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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 مقدمه
گذاريم. يك نكته مقدم بر آن نه بحث در اين روايات آورديم. آن چيزي كه مطرح كردم، براي بحث يازدهم مي 

 آورم.هست كه به عنوان بحث دهم مي

 »واحدتحت لحاف «. منظور از 10
اند: مقصود تحت لحاف واحد كه ما اند، گفتهبحث دهم اين است كه مرحوم آقاي خوئي كه اين روايات را جمع كرده

 گفتيم، نيست بلكه كمي اعم از آن است.
ها حالت عريان داشته اند، اين است كه اين در جايي است كه بچهآن نكته ديگري كه آقاي خوئي اينجا آورده 

كامل؛ يعني لباس زير دارند. چون ايشان در فقه در بحث حدود هم آن رواياتي كه تحت لحاف واحد  انباشند، نه عري
جا بحث است كه عريان كامل است يا نه؟ آن را بحث اند كه دو مرد يا دو بچه لخت باشند. آنآمده حمل بر جايي كرده

 .چيزي است مقصود چنين اينجااند كه و همان را قرينه گرفته كرده

مربوط به جايي است كه تحت  1»الْمَضَاجِعِ فِي بَْينَهُمْ يُفَرَّقُ«: ديگويمدر نكته دهم سؤال اين است كه آيا اينكه  
 .لحاف واحد حالت عريان دارند ولو عريان نسبي يا اينكه اين مطلق است بحث عريان و غير عريان ندارد

دانند شود كه حالت عريان دارند و اين تكليف كه ايشان الزامي ميفرمايد: كه اين حمل بر جايي ميآقاي خوئي مي 
گويند بعيد نيست الزامي باشد، مربوط به جايي است كه عريان باشند. ايشان اين را بر سياق بحث، همان تحت و مي

اي است كه كند و منشأش همان نكتهم، اينجا هم تسريع پيدا ميجا گفتيكه آنگويند: اينگيرند و ميلحاف واحد مي
 لباس دارند باز هم بگوييم بايد تفريق مضجع بشود. كهدرحاليخيلي بعيد است، 

ور لباس بپوشند، كم باشد مطلق است. چط »الْمَضَاجِعِ فِي بَيْنَُهمْ  يُفَرَّقُ« آيد تمام نيست. ظاهراين نكته هم به نظر مي
لباس و يا كه اين روايت را حمل بر حالت عريان و بي، عريان باشد يا غير عريان باشد، اين وجهي براي اينيا زياد
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، درواقعكه ها بكنيم، ندارد. بلكه روايت اطالق دارد و با ارتكازات سازگار است. طوريلباس بسيار اندك و اين
 شود.يان گفته شود بلكه حاالت ديگر را هم شامل ميكند كه نه فقط حالت عراحتياطي كه در موضوع هست اقتضا مي

آيد وجود ندارد بنابراين وجهي كه واقعاً مقيد بشود و ما را به سمتي ببرد كه دست از اين اطالق برداريم، به نظر مي 
 ها مطلق است.و اين
در كتاب  و ؛ي نيستآيد اين فرمايش آقاي خوئي در باب حدود، فرمايش تاماين نكته دهم است كه به نظر مي 

طور تعارض نيست بلكه اين اينجاگويند: حمل جايي است كه تعارضي باشد، نكاح تحت همين مطلب اشاره كرده و مي
 اي كه بگوييم حرام است يا واجب، اين كار بشود.معنا كرده كه با آن قرينه

 تكليف خود فرزندان در تفريق مضاجع .11 
اين است كه آيا اين تكليف كه متوجه پدر و مادر مكلفين است، چه تكليف الزامي اما بحث يازدهم در اين روايات 

 نه؟ آورد ياها به دنبال ميها را جدا كنند، تكليفي را براي خود بچهچه استحبابي؛ به اينكه جاي خواب بچه
 .است: بلهشود؟ جوابش اين ها بار ميها قبل از بلوغ، تكليف بر آنممكن است سؤال كنيد: مگر بچه 

 تكليف فرزندانبر دليل 
شود وجود كه بنا بر بعضي مباني فقهي، قبل از بلوغ تكليف الزامي وجود ندارد، اما تكاليف غير الزامي مييكي اين. 1

تواند يك نوع القاعده مميز هستند. ممكن است بگوييم صبي مميز ميرسند عليها به ده سال كه ميداشته باشد و لذا بچه
 است. غير الزاميفي داشته باشد، منتهي تكالي

مشهور است، قبل از آن به  آنچه. دختر بنا بر گيردبرميگفته شده، دختر را هم در  اينجاكه عشر سنين كه دوم اين. 2
 شود.تكليف رسيده و بعد از آن هم ممكن است بگوييم اين تا سنين باالتر هم شامل مي

گوييم آيا كه ميدار است. يعني اينگويد جدا كنيد و لذا براي اين سؤال معنيمي بعد از بلوغ هم اين حكم تفريق باز 
واجب است تفرق داشته باشند يا  كهطوريبهآورد، ها درشود حكمي براي خود بچهاز حكم شما براي تفريق مي
 مستحب است يا كراهت دارد؟

اش هم در حكم حكمي قابل استخراج است يا نه؟ ثمره جا پلي زد و سؤال كرد كه آيا چنينبه آن اينجاشود از مي 
 شود.در حالتي كه به تكليف نرسيده ظاهر مي غير الزامي
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دوم، جايي كه به تكليف رسيده. مثل دختري كه ده سالش است كه در خود روايات هم داخل است. پس سؤال اين  
 ها استخراج كرد يا نه؟شود تكليفي براي خود بچهها، مياست كه از اين تكليف اولياء و مكلفين به تفريق بين بچه

 ثمره بحث
 شود:ه اين سؤال در دو جا ظاهر ميثمر

 شود تكليف غير الزامي داشته باشد.كه بگوييم مياين بر قبل از تكليف است. بنا غير الزامييكي در تكليف . 1
 شود.رح بحث مياز بلوغ هم هست، اين ط . يكي هم در تكليف الزامي است، البته براي دختر يا پسري كه بعد2
كنم. بعد مالحظه كنيم اين مصداق بحث اصولي هست كه مطلب روشن شود، يك بحث اصولي را عرض ميبراي اين 

 آيد يا نه؟مي اينجامصداق آن است يا آيا مالك آن در  اينجادارد و  اينجايا خير؛ يعني ربطي با 

 بحث اصولي
است. اين » امر به امر«آن مبحث اصولي است. آن مبحث را در اصول مالحظه كرديم.  مقدمه ورود در بحث، طرح

يا أيُهَا الّذيِ�َِن آمَنُوا «: ديفرمايمكار داريم. عالوه بر اين در بحث بعدي هم در استيذان كه آيه شريفه  اينجابحث را 
كنيم. ) در سوره نور است كه مفصل بحث مي58 هيآ(نور/ »غُوا الحُلُمِ�َوِ�َالِّذينَ لَم يَبلُ لِيَستَأذِنُكمُ الِّذينَ�َ مَلَكَت أيمَاُنكُم

مربوط باشد، اين است كه آيا امر به امر، مفيد وجوب  اينجاتواند به جا هم به اين بحث نياز داريم. آن بحثي كه ميآن
الَّذِينَ آَمنُوا ُكتَِب عََليكُُم الصِّيَاُم كََما يِ�َا أيُّهَا «كند: هست يا نه؟ گاهي هست كه موال خودش به صورت مستقيم امر مي

گويد: كند، ميامر مستقيم متوجه مخاطبين است ولي گاهي امر به امر مي) 183(بقره/آيه  »كُِتبَ عَلَي الَِّذينَ مِن َقبلِكُم
گويد نماز هم آورده بوديم. به خود اهل نمي »بِالصَّلَوة أَْهلَكَ أْمُرْ  وَ«در بحث  اين را)، 132طه/(»بِالصَّلَوة أَهَْلكَ أْمُرْ وَ«

 »بِالصََّلوة َأهَْلكَ  ْأُمرْ وَ«اش ممكن است مثل گويد: امر به نماز بكنيد. در اينجا امر به امر است. صيغهبخوانيد، به ما مي
خراج شود ولي باز امر به امر باشد كه امر به امر صريح و روشن است. گاهي ممكن است با يك كنايه اين امر به امر است

 است به هر بيان و تعبيري كه باشد.
شود اين است كه شخص مأمور در وهله اول امر به امر در اصول مطرح شده و چيزي كه مستقيم از آن استفاده مي 

مستحب  اي باشد كه وجوب نيست،كه شارع امرش را به او خطاب كرده، واجب است كه او نيز امر بكند يا اگر قرينه
گويد وأمر بالمعروف، بايد امر به امر به معروف شود كه امر بكند. مثل اينكه مياست؛ يعني تكليف متوجه اين آقا مي
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كه گويد: بگو كه نماز بخوانند. اينيعني به پدر و مادر مي ؛بكند نمازخواندنبايد امر به  »بِالصَّلَوة أَْهلَكَ ْأمُرْ وَ«بكند يا 
 واجب است. او بايد امر بكند.او بايد بگويد 

اما سؤال اصولي اين است كه بر آن مأمور دوم كه امر را از شارع نشنيده و امر را از پدرش شنيده يا از پيامبر  
گويد: شنيده، آيا آن فعل براي او نيز واجب است؟ براي مأمور اولي امر واجب است امر دومي اين است كه پدر به او مي

 واسطهبهكند. آيا امر دومي نيز كه اين امر اولي واجب است و داللت بر وجوب مي» اترك المنكر«د: گويو يا مي» صل«
از دومين مأمور  درواقعشارع به عهده او گذاشته كه اين امر را بكند آن هم دال بر وجوب است؟ يعني شخص سومي كه 

 ، آيا بايد اطاعت كند؟باواسطهشنود، نه از خدا و اين امر را مي
امر دال بر بعث و مفيد وجوب است البته با يكي از مباني كه در اصول گفته شده؛ منتهي امر اولي كه از شارع صادر  
وجوب  شود، اين هم دال برشود امر است و دال بر وجوب است؛ اما امر دومي كه از مكلفي غير شارع صادر ميمي

 است يا نه؟
براي شما واجب  بازكنر به شما جسارت بكنم بگويم پنجره را ببند يا عادي دال بر وجوب نيست. من اگ شرايطدر  

كرده: كه تو امر  موظفطور حالت طبيعي دارد و شارع من را اما اين امر عادي بين مردم كه همين ؛نيست اطاعت بكنيد
بكن يعني آن كسي كه حق واليت و تشريع دارد امر را بر عهده من گذاشته. در حالت طبيعي اين امر دومي كه بين 

 اند كه تو برو بگو.االطاعه نبود ولي شارع گفتهخودمان بود، واجب
 كند؟آيا امر دومي هم مثل امر اولي داللت بر وجوب مي

شود ولي اگر بگوييم دال نتيجه اين سوال آن است كه اگر بگوييم دال بر وجوب است، آن عمل بر شخص واجب مي
بر وجوب نيست، آن عمل بر او واجب نيست. فقط او بايد بگويد كه اين كار را بكن. البته در جايي كه قرينه غير از اين 

 أَِطيُعوا«امر بكن و به مردم هم گفته:  مسئلهگفته كه مردم را به اين نداشته باشيم. بعضي اوقات شارع به ولي امر يا امام 
) آن عيبي ندارد. آنجا امر به امر هست ولي امر مستقيم به 59/آيه ءنسا»(ِمنُْكم الَْأمْرِ أُوِلي وَ  الرَّسُولَ أَطِيعُوا وَ  اللَّهَ

پدر و مادرتان را اطاعت بكنيد. آنجا محل بحث نيست. گويد كه ها ميخودشان داده كه اطاعت بكنيد. يا مستقيماً به بچه
طوري به او گفته باشد كه امر بكن كه او اين كار محل بحث جايي است كه امر به اطاعتي به خودشان نكرده باشد. همين

بدهد؟ بقيه به  شخص دوم يعني مأمور نهايي هم بايد اين كار را بكند يا فقط اولي بايد اين امر را انجام آيا را انجام دهد.
خواهد انجام ندهد. مواردي در فقه داريم، البته خيلي جاها قرينه داريم كه خواهد انجام بدهد، ميعهده خودش است مي

است كه شايد گفتن او  اين خودش بايد انجام بدهد ولي بعضي جاها نداريم. علت اينكه بگوييم دال بر وجوب، نيست،
اما  ؛يلي مهم نيست كه او اقدام بكند يا تمرين بدهد. حالت تمريني و او مهم استمطلوب شارع هست ولي براي شارع خ
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اينكه شخص دوم و مخاطب نهايي هم بايد عمل بكند ممكن است بگوييم نه. اين امر به امر در اصول مطرح شده و 
 در اينجا هست. بينيد مباحث زياديسؤال اين است كه دال بر وجوب هست يا نيست؟ مراجعه به اصول بكنيد مي

 امرپيرامون امر به  نظريه اصول 
هايي براي اين راه آيابررسي و پاسخ به اين سؤال است:  ،مطرح كرد بحث اصولي ايندر باالجمال شود مي آنچه

 ؟هست كه بگوييم امر به امر دال بر وجوب است

 هايي دال بر واجب بودن امر به امرراه
امر دوم هم در حقيقت چون امر اول  اين امري كه از ناحيه موال باشد واجب است.يك راه اين است كه بگوييم . 1 

او و در مبدأ او قرار  سلسلهروي امر دوم آمد، چون در امر دوم، در سلسله او، شارع قرار گرفت و وقتي كه شارع در 
 تام نباشد.كند كه دال بر وجوب است. اين يك وجه است كه شايد خيلي عقل حكم مي وقتآنبگيرد، 

كه آخري تكليفي پيدا بكند، يك وجه هم اين است كه بگوييم: اگر امر اولي كه تكليفي متوجه شد، بدون اين. 2 
شنود كه دومي هم وقتي امر را ميگويد امر بكن، مالزمه دارد به اينحالت لغو دارد. عرفًا مالزمه است. وقتي به اين مي

 حتماً شود اين امر باشد ولي او هيچ تكليفي نداشته باشد. وجود دارد. نمي جااينبايد عمل بكند. يك نوع مالزمه 
 اي هست.مالزمه

گويد امر به امر كه كرد چنين جواب داد كه: مالزمه هست ولي ما قائل به تفصيل هستيم. ميشود اينبه دومي هم مي 
مأمور نهايي، تكليفي دارد، ولي الزاماً ايجابي است؟ نه ممكن است ايجابي نباشد. اينكه وجوب است يا غير  حتماً 

خواهد. ممكن است او گفته و بر او الزام كرده كه اقدام بكند. او هم تكليفي دارد. ولي الزم نيست وجوب قرينه مي
عده عقلي قطعي، كلي نيست. حداقل در مواردي كه صبي و قا اين اي بين وجوب امر او و وجوب عمل او باشد.مالزمه

 قطعي نيست.غير مكلف است اين مالزمه 
گوييم حداقل اين اين اجمال بحث است. البته بحث اصولي در جاي خود بايد بحث شود. ما اين مواردي كه مي 

امر، امر اولي واجب است اما امر است كه امر به امر در مواردي كه تكليف آن شخص منجز نيست. در اينجا در امر به 
دومي امر لغو بي تكليف نيست، حتمًا مولد يك تكليف براي آن شخص است، اما تكليف، الزامي است يا غير الزامي، آن 

 ْأُمرْ  وَ«گويد خواهد و لذا وقتي ميصه ميهم قرينه خا اشالزامياي بيش از غير الزامي نيست. حداقلش و مالزمه
كه بچه و آن فرد اگر دليل كند: يكي وجوب امر شما نسبت به بچه، يكي هم ايندو تا حكم افاده مي »لَوةبِالصَّ أَهَْلكَ
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توانيم احراز بكنيم. حتي اگر مكلف هم باشد با توجه به اين ، اين را نميباشد، تكليف دارند ولي نه الزاميخاصي نداشته 
قوا أنفسكم و «: مثالًكه قرينه خاصه باشد. رجحان دارد. مگر اين ماًحتشود بگوييم او به اين الزام دارد ولي حكم نمي
 اشنهيگويد: حفظش بكن. بعد در روايات دارد كه يكي از مصاديق حفظ كردن اين است كه امر و مي ()»أهليكم ناراً

مي است ولي اگر مكلف اين مستلزم تكليف الزا وقتآنبكن؛ چون اينجا قوا أنفسكم نارًا هست، حتماً وقتي مكلف باشد، 
گوييم امر به شود استفاده كرد و لذا ما مينيست يا مكلف هست ولي قرائني وجود ندارد، بيش از تكليف غير الزامي نمي

شود مستلزم و مفيد وجوب براي مأمور نهايي باشد. ولي مستلزم يك تكليف براي او هست البته اگر نمي طوركليبهامر 
تكليف در آن جمع باشد و مانعي نباشد ولي نه تكليف الزامي. اال اينكه قرائني باشد كه تكليف را الزامي بكند.  شرايط

اين يك بحث اصولي است كه من گزارشي از آن دادم. البته استدالالتش همين است كه چرا امر به امر دال بر وجوب 
امر موال هست كه  درواقعاست؟ يكي اينكه بگوييم اين هم  گوييم امر دومي هم دال بر وجوبامر دومي است؟ چرا مي

گوييم لغو نيست. در جايي گفتيم امر موال نيست. دوم اينكه بگوييم لغو است بدون اينكه وجوب داشته باشد. اين هم مي
يم حتي اين گويمي وقتآناما اگر امكان تكليفي هم نيست  ؛شودكه امكان تكليف هست تكليف بايد باشد و اال لغو مي
 خواهد تمرينش بدهد.اندازه مالزمه هم نيست و حالت تمريني دارد. فقط مي

هاي سابق هاي ما مربوط است، اين قسم قصه است و اال در بحثبا بحث آنچهبحث مفصل اين اصول دين است.  
 اگر د. فقط طريق است.هم گفتيم. يك بار است كه مطمئن هستيم امر به امر نوعي وساطت است و هيچ موضوعيتي ندار

اما اگر احتمال موضوعيت بدهيم؛ يعني اقدام او خودش مستقًال  ؛اين حالت باشد، امر به امر دال بر وجوب است
 مطلوبيتي دارد، در اين صورت، اين بحثي است كه اينجا مطرح كرديم.

ر آن هست، آنجا امر به امر مطمئن هستيم كه حالت وساطت و طريقيت د كليتش اين است: يك بار است كه كامالً 
يكي از اين دو وجه را  وقتآنداريم كه طريقيت ندارد بلكه موضوعيت دارد،  معتنابهيدال بر وجوب است. اگر احتمال 

 شرايطرساند البته آنجا كه رساند. ما را به يك تكليف ميين دو وجه ما را به وجوب نميا از كدامهيچگوييم كه مي
 قاعده كلي قصه است. اين ت. اگر آن نباشد حالت تمريني است.تكليفي براي آن هس

 قاعده كلي بحث يازدهم
اين بحث كلي است كه قاعده كلي آن هم اين است: اگر جايي امر به امر ظهوري در اين مطلب دارد كه در اين حال 

 الرَّسُولُ  َأيُّهَا يا«واسطه قرار داده است. مثل:  آن راخواست بگويد، منتهي شارع آن را مي درواقعطريق محض است. 
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دانيم رسول واسطه است. همه اوامر شارع واسطه مي» بَلِّغْ الرَّسُولُ َأيُّهَا يا«اينجا يعني در  )67 هيآ(سوره مائده/»بَلِّغْ 
 كه امر به امر دال بر وجوب است.است. اين قرينه عامه دارد براي اين

دهيم ، اين است كه چنين قرينه و ارتكازي وجود ندارد. كه اين طريق است. احتمال ميو آنصورت دومي هم دارد  
كه او بگويد و يا اقدام بكند، برايش موضوعيت دارد. اگر اين باشد در اين صورت بايد لغو ؛ يعني اينموضوعيت دارد

 نباشد.
تكليف داشته باشد، حداقلش يك  شرايطهيم دتكليف را دارد، يا احتمال مي شرايطخروج از لغويت در جايي كه  

 فقط تمرين است. وقتآناما در جايي كه قرينه داريم كه اين تكليف را ندارد،  ؛است غير الزاميتكليف 
 أَهِْليُكمْ  وَ أَنْفُسَكُمْ  قُوا«اند، كه امر هم نيست. در پدر و مادر يا مكلفيني مأمور شده اينجادر بحث ما، 

تر مستقيم امر نيست بلكه تفريق است. اين تفريق بيش» يفرق بينهم«هم  اينجاهم فعل است هم امر.  )6تحريم/(»ناراً
هم جدا كند. ولي گاهي هست كه حالت امري دارد. يعني امر به جدايي  تواند ازميها را يك عمل است. يعني اين

ر نيست كه امري باشد؛ يعني عمالً جاي خواب و طودهد. ولي هميشه اينكند. يعني جدايي را با روش امري انجام ميمي
ث، امر به امر توانيم بگوييم محَطِّ اين بحها از هم جدا بمانند. پس اآلن نميكند كه اينرختخواب را طوري تنظيم مي

امرشان بكن. بلكه به عملي ». مُرهُم«يا نگفته كه  أوالدَكَ بالتَفَرُقِ في المَضَاجِعِ�ِيا  بيَانَكَ مُر صِيا  أَهَْلك ُمرْاست. نگفته: 
 : جدايشان بكن.ديگويمدستور داده، 

در اصول در  و ؛يك كپي از آن براي بحث خودمان بگيريم ميتوانيماين بحث، عين بحث امر به امر نيست ولي  
. ما اگر در اصول اين بحث را ادامه اندكتب اصول نياورده را درادامه آن به عنوان تنبيهش بياوريم. اصوليين اين بحث 

گفتيم: يك بحث اين است كه امر به امر دال بر وجوب كرديم. ميرسيديم اين را اضافه ميداديم و به اين بحث ميمي
 است يا نه؟

ها را جدا كند آنكند كه با ديگري ربط دارد مثل همين. كه امر مييك بحث نظير آن، اين است كه امر به فعلي مي 
تكليفي به اين ندارند؟ اگر هم  هاآنجدا بخوابند يا فقط او بايد اين كار را انجام بدهد ولي  هاآنبكن. آيا الزم است كه 

 اند، چه امر الزامي باشد چه امر رجحاني.جدا بخوابند خالف امري انجام نداده
مفيد وجوب است يا نه؟ كه امر به امر  گويم كه در اصول، بحثي داريم كه امر به امر در آيهمن يك بحث اصولي مي 

استحبابي هم بايد بگوييم مفيد استحباب هست يا نيست؟ كه به اين شكل بحث نشده است. يك بحث ديگر اصولي كه به 
همين وزان است، همين مدل در آن هست، ولي عين آن نيست، اين است كه اگر شارع امر به فعلي كرد كه متعلق به 
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ها هم واجب است گويد جدايشان كنند، يعني بچهشود يا نه؟ ميشخص هم به ماده آن مأمور ميديگري است، آيا آن 
 كه از هم جدا بشوند؟

ات دوست بدي پيدا كند. معنايش اين است كه خود بچه هم نبايد دوست بد داشته باشد و فرمايد: كه نگذار بچهمي 
هم  اينجااو هم تكليفي دارد يا نه؟ و لذا اين مصداق جمود بر الفاظ و مصداق امر به امر نيست. ولي مالك آن بحث در 

 مطرح شود. هست و لذا بايد در اصول اين بحث
امر به فعلي كرد كه تعلق به ديگري دارد؛ يعني ديگري مورد آن فعل است، آيا خود آن شخص هم به آن فعل اگر  

واجب  هاآنتفرق هم براي  ايآ كند؟ فعل مأمور به تفريق شد. ولي تفريق موردش اين دو بچه هستند.مأموريت پيدا مي
ها هم تفرق برايشان الزم است؟ ولو است؟ يا او بايد اين كار را انجام بدهد ولي اگر او نتوانست يا خبر نداشت خود آن

ها بگويد جدا به خود بچه كه او اقدام نكند يا او معصيت كرد و اقدام نكرد، آيا تكليف مستقل ديگري داريم كهاين
برايشان واجب  مثل ده سال و باالتر، همبلوغ باشد، حالت رجحاني و بعد از بلوغ بخوابيد كه در اين صورت اگر قبل از 

 شود يا نه؟باشد؟ يعني تكليفي براي فرزندان پيدا مي
كه بگوييم امر ؟ مثل اينيا نهشود اين تكليف را استخراج كرد اين مثل مالزمات عقليه است كه آيا از اين حكم، مي

 به شيء آيا نهي از ضدش هست يا خير؟ امر هست يا نيست؟به شيء آيا امر به مقدماتش 
بيانجامد يا خير؟ و لذا اين مصداق  هاآنكند كه به تفرق بين اينجا هم امر به تفريق براي پدر و مادر، امري توليد مي 

 امر به امر نيست ولي چيزي نظير آن است.
ها به تفرق است يا نه؟ به حيثي كه اگر بگوييم د آنپس سؤال اصلي اين است كه امر به تفريق، مستلزم امر به خو 

پدر و مادر يا اولياء اقدام به اين كار نكردند، خودشان بايد توجه بكنند؟ مخصوصاً آنجايي كه به حد تكليف رسيده 
 هابچهداسازي باشند. مثل ده سال و باالتر آمده يا نه؟ آيا امر به تفريق، مستلزم امر به تفرق است يا نه؟ مثل اينكه به ج

چون بحث امر  اينجاها الزم است يا نه؟ در كند. آيا اگر او اين كار را نكرد، تكليف بر بچهچنين امر مياز محيط اين
تر بحث مالزمه است، بحث مالزمه عقلي است، كه آيا عقالً يا عرفًا بين امر به تفريق و يك امر ديگري به نيست و بيش

مل به حيثي كه اگر امر اولي نباشد يا عصيان شود، دومي سر جاي خود هست. آيا اين تفرق، به صورت مستقل و كا
 حكم مستلزم آن حكم هست يا نيست؟

 اينجا ما در وجه لفظي، چيزي نداريم. بايد بگوييم يا مالزمه عقلي است يا مالزمه عرفي. 
ممكن است مالزمه عقلي نيست.  ،م باشدهم تفرق الز هاآنها الزم است، براي كه اگر تفريق براي اينبين اين 

اين الزم نيست، اما عرفاً نوعي از مالزمه وجود دارد.  هاآناي باشد كه او اين كار را بكند ولو اينكه بر حكمتي و فلسفه
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هايت را از رفقاي سوء گويد بچهها را در بستر جدا كن يا وقتي شارع ميفهمد شارع فرمود اينيعني عرف تا وقتي مي
) اين يكي از مصاديق آن است كه نگذار رفيق بد پيدا بكنند، اين امر كه شارع  دور بدار، (قوا أنفسكم و أهليكم ناراً

طور عمل بكند، ولي براي كه فقط مطلوبيت دارد كه او اينغوضيتي دارد. اينبگويد آن عمل يك نوع مكند، عرف ميمي
شود جايي قرينه خاصي داشته غوضيت نيست و اين سازگار نيست. ميبمها در اين تفرق مطلوبيت نيست. در اجتماع آن

باشيم، بگوييم عقالً مالزمه نيست. ممكن است عدم اقدام او مبغوضيت داشته باشد و اقدام او مطلوبيت داشته باشد، ولي 
 خاصي داشته باشيم. اي نداشته باشد. عقالً قابل تعقل هست ولي عرفاً نه. مگر اينكه قرينهها هيچ فلسفهبراي آن

شود تفرق مطلوبيت دارد. براي اينكه تفرق حاصل بشود : اگر اين آقا مأمور به تفريق شد، معلوم ميديگويمعرف 
فهميم. پس امر به تفريق، مستلزم امر به تفرق است. يعني اين را مي خوبيبهطريقيت هم دارد. از ارتكازات  اوليطريقبه

 ».َتفَرَقُوا في المضاجع«كند كه امر مي هاآنگويا به  »بينهما في المَضجَعفَرِّق «گوييم: وقتي مي
آيد. اين مالزمه دارد، منتهي دو نكته را بايد توجه ها بيرون ميخطاب پدر و مادر، يك امر تفرق به بچهاز فرق 

 بكنيم:

يعني با دليل قاطعي، تكليف را ها باشد. يك نكته اين است كه اين مالزمه در جايي است كه امكان خطابي به آن -
ها برنداشته باشد و الّا اگر نسبت به مجنون بگويد: مجانين را نگذاريد در جايي با هم بخوابند، اين مالزمه از آن

هايي كه نسبت به مجانين اگر در روايات بگويد شود امري را متوجه مجنون كرد و لذا مواظبتندارد چراكه نمي
آيد. يك مصلحت اجتماعي دارد كه ز هم جدا كنيد، هيچ حكمي براي خود مجنون بيرون نميكه مثالً مجانين را ا

 گويد بايد اين كار را بكند.او مي

يك مطلب بود. پس  اين شود.از آن تكليفي براي او استخراج مي اينجا در اما اگر شأنيت تكليفي وجود داشته باشد،
 ه عرفي است.اين حكم كه گفتيم مالزمه عقلي نيست، مالزم

كه در صبي مميز، دوم اينكه مالزمه عرفي در جايي است كه شأنيت براي تكليف در آن افراد باشد، چه اين -
 شأنيت تكليف اجماالً هست.

ها بالغ هم آيد. حتي اگر اين بچهنكته سوم هم اين است كه از اين مالزمه، بيش از حكم ترجيحي بيرون نمي -
پسندد كه او را گويد: اين بايد از لغويت بيرون بيايد و نميباشد. چراكه عرف مي الهسدهشده باشند. مثالً دختر 

تكليف رجحاني دارند. خوب  هاآنها تكليفي نداشته باشند، ولي ممكن است بگوييم به چيزي امر كند ولي آن
 ولي را انجام دهد. اين عمل حتماًاي چيزها مأمور شده كه است كه با هم نخوابند. ولي او به خاطر مجموعه
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ها واجب است؟ نه وجوبش معلوم نيست كه وجوبي از آن بيرون بيايد. ولي راجح است. البته نكته براي آن
گويد واجب است اين كار را گويم؛ چون ممكن است بگويد عرفاً اگر ميآخرش را به قاطعيت دو نكته قبل نمي

آيد اين وجوب تالزمي ندارد مخصوصاً قبل از نظر مي بكني، واجب است او هم اين اقدام را بكند. ولي به
تكليف، كه وجوبي معقول نيست. ولي اگر گفتيم قبل از تكليف و در حال تميز، تكاليف رجحاني وجود دارد، از 

 آيد.آن بيرون مي

 يازدهم نتيجه بحث
صورت رجحاني و بعد از بلوغ به  ها، بهپس بحث يازدهم اين بود كه آيا از امر تفريق، يك امر به تفرق به خود بچه

كه شأنيت تكليف نيست  آنجاييگوييم چه قبل از بلوغ، چه بعد از بلوغ، در آيد يا نه؟ ما ميصورت وجوب بيرون مي
شود. او بايد كه شأنيت تكليف است، چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ يك عمل رجحاني استفاده مي آنجاييكه هيچ، 

ها الزامي ندارند. استحباب برايشان وجود دارد. اگر قبل اقدام نكرد يا نتوانست اقدام بكند، خود آناقدام بكند ولي اگر 
كه هيچ تكليفي نيست. بعد از تكليف هم حداكثر  نهبگوييم مستحبي هست، كه همان است. اگر هم  از تكليف هم

 گويد استحباب است.مي

 يازدهم خالصه بحث
 طوربهصه عرض كنيم كه: معلوم شد كه بعيد نيست كه بگوييم اين براي پدر و مادر خالدوازدهم قبل از شروع بحث 

ما دليلي نداريم. بعد از  سالگيدهانجام بشود. ولي قبل از  سالگيدهمطلق تكليف وجوبي است. اين جداسازي بايد از 
واجب است. اگر نگوييم حرمت  احتياط بايد مراقبت بكنند كه اين جدايي انجام بشود. حداقل اين حكم، سالگيده

 فتوايي است احتياط واجبش بعيد نيست.

 سني بر عهده پدر و مادر است؟ تا چهتفريق مضاجع  .12
تماس هستند  كه بر دوش پدر و مادر يا ديگراني كه با او در ايوظيفهبحث دوازدهم اين است كه اين تفريق كه  

 است ولي منتهايش تا كي است؟ سالگيدهقرار داده شده است، مبدأش از 
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صَبِي و صَبي و صَبي و صَبِيَةُ و «ما در روايات داريم:  آنچهدر پاسخ به اين پرسش بايد به اين نكته توجه كرد كه  
است. صبي هم اطالقش مال قبل از بلوغ تا چهارده پانزده سال است. اين روايت معتبره آن را  2»صَبِ�ِيَةُ و صَبِيَةُ

شود تكليف پدر و مادر و بقيه به بعد از بلوغ هم تسري بكند؟ يعني منتهايش را يد راهي پيدا كنيم ببينيم ميگيرد. بانمي
تا بلوغ در پسر يا در دختر تا چهارده پانزده سال نگوييم. حداكثرش چهارده پانزده سال است ولي بعدش صدق صبي 

تواند صدق كند البته با يكي از ن است بگوييم بعد از آن هم ميتواند صدق كند يا نه؟ ممككند. آيا بعد از آن هم مينمي
 كنيم:وجوهي كه عرض مي

 هاي صدق صبي بعد از بلوغراه

 »صبي«از مقصود  .1
تر مقصود بچه است. چون صبي يك اطالقش مقابل بالغ و يكي اينكه كسي بگويد اينجا صبي كه گفته شده، بيش

. ولي گاهي هم گيردبرنميشود و سن جواني را در را شامل مي هانياسنين باالتر است كه دوره كودكي و نوجواني و 
فالني،  شود: صبيامروزه نيز استعمال مي است. منظور شود حداقِل در استعماالت است، يعني فرزندصبي كه گفته مي

باشد. در روايت هم گاهي چنين اطالقي ممكن است باشد. اين يك وجه  سالهپنجاه ،كه چهليعني فرزندش. ولو اين
است كه بگوييم صبي و صبيه در اينجا معناي خاص اول، كه مقابل جوان و بزرگ است، نيست. بلكه معناي دوم و عام 

ها مقابل اين بعيد است. ظاهر اوليه صبي و اين البته كسي كه نسبتي با او دارد. اين يك احتمال است.يعني آن است؛
 شاب است.

 الغاء خصوصيت .2
 َبيْنَ  يُفَرَّقُ«شود. ولي در روايت چهارم داريم: وجه دوم اين است كه بگوييم اين واژهِ اين روايت، شامل آن نمي

گويد: كه احتمال تصحيح آن روايت هم هست؛ يعني روايت مي »بچه« گويد:اينجا مي 3»الْمَضَاِجع فِي اءِالنِّسَ  وَ الصِّبْيَانِ
ها و جا دارد كه بين بچهنگيرد، اگر آن روايت را بپذيريم، آهاي پسر و دختر را ميها كه قاعدتاً بچهبين بچه و زن

. اگر دو طرفش مرد باشد، گيردبرميها و رجال را هم در قطعًا بچه اين صورت در ها تفريق ايجاد كنيد،ترها و زنبزرگ
. اين هم يك احتمال است كه گيردبرميهم در  آن راشود و خصوصيت مي الغاءتر باشد، هاي بزرگيا زن باشد يا بچه

                                                            
 .231: ص ،20ج الشيعة، وسائل - 2
 .461: ص ،21ج الشيعة، وسائل - 3
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 الت جوان شده است.هم كه ح آنجاييخصوصيت بكنيم از صبيان و نساء به باالتر يعني  الغاءروايت چهارم را بپذيريم و 
تر را به خصوصيت است هم در الصبيه و الصبي در اين روايتِ بخصوص با مالحظه آن روايت كه پاي افراد بزرگ الغاء

خصوصيت و تنقيح مناط باشد. البته در  الغاءميان كشيده است. اين هم يك احتمال است كه ممكن است اينجا بدهيم كه 
بلوغ است  اوايلهايي كه قبل از بلوغ است يا كه ممكن است شارع روي بچهاي ايناين، نوعي ترديد وجود دارد. بر

 يعني تا وقتي كه بچه هستند، صدق بكند.
 دانند.خودشان مي سالگيدهاينجا پدر و مادر را مكلف كرده كه مواظبتي داشته باشند و اال در پانزده يا هفده، هج

در بزرگي هم  دهند پسميدر كوچكي اين كار را پدر و مادر انجام شود بگوييم اين خيلي امر مهمي است كه مي
توانيم بگوييم در سنيني كه شود. ميخصوصيت مي الغاء اوليطريقبهرعايت بكنند. پس باز هم  اوليطريقبهبايد 

به منكري منجر  بينيدگويد: تو تكليف داري بعد از آن مثل بقيه مسائل است. اگر ميخودشان ضبط و كنترل ندارند، مي
 سالگيدهكند بعيد نيست دومي باشد. بچه كه به سن پانزمثل بقيه خودش مواظبت مي نهبكنيد. اگر هم  اشنهيشود، مي

دهد. اگر شما جايي فهمد و تطبيق ميرسيد خودش مكلف خودش است. اين حالت رشيد است. اوامر و نواهي را مي
كه اصل اين اقدام بكن ولي اين) 6/ميتحر(»ناراً أَهِْليكُمْ وَ أَنْفَُسكُمْ قُوا« دهد از بابمطمئن شديد منكري انجام مي

خصوصيت  الغاءشود. وجه دوم خصوصيت مي الغاءطور نيست. ممكن است بگوييم جدايي از همديگر الزم است، نه اين
بود بلكه باالولويه ممكن است كسي ادعا بكند، ولي جواب اين هم واضح است كه چنين چيزي نيست. تا بچه است و 

گويد تو تكليف داري. ولي اي كه در حال رشد است و نياز به مراقبت دارد ميقبل از تميز كه هيچ. بعد از تميز در دوره
كه يك پتو انداختند و گونه نيستيد. تكليفتان تمام است. صرف اينهاي اينوقتي به رشدي رسيد، شما مكلف به مراقبت

اما خودش كه در معرض فسادي قرار بگيرد نبايد انجام بدهد. شما هم اگر اطمينان به  ؛با هم خوابيدند تكليف نداريد
قواعد كلي است كه داريم. ولي  كه اين هم از» ناراً أَْهلِيُكمْ وَ أَنْفُسَكُمْ قُوا«كنيد از باب  اشنهيچنان چيزي داريد، امر و 

قدر حساس باشد كه زير يك پتو نخوابد، نه چنين مواظبتي نيست. نه تنقيح مناط است نه اولويت. به درجه رشدي اين
 رسيده كه صبي و صبيه برايش صادق نيست.

 گوييمميآيد به تنقيح مناط يا باالولويه. ما بايد اطمينان پيدا بكنيد كه حكم از اين موضوع روي موضوع ديگر مي 
اطمينان نداريم براي اينكه احتمال دارد شارع حكمش فقط مخصوص اين دوره باشد. البته اين نظر قطعي نيست بلكه 

درست بكنيم. احتمال دارد چنين چيزي  اولويتح مناط بكنيم و نظر من است. همين احتمال كافي است كه نتوانيم تنقي
گوييم نه بايد مطمئن باشيم. خواهيم حكم را از يك موضوع به موضوع ديگر ببريم. اين قياس است. ما مينباشد. ما مي
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كنم اين گويم. بلكه عرض ميبايد به فحوا اطمينان داشته باشيم. اين اطمينان نيست. من حرف خودم را قطعي نمي
 : صبي و صبيه اين مالك است نه باالتر.ديگويموقتي كه عرف  تا كند.احتمال هست. همين احتمال استدالل را باطل مي

اي است پس در اين دو وجه كه گفتيم نه شمول لفظي نه شمول مناطي و نه اولويتي داريم و لذا اين حكم براي بچه
 است. سالگيدهرسد و تا پانزده و شانزكه به ده سال مي

 
 

 


