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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 يعباد تيترب
 اينجابحث در تربيت عبادي بود و در اين بخش هم گفتيم كه تقسيماتي داريم كه اولين بحث در مورد نماز بود و در 

فتوا دادند مثالً عالمه يا مرحوم شيخ فتوا دادند به اين كه واجب است كه طفل را و كودك را و فرزندش را  ايعده
  كه نماز خوان بار بيايد. ايگونهبهعادت دهد و تربيت كند 

 »يعباد تيترب« وجوب هادل
 يقرآن هادل
 طه هسور 132 هيآ. الف

وَأمُر َأهَلَك : ديفرمايمطه است كه خطاب به پيغمبر  هسور 132به آن تمسك كرد يكي آيه  شوديمكه  ايادلهگفتيم 
  را عرض كرديم هاآندر اين آيه چند نكته وجود داشت كه وَاصطَِبر عََليها،  بِالصَّالة

 داللت بر وجوب در امر به امر 
به اين كه امر كن و آيا امر  كنديمامر است و پيغمبر را امر  امر به ةوَأمُر َأهَلكَ بِالصَّال اينجادهم اين بود كه در  هنكت

 عدهاقالعليبه امر دالّ بر وجوب آن مأمورٌ به است ولو اين كه او امر نكند؟ گفتيم كه بحث مفصل آن در اصول است و 
ت مگر اين كه قرائن كه اصل در امر به امر داللت بر وجوب اس نديفرمايمو معموالً هم اين طور  ميگفتيمهم در اصول 

  باشد. ايخاصه

 و مراتب آن »أهلُ«مفهوم 
مَسكَنٌ وَ أهلُ الرَّجُل مَن يَجمَعُهُ َو إّياهُم كه  ميكنيمآن را تكميل  اينجااهل بيان كرده بوديم كه در  هدربارهم  اينكته

را در يك  هاآناهل رجل يعني كساني كه او و  أو رأيٌ وَ َمذهَبٌ وَ دين،كه بعدها تعميم پيدا كرده است  بيتٌ أو نَسَبٌ
كه اين اهل به معناي خاص است كه خيلي محدود است مانند همسر و  كننديمو در يك جا زندگي  كنديمخانه جمع 
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م را به ه هااينو خويشاوندي  هانسبتيعني  مَن يَجَمعهُ وَ إيّاهُم نَسَبٌ كه بعد اين تعميم پيدا كرده است كه  پسر و...
دوم هم گاهي تا يك حدي از اين انشعاب خويشاوندي،  همرحلدومش است كه خود اين  همرحلكه اين  دهديمپيوند 

، اين شوديمكه در حد عشيره  روديممشمول اين است و تا حد خاله و عمه و... است و گاهي حتي بيشتر از اين هم 
و بعد تعميم پيدا كرده است كه  ن يَجمَعُهُ وَ إيّاُهم بيتٌ وَ مَسَكنٌأهلُ الرَّجُل مَاست كه از لغت  ايمرحلهدر واقع دو سه 

، شوديمو عشيره  كنديمعبور  هاآنيك و دو است و گاهي هم از  هدرجكه اين نَسَبٌ هم گاهي تا  يَجمَعُهُم وَ إيّاهُ نَسَبٌ
سكونت در اين شهر يا  مَن يَجَمعهُ وَ إيّاهُدارد، اهل يك مدينه و يك شهر يعني  تروسيعالبته گاهي هم اهل معاني خيلي 

اهل پيغمبر يعني چيزي كه دين همه را زير يك خيمه جمع كرده است.  گوييمميمَن يَجمَعهُ وَ إيّاهُ دينٌ وَ مَذهبٌ كه 
عني پدر و مادر و ي مَن يَجمَعُُه وُ إيّاهُم بيتٌيعني  بِالصَّالةوَأمُر أَهَلكَ  ديگويممقصود است وقتي  اينجاچيزي كه در 

فرزند و همسر كه در يك خانه هستند و اين قدر متيقن است، اين كه آن معاني و دوائر ديگر هم مقصود باشد يا نباشد، 
  مشكوك است. 

را زير يك خيمه جمع كرده  هااينو يك پيوند  اندشدهپس اهل يعني اين كه مجموعه با يك پيوندي باهم مرتبط 
كه همان فرزندان و پدر و مادر و... است و خيلي محدود  شوديماول خانه است كه اهل به معناي خاص  همرحلاست، 
بعدي نسب به معناي خيلي وسيع است كه  همرحلاول و دوم و... است و  هدرجبعدي نسب است كه نسب  همرحلاست، 

باالتر از آن مثالً  همرحلك قريه است و همان سكونت در ي كنديمرا جمع  هااينعشيره و... است و آن پيوندي كه 
 ههمزمين است كه  هكرسكونت در يك كشور است يا اهل ايران است و ممكن است باالتر هم برويم و بگوييم كه اهل 

حقيقت است و مهم اين است كه چه چيز را مالك جمع  هااينگفت كه  شوديمصحت استعمال دارد و تقريباً  هااين
  بگيريم.  هااين

 بر يك جمع »أهلُ«مالك صدق 
باشد كه اهل پيغمبر يا  مَن يَجَمعُهُم عقيدَهٌ وَ مذَهبٌ وَ دينٌديگري هم وجود دارد كه غير فيزيكي است يعني  همقول

يا اهل فسق و فجور كه چيزهاي اعتقادي يا رأي غير اعتقادي يا اعمال و افعال باشد  شوديم هاايناهل اسالم و امثال 
، اين دهديمو پيوند  كنديمرا به هم مرتبط  هاايناست كه يك وجهي  ايمجموعهي اهل در اين است كه اصل هنكتو 

ممكن است سكونت در خانه باشد يا سكونت در يك قريه و شهر و كشور و يك اقليم يا اهل  هااينارتباط و پيوند 
الك فكري و اعتقادي و رأيي و ديني و مذهبي فيزيكي دارند و يا اين كه مالك اهل يك م يهاجنبهاالرض باشد كه 
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صحت اطالق  هااين ههمباشد يا اين كه مالكش نوعي اخالق باشد يا اين كه مالك آن نوعي عمل و رفتار باشد كه 
  دارد.

يعني پدر و مادر و مَن يَجمَعُهُ وُ إيّاهُم بيتٌ يعني  بِالصَّالةوَأمُر َأهَلَك  ديگويممقصود است وقتي  اينجاچيزي كه در 
فرزند و همسر كه در يك خانه هستند و اين قدر متيقن است، اين كه آن معاني و دوائر ديگر هم مقصود باشد يا نباشد، 

  مشكوك است. 

 مشترك لفظي 
مشترك لفظي است منتها مشترك لفظي عام و خاصي است، همان طور كه در  هاايناهل معاني متعدده دارد كه 

  مشترك لفظي دو قسم است: مكاسب گفتيم 

 الف. مشترك بين متباينات
به هم  ارتباطبيشير در فارسي كه چند معناي  هكلمعين در عربي يا  هكلمگاهي مشترك بين متباينات است مثل 

  دارند. 

 ب. مشترك ميان معاني عام و خاص
ني هر فهمي كه انسان دارد كه اي دارد كه اعم و اخص است، يك اصطالح علم يعگاهي هم يك لفظي معاني مشتركه

اين خيلي عام است و هر چيزي كه به ذهن انسان بيايد علم است و يك اصطالح علم يعني مجموعه قضايايي كه 
و يك اصطالح علم هم يعني  شوديمپيرامون يك موضوع جمع شده است كه فلسفه و رياضي و كالم و... را شامل 

تشكيل داده است و روش آن هم روش  ايمجموعهوع جمع شده است و كه پيرامون يك موض ييهاگزارهمجموعه 
و دوم علم به معناي دانش چه  ديآيمكه به ذهن  آنچهتجربي است. پس سه اصطالح بيان كرديم: اول علم به معناي كل 

  و سوم علم به همين منتها با قيد تجربي. غيرتجربيتجربي و چه 
و گاهي ميان معاني عام و خاص و اخص و... است كه گاهي ممكن  پس مشترك لفظي گاهي بين متباينات است

 هواژو همچنين  ديآيمدر غنا هم گفتيم كه سه چهار اصطالح دارد و از عام به خاص  و ؛است چند مرحله داشته باشد
پيدا  صلوه اگر بگوييم صلوه حقيقت شرعيه هواژديگر به اين شكل هستند و در خود  يهاواژهعلم و حكمت و خيلي 

  . شوديمكرده است صلوه به معناي دعا عام است ولي به معناي اين نوع دعا خاص 
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 تفاوت اشتراك بين متباينات يا بين عام و خاص
و  كندينمهم گفتيم فرق مشترك لفظي بين متباينات يا بين عام و خاص اين است كه اگر قرينه داشت فرقي  اينجادر 

فرق  اينجاولي اگر بدون قرينه شد و نتوانستيم يكي از معاني را تعيين كنيم، در  ميكنيمرا تعيين  هااينبا قرينه يكي از 
يعني وقتي موال گفته است جِعني بِعَينٍ و او  شوديماين دو خيلي واضح و مهم است و در متباينات به طور كلي مجمل 

مجمل است كه اين  ديگويمهم وجود نداشت،  ايينهقرنفهميده است كه مقصود از عين چشم يا خورشيد يا... است و 
كه  باشديماما در جايي كه عام و خاص باشد در آن صورت معناي اخصي كه قدر متيقن است  ؛در متباينات است

تكليف بيرون  هريداو از  شوديمري جاآنو برائت بر  شوديمو مابقي مشكوك  رديگيمتكليف حتماً به آن تعلق 
  .روديم

 »أهلُ«اك لفظي در اشتر
 هاايناست، اهل يك معناي خاص الخاص دارد كه شامل همسر و فرزند و امثال  طورهميناهل هم  اينجادر 

دارد كه عشيره  تريعام. يك معناي شوديمدارد كه خاله و عمه و... را هم شامل  تريعاميك معناي  و ؛شوديم
  عقيده و اخالق و عمل نيز داريم. يهامالكو همچنين  شوديمدارد كه قريه و... را شامل  تريعاميك معاني  و ؛شوديم

 »أهلُ «شمول آيه در 
، قدر متيقن آن فرزند و همسر و خانواده و به اصطالح امروزي َوأمُر أَهَلَك ِبالصَّالة ديگويمشريفه كه  هيآدر اين 

و اگر وجود نداشته  شوديمرا هم شامل  هاآنوجود داشته باشد،  ايقرينهكوچك است و براي مابقي اگر  هخانوادهمان 
بر اين وجود دارد كه اهل اختصاص به اين  ايقرينهبگوييم  اينجا، البته بعيد نيست كه در شودينمرا شامل  هاآنباشد، 

ولي بيش از آن را  شوديمهم شامل  شونديمرا كه در يك خويشاوندي به هم مرتبط  ييهاآدممحدود ندارد و  هريدا
دو و سه  همرحلبگوييم آيه تا  اينجا، بنابراين اين مردد بين دو احتمال است و بعيد نيست كه در شودينمقطعاً شامل 

  شمول دارد ولي پدر و مادر و فرزند و... قدر متيقن است.

 قبل يا بعد از بلوغ »أهلُ«شمول 
قطعاً فرزندان و... هستند و آيا به طور مطلق شامل فرزندان حتي  ااينجيازدهم اين است كه مقصود از اهل در  هنكت

  يا اين كه مربوط به بعد از بلوغ است؟  شوديمقبل از بلوغ 
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ممكن است كسي بگويد كه اين اختصاص به بعد از بلوغ دارد براي اين كه بعد از بلوغ تكليف به نماز دارند يعني در 
امر كن و تشويقشان كن و براي اين كه نماز را بخوانند تمحيدشان كن و  هاآنتو به اين تكليف را دارند  هاآنحالي كه 

  . شودينماما ممكن است بگوييم قبل از بلوغ را شامل 

 ل امر در تمام سنينوشم
خاصي كه در مورد است  هنيقراما ممكن است كسي بگويد كه  شوديمالبته اهل از نظر لغوي شامل قبل از بلوغ هم 

ين است كه امر به نماز كن گويا يك چيز واجبي است كه تو بايد امر كني و اين وجوب بعد از بلوغ است و لذا و آن ا
بزنيم يعني اهلي  اينجاو بعيد نيست كه ما اين قيد را با اين قرائن داخلي به اهل در  شوديماين آيه به بعد از بلوغ مقيد 

است كه بعيد  اينكتهو اين هم  شودينمكه براي آن نماز واجب است و وقتي كه فاقد شرط تكليف باشد مشمول آيه 
، البته شوديمو بعد از بلوغ را شامل  شودينميعني قبل از بلوغ را شامل  شودينممراحل را شامل  ههمنيست كه بگوييم 

ملحوظ نيست و هر وقت ببيند با اين گفتن او تأثير دارد، بايد با گفتن او را به سمت  نجاايبعد از بلوغ شرايط سني در 
  نماز خواندن ترغيب كند و امر كند. 

چون اصالً قابليتي ندارد كه ما آن را قبول داريم كه  شودينممگر اين كه كسي بگويد كه اين اهل غير مميز را شامل 
ميز به دليل اين كه با مناسبات حكم موضوع يعني به لحاظ اين كه بعد به تكليف بّي ماما ص ،رديگينمغير مميز را 

فراهم شود و لذا اين امر قبل از تكليف هم  نمازخواندنشبراي عبادت كردن و  ايزمينهو بايد عادت كند و بايد  رسديم
قبل از تكليف هم عادت بده و  ديگويمو شاهد آن اين است كه در رواياتي كه بعدًا بيان خواهيم كرد  نوعي وجوب دارد

حتي در مواردي ضرب نيز اجازه داده شده است، البته اگر شواهد بيروني نباشد اين آيه به تنهايي بعيد است كه قبل از 
اين كه شخص واجد شرايط شود را شامل شود مگر در حدي كه اگر قبل از تكليف انجام ندهد، بعد از بلوغ هم نماز 

  نخواند. 

 )نظر آقاي اعرافي( بنديجمع
سه احتمال وجود دارد: يكي  شودينمبعد از اين كه قطعاً شامل مجنون و غير مميز  ةَوأُمر أَهَلكَ بِالصَّالبنابراين در 
در آن حدي كه براي  شوديم، يكي اين كه بگوييم شامل قبل از بلوغ شودينمشامل قبل از بلوغ  مطلقاًاين كه بگوييم 

و  شوديم مطلقاًهنگام بلوغ آمادگي داشته باشد، احتمال سوم هم اين است كه بگوييم شامل قبل از بلوغ و حين تميز 
�َأمُرأَهَلَك اگر روايت بگويد كه اين اقدام پيغمبر براي عمل به و بعيد نيست كه بگوييم ظاهر اين آيه احتمال دوم است.
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اگر اين اقدام را  ينيبيم، يعني در جايي كه وَاصطَبِر عَلَيها بِالصَّالةوَأُمرَأهَلكَ بگوييم مصداق است.  بود، بايد بِالصَّالة
كنيد، در اين  سازيفرهنگو در غير آن هم باز هم بگوييد و به عنوان يك عمل مستحب  َوأمُر شوديمنكني ترك 

  .شوديمصورت اگر اين طور باشد قبل از بلوغ را هم شامل 

 »بِالصَّالة«اطالق استغراقي در 
نسبت به نماز يك عام استغراقي يا اطالق استغراقي است، يعني هر  بِالصَّالةَوأمُر َأهَلكَ دوازدهم اين است كه  هنكت

و اين عام  بِالصَّالةَوأمُر َأهلَكَ  ديگويم جاĤننمازي، نماز ظهر، نماز عصر و هر نمازي كه تكليفش تعلق گرفته است هم
و اطالق استغراقي است و انحالل پيدا  بِالصَّالةوَأمُرَأهَلكَ  ديگويمانحاللي و استغراقي است و نسبت به هر نمازي 

  .صالةكُلِّ ب كنديم

 مصداق آيه از روايات
ه است كه سيزدهم اين است كه در رواياتي كه در شأن نزول آيه آمده است و در الميزان هم آمده است، گفته شد هنكت

و  رفتنديماميرالمؤمنين و حضرت فاطمه  هخانمصداق اين همان است كه پيغمبر اكرم هر روز صبح يا هر روز شب در 
، در اين روايات مرحوم عالمه كردنديمرا ترغيب به نماز و توصيه به نماز  هاآنو  كردنديمرا به نماز دعوت  هاآن

بگوييم كه  شودينممدني است و  يهابحثين سوره مكي است و اين قصه ترديدي ايجاد كردند و آن اين است كه ا
كه اگر اين طور باشد فرمايش درستي است، مگر اين كه بگوييم اين روايات در واقع  شأن نزول اين آيه است هااين
آيه قبل از مدينه مصداقي از اين آيه را بيان كند، پس اين روايات بيان مصداق است نه شأن نزول، چون اين  خواهديم

  و در مكه وارد شده است و با اين سازگار نيست. 

 وجوب امر در محل تأثير
مطرح است اين است كه ظاهر آيه وجوب امر اهل به نماز است  اينجاكه از نگاه فقهي در  اينكتهاما در همين زمينه 

، وجوبي خوانديمكه اين وجوب هم در جايي است كه تأثير دارد و جايي كه اطمينان دارد چه بگويد و چه نگويد 
ير نيز وجوبي نيست و اين در جايي است كه تأث جاآندر  كندينمنيست، كما اين كه در جايي كه مطمئن است كه اثر 

  دارد.
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 )نظر آقاي اعرافي( بنديجمع
اميرالمؤمنين  هخانمرحوم عالمه فرمودند اين است كه آن حضور حضرت در  آنچهعالوه بر  اينجاكه در  اينكتهپس 

يك امر واجبي نبوده است، بنابراين اين مورد حضرت يك مورد  عدهاالقعليو حضرت فاطمه و دعوت به نماز 
و  دادنديماست يعني براي اين كه بيشتر ترغيب و تشويق شوند، اين كار را انجام  كردهيمل استحبابي بوده است كه عم

كه  دهديمدر اين صورت اين كه آيه را بر آن فعل انطباق دادند در حالي كه ظاهر آيه يك امر وجوب است اين نشان 
در جايي كه واجب است تأثير دارد و اگر انجام ندهد به  بِالصَّالةَوأمُرَأهَلكَ گويا آيه يك بعد استحبابي هم دارد، يعني 

واجب است اما اگر اين طور نيست مستحب است و براي تقويت مسئله است و براي  اينجاو در  شوديمترك نماز منجر 
  بيشتر مستحب است.  سازيفرهنگ

 استعمال امر در وجوب و استحباب 
نسبت به جايي كه اين امر بدون  بِالصَّالةوَأمُرَأهَلكَ  گوييمميشود اگر از آيه يك امر در وجوب استحباب استعمال 

را نسبت به نماز  سازيفرهنگواجب است اما نسبت به جايي كه تركي نيست ولي  اينجا، در شوديمآن تركي محقق 
اما اگر اين  رسانديمو يا استحباب را  ديگويممستحب است، ظاهر امر اين است كه يا وجوب را  اينجا، در برديمباال 
 ايقرينهكه در ذيل آيه نازل شده است كه فعل پيغمبر مستند به اين شده است، اگر سند معتبري داشته باشد  ايقصه

  كه اين امر در وجوب و استحباب استعمال شده است. شوديم
و اين كه گفتيم جايز  اهدخويمگفتيم كه استعمال امر در وجوب و استحباب از نظر اصولي جايز است منتها قرينه 

و ثانياً حتي اگر دو  شوديماست اوًال به خاطر اين است كه اين دو معنا نيست، در وجوب و استحباب از قرائن استفاده 
و اگر  خواهديمقرينه  درهرحال، خواهديماستعمال لفظ در اكثر از معنا جايز است منتها قرينه  گوييمميمعنا هم باشد 

آن عمل الزامي و ايجابي نبوده  دانيممياين روايت معتبر باشد و بگويد آن عمل پيغمبر مصداقي از اين آيه است چون 
كه در اين آيه وَأمُر در وجوب استعمال شده است يعني در  شوديم ايقرينهاست و استحبابي بوده است بايد بگوييم آن 

فقهي بسيار  هنكتو اين  كنديماستحباب در جايي كه آن توجه به نماز را تقويت و در  شوديمجاهايي كه بدون آن ترك 
  مهمي است.

داللت آيه خوب بود البته در حد وجوب مربوط به بلوغ  درمجموعچند بحث هستند كه در ذيل اين آيه بود و  هااين
  ستفاده كرد.ا شودينميا مقداري قبل از بلوغ است كه مؤثر در تكليف است و بيش از آن را 
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 لقمان هسور 17 هيآب. 
  كمَا أَصَابَ يعَلرِ وَ اصْبرِ�ْ كأَقِمِ الصَّلَوةَ وَ أُْمرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُن يابُنيلقمان است:  هسور 17 هيآدوم  هيآ

لقمان حكيم به فرزندش است كه به نظر  يهاهيتوصآن مربوط به  هيآلقمان چند  هسوردر  مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ كإِنَّ ذَالِ 
اعتقادي و بعضي عبادي و بعضي اخالقي است و جالب اين است كه بين اين ده  هاآنحدود ده توصيه دارد كه بعضي از 

كه آن را به  8عنكبوت/ »بِوالِدَيْهِ اْلإِنْسانَ وَصَّيْنَا وَ«آمده است كه  هاآندستوري كه به فرزندش داده است، وسط 
  . ميكنيمديگر موكول  يهاثبح

 نماز هاقامتوصيه به 
حضرت  يهاهيتوصاست كه يكي از  رِكأَقِمِ الصَّلَوَة وَ أْمُرْ بِاْلمَعْرُوفِ وَ انْهَ َعنِ اْلمُن ياُبنيبخشي از آن هم  درهرحال

كه به اين آيه هم استشهاد شده است براي اين كه بايد يا خوب است كه فرزندان  نماز است هاقامفرزند به  هيتوصلقمان، 
نماز توصيه شوند، در اين آيه هم براي اين كه ببينيم اين داللت تام است يا نيست و ابعاد آن چيست طبعاً بازهم  هاقامبه 

  بايد چند جهت و نكته مورد توجه قرار گيرد: 

 رجحان يا وجوب در نقل سيره 
كه او به اين شكل توصيه كرده  ديفرمايمحضرت لقمان است و خداوند  هريساست كه اين توصيه نقل  نكته اين يك

و آيا  كنديم، چون اين كار او را نقل شودينميا  شوديماست و بايد ببينيم از اين نقل سيره رجحان و وجوب استفاده 
حكمي  هاستفاداز نقل اين سيره  شوديماين است كه آيا  سؤالاز آن حكمي براي ما استفاده كرد يا نه؟ پس  شوديم

  شود يا نه؟ 

 داللت آيه بر وجوب 
بلكه  كنديماال در موارد خاص كه گاهي داللت بر رجحان  ال يُفيدُ أكثرُ مِنَ الجَوازقبالً گفتيم كه نقل سيره و سيره 

العام به تنهايي نيست براي اين كه  معنيمفيد جواز بواردي است كه قطعاً از م اينجاو  كنديمگاهي داللت بر وجوب 
به  خواهديمالگو دهد و  خواهديمكه در مقام تجليل از او است و در مقام اين است كه  كنديمپيغمبري را نقل  هريس

و بلكه  شوديمعنوان يك عمل موجه شرعي بسيار خوب آن را عرضه كند و لذا از آن رجحان به خوبي استفاده 
موضوعات مهمي است كه  هااين، به خاطر همين موضوع مهمي كه دارد مانند شرك و نماز و شوديمهم استفاده  وجوب
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كه اين اقدامات راجح و بلكه واجب است و حداقلش اين  شوديماحتماالً نقل خداوند از حضرت لقمان دليل بر اين 
  قبلي نيست. هيآو وجوب آن به وضوح بحث  رسانديماست كه استحباب مؤكد را 

 تسرّي سيرة انبياء به شريعت اسالم 
آن را به شريعت اسالم تسرّي دهيم؟  ميخواهيمبحث دوم اين است كه اين مربوط به قبل از اسالم است و چطور 

الگو دادن است و چيزهايي كه از اديان سابق و انبياء سابق و امثال  همنزلدر قرآن به  هااينجواب اين است كه نقل 
باشد كه كنيم  ايويژهنقل شود به اين معنا است كه در اين شريعت هم مورد توجه و قبول است، مگر اين كه مورد  هااين

يعني ما در  كنديماين مربوط به شريعت سابق است، وقتي قرآن از حضرت ابراهيم يا از حضرت عيسي مطلبي را بيان 
يزي كه در قرآن آمد، در اين شريعت هم وجود دارد اال اين كه اين شريعت قبول داريم. پس اصل بر اين است كه چ

  حضرت خضر. هيقضباشد مثل  ايقرينه

 »يبُن اي«اطالق در 
؟ قطعًا اين توصيه شوديمسني  شرايطسومي كه در اين آيه وجود دارد بحث يا بُنَيَّ است و اين كه شامل چه  هنكت

اما قبل از  شوديمبعد از بلوغ  شرايطو توصيه كردن به نماز در  كه واجب يا راجح است شامل واداشتن و امر كردن
و اين ظهور در  كنديمولي ممكن است بگوييم به خاطر اين كه به نماز امر  شوديمرا شامل  هاآن ههمبلوغ را تعبير بَُنيَّ 

كه ممكن است  ديآيمهم  اينجاو عين بحث قبلي در  كنديمايجابي دارد، ظهور در بلوغ پيدا  هيتوصامر ايجابي دارد كه 
و ممكن است بگوييم به حدي كه در هنگام بلوغ تأثير دارد مؤثر است و  شودينمبگوييم قبالً از بلوغ را اصالً شامل 

ر هم باز همان احتمال دوم اظهر است و به نظ اينجاكه در  شوديمممكن است بگوييم كه كالً قبل از بلوغ را شامل 
  درست است.  ديآيم

 »أهلُ«و  »يا بني«امر  در 
اهل است و اهل  جاآنيا بُنَيَّ است و در  اينجاقبل اين است كه در  هيآچهارم هم اين است كه تفاوت اين آيه با  هنكت

بي يا ولي اين اختصاص به فرزند دارد، اگر از اين تكليف وجو شوديمشامل پدر و مادر و فرزند و احيانًا نوه و... 
ترجيحي استفاده كنيم با هم منافات ندارد يعني يك امر به معروف عمومي داريم و يك اهل داريم و يك فرزند داريم كه 
اين در باب فرزند مؤكد است يعني تأكيد آن بيشتر از مطلق اهل است كما اين كه در اهل تأكيد آن بيشتر مطلق مكلفين 
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ف و نهي از منكر كند و لذا تفاوت اين است كه در مورد فرزند تأكد بيشتري را هم بايد آدم امر به معرو جاآناست كه 
  .كنديمافاده 

 »يا بني«ي خصوصيت در الغا
ي الغاولو اين كه به لحاظ استعمال پسر در مقابل فرزند است ولي در اين جهت  ُبنَيِّ  پنجم هم اين است كه هنكت

كاربرد مطلقي دارد  بَُنيِّ فرقي داشته باشند، اگر نگوييم كه اينجاكه دختر و پسر در  ديآينمو به نظر  شوديمخصوصيت 
كه گاهي مذكر در مقابل مؤنث است و گاهي مطلق است و هر دو را شامل  الذينَ آمنوامثل  شوديمكه هر دو را شامل 

هم اين را نگوييم قطعاً فرقي بين دختر و  و اگر شوديمهر دو را شامل  ُبَنيَّ هم ممكن است بگوييم اينجا، در شوديم
  و هيچ تفاوتي در اين جهت وجود ندارد. كنديمپسر در اين جهت وجود ندارد و قطعاً حكم تسرّي 

  الطاهرين و آلهاهللا علي محمد  يصل و
 


