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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 ایلن قاعلده مسلتثنی نبلوده و نیسلت اگر چله 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 هر از چنلد گاهی 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 به ویژه ائمله محترم جماعات مقبلول افتد و 
پیشلنهادها و نظرهلای ارزشلمند خویش را از خادملان خلود در دفترمطالعات، پژوهش 

هلا و ارتباطات حلوزوی مرکز دریلغ نفرمایید.
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پیشگفتار««
تربیلت نسلل دینلدار و معتقلد به آموزه هلای دینی یکلی از دغدغه های آیینی ما اسلت. 
انتقال آموزه های پربار و انسانسلاز اسلالم عزیز به نسلل بعدی، کاری بس دشلوار اسلت 

کله بنلا بر روایلات مختلف، بلر دوش یکایک ما سلنگینی می کند. 
از سلوی دیگر تربیت شایسلته نسلل جدید، نیازمند عوامل مختلفی اسلت که توجه به 
عنصلر زملان و ملکان از للوازم ضروری آن اسلت. مسللما محیطلی که ملا در آن زندگی 
می کنیلم و اماکنلی کله روزانله بله آن رفت وآملد می کنیلم، تأثیلر بسلزایی در روح و 
روان ملا خواهلد داشلت. این مسلئله در ملورد کلودکان و نوجوانان از اهمیت بیشلتری 
برخلوردار اسلت. زیرا تأثیرپذیری آنها از محیط پیرامون شلان بسلیار باالتلر از حّد تصور 

ما اسلت.
با توجه به آنچه گفته شلد و با در نظر داشلتن شلرایط حسلاس دنیای کنونی، ارائه یک 
بسلتر تربیلت محور، بلرای رفت وآمد و حضور کلودکان در آن جایگاه، املری ضروری به 
نظلر می رسلد. خصوصلاً در دورانلی کله هلر روز، بسلته های گوناگون فرهنگلی به مردم 
عرضله می شلود و دشلمنان اسلالم در پلی تسللط بر افلکار کودکان مسللمان هسلتند، 

باید بسلتری مناسلب بلرای تربیت کلودکان در نظر گرفت.
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در نلگاه اول، بلا توجله به دیدگاه ارزش مدار و مقدسلی که اسلالم نسلبت به »مسلجد« 
دارد، بایلد گفلت که »مسلجد« بهترین پیشلنهاد بلرای این موضوع خواهد بلود. اما باید 
دیلد کله دیلدگاه شلریعت در ایلن بلاره چیسلت و آیلا آیین ما مطللب دیگلری جز این 

بله ملا عرضه کرده اسلت؟
در جللد اول از ایلن نوشلتار به بررسلی فقهلی این مسلئله پرداختیم. اما در این نوشلتار 

در پلی بررسلی روایلات مرتبلط با موضوع کلودك و مسلجد خواهیم بود.

بیان«مسئله««
دوران کودکلی را می تلوان مهم تریلن دوران زندگی هر انسلانی دانسلت. زیرا شلخصیت 
هلر کسلی در ایلن سلال ها شلکل می گیلرد و اندیشله و تفکلرات او در همیلن دوران 

می گلردد. پایه ریلزی 
دوران کودکی دوران رشلد و تکامل و تکاپو اسلت. به همین سلبب الزم اسلت که برای 
رشلد چنلد جانبله کلودك در زمینه هلای مختلف انسلانی برنامه ریلزی کرد و مسلیر را 

بلرای تعالی او هملوار نمود.
از سلوی دیگلر آموزه هلای دینلی اسلالم نشلان می دهلد کله خداونلد، نهلاد مسلجد را 
بسلتری بلرای انسان سلازی و رشلد و تکاملل اقشلار گوناگلون ملردم قلرار داده اسلت. 
بسلتری کله نظیلر و همتایلی بلرای آن نمی توان یافلت. بنابراین روشلن اسلت که باید 
رابطله میلان ایلن دو مسلئله پراهمیلت یعنلی کلودك و مسلجد را از دیدگاه اسلالم به 
دسلت آورد و بلر مبنلای آن برنامه ریزی هلای الزم را انجلام داد. بنابرایلن هدف اصلی ما 
در ایلن نوشلتار، دسلتیابی بله دیلدگاه دین در ملورد حضور کودکان در مسلجد اسلت. 
املا بلرای دسلتیابی به دیلدگاه دین در یلک موضوع خلاص، باید آیلات و روایات مرتبط 
بلا موضلوع را جملع آوری کلرد و پلس از بررسلی و تحلیلل یکایلک آنهلا، هر یلک را در 

جایلگاه مخصوص خود قلرار داد.
اگلر ایلن کار بلدون پیلش داوری و ذهنیلت خلاص انجلام پذیلرد، بله طلور علادی یک 
تصویلر جاملع از موضلوع ملورد بحث به دسلت خواهد آمد کله می تواند بیانگلر دیدگاه 
دیلن در آن موضلوع باشلد. در ملورد موضلوع بحلث ما نیز همیلن روند کللی باید مورد 



18

توجله قلرار گیرد.
بله همیلن عللت پیلش از هلر چیلز بله شلناخت واژه هلای مرتبلط بلا کلودك خواهیم 
پرداخلت و سلپس بله مسلئله حضلور کلودکان در مسلجد از منظر قلرآن اشلاره نموده 
و در نهایلت روایلات مختلفلی را کله پیرامون این مسلئله وجلود دارد، تحلیل و بررسلی 

خواهیلم نمود.

بررسی«روایی«و«تفاوت«آن«با«بررسی«فقهی««
در جللد اول از ایلن مجموعه، مسلئله آوردن کودکان به مسلجد از دریچه علم فقه مورد 
تحلیلل قلرار گرفت و روشلن شلد کله آرای فقهای شلیعه در ایلن مسلئله را می توان به 

چهلار دیدگاه اصلی تقسلیم کرد: 
دیدگاه اول: کراهت آوردن کودکان به مسجد.

دیدگاه دوم: مباح بودن آوردن کودکان به مسجد. 
دیلدگاه سلوم: کراهلت آوردن کلودکان غیرممیلز مشکل سلاز به مسلجد و مبلاح بودن 

آوردن دیگلر کودکان.
دیلدگاه چهلارم: اسلتحباب آوردن کلودکان ممیلز بلا هلدف آملوزش معلارف و کراهت 

آوردن کلودکان مشکل سلاز  و  همچنیلن مبلاح بلودن آوردن دیگلر کلودکان.
پلس از بیلان تفصیللی هلر یلک از دیدگاه هلا و ادلله و مسلتندات هلر یلک از آنهلا، بله 
ایلن نتیجله رسلیدیم کله روایات سلیره پیامبر به دلیلل تواتر معنوی و یلا اجمالی، 

می توانلد در برابلر روایلات کراهلت بایسلتد و قلول بله اباحه را بر مسلند بنشلاند. 
بلا ایلن حلال گفته شلد کله به دلیل قاعلده »الجملع مهما أمکلن أولی من الطلرح« که 
گویلای آن اسلت کله جملع کلردن میلان روایات نسلبت بله کنار نهلادن یک دسلته از 
آنهلا اولویلت دارد، می تلوان بله قلول چهارم کله جامع همه اقوال در این مسلئله اسلت، 

پایبنلد بود.
املا در ایلن نوشلتار به مسلئله حضور کلودکان در مسلجد از دریچه قلرآن و روایات نگاه 
خواهیلم کلرد و بلا رویکردی تفسلیری و روایی بله تحلیل آیلات و انبوه روایلات مرتبط 

با آن خواهیلم پرداخت.
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بنابراین هدف اصلی از ارائه آیات و روایات در این نوشلتار، در گام اول تفحص، اسلتقصا 
و دسلته بندی تماملی آیلات و روایلات مرتبط با موضلوع و در گام دوم بررسلی و تحلیل 
مفهوملی یکایلک ایلن روایلات اسلت. افلزون بلر اینکله در ایلن نوشلتار از گزارش هلای 
تاریخلی نیلز یاری خواهیم جسلت و به سلیر تاریخلی و ریشله های آن در موضوع بحث 

نیز اشلاره خواهیلم کرد.
اگرچه در نوشلتار پیشلین )جلد اول( به بخشلی از روایات مرتبط با این مسلئله اشلاره 
شلد، املا بایلد دانسلت که اهلداف، محتلوا و نحلوه پرداختن به موضلوع در این نوشلتار 
متفاوت با نوشلتار پیشلین اسلت. به همین جهت اسلت که اوالً در آن نوشلتار، رویکرد 
تماملی مباحلث از درگاه فقله و ابلزار و اصطالحلات متناسلب با این علم انجلام پذیرفت 
و چینلش مطاللب و روش پلردازش آن بله همان تناسلب سلامان داده شلد. املا در این 
نوشلتار دسلته بندی ها بلر اسلاس مفاهیلم برآملده از آیلات و روایلات انجلام پذیرفتله و 

رویکلردی کاملاًل متفاوت با نوشلتار پیشلین ارائه شلده اسلت.
ثانیاً در نوشلتار پیشلین به تناسلب مباحث فقهلی، تنها به بخش اندکلی از روایات ل آن 
هلم بله عنوان دلیل بر مدعی ل اشلاره شلده اسلت؛ اما در این نوشلتار سلعی بلر آن بوده 

کله همله آیلات و روایات مرتبط با مسلئله جمع آوری و دسلته بندی گردد.
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در قرآن و روایات، برای مفهوم »کودك«، از واژه های مختلفی اسلتفاده شلده اسلت که 
در ادامله بله برخلی از آنهلا اشلاره خواهد شلد. مهم تریلن واژه ای که در بسلیاری از این 
روایلات اسلتفاده شلده، واژه »صبلی« اسلت که باید ملورد تحلیل دقیق تری قلرار گیرد. 

معمول تریلن واژه های استعمال شلده بلرای مفهوم کلودك عبارتند از:

1ـ«واژه«»صبی««و«»صبیان«
واژه »الصبلی« در اصلل بله معنلای کلودك خردسلال و بسلیار کم سن وسلال اسلت که 
جملع آن »الصبیلان« می باشلد. چنانکله ابن فلارس در مورد معنلای آن می گوید: صبي 

... یلدّل علی صغر الّسلّن.1
املا سلؤال ایلن اسلت کله مقصلود از آن، کلدام دوره از دوران کودکلی اسلت؟ کلودك 

شلیرخواره، کلودك خردسلال، کلودك ممیلز، کلودك نوبلاوه و یلا نوجلوان؟
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 بن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 3، ص 332.
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مشلخص نملود. املا توجله به منابلع کهن لغلوی، دیدگاه دیگلری را نمایلان می کند. به 
بیلان دیگلر، اگرچله ایلن واژه در تمامی اقشلار کودکان اسلتعمال شلده اسلت، اما دقت 
نظلر در معنلای ایلن واژه نشلان می دهلد کله معنلای اصلی آن، اشلاره به سلن و سلال 
خاصلی از کلودکان دارد و اگلر در دیگر سلنین اسلتعمال شلده به اعتبار هملان معنای 

اولیه اسلت.

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

گاهلی بله نلوزاد شلیرخواره تلا هنگاملی که از شلیر گرفته نشلده اسلت، الصبلی گفته 
ِبليُ : ملن لَلُدْن یُولَلد إِللی أَْن یُْفَطم .1  می شلود: الصَّ

گاه بله کلودك خردسلال و کم سن وسلال گفته می شلود: یقلال: رأیته في  ِصبلاه  أي في 
صغره.2

ِبيُ :  گاهلی هلم به کلودك نوبلاوه ای که نزدیک سلن بلوغ اسلت، اطلالق می گلردد: الصَّ
من للم یبُللغ الُحُلَم .3

و گاهی هم 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 کودکان بسلیار کم سن وسلال تر اطالق شلده اسلت و معانلی »غالم« و »ملن لم یبلغ 
الحللم« تنهلا مربلوط بله یلک منبع خلاص بلوده که بعدهلا در میلان منابلع متأخر نیز 

گسلترش یافته است.
روشلن اسلت کله ملا بلرای فهم معنلای روایلت، نیازمند دسلتیابی بله معنای ایلن واژه 
در دوران معصلوم هسلتیم کله ایلن کار معملوالً بلا کنلکاش در منابلع کهلن لغلوی که 
نزدیلک بله دوران معصلوم اسلت، امکان پذیلر خواهد بود. این بررسلی گویای آن اسلت 

1 . محمدبن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 449.
2 . خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج 7، ص 168.

3 . حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص 473.
4 . ابن منظور، لسان العرب، ج 14، 449.



25 فصل اول : واژه های به کارگیری شده برای کودك در روایات 

کله صبلی، بله معنلای کلودك خردسلال و کم سن وسلال اسلت. چنانکه:
خلیل )م 175(1 و ازهری )م 370(2 می گویند:

یقال رأیته في صباه أي في صغره.
صاحب بن عباد )م 385( می گوید:

ِصبَیاُن الثَّلِج : ِصَغار النََّدی .3 
ابن فارس )م 395( نیز )چنانکه گفته شد( می گوید:

صبلی: یلدّل عللی صغلر السلّن. ... واحلد الصبیله و الصبیلان، و رأیتله في صبلاه أي في 
. صغره

املا اولیلن کسلی که »صبلی« را مرادف غالم دانسلته، جوهری )م 393( اسلت و پس از 
او هلم برخلی همیلن معنلا را به تقلیلد از او تکلرار کرده انلد. بنابراین می تلوان گفت که 
اصلل ایلن لغلت بله معنای کلودك کم سن وسلال بلوده و در گذر زملان توسلعه یافته و 

بله نوجوان نیز اطالق شلده اسلت. 

استعماالت«قرآنی«واژه«صبیان««
قلرآن نیلز شلاهد ایلن مدعا اسلت که »صبی« به معنای کودك کم سلن  و سلالی اسلت 

کله مصلداق آن در کلودکان نوزاد و خردسلاالن غیر ممیز قرار گرفته اسلت.
در قرآن دو بار از این واژه اسلتفاده شلده که یکی اشلاره به دوران شلیرخوارگی و دیگر 

مربوط به دوران خردسلالی اسلت.
بله گلواه قلرآن، حضلرت مریلم پلس از آنکله کلودك خلود را بله دنیلا آورد، بله سلوی 
بسلتگان خلود بازگشلت؛ املا والدت چنیلن کودکلی بلدون داشلتن پلدر، بلرای مردم 
تعجب برانگیلز بلود. بله همین دلیل عملوم مردم لب به سلرزنش وی گشلودند. حضرت 

مریلم در پاسلخ بله ایلن سلرزنش ها چنیلن کرد:
»َفَأشلاَرْت إِلَْیلِه قالُلوا َکْیلَف نَُکلِّلُم َملْن کاَن فِلي الَْمْهلِد َصِبیًّلا«4: )مریم( بله او )حضرت 
عیسلی( اشلاره کلرد. گفتنلد: چگونه بلا کودکی کله در گاهواره اسلت سلخن بگوییم؟!

1 . فراهیدی، کتاب العین، ج 7، ص 168.
2 . محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغه، ج 12،ص 255.

3 . المحیط في اللغه، ج 8، ص 203
4 . مریم : 29.



26

بنابرایلن روشلن اسلت کله »صبلی« در ایلن آیله به معنلای کودك شلیرخواره اسلت و 
معنلای 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 

را بله او عنایلت می کند. سلپس پلروردگار می فرماید:
ا.«:1 ای یحیی! کتاب )خلدا( را با قّوت  هٍ َو آتَْیناُه الُْحْکلَم َصِبیًّ »یلا یَْحیلی  ُخِذ الِْکتلاَب بُِقوَّ

بگیلر! و ملا فرمان نبلّوت )و عقل کافی( در کودکی بله او دادیم!
ابن عباس می گوید: 

حضرت یحیی در این زمان، سه ساله بوده است.2 
املام جلواد نیلز در سلن پنج سلالگی بله ایلن آیله احتجلاج کلرده و آنلرا دلیلی بر 
صحلت امامت خود دانسلته اسلت.3 بنابراین اسلتعمال قرآنی ایلن واژه در معنای کودك 

غیر ممیلز می باشلد.

ظهور«معنایی«واژه«»صبی««در«کودک«غیرممیز««
ممکلن اسلت گفتله شلود سه سلاله بلودن حضلرت یحیلی و یلا پنج سلاله بلودن املام 
جلواد نمی توانلد دلیللی بلر محلدود بلودن معنلای واژه صبلی باشلد. اما در پاسلخ 
بایلد گفلت کله اگر معنای »صبلی« را گسلترده تر از آنچه گفته شلد، فلرض کنیم، این 
مسلئله بلا مفهلوم اصلی آیله مطابقت نخواهد داشلت. به بیلان دیگر، مطرح شلدن قید 
»صبیلا« در ایلن دو آیله، بیانگلر یلک املر خلارق العلاده اسلت4 و اگلر معنایلی فراتر از 

کلودك غیرممیلز داشلته باشلد، گویلای محتوا نخواهلد بود.
در آیله اول، تملام اسلتدالل سلرزنش کنندگان حضلرت مریلم به همین اسلت که »این 

1 . مریم : 12.
2 . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 781.

3 . َعلْن َعلِليِّ بْلِن أَْسلَباٍط َقلاَل: َرأَیْلُت أَبَلا َجْعَفلٍر َو َقلْد َخلَرَج َعلَليَّ َفَأَخلْذُت النََّظلَر إِلَْیلِه َو َجَعلُْت أَنُْظلُر إِلَلی َرأِْسلِه َو ِرْجلَْیِه ِلَِصلَف َقاَمَتُه 
ا  ِه َفَقلاَل َو آتَْینلاُه الُْحْکَم َصِبیًّ ِلَْصَحابَِنلا بِِمْصلَر َفَبْیَنلا أَنَلا َکَذلِلَک َحتَّلی َقَعلَد َفَقاَل یَا َعلِليُّ إِنَّ اهللَ اْحَتجَّ فِلي اْلَِماَمِه بِِمْثلِل َما اْحَتجَّ بِِه فِلي النُُّبوَّ
ُه َو بَلَلَغ أَْربَِعیلَن َسلَنًه َفَقلْد یَُجلوُز أَْن یُْؤتَلی الِْحْکَملَه َو ُهلَو َصِبليٌّ َو یَُجلوُز أَْن یُْؤتَاَها َو ُهلَو ابُْن أَْربَِعیَن َسلَنًه. محملد بن یعقوب  لا بَلَلَغ أَُشلدَّ َو لَمَّ

کلینلی، الکافلي، ج 1، ص 384.
4 . إشلاره إللی أّن یحیلی و عیسلی   قلد أوتیلا الوحلي و النبلّوه فلي صغلر سلّنهما، و فلي مرحلله خارجه عن االعتلدال و في سلنین ال یری 
ملن النلاس فیهلا إاّل االنخفلاض و التوّغلل فلي اللهلو و اللعلب، و هلذا برهلان آخلر و إعجلاز و جریان عللی خلالف الطبیعه. حسلن مصطفوی، 

التحقیلق فلی کلمات القلرآن الکریلم، ج 6، ص 190.
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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 فهم حکملت، مقدماتی را می طلبلد که کمتریلن آن مقدمات، 
قرار گرفتلن در سلن فهلم و تمییلز اسلت، املا خداونلد در یلک عنایلت ویلژه بله چنین 
کودکلی، ظلرف و مظلروف را بلا هلم عنایلت کلرده و فهلم و حکملت را یکجلا بله او 

می سلپارد.
بنابرایلن حتلی اگلر بله روایلت املام جلواد  هم تمسلک نشلود، نمی تلوان معنای 
دیگلری جلز کلودك غیرممیلز بلرای ایلن واژه تصور کلرد. پس بلا توجه به معنلای واژه 
در کتلب لغلت و همچنیلن اسلتعمال قرآنی آن می تلوان گفت که اصل معنلای این واژه 
در مفهلوم کلودك شلیرخواره و خردسلال اسلت کله قدر جاملع آن، کلودکان غیرممیز 
هسلتند. املا گویلا که پلس از دوران معصوملان، گاهی به تمامی سلنین کودکی نیز 

اطالق شلده اسلت.

2ـ«واژه«طفل«
»طفلل« بله معنلای کلودك خردسلال اسلت. چنانکله ابن فلارس می گویلد: طفلل ... 

الموللود الصغیلر.1
بنابرایلن کلودك را تلا زمانلی طفلل می گویند که بدنلش نرم باشلد. خلیلل در این باره 
می گویلد: »طفلل، إذا کان رخلص القدمیلن و الیدیلن.«2 همچنین راغب نیلز به همین 

ْفلُل: الولُد ملا دام ناعما.«3  نکتله چنین اشلاره کرده اسلت: »الطِّ
قلرآن نیلز ایلن واژه را در همین معنا اسلتفاده کرده اسلت: ثُلمَّ یُْخِرُجُکْم ِطْفاًل.4 سلپس 

شلما را بله صورت طفلی )از شلکم ملادر( بیرون می فرسلتد.
کلودك خردسلال معملوال قلوه تمییلز ندارد. بله همین جهلت می توان گفلت که طفل 
َِّذیَن  ْفلِل ال بله طلور معملول به معنلای کودك خردسلال و غیر ممیلز می باشلد. ... أَِو الطِّ

1 . ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 3، ص 413.
2 . الفراهیدی، کتاب العین، ج  7، ص 428.

3 . راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص 521.
4 . غافر : 67.
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لَلْم یَْظَهلُروا... .1 یلا کودکانی کله از امور جنسلی مربوط به زنان آگاه نیسلتند.
بله کوچلک هلر چیزی هم طفلل گفته می شلود. چنانکله در مورد حاجت هلای کوچک 

گفته اند: »هو یسلعی للی فی أطفلال الحوائج«2

3ـ«واژه«ولد
َولَلد بله معنلای فرزنلد و نسلل انسلان اسلت و جملع آن ُوللد اسلت. چنانکله ابن فارس 

می گویلد: أصلٌل صحیلح، و هلو دلیلل النَّْجل و النْسلل.3
اما سلؤال این اسلت که برای چه سلنی از فرزندان از واژه َولَد، اسلتفاده می شلود. راغب 

در ایلن بلاره می گویلد: یقال للواحد و الجملع و الّصغیر و الکبیر.4
بنابرایلن بله مطللق فرزنلد، َولَد گفته می شلود. خواه تک باشلد یا جمع و خلواه کوچک 
َّلی یَُکوُن لِلي َولٌَد َو لَْم یَْمَسْسلِني بََشلٌر.5  باشلد یلا بلزرگ. قلرآن می فرماید: قالَلْت َربِّ أَن
گفلت: خدایلا! چطلور فرزنلدی خواهلم داشلت، حلال آنکله کسلی بله من دسلت نزده 

است.
اما واژه »الولید« به معنای فرزند خردسال است. چنانکه خلیل می گوید: 

الولید: الصبي.6
راغب نیز می گوید:

ولیلد به کسلی گفته مي شلود کله از والدتش چندان نگذشلته و چون بزرگ شلد، دیگر 
بله او ولیلد نمی گویند. جمع آن نیز »ولدان« اسلت.7

َِّک فِینلا َولِیداً َو لَِبْثلَت فِینا ِمْن ُعُمِرَك ِسلِنیَن.8 )فرعون(  قلرآن می فرمایلد: قلاَل أَ لَْم نَُرب
گفلت: »آیلا ملا تلو را در کودکی در میان خلود پلرورش ندادیم و سلال هایی از زندگیت 

را در میلان ما نبودی؟
1 . نور : 31.

2 . علی اکبر قرشی بنابی، قاموس قرآن، ج 1، ص 226.
3 . ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 6، ص 143.

4 . راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص 883.
5 . آل عمران : 47.

6 . فراهیدی، کتاب العین، ج 8، ص 71.
7 . راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص 883.

8 . شعراء : 18.



29 فصل اول : واژه های به کارگیری شده برای کودك در روایات 

4ـ««واژه«غالم
نوجوان و جوان نورس را »غالم« گویند و نشلانه آن بروز شلهوت و نیز رسلتن شلارب و 
ملوی پشلت لب اسلت. بنابرایلن به نوجوانی کله تازه سلبیلش روئیده، غلالم می گویند. 

املا گاهی هلم ایلن واژه در معنای جوان بله کار می رود. 
ابن فارس می گوید:

غللم: أصلل صحیلح یلدّل علی حداثه و هیج شلهوه من ذللک الغالم و هو الطاّر الشلارب 
»الّذی ظهر شلاربه«.1

بنابرایلن مقصلود از »غلالم«، نوجلوان یلا کلودك ممیلزی اسلت کله در آسلتانه بلوغ و 
جوانلی قلرار گرفتله اسلت. پس می تلوان حدود سلنی 10 تا 15 سلال را بلرای این واژه 

در نظلر گرفلت. قلرآن می فرماید: 
َفأَْرَسُلوا واِرَدُهْم َفأَْدلی  َدلَْوُه قاَل یا بُْشری  هذا ُغالٌم.2 

مأملور آب را )بله سلراغ آب( فرسلتادند. او دللو خلود را در چاه افکند )ناگهلان( صدا زد: 
»ملژده بلاد! این کودکی اسلت )زیبا و دوسلت داشلتنی!(

بلا ایلن حلال گاهی ایلن واژه تنها بله نوجلوان، اطالق نشلده و بلرای کل دوران کودکی 
یعنی از خردسلالی تا جوانی اسلتفاده شلده اسلت. سلید علی اکبر قرشلی معنای اصلی 
غلالم را هملان معنلای پیش گفتله می دانلد و بازگشلت چنیلن اطالقلی را بله هملان 

معنلای اصللی معرفلی می کنلد. وی می گوید: 
معنلی ایلن واژه هملان »جلوان« اسلت؛ اما اگر بله بچه »غالم« اطالق شلده، بله اعتبار 
َّلی یَُکوُن لِي ُغلالٌم َو َقلْد بَلََغِنلَي الِْکَبلُر ...3 گفت:  ملا یلؤول الیه اسلت مثلل: قلاَل َربِّ أَن

پلروردگارا از کجلا ملرا پسلری خواهد بود، حلال آنکه پیر شلده ام؟
ایلن آیله دربلاره حضرت زکریّا اسلت که از خدا فرزندی خواسلت و مالئکه به او بشلارت 
یحیلی را دادنلد و چلون یحیلی بنا بود بلزرگ و جوان بشلود، لذا به لفظ »غلالم« تعبیر 

آورده شلده و گرنه الزم بود »ولد« گفته شلود.4

1 . ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 387.
2 . یوسف : 19.

3 . آل عمران : 40.
4 . قرشی بنابی، قاموس قرآن، ج 1، ج 5، ص 1:119.
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َُّهلْم لُْؤلٌُؤ  »غلملان« جملع غالم اسلت. قرآن می فرمایلد: َو یَُطلوُف َعلَْیِهْم ِغلْملاٌن لَُهْم َکأَن
َمْکُنلوٌن.1 جوانانلی کله چلون مروارید نهفته ، پیرامونشلان )اهالی بهشلت( می گردند.

5ـ«واژه«یافع
ریشله »یفع« به معنای ارتفاع و بلندی اسلت و هر گاه در مورد کودك اسلتعمال شلود 

بله معنلای نوجلوان نزدیک به سلن بلوغ خواهلد بود. ابن  فلارس می گوید:
»کلمٌه تدلُّ علی االرتفاع. ... و منه یقال: أیَْفَع الُغالُم. إذا َعاَل شبابُه، فهو یافٌع.«2

بنابرایلن بله نوجوانلی که به ملرز جوانی نزدیک شلده ولی بالغ نشلده، یافلع می گویند. 
چنانکه خلیلل می گوید:

»قد أَیَْفَع و یََفَع أي َشبَّ و لم یَبُلغ .«3 
بنابلر ایلن حلدود سلنی این واژه بین سلیزده و پانلزده خواهد بود و نسلبت به لفظ غالم 

محدودتر است .  

6ـ«واژه«راهق«و«مراهق
ریشله »رهلق« بله معنای ملحق شلدن اسلت و به کسلی گفته می شلود که در آسلتانه 
ملحلق شلدن بله یلک گروه خاص اسلت. بله ایلن معنا کله وی دنبلال گروهلی رفته و 
نزدیلک اسلت کله به آن ملحق شلود املا هنوز به آنها نرسلیده اسلت. خلیلل می گوید: 

َرِهلَق فلالن فالنلا إذا تبعه فقلرب أن یلحقه.4
در همیلن راسلتا »راهلق« و »مراهلق« به نوجوانی گفته می شلود که نزدیلک بلوغ و در 

آسلتانه ملحق شلدن به بزرگسلاالن اسلت. ابن فارس می گوید:
و الُمَراِهق : الغالم الذی َدانَی الُحُلم.5

1 . طور : 24.
2 . ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 6، ص 157.

3 . فراهیدی، کتاب العین، ج 2، ص 261.
4 . همان، ج 3، ص 366.

5 . ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 2، ص 451.
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33 فصل دوم : کودك و مسجد از دیدگاه قرآن

اگلر چله در قلرآن کریلم بله صلورت مسلتقیم بله مسلئله کلودك و مسلجد پرداختله 
نشلده اسلت، املا از برخلی از آیات ایلن کتاب هدایت گسلتر، می تلوان چنیلن ارتباطی 
را دریافلت کلرد. ایلن دسلت از آیلات، به ارتبلاط کودك با مسلجد در سلنین گوناگونی 
اشلاره دارد کله در ایلن فصل به آن خواهیلم پرداخت. این ارتبلاط از دوران پیش از تولد 

آغاز شلده و تلا پایلان دوران کودکی ادامله دارد.
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35 فصل دوم : کودك و مسجد از دیدگاه قرآن

«برنامه«ریزی«برای«حضور«کودک«در«مسجد«از«دوران«بارداری
»حنه« و »اشلیاع« دو خواهر بودند که اولی به همسلری »عمران« که از شلخصیت های 
برجسلته بنی اسلرائیل بلود درآملد و دوملی را »زکریلا« که یکلی از انبیای الهلی بود، به 

برگزید. همسری 
سلالها گذشلت املا حنه و عملران فرزنلددار نشلدند. روزی »حنه« زیر درختی نشسلته 
بلود کله پرنلده ای را دیلد کله بله جوجه های خلود غلذا می دهد. مشلاهده ایلن محبت 
مادرانله، آتلش عشلق فرزنلد را در دل او شلعله ور سلاخت و از صمیلم دل از درگاه خلدا 
تقاضلای فرزنلد کلرد. چیلزی نگذشلت کله این دعلای خالصانله بله اجابت رسلید و او 

باردار شلد.1
از بعضلی از روایلات اسلتفاده می شلود کله خداونلد به عملران، وحلی فرسلتاده بود که 
پسلری پربرکلت کله می توانلد بیملاران غیرقابلل علالج را درمان کنلد و ملردگان را به 
فرملان خلدا حیات بخشلد بله او خواهد داد کله به عنوان پیامبر به سلوی بنی اسلرائیل 

می شود.2 فرسلتاده 
او ایلن جریلان را با همسلر خلود، »حنله« در میان گذاشلت. هنگامی که او باردار شلد، 
تصلور کلرد فرزنلد مزبلور همان اسلت کله در رحلم دارد. بی خبلر از این که کسلی که 
در رحلم او اسلت، مریلم ملادر آن فرزنلد اسلت. بله همیلن دلیلل نلذر کرد که پسلر را 
خدمتگلزار خانله خلدا ل یعنلی »بیت المقلدس« ل نمایلد. املا بله هنلگام توللد کودك، 
مشلاهده کلرد کله فرزنلدش دختر اسلت. در ایلن موقع نگران شلد که با ایلن وضع چه 
کند. زیرا خدمتکاران بیت المقدس از میان پسلران انتخاب می شلدند و سلابقه نداشلت 

دختلری بله ایلن عنلوان انتخاب گلردد. قلرآن می فرماید:
َّلَک أَنَْت  راً َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِن ِّلي نَلَذْرُت لَلَک ما فِلي بَْطِني ُمَحلرَّ إِْذ قالَلِت اْملَرأَُت ِعْملراَن َربِّ إِن
لا َوَضَعْتَها َقالَلْت َربِّ إِنیِّ َوَضْعُتها أُنثلیَ  َو اهللُ أَْعلَُم بَِملا َوَضَعْت َو لَْیَس  لِمیُع الَْعلِیلمُ . َفلَمَّ السَّ

ِجیِم.3 لْیَطاِن الرَّ ْیُتَها َمْریََم َو إِنلیِّ  أُِعیُذَها بِلَک َو ُذرِّیََّتَها ِمَن الشَّ َکلُر کاَْلُنثلیَ  َو إِنلیّ  َسلمَّ الذَّ

1 . ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 2، ص 523.
2 . علی بن ابراهیم قّمی، تفسیر القّمی، ج 1، ص  101.

3 . آل عمران : 36.
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)بیلاد آور( هنگاملی کله همسلر عمران گفت: پلروردگارا! همانلا من نذر کلرده ام آنچه را 
در رحلم دارم، بلرای تلو آزاد باشلد )و هیچ گونله مسلئولیتی به او نسلپارم تلا تمام وقت 
خلود را صلرف خدملت در بیت المقلدس کنلد(، پلس از ملن قبلول فرما، که به راسلتی 

تو شلنوای دانایی.
پلس چلون فرزنلد را به دنیلا آورد گفت: پروردگارا! ملن دختلر زاده ام؛ در حالی که خداوند 
بله آنچله او زاده داناتلر اسلت و پسلر، ماننلد دختلر نیسلت )و دختلر نمی توانلد وظیفله 
خدمتگلزاری معبلد را هماننلد پسلر انجلام دهلد.( ملن او را مریم نام گلذاردم و ملن، او و 

فرزندانلش را از )شلّر وسوسله های( شلیطان رانلده شلده، در پنلاه تلو قلرار می دهم.

نکات«مرتبط«با«آیه««
1ل واژه »محلّررا« از ملاده »تحریلر« گرفتله شلده کله بله معنلی آزاد سلاختن اسلت و 
در اصطلالح آن زملان بله فرزندانلی گفتله می شلد کله بله خدملت معبلد و خانله خدا 
درمی آمدنلد تلا نظافلت و سلایر خدملات را برعهده گیرنلد و بله هنگام فراغت، مشلغول 
عبلادت پلروردگار شلوند. از آنجلا که آنهلا از هر گونه خدمت بله پدر و ملادر آزاد بودند، 
بله آنهلا »محلّرر« گفتله می شلد و یلا از ایلن جهلت کله خاللص از هرگونله تلالش و 

کوشلش دنیلوی بوده انلد، بله آنهلا محلّرر می گفتند.
2ل بعضلی گفته انلد کله ایلن دسلته از کلودکان از موقعلی کله توانایلی بر ایلن خدمات 
داشلتند تلا سلن بللوغ، وظایف خلود را زیر نظر پلدران و ملادران انجلام می دادند و پس 
از رسلیدن به سلن بلوغ، تعیین سرنوشتشلان به دسلت خودشلان بود؛ اگر می خواستند 
بله کار در معبلد پایلان داده و بیلرون می رفتند و اگر تمایل داشلتند بماننلد می ماندند.1

3ل »مریلم« در لغلت بله معنلی زن عبادتلکار و خدمتگلزار اسلت2 و از آنجلا کله ایلن 
نامگلذاری بله وسلیله مادرش بعلد از وضع حملل انجام شلد، نهایت عشلق و عالقه این 
ملادر بلا ایملان را بلرای وقلف فرزندش در مسلیر بندگی و عبلادت خدا نشلان می دهد.

1 . مکارم شیرازی، همان، ج 2، ص 524؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 737.
2 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 738.
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داللت
 روشلن اسلت کله این آیله پیرامون ارتباط کودك با مسلجد اسلت و چنیلن رابطه ای را 
سلتایش می کنلد. املا نکته مهم تلر، پیرامون آغلاز چنین ارتباطی اسلت. زیرا بر اسلاس 
ایلن آیله، ارتبلاط کلودك با مسلجد به قلدری پراهمیت و سلتودنی اسلت کله می تواند 

برنامه ریلزی و مقدملات آن، پیلش از توللد کودك نیز رقلم بخورد.
بنابرایلن بلر اسلاس مفلاد این آیه، نله تنها ارتبلاط کودك با مسلجد، می توانلد از همان 
آغلاز توللد شلکل گیرد، بلکله والدیلن دوراندیلش و اندیشلمند می توانند پیلش از تولد 
فرزندشلان بلرای نحلوه این ارتباط پربرکلت، برنامه داشلته باشلند و از آن غافل نمانند.
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«حضور«کودک«شیرخواره«در«مسجد
همانطلور کله گفتله شلد، پیلش از تولّلد مریلم، ملادرش نلذر کلرده بلود کله فرزندش 
خلادم  بیت المقلّدس باشلد. للذا پلس از تولّد، نلوزاد را در پارچله ای پیچیده، به مسلجد 
آورد و بله بلزرگان بنی اسلرائیل گفلت: ایلن کلودك، نذر مسلجد اسلت. چون ایلن مادر 
از خانلواده ای بلزرگ و محتلرم بلود، بلرای سرپرسلتی این نلوزاد، نزاع سلختی  درگرفت 
و عابلدان بنی اسلرائیل، بلرای سرپرسلتی او بلر یکدیگلر پیشلی می گرفتنلد. بله همین 

جهت چلاره ای جلز قرعله نیافتند. 
آنهلا بله کنلار نهلری آمدنلد و قلم هلا و چوب هایلی را کله به وسلیله آن قرعله می زدند 
حاضلر کردنلد و نلام هلر یلک را بر یکلی از آنها نوشلتند. تنها قلملی کله روی آب باقی 
مانلد، قلملی بود که نام زکریا بر آن نوشلته شلده بلود و به این ترتیب سرپرسلتی زکریا 
نسلبت بله مریم مسللم شلد و در واقلع او از همه سلزاوارتر بلود. زیرا عالوه بلر دارا بودن 

مقلام نبلوت، شلوهر خالله مریم نیز بلود.1 قلرآن در این بلاره می فرماید:
ذلِلَک ِملْن أَنْبلاءِ الَْغْیلِب نُوِحیلِه إِلَْیَک َو ملا ُکْنَت لََدیِْهلْم إِْذ یُلُْقلوَن أَْقالَمُهْم أَیُُّهلْم یَْکُفُل 

َمْریَلَم َو ما ُکْنلَت لََدیِْهلْم إِْذ یَْخَتِصُمونَ .2
)ای پیامبلر!( ایلن، از خبرهلای غیبلی اسلت که به تو وحلی می کنیم و تلو در آن هنگام 
کله قلم هلای خلود را )بلرای قرعله کشلی( بله آب می افکندنلد تلا کدامیلک کفاللت و 
سرپرسلتی مریلم را عهلده دار شلود و )نیز( بله هنگامی که )دانشلمندان بنی اسلرائیل، 
بلرای کسلب افتخلار سرپرسلتی او( با هم کشلمکش داشلتند، حضور نداشلتی )و همه 

اینهلا، از راه وحلی بله تو گفته شلد(.

داللت«
 ایلن آیله گویلای آن اسلت کله ارتباط کودك با مسلجد می توانلد از نخسلتین روزهای 

زندگلی او آغلاز گلردد و او را مهیلای یلک ارتباط تمام عیلار با پلروردگار گرداند.
 بلا اینکله ملادر مریلم، او را بلرای خدملت بله مسلجد نلذر کرده بلود و به طلور معمول 

1 . مکارم شیرازی، همان، ج 2، ص 544.
2 . آل عمران : 44
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می توانسلت تا سلّن خردسلالی و یا نوجوانلی او را در خانه خود نگله دارد، اما با این حال 
او را از شلیرخوارگی بله مسلجد فرسلتاد. بنابرایلن خوگرفتلن کودك بلا محیط معنوی 
مسلجد و آماده سلازی او بلرای عبلادت و خدملت در مسلجد، می توانلد هلدف و دلیللی 

بلرای این کار باشلد.
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عبادت«کودک«در«مسجد،«در«سایه«نظارت«و«اشراف«معتمدین
پس از کشلمکش بر سلر سرپرسلتی حضرت مریم، در نهایت حضرت زکریا سرپرسلتی 

او را پذیرفلت تلا او را بلرای عبادت و خدمت به مسلجد، تربیت کند. 
هلر چله بر سلن مریم افزوده می شلد، آثلار عظمت و جلالل در وی نمایان تر می گشلت 

و بله جایی رسلید که سلفره آسلمانی برای او مهیا شلد. قلرآن در این بلاره می فرماید:
لَهلا َزَکِریَّا ُکلَّما َدَخلَل َعلَْیها َزَکِریَّا  ُّهلا بَِقُبلوٍل َحَسلٍن َو أَنَْبَتها نَباتاً َحَسلناً َو َکفَّ َفَتَقبَّلَهلا َرب
َّلی لَِک هذا قالَلْت ُهَو ِملْن ِعْنلِد اهللِ إِنَّ اهللَ  الِْمْحلراَب َوَجلَد ِعْنَدهلا ِرْزقلاً قلاَل یلا َمْریَُم أَن

یَلْرُزُق َمْن یَشلاُء بَِغْیِر ِحسلاٍب.1
خداونلد، او )مریلم( را بله طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایسلته ای، )نهلال وجود( او را 
رویانیلد )و پلرورش داد( و کفاللت او را بله »زکریلا« سلپرد. هر زمان زکریلا وارد محراب 
او می شلد، غلذای مخصوصلی در آن جلا می دید. از او پرسلید: »ای مریم! ایلن را از کجا 
آورده ای؟!« گفلت: »ایلن از سلوی خداسلت. خداونلد بله هر کلس بخواهد، بی حسلاب 

روزی می دهلد.«

نکات«مرتبط«با«آیه««
ملادر مریلم باور نمی کرد کله او به عنوان خدمتگلزار خانه خدا )بیت المقلدس( پذیرفته 
شلود. بله همیلن دلیلل آرزو داشلت فرزندش پسلر باشلد، زیرا سلابقه نداشلت دختری 
بلرای ایلن کار، انتخلاب گردد. وللی خداوند این دختلر پاك را برای نخسلتین بار جهت 
ایلن خدملت روحانلی و معنوی پذیرفلت. گویا حضلور غذاهای بهشلتی در برابر محراب 

او دلیللی بلر این پذیرش بوده اسلت.
 تعبیلر بله »أنبتها« از ملاده »إنبات« که به معنلی رویانیدن و در ملورد پرورش حضرت 
مریلم اسلت، اشلاره ای لطیلف بله جنبه هلای تکامل معنلوی، روحانلی و اخالقلی مریم 

است.2
مریلم تحلت سرپرسلتی زکریلا بزرگ شلد و آن چنلان غرق عبلادت و بندگی خلدا بود 

1 . آل عمران : 37.
2 . مکارم شیرازی، همان، ج 2، ص 528.
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کله بله گفتله ابن عبلاس هنگامی کله نُه سلاله شلد، روزهلا را روزه می گرفت و شلب ها 
را بله عبلادت می پرداخلت و آن چنلان در پرهیلزگاری و معرفلت و شناسلایی پروردگار 

پیلش رفلت کله از احبلار و دانشلمندان پارسلای آن زمان نیز پیشلی گرفت.1

داللت
پلرورش حضلرت مریلم در مسلجد کله از نخسلتین روزهلای کودکلی او انجلام 
پذیرفتله، نشلان از تأثیلر فلراوان ایلن محیلط مقلدس بلر روح و روان کلودکان دارد.

مسللماً رشلد معنلوی بله دو محلور اساسلی نیازمند اسلت کله خداونلد هلر دو را برای 
مریلم فراهلم کرده اسلت. اول بسلتر مناسلب برای رشلد معنلوی که قطعلاً مکانی 
بهتلر از مسلجد بلرای این کار وجلود نلدارد. دوم مربی شایسلته که حقیقتاً شایسلته تر 

از فرسلتاده خدا کسلی نیسلت.
در آیله پیشلین، ملادر مریلم از خداونلد خواسلت کله او و فرزندانلش را از شلّر شلیطان 
ِجیلِم( خداوند نیلز بالفاصله  لْیَطاِن الرَّ حفلظ کنلد. )إِنلیّ ِ أُِعیُذَهلا بِلَک َو ُذرِّیََّتَهلا ِمَن الشَّ
می فرماید که این درخواسلت او مورد اسلتجابت قرار گرفت. روشلن اسلت که اسلتجابت 
دعلای ملادر، بلا حضلور کلودك در مسلجد گلره خلورده اسلت. پلس ارتباط کلودك با 
مسلجد می توانلد او را از پلیدی هلای گوناگون بشلری و وسوسله های مختلف شلیطانی، 

محافظلت نماید.

1 .  قلال ابلن عبلاس: لّملا  تَبّتللت تِسلَع سلنین صاَملِت الَنهلاَر َو قاملِت اللیلَل و تَبتللت حتلی غلبلت الحبلار. )طبرسلی، مجملع البیان فی 
تفسلیر القلرآن، ج 2، ص 740(.
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عبادت«کودک«در«مسجد«و«دلربایی«از«زکریای«پیامبر
همسلر زکریلا و ملادر مریلم خواهلر یکدیگلر بودند و اتفاقلاً هلر دو در آغاز، نلازا و عقیم 
بودنلد. هنگاملی که ملادر مریم از لطف پروردگار، صاحب چنین فرزند شایسلته ای شلد 
و زکریلا اخلالص و سلایر ویژگي هلای شلگفت آور او را دیلد، آرزو کرد کله او هم صاحب 
فرزنلدی پلاك و بلا تقلوا همچلون مریلم شلود. فرزنلدی کله چهلره اش آیلت و عظمت 

خداونلد گردد.
عاءِ.1 ََّک َسِمیُع الدُّ َُّه قاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدنَْک ُذرِّیًَّه َطیَِّبًه إِن ُهنالَِک َدعا َزَکِریَّا َرب

در آنجلا بلود کله زکریا، )با مشلاهده آن همه شایسلتگی در مریم،( پلروردگار خویش را 
خوانلد و علرض کلرد: »خداوندا! از طلرف خود، فرزند پاکیلزه ای )نیز( به ملن عطا فرما، 

که تلو دعا را می شلنوی!«
بلا اینکله سلالیان درازی از عمر او و همسلرش گذشلته بلود و از نظلر معیارهای طبیعی 
بسلیار بعیلد به نظر می رسلید کله صاحب فرزندی شلود، ولی ایمان به قلدرت پروردگار 
و مشلاهده وجلود میوه هلای تلازه در غیلر فصلل در کنار محلراب عبادت مریلم، قلب او 

1 . آل عمران : 38.
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را لبریلز از امیلد سلاخت کله شلاید در فصلل پیلری، میوه فرزنلد بر شاخسلار وجودش 
آشلکار شلود. بله همیلن دلیلل هنگاملی که مشلغول نیایلش بلود، از خداونلد تقاضای 

فرزنلد کرد.
در ایلن موقلع، فرشلتگان هنگامی که او در محراب ایسلتاده و مشلغول نیایلش بود، وی 

را بله فرزنلدی پاکیزه بشلارت دادند. قلرآن می فرماید:
قلًا بَِکلَِمٍه  لُرَك بَِیْحیی  ُمَصدِّ َفناَدتْلُه الَْمالئَِکله َو ُهلَو قائِلٌم یَُصلِّي فِلي الِْمْحراِب أَنَّ اهللَ یَُبشِّ

الِِحیَن.1 ا ِملنَ الصَّ داً َو َحُصلوراً َو نَِبیًّ ِملَن اهللِ َو َسلیِّ
و هنگاملی کله او در محلراب ایسلتاده، مشلغول نیایلش بود، فرشلتگان او را صلدا زدند 
کله: خلدا تلو را بله یحیی بشلارت می دهد )کسلی( کله کلمه خلدا )مسلیح( را تصدیق 
می کنلد و رهبلر خواهلد بلود و از هوس هلای سلرکش برکنلار و پیامبلری از صالحلان 

است.

داللت
بلر اسلاس ایلن آیله، انگیلزه اصلی دعلا کلردن زکریا بلرای فرزنلد دار شلدن از محراب 
عبلادت، کودکلی همچون مریم و در مسلجد شلکل گرفته اسلت. زیرا همیلن که زکریا 
کودکلی را بلا ایلن کملاالت معنلوی دید، دلش به سلوی آسلمان پرکشلید )هنالک دعا 

زکریلا( و از پلروردگار خلود، فرزنلدی بله پاکی مریلم طلب کرد. 
پیرملردی بلا ایلن سن وسلال، پیلش از ایلن هلم بارهلا از پلروردگار چنین درخواسلتی 
کلرده اسلت. املا آنچله کله خواسلته او را بله اسلتجابت رسلانده، پاکلی و اخلالص یک 

کلودك مأنلوس بلا محیط مسلجد اسلت.

1 . آل عمران : 39.
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همجواری«محل«زندگی«با«مسجد«و«تأثیر«آن«بر«رشد«فرهنگی«
کودک

وقتلی خداونلد اسلماعیل را بله حضلرت ابراهیلم  در دوران پیلری، عطا کلرد، به او 
فرملان داد کله ایلن کلودك و ملادرش را در مّکله و در جلوار خانه خدا اسلکان دهد. در 
واقلع بله دنیلا آملدن این کلودك از هاجر، کنیز ابراهیم، حسلادت همسلر نخسلتینش، 
سلاره را بله دنبلال داشلت. زیلرا او نتوانسلت حضلور هاجلر و فرزنلدش را تحملل کند. 
بله همیلن جهلت، از ابراهیلم خواسلت کله آن ملادر و فرزند را بله نقطه دیگلری ببرد و 

ابراهیلم، طبلق فرملان خدا در برابر این درخواسلت تسللیم شلد.
او، اسلماعیل و ملادرش هاجلر را بله سلرزمین مکه که در آن روز یک سلرزمین خشلک 
و خاملوش و فاقلد همله چیلز بلود، آورد و در آنجلا گذاشلت و با آنهلا خداحافظی کرد و 

رفت. 
چیلزی نگذشلت کله این کودك و آن مادر در آن آفتاب گرم و داغ، تشلنه شلدند. هاجر 
بلرای نجلات جلان کودکش سلعی و تالش فلراوان کرد، اما خدایلی که اراده کلرده بود، 
آن سلرزمین، یلک کانلون بلزرگ عبادت گردد، چشلمه زمزم را آشلکار سلاخت. چیزی 
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نگذشلت کله قبیلله بیابانگلرد جرهلم کله از نزدیکی آنجلا می گذشلتند، از ماجلرا آگاه 
شلدند و در آنجلا رحلل اقاملت افکندند و شلهر مکه شلکل گرفت.1 در چنین شلرایطی 

حضلرت ابراهیلم  بلرای کودك خلود چنین دعلا می کند:
اله  ِم َربَّنلا لُِیِقیُموا الصَّ ِّلي أَْسلَکْنُت ِمْن ُذرِّیَِّتي بِلواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعْنلَد بَْیِتَک الُْمَحرَّ َربَّنلا إِن

َفاْجَعلْل أَْفِئلَده ِمَن النَّلاِس تَْهِوي إِلَْیِهلْم َو اْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمراِت لََعلَُّهْم یَْشلُکُروَن.2
پلروردگارا ملن بعضلی از فرزندانلم را در سلرزمین بی آب وعلفلی در کنلار خانله ای کله 
حلرم تو اسلت، سلاکن سلاختم تلا نماز را بلر پای دارنلد، تو قلب هلای گروهلی از مردم 
را متوجله آنهلا سلاز و از ثملرات بله آنها روزی ده. شلاید آنان شلکر تو را به جلای آورند.

داللت
بلا اینکله حضلرت ابراهیلم، کلودك و همسلر خلود را در سلرزمینی خشلک و 
بی آب وعللف رهلا کلرد، املا همجلواری آنهلا بلا خانله خلدا، اطمینانلی وصف ناپذیلر در 
دل او ایجلاد کلرده اسلت. بنابرایلن همانطلور که پیامبلری همچون یعقلوب ، برای 
حفلظ جلان فرزندانلش، آنهلا را بله خداونلد می سلپارد، )َفاهللُ َخْیلٌر حافِظلاً َو ُهلَو أَْرَحُم 
(3 پیامبلری همچلون ابراهیلم نیز بلرای حفظ ایمان خانلواده اش، آنهلا را در  اِحمیلنَ الرَّ

پنلاه مسلجد کله خانله خلدا اسلت، قلرار می دهد.
بلر اسلاس ایلن آیه، ملالك اصلی در انتخلاب محل زندگلی، آب و هلوا و امکانات رفاهی 
نیسلت. )بِلواٍد َغْیلِر ِذي َزْرٍع( بلکله مهم تریلن ملالك، در نظر داشلتن مسلائل معنوی و 
ارتبلاط بلا خانله خلدا اسلت کله نقلش تعیین کننلده در انتخاب مسلکن مناسلب دارد. 

ِم(  الُْمَحرَّ بَْیِتلَک  )ِعْنَد 
اگرچله نزدیلک بلودن به مسلجد برای همه اعضلای خانواده پربرکت اسلت، املا یکی از 

اساسلی ترین تأثیرات آن، رشلد معنلوی فرزندان خانواده اسلت.
در ایلن آیله بله روشلنی می بینیم که هلدف اصلی حضلرت ابراهیلم  از همجواری 
خانلواده اش بلا خانه خدا، برپایی نماز توسلط آنان بوده اسلت. )لیقیملوا الصالة( بنابراین 

1 . مکارم شیرازی، همان، ج 10، ص 363.
2 . ابراهیم : 37.
3 . یوسف :64.
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ابراهیلم  بله دسلتور خداونلد، ایلن مکان را بلرای رشلد ایمانی فرزندانلش برگزیده 
است.

پلس می تلوان چنین نتیجله گرفت که هر مسللمانی بلرای انتخاب محلل زندگی خود، 
بایلد ایملان فرزندانلش را در نظر گرفتله و برای دسلتیابی به این مسلئله، نزدیکی خانه 
و محلل زندگلی به مسلجد را مالك اصللی انتخاب خود قلرار دهد. مسلجدی که بتواند 
کلودك را زیلر چتلر معنویلت الهلی خلود، رشلد دهلد و از او انسلانی صاحلب کماالت 

بسازد.
املا نگاهلی بله دوران حاضلر نشلان می دهلد که حتلی متدیّنان نیلز گاهلی در انتخاب 
محلل زندگلی بله آینلده ایمانی فرزندانشلان نمی اندیشلند و تنهلا بله مالك هایی نظیر 

آب و هلوا و یلا رشلد اقتصلادی محلل زندگی فکلر می کنند.



»فصل«سوم:«مواجهه«پیامبر
با«مسئله«رفت«وآمد«کودکان«به«
مسجد
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تحلیلل و بررسلی رفتلار پیامبلر در مواجهله بلا رفت وآملد کلودکان به مسلجد می تواند 
آغلازی مناسلب بلرای دسلتیابی بله نگلرش آن حضلرت بله مسلئله کلودك و مسلجد 
باشلد. بنابرایلن پیلش از ورود بله بحلث سلیره پیامبر در ایلن زمینه، بایلد دید که 
پیامبلر بلا این مسلئله چگونه برخورد کلرده و کنش و واکنلش او در مواجهه با این 

موضلوع چگونه بوده اسلت؟
در ایلن فصلل ابتلدا بازتاب مردمی این مسلئله در دوران پیامبلر را واکاوی خواهیم 
کلرد و پلس از آن بله بررسلی رفتلار پیامبلر در بردن کلودکان به مسلجد خواهیم 

پرداخت.
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گفتار«اول:«رفت«وآمد«کودکان«به«مسجد«در«دوران«پیامبر
فلارغ از اینکله پیامبلر در مواجهله با کلودکان در مسلجد چه عکس العملی داشلته 
و چله رفتلاری انجلام داده، در ابتلدا بایلد دید که جامعله دوران پیامبلر در مواجهه 
بلا ایلن موضوع چگونه بوده اسلت. زیرا بسلیاری از رفتارهلای جامعله آن دوران، بازتابی 
از حلرکات اصالحلی پیامبلر در عملوم جامعه اسلت. بنا بلر این اگر اصلالح و تغییر 
قابل توجهلی در رفتارهلای عمومی جامعه مشلهود باشلد، نشلانه آن خواهد بلود که این 

رفتارسلازی از جانب پیامبر نشلأت گرفته اسلت.
بلرای نمونله وقتی رفتار محبت آمیز مردم بلا کلودکان را در دوران پیامبر می بینیم 
و آن را در کنلار رفتلار عموملی آنهلا در دوران جاهلیت می گذاریم کله فرزندان خود را با 
دسلتان خلود زنلده به گلور می کردنلد و تولد دخترانشلان را ننلگ می پنداشلتند، قطعاً 
بله ایلن نتیجله خواهیم رسلید که دسلتان فرهنگ سلاز پیامبلر، این رشلد و تعالی 

را سلامان داده است.
شلّکی نیسلت کله پیامبلر یلک فرهنگ سلاز بلزرگ اسلت کله بلا دسلتان توانلای 
معنلوی اش، حلرکات اصالحلی قابلل توجهلی در جامعه جاهللی آن دوران ایجلاد کرده 



51 فصل سوم: مواجهه پیامبر با مسئله رفت وآمد کودکان به مسجد

اسلت. املا در موضلوع ملورد بحلث نیلز باید پیلش از هلر چیز بله بررسلی گزارش های 
مرتبلط بلا دوران پیامبر پیرامون موضوع کودك و مسلجد بپردازیم تا روشلن شلود 

کله پیامبلر در ایلن زمینله چله فرهنگلی را بر ملردم حاکم کرده اسلت.
نکتله دیگلر ایلن اسلت کله کمتریلن تأثیلر ایلن گزارش هلا، جنبله امضایلی و تقریری 
ایلن حلرکات خواهلد بلود. بله ایلن معنا کله وقتلی رفتلار و حرکتلی در برابر چشلمان 
پیامبلر انجلام شلده باشلد و حضلرت مخالفتلی بلا آن ابراز نکنلد، می تلوان نتیجه 

گرفلت کله ایلن رفتار ملورد رضایلت و امضلای پیامبلر بوده اسلت.
همچنیلن اگلر رفتلاری ویلژه در آن دوران مرسلوم شلده باشلد و پیامبلر نله تنهلا 
واکنشلی منفلی نداشلته باشلد، بلکله خلود بله هملان کار مبلادرت ورزد، بله وضلوح، 
نمایشلی از رضایلت حضلرت در آن موضلوع خواهد بلود. لذا پیش از هر چیز به بررسلی 

ایلن گزارش هلا خواهیلم پرداخت.

»»صف«ویژه«کودکان«در«صفوف«نماز«جماعت«پیامبر»
ابومالک اشعری می گوید:

َه َفَصفَّ الرَِّجلاَل ثُمَّ َصلفَّ )َخلَْفُهْم(  لالَ هِ َرُسلوِل اهللِ َقلاَل أََقلاَم الصَّ ثُُکلْم بَِصلالَ أاََل أَُحدِّ
الِْولْلَداِن )الِْغلَْملاِن( َخلْلَف الرَِّجلاَل ثُلمَّ َصفَّ النَِّسلاءِ َخلَْف الِْولْلَداِن )ثُمَّ َصلَّلی بِِهْم(

آیلا برایتلان از نملاز رسلول خدا بگویم؟ حضرت به نماز می ایسلتاد و مردان )پشلت 
سلر او( صلف می بسلتند. سلپس پشلت سلر ملردان، پسلر بچه ها بله صف می شلدند و 
سلپس پشلت سلر پسلران، زنان می ایسلتادند. سلپس حضرت با ایشلان نماز می خواند.

منابع«حدیث
احمد بن حنبل )م 241( در مسند احمد، ج 5، ص 341.

ابن اشعث سجستانی )م 275( در سنن ابی داود، ج 1، ص 159.
بیهقی )م 458( در السنن الکبری، ج 3، ص 97.
طبرانی )م 360( المعجم الکبیر، ج 3، ص 281.

ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 67، ص 195.
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داللت
این نقل گویای آن است که: 

 تعلداد قابلل توجهلی از کلودکان در نملاز جماعت پیامبر 1ل در دوران پیامبلر
شلرکت داشلته اند. گویلا کله تعلداد آنهلا بله قلدری بوده کله صف یلا صفوفی مجلزا را 

تشلکیل می داده انلد.
2ل سلن و سلال ایلن کلودکان به قدری اسلت که بله تنهایلی توانایی برپایلی صف نماز 
جماعلت را دارنلد و بلدون مراقبت دیگران به انجام مسلائل عبلادی می پردازند. بنابراین 

می تلوان گفلت که ایلن کودکان، ممیز هسلتند.
3ل ایلن نقلل، حاکلی از سلیره دائمی پیامبر اسلت و تنها بیانگر یک حادثه نیسلت. 
بنابرایلن می تلوان نتیجه گرفلت که در دوران پیامبر تعداد قابلل توجهی از کودکان 

ممّیلز بله مسلجد رفت وآمد داشلته اند و در صف نملاز جماعت شلرکت می کرده اند.
4ل تعبیلر »صلالة رسلول اهلل« گویای آن اسلت که طراحی چنین صف بندی و چینشلی 
از طلرف خلود حضلرت بلوده اسلت. حتلی اگر نگوییلم که این کار به دسلتور مسلتقیم 
پیامبلر بلوده و خلود حضرت در تمام حلرکات عبادی، ملردم را راهنمایی می کرده، 

حداقلل بایلد بگوییلم که بلا امضا و تأیید آن حضرت انجام شلده اسلت.

اشکال«
ایلن نقلل تنهلا در ملورد نماز جماعلت پیامبر اسلت و ارتبلاط با موضوع مسلجد و 
کلودکان نلدارد. پلس چگونله از آن بلرای این موضوع اسلتفاده شلده اسلت؟ بله عبارت 
دیگلر در ایلن نقلل تصریلح نشلده که ایلن نماز جماعت در مسلجد، انجام شلده اسلت.

«پاسخ
پیامبلر خلدا تقریبلاً همله نمازهلای جماعلت را در مسلجد، اقامله می کرده اسلت 
و تنهلا بلرای نمازهایلی همچلون نملاز عید و یلا نماز بلاران، به ملکان دیگری خلارج از 
مسلجد می رفتله اسلت.1 این مکان، بر اسلاس برخلی از گزارش های تاریخلی، در مکانی 
نسلبتاً وسلیع و خلارج از محلدوده شلهر بلوده کله املروزه بله مسلجد غمامله معلروف 

1 . محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاري، ج 2، ص4: کان رسول اهلل  یخرج یوم الفطر و الضحی إلی المصلی.
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اسلت.1 املا بنلا بلر روایتی از املام صادق ع، زمیلن بقیع، محلل برگزاری نملاز عید بوده 
اسلت.2 در هلر صلورت باید گفت کله پیامبر، نمازهلای یومیه و نماز جمعله را تنها 

در مسلجد، اقامله می کرده اسلت.
شلواهد دیگلر نیلز حاکی از آن اسلت کله پیامبر به طلور معمول، خارج از مسلجد 
بله اقامله نماز جماعلت مبادرت نمی ورزیده اسلت. زیلرا در دیلدگاه پیامبر اهمیت 
برگلزاری نملاز جماعلت در مسلجد بله انلدازه ای اسلت که آن حضلرت در بلدو ورود به 
مدینله، زمینلی را برای سلاختمان مسلجد خریداری کرد و به سلاخت مسلجد مبادرت 
ورزیلد.3 بنابرایلن می تلوان گفت که تأسلیس مسلجد، اولیلن کار پیامبلر در مدینه 

بله حسلاب می آید.
شلاهد دیگر آن اسلت که در دوران پیامبر، حضور در مسجد و نماز جماعت مسجد، 
از مالك هلای اساسلی تشلخیص مؤمنلان از منافقلان بوده اسلت. به همین جهت اسلت 
کله پیامبلر خدا، هرکلس که نمازهلای روزانه اش را در مسلجد نمی خواند، شلدیداً 
توبیلخ می کلرد. در ایلن زمینله، روایلات فراوانی وجلود دارد که برای نمونه بله روایتی از 

امام صادق  اشلاره می شلود:
اَلهِ فِي الَْمْسلِجِد َفَقاَل َرُسلوُل  إِنَّ أُنَاسلًا َکانُلوا َعلَلی َعْهلِد َرُسلوِل اهللِ أَبَْطُئلوا َعِن الصَّ
اَلَه فِي الَْمْسلِجِد أَْن نَْأُمَر بَِحَطٍب َفُیوَضلَع َعلَی أَبَْوابِِهْم  اهللِ لَُیوِشلکُ َقلْوٌم یََدُعلوَن الصَّ

َفُتوَقلَد َعلَْیِهلْم نَاٌر َفُتْحَرَق َعلَْیِهلْم بُُیوتُُهْم.4
در زملان پیامبلر بعضلی از ملردم در نملاز خوانلدن در مسلجد، کنلدی و کاهللی 
می نمودنلد. پیامبلر خلدا فرملود: نزدیلک اسلت که فرملان دهم تا بلر در خانه کسلانی 
کله از نملاز خوانلدن در مسلجد خلودداری می کنند، هیلزم بریزند و آن را آتلش زنند و 

خانه هایشلان بر سرشلان بسلوزد.
بنابرایلن نمی تلوان پذیرفلت کله ایلن گونله از گزارش هلا کله در ملورد سلیره دائملی 
ثُکلم بَِصلالهِ( در مکانلی غیر از مسلجد  پیامبلر در املر نملاز جماعلت اسلت، )أُحدِّ

1 . رسول جعفریان، آثار اسالمی مکه و مدینه، ص 287.
2 . کلینی، الکافي، ج 3، ص 160 : )یوم العیدین( َو َقْد َکاَن َرُسوُل اهللِ  یَْخُرُج إِلَی الَْبِقیِع َفُیَصلِّي بِالنَّاِس.

3 . عبد الملک ابن هشام الحمیری، السیره النبویه، ج 2، ص 344: فاتخذه مسجدا  فأمر به رسول اهلل  أن یبنی مسجدا.
4 . محمد بن حسن طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، ص 25.
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صلورت پذیرفته اسلت.

اشکال
چنانکله در فصلل راهکارهلا خواهد آملد، در منابع شلیعه، راهکارهایلی همچون متفرق 
کلردن کلودکان در میلان صفلوف مختللف از سلوی معصلوم ارائه شلده که بلا این نقل 

اهل سلنت در تعارض اسلت.

پاسخ
در ایلن نقلل، از واژه غالم اسلتفاده شلده که بیشلتر به کلودکان نزدیک به سلن تکلیف 
گفتله می شلود. املا در نقلل شلیعه از واژه صبی اسلتفاده شلده کله معموالً بله کودکان 
کم سن وسلال تر اطلالق می شلود. بنابرایلن ایلن دو روایلت قابلل جملع بلا یکدیگرنلد و 
تعارضلی میلان آنهلا نیسلت. زیلرا گویلا روایاتی کله گویلای راهلکار هسلتند، پیرامون 
کودکانلی سلخن می گوینلد کله هنلوز نیازمنلد مراقبلت و توجله ویژه اند. املا کودکانی 
کله در صفلی مجلزا بلا پیامبلر نملاز می خوانده انلد، نزدیلک سلن تکلیلف بلوده و 

نیلازی بله مراقبت نداشلته اند.

اشکال«
در فقله شلیعه، صفلی که صرفاً از کودکان تشلکیل شلده باشلد، اتصال نملاز جماعت را 
بلر هلم می زنلد. بنابرایلن این روایت به دلیل تناسلب داشلتن بلا فقه اهل تسلنن، قابل 

پذیلرش نخواهلد بلود. زیرا در فقه اهل تسلنن، اتصلال نمازگزاران اهمیتلی ندارد.

پاسخ
درسلت اسلت کله در فقه شلیعه، اتصال نمازگلزاران شلرط صحت نماز جماعت اسلت، 
املا مشلهور فقهلای شلیعه، نماز کودك ممیلز را صحیح دانسلته و حضور آنلان در صف 
جماعلت را مخلّل اتصلال نمی داننلد. چنانکله سلید یلزدی، در بحلث عدم وجلود حائل 

میلان نمازگزاران، می نویسلد:
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ِبيِّ الُْمَمیِِّز َما لَْم یَْعلَْم بُْطاَلَن َصاَلتِِه.1 الَ یَُضرُّ الَْفْصُل بِالصَّ

جریان«تغییر«قبله«و«حضور«کودکان«در«مسجد««
عماره بن اوس انصاری می گوید:

لاَلهِ َفَناَدی  َصلَّْیَنلا إْحلَدی َصاَلتَلْي الَْعِشليِّ َفَقاَم َرُجٌل َعلَلی بَاِب الَْمْسلِجِد َو نَْحُن فِي الصَّ
َل اَْو انَْحلَرَف إَماُمَنلا نَْحلَو الَْکْعَبِه َو  َهلت( إِلَلی الَْکْعَبلِه َفَتَحلوَّ ْهلتُ )ُوجِّ َه َقلْد َوجَّ لالَ أَنَّ الصَّ

بَیاُن . النَِّسلاُء َو الصِّ
ملا یکلی از نماز هلای ظهلر و عصلر را می خواندیلم که مردی بر در مسلجد ایسلتاد و در 
حاللی کله ملا در نملاز بودیلم، نلدا سلر داد: نماز به سلوی کعبه برگشلته اسلت )واجب 
شلده اسلت(. پلس املام جماعلت به سلوی کعبله چرخیلد و روی گردانلد و همین طور 

زنلان و کودکان.

منابع«حدیث«و«نقل«های«مشابه«آن
- ابلن سلعد )م 230( در طبقلات الکبلری، ج  1، ص 187 ایلن مطللب را نقلل کلرده و 

منابلع بعلدی نیلز از او نقلل کرده اند.
- سلیوطی )م 911( در الدّر المنثور، ج 1، ص 143 این مطلب را به نقل از ابن سلعد و 
ابلن ابی شلیبه )م 235( نقلل کرده اسلت. اما این حدیلث در کتب کنونی ابن ابی شلیبه 

نشد. یافت 

«توضیحی«کوتاه«در«مورد«این«رخداد
توضیلح این کله: داسلتان تغییلر قبله در مسلجد بنی سلالم و هنلگام نماز ظهلر رخ داده 
اسلت. پیامبلر، دو رکعلت از نملاز را خوانلده بود کله جبرئیل بلازوی پیامبر را 

به سلوی کعبله برگرداند.2
این خبر آهسلته آهسلته به مسلاجد دیگر رسلید و دیگران نیز از فرمان پیامبر پیروی 
کردنلد. شلواهدی که در جریلان فوق وجود دارد، حاکی از آن اسلت که این گزارش پیرامون 

1 . سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، ج 1، ص 783.
2 . علی بن ابراهیم قّمی، تفسیر القّمی، ج 1، ص 63.
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یکی از همان مسلاجدی اسلت که بعدها از جریان تغییر قبله خبردار شلده اند.
ایلن حادثله ممکن اسلت در همان روز اتفاق افتاده باشلد. زیرا بنا بلر نقل علی بن ابراهیم 
در تفسلیر قملی، ایلن رخلداد در نماز ظهلر اتفلاق افتاده اسلت.1 بنابراین ممکن اسلت 

خبلر تغییلر قبلله در نماز عصر همان روز به دیگر مسلاجد اطراف نیز رسلیده باشلد.

داللت
1ل بلا اینکله پیامبلر در این ماجلرا به صورت مسلتقیم حضور نداشلته و تقریری از 
جانلب حضلرت صلورت نگرفتله، املا می تلوان از ایلن گزارش چنیلن نتیجله گرفت که 
کلودکان در دوران پیامبلر افزون بر مسلجد النبلی، در دیگر مسلاجد آن دوران نیز 

رفت وآملد داشلته و به عبلادت مشلغول بوده اند.
2ل از ظاهلر ایلن گلزارش برمی آیلد کله کلودکان حاضلر در مسلجد، کلودکان ممیلز 
هسلتند. زیلرا کودکلی کله بتوانلد در نماز جماعت شلرکت کنلد، ممیز اسلت. بنابراین 
آنچله کله از ایلن گلزارش بله دسلت می آیلد، شلامل همله کلودکان نمی شلود و تنهلا 

گویلای حضلور کلودکان ممیلز در مسلاجد دوران پیامبلر اسلت.

»»حضور«کودکان«در«مسجد«پیامبر»
در منابلع اهلل تسلنن روایتلی از عایشله نقل شلده که بلا اندکی تغییر در منابع شلیعی 

نیلز آمده اسلت. املام صلادق  می فرماید:
لَر َرُسلوُل اهللِ لَْیلَلًه ِملَن اللََّیالِي الِْعَشلاَء اْلِخلَرَه َما َشلاَء اهللُ َفَجاَء ُعَمُر َفلَدقَّ الَْباَب  أَخَّ
ْبَیاُن َفَخلَرَج َرُسلوُل اهللِ َفَقاَل لَْیلَس لَُکْم أَْن  َفَقلاَل یَلا َرُسلوَل اهللِ نَامَ  النَِّسلاُء نَلاَم الصِّ

ََّملا َعلَْیُکْم أَْن تَْسلَمُعوا َو تُِطیُعوا. تُْؤُذونِلي َو اَل تَْأُمُرونِلي إِن
شلبی از شلب ها رسلول خدا به خواسلت خدا نماز عشلاء را به تأخیر انداخت. عمر 
آملد و در زد و گفلت: ای رسلول خلدا! زنلان خوابیدند. کودکان نیلز خوابیدند. )پس کی 
نملاز عشلاء 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. 
1 . همان.
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عایشه نیز همین مطلب را با اندك تفاوتی نقل کرده، می گوید:
َِّتي یَُقوُل النَّلاُس لََها  أَنَّ َرُسلوَل اهللِ أَعَتلَم لَْیلَلًه ِملَن اللََّیالِلي بَِصلاَلهِ الِْعَشلاءِ َو ِهلَي ال
لاَلُه َقْد نَاَم النَِّسلاُء َو  َصلاَلُه الَعَتَملِه َقالَلْت َفلَلْم یَْخُرُج َرُسلوُل اهللِ َحتَّی َقلاَل ُعَمُر الصَّ
ْبَیلاُن َفَخلَرَج َرُسلوُل اهللِ َفَقلاَل ِلَْهلِل الَْمْسلِجِد ِحیَن َخلَرَج َعلَْیِهْم َملا یَْنَتِظُرَها  الصِّ

أََحلٌد ِملْن أَْهلِل اْلَْرِض َغیُرُکم.
شلبی از شلب ها رسلول خدا نماز عشلاء را به تأخیر انداخت. پیامبر برای نماز 
بیلرون نیاملد تلا آنکله عملر گفت: نملاز! زنلان و کلودکان خوابیدنلد. پیامبر نیلز بیرون 
آملد و بله اهاللی مسلجد فرملود: هیچ کس بلر روی زمین جز شلما منتظر نماز نیسلت.

منابع«حدیث«
:  روایت امام صادق

شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج  2، ص 28.
روایت عایشه:

احمد بن حنبل )م 241( در مسند احمد، ج 6، ص 272.
بخاری )م 256( در صحیح بخاری، ج 1، ص 142.

مسلم نیشابوری )م 261( در صحیح مسلم، ج 2، ص 115.

سندشناسی
ایلن روایلت در تهذیب االحکام، صحیح السلند اسلت. همچنانکه عالمه مجلسلی نیز بر 

آن تصریح کرده اسلت.1

داللت
1ل عبلارت »نلام النسلاء و الصبیلان« می توانلد دو معنلا داشلته باشلد که یکلی حقیقی 
و دیگلری کنایلی اسلت. املا ظهلور کالم عمربلن خطلاب در معنلای حقیقلی آن یعنی 

حضلور کلودکان و زنان در مسلجد اسلت.
بله بیلان دیگر ظاهر کالم عمر، نشلان می دهد که مقصود او از ایلن جمله، خواب آلودگی 

1 . مالذ الخیار في فهم تهذیب الخبار، ج  3، ص 397
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زنلان و کودکانلی اسلت که در مسلجد حضور داشلته اند. املا در مقابل ایلن احتمال نیز 
وجلود دارد کله مقصلود او از ایلن جملله، یک تعبیلر کنایی بلوده و ملراد او از به خواب 

رفتلن کودکان، دیر شلدن وقت باشلد.
بلا ایلن حلال باید گفلت، اگرچه ممکن اسلت مقصلود عمر از بله خواب رفتلن کودکان 
و زنلان، تنهلا کنایله از دیلر شلدن زمان باشلد اما ظاهر حدیث نشلان می دهلد که زنان 
و کلودکان نیلز هماننلد دیگلران در مسلجد حضلور داشلته اند و انتظلار برپایلی نملاز را 
می کشلیده اند. زیلرا وی بلرای اعتراض بله پیامبر باید دسلت آویز و بهانله ای فراهم 

کنلد کله ظاهلری منطقی و قابل پذیرش داشلته باشلد. 
بنابرایلن، اینکله کلودکان و زنلان در خانه هایشلان بله خلواب رفتله باشلند، نمی توانلد 
مستمسلکی بلرای اعتلراض بله پیامبلر باشلد. مؤیلد این ظهلور، عنوان بابی اسلت 

کله بخلاری بلرای ایلن روایت انتخلاب کرده اسلت.
اگرچله فهلم راویلان حدیلث، آن هلم راویلان اهل تسلنن، بلرای ملا حّجیتی نلدارد، اما 
بله هلر حلال می توانلد مؤیدی بلرای این مطلب باشلد. بخلاری ایلن روایلت را در چهار 

موضلع آورده کله یکلی از آنهلا بلا این عنوان درج شلده اسلت: 
ُهلوُر َو ُحُضورِِهلْم الجماعلَه َو  ْبَیلاِن َو َمتلی یَِجلُب َعلَْیِهلْم الُْغْسلُل َو الطَّ »بَلاِب ُوُضلوء الصِّ

الِْعیَدیْلِن َو الجنائلَز«1
بنابرایلن وی ایلن روایلت را مرتبط با حضور کودکان در مسلجد و نماز جماعت دانسلته 

است.
2ل عبلارت »نلام النسلاء و الصبیلان« ممکلن اسلت پلس از خوابیلدن برخلی از زنلان و 
کودکان در مسلجد رخ داده باشلد و یا اینکه حکایت از خواب آلودگی آنان داشلته باشلد. 
چنانکله در علرف نیلز بله کسلانی که در آسلتانه خلواب هسلتند و خمیازه می کشلند، 

چنیلن اطالقی می شلود. 
3ل بلا اینکله ظاهلر روایلت هیچ گونله قیدی برای کلودکان حاضر در مسلجد نلدارد، اما 
بله طلور قطلع نمی تلوان چنین برداشلت کرد کله کلودکان مختلفی در تمامی سلنین 

در مسلجد حضور داشلته اند. 

1 . صحیح بخاری، ج1،ص208.
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»»اقتدای«بعضی«کودکان«به«نماز«جماعت«پیامبر»
بشربن معاذ می گوید:

. َصلَّْیُت أَنَا َو أَبِي َو أَنَا ُغاَلٌم ابُْن َعْشِر ِسِنیَن َوَراَء النَِّبيِّ
ملن و پلدرم پشلت سلر پیامبلر نملاز جماعلت خواندیلم در حالی کله ملن نوجوانی ده 

بودم. سلاله 

منابع«حدیث
- ابن حجر )م 852( در الصابه في تمییز الصحابه، ج  1، ص 436. 

«داللت
در صورتلی کله ایلن اتفلاق در مسلجد النبی صلورت گرفته باشلد، می تلوان گفت 
کله ایلن نقلل، گویای تقریلر معصوم مبنی بلر آوردن کودکان به مسلجد اسلت. زیرا در 
ایلن ماجلرا، نله پدری کله کودکلی را به مسلجد آورده، مورد سلرزنش قلرار گرفته و نه 
کودکلی کله به مسلجد آملده، در بوته نقد قلرار گرفته اسلت. از طرف دیگلر، جو حاکم 
بلر مسلجد هلم پذیرای این مطلب بلوده و هیچ کس بلر او و پدرش خرده نگرفته اسلت.

اشکال
از ظاهلر ایلن عبلارت برمی آیلد که این ماجلرا تنها یک بار بلرای گوینده رخ داده اسلت. 

پلس ممکن اسلت کله این رخلداد در مکانی به غیر از مسلجد اتفاق افتاده باشلد.

پاسخ
اوالً همانطلور کله قباًل نیز گفته شلد، پیامبر به طور معمول نماز خود را در مسلجد 
می خوانلده و بلر ایلن سلنت خلود، اصلرار می ورزیده اسلت. ثانیاً بلر فرض پذیلرش این 
اشلکال، بلاز هلم احتملال دارد که ایلن جریان در مسلجد رخ داده باشلد. بنابراین از این 

ماجلرا تنهلا می تلوان به عنلوان مؤید اسلتفاده کرد و دلیللی بر مدعلا نخواهد بود.
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«آوردن«کودکان«به«مسجد«توسط«والدین««
قیس بن ابی حازم می گوید:

لا َفأََخلَذ أَبِلي بَِیلِدي َفَذَهلَب بِلي إِلَلی الَْمْسلِجِد َفَخلَرَج َرُجلٌل َفَصِعلَد الِْمْنَبَر  ُکْنلُت َصِبیًّ
َفَحِملَد اهللَ َو أَثَْنلی َعلَْیلِه َو نَلَزَل َفُقلْلُت لَِوالِلِدي َملْن َهلَذا َقاَل َهلَذا نَِبلیُّ اهللِ َو أَنَا إِْذ 
َذاَك ابلُن  َسلْبِع ِسلِنیَن أَْو ثََملاُن ِسلِنیَن: ملن بچه بودم کله پدرم دسلتم را گرفت و مرا 
بله مسلجد بلرد. پلس مردی بر فراز منبلر رفت و حملد و  ثنای خدا را گفلت و به پایین 
آملد. ملن بله پلدرم گفتم: ایلن مرد کیسلت؟ پدرم گفلت: او پیامبلر خدا اسلت. من در 

آن وقلت پسلری هفت یا هشلت سلاله بودم.

منابع«حدیث
ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 49، ص 446.

ابن حجر )م 852( در الصابه في تمییز الصحابه، ج  5، ص 393.
متقی هندی )م 975( در کنز العمال، ج 13، ص 578.

داللت
اگر این نقل صحیح باشد، می توان گفت که:

اوالً آوردن کودك به مسجد مورد نهی پیامبر نبوده است.
ثانیاً رفت وآمد کودکان به مسجد، امری متداول در دوران پیامبر بوده است.

اشکال
ابن حجلر می گویلد: اگلر ایلن روایلت درسلت باشلد، وی پیامبلر را دیلده اسلت اما 
مشلهور می گوینلد کله او پیامبلر را ندیلده اسلت. زیلرا ایلن مطلب با نقلل دیگری 
از او کله گفتله اسلت: ملن وقتلی پیامبر را دیلدم کله وی از دنیا رفته بلود و ابوبکر 
سلخنرانی می کلرد، منافلات دارد. بنابرایلن احتملال دارد کله این دو جریلان یک اتفاق 
باشلد و وی ابوبکر را با پیامبر اشلتباه کرده باشلد. گذشلته از آنکه از محاسلبه سلن 

او برمی آیلد کله او در هنلگام رحللت پیامبلر پنج سلاله بوده اسلت.1

1 . ابن حجر عسقالنی، الصابه في تمییز الصحابه، ج 5، ص 400.
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پاسخ
ایلن ادعلای ابن حجلر پذیرفتنی نیسلت. زیرا تفلاوت ایلن دو نقل، نشلان دهنده گزارش 
از دو حادثله متفلاوت اسلت کله یکلی در دوران پیامبلر رخ داده و دیگلری پلس 
از وفلات آن حضلرت بلوده اسلت. سلن پنج سلالگی هلم سلن کملی نیسلت و احتملال 

یلادآوری خاطلرات ایلن دوران نیلز بعید نیسلت.

«امامت«جماعت«توسط«کودک««
ایوب سختیانی می گوید:

أََمْمُت َقْوِمي َعلَی َعْهِد َرُسوِل اهللِ َو أَنَا ابُْن َسْبِع ِسِنیَن.
ملن در دوران پیامبلر، اماملت جماعلت قلوم خلود را بر عهلده داشلتم در حالی که 

پسلری هفت سلاله بودم.

منابع«حدیث
- ابن عبدالبر )م 463( االستیعاب، ج 4، ص 1775.

- ابن اثیر )م 630( در أسد الغابه، ج 4، ص 110.

نقل«مشابه
املا ممکلن اسلت ایلن سلؤال بله ذهلن خطلور کنلد کله مگلر ممکلن اسلت کودکلی 

هفت سلاله املام جماعلت ملردم شلود؟
بلرای پاسلخ بله ایلن پرسلش، خوب اسلت کله به نقلل دیگلری که از شلخصی بله نام 
»عمروبن سللمه« رسلیده اسلت و با تفصیل بیشلتری بیان شلده، توجه کنیم. بنابراین 
بله جهلت آنکله این تفصیلل، نلکات قابلل توجهلی را دربلردارد، تملام کالم وی را نقل 

می کنیلم. وی می گویلد:
ُکنَّلا بَِملاءٍ َمَملرِّ النَّلاِس َو َکاَن یَُملرُّ بَِنلا الرُّکَبلاُن  فنسلألهم َملا لِلنَّاِس َملا لِلنَّاِس َملا َهَذا 
ُجللُ َفَیُقولُلوَن یَْزُعلُم أَنَّ اهللَ أَْرَسلَلُه أَْوَحلی إِلَْیِه اَْو أَْوَحلی اهللُ بَِکَذا َفُکْنلُت أَْحَفُظ َذلَِک  الرَّ

ََّملا یَِقرُّ فِي َصلْدِري... الْلَکاَلَم َفَکأَن
ا  لا َکانَلْت َوقَعلُه أَْهِل الَْفْتِح بَلاَدَر ُکلُّ َقْوٍم بِإِْسلاَلِمِهْم َو بَلَدَر أَبِي َقْوِمي بِإِْسلاَلِمِهْم َفلَمَّ  َفلَمَّ
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 َحّقاً َفَقلاَل َصلُّوا َصلاَلَه َکَذا فِلي ِحین َکَذا  َقلِدَم َقلاَل ِجْئُتُکلْم َو اهللِ ِملْن ِعْنلِد النَِّبليِّ
ُکْم أَْکَثُرُکْم  لاَلُه َفلُْیَؤذِّْن أََحُدُکلْم َو لَْیُؤمَّ َو َصلُّلوا َصلاَلَه َکَذا فِي ِحین َکلَذا َفإَِذا َحَضَرِت الصَّ
ُمونِي  ْکَبلاِن َفَقدَّ ُقْرآنًلا َفَنَظلُروا َفلَلْم یَُکلْن أََحلٌد أَْکَثَر ُقْرآنًلا ِمنِّي لَِما ُکْنلُت أَتَلَقَّی ِملَن  الرُّ

بَْیلَن أَیِْدیِهْم َو أَنَا ابُْن ِسلتٍّ اَْو َسلْبُع ِسلِنیَن....
در زملان رسلول خلدا  محلل زندگلی ملا کنلار راه کاروانهلا بلود، للذا از مسلافران 
می پرسلیدیم: ملردم را چله شلده اسلت و ایلن ملرد )پیامبلر( کیسلت؟ آنهلا پاسلخ 
می دادنلد: وی گملان می کنلد، خلدا بله او وحلی می کنلد. )گاهلی نیلز آیلات قلرآن را 
بلرای ملن می خواندنلد و( می گفتنلد کله او گملان می کنلد کله اینهلا از جانلب خلدا 
وحلی شلده اسلت. ملن نیز ایلن آیات را حفلظ می کلردم به گونله ای که گویا بله خاطر 

می سلپردم و در سلینه ام اسلتقرار می یافلت.
وقتلی جریلان فتلح مکله رخ داد، قبایلل در پذیلرش اسلالم بر هلم پیشلی می گرفتند. 
پلدرم نیلز پیلش از قوملش اسلالم آورد و هنگاملی کله از نلزد پیامبلر  بلاز گشلت 
بله ملردم می گفلت: ملن از پیلش کسلی که بله راسلتی پیامبلر اسلت، می آیم. نملاز را 
اینچنیلن بخوانیلد و در فلالن زملان به جا آوریلد. هلرگاه وقلت نملاز شلد، یکی از شلما 
اذان بگویلد و هلر کلس کله آیلات بیشلتری از قلرآن می داند، امام جماعت شلما شلود.
ملردم هلم در میلان خلود نظاره کردند و کسلی همانند من که بیشلترین آیلات قرآن را 
بدانلد، نیافتنلد. زیلرا ملن از مسلافران کاروان هلا قلرآن را آموخته بودم. بله همین دلیل 
ملن را پیشلاپیش خلود قلرار دادنلد، در حالیکه من کودکی شلش یا هفت سلاله بودم. 

منابع«حدیث
ایلن نقلل بلا اندکلی تفاوت در کتلب مختلفی مطلرح گردیده کله از آن جملله می توان 

بله منابلع زیر اشلاره کرد:
ابن سعد )م 230( در طبقات الکبری، ج  1، ص 337. 
احمد بن حنبل )م 241( در مسند احمد، ج 5، ص 71.

بخاری )م 256( در صحیح بخاری، ج 5، ص 96.

بیهقی )م 458( در السنن الکبری، ج 3، ص 91.
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ابن کثیر )م 774( در البدایه و النهایه، ج  4، ص 322.
ابن حجر )م 852( در الصابه في تمییز الصحابه، ج  1، ص 436.

داللت
 ایلن دو روایلت دالللت بلر آن دارد که برخی از کلودکان در دوران پیامبلر به دلیل 
آگاهتلر بلودن بله آیلات قرآن، املام جماعت قلوم خود قلرار گرفته انلد و پیامبر نیز 
از چنیلن عمللی نهلی نکرده اسلت. بنابرایلن ظاهراً می تلوان گفت که به طریلق اولویت 
در دوران پیامبلر، حضلور کلودکان و رفت وآملد آنهلا به مسلجد، املری قابل قبول 

بوده اسلت.

اشکال
از داستان عمرو بن سلمه برمی آید که:

1ل پیلش نملازی و اماملت او بلر مردم، یک اجتهلاد از جانب پدرش و یلا مردم قبیله اش 
بلوده و اجلازه ای از جانلب پیامبلر مبنلی بلر امامت جماعتلی کودکان صادر نشلده 

است. 
2ل ممکلن اسلت کله پیامبلر از اجتهلاد آنهلا اطالعلی نداشلته تلا آنهلا را از چنین 

عمللی نهلی کند.1

پاسخ
جملع میلان ایلن دو نقل اشلاره به این نکتله دارد که این کار در قبایلل مختلفی صورت 

گرفته و بعید اسلت که این مسلئله به گوش پیامبر نرسلیده باشلد.

اشکال
3ل شلرایط نقلل شلده در ایلن داسلتان، بیشلتر به شلرایط اضطرار شلبیه اسلت. یعنی 
وقتلی در میلان بزرگ ترهلا کسلی نیسلت کله آگاهلی قابلل توجهلی نسلبت بله قرآن 
داشلته باشلد، پلس باالجبلار باید یک کلودك، امام جماعت شلود. بنابرایلن نمی توان از 

1 . احمد بن علی بن حجر عسقالنی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج 8، ص 27.
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آن یلک حکم کللی اسلتنباط کرد.

پاسخ
بلا ایلن کله این اشلکال بر مدعا وارد اسلت املا باید گفت کله کودکی کله توانایی حفظ 
و قرائلت قلرآن و در نهایلت پیش نملازی مردم را داشلته باشلد، قطعاً یک کلودك ممیز 

اسلت. بنابرایلن داللت ایلن روایت شلامل همه کودکان نمی شلود.

اشکال
اگرچله ممکلن اسلت ایلن قبیلله هلم پلس از چنلدی هماننلد دیگلر قبایل به سلاخت 
مسلجد مبلادرت ورزیلده و نماز جماعتشلان را در مسلجد اقامه کرده باشلند، اما انصاف 
آن اسلت کله بگوییلم ایلن جریلان در ابتدا در مسلجد رخ نلداده و تنها ممکن اسلت در 
گلذر زملان همین مسلئله در مسلجد شلکل گرفته باشلد. املا این فقط صلرف احتمال 

اسلت و نمی تلوان بله آن اسلتدالل کرد. 

نتیجه
بلا توجله بله اشلکاالت متعلددی کله بلر ایلن گلزارش وارد اسلت، بایلد گفت کله تنها 

می تلوان از آن بله عنلوان یلک شلاهد و مؤیلد اسلتفاده کلرد.
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گفتار«دوم:«آوردن«کودکان«به«مسجد«توسط«خود«پیامبر
اگرچله در فصلول بعلدی بله روایتلی از پیامبر مبنلی بلر پرهیلز از آوردن کودکان 
بله مسلجد اشلاره خواهلد شلد، املا بایلد دانسلت کله در سلیره پیامبلر و در میان 
گزارش هلای فلراوان تاریخلی، هیلچ  مطلبلی کله دالللت اندکلی بلر نهلی یلا کراهلت 

پیامبلر از ایلن موضلوع داشلته باشلد، دیلده نمی شلود.
گذشلته از آنکله گزارش هلای فراوانلی در سلیره پیامبلر وجلود دارد کله نشلان 
می دهلد، پیامبلر نله تنهلا از آوردن کلودکان بله مسلجد نهلی نکلرده، بلکله خود 
ایشلان از آوردن آنهلا به مسلجد پرهیز نداشلته و بله گونه های مختلف، نلوادگان خود و 

یلا دیگلر کلودکان را در مسلجد ملورد مالطفت قلرار داده اسلت. 

برپایی«اولین«نماز«جماعت«اسالم«با«همراهی«یک«زن«و«یک«کودک««
عفیف کندی از پدرش و از جدش نقل می کند:

لِلِب لِلي َصِدیقلاً َو َکاَن یَْخَتلُِف إِلَلی الَْیَمِن  ُکْنلُت املَرءاً تَاِجلراً َو َکاَن َعبَّلاُس بنُ َعْبِدالُْمطَّ
َه َفَنَزلْلُت َعلَی  یَْشلَتِري الِْعْطلَر أَیَّلاَم الَْمْوِسلِم َفَقِدْملُت أَیَّلاَم الَْحلجِّ فِلي الَْجاِهلِیَِّه إِلَلی َمکَّ
لَماءِ َو أَنَلا أَنُْظُر إِلَی  لْمُس َو َحلََقلْت إِلَی السَّ لا َطلََعلِت الشَّ لِلبِ َقلاَل َفلَمَّ الَْعبَّاِس بن َعْبِدالُْمطَّ
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لَماءِ ثُمَّ اْسَتْقَبَل َفَقاَم ُمسَتقِبلََها َفلَْم یَلَْبْث أَْن َجاَء  الَْکْعَبِه أَْقَبَل َشلابٌّ َفَرَمی بَِبَصِرهِ إِلَی السَّ
ابُّ َو َرَکَع الُْغاَلُم  ُغاَلٌم َفَقاَم َعْن یَِمیِنِه َفلَْم یَلَْبْث أَْن َجاَءِت اْمَرأٌَه َفَقاَمْت َخلَْفُهَما َفَرَکَع الشَّ
ابُّ َفَرَفَع الُْغاَلُم َو الَْمْرأَُه َفُقلُْت یَا َعبَّاُس  لابُّ َسلاِجداً َفَسَجَدا َمَعُه َفَرَفَع الشَّ َو الَْمْرأَُه َفَخرَّ الشَّ
دُ  بُنَعْبِداهللِ بنِ َعْبِدالُْم أَْملٌر َعِظیلٌم َقاَل أَْملٌر َعِظیٌم تَْدِري َملْن َهَذا َفُقلُْت اَل َفَقلاَل َهلَذا ُمَحمَّ
َُّه أَْرَسلَلُه َو أََمَر بَِهَذا َو أَنَّ ُکُنوَز ِکْسلَری َو َقْیَصَر مسلتفتٌح َعلَْیِه لِِب ابُْن أَِخي یَْزُعُم أَنَّ َرب  طَّ
لِِب ابْلُن أَِخي أَ   أَ تَلْدرِي َملْن َهلَذا الُْغاَلُم َفُقلْلُت اَل َقاَل َهلَذا َعلِيُّ  بُنأَبِلي َطالِبِ بن َعْبِدالُْمطَّ
تَلْدِري َملْن َهلِذهِ الَْملْرأَُه إِلَی َخلِْفِهَملا ُقلُْت اَل َقلاَل َخِدیَجُه بِْنلُت ُخَویْلٍِد َزْوَجلُه ابِْن أَِخي 
یلِن َغْیَر َهلُؤاَلءِ. َقاَل َعِفیٌف  َو ایْلُم اهللِ َملا أَْعلَلُم َعلَلی َظْهلِر اْلَْرِض ُکلَِّها أََحلداً َعلَی َهَذا الدِّ

بَْعلَد َما أَْسللََم َو َرَسلَخ اْلِْسلاَلُم فِي َقلِْبلِه یَا لَْیَتِني ُکْنلُت َرابِعاً.
ملن تاجلر بلودم و عباس بن عبدالمطللب از دوسلتان ملن بلود. ملن بله یملن رفت وآمد 
می کلردم و در ایلام حلج، عطلر می خریلدم. در دوران جاهلیلت در ایلام حلج بله مکله 
رفتلم و مهملان عباس شلدم. وقتی خورشلید طلوع کرد و خورشلید باال آملد، در حالی 
کله ملن بله کعبه می نگریسلتم، جوانلی آمد و به آسلمان نگاه کلرد. سلپس رو به کعبه 
کرد و به سلمت آن ایسلتاد. طولی نکشلید که پسلر بچه ای آمد و در سلمت راسلت او 
ایسلتاد و طوللی نکشلید کله زنی آمد و پشلت سلر او ایسلتاد. جلوان به رکلوع می رفت 
و آن پسلر بچله و آن زن نیلز در پلی او بله رکلوع می رفتنلد. جوان به سلجده می رفت و 

آن دو نیلز هملراه او بله سلجده می رفتند. 
من گفتم: ای عباس! این مسلئله ای بس بزرگ اسلت. عباس گفت: آنها را می شناسلی؟ 
گفتلم: نله. عبلاس گفت: ایلن محمدبن عبداهلل، بلرادر زاده من اسلت که گملان می کند 
پلروردگارش او را بله سلوی مردم فرسلتاده و او را به این کار امر کلرده و گنج های قیصر 
و کسلری به دسلت او گشلوده خواهد شلد. آیا آن پسلر بچه را می شناسلی؟ گفتم: نه. 
گفلت: او علی بن ابلی طاللب، بلرادرزاده ملن اسلت. گفلت: آن زن را می شناسلی؟ گفتم: 

نله. گفلت: او خدیجه دختر خویلد، همسلر برادر زاده ام اسلت.
بله خلدا قسلم بلر روی زمیلن هیچ کلس را غیلر از این سله نفر نمی شناسلم کله بر این 

آیین باشلند. 
سلپس عفیلف کندی بعد از آنکه مسللمان شلد و اسلالم در قلبش رسلوخ کلرد، چنین 
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می افزایلد: ای کاش ملن هلم چهارمین آنهلا بودم.

منابع«حدیث
منابع اهل تسنن عبارتند از:

احمد بن حنبل )م 241( در مسند احمد، ج 1، ص 209.
نسائی )م 303( در خصائص امیرالمؤمنین  ، ص 45.

أبو یعلی الموصلي )م 307( در مسند أبي یعلی، ج 3، ص 117.
طبرانی )م 360( در المعجم الکبیر، ج 18، ص 100.

حاکم نیشابوری )م 405( در المستدرك، ج 3، ص 183.
بیهقی )م 458( در دالئل النبوه، ج  2، ص 162.

ابن عبدالبّر )م 463( در االستیعاب، ج 3، ص 1096 و ص 1242.
ابن ابی الحدید )م 656( در شرح نهج البالغه، ج 4، ص 119.

احمد بن عبداهلل طبري )م 694(، ذخائر العقبی، ص 59.
ابن کثیر )م 774( در البدایه و النهایه، ج  3، ص 25.

منابع شیعی عبارتند از:
محمد بن سللیمان کوفلی )م حلدود 300( در مناقلب الملام أمیلر المؤمنیلن  ، ج 

1، ص 261.
محمد بن جریر طبری )م 310( در تاریخ المم و الملوك، ج  2، ص 311.

قاضي نعمان مغربي )م 363( در شرح الخبار، ج 1، ص 180.

نقل«مشابه
در برخلی از ایلن منابلع نقلی مشلابه وجلود دارد کله در آن ورود امیرالمؤمنین  به 

مسلجد را چنیلن توصیف کرده اسلت:
... ثُمَّ َخَرَج ُغاَلٌم ِحیَن َراَهَق الُْحُلَم ....1

طریحی در مورد معنای این واژه می گوید:

1 . احمد بن حنبل ، المسند ، ج 3 ، ص 306.



68

راهق الغالم مراهقه فهو مراهق: إذا قارب االحتالم و لم یحتلم.1
بنابرایلن امیرالمؤمنیلن  در آن موقعیلت، پسلر بچله ای نزدیلک بله بللوغ بلوده که 
هنوز بالغ نشلده اسلت. می توان حدس زد که سلن او در این موقع ده تا سلیزده سلال، 
بلوده اسلت. زیرا سلن حضرت در هنگام مبعوث شلدن پیامبلر، نُه یا ده سلاله بوده 

و ایلن جریلان در اوایل بعثت رخ داده اسلت.
شبیه همین محتوا از ابن مسعود نیز نقل شده که می گوید:

... َمَعُه ُمَراِهقٌ  أَْو ُمْحَتلٌِم تَْقُفوُه اْمَرأٌَه َقْد َسَتَرْت َمَحاِسَنَها.
... هملراه او بچله ای نزدیلک بله بللوغ یلا تلازه باللغ شلده بلود و پشلت سلر او زنلی که 

زیبایی هایلش را پوشلانده بلود، حرکلت می کلرد.

داللت
 ایلن جریلان حاکلی از آن اسلت که پیامبلر، کودکی ممیلز را که هنوز بالغ نشلده، 

بله هملراه خلود به مسلجد بلرده و در معیلت او نماز جماعلت بر پا نموده اسلت.

«آوردن«امام«حسن «و«امام«حسین «به«مسجد««
منابلع روایلی و تاریخلی شلیعه و اهل تسلنن در بردارنلده گزارش های فراوانلی مبنی بر 
حضلور دو نلواده بزرگوار پیامبر خدا در مسلجد النبی اسلت. شلواهد، نشلان دهنده 
آن اسلت که این عمل بارها توسلط پیامبر تکرار شلده و از سلیره مداوم آن بزرگوار 
بله حسلاب می آیلد. چراکه هلر یک از ایلن جریانات در حالتلی متفلاوت و فضایی مجزا 

صورت پذیرفته اسلت. 
اگرچله در فصل هلای بعلد بله تفصیلل بله بررسلی یکایلک ایلن گزارش هلا خواهیلم 

پرداخلت املا در ایلن جلا بله صلورت کللی بله برخلی از آنهلا اشلاره می کنیلم:

نمایی«کلی«از«رفتار«پیامبر«با«حسنین« «در«مسجد««
گاهلی پیامبلر حسلنین را بلر دوش خلود سلوار می کرد و بلا شلادمانی ویژه آن 

1 . فخر الدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ج 5، ص 174.
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دو را بله مسلجد می برد.1
گاهی آنها را به مسجد می برد و کنار خود می نشاند و مرتباً آن دو را می بوسید.2 

گاهلی حسلنین در هنگامله نملاز، سلوار بلر دوش پیامبلر می شلدند و وقتلی 
دیگلران می خواسلتند جلوگیلری کننلد، پیامبلر بله آنهلا اجلازه چنیلن کاری را 

نملی داد.3 
گاهلی در نملاز جماعت، 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 سلر برداشلتن از سلجده شلتاب کنم. آنقدر 

صبلر کردم تا کلودك، خودش از پشلتم پیاده شلود.4
گاهلی حسلنین به مسلجد می آمدنلد و پیامبر بعلد از نملاز، آن دو را روی پای 

مبلارك خود قرار ملی داد.5 
گاهلی پیامبلر بلا شلنیدن صلدای گریه حسلن و حسلین از منبر فلرود می آمد 

و بله سلوی آن ها می شلتافت.6 
گاهلی پیامبلر در حلال سلجده بلود و امام حسلن  یلا امام حسلین  وارد 
مسلجد می شلد و از البله الی جمعیلت خلود را بله پیامبلر می رسلاند و بلر دوش 
حضلرت سلوار می شلد. پیامبر هلم در حالیکله او را بلر دوش خود نگه می داشلت، 

َفُکُم اهلُل  َفنَُّکَما َکَما َشلرَّ لا اْسلَتْیَقَظا َحَملَل النَِّبليُّ  الَْحَسلَن َو َحَملَل َجْبَرئِیلُل الُْحَسلْیَن َفَخلَرَج ِملَن الَْحِظیَرِه َو ُهَو یَُقلوُل َو اهللِ َلَُشلرِّ 1 . َفلَمَّ
اِکَباِن َو أَبُوُهَملا أَْفَضلُل ِمْنُهَما َفَخَرَج  ِبیَّْیِن أَُخفِّلْف َعْنَک َفَقلاَل یَا أَبَا بَْکلٍر نِْعَم الَْحاِملاَلِن َو نِْعلَم الرَّ َعلزَّ َو َجللَّ َفَقلاَل لَلُه أَبُلو بَْکلٍر نَاِولِْني أََحلَد الصَّ
ِمْنَهلا َحتَّلی أَتَلی بَلاَب الَْمْسلِجِد َفَقلاَل یَا بِلاَلُل َهُلمَّ َعلَليَّ بِالنَّاِس َفَنلاَدی ُمَناِدي َرُسلوِل اهللِ  فِلي الَْمِدیَنِه َفاْجَتَملَع النَّاُس ِعْنَد َرُسلولِ اهللِ 

 فِلي الَْمْسلِجد. )محملد بلن علی بن بابویله، أمالي الصلدوق، ص 437(.
لِنیَن َفَدَخلُْت َمْسلِجَد َرُسلوِل اهللِ  َفَوَجْدُت َرُسلوَل اهللِ َجالِسلاً َو َحْولَلُه ُغاَلَماِن  2 . ُحِکلَي َعلْن ُعلْرَوَه الَْباِرقِليِّ َقلاَل: َحَجْجلُت فِلي بَْعِض السِّ
ًه َو َهلَذا أُْخلَری. )عالمله محمدباقلر بلن محمدتقلی مجلسلی، بحلار النلوار الجامعه للدرر أخبار الئمله الطهار  یَافَِعلاِن َو ُهلَو یَُقبِّلُل َهلَذا َملرَّ

، ج 43، ص 314(.
3 . َرأَیْلُت َرُسلوَل اهللِ  یَُصلِّلي َفَسلَجَد َفَجلاَء الَحَسلُن  َفَرِکلَب َظْهلَرُه َو ُهلَو َسلاِجٌد ثُلمَّ َجلاَء الُْحَسلْیُن  َفَرِکلَب َظْهلَرُه َملَع أَِخیلِه َو 
ُهلَو َسلاِجٌد َفَثُقلاَل َعلَلی َظْهلِرِه َفِجْئلُت َفَأَخْذتُُهَملا َعلْن َظْهلِرِه َو َذَکلَر َکاَلملاً َسلَقَط َعلَی أَبِلي یَْعلَی َو َمَسلَح َعلَلی ُرُءوِسلِهَما و قال َملن أََحبَِّنی 

َفلُیِحبَُّهَملا ثاَلثلًا. )عللی بلن عیسلی اربللی، کشلف الغمه فلي معرفله الئمله، ج 1، ص 527(.
َّلُه َقْد َحَدَث  َدًه أََطلَْتَهلا َحتَّی َظَننَّا أَن ْدَت بَْیَن َظْهَرانَْي َصاَلتَِک َسلجْ ََّک َسلجَ َه َقلاَل النَّلاُس یَا َرُسلوَل اهللِ إِن لالَ لا َقَضلی َرُسلوُل اهللِ  الصَّ 4 . َفلَمَّ
لَلُه َحتَّی یَْقِضلَي َحاَجَتُه. )بیهقی، السلنن الکبری، ج  َّلُه یُوَحلی إِلَْیلَک َقلاَل ُکلُّ َذلِلَک لَلْم یَُکلْن َو لَِکنَّ ابِْنلي اْرتََحلَِني َفَکِرْهلُت أَْن أَُعجِّ أَْملٌر أَْو أَن

1، ص 171؛ شلیخ صلدوق نیلز شلبیه همیلن روایلت را نقل کرده اسلت: محمد بلن علی ابن بابویله، علل الشلرائع، ج 1، ص 174(.
لا َعاَد َعاَدا  ا َرَفَع َرأَْسلُه أََخَذُهَملا أَْخذاً َرفِیقاً َفلَمَّ 5 . »َعلِن ابْلِن َمْسلُعوٍد َقلاَل: َکاَن النَِّبليُّ  یَُصلِّلي َفَجاَء الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن  َفاْرتََدَفاُه َفلَمَّ
لا انَْصلَرَف أَْجلَلَس َهلَذا َعلَلی َفِخلِذِه اْلَیَْملِن َو َهَذا َعلَلی َفِخِذِه اْلَیَْسلِر ثُمَّ َقلاَل َمْن أََحبَِّنلي َفلُْیِحبَّ َهَذیْلِن.« )محمد بن محملد بن نعمان  َفلَمَّ

مفیلد، الرشلاد في معرفله حجج اهلل علی العبلاد، ج 2، ص 28(.
َّلُه َسلِمَع َرُسلوُل اهللِ  بُلَکاَء الَْحَسلِن َو الُْحَسلْیِن َو ُهلَو َعلَلی الِْمْنَبلِر َفَقلاَم َفِزعلاً .« )محملد بلن علی ابن شلهر آشلوب، مناقلب آل أبي  6 . أَن

طاللب ، ج 3، ص 385(.
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دسلت مبارکلش را پشلت کمرش می گذاشلت تا کلودك نیفتلد و در همین حلال نماز 
را ادامله می داد.1 

گاهلی پیامبلر بلر فلراز منبلر در حال خطابله بود که املام حسلن  از منبر باال 
 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 

برسد.2
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.3
گاهلی پیامبلر در هنلگام سلخنرانی حسلنین را بلا خود بلر روی منبر می بلرد و در 

همیلن حال بلرای ملردم خطبله می خواند.4
گاهلی پیامبلر املام حسلن  را با خود به منبلر می برد و در حین سلخنرانی به 

او نلگاه می کلرد و در مورد او سلخن می گفت.5
و گاهلی پلس از اعتلراض برخی از نمازگزاران به شلدت مدارای پیامبلر با کودکان، 
حضلرت می فرملود: آگاه باشلید! اگلر بله خلدا و فرسلتاده اش ایملان داریلد، بایلد بله 
کلودکان ترحلم کنیلد و برخوردی عاطفی داشلته باشلید: »أََما لَلْو ُکْنُتْم تُْؤِمُنلوَن بِاهللِ َو 

ْبَیاَن.«6 َرُسلولِِه لََرِحْمُتلُم الصِّ

ُفلوَف َحتَّلی یَْأتِلَي النَِّبليَّ  َفَیْرَکلَب َظْهلَرُه َفَیُقلوُم َرُسلوُل  لی الصُّ 1 . َکاَن الُْحَسلْیُن  یَِجلي ُء إِلَلی َرُسلوِل اهللِ  َو ُهلَو َسلاِجٌد َفَیَتَخطَّ
اهللِ  َو َقلْد َوَضلَع یَلَدُه َعلَلی َظْهلِر الُْحَسلْیِن  َو یَلَدُه اْلُْخلَری َعلَلی ُرْکَبِتلِه َحتَّلی یَْفلُرَغ ِملْن َصاَلتِلِه.« )سللیم بن قیس هالللی، کتاب 
سللیم بلن قیلس هالللی، ج 2، ص 735؛ همیلن مطللب در دیگلر منابلع در مورد امام حسلن  نقل شلده اسلت: ابن عسلاکر، تاریخ مدینه 

دمشلق، ج 13، ص 178(.
  َِّو یُْدلِلي ِرْجلَْیلِه َعلَی َصلْدِر النَِّبي  ِّیَْأتِیلِه َو ُهلَو َعلَلی  الِْمْنَبلِر یَْخُطلُب َفَیْصَعلُد إِلَْیلِه َفَیْرَکلُب َعلَلی َعاتِلِق النَِّبلي  2 . َکاَن الْحسلن
َحتَّلی یُلَری بَِریلُق َخلَْخالِلِه َو َرُسلوُل اهللِ  یَْخُطلُب َفُیْمِسلُکُه َکَذلِلَک َحتَّلی یَْفلُرَغ ِملْن ُخْطَبِته. )هاللی، کتاب سللیم بن قیلس هاللی، ج 

2، ص 735(.
  ِیَْخُطلبُ َعلَلی الِْمْنَبلِر َفَجلاَء الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن َو َعلَْیِهَما َقِمیَصلاِن أَْحَمَراِن یَْمِشلَیاِن َو یَْعُثَراِن َفَنَزَل َرُسلوُل اهلل  ِ3 . َکاَن َرُسلوُل اهلل
ِملَن الِْمْنَبلِر َفَحَملَُهَملا َو َوَضَعُهَملا بَْیلَن یََدیْلِه.« )محمد بن عیسلی الترمذی، سلنن الترمذی، ج 5، ص 324؛ احمد بن شلعیب نسلائی، سلنن 

النسلائی، ج 3، ص 193(.
4 . َعلْن َجابِلِر بْلِن َعْبلِد اهللِ اْلَنَْصلاِريِّ َعلِن النَِّبيِّ َقاَل: َخَرَج یَْوماً َو َمَعُه الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن َفَخَطَب النَّاَس. )مجلسلی، بحلار النوار الجامعه 

للدرر أخبار الئمله الطهار ، ج 26، ص 258(.
ًه َو یَُقلوُل إِنَّ ابِْني َهَذا َسلیٌِّد َو لََعلَّ  ًه َو َعلَْیِه َملرَّ لاَلُم َمَعلُه َو ُهلَو یُْقِبلُل َعلَلی النَّاِس َملرَّ 5 . َرأَیْلُت َرُسلوَل اهللِ َعلَلی الِْمْنَبلِر َو َحَسلٌن َعلَْیلِه السَّ

اهللَ تََبلاَرَك َو تََعالَلی أَْن یُْصلِلَح بِلِه بَْیلَن فَِئَتْیلِن ِملَن الُْمْسللِِمیَن. )احملد بن حنبل، مسلند احمد بن حنبلل، ج 5، ص 37(.
6 . ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب ، ج 4، ص 171.
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داللت
1ل کثلرت ایلن روایلات بله قلدری اسلت کله می تلوان ادعلای تواتلر معنوی نسلبت به 
اصلل مسلئله داشلت. حتلی در برخی از ایلن حوادث فراوانلی گزارش ها به قدری اسلت 

کله می تلوان ادعلای تواتلر لفظلی و یلا حداقل شلهرت روایی یلا اسلتفاضه نمود.
2ل همله ایلن حلوادث، در حاللی انجام گرفته که قطعاً سلن آن دو بزرگلوار در آن دوران 

کمتر از 7 یا 8 سلال بوده اسلت. 
3ل نکتله جاللب توجله این اسلت کله این عملل بارها توسلط پیامبر تکرار شلده و 
از سلیره ملداوم آن بزرگلوار بله حسلاب می آید. زیرا ایلن مطلب به گونه هلای مختلف و 
در حلاالت متفلاوت در کتب مختلف شلیعه و سلّنی مطرح شلده که نشلان دهنده تکرار 

و فراوانلی قابلل مالحظله چنین عملی در سلیره پیامبر خدا اسلت. 
4ل از مجموعله ایلن روایلات برمی آیلد کله ایلن فراوانلی و تکلرار در سلنین مختللف 
کلودکان بوده و مخصوص سلن و سلال خاصی نیسلت. چنانچه در برخلی از این روایات 
از لفلظ »صبلی«، در برخلی دیگلر از لفلظ »غلالم« و گاه از الفلاظ دیگلری نظیر »غالم 
یافلع« اسلتفاده شلده اسلت. همچنین نحلوه بازیگوشلی کلودکان نیلز در گزارش های 
مختللف بلا یکدیگلر متفلاوت اسلت کله هلر یلک نشلان دهنده سلن خاصلی از این دو 

کلودك می باشلد.
5ل نتیجه کلی از این جریانات را می توان در سه گام کلی ترسیم کرد:

در گام اول بایلد گفلت کله ایلن گزارش هلا حاکلی از آن اسلت کله املام حسلن  و 
املام حسلین  کله قطعاً سنشلان در این دوران افزون بر هشلت سلال نبوده اسلت، 
حضلوری مسلتمر و ملداوم در مسلجد پیامبلر داشلته اند و آن حضلرت در هیلچ  

شلرایطی بلر آنهلا خلرده نگرفتله و آنهلا را از مسلجد خارج نکرده اسلت.
در گام دوم نیلز بایلد گفلت حتلی برخلی از ایلن گزارش هلا نشلان دهنده آن اسلت کله 
حضلرت بلا اراده خلود، کودکانلش را به مسلجد آورده و رفتاری سرشلار از مهر و محبت 

با آن دو داشلته اسلت. 
در گام سلوم بایلد گفلت کله در برخلی دیگر از ایلن روایلات، پیامبلر در مواجهه با 
رفتلار کودکانله و بازیگوشلی آنهلا، برخلوردی مداراگونه و حتی کریمانه داشلته اسلت. 
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اشکال
آیا حکم آوردن کودك به مسجد، تنها اختصاص به حسنین دارد؟

یکلی از مهم تریلن سلواالت ایلن بخلش ایلن اسلت کله آیلا شلخصیت واالی مقلام 
حسلنین در آوردن آنها به مسلجد موضوعیت داشلته اسلت؟ آیا پیامبر تنها به 
دلیلل عظملت آن دو کودك آنها را به مسلجد ملی آورده و این یک حکلم اختصاصی در 

ملورد آن دو بزرگلوار بوده اسلت؟
بله بیلان دیگلر آیلا حکلم اصللی بلرای آوردن کلودکان بله مسلجد، کراهلت بلوده و 

پیامبلر تنهلا حسلنین را از ایلن قاعلده مسلتثنی کلرده اسلت؟
املا پاسلخ بله این سلؤال بلا بیان هلای مختللف در ذیلل روایاتی کله در فصل هلای بعد 
بیلان شلده، خواهلد آملد. در فصل نهم نیلز به صورت کلی همه پاسلخ ها جملع آوری و 
بیلان خواهلد شلد. بنابرایلن ضمن اذعلان به اهمیت این پرسلش، پاسلخ دهی بله آن را 

بله بخش هلای مذکلور وامی نهیم.

«آوردن«کودکان«به«مسجد«همراه«با«شور«و«حالی«ویژه««
شلیخ صلدوق در المالی با سلند خود داسلتان نسلبتاً بلنلدی را از عباس عملوی پیامبر 

و یلا یکلی از فرزنلدان او چنین نقلل می کند: 
روزی حسلن و حسلین از خانه خارج شلدند و از آنها خبری نشلد. فاطمه خبر 
ناپدید شلدن فرزندانش را به پیامبر داد و پیامبر دسلت به سلوی آسلمان برد 
و بلرای سلالمتی آن دو دعلا کلرد. در همیلن حلال جبرائیل نازل شلد و ملکان آن دو را 

به پیامبر نشلان داد.
پیامبلر نیلز بلا خشلنودی فلراوان بله هملراه برخلی از اصحابلش بله آن محلل که 
حظیلره نلام داشلت، رفتنلد و حسلن  و حسلین   را در حاللی کله در آغلوش 

یکدیگلر خوابیلده بودنلد، یافتند.
در ادامه روایت آمده است:

 الَْحَسلنَ َو َحَمَل  ا اْسلَتْیَقَظا َحَمَل النَِّبيُّ  یَُقبُِّلُهَما َحتَّی انَْتَبَها َفلَمَّ َفَمَکلَث النَِّبليُّ
َفُکُم اهلُل  َفنَُّکَما َکَما َشلرَّ َجْبَرئِیلُل الُْحَسلْیَن َفَخلَرَج ِملَن الَْحِظیلَرهِ َو ُهَو یَُقلوُل َو اهللِ َلَُشلرِّ
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ِبیَّْیلِن أَُخفِّْف َعْنلَک َفَقاَل یَلا أَبَا بَْکلٍر نِْعَم  َعلزَّ َو َجللَّ َفَقلاَل لَلُه أَبُلو بَْکلٍر نَاِولِْني أََحلَد الصَّ
اِکَبلاِن َو أَبُوُهَملا أَْفَضلُل ِمْنُهَما َفَخلَرَج ِمْنَها َحتَّی أَتَی بَاَب الَْمْسلِجِد.  الَْحاِملاَلِن َو نِْعلَم الرَّ
َفَقلاَل یَلا بِلاَلُل َهُللمَّ َعلَليَّ بِالنَّاِس َفَنلاَدی ُمَناِدي َرُسلوِل اهللِ فِلي الَْمِدیَنلِه َفاْجَتَمَع 
النَّلاُس ِعْنلَد َرُسلوِل اهللِ فِلي الَْمْسلِجِد َفَقاَم َعلَلی َقَدَمْیِه. َفَقاَل یَا َمْعَشلَر النَّلاِس أَ اَل 
ًه َقالُوا بَلَی یَا َرُسلوَل اهللِ َقاَل الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن ... . ُُّکلْم َعلَلی َخْیلِر النَّلاِس َجّداً َو َجدَّ أَُدل

پیامبلر پیاپلی آنهلا را بوسلید تلا بیلدار شلدند. پلس وقتلی بیلدار شلدند، پیغمبر 
حسلن    را به دوش گرفت و جبرئیل حسلین   را برداشلت و از حظیره بیرون 
آملد و می گفلت بله خلدا سلوگند همانطلور کله خدا شلما را شلرافت بخشلیده من نیز 

شلما را شلریف می دارم.
ابوبکلر بله آن حضلرت علرض کلرد: یکلی از دو کلودك را بله من بلده تا بارت را سلبک 
کنلم. حضلرت فرملود  ای ابابکلر چله خلوب بارکشلان و چله خوب سلوارانی هسلتند و 

پدرشلان بهتلر از آنهلا اسلت. سلپس از آنجلا آمدنلد تا به درب مسلجد رسلیدند.
پیامبلر فرملود: ای بلالل ملردم را بله سلوی ملن بخلوان و دور ملن گلردآور. پلس 
ملردم در مسلجد نلزد پیامبر خدا جمع شلدند. پیامبلر نیز روی پا ایسلتاد و فرمود: 
ای ملردم! آیلا شلما را بله بهتریلن افلراد از نظلر پدر بلزرگ )جلّد( و مادر بلزرگ )جّده( 

. ...   و حسلین   راهنمایلی کنلم؟ ملردم گفتنلد: بله. حضلرت فرمود: حسلن

منابع«حدیث«و«تفاوت«نقل«ها
شیخ صدوق )م 381( در المالی، ص 437 به صورت مسند؛

فتال نیشابوری )م 508( در روضه الواعظین، ج  1، ص 121 بدون نقل سند؛
طبلری آمللی )م 553( در بشلاره المصطفلی لشلیعه المرتضلی، ج  2، ص173 بلا همان 

سلند شلیخ صدوق؛
ابن شهرآشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب، ج  4، ص 27 بدون نقل سند.

البتله ایلن سله نقلل تفاوت هایلی هم بلا یکدیگر دارنلد املا در چهارچوب کلی داسلتان 
تفاوتلی دیده نمی شلود.

در نقلل شلیخ صدوق آمده اسلت کله منصور دوانیقلی، خلیفه دوم عباسلی، این مطلب 
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را از زبلان اجلدادش بلرای یکلی از راویلان بلزرگ بله نلام اعملش نقلل کرده اسلت. در 
حالیکله در نقلل ابلن شلهر آشلوب ایلن روایلت بله صلورت مرسلل از سله شلخصیت 

متفلاوت یعنلی ابوهریلره، ابن عبلاس و املام صلادق  نقل شلده اسلت. 
گذشلته از آنکله داسلتان در نقلل ابن شهرآشلوب با شلرح و بسلط بیشلتری نقل شلده 

اسلت، اما اسلاس داسلتان در هر سله نقل یکسلان اسلت.

سند«شناسی
شلیخ صلدوق اسلناد فراوانلی را بلرای ایلن روایلت نقلل کلرده کله همگلی بله اعمش 
  منتهی می شلود. سللیمان اعملش هم که از بزرگان شلیعه و از اصحلاب امام صادق
در کوفله اسلت،1 ایلن حدیلث را از منصلور دوانیقلی و او هلم از اجلدادش کله یکلی از 

فرزنلدان عباس بن عبدالمطللب می باشلد، شلنیده اسلت.
شلیخ صلدوق چهلار سلند مجلزا بله اعمش نقل کلرده کله همان سلند اول بله صورت 
عطلف، تبدیلل بله چهار سلند دیگلر می شلود. بنابرایلن در مجملوع می تلوان گفت که 

وی ایلن حدیلث را بلا 7 سلند نقل کرده اسلت.2
بلا ایلن حلال همله این اسلناد بله دلیلل مهمل بلودن برخلی از راویلان، ضعیف السلند 

اسلت. خلود اعملش نیلز بلا اینکله از بلزرگان راویان بلوده املا توثیق خاص نلدارد.
بشلاره المصطفلی نیلز عیلن همین سلند را نقل کلرده که گویلا اصل حدیث را از شلیخ 

صدوق گرفته اسلت.
اما روضه الواعظین بدون نقل سند مستقیماً این حدیث را از اعمش نقل کرده است.

ابن شهرآشلوب نیز این روایت را بدون سلند از سله شلخصیت یعنی ابوهریره، ابن عباس 
و املام صادق  نقل کرده اسلت.

1 . محمد بن حسن طوسی، رجال الطوسي، ص 215.
ائِلُغ َرِحَمُه  ٍد الصَّ لَنانِيُّ َو َعْبُد اهللِ بلُن ُمَحمَّ ُد بُْن أَْحَملَد السِّ قَّلاُق َو ُمَحمَّ لاُن َو َعلِليُّ بْلُن أَْحَملَد بِْن ُموَسلی الدَّ ثََنلا أَْحَملُد بْلُن الَْحَسلِن الَْقطَّ 2 . َحدَّ
ثَِنلي َعلِيُّ بُْن  لٍد بَْکُر بْلُن َعْبِد اهللِ بْلِن َحِبیٍب َقلاَل َحدَّ ثََنلا أَبُو ُمَحمَّ اُن َقلاَل َحدَّ ثََنلا أَبُلو الَْعبَّلاِس أَْحَملُد بْلُن یَْحَیلی بْلِن َزَکِریَّلا الَْقطَّ اهلُل َقالُلوا َحدَّ

ُد بْلُن َکِثیٍر َعلِن اْلَْعَمِش ثََنلا ُمَحمَّ اُق َقلاَل َحدَّ وِس الَْورَّ ثََنلا َعْبُد الُْقلدُّ ثََنلا الَْفْضلُل بْلُن الَْعبَّلاِس َقلاَل َحدَّ لٍد َقلاَل َحدَّ ُمَحمَّ
ثََنلا بَْکُر بُْن َعْبلِد اهللِ بِْن  اُن َقلاَل َحدَّ ثََنا أَْحَملُد بُْن یَْحَیلی الَْقطَّ ثََنلا الُْحَسلْیُن بْلُن إِبَْراِهیلَم بْلِن أَْحَملَد الُْمَکتِّلُب ِرْضلَواُن اهللِ َعلَْیلِه َقلاَل َحدَّ َو َحدَّ

ُد بْلُن َکِثیٍر َعلِن اْلَْعَمِش  ثََنلا ُمَحمَّ لِد بْلِن بَاَطَویْلِه ]نَاَطَویْهِ [ َقلاَل َحدَّ ثَِنلي َعْبلُد اهللِ ]ُعَبْیلُد اهللِ [ بْلُن ُمَحمَّ َحِبیلٍب َقلاَل َحدَّ
ثََنا أَْحَمُد بُْن الَْقاِسلِم بِْن ُمَسلاِوٍر الَْجْوَهِريُّ َسلَنَه ِسلتٍّ  َو أَْخَبَرنَلا ُسللَْیَماُن بْلُن أَْحَملَد بْلِن أَیُّلوَب اللَّْخِمليُّ فِیَما َکَتلَب إِلَْیَنا ِملْن أَْصَبَهاَن َقاَل َحدَّ

ثََنا َمْنلَدُل بُْن َعلِيٍّ الَْعَنلِزيُّ ]الَْعَتِريُ [ َعلِن اْلَْعَمِش  ثََنلا الَْولِیلُد بْلُن الَْفْضلِل الَْعَنِزيُّ ]الَْعَتلِريُ [ َقاَل َحدَّ َو ثََمانِیلَن َو ِمائََتْیلِن َقلاَل َحدَّ
ثََنا َعلِليُّ بُْن ِعیَسلی الُْکوفِيُّ  ثَِنلي أَبُو َسلِعیٍد الَْحَسلُن بُْن َعلِليٍّ الَْعَدِويُّ َقلاَل َحدَّ الََقانِليُّ َقلاَل َحدَّ لُد بْلُن إِبَْراِهیلَم بْلِن إِْسلَحاَق الطَّ ثََنلا ُمَحمَّ َو َحدَّ

ثََنلا َجِریُر بْلُن َعْبلِد الَْحِمیِد َعلِن اْلَْعَمِش َقلاَل َحدَّ
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اشکال«
نکتله قابلل توجله در ایلن حدیلث این اسلت کله اعمش ایلن روایلت را از زبلان خلیفه 
عباسلی یعنلی منصلور دوانیقی نقل می کند. بنابراین سلؤال اساسلی این اسلت که چرا 
خلیفله سلفاك عباسلی کله دشلمن اهل بیلت بلوده، چنین حدیثلی را نقلل کرده 

است؟ 

پاسخ
در پاسلخ بایلد گفلت کله اوالً ایلن مسلئله عجیبلی نیسلت. زیلرا در طول تاریلخ گاهی 
دشلمنان اهلل بیلت نیز لب به تحسلین و تمجیلد آن بزرگلواران گشلوده اند و مقام 
شلامخ آنهلا را سلتوده اند. بلرای نمونله عایشله، معاویله و عمرو بن عاص بارها بله فضائل 
امیرالمؤمنیلن عللی  اعتلراف کرده انلد کله ایلن مطاللب در کتب مختللف روایی و 

تاریخی درج شلده اسلت.1 
ثانیلاً بنی العبلاس پیلش از حکوملت خود به دلیلل آنکه از طائفه بنی هاشلم به حسلاب 
می آمدنلد، دشلمنی خاصلی بلا اهلل بیلت نداشلتند. بله همیلن جهلت احادیلث 
فراوانلی از اجلداد خلود شلنیده بودنلد که گاه بله فراخور موقعیلت، به نقلل آن احادیث 
می پرداختنلد. گذشلته از آنکله آنهلا از لحلاظ سیاسلی با بنی امیله درگیر بودنلد و خود 
 می دانسلتند و در زملان بنی امیله، عنلادی بلا اهلل بیت را خونخلواه اهلل بیلت

نداشلتند. بنابرایلن نقلل ایلن روایلت از زبان منصور عباسلی مسلئله عجیبی نیسلت.

داللت«روایت
1ل ظاهلر این داسلتان گویای آن اسلت کله پیامبر، کودکان خود را با شلور و حالی 
وصف ناپذیلر بله مسلجد بلرده اسلت و نله تنها این حلّس فرح انگیلز را مخفلی نمی کند 

بلکله بلا ایلن کار خلود، توجه عموم ملردم را نیز بله این کار جللب می کند.
2ل اگرچله اسلاس شلادمانی پیامبلر در این داسلتان بلرای یافتن نوادگانلش بوده و 
ارتبلاط مسلتقیم بلا آوردن کلودکان به مسلجد نلدارد، اما نحوه ورود ایشلان به مسلجد 

دالللت بر جلواز بردن کلودکان به مسلجد دارد. 
1 . ر.ك: محمد ابراهیم سراج، امام علی  خورشید بی غروب.
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بنابرایلن اگلر قرار بر آن باشلد کله پیامبر مردم را از آوردن کودکانشلان به مسلجد 
نهلی کنلد، بلردن نوادگان خلودش به مسلجد آن هم با این شلور و شلعف، قابل توجیه 

نخواهلد بود.
مگلر اینکله پیامبلر بله صراحلت بلرای ملردم توضیح دهد کله حسلنین از این 

قاعلده کللی یعنی کراهلت آوردن کودکان به مسلجد، مسلتثنا هسلتند.

اشکال
در این داسلتان به وضوح می توان خصوصیت داشلتن حسلنین در بردن به مسلجد 
را مشلاهده کلرد. زیلرا تملام حلاالت پیامبر مرتبط با آن دو بزرگوار اسلت و شلور و 

شلعف حضرت نیز برخاسلته از یافتن آن دو اسلت.
ممکلن اسلت گفته شلود کله هر پدربزرگلی در چنین وضعیتلی همین حلّس و حال را 

خواهد داشلت و شلخصیت واالی حسلنین تنها بر شلدت آن افزوده اسلت.
املا در مقابلل بایلد گفت که محتوای سلخنرانی حضرت در مسلجد گویای آن اسلت که 
تملام ایلن حاالت و حوادث ارتباط مسلتقیم با شلخصیت آن دو بزرگلوار دارد. زیرا تمام 

سلخنرانی پیامبر در مسلجد پیرامون جایگاه واالی این دو کودك اسلت.
ممکلن اسلت گفتله شلود که ایلن یک نلوع تکریم و بزرگداشلت شلخصیت کلودك به 
حسلاب می آیلد. همچنانکله ممکن اسلت به طور علادی از یک شلخصیت نخبه تعریف 
و تمجیلد کلرد و آن را در مواقلع حسلاس سلتود. املا در پاسلخ بایلد گفت کله در پایان 
سلخنرانی حضلرت، مطلبلی فراتر از تعریلف و تمجید و تکریم وجلود دارد که با پذیرش 

والیلت آن دو بزرگلوار گلره خورده اسلت. پیامبلر در آخر سلخنرانی می فرماید:
ََّک تَْعلَُم أَنَّ َمْن یُِحبُُّهَما فِي الَْجنَِّه َو َمْن یُْبِغُضُهَما فِي النَّاِر. اللُهمَّ إِن

خداونلدا! تلو می دانلی کله هر کلس آن دو را دوسلت بدارد در بهشلت اسلت و هر کس 
بغلض آن دو را داشلته باشلد، در دوزخ قلرار خواهد گرفت.

پاسخ«
1ل بایلد توجله داشلت کله در ایلن ماجلرا دو مسلئله مجلزا وجلود دارد. یکلی از آن 
مسلائل، تکریم حسلنین اسلت که در مسلجد انجام گرفته و دیگری آوردن حسنین 
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بله مسلجد اسلت. حلال بلا توجله بله شلواهد و قرائلن موجلود در روایلت بایلد دید که 
کلدام یلک از ایلن دو حکم، بله آن دو بزرگلواران اختصلاص یافتله و آن دو در کدامیک 

موضوعیلت 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 

چنیلن اختصاصی قابل برداشلت نیسلت.
بنابرایلن در مسلئله بلردن حسلنین بله مسلجد، شلخصیت و جایلگاه آنهلا موضوعیتی 

نلدارد و حکلم آن در ملورد آن دو بزرگلوار نظیلر دیگلران اسلت.
2ل اگلر بلردن کلودکان بله مسلجد کراهلت داشلت، پیامبلر می توانسلت در مکان 
دیگلری ماننلد آسلتانه مسلجد و یلا مقابل درب مسلجد تکریلم آن دو بزرگلوار را انجام 

دهلد. املا ایلن طریقله عملل، گویلای جلواز ورود کودکان به مسلجد اسلت. 
3ل اصلل اوللی آن اسلت کله احلکام در ملورد همله افراد حتلی پیامبرخلدا  و اهل 
بیلت او یکسلان و پابرجلا اسلت. مگلر اینکله بلا دلیللی قطعلی ثابلت شلود که یک 
حکلم بله فلردی خلاص، اختصلاص یافتله اسلت. حلال آنکله در اینجا چنیلن قطعیتی 

نلدارد. وجود 
4ل بنابلر نقللی کله در ادامله خواهلد آملد، پیامبلر دیگر کلودکان را نیز به مسلجد 
می بلرده و ایلن جریلان مختلص بله آن دو بزرگوار نبلوده اسلت. البته بایلد پذیرفت که 

ایلن تکریلم ویژه تنهلا اختصاص بله آن دو دارد.

آوردن«دیگر«نوادگان«به«مسجد««
ابوقتاده انصاری می گوید:

   یَُؤمُّ النَّلاَس َو أَُماَمُه بِنُت أَبِلی الَعاِص َو ِهَي ابَْنُه َزیَْنلَب بِنِت النَِّبيِّ َرأَیْلُت النَِّبليَّ
لُجوِد أََعاَدَها َعلَلی َعاتِِقلِه َفإَِذا َرَکلَع َوَضَعَها َو إَذا َرَفَع ِمْن السُّ

پیامبلر را دیلدم کله املام جماعلت ملردم بلود و امامله )نلواده پیامبر یعنلی دختر 
ابوالعلاص کله دختلر زینب دختر پیامبر اسلت(، برگلردن پیامبر قرار داشلت. پس وقتی 
پیامبلر رکلوع می رفلت او را بلر زمیلن می گذاشلت و وقتی از سلجده بلند می شلد، او را 
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)بلر روی شلانه و گردن خلود( بلاز می گرداند.

منابع«حدیث
- احمد بن حنبل )م 241( در مسند أحمد، ج 5، ص 296. 
- مسلم نیشابوری )م 261( در صحیح مسلم، ج 2، ص 73.

- بیهقی )م 458( در السنن الکبری، ج 2، ص 263.

نقلهای«مشابه
سجسلتانی )م 275( در سلنن أبلي داود، ج 1، ص 209 همیلن مطللب را از ابوقتلاده با 

تفصیلل بیشلتری نقلل می کند:
اَلهِ إْذ  ْهِر أَِو الَْعْصلٍر َو َقْد َدَعلاُه باَِلٌل إِلَلی الصَّ بَْیَنَملا نَْحلُن نَْنَتِظلُر َرُسلوَل اهللِ فِلي الظُّ
ُه  َخلَرَج إِلَْیَنلا َوأَُماَملُه بِنلُت أَبِلی الَعاِص بِنلُت ابَنِتِه َعلَلی ُعُنِقِه َفَقاَم َرُسلوُل اهللِ فِلي ُمَصالَّ
َو ُقْمَنلا َخلَْفلُه َو هلی فِلي َمَکانَِهلا الَّلِذي ِهَي فِیلِه َقلاَل َفَکبَّلَر َفَکبَّرنَا َقلاَل َحّتلی إَذا أََراَد 
َرُسلوُل اهللِ أَن یَرَکلَع أََخَذَهلا َفَوَضَعَهلا ثُلمَّ َرَکلَع َو َسلَجَد َحّتلی إَذا َفلَرَغ ِمْن ُسلُجوِدهِ ثُمَّ 
َهلا فِلي مکانها َفَملا َزاَل َرُسلوُل اهللِ أَْن یَصَنلَع بَِها ذلک فِیِفلی ُکلِّ َرکَعٍه  َقلاَم أََخَذَهلا َفَردَّ

َفلَرَغ ِملْن َصاَلتِِه.
روزی ملا در نملاز ظهلر یلا عصلر منتظلر رسلول خلدا بودیلم و بلالل ملردم را بله 
نملاز دعلوت کلرده بلود کله پیامبر به سلوی ما آملد و امامله، دختر دخترش بلر گردن 
پیامبلر سلوار بلود. پلس پیامبلر در مکان نمازش ایسلتاد و ما پشلت سلر او ایسلتادیم و 

آن دختلرك نیلز همانجلا )روی گلردن پیامبلر( 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 گردن 

خود( قلرار داد.
پیامبلر ایلن کار را در هیچ یلک از رکعلات نملاز تلرك نکلرد تلا اینکله نمازش بله پایان 

رسید.
نسائی )م 303( نیز در سنن النسائي، ج 2، ص 96 نقل دیگری از ابوقتاده آورده است:
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َرأَیْلُت َرُسلوَل اهللِ یَلُؤمُّ النَّلاَس َو ُهلَو َحاِمٌل أَُماَمَه بِنلَت َزیَْنَب بِنِت َرُسلوِل اهللِ َو ِلَبِي 
الَعلاِص بلِن َربِیَعلَه بِن َعبِد َشلمٍس َفإَِذا َسلَجَد َوَضَعَها َو إَذا َقلاَم َحَملََها.

پیامبلر را دیلدم کله املام جماعت ملردم بلود و امامه را حملل می کرد. وقتلی پیامبر به 
سلجده می رفت، او را بر زمین می گذاشلت و وقتی می ایسلتاد او را با خود برمی داشلت.

نقل دیگری نیز در اکثر کتب روایی اهل تسنن با این مضمون موجود است:
أَنَّ َرُسلوَل اهللِ َکاَن یَُصلِّلی َو ُهلَو َحاِمللٌ أَُماَملَه بِنلَت َزیَْنلَب )بِنِت َرُسلوِل اهللِ َو 

ِلَبِیالَعلاِص بلِن َربِیَعلَه بلِن َعبِد َشلمٍس( َفإَِذا َسلَجَد َوَضَعَهلا َو إَذا َقلاَم َحَملََها.
پیامبلر نملاز می خوانلد در حاللی کله نلواده اش امامله را )در آغلوش و یلا بلر دوش( 
دربرداشلت. )امامله دختر زینلب دختر پیامبر و پلدرش ابوالعاص بن ربیعه اسلت(. وقتی 
پیامبلر بله سلجده می رفلت او را بلر زمین می گذاشلت و وقتلی می ایسلتاد، او را با خود 

برمی داشلت.
در ایلن زمینله نقل هلای مشلابه دیگلری وجلود دارد کله بله یلک نقلل دیگلر بسلنده 

می کنیلم:
بَیَنلا نَْحلُن َعلَلی بَلاِب َرُسلوِل اهللِ ُجُللوٌس إِْذ َخلَرَج َعلَْیَنلا َرُسلوُل اهللِ یَْحِملُل 
بِیلِع َو أُمَُّها َزیَْنُب بِْنُت َرُسلوِل اهللِ َو ِهَي َصِبیَّلٌه َقاَل َفَصلَّی  أَُماَملَه بِْنلَت أَبِلي الَعاِص بن الرَّ
َرُسلوُل اهللِ َو ِهليَ َعلَلی َعاتِِقلِه یََضُعَهلا إَِذا َرَکلَع َو یُِعیُدَها َعلَلی َعاتِِقِه إَذا َقلاَم َحتَّی َقَضی 

َصاَلتَلُه یَْفَعُل َذلِلَک بَِها.
این دو نقل اخیر، هم در کتب پیشین وجود دارد و هم در منابع ذیل موجود است:

مالک )م 179( در الموطأ، ج 1، ص 170.
ابن سعد )م 230( در الطبقات الکبری، ج 8، ص 32.
بخاري )م 256( در صحیح بخاری، ج 1، ص 131. 

دارمی )م 255( در سنن الدارمي، ج 1، ص 209.

نقل«محتوا«در«منابع«شیعی
اگرچله ایلن نقلل بلا تفاوت هایلی کله دارد در اکثلر قریلب بله اتفلاق منابع روایلی اهل 

تسلنن وجلود دارد، املا در هیچ یلک از منابلع روایلی کهلن شلیعه دیلده نمی شلود. 
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تنهلا عالمله مجلسلی )م 1110( که از محدثان متأخر شلیعه اسلت، در بحلار االنوار، ج 
81، ص 288 ایلن روایلت را بله نقلل از منتهی المطللب، نوشلته عالمله حللی )م 726( 

نقلل کرده اسلت.
املا در منابلع فقهلی شلیعه از ایلن روایت اسلتفاده شلده و حتلی برخی بر پایله آن فتوا 

داده اند. 
گویا اول کسلی که از این روایت اسلتفاده کرده، عالمه حلی )م 726( در منتهی المطلب 
اسلت. وی بلرای آنکله اثبلات کنلد، تنهلا فعل کثیر اسلت کله نملاز را باطلل می کند و 

فعلل قلیلل موجب ابطلال نماز نمی شلود، از این روایت اسلتفاده کرده اسلت.
البتله گویلا وی ایلن روایلت را بله عنلوان مؤیلد آورده اسلت. زیلرا ابتدا روایتلی صحیح 

السلند از تهذیلب االحلکام را مطلرح کلرده و سلپس چنیلن گفته اسلت:
َّلُه َکاَن یَْحِملُل أَُماَمَه بِْنلَت أَبِي الَْعاِص َفلَکاَن إَذا   أَن َو َکَملا َرَوی الُْجْمُهلوُر َعلِن النَِّبليِّ

َسلَجَد َوَضَعَها َو إَذا َقلاَم َرَفَعَها.1
بعلد از عالمله حللی، بلزرگان دیگلری نظیر شلهید ثانلی در الروضله البهیه2 و مسلالک 
الفهلام3 و دیگلر فقهلا از همیلن روایلت اسلتفاده کرده انلد. بنابرایلن، این روایلت مورد 

پذیلرش برخلی از فقهلا و محدثلان متأخر شلیعه بوده اسلت.

سندشناسی«
اسلناد ایلن روایلت اگرچله متکثلر و فلراوان هسلتند، املا همله آنهلا بله ابوقتلاده ختم 

می شلود. بنابرایلن می تلوان نتیجله گرفلت:
اوالً همله آنهلا یلک نقل بوده اسلت. پس احتملاالً تفاوت های اندکی کله در گزارش های 
مختللف وجلود دارد، بله عللت نقل به معنا اسلت. البته ممکن اسلت وی ایلن جریان را 

چندیلن بلار و با گونه هلای مختلف بلرای دیگران نقل کرده باشلد.
ثانیلاً بایلد گفلت که اگرچله این حدیلث در منابع گوناگون نقل شلده، اما بله علت آنکه 

بله یلک راوی ختلم می شلود، خبر واحد اسلت و خبلر متواتر به حسلاب نمی آید.

1 . حسن بن یوسف عالمه حلی، منتهی المطلب في تحقیق المذهب، ج 5، ص 294.
2 . زین الدین بن علی عاملی شهید ثانی، الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، ص 564.
3 . زین  الدین بن علی عاملی شهید ثانی، مسالک الفهام إلی تنقیح شرائع السالم، ج 1، ص 228.
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اشکال:«احتمال«وضع«روایت
ممکلن اسلت گفتله شلود: نکتله مهلم و تأمل بلر انگیز این اسلت کله این نقل بلا اینکه 
در اکثلر منابلع اهل تسلنن موجود اسلت، املا در هیچ یک از منابع کهن روایی شلیعه به 
چشلم نمی خلورد. بنابرایلن ممکلن اسلت به علت نبلودن ایلن حدیث در منابع شلیعه، 
ایلن احتملال بله ذهلن برسلد که ایلن گونله احادیلث در برابر احادیلث احتلرام ویژه به 
حسلنین جعلل شلده تلا مقلام شلامخ آن دو بزرگلوار را به زیر کشلد و جایلگاه آنها 
را کم رنگ تلر جللوه دهلد تلا در ذهلن مسللمانان خصوصیتلی برای حسلنین بله وجود 

نیاید.

پاسخ
1ل در ایلن روایلت فضیلت ویژه ای برای امامه مشلهود نیسلت. چراکه در روایات مشلابه 
پیراملون حسلنین ع، بوسلیدن آنهلا و یلا سلخن گفتلن در مورد جایلگاه و منزللت آنها 
وجلود دارد کله هیلچ  کلدام از آن ملوارد در ایلن روایت 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 مقابل انبوه روایات فضایل حسلنین دانسلت. زیلرا در این 

روایلت هیچ گونله جایلگاه و منزلت ویلژه برای ایلن کودك وجلود ندارد.
2ل برخلی از روایاتلی کله حاکلی از احتلرام ویژه پیامبر به حسلنین اسلت، تنها 
در منابلع اهلل تسلنن وجلود دارد و در هیچ یلک از منابلع کهن شلیعی موجود نیسلت. 
بنابرایلن صلرف نبلودن یلک روایلت در منابع شلیعی نمی توانلد دلیلی بلر وضع حدیث 
باشلد. گذشلته از آنکله اگر نگوییم اخبلار مرتبط بلا کودکی حسلنین در منابع اهل 

تسلنن بیشلتر از منابع شلیعی اسلت، کمتر از آن هم نیسلت. 
3ل چنانکله گفتله شلد، برخلی از فقهای شلیعه نظیر عالمه حلی و شلهید ثانلی، از این 
روایلت بهلره جسلته و بله آن تمسلک کرده اند. بنابرایلن گویا که ایلن دو فقیه و محدث 

بلزرگ، آن را بدون مشلکل پنداشلته اند.
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داللت
از این روایت برمی آید که:

1ل امامله، کودکلی بسلیار کم سن وسلال بلوده و احتملاالً سلن او بیلن یک تا سله سلال 
بلوده اسلت. زیلرا بلر اسلاس این گزارش، سلن او به انلدازه ای نرسلیده کله از جای خود 

برخیلزد و به شلیطنت های معملول کودکانله بپردازد.
افلزون بلر اینکله پیامبلر نیز بعد از انجلام سلجده هایش او را به آغوش کشلیده و یا 
 بلر دوش خلود سلوار می کنلد. بنابراین می توان نتیجله گرفت که ایلن عمل پیامبر
بله دلیلل مراقبلت از کودکلی اسلت که هنلوز به مرحلله قابل توجهی از رشلد نرسلیده 
اسلت. بله هلر حلال به طلور قطلع می توان گفلت کله او یک کلودك غیرممیز و بسلیار 

کم سن وسلال اسلت.
2ل ایلن کار پیامبلر یلک حرکلت ارادی بلوده و هیچ گونله اضطلرار و ضرورتلی در کار 
نیسلت. چلرا کله بنا بلر نقلل، پیامبر خلودش کلودك را از خانله به مسلجد آورده 
و خلودش او را بله دوش می کشلد. حتلی بعلد از بلر زمیلن نهادن کلودك نیز دوبلاره با 
اختیلار خلود و بلدون آنکه کلودك گریه و نالله ای کرده باشلد، او را بر دوش خود سلوار 

می کنلد.

»»آوردن«دیگر«کودکان«به«مسجد«توسط«پیامبر»
یکلی از حلوادث غم انگیلز دوران صلدر اسلالم شلهادت جعفر بن ابی طالب اسلت. عبداهلل 

 بلن  جعفلر می گوید:
بله یلاد دارم هنگاملی که رسلول خلدا به منزل ملا آمد و خبر شلهادت پلدرم را به 
ملادرم داد. ملن بله پیامبلر نلگاه می کردم و او بر سلر من و بر سلر برادرم دسلت نوازش 
می کشلید و چشلمانش بله قدری لبریز از اشلک بود کله بر 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:

... َفَقلاَم َرُسلوُل اهللِ َو أََخلَذ بَِیلِدي یَْمَسلُح بَِیلِدهِ َرأِْسلي َحتَّلی َرقِلَي إِلَلی الِْمْنَبلِر َو 
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لْفلَی َو الُْحلْزُن یُْعلَرُف َعلَْیلِه فقلال: ... . َرَجلِه السُّ أَْجلََسلِني أََماَملُه َعلَلی الدَّ
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 کرد.....

منابع«حدیث
در شیعه به صورت مرسل:

- طبرسی )م 548( در إعالم الوری بأعالم الهدی، ج  1، ص 214.
- مجلسی )م 1110( در بحار النوار، ج  21، ص 56.

- در منابع اهل تسنن:
- واقدی )م 207( در المغازي، ج 2، ص 766 .

- ابن سعد )م 230( در الطبقات الکبری، ج  11، ص 8.
- ابوبکر بیهقی )م 458( در دالئل النبوه، ج 4، ص 371.

- ابن عساکر )م 571( تاریخ مدینه دمشق، ج 27، ص 257.

سن«جعفر«بن«عبداهلل«در«زمان«شهادت«پدر
جعفر بن ابی طاللب، سرپرسلت مهاجلران دوم بله حبشله1 اسلت که به همراه همسلرش 
بله حبشله رفلت. عبلداهلل، اولین نوزاد مسللمانان مهاجر اسلت که در سلرزمین حبشله 
 چشلم بله جهلان گشلود.2 املا در ملورد سلن عبلداهلل گفتله شلده وی در روز رحللت 
پیامبلر ده سلاله و در هنلگام بیعلت بلا پیامبر هفت سلاله بوده اسلت.3 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 توجه به اینکه شلهادت جعفر طیار در جنگ موته در سلال هشلتم هجلری رخ داده4، 

1 . مهاجرت اول به حبشه در سال پنجم بعثت رخ داده اما از تاریخ دقیق مهاجرت دوم اطالع دقیقی وجود ندارد.
2 . ابن اثیر، أسد الغابه في معرفه الصحابه، ج 3، ص 198.

3 . ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج 27، ص 257.
4 . احمد بن یحیی بالذری، أنساب الشراف، ج 1، ص 198.
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می تلوان نتیجله گرفلت که عبلداهلل در هنگام شلهادت پدرش، هشت سلاله بوده اسلت.

داللت
 1ل ایلن روایلت در کنلار روایلات پیشلین، گویلای ایلن مطللب اسلت کله پیامبلر
نله تنهلا نلوادگان خلود را بله مسلجد می برده اسلت، بلکله با توجه بله شلرایط زمانی و 
مکانلی از بلردن دیگلر کلودکان به مسلجد، دریلغ نکرده اسلت. بنابرایلن آن حضرت به 
هیچ وجله از بلردن کلودکان بله مسلجد، پرهیلز نداشلته و در صلورت امکان ایلن کار را 

انجلام می داده اسلت.
2ل نکتله دیگلر، قلرار دادن عبلداهلل روی پله پایین منبر اسلت که ایلن کار نوعی تکریم 

ایلن کلودك یتیلم و ارزش دادن بله کودکان در جملع نمازگزاران به حسلاب می آید.
3ل پیامبلر گاهلی کلودکان را کانلون توجله دیگلران قلرار ملی داده و نگاه هلا را بله 
سلوی آنها معطوف می داشلته اسلت. ایلن حرکت می تواند بلر اعتماد به نفلس کودکان 

بیفزایلد و همچنیلن جایلگاه اجتماعی آنها را بلاال ببرد.

«رفتار«سازی«پیامبر«در«جهت«مدارای«عمومی«با«کودکان«در«مسجد««
عروه بارقی می گوید:

لِنیَن َفَدَخلُْت َمْسلِجَد َرُسلوِل اهللِ َفَوَجْدُت َرُسلوَل اهللِ َجالِسلًا  َحَجْجُت فِي بَْعِض السِّ
ًه َو َهلَذا أُْخَری. َفلإَِذا َرآُه النَّلاُس یَْفَعُل َذلَِک  َو َحْولَلُه ُغاَلَملاِن یَافَِعلاِن َو ُهلَو یَُقبِّلُل َهَذا َمرَّ

أَْمَسلُکوا َعلْن َکاَلِمِه َحتَّلی یَْقِضَي َوَطلَرُه ِمْنُهَما....
در یکلی از سلال ها کله بله حلج رفتله بلودم، داخل مسلجد پیامبر شلدم و ایشلان را در 
مسلجد یافتلم در حاللی کله دو پسلر بچله ناباللغ در کنلار او )نشسلته( بودنلد. پیامبلر 
گاهلی یکلی از آنهلا را می بوسلید و گاهلی آن دیگلری را. پلس وقتی ملردم آن حضرت 
را می دیدنلد کله چنیلن می کند، از سلخن گفتلن با او پرهیلز می کردند تا خواسلته اش 

نسلبت بله آن دو کلودك پایلان پذیرد.
علروه بارقلی کله از کوفله بله دیلدار پیامبلر آملده و گویا بلا سلیره پیامبلر در این 

زمینله آشلنا نیسلت، می گویلد:
َو َملا یَْعِرُفلوَن ِلَيِّ َسلَبٍب ُحبُّلُه إِیَّاُهَملا َفِجْئُتُه َو ُهَو یَْفَعلُل َذلَِک بِِهَما َفُقلُْت یَا َرُسلوَل اهللِ 
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ي َو أََحلبِّ الرَِّجاِل إِلَليَّ َو َمْن  َُّهَملا ابَْنلا ابَْنِتلي َو ابَْنا أَِخلي َو ابِْن َعمِّ َهلَذاِن ابَْنلاَك َفَقلاَل إِن
ُهلَو َسلْمِعي َو بََصلِري َو َملْن نَْفُسلُه نَْفِسلي َو نَْفِسلي نَْفُسلُه َو َمْن أَْحلَزُن لُِحْزنِلِه َو یَْحَزُن 
لُِحْزنِلي. َفُقلْلُت لَلُه َقلْد َعِجْبلُت یَلا َرُسلوَل اهللِ ِملْن فِْعلَِک بِِهَملا َو ُحبِّلَک لَُهَما َفَقلاَل لِي 
لَماءِ َو َدَخلْلُت الَْجنََّه انَْتَهْیُت إِلَی َشلَجَرٍه  ا ُعلِرَج بِي إِلَی السَّ ِّلي لَمَّ ُجللُ إِن ثُلکَ أَیَُّهلا الرَّ أَُحدِّ
فِلي ِریَلاِض الَْجنَّلِه َفَعِجْبُت ِملْن ِطیلِب َرائَِحِتَها .... َفُقلْلُت یَا أَِخلي َجْبَرئِیُل َملا َرأَیُْت فِي 
ُد أَ تَْدرِي َما اْسلُم  لَجَرتَْیِن َفَقاَل لِلي یَا ُمَحمَّ اِر أَْطَیلَب َو اَل أَْحَسلَن ِملْن َهاتَْیِن الشَّ اْلَْشلجَ

لَجَرتَْیِن َفُقلْلُت اَل أَْدِري َفَقاَل إِْحَداُهَما الَْحَسلُن َو اْلُْخَری الُْحَسلْیُن ... َهاتَْیلِن الشَّ
وللی ملردم دلیلل عالقه پیامبر بله آن دو کودك را نمی دانسلتند. بله همین جهت 
ملن خدملت حضلرت رسلیدم و در حالی که او مشلغول همان کار بود، به ایشلان گفتم: 
ای رسلول خلدا! ایلن دو فرزنلدان شلما هسلتند؟ پیامبلر فرملود: آن دو فرزنلدان 
دختلرم و پسلران بلرادرم و پسلر عمویلم کله محبوبتریلن ملردان در نلزد ملن اسلت، 
می باشلند. پلدر آنها کسلی اسلت کله در حکم گوش و چشلم ملن می اسلت. او از من و 
ملن از اویلم و او کسلی اسلت که از حلزن و اندوهش محلزون می گردم و او نیلز از اندوه 

من محلزون می گلردد. 
ملن بله پیامبلر گفتلم: من از میلزان عالقه شلما به ایلن فرزنلدان و آن محّبتی که 
بله ایشلان ابلراز کردید تعجب کلردم. پس پیامبلر فرملود: علّلت آن را برایت بازگو 
می کنلم ای ملرد! آن هنلگام کله ملرا به آسلمان می بردند، داخل بهشلت گردیلدم و در 
مقابلل درختلی از درخت هلای بهشلت که از بوی بسلیار خلوش آن تعّجب کلرده بودم، 
ایسلتادم ... سلپس گفتلم: بلرادرم، جبرئیلل! در میلان درختان بهشلت هیلچ درختی را 
زیباتلر و خوشلبوتر از ایلن دو درخلت ندیلدم، گفت: ای محّملد! آیا می دانی نلام این دو 
درخلت چیسلت؟ گفتلم: نمی دانم. گفت: نام یکی حسلن و نام دیگری حسلین اسلت ...

منابع«حدیث
این روایت تنها در منابع روایی متأخر شیعه نقل شده است:

- طریحی )م 1085( در المنتخب، ص 359.
- سید هاشم بحرانی )م 1107( در مدینه المعاجز، ج  3، ص 328.



86

- عالمه مجلسی )م 1110( در بحاراالنوار، ج 43، ص 314.
منبلع اصللی ایلن روایت هملان کتاب المنتخب اسلت. زیلرا بحرانی بنا بله تصریح خود 

و مجلسلی بنلا بر شلواهد، این روایلت را از طریحی نقلل کرده اند.

سندشناسی
عالمله مجلسلی، ایلن حدیلث را در ادامله چنلد روایلت دیگلر آورده و در ابتلدا چنیلن 

عنلوان می کنلد: 
َحابَِه  َّلُه ُرِوَي ُمْرَسلاًل َعلْن َجَماَعٍه ِملَن الصَّ ََّفلاِت أَْصَحابَِنا أَن أَُقلوُل، َوَجلْدُت فِلي بَْعلِض ُمَؤل

َقالُوا....1
بنابرایلن بایلد گفلت کله ایلن روایلت هلم مرسلله و هلم وجلاده اسلت. پلس سلند آن 

اسلت.  ضعیف 
وجلاده بله روایتلی گفتله می شلود که راوی، نوشلته آن روایلت را به خلط راوی اصلی یا 
شلخص دیگلری می یابلد و سلند متصلل به آن نلدارد. بنابرایلن مجاز به نقلل آن روایت 

نیسلت مگلر آنکله از الفاظی نظیلر وجدت یا قرأت اسلتفاده کرده باشلد.2
بلا اینکله ایلن روایلت در هیچ یلک از منابع اهل تسلنن و هیچ کدام از منابلع کهن روایی 
شلیعه دیلده نمی شلود املا محتلوای آن بلا روایلات مشلابه فراوانلی مبنلی بلر تکریلم، 
احتلرام و بوسله پیامبلر بلر حسلنین تطابلق دارد کله بله برخلی از آنهلا در دیگلر 

بخش هلا اشلاره خواهد شلد.

داللت
1ل از عبلارت »َفلإَِذا َرآُه النَّلاُس یَْفَعلُل َذلِلَک أَْمَسلُکوا َعلْن َکاَلِملِه َحتَّلی یَْقِضلَي َوَطلَرُه 
ِمْنُهَملا« بله خوبلی برمی آیلد کله حرکلت ویلژه پیامبلر، توجله همله ملردم را بله 
خلود جللب کلرده و ذهن هلا را بله سلوی او معطلوف داشلته اسلت. املا بایلد دیلد که 
ایلن حرکلت پیامبلر به طور معمول چله نکاتلی را در ذهن ملردم آن دوران تداعی 

می کنلد.

1 . مجلسی، بحار النوار الجامعه لدرر أخبار الئمه الطهار ، ج 43، ص 314.
2 . جعفر سبحانی تبریزی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، ص 229.
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2ل اساسلی ترین نکتله ایلن جریلان، هملان تکریلم حسلنین و توجه به مقام شلامخ 
آن دو بزرگلوار اسلت کله پیامبلر بله صراحلت در مورد آن سلخن گفتله و علت آن 

را بیان داشلته اسلت.
 3ل افلزون بلر ایلن نکتله اساسلی، نلکات دیگری نیلز از حلرکات و سلکنات پیامبر
قابلل برداشلت اسلت کله یکلی از آن نکات، تکریلم و ملدارای عمومی با کودکان اسلت. 
اگلر ملا خلود را جلای مردملی قلرار دهیم کله در روزهلای متملادی رفتلار محبت آمیز 
پیامبلر بلا همله کلودکان را دیده انلد و بارهلا تأکیلد سرشلار او در ملورد ملدارا بلا 
کلودکان را شلنیده اند، بله طلور علادی از ایلن جریلان، تکریلم و ملدارای عموملی بلا 
کلودکان را نیلز خواهیلم فهمیلد. به بیلان دیگر سلیره مسلتمر پیامبلر در رفتار با 
کلودکان، قرینله ای اسلت کله نشلان می دهد تکریم حسلنین مصلداق اتلم و اکمل 

هملان ماجرا اسلت.
4ل ایلن قاعلده عموملی ل یعنلی تکریلم کلودکان ل که در این ماجرا با شلدت بیشلتری 
نسلبت بله حسلنین انجلام پذیرفته، قاعده ای اسلت کله مخصوص بله مکانی خاص 
نیسلت و در همله اماکلن خصوصلاً مکانلی کله این رخلداد در آن اتفلاق افتلاده، جریان 
خواهلد داشلت. بنابرایلن تکریلم کلودکان در مسلجد یکلی از للوازم این حکلم عمومی 

است.
5ل ایلن حرکلت پیامبر چنانکه از همان جملله »َفإَِذا َرآُه النَّاُس یَْفَعُل َذلَِک أَْمَسلُکوا 
َعلْن َکاَلِملِه َحتَّلی یَْقِضلَي َوَطلَرُه ِمْنُهَملا« برمی آیلد، تنها یلک حادثه نیسلت. بلکه یک 
نلوع فرهنگ سلازی و ایجلاد گونه هلای مختللف رفتلاری در ملردم آن دوران، توسلط 

پیامبر اسلت. 

اشکال
املا ممکلن اسلت گفتله شلود، ایلن ملدارا تنهلا در ملورد حسلنین مصلداق یافته و 
پیامبلر در ادامله جریلان بله وضلوح در مورد جایگاه بهشلتی حسلنین سلخن 

گفتله اسلت. پلس ایلن داسلتان ربطلی بله ملدارای عمومی بلا تمام کلودکان نلدارد.
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پاسخ«
1ل  ایلن رفتلار محبت آمیلز و مداراگونله، اگر چه در مورد حسلنین بسلیار پررنگ ولعاب 
بلوده املا مختلص بله آنهلا نبلوده اسلت. بنابرایلن می تلوان چنیلن نتیجله گرفلت که 
پیامبلر از ایلن عملکلرد محبت آمیلز خلود، یلک هلدف عموملی و یلک هلدف 
اختصاصلی داشلته اسلت. اول رفتار سلازی عموملی برای ملدارا با کودکان در مسلجد و 

.دوم رفتار سلازی عموملی بلرای محبلت ویلژه بله مقام شلامخ حسلنین
2ل بلر فلرض آنکله رفتلار پیامبلر فقط گویلای یک مطلب اسلت و تنهلا مختص به 
مقلام شلامخ حسلنین باشلد، می تلوان گفلت کله آوردن کودکان به مسلجد مسلئله ای 
مجلزا اسلت کله در این روایلت مطلبی دال بلر اختصاصی بلودن حکم آن وجلود ندارد.
بله بیلان دیگلر در این روایت دو مسلئله مجلزا وجلود دارد. اول اینکه پیامبلر کودکانش 
را بله مسلجد بلرده اسلت و این گویای جلواز بردن کودکان به مسلجد اسلت. دوم اینکه 
پیامبلر در محیلط مسلجد، از مقام شلامخ حسلنین تمجیلد کرده و ملردم را به 
محبلت بی شلائبه بله آنهلا دعلوت کلرده اسلت. بنابرایلن حتلی اگلر بپذیریم کله حکم 
محبت و مدارا با کودکان در مسلجد، حکمی اختصاصی برای حسلنین اسلت، حکم 
آوردن آنهلا بله مسلجد را نمی تلوان حکملی اختصاصی دانسلت. زیرا هیلچ  مطلبی دال 

بلر ایلن مدعا وجود نلدارد.



فصل«چهارم:««رفتار«
پیامبر«با«کودکان«در«
نماز«جماعت«مسجد
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در فصلل پیشلین به گزارش هایلی پرداختیم که مرتبلط با اصل مسلئله آوردن کودکان 
به مسلجد می شلد. حلال نوبت به آن رسلیده کله ببینیلم پیامبر در نملاز جماعت 
کله مهم تریلن فعالیلت و کارکلرد عبادی مسلجد اسلت، چه رفتلاری با کودکان داشلته 

و چله الگویلی را بلرای ما بله یادگار نهاده اسلت؟
آیلا رفتلار مداراگونله پیامبر در ورود کودکان به مسلجد در نملاز جماعت نیز تداوم 
داشلته و یلا اینکله نماز جماعت ملرز ممنوعه پیامبلر برای بازیگوشلی های معمول 

کودکانه بوده اسلت؟
آیلا پیامبلر تنهلا ورود کلودکان بله مسلجد را اجلازه داده و کلودکان را از ورود بله 
نملاز جماعلت نهی کلرده؟ یا اینکه ملدارای او در تملام فعالیت های عبادی مسلجد، راه 

یافته اسلت؟
برخلورد پیامبلر بلا کلودکان بازیگوشلی که بله مسلجد راه یافته اند چگونه اسلت؟ 
آیلا حضلرت آنهلا را اخراج کلرده و یا دسلتور به اخلراج داده یا اینکه حتی اجلازه اخراج 

آنهلا را هم نمی داده اسلت؟
آیا بعد از بازیگوشی کودکان، به آنها تذکر می داده و یا آنها را تکریم می کرده است؟



92

گفتار«اول:«شدت«مدارا«با«رفتار«کودکانه«کودک«در«نماز«جماعت«
مسجد«

اولیلن سلؤال و اصلی تریلن پرسلش در ایلن فصلل ایلن اسلت کله آیلا اصلل ملدارا بلا 
کلودکان در مسلجد در سلیره پیامبلر بله عنلوان یلک اصلل کللی، قابلل پذیلرش 

؟ ست ا
در گزارش هلای فراوانلی کله در ایلن گفتار بله آن خواهیم پرداخت روشلن خواهد شلد 
کله پیامبلر رفتار مداراگونه خود را در مسلجد و گاه با کودکان مختلف ابراز داشلته 

است.

«اصل«مدارا«با«رفتارهای«کودکانه«کودک«در«نماز«««
تماملی روایلات ایلن بخش گویلای اصل ملدارا بلا رفتارهلای کودکانه در نملاز جماعت 
اسلت و ایلن نکتله اختصلاص به روایت هلای آتی نلدارد. اما بله جهت اینکه در این سله 
روایلت تنهلا بله صلورت اجماللی به کلیلت این موضوع اشلاره شلده، در این قسلمت به 

نقلل آن سله می پردازیم.
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ابوسعید )خدری( می گوید:
َجاَء الحسلیُن یَشلَتدُّ َو َرُسلوُل اهللِ یَُصلِّی َفالَْتَزَم ُعُنَق َرُسلوِل اهللِ َفَقاَم بِِه َو أََخَذ 

بَِیلِدهِ َفلَْم یََزْل ُممِسلَکَها َحتَّی َرَجَع.
حسلین  شلتابان آملد و در حاللی که رسلول خلدا نملاز می خواند، گلردن آن 
حضرت را گرفت. ایشلان با او برخاسلت و او را با دسلت خود گرفت و همچنان او را نگه 

داشلت تلا به رکلوع رفت.
ابوسعید خدري می گوید:

 َِو ُهَو َسلاِجٌد َفَرِکَب َعلَی َظْهِرهِ َفأََخَذُه َرُسلوُل اهلل َِجاَء  الحسلُن إِلَی َرُسلوِل اهلل
بَِیلِدهِ َفَقلاَم َو ُهلَو َعلَلی َظْهِرهِ ثُمَّ َرَکلَع ثُمَّ أَْرَسللَُه َفَذَهَب.

حسلن  بله سلوی رسلول خدا آملد در حالی که آن حضرت در سلجده بلود. پس بر 
دوش حضلرت سلوار شلد. پیامبلر با دسلتش او را گرفلت و برخاسلت در حالی که 
او هنلوز بلر دوش پیامبلر بلود. سلپس به رکلوع رفت و بعلد از آن وی را فرسلتاد و 

او نیلز رفت.
براء بن  عازب می گوید:

َکاَن َرُسلوُل اهللِ یَُصلِّی َفَجاَء الَْحَسلنُ َو الحسلیُن أَْو أََحُدُهَما َفَرِکَب َعلَی َظْهِرهِ َفَکاَن 
إَِذا َرَفَع َرأَْسلُه َقاَل بَِیِدهِ َفَأْمَسلَکُه اَْو أَْمَسلَکُهَما َقاَل نِعَم الَْمِطیَُّه َمِطیَُّتُکَما.

رسلول خلدا نماز می خواند که حسلن و حسلین یلا یکی از آن دو آمدنلد و بر دوش 
پیامبلر سلوار شلدند. حضلرت وقتی سلرش را برداشلت، بلا دسلتش او یا هلر دو را نگه 

داشلت. )سلپس بعلد از پایان نملاز( فرمود: بهترین مرکب، مرکب شلما اسلت.

منابع«حدیث
روایت اول از ابو سعید:

- طبرانی )م 360( در المعجم الکبیر، ج 3، ص 51.
- هیثمی )م 807( در مجمع الزوائد، ج 9، ص 186.

 روایت دوم از ابو سعید خدری:
- ابن سعد )م 230( در الطبقات الکبری، ج  10، ص 259.
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- هیثمی )م 807( در مجمع الزوائد، ج 9، ص 175.
 روایت سوم از براء بن عازب:

- طبرانی )م 360( در المعجم االوسط، ج 4، ص 205.
- هیثمی )م 807( در مجمع الزوائد، ج 9، ص 182.

داللت
از این سه روایت برمی آید که:

1ل پیامبلر در عیلن حلال کله بلرای نملاز ارزش و احتلرام ویلژه ای قائل اسلت، اما 
از ملدارا بلا کلودکان حتلی در میانله نملاز دسلت برنملی دارد. ایلن مهم ترین پیلام این 
روایلت و چندیلن روایت مشلابه با آن اسلت کله در ادامه بله برخی از این روایات اشلاره 

خواهد شلد.
2ل نکتله دیگلر اینکله اگرچله در برخلی از نقل هلا قرینله ای داّل بر خصوصیت داشلتن 
حسلنین نسلبت به برخلورد ویژه پیامبلر وجلود دارد، اما در این سله نقل هیچ 
 قرینله ای در ایلن زمینله موجود نیسلت. به هر حلال اگر قرینه ای دال بر این مسلئله هم 
باشلد، چنانچله گفته شلد، بله نتیجه بحلث ایلرادی وارد نخواهد کلرد. زیرا اصلل مدارا 
بلا کلودکان، مسلئله ای مجلزا از تکریم ویژه حسلنین اسلت که دو موضلوع مجزا اما 
هلم راسلتا بلا هلم، در ایلن گونله از رخدادهلا هسلتند. به بیلان دیگر ملدارا بلا کودکان 
در فرهنلگ و سلیره نبلوی به قدری مشلهود اسلت که قابل انکار نیسلت. از سلوی 
دیگلر گاهلی همین ملدارای ویژه با تکریم خاص حسلنین در آمیخته و حادثله ای را در 

سلیره پیامبر نمایش داده اسلت.
3ل از نوع بازیگوشی کودك برمی آید که سن او بین سه تا هفت سال است.

اشکال«
در هیچ یلک از ایلن سله گلزارش، مطلبلی وجود ندارد که داللت بر آن داشلته باشلد که 
ایلن رخدادهلا در مسلجد و یا در نماز جماعت اتفاق افتاده اسلت. بنابراین ممکن اسلت 
کله ایلن نملاز در خانله پیامبر و یا در مکان دیگری خارج از مسلجد رخ داده باشلد.
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پاسخ«ها
1ل در نقل هلای دیگلری کله در ادامله مطلرح خواهلد شلد، بله صراحت آمده اسلت که 
پیامبلر همیلن شلیوه را در مسلجد و در میانله نملاز جماعلت به کار گرفته اسلت. 

بنابرایلن نقل هلای مشلابه می تواننلد قرینله ای بر مدعا باشلند.
2ل از شلواهد و قرائلن پیلدا اسلت کله این نماز در مسلجد برگزار شلده اسلت. زیرا درب 
خانله حسلنین بله مسلجد باز می شلده و بله این سلبب آن دو بله راحتی می توانسلتند 
خلود را بله پلدر بزرگ شلان برسلانند. بنابرایلن اگلر پیامبر بله قبیله دیگلری برای 

نملاز رفتله باشلد، دیدار حسلنین با پیامبلر، معنا نخواهد داشلت.
3ل در مجملوع چهلار ملکان اصلی برای اقامه نملاز پیامبر گزارش شلده که تحلیل 
و بررسلی ایلن ماجرا نشلان می دهد کله این رخداد تنها در مسلجد امکان وقوع داشلته 

است.
اصلی تریلن ملکان کله تقریبلاً شلاهد اکثلر قریب بله اتفاق نمازهلای پیامبلر ل چه 
 ،نملاز جمعله، چله جماعلت و چه فلرادی ل بوده، مسلجد النبی اسلت. زیلرا پیامبر
بلرای نهلاد مسلجد اهمیت ویلژه ای قائل بلود و اکثر فعالیت هلای حکومتی خلود را نیز 

در ایلن مکان انجلام می داد.
املا چنانچله پیلش از ایلن نیلز گفته شلد، پیامبلر، پس از مسلجد، تنها بلرای نماز 
عیلد و یلا نملاز بلاران بله ملکان دیگری خلارج از مسلجد می رفتله1 که موقعیلت آن بر 
اسلاس روایتلی از املام صلادق ، زمین بقیع بوده2 و بر اسلاس برخلی از گزارش های 
تاریخلی، در مکانلی نسلبتاً وسلیع و خلارج از محدوده شلهر بلوده که امروزه به مسلجد 

غمامه معروف اسلت.3 
در هلر صلورت ملکان بقیلع یا مسلجد غمامه، نسلبت بله خانله پیامبر فاصلله قابل 
توجهلی دارد و بعیلد اسلت که کودکان به تنهایی خود را به این مکان رسلانده باشلند. در 
حاللی کله در این روایلت به صراحت آمده اسلت که کودکان به سلوی پیامبر آمدند. 
)جاء الحسلن ...( بنابراین روشلن اسلت که مکان این روایت، همان مسلجد النبی اسلت.

1 . بخاری، صحیح البخاري، ج 2، ص 4: کان رسول اهلل  یخرج یوم الفطر و الضحی إلی المصلی.
2 . کلینی، الکافي، ج 3، ص 160 : )یوم العیدین( َو َقْد َکاَن َرُسوُل اهللِ یَْخُرُج إِلَی الَْبِقیِع َفُیَصلِّي بِالنَّاِس.

3 . جعفریان، آثار اسالمی مکه و مدینه، ص 287.
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4ل املا گزارش هلای اندکلی نیلز پیراملون دو ملکان دیگر وجلود دارد که گویلا برخی از 
نمازهلای نافلله پیامبر در دو مکان دیگر برگزار می شلده اسلت. یکلی از آنها، منزل 

پیامبلر و دیگلری مکانلی اسلت که املروز با عنوان اسلتوانه تهجد معروف اسلت.
اسلتوانه تهجلد، پشلت خانله امیرالمؤمنیلن  و فاطمله زهلرا و بلا فاصله کمی 
خلارج از مسلجد بلوده اسلت که بنا بلر گزارشلی، پیامبلر در تاریکی شلب و دور از 

چشلم عملوم ملردم بلرای عبادت شلبانه بله این ملکان رفت وآمد داشلته اسلت.1
بنابرایلن روشلن اسلت کله چنیلن ماجرایلی نمی تواند در چنیلن مکانی، در نیمه شلب 

کله همله ملردم از کودك و بلزرگ در خواب هسلتند، رخ داده باشلد. 
5ل چهارمیلن مکانلی کله ممکن اسلت، پیامبلر در آن مکان به اقامه نملاز پرداخته 
باشلد، منلزل آن حضلرت اسلت. املا در این ملورد نیز باید گفلت که اگر ایلن رخداد در 
منلزل حضلرت اتفلاق افتلاده باشلد، باید از زبلان اهالی خانه نظیر همسلران و بسلتگان 
پیامبلر نقلل شلود. در حاللی کله راویلان ایلن روایلت، اشلخاص دیگری بله غیر از 
اهاللی خانله پیامبلر هسلتند. بنابراین روشلن اسلت که ایلن اتفلاق در منظر عموم 
ملردم رخ داده اسلت و عملوم ملردم شلاهد ایلن ماجرا بوده انلد. به بیان دیگلر تعدد این 
نقلل یلا حاکلی از تعلدد ایلن رخداد اسلت و یلا حاکلی از شلاهدان متفاوت، کله در هر 
صلورت بله طلور معملول در مسلجد و یا در نملاز جماعت، املکان وقوع خواهد داشلت.

«مدارا«با«کودک«در«نماز«جماعت««
ابوقتاده انصاری می گوید:

   یَُؤمُّ النَّلاَس َو أَُماَمُه بِْنُت أَبِلي الَْعاِص َو ِهَي ابَْنُه َزیَْنلَب بِنِت النَِّبيِّ َرأَیْلُت النَِّبليَّ
لُجوِد أََعاَدَها. َعلَلی َعاتِِقلِه َفإَِذا َرَکلَع َوَضَعَها َو إَذا َرَفَع ِمَن السُّ

پیامبلر را دیلدم کله املام جماعت مردم بلود و امامه )نلواده پیامبر یعنلی دختر ابو 
العلاص کله دختلر زینلب دختر پیامبر اسلت(، برگلردن پیامبر قلرار داشلت. پس وقتی 
پیامبلر رکلوع می رفلت او را بلر زمیلن می گذاشلت و وقتی از سلجده بلند می شلد، 

او را )بلر روی شلانه و گلردن خود( بلاز می گرداند.
1 . محملد بلن احملد المکلی الحنفلی، تاریلخ مکه المشلرفه و المسلجد الحرام و المدینه الشلریفه و القبر الشلریف، ص270: روی عیسلی بن 
عبلد اهلل علن أبیله قلال: کان رسلول اهلل  یطلرح حصیلراً کل لیلله إذا انکفت النلاس وراء بیلت علّي رضي اهلل عنله ثم یصلي صلالة اللیل.
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داللت
در فصلل پیشلین به بررسلی ایلن روایت پرداخته شلد. للذا تنها به جهلت بهره گیری از 
ایلن روایلت بلرای اثبلات اصلل مدارا بلا کلودك در نماز جماعلت و عدم اختصلاص این 

حکلم بله حسلنین ، مجلدداً در اینجلا نیز به این روایت اشلاره شلد. 

«حکم«عمومی«ترحم«به«کودکان«و«اعالم«آن«در«مسجد«««
لیث بن سعد می گوید: 

َد  إنَّ النَِّبليَّ کاَن یَُصلّلي یَوما في فَِئٍه َو الُحَسلیُن َصغیلٌر بِالُقرِب ِمنُه و کاَن النَِّبيُّ إذا َسلجَ
َك ِرجلَیِه و قاَل: ِحلل ِحل، و إذا أراَد َرسلوُل اهللِّ أن  جلاَء الُحَسلیُن َفَرِکلَب َظهلَرُه، ثُمَّ َحلرَّ
یَرَفلَع َرأَسلُه أَخلَذُه َفَوَضَعلُه إلی جانِِبِه، َفإِذا َسلَجَد عاَد َعللی َظهِرهِ و قاَل: ِحلل ِحل، َفلَم 
َُّکلم لََتفَعلوَن  ُد، إن : یلا ُمَحمَّ یَلَزل یَفَعلُل ذلِلَک َحّتی َفَرَغ النَِّبليُّ ِمن َصالتِِه. َفقلاَل یَهوِديٌّ

بیاِن َشلیئا ملا نَفَعُلُه نَحُن!  بِالصِّ
بیاَن.  : أَما لَو ُکنُتم تُؤِمنوَن بِاهللِّ و بَِرسولِِه لََرِحمُتُم الصِّ َفقاَل النَِّبيُّ

قاَل: َفإِنّي أُوِمُن بِاهللِّ و بَِرسولِِه. َفَأسلََم لَّما َرأی َکَرَمُه ِمن ِعَظِم َقدِرهِ.
روزی پیامبلر بلرای گروهلی نملاز جماعلت می خوانلد و حسلین  کله بسلیار 
کوچلک بلود نزدیلک پیامبلر قلرار داشلت. هلرگاه پیامبلر بله سلجده می رفلت، 
حسلین  سلوار بلر پیامبلر می شلد و پاهلای خلود را تلکان ملی داد و می گفت: 

ِحلل ِحلل )واژه ای کله علرب بلرای رانلدن شلتر بلر زبلان جلاری می کننلد(. 
هنگاملی کله پیامبلر می خواسلت سلر از سلجده بلردارد، او را بله کنلار خلود 
می گذاشلت و هنگاملی کله دوبلاره بله سلجده می رفلت، حسلین  دوباره بله دوش 

پیامبلر بازمی گشلت و می گفلت: ِحلل ِحلل.
او این کار را تا پایان نماز پیامبر انجام داد.

شلخصی یهلودی بله پیامبلر اعتلراض کرد کله تو بله گونه ای بلا کلودکان برخورد 
می کنلی کله ملا هیلچ گاه چنین نکلرده ایلم. پیامبلر فرمود: 

آگاه باشلید! اگلر بله خلدا و فرسلتاده اش ایملان داریلد، باید به کلودکان ترحلم کنید و 
برخلوردی عاطفی داشلته باشلید. 
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در همیلن هنلگام آن ملرد یهلودی گفلت: پس من به خلدا و فرسلتاده او ایملان آوردم. 
بنابرایلن وقتلی او کراملت پیامبلر را دیلد کله در بزرگ منشلی آن حضرت ریشله دارد، 

مسللمان شد.

منابع«حدیث«
- قاضلي نعملان مغربي )م 363( در شلرح الخبلار في فضائل الئمه الطهلار ، ج  3، 

ص 86.
- ابن شهرآشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب ، ج 4، ص 71.

داللت
1ل از شلواهد و قرائلن پیلدا اسلت کله ایلن جریلان در مسلجد برگزار شلده اسلت. زیرا 
درب خانله حسلنین بله مسلجد بلاز می شلده و بله ایلن سلبب آن دو بله راحتلی 

می توانسلتند، خلود را بله پلدر بزرگشلان برسلانند. 
2ل پیامبلر پلس از آنکله بلا کودك خلود در نماز جماعت بلا ترحم و ملدارا برخورد 
می کنلد، عملل خلود را مصداقلی از یلک حکلم کللی یعنلی ملدارای عموملی و ترحلم 
همگانلی بلا کلودکان، معرفی می کنلد. »أََما لَلْو ُکْنُتلْم تُْؤِمُنلوَن بِلاهللِ َو َرُسلولِِه لََرِحْمُتُم 

ْبَیاَن.« الصِّ
بنابرایلن مسلجد نیلز هماننلد دیگر اماکلن عمومی، بایلد محلی بلرای ترّحم و ملدارا با 

کودکان باشلد.
 ،در قبلال امام حسلین 3ل بیلان ایلن حکلم کللی پلس از حرکتی کله پیامبلر
انجلام داده نشلان می دهلد که مسلئله ملدارا و ترّحم با کلودکان، یک حکلم اختصاصی 
بلرای آن دو بزرگلواران نیسلت. بلکله یلک حکم عمومی اسلت کله باید در همله اماکن 
و در همله شلرایط انجلام پذیلرد. البته باید توجه داشلت که تکریم ویلژه پیامبر در 
دیگلر گزارش هلای موجلود، حاکلی از آن اسلت که پیامبر افلزون بر قانلون مدارا با 
کلودکان، تکریملی ویلژه نسلبت بله آن دو بزرگوار داشلته کله این نشلان از فضیلت آن 

است. دو 
ْبَیلاَن« برمی آید که این  3ل از عبلارت »أََملا لَلْو ُکْنُتْم تُْؤِمُنلوَن بِاهللِ َو َرُسلولِِه لََرِحْمُتُم الصِّ
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یلک وظیفله دینلی و تکلیلف عملی اسلت. زیلرا مسلئله مهربانی بلا کودکان با مسلئله 
ایملان بله خلدا گلره خورده اسلت. بنابراین می تلوان از ایلن روایت چنین برداشلت کرد 
کله مهلرورزی بله کودکان در همه اماکن عمومی خصوصاً در مسلاجد، مسلتحب اسلت 

و بلرای آن اجلر و ثلواب، منظور خواهد شلد.
4ل ایلن رفتلار محبت آمیلز پیامبلر بلا کلودکان، سلبب اسلالم آوردن یلک یهودی 
شلده اسلت. بنابرایلن می تلوان گفلت کله پیلروی از ایلن رفتلار و تأسلی به ایلن منش 
پیامبلر، می تواند ما را در گسلترش اسلالم عزیز سلرعت بخشلد. چنانکله در دنیای 
املروز شلاهدیم کله بیان رفتار شایسلته پیامبر با سلیه چردگان و بلردگان، دل های 

بسلیاری از سیاه پوسلتان عاللم را بله اسلالم نزدیک کرده اسلت.

اشکال
بلا اینکله ایلن حکلم در مسلجد بیلان شلده املا پیامبلر در بیلان ایلن حکلم کلی، 
سلخنی از مسلجد و نملاز جماعت بله میان نیاورده اسلت. بنابراین ممکن اسلت که این 
حکلم، بلا اسلتفاده از روایلات نهلی از آوردن کلودکان به مسلجد، تخصیص خلورده و از 

کلیلت و عمومیلت بیفتد.

پاسخ
اگرچله در ایلن حکلم عموملی سلخنی از مسلجد یا دیگلر اماکلن، نیامده املا از فضای 
صلدور روایلت، بله خوبی روشلن می شلود که مسلجد یکلی از مصادیق مهلم این حکم 
 کللی اسلت. زیرا اساسلاً مدارا با کودکان در مسلجد، موجب شلده اسلت تلا پیامبر

به بیلان این حکلم کلی بپلردازد.
بله بیلان دقیق تلر باید گفلت: موردی کله مقتضی بیان این حکم شلده، ملدارا با کودك 

در مسلجد اسلت و مورد صدور روایت نمی تواند از حکم مسلئله خارج باشلد.

«عدم«مخالفت«با«بازی«کودکانه«در«نماز«جماعت««
در منابع کهن شیعی از ابن مسعود نقل شده که می گوید:

ا َرَفَع َرأَْسلُه أََخَذُهَما   یَُصلِّلي َفَجلاَء الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن َفاْرتََدَفلاُه َفلَمَّ َکاَن النَِّبليُّ
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لا انَْصلَرَف أَْجلََس َهلَذا َعلَلی َفِخلِذهِ اْلَیَْمِن َو َهلَذا َعلَی  لا َعلاَد َعلاَدا َفلَمَّ أَْخلذاً َرفِیقلاً َفلَمَّ
َفِخلِذهِ اْلَیَْسلِر ثُلمَّ َقلاَل َمْن أََحبَِّنلي َفلُْیِحلبَّ َهَذیِْن. 

رسلول خلدا نملاز می خوانلد که حسلن  و حسلین  آمدنلد و )در حالی که 
پیامبلر بله سلجده رفتله بود( بلر پشلت آن حضرت سلوار شلدند. وقتی حضرت سلر از 
سلجده برمی داشلت، آن دو را بله آراملی گرفلت )و بلر زمیلن نهلاد( و چلون دوبلاره به 
سلجده رفلت، آن دو نیلز بازگشلتند )و همیلن کار ادامه پیدا کرد(. پلس همین که نماز 
پیامبلر تملام شلد، یکلی از آن دو را بلر زانلوی راسلت و دیگلری را بلر زانلوی چپ 

نشلانید. سلپس فرملود: هلر که ملرا دوسلت دارد، باید ایلن دو را دوسلت بدارد.

منابع««حدیث
- شیخ مفید )م 413( در االرشاد، ج 2، ص 28.

- ابلن شلهر آشلوب )م 558( در مناقلب آل أبلي طاللب، ج  3، ص382، همیلن 
جریلان را بله صلورت خالصله از ابلن مسلعود نقلل کلرده اسلت. 

- بیهقلی )م 458( در السلنن الکبلری، ج 2، ص 263 همیلن نقلل را بلا اندکی تفاوت از 
ِزرِّ بلنِ ُحَبیٍش آورده اسلت.

سندشناسی«
سلند شلیخ مفید و ابن شهرآشلوب مرسلل اسلت. زیرا هر دو نفر چنین آورده اند: َو َرَوی 

ِزرُّ  بلن  ُحَبْیلٍش َعِن ابِْن َمْسلُعوٍد َقال...
املا بله هلر حال نقل شلیخ مفید در االرشلاد بله صورت ویژه ملورد توجه محدثلان بوده 
و از معتبرتریلن منابلع روایلی شلیعه دربلاره تاریخ ائمه به شلمار می آیلد. باید گفت 
کله ایلن کتلاب بهتریلن منبع بلرای دسلتیابی به منابلع اولیه شلیعه دربلاره زندگانی و 
فضایلل ائمله اسلت. اما به هلر حال برداشلت فقهی، لوازم خلاص خلود را دارد که با 
برداشلت های تاریخلی متفلاوت اسلت. بنابرایلن بایلد گفت که سلند این روایت مرسلل 
و ضعیلف اسلت و برداشلت فقهلی از آن تنهلا به ضمیمه دیگلر روایات و بله عنوان مؤید 

و شلاهد بر مدعا اسلت.
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داللت
1ل در ایلن نقلل، پیامبلر در میانله نملاز، با رفتلار کودکانه نوادگانش مواجه شلده و 
ا َرَفَع َرأَْسلُه  در برابلر ایلن رفتلار، برخلوردی مالیلم و نرم از خود ابراز داشلته اسلت. )َفلَمَّ
أََخَذُهَملا أَْخلذاً َرفِیقلاً( بنابرایلن اگر حسلنین در ایلن رفتار پیامبلر موضوعیت 
نداشلته باشلند، می تلوان چنیلن نتیجه گرفت کله مدارا با کلودکان بازیگلوش حتی در 

نملاز جماعت امری شایسلته اسلت.
2ل رخلداد دیگلر ایلن جریلان این اسلت کله پیامبر پلس از پایلان پذیرفتلن نماز، 
نله تنهلا بلا حسلنین برخلوردی تنلد و تذکلر گونله نکلرده و آنهلا را بله جهلت این 
حرکتشلان از مسلجد به بیلرون راهنمایی نکرده اسلت، بلکه آنها را تکریلم و احترام نیز 
می کنلد. بنابرایلن اگلر حسلنین در ایلن رفتلار پیامبر موضوعیت نداشلته باشلند، 
می تلوان نتیجله گرفلت کله تکریلم همله کلودکان در مسلجد امری پسلندیده اسلت. 

حتلی اگلر از آنهلا رفتلاری کودکانه سلر زنلد و بازیگوشلی آنهلا در نماز انجلام پذیرد.
3ل از نحلوه بیلان حدیلث برمی آیلد کله ایلن جریلان در نملاز جماعلت رخ داده اسلت. 
زیلرا سلخن پایانلی پیامبر که بعلد از نماز انجام شلده، مخاطبلی عمومی می طلبد. 

)َملن أََحبَِّنی ....(
چنانکله قبلاًل هلم گفتله شلد، پیامبر یلا در مسلجد نماز می خوانلده و یلا در منزل 
خلود. بنابرایلن از ناقلیلن و طریقله نقلل روایت نیلز می تلوان فهمید که ایلن جریان در 

مسلجد اتفاق افتاده اسلت.
4ل از نحلوه بلازی کلودکان می تلوان فهمیلد کله سلن آنهلا بین سله تا هفت سلال بوده 

است.

«اجازه«بازیگوشی«به«کودک«در«نماز«جماعت«مسجد««
عبداهلل بن زبیر می گوید:

ثُُکلْم بَِأْشلَبِه أَْهلِلِه بِلِه َوأََحبِِّهلم إِلَْیِه الحسلِن بلِن َعلِیٍّ َرأَیُْتلُه یَِجي ُء َو ُهَو َسلاِجٌد  أَنَلا أَُحدِّ
َفَیْرَکلَب َرَقَبَتلُه اَْو َقلاَل َظْهلَرُه َفَملا یُْنِزلُُه َحتَّلی یَُکوَن ُهَو الَِّذي یَْنلِزُل َو لََقلْد َرأَیُْتُه یَِجي ُء 

َو ُهلَو َراِکلٌع َفُیَفلرُِّج لَلُه بَْیَن ِرْجلَْیلِه َحتَّی یَْخلُرَج ِمَن الَْجانِلِب اْلَخِر.
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ملن بله شلما اطالع می دهم که شلبیه ترین افراد بله پیامبر در خانلواده آن حضرت 
و محبوب تریلن آنهلا نلزد پیامبر، حسلن بن  علی بود. ملن دیدم کله او می آمد و 
 سلوار می شلد. پیامبر در سلجده بلود و او بلر دوش یا کمر پیامبر پیامبلر
نیلز او را پیلاده نمی کلرد مگلر اینکله خودش پیاده می شلد. ملن او را دیدم کله می آمد 
و پیامبلر بله رکلوع رفتله بلود و حضلرت گام هلای خلود را بلرای او می گشلود تا از 

طلرف دیگر بیلرون آید.

منابع«حدیث
- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 13، ص 178.

- ابن سعد )م 230( در الطبقات الکبری، ج  10، ص 249.
- هیثمی )م 807( در مجمع الزوائد، ج 9، ص 175.

در«شیعه:
- ابن حاتم شامی )م 664( در الدر النظیم في مناقب الئمه اللهامیم، ص 491.

- علی بن یوسف حلی )م 703( در العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه، ص42.

داللت
1ل پیامبلر در ایلن نقلل بله کودك خلود اجلازه داده کله بازی های مختلفلی را در 
حیلن نملاز انجلام دهد که این مسلئله حاکلی از مدارای شلدید پیامبر بلا کودکان 

است.
2ل خصوصیتلی کله عبداهلل بن زبیلر از ایلن جریلان فهمیلده، همچنانکله خلودش بیان 
کلرده، ارتبلاط پرمحبلت پیامبلر بلا امام حسلن  اسلت. گویا کله او می خواهد 
از ایلن جریلان نتیجله بگیلرد کله پیامبلر عالقه وافری به حسلن  داشلت و به 
خاطلر همیلن عالقله، او را بلا خود به مسلجد ملی آورد و ضملن برگزاری نملاز جماعت، 
دل او را نیلز شلاد نلگاه می داشلت. بنابرایلن از همین جریلان می توان اسلتفاده کرد که 
آوردن کلودکان بله مسلجد می توانلد هملراه با سلرگرمی های سلاده کودکانه باشلد. اما 

شلرط آن، از بیلن نرفتلن اسلاس و پایه نماز جماعت اسلت.
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3ل از شلکل بلازی کلودك برمی آیلد کله سلن او بیلن دو تا چهار سلال بوده اسلت. زیرا 
عبلور کودکلی که جّثه بزرگتری داشلته باشلد، نملاز را بر هم خواهلد زد و امکان چنین 

حرکتی بلرای او وجود نخواهد داشلت.

«عدم«بیرون«راندن«کودک«بازیگوش«از«مسجد«حتی«با«مالطفت«و«مهربانی««
در منابع شیعه به نقل از امام رضا و از زبان امیرالمؤمنین علی آمده است:

 َحتَّلی َمَضلی َعامَّلُه اللَّْیلِل ثُمَّ  إِنَّ الَْحَسلنَ َو الُْحَسلْیَن َکانَلا یَلَْعَبلاِن ِعْنلَد النَِّبليِّ
َقلاَل لَُهَملا انَْصِرَفلا إِلَلی أُمُِّکَملا َفَبَرَقلْت بَْرَقلٌه َفَملا َزالَلْت تُِضلي ُء لَُهَملا َحتَّی َدَخلاَل َعلَی 
ِ الَّلِذي أَْکَرَمَنا أَْهلَل الَْبْیت .  یَْنُظلُر إِلَلی الَْبْرَقِه َفَقلاَل الَْحْمُد هلِلَّ َفاِطَملَه َو النَِّبليُّ
حسلن و حسلین  نلزد پیغمبلر بلازی می کردنلد تلا اینکه پاسلی از شلب گذشلت. 
پیغمبلر بله آنهلا فرمود: به خانله نزد مادر خلود بازگردید. در این هنلگام برقی زد و 
روشلنایی آن خاملوش نشلد تلا آنکه آن دو بر فاطمه وارد شلدند. پیامبر نیلز که آن برق 
را مشلاهده می کلرد، فرملود: خدایلی را سلپاس که ما اهل بیت را گرامی داشلته اسلت.

در منابع اهل تسنن نیز از ابوهریره نقل شده که می گوید:
  صلالةَ العشلاء إذ َدَخلل الَحَسلُن و الحسلیُن  بَیَنلا نَحلُن نَُصلِّلي َملَع َرُسلوِل اهللِّ
َفَجَعلال إذا َسلجَد یَِثبلان عللی َظهره فلاِذا أراَد أن یَرَفَع َرأَسلُه أَخَذُهملا بَِیِدهِ أَخلذاً َرفیقاً 
لجوِد عادا حّتی َقضلی َصالتله. فانَصَرفَ ،  حّتلی یََضَعُهَملا َعللی الرِض. َفلاَذا َعلاد اللی السُّ

َفَجلاءا إلیله، َفأَخَذُهملا فقبَّلَُهملا و َوَضَعُهما عللی َفِخَذیه.
، أال أَذَهُب بِِهَما. قاَل: ال. قال أبو هریره: َفُقمُت إلیه، فقلُت: یا رسوَل اهللِّ

فَبَرَقت بَرَقًه، فقال لَُهما: أَلِحَقا بُِأمُِّکَما. َفلَم یَزاال في َضوئِها َحّتی َدَخال الَمنِزل.
ما همراه پیامبر نماز عشلا می خواندیم که حسلن و حسلین وارد شلدند و هنگامیکه 
پیامبلر بله سلجده رفت بلر پشلت او می پریدند. پس هنگامی که می خواسلت سلرش را 
از سلجده بلردارد بلا دسلتش خیللی آرام آن دو را می گرفت تلا اینکله آن دو را بر زمین 
قلرار ملی داد. پلس وقتلی بله سلجده برمی گشلت آن دو بازمی گشلتند )و بله کار خلود 
ادامله می دادنلد.( ایلن کار تلا زمانی که نملاز پیامبر به پایان رسلید ادامه داشلت. وقتی 
پیامبلر نملازش تملام شلد، آن دو خدملت پیامبلر رفتند و پیامبلر آن دو را بوسلید و بر 
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زانوان خود نشلاند.
ابوهریلره می گویلد: ملن برخاسلتم و به حضرت عرض کردم: ای رسلول خلدا! آیا )اجازه 

می دهیلد( ایلن دو را )بله خانه نزد مادرشلان( ببرم؟ حضلرت فرمود: نه. 
تلا اینکله برقلی )از آسلمان( جهیلد. پیامبلر بله آن دو فرمود: نلزد مادرتان رویلد و به او 

بپیوندیلد. هنلوز نلور آن بلرق از بیلن نرفتله بود کله آن دو به خانله خود وارد شلدند.

منابع«حدیث«نقل«شیعه
- شیخ صدوق )م 381( در عیون أخبار الرضا   ، ج  2، ص 39.

- ابن اشعث )م قرن 4( در الجعفریات، ص 183.
- فتال نیشابوری )م 508( در روضه الواعظین، ج  1، ص 166.

- ابلن شلهر آشلوب )م 588( در مناقب آل أبي طاللب، ج  3، ص390 هر دو روایت 
را یکلی دانسلته و منابلع هلر دو روایلت را در کنلار یکدیگلر به عنلوان یلک روایت نقل 

می کنلد.

منابع«حدیث«نقل«اهل«تسنن
- احمد بن حنبل )م 241( در مسند أحمد، ج 2، ص 513.

- حاکم نیشابوری )م 405( در المستدرك، ج 3، ص 167.
- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 14، ص 159.

- ابن کثیر )م 774( البدایه و النهایه، ج 8، ص 225.
- طبرانلی )م 360( المعجلم الکبیلر، ج 3، ص 52 ایلن داسلتان را فقلط در ملورد املام 

حسلین  نقلل کرده اسلت.
البتله همیلن نقلل اهلل تسلنن در برخلی از منابع حدیثی شلیعه نیلز آمده که روشلن 

اسلت منبلع آن، هملان منابع اهل تسلنن اسلت. بلرای نمونه:
- محمد بلن  سللیمان کوفلی )م 300( در مناقلب الملام أمیر المؤمنیلن ، ج 2، ص 

.252
- ابن حیون )م 363( در شرح الخبار في فضائل الئمه الطهار ، ج  3، ص 75.

- ابن حمزه طوسی )م 560( در الثاقب في المناقب، ص 99.
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- احمد بن عبداهلل طبري )م 694( در ذخائر العقبی، ص 131.
- سید هاشم بحرانی )م 1107( در مدینه معاجز الئمه الثني عشر، ج  3، ص 288.

سندشناسی
همانطلور کله گفتله شلد شلیخ صلدوق ایلن روایلت را در عیلون اخبلار الرضلا  به 

صلورت مسلند نقلل کلرده اسلت. وی در ابتلدای ایلن روایلت می نویسلد:
َو بَِهَذا اْلِْسَناِد َعْن َعلِيِّ بن أَبِي َطالٍِب  َقاَل: ...

بلا کنلکاش در روایات پیشلین روشلن می شلود که این روایلت، صد و بیسلت و یکمین 
روایلت »بلاب فیملا جاء علن الرضا  ملن الخبار المجموعه« اسلت که سلند آن در 
روایلت چهلارم بلاب مطرح شلده اسلت. مراجعله به اِسلناد اصللی در چهارمیلن روایت 

بلاب نشلان می دهلد که:
اوالً: ایلن مجموعله روایلات از طرق گوناگون و متکثری به دسلت شلیخ صدوق رسلیده 
کله سله طریلق آن در همیلن باب آملده1 و دیگلر طلرق آن در ابواب دیگر مطرح شلده 

است.
ثانیلاً: منبلع اصلی این روایات، کتاب صحیفه الرضا  اسلت که از اصول چهارصدگانه 

حدیثی شلیعه به حساب می آید.2
ثالثلاً: نسلخه نیکویلی از ایلن کتاب در دسلت رجالی بزرگ یعنی نجاشلی بلوده و او نیز 
سلند خلود بله ایلن کتاب را نقلل کلرده و از طریق اجازه، سلند خود را بله کتاب متصل 

کرده اسلت.3
رابعلاً: بلا توجله بله طرق مختلفی که شلیخ صلدوق بله روایات ایلن کتاب نقلل کرده و 
ِد بْلِن َعْبِد اهللِ النَّْیَسلابُوِريُّ  ثََنا أَبُو بَْکلِر بُْن ُمَحمَّ لاِه الَْفِقیُه الَْملْرَوِزيُ  بَِملْرَوُروَد فِي  َداِرِه َقلاَل َحدَّ لُد بْلُن َعلِليِّ بِْن الشَّ ثََنلا أَبُلو الَْحَسلِن ُمَحمَّ 1 . َحدَّ
ثَِني  ثََنلا أَبِي فِي َسلَنِه ِسلتِّیَن َو ِمائََتْیِن َقلاَل َحدَّ ائِليُ  بِالَْبْصَرِه َقلاَل َحدَّ ثََنلا أَبُلو الَْقاِسلِم َعْبلُد اهللِ بْلُن أَْحَملَد بْلِن َعاِمِر بْلِن ُسللَْیَماَن الطَّ َقلاَل َحدَّ

َضا  َسلَنَه أَْربَلٍع َو تِْسلِعیَن َو ِمائٍَه  َعلِليُّ بْلُن ُموَسلی الرِّ
ٍد الُْخلوِريُّ َقاَل  ثََنلا أَبُو إِْسلَحاَق إِبَْراِهیلُم بُْن َهلاُروَن بْلِن ُمَحمَّ ثََنلا أَبُلو َمْنُصلوٍر أَْحَملُد بْلُن إِبَْراِهیلَم بْلِن بَْکلٍر الُْخلوِريُّ بَِنْیَسلابُوَر َقلاَل َحدَّ َو َحدَّ
  َضا َعلِيِّ بِْن ُموَسلی لْیَبانِيُّ َعِن الرِّ ثََنا أَْحَملُد بُْن َعْبِد اهللِ الَْهلَرِويُّ الشَّ لِد بْلِن ِزیَلاٍد الَْفِقیُه الُْخوِريُّ بَِنْیَسلابُوَر َقلاَل َحدَّ ثََنلا َجْعَفلُر بْلُن ُمَحمَّ َحدَّ
لِد بْلِن َمْهَرَویْلِه الَْقْزِویِنيُّ َعلْن َداُوَد بِْن  ثََنلا َعلِيُّ بُْن ُمَحمَّ اِزيُّ الَْعلْدُل بَِبلْلٍخ َقلاَل َحدَّ لٍد اْلُْشلَنانِيُّ اللرَّ ثَِنلي أَبُلو َعْبلِد اهللِ الُْحَسلْیُن بْلُن ُمَحمَّ َو َحدَّ
ثَِني أَبِي  لٍد َقلاَل َحدَّ ثَِني أَبِلي َجْعَفُر بْلُن ُمَحمَّ ثَِنلي أَبِي ُموَسلی بْلُن َجْعَفٍر َقلاَل َحدَّ اِء َعلْن َعلِليِّ بْلِن ُموَسلی الرَِّضلا  َقلاَل َحدَّ ُسللَْیَماَن الَْفلرَّ
ثَِني أَبِلي َعلِيُّ بْلُن أَبِي َطالِلٍب  َعْن  ثَِنلي أَبِي الُْحَسلْیُن بُْن َعلِليٍّ َقلاَل َحدَّ ثَِنلي أَبِلي َعلِليُّ بْلُن الُْحَسلْیِن َقلاَل َحدَّ لُد بْلُن َعلِليٍّ َقلاَل َحدَّ ُمَحمَّ

...   َِرُسلوِل اهلل
2 . محملد کاظلم رحمتلی، “صحیفله الرضلا  بله روایت شلیخ صلدوق و ابو عبد الرحمن ُسللَمی”، کتاب ملاه دیلن، ش 70 و 71 )1382(: 

صلص 61 تا 65.
3 . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشي، ص 100.
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بلا توجله بله تکثلر راویلان آن در تملام طبقلات، می تلوان نتیجله گرفت که ایلن کتاب 
در میلان عالمان شلیعی از شلهرت قابلل توجهی برخوردار بوده اسلت. للذا روایات آن را 

می تلوان معتبر دانسلت.

داللت
از کنار هم نهادن این دو نقل نکات قابل توجهی به دست می آید:

1ل نقلل ابوهریلره از ایلن داسلتان گویلای آن اسلت که این اتفلاق در مسلجد رخ داده و 
حسلنین در زمانلی طوالنلی بله هملراه پدر بزرگشلان در مسلجد به سلر برده اند.

2ل عبلارت »أَخَذُهملا بَِیلِدهِ أَخلذاً َرفیقلاً« حاکی از مدارای شلدید با کودکانی اسلت که 
در مسلجد مشلغول بازیگوشلی معملول کودکانه انلد. بنابرایلن رفتلار همراه بلا مالیمت 

پیامبلر الگویلی شایسلته در رفتار با کودکان در مسلجد اسلت.
3ل اگرچله پیامبلر در ایلن نقلل خلودش نوادگانلش را به مسلجد نیلاورده و آن دو 
کلودك، خودشلان، وارد مسلجد شلده اند، املا حضلرت حتلی در برابر بازیگوشلی آنها و 
مزاحملت اجماللی بلرای نملاز جماعلت، آنهلا را از مسلجد بله بیلرون راهنمایلی نکرده 

ست. ا
4ل حتلی پیامبلر بعلد از پایلان پذیرفتلن نملاز بلا آنها برخلوردی تنبیهی نداشلته 
اسلت و حتلی پیامبلر بله آنهلا اجلازه داده تلا ملدت مدیلدی بعلد از نملاز هلم در 

بمانند.  مسلجد 
5ل پیامبلر بله جلای اخراج کودکان از مسلجد و یا تنبیله آنها، برخلوردی محبت آمیز با 
آنهلا دارد. گویلا کله هیلچ  اتفاقی نیفتلاده اسلت و هیچ  خطایلی از جانب آنهلا رخ نداده 

است.
6ل حتلی پیامبلر در حیلن نملاز و یلا بعد از نملاز، حرکتی انجلام نمی دهد کله کودکان 
از آن برداشلت کننلد کله کارشلان شایسلته نیسلت و نباید ایلن کار را ادامله دهند. بعد 
از نملاز هلم پیامبلر، نله حرکتلی می کنلد که کلودکان بلار دیگلر ایلن کار را تکرار 
نکننلد و نله سلخنی می گویلد که حاکلی از نارضایتلی او در ایلن زمینه باشلد. بنابراین 
گویلا هیلچ  کار خالفلی انجلام نشلده اسلت و بله طلور علادی کلودکان اجلازه دارند در 
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مسلجد چنیلن جنب وجوشلی داشلته باشلند و به بلازی خلود در محیط مسلجد ادامه 
دهند.

7ل پیامبلر نله خلودش دسلتور بله اخلراج کلودکان بازیگلوش می دهلد و نله بله 
دیگلران اجلازه اخلراج آنهلا را داده اسلت. از ایلن نقلل برمی آیلد کله حتلی اگلر اخراج 
کلودك از مسلجد هملراه بلا مهر و محبلت و احترام باشلد، نلزد پیامبلر پذیرفتنی 

. نیست
دیگر چه برسد به اخراج همراه با نامالیمت ها و بد رفتاری ها.

8ل خلروج کلودکان از مسلجد بنلا بر نقل شلیعه از زبلان امیرالمؤمنین عللی ع، به دلیل 
دیر وقت شلدن اسلت و هیلچ  ارتباطی با بازیگوشلی آنهلا ندارد.

در ملورد شلبهه موضوعیلت داشلتن حسلنین هملان مطاللب پیشلین در اینجا نیز 
جاری و سلاری اسلت.

««برپایی«حریم«ایمن«برای«کودک«در«مسجد««
عبداهلل بن مسعود و ابوهریره به صورت مجزا با اسناد متفاوت، می گویند:

َد َوثََب الَْحَسلنُ َو الحسلیُن َعلَلی َظْهِرِه  ( رسلوُل  اهللِِ یَُصلِّلی َفإَِذا َسلجَ َکاَن )االلنبلیُّ
لاَلَه َوَضَعُهَما فِي َحْجِرِه  َفلإَِذا أََراُدوا أَْن یَْمَنُعوُهَملا أََشلاَر إِلَْیِهلْم أَْن َدُعوُهَما َفلإَِذا َقَضی الصَّ

َو َقلاَل َملْن أََحبَِّني َفلُْیِحلبَّ َهَذیِْن.
  و حسلین  رسلول خلدا نملاز می خوانلد. وقتی حضرت به سلجده رفت، حسلن
بلر پشلت او پریدنلد. وقتلی ملردم خواسلتند که مانلع آن دو شلوند، پیامبر اشلاره 
کلرد کله آن دو را رهلا کنیلد و بله حلال خلود واگذاریلد. پلس وقتلی نملاز تمام شلد، 
حضلرت آن دو را بلر روی داملان خلود نهاد و فرمود: هر کس مرا دوسلت ملی دارد، باید 

ایلن دو را دوسلت بدارد.

معنای«واژه«»حجر««
ایلن واژه اسلتعماالت فراوانلی دارد املا هلرگاه بلرای اشلخاصی نظیلر والدیلن اسلتفاده 
می شلود، بله معنلای آغلوش و داملان آنهلا اسلت. چنانکه ابلن اثیلر می گویلد: َو الَحجُر 
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بِالَْفْتلِح َو الَْکْسلِر الثَّلوُب و الِحضُن .1

منابع«حدیث
- نسائی )م 303( در فضائل الصحابه، ص 20.

- نسائی )م 303( السنن الکبری، ج 5، ص 50.
- أبو یعلی الموصلي )م 307( در مسند أبي یعلی، ج 9، ص 250.

- ابن خزیمه )م 311( در صحیح ابن خزیمه، ج 2، ص 48.
- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 13، ص 200 و ص 159.

- هیثمی )م 807( در مجمع الزوائد، ج 9، ص 179.
بازتاب این نقل در منابع شیعه:

- ابن شهر آشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب، ج  3، ص 155.
- احمد بن عبداهلل طبري )م 694( در ذخائر العقبی، ص 123 و ص 132.

- عالمه مجلسی )م 1110( در بحار النوار، ج 43، ص 283.

نقل«های«مشابه«و«منابع«آنها
در کتلب مختللف روایلی اهلل تسلنن نقل هلای مشلابهی وجلود دارد کله از راویلان 
گوناگونلی نقلل شلده اسلت. بلرای نمونله از زر  بن حبیش و از ابلوذر به صلورت جداگانه 

نقلل شلده کله می گویند:
أَنَّ َرُسلوَل اهللِ َکاَن َذاَت یَلْوٍم یَُصلِّلي بِالنَّلاِس َفَأْقَبللَ الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن َو ُهَملا ُغاَلَماِن 
ونَُهَما َعْنُه  ا َفلَرَغ أَْقَبلَل النَّلاُس َعلَْیِهَملا یَُنحُّ َفَجَعلاَل یََتَوثََّبلاِن  َعلَلی َظْهلِرهِ إَِذا َسلَجَد َفلَمَّ

َفَقلاَل َدُعوُهَملا بِأَبِلي َو أُمِّلي َو الَْتَفلَت إِلَلی النَّلاِس َو َقلاَل َمْن أََحبَِّنلي َفلُْیِحلبَّ َهَذیِْن.
روزی پیامبلر خلدا بلرای ملردم نملاز می خوانلد. وقتلی پیامبلر بله سلجده رفلت، 
حسلن و حسلین که دو پسلر بچله بودند، ناگاه بر پشلت پیامبر پریدنلد. پس وقتی 
نملاز تملام شلد، ملردم بله سلوی آن دو رفتنلد تلا آن دو را از پیامبلر دور کننلد. پلس 
حضلرت فرملود: آن دو را رهلا کنیلد. پدر و مادرم به فدایشلان. سلپس به ملردم رو کرد 

و فرملود: هلر کلس ملرا دوسلت دارد، باید ایلن دو را دوسلت بدارد. 
1 . مبارك بن محمد ابن اثیر جزری، النهایه في غریب الحدیث و الثر ، ج 1، ص 341.
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- ابن ابی شیبه کوفی )م 235( در المصنف، ج 7، ص 511 به نقل از زر  بن  حبیش.
- بیهقی )م 458( در السنن الکبری، ج 2، ص 263 به نقل از زر بن  حبیش.

در منابلع شلیعه نیلز قاضلي نعمان مغربلي )م 363( در شلرح الخبار فلي فضائل الئمه 
الطهلار ، ج  3، ص 76 بله نقلل از ابلوذر همین روایت را آورده اسلت.

در نقلل دیگلری از عبداهلل بن مسلعود کله تفلاوت اندکلی بلا نقل هلای فلوق دارد، آملده 
است:

 َو إِلَلَه یَُصلِّلي َو الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن یَِثبلان َعلَلی َظْهلِرهِ َفیَباَعَدُهَملا  َکاَن النَِّبليُّ
  َدُعوُهَملا بِأَبِلي ُهَملا َو أُمِّلي َملْن أََحبَِّنلي َفلُْیِحلبَّ َهَذیِْن.1  النَّلاِس َو َقلاَل النَِّبليُّ

- طبرانی )م 360( المعجم الکبیر، ج 3، ص 47.
- احمد بن  عبداهلل الطبري )م 694( در ذخائر العقبی، ص 123.

«داللت«
1ل در ایلن نقل هلا از سله عبلارت متفلاوت اسلتفاده شلده کله تقریبلاً معانلی یکسلانی 
دارنلد. سله عبلارت »یمنعوهملا« به معنلای »مانلع آن دو کودك شلدن«، »ینحونهما« 
بله معنلای »آن دو را از پیامبلر بله سلوی دیگلری متمایلل سلاختن« و »باعدهملا« به 
معنلای »آن دو را از پیامبلر دور سلاختن« اسلت کله همگلی گویای این نکته اسلت که 
برخلی قصلد داشلتند بله آرامی این دو کلودك را از بازیگویشلی پرهیز دهنلد و یا اینکه 
پیامبلر را از ایلن رفتلار کودکانله رهلا سلازند. املا عکلس العملل پیامبلر آزاد 

گذاشلتن کلودکان و مخالفلت بلا مانع شلدن دیگران اسلت.
2ل ملدارا بلا کلودکان بله قلدری در سلیره پیامبلر مهم اسلت که بنلا بر نقلل اول، 
حضرت در میانه نماز به مردم اشلاره می کند که به آن دو کودك کاری نداشلته باشلند 
و اجلازه دهنلد کله به بازی خود مشلغول باشلند. در دو نقلل دیگر نیلز پیامبر این 

مسلئله را بعلد از نماز بله مردم گوشلزد می کند.
3ل پیامبلر در ایلن رخلداد، افلزون بر مدارای شلدید با کلودکان، حریلم امنی برای 
حضلور کلودکان در مسلجد ایجلاد کلرده و بله هیچ کس اجلازه نمی دهد کله این حریم 

1 .  احمد بن حنبل ،مسند احمد، ج 38 ، ص 193.
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املن را بر هلم زند.
4ل در صلورت پذیلرش کلیلت ایلن حکلم بلرای همله کلودکان، بایلد گفلت کله همله 
مسلاجد بایلد خلود را در برپایلی ایلن حریم امن آماده سلازند و مسلجد را بلرای حضور 
کلودکان مهیلا سلازند و در برابلر رفتارهلای پرتنش برخی از اهالی مسلجد بلا کودکان، 

یستند. با

«آموزش«نماز«به«کودک«در«مسجد««
امام باقر  می فرماید: 

 أَبَْطأَ َعِن الْلَکاَلِم َحتَّی  لاَلهِ َو َقلْد َکاَن الُْحَسلْینُ بن َعلِيٍّ َخلَرَج َرُسلوُل اهللِ إِلَلی الصَّ
ُفلوا أَْن اَل یََتَکلَّلَم َو أَْن یَُکلوَن بِلِه َخلَرٌس َفَخَرَج بِِه َرُسلوُل اهللِ َحاِملَلُه َعلَی َعاتِِقِه  تََخوَّ
اَلَه  َو َصلفَّ النَّلاُس َخلَْفلُه َفَأَقاَمُه َرُسلوُل اهللِ َعلَی یَِمیِنلِه َفاْفَتَتَح َرُسلوُل اهللِ الصَّ
لا َسلِمَع َرُسلوُل اهللِ  تَْکِبیلَرُه َعلاَد َفَکبَّلَر َو َکبَّلَر الُْحَسلْیُن  َفَکبَّلَر الُْحَسلْیُن  َفلَمَّ
   َحتَّلی َکبَّلَر َرُسلوُل اهللِ  َحتَّلی َکبَّلَر َرُسلوُل اهللِ َسلْبَع تَْکِبیلَراٍت َو َکبَّلَر 

لنَُّه بَِذلَِک. الُْحَسلْیُن  َفَجلَرِت السُّ
رسلول خلدا بلرای نملاز خلارج شلد. )از طرفی( حسلین بن علی هنوز به سلخن 

نیاملده بودتلا آنجلا که نگلران بودند مبادا سلخن نگوید و الل باشلد. 
رسلول خدا درحاللی کله وی را بله دوش ملی کشلید، خلارج شلد و ملردم پشلت 
سلرش صلف کشلیده بودنلد. رسلول خدا املام حسلین  را بله سلمت راسلت 
خلود قلرار داد و نملاز را آغلاز کلرد و تکبیلر گفلت. املام حسلین  نیز تکبیلر گفت. 
  چلون آواز تکبیلر را شلنیده دوبلاره تکبیلر گفلت و امام حسلین رسلول خلدا
نیلز بلار دیگلر تکبیلر گفلت. و این عمل تکرار شلد تلا اینکه رسلول خلدا هفت بار 
تکبیرگفلت و املام حسلین  نیلز تکبیرگفلت. پلس به همیلن دلیل ایلن کار )هفت 

تکبیلر افتتاحیه( سلنت شلد.

منابع«حدیث
- شیخ صدوق )م 381( در من ال یحضره الفقیه، ج  1، ص 305.

- شیخ صدوق )م 381( در علل الشرائع، ج  2، ص332.
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سندشناسی
سلند شلیخ صلدوق در ملن ال یحضلره الفقیله بله زراره بنابلر آنچله کله مجلسلی اول 

می گویلد، صحیلح اسلت.1

نقل«مشابه
 ِهِ َو إِلَی َجانِِبِه الُْحَسلْینُ بن َعلِيٍّ َفَکبََّر َرُسلوُل اهلل لالَ »إِنَّ َرُسلوَل اهللِ َکاَن فِلي الصَّ
َفلَلْم یُِحلِر الُْحَسلْیُن التَّْکِبیلَر َو لَْم یََزْل َرُسلوُل اهللِ یَُکبِّلُر َو یَُعالُِج الُْحَسلْیُن التَّْکِبیَر َو 

لابَِعِه.« لَلْم یُِحلْر َحتَّی أَْکَمَل َسلْبَع تَْکِبیلَراٍت َفأََحاَر الُْحَسلْیُن التَّْکِبیَر فِي السَّ
روزی پیامبلر در )آسلتانه( نملاز بلود کله حسلین  در کنلار او قلرار داشلت. 
پیامبلر تکبیلر گفلت املا حسلین  بله زبلان نیاملد. )بله همین جهت( رسلول 
خلدا آن قلدر تکبیلر گفلت تا حسلین  نیز تکبیر بگویلد. او نیز تلا تکبیر هفتم 

سلخن نگفلت. املا در تکبیلر هفتم بله سلخن درآمد.«

منابع«حدیث
- شیخ صدوق )م 381( در علل الشرایع، ج 2، ص 331.

- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج  2،  ص 67.
- ابن شهر آشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب، ج  4، ص 74.

سندشناسی«
سند این نقل، بنابر گفته عالمه مجلسی، مجهول و ضعیف است.2 

نقل«دیگر
ابن شهرآشلوب )م 558( در مناقلب آل أبي طاللب، ج  4، ص 13، نقلل دیگلری را 
مطلرح کرده که سله تفاوت اساسلی بلا نقل های فلوق دارد. اول اینکه این نقلل در مورد 
امام حسلن  اسلت. دوم اینکه وقوع این حادثه را در روز عید معرفی کرده اسلت و 
سلوم اینکله اصلل ماجرا هم کملی با نقل های پیشلین متفاوت اسلت. البته ایلن روایت 

1 . محمد تقی مجلسی اول، لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه، ج 4، ص 31.
2 . عالمه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مالذ الخیار فی فهم تهذیب الخبار، ج 3، ص 501.
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بلر خلالف دو روایت پیشلین از زبان معصوم نیسلت و بله نقل از جابر بن عبلداهلل انصاری 
نقل شلده است.

جابر بن عبداهلل می گوید:
َکاَن الَْحَسلنُ بن َعلِيٍّ َقلْد ثَُقلَل لَِسلانُُه َو أَبَْطلَأ َکاَلُملُه َفَخلَرَج َرُسلوُل اهللِ فِلي  ِعیلٍد 
َه َفَقاَل  لالَ  اهللُ أَْکَبُر یَْفَتِتُح الصَّ ِملنَ  اْلَْعَیلاِد َو َخلَرَج َمَعُه الَْحَسلنُ بن َعلِيٍّ َفَقلاَل النَِّبليُّ
الَْحَسلُن اهللُ أَْکَبلُر َقلاَل َفُسلرَّ بَِذلَِک َرُسلوُل اهللِ َفلَلْم یََزْل َرُسلوُل اهللِ یَُکبُِّر َو الَْحَسلنُ َمَعُه 
لابَِعِه َفَوَقلَف َرُسلوُل اهللِ ِعْنَدَها ثُلمَّ َقاَم  یَُکبِّلُر َحتَّلی َکبَّلَر َسلْبعاً َفَوَقلَف الَْحَسلُن ِعْنلَد السَّ
ْکَعلِه الثَّانَِیلِه َفَکبَّلَر الَْحَسلُن َحتَّلی بَلَلَغ َرُسلوُل اهللِ َخْملَس تَْکِبیَراٍت  َرُسلوُل اهللِ إِلَلی الرَّ

َفَوَقلَف الَْحَسلُن ِعْنلَد الَْخاِمَسلِه َفَصلاَر َذلَِک ُسلنًَّه فِي تَْکِبیلِر َصلاَلهِ الِْعیَدیْنِ .
حسلن بن علی زبانلش سلنگین بلود و سلخن نمی گفلت. رسلول خلدا در یکلی 
از اعیلاد از خانله خلارج شلد و حسلن  بلا او بود. پیامبلر تکبیر گفلت و نمازش 
را آغلاز کلرد و حسلن  هلم )در پلی پیامبلر( تکبیلر گفلت. بله همیلن دلیلل 
پیامبلر خشلنود شلد و تکبیلر گفتنلش را ادامله داد تلا آنجا که حسلن  همراه 
او تکبیلر می گفلت. تلا اینکله حضرت هفلت تکبیر گفلت و حسلن  در تکبیر هفتم 
توقلف کلرد. رسلول خلدا هلم بله همیلن جهت توقلف کرد. سلپس حضلرت برای 
رکعلت دوم ایسلتاد و حسلن  تلا جایلی کله پیامبلر هفلت تکبیلر گفلت با آن 
حضلرت همراهلی کلرد. سلپس در تکبیلر پنجم توقلف کرد. بله همین جهلت این کار 

در نملاز دو عید سلنت شلد.

تحلیلی«پیرامون«نقل«سوم«
نقلل سلوم کله در مناقلب ابلن شلهر آشلوب آملده چنانکله گفتله شلد، اختلالف قابل 
توجهلی بلا نقل های پیشلین دارد. حتی اصل مسلئله تکبیرهای هفت گانله را مربوط به 
نملاز عیلد می دانلد. در حاللی کله بلزرگان فقها از ایلن روایلات، اسلتحباب گفتن هفت 
تکبیلر در ابتلدای نملاز را فهمیده انلد. بنابرایلن گویا ایلن دو نقل قابل جملع با یکدیگر 

نیسلت و هلر یلک گویای یلک حکم مجزا اسلت.
نتیجله اینکله یلا ایلن دو نقلل حاکلی از دو اتفلاق مجزا اسلت که یکلی مربوط بله امام 
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حسلن  و دیگلری مربلوط بله امام حسلین  اسلت و یلا اینکه تنها یکلی از آنها 
قابلل پذیلرش اسلت کله اولویت بلا نقل اول اسلت. گذشلته از آنکله دو نقل پیشلین از 

معصوم اسلت و نقلل سلوم از غیرمعصوم.

داللت
1ل عبلارت »َفلَلْم یُِحلر« از محاوره و به معنای سلخن گفتن و جواب دادن اسلت. عالمه 
مجلسلی در ملورد سلخن نگفتلن امام حسلین  می گوید: شلاید این سلخن نگفتن 
 تنهلا در میلان مردم بوده اسلت. زیلرا روایات فراوانی وارد شلده که می گویلد امامان
در هنلگام والدت سلخن می گوینلد.1 همچنیلن مجلسلی اول می گویلد: اراده ایلن بوده 

که حضلرت در نماز سلخن بگوید.2
2ل از ایلن حادثله برمی آیلد کله پیامبلر بلرای آنکله کودکلش سلخن بگویلد، از 
آملوزش نملاز اسلتفاده کلرده اسلت. بنابرایلن آوردن کلودك به مسلجد بلرای آموزش 

مسلائل شلرعی جایلز بلکله دارای اولویلت خواهلد بلود.
البتله همچنانکله در ادامله گفتله خواهلد شلد، احتملال اینکله ایلن جریلان در بیرون 
مسلجد رخ داده باشلد، کلم نیسلت. بنابراین از این روایلت تنها می توان بله عنوان مؤید 

و شلاهد اسلتفاده نمود.

«اشکال
1ل بنلا بلر نقلل سلوم این جریلان مربوط بله نماز عید اسلت و ربطلی به مسلجد ندارد. 

نماز هلای عیلد هلم معملوالً در منطقه ای خارج از مسلجد خوانده می شلده اسلت.
2ل در ایلن روایلت حکلم مسلئله به وضوح با شلخصیت امام حسلین  گلره خورده 

اسلت. بنابرایلن نمی تلوان از آن یلک حکم کلی برداشلت کرد.

پاسخ«
1ل اگرچله نقل هلای اول و دوم بلر نقلل سلوم اولویلت دارنلد و در هیچ یلک از آنهلا در 

1 . مجلسلی، هملان، ج 81، ص 358: البطلاء علن اللکالم لعلله کان عنلد النلاس للورود الخبلار الکثیلره بتکلمهلم عنلد اللوالده بل في 
الرحلم و کلذا التخلوف کان ملن النلاس ال منه ع.

2 . مجلسی اول، لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقیه، ج 4، ص 31.
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ملورد نملاز عید، سلخنی به میلان نیامده اما ایلن ایراد کملا کان، باقی اسلت. زیرا دیگر 
نمی تلوان از اطلالق آن بلرای ظهلور برگلزاری نماز در مسلجد اسلتفاده کرد.

مگلر اینکله بله دالیلل پیلش گفته به طلور کلی، نقل سلوم را کنلار بگذاریلم و حتی به 
عنلوان شلاهد هلم از آن اسلتفاده نکنیلم که در این صلورت ظهور روایلات اول و دوم در 

برگلزاری نملاز جماعلت در محیط مسلجد بر جای خلود باقلی خواهد بود.
2ل بایلد قبلول کلرد کله در ایلن جریلان موضوعیت امام حسلین  بسلیار قوی تر از 
 دیگلر جریانات مشلابه اسلت. اما بلا این حال حکم مسلئله به عملکرد خلود پیامبر
گلره خلورده اسلت. یعنلی درسلت اسلت کله بنلا بلر ایلن نقلل، پیامبلر تکبیرات 
هفت گانله را بله جهلت بله زبلان آملدن کودکلش گفتله اسلت، املا سلنت شلدن ایلن 
تکبیلرات هفت گانله بله سلبب عملکلرد پیامبلر اسلت. البتله نمی توان منکلر این 
مسلئله شلد کله پیامبر بله خاطلر شلرافت و ارزش واالی این کودك اسلت که این 
تکبیلرات را بلر زبلان جلاری کلرده اسلت و احتملاال اگلر کلودك دیگری بلود، حضرت 

چنیلن کاری انجلام نمی داد.
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گفتار«دوم:«رجحان«مدارا«با«کودک«نسبت«به«نماز«جماعت
در گفتلار پیشلین اصلل ملدارا بلا کلودکان در سلیره رفتلاری پیامبلر خلدا ملورد 
تحلیلل قلرار گرفلت. در راسلتای هملان سلیره رفتلاری و در ادامله هملان موضلوع، بلا 
روایلات و گزارش هایلی مواجله هسلتیم که حاکلی از یک نلوع رجحان نسلبت به عمل 
عبلادی اسلت. گویا که پیامبلر در تعارض میان اسلتحباب اعمال عبادی با مسلئله 
ملدارای بلا کلودکان، حلق را بله ملدارا داده و آن را ارجح بر مسلتحبات عبادی دانسلته 

است.

«مواجهه«پیامبر«با«آوردن«کودک«شیرخواره«به«مسجد««
روایتی صحیح السند از امام صادق  نقل شده که فرمودند:

لا انَْصَرَف َقاَل  ْکَعَتْیلنِ اْلَِخیَرتَْیِن َفلَمَّ ْهَر َفَخفَّلفَ فِي الرَّ َصلَّلی َرُسلوُل اهللِ بِالنَّلاِس الظُّ
ْکَعَتْیِن  ْفلَت فِلي الرَّ لاَلهِ َحلَدٌث َقلاَل َو َملا َذاَك َقالُلوا َخفَّ لَلُه النَّلاُس َهلْل َحلَدَث فِلي الصَّ
. رسلول خلدا نملاز ظهلر را بلا  ِبليِّ اْلَِخیَرتَْیلنِ َفَقلاَل لَُهلْم أََملا َسلِمْعُتْم ُصلَراَخ الصَّ
ملردم )بله جماعلت( گلذارد و دو رکعلت آخلر را کوتلاه نملود )بله سلرعت و با اسلقاط 
مسلتحبات(. وقتلی نملازش تملام شلد، مردم بله آن حضرت علرض کردند: آیلا در نماز 
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پیش آملدی رخ داد؟ حضلرت پرسلید مگلر چله شلده؟ گفتنلد: دو رکعلت آخلر را )بلا 
سلرعت و( کوتلاه خواندیلد؟ فرملود: مگلر صلدای نالله و فریاد کلودك را نشلنیدید؟

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

ل کلینی )م 329( در الکافي، ج  6، ص 48.
ل شیخ صدوق )م 381( در من ال یحضره الفقیه، ج  1، ص390.

ل شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج  3، ص 274.
البتله نقل شلیخ صلدوق در من ال یحضره الفقیله، قدری با نقل دو کتلاب دیگر متفاوت 

اسلت. در این نقل از امام صادق  چنین نقل شلده اسلت:
اَلَه. ِبیِّ  َفُیَخفُِّف الصَّ  َکاَن َذاَت یَْوٍم یَُؤمُّ أَْصَحابَُه َفَیْسَمُع بَُکاَء الصَّ إِنَّ النَِّبيَّ

روزی پیامبلر خلدا، اماملت اصحلاب خلود را بلر عهلده داشلت و پیش نماز آنهلا بود که 
صلدای گریله کودکلی بله گوش آن حضرت رسلید، پلس نملاز را کوتاه خواند و سلبک 

بله پایان رسلانید.
نکتله:  ابن فهلد حللی در علده الداعلي،1 ص 89 همانند متلن الکافی و التهذیلب را نقل 

کلرده املا در انتهلای حدیث، ایلن جمله را افزوده اسلت:
َو فِي َحِدیٍث آَخَر َخِشیُت أَْن یَْشَتِغلَ  بِهِ  َ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(

سندشناسی
سلند ایلن حدیلث در کافلی2، چنانکه عالمه مجلسلی نیز به آن اشلاره کرده، »حسلن« 
اسلت.3 زیلرا ابراهیم بن هاشلم کله از اجالء و بلزرگان راویان اسلت، توثیق خلاص ندارد. 

املا مابقلی راویان حدیلث، ثقه امامی هسلتند.

1 . احمد بن محمد بن فهد حلی، عده الداعي و نجاح الساعي.
...  ِ2 . َعلِيُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَبِیِه َعْن َعْبِد اهللِ بِْن الُْمِغیَرِه َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ِسَناٍن َعْن أَبِي َعْبِد اهلل

3 . عالمه محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 21، ص 84.
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سند این حدیث در تهذیب االحکام1، صحیح است.
همچنیلن سلند ایلن حدیث در کتاب ملن ال یحضره الفقیله2، هم بنا بر گفته مجلسلی 

اول »الموثق کالصحیح« اسلت.3
بنابراین هر سه سند، معتبر و قابل اعتماد است.

نقل«مشابه«در«منابع«اهل«تسنن
بخلاری، در ذیلل »بلاب من أخف الصـلاة عند بلکاء الصبي« چهار روایت هلم مضمون با 
روایلت مذکلور را نقلل کرده اسلت. نکته جالب این اسلت کله در هر یک از ایلن روایات 
بله نکتله ای متفلاوت پیراملون عملکلرد پیامبلر در مواجهله بلا این موضوع اشلاره 

شلده است.
در روایت اول ابوقتاده از پیامبر نقل می کند که فرمود:

ُز فِلي َصاَلتِي  ِبليِّ َفَأتََجوَّ لاَلهِ أُِریلُد أَْن أَُطلوَِّل فِیَها َفَأْسلَمُع بُلَکاَء الصَّ ِّلي َلَُقلوُم فِلي الصَّ إن
َکَراِهَیلَه أَْن أَُشلقَّ َعلَلی أُمِِّه.

ملن در حلال اقامله نملاز بلودم و می خواسلتم آن را طوالنلی کنلم، )کله نلاگاه صدای( 
گریله کلودك را شلنیدم. پلس بله دلیلل آنکله ناخلوش داشلتم ملادرش را به سلختی 

بینلدازم، از نمازم چشلم پوشلیدم. 
در روایت دوم أنس بن مالک می گوید:

 َو إِْن َکاَن لََیسلَمُع بَُکاَء  َملا َصلَّیلُت َوَراَء إَِملاٍم َقلطُّ أََخلفَّ َصالتلاً َو الَ أَتَمَّ ِملَن النَِّبليِّ
ِبليِّ َفُیَخفُِّف َمَخاَفلَه أَْن تُفَتَتلنَ أُمُُّه. الصَّ

هیلچ گاه پشلت سلر هیچ  پیش نملازی کله خفیف تلر و کامل تلر از پیامبلر، نماز به 
جلا بیلاورد، نملاز نخوانلده ام. پیامبر هر گاه صلدای گریه کودك می شلنید، نمازش 

را از تلرس آنکله ملادر کلودك بله فتنه و عذاب دچار شلود، سلبک و کوتلاه می خواند.
در روایت سوم نیز انس بن مالک از پیامبر نقل می کند که فرمود:

ا  ُز فِلي َصاَلتِي ِممَّ ِبيِّ َفَأتََجوَّ اَلهِ َو أَنَلا أُِریُد إَِطالََتَها َفَأْسلَمُع بُلَکاَء الصَّ ِّلي َلَْدُخللُ فِلي الصَّ إِن

1 . َعْنُه )محمد بن علی بن محبوب( َعِن الَْعبَّاِس َعْن َعْبِد اهللِ بِْن الُْمِغیَرِه َعِن ابِْن ِسَناٍن َعْن أَبِي َعْبِد اهللِ  َقاَل: ...
َُّه َقاَل: ... اٍر َعْن أَبِي َعْبِد اهللِ  أَن 2 . َو َرَوی إِْسَحاُق بُْن َعمَّ

3 . محمد تقی مجلسی اول، روضه المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه ، ج 2، ص 524.
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هِ َوْجِد أُمِِّه ِملْن بَُکائِِه. أَْعلَلُم ِمْن ِشلدَّ
ملن وارد نملاز شلدم در حالیکه 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 

نمازم چشلم پوشیدم.

منابع«نقل«اهل«تسنن
- احمد بن حنبل )م 241( در مسند احمد، ج 3، ص 109.

- بخاری )م 256( در صحیح بخاری، ج 1، ص 173.
- مسلم نیشابوری )م 261( در صحیح مسلم، ج 2، ص 44.

- ابن ماجه قزوینی )م 273( در سنن ابن ماجه، ج 1، ص 316.
- ابن اشعث سجستانی )م 275( در سنن ابی داود، ج 1، ص 183.

- ترمذی )م 279( در سنن ترمذی، ج 1، ص 233.
- نسائی )م 303( در سنن نسائی، ج2، ص 95.

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

لوَرهِ الَْخِفیَفِه  اَلهِ َفَیْقَرأُ بِالسُّ ِبيِّ َمَع أُمِِّه َو ُهَو فِي الصَّ کاَن َرُسلوُل اهللِ یَْسلَمُع بَُکاَء الصَّ
وَرهِ الَْقِصیَرهِ. اَْو بِالسُّ

پیامبلر خلدا گاهلی در حلال نماز، صلدای گریه کودکلی را که همراه ملادرش بود، 
می شلنید، پلس سلوره کوتاهلی را می خواند.

نکات«و«داللت
1ل یکلی از مهم تریلن ویژگی هلای این 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 در دیلدگاه فقهلی ملا در ایلن مسلئله بسلیار تأثیرگذار 

خواهلد بود.
2ل در نقلل شلیعه پیامبلر دلیلل اختصار نماز خلود را با عبارت »اما سلمعتم صراخ 
الصبلي«، گریله کلودك معرفی کرده اسلت. اما در نقل اهل تسلنن سله عبلارت مجزا و 
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هلم مضملون در ملورد دلیل اختصلار نماز از زبان پیامبر نقل شلده اسلت.
عبلارت اول »کراهیله أن أشلق عللی أمله« اسلت کله در آن »أشلق« از ریشله شلّق به 
معنای شلکافتن اسلت که در مورد انسلان کنایه »مشلقت و سلختی در کارهای دشوار« 

اسلت. گویلا کله دل در تلب و تاب سلختی ها می شلکافند.1
عبلارت دوم »مخافله ان تفتتلن أمه«  اسلت کله در آن »تفتن« گاهی بله معنای عذاب 

و گرفتاری اسلت.2
عبلارت سلوم »من شلده وجد أمه من بکائه« اسلت کله در آن »وجد« به معنای شلدت 

عالقه و ناراحتی اسلت.3
از هلر سله عبلارت برمی آیلد کله پیامبر دل پلر تب و تاب ملادر را در نظلر گرفته و 

نملاز خلود را کوتاه کرده اسلت.
3ل ایلن روایلت گویلای شلفقت و مهربانلی بسلیار زیلاد پیامبر نسلبت بله مؤمنان 
خصوصلاً ملادران و کلودکان اسلت. چله از نقل شلیعه کله حضلرت، اختصار نملاز را به 
گریله کلودك، گلره زده و چله در نقل اهل تسلنن که این مسلئله با عاطفه مادر نسلبت 
بله کودکلش گلره خلورده، می تلوان نتیجله گرفلت کله پیامبر بله دو گلروه مهر و 

شلفقت ویژه داشلته اسلت. یکی کلودکان و دوم زنلان خصوصاً ملادران.
بنابرایلن هلر دو نقلل گویلای این اسلت کله در نملاز جماعت باید حلال دو گلروه را در 

نظلر گرفلت: اول کلودکان و دوم مادران.
4ل از ایلن روایلت برمی آیلد کله آوردن کلودکان بله مسلجد حتلی شلیرخوارگان و یلا 

کلودکان بسلیار کوچلک، ملورد نهلی پیامبلر نبوده اسلت.
5ل ایلن روایلت نوعلی تقریلر و امضای ورود کودکان به مسلجد اسلت. چراکله اگر نهیی 
در ایلن ملورد وجلود داشلت، پیامبلر بایلد بالفاصلله پلس از بیلان علت شلتاب در 

نملاز، از آن نهلی نیلز سلخن می گفت. 
البتله همیشله نهلی پیامبلر زبانی نبلوده و گاهلی آن حضرت بلا حالت چهلره و یا 

1 . ابلن فلارس، معجلم مقاییلس اللغله، ج 3، ص 170: یلدلُّ عللی انصلداٍع فی الشلی ء . و یقال أصاب فالنا شلّق و مشلقه و ذلک المر الشلدید 
کأنّه من شلّدته یشلّق النسلان شلّقا.

2 . فراهیدی، کتاب العین، ج 8، ص 127: الفتنه: العذاب. .
3 . راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص 855: یعّبر عن الحزن و الحّب. .
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برخوردهلای دیگلر علدم رضایت خود را نسلبت بله اعمالی کله در حضور ایشلان انجام 
می پذیرفتله، نشلان می دادنلد. املا بلا ایلن حلال بعلد از ایلن حادثله هیلچ  برخلوردی 
از پیامبلر گلزارش نشلده اسلت کله ایلن حاکلی از علادی بلودن اوضلاع از جانلب 

پیامبلر دارد.
6ل از برخلی از ایلن گزارش هلا اسلتمرار ایلن مطللب از جانلب پیامبلر فهمیلده 
می شلود کله خلود حاکی از جلواز حضور کودکان در مسلجد اسلت. )ترکیلب »کان« و 

فعلل مضارع نشلان از اسلتمرار اسلت.(
7ل عالمله مجلسلی می گویلد: ایلن روایلت بلر اسلتحباب کوتاه کلردن نملاز جماعت و 
مختصلر خوانلدن آن، در زمانی که شلخصی به اضطرار و سلختی افتلاده، داللت خواهد 
َه أَْضَعلفِ  َمنْ  َخلَْفلک«1 نیز  داشلت. چنانکله از روایلت »یَلا َعلِليُّ إَِذا َصلَّْیلَت َفَصلِّ َصلاَلَ
چنین مسلئله ای قابل فهم اسلت.2 در این راسلتا در نماز جماعت، مدارا و رسلیدگی به 

کلودکان نیز مسلتحب خواهلد بود. 
8ل نکتله ظریلف و پراهمیلت ایلن جریلان رجحانی اسلت کله پیامبر در ایلن نماز 
بله نمایش گذاشلته اسلت. دقلت در ایلن ماجرا نشلان می دهد که حضلرت در هیچ یک 
از ایلن نقل هلا نملاز خلود را بلر هم نلزده بلکه نملاز را خفیف تلر خوانده و از مسلتحبات 

نماز کاسلته است.
بنابرایلن می تلوان نتیجله گرفلت که دو امر مسلتحب در اینجا بلا هم تزاحلم کرده اند و 

پیامبلر ملدارا بلا کودکان را بر مسلتحبات نماز ترجیح داده اسلت.
9ل از یکلی از روایلات پیشلین برمی آیلد کله مدارا با کلودکان، امری عبادی و مسلتحب 
بیلاَن( از این روایلت نیز فهمیده  اسلت. )لَلو ُکنُتلم تُؤِمنلوَن بِلاهللِّ و بَِرسلولِِه لََرِحمُتُم الصِّ
می شلود کله میلزان ایلن اسلتحباب، به قلدری واال و باال اسلت کله بر مسلتحبات نماز 

جماعت نیلز سلنگینی می کند.
ممکلن اسلت گفته شلود کله اسلتحبابی در کار نیسلت و ایلن رفتار پیامبر ریشله 
در املری ضلروری داشلته اسلت. املا در پاسلخ بایلد گفلت کله هیلچ  ضرورتلی بلرای 

1 . ابن  بابویه، کتاب من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 283.
2 . مجلسی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 21، ص 84.
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پیامبلر در کار نیسلت. چراکله ملادر کودك می توانسلته بله تنهایی نماز خلود را به 
نملاز فلرادا تغییلر دهلد و یا در صلورت ضلرورت نمازش را بشلکند. پس بایلد گفت که 
پیامبلر بلا اختیلار خود در میان دو عمل مسلتحب، افضلل آنها را برگزیلده و به آن 

پرداخته اسلت. 
10ل نتیجله عملیاتلی ایلن ماجلرا باید در زندگلی روزمره ما ظهور و بروز داشلته باشلد. 
گاهلی کلودکان خردسلال هنگامی که پدر یا مادرشلان مشلغول خواندن نماز هسلتند، 
بی تابلی می کننلد و یلا دوسلت دارنلد در آن حلال از سلر و گردن پلدر و مادر بلاال رفته 

و بر پشلت آنان سلوار شلوند و بلازی کنند.
در ایلن هنلگام پلدر و ملادر متحیلر می مانند که چه کننلد، آیا نماز واجب را شکسلته و 
بله خواسلته های فرزندشلان پاسلخ مثبت دهنلد و یا نملاز را ادامه داده و بله داد و فریاد 

و گریله او بی اعتنا باشلند؟
آنچله کله می تلوان از سلیره پیامبلر آموخلت ایلن اسلت کله نله بایلد از یلاد خدا 
غافلل مانلد و بله نملاز بی اعتنایلی کرد و نله اینکه مهر و عاطفله کودك و نیازهلای او را 
بی اهمیلت دانسلت و بله فراموشلی سلپرد. نملاز را باید کامل و بلا توجه به جلا آورد، اما 

می تلوان بلا در نظلر گرفتلن نیازهلای کلودکان آن را بله اختصار برگلزار نمود. 

اشکال«
آنچله کله بله صراحلت در ایلن روایت مطرح شلده این اسلت کله پیامبر بله خاطر 
ملادر کلودك، سلرعت نملاز را بیشلتر کرده و از مسلتحبات نماز خود کاسلته اسلت. اما 
از ایلن روایلت نمی تلوان فهمیلد که دلیلل خالصه کلردن نملاز پیامبر، ملدارای با 

کودك شلیرخوار باشلد.

پاسخ
1ل از ظاهلر نقلل شلیعه برمی آیلد کله دلیلل اصللی کوتاه شلدن نملاز، ترّحم بلر گریه 
کودك اسلت. چنانکه برخی از محدثان نظیر عالمه مجلسلی نیز به آن اشلاره کرده اند.1 

لاَلِه َمَعُه  ِبليِّ أَْي َکانَْت أُمُّلُه فِي الصَّ 1 . مجلسلی، ملالذ الخیلار فلی فهلم تهذیلب الخبلار، ج 5، ص 520: قولله : أَ َملا َسلِمْعُتْم ُصلَراَخ الصَّ
. ِبيِّ ُه َرحَملًه لِلصَّ لالَ َفَخفَّلفَ  الصَّ



122

بله بیلان دیگلر ایلن ملدارا در گام اول بله سلبب ملدارا بلا کلودك شلیرخواره ای اسلت 
کله نیازمنلد محبلت ملادر خلود می باشلد و در گام دوم برای مادری اسلت کله در نماز 

جماعلت، گریله کلودك خلود را می شلنود و دللش بله حلال کودکلش می تپد.
2ل حتلی بلر مبنلای نقلل اهل تسلنن نیلز این شلبهه قابل پاسلخگویی اسلت. زیلرا به 
طریلق اولویلت، مدارا با کودك نیز ثابت شلدنی اسلت. چراکه دلسلوزی نسلبت به مادر 
کلودك بلرای رسلیدگی او بله کلودك اسلت و این دو مسلئله در هلم تنیده بلا یکدیگر 
اسلت. بله بیلان دیگر دلسلوزی برای مادر ریشله در دلسلوزی برای کلودك دارد و قطعاً 

هلر دللی کله برای ایلن ملادر بتپد به طریلق اولویت بلرای کلودك نیز خواهلد تپید.

اشکال
در ایلن جریلان پیامبلر اجلازه آوردن کلودکان بله مسلجد را نلداده، بلکله تنها در 
یلک عملل انجلام شلده قلرار گرفته و بلا محبت سرشلار خلود ایلن 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 ملدارا بلا کلودك نداشلته اسلت. بنابرایلن ایلن جریلان 

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

پاسخ
1ل ظاهلر جریلان نشلان می دهلد کله اگلر نهیلی در کار بلود، ملردم کودکانشلان را به 
مسلجد نمی آوردنلد. اتفاقلاً همین کله چنین اتفاقلی افتاده، نشلان دهنده آن اسلت که 
نهیلی در کار نبلوده و زنان اجازه داشلته اند کلودکان خود را به مسلجد بیاورند. خصوصاً 
اینکله برخلی از ایلن روایلات حاکی از اسلتمرار این مسلئله دارد که نشلان می دهد این 

اتفلاق بله کلّرات در مسلجد رخ داده و پیامبر نملازش را کوتاه کرده اسلت.
2ل پیامبلر در مقلام بیلان موضلوع اسلت و اگر نهیلی در کار بود، پلس از بیان دلیل 
کوتلاه شلدن نملاز، باید نهلی از آوردن کلودکان به مسلجد را ابراز می داشلت. اما همین 
کله حضلرت هیلچ نهیلی را ابراز نکلرده، نشلان از امضلا و تقریلر پیامبر بر مسلئله 

آوردن کودکان به مسلجد اسلت.
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اشکال
ممکلن اسلت کلودك در یکی از خانه های اطراف مسلجد قرار داشلته و ملادرش او را در 
حاللی کله خلواب بلوده در خانه گذاشلته و به مسلجد آمده اسلت.1 این مسلئله با توجه 
به معماری سلاده مسلجد در دوران پیامبر مسلئله عجیبی نیسلت. زیرا خانه ها در 
جلوار مسلجد قرار داشلته و تلا مدتی هم برخی از خانه ها به مسلجد راه داشلته اسلت.

پاسخ
1ل اگرچله چنیلن احتمالی غیرممکن نیسلت اما بسلیار بعیلد و دور از ذهن اسلت. زیرا 
بلا فلرض مذکلور، پیامبر بایلد در مقام املام جماعت بله این نتیجه برسلد که 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 
غیرپیچیلده اسلت. در حاللی کله بلا فلرض مذکلور، مردم هلم باید بله طور علادی این 

نکتله را دریافته باشلند.
روشلن اسلت کله گریه کودکی که در خارج از مسلجد اسلت، برای عموم ملردم، چنین 
نتیجله ای را در پلی نخواهلد داشلت و توبیلخ پیامبلر با جملله »اما سلمعتم صراخ 

الصبلی« بلی معنا خواهلد بود.
2ل ظاهلر همله گزارش هلا نشلان می دهلد کله کلودك در مسلجد و هملراه ملادر خود 
 بلوده اسلت. چراکله صلدای آن بله قلدری واضلح و قابل شلنیدن بلوده کله پیامبر

می فرمایلد: املا سلمعتم صلراخ الصبی؟
3ل بله طلور معملول هیلچ  ملادری کودکلش را در ایلن سلن و سلال رها نمی کنلد و به 
حلال خلود وانمی گلذارد. بنابراین ظاهر این اسلت که کودك شلیرخواره جلدای از مادر 

نباشلد. چنانکله مجلسلی اول می گوید: 
2. و الظاهر أن أمه کانت في الصالة معه

1 . ابن حجر عسقالنی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج 2، ص 287.
2 . مجلسی اول، روضه المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه ، ج 2، ص 524.
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«طوالنی«شدن«نماز«برای«مدارا«با«کودک«در«نماز«جماعت««
از امام صادق  نقل شده که فرمود:

لا َسللََّم قِیلَل لَُه یَا  َّلُه  َکاَن یَُصلِّلي بَِأْصَحابِلِه َفَأَطلاَل َسلْجَدًه ِملْن َسلَجَداتِِه َفلَمَّ ... َو إِن
لْجَدَه َفَقلاَل: نََعلْم إِنَّ ابِْنلي اْرتََحلَِنلي  َفَکِرْهلُت أَْن  َرُسلوَل اهللِ لََقلْد أََطلْلَت َهلِذهِ السَّ

لَلُه َحتَّلی یَْنِزَل.  أَُعجِّ
روزی پیامبلر بلرای یارانلش نملاز جماعلت می خوانلد کله یکلی از سلجده هایش 
طوالنلی شلد. وقتلی حضلرت نماز را سلالم داد، ملردم عرضه داشلتند: ای رسلول خدا! 
چلرا ایلن سلجده را طوالنلی نملودی؟ فرملود: آری! پسلرم بلر ملن سلوار شلده بلود و 

کراهلت داشلتم کله )عجلله کنلم و( او را شلتاب دهلم تلا زود فلرود آید.

منابع«حدیث
- شیخ صدوق )م 381( در معاني الخبار، ص 350.

- شیخ صدوق )م 381( در علل الشرایع، ج 1، ص 173.

نقل«مشابه
از عبداهلل بن شداد از پدرش چنین نقل شده است:

َم َرُسلوُل  َخلَرَج َعلَْیَنلا َرُسلوُل اهللِ َو ُهلَو َحاِملُل أََحِد ابَْنْیِه الَْحَسلِن أَِو الُْحَسلْیٍن َفَتَقدَّ
اهللِ ثُلمَّ َوَضَعلُه ِعْنلَد َقَدِملِه الُْیْمَنی َفَسلَجَد َرُسلوُل اهللِ َسلْجَدًه أََطالََها َقلاَل أَبَی 
َفَرَفْعلُت َرأِْسلي ِملْن بَْیِن النَّاِس َفإَِذا َرُسلوُل اهللِ َسلاِجٌد َو إَِذ الُْغاَلُم َراِکلٌب َعلَی َظْهِرِه 
لا انَْصلَرَف َرُسلوُل اهللِ َقلاَل النَّلاُس یَا َرُسلوَل اهللِ لََقْد َسلَجْدَت  َفُعلدُت َفَسلَجْدُت َفلَمَّ
فِلي َصاَلتِلَک َهِذهِ َسلْجَدًه َما ُکْنَت تَْسلُجُدَها أ َفَشلیٌء أََمْرُت بِلِه اَْو َکاَن یُوَحلی إِلَْیَک َقاَل 

لَُه َحتَّی یُْقَضلی َحاَجُتُه. ُکلُّ َذلِلکَ لَلْم یَُکلْن إِنَّ ابِْنلي اْرتََحلَِني َفَکِرْهلُت أَْن أَُعجِّ
روزی پیامبلر خلدا نلزد ما آملد در حالیکه یکی از فرزندانش را ل حسلن یا حسلین 
ل بلا خلود حملل می کلرد. پیامبلر پیشلاپیش ملردم ایسلتاد و کلودك را نلزد پای 
راسلتش بلر زمین نهلاد. پس وقتی که پیامبر به سلجده رفت، سلجده اش طوالنی شلد. 
ملن سلرم را از میلان ملردم بلاال بلردم کله دیلدم رسلول خلدا در سلجده اسلت و 

پسلرك بلر پشلت پیامبلر سلوار شلده اسلت. پلس به سلجده برگشلتم. 
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وقتلی نملاز پیامبر تمام شلد، ملردم گفتند: ای رسلول خلدا! در نمازت سلجده ای به جا 
آوردی کله هیلچ گاه چنیلن سلجده ای انجام نمی دادی؟ آیا مسلئله ای وجلود دارد که به 

آن املر شلده ای یلا اینکله وحی بر تو نازل شلده اسلت؟ 
حضلرت فرملود: هیچ کلدام. فرزندم بر من سلوار شلده بلود. پس من کراهت داشلتم که 

)عجلله کنلم و(  او را شلتاب دهم تا اینکه نیازش برآورده شلود.

منابع««حدیث
ایلن نقلل هلم در منابلع شلیعه و هلم در منابلع اهل تسلنن مشلهور اسلت. اما بله نظر 

می رسلد خاسلتگاه اصللی آن منابع سلنی اسلت.
اما منابع شیعه:

- قاضلي نعملان مغربي )م 363( در شلرح الخبلار في فضائل الئمه الطهلار ، ج  3، 
ص 117.

- سید رضی )م 406( در المجازات النبویه، ص 357.
- ابن شهر آشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب ، ج  ، ص 24.

منابع اهل تسنن:
- ابن ابی شیبه کوفی )م 235( در المصنف، ج 7، ص 514.
- احمد بن حنبل )م 241( در مسند احمد، ج 3، ص 493.

- نسائی )م 303( السنن الکبری، ج 2، ص 230.
- أبو یعلی الموصلي )م 307( در مسند أبي یعلی، ج 6، ص 150.

- طبرانی )م 360( المعجم الکبیر، ج 7، ص 271.
- حاکم نیشابوری )م 405( در المستدرك، ج 3، ص 166.

- بیهقی )م 458( در السنن الکبری، ج 2، ص 263.
- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 14، ص 160.

- ابن اثیر )م 630( در اسد الغابه، ج 2، ص 389.
- هیثمی )م 807( در مجمع الزوائد، ج 9، ص 181.
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سندشناسی
سلندی که شلیخ صلدوق در ابتدای این روایلت آورده، به دلیل مهمل بلودن راویان، 

ضعیف اسلت. اما سلید رضی  این روایت را از مشلهورات دانسلته اسلت.1 
بلا توجله بله کثلرت منابلع ایلن روایت نیز می تلوان گفلت که ایلن روایت از مشلهورات 

شلیعه و اهلل تسلنن اسلت که ملورد پذیرش هلر دو فرقله قرار گرفته اسلت.

معنای«روایت«بر«اساس«سخن«امام«صادق«ع
در ادامه روایتی که شیخ صدوق نقل کرده، امام صادق  می فرماید:

  إَِماٌم   َرُسلوُل بَِنلي آَدَم َو َعلِيٌّ ََّملا أََراَد  بَِذلَِک َرْفَعُهْم َو تَْشلِریَفُهْم. َفالنَِّبيُّ َو إِن
هِ. لَْیلَس بَِنِبيٍّ َو اَل َرُسلوٍل َفُهَو َغْیلُر ُمِطیٍق لَِحْمِل أَثَْقلاِل النُُّبوَّ

و قطعلاً پیامبلر به وسلیله اینگونله کارها، واالئی و شلرافتمندی آنها )اهلل بیت( را قصد 
  رسلول و فرسلتاده ای برای فرزندان آدم اسلت و علی ،کرده اسلت. پس پیامبر

اماملی اسلت که نه پیامبر اسلت و نه رسلول.

اشکال
بلا توجله بله معنایلی کله املام صلادق  از ایلن روایلت داشلته، بایلد گفت کله این 

روایلت تنهلا در ملورد حسلنین اسلت و عمومیت نلدارد. 

پاسخ
1ل در اینکله از ایلن روایلت شلرافت و بزرگلی حسلنین فهمیلده می شلود، شلکی 
نیسلت. حتلی اگلر املام صلادق  هلم نمی فرملود، ظاهلر و کلّیلت بسلیاری از این 

روایلات گویلای همیلن فضیللت و برتری اسلت. 
املا سلخن ایلن اسلت کله می تلوان دو یا چنلد معنای هم راسلتا از یلک روایلت را اخذ 
کلرد. زیلرا بیلان فضیلت حسلنین از یک سلو و ملدارا با کودکان از سلوی دیگلر در این 

روایت همسلو و در یک راسلتا هسلتند.

1 . همان، ص 357: و هذا الحدیث مشهور.
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چنانچله سلید رضلی نیز افلزون بر ایلن، مفهوم دیگلری را از ایلن روایت اخلذ کرده که 
هلم راسلتا بلا آن چیزی اسلت که امام صلادق  فرموده اسلت. 

2ل وقتلی ایلن روایلت را در کنلار روایاتلی می گذاریلم کله دالللت بر ملدارا بلا کودکان 
در مسلجد دارد، بله ایلن نتیجله می رسلیم کله ایلن دو حکم، هم راسلتا و هلم جهت با 
هلم اسلت کله املام صادق  بله مقتضای سلخن، تنها بله یکلی از آن احکام اشلاره 

فرموده اسلت.
3ل شلانیت واالی حسلنین و احتلرام ویلژه بله آنهلا داللت بلر اختصاص احلکام الهی به 

آنهلا ندارد.

«برداشت«سید«رضی«از«این«روایت
سید رضی در المجازات النبویه در مورد این روایت می گوید:

ُز انِتَظلاَر اْلَِملاِم بُِرُکوِعلِه إَذا َسلِمَع َخْفلَق النَِّعلاِل َحتَّلی یَْدُخلَل  لٌه لَِملْن یَُجلوِّ َو ُهلَو ُحجَّ
لاَلهِ ... الْلَواِرُدوَن َمَعلُه فِلي الصَّ

ایلن حدیلث، حجلت و دلیلی اسلت برای کسلانی کله انتظار املام جماعلت در رکوع را 
جایلز می داننلد. یعنلی املام جماعلت وقتلی صدای کفلش ملردم را می شلنود می تواند 
قلدری رکلوع را طلول بدهلد تا وارد شلوندگان هملراه او به نملاز جماعت داخل شلوند.

همچنین ایشان در ادامه می گوید:
لاَلُم ابَنُه َحتَّی یَْقِضليَ ِمْنُه َحاَجَتُه یَُدلُّ َعلَلی أَنَّ َمْن َفَعَل  لاَلُه َو السَّ ... َفانِْتَظلاُرُه َعلَْیلِه الصَّ

اَلهِ.1 َهلَذا الفعَل َو أَشلَباَهُه الَ یَْخُرُج بِِه ِملَن الصَّ
انتظلار کشلیدن آن حضلرت بلرای فرزنلدش تلا آنجلا کله نیلاز کودك بلرآورده شلود، 
دالللت بلر آن دارد کله انجلام دادن چنین کارهایی و شلبیه به آن سلبب خلروج از نماز 

نمی شلود )نملاز را باطلل نمی کنلد.(
بنابرایلن سلید رضلی نیلز احلکام موجلود در این روایلت را احکاملی عمومی دانسلته و 
هیلچ  حکلم اختصاصلی در این ماجلرا نمی بیند. به بیان دیگر شلأنیت واالی حسلنین و 

احتلرام ویلژه بله آنهلا داللت بلر اختصلاص احکام الهلی به آنهلا ندارد.

1 . همان.
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داللت
1ل سلجده ها در نملاز جماعلت بله طلور معملول بلا یکدیگر تناسلب دارنلد و همگی به 
یلک انلدازه نسلبتاً واحلد انجام می شلود. اما در اینجا طوالنی شلدن یکی از سلجده های 
پیامبلر بلرای ملردم سلؤال ایجلاد کرده اسلت. اما باید گفلت که قطعاً ایلن طوالنی 
شلدن سلبب از بیلن رفتلن ملواالت نماز نشلده اسلت کله اگر چنین شلده باشلد، نماز 

باطل خواهد شلد.
ممکلن اسلت گفتله شلود رجحان موجلود در ایلن روایلت می خواهلد همیلن را بگوید 
کله وجلود نازنین حسلنین به قلدری پرارزشلند که حتی ملدارای با آنهلا از بطالن نماز 
هلم جلوگیلری می کنلد. بنابرایلن نماز پیامبلر به دلیلل آنکه دلیلی موجه داشلته، 

باطل نخواهد شلد.
املا بایلد گفلت کله شلواهدی کله در ایلن روایلت وجلود دارد، نشلان می دهد کله این 
سلجده کملی طوالنلی تلر از معمول بلوده و ملواالت را بلر هم نزده اسلت. زیلرا یکی از 
کسلانی کله جریلان را نقلل کرده می گوید: من سلر برداشلتم و واقعله را دیلدم و دوباره 
سلر بر سلجده نهلادم. همین نکته نشلان می دهد که گویا سلجده پیامبر بله اندازه 
دو یلا سله سلجده معملول زملان بلرده اسلت. بنابرایلن ملواالت نملاز حضلرت بلر هم 

نخورده اسلت.
2ل بله طلور معملول طوالنی کردن سلجده به قدری که بله مواالت ضربه نزند شایسلته 
خواهلد بلود املا در نملاز جماعلت ایلن رجحلان بله سلوی اختصلار و مراعلات اضعلف 

مأمومیلن گرایلش پیدا خواهلد کرد. 
بلا ایلن مقدمله بایلد گفلت در جریلان طوالنی شلدن سلجده پیامبر دو مسلتحب 
وجلود دارد کله یکلی بلر دیگلری رجحلان یافته اسلت. یکلی از این مسلتحبات رعایت 
همراهلی بلا مامومیلن و مراعلات حلال آنهلا اسلت و دیگلری مراعلات حال کلودکان و 
ملدارا بلا خواسلته های آنهلا اسلت. پیامبلر املر دوم را بلر اول ترجیح داده و نشلان 
داده کله ایلن مسلئله مهم تلر از مسلئله اول اسلت. خصوصلاً کله آن کلودك، جایگاهی 
رفیلع همچون حسلنین داشلته باشلد. بنابراین حسلنین مصداق اتلم این قانون 

کلی هسلتند. 



129 فصل چهارم:  رفتار پیامبر با کودکان در نماز جماعت مسجد

3ل ایلن رجحلان ملدارا بلا کلودکان محلدوده ای دارد که عبارت اسلت از رعایت اسلاس 
ترکیلب عبلادی و برهلم نخلوردن پایه های نملاز جماعت. بنابرایلن مدارا با کلودکان در 
مسلجد تلا زمانلی مطللوب خواهلد بلود کله اسلاس نملاز جماعلت را بر هلم نزنلد و به 

بطلالن نماز املام و مأمومیلن نینجامد.

»»عبور«کودک«از«صفوف«جماعت«و«سکوت«پیامبر»
سللیم بن قیس از امیرالمؤمنیلن ، سللمان، ابلوذر، مقلداد و ابلو سلعید خلدری نقل 

می کنلد:
ُفوَف َحتَّی  لی الصُّ »َکاَن الُْحَسلْیُن  یَِجلي ُء إِلَلی َرُسلوِل اهللِ َو ُهلَو َسلاِجٌد َفَیَتَخطَّ
 َفَیْرَکلَب َظْهلَرُه َفَیُقلوُم َرُسلوُل اهللِ َو َقلْد َوَضلَع یَلَدُه َعلَلی َظْهلِر  یَْأتِلَي النَِّبليَّ

الُْحَسلْیِن  َو یَلَدُه اْلُْخلَری َعلَلی ُرْکَبِتلِه َحتَّلی یَْفلُرَغ ِملْن َصاَلتِِه.« 
املام حسلین  به پیشلگاه پیامبلر می آمد در حالی کله حضرت در سلجده بود. پس 
او از )ال بله الی( صفلوف ملردم عبلور می کلرد تلا خلود را به پیامبلر می رسلاند و بر 
  در حالیکه دسلتش را بر کمر حسلین دوش حضرت سلوار می شلد. پس پیامبر
قلرار ملی داد( می ایسلتاد و هلم در حالیکله او را بلر دوش خلود نگله می داشلت، دسلت 
مبارکلش را پشلت کمرش می گذاشلت تلا کودك نیفتلد و در همین حال نملاز را ادامه 

می داد. 
  نیز نقل شلده اسلت. امیرالمؤمنین  شلبیه همین جمالت در مورد امام حسلن

می فرماید:
ُفلوَف َحتَّی یَْأتَِي  ی الصُّ َّلُه یََتَخطَّ َو أَمَّلا الَْحَسلُن ابِْنلي َفَقلْد تَْعلََماِن َو یَْعلَلُم أَْهُل الَْمِدیَنِه أَن
 َو یَلُدُه َعلَی َظْهِر الَْحَسلِن َو   َو ُهلَو َسلاِجٌد َفَیْرَکلَب َظْهلَرُه َفَیُقلوُم النَِّبليُّ النَِّبليَّ

اَلَه. اْلُْخلَری َعلَی ُرْکَبِتلِه َحتَّی یُِتلمَّ الصَّ
و اّملا فرزنلدم حسلن، شلما دو نفر می دانیلد و اهل مدینله می دانند کله او میان صف ها 
می رفلت تلا بله پیامبلر می رسلید در حاللی کله پیامبر در سلجده بود و سلوار پشلت او 
می شلد و پیامبلر از سلجده برمی خاسلت در حاللی کله دسلت او بر پشلت حسلن بود و 
دسلت دیگلرش بلر زانلوی او بلود تا نملاز تمام می شلد. گفتنلد: آری ایلن را می دانیم. 
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منابع«حدیث
- سلیم بن قیس )م 76( در کتاب سلیم بن قیس الهاللي، ج  2، ص 735.

- شیخ صدوق )م 381( در علل الشرائع، ج 1، ص 188.

سندشناسی«
سلند شلیخ صلدوق در علل الشلرائع1 بله دلیل آنکله برخلی از راویلان آن توثیق خاص 

ندارنلد، ضعیف اسلت.
سللیم بن قیس در ملورد سلند ایلن حدیلث کله بخشلی از یلک روایلت طوالنی اسلت، 

می گویلد:
لاِف  َث أَبُلو الَْجحَّ ثَِنلي َعلِيُّ بن أَبِلي َطالِلٍب  َو َسللَْماُن َو أَبُلوَذر َو الِْمْقلَداُد َو َحلدَّ َحدَّ

َداُودُ بن أَبِلي َعلْوٍف الَْعْوفِليُّ یَلْرِوي َعلْن أَبِلي َسلِعیٍد الُخلدِریِّ .
بنابرایلن سلند داخللی کتلاب مشلکلی نلدارد. اما در ملورد اصل کتلاب سللیم، نظرات 

مختلفی وجلود دارد. 
 برخلی از قدملا و متأخریلن، آن را از اصلول مسلتند و معتبلر می دانند. نظیلر نعمانی در 
کتلاب الغیبله2، آقابلزرگ تهرانلی، عالمه مجلسلی، شلیخ حلر عاملی، عالمه تفرشلی و 

سلید هاشلم بحرانی.3
برخلی ایلن کتلاب را از اسلاس موضوع و سلاختگی می دانند. نظیر ابن  غضایری، شلهید 

ثانی و سلید  بلن  طاووس.4
برخلی نیلز اصلل کتاب را نادرسلت ندانسلته اند اما کتاب حاضلر را نیز خاللی از تحریف 
و تدلیلس نمی داننلد. بنابرایلن روایلات آن را قابلل اعتملاد نمی دانند. نظیر شلیخ مفید 

و عالمله حلی.5

لِد بْلِن یَْحَیلی َعلْن َعْمِرو بْلِن أَبِلي الِْمْقلَداِم َو ِزیَاِد بْلِن َعْبِد اهللِ َقلاال أَتَی  ثََنلا أَبُلو الَْعبَّلاِس أَْحَملُد بْلُن ُمَحمَّ ثََنلا َعلِليُّ بْلُن أَْحَملَد َقلاَل َحدَّ 1 . َحدَّ
...  َِرُجلٌل أَبَلا َعْبلِد اهلل

2 . محمد بن ابراهیم نعمانی، کتاب الغیبه للنعمانی، ص 146.
3 . هاللی، کتاب سلیم بن قیس هاللی، مقدمه محمد انصاری زنجانی، صص 106 تا 114.

4 . ر.ك: سید ابو القاسم خوئی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، ج 9، ص 239.
5 . نادعلی عاشوری  تلوکی، “نگاهی به مقّدمه کتاب »اسرار آل محمد«”، علوم حدیث، ش 17 )مهر 1379(: ص 175.



131 فصل چهارم:  رفتار پیامبر با کودکان در نماز جماعت مسجد

داللت«
1ل واژه »یتخّطلی« از ریشله »خطلو« و بله معنلای عبلور کلردن و گذشلتن از چیلزی 
هاب عنله.1 بنابراین  ی الشلی ء و الذَّ اسلت. چنانکله ابن فلارس می گویلد: یلدلُّ علی تعلدِّ
املام حسلن  یلا املام حسلین  از البله الی جمعیلت عبلور کلرده و خلود را به 

پیامبلر رسلانده اند.
2ل عبلور از میلان جمعیلت، توسلط کودکلی کله جّثله کوچکلی دارد، سلبب بلر هلم 
خلوردن اسلاس صف هلا نمی شلود املا در ایلن جریلان، اندکلی از نظلم صفوف کاسلته 

می شلود کله بنلا بلر ایلن روایلت قابلل چشم پوشلی اسلت. 
3ل از ایلن ماجلرا می تلوان نتیجله گرفت کله چشم پوشلی از برخی از حلرکات کودکان 
در مسلجد، قابلل پذیلرش اسلت. اما به شلرط آنکه به اسلاس نملاز جماعلت ضربه نزند 

و شلالوده صفلوف جماعت را از هم نپاشلد.

1 . ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 2، ص 198.
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گفتار«سوم:«تکریم«کودک«بازیگوش«به«جای«اخراج«یا«تنبیه«او«
یکلی از مباحلث مرتبلط با مسلئله آوردن کلودکان به مسلجد، نحوه تعامل بلا کودکان 
در مسلجد اسلت. بلر فلرض آنکله اصلل مسلئله آوردن کلودکان بله مسلجد در سلیره 
پیامبلر اثبلات شلود، سلؤاالت دیگلری در ایلن زمینله مطلرح خواهد شلد. یکی از 
آن سلؤاالت ایلن اسلت کله در برابلر بازیگوشلی کلودکان در مسلجد چه واکنشلی باید 

نشلان داد؟
آیلا در سلیره پیامبلر گزارشلی مبنلی بر تنبیله، اخراج و یلا حتی تذکلری مالیم از 
جانلب آن حضلرت بله کودکان به دسلت ما رسلیده اسلت؟ و سلؤال دیگر اینکه شلیوه 
برخلورد و نحلوه تعاملل پیامبلر در برابلر بازیگوشلی های معمول کودکانله، چگونه 

بوده اسلت؟

«تکریم«کودک«در«برابر«رفتار«کودکانه«در«مسجد«««
عتبه بن غزوان می گوید:

َکاَن النَِّبليُّ یَُصلِّلي َفَجاَء الَْحَسلنُ َو الُْحَسلْیُن یَْرَکَباِن َظْهَرُه َفانَْصلَرَف َفَوَضَعُهَما فِي َحْجِرِه 
ًه َفَقلاَل َقلْوٌم أَ تُِحبُُّهَملا یَلا َرُسلوَل اهللِ َفَقاَل َملا لِي اَل  ًه َو َهلَذا َملرَّ َفَجَعلَل یَُقبِّللُ  َهلَذا َملرَّ

نَْیا. أُِحلبُّ َریَْحانََتيَّ ِملنَ الدُّ
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پیامبلر نملاز می خوانلد کله حسلن  و حسلین  بلر پشلت حضلرت سلوار 
شلدند. همیلن کله پیامبلر نمازش پایلان یافلت، آن دو را در دامان خود قلرار داد و 
گاهلی ایلن یکلی را می بوسلید و گاهلی دیگری را. پلس ملردم گفتند: ای رسلول خدا! 
آیلا آن دو را دوسلت ملی داری؟ حضلرت فرملود: چلرا دو گل خوش بلوی خلود از دنیا را 

دوسلت نداشلته باشم؟

«منابع«حدیث
- طبرسی )م 548(، إعالم الوری بأعالم الهدی، ج 1، ص 432.

- ابن شهر آشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب، ج  3، ص 383.
- خرکوشی نیشابوری )م 406( در شرف المصطفی، ج  5، ص 338.

نقل«مشابه
ابو بکره می گوید:

 َرِکَب  ا َسلَجَد النَِّبليِّ َحلی َفَجاَء الَْحَسلُن َو ُهلَو ُغاَلٌم َفلَمَّ  یصلّلي الضُّ َکاَن النَِّبليُّ
ا َرَفَع َرأَْسلُه  ِّلي أَنُْظُر إِلَلی ِرْجلَْیِه یَْقلُِبُهَما َعلَی َظْهِر َرُسلوُل اهللِ َفلَمَّ َعلَلی َظْهلِرهِ َو َکأَن
ا َفَرَغ ِملْن َصاَلتِِه أَْقَبلَل َعلَْیِه  لُجوِد أََخلَذُه أَْخلًذا َرفِیقلاً َحتَّی َوَضَعلُه بِلاْلَْرِض َفلَمَّ ِملَن السُّ
 إِنَّ ابِْنلي َریَْحانََتيَّ  بَِوْجِهلِه یَُقبُِّللُه َفَقلاَل لَُه َرُجٌل أَتَْفَعُل َهلَذا بَِهَذا الُْغاَلِم َفَقلاَل النَِّبيُّ

ُ أَْن یُْصلِلحَ بَْیَن فَِئَتْیِن ِمَن الُْمْسلِلِمیَن.  َُّه َسلیٌِّد َو َعَسلی اهللََّ نَْیلا َو أَن ِملَن الدُّ
پیامبلر نملاز ظهلر را می خوانلد. حسلن که پسلر بچله ای بلود، آملد و هنگامی که 
پیامبلر بله سلجده رفلت بلر پشلت او سلوار شلد. ملن پاهلای او را کله از پشلت 
پیامبلر آویختله بود، می دیدم. وقتی پیامبر سلرش را از سلجده برداشلت، او را 
بلا مالیملت گرفت تلا بر روی زمین بگلذارد. وقتی نملاز پیامبر به پایان رسلید، حضرت 

رو به سلوی حسلن  کلرد و او را بوسلید.
پلس شلخصی بله حضلرت گفت: آیلا با ایلن پسلرك چنین می کنلی؟ حضلرت فرمود: 
فرزنلدم گل خوشلبوی ملن در دنیا اسلت. او آقا اسلت و امیلدوارم که خداوند به وسلیله 

او بیلن دو گلروه از مسللمین صلح و سلازش بر قلرار کند.
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منابع«حدیث
- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 13، ص 238.

داللت
1ل در این روایت سه مسئله پیاپی و مرتبط وجود دارد:

 در میانله نماز جماعت و اجلازه حضرت نخسلت، بازیگوشلی کودك بلا پیامبر
در قاللب مدارا بلا کودکان.

دوم، تکریلم و محبلت سرشلار به هملان کودکی که در نماز، بازیگوشلی کلرده در قالب 
بوسلیدن مکرر.

.سوم، بیان دلیل این تکریم و محبت سرشار توسط پیامبر
2ل از ایلن روایلت برمی آیلد کله افلزون بلر ملدارا بلا کودکانلی که بله مسلجد می آیند، 
بایلد از تنبیله، اخلراج و یلا سلرزنش آنها پرهیلز کرد و در علوض رفتلاری محبت آمیز را 

بله آنها عرضله نمود.
3ل اگرچله ایلن داسلتان نشلان از جایلگاه ویلژه حسلنین در نلزد پیامبلر دارد املا 
اسلتدالل پیامبلر مبنی بلر محبت خود به کودکانش یک اسلتدالل عمومی اسلت. 
اسلتداللی کله بله هملگان می آملوزد با کلودکان خود چنیلن رفتاری داشلته باشلند و 

ایلن کار پیامبلر را الگلوی خود قلرار دهند. 
نَْیلا« می خواهد  گویلا کله پیامبلر در قالب جمله »َملا لِي اَل أُِحلبُّ َریَْحانََتليَّ ِمَن الدُّ
به همگان بفهماند، مگر می شلود، انسلان فرزندان خود را دوسلت نداشلته باشلد و مگر 

می شلود مؤملن با کلودکان خلود رفتار دیگری جز این داشلته باشلد؟

«تکریم«لسانی«و«شخصیت«بخشی«به«کودک«در«مسجد««
ابن عباس می گوید:

ابَِعِه أَْقَبَل الحسلنُ َو الُْحَسلْیُن َحتَّی  لا َکاَن فِي الرَّ َه الَْعْصِر َفلَمَّ َصلَّلی َرُسلوُل اهللِ َصلالَ
ا َسللََّم َوَضَعُهَما بَْیلَن یََدیْلِه َو أَْقَبَل الَْحَسلُن َفَحَمَل  َرِکَبلا َعلَلی َظْهلِر َرُسلوِل اهللِ َفلَمَّ

َرُسلوُل اهللِ الَْحَسلنَ َعلَلی َعاتِِقلِه اْلَیَْمِن َو الُْحَسلْیَن َعلَی َعاتِِقِه اْلَیَْسلِر.
ًه أاََل أُْخِبُرُکْم بَِخْیلِر النَّاِس َعّماً   ثُلمَّ َقلاَل أَیَُّها النَّلاُس أاََل أُْخِبُرُکْم بَِخْیلِر النَّاِس َجّداً َو َجلدَّ
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لًه أاََل أُْخِبُرُکلْم بَِخْیلِر النَّلاِس َخااًل َو َخالَلًه أاََل أُْخِبُرُکلْم بَِخْیِر النَّاِس أَباً َو أُّماً الَْحَسلُن  َو َعمَّ
تَُهَملا َخِدیَجُه بِْنُت ُخَویْلِلٍد َو أُمُُّهَما َفاِطَمُه بِنُت  ُهَملا َرُسلوُل اهللِ َو َجدَّ َو الُْحَسلْیُن َجدُّ
ُهَملا جعفر بن أبلي  َرُسلوِل اهللِ َو أَبُوُهَملا َعلِلیُّ بلُن أَبِلی َطالِلٍب َرِضلَي اهللُ َعْنلُه َو َعمُّ
ُتَهلا أُمُّ َهانِلٍئ بِْنلُت أَبِلي َطالِلٍب َو َخالُُهَملا القاسم ابن رسلول  َطالِلٍب َرِضلَي اهللُ َعْنلُه َو َعمَّ

.َِو خاالتهملا َزیَْنلبُ َو أُمُّ ُرَقیَّلَه َو أُمُّ ُکلُْثلوٍم بََناُت َرُسلوِل اهلل ِاهلل
ُتُهَما  ُهَما فِلي الَْجنَِّه َو َعمَّ ُهَملا فِلي الَْجنَّلِه َو أَبُوُهَما فِي الَْجنَّلِه َو أُمُُّهَما فِي الَْجنَِّه َو َعمُّ  َجدُّ

فِلي الَْجنَّلِه َو خاالتهما فِلي الَْجنَِّه َو ُهَما فِلي الَْجنَِّه َو َمْن أََحبَُّهَملا فِي الَْجنَِّه
پیامبلر نملاز عصلر می خوانلد. وقتلی بله رکعلت چهلارم رسلید، حسلن  و 
 بله سلوی او آمدنلد و بلر پشلت حضرت سلوار شلدند. وقتلی پیامبر   حسلین
نملازش را سلالم داد، آن دو را در برابلر خلود قلرار داد و حسلن   را بوسلید. آنلگاه 
حسلن   را بلر دوش راسلت و حسلین   را بلر دوش چلپ خلود قرار داد. سلپس 
فرملود: ای ملردم! آیلا به شلما بگویلم بهترین ملردم از نظلر پدربلزرگ و مادربزرگ چه 
کسلی اسلت؟ آیلا به شلما بگویلم بهترین ملردم از نظر عمه و عمو کیسلت؟ آیا به شلما 
بگویلم بهتریلن ملردم از نظلر خاله و دایی چه کسلی اسلت؟ آیا به شلما بگویلم بهترین 

ملردم از لحلاظ پلدر و مادر چه کسلی اسلت؟
حسلن   و حسلین  ، جدشان رسلول خدا اسلت و مادر بزرگ شان، خدیجه 
   و پدرشلان، علی بلن  ابی طاللب دختلر رسلول خلدا و مادرشلان، فاطمله
بلرادر رسلول خلدا و عمویشلان جعفر بن ابلی طاللب و عمله شلان هانلی دختلر 
ابوطاللب و دایلی شلان قاسلم پسلر رسلول خلدا و خاله هایشلان زینب و رقیله و ام 

کلثلوم دختلران رسلول خدا هسلتند. 
)همله ایلن افلراد یعنلی( پدربزرگ و )مادربلزرگ و( پدر و مادر و عملو و عمه و خاله ها و 
دایی و خود آن دو در بهشلت هسلتند و هر کس که آن دو را دوسلت بدارد، جایگاهش 

در بهشت است. 
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منابع«حدیث
- طبرانی )م 360( المعجم االوسط، ج 6، ص 198.

- طبرانی )م 360( المعجم الکبیر، ج 3، ص 67.
- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 13، ص 229.

- هیثمی )م 807( در مجمع الزوائد، ج 9، ص 184.

داللت
1ل قطعلاً ایلن روایلت در مقلام بیان فضیلت حسلنین و همچنین تمامی کسلانی اسلت 
کله بله نحلوی بلا آن دو مرتبط هسلتند. بنابرایلن مهم ترین پیلام این روایلت، اذعان به 

جایلگاه ویلژه آن دو بزرگوار و مقام شامخشلان اسلت.
2ل البتله ایلن تنهلا پیلام این ماجلرا نیسلت. بنابراین باید بله دیگر پیام هلای موجود در 

آن نیلز توجه کرد.
3ل در ایلن ماجلرا پیامبلر پلس از ملدارا با بازی کلودکان خود کله در نماز جماعت 
صلورت گرفتله، سلخنانی را در ملورد آن دو بزرگلوار مطرح می کند کله تکریم و تمجید 

آن دو است.
4ل از ایلن جریلان برمی آیلد که رفتلار ما در برابلر کودکانی که به مسلجد راه می یابند و 
گاه بله بازیگوشلی های متلداول می پردازنلد، افلزون بلر اینکه بایلد با مدارا همراه باشلد، 
نبایلد بلا سلرزنش و نکوهلش صورت پذیلرد. بلکه بایلد نوعلی از تکریم و تمجیلد را در 

پی داشلته باشد.
4ل کودکلی کله بله مسلجد می آیلد بله طلور معملول بله هملراه والدینلی بله مسلجد 
می آیلد که متدین و مسلجدی اند. بنابراین در این راسلتا آسلان ترین تمجیلد از کودك، 
تکریلم والدیلن او اسلت. چراکله این ارتباط بلر بالندگلی او می افزاید و اعتملاد به نفس 

کلودك را بلاال می برد.

«تکریم«افزون«کودک«مسجدی«توسط«پیامبر««
جابر بن عبداهلل انصاری می گوید:

ٌه  ا َسللََّم َقاَل لََنا َعلِليُّ أََماِکَنُکم َقلاَل َجرَّ ْهلَر أَِو الَْعْصلَر َفلَمَّ َصلَّْیلتُ َملَع َرُسلوِل اهلل الظُّ
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فِیَهلا حللوی َفَجَعلَل یَْأتِلي َعلَلی َرُجلٍل َرُجلٍل َفَیلَعُقلُه لَعَقًه حتلي أَتَی َعلَليَّ َو أَنَلا ُغاَلٌم 
َفَألَعَقِنلی لَعَقلًه ثُلمَّ َقلاَل أَِزیلُدَك ُقلْلُت نََعلْم فألعقنلي أُخلَری لِِصَغلِری َفلَْم یَلَزْل کذلک 

حتلي َحتَّلی أَتَی َعلَلی آِخلِر الَقوِم.
نملاز را در محضلر رسلول خلدا خوانلدم. همیلن کله آن حضلرت سلالم داد، به ما 

فرملود: در جلای خلود بمانیلد. سلپس فرمود: کلوزه ای بلا مقداری حلواسلت. 
آن گاه بله یکایلک آنهلا مقلداری حللوا داد تلا اینکله بله ملن رسلید. من کلودك بودم. 
آن حضلرت قلدری حللوا به ملن خوراند، سلپس فرمود: باز هلم بدهم؟ گفتلم: آری! آن 
حضلرت مقلدار دیگری بله خاطر خردسلال بودنم به ملن خوراند. پس حضرت تقسلیم 

حللوا را تلا آخرین نفلر ادامه داد.

منابع«حدیث
- ابن ابی الدنیا )م 281( در کتاب العیال، ج 1، ص 403.

- ابلن ماجله قزوینلی )م 273( در سلنن ابلن ماجله، ج 2، ص 1142، نقلل مشلابهی را 
آورده اسلت کله در آن نقلل جابلر می گویلد:

أُْهلِدَي لَِرُسلوِل اهللِ َعَسلٍل َفَقَسلَم بَْیَنَنا لَعَقًه لَعَقلًه َفأََخْذُت لَعَقِتی ثُمَّ ُقلُْت یَا َرُسلوَل 
اهللِ أَزَداُد أُْخلَری َقاَل نََعْم.

بله رسلول خلدا )ظرف( عسللی هدیه داده شلد. حضرت نیلز آن را بین ما قسلمت 
کلرد. ملن هلم تقسلیمی خلود را گرفتم. سلپس گفتم: ای رسلول خلدا! باز هلم به من 

می دهلی؟ حضلرت فرملود: بله.

سن«جابر«در«دوران«پیامبر
در اینکه سلن جابر در این داسلتان چقدر بوده اطالعاتی در دسلت نیسلت. حتی از سلال 
توللد جابلر نیلز خبری وجود نلدارد. اما بنا بلر برخلی از گزارش های تاریخی، شلاید بتوان 
سلال تولد او را پانزده یا شلانزده سلال پیش از هجرت دانسلت.1 بنابراین ممکن اسلت وی 

در دوره حضلور پیامبلر در مدینه حدود 15 یا 16 سلال به باال داشلته اسلت.
وی همچنیلن در سلال دوم هجلری در جنلگ بلدر حضلور داشلته اسلت. املا بله دلیل 

1 . عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبه دینوری، المعارف، ص 307.
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کم سن وسلال بلودن، بله جلای شلرکت مسلتقیم در جنلگ به رزمنلدگان آب ملی داده 
1 است.

بله هلر حلال بلا توجه به اینکله او خلود را در این جریان بلا لفظ »غلالم« توصیف کرده، 
می تلوان احتملال داد کله وی در این جریلان، در پایان دوره نوجوانی بوده اسلت.

داللت
نکات قابل استفاده از این روایت:

1ل کلودکان و نوجوانلان در مسلجد پیامبلر حضلوری جدی داشلته اند و حضرت به 
آنها توجه ویژه داشلته اسلت.

2ل پیامبلر خلدا بله دلیل سن و سلال آنهلا گاه به صلورت ویلژه آنها را تکریلم کرده 
است.

اشکال
 ایلن انتلزاع خود جابر اسلت کله پیامبر او را بله دلیل کوچک بودنلش تکریم کرده 

است.

پاسخ
 عملوم ملردم هلم همیلن مطللب را کله جابلر انتلزاع کلرده، می فهمنلد. از طرفلی این 
یک مسلئله عبادی نیسلت که همه چیز در آن متوقف بر بیان شلارع باشلد و اسلتنتاج 
و عملل بله آن تابلع بیلان دلیل از سلوی شلارع باشلد. بلکه یک مسلئله عقللی و عرفی 
اسلت کله همله بلر آن صحله می گذارند و شلارع نیلز به عنلوان جللودار عقال، پیشلتاز 

عملل به آن اسلت. 

اشکال
 حضلور در مسلجد و صلف نملاز جماعلت، موضوعیتلی در حکلم مسلئله نلدارد. یعنی 
پیامبلر نله بله خاطلر اینکله کودکلی بله مسلجد آمده بله او محبلت کلرده و نه به 

1 . ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج 11، ص 216.
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جهلت آنکله وی در نملاز جماعلت شلرکت کلرده، او را تکریلم نموده اسلت.

پاسخ
حتلی اگلر این مطلب ارتباط مسلتقیم با مسلئله نماز جماعت و مسلجد نداشلته باشلد 
املا بله طلور قطلع مخّصص ملورد خودش نیسلت. بله بیلان دیگر نتیجله ایلن جریان، 
یلک حکلم عمومی یعنلی رجحان تکریم کوچکترها نسلبت بله بزرگسلاالن خواهد بود 

کله قطعلاً شلامل فضلای صدور آن کله مسلجد و نماز جماعت اسلت نیز می شلود.
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پلس از آنکله گزارش هلای مرتبلط بلا اصلل مسلئله آوردن کلودکان بله مسلجد ملورد 
تحلیلل قلرار گرفلت، به سلراغ نماز جماعلت یعنی مهم تریلن فعالیت و کارکرد مسلجد 
رفتیلم و ملدارای بلا کلودکان را از زاویه سلیره پیامبر مورد بررسلی قلرار دادیم. اما 
همله می دانیلم کله فعالیت های مسلجد، تنها منحصر به نماز جماعت نیسلت و مسلجد 

بله عنلوان مهم تریلن مرکز اجتملاع مؤمنلان کارکردهای دیگری نیلز دارد.
یکلی دیگلر از ایلن کارکردهلا که اهمیلت بسلزایی دارد، انتشلار معارف دینلی در قالب 
سلخنرانی مذهبلی اسلت. حلال بایلد ببینیلم کله پیامبلر در سلخنرانی های خود 

نسلبت بله کلودکان چله رفتلاری را از خلود ظهلور و بروز داده اسلت؟
بنابرایلن در ایلن فصلل در پلی آنیم کله دریابیم، سلیره رفتلاری حضلرت در مواجهه با 

کلودکان در هنگامله سلخنرانی چگونه بوده اسلت؟
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گفتار«اول:«حضور«کودکان«در«سخنرانی«پیامبر
اولیلن نکتله ای کله می تلوان در ایلن فصلل به آن اشلاره کرد، اصلل حضور کلودکان در 
سلخنرانی پیامبلر اسلت. گزارش هلای مختللف این گفتار، نشلان می دهند کله کودکان 
فلارغ از آنکله چله رفتلاری از خلود بلروز داده انلد، در سلخنرانی پیامبلر شلرکت 
داشلته اند. در گفتلار بعلد نیلز بله گزارش هایلی خواهیم پرداخلت که کلودکان در میان 
سلخنرانی پیامبلر رفتارهایی کودکانه داشلته اند و پیامبر در برابلر این رفتارها، 
سلیره ای هماننلد بخش هلای پیش، از خود ابراز داشلته اسلت. بنابرایلن در این گفتار به 

اصل مسلئله حضلور کودکان در سلخنرانی خواهیلم پرداخت.

حضور«عبداهلل«بن«جعفر«در«سخنرانی«پیامبر«و«نشستن«بر«منبر«آن«حضرت««
ایلن گلزارش تاریخلی در گفتلار دوم از فصلل سلوم مورد تحلیلل قرار گرفلت. اکنون به 
مناسلبت موضلوع، تنهلا به اصل ایلن نقل پرداختله و توضیحات آن را به همان قسلمت 

وا می نهیلم.
عبداهلل بن جعفلر کله در هنگام شلهادت پلدرش کودکی حدود ده سلاله اسلت، در مورد 

حلوادث پس از شلهادت پلدرش می گوید:
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بله یلاد دارم هنگاملی که رسلول خلدا به منزل ملا آمد و خبر شلهادت پلدرم را به 
ملادرم داد. ملن بله پیامبلر نلگاه می کردم و او بر سلر من و بر سلر برادرم دسلت نوازش 
می کشلید و چشلمانش بله قدری لبریز از اشلک بود کله بر روی محاسلنش می ریخت. 
سلپس بله ملادرم ملژده داد که خداوند به جای دو دسلت جعفر در بهشلت بله او دو بال 

خواهلد داد که با فرشلتگان پلرواز می کند.
عبداهلل در ادامه می گوید:

...َذلِلَک َفَقلاَم َرُسلوُل اهللِ َو أََخلَذ بَِیِدي یَْمَسلُح بَِیِدهِ َرأِْسلي َحتَّی َرقَِي إِلَلی الِْمْنَبِر َو 
لْفلَی َو الُْحْزُن یُْعَرُف َعلَْیلِه فقال: ... . َرَجِه السُّ أَْجلََسلِني أََماَملُه َعلَلی الدَّ

پلس رسلول خدا دسلت ملرا گرفلت و در حالی که با دسلتش مرا نلوازش می کرد، 
)ملرا بله مسلجد برد و( از منبلر باال رفت و مرا پیشلاپیش خود بر پله پایین منبر نشلاند 

و در حاللی کله غم از چهره اش فهمیده می شلد، سلخنرانی کرد. ....

منابع«حدیث
در شیعه به صورت مرسل:

- طبرسی )م 548( در إعالم الوری بأعالم الهدی، ج  1، ص 214.
- مجلسی )م 1110( در بحار النوار، ج  21، ص 56.

البتله برقلی )280( در المحاسلن، ج 2، ص 419 بلا سلندی صحیلح1، اصل این مسلئله 
را بله صلورت خالصله و بلدون بیان جزئیلات )بلردن عبداهلل بن جعفر به مسلجد( از زبان 

املام صلادق  نقل کرده اسلت.

در«منابع«اهل«تسنن:
- واقدی )م 207( در المغازي، ج 2، ص 766.

- ابن سعد )م 230( در الطبقات الکبری، ج  11، ص 8.
- ابوبکر بیهقی )م 458( در دالئل النبوه، ج 4، ص 371.

- ابن عساکر )م 571( تاریخ مدینه دمشق، ج 27، ص 257.

اِد بِْن ِعیَسلی َعلْن ُمَراِزٍم َقلاَل َسلِمْعُت أَبَا َعْبلِد اهللِ  یَُقول«  1 . سلند ایلن روایلت عبلارت اسلت از: »َعْنلُه َعلْن أَبِي َعْبلِد اهللِ الَْبْرقِليِّ َعْن َحمَّ
کله همله راویلان آن توثیق خلاص دارند.
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داللت
 قلرار دادن عبلداهلل بلر روی پلله پاییلن منبر که توسلط پیامبلر انجام شلده، نوعی 
تکریلم ایلن کلودك یتیلم بله حسلاب می آیلد. پلس بنلا بر محتلوای ایلن روایلت، هم 
می تلوان کلودکان را بله مسلجد بلرد و هلم می توان آنهلا را پیشلاپیش مردم قلرار داد و 

بله مناسلبت های مختللف آنهلا را تکریلم کرد و یلا از جایگاهشلان تجلیلل نمود.

»»حضور«برخی«کودکان«در«سخنرانی«پیامبر»
ایلن نقلل نیلز در گفتلار اول از فصل اول مورد تحلیل قرار گرفته اسلت. لذا به مناسلبت 

ایلن فصل، صرفلاً به نقلل آن می پردازیم.
قیس بن ابی حازم می گوید:

لا َفأََخلَذ أَبِلي بَِیلِدي َفَذَهلَب بِلي إِلَلی الَْمْسلِجِد َفَخلَرَج َرُجلٌل َفَصِعلَد الِْمْنَبَر  ُکْنلُت َصِبیًّ
َفَحِملَد اهللَ َو أَثَْنلی َعلَْیلِه َو نَلَزَل َفُقلْلُت لَِوالِلِدي َملْن َهلَذا َقاَل َهلَذا نَِبلیُّ اهللِ َو أَنَا إِْذ 

َذاَك ابلُن َسلْبِع ِسلِنیَن أَْو ثَماِن ِسلِنیَن.
ملن بچله بلودم کله پلدرم دسلتم را گرفلت و ملرا به مسلجد بلرد. پس ملردی بلر فراز 
منبلر رفلت و حملد و  ثنلای خلدا را گفت و بله پایین آمد. ملن به پدرم گفتلم: این مرد 
کیسلت؟ پلدرم گفلت: او پیامبر خدا اسلت. من در آن وقت پسلری هفت یا هشت سلاله 

بودم.

منابع«حدیث
- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 49، ص 446.

- ابن حجر )م 852( در الصابه في تمییز الصحابه، ج  5، ص 393.
- متقی هندی )م 975( در کنز العمال، ج 13، ص 578.

«حضور«حسنین«در«سخنرانی«پیامبر«و«تجلیل«آنها«توسط«حضرت««
جابر بن عبداهلل انصاری می گوید:

 َقلاَل َخلَرَج یَْوملاً َو َمَعُه الَحَسلُن َو الُْحَسلْیُن َفَخَطلَب النَّاَس ثُلمَّ َقاَل فِي  َعلِن النَِّبليِّ
َفُهُم اهلُل  ُخْطَبِتلِه أَیَُّهلا النَّلاُس إِنَّ َهلُؤاَلءِ ِعْتلَرُه نَِبیُِّکْم َو أَْهلُل بَْیِتِه َو ُذرِّیَُّتلُه َو ُخلََفاُؤُه َشلرَّ
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... بَِکَراَمِتِه 
روزی پیامبلر خلدا هملراه بلا حسلن  و حسلین  خارج شلد و بلرای مردم 
خطبله خوانلد و فرملود: ای ملردم! اینهلا عترت پیامبر شلما و اهلل بیلت او و فرزندان و 

جانشلینان او هستند. ....

منابع«حدیث
- حافظ برسی )م 813( در مشارق أنوار الیقین، ص 74.

- عالمه مجلسی )م 1110( در بحار النوار، ج  26، ص 258.

داللت
1ل در ایلن سلخنرانی پیامبلر کله در جمع عمومی ملردم انجام پذیرفتله و در مورد 
جایلگاه ویلژه اهلل بیلت بلوده، املام حسلن  و املام حسلین  نیز شلرکت 

داشلته اند. 
2ل از عبلارت »و معله الحسلن و الحسلین« برمی آیلد کله آن دو هملراه پیامبلر از 
خانله حضلرت خلارج شلده اند. اما گویلا بر فلراز منبر بلا پیامبلر هملراه نبوده اند و 

در میلان ملردم نشسلته اند.
3ل حضلور کودك در سلخنرانی سلبب می شلود تلا کودك از آغلاز زندگی با منبر آشلنا 

شلود و منبر را سلبب رشلد و شلکوفایی خود ببیند. 
4ل از سلیاق ایلن روایلت برمی آیلد کله سلن حسلنین در اینجلا بله قلدری اسلت 
کله دیگلر از بازی هلای کودکانله آنهلا خبلری نیسلت. بنابراین گویلا این سلخنرانی در 

سلال های آخلر عملر پیامبلر بلوده اسلت.

حضور«امام«حسن «در«سخنرانی«پیامبر«و«تجلیل«از«او«توسط«حضرت««
ابو بکره می گوید:

لاَلُم َمَعلُه َو ُهَو یُْقِبُل َعلَلی النَّاِس  َرأَیْلُت َرُسلوَل اهللِ َعلَلی الِْمْنَبلِر َو ُحْسلِن َعلَْیِه السَّ
ًه َو یَُقلوُل إِنَّ ابِْني َهَذا َسلیٌِّد َو لََعللَّ اهللَ تََباَرَك َو تََعالَلی أَْن یُْصلَِح بِِه بَْیَن  ًه َو َعلَْیلِه َملرَّ َملرَّ

فَِئَتْیِن ِمَن الُْمْسللِِمیَن.
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رسلول خلدا را بلر منبلر دیدم که حسلن  نیلز هملراه او بود. پیامبلر گاهی 
بله ملردم رو می کلرد و گاهلی بله حسلن  و می گفلت: همانا این پسلر من، آقا اسلت. 
امیلدوارم کله خداونلد بلند مرتبه، به دسلت او بین دو گروه مسللمانان، صللح برقرار کند.

نقل«های«مشابه
در نقل دیگری از ابو بکره آمده است:

َصِعلَد َرُسلوُل اهللِ  الِْمْنَبلَر َفَقاَل إنَّ ابنی َهَذا َسلیٌِّد یُصلِلُح اهللُ َعلَی یََدیْلِه بَْیَن فَِئَتْیِن 
َعِظیَمَتْیِن. 

پیامبلر از منبلر بلاال رفلت و فرملود: همانلا ایلن پسلر ملن، آقا اسلت. خداونلد، به 
دسلت او بیلن دو گلروه بلزرگ، صللح بلر قلرار می کنلد.

نقل های مشابه دیگری وجود دارد که در ابتدای برخی آمده است:
 َذاَت یَْوٍم الَحَسَن َفَصِعَد بِِه الِْمْنَبَر َو َقاَل... أَْخَرَج النَِّبیُّ

روزی پیامبر حسن  را بیرون آورد و با او به منبر رفت و فرمود ....
در ابتدای نقل دیگری نیز آمده است که:

 یَْخُطُب َجاَء الحسُن... بَْیَنا النَِّبيُّ
روزی پیامبر خطبه می خواند که حسن  آمد ...

منابع«حدیث
- ترمذی )م 279( در صحیح الترمذی، ج 2، ص 306.

- ابن اثیر )م 630( در اسد الغابه، ج 2، ص 11.
- بخاری )م 256( در صحیح بخاری، ج 4، ص 184 و ج 4، ص 216 و ج 8، ص 99.

- احمد بن حنبل )م 241( در مسند احمد، ج 5، ص 37.
- حاکم نیشابوری )م 405( در المستدرك، ج 3، ص 174.

- نسائی )م 303( در سنن النسائي، ج 3، ص 107 و در السنن الکبری، ج 1، ص 531.
- بیهقی )م 458( در السنن الکبری، ج 6، ص 165 و ج 8، ص 173.

- ابن ابی شیبه کوفی )م 235( در المصنف، ج 7، ص 512 و ج 8، ص 632.
- طبرانی )م 360( المعجم الکبیر، ج 3، ص 33 و ج 3، ص 33.
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«داللت
1ل در ایلن نقلل، پیامبلر کلودك خلود را با خلود بر فراز منبلر می بلرد و در مورد او 

سلخنانی را مطلرح می کند.
2ل از ایلن نقلل برمی آیلد کله پیامبلر گذشلته از آنکه کلودکان خود را به جلسلات 
سلخنرانی می بلرده، گاهلی هلم آنهلا را در کانون توجه دیگلران قرار ملی داده و پیرامون 

شلخصیت آنها سلخن می گفته اسلت.
3ل از ایلن نقلل در گام اول چنیلن می تلوان نتیجله گرفلت که حضور برخلی از کودکان 
در جلسلات سلخنرانی، تمرینی برای شلنیدن موعظه اسلت و می تواند در آنها آمادگی 

حضلور در چنیلن جلسلاتی را ایجاد کند. 
4ل درگام دوم بایلد گفلت کله می تلوان کلودك را بله تناسلب شلرایط، در کانلون توجه 
دیگلران قلرار داد و در ملورد او سلخن گفلت. ایلن مسلئله از یک سلو مردم را به سلوی 
کلودك معطلوف می کنلد و بلاور عموملی را به سلمت کارآملدی و توانایلی کودکانمان 
سلوق می دهلد و از سلوی دیگلر اعتملاد به نفس کلودك را باال بلرده و رشلد او را بالنده 

می کنلد.

«اعزام«هدفمند«کودک«به«مسجد«توسط«معصوم««
ابن شهرآشوب و عالمه مجلسی از ابو السعادات در کتاب الفضایل نقل می کنند:

 َکاَن یَْحُضلُر َمْجلِلَس َرُسلوِل اهللِ َو ُهلَو ابْلُن َسلْبِع ِسلِنیَن  أَنَّ الَْحَسلنَ بن َعلِيٍّ
  َوَجَد  َفَیْسلَمُع الَْوْحلَي َفَیْحَفُظلُه َفَیْأتِي أُمَّلُه َفُیلِْقي إِلَْیَها َملا َحِفَظُه. ُکلََّما َدَخلَل َعلِيٌّ
ِعْنَدَهلا ِعلْملاً بِالتَّْنِزیلِل. َفَیْسلَألَُها َعْن َذلِلَک. َفَقالَْت ِمْن َولَِدَك الَْحَسلِن. َفَتَخفَّلی یَْوماً فِي 
اِر َو َقلْد َدَخَل الَْحَسلُن َو َقْد َسلِمَع الَْوْحَي. َفلأََراَد أَْن یُلِْقَیلُه إِلَْیَها َفُأْرتِلَج َعلَْیِه َفَعِجَبْت  اللدَّ
اْه. َفلإِنَّ َکِبیراً یَْسلَمُعِني َفاْسلِتَماُعُه َقلْد أَْوَقَفِني.  أُمُّلُه ِملْن َذلِلَک. َفَقلاَل اَل تَْعَجِبیلَن یَا أُمَّ

  َفَقبَّلَُه. َفَخلَرَج َعلِليٌّ
امام حسلن  در سلن هفت سلالگی در مجلس پیامبر حاضر می شلد و وحی را 
ملی شلنید و حفلظ می کلرد. آنگاه نلزد مادرش می آملد و آنچله را که حفظ کلرده بود، 
شلرح ملی داد. هلر وقلت امیلر المؤمنیلن علی  نلزد حضلرت فاطمله می آمد، 
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بخشلی از عللم وحلی را  نلزد ایشلان می یافلت و از او می شلنید. عللی  در این مورد 
از حضلرت زهلرا سلؤال پرسلید. حضلرت فاطمه فرمود: پسلرت حسلن برایم 

. گفته
یلک روز حضلرت امیلر    در خانله پنهلان شلد. املام حسلن  )مطابلق معمول( 
نلزد ملادرش فاطمله آمد، تلا آنچه را که از وحی شلنیده بود شلرح دهد. ولی نتوانسلت 

سلخن بگویلد. ملادرش از ایلن منظلره تعجب کلرد! امام حسلن فرمود:
ملادر جلان! تعجلب نکن! حتما شلخص بزرگلواری به سلخن من گلوش می دهد. گوش 
دادن وی ملرا از سلخن گفتلن متوقلف نملوده اسلت! نلاگاه حضلرت امیر بیلرون آمد و 

امام حسلن را بوسلید.

منابع«حدیث
- ابن شهر آشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب، ج 4، ص 7.

- مجلسی )م 1110( در بحار النوار، ج  43، ص 338.

داللت
1ل در ایلن نقلل، فاطمله زهلرا بله عنلوان یلک ملادر نمونه، کلودك ممیز خلود را 
بله مسلجد می فرسلتد تلا فرمایلش پیامبلر را خلوب بشلنود و در نهایت بله خوبی 
بلرای ملادر خلود بازگلو نمایلد. ایلن رفتار، نشلانگر عملق هدف منلدی اعزام کلودك به 

مسلجد است.
2ل بلردن کلودکان بله مسلجد به خودی خلود امری مطللوب و تأثیرگذار در شلخصیت 
آنهلا اسلت، املا اگر این رفت وآملد با برنامه ریزی شلکل گیرد و هدف گذاری شایسلته ای 

در پی آن باشلد، ثمرات بیشلتری را در پی خواهد داشلت.
3ل بایلد کلودکان را بله زبلان آورد و سلخن گفتلن را از دوران کودکلی به آنهلا آموخت. 
فاطمله زهلرا کلودك خلود را به صورت مداوم بله زبان می آورد و از او می خواسلت، 
شلنیده ها و دیده هلای خلود را بازگلو کنلد. ایلن عملل کلودك را دقیلق، کنکاش گلر و 

پرتلالش خواهلد کلرد و حافظله او را تقویلت خواهد نمود.
4ل صلرف شلرکت دادن کلودکان در سلخنرانی ممکلن اسلت در آنها ایجاد خسلتگی و 
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خواب آلودگلی کنلد و در نهایلت کمتریلن ثملره را برای آنها داشلته باشلد. املا اگر این 
کار همراه با پرسلش و پاسلخ و مسلابقه باشلد، ذهن آنها را مشلغول خواهد کرد و آنها 
را بله شلنیدن واخواهد داشلت. بنابرایلن این جریان از یک سلو، آملوزه ای گران بها برای 
والدیلن اسلت و از سلوی دیگلر الگویلی بلرای اولیلای مسلجد اسلت. زیلرا هلر دو گروه 
یعنلی والدیلن و مسلئوالن مسلجد می توانند با یک برنامه ریزی سلاده، پیش از تشلکیل 
جلسلات سلخنرانی به فکر مسلابقه ای جذاب برای کودکان باشلند تا کودکان به سلوی 

گلوش دادن بله محتوای سلخنرانی، گرایش پیلدا کنند. 
البتله بایلد توجه داشلت کله اگر قرار باشلد کودك در مراسلم سلخنرانی شلرکت کند، 

سلخنران نیلز وظیفه ای متناسلب بلا مخاطبان خلود پیلدا خواهد کرد.
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گفتار«دوم:«مدارا«با«کودکان«بازیگوش«در«سخنرانی
در گفتلار پیشلین پیراملون اصل حضور کودکان در سلخنرانی پیامبر سلخن گفته 
شلد. در ایلن گفتلار بله گزارش هایی خواهیلم پرداخت که کلودکان در میان سلخنرانی 
پیامبلر رفتارهایلی کودکانله داشلته اند. حال باید دیلد که پیامبلر در برابر این 
رفتارهلا، سلیره ای همانند بخش های پیش از خود ابراز داشلته اسلت و یلا اینکه رفتاری 

متفلاوت از خود بروز داده اسلت؟

«لزوم«مراقبت«از«کودکان«در«مسجد«و«رجحان«آن«نسبت«به«مراسم«سخنرانی««
بریده می گوید:

َکاَن َرُسلوُل اهللِ یَْخُطلبُ َفَجلاَء الَْحَسلُن َو الُْحَسلْیُن َو َعلَْیِهَملا َقِمیَصلانِ  أَْحَمَراِن 
یَْمِشلَیاِن َو یَْعُثلَراِن َفَنلَزَل َرُسلوُل اهللِ ِمَن الِْمْنَبلِر َفَحَملَُهَما َو َوَضَعُهَما بَْیلَن یََدیِْه ثُمَّ 

َّملا أَْموالُُکْم َو أَواَلُدُکلم فِْتَنٌه«1  َقلاَل َصلَدَق اهلُل  »إِن
ِبیَّْیلِن یَْمِشلَیاِن َو یَْعُثلَراِن َفلَلْم أَْصِبْر َحتَّلی َقَطْعلُت َحِدیِثي َو  َفَنَظلْرُت إِلَلی َهَذیْلِن الصَّ

. َفْعُتُهَما َر
1 . تغابن : 15.
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رسلول خلدا بلرای ملا خطبله می خواند که حسلن  و حسلین  آمدنلد و بر 
تلن آنهلا دو پیراهلن سلرخ رنلگ بلود. آن دو راه می رفتنلد و )گاه به زمیلن( می افتادند. 
پیامبلر از منبلر پاییلن آملد و آن دو را )از زمین( برداشلت و در برابر خلود قرارد داد 
و فرملود: خداوند درسلت فرموده اسلت کله: »املوال و فرزندانتان فقط وسلیله آزمایش 

شلما هستند«
ملن نیلز به ایلن دو کودك کله راه می رفتنلد و گاه بر زمیلن می افتادند، نلگاه می کردم. 

پس شلکیبایی نکردم تا سلخنم را قطع کردم و آن دو را برداشلتم.

منابع«حدیث
- ابن ابی شیبه کوفی )م 235( در المصنف، ج 7، ص 513.
- احمد بن حنبل )م 241( در مسند احمد، ج 5، ص 354.

- ترمذی )م 279( در سنن الترمذي، ج 5، ص 324.
- نسائی )م 303( در سنن نسائی، ج 3، ص 192.

- نسائی )م 303( در السنن الکبری، ج 1، ص 551.
- ابن حبان )م 354( در صحیح ابن حبان، ج 13، ص 403.

- بیهقی )م 458( در السنن الکبری، ج 3، ص 218.
- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 14، ص 161.

- ابن اثیر )م 630( در أسد الغابه، ج 2، ص 12.
همین روایت در منابع شیعه نیز به نقل از منابع اهل تسنن آمده است:

- إربلی )م 693( در کشف الغمه، ج 2، ص 144.
- أحمد بن عبداهلل الطبري )م 694( در ذخائر العقبی، ص 131.

- طبرسی )م 548( در مجمع البیان، ج 10، ص 34.
- ابن شهر آشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب، ج 3، ص 156.

- مجلسی )م 1110( در بحار النوار، ج 43، ص 300.

نقل«مشابه
یحیی بن کثیر و سفیان بن عیینه می گویند:
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َّلُه َسلِمَع َرُسلوُل اهللِ بُلَکاَء الَْحَسلِن َو الُْحَسلْیِن َو ُهَو َعلَلی الِْمْنَبِر َفَقلاَم َفِزعاً )حتی  أَن
عللم حالهملا( ثُلمَّ َقاَل أَیَُّهلا النَّاُس َملا الَْولَلُد إاِلَّ فِْتَنٌه ...

روزی رسلول خلدا بلر فلراز منبلر بلود که صدای گریه حسلن و حسلین را شلنید. 
در ایلن هنلگام حضلرت بلا جلزع و فلزع از جای برخاسلت تلا از حلال آنها با خبر شلود. 

سلپس فرملود: ای ملردم! فرزند وسلیله امتحان اسلت. 

منابع«حدیث
- ابن أبی شیبه کوفی )م 235( در المصنف، ج 7، ص 513.

- قاضلي نعملان مغربلي )م 363( در شلرح الخبلار فلي فضائلل الئمه الطهلار ، ج 
3، ص 81.

- ابن شهر آشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب، ج 3، ص 385.
- مجلسی )م 1110( در بحار النوار، ج 43، ص 284.

داللت
1ل اگرچله سلخنرانی و بازگلو نملودن معارف دینی بلرای مردم از اهمیت بسلیار زیادی 
برخلوردار اسلت، املا ممکلن اسلت در مواقعلی خاص، مسلائل مهم تلری وجود داشلته 
باشلد کله نبایلد از آنهلا نیلز غافلل شلد. بلا توجه بله ایلن نقلل، پیامبلر مراقبت از 
کلودکان خلود را مهم تلر از نظلم موجلود در سلخنرانی دیلده و سلخنرانی را بله قیمت 

مراقبلت از کلودکان خلود رها کرده اسلت.
2ل از ایلن نقلل می تلوان چنیلن نتیجله گرفت کله مراقبت از کلودکان، وظیفله بزرگی 
اسلت کله گاهلی درجله اهمیلت آن از فعالیت هلای معملول مسلجد فزونلی می یابلد. 
بنابراین در محیط مسلجد و در جلسلات سلخنرانی تنها نباید به فکر برگزاری شایسلته 
مراسلم سلخنرانی بلود. بلکله بایلد بله جایلگاه و وضعیلت کلودکان نیلز اندیشلید و از 

عواطلف، احساسلات و جسلم آنهلا نیز مراقبلت کرد. 
3ل اسلتدالل بله آیله قلرآن کله پلس از انجلام ایلن کار از زبلان پیامبر بیان شلده، 
نشلان دهنده کلّلی بلودن حکم و سلرایت آن در موارد مشلابه اسلت. بنابرایلن این حکم 
یعنلی »رجحلان داشلتن مراقبت از کودکان نسلبت بله دیگر وظایف دینلی«، یک حکم 
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کللی اسلت کله در مسلجد نیز بایلد رعایت شلود. البته ظاهلراً این رجحلان در محدوده 
مسلتحبات اسلت و در محلدوده واجبات شلرایط دیگری حکم فرما اسلت.

4ل در نقلل دوم، عبلارت »حتلی عللم حالهما« آمده کله تأکیدی بر مراقبلت و مواظبت 
مسلتمر از حال کودك در مسلجد دارد. بنابراین شایسلته اسلت که در تمامی مسلاجد، 
مسلئولی بلرای مراقبلت و مواظبلت از وضعیت کلودکان قرار داده شلود تا هلم از احوال 
کلودکان بلا خبلر باشلد و هم نظم مسلجد را با تدبیلر و مدارا با کلودکان، بر قرار سلازد.
ایلن نکتله در مورد مسلاجدی که شلاهد رفت وآمد فلراوان کودکان و نوجوانان هسلتند، 

از اهمیت بیشلتری برخلوردار خواهد بود.
5ل از ایلن جریلان برمی آیلد کله سلن کلودك، بیلن دو تلا چهارسلال بلوده اسلت. زیرا 
معملوالً کلودکان خردسلال هسلتند که نیازمند به مراقبت بیشلتر هسلتند و دلسلوزی 

شلدید بله طلور معملول بلرای سلنین پایین تلر انجلام می پذیرد.

اشکال
ایلن روایلت از اسلاس نمی توانلد قابلل پذیلرش باشلد. زیلرا فتنله، نوعلی آزملون شلّر 
اسلت کله ریشله در بدی هلا دارد. در حاللی کله پیامبلر در برابلر شلرورات تسللیم 
نمی شلود و کوتلاه نخواهلد آملد. بله بیان دیگلر گویا پیامبلر در این روایلت خود را 
در ایلن آزملون، شکسلت خورده معرفی می کنلد. زیرا وی به خاطلر فرزندانش از وظیفه 

اصللی اش کله تبلیلغ و خطبه خوانی باشلد، غافل شلده اسلت.

پاسخ
 بایلد توجله داشلت کله فتنه بله معنای وسلیله آزمایش اسلت کله گاه در آزملون خیر 
و گاه در آزملون شلر قلرار می گیلرد. املا فتنله در ایلن روایلت، آزملون خیلری بلرای 
پیامبلر اسلت. بله ایلن معنلی کله خلدا می خواهلد پیامبلرش را بیازمایلد کله بله 
هنلگام اشلتغال بله خطبله بر فراز منبلر، آیا ممکن اسلت از حال ایلن دو فرزند که جگر 
گوشله های زهلرا هسلتند و هر کلدام در آینده مقلام واالیی خواهند داشلت، غافل 
گلردد؟ و یلا اینکله آیلا ابهلت و شلکوه خطبله مانع از ابلراز عاطفله و محبت نسلبت به 
کودکانلش نخواهد گشلت؟ و گرنه مسللم اسلت کله پیامبر هرگز بله خاطر محبت 



156

فرزنلدان، از یلاد خلدا و انجلام مسلئولیت سلنگین تبلیلغ و هدایت، غافل نمی شلود.1

اشکال
در ایلن داسلتان بایلد دیلد کله اهمیلت چله مسلئله ای توانسلته بلر وظیفله تبلیغلی 
پیامبلر سلنگینی کنلد و او را از فلراز منبلر بله کار دیگلر مشلغول سلازد. بررسلی 
ایلن داسلتان نشلان می دهلد که مراقبت از حسلنین چنان مسلئله پراهمیتی اسلت که 
حتلی از ماموریلت تبلیغلی پیامبر مهم تلر و ارجح اسلت. بنابراین حسلنین در این 

داسلتان موضوعیلت دارند.

پاسخ
1ل شلخصیت واالی حسلنین بر هیچ کس حتی بزرگان اهل تسلنن پوشلیده نیسلت و 
شلکی نیسلت کله این جریلان حاکلی از عالقه ویلژه پیامبر به حسلنین اسلت. اما 

ایلن نکتله نمی توانلد ملا را از دیلدن دیگر نکات ایلن روایت بلاز دارد.
2ل پیامبلر بله صراحت در این داسلتان به آیله ای از آیات قران احتجاج کرده اسلت 

که نشلان دهنده دو مطلب اسلت.
اوالً احتجلاج بله آیلات قلرآن مسلئله را از شخصی سلازی خلارج کلرده و بله یلک حکم 
کللی تبدیلل می کنلد. اگرچله اصل هم این اسلت کله حکم صادر شلده، کلیت داشلته 
باشلد و اختصاص به شلخصی ویژه نداشلته باشلد مگلر اینکه دلیلی بیایلد و به صراحت 
خلالف آن را ثابلت کنلد، املا در اینجلا بیلان ایلن آیله توسلط پیامبلر جلای هیچ 

 شلبهه ای را باقلی نمی گلذارد کله این مسلئله یلک حکم کلی اسلت.
ثانیلاً محتلوای درونلی ایلن آیله نشلان می دهلد کله موضلوع آزملون، همله فرزنلدان 
هسلتند. بنابرایلن روشلن اسلت که هلر کس در چنیلن آزمونی قلرار گرفلت باید کاری 

شلبیه بله پیامبلر انجلام دهد.
3ل البتله بایلد توجله داشلت کله اگرچله این حکلم، کلی اسلت و مربوط به همله مردم 
می شلود، املا الزم اسلت کله در جایگاه های مختلف سلنجش مجدد انجلام گیرد و پس 

از دریافتن اهمیت مسلئله، کاری مشلابه صلورت پذیرد.
1 . مکارم شیرازی، همان، ج 24، ص 208.
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«شدت«مدارا«با«بازیگوشی«کودکان«در«سخنرانی«««
از امیرالمؤمنین علی  و عده ای از صحابه نقل شده است:

»َکاَن الْحسلن  یَْأتِیلِه َو ُهلَو َعلَلی  الِْمْنَبلِر یَْخُطلُب َفَیْصَعلُد إِلَْیلِه َفَیْرَکُب َعلَلی َعاتِِق 
 َحتَّی یُلَری بَِریلُق َخلَْخالِِه َو َرُسلوُل   َو یُْدلِلي ِرْجلَْیلِه َعلَلی َصلْدِر النَِّبليِّ النَِّبليِّ

اهللِ یَْخُطلبُ َفُیْمِسلُکُه َکَذلِلَک َحتَّلی یَْفلُرَغ ِملْن ُخْطَبِته.« 
پیامبلر بلر منبلر خطبله می خواند که حسلن  نزد حضلرت می رفلت و از منبر 
بلاال می رفلت و بلر دوش پیامبلر سلوار می شلد و دو پلای خلود را بر سلینه پیامبر 
می آویخلت تلا آنجلا کله درخشلش خلخلال او دیلده می شلد. رسلول خلدا خطبه 
می خوانلد و او را در همیلن حاللت نلگاه داشلته بود تا اینکله خطبه اش پایلان می یافت.

منابع«حدیث«
- شیخ صدوق )م 381( در علل الشرائع، ج  1، ص 189.

- سلیم بن قیس )م 76( در کتاب سلیم بن قیس الهاللي، ج  2، ص 735.

سندشناسی
سلند شلیخ صلدوق در علل الشلرائع1 بله دلیل آنکله برخلی از راویلان آن توثیق خاص 

ندارنلد، ضعیف اسلت.
سللیم بن قیس در ملورد سلند ایلن حدیلث کله بخشلی از یلک روایلت طوالنی اسلت، 

می گویلد:
لاِف  َث أَبُلو الَْجحَّ ثَِنلي َعلِيُّ بن أَبِلي َطالِلٍب  َو َسللَْماُن َو أَبُلو َذرٍّ َو الِْمْقلَداُد َو َحلدَّ َحدَّ

َداُودُ بن أَبِلي َعلْوٍف الَْعْوفِليُّ یَلْرِوي َعلْن أَبِلي َسلِعیٍد الُخلدِریِّ .
بنابرایلن سلند داخللی کتلاب مشلکلی نلدارد. اما در ملورد اصل کتلاب سللیم، نظرات 

مختلفی وجلود دارد. 
 برخلی از قدملا و متأخریلن، آن را از اصلول مسلتند و معتبلر می دانند. نظیلر نعمانی در 
کتلاب الغیبله2، آقابلزرگ تهرانلی، عالمه مجلسلی، شلیخ حلر عاملی، عالمه تفرشلی و 
لِد بْلِن یَْحَیلی َعلْن َعْمِرو بْلِن أَبِلي الِْمْقلَداِم َو ِزیَاِد بْلِن َعْبِد اهللِ َقلاال أَتَی  ثََنلا أَبُلو الَْعبَّلاِس أَْحَملُد بْلُن ُمَحمَّ ثََنلا َعلِليُّ بْلُن أَْحَملَد َقلاَل َحدَّ 1 . َحدَّ

...  َِرُجلٌل أَبَلا َعْبلِد اهلل
2 . نعمانی، کتاب الغیبه للنعمانی، ص 146.
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سلید هاشلم بحرانی.1
برخلی ایلن کتلاب را از اسلاس موضوع و سلاختگی می دانند. نظیر ابن غضایری، شلهید 

ثانی و سلید بن طاووس.2
برخلی نیلز اصلل کتاب را نادرسلت ندانسلته اند اما کتاب حاضلر را نیز خاللی از تحریف 
و تدلیلس نمی داننلد. بنابرایلن روایلات آن را قابلل اعتملاد نمی دانند. نظیر شلیخ مفید 

و عالمله حلی.3

«داللت
1ل ایلن جریلان حاکلی از شلدت ملدارای پیامبلر بلا کلودکان ل آن هلم در میانله 

سلخنرانی دینلی ل اسلت.
2ل بلا اینکله پیامبلر می توانسلت کلودك را بله آراملی از دوش خلود بله پاییلن 
راهنمایلی کنلد و او را بلر روی داملان خلود بنشلاند و یا اینکله او را به بیرون از مسلجد 
راهنمایلی نمایلد، املا هیچ یک از ایلن کارهلا را انجام نداده اسلت. بنابرایلن این حرکت 
پیامبلر گویلای آن اسلت کله با کلودکان در مسلجد و در مراسلم مذهبی بایلد مدارایی 

ویلژه داشلت و از بی احتراملی، تنبیله و اخلراج آنهلا بله شلدت اجتنلاب کرد.
3ل بله طلور علادی چنیلن کاری، منبلر و سلخنرانی را تحت الشلعاع قرار می دهلد. زیرا 
ملردم، بلا کمتلر از ایلن کارها نیز حواسشلان از مطاللب و محتوای منبر فراری می شلود 
و درگیلر حلوادث پیرامونی می گردد. اما پیامبر به جهت در نظر داشلتن مسلئله ای 
مهم تلر، از ایلن نکتله می گلذرد و بله کلودك اجلازه ادامله بلازی کودکانله را می دهلد. 
روشلن اسلت کله از کنلار هم گذاشلتن ایلن روایت بلا روایلات پیشلین در می یابیم که 

آن نکتله مهم تلر، ملدارا بلا فرزنلدان و مراقبت از کودکان اسلت.
4ل افعلال بله کار رفتله در ایلن روایلت، ماضی اسلتمراری اسلت کله داللت بر اسلتمرار 
ایلن کار توسلط پیامبلر دارد. بنابرایلن می توان چنیلن نتیجه گرفت کله این رفتار 

پیامبلر بارهلا انجلام پذیرفتله و از سلیره مسلتمره آن حضرت به حسلاب می آید.

1 . هاللی، کتاب سلیم بن قیس هاللی، مقدمه محمد انصاری زنجانی، صص 106 تا 114.
2 . ر.ك: خوئی، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، ج 9، ص 239.

”.»3 . عاشوری  تلوکی، “نگاهی به مقّدمه کتاب »اسرار آل محمد
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حوادثلی کله پلس از دوران پیامبلر در جامعه اسلالمی رخ داده از دو جهت می تواند 
اهمیلت داشلته باشلد. اول اینکه آیا اهل بیلت نیز همانند پیامبر با این مسلئله 
برخلوردی مشلابه داشلته اند و آیلا این سلیره پیامبر توسلط آنها نیز پیگیری شلده 
اسلت؟ دوم اینکله رویکلرد جامعله اسلالمی خصوصلاً زماملداران بله ایلن سلیره نبوی 

چگونه بوده اسلت؟
بنابراین پیگیری این دو پرسش، در دو گفتار مجزا انجام خواهد گرفت.
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گفتار«اول:«اهل«بیت«و«مسئله«رفت«وآمد«کودکان«به«مسجد
یکلی از ایلرادات اساسلی کله ممکلن اسلت بله گزارش هلای فصل هلای پیشلین گرفته 
شلود ایلن اسلت کله همه ایلن گزارش هلا می توانلد مربلوط به برهله خاصلی از زندگی 
 باشلد. بله بیان دیگر ممکلن اسلت در برهله ای از دوران زندگی پیامبر پیامبلر
ورود کلودکان به مسلجد مجلاز بوده و پس از آن این مطلب از جانب حضرت نهی شلده 

و جواز پیشلین را نسلخ کرده اسلت.
در پاسلخ بایلد گفلت کله گذشلته از آنکله ِصلرف احتملال، نمی توانلد نسلخ ایلن همه 
گلزارش را در پلی داشلته باشلد، بایلد گفلت کله گزارش هایلی وجلود دارنلد که نشلان 
می دهلد، پلس از دوران پیامبلر نیلز اهلل بیلت بله سلیره آن حضلرت پایبنلد 

بوده انلد. بنابرایلن می تلوان نتیجله گرفلت کله نسلخی در کار نبلوده اسلت.

«آوردن«کودکان«به«مسجد«توسط«امیرالمؤمنین«علی«علیله«السالم««
مرحلوم طبرسلی در احتجلاج بله صلورت مرسلل، مطلبلی را نقلل می کند کله خالصه 

آن چنین اسلت: 
جماعتلی از سلرزمین روم وارد شلهر مدینله شلدند و در میانشلان ملرد دانشلمندی از 
راهبلان نصرانلی بلود. در آن وقلت حکوملت مسللمین بله دسلت أبوبکلر بلود. راهب با 
شلتر خلود کله بلار آن طلال و نقلره بود به سلوی مسلجد مدینله آملد و پلس از آنکه از 
جانشلین پیامبلر و امیلن دین، پرس وجلو کرد، سلوالی را از ابوبکر پرسلید و گفت: 
در صلورت پاسلخ بله آن مسللمان می شلوم و مطیلع فرملان او خواهلم شلد و این همه 
طلال و نقلره را میلان شلما پخلش خواهلم کلرد. اما در صلورت عجلز از پاسلخ، از همان 

راهلی که آملده ام برملی گردم.
أبوبکلر پلس از شلنیدن سلوال، متحیلر شلد و پاسلخ نلداد. عملر و عثملان نیلز کله به 
مسلجد خوانلده شلدند جوابلی بلرای سلؤال او نداشلتند. راهب برخاسلت تا از مسلجد 

شلود. خارج 
طبرسی داستان را چنین ادامه می دهد:

للَْماُن الَْفاِرِسليُّ َرِضلَي اهللُ َعْنلُه َو أَتَلی َعلِيَّ بن أَبِلي َطالٍِب  َو ُهلَو َجالٌِس فِي  َفَقلاَم السَّ
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  َو َخَرَج  َه َفَقلاَم َعلِيٌّ َصْحلِن َداِرهِ َملَع الْحسلن  َو الُْحَسلْیِن  َو َقصَّ َعلَْیِه الِْقصَّ
ا َرأَی الَْقْوُم َعلِّیاً  َکبَُّروا  َو َمَعُه الْحسلن  َو الُْحَسلْیُن  َحتَّی أَتَی الَْمْسلِجَد. َفلَمَّ

  َو َجلََس ...  لُدوا اهللَ َو َقاُملوا إِلَْیلِه أَْجَمُعُهلْم َفَدَخَل َعلِليٌّ اهللَ َو َحمَّ
  َمَکانَُه َحتَّی  اِهُب َو َسللََّم الَْملاَل إِلَْیِه بِأَْجَمِعِه َفَملا بَِرَح َعلِليٌّ َفأََجابَلُه بَِشليْ ءٍ َفَقلاَم الرَّ

اِهُب إِلَی َقْوِمِه ُمسللِماً. َقلُه فِي َمَسلاِکیِن أَْهلِل الَْمِدیَنلِه َو َمَحاِویِجِهْم َو انَْصلَرَف الرَّ َفرَّ
  در ایلن هنلگام سللمان فارسلی رضلی اهلل عنه برخاسلت و به خدمت حضلرت أمیر
رسلید و آن حضلرت را کله بلا دو فرزنلدش حسلن  و حسلین  در وسلط خانله 

نشسلته بودنلد، از جریلان مسلجد با خبر سلاخت.
  با شلنیدن جریان، از جا برخاسلت و رهسلپار مسلجد شد و حسن  حضرت أمیر
و حسلین  نیلز بله دنبلال پدرشلان آمدنلد. وقتلی ملردم حضلرت را دیدنلد، تکبیر 
گفتنلد و خلدا را شلکر گفتنلد و همگلی در برابلر او ایسلتادند. حضرت نیز داخل شلد و 

نشست ... .
أمیرالمؤمنیلن  جلواب مختصلری بله سلخن راهلب داد و راهلب برخاسلته و اموال 
خلود را تسللیم آن حضلرت نملود. امیرالمؤمنیلن  نیلز هملان لحظه تملام آن طال 
و نقلره را بله فقلرا و نیازمنلدان مدینله تقسلیم کلرد و از مسلجد بیلرون رفلت و راهب، 

مسللمان به شلهر خود بازگشلت.

منابع«حدیث
- طبرسی )م 548( در الحتجاج علی أهل اللجاج، ج  1، ص 206.

- عالمه مجلسی )م 1110( در بحار النوار، ج  10، ص 53.

سن«حسنین«در«این«جریان
دوران حکوملت ابوبکلر تنها دو سلال پلس از رحلت پیامبر یعنی تا سلال 13 هجری 
بله طلول انجامیلده اسلت. تاریلخ والدت املام حسلن ، سلال سلوم هجلری1 و املام 
حسلین ، سلال چهارم هجری2 اسلت. بنابراین سلّن امام حسلن  در این جریان 

1 . مفید، الرشاد في معرفه حجج اهلل علی العباد، ج 2، ص 5.
2 . همان، ج 2، ص 27.
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بیلن هشلت تلا ده سلال و سلّن امام حسلین  بیلن هفت تا نه سلال بوده اسلت. 

داللت«روایت
1ل ایلن روایلت نشلان می دهلد کله آوردن کودکان به مسلجد، نه تنها سلیره مسلتمره 

پیامبلر بلوده؛ بلکله امیرالمؤمنیلن  هلم ادامه دهنده این سلیره بوده اسلت.
2ل ایلن روایلت می تواند پاسلخ به اشلکالی باشلد که ممکن اسلت در ذیلل روایات ناهیه 
مطلرح شلود. ممکن اسلت در ذیل روایت »جنبوا مسلاجدکم صبیانکلم و مجانینکم ..« 
ایلن سلؤال مطرح شلود که سلیره مسلتمره پیامبلر با ایلن نهی پیامبر، نسلخ 

شلده و دیگلر آوردن کلودکان به مسلجد رجحانی نخواهد داشلت.
 ادامله دهنده سلیره پیامبر  املا ایلن روایلت نشلان می دهد کله امیرالمؤمنین
بلوده اسلت. بنابرایلن هیچ  نسلخی در سلیره پیامبلر در این زمینه رخ نداده اسلت.

»»به«مسجد«پس«از«رحلت«پیامبر»رفت«وآمد«فعال«حسنین»
أسامه بن زید می گوید:

 إِلَلی أَبِلي بَْکلٍر َو ُهلَو َعلَی ِمْنَبلِر َرُسلوِل اهللِ َفَقاَل انْلِزلْ  َعنْ   َجلاَء الَْحسلنُ بن َعلِيٍّ
َّلُه لََمْجلُِس أَبِیَک. َقلاَل ثُمَّ أََخَذُه َفأَْجلََسلُه فِي  َمْجلِلِس  )منبلر( أَبِلي َفَقلاَل َصَدْقَت َو اهللِ إِن
َحْجلِرهِ َو بََکلی َفَقلاَل َعلِيُّ بلن   أَبِي َطالِلٍب  َو اهللِ َملا َهلَذا َعلْن أَْملِري )إن هذا لشلي ء 

علن غیر مإل منلا.( َفَقلاَل َو اهللِ َملا اتََّهْمُتک .
حسلن بن علی  )بله مسلجد( آملد و ابوبکلر بلر منبر رسلول خلدا نشسلته بود. 
حسلن  بله او گفلت: از منبلر پلدرم پاییلن بیلا. ابوبکر گفت: راسلت می گویلی: این 
منبلر پلدر تو اسلت. سلپس او را در دامان خود نشلاند و گریه کرد. )پلس از این جریان( 
املام عللی  فرملود: ایلن کار با مشلورت با ما نبوده اسلت. ابوبکر گفت: به خدا قسلم 

که تلو را متهلم نمی کنم.
در برخی از نقل ها »جاء الحسین بن علی« نیز آمده است.

منابع«حدیث
ایلن نقلل در برخلی از منابلع، بلا تفلاوت اندکلی مطرح شلده اسلت. منابع اهل تسلنن 
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از: عبارتند 
- ابن سعد )م 230( در طبقات الکبری، ج  10، ص 300.

- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 30، ص 307.
- ابن حجر )م 852( در الصابه في تمییز الصحابه، ج  2، ص 69.

منابع شیعه عبارتند از:
- ابن اشعث )م قرن 4( در الجعفریات، ص 214.

- شیخ طوسی )م 460( در امالی طوسی، ص 703.
- ابن شهر آشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب، ج  4، ص 40.

نقل«دیگر
امام حسین  می فرماید:

َرأَیْلُت عمر بن الخطلاب َعلَلی ِمْنَبلِر َرُسلوِل اهللِ َو إِلَلَه َفُقلْلُت لَلُه انْلِزْل َعْن ِمْنَبلِر أَبِي 
ِّلي لَْم یَُکلْن ِلَبِي ِمْنَبلٌر َقاَل َفأَْجلََسلِني فِلي َحْجِرهِ.  إِلَلی ِمْنَبلِر أَبِیلَک َفَقلاَل إِن

عمر بن خطلاب را دیلدم کله بلر منبر رسلول خدا نشسلته بلود. به او گفتلم: از منبر 
پلدرم پاییلن بیلا و بلر منبر پدرت بنشلین. عمر گفلت: پدر ملن منبر ندارد. سلپس مرا 
بلر داملن خلود نشلاند. عمر بن خطلاب را دیلدم کله بلر منبلر رسلول خدا نشسلته 
بلود. بله او گفتلم: از منبلر پدرم پاییلن بیا و بر منبر پدرت بنشلین. عمر گفلت: پدر من 

منبلر ندارد. سلپس مرا بلر دامن خود نشلاند.

منابع«حدیث
منابع اهل تسنن:

- ابن سعد )م 230( در طبقات الکبری، ج 10، ص 394.
- خطیب بغدادی )م 463( در تاریخ بغداد، ج 1، ص 152.

- ابن عساکر )م 571( در تاریخ مدینه دمشق، ج 14، ص 175.

منابع«شیعه:
- محمد بن سللیمان کوفلی )م 300( در مناقلب الملام أمیلر المؤمنیلن  ، ج 2، ص 
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.256
- ابن شهر آشوب )م 588( در مناقب آل أبي طالب، ج  4، ص 40.

سن«امام«حسن «و«امام«حسین «در«این«دو««رخداد««
روشلن اسلت کله جریلان اول در ابتدای خالفلت ابوبکر و جریلان دوم در ابتدای خالفت 
عملر رخ داده اسلت. زیلرا معملوالً اعتلراض در بلدو شلکل گیری یلک جریلان انجلام 
می گیلرد و معنلی نلدارد که پس از گذشلت زملان قابل توجهلی از این جریلان و عادی 

شلدن آن موضلوع، چنیلن اعتراضی شلکل گیرد.
همچنیلن اینکله ابوبکلر و عملر، آن دو بزرگلوار را بلر دامان خلود نشلانده اند، نیز حاکی 
از کم سلن بودن امام حسلن  و امام حسلین  در این دو ماجرا اسلت. بنابراین 
املام حسلن  در جریان اول، هشلت سلاله و املام حسلین  در آن ماجرا، هفت 
سلاله بوده اسلت. در ماجرای دوم نیز که تنها به امام حسلین  نسلبت داده شلده، 

حضلرت حداکثر نه سلاله بوده اسلت. 
زیرا همانطور که در روایت پیشلین گفته شلد، امام حسلن  در سلال سلوم هجری 
و املام حسلین  در سلال چهلارم هجلری بله دنیا آمده اسلت. ابوبکر نیلز در ابتدای 

سلال 11 هجلری و عمر بن خطلاب نیلز در سلال 13 هجری به خالفت رسلیده اسلت.

داللت
1ل اعتلراض حسلنین بنلا بلر فرمایلش امیرالمؤمنیلن  بله دسلتور آن حضرت 
نبلوده اسلت. املا می تلوان گفلت کله در ادامله روش و منلش پیامبلر و بلا رضایت 
امیرالمؤمنیلن  انجلام شلده اسلت. زیلرا نهلی ای از جانلب حضرت نیز انجام نشلده 
اسلت. گذشلته از آنکله رفتار حسلنین بله دلیل مقام عصمتلی که از ابتلدای والدت 

داشلته اند، در دوران پیلش از امامتشلان نیلز می توانلد ملالك و الگلو قرار داده شلود.
2ل ایلن جریلان بله ضمیمله جریانلات پیشلین نشلان می دهد کله پیامبلر به غیر 
از آنکله پلای دو کلودك خلود را بله مسلجد بلاز کلرده، آنها را فّعلال و پلر جنب وجوش 
تربیلت نملوده اسلت. تلا آنجلا کله آن دو در برابلر ظللم و تباهلی سلخن می گوینلد و 

هماننلد دیگلران املر بله معلروف و نهلی از منکلر را وظیفله خلود می دانند.
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3ل کودکلی کله بله مسلجد راه می یابلد، بایلد اجازه سلخن گفتلن و اظهار نظلر و حتی 
املر بله معلروف و نهلی از منکلر داشلته باشلد. زیلرا تربیلت چنیلن کودکلی اسلت که 

آینلده ای روشلن را رقلم خواهد زد.
4ل مسلجد می توانلد محللی بلرای ارائه دیدگاه های کلودکان و نوجوانان باشلد تا آنها در 

آینلده ای نزدیلک در عرصه های مختلف اجتماعی، جرأت عرض اندام داشلته باشلند.

»»نهی«از«منکر«توسط«کودک«در«مسجد«و«توجیه«آن«توسط«امیرالمؤمنین»
بعلد از شلهادت فاطمله س، ابوبکلر و عمر در گفتگویلی اعتراض گونه بله امیرالمؤمنین 

می گویند:   عللی
  أَ  ... َعلَّْملتَ ابَْنلَک أَْن یَِصیلَح بِأَبِلي بَْکلٍر أَِن انْلِزْل َعلْن ِمْنَبلِر أَبِلي. َفَقلاَل لَُهَما َعلِليٌّ
ا  َقانِلي إِْن َحلَْفلُت لَُکَملا. َقلاال نََعلْم. َفَحلَلَف َفأَْدَخلَُهَملا َعلَلی الَْمْسلِجِد. َفَقلاَل ... َو أَمَّ تَُصدِّ
ُفلوَف َحتَّلی یَْأتِلَي  لی الصُّ َّلُه یََتَخطَّ الَْحَسلُن ابِْنلي َفَقلْد تَْعلََملاِن َو یَْعلَلُم أَْهلُل الَْمِدیَنلِه أَن
 َو یَلُدُه َعلَی َظْهِر الَْحَسلِن َو   َو ُهلَو َسلاِجٌد َفَیْرَکلَب َظْهلَرُه َفَیُقلوُم النَِّبليُّ النَِّبليَّ

لاَلَه. َقلاال نََعْم َقلْد َعلِْمَنلا َذلَِک.  اْلُْخلَری َعلَلی ُرْکَبِتلِه َحتَّلی یُِتلمَّ الصَّ
ثُلمَّ َقلاَل تَْعلََملاِن َو یَْعلَُم أَْهلُل الَْمِدیَنِه أَنَّ الَْحَسلَن َکاَن یَْسلَعی إِلَی النَِّبليِّ َو یَْرَکُب َعلَی 
 َحتَّلی یُلَری بَِریلُق َخلَْخالَْیِه ِمْن  َرَقَبِتلِه َو یُْدلِلي  الَْحَسلُن ِرْجلَْیلِه َعلَلی َصلْدِر النَِّبيِّ
 ِمْن   یَْخُطلُب َو اَل یََزاُل َعلَلی َرَقَبِتِه َحتَّی یَْفلُرَغ النَِّبيُّ أَْقَصلی الَْمْسلِجِد َو النَِّبليُّ
ِبليُ  َعلَی ِمْنَبِر أَبِیلِه َغْیَرُه َشلقَّ َعلَْیِه َذلَِک  لا َرأَی الصَّ ُخْطَبِتلِه َو الَْحَسلُن َعلَلی َرَقَبِتلِه. َفلَمَّ

َو اهللِ َملا أََمْرتُلُه بَِذلِلَک َو اَل َفَعلَُه َعلْن أَْمِري.
پسرت را وادار نمودی که بر ابو بکر فریاد بزند که از منبر پدرم پایین بیا. 

عللی  بله آنهلا گفلت: آیلا اگلر بلرای شلما سلوگند بخلورم بلاور می کنیلد؟ گفتند: 
آری. پلس  سلوگند خلورد و آنهلا را بله مسلجد بلرد و گفلت: ... و اّملا فرزندم حسلن ع، 
شلما دو نفلر می دانیلد و اهلل مدینله می داننلد کله او میلان صف هلا می رفلت تلا بله 
پیامبر می رسلید در حالی که پیامبر در سلجده بود و سلوار پشلت او می شلد 
و پیامبلر از سلجده برمی خاسلت در حاللی کله دسلت او بر پشلت حسلن  بود 
و دسلت دیگلرش بلر زانلوی او بلود تا نملاز تمام می شلد. گفتنلد: آری ایلن را می دانیم. 
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سلپس عللی گفلت: شلما می دانیلد و اهلل مدینله می داننلد که حسلن  بله طرف 
 می رفلت و بلر گلردن او سلوار می شلد و پاهایلش را بلر سلینه پیامبلر پیامبلر
می انداخلت بله گونله ای کله بلرق خلخال هایلش دیلده می شلد و پیامبلر خطبله 
می خوانلد در حاللی کله او همچنلان بلر گلردن پیامبر بود تلا اینکله پیامبر از 

خطبله فلارغ می شلد و حسلن  بلا او بود.
کار ایلن  می بینلد،  پلدرش  منبلر  بلر  را  دیگلری  کلس  کلودك  ایلن  کله   اکنلون 

بلر او گلران می آیلد و به خدا سلوگند که من به او دسلتور نداده ام و آن کار را به دسلتور 
من انجام نداده اسلت.

منابع«حدیث
- شیخ صدوق )م 381( در علل الشرائع، ج 1، ص 188.

- عالمه مجلسی )م 1110( در بحار االنوار، ج 43، ص 205.

سندشناسی
سلند شلیخ صلدوق در علل الشلرائع1 بله دلیل آنکله برخلی از راویلان آن توثیق خاص 

ندارند، ضعیف است.

داللت
1ل در ایلن روایلت افلزون بلر مطاللب روایلت پیشلین ایلن نکتله وجلود دارد کله 
امیرالمؤمنیلن  بلا اینکله عمل فرزندش را به دسلتور خود نمی داند املا آن را کاری 
پسلندیده و منطقلی معرفلی می نمایلد. بله ایلن بیان که اوالً حسلن  تربیلت یافته 
مکتلب پیامبر اسلت و اگلر کاری می کند، هم نشلینی با پیامبر مسلّبب چنین 
ِبليُ  َعلَی ِمْنَبلِر أَبِیِه َغْیَرُه َشلقَّ علیه  لا َرأَی الصَّ کاری شلده اسلت و ثانیلاً با عبلارت »َفلَمَّ

ذللک« عملکلرد او را منطقلی جللوه می دهد.
2ل اگلر کلودکان را در محیلط پلاك و بی آالیلش مسلجد رشلد دهیلم، گرایلش آنها به 
خوبی هلا و پرهیلز آنهلا از بدی هلا به صورت خودجوش شلکل می گیرد و رفتار شایسلته 
لِد بْلِن یَْحَیلی َعلْن َعْمِرو بْلِن أَبِلي الِْمْقلَداِم َو ِزیَاِد بْلِن َعْبِد اهللِ َقلاال أَتَی  ثََنلا أَبُلو الَْعبَّلاِس أَْحَملُد بْلُن ُمَحمَّ ثََنلا َعلِليُّ بْلُن أَْحَملَد َقلاَل َحدَّ 1 . َحدَّ

...  َِرُجلٌل أَبَلا َعْبلِد اهلل
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آنهلا بلدون دسلتور والدینشلان، سلامان خواهلد پذیرفلت. بنابرایلن تربیت کلودکان در 
محیلط پلاك مسلجد و بله وسلیله مربیلان خوش باطلن و بلا صفلا، از آنها انسلان هایی 

متکاملل و هوشلمند خواهد سلاخت.
3ل انجلام کارهای شایسلته توسلط کودك نباید دسلتوری باشلد، بلکه تربیت شایسلته 
می توانلد آنهلا را آنچنلان هوشلمند کنلد کله در موقعیلت مناسلب، رفتلاری متناسلب 

داشلته باشند.
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گفتار«دوم:«رفتار«زمامداران«در«قبال«مسئله«آمدن«کودکان«به«
مسجد

 بلر اسلاس آنچله که در فصل های پیشلین بررسلی شلد، در سلیره رفتلاری پیامبر
نسلبت بله کلودکان در فضلای مسلجد هیلچ  نکتله منفلی و تهاجملی وجود نلدارد که 
انلدك شلائبه ای از نهلی و یلا کراهلت حضرت، نسلبت بله ورود کلودکان به مسلجد به 
وجلود آیلد. بنابرایلن سلیره پیامبلر در ایلن باره بسلیار روشلن و واضح اسلت. باید 
دیلد کله رفتلار زماملداران، خصوصلاً سلردمدارانی که جایلگاه خلود را هماننلد جایگاه 

پیامبلر می دانسلته اند، بلا ایلن مسلئله چگونله بوده اسلت.

«بدعت«بدرفتاری«با«کودکان«در«مسجد««
در مورد خلیفه دوم چنین نقل شده است:

َو َقلْد َکاَن عمر بن الخطلاب إَذا َرأَی ِصْبَیانًلا یَلَْعُبوَن فِي الَْمْسلِجِد َضَربَُهلم بِالِمخَفَقِه َو ِهَي 
رَُّه َو َکاَن یَُفتُِّش الَْمْسلِجَد بَْعَد الِْعَشلاءِ َفاَل یَتلُرُك فِیِه أََحداً. اللدِّ

وقتلی عمر بن خطلاب کودکانلی را در مسلجد می دیلد کله بلازی می کننلد، آنهلا را بلا 
تازیانله ملی زد و او هلر شلب بعلد از نملاز عشلاء مسلجد را می گشلت و هیچ کلس را در 

مسلجد رهلا نمی کرد.  
شرحبیل که از موالی است می گوید: 

لاِب َو نَْحلُن ِغلَْماٌن نَلَْعُب فِلي الَْمْسلِجِد َفَضَربََنا بِالِمخَفَقلِه َفَخَرْجَنا  َرأَیْلُت  ُعَملَر بَن الَْخطَّ
ِمَن الَْمْسلِجِد.

 ملن عمر بن خطلاب را دیلدم در حاللی کله ملا نوجوانانلی بودیلم کله در مسلجد بلازی 
می کردیلم. او هلم ملا را بلا تازیانله زد و ملا از مسلجد خلارج شلدیم .

منابع«حدیث
- روایت اول از ابن کثیر )م 774( در تفسیر القرآن العظیم، ج 3، ص 304 است.

- روایت دوم از بخاری )م 256( در التاریخ الکبیر، ج 4، ص 251 می باشد.
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داللت
1ل ظاهلر ایلن متلن نشلان دهنده آن اسلت کله ایلن اتفلاق در دوران خالفلت عملر رخ 
داده اسلت. زیلرا وی در دوران خالفتلش تازیانله به دسلت بلوده و گزارش هلای فراوانی 
مبنلی بلر اسلتفاده از تازیانله در آن دوران توسلط وی وجلود دارد. از آن جملله می توان 
بله گزارش هلای قابلل توجهی پیراملون تازیانه زدن هلای بی جهت و بلدون دلیل خلیفه 
دوم، اشلاره کلرد کله عالمله امینلی در بخشلی از کتلاب الغدیلر، بله جملع آوری ایلن 

گزارش هلا پرداخته اسلت.1 
2ل بلا آنکله همله گزارش های مرتبط بلا دوران پیامبر، نشلان دهنده رفتار پرمحبت 
و رئوفانله پیامبلر با کودکان در محیط مسلجد اسلت اما خلیفله دوم دقیقاً برخالف 

سلیره پیامبلر عمل کلرده و با تازیانه، کودکان را از مسلجد اخراج کرده اسلت.
3ل روشلن اسلت کله این عملل، بدعتی در برابر سلیره مسلتمره پیامبر به حسلاب 
می آیلد. البتله چنیلن رویکلردی از شلخصیتی که با جرأت تملام، دیدگاه خلود را مقدم 
بلر دیلدگاه پیامبلر دانسلته و اجتهلاد در برابر نلص را سلرلوحه کارهای خلود قرار 
 داده، بعیلد نیسلت. کسلی کله بله صراحلت می گویلد، کارهایلی در دوران پیامبلر
حلالل بلوده که من آنهلا را حلرام می دانم،2 می تواند در برابر سلیره پیامبر بایسلتد 
و دقیقلاً خلالف آن را انجام دهد. بنابراین روشلن اسلت که اخراج کودکان از مسلجد در 

ادامله مسلیر بدعت گلذاری خلیفه دوم می باشلد.
4ل رهلروان اهلل بیلت نیلز بایلد از این گلزارش تاریخی عبلرت بگیرنلد و بدانند که 
برخلورد ناشایسلت بلا کودکانلی کله بله هلر دلیلل بله مسلجد راه پیلدا کرده انلد، قدم 

نهلادن در مسلیر ایلن بدعت گلذار بزرگ اسلت.

1 . ر.ك: عبد الحسین امینی،  الغدیر فی الکتاب و السنه و الدب، ج 6، ص 222: ضرب الخلیفه بالدّره لغیر موجب .
2 . قلال عملر متعتلان کانتلا عللی عهلد رسلول اهلل و انلا انهی عنهملا و اعاقب علیهملا. احمد بن حنبل، مسلند احمد بن حنبلل، ج 3، ص 

325؛ احملد بن حسلین بیهقی، معرفه السلنن و الثلار، ج 5، ص 345.
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درکنلار انبلوه روایلات و گزارش هایلی که در بردارنده سلیره مداوم پیامبلر مبنی بر 
آوردن کلودکان بله مسلجد بود و در فصل های پیشلین به تدریج مطلرح گردید، روایاتی 
نیلز وجلود دارنلد کله در آن از آوردن کودکان به مسلجد نهی شلده اسلت. پیلش از هر 
چیلز بایلد بله بررسلی متلون، منابلع و سلند ایلن روایلات پرداخلت و در نهایلت قدری 

پیراملون دالللت آنها سلخن گفت. 
چنانکله در بخلش بعلد مطلرح خواهلد شلد، برخلی از فقهلا بلر اسلاس ایلن دسلته از 
روایلات، فتلوا داده اند که آوردن کودکان به مسلجد مکروه اسلت. بنابرایلن پیش از ورود 
بله بحلث فقهلی الزم اسلت که ایلن روایلات از زوایلای مختلف ملورد تحلیل و بررسلی 

قلرار گیرد.
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گفتار«اول:«متن«روایات«نهی«و«بررسی«سندی«این«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 آنهلا خواهیم پرداخت:

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

ْبَیاَن َو اْلَْحَکاَم  لَراَء َو الَْمَجانِیلنَ َو الصِّ »َقلاَل أَبُو عبداهللِ  َجنُِّبوا َمَسلاِجَدُکمُ  الَْبْیَع َو الشِّ
ْوِت.«  ََّه َو الُْحلُدوَد َو َرْفَع الصَّ ال َو الضَّ

املام صلادق  فرمودند: »مسلجدهای خود را از خرید و فلروش و دیوانگان و کودکان 
و قضاوت و جسلتن گمشلده و اجراء حدود و فریاد کشلیدن دور بدارید.«

منابع«حدیث
- شیخ صدوق )م 381( در علل الشرائع، ص 319.

- شیخ صدوق )م 381( در الخصال، ص 410.
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- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب االحکام، ج 3، ص 249.
البتله میلان نقلل شلیخ صلدوق در دو کتلاب مذکلور بلا نقل شلیخ طوسلی در تهذیب، 

تفلاوت اندکلی وجلود دارد کله تنهلا در ترتیلب ملوارد یاد شلده در روایت اسلت.

سندشناسی
بررسلی سلندی ایلن روایلت نشلان می دهلد کله شلیخ صلدوق و شلیخ طوسلی ایلن 
حدیلث را بلا سلندی یکسلان و از یلک منبلع نقلل کرده انلد. زیلرا سلند هر سله روایت 
لاِب علن َعلِيِّ بن أَْسلَباٍط َعلْن بَْعلِض ِرَجالِِه« ختم می شلود.  بله » الَْحَسنِ بن ُموَسلی الَْخشَّ
بنابرایلن ایلن روایلت بله دلیل وجود »علن بعض رجاله«، »مرسلل« و »ضعیف« اسلت. 

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

»َقلاَل َرُسلوُل اهللِ َجنُِّبلوا َمَسلاِجَدُکمْ  ِصْبَیانَُکلْم َو َمَجانِیَنُکلْم )و َرْفلَع أَْصَواتُِکلْم( 
َّلَه َو الُْحلُدوَد َو اْلَْحلَکاَم( َواْجَعُللوا َمَطاِهَرُکلْم َعلَلی أَبْلَواِب  ال و ِشلَراَءُکْم َو بَْیَعُکلْم )َو الضَّ

َمَسلاِجِدُکْم.«
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 بداریلد. وضوخانه و 

دستشلویی را نیلز )بلا فاصله( در درگاه مسلاجدتان قلرار دهید.«

منابع«حدیث
- شیخ صدوق )م 381( در من الیحضره الفقیه، ج 1، ص 23.

- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج 3، ص 254.
- ابن اشعث )م قرن 4( در الجعفریات، ص 51.

- فضل اهلل راوندی )م 573( در نوادر راوندی )به نقل از بحار االنوار، ج 80، ص 349(.

تفاوت«های«نقل
1ل ایلن روایلت در نلوادر راونلدی کله اکنلون در دسلترس اسلت، یافلت نشلد. گویا که 
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این روایت در نسلخه ای که در دسلت عالمه مجلسلی بوده، وجود داشلته اما در نسلخه 
کنونی وجلود ندارد.

2ل شلیخ صلدوق در الفقیله، این روایت را مسلتقیماً به پیامبر نسلبت داده و سلند 
روایلت را نیاورده اسلت.

3ل در برخلی از ایلن نقل هلا برخلی از فقلرات وجلود دارد کله در دیگلر نقل هلا نیسلت. 
مثلاًل در نقل شلیخ صلدوق، »رفع اصواتکم« وجود دارد که در نقل شلیخ طوسلی وجود 

ندارد.
نمونله دیگلر، تفلاوت قسلمت های پایانی در همیلن دو نقل اسلت. در پایان ایلن روایت 
َّلَه َو الُْحلُدوَد َو اْلَْحَکاَم.« آمده که در نقل شلیخ طوسلی  ال در نقلل شلیخ صلدوق »َو الضَّ
ایلن فلراز حذف شلده و به جلای آن »َو اْجَعُلوا َمَطاِهَرُکلْم َعلَی أَبَْواِب َمَسلاِجِدُکْم.« آمده 
اسلت. البتله در نقلل راونلدی اضافاتلی وجلود دارد کله در هیچ یک از نقل های گذشلته 
نیسلت. بلرای نمونله فلراز »اال بذکلر اهلل تعالی« بلر فراز »رفلع اصواتکم« اضافه شلده و 
ُروَهلا فِلي ُکلِّ َسلْبَعِه أَیَّلاٍم« آمده کله در هیچ یک از  یلا در پایلان روایلت عبلارت »َو َجمِّ

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

. نیست
نتیجله: بلا تملام ایلن احلوال به نظر می رسلد کله همه ایلن نقل هلا، گزارشلی متفاوت 
از یلک روایلت واحلد اسلت که بله دلیل نقل بله معنا دسلتخوش اختالف در نقل شلده 

است. 

سندشناسی
سلند شلیخ طوسلی در تهذیلب الحلکام1 )اقلاًل( بله دلیلل ضعلف عبلداهلل الدهقلان،2 

اسلت. ضعیف 
شلیخ صلدوق در ملن الیحضلره الفقیله، سلندی بلرای ایلن روایت نقلل نکلرده و آن را 

ْهَقاِن َعلْن َعْبلِد الَْحِمیِد َعلْن أَبِي إِبَْراِهیلَم  َقاَل َقاَل َرُسلوُل  لاٍر َعلْن َعْبلِد اهللِ الدِّ ِد بِْن بَشَّ 1 . َعْنلُه َعلْن َسلْهِل بْلِن ِزیَلاٍد َعلْن َجْعَفلِر بْلِن ُمَحمَّ
. ِاهلل

2 . نجاشی، رجال النجاشي، ص 231: ضعیف له کتاب.
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مسلتقیماً بله پیامبلر نسلبت داده اسلت. بنابرایلن سلند وی نیلز مرسلل و ضعیف 
ست. ا

عالمله مجلسلی در بحلار االنلوار ایلن روایلت را از نلوادر راوندی نقلل کرده و با اسلتناد 
بله سلند داخللی کتلاب، سلند را نقلل نکلرده اسلت.1 اما ایلن روایلت در نلوادر راوندی 
کله اکنلون در دسلترس اسلت یافلت نشلد. دیگلر بلزرگان هلم نظیلر محلدث بحرانی 
در الحدائلق الناضلره ایلن روایلت را بله نقلل از بحار مطلرح کرده انلد. بنابرایلن گزارش 

راونلدی از ایلن روایلت در دسلت محدثلان بعلد از عالمله مجلسلی نبوده اسلت. 
املا سلندی کله محدث راونلدی در ابتدای کتاب النلوادر، به امام کاظلم  نقل کرده 
و تملام روایلات کتلاب را نیلز مسلتند بله آن می دانلد، هملان سلندی اسلت کله کتاب 
جعفریلات آورده اسلت2. زیلرا بله طلور کللی بنابلر گفتله عالمه مجلسلی، اکثلر روایات 
کتلاب نلوادر راونلدی از کتلاب الجعفریلات اخلذ شلده و هلر دو کتلاب دارای مضمونی 

واحد هسلتند.3 
اکثلر رجلال آن نظیلر  آنکله  بله دلیلل  ایلن دو کتلاب  ایلن روایلت در  املا سلند 
موسی بن اسلماعیل و پلدرش اسلماعیل، دارای توثیق خاص نیسلتند، ضعیف السلند به 

حسلاب می آینلد. بنابرایلن تماملی اسلناد ایلن روایلت، ضعیلف اسلت.

نقل«مشابه«در«منابع«اهل«تسنن
ابو درداء، وائله، ابو امامه و در نقل دیگری ابوهریره و معاذ به صورت مرفوع می گویند:

َسلِمْعَنا َرُسلوَل اهللِ  َو ُهَو َعلَی الِْمْنَبِر یَُقوُل َجنُِّبوا َمَسلاِجَدُکْم ِصْبَیانَُکْم َو َمَجانِیَنُکْم 
َو ُخُصوَماتُِکلم َو َرْفلَع أَْصَواتُِکْم َو َسللَّ ُسلُیوفُِکْم َوإَِقاََملَه ُحُدوِدُکلْم َو أَْجِمُروَها فِي الُجَمِع 

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

به یکدیگر اسلت. 

... َِقاَل َقاَل َرُسوُل اهلل 1 . النوادر لراوندی بِإِْسَناِدِه َعْن ُموَسی بِْن َجْعَفٍر َعْن آبَائِِه
... قال قال رسول اهلل  2 . أخبرنا محمد حدثني موسی حدثنا أبي عن أبیه عن جده جعفر بن محمد عن أبیه عن علي

3 . مجلسی، همان، ج 102، ص 72: نوادر السید الراوندي کله  مأخوذ منه  )الجعفریات( إال قلیاًل من أواخره.
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منابع«نقل«اهل«تسنن
- عبد الرزاق الصنعاني )م 211( در المصنف، ج 1،  ص 442.

- ابن ماجه قزوینی )م 273( در سنن ابن ماجه، ج 1، ص 247.
- طبرانی )م 360( در المعجم الکبیر، ج 8، ص 132 و ج 20، ص 173.

- بیهقی )م 458( در السنن الکبری، ج 10، ص 103.

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

لََتْمَنُعنَّ َمَسلاِجَدُکْم یَُهوَدُکْم َو نََصاَراُکْم َو ِصْبَیانَُکمْ  َو َمَجانِیَنُکمْ  أَْو لََیْمَسلَخنَُّکُم اهللُ قَِرَدًه 
داً. عاً َو ُسلجَّ َو َخَناِزیَر ُرکَّ

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

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

منابع«حدیث«
- ابن اشعث )م قرن 4( در الجعفریات، ص51.

- قاضي نعمان مغربي )م 363( در دعائم السالم، ج  1، ص 149.
- فضل اهلل راوندی )م 573( در نوادر راوندی )به نقل از بحار االنوار، ج 80، ص 349(.

تفاوت«های«نقل
1ل ابتلدای روایلت در هلر یلک از نقل های سله گانه مذکلور اندکی با هم متفاوت اسلت. 
ایلن روایلت در جعفریلات بلا عبلارت »لتمنعلن ملن مسلاجدکم« در دعائم االسلالم با 
عبلارت »لتمنعلن مسلاجدکم« و در نوادر با عبلارت »لیمنعن احدکم مسلاجدکم« آغاز 

شلده است.
2ل کلمله »مجانینکلم« فقلط در نقلل دعائلم االسلالم آملده اسلت و در دو نقلل دیگلر 

وجلود دارد.
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سندشناسی«
این روایت در کتاب دعائم االسالم بدون ذکر سند آمده است.

در نقلل پیشلین پیراملون یکسلان بلودن روایلات و اسلناد دو کتلاب جعفریلات و نوادر 
راونلدی مطالبلی بیلان شلد. بنابراین سلند این روایت در هلر دو کتاب، بله همان دالیل 

پیشلین، ضعیف است.
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گفتار«دوم:«نتیجه«بررسی«سندی«این«دسته«از«روایات
بلا توجله به بررسلی سلندی کله در ذیل هلر یلک از روایات پیشلین مطلرح گردید، در 
مجملوع مشلخص شلد که تماملی این روایات ضعیف السلند هسلتند. املا همانطور که 
در جللد اول از ایلن مجموعله نیز به تفصیل مورد تحلیل و بررسلی قلرار گرفت، به چند 
دلیلل نمی تلوان بله راحتلی از کنار این روایلات گذر کرد و این دسلته از روایلات را کنار 

نهلاد. این شلواهد و دالیلل عبارتند از:
1ل فراوانی نسبی این دسته از روایات در کتب گوناگون روایی شیعه و اهل تسنن. 

2ل وجلود ایلن روایلات در کتلب تلراز اول شلیعه نظیر تهذیلب االحکام، خصلال و علل 
الشرایع.

3ل عملل برخلی از متقدمیلن از فقهلای شلیعه بله ایلن روایلات کله ممکلن اسلت 
باشلد. سلندی  ضعلف  جبران کننلده 

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

همانطلور کله در آنجا نیز گفته شلد، چهار مسلئله اول را می توان به مسلئله »شلهرت« 
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مرتبط دانسلت. اما پیرامون مسلئله شلهرت باید گفت که از یک سلو مشلهور فقها تنها 
شلهرت عمللی در میلان قدملا را ارزشلمند می داننلد و از سلوی دیگلر در بحلث ملا نیز 
چنین شلهرتی )شلهرت عملی در میان قدما( ثابت شلدنی نیسلت. زیرا در این مسلئله 

فقلط فتلوای شلیخ طوسلی و قاضی ابن براج در دسلترس ما اسلت.
بلا ایلن حلال قاعلده تسلامح در ادلله سلنن می توانلد در ایلن مسلئله کارائلی خلود را 
داشلته باشلد. اما روشلن اسلت کله این قاعلده توانایلی رویارویی بلا انبوه روایات سلیره 

را نخواهد داشلت.
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گفتار«سوم:«داللت«روایات«ناهیه
بله چنلد دلیلل، املر بله اجتناب در ایلن روایت بله معنای حرمت نیسلت و تنهلا داللت 

بلر کراهلت خواهد داشلت. زیرا:
اوالً ارتلکاب بعضلی از فقلرات این روایت توسلط خود پیامبر )نظیلر قضاوت و حکم 
کلردن در مسلجد(، نشلانگر آن اسلت کله یقینلا این امر الزام آور نیسلت و عملل به این 

دسلتورات واجب نیست.
ثانیلاً فهلم تماملی فقهلا و محدثین شلیعه از این روایت، چیلزی افزون بلر کراهت نبوده 

است.
ثالثلا 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 روایت حداکثلر می تواند بر اسلتحباب پرهیز از آوردن کودکان به مسلجد 

و یا کراهت آوردن آنها به مسلجد داللت داشلته باشلد.
املا همانطلور کله در فصلول پیشلین مطلرح گردیلد، در مقابلل ایلن دسلته از روایات، 
انبوهلی از روایلات سلیره پیامبر در ایلن موضوع وجود دارد که گویلای اباحه آوردن 
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کلودکان بله مسلجد اسلت. بنابرایلن اگلر املکان جملع میلان ایلن دو دسلته از روایات 
وجلود نداشلته باشلد، بایلد یکلی از این دو دسلته را بلر دیگری ترجیلح داد. 

اگلر بنلا بلر ترجیلح یکلی از ایلن دو دسلته از روایات بلر دیگری باشلد، مسللماً روایات 
سلیره پیامبلر مقلدم بلر روایلات ناهیله خواهد بلود. زیلرا انبلوه روایات سلیره یک 
نلوع تواتلر معنلوی یلا اجماللی را ترسلیم می کند. حتلی اگر تواتلر این دسلته از روایات 
نیلز پذیرفتله نشلود، باید بله روایات صحیح السلندی کله در  فصل های پیشلین مطرح 
گردیلد تمسلک جسلت. هماننلد روایلت گریله کردن کلودك شلیرخواره در مسلجد و 

.اختصار نملاز توسلط پیامبر
اگلر بتوانیلم وجله جمعلی میلان ایلن دو دسلته از روایلات ارائه دهیلم، دیگر نیلازی به 
کنلار نهلادن هیلچ  روایتلی نخواهد بود. املا توجه در انبوه روایات سلیره، نشلان می دهد 
کله پیلدا کلردن وجله جملع برای ایلن دو دسلته از روایلات، قدری مشلکل اسلت. زیرا 
اگلر ملالك را قلوه تمییلز قلرار دهیلم، خواهیلم دیلد کله در مجموعله روایلات سلیره 
کلودکان غیرممیلز نیلز قلرار گرفته انلد. حتلی اگلر ملالك را بازیگوشلی، شلیطنت و یا 
رفتلار غیرمتعلارف کودکان قرار دهیم نیز شلاهد وجود همین مسلائل در روایات سلیره 
خواهیلم بلود. بلا ایلن حلال دقت نظلر در این دو دسلته از روایلات ما را بله وجه جمعی 

شایسلته خواهد رسلاند.
بلا توجله بله انبوه روایات سلیره، باید گفلت که اصل اوللی در مسلئله آوردن کودکان به 

مسلجد، اباحه آوردن آنها است. 
بلا اسلتفاده از روایاتلی که ملالك نهی در دیگر فقلرات روایلات ناهیه را بیلان کرده اند،1 
می تلوان بله ایلن نتیجله رسلید کله آوردن کودکانی کله حضورشلان با کاربلری اصلی 
مسلجد در تعلارض اسلت، مصداق اصللی روایات ناهیه اسلت. مصداق اصللی این مالك 
نیلز کلودکان غیرممیلزی خواهلد بلود کله سله مسلئله را رعایلت نکننلد. اول: طهارت 
مسلجد. دوم: حریلم عبادی مسلجد و سلوم: حریم عبلادت نمازگزاران مسلجد. بنابراین 

1 . در روایتلی صحیلح السلند از محملد بلن مسللم نقلل شلده که املام باقر  یا املام صلادق  فرمودند: »نََهی َرُسلوُل اهللِ  َعْن َسللِّ 
ََّملا بُِنَي لَِغْیِر َذلَِک.« »پیامبر از شمشلیر کشلیدن در مسلجد )برهنه کردن  لْیِف فِلي الَْمْسلِجِد َو َعلْن بَلْرِي النَّْبلِل فِي الَْمْسلِجِد. َقاَل إِن السَّ
شمشلیر از غلالف( و تراشلیدن تیلر )و کملان( در مسلجد نهلی فرملود. سلپس حضرت فرملود: همانا مسلجد برای غیلر چنیلن کارهایی بنا 

شلده اسلت.« )کلینی، الکافي، ج 3، ص 369(.
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بله مسلجد آوردن کودکانلی کله رفتلار آزاردهنلده دارنلد و آداب و حرملت مسلجد را 
رعایلت نمی کننلد، مشلمول اجتنلاب ایلن روایت خواهلد بود. 

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 توجله داشلت که کودك بله طور معمول بایلد رفتلاری کودکانه از خود بلروز دهد 
و اگلر چنیلن رفتاری نداشلته باشلد، دیگر بله او کودك نخواهنلد گفلت. بنابراین نباید 
بله بهانله رعایلت حریم مسلجد، حلق هرگونه جنلب و جلوش و فعالیت و بازیگوشلی را 
 از کلودك گرفلت و او را از ایلن فضلای روحانلی محروم کلرد. بلکه از سلیره پیامبر
پیلدا اسلت کله بزرگسلاالن موظفند بلا رفتلار معمول کلودکان کنلار بیاینلد و در برابر 
بازیگوشلی معملول کلودکان ملدارا کننلد. اما اگلر این بازیگوشلی از حد معملول خارج 
شلد و بله حریلم عبلادی مسلجد، ضربله ای جلدی وارد کرد، حکلم به کراهلت مصداق 

می کند. پیلدا 



فصل«هشتم:««راهکارها«و«
احکام«حضور«کودک«در«
نماز«جماعت
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در مجموعله روایلات مرتبلط بلا کلودك و مسلجد، روایاتلی وجلود دارد کله بله صورت 
مسلتقیم یلا ضمنلی راهکارهایلی برای حضلور کلودکان به مسلجد ارائه داده اسلت. در 

برخلی از آنهلا نیلز بله احلکام حضور کودکان اشلاره شلده اسلت.
در مجملوع می تلوان گفلت اصلل وجلود چنیلن روایاتلی در مجموعله منابلع حدیثلی 
نشلان دهنده پذیلرش ورود کلودکان در مسلجد اسلت. چراکله راهلکار در موقعلی ارائه 

می شلود کله اصلل ورود کلودك، پذیرفتله شلده و مفلروغ عنه باشلد.
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گفتار«اول:«ارائه«راهکار«توسط«معصوم «برای«شرکت«کودکان«
در«نماز«جماعت

در ادامله هلر حکلم کللی، احلکام خلاص و جزئلی دیگلری مطرح اسلت کله مکمل آن 
حکلم کللی اسلت. اگرچه در سلیره پیامبلر اصل ورود کلودکان به مسلجد، نمایان 
اسلت، املا ایلن به معنلای رها کلردن کلودکان در مسلجد و بی نظملی و برهم ریختگی 
نظلم مسلجد نیسلت. اهلل بیت بلرای این مسلئله راهلکاری تدبیلر کرده انلد که به 

آن اشلاره خواهد شلد.

«بیرون«نراندن«کودکان«از«صفوف«جماعت««
جابر بن یزید جعفی می گوید: امام باقر  می فرماید:

لاَلهِ الَْمْکُتوبَلِه َقاَل اَل  ْبَیلاِن إَِذا َصفُّوا فِلي الصَّ َعلْن أَبِلي َجْعَفلٍر  َقلاَل: َسلَألُْتُه َعلِن الصِّ
لاَلهِ َو َفرُِّقلوا بَْیَنُهْم.  ُروُهلْم َعلِن الصَّ تَُؤخِّ

از املام باقلر    در ملورد کودکانلي کله در نملاز واجلب صف بسلته اند، سلؤال کردم. 
حضلرت فرمودنلد: آنلان را از نماز )جماعلت، بیرون نکنیلد و( عقب نرانید. بلکله آنان را 
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در میان بزرگسلاالن پراکنده سلازید.

منابع«حدیث
- ثقه االسالم کلینی )م 329( در الکافي، ج  3، ص 409.

- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج  2، ص 380.

سندشناسی
مرحوم کلینی و شلیخ طوسلی هر دو سلندی یکسلان به این روایت ارائه داده اند.1 سلند 
ایلن روایلت بنا بر دیدگاه مشلهور، ضعیف اسلت. چنانچه عالمه مجلسلی نیلز می گوید: 

»ضعیف علی المشلهور.«2

داللت
ُروُهلْم « در ایلن روایلت بنلا بلر آنچله کله محدثلان بلزرگ گفته اند،  1ل عبلارت »اَل تَُؤخِّ

می توانلد مفاهیلم مختلفی داشلته باشلد:
معنلای اول: فیلض کاشلانی معتقد اسلت، معنلای این عبارت این اسلت که کلودکان را 
از نملاز جماعلت منلع نکنیلد و به آنهلا اجازه بدهید تلا در صفوف نماز جماعت شلرکت 
کننلد. املا بلرای آنکله بازیگوشلی نکننلد آنهلا را در میلان خودتلان متفرق کنیلد. وی 

می نویسلد:
فِّ لَِکْیاَل یَتالَعبوا.3 ُقوا بَْیَنُهْم فِي الصَّ یَْعِني الَ تَْمَنُعوُهْم َعن الَْجَماَعِه َو لَِکْن َفرِّ

معنلای دوم: عالمله مجلسلی پلس از آنکله معنلای پیشلین را بلرای روایلت محتملل 
می دانلد، معنلای دیگلری را نیلز مطلرح می کنلد. وی احتملال می دهد که ایلن عبارت 
بله معنلای این باشلد کله کلودکان را در صفلوف پایانی قلرار ندهید که ممکن اسلت از 
نملاز بگریزنلد و جماعلت را تلرك کنند. اما در نهایت عالمه مجلسلی هلم ظهور معنای 

اول را بیشلتر دانسلته اسلت. وی می نویسلد:
لفِّ  ُروُهلْم أَْي الَ تََدُعوُهلم َو یَْتُرُکونََهلا اَْو الَ تَجَعُلوُهلم فِلي الصَّ لاَلُم الَ تَُؤخِّ َقْولُلُه َعلَْیلِه السَّ

ِل بِْن َصالٍِح َعْن َجابٍِر َعْن أَبِي َجْعَفٍر  َقاَل: ... اِء َعِن الُْمَفضَّ ٍد َعِن الَْوشَّ ٍد َعْن ُمَعلَّی بِْن ُمَحمَّ 1 . الُْحَسْیُن بُْن ُمَحمَّ
2 . مجلسی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 15، ص 332.

3 . محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، الوافي، ج 7، ص 196.
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لاَلهِ اَْو لَِئلالَّ یَلَْعُبلوا َو اْلَوَُّل أَْظَهلُر َو التَّفِریلقُ لَِتلْرِك اللَِّعِب.1 وا ِملنْ الصَّ اْلَِخیلِر لَِئلالَّ یَِفلرُّ
2ل پاسلخ حضرت به پرسلش جابر دو بخش دارد و حضرت در این پاسلخ به دو مسلئله 

تکیه کرده اسلت.
اول اینکله کلودکان را از صفلوف نملاز جماعلت دور نکنیلد و آنهلا را از محیلط عبلادی 

نگردانید. خلارج 
دوم اینکله در صلورت حضلور آنلان در صفلوف نملاز جماعلت، آنهلا را میلان خودتلان 

کنید. متفلرق 
ُروُهْم َعِن  3ل بنابرایلن بنلا بلر آنچه گفته شلد، ایلن روایت بله دلیلل دو عبلارت »اَل تَُؤخِّ
هِ« و »َفرُِّقلوا بَْیَنُهلْم« دالللت بلر رجحلان حضلور کلودکان در مسلجد بله شلرط  لالَ الصَّ

متفلرق شلدن در صفلوف نماز جماعلت خواهد داشلت.

اشکال«
ممکلن اسلت گفته شلود کله این روایلت مربوط به نماز جماعت اسلت و هیلچ  ارتباطی 

بلا ورود کودکان به مسلجد ندارد.

پاسخ
1ل از نحلوه پرسلش و پاسلخی کله در ایلن روایلت وجلود دارد نیلز می تلوان فهمید که 
مقصلود روایلت، یلک نملاز جماعت کم تعداد نیسلت که ممکن اسلت در داخلل خانه و 
یلا اماکلن دیگر اقامه شلود. بلکله منظور جابلر و همچنین امام باقلر  نماز جماعتی 
اسلت کله صفوف مختلفلی دارد و تعداد نمازگزاران آن قابل توجه اسلت. روشلن اسلت 

کله چنیلن نماز جماعلت پرتعداد و باشلکوهی معموالً در مسلجد اقامه می شلود. 
2ل تبلادر ذهنلی مخاطلب، از چنین نملاز جماعتی فوراً به سلوی اقامه نماز در مسلجد، 
انصلراف پیلدا می کنلد. بله بیان دیگلر، تبادر و انصلراف ذهنلی می توانلد دو دلیل دیگر 

بلرای ارتبلاط این روایت با مسلجد باشلد.
بله بیلان دیگلر تأکیلد روایات مختلف بلر اقامه نماز در مسلجد، نشلان دهنده آن اسلت 
کله اصلل اوللی در برگزاری نماز، آن اسلت که اقامله نماز به صورت جماعت در مسلجد 

1 . مجلسی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 15، ص 332؛ مجلسی، مالذ الخیار فی فهم تهذیب الخبار، ج 4، ص 628.
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انجلام شلود. بنابرایلن عنلوان نملاز جماعلت در میان متشلرعه و یلا غیر آنلان، انصراف 
بله مسلجد دارد و ذهلن را بله سلوی مسلجد متبلادر می کنلد. بنابراین وقتی سلخن از 
اجتملاع مسللمین بلرای نملاز جماعلت پیلش می آیلد، بله طلور علادی هر کسلی نماز 

جماعلت داخلل مسلجد را به یاد ملی آورد.
3ل بیلان حضلرت پیرامون یک حادثه نیسلت بلکه نحلوه بیان امام، نمایلش دهنده یک 
رویکلرد عموملی در جامعه دینی اسلت. اما مسللم اسلت که ملکان اجرای ایلن رویکرد 

عموملی، به طور معمول، مسلاجد اسلت.
4ل اگلر مسلاجد را خلارج از ایلن حکلم بدانیم، قطعلاً تخصیلص اکثلر الزم خواهد آمد. 
چراکله اکثلر قریلب به اتفاق نملاز جماعت هلای پرتعداد که کلودکان هلم می توانند در 

آن شلرکت کننلد، در مسلاجد شلکل می گرفتله و می گیرد.
5ل احلکام مسلجد و نملاز جماعلت در هلم تنیلده اسلت و نمی تلوان آنهلا را جلدا از 
یکدیگلر دیلد. بنابراین روشلن اسلت که تمامی احلکام نماز جماعت در مسلجد نیز اجرا 

می شلود و در ایلن ملورد تفاوتلی میلان مسلجد و غیر آن نیسلت.
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گفتار«دوم:«برخی«از«احکام«حضور«کودک«در«نماز«جماعت
«جواز«اذان«گفتن«کودک«ممیز««

عبداهلل بن سنان و طلحه بن زید هر دو از امام صادق  نقل می کنند:
اَل بَْأَس أَْن یَُؤذَِّن الُْغاَلُم الَِّذي لَْم یَْحَتلِْم.

اذان گفتن پسر بچه ای که محتلم نشده، اشکال ندارد.
نقلل مشلابه دیگلری وجلود دارد کله در آن اسلحاق بن عمار از املام صلادق  نقلل 

می کنلد کله امیرالمؤمنیلن عللی  می فرملود:
اَل بَْأَس أَْن یَُؤذَِّن الُْغاَلُم َقْبَل أَْن یَْحَتلَِم.

اذان گفتن پسر بچه قبل از آن که محتلم شود، اشکال ندارد.
منابع«حدیث

منابع نقل اول:
- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج 2، ص 280.
- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج 3، ص 29.

- شیخ طوسی )م 460( در االستبصار، ج 1، ص 424.
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منابع نقل دوم:
- شیخ صدوق )م 381( در من ال یحضره الفقیه، ج  1، ص 395.

- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج  2، ص 53.
- شیخ طوسی )م 460( در االستبصار، ج 1، ص 423.

سندشناسی«
- سلند شلیخ طوسلی بله عبداهلل بن سلنان1 بنلا بلر آنچله کله عالمه مجلسلی بررسلی 

کلرده، صحیح اسلت.2
- سلند شلیخ طوسلی بله طلحه بن زیلد3 بنا بر آنچه مجلسلی اول بررسلی کلرده، موثق 

است.4
- همچنین سلند شلیخ طوسلی بله اسلحاق بن عمار5 بنابر گفتله عالمه مجلسلی، موثق 

یا حسلن است.6

داللت
1ل مشلهور میلان فقها این اسلت کله اذان گفتن کلودك، قابل پذیرش و صحیح اسلت. 
چنانکله شلیخ طوسلی در الخلالف، پیرامون این مسلئله ادعلای اجماع کرده اسلت. وی 
می نویسلد: »یجلوز للصبلّي أن یلؤّذن للرجلال، و یصّح ذللک ... دلیلنا: إجملاع الفرقه.«7 
بنابرایلن همله افلراد، حتلی بزرگسلاالن می توانند بله اذان گفتلن یک کلودك غیربالغ 

اعتملاد و اکتفلا کننلد و دیگلر برای بلر پایی نماز جماعلت، اذان دیگلری نگویند.
2ل اگلر چله اکتفلاء بله اذان کلودك ممکن اسلت در نملاز فرادا نیز ثمره داشلته باشلد 
املا معملوالً اکتفلاء بله اذان دیگران مربلوط به نماز جماعت اسلت که به طلور عادی در 
مسلجد برگلزار می شلود. بنابراین بیشلترین ثملره این مسلئله مربوط به نملاز جماعتی 

لِد بْلِن َعلِليِّ بْلِن َمْحُبلوٍب َعلِن الَْعبَّلاِس بْلِن َمْعلُروٍف َعلْن َعْبلِد اهللِ بِْن الُْمِغیلَرِه َعِن ابِْن ِسلَناٍن َعلْن أَبِي َعْبلِد اهللِ  فِلي َحِدیٍث  1 . َعلْن ُمَحمَّ
َقلاَل: ...

2 . مجلسی، مالذ الخیار فی فهم تهذیب الخبار، ج 4، ص 381.
  َقاَل: ... ِد بِْن یَْحَیی َعْن َطلَْحَه بِْن َزیٍْد َعْن َجْعَفٍر َعْن أَبِیِه َعْن َعلِيٍّ ٍد َعْن ُمَحمَّ ُد بُْن أَْحَمَد بِْن یَْحَیی َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ 3 . ُمَحمَّ

4 . مجلسی اول، روضه المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه ، ج 2، ص 535.
اٍر َعْن  لاِب َعْن ِغَیاِث بْلِن َکلُّوِب بْلِن َفْیَهٍس َعْن إِْسلَحاَق بْلِن َعمَّ لِد بْلِن الُْحَسلْیِن َعِن الَْحَسلِن بِي ُموَسلی الَْخشَّ 5 . َسلْعُد بْلُن َعْبلِد اهللِ َعلْن ُمَحمَّ

أَبِلي َعْبلِد اهللِ  َعْن أَبِیلِه أَنَّ َعلِّیلاً  َکاَن یَُقول 
6 . مجلسی، مالذ الخیار فی فهم تهذیب الخبار، ج 3، ص 466.

7 . محمد بن حسن طوسی، الخالف، ج 1، ص 281.
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اسلت کله در مسلاجد برگزار می گلردد. بنابراین اگلر اذان گفتن کودك در مسلاجد را از 
مصادیلق ایلن روایلات خلارج کنیلم، قطعاً تخصیلص اکثلر الزم خواهد آملد و می دانیم 

کله تخصیلص اکثر از ملوالی حکیم قبیح اسلت.

«جواز«امام«جماعت«شدن«کودک«ممیز««
1ل غیاث بن ابراهیم از امام صادق  نقل می کند:

اَل بَْأَس بِالُْغاَلِم الَِّذي لَْم یَْبُلِغ الُْحُلمَ  أَنْ  یَُؤمَّ  الَْقْوَم َو أَْن یَُؤذَِّن.
اشلکالی نلدارد کله پسلر بچه ای که هنوز محتلم نشلده املام جماعت مردم شلود و اذان 

بگوید.
2ل سماعه بن مهران از امام صادق  نقل می کند: 

یَُجوُز َصَدَقُه الُْغاَلِم َو ِعْتُقُه َو یَُؤمُّ  النَّاَس  إَِذا َکاَن لَُه َعْشُر ِسِنینَ .
صدقله دادن پسلر بچله و آزاد سلازی برده توسلط وی و املام جماعت شلدن او بر مردم، 

اگر به ده سلالگی رسلیده باشلد، جایز اسلت.
3ل طلحه بن زید از امام صادق  از پدرانش از امام علی  نقل می کند:

. اَل بَْأَس أَْن یَُؤذَِّن الُْغاَلُم الَِّذي لَْم یَْحَتلِْم َو أَْن یَُؤمَّ
اشکالی ندارد پسر بچه ای که محتلم نشده اذان بگوید و امام جماعت باشد.

منابع«حدیث
روایت اول: 

- ثقه االسالم کلینی )م 329( در الکافي، ج  3، ص 376.
روایت دوم: 

- شیخ صدوق )م 381( در من ال یحضره الفقیه، ج  1، ص 567.
روایت سوم: 

- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب االحکام، ج 3، ص 29.
- شیخ طوسی )م 460( در االستبصار، ج 1، ص 424.
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سندشناسی
- روایلت اول: سلند روایلت در الکافلی1 بنلا بر بررسلی عالمه مجلسلی حسلن یلا موثق 

است.2 
- روایلت دوم: مجلسلی اول اِسلناد شلیخ صلدوق به سلماعه را در کتاب ملن ال یحضره 

الفقیه، موثق دانسلته اسلت.3
- روایت سوم: سند این روایت4 بنا بر بررسی عالمه مجلسی ضعیف السند است.5

روایت«معارض
اسحاق بن عمار از امام صادق  نقل می کند:

أَنَّ َعلِّیلًا  َکاَن یَُقلولُ  اَل بَلْأَس أَْن یُلَؤذَِّن الُْغلاَلُم َقْبلَل أَْن یَْحَتلَِم َو اَل یَلُؤمُّ َحتَّی یَْحَتلَِم 
َفلإِْن أَمَّ َجلاَزْت َصاَلتُُه َو َفَسلَدْت َصاَلُه َملنْ  َخلَْفُه.

امیرالمؤمنیلن  می فرملود: اشلکالی نلدارد که پسلر بچه قبلل از آنکه محتلم شلود، 
اذان بگویلد و نبایلد املام جماعلت شلود تلا اینکه محتلم شلود. پلس اگر املام جماعت 

شلد، نملاز خلودش صحیح و نملاز مامومین فاسلد و باطل اسلت.

منابع«حدیث
- شیخ صدوق )م 381( در من ال یحضره الفقیه، ج  1، ص 395.

- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب االحکام، ج 3، ص 29.
- شیخ طوسی )م 460( در االستبصار، ج 1، ص 423.

سندشناسی
- سند این روایت بنا بر بررسی عالمه مجلسی، موثق کالصحیح است.6

1 . َعلِيُّ بُْن إِبَْراِهیَم َعْن أَبِیِه َعْن َعْبِد اهللِ بِْن الُْمِغیَرِه َعْن ِغَیاِث بِْن إِبَْراِهیَم َعْن أَبِي َعْبِد اهللِ  َقاَل: ...
2 . مجلسی، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 15، ص 262.

3 . مجلسی اول، لوامع صاحبقراني المشتهر بشرح الفقیه، ج 5، ص 419.
  َقاَل: ِد بِْن یَْحَیی َعْن َطلَْحَه بِْن َزیٍْد َعْن َجْعَفٍر َعْن أَبِیِه َعْن َعلِيٍّ ٍد َعْن ُمَحمَّ 4 . َعْنُه َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

5 . مجلسی، مالذ الخیار فی فهم تهذیب الخبار، ج 4، ص 703.
6 . مجلسی اول، روضه المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه ، ج 2، ص 535.
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تحلیل«این«روایات«و«وجه«جمع«میان«آنها
1ل روشلن اسلت کله سله روایت اول )بلا دو سلند قابل اعتمادی کله دارنلد،( به صورت 
مطللق، دالللت بلر جلواز اماملت پسلر بچه دارنلد و در آن شلرطی بلرای مامومیلن قرار 
داده نشلده اسلت. پلس، از سله روایلت اول می تلوان نتیجله گرفلت که پسلر بچه ممیز 

هلم می توانلد املام جماعت کلودکان باشلد و هم بزرگسلاالن.
2ل برخلی از بلزرگان نظیلر شلیخ طوسلی چنانچله در ادامه خواهد آمد، بر اسلاس سله 
روایلت اول، حکلم بله جلواز اماملت پسلر بچله ناباللغ، بلرای هملگان چه کلودك و چه 
بزرگسلال، داده انلد و گویلا سله روایلت اول را بر روایت معلارض ترجیلح داده و نیازی به 

وجه جملع میلان اخبلار ندیده اند.
3ل برخی از بزرگان نظیر شیخ حّر عاملی پس از نقل این چهار روایت می گوید:

أَُقوُل: ... یُْمِکُن َحْمُلُه َعلَی إَِماَمِتِه لِِمْثلِِه.1
بنابرایلن وجله جمعلی کله ایشلان ارائله داده و بسلیاری از فقهلا آن را پذیرفته انلد ایلن 
اسلت کله اماملت جماعلت پسلر بچه ناباللغ بلرای دیگر کلودکان جایز اسلت املا برای 

بزرگسلاالن صحیح نیسلت.
4ل برخلی از فقهلا نظیلر شلیخ طوسلی )م 460( در الخالف2 و عالمه حللی )م 726( در 
تذکلره الفقهلاء3، امامت چنین کودکی را بر بزرگسلاالن جایز دانسلته اند. چنانچه شلیخ 

طوسلی می گوید:
َِّتلي یَُجوُز فِیَها  یَُجلوُز لِلُْمَراِهلِق الُْمَمیِّلِز الَْعاقِلِل أَْن یَُکلوَن إماما  فِلي الَْفَرائِلِض َو النََّوافِِل ال

ه الَْجَماَعِه ِمْثَل ااِلْسِتْسلَقاءِ. َصلاَلُ
جایلز اسلت کودك ممّیزی که عاقل اسلت، امام جماعت باشلد. چله در نمازهای واجب 

و چله در نمازهلای نافلله ای که مثل نماز استسلقاء، نماز جماعت در آنها جایز اسلت. 
املا در مقابلل بعضلی دیگلر از فقهلا خصوصلاً اکثلر متأخریلن چنیلن کاری را جایلز 

می گویلد: )م 1266(  جواهلر  چنانکله صاحلب  نمی داننلد. 
»َو یُْعَتَبلُر الُْبُللوُغ فِلي اْلَِملاِم لِلَْبالِِغیَن فِلي الَْفَرائِلِض َعلَی اْلَْظَهِر اْلَْشلَهِر بَْل َعلَْیلِه َعامَُّه 

1 . محمد بن حسن حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 8، ص 323.
2 . طوسی، الخالف، ج 1، ص 553.

3 . حسن بن یوسف عالمه حلی، تذکره الفقهاء، ج 4، ص 227.



199 فصل هشتم:  راهکارها و احکام حضور کودك در نماز جماعت

َر«1   َملْن تَأَخَّ
5ل مشلهور فقهلا املام جماعت بودن پسلر بچله برای دیگر کلودکان را جایلز می دانند.2 
ْبَیاِن لَِتَسلاِویِهْم فِلي الَْمْرتََبِه«3 همچنین  چنانکله شلهید اول می گویلد: »تَُجوُز إَماَمُه الصِّ
َِّه بَِمْشلُروِعیَِّه َسلائِِر  نِّ الَْقلِويِّ ِمْن اْسلِتْقَراءِ اْلَِدل صاحلب جواهلر می گویلد: »لُِحُصلوِل الظَّ

ِعَبلاَداٌت الَْبالِِغیلَن لَِغْیلِر الَْبالِِغیَن َو ِمْنَهلا ائِْتَماُم بَعِضِهم بَِبْعلٍض َکالَْبالِِغیَن«4
املا در مقابلل برخلی از فقها نظیر شلیخ انصاری5 و صاحب ریلاض6 چنین نماز جماعتی 

را هم جایلز نمی دانند.7
6ل قیلد ده سلالگی کله در روایلت دوم آملده، احتماالً بله جهت لحاظ کلردن قوه تمییز 

آمده اسلت.
7ل حتلی موثقله اسلحاق بن عمار کله معارض این سله روایت اسلت، گویلای صحت نماز 

کلودك ممیلزی اسلت که امام جماعلت دیگران قرار گرفته اسلت.

داللت
1ل اصلل مطلرح شلدن ایلن موضلوع در ملورد کلودك ممیز نشلان می دهد کله چنین 
کودکانلی بله اماکلن عبلادی راه داشلته اند و رفت وآملد آنهلا بله مراکلز عبلادی معمول 

بوده اسلت. 
2ل عبلارت »أَنْ  یَلُؤمَّ  الَْقلْوَم« نشلان می دهلد کله سلؤال در مورد نملاز جماعتی عمومی 
و در میلان جمعیلت ملردم اسلت. از طرفلی به طور معملول چنین جماعتلی معموالً در 
مسلجد شلکل می گیرد. بنابراین اگر قرار باشلد پاسلخ این سلؤال مربوط به غیرمسلجد 

باشلد، تخصیص اکثلر الزم خواهد آمد. 
3ل ایلن پرسلش ممکلن اسلت در دوران هلای گذشلته بلرای بسلیاری از اقوام بله وقوع 
پیوسلته باشلد. چراکله در سلایه رشلد فرهنگلی جامعله اسلالمی گاهلی کلودکان، 

1 . محمد حسن نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم في شرح شرائع السالم، ج13، ص 325.
2 . احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج 8، ص 34.

3 . محمد بن مکی عاملی شهید اول، ذکری الشیعه في أحکام الشریعه، ج 4، ص 386.
4 . نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم في شرح شرائع السالم، ج 13، ص 327.

5 . مرتضی بن محمدامین شیخ انصاری، کتاب الصالة )الشیخ النصاری(، ج 2، ص 246.
6 . سید علی بن محمد حائری طباطبایی کربالیی، ریاض المسایل فی بیان االحکام بالدالیل، ج 4، ص 246.

7 . برای مطالعه بشتر ر.ك: قدرت اهلل انصاری، موسوعه احکام االطفال و ادلتها، ج 4، ص 547.
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دانسلته های بیشلتری نسلبت بله بزرگسلاالن دارنلد و شلرایط نملاز را بهتلر از دیگران 
برگلزار می کننلد. در دوران کنونلی نیلز کلم و بیش ممکن اسلت شلاهد همین مسلئله 
باشلیم. زیلرا ممکلن اسلت در برخلی از مناطلق و محالت به سلبب پایین بودن سلطح 
سلواد و دانلش عملوم ملردم، برخلی از کلودکان اطالعلات بیشلتری به احلکام و حدود 

الهی داشلته باشلند. 

«تشکیل«نماز«جماعت«به«وسیله«کودک«ممیز««
ابو الَبخَتری از امام صادق  نقل می کند:

فَّ َجَماَعٌه.« اَلهِ إَِذا َضَبَط الصَّ ُجِل فِي الصَّ ِبيُ  َعنْ  یَِمینِ  الرَّ »إِنَّ َعلِّیاً  َقاَل: الصَّ
امیرالمؤمنیلن عللی  فرملود: کلودك )اگر( در سلمت راسلت ملردی بایسلتد، نماز 

جماعلت )بلر قلرار( اسلت. بله شلرط آنکه صلف جماعلت را مراقبلت کند. 

«منابع«حدیث
- حمیری )م قرن 3( در قرب السناد، ص 156.

- شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج  3، ص 56.

سندشناسی«
سلند ایلن روایلت در هلر دو کتاب بله ابوالبختلری ختم می شلود.1 ابو البختلری نیز بنا 
بلر گفته نجاشلی2 کذاب و بنابر گفته شلیخ طوسلی،3 ضعیف اسلت. بنابرایلن باید گفت 

کله این روایت ضعیف السلند اسلت.

داللت
1ل واژه »الضبلط« بله معنلای نگهلداری و مراقبتی اسلت که همراه با هوشلیاری باشلد. 

ابن منظلور در ایلن بلاره می گوید:

لٍد َعْن أَبِیلِه َعْن أَبِلي الَْبْخَتلِريِّ َعْن َجْعَفلٍر  َقاَل  لُد بْلُن أَْحَملَد بْلِن یَْحَیلی َعْن أَْحَملَد بِْن ُمَحمَّ 1 . سلند حدیلث در تهذیلب االحلکام: ُمَحمَّ
لاَلُم ... ، َعلْن َجْعَفٍر، َعلْن أَبِیلِه: أَنَّ َعلِّیاً َعلَْیِه السَّ إِنَّ َعلِّیلًا  ... و سلند حدیلث در قلرب االسلناد: أَبُلو الَْبْخَتلِريِّ

2 . نجاشی، رجال النجاشي، ص 430: کان کذابا و له أحادیث مع الرشید في الکذب.
3 . محمد بن حسن طوسی، الفهرست الطوسي، ص 487: ضعیف و هو عامي المذهب.
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َضْبُط الشي ء ِحْفُظه بالحزم و الرجل ضابٌِط أَي حاِزٌم.1
بنابرایلن از واژه ضبلط در ایلن روایلت فهمیلده می شلود کله ملراد از آن، کلودك ممیز 

اسلت. چنانکله عالمله مجلسلی نیلز می گوید:
ُر.2 ُم َو الَ یََتأَخَّ َقْولُُه َصلََواُت اهللِ َعلَْیِه إَِذا َضَبَط أَْي یَُکوُن ُمَمیًِّزا اَل یَلَْعُب َو اَل یََتَقدَّ

2ل املا نکتله اساسلی در ایلن روایلت ایلن اسلت کله نملاز جماعلت حتی با وجلود یک 
کلودك ممّیلز کله بله املام جماعلت اقتدا کنلد، بر قلرار خواهد شلد. به شلرط آنکه آن 
کلودك، ممیلز باشلد و آداب نملاز جماعلت را رعایلت نماید. بنابراین روشلن اسلت که 
بلر اسلاس ایلن روایلت، جایلگاه کلودك ممّیلز در شلکل گیری نملاز جماعلت هماننلد 

است. بزرگسلاالن 
چنانچله عالمله مجلسلی نیلز از این روایت همین اسلتفاده را کلرده و آن را به اکثر علما 

نسبت داده اسلت. وی می نویسد:
َُّه َکَذلِلکَ َو َذَکَرُه فِلي الُْمْنَتَهی بَِغْیِر  ِبليِّ إَذا َکاَن ُمَمیِّلًزا َو ظاهلُر اْلَْکَثلِر أَن ... تََحقُُّقلُه بِالصَّ
ِبليِّ الُْمَمیِِّز ِلَنَّ  ْکلَری تَْنَعِقُد الَْجَماَعُه بِالصَّ ِه َو َقاَل فِي الذِّ تََعلرٍُّض لِِخلاَلٍف إاِلَّ لَِبْعلضِ الَْعامَّ
 َو َکاَن إْذ َذاَك َغْیلُر بَالٍِغ َو أَمَّلا إَماَمُتُه َفَسلَیْأتِي الَقوُل فِیِه. ابْلَن َعبَّلاٍس ائَْتلمَّ بِالنَِّبليِّ

از ایلن روایلت برداشلت می شلود کله نملاز جماعت بلا کودکی کله ممیز اسلت، محقق 
می شلود. ظاهلر سلخن اکثلر علما نیلز نشلان دهنده همین قول اسلت. عالمله حلی نیز 
در منتهلی المطللب، بلدون آنکله بگویلد مخالفلی وجلود دارد، تنهلا بله برخلی از اهل 
تسلنن کله مخاللف ایلن دیلدگاه هسلتند اشلاره کرده اسلت. شلهید اول هلم در کتاب 
ذکلری الشلیعه می گویلد: نملاز جماعت بلا یک کلودك ممیز برقرار می شلود. زیلرا ابن 

عبلاس در زمانلی کله ناباللغ بلود، بله پیامبر اقتلدا می کرده اسلت.3
همچنیلن بلر اسلاس همیلن روایت، بسلیاری از فقیهلان فتلوا داده اند که نملاز جماعت 
بلا اقتلدای یلک کلودك ممیلز نیلز منعقد می شلود. چنانکه سلید یلزدی و بسلیاری از 

می گویند: علملا 
أََقللُّ َعلَدٍد تَْنَعِقلُد بِلِه الَْجَماَعُه فِلي َغْیِر الُْجُمَعلِه َو الِْعیَدیْلِن اثَْنلاِن أََحُدُهَما الماُم َسلَواٌء 

1 . ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 340.
2 . مجلسی، مالذ الخیار فی فهم تهذیب الخبار، ج 4، ص 763.

3 . مجلسی، بحار النوار الجامعه لدرر أخبار الئمه الطهار، ج 85، ص 44.
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َکاَن الَْمْأُملوُم َرُجلاًل اَْو اْملَرأًَه بَلْل َو َصِبّیلاً ُمَمیِّزاً َعلَلی اْلَْقَوی؛1
بنابرایلن روشلن اسلت کله بر اسلاس ایلن روایت جایلگاه کلودك ممّیز در شلکل گیری 

نملاز جماعت همانند بزرگسلاالن اسلت.

اشکال
این روایت در مورد نماز جماعت است و ربطی به ورود کودك به مسجد ندارد.

پاسخ
اگلر چله ایلن ایلراد در گام اول وارد اسلت و نمی توان حکم آن را به طلور کلی به صفوف 
نملاز جماعلت در مسلجد تعمیم داد، املا می توان به قدر یلک مؤید از آن اسلتفاده کرد 
و بلا روایلت پیشلین از آن بهلره جسلت. مؤیدی کله گویای این نکته اسلت کله جایگاه 
کلودك در صفلوف نملاز جماعلت، همانند بزرگسلاالن اسلت و نمی تلوان کلودکان را از 

صفلوف جماعت بیلرون راند.

«اتصال«نماز«جماعت«به«وسیله«کودک«ممیز««
شیخ صدوق می گوید:

ُجللِ  یَلُؤمُّ  النَِّسلاَء؟ َقاَل نََعلْم َو إِْن َکاَن َمَعُهلنَّ ِغلَْملاٌن َفَأقِیُموُهْم  َو َسلَألَُه الَحلَبلیُّ  َعلِن الرَّ
بَْیلَن أَیِْدیِهلنَّ َو إِْن َکانُلوا َعِبیداً.

حلبلی می گویلد: از حضلرت )املام صلادق  در ملورد ملردی کله بله اماملت زنلان 
می ایسلتد، پرسلیدم؟ حضرت فرمود: بله! )اشلکالی ندارد.( و اگر با زنان پسلرها باشلند، 
ایشلان را در صفلی پیشلاپیش صف زنان بلاز دارید، اگر چه پسلرها، برده باشلند. )چون 

در نملاز جماعلت ملرد مقدم بر زن اسلت.(
همچنین عبداهلل بن مسکان می گوید:

بََعْثلُت إِلَْیلِه بَِمْسلَألٍَه فِلي َمَسلائِِل إِبَْراِهیلَم یَْدَفُعَهلا إِلَلی ابْلِن َسلِدیٍر َفَسلَأَل َعْنَهلا َو 
ُجللِ  یَلُؤمُّ  النَِّسلاَء؟ َفَقلاَل نََعلْم َفُقلُْت َسللُْه َعْنُهلنَّ إَِذا  إِبَْراِهیمُ بن َمْیُملوٍن َجالِلٌس َعلِن الرَّ
ُمونَُهنَّ َفَقلاَل اَل بَْل  لفِّ أَْم یََتَقدَّ َکاَن َمَعُهلنَّ ِغلَْملاٌن لَلْم یُْدِرُکلوا أَ یَُقوُملوَن َمَعُهنَّ فِلي الصَّ

1 . سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج 3، ص 119.
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ُمونَُهلنَّ َو إِْن َکانُلوا َعِبیلداً. یََتَقدَّ
بله حضلرت املام صلادق  پرسشلی را فرسلتادم در مورد ملردی که به اماملت زنان 
ایسلتاده اسلت؟ حضرت فرمود: آری! اشلکالی ندارد. پرسلیدم: اگر همراه آنها پسلرکانی 
باشلند کله هنلوز باللغ نشلده اند، چه باید کلرد؟ آیا پسلرکان هملراه زنلان در یک صف 
می ایسلتند و یلا اینکله باید مقلدم بر زنان شلوند؟ حضرت پاسلخ داد: بلکه باید پسلرها 

مقلدم بلر زنان شلوند حتلی اگر بردگان باشلند.

منابع«حدیث
- روایت اول: شیخ صدوق )م 381( در من ال یحضره الفقیه، ج  1، ص 397.

- روایت دوم: شیخ طوسی )م 460( در تهذیب الحکام، ج  3، ص 267.

سندشناسی
سلند شلیخ صلدوق، بله حلبی در مشلیخه کتاب ملن ال یحضلره الفقیه آمده اسلت که 

با بررسلی مجلسلی اول، این سلند صحیح اسلت.1
اما سلند شلیخ طوسلی بله عبداهلل بن مسلکان2، چنانکله عالمه مجلسلی بله آن تصریح 

کلرده، بنلا بر مشلهور ضعیف اسلت.3 

داللت
در ایلن دو روایلت از واژه غلملان اسلتفاده شلده کله معملوالً ملراد از آن پسلر بچه های 

ممّیلز غیربالغ اسلت. 
املا بلر اسلاس ایلن روایلت، نماز جماعتلی که مأمومیلن آن زنان و پسلر بچه ها باشلند، 
تنهلا در صورتلی صحیلح اسلت که صف پسلر بچه ها میلان امام و زنلان باشلد. بنابراین 
اتصلال مأمومیلن بله وسلیله ایلن کودکان بلر قرار شلده و نملاز جماعت به وسلیله آنها 
شلکل می گیلرد. بنابرایلن می تلوان گفلت کله بلر اسلاس ایلن روایلت، جایلگاه کودك 

ممیلز در شلکل گیری نملاز جماعت، همانند بزرگسلاالن اسلت.

1 . مجلسی اول، روضه المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه ، ج 2، ص 541.
ِد بِْن ِسَناٍن َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ُمْسَکاَن ُد بُْن َعلِيِّ بِْن َمْحُبوٍب َعْن یَْعُقوَب بِْن یَِزیَد َعْن ُمَحمَّ 2 . ُمَحمَّ

3 . مجلسی، مالذ الخیار فی فهم تهذیب الخبار، ج 5، ص 504.
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«مشروعیت«عبادات«کودکان«ممیز«و«مالزمه«آن«با«عبادت«در«مسجد««

روایت«اول:«محمد«بن«مسلم«از«امام«باقر «نقل«می«کند:
لاَلَه َو تَِجلُب َعلَْیِه  لاَلَه ُقلُْت َمَتلی یَْعِقُل الصَّ ِبليِّ َمَتلی یَُصلِّلي َفَقلاَل إَِذا َعَقلَل الصَّ فِلي الصَّ

َفَقاَل لِِسلتِّ ِسلِنیَن.
از حضلرت در ملورد کلودك پرسلیدم که چله زمانی نملاز می خواند؟ حضلرت فرمودند: 
هلر گاه نملاز را درك کنلد )و بله سلن تمییلز برسلد(. پرسلیدم: چله زمانی کلودك به 
سلن درك نملاز می رسلد و بلر او نملاز واجب می شلود؟ حضرت فرمود: شلش سلالگی.

منابع«حدیث
- تهذیب الحکام، ج  2، ص 381.

- الستبصار فیما اختلف من الخبار، ج  1، ص 408.

سندشناسی
- سند شیخ طوسی در این روایت،1 بنا بر بررسی عالمه مجلسی صحیح است.2

مقصود«و«مراد«روایت«
 برخلی از بلزرگان نظیلر فیلض کاشلانی و شلیخ حلّر عامللی، ایلن روایلت را حملل بلر 

کرده انلد.  اسلتحباب 
فیض کاشانی )م 1091( نیز می نویسد:

ََّها ُمْسَتَحبٌَّه اِلبِْن ِستِّ ِسِنیَن.3 لَْیَس الُْمَراُد بِالُْوُجوِب الَْمْعَنی الُْعْرفِيُّ َفإِن
 برخلی دیگلر از بلزرگان، نظیلر عالمله مجلسلی، احتملال داده انلد کله معنلای وجوب 
در ایلن روایلت، وجوبلی اسلت کله بلر گلردن والدیلن نهاده شلده اسلت. یعنلی وظیفه 
والدین این اسلت که کودکانشلان را از سلّن شلش سلالگی به نماز خواندن وادارند. وی 

می نویسلد:
ِد ااِلْسلِتْحَباِب َعلَْیِهْم إَذا ُقلَْنا  یَحَتِملُل أَْن یَُکلوَن الُْملَراُد الُوُجوَب َعلَی الَْولِليِّ اَْو بَِمْعَنی تَأَکُّ

.ِد بِْن ُمْسلٍِم َعْن أََحِدِهَما ِد بِْن الُْحَسْیِن َعْن َصْفَواَن َعِن الَْعاَلِء َعْن ُمَحمَّ 1 . َعْنُه َعْن ُمَحمَّ
2 . مجلسی، همان، ج 4، ص 629.

3 . فیض کاشانی، الوافي، ج 25، ص 495.
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ِعَباَداتِِهْم.1 بَِشْرِعیَِّه 
 برخلی دیگلر نیلز احتمال داده اند که این روایت از اسلاس، معنای دیگلری دارد و حمل 

بلر نماز میت می شلود. شلیخ حّر عاملی می نویسلد:
َمِه الِْعَباَداتِ  َو لَِملا یَْأتِي  َو یُْمِکُن  َم فِلي ُمَقدِّ أَُقلوُل: َهلَذا َمْحُموٌل َعلَی ااِلْسلِتْحَباِب لَِما تََقدَّ

مَ .2 لاَلهِ َعلَی ِجَناَزتِِه إَِذا َملاَت لَِما تََقدَّ َحْملُل الُْوُجوِب َعلَی الصَّ
دلیلل وی بلرای چنیلن معنایی، روایت مشلابهی اسلت که ثقه االسلالم کلینی و شلیخ 
صلدوق آن را در بلاب »غسلل االطفلال و الصبیان« نقلل کرده اند. در این روایلت زراره و 

حلبلی از امام صلادق  نقلل می کنند:
اَلَه ُقلْلُت َمَتی  ِبيِّ َمَتلی یَُصلَّلی َعلَْیِه َقلاَل إَِذا َعَقللَ  الصَّ لاَلهِ َعلَلی الصَّ َّلُه ُسلِئَل َعلِن الصَّ أَن

َیلاُم إَِذا أََطاَقُه.3 لاَلُه َعلَْیلِه َفَقلاَل إَِذا َکاَن ابَْن ِسلتِّ ِسلِنیَن َو الصِّ تَِجلُب الصَّ
از آن حضلرت سلؤال شلد کله از چله وقتی بر کلودك، نماز مّیلت خوانده می شلود؟ آن 
حضلرت فرملود: هر گاه در سلّنی باشلد که نملاز را درك کنلد )و ممیز باشلد(. )زراره یا 
حلبلی می گویلد:( پرسلیدم چه زمانلی نماز میت خواندن بلر او واجب می شلود؟ فرمود: 

هنگامی که شلش سلاله شلود و در مورد روزه هر گاه تاب انجام آن را داشلته باشلد.
املا بله نظلر می رسلد که ایلن روایلت نیز بلا قرینله موجلود در آن، ربطی به نملاز میت 
نلدارد. زیلرا بخلش آخلر روایلت نشلان می دهد کله سلخن املام در ملورد روزه گرفتن 

خلود کلودك اسلت و ربطی بله خوانلدن نماز میت نلدارد.
بله عبلارت دیگلر اگلر قسلمت آخلر یعنلی »الصیلام اذا اطاقله« در ایلن روایلت وجلود 
نداشلت، املکان معنلای دیگلری جلز معنلای اول، وجود داشلت. املا به دلیلل آنکه این 
عبلارت در ملورد روزه گرفتلن خود کودك اسلت، عبارت پیشلین یعنلی »تجب الصالة 

علیله« نیلز در ملورد نملاز خوانلدن خود کلودك خواهلد بود.
البتله بلا همیلن معنلا می تلوان بله اصل وجلوب نماز میلت بر کلودك ممیز نیلز پایبند 
بلود. زیلرا معنلای کللی روایلت چنین خواهلد بود کله »واجب اسلت بر کلودکان ممیز 
نیلز نملاز میت خوانده شلود زیلرا بر این کلودکان واجب اسلت نماز خلود را اقامه کنند 

1 . مجلسی، همان، ج 4، ص 629.
2 . حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج 4، ص 19.

3 . کلینی، الکافي، ج 3، ص 206.
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و روزه خلود را بگیرند.«

روایت«دوم
معاویه بن وهب از امام صادق  نقل می کند:

اَلهِ َفَقلاَل فِیَما بَْیَن َسلْبِع ِسلِنیَن َو  ِبليُّ بِالصَّ َسلَألُْت أَبَلا عبلداهللِ  فِلي َکْم یُْؤَخلُذ الصَّ
ِستِّ ِسلِنیَن ...

منابع«حدیث
- تهذیب الحکام، ج  2، ص 381.

- الستبصار فیما اختلف من الخبار، ج  1، ص 409.

سندشناسی
سند این روایت1 بنا بر تحلیل مجلسی اول، صحیح است.2

مقصود«و«مراد«روایت
فیلض کاشلانی ایلن روایلت را همانند روایت پیشلین حمل بر اسلتحباب و یلا تمرین و 

تأدیلب کلودکان بله عبادت کرده اسلت. وی می نویسلد:
ْأِدیِب َو االستحباِب ُدْوَن الَْفْرِض .3 ُحِمَل فِي التَّهِذیَبیِن الُوُجوُب َعلَی التَّ

داللت«هر«دو«روایت
1ل در میلان فقهلا اتفلاق نظلر وجلود دارد کله تکالیف اللزام آور یعنی وجلوب و حرمت، 
متوجله کلودکان نیسلت و کلودکان حتی اگر ممیز هم باشلند، شلامل چنیلن 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:
َف فِلي أَْکَثِرَهلا اَْوجمیِعهلا بَْل َعلن الُْمْنَتَهی َو َغیِرهِ الِجملاُع َعلَی اْشلِتَراِط الُْبُلوِغ  الَ ِخلالَ

اِد بِْن ِعیَسی َعْن ُمَعاِویََه بِْن َوْهٍب َقاَل« 1 . »َعْنُه َعِن الَْعبَّاِس بِْن َمْعُروٍف َعْن َحمَّ
2 . مجلسی اول، روضه المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه ، ج 2، ص 211.

3 . فیض کاشانی، الوافي، ج 7، ص 195.
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یِْن َکالَْعْقلِل َفاَل تَِجُب َعلَی َغْیِر الَْبالِلِغ َو الَْمْجُنوِن  بَلْل لََعلَّلُه ِمْن َضُروِریَّلاِت الَْمْذَهِب أو الدَّ
ِحیلِح ِمْن َشلْرِعیَِّه  الُْمْسلَتِمرِّ ُجُنونُله إلَلی َفَواتَِهلا نََعلْم تَِصلحَُّ ِملْن الُْمَمیِّلِز بَِنلاًء َعلَی الصَّ

ِعَباَداتِِه.1
بلا ایلن حلال در مورد اینکله آیا احکام غیر الزامیه ل  نظیر اسلتحباب یا کراهت ل شلامل 
کلودکان هلم می شلود، اختلالف وجلود دارد. در حقیقلت اختلالف بر سلر آن اسلت که 

آیا عبلادات کودکان مشلروعیت دارد؟ 
مقصلود از مشلرعیت عبلادات کلودك نیز اسلتحباب آن عمل برای او اسلت بله گونه ای 
کله انجلام دادن چنیلن اعماللی را اطاعت از پروردگار به حسلاب آورده و آن را مسلتحق 
ثلواب و پلاداش بدانیلم. در چنیلن شلرایطی اسلت کله چنیلن عبادتی صحیح شلمرده 
شلده و آثلار دیگلری نظیر صحلت نیابت از دیگلران در برخی از اعملال عبادی مثل حج 

معنلا پیلدا می کنلد و صحیح خواهلد بود.
 دیدگاه مشلهور علما در این مسلئله، مشلروعیت عبلادات کودك اسلت. عالمه حلی

در تذکره می نویسلد:
َو َهْل َصاَلتُُه َشرِعیٌَّه ُمعَتدٌّ بَِها المشهوُر َذلَِک.2

فراتلر از صحلت عبلادت، تمریلن دادن کلودکان بله چنیلن کاری نیز مسلتحب خواهد 
بلود. چنانکله سلید یزدی می نویسلد:

ِبليِّ الُْمَمیِِّز َعلَلی اْلَْقَوی ِملْن َشلْرِعیَِّه ِعَباَداتِِه َو  یَِصلحُّ الصلوُم َو سلائُر الِْعَبلاَداِت ِملَن الصَّ
َکلِر َو اْلُنَْثی فِي  یُْسلَتَحبُّ تمرینله َعلَْیَهلا بَْل التشلدیُد َعلَْیِه لَِسلْبٍع ِمْن َغْیِر َفلْرٍق بَْیَن الذَّ

َذلِلَک ُکلِِّه. 3
بنابرایلن مشلروعیت و صحلت عبلادت کلودك، املری پذیرفتله شلده در میلان فقهای 

متقلدم و متأخلر تلا دوران کنونی اسلت.
2ل بلا توجله به آنچه گفته شلد، مشلهور فقها عبلادت کودك را مشلروع، قابلل پذیرش و 
صحیلح می داننلد. بنابرایلن گذشلته از آنکه کلودك اجلازه دارد تمام اعمال عبلادی را )به 
شلرط توانایلی( انجلام دهد، انجلام دادن چنین اعمالی برای او مسلتحب نیلز خواهد بود.

1 . نجفی صاحب جواهر، جواهر الکالم في شرح شرائع السالم، ج 11، ص 258.
2 . عالمه حلی، تذکره الفقهاء، ج 2، ص 331.

3 . یزدی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی، ج 3، ص 617.
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از سلوی دیگلر اگرچله نملاز جماعلت عبلادت اسلت، املا رفتلن بله مسلجد و بله جلا 
آوردن نملاز جماعلت در ایلن ملکان مقلدس، عبادتی مجزا به حسلاب می آیلد که حکم 
تکلیفلی آن اسلتحباب اسلت. بنابرایلن با فلرض صحت عبلادت کلودکان، رفتن کودك 
بله مسلجد، عبلادت بله حسلاب آمده و مشلمول رجحلان و اسلتحباب نیز خواهد شلد.

«لزوم«به«عبادت«واداشتن«کودکان«نزدیک«به«سن«تکلیف««
علی بن جعفر از برادرش امام کاظم  نقل می کند:

اَلَه  اَلُه َقلاَل إَِذا َراَهقَ  الُْحُلمَ  َو َعلَرَف الصَّ لْوُم َو الصَّ َسلَألُْتُه َعلِن الُْغلاَلِم َمَتی یَِجلُب َعلَْیِه الصَّ
ْوَم. الصَّ َو 

از حضلرت در ملورد پسلر بچه پرسلیدم که چه زمانلی نماز و روزه بر او واجب می شلود؟ 
حضلرت فرملود: هلر وقت نزدیک به بلوغ رسلید و هر وقت نماز و روزه را شلناخت.

منابع«حدیث
- تهذیب الحکام، ج  2، ص 380.

- الستبصار فیما اختلف من الخبار، ج  1، ص 408.

سندشناسی
- سلند شلیخ طوسلی در ایلن روایلت،1 بنا بر تحلیل عالمه مجلسلی، مجهلول و ضعیف 

است.2

داللت
ل طریحلی در ملورد معنلای واژه »راهلق« می گوید: َراَهَق الُْغلاَلُم ُمَراَهَقًه َفُهلَو ُمَراِهٌق إَذا 
َقلاَرَب ااِلْحِتلاَلَم َو لَلْم یَْحَتلِلْم.3 بنابرایلن بله کودکی، مراهلق گفته می شلود که نزدیک 

بله سلن بلوغ باشلد اما هنوز بالغ نشلده اسلت.
در بخلش پیشلین، در ملورد وجلوب مطرح شلده در این روایت نکاتی مطلرح گردید که 

ِد بِْن أَْحَمَد الَْعلَِويِّ َعِن الَْعْمَرِکيِّ َعْن َعلِيِّ بِْن َجْعَفٍر َعْن أَِخیِه ُموَسی  َقاَل« ُد بُْن َعلِيِّ بِْن َمْحُبوٍب َعْن ُمَحمَّ 1 . »ُمَحمَّ
2 . مجلسی، همان، ج 4، ص 629.

3 . طریحی، مجمع البحرین، ج 5، ص 174.
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می تلوان در ملورد آن دو احتملال را مطلرح کلرد. اول اینکله مقصلود از وجلوب، واجب 
بلودن ایلن کار بلر والدیلن اسلت و دوم اینکله مقصلود، اسلتحباب مؤکد اسلت. چنانکه 

عالمه مجلسلی ذیلل همین روایلت چنین آورده اسلت:
َمَتلی یَِجلُب َعلَْیلِه یَحَتِملُل أَْن یَُکلوَن الُْملَراُد الوجلوَب َعلَلی الَْولِليِّ اَْو بَِمْعَنلی تَأَکُّلِد 

ُقلَْنلا بَِشلْرِعیَِّه ِعَباَداتِِهلْم.1 ااِلْسلِتْحَباِب َعلَْیِهلْم إَذا 

1 . مجلسی، همان، ج 4، ص 629.
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دسلتیابی بله دیلدگاه اصللی شلارع در یلک موضلوع و یا بله دسلت آوردن ملراد جّدی 
متکللم در یلک فلرع فقهلی، کاری دشلوار اسلت کله بایلد بلا بررسلی همله جانبله آن 
موضلوع، صلورت پذیلرد. بلرای به دسلت آوردن تصویلری تمام نملا از دیدگاه شلارع در 
یلک موضلوع، نمی تلوان به صورت جزیلره ای عمل کرد و تنها به سلراغ روایلات آن باب 
رفلت و دیگلر آموزه هلای دینلی مرتبلط بلا موضوع را بله حال خلود رها کلرد. بنابراین، 
بله جلز بررسلی روایاتلی کله بله صورت مسلتقیم بلا موضلوع بحلث در ارتباطنلد، باید 
تعالیلم و آموزه هلای دیگلر را نیلز در نظلر داشلت و از روح حاکلم بلر مبانلی دینلی هم 
غافلل نمانلد. بنابرایلن در ایلن فصلل بله بررسلی دیگلر آموزه هلای دینی که بله نحوی 
بلا مسلئله کلودکان در ارتبلاط اسلت و می توانلد در به دسلت آوردن حکم مسلئله به ما 

کمک کنلد، خواهیلم پرداخت.
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گفتار«اول:«مسجد«تأمین«کننده«برخی«از«وظایف«والدین«در«برابر«
فرزندان

از آیلات و روایلات فراوانلی کله پیراملون مسلئله خانلواده و تربیلت فرزنلد در دسلت ما 
اسلت، چنیلن برمی آیلد که والدین نسلبت به فرزندان خلود وظایف متعلددی دارند. در 

ایلن گفتلار بله ارتبلاط برخلی از آنها با موضلوع بحث، اشلاره خواهیلم نمود.
قطعلاً دسلتیابی بله ایلن وظایلف، بلا بلردن کلودکان به مسلجد، بسلیار سلهل الوصول 
خواهلد بلود. املا در برخلی از ملوارد نیلز می تلوان گفلت کله علدم ارتبلاط کلودك بلا 

مسلجد، دسلتیابی بله ایلن وظایلف را دشلوار و گاه ممتنلع می کنلد.
حال به بررسی برخی از این موارد خواهیم پرداخت.

1ـ««تربیت«و«ادب«آموزی«به«فرزندان«««
یکلی از وظایلف مهم والدیلن که آیات و روایلات فراوانی پیرامون آن وجلود دارد، تربیت 
صحیلح و ادب آملوزی شایسلته بله فرزنلدان اسلت. خداونلد در ملورد وظیفله سلنگین 

سرپرسلت خانلواده در برابلر همسلر و فرزندانش چنیلن می فرماید:



215 فصل نهم : بررسی دیگر آموزه های دینی مرتبط با کودك و مسجد

»یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ُقوا أَنُْفَسُکْم َو أَْهلیُکْم ناراً َوُقوُدَها النَّاُس َو الِْحجاَرُه«1
»ای کسلانی کله ایملان آورده ایلد خلود و خانلواده خویلش را از آتشلی کله هیلزم آن 

انسلان ها و سنگ هاسلت نگله داریلد.«
املام صلادق  می فرمایلد: »هنگاملی کله این آیه نازل شلد مردم گفتند: ای رسلول 

خلدا! چگونله خود و خانلواده مان را حفلظ کنیم؟« پیامبر خلدا فرمود: 
بُوُهْم َعلَی َطاَعِه اهللِ« ُروا بِِه أَْهلِیُکْم َفأَدِّ »اْعَمُلوا الَْخْیَر َو َذکِّ

»عملل خیلر انجلام دهیلد و آن را بله خانلواده خلود نیلز یلادآوری کنیلد و بلر پایله 
فرمانبلرداری از خلدا پرورششلان دهیلد.«

سپس امام صادق  در ادامه چنین نتیجه می گیرند: 
الهِ َو اْصَطِبْر َعلَْیها«2 أَ اَل تََری أَنَّ اهللَ یَُقوُل لَِنِبیِِّه: »َو أُْمْر أَْهلََک بِالصَّ

»آیلا ندیلدی کله خداوند به پیامبلرش می فرمایلد: خانواده خلود را به نماز فرملان ده و 
بلر انجام آن شلکیبا باش!«

در ادامله ایلن روایلت، املام صادق  از آیات قرآن یک شلاهد دیگر بلرای این وظیفه 
سلنگین کله بلر عهده والدین اسلت، مطرح می کند. املام صادق  برای نشلان دادن 

اهمیلت ایلن موضوع این آیله را می خوانند:
لا َو کاَن یَْأُمُر أَْهلَُه  َُّه کاَن صاِدَق الَْوْعِد َو کاَن َرُسلواًل نَِبیًّ »َو اْذُکلْر فِلي الِْکتلاِب إِْسلماِعیَل إِن

ا.«3 4 ِِّه َمْرِضیًّ کاهِ َو کاَن ِعْنلَد َرب لالهِ َو الزَّ بِالصَّ
و در ایلن کتلاب )آسلمانی( از اسلماعیل )نیلز( یلاد کن کله او در وعده هایلش صادق، و 
رسلول و پیامبلری )بلزرگ( بلود! او همواره خانلواده اش را به نملاز و زکات فرمان می داد 

و هملواره ملورد رضایت پلروردگارش بود.
انبلوه ایلن قبیلل از آیلات و روایلات، گویلای آن اسلت که والدیلن، وظیفه سلنگینی در 
قبلال تربیلت دینی فرزندانشلان دارند. اما پرسلش این اسلت که این وظیفله باید در چه 

قالبلی و در چله محیطی به سلرانجام برسلد؟ 

1 . تحریم : 6.

2 . طه : 132.
3 . مریم : 54 و 55.

4 . دعائم السالم، ج  1، ص 82
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آیلا مکانلی بهتلر از مسلجد می توانلد پاسلخگوی تربیلت دینلی کلودکان و نوجوانان ما 
باشلد؟ و آیلا اگلر کلودك را از سلنین کودکی با مسلجد آشلنا نسلازیم، در سلن جوانی 

چنیلن کاری سلخت و دشلوار نخواهلد بود؟

2ـ««آموزش«نیازمندی«ها«به«فرزندان««
یکلی دیگلر از وظایلف مهم والدیلن در قبال فرزندان، آموزش مسلائل ملورد نیاز زندگی 

اسلت. از امیرمؤمنلان علی  نقل شلده که فرمود: 
َِّتي إَذا َصاُروا رجاالً اْحَتاُجوا إلَْیَها«1 »أَولَی اْلَْشَیاءِ أَْن یََتَعلََّمَها الحداُث الَشَیاُء ال

»بهتریلن چیزهلا بلرای آملوزش جوانلان و نوجوانان، چیزی اسلت که هنگاملی که مرد 
می شلوند به آن نیازمند باشلند.«

اگرچله نیازمندی هلای کلودك در همله دوران هلا جهلات مختلفی داشلته اسلت اما در 
دوران کنونلی ایلن نیازمندی هلا رو بله فزونلی گذاشلته و جنبه هلای متعلددی پیلدا 
کرده اسلت. نیازهای آموزشلی، رفتلاری، فرهنگی، هنری، عاطفلی، اجتماعی و معنوی ، 
بخشلی از ایلن نیازهلای پرتعلداد هسلتند که دنیلای املروز پاسلخ های گونه گونی برای 

آن طراحلی کرده اسلت.
روشلن اسلت که اگر مسلجد از جایلگاه مؤثر خود در ارائه قسلمت فراوانلی از این نیازها 
شلانه خاللی کنلد، تفکلرات دیگر جلای آن را پر خواهند کلرد و راهکارهای برسلاخته و 

ملادی خلود را به کودك مسللمان القلا خواهند نمود.
کودکلی کله از ابتلدا روش مواجهله بلا نیازمندی هایلش را از فضلای غیردینلی و یلا 
ضددینلی دریافلت کلرده باشلد، در آینلده زندگلی خلود نیز هیلچ گاه احسلاس نیاز به 
ارتبلاط بلا مسلجد، نخواهلد داشلت و به طور علادی از چنین فضلا و دیدگاهلی گریزان 

بود. خواهلد 

3ـ«آموزش«مسائل«دینی«به«فرزندان««
در میلان مسلائل ملورد نیلاز هلر فرزنلدی، آملوزش مسلائل دینلی از اولویت بیشلتری 

برخلوردار اسلت. امیرالمؤمنیلن عللی  می فرمایلد:
1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه البن ابی الحدید، ج 20، ص 333.
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َن أََدبَُه َو یَُعلَِّمُه الُْقْرآَن.«1  َن اْسَمُه َو یَُحسِّ »َحقُّ الَْولَِد َعلَي الَْوالِِد أَْن یَُحسِّ
»حلق فرزنلد بلر پلدر این اسلت که نلام نیکو بلرای او برگزینلد و او را خلوب ادب کند و 

به او قلرآن بیاموزد.«
بنابرایلن بلر پدر الزم اسلت که مقدمات آموزش مسلائل دینی را بلرای فرزندانش فراهم 
آورد. البتله والدیلن هلم می توانند خودشلان به این وظیفه شلرعی مبلادرت ورزند و هم 
می تواننلد مکانلی را بلرای چنیلن کاری فراهلم کننلد تلا کودك، قلرآن و معلارف مورد 

نیلاز خلود را در آن مکان مهیا شلده، بیاموزد. 
املا معملوالً در دنیلای پلر مشلغله املروزی، والدیلن چنیلن فرصتلی را به فرزندانشلان 
اختصلاص نمی دهنلد. افلزون بر اینکه حتلی اگر والدیلن فرصت چنین کاری را داشلته 
باشلند، حضلور در جملع همسلاالن و برقلراری ارتباط اجتماعی مناسلب نیز بله عنوان 

مکملل آموزش هلای دینلی، امری ضلروری خواهلد بود.
روشلن اسلت کله هیلچ  محیطلی هماننلد مسلجد نمی توانلد چنیلن محتوایلی را برای 
فرزنلدان جامعله اسلالمی ارائله کند تا این بار مسلئولیت را از شلانه های والدیلن بردارد.

4ـ«مراقبت«فرزندان«در«برابر«خطرات«اعتقادی«و«انحرافی««
عملکلرد هلر انسلانی در گلرو اعتقلادات او اسلت و روش زندگلی هلر فردی متناسلب با 
نحوه نگرش او نسلبت به عالم هسلتی اسلت. بنابراین اعتقادات مخرب، تأثیر مسلتقیم 

در زندگلی انسلان می گلذارد و دنیلا و آخلرت او را تحت الشلعاع قلرار می دهد. 
روشلن اسلت کله نحوه نگرش یا اعتقلادات هر انسلانی از همان دوران کودکی و توسلط 
والدیلن و محیلط پیرامونلی رقلم می خلورد و زیرسلاخت های فکری هر فلردی از همان 

دوران اسلت کله پی ریزی می شلود. 
بله همیلن دلیلل اسلت کله اهل بیت نسلبت به زیلر سلاخت های فکری کلودکان و 
نوجوانلان ابلراز نگرانلی کلرده و آملوزش اعتقادات سلالم بله فرزنلدان را از وظایف مهم 

والدیلن معرفلی کرده انلد. امیرالمؤمنیلن عللی  می فرماید: 
»َعلُِّموا ِصْبَیانَُکْم )ِمْن ِعلِْمَنا( َما یَْنَفُعُهُم اهللُ بِِه ال تَْغلِْب َعلَْیِهُم الُْمْرِجَئُه بَِرأْیَِها.«2

1 . نهج البالغه )صبحی صالح (، حکمت 399.
2 . ابن بابویه، الخصال، ج 2، ص 614.
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»بله کودکانتلان از عللوم ملا بیاموزیلد. علوملی کله خداونلد بله وسلیله آن سودشلان 
می دهلد تلا )فرقله انحرافلی( مرجئله، عقیده خودشلان را بر کلودکان تحمیلل نکنند.«
روشلن اسلت کله پایلگاه دینی و اعتقادی مسللمان ها، مسلاجد هسلتند و هیلچ  مکانی 
حتلی اگلر صالحیت آموزش اعتقادی کودکان را داشلته باشلد، بهتر از مسلاجد توانایی 

چنیلن کاری را نخواهد داشلت.
از سلوی دیگلر نهادینله شلدن اعتقلادات، نیازمنلد یلک رابطه ملداوم فکلری ل معنوی 

اسلت کله مسلجد سلامان دهنده چنیلن رابطه ای اسلت.

5ـ«تمرین«عبادی«کودکان«««
یکلی دیگلر از وظایلف والدین در برابر فرزندانشلان، آماده سلازی آنها بلرای انجام فرائض 
دینلی اسلت. یعنلی والدیلن باید پیلش از آنکله فرزندانشلان به تکلیلف برسلند، آنها را 

آملاده انجلام واجباتشلان کنند و مقدملات عبودیلت را برای آنها مهیا سلازند.
راهلکاری کله اهلل بیلت بلرای آماده سلازی کلودکان پیلش روی ملا قلرار داده اند، 

تمریلن عبلادت پیلش از دوران تکلیلف اسلت. املام باقلر  می فرمایلد:
لالهِ إَِذا َکانُوا  لالهِ إَِذا َکانُوا بَِني َخْمِس ِسلِنیَن َفُمُروا ِصْبَیانَُکْم بِالصَّ َّلا نَْأُملُر ِصْبَیانََنلا بِالصَّ »إِن

بَِني َسلْبِع ِسِنین«1
»ملا کلودکان خلود را در حاللی که پنج سلاله هسلتند به خوانلدن نماز املر می کنیم و 

شلما بله کلودکان خود وقتی هفت سلاله شلدند، دسلتور نماز خوانلدن دهید.«
روشلن اسلت کله عبلادت تمرینلی بلرای آشنا سلازی کلودك بلا وظایفلی اسلت که در 
آینلده بلر گلردن آنهلا قلرار خواهلد گرفلت. از طلرف دیگلر بلی شلک، »فضیللت نماز 
جماعلت« از یلک سلو و »برتری نماز در مسلجد« از سلوی دیگلر، قابل مقایسله با نماز 
فلرادا نیسلت. بنابرایلن کلودك بایلد از همان ابتلدا با فضیلت نملاز جماعلت آن هم در 

خانله خلدا آشلنا شلود تلا در آینلده نیز بلا چنین محیطلی بیگانه نباشلد.

6ـ««قرآن«آموزی«به«فرزندان«از«سنین«کودکی««
در میلان معلارف دینلی، آموزش قرآن بله فرزندان از اهمیت بیشلتری برخوردار اسلت. 

1 . کلینی، الکافي، ج 3، ص 409.
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چراکله قلرآن، قانون اساسلی زندگی اسلت و در همه دوران های زندگی چراغ راه انسلان 
خواهلد بود. قلرآن در این بلاره می گوید:

لْنا َعلَْیَک الِْکتاَب تِْبیاناً لُِکلِّ َشيْ ءٍ َو ُهدًی َو َرْحَمًه َو بُشَری لِلُْمْسلِِمیَن.1 َو نَزَّ
ملا ایلن کتلاب را بلر تلو نلازل کردیم کله بیانگلر همه چیلز و مایله هدایلت و رحمت و 

بشلارت برای مسللمانان اسلت!
ارتبلاط بلا قلرآن و انس بلا آن باید از دوران کودکی شلکل گیرد تا شلالوده کودك با نور 
  باطنلی قلرآن مملزوج شلود و از دل او یلک هویت و باطن پاك بسلازد. املام صادق

می فرماید:
لَفَرِه  َملْن َقلَرأَ الُْقلْرآَن َو ُهلَو َشلابٌّ ُمْؤِمٌن اْخَتلَلَط الُْقْرآُن بِلَْحِملِه َو َدِملِه َجَعلَُه اهللُ َمَع السَّ

الِْکلَراِم الَْبلَرَرهِ َو َکاَن الُْقلْرآُن َحِجیجلاً َعْنُه یَلْوَم الِْقَیاَمِه.2
هلر کله در حلال جوانلی و بلا ایملان، قلرآن بخواند، قلرآن با گوشلت و خونلش آمیخته 
می شلود و خداونلد او را بلا فرشلتگان پیغام برنلده و نیک رفتلارش، هملراه و رفیق کند و 

قلرآن بلرای او در روز قیاملت پلرده و مانعی از آتش باشلد.
شلاید بله همیلن جهت اسلت که پیامبلر خدا پلاداش آملوزش قرآن به کلودکان و 

فرزنلدان را ایلن چنین بیلان می کند:
ٍه َو اْعَتَمَر َعَشلَرَه آاَلِف ُعْمَرهٍ َو  ََّما َحجَّ الَْبْیَت َعَشلَرَه آاَلِف ِحجَّ َملْن َعلَّلمَ  َولَلَدهُ  الُقلرآَن َفَکأَن
أَْعَتلَق َعَشلَرَه آاَلِف َرَقَبلٍه ِمْن ُولِْد إِْسلَماِعیَل  َو َغَزا َعَشلَرَه آاَلِف َغْزَوهٍ َو أَْطَعَم َعَشلَرَه 
ََّما َکَسلی َعَشلَرَه آاَلِف َعاٍر ُمْسللٍِم َو یُْکَتُب لَُه بُِکلِّ َحْرٍف  آاَلِف ِمْسلِکیٍن ُمْسللٍِم َجائٍِع َو َکأَن
َعْشلُر َحَسلَناٍت َو یُْمَحلی َعْنُه َعْشلُر َسلیَِّئاٍت َو یَُکلوُن َمَعُه فِي َقْبلِرهِ َحتَّی یُْبَعلَث َو یَْثُقُل 

َراِط َکالَْبلْرِق الَْخاِطِف ...3 ِمیَزانُلُه َو یَُجاَوُز بِلِه َعلَی الصِّ
هلر کلس بله فرزنلدش، قرآن بیاملوزد، گویلا ده هزار حلج به جلا آورده و ده هلزار عمره 
رفتله و ده هلزار بنلده آزاد کلرده و در ده هلزار غلزوه شلرکت کلرده و ده هزار مسلکین 
گرسلنه مسللمان را اطعلام کلرده و ده هلزار عریلان مسللمان را لباس پوشلانده اسلت. 
بلرای هلر حرفلی که بله فرزندش می آموزد، ده حسلنه نوشلته می شلود و ده گناه، پاك 

1 . نحل : 89.
2 . کلینی، همان، ج 2، ص 603.

3 . محمد بن محمد شعیری، جامع الخبار، ص 49.
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می شلود. قلرآن در قبلر هملراه او اسلت تا اینکه برانگیخته شلود و حسلابش را سلنگین 
کنلد و بدیلن وسلیله همچلون برقی جهنلده، از صلراط بگذرد. 

در ایلن راسلتا مسلجد، بهتریلن محیلط آموزش قرآن اسلت کله کلودك را در محیطی 
سرشلار از معنویلت بلا ظاهر و باطن آیات قرآن آشلنا می سلازد. گذشلته از آنکه مفاهیم 
قلرآن و عملل بله آموزه هلای قرآن نیلز می تواند در ایلن محیط معناگلرا در جان کودك 

بنشلیند و او را مطابلق آموزه هلای قرآن رشلد و تعالی دهد.

7ـ«والدین«و«لزوم«یافتن«محیطی«مناسب«برای«فعالیت«های«اجتماعی«فرزندان««
تربیلت صحیلح وابسلته بله عواملل متعلددی اسلت کله یکلی از مهم ترین آنهلا محیط 
سلالم و صالح اسلت. یک مدرسله آلوده و یا یک محیط ورزشلی ناسلالم، می تواند تمام 
تلالش والدیلن بلرای تربیلت فرزنلد را بلر باد دهلد و پیامدهلای ناخوش آینلدی را برای 
روح و روان کلودك بله بلار آورد. بله همین دلیل اسلت کله پیامبر خلدا می فرماید: 

َن اْسَمُه َو أََدبَُه َو یََضَعُه َمْوِضعاً َصالِحاً.«1 »َحقُّ الَْولَِد َعلَي َوالِِدهِ أَْن یَُحسِّ
»حلق فرزنلد بلر گردن پدرش این اسلت کله برایش نام نیلک برگزینلد و او را به خوبی 

ادب کنلد و او را در ملکان و موقعیتلی شایسلته و صالح قرار دهد.«
عبلارت »یضعله موضعلا صالحلا« نشلانگر آن اسلت که پدر موظف اسلت بلرای نیازهای 
آموزشلی و تربیتلی فرزنلدش در هلر سلن و سلالی، مکانلی مناسلب و صالح بیابلد. این 
وظیفله از مهلد کلودك و مدرسله و دانشلگاه گرفتله تا محیلط کار و محیلط ورزش، بر 

دوش پلدر سلنگینی می کند.
املا حقیقتلاً مسلجد بهتریلن محیطلی اسلت کله در میلان دیگلر محیط هلا از باالترین 
امتیاز سلالمت روحی، روانی، اعتقادی و دینی برخوردار اسلت. گذشلته از آنکه مسلجد 
می توانلد بسلیاری از همیلن نیازهلا را در قالب تفریلح و ورزش و آموزش بلرای کودکان 
فراهلم آورد. بنابرایلن بهتریلن محیط و مناسلب ترین جایلگاه برای هر انسلانی خصوصاً 

کلودکان، مسلجد اسلت. پیامبر خلدا می فرماید: 
»الَْجلَْسلُه فِلي الَْجاِملِع َخْیلٌر لِلي ِمَن الَْجلَْسلِه فِي الَْجنَّلِه النَّ الَْجنَّلَه فِیَها ِرَضي نَْفِسلي َو 

1 . ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 371.
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ِّي.«1 الَْجاِملَع فِیِه ِرَضلي َرب
»بلرای ملن نشسلتن در مسلجد جامع بهتر از نشسلتن در بهشلت اسلت. زیرا نشسلتن 
در بهشلت خشلنودی نفس اسلت ولی نشسلتن در مسلجد جامع رضایت پروردگارم را 

می کند.« تأمیلن 

1 . ابن فهد حلی، عده الداعي و نجاح الساعي، ص 208.
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گفتار«دوم:«کارکردهای«تربیتی«مسجد«
در گفتلار پیشلین بله بخشلی از وظایف والدیلن و جامعه در قبلال کلودکان و نوجوانان 
مسللمان اشلاره شلد. در این گفتار به کارکردهای تربیتی مسلجد و تأثیر آن بر کودکان 

و نوجوانلان و جوانلان جامعه اسلالمی خواهیم پرداخت.

»»پیامدهای«رفت«وآمد«به«مسجد«از«زبان«امیرالمؤمنین»
مسلجد بله عنلوان مهم ترین پایلگاه معنلوی مسللمان ها، جایگاهی برای تربیت و رشلد 

معنلوی تمامی کسلانی اسلت کله در حلال رفت وآمد به ایلن مکان معنوی هسلتند. 
مسلجد مکانلی مقلدس و تربیلت آفرین اسلت. املا این سلنگ و چوب و مالت مسلجد 
نیسلت کله تربیت سلازی می کنلد بلکله اهتمام و برنامه ریزی مسلئولین مسلجد اسلت 
کله می توانلد تربیتی شایسلته را بلرای یکایک مسلجدی ها خصوصاً نونهلاالن و جوانان 

به ثمر بنشلاند.
امیرمؤمنلان عللی  مسلجد را داروی تربیتی تمامی دغدغه هلای پیش گفته معرفی 
کلرده و ایلن پایگاه دینی را پاسلخگوی اکثر نیازهای معنوی و دینی مسللمانان دانسلته 

است.
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شلیخ صلدوق در روایتلی صحیلح السلند از امیرمؤمنلان علی  چنین نقلل می کند 
که حضلرت بارهلا )کان یقلول( می فرمودند:

»َملِن اْخَتلَلَف إِلَلی الَْمَسلاِجِد أََصلاَب إِْحلَدی الثََّملاِن: أَخلاً ُمْسلَتَفاداً فِلي اهللِ، أَْو ِعلْملاً 
ُه َعْن َرًدی، أَْو یَْسلَمُع َکلَِمًه  ُمْسلَتْظَرفاً، أَْو آیَلًه ُمْحَکَملًه، أَْو َرْحَملًه ُمْنَتَظلَرًه، أَْو َکلَِمًه تَلُردُّ

ُّلُه َعلَلی ُهلًدی، أَْو یَْتلُرُك َذنْبلاً َخْشلَیًه، أَْو َحَیاًء.«1 تَُدل
»هلر کسلی کله بله مسلجدها )پی درپلی( رفت وآملد داشلته باشلد، یکی از این هشلت 

)موهبلت( به او می رسلد: 
1ل برادر مؤمنی که در راه خدا به او فایده رساند؛

2ل دانشی ارزشمند و تازه؛
3ل )دلیل و( نشانه ای محکم و استوار؛

4ل رحمتی که از حضرت حق انتظار داشته )به او می رسد(؛
5ل سخن حکمت آمیزی که او را از کارهای پست و نکوهیده باز دارد؛

6ل سخن هدایت گری که او را به کارهای خیر راهنمایی کند، می شنود؛
7ل ترك گناه از بیم الهی؛ 

8ل ترك گناه به خاطر حیا و شرم.«
بنابرایلن مسلجد بهتریلن محیطی اسلت کله می تواند دغدغه هلای گوناگلون والدین در 
ملورد فرزندانشلان را لبلاس عملل بپوشلاند و تربیتی شایسلته را بر پایله مباحث دینی 

بلرای آنها فراهلم کند. 
فرمایلش  بلر  بنلا  مبلارك،  رفت وآملد  ایلن  اجتماعلی  پیامدهلای  آنکله  از  گذشلته 
امیرمؤمنلان  کمتلر از پیامدهلای تربیتلی آن نیسلت. بنابراین پیاملد نهایی ارتباط 
دائملی ملردم ل از کلودك گرفتله تا پیر و جلوان ل حکمت آملوزی، هدایت گلری و ترك 

بزهلکاری خواهلد بلود کله قطعلاً چنیلن مسلائلی کعبله آمال هلر جامعه ای اسلت.

«دوری«از«مسجد«و«خطرات«پیش«روی«کودک««
بلا توجله بله پیامدهلای تربیتلی کله امیرالمؤمنیلن  بلرای رفت وآملد بله مسلجد 

1 . ابن بابویه، الخصال، ج 2، ص 409.
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شلمرده اسلت، باید گفت که نیاز هیچ  قشلری به مسلجد همانند کودکان نیسلت. چرا 
کله نیلاز کلودك بله تربیت و رشلد و بالندگی قابل مقایسله بلا نیازمندی دیگر اقشلار و 
سلنین نیسلت. بایلد دانسلت که اگلر کودك را بله حال خود رهلا کنیم و تدبیلری برای 

معنویلت فلردی و اجتماعلی او نیندیشلیم، آینده ای نامعللوم در انتظلار او خواهد بود.

خطر«دوست«و«رفیق
یکلی از عواملل موثر در تربیت کودك، دوسلتان و همسلاالن هسلتند که تأثیر بسلزایی 
بلر فکلر و دل او دارنلد. ایلن عاملل موثلر گاهلی انسلان را بله علرش می بلرد و از او یک 
انسلان واال می سلازد و گاهلی او را بله فلرش می کشلد و بله گودال هلای آتشلین جهنم 
می کشلاند. حقیقتلا ایلن نالله و تأسلف جهنمیلان بسلیار درد آور و در عیلن حال درس 

آموز اسلت:
ْکِر بَْعلَد إِْذ َجاَءنلِی  َو َکاَن  ََّقْد أََضلَّنلِی َعلِن الذِّ یَلا َویلََتلی لَیَتِنلی لَلم أَتَِّخلذ ُفالناً َخلِیلاًل. ل

لْیَطُن لإِلِنَسلنِ َخُذواًل.1 الشَّ
ای وای بلر ملن، کاش فلالن )شلخص گمراه( را دوسلت خود انتخاب نکرده بلودم! او مرا 
از یلادآوری )حلق( گملراه سلاخت بعلد از آنکله )یلاد حق( به سلراغ ملن آمده بلود!« و 

شلیطان همیشله خوارکننده انسلان بوده است!
املا بنلا بلر فرمایلش امیرمؤمنلان  یکلی از مهم تریلن کارکردهلای مسلجد، ارائله 

دوسلتی مؤملن و رفیقلی ارزشلمند اسلت.

خطر«محیط«های«هم«عرض«و«وجوب«ارتباط«کودکان«با«مسجد
روشلن اسلت که والدین هر چقدر هم که معتقد باشلند، اگر درهای مسلجد را به روی 
کودکانشلان بسلته ببیننلد، باالجبار زیور زندگی خلود را به محیطی دیگر می فرسلتند. 
محیط هایلی کله گاه ممکلن اسلت هم عرض مسلجد قرار گرفتله و مدعلی تربیت دینی 

باشند.  هم 
ایلن نکتله پراهمیلت در نگاهلی کالن و عمیلق تلر محیط هایلی همچلون خانقلاه و 

1 . فرقان : 28 و 29.
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عبادتکده هلای انحرافلی را بله ما نشلان می دهلد که در عرض مسلجد اما رویلاروی آن، 
جوانلان مؤملن را بله انحلراف و کلژی می کشلاند. 

مسللماً غفللت ملا از کلودکان، حداقل در دوران کنونی پیامدی جز خسلارت و از دسلت 
دادن دل هلای پاك آنها نخواهد داشلت.
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گفتار«سوم:«جایگاه«معنوی«کودکان«در«نظام«ارزش«گذاری«
دینی

مسلجد، مکانلی بلرای عبلادت و بندگلی اسلت و خداونلد، بنلای ایلن ملکان را بلر پایه 
معنویلت نهلاده اسلت. بنابرایلن روشلن اسلت کله هلر کلس کله بیلش از دیگلران بلا 

معنویلت نلاب، عجیلن باشلد، ارتباطلش بایلد با مسلجد بیشلتر باشلد.
از روایلات اهلل بیلت برمی آیلد که کلودکان به دلیل صفلای دل و پاکلی طینتی که 
دارنلد از جایلگاه معنلوی واالیلی برخوردارند کله در ادامه به برخی از این مطالب اشلاره 

خواهد شلد.

«پاکی«و«صفای«کودکان««
اسلالم عزیلز بله ملا آموختله کله کلودکان و نوجوانلان در پیشلگاه  پلروردگار از جایگاه 
  ویلژه ای برخوردارنلد و برکلت زندگی والدین خود محسلوب می شلوند. املام صادق

می فرمایلد: 
ُنوا.«1 ْبَیانَ  ثُمَّ َدَعا َو أَمَّ »َکاَن أَبِي  إَِذا َحَزنَُه أَْمٌر َجَمعَ  النَِّساَء َو الصِّ

1 . کلینی، الکافي، ج 2، ص 487.
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»هلر گاه پیلش آملدی پلدرم را غمنلاك می کلرد، زنلان و کلودکان را جملع می کلرد، 
سلپس دعلا می کلرد و آنهلا آمیلن می گفتنلد.«

پیامبلر خلدا گرچله در روز مباهلله می توانسلت تنهلا بلرود و یلا اینکه فقلط دختر 
و داملادش را بلا خلود ببلرد املا دو کلودك خلود را یعنلی املام حسلن  و املام 

حسلین  را بلا خلود بلرد تلا آمین گلوی دعلای پدربزرگشلان باشلند.1

«ارزش«قرآن«آموزی«کودکان««
امام صادق  در مورد ارزش و جایگاه عبادت کودکان می فرماید: 

»إِنَّ اهللَ تََبلاَرَك َو تََعالَلی لَُیِریلُد َعلَذاَب أَْهِل اْلَْرِض َجِمیعلاً َحتَّی اَل یَُحاِشليَ ِمْنُهْم أََحداً 
لَلَواِت َو الِْولْلَدانِ  یََتَعلَُّمونَ  الُْقلْرآنَ  َرِحَمُهُم  لیبِ  نَاقِلِلي أَْقَداِمِهْم إِلَی الصَّ َفلإَِذا نََظلَر إِلَی الشِّ

َر َذلِلکَ َعْنُهم. «2 اهللُ َفأَخَّ
»همانلا بسلیار پیلش می آیلد کله خداونلد اراده می کنلد تماملی اهلل زمیلن را علذاب 
کنلد، آنچنلان کله هیلچ کلس باقلی نمانلد. اّملا چلون سلالخوردگان را کله بلرای نماز 
و عبلادت بله سلوی مسلجد گام برملي دارنلد و نیلز کلودکان و نوبلاوگان را کله قلرآن 
می آموزنلد، می نگلرد، )بله برکلت ایشلان( بلر هملگان رحملت می کنلد و علذاب را بله 

تأخیلر می انلدازد.«
بنابرایلن قلرآن آموزی کودکان نلزد پروردگار جایگاهی اینچنیلن واال دارد. اما آیا مکانی 
بهتلر از مسلجد وجلود دارد که بتواند بسلتری بلرای قرآن آموزی و دین ملداری کودکان 

سازد؟ فراهم 

«ارتباط«گلستان«مسجد«با«گل«ها«و«زیورهای«زندگی««
کودکان، زینت و زیور هر خانه ای به حساب می آیند. قرآن در این باره می فرماید: 

نْیا«3 »الْماُل َو الَْبُنوَن ِزیَنُه الَْحیاهِ الدُّ
»مال و فرزندان، زیور و زینت زندگی دنیا است.«

از سلوی دیگلر خداونلد فرملان داده تا هنگام ورود به مسلجد، زینت های خلود را همراه 
ْل ... . )آل عمران : 61(. 1 . َفُقْل تََعالَْواْ نَْدُع أَبَْناَءنَا َو أَبَْناَءکمُ ْ َو نَِساَءنَا َو نَِساَءُکْم َو أَنُفَسَنا َو أَنُفَسُکْم ثُمَّ نَْبتَهِ

2 . ابن  بابویه، من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 239.
3 . کهف : 46.
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داشلته باشلید. قرآن می فرماید: 
»یا بَِني آَدَم ُخُذوا ِزیَنَتُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد«1 

»ای فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید!«
بنابرایلن شلاید بتلوان بلردن فرزنلدان بله مسلجد را مصداقلی از بلردن بهتریلن زیور و 
نَْیا   زینت هلای زندگلی به مسلجد دانسلت. آیه شلریفه الَْملاُل َوالَْبُنلوَن ِزیَنلُه الَْحَیلاهِ الدُّ
)سلوره کهلف آیله 46 ( هلم مؤیلد همیلن برداشلت از آیه اسلت . به بیلان دیگر ممکن 
اسلت آیله بیانگلر ایلن باشلد کله ملال و فرزند خلود را هنلگام رفتلن به مسلجد همراه 
داشلته باشلید، تلا بلا مال، بله حل مشلکالت اقتصلادی مسللمین بپردازید و بلا حضور 

فرزنلد در مسلاجد و جماعلات، مشلکالت تربیتلی نسلل آینده را حلل کنید.2

1 . اعراف : 31.
2 . محسن قرائتی، تفسیر نور، ج 4، ص 52.
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از مجموعله فصل هلای پیشلین نلکات قابل توجهلی به دسلت می آید کله در این فصل 
بله آنهلا خواهیم پرداخت. نخسلت باید دید که آیا سلن و سلال کودکانی کله در روایات 
پیشلین بله مسلجد راه یافته انلد، محلدود بله دوران خاصلی اسلت؟ در گام دوم نیز باید 
بله یک سلؤال اساسلی پاسلخ داد که آیلا حکلم ورود به مسلجد تنها اختصاص بله امام 
حسلن  و املام حسلین  دارد؟ در گام سلوم نیلز خالصله ای از مباحلث مطرح 

شلده در فصل هلای گذشلته ارائه خواهد شلد.
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گفتار«اول:«سن«و«سال«کودکان«در«جریانات«مطرح«شده
بلا توجله به روایلات متعلدد و گزارش هلای گوناگون تاریخلی که در فصل های گذشلته 
بله آن اشلاره شلد، می توان نتیجه گرفت کله در دوران پیامبر کلودکان مختلفی، با 
 سلن و سلال های متفاوتلی به مسلجد راه پیلدا کرده انلد و کمترین برخلورد پیامبر
در برابلر ایلن اعملال، سلکوت حاکلی از رضایلت بوده اسلت. بنابرایلن ورود کلودکان به 
مسلجد منحصلر بله دسلته خاصلی از کلودکان و یا سلن و سلال ویلژه ای از آنهلا نبوده 
اسلت. بله بیلان دیگر می تلوان گروه های مختلف کودکان را بر اسلاس سلن و سلال آنها 

بله پنج بخلش مجزا تقسلیم کرد:

سن«تقریبیعنوان«کودک«از«نظر«سنی

نوزاد تا سن 2 سالگیکودك شیرخواره1
از حدود 1 تا 3 سالگیکودك غیرممیز و وابسته به دیگران2
از 3 تا 7 سالگیکودك غیرممیز مستقل3
از 7 تا 10 سالگیکودك ممیز4
10 تا 14 سالگیممیز نوجوان5

دقلت در روایلات مطلرح شلده در فصول گذشلته نشلان می دهد کله همه ایلن گروه ها 
در روایلات و گزارش هلای مذکلور وجلود دارنلد کله در ادامه به آن اشلاره خواهد شلد:

1ـ«کودک«شیرخواره««
روایلت صحیح السلندی کله حکایت از مواجهله پیامبر با آوردن کودك شلیرخواره 
بله مسلجد داشلت، به غیلر از صحت سلند در کتب شلیعه، از کثرت نقلل در کتب اهل 

تسلنن نیز برخوردار اسلت.
گذشلته از آنکله از برخلی از ایلن نقل هلا برمی آیلد کله ایلن جریلان بارهلا رخ داده و 

پیامبلر از آوردن کلودك شلیرخواره بله مسلجد نهلی نکلرده اسلت.
افلزون بلر ایلن ماجلرا، جریلان حضلرت مریلم و بردن او به مسلجد توسلط ملادرش در 

دوران نلوزادی نیلز مؤیلدی بلر این مسلئله می باشلد.
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2ـ«کودک«غیرممیز«و«وابسته«به«دیگران«)1«تا«3«سالگی(««
کلودك، در مراحلل ابتدایلی رشلد خود نیازمنلد مراقبت ویژه از سلوی دیگران اسلت و 
وابسلتگی شلدیدی نسلبت بله والدیلن و اطرافیلان خلود دارد. این سلن ویلژه را حدوداً 

بیلن یلک تا سله سلالگی می تلوان محاسلبه کرد. 
از برخلی از گزارش هلای پیلش گفتله برمی آیلد که این دسلته از کودکان نیلز در دوران 

پیامبلر به مسلجد راه یافته انلد. این جریانلات عبارتند از:
1ل آوردن امامه به مسجد توسط پیامبر و حمل کردن او در هنگام ایستادن؛

2ل بازی امام حسن  در نماز و عبور از میان قدوم پیامبر؛
3ل آموزش نماز به امام حسین  در مسجد؛

4ل لزوم مراقبت از کودکان در مسلجد و رجحان آن نسلبت به سلخنرانی: در این ماجرا 
نیز مراقبت خاص پیامبر از حسلنین نشلان از سلّن کم آن دو دارد.

3ـ«کودک«غیرممیز«مستقل«)3«تا«7«سالگی(««
کلودك در سلنین رشلد خلود، بعلد از نلوزادی و پلس از دوران وابسلتگی، قلدری از 
بزرگترهلا جلدا می شلود و به صورت مسلتقل بله بازی و بازیگوشلی می پردازد که سلن 
کلودك در ایلن دوران معملوالً بیلن سله تلا هفلت سلال اسلت. برخلی از گزارش هلای 
پیش گفتله نیلز حکایلت از بلازی و بازیگوشلی مسلتقل کلودکان دارد. ایلن جریانلات 

عبارتنلد از:
1ل داسلتان های مختللف از بلازی حسلنین بلر دوش پیامبر و ملدارای حضرت 

بلا آن دو بزرگوار؛
2ل عدم مخالفت با بازی کودکانه آنها در نماز جماعت؛

3ل بیرون نراندن کودك بازیگوش از مسجد حتی با مالطفت و مهربانی؛
4ل طوالنی شدن نماز به جهت مدارا با کودك در نماز جماعت؛

5ل عبور کودك از صفوف جماعت و سکوت پیامبر؛
6ل تکریم کودك در برابر رفتار کودکانه در مسجد؛

7ل تکریم لسانی و شخصیت بخشی به کودك در مسجد؛
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8ل شدت مدارا با بازیگوشی کودکان در سخنرانی. 

4ـ«کودک«ممیز««
سلن تمییلز و تشلخیص در کودکان متفاوت اسلت اما تقریباً می تلوان گفت که کودکان 
معملوالً از شلش یلا هفلت سلالگی ممیلز بله حسلاب می آینلد. گزارش هلای مرتبط با 
کلودکان ممیلزی کله بله مسلجد راه پیلدا کرده انلد نیلز فلراوان اسلت. ایلن گزارش ها 

از: عبارتند 
1ل آوردن کودکان به مسلجد توسلط والدین که در سلن هفت سلالگی کودك رخ داده 

است.
2ل امامت جماعت توسط کودکی که هفت ساله بوده است.

3ل حضلور عبداهلل بن جعفلر در سلخنرانی پیامبر و نشسلتن بر منبلر آن حضرت که 
در سلن هشت سلالگی وی رخ داده است.

4ل حضور حسلنین در سلخنرانی پیامبر و تجلیل آنها توسلط حضرت که در سلن 
حدود شلش تا هشلت سلالگی بوده است.

5ل حضلور املام حسلن  در سلخنرانی پیامبر کله دیگر از بازیگوشلی کودکانه 
او خبلری نیسلت و احتملاالً در سلن هفت یا هشلت سلالگی بوده اسلت.

6ل اعلزام هدفمنلد امام حسلن  به مسلجد توسلط حضلرت زهرا کله احتماال 
در سلن شلش تا هشلت سلالگی او بوده است.

7ل آوردن کلودکان بله مسلجد توسلط امیرالمؤمنیلن عللی    کله در سلن هفت تا 
ده سلالگی بوده اسلت.

8ل رفت وآملد فعلال حسلنین بله مسلجد و امر بله معروف آنهلا که در سلن هفت تا 
ده سلالگی بوده است.

5ـ«کودک«ممیز«نوجوان««
کودك، از سلن ده سلالگی به بعد، رشلد چشلم گیلری می کند و نزدیک بله دوران بلوغ 
خواهلد شلد. ایلن دوران در ایلن روایلات معملوالً بلا الفاظ غالم یلا غالم مراهلق نمایان 

شلده اسلت. این جریانلات عبارتند از:



236

1ل برپایلی اولیلن نملاز جماعلت اسلالم به اماملت پیامبر در مسلجد الحلرام که به 
وسلیله حضلرت خدیجله و امیرالمؤمنین  شلکل گرفته و سلن حضلرت امیر 

در آن زملان بیلن ده تا سلیزده سلال بوده اسلت.
2ل جایگاه عمومی کودکان و صف مجزای آنها در صفوف نماز جماعت پیامبر؛

3ل جریان تغییر قبله و حضور کودکان در مسجد
4ل اقتلدای بعضلی کلودکان بله نماز جماعلت پیامبلر در حالی که سلّنی حدود ده 

سلال داشلته اند. )ابن عشلر سنین(
5ل تکریم جابر در نوجوانی توسط پیامبر در  مسجد.

6ـ«عموم«کودکان««
برخلی از گزارش هلا نیلز حاکلی از سلن و سلال خاصلی از کلودکان نیسلت و اشلاره به 

حضلور عملوم کلودکان در مسلجد دارد. ایلن جریانلات عبارتند از:
 کله با جملله اعتراضی عمر بله پیامبر 1ل حضلور کلودکان در مسلجد پیامبلر

می شود. مشلخص 
2ل رفتار سازی پیامبر در جهت مدارای عمومی با کودکان در مسجد.

3ل اعلالم حکلم عموملی ترحلم به کلودکان در قاللب جمله: أما للو کنتم تؤمنلون باهلّل 
و رسلوله لرحمتلم  الصبیان. 
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گفتار«دوم:«عدم«اختصاص«حسنین«در«حکم«آوردن«کودکان«به«
مسجد«

یکلی از عمده تریلن پرسلش ها یلا شلبهات مرتبط بلا گزارش هلای پیش گفته، مسلئله 
اختصاص حکم آوردن کودکان به امام حسلن  و امام حسلین  اسلت. بنابراین 
بایلد دیلد که آیا شلخصیت واال مقلام حسلنین در آوردن آنها به مسلجد موضوعیت 

داشلته است؟ 
بله بیلان دیگلر آیلا پیامبلر تنها بله دلیل عظملت آن دو کلودك آنها را به مسلجد 

ملی آورده و ایلن یلک حکلم اختصاصلی در ملورد آن دو بزرگوار بوده اسلت؟
آیلا حکلم اصللی بلرای آوردن کلودکان بله مسلجد، کراهلت بلوده و پیامبلر تنهلا 

حسلنین را از ایلن قاعلده مسلتثنی کلرده اسلت؟
اگرچله هلر یلک از ایلن جریانات باید بله صورت مجزا ملورد تحلیل قرار گیرد و شلواهد 
و قرائلن داخللی و خارجلی بررسلی شلود املا به طلور کلی می تلوان به مطالبلی در این 

باره اشلاره نمود:
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1ـ«بردن«دیگر«کودکان«به«مسجد««
 برخلی از گزارش هلای تاریخلی نظیلر جریلان امامله که دیگر نلوه دختلری پیامبر
اسلت و همچنیلن جریلان بلردن عبداهلل بن جعفلر بله مسلجد نشلان می دهلد کله 

پیامبلر کلودکان دیگلر را هلم بله مسلجد می بلرده اسلت.
در واقلع ایلن یلک پاسلخ نقضی به این پرسلش اسلت. زیلرا اگلر حکلم آوردن کودکان 
بله مسلجد اختصاص به حسلنین داشلت، پیامبر نبایلد دیگر کودکان را به مسلجد 
ملی آورد. حلال آنکله گزارش هلای مختللف، حاکلی از آن اسلت کله پیامبلر دیگر 

نلوادگان خلود و حتلی دیگر کلودکان را به مسلجد می آورده اسلت.
بنابرایلن آن حضلرت بله هیچ وجله از بلردن کلودکان بله مسلجد، پرهیلز نداشلته و در 

صلورت املکان ایلن کار را انجلام می داده اسلت.

2ـ«متفاوت«بودن«دو«حکم«برداشت«شده«از«این«روایات««
اساسلی ترین نکتله 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 بیان داشلته اسلت.
املا بایلد توجله داشلت کله در ایلن ماجراهلا دو مسلئله مجلزا وجلود دارد. یکلی از آن 
مسلائل، تکریم حسلنین اسلت که در مسلجد انجام گرفته و دیگری آوردن حسنین 
بله مسلجد اسلت. حلال بلا توجله بله شلواهد و قرائلن موجلود در روایلت بایلد دید که 
کلدام یلک از ایلن دو حکم، بله آن دو بزرگلواران اختصلاص یافتله و آن دو در کدامیک 

موضوعیلت 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 

چنیلن اختصاصی قابل برداشلت نیسلت.
بنابرایلن در مسلئله بلردن حسلنین بله مسلجد، شلخصیت و جایلگاه آنهلا موضوعیتی 
نلدارد و حکلم آن در ملورد آن دو بزرگلوار نظیر دیگران می باشلد. پلس در این جریانات 
دو مسلئله مجلزا وجلود دارد که یکی ملدارا با کودکان در مسلجد و دیگری محبت ویژه 
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نسلبت به حسلنین در نماز و پس از آن اسلت. بنابراین در اینجا یک حکم اختصاصی و 
یلک حکلم عمومی وجلود دارد. حکم اختصاصی حسلنین، محبت ویژه بله آنها و پرهیز 
از بی احتراملی بله آنهلا اسلت. املا ایلن حکلم اختصاصلی نمی توانلد دیگر حلوادث این 

داسلتان را نیلز اختصاصی کند. 

3ـ«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. 
همچنانکله اهلل تسلنن نیز ایلن روایات را گاه در بلاب فضیلت آن دو بزرگلوار آورده و از 

آن نوعلی برتلری جایلگاه و عظمت منزللت دریافته اند.
املا بلا ایلن وجلود بایلد گفلت که »اثبات شلیء نفلی ما علدا نمی کنلد«. یعنلی جایگاه 
ویلژه حسلنین دلیللی بلر اختصاص حکلم تکریم بله آن دو بزرگوار نیسلت. بنابراین 
باید گفت که شلخصیت واالی حسلنین بر هیچ کس حتی بزرگان اهل تسلنن پوشلیده 
نیسلت و شلکی نیسلت کله ایلن جریلان حاکلی از عالقه ویلژه پیامبر به حسلنین 

اسلت. املا ایلن نکتله نمی تواند ملا را از دیلدن دیگر نکات ایلن روایت بلاز دارد.

4ـ«هم«راستا«بودن«هر«دو«برداشت«و«عدم«تعارض«میان«آنها««
دو حکملی کله از ایلن روایلات قابلل فهم اسلت، یعنی حکم بله تکریم حسلنین از یک 
سلو و تکریلم تمامی کودکان از سلوی دیگر، دو حکم هم راسلتا )مثبتیلن( با یکدیگرند 
و هیلچ  منافلات و تعارضلی بلا هم ندارنلد. البته یکی از این احکام بسلیار افلزون و واالتر 
از دیگلری اسلت. بله همین جهت اسلت کله در ایلن گزارش هلا گاه پیامبر حکمی 
کللی پیراملون ملدارا بلا کلودکان را بیلان می کنلد و گاهلی نیلز حکملی اختصاصی در 

ملورد تکریلم ویلژه حسلنین به زبان ایشلان جاری می شلود.
بنابرایلن نمی تلوان پذیرفلت کله این روایلات مخصوص بله آن دو بزرگوار اسلت و دیگر 

کلودکان را نبایلد در مسلجد تکریلم کرد و آنهلا را نباید به مسلجد راه داد.
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5ـ«تکریم«حسنین«مصداقی«اتم«و«اکمل«از«حکم«کلی«تکریم«کودکان««
چنانچله گفتله شلد سلیاق برخلی از ایلن روایلات و گزارش هلای نشلان می دهلد کله 
تکریلم حسلنین مصداقلی از حکلم کللی تکریلم کلودکان اسلت. هماننلد روایتلی کله 
پیامبلر در پایلان ماجلرا فرملود: »أََملا لَلْو ُکْنُتلْم تُْؤِمُنلوَن بِلاهللِ َو َرُسلولِِه لََرِحْمُتلُم 
ْبَیلاَن.« بنابرایلن می تلوان گفت کله این دو کلودك، از یک نظر مصداق اتلّم و کامل  الصِّ
حکلم تکریلم و ملدارا با کودکان در مسلجد هسلتند. اگرچه تکریم ویژه آنها نیز مسلئله 

جداگانله اسلت کله در دیگلر روایلات به آن پرداخته شلده اسلت.
پلس بایلد گفلت کله ایلن رفتلار محبت آمیلز و مداراگونله اگلر چله در ملورد حسلنین 
بسلیار پررنگ ولعلاب بلوده املا مختلص به آنها نیسلت. بنابرایلن می توان چنیلن نتیجه 
گرفلت کله پیامبلر از ایلن عملکلرد محبت آمیلز خلود، یک هلدف عموملی و یک 
هلدف اختصاصلی داشلته اسلت. اول رفتار سلازی عموملی بلرای ملدارا بلا کلودکان در 
. مسلجد و دوم رفتار سلازی عموملی بلرای محبلت ویلژه به مقام شلامخ حسلنین

6ـ«سیره«مستمره«پیامبر«در«مواجهه«با«کودکان««
اگلر ملا خلود را جلای مردملی قلرار دهیم کله در روزهلای متملادی رفتلار محبت آمیز 
پیامبلر بلا همله کلودکان را دیده انلد و بارهلا تاکیلد سرشلار او در ملورد ملدارا بلا 
کلودکان را شلنیده اند، بله طلور عادی محبلت ویژه پیامبلر به حسلنین اختصاص 
حکلم محبلت به آنهلا را نخواهیم فهمیلد. بلکه محبت بله آنها را مصداق اتم این سلیره 

ملداوم خواهیلم دید.
بله بیلان دیگر سلیره مسلتمر پیامبلر در رفتار با کودکان قرینه ای اسلت که نشلان 

می دهلد، تکریلم حسلنین مصداق اتلم و اکمل همان ماجرا اسلت.

7ـ«استفاده«پیامبر«از«این«جریانات«برای«بیان«منزلت«حسنین««
گاهلی سلخن پیامبلر بعلد از یلک واقعله برای بیلان نمودن سلبب آن کار اسلت و 
گاهلی هلم یلک حادثه سلبب بیان یک واقعیت اسلت. به بیلان دیگر گاهلی رخدادها با 

گفتلار پیامبلر رابطه سلبب و مسلبب دارنلد و گاهی هم رابطله اقتضایی.
بله بیلان دیگلر گویلا پیامبلر گاهلی از یلک موقعیلت خلاص اسلتفاده ای بهینه در 
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جهلت ابلالغ جایلگاه حسلنین داشلته و قصلدی بلرای ارتبلاط سلببی دادن جریلان با 
تکریلم حسلنین نداشلته اسلت. پلس بازیگوشلی حسلنین و ملدارای بلا آنهلا مقتضی 
بیلان حکلم وجلوب محبلت به آن دو بزرگوار شلده اسلت. املا به معنای این نیسلت که 

ملدارای بلا کلودکان حکملی انحصاری بلرای آن دو اسلت.

8ـ«عدم«اختصاص«حکم«حتی«در«حوادث«خاص««
بایلد قبلول کلرد کله وجلود نازنیلن امام حسلن  یا املام حسلین  در برخی از 
جریانات مطرح شلده در فصول پیشلین، موضوعیت داشلته اسلت و اسلاس جریان تنها 

بلر پایله آن دو بزرگوار بنا شلده اسلت.
املا بلا این حال نحوه عملکلرد پیامبر در برابلر آن دو بزرگوار، یلک برخورد عمومی 

اسلت کله در این نحوه عملکرد معملوالً وجود حسلنین، موضوعیتی ندارد.
در واقلع برخلی از ایلن حلوادث، واقعله ای خلاص پیراملون شلخصیتی ویلژه اسلت. اما 
شلواهد و قرائلن نشلان می دهنلد کله برخلورد پیامبلر در برابلر ایلن حلوادث، یک 

برخلورد خلاص و ویلژه نبوده اسلت.
مهم تریلن حادثله ای کله در میلان این حوادث، رنلگ اختصاصی بودن را بله خود گرفته 
اسلت، واقعله سلخن گفتلن املام حسلین  در نملاز جماعلت پیامبر اسلت که 
حکلم مسلئله بلا عملکرد پیامبلر گره خلورده و عملل پیامبر نیز بله تکبیرات 

هفت گانله کودکش مرتبط شلده اسلت.
بایلد قبلول کلرد کله در ایلن جریلان موضوعیلت املام حسلین  بسلیار قوی تلر از 
 دیگلر جریانات مشلابه اسلت. اما بلا این حال حکم مسلئله به عملکرد خلود پیامبر
گلره خلورده اسلت. یعنلی درسلت اسلت کله بنلا بلر ایلن نقلل، پیامبلر تکبیرات 
هفت گانله را بلرای بله زبلان آمدن کودکش گفته اسلت، اما سلنت شلدن ایلن تکبیرات 
هفت گانله بله سلبب عملکلرد پیامبر اسلت. البتله نمی توان منکر این مسلئله شلد 
کله پیامبلر بله خاطلر شلرافت و ارزش واالی ایلن کلودك اسلت که ایلن تکبیرات 
را بلر زبلان جلاری کرده اسلت و احتملاالً اگر کودك دیگلری بود حضلرت چنین کاری 

انجلام نمی داد.
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9ـ«اسوه«و«الگو«بودن«پیامبر«برای«مسلمانان««
پیامبلر بله عنلوان الگوی مسللمانان، هلر کاری که انجلام می دهد، قابلل احتجاج و 
الگوبلرداری اسلت. مگلر اینکله بلا دلیلی قطعی ثابت شلود کله این کار، تنهلا اختصاص 

بله پیامبلر دارد و دیگلران حلق الگوبلرداری در آن کار را ندارند.
بنابرایلن اگلر آوردن حسلنین به مسلجد، بلدون بیان اختصاصلی بودن آن انجلام گیرد، 
دلیلل بلر کلیت آن برای همه مسللمانان اسلت. بله بیان دیگر خصوصیت داشلتن حکم 

بایلد دلیلل داشلته باشلد و پیامبر نیز بایلد این خصوصیلت را اعالم کند. 

10ـ«اصل«یکسان«بودن«احکام«برای«اولیای«خدا«و«دیگران««
پیامبلر هیلچ گاه خلود را تافته جدا بافته ندانسلته و در عمل به احکام الهی پیشلتاز 
ملردم بلوده اسلت. مگلر اینکه با دلیلی قطعی مشلخص شلود کله در مسلئله ای خاص، 

حکملی اختصاصی برای پیامبر قرار داده شلده اسلت.
بلا همله این احلوال نمی توان پذیرفلت که پیامبری کله خود کلودکان مکرمی همچون 
حسلن  و حسلین  را بله مسلجد می بلرد، دیگلران را از آوردن کلودکان بله 

مسلجد نهلی کند.
اهلل بیلت نیلز که پذیلرش والیتشلان بر ما واجب اسلت، همیشله خلود را بر عمل 
بله احلکام الهلی مللزم می دانسلته اند و هیلچ گاه خلود را تخصصاً یلا تخصیصلاً از احکام 

الهلی خلارج نکرده اند.

11ـ«عدم«وجود«دلیل«قاطع«برای«اختصاص«حکم«به«حسنین«««
اصلل اوللی آن اسلت کله پیامبر در تماملی احکام با دیگلر مردم همانند و یکسلان 
اسلت. مگلر اینکله دلیلی خلاص و قطعی ثابت کنلد که پیامبر در مسلئله ای خاص 

حکمی اختصاصی داشلته اسلت.
املا در ملورد بلردن کلودکان بله مسلجد نله تنهلا دلیللی بلرای اختصلاص حکلم بله 
حسلنین وجلود نلدارد بلکله شلواهد و دالیلی نظیر بلردن دیگر کودکان به مسلجد، 

بلرای علدم اختصلاص نیلز موجود اسلت.
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12ـ«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 
همگانلی بلا کلودکان، معرفی می کنلد. »أََما لَلْو ُکْنُتلْم تُْؤِمُنلوَن بِلاهللِ َو َرُسلولِِه لََرِحْمُتُم 
ْبَیلاَن.« بنابرایلن مسلجد نیلز هماننلد دیگر اماکلن باید محللی برای ترحلم و مدارا  الصِّ

بلا کودکان باشلد.

13ـ«کلیت«جریان«به«دلیل«احتجاج«پیامبر«به«آیات«قرآن«««
در برخلی از ایلن جریانلات، پیامبلر به آیه ای از آیلات قران احتجاج کرده اسلت که 

این نشلان دهنده دو مطلب اسلت.
اوالً احتجلاج بله آیلات قلرآن مسلئله را از شخصی سلازی خلارج کلرده و بله یلک حکم 
کللی تبدیلل می کنلد. بنابراین بیان ایلن آیه توسلط پیامبر جای هیچ  شلبهه ای را 

باقلی نمی گلذارد کله این مسلئله یلک حکم کلی اسلت.
ََّملا أَمَوالُُکلم و أَواَلُدُکلم فِتَنلٌه« کله پیامبلر پلس از  ثانیلاً محتلوای درونلی آیله »إِن
محبلت حسلنین از آن اسلتفاده کلرده، نشلان می دهلد کله موضلوع آزملون، همله 
فرزنلدان هسلتند. بنابرایلن روشلن اسلت کله هلر کلس در چنیلن آزمونی قلرار گرفت 

بایلد کاری شلبیه بله پیامبلر انجلام دهد.
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گفتار«سوم:«تصویری«کلی«در«قالب«خالصه«ای«از«روایات«و«
گزارش«ها

همانطلور کله در مقدمله ایلن نوشلتار گفتله شلد، بلرای دسلتیابی بله دیلدگاه دین در 
یلک موضلوع خلاص، باید آیات و روایلات مرتبط با موضلوع را جمع آوری کلرد و پس از 

بررسلی و تحلیلل یکایلک آنهلا، هر یلک را در جایلگاه مخصوص خود قلرار داد.
حلال کله جملع آوری، دسلته بنلدی و تحلیلل آیلات، روایلات و گزارش هلای تاریخلی 
مرتبلط انجلام پذیرفلت، می تلوان در قاللب ارائله خالصله ای از مباحلث مطلرح شلده، 

تصویلری کللی از ایلن موضلوع ارائله کرد.
اگرچله در قرآن کریلم بله صورت مسلتقیم به مسلئله کودك و مسلجد پرداخته نشلده 
اسلت، املا از برخلی از آیلات ایلن کتلاب هدایت گسلتر، می تلوان چنیلن ارتباطلی را 
دریافلت کلرد. ایلن دسلت از آیلات بله ارتبلاط کلودك بلا مسلجد در سلنین گوناگونی 
اشلاره دارد کله در ایلن فصل به آن خواهیلم پرداخت. این ارتبلاط از دوران پیش از تولد 

آغلاز شلده و تلا پایلان دوران کودکی ادامله دارد.
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1ـ«کودک«و«مسجد«از«دیدگاه«قرآن««

«برنامه«ریزی«برای«حضور«کودک«در«مسجد«از«دوران«بارداری
از آیله 35 و 36 سلوره آل عملران،1 برمی آیلد کله ملادر مریلم پیلش از توللد او نلذر 
کلرد کله فرزنلدش را خلادم بیت المقدس قراردهلد. بنابرایلن این آیات پیراملون ارتباط 
کلودك با مسلجد سلخن گفتله و چنین رابطله ای را سلتایش می کند. اما نکتله مهم تر، 
پیراملون آغلاز چنیلن ارتباطلی اسلت. زیرا بر اسلاس این آیله، ارتباط کودك با مسلجد 
بله قدری پراهمیت و سلتودنی اسلت کله می تواند برنامه ریلزی و مقدملات آن، پیش از 

توللد کلودك نیز رقلم بخورد.
بنابرایلن بلر اسلاس مفلاد این آیه، نله تنها ارتبلاط کودك با مسلجد، می توانلد از همان 
آغلاز تولد شلکل گیلرد، بلکه والدیلن دوراندیلش و اندیشلمند می توانند، پیلش از تولد 
فرزندشلان بلرای نحلوه این ارتباط پربرکلت، برنامه داشلته باشلند و از آن غافل نمانند.

«حضور«کودک«شیرخواره«در«مسجد
بنابلر آیله 44 سلوره آل عمران،2 ملادر مریم پس از تولّلد فرزندش، نلوزاد را در پارچه ای 
پیچیلده، بله مسلجد آورد و بله بلزرگان بنی اسلرائیل گفلت: ایلن کلودك، نذر مسلجد 
اسلت. چلون ایلن ملادر از خانواده ای بلزرگ و محتلرم بود، برای سرپرسلتی ایلن نوزاد، 
نلزاع سلختی  در گرفلت و عابلدان بنی اسلرائیل، بلرای سرپرسلتی او بر یکدیگر پیشلی 
می گرفتنلد. بله همیلن جهلت چلاره ای جلز قرعله نیافتنلد. به ایلن ترتیب سرپرسلتی 

زکریلا نسلبت بله مریم مسللم شلد و در واقع از همله سلزاوارتر بود. 
ایلن آیله گویای آن اسلت کله ارتباط کلودك با مسلجد می توانلد از نخسلتین روزهای 

زندگلی او آغلاز گلردد و او را مهیلای یلک ارتبلاط تمام عیلار با پلروردگار گرداند.
بلا اینکله ملادر مریلم، او را بلرای خدملت بله مسلجد نلذر کلرده بلود و به طلور معمول 
می توانسلت تلا سلّن خردسلالی و یلا نوجوانلی او را در خانله خلود نگله دارد املا بلا این 
حلال او را از شلیرخوارگی بله مسلجد فرسلتاد. بنابرایلن خلو گرفتلن کودك بلا محیط 
ا َوَضَعْتَهلا َقالَلْت َربّ ِ إِنیّ ِ  لِمیُع الَْعلِیلمُ . َفلَمَّ ََّک أَنْلَت السَّ راً َفَتَقبَّْل ِمنِّلي إِن ِّلي نَلَذْرُت لَلَک ملا فِلي بَْطِنلي ُمَحلرَّ 1 . إِْذ قالَلِت اْملَرأَُت ِعْملراَن َربِّ إِن

ِجیِم. لْیَطاِن الرَّ ْیُتَها َمْریَلَم َو إِنلیّ ِ أُِعیُذَهلا بِلَک َو ُذرِّیََّتَها ِملَن الشَّ َکلُر کاَْلُنثلیَ  َو إِنلیّ ِ َسلمَّ َوَضْعُتهلا أُنثلیَ  َو اهلُل أَْعلَلُم بَِملا َوَضَعلْت َو لَْیلَس الذَّ
2 . ذلَِک ِمْن أَنْباِء الَْغْیِب نُوِحیِه إِلَْیَک َو ما ُکْنَت لََدیِْهْم إِْذ یُلُْقوَن أَْقالَمُهْم أَیُُّهْم یَْکُفُل َمْریََم َو ما ُکْنَت لََدیِْهْم إِْذ یَْخَتِصُمونَ .
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معنلوی مسلجد و آماده سلازی او بلرای عبلادت و خدملت در مسلجد، می توانلد هدف و 
دلیللی بلرای این کار باشلد.

عبادت«کودک«در«مسجد،«در«سایه«نظارت«و«اشراف«معتمدین
بر اسلاس آیه 37 سلوره آل عمران،1 پس از کشلمکش بر سلر سرپرسلتی حضرت مریم، 
در نهایلت حضلرت زکریلا سرپرسلتی او را پذیرفلت تلا او را بلرای عبلادت و خدملت به 
مسلجد، تربیلت کنلد. هر چه بر سلن مریم افزوده می شلد، آثار عظمت و جلالل در وی 

نمایان تلر می گشلت و بله جایی رسلید که سلفره آسلمانی برای او مهیا شلد. 
پلرورش حضلرت مریم در مسلجد کله از نخسلتین روزهای کودکلی او انجلام پذیرفته، 

نشلان از تأثیلر فلراوان ایلن محیط مقلدس بلر روح و روان کودکان خواهد داشلت.
مسللما رشلد معنلوی بله دو محلور اساسلی نیازمند اسلت کله خداونلد هلر دو را برای 
مریلم فراهلم کرده اسلت. اول بسلتر مناسلب برای رشلد معنلوی که قطعلاً مکانی 
بهتلر از مسلجد بلرای این کار وجلود نلدارد. دوم مربی شایسلته که حقیقتاً شایسلته تر 

از فرسلتاده خدا کسلی نیسلت.

عبادت«کودک«در«مسجد«و«دلربایی«از«زکریای«پیامبر
همسلر زکریلا و ملادر مریلم، خواهلر یکدیگر بودنلد و اتفاقاً هلر دو در آغاز، نلازا و عقیم 
بودنلد. املا بنا بلر مفاد آیه 38 آل عملران،2 هنگامی که مادر مریلم، صاحب چنین فرزند 
شایسلته ای شلد و زکریا عبادت خالصانه او در مسلجد و سلایر ویژگي های شلگفت آور او 
را دیلد، آرزو کلرد کله او هلم صاحب فرزندی پلاك و باتقوا همچون مریم شلود. فرزندی 
کله چهلره اش آیلت و عظملت خداوند گلردد. در ایلن موقع، فرشلتگان بله هنگامی که 
او در محلراب ایسلتاده و مشلغول نیایلش بلود، وی را به فرزندی پاکیزه بشلارت دادند. 

بلر اسلاس ایلن آیله، انگیلزه اصلی دعا کلردن زکریلا بلرای فرزنلددار شلدن، از محراب 
عبلادت کودکلی همچلون مریم و در مسلجد شلکل گرفته اسلت. زیرا همین کله زکریا 
کودکلی را بلا ایلن کملاالت معنلوی دید، دلش به سلوی آسلمان پرکشلید )هنالک دعا 
َّی لَِک  لَهلا َزَکِریَّلا ُکلَّما َدَخَل َعلَْیهلا َزَکِریَّا الِْمْحلراَب َوَجَد ِعْنَدهلا ِرْزقاً قاَل یا َمْریَلُم أَن ُّهلا بَِقُبلوٍل َحَسلٍن َو أَنَْبَتهلا نَباتلاً َحَسلناً َو َکفَّ 1 . َفَتَقبَّلَهلا َرب

هلذا قالَلْت ُهلَو ِمْن ِعْنلِد اهللِ إِنَّ اهللَ یَْرُزُق َمْن یَشلاُء بَِغْیِر ِحسلاٍب.
عاِء. ََّک َسِمیُع الدُّ َُّه قاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدنَْک ُذرِّیًَّه َطیَِّبًه إِن 2 . ُهنالَِک َدعا َزَکِریَّا َرب
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زکریلا( و از پلروردگار خلود، فرزنلدی بله پاکی مریم طللب کرد. 
پیرملردی بلا ایلن سلن و سلال، پیش از ایلن هم بارهلا از پلروردگار چنین درخواسلتی 
کلرده اسلت. املا آنچله کله خواسلته او را به هدف اسلتجابت رسلانده، پاکلی و اخالص 

یلک کلودك مأنلوس با محیط مسلجد اسلت.

همجواری«محل«زندگی«با«مسجد«و«تأثیر«آن«بر«رشد«فرهنگی«کودک
وقتلی خداونلد اسلماعیل را به حضلرت ابراهیم در دوران پیلری، عطا کرد، بله او فرمان 
  داد کله ایلن کلودك و ملادرش را در مّکه و در جلوار خانه خدا اسلکان دهد. ابراهیم
نیز، اسلماعیل و مادرش هاجر را به سلرزمین مکه که در آن روز یک سلرزمین خشلک 
و خاملوش و فاقلد همله چیلز بلود، آورد و در آنجلا گلذارد و بلا آنهلا خداحافظلی کرد و 

رفلت. در چنیلن شلرایطی حضلرت ابراهیلم برای کلودك خود چنین دعلا می کند:
الَه  ِم َربَّنلا لُِیِقیُموا الصَّ ِّلي أَْسلَکْنُت ِمْن ُذرِّیَِّتي بِلواٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع ِعْنلَد بَْیِتَک الُْمَحرَّ َربَّنلا إِن

َفاْجَعلْل أَْفِئلَدًه ِملَن النَّاِس تَْهِوي إِلَْیِهلْم َو اْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمراِت لََعلَُّهْم یَْشلُکُروَن.1
پلروردگارا ملن بعضلی از فرزندانلم را در سلرزمین بلی آب و علفلی در کنلار خانه ای که 
حلرم تو اسلت، سلاکن سلاختم تلا نماز را بلر پای دارنلد، تو قلب هلای گروهلی از مردم 
را متوجله آنهلا سلاز و از ثملرات بله آنها روزی ده. شلاید آنان شلکر تو را به جلای آورند.
بلر اسلاس ایلن آیه، ملالك اصللی در انتخاب محلل زندگی، آب وهلوا و امکانلات رفاهی 
نیسلت. )بِلواٍد َغْیلِر ِذي َزْرٍع( بلکله مهم تریلن ملالك، در نظر داشلتن مسلائل معنوی و 
ارتبلاط بلا خانله خلدا اسلت کله نقلش تعیین کننلده در انتخاب مسلکن مناسلب دارد. 

ِم(  )ِعْنلَد بَْیِتلَک الُْمَحرَّ
اگرچله نزدیلک بلودن به مسلجد بلرای همه اعضلای خانواده پربرکت اسلت املا یکی از 

اساسلی ترین تأثیرات آن، رشلد معنلوی فرزندان خانواده اسلت.
در ایلن آیله به روشلنی می بینیم که هدف اصلی حضرت ابراهیم از همجلواری خانواده اش 
  بلا خانله خدا، برپایی نماز توسلط آنان بوده اسلت. )لیقیملوا الصالة( بنابرایلن ابراهیم

بله دسلتور خداوند این مکان را برای رشلد ایمانی فرزندانش برگزیده اسلت.

1 . ابراهیم : 37.
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2ـ«««مواجهه«پیامبر«با«مسئله«رفت«وآمد«کودکان«به«مسجد««

«آوردن«کودکان«به«مسجد«در«دوران«پیامبر« الفـ«
 تعلداد قابلل توجهلی از کلودکان در نملاز جماعلت پیامبلر در دوران پیامبلر
شلرکت داشلته اند. گویلا کله تعلداد آنها بله قدری بلوده که صف یلا صف هایلی مجزا را 

تشلکیل داده اند.
سلن و سلال ایلن کلودکان بله قدری اسلت کله بله تنهایلی توانایلی برپایی صلف نماز 
جماعلت را دارنلد و بلدون مراقبت دیگران به انجام مسلائل عبلادی می پردازند. بنابراین 

می تلوان گفلت کله این کلودکان، ممیز هسلتند.
در دوران پیامبلر برخلی از کلودکان کم سن وسلال نیلز بله هملراه والدیلن خلود به 
مسلجد می آمده انلد. بنابرایلن رفت وآملد کلودکان به مسلجد، املری متلداول در دوران 

پیامبلر بوده اسلت.
حتی برخی از مادران، کودکان شیرخواره خود را نیز به مسجد می آورده اند.

بنابرایلن در آن دوران کلودکان مختللف و در سلنین گوناگلون بله مسلجد رفت وآملد 
داشلته اند. از جانلب پیامبلر نیلز هیچ گونه نهی و حتلی رفتاری کوچلک که حاکی 

از علدم رضایلت آن حضلرت باشلد، دیده نمی شلود.

«آوردن«کودکان«به«مسجد«توسط«خود«پیامبر« بـ«
 وجلود دارد که نشلان می دهد، پیامبر ل گزارش هلای فراوانلی در سلیره پیامبر
نله تنهلا از آوردن کلودکان بله مسلجد نهی نکلرده، بلکه خود ایشلان نلوادگان خود و یا 

دیگلر کلودکان را به مسلجد ملی آورده و مورد مالطفت قرار داده اسلت. 
ایلن عمل بارها توسلط پیامبر تکرار شلده و از سلیره ملداوم آن بزرگوار به حسلاب 
می آیلد. چراکله ایلن مطللب بله گونه هلای مختللف و در حلاالت متفلاوت در کتلب 
مختللف شلیعه و سلنی مطلرح شلده کله نشلان دهنده تکلرار و فراوانی قابلل مالحظه 

چنیلن عمللی در سلیره  پیامبلر خدا اسلت. 
ایلن رفتلار ملداوم پیامبر گویای سلنت دائمی آن حضرت بر این امر اسلت و نشلان 

از محبوبیلت این موضوع نلزد آن حضرت دارد.



249 فصل دهم:  نتایج برآمده از مباحث 

کثلرت ایلن روایلات به قلدری اسلت کله می تلوان ادعلای تواتر معنوی نسلبت بله اصل 
مسلئله داشلت. حتلی در برخلی از ایلن حلوادث فراوانلی گزارش هلا به قدری اسلت که 

می تلوان ادعلای تواتلر لفظلی و یلا حداقلل شلهرت روایی یلا اسلتفاضه نمود.
از مجموعله ایلن روایلات برمی آیلد که ایلن فراوانی و تکرار در سلنین مختللف کودکان 

بلوده و مخصوص سلن و سلال خاصی نمی باشلد.
پیامبلر حتلی در بلردن کلودکان بازیگلوش به مسلجد اشلکالی نمی دیلده و از این 

کار اجتنلاب نکرده اسلت.
پیامبلر گاهلی کلودکان خلود را بلا شلور و حالی ویلژه به مسلجد می بلرده که این 

نشلان از شایسلتگی اصل این عملل دارد. 
پیامبلر حتی از مسلجد بلردن کودکان غیرممیلزی که نیازمند به والدین هسلتند، 

اجتناب نکرده اسلت. )جریلان امامه(
پیامبلر در جهلت رفتارسلازی مسللمانان با کلودکان مسلجدی، کارهایلی را انجام 
داده و سلخنانی را مطلرح کلرده اسلت کله ایلن حاکی از بایسلتگی بستر سلازی محیط 

مسلجد بلرای کودکان اسلت. 

3ـ«رفتار«پیامبر«با«کودکان«در«نماز«جماعت«مسجد««

الف:«شدت«مدارا«با«رفتار«کودکانه«کودک«در«نماز«جماعت«مسجد«
پیامبلر در نملاز جماعلت کله مهم تریلن فعالیلت و کارکلرد عبادی مسلجد اسلت، 

رفتلاری پرمحبلت و مداراگونله با کودکان داشلته اسلت.
پیامبلر در عیلن حاللی که بلرای نملاز ارزش و احترام ویژه ای قائل اسلت، املا از مدارای 
بلا کلودکان حتلی در میانه نماز دسلت برنمی دارد. ایلن کار حضرت گویلای پیام مهمی 

اسلت که نشلان از رجحان ملدارای با کودکان در برابر مسلتحبات نملاز دارد.
گاهلی پیامبلر پلس از آنکله بلا کلودك خلود در نملاز جماعلت بلا ترحلم و ملدارا 
برخلورد می کنلد، عملل خلود را مصداقلی از یلک حکلم کللی یعنلی ملدارای عمومی 
و ترحلم همگانلی بلا کلودکان، معرفلی می کنلد. »أََما لَلْو ُکْنُتلْم تُْؤِمُنوَن بِلاهللِ َو َرُسلولِِه 
ْبَیلاَن.« بنابرایلن مسلجد نیلز همانند دیگلر اماکن باید محلی بلرای ترحم  لََرِحْمُتلُم الصِّ
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و ملدارا بلا کودکان باشلد.
ْبَیاَن« برمی آیلد که این  از عبلارت »أََملا لَلْو ُکْنُتلْم تُْؤِمُنلوَن بِلاهللِ َو َرُسلولِِه لََرِحْمُتلُم الصِّ
یلک وظیفله دینلی و تکلیلف عملی اسلت. چراکه مسلئله مهربانی با کودکان با مسلئله 
ایملان بله خلدا گلره خورده اسلت. بنابراین می تلوان از ایلن روایت چنین برداشلت کرد 
کله مهلرورزی بله کودکان در همه اماکن خصوصاً مسلجد، مسلتحب اسلت و در پی آن 

اجلر و ثلواب، منظور خواهد شلد.
پیامبلر افلزون بلر اینکله در برابلر بازیگوشلی کلودکان در نملاز جماعلت، ملدارا 
می کلرده اسلت، حتلی پلس از پایلان پذیرفتلن نملاز، برخلوردی تنلد و تذکر گونله هم 
بلا آنهلا نکلرده و آنهلا را به جهت این حرکتشلان از مسلجد بله بیرون راهنمایلی نکرده 

اسلت، بلکله آنهلا را تکریلم و احتلرام نیلز می کند. 
گاهلی پیامبلر بله کودك خلود اجلازه داده که بازی هلای مختلفلی را در حین نماز 

انجلام دهلد کله این مسلئله حاکی از ملدارای شلدید پیامبر با کودکان اسلت.
پیامبلر نله خلودش دسلتور به اخلراج کلودکان بازیگوش می دهلد و نه بله دیگران 

اجازه اخلراج آنها را داده اسلت. 
ملدارای بلا کلودکان بله قلدری در سلیره پیامبلر مهم اسلت که گاهلی حضرت در 
میانله نملاز بلا اشلاره به ملردم این نکته را گوشلزد می کنلد. گویا که پیامبلر حریم 
امنلی بلرای حضلور کودکان در مسلجد ایجاد کلرده و بله هیچ کس اجلازه نمی دهد که 

ایلن حریلم امن را برهلم زند.
اگلر چله برخلی از ایلن جریانات به صورت یلک اتفلاق رخ داده اما برخی دیگلر از آنها با 
اراده تلام حضلرت و بلا غلرض ویژه از سلوی پیامبر انجام شلده اسلت. پس حداقل 
می تلوان گفلت کله بردن کلودکان به مسلجد در برخی از ملوارد دارای رجحلان و ثواب 

است.

ب.«رجحان«مدارا«با«کودک«نسبت«به«نماز«جماعت
روایتلی صحیح السلند و مشلهور میلان فریقین وجلود دارد که گویای کوتاه شلدن نماز 

توسلط پیامبلر به دلیل گریه کودکی شلیرخواره اسلت.
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ایلن روایلت که در سله کتلاب از کتب اربعه حدیثی شلیعه و با سلندی صحیح، حسلن 
و موثلق نقلل شلده، می توانلد تأثیرگلذار در دیدگاه فقهی ما در این مسلئله باشلد.

ایلن روایلت گویلای شلفقت و مهربانلی بسلیار زیلاد پیامبلر نسلبت بله مؤمنیلن 
خصوصلاً ملادران و کلودکان اسلت و از آن برمی آیلد که آوردن کودکان به مسلجد حتی 

شلیرخوارگان و یلا کلودکان بسلیار کوچلک، ملورد نهلی پیامبر نبوده اسلت.
ایلن روایلت نوعلی تقریلر و امضای ورود کودکان به مسلجد اسلت. چراکه اگلر نهیی در 
ایلن ملورد وجلود داشلت، پیامبلر باید بالفاصلله پس از بیلان علت شلتاب در نماز، 

از آن نهلی نیلز سلخن می گفت. 
نکتله ظریلف و پراهمیلت ایلن جریلان، رجحانی اسلت که پیامبلر در ایلن نماز به 
نمایلش گذاشلته اسلت. دقلت در ایلن ماجلرا نشلان می دهلد کله حضلرت در هیچ یک 
از ایلن نقل هلا نملاز خلود را برهلم نلزده بلکه نملاز را خفیف تلر خوانده و از مسلتحبات 

نماز کاسلته اسلت.
بنابرایلن می تلوان نتیجله گرفلت که دو امر مسلتحب در اینجا بلا هم تزاحلم کرده اند و 

پیامبلر ملدارا بلا کودکان را بر مسلتحبات نماز ترجیح داده اسلت.
پیامبلر گاهلی در نملاز جماعت به دلیل مدارای با کودکان سلجده خلود را طوالنی 
کلرده اسلت. بلا اینکله هیلچ  اجبلاری در کار نیسلت، املا حضرت بله خاطر شلاد کردن 
دل کلودك، آراملش کلودك را بلر هماهنگلی بلا دیگلر اجلزاء نملاز ترجیح داده اسلت. 
البتله گویلا در ایلن جریلان دو مسلتحب وجلود دارد که یکی بلر دیگری رجحلان یافته 
اسلت. یکلی از ایلن مسلتحبات رعایلت همراهی بلا مامومیلن و مراعات حال آنها اسلت 
و دیگلری مراعلات حلال کلودکان و ملدارا بلا خواسلته های آنها اسلت. پیامبلر امر 
دوم را بلر اول ترجیلح داده و نشلان داده کله ایلن مسلئله مهم تلر از مسلئله اول اسلت. 
خصوصلاً کله آن کلودك، جایگاهلی رفیع همچون حسلنین داشلته باشلد. بنابراین 

حسلنین مصلداق اتم ایلن قانون کلی هسلتند. 
ایلن رجحلان ملدارا بلا کلودکان محلدوده ای دارد کله عبلارت اسلت از رعایلت اسلاس 
ترکیلب عبلادی و برهلم نخلوردن پایه هلای نملاز جماعت. بنابرایلن مدارای بلا کودکان 
در مسلجد تلا زمانلی مطللوب خواهلد بلود که اسلاس نملاز جماعلت را برهم نزنلد و به 
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بطلالن نملاز املام و مامومیلن نیانجامد.

ج.«تکریم«کودک«بازیگوش«به«جای«اخراج«و«یا«تنبیه«او«
گاهلی پیامبلر در مواجهله با بازیگوشلی کلودکان با آنها ملدارا کرده و پلس از نماز 
آنهلا را تکریلم کلرده و گاهی بله بیان دلیل این تکریم و محبت سرشلار پرداخته اسلت.
نَْیا«  بیلان دلیلل از جانلب پیامبلر در قالب جمله »َما لِلي اَل أُِحلبُّ َریَْحانََتيَّ ِملَن الدُّ
بله خاطلر آن اسلت کله حضرت به هملگان بفهمانلد، مگر می شلود که انسلان فرزندان 
خلود را دوسلت نداشلته باشلد و مگر می شلود مؤمن با کلودکان خود رفتلار دیگری جز 

این داشلته باشد.

4ـ«رفتار«پیامبر«با«کودکان«در«هنگامه«سخنرانی«مسجد««

حضور«کودکان«در«سخنرانی«پیامبر» الفـ«
گزارش هلای مختللف، نشلان می دهنلد که کلودکان فلارق از آنکله چه رفتلاری از خود 

بلروز داده اند، در سلخنرانی پیامبر شلرکت داشلته اند. 
حضور کودك در سلخنرانی سلبب می شلود تا کودك از آغاز با منبر آشلنا شلود و منبر 

را سلبب رشد و شلکوفایی خود ببیند. 
گاهلی پیامبلر، کلودك خلود را بلا خلود بلر فلراز منبلر می بلرده اسلت. بنابرایلن 
پیامبلر گذشلته از آنکله کودکان خود را به جلسلات سلخنرانی می بلرده، گاهی هم 
آنهلا را کانلون توجله دیگلران قلرار ملی داده و پیراملون شلخصیت آنها سلخن می گفته 

ست. ا
حضور برخی از کودکان در جلسلات سلخنرانی، تمرینی برای شلنیدن موعظه اسلت و 

می توانلد در آنهلا آمادگلی حضلور در چنین جلسلاتی را ایجاد کند. 
فاطمله زهلرا بله عنوان یک مادر نمونه، کودك ممیز خود را به مسلجد می فرسلتد 
تلا فرمایشلات پیامبلر را خلوب بشلنود و در نهایت به خوبلی برای مادر خلود بازگو 

نمایلد. ایلن رفتار نشلان از عمق هدف منلدی اعزام کودك به مسلجد دارد.
بلردن کلودکان به مسلجد به خلودی خود امری مطللوب و تأثیرگذار در شلخصیت آنها 
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اسلت، املا اگلر این رفت وآملد با برنامه ریزی شلکل گیلرد و هدف گذاری شایسلته ای در 
پی آن باشلد، ثمرات بیشلتری را در پی خواهد داشلت.

«مدارا«با«کودکان«بازیگوش«در«سخنرانی بـ«
فعالیت هلای مسلجد، تنهلا منحصلر بله نملاز جماعلت نیسلت و مسلجد بله عنلوان 
مهم تریلن مرکلز اجتملاع مؤمنیلن کارکردهلای دیگلری نیلز دارد. یکلی دیگلر از ایلن 
کارکردهلا کله اهمیلت بسلزایی دارد، انتشلار معارف دینلی در قالب سلخنرانی مذهبی 
اسلت. پیامبلر در ادامله سلیره مداراگونه خلود با کلودکان، در سلخنرانی های خود 

نیلز ایلن رفتلار را ادامه داده اسلت.
ل اگرچله سلخنرانی و بازگلو نملودن معلارف دینلی برای ملردم از اهمیت بسلیار زیادی 
برخلوردار اسلت، املا ممکن اسلت در زمان هایلی خاص مسلائل مهم تری وجود داشلته 
باشلد کله نبایلد از آنهلا نیلز غافلل شلد. بلا توجله بله اینکله پیامبلر گاهلی برای 
مراقبلت از کلودکان خلود از منبلر پاییلن آمده باید گفلت که حضرت ایلن کار را مهم تر 
از نظلم موجلود در سلخنرانی دیلده و سلخنرانی را بله قیملت مراقبت از کلودکان خود 

رهلا کرده اسلت.
از ایلن نقلل می تلوان چنیلن نتیجه گرفت کله مراقبت از کلودکان وظیفه بزرگی اسلت 
کله گاهلی درجله اهمیلت آن از فعالیت هلای معمول مسلجد فزونلی می یابلد. بنابراین 
در محیط مسلجد و در جلسلات سلخنرانی تنها نباید به فکر برگزاری شایسلته مراسلم 
سلخنرانی بلود. بلکله بایلد بله جایلگاه و وضعیلت کلودکان نیلز اندیشلید و از عواطف، 

احساسلات و جسلم آنهلا نیز مراقبلت کرد. 
اسلتدالل بله آیله قلرآن کله پلس از انجلام ایلن کار از زبلان پیامبلر بیلان شلده، 
نشلان دهنده کللی بلودن حکم و سلرایت آن در موارد مشلابه اسلت. بنابرایلن این حکم 
یعنلی »رجحلان داشلتن مراقبت از کودکان نسلبت بله دیگر وظایف دینلی«، یک حکم 

کللی اسلت کله در مسلجد نیلز باید رعایت شلود.
پیامبلر در مواجهله بلا کودکلی کله در حیلن سلخنرانی از دوش او بلاال رفته، هیچ 
 برخلورد ناخوشلایندی نمی کنلد. بلا اینکله حضرت می توانسلت کلودك را بله آرامی از 
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دوش خلود بله پاییلن راهنمایلی کنلد و او را بر روی دامان خود بنشلاند و یلا اینکه او را 
بله بیلرون از مسلجد راهنمایلی نمایلد، املا هیچ یک از ایلن کارهلا را انجام نداده اسلت. 
بنابرایلن ایلن حرکلت پیامبلر گویلای آن اسلت که با کلودکان در مسلجد و در مراسلم 
مذهبلی بایلد مدارایلی ویلژه داشلت و از بلی احتراملی، تنبیله و اخلراج آنهلا به شلدت 

اجتنلاب کرد.

»»5ـ«رفت«وآمد«کودکان«به«مسجد«پس«از«دوران«پیامبر

«اهل«بیت«و«مسئله«رفت«وآمد«کودکان«به«مسجد الفـ«
یکلی از ایلرادات اساسلی کله ممکلن اسلت بله گزارش هلای فصل هلای پیشلین گرفته 
شلود ایلن اسلت کله همه ایلن گزارش هلا می توانلد مربلوط به برهله خاصلی از زندگی 
 باشلد. بله بیان دیگر ممکلن اسلت در برهله ای از دوران زندگی پیامبر پیامبلر
ورود کلودکان به مسلجد مجلاز بوده و پس از آن این مطلب از جانب حضرت نهی شلده 

و جواز پیشلین را نسلخ کرده باشلد.
گذشلته از آنکله صلرف احتملال نمی توانلد نسلخ ایلن همله گلزارش را در پلی داشلته 
باشلد، بایلد گفلت کله گزارش هایلی وجلود دارنلد کله نشلان می دهلد، پلس از دوران 
پیامبلر نیلز اهلل بیلت به سلیره آن حضلرت پایبند بوده انلد. بنابرایلن می توان 

نتیجله گرفلت کله نسلخی در کار نبوده اسلت.
  بوده بلکه امیرالمؤمنین آوردن کودکان به مسلجد نه تنها سلیره مستمر پیامبر

هم آن را ادامه داده اسلت.
رفتلار امیرالمؤمنیلن  می توانلد پاسلخ به شلبهه ای باشلد که ممکن اسلت در ذیل 
روایلات ناهیله مطرح شلود. ممکن اسلت در ذیلل روایلت »جنبوا مسلاجدکم صبیانکم 
و مجانینکلم ..« ایلن سلؤال مطلرح شلود کله سلیره مسلتمر پیامبلر بلا ایلن نهی 
پیامبلر، نسلخ شلده و دیگلر آوردن کلودکان بله مسلجد رجحانی نخواهد داشلت.

املا عملل امیرالمؤمنین  نشلان می دهد که امیرالمؤمنین  ادامه دهنده سلیره 
پیامبلر بلوده اسلت. بنابراین هیچ  نسلخی در سلیره پیامبلر در ایلن زمینه رخ 

نداده اسلت.
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پیامبلر بله غیلر از آنکله پلای دو کلودك خود را به مسلجد باز کلرده، آنهلا را فعال 
و پرجنب وجلوش تربیلت نموده اسلت. تلا آنجا که پلس از رحلت پیامبلر آن دو در 
برابلر ظللم و تباهلی سلخن می گوینلد و هماننلد دیگران امر بله معروف و نهلی از منکر 

را وظیفله خلود می دانند.
 مسلجد می توانلد محللی بلرای ارائله دیدگاه های کلودکان و نوجوانان باشلد تلا آنها در 
آینلده ای نزدیلک در عرصه هلای مختللف اجتماعلی، جرأت عرض اندام داشلته باشلند.

«رفتار«زمامداران«و«مردم«در«قبال«مسئله«آمدن«کودکان«به«مسجد بـ«

خلیفله دوم در دوران خالفلت خلود بدعلت اخلراج کلودکان از مسلجد و تنبیله آنهلا با 
تازیانله را بله دلیلل بازیگوشلی در مسلجد، پایه ریلزی کرده اسلت.

 بلا آنکه همله گزارش های پیش گفته نشلان دهنده رفتار پرمحبلت و رئوفانه پیامبر
 بلا کلودکان در محیط مسلجد اسلت اما خلیفله دوم دقیقلاً بر خالف سلیره پیامبر

عملل کلرده و بلا تازیانه، کودکان را از مسلجد اخراج می کرده اسلت.
رهلروان اهلل بیلت نیلز بایلد از ایلن گلزارش تاریخلی عبلرت بگیرنلد و بداننلد که 
برخلورد ناشایسلت بلا کودکانلی کله بله هلر دلیلل بله مسلجد راه پیلدا کرده انلد، قدم 

نهلادن در مسلیر ایلن بدعت گلذار بلزرگ اسلت.

6ـ«روایات«نهی«از«آوردن«کودکان«به«مسجد««
درکنلار انبلوه روایاتلی که در بردارنده سلیره مداوم پیامبر مبنی بلر آوردن کودکان 
بله مسلجد اسلت، روایاتلی نیز وجود دارنلد کله در آن از آوردن کودکان به مسلجد نهی 

شلده است.
بررسلی سلندی ایلن سله روایت نشلان می دهد کله همه طلرق آنها ضعیف اسلت و در 
نتیجله همله ایلن روایات ضعیف السلند هسلتند. اما به چنلد دلیل به راحتلی نمی توان 

از کنلار آنها گذشلت و این دسلته از روایلات را وانهاد:
1ل نقل هلای مختللف این دسلته از روایات در کتب گوناگون روایی شلیعه و اهل تسلنن 

است؛  موجود 
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2ل وجلود ایلن روایلات در کتلب تلراز اول شلیعه نظیر تهذیلب االحکام، خصلال و علل 
الشرایع؛

3ل عملل برخلی از متقدمین فقهای شلیعه به این روایات که ممکن اسلت جبران کننده 
ضعف سندی باشد؛

4ل بهره گیری از قاعده »تسامح در ادله سنن« 

7ـ«راهکارها«و«احکام«حضور«کودک«در«نماز«جماعت««

«بیرون«نراندن«کودکان«از«صفوف«جماعت الفـ«
روایتلی از املام باقلر  نقلل شلده کله در آن حضلرت دسلتور داده که کلودکان را از 
صفلوف نملاز جماعت عقلب نرانید. بکلله آنلان را در میان بزرگسلاالن پراکنده سلازید.
ُقوا بَْیَنُهلْم« داللت بر  لاَلهِ« و »َفرِّ ُروُهْم َعلِن الصَّ ایلن روایلت بله دلیل دو عبلارت »اَل تَُؤخِّ
رجحلان حضلور کلودکان در مسلجد به شلرط متفلرق شلدن در صفوف نملاز جماعت 

خواهد داشلت.

«برخی«از«احکام«حضور«کودک«در«نماز«جماعت بـ«
مشلهور میلان فقهلا این اسلت که اذان گفتن کلودك، قابل پذیرش و صحیح اسلت. این 

فتلوی بر اسلاس روایات صحیح السلندی اسلت که در این بلاره وجود دارد.
همله افلراد حتلی بزرگسلاالن می تواننلد بله اذان گفتلن یک کلودك غیرباللغ اعتماد و 

اکتفلا کننلد و دیگلر برای بلر پایی نملاز جماعلت، اذان دیگلری نگویند.
اگلر چله اکتفلاء بله اذان کلودك، ممکن اسلت در نماز فلرادا نیز ثمره داشلته باشلد اما 
معملوالً اکتفلاء بله اذان دیگلران مربلوط بله نملاز جماعت اسلت کله به طور علادی در 

مسلجد برگزار می شلود. 
در بلاب املام جماعلت شلدن کلودك، سله روایت با سلندی صحیلح وجلود دارد که به 
صلورت مطللق، دالللت بر جلواز امامت پسلر بچه دارنلد. البته یلک روایت معلارض هم 

در ایلن زمینه وجلود دارد.
برخلی از بلزرگان نظیر شلیخ طوسلی بر اسلاس سله روایلت اول، حکم به جلواز امامت 
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پسلربچه ناباللغ، بلرای هملگان چه کودك و چله بزرگسلال، داده اند.
برخلی از بلزرگان نظیلر شلیخ حلّر عامللی وجه جمعلی برای ایلن روایلات ارائله داده و 
بسلیاری از فقهلا آن را پذیرفته انلد. ایلن بلزرگان اماملت جماعت پسلر بچله نابالغ برای 

دیگلر کلودکان را جایلز می داننلد املا بلرای بزرگسلاالن صحیلح نمی دانند.
اصلل مطلرح شلدن ایلن موضلوع در ملورد کلودك ممیلز نشلان می دهلد کله چنیلن 
کودکانلی بله اماکلن عبلادی راه داشلته اند و رفت وآملد آنهلا بله مراکلز عبلادی معمول 

اسلت.  بوده 
عبلارت »أَنْ  یَلُؤمَّ  الَْقلْوَم« نشلان می دهلد کله سلؤال در ملورد نملاز جماعتلی عموملی 
و در میلان جمعیلت ملردم اسلت. از طرفلی بله طلور معمول چنیلن جماعتلی معموالً 
در مسلجد شلکل می گیلرد. بنابرایلن اگلر قلرار باشلد پاسلخ این سلؤال مربلوط به غیر 

مسلجد باشلد، تخصیلص اکثلر الزم خواهلد آمد. 
ایلن پرسلش ممکلن اسلت در دوران هلای گذشلته نیز بلرای بسلیاری از اقوام بله وقوع 
پیوسلته باشلد. زیرا در سایه رشلد فرهنگی جامعه اسلالمی، گاهی کودکان دانسته های 
بیشلتری نسلبت به بزرگسلاالن دارند و شلرایط نماز را بهتر از دیگران برگزار می کنند. 
از بعضلی روایلات برمی آیلد کله جایلگاه کلودك ممیلز در شلکل گیری نملاز جماعلت 

همانند بزرگسلاالن اسلت.

8ـ«بررسی«دیگر«آموزه«های«دینی«مرتبط«با«کودک«و«مسجد««

««مسجد«تأمین«کننده«وظایف«والدین«در«برابر«فرزندان الفـ«
از آیلات و روایلات فراوانلی کله پیراملون مسلئله خانلواده و تربیلت فرزنلد در دسلت ما 
اسلت، چنیلن برمی آیلد کله والدین نسلبت بله فرزندان خلود وظایلف متعلددی دارند 
کله دسلتیابی بله آنها در مسلجد بسلیار سلهل الوصول اسلت. ایلن وظایلف عبارتند از:

1ل تربیت و ادب آموزی به فرزندان؛ 
2ل آموزش نیازمندی ها به فرزندان؛

3ل آموزش مسائل دینی به فرزندان؛
4ل مراقبت فرزندان در برابر خطرات اعتقادی و انحرافی؛
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5ل تمرین عبادی کودکان؛ 
6ل قرآن آموزی به فرزندان از سنین کودکی؛

7ل  والدین و لزوم یافتن محیطی مناسب برای فعالیت های اجتماعی فرزندان.

«کارکردهای«تربیتی«مسجد« بـ«
در روایتلی از امیرالمؤمنیلن  بله کارکردهای تربیتی مسلجد اشلاره شلده که اغلب 

آنهلا نیاز اصلی کلودکان و نوجوانان اسلت. 
بلا توجله بله پیامدهلای تربیتلی کله امیرالمؤمنیلن  بلرای رفت وآملد بله مسلجد 
شلمرده اسلت، بایلد گفلت کله نیاز هیلچ  قشلری به مسلجد هماننلد کودکان نیسلت. 
زیلرا نیلاز کلودك بله تربیلت و رشلد و بالندگی قابل مقایسله بلا نیازمندی دیگر اقشلار 

و سلنین نیست. 
یکی از عوامل مؤثر در تربیت کودك، دوسلتان و همسلاالن هسلتند که تأثیر بسلزایی بر 
فکلر و دل او دارنلد. املا بنا بر فرمایلش امیرمؤمنان  یکلی از مهم ترین کارکردهای 

مسلجد، ارائه دوسلتی مؤمن و رفیقی ارزشمند است.
والدیلن هلر چقلدر هلم که معتقد باشلند، اگلر درهای مسلجد را بله روی کودکانشلان 
بسلته ببیننلد، باالجبلار زیور زندگی خلود را به محیطی دیگر می فرسلتند. محیط هایی 
کله گاه ممکلن اسلت هلم عرض مسلجد قرار گرفتله و مدعلی تربیت دینی هم باشلند. 
ایلن نکتله پراهمیلت در نگاهلی کالن و عمیق تلر محیط هایلی همچلون خانقلاه و 
عبادتکده هلای انحرافلی را بله ما نشلان می دهلد که در عرض مسلجد اما رویلاروی آن، 

جوانلان مؤملن را بله انحلراف و کلژی می کشلاند. 
مسللماً غفللت ملا از کلودکان، حداقل در دوران کنونی پیامدی جز خسلارت و از دسلت 

دادن دل هلای پاك آنها نخواهد داشلت.

«جایگاه«معنوی«کودکان«در«نظام«ارزش«گذاری«دینی جـ«
مسلجد، مکانلی بلرای عبلادت و بندگلی اسلت و خداونلد، بنلای ایلن ملکان را بلر پایه 
معنویلت نهلاده اسلت. از روایلات اهلل بیلت برمی آیلد که کلودکان به دلیلل صفای 

دل و پاکلی طینتلی کله دارنلد از جایلگاه معنلوی واالیلی برخوردارند. 
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قلرآن آملوزی کلودکان در نلزد پلروردگار جایگاهلی واال دارد و مکانلی بهتلر از مسلجد 
نمی توانلد بسلتری بلرای قرآن آملوزی و دین ملداری کلودکان باشلد.

کلودکان، زینلت و زیلور هلر خانله ای بله حسلاب می آینلد. قلرآن نیز دسلتور بله بردن 
زینت هلا بله مسلجد داده اسلت. بنابرایلن شلاید بتلوان بلردن فرزنلدان بله مسلجد را 

مصداقلی از بلردن بهتریلن زیلور و زینت هلای زندگلی بله مسلجد دانسلت. 
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