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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وظايف تربيتي خانواده
 مقدمه

اي وجود دارد كه اختصاص به حوزه تربيت خانوادگي دارد نه بيان شد كه در تربيت خانوادگي قواعد عامه 
ها دوازده قاعده بود اي كه در حوزه تربيت خانوادگي كاربرد دارد. اينعامهقواعد عامه كلي تربيت بلكه قواعد فقهي 

 ها سخن گفته شد.كه از ميانه بحث از آن

 دورنماي بحث قواعد عامه 
هاي ابتدا الزم است بحثي از قواعد عامه مطرح بشود كه دورنماي بحث را روشن بكند بعد هم وارد آن ساحت 

هاي تربيت خانوادگي هم قواعد عامه انطباق دارد. عالوه بر آن در بعضي از ساحتوقت تربيتي گرديده شود. آن
تعيين بشود، بعد هم  هاساحتوقت بايد مقتضاي قواعد عامه در هر يك از اين اي هم وجود دارد. آنروايات خاصه

بيتي ديگر شده هاي ترمقتضاي آن روايات و ادله خاصه مشخص بشود. اين روش بحث است. بعد هم وارد ساحت
كرد. بعضي هم روايات خاصه داشت. كه نه ساحتش را ذكر گرديده شد كه در بعضي قواعد عامه تعيين تكليف مي

 يك ساحت ديگري احتماالً جا مانده و روايات خاصه هم دارد كه مطرح خواهد شد.

 نسيعنوان تربيت ج
هم بحث كرده شد،  هاساحتهاي گذشته عناوين و قواعد عامه معرفي شد و بعضي از كه در بحثپس بعد از اين 

و  گويدكه بايد ديد در اين زمينه قواعد به چه ميشود و اينوارد يك ساحت جديدي به نام تربيت جنسي مي
 اند؟ذكر كرده اينجاهايي در قواعد و روش اند، چه اصول وروايات خاصه در اين زمينه چه مطالبي را بيان كرده

 نسيمقامات تربيت ج
 در تربيت جنسي بايد در دو مقام بحث كرد: اينجادر  
 يك مقام مقتضاي قواعد عامه هست. -1 
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 كه در روايات چه تكاليف و احكامي وارد شده است.مقام دوم هم روايات است و اين -2 

 مقام اول 
در قبل از  يك نتيجه برشمرد اين است كه هر اقدامي كه عنوانبهاز مجموع قواعد  توانمي آنچهاما در مقام اول  

بلوغ و بعد از بلوغ در صيانت فرزند از گناه دخالت دارد اين اقدام راجح است. اقدامي كه در صيانت فرزند از ابتالي 
قائل  اينجاشود كه در چيز موجب ميبه گناه و معاصي جنسي مؤثر است راجح است. اين كلي قصه است؛ منتهي دو 

 به تفصيل شد.

 علل قائل شدن به تفصيل 
 و بعد از بلوغ است. يك مالك قبل از بلوغ -1 
 يك مالك هم صيانت از گناه و معصيت احتمالي و گناه و معصيت جنسي قطعي و اطميناني است. -2 
يكي هم اقداماتي كه  و ؛دارد. يكي قبل از بلوغ و بعد از بلوغ است تأثيراين دو بحث در تفصيلي كه خواهد آمد  
احتمالي در صيانت از گناه دارد. با توجه به اين  تأثيرقطعي و اطميناني در صيانت از گناه دارد يا اقداماتي كه  تأثير

و اطمينان عرفي شود كه روي يك روش دو تفصيل اگر اقداماتي را انجام ندهد اين شخص و بچه طوري تربيت مي
گيرد اگر اقدامات مثبت يا منفي و ايجابي يا سلبي در نوع سبك و سلوك زندگي در گناه و معصيت قرار مي

آيد كه عمالً شود طوري بار ميگفته مي كار كارشناسيخانوادگي خودش داشته باشد اين بچه با يك تجربه يا 
ل ير يا نوع در اختيار قرار دادن ابزار و ادوات و وسارود. نوع معاشرت زن و شوهگناه يا معصيت مي سويبه

هاي شهواني و شخصيت شهواني در او ايجاد بكند كه عرف مطمئن باشد و بگويد كه تواند در او تهييجمختلفي كه مي
قعًا . واكندميتواند خودش را كنترل بكند و عمالً به آن سمت سوق پيدا شود بعداً نميبچه كه در اين فضا بزرگ مي

هاي غربي برود، بچه مميزي كه دركي طور است. اگر كسي در بعضي از سبك و سلوكدر بعضي جاها اين اآلنهم 
ها و تصاوير و چيزهايي كه ذاتاً هم حرام نيست، فوقش مكروه است؛ ولي نوع دارد، آن نوع معاشرت و عكس

وجود دارد طوري است كه اين امور مطمئنًا  آنجاعكس و تصوير و آداب و سنن و معاشرت زن و مرد و فضايي كه 
نداشته باشد و در  داريخويشتنرسد شود كه وقتي بچه به بلوغ ميعادي و طبيعي منجر به اين مي شرايطدر يك 
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رسد يا موجب اين مي آنجااين نه در دوره صبايت و قبل از بلوغش بلكه براي بعد از بلوغ به  ...آن مسير قرار بگيرد
 بلوغ زودرسي پيدا بكند كه بالفاصله بلوغ زودرسش همراه با يك معصيت است. اين يك صورت است.شود كه مي

 حاصل صورت اول
كه والدين اقداماتي انجام بدهند يا غير والدين كاري بكنند كه نتيجه طبيعي و عادي و پس صورت اول اين 

ت و يا معصيت بعد از بلوغ است اين متعارف آن ابتالي فرد به بلوغ زودرس است كه همراه با معصيت اس
شود حرام به معاصي جنسي اين شخص منجر مي القاعدهعليحرام است. بنابراين هر نوع اقدامي كه  القاعدهعلي
 است؛

 تنقيح مناط ساحت تربيت جنسي 
ه اين هايي بدهد كطور است، يعني تربيتالبته اين اختصاص به معاصي جنسي ندارد. در ساير معاصي هم اين 

مباحث  ازجمله، دزد بار بيايد. كندميطور كه عمل بچه دزد بار بيايد، حال طبيعي يك نوع مالزمه عرفي دارد اين
هاي در مسير معصيت و انحرافات و اعوجاجات و كجي القاعدهعليدهد كه اين بچه اين است كه اقداماتي انجام مي

هاي غربي متداول است، اين حرام هم اين امر خيلي در محيط اآلنگيرد كه هاي جنسي قرار ميجنسي و آلودگي
خاص بايد بحث كرد كه آيا از روايات چيزي استفاده  طوربههم همان قواعد عامه هست.  مسئلهاست و دليل اين 

 شود؟شود يا نميمي

 فرزند بر صيانتداللت آيه وقايه 
يا أيها الذين آمنوا «آيه وقايه بنا بر تفسيري كه ما كرديم.  ازجمله كندميولي قواعد عامه داللت بر اين مطلب  

بنا ها را از آتش حفظ بكنيد. اين وقايه از آتش اين )6/تحريم( »قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَة
شود. وقايه او اين است كه اين كار را معصيتي مياست كه قطعاً بعداً مبتالي به  آنجاييتفسيري كه بود، قدر متيقن  بر

نيست بلكه مباح است يا در  آلودگناهيا زندگي كه خودش هم  آلودگناهانجام ندهد، حتماً بايد اين نوع سبك زندگي 
 شود.آن هيچ حرامي نيست بلكه مكروهات است؛ ولي نتيجه اين سبك مطمئناً به آن گناه و ابتالي به آن منجر مي
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 و شوهراعمال زن ثير تأ 
كه او در آينده به اين گناهان مبتال بشود و  شودميگاهي خود معاصي زن و شوهر و فضاي خانواده موجب اين  

ها دارد و يك حرمت هم از اين حيث دارد كه آينده او اي پيدا بكند. بنابراين يك حرمت ذات اين عملچنين شاكله
كنند، مباح يا مكروه است؛ ولي آن نتيجه را دارد؛ يعني نظر ها مياين . يك وقتي كارهايي كهكندميرا تباه 

كه اين اعمال في حد نفسه شود كه اين هم از اين حيث، حرام است ولو اينگويد به معصيت منجر ميكارشناسي مي
شود موجب مي شود. فعالً درصدد اين نيست كه بگويد كارهاي گناهحالل يا مكروه است؛ ولي از اين حيث حرام مي

هايي كه در اختيارش قرار ها و فيلمخواهد گناه يا مكروه يا مباح باشد، عكسكه او هم گناه بكند. كارهايي كه مي
ها در جان او گويد: اينهم حالت هيجان شهواني ندارد؛ ولي كارشناسي مي اآلنشود كه دهد، فضايي كه ايجاد ميمي

ها و تصاوير سبك و سلوكي دارد كه معاشرت كه طوري با عكسشود. مثل اينمنجر مي آنجاو به  كندميريشه پيدا 
 آنجابه  القاعدهعليدختر و پسر در ذهنش هيچ قبحي ندارد. بنابراين صورت اول اين است كه هر نوع اقدامي كه 

او را از آن حفظ بكند و  عنوان وقايه بايد بنا بروجود دارد. پس  اينجاشود، يك نوع اطمينان عرفي در منجر مي
است كه كارهايي كه  آنجايييك تفصيل،  بنا برقدر متيقن آيه  و ؛حفظش اين است كه اين كارها را انجام ندهد

 شود را ترك كند.اطميناناً به معصيت مبتال مي

 مندي علوم انسانيقاعده 
در رفتارهايش داراي اراده و اختيار  كه انساندر علوم انساني يك بحث مفصلي وجود دارد كه با توجه به اين 

شود؟ بحث مفصلي در فلسفه علوم انساني است كه رفتارهاي انساني شود يا نميمند مياست، آيا علوم انساني قاعده
تواند مثل كه علوم انساني نمياين ازجملهوجود دارد:  آنجامند بشود؟ چند شبهه شود علم بشود و قاعدهمگر مي

اي پيدا شود كه قاعده و ضابطهاراده انساني دخالت دارد و اراده انساني مانع مي اينجاكه د. براي اينعلوم دقيقه بشو
مند بودن نيست. درست است كه اراده دارد ولي شود اراده داشتن منافات با قاعده و ضابطهجا گفته ميبشود. همان

مسيحي  القاعدهعليآيد اگر در خانواده مسيحي باشد مياي كه در اين فضا به دنيا روال طبيعي قصه اين است كه بچه
. ولي با كندميشود يقين دارد كه آن كارها را شود؛ حتي قطع هم باشد با اراده جمع ميقطعاً كه گفته نمي شودمي

ت . اگر قطع يا اطمينان باشد كه متصور است قطعاً اين اقدامات حرام است؛ چه خود ذاكندمياراده اين كار را 
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يا مكروه و مباح است؛ ولي  كندميو وسيله گناه او را فراهم  كندمياولي حرام باشد؛ يعني گناه  عنوانبهاقدامات 
 گيرد.كه آيه وقايه اين را ميگذارد اين هم حرام است. براي اينمنفي قطعي و اطميناني را مي تأثير
گيرد كه حكم الزامي از بعاً اطمينان به باال را ميشود. آيه وقايه طظنّ و احتمال هم در صورت بعدي بحث مي 

گويد نبايد ضرر معنوي گيرد كه مييكي از احتماالتي كه داده شد اين را مي بنا برآيد. قاعده مضارّه هم آن بيرون مي
 دهد اضرار است.به او برساند، حرام است كه به او ضرر بزند. اين اقداماتي كه انجام مي

و امكاناتي در اختيارش  كندميريزي ، سبك و سياقي را پايهكندميست كه كارهايي موضوع بحث اين ا
گويد اين كار را نكن. آيه ها مبتال بشود. اين آيه وقايه ميگذارد كه اطمينان عرفي دارد كه در دوره بلوغ به اينمي

اي است كه از آن حكم ن دو قاعدهگيرد. ايگويد اگر ضرر زدن گفته شود اطالق دارد قطعاً اين را ميمضاره مي
 شود.آيد و اعانه بر اثم ميالزامي بيرون مي

 بر اثم اعانهقاعده  
شود. البته قاعده اعانه بر اثم بر مبنايي كه ما جاري مي اينجاقاعده اعانه بر اثم هم قاعده ديگري است كه  

دانند. ولي به و آقاي تبريزي كه اعانه بر اثم را مطلقاً حرام نمي خوييانتخاب كرديم، بر خالف مبناي مرحوم آقاي 
نظر ما مطلقاً حرام است كه اين اعانه بر اثم است. شرطش هم نيست كه اعانه بر اثم در فاصله كوتاه باشد، بلكه 

ق دارد و شامل اين نظر ما اين قاعده اطال بنا بردهد ولو پنج سال ديگر آن اثم محقق بشود. انجام مي اآلنكه همين
 شود.ميموارد 

 بچه بر طاعتقاعده اعانه  
وقت علي ربّه و المعونة علي طاعته هم حكم الزامي استفاده بشود. آنحقوق و الدالله  رساله ممكن است از 

 كندميمعونه علي طاعته به اين است كه اين اقدامات را انجام ندهد؛ يعني تركش را واجب 
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 ه مباحثجنتي
به  و مربوط ؛ منتهي دليل خاص نيست. همه يك قاعده كلي استكندمياين چند عنواني است كه اين را حرام  

حوزه تربيت خانوادگي است كه يكي هم قاعده اعانه بر اثم باشد. اعم از تربيت خانوادگي است و قاعده بسيار مهم 
 .كنندآمده است. اين قواعد، اين را حرام مي اينجافقهي است كه 

شود حكم الزامي از آن به دست آورد؛ مثالً قاعده البته قواعد ديگري هم داشت كه چون الزامي نبود، نمي 
هاست. گاهي مصداق برّ و ، در ترك ايناينجااستحباب برّ و احسان. اين استحباب بر و احسان؛ يعني برّ و احسان در 

شود اين اطالق دارد  اگر گفتهق بر و احسان باشد. تواند مصدااحسان، فعل است و گاهي ترك است. ترك هم مي
كه  »ضعه موضعاً حسناً و«ترك اين اعمال، يك نوع احسان به او است. احسان در حوزه معنويت او است يا قاعده 

گيرد و احياناً ائتمار بالمعروف اگر گفته شود استحبابي است آن را آن را مي همآن هم يك قاعده استحبابي بود، آن 
گويد اين اقدامات شما حرام است و دو سه تا عنوان چهار يا پنج عنوان الزامي دارد كه مي اينجاگيرد. بنابراين مي

شود؛ منتهي هميشه استحباب و الزام كه جمع بشود، همان الزام است؛ جمع مي اينجااستحبابي دارد كه طبعاً همه 
 كارها را ترك بكند.؛ يعني بايد اين كندميمنتهي استحبابات آن را مؤكد 

شود چه واجب، چه مكروه، چه مباح كه مطمئناً در گناه اين است كه اعمالي را مرتكب مي بنابراين صورت اول 
طور است شود؛ در غير گناه جنسي هم ايندارد؛ البته اين را در گناه جنسي گفته مي تأثيرو آلودگي جنسي آينده او 

 شود.و طبق اين قواعد اين حرام مي

 صورت دوم 
شود سي صورت دوم همين هست؛ منتهي در جايي كه ظنّ و احتمال عقالئي است كه احتمال عقالئي كه گفته مي 

كه خيلي هم ضعيف نيست. اين  آنجاييگيرد تا شصت هفتاد درصد حالت قبل از اطمينان تا چهل درصد را مي
اطميناني نيست بلكه احتمال عقالئي است، با درجات متفاوتي كه دارد. از سي چهل درصد بگيريد تا شصت هفتاد 

شود او رسد. حالت احتمالي و ظنّي عقالئي است كه اين اقدامات موجب ميهشتاد درصد، ولي به حد اطمينان نمي
طبعاً به وضوح بحث قبلي  اينجاشود ممكن است نشود. در ان ندارد كه مبتال ميدر آينده مبتال بشود؛ ولي اطمين

. يا اگر كندميرساند، مشكوك است، اصل عدم جاري رساند يا نميضرر مي داندنميكه آيه مضاّره نيست. براي اين
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در آن نبود. آن عناوين الزامي يا را بگيرد. ظاهراً الزامي  اينجاائتمار به معروف الزام در آن باشد، باز معلوم نيست، 
آيد كه موضوعش كه اعانه بر اثم جايي ميگيرد. براي اينرا بگيرد، قطعاً نمي اينجامثالً اعانه بر اثم هم معلوم نيست، 

داند آن گناه را مرتكب كه نميداند اين اعانه بر اثم هست يا نيست؟ براي ايننمي اينجاكه درحالي احراز بشود.
شود. در قاعده اعانه بر اثم گفته شد حرمت اعانه بر اثم مشروط به شرط متأخّر است و در جايي كه يا نمي شودمي

شود، اين شود يا نميآيد، بايد احراز بكند. اگر اطمينان ندارد آينده اين گناه محقق ميآيد يا نمينداند آينده اين مي
اين قواعد هست. تنها  هرحالبههايي كه در مكاسب گفته شد. كاريحكم نيست يا اصالً نيست يا تنجّز ندارد با ريزه

 وَ أَنْفُسَكُمْ  قُوا آَمنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا« يك قاعده از قواعد الزامي ممكن است گفته شود و آن وقايه عن النار است.
گويد بايد كاري نكند كه او در آتش بيفتد وقتي اين با اولويه مي )6/تحريم(»الْحِجارَةُ وَ النَّاسُ وَُقودُهَا ناراً أَهْلِيكُمْ

گويد جلوي آتش را بگيرد، بايد كاري نكند كه او در آتش قرار بگيرد؛ منتهي ممكن است صيانت عرفاً بگويند مي
اين گويد حفظش بكن؛ يعني مقام آيه يك نوع احتياط و تحفّظ است. مالزم با حالت اطميناني نيست. وقتي مي

گويد مواظبش باشيد، كاري نكنيد اطمينان هم نباشد، مي و ؛احتياط و تحفظ در جايي كه اطمينان باشد روشن است
و احوال احتمالي را  شرايطحتي » قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهِْليكُمْ ناراً« كه ولو احتمالش باشد. اين احتمال قبالً داده شد كه

ين احتمال را سابق داده شد؛ ولي اطمينان به اين وجود ندارد؛ مخصوصاً اگر كه ارغم اينگيرد؛ ولي عليهم مي
گويد بايد اين كارها را ترك كرد. كه مي» قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً « شوداحتمال ضعيف باشد باز هم گفته مي

ه بعيد نيست گفته شود: اين حالت واقع شد، گر چ موردقبولدر اين هم ترديد وجود دارد، گر چه ابتدا  جهتازاين
اطمينان به اين كمي دشوار است و لذا  حالدرعينگيرد. ولي احتياط و وقايه، احوال احتياطي و احتمالي را هم مي

داند ها، تمسك به عام در شبهه موضوعيه است. يعني نميتمسك به قاعده و عنوان عام در بحث احتمال و امثال اين
هست يا نيست؟ و لذا اصل عدم  اينجاداند اين وقايه داند اعانه هست يا نيست؟ نمينيست؟ نمياين مضارّه هست يا 

دهد از احتمال معمولي تا ظني كه بعد به باشد، در جايي كه احتمال مي اينجاشود و بعيد است حكم الزامي جاري مي
ها وجود دارد؛ يعني عناوين ستحبابي و ايناطمينان نرسد. اين از حيث عناوين الزامي است كه بعيد است بلكه حكم ا

كه  كندميها اقتضا استحبابي مانند برّ و احسان به او يا وضع موضعاً حسناً سه چهار عنوان استحبابي كه داشت آن
اين نوع اموري ممكن است او را به گناه بيندازد انجام ندهد اين بارزترين مصداق احسان است كه اين اقدامات را 

 دهد و ترك بكند.انجام ن
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 مراد از مالك اطمينان 
بحث  اينجاشود؛ ولي او مطمئن نباشد. طور ميمالك است. ممكن است همه بگويند اين اينجااطمينان شخصي  

اگر قطعاً او هم بفهمد، تكليف بايد بر او منجّز بشود.  گرددبرميعرف نيست. شخص مالك است. به خود شخص 
گويند اين شكلي گويند تو اطمينان داري. آن مالكِ شناختِ اطمينانِ او است. عقال مياطمينان عرفي است. عقال مي

كه بين صورت اولي و صورت ثانيه فرق گذاشته بيني اطمينان است. احتمال و اطمينان شخصي است. اينكه تو مي
ليف است؛ منتهي اين شد و اساس فرق هم اطمينان شد، همان اطمينان و احتمال شخصي است كه مكلف به اين تك

 طور اطمينان دارد.گويد ايناطمينان دارد يا ندارد؟ عرف مي اآلنشخصي است البته 

 و پاسخپرسش  
شود. كارشناس بايد در خود او توليد اطمينان يا احتمال يا ظن اگر خودش اطمينان دارد، عين باب روزه مي 

گويند اين برايش ضرر دارد، خودش بكند. ظاهر خطاب اين است در روزه هم همين است. مثالً صد دكتر مي
خواهد. ه خودش قرار بدهد قرينه ميكه مالك را چيزي غير نگااطمينان ندارد، خطابات متوجه اشخاص است. اين
گويد اعانه بر اثم نكن. اعانه بر اثم اين است كه او بداند اين كار اصل اين است كه خطاب متوجه او شود؛ يعني مي

آگاهي ندارد آگاهش بكن و  اگر ندارد. تأثيرگويد مي دارد ولي او خودش تأثيرگويند دارد. حال همه مي تأثيردر او 
كه موضوع ها هيچ ارتباطي ندارد جز ايند است سواد يادش بده. او بايد خودش بفهمد. كارشناسي و اينسوااگر بي

دهي اقدام نكن. اگر گويد اگر احتمال ضرر ميخطابات متوجه مكلفين است. خطاب مي بنابراين را عوض بكند.
ال به هر دليلي باشد، آن خطاب براي او ح دهدضرر نميدهي مانعي ندارد انجام بده. پس او كه احتمال احتمال مي

كه از بيرون عوض بكند، عين حجيت قطع است؛ يعني اعمال شخصيه براي او مالك است كند مگر اينتنجز پيدا نمي
 تأثيراين  كار موجبگويد اين نظر داده و مي اينجاشناسي و تعليم و تربيت يا علوم اجتماعي كه دانش روانولو اين

واقعاً بازتاب اجتماعي دارد، شما فني فقهي جواب ما را بدهيد. به نظر ما خطاب  اگر گويد نه.او ميشود؛ ولي مي
شود و اين احوال هم مربوط به خود اشخاص است. اين مالك اين شود و منحلّ به احوال ميمتوجه اشخاص مي

كه چنين خواهد. درحالياصه ميكه گفته شود شما بر اساس تشخيص عرف عمل بكن، اين كالم قرينه خاست. اين
كند؛ معنايش اين است كه اين كارشناسي را قبول ندارد و مطمئن نيست كه چه اي وجود ندارد. اطمينان پيدا نميقرينه
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هست. اگر  كسي گفته اين كارشناسي براي او حجت است. بايد تشخيص بدهد كه اين كارشناسي براي او حجت
ن ظاهراً نبايد راهي براي اين جهت باشد. ده تا پزشك هم اين را بگويند خودش شود. ايتشخيص داد، مصداقش مي

 بايد تشخيص بدهد.

 به ذهن مسئلهتقريب  
خدا رحمت كند مرحوم آقاي تبريزي رحمة اهللا عليه را كه ايشان در بحث كرويت زمين يا گردش زمين كه يكي  

تر راجع به آن ايست كه يك وقتي مفصلاين يك بحثيتوانست بپذيرد. دو بار خصوصي خدمت ايشان رسيديم نمي
روشن است  خيليگويند اين بر خالف عرف جاافتاده طور ميصحبت خواهد شد. آن جاي بحثي دارد كه همه اين

برسد جاي  غيرمتعارفدارد. اگر به حد  غيرمتعارفشود يعني حالت ممكن است گفته شود مثل چيزهاي وسواس مي
 بحثي دارد. غيرمتعارفت گفته شود احوال بحث دارد. ممكن اس

بكنيد كه ابتالي اين بچه  اخذاين صورت اولي و صورت ثانيه بود. پس در هر دو صورت بايد اين قيد را در آن  
 به معاصي بعد از بلوغ است.

 صورت سوم 
اين مبتالي به اختالط و . مطمئناً يا محتمالً كندميصورت سوم اين است كه مطمئناً يا محتمالً دو تا را يكي  

. كندميها پيدا نيست؛ ولي احوال اختالط و اين شود. در دوره تميز هم هست؛ ولي گناهمسائلي از اين قبيل مي
كه گناهي وجود ندارد بلكه از باب اين اينجااز عناوينِ  كدامهيچكه ها واضح است كه اشكال ندارد. براي ايناين

داند قبلش اين مي شودمياحسان خوب است كه اين كار را نكند. فعالً در اين جهت گفته زمينه هست و از باب برّ و 
 كندميرها  از بلوغطور هستند كه قبل ها اينهم بعضي اآلن. كندمي؛ ولي قبل از بلوغ به راه كندميها را پيدا حالت

اين صورت سوم كه  كندميالحش آيد و درست اصداند يكي دو سال مانده به بلوغ جدي پاي كار ميولي مي
كه ؛ ولي نهايتاً اطمينان يا احتمال به اينكندمييا اطميناناً حاالت مناسبي در قبل از بلوغ و بعد از تمييز پيدا  احتماالً
گيرد و حكم الزامي وجود ندارد؛ ولي منجر بشود، ندارد. اين هم واضح است كه اين عناوين را نمي اينجابعداً به 
جيحي وجود دارد. اين نوعي احسان است كه ريشه اين چيزها در بچه وجود نداشته باشد. اين هم صورت حكم تر

 آيد حكمش واضح است.به نظر مي اينجاسوم است كه در 
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بعد از بلوغ يا قبل از بلوغ به يك -همه مَقسَمِ اين صورتي بود كه اقدامات ايجابي احتماالً يا اطميناناً  اينجاتا  
 شود.به آلودگي او منجر مي -الئاتي كه دو صورتش را در صورت سوم جمع كردنوع ابت

 صورت چهارم 
تواند جلويش را شود كه او ميدهد بلكه كارهايي انجام ميصورت چهارم اين است كه او اقداماتي انجام نمي 

ست كه اگر به اين شكل جلو اين بچه در فضايي ا اآلنبگيرد. آيا بايد جلويش را بگيرد؟ مطمئناً هم هست؛ يعني 
شود بايد جلويش را بگيرد. در صورت سوم بحث اين بود كه اين برود مبتالي به آلودگي جنسي و معصيت و... مي

دهد داد البته آن نكته را در صورت سوم بياوريد كه اقدام ايجابي انجام ميكه خودش انجام ميكار را نكن، درحالي
دهد؛ يك وقتي حالت تسبيب دارد؛ يعني مباشرت ن اقدام را يك وقتي خودش انجام ميشود؛ ايمنجر مي آنجاكه به 
است كه  شرايطيدهد؛ ولي بچه در برد. ولي صورت چهارم اين است كه اقدامي انجام نميمي آنجاكند؛ ولي نمي

 طوربهاند بلكه خودش ش بودهاند و نه سببنه اقدامي كرده و مادرشود. پدر به تباه جنسي كشيده مي در آيندهمطمئناً 
داند كه در است؛ حتي او در اختيارش قرار نداده است؛ ولي او مي طبيعي اين كارها را كرده و اين راه را پيدا كرده

 بايد جلوي او را بگيرد. اينجاشود. منجر مي آنجااين وضع به 
هم خودش اقسامي دارد. پس آن سه صورت قبلي اقدامات ايجابي  اينجااين صورت، صورت جديدي است.  

انجام او دخالت ندارند؛  دهد ديگران درقسم ديگر اقداماتي است كه خودش انجام مي كشيد يكمي اينجابود كه به 
ت ويژه دارند، بحث هست كه آيا بايد دخال مسئوليتولي والدين و ديگران ناظر قصه هستند؛ منتهي چون والدين 

 بكنند؟ اين قسم هم اقسامي دارد:

 اقسام صورت چهارم
 قسم اول

يك قسم اين است كه اين دخالت، بعد از بلوغ باشد و او در مسيري افتاده كه مسير گناه است. حكم اين روشن  
كر بايد امر به معروف و نهي از من شرايطگيرد. طبق است. بعد از بلوغ عنوان امر به معروف و نهي از منكر آن را مي

 اقدام بكند.
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 قسم دوم
معصيت  اآلنشود كه ها، قبل از بلوغ است كه اقداماتي انجام ميدخالت اما قسم ديگرش اين است كه اين 

 شود.اطميناني مي طوربهنيست؛ ولي منجر به معصيت 

 قسم دوم و قواعداحكام  
بكند و او را دور  اشنهيها بكند يا امر و چه حكمي دارند كه اقدامي براي ترك اين بايد ديد قواعد در اين قسم 

را عوض بكند و مطالب خوب در اختيارش قرار بدهد كه در اين فضا قرار نگيرد و اطميناني است.  و محيطبكند 
 گيرد:قرارمي موردبررسيعناوين  اينجا

 عنوان وقايه -1 
قبالً گفته شد  آنچهبنا بر » قُوا أَنْفُسَكُْم َو أَهْلِيكُْم ناراً« نيست كه وقايه اين را بگيرد.يكي عنوان وقايه است. بعيد  

مبتالي به گناه بشود ولو قبل از بلوغ است بعد از بلوغش هم هست. قبل از بلوغ مطمئن  اآلنالزم نيست همين 
قُوا أَنْفُسَكُْم َو «بكند و محيطش را عوض بكند  شانهياين بشود. وقايه او اين است كه امر و  مبتالبهاست كه بناست 

البته اين  كندميگناه بشود، بايد اقدام بكند. آيه وقايه اين را منع  مبتالبهفرض اين است كه حتماً بناست » أَهْلِيكُْم ناراً
د نه چيزهاي گيرو تربيتي و امر و نهي و موعظه و فراهم كردن محيط و چيزهاي متعارف را مي تأديبياقدامات 

ها. بلكه بايد به شكل عادي و طبيعي گفت همين عمليات متعارف نه الزام و اجبارها و مشقت. آيه ميغيرمتعارف
 ممانعت بكند كه او در اين مسير قرار بگيرد.

 عنوان مضارّه -2 
اما  ؛ضرر به او داردگويد ضرر نزن. آن فعل گيرد چون گفته شد مضارّه اين است كه ميرا نمي اينجاآيه مضارّه  

گيرد يا نه؟ محل شك است. با آن بياني كه سابق بحث شد و دو احتمال داده شد كه نهايتاً آيا ترك ضرر را مي
 گيرد.گيرد ولي آيه مضارّه آن را نمياطميناني پيدا نشد. بنابراين آيه وقايه آن را مي
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 عنوان اعانه بر اثم -3 
 و ؛كندكه ترك اقدامات ايجابي، اعانه بر اثم است؛ او اعانه نميگيرد براي اينرا نمياعانه بر اثم هم گفته شد اين  
كه اين قسم هم اعانه باشد در بحث اعانه كنند در اينتوانند جلوي او را بگيرند؛ ولي اقدام نميمي و مادركه پدر اين

 گفته شد كه دو احتمال وجود دارد:

 عنوان اعانه بر اثماحتماالت  
 حتمال اولا 

كند؟ وقتي يا نمي كندميتوانست جلويش را بگيرد و جلويش را نگرفت. آيا اين صدق اعانه كه مياين -1 
. زيرا اگر مطمئن باشد كه كندميبه معصيت او كمك  درواقعگيرد، تواند جلويش را بگيرد ولي جلويش را نميمي

آيه وقايه  هرحالبه. اين احتمال را دارد. كندميست كه اين اعانه گيرد و انجام ندهد، بعيد نياقدام بكند جلويش را مي
گيرد. گفته شد يا ها را ميعناوين استحبابي قطعاً اين اينجاگيرد. البتّه در گيرد اعانه هم احتماالً آن را ميرا مي

اي دارد كه بعداً بيان خواهد گيرد. اين هم در بخش دوم، دو قسم است. كه تتمهمي اوليطريقبهگيرد يا مستقيم مي
 شد.


