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  اهللا الرحمن الرحيمبسم

 تربيت خانوادگي از نگاه قرآن
 »منافقونسوره  9 هيآ« در »الهاء« مفهوم

 أَْموَالُكُْم وَ لَا أَوَْلادُكُمْ عَن ِذْكِر ءَامَُنواْ لَا تُلْهِكمُ نَيالَّذِ هُّ�َايأَ: يَ  ديفرمايممنافقون بود كه  سوره فهيشر هيآبحث ما در 
  آيه عرض كرديم ، نكاتي را در موردذَاِلكَ فَأُوْلَئكَ ُهمُ الْخَاسُِرون فْعَلْيَاللَّهِ وَ َمن 

 »تُلْهِكمُ لَا« در ينه. هشت
رد كه آن هم مبحث مهمي بود و در اين جا بيشتر از يك جلسه هم به حكم طريقي و نفسي و غيري اختصاص پيدا ك

مهم اين بود كه اين حكم ال تلهكم يك حكم  نكتهو آن اين است كه چند نكته گفتيم و  گرديمبرميشريفه  هيآبه خود 
  الزامي است. 

 نهي نفسي يا طريقي »تُلْهِكمُ  لَا«
كه بايد در اين آيه  ديآيماين بود كه آيا اين حكم يك حكم نفسي است يا طريقي است؟ در اين جا به نظر  سؤالاما 

ما بعد از اين مباحثي كه  سؤال. پس شوديممتفاوت  سئولپاسخ به اين  هاآندو احتمال را مطرح كنيم و بر اساس 
زند شما را از ياد خدا غافل نكند، اين كه آيا طريقي است مطرح كرديم اين است كه اين نهي از الها و غفلت كه مال و فر

يا يك حالت طريقيتي دارد و مستقلي  كنديمرا كه مستقالً ثواب و عقاب دارد بيان  ايويژهيا نفسي است يك حكم 
  پاسخ دهيم. سؤالاست؟ اين متوقف بر اين است كه دو احتمال متصور اين جا را ببينيم و بر اساس آن به اين 

 بمعني عمل به تكاليف »ذكر اهللا«حتمال اول: ا
يك احتمال اين است كه ذكر اهللا در اين جا مقصود همان اعمال باشد كه تجلي ذكر است كه آن وقت الهاء هم 
مقصود اين است كه فرزند و مال شما را از انجام وظائف غافل نكند، وظايف يعني ذكر اهللا يعني همان نماز و جهاد و 

، يعني در واقع آن اعمالي كه مشتمل بر ذكر است و تجلي ذكر است، شما به خاطر اشتغال به زن و فرزند يا اهنياامثال 
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از آن  هانياباز نمانيد، اين الهاء و اشتغال به  هاعملفرزند و مال غافل از آن نشويد، اين يك احتمال است يعني از آن 
ني قلبت طوري مشغول شود كه در عمل آن تكليف را كنار بيشتر ظهور در يك نوع اشتغال قلبي عملي است، يع

كه به آن امر تعلق گرفته است يعني  شوديمبگذاري كه اين يك احتمال است كه ذكر اهللا همان اعمال مشتمل بر ذكر 
شما را  هانيايعني اين كه شما از نظر ذهني و عملي طوري  هاآناعمالي كه واجب بر ما است، اشتغال به مال و اهل از 

بگيرد كه آن كار را انجام ندهيد، اين يك احتمال در آيه است كه اگر اين باشد در آن صورت اين يك حالت طريقيتي 
از آن  بازماندنبگويد كه اين اشتغال و مشغول شدن به اين و  خواهدينم، شوديمدارد. اين در واقع يك حكم طريقي 

خيلي بعيد است و ظهورش اين است كه آن كه حرام است ترك  تكاليف اين خودش يك حرمت جديدي دارد، اين
تكليف است، آن چيزي كه ما به آن ملزم هستيم اين است كه اين تكاليف را عمل كنيم يعني مؤمن جهادش را انجام 

انع از را بگيرد، انفاقش را انجام دهد و خمس و زكاتش را بدهد، اگر اين مال و اهل م اشروزهدهد، نمازش را بخواند، 
  آن شد، 

 طريقي حكم» تُلْهِكمُ لَا«
و در  كنديمنگذار مانع شود اين يك تكليف جديدي نيست منتها با اين بيان تأكيد به آن تكليف  مييگويماين كه 

واقع بيشتر يك حكم طريقي است نه نفسي كه يك تكليف جديدي بياورد، بلكه حكم طريقي است و بيانش هم به اين 
احتياط كن، براي اين كه  ديگويمتربيتي دارد، به لحاظ فقهي اين يك حكم طريقي است مثل اين كه  فلسفهشكل يك 

احتياط كن نه اين كه امر جديدي باشد، اين حكم  ديگويمدر تكليف همان است كه گفته شده است و در اين جا هم كه 
دقتي كن كه در خالف نيافتي و اين مثل اين طريقي است يعني براي اين كه شما آن اوامر و نواهي را عمل كنيد يك 

جاهدوا، أقم  ديگويمدقت كن و مواظب باش، چيزي كه اصل حكم است همان احكامي است كه  ديگويماست كه 
است منتها چون در عمل يك چيزهايي ما را  هاآنالصلوه، جهاد كن، زكات بده، خمس بده و... كه اين اوامر و نواهي 

نشوي و از آن باز نماني، اين يك  هانيامواظب باش كه مشغول  ديگويم، دارديمباز  هاآنو ما را عمًال از  كنديمغافل 
، عبادات و طاعات الهي است كه اوامر به آن تعلق ميريگيماحتمال در آيه است كه در اين جا ما ذكر اهللا را همان اعمال 

تو را از آن اوامر و نواهي باز ندارد، اين يك تأكيد به  هانياكه  ديگويم گرفته است يا آن چه كه شارع از او نهي دارد و
بگويد اگر كسي مثالً جهاد را به خاطر عالقه  خواهدينمهمان اوامر و نواهي است و يك حكم طريقي و تأكيدي است، 

را عمل نكرده است و يكي هم اين  به فرزند انجام نداد و از آن باز ماند، بگوييم دو گناه كرده است، يكي اين كه جاهدوا
است منتها  هاآنكه اين حكم گفته است كه مشغول آن نشو و از آن باز نمان، دو حكم نيست بلكه اين طريق و تأكيد بر 
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و امثال  هامحبتاين عالئق و  دارديمباز  هاآنبگويد كه چيزي كه تو را از  خواهديمبراي اين كه تربيتي دارد  فلسفه
َو  رَتُكمُي وَ عَشِ قُلْ إِن كاََن َءابَاؤُُكمْ وَ َأْبَناؤُكُْم وَ إِخْوَاُنكُمْ وَ أَزْوَاجُكمُكه  ديفرمايمشريفه هم كه  هيآاست، آن  هاآن

طور معنا اگر آن هم همين هِ وَ َرسُولِهمِّنَ اللَّ ُكميْأَمَْوالٌ اْقترَفُْتمُوهَا َو تجِ�َرَةٌ تخَْ�شَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَ
از اطاعت خدا و رسول خدا  هانياكه اگر  ديگويمكه اگر  مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه كُميْأََحبَّ إِلَكه  شوديمكنيم مثل اين 

 كنديمالهي  ، اين اشتباه، اشتباه طريقي است، اضافه بر آن كه عصيان اوامر و نواهيديكنيممحبوب تر است شما اشتباه 
براي اين كه تأكيد كند، اين يك احتمال در آيه است كه ال  كنديمكمك  و اين فقط ديآينمچيز ديگري از اين بيرون 

تلهكم نهي است و الزام هم در آن است ولي اين نهي الزامي كه حتي ممكن است شرعي هم باشد و مولوي هم هست 
ولي طريقي است و معناي طريقي اين است كه ناظر به يك مولويت ديگري است و خودش ثواب و عقاب مستقل ندارد، 

، اين در صورتي است كه شودينمه از اين نظر در حكم ارشادي است و هيچ حساب و كتاب مستقل براي اين باز البت
  ذكر اهللا را اعمال و طاعات بگيريم.

 بمعني تذكر قلبي »ذكر اهللا«احتمال دوم: 
أال بذكر اهللا  ديفرمايماحتمال دوم اين است كه مقصود از ذكر اهللا در اين جا همان تذكر قلبي باشد، مثل اين كه 

تطمئُن القلوب، آن اطمينان قلبي اصلش همان ذكر قلبي است و ذكر ظاهري هم به خاطر اين كه مولد يا همراه يا 
آن است، البته در بخشي از آيات قرآن ذكر به معناي ذكر طاعت يا ظاهر به كار رفته است ولي در جاهايي  دهندهنشان

رفته است، اين احتمال دوم است كه در اين جا بگوييم مقصود از ذكر اهللا همان ذكر قلبي هم به معناي ذكر قلبي به كار 
كه ما يك ذكر اهللا داريم كه در حد الزمش امر قلبي  شوديماست كه امر دارد كه اگر اين را بگوييم آن وقت اين طور 

از  نظرقطعمستحب است با  ايدرجهك است و آن امر قلبي هم امر دارد و واجب است، آن توجهات قلبي به خدا در ي
اين كه به عملي منجر شود يا نشود، اين همان فقه باطني و فقه جوانحي است كه ما به طور قاطع به آن قائليم و در 

كه حالت ذكر و توجه به خدا و ياد خدا خود يك امر راجحي است، منتها يك درجاتش  ميكنيمآن را بحث  االخالقفقه
امر واجبي است چون با  الجملهفير بعضي جاها هم واجب است در آن حدي كه اصل توجه به خدا مستحب است و د

  ايمان و... تقريباً مالزم است. 

 )ارشادي(ي طريقي نه» تُلْهِكمُ لَا«
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واجب است چون در اين جا امر و نهي و  محدودهاگر بگوييم ذكر اهللا ذكر قلبي است و مقصود ذكر قلبي در آن 
كه باز  احتمال هم اين الهاء مقابل همان غفلت است و مقابل ذكر است بنابراينكه  خسران دارد، همه حكم الزامي است

نهي در اين جا نهي نفسي كه حكم مستقل در آن باشد نيست، بلكه اين همان نهي از ضد است كه حكم عقلي در اين جا 
ولي همان نهي عقلي به ضد و مخصوصاً ضد خاص، در اين جا حالت ذُكر و  كنديمامر به شيء نهي از ضد وجود دارد، 

طبعاً نبايد آن انجام شود ولي آن حكم عقلي است نه اين كه حكم  ديگويمعقل  شوديمغفلت داريم، به اين كه امر 
كه ذكر قلبي هم باشد باز الهاء ضد او  بنابراينكم شرعي جديدي باشد، قطعًا دو عقاب و ثواب ندارد، بنابراين ال تله

باز يك نوع ارشاد به همان حكم عقل است و امر به شيء نهي از ضد است و  رديگيمكه به آن تعلق  اينهيو  شوديم
  خيلي بعيد است بگوييم كه يك امر جديد يا يك نهي جديدي است و تكليف مستقلي در اين جا وجود دارد. 

 )ارشادي(ي طريقي نه» تُلْهِكمُ  لَا«: بنديجمع
وجود  اينهينهايي بحث ما در آيه است، در آيه يك  جهينتاين دو احتمال است كه در اين جا وجود دارد و اين 

، يعني غافل نكند شما را و در عمل شوديمدارد به اين كه فرزند و مال شما را از ذكر اهللا غافل نكند، اين دو جور 
هر  مييگويمو يك معنا هم اين است كه شما را از آن ذكر قلبي كه الزم است وا ندارد. ما  از طاعات نباشد بازدارنده

و چه آن غفلتي باشد كه او را از  داردبازميكدام از اين دو باشد، چه الهاء ناظر به آن غفلتي باشد كه شخص را از عمل 
يك نهي طريقي  ال تلهكمباشد اين  هانياذكر قلبي باشد، هر كدام از يعني فقط ناظر به غفلت از  دارديمهمان ذكر باز 

  نيست كه يك بار جديد فقهي داشته باشد يعني اثر ثواب و عقاب مستقل داشته باشد  اينهييا ارشادي است و 

   »تُلْهِكمُ لَا«تربيتي  فلسفه
به اين كه مانع آن عمل به طاعات يا  كنديممتوجه يك بار تربيتي بسيار مهم دارد، يعني اين آيه ما را  حالدرعيناما 

مانع از آن تذكرات قلبي اموال و اوالد است و مواظب باشيد كه اين اموال و اوالد مانع نشود در مسير ذكر يا طاعت 
يقي و ارشادي است و حكم طريقي و ارشادي در حقيقت ثواب شما. اين در واقع يك هشدار حكمي است اما حكم طر

مستقل ندارد گرچه الزام در آن است ولي يك چيز جداي از آن الزام به ذكر يا الزام به طاعات نيست، اين يك  و عقاب
است، يا  جاهدوا و أقيموا الصلوةاز همان  دهيجوشحكم پيوستي مكمل آن است، حكم الزام هم است منتها اين الزامش 

اوليه است كه به خاطر اهميتش در و اين كه در قلبتان ذكر خدا باشد، همان اوامر و تكاليف  أذكروا اهللا بقلوبكماين كه 
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آيه به ضدش هم نهي كرده است يا به طريق احراز آن هم امر كرده است، اين حكم شرعي مولوي است ولي طريقي يا 
كليفي را نسبت به فرزند عمل كند، مثًال حكم الزامي عقلي است منتها ناظر به ارشاد، نهي از ضد است. مثالً بايد يك ت

غافلت نكند، يا بايد تأديبش كند يا امر و نهي  ديگويمكه  شوديمبايد مثل حضرت ابراهيم ذبحش كند ولي عالقه مانع 
ولي در آن جا هم باز تكليف اين است كه  شوديمكه آن هم مصداقي از اين  اين كار را بكند گذاردينمكند ولي عالقه 

بنابراين اين التلهكم نهي است و ؛ هانياو نهي كند و اگر مثل حضرت ابراهيم دليل خاصي باشد ذبحش كند و امثال  امر
الزام است اما اين الزام يا ارشاد است و يا طريقي است، نهي مستقلي كه يك حكم تكليفي جديد بياورد نيست منتها 

اند كه ما را متنبه به اين ردهويژه دارد، يعني به خاطر اين آو همين حكم ارشادي يا طريقي در حقيقت يك بعد تربيتي
قُلْ ِإن كاَنَ َءابَاُؤُكمْ َو َأْبنَاؤُُكمْ َو إِخْوَاُنكُْم توبه است كه  سوره فهيشر هيآاست. نظير اين  هانيابكند كه موانع تكليف شما 

كه در آن جا هشت چيز است.  اْقترَفْتُمُوهَا وَ تجِ�َرَةٌ تخَْ�شَْونَ كَسَاَدهَا َو مَسَاكُِن تَرْضَوْنَهَا َو َأْموَالٌ رَتُكمُي وَ عَشِ وَ أَزْوَاجُكمُ
، آن جا هم همين دو احتمال است، أحّب از طاعات است كه اللَّهُ بَِأمْرِهِ يِأْتيَ يَ �ِ فَتَربَّصُواْ حَت مَِّن اللَِّه وَ رَسُولِه كُميْأَحَبَّ إِلَ 

چون مانع است  هانياكه طبعًا محبت الهي الزم است و  ديگويميا خود محبت را  شوديماين طريقي  ورتدر آن ص
  .شوديم مذموم

 مت عالقه مفرطاحتمالي ديگر: مذ
تا اين جا اين كه ما  مثالً در محبت خدا، محبت خدا يك امر واجب و راجح است و محبت دنيا مانع آن است

و لذا طريقي  شوديميا مانع از محبت خدا  شوديممحبت دنيا نباشد به خاطر اين است كه مانع از اطاعات  ميگفتيم
از اين كه اين مانع از آن است خود محبت دنيا يا خود  نظرقطعاست يا ارشادي است، ممكن است كسي بگويد كه با 

كه اگر اين  يت جديد داردمذمومد اين عالوه بر آن يك كه مانع از آن بشود، خو هانيامفرط به  هايعالقهاشتغال به 
 ال تلهكمكه اين  شوديمكه تا حال گفتيم، يعني گفته  شوديماحتمال را بدهيم در آن صورت متفاوت با اين بحثي 

ي است مذموم، خود اين في حد نفسه امر شوديمخود اين اشتغال محبت مفرطي كه مانع از چيزهاي ديگر  ديگويم
يت مذمومبگويد يك عقاب مستقلي دارد كه منعي در اين نيست، ممكن است كسي بگويد كه فراتر از آن  خواهديميعني 

 عالقهور طد ايناز اين كه با آن اين پيوند را دار نظرقطعطريقي و مقدمي بود، خودش هم با  صورتبهغفلت و الهاء كه 
است و عقاب دارد، اين مانعي ندارد و اين احتمال هم وجود  مذموممستقالً ، اين خودش هايبستگدلطور مفرط و اين

  دارد. 
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 مولويِ نفسي حكم »تُلْهِكمُ لَا«
طريقي يا ارشادي است و ال تلهكم بنابراين ما گفتيم كه اظهر اين است كه يكي از اين دو فرض قبلي است و اين 

يتي دارد عالوه بر مذمومين طور است يعني به طور مستقل يك ممكن است بگوييم ا حالدرعينچيز مستقلي ندارد ولي 
يك حكم مولوي  ال تلهكمكه اين هم امكانش وجود دارد كه اگر اين را بگوييم آن وقت  گذارديمآن كه در آن اثر 

يتي دارد، منتها ظهور اين نيست و ظاهرش اين است كه اين طور نيست، اما يك مذمومو خودش مستقالً  شوديمنفسي 
است از حيث اين  مذمومالدنيا كه  االخالق هم است كه محبةفقهالدنيا. اين احتمال در  مواردي مثالً در محبة اهللا و محبة

ب نهي از ضدش است و يك امر عقلي كه مانع از محبت اهللا است و محبت اهللا اصل است، اين حكم مستقل ندارد و از با
يتي دارد كه اين احتمال آخر يك احتمال مذمومطبعي است، يا اين كه ممكن است بگوييم اين عالوه بر آن مستقالً 

  آن را نفي كرد. شودينمضعيفي است، گرچه 
  

 ارشادي حكم» تُلِْهكمُ لَا« نظر استاد اعرافي:
كه مانع از انجام تكاليف و ذكر اهللا نشود تأكيد دارد و حكم  ايگونهالئق به و ع هامحبتبنابراين قرآن بر كنترل اين 

تربيتي قرآن است، منتها اين حكم، حكم ارشادي يا طريقي است، گرچه احتمال هم دارد كه بگوييم اين حكم نفسي 
مي و تربيت مستقل است ولي بيشتر ظهورش در آن است، ولي باالخره اصل اين حكم امر مهمي در تربيت اسال

  خانوادگي است.

 سوره تغابن 14 هيآدو. 
ءَامَنُواْ ِإنَّ ِمْن  نَ يالَّذِ هُّ�َايأَيَ«:  تغابن است سوره 14 هيآارد و آن اين بحث ارتباط دديگري هم داريم كه با  هيآيك 

شريفه هم با  هيآاين  ،»الرّحيم غَفُورٌ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوَْلادِكُْم َعدُوا لَُّكمْ فَاحْذَرُوُهمْ َو إِن تَعْفُوْا وَ َتصْفَحُواْ وَ َتغْفِرُواْ فَِإنَّ اللَّهَ 
باشد كه بحث كرديم. در اين آيه هم  هاآنبحث ازواج و اوالد مطرح است و با همان نگاه و نگرشي كه بايد با اوالد 

  : ميكنيمچند نكته را عرض 
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 شعوربراي ذي »عَدُوا«يك. مفهوم 
كه يك فرقي بين  قبلي و بعضي آيات ديگر الها آمده است هيآيه تعبير عدوّ آمده است و در اول اين كه در اين آ نكته

عدو و الها است و آن فرق اين است كه در قرآن مثًال تعبير فتنه يا الها يك تعبيرات عامي است كه به موجودات 
، يا ال تلهيهم تجارةٌ وَ ال بيعٌ عن ذكرِ اهللا، يا أموالكُم و أوالدكم فتنهشعور نسبت داده شده است، يا شعور و غير ذيذي

تعبير به فتنه كرد و  شوديممظاهر اين عالم و نعم دنيايي را  همه، يعني الكم و ال أوالدكمال تلهكم أمودر اين جا 
به همه نسبت داده شده است، اما عدوّ در  هانيا، لهوٌ و لعبٌ و زينةٌ يا تفاخرٌ اند،ملهي هانياتعبير به ملهي كرد،  شوديم

، اين هانياشعور نسبت داده شده است، يا شيطان يا شياطين جن يا شياطين انس و امثال قرآن بيشتر به موجودات ذي
يك نكته است كه اين تفاوت در واژه است و علتش هم اين است كه در عداوت يك نوع قصد و غرض نفرت و كينه 

شعور يعني شأنيت اين نفرت و كينه بايد در آن باشد و اين طبعاً در موجودات در غير موجودات ذيشرط است و طبعاً 
اين تعبير در متون ديني و  هرحالبهبگوييم اين ماشين دشمنت است ولي عادي نيست، البته مجازي مانعي ندارد كه مثالً 

يد شأنيت و نفرت و كينه باشد و لذا اگر در اجسام اصلي اين است كه در آن با نكتهقرآن كمتر آمده است. در عداوت 
  برود، آن كامالً امر مجازي است و لذا كمتر هم به كار رفته است.  جانبي

  
  

 »أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَاِدكُمْ«در  »عَدُوا«دو. مقصود از 
لي داشته باشد و عداوت از مهمي است اين است كه مفهوم اصلي عدّو اين است كه كينه و نفرت فع نكتهدوم كه  نكته

است كه در دل نسبت به ديگري دارد و در اين جا  ايكينهكيفيات نفسانيه است و مثل ساير كيفيات نفسانيه يك نفرت و 
ولو اين كه شأنيت  رديگيمبه انسان تعلق  شانيدشمنعدو هستند و اين طور نيست ولو اين كه اين جا ازواج و اوالد كه 

مقصود آيه عداوت فعلي نيست يعني  ،إِنَّ مِنْ أَزْوَاجُِكمْ وَ أَوْلَادُِكمْ عَدُوا لَّكُمْ اين نفرت و كينه را دارند ولي در اين جا 
بعضي از زن و فرزندان شما دشمن شما  فعلي و واقعي نيست براي اين كه مقصود آيه اين نيست كه نهيكعداوت فعلي يا 

اين را بگويد و شأن نزولش هم روايات آمده  خواهدينمكه آيه قطعاً  شوديمو دشمنتان  ديكنيميعني دعوا  شونديم
بگويد مقصود در اين جا آن زن و  خواهديماست كه عدو در اين جا به معناي حقيقي اولي مقصود نيست يعني 

پيدا كرده است و اين كينه  ايكينهند و در اين دعوا فرزنداني هستند كه با پدر و مادرشان يا با همسرشان دعوا كرد



  2445 :  ماره                   تربيت خانوادگي - ي تيترب فقه                                   

8 

 
 

عداوت و دشمني شده است كه مقصود اين نيست بلكه برعكس مقصود آيه آن زن و فرزندي است كه خيلي هم براي 
شخص شيرين است و روابطشان خيلي خوب است و از آن طرف هم آن زن و فرزند كامالً او را دوست دارند و به 

زن و  ايعدهجهاد نرو يا هجرت نكن، وقتي مسلمانان مأمور شده بودند هجرت كنند  ديگويمي خاطر همين دوست
عدًو لُكم، پس عداوتي كه در آيه آمده است ولو اين  ديگويمكه در اين جا است كه  شدنديمفرزندانشان مانع هجرت 

است ولي در اين جا عداوت ظاهري بالفعل به معناي حقيقي  هاآنكه در مورد زن و فرزنداني است كه شأنيت عدو در 
طرف را دارد و از روي  نهيككه يك زني يا همسري  شوديمنيست، نفرتي نيست. گاهي  ايكينه هانيانيست يعني در 
د. مسير اطاعت را طي كن گذاردينمكه اين گناهكار شود، مثل شيطان كه از روي كينه و عداوت  كنديمدشمني كاري 

ممكن است كه زني يا فرزندي يا پدري يا كسي از روي كينه و عداوت راه گناه را براي او باز كند يعني واقعاً او را 
إِنَّ مِنْ ، ميكرديم، اگر آيه هم اول اين بود شايد همين را استفاده كشانديمو از روي دشمني او را به گناه  دارديمزشت 

ممكن است با شما دشمن شوند و از روي دشمني شما را در مسير  هانيايعني بعضي از ، َعدُوا لَّكُمْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوَْلادِكُمْ
شيطان واقعاً از انسان بدش  ديگويم، دهديماين را نشان  هانزولاين است ولي شأن  اشهياولگناه قرار دهند كه ظهور 

و مانع از امر  كننديمكه دارند ما را منحرف  ايعالقهاز روي  هانياولي  كنديمو از روي كينه و عداوت منحرف  ديآيم
است  هاييمحبتشأن نزول و شايد سياق هم همين را افاده كند، مقصود آن  نهيقر، اين عدّو در اين جا با شونديمالهي 

ت بلكه از روي عالقه و نيس ايكينهكه در او  شوديمدر اين آيه به كسي نسبت داده  اًكه در واقع عداوت است. عدوّ
 از اين كه مثالً هجرت كند يا به جهاد برود شوديمو لذا مانع  شوديمببيند همسرش از او جدا  تواندينممحبت است و 

  كه اين عداوت آن عداوت به معناي حقيقي نيست.
  

ي عدو لكم، در جايي كه مانع شد از هجرت و تبليغ و جهاد و كنينمبگويد آن جايي كه عمل  خواهديمآيه 
و به خاطر همين  زنديماست، با اين كه در دلش دوستي او موج  عدويتاناين  ديگويمنگذاشت وظيفه را انجام دهي 

  دوستي مانع شده است، اين يك صداقت است ولي قرآن به عداوت تعبير كرده است، اين در حقيقت نوعي 

 )عداوت ظاهري(الف. عداوت قصديه 
استعمال مجازي را توجيه كرد. پس مقصود جايي است كه عداوت  شوديماستعمال مجازي است منتها دو جور 
محروميت اين شخص از يك نعمتي است و از  اشجهينتاين است و  اشجهينتروحش محبت و عالقه است منتها چون 
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بدي براي طرف دارد و چون براي او ضرر زده است  جهينت هاعداوت همه كه مثل جهتازاينآن رضوان الهي است، 
صداقتي كه مضر به ديگري باشد اين عداوت است، دوستان ناباب در واقع عداوت است، هر  ديگويمهمين صداقت را 

اين جا دو نوع ، منتها در مجازاً العداوة في الصداقةِ التي تضرُّ بشخصٍدشمنان شما هستند، اين استعمال شده است 
  است و عداوت در صداقت مضر به كار رفته است.  توجيه كرد، يك نوع اين است كه بگوييم مجاز شوديم

 )عداوت باطني(عداوت غير قصديه ب. 
از كينه و دشمني دروني  هايياليهدر نوع ديگر ممكن است دقيق تر شويم و بگوييم كه اگر خوب عميق شويم يك 

، نه نسبت به بعد مادي او بلكه نسبت به بعد معنوي او، ممكن است خودآگاه نباشد ولي اگر با او بحث شوديمدر او پيدا 
آن كمال را پيدا كند و نوعي  گذاردينمپيدا كند،  توانستيمكه او به خاطر كمالي كه  ديآيمكنيم ناخودآگاهش بيرون 

أن الهي را پيدا كند، اگر كمي عميق شويم ممكن است اين آن ش گذاردينمكينه و دشمني نسبت به شأن الهي او دارد و 
واقعاً عدّو است يعني در درون او دشمني است ولو  بلكه توجيه دوم را بگوييم و بگوييم عدو در اين جا مجاز نيست

در آن خودش آگاه نباشد، منتها كينه و نفرت به آن بعد الهي آن شخص است منتها اين كينه و نفرت ناآگاهانه است، 
صورت به اين معنا عداوت مجاز نيست، بلكه استعمال شده است در يك فرد دقيق است البته با قرينه، اين هم يك 
احتمال است كه احتمال دقيق تري است و بعيد هم نيست كه اين باشد. پس يا عداوت ظاهري است يا عداوت باطني، 

و تكليفش را انجام  شودينمولي او تسليم  آيدبرميممانعت اگر عداوت ظاهري باشد مال آن جايي است كه او در صدد 
 شونديممانع شما  شانعالقهبه خاطر ميل و  هانيا. يا عداوت باطني است كه ظاهرش عداوت باطني است يعني دهديم

مجاز است و يا اين كه يك  مييگويمكه اگر اين باشد يا  ولو به ظاهر دوستي است شونديمو در حقيقت دشمن شما 
  .كنديمناخودآگاه وجود دارد كه اين به خاطر آن تعبير به عداوت  نهفتهنوع عداوت پنهان 

  صلي اهللا علي محمد و آل محمد  و 
 


