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 اشاره
تعلیم و یک بحث تربیت عبادي و اعتقادي و حکمی و فقهی بود که حدود  بحثدر تربیت خانوادگی یک 

 هاي فقهی آن مشخص شد.بحث

 موضوع دیگر در تربیت خانوادگی تربیت روحی و عاطفی است که مقدماتی را عرض کردیم. 

در حوزه تربیت روحی و عاطفی یک بخش محبت و ابراز محبت است که یک اصل اخالقی مهم و عمومی اسالم 

 است. قرار گرفته موردتوجهاست در حوزه خانواده هم 

 وجود دارد و تا چه حدي است؟ آیا در بحث محبت و ابراز محبت تکلیف شرعی

 محبت
خصوص مطرح شده و آنجایی که بحثی از نیازهاي انسان هدر بحث روانشناسی شخصیت ب ،بحث کلی محبت

یک بحث  هازهیانگمطرح است. مثالً هفت هشت ده کتاب روانشناسی شخصیتی که وجود دارد در بخش نیازها و 

ی یا نیازهاي ثانویه یا پیشرفته عیفرا طبی است در نیازهاي عیا طبفرنیازهاي طبیعی است و یک فصل هم نیازهاي 

اند که بیش از همه به این مقوله پرداخته آلپورتیی مثل و آدلر و هرناي و هاروانشناسانواع و اقسامی ذکر شده که 

وتی از این نیازها انجام شده ي متفاهايبندمیتقساند مستند به تحقیقاتی که دارند و انواع نیازها را براي بشر ذکر کرده

 شدهيبندطبقهاقسامی دارد و  هرکدامی است عیفرا طبی و فرا جسمکه یکی نیازهاي جسمانی و طبیعی و نیازهاي 

که چهار پنج طبقه اصلی قرار داده و در هر طبقه  ...اند از جملهرت روي این کار کرده و دیگران هم کار کردهوآلپ

ها در شخصیت انسان بیان شده تقسیماتی کرده است و نکات مهمی در نظریات شخصیت در باب نیازها و تأثیر این

 است.

ي هايتئورهاست البته اختالف انظار در هایی مورد اتفاق اینبخش مطالب مهم و اساسی در این کلمات آمده که

در روانشناسی وجود دارد. یکی از چیزهایی که تقریباً مورد وفاق است نیاز به حرمت و احترام و کرامت شخصیت 

 ها استفاده بکنیم. توانیم از آیات و اینها هم نگفته باشند به نحوي میشخص است و اگر این
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 عنوانبهدینی استفاده بکنیم.  شود از قرآن و متونی که روانشناسی دارد و آنچه میدگاهیدانواع نیازها و نقش و 

ي نسبت به شخصیت و نیاز به دوست شدن، اینکه بشر نیاز دارد که دوست گذارارزشمقدمه نیاز به احترام و اکرام و 

الجمله مورد اتفاق بسیاري از و اکرام باشد که فی موردعالقه ارتباطدراینداشته بشود در ارتباط با دیگران باشد 

است؛ البته در تفاصیل و جزئیات جاي بحث و سخن فراوانی وجود  طورنیادر منطق اسالم هم هست  هاروانشناس

 ها را در تفسیر تربیتی در سلسله مباحث تربیتی در جاي خود عرض خواهیم کرد.دارد که عمده این بحث

محرزي است هم در اصل نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به احترام گذاشته شدن و اکرام و محبت براي بشر امر 

ي مختلف روانشناسی اصل این محرز است. مثالً هادگاهیداي که خود بشر دارد و هم در منطق دینی هم در تجربه

 یا سایر نیازهاي فوق طبیعی دارد.این نیاز چه نسبتی با نیازهاي طبیعی 

ز دید اسالم راجع به آنها نیاز به هست و ا نظراختالفاي است و جزئیاتی دارد که ي ویژهبندطبقه لوزمي بندطبقه

کتاب مشهور  شلثکار بیشتري دارد؛ اما در اصل واضح است و راجع به آن هم بحثی نیست. روانشناسی شخصیت 

هاي دیگري با همین عنوان روانشناسی شخصیت هست و به بحث نیازها پرداخته شده و از متداولی است کتاب

به احترام و اکرام، یک نکته مقدماتی دیگر این است که بشر همیشه به این  جمله نیاز به دوست داشته شدن و نیاز

تر است؛ نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن و احترام نیازي است که نیاز دارد در دوران کودکی این نیاز قوي

و در روانشناسی  است و تأثیر زیادي دارد که در روانشناسی شخصیت تريقودر دوره کودکی هم وجود دارد بلکه 

کند که بشود یک نوع استقاللی پیدا می ترکامل هرچقدراشاره شده است. انسان  مسئلهرشد در مراحل رشد به این 

 تحت تأثیر این نیاز و پاسخ گرفتن این نیاز هست. العادهفوقکند ولی در دوره کودکی کمتر این نیاز را حس می

 مقدمه اول

د اتفاق نیاز به دوستی و محبوب شدن و احترام دیدن نیاز ثابتی است و تقریباً موریک مقدمه این است که اصل 

 است.
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 مقدمه دوم

ها دارد. ي شخصیت و اینریگشکلمقدمه دوم این است که این نیاز در کودکی هم وجود دارد و نقش زیادي در 

مستقیم پرداخته  طوربهبحث ما در بحث تربیت روحی عاطفی ابتدا در حوزه محبت و اکرام است که در روایات هم 

 شده است.

 ادله محبت
با توجه به مقدمات سؤال این است که محبت ورزي و داشتن محبت در عالم قلبی و اظهار این محبت نسبت به 

 اده آیا وظیفه و جنبه شرعی وجود دارد یا نه؟کودکان در فضاي خانو

 ادله عامه و خاصه

 جاهمهادله عامه که آیه وقایه و مضاره و ائتمار و رساله حقوق یا اخبار تأدیب که پنج شش دلیل عام داریم که 

که وقایه ویژه مطرح نشده بل طوربهدهیم در آنها این موضوع آنها را در بحث تربیت خانوادگی موردبحث قرار می

 آمده است. هاعن النار یا ائتماره و امثال این

 استدالل به ادله عامه

شود فرد از نظر ی به این نیاز موجب این میتوجهیباستدالل به ادله عامه متوقف بر این است که هر جا 

شود، اگر در میبشود و ناهنجار بار بیاید و در معصیت و گناه و انحرافات قرار بگیرد واجب  دارمشکلشخصیتی 

شود. بر شود که کمال الزم را نداشته باشد ارائه محبت و ابراز آن مستحب میحدي است که ترك آن موجب می

اساس ادله عمومی که ما در فقه تربیت خانوادگی داریم که پنج شش دلیل عمومی است باید بگوییم هر جا که فقدان 

ي شرعی بکند و مبتالي هايناهنجاری بشود و او را مبتالي به اختشنروانابراز محبت موجب ابتالي فرد به آسیب 

شود دهد یا اطمینان دارد واجب میبه نوعی ترك واجب یا فعل معصیت بشود اگر چنین احتمال عقالئی در بابش می
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است و  شود. پس محور اول ادله عامهو باید این اقدام را انجام بدهد اگر در این حد نیست در حوزه مستحبات می

 نتیجه ادله عامه هم در محبت و محبت ورزي است.

 استدالل به ادله خاصه

 روایت اول
ادله خاصه که بخش دوم ادله است باید دید که در روایات راجع به محبت در فضاي خانواده و نسبت به فرزندان 

مستقیم یا به نحو التزامی به آن شود به نحو داللت مطابقی و دلیل معتبري داریم یا نداریم. هفت هشت روایت را می

وَ عَنِ الصَّادِقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ابواب احکام اوالد هست  هشتادوهشتتمسک کرد. اولین روایت، روایت سوم باب 

  1»لَا یَرَوْنَ إِلَّا أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ[وَ إِذَا] وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً فَأَوْفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ  -أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ « اللَّهِ ص

یکی رحم و مهربانی داشتن  هابچهکند یکی محبت ورزیدن به حضرت سه دستور از پیامبر بزرگوار اسالم نقل می

 است. هابچهو یکی هم وفاي به وعد نسبت به  هاستآننسبت به 

 بررسی سندي و داللی روایت
گر چه این روایت هم در کافی و هم در تهذیب و هم در من ال یحضر آمده سندش هم احمد بن محمد و ابن 

عبداهللا بن محمد بجلی است که توثیق خاصی ندارد؛ و لذا این روایت معتبر  هانقلفضال معتبر هستند اما در همه 

 نیست.

 :دو احتمال در باب أحبوا هست. لبی استاست، محبت یک امر ق »الصبیان وااحب«از نظر داللی یک نکته 

هست شرع هم  هاآدماز نظر عاطفی و طبیعی در  کهنیهمهست یعنی خود امر قلبی  اشهیاولمقصود ظاهر  :اوالً

 ؛کند که محبت داشته باشیدتوصیه می

 خواهد بگوید محبت را ابراز بکنید.می درواقعگوید محبت داشته باشید جایی که می :ثانیاً

 .88عدة الداعی و نجاح الساعی، ص:  - 1
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 .ر قلبی اوالً وجود دارد و گفتن ندارد ثانیاً در عالم قلب چه تأثیري دارد عرفیت ندارد که به آن امر بکنیمام

گوید دوستی می درواقعگوید گوید احبوا که میدر احتمال دوم شاید مقصود اظهار محبت باشد ثالثاً هر دو را می

دارد که ظاهر اولیه خود دلیل را بگیریم احبوا یعنی محبت بورز و این دوستی را ابراز بکن. در احتمال اول منعی ن

باشید و محبت بورزید و مانعی ندارد که همان معناي اول که ظهور  مندعالقهداشته باشید در دلتان نسبت به او 

گیرد گیرد ولی خود امر قلبی را میها را هم میاست را بگیریم گر چه ممکن است بگوییم که ابراز و این اشهیاول

 براي اینکه ظهورش آن است.

 شبهه
 .شود امر به او تعلق بگیردممکن است کسی شبهه بکند این امر قلبی اختیاري نیست پس نمی

 پاسخ
شود در انسان محبت یا نفرتی ایجاد جوابش این است که بسیاري از اموري قلبی اختیاري است و با مقدمات می

ها قلبی شد از حوزه اختیار نیست که صرف اینکه این طورنیابشود اینکه محبت و نفرت و اعتقاد و این امور قلبی 

سان باشد؛ و لذا باید تصویر بکنیم که امور قلبی بشر به بیرون برود ممکن است امور قلبی باشد و در حوزه اختیار ان

چون امور قلبی  شود امور قلبی غیر اختیاري و امور قلبی که جنبه اختیاري دارد و به همین دلیلدو بخش تقسیم می

گیرد و لذا فقه فقط فقه جوارحی نیست فقه جوانحی هم داریم فقه هم قرار می رهیداگوییم آنها در اختیاري داریم می

و به همین دلیل فقه العقیده و فقه االخالق را قبول داریم و بسیاري از رفتارهاي درونی و باطنی اختیاري وجود دارد 

و گاهی  مر قلبی استتواند متعلق حکم شرعی و احکام خمسه بشود، محبت هم یک امر قلبی و او همه آنها می

 .ها اختیاري استممکن است محبت غیر اختیاري در کسی پیدا بشود اما بسیاري از این
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شود حب و بغض ، دین جز حب و بغض نیست معلوم می2»هَلِ الدِّینُ إِلَّا الْحُبُّ وَ الْبُغْض«فرماید روایت می آنچه

 امر اختیاري است که قوام دین به این حب و بغض است.

تولی و تبري و حب و بغض همه جنبه اختیاري دارد منتهی به اختیاریت مقدمات است، مقدماتش هم یک بخشی 

شود معرفت است اینکه کسی نسبت به خدا و اوصاف او معرفت ایجاد بکند یا بر معرفت خودش بیفزاید موجب می

و لذا مثل بغض و کینه و محبت و عداوت و  اي به خدا پیدا بکند یا بغض و کینه در خودش ایجاد بکند؛انسان عالقه

اخالقی دیگر مثل حسادت و تواضع و  لیرذاتولی و تبري و اوصاف روحی و نفسانی، مثل بسیاري از فضائل و 

تواند اختیاري باشد به اختیاریت مقدمات است مقدماتش ي درونی دارد و همه میهاجنبهغرور چیزهایی است که 

 چند نوع است؛

کند که مقدمات امور نفسانی مقدمات معرفتی و علمی است یعنی در خودش علم و آگاهی ایجاد مییک نوع از 

روحی و نفسانی  لذا محبت مثل بسیاري از اوصاف ؛ وتواند تمریناتی باشدآن علم مولد محبت است بخشی هم می

اند اختیاري باشد؛ و لذا هم علوم و توکه اعتقادات و باورها یا علم و آگاهی می طورهمانتواند اختیاري باشد، می

اخالقی و هم  لیرذاو فضائل و  هایژگیوهم باورها و اعتقادات درونی ما هم صفات و خصائص و  ي ما وهایآگاه

تواند در ما ایجاد بشود. هر چهار نوع از این امور روحی و باطنی گاهی اختیاري است یک نوع افعال نفسانی که می

هر فعل  لکل واقعۀ حکماي که گیرد، روي مقدمهست؛ و لذا هر چهار قسم در حوزه فقه قرار میگاهی غیر اختیاري ا

روي آن کار  شیوبکماي در فقه سابق دارد و ي کرد که ریشهزیرهیپااختیاري حکمی دارد. باید ابواب جدید فقهی 

 شود.می
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 بحث اول 
احبوا ظاهرش این است که محبت امر قلبی است که گوید اولین بحث در داللت حدیث که محبت باشد وقتی می

روایت دیگري که احبوا باشد  در خود ایجاد بکنید و این امر اختیاري است و باید حمل بر ظاهرش کرد. در هر

کَ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنَْک وَ مُضَافٌ إِلَیْ«همین بحث وجود دارد. رساله امام سجاد بود: 

جَلَّ وَ الْمَعُونَۀِ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ  بِخَیْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وَلِیتَهُ بِهِ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَۀِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ

 3»عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ مُعَاقَبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَیْهفَاعْمَلْ فِی أَمْرِهِ عَمَلَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابٌ 

امانت به  عنوانبهتوجه به جایگاه او ارتباطی که با او دارد انتصابی که بعد از مرگ او دارد و اینکه خداوند او را 

 شود که او را دوست بدارد.موجب می مسئولیتاو داده که باید تأدیبش بکند، احساس 

 دوم  بحث
 کند؟کند یا استحباب میدارد که آیا داللت بر وجوب می »الصبیان وااحب«یک بحث هم صیغه امر است که 

وجوبی  »احبوا«داللت بر وجوب بکند اما ممکن است کسی قرائنی بیاورد و بگوید به خاطر این قرائن  ،در اصل

شود به او را نمی ذومراتباست امر  ومراتبذنیست بلکه استحبابی است. یک قرینه این است که محبت چون امر 

ي و مندعالقهو باالتري وجود دارد و مقوله به تشکیک است؛  تريقواي وجود دارد و محبت الزام کرد محبت ضعیفه

شود به آن الزام محبت به دیگران امر تشکیکی است و گاهی گفته شده که امور تشکیکی که مراتب زیادي دارد نمی

 معلوم است که امکان ندارد یا سخت و دشوار است. هامرتبهکرد در باالترین 

ن مقوله به هاي فقهی دارند که ایدر بعضی بحث خوییگاهی در فقه قرینه عمومی گفته شده مرحوم آقاي 

شود ما ظهور امر را از وجوب برداریم، ممکن است کسی یک قرینه خارجی ارتکازي تشکیک بودن موجب می

بیاورد و بگوید ارتکاز ما با این سازگار نیست که بگوییم این محبت یک امر واجب است بیشتر به یک امر مستحب 
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وجود دارد که ارتکاز متشرعه ما پذیراي حکم الزامی  اي کهو راجح تناسب دارد از باب ارتکازات عرفی و متشرعه

اي که خیلی جاها آن را جواب بدهد همان معادله طورنیادر اینجا نیست. نسبت به وجه اول ممکن است کسی 

 گوییم که دو ظهور نوعی معارضه دارند که در خیلی جاها در فقه مصداق دارد.می

ب هست و یکی اطالق محبت است؛ محبت اطالق دارد همه درجات اي بین ظهور امر در وجواینجا یک معارضه

شود جمع کرد. تعارضی که خیلی از جاها گیرد، صیغه امر و هیئت امر ظهور در وجوب دارد این دو را نمیرا می

یک امر تعارضی بین هیئت و ماده هست، هیئت احبوا امري و هیئت  دراست یعنی  ترقیدقآوریم خیلی جاها می

گوید واجب است ماده محبت اطالق با مقدمات حکمت اطالق دارد یعنی همه مراتب محبت، ولی این این می إفعلی

 د باالترین درجه محبت را بورزید.شود چون عرفی نیست که بگویدو با هم جمع نمی

 احتماالت
فاً با هم سازگار عر ،گیرد و وجوب ظهور هیئت إفعل در وجوببنابراین دو اطالق محبت که همه مراتب را می

 :یکی را به نفع دیگري باید تصرف کرد وقتآننیست 

شود، یا باید بگوییم احبوا یعنی واجب است منتهی چه واجب است؟ همان مرتبه اول که مرتبه عمومی می -

اطالق آن را حفظ بکنیم بگوییم احبوا راجح است  کهنیااطالق آن را برداریم وجوب این را حفظ بکنیم یا 

 عدي هم راجح تر است و درجات دارد:راجح است و مرتبه ب اشمرتبهیک  یعنی

یک احتمال هم این است که احبوا در مشترك استعمال بشود یعنی مرحله اول واجب است مراتب بعدي  -

 مستحب است.

شود یکی از قرائن را بر دیگري دهیم و اینجا نمیدر بعضی جاها در تعارض مراحلی داریم که یکی را ترجیح می

کند قدر متیقنش همان رجحان محبت است نه وجوب پس نکته اولی که گفته شد با ترجیح داد؛ و لذا اجمال پیدا می

گوییم کنیم ما مییم و لذا حمل بر استحباب میشود وجوب بگویگفت چون تشکیکی است نمیاین دقت نبود آن می

شود نه اینکه بگوییم ظهور در استحباب دارد بلکه با این معادله دقیق اصولی که عرض کردیم حمل بر قدر متیقن می
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شود قدر متیقنش رجحان است. اگر کسی ارتکاز قرینه به خاطر تعارضی که اینجا وجود دارد و اجمالی که پیدا می

الصبیان  واکند نپذیرد هم همین استداللی که ما کردیم کافی است و لذا جمله احببپذیرد با این همراهی می بعدي را

 یک رجحان است البته رجحان مؤکدي هست.

 ها بکنیم؟به چه دلیلی حمل بر این سؤال:

را مقید  اطالق محبتکنید و ها بکنیم به دلیل اینکه شما وجوب را أخذ میجواب: به چه دلیلی حمل بر این

کند. کسی بگوید چیزهاي خیلی واضح نیست و لذا اجمال پیدا می چرایشکنید چرا این را بر او مقدم داشتید می

گیریم آن ادله را کسی قبول ندارد شود. فرض میشود که این مقصود است نتیجه همان استحباب میبیرونی قرینه می

 ند بیش از رجحان را افاده بکند. باید دلیل باشدتواکند این دلیل نمییا داللتی نمی

 بحث سوم 
گویند و این کلمه صبیان است. صبیان جمع صبی است و به غیر بالغ صبی می »احبوا الصبیان«مطلب سوم در 

شاملش  شود و بعد از بلوغ ظاهراً صبیاعم از غیر بالغ است و شامل ممیز و غیر ممیز و همه مراتب قبل از بلوغ می

 شود.مین

 بحث چهارم 
شود ولی اختصاص به پدر و مادر ندارد براي مطلب چهارم در صبیان این است که این حکم شامل بحث ما می

ها ندارد تعبیر صبیان دارد که اعم از نگفته اوالدتان، تعبیر ولد و ابن و این هابچهشود بگوییم صبیان یعنی اینکه می

توانیم استفاده بکنیم اختصاص به خانواده و دیگري باشد؛ و لذا رجحانی که می این است که بچه خودش باشد یا بچه

با  ترهابزرگشود حکم اختصاصی خانوادگی نیست بلکه در روابط فرزند ندارد و صبیان شامل غیر اوالد هم می

 است. ترهاکوچک

گیرد که ال تقل د دلیل چیزي را میگیریک نکته دقیق اینکه دلیل اولویت و فحوا آنجایی است که دلیل آن را نمی

شود نیست این دلیل اولویت می ال تقل لهما افضرب داخل در  ال تضربوهمیعنی  باالولویهگوییم لهما اف بعد می
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ها مصداق واضح گوییم اولویت و فحوا و اینجایی که دلیل اطالق دارد منتهی آن مصداق واضح است اینجا نمی

است در یک جا خفی تر است. این یک  ترواضحشود یک داللت است منتهی در یک جا لذا دو داللت نمی ؛ واست

شود در بحث رجال کامل الزیارات را روایت است که اگر کسی روایات کامل الزیارات را بپذیرد سندش تمام می

جود داشته باشد که معموالً قبول نداریم اواخر تردیدي پیدا شده که شاید راهی براي توثیق عام کامل الزیارات و

روایت مبتنی بر نظریه توثیق عام کامل  وسقمصحتدر بحث فقهی مکاسب آن را بحث خواهیم کرد. ولی  انشاءاهللا

 گوید.الزیارات است داللتش هم حداقل رجحانی مطلق نسبت به کودکان می

 روایت دوم 
روایت در  عن بن ابی عمیر أمن ذکره و عن علی بن ابراهیم عن ابیهروایت دوم چهارمین روایت این باب است 

ابی عبداهللا علیه  ابن ابی عمیر امن ذکره عنفروع کافی و من ال یحضر و ثواب االعمال آمده و در همه مرسل است. 

 4»إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْوَالِدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِه«فرمودند: که امام صادق  السالم

 روایتبررسی سندي و داللی 
را بپذیرد و کسانی هم که مرسالت ابن  ابن ابی عمیردر بحث سندي راه قبول روایت این است که کسی مرسالت 

 ابی عمیر را نپذیرند که ما متمایل به همین نظر هستیم این روایت خالی از ضعف نیست.

اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْوَالِدَ لِشِدَّةِ حُبِِّه إِنَّ «شود استفاده کرد از نظر داللی یک نکته این است که بیش از استحباب نمی

اینکه اینجا این جمله چند تأکید دارد إن دارد و  رغمیعلشود استفاده کرد از آن بیش از استحباب مؤکد نمی» لِوَلَدِه

ی ونهامری داریم امرونهرسد علتش هم بحثی است که گاهی ما در روایات در حد وجوب نمی کدامچیه اما الم دارد

ظهورش وجوب و حرمت و الزام است اال با قرائن خارجی، اما در خیلی از روایات آثار و پیامدهاي منفی یا آثار و 

شود گفت بیان آثار منفی یا مثبت یک عمل داللت بر ی نمیطورکلبهکند؛ پیامدهاي مثبت یک کار خوب را بیان می

 .88عدة الداعی و نجاح الساعی، ص:  - 4
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اخروي از قبیل عذاب باشد و بگوید اگر این کار را ترك بکنی کند بلکه انواعی دارد؛ اگر این پیامدها وجوب می

شود که حرام است روي معلوم میشود واجب است یا اگر این کار را انجام بدهی جهنم میروي معلوم میجهنم می

 ی نیست، فقط پیامد منفی است.امرونه

 پیامدهاي منفی و مثبت
ی امرونهتوانیم الزام به دست بیاوریم ولو که آنجا میقسم اول این است که پیامد منفی عذاب جهنم باشد  -1

 شود.از امرونهی می تريقونیست بلکه این الزام 

یی که مثالً در قیامت یا قبر یا برزخ است، هاعذابو  هایسختنوع دوم پیامد منفی مادون جهنم است یعنی  -2

تواند بگوید حرام یا واجب شود داد، گاهی بیان طوري است که انسان میراجع به این هم حکم کلی نمی

 جمعقابلشود که با کراهت هم اي از سختی در قبر یا قیامت میاست ولی گاهی یک نوع درجات خفیفه

این هم قسم دوم است که عذاب مادون جهنم است که دو قسم  است؛ و لذا موردي باید تصمیم گرفت.

 .شود کلی گفتشود و نمیمی

ي در مراحل برزخ و قیامت؛ هاشیآساقسم سوم پیامدهاي مثبت اخروي است چه بهشت و رضوان الهی چه  -3

تواند ن میروي ایآید صد تا دلیل بگوید اگر این کار را بکنی بهشت میها بیش از ترجیح بیرون نمیاز این

تواند روي میواجب باشد و انسان را به بهشت ببرد یا مستحب باشد یا اگر این کار را ترك بکنی بهشت می

ترك حرام یا ترك مکروه باشد این الزم اعم است. یا اگر این کار را بکنی راحتی و آسایشی در شب اول 

و نعم  هاشیگشاکنی. چه ن چیزها عبور میاز ای ترعیسرآیند یا در قیامت قبر داري یا ائمه سراغت می

ها بیش باشد این احتضاري در مراحل بعد از هاشیگشااخروي از قبیل بهشت و نعم بهشتی باشد چه سایر 

 .آید یا کراهترساند یا از ترجیح استحباب بیرون میاز ترجیح نمی

الً اگر این کار را بکنی توفیق به نماز قسم چهارم پیامدهاي مثبت یا منفی معنوي ولی در همین دنیا است؛ مث -4

با  تیدرنهاکنی چیزهاي معنوي در این دنیا است گر چه کنی یا یک صفاي روحی پیدا میشب پیدا می
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شود اعم از ها معموالً رجحان استفاده میکند ولی ناظر به این دنیا است. از اینآخرت هم ارتباطی برقرار می

 اهت است.و استحباب یا حرمت و کر وجوب

شود یا عمرت زیاد قسم پنجم پیامدهاي مثبت و منفی دنیوي است مثالً آن کار را بکنی عمرت کم می -5

آید، چنین کارهاي مثبت و منفی شود یا اگر جامعه این کار را بکند زلزله میشود یا نور چشمت زیاد میمی

نکه قرائن خاص باشد. این شود اال ایدنیایی هم اعم از وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت استفاده می

کند با قرائن استحباب و پنج قاعده است امرونهی یا جمله خبریه به جاي امرونهی داللت بر حرمت می

گوید پنج قسم است و بعضی داللت اي است که پیامدهاي کار را میي خبریههاجملهشود اما اگر کراهت می

ز الزام و غیر الزام است و تعیین یکی از اقسامش بر وجوب و حرمت دارد که قسم اول باشد بقیه اعم ا

موردي است ممکن است جایی قرینه خاص باشد ولی اگر قرینه خاص نباشد اعم است. این بحث را در 

 اصول در ادامه امرونهی باید مطرح بکنند که نیست.

کند یرحم اطالق دارد رحم می اشبندهخدا به » وَلَدِهإِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْوَالِدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِ«به بحث کبروي برگردیم 

مشمول قاعده اول  کدامچیهگیرد ولی چه اخروي باشد چه دنیوي باشد گیرد هم اخروي را میهم رحم دنیایی را می

آید که دنیوي و اخروي است و یک نوع گشایش و ي بعدي میهاقاعدهنیست که وجوب و حرمت در بیاید در 

وجوب و استحباب بیرون  کدامچیهي دنیایی است و از هاشیگشاگیرد یا اگر بگوییم دنیا را هم میثواب است 

گوییم رجحان که با وجوب و استحباب گوییم استحباب میشود. نمیآید ولی از آن رجحان شرعی استفاده مینمی

شود نه اینکه به استحباب فتوي داد خیلی دلیل بر وجوب نداشته باشیم استحباب می کهیمادامسازگار است منتهی 

تواند بگوید راجح است چون تواند بگوید مستحب است میخواهد فتوي بدهد نمیمهم است یعنی وقتی کسی می

و خالی از ضعف نبود ي خوبی بود اما سند هر دهاداللتکند. داللت این دو روایت بر رجحان دلیل اعم را داللت می

 .میدانینمرا معتبر  کدامچیهدانند ولی ما تقریباً گر چه در هر دو آراء رجالی وجود دارد که معتبر می

 صلی اهللا علی محمد و آله االطهار و
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