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 غیبت شناسی مفهوم
 حکم صبی و مجنون در غیبت :دهممبحث 

دارد این است که آیا غیبت برای عاقل و بالغ است سؤالی که وجود است. در این بحث  یبتدر غمبحث دهم، حکم صبی و مجنون 
 شود. یا اینکه صبی و مجنون نیز شامل می

 بررسی اقوال
 ادله از مجنون انصراف دارد. زیرا اختیاری در آن وجود ندارد. اما در صبی نظریاتی وجود دارد:

 است ولی صبی غیر ممیز حرام نیست.الف) نظر مشهور، تفصیل بین صبی ممیز و غیر ممیز است. غیبت صبی ممیز حرام 

 ب) مطلقًا اشکال دارد.

 ج) مطلقًا اشکالی ندارد.

هـایی  احتمال سوم قائلی ندارد. اما احتمال اول و دوم قائلی دارند. در بین معاصرین، بین حضرت امام (ره) و بقیـه بزرگـان تفاوت
 وجود دارد.

 باشد. این بیشتر در متأخرین مطرح شده است.این از مباحثی نیست که در بین متقدمین مطرح شده 

 ادله اقوال
مطلق  صورت بهی روایات چقدر است؟ آیا شامل صبی  ی شمول ادله توانیم اینجا بیان کنیم این است که دامنه ترین مبحثی که می مهم
 شود یا خیر؟ می

 در مبحث سابق مالحظه کردید که با چند عنوان در روایات مواجه هستیم:

 ؤمنالف) م

 ب) اخیک یا اخاک

 ج) مسلم
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 د) رجًال و ناس

 هر یک از این عناوین را باید بررسی کنیم. معنای اختالف اقوال، همین عناوین است.

 عنوان مؤمن در صبي شمول بررسي
تفـاوت قائـل  تعریف مؤمن یعنی کسی است که باور و اعتقاد دارد. اگر این عنوان را مالک قرار بدهیم باید بین ممیـز و غیـر ممیـز

و اعتقـاد داشـته باشـد، احتمـال  توانـد بـاور شود. ممیز چون می شود و شامل غیر ممیز نمی بشویم و بگوییم مؤمن شامل ممیز می
 شود. شمول دارد. اما غیر ممیز، عنوان مؤمن بر او منطبق نمی

ی کرده است، اعتقادی بـه مبـانی دارد. ایـن ی شیعی زندگ صبی ممیزی که در جامعه این عنوان در صبی ممیز شمول دارد. یجهدرنت
رسد این استدالل  به نظر می که یک باور متعارفی داشته باشد، کافی است. الحاقی نیست بلکه مصداق واقعی است. در ایمان همین

 درست است

 اول اشكال
حتی اگر عناوین صادق نیست.  یجهدرنتبلوغ شرط ایمان است. قبل از بلوغ رفع قلم شده است. احکام از صبی برداشته شده است. 

 تواند بر او وارد بشود. عنوان شامل وی بشود، حکم نمی

 جواب اشكال اول:
دارد. بلکه  ای که برای رفع قلم آمده است، همه چیز را از صبی برنمی به لحاظ عرفی و منطقی فرض کردیم که وی مؤمن است. ادله

شـود. در اینجـا بحـث تکلیـف  ل اینجـا نمیدارد شـام اگر بگوییم مطلق تکلیف را برمـیدارد. یا حتی  تکالیف الزامی را از وی برمی
رسیم که اعتقاد وی  لوب القلم به این نتیجه نمیما از رفع قلم و مس خواهیم بگوییم متعلق و موضوع تکلیف است یا خیر؟ نیست. می

مثًال: قطعًا ایذاء صبی غیر ممیز نیز حرام وی برداشته است.  توانیم بگوییم خداوند سنگینی حکم الزامی را از کالعدم است. تنها می
 است.

 اشكال دوم
ممکن است کسی بگوید مطلق صبی ممیز این شکل نیست که عنوان مؤمن بر آن صادق باشد. صبی ممیزی که مراهق باشد، صدق 

 کند. کند، اما غیر مراهق، صدق مؤمن نمی می
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 جواب اشكال دوم
. در ایمـان و صـدق مـؤمن نیـز درجـاتی کافی استتواند باور داشته باشد،  دهد و می صبی ممیز تشخیص خیر و شر می که وقتیاز 

 کند. البته هر جا شک کنیم استحباب دارد که صدق نمی های بالغ نیز ایمان درجات بسیار پایین وجود دارد. دارد. حتی در انسان

 اشكال سوم
 اما همیشه به این شکل نیست.تواند مؤمن باشد،  صبی ممیز می

 جواب اشكال سوم
ها، باورهای پدر و مادرشـان را دارنـد. ایـن  دارد. بچه کند، یک تبعیت واقعی ی اسالمی زندگی می کسی که در جامعه القاعده علی

 کند. تبعیت حکمی نیست ولی یک تبعیت واقعی تقلیدی است. همان تقلید نیز صدق مؤمن می

 اشكال چهارم
 گیرد. گویند که مؤمن در این صبی ممیز، شمول دارد اما در محاوره، انصراف به بالغ دارد و غیر بالغ را نمی بعضی می

 جواب اشكال چهارم
 جهی ندارد.این اشکال، اول کالم است. برای ما واضح نیست. انصراف در اینجا و

 دو قسم هستند: شوند، گوییم غیر بالغ مشمول تکلیف نمی می اینکه

 میز ب) غیر ممیزالف) م

کامًال واضح است که غیر ممیز از تمام ادله انصراف دارد. ولی در صبی ممیـز، دلیـل  خواهیم. نسبت به غیر ممیز ما دلیل لفظی نمی
ها نیست. قطعًا مؤمن کسی است که باور و ایمان داشته باشـد،  گوید که این حکم شامل این عقلی وجود ندارد ولی دلیل لفظی می

 ممیزی که در جامعه اسالمی بزرگ شده است، به شکلی باور و ایمان دارد. صبی  درنتیجه

 گيري نتيجه
مؤمن شامل صبی ممیز است. اگر این استدالل را صحیح  درنتیجهبه صوری جواب داده شد.  هر کداماشکاالتی در اینجا گرفته شد 

حتی  شود. البته عنوان مؤمن نسبت به غیر ممیز جاری نمی بدانیم، احتمال سوم صحیح است. یعنی ادله بر صبی ممیز جاری است.
 توانیم بکنیم. الغای خصوصیت نیز به صبی غیر ممیز نمی
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ایـن  فعًال بحـثگیرد. اما  گیرد. حتی حیوان نیز متعلق حکم قرار می گیرد ولی مخاطب احکام قرار نمی صبی متعلق احکام قرار می
 شود. جواب ما این بود که این منطبق بر صبی غیر ممیز می یم غیبتشان بکنیم؟توان نمی کسانی است که است که صبی جزء

 بررسي شمول عنوان اخاك بر صبي
ایمانی و اسالمی. تمام موارد مذکور در شمول مؤمن بر صبی نیـز  همانند بحث قبل است. اخاک بر دو نوع بود:» اخاک«این بحث 

رود کـه  شود. اگر اخوت اسالمی باشد، در عنوان مسلم می اگر مقصود اخوت ایمانی باشد، شامل آن می بر این بحث جاری است.
 کنیم. در ادامه بحث می

 بررسي شمول عنوان مسلم بر صبي
طبق مباحث قبل، عنوان مسلم بر صبی غیر ممیز صادق است. ایـن  .گیرد برمیمسلم معنای عامی دارد که تمام فرق مسلمین را در 

 توانیم بپذیریم. بحث چیز جدیدی ندارد. وقتی مؤمن را قبول کردیم، قطعًا در مسلم می

 بررسی مباحث غیر ممیز
امـام (ره)،  اللـه آیتشود. این قول خیلـی نـادر اسـت.  احتمال دیگر این است که غیر ممیز نیز مشمول این حکم حرمت غیبت می

 وجود دارد: در اینجا نیز وجوهی اند. ره) نیز در این مطلب تردیدهایی کرده( ییخو الله آیتمکارم شیرازی، 

 وجه اول
 کند و خالف آن را ندارد، تعلق دارد. البته ما به این اعتمادی نداریم. ی اسالمی زندگی می عنوان مسلم عرفًا به کسی که در جامعه

 وجه دوم
ی مسلمان نیز صدق مسلمان  کنیم که بچه شویم که بچه ملحق به ابویین است. از مجموع استفاده می ی ادله، متوجه می از مجموعه

احکـامی  درنتیجهکنیم که او نیز مسلم است.  تواند بگوید. اما از مجموعه تکالیف شرعی استفاده می دارد. غیر ممیز، شهادتین نمی
 است. شود. این یک مسلم حکمی مل او نیز میکه بر مسلم آمده است، شا
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