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  گفت و گوی ما در وظايف پدری بخشی  از آن وظايف مقدماتی و بخش ديگر وظايف اصلی پدری است.

.ديگر است یاز كارهايش مقدمه كارها یفرايند است يك سر کي یبه دليل اينكه پدر  

.شودی  نمی تلق  یمهم است كه بدون آن وظايف ديگر جد یوظايف مقدماتي به قدر  

:سوره نسا ٣٤آيه   

وَنَُعَلىُالنَِّساءُ ُالرَِّجالُ  ام  َقوَّ   

. ترجمه : مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است  

. مقدمه الزم ، الزم است  

. جزو واجبات است یوظايف پدري واجب و الزم است پس وظايف مقدمات  

در پک ، يیآيد كه اين چهار معنا وظايف پدر یآيد و چهار معنا از دل اين كلمه بيرون م یقوام از قوامون م

.است  

.وظايف پدري از وظايف شوهري و همسري شروع مي شود   

  ی انجام م یخود را به درست یاست كه وظايف همسر یيك فرزند سالم، سالمتش مشروط به بودن پدر*

. دهد  

.است یاولين معنا براي قوام ،نيرومند  1)  

.وح او است، نيرومند بودن عقل و ر یتواند قوام باشد و اين نيرومند یمرد نيرومند م کي  



  

به لحاظ ثبات داشته باشد و تكليفش با خودش مشخص باشد و قوام همسر خود  یمرد بايد نيرومند کي

. باشد  

. قوام ، محافظ و مواظب است یدومين معنا(2  

.پدر اين است كه محافظ و مراقب همسر خود باشد کي یاز وظايف پدر   

.بين محافظت و مواظبت تفاوت است   

.بل از وقوع و مواظبت ،دفع مشكل پس از وقوع استق یمحافظت، پيشگير  

.ديگر از معاني قوام مالزمت است یيك(٣  

.مالزمت يعني همراه هميشه باشيد*  

.كردن مشروط به همراه بودن است یپدر  

. چهارمين معناي قوام ، راعي مصلح است(٤  

.رعيت است حقوق اين رعيت در مسير مصالح اين یارتباط سالم با رعيت و ادا یيعن یراع   

 


