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 9چكيده

 یاز موضوعات مهم در مباحث فقه یکیعبادت کودکان را که  تینیتمر ای تینوشتار بحث مشروع نیا
 کهنیو ا ینو س عهیش یفقها نیآن در ب ۀموضوع و مقارن یقیتطب یبررس .قرار داده است یبوده مورد بررس

دارد؟  ینیتمر ۀجنب ایعبادت آنان مشروع است  ایدارند؟ آ یتیکودکان نسبت به انجام عبادت چه وضع
عبادات  ۀگرفته، نماز که از جمله و بلکه عمدطبق تتبع صورت ست؟یاقوال چ ۀثمر زیعبادت و ن نیآثار ا

 یخاطر انجام عباداتو کودک به باشدیم حیمذاهب اسالم، مشروع و صح یتمام دگاهیکودک است، از د
بر  دیو تأک قیامر کودکان به عبادت و نماز، تشو .شودیمثل نماز، روزه و حج مستحق اجر و ثواب م

به  یمجبور ساختن و یبرا زیشرا وجوب، بلوغ است و ن رایز ست؛یعبادات ن نیخاطر وجوب اآن، به
 نیماز تمرناست که بر اساس آن، کودک به خواندن  یتیترب یو روش وهیبلکه صرفا ش ست،یعبادت هم ن

ادات عب ةینیتمر»به  ریعظام در مورد آن تعب یلذا فقها .دیعبادت، عادت نما نیشود تا به انجام اداده 
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 مقدمه 

 حکم .باشدموضوع بحث در این پژوهش مشروعیت یا عدم مشروعیت عبادات کودکان می
دو مورد از این موضوع، روشن و از محل بحث نیز خارح است؛ یکی کودکان صغیر ممیز 

ها مسلم است و دیگری مشروعیت و صحت عبادات بالغ است که مشروع نبودن عبادات آن
اما در مورد مشروعیت عبادات طفل ممیز اختالف نظر  .است که اختالفی در آن وجود ندارد

شروعیت عبادات طفل ممیز، همان صحت و مقبولیت آن است که منظور از م .وجود دارد
برای مثال اگر کودک ممیز، نماز میت را بخواند و یا حج فرد مکلف عاجز  .حکم وضعی است

مراد از مشروعیت این است که آیا امر و  .جا آورد محل بحث و مورد نزاع استاز اتیان را، به
یا خیر؟ ُفقها این بحث را در مورد عبادات کودک  تواند متوجه طفل شودنهی غیر الزامی می

باشد و آن این است تر میتر و کلیای از یک بحث عمیقاند، اما این بحث شاخهطرح کرده
تواند متوجه آیا امر و نهی ولو غیر الزامی می )چه در عبادات و چه در غیر عبادات(طور کلی که به

 کودک ممیز بشود یا خیر؟
تواند متوجه او شود انتزاع صحت و مشروعیت طور کلی امر و نهی میشدیم که بهاگر قائل 

قربت  قصدکنیم و نتیجۀ آن ترتب ثواب است و همچنین در غیر عبادات هم اگر کودک به می
 .شودامر یا نهی را امتثال و رعایت کرد، قهرًا ثواب بر آن مترتب می

 نظر فقهای شيعه دربارۀ عبادات کودکان .1

سه نظریه  .از سخنان فقیهان شیعه دربارۀ عبادت کودکان پنج نظریۀ مهم، قابل استفاده است
جا که در مورد عبادات کودکان ممیز و صبی مراهق در کالم مرحوم صاحب حدایق، آن

لکن از بیانات دیگر ُفقها و ُعلما در مباحث فقهی بیشتر از این  .اند آمده استبحث داشته
جا پنج نظریه را با استفاده از کلمات دیگر بزرگان و با ذکر در این .آیداقوال به دست می

 .کنیممستند تبیین می
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 الف( مشروعيت عبادات صبی

ب و ه بر بالغین واجطبق این دیدگاه، همه عباداتی ک .شود قول مشهور همین قول استگفته می
صورت ندب است و اثر مستحب بودن آن این است که باشد، بر صبی مستحب و بهفریضه می

و  .جا آورد، استحقاق ثواب و اجر دارداگر صبی عمل را با قصد قربت و رضای خدای متعال به
ر د و اگشواگر آن عمل بر بالغین از افعال محرمات و گناهان باشد، بر صبی مکروه شمرده می

درنتیجه، آنچه از صبی ممیز برداشته شده صرفا تکالیف الزامی  .مکروه را ترک کند ثواب دارد
اعم از وجوبی و تحریمی است و بر همین اساس احکام تکلیفی برای کودکان سه قسم است  

 .شان مجعول نیستولی وجوب و حرمت در حق .استحباب، کراهت و اباحه
مرحوم خویی هم این است که عبادات کودکان عبادات حقیقی شرعی است؛ منتهی  شظی

خاطر اطالقات ادلۀ اولیه که متکفل جعل احکام است؛ بلکه مبتنی بر ادلۀ ثانویه که امر نه به
زیرا وقتی در مورد نماز و روزه امر  .«تان را امر به نماز و روزه کنیدصبیان و کودکان»اند کرده

باشد و شاهد ها با بقیۀ موارد از عبادات نمیها مطلوب شرعی شدند، فرقی بین آنشد و آن
 .آن روایاتی است که داّل بر امر کودکان بر عبادت است

اَلِة ِإَذا َکهُشوا َتِمی َخْمِس ِسِمیَن »مثال در روایتی آمده است  برای ُ ُی ِصْبیهَشَمه ِتهاصَّ
ْ
ه َشأ ِإشَّ

اَلِة ِإَذا َکهُشوا َتِمی َسْبِع ِسِمیَن َفُمُیوا ِصْبیهَشُکْم تِ  الگی امر به سمان را از پنج؛ ما فرزاندان«هاصَّ
، 1414)حر عاملی،  .سالگی به نماز امر کنیدتان را از هفتکنیم، پس شما نیز کودکاننماز می

البته قرینۀ دال بر ترخیص و اجازۀ ترک برای کودکان وجود دارد؛ یعنی کودکان مجبور  .(12  3
ها مطابق امر شرعی اما اگر انجام دادند، عمل آن .توانند انجام ندهندبه عبادات نیستند و می

خویی  .(55  13؛ بحرانی، 399  1، 1405)عراقی،  .بوده و مشروعیت و مقبولیت خواهد داشت
که این عبادات عمدۀ دلیل اثبات مشروعیت عمل اطفال و این»گوید؛ این مطلب می در تأیید

صوری و تمرینی نیست همین دسته اخبار و روایات است که داللت بر تعلق امر شرعی بر 
 .(502  21، 1418)خویی، « عبادات کودکان دارد

ر تحقق تمرین دارند و اند این روایات داللت ببرخی بر این دلیل ایراد وارد کرده و گفته
ها را با این امر آشنا سازند و عادت دهند تا هنگامی که به سن بلوغ رسیدند، انجام که آناین
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ای باشد و دچار مشکل ها امری طبیعی و سادهاعمال عبادی مثل نماز خواندن برای آن
 .ها واقع نخواهد شدنگردند، ولی نماز شرعی از آن

ها همان است که ی متعدد ذکر شده است ولی عمدۀ جوابهادر رد این اشکال جواب
اند  اصل اولی در اوامر، وجود مصلحت و تحقق مصلحت در خود متعلق امر است و گفته

خالف این مطلب نیازمند دلیل است و واضح است که متعلق امر در این موارد خود صالت و 
که ها وجود خواهد داشت، نه اینآنباشند؛ پس مصلحت نیز در همان اتیان صوم کودکان می

 .(667  2، 1417ای، ؛ مراغه361  17، 1367؛ نجفی، 356  1419)لنکرانی،  .به غرض تمرین باشند
توان تمام هدف و غرض این دسته روایات را فقط تمرین کودکان دانست؛ بلکه از سویی نمی

روایات دیگری نیز  .استها و تعلق اجر و پاداش به آن مشروعیت عبادات صبی و صحت آن
  .کنند، که کودکان به اقامۀ نماز و روزه گرفتن رو آورنداین مطلب را تأیید می

ِإذ َأتی علی الّصبی ِسُت سنین وجب علیه الصالة و اذا »مثال در روایتی آمده است  برای
؛ وقتی کودک شش سالش شد، نماز بر او واجب است و «اطاق الصوم وجب علیه الصوم

  3، 1414)حر عاملی، شود اش را بگیرد و انجام آن الزم میتواند روزه بگیرد روزهکه می وقتی
از مجموع این روایات و عبارت وجوب صالت برای کودک، مصلحت داشتن عبادات  .(12

 .گرددها استفاده میکودکان، مشروعیت و صحت آن
این روایات مطلوبیت و ظاهر »گوید  الله خوانساری در مورد این روایات میآیت

دهد، گونه که در مورد بالغین وجود دارد، نشان میمشروعیت صالت و صوم کودک را همان
گونه تکالیف بر کودک واجب نخواهند شوند اینکه تکالیف با بلوغ واجب میجاالبته از آن

 .(191  2، 1355)خوانساری، « بود

 ب( عبادات اطفال تمرینی است و نه شرعی 

شود؛ زیرا مخاطب دوم این است که بر اعمال و عبادات اطفال اجر و ثوابی مترتب نمیقول 
شود؛ شده به ولّی او داده میدادهباشند و اما اجر و ثواب وعدهبه خطابی ولو استحبابی هم نمی

 .شودبه او اجر و ثواب داده می« عمل و بر تالش ولی»یعنی در واقع بر 
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نیست تا ادعا شود که « بحث اصولی امر به امر»مربوا به ضمنا موضوع عبادت صبی 
 آن بحث .«باالخره امر دارد و امر بر استحباب داللت دارد؛ پس عبادات صبی مشروع است»

مربوا به جایی است که خود عمل مورد امر، مصلحت داشته باشد، منتهی موال قادر نیست که 
 .ها امر کند تا انجام دهندکند که به آنی امر میها را مورد امر قرار دهد و به کس دیگرخود آن

باشد؛ بلکه تمرین و جا غرض موال از امر به صبی و کودکان، نفس انجام عمل نمیاما در این
عادت دادن بر اعمال عبادی برای آمادگی در سنین بزرگسالی و بعد از بلوغ است که با انجام 

نفسه مصلحت ماز و اعمال عبادی فیپس خود ن .شودصبی، غرض آن عبادات حاصل می
مانند  .برخی از روایات هم اشاره به تمرینی بودن عبادت کودکان دارند .ندارند و شرعی نیستند

اّنا نأمر صبیاننا اذا اکانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصالة اذ کانوا »گوید روایتی که می
بر امر کودکان به انجام صالت و صوم دارد،  روایت داللت .)حر عاملی، همان(؛ «بنی سبع سنین

قرینۀ دال بر ترخیص و اجازۀ ترک برای کودکان هم  .اما طبعًا قبل از بلوغ تمرینی خواهد بود
بیشتر استدالالت نیز داللت بر تحقق  .وجود دارد و کودکان مجبور به انجام عبادات نیستند

 .از خواندن تمرین دهندتمرین دارد؛ یعنی والدین باید کودکان را برای نم

 ج( عبادات صبی شرعيۀ تمرینيه است و نه شرعی اصلی

طبق قول سوم، عبادات کودک و صبی جنبۀ تمرینی دارد، ولی همین تمرین دارای پاداش 
بر طبق این مبنا اخبار بسیاری وجود دارد که داللت بر استحباب تمرین کودکان و  .است

دعا این قول ا .پیگیری عبادات دارد و این استحباب بالذات برای کودکان صادر شده است
کند اصل عبادت که مخصوص بالغان است، برای کودکان ثابت نیست و رجحان و می

  .استحباب و ندب ندارد
که گفتیم حدیث رفع القلم مشروعیت تدالل قابل خدشه است؛ زیرا چناناما این اس

دارد اما استحباب آن را رفع دارد؛ بلکه وجوب عبادات را بر میعبادات را از کودکان بر نمی
عالوه بر آن اگر مفاد حدیث رفع، برداشتن احکام  .شودکند و شامل مستحبات نمینمی

  .استاستحبابی هم باشد، خالف امتنان 



 1400/ پاییز و زمستان 16/ سال هشتم/ شماره یعلمی ال پژوهشی مطالعات فقه تربیتدو فصلنامه 

 

د؛ بلکه نفسه از وی مطلوب باشعبادات صبی شرعی اصلی مثل سایر تکالیف نیست تا فی
ظاهر بنابراین اعمالی به .دادن و تمرین بر عبادات در بعد از بلوغ استمنظور عادتِصرف به

دهد، فرقی با لِعب و بازی کردنش ندارد و از این حیث رجحان و اجر عبادی که اآلن انجام می
ت کند و خود این حیثیآری از این حیث که تمرین و آمادگی برای بلوغ پیدا می .و ثواب هم ندارد

این قول منسوب به جماعتی از متأخرین از جمله شهید ثانی است و  .مأموربه است اجر دارد
درنتیجه، هم طبق قول دوم و هم قول سوم عبادات  .نظر بعضی، دیدگاه مشهور هم همین استبه

تواند کند، چون تشریع و حرام است؛ چراکه امر ندارد؛ صبی باطل است و قصد امتثال هم نمی
ل شود ولی بنا بر قوه در قول دوم به ولی طفل ثواب داده میمنتهی فرق خود دو قول این است ک

 .شودخاطر تمرین کردنش ثواب داده میسوم به خود طفل به
داند فرق قول اول با سوم هم در این است که قول سوم بر تمرین صبی، ثواب را مترتب می

تصف به صحت و شود و نماز و روزه هم ماما بنا بر قول اول بر خود عبادت ثواب داده می
، چه تبرعی )در اموری مثل حج(مشروعیت است و حتی نیابت صبی چه از میت و چه از حی 

  .(344)بجنوردی   .و چه با اخذ اجرت، صحیح و مشروع است

 د( عبادات صبی مشروع است ولی ثواب برای ولیّ طفل است

ه ولّی طفل داد بر اساس این قول، عبادات صبی مشروع است؛ منتهی اجر و ثواب آن به
اند در رد این قول گفته شده این یک احتمال صرف است که بعضی مطرح کرده .شودمی

واال خالف ظاهر ادله است؛ زیرا ظاهر ادله، اثبات مشروعیت عبادات صبی است و 
ثواب عمل « إحجاح الصبی»در موضوع  .شودثواب هم به خود همان عامل داده می

شود و وجهش هم ظاهر است؛ چراکه مربوا به طفل احجاح به ولی طفل داده می
گیرد و اجر هم صغیر و اطفالی است که انجام عمل و احجاح توسط ولی صورت می

ها، اعمال را خود کودک که در صالت و صوم و امثال اینمال خود ولی است؛ درحالی
نجام خود کودک عمل را ادهد و ممکن است ولی هم نداشته باشد و چون انجام می

 .دهد اجر و ثواب هم از آن اوستمی
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 هـ( عبادات واجبه مشروع نيست ولی عبادات مستحبه شرعی است

طبق این قول، باید بین عبادات واجبه و مستحبه فرق گذاشته شود؛ عبادات مستحبه مثل نوافل 
گاه این دید .و مثل نماز شب، برای کودک مشروعیت دارند اما عبادات واجبه مشروعیت ندارند

که گفتیم حدیث رفع القلم مشروعیت عبادات را از کودکان بر نیز صحیح نیست؛ زیرا چنان
عالوه برآن اگر مفاد  .کنددارد اما استحباب آن را رفع نمیدارد، وجوب عبادات را بر مینمی

 .حدیث رفع، برداشتن احکام استحبابی هم باشد، خالف امتنان است

 نظر علمای اهل سنت دربارۀ عبادات کودکان .2

آید که عبادات صبی دست میوضوح این مطلب بههای علمای اهل سنت بهاز مجموع گفته
 نویسد  می الفقه االسالمیزحیلی در  .صحیح و مقبول و مشروع است

 حنفیه و حنبلیه .روزه و نماز کودکان صحیح است و بلکه نزد شافعیه واجب است
سالگی وادار به روزه نماید، و در معتقدند بر ولی صبی واجب است که او را از هفت

ظر مالکیه ن .سالگی او را اگر انجام نداد بزند، تا عادت بر عباداتش مثل نماز نمایدده
 ولی در .اند که باید کودکان را امر به آن کردمتفاوتی دارند؛ آنان در مورد نماز قایل

گویند تا پسر محتلم نشود واجب نیست و بر دختر هم تا حیض نبیند مورد روزه می
 .(1646  3، 1371)زحیلی، واجب نیست 

اند که اصل اند به ادلۀ زیر تمسک کردهآن دسته از علمای اهل سنت که قایل به صحت
 کند مشروعیت را ثابت می

َمن جاء بالحسنة فله »اند؛ مثل اطالق آیات و روایات که در ابواب مختلف وارد شده .1
  .شودکه شامل صبی نیز می« َمن أدرَک المشعَر فقد أدرَک الحّج »یا « َعشُر أمثاِلها

ها در اجماع بر ُمجزی بودن چنین حّجی؛ و این سبب شده است که بعضی از آن .2
 .جا ادعای اجماع کننداین

طور که اگر صبی بعد از نماز ظهر بالغ شود اقوی این است که اعاده بر او واجب همان .3
گونه که ماهیت نماز ظهر قبل از بلوغ و بعد از بلوغ گونه است و هماننیست، در حج نیز این

ماهیت حج ندبی صبی قبل از بلوغ با حج واجب او بعد  .یکسان است، در حج نیز چنین است
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که گفته شده؛ مستحب مجزی از واجب نیست، در جایی است با هم ندارند و این از بلوغ فرقی
 .(261  1357)حنفی زیلعی،  که دو عمل از لحاظ ماهیت با هم متفاوت باشند

دیگر، حّج صبی و حج بالغ از نظر مصلحت و مفسده و از نظر مالک امر، تفاوتی بیانبه
جهت امر است نه از جهت متعلق امر و مأموربه؛  ندارند و اگر تفاوتی وجود داشته باشد، از

خاطر صبی بودنش برای او یعنی حّج مطلقًا مصلحت دارد، فقط اگر صبی انجام دهد، به
چنین تفاوتی  .گرددخاطر بلوغش بر او واجب میمستحب است و اگر بالغ انجام دهد، به

 .شود که حج صبی مجزی نباشدموجب نمی

 شروعيت و تمرینيت دربارۀ عبادات صبیبررسی ادلۀ دو دیدگاه م

توان گفت در مجموع دو دیدگاه عمده دربارۀ عبادات کودکان وجود براساس آنچه ذکر شد می
ا به جدر این .دیدگاه نخست، مشروعیت عبادات صبی و دیدگاه دوم تمرینیت آن است .دارد

 .شودبررسی ادلۀ این دو قول پرداخته می

 ادلۀ قول به مشروعيت عبادت صبی .1

  .انداین قول مشهور فقهای شیعه است و برای اثبات آن به چند دلیل تمسک کرده

 الف( عمومات مربوط به ترتب ثواب بر اعمال

 ها افراد بالغ و کودکاند و عمومیت آننحو عام، ثواب را بر اعمالی مترتب کردهای که بهادله
ه )هرکس صدقه دهد د« َمن جاء بالحسنة فله َعشُر أمثاَلها»مثال، تعبیر برای .شودرا شامل می

کم گیرد و مثل حعمومیت و شمولی دارد که بزرگسال و کودک را در بر می برد(برابر آن اجر می
ید « من أتلف»وضعی در قاعدۀ   «هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است»است که گو

 .رند که این حکم عام و فراگیر است و اختصاص به بالغین نداردو همه ُفقها اتفاق نظر دا
در موضوع بحث نیز عمومات و اطالقاتی وجود دارند که تشویق و ترغیب به انجام عبادات 

الۀ قربان الص»مانند روایت  .شودها دیده نمیکنند و تخصیص یا تقییدی به بالغین در آنمی
نماز وسیلۀ تقرب به خداوند برای »شود که ده میاستفا« کل»از عمومیت واژۀ  .«کل تقی
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را شامل است و مقید به  این روایت کل افراد و احاد انسان .«پرهیزگاری است هر انسان
باتقوایی  های بالغ نشده و بلکه برعکس تصریح دارد که تقرب به خدا برای هر انسانانسان

و نیز  (30  3، 1414)حر عاملی، باشد شود؛ چه بالغ باشد و چه نوسیلۀ نماز حاصل میبه
که در این روایت نیز تقیید یا تخصیصی به  (298  7)همان، « الصوم ُجَنۀ ِمن النار»روایت 

فقها  که برخی ازچنانشود؛ همپس شامل کودکان نیز مثل بالغین می .شودبالغین دیده نمی
توان بر مشروعیت عبادات کودکان پس با توجه به این روایات می .انداز آن نیز نتیجه گرفته

دارد مرحوم لنکرانی در تکمیل این دلیل بیان می .(417  1، 1405)محقق داماد، استدالل کرد 
است و « َمن أتلَف ماَل الغیر فهو له ضاِمن»گونه عمومات، مانند عموم که سیاق این

 .(347  1419) لنکرانی، اختصاص به بالغین ندارد 
اّل بر همین موضوع، ادلۀ دال بر عدم تضییع پاداش بر عمل َحسن و خوب و از جملۀ آیات د

ْحَسَن »است؛ مانند آیه شریفۀ 
َ
ْجَی َ ْن أ

َ
هِاحهِف ِإشَّه ال ُشضیُع أ ذیَن آَ ُموا َو َعِمُاوا ااصَّ ِإنَّ ااَّ

َ ن َعِمَل »و آیه  (30)کهف، آیه کنیم ؛ ما پاداش کسی را که نیکوکاری کرده است تباه نمی«َعَمالً 
یْوَ  َبِجُد »و یا  (46) فصلت، آیه ؛ هرکه کار شایسته کند به سود خود اوست «صهِاحًه َفِاَمْفِس ِ 

یابد ؛ روزی که هرکس هرآنچه کرده را حاضر شده می«ُکلُّ َشْفٍس  ه َعِمَاْ  ِ ْن َخیٍی ُ ْحَضیاً 
 .شودگونه آیات هم شامل کودکان نابالغ و هم افراد بالغ میاین .(30)آل عمران 

 ات مربوط به تكاليفب( عمومات و اطالق

کنندۀ نحو عام و مطلق، بیانها بهعمومات و اطالقات تکالیف که دستورات و اوامر آن
و آیه شریفۀ  (43 )بقره « َأقیموا الصالة»مانند آیه شریفۀ  .انداند و مقید به بالغین نشدهتکالیف

هَی فاَیُصم » َ ن أد َک »که عمومیت دارند و نیز روایت  (185 )بقره « فَمن َ ِهَد ِ مُکم ااشَّ
  .«ااَمشتَی ف د أد َک ااحَج 

اند اما در و مختص بالغین شاید ادعا شود که تکالیف وجوبی به بلوغ تخصیص خورده
های مستحبی چنین تخصیصی اند؛ پس تکلیفخود باقی مورد کودکان، احکام به عموم

  4، 1419)بجنوردی، ها در مورد کودکان وجود ندارد ندارند و مانع عقلی یا شرعی از شمول آن
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البته برخی از علما ادعای انصراف به بالغین را در مورد این ادله  (42  6، 1410؛ عاملی، 119
 .(15  2، 1413)شهید ثانی، اند مطرح کرده

 گوید مناقشه می بجنوردی، در جواب این
گذاری و دعوی انصراف این ادله به بالغین صحیح نیست؛ زیرا شارع مقدس در قانون

بالغ و  دانیم که عرف بین انسانروش است و میرساندن احکام مکلفین با عرف، هم
بلکه به یک صورت مورد  .گذاردانسانی که زمان کمی به بلوغش مانده فرقی عرفا نمی

شود و پس این ادعا که عمومات تکالیف فقط شامل افراد بالغ می .دهدخطاب قرار می
 .(112  4، 1419)شود، ادعایی بدون دلیل است غیربالغین را شامل نمی

لقلُم ُرِفَع ا»است؛ « رفع القلم»اشکال دیگری که بر این ادله وارد شده، متکی بر حدیث 
بی حتی َیحَتِلم اشته چه وجوبی و چه استحبابی از کودک بردکند تکالیف که بیان می« عن الصَّ

  .(69  1410)عاملی، شده است 
صورت که چون اثبات شده بدین .توان دادبه این استدالل نیز همان پاس  قبلی را می

تکالیف شرعی با اوامر ندبی در حق کودکان مشروعیت دارد، بنابراین حدیث رفع قلم شامل 
این حدیث، فقط اوامر  .شود؛ پس مجعول است و امر دارداوامر و تکالیف استحبابی نمی

دیگر نیز به توان دو جواب عالوه بر جواب فوق می .داردوجوبی و نواهی تحریمی را بر می
 این حدیث در باب استحباب تکالیف در حق کودکان ارائه کرد 

رفته که پذییک  حدیث رفع القلم امتنانی بوده و از باب لطف به کودکان است؛ درحالی
ها از ثواب و پاداش خالف امتنان است نشدن اعمال مستحبی از کودکان و محروم کردن آن

 .(190  1371)خویی، 
منظور از حدیث رفع القلم، رفع مجازات و عقوبت از افعال و کارهای دو  ممکن است 

 .ودشها را شامل نمیکند و آنناپسند کودکان باشد و اما رفع استحباب و اجر و پاداش نمی
بیت خداوند قلم را از پیروان و محبین اهل»طور که در حدیث غدیر نیز آمده است که همان

 .(89  1415)نراقی، باشد ن برداشته شدن مجازات و عقوبت میو منظور از آ« طهارت  برداشته
بر حدیث رفع القلم تخصیص وارد شده؛ یعنی تکالیف از صبی رفع »چنانچه اعا شود که 

مردود خواهد بود؛ زیرا با لسان روایت که اطالق دارد و نفی جعل برای « شده، نه مستحبات
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گفت  رو بایدازاین .دارد، در تنافی استدارد که صبی قابلیت جعل نصبی است و بیان می
 .آنچه در مورد صبی مرفوع است، همانا عقوبت و مواخذه است

اشکال شده است که ادلۀ واجبات و مستحبات بعد از تخصیص و اختصاص به بالغین، 
 شود و اصلچگونه برای غیر بالغین و کودکان دلیل بر جواز عمل و رجحان و استحباب می

ِِ مشروعیترا برای صبی و کودک مبدل به استحباب میمشروعیت واجب  ، کند؟ طبق دیدگاِه
 ها مستحبواجبات بالغین در مورد کودکان، مستحب و محرمات نیز مکروه است و ترک آن

طورخالصه، دلیل اصل رجحان و استحباب باشد؛ این استحباب از کجا آمده است؟ بهمی
های ماه رمضان، نسبت به کودکان در واجبات و زهدر اعمال عبادی، مثل نمازهای یومیه و رو

 محرمات بعد از تخصیص چیست؟ 
شود اقتضای شود  اواًل، اگرچه طلبی که از سوی موال صادر میدر پاس  گفته می

با اذن و اجازۀ  .کند؛ منتهی این تا زمانی است که خودش اذن در ترک نداده باشدوجوب می
بیت افتد و الزام آن برداشته میترک، آن عمل از وجوب می شود اما اصل رجحان و مطلو

لسان حدیث رفع القلم نیز، ترخیص و جواز ترک است؛ پس اصل رجحان و  .ماندباقی می
 .استحباب باقی است

د و شوجاری می )که در ضمن وجوب بود(ثانیًا، استصحاب بقای رجحان و مطلوبیت 
گوید و از طرفی اصل ُمثِبت هم نیست؛ زیرا استصحاب می .گرددموجب بقای آن می

بنابراین اعمال  .)تا ُمثِبت شود(« مستحب است»که ؛ نه این«رجحان بود و اکنون هم هست»
شوند و همین کافی است تا انجام جا آورده میقصد همین رجحان و مطلوبیت بهعبادی به

 .(349  1419جنوردی، )ب .عمل مشروع باشد

 ج( حكم مستقل عقل

یعنی  .تمسک به حکم مستقل عقل نیز یکی از ادلۀ قول به مشروعیت عبادات صبی است
طور مستقل به ُحسن رد امانت و ُحسن احسان و نیز حفظ نفس و امثال گونه که عقل بههمان

کند به استحقاق ثواب بر امتثال اوامر شرعی نیز بدون تفاوت بین بالغ و غیر ها، حکم میاین
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دانیم که حکم عقل کند و میحکم می )که نزدیک بلوغ است(ویژه صبِی مراهق بالغ، به
آنگاه از باب مالزمۀ حکم عقل و شرع، رجحان و حسن شرعی  .بردار نیستصتخصی

از طرفی، با قول به عدم فصل، وقتی رجحان برای صبی در مثل  .شودهم ثابت می )استحباب(
 .رد امانت و امثال آن ثابت شد در بقیۀ اعمال هم ثابت خواهد شد

مدار حکم عقل حرکت کنیم باید به که اگر بر شود لکن ممکن است بر این دلیل، اشکال 
جا آن است که اگر صبی رد ودیعه نکرد باید یکی از آن لوازم در این .لوازمش هم ملتزم شویم

ود ای قائل نیستند؛ بلکه حتی خکه ُفقها به چنین الزمهاستحقاق عقاب داشته باشد؛ درحالی
 .شوداین مستِدل هم به آن قایل نمی

 تشریح حكم عقل 

شود عقل انجام برخی واجبات، مانند حفظ جان یا رد امانت را در نظام هستی در گفته می
همچنین هرکس در  .نهدداند و فرقی بین بالغ و نابالغ نمیحق همه افراد الزم و واجب می

داند؛ چه به سن بلوغ ها را اتیان کند مستحق پاداش میانجام این واجبات اهتمام ورزد و آن
بنابراین حتی کودکان غیر بالغ در ازای انجام این واجبات  .رسیده باشدرسیده باشد، چه ن

گردند و از این مطلب مشروعیت و استحباب این واجبات در حق مستحق پاداش و ثواب می
 .(98  1417ای، )مراغه .شودکودک اثبات می

ودک ک صورت قابل مناقشه است که اگر عقل حکم کندرسد این استدالل به اینبه نظر می
مانند ظلم یا قتل نفس مستحق عذاب و « اعمال ممنوع و امور حرام و مردود»در برابر انجام 

دانیم در شرع کودک تا رسیدن به سن بلوغ عقوبت باشد، این خالف حکم دین است؛ زیرا می
طور که حکم عقل در مجازات و عذاب کودک مستحق مجازات و عقوبت نیست؛ پس همان

د و غیر قابل پذیرش است، حکم به اجر و ثواب او در قبال انجام واجبات حکم شرع مردوبه
بنابراین چون قایل شدیم که عبادات و واجبات  .و تکالیف نیز مردود و غیر قابل قبول است

گوییم مشروعیت و استحباب هم طور میبرای کودک اجر و پاداش و ثواب ندارند، همین
  .نخواهند داشت
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توان گفت گرچه حد شرعی بر کودکان جاری بر امتنانی بودن آن می اما در پاس  ایراد
لکن شارع تا سن بلوغ از روی لطف و امتنان این عذاب  )و در برخی موارد تعزیر هست(شود نمی

بالغ اگر مرتکب امور حرام و  گونه که انسانو عقوبت را از کودکان برداشته است؛ همان
ا خداوند در قبال انجام برخی امور مانند گریه بر حضرت شود مستحق مجازات است، امگناه 

نوردی، )بجدارد نهد و عقوبت را از او برمیکند، یا با استغفار منت میسیدالشهداء تفضل می
کند که اعمال و عبادات همچنین قاعدۀ لطف از خداوند متعال ایجاب می .(115  4، 1419

  .و ثواب نباشدکودک بدون اجر و مزد نماند و بدون پاداش 

 د( نوعی تنقيح مناط

اعت به این معنی که یک س .جا قائم استدر این« نوعی تنقیح مناا»اند اعتبار عقلی یا گفته
ح شان فرق کند؛ بلکه اگر نماز در بعد از بلوغ صحیقبل از بلوغ با بعد از بلوغ بعید است حکم

و مشروع است یک ساعت قبلش هم بر اساس اعتبار عقلی صحیح است و بعید است فرقی 
بل قالکن این کالم مخدوش است؛ زیرا این صرف استبعاد است و اگر  .بین این دو باشد

ی عالوه، معنابه .شودترتیب اثر باشد در تمام تقادیر و اوزان و مقدرات شرعی هم پیاده می
تحدید شرعی همین است و اساسًا نماز قبل از وقت با بعد از وقت باید متفاوت باشد، قبل 
از بلوغ با بعد از بلوغ هم باید متفاوت باشد وگرنه لغو است و در آن فرقی بین کم و زیاد 

 .(352  1419)بجنوردی،  .یستن

 هـ( داللت امر به امر

 وجود دارد و در« امر به امر»جا دلیل دیگر بر مشروعیت عبادات کودکان این است که در این
دالل این است .علم اصول، ثابت شده است که امر به امر، حکم امر مستقیم به یک چیز را دارد

تدالل این است که در روایات آمده است صغرای اس .مشتمل بر یک صغری و یک کبری است
در  پس .والدین و مربیان کودکان باید کودک را امر به نماز و روزه و امثال این عبادات کنند

 .مورد کودک، در عبادات امر به امر وجود دارد
و  باشدء میء، مقتضی امر به آن شیکبرای استدالل هم این است که امر به امر به شی
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ن است که در مورد خود کودک هم امر به نماز و روزه و امثال این عبادات وجود نتیجۀ آن، ای
 هاپس عبادات آن .اندطور غیر الزامی، مأمور به انجام این عباداتدارد و کودکان هم هرچند به
 .باشدهم مشروع و دارای اثر می

ول و هم امر دوم ای که در مورد امر به امر، وجود دارد این است که گاهی هم امر انکته
شود تا مسلمانان را امر به خواندن نماز کند؛ که در که به پیامبر امر میالزامی است؛ مانند این

اما در برخی موارد قرینه بر عدم الزامی بودن امر دوم  .باشداین مورد هر دو امر الزامی می
ِر متوجه کودک، الزامی وجود دارد؛ مانند آنچه در مورد کودک وارد شده؛ که یقین داریم اوام

باشند و وجود همین قرینۀ خارجی الزام را از کودک ها مینیستند؛ بلکه برای تمرین دادن آن
 .برداشته است

لحاظ صغروی و کبروی مخدوش شمرده بر این استدالل، اشکالی وارد شده و آن را به
که ممکن است کسی اشکال بر کبرای این استدالل، یک اشکال مبنایی است و آن این .است

را قبول نداشته باشد و این در جای خود « امر مستقیم»با « امر به امر»اصل آن یعنی تساوی 
 .باید بحث شود

لب بر این مط اللهحفظهالله وحید طور خاص و با فرض پذیرش کبرای استدالل، آیتاما به
اند در محل بحث قرینۀ خاصه وجود دارد که عبادات کودک و گفته اشکال وارد کرده

قرینۀ مورد نظر  .مشروعیت ندارد و کبرای استدالل در محل بحث تخصیص خورده است
ُدوا»عبارت  ی یَتَعوَّ معنای این عبارت، امر  (409  3، 1388)کلینی، در روایت حلبی است « َحتَّ
این روایت نیز  .ادت دادن است و کبرای قیاس در این مورد تخصیص خورده استبرای ع

 .باشدلحاظ سندی نیز معتبر و صحیحه میبه
ُدوا»پاس  اول این است که عبارت  .داد توان از چند نظر پاس به این اشکال می « یَتَعوَّ

وا به ین است که مربهای متعدد افقط مرتبط با صوم است و قدر متیقن از استثناء پس جمله
طبق نص و روایت، جنبۀ تمرین و عادت دادن کودکان، فقط مربوا به روزه  .باشدجملۀ اخیر 

در روزه است که گرسنگی و عطش بر کودکان غلبه  .است که دارای مشقت و سختی است
 .پس مربوا به نماز و امثال آن نیست .توانند آن را کامل کنندکند و اغلب نمیمی
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یعنی حتی  .وم، عدم حصر فلسفۀ امر به عبادت، در عادت دادن کودکان استپاس  د
 هاست و فلسفۀ عادتهای متعدد مربوا به همه جملهطبق این دیدگاه که استثنا پس از جمله

شود که فلسفۀ امر کردن شود، از نص و روایت، استفاده نمیدادن، مربوا به نماز هم می
های تواند یکی از فلسفهعادت دادن می .نان به عبادات استکودکان، منحصر به عادت دادن آ

 بنابراین .این امر باشد اما عالوه بر این، عبادات صبی ممیز، مشروعیت هم داشته باشد
 .باشدشده، وارد نمیاستدالل تام است و اشکال مطرح

 ادلۀ قول به تمرینيت عبادات صبی .2

جنبۀ تمرینی دارد و دارای هیچ مشروعیت یا برای این دیدگاه که عبادات کودکان فقط 
 .استحبابی نیست هم به چند دلیل تمسک شده است

 الف( نداشتن حكم و امر از جانب شارع

 تا با وجود امر اند صحت و مشروعیت عبادات کودکان نیازمند امر شارع مقدس است،گفته
اصل اولی این است که امر به عبادات  .بتوان قصد امر کرد وگرنه تشریع الزم خواهد آمد

پس مشروعیت ندارد و  (329  1387؛ طوسی، 18  1415)نراقی، کودکان تعلق نگرفته است، 
 .تمرینی است

شود این دلیل مخدوش است و پذیرفته نیست؛ زیرا طبق ادله در لکن در رد آن گفته می
اشند و بامر استحبابی میبیان صحت عبادات کودک، اثبات شد که عبادات کودک دارای او

  .اندعنوان اعمال عبادی و مستحبی برای کودکان ثابت شدهبه

 ب( طبق حدیث رفع قلم، تكاليف، مشروط به بلوغ است 

بی َحتی َیحَتِلم»اند حدیث گفته شامل تمام افعال و تکالیف و عبادات « ُرِفَع الَقَلم َعن الصَّ
 .(69  1411)عاملی، شود؛ چه تکالیف وجوبی باشد و چه استحبابی باشد کودکان می

چون اثبات گردید که شامل تکالیف  .توان داداز این استدالل نیز همان پاس  قبلی را می
 .شود؛ بلکه در حق کودکان ثابت شده است و مشروعیت داردو استحبابی نمیشرعی ندبی 
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توان دو جواب دیگر به این حدیث در باب استحباب تکالیف در حق عالوه بر جواب فوق می
 کودکان داد 

 منظور ارفاق و از باب لطف بهکه لسان حدیث رفع القلم، آشکارا امتنانی و بهنخست این
که پذیرفته نشدن اعمال و عبادات مستحبی از صبی و از ت؛ درحالیاطفال و کودکان اس

 .(190  1371)خویی، ها از ثواب و پاداش، بر خالف امتنان است کودکان و محروم کردن آن
رفع مجازات و عقوبت از « ُرفع القلم»در حدیث « رفع»که ممکن است منظور از دوم این

دیث در ح .فع استحباب و اجر و پاداش را شامل نشودافعال و کارهای ناپسند کودکان باشد و ر
شک و در آن بدون« برداشته خداوند قلم را از محبین اهل بیت»غدیر نیز آمده است که 

مرحوم خویی  .(89  1415)نراقی،  .باشدمنظور از رفع، برداشته شدن مجازات و عقوبت می
شک مستحب است؛ ولی اشکال این است که با توجه به لسان اند عبادات صبی بدونفرموده

آیا بین صحت و مشروعیت عبادات صبی و بین  -که لسان حکومت است-حدیث رفع قلم 
 نحو حکومت بر آن مقدم شود؟ حدیث رفع قلم تنافی وجود دارد، تا حدیث رفع، به

، رفع «رفع»اند  ظاهر آن است که تنافی وجود ندارد؛ ظاهر ودهخود ایشان در پاس  فرم
تکلیف است و در مستحبات تکلیفی نیست تا رفع شود؛ زیرا تکلیف و مشقت در واجبات 

 .است، مستحب، اذن در ترک دارد و ترخیصی است

 ج( داللت برخی روایات بر تمرینيت عبادت صبی

عال گوید، افاند؛ از جمله روایتی که میبرخی از روایات دال بر تمرینی بودن عبادات اطفال
بی خطأ»عمدی کودک مانند خطاست   جواب این استدالل  .(307  19)حر عاملی، « َعمُد الصَّ

ت، هاسها و مجازاتکه روایات یادشده مربوا به جرایم، عقوبتنیز قباًل گفته شد و آن این
 .مشروعیت اعمال کودکان نه نفی

 هـ( ادعای اجماع

  .بر تمرینی بودن عبادات کودک، ادعای اجماع کرده است منتخب االحکامصاحب 
 نخست .این استدالل نیز قابل قبول نیست و اجماع مورد ادعا به دو دلیل مردود است
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قع اجماعی که در وادوم این .که اجماع مذکور مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیستاین
  .وجود ندارد و مشهور ُفقها خالف این نظر را دارند

 و( تمسک به برخی شواهد دیگر

عالمه حلی در مختلف الشیعه، با نقل نظر شی  طوسی که در المبسوا، روزۀ کودک را 
اقرب آن است که روزۀ »نویسد  می (278  1، 1387)شی  طوسی، صحیح و شرعی دانسته 

صریح  .(386  3ق، 1413)عالمه حلی، « کودک تمرینی است و یک تکلیف مستحب نیست
 .بیان ایشان نفی ندب و استحباب است

مشروعیت داشتن روزۀ »اند  فرمودهو  شهید ثانی نیز در مسالک، همین نظریه را پذیرفته
ح آن است گیرد و نظر صحیلیف به بالغین تعلق میکودک قابل قبول نیست؛ زیرا خطابات تکا

قریب به مضمون این  .(49  1404)شهید ثانی، « که عبادات کودک تمرینی است و شرعی نیست
و  (117  1408)کرکی، عبارت در روض الجنان و در جامع المقاصد محقق کرکی نیز آمده است 

نیز فخرالمحققین در ایضاح الفوائد قول به عدم صحت روزۀ کودک را تقویت کرده است 
طور که صاحب حدائق هم روزۀ کودک را صحیح ندانسته، همان .(256  1387)فخرالمحققین، 

 .(258)بحرانی  دلیل عدم قصد، صحیح ندانسته است روزۀ مجنون را به
که قبال بر شرعی بودن عبادات آوردیم مقصد و ای توان گفت ادلهدر جواب ادعاها می

توانند در برابر ادلۀ بسیار ذکرشده و اساس این سخنان نمیبر همین .منظور ما را ثابت کردند
 .اظهارات ُفقها، قابل قبول باشند

نند گروه اٌول عبادات کودکان را ما .باشندقائلین به تمرینی بودن عبادات کودک دو گروه می
شود و اند که هیچ پاداش یا ثوابی از سوی خداوند بر آن مترتب نمیبازی کودکان فرض کرده

که بگوییم فقط ولی و سرپرست کودک که او را برد؛ مگر اینکودک هیچ نفعی از آن نمی
استدالل این  .شوددهد مأجور خواهد بود و مستحق ثواب و پاداش میتمرین به عبادت می

 .گروه با ادلۀ سابق رد شد و ضعف و بطالن آن ثابت گردید
شود؛ اما اثر است و ثوابی بر آن مترتب نمیگروه دوم معتقدند که عبادات کودک لغو و بی
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 کند برای او ثواب در نظرجهت که کودک در تمرین کردن و پیگیری عبادات تالش میاز این
 نظریه دو مبنا دارد خود این  .شودگرفته می

مبنای نخست، این است که به عبادات کودک امر تعلق نگرفته است و بنابراین مشروعیت 
اری مبنای دوم، اخبار بسی .کندندارد؛ زیرا حدیث رفع القلم هرگونه تکلیف را از کودک رفع می

ذات برای این استحباب بال .است که داللت بر استحباب تمرین کودکان و پیگیری عبادات دارد
لیف طبق حدیث رفع القلم، تک .شودکودکان صادر شده و با حدیث رفع القلم نیز برداشته نمی

شود؛ این حدیث، استحباب تمرین را که مخصوص مخصوص بالغین از کودکان برداشته می
ا اصل ام .تدارد، بنابراین ثواب و استحباب تمرین وجود خواهد داشکودکان صادر شده بر نمی

 .عبادت که مخصوص بالغین است برای کودکان ثابت نیست
زیرا حدیث رفع القلم مشروعیت عبادات را از  .لکن این استدالل نیز به نظر ما صحیح نیست

های در مجموع بررسی ادله با توجه به استدالل .(366  4، 1419)بجنوردی،  .داردکودکان بر نمی
عیت مشرو»رسیم که همان قول و نظریۀ مشهور فقهای شیعه مبنی بر میمطرح شده به این نظریه 

 .برای عبادات قابل قبول است« ثبوت استحباب شرعی»و « عبادات کودکان

 ثمرۀ بين قولين

در »اثر و ثمرۀ قول به مشروعیت و قول به تمرینیت »فرموده است   العناوینمرحوم مراغی در 
یعنی اگر عبادات کودک شرعی باشد، خداوند برای او  .«شودبر آن عمل ظاهر می« ثواب و اجر

شود و کند اما اگر عباداتش تمرینی باشد، ثوابی نصیب او نمیدر مقابل عبادتش ثواب مقرر می
ایشان بر این مطلب اصرار دارد و خود در تبیین آن به  .مرین داده استاو خود را برای کار دیگری ت

گوید اموری مثل رد امانت یا خیانت به آن از چیزهایی کند و میمستقالت عقلیه، تمسک می
َهْل )از همین رو ُعلما در ذیل آیه  .کندها حکم میوطر مستقل به حسن یا قبح آناست که عقل به

ْحَساِن  ْحَساُن( َجَزاُء اإْلِ این آیه ارشاد به همان حکم عقل است و اگر آیه مبارکه  (60)رحمن، آیه  ِإالَّ اإْلِ
صورت سؤال و استفهام روست که خداوند آن را بهکرد و از همینهم نبود باز عقل ما آن را درک می

  .مطرح کرده که متضمن ارجاع به همین حکم عقل است
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اند اوال  خود مسألۀ اعطای ثواب و گفته د اشکال کردهبرخی از بزرگان بر این گفتار سی
محل بحث و مناقشه و از مباحث مهم علم کالم است که آیا ثواب دادن به عمل قربی و عبادی 

دهد و حق تعالی وعدۀ پاداش به آن داده، از باب استحقاق است؛ تا اگر که مکلف انجام می
رده است؛ یا از باب تفضل است؛ چراکه ثواب ندهد حق مکلف را نداده و بر او ظلم ک

اش از آن خداست چگونه مستحق از آن خداست و چیزی که وجود و اراده چیز انسانهمه
سخن  پس .«العبُد و ما فی َیِده ِلَمواله»ثواب بشود؟ قول حق نیز همین تفضل است؛ زیرا که 
 ، کودک با انجام عملطبق این دیدگاه .مرحوم مراغی تنها طبق مبنای استحقاق درست است

 .شود و ندادن حق او ظلم و قبیح استعبادی، مستحق ثواب می
ای به این مهمی که از زمان شی  طوسی تا زمان ما مطرح است، اگر فقط ثانیًا؛ مسأله

که بحث شود؛ حال آنصرفا به جهت ثواب باشد مسالۀ کالمی و از بحث فقهی خارح می
 .است ما، کالمی نیست بلکه بحث فقهی

پس کالم مرحوم مراغی مبنی بر این است که ثواب و عقاب علی سبیل االستحقاق باشد 
وانگهی  .تبدیل خواهد شد« موضوع ای بدونسالبه»و اگر قائل به تفضل بشویم، قضیه به 

 کند کهای کالمی میارجاع ثمرۀ بحث به ثواب و عقاب اخروی، مسأله را تبدیل به مسأله
 .(134  1418)جعفر سبحانی، ربطی به بحث فقهی ندارد 

گوییم باره که ممکن است ثمرۀ قولین ربطی به ثواب و عقاب نداشته باشد ما نیز میدر این
که ثواب و عقاب را امر استحقاقی بدانیم تا بگوییم خدا اواًل؛ موضوع مسأله مبتنی بر این است 

 -تکه نظریۀ معتزله هم هس-نباید بین بالغ و کودک فرق بگذارد، در حالی که اگر نظریۀ دیگر 
فاء صورت این مسأله سالبه به انترا بگیریم و بگوییم ثواب و عقاب جنبۀ تفضلی دارد، در آن

ستحقاق و طلبی ندارند؛ چه رسد به غیر بالغین که طلب زیرا حتی بالغین هم ا .شودموضوع می
 .شودداشته باشند، بلکه مساله به موضوع لطف و تفضل الهی مربوا می

شود عبادات کودک هم شرعی می که اگر شامل غیر بالغ شدند،دربارۀ اطالقات ادله و این
الغ است قات فقط شامل بکند نیز در مرحلۀ اول معتقدیم اطالوگرنه فقط جنبۀ تمرینی پیدا می

ه اما یک قرینۀ خارجیه عالونداریم؛ « بالغ»و غیر بالغ را شامل نیست ولو در قرآن کریم کلمۀ 
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 .کنند و آن فهم و درک عقالی عالم استبر روایات داریم که این آیات را منحصر به بالغ می
ز نظر ها انی دارند و قوانین آندر تمام دنیا، افراد دارای فرهنگ و تمدن هستند و برای خود قوانی

بشِر بافرهنگ تا بوده، دارای قانون بوده و قانونش هم یله و رها نبوده؛  .شمول افراد، حدی دارد
همین امر متعارف  .اند؛ اگرچه ممکن است حدها فرق کندبلکه برای آن حدی را قایل بوده

قی ندارد که بچه را هم شود که بگوییم احکام شرع مقدس هم چنان اطالخارجی قرینه می
های دیگر، در آیین .روست که شرع مقدس حدش را بلوغ معین کرده استاز همین .بگیرد

 .کنند، اسالم هم بلوغ را معین کرده استوسال معین میسن

 فرق اطالق در احكام تكليفی و وضعی

در اطالقات ادله،  .باشندتوان گفت اطفال درکی ندارند تا تکلیفی داشته دربارۀ احکام تکلیفی می
عالوۀ قرینۀ خارجیۀ این به دهد وهمان معنی را می« حتی یحتلم»نیست، اما تعبیر « بلوغ»کلمۀ 

بنابراین اطالقات، دارای چنین  .گیرددهندۀ آن است که اطالقات کودکان را نمییادشده نشان
اند و این در واقع قید به بلوغاحکام تکلیفیه همه م گسترشی نیستند که حتی کودک را هم بگیرد و

ن اما احکام تکلیفی از قبیل صحت و بطال .نوع الزم الماهیه است که بر گردن بچه بسته استیک
 .ها نسبت به کودکان مانعی نداردچنین خاصیتی ندارند و شموِل اطالق آن

ی یْحَتِلم»اما براساس حدیث  ِبی َحتَّ ؛ َعِن الصَّ   1)حر عاملی، « ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثاَلَثة 
چه باید کرد؟ از این حدیث ممکن است چنین برداشت شود که امکان توجه قلم  (45

اند معلوم نیست که مراد در جواب گفته .تکلیف به سوی کودک بوده اما رفع شده است
ن و آ .تکلیف باشد؛ بلکه ممکن است قلم المؤاخذه باشد و شاهدی هم دارداز قلم، قلم 

با این حدیث استدالل کردند که خلیفه حق ندارد، فرد مجنون را  که امیر المؤمنیناین
 .حد بزند، و او را اعدام کند

حکام پس ا .واضح است که این قلم تکلیف نیست؛ بلکه قلم مؤاخذه است که رفع شده
وجه آن هم این است که احکام  .تکلیفیه مخصوص بالغین اما احکام وضعیه اعم است

رو که کودک قابل خطاب نیست و از اینتکلیفیه خطاب و پشت سر آن عقاب دارد؛ درحالی
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نسبت به او احکام تکلیفیه را باید قلم گرفت، اما احکام وضعیه خطاب ندارند تا ادعا شود که 
 .شودبالغین نمی متوجه غیر

  نتيجه 

شده، نظریۀ مشهور فقهای شیعه مبنی بر مشروعیت داشتن عبادات های مطرحبا توجه به استدالل
کودکان، ثبوت استحباب شرعی برای این عبادات، مورد قبول است؛ زیرا تقییدی در این عمومات 

ن وجود تخصیص فقط در تکالیف الزامی نسبت به بالغی .و اطالقات نسبت به بالغین ثابت نیست
 .شوددارد اما تکالیف استحبابی مختص به بالغین نبوده و کودکان را نیز شامل می

عالوه، مواردی هم که مستقیمًا داللت بر امر کردن کودکان به عبادات و نماز و روزه به
اند و مشروعیت و استحباب برای آن کنند که عبادات کودکان دارای امر شرعیدارند، تأیید می

  .ثابت است
تر ای قویگونهها به کودک اشاره شده بهاین دسته روایات و روایات دیگر که مستقیمًا در آن

کنند؛ زیرا این دسته از روایات دقیقًا به تر مشروعیت عبادات کودک را ثابت میو محکم
 .اندموضوع کودک پرداخته

عبادات موافق حکم عقل بوده و برعکس پذیرفته نشدن و عدم  همچنین، صحت و پذیرش
مشروعیت خالف لطف و امتنان است و مستلزم این است که مزد، اجر، سعی و تالش 

باره دریافت نکنند، که این موضوع ها هیچ پاداشی و نفعی در اینکودکان ضایع شده و آن
 بنابراین عبادات کودکان هم مثل .شدبانوبۀ خود نیز خالف صریح آیات قرآن و روایات میبه

اللت توان گفت با توجه به ددر نتیجه می .گردندشوند و صحیح واقع میبالغین پذیرفته می
 .شوند و مشروعیت دارندادله، عبادات کودکان نیز مورد قبول واقع می
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