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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  هاروشاصول و 

 دورنمايي مباحث تربيت خانوادگي
  مباحث تربيت خانوادگي ارائه كنيم بايد اين طور عرض كنيم:  مجموعهما اگر بخواهيم دورنمايي از 

 يك. مباحث عمومي

 تربيت خانوادگيالف. مباني 
كه  ييهابحثكه مباني است كه همين  شوديمفقهي و مبنايي  كه يك فصل ابتدايي و نخست اين مبحث يك بحث فرا

  و بعد بايستي ما بپردازيم.  رديگيمامسال چند جلسه گفتيم در فصل مباني قرار 

 ب. اهداف تربيت خانوادگي
اواخر امسال و بعضي  يهابحثكه از آن  ديآيمآن جا مطرح كرد، مبادي اهداف  شوديماحياناً بحث اهداف را هم 

  استفاده كرد و اين دو فصل را سامان داد.  شوديمقبلي  يهابحث

 دو. مباحث ساحتي 
 عامه داريم كه ادلهبگوييم كه يك قواعد و  هاساحتبياييم و در ابتداي  هاساحتبعد از آن ما علي القاعده بايد در 

  . افكنديمسايه  هاآن همهبر 

 اصول و اهداف ساحات تربيت خانوادگي
وارد شويم كه حدود ده ساحت را ما در تربيت خانوادگي برشمرديم. در واقع در هر  هاساحتبعد بر اساس آن به 

  و اهدافي كه دارد قرار دهيم و بحث كنيم.  هاروشساحتي اصول و 
حاكم است و  هانيابنابراين يك بحث مباني و اهداف عام داريم و يكي هم بحث قواعد عامه اي داريم كه بر كل 

 همهو بايد اين طور تنظيم شود كه بگوييم تربيت خانوادگي يك بار از نگاه كلي نسبت به  عام يهاروشاحيانًا اصول و 
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كه اين يك فصل  عام چيست يهاروشو بگوييم مباني اين بحث چيست و اهداف چيست، اصول عام و  هاساحت
بعد بگوييم تربيت خانوادگي از منظر ساحات و از ساحت  ؛ ويعني تربيت خانوادگي از منظر عمومي و كالن شوديم

همين طور است يعني مباني و اهداف  اعتقادي و عبادي بگيريم و تا آن ده ساحت بحث كنيم و در هر ساحتي هم طبعاً
كار تنظيمي را شروع كنند به نظرم در  خواهنديمالگويي كه اگر كساني  شوديمچيست. اين تقريباً  هاروشو اصول و 

كه از اول بايد دو بخش كنيم، يك منظر عام در باب تربيت  بحث تربيت خانوادگي اين الگو شايد الگوي مناسبي باشد
چيست، اصول كالن  هاهدفگاه خاص به اين ساحت و آن ساحت نداريم، اين جا نگاه اسالم چيست، خانوادگي كه ن

  و يك بحث هم در منظر دوم منظر ساحتي است. چيست هاروشچيست، قواعد عامه چيست، 

 تربيتي هاروشاصول و 
قدمات را ذكر كرديم و بعد هم سابق ما انتظامي داشت كه م يهابحثما امسال در واقع با نظم معيني پيش نرفتيم، 

بود كه برمي گشت به اين كه ما در مباني قواعد كلي يك  ييهااستدراكرا بحث كرديم امسال در واقع يك  هاساحت
عمومي هم داشت مثالً تبعيض كه  جنبه هاروشرا هم در اين جا بحث كرديم كه  هاروشمقدار تكميل كرديم، بعضي از 

تربيتي كه به نحوي ممكن است بگوييم يك  يهاوهيشو  هاروشميلي است نسبت به بعضي از بحث كرديم. امروز هم تك
  عام به حساب بيايد.  يهاروشنوع روش عاطفي است ولي شايد هم از 

 »رفق و مدارا«اصل 
، يك بحثي راجع به تبعيض و تفاوت داشتيم، االن يك بحث هاروشطرح كنيم، توزيع  ميخواهيمبحث جديدي 

، پس اين يك ميكنيمداريم كه دو سه نكته در اين روايت است كه عرض  هانياديگري راجع به رفق و مدارا و امثال 
 مانند رفق و مدارا يا اصولي مثل رعايت توان و ظرفيت بچه، چون اين دو سه مطلب در ييهاروشبحث جديدي است، 

. يك قاعده و اصل مهم در اين كه رعايت توان، توان و ميكنيميك روايت آمده است ما در اين جا باهم ذكر 
است كه اين دو بحث در يك رواياتي آمده  هانيااست و يكي هم بر اساس اين رفق و مدارا و امثال  هابچه يهاتيظرف

است و يا روش وفق و مدارا  هاتيظرفصل يا روش رعايت . بحث امروز در مورد اميكنيماست و االن هر دو را بحث 
روش « يهابحث. ميكنيمرا با مراجعه به ادله بررسي  اندماندهاين چند مطلب كه باقي  »تزويج اذا بلغ«است. ويا مسئله 

هر دو در اصول وروشهاي تربيت عام  »روش وفق و مدارا«و  »هاتيظرفو  عدم تحميل مافوق  هاتيظرفرعايت 
ولي در فضاي تربيت خانوادگي هم به طور  هانياو مانند  تكلم الناس علي قدر عقولهماسالمي مورد توجه است مثل 
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مهم است و  هانياكه  دهديمجديد هم تحقيقات نشان  يهابحثمورد توجه قرار گرفته است و در اين  هانياخاص 
 هاتيظرف، مستندي كه براي بحث رعايت ديكنيمحظه  مألآمده است كه  هانياصورت خيلي واضح  طبعاً در متون ما به

فرزند و همين طور روش رفق و مدارا هر دو در يك روايت آمده است كه  يهاتيظرفو طاقات و استعدادها و 
  بررسي كنيم.  ميخواهيم

 روايي ادله
كه  ديگري بحث خواهيم كرد يهامناسبتاين روايت را شايد قبًال به مناسبت ديگري هم خوانديم و در اين جا به 

كه اين رواياتي است كه در اين جا آمده است و همين  آمده است 86كتاب نكاح، ابواب و احكام اوالد باب  18در جلد 
منابع اصلي در  هانياه البته چيز زيادي فراتر از اين ندارد كه بحار االنوار، ابواب و احكام اوالد آن ك 104طور جلد 

را محور قرار دهد يعني در واقع ده پانزده آيه اي كه  هانياتربيت خانوادگي است كه هر كس خواست شروع كند بايد 
ت، چه در رواياتي كه در ابواب و احكام اوالد آمده اس مجموعهاست و  اشيقرآنخطوط اصلي  هانيابحث كرديم 

  رسائل يا مستدرك و چه در بحار آمده است. 

 »يونس ابن رباط«روايت 
َو أن عندَهٍ مِن اصحابنا عن أحمد ابن محمد عَن الحسن ابن آمده است كه  8ابواب و احكام اوالد حديث  86باب در 

 كنديمامام صادق از پيامبر اكرم نقل  محبوب عن العلي ابن الحسن ابن رباط عن يونس ابن رباط عَن ابي عبداهللا قال،
، اين جمله يك قاعده است و اين يك اصل بسيار بسيار مهم در 1»بِرِّه رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلى«كه كه فرمودند 

ين جمله اي كه ، اكنميمتفكر اسالمي در تربيت خانوادگي است كه قبالً هم اين را چند بار توضيح دادم و باز هم تأكيد 
است كه عموم » وَ أهليُكم أنفسكميا أيُّها الّذينَ آمنوا قوا « هيآدر اين روايت آمده است از غرر روايات است يعني مثل 

اين آيه به يك  ميديرسيمداشت و ما حدود بيست سي مطلب از آيه در آورديم و بعد در هر ساحتي به يك جايي 
 عامهمضاره كه اين آيات از غرر آيات است. در روايات تربيت خانوادگي هم از عوائد  هيآشكلي دخيل بود يا مثالً 

 ييهاآنو يا  ديباريمبلندي داشت كه از سر و رويش مطلب  يهاجملهاست كه خيلي  حقوق رسالهبسيار مهمش همان 
  ست. است كه احسان و اكرام آمده ا ييهاآنتأديب آمده است و يا  كلمه هاآناست كه در 

                                                            
 .481ص ،21ج الشيعة، وسائل - 1
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 سند روايت
و در نجاشي و  اندشدهاين روايت از نظر سند معتبر است و علي ابن حسن ابن رباط و يونس ابن رباط همه توثيق 

  و توثيق خاص دارند و لذا سند اين روايت معتبر است و از كافي نقل شده است. اندشدهشيخ توثيق 

 »هبرِّ�ِأعان وَلَدَهُ علي «قاعده 
كه هم در اين روايت كه  ، است»بِرِّه أَعَانَ وََلَدهُ عَلى«قواعد مهم و شاه كليدهاي تربيت خانوادگي اين يكي از آن 

رحِمَ اهللاُ َمن  ديگويممعتبر است آمده است و در چند روايت ديگر هم آمده است، در هفت هشت روايت آمده است كه 
يك  ميگفتيمكند به فرزند تا اين فرزند به پدرش بر و نيكي بورزد،  درود خدا بر كسي كه كمك أعان وََلدَهُ علي برِّ�ِه،

عامه روي اين آمده است كه كمكش كني تا برّ به  قاعدهعامه است، اين جا اين  قاعدهعلي البرّ داريم كه آن  أعان
خودت بكند يعني به خودت برمي گردد، برّ فرزند به پدر و مادر چه قدر ثواب دارد، يكي از چيزهايي است كه خيلي 

ر كاري يعني شما ه رحِمَ اهللاُ مَن أعان ديگويمكم نظير است از نظر مثوباتي كه مترتب بر برّ به پدر و مادر است. اين جا 
بكنيد كه او به شما نيكي كند كه اين خودش يك اصل است و مستحب مؤكد است و در حد وجوب نيست و يك 
مستحب مؤكدي است كه هر اقدامي كه شما بكنيد براي اين كه او نيكي كند، يعني يادش بدهي و تربيتش بكني، وسائل 

ه تو نيكي بورزد كه اين ثواب دارد و مستقيم مورد توجه او با تو خوب باشد و ب رابطهآماده كني و هر كاري بكني كه 
  .برّبر  أعانقرار گرفته است نه به عنوان مطلق 

 در قرآن بِرِّعلي ال أعان
يعني افراد كار خوب انجام بدهند، البته در آن جا هم يكي از  علي البِرِّ و التَّقويكمك كني بر  ديگويمدر آن آيه 

برها اين است كه او به شما كمك كند كه آن هم بّر است و اين مشمول آن آيه هم هست منتها يك قسمش است، اما اين 
به طور  كه اين يك كار خوب انجام دهد بلكه كمكش كني تا به تو نيكي بورزد نه اين كه كمكش كني ديگويمروايت 

  خاص در اين روايات مقصود است. 

 »أعان وَلَدَهُ علي برِّ�ِه«متعلق برّ در 
، قرائن ديگري هم داريم علي برِّ واِلدِه يعنيعلي برّه داخلي دارد،  نهيقرچون خود اين  خواهدينماين اصًال قرينه 

كه برِّه بكند يعني او بارّ است و مبرور ضمير است، برّه مفعولش است، اين ضمير  كنديمولي خود اين جمله كمكش 
 ؛برّ بواِلده، بلكه يعني شودينممفعول كه متعلق برّ است چه كسي است؟ ديگران كه در اين جا نيست، خود ولد هم كه 

بّر است و بر غير يا خودش مقصود نيست و  ، ضمير هم مفعولعلي بِرِّهندارد، بِرِّه، علي البِرّ يعني نيكي كردن والدش، 
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هر كاري  ديگويمخيلي مهمي است ولو اين كه حكم الزامي نيست و استحبابي است ولي  نكتهمقصود است، اين  والده
رحَِم مهمي است، اين موجب رحمت و رضوان الهي است و  جملهي بكني كه او با تو خوب باشد كه اين خيلي توانيم

  مطلب در چند جاي ديگري هم آمده است. . عين اينهبرِّ�ِوََلدَهُ علي  اهللاُ مَن أعان

 توسط والدين »بر اثم أعان«
گاهي پدر و مادر هم نوعي عقوق نسبت به فرزند دارند. اگر كاري كند كه  ديگويمداريم و حتي بر عكس اين را هم 
بر  أعانكه اين  شوديمكه عاق  شوديمكه روابط فرزند چنان با او بد  كنديمانتخاب  ييهاروشاو عاق خودش شود و 

، بر خالف آقاي ميدانستيمبر اثم را حرام  أعان، اين به طور خاص در روايت نيامده است ولي چون ما شوديماثم 
كه يكي تصريح شده  باشد و هست و لذا اين دو قاعده است توانديمخويي و آقاي تبريزي و...، طبعاً مشمول اين بحث 

، اما اگر شوديمكمك كند شامل اين جا هم  بر برّ أعان قاعدهبه عنوان  برّ است و يكي هم طبق قواعد است، اگر به
كمك كند به اين كه او به خود والدش برّ بورزد براي اين دليل خاص داريم و استحباب مؤكد است و خيلي فراتر از 

كلي است و ما  قاعدهكند بر اثم او كه به طور عام آن هم  أعانيم و اين است كه عام است. يك قاعده هم دار قاعده
كند بر اثم او نسبت به خودش، اين را به طور خاص نداريم ولي طبق قواعد عامه اين  أعانحرام است، اگر  مييگويم

هم حرام است، اين يك بحث بسيار مهمي است كه كم و بيش قبًال هم گفته بودم و در اين جا هم در اين روايت آمده 
بر اثم حرام است ولي  أعان مييگويمما كه  كه اين را قبًال هم گفته بوديم. هبرِّ�ِرحَِم اُهللا مَن أعان وََلَدهُ علي است، 

واجب است كاري كني كه اين كار نشود  ديگويمبر اثم حرام نيست اين روايت  أعانحتي اگر كسي بگويد  مييگويم
اگر كسي عام هم قائل نباشد كاري بايد بكند كه او عاق  مييگويمولي  يعني دليل خاص دارد. ما عمومش را قائليم

  هر كار خالفش و نهي از ضدش حرمت طبعي دارد ولي اصلش وجوب بر كاري است كه او عاق نشود. نشود طبعاً 

 »أعان وَلََدهُ علي برِّ�ِه«چگونگي 
دارد و آن اين است كه اين جمله را امام صادق از پيغمبر نقل كرده است و بعد يونس اما در اين روايت يك ذيلي 

و بعد  كنديمكه اين قبيل چيزها را در روايت داريم كه امام از پيغمبر نقل  علي برِّه قُلتُ كيفَ يُعينُهُ ديگويمابن رباط 
از ايشان  ديگويمكه  كه در اين جا از همين نمونه است كنديمراوي راجع به آن فرمايش پيامبر بزرگوار سئوالي از امام 

   »كيفَ يُعينُهُ علي برِّه؟«سئوال كردم 

 رفق و مدارا با فرزندان
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، ميسور يعني چيزي كه يَقبَلُ ميسوره، چهار جمله در اين جا آمده است، »قَبلُ ميسوره«َي نديفرمايمامام صادق 
از او توقع  تواندينم، چيزي را »َيتَجاوَزُ عَن  معسورهوَ «مقدور او است، هر چه در قدرتش است همان را از او بپذيرد، 

او در حد مقدورات فرزندش است،  مطالبهبپذيرد يعني انتظار و توقع و اقدام و از او  توانديمنداشته باشد و تا حدي كه 
وَ ال «، كنديمو در حد توان و مقدورات او از او مطالبه  كندينمچيزي كه فراتر از قدرت و توان او باشد از او مطالبه 

، خَرق َو ال يَخرِقُ به، كندينم، يعني فوق طاقت بر او حمل ، ال يُرهِقُهُ يعني ال َيحمِلُهُ فوَق طاَقتِه»يُرهِقُهُ َو ال يَخرِقُ به
همان دهشت و وحشت و رعب است و ضد رفق است، خَرَقَ بِه يعني او را نترساند و با رفق و مدارا با او رفتار كند و او 

كه مصداقش اين است، يعني  ديفرمايم؟ حضرت هبرِّيُعيُنهُ علي چگونه  ديگويمرا به ترس و وحشت نياندازد. او كه 
از او نخواهد و بر او تحميل  توانديماز او توقع داشته باشد و از او مطالبه كند و بيش از آن چه كه  توانديماندازه اي كه 

نكند و او را به رعب و وحشت نياندازد يعني با خشونت و وحشت و رعب نخواهد او را هدايت كند و راهنمايي كند و 
وَ ليسَ بيَنهُ وَ بينَ أن يَدخُلَ في حدِّ من حدوِد الكُفر إلي أن َيدخُلَ في « ديفرمايمبعد  ؛ وبر او تحميل كندچيزهايي را 

توجه داشته باشد كه ميان اين بچه و ورود در حدود كفر چيزي نيست جز اين كه عاق شما شود  ،»عقوقٍ أو َقطيَعةِ رَحِمٍ
 خواهديمو عاق في حدود الكفر است، يعني حضرت  شوديمفتاري شما عاق يا قطع رحم كند، يعني همين بچه با بدر

و اين كه به قدر توان از او مطالبه كند و تكليف به او بدهد، اين به  ميكنيمبگويد كه اين كه ما بر اين رفق و مدارا تأكيد 
فر است. تا اين جا ذيل فرمايش كه في حد الك رديگيمخاطر اين است كه اگر كمي بد رفتاري كنيم در حد عاق قرار 

اللَّهُ وَ طَيَّبَ رِيحَهَا يُوَجُد  هابيّطالْجَنَّةُ طَيِّبَةٌ «كه حضرت فرمودند  دهديمامام صادق بود و بعد ادامه  هيناحپيامبر از 
بهشت كه اين  ديگويمكه  2»ُخَيلَاءرِيحُهَا مِنْ مَِسيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ وَ لَا َيجُِد رِيحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا ُمرْخِي الْإِزَارِ 

وي خوش به مشام كسي كه عاق باشد ، اين برنديگيمقدر خوشبو است و شرق و غرب عالم بوي خوش آن را 
  و جالب است و از غرر روايات تربيت خانوادگي است. ، اين هم روايتي است كه خيلي نورانيرسدينم

 نكات قابل توجه در روايت
  : كنميمدر اين روايت شريفه بعد از فراق از بحث سندي مباحث داللي دارد كه چند نكته را عرض 

 »بر برّ أعان«يك. تأكيد روايت بر 
  است ولي اين مصداق به طور ويژه بر آن تأكيد شده است. برّبر  أعان قاعدهيك نكته اين كه در واقع اين مصداقي از 

                                                            
 همان. - 2
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 دو. داللت روايت 
الزامي هم از  شوديمدوم هم اين كه آيا اين روايت شريفه مفيد حكم رجحاني و استحبابي است يا فراتر از آن  نكته

  آن استفاده كرد؟ 

 تمال اول: داللت بر استحباباح
رحِمَ اُهللا  جملهو اين  كنديمسئوال جواب و احتمال اول اين است كه بگوييم اين داللت بر استحباب در پاسخ به اين 

طلب رحمت و رضوان است و امر و نهيي در اين جا نيست و يك دعايي براي او كرده است و  مَن أعان وَلَدَهُ علي برِّ�ِه
دعا هم اين است كه رحمت و رضوان خدا را براي او مطالبه كرده است و يك اثر معنوي را براي او ذكر كرده است، اين 

يا به صورت دعا  كنديمكه خدا رحم  شوديمنوع آثار معنوي وقتي كه نسبت به فعلي به صورت اخبار بيان شود گفته 
، چه اخبار از يك اثر معنوي بشود و يا به صورت دعا انشا شود، اين مفيد كندينمكه بگويد خدا رحم كند كه هيچ فرقي 

كه قبًال هم عرض كرديم. پس اوالً تا اين  ييهابحث، طبق همين رساندينمرجحان شرعي است منتها بيش از رجحان را 
آن بّر مطلق است و  هبرِّ�ِأعان وََلدَهُ علي و ثانيًا اين كه بعدش هم كه بگويد  رساندينمبيش از رجحان را اُهللا رحِمَ جا 
واجب نيست و  دهديمهم كه فرزند به پدر و مادر انجام  ييهايكين همهو  دهديماست كه بچه انجام  ييهايكين همه

خيلي چيزها مستحب است، اين هم چون اطالق دارد ظاهرش اين است كه اين طرف هم كمك به مستحب بعيد است كه 
دارد كه بيش رحِمَ اهللاُ يعني دو قرينه در اين جا وجود دارد، پس يكي ؛ بگوييم واجب است و لذا اين هم مستحب است

بر اين كه  أعانّر مطلق است و بسياري از مصاديقش مستحب است و و يكي هم اين است كه ب رساندينماز رجحان 
  مستحب واجب نيست. بر أعانمستحبي انجام دهد خودش مستحب است يعني 

 احتمال دوم: داللت بر الزام
همين را  »رحِمَ اهللاُ مَن أعان وََلدَهُ علي برِّ�ِه«كه اگر ما بوديم و صدر روايت در اين حد يعني ممكن است كسي بگويد 

يَقبَلُ ميسوره وَ يَتَجاوَزُ َعن  معسوره وَ ال « :ديگويم »؟هبرِّكيفَ يُعينُهُ علي «، اما بعد كه بياييم اوالً دارد كه ميگفتيم
عمل كردن يعني اين كه فوق حد توانش را حمل كند يا با رعب و وحشت با او  هانيا، خالف »يُرهِقُهُ وَ ال يَخرِقُ به

وَ ليَس بينَهُ َو بينَ أن يَدخُلَ في حدِّ من « ديفرمايمبعد هم مهم تر اين است كه بعد  ن مقابل اين بحث است.رفتار كند، آ
، روديماگر اين طور عمل نكنيم به سمت عقوق  ديگويم، يعني »حدودِ الكُفر إلي أن يَدخُلَ في عقوقٍ أو قَطيعَةِ رَحِمٍ

يك  خواهديم، در واقع »هبرِّ�ِرحِمَ اهللاُ َمن أعان وََلدَهُ علي «اگر اين طور باشد با اين قرائن ممكن است بگوييم كه اين 
، اين الزام است يعني بايد اين كار را بكني، آن شوديمكه مانع از عقوق او  ييهاروشحكم الزامي بگويد يعني آن 

اين شايد الزام باشد  شوديممانع از عقوق  هاوهيشو نيكي بورزد در آن جايي كه او به ت شوديمكه موجب  ييهاوهيش
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الزام استفاده كرد، اگر اين قرينه را بپذيريم بعيد نيست به آن نكته برسيم كه  شوديميعني از خود روايت هم شايد بگوييم 
او مبتالي به  شوديمه در آن محدوده اي كه موجب يك تكليف عامي است ك هبرِّ�ِرحِمَ اهللاُ مَن أعان وَلَدَهُ علي بگوييم 

  طور رفتار كنيم. عقوق نشود در آن محدوده الزامي است و بايد آن

 )وجوب و استحباب(احتمال سوم: تفصيل در حكم 
استحباب دارد. اگر صدر و ذيلش را باهم جمع كنيم بعيد  هاآن، شودينمكه اگر هم نكند عاق  ييهايكينفراتر از آن 

تو  ديگويمو  دهديمعقوق و... و به پدر هم ربط  ديگويمنيست بگوييم در اين جا قرينه اي وجود دارد بر اين كه بعد 
عقوق او اين در آن حدي كه اگر شما اين روش را به كار نبريد موجب  مييگويمبايد كاري كني كه به آن جا نكشد، 

ولي نيكي  شودينمدر اين جا واجب است كه اين روش را به كار ببري اما در آن جايي كه موجب عقوق  شوديم
، اين رجحان دارد و استحباب دارد. اين هم يك ورزديمو اگر اين روش را بكني او نيكي بيشتري به تو  ورزدينم

  ي بود.مطلب است كه اين مطلب خيلي مهم و جدي و جديد و اساس
. يك احتمال اين است كه بگوييم ديگويمپس بنابراين يك احتمال اين است كه بگوييم اين روايت فقط رجحان را 

. يك احتمال هم اين است كه بگوييم ديآيمدر آن محدوده اي كه اگر انجام ندهد عقوق  ديگويمذيل وجوب را  نهيقربا 
در آن جا حرمت را  مييگويمذيل در آن جاهايي كه موجب عقوق شود  نهيقراين در معناي عام به كار رفته است و با 

  .ديگويم

 سه. عدم حصر در روش
امام صادق است، يك سئوالي وجود دارد كه  هيناحمصاديق فرمايش پيامبر اكرم از مطلب سوم در اين حديث شريف 

رحِمَ اهللاُ مَن «اي حصر نداريم، پيامبر فرمود كه ما وجهي بر ديآيمآيا حصر در اين است يا حصر در اين نيست؟ به نظر 
كه به اين شكل. چيزي ندارد در اين كه  نديفرمايمكه چگونه؟ حضرت  كنديم، از امام سئوال »هبرِّ�ِأعان وَلَدَهُ علي 

  چيزي غير از اين نيست.
در صدد اين  ديگويمبگوييم جمله اي كه امام  ميتوانينمكالم امام در اين روايت اطالق مقامي است و هيچ وقت 

است كه هر چه مربوط به اين است بگويد كه اگر آن طور باشد اطالق مقامي است. يك جايي در فقه داريم كه مثًال 
رسيده، با اين همه علم اين گونه نماز  60حريض وقتي نماز خواند امام فرمود كه چقدر زشت است كسي كه به سن 

امام در  مييگويم، در آن جا كنديمچگونه بخواند كه حضرت شرايط نماز را ذكر پس بايد  كننديمسئوال  ؛ كهبخواند
مقام اين است كه هر چه مربوط به نماز است را بگويد ولي در اين جا اين طور نيست. اگر كسي با فقه مأنوس باشد 
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بگويد بلكه در هر جايي از  خواهديمكه هيچ روايتي در صدد اين نيست كه هر چه مربوط به مطلب است را  دانديم
  .ديگويميك زاويه اي مطلب را 

 همهرا دارد ولو اين كه برايش كتاب تهيه كند يا مدرسه ببرد و...  »يَقَبلُ ميسوره وَ يَتَجاوَزُ عَن  معسوره«اگر كسي 
نه اين كه همه چيز را بداند  كنديمدر اين جا نيامده است. پس وقتي سئوال  است ولي هيچ كدام علي بره أعان هانيا

، كتاب برديمو او را به مدرسه  دهديم، واال درسش ديفرمايميك مصداقي بيان كن و حضرت اين را  ديگويمبلكه 
 توانديمكه چگونه  كنديمحصري وجود ندارد. سئوال  نهيقر، در اين جا هيچ ادات و هانياو امثال  كنديمبرايش تهيه 

واال هيچ وقت در اين جا حصر نكرده است و در خود روايت هم انواع و  كنديمرا ذكر  ييهامصداقكمكش كند و امام 
ديگر آمده است كه يكي تبعيض و عدم تبعيض است، چون گاهي ممكن است تبعيض موجب اين شود  يهاروشاقسام 

  نورزد.  برّعقوق قرار بگيرد و  كه او در

 قبل از تولد »هبرِّ�ِوَلََدهُ علي  أعان«چهار. 
چون  شودينمكه شامل  ديآيم؟ به نظر رديگيمقبل از تولد را هم  هبرِّ�ِأعان وََلدَهُ علي چهارم اين است كه آيا بحث 

بلكه از آن  شودينمولي قبل از انعقاد نطفه را شامل  شوديميعني قبل از تولد را شامل أعان وََلدَهُ ظاهرش اين است كه 
ولدي كه  أعان وَلَدَهُديگري است و آن اين كه  نكته. اين در اين جا مبتني بر يك شوديموقتي كه صدق ولد كند شامل 

أعان ولًَد لهُ بعد.  كسي كه يُصبحُ أعاننه  أعان وَلَدَهُ، كنديم أعانيعني وقتي كه  وََلدَهُفعليت دارد ظاهرش اين است كه 
أعان وََلدَُه « نديگويم كنديمالزم را  يهادقتاست اما در ازدواجش و در مسائلي كه  اشبچهيعني وقتي كه اين وَلَدَهُ 
   .»هبرِّ�ِعلي 

اين  كنديماين كاري كه االن  ديگويمواال استعمالش غلط نيست و  شوديمپس اظهر اين است كه آن را شامل 
با  أعانو غلط نيست ولي خالف ظاهر است و ظهورش اين است كه  شوديمكه  صوفَ يَرِدُ بعَد سَنَتينكه  وَلَدَهُيُعيينُ 

مال وقتي  هانياكامالً همين طور است و  »يَقبَلُ ميسوره وَ يَتَجاوَزُ عَن  معسوره«ولد فعلي يك نوع همزماني دارند. آن 
آن جمله  كندينمچون گفتيم حصر ه برِّ�ِأعان وَلَدَهُ علي است كه او به يك درجه اي از تميز هم رسيده است ولي آن 

ولي هرگز حصري در  شديم شمول داشته باشد وقتي كه صدق ولد كند. اگر حصر بود مقيد در همين چارچوب توانديم
  اين نيست. 

  مداهللا علي محمد و آل محيو صل
 


