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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 تربيت خانوادگي از نگاه قرآن
 سوره تغابن 14 هيآدو. 

عداوت  هيآالها بود كه مالحظه كرديد و يكي هم  هيآمبحث تربيت خانوادگي ارتباط داشت، يكي از آياتي كه با 
فَاحْذَرُوهُمْ  وَ ِإن تَعْفُواْ وَ  ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادُِكمْ َعُدوا لَّكُم نَيالَّذِ هُّ�َايأَكه يَتغابن آمده بود  سورهاست كه در 

   ،رَّحيمتَصْفَحُواْ وَ تَغْفِرُواْ فَِإنَّ اللََّه غَفُورٌ 

 »عَدُوّ«مفهوم 
دو معنا  حقيقتدر اين آيه نكاتي بود كه اولين نكته كه امروز كامل تر عرض خواهيم كرد اين بود كه عداوت در 

  دارد: 

 الف. عداوت قصديه
يعني  مييگويمآن است كه معناي حقيقي است و آن عنوان قصدي است يعني وقتي عداوت  هياوليك معناي ظاهري 

قصد دارد، اين كه اين دشمن او است يعني اين كه به آن شخص توجه دارد و در دل يك نوع كينه و نفرتي دارد و حالت 
  كه غالب استعماالت قرآني هم همين است.  عداوت است

 ب. عداوت غير قصديه
داوت در چيزي است ع جهينتمعناي دوم عداوت كه معناي مجازي يا شبه مجازي است عداوت غير قصديه است كه 

  اما آن كيف نفساني عداوت در آن جا نيست. 
كه عداوت به معناي اول كيف نفساني از امور قصديه بود كه در اين دشمني هاي معمولي وجود دارد اما در معناي 

به ظاهر نيست بلكه گاهي كيف نفساني  هانياچيزي نيست، كيفيت نفساني مشتمل بر كينه و نفرت و امثال  طورايندوم 
ظاهر محبت و صداقت است ولي  حسببهاي كه در اين فرد نسبت به او است يعني كيفيت نفسانيه مخالف با آن است،

و  شوديم. پس معناي اول معناي حقيقي شوديمكه اين عداوت به اين معنا معناي مجازي  عداوت ديگويمدر همان جا 
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اي است كه مقابل محبت و صداقت و... است، اما در معناي دوم معناي و از كيفيات نفسانيه شوديماز عناوين قصديه 
، دهديمعداوت را  جهينتمجازي است كه در آن قصد نيست و حتي ممكن است آگاهي هم نسبت به آن امر نباشد ولي 

 دهديمقرار و او را مورد تعرض  رسانديم، عداوت كه كسي دارد به او آزار گذارديمتأثيري كه چيزي در چيز ديگري 
عداوت است و اين موجود در ديگري اثر  جهينتعداوت است. در معناي دوم  جهينت، اين كنديمو اضراري به او وارد 

يك كيف نفساني نفرت و كينه در اين جا خبري نيست، يا اصًال  عنوانبهولي  كنديمو او را اذيت  گذارديماضراري 
استعمال شود قاعدتاً بر معناي اوليه حمل  هانياعدو و عداوت و امثال  كلمهنيست يا اين كه ضدش است. وقتي كه 

  رفتنش نياز به قرينه و چيز خاصي دارد.  كاربهكه معناي ظاهري و حقيقي است، اما در معناي دوم  شوديم

 در قرآن »عَدُوّ«كاربرد مجازي 
  رفته است:  كاربهدر قرآن در دو جا عداوت به معناي دوم 

 شعوريذ يبرا» عَدُوا« مفهومالف. 
نسبت به ديگري نيست، نسبت  هاآنكه كيف نفساني كينه و نفرت در  هاييانسانشريفه كه به  هيآيكي در همين 

آن  جهينتعداوت داده است با اين كه خود آن كيف نفساني خاصه نيست و بلكه خالفش است و محبت است، اما چون 
 هاانسانضرر زدن است تعبير به عدو كرده است. پس معناي دوم در قرآن دو نوع استعمال دارد، يك نوع استعمالش در 

ِإنَّ مِْن أَزْوَاجِكُمْ وَ ، ديگويمقرآن به آن عداوت  دهديماضراري  جهينتاست كه كيف نفساني مضاد آن است منتها چون 
   اين يك مورد است. ،أَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَّكُم

 شعورغير ذي يبرا» عَدُوا« مفهومب. 
شعرا  سوره 75 هيآشعور نسبت اين امر داده است و آن در است، به موجودات غير ذي يك مورد از اين وسيع تر

 عاكفينيَدَ اهللا علي  حضرت ابراهيم است كه قصهاست كه در مفردات هم اين را آورده است، در آن جا آمده است كه 
فَإِنهَّ�ُمْ َعُدوٌّ كه  ديفرمايمو حضرت  يَدَ اهللا علي عاكِفين ديگويم هاآناين اصنام شما چيست و كجاست؟ و  ديگويمكه 
، البته گفته شده است كه چرا ديگويمجان را عدو گردد. اصنام بيكه إنَّهُم در آن جا به اصنام برمي نَ يإِلَّا رَبَّ اْلعَالَمِ يّل
 إنَّهُمنسبت داده شده است و  هاآنبراي اين كه چون اصنام را معبود تلقي كردند گويا نوعي شعور به  إنَّهُم؟ نديگويم

هايي بودند كه در آن جا وجود داشتند، حضرت گفته شده است ولي واقع مسئله اين بود كه اصنام سنگ و چوب
اين عدّو اين جا در آن جا هم است، منتها آن يك نوع استعمال بود  ، نظيرنَ يِإلَّا رَبَّ الْعَالَمِ  يَّفإِنهَّ�ُمْ عَدُوٌّ لكه  نديفرمايم

است، گرچه با يك نوعي  شعورذيبود و اين نوع دوم در موجودات غير  شعورذيكه در نوع اول بود كه در موجودات 
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، منتها در اين قسم روديم كاربه شعورذيدر يك موجود  ، ولي باالخره عدوّعدوٌو  إنَّهُم ديگويم شعورذي منزلهتنزيل 
و هم اين كه باالخره آدم انتظار دارد نوعي شعور در  إنَّهم كلمهاست، هم به خاطر  شعورذي منزلهدوم هم نوعي تنزيل 

عدّو باشد ولي در واقعش واقعاً موجود جمادي است و شعوري هم در آن جا نيست كه در آن جا هم تعبير به عدو شده 
ي است كه شعورذياست. پس معناي دوم مجازي در دو جا استعمال شده است منتها در يك جا در موجودات حقيقتًا 

عداوتي است. مورد دوم از اين معناي دوم در آن جايي  جهينت اشجهينتمضاد با عداوت دارند منتها  هينفسانكيفيت صفت 
از حيث اين كه تأثيري دارد در اين كه انسان گمراه شود، منتها نوع تأثيرش با  شعورذياست كه در موجودات غير 

  است.مورد اول فرق دارد، اين جماد است و تعبير عدّو شده 
 سورهديگري هم كه ديروز عرض كرديم اين بود كه اين استعمال در معناي دوم در اين آيه و در  نكتهيك مبحث و 

شعرا است و بقيه در همه جا عدوٌّ عداوت به معناي حقيقي قصديه است و در اين دو جا است كه استثنا دارد و مجاز 
  است.

 »وْلَادِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَ«در  »عَدُوا«مقصود از 
يعني عداوت  ،إِنَّ مِنْ َأزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ َعدُوا لَُّكماست كه بگوييم معنا كرد، يكي اين  شوديمآيه را دو جور 

، مثالً زن امام حسن دشمن امام حسن شد، فرزند شونديم ظاهري، يعني بعضي از زنان و فرزندان شما دشمن شما
حضرت نوح دشمن او شد، اين يك معنا دارد كه ممكن است كسي بگويد كه بعضي زن و فرزندان شما دشمن شما 

و نسبت به  كننديمنسبت به شما پيدا  نهيككه عنوان قصدي است يعني عداوت و  يعني دشمن به معناي حقيقي شونديم
دشمن  هاآنحتياط كنيد، يعني ممكن است زنانتان يا فرزندانتان دشمن شما شوند، شما مواظبت كنيد كه اين مواظبت و ا

  شما نشوند يا اگر دشمن شما هستند به شما آسيبي نرسانند، اين يك معناي حقيقي است. اين يك معنا در آيه است.

 بودن عدوّ غير قصديه در  ادله
اي كه اثر عداوت را دارد نه خود عداوت؟ به سمت عداوت غير قصديه ديبريماين است كه چرا شما اين را  سؤال

كه به  ايعالقهكه آن جايي است كه محبت دارد ولي به خاطر محبت و روابط عاطفي كه بين شما است و  دييگويمكه 
دارد و به خاطر ولو محبت ظاهري است و هيچ كينه و نفرتي از شما ن شوديمشما دارد مانع از عمل به وظائفتان 

كه چرا شما اين را از آن معناي حقيقي  شوديمكه دارد مانع از هجرت و جهاد و تحصيل و انفاق و زكات شما  ايعالقه
  به معناي دوم منصرف كرديد؟ 
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 سوره تغابن 14 هيآالف. شأن نزول 
و  ديكنيمكه چرا از معناي حقيقي به معناي مجازي و معناي غير ظاهر آيه را منصرف  سؤالدر اين جا پاسخ به اين 

و رواياتي است كه در  هانزولذكر كرد، يك وجه همان شأن  شوديم، چند وجه در اين جا ديدهيمبه اين معنا سوق 
 هرحالبهتبري نداشته باشند ولي ذيل آيه است، اين روايات هم عامه دارد و هم خاصه دارد، البته شايد سند خيلي مع

شأن نزولش  ديگويمعامه و خاصه دارند و شايد هم يكي از احاديث معتبر باشد، رواياتي است كه در ذيل آيه است كه 
بودند كه هجرت كنند و به مدينه نزد پيغمبر  مندعالقه شدنديماين جا است كه كساني كه در بوادي بودند و مسلمان 

، گاهي هم وقتي كه شدنديمخيلي ناراحت  آمدنديمكه آن جا  هاآنو بعد  شدنديمزن و فرزندان مانع بيايند و گاهي 
كه اگر ما بعد به هم  گفتنديمو  آمدنديمو  كردنديمرا رها  هاآنو گاهي هم  آمدندينمبيايند گاهي  گذاشتندينم

رسيديم و شما هم آمديد من ديگر با شما سر و كاري ندارم. يا مثالً هجرت هاي ديگري است كه از مكه به مدينه بوده 
اين  شودينماست يا رفتن به جهاد بوده است، روايات دارد كه اين مربوط به اين مورد است، اين يك دليل است كه 

بر اين كه  شوديمقرينه  ديآيمو وقتي روايات  در اين جا دو معنا براي آيه متصور است روايات را كنار گذاشت، يعني
و  كردنديمو گريه  گرفتنديمدور او را  هاآنكه  ديگويمدر اين جا مقصود معناي مجازي است. در همين روايات 

است، حداقلش اين است كه  شدهيمئل مانع و وسا هاعالقهكه همين  بكنيم ميتوانيماگر شما برويد ما چه كار  گفتنديم
و جدايي برايشان سخت بوده است،  سوزاندنديمبراي خودشان هم دل  هاآنكينه و نفرتي نبوده است، درست است كه 

حاال از باب اين كه عواطف  ،داشتنديمولي همان جدايي هم كه سخت بوده است به خاطر اين بود كه او را دوست 
بوده است كه به امورشان رسيدگي كند، در هر حال كينه و عداوتي نبوده  هاييدوستيهاي عاطفي اصيل بوده يا دوستي

براي اين كه اين معناي مجازي است. دو معنا متصور است، يكي حقيقي و يكي مجازي،  شوديماست و لذا اين قرينه 
در اين  كننديم، اين نقشي است كه گاهي روايات ايفا براي معناي مجازي شوديموجه اول اين است كه روايات قرينه 

  كه معنا را عوض كنند. 

 دو. نظر عالمه طباطبائي
، مرحوم عالمه خواستند بگويند كه شايد بشود از خود آيه هم اين شوديميك وجه از ظاهر مرحوم عالمه استفاده 

اين كه  ديگويم، ءَاَمنُواْ ِإنَّ مِنْ َأْزوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ َعدُوا لَُّكم نَيالَّذِ هُّ�َايأَيَ: ديفرمايمكه  ايقرينهرا استفاده كرد، با 
مانع شما  هاآنحيث اين كه شما مؤمنيد  دشمن شما هستند، يعني از هانيا ديگويمخطاب به مؤمنين آورد و بعد 

عدّو  هانيااين وصف مشعر به عليت است، وصف الذينَ آمنوا و لكم كه خطاب به مؤمنين است يعني  ديگويمهستند، 
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، اين هم ستديايممؤمنين هستند، يعني عدوّ بعد ايماني تو هستند، عدوّ بعد ايماني يعني اين كه جهت مقابل ايمان شما 
واضحي نيست كه  نهيقراشعار است يعني دليل و  وجهي است كه مرحوم عالمه آوردند، البته اين وجه هم در حد يك

عدوّ شما هستند، يعني  هانيا ديگويمو يك اشعاري در آن است كه به مؤمنين  شودينمقطعي  نهيقراست واال  طوراين
و  نديفرمايمبه ايمان شما است، اين هم يك وجهي است كه ايشان  هاآنعداوتشان و ضرر رساندنشان از حيث تعدي 

دشمن شما  هانيا ديگويمكه خطاب بر مؤمنين است،  لَكُميدر حد يك اشعار مانعي ندارد. متعلق عدوّ مؤمنين است و 
، به قول مطلق كه اين همان عداوت اوليه است ولي گاهي هوَ عدوٌّ لككه  ديگويماز حيث ايمانتان هستند. گاهي 

، اين لك يعني حيث مؤمني او را مقصود قرار لك، يا ولدكَ عدوٌّ لك يا أيُّها المؤمن إنَّ زوجتكَ عدّوةٌكه  ديگويم
كه عداوت  شوديمظريفي است كه مرحوم عالمه دارند كه چون خطاب به مؤمنين است، اين قرينه  نكتهداده است و اين 

اين كه دشمن شخص  ، نهزنديمكه دارد به ايمان او لطمه  ايجنبهمؤمن در اين جا مقصود است، عداوت مؤمن يعني آن 
  باشد بلكه دشمن ايمان اوست. 

باشد براي اين كه ممكن است كسي بگويد دشمن ايمان است  تواندينمدليل  عنوانبهاين وجه دوم اشعاري دارد واال 
ايمان انسان را خراب كند يعني از  خواهديمولي همراه با كينه و عداوت است و مثل آن جايي است كه فرزند يا زني 

كه اصالً قصد  كشانديمايمانش را خراب كند، نه اين كه از باب دوستي او را به راه ديگري  خواهديمب بغض و كينه با
نه آن كه در شأن نزول آمده  كنديمعداوت و كينه ندارد، ممكن است اگر اين وجه هم تمام شود آن حالت را درست 

و واقعاً روابط خيلي خوبي دارند و در كمال محبت باهم  شوديم هاوقتكه خيلي  شوديماست كه از راه دوستي مانع او 
در  ايكينهاو  كهدرحالي روديمو به سمت فساد  كنديمهستند و به خاطر همان محبت حرف زن و فرزندش را گوش 

ا براي او خوشبختي و ممكن است اين ر كنديماز باب دوستي اين كار را  كشانديمدل ندارد حتي اين كه او را به فساد 
 تواندينم ديفرمايمدومي كه مرحوم عالمه  نكتهاين را هم بگيرد و مصداق بارزش اين است ولي  خواهديمبداند، آيه 

آن جايي كه با قصد و عنايت دنبال اين است كه ايمان او را خراب كند، يك  ديگويماين را بگيرد، فوقش اين است كه 
  ام را.اقس همهنه  رديگيمقسم را 

 معني جديد در عداوت حقيقي افادهسه. عدم 
ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجُِكْم وَ  نَيالَّذِ هُّ�َايأَيَشريفه كه  هيآاست كه ذكر كرد و آن اين  شوديموجه سومي در اين جا 

اگر مقصود آن عداوت حقيقي ظاهري باشد، آن وقت آيه يك معناي جالب مفيدي شايد  ،فَاْحذَرُوهُمْ  أَوْلَادِكُمْ َعدُوا لَّكُم
به شما بزنند و شما مواظب  ايلطمهو ممكن است  شونديمشما  بگوييم ندارد ولي گاهي زن و فرزندان شما واقعاً دشمن

مهم دارد همان  نكتهنيست، آن كه به شما نزنند، مثالً ممكن است كسي بگويد اين خيلي چيز جديدي  ايلطمهباشيد تا 
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يك معناي  افادهاست كه در روايات آمده است. اين هم يك وجهي است كه كسي بگويد كه حمل اين بر معناي حقيقي 
اين را به معناي  شوديمكه قبالً عرض كرديم.  اينكته، البته اين وجه هم قابل جواب است به همان كندينمجديدي 

و انسان هاي  شونديمكه زن و فرزندان شما دشمن شما  شوديمگرفت و بگوييم عدو لكم يعني گاهي  اشيقيحق
البالغه به شما لطمه بزنند، در نهج خواهنديمو  رنديگيممقابل شما قرار  جبههو شما مؤمنيد و در  شونديممنحرفي 

، يعني در عهد رسول خدا وقتي 1»وَ اَْبناءَنا َعلَيْهِ وَ آلِهِ نَقْتُلُ آباءَناصَلَّى اللّهُ  اهللارسولوَ لَقَدْ ُكنّا مَعَ «كه  ديگويم
كه ما آن چنان  ديفرمايماست،  ضعيف شده شانايمانيهاي را كه علقه هاييمسلمانكند  مذمتتوبيخ كند و  خواهديم

و اكنون  ميديكشيمو براي اسالم شمشير  ميستاديايمدر برابر آباء و أبنائمان  اهللارسولايماني داشتيم كه در عهد  علقه
مرحوم عالمه را هم بگيريم  نكتهشديد. آيه معناي قشنگي دارد يعني اگر شأن نزول هم نداشته باشد و آن  طوراينشما 
مقابل شما قرار بگيرند و كينه و  جبههشما در  هايبچهكه ممكن است زن و  كنديمخوبي است، آيه معنا پيدا  نكتهكه 

  به شما لطمه نزنند و شما را به فساد و انحراف نكشانند. هاآنعداوت هم نسبت به شما دارند، مواظب باشيد 

 ادله بنديجمع
كه كرديم در اين جا در آيه در حقيقت سه احتمال وجود  هاييدقتتا اين جا با اين وجوهي كه ما ذكر كرديم و 

تمال اين است كه عدوّ را در اين جا به معناي عداوت حقيقي بگيريم و عداوت نسبت به دشمني شخصي دارد، يك اح
 خواهديميعني دشمني مطلق است يعني  شوديمو دشمن خوني او  شوديمبگيريم يعني اين كه زن و فرزند دشمن كسي 

كالً دوستش ندارد و دشمنش است، اين يك  به جان و مال او لطمه بزند مثل دشمني زن امام حسن يا زن امام رضا كه
، يعني ممكن ِإنَّ مِْن أَزْوَاجِكُمْ وَ َأوْلَادِكُمْ َعدُوا لَّكُمنوع است كه ممكن است بگوييم يك مصداقي براي آيه است كه 

واقعاً  يعني شوديمطور است كه كسي واقعاً دشمن كل وجود شخص ديگري شود كه اين يك معنا است و گاهي اين
ايمانش را خراب كند بلكه  خواهديم، بحث اين نيست كه شوديمهاي دوستي تمام علقهيعني  شوديمكسي دشمن آدم 

يك احتياطي در اين جا داشته باش. معناي دوم اين است كه دشمني  ديگويمكه  اصًال دوستش ندارد و دشمنش است
 المجموعحيثمناال  عداوت دارد منتها كينه و عداوت ايماني دارد وايماني با او دارد ولي باز دشمني دارد و كينه و 

به ايمان او لطمه بزند، به حيثي كه اگر  خواهديمنيست كه دشمن مطلقش باشد ولي دشمن ايمان اوست و واقعًا  طوراين
اما خاص است و از ايمانش را از او بگيرد با او مشكلي ندارد، بر خالف صورت اول، در اين جا دشمني حقيقي است 

. معناي سوم آن جايي است كه اصالً در دل او قصدي نيست، نه قصد دشمني كنديمحيث ايماني او است كه دشمني 

                                                            
 .91ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج - 1
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دشمني ايماني  جهينتمطلق با شخصيت او دارد و نه دشمني با شخصيت ايماني او دارد و اصالً قصد دشمني ندارد، البته 
  شريفه است. هيآولي دشمني نيست، اين  دهديمرا 

. با اين شوديمحقيقي باشد و معناي سوم معناي مجازي  توانديماين سه معنا شد كه معناي اول و دوم هر دو 
شريفه سه اليه پيدا كرد. رواياتي كه در ذيل اين  هيآكه جلو آمديم دستگاه آيه يك دستگاه جديدي شد و  هاييبحث

مال جايي است كه مانع هجرت  هانيا ديگويمبراي اين كه روايات  كندينمشريفه آمده است آن صورت دوم را نفي  هيآ
لطمه و  جلوي ايمان او را بگيرند خواستنديمآن حالت دوم باشد كه يعني با قصد و غرض  توانديم، اين هم شدنديم

اي لطمه زدن نداشته كه قصد و غرضي بر شوديمو البته شامل آن جايي هم  شوديمكه اين شامل  به او بزنند ايماني
اين  ميتوانينمو  رديگيماست كه روايات اين را هم  شدهيمكه داشته است مانع  هاييمحبتاست ولي به خاطر عالقه و 

  قبل ما در تفسيرمان عرض كرديم.  هفتهقسم سوم را از آن بيرون ببريم، اين از آن مواردي است كه 

 نظر استاد اعرافي
ن است كه استعمال لفظ در اكثر از معنا، دو معناي حقيقي يا حقيقي و ايقاعده عرض كرديم و آن  ايقاعدهيك 

اگر اين روايات معنا را در  شوديمباشد و گاهي رواياتي كه در ذيل يك آيه وارد  ايقرينهمجازي جايز است اگر 
يك چيزي بگويد كه با معناي مجازي هم ولي اگر حصر نكند و  كنديممعناي مجازي حصر كند، معناي آيه را عوض 

كه آيه هم زمان هر دو معنا را  شوديمبرداريم و خود آن قرينه  اشيقيحقاز معناي آيه را  ميتوانينمسازگار است، 
 هيآشريفه اين است كه هيچ مانعي ندارد كه بگوييم در درون  هيآمان در . ما بر اساس آن قاعده عرض نهاييديگويم

، يك نوع عداوت با خودتان است كه يك نوع حذر و فَاحَْذرُوهُمْ َعدُوا لَّكُم ديگويمسه معنا وجود دارد. آيه شريفه هر 
. معناي دومي كه در ذيل آيه است اين است كه عدوٌّ لكم يعني عداوت ايماني با شما دارد كه معناي خواهديماحتياط 

عداوت در آن است كه باز  جهينتيك نوع عدو لك هم اين است كه قصد عداوت ندارد ولي  .فَاحْذَرُوُهمْ حقيقي است و
روايات و استعمال لفظ هم در اكثر از معنا  نهيقر، به شوديمسه را و الاقل دو و سه را شامل آيه هر  .فَاْحذَرُوُهمْهم 

مًال به طور ناخودآگاه يك عداوت ايماني جايز است. ممكن است ما بگوييم معناي سوم هم يك نوع حقيقي است كه ع
، به رديگيمرا  هاحالت همهكه اگر آن را بگوييم استعمال لفظ در معناي حقيقي است و منتها  در آن جا هم وجود دارد

شما با  رابطهكه  ديگويمكه آيه  مييگويمنكات دقيقي كه مطرح شد  همهشريفه بعد از  هيآهمين دليل است كه ما در اين 
منتها يا عداوت حقيقي كامل يا عداوت بعد ايماني  شوديمعداوت  رابطهزن و فرزندانتان طوري است كه گاهي مبدا به 

و آيه از غرر آيات در بحث نگاه به خانواده  شوديمرا شامل  هانيا همهكه  عداوت است اشجهينتكه  هاييمحبتو يا 
ا داشته باشيد، ممكن است اين زن و فرزندان در يك شرايطي عدو شوند، كه يك حذري شم شوديمو زن و فرزندان 
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 كه ممكن» َعدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعاَلمِينَ«جان موجودات بيو  هاسنگهمان طور كه حضرت ابراهيم گفتند اصنام، چوب و 
چون معناي  رديگيماين اقسام را  همه به شما نزنند، منتها عدوّ  ايلطمهاعداء شما شوند و مواظب باشيد كه  هانيااست 

عالوه بر اين كه ممكن بود حتي سومي را هم به معناي حقيقي  رديگيمرا  اشهمهو  كنار بگذاريم شودينمحقيقي را 
ولي سه  شونديممصاديق يك معناي حقيقي  هانيا همهبرگردانيم كه در آن صورت اصًال مشكلي در كار نيست و 

كه ممكن است به شما لطمه بزند، دشمني هاي ايماني كه اين قطعاً مقصود است و  هاييدشمنينوعش هم هست. 
يعني در عين ؛ بر حذر باشيد هانيا همهكه از  دشمني جهينتاما داراي  توزانهكينهاقدامات و فعاليت هاي غير دشمنانه و 

ت و انفاق گذاشته است، از طرف ديگر هم و حضان ديگويماين كه محبت فرزند گذاشته است و وظائف تربيتي را 
 به تو لطمه نزند. هانياكه هوشيار باش كه در اين روابط ممكن است عداوت هاي معنوي پيدا شود و  ديگويم

 شوديمهم  اشيقيحقكه با معناي  ديگويمحصر ندارد كه بگوييم معناي مجازي است، يك چيزي  هاآن مييگويمما 
حتي اين معناي سوم هم  مييگويملفظ در دو معنا استعمال شده است، عالوه بر اين كه  مييگويمدر آيه حفظ كرد و لذا 

. معناي اول كمي شوديمرا شامل  هانيا همهاگر دقيق شويم ممكن است حقيقي باشد منتها آيه اطالق دارد و آن وقت 
ه او قصد داشته باشد و چه قصد نداشته باشد ايمان شخص را كه مستبعدتر است ولي دو و سه حتماً هست، يعني چ

  اين را توجه كنيد و حذر داشته باشيد.  ديگويمكرده است،  گيريهدف

 »فَاحْذَرُوهُمْ «سه. امر در 

 »فَاْحذَُروهُمْ«تربيتي  فلسفهالف. 
ِإنَّ ِمنْ أَزْوَاجُِكْم وَ  ديگويماست، اين امري است كه مفيد وجوب و الزام است و  فَاْحذَرُوهُمْ شريفه  هيآبعدي در  نكته

پس بايد شما مواظب باشيد، تعيين هم نكرده است كه زن چه كسي و فرزند چه كسي، يك ابهام  ،أَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَّكُم
كه زن و فرزندشان دشمنان او بشوند، چون مبهم  دارد و خطاب به همه است، بنابراين همه بايد اين احتمال را بدهند

تبعيضيه است ولي  مِنْ أَزْوَاجُِكمْ وَ أَوْلَاِدكُمْمال همه است ولو اين كه  فَاْحذَرُوهُمْگذاشته است اين شمول دارد و لذا 
مي دارد يعني همه تربيتي خيلي مه فلسفه، اين هم يك نكته است كه شوديممال همه  فَاحْذَُروهُمْ چون معين نشده است 

بايد هميشه اين احتمال را بدهند، اين خطاب عام و مبهم است و همه بايد هميشه اين احتمال را بدهند. اين يك نكته 
كه برخي از  كنديممؤمنان خطاب  همه. به شوديممكلفين را شامل  همهدارد و شمول  فَاْحذَرُوهُمْ است و بر اساس اين 
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افرادي كه اطراف شما هستند عدّو شما هستند و اين عداوت هم عداوت آشكاري نيست و لذا خطاب عمومي است و 
  اين امر حذر هم عمومي است. 

  »َفاحْذَُروهُمْ«ب. وجوب در 
حال مطلب بعدي اين است كه اين حذر كه امر وجوبي است، وجوب اين وجوب طريقي است، كونوا علي حذرٍ، در 

همه در واقع امر طريقي است، يعني توجه كنيد كه  هانيااحتياط باشيد و توجه داشته باشيد و بيدار باشيد و دقت كنيد، 
در آن گناهان نيافتيد واال اوامر و نواهي شرعي همان گناهان است، آن واجبات است، مواظب باشيد كه اين شما را از 

تال نكند و لذا بر طبق بحث سابقمان وجوب حذر در اين جا ولو اين كه امر آن واجبات دور نكند و به آن محرمات مب
 اشيعرفاست و وجوبي است ولي ظاهرش اين است كه وجوب طريقي است، اصوالً هر جا احتياط امر شود ظهور 

حتياط همان وجوب طريقي است نه اين كه غير از مخالفت واقع شما يك عقاب ديگري داشته باشيد، يعني اگر كسي ا
نكرد و توجه به اين دشمني نكرد و به خاطر زنش يا شوهرش يا فرزندش از جهاد يا تكليفش بازماند گناهش همان 

  است و اين كه احتياط نكرد طريق به آن است.
  علي محمد و آل محمد اهللاصليو  

  
 
  
 

 


