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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ادامه بررسی روایت چهارم
 بشود. يآورجمعباید  همه روایات قاعده و طبقدو سه روایت خواندیم 

 سندي رساله حقوقبررسی 
 چیزي در این مورد هست یا نه؟ السالمهیعلشد که آیا در رساله حقوق امام سجاد  یبحث

شود از آن استفاده کرد، در رساله حقوق به عنوان خاص تعلیم قرآن چیزي نیامده بلکه عنوان عامی دارد که می

اب جهاد ابواب جهاد نفس باب سوم کت يجلدستیب يهاچاپدر وسائل جلد یازدهم  عنوانی که رساله حقوق دارد

، مکارم العقولتحف، قر الفقیه، مجالس مرحوم صدوق، خصال مرحوم صدویحض ابع اصلی رساله حقوق از من المن

و مکارم االخالق به صورت  العقولتحفاند منتهی این رساله در نقل کرده جاهمانکه مرحوم حر آملی از  األخالق

 اي این ذکر کردندیا چهار سند بر سه شانیهاکتابذکر نشده اما مرحوم صدوق در  سند آنمرسله و مقطوعه آمده که 

 قبلی به نحوي یک یا دو تا از این سندها را تائید کردیم. يهابحثکه در 

 :ی که کتاب مرحوم صدوق با تحف و مکارم االخالق داردفرق

یکی یا دو تا قابل دفاع قابل ي مرحوم صدوق براي این رساله سند ذکر شده که هاکتابیکی اینکه در  -

 تصحیح است،

آمده زیادتر از چیزي است که مرحوم  العقولتحفآنچه در  متفاوت است باهمدر الفاظ  از جهت دیگر -

معتبر هست  اد و نقیصه دارد به عبارت دیگر نقل وسائلصدوق آورده و تفاوت به نقل هم دارد، تفاوت بالزی

از تحف  الًاحتماچون رساله حقوق به صورت مستقل با ترجمه و حاشیه چاپ شده و  ؛هااینتحف و  نقل نه

 تر است.مفصل گرفته شده و نقل آن

این به لحاظ دور در تحف آمده سند ندارد،  است که در وسائل آمده است آنچه تردفاعقابل نقل مرحوم صدوق 

هاي مرحوم لدر همه نق .کندقل مینحمزه ثمالی از امام سجاد که ابو السالمهیعلوق امام سجاد نماي کلی رساله حق

 هایی ابوحمزه ثمالی است.صدوق راوي ن
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 دِینَار بْنِ ثَابِتِروایت پنجم: روایت 
حَقُّ وَلَدِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا بِخَیْرِهِ « فرازي که به بحث ما ربط دارد این است؛

فَاعْمَلْ فِی أَمْرِهِ  وَ الْمَعُونَۀِ عَلَى طَاعَتِه حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَۀِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلأَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّیتَهُ مِنْ  وَ شَرِّه

و است بدانی که او از تو است و امتداد وجود ت 1»عَمَلَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ مُعَاقَبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَیْه

 کنند،گیرد البته این به نحو موجبه جزئیه است چون روایات دیگر این را تفصیل میو خیر و شر او دامن تو را می

باید  گیرد اما اینکه شر او پدر و مادر را بگیرد کلیت ندارد ولیخیر فرزند قاعده کلی است که پدر و مادر را می

از نکات جالب در رساله حقوق این ( »إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّه أَنَّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ« توجه داشت که:

 )طور هستهمین غالباً بر یک بینش و شناخت مبتنی کرده مبناي رساله حقوق است که همیشه حضرت حقوق را

که بدانی و مبناي حقوق و وظائف نوعی یعنی بینش و نگاه تو نسبت به فرزند و پدر و مادرت این است ...فَأَنْ تَعْلَمَ 

و تو مسئول هستی بر آنچه  »وَ أَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّیتَهُ مِْن حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَۀِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَل«بینش است. 

و به خدا راهنمائی  دیب کنیوظیفه تو این است که او را خوب تأ و شدي قرار داده نسبت به فرزندتمتولی آن 

به امور  »وَ الدَّلَالَۀِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَعُونَۀِ عَلَى طَاعَتِه« .گرددبکنی که ادب بیشتر به رفتارهاي اجتماعی بر می

عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ مُعَاقَبٌ عَلَى فَاعْمَلْ فِی أَمْرِهِ عَمَلَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابٌ « گردد.بر می معنوي و روحی و دینی خاص

 .شويبري و با اساعه به او عقاب میطوري عمل کن مثل اینکه با احسان به او ثواب می »الْإِسَاءَةِ إِلَیْه

ت رب و احسان که وظایفی است بر دوش سن تأدیب و دالله و معونه علی طاعو ح م استمربوط به تعل این روایت

ه اما به نیامد روایتعنوان خاص تعلیم قرآن در . مادر هم همین حکم را دارد و شوداء خصوصیت میغالالبته  ،پدر

 .آموزش قرآن هست »وَ الدَّلَالَۀِ عَلَى رَبِّهِ «از مصادیق قطعی  یکیعنوان خاص 

عنوان  در رساله حقوق که برخی از اسناد آن قابل تصحیح است در خصوص تعلیم کتاب با این عنوان نیست ولی

 يهاعنوان خاص عناوینعالوه بر در تحف هم شاید چیزي نباشد.  شودیمعامی است که شامل تعلیم کتاب هم 

 آموزش قرآن هست. یکی از مصادیق آن عامی داریم که قطعاً
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 دِینَار بْنِ ثَابِتِروایت ششم: روایت 
مَنْ عَلَّمَ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ فَکَأَنَّمَا حَجَّ الْبَیْتَ « :فرمایندمیبر اکرم ص اهللا علیه و آله و سلم که ز پیاما حدیث دیگري

وَ غَزَا عَشَرَةَ آلَافِ غَزْوَةٍ  عَشَرَةَ آلَافِ حِجَّۀٍ وَ اعْتَمَرَ عَشَرَةَ آلَافِ عُمْرَةٍ وَ أَعْتَقَ عَشَرَةَ آلَافِ رَقَبَۀٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ ع

سَنَاتٍ وَ آلَافِ مِسْکِینٍ مُسْلِمٍ جَائِعٍ وَ کَأَنَّمَا کَسَى عَشَرَةَ آلَافِ عَارٍ مُسْلِمٍ وَ یُکْتَبُ لَهُ بِکُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ 

عَلَى الصِّرَاطِ کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَ  یُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ وَ یَکُونُ مَعَهُ فِی قَبْرِهِ حَتَّى یُبْعَثَ وَ یَثْقُلُ مِیزَانُهُ وَ یُجَاوَزُ بِهِ

 .2»لَمْ یُفَارِقْهُ الْقُرْآنُ حَتَّى یَنْزِلَ بِهِ مِنَ الْکَرَامَۀِ أَفْضَلَ مَا یَتَمَنَّى

 بررسی سندي روایت
یدي نسبت به تعلیم کتاب به فرزند است و این همه مسبوق عنه براي این امر ذکر سند ندارد و مؤالبته روایت 

ي عجیبی هاثوابشود اما این گفت مدارج و فضائل شامل حال او میدر روایت دیگري که معتبر بود می است. شده

 سندي ندارد. مرسل است و ظاهراً را ذکر کرده است. سند

 روایات عامه
ت یوضع قضیه قیامت و همان روایت منهال قصاب است که 9روایت  187روایات دیگري که خواندیم صفحه 

 .کنداند را در روز قیامت تشریح میو مادري را که به فرزندشان قرآن آموختهپدر 

شد چه به عنوان کد میها استفاده استحباب مؤرد و از اینکاین روایات فضلیت آموزش قرآن را به فرزند ذکر می

 منابعدر  .تعلیم قرآن است مسلماً  پدر و مادر بود که یکی از مصادیق آنوظایف  عنوان کلی که از تعلیم قرآن و یا با

 کنیم.اشاره میعامه در این زمینه روایاتی داریم که به آن 

 روایت اول
به بعد چند روایت داریم که از عامه است و مربوط به آموزش قرآن به  510در جلد اول کنز العمال صفحه 

از  رهیابوهرروایتی که  خاصه وارد شده بود مثالً منابعفرزندان است که مضامین مشترکی با روایاتی دارد که در 

 .49للشعیري)، ص: األخبار (جامع  - 2

                                                           



 ١٢٧٥ �ماره ثبت: 

یعجب منه  الدةمن علم ولد له القرآن قلده اهللا ق« 2386از جلد اول است حدیث  533پیامبر نقل کرده و در صفحه 

ما در روایات  يطورنیاتعبیر  .کنندتعجب میکند که همه خدا به او گردنبدي عطا می» لون و االخرون الیوم القیامهاال

 .یدآنبود اما مؤید به حساب می

 روایت دوم
القرآن و تعلم و عمل به البس یوم القیامه تاج من نور ضعه مثل ضع  من قرأ«است  2387روایت دیگر روایت 

به اي که کنند که این لباسهاي ویژهال میسؤ»(م الدنیا فیقوالن بما کسینا هذا؟القمر و یکسی والده خلتان ال تقوم له

بن م ولدکم القرآن) این را عبداهللا (در اینجا نیامده که بتعلی »فیقال باخذ ولدکم القرآن«) هاز کجا آمد شده عطاا هاآن

براي ما معتبر نیست منتهی فرقی که این با روایات دیگر  هااینکند که سند از پیغمبر نقل می و او بریده از پدرش

اخذ «منظور از  »باخذ ولدکم القرآن« دهد کهکردي پاسخ می طاا اعگوید چرا به ما این لباس ردارد این است که می

اي است که گفتیم به کسی که ید نکته. این مؤرا راهنمایی کردید و بردید تا قرآن یاد بگیرند هااین »ولدکم القرآن

الزم نیست  »القرآنعلم ولده «گویند ولی با مناسبات حکم و موضوع برد تا قرآن یاد بگیرد معلم نمیفردي را می

این روایت عامی کند. در اینجا بالواسطه هم صدق میعلم  ،د ببرداپیش است ،بالمباشره باشد اگر او را به مکتب ببرد

یعنی اینکه او را بردید  »اخذ ولدکم القرآن«کند به خاطر ید آن نکته باشد که به این وضع ویژه عنایت میتواند مؤمی

 .به طور مستقیم متصدي این امر نبودد و تا قرآن به او یاد بدهن

 روایت سوم
من قراء القرآن و عمل بما فیهما فمات مع الجماعه بعثه اهللا یوم القیامه مع «گوید می 2419روایت  439صفحه 

یر السفر و الحکام ... یلبث احدهم تاج الکرامه و یوتی النور بیمنه و الخد بشماله فان کان ابواه مسلمین کسیا هلتن خ

ذکر اي که نقل این روایت با روایات خاصه »من الدنیا و ما فیها فیقوالن انا هذه لنا فیقال بما کان ولدکما یقراء القرآن

جهت که  از این »القرآنبما کان ولدکما یقراء «در اینجا آمده  »بما علمتما ولدکم القرآن«آنجا داشت  ،کندفرق می شد

خواهد بگوید ثواب قرائت قرآن فرزند به می ،این باشد خیلی کاري به تعلیم ندارداگر  خواند.فرزند شما قرآن می

دخیل  هاآنرسد این است که می هاآنیم که دلیل اینکه ثواب قرائت قرآن به مگر اینکه بگوی ؛رسدپدر و مادر هم می

مادر در آموزش قرآن  که پدر و باشد یعنی آنجائی د، بعید نیست که این متفاهم عرفی آناندر فراگیري قرآن بوده
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خواهد بگوید که ثواب قرائت قرآن می یطورکلبهاختصاص به این ندارد و  اما اگر بگوئیم مقصود است، دخیل بودند

 داللتی ندارد. ،رسدو عمل نیک فرزند به پدر و مادر می

 روایت چهارم
 سَمِعْتُ قَالَ مُعَاذٍ عَنْ الْبَیَانِ مَجْمَعِ فِی الطَّبْرِسِیُّ الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلُهم همین طور است  540صفحه  2421روایت 

 یَرَ  لَمْ حُلَّتَیْنِ کُسِیَا وَ الْمُلْکِ تَاجَ الْقِیَامَۀِ یَوْمَ أَبَوَیْهِ اللَّهُ تَوَّجَ إِلَّا -الْقُرْآنَ  وَلَدَهُ عَلَّمَ رَجُلٍ مِنْ مَا« یَقُولُ ص اللَّهِ رَسُولَ

 .3»لَهُمَامِثْ النَّاسُ

دانیم ولی در هست را ما نمی هااینچه روابطی در  کهنیانقل شده منتهی اصل  عامهضعیف است و از  روایت این

که سهیم در کند (چه عامه چه خاصه) پدر و مادري ید میمعتبر بود و برخی هم این را تأیروایات متعدد که برخی 

ها ثواب و استحباب اینشود در هر حال همه داده می هااینباشند لباسهاي خاصی به  فراگیري قرآن فرزند خود

 .کردیماین مجموعه روایات از منابع خاصه و عامه بود و داللت بر استحباب مؤکد قرآن  دهد.کد را نشان میمؤ

 :سؤال

 لکتابهجواب آن روایت دو جور نقل شده بعضی دارد یعلمه الکتاب و بعضی دارد یعلمه ا

 روایت پنجم
جملۀ من حقوق االوالد وسائل جلد پانزده ابواب احکام اوالد که در کتاب نکاح است باب مفصلی است که در 

 .میکنیمپیدا  سروکارهاي تعلیم و تربیت با آن بحث

در مجموعه  4»وَ تَأْوِیلِهِ وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَام وَ أَنْ أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ«آمده  البالغهنهج 31در نامه  

نقش تربیتی و اخالقی  نیتربزرگنامه حکومتی اهل مالک اشتر است و  نیتربزرگ البالغهنهجو بخش دوم  هانامه

است و هم اواخر عمر شریف ایشان بعد از بازگشت  ترمفصلنامه حضرت به امام حسن یا حنفیه است این نامه هم 

اولین اقداماتی  یعنی جزء »أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ «جالب است که گفته از جنگ صفین بوده و نکات جالبی دارد. 

یزي یاد بگیرد از چ تواندنسبی است یعنی وقتی که او می ابتداء ک،ابتدئ از البته منظور ،دهدباشد که پدر انجام می

 .168: ص ،6ج الشیعۀ، وسائل - 3
 .394: ص ،)صالح للصبحی( البالغۀ نهج - 4

                                                           



 ١٢٧٥ �ماره ثبت: 

آموزش قرآن  اصل کید بهی هست یعنی در حقیقت آن روایات تأقرآن باشد که در خود این نکات هاآموزشاولین 

چون هر چه انسان  امر مهمی است این ابتداء به تعلیم »أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ« :این بار اضافی دارد و داشت

مطلق  »أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ«. دارد در شخصیت انساندر پایداري و اي رد نقش ویژهچیزي را زودتر فرا بگی

و قسم گرفته و قبل از اینکه خواندن و نوشتن را یاد بگیرد قرآن یاد می یک قسم را به صورت سنتی داشتیماست که 

 .گیردتري قرآن را یاد میکل علمییرد و بعد به شگاین است که اول الفباء و خواندن و نوشتن را یاد می دیگر

در عالم واقع اثري بر این  شایدآید که قبل از هر آموزشی مستحب است و ال است و به نظر میسؤبراي خود من 

 .مترتب باشد

 سؤال:؟

این هم تعلیم است تعلیم فقط  ،مرا به او بگویی سوره را بخواند و معنا کهنیهمد خواندن و نوشتن بلد نباشجواب: 

اگر بخواهیم فنی  »أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ« .حفظ کند و بخواند ،یاد بگیرد کهنیهم ،به این نیست که رو بخواند

م منتهی ست نه تعلابتدا به تعلیم مستحب ا »أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ«که  دارد يااضافهبار این روایت حرف بزنیم 

 تواندیمی که او طیشرامعنا کرد؛ ابتدا مستحب است و ابتدا هم نسبی است یعنی در  شودیمابتدا به تعلیم را دو جور 

بعد از مقدماتی است که  »أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ« معنا کرد گاهی شودیممقید به سن نیست. دو نوع  و یاد بگیرد

الزم است ولی یک معنا این است که آموزش او را با قرآن شروع بکند و مقید به خواندن روي متن نیست  براي تعلم

یاد  تواندیماگر دومی باشد اطالق دارد حتی مقید به سن هم نیست در دو سه سالگی  .بلد باشد و بخواند کهنیهم

دهند به بچه یاد می یدبستانشیپحتی در سنین قبل از هاي کوچک را چیزي که االن هم متداول است و سورهبدهد 

مجموعه قبل از هر آموزشی و  ابتداء به تعلیم قرآن کد استمستحب مؤتعلیم کتاب اهللا ظاهر این استحباب است، 

کند که مطلوب شارع است که هسته اصلی روایاتی که معتبر و غیر معتبر و عامه و خاصه دارد این را به ما القاء می

 کنیم.بحث می بعدموزش فرزندان قرآن باشد، اینکه وظیفه حکومت هم هست یا نه آ

 سؤال:؟

 تصمیم گرفتم آغاز کنم براي تو تعلیم قرآن را »أَبْتَدِئَکَ بِتَعْلِیمِ کِتَابِ اللَّهِ«جواب: 
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 روایت ششم
حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى «کند که نقل می و صلواته علیه اهللاسالماز پیغمبر اکرم  السالمهیعلامام صادق که روایت دیگري 

وَ إِذَا کَانَتْ أُنْثَى أَنْ وَ یُعَلِّمَهُ السِّبَاحَۀ وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ وَ یُطَهِّرَهُ

وَ لَا یُعَلِّمَهَا سُورَةَ یُوسُفَ وَ لَا یُنْزِلَهَا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحَهَا  -اسْمَهَا وَ یُعَلِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ  یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یَسْتَحْسِنَ 

 ايبه خاطر عالقه ویژه( کی احترام به مادر فرزند استیکه  فرزند پسر بر پدر پنج چیز است حق 5»إِلَى بَیْتِ زَوْجِهَا

فراوان دارد)  ریتأثت شخصیت فرزند فرزند نسبت به مادر دارد و به خاطر اینکه رابطه خوب پدر و مادر در سالم که

حق فرزند بر پدر این است که به مادر احترام  دیگویماینجا احترام به مرد است، یک بحث این است که حق زن 

ذارد و به او قرآن د و اسم خوب براي او بگد کردن باشو شا نمعنی یستفرح همان خوشحال کرد شایدبگذارد 

منظور از پاك کردن در  دیدقرآن را در اینجا به عنوان حق ذکر کرده و او را پاك کند که باید  اددادنیبیاموزد که 

 شنا را به او یاد بدهد البته سند این ضعیف است.پسر باشد  اگراینجا چیست؟ و 

 روایت هفتم
مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ثَلَاثَۀٌ یُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمُهُ الْکِتَابَۀَ وَ یُزَوِّجُهُ والده ثالثه  من حق الولد علی«ت نهم روای

البته سند هم  ،کتاب باشدشاید هاي دیگر نسخه دربه بحث مار ربطی ندارد البته  و در اینجا کتابت آمدهکه  6»إِذَا بَلَغَ

 ولی سند ندارد. دارد» و یعلمه کتاب اهللا« یدر فروع کافی روایت ندارد.

 روایت هشتم
الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ وَ « :ندارد که فرمودند معتبر سند از امام صادق است و احتماالً

وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبَْع « .هفت سال دوم باید وقف فراگیري قرآن بشود 7»ینَیَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِ

اي نکتهی قرار بگیرد. بررس موردکنند می که باید با روایاتی که مراحل آموزش را بیان جمله روایاتیاز  »سِنِینَ

روایات دیگر که مراحل  بامالحظه اقرآن است ام ناددادیرساند وظیفه پدر و مادر نمی روایت به تنهایی که هست

 .481، ص: 21وسائل الشیعۀ، ج - 5
 .482، ص: 21وسائل الشیعۀ، ج 6
 .331ص: ، 17وسائل الشیعۀ، ج 7
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سنین یعنی در حقیقت کند تعلم القرآن سبع ا بیان میکند در حقیقت وظایف پدر و مادر رتعلیم و تربیت را بیان می

تواند از ادله تعلیم قرآن بشود در روایت ششم مضمونی قریب به این مقدمه می ،وظیفه پدر است که قرآن یاد بدهد

 .است معنا افاده شده این

 روایت هشتم
معتبر است و روایات این بحث بعضی از که  8»سِنِین سَبْعَ وَزِیرٌ وَ سِنِینَ سَبْعَ عَبْدٌ وَ سِنِینَ سَبْعَ سَیِّدٌ الْوَلَدُ«روایت 

 کنیم.در جاي خود باید بررسی 

 علی محمد و آل االطهار. اهللایصلو 

 .222: ص األخالق، مکارم - 8
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