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 الرحمن الرحیمبسم اهللا 

 بررسی آیه اذن گرفتن در اوقات ثالثه 
أَیُّهَا الَّذِینَ یا «. در جلسه قبل آیه شریفه باشدیمبحث در بررسی آیات دال بر وظایف تعلیمی و تربیتی خانواده 

مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ 

نَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُم ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُ

مطرح شد و به جهاتی از بحث در ذیل  58نور/» عْضٍ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌبَعْضُکُمْ عَلَى بَ

 این آیه پرداخته شد.

 »أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوایا «از مراد  بحث سوم: اهل خانه
اما به قرائن و  باشدیمعام  »یُّهَا الَّذِینَ آمَنُواأَیا «خطاب  هرچندنکته ظریفی که در این آیه وجود دارد این است که 

یعنی پدر و مادر و شان خانوادهبا  هاآنحکم و موضوع مراد مؤمنین از حیث تعلق خانوادگی و ارتباط  مناسبات

 باشد.می خانهکساکنان ی

 بحث چهارم: بحثی در مصداقیت آیه شریفه براي بحث امر به امر
آیه شریفه وجود دارد این است که آیا این آیه شریفه در مقام بیان تکلیف خانوادگی پدر و که در ذیل این  سؤالی

دیگر آیا عبارتیهاست؟ بهمادر است و یا در مقام بیان تکلیف فرزندان و اطفال و یا اینکه در مقام بیان هردوي این

؟ در علم اصول بحثی وجود ستینآن بحث  باشد یا اینکه مصداقی ازاین آیه شریفه مصداقی از بحث امر به امر می

مخاطب امر  132طه/ »وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّالَةِ«در برخی آیات و روایات مانند  مثالعنوانبهعنوان امر به امر، دارد به

باشد و وظیفه مخاطب امر، امر کردن می قطعاًشده است که خانواده خود را به نمازخواندن امر کند، در این موارد 

دوم یعنی شخصی که مخاطب به  مأموربحثی در آن وجود ندارد، اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا 

باشد یا یا خیر؟ و به عبارتی آیا امر دوم مفید وجوب می شودیممتوجه او  ، وظیفه و تکلیف الزامیکندیمآن امر 

ما حق این است امر به امر، ظهور در وجوب دارد یعنی هم بر مأمور اول و هم بر مأمور دوم واجب به نظر  خیر؟
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وجود  اي دال بر عدم وجوب امر نسبت به مأمور دوممگر اینکه قرینه است که متعلق و مقتضاي امر را اتیان کند

 باشد. داشته

 مدلول التزامی آیه، امر به امر
در آیه مستقیماً متوجه عبید، إماء و اطفال » یَسْتَأْذِنکُمُ«�ِ در آیه شریفه نبود امر  »ذِینَ آمَنُواأَیُّهَا الَّیا «اگر خطاب 

اما ازآنجاکه این امر بعد از  کردشد و آیه مصداق امر به امر نبود و مدلول مطابقی آیه هم داللت بر امر به امر نمیمی

 این است که این ترکیب در آیه ، حاصل سخنان مفسرین نه عین کلماتشان،آمده است »أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوایا «خطاب 

و یا  به لحاظ علم معانی و بیان مفید امر به امر است و درواقع مراد از این ترکیب این است که مروهم باالستیذان

این آیه به داللت مطابقی بر ها را امر کنید که در این اوقات ثالثه اذن بگیرند و لذا هرچند أدبوهم باالستیذان یعنی آن

یعنی ابتدا مؤمنین را  واسطه ترکیب آیه و تقارنی که در آیه وجود داردامر به امر داللت ندارد اما مدلول الزامی آن به

باشد و آیه کند که در اوقات ثالثه اذن بگیرند، امر به امر میدهد و سپس به أیمان و اطفال امر میخطاب قرار می

و پیام آیه با توجه به الغاء خصوصیتی که در  باشدشود و مسائل تعلیمی و تربیتی میایف خانواده میمربوط به وظ

از اطفال و دیگران در خانه  مباحث قبل اشاره کردیم مخفی بودن و محفوظ بودن مسائل و روابط جنسی و زناشویی

آمد. و به داللت مطابقی امر به امر در آیه می تر از این است که مستقیماً تر و بلیغاین شیوه امر، لطیف و باشدمی

ها اعالم، حاصل سخن اینکه در اینجا دو تکلیف وجود دارد یکی خطاب به پدر و مادر و زن و شوهر که وظیفه آن

باشد. سر باشد و وظیفه فرزندان و عبید و إماء حفظ آن حریم میابالغ و آموزش و تربیت فرزندان براي استیذان می

 و و التزامی در آیه دو تکلیف در آیه وجود و در آیه تکلیفی هم نسبت به والدین وجود دارد، داللت اقتضایی اینکه

باشد چون وجهی غیرازاین وجود ندارد که امر به أیمان و اطفال و فرزندان بعد از همچنین صوناً عن اللغویه می

مقتضاي هر دو امر ایجابی است یا خیر؟ جاي بحث دارد ولی  بیاید البته اینکه »أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوایا «خطاب 

 باشد.درهرصورت این آیه مصداقی از بحث اصولی امر به امر می

 بحث پنجم: الزامی بودن یا ترجیحی بودن دو تکلیف فوق
باشد و دو بحث پنجمی که در ذیل این آیه وجود دارد این است که بیان شد مدلول التزامی آیه شریفه امر به امر می

تکلیف وجود دارد یکی تکلیف متوجه به مؤمنین که بیان شد و دیگري تکلیف متوجه أیمان و اطفال، حال سؤالی که 
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هردوي  وجود دارد این است که این دو تکلیف الزامی هستند یا ترجیحی؟ در پاسخ باید گفت اصل بر الزامی بودن

 د بیان شود.باشد اما نکاتی وجود دارد که بایاین تکالیف می

 الزامی بودن تکلیف متوجه به مؤمنین
ها وجود ولو اینکه امر و خطاب مطابقی نسبت به آن یعنی تکلیف موجه به مؤمنین الزامی است چون تکلیف اول 

ها مکلف هستند که ها وجود دارد و آنصورت التزامی نسبت به آنطور که بیان شد امر و خطاب بهندارد اما همان

چون در غیر این صورت خطاب را متوجه شخصی  تعلیم و تربیت اطفال خود را امر به اذن گرفتن کننددر مقام 

در اصول ذکر  داللت امر به وجوب اي که برگانهو همچنین وجوه پنج کردن و دیگري را امر کردن لغو خواهد بود

أَقِمِ «بین اینکه امر مطابقی باشد مانند امر شود و تفاوتی شود و هم شامل امر التزامی میشد هم شامل امر مطابقی می

/  »الصَّالَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ مانند محل بحث، وجود ندارد و  باشد یالتزامو یا اینکه امر  78اإلسراء 

 شدیده موال است که هم در امر مطابقی و هم در امر التزامی وجود دارد. اراده آنچه مهم است،

 صیل در تکلیف متوجه به أیمان و اطفالتف
باشد، امر و تکلیف متوجه به این اما نسبت به تکلیف دوم که تکلیف متوجه به عبید و إماء و اطفال غیر بالغ می

اشخاص امر صریح و مطابقی است و اصل در امر، بر الزامی بودن آن است اما نکته و مطلبی که در اینجا وجود دارد 

 شوداین تکلیف، هم عبید و إماء است که اطالق دارد و شامل عبید و إماء بالغ و غیر بالغ می ف دراین است که مکل

باشد. در مورد عبید و إماء بالغ تکلیف الزامی و وجوبی است اما اطفال غیر بالغ می و هم مکلف در این تکلیف

امر در وجوب وجود دارد که  حاکم بر ظهورنسبت به عبید و إماء غیر بالغ و همچنین اطفال غیر بالغ، قرینه عام 

باشد پس خطاب و رفع کرده است و آن قرینه حدیث رفع قلم از صبی می تکلیف را از صبی تا زمانی که محتلم شود

جامع بین وجوب و ندب  تکلیف دوم در حق غیر بالغ الزامی نیست و باید گفت امر و تکلیف دوم امر و خطابی

طور که ن الزامی و وجوبی است و در حق غیر بالغین غیر الزامی است و این استعمال همانباشد که در حق بالغیمی

 در اصول گفته شد با قرینه امکان دارد و استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نیست
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 متوجه به اطفال مبانی در نوع تکالیف غیر الزامی
 عبید و إماي بالغ الزامی است اما این تکلیف در مورد باشد و درطور که بیان شد تکلیف دوم به معناي عام میهمان

غیر الزامی است اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که این تکلیف  عبید غیر بالغ و همچنین اطفال غیر بالغ

ی طورکلغیر الزامی در حق غیر بالغین چه نوع تکلیفی است؟ در پاسخ به این سؤال دو مبنا وجود دارد، برخی به

منظور تمرین طورکلی تکلیفی ندارد نه الزامی و نه استحبابی بلکه این تکالیف صرفاً بهاند که صبی غیر بالغ بهقائل

ها رفع ها است و هیچ ثوابی هم ندارد اما نظریه دومی اینجا وجود دارد که حدیث رفع قلم تنها الزام را در حق آنآن

گونه مانعی هم و ثواب دارد و هیچ استحباب اما تکالیف در حق صبی ممیزها را عقاب کرد توان آنشده است و نمی

 طبق این نظریه ندارد حتی بعید نیست که بگوییم استحبابی بودن و ثواب داشتن حتی در حق مجنون هم مانعی ندارد.

ت که بگوییم باشد و تمرینی صرف نیست. به نظر ما بعید نیسعبادات صبی ممیز مشروعیت دارد و داراي ثواب می

 مبناي دوم در ست است.
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