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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 در خصوص محبت ورزيدن و داشتن محبت مطالب پيشين خالصه
رسيديم، كه اولين محور در اينجا همان بحث محبت و ابراز محبت  در تربيت خانوادگي به تربيت روحي و عاطفي

با يك ضعفي غالباً همه روايات گر چه  ،چند روايت وجود دارد محبت ورزيدن و داشتن محبت،بود. در خصوص 
 ند.مواجه بود

 عدم اعتبار روايت از ديدگاه استاد داليل
روايت سوم  هشتادوهشتچند روايت وجود دارد؛ دو روايت را ديروز بحث كرديم كه ابواب احكام اوالد، باب  

بود كه البته فرق روايت دوم با روايت  »شدة حبه لولده«ود كه صبيان بود و يكي هم و چهارم بود، كه يكي مطلق ب
 اول اين بود كه؛ 

 . شودميشامل بود براي اينكه صبيان مطلق كودك و نوجوان را  روايت اول اخص از دوميالف: 
كرد اعم عيين نميب: ولي دومي اختصاص به فرزند داشت از اين حيث اخص بود، ولي از حيث اينكه سند را ت

ولد بعد از پايان دوره  .دارد »حبه لولده«، ولي اينجا شوددر روايت اول صبيان دارد كه قبل از بلوغ را شامل ميبود. 
ظر اخص است و از يك نظر اعم از يك ن .تفاوت بودبين اين دو صبابت هم باز ولد است. از اين جهت است كه 

 است.
 ، اخص است. هابچهالف: از حيث اينكه اين ولدش هست نه همه 

ب: ولي از حيث سن، اعم است. ولد چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ ولد است. از حيث داللت بر استحباب 
 شد، تفاوتبيش از استحباب استفاده نمي نهايتاًهم اش در استحباب بود، آنهم نتيجه يكي بود، اينجا ظهور اوليه

بود، منتهي  »لشدة حبه لولده«گرفت، اينجا روي اصل محبت بود كه همه مراتب را هم مي آنجاديگر هم بود كه 
گويد شدت حب هم مطلوب است، اين مالزمه دارد؛ يا مالزمه عرفي دارد كه عرف اينكه ظاهر اين مواردي كه مي

لوبيت بيشتري دارد، اين هم يك نوع ظهور بيند؛ يعني اصل موضوع مطلوب است و شدتش هم مطاين را جدا نمي
گرفت، اين ظهورش گيرد، منتهي آن روايت اطالقش همه مراتب محبت را ميهمه مراتب را مي بر اينكهعرفي دارد 

گوييم اصل محبت هم استحباب و رجحان دارد. همان شدت محبت است، منتهي با نوعي مالزمه و استلزام مي
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، بنا بر بعضي مباني مختلف رجالي هر ايعدهاز نگاه  معتبر نبود، ولي كدامهيچاز نگاه ما بنابراين اين دو روايت كه 
روايت چهارم كه مرسله ابن ابي عمير است، بسياري از بزرگان آن را معتبر  مخصوصاًبراي اعتبار دارد،  راهي، دو
هاي رجالي ديدگاهاعتبار ندارد ولي بر اساس برخي از  كدامهيچز نگاه ما دانند. اين دو روايت كه مالحظه كرديد امي

 روايت دوم اعتبار دارد.  مخصوصاً

 ؟رنديميمسرنوشت كودكاني كه قبل از تكليف 
ابواب احكام اوالد،  ر مستدرك الوسائل جلد پانزدهدو  استدالل كرد به آندر اينجا شود ميروايت سومي كه 
  ...احمد بن محمد بن خالد برقي در محاسنت است، اين روايآمده باب دو حديث ششم 

بِي عَبْدِ اللَّهِ ع َقاَل عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ َعبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ يَعْقُوبَ َعنْ يَحَْيى بْنِ اْلمُسَاوِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَ
چه عملي برتر است خداوند به اين » اْلأَطْفَالِ أَفْضَلُ عِنَْدكَ فَقَالَ حُبُيَا رَبِّ أَيُّ الْأَعْمَالِ « قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع

من بر فطرت  1»خَلْتُهُْم بَِرحْمَتِي جَنَّتِيفَإِنِّي فَطَرْتُهُمْ عَلَى تَْوحِيدِي فَإِنْ أََمتُّهُمْ أَدْ«حديث قدسي جواب داده اند كه 
كنم. خود اين روايت هم از از دنيا بروند آنها را وارد بهشت ميتوحيد آنها را آفريدم و اگر هم در دوره كودكي 

اين روايت سومي  .روند. اين هم چند نظر استها قبل از تكليف از دنيا بروند به بهشت ميبچهاگر اي است كه ادله
آن  برخالف كه اينجا آمده اين روايت؛ يك بحث سندي دارد و يك بحث داللي، از نظر سند اين روايت اعتبار ندارد

 توانست معتبر باشد. اين روايت روي هيچ مبنايي معتبر نيست؛دو روايت كه بنا بر بعضي از مباني مي
 .الف: هم مرسله است 

 ب: هم بعض اصحابنا دارد. 
سند  ازنظرتوثيقي ندارد... بنابراين اين روايت  كدامهيچ ثل عباد بن سهيب و يحيي بن مصابرج: هم روات بعدي م

كند نه داللت، داللت بر رجحان و استحباب حب اطفال و محبت مي ازنظراما  ؛بنا بر همه مباني ضعيف است اًتقريب
د بگوييم وشكرد، كه نميوجوب، مثل دو روايت كه همينطور يا داللتش در حد استحباب بود يا اجمالي پيدا مي

 است. ؟ حب االطفالعملي افضل استرساند، اينجا چه آيد و مطلق رجحان را ميوجوب از آن بيرون مي
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 منظور از افضليت در روايات چيست؟
 شود معنا كرد؛ دو جور ميرا آمده افضل االعمالي كه در روايات  اي در مورد افضليت عرض بكنم:نكته 

آن حمل بر افضليت مطلق مي شود. اين  ...الف: يك معناي اوليه كه اگر يك جمله تنهايي بود در يك موضوع يا 
 يك معنا كه افضليت مطلقه يعني باالترين عمل. 

عمال است احب االب: ولي با توجه به اينكه در بسياري از اعمال اين افضليت آمده كه كم نيست كه اين افضل 
رساند، اين با توجه به كثرت موضوعاتي كه تعبير احب و افضل در آن عمال است تعابير مختلفي كه افضليت را ميالا

شود، كه افضليت نسبي است يعني نسبت به آن اعمالي كه اين تعبير در بابش وارد نشده دوم مطرح مي آمده معناي
توانيم به سادگي بگوييم است اين افضل است اما در درون اينهايي كه راجع به آن دارد افضل يا احب است ما نمي

ر روايات اين تعبير احب و افضل و افضل است. بنابراين يك افضليت مطلق داريم و يك افضليت نسبي. چون د
مولي نسبت به اعمال متعدد به كار رفته است، بايد حمل بر افضليت نسبي بشود، يعني اينها نسبت به اعمالي كه اين 

أَفْضَلُ أَعَْمالِ أُمَّتِي اْنِتظَاُر «اما در درون خود مجموعه چيزهايي كه دارد اين  ؛تعبير در بابش نيست افضل هستند
گويد: افضل يا . جاهايي كه روايات مي»احب االعمال بر الوالدين» «افضل االعمال امتي الصالة بوقتها« 1»رَجالْفَ

شوند كه اينها متعدد است همه اينها براي هم قرينه ميو  احب است و از اين قبيل تعابيري كه در روايات كم نيست
 همآنگفت افضل است، براي  كند، چون براي اين اگرميتوانيم بگوييم افضليتش را تعيين نسبت به همديگر نمي

چيز  تاپنجاهگوييم: ده بيست يا گفتيم اين در صدر واجبات است ولي وقتي ميگويد افضل است، اگر اين بود ميمي
 شود، اما در درون خودشان اينها قرينيتي نسبت به همگويد افضل است، اينها همه نسبت به ساير امور نسبي ميمي

توانيم بكنيم، مي بنديرتبهشود تواند نسبت به هم اين شمول را داشته باشد و لذا با اين جمله نميدارند كه نمي
مجموعه بيست سي يا چهل موردي كه افضل يا احب دارد در كنار هم در يك طبقه قرار بدهيم بگوييم اينها نسبت 

را  تواند طبقه بنديمي و ينكه نسبت به خودشان هم برتري دارنداين داللت را دارد اما ا ،به ساير اعمال برتري دارند
كنند كه يعني چه كه اين افضل است آيد و لذا گاهي سؤال ميبيرون نميچنين طبقه بندي تعيين بكند، از اين روايات 

گيرند مي قه قرارب، اينها در يك طد نظرشان استيا آن افضل است، جوابش همين است؛ يعني اينها افضليت نسبي م
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زيرا  كرد  بنديرتبهشود كه نسبت به ساير اعمال از يك برتري برخوردار هستند، اما در درون خود اين طبقه نمي
 در خود اين طبقه نياز به ادله ديگري دارد. بنديرتبه
 

 احكام خمسه يبندطبقه
يكي همان دعائم اسالم است كه رواياتش  مثالًبشود؛  بنديرتبهشواهد و راههاي ديگري وجود دارد كه در آنها 

يكي از  و اعمالي آمده غير از اعتقادات دربودند، دعائم اسالم يا اركان اسالم  كاركردهرا در فقه تربيه مفصل 
اي است كه در پرانتز عرض كردم اين پرانتز را كند. اين نكتهايجاد مي بنديرتبهچيزهايي است كه در درون اينها 

 بنديرتبهراجب به اين نوشته بشود و آن  هايينامهپايانبه اينكه بارها گفتيم و خيلي مناسب است كه ( تكميل بكنم
و درجات حدي در كتب فقهي ما يا اخالقي ما  بنديرتبهواجبات و محرمات است و بارها عرض كرديم در 

كه قصه جلو برود و  تريدقيق بنديهرتبچيزهايي آمده در حد اينكه صغائر و كبائر و امثال اينها آمده است ولي 
اين كار را انجام داد. ولي  جاهمهدر  كه شايد هم نشودو  انجام نشده يكار چنيندرست بشود،  بلندبااليفهرست 
صغائر و كبائر داريم در  ،در محرمات )برد.مي وجود دارد كه اگر انجام بشود خيلي اين قصه را جلو  هاييروش

واجبات و  بنديطبقهو بعد  بنديرتبهاين  شناسيروشدهد اما را نشان مي بنديرتبهاين واجبات اموري هست كه 
است كه هم ثمرات فقهي دارد و هم اخالقي و شايسته است كه اين  ايارزندهمستحبات و مكروهات و محرمات كار 

كاملش كرد، يكي از  دشويمكه در فقه وجود دارد كارهاي نيمه تمامي است، اآلن كار انجام بشود كارهايي كه 
 هايراهكند، اما در درون خودشان بايد مي نسبي منتهي اين افضل و احب افاده ،همين افضل و احب است هايشراه

 مثالً ديگري پيدا كرد يك راهش تعابير دعائم يا اركان است روش سومش كثرت روايات در يك موضوعي است. 
ديگر وجود دارد  هايراهاست و همينطور  هايشراهصد روايت در مورد دروغ است. خود اين كثرت هم يكي از 

در مورد واجبات و مستحبات و كه  بنديطبقههفت هشت راه و از عالقه دارم فرصتي پيدا بكنيم كه  هاوقتخيلي 
در تزاحمات معلوم  هااولويتثمره اين  رسيم كه ها بايندر  گذارياولويتيك به  نهايتاًمكروهات و محرمات هست 

د: شما دروغ را رها كرديد و نگويهست، ديديد ميچنين چيزي شود، در كارهاي اجتماعي و حكومتي هم مي
گويد: اين كبيره است آن كبيره اين است كه مي فرضشپيشدارد،  فرضپيش يكاينچسبيديد به يك نخ موي زن، 

گوييد اين براي چه ميشما ت ولي گاهي هر دو از كبائر است يا هر دو از صغائر است ولي نيست تا حدي معلوم اس
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شود، در تزاحمات و از آن است؟ اينها چيزهايي است كه تقدير نشده اگر تقدير بشود آنوقت راحت تر مي ترمهم
ش بدهد بايد واجبات يا خواهد، آموزاولويت گذاريش آن وقت در نظام آموزشي وقتي پدر و مادر يا حكومت مي

نيست و  ترمهماست و چه  ترمهماست اما چه  ترمهمبا آنهايي است كه  طبعاًمحرمات را آموزش بدهد اولويت هم 
و لذا ثمره اين در تزاحمات و  نشدهانجامروي كدام بايد بيشتر تأكيد بشود يا كمتر تأكيد بشود اين بحث صغروي 

چيزي است كه كمتر  هااولويتخيلي مؤثر است ولي نظام  هاايندر نظام حكومتي و  مخصوصاًاست و  هاريزيبرنامه
است  ايزاويهكنم، از يك و نياز به كار دارد اين هم حاشيه است كه بارها گفتم هر بار اين بحث را طرح مي كارشده

 با يك نكته جديدي است كه اميدواريم توفيقي پيدا بشود اين كار انجام بشود. 
 

 ليت و احبيت در روايات داللت بر وجوب دارد يا مستحب؟افض
اينجا آمده است، اين يك نكته در رواياتي است كه افضل يا احب آمده است يك نكته  افضل االعمالاين روايت 

كند. افضليت و احبيت با مستحب هم سازگار است و لذا هم مفهومي اينطور هم اينكه اينها داللت بر وجوب نمي
شود نميدر نماز شب و لذا  مثالًاست:  كاررفتهبهبينيم اين تعابير در مستحبات هم مصداقي هم برويم مياست، 

گويد مع المتعلق اگر متعلقش واجب است، ميكه خواهيم بگوييم صرف اين تعبير وجوبي از آن استفاده كرد. ما مي
وايت است. يك نكته هم اين است كه اينجا هم از اين وجوب را فهميد اين هم يك نكته در ر شودنمي گوييممي

اطفال دارد اوالد ندارد؛ مثل همان روايت اول است كه صبيان بود اينجا اطفال دارد، اطفال اعم از بچه خود يا بچه 
ديگران است. به خالف روايت دوم كه اوالد داشت. نكته ديگر هم در اين روايت، اين است كه اين روايت حديث 

 !شود. آيا اين مربوط به شرائع سابقه است؟ جوابش اين است كه نهع) نقل مي( موسياز حضرت  قدسي است كه
گفتيم هر چه از احكام و معارفي كه در شرائع سابقه سابق  كند وع) نقل مي( صادقرا امام روايت براي اينكه اين 

گيرد و ص) را مي( محمده شريعت باشد اگر در قرآن نقل بشود يا معصومي آن را نقل بكند اين در حقيقت صبغ
آنجايي كه اين قرينه را نداشته باشيم آنوقت بحث استصحاب شرائع سابقه  و ؛كندصبغه شريعت اسالم را پيدا مي

 موسيع) اين را از حضرت ( صادقآيد، كه در تنبيهات رسائل بود، چون آنجا قرينه نداريم و اال خود اينكه امام مي
 شود مال شريعت اسالم است. اين هم از روايت سوم.مي كند معلومع) نقل مي(
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 مناقشه در روايت نظر والد الي ولده حبا له عباده 
بهذا االسناد علي ما في نسخة همين ابواب احكام اوالد  وچهارشصتروايت چهارم باز در مستدرك است و باب 

اينجا در مورد نظر پدر به  1»اْلوَالِدِ إِلَى وَلَدِهِ حُبّاً لَهُ عِبَادَةنَظَرُ «الشهيد قال رسول اهللا صل اهللا عليه و آله و سلم 
اين هم دليل چهارمي است كه ممكن است اينجا  .ت استداين عباو فرزند است نظري كه از محبت ناشي بشود 

همين سندي كه در  يعني به »بهذا االسناد«گويد سندي سندش در روايت دوم مي ازنظر: اين روايت اوالًاقامه بشود. 
روايت اول است، سند روايت اول هم سند كامل نيست. آنجا دارد جعفريات بإسنادي عن جعفر بن محمد سند 

عبداهللا بن محمد عن محمد بن محمد عن كاملش در دو باب قبل باب شصت و سه، حديث اول آمده است؛ كه 
كه در آنجا آمده، توثيق  محمد و محمد بن محمدي عبداهللا بناست اين سند سند معتبري نيست.  موسي بن اسماعيل

ندارند، مشترك بين چند نفر هستند كه هيچ كدام توثيق ندارد. الف: لذا سندي كه در جعفريات آمده سند معتبري 
آمده. ب: اشكال  وسهشصتنيست اين يك اشكال است؛ كه سندش معتبر نيست. سند كامل اين در حديث اول باب 

 اشنسخهيعني جعفريات دو نسخه دارد، كه در يك  »علي ما في نسخة الشهيد«: گويديمت كه ديگرش هم اين اس
يك نسخه هست، منتهي شايد اين اشكال وارد نباشد؛ ممكن است كسي بگويد نسخه شهيد نسخه و در اين نيست 

: به لحاظ داللت هم اين روايت مستقيم ياًثانسندش معتبر نيست، اين به لحاظ سند است.  هرحالبهمعتبري است ولي 
است. مگر اينكه كسي بالمالزمه استفاده بكند كه محبت  يزآممحبتمربوط به محبت نيست، بلكه مربوط به نگاه 

لذا اين روايت هم سندش هم داللتش در بحث محبت ضعيف  ؛ وخودش مستحب است ولي اين مالزمه تام نيست
ا تفحص كرديم رواياتي كه وجود دارد همين است. البته روايات ديگري هم در باب است به اين ترتيب تا اينجا كه م

آمده،   هشتادوهشتدوم احكام اوالد آمده ولي آن روايت، روايت جديدي نيست. همان روايتي است كه در باب 
هست، ولي اين روايت  »ِلوَلَدِهِ حُبِّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ«ابواب احكام اوالد باب دو حديث هفت آن روايت 

صادق حديث چهار آمده كه مرسله ابن ابي عمير از امام  هشتادوهشتجديدي نيست همان روايتي است كه در باب 
صادق مرسله ابن ابي عمير از امام  يتاًنهاع) است و لذا روايت پنجم نيست همان روايت است، منتهي دو سند دارد (
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و اعتبارش هم متوقف بر اين است كه مرسالت ابن ابي عمير  1»لِوَلَدِهِ نَّ اللَّهَ َليَرْحَمُ الْعَبْدَ لِِشدَّةِ ُحبِّهِإِ«ع) است كه (
 از بزرگان آن را قبول دارند.  ياعدهرا كسي بپذيرد، ولي ما قبول نداريم. ولي 

 

 دفع شبهات در استحباب محبت اوالد
ما به اين ترتيب اصل محبت به عنوان پديده قلبي كه امر غليظي هست و اينها دليل معتبري براي اينكه بگوييم 

؛ اگر يك وقت دليلي هم كنمبديگر هم عرض اين مستحب است، دليل معتبري براي اين پيدا نكرديم و يك نكته 
يعني چه كه مستحب  ،دارند معموالً غريزي است كه  اي بكند كه اين امر طبيعيشود كسي شبهه: نمياوالًداشته باشد، 

بشود؟ اين مانعي ندارد بسياري از امور غريزي و طبيعي است كه مستحب شده، چيزهايي كه مطبوع طبع شخص هم 
: اينكه محبت اختياري ثانياًهست مناسب با ذوق و سليقه و عالئقش هم هست اين مانعي ندارد اين شبهه نيست. 

بهه نيست گفتيم: محبت امر اختياري است و لذا ممكن است كسي دو شبهه در مورد استحباب نيست، اين هم ش
 ؛محبت اوالد داشته باشد

الف: اينكه محبت  امر غريزي است، امر غريزي خودش هست براي چه بگوييم مستحب است و ترغيب بكنيم.  
گويد كند، مياين است كه گاهي بر خالف حالت طبيعي استثنا پيدا مي اشثمرهگفتيم: اين امر خيلي وجود دارد و 
كند. ثمره دارد شود و ثواب پيدا ميهم اين است كه همان مستحبي مي اشثمرهآنجا هم در خودت ايجاد بكن و 

 شبهه است.  يكاين
دروني است، اين  ب: يك شبهه هم ديروز عرض كردم ممكن است كسي بگويد: محبت امر اختياري نيست، امر

شود گفت؛ اين امر مستحبي است، دوست را هم ديروز مفصل توضيح داديم كه امر اختياري است بنابراين ثبوتاً مي
 داشتن اطفال و اوالد امر مستحبي است.
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 توجيه روايات در استحباب محبت
 مگر بنا بر برخي موارد.ضعفي داشت  اشهمهاما اثباتا چهار پنج روايتي كه به عنوان ادله خاصه گفتيم  

الف: اگر كسي بگويد اينجا از باب تسامح در ادله سنن راهي دارد، اگر كسي آن قاعده را بپذيرد بگويد تسامح در 
 و اين روايت را قبول داريم.  كنيمادله سنن مي

م مستحب است و گفتيم كه اگر در موضوعي تعدادي از روايات باشد و امر هب: يا اينكه قاعده ديگري كه ما مي
 گفتيم آن هم بگويد ممكن است اينجا قائل به استحباب شد. مي مستفيضكه در خبر  شرايطيآن 

براي تأييد اين استحباب كرد، اين است كه مظاهري از اين محبت مثل  شوديمج: يك استدالل ديگري هم كه 
كند. كه آنها هم بگوييم آنها بالمالزمه تأييد ميخوانيم كه ممكن است بوسيدن و نوازش و اينها دليل داريم كه بعد مي

شود از آنها هم تأييدي استفاده كرد براي اينكه محبت مستحب است. بنابراين غالبا بايد همراه با محبتي باشند، مي
اگر بخواهيم استحباب محبت را با آن استدالالت سخت بگيريم رواياتش معتبر نيست؛ تنها راهش اين است كه 

مظاهر محبت كه بعد بحث  ضافهبه ارا در اينجا بگوييم مصداق دارد  يضمستفر ادله سنن را بپذيريم يا خبر تسامح د
توانيم از آن استحباب به دست بياوريم بيش از اباحه كنيم. البته اين سيره و ارتكاز عقالئي وجود دارد ولي نميمي

كنم نه صرف سيره و قرار داد، اين بياني كه عرض مي شود مؤيدبعيد است استفاده بشود. اين نكته ايشان را مي
بينيم ائمه و اولياء و انبياء به فرزندانشان داشتند، يا آن تعبيرهايي كه در نامه حضرت به هايي كه ميارتكاز، ما توصيه

آن تعابيري  1»شَيْئاً لَوْ َأصَابَكَ أَصَابَِنيبَلْ وَجَْدتُكَ كُلِّي حَتَّى كَأَنَّ  بَعْضِي وَجَدْتُكَ «امام و محمد بن حنفيه هست كه 
توصيه  يمندعالقهكه با يك  بينيميمكه  هايييرهسشد استفاده استحباب كرد ولي مجموعه كه آنجا دارد از آنها نمي

اي كند، اينها همه مبتني بر يك نوع محبت است و لذا ممكن است بگوييم اين نوع سيرهكند و اقدام به تربيت ميمي
كنند اين كه وجود داشته و ارتكازي كه وجود دارد، كه عالقه خودشان را به فرزندانشان با مظاهر مختلف ابراز مي

و لذا در آن نوعي رجحان است ممكن است اين را  شودينمشود بدون عالقه واقعي بدون رجحان آن عالقه، نمي
دهد اگر اين منشأ خودش را نشان مي ناخواهخواهبي كه مؤيد قرار بدهد از آن ادله عامه هم گفتيم اگر محبت قل
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شود بنابراين بعيد نيست بشود يا منشأ داللت الي ربه بشود آن هم گفتيم در آن حدش واجب مي »وقايه عن النار«
 ضافهبه اضافه رواياتي كه ابراز محبت را در قالبهاي مختلف توصيه كرده كردن مجموعه اين روايات، به ا كه ضميمه

نظر داد كه محبت نسبت به ت در اين حد فاده بكند كه يك نوع محبتي مستحب است، بعيد نيساسيره و ارتكاز اينها 
اوالد، اطفال به طور كلي و به اوالد به طور خاص رجحان و استحبابي دارد، بعيد نيست كه در اين حد بشود نظر 

 داد.

 وجوب محبت
اي از محبت مبنا و پايه سعادت او بشود و نقشي در هدايت و ضاللت او داشته باشد، اگر  محبت اما اگر درجه  

نكند و تركش بكند موجب گمراهي بشود در آن درجه اگر احراز بشود واجب هم هست. اين به عنوان قاعده عامه 
وي است. اين عنوان ثانوي دليل خاص ندارد، از باب وقايه است از باب ضرورت هدايت است و عنوان ثانو هست 

اي كشد ولي روي قاعده عامهدو اصطالح دارد؛ يك اصطالح ثانوي است اگر بخواهيم وارد بشويم، داستان طول مي
گوييم اين واجب است چون اين گوييم اين هم واجب است بخصوص محبت نيامده بلكه با عنوان عام ميما مي

ه او هدايت بشود و اگر اين محبت را ايجاد نكند و نداشته باشد است موجب اين است ك وقايه عن النارموجب 
شود كه شود يا موجب اين مياعتنايي بكند و از اين محبت غفلت بورزد اين موجب گمراهي او و ضاللتش ميبي

يجه شود. بنابراين نتهاي روحي مهم بخورد. آن از باب عنوان عام يا عنوان ثانوي بنا بر يك معنا واجب ميلطمه
بحث اين است كه در يك حدودي كه زياد نيست و محبت روي قواعد عامه واجب است از آن حد كه بگذريم بعيد 
نيست بگوييم: مجموعه اين روايات و مؤيدات مستحب است اين بحث محبت بود كه در تربيت روحي و عاطفي يك 

شناختي و اينها حرفهاي مهم و خوبي وجود نشناختي و اينها هم اشاره كردم و در رواعنوان بود كه بحثهاي روان
 دارد. 
 

 ؟سوال
روايت جديدي پيدا بكنيم خيلي خوب است بايد اگر  واقعاً ما هر چه بود آورديم ادعايمان تتبع تام است،  جواب:

 كنيم. مظاهرش بحث مي روي فكر بكنيم در مظانش فحص كرديم و آورديم كار روايي جديدي نيست.
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 گرانمحبت نسبت به دي
اي داريم كه در به عنوان بحث عام، ادلهديگر و مؤمنين  هايانسانمحبت نسبت به در نكته ديگر اين است كه  

هم  ايعامهكنيم و اال اگر ادله بحث محبت اطفال و اوالد را بحث مي فعالًبعدي متعرضش خواهيم شد، ما  هايبحث
ممكن است، شامل اينها هم بشود، منتهي اين ادله  طبعاًداشته باشيم بر اينكه محبت نسبت به ديگران مستحب است 

بعد از اينكه تربيت خانوادگي تمام بشود روي كليت تربيت در آنجا بحث  شاءاهللانعامه محبت نسبت به ديگران را 
 كنيم اين موضوع اول بود.مي

 

 يادآوري
ي يعني اعتقادي و عبادي و آموزشي را تمام كرديم و بعد از اينكه وارد تربيت دين هايبحثاز اينكه  مابعدپس  

محور سوم تربيت روحي و عاطفي است همه اينها هم زير مجموعه تربيت  .يكي دو محور كلي بودكه شديم احكام 
كه بعد از مباحث تعليم و تعلم وارد  بحث ما اين بود چهارچوبخانوادگي است چون بعضي دوستان بودند يا نبودند 

اولين بخش بحث كه تربيت  .شودتربيت خانوادگي مي عنوان كلي بحثكه وارد مبحث تربيت شديم تربيت شديم، 
: دوم محورآمديم؛ محور اول: مسائل بدني و تربيت جسماني بود. پيش سه محور حول خانوادگي است. تا به حال 

 شد. محور سوم: كه تربيت روحي و عاطفي است.  .ني تربيت اعتقادي و عبادي ويدر تربيت دكه تربيت ديني شد 

 مناقشه در مرسله محمد بن يعقوب
مربوط به اين بحث است  هشتادونهكنيد روايت باب است كه روايتش را مالحظه مي هشتادونهاينجا هم باب 
حديث اول است  هشتادونهاي است كه محمد بن يعقوب در كتاب النكاح ابواب احكام اوالد باب روايت اول مرسله

دارد كه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن احمد بن ابي عبداهللا عن عدة من اصحابنا عن الحسن بن 
صَبِيّاً َقطُّ  ى النَِّبيِّ ص فَقَالَ مَا قَبَّلْتُجَاءَ رَجُلٌ إِلَ«علي بن يوسف العضدي عن رجل عن ابي عبداهللا عليه السالم قال 
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اين اهل آتش  1»هَذَا رَُجلٌ عِنْدِي أَنَّهُ ِمنْ أَهْلِ النَّار« تا بحال بچه خودم را نبوسيدم، وقتي رفت حضرت فرمود:» فَلَمَّا
ر كافي هم در تهذيب است كه به فرزندان خودش اينقدر بي عاطفه است. اين روايت كه هم در من ال يحضر هم د

آمده از لحاظ سند اعتبار ندارد. هم مرسله است هم حسن بن علي بن يوسف عضدي اعتبار ندارد و لذا مرسله است 
خواستيم ظاهر اوليه اين را بگيريم؛ بايستي بگوييم: بوسيدن بالجمله نسبت به فرزند اما از نظر داللت اگر ما مي

تواند من اهل النار است ظاهرش اين است حتي در حد وجوب هم مي گويدواجب است براي اينكه تركش مي
قائل به وجوبي ما نداريم اين روايت اگر معتبر هم بود، اين را بر نوعي مبالغه حمل  قطعاًداللت بكند. ولي چون 

حتي اگر  دهد،كرديم نه اينكه بخواهد بگويد ترك اين حرام است و لذا ذهن فقهي اجازه به حرمت و اينها نميمي
تواند حرمت رود از نظر فقهي نميروايت معتبر باشد. بيشتر نوعي مبالغه است و اينكه بگويد اين نبوسيده به آتش مي

و لذا نوعي تأكيد و مبالغه بر اين است كه ترك بوسيدن كراهت دارد و بوسيدن مستحب است. دو حكم  را بفهمد
. اين هم يك وقتي بحث كرديم كه همه مستحبات اينطور است؛ هم كراهت ترك است و هم استحباب فعل است

خواهد و لذا استحباب چيزي با كراهت تركش نيست كه تركش كراهت داشته باشد، بعضي اينطور است كه دليل مي
خواهد، منتهي مالزمه ندارد، يا اگر ترك چيزي كراهت داشت فعلش مستحب است! اين مالزمه ندارد دليل خاص مي

 داريم البته سندش معتبر نيست. اينجا دليل 

 روايت يهانكته
: يك نكته در اين روايت اين است كه ظهور اوليه اين روايت حرمت ترك بوسيدن نسبت به فرزندان است. اوالً

: اينكه اگر اينجا روايت معتبر ثانياًشود. ولي چون قطع داريم كه چنين چيزي نيست اين نوعي مبالغه در كراهت مي
: اين ثالثاًگفتيم تركش كراهت دارد و فعلش مستحب است، صرف ترك مستحب نيست بلكه مكروه است. بود مي

گويد بايد به اين امر تعلق بگيرد ولي حد مي الجملهفياست.  الجملهفياست كه استحباب بوسيدن يا كراهت تركش 
 كند. و حدودش را مشخص نمي

 ؟سوال
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رسد قطع داريم كه ارتكاز دارد به يك موضوعي ميبر مياي استثناء آن يك قاعده است ولي هر قاعده جواب:
اين امر محرم باشد اين ارتكازات فقهي است شم الفقاهه است، چيزي نيست كه بشود بگويد  تواندنميفقهي كه اين 

ي اگر از گيرد اينكه چنين چيزآيد جلوي اين را مييك قاعده است قاعده آن است ولي قرائن حالي و مقالي مي
شود چيزي نيست. سندش هم معتبر شد و هم فتوائي نسبت به آن وجود داشت معلوم ميمحرمات بود هم گفته مي

 نيست.
اي از اهل آتش بودن است نه اينكه به صرف يك عمل اين نبوسيدن فرزند نشانه »من اهل نار«اينكه گفته  سوال:

 نبوسيدن اهل آتش بشود؟

در ذهنم بود، كه » هَذَا رَجُلٌ عِنِْدي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّار«آيد چيز بدي نيست كه اين هم به ذهن من مي جواب: 
اش اين است كه اهل نار بودنش به خاطر اين عمل است، فرمايد، البته ظهور اوليهعالوه بر اينها پيامبر در اينجا نمي

اي از اين است كه آدم درستي نيست، نه اينكه خود اين، كار بدي است. هشود احتمال ديگري داد كه اين نشانولي مي
اين توجيه در اينجاست البته اين توجيه ظاهر اوليه نيست در هر حال اين روايت به تنهايي معتبر نيست اگر معتبر بود 

 .توانستيم حرمت را بگوييمنمي

 ؟داديممياگر معتبر هم بود حكم به كراهت  سوال:
اند: فتواي به حرمت نيامده، شايد به خاطر اين است كه روايت معتبر . اينكه گفتهكردميكراهت را افاده  جواب: 

شد به اين پايبند گفتند؛ ولي حتي اگر معتبر هم بود باز هم نمينبوده، نه اينكه اين برداشت را نداشتند شايد اين را مي
 اين است كه اين سند اعتبار نداشت.بود. آن درست است اينكه فتوي نيست شايد به خاطر 

 مناقشه در حديث فضل بن ابي غزه
 هشتادونهاين روايت دوم باب » قد تقدم في حديث فضل بن ابي غره«روايت دوم همين باب هست كه دارد كه 

حديث سه آمده است. اين حديث دو اينجا در واقع  هشتادوسهحديث فضل بن ابي غره است. اصل حديث در باب 
اگر مالحظه بكنيد آنجا اينطور است  هشتادوسهاست حديث باب  ترمفصلاست كه كمي  هشتادوسهحديث سه باب 

عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن شريف بن سابق عن الفضل بن ابي غره عن ابي عبداهللا عليه «
َكَتبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  وَلَدَهُ َمنْ قَبَّلَقال رسول اهللا صل اهللا عليه و آله و سلم «ادق نقل مي كند كه كه امام ص» السالم
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تا آخر سه مطلب در اين روايت هست اين روايت  1»لَهُ حَسَنَةً َو مَْن فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ َعلَّمَهُ الُْقرْآن
آمده اين روايت از نظر سندي و داللي بايد بحث بشود؛ از نظر سندي اين روايت » من قبل ولده كتب اهللا له حسنه«

ضعيف است براي اينكه شريف بن ثابت و فضل بن ابي غره اين دو راوي آخري كه در سند قرار گرفته اند هر دو 
امل الزيارات هم نيستند. عدة من اصحابنا مرحوم از رجال ك ظاهراً  و ؛غير موثق هستند، از رجال مشهور نيستند

كليني درست است اگر شما شريف بن سابق و فضل بن ابي غره بينيد در كامل الزيارات هست يا نيست مهم است. 
للَّهُ َعزَّ كَتَبَ ا وَلَدَهُ مَنْ قَبَّلَ«اين روايت توثيق ندارد اين از نظر سند بود، اما از نظر داللت داللتش بر استحباب است 

رساند نه وجوب را، هاي ثواب اخروي، مطلق رجحان را ميطبق قاعده ديروز گفتيم چنين وعده» وَ جَلَّ لَُه حَسََنةً
البته دقيقش استحباب نيست، دقيقش رجحان است يعني جامع است نتيجه تابع اخص مقدمات است بيش از 

 شود استفاده كرد. استحباب نمي

 الواعظيننقد روايت روضه 
 روضة الواعظينهست كه در  هشتادونهكند؛ روايت سوم باب روايت ديگري است كه داللت بر اين مطلب مي

اكثروا من قبلة اوالدكم فإن لكم بكل قبلة «آمده. اين روايت مقطوعه هست و سندي برايش ذكر نشده دارد كه 
كند. اين هم روايت چهارم است ن محبت ذكر ميثواب عجيبي براي ابراز اي »درجة في الجنة مسيرة خمس مأه عام

آمده هم در مكارم االخالق آمده است. مشكل مكارم االخالق مرحوم  روضة الواعظينسندش مقطوعه است، هم در 
اينها  معموالًطبرسي و روضة الواعظين كه دو كتاب اخالقي است و روايات خوبي از نظر اخالقي در اينها هست 

ارد. روايت چهارم هم روايتي است كه در مكارم االخالق آمده و عامه هم در كتبشان اين را مقطوعه است سندي ند
الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ ِلي  َو اْلحُسَيَْن فَقَاَل عَُييْنَُة وَ فِي رَِواَيةِ غَيْرِهِ اْلحَسَنَ كَاَن رَسُولُ اللَِّه يُقَبِّلُ«َ دارد؛ كه  اندكردهنقل 
اين هم اين قصه است كه ممكن است با داستاني كه  2»مَا قَبَّلْتُ وَاحِداً مِنُْهمْ قَطُّ فَقَالَ ص مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَم عَشْرَةً

ممكن  »يُرْحَم لَا يَرْحَمْ لَا مَنْ«اينجا دارد كه  »هذا رجل من اهل النار« در روايت اول نقل شده بود كه حضرت فرمود
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باشد يا يك قصه باشد. اين روايت هم سندش معتبر نيست، ولي داللتش داللت معتبري است و  است اينجا دو قصه
داللت  اما ؛رساند. اين چهار روايتي كه مالحظه كرديد هيچ كدام سندش معتبر نيستمثل روايت اول كراهت را مي

 شوند؛ اينها دو طائفه مي
 كد است. رساند كه خيلي مؤالف: دو تا كراهت ترك قبله را مي

شود و همه اينها هم مربوط به فرزند است نه رساند. كه اين روايات دو گروه ميب: دو تا استحباب قبله را مي
 شود. پس و لذا فرزند مي »صبيا لي«گويد؛ اوالد (مطلق اطفال) حتي روايت اول هم كه صبي دارد، قيد دارد مي

 . كنندالف: دو تا از روايات استحباب را افاده مي
 هاي ديگر، ، كه اين باالتر است و همه مربوط به فرزند است نه بچهكنندميب: دو تا كراهت ترك را افاده 

 اين چهار روايتي بود كه اينجا هست.
 

 مناقشه در روايت مرسله
؛ در لب اللباب معتبر نيست كهمستدرك هم روايتي آمده كه يك روايت است  وپنجشصتدر همين زمينه در باب 

 الِابْنَ فََقبَّلَ ِبنْتٌ وَ  ابْنٌ ع َطالِبٍ أَبِي بْنِ ِلعَلِيِّ  كَانَ«را نقل كرده است كه  ايقصهو مرسله است و  آمدهقطب راوندي 
وقتي حضرت بوسيد. دختر پرسيد: آيا دوستش داري؟ حضرت فرمود: بله،  »أَبَه يَا تُحِبُّهُ أَ فَقَالَتْ الْبِْنتِ يَدَيِ بَيْنَ

ا غير از خدا كسي را دوست نداري! كردم شممن فكر مي »اللَّه دُونِ ِمنْ أَحَداً تُحِبُّ لَا أَنَّكَ ظَنَنْتُ«فت: دختر گ
 الشَّفََقةُ وَ لِلَّهِ الْحُبُّ«حضرت به گريه افتاد كه مبادا اين محبت نسبت به خدا كم بشود. ولي بعد فرمود:  »فَبَكَى«

خواهد بفرمايد اين محبت يك محبت ذاتي اصيلي در برابر آن نيست و اال شفقت هم نوعي در واقع مي 1»لِلْأَوْلَاد
خواهد بگويد اين فعل خواهد بگويد اين در طول آن هست و اصيل و بالذات نيست. اين روايت ميمحبت است مي

 كند.حضرت داللت بر نوعي رجحان مي
 ؟ سوال:
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ا شفقت است يعني براي كمك به او است نگاه از حوزه باال جواب: در مورد خدا عظمت خدا است ولي اينج 
 است نه اينكه محبتي كه اصيل و ذاتي است. 

 يبندجمع
ع) باز ( حسينكه عامه دارند در مورد بوسيدن امام حسن و امام  هايينقلاين پنج روايت است ممكن است در 

ع). اين هم مجموعه پنج ( حسيناء خصوصيت بكنيم از امام حسن و امام د البته آن هم بايد الغهم روايت داشته باش
تواند شش روايت است كه ممكن است روايات ديگري هم اينجا داشته باشيم، اين روايات هم الكالم الكالم. اينها مي

پذيرد يا خودش نوعي بحث محبت را هم تقويت بكند اين مجموعه هم بنا بر اينكه كسي تسامح در ادله سنن را ب
بگويد نوعي مستفيذ است چند قصه ديگر هم در تاريخ و اينها دارد. اگر مجموعه اينها يكي از دو راه را دارد، براي 
اينكه به حد استحباب بشود رساند و بگوييم نوعي رجحانش را بشود نظر و فتوي داد، ولي اگر كسي خيلي مته به 

ن پنج شش روايت محبت با اين روايات قبله همديگر را تأييد شود البته آنمي طبعاًخشخاش بخواهد بگذارد 
كنند. البته واضح است كه قبله و بوسيدني كه اين تأكيد شده قبله و بوسيدن از روي محبت است امر واضحي مي

گويد، روايات قبله فرزند خودش را مي مثالًتوانند همديگر را تأييد بكنند. لذا آن روايات و اين روايات مي و ؛است
علي رأس و اينها دارد ولي باب قبله و اينها نسبت به ديگري ندارد.  مسئوليتيدر باب يتيم  و ؛نسبت به ديگران ندارد

كلي است كه محبت ورزيدن به ديگران است و ابرازش هم اگر منعي نداشته باشد مانعي ندارد.  هايبحثآنها همه 
شود به استحبابش فتوي داد نكات ديگري هم ح يا استفاضه مياين دو بحث محبت و قبله بود كه با نوعي تسام

 كنيم. وجود دارد كه جلسه بعد مطرح مي

 


