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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
و جهت ثالثه فی مفهوم االهل و  ؛جهت دوم در امر به وقایه بود ؛در مفهوم وقایه بود جهت اولدر ذیل آیه شریفه 

این هم مفهوم عقل است که  .بود هااینکه پدر و مادر و  ؛مکلف به خطاب بود و جهت رابعه ؛دایره و نطاق اهل بود

  و خطاب است.متعلق این حکم 

 ؛نکاتی طرح کردیم رابعه در جهت

خادم و غالم و کنیز که  بهدر اهل قرابه و عشیره را بحث کردیم در معمول لغات  ،یک بحث مفهوم اهل بود -1

 ،شوندمی ابتملحق به قر ینوعبهو شود می در خانه هستند اهل اطالق

 .جهت دوم شمول للبالغه و غیره بود -2

 :شمول بالغ و غیر بالغ سه احتمال وجود دارد در خصوص

 ؛شودمی من حین الوالده شروع :اوالً

 :گیردمی شد اقامه کرد براي اینکه فقط بالغ رامی دو وجه که من حین البلوغ بود :ثانیاً

 ؛دارد و صیانت باید از گناه فعلی باشد و این فعلیت گناه مربوط به بلوغ است چون ناراً  کهنیایکی  -

و  »تأمرهم و تنهاهم بما امر اهللا و نهی اهللا«است که در روایات در تفسیر آیه آمده  ياامرونهییکی هم تعبیر  -

 . فعلی در جایی است که بلوغ باشد یامرونه

کند که این شمول داشته باشد و می حکم و موضوع و تأکید آیه اقتضارا جواب دادیم که مناسبات دو تا استدالل 

 .پس غیر بالغ شمول دارد .گیردمی لذا غیر بالغ را هم

 ومسبحث 
  ؟شودنمی شود یامی سؤال بعدي بحث این است که غیر ممیز را هم شامل

 کرد پاسخ دادیم.می دو دلیلی که غیر بالغ نفی وبالغ قدر متیقن بود 
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 ؟گیردمی محدوده غیر بالغ ممیز و غیر ممیز داریم آیا غیر ممیز را هم درمنتهی  ،گیردمی ر بالغ راپس غی

قُوا «چون آیه در غیر ممیز انصراف عرفی دارد  ؛گیردنمی ممکن است کسی ادعا بکند که غیر ممیز را -

فهم و آگاهی  واست که بچه در حالت درك  یطیشرااین حفظ مربوط به  )6(تحریم/ »أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً

 .وقایه بر او واجب استتوان گفت نمی کرد امرونهیاست و اگر عقل و شعور و آگاهی ندارد که بشود او را 

هم و تأمر«کنیم و مؤید این است که در روایات آمده می در حقیقت به خاطر ارتکازاتی یک نوع انصرافی درست

 گیرد.را نمی شود اما غیر ممیزممیز میغیر بالغ  مربوط به امرونهی »تنهاهم

 .استداللی بشود براي اینکه غیر ممیز مشمول این آیه نیست چنین ممکن است -

شود و در غیر ممیز هم عملیات وقاییه و می یه شامل غیر ممیزد که به خاطر وجه سابق این آآیمی به نظر

که در روایت آمده حذف اضافی است یعنی یک وقایه  يایمرونهاصیانتی از نظر عرفی و عقالیی خیلی متصور است 

خودش متصور است یعنی ممیز  تناسببه امرونهینیست عالوه بر اینکه در غیر ممیز هم ، نباشد بروبرگردکه اي هقطعی

 .در مورد او متصور است امرونهی ولی فقهی نیست

مناسبت و گیرد می ید روي این وقایه است که وقایه احتمالیه را همتأک »قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً« درهرحال

و لذا  ؛کند که شمولش به بالغ یا ممیز محدود نشودمی عملیات پیشگیرانه است خود آن اقتضا ووقایه وقایه احتیاطی 

و در یک واجب است در یک حد  تواند مشمول آیه باشد البتهمی دارد ممیز هم به همان اندازه که ظرفیتدر غیر 

 .مستحب است حد

 مچهاربحث 
مطلق  »دعه«ولی  ؛کندمی تري را متوجهشهاست که تکالیف جديابل بعديمق »دعه یلعب« که روایاتی داشتیم

 .خواهد بکندمی هر کاري تا باش الیخیبنیست که 

این کار  یسالگسهگوید ات میچون خود روایروایات نیست  مفاد اینکه هیچ عملیه وقاییه و تربیتی نداشته باشد

 .شود در مرحله قبل وجود نداردمی گیري که از هفت سال به بعد شروعفقط سخت ،این کار را بکن یدوسالگرا بکن 

اینکه به تربیت او  وفضاي بازي براي او فراهم کن  یعنی »دعه یلعب«شود که می معنایش این هايبعددر تقابل با 
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گویم می به آن قاطعیتی که راجع به غیر بالغ غیر ممیز را البته بحث .شودنمی روایات استفاده ازتوجه نداشته باشی 

 این در مورد شمول اهل و تکلیف نسبت به .شودمی همآنشود ولی شامل می گویم یک مقدار استظهارينمی طبعاً

بود که از  سه مبدأ ،ز یا از وقت بلوغشود یا از وقت تمیمی بود که از حین والدت شروع وقایه اهل از حیث مبدأ

البته  .شودمی ما اقوي و اظهر دانستیم که از حین والدت شروع آنچهشود یا از حین تمیز یا می حین بلوغ شروع

 انصراف دارد. شودمیهم آن شامل صدق کند شایداگر  واز والدت صدق اهل نکند  قبل شاید

 ده است؟: آیا در لغت به این مطلب اشاره کرسؤال

هیچ لغتی نگفته  دیدممی یه بعدي امر را تو لغتدر آ اًاتفاقلغت نگفته  را درکار لغت نیست خیلی چیزها جواب: 

نفی  .انددرآوردهرا  هااینکه صیغه امر براي هیئت بعثیه وضع شده این ارتکازات اصولیین است که با دقت ارتکاز 

این  شود و بامی روحيذممکن است کسی بگوید بخصوص بعد از چهار ماه که  اندهنفی که نکرد اند؟هیا نکرد اندهکرد

حتی ممکن است  .قرابت است ممکن است شاملشان بشود وشود ارث هم مال اهل می ارث برایش گذاشته که شاهد

 .خطاب از آن انصراف داشته باشد دراز نظر لغوي هم شامل بشود ولی 

 .گیردمی شاهد بگیرد براي اینکه آن را هم دیگري را البته ممکن است کسی ادله

 وظیفه وقایی و صیانتی از بلوغ است مبدأ  -1

 از تمیز است -2

 از والدت است  -3

 .گیردمی دوره حمل را هم  -4

 نتیجه بحث

توانیم احتمال چهارم را نفی بکنیم که حتی نمی براي ما اظهر بود گرچه ن چهار احتمال است که احتمال سومای

  .هم بگیرد اما قدر متیقن همان بلوغ بود قبل از والدت را

  .معنا کرد طورنیاشود است منتهی آیه را میاختالف هم فرضی  وتواند باشد می ماقبلش احتماالت
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بود و بحث سوم در جهت رابعه این  الم مبدأشمول االهل القرابه من حیث  و مبدأآیه من حیث  جهت ثانیه شمول

  ؟حیث المنتهی تا کجاستشود که از می است که سؤال

ظاهرش این است که ال حد له من حیث المنتهی الی حین الحیات است یعنی مادام یصدق االهل و صدق االهل 

  است. مادام الحیات

ممکن است  »قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً«ما دام حیات االخ أو االخت  ،مادام حیات الوالد ،مادام حیات الولد

مادام الحیات شمول دارد و این تکلیف که سؤالی بشود که تا کجا این تکلیف از لحاظ مراحل سنی وجود دارد 

 ؟ این تکلیف و امر چیست يهایژگیودر جهت ثانیه بحث این بود که  .هست

باشد تکلیف اهل قرابت بیشتري داشته  هرچقدرمراتب است یعنی این امر این است که ذو يهایژگیویکی از 

امر چند بحث جدید  در کنیمبحث می شاءاهللان و است اصول دراین هم یک حرف جدیدي - .اشتداد بیشتري دارد

قش درجات دارد بگوییم و متعل که موضوعممکن است در مواردي اوامري  -هم این است باید افزوده بشود یکی

نسبت به اهل  و تر استوا نسبت به انفس خیلی قويق »یکُمْ ناراًقُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِ«درجات است یعنی خود امر ذو

ا وابسته است امر گذراند و همه وجودش به شممی را با شما اشیکودککه دوران اي هاهل هم بچ دردرجه بعد است 

تأثیر هم خیلی کنید که می کلی امرونهیشما  و تر است تا پدر و مادري که شخصیتشان شکل گرفتهوقایه خیلی قوي

شود تکلیف که همان امر و می در جهت ثانیه بحث هفتم این .کندمی گیرد و تکلیف فرقمی منتهی را ندارد؛ و لذا

کند بر اساس می است و به تفاوت درجات اهل این تکلیف شدت و ضعف پیدا ذومراتببعث به صیانت اهل باشد به 

یعنی اگر شما مطمئن هستید که عملیات آموزش و نهی و  شودمی ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع این گفته

تأثیر بیشتر داشته باشد و شما در ارتباط با آن نقش  هرچقدر ووقایه است  اشفلسفهتربیتی  يهاروشبکار گیري 

 ،شود این هم ال یبعدمی ترفیضعتأثیر کمتر باشد  هرچقدراست و  تريقوبیشتري داشته باشید تکلیف 

 چطور؟: وقایه سؤال

خواهیم بگوییم در می وقایه در یک جایی زحمت بیشتري دارد یک جایی زحمت کمتري دارد ولی ما جواب:

 و وجوب و تکلیف و بعث متفاوت است.یک حد هم از نظر شدت ضعف 

   4 
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 سؤال؟

اال و «گوید می با روایاتی که و نسبت ایناین آیه در تکالیف الزامی است و اینجا مادام الحیات است  جواب:

گیرد ولی این در می را هاایناین است که آن در مطلق است هر نوع فعالیت تربیتی که آداب و سنن و  »فخل سبیل

 ست یعنی واجبات مادام الحیات هست.واجبات ا

 پنجمبحث 
گیرد می در واجبات و محرمات انجام امرونهیآموزش و فعالیتی که در مربوط به جهت ثانیه است  بحث دیگري

 ؟را دارد یا ندارد طیشراو نهی از منکر آن  معروفامربهآیا مثل 

بکند و راه را به او نشان بدهد و نسبت به واجبات و  امرونهیخواهد به فرزندش آموزش بدهد یا می کهاین

 ؟گیردمی و نهی از منکر قرار معروفامربهضوابط  چهارچوبهم هست آیا این در  اشفهیوظمحرمات 

به عنوان یک قاعده کلی اجتماعی و نهی از منکر  معروفامربهدر  آنچه »هماتأمرهم و تنه«گفت می وایتچون ر

وابطی دارد اما این یک تربیت خاص و تکلیف خاص ع تربیت عام اجتماعی است حدود و ضیک نوداریم 

 جتماعی است.مرونهی و آموزش عام ااآن  ،خاص خانواده است و آموزش امرونهیخانوادگی است یعنی 

 ،احتمال تأثیر بدهد که است یطیشرابه عنوان یک فعالیت عام تربیت در فضاي عام جامعه مشروط به  امرونهی

 گیرد یامی قرار چهارچوبدر آن  آیه خوف و ضرر نداشته باشد و علم به معروف و منکر داشته باشد آیا این

چون  درواقعصدق بکند  طورنیا» انه لیس من اهلکیترك اهله و «گاهی ممکن است کسی را  اینکه ؟گیردنمی

 .کندمی کرده آیا وظیفه دارد یا ندارد به نحوي با این بحث ارتباط پیدا داشته جداناي هفاید

 و نهی از منکر معروفامربهط ایشر

ابواب  مستند به روایاتی در طیشرااین  ،و نهی از منکر که در کتب فقهی هم آمده معروفامربهچهار تا شرط 

و نهی از منکر  معروفامربهاین سه شرط در این باب آمده در جلد یازده کتاب  مثالً است و نهی از منکر معروفامربه
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در باب دو عنوان مرحوم حر عاملی این است اشتراط الوجوب یعنی وجوب االمر و النهی به سه چیز  امرونهیابواب 

 است

 بالعلم بالمعروف و المنکر  -1

 لتأثیروالتجویز ا  -2

 االمن من الضرر و -3

 ادله روایی

 طیشراو نهی از منکر است که همین  معروفامربهدر ابواب دیگر  يحدود ده روایت در اینجا آمده روایات دیگر

 .این سه تا شرط است عمدتاًرا بیان کرده 

 دلیل اول
الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَى إِنَّمَا هُوَ عَلَى « :فرمایدمی ت اول که شاید هم معتبر باشدروای در

 1»الضَّعِیفِ الَّذِي لَا یَهْتَدِي سَبِیلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِل

چون » لم یؤجر علیها ۀالبلی ابتهمن تعرض للسلطان الجائر فاص«باید عالم به معروف و منکر باشد یا مفضل  یعنی

 ذکر هاآننداریم که قیدي براي  یتیروا» قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُْم ناراً«در خود بحث این است که خوف ضرر دارد. 

 بکنیم آیه که قیدي ندارد.

 است. ذکر نشده آندر  یطیشرا روایاتی هم که در ذیل آیه آمده بود چنین

ر آیه و روایات خبري از سه شرط علم به معروف و منکر احتمال التأثیر و االمن در خصوص وظیفه خانوادگی د

 :بررسی کنیمرا باید  مسئلهدو  .اطالق دارد هااینمن الضرر نیامده پس 

 .126، ص: 16وسائل الشیعۀ، ج  - 1
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بحث خانوادگی را هم بگیرد یا مخصوص  وآمده اطالقی دارد که بحث وقایه  امرونهیروایاتی که در باب   -1

انصراف  نجایا از هاآن .تکلیف عامی است که مشترك بین همه است و و نهی از منکر عام است معروفامربه

و نهی از منکر تکلیف  معروفامربهکرده است اختصاص به  امرونهی طیشرادارد ظهور روایاتی که بیان 

 است. وقایی که در بحث خانوادگی آمده امرونهی نه عمومی است

کند و اال در غیر بالغ می و نهی از منکر با هم انطباق پیدا معروفامربهبعضی جاها با این دلیل مستقل است که در 

دو عنوان است و از  ،شود که این یک بابی غیر از آن باب استمی معلوم .که انطباق ندارد ولی باز این شمول دارد

صداق ندارد قبل از بلوغ و بخصوص و نهی از منکر م معروفامربه جاهایی است که قطعاً یعنیشود می همدیگر جدا

 شود و آن را نپذیریم از لحاظ مورد منطبقمی شامل آن ولی اینو نهی از منکر نیست  معروفامربهقبل از تمیز جاي 

دارد منتهی به  و نهی از منکر معروفامربهو نهی از منکر وظیفه  معروفامربه طیشرا چهارچوبخانواده در  .شودمی

 ،راف واجب کفاییعنوان یکی از اط

 ؟آیا افراد دیگر هم وظائف خاص خانواده را نسبت به فرزند دارند سؤال:

دارند که این اي هبله وظیفه دارند منتهی براي خانواده وظیفه مؤکد است یعنی از حیث خانوادگی وظیفجواب: 

نسبت به واجبات و محرمات در جامعه یک تکلیف عامی وجود دارد که هم کند. اشتداد پیدا می هاآنوب براي وج

اما براي خانواده تکلیف خاص با عنوان خاص وجود دارد آنجایی که  ؛الزم است امرونهیارشاد الزم است هم 

 ؛استجد کامالً وقتآنشود می جدا این سه شرطشود آنجایی هم که می شوند موجب اشتدادمی بر هم منطبق هااین

 .و لذا عنوانش متفاوت است و این تکلیف را دیگران ندارند

را  طیشراو نهی از منکر گفته شده و روایاتی که آن  معروفامربهکه در باب  یطیشرادر پاسخ به این سؤال که آیا 

  ؟شودنمی شود یامی شامل اینجا اندهبیان کرد

همه روایات  ر به عنوان عام تکلیف عمومی اجتماعی استو نهی از منک معروفامربهمربوط به  هااین در ظاهر

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّۀٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ «عامی است که وظیفه عام است که در قرآن آمده  يهایامرونهنظر به 

روایات هم ذیل همین  ،یک تکلیف عمومی است نه خانوادگی )104عمران/(آل»بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر
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آیات آمده کل روایات این باب به تکلیف عمومی اجتماعی انصراف دارد نه تکلیف خاص خانوادگی و در اینجا 

است منتهی روایت براي اینکه سختی  امرونهیفراتر از  که گوید یعنی تأکیدي داردمی کهاي هوقای ،تعبیر وقایه آمده

یعنی الزام و اجباري نیست که خیلی به زحمت بیفتید  »هماتأمرهم و تنه«یعنی که ا از دوش افراد بردارد فرموده ر

و نهی از  معروفامربه چهارچوبشود که این در ي میشاهد وتأکید در آیه هست وقایه تأکید بیشتري دارد  ولی

و نهی از منکر ال یشمل العملیه  معروفامربه طیشرا پس ادله .است تريجدو  تريقوگیرد یک چیز نمی منکر قرار

الوقائیه کتکلیف فی العسر و بالنصف الی العائله و یشهد علی ذالک التعبیر بالوقایه که هو ابلغ و اصلح من االمر و 

 ،النهی در آن تکلیف عمومی

سته به دلیل نقلی نیست که و نهی از منکر عقلی است یعنی واب معروفامربهاما از زاویه دوم بعضی از شرائط  -2

شرطی بود که عقل ما  گیرد ظاهرش این است که اگر دلیلی هم نبود احتمال تأثیرنمی بگوییم ادله اینجا را

 خواهد وقتی شما را مکلفنمی اگر جایی علم به این داشته باشد که کار او تأثیر ندارد دلیل فهمید.می

در این عمل  . وقتیگیرد تکلیف ندارينمی بگویی یاد هم  رچقدرهاگر یقین داري که  کنند که یاد بدهیدمی

ادله عامه و باز است که ضرر یا حرج است  هیا مشقت کثیر .نیست یگوید حکممی احتمال تأثیر نیست عقل

 .فهمدمی خواهد عقل این رانمی بنابراین شرط احتمال تأثیر دلیل؛ داردیبرمحاکم داریم که تکلیف را 

نتیجه بدهد وقتی مطمئن است که اقدامات  ودر آن باشد  یاثربخشوقایه یعنی  ،بخصوص در اینجا وقایه دارد

پس با شمول  .منصرف است دلیل از آنگوید می عقل معروفامربهمثل  اینجا هماو تأثیري نخواهد داشت 

اگر در کار پدر و مادر و ضرر و حرج هم دو عامل دیگري است که  ،گوییم اینجا حکم عقل استمیادله 

کفرستان است  او دربچه  تربیتی براي او ضرري است مثالً يهاتیفعالو  آموزش دادنخانواده باشد یعنی در 

احتمال  نیبنابرا. داردیبرم این را و آیدمی ضرر است که ادله عامه واین اقدامات را بکند موجب حرج  و

ان دیگري است که نباید باشد چون باز ادله حاکمه داریم که ضرر و حرج هم دو عنو ،گویدمی ثیر عقلتأ

اگر  .خواهدنمی از باب تزاحم ادله دلیل خاص کهجهت دیگر امن از ضرر است  اندهمقدم بر تکالیف خاص

شود باید آن ضرر را با تکلیف سنجید چون خود را در معرض ضرر قرار می تکلیف شما موجب یک ضرري
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اگر قتل یا یک ضرر باالیی است که از  ؛النفس الی التهلکه است وقایه هم وظیفه استدادن حرام است القاء 

خواست نسبت به تربیت فرزندش اقدام بکند در کسی می جامعه کمونیستی سابق اگردر  مثالًاست  ترمهماین 

از این است تکلیف  يترمهمو باب تزاحم است اگر ضرر باالتر  ،آن باب گرفت.قرار میمعرض قتل و زندان 

 .است تکلیف بر او مقدم است ترنییپاشود اما اگر این ضرر می برداشته

 :تواند به این تکلیف خانوادگی بخوردمی از ادله لفظی سه قید نظرقطعتا اینجا با 

 ؛یک قید احتمال تأثیر است چون اذا لم یحتمل التأثیر و التکلیف لغو -1

 ؛نباشد چون شارع تکلیف حرجی را برداشته این کار حرجی براي او دوم اینکه -2

از این مواجه با آن نباشد یعنی عنوان ضرر و خطري که در مقام تزاحم اهم از این هست  ترمهمضرر و خطر  -3

از این است  ترمهمشود که می با این تعارض نکند اگر به خاطر اقدام به این عمل ضرري یا خطري متوجه او

القاء النفس الی التهلکه اشکال دارد از این طرف  چونطر از باب تزاحم است ضرر و خکه باید ترك بکند 

 .است ترمهمکند باید ببینیم کدام می کار آموزشی تربیتی را باید انجام بدهد تزاحم که ووقایه 

خواهد براي اینکه عمل وقایی و می دلیل لفظی ودلیل عقلی ندارد  و اما علم به معروف و منکر شرط نیست

بکند  تسبیبتواند خودش انجام بدهد یا دیگري را می عملی است که ،که خانواده باید انجام بدهد امرونهیربیتی و ت

و دلیل  نداردداند مأمور بکن و آن شرط دلیل عقلی می دانی کسی را کهنمی خودت و جایی که تکلیف مطلق است

که  یچهارچوبعلم او وجهی ندارد اما سه تا شرط با  دو شرط علم خودش یا نیبنابرا .نقلی هم از این منصرف است

 .عرض کردم وجه دارد

 بندي و نتیجهجمع
دانیم که می که این آیه را ما یک تکلیف وقایی خانوادگی این شدنتیجه  و گفتیمه در آیه کتحدود بیست سی ن

وجوبش در حد واجبات و محرمات است و اقدامات آموزشی و تربیتی که نسبت به واجبات و محرمات در طول 

واجبات و محرمات هم واجبات و محرمات اولی و ثانوي و  ،تکلیف و غیر تکلیف باید انجام بدهد يهامهروموم

این کرد  يزیربرنامهفعالیت و  آنروز باید براي جزء وظائف این در آینده خواهد بود ام آنچه .گیردمی والیی را
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و نهی از منکر بر همه واجب باشد ولی بر خانواده وجوب مؤکد  معروفامربهممکن است در مواردي از باب وظیفه 

شود از آن می که این همه مطلب استاین مفاد آیه شریفه  .ممکن است وظیفه حکومت هم باشدو خانوادگی دارد 

 و صلی اهللا علی محمد و آله االطهاراستخراج کرد 
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