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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 وظايف والدين در آموزش
 مقدمه

الجمله بر عهده خانواده است. در بحث در وظايف آموزشي خانواده بود. گفتيم كه اصل اين وظايف تعليمي في
مراجعه كنيم. در روايات گفتيم كه اولين دليل وظايف آموزشي، اخبار و اصل اين موضوع بايد به روايات و آيات 

ها بود كه انجام شد و بحث بندي اين روايات و بررسي سنداحاديث تأديب بود. در ذيل اين اخبار ابتدا بحث دسته
ب، مفهومي عام اي كه گرفتيم اين بود كه اددوم در مفهوم ادب و تأديب بود كه در جلسه قبل بحث كرديم و نتيجه

گويد وظيفه شود. وقتي مياي علوم را به تضمن يا از باب مقدمه به التزام شامل مياست كه تعليم يا حداقل پاره
الجمله شود. بنا بر آنچه ما ترجيح داديم فيتأديبي بر دوش پدر و مادر و اوليا است، مفهوم ادب نيز شامل تعليم مي

از مفاهيم خيلي نزديك به مفهوم تربيت است البته مثل تزكيه و هدايت هم داريم هاي ديني ما تأديب يكي در واژه
هاي قرآني كه ارتباط به مفهوم ولي تأديب مفهوم خيلي نزديك به تربيت است. در جاي ديگر يك مجموعه واژه

كه يكي آن تأديب تربيت دارد را بحث كرديم و درمجموع دو واژه را خيلي نزديك به مفهوم امروزي تربيت دانستيم 
 است كه بنا بر آن چهار اصطالح براي تأديب ذكر كرديم كه يكي از اصطالحاتش به تربيت خيلي نزديك بود.

 حكم تأديب
اما بحث چهارم در وجوب يا استحباب حكم تأديب پدر و مادر در روايات است كه سؤال مهمي است كه 

اب اينكه بخشي از آن است يا از باب مقدميت واجب است يا از شود از بطوركلي تأديب كه بخشي از آن تعليم ميبه
شود يا برسي كرديم وجوب استفاده مي قبالًشود؟ يعني از مجموعه رواياتي كه اين روايات استحباب استفاده مي

 شود از دو حيث داللت بر وجوب يا استحباب روايات را به دو گونهندب يا احتمال ديگري وجود دارد؟ حداقل مي
 تقسيم كرد.
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 ظهور وجوب
گوييم كه نهايي است ولي ظهور در وجوب دارد مثل روايت معتبر ها ظاهر در وجوب است. نميبعضي از آن

اينجا صيغه امر نيست  1»عَمَّا وُلِّيَتهُ مِنْ حُسْنِ الَْأدَبِ مَسْئُولٌ أَنَّكَ«رساله حقوق. در رساله حقوق تعبير اين است كه 
باشد. ظاهراً مورد بازخواست قرارگرفتن با وجوب و الزام است  و ابلغ در افاده وجوب از صيغه امر ولي شايد گوياتر

گوييم صريح است براي اينكه ممكن است حمل بر يك نوع مسئوليت اخالقي شود ولي و البته اين ظاهر است و نمي
يم گرچه مشكلي دارد ولي درمجموع ظاهر اوليه روايت اين است. يكي از طرق روايت رساله حقوق را تصحيح كرد

ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَْيَك « بود كه آنجا هم امر دارد 82 قابل تصحيح بود. از ميان روايات، روايت معتبر ديگري هم در باب
در چند روايت ديگر هم هست كه آن روايات سند  .2»سَبْعَ سِِنينَ فَأَدِّْبهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ 

 طور كه ديديم وجوب است.معتبري ندارد ولي در اين دو روايت معتبر امر و ظاهرش همان

 ظهور استحباب
ابواب احكام اوالد كه  از 83عنوان نمونه بعضي از روايات باب بعضي از روايات هم ظاهر در ندب است؛ مثالً به

خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ  وُلْدَهُ  لَأَنْ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ«هايي معتبر نبود. در گروه دوم روايات اين باب داشتيم تنالبته سندهايش به
كه تأديب فرزند از تصدق و انفاق ارزش بيشتري دارد. ظاهر، يك كار مستحبي  3»يَتَصَدَّقَ ِبِنصِْف صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ 

أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَ «گويد بهتر از انفاق است يا در روايات نهم دارد: ايت مياست. انفاقات نيز مستحبي است و رو
هرحال تر است گرچه امر دارد. بهظهورش بيشتر به ندب نزديك يُغْفَرْ َلكُمْو به جهت  4»أَحْسِنُوا آدَابَُهْم يُغْفَْر لَكُمْ

ديگري هم  روايت قبل كامالً ظهور در استحباب دارد. رواياتظهور در ندب ايجاد كند ولي  ُيغَْفرْ لَكُمْشايد قرينه 
 شود.شود گفت كه با قرائن داخلي و خارجي حمل بر استحباب ميهست كه مي

                                                            
ج ليوسا .1 لشيعة،  ص: 21ا  ،175. 
ص:  .2  .473همان، 
ص:  .3  .476همان، 
 .همان .4
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 حفظ وجوب
روايت رساله حقوق و حديث دوم باب از ابواب احكام اوالد ظهور در وجوب دارد. حال  ازجملهعمده روايات 

كه در خصوص از  »فََأدِّبْهُ بِأَدَبِكَ« كرد و پذيرفت؟ روايات در اينجا اين است كه شود تحفظ در اين وجوبببينيم مي
شود وجوبش را حال مي »عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسِْن الْأََدبِ مَسُْئولٌ«هفت سال به بعد است و در بعضي از روايات داريم 

كه كرديم. در اينجا وقتيبحث مي محرمه شود وجوبش را حفظ كرد؟ نظير اين را در مكاسبحفظ كرد يا نمي
اعم از واجب و مستحب است. تأديب كنيد يعني هم نماز هم  »فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ«. عام دارديك مفهوم أَدِّْبهُ گويد مي

روزه هم اخالقيات و هم كيفيت معاشرت را به او ياد بدهيد. همه آنچه جزء وظايف الزامي يا استحباب عرفي را 
تأديب عام أَدِّبْهُ گويد گيريد و اطالق دارد. وقتي مييريد؛ يعني آداب شرعي واجب يا مستحب و عرفي را ميگمي

شامل مستحبات و آداب عرفي  شود. پس اين روايات اطالق دارد واست و هر نوع ادبي از انواع آداب را شامل مي
 لذا اين دو ظهور تعارض بدوي دارند.ظهوري در وجوب دارد َأدِّبْهُ شود لكن و استحبابي هم مي

 تعارض بدوي
دو ظهور در اينجا دارد كه هم واجبات و هم مستحبات را  »اوالدكمأَدِّبْهُ «نكته فني و اصولي اين است كه اين 

آيد كه كسي قائل شود كه يك نوع ناسازگاري دارند براي اينكه بعيد است و اصالً به ذهن نمي باهمگيريد. اين دو مي
ها و امور پسنديده عند الشرع تأديب فرزند نسبت به مستحبات غير الزم يعني تأديب به همه اطالقش به همه نيكي

نيست و  قبولقابليعني اين  كن يتوفي بهال يمپذيرد بر پدر و مادر واجب است. لذا يا عند العرف كه شرع آن را مي
مستحبات و آداب  پذيرد كه بگويد كه واجب است بر پدر و مادر همه آداب نيكو و هرهيچ مذاق فقهي اين را نمي

هاي الزم آن را به او ياد بدهند؛ علتش هم اين است كه اين امر دقيقه و ظريفه كه فرزند را به آن تأديب كنند و دانش
تعاونوا علي «رجي در آن است. لذا رواياتي كه از اين قبيل است عين پذير نيست و يك نوع عسر و حني امكاخيل

همه واجبات و مستحبات را  بر و التقويدر امر است و وجوب ولي  تعاونوا در سوره مائده كه ظهور »البر و التقوي
گويد و لذا آنجا كس نميكه اين را هيچوقت بگوييم تعاونوا در همه واجبات مستحبات واجب است گيريد آنمي
 گفتيم كه اين ظهور صيغه امر در وجوب با ظهور اطالقي شمول اين دو باهم تعارض دارد.مي
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 حل تعارض

تر از آن اطالق است و قرينه اين است كه دست از اطالق حكم عقل ظهور در وجوب دارد قوياگر گفتيم به
شود يا بايد دست از شود لذا يك تعارض بدوي در اينجا پيدا ميهم كفه ميبداريم ولي اگر اطالق را گرفتم همه 

گويد همكاري در بگوييم مستحب است كما اينكه در آيه شريفه همين كار را كردند. آيه مي و برداريم تعاونواظهور 
جباتي است كه حتماً ها، واجبات و مستحبات مستحب است يا اينكه بگوييم كه بر و تقوي در اينجا بعضي از وانيكي

غريق و چيزهاي مهمي كه واجب است كمك كرد براي اينكه واجب انجام  اعانه در آن واجب است مثالً در نجات
توانيد او را نجات دهيد، بايد كمك كنيد تا بتوان او را نجات داد. پس شود و شما ميشود يعني اگر كسي عرق مي

ت اما در محدوده خاص يا اينكه اطالق دارد و بر و تقوا را بگيريم و بايد بگوييم كه تعانوا مختص به واجب اس
بگوييم كه تعانوا مستحب است و لو در بعضي جاها دليل داريم كه واجب است ولي كلي آن مستحب است و بيش از 

بر و تقوا و  است كه ظهور تعاونوا در وجوب با اطالق تعاونوا علي البر و التقويكند. در آيه شريفه اين افاده نمي
تواند بگويد و لذا يا بايد بگوييم تعاونوا يعني وجوبش را بر و تقوا جمع نيست و هيچ فقهي نميمتعلق تعاونوا قابل

و مثالً آن متعلق را تخصيص بزنيم با ظهور تعاونوا يا  بگيريم و بگوييم فقط بعضي از امور مهم مثل نجات غرق است
كه معموالً در آنجا به اين شكل است كه اطالق  ريم و دست از ظهور امر بداريماينكه اطالق متعلق را قرينه بگي

 دارد بر ظهور صيغه.متعلق را مقدم مي

 تطبيق در مسئله

عين اين دستگاه و تعارض بدوي در روايات است. در اينجا هم نسبت به تأديب مثل حضانت و انفاق است در  
كنيم مستقرب است چون بحث فقهي نكردند و فكر مي گاهي در ذهن ما هاگوييم واجب است. اينباب انفاق كه مي

هاي اخالقي حالت مستحبي است لكن عيناً روايات و حديث دارد منتهي كمتر به اين پرداخته شده است. نفقه بحث
كه بعضي گردد و عين اين روايات ما اينجا داريم ها به دو يا سه روايت برميفرزند بر پدر واجب است و همه اين

است.  تعاونواگويد بايد تأديب كند متعلقش عين بحث معتبرند و بعضي معتبر نيستند. اين رواياتي كه آمده است و مي
طور است كه ظهور در وجوب نداشته باشد و تعدادي ظهور در وجوب دارد. ظاهراً حداقل بعضي از آن اينأَدِّبْهُ در 

را در وجوب بگيريم و بعد بگوييم اين مختص واجبات است و آن چيزهايي است كه جزو أَدِّبْهُ حال يا بايد ظهور 
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گويد كه مهمات و واجبات را ميأَدِّبْهُ تكليف اين فرد است يعني نماز و روزه و اخالقيات اوليه كه مهم است و 
آيد كه ما جود دارد. اينجا به نظر ميمطلق است و اين اقتضا وأَدِّبْهُ واجب است بر شما كه تعليم كند يا اينكه بگوييم 

به قرينه روايت رساله حقوق حتماً بايد بگوييم كه نسبت به بعضي از تكاليف و تأديبات الزامي است چون در رساله 
 حُسْنِ الْأََدبِ تر از ظهور اطالق قوي مَسْئُولٌو ظهور  »عَمَّا وُلِّيتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأََدبِ مَسُْئولٌ أَنَّكَ« فرمايدحقوق مي

قرينه وُلِّيتَهُ شود براي تصرف ظهور با اين طرح. اطالق دارد ولي چون اين ظهور اقواست قرينه مي أَدِّبْهُ گرچه است.
پس اگر امر باشد و اطالق ممكن است  گويد مسئولي و هم به تو واليت اين را دادند.آكد بر اين مسئله است و مي
تكليف واجب  آيد ظهورش الزام و وظيفه،كه مي مسئولكند ولي م است يا تعارض ميبگوييم بين اين دو امر مقد

 اي بپذيريم.آيد كه باوجود قرينه روايت رساله حقوق بايد وجوب را در محدودهاست و لذا به نظر مي

 لسان رساله حقوق

 حُسْنِ الْأََدبِ از اطالق  سُْئولٌمَاست. ظاهر  حُسْنِ الْأََدبِو اطالق  مَسْئُولٌدر باب رساله حقوق تعارض بين 
تر است كه تشخيص آن خيلي واضح تر است يا ظاهر آن قوياقواست البته ممكن است بگوييم كه ظاهر اين قوي

كند و لذا ما اقواست داللت بر وجوب مي حُسْنِ الْأَدَبِاز اطالق  مَسْئُولٌتواند داللت كند بر اينكه چون نيست ولي مي
شود كرد ولي اگر نتوانيم آن را مقدم ت اگر بتوانيم ظهور امر را بر اطالق ادب مقدم بداريم اين را ادعا ميدر اين رواي

 شود يا اقوائيت ظهورراحتي رفع ميبداريم و يا حتي مقابل آن را مقدم بداريم در روايت رساله حقوق آن تعارض به
ظهور در وجوب دارد و اين همان حداقل تكليف وجوبي را اثبات  »الْأََدبِ عَمَّا وُلِّيتَهُ ِمنْ حُسْنِ مَسْئُولٌ أَنَّكَ«
شود مثل دارد اگر كسي آمد ظهور امر را مقدم دانست تبعاً لسانش مي ادبه اوالدكموقت در رواياتي كه كند؛ آنمي

شود يعني وم ميروايت رساله حقوق كه اين يك احتمال است و اگر كسي اطالق ادب را مقدم دانست جزء روايت د
 شود و ظهور در ندب دارد.ها همه جزء روايت دوم مياين

 نتيجه

دارد وجود دارد. در روايت  ادبه اوالدكمپس بنابراين تعارض بدوي بين روايت رساله حقوق و رواياتي كه 
خواهد بگويد در آن مياست.  حُسْنِ الْأَدَبِاست با وجوب و لذا آن مقدم بر اطالق  مَسُْئولٌرساله حقوق اظهريت با 

الزامات نماز و روزه و  محدوده اي؟اي واجب است بر شما كه فرزند را تربيت كنيد. حال چه محدودهمحدوده
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اش را چطور گويد محدودهضروريات زندگي چون حالت ديگر اين صراحت در روايات چيزي نيست و بعد مي
استخراج كنم؟ واجبات شرعي و الزامات اوليه زندگي آينده فرد چيزي است كه واجب است بر شخص زمينه را 

كه  مَسْئُولٌوايت رساله حقوق ابتدا بين كنيم. پس رهمين را استفاده ميآيات قرآن نيز  »انفسكم اقو«فراهم كند و از 
گيريد و تعارضي كه اطالق دارد همه واجبات و مستحبات و عرفيات را مي حُْسنِ الْأَدَبِظهور در وجوب دارد و 

به همان تكاليف  گيريم و روايات نيز مربوطدر وجوب اقواست و با آن ظهور اقوا را مي مَسْئُولٌدارد ولي ظهور 
مهم زندگي فرد است كه پدر در مقابل اساس زندگي او بر اساس شرع و عرف مسئول است اما نسبت واجب و امور 

 اي كه خوب است اما جزء الزاميات نيست، روايات ديگر كاري به آن ندارد.به چيزهاي مستحبي و امور شايسته

 لسان روايات ديگر

دارد بين ظهور وجوب و اطالق  ادبه اوالدكم ست واما نسبت به رواياتي كه ظهور امري دارد و امر در آن آمده ا
 ادب تعارض است كه اينجا سه احتمال وجود دارد:

كند شود و اختصاص پيدا ميممكن است كسي بگويد ظهور امر مقدم است كه مثل روايت رساله حقوق مي -1
 بر الزامياتي كه بايد ادب انجام پذيرد.

بگويد كه اطالق متعلق مقدم بر ظهور امر در وجوب  ي البرتعاونوا علاحتمال دوم اين است كه كسي مثل  -2
 ادبهوقت در اين روايات يك ظهور وجوب ديگر از تر است كه اگر اين باشد آناست كه بيشتر و مقبول

 شود.برداشته مي

كنند و مجمل احتمال دارد كسي بگويد كه اين دو ظهور باهم متوازن هستند و تعارض دارند و تساقط مي -3
خواهد مستحب را نسبت به خواهد وجوب را نسبت به الزاميات بگويد يا ميدانيم كه ميود. نميشمي
وقت قدر متقين دارد كه حسن كلي روي همه موارد باشد. چيز بگويد. بين اين دو اجمال است؛ آنهمه

توانيم آن مي شايد كه اقواست اما در روايت رساله حقوق وجوبي از تعاونوااحتمال دوم شايد نظير باب 
 استفاده كنيم.

اين در صورتي هست كه ما اين روايات را جدا بررسي كنيم. ممكن است كسي بگويد روايت رساله حقوق قرينه 
 ادّبهقرينه بر اين است كه در  »عَمَّا وُلِّيتَهُ مَسْئُولٌ«شود براي اينكه ما اينجا حمل اول را پذيرفتيم يعني بگوييم مي
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است. ممكن است ادعاي قرينيت شود و به ترتيب تمام شود پس بنابراين در اينجا از اين روايات  مقصود ادب واجب
اي نسبت به تأديب وجود دارد و يؤيد هذا بعضي از ادله است كه در الجملهوجوب را استفاده كرديم يعني وجوب في

در يك  »عَمَّا وُلِّيتَهُ مَسْئُولٌ«ي ممكن است البته اينكه گفتيم نص نيست و لذا گاه .شوداهللا بيان ميشاءآينده ان
تكليف غير الزامي به كار رود ولي ظهور قوي و اوليه آن وجوب است اما صراحت نيست و گاهي هم در ندب به كار 

در چند بار به كار رفته كه بعضي موارد  »عَمَّا وُلِّيَتهُ مَسْئُولٌ«رود و جالب اين است كه در خود رساله حقوق مي
 كند.اي دارد كه اصل آن افاده الزام ميالزامات و برخي جزء الزامات نيست لكن قرينه خاصه

 حاصل كالم

حاصل كالم اين است كه با وجه اصولي كه عرض كرديم روايت رساله حقوق كه سند معتبري داشت دال بر  
گوييم وجوبي نسبت الجمله ميلكن في كنيموجوب است در محدوده الزاميات كه محدوده الزاميات را بعداً بحث مي

به تأديب و تعليم بر دوش خانواده پدر و مادر است مثل انفاق كه در آن دو حكم داريم. اصل انفاق نسبت به طعام و 
وعيال مستحب است. ما بر اساس روايات رساله حقوق و بنا بر يك احتمال مسكن واجب است ولي توسعه بر اهل

هذا هو حكم  يم يك حدي از وجوب در باب تأديب است كه اين احد الحكمين است كهگويدر اين روايات مي
اينجا  تا كنيم.مي بعداً آن را بحث گردد، واليتي كه پدر و خانواده دارد كهكه به آن واليت تأديب برمي الزامي شرعي

يعني استحباب تربيت به يك حكم به دست آمد ولي حكم دوم اين است كه ما رواياتي هم داريم كه ظاهرش ندب 
كند كه آداب بيشتري به او بياموزد، اخالقيات بيشتري در او پياده كند. معناي عام است يعني هرچه بيشتر تالش مي

هاي شرعي با ضوابط وعيال مستحب است و هرچه بيشتر آن چارچوبگويد توسعه بر اهلمثل اين است كه مي
 طور است.و اينجا هم همينخودش رعايت شود، استحباب بيشتري دارد 

 روايات ندب

اما يك دسته از روايات متعدد كه بعضي سند معتبري داشت ظهور در ندب دارد مثل آنچه در وصيت حضرت به 
و  5»لُبُّكَ فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَِب قَبْلَ أَنْ يَقْسَُو قَلْبُكَ وَ يَشَْتِغلَ«فرمايد: البالغه است كه ميدر نهج السالم)(عليهامام حسن 

                                                            
ص:  .5 صالح)،  (للصبحي  لبالغة  ا  .393نهج 
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آورد كه همه واجب نيست و مراتبي از آن براي افراد ويژه است ولي در مورد هايي را حضرت در آن نامه ميتأديب
در آنجا  السالم)(عليهي كه اميرالمؤمنين »فَبَادَرْتُكَ بِالَْأدَبِ«لذا معلوم است كه آن فََبادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ ها آورده آن
يُؤَدَِّب «انيات است و يا در روايت است ولي تا حدود باالتري جزء رجح جزء الزاميات بوده فرمايد يك حدشمي

 گويد.معلوم است كه مستحب را مي »خَْيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ َيَتصَدَّقَ بِِنْصفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ وُلْدَهُ  أَحَدُكُمْ

 خالصه

آورد پس در اينجا ما در حقيقت دو گروه روايات داريم كه گروه اول حكم الزامي در يك محدوده خاص را مي 
مثل  الجمله حدي از تأديب و تعليم جزء وظايف خانواده استكنيم ولي فيتر بحث ميكه اين محدوده خاص را دقيق

اما گروه دوم از روايات كه متعدد است، از آن  جزء واجبات است و فرزندانكه باب انفاق در حدي نسبت به همسر 
نسبت به غير الزاميات يعني امور تكميلي و ثانوي بر عهده  تر تربيتي و آموزشيشود كه گستره وسيعاستفاده مي

عندنا في الباب خانواده است. بحث فقهي انفاق براي اينكه خوب در ذهن بماند و حكم را برساند مطرح شد كه 
حكم الزامي نفقه حد معيني دارد و يك حكم استحبابي هم در اوسع ن حكمٌ الزامي و حكمٌ ندبي. االنفاق حكمي

هناك حكم آخر استحبابي يوكد علي رجهان وظيفه تأديبي و تعليمي خانواده دارد. در يك وظيفه وجوب است و 
كه جزء الزاميات  و تعليم االمور الحسنه و االخالقيات محسنه تأديب في الدائرة اوسع و به نصف الي الجميع االداب

 نيست.

 معناي مطلق
آيد اين است كه ادبه يا الزمه نفسك را حكم به استحباب يعني توسعه دائره احتمالي كه در بعضي روايات مي

تأديب نكنيم و نيز نگوييم كه ادبه يا الزمه نفسك اختصاص به دائره خاص الزام دارد بلكه حمل بر معناي  رجحاني
و نيم. آيا اين احتمال امكان دارد يا ندارد؟ در حقيقت امر را به كار ببريم در جامع بين وجوب و استحباب مطلق ك

شود و نيز نگوييم كه امر در استحباب است و فقط در وجوب استعمال مي مسئولٌگوييم كه اين روايات مثل ن
در يكجا وجوبي و در يكجا استحبابي است استعمال شده است بلكه بگوييم كه اين امر استعمال در طلب شده كه 

اي كه در يكجاهايي تكاليف ينهقريعني هم شامل طلب وجوبي است و هم طلب استحبابي البته با توجه به همان 



                                                                                                                                                                                                                                                                    :  ١٦٧٤ ماره 

9 

ِنْصِف خَْيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يََتصَدَّقَ بِ« و يكجاهايي تكليف استحبابي داريم مثل »َعمَّا وُلِّيتَهُ مَسْئُولٌ« الزامي داريم مثل
 ينابين است.بيي داريم كه امرهايعني  »صَاعٍ

 احتماالت

 لذا روايات را به سه نوع تقسيم كنيم:

 گويد و در دائره الزاميات مثل انفاق واجب است.يك عده وجوب را مي -1
 گويد در دائره استحبابي مثل توسعه بر انفاقات مستحب است.يك عده استحباب را مي -2

في دائرة الثانية و  في دائرة اولي بالوجوبگويد ادبه گويد يعني مييك گروه هم با بياني هر دو را دارد مي -3
يعني بعضي از روايات را حمل بر شمول نسبت به هر دو حكم كنيم. اين احتماالت وجود دارد البته  بالندب

ي كه دارد اگر كسي بگويد امر براي وجوب وضع شده است يك خورده اين كار سخت اصولهاي با آن بحث
ي مجازي ولي اگر گفتيم امر و معناشود يعني معناي حقيقي است براي اينكه استعمال لفظ در دو معنا مي

 فهميم خيلي راحت است.يمرا با حكم عقل يا اطالق  وجوب براي وجوب و ما وضع نشده

 تطبيق در قرآن

اي است كه هر دو را دارد يفهطاشود قرينه شود و يك هم ميها يفه روايات داريم كه خود آنطاينجا دو ا
 رجحانيكند كه نسبت يك قسمت قرينه داريم كه الزامي است و نسبت به يك قسمت گويد يعني يك بحثي ميمي

) در روايات گفته شده كه اين 254(بقره/»رَزَقْناكُم أَنِْفقُوا مِمَّا«است كه اين هم بحث مهمي است كه در قرآن نيز دارد 
در مطلق أَنِْفقُوا گيريد لذا حلش به همين است كه مستحبات را ميأَنْفُِقوا  طرفآنآيه تطبيق بر زكات دارد و از 

استعمال شده است و در بخشي با قرايني در الزامات است و در مواردي با قرايني در ندب است يعني يك قسمتش 
 واجب است و يك قسمتش هم مستحب است.

گويد ادّب كه ميهذا يعني چند اكرم شود و وقتي اكرم هذا، اكرم وقتي كسي گفت كه اكرم العلماء يعني اكرم هذا،
ين ادب را به او بياموز البته درمجموع ذيل يك خطاب آمده ا ين ادب را به او بياموز،ا يعني اين ادب را به او بياموز،

ي آن الزم و يك جاي آن مستحب است. اين بنا بر نظر صاحب كفايه جاگوييم يك قت در آن خطاب ميواست آن
هم بگويد استعمال لفظ در اكثر از  و بعدگويد ظهور امر در وجوب از باب وضع است. اگر كسي آن را بگويد كه مي
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كه بگوييم كه هم زكات را  »مَّا رَزَقْناُكمأَنْفِقُوا مِ«وقت اين حرف در اينجا درست است نه در معنا جايز نيست آن
تواند توانيم بگوييم يك خطاب نميگويد كه نمييم را. گيريد و هم صدقه دادن مستحبيگيريد و هم خمس را ميمي

فهميم ها را بگويد اما اگر گفتيم امر وضع نشده است براي وجوب و وجوب را از حكم عقل يا اطالق ميهمه اين
 مانعي ندارد كه در مطلق به كار رفته باشد كه حق هم البته همين است. وقت هيچآن

 بنديجمع

اينكه اخبار و  فتحسن من جميع ما ذكرناجور بگوييم كه بنا بر مباني كه ما در اصول داريم بعيد نيست كه اين 
 با اين بيان كه: يمكن عن يقسم الي ثالث طوايفاحاديثي در باب تأديب آمده است 

 »عَمَّا وُلِّيتَهُ ِمنْ حُسْنِ الْأَدَبِ  مَسْئُولٌ«گويد مثل اولي آني است كه وجوب در دايره الزاميات را مي طايفه -1

 گويد.كه استحبابات را مي »خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ َيتَصَدَّقَ بِنِْصفِ صَاعٍ ُكلَّ يَوْمٍ وُلْدَهُ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ«طايفه دوم مثل  -2

شود حمل كرد بر مطلق طلب كه با قرينه دو طايفه اول ها را ميروايات متعددي است كه اينطايفه سوم هم  -3
 شود ندب.شود وجوب و يك قسمت مييك قسمتش مي

كنند ولي تأديب را بحث نتيجه بحث اين است كه ما در باب تأديب مثل باب انفاق كه فقها انفاق را بحث مي
زامي مثل انفاق الزم يا نفقة واجبة و يك حكم ندبي و استحبابي مثل آن اند دو حكم داريم: يك حكم النكرده

 .انفاقاتي كه از باب توسعه علي االهل و العيال


