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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 هاروشاصول و 
خانواده بود كه امسال در مورد تبعيض و تفاوت و عدالت  حوزههاي مربوط به تربيت در اي از روشبحث در پاره
  و... بحث كرديم.

 »رفق و مدارا«اصل 
هايي كه در رفق و مدارا يا در اصلي مثل رعايت توان و طاقت فرزند، از جمله اصول و رسيديم به بعضي از روش

  هايي از اين قبيل است. روش

 روايي ادله

 »يونس بن رباط« تيروا
توايي يونس بن رباط است كه حديث بسيار جالب و پرنغز و پرمح موثقهاي كه در اين زمينه وجود دارد يكي از ادله

كه باب جملةٌ من حقوق االوالد؛  86با مستدرك، باب  هايرسائلاز  18است، اين حديث در ابواب و احكام اوالد جلد 
  اي است در اين روايت چند مطلب وجود داشت كه مالحظه شد. و روايت معتبره 8حديث 

 »بِرِّهِ يأََعانَ وَلَدَهُ عَلَ« قاعده
عليه از رسول گرامي اسالم صلوات اهللا و سالمه عليه نقل اهللاي بود كه امام صادق سالمبخش روايت، جملهيك 

 قاعدهاين بخش، به طور مفصل توضيح داده شد و يك  1»بِرِّهِ  يرَحِمَ اللَّهُ مَْن أَعَاَن وَلَدَهُ عَلَ « فرمايد:كه مي اندكرده
آيد و در چند جا مثل اصول كافي، كتاب االخالق ابوالقاسم كوفي و ه شمار مياي ببسيار مستحكم و قوي و جاافتاده

هرحال تهذيب آمده است، در ابواب قبلش هم يكي دو سند ديگر هم وجود دارد كه البته آن سندها تام نيست ولي به
آمده است در همين باب، ذيل اين  اتيجعفرمتعدد اين روايت نقل شده است، در  هاينقلي خوبي است كه در دهايمؤ
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رحَِم اهللا والدين اعانا «اشكال نيست، آمده است كه است و سند آن بي اتيجعفرباب اولين روايت باب مستدرك كه از 
آمده است، در كتاب اخالق ابوالقاسم كوفي آمده است و از  اتيجعفردارد كه در  پس چند نقل ،2»بِرِّ�ِهِما وَلَدَهُما علي

سندها معتبر نيست ولي بعد از اين كه يك روايت معتبر  هيبقتهذيب و كافي آمده است كه سند معتبري است و  جمله در
كه اين روايت صادر شده است. اين يك بخش حديث بود از  برديمو اطمينان ما را باال  شوديممؤيدات  هاآن همهبود 

  پيامبر خدا و راجع به اين، يك مقدار بيشتر صحبت كرديم.

 ادامه نكات موجود در روايت 
كه  ديگويمكه يونس بن رباط  شديمعليه اهللاذيل آن، سؤال و جوابي بود كه مربوط به خود امام صادق سالمبعد در 

. ما چهار بحث »قالَ يقبَلُ ميسوره و َيتَجاوَزُ عن معسوره و ال يرهقُهُ و ال يَخرُق به ؟كيفَ يعينهُ علي بِرِّه«گفتم: 
  كرديم.  روايت مطرحدر اين 

 سه. عدم حصر در روش
يقبَلُ ميسوره و يَتَجاوَزُ عن معسوره كه  ديفرمايمبود كه اين جا كه امام در پاسخ به سؤال يكي از بحث هاي ما اين 

عامه است،  قاعده، علي بِرِّه َولَدَهُ َأعَانَ ديگويماي كه كه گفتيم اين مفيد حصر نيست، قاعده ؟اين مفيد حصر است يا نه
اين  هاشكل جملهبه هر شكلي و از  ؟اي كمك كند كه او به پدر و مادر مهربان باشد؟ و به خوبي رفتار كندبه چه شيوه

 در عنوان يك مصداق حكم است، نه اين كه دليل بر انحصار أَعَانَ اين به يقبَلُ ميسوره و يَتَجاوَزُ عن معسوره،است كه 
و  يعني اين فقط ر اين جا ادات حصري وجود ندارد كه آن مطلق را مقيد كند و بگويد أَعَانَ و گفتيم د اين مصاديق باشد

چيزهاي ديگري هم هست و آن تعليم و تأديب او است و  يقبَلُ ميسوره و يَتَجاوَزُ عن معسورهلذا غير از قسم هاي 
و گفتيم كه مفيد حصر نيست و بعد آگاهي بخشي او و خيلي چيزهاي ديگر است، ما اين استفاده را انجام داديم 

از همين باب ذيل اين  9كه در روايتي خيلي قشنگ مؤيد اين است ولو سند ندارد، در همين مستدرك حديث  مييگويم
َو التَّأَلُّفِ لَُه  هِيْبِرِّهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَ  يرَحِمَ اللَُّه عَْبداً َأعَاَن وََلدَهُ عَلَ «روايت از كتاب اخالق ابوالقاسم كوفي نقل شده است كه 

حصر نيست و حضرت يقبَلُ ميسوره و يَتَجاوَزُ عن معسوره كه آن برداشت ما كه  دهديمكه نشان  3»بِهيوَ تَأْدِ مِهِيوَ تَعْلِ
، هر اقدامي كه موجب شود كه او خوب رشد كند و با پدر و مادر علي بِرِّه وَلَدَهُ َأعَانَواال  كنديماي را ذكر يك نمونه
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، ما از خود داللت اين را استفاده كرديم و گفتيم حصري در دليل شوديمآن اقدامات را شامل  همهخوب تعامل كند، 
اي براي آن ت، اين قرينهاس علي بِرِّه وَلَدَهُ َأعَانَوجود ندارد، اين روايت ولو معتبر نيست اما مؤيد آن است كه شمول در 

ابوابش هميشه منطبق بر  ميكرديمبحث سابق است. البته اين نكته را عرض كنم كه اگر ما مستقيم به مستدرك مراجعه 
رسائل نيست و يك عيبي هم كه در اين جا دارد اين است كه باب اصلي مستدرك را در اين جا مشخص نكرده است و 

هايش را با باب رسائل مناسبش يعني آن مستدركي كه خود اين آقايان باب ميدهيملذا ما وقتي به مستدرك ارجاع 
وَ  نَهُيْ بَ مَايلَهُ فِ ْدُعوَيَوَ  ئَتِهِيِّعَنْ سَ عْفُوَيَ«: ديفرمايمكردند و ذيل هر باب مرتبط با خودش آوردند. آن هم شاهد است كه 

  داستان مفصلي دارد كه قبالً اجماًال به آن اشاره كرديم.كه اين دعاي براي فرزند هم خيلي  4»اللَّه نَيْبَ 
 علي بِرِّه وَلَدَهُ َأعَانَ شمول دارد و لذا  علي بِرِّه وَلَدَهُ أَعَانَ كه حصري در اين نيست و  شوديمپس اين روايات مؤيد 

هايي كه روش همه ديگويميك قاعده در تربيت است كه اگر مفيد وجوب هم نباشد مفيد يك رجحان مؤكدي است و 
  مورد تأكيد شرع است.  هانيا همهميمانه شود و به حقوقش عمل كند، روابط فرزند با پدر و مادرش ص شوديمموجب 

 »برِّ�ِه يعلوَلَدَهُ  أَعَانَ«ي فقهي و علمي در هاروش
هايش كه بعضي از روش هاي نويي پيدا شودممكن است در طول زمان هم روش هاي جديدي كشف شود و راه

محول به تجربه و  هاروششرعي است يعني شارع به آن اشاره كرده است، هر چه را كه اشاره نكرده است آن 
 هاآن همههايي باشد كه معتبر است كه شخصي باشد يا بر اساس كارشناسي تجربهكارشناسي بشري است، ممكن است 

، شما چه به فقه مراجعه كندينمچه فقه و چه علم اين قصه را دارند و هيچ فرقي  .شوديم علي بِرِّه وَلَدَهُ أَعَانَمصداق 
الواقع آن حديث معتبر نباشد و احتمال خطا وجود دارد اما هايي را مستقيم از فقه بگيريد، ممكن است فيكنيد و روش

 اتيظنوجود ندارد و همه در علم چيز قطعي  ديكنيمهاي علمي و تحقيقات علمي هم مراجعه وقتي شما به روش
كه مخالفتي با شرع نداشته باشد، آن قصه درصورتي رديپذيماست، منتها اگر در حد اطمينان عرفي باشد شرع هم آن را 

، كنديمهايش تطبيق پيدا . اگر قاعده باشد مصداقميرسينمبين علم و عرف و شرع مشترك است كه هميشه ما به واقع 
جواب ذيلي كه از امام صادق شده است نبود و توضيحي كه در اين روايت و آن دو روايت نبود اگر اآلن اين سؤال و 

يك قاعده است و  ميگفتيم، قبالً هم اين كار را كرده بوديم و علي بِرِّه وَلَدَهُ َأعَانَ رَحَِم اهللا مَنفقط اين جمله داشت كه 
و عرف  دهديمي يا كارشناسي يا علم به تو فهميمخود هايي كه خالف شرع نيست و روش همه ديگويماين قاعده 

هايي كه به منتها آن روش شوديممصداق اين قاعده  هانيا همهاست،  علي بِرِّه وََلدَهُ أَعَانَآن روش مصداق  ديگويم
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از يك ضريب اطميناني باالتر برخوردار است چون خود امام روي آن انگشت گذاشته  طور خاص در روايت بيايد آن
  است كه اين مصداقش است. 

 »برِّ�ِه يعلوَلَدَهُ  أَعَانَ« قاعدهمباني فلسفي در 
و  اگر بخواهيم تعبير فلسفي كنيم اين مبتني بر چند مبنا است و مباني مختلفي دارد كه بايد در جاي خود بحث كنيم

اي هم نيست، يك مبنا همان تأثير و تأثر در درون خانه است كه رفتار پدر و مادر با فرزندان نسبت به ز پيچيدهچي
اين قصه  پشتوانهگردد و چند مبنا ي همان جا به خودت برميكنيمطوري كه تو رفتار  ديگويمهمديگر بازتاب دارد و 

ما از اين قواعد به مباني پي  شوديمو اين كه چه مقدار  ديگويم القاعده بر اساس آن مباني اين رااست كه شارع علي
  ببريم آن هم ضابطه دارد و روش دارد كه بايد در جاي خودش بگوييم. 

 قبل از تولد »علي برِّ�ِه وَلََدهُ أَعَانَ«چهار. 
چون  شودينمكه شامل  ديآيم؟ به نظر رديگيمقبل از تولد را هم  علي برِّ�ِه وََلدَهُ َأعَانَاين است كه آيا بحث چهارم 

بلكه از آن  شودينمولي قبل از انعقاد نطفه را شامل  شوديميعني قبل از تولد را شامل  وََلدَهُ َأعَانَظاهرش اين است كه 
هاي چهار بحث گذشته بود كه ظاهراً چهار بحث را ها و تتمه. اين تكملهشوديمكند شامل  وقتي كه صدق ولد

  گذرانديم.

 »يَتَجاَوزُ عن معسوره«و » ميسوره يقبَلُ«پنج. مفهوم 
بگوييم كه اين دو يك  شوديماست،  يقبَلُ ميسوره و يَتَجاوَزُ عن معسورهبعدي  جملهاست كه دو پنجمين بحث اين 
  اين است،  دربارهبگوييم دو چيز است و دو احتمال  شوديمصل است و روش است و يا يك ا

 يكسان كنايي: دو مفهوم احتمال اول
هم  توانديمبيش از آن چه كه  يَتَجاوَزُ عن معسورهاز او بپذيرد و  توانديماي را كه يعني آن اندازهيقبَلُ ميسوره 
، ديگويم، ممكن است بگوييم كه اين يك مطلب را تواندينمببخشد و ببخشد از آن چه كه  تواندينمنسبت به آن چه 
بگويد كه در حد توانش از او توقع داشته باشد و بيش از توان  خواهديمهر دو  َيتَجاوَزُ عن معسوره يقبَلُ ميسوره و

  نخواهد. 
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 احتمال دوم: دو مفهوم متفاوت
در حقيقت به اين است  يَتَجاوَزُ عن معسوره يقبَلُ ميسوره ور اين دو ديد، مقداري تفاوت د شوديمولي با كمي دقت 

   كه:

  »يقبَلُ ميسوره«تشويق در مفهوم 
بپذيرد، يعني از آن كاري كه انجام داده است استقبال كند يعني  دهديماي كه انجام يعني آن اندازه يقبَلُ ميسوره

، مثالً رديپذيممورد توجهش قرار دهد و نوعي تشويق در اين است و نوعي ترغيب است، يعني با خوشي و لطف از او 
  يعني نه اين كه عادي از آن عبور كند بلكه يك بار تشويقي و ترغيبي دارد.  رديپذيمو او  رديگيمهر روز براي او نان 

 »يَتَجاوَزُ عن معسوره«مفهوم عفو در 
طور باشد آن وقت اين دو بار متفاوت دارند كه كه اگر اين كنديمكه جايي كه نتوانست عفو  شوديماين  يَتَجاوَزُ

يعني نوعي ترغيب و تشويق در آن است چون همين اين كه آدم از  كنديم، قبول يقَبلُ ميسورهظاهراً هم همين است كه 
در واقع روش عفو است يعني چيزي  َيتَجاوَزُتشويق.  فهيخفاين يك نوع تشويق است ولو يك درجات  رديپذيمكسي 

يعني چيزي است كه يقبَلُ ميسوره ، يعني كه ظاهرًا هم اين احتمال دوم است گذرديمانجام دهد او از آن  تواندينمكه 
يعني چيزي را هم كه نتوانسته  َيتَجاوَزُ عن معسوره ؛ وآن نوعي ترغيب و تشويق است جهينتكه  رديپذيمهمين را از او 

. اين بسط آن است و عميق شدن است كنديمو به يك شكلي عفو و گذشت خودش را ابراز  كنديماست از آن اغماض 
 بگوييم كه ميخواهيمو  ميكنيمبگوييم كه وقتي اين تحليل دوم را بياوريم يعني كار عميق تري در روايت  ميخواهيمو 

در حقيقت عفو از چيزي است كه َيتَجاوَزُ  يك برخورد اثباتي تشويقي مقابل كاري است كه انجام داده است و يقبَلُ
يك باري دارد  هانياهر كدام از  مييگويماين دو باهم يك معناي كنايي دارد و گاهي  مييگويمانجام نداده است، گاهي 

يقبَلُ پنجم اين است كه  نكتهبنابراين  پس ،ميكنيمولو اين كه باهم هم يك معناي الزمي دارد كه آن را هم عرض 
و قبول تشويق نسبت به آن چه كه در  كه يكي پذيرش و تشويق كنديمدو روش را بيان  ميسوره و يَتَجاوَزُ عن معسوره

  گذشت است. و يكي هم عفو و دهديمحد توانش انجام 

 »رعايت توان فرزند«شش. اصل 
حال در كنار درعين كنديمدو روش در تربيت فرزند را  افادهاست كه اين دو جمله در عين اين كه ششم اين  نكته

اين  نديگويمبه داللت اقتضا  هانيا، در واقع هر دوي شوديمهم يك مدلول التزامي دارند كه آن خود يك اصل تربيتي 
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دو  يقبَلُ ميسوره و يَتَجاوَزُ عن معسوره ديگويم، ميكنيمكشف مبنا و كشف اصل است و ما از روش اصل را كشف 
توانسته است درس بخواند يا نان بگيرد يا كار كند با تشويق و ترغيب با آن مواجه  اي كه كودكروش است، اندازه

، ولي اين دو روش مبتني بر يك كنديمو آن چه كه توان و كشش آن را ندارد با عفو و گذشت با آن برخورد  شوديم
است كه از اين دو بيرون اصل است و آن اصل رعايت آن توان به لحاظ تربيتي است، رعايت مقدورات و توان اصل 

و در واقع در  شوديم ال يَُكلِّفُ اهللاُ نفساً إّلا وُسعَهاكه اين همان  رسانديم، اين مدلول التزامي و به داللت اقتضا ديآيم
  .كنديماين زمينه آن را بيان 

 امور نسبي »يسر و عسر«هفت. 
  مطلب هفتم اين است كه اين ميسور و معسور امر نسبي است: 

 »ي فردي فرزندهاتفاوت«الف. نسبت به 
، اين كه ميسورش را بپذيرد و اندمتفاوت هابچهطرف نسبي است به تفاوت هاي فردي، روشن است كه ازيك

معسورش را عفو كند چيز مطلقي نيست، بلكه ضريب هوشي و توانايي هاي ذهني و توانايي هاي عاطفي و تفاوت هاي 
و چيزي كه براي كودكي  كه قطعاً روي مصداق ميسور و معسور مؤثر است شده استشناسي بحث فردي كه در روان

به موارد و در هر  شوديمجهت است كه ميسور و معسور امري كه منحل ميسور است براي ديگري معسور است و ازاين
  مورد متفاوت با جاهاي ديگر است، هم انحالل دارد و طبعاً نسبي است. 

 »اجتماعي و عرفيشرايط «دو. نسبت به 
، در هانيايكي به مالك تفاوت هاي فردي نسبي است و يكي هم به مالك شرايط اجتماعي و عرفي و زمانه و امثال 

ميسور است ولي در جاي  هاآنكار سنگين عادت دارند اين امر براي يك عرفي ممكن است كه اين امر چون همه به
و معسور امر نسبي است و با تفاوت هاي فردي و شرايط متفاوت اجتماعي ديگر اين امر معسور است، بنابراين ميسور 

  .شوديمو عرفي متفاوت 
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 عرفي يا عقلي؟ »يسر و عسر«هشت. 
مطلب هشتم اين است كه اين ميسور و معسور در اين جا ميسور و معسور عقلي طبعاً نيست و اين چيز عرفي است 

عقلي  قاعدهعرفي يك  عدم تكليف بما اليُطاقعقلي است ولي  قاعدهعقلي  عدم تكليف بما اليطاقنه عقلي، چون 
  عرفي است. عدم تكليف ما اليُطاقنيست و عقالً منعي ندارد كه تكليف ما اليُطاق كند، اين يك مصداقي از همان 

 »ال يرهقُهُ «نه. مفهوم 
آمده  هانيااست، براي رَهَق در لغت معاني اي ذكر شده است كه گاهي به معناي ظلم و امثال ال يرهقُهُ بعدي  نكته

ال يا به معناي  ال ُيرهقهُ  ديآيم، به نظر ال يرهقُه يعني ال يَحِملُ فوقَ طاقته است و گاهي هم در المنجد آمده است كه
كه اگر معناي اول باشد خودش يك بار جديدي دارد  ديآيم ال يَحمِلُ فوَق طاقتهو يا به معناي همين  ديآيميَظِلمُهُ 

يعني جفاي به او نكند و در تعامل با او به او جفا نكند و ظلم نكند، اما اگر به معنايي شود كه در المنجد آمده است و ال 
اندازه يعني به يَتَجاوَزُ عن معسورهيقبَلُ ميسوره و كه  ديگويم هايقبلاست،  هايقبليَحمِلُ فوقَ طاقته باشد اين مؤكد 

ازحد توان بر او بار نكند، پس يك معناي ال يرهقُهُ اين است كه به او جفا و يعني بيش ال يرهقُهُتوان از او انتظار دارد و 
هم ظلم و تعدي نكند كه اين معناي عام تري است كه يكي هم اين است كه چيز اضافه را به او بار نكند و احتمال دوم 

يعني بيش از اندازه بر او حمل نكند كه اگر اين باشد مكمل بحث قبل است، البته  ال يَحمِلُ فوقَ طاقتهاين است كه يعني 
توان را از او بپذيرد، آن چه نتوانسته است از او توقع نكند و بگذرد و  اندازهكه  شوديمطور عين بحث قبل نيست و اين

بگويد كه در مقام اقدام  خواهديمبلي بعد از اين است كه كسي اقدامي كرده است و اين ال يَحمُِل فوقَ طاقته. دوتاي ق
بيست بياوري يا بايد روزي دوازده ساعت كار كني كه  نمرهازحد براي او بار نكند، مثالً به او دستور ندهد كه بايد بيش

بعد از اين است كه چيزي به او داده است  عن معسورهيقَبلُ ميسوره و َيتَجاوَزُ آن وقت ال يَحِملُ فوقَ طاقته،  ديگويم
باشد دستور ال يرهقُهُ اي كه انجام داده است بپذير و چيزي را هم كه انجام نداده است ببخش. اگر اين اندازه ديگويمو 

عني بيش از توان باشد از نظر رتبه اين مقدم بر آن دو است ي ال يَحمِلُ فوقَ طاقتهكلي است كه ظلم و جفا نكند ولي اگر 
به اين معنا است كه ولو اين كه يك چيزي هم گفته است، در حدي كه انجام داده است  هايقبلرا به او بار نكند، آن 

كاملي  حلقهاست و معذور بوده است عذر آن را بپذيرد، اين سه جمله باهم يك  توانستهينمبپذيرد و چيزي را هم كه 
قدر كار كن يا بيست بياور يا اين نمرهزحد بر فرزندانتان حمل نكنيد يعني مثالً بگوييد ايعني بيشال يرهقُهُ  ،شوديم

و درست نيست اين كار را بكني، اما اگر گفتي آن حدي كه انجام داده است بپذير و  تواندينمطور رفتار كن چون اين
ال َيحمِلُ است كه اظهر همين  ال يرهقُهُ  مهرباني كن و آن را هم كه انجام نداده است ببخش. اين هم مطلب ديگري در
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يعني اين كه او  رديگيميعني بايد متناسب با شرايط او با او تعامل كنيد ولي آن وقت فراتر از آن ؛ بايد باشد فوقَ طاقته
ال يَحِملُ اما اگر  رديگيمرا هم  ال يَحمِلُ فوقَ طاقتهولي  شوديم، كمي اعم رديگيمرا  هاآن همهرا بزند يا توهين كند كه 

اي كه نكته رديگيم ال يَحمِلُ فوقَ طاقتهالبته اگر عام هم باشد باز چون  رديگيمباشد فقط يك بخشي را  طاقته فوقَ
اين  ديگويمفرمان دهد و دستور دهد يا براي او برنامه بريزد  خواهديمگفتيم آن هم در اين جا مأخوذ است يعني وقتي 

يقبَلُ ميسوره و يَتَجاوَزُ عن اي باشد كه او بتواند و بيش از توان او نباشد و بعد از اين كه عمل شد هبرنامه بايد برنام
ممكن است بگوييم كمي باالتر از روش اصل  ال يرهُقهُكه در مقام تكليف  شوديمكه اين در حقيقت سه روش  معسوره

قرار كردن به او ظلم نكند و بنا بر احتمال دوم يك مصداق يا ريزي و فرمان دادن و ارتباط براست كه در واقع در برنامه
بگويد  خواهديمي در حقيقت روايت عني؛ رعايت كند او را اندازهريزي و فرمان معناي كاملش هم اين است كه در برنامه

را در اين  هاآنتنبيه كند حتي زدن هم در آن است،  توانديمكه آن اقدامات تنبيهي و تربيتي كه به تو واليت داديم و 
  جايي كه عرفاً معسور است نياور. 

 »ال يَخرقُ«ده. مفهوم 
طور گفته شده است كه خرق همان ترس و وحشت و رعب است، آن وقت است، اين ال يَخرقُ بهبعدي راجع به  نكته

يعني او را نترساند كه  ال يُخيفُهُ و ال يُرعِبُهُني او را نترساند، ال يخرقُ به كه با باء متعدي شده است يعني ال يُدِحشُه يع
ضد رفق است و با رفق با او رفتار كند، ترساندن فرد و ايجاد رعب و وحشت در او چيز درستي نيست، اين ال يَخرقُ 

اري باشد آن را است كه كمي با خوف فرق دارد، چون اصل اين كه در كسي خوفي باشد و انذ هانيابه هم دحشت و 
بگويد، اين كه او مرعوبش كند و وحشت و دحشتي در  خواهدينمبگويد، اين كه متوجه خطرش بكند آن را  خواهدينم

، خَرَقَ به يك شودينماما اين كه در او خوف از خطر ايجاد كند ظاهرًا اين را شامل  كنديماو ايجاد كند اين را منع 
كننده و ضد ارزشي در طرف است نه مطلق خوف يعني طوري با او منفعلدحشت و وحشت است و يك نوع خوف 

رفتار نكند كه با رعب و وحشت چيزي را بر او تحميل كند، اين هم مطلبي است كه در اين جا مورد توجه است و 
را به اي كه او منتها ترس سنجيده شوديمشامل انذار و هشدار و توجه دادن كه در آن نوعي ترس در طرف ايجاد 

و او را منفعل  شوديمدارد اما گاهي هست كه اين ترس افراطي است كه موجب دحشت و وحشت او حركت وامي
  اين وحشت و دحشت را در او ايجاد نكند. ديگويمكه  زنديمو آسيب روحي به او  كنديم
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 در روايات »اعانَ وََلدَهُ علي برِّه«يازده. مصاديق قاعده 
هايي كه اگر است، يعني آن اتيسلبنگاهشان بيشتر  اعانَ وَلَدَهُ علي برِّهامام در مصاديق بعدي اين است كه  نكته

ال كه  كه او برّ انجام ندهد و در مسير خطا بيفتد، روش هاي سلبي و ايجابي را برشمرده است شوديمانجام شود موجب 
است. در روايت ديگر دارد كه احسان و تعليم و تأديب و  جابياتاياول  است و آن دوتاي اتيسلبيرهقُهُ و ال يخرق 

كه در آن روايت مستدرك آمده است، در آن  شوديمتئالف يعني الفت و انس گرفتن يعني الفت و انسي كه بين الطرفين 
م كليدي را آورده است، احسان را آورده است، تئالف را به صورت الفت و انس آورده است و دو مفهو ايجابياتجا 

كه آن روايت مستدرك ولو اين كه سند ندارد ولي  تأديب است كه خيلي عام استخيلي عام آورده است كه تعليم و 
خيلي جامع است، اما اين جا كمي ريزتر وارد شده است و هر دوي ايجابي و سلبي را دارد. عالوه بر اين چهار موردي 

عنوان در آن روايت ديگر احسان و تئالف و تعليم و تأديب به شديمكه در اين جا آمد و از آن اصولي هم برداشت 
َلُه  ْدعُوَ يَوَ  ئَتِهِيِّعَْن سَ عْفُوَأن يَ«چهار محور آمده است. در آن روايتي هم كه در بحار نقل كردند آن جا يكي اين است كه 

د ده مصاديق براي اين ذكر شده است كه چهار تاي آن ، آن جا دعا هم هست، يعني در واقع حدو»اللَّه نَ يَْو بَ نَهُيْ بَ مَايفِ
كه كليت آن  دهديمنشان  هانيا همهاست كه معتبر نيست و  در آن دو روايتي اشهيبقدر اين روايت معتبره است و 

  قاعده باقي است و دامنه و شمول وسيعي دارد.

 در امور شرعي و عرفي »ميسور و معسور«دوازده. شمول 
است و هم در امور شرعي است،  هانياديگر هم اين است كه اين ميسور و معسور هم در امور عرفي و امثال  نكته

يعني گاهي در كار كردن و درس خواندن و امور عرفي است و گاهي هم در مثًال در بحث نماز و روزه است كه در آن 
، به چيزي كه از شرعيات، در حد توانش است امر كن هيقبَلُ ميسوره و يَتَجاوَزُ عن معسورطور است يعني جا هم همين

  را هم دربرمي گيرد. هاآنو امور شرعي و عرفي مشمول اين است و اطالق دارد و 
 اعانَ وَلَدَهُ علي برِّهمباحثي كه در اين روايت شريفه بود كه روايت معتبر است و مؤيدش هم در  مجموعهاين 
  ارد شده بود، ريز و روشي هم در سه چهار روايت بود كه اين معتبر بود.سه چهار روايت آن جمله را و مجموعه
، يك نكته هم علي برِّه بِوالِدِه الوَلَد َأعَانَكه  كنديمعمومي فقهي را افاده  قاعدهبندي اين روايت اين شد كه يك جمع

و در يك روايتي دارد والدين  شوديم و هم شامل والده شوديماگر نگفتيم اين جا بايد بنويسيد كه اعان هم شامل والد 
است، چه دختر و چه پسر، بعيد نيست كه بگوييم  هابچهو ولد هم  شوديمولي اگر آن هم نبود باز اين هر دو را شامل 

  هم در همين حكم هستند و بعيد نيست كه اين الغاي خصوصيت در اين جا شود.  هانوهجد و جده و 
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 »بن رباطيونس «بندي نكات روايت جمع
عنوان يك اصل و به أَعَانَ برّ قاعده اعانَ وََلدَهُ علي برِّهفقهي كه  عامه قاعدهاستفاده شد، يكي از اين روايت مطالبي 

قاعده در تربيت خانوادگي كه بحث كرديم كه اين مستحب است ولي در يك حدودش بعيد نيست بگوييم نوعي وجوب 
است و آن رعايت مقدورات فرزند در مقام  هانيا پشتوانهجا وجود دارد كه  هم در آن است. يك اصل مهم هم در اين

اين كه ايجاد دحشت و وحشت يك  . سومريزي و امرونهي بايد طاقتش را رعايت كرددر مقام برنامه ؛ وتربيت است
 هانياسوره است همان قبول ميسور است و پنجم هم تجاوز عن مع . چهارمروش مذمومي است و نبايد آن را انجام داد

روش هاي مهمي است كه در اين روايت در مورد  هانيا، شوديم پنج موردي است كه از اين حديث شريف استفاده
  اشاره شده است. هاآنتربيت خانوادگي به 

 »برّ«مراتب 
. برّ و احسان به شوديمبرّ خودش مراتب دارد، برّ مستحب است ولي اگر ترك برّي موجب عقوق شود واجب 

والدين واجب است منتها بايد اين را بحث كنيم كه آيا مطلق برّ و احسان واجب است يا درجاتي از آن؟ كه بعضي 
  درجاتش واجب است و بعضي درجاتش مستحب است و اين را بايد بحث كنيم. 

 كفران نعمت
ماشاءاهللا در روايات كفر و ايمان ي نيست و الياين كفر است و اين كفر به معناي كفران نعمت است و كفر اصطالح فقه

يعني كفران نعمت، منتها چون كفران نعمت مهم بوده است عنوان تعبير  مييگويمكار رفته است و كفر كه به معاني ثانوي به
  كفر شده است. 

 ي اهللا علي محمد و آل محمدوصل 
 


