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  اهللا الرحمن الرحيمبسم

 تساوي و تبعيض بين اوالد
 روايات

همان  هاآن نيترمهمدر مورد تبعيض بين اوالد عرض كرديم كه دو گروه و طايفه روايات وجود دارد، يك طايفه كه 
حديث سكوني است مشتمل بر مذمت عدم تساوي در عمل و رفتار با كودكان است و روايات ديگري كه ترغيب به 

بــه  اباحــهكه ظاهرش هم همــان  اندشمردهدوم رواياتي است كه تبعيض را مجاز  طايفهو  كننديمتساوي و عدالت 
  اي كه قابل جمع با كراهت باشد، معناي خاص است نه اباحه

   اتيروا بنديعجم

المجموع ترجيح ما با اين بود كه در ابراز عواطف حيثاي را ذكر كرديم و منگانهوجوه پنج شش هانيادر جمع بين 
فرزندان مخصوصاً در دوران كودكي و نوجواني است در آن جا بايد به تســاوي برخــورد  هياولو محبت كه نيازهاي 
اي رفتار كرد كه احساس تبعيض و عدم تساوي شود و بعيد نيست كه ما الــزام هــم بگــوييم كــه كرد و نبايد به گونه

بــذل و بخشــش و  امــا در امــور ؛ وهرحال يك استحباب مؤكدي دارد ولي ظاهر روايت سكوني هم الــزام اســتبه
سالي و سنين باالتر اين قطعاً منعي ندارد و مباح است و حتي كراهتش ويژه در دوران بزرگبه هانياوصيت و امثال 

بندي جمــع ايــن باشد، اين جمع هانياخيلي ثابت كرد مگر اين كه در آن خوف فتنه و فساد و امثال  شودينمرا هم 
  روايات بود.

 خانوادگي مقتضاي قواعد در تربيت
در تكميل بحث چند نكته را عرض كنيم، يك نكته و يك بحث اين است كه مقتضاي قواعد در مسئله چيست؟ اگــر 

وجوه جمع را اشكال كند تعارض و تســاقط  همه، چون ممكن است اگر كسي اندمعارضكسي گفت كه اين روايات 
نابراين دانستن مقتضاي قواعد هم در اين جا مهــم و وقتي تعارض و تساقط شد بايد رجوع به قواعد كنيم، ب شوديم

و بايــد ببينــيم قواعــد چــه  كنــديمــرا تعارض و تساقط  هانيااست، هم به لحاظ اين كه ممكن است كسي بگويد 
  هايي از آن نياز به قواعد عامه دارد.و هم اين كه آن جمعي كه ما كرديم به شكلي است كه در بخش ديگويم
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اگر ما فرض بگيريم كه اصالً روايتي در اين موضوع در دست ما نبود، آيا قواعد در ايــن جــا اقتضــايي دارد و چــه 
دست آورد، اگر هم قواعد به قواعدي مراجعه كرد و حكم مسئله را به شوديمالقاعده در اين جا اقتضايي دارد؟ علي

  .  مييآيممشكلي پيدا كرد در آن صورت سراغ قواعد و اصول اوليه 

 تربيت خانوادگي اصول عامه
ريزي كرديم كه سال هاي قبل هم به آن اشاره كرديم و متخــذ از ما يك سلسله قواعدي را در تربيت خانوادگي پايه

و در ايــن جــا  ميكنيماي كه داشتيم در اين جا بيان آيات و رواياتي بود كه قبالً بحث شد، ما چند تا از قواعد عامه
  اي از آن قواعد در بحث خودمان بگيريم.منطبقش كرد و نتيجه شوديمهم حتماً 

  »وقايه«يك. اصل 

يــا ، ايــن يا أيُّها الذينَ آمنوا قوا أنفُسَكُم وَ أهليكُم ناراعامه و اصل عمومي همان اصل وقايه بود كه  قاعدهيك 
كه ضرورت دارد كه شما فرزندانتان را از آن چه كه موجــب  ديگويم أيُّها الذينَ آمنوا قوا أنفُسَكُم وَ أهليكُم نارا

  بازداريد. شوديمدر معصيت و گناه  هاآنوقوع 

  »مضاره«دو. اصل 

مضاره داشتيم كه حرام است كه پدر و مادر ضرر و زيان جسمي يا جاني متوجه فرزندانشان كنند. يا در روايــت  هيآ
را مقيــد  هاآنرا به سمت خدا راهنمايي كند مسئول است و تأديب كند و  هاآنحقوق دارد كه در برابر اين كه  رساله

  فراواني كه سابق داشتيم. ادلهطور و همين و مؤدب به آداب شرعي كند

 قواعد فقهي تربيت خانوادگي
  فقهي است.  قاعدهچند  هانيامضاره و رواياتي كه در تأديب داشتيم و امثال  هيآوقايه و  هيآاين  مجموعهحاصل 

  »حرمت اضرار« قاعدهيك. 

 هابچــهفقهي اين است كه هر اقدامي كه موجب اين شود كه ضرر و زيان متعارف و ملمــوس عرفــي بــه  قاعدهيك 
وارد شود، اين حرام است و تكليف پدر و مادر اين است كه اين زيان را به او وارد نكنند، البتــه ضــرري كــه عرفــاً 

اين كار موجب اضرار به او است اين جايز نيست، اضرار بــه ديگــران  دانديمضرر معتنابهي است يعني در جايي كه 
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قصود همين اضرارهاي دنيايي است و اضرار در جسم يا خاص دارد و م قاعدههم جايز نيست اما در مورد فرزندان 
مسائل روحي و عاطفي و... اضرار است و اين يك قاعده است كه اضرار به ديگري جايز نيست منتها در جايي كــه 

، ممكن است بگوييم در جايي كه خوف ضرر هم وجــود دارد و خــوف شوديممطمئن باشد كه اين ضرر به او وارد 
، ايــن جــايز شــوديماين اقدام او موجب زيان به او  دانديميد جايز نباشد، ولي قطعاً در جايي كه عقاليي آن هم شا

  نيست، اين قاعده را به آيات و روايات مستند كرديم و سابق بحث كرديم.

 در تبعيض »اضرار« قاعده

كه از نظر جسمي يا در معيشت و زندگي ضرري بــه  شوديماگر تبعيض طوري است كه موجب  ديگويماين قاعده 
مخصوصاً در دوران كودكي كه مسلم است كه اگر تبعيض قائل شود اين بچه  هاضيتبعاو بزند جايز نيست، بعضي از 

 هاضيتبعطور نيست ولي يك نوع از ، البته همه جا اينشوديمكه صدها مشكل در او پيدا  شوديمهايي دچار عقده
كه جــايز نيســت، مــثالً دو  ميگفتيمو اگر هيچ دليلي هم نداشتيم  كنديمهست كه ضرر و زيان روحي را قطعاً وارد 

و يكي را هم در همه جا و در مرئا و منظــر  دهديممهري كامل قرار دوقلو دارد و يكي را به هر دليلي مورد بي بچه
اين  نديبيمت، جايي كه مطمئن است كه او از نظر روحي آسيب ، اين قطعاً جايز نيسدهديممورد مهر و محبت قرار 

كــه  كنــديماين را اقتضا خاصي نباشد قاعده قاعدهطور نيست، هرگاه روايت و اين هاضيتبع همهجايز نيست، البته 
آميزي كــه آن شــخص هر تبعيضي، چه تبعيض در عواطف و مهر و محبت و چه در تعامالت ديگر هر رفتار تبعيض

يك زيان و ضرر روحي و رواني در اين شــخص ايجــاد شــود و ضــرر هــم ضــرر  شوديممئن باشد كه موجب مط
  ديگري كه وجود دارد. ادله، اين حرام است، هم ال تُضار است و هم نديبيممعتنابهي است و عرف كامالً آن را ضرر 

 جواز در برخي مصاديق تبعيض

و گاهي هــم تبعــيض،  كندينمآثار ملموس و محسوسي ايجاد  هاضيتبعطور نيست خيلي از البته مطلق تبعيض اين
كــه آن عيبــي  كنــديمتبعيض معكوس است و آن هم قطعاً اشكالي ندارد يعني يكي كه كمتر دارد بيشتر به او توجه 

و آسيب هــاي روحــي و  هاخسارتندارد و تبعيضي است كه مشمول اين بحث نيست و لذا تبعيضي كه موجب اين 
ني مطمئن در شخص شود اين طبق قواعد حرام است، هيچ دليل مخصصي هم ما در اين جا نسبت به اين قاعــده روا

تبعيض در نحله و وصيت و بذل و بخشــش و هبــه و... جــايز اســت  ديگويمنداريم، براي اين كه حتي رواياتي كه 
آثار روحي مخربي در شخص ايجــاد  مطمئناً منصرف از اين نوع تبعيض است يعني تبعيضي كه مطمئن باشد كه يك
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، اين هم طبق قاعده شوديمبه اطالق آن عمل كنيم و بگوييم چنين چيزي را هم شامل  ميتوانينميعني اصالً  كنديم
هايي اســت چنين تبعيضاشكال دارد و هم اگر آن روايات جواز تبعيض را بپذيريم قطعاً بايد بگوييم منصرف از اين

كه اين تبعيض آثار مخرب دارد يا ندارد و شك دارد، ايــن مــانعي  داندينماما اگر ؛ حرام است و اين اشكال دارد و
يعنــي  گــذاردينمــاثــر  دانــديميا اين كه تبعيض معكوس است كه باز  گذاردينمآن اثر را  دانديمندارد، يا اين كه 
يــا از قبــل  گــذاردينمــكه اثر روي ديگــري  كنديمماندگي دارد توجه بيشتري اي كه حالت عقبنسبت به آن بچه

  .  گذاردينمو آن اثر منفي را  كنديمتوجيه 

 حكم در تبعيض بين اوالد

اشكال  ديگويمكلي  قاعدهاشكال دارد، هم  گذارديمهايي كه آثار رواني مخرب باقي لذا حكم اين است كه تبعيض
و ذيلــش هــم ايــن  شــوديمه از اين قاعده استخراج دارد و روايات هم منصرف از اين است، اين يك حكم است ك

  توضيح را دارد كه اگر تبعيض اين اثر مخرب را نداشته باشد اشكال ندارد.

 انواع تبعيض

چگونه اين تبعيض اثر مخرب ندارد؟ براي اين كه تبعيض انواعي دارد، يك نوعش اين است كه اين تبعــيض خيلــي 
، سوم اين كــه فهمدينمنيست و آن كه مفضل عليه است  هابچهرئا و منظر خفيف است، دوم اين كه اين تبعيض در م

كه اين احساس در او ايجاد نشــود، چهــارم ايــن كــه ايــن تبعــيض  كنديمطرف را توجيه  كنديمتبعيضي كه ايجاد 
لَهُ آثــارُ فقهي كلي اين است كه تبعيضي كه  قاعدهاي است كه مشكالت بيشتري دارد، معكوس است و نسبت به بچه

طور نباشد اشكالي نــدارد منتهــا است حرام است چون مضر است و اضرار در آن وجود دارد و تبعيضي كه اين سوءٍ
اضــرار و رفتارهــاي  قاعــدهمصداق هاي تبعيض غير مضر همين چهار پنج موردي است كه عرض كردم. اين يــك 

اي اســت كــه بــر تبعــيض هــم منطبــق دارد و قاعدهضرر آميز از جمله تبعيضي كه اضرار آميز است كه اين اشكال 
خص وَ روحيَّتِــه وَ طور نيست، پس تبعيض علي قسمين، اين هاضيتبع همهمنتها  شوديم تَبعيضٌ يُضرُّ بِمَعنويــة الشــَّ

  و آن حرام است و اين حرام نيست. تبعيضُ غير مضرَّ به
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  »وجوب وقايه« قاعدهدو. 

بلكه منشــأ ابــتال شــخص بــه گنــاه و معصــيت  زندينمدوم در جاهايي است كه اين تبعيض فقط ضرر مادي  قاعده
ولي مبتالي به چيــزي  نديبيمطور است كه فقط يك آسيب روحي كه يك درجه باالترش است، گاهي اين شوديم
كــه خــالف  شــوديمزي مواجه طور است يعني گاهي انسان با چي، در تعامالت انسان هاي عادي هم همينشودينم

ولي او بر خودش مسلط اســت ولــي ايــن موجــب  زنديمانتظارش است و واقعاً عمل ديگري براي او خيلي آسيب 
شرع بيرون بگذارد، ولي گاهي تبعيضي است كه واقعــاً روح او را آزرده كــرده اســت و  محدودهكه پا را از  شودينم

كــه او از نظــر  شوديمايجاد شود يعني مطمئن است كه اين موجب  ضرر زده است و موجب شده كه در او حسادت
كُم وَ«باالتري داريم كه  قاعدهطور باشد يك تربيتي مبتالي به گناهان شود كه اگر اين » أهلــيكُم نــارا قــوا أنفســَ

بايد كاري كند كه اين شخص در گناه و معصيت نيفتد و طوري عمل كنــد و اقــدام كنــد كــه او در گنــاه و  6تحريم/
جهت هم حرام است ولــي پدر و مادر است و لذا ازاين عهدهمعصيت قرار نگيرد و اين از وظايف خاصي است كه بر 

ن حالت را داشته باشد دو عنوان گناه بــر باز تبعيض هميشه اين حالت را ندارد و گاهي اين حالت را دارد كه اگر اي
وقايه عمل نكرد كه او را از گنــاه و معصــيت حفــظ  هيآاو مترتب است كه يكي اضرار است و يكي اين است كه به 

  كند. 

  »حرمت ايذاء« قاعدهسه. 

، در ضرر شوديمولي او ناراحت  كندينمعنوان سوم اين است كه ايذاء باشد، گاهي هم با تبعيض ضرري به او وارد 
كــه اگــر ايــن ايــذاء هــم ايــذاء ملمــوس و  شوديمولي در ايذاء ناراحت  مانديمكه  شوديمهايي در او ايجاد عقده

  محسوس باشد باز هم حرام است.

  »اعانه بر اثم«چهار. قاعده 

  بر اثم است.  اعانه قاعدهيكي هم 
تكاليف الزامــي پــدر و مــادر اســت و  هانياكرديم كه  اشادلهاين چهار قاعده است كه ما قبالً هر كدام را مستند به 

هاي كلي تر از تربيت و يا تربيت خانوادگي است و بعضي هم در خصوص تربيت خانوادگي اســت، بعضي هم قاعده
از گناه و معصيت اســت و  هيوقاوجوب  قاعدهحرمت ايذاء است، يكي  قاعدهحرمت اضرار است، يكي  قاعدهيكي 
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شود گناه است، اگــر مصــداق يكــي  هانيابر اثم است. هرگاه تبعيض مصداق يك يا چند تا از  اعانه دهقاعيكي هم 
لذا فقه ما فقه رسا و غني اي اســت يعنــي اگــر ايــن  ؛ وباشد يك گناه و اگر مصداق چهار تا باشد چهار گناه است

تبعــيض را بــه طــور مطلــق تحــريم  ولي كنديمروايات خاصه هم نبود قواعدي داريم كه تكليف تبعيض را روشن 
  .شوديمبلكه در يك حدود و با قيود و شرايطي تبعيض حرام  كندينم

 »ارتكاب تبعيض«مجازات 
كه  در ضررهاي روحي و... معموالً حدي ندارد مگر اين كه مثالً طوري عمل كرده است كه شخص ديوانه شده است

ولــي در همــه جــا نيســت و خيلــي  شوديمدر آن جا ممكن است حدودي داشته باشد و اگر كبيره باشد تعزير هم 
  محدود است. 

 عدم شمول قواعد در برخي مصاديق تبعيض
ديگر كه بايد در اين جا توجه كرد اين است كه گاهي فرد استحقاق يك تبعيض را دارد و حــق او اســت،  نكتهيك 

حقي برسد كه شرعاً براي او ثابت است، آن جا مقدم بر اضرار و... است و حق او است و دادن حــق او  مرتبهاگر به 
كه اين ايذاء و... اشكالي ندارد، مثالً فرزندش پنج سال براي او خدمت كــرده اســت و  شوديمموجب ناراحتي كسي 

االصول ارتكاز عرفي ايــن است ولي علي بر اساس يك قرارداد بوده است يا كاري كرده است كه طبق قرارداد نبوده
و  دهــديمــبوده است كه برايش چيزي قرار داد و در اين جا آن تبعيض اشكالي ندارد، مانند اين كه حــق كســي را 

كه آن مانعي ندارد، يا امامي كــه قــرار اســت از دنيــا بــرود  نديبيميا آسيب روحي  شوديمجهت ناراحت كسي بي
كــه ايــن  شــدنديمــطور بوده است كه بقيه ناراحت و كم و بيش اين دهديمو امامت را به امام بعدي  كنديموصيت 

در جايي است كه مستند به يك حق و مبناي حق ثابتي نباشــد واال اگــر  هاضيتبعدر اين جا نيست، اين  هاضيتبع
دست او بدهــد و در آن جــا د واليت را به، امر الهي است كه بايشودينممبناي حق ثابتي وجود دارد ادله شامل آن 

شرعي ندارد كه اين تبعيض را ايجاد نكن بلكه در ايــن جــا تبعــيض  جنبهچيز مقدم است و هيچ عنوان حق بر همه
 هــانيا، اين هم مطلبي است كه بايد به آن توجه داشت و لذا در جاهايي كه فــردي يــك حقــوقي از شوديمواجب 

در قبال آن موظف به اين است كه حق او را بدهد، در اين جا تبعيض مشمول ايــن قواعــد  دارد يا تكليفي دارد و او
  در صورت تزاحم بايد اهم و مهم را ديد و آن هم قواعدي دارد و قواعد تزاحم را بايد اعمال كرد. ؛ ونيست

جامعــه معرفــي كــرد، چــون  فرزندانش متفاوت عمل كرد در اين كه او را به هيبقزماني كه امام باقر با امام صادق و 
تبعيض هم كه در اين جا آمــده اســت آن هــم  ادلهاو بود، اين تبعيض است ولي خالف عدالت نيست و همين  فهيوظ
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هايي كه مستند به يك واقعيتي است كه بايد آن را عمل كند ولو اين كــه منصرف از اين تبعيض است، از اين تبعيض
ه او وظيفه داشته باشد ابراز كند يا تفاوت نيست كه در آن جا نبايد اقــدام تفاوت است اما اين تفاوت چيزي نيست ك

به تبعيض كند و لذا اگر تبعيض در عمل او مستند به يك تفاوتي است كه در همان جا تكليفي وجود دارد كه بايد به 
  .شودينما تبعيض از اين منصرف است و قواعد عامه هم شامل اين ج ادلهآن تكليفش عمل كند در اين جا 

و شرع نگفته است كــه  كندينمكه تبعيض مكروه است يا حرام است، اين جا دختر و پسر فرقي  ديگويماگر كسي (
    )اين تبعيض است. ديگويمدختر و پسر متفاوت باشد، همان چيزي كه عرف 

قابل انطبــاق اســت و  هانيابنابراين تا اين جا به اين نتيجه رسيديم كه هم روايات قابل جمع بود و هم قواعد هم با 
هايي كه مستند به يك الزام شرعي در آن جا نباشد و موجب تضرر شخص يا ايذاء يا وقوعش در مفاســد و تبعيض

  شكالي ندارد.اين اشكال دارد و حرام است و غير از آن ا شوديممعاصي 

 حكم در تبعيض غير اختياري
در جايي است كه امر اختياري باشد ولي گــاهي  ميكنيمهايي كه ما بيان اين بحث همهديگر اين است كه  نكتهيك 

كه آن طبعــاً مشــمول حكمــي نيســت  شوديمواقعاً در تبعيض هاي فرد نسبت به فرزندانش چيزهايي غير اختياري 
كان ندارد كه خود را كنترل كند كه اين طبعاً مشمول حكمي نيست و بعضي از بروزهاي محبت يعني اصالً براي او ام

خــود را كنتــرل كنــد كــه آن مــانعي نــدارد ولــي  تواندينمو عرفاً  كنديمو... گاهي حالت خيلي غير اختياري پيدا 
  اختياري باشد. توانديمالقاعده غالباً علي

 السالم)علي نبينا و آله و عليهصلوات اهللا (داستان حضرت يوسف 

حضرت يعقوب و حضرت يوسف است، معلوم نيست كه تفضيل حضرت يعقوب در يك حدي بــوده  قصهديگر  نكته
هايي در او وجود دارد، نــه چه واقعيت دنديديمدر اثر اين بوده كه  هاحسادتكه منشأ حسادت شده است، بلكه آن 

طــور اســت يعنــي اين هاوقتدر آن مسير قرار بگيرند، خيلي  هاآنكه اين كه برخورد حضرت يعقوب موجب شود 
 نــديبيمدرستي رفتار كرده است ولي خود طرف وقتي درستي رفتار كرده است يا استاد با شاگردانش بهپدر واقعاً به

كه  دنديفهميمو  دنديديموقتي خودشان عظمت و جاللت و شأن او را  هانيا، افتديمكسي ممتاز است در حسادت 
باالخره در عمق وجود حضرت يعقوب توجهي به او به خاطر واليتش است كه آن توجهي كه او به خاطر واليــتش 
دارد چيز مذمومي نيست بلكه ممدوح است يعني مقام حضرت يوسف باالتر از حضرت يعقوب بود و حتــي نــوعي 
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از حضرت يعقوب اثبات كــرد. در ايــن جــا دو  دشوينمواليت بر پدر داشت، در اين جا هيچ تبعيض مذمت آميزي 
  چيز وجود دارد: 

  محبت از باب واليت 

يكي محبتي است كه از باب واليت يوسف به او داشت كه طبعاً اين امر مذمومي نيست و اين همان چيزي است كــه 
  .  دنديفهميماين واليت را  هاآنحكم الهي است و مستند به واليت او است و البته 

  ناپسند برادران يوسف روحيات

تحمل نبود، نــه ايــن كــه حضــرت يعقــوب برايشان قابل دنديديموقتي جاللت و شأن او را  هاآنديگر اين كه خود 
موجب آن شده باشد، آن چه كه در حضرت يعقوب بوده است و اگر موجب هم شده است در حــد محبــت از بــاب 

 هــانيابود كه  هاآنقاعده خارج است. دوم هم روحيات خود واليت بوده است كه آن چيز مذمومي نيست و اين از 
است. مــا هــيچ دليلــي نــداريم كــه حضــرت  شدهيم هاآنو همين موجب حسادت  دنديديمرا در حضرت يوسف 
  است و اين در هيچ آيه و روايتي نيست.  آوردهيمآميزي يعقوب تعامالت تبعيض

و حســادت  دنــديديمبود كه بزرگي او را  هاآنپند بگيريد از اشتباهاتي كه فرزندان يعقوب كردند، اشتباه  ديفرمايم
، البته محبت قلبي حضرت يعقوب چيزي نبود كه مخفي كرد ولي آن محبت مستند به آن مالك واليي بوده كردنديم

كه نسبت به او بوده است و لذا خالف و اشتباهي در آن جا وجود ندارد كه بتوانيم بگوييم كه حضــرت تبعيضــي كــه 
ك واليي نبوده و موجب اين مفاسد شده موجب اين مفاسد شده است انجام داده است يعني تبعيضي كه مستند به مال

موجــب ايــن  هــاآنرا ايجاد نكرده است، عظمت شخصيت يوسف و ضــعف  هانيااست. پس رفتار حضرت يعقوب 
مــذمتي  شــودينمــحضرت يعقوب  قصهكنيم اين است كه در  ميخواستيماي كه حسادت شده است. آخرين استفاده

عليه قبــول كــرد اهللاحضرت يعقوب ســالم قصهدر  شوديمتا اين حد  بود گفت كه شايد راه بهتري شوديمپيدا كرد، 
  ولي بيش از اين خيلي دليل ندارد.

 تبعيض براي ايجاد موازنه ميان اوالد
پدر من گفــت كــه مــن  نديفرمايمآخرين نكته روايت سوم همين باب در مستدرك است كه سند ندارد، امام صادق 

) وَ أُكْثِــرُ لَــهُ«گاهي  كْرَ وَ إِنَّ الْحَــقَّ  وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُصَانِعُ بَعْضَ وُلْدِي وَ أُجْلِسُهُ عَلَى فَخِذِي (وَ أُفْكِرُ لَهُ فِي الْمِلْحِ الشــُّ
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فَ إِخْوَتُــهُلِغَيْرِهِ مِنْ وُلْدِي وَ لَكِنْ مَخَافَةً عَلَيْهِ مِنْهُ وَ مِنْ غَيْرِهِ لِئَلَّا يَصْنَعُوا بِهِ مَ آن حضــرت در ايــن  ١»ا فَعَلُــوا بِيُوســُ
 هــاآنتا حســادت در  كردميمكه من گاهي به بچه هايي كه كمترند بيشتر توجه  گفتيمكه پدرم  ديفرمايمروايت 

ايجاد نشود، قطعاً اين امر مستحبي است، البته دليل معتبر نيست كه بخواهيم بگوييم واجب است يــا مســتحب اســت 
تأييد كند كه ايجاد يك موازنه براي اين كه در مسيرهاي غلط نيفتــد امــر ممــدوحي  توانديمهرحال اين هم ولي به
  است.

را ذكــر  هــابحثهاي عبادي و اعتقادي و جنسي و اقتصادي و اجتماعي و... ما راجع به تعامل با فرزندان در حوزه
اجع به اين نوع تكاليفي كه در قرآن نسبت به فرزنــدان كرديم اما در قرآن از آن طرف تكاليف ديگري هم دارد كه ر

  بحثي كنيم. ميخواهيماست 
 صل اهللا علي محمد و آل محمد  و

 
 

                                                            
 172، ص: 15مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج -  ١


