
 ٢٤٢٠ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
به معناي  و بعد به فقه تربیتم قرار دادیم تعلیم و تعلیک بخش عمده براي  التربیهبندي مسائل فقهتقسیمدر 

  . پرداختیم خاص

 خواهیم شد.  هاآنمتعرض  تدریجبه ومختلفی دارد جهات تربیت خانوادگی بود که  هایکی از محور

عبارت  ه در تربیت خانوادگی مطرح بود کهشدیم ک جهاتیوارد  ه مقدمات و تمهیداتبعد از بیان یک سلسل

 : بودند از

  ؛ـ تمهیدات تربیتی

بود که در  ساحت 8-7که حدود ، ... اقتصادي واجتماعی، ، اخالقی، اعتقادي، تربیت عبادي هايساحتـ 

   رسیدیم.را بحث کردیم و به یک نقطه نسبتاً نهایی موجود احکام فقهی  هرکدام

 تربیت خانوادگی هايشیوه
خاص  هايساحتی که در تربیت خانوادگی سفارش یا نهی شده است که فراتر از هایشیوهبعضی از  در ادامه

 .کنیممی را بحث است

که به  دارد یتقرار گرفته یا قابل موردتوجهاثباتی و یا سلبی که در فقه و در روایات  هايروشاز اي همجموع

و اصولی را متعرض خواهیم  هاروشاز اي همجموع درواقعپیدا بکنیم.  هاآنمتون عرضه بکنیم و پاسخی نسبت به 

 .مخصوص قبلی نداشت هايساحتشد که اختصاص به یکی از 

و باید  تربیتی گنجاند هايساحتیکی از  توان در ذیلنمی و شمول بیشتري دارد نیم کهکمی ی را بیانهایشیوه  

 حکم فقهی آن را مشخص کنیم.

 تفضیل بین األوالد -1
و آیا تفضیل ولدي ؟ چه مقدار باید به تساوي بین اوالد عمل کرد ؛بحث تفضیل بین األوالد است هاشیوهیکی از 

 و حرمت یا کراهت آن باید مشخص بشود و قیود آن نیز واضح بشود. ؟ بر ولد دیگر جایز است یا نه
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 سؤال: حکم تفاوت و تبعیض قائل شدن میان فرزندان چیست؟ 

 مقدمات

 :کنیممیذکر مقدمتاً نکاتی 

 تفضیل مختلف قلمرو -1

  ؛در حیطه خاصی نیست و قلمروهاي مختلف دارد تفضیل و تساوي

به  -ضی روایات ناظر به همین نکته استو بع-ز محبت است گاهی تفاوت و تبعیض قائل شدن در ابرا -

 و احترام گذاشتن،ظاهري مثالً بوسیدن  هايمحبتلحاظ ابراز 

 . دیگر هايشیوهدر  گاهیگاهی تفضیل و تبعیض و تساوي در هدیه دادن و امر اقتصادي است و  -

تا تفضیل در هبه و بخشش و  در کالم و ادب و سخن و بیان هايمحبتاز ابراز  بنابراین سؤال مطلق است

تواند مورد سؤال می هاتفضیلهمه این نوع  امکانات بیشتر آموزشی و تربیتی،  یا تفضیل در هاآنوصیت کردن براي 

 واقع بشود.

مباحث روحی  بیشتر در حوزه رفتارها و یا اعمالی است که بروز و ظهوري دارد و اال در حوزه تفضیل یا تبعیض

بیشتر اظهار و در روایات  خارج استبحث از  و آیدنمی از امور اختیاري به حساب قلبی حالت عرفاً  هايعالقهو 

متعلق امر و نهی باشد ولی در روایات  وتا حدودي اختیاري باشد  تواندمیابراز مطرح است البته امور قلبی هم 

  نیست.  موردتوجهخیلی  موردبحث

بحث تبعیض و تفاوت است و کار به عدالت نداریم، ممکن است جایی نوعی تفاوت در امري، عدالت  بحث ما

نه بحث  یل و تفاوت و تساوي و مساوات استتفض آمدهباشد و عدالت غیر از تبعیض است آنچه در روایات 

 ،عدالت

 91باب  اب احکام اوالدابو، در کتاب نکاحمورد  4-3که روایات در مورد تفضیل و تساوي آمده است  7-8

 . است 67باب ، ابواب احکام اوالد، کتاب نکاح، روایت در مستدرك وسایل و چنداست 
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 اقسام روایات

 : شودمی روایات به سه طایفه تقسیم

 در مورد اوالد مساوات دسته اول:
از ابواب احکام  91 یکی روایت سوم بابکند می از روایات، توصیه به عدم تبعیض و تفضیل بین اوالد ايدسته

  . اوالد است

نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: 

 1»فَهَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا

یکی از فرزندان  این شخص و داشتدو بچه همراه د و بو »صلی اهللا علیه و آله«کسی در محضر حضرت رسول اکرم 

فَهَلَّا وَاسَیْتَ  «: حضرت فرمود، قائل شدتفاوت نسبت به فرزندانش ، را بوسید و دیگري را نبوسید و در ابراز محبت

 ؟ عمل نکردي هااینچرا به مساوات بین  »بَیْنَهُمَا

 کند.می سفارش مورد اوالد به مساوات پس طایفه اول

 بررسی سندي روایت
 آناحکام اوالد و روایت جعفریات که سند  31در باب روایت سکونی  ،عین این مضمون دو روایت دیگر است

 ، مستدرك آمده است 67باب  درمخدوش است 

ی عن السکونی نوفلی عن السکونی آمده است و ما بحث سند نوفل الفقیه هدر سند مرحوم صدوق به من الیحضر

چهار پنج وجهی که عرض کردیم هم سکونی محل بحث در رجال  دربحث کردیم و چندین بار  را از نظر رجالی

 المجموعحیثمنو است و الیبعد که صحیح و موثق است و چهار پنج روش براي تصحیح توثیق نوفلی بیان کردیم 

توانیم وارد این بحث نمی لذا چون مکرر بحث کردیم و- سند معتبر است. جهتازایناین دو راوي را قبول کردیم 

  -بشویم

 .487، ص: 21وسائل الشیعۀ، ج - 1
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با شخصی مواجه شد که دو بچه همراهش بود و یکی از  پیامبرمضمون است که  با ایندر مستدرك  روایت دیگر

ز این روایت به سند جعفریات است که یکی دو تا ا .اوالد را بوسید و دیگري را نبوسید و پیامبر او را توبیخ کردند

 سند دیگري در دعائم االسالم آمده است. همین مضمون در .سلسله جعفریات ضعیف است

 بنديجمع
 : در سه روایت ذکر شده است این موضوع ،بنابراین

ـ نوفلی عن السکونی  . وسائل است که بعید نیست قابل تصدیق باشد 91 که روایت سوم باب، من الیحضر  -

 هار پنج وجه تصحیح کردیم ـخیلی اختالفی است ولی به یکی از چ

  . جعفریات که ضعیف است  -

که خالی از ضعف  آمده است 67که در مستدرك باب آمده الوصیۀ  االمامۀ و 104یک سند در بحار ج  -

  نیست.

 بررسی داللی روایت
 مسئلهمثل اختالف دینی و  نکته خاصیکه  خصوصبهکند می ایجادی شبه اطمینان قصه با سه سند تقریباً نقل یک

صورت بدهد و یکی از سندها قابل تصحیح است و مؤید این روایت دو روایت دیگر ی که کسی جعل نیستمهم 

 . توان به این روایت اعتماد کردمی است که در وسایل و االمامۀ و الوصیه مستدرك آمده است فلذا

 ؟عددي روایات ضعیف هست یا نهتعدد و معیاري براي   معیاري براي ضعف سنداین عمل ما بنابراین سؤال:؟ 

 با شروطی بپذیریم ولو سندها ضعیف باشد. بعید نیست را تعدد روایات در یک موضوع با یک متنجواب: 

 روایت نکات داللی
 از لحاظ داللت چند نکته در روایت وجود دارد:

 الغاء خصوصیت رجل و ابن  -1
بودن نیست و ذهن  و پسر دختر یاشود و فرقی بین پدر و مادر بودن و می رجل و ابن الغاء خصوصیت -1

کند براي پدر نمی فرقی  هر حکمی از این امر مستفاد شد مساعد با الغاء خصوصیت است و راحتیبهعرفی 
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یا مادر و دختر یا پسر باشد و الیبعد که بگوییم شامل جد و جده یا ولی دیگري باشد که حضانت بچه را 

  وجود دارد:درجه  چهار با این بیان است. دارعهده

  ،شودمی الغاء خصوصیتپدر با مادر فرقی ندارد  و   -

 شود،می الغاء خصوصیت نیست و یقیناً هابچهفرقی در دختر یا پسر بودن  -

 شود و بعید نیست.می ل جد و جده و اولیاء دیگرشام درجه باالتر الغاء خصوصیت  -

 مثل عمو و عمه و خاله و دایی و یا اقوام دیگر که الغاء خصوصت، یگرانالغاء خصوصیت نسبت به د  -

پدري و مادري و در مرتبه باالتر جد و جده است و در  هايجنبهعنایت و توجه روي  کهاینشود براي نمی

 . شودنمی مثل برادر هم الغاء خصوصیت

 سؤال:؟

مطلقات بگوید ممکن است شود ولی نمی هاآنبراي این موارد ادله دیگري باید یافت که این آیه شامل جواب: 

فلذا الغاء خصوصیت در حد پدر به مادر و از پسر به ؟ یا اولیاء مدرسه حق دارد که این تفاوت را قائل بشود یا نهآ

 مطمئن نیستیم. آنبیش از  وگیرد می دختر صورت

 است. به تقبیل روایت مربوط -2
 .ستهابچهروایت مربوط به تقبیل و بوسیدن »  فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ «

، کردمی بوسید توبیخنمی یش راهابچهدر دوره کودکی از مستحبات است و حضرت کسی را  هابچهاصل بوسیدن 

را  هاآن وقتهیچشخصی گفت من ده بچه دارم و که و دیگري معتبر نبود معتبر بود  ییکدو روایت بود که البته 

ابراز محبت در  ارتباط با روایت-. و تعبیري به این مضمون داشتند » لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّۀ «حضرت فرمودند نبوسیدم، 

دو بچه داشت و یکی را بوسید و دیگري را نبوسید و حضرت  یقالب تقبیل دارد و موضوع این است که شخص

  .-؟»فَهَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا « که دبرآشفتن

ون یکی از چ ؟به سایر مبرزات محبتآیا این مساوات قائل نشدن اختصاص به تقبیل دارد و یا نکته این است که 

و به چیزي براي یکی از فرزندان بخرد  مثالًمتصور است  نیز دیگري هايشیوهبوسیدن است و  محبت ابراز هايشیوه

آیا ، از مستحبات استو ابراز  محبت اصل محبت . » . یا یکی را بغل بکند و دیگري را بغل نکند ودیگري نخرد 
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شود و به مطلق مبرزات محبت می خاص دارد یا تعمیم داده طوربهاختصاص به تبعیض در تقبیل  توبیخ حضرت

 یابد؟ می تسري

، شاید مبرز محبت است کهایناز باب ارد خاصی ند ویژگیتقبیل ، اختصاص به تقبیل ندارد در ارتکاز عرفی

ممکن  واضحی ندارندباشد و چیزهایی که مبرزیت  ايهجنبه عاطفی برجستکه داراي به مبرزاتی تسري داد  بشود

ست ولی تا آنجایی که الغاء خصوصیت بشود درست ا کهاینولی اصل  ،شودهمه مبرزیات محبت را شامل ناست 

 کهاینکما  ،جایی که عرف این امر را مبرز محبت بداند و در حد تقبیل بداند داند.می تقبیلعرف این مبرز را در حد 

 شود.نمی و روایت شامل این تقبیل مبرز محبت نباشد شاید در یک عرفی

 شود؟می عدالت هم تسري داده، دهیممی يوقتی به سایر موارد تسر ؟سؤال

کند که تساوي است و کاري به می گوید تسري پیدامی روایتهمانی که ، اگر قائل به تسري بشویمجواب: 

 کند.می هااینولی امر به تساوي بین  باشدعدالت ندارد. ممکن است بین این دو تفاوتی 

و اال اگر عرف زمان  ؛تقبیل مبرز محبت باشد کهاست به چیزهاي دیگري  يو تسرمادامی تساوي جریان دارد 

یا تقبیل در جاي خاصی است که حالت مسخره کردن دارد و تقبیل  ابراز محبت نباشد عنوانبهتقبیل تغییر کند و 

 روایت از این موارد منصرف است.  ،محبتی نیست

 شود؟می را شامل هابچه چندسالگیروایت تقبیل تا  -3
 است بزرگ يهابچهمنصرف از ي کوچک و فوقش تا قبل از بلوغ و نوجوانی است و هابچهظهور روایت 

 شاید مشمول روایت نباشد. دنرسمی دختر و پسر که به سنین باالتري خصوصبه

انصرافش »  فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَكَ الْآخَرَ « درست است که  گفت توان الغاء خصوصیت کرد ومی بحث است که آیا

مطرح بود، اگر این  هابچهبه مبرز محبت نسبت  عنوانبهولی تقبیل موضوعیت نداشت و  ،به کودکی و نوجوانی است

مربوط به مبرزات محبت در  گوییم این حکمکه بشود می زمینه براي الغاء خصوصیت دیگر فراهم مطلب را بپذیریم

تقبیل موضوعیت  اگر باشد ولو در سنین باالتر، چون به بچه هرچه مبرز محبت بلکه دوره کودکی و نوجوانی نیست

آنچه مبرز روابط عاطفی بین پدر و ، داشت منصرف به دوره کودکی و نوجوانی است ولی وقتی موضوعیتی ندارد

 .محور است، باشدمی مادر و فرزندان
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 الغاء خصوصیت قبلی نباشد به شدتشاید  قبول کنیمروح فرمایش حضرت این مطلب است، اگر این مطلب را 

  . در هر سنی که باشد است ابراز عواطف پدر و مادر به مبرزات عرفی درنتیجه. مطرح نیستولی سن و مراحل سنی 

کند که چرا به تساوي عمل نکردي؟ و می توبیخ گونهاینممکن است در این قصه شرایط خاصی بود که حضرت 

 خوردهبرمیبه دیگري که خیلی طوري بود  مثالً داشته است، هاییویژگی شاید این مورد ؛این قضیه خارجیه است

توانیم قاعده و حکم کلی از این استفاده نمی ،قضیه خارجیه تلقی بشود اگر این موردکردند می نگاهدیگران یا است 

شود الغاء خصوصیت کرد. آیا قضیه نمی همراه با شرایط و اوضاع و احوالی بوده است که این قصه کهاینکنیم براي 

 ر قضیه حقیقیه کرد؟بدین شکل است یا باید حمل ب

بودند ولی ظاهر مطلب این است  گونهاینکند که حضرت پیغمبر اکرم می که سکونی نقل دارددر روایت صدوق 

عن جدي از امام  گویدمی موسی بن اسماعیلدر روایت جعفریات کند و می م این مطلب را نقلکه سکونی از اما

ال دوم احتم کرده است. نقلاین مطلب را از پیغمبر(ص)   (ع)امیرالمؤمنینرسد که می (ع)امیرالمؤمنینتا به  (ع)صادق

 کنند که حکم کلیمی مطلبی بیان و قضیه حقیقیه است یعنی امیرالمؤمنین و ائمه دیگر این قضیه را نقل کردند کهاین

  . شودمی استفاده از آن

 شود؟نمی مخصص؟سؤال

خیلی از شاید بوده که  هاییویژگیاشد مربوط به شرایط و اگر قضیه فی واقعه ب، شودنمی مخصصجواب: 

کند در مقام می وقتی امام این قضیه را با همین تعابیر از پیامبر نقل یعنیمواردش را ندانیم ولی قضیه حقیقیه که باشد 

 ر حکم بوده است را بیان کرده است.بیان حکم است و آنچه دخیل د

 آیا این یک سیره بوده است؟ ؟سؤال

 سیره قولی است. سیره به معناي خاص نیست چون پیامبر این سیره است منتهی پیغمبر هايقولهمه جواب: 

شود که در یک می شأن نزول و این قصه کنیممی استفاده حکم راز فرمایش پیامب؟ »فَهَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا «فرمایند می

 حضرت این مطلب را فرمودند. چنین موردي

 تنزیهی است یا تحریمی؟ وجود در اینجا حکم م -4
چرا به تساوي عمل نکردي؟ منتهی این توبیخ است ؟ »فَهَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا «فرماید می ،امر و نهی نیست اینجا

  . است یتوبیخ تحضیضیعنی ادات  کندمی تحضیضی است که توبیخ
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 دو احتمال در اینجاست:

 تنزیه باشد.  یا ممکن است تحریم باشد

فرماید چرا می مطلق طوربهوقتی  ؛بعید نیست که مفید تحریم باشد، به اطالق که مستند به مقدمات حکمت است

خلیت الروایۀ و نفسها و التکون  این کار را انجام ندادي؟ یعنی الزم بود که این کار را انجام بدهی و الیبعد بگوییم لو

بعید نیست همان بحثی که در مقدمات حکمت در داللت امر ، الً  و فی حد نفسهمتصال أو منفص حاف به قرائن أخري

 چیزي کمتر از امر و نهی ندارد توبیخ با تحضیض که ادات در این بحث هم بیاید بر وجوب یا نهی بر حرمت کردیم

موارد هم  این یل و مقدمات حکمت یا ادله دیگري که در داللت امر و نهی بر وجوب و حرمت شدهبه همان دل

مفید حرمت هست یا ، که مقدمات حکمت در بعث و زجر ه شد در اصول گفت. کنندمی حرمتداللت بر وجوب 

 در ادات تحضیض و توبیخ هم هست. ازجمله و جاهاي دیگري این مختص به صیغه امر و نهی نیست، وجوب

 مفهوم تساوي -5
 ه مواساةتبشوند المی معناي تساوي استفاده و بهاند متقارب، واسیت به معناي تساوي است و واسی و ساوي

یعنی براي ست نوعی ایثار ا، مواساة االخوان . نوعی ایثار در آن است ومعناي دیگري دارد که فوق تساوي است 

که مقصود همان  داردتساوي است اینجا قرینه  گذارد و کمک بکند منتهی یک معناي آنمایه ب دیگران بیش از خود

 نه مساواتی که فوق تساوي است. تساوي است 

 و معناي تساوي  معناي فوق تساوي که همان ایثار و گذشت است : پس مواساة مشترك لفظی است بین

چرا مثل هم رفتار نکردي؟ فلذا از  تساوي است یعنی دارند مقصود حضرت سؤال و جوابی کهدر اینجا به قرینه 

 . امر شده است، مبرز محبت نسبت به اوالدوجوب تساوي در  به شود کهمی روایت استفاده

 هابچهبین  ذاتی وجود تفاضل -6
هست یا نیست؟ آیا روایت شامل جایی است که  هابچهتفاضلی بین  ذاتاً که است آیا این روایت مختص به جایی

 تفاوت دارند یا مطلق است؟ چه از جهات دیگر مساوي باشند یا نباشند؟  هابچه عرفاً

 باشد یا نباشد. هابچهیعنی چه تفاضلی در میان قیافه و روحیه ، اطالق داردبه نظر 

 و صلی اهللا علی محمد و آله االطهار
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