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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
کردند، این آیات به دو دسته اي بود که بر وظائف آموزشی و تربیتی خانواده داللت میبحث در آیات شریفه

بحث  تاکنوناي که موارد خاصه هستند. این سه آیهشوند: آیاتی که داراي اطالق هستند و آیاتی که در تقسیم می

 وَ «و آیه ائتمار؛  )6(تحریم/»نارا أَهْلِیکُمْ وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا«از: آیه وقایه؛  اندعبارتکردیم، آیات مطلقه بودند که 

بد نیست که  )233بقره/(»بِوَلَدِه لَهُ مَوْلُودٌ  ال وَ  بِوَلَدِها والِدَةٌ تُضَارَّ ال«آیه مضارّ؛   )6(طالق/»بِمَعْرُوف بَیْنَکُمْ أْتَمِرُوا

سوره بقره؛ یعنی  وسهسیبشود ارجاع داد. آیه شریفه دویست و  سادگیبهروي آیات باشد که بعدها  گذاريناماین 

ت دیگري که هشتمین قرار گرفت و یک جه موردبحث، در جهاتی »بِوَلَدِه لَهُ مَوْلُودٌ ال وَ بِوَلَدِها والِدَةٌ تُضَارَّ ال«

بحثی است که اینجا وجود دارد، این است که تمایز این آیه با دو آیه قبل در این است که این دو آیه روي مفهوم 

 هاآنموجب حفظ  آنچهوقایه و معروف تأکید داشتند که یک حد آن واجب بود و یک حد دیگر آن مستحب بود و 

 بناگفتیم این مفهوم م بمعروف بود و این آیه مضاره و ضرر رساندن است. شود، وقایه بود، در آیه دودر آیه اول می

کند و اضرار هم مطلق است و اطالق هر یک از این دو احتمال، یا منطوقاً و یا مفهوماً از اضرار به ولد منع می بر

 اضرار را هم قبالً عرض کردیم.

 نفع رساندن به فرزند، در معناي عام و یا خاص
تأکید این آیه این بود که بحث این نیست که سودي به او برساند، بلکه تأکید آن روي ضرر است، پس فرق این 

شامل نفع رساندن هم بشوند، اما بحث این آیه بحث ضرر  هاآنآیه با آیات دیگر همان ضرر است، البته ممکن بود 

مشهور است، بین نفع و ضرر تضاد  آنچه بنا بر. است و در قاعده ال ضرر بحث شده که بین نفع و ضرر واسطه است

هایی که در قاعده ال ضرر شوم و لذا به بحثو عالقه ضدین است. من در بحث انظار در قاعده ال ضرر وارد نمی

است، این است که ضرر غیر از نفع است و بعضی از  ترقبولقابلدر اینجا  آنچهدهم، ولی شده است، ارجاع می

د و بعضی از چیزها ضرر دارد و بعضی از چیزها هم نه سود دارد و نه زیانی. اگر ما این عالقه تضاد چیزها سود دار

گوید ضرري به فرزند نرسد؛ یعنی پدر و این آیه عنایتی به این ندارد که سودي برساند، بلکه می وقتآنرا بپذیریم، 

وظیفه دارند که سودي به او برسانند، این فراتر از عدم  مادر وظیفه دارند که ضرري را متوجه فرزند نکنند و اما اینکه
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ضرر است و نفع رساندن چیزي فراتر از ضرر نرساندن است و آیه تأکیدش روي این است که به او ضرر نرسانند و 

شود، مثل اینکه به او شیر ندهد و بچه را از مادرش بگیرد و کاري بکند که به فرزند موجب ضرر به او می آنچه

-روایاتی که می برخالفبنابراین تا اینجا این تفاوت را دارد؛ یعنی این  کند،ها را منع میي متوجه بشود، اینضرر

ها یک مقدار گوید که ضرر نرسان و لذا این با روایات تأدیب و امثال اینگوید تأدیب بکن و امثال این. روایت می

ه نفع رساندن دارد و همیشه دفع الضرر نیست، متفاوت است؛ چون در تأدیب و امثال آن، یک بار اضاف

کند و دفع ضرر کند؛ یعنی اضرار را نهی و زجر میکند و الزم میاین آیه شریفه دفع الضرر را افاده می دیگرعبارتبه

گوید ضرري به او نرسان. اگر آیه روي این نیست که نفعی به او برسان، بلکه می تأکید درهرحالکند، ولی واجب می

کند، با معروف اي را که الزام مینفع به معناي عام باشد در آیه هست، ولی نفع به معناي خاص نیست، پس آیه وظیفه

گوید اهلتان را از آتش شوند؛ چون در وقایه هم میمتفاوت است، البته ممکن است بگوییم با وقایه بر هم منطبق می

شود واجب است و شاید با آن بر هم منطبق بشوند، موجب دفع ضرر می آنچهحفظ کنید و این یعنی به او ضرر نزن. 

 کند.شود و تفاوت پیدا میاعم و اخص می اشدایرهاما با معروف و تأدیبی که در روایات آمده 

 نتیجه
گوید به فرزندتان ضرر نهی قرار گرفته است، اضرار به فرزند است. می به عنوان وظیفه پدر و مادر، مورد آنچه

 نرسانید و این وظیفه شماست.

 شود، یا نه؟می اخرويآیا در اینجا ضرر شامل ضرر : سؤال

این نکته مهمی است. اگر فضاي سیاق اولیه و مورد آیه را بگیریم، بحث شیر و رضاع و اضرار مادي به : جواب

-به این اجرت هم راضی نمیدهم و فرزند است، این بچه باید شیر بخورد و اگر مادر بیاید بگوید که من شیرش نمی

شود که این بچه از شیر بیفتد و شیر مناسب شود تا به بچه شیر بدهد، نتیجه این میشوم و کسی دیگر هم پیدا نمی

گوید نفع واجب است؛ چون ممکن است که او بگوید و او هم نیست و اگر هم باشد ضرر دارد و این حرام است. نمی

 شود.ندارد و آن حرام نمی چنانیآنرساند، ولی نفع ب است که ضرر به او میهم اجرتی ندهد و شیر خشک مناس

آیه روي آن تأکید دارد، این است که تعامل شما و ارتباط شما در حال طالق و یا غیر طالق، باید طوري  آنچه

ها و امثال ایناین ضرر در سیاق آیه و متن آیه ضرر و نفع و ضرر مادي رضاع  باشد که به بچه ضرر وارد نشود.

گیرد و هاي قبلی این را از مورد تعمیم بدهیم و بگوییم سایر ضررها را هم میاست. اگر طبق بعضی از وجه
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را هم  اخرويگیرد، آن شمول اطالق را بعید نبود که بگیرد. آیا این اطالق حتی ضرر ضررهاي عاطفی را هم می

؛ یعنی از »نارا أَهْلِیکُمْ وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا«فرمود: شوند که مینزدیک میگیرد؟ اگر بگیرد با آیه وقایه خیلی به هم می

. بالمنطوق أو بالمفهوم »بِوَلَدِه لَهُ مَوْلُودٌ  ال وَ بِوَلَدِها والِدَةٌ تُضَارَّ ال«گوید: ضرر آتش حفظشان بکنید و این هم می

هم نباید وارد بشود.  اخرويد وارد بشود یعنی ضرر گوید نباید به این بچه ضرر وارد بشود. وقتی ضرر نبایمی

شود موجب این می آنچههاي دینی و تربیت دینی و آموزش وقتآنهم نباید وارد بشود،  اخروياگر ضرر  وقتآن

 شود. این هم نکته مهمی است.که او از نظر شخصیت معنوي و روحی هم ضرر نکند، مشمول این آیه می

جسمی تخصیص نزنیم، بلکه  شیردهیگفتیم که ضرر را فقط به بحث رضاع و حقیقت میدر نکات قبلی ما در 

هاي ضرر عاطفی و روحی و شخصیتی او را هم در نظر بگیریم و این مخصوص دوره رضاع هم نیست، حتی دوره

 قبالً تعمیم را  شود. این دوی که بالغ نیست و تحت والیت والدین است را هم شامل میوقتآنگوید؛ یعنی بعد هم می

 اخرويشود در آیه داد، یا نه؟ که بگوییم این ال تضار ناظر به ضرر دادیم و گفتیم ال یبعد. این تعمیم سوم را هم می

 هم هست؟ حقیقت این است که در آیه قرائن خیلی واضحی نیست.

 ثمره بحث
 أَهْلِیکُمْ  وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا«گوید: که آن می شودمی طورایننسبت این آیه با آیه وقایه  وقتآناگر ما تعمیم ندهیم، 

گوید که هر چه دارد و این ناظر به ضرر دنیوي است. آن آیه می اخرويو ناظر به چیزي است که ضرر  »نارا

شود واجب است. فرماید هر چه که موجب دفع ضرر مادي میشود واجب است، این میمی اخرويموجب دفع ضرر 

شود و این مربوط به ضرر می اخرويکنند. این آیه مربوط به ضرر معنوي و همدیگر را تکمیل می باز هم این دو تا

این آیه اعم از آیه  وقتآنگیرد، شود، اما اگر بگوییم که این ضرر معنوي را هم میها میمادي و جسمی و امثال این

 شود.وقایه می

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
آید که این در فضاي تربیت جسمی و روحی و انصراف دارد؛ یعنی به ذهن آدم میالبته این یک مقداري حالت 

کنم، ولی در این تردید دارم. اگر خیلی واضح نیست و من نفی نمی اخرويهاي دنیایی این بچه است، اما اطالق جنبه

ر نگیرد، بیشتر تکالیف گیرد و اگهاي دینی ضروري را هم میگوید آموزش نماز و آموزشضرر معنوي را بگیرد، می
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گوید که به اوضاع و احوال جسمی و را می هاآنکند ـ ـ که اگر انجام نشود، بچه ضرر می نسبت به شیر و حضانت

 روحی و مادي و شخصیتی بچه که روح و جسم او آسیب نپذیرد.

 يبندجمع
این است که اسم این آیات را آیه  اي که از آیات مطلقه در تربیت خانوادگی بود،ما نسبت به سه آیه بنديجمع

کنیم: یکی آیات گذاریم. آیاتی را که در وظائف خانوادگی است، به دو دسته تقسیم میوقایه و معروف و مضاره می

بمعروف در سوره طالق و آیه مضاره در سوره  مطلقه که این سه آیه هستند: آیه وقایه در سوره تحریم و آیه ائتمار

ما از این سه آیه گرفتیم این است که بر پدر و مادر صیانت فرزند از ضررهاي مادي و معنوي و  اي کهنساء، نتیجه

دور  اخرويتدابیر آموزشی الزم براي اینکه او از نظر جسمی و ظاهري خوب رشد بکند و از ضررهاي دنیوي و 

ها استحباب دارد، پس تا اینجا ما دو حکم را بیان این آموزش همهاي بیشتر بماند، الزم است. براي جلب منفعت

کردیم: وجوب تدابیر آموزشی و تربیتی براي دفع ضررهاي شخصیتی و روحی و جسمی و عاطفی و دنیوي و 

و یکی هم این است که استحباب تعلیم و تربیت فراتر از دفع ضرر، این حاصل این  هاستآن، این وظیفه اخروي

جنبه اثباتی دارد و در وقایه و  )6طالق/( ،»بِمَعْرُوفٍ  بَیْنَکُمْ أْتَمِرُوا وَ«یات هم معلوم شد که آیات است. تفاوت این آ

مضاره بیشتر جنبه دفع ضرري دارد و تفاصیل دیگري که مالحظه کردیم. این سه آیه بود که در چند جلسه بحث 

 کردیم.

 آیات خاصه
ورد مربوط به چیز خاصی است که دستور آموزشی و یا گروه دوم از آیات، آیات خاصه است که از حیث م

گفتیم که بود، ولو اینکه می طورهمین. مضاره هم »نارا أَهْلِیکُمْ وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا« تربیتی دارد و دستور عام نیست، مثل:

و اعتقادات، گوید، ولی باالخره یک مورد خاص نبود را می اخرويگوید و آن دیگري، مضاره مضاره دنیوي را می

گرفت، اما آیات بعدي مربوط به هاي جسمی و نفقه و حضانت را در حد ضروري میاخالقیات، احکام و بحث

 أَهْلَکَ  أْمُرْ وَ«سوره طه است:  وسهسیصد و  موارد خاصه بود که دو تا از این آیات مربوط به نماز بود که یکی آیه

». الزَّکاةِ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَهُ یَأْمُرُ کانَ �َو«و دیگري هم آیه پنجاه سوره مریم است:  )132(طه/»عَلَیْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ

 در این آیه زکات هم هست. )55/مریم(
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 استدالل به آیات خاصه
 خوانم:طه را می وسهسیمن دو آیه قبل آیه صد و 

 أَطْرافَ وَ فَسَبِّحْ اللَّیْلِ آناءِ مِنْ وَ غُرُوبِها قَبْلَ وَ الشَّمْسِ طُلُوعِ قَبْلَ رَبِّکَ بِحَمْدِ سَبِّحْ وَ یَقُولُونَ ما عَلى فَاصْبِرْ«

 )130(طه/»تَرْضى لَعَلَّکَ النَّهارِ

؛ »أَبْقى وَ خَیْرٌ رَبِّکَ رِزْقُ وَ -فِیهِ  لَِنفْتِنَهُمْ الدُّنْیا الْحَیاةِ زَهْرَةَ -مِنْهُمْ أَزْواجاً بِهِ َمتَّعْنا ما إِلى عَیْنَیْکَ تَمُدَّنَّ ال وَ«

 أْمُرْ  وَ« فرماید که:ندوز به زهره حیات دنیایی که به گروهی از کفار و مشرکین دادیم. بعد می چشم) 131(طه/

 )132(طه/. »لِلتَّقْوى الْعاقِبَۀُ وَ -نَرْزُقُکَ نَحْنُ رِزْقاً نَسْئَلُکَ ال عَلَیْها اصْطَبِرْ بِالصَّالةِ وَ أَهْلَکَ

اند. در المیزان و کتب تفسیري و روح معناي و در مورد این آیات، مفسرین نکات تفسیري بسیاري فرموده

اینجا به صورت  آنچهشود به آن افزود. جاهاي دیگر هست که خیلی نکات جالبی است و نکات دیگري هم می

 نَحْنُ  رِزْقاً نَسْئَلُکَ ال عَلَیْها اصْطَبِرْ بِالصَّالةِ وَ لَکَأَهْ أْمُرْ وَ«خاص آمده و مورد استشهاد ما است، این قسمت است: 

؛ أهلت را به نماز امر بکن و مداومت به نماز بکن. این یکی از تأکیداتی است که نسبت »لِلتَّقْوى الْعاقِبَۀُ وَ -نَرْزُقُکَ

 به نماز هست.

ها امر بکن فرمود که مقصود این است که به خوبیمنتهی ذیل آن می، مطلق بود، »نارا أَهْلِیکُمْ وَ أَنْفُسَکُمْ قُوا«آیه 

خاص نماز  ها نهی بکن که همان امر به معروف و نهی از منکر است، ولی متعلقش مطلق است، ولی این آیهو از بدي

 ها بخصوص أخص است و خاص به نماز است.هست و لذا نسبت به آن سه آیه و آیه وقایه و این

 »أمُر أهلَک بالصالةِ و«نکات آیه 
 گویم.کنم و سریع میدر این آیه نکاتی وجود دارد که چون قبالً گفتیم دیگر من خیلی معطلتان نمی

 نکته اول
که أمر به أمر هست، این یک بحثی در اصول دارد که آیا امر به امر دال بر  »و أمُر«یک نکته این است که این 

گوید که تو به او بگو که چنین بکند، آیا این بر او ، وقتی میدیگربیانبهکند؟ کند، یا نمیوجوب مأمور به هم می

این بر تو واجب است بگویی، ولی آیا به  ،»قُل لهُم أن یَفعلَ الخَیرات«واجب است، یا اینکه گفتن شما واجب است؟ 

 هم واجب است انجام بدهند؟ که باید ببینید. هاآن
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 بحث اصولی

؛ بر مأمور دومی نه »؟أمرُ باألمرِ هل یُفیدُ الشَّیء علی المَأمُورِ به عَلی المَأمور«ست که یک بحثی در اصول ا

گوید شما به او بگو آن کار را بکند، آن کار بر شخص دومی واجب است، یا واجب نیست. بر شما اولی. وقتی می

 واجب است که بگویی انجام بده، آیا بر او هم واجب است انجام بدهد؟

 )حفظه اهللا(استاد نظر 

 اي داشته باشیم که دست از آن بردارد.بعید نیست که بگوییم واجب است، مگر اینکه قرینه 

 نکته دوم
کند و حمل آن بر استحباب در اینجا صیغه امر است و بر وجوب داللت می »و أمر«نکته دوم این است که خوب 

 است.وجهی ندارد و دال بر وجوب است. این نکته هم واضح 

 نکته سوم
نکته سوم این است که این ولو اینکه مصداقی از امر به معروف است و امر به معروف واجب است، ولی این 

الزم نیست قرار بگیرد و لذا حساب این از حساب امر به معروف و نهی از منکر  چهارچوبعنوان خاصی دارد و در 

 لْتَکُنْ وَ«، عنوان خاصی، غیر از آن عنوان دارد: مسئلهاین و شرائط امر به معروف و نهی از منکر جدا است. خود 

 وَ الْمُؤْمِنُونَ «َو یا  )104(آل عمران/»الْمُنْکَر عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ وَ الْخَیْرِ إِلَى یَدْعُونَ أُمَّۀٌ مِنْکُمْ

 )71/توبه( .»الْمُنْکَر عَنِ یَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ الْمُؤْمِناتُ

آن امر به معروف و نهی از منکر مطلق که یک اصل عمومی و وظیفه عام کفایی واجب کلی است و در بعضی  

مواردش هم مستحب است، آن یک چیزي است و این یک باب خاصی است که امر و تکلیف در اینجا در حقیقت 

 صود است.اینکه اهل را بگوییم که مق بنا بربیشتر جنبه خانوادگی و خویش و قومی دارد. 
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 نکته چهارم
است، ولی  )علیه و آله اهللاصلی(در اینجا ولو اینکه خطاب به پیغمبر اکرم  »و أمر«نکته چهارم هم این است که 

خصوصیت است؛ براي اینکه اصل اشتراك تکلیف بین العباد است؛ سواءٌ الرسول و غیر  الغاءدر این موارد، اصل 

که مثالً نماز شب بر ایشان واجب است و اال اوامري که در قرآن آمده، الرسول، مختصات رسول دلیل خاص دارد 

گیرد و اگر خطاب به پیغمبر ، این براي همه است و پیغمبر و غیر پیغمبر را هم می»یا أیها الذین آمَنوا« اگر بفرماید:

أعوذُ بربِّ «هم باید بگویند  دیگران )1(سوره ناس/، »قُل أعوذُ بِربِّ الناس«گیرد: هم باشد، غیر پیغمبر را هم می

شود و غیر خصوصیت می الغاءخواهد و لذا . اصل شمول این خطاب است و اختصاص آن به پیغمبر دلیل می»الناس

 خصوصیت مخاطب و شمول آن نسبت به همه مکلفین است. الغاءشود؛ زیرا اصل در خطابات پیغمبر را هم شامل می

 نکته پنجم
که اینجا امر متعلق و موضوع خطاب است و موضوع وجوب امر به نماز است، اما این نکته پنجم هم این است 

داند و اصالً نماز را بلد نیست و باید به او آموزش داد امر به نماز یک مقدماتی هم دارد که گاهی هست که کسی نمی

را  یاددادنآموزش نماز، آموزش و گیرد و لذا را می هااینو گاهی بلد است و باید او را ترغیب و تشویق کرد. همه 

، چند چیز است گیردبرمیبراي نماز را هم در  سازيزمینه، آموزش و تدابیر و »و أمُر«، دلیل اینکه گیردبرمیهم در 

 کنم:اشاره می هاآنکه به 

 اء خصوصیتدلیل اول: الغ

کن که او نماز بخواند، آن هم در حد گوید امر بکن و بگو، این بگو که موضوعیت ندارد؛ یعنی کارهایی بوقتی می

 متعارفی که مقدور و میسر است.

 دلیل دوم: از باب مقدمیت

اش این است که یادش کند، مقدمهممکن است به این دلیل باشد که وقتی به کسی که بلد نیست، امر به نماز می 

هاي آموزشی نسبت به نماز و تمهیدات عالیتتواند امر بکند و لذا فبدهد تا بتواند امر بکند و بدون یاد دادن که نمی

 خصوصیت و یا از باب مقدمیت است. الغاءتربیتی براي اینکه او در حد متعارف نماز بخواند، این از باب 
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 »اهل«بحث پیرامون 
 »بِالصَّالةِ أَهْلَکَ أْمُرْ وَ«در آیه آمده است: 

 قبالً گیرد، اما راجع به اهل شود و همه را میخصوصیت می الغاء، قبالً گفتیم از خطاب کاف »اهلک«در مورد 

گیرد ها را هم میها، پدر و مادر و اجداد و حتی داماد و اینمفصل بحث کردیم و گفتیم قدر متیقن اهل فرزندان، نوه

و یا شوند که زیر یک سقف جمع می هاییآن. فقط بربگیردو بعید نیست که یک مقدار اقوام بیشتري را هم در 

قدر  آنچه .بربگیردتواند در را می هااینپیوندهاي خونی و قومی و نسبی دارند و یا پیوندهاي سببی دارند، همه 

 مسلم است، فرزند و امثال فرزند است.

 نکته هفتم
 »و أمر«گیرد و هم اقوام را می »اهل«شود و هم خصوصیت می الغاءنکته هفتم این است که از پدر به مادر هم 

 گیرد.پدر و غیر پدر را هم می

 نکته هشتم
 گیرد، یا قبل از تکلیف؟را در حال تکلیف می »اهل«نکته هشتم هم این است که این 

شمول داشته باشد و  »أهل«، این »بِالصَّالةِ  أَهْلَکَ أْمُرْ وَ«گوید: این را هم قبالً گفتیم که بعید نیست که وقتی می

وقایه است که ممکن است  برخالفگیرد. این ز تکلیف را بگیرد، اما قبل از تمییز را نمیهم قبل از تکلیف و هم بعد ا

، »و أمر«شود، اما این قبل از تولد و تمییز را هم بگوید؛ چون عملیات وقایی و حفظ کردن از قبل شروع می

-ت و لذا نکته هشتم این میمناسبات حکم و موضوعش و اینکه قابلیت امر باشد، براي باالتر از سن تمییز ممیز اس

، بچه و »أهلیکم«گفتیم قرائنی داریم که ـ در آیه وقایه می »قوا أنفسکم و أهلیکم« برخالفدر اینجا  »اهل«شود که 

 »قوا«، مناسبات حکم و موضوع است. آنجا »و أمر«گرفت، اما اینجا قرینه حتی ما قبل رضاع را هم در برمی

جمع بود، اما اینجا امر داریم و امر یعنی باید طرف بفهمد و مؤتمر بشود و لذا این  »اهل«با اطالق  »قوا«داشتیم و 

شود که آیه به ممیز و باالي ممیز و تا آخر تخصیص بخورد. اینجا از فهمیم و موجب میاي که از امر میقرینه عقلیه

ئتمار که در مراحل رشد شخص و تربیت آیه مضاره و آیه ا برخالفآیه وقایه و  برخالفمحدودیت دارد،  مبدأطرف 

اینجا  از نظر مبدأ، محدودیت نداشتند و ممکن بود بگوییم محدودیت دارد و یا ندارد آنجا در منتهی کمی بحث بود.
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گیرد. به خاطر همین قرینه عقلیه که در مبدأ محدودیت دارد؛ یعنی دوره حمل و رضاع و ما قبل تمیز را نمی عکسبه

خویشان و  دایرهدر  هرکسیرود و گیرد، ولی از حیث منتهی تا آخر عمر میتمییز به بعد را می گفتیم از دوره

فرزندان و خانواده خودش باید امر به نماز بکند، البته اگر گفتیم امر به أمر دال بر وجوب آن هست، نسبت به قبل از 

ز به شخصی که مأمور است و براي ممیز وجوب تقریر خورده به وجوب نما دانیم واجب نیست ـتکلیف ـ چون می

 قبل از بلوغ واجب نیست، بلکه بعد از بلوغ وجوب دارد.

 نکته نهم
نکته نهم این است که به این آیه براي مشروعیت عبادات صبی تمسک شده است و این یک بحثی در فقه است 

تمرینی و تربیتی است، یا اینکه ثواب که آیا عبادت صبی مشروع است و یا مشروع نیست، بلکه عبادات او فقط 

ها دارد و به او ثواب دارد و ممیز و قبل از بلوغ تکلیف الزامی ندارد، اما تکلیف رجحانی و استحباب و کراهت و این

شود که مقدماتی که عرض شد، این می بنا برکنند. این یک نظریه است. یکی از ادله آن دهند، ولی عقابش نمیمی

گیرد و امر به امر هم دال بر وجوب نیست، حداقل دال بر رجحان این عمل بر او دوره قبل از بلوغ را میاگر بگوییم 

معنایش این است که این بچه قبل از بلوغ مطلوب است که نماز بخواند و این عبادت براي او مشروع  وقتآنهست، 

تواند یکی از قط تمرین محض نیست. این هم میشود و فگردد و تکلیف ثوابی متوجه او میشود و منشأ ثواب میمی

در قاعده مشروعیت عبادات بر صبی باید بحث  کهدارد  هاییکاريریزهادله آن بحث بشود، البته این بحث فنون و 

 بشود.

 نکته دهم
یه و عل اهللاصلی(نکته دهم این است که در بعضی از تفاسیر آمده که در اینجا مقصود از اهل، امت پیامبر اعظم 

 است، ولی ظهور آیه شخص و خانواده او است، البته به عنوان یک امر تعمیم تطبیقی و بطنی مانعی ندارد. )آله

 نکته یازدهم
نکته یازدهم هم این است که بین اینکه این آیه مکی است و یا مدنی است اختالف است، ولی در مصداق این آیه 

بعد از نزول این آیه، چهل روز در  )علیه و آله اهللاصلی(که پیغمبر اعظم  اند که ذیل این روایات آمدهروایاتی آورده
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کرد. این هم از چیزهایی است که را براي نماز صبح خطاب می هاآنآمد و می )علیها اهللاسالم(خانه حضرت فاطمه 

 در مدینه واقع شد. اهاینشود؛ چون این ازدواج و ذیل این آیه آمده است که اگر درست باشد، این آیه مدنی می

 نکته دوازدهم
 هاي قبلی گفتیم.نکته دوازدهم این است که وجوب این امر کفایی است. قبالً در طی بحث

 نکته سیزدهم
نکته سیزدهم این است که این در صورتی است که امر او یک سودي داشته باشد و اال اینکه امر بکند، یا نکند 

 فرقی نداشته و وجهی ندارد.

 چهاردهمنکته  
شود فقط مقصود اصل نماز است، یا نکته دیگري هم که در این آیه است، این است که آیا بالصلواتی که گفته می

 نسبت به اول وقت و آداب نماز هم هست؟

اگر نسبت به اصل نماز باشد، امرش هم امر وجوبی است، اما اگر بگوییم بالصلوه شامل آداب و شرائط ویژه و 

وَ أمُر «شود. ظاهر آیه این است که در مستحب می هاآنهم نسبت به  »و أمر« وقتآنشود، ها میاول وقت و این

، منظور اصل نماز است و واجب است و لذا اگر بخواهد شامل جزئیات و تفاصیل بشود و شمول آن »أهلَک بالصَّلوة

خواهد که باید ببینیم در روایات این میمستحب بشود، این دلیل خاص  هاآنهم نسبت به  »و أمر«را داشته باشد و 

اش تعمیم داد و امر را استحبابی هم بگیریم و اال ظاهر اولیه هااینبه مستحبات و  شودمیتعمیم اگر داده شده است، 

 وجوب است که این در روایات باید دقت بشود.

 نتیجه
خاص بر دوش  طوربهت به نماز را حاصل این است که این آیه تکلیف آموزشی و ترغیبی و ... و امري نسب

 گذارد و آن روایاتی هم که آمده که بچه را امر به نماز بکنید، در ذیل همین آیه هستند.خانواده می
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 نکته پانزدهم
-ریشه قرآنی این امر، ظاهراً همان گفتن است، ولی ممکن است به سایر چیزهایی که موجب این ترغیب و ... می

خصوصیت بشود فرقی  الغاءتوانیم بگوییم خصوصیت بشود، پس می الغاءد. بعید نیست خصوصیت بشو الغاءشود، 

هایی است که سابق گفتیم، مثل شرائط امر به معروف و نهی از منکر که بعضی کند و در آن شرائط هم همان بحثنمی

 .هااینآید، مثل قدرت و اثر و ...جنبه عقلی دارد که اینجا هم می

 اي است که در ذیل آیه هست.این پانزده نکته

 نکته شانزدهم
؛ یعنی مواظبت و صبر به نماز بکن، ولی چون گرددبرمی، ضمیر چون مؤنث است، به نماز »وَ اصطَبِر عَلیها«در 

و  گیردبرمیدارد، بعید نیست که بگوییم صبر بر نماز؛ یعنی صبر بر اقامه نماز و امر به نماز را هم در  »و أمر«قبلش 

، بلکه به نماز گرددبرنمیبه خود امر  »علیها«عنی هم امر به نماز کن و هم مراقب نماز خودت باش و لذا این ی

، ولی مقصود از مواظبت بر نماز به قرینه مناسبات حکم و موضوع، اعم است؛ یعنی مواظبت بر امر به نماز گرددبرمی

 علی محمد و آله االطهار اهللاصلی و ؛و احیاء نماز و اقامه نماز هم مشمول آیه هست
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