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 ادلهنقد و بررسی 

 نقد و بررسی دلیل اول

وجود برخی استثناها بر این کلیت مورد ادعا  ،نسبت به حجر و رفع قلم از صبی )دلیل اول(، مشکل
  است اوال، و امکان ادعای عدم مالزمه بین آن و عدم اعتبار به رفتارهای او در قضا است ثانیا. 

اذا کان عاقال فی وجوه المعروف لالرحام او »ور فقیهان وصیت طفل ده ساله را عنوان مثال مشهبه 
بلکه در معتبره جمیل بن دراج 1اند. ای از اخبار معتبر دانستهپذیرفته و مستند آن را طایفه« غیرهم

 طالق و صدقه او هم تنفیذ شده است. 

 :  توجه کنید

: یجوز طالق الغالم اذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و ان لم  قال -علیهما السالم  -عن احدهما »...

 2«.یحتلم

ین که فقیه در مدیریت ادله به شرط ده سال یت بلوغ به ده سال هم الزم نیست، مگر امطابق این روا
 لکن در داللت بر این که این امور از غیر بالغ هم نافذ است قاصر نیست.  ؛برسد 

این جهت که از  یت حاکم است در طالق هم حاکم است؛در متون فقهی شبیه وضعیتی که در وص
الق طفل ده ساله ثابت متعارض آن باب رفتار کنند، هر چند قول به صحت ط چگونه با روایات

مقتضی الصناعة : »البته یکی از فقیهان معاصر فرموده است 3نیست یا الاقل مشهور نیست. 
 4«.التفصیل )بین ده سال و کمتر از آن( اال ان یقوم اجماع تعبدی علی الخالف

 5اند. پذیرفته ،برخی فقها وقف صبی را با اذن ولی و به شرطی که مطابق مصلحت باشد 

لیس فی المقام ما : » اند. توجه کنیداز ایشان اجرای صیغه نکاح را از صبی برای دیگران پذیرفتهبرخی 
ردة فیما هو امر للصبی نفسه فال النصوص المستدل بها کلها واالصبی، فان  عبارة یدل علی سلب

 6«.تشمل ما اذا کان االمر للولی و البالغ، غایة االمر کان الصبی مجریا للصیغة
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است، بحث و گفتگو است،  انبالغجماعت حتی در وقتی که امام  7در امام جماعتدر شرطیت بلوغ 
 8اند. از این جهت برخی فقیهان معاصر شرط بلوغ را مطابق احتیاط دانسته و به آن فتوا نداده

داند نه اجماعی و با توضیح بیشتر مشهور میدر امام جماعت محقق خویی هم شرطیت بلوغ را 
مامة المراهق مدعیا علیه الی الشیخ و بعض، حیث حکم بجواز ااال و لم ینسب الخالف : » فرمایدمی

 9«.االجماع... 

  .خوردمیتون فقهی به تعینات دیگری نیز بر مطمئنا متتبع در نصوص و م

جور بودن طفل قابل مناقشه جدی است؛ مستنداتی که با مناقشه در از طرفی برخی از مستندات مح
 گیرد. ها کلیت قاعده مورد گفتگو در ضیق و شداد قرار میاستدالل به آن

مثال در کالم بسیاری از فقیهان در راستای اثبات حجر و سلب عبارت و عدم اعتبار قول و فعل صبی 
اند؛ در حالی که به  ، تمسک کرده10«عمد الصبی و خطأه واحد: » ن کهبه برخی روایات دال بر ای

ه است، توان ملتزم شد، یا به دلیل این که این نصوص در باب جنایات وارد شدکلیت این قاعده نمی
ها بر این کلیت؛ و یا به دلیل برخی نقض 11«تحمله العاقلة: » ها آمده استحتی در ادامه برخی از آن

این است که تکلم عامدانه در نماز صبی یا اکل و شرب عامدانه در صوم او مبطل  ،اال الزم کلیت آن
 نباشد، مطلبی که قطعا قابل التزام نیست. 

برخی مبانی در  مطابق -ن ولی هم کار صبی را اصالح نکند ی که حتی اذااشتراط بلوغ در قضا به گونه
گیرد؛ چرا که بیشتر در معرض شک و تردید قرار می -ی محقق خوانساری تفسیر قضا چون مبنا

ندانست و هر نوع « ف الشرعبیان الحکم االلهی الثابت له من طر »ایشان قضا را در احکام چیزی جز 
  12ابعت را از وی سلب کرد! والیت و وجوب مت انشا،

 حدود کمی و حدود کیفی

مطرح  -ز جمله در قوانین اسالم و شریعت ا -یوند این که حدودی که در قوانین نکته آخر در این پ
، برخورداری از : سن هیجده سال سن بلوغ شودشود، گاه جنبه کمی با حد ثابت دارد؛ مثال گفته میمی

شود رسیدن به فالن حد، ؛ یا در شریعت گفته میهاستمسئولیت برخیبرآمدن از عهده مزایا یا از 
ابل ق نصاب زکات گندم  است و ... در این جا حد مزبور جنبه تعبدی دارد)هر چند اصل آن را منطقی  

 کند(فهم، تفسیر و توجیه می
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