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص149.
2 . زین   الدین  بن  علی عاملی شهید ثانی، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم،ج1، ص329.

3 . همو، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،ج1، ص546.
4 . همو، روض الجنان فی شرح إرشاد األذهان، ج  2، ص  628.
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ایلن بخلش نقلل گردید؛ املا مرحوم سلید عامللی در »مفتلاح الکرامه« این نحلوه بیان 
شلهید ثانی را نشلانه ای بر ضعیف بودن این قول از دیدگاه شلهید ثانی دانسلته اسلت. 

وی در   این  بلاره می نویسلد:
و نسب ذلک فی »الروض« و »کشف اللثام« إلی القیل مشعراً بتمریضه.1

املا بلا توجله بله مطالبی کله در دیگلر کتب شلهید ثانی مطرح شلده اسلت، باید گفت 
کله وی از طرفلداران ایلن دیلدگاه اسلت و ایلن نحوه بیلان حداقلل در اینجا، ُمشلِعر به 
ضعلف نیسلت. البتله ایلن مطللب در ملورد نحلوه بیلان فاضلل )هنلدی( اصفهانلی )م 
1137( در »کشلف اللثلام« قابلل پذیلرش اسلت. زیرا وی بلرای بیان این مطللب از واژه 
»قیلل« اسلتفاده کلرده کله می توانلد نشلانگر علدم پذیلرش این قول توسلط او باشلد. 

وی می نویسلد:
... و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان لألخبلار و خوف التلویث. قیل: هلذا فیمن یخاف منه؛ 

فأّملا ملن یوثق به من الصبیان فیسلتحب تمرینهم عللی إتیانها.2
مجلسی اول )م 1070( در »روضه المتقین« می نویسد:

و قلال: »جنبلوا مسلاجدکم صبیانکلم« و حمل علی ما لم یکن ممیزا فإنه یسلتحب 
تمرینهلم بإحضارهلم إللی المسلاجد للصللوات للعلاده فإن الخیلر علاده. »و مجانینکم«  
لتلویثهلم المسلجد و إیذائهلم المؤمنیلن »و رفلع أصواتکلم« و اسلتثنی منله األذان و 
اإلقامله و إسلماع اإلملام ملن خلفله القلراءه و األذکار ملا للم یبللغ العللو و قلراءه القرآن 

لیسلمعه الحاضلرون و یحصلل لهلم ثواب االسلتماع و إسلماع المواعلظ و النصائح.3
مجلسی اول )م 1070( در »لوامع صاحبقرانی« می نویسد:

و قال: »جّنبوا مسلاجدکم صبیانکم و مجانینکم و رفع أصواتکم و شلراءکم و بیعکم 
و الّضالّله و الحلدود و األحلکام« و به سلند قوی از حضرت امام جعفلر صادق منقول 
اسلت کله فرمودنلد که اجتناب کنید در مسلاجد از اطفال و مگذارید که داخل مسلاجد 
شلوند؛ مبلادا مسلجد را نجس کننلد و حمل نموده اند بلر اطفال غیر  ممیز کله اگر تمیز 
داشلته باشلد، سلّنت اسلت که ایشلان را پدران بلا خود به   مسلجد برند تا علادت کنند؛ 

1 .  سید  جواد  بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه، ج  6، ص  287.
2 .  محمدبن  حسن فاضل اصفهانی )هندی(،  کشف اللثام و االبهام عن قواعد األحکام، ج3، ص328.

3 . محمدتقی مجلسی اول، روضه المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ، ج2، ص105.
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چنان  کله در سلایر عبلادات ایشلان را بله آن  هلا باز  می دارنلد و از مجانیلن نیلز اجتنلاب 
کنید و مگذارید که مطلقاً داخل مسلاجد شلوند و مفاسلد ایشلان بیشلتر است.1

البتله چنان  کله در بخلش بررسلی سلندی خواهلد آملد، ایلن روایلت ضعیف  السلند به 
حسلاب می آیلد و روشلن نیسلت کله چرا ایشلان ایلن روایت را با سلندی قلوی معرفی 
کلرده اسلت. محقلق سلبزواری )م 1090( در »ذخیلره المعاد« تنها به نقلل این دیدگاه 

پرداختله و هیلچ اظهلار نظری نکرده اسلت. وی می نویسلد:
)و البیع فیها و الشلراء و تمکین المجانین( لما رواه الشلیخ فی الحسلن عن  علی  بن  أسباط 
علن بعلض رجاله علن الصادق قلال »جّنبوا مسلاجدکم الشلراء و البیلع و المجانین 
و الّصبیلان و األحلکام و الضالله و الحلدود و رفلع الصلوت« و یلدل علیله أیضلا روایله 
عبد  الحمیلد الّسلابقه عنلد شلرح قلول المصنلف و المیضلاه عللی أبوابهلا و علن بعلض 
األصحلاب ینبغلی أن یلراد بالّصبلي ملن ال  یوثق بله إما من عللم منه ما یقتضلي الوثوق 
لمحافظتله عللی التنلزه ملن النجاسلات و أداء الّصلاله فإنه ال  یکلره تمکینه ألنله ینبغی 

القلول باسلتحباب تمرینله علی فعلل الصاله فی المسلجد.2
عالمله مجلسلی )م 1110( در »بحلار األنلوار« پلس از آوردن روایلت مرتبلط با موضوع، 

می نویسلد:
بیلان: ال خلالف فلی کراهه تمکیلن المجانین و الصبیلان لدخول المسلاجد و ربما یقّید 
الصبلي بملن ال  یوثلق به أملا من علم منله ما یقتضلی الوثوق بله لمحافظته عللی التنزه 
ملن النجاسلات و أداء الصللوات فإنله ال  یکلره تمکینه بل یسلتحب تمرینله و ال بأس به.3

عالمه مجلسی در »مالذ األخیار« ذیل همان روایت می نویسد: 
قوله: و الصبیان حمل علی غیر الممیز، فإنه یستحب تمرین الممیزین.4

محدث بحراني )م 1186( در »الحدائق الناضره« می نویسد:
و منهلا البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان و رفلع الصلوت و قیلد بعضهلم 
الصبیلان بالذیلن ال  یوثلق بهلم فلی التحفظ من النجاسلات و کأنهلم فهملوا أَنَّ العله فی 

1 . همو، لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه،ج3، ص264.
2 . محمدباقر  بن  محمد محقق سبزواری، ذخیره المعاد فی شرح إرشاد األذهان، ج  2، ص  249.

3 . عالمه محمدباقر  بن  محمدتقی مجلسی، بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار، ج80، ص349.
4 . همو، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج5، ص467.
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النهلی عنهلم ملن حیلث کونهم مظنله النجاسلات و یجلوز أن یکلون الوجه فلی المنع 
منهلم ایضلاً هلو اللعب فلی المسلجد المنافلی لتوقیره و احتشلامه.

و اللذی یلدل عللی أصلل الحکلم ملا رواه الشلیخ فلی الموثق عن عللی   بن   أسلباط عن 
بعلض رجالله قلال: »قلال أبو  عبد  اهلل جنبوا مسلاجدکم البیلع و الشلراء و المجانین و 

الصبیان و األحکام و الضاله و الحدود و رفع الصوت«. 
و علن عبلد الحمیلد عن أبلی إبراهیم قلال: »قال رسلول اهلل جنبوا مسلاجدکم 
صبیانکلم و مجانینکلم و شلراءکم و بیعکلم. الحدیلث« و قلد تقدم فی المقلام األول فی 
اسلتحباب جعلل المیضلاه علی أبواب المسلاجد خبلر الراونلدی الدال علی ذللک ایضاً و 

فیله ملا فی الحدیلث األول و زیاده السلالح و رفلع األصلوات إال بذکر اهلل.1
وی در انتهلای کالملش هملان سلخنان عالمله مجلسلی در بحلار األنلوار را نقلل کرده 

اسلت. )قلال شلیخنا قلدس سلّره فلی البحلار فی شلرح هلذا الخبر األخیلر...(
صاحب ریاض در »ریاض المسائل« می نویسد:

و یکلره فیهلا أیضلا البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان و إنفلاذ األحلکام و 
تعریلف الضلواّل و إقامله الحدود و رفع الصوت، للنهي عنها فی المرسلل و غیلره... و ربما 
یقیلد الصبلي بملن ال  یوثلق بله؛ أملا من عللم منه ملا یقتضلي الوثلوق بمحافظتله علی 
التنلزه علن النجاسلات و أداء الصللوات فإنله ال  یکره تمکینه بل یسلتحب تمرینله و ذکر 
هلذا التقییلد شلیخنا فلی روض الجنان عن بعلض األصحاب سلاکتا علیه و ال بلأس به.2

ایشان همچنین در »شرح مختصر النافع« می نویسد:
و یکلره فیهلا البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان الذیلن ال وثلوق بهلم من 

فیها.3 الدخلول 
صاحلب جواهلر )م 1266( در »جواهلر اللکالم« پلس از پذیلرش اصلل مطللب چنیلن 

می نویسلد:
فاألوللی الحکلم بکراهله الجمیلع للنصلوص السلابقه المشلتمله عللی األملر بتجنیلب 
الصبیلان زیلاده عللی ملا ذکلره المصنف هنلا، إال أنه ذکلره هو فلی المعتبلر و غیره من 

1 . یوسف  بن  احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج7، ص285.
2 . سید  علی  بن  محمد حائری طباطبایی کربالیی، ریاض المسائل فی بیان األحکام بالدالیل، ج4، ص315.

3 . سید  علی  بن  محمد حائری طباطبایی کربالیی، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع )حدیقه المؤمنین (، ج1، ص192.
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األصحلاب مطلقیلن للحکم فیهلم کالنصوص و قیلده بعضهم بمن یخلاف منهم التلویث 
دون غیرهلم مملن یوثلق بهلم فإنه یسلتحب تمرینهلم علی إتیانهلا و ال بأس بله إال أنه 
ینبغلی إضافله مخافله ملا ینافی توقیر المسلجد ملن اللعب و نحلوه أو أذیله المصلین و 

نحلو ذلک إللی التلویلث و وجهله واضح.1
شلیخ محمد  حسلین کاشلف الغطاء )م 1373( در تعلیقه خود بر کتاب »العروه الوثقی« 

سلید یزدی می نویسد:
الذیلن ال  یؤملن ملن تلویثهلم و لعبهلم و أذیله المصلّیلن   و إاّل فیسلتحّب تمرینهم علی 

إتیانهلا أو تعلیمهلم القلرآن و العللوم فیها.2 
سید  عبدالعلی سبزواری )م 1414( در »مهذب األحکام« می نویسد:

کراهله تمکیلن الصبیلان إنّملا هلو فیملا إذا للم یکونلوا مؤدبیلن بلآداب الشلرع کما هو 
الغاللب و إاّل فالظاهلر علدم الکراهله؛ بلل الظاهلر رجحلان تمرینهلم علی المسلاجد.3

علی  پناه اشتهاردی )م 1429( در »مدارك العروه« می گوید:
سلادس عشلرها: تمکیلن الصبیلان و المجانیلن، تقلّدم فلی أخبلار کراهه البیع ملا یدّل 
علیله؛ مضافلاً إللی ما فیه من التخفیف بعلدم مراعاتهما آلداب المسلجد و الظاهر تقییده 
بملا إذا لم  یکلن الصبلی ممیلزا یصلّح منله العبلاده و إاّل فلربّما یسلتحّب تمرینهلم لها و 
لصّحله عباداتهلم المالزمه لتحّقق العبودیله المترتّبه علیها الثواب اللذی ألجل تحصیله 

بنیلت المسلاجد و وجه التقییلد دعوی االنصراف علن الممیلز و اهلّل العالم.4
محمد فاضل لنکرانی می نویسد: 

راه  دادن بچله و دیوانله به مسلجد مکروه اسلت؛ ولی اگلر آوردن بچه هلا مزاحمتی ایجاد 
نکنلد و باعث عالقه  مندی آنان به نماز و مسلجد شلود، مسلتحب اسلت.5

ناصر مکارم شیرازی می نویسد:
راه  دادن بّچله و دیوانله بله مسلجد مکلروه اسلت؛ وللی در صورتلی کله آوردن بّچه هلا 
تولیلد مزاحمتلی نکنلد و آن  هلا را به مسلجد و نماز عالقه  مند سلازد، مسلتحّب اسلت و 

1 . محمد  حسن  نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج14، ص113.
2 . سید  محمد  کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج2، ص409.

3 . سید  عبدالعلی سبزواری، مهّذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ، ج5، ص533.
4 . علی  پناه اشتهاردی، مدارك العروه ، ج14، ص132.

5 . محمد فاضل لنکرانی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل فاضل لنکرانی، مسئله938.
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واجب.1 گاه 
وی در تعلیقه خود بر کتاب عروه الوثقی می نویسد: 

الّذیلن یخلاف من تلویثهم لله أو ینافي تمکینهم لوضع المسلجد و احترامله و المصلّین 
و أّملا ملن أریلد بهلم تعلیلم معاللم اإلسلالم و التمریلن الغیلر المزاحمین فلال ریب فی 
اسلتحبابه و ال یصلّح منعهلم و ال سلیما فلی هلذه األعصار الّتلی غلب علی أهلها الفسلاد 

فلی العقیلده و العمل و لیلس لهم ملجأ إاّل المسلاجد.2
سید  علی سیستانی می نویسد:

راه  دادن دیوانله بله مسلجد مکلروه اسلت و همچنیلن اسلت راه  دادن بچله نابالغلی کله 
مراعلات حرملت مسلجد را نمی کنلد و موجلب مزاحملت بلرای نمازگزاران می شلود یا 
اینکله احتملال ملی رود مسلجد را نجلس کنلد و در غیلر ایلن حلاالت، راه  دادن بچه به 
مسلجد مانعی ندارد؛ بلکه گاهی، اولویت داشلته و کار پسلندیده ای اسلت؛ مثل موردی 

کله آملدن بچه هلا بله مسلجد باعلث عالقه مندی آنلان بله نماز و مسلجد می گلردد.3

1 . ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم شیرازی، مسئله839.
2 . سید  محمد  کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی مع التعلیقات ، ج1، ص500.

3 . سیدعلی حسینی سیستانی، رساله توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، ج1، مسئله 1085.
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در بخلش اقلوال فقهای شلیعه، دیدیم که بسلیاری از فقها در طلول دوران های مختلف، 
حکلم بله کراهلت آوردن کلودکان به مسلجد کرده اند. از مجموعه سلخنان ایلن بزرگان 
بر  می آیلد کله ایشلان بلرای مدعای خود سله دلیل اقامله کرده انلد. در ادامه به بررسلی 
ایلن سله دلیلل می  پردازیلم. مهم تریلن دلیل ایشلان، روایات ناهیه  ای اسلت کله در این 

زمینله به دسلت ما رسلیده اسلت کله باید ملورد تحلیل و بررسلی ویژه قلرار گیرد.
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فصل«اول:«روایات«ناهیه
همان  طلور که در سلخنان فقها نیز مطرح شلده اسلت، اولین و مهم  تریلن دلیل فقیهانی 
کله فتلوای بله کراهلت داده اند، روایلات ناهیله در این باب اسلت. پیش از هلر چیز باید 
متلن ایلن دسلته از روایات که مسلتنِد فتوای بله کراهت آوردن کودکان به مسلجد قرار 
گرفته، جمع آوری و دسلته بندی شلود و سلپس اسلناد این روایات بررسلی شلود و در 

نهایلت داللت آن تحلیل شلود.

گفتار«اول:«متن«روایات«نهی«و«بررسی«سندی«این«دسته«از«روایات««
روایلات نهلی از آوردن کودکان به مسلجد هم  مضمون و بسلیار شلبیه به هم هسلتند؛ با 
ایلن حلال سله نقل متفلاوت از این دسلته از روایلات وجلود دارد که به بررسلی هر یک 

از آن  هلا خواهیم پرداخت:

روایت«اول:«از«امام«صادق
علی  بن  اسباط از برخی از راویانش نقل می کند:

ْبیلاَن َو اأْلَْحکاَم  لَراَء َو الَْمَجانِیَن َو الصِّ ِ َجنُِّبوا َمَسلاِجَدکُم الَْبیَع َو الشِّ »َقلاَل أَبُوَعْبلِداهللَّ
ْوِت«:  َّلَه َو الُْحلُدوَد َو َرْفَع الصَّ ال َو الضَّ
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املام صلادق فرمودند: مسلجدهای خلود را از خریلد و فروش و دیوانلگان و کودکان 
و قضلاوت و ُجسلتن گمشلده و اجرای حلدود و فریاد  کشلیدن دور بدارید.

منابع
این روایت در سه کتاب حدیثی نقل شده است:

 شیخ صدوق )م 381( در »علل الشرائع«؛1
 شیخ صدوق )م 381( در »الخصال«؛2

 شیخ طوسی )م 460( در »تهذیب األحکام«.3

تفاوت«در«نقل
میلان نقلل شلیخ صلدوق در دو کتلاب مذکلور با نقل شلیخ طوسلی در تهذیلب تفاوت 

اندکلی وجلود دارد کله تنهلا در ترتیب ملوارد یاد  شلده در روایت اسلت. 
نقل شیخ صدوق:

ََّه َو  ال ْبیلاَن َو الضَّ لَراَء َو الَْبیلَع َو الَْمَجانِیَن َو الصِّ ِ َجنُِّبوا َمَسلاِجَدکُم الشِّ َقلاَل أَبُو  َعْبلدِ  اهللَّ
ْوت. اأْلَْحلکاَم َو الُْحلُدوَد َو َرْفَع الصَّ

نقل شیخ طوسی:
ْبیلاَن َو اأْلَْحکاَم  لَراَء َو الَْمَجانِیَن َو الصِّ ِ َجنُِّبوا َمَسلاِجَدکُم الَْبیلَع َو الشِّ َقلاَل أَبُو  َعْبلدِ  اهللَّ

ْوِت. َّلَه َو الُْحلُدوَد َو َرْفلَع الصَّ ال َو الضَّ

سند««شناسی
بررسلی سلندی ایلن روایلت نشلان می دهلد که شلیخ صلدوق در »الخصلال«4 و »علل 
الشلرائع«5 و شلیخ طوسلی در »التهذیلب«6 ایلن حدیلث را از یلک منبع نقلل کرده اند؛ 
لاِب علن َعلِیّ  بْنِ  أَْسلَباٍط َعْن  زیلرا سلند هر سله روایلت به »َعلِن الَْحَسنِ  بْنِ  ُموَسلی الَْخشَّ

1 .  محمدبن علی ابن بابویه، علل الشرائع، ص319.
2 . همو،  الخصال، ص410.

3 . محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج3، ص249.
لابِ   َعلْن  لارُ   َعلِن   الَْحَسنِ  بْنِ  ُموَسلی   الَْخشَّ فَّ دُ  بْنُ  الَْحَسلنِ   الصَّ ثََنلا ُمَحمَّ دُ  بْنُ  الَْحَسلنِ  بْنِ  أَْحَمدَ  بْنِ  الَْولِیِد َرِضلی اهلُل َعْنلُه َقلاَل َحدَّ ثََنلا ُمَحمَّ 4 . َحدَّ

...َِعلِی  بْنِ  أَْسلَباطٍ   َعلْن بَْعلِض ِرَجالِلِه َقاَل َقلاَل أَبُو  َعْبلدِ  اهلل  
...ِاِب َعْن   َعلِی  بْنِ  أَْسَباٍط َعْن بَْعِض ِرَجالِِه َقاَل َقاَل أَبُو  َعْبدِ  اهلل دِ  بْنِ  أَْحَمَد َعِن الَْحَسِن بِْن ُموَسی الَْخشَّ 5 . َو بَِهَذا اإْلِْسَناِد َعْن ُمَحمَّ

....ِاِب َعْن َعلِی  بْنِ  أَْسَباٍط َعْن بَْعِض ِرَجالِِه َقاَل َقاَل أَبُو  َعْبدِ  اهلل 6 . َعْنُه )محمد  بن  علی  بن  محبوب( َعِن الَْحَسِن بِْن ُموَسی الَْخشَّ
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بَْعلِض ِرَجالِلِه« ختلم می شلود  ؛ بنابرایلن ایلن روایت به دلیلل وجود »عن بعلض رجاله« 
کله در انتهلای سلند قرار گرفته، »مرسلل« و »ضعیف« اسلت. ضمناً »علی  بن أسلباط« 
بنلا بلر گفتلۀ نجاشلی از اصحلاب املام رضلا بله حسلاب می آیلد کله در  این  صورت 
نمی توانسلته به  صلورت مسلتقیم از امام صادق نقلل حدیث کرده باشلد.1 با  این  حال 

عجیلب اسلت که محلدث بحرانلی این سلند را موثق دانسلته، در ملورد آن می گوید:
ما رواه الشیخ فی الموثق عن علی  بن  أسباط عن بعض رجاله  ...2

همچنین مجلسی اول )م 1070( در »لوامع صاحبقرانی« می نویسد:
و بله سلند قلوی از حضلرت املام جعفلر صلادق منقلول اسلت کله فرمودنلد کله 

اجتنلاب کنیلد در مسلاجد از اطفلال...3
بلا ایلن حلال ضعیلف بلودن سلند ایلن روایلت آشلکار اسلت و دلیلی بلر قوت سلند یا 

وثاقلت آن وجلود نلدارد؛ چنان  کله عالمله حللی در  این  بلاره می گویلد:
احتلّج الشلیخ بما رواه علی  بن  أسلباط علن بعض رجاله قلال: قال أبو  عبلد  اهلّل »جّنبوا 
مسلاجدکم البیلع و الشلراء و المجانیلن و الصبیلان و األحلکام و الضاله و الحلدود و رفع 

الصلوت« و الجلواب: الطعن فی السلند مع أنّه مرسلل.4

به«نقل«از«امام«کاظم»روایت«دوم:«از«پیامبر
از امام کاظم نقل شده است:

ِ: »َجنُِّبوا َمَسلاِجَدکْم ِصْبیانَکْم َو َمَجانِیَنکْم  »َعْن أَبِی  إِبَْراِهیَم َقال: َقاَل َرُسلولُ  اهللَّ
ََّه َو الُْحلُدوَد َو اأْلَْحلکاَم( اْجَعُلوا َمَطاِهَرکْم  ال )و َرْفلَع أَْصَواتِکلْم( و ِشلَراَءکْم َو بَیَعکلْم )َو الضَّ

َعلَی أَبَْواِب َمَسلاِجِدکْم«:
پیامبلر فرملود: مسلجدهای خلود را از کودکانتلان و دیوانگانتان و فریاد  کشلیدن و 
خریلد و فلروش و ُجسلتن گمشلده و اجرای حدود و قضلاوت دور بدارید. دستشلویی را 

نیلز )بلا فاصله( در درگاه مسلاجدتان قلرار دهید.

1 . احمد  بن  علی نجاشی، رجال النجاشی، ص252.
2 . یوسف  بن  احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج7، ص285.
3 . محمدتقی مجلسی اول، لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه، ج3، ص264.

4 . حسن  بن  یوسف عالمه حلی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج3، ص92.
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منابع
به دلیل تفاوت های موجود در نقل های مختلف، به نقل یکایک آن ها می پردازیم:

 شیخ صدوق )م 381( در »من الیحضره الفقیه«1:
َو َقلاَل: َجنُِّبلوا َمَسلاِجَدکْم ِصْبیانَکلْم َو َمَجانِیَنکْم َو َرْفَع أَْصَواتِکْم َو ِشلَراَءکْم َو بَیَعکْم 

ََّه َو الُْحلُدوَد َو اأْلَْحکاَم. ال َو الضَّ
 شیخ طوسی )م 460( در »تهذیب األحکام«:2

َعلْن  ْهَقلاِن  الدِّ  ِ َعْبلدِ  اهللَّ َعلْن  لاٍر  دِ  بْنِ  بَشَّ َجْعَفرِ  بْنِ  ُمَحمَّ َعلْن  َسلْهلِ  بْنِ  ِزیاٍد  َعلْن  َعْنلُه 
ِ: َجنُِّبوا َمَسلاِجَدکْم ِصْبیانَکْم  َعْبدِ  الَْحِمیلِد َعلْن أَبِی  إِبَْراِهیلَم َقاَل: َقاَل َرُسلوُل اهللَّ

َو َمَجانِیَنکلْم َو ِشلَراَءکْم َو بَیَعکلْم َو اْجَعُللوا َمَطاِهَرکلْم َعلَلی أَبْلَواِب َمَسلاِجِدکْم.
 ابن  اشعث )م قرن چهارم( در »الجعفریات«:3

لٍد َعْن أَبِیِه  هِ َجْعَفرِ  بْنِ  ُمَحمَّ ثََنا أَبِی َعلْن أَبِیِه َعْن َجلدِّ ثَِنلی ُموَسلی َحدَّ لٌد َحدَّ أَْخَبَرنَلا ُمَحمَّ
ِ: َجنُِّبوا َمَسلاِجَدکْم َمَجانِیَنکْم َو ِصْبیانَکلْم َو َرْفَع  َعلْن َعلِلّی َقلاَل: َقاَل َرُسلولُ  اهللَّ
أَْصَواتِکْم َو بَیَعکْم َو ِشلراَءکْم َو ِسلاَلَحکْم َو أَْجِمُروَها فِی کلِّ َسلْبَعِه أَیاٍم َو َضُعوا الَْمَطاِهَر 

أَبَْوابَِها. َعلَی 
 عالمه مجلسی در»بحاراألنوار« از فضل  اهلل راوندی )م 573( در »نوادر« راوندی:4

 :ِ اَونْلِدی بِإِْسلَناِدهِ َعلْن ُموَسلی  بْنِ  َجْعَفٍر َعلْن آبَائِلِه َقلاَل: َقاَل َرُسلولُ  اهللَّ نَلَواِدُر الرَّ
ِ تََعالَی َو بَیَعکْم َو  َجنُِّبلوا َمَسلاِجَدکْم َمَجانِیَنکلْم َو ِصْبیانَکْم َو َرْفلَع أَْصَواتِکْم إاِلَّ بِِذکلِر اهللَّ

ُروَهلا فِلی کلِّ َسلْبَعِه أَیاٍم َو َضُعلوا الَْمَطاِهَر َعلَلی أَبَْوابَِها. ِشلَراَءکْم َو ِسلاَلَحکْم َو َجمِّ

تفاوت«های«نقل
1. ایلن روایلت در »نلوادر« راونلدی که اکنون در دسلترس اسلت، یافت نشلد. گویا این 
روایلت در نسلخه ای کله در دسلت عالمله مجلسلی بلوده، وجلود داشلته اسلت؛ اما در 

نسلخه کنونی وجود نلدارد.
2. شلیخ صلدوق در الفقیله، ایلن روایت را مسلتقیماً به پیامبر نسلبت داده و سلند 

1 . محمد  بن  علی   ابن  بابویه، من الیحضره الفقیه، ج1، ص23.
2 . محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج3، ص254.

3 . محمد  بن  محمد  بن أشعث کوفی، الجعفریات )األشعثیات (، ص51.
4 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحار األنوار، ج80، ص349.
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روایلت را نیاورده اسلت.
3. در برخلی از ایلن نقل هلا برخلی از فقلرات وجلود دارد کله در دیگلر نقل هلا نیسلت؛ 
مثلاًل در نقلل شلیخ صلدوق، »رفلع أصواتکلم« وجلود دارد کله در نقلل شلیخ طوسلی 
وجلود نلدارد. نمونله دیگر تفاوت قسلمت های پایانی در همیلن دو نقل اسلت. در پایان 
َّلَه َو الُْحلُدوَد َو اأْلَْحلکاَم« آمده اسلت که در  ال ایلن روایلت در نقلل شلیخ صلدوق »َو الضَّ
نقلل شلیخ طوسلی این فراز حذف شلده و به جلای آن »َو اْجَعُللوا َمَطاِهَرکْم َعلَلی أَبَْواِب 
َمَسلاِجِدکْم« آملده اسلت؛ در نقلل راونلدی نیلز اضافاتلی وجلود دارد کله در هیچ  یلک 
از نقل هلای گذشلته نیسلت؛ بلرای نمونله فلراز »إاِلَّ بذکلر اهلل تعاللی« بله فلراز »رفلع 
ُروَها فِی کلِّ َسلْبَعِه أَیاٍم« آمده  أصواتکلم« اضافله شلده و در پایان روایت، عبلارت »َو َجمِّ

اسلت کله در هیچ  یلک از نقل هلای دیگر نیسلت.
4. در برخلی از نقل هلا جابجایلی برخلی از فقلرات وجلود دارد کله البته مسلئله مهمی 

. نیست
نتیجله: بلا تملام ایلن احلوال بله نظلر می رسلد کله همله ایلن نقل هلا، گزارش  هایلی 
متفلاوت از یلک روایلت واحد هسلتند که بله دلیل نقل بله معنا دسلتخوش اختالف در 

نقلل شلده  اند. 

بررسی«سند«شیخ«صدوق«در«»من«الیحضره«الفقیه«

شلیخ صلدوق در »ملن الیحضره الفقیه«، سلندی بلرای ایلن روایت نقل نکلرده و آن را 
مسلتقیماً به پیامبر نسلبت داده اسلت؛ بنابراین سلند وی مرسلل و ضعیف اسلت.

بررسی«سند«شیخ«طوسی«در«»تهذیب«األحکام«

سلند شلیخ طوسلی در »تهذیب األحکام« حداقل به دلیل تضعیف »عبداهلل الدهقان«، 
ضعیف اسلت. این سلند عبارت است از:

ْهَقلاِن َعْن َعْبد  ِ الدِّ لاٍر َعْن َعْبلِداهللَّ ِد  بِْن  بَشَّ َعْنلُه َعلْن َسلْهِل  بِْن  ِزیلاٍد َعْن َجْعَفرِ بْلِن  ُمَحمَّ
...ِ ِالَْحِمیلِد َعْن أَبِلی  إِبَْراِهیَم َقاَل: َقاَل َرُسلولُ اهللَّ

ضمیلر ابتلدای سلند یعنلی »عنله« به »محملد بن أحملد  بن  یحیلی« برمی گلردد که 
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نجاشلی او را توثیلق کلرده اسلت.1 در ملورد »سلهل بن زیاد« اختلالف نظر وجلود دارد. 
شلیخ طوسلی در »رجلال«2 او را توثیلق کلرده اسلت؛ اما خود شلیخ در »فهرسلت«3 و 

نجاشلی در رجاللش4 او را تضعیلف کرده انلد.
»جعفربن محمدبن بشلار« نیلز مهمل و ناشلناخته اسلت. در مورد »عبلداهلل الدهقان« هم 
باید گفت که نجاشلی او را تضعیف کرده اسلت؛5 بنابراین سلند این روایت ضعیف اسلت.

بررسی«سند«راوندی«در«»نوادر««و«ابن«اشعث«در«»جعفریات«

عالمله مجلسلی در »بحاراألنلوار« ایلن روایلت را از »نلوادر« راونلدی نقل کرده و سلند 
آن را بله خلود کتلاب ارجلاع داده و مطلبلی در ملورد سلند آن بیلان نکلرده اسلت. وی 

می نویسلد:
...ِ النوادر لراوندی بِإِْسَناِدهِ َعْن ُموَسی بْنِ َجْعَفٍر َعْن آبَائِِه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اهللَّ

املا ایلن روایت در »نوادر« راوندی که اکنون در دسلترس اسلت، یافت نشلد. دیگر بزرگان 
هلم نظیلر محدث بحرانلی در »الحدائلق الناضره« ایلن روایت را بله نقلل از »بحاراألنوار« 
مطلرح کرده انلد.6 گویا این روایت در دسلت محدثان بعد از عالمه مجلسلی نبلوده و آن ها 
هلم ایلن روایلت را تنهلا از وی نقل کرده اند. سلندی که محلدث راونلدی در ابتدای کتاب 
»النلوادر« از املام کاظلم نقلل کلرده اسلت و تمام روایات کتلاب را نیز مسلتند به آن 
می دانلد، همان سلندی اسلت کله در کتلاب »الجعفریات« آمده اسلت؛7 زیلرا به  طور کلی 
بنلا بلر گفتۀ عالمه مجلسلی، اکثر روایلات کتاب »نلوادر« راوندی از کتلاب »الجعفریات« 
اخلذ شلده اسلت و هر دو کتلاب دارای مضمونی واحد هسلتند؛8 اما این روایلت در این دو 
کتلاب بله دلیلل آنکه اکثلر رجال آن نظیلر موسی بن اسلماعیل و پدرش اسلماعیل دارای 

توثیلق خاص نیسلتند، ضعیف السلند به حسلاب می آید.

1 . احمد  بن  عللی نجاشلی، رجلال النجاشلی، ص 348: »کان ثقله فلی الحدیث إال أن أصحابنا قاللوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسلیل 
و الیباللی عملن أخلذ و ما علیه فی نفسله مطعن فی شلی ء«.

2 . محمد  بن  حسن طوسی، رجال الطوسی، ص387: »یکنی أباسعید، ثقه رازی« .
3 . همو،  الفهرست الطوسی، ص  228: »یکّنی أباسعید، ضعیف«.

4 . احمد  بن  علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 185: »کان ضعیفا فی الحدیث غیرمعتمد فیه«.
5 . همان، ص231: »ضعیف له کتاب«.

6 . یوسف  بن  احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج7، ص269.
.»... قال: »قال رسول اهلل 7 . أخبرنا محمد حدثنی موسی حدثنا أبی عن أبیه عن جده جعفربن محمد عن أبیه عن علی

8 . ر.ك: بحار األنوار، ج 102، ص72: »نوادر السید الراوندی کله مأخوذ منه )الجعفریات( إال قلیال من أواخره«.
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نقل«مشابه«در«منابع«اهل«تسنن
ابودرداء، وائله،أَبُو أَُماَمه و در نقل دیگری ابوهریره و معاذ به صورت مرفوع می گویند:

سلمعنا رسلول اهلل )و هو علی المنبر( یقول: َجنُِّبوا َمَسلاِجَدُکْم ِصْبَیانَُکْم َو َمَجانِیَنُکْم 
ُروَها  فِي الُْجَمِع َو  َو ُخُصوَماتُِکلْم َو َرْفَع أَْصَواتُِکْم َو َسللَّ ُسلُیوفُِکْم َو إَِقاَمَه ُحُدوِدُکلْم َو َجمِّ

اتَِّخُذوا َعلَی أَبَْواِب َمَسلاِجِدُکْم َمَطاِهَر.
بنابرایلن می تلوان گفلت که نقل این روایت در منابع شلیعه و اهل تسلنن بسلیار شلبیه 

به یکدیگر اسلت.

منابع«نقل«اهل«تسنن
عبدالرزاق الصنعانی )م 211( در »المصنف«؛1

 ابن ماجه قزوینی )م 273( در »سنن ابن ماجه«؛2
 طبرانی )م 360( در »المعجم الکبیر«؛3
 بیهقی )م 458( در »السنن الکبری«.4

به«نقل«از«امام«کاظم»روایت«سوم:«از«پیامبر
امام کاظم از اجدادش از پیامبر نقل می کند که فرمود:

»لََتْمَنُعنَّ )ِمن( َمَسلاِجَدکْم یُهوَدکْم َو نََصاَراکْم َو ِصْبیانَکْم )َو َمَجانِیَنکْم(  أَْو لَیْمَسلَخنَّکُم 
داً«: عاً َو ُسلجَّ ُ قِلَرَدًه َو َخَناِزیَر ُر کَّ اهللَّ

حتماً مساجدتان را از )ورود( یهودیان و نصرانیانتان و از )ورود( کودکانتان و دیوانگانتان 
بلاز داریلد یلا اینکله خداونلد شلما را بله میملون و خوك هایلی کله رکلوع و سلجود 

می کننلد، مسلخ می کنلد )تغییلر می دهلد(.

منابع«
 ابن اشعث )م قرن 4( در »الجعفریات«؛5

1 . عبدالرزاق الصنعانی، المصنف، ج1، ص442.
2 . محمد  بن  یزید  ابن  ماجه قزوینی، سنن ابن ماجه، ج  1، ص  247.

3 . سلیمان  بن  احمد  طبرانی، المعجم الکبیر، ج8، ص132؛ همان، ج20، ص173.
4 . احمدبن  الحسین بیهقی، السنن الکبری، ج10، ص103.

ٍد  ِه َجْعَفرِ بْنِ ُمَحمَّ ثََنلا أَبِلی َعْن أَبِیلِه َعلْن َجلدِّ ثَِنلی ُموَسلی َحدَّ لٌد َحدَّ 5 . ابن  اشلعث کوفلی، الجعفریلات )األشلعثیات (، ص51: َ»أْخَبَرنَلا ُمَحمَّ
َعلْن أَبِیلِه َعلْن َعلِلی  َقلاَل: »َقلاَل َرُسلولُ اهللِ: لََتْمَنُعلنَّ ِملْن َمَسلاِجِدکْم یُهوَدکلْم َو نََصاَراکلْم َو ِصْبیانَکلْم أَْو لَیْمَسلَخنَّکُم اهلُل قِلَرَدًه أَْو 
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 قاضی نعمان مغربی )م 363( در »دعائم اإلسالم«؛1
 عالمه مجلسی در »بحاراألنوار« از فضل اهلل راوندی )م 573( در »نوادر« راوندی.2

تفاوت««نقل«ها
1. ابتلدای روایلت در هلر یلک از نقل هلای سله گانه مذکلور اندکی با هم متفاوت اسلت. 
ایلن روایلت در »الجعفریلات« بلا عبارت »لتمنعن من مسلاجدکم« در دعائم االسلالم با 
عبلارت »لتمنعلن مسلاجدکم« و در نوادر با عبلارت »لیمنعن احدکم مسلاجدکم« آغاز 

شلده است.
2. کلمله »مجانینکلم« فقلط در نقلل »دعائلم اإلسلالم« آملده اسلت و در دو نقل دیگر 

وجود نلدارد.

سندشناسی«
1. این روایت در کتاب »دعائم االسالم« بدون ذکر سند نقل شده است.

2. در نقلل پیشلین پیراملون یکسلان بودن روایلات و اسلناد دو کتلاب »جعفریلات« و 
»نلوادر« راونلدی مطالبی بیان شلد که نتیجه آن، نشلان دادن ضعف سلندی این روایات 

بلود. سلند ایلن روایلت هلم در هر دو کتلاب، به هملان دالیل پیشلین، ضعیف اسلت.

نتیجه«سندشناسی«روایات«ناهیه
همان طلور کله پیش تلر هلم بیان شلد، بررسلی اسلناد ایلن روایلات نشلان داد که همه 
ایلن روایلات ضعیف السلند هسلتند. حلال بایلد دیلد کله چلرا بسلیاری از فقها بله این 
روایلات تمسلک کلرده و فتلوای بله کراهلت داده اند؛ بله بیان دیگلر باید پرسلید که آیا 

راهلی بلرای جبلران ضعف اسلناد ایلن روایات وجلود دارد؟

داً««. عاً أَْو ُسجَّ َخَناِزیَر ُرکَّ
َُّه َقلاَل: »لََتْمَنُعنَّ َمَسلاِجَدکْم یُهوَدکلْم َو نََصاَراکلْم َو ِصْبیانَکْم َو  1 . قاضلی نعملان مغربلی، دعائلم اإلسلالم، ج1، ص149: »َو َعلْن َعلِلی  أَن

داً««. عاً َو ُسلجَّ َمَجانِیَنکلْم أَْو لَیْمَسلَخنَّکُم اهلُل قِلَرَدًه َو َخَناِزیلَر ُرکَّ
2 . عالمله محمدباقربن محمدتقلی مجلسلی، بحلار األنلوار، ج80، ص349: »َو بَِهلَذا اإْلِْسلَناِد َقلاَل »َقلاَل َرُسلولُ اهلل: لَیْمَنَعلنَّ أََحُدکلْم 

داً««. عاً ُسلجَّ َمَسلاِجَدکْم یُهوَدکلْم َو نََصاَراکلْم َو ِصْبیانَکلْم أَْو لَیْمَسلَخنَّ اهلُل تََعالَلی قِلَرَدًه َو َخَناِزیلَر ُرکَّ
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گفتار«دوم:«بررسی«امکان«جبران«ضعف«سند«روایات«ناهیه««
با اینکه تمامی روایات ناهیه مرتبط با این مسلئله، ضعیف السلند هسلتند، نکات دیگری 
نیلز در کنلار ضعف سلند این روایلات وجود دارد که ممکن اسلت اسلتدالل کنندگان به 
ایلن روایلات بله آن  نکات تمسلک کنند؛ به بیان دیگلر اگرچه این روایات ضعیف السلند 
هسلتند، بله چنلد دلیلل نمی تلوان بله سلادگی از کنار آن هلا گذر کلرد و این دسلته از 
روایلات را کنلار نهلاد. ایلن دالیل کله هر یک بایلد مورد تحلیل قلرار گیرنلد، عبارت اند 

از:
1. فراوانی نسبی این دسته از روایات در کتب گوناگون روایی شیعه و اهل تسنن. 

2. وجلود ایلن روایلات در کتلب تلراز اول شلیعه نظیر »تهذیلب األحلکام«، »خصال« و 
»علل الشلرائع«.

3. عملل کلردن برخلی از متقدمیلن از فقهلای شلیعه بله ایلن روایات که ممکن اسلت 
جبران کننلدۀ ضعف سلندی باشلد.

4. شهرت داشتن فتوای به کراهت، خصوصاً در میان فقهای گذشته.
5. بهره گیری از قاعده »تسامح در ادله سنن«. 

بایلد گفلت کله نکتله اول و دوم مرتبلط با بحث »شلهرت روایی« اسلت؛ نکته سلوم به 
بحلث »شلهرت عمللی« و نکته چهلارم هم به بحث »شلهرت فتوایی« مربوط می شلود؛ 
بنابرایلن بلرای بررسلی امکان جبلران ضعف سلند باید در چهلار حوزۀ مجلزا ورود کرد 

و بحلث را در چهلار بخلش زیر پلی گرفت:
1. بررسی شهرت روایی روایات ناهیه؛
2. بررسی شهرت عملی روایات ناهیه؛

3. بررسی شهرت فتوایی در مسئله؛
4. بررسی امکان بهره گیری از قاعده »تسامح در ادله سنن«.

البتله در هلر بخلش بایلد موضلوع بحث را هلم از لحاظ صغلروی و هم از لحلاظ کبروی 
ملورد تحلیلل قلرار داد؛ بله بیلان دیگلر در هر بخلش در گام اول بایلد دید که آیلا انواع 
مختللف شلهرت می تواننلد جابلِر ضعلف سلند باشلند؟ در گام دوم هم باید دیلد که آیا 
روایلات ناهیله، شلهرت روایلی یلا عمللی یلا فتوایلی دارنلد؟ بنابرایلن پیلش از ورود به 
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بررسلی دالللی ایلن روایات، بله تحلیلل این چهلار مسلئله می پردازیم.

1.«معنای«شهرت«روایی«و«حجیت«آن
شهرت سه نوع است: شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی. 

اگلر نقلل روایتلی در میلان راویلان و در کتب روایی، مشلهور و فراوان باشلد، املا به حّد 
تواتلر نرسلد، بله آن »مشلهور روایلی« می گوینلد1 )اعلم از اینکه فقهلا در مقلام افتاء به 

آن حدیلث اسلتناد کلرده و مطابق آن فتلوا داده باشلند یا خیر(.
مشلهور اصولیلون بلر این باورند که شلهرت روایلی از مرجحات باب تعلارض میان اخبار 
اسلت2 کله در آن عملل اصحلاب بله آن روایلت شلرط نیسلت؛ بنابرایلن با ایلن تعریف، 
شلهرت روایلی نمی توانلد جابر ضعف سلند باشلد؛ اما برخلی از اصولیون شلهرت روایی 
را بله معنلای مشلهوربودن یلک روایلت در میان اصحلاب ائمله دانسلته اند. مرحوم 

نائینلی دراین بلاره می گوید:
نعنلي بالشلهره الروائیله اشلتهار روایتها بین أصحلاب األئمله. ... أما الشلهره الروائیه 
فلال ریلب أن کثلره روایله أصحلاب األئمله لروایله معینه و للو کان في سلندها من 
الیوثلق به یوجلب الظن االطمئنانلی باحتفافها بقرینله أوجبت شلتهارها بین األصحاب 
لقلرب عهدهلم ملن زملان صدورهلا؛ فیکشلف ذللک علن تثبتهم فیهلا و وقوفهلم علی 
ملا یوجلب اطمئنلان النفس بصدورهلا و حینئلذ فالشلهره الروائیه توجب دخلول الخبر 
الضعیلف الغیلر الموثلوق بصدوره فی نفسله فلی الخبر الموثلوق بصدوره فیکلون بذلک 

 . حجه
نعلم شلهره الروایله بیلن المتأخریلن البعیدین علن عصر الصدور الیکشلف علن ذلک و 

الیدخلل الروایله بها فلی موضلوع الحجیه.3
بنلا بلر این دیلدگاه، اگر روایتی میان اصحاب امامان معصوم شلهرت داشلته باشلد، 

می توانلد قابل اعتماد باشلد.

1 . محمدرضا مظفر، أصول الفقه، ج2، ص164.
2 . محمد  جعفلر جزایلری، منتهلی  الدرایله فلی توضیلح الکفایله، ج4، ص388: »هلذه الشلهره هی التلی عدها المشلهور ل علی ملا قیل ل من 

المرجحلات السلندیه فی بلاب تعلارض الخبرین«.
3 . محمد  حسین غروی نائینی، أجود التقریرات، ج2، ص159.
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بررسی«مسئله«شهرت«روایی«در«روایات«ناهیه
بلر فلرض آنکله از مبنای مشلهور دسلت برداشلته و سلخن مرحلوم نائینلی را در مورد 
شلهرت روایلی بپذیریلم، در گام بعلد بایلد ببینیلم کله آیلا در مسلئله مذکلور چنیلن 
شلهرتی وجلود دارد؟ بله بیلان دیگلر سلؤال کنونی ما این اسلت کله آیا ایلن روایت در 
میلان راویلان دوران معصومین شلهرت داشلته اسلت تا بتلوان آن را مشلهور روایی 

دانسلت و از آن بله عنلوان جابلر ضعلف سلند اسلتفاده کرد؟
در پاسلخ باید گفت: درسلت اسلت که این روایات از دو شلخصیت بزرگ و قابل اعتماد 
شلیعه یعنلی شلیخ صلدوق و شلیخ طوسلی نقلل شلده و در دو منبلع از کتلب اربعله 
حدیثلی شلیعه یعنلی »تهذیلب األحلکام« و »ملن الیحضره الفقیله« نیلز درج گردیده 
اسلت، املا مالك شلهرت روایی کله در تعریف مرحوم نائینی مطرح شلد، مشلهوربودن 
در زملان معصوملان اسلت. احراز چنین شلهرتی در مورد روایات مورد بحث دشلوار 
اسلت؛ زیلرا در روایلت اول دیدیلم که نقل شلیخ صدوق و شلیخ طوسلی دارای سلندی 
واحلد اسلت؛ بنابرایلن با اینکه این روایت در سله کتاب نقل شلده، اما روشلن اسلت که 
از یلک منبلع و از یلک راوی خاص نقل شلده و از طریق دیگری مطرح نشلده اسلت. در 
روایلت دوم و سلوم هلم در برخلی از نقل ها سلندی مطرح نشلده و در مجموع دو سلند 
بلرای ایلن دو روایلت مطلرح گردیلده اسلت کله آن هلم نمی توانلد گویای شلهرت این 
روایلت در میلان اصحلاب معصوملان باشلد؛ بنابرایلن ایلن روایات بلا اینکله در برخی از 

کتلب روایلی تراز اول شلیعه آمده اسلت، مشلهور روایلی به حسلاب نمی آیند.

2.«معنای«شهرت«فتوایی«و«حجیت«آن
اگلر فتوایلی در میلان فقهلا بلدون اسلتناد به روایتی خاص شلیوع داشلته باشلد، به آن 
»شلهرت فتواییله« گفته می شلود.1 در حجیت شلهرت فتوایی اختالف نظلر وجود دارد. 
برخلی هماننلد شلهید اول و محقق خوانسلاری معتقدند شلهرت فتوایی، چله در میان 
قدملا و چله متأخلران، حجت اسلت. مشلهور اصولیون همچلون مرحوم شلیخ انصاری، 
آخونلد خراسلانی و مظفلر، بلر ایلن اعتقادنلد که شلهرت فتوایلی مطلقاً حجت نیسلت. 

1 . محمدرضا مظفر، أصول الفقه، ج2، ص164.
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برخلی بله حجیت شلهرت فتوایلی قدما اعتقلاد دارند، ولی شلهرت فتوایلی متأخران را 
نمی دانند.1 حجلت 

بررسی«مسئله«شهرت«فتوایی«در«مسئله
نکتله اساسلی پیراملون ایلن مسلئله این اسلت که بنا بلر تعریف مذکلور، اساسلاً امکان 
شلکل گیری شلهرت فتوایلی وجود ندارد؛ زیرا روشلن اسلت کله فتوای کراهلت در این 
مسلئله مسلتند بله روایلات ناهیه اسلت؛ حلال آنکه شلهرت فتواییله باید بدون اسلتناد 
بله روایتلی خاص باشلد؛ بنابرایلن اگر اشلتهار فتوای به کراهت ثابت شلود، شلهرت آن 

از نلوع شلهرت عمللی خواهد بلود، نه شلهرت فتوایی.

3.«معنای«شهرت«عملی«و«حجیت«آن
»شلهرت عمللی« بله معنای اشلتهار عمل بله روایتی از جانلب عده زیادی از فقهاسلت 
کله تعدادشلان بله حلد اجماع نمی رسلد؛ بله این معنا که مشلهور فقهلا در مقلام فتوا و 
انتخلاِب رأی و نظلر خویلش در یکلی از مسلائل فقهی، آن روایت را مسلتند قلرار داده و 

بلا تکیه بر مضملون آن، فتلوا داده اند.2
مشلهور فقهلای امامیله اعتقلاد دارنلد شلهرت عمللی باعث جبلران ضعف سلند روایت 
ضعیلف می شلود و حتلی اعلراض مشلهور از عملل بله روایتلی، موجلب ضعلف روایلت 
صحیح السلند می گلردد؛ املا برخلی از متأخران نظیر مرحلوم خوئی با ایلن امر مخالفت 
نملوده، می گوینلد: خبلر ضعیلف فی نفسله حجیلت نلدارد و فتلوای مشلهور نیز حجت 
نیسلت؛ بنابرایلن انضملام ایلن دو بله هم دیگلر، انضمام غیرحجلت به غیرحجلت بوده، 

باعلث حجیلت خبر ضعیلف و جبلران ضعف آن نمی شلود.3
نکتله دیگلر اینکله مشلهور اصولیون تنها شلهرت عمللی قدملا را جابر ضعف سلند و از 

بین برنلده صحلت روایلت می داننلد.4 مرحلوم مظفلر نیلز دراین بلاره می گوید:
أملا ملن جهله جبر الشلهره للخبلر الضعیف مع قطلع النظر علن وجود ملا یعارضه، فقد 

1 . محمد فاضل لنکرانی، إیضاح الکفایه، ج4، ص275.
2 . محمدرضا مظفر، أصول الفقه، ج2، ص164.

3 . سیدابوالقاسم خوئی، مصباح األصول، ج2، ص202.
4 . محمدحسین غروی نائینی، فوائد االصول، ج3، ص153.
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وقلع نلزاع للعلملاء فیله و الحلق أنها جابلره لله إذا کانت قدیمله أیضا ألن العملل بالخبر 
عنلد المشلهور ملن القدملاء مما یوجب الوثلوق بصلدوره و الوثوق هو المنلاط فی حجیه 

الخبر کملا تقدم.1

بررسی«وجود«شهرت«عملی«در«مورد«این«روایات

از آنچله گفتله شلد، بلر می آیلد که اگلر شلهرت عملی در میلان قدملا به اثبات برسلد، 
جابلر ضعلف سلندی ایلن دسلته از روایات خواهد بلود. حال بایلد ببینیم کله آیا چنین 

شلهرتی در مسلئله مذکور اثبات شلدنی است؟
در بخلش پیشلینه فقهلی، دیدگاه هلای فقهای پیشلین مطرح گردید و روشلن شلد که 
اولیلن کسلی که بله صراحت فتلوای کراهت آوردن کودکان به مسلجد را مطلرح کرده، 
شلیخ طوسلی )م 460( اسلت. شلخصیت دیگلری کله در میان قدملا چنیلن فتوایی را 
مطلرح کلرده، قاضلی ابن بلراج طرابلسلی )م 481( اسلت؛ املا پذیلرش ایلن مطلب که 
شلیخ صلدوق )م 381( نیلز از جملله طرفلداران ایلن نظریه بوده، قدری دشلوار اسلت.

بررسی«فتوای«شیخ«صدوق«در«مسئله
بلا اینکله فتوایلی از جانلب شلیخ صلدوق )م 381( در ملورد ایلن مسلئله بله دسلت ما 
نرسلیده اسلت، آوردن روایلت ناهیله در کتاب »من الیحضلره الفقیه« می تواند نشلانگر 

فتلوای وی مبنلی بلر کراهلت آوردن کودکان به مسلجد باشلد.
ممکلن اسلت گفتله شلود کله ِصلرف آوردن روایلت در یلک کتلاب روایلی دلیلل بلر 
فتلوادادن بله آن نیسلت. در پاسلخ باید گفلت که بنا بلر تصریح مؤللف در مقدمه کتاب 
»ملن الیحضلره الفقیله«، این کتلاب دربردارنده فتاوای ایشلان اسلت. شلیخ صدوق در 

مقدمله می گویلد:
قصلدت اللی ایلراد ملا أفتلی بله و أْحکلم بصحتله و أعتقد فیله أنه حجله فیملا بینی و 

بیلن ربی.2
بلا ایلن حلال نکتله پراهمیلت آن اسلت کله اگرچله ایلن کتلاب بنلا بر اقلرار مؤللف در 

1 . محمدرضا مظفر، أصول الفقه، ج2، ص252.
2 . محمدبن علی ابن   بابویه، من الیحضره الفقیه، ج  1،  ص3.
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مقدمله، بله قصلد افتاء آغاز شلده اسلت، باقی ماندن شلیخ صلدوق بر این قصلد و نیت، 
تلا پایلان کتلاب بله موضوعلی اختالفی تبدیلل شلده و دو دیلدگاه متفلاوت را رقم زده 
اسلت. در کنلار برخلی از اندیشلمندان که ایلن کتلاب را بازتابی از فتاوای شلیخ صدوق 
می داننلد، جمعلی دیگلر از فقیهان نظیر عالمه مجلسلی1 و صاحب جواهلر معتقدند که 
شلیخ صلدوق پلس از آغلاز تألیلف کتاب، از سلخن خود در مقدمه سلر بلاز زده و کتاب 
را بلا کنارنهلادن تصمیملی کله گرفتله بلود، بله پایان رسلانده اسلت. چنان کله صاحب 

می گوید: جواهلر 
و قد یشهد له التتبع لکتابه:2  

تتبلع در کتلاب صلدوق بلر بازگشلت او از سلخنی کله در اول کتلاب گفتله، گواهلی 
می دهلد. 

بنابرایلن دشلوار اسلت که بپذیریلم روایات نقل شلده در کتلاب »من الیحضلره الفقیه« 
هملان دیدگاه هلای فقهی شلیخ صدوق اسلت؛ لذا در موضلوع مورد بحث نیلز نمی توان 
نقلل ایلن روایلت در ایلن کتلاب را نشلان از فتلوای شلیخ صلدوق بلر کراهلت آوردن 
کلودکان بله مسلجد تلقلی کلرد و از این طریق بله فتوای ایشلان در این زمینله پی برد.

عدم«احراز«شهرت«عملی«در«مسئله
از آنچله گفتله شلد، برمی آیلد کله دو نفر از فقهای متقدم شلیعه ل یعنی شلیخ طوسلی 
و ابن بلراج ل بله صراحلت حکلم بله کراهلت ایلن مسلئله کرده انلد؛ املا از دیگلر فقهای 
متقلدم مطلبلی به دسلت ما نرسلیده اسلت؛ بدین ترتیلب نمی تلوان تنها از فتلوای این 
دو فقیله نتیجله گرفلت که در میلان فقهای متقدم، شلهرتی عملی در ملورد این روایت 

وجود داشلته است.
اگرچله ایلن احتملال وجلود دارد کله دیلدگاه دیگلر فقهلای متقلدم نیلز همراه شلیخ 
طوسلی بلوده اسلت اما صلرف احتملال نمی تواند مشلکلی را از سلر راه بلردارد. به بیان 
دیگلر ممکلن اسلت چنیلن ادعلا شلود که ایلن مسلئله از مسلائل درجله اول و مبتالبه 
ملردم نبلوده و بله همیلن دلیل ملورد توجه و فتلوای دیگران قلرار نگرفته و تنها شلیخ 

1 . محمدتقی مجلسی اول، روضه المتقین، ج1، ص17.
2 . محمد  حسن  نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم، ج5، ص300.
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طوسلی، شلیخ صلدوق و قاضلی ابن بلراج، آن هم به جهت گسلتره فراوان علملی، به آن 
پرداخته انلد؛ بنابرایلن بلا توجله بله اینکه شلیخ صدوق و شلیخ طوسلی نماینلده فکری 
فقهلای قلم و بغلداد بوده انلد، می تلوان ادعا کرد کله دیلدگاه دیگر فقها نیلز مطابق نظر 
آن هلا بلوده و مخالفلی در ایلن جریلان وجود نداشلته اسلت. ایلن احتملال زمانی قوت 
می یابلد کله بدانیلم شلیخ طوسلی کتلاب »تهذیب األحلکام« را در دوره زعاملت شلیخ 
مفیلد و بله عنوان شلرح و توضیح کتاب »مقنعه« شلیخ مفید به رشلته تحریلر درآورده 
اسلت؛1 پلس ایلن احتملال نیلز وجلود دارد که شلیخ مفید هلم دیدگاهلی همانند وی 

داشلته است.
در پاسلخ بایلد گفلت کله اوالً تماملی ایلن مطاللب صلرف احتملال اسلت و نمی توانلد 
دلیللی قاطلع بلر مدعلا باشلد و ثانیلاً همان طلور که گفته شلد، حتلی نمی تلوان وجود 
ایلن روایلت در »ملن الیحضره الفقیه« را نشلان از فتوای شلیخ صدوق دانسلت. پس به 
طریلق اوللی نمی تلوان از آن نتیجله گرفلت که فقهلای قم نیز هلم رأی و هم اندیشله با 
وی بوده انلد؛ بنابرایلن نمی تلوان بلا احتماالت مذکور شلهرت عملی را به اثبات رسلانید.

4.«فتوای«به«کراهت«بر«پایه«قاعده«»تسامح«در«ادله«سنن««
محدث بحرانی در ذیل این روایت می گوید:

»أصحابنا یکتفون فی أدله السنن بأمثال هذه األخبار؛ بل ما هو أضعف«.2
وی معتقلد اسلت، همچنان که بسلیاری از بلزرگان در روایاتی ضعیف تلر از موضوع بحث 
ملا بله ایلن قاعلده تمسلک جسلته اند، می تلوان از ضعلف سلندی ایلن روایت بلا دلیل 
بهره گیلری از قاعلده »تسلامح در ادلله سلنن« گذشلت؛ اما دو سلؤال اساسلی در مورد 
ایلن قاعلده وجلود دارد: اول اینکله آیلا ایلن قاعلده ملورد پذیلرش همه بزرگان شلیعه 
اسلت؟ ثانیلاً بلر فلرض پذیلرش این قاعلده، آیلا این قاعلده تنهلا مربوط به مسلتحبات 

اسلت یلا گسلتره آن مکروهلات را هلم دربرمی گیرد؟

1 . ر.ك: محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج1، ص3، مقدمه کتاب.
2 . یوسف  بن  احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج7، ص270.
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شهرت«قاعده«تسامح«در«ادله«سنن«در«میان«فقها
تسلامح در ادلّه سلنن قاعده ای فقهی اسلت که فقها بر اسلاس آن، در ادله و مسلتندات 
احکام مسلتحب سلخت گیری نمی کنند و شلرایط احلراز حجیت خبر واحلد را ضروری 
نمی داننلد. بلر ایلن اسلاس، ضعف سلند روایتی کله بیانگر حکم مسلتحب اسلت، مانع 
عملل بله آن نمی شلود. دلیلل ایلن قاعلده برخی روایات اسلت که بله اخبار »ملن بلغ« 
مشلهورند. مضملون ایلن اخبلار آن اسلت کله اگلر کسلی شلنیده باشلد که انجلام یک 
عملل، پاداشلی را در پلی دارد و او بله امیلد رسلیدن بله آن ثلواب اقدام به عملل نماید، 

خداونلد پلاداش وعده شلده را بله او خواهلد داد، اگلر چه اصل خبر نادرسلت باشلد.1 
بسلیاری از علملای متأخلر شلیعه نظیلر شلهید اول2 و ابن فهد حللی،3 اصل ایلن قاعده 
را پذیرفته و از آن دفاع کرده اند. شلیخ انصاری از جمله کسلانی اسلت که در رسلاله ای 
مجلزا بله بررسلی ایلن قاعلده پرداختله و آن را پذیرفتله اسلت.4 بلا وجود ایلن برخی از 

فقهلا نظیلر آیلت اهلل خویی5 ایلن قاعلده را نپذیرفته و از پذیلرش آن انتقلاد کرده اند.

گستره«قاعده«تسامح«از«استحباب«به«کراهت
آنان کله قاعلده تسلامح را پذیرفته اند، در گسلتره شلمول آن یکسلان نمی اندیشلند؛ اما 
مشلهور اسلت کله بنا بلر قاعده تسلامح می تلوان از اخبلار ضعیف بلرای اثبلات کراهت 
نیلز اسلتفاده کلرد.6 در مقابلل، گروهلی از علما نظیلر آقا ضیلاء عراقی بر ایلن عقیده اند 
کله بلا قاعده تسلامح فقط حکم مسلتحب را می توان ثابت کرد.7 شلاید بله همین دلیل 
اسلت کله برخلی از فقهلا بله جای فتلوای بله کراهت، فتلوای به اسلتحباب اجتنلاب از 

آوردن کلودکان به مسلجد داده اند.

فتوای«به«استحباب«اجتناب
بلا توجله بله آنچله گفته شلد، قدر متیّقلن از قاعلده تسلامح در ادله سلنن و روایات من 

1 . ر.ك: محمد  بن  حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص80 ل 82.
2 . محمد  بن  مکی عاملی شهید اول، ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، ج2، ص34.

3 . احمد  بن  محمد  ابن  فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی ، ص12.
4 . مرتضی  بن  محمدامین شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ص133، رساله فی التسامح فی أدله السنن .

5 . سیدابوالقاسم خوئی، مصباح األصول، ج2، ص320.
6 . مرتضی  بن  محمدامین شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ص160، التنبیه السادس.

7 . ضیاءالدین عراقی، نهایه األفکار، ج3، ص276.



74

بلغ، آن اسلت که در مسلتندات احکام اسلتحبابی سلخت گیری نشلود تا ضرورتی برای 
احلراز حجیلت خبر واحد وجود نداشلته باشلد؛ اما سلرایت این قاعده به احلکام مکروه، 
قابلل پذیلرش همه بزرگان نیسلت و اثبلات آن نیازمند پذیرش مقدمات دیگری اسلت. 
بله همیلن جهلت برخلی از بزرگان سلعی بلر آن دارند که یا ایلن قاعده را بله مکروهات 
سلرایت ندهنلد یلا اینکه تلا آنجا که می شلود، از بُعد اسلتحباب به چنیلن قضایایی نظر 

بیندازند.
چنان کله در بخلش پیشلینه فقهی مطلرح گردید، شلیخ طوسلی، ابن بلراج، ابن ادریس 
و برخلی دیگلر از فقهلا از واژه هایلی نظیلر »ینبغلی ان تجّنلب المسلاجد«، »یجنب« و 
»یجتنلب« اسلتفاده کرده انلد که نشلان از دقت نظلر ایلن بزرگلواران دارد. برخی دیگر 
از بلزرگان نیلز نظیر شلهید اول در »الدروس« و »الذکلری« و »نفلیه« و محقق حلی در 
»شلرائع األسلالم« از حکم اسلتحباب اسلتفاده کرده انلد. اگرچه محقق حلّلی در هنگام 
بیلان این مسلئله سلخنی در مورد کلودکان مطرح نکلرده و تنها به بیلان دیگر فرازهای 
مسلئله پرداختله اسلت، دقت نظلر او در این مسلئله و انتخاب حکم اسلتحباب به جای 

کراهت قابل توجه اسلت. وی در »شلرائع األسلالم« می نویسلد:
و یستحب أن یتجنب البیع و الشراء و تمکین المجانین و ... 1

ازآنجاکله ایلن کتاب متن اصلی بسلیاری از کتلب فقهی بعدی نظیر »مسلالک األفهام« 
و »جواهلر اللکالم« اسلت، هلر جلا کله دیگلر فقهلا در ایلن مسلئله نظلر بله کلودکان 
داشلته اند، حکملی مشلابه محقق حللی داده و از آوردن لفظ کراهت پرهیلز کرده اند. در 
نقطله مقابلل ایلن روش، بسلیاری از بزرگان یلا بهتر اسلت بگوییم اکثر قریلب به اتفاق 
متأخریلن ل از عالمله حللی بله بعلد ل از واژه هایلی نظیلر »یکلره« بهره بلرده و حکم به 
کراهلت کرده انلد؛ بزرگانی نظیر شلهید اول در »البیان« و »اللمعه الدمشلقیه«، ابن فهد 

حلی، شلیخ حلر عاملی و فیض کاشلانی.

1 . جعفر  بن  حسن محقق حلی، شرائع االسالم، ج1، ص118.
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گفتار«سوم:«بررسی«داللی«روایات«ناهیه««
از آنچله تلا کنلون ملورد تحلیلل قلرار گرفلت، می تلوان چنیلن نتیجه گرفلت که حکم 
بله کراهلت بلر پایه سله روایت ضعیف السلند، شلکل گرفته اسلت. با این حلال می توان 
بلا بهره گیلری از قاعلده »تسلامح در ادلله سلنن« از مشلکل ضعلف سلند عبلور کلرد و 
بله بررسلی دالللی ایلن روایلات پرداخت. در بخلش داللت ابتلدا باید به بررسلی دو واژه 
تأثیرگلذار در ایلن روایلات پرداخلت. واژه اول، واژه »جّنبلوا« اسلت کله در روایت اول و 
دوم از آن اسلتفاده شلده و واژه دیگر، واژه »لََتمَنُعّن« اسلت که در روایت سلوم استعمال 

گردیده اسلت.

واژه«شناسی«»جّنبوا««و«داللت«آن«بر«کراهت
واژه »جّنبلوا« در بلاب تفعیلل اسلتعمال شلده و از ریشله »جنب« اسلت. در قلرآن نیز 
از ایلن واژه و در همیلن بلاب )بلاب تفعیل(، اما به صورت مجهول اسلتفاده شلده اسلت. 

می فرماید: قلرآن 
»َو َسُیَجنَُّبَها اأْلَتَْقی«:1

به زودی با تقواترین مردم از این آتش سوزان دور داشته می شود.
املا در ملورد معنلای ریشله ایلن واژه، ابن فلارس )م 395( از دو معنلای نزدیلک بله هم 

یلاد می کنلد. وی می گویلد:
»جنب: اصالن متقاربان أحدهما الناحیه و اآلخر الُبْعد«:2

ایلن ریشله دارای دو معنلای اصللی نزدیک به هم اسلت. یکلی به معنای ناحیه )گوشله 
و کنلار( و دیگلری به معنای بُعد و دوری اسلت.

صاحب بن عباد )م 385( این واژه را با توجه به معنای اول چنین معنا کرده است:
یته«:3 »و َجنَّْبُت فالناً عن هذا األْمِر أی: نَحَّ

»َجنَّْبُت فالناً عن هذا األْمِر« یعنی فالنی را از این کار کنار راندم.
اما فراهیدی )م 175( این واژه را با توجه به معنای دوم چنین معنا کرده است:

1 . اللیل: 17.
2 . احمد  ابن  فارس، معجم مقاییس اللغه، ج1، ص483.

3 . صاحب  بن  عباد، المحیط فی اللغه، ج7، ص127.
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ْبُتُه أی: دفعت عنه مکروها«:1 »َجنَّ
ْبُتُه یعنی او را از نامالیمات آن شیء دور کردم. َجنَّ

راغب اصفهانی نیز در این باره می گوید:
»جنبته عن کذا أی: أبعدته«:2

جنبته عن کذا یعنی آن را )از آن چیز( دور ساختم.
بنابراین جمله »جّنبوا مساجدکم...« دو معنای نزدیک به هم خواهد داشت: 

معنای اول این است که »چند چیز را از مساجدتان کنار نهید«.
معنای دوم این است که »مساجدتان را از چند چیز دور بسازید«.

روشلن اسلت که فعل »جّنبوا« از افعال امر اسلت و اگر ظهور در وجوب نداشلته باشلد، 
حداقلل ظهلور در اسلتحباب خواهلد داشلت؛ اما به چند دلیلل می دانیم کله این روایت 

داّل بر وجوب نیسلت:
اوالً ارتلکاب بعضلی از فقلرات ایلن روایلت توسلط خلود پیامبلر )نظیلر قضلاوت و 
حکم کلردن در مسلجد(، نشلانگر آن اسلت کله یقیناً این املر الزام آور نیسلت و عمل به 

ایلن دسلتورها واجب نمی باشلد.
ثانیلاً فهلم تماملی فقهلا و محدثین شلیعه از این روایت، چیلزی افزون بلر کراهت نبوده 

است.
ثالثلاً اسلتدالل بله ایلن روایت از بلاب »اخبار ملن بلغ« اسلت و می دانیم که ایلن اخبار 

در حیطه احلکام اللزام آور کارایی ندارد.
بنابرایلن ایلن روایلت می توانلد داللت بر اسلتحباب پرهیلز از آوردن کودکان به مسلجد 

یلا کراهت آوردن آن ها به مسلجد داشلته باشلد.

واژه«»لَتمَنُعّن«
ایلن واژه فعلل امر از ریشله »منع« می باشلد کله با دو تأکیلد همراه اسلت. الم تأکیدی 
کله در ابتلدای فعل قلرار گرفته و نون مثّقلله ای که در انتهای فعل آمده اسلت. در مورد 

معنای ریشله »منع« فراهیلدی می گوید:

1 . خلیل  بن  احمد فراهیدی، کتاب العین، ج6، ص106.
2 . حسین  بن  محمد راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص  205.
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»َمَنْعُتُه أَْمَنُعُه َمْنعا فاْمَتَنَع، أی: ُحلُت  بینه و بین إرادته«:1
منعته یعنی: من بین او و اراده اش حائل و مانع شدم.

فیومی نیز می گوید:
»َمَنْعُتُه اأْلَْمَر َو ِمن اأْلَْمِر )َمْنعاً(: َفُهَو )َمْمُنوٌع( ِمْنُه َمْحُروٌم«:2

من او را از آن کار منع کردم پس او از آن کار بازداشته شد و محروم گردید.
واسطی هم می گوید:

ُه ِمْنُه؛ النه یکون بمعنی الحیلوله بینهما«:3  »یقال منعه ِمن َحّقه، و َمَنَع َحقَّ
وقتی گفته می شود: او را از حقش منع کرد، یعنی بین او و حقش حائل و مانع شد.

بنابرایلن »لََتْمَنُعلنَّ )ملن( َمَسلاِجَدکْم« یعنی »شلما بایلد میان مسلاجدتان و این چند 
مسلئله مانع شلوید و آن هلا را از مسلاجدتان بازدارید.«

روشلن اسلت کله بازدارندگی این روایت از دو روایت پیشلین بیشلتر اسلت؛ زیلرا اوالً با 
الم تأکیلد و نلون مثّقلله هملراه اسلت؛ ثانیاً فلراز آخر این روایت بسلیار شلدید و بیانگر 
عاقبلت عمل نکلردن به این دسلتور اسلت. درواقع قسلمت پایانی این روایلت گویای آن 
اسلت کله اگلر بله ایلن آموزه ها عمل نکنیلد و یهلود و نصارا و کلودکان و مجانیلن را به 
مسلجد بیاوریلد، خداوند شلما را بله میمون و خوك هایلی که رکوع و سلجود می کنند، 
مسلخ می کنلد )تغییلر می دهلد(؛ بنابرایلن بلر فلرض پذیلرش ایلن روایلت بایلد گفت 
کله ایلن روایت شلدت بیشلتری نسلبت بله دو روایلت گذشلته دارد؛ اما به چنلد دلیل 

نمی تلوان بله ایلن روایت اعتملاد کرد:
1. منابلع نقل کننلده ایلن روایلت از منابلع تلراز اول حدیثی شلیعه نیسلتند و نمی توان 

بله نقلل آن هلا ل آن هلم در چنین روایلات منفردی ل اعتملاد کرد.
2. عمل فقها نیز عدم اعتماد به شدِت مطرح شده در این روایت را تأیید می کند. 

بلا ایلن حلال اگلر ایلن روایلت را بپذیریلم، حداکثلر ضمیمله ای بلر دو روایت گذشلته 
بود. خواهلد 

1 . خلیل  بن  احمد فراهیدی، کتاب العین، ج2، ص163.
2 . احمد  بن  محمد مقری  فیومی، المصباح المنیر،  ج2، ص580.

3 . محمد  مرتضی واسطی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج11، ص463.
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فصل«دوم:«مخالفت«با«کاربری«مسجد
یکلی دیگلر از دالیللی کله برخلی از فقهلا بلرای حکلم بله کراهلت آوردن کلودکان به 
مسلجد مطلرح کرده انلد، مخالفلت با کاربری اصلی مسلجد اسلت که باید ملورد تحلیل 

قلرار گیرد.

گفتار«اول:«دیدگاه«فقها«و«طرفداران«این«استدالل««
محقلق کرکلی )م 940( کله در ایلن مسلئله قائلل بله تفصیلل شلده و آوردن گروهلی 
از کلودکان بله مسلجد را مکلروه، گلروه دیگلر را مبلاح و بخشلی را مسلتحب می دانلد، 
بلرای حکلم بله کراهت سله دلیل آورده اسلت. وی روایلات ناهیه را به عنلوان دلیل اول 
خلود مطلرح و سلپس مخالفلت بلا کاربری مسلجد را دلیل دوم خلود اعلالم می کند. او 

می گویلد: دراین بلاره 
قولله: )و البیلع و الّشلراء و تمکیلن المجانیلن و الّصبیلان( لملا تقلدم فلی الحدیث، عن 
الّنبلی ملن األملر بتلرك فعلل ذللک فلی المسلجد و تلرك تمکیلن الّصبیلان و 
المجانیلن و لملا تقلّدم ملن تعلیلله بلأن المسلجد بنلی لغیر ذللک و ألنّله الیؤمن 
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حصلول الّنجاسله ملن الّصبیلان و المجانیلن.1
شهید ثانی )م 966( نیز استداللی شبیه به همین ارائه کرده، می نویسد:

)و البیلع فیهلا و الشلراء و تمکیلن( الصبیلان و )المجانیلن( منهلا، لقولله جّنبلوا 
مسلاجدکم صبیانکلم و مجانینکلم و شلراءکم و بیعکم و ألّن المسلجد بُنلي لغیر ذلک و 

ألنّله الیؤملن حصلول النجاسله ملن الصبیلان و المجانین.
فیلض کاشلانی )م 1091( نیلز عللت کراهلت تماملی فقلرات را همیلن مطلب دانسلته 

اسلت. وی می نویسلد:
و یکلره... و البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیان و إقامه الحلدود و رفع الصوت 
المتجلاوز علن العلاده و إنشلاد الضالله و حدیلث الدنیلا و عملل الصنائع و کشلف العوره؛ 

فإنهلا لغیر هلذه بنیت.2
بلزرگان دیگلری نیلز بله این مسلئله اشلاره کرده اند کله در بخش تفصیل بیلن کراهت 

و اباحله بیشلتر به آن خواهیلم پرداخت.

گفتار«دوم:«به«دست«آوردن«مالک«از«دیگر«روایات««
در مجموعله روایاتلی کله در بلاب مکروهلات مسلجد مطرح شلده اسلت، روایاتی وجود 
دارنلد کله مخالفلت بلا کاربلری مسلجد را یکی از دالیلل نهی معرفلی کرده انلد. اگرچه 
ایلن روایلات به صلورت مسلتقیم با بحلث آوردن کلودکان به مسلجد مرتبط نیسلتند و 
در آن هلا ناملی از کلودکان بله میان نیامده اسلت، مالکلی کلی را به دسلت ما می دهند 
کله در دیگلر فقلرات نیز کارگشاسلت. در روایتی صحیح السلند3 از محمدبن مسللم نقل 

شلده  اسلت کله امام باقلر یا املام صلادق فرمودند: 
لیِف فِی الَْمْسلِجِد َو َعْن بَلْری النَّْبِل فِی الَْمْسلِجِد. َقاَل  ِ َعْن َسللِّ السَّ نََهلی َرُسلولُ اهللَّ

ََّما بُِنی لَِغیِر َذلِک:4   إِن
پیامبر از شمشیرکشلیدن در مسلجد )برهنه کردن شمشلیر از غالف( و تراشلیدن 

1 . علی  بن  حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج  2، ص  149.
2 . محمد  بن  شاه مرتضی فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج1، ص104.

  ِدبْنِ ُمْسللٍِم َعلْن أََحِدِهَما ِدبْنِ ِعیَسلی َعلْن یونَُس َعلِن الَْعاَلِء َعلْن ُمَحمَّ بَْراِهیَم َعلْن ُمَحمَّ 3 . سلند ایلن روایلت عبلارت اسلت از: »َعلِی بْلُن ِ
َقلاَل...« کله همله راویلان آن دارای توثیلق خلاص هسلتند. بله همیلن جهت عالمه مجلسلی نیلز این روایلت را صحیح السلند نامیده اسلت. 

ر.ك: عالمله محمدباقربن محمدتقلی مجلسلی، ملرآه العقول فی شلرح أخبلار آل الرسلول، ج15، ص247.
4 . محمدبن  یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص369.
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تیلر )و کملان( در مسلجد نهلی فرمود. سلپس حضرت فرمود: همانا مسلجد بلرای غیر 
چنیلن کارهایی بنا شلده اسلت«.

شیخ صدوق در روایتی مرسله آوره است:
ُ َعلَیلک  َّلًه فِلی الَْمْسلِجِد َفَقلاَل ُقولُلوا لَلُه اَل َردَّ اهللَّ »َسلِمَع النَِّبلی َرُجلاًل یْنِشلُد َضال

ََّها لَِغیِر َهَذا بُِنیت«:1  َضالََّتک َفإِن
رسلول خلدا شلنید کله شلخصی در مسلجد برای )حیلوان یا شلیء( گمشلده اش 
فریلاد می کشلد. حضلرت فرملود: بله او بگوییلد: خداونلد گمشلده ات را بله تو نرسلاند؛ 

مسلجد بلرای غیلر این کارها سلاخته شلده اسلت.
همچنین شیخ صدوق در روایتی مرفوعه چنین نقل می کند:

ََّها لَِغیِر  ِ َملرَّ بَِرُجللٍ یْبلِری َمَشلاقَِص لَُه فِی الَْمْسلِجِد َفَنَهلاُه َو َقلاَل إِن »أَنَّ َرُسلوَل اهللَّ
َهَذا بُِنیت«:2 

پیامبلر خلدا در مسلجد بله مردی برخلورد که نلوك تیرهای خلود را می تراشلید. 
حضلرت او را نهلی کلرد و فرملود: مسلجد بلرای غیلر این کارها بنا شلده اسلت.

در روایت صحیح السند3 دیگری از امام سجاد نقل شده است:
ُ َفاك  لْعَر فِلی الَْمَسلاِجِد َفُقولُوا َفلضَّ اهللَّ ِ َمْن َسلِمْعُتُموُه یْنِشلُد الشِّ »َقلاَل َرُسلولُ  اهللَّ

ََّما نُِصَبلتِ الَْمَسلاِجُد لِلُْقْرآِن«:4 إِن
پیامبلر خلدا فرملود: هلر کلس را کله شلنیدید در مسلاجد شلعر می خوانلد، به او 
بگوییلد: خداونلد دهانلت را بشلکند؛ همانلا مسلاجد تنها برای قلرآن قرار داده شلده اند.
بلا توجله بله اینکله این ملالك در چهلار موضوع مجلزا از هلم، یعنی شمشیرکشلیدن، 
تراشلیدن تیلر و کملان، فریادکشلیدن بلرای یافتن گمشلده و شلعرخوانی در مسلاجد 
مطلرح گردیلده، می تلوان چنیلن نتیجله گرفت کله این مطللب یک مالك کلی اسلت 
کله در ایلن روایلات ظهور پیلدا کرده اسلت؛ بنابراین می تلوان چنین نتیجله گرفت که 

1 . محمدبن علی بن  بابویه، من الیحضره الفقیه، ج1، ص237.
2 . همو، علل الشرائع، ج  2، ص  319.

لاِج َعلْن َجْعَفِربْلِن  إِبَْراِهیَم َعْن  ْحَملِن  بلِن  الَْحجَّ لٍد َعلِن الَْحَسلنِ بْنِ َمْحُبوٍب َعلْن َعْبِدالرَّ 3 . سلند ایلن روایلت عبلارت اسلت از: »أَْحَمُدبْنُ ُمَحمَّ
َعلِلی  بْلِن  الُْحَسلیِن« کله تماملی راویلان آن دارای توثیلق خاص هسلتند. عالمه مجلسلی نیز این روایت را صحیح السلند دانسلته اسلت 

)ر.ك: عالمله محمدباقلر بلن  محمدتقلی مجلسلی، مالذ األخیلار فی فهم تهذیلب األخبلار، ج5، ص489(.
4 . محمدبن حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج3، ص249.
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هر کاری که با کاربری اصلی مسلجد سلازگاری نداشلته باشلد، مورد نهی شلارع اسلت 
و بایلد از ورود و اشلاعه آن در مسلجد جلوگیلری کلرد. بله همین جهت گویلا قائالن به 
کراهلت آوردن کلودکان به مسلجد، کلودکان را مصداقی از این مالك دانسلته ، مسلجد 
را مکانلی مناسلب بلرای ورود کلودکان نمی داننلد؛ چراکه کودك به طلور معمول در پی 

بلازی و شلادمانی اسلت؛ اما مسلجد برای عبلادت و راز و نیاز طراحی شلده اسلت.

گفتار«سوم:«نقد«این«دلیل««
بررسلی و نقلد ایلن دلیلل را بله بخلش تفصیلل بیلن اباحله و کراهلت وامی نهیلم؛ املا 
به طلور خالصله بایلد گفت که ملالك به دسلت آمده از ایلن روایات، مالك بسلیار خوب 
و شایسلته ای اسلت. املا بایلد در نظر داشلت که هر جا مالك وجود داشلته باشلد، نهی 
هلم وجلود خواهلد داشلت و هر جا چنین مالکی نباشلد، نهلی نیز از بیلن خواهد رفت.
در موضلوع بحلث ملا هلم بایلد دید که چله کودکانی، با چه سلن و سلال و ویژگی هایی 
دارای ایلن ملالك هسلتند کله نهلی ایلن روایلات شلامل حلال آن هاسلت و در مقابلل 
بایلد گفلت کله هلر کودکی کله دارای چنین مالکی نباشلد، نهلی این روایات شلامل او 

نخواهد شلد.
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فصل«سوم:«ایمنی«از«نجاست«احتمالی
یکلی دیگلر از دالیللی کله در ملورد کراهلت آوردن کلودکان بله مسلجد مطرح شلده، 
نجاسلت احتماللی کلودکان اسلت کله ممکلن اسلت به مسلجد سلرایت کنلد و فضای 

مقلدس ایلن ملکان ارزشلمند را آلوده سلازد.

گفتار«اول:«سخن«فقها«دراین«باره««
بسلیاری از فقها دلیل کراهت آوردن کودکان به مسلجد را به مسلئله احتمال نجاسلت 

مسلجد پیونلد داده اند. عالمه حللی )م 726( در »منتهی المطلب« می نویسلد:
»فصلل: و یجّنلب )یجتنلب( أیضلا )تمکیلن( المجانیلن و الّصبیلان، ألنّهملا مظّنتلان 

للنجاسله لعلدم توّقیهملا عنهلا«:1 
زیلرا کلودکان و مجانیلن مظنلون بله نجاسلت هسلتند؛ بلرای اینکله ایلن دو گلروه از 

نجاسلت پرهیلز ندارنلد.
عالمله حللی )م 726( شلبیه بله همیلن جملالت را در »نهایله اإلحلکام« بیان داشلته 

اسلت. وی می نویسلد:
1 . حسن  بن  یوسف عالمه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج  6، ص  322.
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و تجنب المجانین و الصبیان، ألنهما مظنتا النجاسه، لعدم احترازهما عنها.1
محقلق )کرکلی( ثانلی )م 940( ایمن نبودن از نجاسلت کلودکان و مجانیلن را دلیلی بر 

کراهلت گروهی از کودکان دانسلته اسلت. وی می نویسلد:
و تلرك تمکیلن الّصبیلان و المجانیلن و لما تقّدم من تعلیله بأن المسلجد بنی لغیر 

ذللک و ألنّه الیؤمن حصول الّنجاسله من الّصبیلان و المجانین.2
فاضلل )هنلدی( اصفهانلی )م 1137( نیلز خلوف از آلوده شلدن مسلجد را دلیلل حکلم 

کراهلت دانسلته اسلت. وی می گویلد:
... و تمکین المجانین و الصبیان لألخبار و خوف التلویث.3

در ایلن میلان آقلا ضیلاء عراقلی )م 1361( فتوایلی متفلاوت از دیگلران داده اسلت. وی 
می نویسلد:

 »)و تمکیلن المجانیلن( و الصبیلان ملع علدم تلوثهلم و إاّل ففی تحریمه وجله، خصوصاً 
فلی غیرالممیلز منهملا؛ فإنه یحرم جزماً لصدق تنجیسله تسلبیباً«:4 

آوردن مجانیلن و کلودکان به مسلجد به شلرط آنکه آلوده کننده نباشلند، مکروه اسلت 
و اال اگلر آلوده کننلده باشلند، وجهلی بلرای حرملت آوردن آن هلا وجود خواهد داشلت؛ 
مخصوصلاً در ملورد کلودکان غیرممیلز کله قطعلاً حلرام خواهد بلود؛ زیلرا آوردن آن ها 
بله مسلجد سلببی بلرای تنجیس مسلجد اسلت و تنجیس مسلجد نیز حرام می باشلد.

گفتار«دوم:«وجه«استدالل««
اللف( حرملت تنجیلس مسلجد و وجلوب پاك سلازی آن از نجاسلت، از جملله مسلائل 
اجماعلی اسلت؛ چنان کله شلیخ طوسلی )م 460( ادعلای علدم وجلود مخاللف در این 

مسلئله کلرده اسلت. وی می نویسلد: 
»ال خالف فی أن المساجد یجب أن تجنب النجاسات«:5

هیچ اختالفی در اینکه واجب است مسجد از نجاست دور بماند، وجود ندارد.

1 . همو، نهایه اإلحکام فی معرفه األحکام، ج  1، ص  356.
2 . علی  بن  حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج  2، ص  149.

3 . محمدبن حسن فاضل اصفهانی )هندی(، کشف اللثام و االبهام عن قواعد األحکام، ج  3، ص  328.
4 . ضیاء  الدین عراقی، شرح تبصره المتعلمین ، ج  2، ص  248.

5 . محمد  بن  حسن طوسی، الخالف، ج1، ص518.
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بلا توجله بله اینکه شلیخ طوسلی ایلن مطللب را در کتاب »خلالف« خود مطلرح کرده 
و بلا درنظرداشلتن ایلن نکتله که ایلن کتاب، فقله مقلارن و خالف نگاری میان شلیعه و 
اهلل تسلنن اسلت، می تلوان چنین برداشلت کرد کله این ادعلای عدم مخاللف مربوط 
بله فقله فریقیلن اسلت. به همیلن جهلت ابن ادریلس حللی )م 598( همین نکتله را با 

صراحت بیشلتری عنوان داشلته اسلت. وی می نویسلد:
ال خلالف أیضلا بیلن األّمله کاّفله أنَّ  المسلاجد یجلب أن تنلزه و تجنلب النجاسلات 

العینیلات.1
مرحلوم خویلی نیلز افلزون بر اجملاع، به نکتله دیگلری دراین باره اشلاره کلرده و ارتکاز 
ذهنلی متشلرعه در ایلن زمینله را دلیلی بر حرمت تنجیس مسلجد دانسلته اسلت. وی 

می نویسلد:
ال إشلکال فلی وجلوب إزالله النجاسله عن المسلاجد و حرمله تنجیسلها الرتکازهما فی 
أذهان المتشلرعه، حیث إن المسلاجد بیوت اهلّل المعّده لعبادته فالتجتمع مع النجاسله، 

لملکان أهمیتهلا و عظمتها و لإلجملاع القطعی المنعقد فی المسلأله.2
البتله ذیلل ایلن مسلئله دالیلل قرآنلی و روایلی فراوانلی مطلرح گردیلده کله مناقشله 
پیراملون آن بسلیار اسلت. بله هلر حال روشلن اسلت کله حرملت تنجیس مسلجد، از 

مسلائل غیرقابلل انلکار در فقله شلیعه و حتلی اهل تسلنن اسلت.
ب( از ایلن مقدمله می تلوان چنیلن نتیجله گرفت که به مسلجد آوردن هر آنچه سلبب 
تنجیلس مسلجد شلود، حلرام اسلت؛ زیلرا چنیلن کاری مقدمله ای بلرای امر حلرام به 

حسلاب می آیلد و مقدمله حلرام، حرام اسلت.
ج( به مسلجد آوردن هر آنچه گمان نجس شلدن مسلجد توسلط آن وجود دارد، اگرچه 

حرام نیسلت، مکلروه خواهد بود. 
نتیجله: آوردن کلودکان بله مسلجد بله جهت اینکه گمان نجس شلدن مسلجد توسلط 
آن هلا وجلود دارد و احتملال تنجیلس مسلجد توسلط آن ها زیاد اسلت، مکلروه خواهد 

بود. 

1 .  محمد  بن احمد  بن  ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی )و المستطرفات(، ج  1، ص  163.
2 . سید  ابوالقاسم خوئی، موسوعه اإلمام الخوئی ، ج3، ص251، ذیل مسئله2 از »فصل فی احکام النجاسه« از العروه الوثقی.
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گفتار«سوم:«نقد«این«دلیل««
1. پذیلرش چنیلن حکملی بله پذیلرش چنلد حکم دیگلر بسلتگی دارد که هلر یک در 
جلای خلود بایلد ملورد تحلیل قلرار گیلرد. یکلی از این مسلائل وجلود »مالزمله میان 
حرملت فعلل حلرام و مقدمله آن« اسلت که برخلی از فقها نظیلر آیت اهلل بروجلردی1 و 
املام خمینلی2  از اسلاس چنیلن مبنایلی را نپذیرفته انلد. برخلی دیگلر از فقها نیز 
نظیلر آخونلد خراسلانی قائلل به تفصیل شلده اند و تنها مقدمله ای را حلرام می دانند که 

علت تامه باشلد.3   
2. بلر فلرض آنکله چنیلن مالزمله ای پذیرفته شلود، نکته قابلل تأمل دیگری بله وجود 
می آیلد و آن اینکله آیلا پذیلرش مالزمله میلان حرملت بلا مقدمه ای کله یقیناً ملا را به 
حلرام می کشلاند، سلبب مالزمله میلان کراهلت بلا مقدمله ای خواهد شلد کله احتمال 
دارد ملا را بله ملورد نهلی برسلاند؟ بله بیان دیگلر آیا اگلر ارتلکاب مقدمه ای کله یقین 
داریلم بله حلرام منتهلی می شلود، حلرام باشلد، الزم اسلت کله ارتلکاب مقدمله ای که 

گملان داریلم بله محتمل الحلرام منتهلی می شلود، مکروه باشلد؟
در پاسلخ باید گفت که اوالً چنین نتیجه ای پذیرفتنی نیسلت؛ زیرا چنین کاری بیشلتر 
شلبیه بله قیلاس اسلت و بلرای حکم بله کراهت بایلد دلیل مجلزا و مالزمله ای متفاوت 
بیلان کلرد. ثانیلاً چنیلن مالزمله ای وجلود نلدارد و نمی توان حکلم به کراهلت یک امر 
احتماللی کلرد؛ زیلرا در اینجلا دیگلر حراملی وجلود نلدارد که مقدمله احتماللی آن را 
مکلروه بدانیلم؛ بله بیلان دیگر حکلم حرمت بلرای تنجیِس عمدی مسلجد بلود؛ اما در 
مسلئله مذکلور تنهلا احتمال تنجیس سلهوی مسلجد وجلود دارد که آن هلم یک فعل 
حلرام به حسلاب نمی آید و تنها طهارت مسلجد پلس از تنجیس غیرعملدی بر دیگران 
واجلب خواهد شلد. پلس چگونه می تلوان مقدمله کاری را که حتلی محتمل الحرام هم 

نیسلت، مکروه دانست؟
3. احتملال تنجیس مسلجد تنهلا برای کودکان غیرممیز اسلت و حکلم آن را نمی توان 

1 . سید  حسلین طباطبایلی بروجلردی، الحاشلیه عللی الکفایله، ج1، ص301: »أملا مقدمله الحلرام و المکلروه فلال تلکاد تتصلف بالحرمه أو 
الکراهله«.

2 . سلیدروح  اهلل موسلوی املام خمینلی، تهذیلب االصلول: نقلدی بلر نوشلته جعفر سلبحانی تبریلزی، ج  1، ص 82: »فلی مقدمله الحرام قد 
اسلمعناك قلول الحلق و عرفنلاك مغلزی البحث فلی المالزمله و ان الحلق عدمها«.

3 . مال  محمد  کاظم آخوند خراسانی، کفایه األصول، ج1، ص128.
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بله تمامی کودکان سلرایت داد. بررسلی بیشلتر حلول محور این نکتله را به تفصیل بین 
کراهلت و اباحه ارجلاع می دهیم. 

4. در دوران کنونلی کله ابلزار و وسلایل مختلفلی بلرای جلوگیلری از سلرایت نجاسلت 
کلودکان وجلود دارد و معملول کودکان غیرممیز دارای پوشلاك پیش گیرنلده و جاذب 
نجاسلت هسلتند، چنیلن فرضلی غالبلاً محتملل نیسلت؛ بنابرایلن حتلی اگلر احتمال 
نجاسلت در ملورد کلودکان غیرممیلز به طلور کللی از بیلن نرفتله باشلد، ایلن احتمال 

به قلدری نخواهلد بلود کله محدودیت آفریلن باشلد. 
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فصل«چهارم:«انصراف«دیدگاه«کراهت«به«کودکان«غیرممّیز
بلا اینکله قائلالن بله کراهلت آوردن کلودکان به مسلجد، این حکلم را بدون بیلان هیچ 
قیلدی و به صلورت مطللق بیلان کرده انلد؛ به نظر می رسلد کله مقصود آن هلا از کراهت 
آوردن کلودکان بله مسلجد در خصلوص کلودکان غیرممیز اسلت؛ زیرا همین دسلته از 
فقیهلان در جای جلای فقله، فتلاوای مختلفی را در ملورد کودکان ممیز مطلرح کرده اند 
کله بلا چنیلن حکملی سلازگاری نلدارد. پیش از هلر چیز قلدری پیرامون اصل مسلئلۀ 
انصلراف سلخن خواهیلم گفلت و سلپس بله انصلراف احتماللی در موضوع ملورد بحث 

خواهیلم پرداخت.

گفتار«اول:«معناشناسی«انصراف«««
انصلراف بله معنلای توجله ذهن بله برخی از افلراد طبیعت هنلگام شلنیدن لفظ مطلق 
اسلت؛ بله بیلان دیگلر انصلراف عبلارت اسلت از حضلور معنایی معّیلن به ذهلن هنگام 
شلنیدن لفظ مطللق، درحالی که لفظ دارای معنایی فراگیر و شلامل افراد متعدد اسلت؛ 
مثلل اینکله از شلنیدن کلمله »حیلوان«، ذهلن به غیر انسلان انصلراف پیلدا می کند و 
خلود انسلان بله ذهلن نمی آیلد؛ در حالی کله حیوان انسلان را نیز شلامل می شلود یا با 
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شلنیدن جمله »امسلحوا« در آیه وضو، ذهن انسلان به سلوی مسلح با دسلت می رود نه 
چیلز دیگلر.1 مشلهور اصولیون معتقدند کله انصراف ذهلن از لفظ به برخلی از مصادیق 
معنایلی یلا بعضلی از اصنلاف آن مانلع تمسلک به اطلالق می شلود، حتی اگلر مقدمات 
حکملت تملام باشلد؛ بلا ایلن حال هلر انصرافلی مانع تمسلک به اطلالق نیسلت و تنها 

برخلی از انلواع آن چنین کاربلردی دارد.

انواع«انصراف«و«انصراف«معتبر
انصلراف دو گونله اسلت: 1. انصراف بدوی که منشلأ آن غلبۀ مصادیق خارجی اسلت. 2. 

انصراف ظهوری که منشلأ آن کثرت اسلتعمال اسلت.
اگلر منشلأ انصلراف ذهلن، ظهور لفلظ در مقید باشلد و ریشله در کثرت اسلتعمال لفظ 
در معنلای مقیلد داشلته باشلد، شلکی نیسلت کله چنیلن انصرافلی مانلع تمسلک بله 
اطلالق اسلت؛ زیلرا چنین ظهلوری به منزللۀ تقیید بر لفظ خواهلد بود؛ اما اگلر انصراف 
نشلأت گرفته از لفظ نباشلد، بلکه ریشله در اسلباب خارجلی نظیر غلبۀ وجلود مصادیق 
آن در خلارج باشلد، هیلچ تأثیلری بلرای چنیلن انصرافی وجود نلدارد. هماننلد انصراف 
آب در کشلور علراق بله آب دجلله و فلرات کله یلک انصراف خارجی اسلت، نله انصراف 
لفظلی. ایلن نلوع از انصلراف را انصلراف بلدوی می نامند؛ زیلرا ماندگار نیسلت و با اندك 

تأمللی از بیلن می رود.
بلا ایلن حلال یکلی از سلخت ترین کارهلا نلزد فقیه خبلره تشلخیص انصراف اسلت که 

بایلد بلا دقت فراوانلی انجلام گیرد.2

گفتار«دوم:«انصراف«موجود«در«مسئله«آوردن«کودکان«به«مسجد««
بلا اینکله تعلداد قابلل توجهلی از فقیهان حکلم بله کراهلت آوردن کودکان به مسلجد 
کرده انلد، می تلوان ادعلا کلرد کله ایلن حکلم، انصلراف بله کلودکان غیرممیلز دارد و 
شلامل کلودکان ممیلز نمی شلود. نشلانه این انصلراف را می تلوان در ابلواب مختلف فقه 
کله پیراملون مسلئله کلودکان سلخن به میلان آملده، پیدا کلرد. یکلی از ایلن مباحث 

1 . جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص266.
2 . محمدرضا مظفر، أصول الفقه، ج1، ص182 و183.
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پراهمیلت، موضلوع مشلروعیت عبلادات کلودکان ممیلز اسلت کله در فصل چهلارم از 
بخلش پنجلم بله تفصیلل در ملورد آن سلخن خواهیلم گفت.

آنچله در اینجلا می تلوان بیلان کرد، این اسلت که مشلهور فقیهلان شلیعه، از متقدمان 
گرفتله تلا متأخلران و معاصران، عبلادت کودك ممّیز را مشلروع دانسلته، آن را صحیح 
شلمرده اند. ثملره ایلن دیلدگاه این اسلت کله عبلادت چنین کودکلی در گوشه گوشله 
فقله شلیعه مشلروعیت خواهلد داشلت و ملورد پذیلرش خواهلد بلود. به همیلن دلیل 
اسلت کله ایلن بحلث در عبلادات گوناگلون نظیر وضو، غسلل، تغسلیل و تکفیلن میت، 
نملاز، روزه و حلج ملورد تحلیلل قلرار گرفتله و پیراملون مباحثلی نظیلر نیلت و نیابت 
کلودك نیلز به فراخور، سلخن به میان آمده اسلت. مسلئله مشلروعیت عبلادت کودك، 

ثملرات فراوانلی می توانلد داشلته باشلد کله برخلی از آن هلا عبارت اند از:
1. همله عبلادات، چله عبلادات واجلب و چله عبلادات مسلتحب، بلرای کلودك عبادت 
مسلتحب بله حسلاب می آیلد؛ بنابرایلن نملاز و روزه و حلج و دیگلر عبلادات کلودك 

است. مسلتحب 
2. در واجبلات کفایلی، فعل کودك سلبب ساقط شلدن واجلب کفایی از گلردن دیگران 

خواهد شلد؛ همانند تغسلیل و تکفیلن میت و نمازخوانلدن بر او.
3. کلودك ممیلز می توانلد بله عنلوان نائلب دیگران عملل کنلد و عباداتی نظیلر نماز و 

روزه اسلتیجاری را بله نیابت انجلام دهد.
ایلن احلکام و فتواهلا نشلان می دهد کله در دیلدگاه این فقیهلان، حکم کراهلت آوردن 
کلودکان بله مسلجد انصلراف بله کلودکان غیرممیلز دارد؛ زیلرا اسلتعماالت گوناگلون 
مسلئلۀ عبلادت کلودکان در ابلواب مختللف فقهلی، نشلان دهنده این انصلراف ظهوری 
اسلت. درواقلع گویلا ایلن فقیهان حکلم آوردن کلودکان ممیز به مسلجد را بلا توجه به 
مشلروعیت عبلادت آن هلا، روشلن و واضح پنداشلته و تنهلا در مورد کلودکان غیرممیز 

حکلم بله کراهلت کرده اند.
مؤیلد دیگلری کله می تلوان برای ایلن انصراف بیلان کرد، معنلای اصللی واژه »الصبی« 
اسلت کله در بخلش بعلد بله آن خواهیلم پرداخلت. اجملاالً بررسلی نشلان می دهد که 
ظهلور اولیله ایلن واژه در کودکان غیرممیز اسلت و در گلذر زمان، گاهی از باب توسلعه 
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در معنلا، در ملورد کلودکان بزرگ تلر نیلز اسلتعمال شلده اسلت. اگلر ایلن انصلراف را 
بپذیریلم، قلول سلوم، یعنی تفصیلل بین کراهلت و اباحه، بلا این قول مشلترك خواهد 

شلد و دیگلر تفاوتلی میلان آن دو وجود نخواهد داشلت.



بخش«سوم:«بررسی«ادله«
قول«به«اباحه
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همان طلور کله در بخلش دیدگاه هلا و اقلوال فقهلای شلیعه گفتله شلد، برخلی از فقها 
بلا اینکله در مقلام بیلان مسلئله بوده انلد، حکلم بله کراهلت آوردن کودکان به مسلجد 
نکلرده و تنهلا آوردن دیوانلگان را مکلروه دانسلته اند؛ بنابرایلن از دیلدگاه ایلن دسلته از 
فقهلا، حکلم کراهلت تنهلا بلرای دیوانلگان اسلت و ارتباطلی با کلودکان نلدارد. محقق 
حللی )م 676( در »شلرائع االسلالم« و »المختصلر النافلع«، عالمله حللی )م 726( در 
»إرشلاد االذهلان« و »تبصره المتعلمین« و »تلخیص المرام«، شلیخ انصاری )م 1281( 
در »کتلاب الصلاله« و محقلق سلبزواری )م 1090( در »کفایله األحلکام« ایلن رویله را 
در پیلش گرفته انلد؛ املا هیلچ یلک از آن هلا دلیللی بلرای ایلن مطللب بیلان نکرده انلد 
و مطلبلی افلزون بلر ایلن ننگاشلته اند. بلا ایلن وجلود می تلوان دالیللی را کله می تواند 

مسلتند چنیلن فتوایلی باشلد، حلدس زد و آن را ملورد تحلیلل و واکاوی قلرار داد.
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فصل«اول:«تعارض«میان«اخبار«ناهیه«و«دیگر«روایات
بلا اینکله قائلیلن بله اباحه آوردن کلودکان به مسلجد دلیلی بلرای مدعای خلود مطرح 
نکرده انلد، بله نظلر می رسلد کله دلیلل اصللی ایلن بزرگلواران، تعلارض سلیره قطعلی 
پیامبلر خلدا بلا روایلات ناهیله در ایلن موضوع باشلد. آنچله در پیش روی ملا قرار 
دارد، از یلک سلو دسلته ای از روایلات اسلت که دسلتور به پرهیلز از آوردن کلودکان به 
 مسلجد می دهلد و در سلوی دیگلر و درسلت در نقطه مقابلل آن، سلیره معصومان

اسلت کله گویلای املری کاملاًل متفاوت بلا این دسلتور می باشلد. 
جسلتجو در سلیره پیامبلر و گزارش هلای فلراوان تاریخلی نشلان می دهلد کله در 
سلیره نبلوی هیلچ مطلبلی کله داللت اندکلی بر نهی یلا کراهلت پیامبلر از آوردن 

کلودکان به مسلجد داشلته باشلد، وجود نلدارد.
گذشلته از آنکله گزارش هلای فراوانلی در سلیره پیامبلر وجلود دارد کله نشلان 
می دهلد، پیامبلر نه تنهلا از آوردن کلودکان بله مسلجد نهلی نکلرده، بلکله خلود 
ایشلان از آوردن آن هلا بله مسلجد باکلی نداشلته و به گونه هلای مختلف، نلوادگان خود 
یلا دیگلر کلودکان را بلا مالطفتی ویژه به مسلجد ملی آورده اسلت. در چنین شلرایطی 
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بایلد دیلد کله اوالً کلدام یلک از این دو دسلته از روایات بر دیگلری رجحلان دارد و ثانیاً 
بلر فلرض علدم رجحان یکی بلر دیگری، بایلد دید کله راه حل چیسلت؟ بنابراین پیش 
از هلر چیلز باید به بررسلی سلیره معصومان در ایلن زمینه بپردازیلم و میزان اعتبار 

ایلن سلیره را ملورد واکاوی قلرار دهیم.

گفتار«اول:«میزان«پایبندی«فقها«به«دیگر«فرازهای«روایت««
بررسلی دیگلر فرازهلای این روایت نشلان می دهد که مسلئله تعارض میلان اخبار، تنها 
مخصلوص بله ایلن فراز از روایت نیسلت و در دیگر فرازها نیز همین مشلکل وجود دارد؛ 
البتله ایلن مسلئله نمی توانلد دلیلی بلر مدعا باشلد؛ بلکه صرفاً بله عنوان شلاهد و مؤید 
ملورد تحلیلل قلرار می گیلرد و راه را برای دسلتیابی بله حقیقت هموار می کنلد. نگاهی 
گلذرا بله مطالبلی که برخی از فقهلا پیرامون دیگلر فرازهای این روایت مطلرح کرده اند، 

می توانلد در ملورد ایلن فراز نیز راهگشلا باشلد و نکاتلی را دراین بلاره ارائه دهد.
درسلت اسلت کله حکم هر مسلئله ای باید به صلورت مجزا ملورد تحلیل قرار گیلرد؛ اما 
حکلم ایلن مسلئله بلا این روایت کله دارای چند فقلره و فراز اسلت، گره خلورده و قطعاً 
نلکات مشلترکی میان این فقلرات وجود دارد. بلا اینکه فقهایی که قائل بله اباحۀ آوردن 
کلودکان به مسلجد شلده اند، دلیلی بلر این مدعا مطلرح نکرده اند، روش آن هلا در دیگر 
فقلرات می توانلد پلرده از دلیلل اصللی آن هلا بلردارد؛ بله همین دلیلل سلخنی کوتاه از 

عالمله حللی پیراملون مکروه نبلودن قضاوت در مسلجد را با هم ملرور می کنیم.
بلا اینکله در روایلات ناهیله، عنلوان »األحکام« )بله معنای قضلاوت کردن( آمده اسلت، 
عالمله حللی سلیره معصوملان را معلارض با آن دانسلته، عمل کلردن به سلیره را مقدم 

بلر روایلات ناهیله ایلن بلاب می داند. عالمله حللی دراین بلاره می گوید: 
»للشلیخ رحمله اهلّل قلوالن فلی الحکم فی المسلاجد. قال فلی الخالف: ال بلأس به و هو 
اختیلار ابن إدریلس و کرهله فی النهایه و األقلرب األّول. لنلا: إّن أمیرالمؤمنین حکم 
فلی جاملع الکوفله و قضلی فیه بین الناس و دکه القضاء مشلهوره إللی اآلن و ألّن الحکم 

طاعله؛ فجاز إیقاعها فی المسلاجد الموضوعله للطاعات«:1

1 . حسن  بن  یوسف عالمه حلی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج3، ص92.
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شلیخ طوسلی در ملورد قضاوت در مسلجد دو قلول دارد: یکلی جلواز و دوم کراهت؛ اما 
نظلر بهتلر و نزدیک تلر بله واقع، جلواز اسلت؛ چراکله امیرالمؤمنین عللی در جامع 
کوفله بیلن ملردم قضلاوت می کلرد و ملکان قضلاوت او هلم اکنون نیلز به دکله القضاء 

مشلهور است.
دلیلل دیگلر آن اسلت کله قضلاوت و حکم کلردن بیلن ملردم طاعلت و عبلادت اسلت؛ 
بنابرایلن وقلوع عبلادت در مسلجد که برای اطاعت و عبادت قرار داده شلده اسلت، جایز 

خواهلد بود.
در برابلر ایلن دیلدگاه، بعضلی خواسلته اند قضلاوت پیامبلر و امیرالمؤمنین در 
مسلجد را نلادر و کم تعلداد معرفلی کننلد و برخی دیگر خواسلته اند ایلن کار را مختص 
بله آن دو بزرگلوار بداننلد؛ املا صاحب جواهر بلا آوردن روایاتلی ثابت می کند کله اتفاقاً 
حکم کلردن در مسلجد اسلتحباب دارد و کراهتلی در کار نیسلت. در ایلن روایلت آملده 

است:
َّلُه بَلََغلُه أَنَّ ُشلَریحاً یْقِضلی فِلی بَیِتلِه؛ َفَقلاَل یلا ُشلَریُح اْجلِلْس فِی  »و َعلن َعللّی أَن

َُّه َوْهٌن بِالَْقاِضی أَْن یْجلَِس فِی بَیِته«:1  َُّه أَْعَدُل بَیَن النَّاِس َو إِن الَْمْسِجِد َفإِن
بله امیرالمؤمنیلن خبلر رسلید که شلریح در خانه اش قضلاوت می کنلد. حضرت به 
او فرملود: ای شلریح، در مسلجد بنشلین کله ایلن کار میان ملردم عادالنه تر اسلت؛ زیرا 

بلرای قاضی سلبک و پسلت اسلت کله در خانه خود بنشلیند.
صاحب جواهر نیز از کنار هم نهادن این روایت چنین نتیجه می گیرد:

»فلعلل األقلوی فلی النظر عدم الکراهله مطلقاً و النص إملا مطرح أو محملول علی إراده 
األحلکام الصادره من قضلاه العامه«:2

گویلا می تلوان گفلت کله دیلدگاه قوی تر، علدم کراهلت قضلاوت در مسلجد  آن هم به 
صلورت مطللق اسلت؛ املا نّصلی کله گویلای کراهلت اسلت یا کنلار نهلاده می شلود یا 

حملل بلر حکم کلردن قاضیلان عامله )سلنی مذهب( خواهد شلد.
بنابرایلن صاحلب جواهلر بله تبعیت از عالمله حلی و بسلیاری دیگر از بلزرگان، از حکم 

1 . قاضی نعمان مغربی، دعائم اإلسالم، ج2، ص534.
2 . محمد  حسن  نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج14، ص117.
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بله کراهلت بخشلی از ایلن روایت دسلت برداشلته و احتملال طرح نملودن و کنارنهادن 
آن را مطلرح کرده  اسلت. 

گفتار«دوم:«دالیل«فقها«در«حکم«به«اباحه««
از آنچله گفتله شلد، برمی آید که دلیلل اصلی این بلزرگان در این فقلره از روایات ناهیه، 
تعلارض بلا سلیره اهل بیلت و رجحان داشلتن این مسلئله به صورت عمومی اسلت؛ 
پلس می تلوان حلدس زد کله دلیلل فقهایلی کله آوردن کلودکان بله مسلجد را مبلاح 
می داننلد، همیلن دالیلل مطرح شلده در ایلن فقره  باشلد. پلس در چنین شلرایطی باید 
بله سلراغ سلیره پیامبر و دیگر معصوملان رفت و روش آن هلا را در این موضوع 

ملورد واکاوی قرار داد. 
روشلن اسلت کله اگلر املکان جملع میلان اخبلار ناهیله و روایات سلیره وجود داشلته 
باشلد، چنیلن جمعی اولویت خواهد داشلت؛ اما اگلر چنین امکانی نباشلد، باید از حکم 
بله کراهلت دسلت برداشلته، حکم بله اباحه نملود. ایلن نکتلۀ پراهمیلت به خوبی خود 
را در فتلوای فقهلا نشلان داده اسلت؛ بله بیلان دیگلر فقیهانلی که جملع میلان اخبار را 
محتملل می داننلد، قائل به تفصیل در مسلئله شلده، حضور برخی از کلودکان را مکروه 
و برخلی دیگلر را مبلاح یا مسلتحب می دانند. در مقابلل، فقیهانی که تعلارض میان این 
دو دسلته از روایلات را اساسلی و زیربنایلی دانسلته و هیچ گونله وجله جمعلی بلرای آن 

نیافته انلد، حکلم بله اباحله کلرده و از روایت ناهیه دسلت برداشلته اند.
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فصل«دوم:«سیره«پیامبر«در«آوردن«حسنین«به«مسجد«
منابلع روایلی و تاریخلی شلیعه و اهل تسلنن دربردارنلده گزارش های فراوانلی مبنی بر 
حضور دو نواده بزرگوار پیامبر خدا در مسلجدالنبی اسلت. شلواهد نشلان دهنده آن 
اسلت کله ایلن عملل بارها توسلط پیامبر تکرار شلده و از سلیره ملداوم آن بزرگوار 
بله حسلاب می آیلد؛ چراکله هر یک از ایلن جریان هلا در حالتی متفلاوت و فضایی مجزا 

صورت پذیرفته اسلت.

گفتار«اول:«نمایی«از«روایات«و«گزارش«های«تاریخی«مرتبط««
گزارش هلای فراوانلی که در مورد این مسلئله وجود دارد، نشلان دهنده کثلرت و فراوانی 
ایلن مطللب در منابلع روایی فریقین و در نتیجه فراوانی آن در سلیره پیامبر اسلت. 

از ایلن گزارش هلا برمی آید که: 
گاهلی پیامبلر حسلنین را بلر دوش خلود سلوار می کرد و بلا شلادمانی ویژه آن 

دو را بله مسلجد می برد.1
َفکُم  َفنَّکَما کَما َشلرَّ لا اْسلَتیَقَظا َحَملَل النَِّبلی  الَْحَسلَن َو َحَملَل َجْبَرئِیلُل الُْحَسلیَن َفَخلَرَج ِملَن الَْحِظیلَرِه َو ُهَو یُقلوُل: »َو اهللِ أَلَُشلرِّ 1 . َفلَمَّ
اکَبلاِن َو أَبُوُهَما أَْفَضلُل ِمْنُهَما؛  ِبییلِن أَُخفِّلْف َعْنک. َفَقلاَل یا أَبَا  بَکلر،ٍ نِْعَم الَْحاِملاَلِن َو نِْعلَم الرَّ «؛ َفَقلاَل لَلُه أَبُو  بَکلٍر نَاِولِْنلی أََحلَد الصَّ َوَجللَّ اهلُل َعزَّ
َفَخلَرَج ِمْنَهلا َحتَّلی أَتَلی بَلاَب الَْمْسلِجِد. َفَقلاَل یا بِلاَلُل َهُلمَّ َعلَلیَّ بِالنَّلاِس َفَناَدی ُمَنلاِدی َرُسلولِ اهللِ فِلی الَْمِدیَنلِه؛ َفاْجَتَمَع النَّلاُس ِعْنَد 
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گاهی آن ها را به مسجد می برد و کنار خود می نشاند و مرتباً آن دو را می بوسید.1 
گاهی حسلنین در هنگام نماز، سلوار بر دوش پیامبر می شلدند و وقتی دیگران 

می خواسلتند جلوگیلری کنند، پیامبر به آن ها اجازه چنیلن کاری را نمی داد.2 
گاهلی در نملاز جماعلت، پیامبلر به قدری سلجده اش را طول می داد کله مردم بعد 
از نملاز علّلت را از پیامبلر جویلا می شلدند. حضرت نیلز می فرمود: فرزنلدم در حال 
سلجده بر پشلتم سلوار شلد؛ نخواسلتم در سر برداشلتن از سلجده شلتاب کنم. آن قدر 

صبلر کلردم تا کلودك، خودش از پشلتم پیاده شلود.3
گاهلی حسلنین به مسلجد می آمدند و پیامبر بعلد از نملاز، آن دو را روی پای 

مبلارك خود قلرار می داد.4 
گاهلی پیامبلر با شلنیدن صدای گریه حسلن و حسلین از منبر فلرود می آمد 

و به سلوی آن ها می شلتافت.5 
گاهلی پیامبلر در حلال سلجده بلود و املام حسلن یا املام حسلین وارد 
مسلجد می شلدند و از میلان جمعیلت خلود را بله پیامبلر می رسلاندند و بلر دوش 
حضلرت سلوار می شلدند؛ پیامبلر هلم در حاللی  کله او را بلر دوش خلود نگله 
می داشلت، دسلت مبارکش را پشلت کمرش می گذاشلت تلا کودك نیفتلد و در همین 

حلال نملاز را ادامه ملی داد.6 
َرُسولِ اهللِ فِی الَْمْسِجد )محمدبن  علی بن بابویه، أمالی الصدوق، ص437(.

لِنیَن َفَدَخلُْت َمْسلِجَد َرُسلولِ اهللِ َفَوَجْدُت َرُسلولَ اهللِ َجالِسلاً َو َحْولَلُه ُغاَلَماِن  1 . ُحکلی َعلْن ُعلْرَوَه الَْباِرقِلی َقلاَل: َحَجْجلُت فِی بَْعلِض السِّ
ًه َو َهلَذا أُْخَری )عالمله محمدباقربن محمدتقی مجلسلی، بحلار األنلوار، ج43، ص314(. یافَِعلاِن َو ُهلَو یَقبِّلُل َهلَذا َملرَّ

2 . َرأَیلُت َرُسلولَ  اهللِ  یَصلِّلی؛ َفَسلَجَد َفَجلاَء الَْحَسلُن ع َفَرکلَب َظْهلَرُه َو ُهلَو َسلاِجٌد ثُلمَّ َجلاَء الُْحَسلیُن   َفَرکلَب َظْهلَرُه َمَع أَِخیلِه َو ُهَو 
َسلاِجٌد؛ َفَثُقلاَل َعلَلی َظْهلِرِه؛ َفِجْئلُت َفَأَخْذتُُهَملا َعلْن َظْهِرِه َو َذکَر کاَلماً َسلَقَط َعلَی أَبِی یْعلَی َو َمَسلَح ُرُؤوِسلِهَما )علی  بن  عیسلی ربلی، کشلف 

الغمله فلی معرفه األئمله، ج1، ص527(.
َُّه َقْد  َّلک َسلَجْدَت بَیلَن َظْهَرانَلی َصاَلتِلک َسلْجَدًه أََطلَْتَها َحتَّلی َظَننَّلا أَن َه، َقلاَل النَّلاُس: یلا َرُسلولَ  اهللِ، إِن لالَ لا َقَضلی َرُسلولُ  اهللِ الصَّ 3 . َفلَمَّ
لَلُه َحتَّی یْقِضلی َحاَجَتُه )احمدبن  الحسلین  َّلُه یوَحلی إِلَیلک. َقلاَل: کلُّ َذلِلک لَمْ یکْن َو لَکلنَّ ابِْنلی اْرتََحلَِنی، َفکِرْهلُت أَْن أَُعجِّ َحلَدَث أَْملٌر أَْو أَن
بیهقلی، السلنن الکبلری، ج1، ص171(. شلیخ صلدوق نیلز شلبیه همیلن روایلت را نقلل کلرده اسلت؛ ر.ك: )محمدبن علی بن بابویله، علل 

الشلرائع، ج1، ص174(.
لا َعاَد َعاَدا؛  ا َرَفَع َرأَْسلُه أََخَذُهَما أَْخلذاً َرفِیقاً؛ َفلَمَّ 4 . َعلِن ابْنِ َمْسلُعوٍد َقلاَل: کاَن النَِّبلی یَصلِّلی َفَجاَء الَْحَسلُن َو الُْحَسلیُن َفاْرتََدَفلاُه؛ َفلَمَّ
لا انَْصلَرَف، أَْجلَلَس َهلَذا َعلَلی َفِخلِذِه اأْلَیَملِن َو َهلَذا َعلَی َفِخِذِه اأْلَیَسلِر؛ ثُلمَّ َقاَل: َملْن أََحبَِّنلی َفلْیِحلبَّ َهَذیلِن )محمد  بن  محمد  بن  نعمان  َفلَمَّ

مفیلد، اإلرشلاد فی معرفه حجلج اهلل علی العبلاد، ج2، ص28(.
 ،بُلکاَء الَْحَسلِن َو الُْحَسلیِن َو ُهلَو َعلَی الِْمْنَبِر َفَقلاَم َفِزعاً )محمد  بن  علی   ابن   شهرآشلوب، مناقلب آل أبی طالب َِّلُه َسلِمَع َرُسلولُ  اهلل 5 . أَن

ج3، ص385(.
 ُِفوَف َحتَّلی یْأتِی النَِّبی ص َفیْرکلَب َظْهَرُه َفیُقوُم َرُسلولُ  اهلل لی الصُّ 6 . کاَن الُْحَسلیُن یِجلی ُء إِلَلی َرُسلولِ  اهللِ َو ُهلَو َسلاِجٌد َفیَتَخطَّ
َو َقلْد َوَضلَع یلَدُه َعلَلی َظْهلِر الُْحَسلیِن َو یلَدُه اأْلُْخلَری َعلَلی ُرکَبِتلِه َحتَّی یْفلُرَغ ِمْن َصاَلتِلِه )سللیم  بن  قیس هاللی، کتاب سللیم   بن قیس 
هالللی، ج2، ص735(؛ همیلن مطللب در دیگلر منابلع در ملورد املام حسلن نقل شلده اسلت: )علی  بن  حسن  ابن  عسلاکر، تاریلخ مدینه 

دمشق، ج13، ص178(.
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گاهلی پیامبلر بلر فلراز منبلر در حلال خطابله بلود کله املام حسلن از او بلاال 
 سلوار می شلد و دو پای او بلر روی سلینه پیامبر می رفلت و بلر گلردن پیامبلر
آویختله می شلد. پیامبلر هلم او را بلر دوش خود نگه می داشلت تا خطبه بله پایان 

1 برسد.
گاهلی پیامبلر بلر منبلر خطبله می خوانلد کله حسلن و حسلین وارد مسلجد 
می شلدند و پیامبلر خلود از منبر فلرود می آمد و آن دو را بلند می کرد و پیشلاپیش 

خلود قرار ملی داد.2
گاهلی پیامبلر در هنلگام سلخنرانی حسلنین را بلا خلود روی منبلر می بلرد و در 

همیلن حلال بلرای ملردم خطبله می خوانلد.3
گاهلی پیامبلر املام حسلن را بلا خود بله منبر می بلرد و در حین سلخنرانی به 

او نلگاه می کلرد و در ملورد او سلخن می گفت.4
گاه نیلز پلس از اعتلراض برخلی از نمازگلزاران بله  شلدِت ملدارای ایشلان بلا کلودکان، 
حضلرت می فرملود: آگاه باشلید! اگلر بله خلدا و فرسلتاده اش ایملان داریلد، بایلد بله 
ِ َو  کلودکان ترحلم کنیلد و برخوردی عاطفی داشلته باشلید: »أََما لَلْو کْنُتْم تُْؤِمُنلوَن بِاهللَّ

ْبیاَن«.5  َرُسلولِِه لََرِحْمُتلُم الصِّ

گفتار«دوم:«اعتبارسنجی«این«دسته«از«روایات«««
کثلرت گزارش هایلی کله پیرامون حضور کلودکان در مسلجد وجود دارد، بله هیچ وجه 
قابلل انلکار نیسلت؛ چراکله هلم نقل هلا فلراوان اسلت و هلم راویلان گوناگون انلد و هم 
منابلع بسلیار متنلوع هسلتند؛ اما باید دیلد که این تکثلر و تعدد ثمره ای را هلم در مقام 

1 . کاَن الَْحَسلُن یْأتِیلِه َو ُهلَو َعلَلی  الِْمْنَبلِر یْخُطلُب َفیْصَعُد إِلَیلِه َفیْرکُب َعلَی َعاتِلِق النَِّبی َو یْدلِلی ِرْجلَیِه َعلَی َصلْدِر النَِّبی َحتَّی 
یلَری بَِریلُق َخلَْخالِلِه َو َرُسلوُل اهللِ یْخُطلُب َفیْمِسلکُه کَذلِلک َحتَّلی یْفلُرَغ ِملْن ُخْطَبِتله )سللیم  بن  قیس هالللی، کتلاب سللیم بن قیس 

هاللی، ج2، ص735(.
 ِیْخُطلبُ َعلَلی الِْمْنَبلِر َفَجلاَء الَْحَسلُن َو الُْحَسلیُن َو َعلَیِهَما َقِمیَصلاِن أَْحَمَراِن یْمِشلیاِن َو یْعُثَراِن َفَنَزَل َرُسلوُل اهلل ِ2 . کاَن َرُسلوُل اهلل
ِملَن الِْمْنَبلِر َفَحَملَُهَملا َو َوَضَعُهَملا بَیلَن یَدیلِه )محمد  بن  عیسلی الترملذی، سلنن الترملذی، ج5، ص324؛ احمد  بن  شلعیب نسلائی، سلنن 

النسلائی، ج3، ص193(.
3 . َعلْن َجابِرِ  بْنِ  َعْبلدِ  اهللِ اأْلَنَْصلاِری َعلِن النَِّبلی َقاَل: َخَرَج یْوماً َو َمَعُه الَْحَسلُن َو الُْحَسلیُن َفَخَطلَب النَّاَس )عالمله محمدباقربن محمدتقی 

مجلسلی، بحار األنوار، ج  26، ص258(.
4 . رأیلت رسلول  اهلل عللی المنبلر و حسلن معله و هلو یقبل عللی الناس ملره و علیه ملره و یقول إن ابنی هذا سلید و لعلل اهلل تبارك 

و تعاللی أن یصللح بله بیلن فئتین ملن المسللمین )احمد  بن  حنبل، مسلند احمد  بن  حنبلل، ج5، ص  37(.
5  ابن  شهر آشوب، مناقب آل أبی طالب، ج  4، ص  171.
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عملل به دنبلال خواهد داشلت؟
بله نظلر می رسلد کله فراوانی ایلن دسلته از روایات به قلدری اسلت که می تلوان ادعای 
تواتلر معنلوی نسلبت بله اصلل مسلئله کلرد؛ به بیلان دیگلر نتیجلۀ برآملده از کل این 
روایلات، به صلورت قطعلی نشلان دهنده آن اسلت کله پیامبلر خلدا حسلنین را به 
مسلجد خلود می بلرده و هیلچ مخالفتی هم بلا رفت وآمد آن ها نداشلته اسلت؛ حتی اگر 
تواتلر معنلوی را نپذیریلم، قطعلاً شلهرت روایی و اسلتفاضه ایلن روایات غیر قابلل انکار 
اسلت؛ بنابرایلن پیلش از هلر چیلز بایلد به تعلدد و تکثلر قطع آور کله اصطالحلاً به آن، 
حدیلث متواتلر گفته می شلود، پرداخت و شلرایط آن را مورد تحلیل و بررسلی قرار داد.

الف(«چیستی«تواتر««و««انواع«آن
خبلر متواتلر در اصطلالح اهلل حدیلث، روایتلی اسلت کله سلسلله راویلان آن تلا 
بله معصلوم در هلر طبقله بله تعلدادی باشلد کله املکان توافلق عملدی آن هلا بلر 
نسلبت دادن دروغ بله معصلوم به طلور علادی محلال باشلد و خبلر آن ها موجلب علم و 
یقیلن بله مضملون حدیث گلردد؛1 بله عبلارت دیگر خبلر متواتلر خبر جماعتی اسلت 
کله کثلرت و فراوانلی آن ها سلبب می شلود احتملال توافق عمدی شلان منتفی شلود و 
بدین جهلت موجلب اطمینلان بله صادرشلدن حدیلث از شلخص معصلوم می شلود. 

خبلر متواتلر بلر دو نلوع اسلت: متواتر لفظلی و متواتر معنلوی. گاهی هم خبلر متواتر را 
بله دو نلوع تواتلر تفصیللی و تواتلر اجماللی تقسلیم می کنند. برای شلکل گیلری تواتر 

شلروطی مطرح شلده اسلت کله در صلورت شلکل گیری آن هلا، تواتر معنلا می یابد.

شروط«ناقالن
1. تعلداد راویلان در هلر طبقله به میزانی باشلد که توافلق عمدی آن ها بلر کذب محال 
باشلد؛ ازایلن رو در متواتلر علدد خاصلی را نمی تلوان معّین کلرد؛ زیرا اعتقاد بر درسلتی 
و علدم توافلق بلر کلذب نلزد افراد نسلبی اسلت و کمتریلن ملرز آن، اطمینان بلر عدم 

توافلق بر کذب اسلت. 
1 . زین   الدین  بن  عللی عامللی شلهید ثانلی می  نویسلد: و هلو ملا بلغلت رواتله فلی الکثره مبلغلاً أحالت العلاده تواطؤهلم علی الکذب و اسلتمر 
ذللک الوصلف فلی جمیلع الطبقلات حیلث یتعّدد بلأن یرویه قوم علن قلوم )زین الدین  بن  عللی عاملی شلهید ثانلی، الرعایه فی عللم الدرایه، 

ص  62(.
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2. دربلاره خبلری کله نقل می کنند، اطمینان داشلته باشلند؛ نه اینکه از روی شلک آن 
را خبلر دهند. 

3. آنچله را نقلل می کننلد، خودشلان دیلده یلا شلنیده باشلند؛ نله اینکله بلا حلدس و 
اسلتدالل بله آن نتیجله رسلیده باشلند. 

4. شلرایط تواتلر در هملۀ طبقلات راویلان حدیث حاصل باشلد؛ لذا اگر شلرایط تا طبقه 
خاصلی حاصل شلد، تواتلر هم تا هملان طبقه قابل اثبات اسلت.

بنابرایلن در اعتبلار حدیلث متواتر شلرایط دیگری مانند عدالت، اسلالم یا تشلیع راویان 
یلا وجلود املام معصلوم در بیلن راویان، شلرط نیسلت و نیازی به بررسلی سلندی 

نیز نخواهلد بود.1

متواتر«لفظی«و«معنوی
متواتلر لفظلی خبری اسلت کله همه راویان در همله طبقات، مضملون آن روایت و خبر 

را یکسلان و بلا کلملات واحلد بیان کنند )ملا اذا اتّحد الفاظ المخبریلن فی خبرهم(.2
املا متواتلر معنلوی خبلری اسلت که همله ناقلالن و راویلان در تمامی طبقلات، مضمون 
واحلدی را بلا عبلارات متفلاوت نقلل می کننلد. این تطابلق در معنلا یا به دالللت تضّمنی 
اسلت؛ ماننلد احادیلث »خوانلدن سلوره بعلد از حملد در نملاز در شلرایط متفلاوت« که 
خوانلدن اصلل سلوره در همله روایلات یکسلان بلوده اسلت، یلا به دالللت التزامی اسلت؛ 
مانند خبر شلجاعت امیرالمؤمنین که بر اسلاس روایات متعّدد و در حوادث گوناگون 
گلزارش شلده اسلت کله از مجملوع آن ها، شلجاعت آن حضرت بله تواتر ثابت می شلود.3

متواتر«تفصیلی«و«متواتر«اجمالی«
در یلک دسلته بندی دیگلر، خبلر متواتلر بله دو قسلم تواتر تفصیللی و اجمالی تقسلیم 
می شلود. متواتلر تفصیللی، همان دو قسلمی اسلت کله در تواتلر لفظی و معنلوی بیان 
شلد؛ املا در منابلع متأخلر اصلول فقله امامیله، یک قسلم دیگلر از تواتلر به نلام متواتر 
اجماللی مطلرح شلده اسلت. ظاهلراً مبتکر ایلن اصطلالح، فقیله و اصولی نامور شلیعه، 

1 . عبد  اهلل مامقانی، مقباس الهدایه، ج  1، ص  109.
2 . همان، ج  1، ص  110.

3 . جعفر سبحانی تبریزی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص35.
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آخونلد ملال محمدکاظم خراسلانی )م 1329( اسلت کله در »کفایه األصلول« نیز از این 
اصطالح اسلتفاده کرده اسلت.1 

ملراد از ایلن تعبیر آن اسلت کله گاه مجموعه ای از اخبلار آحاد روایت می شلود که با در 
نظلر گرفتلن شلرایط مختللف، علم اجماللی ایجاد می کند کله به طور علادی همه آن ها 
نبایلد دروغ باشلد؛ بله عبلارت دیگلر قطعلاً برخی از ایلن اخبار بله همان صلورت صادر 
شلده اسلت. وی در »کفایله األصلول« از ایلن اصطلالح اسلتفاده کلرده اسلت؛ بنابراین 
تواتلر اجماللی آن اسلت کله در میلان روایلات متعلددی کله بله حلد تواتر می رسلند و 
دربلاره موضوعلات متفاوتلی سلخن می گوینلد، بتلوان قلدر مشلترکی پیدا کلرد که در 
همله آن هلا وجود دارد. این قدر مشلترك در روایاتلی که محتوای متفاوتلی دارند، تواتر 

اجماللی نامیده می شلود.2

ب«(«بررسی«بحث«تواتر«در«موضوع«کودکان«و«مسجد
حلال بلا توجله بله تعاریف تواتر و شلرایط بیان شلده پیراملون آن، باید دید کله آیا تکّثر 
و تعلّدد موجلود در روایلات سلیره، بله حلّد تواتلر می رسلد و آیا شلرایط مطرح شلده در 
تواتلر، در ایلن روایلات نیلز موجود اسلت؟ همچنیلن بر فرض وجلود تواتر، بایلد دید که 

کلدام نلوع از اقسلام تواتلر در اینجا صلدق می کند؟
ثملره بحلث هنگاملی روشلن خواهلد شلد کله در صورت اثبلات تواتلر، پذیلرش محتوا 
قطعلی می شلود و دیگلر نیلازی بله بررسلی سلندی نیسلت. گزارش هایلی هلم کله 
دراین بلاره از اهل تسلنن به دسلت ما رسلیده اسلت کارایی خلود را خواهد داشلت و در 
مقلام عملل، جزئلی از محتلوای قابلل پذیلرش خواهد بلود؛ املا در صورت علدم برپایی 
تواتلر بایلد بله شلرایط مطرح شلده در خبلر واحلد پایبند بلود و پلس از گذشلتن از آن 
شلرایط، روایلات را ملورد پذیرش قلرار داد و در این صلورت، روایات اهل تسلنن و دیگر 
روایلات ضعیف السلند بیشلتر جنبله شلاهد و مؤید خواهند داشلت و تمسلک بله آن ها 

دشلوار خواهلد بود.
نکتله قابلل توجله دیگلر پیرامون خبلر متواتر این اسلت که بله دلیل علم آور بلودن این 

1 . مال  محمد  کاظم آخوند خراسانی، کفایه األصول، ص295، ص302.
2 . جعفر سبحانی تبریزی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص36.
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دلیلل، می تلوان چنیلن نتیجله گرفت که اگلر خبر دیگری بلا چنین خبلری در تعارض 
باشلد، قطعلاً خبلر متعلارض کنار نهلاده خواهد شلد؛ زیرا هیلچ محتوایلی نمی تواند در 

برابر قطلع، عرض انلدام کند.
بلا توجله بله تعاریلف گفته شلده می توان ادعلا کرد کله برخی از ایلن گزارش هلا، دارای 

تواتلر معنلوی و برخلی دارای تواتر اجمالی هسلتند.

تواتر«معنوی«و«تواتر«اجمالی«در«سیره«پیامبر«با«کودکان«در«مسجد
در ملورد اصلل موضلوع »آوردن حسلنین بله مسلجد توسلط پیامبلر آن هلم 
در سلنین مختللف ایلن دو کلودك« تواتلر معنوی وجلود دارد؛ زیلرا روایلات مختلف از 
راویلان گوناگلون و بلا اسلناد متفلاوت از منابع شلیعه و سلنی وجلود دارد کله حاکی از 
اصلل انجلام این ماجراسلت. همیلن تواتر معنلوی در مورد »مدارای شلدید با حسلنین 

در حیلن نملاز جماعلت« نیز ثابت شلدنی اسلت. 
در ملورد اصلل موضلوع »ورود کلودکان بله مسلجد در دوران پیامبر« نیلز می توان 
ادعلای تواتلر اجماللی کلرد؛ چراکله ایلن گزارش ها نیلز اگرچله در موضوعلات مختلف 
قلرار دارنلد، قلدر جاملع همله آن هلا، اجلازه ورود بله مسلجد در آن دوران و سلکوت 

پیامبلر در برابلر حلرکات آنان اسلت.

نتیجه«ی«برآمده«از«تواتر«معنوی«و«اجمالی«
بنلا بلر نتیجله برآملده از تواتر معنوی و تواتلر اجمالی و با توجه بله توجیهی که پیرامون 
علدم خصوصیلت وجلود نازنین حسلنین در حکلمِ  آوردن کودکان به مسلجد انجام 

گرفلت، می تلوان به نتایلج قطعی زیر دسلت یافت:
1. در سلیره پیامبلر هیلچ منعی دربلاره آوردن کلودکان به مسلجد و ورود آن ها به 

ایلن ملکان مقدس وجلود ندارد.
2. پیامبر شخصاً برخی از کودکان را با خود به مسجد می برده است.

3. پیامبلر افلزون بلر بردن کلودکان به مسلجد، در برابر بازیگوشلی آن ها برخوردی 
هملراه بلا مدارا داشلته و هیچ گاه کودکی را به جهت بازیگوشلی از مسلجد اخراج نکرده 

است.
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نتیجله نهایلی: اوالً بر اسلاس سلیره پیامبلر و امضای آن حضرت، هیلچ مانعی برای 
بلردن هیلچ گروهلی از کودکان به مسلجد وجود نلدارد؛ ثانیاً بردن برخلی از کودکان به 

مسلجد مطلوب و دارای رجحان اسلت.

گفتار«سوم:«داللت«این«دسته«از«روایات««
1. همله ایلن حلوادث در دورانلی اتفلاق افتلاده کله قطعلاً سلن آن دو بزرگلوار کمتر از 

هفلت یا هشلت سلال بوده اسلت. 
2. نکتله جاللب توجله این اسلت که ایلن عمل بارها توسلط پیامبر تکرار شلده و از 
سلیره ملداوم آن بزرگلوار به حسلاب می آیلد؛ چراکه ایلن مطلب به گونه هلای مختلف و 
در حاالت متفاوت در کتب مختلف شلیعه و سلنی مطرح شلده اسلت که نشلان دهنده 

تکلرار و فراوانلی قابلل مالحظۀ چنین عملی در سلیره پیامبر خدا اسلت. 
3. از مجموعله ایلن روایلات برمی آید کله این فراوانی و تکرار در سلنین مختلف کودکان 
بلوده و مخصوص سلن و سلال خاصی نیسلت؛ چنان کله در برخی از این روایلات از لفظ 
»صبلی«، در برخلی دیگلر از لفلظ »غلالم« و گاه از الفلاظ دیگلری نظیلر »غلالم یافع« 
اسلتفاده شلده اسلت. نحوه بازیگوشلی کلودکان نیلز در گزارش های مختلف بلا یکدیگر 

متفلاوت اسلت کله هر یک نشلان دهنده سلن خاصی اسلت.
4. نتیجه کلی از این جریانات را می توان در سه گام کلی ترسیم کرد:

در گام اول بایلد گفلت کله ایلن گزارش هلا حاکی از آن اسلت که امام حسلن و امام 
حسلین که قطعاً سنشلان در این دوران بیش از هشلت سلال نبوده اسلت، حضوری 
مسلتمر و ملداوم در مسلجد پیامبلر داشلته اند و آن حضلرت در هیلچ شلرایطی بر 

آن هلا خلرده نگرفتله و آن ها را از مسلجد خارج نکرده اسلت.
در گام دوم بایلد گفلت حتلی برخی از این گزارش ها نشلان دهنده آن اسلت که حضرت 
بلا اراده خلود کودکانلش را به مسلجد آورده و رفتاری سرشلار از مهر و محبلت با آن دو 

است.  داشته 
در گام سلوم بایلد گفلت که در برخی دیگلر از این روایات، پیامبلر در مواجهه با رفتار 

کودکانله و بازیگوشلی آن ها، برخوردی همراه با مدارا و حتی کریمانه داشلته اسلت. 
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»»گفتار«چهارم:«عمومیت«حکم«یا«اختصاص«آن«به«حسنین
 یکی از مهم ترین سلؤاالت این بخش این اسلت که آیا شلخصیت واالمقام حسلنین
در آوردن آن هلا بله مسلجد موضوعیلت داشلته اسلت؟ آیلا پیامبلر تنهلا بله دلیل 
عظملت آن دو کلودك آن هلا را بله مسلجد ملی آورده و ایلن، یلک حکلم اختصاصی در 
ملورد آن دو بزرگلوار بلوده اسلت؟ بله بیان دیگلر، آیا حکم اصللی بلرای آوردن کودکان 
بله مسلجد، کراهلت بلوده و پیامبلر تنهلا حسلنین را از ایلن قاعلده مسلتثنا کرده 

است؟
در پاسلخ بایلد گفلت که دالئلل، قرائن و شلواهدی وجلود دارد که گویلای عمومی بودن 
ایلن حکلم و علدم اختصلاص آن به حسلنین اسلت. ایلن دالیل یلا شلواهد و قرائن 

عبارت انلد از:

الف(«وجود«نداشتن«دلیل«قاطع«برای«اختصاص«حکم«به«حسنین
اصلل اوللی آن اسلت کله پیامبلر در تماملی احلکام بلا دیگلران همانند و یکسلان 
اسلت، مگلر اینکله دلیلی خلاص و قطعی ثابت کنلد که پیامبر در مسلئله ای خاص 
حکملی اختصاصی داشلته اسلت. در مورد بردن کودکان به مسلجد نه تنهلا دلیلی برای 
اختصلاص حکلم بله حسلنین وجود نلدارد، بلکه برعکس، شلواهد و دالیللی نظیر بردن 

دیگلر کلودکان به مسلجد برای علدم اختصاص وجلود دارد.

ب(«اصل«یکسان«بودن«احکام«برای«اولیای«خدا«و«دیگران
پیامبلر هیلچ گاه خلود را تافتۀ جدابافته ندانسلته و در عمل به احکام الهی پیشلتاز 
ملردم بلوده اسلت؛ مگلر اینکه با دلیلی قطعی مشلخص شلود کله در مسلئله ای خاص، 
حکملی اختصاصلی برای پیامبر وجود داشلته اسلت. بلا همه این احلوال نمی توان 
پذیرفلت کله پیامبلری کله خلود کلودکان مکّرملی همچون حسلن و حسلین را به 
مسلجد می بلرد، از آوردن کلودکان دیگلران به مسلجد نهلی کند. اهل بیلت نیز که 
پذیلرش والیتشلان بلر ملا واجب اسلت، همیشله خلود را بر عمل بله احکام الهلی ملزم 
می دانسلته اند و هیلچ گاه خلود را تخصصلاً یلا تخصیصلاً از احلکام الهی خلارج نکرده اند.
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ج(«بردن«دیگرکودکان«به«مسجد
 برخلی از گزارش هلای تاریخلی نظیلر جریلان أمامله که دیگلر نوه دختلری پیامبر
اسلت و همچنیلن جریلان بلردن عبداهلل بن جعفلر بله مسلجد )کله در فصل بعلد به آن 
خواهیلم پرداخلت( نشلان می دهلد کله پیامبلر کلودکان دیگلر را هلم به مسلجد 
می بلرده اسلت. در واقلع ایلن نکتله، یک پاسلخ نقضی به این پرسلش اسلت؛ چراکه اگر 
حکلم آوردن کلودکان بله مسلجد اختصاص به حسلنین داشلت، پیامبلر نباید 
دیگلر کلودکان را بله مسلجد ملی آورد؛ حلال آنکله گزارش هلای مختللف حاکلی از آن 
اسلت کله پیامبلر دیگر نلوادگان خود و حتی دیگلر کودکان را به مسلجد می آورده 
اسلت. بنابرایلن آن حضلرت بله هیلچ وجه از بلردن کودکان به مسلجد، ابایی نداشلته و 

در صلورت املکان ایلن کار را انجام می داده اسلت.

د(«برداشت«دو«حکم«مجزا«از«این«روایات
اساسلی ترین نکتلۀ ایلن جریانلات هملان تکریم حسلنین و توجه به مقام شلامخ آن 
دو بزرگلوار اسلت کله پیامبلر گاه بله صراحت در مورد آن سلخن گفتله و علت آن 
را بیلان داشلته اسلت؛ املا باید توجه داشلت که در ایلن جریانات دو مسلئله مجزا وجود 
دارد. یکی از آن مسلائل، تکریم حسلنین اسلت که در مسلجد انجام گرفته و دیگری 
آوردن ایشلان بله مسلجد اسلت. حال بلا توجه به شلواهد و قرائن موجلود در روایت باید 
دیلد کله کلدام یلک از این دو حکم بله آن دو بزرگلوار اختصاص یافتله و آن دو در کدام 

یلک موضوعیت داشلته اند؟
در سلخنان و رفتلار پیامبر شلواهد فراوانلی وجود دارد که مسلئله اول یعنی تکریم 
ویلژه پیامبلر مرتبلط بلا مقام شلامخ حسلنین اسلت؛ املا در مورد مسلئله دوم 
چنین اختصاصی قابل برداشلت نیسلت. بنابراین در مسلئله بردن حسلنین به مسلجد، 
شلخصیت و جایلگاه آن هلا موضوعیتی ندارد و حکم این مسلئله در ملورد آن دو بزرگوار 

نظیر دیگران اسلت. 
بلا توجه به آنچه بیان شلد، روشلن می شلود که در ایلن جریانات دو مسلئلۀ مجزا وجود 
دارد کله یکلی ملدارای بلا کلودکان در مسلجد و دیگلری محبلت ویلژه به حسلنین در 
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نملاز و پلس از آن اسلت؛ بنابرایلن در اینجلا یک حکلم اختصاصی و یلک حکم عمومی 
وجلود دارد. حکلم اختصاصلی حسلنین، محبلت ویلژه به آن هلا و پرهیلز از بی احترامی 
بله آن هاسلت. املا ایلن حکلم اختصاصلی نمی توانلد دیگر حلوادث ایلن داسلتان را نیز 

اختصاصلی کند. 

هـ(«عدم«منافات«تکریم«حسنین«با«حکم«مدارا«با«کودکان«در«مسجد
قطعلاً تکریلم ویلژه پیامبلر در ملورد حسلنین دلیلی ویژه داشلته اسلت که در 
روایلات مختللف به آن اشلاره شلده اسلت. این موضلوع به  هیچ وجله قابل انکار نیسلت؛ 
همچنان کله اهلل تسلنن نیلز ایلن روایلات را گاه در باب فضیللت آن دو بزرگلوار آورده 
و از آن نوعلی برتلری جایلگاه و عظملت منزللت دریافته انلد. بلا وجلود ایلن بایلد گفت 
کله »اثبلات شلیء نفلی ملا علدا نمی کنلد«. یعنی جایلگاه ویلژه حسلنین دلیلی بر 
اختصلاص حکلم تکریلم بله آن دو بزرگلوار نیسلت. بنابرایلن بایلد گفت که شلخصیت 
واالی حسلنین بر هیچ کس حتی بزرگان اهل تسلنن پوشلیده نیسلت و شلکی نیسلت 
کله ایلن جریلان حاکلی از عالقله ویلژه پیامبلر بله حسلنین اسلت؛ املا ایلن نکته 

نمی توانلد ملا را از دیلدن دیگلر نلکات ایلن روایت بلاز دارد.

و(«هم«راستا«بودن«هر«دو«برداشت«و«عدم«تعارض«میان«آن«ها
دو حکملی کله از ایلن روایلات قابلل فهلم اسلت، یعنلی حکلم بله تکریلم حسلنین از 
یک سلو و تکریلم تماملی کلودکان از سلوی دیگلر، دو حکلم هم راسلتا )مثبتیلن( بلا 
یکدیگرنلد و هیلچ منافلات و تعارضلی بلا هلم ندارنلد. البتله یکلی از این احکام بسلیار 
 واالتلر از دیگلری اسلت؛ بله همیلن دلیل اسلت کله در ایلن گزارش هلا، گاه پیامبر
حکملی کللی پیرامون ملدارا با کودکان را بیلان می دارد و گاهی نیلز حکمی اختصاصی 
در ملورد تکریلم ویلژه حسلنین بله زبلان جلاری می کنلد؛ بنابرایلن نمی تلوان پذیرفت 
کله ایلن روایلات مخصوص بله آن دو بزرگوار اسلت و دیگلر کودکان را نباید در مسلجد 

تکریلم کلرد و آن هلا را نبایلد به مسلجد راه داد.
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ز(«تکریم«حسنین«مصداقی«اتم«و«اکمل«از«حکم«کلی«تکریم«کودکان
سلیاق برخلی از ایلن روایلات و گزارش هلا نشلان می دهد کله تکریم حسلنین مصداقی 
از حکلم کللی تکریلم کلودکان اسلت؛ هماننلد روایتلی که پیامبلر در پایلان ماجرا 
ْبیلاَن«؛ بنابرایلن می توان  ِ َو َرُسلولِِه لََرِحْمُتلُم الصِّ فرملود: »أََملا لَلْو کْنُتلْم تُْؤِمُنلوَن بِلاهللَّ
گفلت کله ایلن دو کلودك، از یلک نظلر مصلداق اتلّم و کاملل حکلم تکریلم و ملدارا با 
کلودکان در مسلجد هسلتند. اگرچله تکریم ویژه آن ها نیز مسلئله ای جداگانه  اسلت که 
در دیگلر روایلات بله آن پرداخته شلده اسلت. پس باید گفلت که این رفتلار محبت آمیز 
و مداراگونله، اگرچله در ملورد حسلنین بسلیار پررنلگ بلوده، مختص به آن ها نیسلت.

بنابرایلن می تلوان چنیلن نتیجله گرفلت کله پیامبلر از ایلن عملکلرد محبت آمیز 
خلود، یلک هدف عمومی و یک هدف اختصاصی داشلته اسلت. اول رفتارسلازی عمومی 
در جهلت ملدارا با کودکان در مسلجد و دوم رفتارسلازی عموملی در جهت محبت ویژه 

.به مقام شلامخ حسلنین

ح(«سیره«مستمر«پیامبر«در«مواجهه«با«کودکان
اگلر خلود را جلای مردملی قلرار دهیلم کله در روزهلای متملادی رفتلار محبت آمیلز 
پیامبلر بلا همله کلودکان را دیده انلد و بارهلا تأکیلد ایشلان را در ملورد ملدارای با 
کلودکان شلنیده اند، بی تردید از رفتار پیامبر با حسلنین حکملی اختصاصی را نخواهیم 
فهمیلد؛ بلکله محبلت بله آن هلا را هم راسلتا بلا هملان قاعلدۀ کللی و مصداقلی  اتلم از 
ایلن سلیرۀ ملداوم خواهیلم دیلد؛ به بیلان دیگر سلیره مسلتمر پیامبلر در رفتار با 
کلودکان قرینله ای اسلت کله نشلان می دهد، تکریم حسلنین مصلداق اتلم و اکمل 

ماجراسلت. همان 

ط(«استفاده«پیامبر«از«این«جریانات«برای«بیان«منزلت«حسنین
گاهلی سلخن پیامبلر بعلد از یلک واقعه، بلرای تبیین  سلبب آن کار اسلت و گاهی 
یلک حادثله سلبب بیلان یلک واقعیت اسلت؛ به بیلان دیگلر گاهلی رخدادها بلا گفتار 
 پیامبلر رابطله سلبب و مسلبب دارنلد و گاهلی هلم رابطله اقتضایلی. گویلا پیامبر
گاهلی از یلک موقعیت خاص اسلتفاده ای بهینه در جهت ابالغ جایگاه حسلنین داشلته 
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و قصلدی بلرای ارتبلاط سلببی دادن جریلان بلا تکریلم حسلنین نداشلته اسلت؛ پلس 
بازیگوشلی حسلنین و ملدارای بلا آن هلا مقتضلی بیلان حکم وجلوب محبت بله آن دو 
بزرگلوار شلده اسلت؛ اما به معنای این نیسلت که ملدارای با کودکان حکملی انحصاری 

بلرای آن دو بزرگوار اسلت.

ی(«اسوه«و«الگو«بودن«پیامبر«برای«مسلمانان
پیامبلر در جایلگاه الگلوی مسللمانان، هر کاری کله انجام می دهد، قابلل احتجاج و 
الگوبلرداری اسلت؛ مگلر اینکه بلا دلیلی قطعی ثابت شلود کله این کار، تنهلا اختصاص 
بله ایشلان دارد و دیگلران حلق الگوبلرداری از آن را ندارند؛ بنابراین اگر آوردن حسلنین 
بله مسلجد، بلدون بیلان اختصاصی بلودن آن انجام گیلرد، دلیل بر کلیلت آن برای همه 
مسللمانان اسلت؛ بله بیلان دیگلر خصوصیلت داشلتن حکلم باید دلیل داشلته باشلد و 

پیامبلر نیلز باید ایلن خصوصیت را اعلالم کند. 

ک(«حکم«عمومی«ترحم«به«کودکان«و«اعالم«آن«در«مسجد
پیامبلر پلس از آنکله بلا کلودك خلود در نملاز جماعت بلا ترحلم و ملدارا برخورد 
می کنلد، عملل خلود را مصداقلی از یلک حکلم کللی یعنلی ملدارای عموملی و ترحلم 
ِ َو َرُسلولِِه لََرِحْمُتُم  همگانلی بلا کلودکان، معرفی می کنلد: »أََما لَلْو کْنُتلْم تُْؤِمُنلوَن بِلاهللَّ
ْبیلاَن«؛ بنابرایلن مسلجد نیلز هماننلد دیگر اماکلن باید محللی برای ترحلم و مدارا  الصِّ

بلا کودکان باشلد.
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فصل«سوم:«آوردن«دیگر«کودکان«)به«جز«حسنین(«به«مسجد«توسط«
پیامبر

بلر آوردن  افلزون   پیامبلر تاریخلی دیلده می شلود کله  در میلان گزارش هلای 
حسلنین بله مسلجد، دیگر کلودکان را نیز مورد لطف خلود قلرار داده و گاهی آن ها 

را بله مسلجد ملی آورده اسلت. بلرای نمونله بله دو روایلت اشلاره می کنیلم:

»»گفتار«اول:«آوردن«دیگر«نوادگان«به«مسجد«توسط«پیامبر
روایتلی از ابوقتلاده انصلاری در منابلع مختلف اهل تسلنن نقل شلده که گویلای آوردن 

دیگلر نلوادگان پیامبر به مسلجد اسلت. ابوقتلاده انصلاری می گوید:
»بینملا نحلن عللی بلاب رسلول اهلل جللوس، إذ خرج علینلا رسلول اهلل یحمل 
أمامه بنلت أبی العاص بن الربیلع و أمهلا زینلب بنلت رسلول اهلل و هلی صبیه. قلال: فصلی 
رسلول اهلل و هلی عللی عاتقله یضعهلا إذا رکلع و یعیدها علی عاتقله إذا قلام حتی قضی 

صالته یفعل ذلک بها«: 
ملا بلر در خانله پیامبلر )در مسلجد( نشسلته بودیم که رسلول خلدا )از خانه( 
خلارج شلد و نلواده خلود امامله را کله دختلر ابی العاص بن ربیلع اسلت و ملادرش زینب 
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دختر رسلول خداسلت، حملل می کرد. رسلول خدا نملاز خواند، درحالی کله امامه 
بر گلردن او قرار داشلت. 

پلس وقتلی پیامبلر بله رکوع می رفلت، او را بر زمین می گذاشلت و وقتی از سلجده 
بلنلد می شلد، او را بلر روی شلانه و گردن خلود بازمی گرداند و تا وقتی نملازش به پایان 

رسلید، همین کار را انجام داد.
اگرچله در ایلن گلزارش به صراحلت در ملورد ملکان ایلن رخلداد سلخنی گفته نشلده 
اسلت، از قرائلن مختللف موجود در آن، می تلوان فهمید که قطعاً این جریان در مسلجد 
رخ داده اسلت؛ زیلرا درب منلزل پیامبلر بله مسلجد بلاز می شلده و ملردم به طلور 
معملول بلرای نملاز جماعت در مسلجد انتظار پیامبلر را می کشلیده اند. در گزارش 
دیگلری کله ابلوداود در »سلنن« خلود نقل کلرده، قرائن دیگلری وجود دارد که نشلان 

می دهلد ایلن جریلان در مسلجد رخ داده اسلت. وی از ابوقتلاده نقلل می کند:
»بینملا نحلن ننتظلر رسلول اهلل فی الظهلر أو العصر و قلد دعاه بالل إللی الصاله؛ إذ 
خلرج إلینلا و أمامله بنلت أبی العاص بنلت  ابنته عللی عنقه؛ فقلام رسلول اهلل فی مصاله 
و قمنلا خلفله و هلی فلی مکانها اللذی هی فیله. قال: فکبلر فکبرنا. قلال: حتلی إذا أراد 
رسلول اهلل أن یرکلع أخذهلا فوضعها ثم رکع و سلجد؛ حتلی إذا فرغ من سلجوده ثم قام 
أخذهلا فردهلا فلی مکانهلا. فملا زال رسلول اهلل أن یصنلع بها ذللک فلی کل رکعه حتی 

فرغ من صالته«: 
روزی ملا در ظهلر یلا عصر منتظر رسلول خلدا بودیم و بالل مردم را بله نماز دعوت 
کلرده بلود کله پیامبر به سلوی ملا آملد و امامه دختلر دخترش بلر گردن پیامبر سلوار 
بلود. پلس پیامبلر در ملکان نمازش ایسلتاد و ما پشلت سلر او ایسلتادیم و آن دخترك 

نیلز همانجلا )روی گلردن پیامبر( بود. 
سلپس پیامبلر تکبیلر گفلت و ما نیز تکبیلر گفتیم. تلا اینکه پیامبر خواسلت بله رکوع 
رود کله او را گرفلت و بلر زمیلن نهلاد. سلپس رکوع و سلجده را به جا آورد؛ تلا وقتی که 
از سلجده هایش فلارغ شلد ایسلتاد و او )امامله( را گرفلت و در جایگاهلش )روی گلردن 

خود( قلرار داد.
پیامبر این کار را در هیچ یک از رکعات نماز ترك نکرد تا اینکه نمازش به پایان رسید.
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روشلن اسلت کله پیامبلر در نماز جماعلت ظهر و عصر چنیلن کاری را انجلام داده 
و ملردم بلا همین حال پشلت سلر حضلرت نملاز خوانده اند. 

منابع
ایلن روایلت در منابلع فراوانلی از اهلل تسلنن و گاه بلا اندکلی تفاوت نقل شلده اسلت. 
مالک بن انلس )م 179( در »الموطلأ«،1 ابن سلعد )م 230( در »الطبقلات الکبلری«،2 
احمدبن حنبلل )م 241( در »مسلند«،3 دارملی )م 255( در »سلنن الدارملی«،4 بخاری 
)م 256( در »صحیلح بخلاری«،5 مسللم نیشلابوری )م 261( در »صحیلح مسللم«،6 
سجسلتانی )م 275( در سلنن »أبلی داود«،7 نسلائی )م 303( در »سلنن النسلائی«8 و 
بیهقلی )م 458( در »السلنن الکبلری«9 از جمله کسلانی هسلتند که ایلن روایت را نقل 

کرده انلد.

نقل«محتوا«در«منابع«شیعی
اگرچله ایلن نقلل بلا تفاوت هایلی کله دارد، در اکثلر قریب بله اتفلاق منابلع روایی اهل 
تسلنن وجلود دارد، در هیلچ یلک از منابلع روایلی کهلن شلیعه دیلده نمی شلود. تنهلا 
عالمله مجلسلی )م 1110( کله از محدثان متأخر شلیعه اسلت، در »بحاراألنلوار«10 این 
روایلت را بله نقلل از »منتهی المطلب« نوشلته عالمه حلی )م 726( نقل کرده اسلت. با 
ایلن حلال در منابلع فقهی شلیعه از این روایت اسلتفاده شلده و حتی برخی بلر پایه آن 
فتلوا داده انلد. گویلا اول کسلی که از این روایت اسلتفاده کرده، عالمه حللی )م 726( در 
»منتهلی المطللب« اسلت. وی بلرای آنکه اثبلات کند، تنها فعل کثیر اسلت کله نماز را 
باطلل می کنلد و فعلل قلیل موجلب ابطال نماز نمی شلود، از ایلن روایت اسلتفاده کرده 

1 . مالک  بن  انس، الموطأ، ج1، ص170.
2 . محمد بن  سعد، الطبقات الکبری، ج8، ص32.

3 . احمد  بن  حنبل، مسند احمدبن حنبل، ج  5، ص  296.
4 . عبد  اهلل  بن  الرحمن الدارمی، سنن الدارمی، ج  1، ص  209.

5 . محمد  بن  اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج  1، ص  131.
6 .   مسلم  بن  حجاج نیسابوری، صحیح مسلم، ج2، ص173.

7 . سلیمان    بن    اشعث  ابو  داود سجستانی،  سنن أبی  داود، ج1، ص209.
8 . احمدبن شعیب نسائی، سنن النسائی، ج2، ص96.

9 . احمدبن  الحسین بیهقی، السنن الکبری، ج2، ص263.
10 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحار األنوار، ج81، ص288.
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اسلت؛ البتله گویلا وی ایلن روایلت را به عنلوان مؤیلد آورده اسلت؛ چراکه ابتلدا روایتی 
صحیح السلند از »تهذیلب األحلکام« را مطلرح کرده و سلپس چنین گفته اسلت:

و کملا روی الجمهلور، علن الّنبلی أنّله کان یحمل أمامله بنت أبی العلاص، فکان إذا 
سلجد وضعها و إذا قلام رفعها.1

بعلد از عالمله حللی، بزرگان دیگری نظیر شلهید ثانی در »الروضه البهیه«2 و »مسلالک 
األفهلام«،3 فاضلل اصفهانلی در »کشلف اللثلام«4 و دیگر فقهلا از همین روایت اسلتفاده 
کرده انلد؛ بنابرایلن می تلوان چنیلن نتیجله گرفت کله این روایلت مورد پذیلرش برخی 

از فقهلا و محدثان متأخر شلیعه بوده اسلت.

سندشناسی«
اسلناد ایلن روایلت اگرچله متکثلر و فلراوان هسلتند، همله آن هلا بله ابوقتلاده ختلم 
می شلوند؛ بنابرایلن می تلوان نتیجله گرفلت کله اوالً همله آن هلا یلک نقل بوده اسلت. 
پلس احتملاالً تفاوت هلای اندکی کله در گزارش های مختللف وجود دارد، بله دلیل نقل 
بله معناسلت. البتله ممکلن اسلت وی این جریلان را چندین بلار و با گونه هلای مختلف 
بلرای دیگلران نقلل کلرده باشلد. ثانیلاً بایلد گفلت کله اگرچله ایلن حدیلث در منابلع 
گوناگلون نقل شلده اسلت، بله دلیل آنکه بله یک راوی ختم می شلود، خبر واحد اسلت 

و خبلر متواتلر بله حسلاب نمی آید.

شبهه«وضع
ممکلن اسلت گفتله شلود: نکتله مهم و تأملل برانگیز این اسلت کله این نقل بلا اینکه در 
اکثلر منابلع اهلل تسلنن موجود اسلت، در هیچ یک از منابع کهن روایی شلیعه به چشلم 
نمی خلورد؛ بنابرایلن ممکلن اسلت به جهت وجود نداشلتن ایلن حدیث در منابع شلیعه، 
ایلن احتملال بله ذهلن برسلد کله این گونله احادیلث در برابلر احادیلث احتلرام ویلژه به 
حسلنین جعل شلده اسلت تا مقلام شلامخ آن دو بزرگوار را به زیر بکشلد و جایلگاه آن ها 

1 .  حسن  بن  یوسف عالمه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص294.
2 . زین   الدین  بن  علی عاملی شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، ص564.

3 . همو، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج1، ص228.
4 . محمدبن حسن فاضل اصفهانی )هندی(، کشف اللثام و االبهام عن قواعد األحکام، ج1، ص477.
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را کمرنلگ  جللوه دهلد تا در ذهن مسللمانان خصوصیتی برای حسلنین به وجلود نیاید.

پاسخ
1. در ایلن روایلت فضیللت ویژه ای برای امامه مشلهود نیسلت؛ چراکه در روایات مشلابه 
پیراملون حسلنین، بوسلیدن آن هلا یلا سلخن گفتلن در ملورد جایلگاه و منزللت آن ها 
وجلود دارد کله هیلچ یلک از آن ملوارد در ایلن روایلت دیلده نمی شلود؛ بنابراین غرض 
پیش گفتله بلرای جعلل حدیلث، نمی توانلد مقصلودی قابل قبول باشلد. پلس روایت را 
بله هیچ وجله نمی تلوان در مقابلل انبلوه روایلات فضایل حسلنین دانسلت؛ زیلرا در این 

روایلت هیچ گونله جایلگاه و منزللت ویلژه ای بلرای این کلودك دیده نمی شلود.
2. برخلی از روایاتلی کله حاکلی از احتلرام ویژه پیامبر به حسلنین اسلت، تنها 
در منابلع اهلل تسلنن وجلود دارد و در هیلچ یک از منابع کهن شلیعی موجود نیسلت؛ 
بنابرایلن ِصلرف وجلود نداشلتن یلک روایلت در منابع شلیعی نمی تواند دلیللی بر وضع 
حدیلث باشلد. گذشلته از آنکله اخبلار مرتبط با کودکی حسلنین در منابع اهل تسلنن، 

اگلر نگوییم بیشلتر از منابع شلیعی اسلت، کمتر از آن هم نیسلت. 
3. چنان کله گفتله شلد، برخلی از فقهای شلیعه نظیر عالمه حلی و شلهید ثانلی از این 
روایلت بهلره جسلته  و بله آن تمسلک کرده انلد؛ بنابرایلن گویلا ایلن دو فقیله و محدث 

بلزرگ، آن را بدون مشلکل پنداشلته اند.

داللت
از این روایت بر می آید که:

1. امامه کودکی بسلیار کم سلن و سلال بوده و احتماالً سلن او بین یک تا سله سلال بوده 
اسلت؛ زیلرا بلر اسلاس این گزارش، سلن او بله اندازه ای نرسلیده که از جای خلود برخیزد 
و بله شلیطنت های معملول کودکانه بپردازد. افلزون بر اینکه پیامبر نیز بعلد از انجام 
سلجده هایش او را بله آغلوش کشلیده یلا بلر دوش خلود سلوار می کلرده اسلت؛ بنابراین 
می تلوان نتیجله گرفلت که این عملل پیامبر بله دلیل مراقبلت از کودکی اسلت که 
هنلوز بله مرحلله قابلل توجهی از رشلد نرسلیده اسلت. به هر حلال به طور قطلع می توان 

گفلت کله او یک کودك غیرممیز و بسلیار کم سلن و سلال بوده اسلت.
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2. ایلن کار پیامبلر یلک حرکت ارادی بلوده و هیچ گونه اضطرار و ضرورتلی در کار نبوده 
اسلت؛ چراکله بنلا بلر نقلل، پیامبلر  خلودش کلودك را از داخلل خانه به مسلجد 
آورده و خلودش او را بله دوش می کشلیده  اسلت. حتلی بعلد از بلر زمین نهلادن کودك 
نیلز دوبلاره بلا اختیار خلود و بدون آنکه کودك گریله و ناله ای کرده باشلد، او را بر دوش 

خود سلوار کرده اسلت.

»»گفتار«دوم:«آوردن«دیگر«کودکان«به«مسجد«توسط«پیامبر
یکلی از حلوادث غم انگیز صدر اسلالم شلهادت جعفربن ابی طالب اسلت. عبداهلل بن جعفر 

می گوید:
بله یلاد دارم هنگاملی که رسلول خدا بله منزل ما آمد و خبر شلهادت پلدرم را به مادرم 
داد، ملن بله پیامبلر نلگاه می کلردم و او بر سلر من و بر سلر بلرادرم دسلت نوازش 
می کشلید و چشلمانش به قلدری لبریلز از اشلک بود که بلر روی محاسلنش می ریخت. 
سلپس بله ملادرم ملژده داد کله خداوند بله جای دو دسلت جعفر، در بهشلت بله او دو 

بلال خواهلد داد که با فرشلتگان پلرواز می کند.
عبداهلل در ادامه می گوید، پس مادرم به ایشان گفت:

ِ َو أََخلَذ بِیلِدی یْمَسلُح بِیلِدهِ َرأِْسلی َحتَّلی َرقِلی إِلَلی الِْمْنَبلِر َو  »... َفَقلاَم َرُسلولُ اهللَّ
لْفلَی َو الُْحلْزُن یْعَرُف َعلَیِه فقلال: إِنَّ الَْملْرَء کِثیٌر ُحْزنُُه  َرَجِه السُّ أَْجلََسلِنی أََماَملُه َعلَلی الدَّ
لِه أاََل إِنَّ َجْعَفلراً َقلِد اْسُتْشلِهَد َو ُجِعَل لَلُه َجَناَحاِن یِطیُر بِِهَملا فِی الَْجنَِّه.  بِأَِخیلِه َو ابْنِ َعمِّ

ثُلمَّ نَلَزَل َو َدَخَل بَیَتلُه َو أَْدَخلَِنلی َمَعُه«:
پلس از اینکله ملردم از شلهادت پدرم آگاه شلدند، پیغمبر دسلت مرا گرفلت و در حالی 
کله بلا دسلتش ملرا نلوازش می کلرد، )ملرا بله مسلجد بلرد و( از منبلر بلاال رفلت و مرا 
پیشلاپیش خلود بلر پلله پاییلن منبلر نشلاند و در حاللی کله غلم از چهلره اش فهمیده 
می شلد، سلخنرانی کلرد و فرملود: همانلا هلر کلس برای بلرادر و پسلر عمویش بسلیار 
محزون می شلود. آگاه باشلید که جعفر به شلهادت رسلیده اسلت و برای او در بهشلت 

دو بلال قلرار داده شلده کله بلا آن هلا پلرواز می کند.
سپس پیامبر  از منبر فرود آمد و به خانه اش رفت و مرا هم با خود به خانه برد.
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بلا اینکله در ظاهلر ناملی از مکان این رخلداد به میلان نیامده، به وضلوح می توان فهمید 
کله ایلن جریان در مسلجد اتفاق افتاده اسلت؛ زیرا منبر پیامبر، در مسلجد ایشلان 
قلرار داشلته و جلای آن بلرای هملگان مشلخص بوده اسلت؛ بنابرایلن نمی تلوان تصور 
کلرد کله پیامبلر بله جلای دیگری جز مسلجد رفته اسلت و بلر منبری کله بیرون 

مسلجد بوده، سلخنرانی کرده اسلت. 

منابع
ایلن روایلت در منابلع شلیعه به صلورت مرسلل و در دو کتلاب »إعلالم اللوری بأعلالم 
الهلدی«1 و »بحلار األنلوار«2 نقلل شلده اسلت. به نظر می رسلد کله اصل ایلن روایت از 
منابع اهل تسلنن نقل شلده اسلت. واقدی )م 207( در »المغازی«3، ابن سلعد )م 230( 
در »الطبقلات الکبلری«4 و ابن عسلاکر )م 571( در »تاریلخ مدینه دمشلق«5 این روایت 

را نقلل کرده انلد.

سن«جعفربن«عبداهلل«در«زمان«شهادت«پدر
جعفربن ابی طاللب سرپرسلت مهاجلران دوم بله حبشله6 بلود کله بله همراه همسلرش 
بله حبشله رفلت. عبداهلل اولیلن نوزاد مسللمانان مهاجر اسلت که در سلرزمین حبشله 
چشلم به جهان گشلود.7 در مورد سلن عبداهلل گفته شلده اسلت که وی در روز رحلت 
پیامبلر ده سلاله و در هنلگام بیعلت بلا پیامبر هفت سلاله بوده اسلت؛8 بنابراین 
بلا توجله بله اینکله مهاجلران حبشله در سلال هفتلم هجلری بله مدینله بازگشلته اند، 
می تلوان نتیجله گرفلت که عبلداهلل در سلال اول هجری بله دنیا آمده اسلت؛ همچنین 
بلا توجله با اینکه شلهادت جعفر طیار در جنگ موته در سلال هشلتم هجلری رخ داده،9 
می تلوان نتیجله گرفلت کله عبلداهلل در هنگام شلهادت پدرش هشت سلاله بوده اسلت.

1 . فضل  بن  حسن طبرسی، إعالم الوری بأعالم الهدی، ج1، ص214.
2 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحار األنوار، ج21، ص56.

3 . محمد  بن  عمر الواقدی، المغازی، ج2، ص766.
4 . محمدبن  سعد، الطبقات الکبری، ج11، ص8.

5 .  علی  بن  حسن بن  عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج27، ص257.
6 . مهاجرت اول به حبشه در سال پنجم بعثت رخ داده است؛ اما از تاریخ دقیق مهاجرت دوم اطالع دقیقی وجود ندارد.
7 . و هو أول مولود ولد فی اإلسالم بأرض الحبشه )علی  بن  محمد بن اثیر، أسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج3، ص133(.

8 .  علی  بن  حسن بن  عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج27، ص257.
9 . احمد  بن  یحیی بالذری، أنساب األشراف، ج1، ص198.
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»فصل«چهارم:«حضور«کودکان«در«مساجد«دوران«پیامبر
و«عدم«نهی«از«سوی«ایشان

گزارش هلای تاریخلی متعلدد و روایلات گوناگونی در منابلع روایی و تاریخ شلیعه و اهل 
تسلنن وجود دارد که نشلان دهنده حضور کودکان در مسلاجد دوران پیامبر اسلت. 
برخلی از ایلن روایلات گویای آن هسلتند کله کلودکان در دوران پیامبلر  با والدین 
خلود بله مسلجدالنبی رفت و آملد داشلته اند و پیامبلر نیلز در مقابلل ایلن حضلور 
و رفت و آملد، کوچک تریلن نهلی یلا منعلی ابلراز نکلرده اسلت. در میلان ایلن دسلته از 
روایلات، دو روایلت صحیح السلند وجلود دارد کله ارزش تحلیل و بررسلی جداگانه دارد. 
در کنلار ایلن دو روایلت گزارش هلای مختلفی نیز وجلود دارد که مربوط بله رخدادهای 
خاصلی از دوران پیامبلر هسلتند کله در ضملن آن هلا می تلوان به حضلور کودکان 
در مسلجد دسلت یافلت. بلرای نمونله گزارشلی از جریلان تغییر قبله نقل شلده اسلت 
که نشلان دهنده حضور کلودکان در مسلاجد دوران پیامبر می باشلد. عماره بن اوس 

می گوید: انصلاری 
»صلینلا إحلدی صالتلی العشلی فقلام رجلل عللی بلاب المسلجد و نحلن فلی الصاله؛ 
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فنلادی: إن الصلاله قلد وجهلت )وجبلت( إللی الکعبله. فتحلول أو انحلرف إمامنلا نحلو 
الکعبله و النسلاء و الصبیلان«:1

ملا یکلی از نمازهلای عشلا را می خواندیم کله مردی بر در مسلجد ایسلتاد و درحالی که 
ما در نماز بودیم، ندا سلر داد: نماز به سلوی کعبه برگشلته اسلت )واجب شلده اسلت(؛ 
پلس املام جماعت به سلوی کعبه چرخیلد و روی گرداند و همین طور زنلان و کودکان.

اگرچله ایلن نلوع گزارش هلا نمی تواننلد دلیللی بلر مدعلا باشلند، می توانند مؤیلدی بر 
روایلات صحیح السلند مذکلور بلوده، نشلانه ای بلرای عادی بلودن حضلور کلودکان در 

مسلجد قلملداد شلود. حلال بله بررسلی ایلن دو روایلت صحیح السلند می پردازیلم.

گفتار«اول:«حضور«کودکان«در«مسجدالنبی««
روایتلی صحیح السلند از املام صلادق نقلل شلده اسلت کله می توانلد نشلان دهنده 

حضلور کلودکان در مسلاجد دوران پیامبلر باشلد. املام صلادق می فرمایلد:
ُ؛ َفَجاَء ُعَمُر َفلَدقَّ الَْباَب  ِ لَیلَلًه ِمَن اللَّیالِی الِْعَشلاَء اآْلِخَرَه َما َشلاَء اهللَّ لَر َرُسلولُ اهللَّ »أَخَّ
ِ؛ َفَقاَل: لَیلسَ لَکْم أَْن  ْبیاُن. َفَخَرَج َرُسلولُ اهللَّ ِ، نَاَم النَِّسلاُء نَلاَم الصِّ َفَقلاَل: یا َرُسلولَ اهللَّ

ََّما َعلَیکْم أَْن تَْسَمُعوا َو تُِطیُعوا«:  تُْؤُذونِی َو اَلتَْأُمُرونِی إِن
شلبی از شلب ها رسلول خدا به خواسلت خلدا نماز عشلا را به تأخیلر انداخت. عمر 
آملد و در زد و گفلت: ای رسلول خلدا، زنان خوابیدنلد. کودکان نیلز خوابیدند )پس کی 
نملاز عشلا را می خوانلی؟(؛  پلس پیامبلر )از خانله( خارج شلد و فرمود: برای شلما 
روا نیسلت که مرا بیازارید و جایز نیسلت که به من دسلتور بدهید. تنها بر شلما اسلت 

کله بشلنوید و اطاعت کنید. 

منابع«
شلیخ طوسلی )م 460( در »تهذیلب األحلکام«2 ایلن روایلت را نقل کرده اسلت. از اهل 
تسلنن نیلز احمدبن حنبلل )م 241(، بخلاری )م 256( و مسللم نیشلابوری )م 261( 

شلبیه بله همیلن محتوا را بله نقلل از عایشله آورده اند.3 
1 . محمد بن  سعد، الطبقات الکبری، ج  1، ص  187.

2 . محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج  2، ص  28.
 أعتلم لیلله ملن اللیاللی بصلاله العشلاء و هلی التلی یقلول النلاس لهلا صلاله العتمله قاللت فللم یخرج رسلول  اهلل 3 . ان رسلول  اهلل
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سندشناسی
سند شیخ طوسی در این روایت عبارت است از: 

ِ  بْلِن ِسلَناٍن َقلاَل َسلِمْعُت  الُْحَسلیُن  بْلنُ  َسلِعیٍد َعلِن النَّْضلِر بْلنِ  ُسلَویٍد َعلْن َعْبلِداهللَّ
یُقلول...   أَبَاَعْبلِداهللَّ

بررسلی سلند ایلن روایلت نشلان می دهلد کله ایلن روایلت صحیح السلند اسلت؛ زیلرا 
»حسین بن سلعید اهوازی« به گواه شلیخ طوسلی در دو کتاب »رجال« و »فهرسلت«1، 
توثیق شلده است. نجاشلی در مورد »نضربن سلوید« می گوید: »ثقه، صحیح الحدیث«.2 

همچنیلن نجاشلی در ملورد »عبداهلل بن سلنان« می گوید: 
کان خازنلا للمنصلور و المهلدی و الهلادی و الرشلید، کوفلی، ثقله من أصحابنلا، جلیل، 

.الیطعلن علیله فلی شلی ء، روی عن أبی عبلد اهلل
بنابراین شلکی نیسلت که این روایت صحیح السلند اسلت؛ همچنان که عالمه مجلسلی 

نیز بلر آن تصریح کرده اسلت.3

داللت
1. عبلارت »نلام النسلاء و الصبیلان« می توانلد دو معنا داشلته باشلد که یکلی حقیقی و 
دیگلری کنایی اسلت؛ اما ظهلور کالم عمربن خطاب در معنای حقیقلی آن یعنی حضور 
کلودکان و زنلان در مسلجد اسلت؛ بله بیلان دیگلر اگرچه ممکن اسلت مقصلود عمر از 
به خواب رفتلن کلودکان و زنلان تنها کنایه از دیرشلدن زمان باشلد، ظاهر حدیث نشلان 
می دهلد کله زنلان و کلودکان نیز همانند دیگلران در مسلجد حضور داشلته اند و انتظار 
برپایلی نملاز را می کشلیده اند؛ زیلرا وی بلرای اعتراض بله پیامبر باید دسلت آویز و 
بهانله ای فراهلم کنلد که ظاهلری منطقی و قابل پذیرش داشلته باشلد. اینکله کودکان 
و زنلان در خانه هایشلان بله خلواب رفتله باشلند، نمی تواند مستمسلکی بلرای اعتراض 

حتلی قلال عملر الصلاله قلد نلام النسلاء و الصبیلان؛ فخلرج رسلول  اهلل. فقلال ألهل المسلجد حیلن خلرج علیهم ملا ینتظرهلا أحد من 
أهلل األرض غیرکلم )أحمد  بن  حنبلل، مسلند أحمد  بن  حنبلل، ج  6، ص  272؛ محمد  بن  اسلماعیل بخلاری، صحیلح البخلاری، ج  1، ص  142؛ 

مسللم  بن  حجاج نیسلابوری، صحیلح مسللم، ج  2، ص  115(.
1 . موللی علی  بن  الحسلین صاحلب المصنفلات األهلوازی ثقله )محمد  بن  حسلن طوسلی، رجلال الطوسلی، ص355 و  الفهرسلت الطوسلی، 

ص  149(.
2 . احمد  بن  علی نجاشی، رجال النجاشی، ص427.

3 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج3، ص397.
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بله پیامبلر باشلد. مؤیلد این ظهلور، عنوان بابی اسلت که بخلاری برای ایلن روایت 
انتخلاب کلرده اسلت. اگرچله فهلم راویلان حدیلث، آن هلم راویلان اهلل تسلنن، برای 
ملا حّجیلت نلدارد، درهرحلال می توانلد مؤیلدی بلرای ایلن مطللب باشلد. بخلاری این 
روایلت را در چهلار موضلع آورده کله یکلی از آن ها با این عنوان درج شلده اسلت: »باب 
وضلوء الصبیلان و متلی یجلب علیهم الغسلل و الطهلور و حضورهم الجماعله و العیدین 
و الجنائلز«؛ بنابرایلن وی ایلن روایلت را مرتبلط بلا حضلور کلودکان در مسلجد و نملاز 

جماعت دانسلته است.
2. عبلارت »نلام النسلاء و الصبیلان« ممکلن اسلت پلس از خوابیلدن برخلی از زنلان و 
کودکان در مسلجد رخ داده باشلد یا اینکه حکایت از خواب آلودگی آنان داشلته باشلد؛ 
چنان کله در علرف نیلز به کسلانی کله در آسلتانۀ خواب هسلتند و خمیازه می کشلند، 

چنیلن اطالقی می شلود. 

گفتار«دوم:«مدارای«پیامبر«در«برابر«آوردن«کودک«شیرخوار«به«مسجد««
در روایتی صحیح السند از امام صادق نقل شده است که فرمودند:

لا انَْصَرَف  کَعَتیلنِ اأْلَِخیَرتَیِن؛ َفلَمَّ ْهلَر، َفَخفََّف فِلی الرَّ ِ بِالنَّلاِس الظُّ »َصلَّلی َرُسلولُ اهللَّ
ْفلَت فِلی  لاَلهِ َحلَدٌث؟ َقلاَل: َو َملا َذاك. َقالُلوا: َخفَّ َقلاَل لَلُه النَّلاُس: َهلْل َحلَدَث فِلی الصَّ

ِبی«:   کَعَتیِن اأْلَِخیَرتَیِن. َفَقاَل لَُهْم: أََما َسِمْعُتْم ُصَراَخ الصَّ الرَّ
رسلول خلدا نملاز ظهلر را بلا مردم )بله جماعلت( گلزارد و دو رکعت آخلر را کوتاه 
نملود )بله سلرعت و بلا اسلقاط مسلتحبات(. وقتلی نملازش تملام شلد، ملردم بله آن 
حضلرت علرض کردنلد: آیلا در نماز پیشلامدی رخ داد؟ حضرت پرسلید مگر چه شلده؟ 
گفتنلد: دو رکعلت آخلر را )با سلرعت و( کوتلاه خواندید. فرمود: مگر صلدای ناله و فریاد 

کودك را نشلنیدید؟

منابع«حدیث«و«نقل«های«مشابه«آن
این روایت در سه کتاب از کتب اربعه حدیثی شیعه نقل شده است:

1. کلینی )م 329( در »الکافی«؛1
1 . محمدبن  یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص48.
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2. شیخ طوسی )م 460( در »تهذیب األحکام«؛1
3. شیخ صدوق )م 381( در »من الیحضره الفقیه«.2

البتله نقلل شلیخ صلدوق قلدری با نقلل دو کتلاب دیگلر متفاوت اسلت. در ایلن نقل از 
املام صلادق چنین نقل شلده اسلت:

َفیَخفِّلُف  ِبلی  الصَّ بُلکاَء  َفیْسلَمُع  أَْصَحابَلُه،  یلُؤمُّ  یلْوٍم  َذاَت  کاَن   النَِّبلی »إِنَّ 
اَلَه«:  الصَّ

روزی پیامبلر خلدا اماملت اصحلاب خلود را بلر عهلده داشلت و پیش نماز آن هلا بود که 
صلدای گریله کودکلی به گوش آن حضرت رسلید؛ پس نملاز را کوتاه و سلبک به پایان 

رسانید.
ابن فهلد حللی در »علده الداعلی«3 همانند متلن »الکافلی« و »التهذیلب« را نقل کرده، 

املا در انتهلای حدیث ایلن جمله را افزوده اسلت:
»َو فِی َحِدیٍث آَخَر َخِشیُت أَْن یْشَتِغَل بِِه َخاِطُر أَبِیِه«:

در روایلت دیگلری آملده اسلت کله پیامبلر فرملود: ترسلیدم کله خاطلر پلدرش بله او 
مشلغول گلردد )و از توجله در نملاز غافلل بمانلد(.

بررسی«سند«روایت«در«کتاب«»الکافی«
سند این حدیث در کتاب شریف »الکافی« عبارت است از:

ِ  بْنِ  ِسلَناٍن َعلْن أَبِی   ِ  بْلِن  الُْمِغیلَرهِ َعْن َعْبلِداهللَّ َعلِلیُّ  بْلُن  إِبَْراِهیلَم َعلْن أَبِیلِه َعْن َعْبلِداهللَّ
...ِ َعْبِداهللَّ

ایلن سلند، چنان کله عالمله مجلسلی نیلز بله آن اشلاره کلرده، بله دلیلل وجلود 
ابراهیم بن هاشلم، »حسلنه« و قابلل اعتملاد اسلت.4 ایلن سلند بلا علی بن ابراهیلم قمی 

آغلاز شلده اسلت کله نجاشلی در ملورد او می نویسلد:
ثقه فی الحدیث ثبت معتمد صحیح المذهب.5

1 . محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج3، ص274.
2 . محمدبن علی بن   بابویه، من الیحضره الفقیه، ج1، ص390.

3 .  احمد  بن  محمد بن  فهد حلّی، عده الداعی و نجاح الساعی ، ص  89.
4 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج  21، ص  84.

5 . احمد  بن  علی نجاشی، رجال النجاشی، ص  260.
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شلخصیت بعلد، ابراهیم بن هاشلم اسلت که توثیق خلاص نلدارد، اما قابل اعتملاد عموم 
فقهاسلت. نجاشلی در مورد او می نویسد:

أصحابنا یقولون أول من نشر حدیث الکوفیین بقم هو. 1 
عالمه حلی نیز پس از این مطلب می نویسد:

لم أقلف ألحلد ملن أصحابنلا عللی قلول فی القلدح فیله و ال عللی تعدیلله بالتنصیص و 
الروایلات عنله کثیلره و األرجح قبلول قوله.2 

عبداهلل بن المغیلره نیلز از شلخصیت های تلراز اول شلیعه بوده اسلت و نجاشلی در مورد 
او می نویسلد:

ثقه ثقه الیعدل به أحد من جاللته و دینه و ورعه.3
نجاشی در مورد عبداهلل بن سنان نیز می نویسد:

ثقه من أصحابنا جلیل الیطعن علیه فی شی ء.4

بررسی«سند«روایت«در«کتاب«»تهذیب«األحکام«
سند این حدیث در »تهذیب األحکام« عبارت است از: 

ِ  بْلنِ  الُْمِغیَرهِ َعِن ابْنِ  ِسلَناٍن  َعْنلُه )محملد بن  علی  بلن  محبوب( َعِن الَْعبَّلاِس َعْن َعْبِداهللَّ
ِ َقاَل:... َعْن أَبِی  َعْبلِداهللَّ

ضمیلر ابتلدای سلند بلا توجله بله روایلت پیشلین آن، بله محمدبن علی بن محبلوب 
برمی گلردد کله نجاشلی در ملورد او می گویلد:

شیخ القمیین فی زمانه ثقه عین فقیه صحیح المذهب.5
عباس بن معلروف را نیلز نجاشلی6 و شلیخ طوسلی7 توثیلق و از لفلظ »ثقه« در ملورد او 
اسلتفاده کرده اند. بخش پایانی این سلند، مشلابه سلند ایلن روایت در کتلاب »الکافی« 
بله عبداهلل بن المغیلره و عبداهلل بن سلنان ختلم می شلود کله توثیلق ایلن دو در روایلت 

1 . همان، ص  16.
2 . محمد  بن  حسن طوسی، اختیار معرفه الرجال، ص  5.

3 . احمد  بن  علی نجاشی، رجال النجاشی، ص  215.
4 . همان، ص  214.
5 . همان، ص349.
6 . همان، ص  281.

7 . محمد  بن  حسن طوسی، رجال الطوسی، ص  361.
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پیشلین بیلان شلد. پس سلند ایلن روایت در کتلاب »التهذیلب« نیز صحیح اسلت.

بررسی«سند«روایت«در«کتاب«»من«الیحضره«الفقیه«
سند این حدیث در »من الیحضره الفقیه« عبارت است از:

َُّه َقاَل:... ِ أَن اٍر َعْن أَبِی َعْبِداهللَّ َو َرَوی إِْسَحاقُ بْنُ َعمَّ
نجاشی در مورد اسحاق بن عمار می گوید:

شیخ من أصحابنا ثقه.1
شیخ طوسی با اینکه او را فطحی دانسته است، در مورد او می گوید:

کان فطحیا إال أنه ثقه و أصله معتمد علیه.2
بنابرایلن خلود اسلحاق بن عمار قابلل اعتملاد اسلت؛ املا بایلد دیلد کله آیا سلند شلیخ 

صلدوق بله اسلحاق بن عمار نیلز معتبلر و قابلل اعتملاد اسلت؟
شلیخ صلدوق در مشلیخه ایلن کتلاب، سلند خلود بله اسلحاق بن عمار را چنیلن بیلان 

می کنلد:
و ملا کان فیله علن إسلحاق بن عّمار فقلد رویته علن أبلی  )رضی اهللّ عنه( عن عبلداهلّل  بن 
 جعفلر الحمیلری، علن علی  بن  إسلماعیل، عن صفوان  بلن  یحیی، عن إسلحاق بن عّمار.3

در مورد این سند باید گفت که نجاشی در مورد پدر شیخ صدوق می گوید:
شیخ القمیین فی عصره و متقدمهم و فقیههم و ثقتهم.4

نجاشی در مورد عبداهلل بن جعفر حمیری نیز می گوید:
شیخ القمیین و وجههم.5

علی بن اسلماعیل السلدی یلا السلندی نیلز در »رجلال کشلی«6 توثیلق شلده اسلت؛ 
بنابرایلن سلند ایلن روایلت در کتاب »ملن الیحضره الفقیله« نیز »صحیح« یلا »موثق« 
اسلت. همان طلور  کله مجلسلی اول نیلز آن را »الموثلق کالصحیلح« دانسلته اسلت.7 

1 . احمد  بن  علی نجاشی، رجال النجاشی، ص71.
2 . محمد  بن  حسن طوسی، الفهرست الطوسی، ص39.

3 . محمدبن علی بن بابویه، من الیحضره الفقیه، ج4، ص423.
4 . احمد  بن  علی نجاشی، رجال النجاشی، ص262.

5 . همان، ص220.
6 . محمد  بن  حسن طوسی، اختیار معرفه الرجال، ص598.

7 . محمدتقی مجلسی اول، روضه المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ، ج2، ص524.
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اختلالف در صحیلح یلا موثق بلودن روایت، بله توثیق اسلحاق بن عمار برمی گلردد؛ زیرا 
با اینکه نجاشلی و شلیخ طوسلی او را توثیق کرده اند، شلیخ طوسلی او را فطحی مذهب 
معرفلی کلرده اسلت کله در صورت پذیلرش این مطللب، روایلت »موثق« اسلت؛ اما در 

صلورت اعتملاد به گفتله نجاشلی، روایلت »صحیح« خواهلد بود.

نقل«مشابه«در«منابع«اهل«تسنن
بخلاری در ذیلل »بلاب من أخلف الصاله عنلد بکاء الصبی« چهلار روایلِت هم مضمون با 
روایلت مذکلور نقلل کلرده اسلت. نکته جاللب این اسلت که در هر یلک از ایلن روایات، 
بله نکتله ای متفلاوت پیراملون عملکلرد پیامبلر در مواجهله بلا این موضوع اشلاره 

شلده اسلت. در روایلت اول ابوقتلاده از پیامبلر نقلل می کند کله فرمود:
ز  فِي صالتِي  ِبيِّ َفَأتَجلوَّ لالهِ َو أُِریلُد أَْن أَُطوِّل فِیها َفَأْسلمُع بَُکاَء الصَّ ِّلي ألَُقلوُم إِلَلی الصَّ »إِن

َکَراِهَیلَه أَْن أَُشلقَّ َعلَی أُمِِّه«:
ملن در حلال اقامله نماز بلودم و می خواسلتم آن را طوالنی کنم )که نلاگاه صدای( گریه 
کلودك را شلنیدم؛ پلس بله دلیل آنکله ناخوش داشلتم ملادرش را به سلختی بیندازم، 

نمازم را سلرعت می بخشلم. 
در روایت دوم أنس بن مالک می گوید:

» َملا َصلَّیلُت َوراَء إملاٍم قلّط أََخّف َصالتلاً و ال أتَّم من النَّبلی و إن کاَن لَیْسلمُع بَُکاَء 
ِبليِّ َفُیَخفَّلف َمخافه أن تَفِتلنَ أُمُّه«: الصَّ

هیلچ گاه پشلت سلر هیچ پیش نملازی کله خفیف تلر و کامل تلر از پیامبلر، نماز به 
جلا بیلاورد، نماز نخوانلده ام. پیامبلر هرگاه صلدای گریه کودك می شلنید، نمازش 
را از تلرس آنکله ملادر کلودك بله فتنله و عذاب دچار شلود، سلبک و کوتلاه می خواند.

در روایت سوم نیز انس بن مالک از پیامبر نقل می کند که فرمود:
ز فِي صالتِي  ِبيِّ َفَأتَجلوَّ لالهِ َو أَنلا أُِریُد  إَِطالتها؛ َفَأْسلمُع بُلَکاَء الصَّ ِّلي ألَدُخللُ فِلي الصَّ » إِن

هِ َوجلِد أُمِِّه ِملن بَُکائِِه«: ِمّملا أَعلَلُم ِمن ِشلدَّ
ملن وارد نماز شلدم، درحالی که می خواسلتم نملاز را طوالنی کنم، صلدای گریه کودك 
را شلنیدم. پلس بله خاطلر آگاهی ام به شلدت عالقه و ناراحتلی مادر از گریله کودك، از 
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نمازم چشلم پوشیدم.

منابع«نقل«اهل«تسنن
احمدبن حنبل )م 241( در »مسند احمد«؛1

بخاری )م 256( در »صحیح بخاری«؛2
مسلم نیشابوری )م 261( در »صحیح مسلم«؛3

ابن ماجه قزوینی )م 273( در »سنن ابن ماجه«؛4
ابن اشعث سجستانی )م 275( در »سنن ابی داود«؛5

ترمذی )م 279( در »سنن ترمذی«؛6
نسائی )م 303( در »سنن نسائی«.7

مسللم نیشلابوری افلزون بر این نقل، گلزارش دیگری از ایلن ماجرا آورده اسلت. در این 
نقلل، انس بن ماللک می گوید:

للوهِ َفُیقلَرأُ بالسلوره  لِه َو ُهلَو فلِی الصَّ ِبلیِّ َملَع اُِمّ »کان َرُسلوُل اهلل یَسلَمُع بُلَکاَء الصَّ
الخفیفله اَو الَقصیلَره«:8

پیامبلر خلدا گاهلی در حلال نملاز صلدای گریله کودکلی که هملراه ملادرش بود، 
می شلنید؛ پلس سلوره کوتاهلی را می خوانلد.

نکات«و«داللت
1. یکلی از مهم تریلن ویژگی هلای ایلن روایت این اسلت که در سله کتلاب از کتب اربعه 
حدیثلی شلیعه و بلا سلندی صحیح، حسلن و موثق نقل شلده اسلت؛ بنابرایلن می توان 
چنیلن ادعلا کلرد کله مفلاد آن بسلیار تأثیرگلذار در دیلدگاه فقهلی ملا در این مسلئله 

است.

1 . احمد  بن  حنبل، مسند احمدبن  حنبل، ج  3، ص  109.
2 . محمد  بن  اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج  1، ص  173.

3 . مسلم  بن  حجاج نیسابوری، صحیح مسلم، ج  2، ص  44.
4 . ابن  ماجه قزوینی، سنن ابن ماجه، ج  1، ص  316.

5 . سلیمان   بن   اشعث ابو  داود سجستانی،  سنن أبی  داود، ج  1، ص  183.
6 . محمد  بن  عیسی الترمذی، سنن الترمذی، ج  1، ص  233.

7 . احمدبن شعیب نسائی، سنن النسائی، ج  2، ص  95.
8 . مسند احمد بن حنبل ج 20 ، ص 43.
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2. از ایلن روایلت برمی آیلد کله آوردن کلودکان بله مسلجد، حتلی شلیرخوارگان یلا 
کلودکان بسلیار کوچلک، ملورد نهلی پیامبلر نبوده اسلت؛ زیلرا اگر چنیلن کاری 
منفلور پیامبلر بلود، بهترین زمان برای بیلان این حکم و به یادسلپاری آن نزد مردم 
همیلن موقعیلت بوده اسلت؛ پلس ایلن روایت نوعلی تقریر و امضلای ورود کلودکان به 
مسلجد اسلت؛ چراکله اگلر نهیی در این ملورد وجود داشلت، پیامبر بایلد بالفاصله 

پلس از بیلان عللت شلتاب در نملاز، از آن نهلی نیز سلخن می گفت.
3. در نقلل شلیعه، پیامبلر دلیلل اختصار نماز خلود را با عبارت »اما سلمعتم صراخ 
الصبلی«، گریله کلودك معرفی کرده اسلت؛ اما در نقل اهل تسلنن سله عبلارت مجزا و 

هم مضملون در ملورد دلیلل اختصار نماز از زبان پیامبر نقل شلده اسلت.
عبلارت اول »کراهیله ان أشلق عللی أمه« اسلت که در آن »اشلق« از ریشله »شلّق« به 
معنلای »شلکافتن« اسلت که در ملورد انسلان کنایه از »مشلقت و سلختی در کارهای 

دشلوار« اسلت؛ گویلی دل در تب وتلاب سلختی ها می شلکافد.1
عبلارت دوم »مخافله ان تفتلن أمه«  اسلت کله در آن »تفتن« گاهی بله معنای »عذاب 

و گرفتاری« اسلت.2
عبلارت سلوم »ملن شلده وجلد أمله ملن بکائله« اسلت کله در آن »وجلد« بله معنای 

»شلدت عالقله و ناراحتلی« اسلت.3
از هلر سله عبلارت برمی آیلد کله پیامبلر دل پر تب وتلاب ملادر را در نظلر گرفته و 

نملاز خلود را کوتاه کرده اسلت.
4. ایلن روایلت گویلای شلفقت و مهربانلی بسلیار زیلاد پیامبر نسلبت بله مؤمنان، 
خصوصلاً ملادران و کلودکان اسلت. هلم از نقل شلیعه کله حضلرت، اختصار نملاز را به 
گریله کلودك گلره زده و هلم از نقلل اهلل تسلنن کله ایلن مسلئله بلا عاطفه ملادر به 
کودکلش گلره خلورده اسلت، می تلوان نتیجله گرفلت کله پیامبر بله هلر دو گروه 

مهلر و شلفقت ویلژه داشلته اسلت؛ هلم بله کلودکان و هم به زنلان و ملادران.

1 . یلدلُّ عللی انصلداٍع فلی الشلی ء... و یقلال أصلاب فالنلا شلّق و مشلقه و ذللک األمر الشلدید، کأنّه من شلّدته. یشلّق اإلنسلان شلّقا )معجم 
مقائیلس اللغله، ج   3، ص  170(.

2 . الفتنه: العذاب )خلیل  بن  احمد فراهیدی، کتاب العین، ج   8، ص  127(.
3 . یعّبر عن الحزن و الحّب )مفردات ألفاظ القرآن، ص  855(.
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5. از برخلی از ایلن گزارش هلا اسلتمرار ایلن مطللب از جانلب پیامبلر فهمیلده 
می شلود کله خلود حاکلی از جلواز حضور کودکان در مسلجد اسلت )ترکیلب »کان« و 

فعلل مضارع نشلان از اسلتمرار اسلت(.
6. عالمله مجلسلی می گویلد: ایلن روایلت بلر اسلتحباب کوتاه کلردن نملاز جماعلت و 
مختصلر خوانلدن آن در زمانلی کله شلخصی به اضطلرار و سلختی افتاده اسلت، داللت 
خواهلد داشلت؛ چنان کله از روایلت »یَلا َعلِلیُّ  إَِذا َصلَّیلَت َفَصللِّ َصلاَلَه أَْضَعلِف َملْن 

َخلَْفلک«1 نیلز چنیلن مسلئله ای قابلل فهم اسلت.2 
در ادامله ایلن سلخن بایلد گفلت کله در ایلن روایت مراعلات حلال مأمومان بلا مراعات 
حلال کلودکان در مسلجد گلره خلورده اسلت و نمی تلوان تنها بله یکلی از آن دو حکم 
کلرد؛ بنابرایلن بایلد گفت که در نماز جماعلت، مدارا و مراقبت از کودکان نیز مسلتحب 

است. 
7. نکتله ظریلف و پراهمیلت ایلن جریان، رجحانی اسلت که پیامبلر در این نماز به 
نمایلش گذاشلته اسلت. دقلت در ایلن ماجلرا نشلان می دهد کله حضلرت در هیچ یک 
از ایلن نقل هلا نملاز خلود را بر هلم نزده، بلکله نماز را خفیف تلر خوانده و از مسلتحبات 
نملاز کاسلته اسلت؛ بنابرایلن می تلوان نتیجله گرفلت کله دو املر مسلتحب در اینجا با 
هلم تزاحلم کرده انلد و پیامبلر ملدارای بلا کلودکان را بر مسلتحبات نملاز ترجیح 

است.  داده 

ایراد«
آنچله به صراحلت در ایلن روایت مطرح شلده، این اسلت کله پیامبر بله خاطر مادر 
کلودك سلرعت نماز را بیشلتر کرده و از مسلتحبات نماز خود کاسلته اسلت؛ املا از این 
روایلت نمی تلوان فهمیلد کله دلیل تخفیلف و خالصه کلردن نملاز پیامبر ملدارا با 

کودك شلیرخوار باشد.

1 . محمدبن علی بن  بابویه، من الیحضره الفقیه، ج  1، ص  283.
2 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج  21، ص  84.
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پاسخ
1. از ظاهلر نقلل شلیعه برمی آیلد کله دلیلل اصللی تخفیلف نملاز، گریه کودك اسلت؛ 
چنان کله برخلی از محدثلان نظیلر عالمله مجلسلی نیلز بله آن اشلاره کرده انلد. وی 

می نویسلد: دراین بلاره 
 أ ملا سلمعتم صلراخ الصبلی؟ أی: کانلت أمله فلی الصلاله معله، فخفف :قولله

الصلاله رحمله للصبی.1 
بله بیلان دیگلر، ایلن ملدارا در گام اول به جهلت مدارا با کودك شلیرخواره ای اسلت که 
نیازمنلد محبلت ملادر خلود می باشلد و در گام دوم بله جهت مادری اسلت کله در نماز 

جماعلت، گریله کلودك خلود را می شلنود و دلش بله حال کودکلش می تپد.
2. حتلی بلر مبنلای نقلل اهل تسلنن نیلز این شلبهه قابل پاسلخگویی اسلت؛ زیلرا به 
طریلق اولویلت، ملدارا بلا کلودك نیلز ثابت شلدنی اسلت؛ چراکه دلسلوزی بلرای مادر 
کلودك، بله جهلت رسلیدگی او به کودك اسلت و ایلن دو مسلئله در هم تنیده اسلت؛ 
بله بیلان دیگلر دلسلوزی برای ملادر ریشله در دلسلوزی بلرای کلودك دارد و قطعاً هر 
دللی کله بلرای ایلن ملادر بتپد، بله طریلق اولویت بلرای کلودك نیلز می تپلد. حقیقتاً 
نمی تلوان چنیلن فلرض کلرد کله پیامبلر بلا آن دقلت و شلفقت فوق العلاده، تنهلا 
بله دل پلر تب وتلاب ملادر کلودك، اندیشلیده و بله سلبب آن، یعنلی ناله هلای طفلل 

شلیرخواره توجهی نداشلته اسلت. 

ایراد
در ایلن جریلان پیامبلر اجلازه آوردن کلودکان به مسلجد را نداده اسلت؛ بلکه تنها 
در یلک عملل انجام شلده قلرار گرفتله و با محبت سرشلار خلود این جریلان را مدیریت 
کلرده اسلت؛ بنابراین ممکن اسلت ورود کودکان به مسلجد از جانلب پیامبر عملی 
نکوهیلده باشلد؛ املا پلس از آنکله چنیلن عمل نکوهیلده ای توسلط یکی از زنلان انجام 
گرفتله، حضلرت چلاره ای جلز ملدارای بلا کلودك نداشلته اسلت؛ بنابراین ایلن جریان 

نمی توانلد دلیللی بلر اجلازه حضرت بلر آوردن کودکان به مسلجد باشلد.

1 . همو، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج  5، ص  520.
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پاسخ
1. ظاهلر ایلن جریلان نشلان می دهلد که نه پیلش از این جریلان و نه پلس از آن، نهیی 
از جانلب پیامبلر وجلود نداشلته اسلت؛ زیلرا اوالً اگلر پیلش از ایلن جریلان، نهیی 
وجلود داشلت، هیلچ یلک از زنان اجلازه آوردن کلودکان به مسلجد را نمی داشلت؛ ثانیاً 
اگلر بعلد از ایلن جریلان نهیی وجود داشلته، بهتریلن زمان بلرای بیان ایلن نهی همین 

موقعیت بوده اسلت.
2. پیامبلر در مقلام بیلان موضلوع بوده اسلت؛ بنابراین اگر نهیلی در کار بود، پس از 
بیلان دلیلل کوتاه شلدن نملاز، باید نهلی از آوردن کودکان به مسلجد را ابراز می داشلت. 
همیلن کله حضلرت هیلچ نهیلی را ابلراز نکلرده، نشلان از امضلا و تقریلر پیامبر بر 
مسلئله آوردن کلودکان به مسلجد اسلت؛ خصوصاً اینکله برخی از این روایلات حاکی از 
اسلتمرار ایلن مسلئله دارد کله نشلان می دهلد این اتفلاق به کلّرات در مسلجد رخ داده 
و پیامبلر در دفعلات بعلد هلم با اینکله نملازش را کوتاه کلرده، آوردن کلودکان به 

مسلجد  را منع نکرده اسلت.

ایراد
ممکلن اسلت کلودك در یکلی از خانه هلای اطلراف مسلجد بوده اسلت و ملادرش او را 
در حاللی کله خلواب بلوده، در خانله گذاشلته و بله مسلجد آمده اسلت.1 این مسلئله با 
توجله بله معملاری سلاده مسلجد در دوران پیامبر مسلئله عجیبی نیسلت؛ چراکه 
خانه هلا در جلوار مسلجد قلرار داشلته و تلا مدتلی هلم برخلی از خانه ها به مسلجد راه 

داشلته است.

پاسخ
1. اگرچله چنیلن احتماللی غیرممکن نیسلت، بسلیار بعیلد و دور از ذهن اسلت؛ زیرا با 
فلرض مذکلور، پیامبلر بایلد در مقلام املام جماعت بله این نتیجه برسلد کله مادر 
کودکلی کله در خلارج مسلجد گریله می کند، قطعلاً در بین نمازگزاران اسلت. گذشلته 
از آنکله سلؤال پیامبلر )املا سلمعتم صلراخ الصبی؟( حاکی از یک مسلئله سلاده و 

1 . احمد  بن  علی بن حجر عسقالنی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج2، ص287.
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غیرپیچیلده اسلت؛ درحالی کله بلا فرض مذکلور، مردم هم بایلد به طور علادی این نکته 
را دریافتله باشلند. روشلن اسلت کله گریه کودکلی که در خارج از مسلجد اسلت، برای 
عملوم ملردم، چنیلن نتیجله ای را در پلی نخواهلد داشلت و توبیخ پیامبلر با جمله 

»املا سلمعتم صلراخ الصبلي« بی معنا خواهلد بود.
2. ظاهلر همله گزارش هلا نشلان می دهد که کودك در مسلجد و همراه ملادر خود بوده 
 اسلت؛ چراکله صلدای آن به قلدری واضلح و قابلل شلنیدن بوده اسلت کله پیامبر

می فرمایلد: »اما سلمعتم صلراخ الصبي«؟
3. به طلور معملول هیلچ ملادری کودکلش را در چنان سلن و سلالی رها نمی کنلد و به 
حلال خلود وانمی گلذارد؛ بنابراین ظاهر این اسلت که کودك شلیرخواره جلدای از مادر 

نباشلد؛ چنان کله مجلسلی اول می گوید: 
1.و الظاهر أن أمه کانت فی الصاله معه

1 .  محمدتقی مجلسی اول، روضه المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ، ج  2، ص  524.
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فصل«پنجم:«کنارنهادن«روایات«ناهیه«به«دلیل«تعارض«با«دیگر«
روایات

بلا توجله بله روایاتی که بخش قبل ملورد تحلیل قرار گرفلت، باید گفت که میلان روایات 
ناهیله و سلیره پیامبلر یلا برخلی دیگر از روایلات موجلود در این باب، تعلارض وجود 
دارد. ایلن تعلارض یلا بله کنارنهادن یکلی از متعارضیلن خواهد انجامیلد یا بله ارائه وجه 

جملع و محدودکلردن مصادیلق نهی بله گروه خاصلی از کودکان منتهی خواهد شلد. 
آنچله از ظاهلر این دو دسلته از روایات پیداسلت، اختالف میان این دو دسلته از روایات، 
از نلوع تنافلی و تعلارض جّدی و غیلر قابل انحالل اسلت؛ به گونه ای که گویلا راه را برای 
ارائله وجله جملع میلان این دو دسلته از روایات می بندد و مسلیر اسلتدالل را به سلوی 
ترجیلح یکلی از متعارضیلن هملوار می کنلد؛ بلا ایلن حلال اگر راهلی برای جملع میان 

ایلن دو دسلته از اخبلار فراهم باشلد، بایلد قائل به تفصیلل میان کراهت و اباحه شلد.

گفتار«اول:«گستره«روایات«سیره«در«سنین«مختلف«کودکان««
بلا توجله بله روایلات و گزارش هلای گوناگونی که در قسلمت های پیشلین اشلاره شلد، 
می تلوان چنیلن نتیجله گرفت کله کلودکان در دوران پیامبر در سلنین مختلف به 
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مسلجد راه پیلدا کرده انلد و هیچ گونله منع و ردعلی از جانب پیامبلر در برابر چنین 
کاری انجلام نگرفتله اسلت؛ بله بیلان دیگر کمتریلن برخلورد پیامبر در برابلر ورود 
کلودکان بله مسلجد، سلکوت حاکلی از رضایلت بوده اسلت که حداقلل نشلان از اباحه 
آوردن کلودکان بله مسلجد دارد. بلرای بررسلی ایلن مسلئله، گروه های سلنی کودکان 
را به صلورت جداگانله ملورد تحلیلل قلرار می دهیلم تا روشلن شلود که در سلیره نبوی 

هیلچ ممنوعیتلی برای هیلچ گروهی از کلودکان وجلود ندارد.

1.«کودک«شیرخواره
روایلت صحیح السلندی که حکایلت از مواجهه پیامبلر با آوردن کودك شلیرخواره 
بله مسلجد داشلت، به غیلر از صحت سلند در کتب شلیعه، از کثرت نقلل در کتب اهل 
تسلنن نیلز برخلوردار اسلت. گذشلته از آنکله از برخلی از این نقل هلا برمی آیلد که این 
جریلان بارهلا رخ داده و پیامبلر از آوردن کلودك شلیرخواره به مسلجد نهی نکرده 

است.

2.«کودک«غیرممیِز«وابسته«به«دیگران«)یک«تا«سه«ساله(
کلودك در مراحلل ابتدایلی رشلد خلود نیازمنلد مراقبت ویژه از سلوی دیگران اسلت و 
وابسلتگی شلدیدی بله والدین و اطرافیان خود دارد. این سلّن ویژه را حلدوداً بین یک تا 
 سله سلالگی می تلوان در نظر گرفلت. روایت آوردن امامه به مسلجد توسلط پیامبر
و حمل کلردن او در هنلگام ایسلتادن، نشلان دهنده وابسلتگی ایلن کلودك بله دیگلران 

است.

3.«کودک«غیرممیِز«مستقل«)سه«تا«هفت«ساله(
بعلد از دوران وابسلتگی، کلودك در سلن رشلد خلود مقلداری از بزرگ ترهلا جلدا 
می شلود و به صلورت مسلتقل بله بلازی و بازیگوشلی می پلردازد. برخلی از گزارش های 
پیش گفتله نیلز حکایلت از بلازی مسلتقل و بازیگوشلی کلودکان در مسلجد دارد. برای 
نمونله داسلتان بلازی حسلنین بلر دوش پیامبر و ملدارای حضلرت بلا آن دو بزرگوار یا 
داسلتان طوالنی شلدن نملاز به دلیلل مدارا با حسلنین در نملاز جماعت، نشلانگر اباحه 
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ورود چنیلن کودکانلی به مسلجد اسلت.

4.«کودک«ممیز
سلن تمییز و تشلخیص در کودکان متفاوت اسلت؛ اما تقریباً می توان گفت که کودکان 
معملوالً از هفت  سلالگی ممیلز به حسلاب می آیند. حضور حسلنین در سلال های پایانی 
عملر پیامبلر در مسلجدالنبی یا حضلور عبداهلل بن جعفر در سلخنرانی پیامبر و 

نشسلتن بر منبر آن حضرت در سلن هشت سلالگی دو نمونۀ بارز از این مسلئله اسلت.

گفتار«دوم:«ترجیح«روایات«سیره«بر«روایات«کراهت««
در معارضله میلان روایلات سلیره و روایلات نهلی از آوردن کلودکان، می تلوان گفلت که 
ترجیلح بلا روایلات سلیره اسلت؛ املا ایلن یلک ترجیلح بالمرجلح نیسلت و بلا توجه به 
مطالبلی که در قسلمت های گذشلته گفته شلد، دالیل بسلیاری برای ایلن مدعا موجود 

اسلت. این دالیلل عبارت انلد از:
 1. در صلورت پذیلرش تواتلر معنوی و تواتلر اجمالی در روایات سلیره عملی پیامبر
در ملورد آوردن کلودکان به مسلجد، قطع و یقین به اباحه این مسلئله بله وجود خواهد 
آملد و جایلی بلرای احتماالت دیگلر باقی نخواهد مانلد؛ به بیان دیگر قطع حاصل شلده 
از تواتلر، جایلی بلرای دالللت بله روایات ناهیله باقی نخواهد گذاشلت و به خلودی خود 
دالللت آن را سلاقط خواهلد کلرد؛ بنابرایلن دیگلر تعارضلی میلان این دو دسلته روایت 

وجود نخواهد داشلت.
2. در صلورت علدم پذیلرش تواتلر معنلوی، شلهرت روایلی و اسلتفاضه موجلود در این 

روایلات سلبب رجحلان اباحه خواهد شلد.
3. در صلورت علدم پذیلرش شلهرت روایلی و اسلتفاضه نیلز بایلد گفلت کله روایلات 
صحیح السلنِد موجلود در مسلتندات اباحله، قلدرِت بلر مسلند نشلاندن این دیلدگاه را 

خواهلد داشلت و بلر روایلات ضعیف السلنِد دال بلر کراهلت تفلوق خواهلد یافلت.
4. موافقلت عامله بلا اخبلار ناهیله نیلز می توانلد یکلی دیگلر از دالیلل رجحلان باشلد؛ 
همان طلور کله در گلزارش فتلاوای اهل تسلنن مطرح شلد، شلدت عمل به ایلن روایت 
در میلان اهلل تسلنن بله انلدازه ای اسلت کله برخلی از آن هلا حکم بله حرملت آوردن 
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برخلی از کلودکان بله مسلجد داده انلد که ایلن می تواند یکلی از مرجحات بلاب تعارض 
باشد. 

گفتار«سوم:«تعارض«سیره«با«دیگر«دالیل«کراهت«««
در بخلش دالیلل حکلم بله کراهلت، به مالك هایی اشلاره شلد کله فقهای طرفلدار این 
نظریله بله آن هلا تمسلک کلرده بودنلد. ایلن مالك هلا که یکلی »مخالفلت بلا کاربری 
مسلجد« و دیگلری »ایمنلی از نجاسلت احتمالی« اسلت، بیشلتر در کلودکان غیرممیز 
ظهلور و بلروز دارد و بیشلتر بله سلوی آن ها نشلانه رفته اسلت. بلا وجود ایلن، توجه در 
روایلات سلیره پیامبلر و دیگلر روایلات مرتبلط با محلور اباحله، نشلان می دهد که 
میلان مالك هلای پیش گفتله و روایلات دال بلر اباحله، تعلارض وجلود دارد؛ بله بیلان 
دیگلر نتیجله ایلن تعلارض ایلن اسلت کله پیامبلر بلا آوردن کودکانلی کله چنین 
مالك هایلی در آن هلا رعایلت نشلده اسلت، بله وضلوح نشلان داده اسلت کله در آوردن 
کلودکان بله مسلجد ملالك و مناطلی وجلود نلدارد و حکلم اولیه هملان اباحله آوردن 

کلودکان به مسلجد اسلت.
یکلی از ایلن مالك هلا، »ایمنی از نجاسلت احتماللی« و »حفظ حریم طهارت مسلجد« 
اسلت کله بیشلترین احتملال آن در مورد نوزادان و کودکان کم سلن و سلال اسلت؛ اما 
همان طلور کله گفتله شلد، پیامبلر نه تنهلا از آوردن چنیلن کودکانی نهلی نکرده، 

بلکله بلا ترحلم به آن هلا، نملاز را زودتر به پایان رسلانده اسلت.
یکلی دیگلر از مالك هلای پیش گفتله، »مخالفلت بلا کاربلری مسلجد« اسلت کله 
می توانلد در »مزاحملت بلرای عبلادت نمازگلزاران« ظهلور و بروز داشلته باشلد. چنین 
مالکلی معملوالً در سلن و سلال کمتلر از پنلج یلا هفلت سلال صلورت می گیلرد؛ املا 
پیامبلر نه تنهلا در برابلر مزاحمت های معملول کودکانه موضع نگرفتله، بلکه ترحم 
و خویشلتن داری در برابر آن را سلزاوار دانسلته اسلت. در سلیره پیامبر نه تنها هیچ 
مخالفتلی بلا بازیگوشلی کودکان دیلده نمی شلود، بلکه هملکاری و همراهلی و مدارای 

پیامبلر نیلز به وضوح مشلهود اسلت.
ممکلن اسلت گفته شلود »نداشلتن قلوه تمییز« ملالك دیگری اسلت که بایلد مراعات 
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گلردد؛ املا بلا توجله بله گزارش های سلیره می تلوان گفت که اساسلاً چنیلن مالکی در 
رفتلار پیامبلر دیلده نمی شلود و دقیقلاً حضلرت خالف چنیلن مالکی عملل کرده 

است.

گفتار«چهارم:«نتیجه«برآمده«از«تعارض««
پلس از بررسلی روایات سلیرۀ پیامبلر و دیگر روایلاِت داّل بر اباحله آوردن کودکان 
بله مسلجد، روشلن شلد که میلان روایات ناهیله و ایلن دسلته از روایات تعلارض وجود 
دارد. ایلن تعلارض اگلر تنهلا در سلن خاصلی از کلودکان یا نوع و جنسلی ویلژه از آن ها 
بلود، قابلل انحلالل بلود و در نهایلت املکان ارائله وجله جمع وجود داشلت؛ املا از آنچه 
در ایلن فصلل گفتله شلد، چنیلن برمی آید که میلان روایلات سلیره و روایلات کراهت، 
تعارضلی جلدی وجلود دارد کله به راحتلی قابل انحالل نیسلت؛ پلس باید یک گلروه از 

ایلن روایلات را بلر دیگلری ترجیلح داد و گلروه دیگر را بله ناچار کنلار نهاد. 
در اینکله کلدام گلروه را بر دیگری ترجیح بدهیم، روشلن اسلت که انبوه روایات سلیره، 
قلدرت آن را دارد کله سله روایلت ضعیف السلنِد نهلی را کنلار بزنلد و خلود بلر مسلند 
بنشلیند؛ زیلرا اوالً روایلات سلیره متواتلر اسلت و ثانیلاً بر فرض علدم پذیلرش تواتر، در 
میلان روایلاِت داّل بلر اباحله، اقلاًل دو روایت صحیح السلند وجلود دارد؛ با ایلن حال، اگر 
راهلی بلرای جملع میلان این دو دسلته از اخبلار فراهم شلد، باید قائل بله تفصیل میان 
کراهلت و اباحله شلد؛ چنان کله در بخلش بعلد به ادلله قائالن بله تفصیل بیلن کراهت 

و اباحله خواهیلم پرداخت.
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فصل«ششم:«ارائه«وجه«جمع«میان«روایات«در«صورت«عدم«
پذیرش«رجحان«روایات«سیره

اگرچله در گفتلار پیلش بلر رجحلان روایلات سلیره بر روایلات ناهیله تأکید شلد، با این 
حلال یلک قاعلده اصولی وجلود دارد که از دیرباز میلان اصولیون شلهرت یافته و مدعی 

آن اسلت کله جملع میلان متعارضین بهتلر از عمل نکردن به آن هاسلت. 
در ایلن گفتلار ابتلدا قلدری در مورد این قاعده اصولی سلخن خواهیم گفلت و در نهایت 

به بررسلی املکان جمع میان این دو دسلته از روایلات خواهیم پرداخت.

گفتار«اول:«قاعده«»الجمع«بین«المتعارضین««««
ایلن قاعلده کله می گویلد: »الجملع بیلن المتعارضیلن مهملا امکلن اولی ملن الطرح«، 
بله معنلای الزم بلودن جمع کلردن میان دو مدللول از دو دلیلل متعارض اسلت، البته به 
شلرط آنکله امکان پذیلر باشلد؛ زیلرا عمل به هلر دو دلیلل، از کنارنهلادن و عمل نکردن 

بله آن ها بهتر اسلت.
تنهلا ملدرك ایلن قاعده، حکم عقل اسلت که البتله ابن ابی الجمهلور در »عوالی اللئالی« 
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ادعلای اجماع بر آن کرده اسلت.1
منظلور از جملع در ایلن قاعلده، جملع دالللی اسلت، نه جملع سلندی و ملراد از کلمه 
»اوللی«، رجحلان و برتلری نیسلت کله بلا ترك چنیلن جمعی هم سلازگار باشلد؛ بلکه 

منظلور وجلوب و لزوم اسلت.
جمع میان دو دلیل متعارض دو نوع است: 

1. جمع عرفی که به آن جمع مقبول و جمع داللتی هم گفته می شود. 
2. جمع تبرعی.

میلان اصولی هلا در اینکله ایلن قاعلده بله جملع عرفلی اختصلاص دارد یلا جمع هلای 
تبرعلی را نیلز شلامل می شلود، اختالف اسلت. عده ای آن را شلامل هلر دو جمع )عقلی 
و عرفلی( می داننلد؛ اما مشلهور علملای اصول این قاعلده را مخصلوص جمع های عرفی 

دانسلته، شلامل جمع هلای تبّرعلی نمی دانند.2
جملع تبرعلی، مقابلل جملع عرفلی عبلارت اسلت از جملع میلان دو دلیل متعلارض از 
طریلق دست کشلیدن از ظاهلر هلر دو دلیلل یلا یکلی از آن دو، یلا بله  تأویل  بلردن هر 
دو یلا یکلی از آن هلا، بی آنکله شلاهد عرفلی بلر آن وجود داشلته باشلد؛ به بیلان دیگر، 
جملع تبرعلی جمعلی اسلت کله عقل بلا دقلت و باریک بینلی بله آن می رسلد، ولی به 
درجله ظهلور عرفلی نمی رسلد و عقالی عاللم در گفتگوهای خلود چنین بنایلی ندارند. 
این گونله جملع حلد و ملرزی نلدارد؛ بلکله شلدیدترین متعارض هلا را می تلوان با دقت 
عقللی بله تأویلل بلرد و بیلن آن ها سلازگاری ایجلاد نملود؛3 بنابرایلن در صلورِت یافتن 

وجله جملع عرفلی در میلان اخبلار می تلوان به هلر دو عملل کرد.

شرایط«جمع«عرفی
برخلی از اصولیلون بلرای عملل بله جملع عرفلی شلرایطی را مطلرح کرده انلد کله این 

شلرایط عبارت انلد از:
1. هلر دو دلیلل در جملع عرفلی بایلد دلیل لفظلی یا چیزی کله در حکلم دلیل لفظی 

1 . محمدرضا مظفر، أصول الفقه، ج  2، ص  227.
2 . جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص608.

3 . همان، ص  378.
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اسلت، باشد.
2. عللم اجماللی بله علدم صلدور یکی از دو دلیل از سلوی شلارع وجود نداشلته باشلد؛ 
زیلرا در ایلن حاللت، درحقیقلت بیلن دو سلند تعلارض وجلود دارد، نه بیلن دو داللت؛ 

درحالی کله جملع عرفلی، علالج تعلارض بیلن دو داللت اسلت، نله بین دو سلند.
3. تعلارض بیلن دو ظاهلر باشلد؛ زیلرا تعلارض بیلن دو نلص یا بیلن ظاهر و نلص واقع 

نمی شلود.1

تحلیل«وجه«جمع«در«مورد«مسئله
بلرای بررسلی املکان جمع میلان این دو دسلته از روایات، ابتلدا باید شلرایط مذکور در 
جملع عرفلی را بله ایلن مسلئله عرضله کلرد و پلس از آن به جملع میان این دو دسلته 

از روایلات پرداخت.
در ملورد شلرط اول بایلد گفلت: اگرچله در روایلات سلیره به صراحلت در ملورد ورود 
کلودکان بله مسلجد سلخنی به میلان نیامده اسلت؛ املا این دسلته از روایلات در حکم 

تقریلر معصلوم و در نتیجله در حکلم دلیلل لفظی اسلت.
در ملورد شلرط دوم بایلد گفلت: در هلر صلورت، سلند روایات سلیره بلر روایلات ناهیه 
سلنگینی می کنلد؛ زیرا کلیه اسلناد روایات ناهیه ضعیف هسلتند؛ وللی در میان روایات 
سلیره، اسلناد صحیحی وجود دارد که نشلان از اعتبار این دسلته از روایات اسلت؛ اما به 
هلر حلال ممکن اسلت بلا دو مبنا این شلرط را نیز احراز کلرد: اول اینکله عمل اصحاب 
را جبران کننلدۀ ضعلف ایلن دسلته از روایلات بدانیلم و دوم اینکله داللت روایات سلیره 
بلر مدعلا را ضعیلف به حسلاب آوریلم که بنا بلر آنچه در فصل های پیشلین گفته شلد، 
هیچ یلک از ایلن دو مبنلا قابلل پذیلرش نیسلت. در هلر صلورت اگلر از این شلرط عبور 

کنیلم، جمع میلان اخبلار امکان پذیلر خواهد بود.
در ملورد شلرط سلوم بایلد گفلت: در اینجلا تعلارض میلان دو ظهور اسلت؛ زیلرا ظهور 
روایلات ناهیله در نهلی آوردن کودکان به مسلجد و ظهور روایات سلیره در اباحه آوردن 

آن ها به مسلجد اسلت.

1 . سلید  محمد  باقر شلهید صلدر، دروس فلی عللم االصلول، ج  4، ص231: احلکام عامله للجملع العرفلی؛ جمعلی از محققلان، فرهنگ نامله 
اصول فقله، ص107.
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ارائه«وجه«جمع«با«استفاده«از«اصول«برداشت«شده«از«هر«دو«دسته«از«روایات
بلرای یافتلن وجله جملع میان ایلن دو دسلته از روایات، بایلد تالش کرد که تلا آنجا که 
ممکن اسلت، به اصول اساسلی و شلاخصه های مهم هر دو دسلته از روایات پایبند بود. 

ایلن اصلول اساسلی را می تلوان در گزاره های زیلر خالصه کرد:

1.«اباحه«آوردن«کودکان«به«مسجد«
اگلر اصلرار بلر یافتلن وجله جملع باشلد، بایلد گفلت کله اصلل اوللی در ایلن موضوع، 
اباحله آوردن کلودکان بله مسلجد اسلت؛ مگلر آنکله مالك هلای پیش گفتله در روایات 
ناهیله تحت الشلعاع قلرار گیرنلد و حضلور کلودك در مسلجد بلا کاربری اصلی مسلجد 
در تعلارض باشلد؛ بله بیلان دیگلر همان طور کله در بخش بعلد نیز تحلیل خواهد شلد، 
روایلات ناهیله اطلالق ندارنلد و تنهلا گویای آن هسلتند کله ورود برخی از کلودکان به 
مسلجد مکلروه اسلت؛ در مقابلل، روایات سلیره به صورت موجبلۀ کلیه داللت بلر اباحه 
ورود کلودکان بله مسلجد دارند؛ بنابراین از جملع میان این دو دسلته از روایات می توان 
یلک اصلل کللی را بله دسلت آورد و آن اباحله آوردن کودکان به مسلجد اسلت؛ به بیان 
دیگلر روایلات سلیره در حکم گزاره علام و روایات ناهیله در حکم گزاره خاص هسلتند؛ 
بنابرایلن عملوم جلواز ورود کلودکان به مسلجد در برخی از ملوارد توسلط روایات ناهیه 
تخصیلص می خلورد کله آن ملوارد نیز مربلوط بله مالك های روایلات ناهیه اسلت. این 
بلدان معناسلت که اگر شلک داشلته باشلیم که آیلا نوع یلا گروهی از کودکان مشلمول 

نهلی شلده اند، بایلد اصلل را بلر اباحه و علدم نهی قلرار داد.

2.«پرهیز«از«آوردن«کودکان«مشکل«ساز
بلا اسلتفاده از مالك هلای به دسلت آمده از روایلات ناهیله می تلوان گفت کله احتیاط بر 
آن اسلت کله از آوردن کودکانلی کله حضورشلان بلا کاربلرد  اصللی مسلجد در تعارض 
اسلت، پرهیلز شلود. این کلودکان، بنا بر تحلیلی کله در بخش بعد انجام شلده، کودکان 
غیرممیلزی هسلتند کله نمی تلوان به آن هلا اعتماد کرد. مصلداق اعتماد بله کودك نیز 
در سله مسلئله تبللور می یابد: اول عدم رعایت طهارت مسلجد؛ دوم: علدم رعایت حریم 
عبلادی مسلجد و سلوم: ایجلاد مزاحمت بلرای عبادت نمازگلزاران که در واقلع جزئی از 
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هملان عدم رعایت حریم عبادی مسلجد اسلت.
روشلن اسلت کله املروزه با وجلود لباس هلای پیش گیرنلده، احتمال نجاسلت مسلجد 
در اکثلر کلودکان وجلود نلدارد؛ بنابرایلن در دوران کنونلی تنهلا مسلئله »حفلظ حریم 
عبلادی مسلجد« می توانلد مصلداق کراهلت آوردن کلودکان بله مسلجد باشلد؛ پلس 
بله مسلجد آوردن کودکانلی کله رفتلار آزاردهنلده دارنلد و آداب و حرملت مسلجد را 
رعایلت نمی کننلد، مکلروه خواهد بلود؛ چراکه حضور ایلن کودکان در مسلجد می تواند 
برنامه هلای مسلجد را چنلان تحت الشلعاع قلرار دهلد کله باعلث هتک حرمت مسلجد 
شلود. روشلن اسلت که رعایت حریم مسلجد بلر هملگان الزم و واجب اسلت و نیاوردن 

چنیلن کودکانلی به مسلجد، بایسلته خواهلد بود.

3.«لزوم«برخورد«صبورانه«با«کودکان،«حتی«در«صورت«مزاحمت«عادی
علدم رعایلت حریم مسلجد یک عنوان کلی اسلت که ممکلن اسلت گاه در مصداق یابی 
آن افلراط شلود و به بهانه چنین مسلئله ای، بسلیاری از کلودکان از مسلجد دور بمانند. 
بایلد توجه داشلت کله کودك به طور معملول باید رفتلاری کودکانه از خود بلروز دهد و 
اگلر چنیلن رفتاری نداشلته باشلد، دیگر بله او کودك نخواهند گفت. درسلت اسلت که 
ملالك به دسلت آمده از روایلات ناهیله، عدم رعایت حریم مسلجد اسلت؛ این بلدان  معنا 
نیسلت که کودك در مسلجد حق هیچ حرکت بچگانه ای نداشلته باشلد و به هیچ وجه 
اجازه بازیگوشلی معمول کودکانه به او داده نشلود؛ بلکه از سلیره پیامبر پیداسلت 
کله بزرگ سلاالن موظف انلد بلا رفتار معمول کلودکان کنلار بیایند و در برابر بازیگوشلی 
معملول آن هلا ملدارا کننلد؛ اما اگر این بازیگوشلی از حلد معمول خارج شلد و به حریم 

عبلادی مسلجد ضربله ای جدی وارد کلرد، حکِم بله کراهت مصداق پیلدا می کند.
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دالیلل پیش گفتله در بخلش پیشلین و تعلارض به وجود آملده میلان روایلات ناهیله و 
سلیره پیامبلر پیراملون آوردن کودکان به مسلجد، حکم را به سلوی اباحه کشلاند. 
در کنلار ایلن نظریله، بسلیاری از فقهلای متأخلر امامیه قائل بله تفصیل در این مسلئله 
شلده و آوردن گروهلی از کلودکان بله مسلجد را مکلروه دانسلته و برای دیگلر کودکان 
حکلم بله اباحله کرده اند. تقریبلاً معمول ایلن فقیهان حکلم را دائرمدار تمییلز کودکان 
دانسلته اند و آوردن کلودکان غیرممیلز بله مسلجد را مکلروه و آوردن کلودکان ممیز به 
مسلجد را مبلاح برمی شلمرند؛ به بیلان دیگر این دسلته از بزرگان، اطلالق روایات ناهیه 
را نپذیرفتله و آن را بلا دیگلر دالیلل مقّید کرده اند. روشلن اسلت که بر پایله این دیدگاه 
می تلوان وجله جمعلی شایسلته میلان روایات ناهیله و روایلات داّل بر اباحه ارائله کرد و 

هلر دو گلروه از این روایلات را پذیرفت.
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فصل«اول:«ظهور«واژه«»صبیان««در«کودکان«غیرممیز
یکلی از نلکات پراهمیلت در روایات سله گانۀ ناهیه، واژه شناسلی کلمه »صبیان« اسلت؛ 
زیلرا در هلر سله روایت ایلن واژه تکرار شلده و نهی واردشلده در این روایت بله این واژه 
منتهلی شلده اسلت؛ بنابراین بایلد دید که از دیلدگاه لغت شناسلان، ایلن واژه مرتبط با 
چله سلن و سلالی از کلودکان می شلود و چه گروه سلنی از کلودکان را در بلر می گیرد.

معناشناسی«واژه«»صبیان«««
واژه »الصبلی« در اصلل بله معنای کودك خردسلال و بسلیار کم سلن و سلال اسلت که 
جملع آن »الصبیلان« می باشلد؛ چنان کله ابن فلارس در ملورد معنلای آن می گویلد: 
»صبلی... یلدّل عللی صغلر الّسلّن«.1 سلؤال ایلن اسلت کله مقصلود از آن، کلدام دوره 
از دوران کودکلی اسلت؟ کلودك شلیرخواره، کلودك خردسلال، کودك ممیلز، کودك 

نوبلاوه یلا نوجوان؟
بررسلی ابتدایلی در مجملوع منابلع لغلت، گویلای آن اسلت کله »الصبلی« بله تماملی 
دوران هلای کودکلی اطلالق می شلود و نمی تلوان دوران خاصلی را بلرای ایلن واژه 

1  احمد ابن  فارس، معجم مقاییس اللغه، ج  3، ص  332.
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مشلخص نملود؛ املا توجله در منابلع کهن لغوی دیلدگاه دیگلری را نمایلان می کند؛ به 
بیلان دیگلر اگرچله ایلن واژه درباره تمامی اقشلار کودکان اسلتعمال شلده اسلت، دقت 
نظلر در معنلای ایلن واژه نشلان می دهلد کله معنلای اصلی آن ریشله در سلن و سلال 
خاصلی از کلودکان دارد و اگر در مورد دیگر سلنین نیز اسلتعمال شلده، به اعتبار همان 

معنلای اولیه اسلت.

استعماالت«واژه«صبیان««
از مجموع کتب لغت شناسی برمی آید که: 

گاهلی بله نلوزاد شلیرخواره تلا هنگاملی که از شلیر گرفته نشلده اسلت، الصبلی گفته 
ِبلی: ملن لَلُدْن یولَلد إِللی أَْن یْفَطم«.1  می شلود: »الصَّ

گاه بله کلودك خردسلال و کم سلن و سلال گفته می شلود: »یقلال: رأیته فلی ِصباه أی 
فی صغلره«.2

ِبی: من  گاهلی بله کلودك نوباوه ای که نزدیک سلن بلوغ اسلت، اطلالق می گلردد: »الصَّ
لم یبُللغ الحلم«.3

گاه نیز به نوجوان اطالق می گردد: »الصبی: الغالم«.4

معنای«اصلی«واژه«در«کتب«کهن«لغوی««
دقلت بیشلتر در واژه شناسلی نشلان می دهد که این لغلت، در کتب کهن لغلوی معموالً 
بله کلودکان بسلیار کم سلن و سلال تر اطلالق شلده اسلت و معانلی »غلالم« و »من لم 
یبللغ الحللم« تنهلا مربلوط به یک منبلع خاص بلوده که بعدهلا در میان منابلع متأخر 
نیلز گسلترش یافتله اسلت. روشلن اسلت کله ملا بلرای فهلم معنلای روایلت، نیازمند 
دسلتیابی بله معنلای ایلن واژه در دوران معصلوم هسلتیم کله ایلن مسلئله معملوالً بلا 
کاوش در منابلع کهلن لغلوی کله نزدیلک بله دوران معصوم اسلت، امکان پذیلر خواهد 
بلود. ایلن بررسلی گویلای آن اسلت کله صبی، بله معنای کودك خردسلال و کم سلن و 

1 . محمد  بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج  14، ص  449.
2 . خلیل  بن  احمد فراهیدی، کتاب العین، ج  7، ص168.

3 . حسین  بن  محمد راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص  473.
4 . محمد  بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج  14، ص  449.
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سلال اسلت؛ چنان که خلیلل )م 175(1 و ازهلری )م 370(2 می گویند: »یقلال رأیته فی 
صبلاه أی فلی صغلره«. صاحب بن عبلاد )م 385( می گوید: »ِصْبیلاُن الثَّلِْج: ِصغلار النََّدی 
«.3  ابن فلارس )م 395( نیلز چنان کله گفتله شلد، می گویلد: »صبلی: یلدّل عللی صغر 

السلّن. ... واحلد الصبیله و الصبیلان و رأیتله فی صباه أی فلی صغره«.
املا اولین کسلی کله الصبی را مرادف غالم دانسلته، جوهری )م 393( اسلت و پس از او 
هلم برخلی همین معنلا را به تقلیلد از او تکرار کرده انلد؛ بنابراین می تلوان گفت: »اصل 
ایلن لغلت بله معنلای کودك کم سلن و سلال بلوده و در گلذر زمان توسلعه یافتله و به 

نوجوان نیز اطالق شلده اسلت«. 

استعماالت«قرآنی«واژه«صبیان««
قلرآن نیلز شلاهد ایلن مدعاسلت که »صبلی« به معنای کودك کم سلن و سلالی اسلت 
کله مصلداق آن در کلودکان نلوزاد و خردسلاالن غیرممیز قرار گرفته اسلت. در قرآن دو 
بار از این واژه اسلتفاده شلده اسلت که یکی اشلاره به دوران شلیرخوارگی و دیگر مربوط 
بله دوران خردسلالی اسلت. به گلواه قرآن، حضرت مریلم پس از آنکه کلودك خود را به 
دنیلا آورد، بله سلوی بسلتگان خود بازگشلت؛ املا والدت چنیلن کودکی بدون داشلتن 
پلدر، بلرای ملردم تعجب انگیلز بلود؛ به همیلن دلیل عملوم ملردم لب به سلرزنش وی 

گشلودند. حضلرت مریلم در پاسلخ به ایلن سلرزنش ها چنین کرد:
»َفأَشاَرْت إِلَیِه قالُوا کیَف نُکلُِّم َمْن کاَن فِی الَْمْهِد َصِبیا«:4 

)مریلم( بله او )حضرت عیسلی( اشلاره کلرد. گفتند: »چگونه بلا کودکی کله در گاهواره 
است سلخن بگوییم؟!«

روشلن اسلت کله »صبلی« در ایلن آیله بله معنلای کلودك شلیرخواره اسلت و معنای 
دیگلری نمی تلوان از آن برداشلت کلرد.

دیگلر اسلتعمال ایلن واژه در قلرآن به همین سلوره و چند آیله قبل از ایلن بازمی گردد. 
آنجلا کله حضرت زکریا در سلن پیلری از خداوند طللب فرزند می کنلد و خداوند یحیی 

1 . خلیل  بن   أحمد فراهیدی، کتاب العین، ج  7، ص  168.
2 . محمدبن أحمد ازهری، تهذیب اللغه، ج  12، ص  255.

3 . صابح بن عباد، المحیط فی اللغه، ج   8، ص  203
4 . مریم: 29.
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را بله او عنایلت می کند. سلپس پلروردگار می فرماید:
هٍ َو آتَیناُه الُْحکَم َصِبیا«:1  »یا یْحیی ُخِذ الْکتاَب بُِقوَّ

ای یحیلی، کتلاب )خلدا( را بلا قلّوت بگیر و ملا فرمان نبلّوت )و عقل کافلی( در کودکی 
بله او دادیم.

 ابن عبلاس می گویلد: حضلرت یحیلی در این زمان سه سلاله بوده اسلت.2 املام جواد
نیلز در سلن پنج سلالگی به ایلن آیه احتجاج کلرده و آن را دلیلی بر صحلت امامت خود 

دانسلته اسلت؛3 بنابراین اسلتعمال قرآنی این واژه در معنای کودك غیرممیز اسلت.

ظهور«معنایی«واژه«»صبی««در«کودک«غیرممیز««
ممکلن اسلت گفتله شلود، سه سلاله بلودن حضلرت یحیلی یلا پنج سلاله بلودن املام 
جلواد نمی توانلد دلیللی بلر محدودبودن معنلای واژه »صبی« باشلد. در پاسلخ باید 
گفلت کله اگلر معنای »صبلی« را گسلترده تر از آنچه گفته شلد، فرض کنیلم، با مفهوم 
اصللی آیله مطابقلت نخواهلد داشلت؛ زیلرا مطرح شلدن قیلد »صبیلا« در ایلن دو آیه، 
بیانگلر یلک امر خارق العاده اسلت4 و اگر معنایی فراتر از کودك غیرممیز داشلته باشلد، 

گویلای محتوا نخواهلد بود.
در آیله اول، تملام اسلتدالل سلرزنش کنندگان حضلرت مریلم به همین اسلت که »این 
کلودك بلا آنکله در سلّن تشلخیص مفاهیلم نیسلت و نمی توانلد خلوب و بلد را از هلم 

تشلخیص دهلد، چگونله می توانلد پاسلخگوی سلؤال مهم ما باشلد«؟
در آیله دوم نیلز بلا آنکله فهلم حکمت مقدماتلی را می طلبد کله کمتریلن آن مقدمات، 
قرارگرفتلن در سلن فهم و تمییز اسلت، خداونلد در یک عنایت ویژه بله چنین کودکی، 
ظلرف و مظلروف را بلا هلم عنایلت کلرده و فهم و حکملت را یکجا به او سلپرده اسلت؛ 

1 . مریم: 12.
2 . فضل  بن  حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج6، ص781.

؛ َفَأَخلْذُت النََّظلَر إِلَیلِه َو َجَعلْلُت أَنُْظلُر إِلَلی َرأِْسلِه َو ِرْجلَیلِه أِلَِصلَف َقاَمَتلُه  3 . َعلْن َعلِی  بْنِ  أَْسلَباٍط َقلاَل: َرأَیلُت أَبَاَجْعَفلٍر َو َقلْد َخلَرَج َعلَلیَّ
ِه َفَقاَل َو آتَینلاُه الُْحکَم َصِبیا  أِلَْصَحابَِنلا بِِمْصلَر؛ َفَبیَنلا أَنَلا کَذلِلک َحتَّلی َقَعلَد َفَقاَل یلا َعلِیُّ إِنَّ اهللَ اْحَتلجَّ فِی اإْلَِماَملِه بِِمْثِل َما اْحَتجَّ بِلِه فِی النُُّبلوَّ
ُه َو بَلَلَغ أَْربَِعیلَن َسلَنًه َفَقلْد یُجلوُز أَْن یْؤتَلی الِْحکَملَه َو ُهلَو َصِبلی َو یُجلوُز أَْن یْؤتَاَها َو ُهلَو ابُْن أَْربَِعیلَن َسلَنًه )محمدبن  یعقوب  لا بَلَلَغ أَُشلدَّ َو لَمَّ

کلینی، الکافلی، ج  1، ص  384(.
4 . إشلاره اللی أّن یحیلی و عیسلی قلد أوتیلا الوحلی و النبلّوه فلی صغر سلّنهما و فی مرحلله خارجه عن االعتلدال و فی سلنین الیری من 
النلاس فیهلا إاّل االنخفلاض و التوّغلل فلی اللهلو و اللعب و هلذا برهان آخر و إعجلاز و جریان علی خالف الطبیعه )حسلن مصطفلوی، التحقیق 

فلی کلمات القرآن الکریلم، ج  6، ص  190(.
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بنابرایلن حتلی اگلر بله روایلت املام جلواد هلم تمسلک نشلود، نمی تلوان معنلای 
دیگلری جلز کودك غیرممیلز برای ایلن واژه تصلور کرد.

پلس بلا توجله به معنلای واژه در کتلب لغلت و همچنین اسلتعمال قرآنلی آن می توان 
گفلت کله اصلل معنای این واژه در مفهوم کودك شلیرخواره و خردسلال اسلتقرار یافته 
اسلت کله قلدر جاملع آن، کلودکان غیرممیز هسلتند؛ املا گویا ایلن واژه پلس از دوران 

معصوملان، گاهلی بله تمامی سلنین کودکی نیز اطالق شلده اسلت.
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فصل«دوم:«اطالق«روایات«ناهیه«و«عدم«اشتمال«آن«بر«تمامی«
کودکان

در این سله روایت به صورت مطلق دسلتور به اجتناب از چند کار در مسلجد داده شلده 
اسلت و تقریبلاً در هیلچ یلک از فرازهای آن قیلدی وجود ندارد؛ چنان کله حکم اجتناب 
از کلودك، دیوانله، خریلد و فلروش، قضاوت، اجرای احلکام و دیگر فرازهایلی که در این 
روایلات آملده اسلت، به صلورت مطللق بیان شلده و هیلچ قید و شلرطی بلرای آن بیان 
نشلده اسلت؛ بنابراین سلؤال جلّدی این اسلت که بر فرض پذیلرش این روایلت، آیا این 
اطلالق شلامل تماملی افلراد موضوع خواهد شلد یلا اینکه مراد شلارع تنها بیلان کلیت 
آن مسلئله بلوده اسلت؟ بله بیلان دیگر مثلاًل در موضوع بحث ملا، آیا این اطالق شلامل 
همله کلودکان خواهلد شلد و تفاوتلی میان گونه هلای مختلف کلودکان وجلود نخواهد 

داشت؟
پاسلخ بله ایلن سلؤال بسلیاری از نقاط تاریک ایلن بحث را روشلن خواهد کرد و مسلیر 

فقهلی این موضلوع را هملوار خواهد نمود.
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گفتار«اول:«معناشناسی«مسئله«»اطالق««و«ارتباط«آن«با«موضوع«بحث««
یکلی از سلؤالت اساسلی در بحلث لفلظ مطلق این اسلت که آیلا لفظ مطللق، داللت بر 
شلمول افلراد خلود دارد یلا نله؟ به بیلان دیگلر آیا وقتلی لفظلی به صورت مطللق بیان 

می شلود، می تلوان از آن شلمول تماملی افلراد را فهمید؟
سلؤال دیگلر این اسلت کله اگر چنیلن عمومیتی قابلل فهم باشلد، آیا ایلن عمومیت از 
خلود لفلظ )ملا وضلع له(، قابل برداشلت اسلت یلا اینکله باید پلس از بررسلی مقدمات 

حکملت، آن را پذیرفت؟
سلؤال دیگلر ایلن اسلت کله آیلا در حکلم مسلئله، میلان جملع محلی بله الم بلا مفرد 
محللی بله الم تفلاوت وجلود دارد؟ ایلن سلؤال به جهت آن اسلت کله در روایلت اول از 
واژه »الصبیلان« اسلتفاده شلده کله جملع محللی به الم اسلت نله مفرد محللی به الم.
پاسلخ اجماللی بله این سلؤال این اسلت کله بسلیاری از اصولیلون متأخلر معتقدند که 
لفلظ مطللق بله خودی خلود و بالوضع، داللت بر شلمول تماملی افرادش نلدارد؛ اما اگر 
مقدملات حکمت شلکل بگیرد، چنین شلمولی ثابت شلدنی اسلت؛ بنابرایلن در موضوع 
بحلث ملا نیز باید بررسلی شلود کله آیا مقدمات حکمت ثابت شلدنی اسلت کله در این 
صلورت لفلظ »صبیانکم« و »الصبیان« شلامل همله کودکان خواهد شلد؛ اما در صورت 

منفی بودن سلؤال، مسلئله از کلیت خواهلد افتاد.
پیلش از ورود بله ایلن بحلث بیلان یلک نکتله ضلروری اسلت. آنچله در اینجلا مطلرح 
می شلود، بلر فلرض علدم پذیرش معنلای پیش گفتله در واژه شناسلی »صبیان« اسلت؛ 
زیلرا بنلا بلر آنچه گفتله شلد، واژه »صبیان« ظهور در کلودکان غیرممیلز دارد و مقصود 
از آن تنهلا قشلر خاصلی از کودکان اسلت؛ املا اگر این تحلیلل را نپذیریلم، ورود به این 

بحث ضلروری خواهلد بود.

وضع«الفاظ«مطلق«برای«ماهیت«مهمله
مرحلوم مظفلر پلس از آنکله ثابلت می کنلد کله الفاظ مطللق بلرای »ماهیلت مهمله« 
وضلع شلده اند، به للزوم بحث مقدملات حکمت پرداخته اسلت؛ به بیلان واضح تر لفظی 
کله مطللق اسلت، به طلور معمول بلرای »ذات معنلا« یا »ماهیلت مهمل« وضع شلده و 
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بله اصطالح »ال بشلرط مقسلمی« اسلت؛ بنابرایلن چنین لفظلی برای »معانلی بما هی 
مطلقله« یلا »ماهیلت مطلقله به قید اطلالق« وضع نشلده و بله اصطالح، »ال به شلرط 

قسلمی« نیسلت. وی در مسلئله پنجلم از مسلائل مرتبط بلا الفاظ مطلقله می گوید:
الفاظ اسلماء اجناس برای شلمول وضع نشلده اند و بالوضع، داللت بر شلمول و سلریان 
حکلم بله تملام افلراد ندارند؛ للذا در اسلتفاده از اطالق الفلاظ مطلق باید بله دلیل دیگر 

مراجعله کرد.
دلیلل دیگلر نیلز ممکن اسلت یک دلیل یلا قرینه خاصه باشلد؛ مانند )اعتق رقبه سلواء 

کانلت مؤمنله او کافلره( و یا ممکن اسلت یک قرینه عاّمه باشلد.
قرینله عاّمله، کالم را در موقعّیتلی قلرار می دهد کله نفس کالم، ظهور در اطالق داشلته 
باشلد. ایلن قرینله عامله، مقّدملات حکملت نلام دارد و معلروف و مشلهور آن اسلت که 

قرینله عاّمله از سله مقّدمله حاصل خواهد شلد.1
مرحلوم مظفلر در بحث علام و خاص نیز اشلاره ای به این موضوع کرده اسلت. وی وقتی 
پیراملون الفلاظ عام سلخن می گوید، اسلتفاده عملوم از الفاظ علام را به دو نوع تفسلیم 
می کنلد: نخسلت به وسلیله وضلع و دوم به وسلیله مقدملات حکملت. وی می گوید که 
اسلتفاده عملوم از »جملع محلی بله الم« نیز نیازمنلد مقدمات حکمت اسلت؛2 بنابراین 
در هلر صلورت برای اسلتفاده از اطالق واژه »صبیلان« در عموم، بایلد از دروازه مقدمات 

گذشت. حکمت 

شمول«افراد«مطلق«به«شرط«استفاده«از«مقدمات«حکمت
مقصلود از مقدملات حکملت، جمع شلدن شلرایطی اسلت کله نشلانه شلمول مطلق بر 
افلراد آن اسلت؛ بنابرایلن بلرای آنکله ثابلت کنیلم لفظلی مطللق، شلامل تماملی افراد 
خلود خواهلد شلد، ابتلدا باید مقدمات حکملت را در مورد آن مورد بررسلی قلرار دهیم. 
مقدملات حکملت، بنلا بلر مشلهور متشلکل از سله مقدمه اسلت کله آخوند خراسلانی 
یلک مقدمله دیگلر نیلز بلر آن افلزوده اسلت کله به دلیلل آنکله در بحلث ما نیلازی به 

مطرح کلردن آن وجلود نلدارد، از بیلان آن پرهیلز می کنیلم.

1 . محمدرضا مظفر، أصول الفقه، ج  1، ص  238.
2 . همان، ج  1، ص  192.
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مقدمات حکمت عبارت اند از:
1. امکان اطالق و تقیید.

2. علدم نصلب قرینله به ایلن معنا که قرینله متصل یا منفصلل بر تقیید وجود نداشلته 
باشد.

3. در مقام بیان بودن گوینده.

گفتار«دوم:«بررسی«مقدمات«حکمت«در«اطالق«روایات«ناهیه««
حلال بایلد ببینیم که آیا مقدمات حکملت در موضوع بحث جریلان دارد؟ به بیان دیگر، 
اگلر هلر سله مقدمه ثابت شلود، می تلوان چنین نتیجله گرفت کله لفظ »الصبیلان« یا 
»صبیانکلم« در ایلن روایت شلامل تماملی کودکان می شلود و روایت دالللت بر کراهت 
آوردن همله کلودکان خواهلد داشلت؛ املا اگلر یکلی از این مقدملات مورد خدشله قرار 

گیلرد، این مسلئله ثابت نخواهد شلد.
ممکلن اسلت گفته شلود کله یکلی از الفاظی کله داللت بلر عملوم دارد، »جمع محلی 
بله الم« اسلت. پاسلخ ایلن اسلت کله همان طور کله در ابتلدای بحث گفته شلد، داللت 
»جملع محللی بله الم« بلر علام نیلز بلر پایله مقدملات حکملت اسلت؛ بله بیلان دیگر 
»الصبیلان« هنگاملی داّل بلر تماملی کلودکان خواهلد بود کله مقدملات حکمت محرز 
شلود؛ بنابرایلن ناچار به بررسلی مقدمات حکملت در مدلول روایات ناهیله خواهیم بود.

وجود«قرینه«منفصل«برای«تقیید«حکم
دومیلن مقدمله از مقدملات حکملت، علدم نصلب قرینله متصلل یلا منفصل اسلت؛ به 
ایلن بیلان کله شلمول لفظ مفلرد در تمامی افلراد، هنگامی ثابت می شلود کله قرینه ای 
متصلل یلا منفصل بر تقیید آن وجود نداشلته باشلد. در موضوع بحث ما قرائن بسلیاری 
وجلود دارد کله نشلان از مقیدبودن حکلم دارد. این قرائن، روایات متعددی هسلتند که 
در بخش هلای پیشلین بله آن هلا اشلاره شلد و یکایلک آن ها مورد بررسلی قلرار گرفت. 
روایاتلی کله گویای اباحه آوردن کودکان به مسلجد اسلت و به طور قطع نشلان می دهد 
ورود برخی از کودکان به مسلجد اشلکالی نداشلته اسلت و نلدارد؛ بنابرایلن مقدمه دوم 

از مقدملات حکملت شلکل نمی گیلرد و نمی توان به شلمول افرادی تمسلک جسلت.
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بله غیلر از مقدمله دوم، در مقدمه سلوم نیز اشلکال وجلود دارد؛ به بیلان دیگر حتی اگر 
ایلن اشلکال کله بله این مقدمله وارد اسلت، مورد پذیلرش قرار نگیلرد، قطعاً اشلکال بر 

مقدمه سلوم ملورد پذیلرش خواهد بود.

قرار«نداشتن«روایت«در«مقام«بیان«حکم«کلی
سلومین مقّدمله از مقدملات حکمت آن اسلت که باید احراز شلود، متکلّلم در مقام بیان 
ملراد خلود اسلت؛ زیلرا ممکلن اسلت متکللم در مقام بیلان اصل تشلریع حکم باشلد و 
همله ملراد خلود را اراده نکلرده باشلد یا اینکه از اسلاس در مقلام اهمال بیان باشلد. در 
مسلئله ملورد بحث،قطعاً چنین چیزی اثبات شلدنی نیسلت؛ زیرا متکللم به صورت کلی 
مسلائل متعلددی را مطلرح کرده اسلت که بلا قرائن و شلواهد متعدد می دانیلم که تنها 
قصلد ارائله بیلان اصلل موضوع را داشلته و نظر به جزئیات مسلئله و قیلودات و محدوده 
آن نداشلته اسلت. شلاهد ایلن مدعلا، دیگلر فرازهلای ایلن روایت اسلت که بلرای آن ها 
هلم هیلچ محلدوده ای مطرح نشلده اسلت؛ درحالی که بنلا بر نلّص معتبلر می دانیم که 

برخلی از مصادیلق آن نه تنهلا مباح، بلکه مسلتحب نیز هسلت. 

گفتار«سوم:«بررسی«قیودات«دیگر«فرازهای«روایت«و«تأثیر«آن«در«مسئله««
چنان کله گفتله شلد، قرائلن منفصلله ای در دیگلر فرازهلای این روایلت وجلود دارد که 
نشلان می دهلد، ایلن روایلت تنهلا در مقلام بیلان کلیلت حکم اسلت و نظر بله جزئیات 
نلدارد؛ بنابرایلن نمی تلوان از اطلالق آن بلرای اشلتمال تماملی افلراد آن اسلتفاده کرد؛ 
لْوِت« بله معنای فریاد کشلیدن و  بلرای نمونله یکلی از فرازهلای ایلن روایلت »َرْفَع الصَّ
باالبلردن صلدا در مسلجد اسلت؛ در حاللی کله در ملورد اذان، نه تنهلا کراهتلی وجلود 
نلدارد، بلکله مسلتحب اسلت کله بلا صلدای بلنلد گفتله شلود. معاویه بن وهلب همین 

سلؤال را از املام صلادق پرسلیده و چنیلن جلواب گرفته اسلت:
ِ َعِن اأْلََذاِن؛ َفَقاَل: اْجَهْر َو اْرَفْع بِِه َصْوتَک.1 َسَأَل ُمَعاِویُه بْنُ َوْهٍب أَبَاَعْبِداهللَّ

همچنیلن در ملورد تکبیلر و صلوات نیلز در روایت از تعبیلر »ارفعوا أصواتکم« اسلتفاده 

1 . محمدبن علی ابن  بابویه، من الیحضره الفقیه، ج  1، ص  284.
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شلده اسلت.1 در ملورد کراهلت قضلاوت و حکم کردن در مسلجد چنان که پیلش از این 
بله آن اشلاره شلد، بسلیاری از فقها اصل کراهت داشلتن ایلن موضوع را بله خاطر وجود 
شلواهد معلارض نپذیرفته انلد؛ بلا ایلن حلال صاحلب جواهلر پلس از بیلان ایلن مطلب 

می گویلد:
»فلعلل األقلوی فلی النظر عدم الکراهله مطلقاً و النص إملا مطرح أو محملول علی إراده 

األحلکام الصادره من قضلاه العامه«:2
پلس شلاید بتلوان گفلت که دیلدگاه قوی تر، علدم کراهت قضلاوت در مسلجد ل آن هم 
بله صلورت مطلق ل اسلت؛ املا نّصی که گویای کراهت اسلت، یلا کنار نهاده می شلود یا 

حملل بلر حکم کردن قاضیلان عامه )سلنی مذهب( خواهد شلد.
بنابرایلن می تلوان چنیلن نتیجله گرفلت کله این روایلت در مقلام بیان جزئیلات احکام 

نبلوده و تنهلا در صلدد بیان اصل مسلئله بوده اسلت.

گفتار«چهارم«)نتیجه(:«عدم«شمول«نهی«روایت«بر«همه«کودکان««
نتیجله آنکله ایلن روایلت به صلورت مجمل، حکملی کلی را بیان داشلته اسلت که برای 
به دسلت آوردن محلدوده و مصادیلق آن بایلد بله دیگلر روایلات مرتبط مراجعله کرد؛ به 
بیلان دیگلر بلر فرض پذیلرش این روایلت، علم اجمالی پیلدا می کنیم کله آوردن برخی 
از کلودکان بله مسلجد کراهلت دارد؛ املا برای روشن شلدن ایلن مطلب که ایلن نهی به 
کلدام گلروه از کلودکان تعللق می گیلرد، بایلد به دیگلر آموزه هلای دینلی مراجعه کرد 
و مصادیقلی از کلودکان را کله یقیلن بله اباحله یا اسلتحباب یلا وجلوب آوردن آن ها به 

مسلجد داریلم، از حکم ایلن روایت خلارج نمود.
نکتله دیگلر ایلن اسلت کله بنا بلر معناشناسلی واژه »صبیلان« کله در ابتلدای مباحث 
مطلرح شلد، ایلن واژه بله کودکان خردسلال اطالق می شلود کله ظهلور آن در کودکان 
غیرممیلز خواهلد بلود. بلا این حلال اگر چنیلن ظهلوری را نپذیریلم، باید به دسلتیابی 
ملالك نهلی در روایلات ناهیله بپردازیلم تلا به این وسلیله دریابیم کله در ایلن روایت از 

ورود چله گروه هایلی از کلودکان نهی شلده اسلت.
1 . ر.ك: محمدبن  یعقوب کلینی، الکافی، ج  2، ص  498.

2 . محمد  حسن  نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج  14، ص  117.
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فصل«سوم:«دستیابی«به«مالک«اصلی«نهی«در«روایات«ناهیه
اگرچله در ایلن روایلت مالکلی بلرای نهلی مطلرح نشلده و فلسلفه حکلم در خلود این 
روایلت بیلان نگردیلده اسلت؛ این ملالك در برخلی از روایات مرتبلط با دیگلر فرازهای 
ایلن روایلت مطرح شلده اسلت. بنابرایلن با بررسلی این روایلات و تحلیل ایلن مالك ها 
بله نکاتلی کلیلدی دسلت خواهیلم یافلت؛ به بیلان دیگلر روایاتی کله به صلورت قرینه 
منفصلله در کنلار دیگلر فرازهای ایلن روایت قرار دارنلد، به صراحت مالك هایلی را برای 
نهلی موجلود در ایلن روایلت مطرح می کننلد که می تلوان آن ها را بله دیگلر فرازها نیز 
تسلّری داد؛ بنابرایلن ابتلدا بایلد بله بررسلی ایلن مالك هلا پرداخت تا روشلن شلود آیا 

ایلن مالك هلا توانایلی حاکم شلدن بلر کلیله فرازهای ایلن روایلات را دارند؟

گفتار«اول:«مخالفت«با«کاربری«اصلی«مسجد«در«کالم«فقها««
برخلی از فقهلا مخالفت بلا »کاربری اصلی مسلجد« را یکی از مالك های نهلی از آوردن 
کلودکان بله مسلجد برشلمرده اند. ایلن دسلته از بلزرگان از همین ملالك بهلره برده و 
ورود دیگلر کلودکان بله مسلجد را از دایلره حکلم کراهلت خلارج کرده انلد. اگرچه این 
یلک ملالك شایسلته عقالیی اسلت و به طور معمول بایلد در هر محیطلی رعایت گردد، 
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بایلد دانسلت کله ریشلۀ اصللی ارائه این ملالك، روایلات اهل بیلت اسلت؛ بنابراین 
ایلن دسلته از فقهلا بلا بهره گیلری از روایلات این بلاب، به ایلن مالك مهم دسلت یافته 

و آن را زمینله فتلوای خود قلرار داده اند.
در واقلع فقهلای متأخر شلیعه با دقلت نظر در دیگلر روایات باب کراهلت، به یک مالك 
اساسلی و نکتله کلیلدی در ایلن مسلئله دسلت یافته انلد کله هلر یلک به گونله ای و بلا 
بیانلی ویلژه به آن اشلاره کرده انلد. در این روایلت، مخالفت با کاربری اصلی مسلجد )إّن  
المسلجد بنلی لغیلر ذلک(، مالك اجتناب از چنین کارهایی مطرح شلده اسلت. روشلن 
اسلت کله کاربلری اصللی مسلجد، عبلادت و راز و نیلاز و اعماللی شلبیه به آن اسلت. با 
ایلن حلال چنیلن مالکی می توانلد به گونه هلای مختلفلی ظهور و بلروز یابلد. به همین 
دلیلل اسلت کله فقها بلا عناوین مختلفلی مثلل »مخالفت با برگلزاری نملاز جماعت«، 
»مخالفلت بازیگوشلی کلودکان با جایگاه و بزرگی مسلجد«، »عدم رعایت آداب شلرعی 
مرتبلط بلا مسلجد«، »مخالفت با نظم عمومی مسلجد«، »مزاحمت بلرای حریم عبادی 

نمازگلزاران« و »علدم مراعلات حرمت مسلجد« بله این نکته اساسلی اشلاره کرده اند.

کالم«فقها«در«این«زمینه
گویلا محقلق کرکلی )م 940( اولین کسلی اسلت کله به این نکتله پراهمیلت پرداخته 
و آن را در فتلوای خلود گنجانلده اسلت. وی روایلت »بنلی لغیلر ذللک« را مبنای حکم 

کراهلت آوردن گروهلی از کلودکان به مسلجد دانسلته اسلت. وی می نویسلد:
قولله )و البیلع و الّشلراء و تمکیلن المجانیلن و الّصبیلان(؛ لملا تقلدم فلی الحدیلث عن 
الّنبلی ملن األملر بتلرك فعلل ذللک فلی المسلجد و تلرك تمکیلن الّصبیلان و 
المجانیلن و لملا تقلّدم ملن تعلیلله بلأن المسلجد بنلی لغیر ذللک و ألنّله الیؤمن 

حصلول الّنجاسله ملن الّصبیلان و المجانیلن.1
شهید ثانی )م 966( نیز استداللی شبیه به همین ارائه کرده است. وی می نویسد:

)و البیلع فیهلا و الشلراء و تمکیلن( الصبیلان و )المجانیلن( منهلا؛ لقولله جّنبلوا 
مسلاجدکم صبیانکلم و مجانینکلم و شلراءکم و بیعکم و ألّن المسلجد بُنلی لغیر ذلک و 

1 . علی  بن  حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج  2، ص  149.
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ألنّله الیؤملن حصلول النجاسله ملن الصبیلان و المجانین.
فیلض کاشلانی )م 1091( نیلز عللت کراهلت تماملی فقلرات روایلات ناهیله را همیلن 

مطللب دانسلته اسلت. وی می نویسلد:
و یکلره... و البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیان و إقامه الحلدود و رفع الصوت 
المتجلاوز علن العلاده و إنشلاد الضالله و حدیلث الدنیلا و عملل الصنائع و کشلف العوره؛ 

فإنهلا لغیر هلذه بنیت.1
فیلض کاشلانی )م 1091( در »الوافلی« ذیلل یکلی از روایلات ناهیه به همیلن نکته، اما 
از زاویله دیگلری اشلاره کلرده اسلت. او احتملال داده که نهی واردشلده در ایلن روایت، 
تنهلا مخصلوص به زمان برگزاری نمازهای جماعت باشلد؛ بنابراین در دیلدگاه او فقرات 
گوناگونلی کله در روایلات ناهیله مطلرح شلده، مخاللف کاربلری اصللی مسلجد یعنلی 

عبلادت و نملاز جماعت اسلت. وی می نویسلد:
أقول و یحتمل أن یکون النهی عن أکثر هذه األمور مختصا بأوقات الصلوات.2

محلدث بحرانلی )م 1186( در »الحدائلق الناضلره« احتملال داده کله دلیلل نهلی در 
روایلات ناهیله، بازیگوشلی کلودکان در مسلجد اسلت کله بلا بزرگلی و جایگاه مسلجد 
منافلات خواهلد داشلت؛ بنابرایلن ایشلان حفظ حشلمت و وقار مسلجد را ملالك اصلی 

دانسلته اسلت. وی می نویسلد:
و منها: البیع و الشراء و تمکین المجانین و الصبیان و رفع الصوت

و قیلد بعضهلم الصبیلان بالذین الیوثلق بهم فی التحفظ ملن النجاسلات و کأنهم فهموا 
ان العلله فلی النهلی عنهلم ملن حیث کونهم مظنله النجاسلات و یجوز ان یکلون الوجه 

فلی المنلع منهم ایضلاً هو اللعب فی المسلجد المنافلی لتوقیره و احتشلامه.3
بله غیلر از ایلن فقهلا، فقیهلان دیگری نیلز همین مطللب را با بیلان دیگری و بلا تبیین 
مصادیلق فرعی تلر مطلرح کرده انلد کله در بخش هلای بعلد بله آن اشلاره خواهد شلد. 
حلال بایلد دیلد کله ایلن ملالك اساسلی از چله منبعلی بله دسلت آملده و آیلا چنین 

مالکلی راهگشلا و قابل اسلتفاده اسلت؟

1 . محمد  بن  شاه مرتضی فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج  1، ص  104.
2 . همو، الوافی، ج  7، ص  507.

3 . یوسف  بن  احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج  7، ص  285.
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گفتار«دوم:«به«دست«آوردن«مالک«نهی««
چنان کله در بخلش دالیلل کراهلت مطرح گردیلد، با اسلتمداد از دیگر روایلات می توان 
بله ملالك کراهلت در ایلن مسلئله نیلز دسلت یافلت. در مجموعله روایاتی کله در باب 
مکروهلات مسلجد مطلرح شلده اسلت، روایاتلی وجلود دارنلد کله مخالفت بلا کاربری 
مسلجد را یکلی از دالیلل نهلی معرفی کرده انلد. اگرچه ایلن روایات به صورت مسلتقیم 
بلا بحلث آوردن کودکان به مسلجد مرتبط نیسلتند و در آن ها نامی از کلودکان به میان 
نیاملده اسلت، مالکلی کلی را به دسلت ملا خواهند داد کله در دیگر فقرات نیز کارگشلا 

خواهلد بود.
در روایتلی صحیح السلند1 از محمد بن مسللم نقلل شلده اسلت کله امام باقلر یا امام 

صلادق فرمودند: 
لیِف فِی الَْمْسلِجِد َو َعلْن بَلْری النَّْبِل فِی الَْمْسلِجِد؛  ِ َعلنْ َسللِّ السَّ »نََهلی َرُسلولُ اهللَّ

ََّما بُِنلی لَِغیلِر َذلِک«:2  َقلاَل إِن
پیامبر از شمشیرکشلیدن در مسلجد )برهنه کردن شمشلیر از غالف( و تراشلیدن 
تیلر )و کملان( در مسلجد نهلی فرمود؛ سلپس حضرت فرمود: همانا مسلجد بلرای غیر 

چنیلن کارهایی بنا شلده اسلت.
شیخ صدوق در روایتی مرسله آوره است:

ُ َعلَیک  َّلًه فِلی الَْمْسلِجِد؛ َفَقلاَل: ُقولُلوا لَلُه اَل َردَّ اهللَّ »َسلِمَع النَِّبلی َرُجلاًل یْنِشلُد َضال
ََّهلا لَِغیلِر َهلَذا بُِنیت«:3 ََّتلک َفإِن َضال

رسلول خلدا شلنید کله شلخصی در مسلجد برای )حیلوان یا شلیء( گمشلده اش 
فریلاد می کشلد. حضلرت فرملود: بله او بگوییلد: خداونلد گم شلده ات را بله تو نرسلاند؛ 

مسلجد بلرای غیلر این کارها سلاخته شلده اسلت.
همچنین شیخ صدوق در روایتی مرفوعه چنین نقل می کند:

ََّها لَِغیِر  ِ َملرَّ بَِرُجللٍ یْبلِری َمَشلاقَِص لَُه فِی  الَْمْسلِجِد َفَنَهلاُه َو َقلاَل إِن »أَنَّ َرُسلولَ اهللَّ

دِ  بْنِ  ُمْسللٍِم َعلْن أََحِدِهَما ع  دِ  بْنِ  ِعیَسلی َعلْن یونُلَس   َعلِن الَْعلاَلِء َعلْن ُمَحمَّ 1 . سلند ایلن روایلت عبلارت اسلت از: »َعلِی  بْنُ  إِبَْراِهیلَم َعلْن ُمَحمَّ
َقلاَل« کله همله راویلان آن دارای توثیلق خاص هسلتند؛ به همین جهت عالمه مجلسلی نیلز این روایت را صحیح السلند نامیده اسلت )ر.ك: 

عالمله محمدباقربن محمدتقلی مجلسلی، ملرآه العقول فی شلرح أخبار آل الرسلول، ج  15، ص  247(.
2 . محمدبن  یعقوب کلینی، الکافی، ج 3، ص  369.

3 . محمدبن علی ابن   بابویه، من الیحضره الفقیه، ج  1، ص 237.



161 بخش چهارم:  بررسی ادله قول به تفصیل بین کراهت و اباحه

َهلَذا بُِنیت«:1
پیامبلر خلدا در مسلجد بله مردی برخلورد که نلوك تیرهای خلود را می تراشلید. 

حضلرت او را نهلی کلرد و فرملود: مسلجد بلرای غیلر این کارها بنا شلده اسلت.
در روایت صحیح السند2 دیگری از امام سجاد نقل شده است:

ُ َفاك  لْعَر فِی الَْمَسلاِجِد، َفُقولُوا: َفلضَّ اهللَّ : َمْن َسلِمْعُتُموُه یْنِشلُد الشِّ »َقاَل َرُسلولُ اهللَّ
ََّملا نُِصَبِت الَْمَسلاِجُد لِلُْقْرآِن«:3 إِن

پیامبلر خلدا فرملود: هلر کلس را کله شلنیدید در مسلاجد شلعر می خوانلد، به او 
بگوییلد: خداونلد دهانلت را بشلکند؛ همانلا مسلاجد تنها برای قلرآن قرار داده شلده اند.
بلا توجله بله اینکله این ملالك در چهلار موضوع مجلزا از هلم، یعنی شمشیرکشلیدن، 
تراشلیدن تیلر و کملان، فریادکشلیدن بلرای یافتن گمشلده و شلعرخوانی در مسلاجد، 
مطلرح شلده اسلت، می تلوان چنیلن نتیجله گرفلت کله ایلن مطللب یک ملالك کلی 
اسلت کله در ایلن روایلات ظهلور پیلدا کلرده اسلت؛ بنابرایلن می تلوان چنیلن نتیجله 
گرفلت کله هلر کاری که با کاربری اصلی مسلجد سلازگاری نداشلته باشلد، ملورد نهی 
شلارع اسلت و بایلد از ورود و اشلاعه آن در مسلجد جلوگیلری کلرد؛ بله همیلن جهلت 
می تلوان نتیجله گرفلت کله تنهلا آوردن کودکانلی به مسلجد مکروه اسلت که بلازی و 
شلیطنت آن هلا مخاللف با کاربری اصلی مسلجد اسلت و مزاحمتی جّدی بلرای عبادت 

و راز و نیلاز دیگلر نمازگلزاران بله حسلاب می آید.

مزاحمت«با«کاربری«اصلی«مسجد،«مالک«اصلی«روایات«ناهیه
بلا به دسلت آمدن ملالك مطرح شلده توسلط پیامبر می تلوان چنین نتیجله گرفت 
کله روح کللی حاکلم بلر روایلات ناهیله همیلن ملالك اسلت. مالکلی کله می گویلد 
هیچ کلس و هیچ چیلز حلق نلدارد بلرای کاربری اصلی مسلجد یعنلی عبلادت و ارتباط 
بلا پلروردگار مزاحمتلی ایجلاد کنلد؛ بنابراین هلر کاری که بلا کاربری اصلی مسلجد در 

1 . همو، علل الشرائع، ج  2، ص  319.
لاِج َعلْن َجْعَفرِ  بْنِ  إِبَْراِهیلَم َعلْن  حَمنِ  بْنِ  الَْحجَّ لٍد َعلِن الَْحَسلنِ  بْنِ  َمْحُبوٍب َعلْن َعْبدِ  الرَّ 2 . سلند ایلن روایلت عبلارت اسلت از: »أَْحَمدُ  بْنُ  ُمَحمَّ
َعلِی  بْنِ  الُْحَسلیِن « کله تماملی راویلان آن دارای توثیلق خلاص هسلتند. عالمله مجلسلی نیز این روایت را صحیح السلند دانسلته اسلت 

)ر.ك: عالمله محمدباقربن محمدتقلی مجلسلی، ملالذ األخیلار فی فهلم تهذیب األخبلار، ج  5، ص  489(.
3 . محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج  3، ص  249.
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تعلارض باشلد، نکوهیلده خواهلد بلود. پلس وجه مشلترك تماملی فرازهای نهی شلده، 
»ایجلاد مزاحملت بلرای فعالیت اصلی در مسلجد« اسلت؛ چراکله هر یک از ایلن موارد، 
به صلورت موجبله جزئیله می تواند به نحلوی کاربری اصلی مسلجد را تحت الشلعاع قرار 
دهد. روشلن اسلت که کاربری اصلی مسلجد، همچنان که از نام آن پیداسلت و از آیات 

قلرآن و روایلات برمی آیلد، »عبلادت و یلاد خدا« اسلت. قلرآن می فرماید:
ْن َمَنَع َمساِجَد اهللِّ أَْن یْذکَر فیها اْسُمُه َو َسعی فِی َخرابِها«:1 »َو َمْن أَْظلَُم ِممَّ

کیسلت سلتمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مسلاجد او جلوگیری کرد و سلعی 
در ویرانلی آن ها نمود؟

بنابرایلن هلر چیلزی که بلا این ملالك در تعارض باشلد، حضورش در مسلجد نکوهیده 
خواهلد بود.

گفتار«سوم:«تأثیر«مالک«در«محدوده«مباحث«نهی«شده««
ملالك مطرح شلده از جانب پیامبلر دو تأثیر ویژه در موضوعات مطرح شلده در باب 
مکروهلات مسلجد خواهلد گذاشلت: اول اینکه برخلی از موضوعلات را به بلاب کراهات 
مسلجد خواهلد افلزود و دوم اینکله دایره کراهت برخلی از موضوعلات را کاهش خواهد 
داد؛ بله بیلان دقیق تلر می تلوان گفلت دلیلی کله حاکی از ملالك نهی اسلت، »حاکم« 
بلر دیگلر ادله اسلت. هلرگاه دلیلی ناظر، مفّسلر و مبّین حال دلیل دیگلر از جهت مقدار 
دالللت باشلد، آن دلیلل را حاکلم و دلیلل دیگلر را محکلوم می گوینلد. نتیجله آن ایلن 
اسلت کله دلیلل حاکم، دایلره داللت دلیل دیگر را توسلعه خواهد داد یلا محدود خواهد 
کلرد؛2 بنابرایلن ملالك مطرح شلده در بلاب نهی نیز می تواند در سلعه و ضیلق محدوده 

ادلله ناهیله تصلرف کند. پلس این تأثیلر دو گونله خواهد بود:

1.«توسعه«و«گسترش«حکم«به«دیگر«موضوعات
ایلن ملالك سلبب می شلود کله حکلم بله کراهلت، از انحصلار در ملوارد ذکرشلده در 
روایلات خلارج شلده، بله تمامی ملواردی که چنین مالکی داشلته باشلند، تسلّری یابد؛ 

1 . بقره:   114.
2 . مرتضی  بن  محمدامین شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ج  1، ص  750.
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بلرای نمونله اگرچله در ایلن روایت تنهلا در مورد تراشلیدن تیلر یا فریادکشلیدن برای 
یافتلن گمشلده سلخن به میلان آمده اسلت، می توان با مالك به دسلت آمده حکلم را به 
دیگلر مشلاغل پرسلروصدا نیز سلرایت داد؛ چنان که صاحلب جواهر برای سلرایت حکم 
کراهلت بله انجلام دیگلر صنایلع در مسلجد، از همین تعلیل اسلتفاده کلرده، می گوید:

»و ملن التعلیلل هنلا و الضاله و األمر بتوقیر المسلاجد یسلتفاد الحکم فلی غیرهما أیضا 
ملن الصنائلع مثلاًل غیلر المضلره بالمصلیلن و المسلجد آلتی نلص علیهلا غیرواحد من 

األصحاب«:1
و از تعلیللی کله از ایلن روایلت )إنملا نصبلت المسلاجد للقلرآن( بله دسلت می آیلد و 
همچنیلن تعلیللی کله از روایلت فریلاد کشلیدن بلرای یافتن گمشلده )فإنهلا لغیر هذا 
بنیت( و دسلتور به بزرگداشلت مسلاجد به دسلت می آید، چنین اسلتفاده می شلود که 
حکلم کراهلت در غیلر این دو ملورد نیز وجود خواهد داشلت؛ مثاًل صنایع و شلغل هایی 
کله ضلرری به مسلجد و نمازگلزاران نمی زنند )اما با کاربری مسلجد سلازگاری ندارند(. 

ایلن نکتله را بسلیاری از بلزرگان مطرح کلرده و آورده اند.
سلیدعبداالعلی سلبزواری )م 1414( نیلز در »مهلذب األحلکام« به گونه دیگلری از این 
ملالك اسلتفاده کلرده و حکلم مطرح شلده در ایلن روایلت را توسلعه داده اسلت. وی 

می نویسلد:
الظاهلر کراهله غیلر البیلع و الشلراء من سلائر المعاوضات، لقولله فیما تقلدم: »إنّما 

بنلی لغیلر ذللک« و قوله فیما سلبق أیضلا: »إنّما صنلع المسلاجد للقرآن«.
بله همیلن ترتیلب می تلوان نمونه هلای دیگری نیلز برای این مسلئله مطرح کلرد؛ برای 
نمونله بلا اینکه مسلجد جایگاهی برای سلخنرانی اسلت، اگلر ارائه یک سلخنرانی صرفاً 
جهلت تبلیلغ بلرای یک شلخص یلا یک شلی ء باشلد و مسلجد را تبدیل بله یک محل 
تبلیغلات کنلد، بلا کاربلری مسلجد در تعلارض خواهد بود و شلامل مالك نهلی موجود 
در روایات خواهد شلد. همچنین ورزش کردن در مسلجد نیز اگرچه ممکن اسلت سلبب 
اسلتفاده بیشلتر از فضلای آن باشلد، بله نظر می رسلد کله با کاربلری اصلی مسلجد در 
تعلارض اسلت؛ بله همیلن دلیلل برخلی از فقهلا ایلن کار را جایلز نمی داننلد؛ چنان که 

1 . محمد  حسن  نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج  14، ص  115.
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آیلت اهلل خامنله ای می گوید:
المسلجد لیلس مکانلاً للریاضله و للتمرینلات الریاضیله و یجلب االجتنلاب علن کل ملا 

یتنافلی ملع شلأن و منزلله المسلجد و النلوم فیه مکلروه.1
بنابرایلن ایلن یلک مالك کلی اسلت کله می تواند بله دیگر کارها و مسلائل نیز سلرایت 

کنلد و در گلذر زملان مصادیق مختلفلی پیدا کند.

2.«محدودکردن«داللت«حکم«در«برخی«از«موضوعات
ایلن ملالك در محلدوده دالللت دیگلر موضوعلات نیلز تصلرف می کنلد و تنها بخشلی 
از آن موضوعلات را کله بلا ملالك مطرح شلده سلازگاری دارنلد، در محلدوده نهلی باقی 
می گلذارد و بخلش دیگلر از موضلوع را کله دارای آن ملالك نیسلتند، از محلدوده نهی 
روایلت خلارج می نمایلد؛ بله بیلان دیگلر هلر یلک از موضوعلات مطرح شلده در روایات 
ناهیله را بایلد بله ملالك پیش گفتله عرضله کرد و پلس از صلدق مالك بلر آن موضوع، 
دالللت آن را نافلذ دانسلت؛ بنابرایلن اگلر فریادکشلیدن در مسلجد، نه تنهلا منافاتلی با 
کاربلری مسلجد نداشلته باشلد، بلکه مصداقلی از اعمال آن به حسلاب آیلد، از محدوده 
کراهلت خلارج خواهلد شلد. چنان کله در ملورد اذان گفتلن با صلدای بلنلد و صلوات و 

دعلای دسلته جمعی عملوم ملردم چنین اسلت.

گفتار«چهارم:«محدودشدن«حکم«کراهت«با«توجه«به«مالک«نهی««
در موضلوع بحلث ملا یعنلی کراهت آوردن کودکان به مسلجد نیز همین مسلئله مطرح 
اسلت. از طرفلی دلیلل حاکلم کله هملان ملالك باشلد، می گویلد آوردن هلر شلیء یلا 
شلخصی کله بلا کاربلری اصلی مسلجد در تعلارض اسلت، به مسلجد مکروه می باشلد. 
روایلات ناهیله نیلز می گوینلد کله آوردن کلودکان به مسلجد کراهلت دارد؛ املا نتیجه 
حکوملت ملالك بر دلیلل نهی چنین اسلت که تنهلا آوردن کودکانی به مسلجد مکروه 
اسلت کله آوردنشلان بله مسلجد بله کاربلری اصلی مسلجد ضربله می زنلد و بلا آن در 
تعلارض اسلت؛ بنابرایلن اگلر ورود کودك به مسلجد مزاحمتلی بلرای عبادت کنندگان 
ایجلاد کنلد، شلامل حکلم کراهت خواهد شلد. روشلن اسلت کله همه کلودکان چنین 

1 . سید  علی خامنه ای، أجوبه االستفتاءات ، ج  1، ص  67.
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مزاحمتلی را ایجلاد نمی کننلد و ورود همله کلودکان بله مسلجد بلا کاربری مسلجد در 
تعارض نیسلت.

در ملورد دیگلر فرازهلای ایلن روایلت هلم ممکن اسلت چنیلن احتمالی وجود داشلته 
باشلد؛ یعنلی در هلر ملورد از فرازهلای مذکلور اگلر مزاحملت جّدی بلا کاربلری اصلی 
مسلجد پدیلدار شلود، نهلی روایت شلامل هملان مورد خواهلد بلود؛ اما اگلر مصادیقی 
از ایلن فرازهلا یافلت شلد کله نه تنهلا منافاتی بلا کاربلری اصلی مسلجد نداشلت، بلکه 
بلر کیفیلت و کمیلت آن افلزود، شلامل نهلی نخواهد شلد. در ملورد آوردن کلودکان به 
مسلجد هلم بایلد بله همین نکته دقیلق توجه ویژه داشلت. اگرچله برخی از کلودکان ل 
آن هلم در سلنینی خلاص ل ممکن اسلت مزاحمتی برای عبلادت دیگلران ایجاد کنند، 
بسلیاری از کلودکان نه تنهلا مزاحمتلی ایجلاد نمی کننلد، بلکله بله جهلت همراهلی با 
والدیلن باعلث می شلوند تا آن ها بلا خیال راحت بله عبادت خلود بپردازنلد. مادرانی که 
بلا نلوزاد خلود به مسلجد می آینلد، با خیالی آسلوده و خاطلری آرام به عبلادت خواهند 
پرداخلت و در کنلار نگهلداری از کودك خود، مشلغول راز و نیاز خواهند شلد؛ به شلرط 
آنکله آوردن کودکشلان بله مسلجد مزاحمتلی قابل اعتنلا برای عبلادت دیگلران ایجاد 

نکنلد و آراملش عبلادی مسلجد را بر هلم نزند.
اگلر ورود همله کلودکان به مسلجد را مکلروه بدانیم، مسلجد آمدن زن ها، بیشلتر برای 
پیرزن هلا مصلداق پیلدا خواهلد کلرد؛ چراکله هلر زنی بلرای به دنیلا آوردن هلر کودکی 
حداقلل سله سلال از آملدن به مسلجد محلروم خواهلد ماند و حتلی بر فلرض کم تعداد  
بلودن فرزنلدان، نگهلداری هلر کودکلی تا رسلیدن به ملرز بلوغ نیلز محرومیلت زمانی 

گسلترده ای را بلرای او ایجلاد خواهد کرد.
نکتله دیگلر اینکله در میلان اقشلار مختللف کلودکان، گروهلی هلم وجلود دارنلد کله 
خودشلان مشلغول عبلادت می شلوند و عبلادت تمرینی را در مسلجد تجربله می کنند. 
ایلن کلودکان کله معملوالً ممیز هسلتند، حتلی می تواننلد در امورمسلجد یاری رسلان 
بزرگ ترهلا باشلند و بله طرقلی، دیگلر امورعبلادی بزرگترها را سلهل و آسلان کنند. در 
چنیلن ملواردی آیلا می توان گفلت که اذان گفتلن و تکبیرگویلی کودکانی که با عشلق 
و عالقله خلود پلای به خانه خلدا نهاده انلد و گاه با تملام وجود در صفلوف نماز جماعت 
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می ایسلتند، از مصادیلق مخالفت با کاربری اصلی مسلجد اسلت؟ آیا چنیلن کارهایی از 
سلوی چنیلن کودکانلی مزاحمتی بلرای عبلادت نمازگزاران ایجلاد می کند یلا اینکه بر 

عکلس گاه مسلیر عبلادی آن هلا را هموارتلر می نماید؟
در فقله شلیعه اذان گویلی کلودك ممّیلز بلرای دیگران مجزی اسلت و اختالفلی در این 
مسلئله وجلود نلدارد؛1 بنابرایلن اگلر کودکی ممیز پیلش از نملاز جماعلت اذان و اقامه 
بگویلد، دیگلر نیلازی به تکرار آن توسلط بزرگ سلاالن نخواهلد بود. این حکم ریشله در 
 روایات مرتبط با این مسلئله دارد که نشلان می دهد ورود چنین کودکانی به مسلجد، نه
 تنهلا در دایلره دلیلل کراهلت قلرار نمی گیلرد و مکلروه نیسلت بلکله ممکلن اسلت در 
محلدوده دیگلر ادلله، نظیر اطالق اسلتحباب ورود به مسلجد قرار بگیرد و مسلتحب نیز 
باشلد. شلیخ طوسلی در روایتلی صحیح السلند2 از عبلداهلل  بلن  سلنان و طلحله  بن  زید 

آورده اسلت کله هلر دو راوی از املام صلادق چنیلن نقلل می کنند:
»اَل بَْأَس أَْن یَؤذَِّن الُْغاَلُم الَِّذی لَْم یْحَتلِْم«:3

اذان گفتن پسربچه ای که محتلم نشده، اشکال ندارد.
بنابراین چنین روایاتی اگر دلیل بر مدعا نباشد، حداقل مؤید اصل مطلب خواهد بود.

بررسی«کاربری«اصلی«مسجد«در«دیگر«فرازهای«روایت
همان طلور کله گفتله شلد، ملالك نهلی در ایلن روایلات می توانلد محلدوده دالللت 
موضوعلات را کوچلک کنلد و بخشلی از موضوعلات را از ذیلل نهی روایت خلارج نماید؛ 
بنابرایلن هلر یلک از موضوعلات را باید به ملالك پیش گفته عرضه کلرد و محدوده نهی 

آن را بله دسلت آورد. 
در ملورد خریلد و فلروش باید گفلت که به طور معمول گرایش به مسلائل مادی، انسلان 

1 . سیدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العالمه، ج  4، ص  430.
دِ  بْنِ  َعلِی  بْنِ  َمْحُبلوٍب َعلِن الَْعبَّاِس بْنِ  َمْعلُروٍف َعلْن َعْبلدِ  اهللِ  2 . سلند شلیخ طوسلی بله عبداهلل بن  سلنان عبلارت اسلت از: »َعلْن ُمَحمَّ
ِ  فِلی َحِدیلٍث َقلاَل...« کله صحیح بلودن همیلن سلند در روایتی کله مربوط بله گریه کودك   ْبنِ  الُْمِغیلَرِه َعلِن ابْنِ ِسلَناٍن َعلْن أَبِی َعْبلِداهللَّ
و کوتاه شلدن نملاز پیامبلر[ بلود، تحلیلل و بررسلی شلد. گذشلته از آنکله عالمله مجلسلی نیز تصریح بله صحیح بودن این سلند کرده اسلت 
)ر.ك: عالمله محمدباقربن محمدتقلی مجلسلی، ملالذ األخیلار فی فهم تهذیب األخبار، ج  4، ص  381(؛ سلند شلیخ طوسلی بله طلحه بن زید 
ِدبْنِ یْحیلی َعلْن َطلَْحهَ بْنِ  َزیلٍد َعلْن َجْعَفلٍر َعلْن أَبِیلِه َعلْن  لٍد َعلْن ُمَحمَّ دُ  بْنُ  أَْحَمدَ  بْنِ یْحیلی َعلْن أَْحَمدَ  بْنِ  ُمَحمَّ نیلز عبلارت اسلت از: »مَحمَّ
َعلِلی َقلاَل...« کله بنلا بلر گفته مجلسلی اول، موثلق می باشلد )رك: محمدتقی مجلسلی، روضه المتقین فی شلرح من الیحضلره الفقیه ، 

ج  2، ص  535(.
3 . محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج  2، 280؛ همان، ج  3، ص  29.
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را از یلاد خلدا غافلل می کنلد. گویا غفللت از پروردگار چنلان تالزمی با تجلارت دارد که 
اگلر انسلان غفللت کنلد، از مسلیر بندگی خارج خواهد شلد. بله همین دلیل اسلت که 

قلرآن در هنگامله سلتایش بندگان خاص خلود می فرماید:
1:»ِ »رِجاٌل التُلْهیِهْم تِجاَرٌه َو ال بَیٌع َعْن ِذکِر اهللَّ

مردانی که هیچ تجارت و معامله ای آنان را از یاد خدا غافل نمی کند. 
بلا ایلن حلال ممکن اسلت کله خرید و فلروش و تجلارت نیلز گاه از مالك نهلی روایات 
خلارج شلود و در زملره مباحلات یا مسلتحبات قلرار گیرد؛ بلرای مثال با اینکله خرید و 
فلروش و تجلارت، مصداقلی بلارز از رویکلرد مردم به سلوی دنیاسلت، در ملورد خرید و 
فلروش کتلاب، آن هلم کتبلی که بلا رویکلرد معرفتلی و دینی فراهلم آمده اسلت، باید 
به گونله دیگلری حکم کرد. روشلن اسلت که اگلر ارائه کتب سلودمند در مسلجد بتواند 
ملردم را بله عبلادت و یلاد خلدا بیش از پیلش متمایل کنلد و آن ها را بله کاربری اصلی 
مسلجد نزدیک تلر گردانلد، دیگلر از ذیلل ملالك نهلی خلارج خواهلد شلد و در زملره 
تعظیلم شلعایر قلرار خواهلد گرفلت؛ بله همین جهلت می توان گفلت که چنیلن کاری 

اگلر اولویت نداشلته باشلد، مکلروه هم نخواهلد بود.
در همیلن راسلتا عالمله مجلسلی کراهت خرید و فروش در مسلجد را مربلوط به زمانی 
می دانلد کله مزاحملت بلرای نمازگلزاران ایجاد کنلد یا کاربلری اصلی مسلجد را تحت 

تأثیلر خود قلرار دهد. وی می نویسلد:
و المشلهور کراهله البیلع و الشلراء فلإن زاحم المصلیلن أو تضمن تغییر هیئه المسلجد 
فالیبعلد التحریلم و بله قطلع جماعه و أما السلالح فالمراد به تشلهیره أو عمله و األحوط 

ترکهما.2
پس بر اسلاس دیدگاه عالمه مجلسلی، اگر این مالك در هر مسلئلۀ مرتبط با مسلجد، 
نظیلر خریلد و فلروش یلا دیگلر مشلاغل، وجلود داشلته باشلد، کراهت و حتلی حرمت 
آن ثابلت خواهلد شلد؛ املا اگر این مالك وجود نداشلته باشلد، هیلچ یک از ایلن کارها 
در مسلجد مکلروه نخواهلد بلود. در مورد صلدای بلند و پیداکردن گمشلده کله آن هم 

1 . نور: 37.
2 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحار األنوار، ج80، ص349.
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الزمله اش فریادکشلیدن اسلت، بایلد گفلت کله حتلی صلدای مناجلات هلم اگلر بلند 
باشلد، مزاحلم عبلادت دیگران خواهد بود، چه برسلد به صلدای بلندی که بلرای یافتن 
گمشلده یلا هر قصد دیگری باشلد. همین نکتله در روایتی که مالك نهلی در آن مطرح 
شلده، بیلان گردیلده اسلت؛ بنابرایلن اذان گفتلن با صدایلی رسلا و بلند به جهلت آنکه 
نه تنهلا مزاحمتلی بلرای کاربلری اصللی مسلجد نلدارد، بلکه مردم را به سلوی مسلجد 
و نملاز دعلوت می کنلد، قطعلاً از ذیلل کلیلت نهلی از فریادکشلیدن در مسلجد خلارج 

می شلود و بله محدوده مسلتحبات وارد می شلود. 
مجلسی اول )م 1070( در »روضه المتقین« ذیل همین روایات ناهیه می نویسد:

اسلتثنی منله األذان و اإلقامله و إسلماع اإلملام ملن خلفله القلراءه و األذکار ملا لم یبلغ 
العلو و قرائه القرآن لیسلمعه الحاضرون و یحصل لهم ثواب االسلتماع و إسلماع المواعظ 

النصائح.1 و 
املا در ملورد قضلاوت یلا اجلرای احلکام در مسلجد باید گفت کله گاه ازدحلام جمعیت 
و شللوغی غیرمرتبلط بلا مسلجد، کاربری اصلی مسلجد را تحت الشلعاع قلرار می دهد و 
مزاحلم عبلادت دیگران می شلود. همچنین ممکن اسلت بلرای محکوم و خانلواده او نیز 
خاطلره ای بلس دردنلاك و رنج آور بله یادگار بگذارد و همیشله مسلجد را در ذهن آن ها 
نامبلارك قلرار دهلد؛ اما اگلر قضاوت در مسلجد چنین موانعی نداشلته باشلد، چنان که 
پیامبلر و امیرالمؤمنیلن چنیلن عملل می کردنلد و در وقلت نماز بله اقامه نماز 

مشلغول می شلدند، دیگلر در ذیل روایلات ناهیله نخواهد بود.
ورود دیوانله بله مسلجد نیز ممکن اسلت، اذهلان عموم مردم را به سلوی خود مشلغول 
کنلد و بلا حلرکات غیرعاقالنله خلود کاربری مسلجد را بر هم بریلزد؛ اما اگلر دیوانه هم 

قابلل کنتلرل باشلد، از ذیل نهلی روایت خارج خواهد شلد.

1 . محمدتقی مجلسی اول، روضه المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ، ج 2، ص 105.
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فصل«چهارم:«ظهور«مالک«کراهت«در«کودکان«غیرقابل«اعتماد
در فصلل پیلش بلر اسلاس ملالك موجلود در برخلی از روایلات ناهیله بله ایلن نتیجله 
رسلیدیم کله تنهلا آوردن کودکانلی بله مسلجد کراهلت دارد کله بلا کاربلری اصللی 
مسلجد منافلات داشلته باشلد. حلال بایلد دید که این دسلته از کلودکان چله ویژگی یا 
ویژگی هایلی ممکلن اسلت داشلته باشلند و در عاللم واقلع ورود چله نلوع کودکانلی به 

مسلجد متعلارض بلا روح عبلادی آن خواهلد بود.
جسلتجو در کالم بلزرگان و همچنیلن بررسلی میدانلی ایلن موضلوع نشلان می دهلد 
کله مهم تریلن ویژگلی چنیلن کودکانلی، غیرقابلل اعتماد بلودن آن ها نسلبت به حریم 
عبلادی مسلجد اسلت. در ایلن فصلل ابتلدا بله تنقیح ایلن ویژگلی خواهیلم پرداخت و 

درنهایلت، مصادیلق کلودکان غیلر قابلل اعتملاد را مطلرح خواهیلم نمود.

گفتار«اول:«ظهور«مالک«نهی«در«کودکان«غیر«قابل«اعتماد««
حفلظ حریلم عبلادی مسلجد که هملان کاربلری اصللی این ملکان مقدس به حسلاب 
اسلت؛  مسلجد  نمازگلزاران  از  شلارع  خواسلته های  اساسلی ترین  از  یکلی  می آیلد، 
همچنان که این خواسلته پراهمیت، هم از مسلیر قوه عاقله و سلیره عقال قابل برداشلت 
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اسلت و هلم در ادلّله شلرعی پیش گفتله به صراحلت از آن یلاد شلده اسلت. املا سلؤال 
اساسلی ایلن اسلت کله در مواجهه با کلودکان، چگونله می توان به این خواسلته شلارع 
دسلت یافلت؟ بله بیلان دیگر شلرط اساسلی بلرای هماهنگی کلودکان با این خواسلته 

شلارع چیست؟ 
روشلن اسلت کله ایلن یلک ملالك کللی اسلت کله بایلد در ملورد مسلئله کلودکان 
همسان سلازی و مصداق یابلی شلود تلا بله یلک یلا چنلد ویژگلی اساسلی متناسلب بلا 
کلودکان منتهلی گلردد. بله نظلر می رسلد کله شلرط اساسلی بلرای مراقبلت از حریم 
عبلادی مسلجد در مواجهله بلا کلودکان، دارابلودن »قابلیلت اعتملاد« در کلودکان و 
رسلیدن آن هلا بله ملرز »اطمینلان عموملی« اسلت؛ بنابراین اگر کلودك بله مرحله ای 
رسلیده باشلد کله بتوانلد اعتملاد عموملی را در رابطه با مسلائل مرتبط با مسلجد نظیر 
طهلارت، نظلم عموملی و برگلزاری نملاز جماعلت، جلب کند، شلامل محلدوده کراهت 
و ملالك مطرح شلده نخواهلد شلد؛ املا اگلر چنیلن اعتملاد و اطمینانی دربلاره کودك 
حاصلل نشلود، مصداقلی از ملالك پیش گفتله خواهلد بلود. این مسلئله هملان مطلبی 
اسلت کله برخلی از علمای پیشلین با عنلوان »من للم یوثق به« بله آن اشلاره کرده اند. 

گفتار«دوم:«مصادیق«کودکان«»غیرقابل«اعتماد««در«کالم«فقها««
بلا توجله بله ملالك به دسلت آمده از روایلات ایلن بلاب و متناسب سلازی آن ملالك بلا 
مسلئله کلودکان، بله ایلن نتیجه رسلیدیم که شلرط اساسلی ورود کودکان به مسلجد 
»قابلیلت اعتملاد و اطمینلان« بله کلودك اسلت. حلال بایلد دیلد کله ایلن اعتملاد به 
کلودك در چله مسلائلی ظهلور و بلروز می یابد و فقها به چله نکاتی در ایلن زمینه توجه 

کرده انلد.

دیدگاه«فقها«در«این«زمینه
تعلداد فراوانلی از فقهلای متأخلر به این نکته اشلاره کلرده و حکم کراهت را مشلروط به 
»علدم اعتملاد بله کلودکان« دانسلته اند؛ بنابراین بر اسلاس دیلدگاه این دسلته از فقها، 
حکلم کراهلت مخصلوص کودکانی اسلت کله نمی توان بله آن ها اعتملاد کرد. بلا توجه 
بله اینکله »اعتملاد« یلک مفهلوم کللی اسلت و به تناسلب هلر مکان یلا زمان یلا گروه 
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خلاص مفهلوم متناسلبی را در بلر دارد، می توان مصادیلق کودکان »غیرقابلل اعتماد در 
محیط مسلجد« را در سله سلرفصل اساسلی خالصه کرد.

1. عدم مراقبت از طهارت مسجد؛ 
2. عدم رعایت حریم عبادی مسجد؛ 

3. عدم مزاحمت برای دیگر نمازگزاران. 
اکثلر فقهایلی کله پیراملون عدم اعتملاد به کلودك در محیط مسلجد سلخن گفته اند، 
بله برخلی از مصادیلق آن نیز اشلاره کرده انلد که در ادامه بله دیدگاه این فقیهان اشلاره 

خواهد شلد.
محقلق کرکلی )م 940( کراهلت آوردن کلودکان بله مسلجد را مخصلوص کودکانلی 
می دانلد کله اعتملادی بله آن هلا نیسلت و در ادامله بیلان می کنلد کله عدم اعتملاد به 
کلودك، در دو مسلئله خلود را نشلان می دهلد: اول مراقبلت از طهلارت مسلجد و دوم 

برگلزاری نمازهلای مسلجد. وی در »جاملع المقاصلد« می نویسلد:
و ینبغلی أن یلراد بالّصبلی: ملن الیوثلق بله؛ أملا ملن عللم منله ما یقتضلی الوثلوق به 
لمحافظتله عللی التنلزه من الّنجاسلات و أداء الّصللوات، فالظاهر أنّه الیکلره تمکینه؛ بل 

ینبغلی القلول باسلتحباب تمرینله علی فعلل الّصاله فی المسلجد.1
شلهید ثانلی )م 966( هلم پس از اشلاره به اختصاص حکلم کراهت به کلوکان غیرقابل 
اعتملاد، مصلداق چنیلن کودکانی را در مسلئله طهارت مسلجد معرفی می کنلد. وی در 

»الفوائد الملیه« می نویسلد:
)و البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان( فیهلا، لقلول النبلی: »جّنبلوا 
مسلاجدکم صبیانکم و مجانینکم و شلراءکم و بیعکم« و ینبغی اختصاص الحکم بصبی 

الیوثلق بله فلی الطهلاره و الیحصل بله التمرین عللی أداء الصللوات و إاّل للم یکره.2
وی در »مسلالک األفهلام«3 هلم همیلن رویله را در پیش گرفته اسلت؛ املا در »الروضه 
البهیه« همانند محقق کرکی به هر دو مصداق پیشلین اشلاره کرده، چنین می نویسلد:
و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان منهلا مع عدم الوثلوق بطهارتهم أو کونهلم غیرممیزین؛ 

1 . علی  بن  حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص149.
2 . زین   الدین  بن  علی عاملی شهید ثانی، الفوائد الملیه لشرح الرساله النفلیه ، ص313.

3 . همو، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج1، ص329.
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أملا الصبلی الممیلز الموثوق بطهارتله المحافظ عللی أداء الصلوات فالیکلره تمکینه؛ بل 
ینبغلی تمرینله کما یمرن عللی الصاله.1

صاحب مدارك )م 1009( نیز در »مدارك األحکام« تنها به مسلئله اعتماد در نجاسلت 
اشلاره کرده اسلت. وی می نویسد:

قوله: )و یسلتحب أن تجنب البیع و الشلراء و المجانین( و کذا الصبیان الذین الیوثق بهم 
فلی التحفلظ من النجاسلات لقولله فی مرسلله علی بن أسلباط: »جنبوا مسلاجدکم 

البیلع و الشلراء و المجانیلن و الصبیان و األحکام و الضاله و الحلدود و رفع الصوت«.2
فیلض کاشلانی )م 1091( نیلز در »معتصلم الشلیعه« بلا همیلن رویکرد به این مسلئله 

توجله کلرده، چنیلن می گوید:
و منهلا البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان الذیلن الیوثق بهم فلی التحّفظ 

من النجاسلات.3
وحیلد بهبهانلی )م 1205( در »الحاشلیه عللی ملدارك األحلکام« با تأکید بیشلتری بر 

مسلئله طهلارت چنین می نویسلد:
و المنع عن تمکین الصبیان و المجانین و النهی عن دخولها إاّل طاهرا.4

صاحلب ریلاض )م 1231( در »شلرح مختصلر النافلع« فقط بله اصل مسلئله اعتماد به 
کودکان اشلاره کلرده، چنین می نویسلد:

و یکلره فیهلا البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان الذیلن ال وثلوق بهلم من 
فیها.5 الدخلول 

عالمله مجلسلی )م 1110( در »بحاراألنلوار« هلر دو نکتله را با بیانی شلیوا مطرح کرده 
اسلت. وی می نویسد:

بیلان: ال خلالف فلی کراهه تمکیلن المجانین و الصبیلان لدخول المسلاجد و ربما یقید 
الصبلی بملن الیوثلق بله؛ أما ملن علم منه ملا یقتضی الوثوق بله لمحافظته عللی التنزه 

1 . همو، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، ص546.
2 . محمد  بن  علی موسوی عاملی، مدارك األحکام فی شرح شرائع اإلسالم، ج4، ص401.
3 . محمد  بن  شاه مرتضی فیض کاشانی، معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه، ج2، ص268.

4 . محمدباقر وحید بهبهانی، الحاشیه علی مدارك األحکام ، ج2، ص212.
5 . سید  علی  بن  محمد حائری طباطبایی کربالیی، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع )حدیقه المؤمنین (، ج1، ص192.
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ملن النجاسلات و أداء الصللوات فإنله الیکره تمکینه؛ بل یسلتحب تمرینله و ال بأس به.1
صاحلب ریلاض )م 1231( در »شلرح مختصلر النافلع« به اصلل بحث اعتملاد پرداخته 

اسلت. وی می نویسلد:
و یکلره فیهلا البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان الذیلن ال وثلوق بهلم من 

فیها.2 الدخلول 
شلیخ محمدحسلین کاشلف  الغطاء )م 1373( در تعلیقه خود بر کتلاب »العروه الوثقی« 
افلزون بلر دو نکته پیشلین، به مسلئله آزاررسلانی به نمازگزاران نیز اشلاره کرده اسلت. 

وی می نویسلد:
الذیلن الیؤملن ملن تلویثهلم و لعبهلم و أذیله المصلّیلن و إاّل فیسلتحّب تمرینهم علی 

إتیانهلا أو تعلیمهلم القلرآن و العللوم فیها.3 

گفتار«سوم:«بررسی«و«تحلیل«مصادیق«»کودکان«غیرقابل«اعتماد«««
بلا اینکله عنلوان کلودکان غیرقابلل اعتملاد از دل مالك اصللی نهی )یعنلی مخالفت با 
کاربلری اصللی مسلجد( به دسلت آمد و قلدری بر وضوح این مسلئله پیراملون کودکان 
افلزود، بله هلر حلال همیلن عنلوان هلم یلک عنلوان کلی اسلت کله بایلد مصداق یابی 

شلده و وضوح بیشلتری در ملوارد آن ایجاد شلود.
اعتملاد یلا علدم اعتماد به کلودك ممکن اسلت در هر موضوعلی معنای خلاص خود را 
داشلته باشلد و از راه های مختلفی برای ما اثبات شلود؛ در باب مسلجد باید این اعتماد 
یلا عدم اعتماد به تناسلب احکام مسلجد باشلد؛ به همیلن دلیل با اسلتفاده از نکاتی که 
فقهلای پیشلین پیراملون این مسلئله بیلان کرده اند، به ایلن مصادیق سله گانه خواهیم 

پرداخلت. این مصادیلق عبارت اند از:

1.«رعایت«نکردن«طهارت«مسجد
مراقبت از طهارت مسلجد و آلوده نشلدن آن به نجاسلت از مسللّمات فقه شلیعه و حتی 
فقله اهل تسلنن اسلت؛ چنان کله این مسلئله در بخش دالیلل کراهلت آوردن کودکان 

1 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحار األنوار، ج80، ص349.
2 . سید  علی  بن  محمد حائری طباطبایی کربالیی، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع )حدیقه المؤمنین (، ج1، ص192.

3 . سید  محمد  کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج2، ص409.
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ملورد تحلیلل قلرار گرفت و گفته شلد شلیخ طوسلی در این زمینله ادعای علدم وجود 
اختلالف دیلدگاه در میلان علمای فریقین کرده اسلت. وی می نویسلد:

»ال خالف فی أن المساجد یجب أن تجنب النجاسات«:1
هیچ اختالفی در اینکه واجب است مسجد از نجاست دور بماند، وجود ندارد.

بنابرایلن یکلی از مسلائلی کله در جهلت کاربلری اصلی مسلجد بایلد مورد توجله ویژه 
قلرار گیرد، همین مسلئله اسلت. از سلوی دیگلر ممکن اسلت، ورود بخشلی از کودکان 
بله مسلجد این مسلئله را تحت الشلعاع خلود قلرار داده، طهارت مسلجد را بله مخاطره 
بینلدازد؛ بنابرایلن ازآنجاکله ملالك اصللی روایلات ناهیله، مخالفلت بلا کاربلری اصلی 
مسلجد مطلرح گردیلد، ورود چنیلن کودکانلی بله مسلجد مصداقلی از روایلات ناهیله 
خواهلد بلود. در همین راسلتا »اعتملاد به طهارت کودك در مسلجد« یکلی از مصادیق 

مهلم همراهلی بلا کاربری مسلجد بله حسلاب می آید.
شلیخ طوسلی بلا اینکله در بلاب احلکام مسلاجد، فتلوا بله کراهلت آوردن کلودکان به 
مسلجد داده و آن را مسلتند بله روایلات ناهیله دانسلته اسلت، در بلاب شلرط طهلارت 
در لبلاس نمازگلزار، نهلی در ایلن روایلت را مرتبلط با موضوع نجاسلت می دانلد. وی در 

مسلئله پاك بلودن بلول حیوانلات حالل گوشلت مثلل شلتر می گویلد:
»فلإن النبلی طلاف عللی راحلتله راکبلا؛ فللو کان بولها نجسلا لما عرض المسلجد 

للنجاسله ملع قولله: جنبلوا مسلاجدکم األطفلال و المجانین«:2
 سلوار بلر مرکبش طواف می کرد. پس اگر بول شلتر نجس بلود، پیامبر پیامبلر
مسلجد را در معلرض نجاسلت قلرار نملی داد و آن را بله مسلجد نمی بلرد؛ همچنان کله 
پیامبلر می فرمایلد: مسلاجدتان را از کودکانتلان و مجانینتلان دور کنیلد )زیلرا در 

کلودکان و دیوانگان احتمال نجاسلت مسلجد وجلود دارد(.
بنابرایلن از مجموعله اسلتدالل های گذشلته می تلوان چنیلن نتیجه گرفت کله یکی از 
مهم تریلن مصادیلق نهلی در این روایت، کودکانی هسلتند که در مقوله طهارت مسلجد 
قابلل اعتملاد نیسلتند و ممکن اسلت رفت و آمدشلان به مسلجد، حریم طهارت مسلجد 

1 . محمد  بن  حسن طوسی، الخالف، ج1، ص518.
2 . همان، ص488.
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را دچار مشلکل کند.
نکتله دیگلر اینکله در بلاب طهلارت کلودکان، وضعیلت موجلود در جامعه کنونلی ما با 
دوران گذشلته بسلیار تفلاوت پیلدا کرده اسلت و با وجود وسلائل و لباس هلای گوناگون 

پیش گیرنلده، احتملال نجاسلت مسلجد در اکثر کلودکان وجلود ندارد. 

2.«رعایت«نشدن«حریم«عبادی«مسجد
مهم تریلن کاربلری مسلجد، عبلادت و راز و نیاز با خداسلت کله برگزاری نملاز جماعت 
در حریلم مسلجد مهم تریلن مصلداق آن به حسلاب می آیلد؛ بنابراین ورود کلودکان به 
مسلجد نبایلد بلا برگلزاری نماز جماعلت در تعارض باشلد و نظلم عموملی آن را به هم 
بریلزد. در بخلش دیلدگاه فقهلا، بله نظلر فقیهانلی کله در این زمینله مطرح شلده بود، 
اشلاره گردیلد؛ املا برخلی از فقیهلان بلدون اشلاره به عنلوان »اعتملاد به کلودکان« به 

مسلئله »رعایلت حریم عبلادی مسلجد« اشلاره کرده اند.
فیلض کاشلانی )م 1091( در »الوافلی« ذیلل همیلن روایت بله این نکته اشلاره کرده و 
حتلی کراهلت آوردن کودکان به مسلجد را تنها مخصوص زمان برگلزاری نماز جماعت 

برمی شلمرد. وی می نویسد:
أقول و یحتمل أن یکون النهی عن أکثر هذه األمور مختصا بأوقاف الصلوات.1

سلید عبداالعللی سلبزواری )م 1414( در »مهذب األحکام« دربلاره حفظ حریم عبادی 
مسلجد بله نکتله دیگلری اشلاره می کنلد. وی آملوزش و تأدیلب کلودکان را بر اسلاس 
برنامه هلای عبلادی مسلجد الزم دانسلته و ورود کلودکان تربیت یافتله بلر اسلاس ایلن 
آموزه هلا را مکلروه نمی دانلد؛ بنابرایلن در دیلدگاه او آملوزش آداب شلرعی مسلجد بله 
کودکان شلرط اساسلی برای ورود آن ها به مسلجد اسلت؛ زیرا با چنین آموزشلی حریم 

مسلجد حفلظ خواهد شلد. وی می نویسلد:
فلروع )األول(: الظاهلر کراهله غیر البیع و الشلراء من سلائر المعاوضلات، لقوله فیما 
تقلدم: »إنّملا بنلی لغیلر ذللک« و قولله فیملا سلبق أیضلا: »إنّملا صنع المسلاجد 
للقلرآن«. )الثانلی(: کراهله تمکیلن الصبیان إنّملا هو فیما إذا للم یکونلوا مؤدبین بآداب 

1 . محمد  بن  شاه مرتضی فیض کاشانی، الوافی، ج7، ص507.
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الشلرع؛ کملا هلو الغاللب و إاّل فالظاهر علدم الکراهه؛ بلل الظاهر رجحلان تمرینهم علی 
المساجد.1

آیلت اهلل اشلتهاردی )م 1429( در »ملدارك العلروه« بله مسلئله مراعلات آداب مسلجد 
اشلاره کلرده اسلت. وی می گویلد:

سلادس عشلرها: تمکیلن الصبیلان و المجانیلن، تقلّدم فلی أخبلار کراهه البیع ملا یدّل 
علیله. مضافلاً إللی ما فیه ملن التخفیلف بعلدم مراعاتهما آلداب المسلجد.2

آیلت اهلل بهجلت بله مسلئله مراعات آداب مسلجد توسلط کودکان اشلاره کلرده، چنین 
می نویسلد:

مسلتحب اسلت از ورود دیوانلگان و اطفلال غیرممیلز کله مراعلات آداب مسلاجد را 
نمی نماینلد، بله مسلاجد خلودداری شلود.3

آیت اهلل مکارم در تعلیقه خود بر کتاب »عروه الوثقی« می نویسد: 
الّذیلن یخلاف من تلویثهم لله أو ینافی تمکینهم لوضع المسلجد و احترامله و المصلّین 
و أّملا ملن اریلد بهلم تعلیلم معاللم اإلسلالم و التمریلن الغیلر المزاحمین، فلال ریب فی 
اسلتحبابه و الیصلّح منعهلم و ال سلیما فلی هلذه األعصار الّتلی غلب علی أهلها الفسلاد 

فلی العقیلده و العمل و لیلس لهم ملجأ إاّل المسلاجد.4
آیت اهلل سیستانی دراین باره چنین فتوا داده است:

راه  دادن دیوانله بله مسلجد مکلروه اسلت و همچنیلن اسلت راه دادن بچلۀ نابالغلی که 
مراعلات حرملت مسلجد را نمی کنلد و موجلب مزاحملت بلرای نمازگزاران می شلود یا 

اینکله احتملال می رود مسلجد را نجلس کند...5
بنابرایلن کودکلی کله آداب مسلجد را رعایلت نمی کنلد و حریلم عبلادی آن را بلر هلم 
می زنلد، شلامل مالك نهی در روایات ناهیه خواهد شلد. در دنیلای امروز احتمال چنین 
مسلئله ای بیشلتر از مسلائل دیگلر اسلت؛ چنان کله در برخی از مسلاجد کله رفت و آمد 
کلودکان در آن زیلاد اسلت، نظلم مسلجد تحت الشلعاع قلرار می گیرد؛ بله همین جهت 

1 . سید  عبدالعلی سبزواری، مهّذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ، ج5، ص533.
2 . علی  پناه اشتهاردی، مدارك العروه ، ج14، ص132.

3 . محمدتقی بهجت فومنی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل بهجت مسئله 30 از احکام مسجد.
4 . سید  محمد  کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی مع التعلیقات ، ج1، ص500.

5 . سیدعلی حسینی سیستانی، رساله توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، ج1 مسئله 1085.



177 بخش چهارم:  بررسی ادله قول به تفصیل بین کراهت و اباحه

بایلد در ایلن محلور دقلت نظلر بیشلتری انجلام گیلرد و راهکارهلای پیش گیرانه جهت 
عدم بلروز چنین مشلکالتی ارائله گردد.

3.«مزاحمت«کودک«برای«عبادت«نمازگزاران
یکلی دیگلر از مسلائلی که بلا مالك نهلی سلازگاری دارد، »عدم مزاحمت کلودك برای 
عبلادت نمازگلزاران« اسلت. مسلجد محلی بلرای عبادت اسلت و هیچ کس حلق ندارد، 
مزاحمتلی بلرای عبلادت ملردم ایجلاد کنلد؛ البتله این مطللب تقریبلاً فرعلی از رعایت 
حریلم عبادی مسلجد اسلت کله ممکلن اسلت در مزاحمت کودك بلا عبلادت دیگران 
ظهلور پیلدا کنلد. بلا ایلن حلال برخلی از فقهلا به صلورت جداگانه به ایلن نکته اشلاره 

کرده انلد. 
آیلت اهلل مظاهلری1 راه دادن کلودکان بله مسلجد را تنهلا در صلورت مزاحملت بلرای 

دیگران مکروه دانسته است. وی می نویسد:
در مسجد و حرم امامان شش امر مکروه است:

- راه دادن بّچه و دیوانه )در صورت ایجاد مزاحمت(.
آیت اهلل فاضل لنکرانی نیز به این نکته اشاره کرده، چنین فتوا داده است:

راه دادن بچله و دیوانله به مسلجد مکروه اسلت؛ وللی اگر آوردن بچه هلا مزاحمتی ایجاد 
نکند و باعث عالقه مندی آنان به نماز و مسلجد شلود، مسلتحب اسلت. 2

آیت اهلل مکارم نیز می نویسد:
راه دادن بّچله و دیوانله بله مسلجد مکلروه اسلت؛ وللی در صورتلی کله آوردن بّچه هلا 
تولیلد مزاحمتلی نکنلد و آن هلا را به مسلجد و نماز عالقه مند سلازد، مسلتحّب اسلت و 

گاه واجلب. 3
آیت اهلل سیستانی دراین باره چنین فتوا داده است:

راه دادن دیوانله بله مسلجد مکلروه اسلت و همچنیلن اسلت راه دادن بچله نابالغلی که 
مراعلات حرملت مسلجد را نمی کنلد و موجلب مزاحملت بلرای نمازگزاران می شلود یا 

1 . مظاهری، رساله توضیح المسائل آیت   اهلل مظاهری مسئله 725.
2 . محمد فاضل لنکرانی، رساله توضیح المسائل آیت   اهلل فاضل لنکرانی مسئله 938.
3 . ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل آیت   اهلل مکارم شیرازی مسئله 839.
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اینکله احتملال ملی رود مسلجد را نجس کنلد...  .1 

گفتار«چهارم:«ظهور«شرط«»قابلیت«اعتماد««در«»کودکان«ممیز«««
گفتله شلد کله بلا توجه بله ملالك به دسلت آمده از روایلات ناهیله، »قابلیت اعتملاد به 
کلودك« مهم ترین شلرط اساسلی بلرای ورود کودکان به مسلجد اسلت. همچنین بیان 
شلد که مصادیق این شلرط اساسلی، در سله محور »طهارت«، »حریم عبادی مسلجد« 
و »آرامش نمازگزاران« قابل مشلاهده و دسلتیابی اسلت؛ اما توجه به یک نکته اساسلی 
دیگلر نشلان می دهلد کله اکثر قریب بله اتفاق این شلروط در قشلر خاصلی از کودکان 
وجلود داشلته و به طلور معملول از دایره مالك روایلات ناهیه خارج خواهد شلد؛ به بیان 
دیگلر نلوع »کلودکان ممیلز«، قابلیلت اعتملاد در محورهای سله گانه مذکلور را دارند و 

عملوم ملردم به چنیلن کودکانی اطمینلان می کنند. 

اهمیت«قوه«تمییز
حقیقلت آن اسلت که اساسلاً اعتماد انسلان به دیگران، ریشله در میلزان عقالنیت طرف 
مقابلل دارد. عملوم ملردم در کارهلای مختللف زندگی خود به کسلی اعتملاد می کنند 
کله عقالنیلت بیشلتری داشلته باشلد؛ بله بیلان دقیق تلر سلیره عقلال بلر آن اسلت که 
ضابطله اعتملاد بله دیگلران را در سلنجش میزان قلوه عاقله او قلرار می دهنلد. بنابراین 
در میلان عقلالی عاللم هلر کس از ایلن قوه خدادای بهره بیشلتری داشلته باشلد، قابل 

اعتمادتر اسلت.
ایلن مسلئله در ملورد کلودکان نیز صلدق می کند. کودکی کله دارای قوه عاقله اسلت و 
می توانلد مسلیر خوبی هلا را از بدی ها تشلخیص دهد، قابلیلت اعتماد را خواهد داشلت. 
در همیلن راسلتا تعلدادی از فقهلا، حکلم کراهلت را مخصلوص کلودکان غیرممیلزی 

دانسلته اند کله ممکلن اسلت مصادیلق پیش گفتله را در خلود جمع کرده باشلند.

استدالل«علما«در«این«زمینه
مقلدس اردبیللی )م 993( در »مجملع الفائلده و البرهلان« کراهلت آوردن کلودکان به 

1 . سیدعلی حسینی سیستانی، رساله توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، ج  1 مسئله 1085.
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مسلجد را مخصلوص کلودکان غیرممیز دانسلته اسلت. وی می نویسلد:
و دلیلل کراهله البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان أیضلا قد مر: لعلله الغیر 

الممیلز اللذی یصلی.1
میلرزای قملی )م 1232( در »غنائلم األیلام« بلا صراحلت بیشلتری به این نکته اشلاره 

کلرده اسلت. وی می نویسلد:
و البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانین و الصبیلان لروایه إبراهیلم المتقّدمه و قد تخصص 

الصبیلان بغیر الممیلز و ال بأس به.2
وی در »مناهج األحکام« نیز همین مطلب را بیان داشته، چنین می نویسد:

و البیلع و الشلراء و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان و قلد یخّصلص الصبي بغیلر الممیز و 
لیلس ببعید.3

مجلسلی اول )م 1070( در »روضله المتقیلن« روایلت ناهیله را حملل بلر کلودکان 
غیرممیلز کلرده اسلت. وی می نویسلد:

و قلال جنبلوا مسلاجدکم صبیانکلم و حملل عللی ما لم یکلن ممیزا فإنه یسلتحب 
تمرینهلم بإحضارهلم إللی المسلاجد للصلوات للعلاده فإن الخیلر عاده.4

عالمه مجلسی )م 1110( در »مالذ األخیار« ذیل همان روایت می نویسد: 
قوله: و الصبیان حمل علی غیر الممیز؛ فإنه یستحب تمرین الممیزین.5

آیت اهلل اشتهاردی )م 1429( در »مدارك العروه« می گوید:
سلادس عشلرها: تمکیلن الصبیلان و المجانیلن، تقلّدم فلی أخبلار کراهه البیع ملا یدّل 
علیله؛ مضافلاً إللی ما فیه من التخفیف بعلدم مراعاتهما آلداب المسلجد و الظاهر تقییده 
بملا إذا للم یکلن الصبی ممیلزا یصّح منله العبلاده و إاّل فلربّما یسلتحّب تمرینهلم لها و 
لصّحله عباداتهلم المالزمه لتحّقق العبودیله المترتّبه علیها الثواب اللذی ألجل تحصیله 

بنیلت المسلاجد و وجه التقییلد دعوی االنصلراف عن الممیلز و اهلّل العالم.6

1 . احمدبن  محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، ج2، ص153.
2 . ابوالقاسم  بن  محمد  حسن میرزای قمی، غنائم األیام فی مسائل الحالل و الحرام ، ج2، ص241.

3 . همو، مناهج األحکام فی مسائل الحالل و الحرام ، ص110.
4 . محمدتقی مجلسی اول، روضه المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ، ج2، ص105.

5 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج5، ص467.
6 . علی  پناه اشتهاردی، مدارك العروه ، ج14، ص132.
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قرینه«مشترک«میان«»الصبیان««و«»المجانین«
توجله در ایلن سله روایلت هم مضملون در بلاب نهلی از آوردن کلودکان بله مسلجد، 
نشلان دهنده آن اسلت کله در هلر سله روایلت، »الصبیلان« و »المجانیلن« در کنلار 
یکدیگلر آمده انلد کله ایلن خلود می توانلد قرینه خوبلی بلرای به دسلت آوردن مصادیق 

نهلی در »الصبیلان« باشلد.
روشلن اسلت کله نهلی از آوردن »مجانین و دیوانگان« ریشله در نداشلتن »قلوه عاقله« 
و »تمییلز خلوب و بلد از یکدیگلر« دارد. کنتلرل و مدیریلت رفتار چنین افرادی بسلیار 
دشلوار اسلت و گاهی پیامدهای رفت و آمد چنین اشلخاصی به مسلجد قابل پیش بینی 
نیسلت. بلا وجلود این باید دانسلت که حتلی همین افلراد هلم دارای مراتلب گوناگونی 
هسلتند کله گاه نهلی پیراملون آن ها را نیز برای ما مسئله سلاز می کنلد. در بین بیماران 
مبتلال بله »جنون« یلا »عقب افتادگان ذهنلی« که امروزه بله بیماران »سلندروم داون« 
مشلهورند، مراتلب پلر فراز و نشلیبی وجود دارد کله حقیقتاً نمی توان همله آن ها را یک 
کاسله کلرد و یک حکلم کلی پیرامون همله آن هلا داد؛ چراکه برخی از بیملاران مذکور 
بله کلّلی از قلوه عاقلله محروم نبلوده و از ایلن نعمت، به میزان کمتری نسلبت بله افراد 
سلالم برخوردارند. در هر حال روشلن اسلت که مالك تشلخیص دیوانه، نداشلتن »قوه 

عاقلله« و توانایی »تمییز« اسلت.
بلا ایلن مقدمله بله سلراغ قرینله مذکلور یعنلی کنلار هلم قرارگرفتلن »المجانیلن« و 
»الصبیلان« می رویلم. ایلن مسلئله می توانلد قرینه ای باشلد بلر این مطلب کله مقصود 
از »صبیلان« در ایلن روایلت، کلودکان »غیرممیزی« اسلت کله به دلیل نداشلتن »قوه 
عاقلله« و »تمییلز«، رفتارشلان قابلل پیش بینی نیسلت و کنترل رفتلار و مدیریت آن ها 
بسلیار دشلوار و گاه غیرممکن اسلت. البته کودکان غیرممیز نیز دارای مراتب مختلفی 
هسلتند؛ چراکله رشلد انسلان خصوصلاً در کلودکان، سلرعت قابلل توجهلی دارد و قوه 
عاقلله او نیلز از هملان روز توللد در حلال رشلد و شلکوفایی اسلت؛ بنابرایلن بایلد میان 
کلودکان ممیلز نیلز تفلاوت قائل شلد و تنها کلودکان غیرممیزی را شلامل نهلی روایت 
دانسلت کله حضورشلان در مسلجد با کاربلری اصلی مسلجد در مقابله و تعارض باشلد؛ 
بله بیلان دیگلر در صورتلی کله نداشلتن قلوه عاقلله در کلودکان غیرممیلز، تعلارض با 
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کاربلری اصلی مسلجد داشلته باشلد، مالك نهی شلامل آن هلا خواهد شلد؛ در غیر این 
صلورت دلیللی بر نهلی چنیلن کودکانی وجلود نخواهد داشلت.

نتیجه««
1. کلودکان ممیلز از دایلره نهلی روایت خارج اند و روایت تنها شلامل کلودکان غیرممیز 

می شود.
2. در میان کودکان غیرممیز نیز گروهی که غیرقابل اعتمادند، مورد نهی هستند.

3. مصلداق اعتملاد و علدم اعتماد به کودك به تناسلب احکام مسلجد اسلت که معموالً 
در سله مسلئله ظهلور می یابلد: اول: علدم رعایلت طهلارت مسلجد. دوم: علدم رعایلت 
حریلم عبلادی مسلجد و سلوم : ایجلاد مزاحمت بلرای عبادت نمازگلزاران کله در واقع 

جزئلی از هملان علدم رعایت حریم عبادی مسلجد اسلت.
4. املروزه بلا وجلود لباس هلای پیش گیرنده، احتمال نجاسلت مسلجد در اکثر کودکان 
وجلود نلدارد؛ بنابرایلن در دوران کنونلی تنهلا مسلئله »حفلظ حریلم عبادی مسلجد« 

می توانلد مصلداق کراهلت آوردن کودکان به مسلجد باشلد.
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در مسلئله آوردن کلودکان بله مسلجد، گروهلی از فقها قائلل به تفصیل میلان کودکان 
هسلتند کله خلود آن ها نیلز به دو گروه تقسلیم شلده اند. گروهلی تفصیل بیلن اباحه و 
کراهلت را برگزیلده و گروهلی افلزون بله اباحله و کراهت، آوردن بخشلی از کلودکان به 
مسلجد را مسلتحب دانسلته اند. روشلن اسلت که وجله تمایز میلان این دو دیلدگاه، در 
»مسلتحب دانسلتن آوردن گلروه خاصلی از کودکان به مسلجد« اسلت؛ بنابراین در این 

بخلش بله ادله اسلتحباب و وجلوه مطرح شلده ذیل ایلن مسلئله می پردازیم.
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فصل«اول:«رجحان«و«استحباب«تمرین«نماز«جماعت«در«مسجد
همان طلور که گفته شلد، برخلی از فقها با اینکه به مسلجد آوردن کلودکان غیرممیزی 
را کله غیلر قابلل اعتمادنلد، مکلروه دانسلته اند، آوردن دیگلر کلودکان را مبلاح و حتی 
مسلتحب برشلمرده اند. مهم تریلن دلیللی که از سلوی این بلزرگان برای اسلتحباب این 
مسلئله مطرح شلده، رجحلان و اسلتحباب تمرین دادن کلودکان برای »نملاز و عبادت 
در محیلط مسلجد« یلا »نملاز جماعت و عبادات مرتبط با مسلجد« اسلت؛ زیلرا عبادت 
یلک وجله فلردی دارد کله اگرچله املکان شلکل گیری آن بلدون درنظرگرفتلن محیط 
مسلجد هلم وجلود دارد، انجام آن در مسلجد بلر ثلواب آن خواهد افزود. از سلوی دیگر 
بلرای عبلادت یلک وجه برتر و ارزشلمندتر نیز وجلود دارد که همان سلاختار جمعی آن 

اسلت کله در محیلط مسلجد و در نملاز جماعت متبللور می گردد.
در ملورد آوردن کلودك بله مسلجد، از هلر دو منظلر می تلوان به این مسلئله نلگاه کرد 
و رجحلان این مسلئله را بر مسلند نشلاند؛ به بیلان دیگلر اوالً آموزش عبلادت فردی به 
کلودکان نیازمنلد محیطلی هم سلنخ با عبادت اسلت که مسلجد، بهترین جایلگاه برای 
ایلن کار اسلت؛ ثانیلاً بهتریلن ملکان بلرای آملوزش عبادت جمعلی به کلودکان، مکانی 
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اسلت که از اسلاس برای همین کار یعنی عبادت جمعی بنا نهاده شلده اسلت؛ بنابراین 
در هلر صلورت رجحان آموزش این دسلت از آموزه ها در مسلجد روشلن و واضح اسلت.

گفتار اول: کالم فقها در این زمینه
محقلق )کرکلی( ثانی )م 940( اولین کسلی اسلت که این اسلتدالل را ارائله داده و وجه 
رجحلان آوردن کلودکان بله مسلجد را تمریلن نملاز در مسلجد دانسلته اسلت. وی در 

»جاملع المقاصد« می نویسلد:
و ینبغلی أن یلراد بالّصبلی ملن الیوثلق بله؛ أملا ملن عللم منله ملا یقتضلی الوثلوق به 
لمحافظتله عللی التنلزه من الّنجاسلات و أداء الّصللوات، فالظاهر أنّه الیکلره تمکینه؛ بل 

ینبغلی القلول باسلتحباب تمرینه عللی فعلل الّصاله فی المسلجد.1
اسلتدالل شلهید ثانلی )م 966( در »مسلالک األفهلام« ایلن اسلت کله همان طلور کله 
دیگلر عبلادات )همچلون روزه و نملاز فلرادا( نیازمنلد تمرین اسلت، نملاز )جماعت( در 
مسلجد هلم نیازمنلد به تمرین می باشلد. بنابرایلن ورود کودکان قابل اعتماد به مسلجد 

مسلتحب اسلت. وی می نویسد:
 :قولله: »و تمکیلن المجانیلن« و کلذا الصبیلان لوجودهلم معهلم فلی النلص، قلال
»جّنبوا مسلاجدکم صبیانکم و مجانینکم و شلراءکم و بیعکم« و ینبغی أن یراد بالصبی 
ملن ال وثلق بله منهلم فلی إزالله النجاسله؛ أما ملن یوثق بله فی التنلّزه عن النجاسلات 
و أداء الصلاله، فإنله یسلتحب تمرینله عللی فعلل الصلاله فی المسلجد کما یملّرن علی 

غیرهلا من العبلادات.2
شهید ثانی )م 966( در »الروضه البهیه« هم به همین نکته اشاره کرده، می نویسد:

و تمکیلن المجانیلن و الصبیلان منها، مع علدم الوثوق بطهارتهم أو کونهلم غیرممیزین. 
أملا الصبلی الممیلز الموثوق بطهارتله المحافظ عللی أداء الصلوات فالیکلره تمکینه؛ بل 

ینبغلی تمرینله کما یمرن عللی الصاله.3
مجلسلی اول )م 1070( در »روضله المتقیلن« ثملره تمریلن دادن کلودکان بله نملاز 

جماعلت در مسلجد را عادت شلدن ایلن مسلئله می دانلد. وی می نویسلد:

1 . علی  بن  حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص149.
2 . زین  الدین  بن  علی عاملی شهید ثانی، مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم، ج1، ص329.

3 . همو، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، ص546.
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»و قلال جنبلوا مسلاجدکم صبیانکم« و حملل علی ما لم یکن ممیزا فإنه یسلتحب 
تمرینهلم بإحضارهم إلی المسلاجد للصلوات للعاده فلإن الخیر عاده.1

مجلسی اول )م 1070( در »لوامع صاحبقرانی« می نویسد:
و بله سلند قلوی از حضلرت املام جعفلر صلادق منقلول اسلت کله فرمودنلد کله 
اجتنلاب کنیلد در مسلاجد از اطفلال و مگذارید که داخل مسلاجد شلوند مبادا مسلجد 
را نجلس کننلد و حملل نموده انلد بر اطفال غیرممیز که اگر تمیز داشلته باشلد، سلّنت 
اسلت کله ایشلان را پلدران بلا خلود به مسلجد برند تا علادت کننلد؛ چنان که در سلایر 
عبلادات، ایشلان را بله آن هلا بازمی دارنلد و از مجانین نیلز اجتناب کنیلد و مگذارید که 

مطلقاً داخل مسلاجد شلوند و مفاسلد ایشلان بیشلتر است.2
عالمله مجلسلی )م 1110( در »بحاراألنلوار« پلس از آوردن روایلت مرتبلط بلا موضلوع 

می نویسلد:
بیلان: ال خلالف فلی کراهه تمکیلن المجانین و الصبیلان لدخول المسلاجد و ربما یقید 
الصبلی بملن الیوثلق به أملا من علم منله ما یقتضلی الوثوق بله لمحافظته عللی التنزه 
ملن النجاسلات و أداء الصللوات فإنله الیکلره تمکینه بل یسلتحب تمرینله و ال بأس به.3

عالمه مجلسی )م 1110( در »مالذ األخیار« ذیل همان روایت می نویسد: 
قوله: و الصبیان حمل علی غیر الممیز؛ فإنه یستحب تمرین الممیزین.4

صاحب ریاض )م 1231( در »ریاض المسائل« می نویسد:
... و ربملا یقیلد الصبلی بملن الیوثق به؛ أملا من علم منه ملا یقتضی الوثلوق بمحافظته 

عللی التنلزه علن النجاسلات و أداء الصلوات فإنله الیکره تمکینه بل یسلتحب تمرینه.5
صاحلب جواهلر )م 1266( در »جواهلر اللکالم« پلس از پذیلرش اصلل مطللب چنیلن 

می نویسلد:
فاألوللی الحکلم بکراهله الجمیلع للنصلوص السلابقه المشلتمله عللی األملر بتجنیلب 
الصبیلان زیلاده عللی ملا ذکلره المصنف هنلا؛ إال أنه ذکلره هو فلی المعتبلر و غیره من 

1 . محمدتقی مجلسی اول، روضه المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ، ج2، ص105.
2 . همو، لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه، ج3، ص264.

3 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحار األنوار، ج80، ص349.
4 . همو، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج5، ص467.

5 . سید  علی  بن  محمد حائری طباطبایی کربالیی، ریاض المسائل فی بیان األحکام بالدالئل، ج4، ص315.
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األصحلاب مطلقیلن للحکم فیهلم کالنصوص و قیلده بعضهم بمن یخلاف منهم التلویث 
دون غیرهلم مملن یوثلق بهلم؛ فإنه یسلتحب تمرینهم عللی إتیانها و ال بأس بله، إال أنه 
ینبغلی إضافله مخافله ملا ینافی توقیر المسلجد ملن اللعب و نحلوه أو أذیله المصلین و 

نحلو ذللک إلی التلویلث و وجهله واضح.1
سیدعبداالعلی سبزواری )م 1414( در »مهذب األحکام« می نویسد:

کراهله تمکیلن الصبیلان إنّملا هلو فیملا إذا للم یکونلوا مؤدبین بلآداب الشلرع؛ کما هو 
الغاللب و إاّل فالظاهلر علدم الکراهله، بلل الظاهلر رجحلان تمرینهم علی المسلاجد.2

آیلت اهلل اشلتهاردی )م 1429( در »ملدارك العلروه« به دو دلیل اشلاره می کند که یکی 
از آن ها مسلئله تمرین عبادی کودکان در مسلجد اسلت. وی می گوید:

و الظاهلر تقییلده بملا إذا للم یکن الصبلی ممیزا یصّح منله العباده و إاّل فلربّما یسلتحّب 
تمرینهلم لهلا و لصّحه عباداتهلم المالزمه لتحّقلق العبودیه المترتّبه علیهلا الثواب الذی 

ألجل تحصیله بنیت المسلاجد.3

گفتار«دوم:«والدین«و«لزوم«تمرین«دادن«کودکان«به«عبادت««
از بخشلی از آیلات قلرآن و روایلات معصومین اسلتفاده می شلود که آملوزش احکام 
نملاز بله کودکان و تمرین آن هلا پیش از دوران تکلیف، امری مسلتحب و دارای رجحان 

عبادی اسلت.
اهمیلت این مسلئله در دیدگاه فقهای شلیعه تا اندازه ای اسلت که برخلی از فقها فتوای 
بله وجلوب ایلن کار داده انلد و والدیلن را در ایلن زمینله مسلئول می دانند. بلرای نمونه 

شلیخ طوسلی )م 460( می نویسد:
عللی األبویلن أن یؤّدبلا الولد إذا بلغ سلبع سلنین أو ثمانیلاً و علی ولیله أن یعلّمه الصوم 

و الصلاله و إذا بللغ عشلراً ضربله علی ذلک، یجب ذللک علی الوللي دون الصبي.4
 عالمله حلّلی )م 726( نیلز در »نهایله اإلحکام« شلبیه بله همین مطلب را بیان داشلته 

اسلت. وی می نویسد:
1 . محمد  حسن  نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج14، ص113.

2 . سید  عبداالعلی سبزواری، مهّذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ، ج5، ص533.
3 . علی  پناه اشتهاردی، مدارك العروه ، ج14، ص132.

4 . محمد  بن  حسن طوسی، الخالف، ج1، ص305.
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فیجلب عللی اآلبلاء و األمهلات تعلیمهم الطهاره و الصاله و الشلرائع بعد السلبع و الضرب 
عللی ترکهلا بعلد العشلر؛ ألنه زملان احتملال البللوغ باالحتالم؛ فربملا بللغ و الیصدق و 

یؤملر بالصیام ملع القدره.1
مال محمدمهدی نراقی )م 1209( در »جامع السعادات« می نویسد:

و إذا بللغ سلن التمییلز یؤملر بالطهلاره و الصلاله و بالصلوم فلی بعلض األیلام من شلهر 
رمضلان و یعللم أصلول العقائلد و کل ملا یحتلاج إلیله ملن حدود الشلرع.

سپس در ادامه می افزاید:
... فلإذا تلأدب الصبلی بهلذه اآلداب فلی صغلره صلارت لله بعلد بلوغله مللکات راسلخه 
فیکلون خّیلرا صالحلا و إن نشلأ علی خلالف ذلک حتی أللف اللعب و الفحلش و الوقاحه 
و الخلرق و شلره الطعلام و اللبلاس و التزیلن و التفاخلر بللغ و هلو خبیلث النفس کثیف 
الجوهلر و کان وبلاال لوالدیله و صلدر منله ما یوجلب الفضیحله و العار؛ فیجلب علی کل 
واللد أال یتسلامح فلی تأدیلب وللده فی حالله الصبا؛ ألنله أمانله اهلل عنده و قلبله الطاهر 
جوهلره نفیسله سلاذجه علن کل نقلش و صلوره و قابل للخیر و الشلر و أبلواه یمیالن به 
إللی أحدهملا. فلإن عود الخیر نشلأ علیه و سلعد فلی الدنیا و اآلخلره و شلارکه فی ثوابه 
أبلواه و کل معللم و ملؤدب و إن علود الشلر و أهملل شلقی و هلک و کان اللوزر فی رقبه 

أبیله أو ملن کان فیما ولیلا له.2

گفتار«سوم:«دالیل«قرآنی«و«روایی«لزوم«تمرین«دادن«کودکان«به«عبادت«««
آیلات و روایلات اهلل بیلت بیانگر لزوم یا اسلتحباب تمریلن دادن کلودکان به نماز 

و دیگلر عبادات شلرعیه اسلت. قلرآن می فرماید:
الهِ َو اْصَطِبْر َعلَیها«: »َو أُْمْر أَْهلَک بِالصَّ

خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش.
اگرچله ظاهلر خطلاب آیه متوجه رسلول خدا اسلت و بنابلر روایلات، فضیلتی برای 
لص کلّیت آن نیسلت. با  خصلوص اهلل بیلت به حسلاب می آیلد،3 مورد آیله مخصِّ

1 .  حسن  بن  یوسف عالمه حلی، نهایه اإلحکام فی معرفه األحکام، ج1، ص318.
2 . مال محمدمهدی النراقی، جامع السعادات، ج1، ص309.

3 . ر.ك: عبدعلی بن جمعه حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج3، ص408.
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ایلن حلال اگلر آیله را مخصلوص پیامبلر بدانیلم، از بلاب رجحان تأسلی به رسلول 
خلدا نیلز می تلوان اسلتحباب ایلن کار را اثبلات کلرد؛ چنان که محقق اسلترآبادی 

می گویلد:
قیلل فیجلب علینلا أیضلا أملر أهالینلا بدالله التأّسلی بله و یؤیلده قوله تعاللی »ُقوا 
أَنُْفَسلکْم َو أَْهلِیکلْم نلاراً« و قلد ینظلر فیله لبعلض ملا تقّدم مملا قد یقتضلی تخصیص 

أهلله و نحلوه مملا یأتلی و حینئلذ فقد یسلتحّب لغیلره فلیتأمل.1
واژه »اهلل« در ایلن آیله شلامل تماملی اعضلای خانلواده می شلود و یکایلک فرزندان و 

نلوادگان را در بلر می گیلرد؛ چنان کله ابن منظلور می نویسلد: 
اهل الرجل َعِشیرتُه و َذُوو ُقْرباه.2

 آیله دیگلر کله می توانلد مسلتند ایلن مسلئله باشلد، پیراملون حضلرت اسلماعیل
اسلت. در ایلن آیله آمده اسلت:

ِِّه َمْرِضیا«:3 کاهِ َو کاَن ِعْنَد َرب الهِ َو الزَّ »َو کاَن یْأُمُر أَْهلَُه بِالصَّ
او هملواره خانلواده خلود را بله نملاز و زکات املر می کلرد و هملواره ملورد رضایلت 

بلود. پلروردگارش 
قرآن در مورد حضرت لقمان می فرماید:

لَوَه َو أُْمْر بِالَْمْعُروِف َو انَْه َعِن الُْمنکِر...«:4 َّ أَقِِم الصَّ »یا بُنی 
ای پسلرم، نملاز را برپلا دار و بله معروف )هر کار پسلندیده در نزد عقل و شلرع( امر کن 

و از منکر )هر کار زشلت و ناپسلند( بازدار...
ایلن دسلتور لقملان به فرزند کم سلن و سلالش نشلان از رجحان تمریلن دادن کودك به 
نملاز دارد؛ زیلرا در چنلد آیله قبل از این آمده اسلت کله وی با زبان موعظله با فرزندش 
سلخن می گفلت )َو إِْذ قلاَل لُْقملاُن اِلبِْنلِه َو ُهلَو یَِعُظلُه ...( و موعظله نیلز بنلا بلر آنچله 
طبرسلی در »مجملع البیلان« بیان کرده اسلت، به معنلای تأدیب و یادآوری اسلت.5 در 
ایلن زمینله روایلات فراوانلی نیلز وجلود دارد کله هر یک بله تنهایلی توانایی بر مسلند 

1 . محمدبن علی استرآبادی، آیات األحکام فی تفسیر کالم الملک العالم ، ص97.
2 . محمد  بن مکرم  بن منظور، لسان العرب، ج11، ص28.

3 . مریم: 55.
4 . لقمان: 17.

5 . و هو یعظه: أی یؤّدبه و یذکره )طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص495(.



192

نشلاندن این مسلئله را دارند. در »صحیحه« حلبی1 از امام صادق نقل شلده اسلت:
لاَلهِ إَِذا کانُوا  لاَلهِ إَِذا کانُوا بَِنی َخْمِس ِسلِنیَن َفُملُروا ِصْبیانَکْم بِالصَّ َّلا نَْأُملُر ِصْبیانََنلا بِالصَّ إِن

بَِنی َسلْبِع ِسِنیَن.2
ملا کودکانملان را وقتلی پنلج سلاله انلد بله خواندن نملاز فرمان ملی دهیم. پس شلما 
نیلز کودکانتان را وقتی به سلن هفت سلالگی رسلیدند، بله خواندن نملاز، فرمان دهید.

همچنین در »صحیحه« بزنطی3 از امام رضا نقل شده است:
اَلهِ َو ُهَو ابُْن َسْبِع ِسِنیَن...4 یْؤَخُذ الُْغاَلُم بِالصَّ

در ایلن زمینله روایلات دیگلری نیز نقل شلده که شلیخ حلّر عاملی در مجملوع به هفت 
اَلهِ...« اشلاره کرده اسلت.5 ْبیاُن بِالصَّ روایلت بلا عنلوان »بَاُب الَْحلدِّ الَِّذی فِیِه یْؤَملُر الصِّ

گفتار«چهارم:«رجحان«تمرین«دادن«کودک«به«نماز«جماعت««
عالمله حللی )م 726( افلزون بلر آنچله در »نهایله اإلحلکام« مبنلی بر وجلوب آموزش 
نملاز بله کلودکان باالتلر از هفلت سلال بیلان داشلته، در »تذکلره الفقهلاء« بله وظیفه 
دیگلری نیلز اشلاره کلرده اسلت. وی آوردن کودکان به صفلوف نماز جماعلت را وظیفه 
دیگلری دانسلته کله بر عهلده والدین اسلت و ثملره آن تمرین و عادت شلدن عبادت در 

زندگلی کلودکان خواهد بلود. وی می نویسلد:
إذا بللغ الطفلل سلبع سلنین کان علی أبیه أن یعلّمله الطهاره و الصلاله و یعلّمه الجماعه 
و حضورهلا لیعتادهلا؛ ألّن هذا السلّن یحصلل فیه التمیز من الصبی فی العبلاده و إذا بلغ 
عشلر سلنین ضلرب علیهلا و إن کانت غیر واجبه؛ الشلتماله عللی اللطف و هلو االعتیاد 

التمّرن.6 و 
مسلتند ایلن فتلوا هملان آیلات و روایلات پیشلین اسلت کله کلّیلت رجحلان تمرین و 

 َعلْن أَبِیِه ِ اٍد َعلِن الَْحلَِبی َعلْن أَبِی َعْبِداهللَّ 1 . سلند ایلن روایلت عبلارت اسلت از: »َعلِی بْنُ إِبَْراِهیلَم َعلْن أَبِیِه َعلِن ابْن ِأَبِی ُعَمیٍر َعلْن َحمَّ
َقلاَل...« کله همگلی جلز ابراهیم  بن  هاشلم کله وثاقتلش ملورد پذیلرش اسلت، دارای توثیق خلاص هسلتند؛ لذا عالمه مجلسلی ایلن روایت 
را بله دلیلل وجلود ابراهیلم   بلن   هاشلم »حسلنه« دانسلته اسلت )عالمله محمدباقربن محمدتقلی مجلسلی، مالذ األخیلار فی فهلم تهذیب 

األخبار، ج4، ص626(.
2 . محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج2، ص380.

3 . محمدتقی مجلسی اول، روضه المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه ، ج8، ص347.
4 . محمدبن علی  بن  بابویه، من الیحضره الفقیه، ج3، ص436.

5 . ر.ك: محمد  بن  حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج21، ص460.
6 .  حسن  بن  یوسف عالمه حلی، تذکره الفقها، ج4، ص335.



193 بخش پنجم: بررسی ادله قول به تفصیل بین کراهت، اباحه و استحباب

آملوزش کلودکان بله نملاز را در پلی و از سلوی دیگلر بلر مصادیلق بلارز عبلادت تأکید 
بیشلتری دارد؛ بنابرایلن آوردن کلودکان بله صفلوف نملاز جماعلت نیلز مصلداق بارز و 

تملام عیلار این مسلئله اسلت کله گریلزی از آن نیسلت.
ممکن اسلت گفته شلود که در اینجا سلخنی از مسلجد نیامده و تنها حضور در صفوف 

جماعت را مطرح کرده اسلت.
در پاسلخ بایلد گفلت کله اوالً حضلور در مسلجد نیز یکی از احلکام عبادی اسلت که در 
ذیلل رجحلان مذکلور قلرار خواهد گرفت؛ ثانیاً خاسلتگاه نماز جماعت مسلجد اسلت و 
به طلور علادی آنچله از این گونله عبلادت به ذهن هر انسلان متشلرعی متبادر می شلود، 
برگلزاری نملاز جماعلت در مسلجد اسلت؛ بنابرایلن اگر نگوییلم که لفظ نملاز جماعت 
انصلراف بله برگلزاری آن در مسلجد دارد، حداقلل باید گفت یکلی از مهم ترین مصادیق 

است. آن 
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فصل«دوم:«رجحان«آموزش«قرآن«و«دیگر«معارف«دینی«به«کودکان«در«
مسجد

در میلان دالیللی کله بلرای رجحلان آوردن کلودکان به مسلجد بیان شلده، به مسلئله 
آموزش قرآن و دیگر معارف نیز اشلاره شلده اسلت. شلیخ محمدحسلین کاشلف الغطاء 

)م 1373( در تعلیقله خلود بلر کتلاب »العلروه الوثقی« سلید یزدی می نویسلد:
الذیلن الیؤملن ملن تلویثهلم و لعبهلم و أذیله المصلّیلن و إاّل فیسلتحّب تمرینهم علی 

إتیانهلا أو تعلیمهلم القلرآن و العللوم فیها.1 
آیت اهلل مکارم نیز در تعلیقه خود بر کتاب »عروه الوثقی« می نویسد: 

الّذیلن یخلاف من تلویثهم لله أو ینافی تمکینهم لوضع المسلجد و احترامله و المصلّین 
و أّملا ملن أریلد بهلم تعلیم معاللم اإلسلالم و التمریلن الغیلر المزاحمین، فلال ریب فی 

استحبابه...2

1 . سید  محمد  کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج2، ص409.
2 . همو، العروه الوثقی مع التعلیقات ، ج1، ص500.
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مستند«این«دلیل
مسلتند ایلن مطللب، افلزون بلر آیلات و روایاتلی کله در فصلل پیلش بله آن هلا اشلاره 
شلد، روایلات دیگلری اسلت کله گویای رجحلان آموزش قلرآن و دیگر مسلائل دینی به 
کلودکان اسلت. در این روایات که به حقوق فرزندان اشلاره شلده، وظیفله آموزش قرآن 
و معلارف دینلی را بلر عهده والدیلن قرار داده اسلت. امیرالمؤمنین عللی می فرماید:

َن أََدبَُه َو یَعلَِّمُه الُْقْرآن:1 َن اْسَمُه َو یَحسِّ »َحُق الَْولَِد َعلَی الَْوالِِد أَْن یَحسِّ
حلق فرزنلد بلر پلدر این اسلت که ناملش را نیکو قلرار دهلد و او را خلوب ادب کند و به 

او قلرآن بیاموزد«.
همچنین امیرالمؤمنین علی در وصیت خود به فرزندش می فرماید:

ِم َو أَْحکاِمِه َو َحاَللِِه َو  َوَجلَّ َو تَْأِویلِِه َو َشلَرائِِع اإْلِْسلالَ ِ َعزَّ »َو أَْن أَبَْتِدئَلک بَِتْعلِیلِم کَتلاِب اهللَّ
َحَراِملِه اَلأَُجلاِوُز َذلِک بِک إِلَی َغیلِرهِ...«:2

مصملم شلدم کله نخسلت کتلاب خلدا را به تلو بیاملوزم و از تأویلل آن آگاهت سلازم و 
بیلش از پیلش به آیین اسلالم آشلنایت گردانلم تا احکام حلالل و حلرام آن را فراگیری 

و از ایلن املور بله دیگر چیزهلا نپرداختم. 
در روایت دیگری از امیر مؤمنان علی نقل شده که فرمودند:

َ تََبلاَرك َو تََعالَلی لَیِریلُد َعلَذاَب أَْهلِل اأْلَْرِض َجِمیعلاً َحتَّی اَلیَحاِشلی ِمْنُهْم أََحداً  »إِنَّ اهللَّ
لَلَواِت َو الِْولْلَداِن یَتَعلَُّموَن الُْقلْرآَن َرِحَمُهُم  لیِب نَاقِلِلی أَْقَداِمِهْم إِلَی الصَّ َفلإَِذا نََظلَر إِلَی الشِّ

لَر َذلِلک َعْنُهْم«:3 ُ َفأَخَّ اهللَّ
همانلا بسلیار پیلش می آیلد کله خداونلد تبلارك و تعاللی اراده می کنلد همله ملردم 
زمیلن را علذاب کنلد، به گونله ای کله هیلچ کلس را از آن میانله فرومگلذارد؛ اّملا چون 
سلالخوردگان را کله برای نماز و عبادت به سلوی مسلجد گام برمی دارنلد و نیز کودکان 
و نوبلاوگان را کله قلرآن می آموزنلد، بنگلرد، به برکت ایشلان بر همگان رحلم کند و آن 

علذاب را بله تأخیلر بیندازد.
از رسول خدا نیز نقل شده که آن حضرت به برخی از کودکان نگاه کرد و سپس فرمود:

1 .  نهج البالغه )صبحی صالح (حکمت 399.
2 . همان، نامه 31.

3 . محمدبن علی  بن  بابویه، من الیحضره الفقیه، ج1، ص239.
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ِ، ِمْن آبَائِِهُم الُْمْشلِرکیَن؟ َفَقاَل:  َملاِن ِمْن آبَائِِهلْم َفِقیَل: یا َرُسلولَ اهللَّ »َویلٌل أِلَْواَلِد آِخلِر الزَّ
اَل، ِملنْ آبَائِِهلُم الُْمْؤِمِنیَن اَلیَعلُِّمونَُهْم َشلیئاً ِملَن الَْفَرائِِض َو إَِذا تََعلَُّملوا أَْواَلُدُهْم َمَنُعوُهْم َو 

نْیلا َفأَنَا ِمْنُهْم بَلِری ٌء َو ُهْم ِمنِّلی بَِراء«:1 َرُضلوا َعْنُهلْم بَِعَرٍض یِسلیٍر ِمَن الدُّ
وای بله حلال فرزنلدان آخرالزملان از جانلب پدرانشلان. گفتله شلد: ای رسلول خلدا، از 
پدرانشلان کله مشلرك هسلتند؟ حضرت فرملود: نه. از پلدران آن ها که مؤمن هسلتند، 
املا چیلزی از واجبلات را بله آن ها نمی آموزنلد و هرگاه فرزندانشلان به سلوی یادگیری 
واجباتشلان می رونلد، آن هلا را بازمی دارنلد و بلرای فرزندانشلان تنها به مسلائل زودگذر 
و راحلت دنیلا راضلی هسلتند. پس من از چنیلن پدرانی بیلزارم و آن ها نیلز از من بیزار 

خواهنلد بود.

نحوه«استدالل
ظاهلر ایلن روایلات بیانگلر وجلوب آملوزش قلرآن به فرزنلدان اسلت؛ چنان کله محقق 
سلبزواری )م 1414( در »مهلذب األحلکام«، یادگیلری قلرآن را واجب و آملوزش آن به 
دیگلران را واجلب کفایلی دانسلته و برای اثبلات آن به اجملاع فقها و همچنیلن روایات 

مرتبلط بلا مسلئله اسلتدالل کلرده اسلت. وی در ادامله این مباحث می نویسلد:
یتأکد تعلّمه بالنسبه إلی الولدان.2 

مرحوم خویی نیز می نویسد:
ینبغلی عللی األب تعلیلم أوالده األحلکام الشلرعیه و الوظائلف الدینیله ملن الواجبات و 

المحّرملات و اهلل العاللم.3
بنابرایلن از یلک سلو آملوزش قلرآن و از سلوی دیگلر آملوزش وظایف شلرعی و معارف 
دینلی بله کلودکان واجب یا مسلتحب و دارای رجحان اسلت. با این مقدمه بله دو نحوه 
می تلوان اسلتدالل کلرد: اول اینکله بله گواه روایلات اهل بیلت، بهتریلن مکانی که 
از سلوی شلارع بلرای آملوزش قرآن قرار داده شلده، مسلجد اسلت؛ زیرا بنا بلر فرمایش 
املام معصلوم ، مسلجد بلرای قرآن آموزی و بهره مندی از آن تدارك شلده اسلت. در 

1 . محمدبن محمد شعیری، جامع األخبار، ص106.
2 . سید  عبداالعلی سبزواری، مهّذب األحکام فی بیان الحالل و الحرام ، ج7، ص130.

3 . سیدابوالقاسم خوئی، صراط النجاه، ج3، ص264.
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روایتی صحیح السلند1 از امام سلجاد نقل شلده اسلت:
ُ َفاك،  لْعَر فِی الَْمَسلاِجِد َفُقولُوا َفلضَّ اهللَّ ِ: َمْن َسلِمْعُتُموُه یْنِشلُد الشِّ »َقلاَل َرُسلولُ اهللَّ

ََّملا نُِصَبِت الَْمَسلاِجُد لِلُْقْرآِن«:2 إِن
پیامبلر خلدا فرملود: هلر کلس را کله شلنیدید در مسلاجد شلعر می خوانلد، به او 
بگوییلد: خداونلد دهانلت را بشلکند. همانا مسلاجد تنهلا برای قلرآن قرار داده شلده اند.
اسلتدالل دوم ایلن اسلت که احکام مسلجد و نملاز جماعت نیز در میان وظایف شلرعی 
قلرار دارد؛ بنابرایلن حکلم آموزش آن به کودکان نیز همانند دیگر احکام مشلابه اسلت؛ 
بنابرایلن می تلوان چنیلن نتیجله گرفت کله آوردن کلودکان ممیلز به مسلجد با هدف 

آملوزش قرآن و معارف دینی امری پسلندیده و مسلتحب اسلت.

مؤید«روایی«
ابن شهرآشوب در »المناقب« چنین نقل کرده است:

ِ َو ُهلَو ابْلُن َسلْبِع ِسلِنیَن؛  »أَنَّ الَْحَسلنَ بْنَ َعلِی کاَن یْحُضلُر َمْجلِلَس َرُسلولِ اهللَّ
ُه َفیلِْقلی إِلَیَها َما َحِفَظلُه. کلََّما َدَخلَل َعلِی َوَجَد  َفیْسلَمُع الَْوْحلی َفیْحَفُظلُه َفیْأتِی أُمَّ
ِعْنَدَهلا ِعلْملاً بِالتَّْنِزیِل، َفیْسلَألَُها َعْن َذلِلک. َفَقالَْت ِمْن َولَلِدك الَْحَسلِن؛ َفَتَخفَّی یْوماً فِی 
اِر َو َقلْد َدَخَل الَْحَسلُن َو َقْد َسلِمَع الَْوْحی. َفلأََراَد أَْن یلِْقیلُه إِلَیَها َفُأْرتِلَج َعلَیِه َفَعِجَبْت  اللدَّ
أُمُّلُه ِملْن َذلِلک. َفَقلاَل اَل تَْعَجِبیَن یا أُمَّلاه؛. َفإِنَّ کِبیراً یْسلَمُعِنی َفاْسلِتَماُعُه َقلْد أَْوَقَفِنی. 

َفَخَرَج َعلِلی َفَقبَّلَُه:3
املام حسلن در سلن هفت سلالگی در مجلس پیامبلر حاضر می شلد و وحی را 
می شلنید و حفلظ می کلرد؛ آن گاه نزد مادرش می آملد و آنچه را حفظ کرده بود، شلرح 
ملی داد. هلر وقلت امیرالمؤمنیلن علی نلزد حضلرت فاطمه می آمد، بخشلی از 
عللم وحلی را نلزد بانلو می یافلت و از او می شلنید. عللی در ایلن ملورد از حضلرت 
زهرا سلؤال پرسلید. حضرت فاطمه فرمود: پسلرت حسلن برایم گفته اسلت.

لاِج َعلْن َجْعَفِربْنِ  إِبَْراِهیلَم َعْن  ْحَملِن    بْلنِ   الَْحجَّ لٍد َعلِن الَْحَسلنِ  بْنِ  َمْحُبوٍب َعلْن َعْبِدالرَّ 1 . سلند ایلن روایلت عبلارت اسلت از: »أَْحَمُدبْنُ  ُمَحمَّ
َعلِی  بْنِ  الُْحَسلیِن « کله تماملی راویلان آن دارای توثیلق خلاص هسلتند. عالمله مجلسلی نیز این روایت را صحیح السلند دانسلته اسلت 

)ر.ك: عالمله محمدباقربن محمدتقلی مجلسلی، ملالذ األخیلار فی فهلم تهذیب األخبلار، ج5، ص489(.
2 . محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج3، ص249.

3 . محمد  بن  علی بن  شهرآشوب، مناقب آل أبی طالب، ج4، ص7.
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یلک روز حضلرت امیلر در خانله پنهان شلد. امام حسلن )مطابق معملول( نزد 
ملادرش فاطمله آملد تلا آنچه را از وحی شلنیده بود، شلرح دهد؛ ولی نتوانسلت سلخن 

بگویلد. ملادرش از ایلن منظره تعجب کلرد! امام حسلن فرمود:
مادرجلان، تعجلب نکلن؛ حتملاً شلخص بزرگلواری بله سلخن ملن گلوش می دهلد. 
گلوش دادن وی ملرا از سلخن گفتن متوقف نموده اسلت. نلاگاه حضرت امیلر بیرون آمد 

و امام حسلن را بوسلید.
 صلرف نظلر از سلند ایلن روایلت می تلوان چنیلن نتیجله گرفت کله فاطمله زهرا
کلودك خلود را کله در سلن تمییلز قلرار داشلته اسلت، بله مسلجد می فرسلتاد تلا 
فرمایش هلای پیامبلر را بشلنود و در نهایلت بلرای مادر خلود بازگو نمایلد. بنابراین 

بله جهلت ضعلف سلند ایلن روایلت، می تلوان از آن بله عنلوان مؤیلد اسلتفاده کرد.
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فصل«سوم:«ایجاد«انگیزه«و«عالقه«مندی«کودکان«به«نماز
یکلی دیگلر از اسلتدالل هایی کله بلرای رجحلان آوردن کلودکان بله مسلجد مطلرح 
گردیلده، ایجلاد انگیلزه عبلادی در کلودك و عالقه منلدی او بله نماز اسلت. بلا توجه به 
آیلات، روایلات و فتاوای پیشلین کله تعلیم و تمرین نماز بله کودکان را واجلب یا دارای 
رجحلان برمی شلمرد، بایلد گفلت کله ابلزار دسلتیابی بله این مسلئله نیلز ارزش خاص 
خلود را دارد؛ بنابرایلن هلر چله در محلدوده مسلائل دینی ملا را به این هدف ارزشلمند 
برسلاند، دارای رجحلان خواهلد بلود. بلر اسلاس ایلن نظریله بایلد گفلت کله رفت و آمد 
کلودکان بله مسلجد و حضور آنلان در جمع عمومی مؤمنلان، انگیزه عبلادت را در آن ها 
بیشلتر خواهلد کلرد و آن هلا را عالقه منلد بله مجموعه مسلائل عبادی خواهد سلاخت. 

آیلت اهلل فاضلل لنکرانی چنیلن فتوا داده اسلت:
راه دادن بچله و دیوانله به مسلجد مکروه اسلت؛ وللی اگر آوردن بچه هلا مزاحمتی ایجاد 

نکند و باعث عالقه مندی آنان به نماز و مسلجد شلود، مسلتحب اسلت. 1
آیت اهلل مکارم چنین فتوا داده است:

1 . محمد فاضل لنکرانی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل فاضل لنکرانی، مسئله 938.
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راه دادن بّچله و دیوانله بله مسلجد مکلروه اسلت؛ وللی در صورتلی کله آوردن بّچه هلا 
تولیلد مزاحمتلی نکنلد و آن هلا را به مسلجد و نماز عالقه مند سلازد، مسلتحّب اسلت و 

گاه واجلب. 1
آیت اهلل سیستانی دراین باره چنین فتوا داده است:

راه دادن دیوانله بله مسلجد مکلروه اسلت و همچنیلن اسلت راه دادن بچله نابالغلی که 
مراعلات حرملت مسلجد را نمی کنلد و موجلب مزاحملت بلرای نمازگزاران می شلود یا 
اینکله احتملال ملی رود مسلجد را نجلس کنلد و در غیلر ایلن حلاالت، راه دادن بچه به 
مسلجد مانعی ندارد؛ بلکه گاهی، اولویت داشلته و کار پسلندیده ای اسلت؛ مثل موردی 

کله آملدن بچه هلا بله مسلجد باعلث عالقه منلدی آنان بله نماز و مسلجد می گلردد.2

1 . ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم شیرازی، مسئله 839.
2 . سیدعلی حسینی سیستانی، رساله توضیح المسائل جامع آیت اهلل سیستانی، ج1، مسئله 1085.
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فصل«چهارم:«مالزمه«صحت«عبادت«با«استحباب«عبادت«در«
مسجد

یکلی از مباحلث مهلم فقهلی که پیرامون مسلائل کودکان مطرح اسلت، صحلت یا عدم 
صحلت عبلادات کلودکان اسلت. مشلهور فقهلای شلیعه معتقدند کله عبادت کلودکان 
صحیح و قابل پذیرش اسلت. برخی از فقها از همین مسلئله اسلتفاده کرده، اسلتحباب 
آملدن کلودکان به مسلجد را ملالزم با صحت و مشلروعیت عبلادت کلودکان می دانند.

مشروعیت«یا«صحت«عبادت«کودک««
در میلان فقهلا اتفلاق نظلر وجلود دارد کله تکالیلف اللزام آور یعنلی وجلوب و حرملت، 
متوجله کلودکان نیسلت و کودکان حتی اگر ممیز هم باشلند، مشلمول چنین احکامی 
نخواهنلد بلود. دلیلل چنیلن حکملی این اسلت کله بللوغ شلرط اساسلی در تکلیف به 
حسلاب می آیلد. صاحلب جواهلر ایلن مسلئله را از ضروریلات دیلن دانسلته اسلت. وی 

می گویلد:
ال خلالف فلی أکثرهلا أو جمیعهلا بل عن المنتهی و غیلره اإلجماع علی اشلتراط البلوغ؛ بل 
لعله من ضروریات المذهب أو الدین کالعقل، فالتجب علی غیر البالغ و المجنون المسلتمر 

جنونله إللی فواتها. نعم، تصح ملن الممیز بناء علی الصحیح من شلرعیه عباداته.1
1  محمد  حسن  نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، ج  11، ص  258.
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بلا ایلن حلال در ملورد اینکله آیا احلکام غیرالزامیله، نظیر اسلتحباب یا کراهت، شلامل 
کلودکان هلم می شلود، اختالف وجلود دارد. در حقیقت اختالف بر سلر آن اسلت که آیا 
عبلادات کلودکان مشلروعیت دارد؟ مقصلود از مشلرعیت عبادات کودك نیز اسلتحباب 
آن عملل بلرای اوسلت، به گونله ای که انجلام دادن چنین اعماللی را اطاعلت از پروردگار 
بله حسلاب آورده، آن را مسلتحق ثلواب و پلاداش بدانیم. در چنین شلرایطی اسلت که 
چنیلن عبادتلی صحیح شلمرده می شلود و آثلار دیگری نظیلر صحت نیابلت از دیگران 

در برخلی از اعملال عبلادی مثلل حج معنلا پیدا می کنلد و صحیلح خواهد بود.
در ایلن مسلئله چهلار قول وجود دارد1 که دیدگاه مشلهور، مشلروعیت عبلادات کودك 

اسلت. برای نمونه شلیخ طوسلی )م 460( در »مبسلوط« می نویسد:
و الصبی إذا نوی صح ذلک منه و کان صوما شرعیا.2

عالمه حلی )م 726( در »تذکره« می نویسد:
و هل صالته شرعیه معتد بها؟ المشهور ذلک.3

محقق اول )م 676 ( در »شرائع اإلسالم« می نویسد:
نیه الصبی الممیز صحیحه و صومه شرعی.4

شهید اول )م 786( در دروس می نویسد:
الیجلب الصلوم عللی الصبلی و إن أطاق؛ نعم، یمّرن علیه لسلبع و یشلّدد علیه لتسلع و 

یکلون صوملا شلرعیا بمعنی اسلتحقاق الثلواب و دخوله فی اسلم الصائم.5
پلس از شلهید نیلز برخلی دیگلر از فقهلا به مشلروعیت عبادت کلودك ملتزم شلده اند؛ 

چنان کله محلدث بحرانلی )م 1186( می نویسلد:
المشلهور بیلن األصحلاب )رضوان اهلل علیهلم( أن نیـة الصبلی الممیلز صحیحله و صومه 
شلرعی و کلذا جملله عباداتله شلرعیه، بمعنی إنها مسلتنده إلی أمر الشلارع فیسلتحق 

علیهلا الثلواب ال تمرینیه.6

1 . اول: مشلروعیت عبلادات کلودك؛ دوم: تمرینی  بلودن آن؛ سلوم: صحیح  بلودن آن در عیلن عدم مشلروعیت؛ چهارم: تفصیلل بین واجبات 
و مسلتحبات )ر.ك: قلدرت  اهلل انصاری، موسلوعه احکام األطفلال و أدلتها، ج4، ص407(.

2 . محمد  بن  حسن طوسی، المبسوط فی فقه اإلمامیه، ج1، ص278.
3 .  حسن  بن  یوسف عالمه حلی، تذکره الفقهاء، ج2، ص331.

4 . جعفر  بن  حسن محقق حلی، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، ج1، ص169.
5 . محمد  بن  مکی عاملی شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه اإلمامیه، ج1، ص268.
6 . یوسف  بن  احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج13، ص53.
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پلس از آن نیلز تلا دوران معاصلر، اکثر فقیهلان ملتزم به ایلن دیدگاه بوده انلد؛ چنان که 
هیلچ یلک از حاشلیه نگاران »علروه الوثقی« بر کالم سلید یزدی حاشلیه ای ننگاشلته و 

آن را پذیرفته انلد. سلید یزدی )م 1337( می نویسلد:
یصلّح الصلوم و سلائر العبلادات ملن الصبلی الممیز عللی األقوی ملن شلرعیه عباداته و 
یسلتحّب تمرینله علیهلا بل التشلدید علیه لسلبع من غیر فلرق بین الذکلر و األنثی فی 

ذللک کله. 1
بنابرایلن مشلروعیت و صحلت عبلادت کلودك املری پذیرفتله شلده در میلان فقهلای 

متقلدم و متأخلر تلا دوران کنونلی اسلت.

نحوه«استدالل««
بلا توجله بله آنچه گفته شلد، مشلهور فقهلا عبادت کلودك را مشلروع، قابلل پذیرش و 
صحیلح می داننلد؛ بنابرایلن گذشلته از آنکله کودك اجلازه دارد تملام اعمال عبلادی را 
)بله شلرط توانایلی( انجام دهد، انجلام دادن چنین اعمالی برای او مسلتحب نیز هسلت. 
از سلوی دیگلر اگرچله نملاز جماعت عبادت اسلت، رفتن به مسلجد و به جلاآوردن نماز 
جماعلت در ایلن ملکان مقلدس، عبادتلی مجزا به حسلاب می آید که حکلم تکلیفی آن 
اسلتحباب اسلت؛ بنابرایلن بلا فرض صحلت عبلادت کلودکان، رفتن کودك به مسلجد 
عبادت به حسلاب آمده و مشلمول رجحان و اسلتحباب نیز خواهد شلد. این اسلتدالل 
از سلوی آیلت اهلل اشلتهاردی )م 1429( مطلرح گردیلده کله اسلتدالل بسلیار دقیلق و 

بجایلی اسلت. وی در »ملدارك العروه« می نویسلد:
تمکیلن الصبیلان و المجانیلن، تقلّدم فلی أخبار کراهله البیع ما یلدّل علیله؛ مضافاً إلی 
ملا فیله من التخفیلف بعدم مراعاتهملا آلداب المسلجد و الظاهر تقییده بملا إذا لم یکن 
الصبلی ممیلزا یصلّح منه العبلاده و إاّل فلربّما یسلتحّب تمرینهلم لها و لصّحله عباداتهم 
المالزمله لتحّقلق العبودیله المترتّبه علیها الثلواب الذی ألجل تحصیله بنیت المسلاجد 

و وجله التقییلد دعوی االنصلراف عن الممیلز و اهلّل العالم.2

1 . سید  محمد  کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، ج3، ص617.
2 . علی  پناه اشتهاردی، مدارك العروه ، ج14، ص132.
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فصل«پنجم:«دفع«مفاسد«احتمالی
بلر اسلاس روایلات اهلل بیلت باید گفلت که مسلجد مهم تریلن پایگاه مسللمانان و 
محیطلی سرشلار از معنویلت و معرفت افزایلی اسلت؛ بنابراین در مواجهه بلا هجمه های 
گوناگلون فکلری، اعتقلادی، رفتلاری و معنلوی، پناهگاهی بهتر از مسلجد وجلود ندارد. 
در دوران کنونلی کله ایلن هجمله سلهمگین بلر تمامی اقشلار مسللمان افزایلش یافته 
اسلت، مکانلی بهتر از مسلجد بلرای کودکان نمی تلوان یافلت؛ بنابرایلن آوردن کودکان 
بله مسلجد بله دلیل ایمن مانلدن آن ها از مفاسلد احتمالی، امری پسلندیده و مسلتحب 
خواهلد بلود. این اسلتدالل از سلوی آیت اهلل ملکارم شلیرازی مطرح گردیده اسلت. وی 

در تعلیقله خلود بلر کتاب »علروه الوثقی« می نویسلد: 
الّذیلن یخلاف من تلویثهم لله أو ینافی تمکینهم لوضع المسلجد و احترامله و المصلّین 
و أّملا ملن أریلد بهلم تعلیم معاللم اإلسلالم و التمریلن الغیلر المزاحمین، فلال ریب فی 
اسلتحبابه و الیصلّح منعهلم و ال سلیما فلی هلذه األعصار الّتلی غلب علی أهلها الفسلاد 

فلی العقیلده و العمل و لیلس لهم ملجأ إاّل المسلاجد.1

1 . سید  محمد  کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی مع التعلیقات ، ج1، ص500.
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بله نظلر می رسلد ایلن نحوه اسلتدالل بلر پایه احلکام ثانویله بنا نهاده شلده اسلت؛ زیرا 
درنظرگرفتلن شلرایط کنونلی جامعله و فشلارهای تبلیغاتلی دشلمن علیله کلودکان و 
نوجوانلان مسللمان، عنوانلی جدیلد برای مسلئله ایجلاد می کند که حکم را متناسلب با 

شلرایط تغییلر می دهد.
محمدحسلین کاشلف الغطاء )م 1373( در حاشلیه خلود بلر کتاب برادرش شلیخ احمد 
کاشلف الغطاء )م 1344( بله نکتله بسلیار ظریفلی اشلاره کلرده اسلت. وی از قضلاوت 
امیرالمؤمنیلن در مسلجد کوفله نتیجله می گیلرد که احلکام مطرح شلده در تمامی 
فقلرات روایلات ناهیله در زمان های گوناگون تغییلر می کند و گاهی ممکن اسلت دقیقاً 

عکلس دوران دیگر باشلد. وی می نویسلد:
و لکلن أمیرالمؤمنیلن کان یقضلی فلی مسلجد الکوفله کما یشلهد له دکله القضاء 
المعروفله و ملن ذللک یتضلح أن هلذه المکروهات تختللف باختالف األزملان و األحوال 
فقلد ینعکلس الحکلم و یصیر الراجلح مرجوحا و المرجلوح راجحا و تشلخیص ذلک إلی 

الفقیله العمیلق الفکر الواسلع النظر البعیلد الغور.1

سخنی«پیرامون«احکام«ثانویه««
افلزون بلر احلکام اولیه مانند وجوب نماز و حرمت نوشلیدن شلراب که در شلرع مقدس 
بله لحلاظ عناویلن اولیله و شلرایط علادی وضلع گردیده انلد، بلرای موقعیت هلای ویژه، 
احلکام ثانویله جعلل شلده اند. این احلکام با وصلف اضطرار، اکلراه، ضرر و دیگلر عناوین 
عارضلی و ثانلوی بلر موضوع بار می شلوند؛ مانند جلواز افطار در ماه رمضان برای کسلی 
کله روزه برایلش ضلرر دارد. دلیلل نام گلذاری چنیلن حکمی بله حکم ثانوی این اسلت 
کله در طلول حکلم اوللی قلرار دارد؛2 بله بیان دیگلر احکام شلرع بر اسلاس مصلحت و 
دفلع ضلرر و مفسلده از بنلدگان جعلل شلده اسلت؛ بنابرایلن به هلر دلیللی در صورت 
علدم املکان عملل به احلکام اولیه، شلارع مقدس حکلم دیگلری را برای بنلدگان مقرر 
می فرمایلد؛ پلس ملالك و ضابطلۀ جعلل حکلم واقعلی ثانلوی، ناتوانلی عمل بله حکم 
واقعلی اولی اسلت. اما منشلأ ایلن ناتوانی متفاوت اسلت. گاهی ناشلی از روابط اجتماعی 

1 . احمد بن علی آل کاشف الغطاء، سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات ، ج2، ص22.
2 . جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، ص115.
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اسلت، مانند تحدید نسلل )کنترل جمعیت( از راه های مشلروع. گاهی ناشلی از مسلائل 
سیاسلی حاکلم بلر جامعه اسلت مانند تحریلم تنباکو و گاهلی از روابط اقتصادی ریشله 
می گیلرد؛ ماننلد وجلوب قیمت گلذاری اجنلاس از طرف مالک یلا دولت و گاهی بسلته 

بله موقعیلت زمانلی و مکانی مکلف اسلت؛ مانند ملوارد اضطلرار و تقیه.1

حکم«ثانوی«در«مسئله«مذکور««
برخلی از آیلات و روایاتلی کله در فصل هلای پیشلین مطلرح گردیلد، گویلای آن اسلت 
کله والدیلن وظیفله سلنگینی در قبلال تربیت فرزنلدان خود دارند. روشلن اسلت که با 
توجله بله شلرایط دوران کنونی، عمل به این وظیفه سلنگین بسلیار دشلوار و حسلاس 
شلده اسلت. هیچ کلس نیسلت کله وضعیلت حسلاس دنیلای کنونلی را کتملان کند و 
شلرایط تربیلت کودکان مسللمان را حسلاس و ظریف تر از گذشلته نپنلدارد. نیم نگاهی 
بله جامعله کنونلی نشلان می دهلد کله هلر روز بلر دغدغله والدیلن در ملورد تربیلت 
کودکانشلان افلزوده می شلود و دلهلره ی آینلده ایمانلی آن هلا در دل والدین،بیشلتر از 

گذشلته نمایلان می گردد.
از سلوی دیگر هجمه شلدید فرهنگی که بر روح و روان و دین مردم مسللمان و یکایک 
جواملع اسلالمی وزیلدن گرفته اسلت، مأملن و مأوایی مسلتحکم می طلبد کله بزرگ و 
کوچلک را در برابلر ایلن جنلگ ناجوانمردانله حفلظ و نگهبانی نماید. روشلن اسلت که 
در ایلن جنلگ تمام عیار، دشلمن بلرای کودکانمان هلم برنامه ای مجزا تدبیلر کرده و در 
حلال ربلودن تفکر و اندیشله کودکان ملا از آغازین روزهلای زندگی آن هاسلت. بمباران 
تبلیغلات دشلمن تنهلا بلر قلب پیر و جوان ما نشلانه نرفته اسلت؛ بلکه املروزه به راحتی 
می تلوان نتایلج بمبلاران تیرهلای زهرآللود او را در کلودکان و نوجوانان جامعه اسلالمی 
مشلاهده کلرد. بلر فلرض آنکه حکلم اولی در مسلئله ورود کلودکان به مسلجد، کراهت 
و پرهیلز از ایلن کار باشلد، توجله به خطلرات در پیلش روی کودکان مسللمان و امکان 
تسلخیر اندیشله آن ها توسلط دشلمنان اسلالم، ما را به سلوی حکمی ثانوی می کشاند.

میلرزای شلیرازی تنهلا به جهت اعطلای امتیاز انحصار تنباکو به یک شلرکت انگلیسلی 

1 . رضا حق  پناه، »حکم اولی و ثانوی در قرآن«، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی: آموزه های فقه مدنی، ش4،1390.
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و بله دلیلل خطر مسلط شلدن کفار و دشلمنان بر اموال مسللمانان فتوای مشلهور خود 
را صلادر کلرد. در همیلن راسلتا باید گفت که آیا خطر تسللط و تسلخیر دشلمن بر فکر 
و اندیشله کودکانمان کمتر از وابسلتگی اقتصادی به کفار اسلت و آیا دوراندیشلی برای 

آینلده ایمانی جامعه اسلالمی کم ارزش تر از تدابیر اقتصادی و سیاسلی اسلت؟
بنابرایلن حتلی اگر لزوم یا اسلتحباب آوردن کودکان به مسلجد را از گزارش های سلیره 
و دیگلر روایلات مطرح شلده در آن بلاب دریافلت نکنیم، باید به تناسلب شلرایط کنونی 
بله آن پایبنلد باشلیم؛ بله بیلان دیگلر بر فلرض آنکه حکلم اوللی بلرای آوردن کودکان 
بله مسلجد کراهلت باشلد، هجمله سلنگین فرهنگی دشلمن علیله کلودکان و جوانان 
مسللمان در دوران کنونلی، حکملی ثانویله  ایجلاد می کنلد کله جلز بلردن کلودکان به 

مسلجد، ملا را بله وظیفله دینی ملان منتهی نخواهلد کرد. 
فراملوش نکنیلم کله تجربله پیلروزی انقلالب شلکوهمند اسلالمی هم ضلرورت تربیت 
ریشله ای جامعله را از دوران کودکلی بله ملا گوشلزد می کنلد؛ چراکله دریای خروشلان 
انقلالب بلدون حضلور جوانلان انقالبلی کله از رودخانه های مواج مسلاجد سلر بلرآورده 
بودنلد، بله هیلچ وجه پدیدار نمی شلد؛ پلس حتی اگلر هجمله ناجوانمردانه دشلمن به 
اندیشله کودکان مسللمان هم وجود خارجی نداشلت، تدبیر عمومی برای تربیت نسلل 

دین ملدار ملا را به سلمت ایلن حکلم ثانویه می کشلانَد.
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بلر اسلاس ملالك مطرح شلده در روایلات ناهیله، بله برخلی از ویژگی هلا و مصادیلق 
کلودکان اختصاص یافتله بله روایات نهی اشلاره شلد. همچنیلن پس از آنکله وجه جمع 
میلان روایلات ناهیله و دیگر روایات مطرح گردیلد، کراهت آوردن این دسلته از کودکان 
نیلز ملورد پذیلرش واقع شلد؛ با این حلال می تلوان راه هایی بلرای برون رفلت از کراهت 

موجلود در ایلن روایلات ارائه کرد. 
سلیره عملی پیامبر در این زمینه نشلان می دهد که آن حضرت به جای پاك کردن 
صلورت مسلئله و نیاوردن کودکان به مسلجد، هملواره در جهت برطرف نمودن مشلکل 
و ارائله راه حلل بلوده اسلت. در اینجلا نیلز باید دید که چه مشلکالتی سلبب اجتناب از 
آوردن کودکان به مسلجد شلده اسلت تا در صورت امکان برای آن، راه چاره ای ُجسلت 

و بلا حلّل آن معضل، راه را برای ورود کودك به مسلجد هموار سلاخت.
بله بیلان دیگلر بلرای برون رفلت از حکلم مسلئله می تلوان از قرارگرفتلن در موضلوع 
مسلئله پرهیلز کلرد؛ چنان کله گفتله شلد، با توجله بله ملالك به دسلت آمده از روایات 
ناهیله، آوردن کودکانلی به مسلجد مکروه اسلت که ورودشلان به این محیلط با کاربری 
اصللی ایلن ملکان مقدس یعنی روح عبلادی آن در تعارض باشلد. با وجلود این می توان 
تدابیلری اندیشلید کله ورود کودك به مسلجد به چنیلن تعارضی نینجاملد و رفت و آمد 
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او بله مسلجد، روح عبلادی آن را تحت الشلعاع قلرار ندهد.

گام«اول:«افزایش«سعه«صدر«نمازگزاران«در«برخورد«با«کودکان«در«مسجد««
از ظاهلر گزارش هلای سلیره پیامبلر بر می آید که ایشلان به عنوان املام جماعت یا 
سلخنران دائملی مسلجد، باالرفتلن کودکان از دوش خلود را در حین نماز و سلخنرانی، 
مزاحمتلی جلّدی بله حسلاب نملی آورده و نه تنهلا از آملدن کلودك بله مسلجد پرهیز 
نمی کلرده، بلکله بلا ادامه سلخنرانی و نملاز، چنین رفتارهایی را عادی انگاشلته اسلت.

البتله هیچ کلس متوقلع نیسلت کله در شلرایط کنونلی نیلز ملردم در مسلاجد چنیلن 
سلعه صلدری را بله خلرج دهنلد و هماننلد پیامبلر تا ایلن اندازه بلا کلودکان مدارا 
کننلد؛ املا بله هر حلال این رفتلار پیامبلر حاکی از آن اسلت کله نمازگلزاران باید 
سلعه صلدر بیشلتری داشلته باشلند و رفتارهلای معملول و کودکانله بچه های مسلجد 
را مزاحمتلی جلّدی بله حسلاب نیاورنلد. بلا وجلود ایلن اگر ایلن رفتارهلا از حلّد عادی 
گذشلت، بایلد بله فکر راه چلاره بود و تدبیلری برای برون رفت از این مشلکل اندیشلید.

گام«دوم:«فرهنگ«سازی«عمومی«برای«حضور«کودکان«در«مسجد««
برخلی از نمازگلزاران با مشلاهده نونهلاالن در صف های نماز جماعت، به سلرعت واکنش 
منفلی نشلان می دهنلد و بلا عصبانیلت آنلان را از اجتملاع نمازگلزاران کنلار می زنند و 
متاسلفانه گاهلی کودکان را از مسلجد بیلرون می کنند. این برخوردهای غلط که از سلر 
ناآگاهلی و جملود رخ می دهلد، روحیه مذهبی کلودکان را تضعیف می کنلد و آنان را به 
اعملال مذهبلی و مراکلز عبلادی بی رغبت می سلازد؛ بنابرایلن برای حضور کلودکان در 
مسلجد پیلش از هلر چیز الزم اسلت کله نماز گلزاران بزرگوار مسلجد، پیراملون حضور 

کلودکان در مسلجد توجیه شلوند و فرهنلگ مواجهه با آن هلا را بیاموزند.
روشلن اسلت کله ایلن وظیفله در گام اول با امام جماعلت مسلجد و در گام دوم با دیگر 
مسلئوالن فرهنگلی مسلجد اسلت. بسترسلازی فرهنگی در اندیشله و فکلر نمازگزاران، 
ذهنیلت آن هلا را در ملورد ایلن مسلئله آملاده و هملراه می کنلد و عملوم ملردم را برای 
رسلیدن بله تدابیلر و راه های چاره ای که از پیش  تعیین شلده، همراه و همنوا می سلازد؛ 
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بنابرایلن بلرای رسلیدن بله یلک حرکت مانلدگار در مسلجد، الزم اسلت که از دسلتان 
پرتلوان دیگلر نمازگلزاران نیز یاری طلبیلد و آن ها را هم در این کار مبارك سلهیم کرد.

گام«سوم:«پراکندگی«کودکان«در«بین«نماز«گزاران«در«قالب«مشارکت«عمومی««
برخلی از آموزه هلای دینلی مؤید این نکته اسلت که به جلای پرهیلز از ورود کودکان به 
مسلجد بایلد بله فکر راه چلاره و برطرف نمودن مالك هلای مانعیت بلود. جابر می گوید:

لاَلهِ الَْمکُتوبَلِه َقاَل  ْبیلاِن إَِذا َصفُّلوا فِلی الصَّ »َعلْن أَبِلی َجْعَفلٍر َقلاَل: َسلَألُْتُه َعلِن الصِّ
هِ َو َفرُِّقلوا بَیَنُهلْم«:1 لالَ ُروُهلْم َعلنِ الصَّ اَلتَُؤخِّ

از املام باقلر در ملورد کودکانلی کله در نملاز واجلب صلف بسلته اند، سلؤال کردم. 
حضلرت فرمودنلد: آنلان را از نملاز )جماعت، بیرون نکنیلد و( عقب نرانید؛ بلکله آنان را 

در میلان بزرگ سلاالن پراکنده سلازید.
ایلن راهلکار می توانلد نگرانلی مرتبط با »حفلظ حریم عبلادی مسلجد« را برطرف کند 
و از بلر هلم  خلوردن فضلای عبادی مسلجد جلوگیلری نمایلد؛ چراکه کلودکان معموالً 
خیللی زود بلا هم مرتبط می شلوند و تشلکیل اجتماعلی غیر قابل کنتلرل می دهند که 
معملوالً دردسرسلاز می شلود؛ اما مدیریلت یک به یک آن ها توسلط نمازگلزاران می تواند 

تلا حلدود زیلادی از این معضل پیشلگیری کند.

گام«چهارم:«مراقبت«و«مدیریت«والدین«از«فرزندان««
در ادامله تدبیلر مطرح شلده از سلوی امام باقر می تلوان گفت که اولیلن و مهم ترین 
مجلری ایلن مسلئله باید خلود والدین باشلند؛ چراکه ولّی کلودك در ملورد مدیریت او 
بلر دیگلران اولویلت دارد و کودك معملوالً از والدین خود حرف شلنوی بیشلتری دارند. 
البتله همراهلی کلودکان بلا خویشلاوندان و نزدیلکان نیلز راه چاره ای مشلابه اسلت که 

می تلوان از آن نیلز در جهلت آراملش حریم عبادی مسلجد بهره جسلت.

گام«پنجم:«قراردادن«مسئول«نظم«کودکان«در«مسجد««
یکلی دیگلر از کارهایلی کله به صورت مجلزا باید انجام شلود، قلراردادن مسلئولی برای 

1 . محمد  بن  حسن طوسی، تهذیب األحکام، ج2، ص380.



214

مراقبلت و برقلراری نظلم در کلودکان در مسلجد اسلت. بلرای ایلن کار می تلوان فردی 
خوش سلیما، خوش صحبلت و خوش برخلورد را مسلئول نظلم کلودکان در مسلجد قرار 
داد تلا در صلورت بلروز مشلکل، مدیریلت کلودکان را بلر عهده بگیلرد. ایلن کار اگرچه 
به ظاهلر کاری کوچلک و پیش پاافتلاده اسلت، درحقیقت می تواند گلره از معضلی بزرگ 

یعنلی علدم حضور کودکان در مسلجد بگشلاید.

گام«ششم:«مدیریت«و«آموزش«کودکان«در«قالب«فعالیت«های«فرهنگی«««
اگلر قلرار باشلد کله خیل انبلوه کلودکان هماننلد رودخانله ای زالل و پرجنب و جوش به 
دریلای معنویلت مسلجد سلرازیر شلود، بله برنامه ریلزی و سلازمان دهی شایسلته نیلاز 
دارد. کلودکان بیلش از دیگلران تشلنه آموختن هسلتند و خیلی زود آنچه را می شلنوند 
و می بیننلد، می آموزنلد؛ به شلرط آنکله در آملوزش و تربیت آن ها روش ها و شلیوه های 
مناسلب و متناسلب به کارگیلری شلود و جذابیلت زبلان و عملل و رفتلار درآمیختله بلا 

سخن شایسلته گردد.
بنابرایلن اگلر آملوزش کلودکان پیش از ورود آن ها به مسلجد به شلکلی شایسلته انجام 
گیلرد و سلازمان دهی آن هلا نیز به صورت دسلته هایی منظم و مرتبط بلا یکدیگر صورت 
پذیلرد، هیلچ اشلکالی نخواهد داشلت که کلودکان به صلورت دسلته جمعی در کنار هم 
بنشلینند و صف هایلی مجزا را در مسلجد سلامان دهند؛ به شلرط آنکه ایلن کودکان به 
 سلن تمییز رسلیده باشلند و از صفوف جماعت مراقبت نماینلد. امیرالمؤمنین علی
شلرط تشلکیل صلف نملاز جماعلت توسلط کلودکان را همین مسلئله دانسلته اسلت. 

ابوالَبخَتلری از املام صلادق نقل می کند:
فَّ َجَماَعٌه«:1 اَلهِ إَِذا َضَبَط الصَّ ُجِل فِی الصَّ ِبی َعْن یِمیِن الرَّ »إِنَّ َعلِیاً َقاَل: الصَّ

امیرالمؤمنیلن عللی فرملود: کلودك )اگلر( در سلمت راسلت ملردی بایسلتد، نماز 
جماعلت )برقلرار( اسلت؛ بله شلرط آنکه صلف جماعلت را مراقبلت کند. 

واژه »الضبلط« بله معنلای نگهلداری و مراقبتلی اسلت کله همراه با هوشلیاری باشلد؛2 
بنابرایلن از واژه ضبلط در ایلن روایلت فهمیلده می شلود کله ملراد از آن، کلودك ممیز 

1 . همان، ج3، ص56.
2 . َضْبُط الشی ء ِحْفُظه بالحزم و الرجل ضابٌِط أَی حاِزٌم )محمد  بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج7، ص340(.
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اسلت؛ چنان کله عالمله مجلسلی نیلز می گوید:
قوله: إذا ضبط أی: یکون ممیزا الیلعب و الیتقدم و الیتأخر.1

گام«هفتم:«مسئولیت«سپاری«به«کودکان«در«مسجد««
بسلیاری از مسلاجد، فعالیت هلای گوناگلون فرهنگلی ل دینلی بلرای سلنین مختللف 
کلودکان و نوجوانلان دارنلد کله همین مسلئله می توانلد، در سلازمان دهی کلودکان در 
محیلط مسلجد تأثیرگلذار باشلد. ایلن فعالیت هلای جانبی اگلر به صورت صحیلح انجام 
شلود، از کلودك پرجنب وجلوش یلک مسلجدی فعلال و متدیّلن می سلازد. در همیلن 
راسلتا می تلوان از طلراوت و تلالش فوق العلاده کودك اسلتفاده کرد و برخلی از کارهای 
مسلجد را بله او سلپرد. ایلن کار، گذشلته از آنکله بله نوعلی پشلتیبانی از فعالیت هلای 
عبلادی مسلجد خواهلد بلود، رشلد و بالندگلی کلودك را به دنبلال خواهد داشلت و بر 
اعتمادبه نفلس او خواهلد افلزود. همچنیلن ایلن کار، آینلده فعالیت هلای مسلجد را در 

قاللب تربیلت ملداوم نیروهلای کارآملد و کادرسلازی مسلتمر تأمین خواهلد کرد.
مسئولیت سلپاری بله کلودکان می توانلد از کارهلای بسلیار معموللی همچلون نظافت، 
تزئیلن، مراقبلت از وسلایل عموملی، کمک رسلانی بله بزرگ ترهلا و رسلاندن قرآن هلا و 
ادعیله بله دسلت نمازگزاران آغاز شلود و بله اذان و تکبیرگویی و قرائت قلرآن و ادعیه و 
مرثیه سلرایی و کارهایلی شلبیه به ایلن منتهی شلود؛ چنان که در روایتی صحیح السلند 

از املام صلادق نقل شلده اسلت کله می فرماید:
»اَل بَْأَس أَْن یَؤذَِّن الُْغاَلُم الَِّذی لَْم یْحَتلِْم«:2

اذان گفتن پسر بچه ای که محتلم نشده است، اشکال ندارد.

گام«هشتم:«فراهم«آوردن«محیط«بازی«در«کنار«مسجد«برای«کودکان«کوچک«تر««
بلرای علده ای از کودکان، آن هم در سلنینی خلاص که در داخل مسلجد راهکاری برای 
نگهلداری آن هلا موجلود نیسلت، می تلوان اتاقلی مخصلوص فراهلم کلرد تلا در آنجا به 
بازی و شلادمانی خود مشلغول باشلند؛ البته بهتر اسلت این اتاق در نزدیک ترین مکان 

1 . عالمه محمدباقربن محمدتقی مجلسی، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار، ج4، ص763.
2 . محمد  بن  علی بن  بابویه، من الیحضره الفقیه، ج1، ص289.



216

ممکلن بله صحلن اصللی مسلجد قرار داشلته باشلد تا هلم والدیلن نگران کلودك خود 
نباشلند و هلم کودك حلّس حضور در مسلجد را فراملوش نکند.

هلدف از ایلن کار، ِصلرف سلامان دهی یک محیلط بازی هماننلد هزاران محیط مشلابه 
در خلارج از مسلجد نیسلت؛ بلکله هدف، بسترسلازی و مهیاکردن کودك بلرای ورود به 
محیلط مسلجد اسلت؛ بنابراین بایلد مراقب بلود، فراهلم آوردن چنین محیطلی کودك 
را از محیلط اصللی مسلجد دور نکنلد و او را بله بهانله بازی، به طلور دائم از عبلادت دور 
نسلازد؛ پلس می تلوان نتیجله گرفلت کله چنیلن مکانی بایلد بلرای کلودکان غیرممیز 
و کم سلن و سلال تر باشلد و اگلر بلرای کلودکان بلا سلنین باالتر هلم برنامله ای تنظیم 
می شلود، نبایلد در هنلگام نملاز و مراسلم های اصلی مسلجد انجام گیرد. بلرای کودکان 
بزرگ تلر می تلوان محیلط را سلاعتی پیلش یلا پلس از نملاز جماعلت فراهلم کلرد و به 

همیلن بهانله آن هلا را بلا محیلط عبلادی و نظم مخصوص آن نیز آشلنا سلاخت.

گام«نهم:«حضور«برخی«از«کودکان«در«یکی«از«نمازهای«جماعت«««
کلودکان به طلور علادی در پلی بلازی و جنب وجلوش و از نشسلتن در یک ملکان ثابت 
فلراری هسلتند. در برخلی از مسلاجد، بیلن دو نملاز جماعلت فاصله قابلل توجهی قرار 
داده می شلود کله ممکلن اسلت ایلن طوالنی شلدن زملان بلرای کلودك خسلته کننده 
باشلد. در چنیلن شلرایطی می تلوان کودکان را در یکلی از نمازها شلرکت داد و به آن ها 
اجلازه داد تلا نملاز دیگلر را به صلورت فلرادا بخواننلد؛ یعنلی بلرای آماده سلازی آن هلا 
بلرای عبلادت و بلرای تمریلن و یادگیلری نملاز جماعت می تلوان آن ها را تنهلا در یکی 
از نمازهلای جماعلت شلرکت داد و پلس از آن در محیطلی هم جوار مسلجد بلا آن ها به 

بلازی پرداخت.
در روایتلی از املام صلادق مالکلی کارآمد برای نملاز کودکان مطرح شلده که البته 
مخصلوص بله نملاز جماعلت نیسلت و به صلورت عموملی مطرح گردیلده اسلت. با این 
حلال از همیلن روایلت می توان اسلتفاده کلرد و در نملاز جماعت نیز تدبیری مشلابه به 
آن اندیشلید. ایلن روایلت بله نوعی در پلی ارائه راهکار بلرای پیوند کودکان بلا عبادت و 

محیلط عبادی اسلت. املام صلادق در مورد پلدرش امام باقلر می فرماید:
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اَلتَیِن اأْلُولَلی َو الَْعْصلِر َو الَْمْغِرِب َو الِْعَشلاِء  ْبیلاَن یْجَمُعلوَن بَیلَن الصَّ َّلُه کاَن یْأُملُر الصِّ »أَن
یُقلوُل َملا َداُموا َعلَلی ُوُضوءٍ َقْبلَل أَْن یْشلَتِغُلوا:1

پلدرم املام باقلر کلودکان را فرملان می داد که هلر دو نملاز را با هلم بخوانند؛ یعنی 
نملاز ظهلر و عصلر بلا هلم و مغلرب و عشلا نیلز با هلم. ایشلان می فرملود: تلا زمانی که 

وضلو دارنلد و قبلل از اینکه مشلغول شلوند، بخوانند«.

گام«دهم:«مراقبت«از«طهارت«مسجد««
چنان کله گفتله شلد، »رعایلت حریلم طهلارت مسلجد« یکلی از مهم تریلن مصادیلق 
روایلات ناهیله اسلت کله باید ملورد توجه ویژه قلرار گیلرد؛ املا در دوران کنونی زندگی 
بشلری تقریبلاً چنیلن مسلئله ای نگران کننلده نیسلت؛ زیلرا لباس هلای پیلش دارنده و 
جلاذب رطوبلت کنونی، نگرانی نجاسلت مسلجد را، بلرای کودکانی که چنیلن احتمالی 
بلرای آن هلا متصلور اسلت، برطلرف می کنلد؛ بلا ایلن حلال بلرای مراقبلت و مواظبلت 
بیشلتر می تلوان ایلن مسلئله را بلا بیانی لطیلف و بله دور از توهیلن با والدیلن کودکان 
کم سلن و سلال تر در میلان گذاشلت و مراقبت بیشلتر را به آن ها گوشلزد نملود؛ جدای 
از آنکله هملان فلردی کله مسلئولیت مراقبلت از نظلم کلودکان را بلر عهلده می گیرد، 
می توانلد بلا رصد کللی، کودکانی را کله احتمال چنین مسلئله ای در ملورد آن ها وجود 
دارد، بیابلد و بلا توجله بیشلتری به آن هلا نظر انلدازد و در صورت احتمال بروز مشلکل، 

ایلن نکتله را بله والدیلن آن ها متذکر شلود.

و«الحمد«هلل«رب«العالمین

1 . عبد  اهلل  بن  جعفر حمیری، قرب اإلسناد، ص23.
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