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  الرحمن الرحيم اهللابسم

  هاروشاصول و 
هاي متعددي در باب تربيت بود كه اصول و روش ما حديث شريف يونس ابن رباط را نقل كرديم و از غرر احاديث

هاي قبلي داريم و همان طور كه قبًال استدراكات را هم نسبت به بحثعضي قابل استخراج بود و دليل بسيار مهمي بود. ب
دارد كه قبًال بحث  هاييروشمباحث تربيت خانوادگي بعضي از بحث هاي ما هم حالت  تتمهعرض كردم در اين 

و نكرديم و روش هاي عمومي در تربيت خانوادگي است و هم اين كه در ضمن اين مباحث يك استدراكاتي هم داريم 
لذا بحث هاي امثال ما گاهي از آن نظم منطقي هم بيرون رفته است براي اين كه در پايان يك مبحث مهم است كه هر 

، امسال در يك بخشي به آن مباحث بنيادي و آغازين تربيت خانوادگي ميكنيمو اضافه  ديآيمبار چيزي به ذهنمان 
هاي مهم بود كه ذكر شد و لذا يك عنوان روشبه هانياو امثال معسوره يَقبَلُ ميسوره و يَغفرُ  برگشتيم و مثًال تبعيض و

كه در يك جايي چيزي  مينيبيمنوپا است هر بار  هانيابحث منظم كاملي را پارسال انجام داديم ولي به دليل اين كه 
  .شوديمپرداخته  هاآنباقي مانده است و به 

 محبت و اكرام
اي هم در تربيت عاطفي به آن كرديم كه يكي از بت و اكرام است كه شايد اشارهيك بحثي كه جاي آن در همان مح

از اصول و قواعد مهم تربيت عاطفي در فضاي  هاآنهاي تربيت بود، گفتيم بحث محبت و ابراز محبت و اكرام ساحت
  تربيت خانوادگي است، 

 محبت و اكرام خاص دختران
را قبًال  اشادلهكه نسبت به اوالد برشمرديم و  هانيااي در آن جا است كه اين محبت و اكرام و يك تبصره و تكمله

بررسي قرار داديم، اين در روايات ما نسبت به دختران خيلي مؤكدتر را مورد  اشدامنهبحث كرديم و مفهوم و معنا و 
و يك  است اكرام بنات، طلبُ البَنات وَ إكرامِهِنَّبش استحباب است و در خود وسائل دو باب آمده است كه يك با

دانستن و ناخوشايند بودن دختر را مكروه دانسته است،  است، اين كه مكروه كراهةُ كراهَِة الَبناتباب هم باالتر حكم 
بت و اكرام نسبت به در روايات ما عالوه بر آن توجه عام در محبت و ابراز مح ايويژهاين در تربيت عاطفي يك توجه 

  دختران وجود دارد. 
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 ييروا ادله
مستدرك روايات زيادي دارد، اجماالً خواستيم طرح اين بحث كنيم و االن آدرسش را  طورهمينكه اين در وسائل و 

است كه باب چهار طرف  5و  4. اين در همان ابواب و احكام اوالد باب ميخوانيمو بعضي از رواياتش را  مييگويم
  هم است.  6باتي قصه آمده است و حتي باب اث

 توجه خاص به فرزند دختر
كه نسبت به دختران توجه بيشتري را در خانه توصيه  استحبابُ طلَبِ البَنات َو إكرامِِهنَّاست كه آمده  4در باب 

كه آرزوي  البنات تحريم و تمَنّي موتِ هم باب  6و در باب  كراهُة كراهةِ البناتآمده است كه  5كرده است، در باب 
عنوان نمونه را من به هانياكه آن امر حرامي است. بعضي از  كنديممرگ دختر كه امر مرسوم جاهلي بوده است، تأكيد 

 هانياكلي در تربيت عاطفي بود هم محبت بود و هم ابراز محبت و هم اكرام و احترام،  قاعده، اصل اين كه كنميمعرض 
عنوان نمونه عرض اي بود و مطلقات بود، منتها در بنات اين جا يك تأكدي دارد، بهچيزهايي بود كه همه مستند به ادله

كنيم، در اين روايات غالبًا به ارزش و جايگاه دختران اشاره شده است، مثالً در روايات چهارم كه سندش هم بنا بر آن 
، حضرت فرمودند كه عبداهللا عليه سالمن أبيه عَن النوفلي عنِ السكوني عن ابيعنهُ عقبول است، مباني كه داشتيم قابل

 ،1»ُملْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُونِسَاتٌ ُمبَارَكَاتٌ مُفَلِّيَات« كننديم، بعد هم توصيف »نعَم الوُلد البَنات«پيغمبر اكرم فرمودند: 
  .كنديمند، البته اين توصيف هست ترين فرزندانكه فرزند دختر نعَم الوُلد هستند يعني به كنديمتعريف 

 داللت التزامي در روايت
كه در اين روايت كه سندش هم معتبر است وجود دارد اين است كه در اين جا توصيف است و بيان حكمي  اينكته

روايات ديگر و شرايطي كه در آن عصر بوده  مالحظهاما با  اندخوبدارد، دختران  نعمَ الوُلد البَناتمستقيم ندارد و 
است اين بيان توصيفي يك مدلول انشايي دارد و يك داللت التزامي و ضمني بر يك حكم تكليفي هم دارد، چون 

را خوب بدانيد و  هاآنرا بد ندانيد و  هاآنكه يعني شما  شوديميعني عرفاً برداشت  اندخوبكه دختران  كنديمتعريف 
كه در آن جا آمده نعَم الوُلد التزامي عرفي از اين قابل استفاده است، البته اين تعامل خوبي باشد، اين داللت  تعاملتان

  يك حكم انشايي از اين به داللت التزامي استفاده شود.  است، اين يك نكته است كه بعيد نيست كه
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 »نعمَ الوُلد«مفهوم 
كه در اين جا ذكر شده است، اين هم  هاآنو خوبي  هاآنديگر هم در اين حديث اين است كه اين بهتر بودن  نكته
 فلسفهرواني و روحي دارد و هم احتماالً به آن  جنبهمادي دارد و به خاطر اين كه عواطف قوي تري دارند  جنبه

مثوبات بيشتري دارد و ثواب هاي بيشتري  هاآني به براي اين كه هر نوع توجه اندخوباخروي توجه دارد كه اين كه 
عاطفي و فضاسازي عاطفي و  ديفواهم به لحاظ  هاآنو در روايت ديگر هم آمده است، يعني خوبي  كنديمرا عايد 

آرامش بخشي است كه در دخترها در فضاي خانه است كه در روايات آمده است و هم به لحاظ اين است كه موجب 
به خاطر نيازهاي عاطفي كه دارند موجب ثواب بيشتر  هاآنتوجه بيشتر به براي اين كه  شوديممزيد اجر شخص 

. اين يك دسته از اين روايات است كه رواياتي است كه در مستدرك هم كه ، اين دو نكته در اين ملحوظ استشوديم
سندهاي ديگري نقل شده است، مثالً در روايتي كه از روايات عامي  باز با نعمَ الوُلد البَناتدر ذيل اين جا آمده است 

 هانياو امثال  2»السَّمَاءِ مِنَ َرحْمَةً وَ بَرَكَةً َعشْرَةَ اثْنَتَا لَيْهِعَ  يَوْمٍ كُلَّ نَزَلَتْ إِلَّا الَْبنَاتُ  فِيهِ بَيْتٍ مِنْ مَا«است آمده است كه 
كه بعيد نيست يك  كنديمدختران را در خانه توصيف  كه اين يك دسته از روايات است، رواياتي كه فوايد و بركات

باشد، در حد يك استحباب يعني يك مستحب مؤكدي است كه يك  هانيادر  هاآنداللت التزامي بر توجه خاص به 
  شود. اين يك دسته از روايات است. هاآنعنايت و توجه خاصي به 

 »ابي عن ابن ابي عمير«روايت 
مستقيم اشاره دارد كه كسي كه صاحب فرزند دختر باشد و متكفل تربيت و ديگر آن است كه به طور  دستهيك 

كه واحده دارد، إثنتين دارد، ثالث دارد، اربع هم دارد كه هر چه بيشتر باشد تأكد بيشتري شده شود  هاآنرسيدگي به 
خصوص آن جايي كه تعدد داشته باشند مثًال هاي متزايد و فراوان است، بهموجب ثواب هاآناست بر اين كه رسيدگي به 
ابن ابي عمير عن هشام  عنهُ عن ابي عنهم دارد، از ابواب و احكام اوالد كه سند معتبري  4در روايت سوم همين باب 
مَْن عَالَ «كه  كنديمكه سند كامًال معتبر است در آن جا دارد كه امام صادق از پيغمبر نقل  ابن حكم عن عمر ابن يزيد

ود يعني به امورشان رسيدگي ، كسي كه متكفل سه دختر يا سه خواهر ش3»ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ َوجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة
، بعد سؤال شوديمرا شامل  هانيا همهكند كه اين توجه هم اعم از توجهات مادي و عاطفي است و مطلق است و 

 اهللارسوليا  ديفرمايماست، بعد هم  طورهميندو تا هم  نديفرمايم؟ حضرت طور استكه اگر دو هم باشند همين كنديم
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اين هم از آن روايات مهم است كه يك  ؛ كهاست طورهمينكه باز هم  نديفرمايماست؟  طورهميناگر يكي هم باشد 
استحباب مؤكدي هم در تربيت مادي و اقتصادي است و هم بعد عاطفي است كه روايت به آن اشاره دارد، روايت هم با 

ون هم در چند روايت آمده است، در همين و قريب به اين مضم كنديميك سند خيلي متقن و امام صادق از پيغمبر نقل 
  در مستدرك شش هفت روايت آمده است. طورهمينباب و 

 توجه ويژه به فرزند دختر در روايات
 وَ صَبَرَ عَلَى الْأَخَوَاتِ مِنَ مِثْلَُهنَأَوْ  بَنَاتٍ ثَلَاثَ عَالَ مَنْ«جديد در روايت هفتم است كه در آن جا دارد كه  نكته
  4»إِيوَائِهِنَّ

من و كسي كه اين  ديفرمايمصبر كند، پيغمبر  هاآنيعني كسي كه سه خواهر را سرپرستي كند و بر سختي هاي ؛ ...
كه اين تعبير در چند جا آمده است. اين  كننديمبه هم نزديكيم و با انگشتانشان اشاره  قدراينكار را كند در بهشت 

براي  ايويژهكه هم در روايات عامه آمده است و هم در روايات خاصه و يك حكم ويژه و استحباب  موضوعي است
كلي بود، اين در دختر يك  قاعدهچيزهايي كه  همهبنات ذكر شده است گرچه اين امر در اصل توجه و اكرام و بّر و 

 و بركات را در خانه دارد فوايددختر اين  ديوگيمروايات بيان توصيفي است كه  طايفهتأكدي پيدا كرده است منتها يك 
 طايفهاستفاده كنيم اما در  ميتوانستيماول هم بالمالزمه يك حكمي را  طايفهگرچه از آن  كنديمو يك نوع حكمي بيان 

  آمده است.  هاآنبه  ژهيواي است كه در باب دختران و توجه  طايفهدوم تصريح شده است. اين دو 

 حقايق ابدي در تكريم دختر 
فرموده  طوراينتغيير دهد و  خواستيمممكن است كسي بگويد كه اين ناظر به آن فرهنگ جاهلي بوده است كه 

است؟ درست است كه ناظر به آن فرهنگ بوده است اما نبايد تصور كرد كه اين كه ناظر به آن فرهنگ بوده است پس 
نيست بلكه ضمن اين كه  طوراينبراي اين كه آن فرهنگ را عوض كند،  ديگويميا يك چيز ظاهري  كنديممبالغه 

كه اين  ديگويممبارزه كند، ضمن آن يك حقايقي كند و با او  مطرودآن فرهنگ جاهلي تحقير دختر را  خواهديم
قضاياي  هانيا، هانيا و امثال »َمن عالَ ثالث أو إثنتين أو واحده فَلَهُ الجنّةيا نعَم الوُلد البَنات «حقايق ابدي است، 

 ميتوانيم هانيااست كه ما به  جهتازايناصولي كه در مباني اجتهاد وجود دارد،  بنا برحقيقيه است و ابدي است 
كه اسالم چنين اهتمام دارد و چنين بركاتي  مييگويمتمسك كنيم هم در مقام بحث مباني تربيت كه در مقام توصيف 
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يك مستحب بر اين بردباري و  عنوانبهو هم در مقام فقه تربيت كه در حقيقت اسالم اين جا تأكيد دارد  قائل شده است
توجه و اهتمام و عنايت خاص نسبت به دختران. يك جاي ديگري هم سابق داشتيم كه نسبت به دخترها تأكيد ديگري 

  داشت.

 نگاه روايات به فرزندان پسر و دختر
منتها  برّ االولي، احسانُ عليهم، اكرامهنَّ،ينيم و بايد ببينيم دليل چيست، در آن جا دليل داريم، ما بايد جمع ادله را بب
چندين حكم هم در تربيت جسماني و اقتصادي داشتيم و هم در تربيت  ديگويمكه اوالد  هاآنآن ادله مطلق است، در 

وجود دارد كه چنين دليلي  ايخاصه ادلهكه  مينيبيممطلق است، بعد در اين جا  هانيا همهعاطفي و روحي داشتيم كه 
، پسر خواهي هم در بعضي جاها آمده است، شديمهم چيز خاصي بود آن هم گفته  هاآندر پسرها نيست. اگر در مورد 

ن مطلق داريم و استحباب و طلب اوالد ذكور به طور خاص داريم. ولي اين بياني كه اياستحباب و طلب االوالد به طور 
طلب ذكور كن و مستحب است مثًال در  ديگويمو رواياتي داريم كه  »مُونِسَاتٌ ...ُملْطِفَاتٌ «كه  ديگويمجا آمده است 

ذكور را مغفول قرار داده باشد بلكه به آن هم توجه دارد ولي نسبت به  طور نيست كهصحيفه و ادعيه آمده است يعني اين
و  را مورد توجه قرار داده است و همان جا تأكيد بر عيلوله و توجه خاص كرده است هانيادختران بعدهاي عاطفي و 

فراتر از اين كه بخواهد آن فرهنگ را عوض كند و  مينيبيمرا ببينيم يك تأكدي را نسبت به دخترها  هانيالذا اگر جمع 
ه آن را قبول دارد. پس نسبت به پسران كه به نحوي علم و تجرب هاييواقعيت، همان كنديم هاييواقعيتاشاره به يك 

كه ابدي  كنديمهم داريم منتها در يك قالب و شكل ديگري و در اين جا هم به شكل ديگري و بعد هم اشاره به اموري 
ولي بنياد اين  كنديمو ازلي است ولو اين كه در آن زمان يك كاركرد ثانوي هم داشته است كه آن فرهنگ را عوض 

 خواستهينمماندگار است. اگر بگوييد كه چون پسران آن طور بوده  هيقيحقد ازلي و ابدي و قضاياي معارف يك بنيا
دعا  كنديمو وقتي كه دعا  زنديمرا هم در جاي ديگر گفته است و گاهي آدم به ذهنش  هاآناتفاقًا  مييگويمبگويد 

و اين  گفتيماگر همان تأكيد را يا تأكيد بيشتري نسبت به پسر داشت آن را  يعني؛ كه خدا ولد ذكور به او بدهد كنديم
اين است كه يك بعد عاطفي و روحي در  دهندهنشاناز آن در روايات نيست. اين  چيزهيچولي  گفتيمطرفش را هم 

ت عاطفي و تربيت عاطفي و توجها قصهدختر است و به خاطر آن بعد عاطفي و روحي يك تأكيدي نسبت به اين 
روحي دارد. اين شبهه را هم اول عرض كردم كه ممكن است كسي بگويد اين تأكيدات به خاطر تغيير آن فرهنگ است 

، كنديمو نه اين كه در مقايسه بخواهيم بگوييم اين جا تأكيد بيشتري نسبت به پسر است، ولي دو سه چيز اين را رفع 
اين است كه اصوالً دختران  ارتكازاتاز اين كه فرهنگ چه بوده است كه  نظرقطععرفي است با  ارتكازاتيكي خود آن 

اين است كه قضاياي حقيقيه است و ابدي و  هانياو يكي اين كه اصل در  طلبنديميك توجهات عاطفي بيشتري را 
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 هايهتوصينيست كه سكوت باشد بلكه در يك جاهايي هم  طوراينو يكي اين كه نسبت به پسرها هم  ازلي است
شده است و اين همان بحث نياز است و امر تجربي و محسوس و ملموس ما است و لذا به نظر  هاآننسبت به  ايويژه

كه گرچه ممكن است كسي بگويد كه اين تأكيدات همه براي تغيير آن فرهنگ است و نه اين كه بخواهد يك  ديآيم
اين قرائن بعيد نيست كه بگوييم واقعاً اين ويژگي است و اين تأكيد  ذكر كند كه در پسرها نيست اما با هانياويژگي براي 

اين است كه اين جنس مورد يك عنايت خاصي  دهندهنشانمثالً در مادر، اين  كنديمكه قرائن منفصل هم اين را تأييد 
ام و احترام و به لحاظ عاطفي و روحي است از لحاظ مبناي تربيت و از لحاظ فقهي و دستوري هم ضمن اين كه اكر

در اكرام و اهتمام و  طايفهخوشحال كردن بچه ادله داشت و معتبر هم بود، اما دختران يك امتيازي دارند. اين دو 
تربيت  طورهمينساحت تربيت عاطفي و  تتمهدر  كنميمتوجهات ويژه به دختران است، اين بحثي كه امروز عرض 

  آن دو بخش است.اي در و اين تكمله ديآيمجسماني و نفقه 
برداشت اين است كه در اين جا يك توجه خاص مطلوب است، تحمل او و رسيدگي و عيلوله و اين توجه بيشتر 

درست بدانيم كه يك عنايت  هانياتبعيضي است كه در واقع منافات با آن بحث ندارد، در واقع اگر ما اين برداشت را از 
در حدي برسد  هانيا. اگر شوديمهم  هانيان وقت اين به نوعي مقيد تبعيض و وجود دارد، آ هاآنبه  ايويژهو اهتمام 

حد وجوبي است كه اين چه در دختر و چه در پسر فرقي  هاآنكه به او آسيبي برسد يا او را در معصيت و گناه بيندازد 
قرينه داشته باشيم كه  ولي اين احكام استحبابي و رجحاني است. در يك سياق واحد ممكن است يك جايي كندينم

  است. ايقاعدهنسبت به يكي استحباب و نسبت به يكي وجوب شود كه آن هم در جاي خودش 

 داللت روايات بر رجحان
بيان يك ثواب است، چيزي ندارد كه بگويد اين كار را بكن كه  اشهمهآيد چون الزامي درنمياز اين ادله آن حكم 

است كه براي آن ذكر  هاييفلسفهاست يا  هانيا يا امثال» إِيَوائِِهنَّ صَبَرَ َعلَى ... يامن عالَ اشهمهببينيم ظهور است و 
آن طور  شودينماستفاده كرد. اگر در يك حدي برسد كه به ضرر برسد  شودينمبيش از رجحان  هانياو لذا از  كنديم

تربيت را اعمال كنيم، اين حد متعارفش  درجهولي اگر نرسد ما ملزم نيستيم كه آن نهايت  ديآيمعمل كرد و الزام بيرون 
. اگر در جايي ترك يك محبت و امثال اين بداند كه منجر شودينماست و لذا حكم الزامي از اين با اين بيانات استفاده 

  آن جا واجب است.  ميگفتيمو اطميناني داشته باشد، طبق قواعد سابق  شوديمبه معصيت او 
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 »از تولد فرزند دختر ناراحتي«كراهت 
و آن اين است كه  آورديم هاآنكه در واقع يك حكم جديدي عالوه بر  شوديمسوم  طايفهدر باب بعدي اين 

كه  ناراحت شدن از اين كه خدا به كسي دختر داده است و احساس ناراحتي نسبت به اين مسئله اين امر مكروهي است
و اين كه كسي از اين  ت متعددي در باب بعدي آمده است كه شايد بعضي هم معتبر باشد گرچه غالبًا معتبر نيستروايا
آن بيشتر از حد كراهت نيست،  ادلهشده است ولي مجموعاً  قرارگرفتهشده است ناراحت شود مورد توبيخ  دخترداركه 

روايات تامي نيست و شايد بيش از كراهت هم نشود از آن استفاده كرد.  كدامهيچولي  كنديمگرچه حضرت توبيخ 
اين است كه همان كراهت هم يكي از جاهايي است كه امر قلبي هم كراهت دارد كه اگر اصالً خوشش نيايد  هاآنظاهر 

سند معتبري ندارد ولي  اين روايت را خودتان بعد مالحظه كنيد كه البته غالباً  است. طورهمينكراهت دارد، ابرازش هم 
قابل استفاده است به همان شكلي كه مرحوم صاحب وسائل از اين  هاآنمجموعًا يك كراهت و كراهت البنات از 

  روايات استفاده كردند. 

 »تمني مرگ دختران«حرمت 
كه  رامي استداريم تحريم تَمّني موتَ البَنات است، اين كه آرزوي مرگ كند اين امر ح 6در باب مطلب ديگري كه 

لَعَلَّكَ َتتََمنَّى مَوَْتهُنَّ «: ، حضرت فرمودإنَّ لي َبناتبه امام صادق گفته شد كه  ديگويمشايد اين روايت معتبر باشد كه 
، اگر تمني موتشان كني و 5»هُ وَ أَنْتَ َعاصالْقِيَامَةِ وَ لَِقيتَ رَبَّكَ حِيَن تَلْقَا تُؤْجَرْ يَوْمَ َلمْ أَمَا إِنَّكَ إِنْ تََمنَّيْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ
كه يي درحاليآيمدار شدن و تكفل اوالد ثواب دارد، بلكه در روز قيامت به لقاء خدا بميرند هيچ اجري نداري چون بچه

موت عصيان است منتها در اين جا قيد دارد، تمني موتي كه دنبالش هم موت حاصل شده باشد  گناه كاري يعني تمني
اي كه به دنبالش موت باشد، بدون آن بعيد كه تمني حرام است اما تمني دهديمواال مطلق تمني در اين نيست. اين نشان 

  است كه بگوييم اين تمني قلبي امر حرامي است. 

 پسر اي خصوصيت بر فرزندغال
اي خصوصيت كند، تمني مرگ فرزند غاگر ما بخواهيم جمود بر الفاظ هم كنيم اين در پسر نيست مگر اين كه كسي ال

و  شوديماي خصوصيت غدليل دارد و ممكن است بگوييم ال دخترهاكند و دنبالش هم او بميرد اين عصيان است. اين در 
اي خصوصيتش تابع استظهار فقيه است. اين روايت غكه ال تدر پسر هم است و ممكن است بگوييم كه خاص دختر اس
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سند ديگري هم دارد كه آن هم ظاهرًا معتبر است، يعني هم در من ال يحضر  ،هم روايت معتبر است و غير از اين سند
ن شود اي هاآنكه تمني موت البنات اگر منتهي به موت  آمده است و هم در كافي آمده است و سندها هم معتبر است

  موجب ارتكاب حرام است.

 »تمني«شمول حكم در 
اي كه با موت باشد، شارع حكم را روي مجموعه آورده است، ممكن است در واقع تمني تأثير هم تمني ديگويم

 حالدرعينقوي اي بود و  رابطهايشان هم با فتحعلي شاه  رابطهداشته باشد. مرحوم ميرزاي قمي يك پسر داشت و 
و پرهيز داشت از اين كه خيلي نزديك شود ولي فتحعلي شاه براي ايشان خيلي  كرديمش را حفظ عزت و كرامت خود
دخترم را  خواهميمبه ايشان گفت كه من  ايجلسهدخترش را به پسر او بدهد و در يك  خواستيماحترام قائل بود و 

من در اين وصلت با سلطان نيست فرزندم را  بدهم، ايشان از جلسه بيرون آمد و دعا كرد كه خدايا اگر راه فراري براي
 لطمهكه اين وصلت منجر به  ديديمپسرش فوت كرد. آن از باب تزاحم است يعني ايشان  نديفرمايماز من بگير كه 

. تمني غير از دعا است ولي اصوالً تمني كه داردبرمي، يعني عنوان مزاحمي آمده است كه اين حرمت را شوديماسالم 
. ميرزاي قمي و سيد علي صاحب رياض معاصر بودند و خيلي هم باهم اهل شوديمباشد در بعضي جاها منتهي به دعا 

معروف بود كه ميرزاي قمي فقهش قوي تر است و صاحب رياض  طوراينبحث و جدل بودند، در زمان خودش هم 
در عمل خارجي بر عكس شد، قوانين اصولي مرحوم ميرزاي قمي كتاب ماندگاري شد كه اصولش قوي تر است ولي 

و صاحب رياض كه اصولش قوي تر بود  كتاب درسي بود و باالخره يك نكته يا عطفي در تاريخ اصول است هاسال
حب رياض آدم ديگر هم اين است كه صا نكتهرياضش مشهور شد كه فقه است و از اصولش چيزي باقي نمانده است. 

قوي اي نداشت ولي خيلي عميق و دقيق بود و  حافظهي بود، مرحوم ميرزاي قمي الذهن بحّاثحاضر حافظهخوش 
 گفتيمكه همين جا بنشين بحث كنيم و مرحوم ميرزاي قمي  گفتيمصاحب رياض  كردنديمهميشه وقتي باهم بحث 

زرگان تاريخ فقه و اصول ما هستند و عظمت بااليي داشتند، هر دو از ب هرحالبه. دهميمكه نه بنويس و من جوابت 
قم هم خيلي مؤثر بود گرچه بعد از ايشان قم باز متروك شد و بعد مرحوم آقاي  حوزهمرحوم ميرزاي قمي در تاريخ 

  شيخ آمد و آن رونق را به آن داد.

 موت فرزندان به خاطرحكم حرمت 
شما را استظهار كند و بگويد اين مُتَن دخالتي در حكم ندارد و اين قيد را  نكتهالبته ممكن است كه كسي در اين جا 

عنوان يك اجري ندارد. اين تمني را به ديگويمكه اين جا  َتَمنّا موتَهُنَّ وَ مُتنَهرحال ظاهر اين است كه بهالقا كند ولي 
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كه بگوييم حرام است ولي اگر همراه با موت شود مرتكب حرام شده  شودينمفعل قلبي اگر اين ظاهر را بپذيريم مطلقاً 
اي را هم ذكر كنيم و بگوييم مُتنَ كه است، مگر اين كه كسي بگويد مُتنَ دخالتي در حكم ندارد. ممكن است چنين قرينه

ت در حكم ندارد كه اي بگوييم دخالو خارج از اختيار او است، با چنين قرينه شودينميا  شوديماو خبر ندارد كه 
ممكن است چنين چيزي گفته شود ولي باز ظاهر و اصل اين است كه دخالت داشته باشد. البته اين جا سندهاي معتبر 

  ، يعني به خاطر اين تمني كه اين ظهور در حرمت دارد.أنتَ عاص لقيتَ رَّبكَ حيَن تلقاه وَكه  ديگويمدارد و دليل 
بندي قصه اين است كه احكام ترجيحي استحبابي و كراهتي ويژه ن است كه جمعاين هم يك بحثي در مورد دخترا

داريم و مستند  هاآنداريم، هم در تربيت عاطفي و روحي  هاآناي و جسماني و بدني دختران هم در تربيت نفقه درباره
سبت به ساحت هاي پيشين كه سابق بود. اين هم يك تكمله اي ن ايادلهو بعضي از  اي است كه عرض كرديمبه ادله
  بحث را فردا عرض خواهيم كرد.     ادامهاست. 

  علي محمد و آل محمد  اهللاصليو  
 


