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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تربيت عبادي
بحث ما در تربيت عبادي بود و در مبحث تربيت خانوادگي ابتدا تربيت اعتقادي را بحث كرديم و االن تربيت عبادي 

را مجدداًَ� بحث نكرديم و به همان  هاآنمطلقاتي وجود داشت كه  ادله. در تربيت عبادي عرض كرديم كه ميكنيمرا بحث 
  شكل بحثي كه در تربيت اعتقادي داشتيم ارجاع داديم.

 »يعباد تيترب« وجوب هادل
كه در  ايادلهخاصه است رسيديم يعني  دوم كه ادله مطلقه و عامه بود به طايفه عالوه بر اين گروه اول ادله كه ادله 

يا عبادات و... وارد شده است كه غالبًا در باب نماز است كه بخشي از اين ادله از قرآن است و تعدادي خصوص نماز 
خاصه كمتر بود  و اين نكته را عرض كرديم كه در تربيت اعتقادي بيشتر همان مطلقات بود و ادله باشديمنيز از روايات 

  تر است. خاصه به خصوص در باب نماز بيش ولي در تربيت عبادي ادله

 يقرآن هادل
 طه سوره 132 هيآ. الف

 الصّالةوَأمُر أَهَلَك بِ«طه،  سوره 132كه به آن استشهاد كرديم آيه  ايآيهاز قرآن كريم اولين دليل و  اينجادر 
، بود كه يازده بحث در ذيل آيه مطرح شد و نتيجه گرفتيم كه داللت خوبي بر مسئله دارد و وجوب نيز »وَاصطَبِر عَلَيها

  دارد. 

 لقمان سوره 17 هيآ. ب
كه حضرت لقمان به فرزندش داشت و يكي هم اين بود كه  ييهاهيتوصلقمان بود كه در شمار  سوره 17 دوم آيه آيه

كه در اين آيه هم گفتيم كه به اين آيه تمسك شده است براي اين كه تربيت  لقمان سوره 17 ، آيه»ةيا بُنَيَّ أِقمِ الصال«
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عبادي نسبت به نماز از وظائف پدر است و در اين آيه هم جهاتي از بحث وجود دارد كه بحث اول اين بود كه آيا اين 
  يا نه؟  كنديمآيه داللت بر وجوب 

 رهيس نقل در وجوب اي رجحان
كه  كنديم، داللت بر رجحان باشديميك فرد مورد تأييد قرآن است كه حضرت لقمان  اين بيان سيرهگفتيم كه چون 

بيش از رجحان را افاده كند، حضرت لقمان  تواندينمولي اين سيره  كرديمو فرزند را به نماز امر  كرديماو اين كار را 
 شودينمو از اين  شديماما اين كار به عنوان يك عمل مستحب و راجح انجام  كرديمرا  هاتوصيهبه فرزندش اين 

كه  كنديمفقط مفيد جواز است و با يك قرائني داللت بر رجحان  بالذاتاستفاده كرد. همان طور كه گفتيم سيره اوًال و 
داللت بر وجوب كند و در  توانديم ايخاصهو با يك قرائن خيلي  كنديمداريم كه داللت بر رجحان  ايقرينه اينجادر 
و آن هم در قرآن وجود دارد و در  كنديمحضرت را نقل  كه وجود دارد اين است كه چون سيره ايقرينهدر حد  اينجا

 ايپسنديدهكه كار حضرت لقمان كار  دهديمنشان  هااين شمار مسائلي است كه چيزهاي مهم و ارزشمندي است، همه
  كه لزوم را از آن به دست آورد.بود، اما مشكل است 

 »يا بني« در اطالق
بنابراين  ابن يا بنت بودن خصوصيتي ندارد، اينجااست كه مصغر ابن است و ظاهرش اين است كه در  بُنَيَّ  بحث دوم
اختصاص به بزرگ و كوچك ندارد و همه را  بُنَيّ  و از جهت ديگر هم اين شوديمالغاي خصوصيت  به هر فرزندي

  مشمول اين شود. توانديممميز بود  كههمينشامل شود و  توانديم

 »يا بني«الغاي خصوصيت در  
ديگر يعني ترغيبات و  يهاروشاز امر به  شوديمامر به نماز شده است و آيا  اينجابحث سوم هم اين است كه در 

الغاي خصوصيت كرد يا اين كه  مختلفي كه فرد را به سمت نماز هدايت كند، هايسازيزمينهتشويقات عملي يا 
آمده است، اين پسنديده بودن و استحباب امر  اينجا، امري كه در ةيا بُنَيَّ أِقمِ الصالخصوصيت دارد همان امر به نماز، 

  است يا اين كه هر عملي كه فرد را به سمت نماز خواني سوق دهد در آيه وجود دارد؟ 



:                                        يت خانوادگيترب/ يتيفقه ترب                                     ٢٢٧٧ماره 

 
 
 

3

 خصوصيت امر 
 اينجاكه امر در  شوديم مناط، ولي ممكن است كسي بگويد كه تنقيح الصّالة نَيَّ أقِمِ يا بُ ظاهر آيه همان امر است 

ديگري به كار برده  يهاروشاو را به سمت نماز هدايت كند، حال اگر  خواهديمهيچ ويژگي خاصي ندارد جز اين كه 
تشويق شود يا براي اين كه او نماز خوان است تا او نماز خوان شود مثالً كتاب و فيلم خريده است تا به نماز خواندن 

هم بوده است كه در  الّصالةَوأمُر أهَلكَ بآن را هم شامل شود؟ اين بحث در  توانديمشود تشويق عملي كرده است، آيا 
او را به سمت نماز خواندن هدايت كند؟  توانديمامر كن آيا امر خصوصيت دارد يا هر عملي كه  ديگويمهم وقتي  جاآن

كه در  ميكنيماين الغاي خصوصيت دشوار است منتها ما فكر  القاعدهعليمطرح است و  اينجااست كه در  سؤالياين هم 
  وجه سوم تفصيلي بهتر است. اينجا

 »امر«الف. مختص بودن 
امر است و از مربي  خاصه كه صيغه كنديمبيان قبلي و چه اين آيه فقط امر را  يك وجه اين است كه بگوييم چه آيه

  . شوديمو پدر صادر 

 »امر«ب. عدم خصوصيتي 
چه قولي  شوديموجه دوم اين است كه بگوييم امر هيچ خصوصيتي ندارد و هر روشي را كه موجب ترغيب به نماز 

  . شوديمو چه عملي شامل 

 قولي يهاروشبه  »امر« ج. الغاي خصوصيت
از امر به  شوديماست اين است كه بگوييم  ترقبولقابلبيان كرد و به نظر  اينجادر  شوديموجه سومي را كه 

خيلي مطمئن  شودينمعملي هم تسري دهيم،  يهاروشالغاي خصوصيت كرد اما اين كه بخواهيم به قولي  يهاروش
البته به لحاظ عناوين ديگر داريم كه ترغيب به نماز از  باشد هااينبود براي اين كه شايد خصوصيتي روي گفتن و امثال 

 شوديملقمان به اين شكل  ببينيم آيه تا چه حدي برد دارد و اين بحث در سوره ميخواهيمهر راهي خوب است ولي 
قولي و امثال  يهابيترغكه قولي است و توصيه و  ييهاروشدر حد  شوديمالغاي خصوصيت  هاروش كه امر به همه

  .هااين
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 انبياء به شريعت اسالم  سيرةتسرّي 
كه از اوليا اهللا  كنديمحضرت لقمان را بيان  بحث چهارمي كه بايد در آيه به آن توجه كرد اين است كه اين آيه سيره

اسالم هم باقي است؟  اين است كه آيا اين حكم در دوره سؤالآن مربوط به قبل از اسالم است و  بوده است و سيره
گفتيم كه بله باقي است براي اين كه نقل سيره در قرآن به اين معنا است كه در شريعت محمديه و در اين امت هم 

كه اين حكم در اين شريعت  شوديمانبياء سلف در قرآن كريم موجب  و لذا نقل سيره شوديماست و تأييد  موردقبول
  صي باشد.خا هم نافذ باشد مگر اين كه قرينه

 اختصاص حكم بر تمام افراد
الغاي يا اين كه براي همه است؟ گفتيم  و انبيا و ائمه است اولياءاهللابحث پنجم هم اين است كه آيا اين مخصوص 

ولي  شديمخصوصيت اين خيلي عادي است كه اين حكم ولو اين كه مثًال به حضرت عيسي و موسي و... نسبت داده 
و چه افراد معمولي، اين كه حكمي  اولياءاهللامشترك بين مكلفين است چه حضرت پيغمبر و چه اصل اين است كه احكام 

  .طلبديمخاصه  از مختصات ائمه يا پيغمبر باشد قرينه

 و امر به معروف »الصّالة يا بُنَيَّ أقِمِ « هرابط
دليل امر به معروف و... دليل  ديآيمامر به معروف و... چيست؟ به نظر  بحث ششم اين است كه نسبت اين با ادله
ولي اين يك امر خاصي است كه نسبت به اهل يا نسبت به فرزند  شوديممطلقي است كه اين نوع موارد را هم شامل 

 شودينماست و با آن امر تفاوت دارد مثالً مواردي وجود دارد كه مطلقات امر به معروف و نهي از منكر آن را شامل 
و  شوديممميز را هم شامل  ه معروف و نهي از منكري ندارد و براي مكلفين است ولي اين مورد بچهمميز امر ب مثالً بچه

آن اوسع از امر به معروف و نهي از منكر است و در مواردي هم منطبق است يعني جايي است كه همه بايد اين  دايرهلذا 
دليل خاص داريم و طبعاً اين امر براي پدر مؤكد است و هم دليل مطلق داريم و هم  اينجابچه را امر به نماز كنند كه در 
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كه  ديگويمن امر اوسع از امر به معروف است و در هر جايي كه امر به معروف مصداق نداشته باشد به تنهايي ايدايرهلذا 
  . شوديمواجب يا مستحب است و هر جايي كه دليل مطلق امر به معروف وجود دارد و اين هم نيز وجود دارد، مؤكد 

افتراق باشد به تنهايي استحباب يا  بعدي نسبت من وجه است و در جايي كه ماده قبلي و آيه پس اين آيه و آيه
  .شوديماجتماع باشد موجب تأكد  و در جايي هم كه ماده آورديموجوب را 

 شرعي صالةبر  »الصّالةبِ«اطالق 
شرعي است نه دعا  صالة؟ گفتيم كه مقصود از نماز همان چيست اينجابحث هفتم هم اين است كه مقصود از نماز در 

متفاوت است و چون مقصود  هاآنشرعي هم در امم سابق نيز بوده است و اختصاص به ما ندارد گرچه كيفيات  صالةو 
منتها منطبق بر نمازي  شوديمشرعي است ولي شرعي امم مختلف متفاوت بوده است، در امت ما هم همان نماز شرعي 

  به تناسب آن تشريعي كه در هر امتي دارد. صالةكه در اين امت است و اين قهري است، 

 نمازهاي واجب ظهور آيه در
؟ ظاهر شوديممستحب را هم شامل  صالةواجب است يا  صالةمخصوص  اينجابحث هشتم اين است كه نماز در 

است و امري كه  اينجاواجبات و چه مستحبات، منتها با توجه به تأكيدي كه در همان اطالق است، چه  الصّالة اقِمِاوليه 
مقصود  اينجامقصود نمازهاي واجب است و اظهر اين است كه در  اينجاشده است قرائن داخلي وجود دارد كه در 

  نمازهاي واجب است.

 مختص پدر  ةامر بالصال
الغاي  اندخانوادهبه مادر يا كسان ديگري كه در  شوديمبحث نهم اين است كه اين از پدر بوده است و آيا 

خصوصيت كرد؟ الغاي خصوصيت اين هم خالي از دشواري نيست چون ممكن است بگوييم براي خود پدر عنايتي 
الغاي  شودينماست و اين تكليف بر دوش او گذاشته شده است و چون اين احتمال، احتمال عقاليي و جدي است 

  خصوصيت كرد.
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 لت تام آيات ذكر شدهدال
 يا بُنَيَّ أقِِم و استدالل به  الصّالةَوأمُر أهَلَك ب است كه استدالل به آيه ايناستدالل ما نسبت به اين دو  بنديجمع
يعني بايد فرزندان را به نماز وادارند ولي از  كرديمداللت بر تكليف الزامي  الصّالةوَأمُر أهَلكَ ب، تام است منتها الصّالة

البته نه اين كه استحباب باشد، يعني رجحان، چون سيره است و  شدينمبيش از استحباب استفاده  الّصالةيا بُنَيَّ أقِمِ 
  وجوب باشد.  توانديماستحبابي باشد و  توانديمرجحان 

 الف. داللت بر وجوب يا رجحان
و اين آيه داللت بر  كرديمبيتي در باب نماز اول داللت بر وجوب اين اقدام تر بنابراين دقيق كالم اين است كه آيه

براي اين كه مقصود از اين رجحان در  شوديممنتها آن آيه قرينه  كنديمرجحان مشترك بين الوجوب و االستحباب 
  رجحان وجوبي است و داللت اين دو درست است و در تربيت عبادي و نماز قرآن توجه خاصي دارد. اينجا

 يا فرزندانب. شمول آيات در أهل 
بود ولي اين بَُنيَّ است و اين فقط مربوط  وَأمُر أهلَكَديگر تفاوت اين دو آيه است و آن اين است كه آن آيه  نكته

  .شوديمبه فرزند است ولي آن أهل است كه فرزند و نوه و پدر و مادر و... را هم شامل 
سبت به نوه و... خيلي مساعد است كه آن هم ابن ن بَُنيَّ ديگر در اين آيه هم اين است كه الغاي خصوصيت نكته
اهل را  جاآنولي در  شوديمفقط فرزند و نوه را شامل  اينجا. پس تفاوت ديگر اين دو اين است كه در شوديماطالق 
  اول و سوم اوسع از اين جهت است. بعدي هم اهل است و لذا آيه آن اوسع از فرزند است و آيه و دايره شوديمشامل 

 مريم سوره 55 آيه ج.
 وَ*  نَبِيا رَسُوالً كانَ وَ الْوَْعدِ صادِقَ كانَ إِنَّهُ إِسْماعيلَ الِْكتابِ فِي اذْكُرْ وَ«: باشديممريم  سوره 55 سوم، آيه آيه
مريم اين طور است كه در حدود به ده پيام به  روند كلي سوره. »مَرْضِيا رَبِّهِ ِعنْدَ كانَ وَ الزَّكاةِ وَ بِالصَّالةِ َأهْلَهُ يَأْمُرُ كانَ

و  باشنديمكه پدر و پسر  شوديمكريا و يحيي شروع زطور پيوسته و در نظم زيبايي اشاره كرده است و از حضرت 
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 آورديمو بعد حضرت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را  كنديمبه مادر و پسر يعني حضرت مريم و عيسي اشاره  بعدازآن
  .آورديمو بعد اسماعيل و در آخر ادريس را  آورديمرت موسي و هارون را و بعد حض

 كردهيم، يعني در فضاي خانوادگي امر به نماز ةِاأْمُرُ َأهْلَهُ بِالصَّلَياَنَ كوَ خود اين آيه استدالل شده است به اين كه 
را كه تفاوتي دارد بيان  هاآنو بعضي از  ديآيمكه در آيات قبل گفتيم  اينكتههم تقريباً حدود ده  اينجااست، در 

  .ميكنيم

 »لَ يإِسمْ�َاعِ«شخصيت 
اين است كه همان فرزند ابراهيم است يا يك اسماعيل ديگري است كه  سؤالاسماعيل است و  اينجابحث اول در 

ماعيل و اسحاق تمام شد ابراهيم و اس ظاهراً نبي ديگري به نام اسماعيل داشتيم؟ اين به دليل اين كه بعد از اين كه قصه
 غيرازآناين اسماعيل  اندگفته هابعضيموسي و هارون گفته شده است و دوباره اسماعيل گفته شده است  و بعد قصه

قرائني  هركدامكه اين خود يك بحث است و  كه ظاهرش همان اسماعيل است اندگفتههم  هابعضياسماعيل است و 
چون فاصله افتاده است و فضا عوض  اينجادارد و ظهور اسماعيل غالبًا همان اسماعيل مشهور فرزند ابراهيم است و در 

  كه باشد در بحث ما تأثيري ندارد. هركدام درهرحالشده است ممكن است اسماعيل ديگري باشد، ولي 

 انبياء رهيس نقل در وجوب اي رجحان
 ايرَسُولًا نَّبِ اَنَكإِنَّهُ مثل لقمان نيست و واقعاً پيامبر است چون  اينجاپيامبر است و البته در  دوم بحث نقل سيره نكته

. ممكن است كسي بگويد كه اين امر اعم از رجحان عام نيست بلكه كنديمقطعاً داللت بر رجحان  هاآن و نقل سيره
به  أْمُرُيَانَ ك ، ممكن است كسي بگويد اين استمراري كه ازبِالصَّلَوةِ أْمُرُ أَهْلَهُياََن كَو وجوب است و علت آن اين است كه 

بر اين كه يك تكليف الزامي بوده است و اين تنها چيزي است كه ممكن است بگوييم داللت  كنديم، داللت ديآيمدست 
  بر اين كه فقط رجحان مطلق نيست بلكه وجوب است.  كنديم

اين را جواب داد براي اين كه ممكن است يك مستحبي باشد كه پيامبري مواظبت بر آن دارد و مواظبت  شوديماما 
ديگر عالوه بر استمرار اين است كه  و با استحباب هم سازگار است. قرينه كندينمو استمرار اين امر داللت بر وجوب 

 اينجاديگري است كه در  باشد و اين هم قرينه كه واجب كنديمنسبت نماز و زكاتي كه واجب است، امر هم اقتضا 
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كه  شوديم ايقرينهاول  بتواند داللت بر وجوب كند اطمينان آور نيست، البته آيه اينجاوجود دارد، بنابراين قرائني كه در 
  را حمل بر وجوب كنيم. آيه اينآن  مقصود همان وجوب است و ممكن است با قرينه اينجااين رجحان عامه در 

 »أهل« هوممف
اهل اعم است از فرزند و پدر و مادر و نزديكان را در  اينجاديگر اهل است كه قبًال آن را بيان كرديم و در  نكته
 باشديم ْأُمرُ َأهْلَهُ يَانَ ك اينجابود و در  وَأمُر أهَلكَ اول  اول است كه در آيه و اين آيه مثل آيه شوديمشامل  ايدايره

  بود. هاايندوم كه مخصوص فرزندان و نوه و امثال  آيه برخالف

 عدم الغاي خصوصيت وجوب به واجبات ديگر 
 ، زكات هم دارد و اين تفاوت اين آيه با آيهصالةوجود دارد اين است كه اين آيه عالوه بر  اينجاديگري كه در  نكته

در خود آن آيات هم از نماز به واجبات ديگر الغاي  شوديمن ممكن است كسي بگويد كه اي قرينهقبلي است و با 
از نماز و زكات به واجبات ديگر الغاي خصوصيت كرد، ولي اين احتمال هم خيلي قوي  اينجاخصوصيت كرد و در 

واجبات تسري  و در اين آيه هم روي زكات است و اين كه گفتيم اين را به همه صالةنيست و لذا عنايت روي خود 
  آيات بعيد است. دهيم با اين

 قيد تأثير در وجوب يا رجحان امر
واجب يا راجح است نسبت به اهل يا  ديگويماول نيز گفته شد اين است كه اصوًال امري كه  ديگر كه در آيه نكته

فرزند به نماز و زكات، اين امر در كجا واجب است؟ آيه اطالق دارد ولي ظاهراً قرائن عقلي واضحي است كه مقيد است 
اين امر در او تأثير ندارد،  دانديمه اين كه جايي كه امر تأثير دارد واال اگر پدر يا فرزندي يا خويش و قومي است كه ب

عقليه دارد كه وجوب ندارد چون احتمال تأثير حداقل چيزي است كه بايد باشد و لذا اگر احتمال تأثير ندهد تعبداً  قرينه
است و امر عقاليي  اينتيجهعرفيه و عقليه وجود دارد كه اين امر براي يك  ينهگفت كه قر شوديمبايد امر كند ولي 

، ظاهرش اين است كه مقيد به احتمال تأثير است و جايي كه ديآينمتعبد محض به ذهن  اينجااست و لذا چون در 
  بايد اين امر را بكند.  دهديماحتمال تأثير 
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و قيد  شوديمقيد است ولو اين كه احتمال تأثير با تكرار باشد كه آن را هم شامل  اينجابنابراين احتمال تأثير در 
كه  ديآيمهم به نظر  اينجا، خوانديمواال اگر يقين دارد كه او نماز  خوانديمديگر هم اين است كه مطمئن نباشد كه او 

  واجب نيست.

 و تعليم آن ةاشتراك در امر بالصال
در جايي كه بچه نماز را نداند  ديگويمكه  ةِاأْمُُر أَْهلَهُ بِالصَّلَيمشترك است اين است كه  بحث ديگر كه باز از امور

و لذا اين امر  رديگيمقرار  اينجااين امر به نماز اين است كه او را آشنا كند و لذا تعليم نماز هم از باب مقدمه در  مقدمه
  مشترك بين اين آيات است. مستلزم تعليم است و بايد مفهوم نماز و جايگاه نماز را به كودك تعليم دهد كه اين نكته

 بر فرزند مميز ةرجحان امر بالصال
لت و امر به امر هم دال شوديمديگري كه در اين آيات وجود دارد اين است كه گفتيم اين امر مميز را هم شامل  نكته

ولو اين كه گفتيم امر به امر دال بر وجوب است ولي  كندينماما اين امر به مميز داللت بر وجوب  كنديمبر وجوب 
براي اين كه او  شوديمامر تمريني  جاآنو لذا امر در  كندينمنسبت به مميز چون گفتيم تكليف ندارد داللت بر وجوب 

آن اين است كه او بداند اما آيا  ، مقدمهكنديمين است كه وقتي به نماز امر قبلي ا نكته درهرحالمأنوس به نماز شود و 
  او ياد دهد يا خودش ياد بگيرد، پس بايد امر به نماز كند و او اگر نداند بايد خودش ياد بگيرد.

 ابتدا و استمرار و غفلت در ةشمول امر بالصال
ديگر اين است كه اين امر گاهي امر ابتدايي است براي اين كه نماز خوان شود ولي گاهي هم او نماز خوان بوده  نكته

و گاهي غفلت يا نسيان  شوديمكه هر دو را شامل  به نماز خواندن برگردد خواهديماست ولي االن ترك كرده است و 
 صالةابتدايي و هم  ةهم صال أْمُرُ َأهْلَهُييا  بِالصَّلَوةِر أهَلكَ وَأمُ، پس بنابراين  شوديمرا هم شامل  اينجادارد كه 

، گرچه احتمال دارد بگوييم اين اصل نماز خواندن است و تكليف را شوديماستمراري و هم غفلت و نسيان را شامل 
  بگوييم اطالق دارد.  حالدرعينبگويد اما بعيد نيست كه  خواهديم
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 »الصّالةبِ« در ياستغراق اطالق
؟ شوديميا به هر نمازي منحل  ديگويم صالة، آيا جنس ةِابِالصَّلَ وجود دارد اين است كه اينجاديگري كه در  نكته

 ديآيميعني بگويد كه نماز وجود دارد و نماز بخوان و... يا هر نمازي؟ به نظر  ةابِالصَّلَ ْأمُرُ َأهْلَهُ ييا  بِالصَّلَوةِوَأمُر أهَلكَ 
و لذا اگر آن نماز را خوانده است و نماز بعدي را  ةِابِالصَّلَوَأمُر أهَلَك ق جنس نيست و انحاللي است يعني  اين مطل

اطالق استغراقي است و اطالق شمولي است كه به عدد افراد  ديآيمو به نظر  ةِابِالصَّلَوَأمُر أهَلكَ  ديگويم، خواندينم
و اين آخرين نكته بسيار  الصّالةيا أهلَ بيتي كه  گفتيمو شاهد آن هم روايتي است كه حضرت هر روز  شوديممنحل 

  به عدد نمازهايي كه تكليف هر كسي است. شوديمبلكه استغراقي است يعني منحل  ديگوينممهم است يعني جنس كلي 
  وصل اهللا علي محمد و آل محمد                                                                                     

 


