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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تربيت عبادي
مسائل مربوط به عبادات است، ما بر  ترسيمدر تربيت خانوادگي سومين محور تربيت عبادي است و آشناسازي و 

  .ميكنيمبحث  اينجااساس همان تعريفي كه عبادت در فقه دارد در 

 وجوب تربيت عبادي بر والدين
اين را ادعا كرد كه پدر و مادر در قبال عباداتي كه در هنگام تكليف براي فرزندشان واجب  شوديمدر تربيت عبادي 

، به آشناسازي و تربيت تكليف الزامي دارند و نسبت به مستحبات هم احتماًال مستحب است و در حدي كه براي شوديم
  ده يا بالفعل واجب است، بايد به تربيت اقدام كند. در آين هاآن

 »تربيت عبادي«وجوب  ادله
 هادلعامه و  هادل: شوديمرا بررسي كرد به دو دسته تقسيم  هاآنبراي اين موضوع اقامه كرد و بايد  شوديمكه  ايادله

  كه بعد عرض خواهيم كرد.به باب صلوه و صوم و چند زير عنوان دارد  شوديمخاصه هم تقسيم  هادلخاصه و 
خاصه تحت  هادلخاصه و در مقام دوم هم  هادلعامه و مقام دوم  هادلپس ادله بايد در دو مقام بررسي شود: مقام اول 

  نماز و روزه و...  مانند شوديمچند عنوان بحث 

 عامه ادلهالف. 
 هيآكه مالحظه كرديد سه  طورهمانعامه  هادل: ميكنيمعامه را بدون اين كه وارد تفاصيل آن شويم، طرح عنوان  هادل

مضاره و در مورد اين سه آيه همان چيزي كه در تربيت  هيآ) 3 ائتمار هيآ) 2وقايه  هيآ) 1كليدي در قرآن داريم: 
وييم بگ ميتوانيموقايه را به طور مطمئن  هيآو نتيجه هم اين است كه  شوديمنيز عيناً تكرار  اينجااعتقادي گفتيم در 

دوم و  هيآكه داللت اين آيه تام است و  دليلي براي وجوب اقدامات تربيتي براي آشنايي و عمل عبادي فرزندان است
 هرسالانبيا و اولياي الهي بود و دليل پنجم هم طبق بحث سابق  يهاهيتوصسوم داللت خيلي واضحي ندارد. دليل چهارم 
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 هياولكه ظهور  شوديمهم شامل راهنمايي به سمت خدا و هم شامل اعتقادات  1»َربِّه َعلَى الدَّلَاَلةِ وَ«است كه امام سجاد 
. دليل ششم شوديمهم  هاآنكه همه راهي به سمت خداست و شامل  شوديماست و هم شامل عبادات  جاآنآن در 

يم، عبادات هم جزو آداب تفسيري كه ما سابق از ادب به عمل آورد بنا برهم  هاآناخبار و روايات تأديب است كه 
و هم در آداب  كنديمدر آداب واجب داللت بر وجوب  هاآنو البته اين اخبار تأديب هم بعضي از  شوديمديني 

و نسبت به واجب، واجب است و  شوديمو لذا عبادات واجب و مستحب را شامل  كنديم مستحب داللت بر استحباب
  .ميكنينمبحث جديدي  هاآننسبت به مستحب، مستحب است. اين شش دليل عامي است كه در مورد 

عامه و  هادلبه  شوديمواجبات و مستحبات  همحدوديت عبادي در بپس براي وجوب و رجحان و استحباب تر
نيز قابل استشهاد است و دليل اول و  اينجاش دليل سابق در خاصه استشهاد كرد كه مقام اول ادله عامه بود كه همان ش

  چهار و پنج و شش داللت دارد.

 خاصه ادلهب. 
است كه در عبادات خاصه وارد شده است و در اين مقام ثاني هم ما چند بحث خواهيم  ايخاصهاما مقام ثاني ادله 

وجود دارد كه بايد اين ادله را بررسي كنيم و  ايادلهداشت كه اولين بحث در باب نماز و تربيت نسبت به نماز است كه 
  . شونديمبه آيات و روايات تقسيم 

 قرآني ادله
  : ميكنيمرا بحث  هاآناما آياتي كه با تربيت خانوادگي در باب نماز ارتباط دارد، سه چهار آيه است كه 

 طه هسور 132 هيآالف. 
 ال َعلَيْها اصْطَبِرْ وَ  بِالصَّالةِ أَْهَلكَ  أْمُرْ  وَ«: ديفرمايمطه است كه خداوند خطاب به پيغمبر  هسور 132 هيآاولين آيه، 

است كه با خود پيغمبر شروع  ايسورهطه  هسور. طه اسم پيامبر است و »لِلتَّقْوى الْعاقَِبةُ وَ  نَرْزُقُكَ َنحْنُ رِزْقاً نَسْئَُلكَ
كه اين سوره با پيغمبر و قرآن  3تا  1طه/ »يَخْشى لِمَنْ  َتذْكِرَةً إِالَّ  * مَا أنزلنا َعَليكَ القُرَءاَن ِلَتشقَي * طهشده است: 

   .شوديمشروع 

                                                            
 .6ص ،71ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار - 1
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حضرت موسي و... مطرح شده است و در اين سوره  هقصو  هاداستانآيات آخر اين سوره هم بعد از بيان قصص و 
دستورات متعددي هم به پيغمبر اكرم داده شده است و داستان حضرت آدم و داستان حضرت موسي نيز آمده است و 

با پيامبر اكرم و نكاتي در مورد آن حضرت و قرآن است و ختم اين سوره بيشتر با دستورها و تكاليفي شروع اين سوره 
 بِحَْمدِ  سَبِّحْ وَ يَقُولُونَ ما عَلى فَاصْبِرْ«كه  شوديمشروع  130ود پيامبر اكرم است و اين دستورات از آيه نسبت به خ

كه در اين آيه به صبر و  »َترْضى لََعلَّكَ النَّهارِ أَطْرافَ  وَ َفسَبِّحْ اللَّيْلِ آناءِ ِمنْ وَ  غُرُوبِها قَْبلَ وَ  الشَّْمسِ طُلُوعِ قَبْلَ رَبِّكَ 
  . دهديمتسبيح در روز و شب 

 »... فيه لِنَفْتِنَهُمْ الدُّْنيا الْحَياةِ زَهْرَةَ مِنْهُمْ أَزْواجاً بِهِ مَتَّعْنا ما إِلى عَيْنَْيكَ تَمُدَّنَّ  ال وَ«فرمان چهارم هم اين است كه 
از اين كه فريفته شود و چشمش را به تمتعاتي كه كفار دارند متوجه كند و  دارديمكه حضرت را بر حذر  131طه/
يعني آن چه  »وَ لَا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إلَي مَا مَتَّعنا بِهِ أَزواجًا مِنهُم زَهرَهَ الحَيوهِ الدُّنيا ِلنَفتِنَُهم فِيه«چشم به آن ندوز،  ديگويم

  . 131طه/» أَبْقى وَ َخيْرٌ رَبِّكَ رِزْقُ وَ«... را به سمت خود خيره نكند، داديم چشم تو  هاآنكه ما براي آزمايش به 
 رِزْقاً  نَسْئَلُكَ ال عَلَيْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ َأهَْلكَ أْمُرْ وَ«فرمان پنجمي هم كه به پيامبر داده شده است اين است كه 

 أَْهَلكَ  ْأُمرْ وَ«يعني امر كن خاندان خودت را به نماز و بر نماز پايداري كن، اين  »ِللتَّقْوى الْعاقِبَةُ وَ نَرْزُقُكَ نَحْنُ
كوچك است، به نماز وادار و نسبت به نماز  هخانوادرا كه قدر متَيَّقن آن  اتخانوادهكه  دهديمبه پيامبر دستور  »بِالصَّالةِ

نماز بخوانند و داللت  هاايناش و امر كن براي اين كه برانگيز و اين امر هم يك عمل تربيتي است يعني توجه داشته ب
  آن بر وجوب است. 

 طه هسور 132 هيآنكات 
  : ميكنيمرا بيان  هاآنشريفه چند بحث وجود دارد كه  هيآدر اين 

 »بِالصَّالةِوَأمُر أَهلَكَ «داللت وجوبي 
وجوب است و ظاهرش اين است كه اين فرمان بده و  اينجاامر در  هغيصاولين نكته در اين آيه اين است كه ظهور 

  نماز كن، واجب است و ظهور امر در وجوب است.  هيتوصاقدام به 

 امر تأكيدي »وَأمُر أَهلَكَ بِالصَّالة«
امر است، هيئت ءامُر و امري است كه بر اين امر عارض شده است و اين يعني  هغيصدوم كه اين نكته مربوط به  هنكت

  امر است. هكلماين صيغه هم  همادد اقدام كند و اين كه باي
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 »بِالصَّالةِوَأمُر أَهلَكَ «مفهوم 
اين است كه آيا اين امر خصوصيتي  سؤالامر آمده است منتها  اينجاامر اين است كه در  هكلمامر و  همادبعد در  هنكت

خاندان و فرزندانت را امر كن؟ و  ديگويمتربيتي الغاي خصوصيت كرد، چون  يهاروشبه ساير  شوديمدارد يا اين كه 
الغاي  شوديماين است كه آيا اين امر كه به معناي بعث و فرمان دادن است، موضوعيت دارد و يا اين كه  سؤال

شخص به نماز تمايل  شوديمديگري كه موجب  يهاروشخصوصيت كرد و گفت كه شامل وعظ و نصيحت و حتي 
  ؟ شوديمپيدا كند، 

 در امر خصوصيت عدم الغاي
ما اين است كه آيا  سؤالظاهر امر همان امر است و واجب امر دستور و فرمان است منتها معناي امر معلوم است و 

الغاي خصوصيت كرد و  شودينمالغاي خصوصيت كرد؟ جواب ما جواب دقيقي است و آن اين است كه در امر  شوديم
چون شايد بگوييم عنايتي است بر اين كه فرمان دهد به اين كه  شوديمگفت كه شامل وعظ و اقدامات ديگر تربيتي هم 

عملي تربيتي را شامل شود و الغاي  يهاوهيشكالمي يا  يهاوهيشساير  تواندينمامر  هواژاو نماز بخواند، بنابراين 
اين الغاي  اينجا در باشد. ايويژهكرد براي اين كه احتمال دارد كه در همين شكل عنايت  شودينمخصوصيت 

  به الغاي خصوصيت آن مطمئن شد.  توانيمو نه  شوديم هاآنخصوصيت نه مفهوم شامل 
يك نكته وجود دارد و آن نكته اين است كه درست است كه آن امر واجب است اما اگر كسي يك اقدام  اينجااما در 

، ماندينمر اين صورت موضوع براي امر باقي ديگري كرد كه با آن طرف واجب را انجام داد و معصيت را ترك كرد، د
مثالً امر به معروف و نهي از منكر واجب است ولي اگر به جاي اين امر و نهي يك روش ديگري را انتخاب كرد و آن 

براي اين كه وجوب امر به معروف و نهي از منكر مشروط  شوديموجوب امر ساقط  اينجاطرف اين كار را انجام داد در 
و اال وقتي او اين گناه را ترك كرد و عبادت واجب را انجام داد، در  دهدينمر است و مادامي است كه او انجام به تأثي

از آيه  شودينماست و لذا  طورهميننيز  اينجااين صورت ديگر وجوب امر به معروف و نهي از منكر نداريم و در 
  استفاده كرد كه غير از امر چيزهاي ديگري واجب است. 

و... و اگر كسي اقدام به آن  علي ربّه و تأديب ةوالداللديگر مستحب است مانند  يهاروشداريم كه  ايادلهولي 
او سي دي داد و... براي اين كه او نماز بخواند، در اين صورت اگر اين  مستحب كرد مثالً براي او قصه خواند يا مثالً به

ديگر و اعمال  يهاروشعمل به آن اقدامات و  اينجاو در  رديگيما پيدا شد، جاي وجوب امر ر در اونماز خواندن 
  . شوديماما اگر انجام داد وجوب اين آيه ساقط  ؛ديگر از منظر اين آيه واجب نيست
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 تربيتي يهاروش
كالمي هم گاهي به شكل امر و...  يهاروشاست و  غيركالميتربيتي گاهي روش كالمي است و گاهي  يهاروش

 شوديمتربيتي است كه به كار گرفته  يهاوهيشهمان  غيركالمي يهاروشهم به صورت وعظ و... است و  گاهيو است 
  بگذارد. تريدقيقبراي اين كه تأثير 

پس اين آيه روشي را كه براي نماز خواني فرزند و خانواده به طور عام ترغيب و واجب كرده است همان فرمان 
به معروف است منتها اين امر به معروف در فضاي خانواده وجوب مؤكد دارد و اين همان است و در واقع اين نوعي امر 

ديگري را  يهاراهشامل شود چون شايد خصوصيتي در اين امر باشد، ولي اگر  تواندينمديگر را  يزهايچامر است و 
  موضوعيت نداشته باشد. انتخاب كرد كه براي استحباب آن دليل داريم طبعاً در آن صورت وجوب امر ممكن است

  »بِالصَّالةِوَأمُر أَهلَكَ «وجوب مشروط 
يي است كه كسي جاآنمطرح شد مطلق است يا مشروط به  اينجاسوم اين است كه آيا اين وجوب امر كه در  هنكت
بعيد است كه بگوييم امر بما هو موضوعيت دارد و  ديآيمو گفتن در نماز خواندن او تأثير دارد؟ به نظر  خواندينمنماز 

واال اگر يقين دارد كه او  خواندينمكه نماز  دهديميا احتمال  خواندينمقاعدتاً اين امر در جايي است كه كسي نماز 
كه تأثير دارد اين امري است  بِالصَّالةِوَأمُر أَهَلكَ وجوبي نيست،  اينجاكه در  ديآيمبه نظر  شوديمخودش نماز خوان 

  .شوديمرا شامل  اينجاكه  ولو احتماالً  شوديمو اگر انجام ندهد منجر به عدم صلوه 
اما  گذارديمبگوييم كه اين وجوب امر در جايي است كه حداقل احتمال دهد كه در او اثر  ميخواهيمسوم  هنكتدر 

، ظاهرًا اين موضوعيت ندارد و وجوب در خوانديميا بداند كه نماز  خواندينماو نماز  كنديماگر بداند كه هر كاري 
  روي آن بگذاريم. ميتوانيمي و لبّي است كه وجود ندارد و اين يك قيد ارتكاز جاآن

 »أَهلَكَ«مفهوم 
آن را بحث كرديم و چند معنا و  6تحريم/ »ناراً أَهْليكُمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا« هيآأَهل است كه سابق در  هواژچهارم  هنكت

و گاهي هم شمول  شوديمرا شامل  هاآنپدر و مادر و فرزندان و نوه و جد است و  همحدوددرجه دارد، گاهي اهل در 
و در واقع  كنديمو گاهي بيشتر از اين تعميم پيدا  شوديمعمو و عمه و خاله و دايي و... و شامل  كنديمبيشتري پيدا 

 هااينكاربرد اهل است و عالوه بر  هااين، 214شعراء/ »الْأَقَْربين عَشيرََتكَ أَنْذِرْ وَ« شوديمم عشيره نزديك به مفهو
يعني پيروان و  ميريگيميك معناي تمسعي مجازي هم دارد و آن اين است كه وقتي براي شخصيت اهل و آلي در نظر 
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 هطبقاين دو سه احتمال وجود دارد و البته قدر متَيَّقن آن  بِالصَّالةِوَأمُر أَهلَكَ در  و ؛كه اين مجاز است هاآنتابعين 
، گرچه بعيد رديگيماول يعني پدر و مادر و فرزندان و نوه و... است و احياناً عروس و داماد و... هم در همين طبقه قرار 

  . شوديمنيست كه بگوييم معناي دوم و سوم را هم شامل 
كه اختصاص به فرزند ندارد و پدر و مادر و نوه و جد و... را هم  شوديماين معناي اهل است و معلوم  هرحالبه

اما در معناي چهارم اهل پيغمبر يعني تابعين  شوديم تروسيعآن  هدامنو اگر معناي دوم و سوم را بگيريم  شوديمشامل 
ازي تمسعي است كه ظاهر نيست و رواياتي كه در ذيل آن و اين معناي مج پيروان پيغمبر ههمو اصحاب پيغمبر و يا 

آمده است بيشتر حضرت خديجه و حضرت امير و... را به عنوان مصاديق برشمرده است كه بيشتر با معناي اول هم 
 اينجابگوييم كه مصداق حتمي اهل در  ميخواهيماول است يعني  همحدودسازگار است و به هر قدر متَيَّقن آن همان 

 اينجامقصود است و اهل به معناي تابعين و پيروان و... در  اينجان پدر و فرزند و نوه و... است و اين قطعاً در هما
  مقصود نيست. 

 تكليف عمومي »امر به نماز«
و اگر اين را در نظر بگيريم در واقع اين مصداق خاصي  شوديماما بعيد نيست كه بگوييم درجات دو و سه را شامل 

معروف و نهي از منكر است يعني امر به نماز به عنوان يك تكليف عمومي نسبت به همه و هر مكلف ديگري  از امر به
است اما اين از باب بيان آن مصداق نيست بلكه تأكيدي بر مصداق خاص آن است، يعني در مسائل  هاانسان هعهدبه 

مكلفين وجود  ههماعم از واجب و مستحب براي نماز و عبادت و... تكاليف عمومي  ياددادنمربوط به فرزندان مثل 
مؤكد است، به همين دليل  هاآن هفيوظدارد، اما پدر و مادر عالوه بر آن تكليف عمومي، تكليف خاص هم دارند و لذا 

عمل نكردند، جامعه بايد اقدام كند و علما و نهادهاي علمي و اجتماعي بايد اقدام كنند، چون يك تكليف  هاايناگر 
كه عرض كرديم شامل  ايدامنهاست در فضاي خانه كه اهل را با اين  ايويژههم وجود دارد و اين تكليف  ترعمومي

  .شوديم

 »بِالصَّالةِ«مفهوم 
بحث مهمي ندارد گرچه در لغت به معناي دعا و نيايش بوده است و اصل هم  اينجابحث پنجم بالصلوه است كه در 

 هكلمقطعاً معاني جديد شرعي مقصود است و  هاواژهست نه حقيقت شرعيه، اما در بعضي حمل الفاظ بر معاني لغويه ا
صلوه قطعًا در قرآن به معناي جديد مقصود است و اصل اين است كه حمل بر معناي جديد كنيم كه همان عمل خاصي 

دارد كه صلوه به معناي لغوي  است كه از اعمال و اذكار و اوراد تشكيل شده است، البته در بعضي جاهاي قرآن احتمال
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الحي مقصود است و در اين هم نبايد ترديد كرد كه با بحث عبادت اصطباشد اما اصل اين است كه همان معناي شرعي 
  .كنديمبه معناي خاص ما كه نماز باشد، ارتباط پيدا 

  »وَاصطَبِر عَلَيها«تأكيد 
مفيد تأكيد است، چون اصبِر وقتي به باب افتعال رفته است  اينجاكه َواصطَبِر در  باشديموَاصطَبِر عََليها بحث ششم 

، ِاصبِر علي ما يَقولون زيادهُ المَباني تَدُلُّ علي زيادَهِ المَعاني، شوديماست كه ت مبدل به ط  ايخاصه هقاعد اينجادر 
زيادهُ المَباني تَُدلُّ علي  هقاعد، پس اِصطَبِر هم از باب يعني بردباري ولي ِاصطَبِر يعني اين كه نهايت صبر را به خرج بده

اين صبر بر عبادت است، در اين آيه  و ؛كه اين هم مفيد تأكيدي در باب نماز است ، تأكيد در صبر استزيادَهِ المَعاني
  هم آمده است اِصبِر علي ما يَقولون،  هاسختيصبر بر 

 اقسام صبر
و  باشديم هاسختيعت و صبر بر معصيت و صبر بر مصيبت و منظور از مصيبت صبر بر سه قسم است: صبر بر طا

  است و وَاصطَبِر عَلَيها صبر بر طاعت است. هاسختياِصبِر علي ما يَقولون، صبر بر 

 »عَلَيها«مفهوم 
يعني صبر كن بر نماز و  132طه/ »َعلَيْها اصْطَِبرْ وَ«، گرددبرميضمير به نماز  ااينجاست كه در » عََليها«نكته هفتم 

و مؤنث  گرددبرمييا به امر به نماز؟ ظاهرش اين است كه به نماز  گرددبرمي به نماز اينجااين است كه عليها در  سؤال
قبل هم صبر بر  هنيقرو اين كه به امر برگردد اين خالف ظاهر است، اما صبر بر نماز خود به  گرددبرمياست و به صلوه 

بلكه به نماز  گرددبرنميخواندن خودش است و هم صبر بر اين است كه ديگران را به آن وادارد، ضمير به امر 
  . گرددبرمي

 صبر و نماز
و هم اين كه ديگران نماز  شوديممنتها خود مفهوم صبر و بردباري در باب نماز، هم شامل نماز خواندن شخصي 

خوان شوند و اين باز هم صبر بر نماز است ولو به اين كه امر كنيد و زمينه را براي نماز خواندن ديگران فراهم كنيد و 
كه در نماز خواندن هم يك مشقتي است و هم اقتضائاتي دارد و هم نماز خواندن ديگران اقتضائاتي  دهديماين نشان 

بگويد كه  خواهديمظاهرش اين است كه  كنديماين كه تأكيد بر صبر بر نماز هم  و ؛صبر كرد هااين همهدارد كه بايد بر 
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كه اين استقامت كن  112هود/ »مََعكَ  تابَ َمنْ وَ أُمِْرتَ كَما فَاسْتَِقمْ«است يا  25مائده/ »أَخي وَ نَفْسي إِالَّ أَْمِلكُ ال«
  است.  مَن تابَ َمعَكتأكيدش به خاطر 

بگويد تحمل كن براي اين كه هم خودت  خواهديمبه خاطر اين است كه  »عََليْها اصْطَبِرْ وَ « ديگويمهم كه  اينجاو 
ولي اين  گرددبرمينيست ضمير به امر برگردد بلكه ضمير به نماز  بخواني و هم ديگران را هم نماز خوان كني و لذا الزم

  اين است كه ديگران هم نماز خوان شوند. همالحظنماز خواندن خودش است و هم به  همالحظتأكيد قطعاً هم به 

 تكليف ويژه بر پيامبر
اين  اينجابحث هشتم اين است كه اين آيه خطاب به پيغمبر است و چند امر دارد كه خطاب به پيغمبر است و در 

پيامبر است مثل وجوب نماز شب بر پيغمبر يا اين خطاب به پيغمبر در واقع  هژيووجود دارد كه آيا اين از تكاليف  سؤال
 ديگويمو  كنديمخطاب به همه است منتها به خاطر نكاتي اين خطاب متوجه او شده است ولي عرف الغاي خصوصيت 

كه اختصاص به پيامبر ندارد ، ديگران هم بايد بگويند و انواع خطابات در قرآن داريم قل أعوذُ بربِّ النّاس ديگويموقتي 
  قل سيروا في االرض.

؟ اصل در شوديماين است كه آيا اين از تكاليف ويژه است يا اين كه عمومي است و الغاي خصوصيت  سؤالپس 
تكاليف اين است كه تكليف ويژه نيست و براي همه است و يك نكات معاني بياني دارد و در واقع براي همه است، در 

هم اصل  اينجااو است قرائن خاصي الزم است و در  هژيوبگوييم اين تكليف مال پيغمبر است و  ميواهخيمجايي كه 
امام رضا و مأمون و در جاهاي ديگر  همناظراين است كه اين تكليف براي همه است و بنابراين خصوصيتي ندارد و در 

و در ذيل آن آمده است كه پيغمبر در  بِالصَّالةِر َأهَلكَ وَأمُ، اندآوردهاين آيه را  البيتاهلآمده است كه براي عنايت به 
كه اين روايات در  نديفرمايمالبته مرحوم عالمه  كرديمرا به نماز دعوت  هاآناميرالمؤمنين و حضرت فاطمه زهرا  هخان

دارد و اين كه  بيتاهلبراي  ايويژهبه يك جايگاه  اشعاراست، البته  مدينه است در حالي كه آيه در مكه نازل شده
و خود پيغمبر است  بيتاهلتخصيص خطاب به پيغمبر داده شده است اما اين تخصيص خطاب به پيغمبر براي تشريف 

  .شوديمولي روح خطاب براي همه است و اين قطعاً الغاي خصوصيت 

 آيهشأن نزول 
كت و نهضت پيغمبر داشته است و شمول نهم اين است كه كسي ممكن است بگويد كه اين اختصاص به آغاز حر هنكت

 وقتهيچجواب آن خيلي واضح است كه اين شأن نزول و اوضاع و احوال هنگام نزول  ديآيمديگري ندارد كه به نظر 
 ديآيمو به نظر  شوديمرا مقيد خطاب قرار دهيم، نظام فقهي ما عوض  هااينچون اگر بخواهيم  شودينممقيد به خطاب 
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غالبًا به جايي بند نيستند،  هانزولكه خطاب يك خطاب عمومي است و قرآن بيان و تبيان است در حالي كه اين شأن 
  .المورد ال يُخَصِّصواضحي است كه  هقاعدكمكي در فهم بكنند ولي اين  تواننديمالبته 
 ديگويمو  ميدهيموزي است كه ما به خدا گويا تلقي اين بوده است كه نماز مثل ر 132طه/ »رِزْقًا نَْسئَُلكَ  ال« در

يعني از آن  132طه/ »نَحُن نَرزُُقَك«ولي  يدهيمفكر نكنيد كه اين نماز روزي است و به ما روزي  ،»رِزْقاً نَسْئَُلكَ  ال«
بلكه ما اين  يدهينمتو چيزي به ما  ديفرمايمنماز يك رزق معنوي است و  اينجاطرف براي تو روزي است يعني در 

است  ايادلهكه نماز است و مرحوم عالمه در الميزان بحث در مورد رزق دارد و اين از  ميدهيمروزي معنوي را به تو 
، يعني نماز رزقي ميخواهينم، ما از تو رزقي »رِزْقاً نَسْئَُلكَ ال« ديگويمگفت نماز رزق معنوي است منتها  شوديمكه 

  يعني نماز رزق معنوي ما براي تو است. ميدهيمما به تو رزق  ،»نَحنُ نَرزُقُكَ« از تو به ما نيست،
 اهللا علي مَُحمدٍ َو آله صليَو                                                                                                

    
  

 


