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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
 ايعامه قاعدهخانواده پرداختيم، متوجه يك اصل و  حوزهما بعد از اين كه به مباحثي در تربيت جسمي و طبيعي در 

شديم كه مقدم بر ساير مسائل است و از نظر ترتيب منطقي جايگاه متقدمي دارد كه در آغاز ورود در تربيت خانوادگي، 
  عامه بود.  فهيوظالزم است كه به آن پرداخته شود و آن بحث واليت پدر و حق تدخل او در شئون مختلف فرزند و 

 واليت عامه پدر
عامه براي پدر و مادر نسبت به  فهيوظامه در مباحث خانوادگي داريم: يكي ع قاعدهادعاي ما اين است كه ما دو 

قرار دارد و  هاآنتأمين زندگي و تربيت و شئون مختلف فرزندان است كه اين يك تكليف و وظيفه است كه بر دوش 
نند. اين واليت ممانعت از تدخل ديگران ك تواننديميكي واليت عامه كه حق دخالت و تصرف در شئون ولد دارند و 

  همان حق تصرف و نفوذ تصرفشان است يعني حق تصرف دارند و تصرفاتشان از نظر شرعي نافذ است.

 ادله وجود واليت عامه پدر 
اين واليت  شوديمعامه نسبت به شئون مختلف، به استناد آيات و رواياتي كه سابق بحث كرديم، از سه طريق  فهيوظ

  رفات پدر را، اثبات كرد: عامه را و حق تصرف و نفوذ تص

 خصوصيت از موارد الغايالف. 
ما داريم مثالً در باب نكاح يا بعضي از موارد  ايخاصهي خصوصيت بود كه موارد الغاو  مناطراه اول همان تنقيح 

و بلكه  مناطي خصوصيت يا تنقيح الغاتصرف پدر نافذ است و حتي تزويج آن نافذ است، پس  ديگويمخاص كه 
به بعضي از جاها اولويت مثل تزويج كه نافذ است و تزويج يك صغير نافذ است حتي بعد از بلوغش و ... نسبت 

  به ساير موارد.  منصوصهيا اولويت براي تسرّي حكم واليت از موارد  مناطبنابراين اين يك طريق بود كه تنقيح 
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 ب. استدالل عقلي
هم آمده است، با اين بيان كه عقل و عقال  فقيهواليتراه دوم حكم عقل و عقال بود كه نظير آن استداللي است كه در 

به اين كه كسي بايد متكفل امور و مسائل اين كودكان به خصوص در حال صغر و قبل از رشد، باشد و  كننديمحكم 
بگوييم كه همه حق تدخل دارند و  شودينمت دارد و حكومت در جامعه ضرور گويندمياين مثل همان است كه 

 شودينممعيني باشد كه امور او بتواند سامان پيدا كند و  محدودهباالخره بايد اين حق تدخل و واليت در يك 
  باشد و هر كه خواست تدخل كند.  ومرجهرج

 عقال رهيسج. 
پدر است كه بايد قائم به امور كودك شود و نفوذ و تصرف دارد و واليت  اينجاراه سوم اين است كه قدر متيَّقن در 

  او واليت نافذه است و اگر اقدامي كند، اقدام نافذي است. 
هم همين طور است كه يكي از استدالالت اين طور است كه جامعه نياز به حكومت دارد و اين  فقيهواليتبحث 

 شودينمبه اين امر كند و قدر متيَّقن آن فقيه عادل است و غير از آن را حكومت امري است كه بايد شخص معيني قيام 
ولي قطعي است كه در  رديپذيمطور است و ممكن است كه بگوييم حكومت اين افراد را  نيز همين اينجاپذيرفت. در 

قدر متيَّقن همان  را تدخل كند و هاآنكودكان از خانواده جدا شوند و حكومت  همهنگاه اسالم اين طور نيست كه 
  تدخل كند. توانديمخانواده است كه اگر نبود يا در مواردي حكومت 

 همهعقالئيه وجود دارد كه پدران و خانواده در  رهيسعقال وجود دارد و  رهيس اينجااستدالل سوم هم اين بود كه در 
كه اين سيره  كنديميجاد كند، او را منع عقال اين است كه اگر ديگري تزاحم ا رهيسو  كننديمشئون كودكان صغار تدخل 

 اينجاقطعاً در زمان معصومين بوده و ردع نشده است بلكه در مواردي تأييد شده است. اين سه نوع استدالل است كه در 
  براي اثبات بحث واليت وجود دارد. 

 »سيره«تعريف 
يعني به عنوان  دانديم، در شئون مختلف اين تصرف را نافذ كنديمن است كه تصرفي كه پدر در مال و ... او ايسيره

جواز اين كار را به عنوان حق تصرف براي آن ثابت كند و  توانديم اينجا. اين سيره در كنديمتصرف نافذ با آن عمل 
سيره  از آن استفاده كرد و حق و واليت دارد و اين از نكات خاص اين توانيمخاصي است كه يك حكم وضعي  رهيس

  است.
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ولي با قرائني گاهي همين سيره مفيد رجحان األعم  بالمعنييدُ أكثر منَ الجواز ال يُففعلي  رهيسما سابق گفتيم كه 
ولي گاهي مفيد  يدُ اال الجوازيُف الو گاهي هم حتي ممكن است مفيد وجوب شود، كما اين كه ترك هم  شوديم

ممكن است با يك  . ولي در يك موارديرسانديمو بيشتر هم حكم تكليفي را  شوديممرجوعيت يا حتي حرمت 
  مقدماتي از سيره حكم وضعي به دست آوريم.

 فروعات بحث
كه يك قاعده داشتيم كه او وظيفه دارد كه اقدام به  طورهماناين واليت را پذيرفتيم،  الجملهفيبعد از اين كه ما 

طور نافذ التصرف است و در شئون ولد حق تصرف دارد كه در  ، همين6تحريم/ »نارا َأهْليكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا«كند تربيت 
  توجه كنيم:  هاآناين قاعده ثابت شد و در ذيل آن فروع و شقوقي است كه بايد در چند بند به  الجملهفي اينجا

 فرع اول: واليت مختص پدر
اول در ذيل اين قاعده اين است كه اين واليت مختص به پدر است يا اين كه مادر و ديگران را هم  نكتهفرع اول و 

ي خصوصيت و اولويت است كه لبي الغالبي است، يا  ادله، همه كردنديمكه اين واليت را اثبات  ايادله؟ شوديمشامل 
لبي است و لذا هر جا در اطالق آن شك كنيم، است و يا حكم عقل و عقال است كه لبي است و يا سيره است كه باز 

كلي هم اصل عدم واليت است و يكي  قاعدهبايد شمول آن را احراز كنيم و هر جا ترديد كنيم اصل عدم آن است چون 
  ؟شوديمهمين پدر است كه آيا اين واليت مال پدر است يا مال مادر است يا ديگران را هم شامل 

بلكه  ديگويمكه دليل اين را  مييگوينموجود پدر اين حكم مختص به پدر است و  ظاهر آن اين است كه در فرض 
 شودينمشمول دليل نسبت به غير پدر، در فرض وجود پدر مشكوك است و همين براي اين كه بگوييم شامل  گوييممي

متيَّقنش پدر است و سايرين  اثبات كند، قدر خواهديمكه اين واليت مطلق را براي كافل اوالد  ايادلهكافي است. پس 
  با فرض اين كه پدر وجود داشته باشد، حقي ندارند.

ندارد و مالك  ايفايده هاسيرهعقال در بعضي كشورهاي ديگر غير از اين است و حق با مادر است، اين  رهيساين 
زمان معصوم مسلماً پدر اين واليت و اين شئون را داشته است و اين كه با فرض  رهيسو در  هستزمان معصوم  رهيس

وجود پدر، مادر يا جد يا ديگران هم باشند، مشكوك است و همين كافي است براي اين كه نتواند دليلي را اثبات كند و 
  .شوديماز باب شك نفي 
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 فرع دوم: نبودن پدر
يا اين كه حاكم،  رسديم هااينود پدر، نوبت به مادر يا جد پدري و امثال فرع بعدي فقد پدر است، آيا با فرض نب

در صورت فقد پدر  اينجادر  الحاكم وليُ مَن ال وليَ له؟قاعده داريم كه كه من ال ولي له است، چون يك  شوديمولي 
  دو وجه وجود دارد: 

 وجه اول: مادر يا جد
ن ايسيرهپدر ندارد بايد كسي متكفل امور او شود و حكم عقال و  وجه اول اين طور است كه بگوييم وقتي كودكي

  است كه از خود خانواده كسي متكفل و قائم به اين امور شود مانند مادر و جد. 
در فرض فقد پدر، بگوييم مادر يا جد نوعي واليت دارند و باالخره خود  اينجاكه بعيد نيست در  ديآيمبه نظر 

گفت چون پدر ندارد، حاكم متصدي امور او  توانينمكفل شئون و امور او شود و بدون مقدمه خانواده است كه بايد مت
كه متكفل امور او باشد و ... و بعيد نيست بگوييم كه چنين  حكمي در حكم عقلي و  خواهديماست، بلكه يك ولي 

  عقاليي و سيره وجود دارد.  

 وجه دوم: حكم شرع
وجه ديگر اين است كه بگوييم براي ما محرز نيست و همان قدر متيَّقن را بگيريم و بگوييم چيزي كه دليل مسلم 

و حاكم بايد متصدي  شوديمو در صورتي كه نباشد، من ال ولي له  هستاست و حكم عقل و عقال و سيره است، پدر 
  امور او شود.

گفت و آن اين  شودينمدارد كه به صورت قاطع  ايشبههاين است كه  بعيد نيست به دليل گوييممي اينجااين كه در 
و االن هم متعارف اين است يعني از حاكم شرع  است كه ممكن است بگوييم همان كار را داشتن ولي با اذني از حاكم

تنفيذ حاكم است و و واليتي كه دارد واليت تنفيذيه است يعني با  شوديمو با اذن او متصدي امور كودك  رديگيماذني 
 همهگفت كه حكم عقاليي يا سيره است كه خود مستقالً اقدام به اين امور كند و  شودينمچون اين شبهه وجود دارد، 

ن بوده است يا ايسيرهروي اين مسئله كمي ترديد است به دليل اين كه ممكن است بگوييم كه  و ؛كارهايش نافذ باشد
لفظي هم در باب صغار و  ادلهالبته دليل و  اينجاو بايد اذن هم بگيرد و در  م استبه خاطر اين كه يتي ديگويمعقل 

  وصيت و ... هم داريم 
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 نظر آقاي اعرافي
بايد با امضاي حاكم باشد و احتياطي  اينجاكه بايد بين اين دو وجه جمع كنيم و بگوييم كه واليت در  ديآيمبه نظر 
اطمينان به اطالق به  اينجابدهد و شايد در  هاايناين است كه بايد اين واليت را به مادر و جد و امثال  كنديمكه حاكم 

طور روشن نشود و احتياط اين است كه از حاكم اجازه بگيرد و براي حاكم هم احتياط اين است كه اين واليت را به 
  بدهد. هاآنديگري ندهد و به خود 

 تمام شئون زندگي فرع سوم: شمول واليت در
شود و  هاآن همهشامل  توانديمفرع سوم اين نكته است كه براي فرزند شئون گوناگوني وجود دارد كه اين واليت 

نسبت به حق  اينجاشمول دارد و شئوني كه در  اينجابگوييم اطالق دارد يعني حكم عقل در  اينجابعيد نيست كه در 
، اين كه نام او را چه بگذارند، كجا متولد شود، شوديمشروع  گذارينامند از تصرف در او وجود دارد و در شئون فرز

 ييهاآموزشرود، چه  ايمدرسهسكونت پيدا كند، با چه كساني معاشرت كند، چه  ايخانهچه شهري ساكن شود، چه 
ندارد بايد كسي او را چيزهايي است كه مادامي كه كودك رشد كافي  هااين همهرا انتخاب كند،  ايرشتهببيند، چه 

اين  همهزندگي و شئون فرزند،  حوزههمراهي كند و بعيد نيست كه بگوييم اين حق تصرف و نفوذ تصرفات پدر در 
  البته با قيودي كه بعد خواهيم گفت.  شوديمقلمروها را شامل 

 واليت پدر در ازدواج
ن براي آينده است مگر اين كه دليل خاص داشته البته اموري مانند تزويج را شك داريم و اطالق آن بعيد است چو

 بچهواليت بر تزويج دارد يعني  ميگفتينمخاصه نداشتيم،  ادلهباشيم و البته در تزويج دليل خاص داريم ولي اگر 
اثبات كرد و دليل تعبدي  شودينمعقاليي  رهيسو بعد نافذ باشد، اين را با حكم عقلي و  دربياوردكوچك را به ازدواج 

  شرعي دارد. 
. ولي شوديمچيزهايي كه مربوط به شئون طبيعي و علمي و فكري و مسائل مختلف است، همه را شامل  هيبقولي 

  بعضي از امور مانند تزويج و مانند آن بعيد است كه شامل آن شود.
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 قيود واليت پدر
  ت او، حداقل مقيد به دو چيز است: بعدي اين است كه اين واليت پدر و نفوذ تصرفا نكته

 الف. در چارچوب شرع
بايد در چارچوب دستورات  كنديميكي تقيد آن به احكام شرعيه است و دستورات شرع است، يعني تصرفاتي كه 

شرع باشد، يعني واليت او مشروط و مقيد به اين است كه ضوابط شرع را رعايت كند و ضوابط الزامي شرع را در 
اال مثًال اگر به كودك سحر  نافذ است و هاآن محدودهمحرمات نسبت به فرزند، رعايت كند و واليت او در واجبات و 
تنظيم كند، در حالي كه  ايآلودهتعلم سحر حرام است. يا زندگي او را در يك جاي  ديگويمشارع  حالي كهياد دهد در 

  شرع سكونت در آن جا را منع كرده است.
قواعد الزامي  يهاچارچوبن است كه در چارچوب ضوابط الزامي شرع باشد و اگر خارج از پس اولين معيار اي

  شرع باشد، نفوذ تصرف ندارد. 

 شرعي ضوابط
ضوابط شرعي خود دو نوع است: يك نوع اين است كه شارع گفته است نسبت به فرزندت اين كار را بكن يا اين 

نوع ديگر ضوابط  و ؛اده باشد كه اين نام را نگذار و اين نام را بگذاركار را نكن مانند تسميه كه ممكن است دستور د
الزامي شرعي است كه در ارتباط با فرزند ما دليل خاصي نداريم يعني شارع در ارتباط با فرزند نگفته است كه اين كار 

است نبايد در جايي سكونت مكلفين دستور داده است و مثالً گفته  همهرا بكن و اين كار را نكن ولي به صورت كلي به 
دليل لفظي نداريم و اطالقي  اينجاكه اين را بايد نسبت به فرزندان رعايت كرد و در  ديشويممنحرف  دانيدميكنيد كه 

  هم نافذ است. اينجاندارد كه واليتش در 

 ب. وجود مصلحت و عدم مفسده
نسبت به فرزند  خواهديم، مصلحت يا عدم مفسده است. اقداماتي كه پدر كنديمدوم كه اين واليت را محدود  ضابطه

عدم مصلحت غير از مفسده است، عدم مصلحت  تربيتي او كند و ... حوزهكند مثالً در مال او تصرف كند يا تصرف در 
  فقد كمال است و مفسده نقص است.
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فرض كنيد كودكي مرضي است و ضريب فقد الكمال است،  هاوقتوجود النقص است و بعضي  هاوقتبعضي  
يا مثالً اگر او  شوديمو از نظر شخصيتي خرد  شوديمعادي ببرد واقعًا ضايع  مدرسهدارد، اگر او را به  13-14هوشي 

بلكه اگر در فالن  رودينماز بين  هاوقت، اين مفسده است و در بعضي روديمرا به فالن شهر يا كشور ببرد، او از بين 
در حالي كه او را به دانشگاه فرستاده  كرديمخيلي بيشتر رشد  كرديميا اگر او را طلبه  كرديمرشد بيشتري  شهر بود
  عدم الكمال است.  هااين همهاست كه 

قواعد شرعي محدد به اين است كه در اين كار مصلحت باشد و يا الاقل مفسده نباشد،  ضابطهاين واليت او عالوه بر 
  بيان كرد:  شوديمدو قول  اينجامنتها در 

 . عدم وجود مفسده1
براي او  ايمفسدهيكي اين كه بگوييم نفوذ تصرفات پدر و واليت او در حد عدم مفسده كافي است و از نظر عرفي 

نباشد ولو اين كه مصلحتي هم براي او وجود ندارد ولي چنين زندگي كه پدر براي او تنظيم كرده است مشكلي براي او 
  نيست كافي است.  ايمفسده، همين كه در آن كنديم ايمعاملهمثالً با مال او  كندينمايجاد 

 گوييممياي است كه در حدي نيست كه شرع  بگويد جايز نيست ولي ما باز هم عرفيه مفسدهممكن است مفسده، 
كه به حد الزام نرسد نبايد باشد.  ايعرفيه مفسدهكه مكروه است، نبايد باشد و  ايمفسدهكه اين مفسده نباشد يعني مثًال 

و لذا در يك  كنديمرا به عنوان كلي منع  هاآن، كنديمرا منع  هاآنكه شرع  رسديمكه به حدي  ييهامفسدهحال اگر 
  جايي جدايي دارد و عنوان آن، عنوان اعمي است و عنوان ثانوي كلي است نه عناوين خاصه.

 . مقيد به وجود مصلحت2
مقيد به اين است كه بايد مصلحتي براي او باشد، چون بين عدم مفسده و مصلحت  گوييمميضي مواقع ولي در بع

  فاصله وجود دارد.
، گاهي براي او مفسده وجود دارد و دهديميا در تربيت او اقدامي انجام  كنديمدر حقيقت وقتي در مال او تصرف  

و عدم مفسده است و در  كندينمولي در بعضي مواقع خسارت ، كنديمخسارت  گذاريسرمايهاز نظر عرفي در اين 
اين است كه  سؤالعرفي باشد، منتها  مفسدهدوم آن است كه قطعًا نبايد در كار او  ضابطهبعضي مواقع مصلحت است. 

  همين كافي است يا اين كه عالوه بر اين كه نبايد مفسده باشد، مصلحت هم باشد؟ 
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 نظر آقاي اعرافي
قدر متيَّقن اين است كه بايد مصلحت باشد چون اصل عدم واليت است اال در حدي كه يقين داريم. در تصرفاتي كه 

، اين قدر متيَّقن است كه جايز است اما در جايي كه مصلحت به آن معنا نيست كه كمال در آن كنديمبر اساس مصلحت 
و اگر قدر متيَّقن را بگيريم در  كندينمقصي به او وارد باشد ولي تصرفات عادي است و مفسده هم در آن نيست و ن

هم  ايمفسدهو  كنديمنافذ نيست. ولي عرض من اين است كه اين متعارف نيست بلكه همين كه زندگي او را اداره  اينجا
ال يَبعُد أن ين كه در سيره و ... بيش از عدم مفسده ضرورتي نيست، بنابرا ديآيمدر اين كار نيست، نافذ است و به نظر 

  .ةيَكفي عدم مفسده و اليَلَزم وجودُ المَصلح اينجاو در  يُقال
عرفيه محدد است و احتماًال وجود مصلحت  مفسدهبنابراين اين واليت به رعايت ضوابط الزامي شرعي و عدم 

  ضرورتي نداشته باشد.

 احكام رجحاني شرع فرع پنجم: واليت در
رجحاني شرع بايد در تصرفات او رعايت شود يا نه؟ يعني چيزهايي كه شرع فرع پنجم اين است كه آن احكام 

مفسده نيست؟ اگر مستحب و مكروهي  هاآنو عدم رعايت  گفته است مانند مستحبات و مكروهات هاآنرجحاني براي 
اشد كه رعايت ولي اگر مستحبات و مكروهاتي ب شوديمعرفيه باشد، وارد بحث قبلي  مفسدهباشد كه رعايت نكردن آن 

  است؟  هااينو ... آيا واليت مقيد به رعايت  گذارينامالزامي نيست مانند بحث  هاآن
مستحب يا مكروه است به اين معنا است كه خالف آن هم مانعي ندارد و در  ديگويمظاهراً خير، اين كه خود شرع 

به  مباحهم تصرفاتي بوده است كه  هاآنو بعضي از  كردنديمهم كه افراد واليت داشتند و انواع تصرفات را  ايسيره
ردع نشده است و رواج هم  وقتهيچمعناي خاص نبوده است و مكروه بوده است يا ترك يك مستحبي بوده است ولي 

مستحب است و مكروه است و الزام  ديگويمكه اصالً خود اين كه  ديگويمداشته است و مناسبات حكم موضوع هم 
قاعدتاً نبايد واليت مقيد به آن شود، گرچه فرمول اوليه اين است كه اصل عدم واليت است مگر اين كه نكرده است، 

الزم نيست واليت به رعايت  ديگويمشواهد و مناسبات حكم موضوعي وجود دارد كه  اينجارعايت شود ولي در 
جزو چيزهايي است كه  گذارينامه احكام رجحاني مقيد شود و اگر رعايت نكرد نافذ است و شاهد آن اين است ك

بگذارد و مانعي ندارد ولي اگر  توانديممكروه است يعني  هاناممستحب است و اين  هاناماين  ديگويمواليت دارد و 
  اين كار را نكند بهتر است.
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 فرع ششم: مدت واليت پدر
وجود دارد:  اينجاند دوره در فرع ششم اين است كه اين واليت از نظر سني براي كودك مال چه وقتي است؟ چ

تميز قبل از بلوغ است و يك دوره هم بلوغ تا وقت رشد است كه بتواند خود  دورهقبل از تميز است و يكي  دورهيكي 
  .بعد از رشد است دورهامورش را متكفل شود و بعد هم  همه

 »رشد«و  »بلوغ«و  »تميز«دوران 
و گاهي  ديآيمو گاهي حتي رشد اقتصادي و فكري و ... قبل از بلوغ  شونديمالبته گاهي بلوغ و رشد بر هم منطبق 

من وجه است. گاهي سن بلوغ همان سن رشد است و گاهي سن  و خصوصو بين بلوغ و رشد عموم  ديآيمهم بعد 
من وجه است كما اين كه بين  و خصوصرشد قبل از بلوغ است و گاهي سن رشد بعد از بلوغ است و بين آن عموم 

يز و بلوغ هم عموم و خصوص من وجه است، گرچه غالبًا تميز قبل از بلوغ است ولي ممكن است كودكي قبل از تم
و ممكن است كه بعد از بلوغ مميز شود  بلوغ مميز شود كه غالباً اين طور است و ممكن است كه همراه بلوغ مميز شود

پس بين تميز و بلوغ و رشد عموم و خصوص من وجه كه در افراد مرزي و نزديك به جنون شايد وجود داشته باشد. 
  است.

اين است كه اين حق تصرف و نفوذ و واليت پدر از تولد تا وقت تميز است يا  سؤالكه عرض شد  ايمقدمهبا اين 
  سنين بر او واليت دارد؟  همهو يا اين كه در  رسديمو يا رشد  رسديمتا بلوغ 

  وجود دارد:  اينجاه و حكم عقال بود و چند احتمال در دليل ما است، سير اينجاچيزي كه در 

 الف. تا دوران تميز
  يكي اين كه بگوييم اين واليت مخصوص قبل از تميز است. 

 ب. تا دوران بلوغ
  دوم اين كه بگوييم اين واليت تا بلوغ است. 

 ج. تا دوران رشد
  سوم اين كه بگوييم اين واليت تا وقت عدم رشد است. 
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 ران زندگيد. تمام دو
  . شوديمسنين را شامل  همهچهارم اين كه بگوييم مطلق 

 و.  واليت به صورت تفصيلي
وجود دارد اين است كه يك احتمال ديگر هم وجود دارد كه ما قائل به نوعي  اينجامطلب ديگري هم كه در 

تميز است و در يك حدودي تا بلوغ است و  دورهتشكيك و تفصيل شويم يعني بگوييم اين واليت در يك حدودي تا 
  .هااينتا يك حدودي تا وقت رشد است و امثال 

 نظر آقاي اعرافي
كه  ديآيمبا توجه به آن چهار احتمال و اين احتمالي كه به آن نوعي تفصيل قائل شديم، به نظر  اينجاكه در  اينكته

كه آن سيره و حكم عقال براي بعد  ديآيمبه نظر  و ؛بود، برگرديم اينجابايد به همان سيره و حكم عقال كه دليل لبّي در 
عقال اين باشد  رهيسكه  كه بعيد است شمولي نسبت به آن در اين دليل لبّي پيدا كنيم ديآيماز رشد، وجود ندارد و به نظر 

به جز  الجملهفيولو  تصرف و نفوذ تصرف دارد،كه بعد از اين كه كسي كامل و بالغ و ... شد، باز هم بگوييم حق 
 هابعضيكه  أنتَ وَ ماُلكَ لِأبيكاخالقي كه خوب است رعايت شود، مگر اين كه دليل لفظي داشته باشيم  يهابحث
از رشد وجود داشته باشد، اين براي  براي بعد ايسيرهدر مال او هم تصرف كند ولي بعيد است كه  توانديمپدر  گويندمي

  ما خيلي محرز نيست البته دليل لفظي داريم كه حكم آن را بايد جداگانه بررسي كنيم. 
گفت كه حق تصرف  شوديمكه با توجه به آن چه در سيره و ... وجود دارد  ديآيماما نسبت به قبل از رشد به نظر 

شئوني كه گفتيم مانند درس و مسكن و ... يا اين كه همان تشكيكي  همهدر شئون او وجود دارد، يا به صورت مطلق در 
  و تفصيلي قائل شويم و بگوييم تا حدي كه در هر بخشي هنوز به يك تكفلي نياز دارد، پدر حق تصرف دارد.

استفاده كرد و غير از آن  شودينمواليتي وجود ندارد يعني از سيره و ... كه از ما بعد رشد  ديآيمبنابراين به نظر 
امور كودك واليت مطلق دارد و بعد از تميز تا رشد كه دو سه مرحله  همهتميز در  دورهتا  خواهديمدليل لفظي 

و در حدي كه عرف  و حكم عقلي و عقاليي اين است كه تابع حدود رشد فرزند است ارتكاز، اين سيره و گذرانديم
بيش از اين  و ؛دهديمو انجام  فهمديمرشدي دارد، معنا ندارد كه بگوييم پدر نفوذ تصرف دارد، چون خودش  ديگويم
  .شوديمتا رشد ادامه داشته باشد و بعد از آن قطع  توانديم ييهابخشفهميد ولي در  شودينم
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هنوز  ديگويمو را قائم به امر خود تشخيص دهد يا اين كه پس بين تميز تا بلوغ و رشد تابع اين است كه عرف ا
، پس نفوذ تصرفش تابع اين حرف است و ثمره هم دارد و ممكن است هنوز به بلوغ نرسيده است نيستقائم به امر خود 

است را بخواند، خود تشخيصي دارد و اين مسئله كلي نيست و نسبي است يعني تابع اين  ايرشتهولي حيث اين كه چه 
بفهمد و مشورت كند و تشخيص دهد و الزم  توانديمخودش  ديگويمكه فرزند به حدي از درك رسيده است كه عرف 

، ميفهمينملفظي هم كه گفتيم چيزي  ادلهبعيد است كه واليت داشته باشد و از  اينجانيست كسي باالي سرش باشد و در 
 ديفرمايمكه امام  الوالد يَجُِب إطاعَةِيم كه دليل دار اينجات در البته بحث ديگري هم داريم كه آيا براي وجوب اطاع

  نداريم و بايد بعداً بحث كنيم و ببينيم داريم يا خير.
 


