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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
 يهامیتعل تعلیم،مباحث کلی  .تعلم وارد تعلیم شدیم بحثبعد از  و بحث در رابطه با تعلیم کتاب و قرآن بود

مورد اول تعلیم کتاب یا تعلیم قرآن  .توصیه شدیم هاآنخاص به تعلیم  طوربهدر مواردي  که بودواجب یا مستحب 

واجب است یا مستحب؟ نوع وجوب و استحباب آن که آیا  بحث مبسوط داشتیم 20-10بود در تعلیم کتاب، 

 حکمی دارد؟ چه آنچیست؟ اجرت گرفتن در 

مستحب است و نوع وجوب و  تعلیم کتاب در چند مورد واجب و در بقیه موارد حاصل بحث این بود که

موارد خاصی است که  بحث در بعد از بحث کلی بحث شد.استحباب به لحاظ تعبدي و توسلی و تعیینی و تخییري 

 اي در تعلیم کتاب بر دوش افراد یا اشخاص خاص قرار داده شده است.تکلیف ویژه

که تعلیم قرآن در مواردي براي همه واجب یک بحثی بود بنابراین به عنوان واجب کفایی کلی یا مستحب کلی  

هستند که به صورت خاص از جمله پدر و مادر است و در مواردي مستحب؛ اما اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی 

 .ها استتکلیف متوجه آن

خاص بحث شده و افرادي به نحو خاص به نحو  گاهیعموم بحث شد به نحو  ابتداپس درباره تعلیم کتاب 

 .اندمکلف شده

 و پردازیمبه آن می در مباحث تعلیم و تربیتبه لحاظ آموزشی یا تربیتی  که استتکالیف والدین مباحث یکی از 

مباحث نهاد خانواده و مباحث تعلیمی و آموزشی و  در و به لحاظ تناسبی که با موضوع دارد بحث خواهیم کرد

 ارجاع خواهیم داد. جانیهمتربیتی والدین به 

 القرآن لالوالد استحباب تعلیم
الولد تعلیم الکتاب و القرآن یا استحباب  صبیاستحباب تعلیم ال«تقریباً مورد اتفاق است  کهعناوین فقهی  برحسب

 .فرزند آموخت که مستحب است قرآن را بهثابت شده  فتاوااصل این امر در » القرآن
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 ادله روایی
ي کتاب جلدستیبهاي وسائلالشیعه آمده یکی در جلد چهارم  لیوسامربوط به این مسئله در دو جا از  روایات

که عنوان  83و روایات دیگر در جلد پانزده کتاب نکاح ابواب احکام االوالد باب  7الصاله ابواب قرائت القرآن باب 

الکتاب و  یبیصبه تعلیم ال کهبی الکتاب و القرآن سبع السنین و الحالل و الحرام سبع السنین صباب استحباب التعلیم ال

 پردازیم.القرآن می

 فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ  اول روایت اول: روایت
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِْن حدیث اول  ،کنیمشروع می 7از جلد چهار ابواب قرائت قرآن باب را اولین روایت 

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ  أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

فَیَقُوُل یلٍ شَاحِبِ اللَّوْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَۀِ صَاحِبَهُ فِی صُورَةِ شَابٍّ جَمِ: .اللَّهِ

 1»لَهُ أَنَا الْقُرْآنُ الَّذِي کُنْتُ أَسْهَرْتُ لَیْلَک

 بررسی روایت

در این حدیث موثق و  -تا اینجا اطمینان دارم معتبر است ولی اگر مالحظه مجدد بکنید خوب است-سند روایت 

آید و به کسی که در روز قیامت می منظريخوشگوید قرآن به صورت یک جوان در روایات متعدد میمعتبر است 

داشتی و را زنده می هاشبگوید من همان رفیق تو هستم که دهد و میدر این دنیا با قرآن مأنوس بوده بشارت می

 ریختی.انست با من اشک میکردي و هنگام مؤگرسنگی تحمل می

 فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ  روایت دوم: روایت دوم
وَ کُلُّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَ أَنَا الْیَوْمَ لَکَ مِنْ وَرَاءِ « فرماید:که می کافی نقل شدهاصول  ازکه  دیگريحدیث 

الْخُلْدَ فِی  لْأَمَانَ بِیَمِینِهِ وَتِجَارَةِ کُلِّ تَاجِرٍ وَ سَیَأْتِیکَ کَرَامَۀٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَبْشِرْ فَیُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ وَ یُعْطَى ا

دهند گذارند و امان را به دست راست میتاجی بر سر او می »یُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَ ارْقَهْثُمَّ  الْجِنَانِ بِیَسَارِهِ وَ یُکْسَى حُلَّتَیْنِ

 .179، ص: 6وسائل الشیعۀ، ج - 1
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 »اقْرَأْ وَ ارْقَهْثُمَّ یُقَالُ لَهُ «شود سپارند و دو جامه زیبا و حریر بر او پوشانده میو خلد در جنان را به دست چپ می

 بخوان و ترقی بکن.

متوالی بر درجات رضوان خدا  يهاخواندنکند و با تجسم پیدا می قرائت قرآن در دنیا در آخرتدر حقیقت 

ند و خوااي میآیه 2»فَکُلَّمَا قَرَأَ آیَۀً صَعِدَ دَرَجَۀ« »اقْرَأْ وَ ارْقَهْ «کند این کلمه در روایات متعدد آمده عود پیدا میص

تا اینجا یک حقیقت کلی است که بحث مهمی است و در روایات دیگر همین مضامین آمده  .رودیک درجه پیش می

 است.

روایت معتبري است که تجسم قرائت در آنجا و هم به تجسم خود قرآن در صورت یک شاب جمیل  روایت دوم،

قرآن مکتوب و نازل توصیفی از آن موجود ي است که این شعوريذاشاره شده، حقیقت قرآن یک موجود آگاه و 

 ملکوتی است.

البته از لحاظ فلسفی و تحلیالت جاي بحث بیشتري دارد که به بحث ما - دیآیبرم روایاتبنا بر آنچه از 

 آخرترا بگیریم حقیقت قرآن توصیف یک موجود ملکوتی در  روایاتعلی االجمال اگر ظواهر  -ارتباطی ندارد

در حقیقت خواندن قرآن یک نوع اتصال با موجود ملکوتی  کندشفاعت می وکند همراهی می اهانسانبا است که 

 است.

عالوه بر اینکه خود شخص در ناز و نعمت قرار » وَ یُکْسَى أَبَوَاهُ حُلَّتَیْنِ إِنْ کَانَا مُؤْمِنَیْن«شاهد سخن این است 

شوند و در شود، پدر و مادر او هم مشمول این حلتین میگیرد و به خاطر انس با قرآن نعم الهی شامل حال او میمی

عَلَّمْتُمَاهُ  ثُمَّ یُقَالُ لَهُمَا هَذَا لِمَا« ،شودها هم میباشند بخشی از تنعمات شامل آن نیمؤمنصورتی که پدر و مادر او 

 آموزش قرآن به فرزندانتان است.شود این به خاطر گفته می 3»الْقُرْآنَ.

 نتیجه بررسی

سند معتبر دارد و داللت آن بر استحباب آموزش قرآن براي پدر و مادر واضح است و علت آن را بحث  روایت

 کند؟کند یا نمییشود آیا داللت بر یک حکمی ماي که بر یک عملی داده میوعده کهکردیم 

 .606: ص ،4ج ،)دارالحدیث - ط( الکافی - 2
 .603، ص: 2اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط  - 3
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مستحب است، اگر وعده عقاب بر عملی داده  آناگر بر یک عملی وعده ثواب اخروي داده بشود حداکثر داللت 

 .رساندمیحرمت آن کار را شود، 

رساند چون روح احکام ولی استحباب را می ،که وعده ثواب اخروي ال یفید اکثر من االستحباب با این تفاوت

است و حرام و مکروه موجب عقاب  ق ثواب و عقاب است، واجب و مستحب موجب ثوابخمسه همان استحقا

و لذا اگر در قالب امر نگوید این کار را بکن، ولی بگوید که اگر این کار را کنی فالن  است و مباح هم ال یستوجبهما

است بیش از رجحان  ثواب را دارد همان روح امر را دارد؛ منتهی چون وجه مشترك واجب و مستحب همان ثواب

شود که این کار رساند و در آن طرف اگر وعده عقاب بدهد چون عقاب فقط بر حرام است مشخص میکلی را نمی

نه اینکه که قدر متیقن آن استحباب است.  و لذا وعده ثواب اخروي داللت تام بر رجحان شرعی دارد ؛حرام هست

داللت بر رجحانی است که مشترك بین واجب و مستحب هست اما قدر متیقن  اب هست بلکهداللت آن بر استحب

 .همان استحباب هست

 انواع وعده عقاب

 هاي عقاب دو نوع هست؛وعده

 هاي اخرويوعده

 هاي مقدماتیوعده -1
 کهشود می معطلبیند یا در قیامت یک مقداري گوید فشار قبر میي مقدماتی است مثالً میهاعقاب گاهی

 ؛شودمشترك بین مکروه و حرام می کهاي از عقاب هست و عقاب مقدماتی است خفیفه درجات

 عقاب به معناي عذاب در جهنم وعده -2
اي در کار نباشد وعده پس اگر قرینه .کندداللت بر حرمت می در جهنم باشد،اما اگر عقاب به معناي عذاب 

اي در کار باشد که بتوانیم وجوب را است مگر اینکه قرینهکند که قدر متیقن آن استحباب ثواب رجحان را افاده می

ي مقدماتی مانند فشار قبر و مانند آن باشد داللت بر اصل هاعقاباگر از  ؛استفاده بکنیم، وعده عقاب دو قسم است

کند که حداقل کراهت هست اما نوع دوم داللت بر عذاب جهنم کند که نشانه حرام بودن هست پس مرجوحیت می
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ر وعده ثواب و عقاب بدون قراین خاصه بیاید وعده ثواب ال یفید اال رجحان که منطبق بر قدر متیقن استحباب اگ

ي جهنمی هاعقابرساند ولی اگر کراهت را می ي مقدماتی و جانبی باشد حداکثرهاعقابشود و وعده عقاب اگر می

 تواند تغییر کنند.ها باشد میینی ضمیمه اینها فی حد نفسه است و اگر قراالبته این» یفید الحرمه«باشد 

 هاي دنیويوعده
قِلَّۀُ الْعِیَالِ «گوید هاي دنیوي مثالً میوعدهدر کنیم. گفتیم و نکات تکمیلی دارد که عرض می راهاي دنیوي وعده

شود، آنچه یا ارشاداتی که به مصالح و مفاسد دنیوي می 5»الحسد یذیب الجسد«یا آثار دنیوي مثل  4»أَحَدُ الْیَسَارَیْن

 ي بیشتري انجام خواهیم داد. هابحثداللت دارد بحث کردیم و اگر مناسبتی در روایات پیدا شد 

 یی کههاثوابکند که قاعده و کبراي کلی بیایید نتیجه روشن است در اول اشاره به تعلم قرآن و انس با قرآن می

بیشتر باشد، استحباب مؤکدتر  هاوعدهکند هر چه ب مؤکد فراگیري و انس با قرآن را افاده میذکر کرده استحبا

به پدر و  هاثوابگوید بخشی از می روایت ذیل -را دارد هاثوابکه از تعلم ظواهر تا مفاهیم قرآن این -شود. می

پس » لِمَا عَلَّمْتُمَاهُ الْقُرْآنَ« ا این عنوان کهبشود نوس بوده داده میه قرآن را یاد گرفته و با قرآن مأمادر شخصی ک

شود که تعلیم قرآن بر پدر و مادر به عنوان ابواه استحباب دارد و این استحباب روي عنوان پدر و مادر معلوم می

فرع و  8-7آمده و غیر از عنوان کلی است که براي همه است. این یک روایت که اصل آن روشن است البته 

 ي دارد که در مورد آن صحبت خواهیم کرد.رکازهیر

 الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ: روایت روایت سوم
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ از جلد پانزده آمده  هشتادوسهروایت سوم در باب 

مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ «أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ 

ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ تُضِیوَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِیَ بِالْأَبَوَیْنِ فَکُسِیَا حُلَّتَیْنِ  -حَسَنَۀً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ

  6»أَهْلِ الْجَنَّۀِ.

 .214تحف العقول، النص، ص:  - 4
 .241، ص: 1شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم، ج - 5
 .475، ص: 21وسائل الشیعۀ، ج - 6
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 بررسی روایت

خواهند و دو همان مضمون است منتهی به این شکل که کسی که قرآن را به فرزند خود بیاموزد پدر و مادر را می

 کند.شود که این دو جامه چهره همه اهل بهشت را روشن میها پوشانده میجامه حریر به آن

کنم سند تام نباشد. اما در فکر می -باز هم ببینید -این روایت در شریف بن سابق توثیق نداشته باشد  احتماالً

کند همین دو اي که داللت بر این امر میروایات عمده -با همان توضیحاتی که دادم -است  روایت قبلداللت مثل 

حب مؤکد است اشاره کرده است. البته بیش از استحباب که مست روایت است که تعلیم قرآن را به صورت یک وظیفه

ها یکی دو روایت باشد که سند تامی ندارد شود عالوه بر این دو حدیث ممکن است در مستدرك و اینبرداشت نمی

  باشد.چند روایت  شایدها منابع عامه مانند کنز العمال و این درولی اصل همین دو حدیث است و 

ها است کند که تأدیب اوالد و تربیت آنص روایات دیگري که وظایف پدر و مادر را ذکر میعالوه بر روایات خا

گویند به فرزندانتان احادیث را یاد بدهید به طریق اولی این را ممکن است شامل تعلیم قرآن بشود یا روایاتی که می

عامه و  منابعخواندیم تعدادي روایت در  بنابراین عالوه بر روایاتی که؛ دهد که قرآن را باید آموزش دادنشان می

گوید ي به فرزند یا تربیت فرزند را میآموزادبشود به عناوین کلی که می .کندتأیید می کهمنابع ضعیف دیگر هست 

یا با عنوان عام شامل  باالولویه یا با تنقیح مناطکه  ود دارد تمسک کردیا به طریق اولی که در آموزش حدیث وج

لکل مکلف  کهشود و بنابراین در اصل تعلیم قرآن نسبت به فرزند عالوه بر قاعده کلی استحباب ن هم میتعلیم قرآ

کند آخرین کودك باشد یا بزرگ اما عالوه بر قاعده هو قادر علی تعلیم الکتاب عن یعلم الکتاب لآلخرین فرق نمی

این مستحب مضاعف  ر مستحب است، طبعاًعمومی یک قاعده خاصه داریم که تعلیم قرآن به ولد بر پدر و ماد

گاه عالوه بر استحباب عام بر عنوان خاصی تأکید شود با استحباب عام یک قاعده کلی هست هرشود می

مثالً استحبابی که بر پدر و مادر هست اوالً یک  ؛شودیی که دارد یک استحباب مؤکد و مضاعف میهاتفاوت

گري دارد و اینکه استحباب عینی هست به خالف آن استحباب که استحباب دی هاتفاوتمستحب مؤکد هست و ثانیاً 

 . کفایی هست

6 



 ١٢٧٤ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

 نتیجه بررسی روایات
پس ما به استناد دو روایت که یکی معتبر است و به استناد روایات دیگري که در منابع عامه و شاید خاصه آمده 

معتبر نیست اما مؤید هست و به استناد اولویتی که در تعلیم حدیث آمده و به استناد عناوین کلی دیگري که براي  که

 ،شود تواند شامل قرآن همها بیاموزید و عناوین کلی دیگري که مییا معارف دین را به آن پدر و مادر آمده که ادب

ها ست که قرآن را به دیگران بیاموزند و پدر و مادر هم شامل آنعالوه بر استحباب عمومی که براي همه ه مییگویم

اي دارند که قرآن را به فرزندان بیاموزند پدر و مادر به عنوان یک مستحب مؤکد و مضاعف مسئولیت ویژه ،شودمی

ه و شد. این یک قاعده کلی هست که یک استحباب ویژالبته آن استحباب بنا بر شرایط و قواعدي گاه واجب می

 مؤکد و مضاعف براي پدر و مادر ثابت شد. 

 نکات
 ؛اشاره بکنیم چند نکته باید به  هابحثذیل این 

 نکته اول

 حکم وجوب نیست و استحباب مؤکد هست. اوالً

 نکته دوم

که مالحظه  طورهمان-ممکن است در اینجا سؤال شود که این وظیفه پدر هست یا پدر و مادر هست؟  ثانیاً

آید که حالت جمعی ندارد بلکه جا ابواه داشت بنابراین وظیفه پدر و مادر است نه وظیفه پدر، به نظر میاین -کردید

 عن هماها هست من حیث این استحباب هست؛ متفاهم عرفی نیست که یک تکلیف بر هر دو آن هرکدامبراي 

این کار را انجام داده و متفاهم  که یکیشود مشمول این امر هستند یعنی ثواب شامل این هم می هرکداموالدین، بلکه 

تکلیف و وظیفه مستقلی دارند. این نکته مهمی هست چون در بعضی احکام و تکالیف و  هرکدامعرفی این است که 

ها ترتیبی وجود دارد و هم در مسائل آموزشی و تربیتی جاهایی پدر درباره نفقه و این هم آداب فقط پدر آمده مثالً

 طور نیست.در تعلیم قرآن این ولی دا شده استو مادر از هم ج
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 نکته سوم

یک  ؛شود چون اینجا اقسامی داشتمقصود از تعلیم، تعلیم مباشري است یا تعلیم بالواسطه هم شامل می ثالثاً

ولی گاهی معلم مباشر نیست  ،دهندوقتی کتاب و لوحی هست و این دو به صورت مباشري به فرزندشان آموزش می

این تعلیم بالمباشره نیست  تا قرآن را به فرزندش یاد بدهد،گیرد برد یا اجیر میرا به مکتب یا مدرسه میبلکه او 

کند براي اینکه او یاد بگیرد نه مستقیم اقدام کرده و نه تسبیب کرده بلکه بالواسطه هست و باالتر اینکه همراهی می

 .بلکه معاونت بر این امر داشته است

 دارد:پس سه فرض وجود 

 تعلیم بالمباشره؛ -

 تعلیم بالواسطه و بالتسبیب؛ -

 .بالمعاونه یعنی در امر فراگیري او کمک کرده است تعلیم -

خاص تکلیف خانوادگی بر دوش پدر و مادر گذاشته که آموزش قرآن بدهند، قدر متیقن به  طوربهکه  این روایت

آنجایی که بالمعاونه هست اینکه ببرند تا او یاد بگیرد  آید که مشمول عنوان تعلیم هست یعنی قسم اول تعلیم،نظر می

البته این روایت  .مشمول عنوان تعلیم نیست که خانه را آماده کرده یا ي کرده مثل اینکه مادر غذا پختهسازنهیزم یا

ثواب برده اما خیلی بعید است که صدق بکند او معلم قرآن  »تعاونوا علی البر«خاص نیست گر چه از حیث  طوربه

اما اینکه بالواسطه و تسبیب باشد جاي بحث ؛ شودفرزند خود هست گر چه عناوین اعانه بر بر و تقوي شامل او می

در عناوین دو قسم داریم در برخی عناوین مباشرت شرط است؛ مثل خوردن و آشامیدن که اگر  و گفتیمدارد 

ولی در بعضی از عناوین اگر تسبیب بکند به او نسبت داده  گویند او خوردبکند که او بخورد، دیگر نمیتسبیب 

گویند که او عقد کرد، اگر بخواهیم تعلیم را بالتسبیب به کسی نسبت د مثالً اگر وکیل صیغه عقد را بخواند میوشمی

کند صدق می مییبگوگرچه در اینجا نامعقول نیست که  .بدهیم باید این را احراز بکنیم و این هم خیلی محرز نیست

 کند.صدق تعلیم می بردگیرد یا میاجیر می باواسطهکسی  که ولی باید احراز کرد

بعید  وگفتیم باید احراز شود اما در اینجا از استظهارات عرفی و شخصی است آنجا میاست این یک امر عرفی 

 اصلدر ها یاد بدهد، حالت خاصی دارد گیرند تا به فرزند آناجیر مینیست شامل بشود یعنی پدر و مادري که 

خواهد این وظیفه را بر عهده پدر و مادر بگذارد که که می شودمیتصور معلم نیست ولی با توجه به روایت  قاعده
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گوید غیر از یت میبرد، یعنی روحی که این رواکند و او را مدرسه میتمهید می کهنیهمفرزند قرآن را یاد بگیرد و 

گوید به معلم احترام بگذار یا اینکه معلم بر تو این حقوق را دارد و کسی را که کمکی کرده یا او را جایی است که می

گذارد تا فرزند خود را با قرآن ولی در اینجا که یک وظیفه خانوادگی را بر دوش پدر و مادر می ،ردیگیبرنمبرده در 

عالوه بر اینکه عنوان معلم با عنوان علم فرق دارد » علماه القرآن«گوید: ت حکم و موضوع میآشنا کنند گویا مناسبا

گوید شود ولی اگر بگوید آیا پدر علمه القرآن؟ میمعلم این حقوق و آداب را دارد شامل پدر و مادر نمی مییبگواگر 

کند در اینکه بالمباشره باشد یا بالواسطه فرق می با توجه به اینکه عنوان وصفی با عنوان فعلی و بله پدر علمه القرآن

را بگیرد در اینجا عنوان فعلی و حدثی هست نه عنوان وصفی و با توجه به مناسبات حکم و موضوع بعید نیست 

شود که خود او آموزش شود یعنی پدر که علم ولده القرآن هم شامل آنجائی میکه قسم دوم را شامل می مییبگو

برد، اشراف و نظارت دارد که او گوش بدهد و یاد بگیرد بعید نیست دهد و هم شامل آنجائی که او را به مکتب میمی

 ا وجود دارد.در آنج تنقیح مناط که این علم به او صدق بکند یا اینکه الاقل

 کرد؟ باسوادگویند که پدرش او را سؤال: در عرف هم می

که پدر معلم هست عنوان وصفی بیشتر  مییگوجواب: بله عرفیت دارد چون اینجا عنوان علم داریم نه معلم، نمی

خواهد ظهور در بالمباشره دارد، عنوان حدثی است نه وصفی از جهت دیگر مناسبات حکم و موضوع که می

شامل  هاثواباي براي این خانواده ذکر بکند و هدف این هست که او یاد بگیرد به این جهات استحباب و یفهوظ

امر سوم  این سه جهت بامالحظهکرد.  شود تنقیح مناطمی میینگوها را هم شود و اگر اینبالتسبیب و بالواسطه هم می

شود از وظایف استحبابی مؤکد پدر و مادر سبیب هم میشامل بالمباشره و بالواسطه و تاین است که تعلیم قرآن 

شود براي اینکه او بیاموزد از انجام می هایی کهاعانه تسبیب به فرزندشان قرآن بیاموزند وهست که بالمباشره یا بال

 علمه. باب اعانه بر بر و تقوي ثواب دارد نه از باب

 :سؤال

خواهیم شود با این وجوه میتوانیم بگوییم که شامل اعانه میاست. در همه تکالیف می تنقیح مناط جواب: همان

برد ثواب اعانه بر بر ثواب می اعانهشود اگر خود عنوان نیاید از باب که خود عنوان علمه شامل کار او می مییبگو

تعاون و  ررتبه خود هست، اگ اگر خود عنوان واجب یا مستحب بر یک عملی صدق بکند در .هم در رتبه بعد است

شود گفت که بر عنوان اعانه نمی ین آن هست وصرف تسبیب هم ع آید با آن وجوهاعانه باشد یک رتبه پائین تر می
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گوییم براي اینکه علم بر این صادق است البته اگر کسی نتواند مطمئن به این آن وجوه را می .کندعلَم صدق می

 شود نه از باب علم.از باب اعانه می تأییدات بشود  در رتبه بعد

 روایت چهارم: روایت سکونی
مثبتین هست مطلق  درواقعدر رساله حقوق روایتی فقط پدر را مورد خطاب قرار داده ولی با این منافاتی ندارد و 

هست.  و مادر گوید که فقط وظیفه پدرگوید که فقط وظیفه پدر هست اما اینجا میشود در آنجا میبر مقید حمل نمی

؟ »مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا« :هست که از پیامبر سؤال کرد 86گوید حق است یا نه در باب باید ببینیم استحباب که می

اینجا قرآن  7.»قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ تَضَعُهُ مَوْضِعاً حَسَناًدستش بود و پرسید حق این چیست؟ فرمود:  اشبچه

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ وَ « می فرماید: ایت دیگر که شاید معتبر هم باشدندارد. در رو

  8»یَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّه

 ده.ا حق هست چه نسبتی دارد که انشاء اهللا جلسه آینیم وظیفه هست یگویاین نکته که می

 علی محمد و آل االطهار اهللایصلو 
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