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  الرحمن الرحيم اهللابسم

 تربيت خانوادگي از نگاه قرآن
 سوره تغابن 14 هيآدو. 

شريفه نكاتي عرض شد  هيآبود، در اين  فَاحْذَرُوُهمْ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجُِكمْ وَ أَوْلَادُِكمْ عَدُوا لَّكُم نَيالَّذِ هَُّ�ايأَيَبحث ما 
  كه مالحظه كرديد. 

 »فَاحْذَرُوهُمْ«سه. امر در 
اين بحث وجود دارد كه اين حذر يعني چه و اين حكم چه نوع حكمي است؟  فَاْحذَرُوهُمْ رسيديم، در  فَاْحذَرُوهُمْ به 

كساني در جايگاه و موضع  هانياخود حذر به معناي پرهيز و احتياط است و مفهوم اين هم اين است كه چون در بين 
شما را به گناه و  هاآنباشيد و هوشمندانه رفتار كنيد، زيرا ممكن است  شما بايد محتاط رنديگيمدشمني شما قرار 

  معصيت وادارند و به آن سمت بكشانند. 

 »فَاحْذَرُوهُمْ«وجوب در 
بحث مهم ما در اين جا اين است كه اين حكم چه نوع حكمي است؟ ترديدي در اين نيست كه اين حكم امر است و 

ائن سياقي كالم هم همين است ظهور در وجوب دارد و هم اين كه قرامر  غهيصظهور در وجوب دارد، هم اين كه صيغه، 
كه  فَاحْذَرُوهُمْ  ديفرمايمو بعد  إِنَّ مِنْ َأزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَّكُمكه  ديفرمايم، وقتي با آن خطاب كنديمرا اقتضا 

  .كنديمبر وجوب  و اين داللت اين اقتضاي سياق هم داللت بر وجوب است

 »فَاحْذَرُوهُمْ«وجوب طريقي در 
مهم اين است كه اين وجوب در اين جا چه وجوبي است؟ آيا وجوب نفسي است يا طريقي است؟ در اين  نكتهاما 

جا بعيد نيست كه كسي بگويد اين وجوب، وجوب طريقي است، يك حكم نفسي جديد و مستقل از آن اوامر و نواهي و 
كه به شما ضربه خواهند زد،  شونديمپيدا  هانياچون كساني در بين  ديگويممعاصي و طاعات در اين جا نداريم، 

كه  ديگويمباشيد. اين همان وجوب احتياط است، اول حربه و مسائل هم بنابراين شما احتياط كنيد و مواظبت داشته 
حتاط باشد اين كه يا مجتهد باشد يا مقلد باشد يا م ، وجوبيَجبُ علي كلِّ مكلَّفٍ أن يَكونَ مجتهداً أو ُمقلّداً أو محتاطاً 
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را عمل نكند ولي بر حسب اتفاق عملش با واقع منطبق باشد يعني  هاآناز  كدامهيچوجوب طريقي است واال اگر كسي 
گناهي نكرده است و تكليف را عمل كرده است، در جايي كه امكان مطابقت عمل با واقع است، يعني بر حسب اتفاق 

اين است كه آن  نشانهاست نه مقلد است و نه احتياط كرده است، اين  نه مجتهد كهدرحاليعملش با واقع منطبق باشد 
وجوب طريقي است و فقط براي اين است كه براي شما احرازي به دست بيايد  وجوب االحتياط أو التقليد أو االجتهاد

م كه اين كه قرآن بگويد، بگويي طورهمينكه به واقع رسيديد و تكليفتان را عمل كرديد، در اين جا هم ممكن است كسي 
برخي از ازواج و اوالد شما دشمنان شما هستند واجب است كه احتياط كنيد و هوشمندانه برخورد كنيد،  ديفرمايم

مواظبت و مراقبت داشته باشيد نسبت به اين كه در گناه و معصيت قرار نگيريد، اين يك وجوب طريقي است واال اگر 
است كه زن و فرزندش بخواهند او را به سمت گناه  نيفتادهشد ولي شرايطي اتفاق كسي اين هوشمندي و امر را نداشته با

  نباشد كه بگوييم گناهي كرده است. طوراينو آلودگي بكشانند، احتماًال 

  »ال تلهكم«و  »فَاحْذَرُوهُمْ«تفاوت حكم در 
ال اين با  معصيت قرار نگيريد، اين فرض اين است كه اين حذر همان احتياط است كه يعني مواظب باشيد در گناه و

ذكر را ذكر و غفلت قلبي بگيريم براي  كهدرصورتييك فرقي دارد، در آن جا احتمال طرف مقابلش ضعيف نبود،  تلهكم
مشغول نباشد كه آن شايد موضوعيت داشته باشد و لذا  هاآناين كه شايد موضوعيت داشته باشد، همين كه قلب آدم به 

يعني ذكر  بازبمانيمشغول نكن تا از ذكر خدا  هاآنيك حكم نفسي وجود داشته باشد كه شما قلبت را به  توانديم
و غفلت از خدا قلباً ممكن است بگوييم به طور مستقل اين امر نفسي دارد يا نهي نفسي دارد ولي  هاآنافراطي 

  ظهورش در همان طريقي است.  فَاحْذَرُوهُمْ

 در تربيت خانوادگي »وجوب حذري«مفهوم 
گرفت اين است كه در تربيت خانوادگي ما يك وجوب حذري داريم و  شوديمكه با اين ترتيب و بيان  اينتيجهو 

قرآن هم روي آن تأكيد كرده است و امر خيلي مهمي است منتها اين وجوب، وجوب طريقي است و البته نسبت به تنجز 
كرد و زن و فرزندش او را به يك گناه و  توجهيبيي اگر كسي به اين مسئله ، يعنكنديمتكليف يك تأكيدي را ايجاد 

، اين يك بحثي است كه ما شوديمآلودگي واداشتند، قاعدتاً بودن خود اين امر طريقي موجب يك تأكدي در آن عذاب 
يك  حالدرعينتند بايد در جاي خودش در اصول بحث كنيم و آن اين كه اوامر و نواهي طريقي ضمن اين كه منجز هس

است يعني  اشيتيتربكه اين اثر  دهنديمو دو تأثير دارد، يكي اين كه يك هوشمندي به طرف  كننديمتأكدي را ايجاد 
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و دوم اين كه با توجه به اين كه اين  كنديماين حكم طريقي اثر تربيتي دارد يعني طرف را به عمق قصه متوجه 
كه اگر در خالف قرار گرفت،  شوديمتوجه ويژه به آن داده است اين موجب  كه شارع كرده است و گذاريسرمايه

چون شارع  حالدرعيندرست است كه گناه همان گناه اين است كه مثًال جهاد نرفته است و هجرت نكرده است ولي 
  چنين توجهي را به آن داده است، بعيد نيست بگوييم كه يك تأكدي نسبت به آن گناه دارد. 

 وجوب طريقيكاركرد 
اما وجوب طريقي. ارزش و كاركرد وجوب طريقي دو چيز است، يكي  شوديمامر دال بر وجوب  فَاحْذَُروهُمْ بنابراين 

همان كاركرد آگاهي بخشي است كه يك كاركرد تربيتي است و يكي هم اين كه بعيد نيست كه بگوييم موجب يك تأكد 
طور نيست كه بگوييم دو بار او را عقاب هاي اصلي ندارد و اين ولي عذاب مستقل از آن عصيان شوديمبر عذاب 

، يك بار از جهت اين كه امر داشت جاهدوا و او مجاهده نكرد و يك بار هم به خاطر اين كه امر گفته است كنديم
ت كه در اين . اين هم مطلبي اسشوديمطور نيست و فوقش اين است كه تأكدي در آن عقاب ايجاد كه اين فَاحْذَرُوهُمْ

در اين جا يك وجوب طريقي  فَاْحذَرُوُهمْ جا وجود دارد و اين جا ما تقريباً به طور واضح و روشن بايد بگوييم كه 
يك تكليف  َفلَيحذرِكه اين  كننديمهايي كه مخالفت كه بترسند آن است فَليَحذرِ الذيَن ُيخالِفونَ عن أمرهنظير  ؛ ودارد

بر اين كه نبايد مخالفت با امر الهي شود. سّر تأكيدش به لحاظ تربيتي اين است كه  كنديمو تأكيد  آوردينمجديدي 
 شوديمانسان در روابط خانوادگي آن قدر فضاي انس و صميميت و عالقه و محبت است كه همين در خيلي مواقع مانع 

:  ديفرمايمت است آيه با اين تأكيد كه انسان توجه كند كه اين عالقه و محبت رهزن او شده است، چون در معرض غفل
ال تُلهكُم أموالُكم و ال أوالدكُم عَن ذكرِ  ديفرمايمو در آن آيه  ءَاَمنُواْ ِإنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَاِدكُمْ َعدُوا لَّكُم نَيالَّذِ  هُّ�َايأَيَ

، منتها هشدار نسبت به واقع است و لذا عقاب دهديمهشيار را  زايي است اين، چون اين در مظاّن رهزني و غفلتاهللا
جديدي غير از واقع ندارد منتها بعيد نيست كه موجب يك تأكدي نسبت به آن عقاب شود و باالخره شارع در اين جا 

قبلي بعيد  هيآبگيريم اين است كه در بحث خانوادگي در آن  ميتوانيمكه ما تا اين جا  اينتيجهيك تأكيدي كرده است. 
ولي بعيد نبود كه يك حكم  ميداديمد كه بگوييم يك حكم نفسي هم وجود دارد گرچه در آن جا هم دو احتمال نبو

يعني حكم جدي نفسي وجود دارد به اين كه قلبت  بازبمانينفسي باشد كه قلبت را آن طور مشغول نكن كه از ذكر خدا 
، اين يك مطلب در تربيت خانوادگي است كه بايد به آن قلب غافلي نباشد و بعيد نيست كه يك نوع نفسيتي در آن باشد

، فَاْحذَرُوُهمْاست كه قطعًا يك حكم طريقي وجود دارد كه در ارتباط با امور خانوادگي توجه كرد. يك مطلب هم اين 
و لذا حالت ابهامي در آن است  كدام زن و كدام بچه كه معلوم نيستِإنَّ ِمنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَاِدكُمْ در آن صورت چون اين 
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كه هميشه بايد اين حذر باشد. اين هم يك بحث است كه در اين آيه وجود دارد و يك حكم طريقي بسيار مهم كه هم 
  تغابن روي آن تأكيد شده است. سوره فهيشر هيآارزش تربيتي دارد و هم نوعي تأكد عقاب دارد و در اين 

 »أَزْوَاجِكُمْإِنَّ مِْن «در  »�ْمِن«چهار. شمول 
برخي از زنان و  ،إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُْم وَ أَوْلَادِكُمْ وجود دارد اين است كه آيه دارد كه ديگري هم كه در اين آيه  نكته

حسب افراد دارد يعني در بين يك نوع انحالل به »برخي«فرزندان شما دشمنان شما هستند، پس مواظبت كنيد. اين 
و  كننديمباشند كه زن و فرزندشان به خاطر اين كه در برابر اوامر و نواهي خدا مقاومت افراد ممكن است كساني 

به طور كلي رهزن و دشمن هستند، آيا در اين جا حالت تفكيك فردي  هانيا، كشاننديمهمسرانشان را به سمت ديگر 
ه اين عدّو مطلق است، ممكن است بگويد ك خواهدينماست يا اين كه يك تفكيك احوالي هم در اين جا وجود دارد؟ 

كه كساني هستند  ديگويمگاهي  إِنَّ مِنْ َأزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ عَدُوا لَّكُمزن يا فرزند كسي در يك شرايطي عدوّ او باشند. 
و گاهي هم هست كه بعضي  كشانديماالطالق عدوّ است و هميشه او را به اختالف كه علي اندافتادهكه در مسير خطايي 

االطالق حالت ضربه ، هم آن افرادي كه عليشوديم، ظاهرش اين است كه آيه هر دو را شامل شوديمطور اوقات اين
كه همسرش از مسير عبوديت و اطاعت خدا  شوديمزدن دارند و هم مواردي كه گاهي بر حسب اتفاق و حالي موجب 

براي اين كه عدّو در  رديگيمدومي را هم  ِإنَّ مِنْ أَزْوَاجُِكمْ َو أَوْلَادُِكمْ عَدُوا لَّكُم، دشويمبيرون رود كه آن را هم شامل 
بار دشمني انجام دهد ولو اين كه او هميشه آدم خوب بوده است و يار او در اطاعت خدا بوده يكاين جا يصدق ولو به

كه صدق عدّو  ِإنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَْولَادِكُمْ عَدُوا لَُّكم دشويماست ولي در يك جايي پايش لغزيد كه در همان حال 
فرقي ندارند،  هانياو  شوديم، اگر هم نشود قطعاً الغاي خصوصيت شوديم، بنابراين خود دليل شامل اين حالت كنديم

وجود  هاخانهبفرمايد كه اين خطر در درون  خواهديمو آيه  كندينمكه فرقي  اقتضاي مناسبات حكم موضوع اين است
و عالئق مادي كسي در برابر امر و اطاعت خدا از سوي ديگري مقاومت  آميزمحبتدارد كه به خاطر آن پيوندهاي 

كه هميشه بايد بر  رديگيمافرادي در مسير خالفي قرار  االطالقعلين است و لذا چه در جايي كه ايآيهكه پيام  كنديم
اشد كه او را به آن جا نكشاند يا اين كه در يك حالي ممكن است اين وضع را پيدا كند كه باز هم بايد مواظبت حذر ب

  .كندينمو فرقي در اين جهت  رديگيمآن چيزها را دربر  همهداشت كه در آن قرار نگيرد و آيه 
افراد حتي  همهتياط و مراقبت را به حالت تحفظ و اح دهديمشريفه است و تعميم  هيآاين هم يك بحثي است كه در 

و بعيد نيست كه اين شمول و  در آن جايي كه عدويت مطلق ندارد بلكه ممكن است در يك حالتي اين وضع را پيدا كند
  شريفه باشد. هيآدر  مناطاًاطالق هم يا لفظاً و يا 
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 »فَاحَْذرُوهُمْ«پنج. ترتب عقلي در 
بر آن امر قبلي است يعني در حقيقت  فَاحَْذرُوهُمْ فسيري است و آن ترتب ت نكتهيك بحث ديگري هم كه وجود دارد 

إِنَّ مِْن اين جا يك توصيفي به عمل آمده است و آن مبناي يك تجويز و دستوري شده است و آن توصيف اين است كه 
اي كه از آن گرفته است اين است كه بايد كه اين يك واقعيت خارجي است و نتيجه أَزْوَاجِكُمْ وَ أَْولَادِكُمْ َعدُوا لَُّكم

، بنابراين شما بر زننديمنحو مجمل كساني هستند كه به شما ضربه  به هانيااحتياط كرد و بر حذر بود چون در بين 
ه اين ترتب هم يك ترتب فا ترتب پيدا كرده است ك صورتبهحذر باشيد، اين حكم طريقي بر آن واقعيت توصيفي 

  كه تو در اين جمعيت دشمني داري، پس بايد احتياط كنيد. ديگويمعقاليي است يعني 

  »َأزْوَاجِكُمْ«ي خصوصيت در الغاشش. 
ا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجُِكمْ وَ أَوْلَاِدكُْم عَدُو اين جا اختصاص به مرد ندارد و اطالق دارد، ديگر در أزواج است كه در  نكتهيك 

، ضميرهاي شوديمبراي اين كه هر دو زوج است و هر دو را شامل  شوديمو هم شامل مرد  شوديمهم شامل زن  لَّكُم
است. ثانياً اگر هم كسي بگويد أزواج ظهورش در همسر به معناي مرد  مذكر هم در اين جاها مشترك بين مذكر و مؤنث

نسبت به ديگران هم شامل  شوديمي خصوصيت الغا. ما گفتيم كندينمو فرقي  شوديمي خصوصيت الغااست، قطعاً 
و زن هم  شوديمي خصوصيت الغامنتها چون أزواج و اوالد بيشتر در مظان بود يك تأكيدي كرده است واال  شوديم

  است. طورهميناست و مرد هم باشد  طورهمينباشد 

 »َتْغفِرُواْ«و  »تَصَْفحُواْ«و  »تَعُْفواْ«هفت. تفاوت در 
در اين قسمت هم يك بحث  ،ميوَ إِن تَعْفُواْ وَ تَصْفَحُواْ وَ تَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللََّه غَفُورٌ رَّحِ استبحث بعدي قسمت دوم آيه 

در مراتب  هانياكه تفاوت  اندگفته، بعضي دينيبيمرا در تفاسير  هانياخود اين عفو و صفح و مغفرت است كه تفاوت 
 كنديمو در مغفرت از آن تغافر  دهديماست، عفو نوعي گذشت است، صفح باالتر از گذشت است و روي خوش نشان 

كه با معناي لغويش هم تا حدي سازگار است، ممكن  اندگفته طوراينگويا اصالً نبوده است يعني مراتب دارد، بعضي 
كه بعد آمده  ايجملهزگارتر باشد. روح كالم اين است كه اين سه است وجوه ديگري هم باشد ولي اين وجه شايد سا

 هانيا، اين يك نكته است كه ممكن است بگوييم كنديمبه عفو و گذشت و مغفرت و بخشش  اشارهاست در واقع 
  مدارج و مراتب بخشش است.
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 »تَعْفُواْ«هشت. متعلق در 
عفو و صفح و مغفرت چه كسي است؟ دو احتمال وجود  ديگر در اين بخش اين است كه مفعول و متعلق اين نكته

  دارد، 

 الف. عموم افراد
اين است كه اين اطالق دارد و حذف متعلق هم دليل عموم است يعني همين كه نگفته است تعفوا از چه يك احتمال 

ان دارد و از جمله و در واقع در روابطي كه انسان با ديگر شوديمكسي، تغفروا نسبت به چه كسي، اين موجب اطالقي 
إِنَّ يعني اگر اين كار را بكنيد  شوديممغفرت و عفو و بخشش و گذشت و... ترغيب  ديگويمروابطي كه در خانه دارد، 

، اين يك احتمال است كه اطالق داشته باشد و در واقع اشاره به روش اخالقي و تعاملي با عموم افراد و مياللَّهَ غَفُورٌ رَّحِ
از جمله در روابط خانوادگي، يك احتمال است كه اطالق است و حذف متعلق هم  كنديم ارتباط دارد هاآنكساني كه با 

  دليل بر عموم است.

 ب. ازواج و اوالد
آن بحث قبل قرار گرفت اين قرينيتي پيدا  دنبالهاين كه در  نهيقراحتمال دوم اين است كه بگوييم در اين جا به 

كه دشمن شما بودند  هاييهمانتعفوا يعني تعفوا از ازواج و اوالد، يعني  ديگويمندارد و فقط  براي اين كه اطالق كنديم
  ببخشيد و سخت نگيريد. هاآناز  ديگويمو در برابر عمل شما و فرامين و اوامر الهي مقاومت كردند كه 

همين ازواج و اوالد هستند كه  هر كدام از اين دو احتمال را بگيريم بدون شك مصداق قطعي اين تعفوا و تصفحوا
اين قدر متيقن است منتها اين كه اطالق دارد يا ندارد اين جاي ترديد و دو احتمال است و ممكن است كسي بگويد كه 

در يك آيه به همديگر مانع از انعقاد  هانيايك نوع اتصال  رديگيماين جمله در اين بافت و ساخت و آيه كه قرار 
ن مربوط به روابط خانوادگي است، بعيد نيست كه اتصال اين دو جمله به همديگر مانع از انعقاد و اي شوديماطالق 

و قدر متيقنش همين زن و فرزند است كه  رساندينماگر هم مطلق باشد بحث ما هيچ ضرري  حالدرعيناطالق شود و 
  در روابط خانوادگي انسان قرار دارد.
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 نه. اشاره دليل به آثار عمل
اگر  ديگويمشرطيه است،  جملهاين است كه اين جا امر در كالم نيست، اين  تعفوا و تصفحوامطلب بعدي در اين 

، در اين به كنديمعفو و صفح و مغفرت را پيشه كنيد و داشته باشيد خدا هم با شما با عفو و رحمت و مغفرت برخورد 
دليل اشاره به آثار يك عمل  ميگفتيمكه  شوديمن مواردي طور مستقيم امر و نهي نيست بلكه اين آيه از قبيل هما

از  شوديمكه گفتيم اين آثار گاهي دنيوي است و گاهي اخروي است و هر كدام چند قسم است و چه ميزان  كنديم
حكم و امر و نهي است و گاهي  صورتبهحكم برداشت كرد كه هشت صورت براي آن ذكر كرديم كه گاهي دليل  هانيا
را دارد يا اين عمل اين  هايبداين عمل اين  ديگويمو  كنديمبه آثار يك عمل  اشارهدر دليل نيست بلكه  اينهير و ام

كه نيامده است  آمديماين بحث بايد در اصول  ميگفتيمكه براي اين به نظر هشت صورت ذكر كرديم و  را دارد هايخوب
امر و نهي سه قالب دارد، يك قالب  ميگفتيماصولي را مفصل بحث كرديم و لذا  قاعدهو ما در بحث هاي فقهي مان اين 

إفعَل ال تفعَل و چيزي كه نظير آن است. دوم قالب هاي خبري كه در مقام انشا  ديگويمهمين قالب امر و نهي است، 
ست كه امر و نهي مستقيم كه اين دو در اصول بحث شده است. قالب سوم اين ا است مثل يَغَتصب كه آكد در امر است

اين عمل شما موجب عذاب الهي  ديگويمو  كنديمبلكه اشاره به آثار يك عمل  كندينمامر يا خبري  غهيص صورتبه
كه گفتيم اين قسم سوم هم بايد در اصول بحث شود و  شوديميا موجب مشكالت دنيوي  شوديميا عذاب قبر  شوديم

به آن امور معنوي و اخروي بكند از آن حكم  اشارهبعضي از اقسامش آن جايي كه  و قطعاً در شوديمهفت هشت قسم 
اگر عفو و صفح كنيد خدا هم با شما با مغفرت و بخشش و  ديگويماست و  طورهمين، اين جا هم شوديماستفاده 

ادگي اين است كه يعني ثمره و اثر مترتب بر گذشت و بخشش شما در روابط خانو كنديممهرباني و گذشت برخورد 
و چون اين اثر، اثر معنوي و  كنديمكه اين اثر يك عمل را بيان  كنديمخدا هم با گذشت و مهرباني با شما رفتار 

البته اين حكم در حدي نيست كه بگوييم الزام است و لذا اين بر اساس  ديآيماخروي است حتمًا از آن حكم بيرون 
كه گفتيم هر گاه يك اثر معنوي اخروي و يا حتي معنوي دنيوي ذكر شود اين مستلزم و مفيد حكم  ايقاعدههمان 

و  ميكرديماست كه سابق بحث  ايقاعدهكه اين هم از همان قبيل است و اين مصداق همان  رجحاني است نه الزامي
و به خصوص در روابط خانوادگي قاعده كه اصوالً اين عفو و گذشت هاي ما در روابط اجتماعي  كنديماشاره به آن 
براي اين كه خدا هم با مهرباني و گذشت با انسان برخورد كند، اين اثر وضعي و اثر خارجي آن  شوديمدارد و منشأ 

، اين عرفاً داللت بر نوعي مطلوبيت دانديماست و البته اين مستلزم اين است كه خداوند اين امر عفو و صفح را مطلوب 
ه حداقلش همان استحباب خوب و مؤكد است و بيش از آن نيست بلكه اين جا ظهور در استحباب دارد كه اگر ك كنديم
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بگويد الزامي نيست ولي بهتر اين است كه  خواهديميعني گويا  كنديماين كار را بكنيد خدا هم با خوبي با شما رفتار 
  ر اين جا است. حكم د استفادهباشد، اين هم يك مطلب كه از لحاظ  طوراين

 سوره تغابن 14 هيآده. روش اخالقي و تربيتي در 
انسان در  مواجههاين است كه آيه اشاره به  ميَو إِن َتعْفُواْ َو تَصْفَحُواْ وَ تَغْفِرُوْا فَِإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِهم در مطلب بعدي 

مهاجرت كند و پيش  خواستيمطور بود كه وقتي كه و شأن نزول هم اين كنديمبرابر اين عداوت هاي واقع در خانواده 
و بعد در آن جا قسم ياد كرد كه اگر اين كار را بكنيد اگر روزي به هم رسيديم از تو  گذاشتندينم هانياپيغمبر بيايد 

   جدا خواهم شد و ارتباطي با تو نخواهم داشت.

 يك. ترغيب شارع بر عفو 
آمدند و باهم جمع شديد، آن خطا و اشتباهي كه قبل كرده است آن را ببخش  هاآنكه حال كه  ديفرمايمدر ذيل آيه 

. اين هم در حقيقت هم يك روش اخالقي است و كنديمو از آن عفو كن و شارع در اين جا به گذشت و عفو ترغيب 
از منكر نشود، گاهي است كه آن  مصداق امر به معروف و نهي گيريسختهم تربيتي است و در جايي است كه آن 

كه او دست از اشتباه بردارد كه اين آيه به آن ناظر نيست و اين مال جايي است كه قصه  شوديمموجب  گيريسخت
او را اصالح كند، پس اين عفو صفح و مغفرتي كه در اين جا گفته شده  توانديمتمام شده است يا اين كه با همين روش 

و آن از اين خارج است، اگر امر به معروف و  رديگينمن تكليف امر به معروف و نهي از منكر قرار است اين در برابر آ
خودش گناه است، اگر  دارديمنهي از منكر بازدارندگي او از گناه باشد چون اين كار او كه شما را از اطاعت خدا باز 

متوقف بر اين است كه تند باشد و سخت بگيرد، هشدار اين كار دست برداشتن او از اضالل و مقاومت در برابر امر خدا 
دهد، بداخالقي كند، اخم كند، آن مصداق امر به معروف و نهي از منكر است كه بايد انجام شود. اين إن تعفوا و تصفحوا 

كن، تو با عفو و گذشت رفتار  ديگويمبراي جايي است كه قصه تمام شده است يعني يك كار خطايي كرد و تمام شد و 
او از خطاي  منشيبزرگآن صورت دوم را بگيرد كه گاهي هم با همين بزرگواري نشان دادن و عفو و  توانديميا 

كه او به گناه خود  شوديمكه آن هم طبعًا كار درستي است اما اگر اين عفو و صفح موجب اين  داردبرميخودش دست 
آن را شامل شود و از آن منصرف است و يا اگر اطالقي هم داشته باشد  تواندينمادامه دهد طبعاً اين تعفوا و تصفحوا 

. اين هم يك مطلب است كه اين در جايي است كه كنديمامر به معروف و نهي از منكر اين فرض را از آن خارج  ادله
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ز گناه متوقف بر تندي و گذشته است يا اين كه نگذشته اما اثر مثبت دارد واال اگر اثر مثبتي ندارد و باز داشتن او هم ا
  . كندينمخشم و اخم و غضب است، طبعاً اين آيه آن را نفي 

  »عمل بر اساس مهرباني«دو. اصل 
نكته هم هست كه در هر حال در فضاي خانوادگي اهميت اين عفو صفح و حتي آن جايي هم كه در كنار البته اين 
حال بر ولي درعين فاحذروهُمكه  ديگويممي است، يعني آيه مه نكتهكه اين هم  مهربان باشيد ديفرمايم فاحذروهم

ال اساس مهرباني عمل كنيد كه اين نكته خيلي مهم است يعني يك اصل مهم در تربيت خانوادگي است، آن جا فرمود 
َو  ديفرمايم، بعد أَوْلَاِدكُْم عَدُوا لَُّكمإِنَّ مِنْ أَْزوَاجِكُمْ وَ  ديگويم، اين جا هم تلهِكُم أموالُكم و ال أوالدُكم عن ذكرِ اهللا

حال اصل قاعده اين است كه خانه بر اساس عفو و صفح و ، درعينميإِن تَعْفُواْ وَ تَصْفَحُواْ وَ تَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِ
كه در خطا نيفتد  كنديممواظبت  مهرباني و گذشت بايد اداره شود يعني همزمان با آن كه يك آدم دقيق هوشمند است و

كه از مهرباني و برخورد خوش اخالقانه در خانه غفلت نكنيد، چون اين شأن نزول مخصص نيست كه بگوييم  ديگويم
طور نيست، اين شأن است كه از هجرت آمده است و حاال زن و فرزندش پيشش آمدند، اين مربوط به زماني إن تعفوا

كلي در يك حالي كه  قاعدهعنوان يك و به ديآيمطور است واال آيه از شأن نزول بيرون نزول است و يك موردش اين
كسي در خانه است و در خانه در مظان اين است كه زن و فرزندش او را به موسيقي حرام بكشاند و يا به گناه و 

، ميتَصْفَحُواْ وَ تَغْفِرُواْ فَِإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِ وَ إِن تَعْفُواْ وَ ديگويم، همزمان فاحذروهُم ديگويممعصيت ديگري وادارد كه 
و معنايش اين  را كنار بگذارد يا بعد بخواهد بگويد مانعي ندارد گناه كنيد فاحذروُهم خواهدينم تعفوا و تصفحوااين 

رهزن تو نشوند اما همزمان هم  هانياخيلي دقيق باش كه  ديگويمبرداشتم، بلكه  فاحذروهُمنيست كه من دست از 
كار را جلو برد، البته اين همان طور كه گفتيم مانع از  شوديمبا عفو و صفح  مواظبت كن كه فضاي خانه فضايي است كه

  اين نيست كه جايي هم مراتب امر و نهي است و براي تقويت نياز به خشم و غضب است كه آن را هم بايد انجام دهد.
فضاي مهر و محبت و  ديگويم، اين آيه داردبرنميامر و نهي را اين آيه  الزمهو نهي يا مراتب  اين امر هرحالبه

يعني مقابل آن نيست بلكه مكمل آن ؛ قرار دهد الشعاعتحتگذشت را توجه كن ولي نه گذشت و مهر و محبتي كه آن را 
را با عفو و صفح آورده است يعني اين دو خط به موازات هم بايد در خانه  فاحذروهُماين است كه  اشنكتهاست. ولي 

  و در تربيت خانوادگي مورد توجه قرار بگيرد. 
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 ذكرشدهآيات  بنديجمع
بود و يكي هم  ال تلهِكُم أموالكُم و ال أوالدكُم عن ذكرِ اهللا هيآتبيين شد، يكي ما تا اين جا دو آيه را بيان كرديم و 

  اين دو آيه تا اين جا مفيد دو سه مطلب مهم بود:  مجموعهكه  بود أَزْوَاجُِكمْ وَ أَْولَادُِكمْ َعدُوا لَُّكم إِنَّ مِنْ
  

اول اين كه در فضاي عالم درون و ذهني اشتغال به امور زن و فرزند و خانه كه به حدي باشد كه مانع از توجه به 
مذمومي است و شرع آن را منع كرده است و بايد از آن بر حذر بود. دوم خدا باشد و مانع از اطاعت خدا باشد، اين امر 

خانوادگي بايد يك حالت تنبه و هوشمندي و حذر و احتياطي وجود  مهرورزياين كه در روابط خانوادگي و محبت و 
شريفه گرفته  هيآاين در گناه قرار نگيرد، اين نتايجي است كه از  هامحبتو  هاعالقهداشته باشد كه انسان به خاطر آن 

  مكمل اين نگاه تربيتي است كه بايد در خانواده باشد. هانياو  شوديم

 توبه سوره 24 هيآسه. 
وَ  رَتُكمُي وَ عَشِقُلْ إِن كَانَ َءابَاُؤكُمْ وَ َأْبنَاؤُُكمْ وَ إِخْوَاُنكُمْ وَ أَزْوَاجُكمُ: ديفرمايمتوبه است كه  سوره 24 هيآسوم  هيآ

فَتَربَّصُوْا  لِهِ يسَبِ  يِمِّنَ اللَّهِ َو رَسُولِهِ وَ جِهَاٍد ف ُكميْأَحَبَّ إِلَ أَمَْوالٌ اْقترَْفتُمُوهَا َو تجِ�َرَةٌ تخَْ�شَوْنَ كَسَاَدهَا وَ مَسَاكُِن تَرْضَوْنَهَا
ار مورد مربوط به بحث هاي خانوادگي است، اين آيه هم هشت چيز را بيان كرده است كه سه چه ،اللَّهُ بِأَمْرِهِ يِأْتيَ يَحَت

 خانوادهكه اين پنج مورد مربوط به خانواده است كه يا  رَتُكمُي َو عَشِ إِن كاََن ءَابَاُؤُكمْ وَ َأْبنَاؤُكُمْ َو إِخْوَانُكُْم وَ أَزْوَاجُكمُ
اي در درجه هانياكه اگر محبت  ديفرمايمبزرگ را هم دربرمي گيرد و  خانوادهكوچك است و يا اگر عشيره بگوييم 

باشد كه مانع از جهاد در راه خدا و اطاعت خدا شود در انتظار عذاب خدا باشيد. اين آيه هم از آيات مهم در بحث هاي 
أَمْوَاٌل خانوادگي است، يك بخشش خانوادگي است و يك بخشش ارتباطي است كه انسان به طور عام با دنيا دارد 

ولي يك بخشش  شوديم، مال و تجارت و مسكن را هم شامل وَ تجِ�َرَةٌ تخَ�ْشَوْنَ َكسَادَهَا وَ مَسَاِكنُ تَرْضَوْنَهَااْقترَفُْتمُوهَا 
شريفه هم نكات متعددي است كه چند مورد را كه به بحث ما ربط دارد عرض  هيآهم بحث خانواده است. در اين 

  : ميكنيم
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 توبه سوره 24 هيآيك. حكم الزامي در 
 يِأْتيَ يَفَترَبَّصُواْ حَتچون آمده است كه  كنديماست كه داللت بر حكم الزامي  ايآيهيك نكته اين كه اين آيه هم 

يعني اين آيه مفيد اين است كه نبايد  كنديمدر اين جا عذاب الهي است و لذا داللت بر حرمت  امراهللا، يعني اللَّهُ بِأَمْرِهِ
باالتر  درجهخانوادگي از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا محبوب تر باشد يعني  هايقهعالاين دنيا و از جمله آن 

كه اين حكم الزامي است. از لحاظ اين كه اين حكم طريقي است يا نفسي است در اين  تعلق بگيرد هانيامحبت نبايد به 
  جا دو احتمال وجود دارد: 

 الف. حكم الزامي طريقي
كه در اين جا ممكن است كسي بگويد طريقي است يعني أحبيت دروني موضوعيت ندارد، يك احتمال اين است 

در برابر خدا بايستد، حال چون محبوبيت موجب اين  هانياچيزي كه موضوعيت دارد اين است كه انسان به خاطر 
دارد ولي  هانيابيشتري هم به  عالقهاست امر و نهي روي آن رفته است واال اصل قصه آن است و اال اگر كسي  شدهيم

باشد مانعي ندارد چون اين موضوعيت  طوراينبا تكاليف و جهاد و... انجام نداده است كه اگر  مقابلهدر عمل جايي 
  نداشت و طريقيت داشت.

 ب. حكم الزامي طريقي و نفسي
طريقي است اما در  ديگويمي احتمال دوم اين است كه بگوييم اين آيه نسبت به آن جايي كه جهاد و تكاليف عمل

نسبت به خدا و رسول خدا احب باشند واقعاً موضوعيت دارد و نفسيت دارد يعني  هانيا كنديمجايي كه مقايسه 
از اين كه تكليف چه چيز باشد، اين محبت نبايد برتر از  نظرقطعمحبت انسان نسبت به اين امور دنيايي با  ديگويم

  حتمال دوم است. محبت خدا باشد، اين هم ا

 نظر استاد اعرافي
جهادٍ في سبيله محبت در آن جا  ديگويماين دومي باشد يعني در آيه هر دو باشد، آن جايي كه  ميدانينمكه ما بعيد 

 ديگويمولي محبت نسبت به خدا و رسول را كه  ديبريمنفسي نيست و طريقي است يعني اگر مانع آن جهاد شد عقاب 
دارد يعني بايد تالش كني كه محبت انسان نسبت به دنيا بيش از محبت خدا نباشد كه يك حكم نفسي  در آن جا نفسيت
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و بعيد نيست كه در قالب اين حكم نفسي هم باشيم. اين بحثي كه ما در اين جا مطرح كرديم يك بحث  شوديم
هاي مهم همين قصه است م يكي از بحثاالخالق كه برسيفقهاست و تا به حال كمتر فقها مطرح كردند و در  ايپيچيده

و چه مقدار حالت طريقي دارد، به نظر  شوديميعني چه مقدار به اين عالم درون به طور مستقل امر و نهي به آن خطاب 
  كه هر دو نوعش را داريم و نبايد مطلق به يك سمت راند. ديآيمما 

 چرايي حكم به حفاظت از قلب
و نتيجه همان  ميكنيمدر اين مضامين باشد و ما بحث دو سه هفته را در اين سه آيه جمع  توانديمآيات ديگري هم 

كه در تكليف ما نسبت به خانواده ضمن اين كه آن همه تكاليف داريم كه بايد مهر و محبت و عالقه و عفو و  شوديم
نترل كن و اين كنترل هم دروني و هم قلبت را مواظبت كن و محبتت را ك ديگويم حالدرعينگذشت و... داشته باشيم 

كه اين هم يك امر  در برابر خدا قرار نگيرند و در برابر تكاليف الهي قرار نگيرند هانيابيروني بايد باشد براي اين كه 
به  مييگويمبلكه آن تكاليف هم اوامر خداست و لذا همين كه  شودينممهمي است، البته اين مانع از انجام آن تكاليف 

مشغول نشو يعني نه اين كه توجهت به تربيت عبادي و معنوي و اخالقش كم شود بلكه بايد بيشتر هم شود براي  هانيا
، اين يك روي ديگر قصه دارديماز اين بر حذر  رديگيمهم امر خداست ولي اگر جايي از خدا فاصله  هانيااين كه 

  است كه بايد خيلي به آن توجه داشت.  
  علي محمد و آل محمد اهللا  يو صل 
  

 


