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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 تربيت خانوادگي از نگاه قرآن
 »انتظام معارف توصيفي«رجحان 

بپردازيم يا بعد از آن يكي دو بحث مهم وجود دارد كه يك مبحث  هاساحتدر تربيت اوالد قبل از اين كه ما به آن 
هم ارتباط داشت همان مبحث رجحان انتظام به معارف توصيفي است كه در قرآن  العقيدهفقهبسيار مهم كه به نحوي با 

يعني در  دهديمخيلي از چيزها را تغيير  چهرهكريم وارد شده است كه بحث بسيار اساسي و بزرگ و مهمي بود كه 
باب موسعي است و نياز به توسعه دارد  ،است كه نسبتًا مفصل به آن پرداختيم گرچه آن باب تأثيرگذارخيلي از مباحث 

اين يك مبحث بود كه از مباحث  .بحث را توسعه خواهيم داد دامنهكار خواهيم كرد و در آن جا  العقيدهفقهكه در بحث 
  .شوديم العقيدهفقهتأسيس  هيپااساسي و كليدي فقه و قرآن است و 

 »منافقونسوره  9 هيآ« در »الهاء« مفهوم
بعدي كه در ادامه به آن پرداختيم الهايي بود كه در قرآن از آن نهي به عمل آمده بود و در كنار مجموعه مبحث 

تربيت خانوادگي و تربيت  نهيزمتعاليمي كه در ارتباط با فرزندان و خانواده به آن توصيه شده است و احكامي كه در 
اي در قرآن كريم وارد شده است كه شكلي از آن در بعضي روايات هم آمده است و يك نهي ،فرزندان وارد شده است

ببينيم آيا اين قاعده و  ميخواستيم ؛ كهآن نهي از الها اموال و اوالد از ذكر اهللا است يا نهي از اشتغال به اهل عن اهللا است
گفتيم  ؟فقهي است و يك اصل تربيتي است كه بايد به آن توجه كرد يا اين كه چنين چيزي نيست اعدهقاين اصل يك 

كه مستند اين بحث اصل مهم تربيتي و اين قاعده كه نبايد چنان به اهل و مال مشغول شد كه از ذكر اهللا و از وظايف 
 َأمْوَالُكُْم َو ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكمُ نَيالَّذِ هُّ�َايأَيَ منافقون بود، سوره 9 هيآ اشهيآباشد كه اولين  توانديمبازماند مستند به چند آيه 

شريفه را مطرح كرديم، بر روال همان  هيآكه اين ذَالَِك فَأُوْلَئكَ ُهمُ اْلخَاسِرُون  فْعَلْيَلَا أَوْلَادُُكمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَ َمن 
كه ما شش  ميشويمروشي كه ما در آيات داريم محورها و نكات ذيل آيه را بر اساس مفردات يا تركيبات متعرض 

  نكته را در اين آيه بيان كرديم.
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 »لَا تُلْهِكمُ«در  تنزيهيهفت. نهي 
 أَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَاُدكُمْ عَن ذِكْرِ لَا تُلْهِكمُ ؟نزيهي استهفتم اين است كه نهي از الها نهي تحريمي است يا ت نكته

تنزيهي باشد. شاهدي كه ممكن است براي تنزيهي بودن اين بياوريم  توانديمتحريمي باشد و هم  توانديماين هم  ،اللَّهِ
هم ذكر  دارد و ذكر اهللا امر مطلقي است،عَن ذِْكرِ اللَّهِ يعني اين كه كراهي است نه تحريمي و تنزيهي است اين است كه 

واجب داريم و هم اذكار مستحب داريم البته از لحاظ ذكر لساني و عملي، اگر هم ذكر قلبي بگيريم باز ذكر قلبي هم  اهللا
ي اعمال درجاتش واجب نيست، بلكه بسياري از درجات ذكر قلبي مستحب است، يك حدي از ذكر قلبي كه مبنا همه

واجب يا مستقل واجب است اما  مقدمه، آن از باب كنديميا واجب را ترك  كنديمواجب است كه اگر آن نباشد گناه 
بر اين كه نهي در متعلق به الها و  شوديمقرينه  يست و مستحب است و لذا اطالق ذكر اهللادرجات ديگر ذكر كه واجب ن

باز ندارد، ذكر اهللا درجات دارد و يك  شما را از ذكر اهللا هانيا ديگويمال تلهكُم نهي تنزيهي شود، براي اين كه 
بگوييم التلهكم در اين جا نهي تحريمي قاطع  ميتوانينممستحب است، پس  اشدرجهواجب است و يك  اشدرجه

ت باز بدارد اين بعيد مستحبي را بگيريم اشتغال به دنيايي كه از مستحبا هايه درجاتي از آن وقتي كه ذكر اهللاست، بلك
براي اين كه نهي در اين جا نهي  شوديم، بنابراين قرينه شوديماست كه حرام باشد و اين كراهت دارد كه نهي تنزيهي 

  تحريمي مطلق نيست بلكه جامع بين تحريم و تنزيه است يا همان تنزيهي است. 

 »لَا تُلْهِكمُ«تعارض در 
است كه ما بارها عرض كرديم و آن اين است كه خيلي از جاها يك تعارض  اينكتهبه اين داد  شوديمپاسخي كه 

اين تعارض را برايتان ذكر كرديم،  نمونهكه شايد تا به حال ده بيست جا  شوديمبدوي يا مستقري در اين نوع ادله پيدا 
است. ال  طورهمينجا هم  سازگار نيست كه در اين باهمجايي كه يك ظهور نهي با يك قيدي كه در متعلقش است 

تلهكم نهي است و نهي هم ظهور در حرمت دارد و وقتي حرمت باشد ذكر اهللا بايد ذكر اهللا در مراتب واجبش باشد، ذكر 
اهللا اطالق دارد كه اگر بخواهيم آن را بگيريم در آن صورت اين را بايد تنزيهي كنيم، اين دو ظهوري است كه هر دو را 

ريم، ال تلهكم ظهور در نهي دارد، ذكر اهللا ظهور در اطالق دارد، ظهور نهي در تحريم با ظهور ذكر اهللا نگه دا ميتوانينم
، اين دو ظهور در اين جا باهم سازگار نيستند، براي اين كه اگر نهي شوديمدر اطالق كه مراحل مستحب را هم شامل 

توجهات مستحبي حرام نيست، بلكه آن بايد مقيد به ذكر اهللا را بگيريم اشتغال الها حرام است، پس الهاي نسبت به ذكر و 
خاص شود، يا بايد ذكر اهللا را مطلق بگيريم و التلهكم را بگوييم كه ال تلهكم تحريمي نيست، يعني بايد يكي از اين دو 

تيم كه فريضٌه كه همين را گفتيم و گف ةمطلبُ العلمِ فريضةٌ علي كلِّ مسلمٍ و مسلكار را انجام دهيم، مثًال ما در 
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ظهورش در وجوب است با طلب العلمي كه ظهورش در مطلق علم است يك ناسازگاري دارند و بايد رفع كرد. يا مثالً 
كه چنين چيزي را ما در خيلي جاها  ، از اين تعارض اطالق متعلق و موضوع با ظهور خود صيغههديً للمتَّقيندر 

كه ظهور تعاونوا وجوب است و برّ و تقوا اطالقش  اونوا علي البرِّ و التّقوادر تعداريم كه يكي هم همين جا است، يا 
 همهبگوييم واجب است كمك بر  ميتوانينماين دو را باهم بگيريم يعني  ميتوانينمولي قطعاً  رديگيممستحبات را هم 

تعاون بر مستحبات واجب است، اگر بخواهيم ظهور تعاونوا را در وجوب  ديگوينمواجبات و مستحبات، هيچ كس كه 
، اين دو در اين جا قابل جمع نيست و از بيرون ما مطمئنيم كه رديگيمبگيريم و بگوييم اطالق برّ و تقوا مستحبات را هم 

بگوييم مستحب است و دست  هر دو در اين جا مراد نيست، يا بايد بگوييم تعاونوا جامع بين وجوب و استحباب است يا
تعاونوا واجب است بايد دست از ظهور برّ و تقوا برداريم، اين تعارض  مييگويماز وجوبش برداريم و يا اين كه اگر 

كلي است، خيلي از جاها يك تعارض ابتدايي بين  قاعدهظهور صيغه در وجوب يا نهي با اطالق متعلق است كه اين 
ب و حرمت از يك طرف و ظهور آن موضوع و متعلق در اطالق از طرف ديگر. تعارض ظهور صيغه امر و نهي در وجو

 قاعدهكه ما از بيرون يقين داريم كه هر دو نيست و لذا بايد يكي اخذ شود و يكي طرح شود،  شوديمهم از اين جا پيدا 
د ما ابتدائاً بايد تالش كنيم كه در اين موارد از نظر اصولي اين است كه هر گاه تعارض بين دو ظهور در دليل پيدا ش

 كننديمتعارض  باهم هانيا، اگر اظهر را پيدا نكرديم شوديماظهر را پيدا كنيم و اگر اظهر پيدا شد يكي بر ديگري مقدم 
. در اين جا هم عين همين است ال تلهكم يعني اين حرام ميريگيمو وقتي مجمل شد قدر متيقن را  شوديمدليل مجمل  و

. از آن طرف هم ديآيميعني نبايد مشغول شد و نبايد الهاء محقق شود و نهي است و حرمت مؤكد از آن بيرون است، 
شريفه اجمالي نباشد، براي  هيآولي احتماالً در اين  شوديمذكر اهللا اطالق دارد. در اين تعارض گاهي واقعاً اجمال پيدا 

ولو اين كه در ذيلش بگوييم خسران حتي  هُمُ الَْخاِسرُون، ذَالِكَ فَأُوْلَئكَ فْعَلْيَوَ مَن اين كه در ذيلش آمده است كه 
آن خسارتي است كه  هُمُ اْلخَاسِرُون هياولنسبت به فعل مكروهات و ترك مستحبات هم نوعي خسران است، اما ظهور 

ه مربوط به منافقين است، آن و آيات قبل و بعد آن ك شوديم هانياموجب عذاب و محروميت از رضوان الهي و امثال 
هم مؤيد و مؤكد اين است كه ما بايد در اين جا ظهور ال تلهكم و نهي را بگيريم و ذكر اهللا هم در واقع ذكر اهللا واجب 

  .كنديماست و فضاي اين بحث فضاي بحث منافقين است كه آن هم مقداري اين امر را تقويت 

 در آيات و روايات »هاي أمرصيغه«ظهور 
امر براي بعث  غهيصو اال  شوديموجوب و استحباب درجات طلب است كه از بيرون و از اطالق و قرائن استفاده 

وضع شده است، بعث جامع بين بعث وجوبي و ندبي است، آن براي زجر وضع شده است و زجر جامع بين وجوبي و 
البته يك نظر اين است كه امر وضع شده است ، شوديمندبي است و براي وجوب يا حرمت از قرائن ديگري استفاده 
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كه اگر اين نظر باشد اشكال شما وارد است و در آن صورت اگر  براي وجوب و نهي وضع شده است براي حرمت
كه  نديگويمو يا مشترك لفظي، اما اآلن اين نظر متروك است و بيشتر  شوديمبخواهيم در جامع استعمال كنيم يا مجاز 

و سه نظر عمده در  شوديمو در وجوب و استحباب از اطالق يا حكم عقل استفاده  در وضع نيست وجوب و استحباب
  آن جا وجود دارد و لذا از آن نظر مانعي ندارد. 

واجب  وظايفاز آن تذكر قلبي و  ؛ وواجب است وظايفبنابراين ظهور اين آيه در همان الهاءي عن ذكر اهللا يعني از 
نكند. اين هم بحث هفتم است كه بعيد نيست در اين جا حكم، حكم الزامي باشد نه حكم الهاء  ديگويماست كه 

يك حكم   أَمَْوالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ،َلا تُلْهِكمُترجيحي و تنزيهي. تا اين جا ما به اين نتيجه رسيديم كه 
  بازماند. وظايفل مشغول شد كه از تحريمي است نسبت به اين كه نبايد چنان به اهل و ما

 »لَا تُلْهِكمُ«هشت. نهي در 
در اين جا هم  ؟حكم مولوي است يا يك حكم ارشادي است ،هشتم و مبحث هشتم اين است كه اين حكم نكته

وجود داشته باشد ما حكم را از  ايقرينهاصل در مولويت احكام شرعي و خطابات شرعي است و هر گاه  القاعدهعلي
اين ارشاد است و بار جديد تكليفي در آن نيست منتها خروج از  مييگويمو  ميبريممولويت به سمت ارشاد 

عقليه داريم و  نهيقر أطيعوا اهللادارد مثًال در  ايقرينهو حمل نهي يا امر و خطاب شارع بر ارشاد نياز به  المولويةاصالة
و آن در اين  ديآيمو چون تسلسل الزم  ديآيمه بايد عقل بگويد و اال اگر عقل نگويد تسلسل الزم اين چيزي است ك

داريم براي اين كه اين  ايقرينه، اين جا شوديماين أطيعوا لغو  ديگويمجا درست نيست و اگر بگوييم خود موال اين را 
در جايي باشد ما آن را  ايقرينهأطيعوا را بايد بگوييم كه ارشاد به حكم عقل است و هيچ بار جديدي ندارد و اگر چنين 

الي مطرح است كه اگر ؤ. اگر در جايي خدا بفرمايد كه اوامر مرا عصيان نكنيد، در آن جا يك سميكنيمحمل بر ارشاد 
يك گناه اين است كه نماز نخوانده  مييگويم اگر كسي نماز نخواند، در اين جا چند گناه دارد؟ كسي عصيان كرد مثًال

و يك گناه هم اين است كه به اين كه گفته است عصيان نكنيد  را اطاعت نكرده استأقم الصلوه و  صلّاست و امر به 
  ه يكي است؟ عمل نكرده است، در اين جا آيا دو حكم و تكليف وجود دارد يا اين ك

 طريقياول: نهي  استداللالف. 
اين جا هم از جاهايي است كه قرينه وجود دارد و آدم مطمئن است كه دو تكليف ندارد و لذا حتي اگر أطيعوا را 

أقم  مولوي بگيريم آيا اين مولوي مستقل است يا همان ارشاد به اوامر ديگر است؟ يعني سه تكليف در اين جا يعني
يا  امريمؤيد و مؤكد اولي است؟ در أطيعوا يا ال تخالُف  هانيا همهاست يا اين كه  امري عوا و ال تخالفالصالة و أطي
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عرفيه وجود دارد كه اين چيز جديدي نيست منتها تأكيدي است بر اين كه درست به  نهيقريك  هانياال تعصُّني و امثال 
دار دادن و آماده كردن شخص براي اطاعت است، نه اين كه آن توجه كن و بيشتر حالت ارشاد و تأكيد و تنبيه و هش

  بخواهد خودش بار جديدي داشته باشد.
، در اين جا آيا هانياو امثال  مانديممندي به فرزندش از جهادي كه بر او واجب است باقي كه به خاطر عالقهكسي 

 ديگويمچيز جديدي بگويد، يا اين كه مؤكد آن امري است كه  خواهديم أَمَْواُلكُمْ َو لَا أَوْلَاُدكُمْ عَن ذِكِْر اللَِّه لَا تُلْهِكمُ

 َفلْيَحَْذرنظير همان ال تلهكم تكليف تو اين است كه به جهاد بروي يا مثالً نماز بخواني يا از معصيت پرهيز كني؟ اين 

است، يعني بار جديدي ندارد و بيشتر  أطيعوا اهللاست، نظير  ال تعصُ اهللاست، نظير ) 63/النور( أَمْرِهِ عَنْ  يُخالِفُونَ اَلَّذِينَ 

بارش ارشاد و تأكيد و تربيت است تا اين كه بخواهد يك حكم جديدي بياورد. اين استداللي است كه ممكن است كسي 

، نه اين كه بخواهد حكم فقهي كنديمو با اين استدالل در واقع اين دليل حالت ارشاد و تأكيد پيدا  در اين جا مطرح كند

  .كنديمجديدي بياورد بلكه ارشاد و تأكيد 

 »امر و نهي«حكم اصلي در 
تأسيسي  تواننديمارشادي و مولوي باشد، هم امر و نهي  توانديمارشادي و مولوي باشد و هم نهي  توانديمهم امر 

مولوي تأسيسي است، در اين جا با  اينهيو هر  امريتأكيدي باشند، البته اصل اين است كه هر  تواننديمباشند و هم 
اين قرائني كه گفته شد و نظير آن مواردي كه مثال زده شد ممكن است كسي بگويد كه اين تأسيسي نيست و تأكيدي 

ت، البته ارشاد به يك حكم ديگر است كه گاهي حكم عقلي است و است و اين مولوي نيست و ارشاد به ديگري اس
و دو ثواب انجام  دهدينمگاهي حكم شرعي است و يا ارشاد به همان اوامري است كه خود شرع دارد، دو گناه انجام 

و  ميريگيم به همان دارد نه اين كه بار جديدي داشته باشد. وجود تأكيد را هم ما نوعي ارشاد اشارهكه اين  دهدينم
بگوييم اين يك استحقاق ثواب و عقاب مستقل  ميخواهيمباهم فرق هايي دارند ولي در واقع ما در اين جا  هانيا

و  كنديمتأكيد  هاآنكه اين به  جهاد كن، نماز بخوان ديگويمبلكه اين ناظر به آن است كه مثالً  آوردينمجديدي 
به حيث اين كه اگر كسي جهاد نرفت بگوييم كه دو گناه كرده است، يكي اين  آوردينماستحقاق ثواب و عقاب جديدي 

.لَا ُتلْهِكمُو يكي اين كه  جاهدوا گفتيمكه دليل      أَمَْوالُكُمْ وَ لَا أَوْلَاُدكُمْ َعن ذِكْرِ اللَّهِ

 امر ارشادي فلسفه
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يعني در واقع خطاب فقهي نيست و يك خطاب تربيتي است و  كنديمكار را ذكر  شهيرتأثيرات روحي دارد و 
به  دهديماثر تربيتي بگذارد و ناظر به آن تكاليفي است كه وجود دارد و اين در مقام تربيت انسان را سوق  خواهديم

  اين كه به اين امر توجه كند. 

 ب. استدالل دوم: نهي نفسي
اثرگذاري و تربيتي. ممكن است كسي جواب دهد كه در آن  فلسفهاين جا امر، امر تأكيدي است با يك بنابراين تا 

جايي كه أطيعوا و اطاعت يا عصيان آمده است، آن تعبير اطاعت و عصيان به تعبير فلسفي يك عنوان انتزاعي است و 
است براي اين كه نماز بخواند و خودش چيز  اين عنوان چيزي جز امر و نهي اصلي نيست، مثالً اطاعت عنوان انتزاعي

هيچ بار  هاآنجديدي ندارد، عنوان اطاعت و عصيان و عناويني از اين قبيل يك عناوين انتزاعي است كه در خود 
مْ َو  أَمْوَالُكَُلا ُتلْهِكمُدر اما ؛ شوديمجديد واقعي نيست، بلكه عنوان انتزاعي است كه بر خود آن اوامر و نواهي منطبق 

ما دو نوع الهاء داريم، يك الهاء همان الهاءي عملي است يعني اين كه بايد اآلن به جهاد برود لَا أَوَْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ 
، يعني يك الهاءي عملي است يعني اشتغال از ذكر اهللا به اموال و اوالد است يا شاغل روديميا نبايد برود و  رودينمو 

اين عمل است و آن امر قلبي است كه انسان  شهيراما يك الهاءي ديگري داريم كه ؛ الد است از ذكر اهللاشدن اموال و او
كه به دنبالش آن  شوديمو عالم دروني به شكلي به آن مشغول  هازهيانگو به لحاظ  رديگيمدر قلب محبت اين آدم را 

 هاينهاگر ناظر به آن عمل باشد اين غير از آن امر و ادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ  أَمَْوالُكُمْ وَ لَا أَوْلَ لَا تُلْهِكمُ و ديآيمعمل 
آن است،  شهير، اما اگر الهاء را الهاي قلبي بگيريم كه شوديمهمان عنوان انتزاعي است كه بر آن منطبق  و چيزي نيست

يعني در عالم درونتان ذهن و ضمير شما را به خودش مشغول نكند كه   أَمْوَاُلكُمْ وَ َلا أَوْلَاُدكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِلَا تُلْهِكمُ
ولي ممكن است بگوييم اين آيه بيشتر  شوديمكه همين منشأ اطاعت و عصيان خارجي  جلوي توجه قلبي شما را بگيرد

عالم درون است، نظير  اشهيتك أَمْوَالُُكمْ وَ َلا أَوَْلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ لَا تُلْهِكمُناظر به بعد دروني و رواني قصه است كه 
وَ أَمْوَالٌ  رَتُكمُي وَ عَشِقُلْ إِن كاَنَ ءَابَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكمُ : ديفرمايمتوبه كه  سوره 24 هيآهمان 
 فَترَبَّصُوا لِهِيسَبِ يِمِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ ف كُميْأَحَبَّ إِلَ وهَا وَ تجِ�َرَةٌ تخَ�ْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَااقْترَفْتُمُ

است در انتظار عذاب خدا باشيد، همان جا هم اين بحث است كه  هاآناز  ترمحبوبدر پيش شما  هانيااگر  گفتيمكه 
 لَا ُتْلهِكمُناظر به درون است،  هانيا همهاين محبوبيت احبيت عملي يا احبيت دروني؟ ممكن است كسي بگويد كه 

، اشتغال بيروني به اين اموال و اوالد به حيثي كه ما را از انجام ناظر به درون استأَمْوَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ 
ها و عالئق دروني علقهاما اين اشتغال دروني و اين ؛ رد، اگر اين طور باشد ارشاد است و تأكيد استاين تكاليف باز دا
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از نظر ذهن و ضمير و درون به  ديگويمحرف ديگري است، ممكن است بگوييم آيه ناظر به اين عالم درون است و 
اشتغال پيدا نكن كه اين چيزي غير از آن كار خارجي است و ما در آن جا امر و نهي داريم و در اين جا امر و  هانيا

و محبت هاي  هازهيانگو  هاعالقهها و علقهكه اين  ديگويمنهي را در واقع روي درون آورده است و در عالم درون 
  .داد شوديمو اين جوابي است كه  خودت را كنترل كن

كالً يك تأكيد است و ارشاد به خود آن اوامر و نواهي است كه در آن جا وجود دارد  ال تلهكمكه  گفتيمقرير اول ت
اين بيشتر ناظر  ديگويمو استدالل دوم كه در جواب آن گفتيم  ري. تقرتربيتي و تأكيدي دارد جنبهبيشتر يك  ال تلهكمو 

  .رديگيمست كه به آن تعلق به دنياي درون است و نهي آن هم نهي مستقلي ا

 ج. استدالل سوم: نهي غيري
در اين جا داد اين است كه بگوييم درست است كه اين آيه به عالم درون توجه دارد و نهي هم  شوديمنظر سومي كه 

 گذاردينماتي در اين جا وجود دارد كه زبه آن تعلق گرفته است و اين غير از اشتغاالت بيروني است اما قرائن و ارتكا
شما در درون مواظب خودت باش كه اين طور  ديگويماين يك نهي نفسي شود، اين يك نوع نهي غيري است يعني 

اين عامل و پايه است و  ،نشوي و اين براي اين است كه در عمل به آن الها و اشتغال از اوامر و نواهي خدا مبتال نشوي
اين مقدمه آورده است حالت غيري دارد نه اين كه يك امر نفسي باشد و كه روي  اينهيدر واقع مقدمه است، اين امر و 

در واقع اصل در امر و نهي نفسيت است ولي در اين جا به خاطر قرينيتي كه در اين جا وجود دارد اين نهي غيري 
ن هم بيان يعني در واقع درون خودت مواظبت كن. اين يك نوع نهي غيري است كه در اين جا وجود دارد، اي شوديم

   .در اين جا آورد شوديمسومي است كه 

 : نظر استاد اعرافيبنديجمع
ناظر به همان الهاي عملي است و اين   أَْموَالُكُمْ وَ لَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِلَا تُلْهِكمُيك بيان اين است كه بنابراين 

ك بيان اين است كه اين ناظر به درون است و كار به هم ارشاد است و تأكيد است و چيزي بيش از اين نيست و ي
مستقل مبنا و  توانديمناظر به عالم درون است و اين عالم درون خودش  خارج ندارد و يا حداقل بخشي از اين آيه

دارد و خودش حكم جديدي  امرونهيمحور حكم باشد و اين حكم جديدي است و مربوط به بيرون نيست كه بگوييم 
كه در اين جا است نفسي نيست و  اينهيمربوط به عالم درون است ولي  مييگويمن سوم هم اين است كه است و بيا

تعلقاتت را كنترل كن و ذهنت را به خودش  ديگويمغيري است يعني باز اصل همان عالم بيرون است منتها اين كه 
است كه حالت مقدمي دارد و غيري است. ظهورش حتماً الهاي  امريكه از آن باز بماني، اين  ايگونهمشغول نكند به 
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به كار رود يعني با يك مناسبات حكم موضوعي ممكن است كسي بگويد كه به جاي آن اين  توانديمقلبي است ولي 
  . كنديمطور تعبير 

  اهللا علي محمد و آل محمد       يو صل 
 

 


