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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه: نگاهي به مطالب پيشين
را به چند قلمرو و بحث گذشته درباره تربيت خانوادگي و وظائف خانواده در تربيت فرزندان بود؛ كه اين بخش  

كه بحث آن در جلسات گذشته انجام شد و قلمرو دوم  هاي آن تربيت اعتقاديساحت تقسيم نموديم و يكي از بخش
  تربيت عبادي است.

و  )6/تحريم( »أَنْفُسَكُمْ قُوا« ابتدا استناد به ادله عامه تكليف خانواده، مشخص شد؛ كه هماندر تربيت عبادي كه  
خاص هم در روايات و هم در آيات  طوربهعمومي بود. در اين زمينه بيان داشتيم كه بعضي از عبادات آيات و روايات 

اند، كه در اين جهت اولين بحث صالة بود كه نسبت به نماز بحث شد بعد بحث صوم بود و قرار گرفته موردتوجه
  نموديم.هاي آن بحث طور زكات؛ كه اين سه را جزو عبادات واجب و نيز ادلههمين

 ) در آموزش امور عبادي به فرزندان:ع( نيمعصومهاي توصيه

 وصاياي ائمه (ع) -1
طور كه نسبت به خوب است يك نكته تكميلي را نسبت به نماز بيان كنيم و آن نكته اين است كه؛ ما همان اينجادر  

  اي هم هستيم درخاص نسبت به نماز شاهد وصاياي خاصه طوربهو  طوركليبهاعتقادات و عبادات 
هاي خاصي در باشيم كه آن بزرگواران توصيهبسياري از وصاياي ائمه به فرزندانشان و نزديكانشان شاهد اين مي

در سيره ائمه در مقام وصيت به توان معتبر دانست؛ ولي بحث نماز داشتند، گرچه اسنادشان را هم گاهي اوقات نمي
كند هنگام از دنيا رفتنشان قضيه حميده كه قصه امام صادق را نقل مي ازجملهديكان و خانواده خودشان آمده است، نز

و همانا شفاعت  1»بِالصَّلَاة مُسْتَخِفّاً تَنَالُ لَا شَفَاَعتَنَا إِنَّ«كه قرابه و فرزندانشان را جمع كردند و جمله مشهور را فرمودند 
كه ائمه در  هايي استامثال آن موارد متعددي از اين قبيل، توصيه و ؛سي كه نماز را سبك بشماردرسد به كما هرگز نمي

  هنگام مرگ يا قبل از آن به فرزندانشان نسبت به مسائل اعتقادي و عبادي و به خصوص نماز داشتند.
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 اي كه در كتب روايي آمده استداليل خاصه -2
همراه مستنداتش و نيز  وپنجپنجاهرواياتي در اين باب كه در جلد سه موضوعه احكام االطفال صفحه چهارصد و  

  كنيم؛اند و نكته خاصي هم در آن است كه فقط به بيان آن نكته اكتفا ميهم آورده در بحار و ساير كتب

است كه فرزندانتان را نسبت به نماز و امثال روايي در روايات نيز بوده  صورتبهاي كه اوالً غير از ادله خاصه -1
، متعددندها نيز هايي در وصيت به نماز هستيم و اينآن توصيه و تأديب كنيد و ... عالوه بر اين اقوال شاهد سيره

هاي آن است؛ اما مجموعه متعدد آن نشان اين است كه يكي از شيوه بحثقابلها غالبًا گرچه سندهاي آن
كردند و در جمع مي طوركليبهچه هنگام مرگ و چه قبل از آن فرزندانشان و نزديكانشان را بزرگان بود كه 

مستنداتش را  الجملهفينمودند اين چيزي است كه هاي مختلف به مسائل اعتقادي و عبادي توصيه ميموقعيت
ودند بنابراين وارد نكات ها داراي روايات روشني بچون بعضي از اين بحث كهاينمالحظه نموديد و با توجه به 

  شويم.ها نميريز آن
هايي است كه بيش از افاده رجحان چيز ديگري ندارند؛ يعني اين ها، سيرهنكته دوم اين است كه اين سيره  -2

  كند.وظيفه رجحاني پدر و مادر است و افاده وجوب نمي
باشند و اين داراي وصايايي ميهايي است كه هاي تاريخي و قصهنكته سوم هم راجع به اين مجموعه نقل  -3

 ِفي اللَّهَ اللَّهَ«شود كه جنبه عمومي دارد مثالً وصيت فرزندانشان هنگام مجموعه وصايا به وصايايي تقسيم مي
كه حضرت آمده است؛ اين البالغهنهجهمان قصه مشهوري كه در  .كن خودت را با خدا در نماز ، ملزم2»الصَّلَاة

كند و اين توصيه فرزندش را مخاطب قرار داده مثل خيلي از وصايا يا نكات ديگري كه شخصي را توصيه مي
اي به روند و در بين راه توصيهمثالً امام حسين در راهي مي كهاست  گونهاينعنايت به مخاطب نيست و  درواقع

شود از آن استفاده كرد مخصوصاً با نگاه اي را نميست و عنايت خاصهاند اين توصيه يك قاعده عام اكسي كرده
ها به خوبي توان گفت بعضي از اين توصيهنشود همه را بر اين موضوع حمل كرد، با اطمينان ميفقهي، ولي قطعاً 

كه بخشي اين وها و لاي نسبت به اهل، نزديكان و فرزندان است و لذا مجموعه اينشود و عنايت ويژهاستفاده مي
از باب توصيه عمومي فرض كنيم؛ ولي مواردي از اين قبيل وجود دارد كه انسان مطمئن ها ممكن است از آن

  است كه عنايت به فرزند دارد.
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 نكات بنديجمع
 كند،اي ميگويد يا به جمعي توصيهكنند، براي مثال به يونس يا به زراره ميهايي كه ميبنابراين ائمه در توصيه

شود و ها خصوصيت ندارد و اين توصيه براي عموم است و به نحو قضاياي حقيقيه ابراز مياش اين است كه اينقاعده
ها نيز چنين است؛ مثالً امام حسين در بين راه به محمد حنفيه نامه نوشتند كرد كه آن را بگويد و در نامهميمورد اقتضا 

باشد و گويا آخرت زايل گويا دنيا نمييعني  3»تَزَل لَمْ الĤْخِرَةَ كَأَنَّ وَ تَكُنْ َلمْ الدُّنْيَا فَكَأَنَّ...  مِالرَّحِي الرَّحْمنِ اللَّهِ بِْسمِ«كه 
  شود.است ولي اصل محتوا شامل همه بشر مي توجهقابلاين اشعاري دارد كه  و ؛شودنمي
كوتاه بسيار زيباي امام حسين  هاياز جمله »تَزَل لَمْ اْلĤخِرَةَ كَأَنَّ وَ تَكُنْ لَمْ  الدُّْنيَا فَكَأَنَّ...  الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ« 

را به محمد حنفيه نوشتند به اين مضمون كه  ولي پرمعنا و داراي حقيقت نابي است كه آن ) كه خيلي كوتاهعليهاهللاسالم(
و » خواهد بود و آخرت هم آنقدر بزرگ است كه گويا از بين نرفته است.قدر ناچيز است كه گويا اصالً نبوده و ندنيا آن«

اين جمله شامل عموم است؛ قاعده موضوع اين است كه گاهي يك نوع اشعاري به يك موقعيت خاصي وجود دارد و 
، مثالً رساند و اما گاهي كه حكم خاصي نسبت به مورد خاصي است؛ البته نه فقط خصوص آن موردتأكيد موقعيت را مي

  .خصوصيت رابطه پدري و مادري و خانواده و فرزندي

 ع) نسبت به ديگران( ائمهانواع خطابات 
سالم قاعده كلي داشته باشيم اين است كه مواردي را كه ائمه طاهرين ( عنوانبهاگر بخواهيم نگاه كلي  ديگرعبارتبه

  اجمعين) خطابي به گروه خاص دارند و اين موارد سه حالت دارد: اهللا عليهم

باشد كه خصوصيات، مورد و... دخالتي در آن  گونهاينيك حالت، حالت اصلي آن است و طبق قواعد، بايد  -
 است، مانند روايت استصحاب كه ندارد و بيان يك قاعده كلي است، اتفاقاً برخورد كرده و اين بيان شامل عموم

  فرمايد و خصوصيتي ندارد و شامل همه بشر است.راره ميبه ز
حالت دومش اين است كه قاعده يك چيز كلي و عمومي است و بحثي ندارد ولي يك نوع عنايت خاصي به  -

عاشورا و كربال و... در آن ملحوظ است ولي  شرايطوجود دارد، مانند قضيه نامه نوشتن كه  شرايطخاطر آن 
  شود.شامل عموم ميمطلب، مطلب عام است و 
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است نه  وشوهريزنحالت سوم اين است كه قرائني وجود دارد كه اين از حيث رابطه پدري و پسري و رابطه  -
نسبت هايي كه ائمه كه چيز كلي و عام را بخواهد بگويد و يك حكم خاصي در آن است؛ مجموعه اين توصيهاين

ها داشتند و اين هم كم نيست غير از رواياتي كه م و امثال اينبه نماز و عبادات و احكا به فرزندان و نزديكانشان
سيره است يعني خود معصوم اين  نام به گويد اين كار را بكند اينحضرت حكم را بيان كرده و به ديگران مي

و يك بحث  شود؛ كه اين حكم ناظر به رابطه خاصي استكند و از اين مجموعه چنين استفاده مياقدام را مي
  خواهد داشته باشد.لي نميك

اي كه بيان شد مثالً عنايت به رابطه پدري و فرزندي و خانوادگي كه حضرت اين توصيه را با توجه به اين سه نكته 
شود كه از حالت سوم است و داراي معلوم مي را جمع كردضيه وقت شهادت حضرت كه فرزندانش دهد مثل قانجام مي

  شود بر آن حمل كرد ولي اگر به رابطه پدري و پسري تعميم دهيم از نوع دوم است.ميقرائن و شواهد خاصي است كه 

  نكته چهارم مستحباتي مربوط به عبادات، براي مثال، نماز و عبادات مرتبط با نماز.  -4

نمونه به نقلي از كتاب  عنوانبهاي از روايات در اين زمينه وارد شده است كه براي اين مستحبات هم مجموعه 
تحبات وارد شده است بعضي از رواياتي كه در حوزه مس ويكشصتاحكام االطفال جلد سوم صفحه چهارصد و 

  پردازيم:مي
 

 روايت قطب راوندي -1
  

 اللَّيْلِ مِنَ  قَامَ عَْبداً اللَّهُ رَحِمَ«ت اهللا عليه) نقل كرده است؛ كه . راوي از پيغمبر اكرم (صلواروايتي است از مستدرك
 اللَّْيلِ مِنَ قَامَ إِذَا الرَّجُلَ إِنَّ ِبيَدِهِ نَفْسِي الَّذِي وَ بِاللَّيْلِ الرَّجُلِ  صَلَاةُ الْأَْعَمالِ أَفْضَلَ إِنَّ وَ أََلا فَصَلَّوْا أَْهلَهُ أَيْقَظَ  وَ فَصَلَّى
در شب خودش بلند بشود و اهلش را  اي را كهروايت: خداوند رحمت كند بنده ترجمه 4»حَوْلَه مَنْ  وَ  ِثَيابُهُ تُسَبِّحُ يُصَلِّي

كه نماز بخوانند همانا بهترين اعمال نماز مرد در شب است قسم به كسي كه جانم به دست اوست مرد بلند بكند براي اين
توجهشان به عمل مستحبي بدهد ها را هم بيدار كند و عادت و آننماز بگذارد  كهدرحاليار بشود زماني كه در شب بيد
 كند.كند؛ يعني نوري كه او دارد به لباسش هم سرايت ميلباسش هم تسبيح مي
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نيز روايت ديگري كه از اهل سنت و از مسند احمد بن حنبل ... نقل شده است و  اشو ادامهاين يك روايت است  
دارد كه توجه من توجه داشتند. اين سخن بيان مي گويد: من كودكي بودم و حضرت بهعباس ميطبعاً سندي ندارد؛ ابن

  به اين موضوع فقط شامل خانواده نيست.

 روايت هارون المكفوف -2
روايت ديگري در مورد تسبيح حضرت فاطمه زهرا (سالم اهللا عليها) است؛ كه در  وهفتشصتدر صفحه چهارصد و 

صادق (عليه كافي، تهذيب و هم در وسائل جلد چهار در ابواب تعقيب نماز، باب هشت اين روايت آمده است؛ كه امام
اي  5»فَشَِقي عَْبدٌ يَلَْزمْهُ لَمْ فَإِنَّهُ فَالْزَمْهُ  بِالصَّلَاةِ نَأْمُرُُهمْ  َكمَا طِمَةفَا بِتَسْبِيحِ صِبَْيانَنَا نَأْمُرُ ِإنَّا هَارُونَ أَبَا يَا«السالم) فرمودند: 

ها را به دهيم آنطور كه دستور ميدهيم به كودكان خود تسبيح حضرت زهرا (س) را همانابا هارون همانا ما دستور مي
 ت شود.اي مالزمت آن نكند و بدبخنماز مالزم آن باشد كه بنده

كنيم و تعبيرش اين است كه الزامشان فرمايد ما كودكانمان را به تسبيح حضرت زهرا (سالم اهللا عليها) سفارش ميمي 
چنين  »فَشَقِي عبد يَلْزَمْهُ لَمْ«كند و كه مستحب است؛ قطعاً يعني تأكيد ميبه دليل اين اينجاكند و البته اين الزام، در مي

نماز و  تعقيبيفرمايد نسبت به فرزندانتان تسبيح حضرت فاطمه را داشته باشيد، يك عمل توصيه و تأكيدي كه مي
ابي هارون مكفوف توثيق خاص ندارد و از  و خود ... استمستحب است؛ البته سند اين روايت، ابي هارون مكفوف
  آن وجود ندارد. توثيقات عامه هم توثيقي كه بتواند آن را تصحيح بكند در

 علي (ع) روايت -3
أنَّ «كه از دعائم االسالم نقل شده است؛ كه  وهفتشصتروايت ديگري در همين مستحبات در صفحه چهارصد و 

همان موضوع رسولَ اهللا صل اهللا عليه و آله و سلم كانَ َيطوِي فِراشَه و َيشُدُّ مِئزَرَه فِي العَشرِ االَواخِرِ مِن شهرِ رمضانَ (
ا ال تََدعُ اََحداً مِن َاهلِها َيناُم عليهاهللاسالمو كانَ يَرُشُّ وُجوهَ النّيامِ بِالماءِ و كانَت فاطمهُ وز آخر ماه رمضان است) ده ر

... ها بشوند. اين ها بلند بشوند و احياء بدارند و مشغول به مستحبات و امثال اينكرد كه بچهكه كاري مي 6»تِلكَ الَّليلَةَ
  روايت هم از دعائم االسالم است و سند ندارد.

                                                            
 .579اي، ص د بن علي ابن بابويه، ترجمة كمره. امالي صدوق، محم5
 .282، ص 1. دعائم االسالم، ابن حيون نعمان بن محمد مغربي، ج 6
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 روايت زيد بن علي -4
روايت چهارم كه از زيد بن علي نقل شده است، ايشان از جلد پنج وسائل ابواب نمازهاي مندوب باب هشت نقل 

 ْبنُ  َعلِيُّ كَانَ: «كه كنداند و ظاهراً اين روايت هم سندش مشكل دارد، آمده است زيد فرزند امام صادق نقل ميدهكر
 ُدعَاِئهِ  َعلَى فَنُؤَمِّنُ َيدْعُو ثُمَّ ُجزْءاً  بِنَا فَيُصَلِّي ثَلَاَثةً أَجْزَاءً اللَّيْلَ يُجَزِّئُ ثُمَّ - َشعَْبانَ  مِنْ النِّصْفِ لَْيلَةَ َجمِيعاً يَجَْمعُنَا ع اْلحُسَيْنِ

كردند مثًال اين هم از اين قبيل كرد و عمل ميهاي احياء است ما را جمع ميكه شب نيمه شعبان از شب 7»اللَّه يَْستَغْفِرُ ثُمَّ
يان شش از مكارم االخالق نقل شده و باز هم مقطوعه است و سند ندارد بوت يا مثًال در صفحه چهارصد و شصتاس

  نقل است كه: نماز از پيغمبر اكرمذكري كه بعد از پنج 
 ةٍمَظلِ مَ ه بِ بُلِاطيُ  دٌحَ أَ يسَيه و لَفِ  رَدَال كَ بُهَ الذَّ  صُخلُكما يَ وبِ نُن الذُّمَ صَلَ د خَنيا و قَن الدُّمِ جَخرُن يَأَ  بَّ حَن أَمَ« 

 بعد دارد كه اميرالمؤمنين اينطور فرمودند ونِخزُالمَ ونِكنُالمَ كَ اسمِ بِ كَلُسأَأَ اَلّلُهمَّ اِنّي  مسِالخَ واتِلَالصَّ رِبُي دُأ فِقرَ ليَفَ
 و الحسينَ ه الحسنَمَلِّعَ ن أُ ي أَ نِرَ مَو أَ  لوات اهللا عليهاهللا ص ي رسولُنِمَلَّ ا عَمّمِ  خبِياتِ ن المَأمير المؤمنين ع هذا مِ ثم قال 

ها نيز بياموزند و به اين مضمون است كه: حضرت امر كردند به امام حسن و به بچه آن راامر نمود كه  و 8»ليه السالمع
  اي بكن.امام حسين توجه ويژه

 يات بحث شدهرواكلي از  گيرينتيجه
و يا سندهاي  سندندشود اعتماد كرد، زيرا كه معموالً فاقد تك اين روايات نميكه به تككلي اين گيرينتيجهيك  

يا  زهراتواند به كس ديگر بگويد؛ مثالً تسبيح حضرت افتائي نمي عنوانبهها را كسي از اين كدامهيچذا ضعيفي دارد و ل
كه به رغم ايناي كه وجود دارد، قاعده ذم احاديث است، زيرا عليامثال آن را مستحب است كه آموزش بدهد، اما نكته

دانند دارد؛ كه دقت به اسناد و رجال را مهم نمي مشي دقت در اسناد معتقد هستيم يك مشي در رجال هم وجود
اي كه جايي تضعيف ويژهها گذاشت مگر اينگويند بايد اصل را بر پذيرش آنبخصوص كتب اربعه و مانند آن را مي

  تواند چيزي را ضعيف بكند.اين مبنايي است كه در باب رجال و تضعيفات است كه مي درواقعوجود داشته باشد و 

 رجالي رواياتمباحث مباني موجود در 
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 :هاي رجالي چند مبنا وجود دارددر بحث

 مبناي اول
و ديگر جا  است قبولقابلكه كسي بگويد رواياتي كه در كتب معتبر و بخصوص كتب اربعه وجود دارد، يكي اين
نيز براي آن وجود دارد؛ يكي از اين داليل اين است كه؛ كسي قائل به انسداد  داليليكه  هاي رجالي نيستبراي دقت

باشد و بگويد ما راه معتبر خاصي نداريم و در اين صورت بايد به ظن مطلق برگرديم، اگر ظن مطلق را هم در نظر 
در كتب اربعه و كتبي كه در  بگيريم، در همه اين روايات ظن مطلق است، يا اينكه انسداد را ناديده گرفته و بگويند ما

تلقي به قبول  االصولعليها از باب كه ايناند و يا از باب ايناختيارمان است در بين اصحاب و... تلقي به قبول شده
  ت و دقت سندي را بايد كنار گذاشت.شده و بايد پذيرف

 مبناي دوم
اين روايت را  حد كه اگر راوي تضعيف شده اين است كه در روايات و... بايد به رجال توجه كنيم ولي در همين

كنيم، زيرا كه براي مثال كنيم دو حالت دارد: گاهي به اين دليل قبول نميتوان عمل كرد؛ زيرا رواياتي كه ما قبول نمينمي
 علي بن ابي همزه بطائني جزو راويان آن روايت قرار گرفته و جزء سران واقفه است و كلي مذمت در بابش وارد شده

كنيم؛ به دليل اينكه توثيقي در باب راوي تضعيف شده است. ولي خيلي از رواياتي را كه قبولشان نمي گونهايناست و 
اند اين هم اند و گفتهوارد نشده است، مثًال ابي هارون مكفوف كه كسي چيزي راجع به او نگفته است و اسمش را برده

  اند.گذاريم زيرا كه احراز وثوق نشدههم كنار مي آن رابنابراين  ؛فاند ثقة يا ضعييكي از روات است، اما نگفته

 مبناي سوم
اين است كه ما در پذيرش روايات وثوق مخبر نياز نيست و وثوق خبري كافي است اين دو اصطالح در اصول هم 

  آمده است يك وثوق مخبري و يك وثوق خبري وجود دارد.
تواند به اين مطلب اند و در وثوق خبري كار به راوي نيست، انسان ميشدهها توثيق وثوق مخبري آن است كه راوي 

است كه؛ ما قيل را  گونهايناند. ما قيل و من قال هم گاهي نقل كرده آن راوثوق پيدا كند، ولو اينكه روات ضعيفي هم 
  باشند. توانم به اين مطلب اعتماد بكنم ولو مخبرانش هم ضعيفگويد من ميببينيد كه گاهي مي

 مبناي چهارم
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اند، چه توانيم بپذيريم كه راويان آن توثيق شده باشند و اگر توثيق ندارند، چه تضعيف شدهاين است كه روايتي را مي
است؛ يعني خبري  گونهاينكه خبر متواتر باشد و مشي عقالئي نيز نيست، مگر اين اعتمادقابلاند اين روايت توثيق نشده
اي داشته باشد كه كه خبر متواتر باشد يا يك قرائن صدق ضميمهيد راويانش معتبر باشند مگر اينشود باكه نقل مي

  انسان را مطمئن بكند.

 اماميهمبناي 
تواند حصول اطمينان كنيم؛ يكي از مسائلي كه ميپذيريم و بيان مياز ميان اين چهار مبنا، ما مبناي چهارم را مي 

كند، همان قاعده ضم احاديث است؛ كه اگر يك موضوع خاص يا نسبتاً مشترك روايات متعددي دارد و مطابق با قواعد 
تحريف و... هم در آن نيست و جعل نيز نشده است و بخصوص در  باشد؛ شائبه اختالفات شيعه و سني و دست ونيز مي

و امثال آن، كار به قاعده تسامح در ادله و سنن نداريم كه روايات شده است كه؛ احكام غير الزامي حتي گاهي  مستحبات
جعل و ... هم در  شود، ولي غير الزامي كه روايات متعدد دارد و شائبه اختالفي هم در آن نيست و احتمالالزامي هم مي

بعيد نيست كه از آن حكم در حد غير الزام استفاده كرده است و در بعضي جاها  اينجاگوييم آن بسيار ضعيف است مي
دانيم اما كه ما قائل به وثوق مخبري هستيم و سلسله سند را مهم ميرغم اينشود استفاده كرد عليالزام هم مي

در خود خبر متواتر و يكي نيز در خبر مستفيض است، خبر مستفيض با اين قيود در  را قائليم يكي گونهاينهاي تبصره
را بپذيريم و حتي ممكن صورت اگر آن  كنند، در ايناحكام غير الزامي، بعيد نيست كه بگوييم عقالً به آن اعتماد مي

ها ي سه چهار مبناي قبيل قطعًا ايننكته مشتركي از آن استفاده بكنند؛ اگر كسي اين را بپذيرد كه رو عنوانبهاست 
صورت اگر اين مطلب را  درست است؛ روي اين مبنا نيز بعيد نيست كه در مواردي چنين حكمي را استفاده كرد، در اين

مربوط به نماز يا نمازهاي مستحبي يا دعا و امثال  مستحباتبپذيريم در بحث مستحبات و... مجموعه اخباري كه درباره 
ائمه نسبت به  توانيم بگوييمشده است و ائمه به آن عنايت داشتند كه فرزندانشان را به آن توصيه بكنند، مي ها واردآن

فضاي تربيتي، عمل به مستحبات و توجه به دعاء و فضاي عبادي عنايت داشتند و اين موضوعي نيست كه احتمال 
خواني خواهد افراد را به اين سمت ببرد همكه ميجعلي بودنش باشد زيرا كه با قواعد و مقتضيات و با روح شريعت 

ها معتبر نباشد مجموعاً بعيد نيست كه از اين كدامهيچاي هم در آن نيست، تعدد هم دارد و گرچه دارد و شائبه
محور چهارم بگوييم نسبت به مستحبات از تعقيبات و نمازهاي  عنوانبهگيري سندي و مانند آن موجه نباشد و سخت

ها توجه در فضاي خانوادگي مستحب است؛ البته اين در حد استحباب است و نوعي خبر و دعاء و امثال آن مستحب
كنيم؛ تسامح در ادله سنن غير از استفاضه است و اين تعدد روايت است ولو يك مستفيض است كه به اين شكل بيان مي
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، زيرا كه روايت بايد متعدد باشد و لذا با تسامح در شدبايمروايت هم باشد؛ زيرا كه در مستحبات است و داراي داليلي 
  ادله سنن فرق زيادي دارد و اين اخص از آن است.

 گيري كلي در حوزه تربيت عبادينتيجه
توانيم در حوزه تربيت عبادي داشته باشيم اين است كه تربيت عبادي نسبت به واجبات، بندي كه ميبنابراين جمع

حبات نيز مستحب است؛ يعني امر كردن، تشويق نمودن، توجه داشتن، توصيه كردن و تذكر واجب است و نسبت به مست
قاعده كلي از ادله عامه  عنوانبهباشد و نسبت به واجبات، واجب است و نسبت به مستحبات، مستحب مي دادن و...

  استفاده نموديم.
ادله خاصه داشتيم، ولي نسبت به عبادات ادله نسبت به اعتقادات و... چون امري باطني است هم ادله عامه و هم  

كه در درون عبادات  تر از اعتقادات است زيراخاصه بيشتري داريم و نيز اين صحيح نيست كه بگوييم؛ عبادات مهم
هاي اي در قالبهاي تربيتي با نگاه فقهي كه ما ديديم يك عنايت ويژهشود؛ يعني اسالم در روشاعتقاد هم ساخته مي

 كند واعتقادات در قالب عمل، تحقق پيدا مي درواقعباشد يعني بابي و الزامي دارد و اين مشتمل بر اعتقادات هم مياستح
  باشد.انتزاعي هم دارد و اين جنبه داراي حدودي نيز مي دهد و يك جنبههمراه با آن طرف را رشد مي

 توان تا حدي چنين گفت.كند؛ ميت ميتقويت و تثبي هاي عملي و عبادي، اعتقاد را همتربيت در قالب

 


