
:                                         يت خانوادگيترب/ يتيفقه ترب                                       ٢٢٤٢ماره 

 1

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تربيت اعتقادي
بحث در تربيت اعتقادي و وظايفي بود كه خانواده در قبال فرزندانشان دارند و گفتيم براي اين كه اثبات كنيم كه 

  در قبال عقايد فرزندانشان دارند. ايوظيفه

 وجوب تأديب اعتقادي ادله
  تمسك كنيم و استدالل كنيم: ايادلهبه  ميتوانيمعقايد الزم و واجب  محدودهحداقل در 

 ادلة قرآني
كه دليل اول داللت بسيار خوبي  مضاره بود هيآبود و دليل سوم  ائتمار هيآوقايه بود و دليل دوم  هيآكه دليل اول 

  قبالً گفتيم قابل استشهاد بود و دليل سوم تام نبود.داشت و دليل دوم هم با وجهي كه 

 )عليهم اهللاسالم(انبياء و ائمه  رهيسادله از 

اعتقادات و توحيد و ... كه اين  حوزهانبياء و ائمه و توصيه و ترغيب و تأديب و تربيت در  رهيسدليل چهارم هم 
مطرح شد و مربوط به حضرت  اينجااست كه در  ايآيهسيره مستفاد از آيات و روايات است و آيات آن مثل دو سه 

كه در  داشتند هااينبه ترحيز از شرك و امثال  ييهاهيتوص هااينكه  لقمان و حضرت يعقوب و حضرت ابراهيم و ... بود
ه و بعيد نيست ك كنديمي خصوصيت است و به ديگران هم تسرّي الغاباب اين سيره نكاتي عرض كرديم و گفتيم قابل 

  وجوب را هم با قرائن خاصه و مناسبات حكم موضوع، استفاده كنيم. هااينحتي از 

 در تربيت اعتقادي »سِن فرزند«مالك 
ديگر هم اين است كه اين مجموعه از لحاظ سني فرزندان قيدي ندارد و مطلق است، چه در سنين قبل از  نكته

احوال، اين توصيه و ترغيب و مواظبت بر اين كه پايبند  همهو در  ساليبزرگتكليف و چه در سنين تكليف و حتي در 
  .شوديمرا شامل  هااين همهتوحيد و ... باشند، 
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 شمول سيره بر تربيت توحيدي و عقايد ديني
ديگر در دليل چهارم اين است كه مصداق بارز اين دليل همان توحيد است ولي بعيد نيست كه بگوييم با توحيد  نكته

 اينجااست، ولي در  ترمهم، گرچه توحيد از همه شوديمي خصوصيت الغاكه در سعادت بشر مؤثر است،  عقايديو 
كه ائمه داشتند، گاهي حتي نسبت  ييهاهيتوصي خصوصيت كند عالوه بر اين كه در بعضي الغاكه  نديبيمعرف مناسب 

و امام بعد از خودشان را  كردنديم، مثالً وصايايي كه گاهي ائمه فرزندانشان را توصيه شوديمبه امام و ... هم شامل 
ي الغاشاهدي بر اين  هااين همهكه  كه امام شما اين است و بايد دنبال او برويد كردنديمو لذا مشخص  كردنديممعرفي 

  خصوصيت است.
ي الغاي خصوصيت به غير پيامبران و ائمه را و هم الغا هم وجوب را و هم شوديماين دليل  مجموعهبنابراين از 

  سنين را استفاده كرد. همهخصوصيت از بحث توحيد به مسائل ديگر را و هم شمول نسبت به 

 »السالمعليه«حقوق امام سجاد  رسالهدليل پنجم: 
، 2حقوق در من ال يحضره الفقيه، جلد  رسالهو اين  است» السالمعليه«حقوق امام سجاد  رساله جملهدليل پنجم 

در جايي كه كلمات امام سجاد  »السالمعليه«حقوق امام سجاد  رساله هم العقولتحفآمده است و در  618 صفحه
در جاهاي  و ؛از ابواب جهاد نفس، آمده است 3وسائل، باب  11است، مفصل آمده است و در جلد  آمده» السالمعليه«

و من ال يحضره  العقولتحفست و ظاهراً در خصال مرحوم صدوق نيز آمده است و منابع اوليه آن ديگري نيز آمده ا
حق است كه  55متفاوتي دارد ولي حداكثر آن حدود  يهانسخهحقوق  رساله. تعبير حضرت در هستالفقيه و خصال 

 شَرِّهِ وَ ِبخَيْرِهِ الدُّنْيَا عَاجِلِ  فِي إِلَْيكَ مُضَافٌ وَ مِنْكَ أَنَّهُ تَعْلَمَ فَأَنْ وَلَدِكَ حَقُّ  أَمَّا وَ«: اندكردهبيان  جاآنحضرت در 
 أَمْرِهِ فِي فَاعْمَلْ طَاعَتِهِ عَلَى الْمَُعونَةِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ رَبِّهِ عَلَى الدَّلَالَةِ وَ الْأَدَبِ حُسْنِ  مِنْ ُولِّيتَهُ  عَمَّا مَسْئُولٌ أَنَّكَ وَ

  1».إِلَيْه الْإِسَاءَةِ عَلَى مُعَاقَبٌ ِإلَيْهِ  الْإِحْسَانِ عَلَى مُثَابٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ عَمَلَ
حق را در اين قرار داده  ديگويمحق او اين است كه تو بداني كه از تو و مضاف به تو است و  ديگويماول  جملهدر 

اين نگاه و نگرش تو به اين كه او از تو است و  ديگويمعمل كنيد  طورچهاست كه تو بداني يعني قبل از اين كه بگويد 
باطني و عميق رفته است و  هيالتو در قبال او مسئولي و نگرش اين شكلي را جزء حقوق او قرار داده است و در 

حق او  ديگويمعمل كنيد و  طورايناز آن است كه بگويد  ترعميقبايد نگاه شما اين نگاه باشد و اين خيلي  ديگويم
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أنَّه ديگر هم اين است كه  نكتهبلند و ظريفي است و  نكتهاين است كه در باطن تو اين نگرش وجود داشته باشد و اين 
، در انتها، يعني هم آغاز وجود او از تو است و در وَ مُضافٌ الَيك، يعني بداني كه در ابتدا از تو نشئت يافته، مِنك

و نكات ديگري هم وجود دارد كه خارج از اين  شوديمو خير و شر او به تو عائد  شودينم شما قطع رابطهادامه هم 
  بحث است.

كه تو را بر آن متولي قرار  آنچهبا بحث ما مربوط است دو جمله است: يكي اين كه تو مسئولي از  اينجاچيزي كه در 
 عَلَى الدََّلالَةِو دومي و  ميكنيماست كه بعدًا بحث  »حسن األدب«يكي هم  و ؛داده شده و تو نسبت به آن متولي هستي

در واقع اين است كه او  رَبِّهِ عَلَى الدَّلَالَةِو اين  ، يعني تو در برابر اين كه او را به خدا راهنمايي كني، مسئول هستيرَبِّهِ
و بدهي و تربيت درست نسبت به او را موحد بار بياوري و او را معتقد و ملتزم به خدا بار بياوري و آگاهي درست به ا

  انجام دهي.
در بررسي آن ما نكاتي را عرض  اينجاحقوق را آورد، در  رساله شوديماين دليل پنجمي است كه به طور خاص 

  :ميكنيم

 »السالمعليه«امام سجاد  حقوق رسالهسند  / بررسي سند روايت
 ميكنيمرا بيان  هابحثحاصل  اينجاحقوق است كه آن را در چند جا بحث كرديم و در  رسالهاولي بحث سند اين 

از اين سندها درست نيست و  كدامهيچو خصال و من ال يحضره الفقيه آمده است و  العقولتحفدر  حقوق رسالهسند كه 
ضعيفي وجود دارند كه تفصيل آن را  افراد يهاآنچيزي هم كه در من ال يحضره الفقيه و خصال آمده است، در سندهاي 

بر آن تأكيد  شوديمحقوق پيدا شده است و  رسالهقبلي ببينيد، اما راهي كه براي تصحيح سند  يهابحثدر  ديتوانيم
 اندكردهبيان  »السالمعليه«حقوق امام سجاد  رسالهكرد اين است كه مرحوم نجاشي در ضمن بحثي در رجال، سندي را به 

حقوق سند تام و درستي است و مشكل قصه اين است كه نجاشي كتاب روايي ندارد و خودش  رسالهنجاشي به كه سند 
كه دارد به اين شكل است كه در جايي كه اين رساله با چند  اينتيجه اينجاحقوق را نقل نكرده است و در  رسالههم 

و در جايي كه  يا بي سند است مثل تحف حق در خصال و تحف و من ال يحضر نقل شده است، سندها ضعيف است
  حقوق اين است اما نقلي ندارد، رسالهسند من به  ديگويمبراي آن سند قوي آمده است، 
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 نظر آقاي اعرافي
 مشهور» السالمعليه«امام سجاد  رسالهو ما هم آن را قبول داريم كه مطمئناً  اندگفتهدر اين صورت بعضي بزرگان 
با چيزي كه در من ال يحضره الفقيه و خصال  ديگويمحقوقي كه نجاشي  رساله نسخهبوده است و بعيد است كه بگوييم 

خودشان آوردند و مرحوم نجاشي فقط كتاب  يهاكتابسندهاي خود را در  هاآنو تحف است، چيز ديگري است و 
و در دسترس مردم بوده  مراجعدر بين  رسالهواقع به همان است، متن نياورده است ولي سند ايشان در  نوشتهيمرجالي 

كه در من ال يحضر و تحف و خصال است و بعيد است بگوييم  ديآيمسند نجاشي به كمك چيزي  گوييممياست و لذا 
داقل بين تحف و خصال و من ال يحضر باشد، بايد ح اينسخهكًال متفاوت بوده است و فقط گفتيم اگر اختالف  هااينكه 

را بگيريم  متيقنيرا بگيريم چون يك مقداري بين تحف و من ال يحضر و خصال اختالف نسخه وجود دارد و بايد قدر 
  كه در اين سه كتاب مانند هم آمده است.

نسخ آمده است و لذا اين بحثي است كه از نظر سندي به اين شكل درست  همهدر حقَّ وَلدِكَ ظاهراً  جملهاين 
باشد و  قبولقابل شوديمحقوق بحث كرديم و لذا  رسالهبحث طوالني ما بود كه سابق راجع به سند  فشرده ، اينشوديم

حقوق با شهرتي كه دارد چيزي نيست كه كنار گذاشته شود. ما مسلك نظير آقاي خويي را قبول داريم اما در  رساله
و در كتب قدما يكي از  هستحقوق و امثال آن  رسالهبعضي جاها مالحظات و استثناهايي داريم كه از جمله مانند 

  است. »السالمعليه«حقوق امام سجاد  رساله شوديمچيزهايي كه هميشه به آن تمسك 

 بر وجوب »مَسْئُولٌ أَنَّكَ «و  »حَقُّ وَلَدِك«داللت 
 »السالمعليه«مام سجاد حقوق ا رساله، البته در شوديمدوم در اين حديث شريف اين است كه حمل بر وجوب  نكته

حق او، اطالق آن مثل اطالق صيغه امر است يعني  ديگويمهم واجبات است و هم مستحبات است ولي اصل در اين كه 
أنََّك بنابراين هم اطالق تعبير حق و هم تعبير به  ؛مَسْئُولٌ أَنَّكَگفته است  اينجااين كار واجب است به خصوص كه در 

كه  آنچهكل  گوييمميو لذا اصل اين است كه  شوديم، اين دو تعبير با مقدمات حكمت و اطالق حمل بر وجوب مسئولٌ
آمده است، اصلش اين است كه واجب است و هر جا كه بخواهيم به سمت استحباب  »السالمعليه«امام سجاد  رسالهدر 

م و بگوييم اين حق استحبابي است واصلش اين است، البته برويم بايد از قرائن و شواهد بيروني يا خارجي استفاده كني
حق او است، به خصوص كه در  ديگويماين رساله سرشار از واجبات و مستحبات است ولي اصلش اين است كه وقتي 

ج ، اطالقش واجب است و بايد انجام دهي و وقتي كه ما وجوب را از امر و نهي استخراأنَّكَ مسئولٌ گوييمميكه  اينجا
در اصول عرض كرديم، اين  ايويژهسه چهار مبنا دارد و مبنايي كه محققين معاصر دارند و ما هم با يك بيان  ميكنيم
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، در شوديماست كه مستند به اطالق است و آن اطالق و مقدمات حكمتي كه موجب داللت و ظهور امر در وجوب 
  تعبير حق و مسئول نيز وجود دارد.

 »ربِّهالداللت علي «مفهوم 
كه داللت همان مفهوم راهنمايي و ... است و اين  علي ربِّه ةالداللسوم در اين حديث شريف اين است كه و  نكته

و تعليم به  مسئوليتي كه بر دوش خانواده گذاشته شده است، داللت و راهنمايي است و اين راهنمايي فقط تعليم نيست
آن مسئول است اين است كه او را به درستي التزام به خدا و پايبندي به  است، بلكه چيزي كه به و مقدمهعنوان يك راه 

  خدا و رفتن به سمت خدا را در او ايجاد كند.

 التزام به خدا ركن اصلي
در وجود دارد و اصل  اينجايعني خدا را به او بشناساند و در باور او قرار دهد و اين حداقل چيزي است كه در 

، بنابراين التزام و اعتقاد مطمئناً يكي از علي طاعته نةوعالم و ؛ست كه او ملتزم به خدا باشداين ا الداللت علي ربِّه
كه در  ايادلهنهفته است و فقط علم و ... نيست بلكه التزام عملي است و لذا اين  اينجااركان و عناصر اصلي است كه در 

  .ميكنيمتمسك  هااين، در بحث تربيت عبادي و فقهي و ... به ميكنيمذكر  اينجا

 بر والدين »حَقُّ وَلَدِك«اطالق 
هم  و حقُّ وَلَِدكَچهارم هم اين است كه آيا اين خطاب به پدر است يا به پدر و مادر است؟ ظاهراً اطالق دارد  نكته

وجود  و براي هر دو صادق است و لذا اين مسئوليت براي هر دو شوديمو هم مادر را شامل  شوديمپدر را شامل 
  .شديمبود و شامل پدر و مادر  طورهمينهم  ناراًقوا أنفسكم و أهليكم دارد، كما اين كه در 

 اخبار تأديب دليل ششم: ادلة روايي و
دليل ششم كل اخباري است كه در باب تأديب وارد شده است كه ما آن را قبًال به طور مفصل بحث كرديم و فقط در 

، اخبار تأديب در جاهاي مختلف وجود دارد، از ميكنيمحدي كه بخواهيم آن را بر بحث خودمان منطبق كنيم اشاره 
با تعبير تأديب آمده است و روايات آن  ايوظيفهن و اخباري كه در آ 22و باب  86وسائل باب  15جمله در جلد 
آمده است در  هاآنوسائل، كتاب نكاح، ابواب احكام اوالد آمده است، رواياتي كه تعبير تأديب در  15عمدتاً در جلد 
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 وَ  اسْمَهُ يُحَسِّنَ أَنْ  وَالِدِهِ عَلَى الْوَلَدِ حَقُّ«آمده است كه  22اين چند باب، ابواب و احكام اوالد، آمده است. در باب 
، در جايي كه 3»الْعُقُوق مِنَ  لَُهمَا الْوَلَدَ يَلْزَمُ مَا الْوَلَدِ عُقُوقِ  مِنْ  الْوَالِدَيْنِ َيلْزَمُ«در آخرش گفته است كه  و 2»أَدَبَه

  كه مؤنث و مذكر در نظر نبوده است. شوديموالد گفته است در ذيل آن والدين گفته است و معلوم 
نيز روايات تأديب آمده است و عالوه بر اين شش باب در جاهاي ديگري نيز  86و  85و  84و  83و  82در باب 

 ُحْسنِ  مِنْ وُلِّيتَهُ عَمَّا مَسْئُولٌ أَنَّكَ وَ«حقوق است كه  رسالههمان  هاآنكم و بيش اين روايات وجود دارد كه يكي از 
  آن را براي تربيت اعتقادي آورد. توانيم، اين هم دليل ششم است كه 4»الْأَدَب
  :ميكنيمچند نكته راجع به روايات تأديب در حدي كه به بحث ما مرتبط است ذكر  اينجادر 

 بررسي سند روايات
و  »الْأَدَب حُْسنِ مِنْ  وُلِّيتَهُ عَمَّا«حقوق است كه  رساله هاآن جملهقوي است كه از  هاايناول اين كه سند بعضي از 

 فَبَادَرُْتكَ «نيز در چند جا وجود دارد از جمله در وصيت امام علي به امام حسن كه  البالغهنهجدر  هااينغير از 
تا  82روايت آمده است، يا در وسائل از باب  67تا  60ابواب و احكام اوالد، باب  15و در مستدرك جلد  5»بِالْأَدَب

آمده است كما اين كه در جلد  236صفحه  78و در بحار جلد  67تا  60باب يا در مستدرك ابواب و احكام اوالد  86
  هم بايد باشد. 94

 »األدب«مفهوم 
مفصلي كه داشتيم، مفهوم  يهاليتحلدومي كه سابق نيز گفتيم اين است كه ما با استناد به شواهد لغوي و  نكته

و هم علم و آگاهي را شامل  شوديمنفس را شامل  هم صفات »األدب«را، مفهوم عامي قائل بوديم و گفتيم  »األدب«
يعني نيكوسازي حاالت روحي اعم از كيفيات صفات و هم كيفيات فعل و  شوديمو هم صفات فعل را شامل  شوديم

به معناي خاصي كه كيفيت رفتار را  »األدب« قرار داديم نه گونهاينرا  »األدب«كه ما مفهوم  شوديمرفتارها را شامل 
  بلكه معناي عام گرفتيم و شواهد هم لغت و هم روايات را آورديم. شوديم شامل

                                                            
 .58ص ،74ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار - 2
 .93ص ،101ج ،همان - 3
 .6ص ،17ج ،همان - 4
 .393ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج - 5
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پردازش و اثبات كرديم، قطعًا اين حالت ايماني و توحيدي و  »األدب«بنابراين با آن مفهوم عامي كه ما براي 
م عامي است كه از مفهو »األدب«و لذا مفهوم  رديگيمالتزامات قلبي به معارف اعتقادي و ... جزء همان آداب قرار 

قرار  توانديم، بنابراين تربيت اعتقادي هم در ذيل اين شوديماخالقي و ... را شامل  يهاحالتجمله اين التزام، ايمان و 
  و استشهادهاي ما را قبول نكند و بگويد هاتحليلگيرد البته ممكن است كسي آن 

، ولي ما معناي شوديمخارج  اينجاكيفيات ظاهري اعمال و افعال است كه در آن صورت از استدالالت  »األدب«
  پذيرفتيم. »األدب«عام را براي 

 »عبداهللا ابن فضاله«روايت 
، 82ابواب و احكام اوالد باب  15ذكر كنيم كه در جلد  ميتوانيمهم در بحث  ايخاصهيك روايت  هااينعالوه بر 

 يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَلَيْهِ اللَّهِ رِضْوَانُ مَاجِيلَوَيْهِ عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدُكه از امالي مرحوم صدوق است:  3حديث 
 َعنْ  مَعْبَدٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْبَغْدَادِيِّ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى عَنْ الْأَشْعَرِيِّ عِمْرَانَ ْبنِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَطَّارُ
 ثَلَاثَ الْغُلَامُ بَلَغَ إِذَا«: يَقُول سَمِعُْتهُ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي أَوْ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي َعنْ فَضَالَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ بُنْدَارَ
  6»يَوْماً عِشْرُونَ وَ أَشْهُرٍ سَبْعَةُ وَ سِنِينَ َثلَاثُ لَهُ يَتِمَّ حَتَّى يُتْرَكُ ثُمَّ اللَّهُ ِإلَّا إِلَهَ لَا قُلْ  مَرَّاتٍ سَبْعَ لَهُ يَُقالُ سِنِينَ

و بعد  كننديمو بعد تا هفت ماه و بيست روز رها  گويندمي »ال اله اال اهللا«يعني وقتي سه سال شد، هفت بار به او 
يعني تا چهار  سبعَ مرّات و يترك حتي يَتِمَّ له أربَعَ سِنين )و سلم وآلهعليهاهللاصلي( اهللارسولقل محمد  شوديمگفته 

رسيد نماز و قبله را  سالگيپنجو وقتي به  علي محمدٍ وَ آل محمد اهللاصليكه  كننديمسال و بعد به او هفت بار تلقين 
  .دهنديمبه او ياد 

كه شهادتين را به او تلقين كند كه از سه سال  ديگويمنحوي با يك ترتيب خاصي اين روايت هم روايتي است كه به 
  ادامه دارد. نكاتي كه در اين روايت وجود دارد: بيفتدكه بتواند در ذهنش جا  ايفاصلهو با  شوديمشروع 

 بررسي سند روايت
توثيق ندارند، بنابراين اين سند  مَعْبَدٍ بْنِ  عَلِيِّو  بُْندَاراز نظر سند اين روايت سند معتبري ندارد و عبداهللا ابن فضاله و 

  تام نيست.

                                                            
 .391ص ،)للصدوق( األمالي - 6
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 زمان شروع و مراحل تربيت اعتقادي
تعيين كرده است واضح نيست ولي اگر بخواهيم توجيه كنيم و اگر  اينجااز نظر داللت هم اين شرايط سني كه در 

و تربيت اعتقادي  شوديمه سال تربيت اعتقادي شروع كه از س شوديمآن را كنار بگذاريم به اين شكل  هايكاريريزه
تربيت  سالگيپنجو در  رسديماست از توحيد به نبوت و بعد هم التزامات به آن مانند صلوات و امثال آن  ايمرحلههم 

ني با يع ميكنينمنه اين كه او را رها كنيم بلكه فشاري وارد  گوييمميهم  »ُيترك«و در مورد  شوديمعبادي شروع 
  .شوديممالطفت با او برخورد 

پيام خوبي داشته باشد و پيام روايت  توانديمبنابراين اگر بخواهيم جمود بر لفظ به آن شكل را نداشته باشيم، روايت 
و دوماً شروع از اعتقادات و رفتن به سمت عبادات است و سوم اين كه اين عمل با يك  بنديمرحلهاوالً در واقع همان 

و برايش توضيح داده  شوديمهم در واقع يعني اين كه تلقين  »يقال له« و شوديمآرامش و آزادي انجام مكث و 
و طبعاً اين  ميآورينمهم به اين معنا نيست كه اصالً كاري به او نداريم بلكه فشار بر او » ُيترك«و همچنين  شوديم

بگوييم كه يك سال و ماه تقريبي است واال با تفاوت افراد ممكن است كودكي  شوديمگفته  اينجاسال و ماهي كه در 
  زودتر به شرايطي برسد كه بتوان تلقين او را شروع كرد.

 بنديجمع
بنابراين بحث دوم ما در روايت اين است كه با مقداري دقت و اعمال قرائن لبّي و مناسبات حكم موضوع، روايت 
پيام خوبي خواهد داشت، البته ممكن است واقعاً في الواقع به دقت بگوييم كه در اين سه سال و پنج ماه و بيست روز و 

 بنديمرحلهرا حمل بر يك نوع تخمين قرار دهيم و روحش همان  اهاينولي اگر  ميفهمينم... چيزي وجود دارد كه ما 
شناسي و ... گفته كه در روان آنچهفهميد و تا حد زيادي هم با  توانيمو ... است، در آن صورت روايت را خيلي خوب 

حل رشد منطبق است، البته اين بحث جاي تفسير بيشتري دارد و در غرب بر آن خيلي كار شده است و مرا شوديم
و روحي و عاطفي اطفال و كودكان در روانشناسي خيلي كار شده است و در ذيل بحث مراحل رشد،  شناختيروان

مراحل رشد ديني و مذهبي نيز در غرب كار شده است. اين هم مطلبي است كه در تفسير و فهم روايت اگر با كمي 
گرچه ممكن است حتي در  شوديمقرائن و مناسبات حكم موضوع از جمود آن بيرون بياييم، روايت خيلي معنادار 

و  داريديناما در كل تقريباً درست است و تا حد زيادي بر مراحل رشد  ؛آن عنايتي وجود داشته باشد هايكاريريزه
. البته سند آن سند معتبري نيست و در تربيت اعتقادي روايت متعددي هم به اين مضمون نداريم البته هست... منطبق هم 

 .ميكنيمنماز و ... چند روايت داريم كه بعداً ذكر  در تربيت عبادي و


