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 )سوره تحريم مآيه شش(آيه وقايه 
هاي تربيت در خانواده ابتدا به آياتي كه قبال هم بحث كرده بوديم اما با توجه به تعليم بود همان آيات را در مسؤليت

هاي مبسوط شويم در اين مجددي نسبت به بحث خودمان مورد توجه قرار داديم البته بدون اينكه وارد بحثبا يك نگاه 
يا «بود و به اينجا هم ربط داشت عرض كرديم. نكاتي در  ترمهمآيه شريفه كه قبال بحث كرده بوديم چند نكته اي كه 

قايه هست كه هم به لحاظ صيغه امر و هم به لحاظ ماده امر بوده كه قبال بحث كرديم و نكاتي هم در و »أيها الذين آمنوا
 مطالبي بود كه ديروز صحبت شد. 
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 در آيه وقايه »مكُيأَهْلِ«مفهوم 
است كه اين هم محور ديگر بحث است كه صحبت كرديم و نكاتي كه آنجا گفتيم  »اهليكم«يك نكته هم در مورد 

اش حداقل اين است كه دامنه رزند نيست قرابت است منتهي دائرهفقط فاهل گفتيم قرابت است  ميكنيمسريع از آن عبور 
بيشتر باشد در  اشدامنهو بعيد نيست كه  رديگيمزن و فرزند و شوهر و برادر و خواهر و اين محدوده خانواده را 

از لغت استفاده كرد اهل هم معناي محدود در حد همين  شوديمحقيقت ما در دو سه دائره فرض گرفتيم و گفتيم كه 
 دارد.  يترعامولي گاهي هم معاني  شوديمخانواده كوچك گرفته 

 در آيه وقايه »مكُيأَهْلِ«ق مصدا
در آيه هم هر دو احتمالش وجود دارد در هر حال نكته اي كه قدر متيقن است اين است كه اينجا فقط بحث فرزند 

ي كه پدر و مادر در قبال فرزند دارند ايعني همان وظيفه رديگيمو خواهر و برادر و پدر و مادر را  نيست قطعا فرزند
هم نسبت به پدر و مادر همين وضع را دارند گر چه مصداق بارزش همين  انهم هست يعني فرزند به عكسشاينجا 

و  شوديمر و مادر فرزند خواهر و برادر فرزندان است ولي اين نكته هست كه نسبت به اهل شمول دارد اهل شامل پد
ولي اين اندازه از شمول  رديگيمبعيد نيست كه شمول بيشتري داشته باشد كه اقربائي كه نسبي و سببي هستند را هم 

ليت تربيتي و مراقبتي ئومسلم است. پدر و مادر از هر دو طرف مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد، و لذا اين آيه مس
و مصداق بارزش مسؤليتي  رديگيمرا  هانيامعناي عامش است نه فقط پدر و مادر در مقابل فرزند، همه  مييوگيمكه 

 شوديمدارند. يعني خطاب هم القاء  ترهاكوچكنسبت به  ترهابزرگاست يعني قدر متيقن بارزش مسؤليتي است كه 
هستند ولي اين مصداق بارزش است و شامل  تربزرگكه آنهايي كه  ديآيمبيشتر به ذهن  »نَارًا كُمْيقُوا أَنْفُسَكُمْ وََأهْلِ «

 .شوديمآن حدود ديگر هم 

 بر بالغ و غير بالغ »مكُيأَهْلِ«شمول  
يعني وقتي  شوديماين يك نكته بود كه در اهل گفتيم يك نكته هم گفتيم كه اهل اينجا شامل بالغ و غير بالغ هم 

اهلت را مراقبت كن و صيانت كن مفهوم اهل اختصاص به فرزندان يا برادر و خواهر يا فرزندي كه در حال  ديگويم
و در آنجايي كه متصور است. نسبت به  شوديمبلوغ باشد نيست اين وقايه تربيتي و صيانت شامل دوره قبل از بلوغ هم 
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هوم اهل شمول دارد و اين مراقبت و صيانت از گناه پدر و مادر ممكن است متصور نباشد ولي هر جا متصور باشد مف
. ممكن است كسي اينجا يك اشكالي كند نسبت به شوديمهم  هاآنو طبعًا اين حكم هم شامل  شوديمشامل اهل هم 

حفظ كنيد  را از موجبات جهنم و آتش هانيا» نَارًا ُكمْيأَْهلِ...َقُوا « ديگويمنكته اي كه اينجا هست و سؤالي كند كه آيه 
صيانتشان كنيد از اينكه درمعصيت و گناه قرار بگيرند شايد كسي سؤال كند كه همين قرينه است بر اينكه بايد فرد در 
شرائط بلوغ باشد كه اقدام او يعني اگر اين گناه را انجام دهد مستوجب آتش و نار و جهنم است و قبل از بلوغ چون 

از آتش حفظشان كنيد كسي كه بالغ نيست  ديگويمچون آيه  رديگينمشخص مستوجب نار نيست اين آيه آن را 
 اهل يعم البالغ و غير البالغمسوجب آتش و عذاب نيست ممكن است كسي اين سؤال را كند كه ولو اينكه اهل اعم است 

كن است و لكن چون وقايه تعلق به نار گرفته است و قبل از بلوغ ناري براي شخص متصور نيست قبل از بلوغ مم
بنا بر اينكه عباداتش مشروع باشد و مكلف به مستحبات بتوانيم بگوييم هست ولي  كنديمبگوييم بهشت كسب 

غير بالغ هم اهل  رديگينممفهوم لغوي اهل بالغ را  كنديم. اين نكته اهل را مقيد به حال بلوغ شودينممستوجب نار 
قبل از بلوغ ناري نيست جواب اين  قوا نارا ديگويمولي چون  رديگيمانسان است مثل مفهوم فرزند كه غير بالغ را هم 

آن را حفظ كنيد و اهلتان را از آتش نگه بداريد مفهومش اين نيست كه  ديگويمسرال اين است كه اين وقايه كه 
عد از بلوغ در گناه و ممكن است اين وقايه عملياتي را االن انجام دهد كه ب شوديمهمزمان با اقدام شما اين وقايه انجام 

و اين مالزم با  هاستنياكه مفهوم وقايه مفهوم پيشگيري و نگه داري و  شودينممعصيت قرار نگيرد از آيه اين استفاده 
 اين است كه بالفعل آن نار و استحقاق عقاب فعليت داشته باشد و به عبارت ديگر در مفهوم خودش هم وقايه فعلي را

را مي گيردمي گويد حفظش كن يك وقتي است كه تكليف رسيده و بايد ياد دهد و تذكر دهد و  گيرد هم وقايه شأنيمي
امر و نهي كند و اقدامات تربيتي انجام دهد براي اينكه گناه نكند يا اينكه از قبل بايد اقداماتي كند كه او وقت بلوغ در 

. چهار سال ديگر وقاه عن الناراين با تربيت خودش  ديگويم كنديمگناه قرار نگيرد. آن هم كه از قبل است عرفا صدق 
مختص به جايي نيست كه بالفعل  وقاه عن النارطوري اقدام كرده كه وقاه عن النار، پس  ديگويمبه تربيت مانده ولي 

آن هم صدق وقايه  شوديممترتب  هانيااقداماتي كه بعد هم صيانت از آتش و  رديگيماگر انجام ندهد او در عقاب 
باب اين از باب امر به معروف و نهي از منكر جداست در امر به معروف و نهي از منكر براي غير بالغ  مييگويم. كنديم

 امر و نهي واجب نيست مستحب است. 



     1927:     ماره                          تربيت خانوادگي -فقه تربيتي                               

4 

 

 امر و نهي تربيتي در آيه وقايه
سازگار است  مييگويماين نكته اي كه ولي  دانمينم. داللتش را كننديمهمديگر را تكميل  هانيادو بحث است و 

يعني باب وقايه اهل از آتش و اين صيانت تربيتي اين غير از امر به معروف و نهي از منكر است حتي درآن روايات هم 
بگويد  خواستيمبگويم  خواهميمآنجا هم نداشت كه امر به معروف و نهي از منكر را  »تأمرهم و تنهاهم«كه آمده بود 

از لحاظ فقهي يك مأموريت ويژه  مييگويمما  شوديمهمان امر و نهي تربيتي است مفهوم فقهي از همين گرفته در واقع 
تربيتي غير از امر به معروف و نهي از منكر در محدوده اين اعضاي خانواده وجود دارد كه يك مراقبت اخالقي و معنوي 

 نسبت به واجبات و محرمات داشته باشند. 

 در آيه تطهير »لهأ«مفهوم 
قرائن ديگر قرآني و روايي  هاآن 33/أحزاب»تَطْهِيراً يُطَهِّرَكُمْ  وَ اَلَْبيْتِ  أَهْلَ  اَلرِّجْسَ  َعنُْكمُ  لُِيذْهِبَ  اَلّلهُ يُرِيدُ  إِنَّما«

 هانيامه اين لغت را نفي كند كه اهل مفهوم عامي دارد و ه تواندينمدارد كه اهل آنجا افراد مخصوصي است و اال كسي 
قرائن خاصي است كه هم در خود آيه هست و هم در آيات ديگر و هم در روايات خود اهل سنت و  هاآن. رديگيمرا 
هست. هيچ ترديدي نيست اگر آن قرائن داخلي آيه و خارجي نبود كه اهل شمول دارد مفهوم لغويش را كسي  هانيا
اهل شمول دارد. آن بحث خاصي در خود آيه هست. قرائني  نديگويمكاري كند مفهوم لغوي لغت است همه  تواندينم

شواهد داخلي و  هانياو رواياتي كه خود اهل سنت دارند  هانياكه در خود آيه هست از جمله تبديل ضمائر و امثال 
 خارجي ديگري است كه اهل را آنجا افراد مخصوصي قرار دهد و اال مفهوم عدل مفهوم عام است. 

 بر تمام سنينقايه و آيهشمول 
به هر حال اين هم نكته اي است كه ممكن است كسي بگويد وقايه از نار در شرائطي متصور است كه االن مستحق 

وقتي كه امر و نهي كردي  1»تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ تَنْهَاهُمْ«نار باشد و اين در حال بلوغ است يا در روايات هم دارد كه 
ظهور در بالغ دارد ولي گفتيم كه در مفهوم وقايه اين نيست كه همان زماني كه  هانيامكن است كسي بگويد مهم نيست م

و آينده را هم  رديگيمهمان زمان مستوجب نار باشد مفهوم وقايه مفهومي است كه حالت شأني را هم  يكنيمداري كار 
                                                            

 .424، ص5البرهان في تفسير القرآن، ج - 1
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كه هنگام بلوغ  شوديم. قوهم نارا كاري كنيد كه اين در آن قرار نگيرد همين االن بالغ باشد يا نه كار تو موجب رديگيم
و ممكن است غير مميز را هم بگيرد اما اينكه آن  رديگيمكه غير بالغ را هم  ديآيمدر نار قرار نگيرد. اين به نظر 

قبل از اينكه  قوا أهليكمرا هم بگيرد بعيد است. چون ظاهرش اين است كه  هاآنهست  هانيااقداماتي كه قبل از تولد و 
صدق اهلش بعيد است. آنچه كه وقايه همسر است ولي عمال  هانياانعقاد نطفه شده باشد يا حتي قبل از بروج روح و 

مميز اين آيه  به خصوصمشمولش هست. اين هم يعيد نيست كه بگوييم نسبت به غير بالغ و  گذارديمروي او اثر 
به آن هم شمول داشته باشد. اين هم يك  6/التحريم»ناراً َأهِْليكُمْ  وَ أَْنفُسَكُمْ قُوا آمَنُوا اَلَّذِينَ أَيُّهَا يا«يا شمول دارد. 

 بحث در اين آيه بود. 

بحث ديگري كه آنجا داشتيم اين را هم آنجا گفته بوديم اين است كه از لحاظ مبدأ گفتيم شامل قبل از بلوغ هم 
ولي بلوغش مسلم است از لحاظ منتهاي سني هم اينجا حدي ندارد تا وقتي كه كسي در قيد حيات است اين  شوديم

. از لحاظ مبدأ اينطور است از »كم نارايسكم و أهلقوا أنف«مسؤليت را دارد و مسؤليت خاص خانوادگي را دارد كه 
 لحاظ منتهي هم حد خاصي وجود ندارد. 

 در آيه وقايه »أَنُْفسَُكموا قُ«مفهوم 
بود در قوا هم دو بحث داشتيم كه در هر يك  يا أيها الذين آمنواما وقتي آيه را با نگاه فقهي بررسي كنيم نكاتي در 

نكاتي است كه ما چند تا را اينجا گفتيم و تعداديش هم آنجاست اين هم نكاتي است كه در اهل است كه سه  هانيااز 
يعني  أنفس .»نَارًا كُمْ يقُوا أَنْفُسَكُمْ َوَأهْلِ «نكته را گفتيم يك نكته هم در بعضي از تفاسير هست در بعضي تفاسير دارد 

گفته شده غير خود شخص يعني حضرت اميرالمؤمنين و  أنفسنا جدا شده و ابناء البته ندع ابنائنا و أنفسنامثل  تانيهابچه
كه خيلي نزديك هستند و اهل يعني  هاستبچه. اينجا هم گفته شده كه أنفسكم مقصود خود نيست مقصود هانيا

واهيم بگوييم بخ ،سايرين. منتهي اين يك حدس تفسيري است ما هيچ دليلي برايش نداريم يعني ظهور انفس يعني خود
اي داريم و اال قرينه كه نباشد يعني همان خود و لذا ما همان زله خود هست در آيه مباهله قرينهكه كس ديگري كه به من

يعني خويشتن داري و صيانت از خويش و صيانت از خانواده و البته قوا أنفسكم كه  ميكرديمتفسيري كه سابق 
مولوي است أنفس يك نوع مجازي است كه قرينه  أهليكمارشادي است و امر مولوي نيست  قوا أنفسكم ميگفتيم
كه در هيچ  خواهديماي هل بقيه اقوام است اين وجه قرينههستند ا هابچه أنفس اينكه بگوييم مقصود از خواهديم
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اي دارد يعني تكليف نيست. تأثيرش اين است كه اگر فرزندان باشد تأكيد ويژه  هانيااي در خود آيه و روايتي يا قرينه
 .رديگيمولي االن در مجموعه قرار . كنديمخاصي آنجاست و آن به صورت ممتاز تكليف پيدا 

 وقايه در امور وجوبيشمول 
در اين محور هم گفتيم كه وقايه از خود آتش  ناراآن محور  مييآيماين هم بعضي نكاتي است كه اينجا هست بعد 

صيانت از آنچه كه موجب  ناريعني وقايه از موجبات  شوديممتصور نيست چون امري است كه بعد از مرگ محقق 
از اين جهت است كه گفتيم كه وقايه ؛ و اين موجبات نار گفتيم كه ترك واجب و فعل حرام است شوديموقوع در جهنم 
بيت خانوادگي كه اينجا مورد نظر هست كار به مستحب و مكروه ندارد اين تكليف الزامي كه براي آحاد خانوادگي و تر

نسبت به ديگران در صيانت تربيتي اين صيانت از نار است و لذا آنچه كه موجب عذاب  دهديمعضو خانواده قرار 
نارا است وقايه از نار است ولو  اشدهمحدوهست اين همان ترك حرام و فعل معصيت است باالخره همان فراتر هم 

اينكه اين چهار چوبه تكليف اينجا منطبق بر چهار چوب امر به معروف و نهي از منكر نيست يك باب ويژه اي است 
ولي اين باب ويژه اين آيه ناظر به همان واجب و حرام است تكاليف الزامي است براي اينكه در غير واجب و حرام 

آنجا دارد روي نماز كار كند اين بنياد يك امر واجبي است. موضوعش هماني است كه با نار در ناري متصور نيست. 
ولي اينكه نافله را كار كند كه بخواند و اگر نخواند ناري در كار نيست ولي نماز است يعني اين  كنديمآينده ارتباط پيدا 

ه و موضوع براي حرام يا واجب است يك چيزي كه دقيقا مرتبط با آتشي است كه تركش برايش متصور است. همين پاي
در  كنديمچون مستحبات آدم را قوي  مييگويماين خيلي بعيد است وجه دارد ولي  كنديمحرام و واجب را تقويت 

نار بالفعل نيست  مييگويم ميدهيم. متعلقش را هم ببينيد وقايه مربوط به نار باشد ما اين را تعميم شوديمواجبات هم 
و  كننديمولي براي آينده پيشگيري است ولي براي مستحب و مكروه ناري نيست. بعضي واجب و محرم را رعايت 

كه همان تعميم  خواهديممستحب و مكروه را كاري ندارند يك كاري كنيد كه از تعميم هم دست برداريم خيلي جرأت 
ما جلوي وقوع در جهنم را بگيريد بعد بگوييد روي مستحبات و مكروهات ش ديگويماينجا آيه  مييگويمرا دهيم ولي 

 كنديماي ندارد يعني انجام مستحبات آدم را متقي تأثيراتي دارد ولي مالزمههم كار كند. متعلق وقايه بايد حفظ شود گاه 
بپذيرد كه  تواندينمهن فقهي ولي اين طرفش را هيچ ذ ميگويماي ندارد اگر اصرار كنيد آن طرفش را ولي هيچ مالزمه

. بايد ديآينماصال به ذهن  ديگويمبياييم بگوييم كه مستحب و مكروه را هم  ديگويمرا نار  »نَارًا كُمْيقُوا أَنْفُسَكُْم َوَأهْلِ «
بگوييم كه تمهيدات قبل از بلوغ هم نسبت به او  شوديمموضوع را حفظ كرد منتهي چون وقايه مفهوم صيانتي دارد 
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وقايه است. اما تمهيدات مربوط به مستحب و مكروه بگوييم اين همان تمهيدات واجب و محرم است. ما هم تنقيح مناط 
 اما نه اينكه موضوع را يك جاي ديگر ببريم.  ميكنيماء خصوصيت غو ال

 

 شمول وقايه در احكام اوليه و ثانويه
ي كه اينجا هست اين است كه ما به لحاظ ساحات تربيتي اينجا شمول اين آيه نسبت به ساحات تربيت تابه نكته ا

واجب و محرم است در هر ساحتي كه وجود دارد چه ساحت اعتقادي باشد چه ساحت عبادي باشد چه ساحت 
از داشتن از گناه و واداشتن به واجبات اجتماعي و سياسي باشد اين آيه تدابير تربيتي و اقدامات متعارف تربيتي براي ب

در هر ساحتي باشد چون آنچه كه در آيه هست اين است كه آنچه كه او را از  رديگيمبراي اين واداشتن و باز داشتن 
 را وقايه كند.  دارديمآتش دور 

ست فرقي موجبات نار گاهي در اعتقادات است گاهي در اخالقيات است و گاهي دراجتماعيات و سياسيات ا
هر جايي كه واجب و محرمي باشد چه واجب و محرم به عنوان اولي چه به عنوان ثانوي چه به عنوان واليي و  كندينم

هم واجب و محرم ثانوي را  رديگيمحكومتي، شمول اين واجب و محرم هم واجب و محرم به عنوان اولي مثل نماز را 
ك چيزي است و هم واجب و محرم به عناوين حكومتي و واليي را مثل حفظ عزت اسالمي اگر وابسته به ي رديگيم
. اينكه او كاري كند كه فرد از نظر اعتقادي فرد حد واجب و محرم را رعايت كند در اخالقيات و فقه و اعمال رديگيم

را  هانياه همينطور، و اين اعمال و رفتار هم در حوزه مسائل فردي باشد خانوادگي باشد اجتماعي و سياسي باشد هم
و لذا اين نكته اين است كه مالك اين آيه همان واجب و محرم است چه واجب و محرم اولي يا ثانوي يا  شوديمشامل 
 واليي.

 ساحاتهمه شمول وقايه در 
. چه ساحات تربيتي باشد يا اخالقي و رفتاري باشد در حوزه فردي و رديگيمهمه ساحات را  هم،از لحاظ ساحات 

لذا اينكه او را طوري تربيت كند كه مثال عوامل حكومت و تعاليم ؛ و رديگيمهمه را  هانيااجتماعي و سياسي و 
ت. در قبال كه خانواده در قبال اين هم مسؤل اس شوديمحكومت عادالنه و مشروع را بپذيرد اين جزء حوزه تربيت 

سازي كند و تمهيدات الزم را بينديشد. همه آنچه كه اگر انجام د باز او بايد زمينههاي اجتماعي را عمل كناينكه مسؤليت



     1927:     ماره                          تربيت خانوادگي -فقه تربيتي                               

8 

 

را بايد  هانيا شوديمو مرتكب معصيت  كنديميا واجباتي كه اگر تربيت نشود ترك  شوديمندهد مرتكب معصيت 
و  رديگيم. پس اين وجوب و حرام احكام اولي و واليي را رديگيمروها را در بر بگيرد اين شمول دارد و همه اين قلم

هاي مختلف تربيتي تا هر ساحتي كه در آن واجب و حرامي باشد اين وقايه و صيانت در آنجا هم مصداق ثانيا ساحت
 دارد و شمول دارد. 

 وقايه در تربيت جسميشمول 
ممكن است حتي در بحث تربيت جسمي و ظاهري و بدني هم مواردي را هم بگيرد. كه وقايه از نار كند. من طرح 
كنم چون كمي ابهام درذهنم هست. يا اين اقدامات در آن ساحتهاي تربيت روحي و عقالني و عاطفي و مسائل مختلف 

اما اينكه اقداماتي انجام دهد براي سالمت جسمي او،  دريگيمرا انجام دهد براي اينكه واجبات ومحرمات را كند آن را 
در گناه قرار بگيرد يا واجبات را ترك كند آن را  شوديمكه اگر اين كار را نكند موجب  رديگيمسالمت روحي 

شناختي شده كه اگر آن را معالجه نكند . يعني االن اگر طوري است كه اين شخص مبتالي به يك مشكل روانرديگيم
بنا بر  »نَارًا كُمْيقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِ « شوديمو اين با يك مشاوره و توجه مشكلش حل  روديمسمت گناهان و معاصي به 

و  هامعالجهيعني  شوديمهم  هانيااينكه ما اختصاص به امر ونهي نداشته باشيم اقدامات متعارف را بگيرد شامل 
و  هادرمانو  هامعالجه. اما در رديگيممفهوم وقايه اين را  شوديمك واجب كه مانع از فعل حرام و تر ييهامشاوره

آن  شوديمجسمي هم به آنجا مبدل  هادرمانو  هايريشگيپو  هامعالجهآيا شامل  شوديممشاوره هاي روحي شامل 
 . شوديمهم بعيد نيست كه بگوييم شامل 

 جمع بندي 
  :شويممي را متذكرنكته  چنددر حقيقت ما اينجا 

 . رديگينميكي اينكه اينجا اختصاص به واجب و حرام دارد مستحب و مكروه را  .1

  .نكته دوم اينكه واجب و حرام دراينجا شمول دارد به اولي و ثانوي و واليي .2

هاي و باز ساحت رديگيمنكته سوم هم كه عرض كرديم اين بود كه واجب و حرام ساحات فردي و اجتماعي را  .3
 د ريگيمعقالني و اخالقي و عبادي و اجتماعي و سياسي را هم 
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و جسمي را هم شامل  شوديمشناختي نكته چهارم هم اين است كه شامل مشاوره و معالجه روحي و روان .4
القاعده مشاوره يا معالجه جسمي كه درترك واجب يعني معالجه يك جنبه جسماني كه موجب ترك علي شوديم

. يك جاهايي است كه اگر به او نرسد بعد تكليف ندارد يعني اگر به رديگيمآن را  شوديممحرم  واجب يا فعل
چون قدرت ندارد تكليف ندارد  كندينمآدم فلج تكليف ندارد نه اينكه تكليفش را عمل  شوديماو نرسد فلج 

كه اخالقش  شوديمي موجب ولي اگر يك نوع اختالل جسمي دارد آن اختالل جسم رديگينمرا اين آيه  هاآن
كه آدم عاصي شود كه واجبات را ترك كند و محرمات را انجام دهد آن  شوديمعوض شود روحياتش طوري 

واال بعضي از چيزهاست كه  كنديم. يعني طوري است كه اگر اقدام نكند با فرض تكليف اين را ترك رديگيمرا 
كه آن تكليف را ندارد يعني مستوجب ناري نيست براي  شوديمآدم عاجز غير قادر  كنديمتكليفش را عوض 

را يكي يكي بحث  هانياولو اينكه ادله ديگري ممكن است داشته باشيم و بعد هم  رديگينمرا  هاآناو اين 
و  هاروشكه چقدر از نظر جسمي پدر و مادر و خانواده بايد توجه كنند به هر حال تا آنجايي كه در  ميكنيم

بايد انجام دهد اما اگر چيزهايي است كه اگر انجام ندهد او  دارديممتعارفي كه او را از گناه باز  هايشكل
 . شودينمآن شاملش  رديگينمموضوع واجب و محرم و مخاطب واجب و حرام قرار 

 مفهوم احتياطيِ وقايه 
كه او در  ميدانيم ،كه اگر انجام ندهيم ميدهيماين است كه يك بار است كه ما اقدامي انجام  كنميمسؤالي كه مطرح 

ولي با يك تذكر اين گناه را انجام  ؛دهديماو اين گناه را انجام  ،اگر به او ياد ندهيم يا تذكر ندهيم شوديمگناه واقع 
 ،دهيماي او را ارجاع نيا اقدام نكنيم يا به يك مشاوره و مطمئن نيستيم كه اگر نگوييم ميدانينمولي گاهي  دهدينم

  .ميدهيمولي احتمال اين را  .شوديممرتكب اين گناه 
اين بحث را مستقال بايد آورد.  .آورد شوديمهم در وقايه  و آورد شوديم هم در اينجااين يك سؤال مهمي است كه 

  :سؤال اين است كه
اگر انجام ندهد اين نماز را ترك  دانديمطوري است كه  هانياگاهي هست كه با ارجاع به مشاوره يك موعظه 

اين  رديگينميا روزه  خواندينماول بلوغش است و اگر اين كار را نكند نماز  خواندينماگر اقدام نكند نماز را  كنديم
 كند. ن . بايد حفظشاقوهم نارامصداقي است كه 
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نكند مطمئن نيستيم كه ترك كند ولي اما صورت دوم اين است كه حالت احتمالي دارد اگر او اقدام به اين مشاوره 
 .وقايه داشته باشيد و صيانت كنيد قوهم نارااحتمالش يك احتمال عقاليي است آيه اين دستور 

حتي صورتي كه احتمال  يعميا اينكه  لوقع في الحراماين عمل لو ال كه  رديگيمسؤال اين است كه آيا فقط آنجا را  
او بايد اقدام كند براي اينكه پيشگيري كند و اين  شوديمكه اگر اين كار را كند او در محرمات واقع  دهديمعقاليي 

احتمال را دفع كند روي روال طبيعي و عادي ابتدايي در اينجا بايد احتمال اول را بگوييم يعني قوهم نارا ظاهرش اين 
كه  كنديمكنيم و بايد موضوع را احراز كنيم و اگر احراز  است كه جايي كه ناري متصور است ما بايد او را از آن حفظ

آن وقت بايد انجام دهد كه او در اين گناه واقع نشود ظاهر اوليه تكليف اين است  شوديماين انجام ندادن موجب آتش 
ياطي ولي ممكن است همين تعبيري كه دوستان هم اشاره كردند كسي بگويد كه اين وقايه در درونش يك مفهوم احت

ش از اين مفهوم يك مفهوم پيشگيرانه و احتياطي اداري و حفظ در عرف تلقيشان بداريد نگهاست حفظشان كنيد و نگه
؛ و است از او صيانت كن يعني حتي به اين احتماالت هم توجه كن اين احتمال است و ممكن است كسي اين را بگويد

ح نهايي ندارد كه صيانت حتي آنجايي كه احتمالي هم هست را بايد يك مقدار بيشتر فكر كرد. براي من خيلي وضو
 گر چه ممكن است كسي اين را بگويد ولي به هر حال اين دو احتمالي است كه اينجا متصور است.    رديگيم

 
 


