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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ارجاع به مطالب پيشين
مثل اكرام و رحم و محبت و  ي بوداچهارگانهمفاهيم  هاآندر تربيت عاطفي و روحي به رواياتي اشاره شد كه در 

داريم كه بعد عرض  و نيكي  بّر در  هم بحثياحسان كه در روايات آمده بود. و بعضي از رواياتش هم مستحب بود، 
اكرام و محبت و رحم و احسان و بّر داريم كه با بحث تربيت عاطفي و  در اين حوزه مسائلما نابراين كنيم. بمي

و اخص است  زتريردهد كه كمي وضوع هم داريم كه نمودهايي از محبت را نشان ميروحي ارتباط دارد سه چهار م
كه بحث كرديم. و يك محور ديگري هم از عناوين ريز داريم در حقيقت  هااينمثل تقبيل يا وفاي به وعد و امثال 

طفي و روحي و اضافه كردن چند نكته در اين حوزه است. ما در رسيدگي عا يبندجمعمن يك نوع  اآلنعرض 
اشاره كرديم  هاايننسبت به فرزند، كه محور بود. در مباحث گذشته به عناويني مثل محبت ورزي رحم و اكرام و 

گوييم؛ چهار پنج مفهوم عام هم مي اًگفتيم بعد مفاهيمي است كه وجود دارد، قبالً هااينمفاهيمي هم مثل بّر و احسان، 
به حوزه مسائل عاطفي و روحي است، يك بخشي هم داريم از عناوين خاص و در اين زمينه داريم كه بيشتر ناظر 

كمي ريزتر مثل تقبيل و وفاي به وعد بود در همين حوزه دوم از اين چيزهايي كه به طور خاص دارد، يكي دو تا 
 اشاره بكنيم؛ 

 رفتار كودكانه با كودك
 عمل كردن است، زبان كودكي بايد گشود يعني نوعي رفتار گانهبچهتصابي يا به صورت  از جمله اين موارد،

گوييم مفهوم كودكانه با كودك داشتن است، اين هم نقش مهمي در ايجاد ارتباط و رشد عاطفي دارد، محبت كه مي
تواند نمودها و بروزهاي فراواني داشته باشد، يك وقتي شاملي دارد انواع حقيقت قلبي و دروني است كه مي

شود، ولي در عناوين خاص يك چيز ها ميها و روشبزرگ داشت شخصيت او با انواع شيوه ،: اكرامگويدمي
اي است كه بيشتر حالت روشي دارد به عبارت ديگر آن عناويني كه ما آنجا گفتيم بيشتر نزديك به اصل است، ويژه

 طيفي دارد كه به سه از محبت است.به روش است  نمودهايي  تركينزديك مقدار  هااينيك قاعده كلي است ولي 
 را بيان كرد:شود اين طيف و تنوع اين عناويني كه در روايات آمده مي طريق

 به روش نزديك است؛ هااينزديك است بيشتر به اصل ن هاآنيك بيان اين است كه  -
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 ؛قوي است شانيظاهرجنبه  هااينتر دارد يك مقدار جنبه باطني قوي هاآنيك بيان اين است كه  -

است ولي  ترخاصيك مقدار  هاايناست و  تريكلو  ترعاميك مقدار  هاآنشود بگوييم به يك بيان مي -
 شود. بالجمله هست كه با دقت اندكي معلوم مي هااينيك تفاوتي بين 

به اصل است  تركينزدو  ترياشهيرو  ترعامكنيم از چيزهايي كه بنابراين مناسب است كه ما وقتي تنظيم مي
 است.  ترژهيوو  تريظاهرو  ترخاصكه يك مقدار  مييايبشروع بكنيم و به آن چيزهايي 

 ؛اكرام را بياوريم ؛محبت را بياوريم مثالً ؛-كامالً عمل كرديم نه  طوراينما  باًيتقر -باشد  طوراينتنظيم اين بايد 
 هستند.  ترياديبنو  ترياشهيرابتدا قرار بگيرند كه  هااينرحم و بّر و 

  .بيايد بهتر است هااينبعد بحث تقبيل و وفاي به وعد و امثال 
مجموعه مهمي است اين افزون بر قواعد كلي است  اشمجموعه ؛كنار هم بگذاريد كه  مجموعه رواياتش را بعد

 هااينيك حدي مستحب است  و در يك حدي واجب است .عاطفي داشت يهايدگيرسكه به آن قواعد هم بايد 
 تريجزئو كليات آغاز كرد و به نمودهاي  هاشهيرشود از آن مجموعه عناويني است كه در يك تنظيم منطقي مي

 رسيد. 
كلي و مهم است همين تساوي است؛ كه زبان كودكي بايد  نسبتاًكه جزء كليات و جزء امور  ييهاآنيكي ديگر از 

است كه چند روايت دارد كه دو تا در اينجا آمده  قوليكودكي را مبنا قرار داد، اين هم گشود، در تعامل بايد زبان 
قبل از تقبيل و و  است اين هم از چيزهايي است كه بعد از محبت و اكرام  شدهنقلخاصه عامه و است؛ اين دو از 

اينكه تعامل مناسب با كودك داشته گيرد يعني عنوان تساوي و خود را به كودكي زدند براي وفاي به وعد قرار مي
 باشد اين هم يك اصل فراگير و مهم است.

 روايت محمد ابن يعقوب
در اينجا ما در منابع خاصه دو روايت داريم كه در ابواب كتاب نكاح ابواب احكام اوالد باب نود هست كه دو  

احمد بن محمد عن ابن فضال عن  محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن«روايت بيشتر ندارد؛ روايت اول آن  
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قال قال اميرالمؤمنين «مشهور از صحابه اميرالمؤمنين است كه » ابي جميله عن سعد بن طريف عن اصبغ بن نباته
 1»َمنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَاعليه السالم 

ا به كودكي كسي كه فرزندي دارد بايد كودك بشود. در روايت بعدي دارد تصابي معنايش اين است كه خود ر 
گويد: كسي كه بچه دارد بايد بچه باشد؛ يعني بايد بيشتر است، مي اشمبالغهبزند و در قالب كودك قرار بدهد اينجا 

درك دنياي بچگي را داشته باشد، فهم بچگي را داشته باشد. اين روايتي كه در اينجا وجود دارد، اين روايت موضوع 
كنم؛ يك بحث سندي در اين روايت چند بحث داريم كه من سريع عرض ميكند كه بسيار مهم جديدي را مطرح مي

دو تا از اين روات محل بحث است يكي ابي جميله است كه ابي جميله توثيق كه است، بحث سندي در اين روايت 
كرده نظري كه ديروز توضيح داديم ايشان هم از كساني است كه صفوان از او به سند معتبر نقل طبق خاص دارد اما 

است و لذا ابي جميله قابل تصحيح است، يكي هم سعد بن طريف است پس ابي جميله توثيق خاص ندارد ولي اين 
توثيق عام نقل صفوان از او دارد و يكي هم سعد بن طريف است كه از جاهاي مختلف از همين اصبغ چند تا روايت 

 دارد.

 توثيق يا تضعيف سعد ابن طريف
الم در باب ايشان از مرحوم شيخ و نجاشي وجود دارد. مرحوم شيخ فرمودند: صحيح اين سعد بن طريف دو ك 

 :معنا كرد شوديم، اين يعرف و ينكر را سه جور يعرف و ينكرالحديث است مرحوم نجاشي دارند كه 

 احتمال اول
هم كساني او را  اندكردهمقصود خود شخص است، يعني هم كساني او را ستايش  يعرف و ينكرگويند: گاهي مي

معناست كه ناظر به  كينيابنابراين هم توصيف و هم تضعيف دارد، گويا خود من هم مردد هستم.  اندكردهمذمت 
 حال راوي باشد. 

                                                            
 .50، ص: 6اإلسالمية)، ج -الكافي (ط .  1
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 احتمال دوم
ي مختلف دارد يك احتمال اين است كه يعرف و ينكر درجاهارا مرحوم نجاشي  يعرف و ينكراحتمال ديگر 

گويد: يي كه خود نجاشي توثيق كرده ميهاآدمكار به خود شخص او ندارد گاهي بعضي از  ناظر به رواياتش باشد و
در رواياتش هم چيزهايي كه با قواعد  مينيبيمكند ما چيزهايي كه نقل مي هانيايعني در بين  احاديثه يعرف و ينكر

يعني هر دو نوع مضمون در كند ي هست نقل مياخدشهدر آن غلو است و  مثالًجور است و هم چيزهايي كه 
بحسب حال راوي يك يعرف و ينكر بخواهد بگويد:  درواقعرواياتش هست. اگر آن اولي يعرف و ينكر باشد يعني 

دوم باشد  حسببهاحتمال است يعني من ترديد دارم  كينياكنند ي تضعيف مياعدهكنند و يك ي تعريف مياعده
 معنايش اين است كه كار به خودش ندارم ولي مضامين حرفش اشكال دارد. 

 احتمال سوم
نه  است گويد: عبارت اخرايي از اين است كه اين ضعيفاحتمال سومي هم وجود دارد كه يعرف و ينكر كه مي

دانم نه من آن را ضعيف ميمن مردد هستم يعرف و ينكر وضع مختلفي دارد كه  .گويندمي طورنيااينكه يك عده 
خواهد بگويد: كه دو نوع نظر در باب احتمال اول اين بود كه يعرف و ينكر يعني مي گريدعبارتبه .اينكه مردد هستم

 او هست خودش هم ترديد دارد 
ود ششود به اين اعتماد كرد پس مياحتمال سوم اين است كه دو نوع نظري است كه من را به اين رسانده كه نمي

بازسازي بكنيم بهتر است بگوييم: يعرف  طوراينعرض بكنيم  تريمنطقگفت اگر بخواهيم اين سه احتمال را كمي 
 حال مروي است. حسببهحال راوي است يا  حسببهينكر يا 

خواهد ي ميوقتككنيم، يهمان احتمال اول و سوم را اينجا جمع مي وقتآنحال راوي باشد  حسببهالف: اگر  
گويم ضعيف است. دو جور يك حالت اين است كه من مي مردد هستمويد دو نظر در بابش هست من هم بگ

 شود به اين اعتماد كرد. طوري است كه نمي شدهگفته
 .حال مروي است برحسبب: يا اينكه 

از ترجيحاتي كه  كدامچيهآيد كه ي زيادي شده است ولي به نظر ميهابحثدر اين يعرف و ينكر مرحوم نجاشي 
هايي از نجاشي آورده شده براي اينكه يعرف ينكر تضعيف شخص است يا تردد در او و نمونه شدهگفته هانيابراي 
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حال راوي است يا  حسببههست يا ناظر به مروي و رواياتش هست سه احتمالي كه گفتيم تضعيف است يا ترديد 
حال راوي و تضعيف باشد اين با كالم مرحوم  برحسبول باشد كه است اگر آن احتمال ا كه اشاره به مروي آناين

، اگر بگوييم يعرف و ينكر ناظر به حال راوي است و تضعيف است، تعارض شوديم ارزشيبو  كنديمشيخ تعارض 
 يامعارضهاينجا  .شود، اگر بگوييم يعرف و ينكر نقل ديگران و تردد خودش استشود و تزاحم ميبا كالم شيخ مي

ثقه بودنش ندارد كه منافات با  همآنهست  داند اگر ناظر به مروي آنرا صحيح الحديث مي هاآنبا شيخ ندارد شيخ 
 شيخ گفته است.

آيد كه در اين شواهدي كه براي تعيين يكي از اين سه احتمال در جمله مرحوم تا آنجايي كه از قديم به ذهنم مي
توانيم نمي گانهسهاز احتماالت  كيچيهدر لذا در حقيقت ما معتقديم كه نجاشي هست تعيينش خيلي واضح نيست و 

در شخص  الجملهيفدانيم كه يك نوع اشكالي را تعيين روشني داشته باشيم و لذا كالم مرحوم نجاشي را مجمل مي
نقل بكند كه ي هاحرفگويد؛ ولي اشكالي كه تضعيفش بكند يا توجه به رواياتش داشته باشد دقتي بكند و مي

ين بكنيم تا توانيم اعتنايي به ارساند كه اصل او آدم موثقي است، چون مجمل است لذا نميضرري به اين نمي
 معارض كالم شيخ بشود.

 .شوداحتمال چهارم مي درواقعكنيم خود اين را تعيين نمي كدامچيهاين سه احتمال  نيماببنابراين 

 احتمال چهارم: نظر استاد
 وقتچيهرا تعيين كرد و لذا  هانياشود گوييم نميما مي درواقعشود يعني چهارم يعني احتمال اثباتي مياحتمال 

است كه بعيد  جهتنيازانتواند معارضه بكند  احتماالًيعرف و ينكر نجاشي با كالم ديگري از توثيقاتي كه وجود دارد 
ميله كه گفتيم صفوان از او نقل كرده و لذا اين روايت ال نيست كه سعد بن طريف را بپذيريم و توثيق بكنيم. ابي ج

، اين به لحاظ سند »مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَباً«كند كه نقل مي نيرالمؤمنيامي است كه از اجملهيبعد كه معتبر باشد. اين 
هست يعني توثيق  مسئلهبود كه سعد بن طريف در كامل الزيارات هم هست، كه اگر آن را هم بپذيريم اين مزيد بر 

فرمايد صحيح الحديث است كند شيخ ميمي ترمطمئنكنار هم قرار بگيرد انسان را  هانياكامل الزياراتي هم دارد. 
 بحث سندي است. كينياكامل الزيارات هم با دقتي كه داشته از او نقل كرده است 
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 بحث داللي روايت
 اولنكته 

صبي در مقابل همان بالغ  كهكنم يك نكته در همين صبا هست عرض مياما بحث داللي هم چند نكته دارد كه 
صبابت در مقابل بلوغ است و صباي در اينجا  درمجموعرود ولي هم به كار مي ترنييپااست گر چه گاهي در سنين 

خواهد نيست صبا يعني بچه شو اينجا روشن است و قرينه واضحي دارد كه به پدر و مادر نمي اشيقيحقي معناهم
بگويد بچه شو و بازگشت به بچگي معنا ندارد و لذا بايد بگوييم همان تساوي كه در روايت بعدي هست يعني خود 

تصابي است منتهي صبا در اينجا  د نشان دادن مقصود است همان تصبيرا بچه وانمود كردن و نمود بچگانه از خو
پس مفهوم اين صبا يعني بياورد در فضايي كه قبل از  مبالغه در آن است يعني خود را در فضاي بچگي قرار بدهد

بلوغ هست و در عوالم بچگانه قرار بگيرد. صبا به معناي تصبي مجاز است و تأكيد در تصبي هست. به خاطر 
 اي كه وجود دارد و واضح هم هست. قرينه

 دومنكته 
ي زدن در اينجا مناسبات حكم و گوييم خود را به بچگمطلب ديگر هم اينكه اين تصبي يا تصابي كه ما مي

بشود اين در فضاي خانواده و تعامل با بچه است پس نبايد  شيخٌ يتصبيگويد: اين مطلق نيست كه موضوعش مي
مطلق باشد اين هم واضح است يعني صباي در همين مناسبات حكم و  طوربهيعني  »صباًمَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ «بگوييم 

ي ديگر و مسائل ديگر، در اين هم قرينه داريم پس درجاهاگويد يعني موضوع در اين فضاي تعامل به بچه را مي
اي ديگر ي با بچه است نه جاهخانوادگقرينه داريم. اينكه تصبي در تعامل  قطعاًاينكه صبا اينجا به معني تصبي است 

 اين هم قرينه قطعي داريم .

 ؟است تصبي در چه ابعادي ،منظور از تصبي :نكته سوم
در گفتار و رفتار است در چه كه است كه اين تصبي  سؤالاين است كه اين  ي دالليهابحثنكته سوم هم در 

صبا يعني در  درواقععني بعدي از اين ابعاد رفتاري و گفتاري و تعاملي است؟جوابش اين است كه اين مطلق است، ي
تعامل با كودك فضاي كودكي را ايجاد بكند، اين فضا هم در گفتار يعني زبان و ادبيات و نحوه گفتنش است، گفتن 
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د و هم در نوع و در فضاي بچگانه و كودكانه باشد در شعري هم كه آمده زبان كودكي بايد گشوبچه فهم در حد 
 .ستارفتار و تعامل 

 طبعاًشود و البته بالمالزمه و بالمقدميه با و تصبي مطلقي است كه هم در رفتار و گفتار را شامل ميبنابراين اين ص
گيرد، شايد صبا ظاهر معناي لغويش حمل بشود بر رفتارها و گفتارها اما فضاي ذهني و درك متناسب را هم مي

يا  همآنتواند رفتار و گفتار كودكانه داشته باشد كه درك كودكانه داشته باشد مهم است اين است كه وقتي مي آنچه
مشمول همين صبا است، آن فضاي ذهني كودكانه و عاطفي كودكانه و عوالم دروني كه بتواند درك كودكي بكند اين 

ي طورآنباي شود صگيرد اگر هم نگيرد جزء مقدماتش مييا مشمول همين صبا است و اطالق لفظي آن را مي
 صبايي است كه بايد آن درك را داشته باشد. اين هم يك نكته هست كه به نظرم نكته درستي است 

 نكته چهارم
هم پدر و مادر ندارد از  طرفآننكته چهارم كه از نكات واضح است اين است كه اينجا دختر و پسر ندارد و از 

گيرد هم بچه چه پسر باشد چه دختر باشد ادر باشد را ميحيث ذكورت و انوثت هم من كان له چه پدر باشد چه م
از هر دو حيث اين اطالق دارد و وجهي ندارد كه ضميرهاي مذكر ما را مقيد به پدر يا فرزند ذكور بكند اين هر دو را 

كه مذكر  اي بيايددر احكام و تكاليف اين ضمائر و صيغ مذكر مطلق است اال قرينه خاصه اصوالًگيرد براي اينكه مي
 و خيلي جاهاي ديگر قرآن. الذين آمنوامقابل مؤنث است مثل 

 من كان له ولد صبا ظهور در چه چيزي دارد؟ :نكته پنجم
ظهور اوليه اين وجوب است براي اينكه اين جمله، جمله خبريه در مقام انشاء داللت اين است كه نكته پنجم در  

است و مفيد بعث است اما حمل اين بر بعث وجوبي به خبريه در مقام انشاء جمله  »مَنْ كَانَ لَُه وَلَدٌ صَباً «است 
يي درجاهاي كه سابق انهيقرشود حد معيني برايش تعيين كرد با اين است كه نمي وسيعيخاطر اينكه صبا مفهوم 

استحباب، البته شود بر ي از مناسبات حكم و موضوعي كه دارد حمل ميامجموعهبه ي اينجا قواحتمالبهگفتيم مي
اي برقرار رسد يا رابطهاستحباب مؤكد است اين با اين منافات ندارد كه اگر يك حدي از آن نباشد و به او ضرر مي

ايجاد  شيهابچهشود آن واجب است آن طبق ادله ديگر واجب است. يعني اگر پدري چنان رفتار بزرگانه با نمي
شود كه در مسيرهاي خطا و انحراف بيفتد آن پيدا نكند و همين موجب مي اي به اوبكند كه اين بچه هيچ نوع عالقه
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 ازنظراز باب وقايه و ادله عامه حرام است و بايد به آن توجه بكند. مفاهيمي كه تشكيكي است و حد و حدود آن 
استحبابي گويند اين حكم حكم گيرد بنا بر يك نظر ميخيلي روشن و دقيق نيست حكمي كه به او تعلق ميعرفي 

يي به اين ملتزم نيستيم، كجاهاگوييم يتناسب با حكم وجوبي ندارد. ما البته اين را كلي نميو است نه حكم وجوبي 
يي هست كه مناسبات ديگري هم وجود دارد يعني ارتكازات ديگري هم وجود دارد كه هابحثكه  نجاهاياولي در 

ست چون آن مناسبات و ارتكازات هم هست، جرأت اينكه بگوييم داند كه بخواهد بگويد اين واجب اانسان بعيد مي
اگر هم كسي خيلي روشن و قاطع بگويد مفهوم تشكيكي است ولي  درواقعكند نداريم اين وجوب را افاده مي

شويم، ولي در چنين جاهايي نيست ي است در بعضي جاها ما به اين معتقد ميراهكگيرد اين هم يحداقلش را مي
ي كه انكتهشود. اين هم يك سي به او برسد حداقلش اين است كه احتياط واجب است در حد وجوب نمياگر هم ك

در اينجا به آن الزم است توجه بشود اين روايتي كه بنا بر اقوال معتبر هم هست روايت مؤيد ديگري هم دارد كه بعد 
ي را ببينيد ريگسختا به نماز وادار بكند يعني آن كنيم اين را شما بگيريد تا آنجايي بياييد كه بگويد بچه رعرض مي

 بچگي داشته باش.  سروكار قدرنياتا آنجايي كه روايت معتبر بگويد صبا بچه شو 
 

 تصابي متناسب با فضاي كودكانه :منكته شش
از يك نكته ديگر اين است كه من كان له ولد صبا چون صبا دارد ولد هم مقصود ولد صبي است يعني ولد قبل 

 دختريا  سالهپانزدهكند و آن اينكه بچه بلوغ است. و نكته ديگر اينكه مناسبات حكم و موضوع اين را افاده مي
متفاوت  طبعاًكودك  طيشراسن و  تناسببهكودكانه تعامل بكند اين تعامل كودكانه با او با او  گفته شدكه  سالهنه

خواهد بگويد پدر و مادر بايد صبي باشد، روح دليل مي است اين هم روشن است يعني تصبي متناسب با فضاي
قيد ارتكازي است يعني خود دليل و فهم عرفي در  ،متناسب با صبي تصبي و تصابي بكنند، اين قيد متناسب با صبي

گويد تصبي بكن يعني متناسب با او يعني قيد تناسب با صبي است و لذاست كه گيرد، ميمقام محاوره اين قيد را مي
ي جنسي و فردي در اينجا با يك قيد ارتكازي ملحوظ است، يعني دختر و پسر متفاوت هاتفاوتي سني و هاتفاوت

تحميل بر  اصالًمتفاوت است به آن سن هم توجه بكند، اين  هاسني متفاوت را بايد توجه كند، هايژگيواست و 
با او باشد.  متناسبصبي يعني تصبي و صبايي كه يا ت من كان له ولد صباشرط ارتكازي است  كامالًروايت نيست، 

گوييم تصبي و تصابي معمولي نيست تصبي و تصابي متناسب اين هم يك نكته مهمي است كه تصبي و تصابي كه مي
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ما اينجاها كار نكرديم و فقيهي چون  .است هانياي سني فردي و جنسي و امثال هاتفاوتبا فضاي كودكانه از حيث 
ي طورنيابيند عجب يك روايت ؛ آدم ميميآوريدرمكنيم ده مطلب از يك روايت وقتي ما دقت مي كارنكرده

لَا يَحِلُّ « درآمدهچيزي  قدرآنبينيد از يك جمله مي كارشدهو جاهايي كه بار دارد ولي شما در كتاب صالة  قدرنيا
 كارشده كجاعين اين است منتهي ي همآنآيد. مطلب از آن بيرون مي قدرآن مثالً 1»نَْفسِه مَالُ امْرِئٍ مُسِْلمٍ إِلَّا بِِطيبِ

يا يتصب يا صب صبابت  »من كان له صبي فليتصاب«گوييم امام فرمودند: ما مي اآلنيي كار نشده است. يعني كجاي
 است كه بتواند با او تعامل بكند. براي اين

ي ديگر در درون اين زهايچهمهين است اين قيد كه آمد بنابراين اين صبابت متناسب است قيد ارتكازي در ا
خواهد اثر بگذارد. استحباب دارد و مورد تأكيد است صبابت نيست صبابتي است كه مي اآلن آنچهگنجد يعني مي

گوييم روش هم هست كه فعل خاصي بخواهد يك مطلب هم اين است كه بحث صبابت و صبي كه يك اصل نمي
 .ده استيك قاع درواقعبگويد 

 نكته هفتم
خواهيم همين نكته را مي درواقعاگر هم روشي بخواهيم بگوييم يك روش خيلي عامي است آن نكته اين است 

ي در اعامهاصل يا اگر دقيق بگوييم يك روش يا يك قاعده  كينياشود اين است كه بگوييم كه نكته هفتم مي
چون  گنجديم هاروشدر درون اين انواعي از  گنجديمي ريز در درون اين هاروشيعني انواعي از  هاستروش

زبان كودكي گشودن خيلي چيزها در درونش هست رفتار كودكانه داشتن و بازي كردن خيلي از اين چيزها در دل 
فعل خاص و روش  كينياگويد وفاي به عهد بكن يا تقبيل بكن آنجا مي مثالًاين مطلق خوابيده و نهفته است 

از آن است اين  ترعيوساخالقي است هم تربيتي است، ولي اين خيلي  هانياخاص اخالقي و تربيتي است، چون هم 
كه پيامبر اكرم صلواة اهللا و  طورهمانتصبي و تصابي نمودش را تعيين نكرده مطلق است گاهي به اين است كه 

 .كردندشدند گاهي بازي مييها سوارشان مشدند بچهخم مي هيعلاهللاسالم
بخريد احكام االطفال كه پنج جلد  حتماًروايات خيلي متعدد است كتاب نحن واالوالد را مالحظه كرديد آن را 

خوب است در روايات هم  نسبتاً شيجاهامتن اوليه بعضي  عنوانبه، اندكردهاست در مركز فقهي آقاي فاضل چاپ 
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يك موسوعه است نحن واالوالد گر چه  همآن هانياييم و وسائل و مستدرك و گوغير از ابواب روايي كه ما مي
كرد و كسي كار جديدي مي كاشيااست ولي باالخره كار خوبي كرده است  ريگوقتتنظيمش تنظيم فني نيست و 

ديدم راجع به بازي من همين امروز مي جاهماندو جلد است  دهيكشزحمتشد خيلي وعه خيلي خوبي ميموس
خواهم خيلي روايت دارد مي هانياروايت كم نيست يا خود امام حسن و امام حسين در نماز و  هابچهپيامبر با 

بگويم تصبي و تصابي خودش به يك معنا اصل است به يك معنا روش است ولي روش عام است انشاء اهللا اگر 
كنند، بحث مبسوطي خواهيم تر در تعليم و تربيت كار ميي مجالي شد در اصل و روش دوستاني كه بيشوقتكي

كنيم، اين هم ي بحث ميوقتكشود ريز اين قصه را يشود به يك معنا روش ميداشت. اين به يك معنا  اصل مي
است يا يك اصل است يا يك قاعده مهم در  هاروشاي است كه توجه داشته باشيم كه اين ريشه نكته هرحالبه

تفاوت دارد طيفي از  هانياگيرد خيلي با قبله تنها يا مفاهيم وعد يا امثال ي زيادي را ميهاروشكه  است هاروش
 گيرد من كان له ولد دارد.رفتارها و گفتارهاي كودكانه را مي

 داليل اعتبار روايت
ت را ببينيد هشت نه بحث در روايت است اگر مجموع اين نكاگوييم اعم است اين منتهي روايت بعدي كه مي 

محمد بن علي بن الحسين قال قال «است روايت دوم اين باب هم هست كه دارد  ايغنياين روايت خيلي روايت 
اين روايت هم دومين روايت است كه اينجا آمده و  1».لَه مَنْ كَانَ َلهُ صَبِيٌّ فَْليََتصَابَالنبي صل اهللا عليه و آله و سلم 

سندي است اين از  ازنظردر اين روايت هست يكي  اشهمهگفتيم  قبالًدر من ال يحضر نقل شده است آن نكاتي كه 
اسنادهاي جازم مرحوم صدوق است؛ كه كساني مثل آقاي بروجردي يا آقاي فاضل كساني از بزرگان كه اسناد جازم 

فرمايد كه روي عن النبي ل دارند اين روايت برايشان معتبره هست چون اينجا مرحوم صدوق نميصدوق را قبو
، منتهي چون اينجا يك روايت معتبر ميدانينمگويد؛ بنابراين معتبر است البته ما اين را معتبر گويد قال. با جزم ميمي

ز نظر داللي هم اينجا دارد من كان عنده صبي اين ا .كند. اين يك نكته از نظر سندي استداريم مؤيد خوبي پيدا مي
من «گيرد اما گويد: من كان له ولد ظاهرش پدر و مادر و فوقش جد را ميكمي اعم از من كان له ولد است وقتي مي

است آن را  هامهدكودكشامل كسي كه مربي بچه هست ولو اينكه پدر يا مادر نيست مربي  وقتآن »كان عنده صبي
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 الغاءبا نيم كه حتي اگر آن روايت هم نبود. اضافه بك گانههشتكه اين نكته را در نكات  گيرد، بعيد نيستمي دربر هم
شود، ولي اين روايت توانستيم بگوييم ميميهم ديگر  يهايمربخصوصيت و تنقيح مناط شامل غير پدر و مادر از 

 استظاهر من كان له ولد پدر و مادر كه  دييفزايبه آن وجه دارد پس يك نكته ب تيخصوص الغاءكند كه آن تأييد مي
تواند بشود و هم مي هاآنيا دبستان هستند شامل  مهدكودكتواند شامل مربيان ديگري كه در ولي با تنقيح مناط مي

مؤيد آن اين است كه در اين روايت مطلق است من كان عنده صبي است كه بعيد است كه مقصود من كان له ولد 
خصوصيت  الغاء، صبي دارد الزم نيست بچه خودش باشد و لذا اين اطالق دارد و مؤيد اين است كه آن را باشد

اختصاص به پدر و مادر و جد و جده ندارد. كسان ديگري هم كه نوعي  ،بكنيم و بگوييم اين تكليف استحبابي مؤكد
من «شود ت. اينجا مثبتين است و لذا مقيد نميهم هس هاآندارند نسبت به  سروكاربا او تولي اين بچه را دارند و 

 است. »كان له ولد صبي با من كان صبي مثبتين

 حمل مطلق بر مقيد
اينجا حمل » اكرم العالم العادل«و دليل ديگري بگويد:  »اكرم العالم«در كفايه خوانديد كه اگر دليل بگويد  

چون مثبت و منفي  »ال تكرم العالم الفاسد«دليل ديگر بگويد: » اكرم العالم«شود اگر دليل بگويد مطلق بر مقيد نمي
ين تقييد و تخصيص است كه در مثبتين و ناف ياجاافتادهشود. اين يك قاعده حمل مطلق بر مقيد مي وقتآناست 

لم با اكرم العا«گيريم شوند و لذا در چنين مواردي ما عام را مينيست بلكه مثبت و منفي است كه مقيد و مطلق مي
گوييم تأكيد دارد. اين را چند بار آوريم منتهي در عالم عادل مييك حكم وجوبي براي عالم مي »اكرم العالم العدل

بحث كرديم كه عام و خاص يا مطلق و مقيد اگر لسان واحدي از نظر اثبات و نفي داشته باشند مطلق بر مقيد مفصل 
شود منتهي در قسم اول كه مثبتين يا نافيين د مطلق و مقيد حمل ميشود اما اگر لسان متفاوت داشته باشنحمل نمي

شود بگوييم آن خاص دو احتمال دارد؛ فقط بيان مصداق عام است يا اينكه تأكيدي در آنجا وجود هستند گفتيم: مي
سر جايش محفوظ است بر عادل حمل » اكرم العالم«دارد، گفتيم اظهر اين است كه در آن يك تأكيدي است 

يا عالم فاسق  »اكرم العالم ال تكرم العالم غير عادل«شود منتهي عالم عادل تأكيد بيشتري دارد اگر بگويد: نمي
گيرد اين عنده صبي است كه مطلق است كه پدر و مادر را مي »من كان له ولد«شود اينجا هم آن خاص مي وقتآن

اكرم «خصوصيت بكنيم چون مثل  الغاءكند كه ما ك مي؛ منتهي اينجا اين مطلق كمشودينم گريهمداست و حمل بر 
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 الغاءخصوصيت كرد. اين قرينيت براي آن  الغاءشود ولي اينجا ميخصوصيت كرد  الغاءشود را نمي »العالم
خصوصيت است يك نكته هم اينكه اينجا فليتصابا صيغه امر دارد آنجا صب داشت كه جمله خبريه بود ولي اينكه 

آنجا كه صبا داشت تأكيد بيشتري داشت در  برخالفامر دارد فليتصابا نكته ديگر هم اين است فليتصابا در اينجا 
يعني خود را به صبابت زدن و خود را  كه يتصابا حش اين استوكمتر دارد وض ديتأكاينجا وضوح بيشتري دارد و 

كنيد. استحباب مؤكد آمده كه مالحظه مي هااينصبي نمود دادن. اين بحث در روايات عامه هم در كنز العمال و 
 است.
 


