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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ١٦
  

  سن بلوغيت  روزه و

 

.  ، بالغ ، سالم  ومقيم فرض استبر ھر شخص مسلمان ،  عاقل) ماه رمضان (  اسالم بر اينست  كه روزه ءاجماع علما

برای معلومات مزيد مراجعه . ( ين حالت تفاصيل خويش را دارندا حيض  ونفاس درحالت زن و  پاك بودن وي ازۀمسأل

   )  ط الريان١/۵٠۶: شود به فقه السنه 

   :امامفھوم شـرط بلـوغ 

 ،توانمندى  گرفتن  روزه  را  داشته  باشند اشند  و  سن  بلوغ  رسيده  به  كه بیشرط بلوغ  بدين معنى  است كه مسلمان

كه  بـه سن بلوغ  نرسيده اند  گرفتن روزه  باالى     كساني:اين بدين  معنى  است. روزه  باالى  آنان  فرض  ميگردد

   .د نآنان  فرض  نمى  باشد، وتکليف شرعی ندار

  :پيامبر صلى هللا عليه  وسلم در اين مورد ميفرمايد 

تكليف  از سه  »« عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم:  القلم عن ثالثة رفع« 

که بيدار شود واز  از به خواب  رفته  تا تا زمانی که ھوشيار شود و از ديوانه  تا زمانی: دسته  برداشته  شده است 

  ) .٢/١٠٢/۶٩٣: سنن الترمذى (، ) ٣۵١۴: صحيح جامع صغير .( » كودك  تا بالغ شود 

   :ن  مفھوم  شرط قادر بـود 

   ویيك  نفر  مسلمان توان  گرفتن  روزه  را داشته  باشد باالى  وقتی ط  قـادر  بودن  به اين معنى  است  كه شر

ت  صحي  د  وبا گرفتن  روزه  وضعينگردد ،  ولـى  مريضان  كه توان  گرفتن  روزه  را ندار گرفتن  روزه فرض مي

يرند به وضعيت جسمانى شان  گكه روزه  ب دوكتوران  براى  آنان گفته باشند در صورتي خورد و ھم   ميه آنان  ب

كه  از مريضى  بھبود  يابند وعذر   ھر زماني. ضرر  ميرسد  در اين صورت  گرفتن  روزه  بر آنان  فرض نبوده 

    .موجود مرفوع گردد به قضاء  آن مبادرت  ورزند

    گرفتن كودكانهروز

بلوغ   که تا ھنوز به سنیگردد که به سن بلوغ رسيده باشد ، واطفال ر يافت که روزه باالی کسانی فرض میادرفوق تذک

 بودن قادرد ، روزه گرفتن بر آنان  واجب نمی باشد  ، ولی بر مسلمانان است  اطفال خويش  را اگر شرط ننرسيده باش

حيث ه توانند روزه بگيرند ، به روزه گرفتن وادارش کنند ،  تا اين عمل ب  میسختیوقت مشد و بدون نرا داشته باش
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). ١٩۶٠(بخاري. (زيرا صحابه فرزندان خردسال خود را به روزه گرفتن وادار مي نمودند. عادت شان مبدل گردد 

  ). ١١٣۶(مسلم

ي مي  آنان اسباب بازو صحابه به ريه مي كردندراويان می افزيند ، تا جايي كه بعضي از كودكان در اثر سختِي روزه گ

  .دادندتا با آن خود را مشغول كرده و سختي روزه را احساس نكنند

ٍذ قَالَتْ «  بَيِِّع بِْنِت ُمَعوِّ ا فَْليُتِمَّ َمْن أَْصبََح ُمْفِطرً «: أَْرَسَل النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم َغَداةَ َعاُشوَراَء إِلَى قَُرى األَْنَصارِ : َعِن الرُّ

ُم ِصْبيَانَنَا َونَْجَعُل لَھُُم اللُّْعبَةَ ِمَن اْلِعْھِن فَإَِذا بََكى أََحُدھُْم : قَالَتْ » بَقِيَّةَ يَْوِمِه َوَمْن أَْصبََح َصائًِما فَليَُصمْ  فَُكنَّا نَُصوُمهُ بَْعُد َونَُصوِّ

هللا  رسول : گويد ربيع دختر معوذ رضي هللا عنه مي) (١٩۶٠: بخارى (. اإِلْفطَارِ َعلَى الطََّعاِم أَْعطَْينَاهُ َذاَك َحتَّى يَُكوَن ِعْندَ 

ھركس از «: ھاي انصار، قاصد فرستاد تا اعالم كنند كه   و محلهه ھا صبح روز عاشورا به قري صلى هللا عليه وسلم

ربيع بنت معوذ . » را ادامه دھداش و ھركس، روزه بوده است، روزه. صبح، روزه نگرفته است، بقيه روز، روزه بگيرد

 مي گرفتيم و فرزندان خرد سال خود را نيز وادار به روزه گرفتن مي  بعد از آن، ما روز عاشورا را روزه: گويد مي

كرد، او را با آن عروسك،  و براي آنھا عروسكھاي پشمي مي ساختيم و ھر وقت يكي از آنھا براي غذا گريه مي. كرديم

  .)رسيد كه وقت افطار، فرا مي ا اينسرگرم مي كرديم ت

  : ولي نبايد فراموش کرد  

ابن در مورد شيخ . رساند بايد اطفال  را از روزه گرفتن منع نمود اگر ثابت شود كه گرفتن  روزه برای اطفال ضرر می

وده است زيرا بيم آن مي بدليل اين كه هللا تعالي ما را از سپردن اموال كودكان به دست آنان منع نم« : نويسد  عثيمين می

پس دقت كنيد وقتي كه هللا تعالي مسلمانان را از سپردن مال كودكان به آنان منع نموده تا از . رود كه مالش را ھدر دھد

ضرر و زيان مالي در امان باشند، پس به طريق اولي بايد ضرر ھاي جسمي را از آن ھا دور كرد، ولي باز ھم نبايد 

ش سخت گيرانه استفاده كرد زيرا سخت گيري در امر تربيت كودكان كاري پسنديده و جالب براي جلوگيري، از رو

  )٢٢۵( ص - فقه العبادات-برای مزيد معلومات مراجعه شود به فتوای شيخ ابن عثيمين.  (نيست

  سن بلوغ در اسالم

شخصی ندارد و ممکن است اين  دختران و پسران سن خاص و مغ بلوقبل از ھمه بايد گفت که در فھم دين مقدس اسالم 

نشانه عنوان سن بلوغ اشتباه است، بلکه صحيح آنست که به ه سن در ھمه يکسان نباشد، بنابراين تعيين کردن دقيق سن ب

  : بدين صورت کهھای بالغ شدن دختر و پسر نظر انداخته شود ،

و نمايان شد، و در دخترھا عالوه بر آن سه که موی شرمگاه ا ھرگاه پسری محتلم شد و يا منی از او خارج گشت و يا آن

وجود تنھا يکی از اين نشانه ھا، :   شد ، در ھر سنی که باشند ) حيض (عادت ماھيانهنشانه مذکور برای پسرھا، دچار 

ظف به انجام و م- بالغ محسوب می شوند و اگر جنون نداشته باشندبلوغ آنھاست و از ھمان لحظه به بعد آنھا شرعاً ۀ نشان

  .تکاليف شرعی خود اعم از نماز و روزه و ديگر عباداتی که بر ھر زن و مرد مسلمان بالغی واجب است، ھستند

 ھمانسال سن بلوغش بنابراين ممکن است که دختری در سن ھفت سالگی و ديگری در نه سالگی دچار حيض شود و

  ..گری در سن پانزده سالگیو ھمينطور يک پسر ممکن است در سن دوازده سالگی محتلم شود و دي است

 ءاما اگر بالفرض سن دختر يا پسر از حد معينی باالتر رفت ولی نشانه ھای بلوغ در او يافت نشد، در اينصورت علما

سن مشخصی را مالک بلوغ قرار داده اند، مثال در مذھب امام شافعی سن پانزده سالگی برای دختران و پسران را 

، يعنی اگر دختری به پانزده سالگی برسد ولی نشانه ھای بلوغ در او ديده نشود، باز او بعد ی قرار داده اندئمحدوده نھا

عنوان مکلف شرعی موظف است تا عبادت و تکاليف شرعی را انجام دھد و ھمينطور سن ه ب) کامل(از پانزده سالگی 

  .ديده نشوند) يدن مو بر شرمگاهئ يا روحيض، يا احتالم يا خروج منی،(پانزده سالگی برای پسرھا ھرچند که نشانه ھای 
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سن ه که ب شود تا اين  که احتالم نشده باشد، حکم به بلوغ وی نمی اند کسی  گفته  اما در مذھب امام ابوحنيفه و امام مالک

ت  دخترگفته اسۀبار و در.   نقل شده است شانزده سالگی برسد و در روايت مشھورتری از امام صاحب ابوحنيفه ھفده سال

که احتالم نيابد اگرچه چھل ساله ھم  شود، مادام غ نمیلاانسان با سن ب:  د گفته استوسن ھفده سالگی برسد و داوه بايد ب

  ).فقه السنه سيد سابق:برای معلومات مزيد مراجعه شود به ( .باشد

دختر و پسر پانزده سالگی کامل است، ی برای ئ نھاۀگفته اند که محدود) يعنی علمای حنفی(اما علمای تابع امام ابوحنيفه 

  .باشد  و اين نظر مذھب حنابله  نيز می

  :جمعبندی کلی سن بلوغ در نزد علماء 

  : امام ابوحنيفه-

  .ی تعيين بلوغ برای دختران و پسران را ھفده سالگی دانسته استئ سن نھا

  : امام ابويوسف و محمد -

  .دانند سالگی  می ١۵ سن بلوغ دختران  و پسر ان را 

  امام مالک  -

  .ن نموده اند ي سال را برای پسران  و دختران سن بلوغ تعي١٨اتمام :  علمای مالکی 

  :امام شافعی  -

  . سال قمری رابرای پسر و دخترسن بلوغ دانسته اند ١۵اتمام : علمای مذھب شافعی 

  :حنابله

  .دانسته اند  سال قمری رابرای پسر و دخترسن بلوغ  ١۵اتمام :  علمای حنابله 

  : ظاھريه

  .بلوغ ظاھر شود و سن مھم نيستۀ ھرگاه نشان: گويند  می

عنوان ه البته ھمانطور که گفته شد اگر کسی قبل از آن سنين در وی نشانه ھای بلوغ ظاھر شود، او از ھمان لحظه ب

 سالگی، ولی اگر ھيچ  ممکن است دختری در نه سالگی بالغ شود و پسری در دوازدهمکلف شناخته می شود، مثالً 

عالمتی از بالغ شدن در او ديده نشود، در آنصورت مالک سنين فوق ھستند، يعنی با رسيدن به اين سن احکام شرعی بر 

  .آنھا واجب خواھد شد

  يا بلوغ زودرس در شريعت برای  اجرای قوانين اسالمی معتبر است؟آ

  :رسد میھای زير به ثبوت  با يکی ازنشانهرسيدن به سن بلوغ : گويند  علماء در تحقيقات خويش می

وإذا بلغ االطفال منکم الحلم « :فرمايد ، چون خداوند می ، خواه درخواب باشد و يا بيداری   خروج منی از وی -١

  )۵٩   تنورآي ۀسور(»فليستأذنوا کما استأذن الذين من قبلھم 

ون اجازه بر شما وارد نشوند، ھمانگونه که کوکان  پيش از  شدند، بايد بدمحتلمسن بلوغ رسيدند و ه ھرگاه اطفال شما ب(

  ) . گرفتند آنان بودند اجازه می

رفع «  پيامبر صلی هللا عليه و سلم که در فوق تذکر يافت ،د از علی بن ابيطالبوروايت ابوداوه ھمچنان در حديثی که ب

کس قلم تکليف برداشته  ازسه ( » مجنون حتی يفيق وعن النائم حتی يستيقظ وعن ال.عن الصبی حتی يحتلم: القلم عن ثالث

که بھبودی  که بيدار گردد و ازديوانه تا اين خواب رفته تا اينه که احتالم شود و از ب ازکودک تا اين:  شده است

  ) .کند و رشد خويش را باز يابد حاصل

  :ايد فرم ھمچنان حضرت علی کرم وجھه در روايت ديگری از پيامبر صلی هللا عليه می

  .) د و بخاریوروايت ابوداوه ب )( بعد ازاحتالم يتيمی وجود ندارد و ديگر يتيم نيست ( »اليتم بعد احتالم  «
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   :  در مورد تکميل سن پانزده سالگی روايت  داريم از ابن عمر  -٢

 عليه وسلم رفتم ، رسيد ، نزد پيامبر صلی هللا عمر من به چھارده می» احد«   در  روز جنگ: ابن عمر می فرمايد 

توانم در جنگ اشتراک  نحضرت صلی هللا عليه وسلم طالب ھديت شدم  که آيا من میآودر مورد اشتراک خويش از 

  .نمايم يا خير ؟  پيامبر صلی هللا عليه وسلم چون  چھارده  ساله بودم  حق اشتراک را برای من در جنگ  احد نداد 

  .مر داشتم ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم حق شرک در اين غزوه  را برای من داد  خندق که پانزده سال  عۀولی در غزو

جنگ ه کسی را ب : ولين خويش ھدايت فرمود ؤچون عمر بن عبدالعزيز اين مطلب را شنيد به مس: نويسند  رخين میؤم

  .وی تعرض نکننده ده باشد بکه به سن  پانزده سالگی نرسي که به پانزده سالگی رسيده باشند و شخصی نفرستند مگر اين

که  احتالم نشده باشد، حکم به بلوغ  کسی: فرمايند   احتالم  را شرط  بلوغ دانسته ومیألۀ مس  امام ابوحنيفه و امام مالک

 نقل شده  سن شانزده سالگی برسد و در روايت مشھورتری از امام  صاحب ابوحنيفه ھفده ساله که ب شود تا اين وی نمی

  .سن ھفده سالگی برسد ه گويد که دختر بايد  ب  سن بلوغ دختر میۀامام صاحب ابوحنيفه در باراما .  است

که  احتالم نيابد اگرچه به سن چھل سالگی  شود، تا زمانی انسان با سن بلوغ نمی«  : فرمايد  د میواما  امام  صاحب داو

  ».ھم رسيده باشد 

.  که مطلق موی در زھارکودکان نيز ھست  ، ، نه مطلق موی استيدن موی سياه زھار که موی سياه مجعد ئرو  -٣

 شرکت ۀوی اجازه يده بود، بئشناختند و ھرکس موی زھارش رو يدن موی زھار میئدرجنگ بنی قريظه مرد را با رو

  . شد در جنگ داده می

وی زھارنه بلوغ است ونه يدن مئشود ورو ، ھيچ حکمی ثابت نمی يدن مویئبا رو:  فرمايد  امام صاحب ابوحنيفه  می

     .  عالمت بلوغ

شود و عالئم بلوغ دختران  که ذکرشد بلوغ پسرو دخترثابت می ، و با اين سه عالمت قبلی  قاعده شدن وآبستن شدن -۴

  آمده  کرده در حديثی که امام بخاری از حضرت بی بی  عايشه روايت.  آنھا قاعده شدن وآبستن شدن نيزھسته عالوه ب

حيض ه خداوند نماز زن ب( » ال يقبل هللا صالة حائض إال بخمار« : پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است : ه است ک

   .)پذيرد که روسری داشته باشد و بدون آن نمی پذيرد تا اين  بالغ را نمیۀافتاد

صورت واضح وآشکار در ه  بکه  ، شد عبارت است ازقدرت براصالح مال و حفظ و نگھداری آن از ضايع شدن و اما ر 

کسی   زيان ديده نشود ومال را درراه حرام صرف نکند، پس ھرگاه ، مغبون و معامالت مالی بيش از حد معمول و غالب

  . مالی ممنوع است)فقط(، واليت مالی بر او ادامه دارد و از تصرفات  بالغ شد و رشد نداشت

، برابرظاھرنص  حديد سن يعنی رشد مدرک عمل است نه سن معينیظھور رسد، بدون ته که عالئم رشد دروی ب تا اين

رشد از او سفاھت ه ، ھرگاه پس از رسيدن ب که سن معينی را در نظرگرفته است خالف ابوحنيفهه  ب.قرآنی چنين است

ه گردد، چون ھرگاه سفي ھمه برمیه قول جصاص ضرر سفاھت به شود، چون ب ظاھر شد، مجدداً بر وی حجر نھاده می

المال است و اين از جھت واليت مالی  شود و وبال بر مردم و بيت کند، او محتاج می مال خود را با اسراف و تبذير تلف

و او . گردد ، اين واليت از اوقطع و مکلف می سن بلوغ و عاقل شدنه مجرد رسيدن به است و اما واليت برنفس ب

  .کند تواند در مال خود تصرف می

، يتيمی را  عقل: گفت که  است   از مجاھد روايت شدهه نقل، از سعيد بن منصور ب»فإن آنستم منھم رشدا «  : تدر تفسيرآي

فقه :منبع.( رشد برسد ورشد مالک است نه عقله که ب سازد، اگرچه سنش نيز بزرگ شده باشد مگر اين از يتيم دور نمی

  )السنه سيد سابق

  : کودکی که زود بالغ می شود چنين نوشته استۀ باردر) اسالم وب (اما در سايت معتبر اسالمی  
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جز حج، که بر وی ه ين محتلم شود، در اينصورت شرع با وی ھمانند بالغين معامله می کند بئاگر کودک در سن پا«  

  :دليل فرموده هللا تعالی که می فرمايده ب. ی مالی و بدنیئواجب نمی شود مگر در صورت توانا

ِ َعلَی النَّ  « ّ ِ و برای خدا بر مردم است که آھنگ خانه : يعنی)  ٩٧:آل عمران(  »اِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً َو

و اما اگر به سبب غرق شدن بميرد، حکم شھيد را دارد زيرا اين حکم  .ی رفتن به سوی آن دارندئکنند، آنھا که توانا) او(

  .)ای معلومات بيشتر در اين زمينه به کتابھای اصولی فقه مراجعه کنيدبر. (در سنت نبوی ثابت شده است 

  وهللا اعلم بالصواب

 :تـتبع ونگارش

 » سعــيد افغانی –سعيـــدی « امــيـــن الدين داکترالحاج  

 مرکز مطالـعات ستراتيـژيک افغان و مـديـر

  جرمنی-  ل   مرکز فرھنگی دحـق الرهومسؤ

 

 


