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 نقشه جامع بحث تربيت
 بحث در حوزه تربيت خانوادگي تقسيم شد به دو مبحث اساسي؛

 مبحث در تعليم به معناي خاص بود.يك   -
 مبحث دوم به تمهيدات تربيتي تقسيم شد. كه اينتربيت بود. مبحث ديگر   -

و  هايآمادگبود، خود  هايآمادگتمهيدات و  عنوانبهو مسائلي از اين قبيل كه كل عنوانش  يگذارنامدر 
 ين متعددي داشت.وتمهيدات هم عنا

 بود. هااينتربيت جسمي و بدني و امثال  ،بحث دوم؛ در حوزه تربيت
 بحث سوم؛ تربيت اعتقادي بود.
 بحث چهارم؛ تربيت عبادي بود،

 بود. غيرعبادييت فقهي و حكمي در احكام بحث پنجم؛ ترب
بايد تنظيم بشود نقشه جامع بحث ما در تربيت خانوادگي اين  طوراينبحث ششم؛ تربيت عاطفي و روحي بود. 

 ترتيبي است كه عرض كردم.
كنيد گر چه كليت تعجب نمي مبحث ششم و محور ششم بوديم كه تربيت روحي و عاطفي بود، طبعاً در

منقح و داراي  هابحثرويم به خاطر اينكه كنم. ولي وقتي جلو ميما همين است كه عرض مي بحث چهارچوب
تغيير بكند. اين كار طبيعي در يك بحث تنظيمات كنيم بايد فكر ميو  كنيماي را پيدا ميادلهيست سابقه روشني ن

 بنديطبقهمتر در فقهمان به ما ك آنجاهانيست، گر چه  طورايندر مكاسب و جاهاي ديگر  اال و ؛جديد است
جديد و مناسبي در فقهمان نداديم، االن هم انبوه مسائل نو مقتضي  هايبنديطبقهپرداختيم، چند قرن است كه ما 

 درهرحالهم كمتر ارائه شده است،  جاافتاده هايبنديطبقهو جديد است كه هنوز هم جا نيفتاده است  هايبنديطبقه
كنيم، دليلش اين است كه هم مهم است هم سابقه ندارد كنيم، گاهي تغييري ايجاد ميتكرار مي گاهي را بنديطبقهاين 

كنم كه كل مباحث فقه تربيتي را به باز هم تكرار مي شود، ما اجماالًو در روند بحث نكته نظرهاي جديدي پيدا مي
شود و كتاب تربيت در بخش جلد ميدو باب كالن و كتاب كلي تقسيم كرديم؛ كتاب تعليم و تعلم كه شش هفت 

كرديم؛ يك ها را تقسيم ميي مهمي داشت، بعد حوزههابحثتربيت هم يك مبحث مقدماتي داشت، كه قواعد عامه و 
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شديم تمهيدات بود، بعد كه وارد تربيت مي هاآموزشحوزه تربيت خانوادگي بود در تربيت خانوادگي هم يك بخش 
 تربيت اعتقادي و تربيت عبادي و تربيت فقهي و رفتاري حكمي بود. بود و تربيت جسمي و بدني و

 

 مرحله ششم تربيت روحي و عاطفي
ذكر كرديم،  مسئلهمقدماتي در اين  نكهيبعدازابود، در اينجا  هانيامرحله ششم تربيت عاطفي و روحي و امثال  

شود، كه يكي د كه به نحوي به اين حوزه مسائل روحي و عاطفي و اخالقي مرتبط ميگفتيم: عناويني وجود دار
به آن  بعداًعناوين ديگري هم هست كه  .محبت بود يكي مظاهر محبت بود كه قبله و تقبيل بود كه بحث كرديم

 .پرداختخواهيم 

 عنوان رَحم در روايات
روايات كه عنوان رحم هست. اين عنوان حداقل در دو روايت آمده  واردشدهيكي از عناويني كه در روايات ما  

باب چند و چهار در اين  نودوسهشود تا و چهار شروع مي هشتادوسهاين بحث در وسائل ابواب احكام اوالد از باب 
و  نودوسهتا  هشتادودوكتاب نكاح ابواب احكام اوالد از باب در  ؛ وكنيم آمدهما عمده رواياتي كه بحث مي

ارجاع داده ذيلش هم  جانيهمآمده است؛  عمدتاًكنيم چهار در اين ده دوازده باب اين رواياتي كه بحث مينودو
آدرس داده  هانياهم همه  هانياكنيم. در كافي و من ال يحضر و استبصار و مستدرك هست كه گاهي از آن نقل مي

اين روايات بإضافه بعضي از رواياتي كه در مستدرك است و در همان كتب اربعه است كه  شود مراجعه كرد.كه مي
جلد صد و چهار ابواب  بحاراالنوارهم در  ترجامع نسبتاًاينجا نيامده يا منابع ديگري است كه در وسائل نيامده است 

شود. يك باب شروع مي هانياد و احكام اوالد است. ابواب الفضل االوالد است در جلد صد و چهار همان صفحه ص
كنم باب صد و چهار از نكاح ابواب اوالد است. روايات زيادي در آنجا آمده فكر ميكه اي است بيست، سي، صفحه

 ؛معتبر نيست كدامچيهرحم برگرديم؛ عنوان رحم در دو روايت آمده كه  عنوانبهارجاع بدهيم.  بعداً كه ممكن است 
هم به مناسبت احبوا خوانديم منتهي در آنجا  قبالًهست كه حديث سوم اين روايت را  هشتادوهشتيكي روايت 

و عنه عن احمد بن محمد عن بن فضال عن عبداهللا بن محمد بجلي عَْن أَبِي  ارحموا هم آمده روايت سوم دارد كه
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محبت و بعد ارحموهم  1»وَ ارَْحُموهُم عليه و آله: أَحِبُّوا الصِّبْيَانَ اهللايصلقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «، قَالَ: السالمهيعلعَبْدِ اللَّهِ 
مرحوم طبرسي در  روضة الواعظينحديث چهار هست از  هشتادونهاين يك روايت است. يك روايت هم باب 

االخالق ، اين روايت هم از مكارم االخالق است كه هم روايات روضة الواعظين هم مكارم شدهنقلمكارم االخالق 
 فَقَالَ  -ع) الْحَُسيْنَ وَ  الْحَسَنَ( يُقَبِّلُ ص اللَّهِ َرسُولُ  كَانَ«سندي ندارد و لذا اعتبار ندارد. دارد كه و مقطوعه هست 

حضرت  2»يُرْحَم لَا يَرْحَمْ لَا مَنْ -ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ مِنْهُمْ أَحَداً قَبَّلْتُ مَا الْوَلَدِ مِنَ عَشَرَةً لِي إِنَّ حَابِسٍ بْنُ الْأَقْرَعُ
قرار را همان تقبيل  درواقعكنيد كه نمودي از اين رحم گويد چرا رحم نميميروايت  »يُرَْحم لَا يَرْحَمْ لَا مَنْ«فرمود: 

 دهد. مي

 بررسي سندي و داللي روايت
عبداهللا بن محمد  هشتادوهشتاين دو روايتي است كه تعبير رحم در آن آمده است از نظر سندي روايت سوم و 

بجلي توثيق ندارد نه توثيق عام و نه توثيق خاص و لذا اعتبار ندارد روايت سه هم در كافي آمده هم در تهذيب و 
 و آن روايت چهارم هم مقطوعه هست .هم در من ال يحضر ولي در سندش عبداهللا بن محمد هست و توثيق ندارد

كه يك نكته  ،اما از لحاظ داللي در آن عنوان رحم آمده است؛ ايت ضعف داردسندي ندارد. به لحاظ سند هر دو رو
 عنوان رحم است. اشداللي

 نكات داللي
 رحم انسانبا رحم خدا تعريف رحم و تفاوت  -1
شود، رقتي كه در لغت آمده رقت حاصله در نفس است كه موجب احسان به ديگري ميرحم  تعريف درواقع 

شود انسان به ديگري احساني بكند و لطفي متوجه ديگري بكند اين شود و موجب مياست كه در نفس حاصل مي
اي است كه در در مورد خدا معنا ندارد عاطفه تگويند: چون اين رقمعناي رحم است. البته در مورد خداوند مي

نفعال و رقتي در آيد، حال روحي است و نوعي انفعال و رقت در نفس است رحم است تغيير و اانسان به وجود مي

                                                            
 .449 ص؛ 11ج .دارالحديث) -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط  - 1
 .485: ص ،21ج الشيعة، وسائل - 2
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شود. اين معناي رحم است. وقتي در مورد مي هانياشود كه منشأ نيكوكاري و احسان و امثال قلب حاصل مي
شود: كه متصور نيست وقتي در مورد خدا گفته مي دليل داريمانفعال و رقت در باب خداوند به كار برود البته چون 

 ؛آنجا متصور نيست طبعاً شود، حال روحي و قلبي يعني همان احسان و لطفي كه از او صادر مي »الرحمن الرحيم«
كه در انسان صادق  اشهياولاست. رحمت و احسان نسبت به ديگران و ترحم اين معناي  طوراين هاانساناما در 
 .است

 رحمو عناصر اركان  -2
 :رحم دو ركن دارد

انفعال است يعني نوعي همدلي با ديگري است دلسوزي براي ديگري يك ركن قلبي دارد كه همان رقت و  -1
 است 

انفعال و رقتي كه منشأ اين بشود كه  نديگوينمهم ركن ظاهري است كه رقت و انفعال محض را رحم يك بعد  -2
در رفتار هم چيزي از انسان صادر بشود احساني بكند احسان كمي اعم است ولو اينكه با او همراهي بكند يا 

 گيرد. را مي هاايناينكه چيزي به او بدهد مشكل او را رفع بكند همه 

ست يك عنصر دروني كه همان رقت و يكي از عواطف انساني است كه مركب از دو عنصر ا درواقعپس رحم 
به نحوي مبتني بر مهر انسان است و چون انسان به و انفعال در انسان باشد كه موجب همدلي با ديگري است 

از لغت  آنچهشود كه در ديگري اثر بگذارد. شود و موجب ميديگري مهر دارد اين رقت و انفعال در او ايجاد مي
 شود.ن ميآيد رقتي كه منشأ مثل احسامي

يك ؛ حقيقت سه عنصر و ركن دارددر  رحمبگوييم كه و بشويم  ترقيدقبكنيم بايد كمي  اگر بخواهيم تحليل البته
ركن كه مبناي آن انفعال است. آن ركني كه مبناي انفعال است دوستي و دوست داشتن ديگري است، نوعي 

شود. مطلق انفعال و رقت انفعال هماهنگ با او پيدا نميمندي به ديگري است چون اگر اين مبنا نباشد رقت و عالقه
گويند. بنابراين رحم انفعال و كه رحم نيست، اگر انفعال و رقتي پيدا بشود ولي در آن دلسوزي نباشد به آن رحم نمي

ين شود؛ ارقتي است كه مبتني بر محبت و دوستي است و منشأ ابراز يك فعل مفيد براي او و احسان به ديگري مي
شناختي همين مفهوم لغوي را اگر دقيق تحليل بكنيم يا يك تحليل دقيق فلسفي يا روانشود بگوييم است كه مي
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بينيم سه ركن اينجا وجود دارد؛ نوعي عالقه و محبتي كه به طرف دارد به خاطر اين محبت و عالقه انجام بدهيم مي
شود و رقت و انفعال هم صرف رقت و انفعالي كه در يدا ميرقت و انفعال پ وقتآنبيند آنجا مشكلي وجود دارد مي

كند با عالم درون بماند نيست، رقت و انفعالي كه نمود و بروزي دارد ولو نمود و بروز در همين حدي كه همدلي مي
م خواهيكند. ميكند و مشكلش را رفع ميبرد و سوار ماشينش ميكند يا اينكه دستي به جيب ميزبانش آرامش مي

كند؛ گوييم و در عرب است شايد صادق نباشد. درست است كه احسان ميببينيم آن رحم به معناي لغوي كه ما مي
اي در او نيست ممكن است انسان نسبت به شود بكند، جايي كه هيچ محبت و عالقهبر و احسان به دشمن هم مي

آيد رحم ديگري به او عالقه ندارد، به نظر مي دشمنش هم يك نوع عالقه و محبت انساني در او باشد، ولو از جهت
خواهد و لذا شايد سه ركن داشته باشد اگر كسي در آن ترديد بكند همان دو تا به اين اصطالح نوعي محبت هم مي

شود؛ منتهي رحم ولو از يك حيثي بايد مهرباني محبتي شود رحم هم مياست و لذا احسان و بر به دشمن هم مي
 كنم چنين چيزي است.باشد. فكر مي

 تفاوت رحم با ترحم
گوييم همراه با نوعي تحقير كه اين در رحم نيست ترحم كه مي داكردهيپگوييم ترحم معناي ديگري گاهي مي

گوييم در همان صالة ميت كه اي دارد و اال وقتي مياست. كوچك شمردن آن در اين مصطلحات امروز ما بار اضافه
با تحقير و  الزاماًگوييم؛ از همان ترحم و ارحم يعني همان رحم است كه رحم مي »و آل محمد محمديعلترحم «

و جايگاه مناسب طرف مورد  باعزت كامالًرحم  .داكردهيپما  جيراكمي بار منفي در اصطالحات گاهي نيست  هااين
در آن نيست ولو اينكه نوعي ضعف ترحم هم سازگار است مگر در همان حد كه باالخره او يك مشكلي دارد. مبتني 

نيست؛ اين رحم است رحم به ديگران هم قبل از اينكه ما به بحث  هااينهست ولي ضعف مطابق با ذلت و 
برسيم رحم، رحمي است كه در يك اصل عمومي اخالق اسالمي است كه انسان در برابر  هااينخانوادگي امثال 

 است. شدههيتوصاردي رحم وجود دارد و به آن در مو غيرمسلمانمؤمن و مسلمان و حتي در 

 مفهوم واژه رحم
است اينجا قبلش هم  يمندعالقهآيد و معناي رحم هم مبتني بر اين دليل، دليل خاص است كه در صبيان مي

نبودن و دلسوزي را به  تفاوتيبو اين  نيست عاطفه دارد، رقت قلب دارد تفاوتيبآمده و اينكه در برابر او احبوا 
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كند اين بروز محبت را اشاره مي درواقع ارحموا اين» احبوا وارحموا«دهد و لذاست كه اين نحوي بروز و نمود مي
كه رقت و  ييزهايچهمههمه مبرزات محبت و عالقه در رحم وجود دارد  وقتآنمفهومي است كه براي رحم است. 

دهد. در ادله عامي كه ما در اخالق اسالمي داريم يا دليل خاصي كه در ن ميانفعال و عاطفه در برابر شخص را نشا
كند. مثل تقبيل و بعضي از چيزها برايش دليل بروز و نمود را برايش تأكيد مي هااينصبيان و اوالد هست همه 

ست با واژه رحم مندي و رقت انمود اين محبت و نمود اين عالقه آنچهخاص داريم ولي دليل خاصي هم نباشد همه 
به  همه مبرزات رقت و عاطفه نسبتشما مأمور هستيد  :گويدواژه رحم مي درواقعشود. پس افاده مي هاآنهمه 

رود در شناسي رحم است كه عالوه بر اينكه در اينجا به كار ميابراز بكنيد اين يك مفهوم ديگران يا اوالد يا فرزند را
مندي وجود نوعي عالقهدر او رود، نكته مهمش اين است كه به كار مي شناسيمفهومبحث فقه االخالق كلي هم اين 

و هم اينكه اين را به نحوي در عمل و رفتار  دارد و هم در او رقت و انفعال و عاطفه در برابر ديگري وجود دارد
يك قاعده در  عنوانبهم شود هاش مورد ترغيب شرع ميدر مفهوم رحم است و همه هااينبروز و ظهور بدهد. همه 

 اين هم يك مطلب ديگري در اين دو روايت بود. .قاعده خاص در روابط خانوادگي عنوانبهروابط اجتماعي و هم 

 ارحموا در روايت داللت بر چه چيزي دارد؟ -3
توضيح داديم و گفتيم  قبالًبر استحباب است كه  »ارحموا«مطلب سوم هم در اين روايت همان جمله داللت  
شود، به خاطر نكته فني كه توضيح داديم كه شود حمل بر وجوب كرد بلكه حمل بر استحباب ميرا نمي هااين

اي در ظهور صيغه در وجوب و و لذا معارضه توانيم بگوييم واجب استمتعلقش مفهومي دارد كه طيف دارد و نمي
گيريم را ترجيح داد، قدر متيقن مي هااينشود شود و نميظهور رحم در اطالق كه مناسب با استحباب است پيدا مي

مفهوم رحم هست كه محبت را نشان بدهد يا با  هااينكه اين محبت ورزي و ابراز عالقه و نشان دادن محبت كه در 
ش را ااي است كه نكته فنييك نكته هااينشود. همه مستحب مي هااينرفتارهاي عادي و ظاهري يا با كمك كردن 

 داديم من فقط اشاره كردم.توضيح 
 هاايناست اختصاص به پدر و امثال  هااينمطلب چهارم اين است كه اين خطاب مطلق به پدر و مادر و امثال 

 »احبوا الصبيان وارحموهم«ندارد نكته پنجم اينكه اين روايت اول در حوزه خانوادگي نيست براي اينكه آنجا دارد 
اما روايت چهارم كه سند ندارد  ؛گويد در جامعه به معناي عام، نه در خانوادهمي هاتركوچكرا با  ترهابزرگرابطه 

گيرد اين هم نكته ديگري كه در اين روايت پدر و مادر را هم مي طبعاًآن روايت مربوط به تربيت خانوادگي است كه 
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خاص  طيشراهم گفتيم در  قبالًال قاعده كلي اين استحباب است و ا عنوانبهعنوان ثانوي است منتهي  آمده است. آن
شود واجب است. يا عدم اعمال اين رحم و مهرباني شود و در آنجايي كه عدم اعمال اين موجب ضرر او ميمي

شود كه شخصيت نابهنجاري پيدا بكند كه در معاصي قرار بگيرد در مواردي بود كه واجب است ولي موجب اين مي
برخي  برخالفت. اين هم يك عنوان ديگري است كه ما اينجا داريم اصلش يك استحباب عمومي و مؤكد اس

عناوين قبلي كه دليلش معتبر بود اينجا دليل معتبر نيست گر چه چون هماهنگ با روح مجموع اين ادله هست 
ثيق تو اشيراواعتنايي كرد به خاطر اينكه خود اين سند يك شود به اين روايات بيشود از آن عبور كرد و نمينمي

ما عنوان محبت داشتيم و  درواقعاي از روايات است اين هم عنوان سومي كه ندارد براي اينكه هماهنگ با مجموعه
 تقبيل و عنوان رحم بود.

 

 اكرام در رواياتعنوان 
عنوان چهارمي كه در اين حوزه داريم عنوان اكرام است كه اين عنوان هم در روايات زيادي وارد نشده است.  

اي دارد و روايت حديث نهم هست. اين هم سند مقطوعه هشتادوسهيك عنوان هم در همين ابواب احكام اوالد باب 
وَ  أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ«كه  شدهنقل ص)اكرم (امبر است از پي سند يباين است؛ اين روايت از مكارم االخالق است كه 

آيد همين يك روايت تعبير اكرام اوالد آمده البته در روايات شيعه تا آنجايي كه من يادم مي 1»أَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ ُيغْفَرْ لَُكم
را يافتيم اما در كنز العمال كه كتاب روايي خوبي از اهل سنت هست؛ در آنجا يكي دو مضمون قريب به اين آمده 

 را نقل كرده باشد بنابراين اين عنوان هم عنواني است كه دليل ندارد. هاآناست شايد در مستدرك هم بعضي 

 معنا و مفهوم كرم
اي كه اينجا وجود دارد اصل معناي كرم همان بذل و احسان و امثال جمله شناسيوممفهاما از حيث داللت و 

است.  تيباشخصداراي مناعت طبع و  يهاانسانبوده منتهي به مناسبت و به دليل اينكه بذل و بخشش كار  هااين
هميشه مبتني بر يك  درواقعگوييم معناي اول كرم يك رفتار بوده يعني بذل و احسان منتهي بذل و احسان كه مي

                                                            
 .223. مكارم األخالق، ص: 1
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گويد مفهوم كرم است مبتني بر يك عنصر دروني است، يعني روح عنصر دروني است، بذل و بخششي كه مي
بودن است،  تيباشخصسخاوتي كه در شخص هست و سخاوت هم همراه با يك نوع بزرگواري و مناعت طبع است 

لوتر رفته و معناي جديدي پيدا كرده است. كرم كه اين كرامت آمده از آن دو اليه ج تدريجبهاست كه  جهتنيازا
هم از يك نوع  يسخاوتمند. خيزدبرمي يسخاوتمنداز روي  طبعاًبذل و بخششي بوده كه  اشاوليهگويند: معناي مي

است ولي  هااينمعناي اول كرم عملي است كه مبتني بر  خيزدبرميبودن و مناعت طبع  باشخصيتبزرگواري و 
 يترقيعماست. گاهي هم از اين اليه در اليه  يسخاوتمندي گفته شده كه مقصود از كرم همان روحيه گاه تدريجبه

گويند يعني همان بزرگواري شخصيت، شخصيت غني و منيع كه كرم و كرامت كه مي داكردهيپرفته و معناي جديدي 
ر مقابل كسي كه شخصيت زبون و است د باشخصيتگويد؛ يعني شود در مقابل كرامت كه ميو بزرگ داشتن آن مي

شود بگوييم خواري دارد اين معنا را پيدا كرده، كه امروز در كاربردهاي ما بيشتر معناي سوم است. بنابراين مي
 كرامت سه معنا دارد؛

 در آن هست. هااينالف: معناي اول كه وضع اولي است همان رفتار ناشي از سخاوت است كه احسان و 
در بعد روحي و اخالقي و است كه بيشتر يك فضيلت است  يسخاوتمندو كرامت به معناي  ب: معناي دوم كرم

 آيد.مي
 .هاستنياج: معناي سوم همان ريشه اصلي باشد كه بزرگواري شخصيت و امثال 

 »آَدمَ بَني كَرَّمْنا لََقدْ وَ«منظور از كرمنا در آيه 
) آنجا 70(اسرا / »خَلَقْنا مِمَّنْ  كَثيرٍ َعلى فَضَّلْناُهمْ وَ ... آدَمَ  بَني كَرَّْمنا لَقَدْ وَ« مييگويموقتي در قرآن كريم 

 ؛داردكرم كرديم دو سه معنا  هاآنكه ما به  »كَرَّمْنا«خودش قرينه دارد آن 
 كرديم. هاآنالف: يك معنايش اين است كه يعني بذل و احسان به  

معنايش  هااينشخصيت داديم گاهي در قرائني گفته شده كه اينجا تكريم و  هاآنب: يك معنا هم اين است كه به 
 شخصيت داديم. اين دو احتمال است. هاآنداديم نيست بلكه به  هاآنبحثي كه چيزي به 

شخصيت و بزرگواري و  هاآنگوييم همين دو معناست كه ما به ج: يك احتمال هم اين است كه كرمنا كه مي
ها باشد بزرگي و شخصيتش مال داديم كه اگر اين معناي دادن نعمت هاآنبه  ييهانعمتاينكه  جايگاه داديم يا

بخشد، مال خداست نه اينكه به او داديم، نعمت به او داديم از سر سخاوت و بزرگواري خدا اين است كه مي هاييآن
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آيه هست كه اين معنا هست. آنجا اين قرينه داديم كه قرائني در  هاآنيك معنا است يا اينكه كرامت و بزرگواري به 
هم تكريم تشريعي است يا تكويني است اين داستاني دارد از بحث  را دارد كه معناي سوم هست. البته اين كرمنا

گويند آيا آن كرامت جديد كه كرامت انساني را مي يفكرروشن يهابحثخارج است آن بحث مهم است در 
تشريعي است يا تكويني است يا مطلق است يا مقيد است آن خودش بحث تفسيري مهمي دارد كه شايد يك وقتي 

 عرض بكنيم.  هااينتفسير تربيتي و  يهابحثدر 
 

 معناي اكرموا در اكرموا اوالدكم
اين يك روايت در مكارم االخالق است كه از كه در خاصه هم  كاررفتهبهكه در اينجا اكرموا اينجا اين صيغه 

االن  شود گفتمي» اكرموا اوالدكم«اينجا دارد  .نقل شده ولي در عامه چند روايت در كنز العمال آمده ص)( پيامبر
 دو معنا دارد؛اكرموا 

 نعمتي بدهيد. هاآنيعني كرم بكنيد يعني به  اكرمواالف:  
كرامت بدهيد و شخصيت بدهيد بعيد نيست كه معناي دوم  هاآنهست يعني به  كرمنامثل كرموا ب: يا اينكه ا

) آنجا كه 15(فجر/»نَعَّمَهُ وَ فَأَكْرَمَهُ«هم تناسبي دارد در قرآن دارد  احسنوا آدابكمباشد و علت تناسبش اينكه با 
ي به او احساني كرد و نعمتي اش است از سر بزرگواردارد يعني به او كرم كرد و نعم، در ادامه »اكرمه و نعمه«

بعدي بيشتر با كرامت سازگار است آيه  أَكْرَمَن) آن 15(فجر/»أَكْرَمَن رَبِّي فَيَقُولُ«بخشيد اما در ادامه آيه آمده و 
اي ) اكرام را مقابل اهانت قرار داده است. آن اكرام اولي بيشتر به معن16جر/(ف»أَهانَن رَبِّي فَيَقُولُ«گويد كه بعدي مي

 وقتآنهمان كرامت بخشي باشد كه  اكرموا م دومي مقابل اهانن است؛ بعيد نيست كه ظاهرانعمت است. ولي اكر
 شود؛ البته اين روايت در كتب عامه هست اين يك موضوع هست. شخصيت دادن به اوالد مي درواقع

 دارد. » اكرموا اوالدكم«ها نيست نكته ديگر اينجا تربيت خانوادگي است و مطلق بچه
 گيرد.گيرد و هم مادر را مينكته ديگر هم اينكه خطاب هم پدر را مي
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 ظهور در استحباب 
گفتيم اين بيشتر ظهور در استحباب دارد و استحباب  اي كه سابقنكته ديگر هم اينكه بر اساس همان مقدمه

عرض بكنيم ولو  جاهميننم. كاي مينكاتي است كه چون بعضي تكراري است من فقط اشاره هااينمؤكدي است 
شود اعتماد كرد، اما چون روحش هماهنگ با بعضي از مفاهيم قبلي از نظر سندي نمي برخالفاكرموا اينكه مفهوم 

 شود كنار گذاشت.اي از اين عناوين است نميمجموعه

 شخصيت دادن به كودك مستحب يا واجب
شخصيت دادن به بچه عناوين عامه داريم كه در اين اندازه  هم كنار بگذاريم را از طرف ديگر حتي اگر اين دليل 

گوييم يكي از مصاديقش اين است كه به او شخصيت بدهيم بري كه بعد گيرد خود رحمي كه ما مياين را مي
شخصيت دادن به  قطعاًگيرد؛ بنابراين حتي اگر اين عنوان خاص نباشد عناوين عامه داريم كه گوييم اين را ميمي

شود آنجايي عام مستحب است يك مواردي هم واجب مي طوربهفرزند يك اصل مهم تربيتي مهم تأكيد اسالم است 
كه ترك او موجب اهانت باشد يا موجب ضرر و زيان او باشد. بگوييم اكرموا را در مطلق رجحان به كار ببريم كه 

ب است اين را ما احتمال داديم در چند جا گفتيم مواردي مصاديقي از آن واجب است و مصاديقي از آن مستح
كند كجا شود امري را به معناي عام گرفت كه مواردي مستحب و مواردي واجب است منتهي خود اين تعيين نميمي

 و تواند بگويد كجاكنيم ولي از نظر فقهي اين نمينمي اشنفيواجب است اين احتمال را در جاهايي داديم اينجا هم 
شناختي اين هم اين چيزها را بايد از جاي ديگر فهميد مانعي ندارد. معناي عرفي قصه است نه چيزهاي خاص روان

 معناي چهارم يا پنجمي كه اينجا آورديم.
 :سؤال

توقير است توقير همين اكرام است توقير يعني بزرگ داشتن آن مطلق است حضرت در ماه رمضان  آنجا جواب:
 از آن استفاده كرد. شوديمتأكيد دارد مطلق است بحث فني در آن هست ولي  هااين ديگويماني به خاطر ويژگي زم
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 تاروايدر وفاي به وعد عنوان 
است كه هم مطلقات دارد در كنار  يامجموعه هااينيك عنوان ديگري كه با همين حوزه بحث ما ارتباط دارد. 

خواهم بگويم روايت كم نيست جاهايي كه اختالفي ود دارد مياحبوا و ارحموا خيلي داريم، سي چهل روايت وج
مولوي است منشأ ثواب و عقاب است  هااينسؤاالت بيشتري وجود دارد، البته همه  طبعاًبوده يا تعبدي بيشتر دارد 

ارشاد  ديگويمنه اينكه چيز عقالئي  كنديماصل در اوامر و نواهي همه ثواب و عقاب است يعني نظام شرعي بر پا 
كه در اينجا مرتبط با اين هست همان وفاي به وعد است كه  يزتريرنيست اين هم يك عنوان ديگر بود يك عنوان 

در اين زمينه ما يك روايت خيلي معتبر و خوب داريم ممكن است دو سه تا هم باشد ولي يكي خيلي معتبر است 
در اينجا به وفاي به وعد براي فرزندان شده اين كه  ايويژهاين وفاي به وعد است كه توجه  هشتادوهشتباب 

و عن «روايت پنجم است اين است كه  هشتادوهشتهمين ابواب احكام اوالد باب  هشتادوهشتروايت پنجم باب 
آقاي كليب » عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن كليب صيداوي قال قال لي ابوالحسن

فَفُوا لَُهمْ فَإِنَُّهْم يَرَوَْن أَنَّكُمُ الَِّذينَ تَرْزُقُونَهُمْ  الصِّْبيَانَ إِذَا وَعَدْتُمُ«كاظم به من فرمود كه  گويد حضرت امامي ميصيداو
. اين كه در مورد اين صحبت مفصل خواهيم كرد 1»هِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَاِنءٍ َكغََضبِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ َيْغَضبُ لِشَيْ

خوانديم اين  قبالً جانيهمكنم يك روايت ديگري هم در فكر مي كنديمروايت به وفاي به وعد براي صبيان اشاره 
 كند.روايت پنجم است به خاطر سندش اول خواندم اين هم وفاي به وعد را تأكيد مي

 بررسي سندي و داللي
اگر به تنقيح يا معجم  .اين معتبر است »بن محمدو عن عدة من اصحابنا عن احمد «دارد اين روايت در سند  

دو تا علي بن حكم است كه يكي ثقه و ، علي بن حكم مشترك بين ثقه و غير ثقه هستكه  بينيدمي مراجعه بكنيد
ثقه هست  علي بن حكممنتهي اينجا مقصود  ،يكي هست شانيخيتارهم از نظر طبقه  شانرتبهو هست يكي غير ثقه 

در روايات متعدد از آن علي بن حكم  احمد بن محمد بن عيسي .حمد بن عيسي از او نقل كرده استچون احمد بن م
كند و لذا مشخص ميثقه را كند و ضعيف است و اين از قرائني است كه مشترك را تعيين مي آنچهكند نه ثقه نقل مي
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حمد بن محمد از او و نقل او از كليب علي بن حكم در اينجا به خاطر نقل مشترك بين ثقه و ضعيف است اما نقل ا
 كند كه علي بن حكم ثقه است. ها تعيين ميصيداوي يعني جاي راوي و مروي

 كليب صيداويتوثيق عام 
كليب صيداوي كه راوي اخير هست ايشان توثيق خاص ندارد اما در رواياتي با سند معتبر ابن ابي عمير و صفوان 

گفتيم نقل ابن ابي و پذيرفتيم را اين توثيق عام در يك بحث رجالي كه سابق داشتيم اند ما هم از او چيزي نقل كرده
يك اصحاب و اجماعي داريم كه ده  ؛عمير و صفوان و بزنطي در بحث اصحاب و اجماع گفتيم كه دو قاعده داريم

مرحوم  ياجملهكينيست اما  هشدثابتآمده يا جايي از فهرست آمده كه در آن خيلي  ييدرجادوازده نفر هستند 
شيخ در عده دارد كه سه نفر ذكر كرده ابن ابي عمير صفوان و بزنطي آن فرمايش مرحوم شيخ را در عده نسبت به 

گوييم اين سه شخصيت بزرگوار ابن ابي عمير و كنند ما قبول داريم و لذا مياز غير ثقه نقل نمي انيآقااينكه اين 
كه اين سه  يكس آن .سي نقل بكنند و سند هم سند درستي باشد يعني قبلش درست باشدصفوان و بزنطي اگر از ك
شود و ثقه مي هاايناگر معارض نداشته باشد با  وقتآنشود توثيق مي هااينكنند با نقل نفر از او نقل حديث مي

اال عن الثقات ال يرسلون و ون يرهؤالء ال «گوييم نقل اين سه نفر بإستناد فرمايش مرحوم شيخ كه لذاست كه ما مي
اين و كنند ثقه است كند كه از هر كسي نقل ميگوييم اين داللت ميچنين تعبير دارد مي» ون اال عن الثقاتال ير
قبول نداريم و لذا اين توثيق عام ابن ابي عمير و بزنطي و صفوان را قبول را  اندكردهاي كه بعضي بر اين داللت خدشه
  .داريم

 ابن ابي عميرتوثيق  طشرو
 يا را قبول نداريم يعني اگر ابن ابي عمير عن رجل بگويد هااينمكررا در بحث فقهمان عرض كرديم مرسالت 

صفوان يا بزنطي بگويند عن احد عن رجل مرسله شان اعتبار ندارد ولي اگر از راوي نقل بكنند كه او جاي ديگر 
اين آقا كه ثقه شد در غير اين روايت در هر جايي بيايد ولو اينكه از  وقتآن شوديمتضعيفي ندارد با نقل او توثيق 

نقل ابن ابي عمير مثل اين است كه نجاشي يا شيخ گفته هذا  قاًيدقشد يعني ابن ابي عمير نقل نكرده باشد اين ثقه مي
 :شود. البته اين مشروط به اين است كهاين هر جايي بيايد ثقه مي وقتآنثقة 
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اند سند اين خواهيم بگوييم ابن ابي عمير يكي از اين سه نفر از اين آقا نقل كردهسلسله اين روايت ما مي :اوالً
 نقل كرده باشد  هاآنروايت درست باشد چون اگر سند قبلش درست نباشد شك داريم كه از 

را قبول داريم در اشكالي كه  مثل همه جاي ديگر معارض نداشته باشد و لذا ما توثيق عام طبعاًهم اينكه  ثانياً:
 دهم بايد مطالعه بكنيدبه اين توثيق عام شده من كدي مي

 شيخ در عده مناقشه در قول
 :در جلد اول معجم و كتب رجالي كه نوشته شده ترديدهايي كه راجع به فرمايش شيخ در عده شده دو نوع است 

كند كه گوييم داللت بر اين ميما ميولي كند مطلب نميگويند اين جمله داللت بر اين يك نوع اين است كه مي
  .گويد هذا ثقة اين دليل التزامي داردمي كهنيهم

 نقلضعيف هم زياد  يهاآدمبينيم اين سه نفر و ابن ابي عمير از گويند ما مياي كه در اين شده كه مييك شبهه
استثنا خورده كه  قدرآناندازد كه مقصود شيخ اين نيست يا اگر هم اين باشد اند و لذا انسان را به شك ميكرده
 اهللاتيآاند حضرت توانيم به اين عمل بكنيم اين را در جاي خودش ما جواب داديم و بزرگاني هم جواب دادهنمي

سه نفر از ضعاف نقل دادند و مواردي كه اين را جواب مي هااينبسياري از  شانيهانوشتهدر  زنجاني حفظه اهللا
گوييم استثنائات از اين زياد نيست در حدي كه عام را مستهجن بكند و لذا ما هم داللتش را پذيرفتيم هم مي اندكرده

چندان وسيع نيست كه عام را مستهجن بكند و از اطالق عمومش ساقط  اندكردهاز ضعاف نقل  انيآقامواردي كه اين 
با اين جمله درست  هااينگوييم اين جمله درست است بله گفتيم مرسالت بكند اين دو جواب را قبول نداريم و مي

اين آقا  هم خيلي كوتاه اين است كه حداكثر دليلشتوانيم اعتماد بكنيم د ولي ما نميود. جمله داللت دارشنمي
گويد اين ثقه است ام ثقه است ولي همه مواردي كه كسي راجع به كسي ميمن از آن نقل كرده آنچهگويد كه مي

 :تماميت دليل بر شهادت او وثوق به دو چيز است
 ؛يكي اينكه او بگويد او ثقه است

 .دوم اين است كه معارضي نگويد اين ثقه نيست
گويد نجاشي مي ،گويد ثقةشيخ مي ؛گويد ضعيفاشي گفته ثقة ولي شيخ ميدر فهرست يا نج هاآدمبسياري از 

كنيم نبود اي ندارد در جايي كه اسم طرف آمده فحص از معارض مياين شهادتش چون معارض دارد فايده .ضعيف
 يامسئلهگوييم ثقة اما وقتي اسمش نيست امكان فحص از معارض نيست و حجيت شهادت او تمام نيست اين مي
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ام روي اين ديده شانيهانوشتهگاهي در  اندداشتهمرحوم آقاي تبريزي هم تأكيد  روي اين جمله است كه مهم است
 .اين مطلب مطلب درستي است كامالًتأكيد دارند و 

 بندي بحثجمع
 ؛لذا در اخبار ابن ابي عمير سه قول است

 باشد يا نباشد درست است.عنهش آمد بعد از او مروي گويند هر جا ابن ابي عميربعضي مي الف:
گوييم جايي كه اسم ببرد اين را قبول نداريم ما قائل به تفصيل هستيم از حيثي كه مي اصالًگويند ما بعضي مي ب:

شود اما اگر اسم نبرد يعني مرسالتش را قبول نداريم اينجا كليب توثيق است و اگر معارض نداشته باشد ثقه مي
 .از روايات خيلي معتبر هستدر اينجا شود و يداوي اسمش آمده تضعيف هم ندارد و لذا اين روايت معتبر ميص

ترديدهاي جدي پيدا كرديم  راً ياخما هم  اندكردهآقاي خوئي كليب صيداوي را از باب كامل الزيارات قبول 
ن به سمت اين است كه آن شهادت مقدمه كرديم همان اشكال وارد است تمايلماده بيست سال كه فكر مي برخالف

شود در تفسير علي بن ابراهيم هم كامل الزيارات را بر توثيق عام بپذيريم اگر آن باشد دو تا جهت در اين جمع مي
آمده است. آن قرائن خيلي واضحي دارد كه حداقل دو سه نفر بسيار معتبر در آن هستند اين از لحاظ سند  احتماالً

 كنيم.اللت را جلسه آينده بحث ميبود از لحاظ د


