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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 هاروشاصول و 
 اصول تربيتي

گفتيم كه اصولي در باب تربيت ذكر شده است كه بعضي احياناً اختصاص به تربيت خانوادگي دارد و بعضي هم يك 
مقدار اعم است و قرار شد كه ما به تناسب با بحث تربيت خانوادگي در اين جا بحث كنيم. اين مقدمات و مباحث فقهي 

ال بر اساس آن توضيحات سابق شش هفت اصل را در اين جا قبل عرض كرديم و حا هفتهبا بحث ما نبود  ارتباطبيكه 
  1.ميكنيمعرض 

 »غيرمقدورعدم تكليف به امر «اصل اول 
در تربيت هم اين امر و اين اصل يك  ديآيمو ما ال يُطاق است كه به نظر  غيرمقدوريكي اصل عدم تكليف به امر 

ذاتي باشد و چه  غيرمقدورنبايد كرد، چه  غيرمقدوراصل درستي است و از نظر فقهي صحيح است كه تكليف به امر 
عرفي و وقوعي باشد، چيزي كه عرفاً قابل عمل و اقدام نيست نبايد به اين تكليف كرد و چنين تكليفي عقالً  غيرمقدور

 كه براي خانواده گفته شده است و شوديمآن دستورات و تعاليم تربيتي  همهقبيح است و لذا اين يك اصل حاكم بر 
آن دستورات تربيتي كه متوجه خانواده يا غير خانواده است مقيد به اين  همهاحياناً براي غير خانواده گفته شده است، 

 غيرمقدورقيد است كه آن دستور و آن تكليف و آن عادت دادن و آن اقدام امري است كه هم نبايد براي خود او امر 
نباشد، اين حكم  غيرمقدورند و يا توصيه كند و تربيتش كند اين عمل به او امر ك خواهديمباشد و هم براي طرفي كه 

كه تكليف براي او  شوديمبودن آن موجب  غيرمقدوركه  ديگويماست عقل  غيرمقدورعقلي است، چيزي كه براي او 
ور نيست براي شما هم در اين جا تكليفي نيست، وقتي چيزي براي او مقد گويندميمجاز نباشد، بالمالزمه عرفًا 

، اين عرفيت دارد و ظاهرًا راجع به آن بحثي شوديمكه تكليف از دوش مربي و معلم هم برداشته  ديگويمبالمالزمه 
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نباشد، ولو اين كه بگوييم گفتن اين يا اين اقدام ممكن است مصالحي داشته باشد ولو او عمل نكند ولي اين يك حالت 
  به آن تكليف كرد. شودينماست كه وقتي چيزي براي او مقدور نبود  استثنايي و غير ظاهر است، ظاهر قصه اين

 »عدم تكليف به امور حرجي«اصل دوم 
اصل دومي كه در اين جا مطرح است تكليف به امور حرجي است، چيزهايي كه براي اين كودك و اين نوجوان و 

او را به آن وادارد و به آن سمت هدايت  خواهديماين انسان امر حرجي است و در آن عسر و حرجي وجود دارد و 
كند كه او اين كار را انجام دهد، در اين جا هم بعيد نيست كه بگوييم در واقع اين اصل وجود دارد يعني در واقع اصلي 

است، توصيه كرده است كه او را به نماز وادار ولي اين  هاايناست كه حاكم بر دستورات تربيتي و آموزشي و امثال 
قبل از تكليف باشد، تكليف الزامي نيست كه بخواهد  هدوربراي او موجب عسر و حرج است، اگر عسر و حرج در عمل 

، اما اين كه داردبرميعسر و حرج بردارد، اگر هم بعد از تكليف باشد عسر و حرج تكليف الزامي را از آن شخص 
ه يك تكليف الزامي است براي او عسر و حرجي تكليف تربيتي اين شخص را مقيد كند يعني جاهايي كه او موظف ب

ندارد كه به اين امر تربيت اقدام كند ولي براي متعلق تربيت عسر و حرجي است كه در اين جا اگر حكم الزامي براي او 
تكليف  هدور، اما اگر حكم الزامي نيست يا در داردبرميباشد اين عسر و حرج حكم الزامي را از آن شخص متربي 

، اما بحث اين شودينمبراي او وجود ندارد طبعاً در فعل متربي ال حرج و اين قاعده جاري  ايالزاميكه اصًال نيست 
است كه چيزي كه براي آن شخص متربي و متعلم عسر و حرجي دارد و به خاطر آن عسر و حرج تكليفي براي او 

  ي هم در اين جا اقدام نكند؟دارد براي اين كه بگوييم مرب ايمالزمه، آيا اين شودينم منجز

 »الحرج«مالزمة در قاعده 
اگر آن فعل  ديگويمواضحي وجود ندارد و چيزي كه دليل الحرج است اين است كه  همالزمدر اين جا خيلي 

اما اگر اين فعل مكلف موجب عسر و حرج براي ديگري  شوديممكلف موجب عسر و حرجي بود اين حكم برداشته 
تكليف  تواندينمو  داردبرنميعمل نكند تا در عسر و حرج واقع نشود و اين حكم او را  توانديماست، آن ديگري 

حرجي را بردارد. خود اين كه به آن توصيه كند و او را به نماز وادارد اگر خود اين اقدام موجب عسر و حرج او باشد 
كه اين را بايد از نظر فقهي  كنديمديگري ايجاد  ولو او عمل هم نكند يعني اصل اين عمل تربيتي او عسر و حرجي براي

  يك مقدار بيشتر بحث كرد:



 2530 : ماره                          تربيت خانوادگي - ي تيترب فقه                                     

3 

 
 
 

كه تكليف  شوديمدو احتمال در اين جا وجود دارد، يك احتمال اين است كه عسر و حرج در فعل شخص موجب 
قرار موجب عسر و حرج براي ديگري است و ديگري را در مشقت  كنميمرا بردارد اما اگر تكليفي كه من عمل 

ولي ممكن است  داردبرمي؟ ممكن است بگوييم كه فقط دليل عسر و حرج شخص را شوديم، اين چطور دهديم
كلي است كه حرام است، از اين طرف هم اقدام به  هقاعدبگوييم كه ديگران را در عسر و حرج قرار دادن يك  طوراين

عد تزاحم شود نظير آن بحثي كه در مكاسب محرمه تربيت گاهي واجب است و گاهي مستحب است و بايد اعمال قوا
نماز را به او ياد بدهد و از آن طرف هم خود اين  خواهديمو  كنديم، يعني بايد ببينيم كه جايي كه او توصيه ميگفتيم

اقدام او موجب عسر و حرج براي طرف است در اين جا بايد اعمال قواعد تزاحم شود. اين جا يك نوع تزاحم است، 
ارع به او گفته است كه اين كار تربيتي را انجام بده و توصيه كن و وادار و تلقين كن و عادت بده، از آن طرف در يك ش

كه ديگري را در عسر و حرج قرار دهد، اين  شوديممواردي اين موجب سختي و دشواري در كار او است و موجب 
دستور دهد و  توانديمي او عسر و حرجي ندارد و او الحرج نيست چون بحث اين است كه اين عمل برا هقاعدجا 

تلقين كند و عادت دهد، اگر اين عمل اقدام تربيتي عسر و حرجي براي مربي دارد اين تكليف اگر الزامي باشد برداشته 
  كه اين يك اصل است. شوديم

 الف. حرج براي مربي
تكليف به امر حرجي، بايد بگوييم يك قاعده اين است كه اگر اقدامات  گوييمميپس در اين اصلي كه ما در اين جا 

تربيتي براي مربي و معلم حرجي شد در اين جا بايد چه كار كنيم؟ جوابش اين است كه اگر اين اقدامات، اقدامات 
و همچنان مستحب است. اگر اقدامات واجبي باشد با  شودينمالحرج برداشته  هقاعداستحبابي باشد استحبابش با 

، اصل اين شوديم. اين يك فرض است كه در واقع خود اين يك اصل شوديمبرداشته  اشيالزامال حرج حكم  هقاعد
كه آن اقدام تربيتي الزامي براي معلم و مربي حرجي نداشته باشد اين درست است، چون اگر مستحب باشد اين اصل در 

  .داردبرميو اگر واجب باشد اين تكليف را  جا نيستاين 

 ب. حرج براي متربي
اگر اقدامات تربيتي موجب عسر و حرج متعلم است، در اين جا اگر از اموري باشد كه ذاتش حرجي است در اين 

، اما اگر داردنميبرو لذا در اين جا چيزي آن را  كنديمكه شارع با توجه به اين كه حرج هم است امر  شوديمجا معلوم 
نيست كه حرجي  طوراينحرجي نيست و براي آن طرف هم غالباً  دهديمنباشد و در دستور و تربيتي كه انجام  طوراين
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ديگران  ديگويمداريم كه  ايادلهباشد، اتفاقًا اين در جايي براي اين بچه عسر و حرج است و موجب مشقت است، ما 
، در اين جا جواب قصه اين است كه تزاحم است، از يك طرف بايد اقدام تربيتي به زنيندارا به عسر و حرج و مشقت 

كه در اين جا بحث  عنوان پدر و مادر و معلم انجام دهد و از طرف ديگر اين اقدام اتفاقاً موجب مشقت براي طرف است
بيتي انجام داد، اين دو حكم را اوالً ، يعني نبايد او را در مشقت انداخت و از آن طرف بايد اقدام ترشوديماهم و مهم 

بايد ببينيم كدام الزامي است و كدام غير الزامي است، اگر يكي الزامي و يكي غير الزامي شد در آن جا الزامي مقدم است 
گفت  شوديم آنچه، اگر هر دو الزامي شدند در آن جا بايد بدانيم كدام اهم است. كنديمكه اين هم مورد به مورد فرق 

ين است كه اگر اقدام تربيتي الزمي بود و موجب يك عسر و حرجي براي طرف شد كه خيلي هم باال نيست در اين جا ا
قطعاً بايد اين اقدام تربيتي را انجام دهد، اما اگر اقدام تربيتي مستحبي بود و عسر و حرج آن طرف هم شديد بود قطعًا 

م ندهد، مصاديق اين واضح است، يك جاهاي ديگر هم هست كه اگر در اين جا بايد آن را ترك كند و اقدام را انجا
. اين شوديمنشود تشخيص اهم و مهم داد و هر دو غير الزامي باشند يا هر دو الزامي باشند طبعاً مختار است و مخيّر 

اولي كه در  هقاعدكلي يكساني را بدهد، بنابراين غير از آن  هقاعدفروعش يك دست نيست كه آدم بتواند يك اصل 
تكليف ما ال يُطاق گفتيم دو قاعده هم در اين جا پيدا شد، يكي اقدامات تربيتي كه در آن عسر و حرجي براي مربي و 

، حتي در خود كنديم، اين هم مصداق پيدا شوديمالحرج برداشته  هقاعدمعلم وجود داشته باشد كه اين اقدامات همه با 
ر امر به معروف و نهي از منكر موجب حرجي براي شخص باشد الزم نيست، اقدامات امر به معروف و نهي از منكر اگ

در خانواده يا در مدرسه يا در هر جاي ديگر انجام دهد ولي اين اقدامات فيِه مشقَّهٌ كه در  خواهديمديگر تربيتي هم كه 
ك اصل هم اين است كه اگر اين ، اين هم يك اصل است. يشوديماين جا الزامي در آن نيست و الزامات برداشته 

اين مورد تزاحم است و ممكن است مواردي برداشته شود و ممكن  كنديماقدامات تربيتي حرجي را براي متربيّان ايجاد 
  يك قاعده داريم. الجملهفيبگوييم ولي  ميتوانينمدر اين جا  ايعامه هقاعداست مواردي برداشته نشود، يك 

كليفي ندارد و خدا تكليف را برداشته است، اين جا ممكن است بگوييم كه عرفًا مالزمه است كه اگر آن جا واقعاً او ت
ديگر تكليفي ندارد ولي مالزمه خيلي تام نيست، ممكن است بگوييم خود اين گفتن و طرح مسئله الزم است ولو اين كه 

يي است كه اصالً خود اين كه اين را دائم بشنود عرفي خيلي تام نيست. بحث ما آن جا همالزماو تكليف ندارد و لذا اين 
ديگري را به زحمت انداختن مكروه  ميگفتيمالحرج نياورديم،  هقاعدخود اين براي او حرجي است، در اين جا ما 

است و در مواردي هم حرام است، بايد آن را با تكليف اين طرف به عنوان دو حكم متزاحم سنجيد و ببينيم كدام اهم 
كدام مهم است، اگر يكي الزامي و يكي غير الزامي شد الزامي مقدم است، اگر هم هر دو الزامي يا هر دو غير  است و
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 6مائده/ »حَرَج ِمنْ عَلَيْكُمْ لَِيجْعَلَ اللَّهُ يُريدُ ما« يهآ الزامي شدند اگر اهم را پيدا كرديم آن مقدم است وگرنه مخيّر است.
ناظر به مكلفين است نه اين كه بخواهد ايجاد حرج براي ديگري را نفي كند. پس يك بحث اين بود كه خود شخص در 

و يك بحث هم اين است كه ديگري در حرج قرار  شوديمكه اگر الزامي باشد برداشته  افتديماين عمل تربيتي به حرج 
  .شوديمم و اين هم تزاح رديگيميعني طرف در حرج قرار  رديگيم

 »مضرعدم تكليف به امر « اصل سوم
، اين شوديماصل ديگري كه در اين جا است در موارد ضرر است، آن جايي كه اين اقدام تربيتي او موجب ضرري 

و اين اقدام الزامي موجب اين است كه  كنديمهم مثل بحث قبلي دو جور است، گاهي مربي ضرر به خودش متوجه 
. يك فرض هم اين است كه اين ايجاد ضرري در داردبرميه در اين جا اين الضرر اين حكم را ضرري متوجه او شود ك

و يا  رسديميعني اين كه بخواهد او را به نماز وادارد شرايط اين بچه طوري است كه واقعاً آسيب به او  كنديمديگري 
، در آن صورت اين اضرار به غير حرام است و در يك درجاتي هم كنديمموارد خاصي كه يك نوع ضرري به او وارد 

كه نسبت به غير باشد و اطمينان هم پيدا كند كه در اين براي ديگري ضرر ايجاد  معتنابهيمكروه است، آن اضرار 
او  يعني از يك طرف اين فعل و اين تكليف متوجه شوديماين حرام است، در اين جا باز همان بحث تزاحم  شوديم

  شده است و از آن طرف در اين جا موجب ضرر به ديگري است.

 تزاحم يا حاكم بودن دليل در اصول
حاكم در آن جايي است كه در فعل خود او ضرري باشد، ممكن است بگوييم كه آن الضرر و ال ضرار كه دارد آن 

ان دليل حاكم بگيريم يعني احكامي الضرار بعدي است و اين بحث هم شده است. آن الضرار كه آمده است اگر به عنو
بنابراين متوقف بر اين است  ؛ديگر است ادلهبرداشته شده است كه اين حاكم است و مقدم بر  كنديمكه ضرري متوجه او 

و در اين جا  كنديمبه غير  مضركه الضرر و الضرار اگر بگوييم كه اين هم دليل حاكم است، آن وقت نفي احكام 
اقدام نكن. البته يك حدي  ديگويماين موجب ضرر به غير است  هر جاو مقدم است يعني  شودينمنسبت  ايمالحظه

محل بحث نيست، بايد بگوييم چيزي كه غالباً نيست و اتفاقاً در  هاآناز ضرر يا حرج در نفس تربيت و الزام است كه 
 مضريك دليل حاكم نيست كه نفي احكام  يك جايي پيدا شده است كه اين محل بحث است، اگر هم گفتيم كه الضرار
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اين كار را بكن تزاحم پيدا  ديگويمكه ضرر به ديگران نرسان، آن وقت ضرر نرسان با آن دليلي كه  ديگويمكند بلكه 
  و بايد اهم و مهم كند ولي در ال ضرار بعيد نيست اين كه بگوييم حاكم است. كنديم

 بنديجمع
پس بنابراين ما تا اين جا سه محور داشتيم، يكي تكليف به مااليُطاق، يكي تكليف به امر حرجي، يكي تكليف به امر 
ضرري. در تكليف به امر حرجي گفتيم كه گاهي كار براي خودش موجب حرج است كه در آن جا تكليف الزامي 

، حرجي كه عادي نيست، در ضرر هم كنديماد نه استحبابي. گاهي هست كه براي ديگري حرج ايج شوديمبرداشته 
به غير  مضرو گاهي  داردبرنميو اگر استحباب باشد  داردبرمي، گاهي ضرر در خودش است كه الزامي را طورهمين

است، آن هم مضري كه حالت طبيعي ندارد و بعيد نيست بگوييم كه آن جايي كه امر حرج براي غير است يا ضرر براي 
و يا حداقل جايز  شوديمنيست كه بگوييم غالبًا در اين جا تكليفي وجود ندارد، يا به طور كلي برداشته  غير است بعيد

و بنابراين كه  شوديماين تكليف را انجام ندهد، بنابراين كه آن دليل را حاكم بگيريم حكم برداشته  توانديماست و 
  ند.كه ترك ك شوديمتزاحم بگيريم حداقلش اين است كه جايز 

 قاعدة الحرج در امور استحبابي
منت بگذارد و فقط الزاميات را  خواهديماصًال به طور كلي الحرج در احكام استحبابي جاري نيست براي اين كه 

يا  اندازديمبراي اين كه ثوابي ببرد. اين كه ديگري را به حرج  بيندازدخودش را به زحمت  خواهديماما  ؛داردبرمي
  حساب آن جداست. اندازديمر ديگري را به ضر

دقائقي بود كه من در حدي كه مجال بود عرض كردم، اقدامات تربيتي كه به  هركداماين سه بحث شد كه در واقع در 
ما ال يُطاق باشد، اقدامات تربيتي كه عسر و حرج در آن باشد و اقدامات تربيتي كه ضرر و زيان در آن باشد، اين سه 

  فروعي داشت كه عرض كرديم. هركدامبحث شد كه در 
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 »تكليف به امر مؤثر« اصل چهارم
اصل چهارم همان بحث احتمال تأثير است، ممكن است كسي اين اصل را به اين شكل تقرير كند كه تمام اقدامات 

ست كه در جايي ا هااينتربيتي كه گفته شده است كه امر كند و نهي كند و موعظه كند يا داوري كند و ياد دهد و امثال 
 هاروش همهاحتمال تأثيري بدهد و اما اگر احتمال تأثير ندهد الزم نيست، اين هم اصل احتمال تأثير است كه حاكم بر 

، اين اصل در بحث امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از شرايط امر به معروف و نهي از منكر آمده شوديم
است و اشتراط اين اصل هم عقلي است و هم در باب امر به معروف و نهي از منكر دليل شرعي دارد، اگر ما دليل 

و انتهايي  ائتماره شارع گفته است براي اين است كه ك اينهياين امر و  ديگويمعرف  القاعدهعليشرعي هم نداشتيم 
الزامي در اين نيست. البته اشكالي در اين  شودينمپيدا شود، يعني كسي از اين متأثر شود و ترك كند، اما اگر ترك 

استدالل عقلي است كه در امر به معروف و نهي از منكر بحث شده است و آن اين است كه كسي ممكن است بگويد 
و هميشه در بحث جمعي احتمال  نديبيمع اين امر را قرار داده است نه به خاطر احتمال تأثير موردي بلكه جمعي شار

 ديگويمعقل بگويد كه اين گفتن نه در فرد اثر دارد و نه در جمع اثر دارد، قطعاً عقل  جاهمانتأثير وجود دارد، ولي اگر 
اين كه اگر احتمال تأثير به طور مطلق چه موردي و چه عام و جمعي  اين واجب نيست و لذا حكم عقل وجود دارد بر

كه  اما اگر در اين مورد تأثير ندارد ولي ممكن است در جمع تأثير داشته باشد ؛وجود نداشته باشد اين امر تكليف نيست
واجب  ديگويمرد اثر ندارد در مو فهمديم كههمينيعني  كنديمولي روايات داريم كه آن را نفي  كندينمآن را عقل نفي 

  نيست، اين در باب امر به معروف و نهي از منكر است.
در بحث اقدامات ديگر تربيتي كه وجود دارد ما اگر يقين داشته باشيم كه اين عمل تربيتي او نسبت به اين فرد يا آن 

ي فضاي خانه يا فضاي جامعه يك تأثيري رو درمجموعفرد يا ديگري در اين جا هيچ اثري ندارد ولي ممكن است كه 
داشته باشد، در اين جا عقل داوري روشني ندارد كه بگويد در اين جا واجب نيست چون ممكن است احتمال تأثير 

كه واجب نيست و  ديگوينمچون به طور عام وجود دارد عقل  كنديم سازيفرهنگموردي نباشد ولي اصل اين كه يك 
اين است كه هر اقدامات تربيتي در جايي كه اطمينان دارد كه تأثير موردي و عمومي ندارد  ديگويملذا چيزي كه عقل 

، اين در جايي است كه احتمال تأثير به طور مطلق منتفي است، اما اگر احتمال شوديماين واجب نيست و حكم برداشته 
به دليل خاص شرعي دارد كه در باب تأثير موردي منتفي است ولي عام ممكن است باشد، در اين جا نفي آن نياز 

خصوصيت  الغاياقدامات تربيتي ما چيز خاصي نداريم ولي ممكن است ما از آن بحث امر به معروف و نهي از منكر 
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آن اهميتي كه براي آن ذكر شده است اگر  همهكنيم براي اين كه در آن تكليف الزامي امر به معروف و نهي از منكر با 
يا تكاليف ديگري كه قبل از تكليف بچه است يا مثًال ارشاد  هانهيامر و  هيبقر نيست اين قاعدتًا با بگويد احتمال تأثي

 يدهينمكه اين كه احتمال تأثير در مورد  ديگويمجاهل، وقتي كه در جايي مثل امر به معروف و نهي از منكر شارع 
 يهاتيفعالو ساير تكاليف مثل ارشاد جاهل و  شوديمخصوصيت  الغايمن آن را برداشتم، بعيد نيست كه بگوييم اين 

به عنوان يك  شوديمو لذا اين را  شوديمتربيتي مخصوصاً در جاهايي كه طرف بالغ نيست و مكلف نيست برداشته 
واجب نيست،  ديگويماصل به شمار آورد، منتها در آن جايي كه احتمال تأثير به طور مطلق را ندهد عقل به طور قطعي 

قصه  هقاعدخصوصيت بگوييم رفع تكليف شده است.  الغايآن جايي هم كه مورد احتمال تأثير ندهد بعيد نيست كه با 
تغييري در  خواهديماين است كه يعني  اشقاعده هااين همهامر كن و نهي كن و ارشاد كن  ديگويماين است كه وقتي 

مايل است. اين تنها عامل بتواند حكم الزام را نگه دارد بعيد است جايي ايجاد كند يعني در روايات همه به اين سمت مت
هم نيست ولي اين كه اصل حكم براي اين باشد اين بعيد است ولو اين كه آن مالك ذاتي شخصي را نفي  تأثيربيو قطعًا 

  .كندينمكلي 

 بنديجمع
تا اين جا مالحظه كرديد كه ما در حقيقت چهار محور بسيار مهم داشتيم، يك محور اين است كه اقدامات تربيتي 

كه خودش انواع و اقسامي دارد. محور دوم اين است كه در آن حرجي  كنديمحالت امر به محال و ما ال ُيطاق پيدا 
ور سوم اين است كه اين اقدامات تربيتي در او اضرار باشد كه اين هم دو قسم داشت و هر قسم چند صورت داشت. مح

و ضرري باشد كه اين هم چند قسم دارد. محور چهارم هم اين است كه اين اقدامات تربيتي اثري در فرد و احيانًا در 
 تربيتي است منتها در يك شرايط يهاتيفعالو حاكم بر  كنديمهمه عناويني است كه محّدد  هااينجامعه نگذارد. 

تفاسيري كه دارد به عنوان اصول مهم و حاكم بر  همهو اين چهار اصل با  هااينخاصي مثل الزام و غير الزام و امثال 
 شوديممنطبق با چيزي نيست كه عينًا در تعليم و تربيت امروز گفته  هااين، البته ديآيمتعليم و تربيت اسالمي به شمار 

را عرض  هاآنحث مالحظه كرديد. اين چهار محور بسيار مهم است كه تفاسير بلكه قيود و حدودي دارد كه در ضمن ب
  را با نگاه فقهي عرض كردم. هاآنجاي بسط بيشتري هم دارد ولي خطوط اصلي  هاايناز  هركدام القاعدهعليكردم و 

با آن قيود و  كنديميد تربيتي و اقدامات تربيتي را تحد يهاروشما االن ناظر به اين هستيم كه اين اصلي است كه 
و اقدامات  ديآيميك قواعدي است كه  هااينشرايطي كه داشت، محال بودن، حرجي بودن، ضرري بودن و عدم تأثير، 
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، گاهي واقعًا اين اقدامات كنديم. البته اين احتمال تأثير حتي مستحب را هم محدود كنديمو تكاليف تربيتي را محدود 
كه در اين جا حتي استحبابش هم برداشته  كندينميعني قطع دارد كه هيچ اثري در او  رديپذينمكه بچه  رسديمبه جايي 

از افعالي است كه قائم به شخص نيست و  هااينتأديبش كن،  ديگويمو در اين جا تكليفي ندارد. وقتي  شوديم
. گاهي هم كنديمو فقط يك شقّش را محدود  دكنينم، محدودش توانديممباشرت در آن شرط نيست و لذا غير مباشر 

يك نفره انجام داد و بايد مجتمعاً انجام دهند.  شودينمهست كه اين تأديب كه بر دوش او و خانواده گذاشته شده است، 
  .كندينمرا نفي  عاين اصل آن فرو

كه مورد تأثيري ندارد ولي  ، در آن جاييشودينمعقل است در آن جايي كه اصًال تأثير موردي عام در آن ديده 
اشتراط تأثير در امر به  ادلهخصوصيت از  الغايممكن است في المجموع تأثيري در جامعه يا خانه دارد كه گفتيم 

  معروف و نهي از منكر است.
اين چهار اصل بسيار مهمي است كه در تربيت اسالمي است، سه چهار مطلب ديگر هم هست كه جلسه آينده بحث 

  .ميكنيم
  و صل اهللا علي محمد و آل محمد 

 
 

 


