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 الرحمن الرحيمبسم اهللا 

 االمر باالمر بشيء هل هو امر بذاك الشيء ام ال؟
باشد كه يكي از مباحث باسابقه اصولي يكي ديگر از مباحثي كه در ذيل بحث اوامر وجود دارد، بحث امر به امر مي

ت كه االمر است كه در اعصار اول و بين متقدمين هم اين بحث مطرح بوده است. عنوان اين بحث در كتب اصولي اين اس
باالمر بشيء هل هو امر بذاك الشيء ام ال؟ نتيجه اين بحث در اوامر تبليغي يعني اوامري كه در قرآن به پيامبر اكرم شده 
است كه ديگران را امر به مطلبي كند مثالً به پيامبر امر شده است كه ديگران را به عبادت خداوند امر كند و يا در مورد 

.«ليا شده است مانند اوامر تربيتي كه به او كاربرد دارد و  ١»فَمُرُوا صِبْيَانَكُْم بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ الْحَدِيثَ
مثالً بر  واسطه امر اول بر پيامبر واجب است كه ديگران راتوضيح اين عنوان هم اين است كه در اين شكي نيست به

سالگي فرزندان خود را امر به كند و يا اينكه بر اوليا واجب است هنگام هفت امر عبادت خداوند و يا بر جهاد كردن
بلكه بحث در اين است كه آيا مأمور به دوم  باشدنمازخواندن كنند و شكي نيست كه اين امر كردن متعلق امر مولي مي

صورت مستقيم خداوند بر ون بهباشد يا خير؟ چيا نمازخواندن مأمور به خداوند هم مي مثالً عبادت كردن، جهاد كردن
ها امر نكرده است بلكه ديگري را امر كرده است كه به آن امر كنند و بحث در اين است كه امر به امر كردن به چيزي آن

 شود.در دو مقام ثبوتي و اثباتي از اين مطلب و سؤال بحث مي شود يا خير؟آيا امر به آن چيز محسوب مي

 حتماالت متصور در آنمقام اول: بحث ثبوتي و ا
 باشد.مقام اول بحث، بحث ثبوتي و احتماالت متصور در اين مطلب مي

 احتمال اول: علم به طريقي بودن امر اول
ء اين است كه علم به اين مطلب داريم كه مقصود شارع از اين امر، همان متعلق احتمال اول در موارد امر به امر به شي

عبادت كردن مقصود شارع است و امر اول و وساطت انبيا و مبلغان درواقع فقط طريقيت  باشد و جهاد و ياامر دوم مي
ء ء، امر به آن شيباشد. در اين صورت شكي نيست كه امر به امر به شيدارد و آنچه مهم است متعلق امر دوم مي

 باشد.شود و متعلق امر دوم هم مأمور به شارع ميمحسوب مي
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 ضوعيت امر اولعلم به مو احتمال دوم:
باشد اين است كه علم به موضوعيت امر اول وجود دارد و مقصود شارع احتمال دوم كه در نقطه مقابل احتمال اول مي

باشد و هدف هم همين امر كردن ديگري جرئت دادن و يا آموزش دادن به مأمور اول مي از امر كردن به ديگري مثالً
شود و متعلق امر دوم هم ء محسوب نميء، امر به آن شيامر به امر به شي باشد. در اين صورت هم واضح است كهمي

 باشد.مأمور به شارع نمي

 احتمال سوم: مطلوبيت متعلق امر اول و امر دوم
احتمال سوم اين است كه هم متعلق امر اول و هم متعلق امر دوم مقصود و مطلوب بالذات مولي باشد يعني مثالً هم امر 

ها تثبيت شود و هم اينكه مأمور به نهايي و ثانوي مانند اينكه بخواهد مرجعيت آنو مبلغ مطلوبيت دارد مثلكردن پيامبر 
شود و مأمور به و ء محسوب ميء، امر به آن شيباشد. در اين فرض هم امر به امر به شيمطلوب مولي مي جهاد كردن
 باشد.دوم مأمور به شارع مي متعلق امر

 شرط امر توسط مأمور به اولمطلوبيت مأمور به دوم بهاحتمال چهارم: 
باشد اما به شرطي باشد اين است كه مقصود و مطلوب مأمور به دوم مياحتمال چهارمي كه در مقام ثبوت، متصور مي

ن كه شخصي كه در امر اول مأمور به امر كردن بوده به آن امر كند و آن شخص واسطه در امر كردن قرار گيرد. فرق اي
احتمال با احتمال اول در اين است كه در احتمال اول اگر واسطه به وظيفه خود عمل نكند و ديگران را امر نكند ولي 

كه مأمور اول به مأمور دوم به نحوي از آن آگاه شد، تكليف در حق او ثابت است به خالف احتمال چهارم كه درصورتي
 باشد.غير اين صورت تكليف ثابت نميباشد و در اوامر كرد تكليف در حق او ثابت مي

 مقام دوم: مقام اثبات
 در مقام اثبات دو نظريه وجود دارد.
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 نظر اول: مجمل بودن ظهور امر دوم در وجوب
دانند يعني امر كردن بر پيامبر و يا شخصي كه مأمور اول است، واجب صاحب كفايه امر اول را ظهور در وجوب مي

فرمايند ظهور اين امر در وجوب اجمال دارد و وقتي اجمال داشت به اين معنا است كه م ميباشد اما در مورد امر دومي
 شود.نسبت به وجوب مأمور به امر دوم برائت جاري مي

 نظر دوم: ظهور اوليه خطاب در مطلوبيت هر دو امر
د اين است كه اصل بر ظهور اوليه اننظريه دوم در مقام كه عده زيادي ازجمله مرحوم آقاي تبريزي به آن تمايل پيداكرده

باشد و وقتي چنين خطابي از مولي ها ميء در مطلوبيت هر دو امر و متعلق آنگونه خطابات يعني امر به امر به شياين
باشد شود، اين خطاب ظهور در اين دارد كه هم امر كردن توسط پيامبر و يا شخصي كه مأمور امر اول ميصادر مي

 باشد.دوم، مطلوب مولي مي انجام مأمور به دوم توسط مأمور و مكلف و هممطلوب مولي است 

 نظريه دوم نظر استاد: قبول
ها دارد و وقتي مولي باشد و چنين خطابي ظهور در مطلوبيت هر دو امر و متعلق آنبه نظر ما هم نظريه دوم صحيح مي

است و هم انجام مأمور به دوم مطلوب  باشدمطلوب شارع ميكند هم امر كردن در مقام مولويت امر به امر به شيئي مي
 باشد.شارع مي

 مشروعيت عبادات صبي 
در ضمن بحث االمر باالمر بشيء هل هو امر بذاك الشيء ام ال، بحث مشروعيت يا عدم مشروعيت عبادات صبي كه با 

روزه انجام  مميز غير بالغ از قبيل نمازهاي شده است به اين معنا كه آيا عبادات بچهمحل بحث ارتباط دارد، مطرح
باشد. براي اين بحث ثمراتي ها داراي مشروعيت ميدهند صرفًا تمريني است و ارزشي ندارد و يا اينكه اين عبادتمي

 در ادامه بالغ شد آيا بايد دوباره نماز را بالغ نبود و نماز خواند و اينكه اگر صبي در ابتداي وقتنيز ذكرشده است مثل
شود يا خير؟ در هاي او با قصد قربت ثواب مترتب ميباشد و يا اينكه آيا بر عبادتبخواند و يا اينكه نماز او مكفي مي
 دانند.ها را مشروع ميدانند و برخي نيز اين عبادتاي اين عبادات را مشروع نمياين مورد دو نظريه وجود دارد عده



                                                                                            :  ٣٧١٧ماره 

 
 

5

 ادله قائلين به مشروعيت عبادات صبي
 اند.ئلين به مشروعيت عبادات صبي چند دليل بر اين ادعا اقامه كردهقا

 االمر باالمر بشيء هو امر بذاك الشيء دليل اول:
اند كه اند اين است روايتي وجود دارد كه والدين امر شدهعبادت صبي اقامه كرده دليل اولي كه قائلين به مشروعيت

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ ْبنِ إِبْرَاِهيمَ َعنْ َأبِيهِ عَِن ابْنِ َأِبي ُعمَيْرٍ عَنْ َحمَّاٍد « فرزندان غير بالغ خود را به نماز امر كنند
: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا َكانُوا بَنِ  مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصََّلاةِ فَ -ي خَْمِس سِنِينَ عَنِ الْحَلَِبيِّ عَْن أَِبي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ َأِبيهِ قَالَ

. شود پس از ناحيه مولي امر ء محسوب ميء امر به خود آن شيو امر به امر به شي ٢»إِذَا كَانُوا َبنِي سَبْعِ ِسنِينَ الْحَدِيثَ
رد و گيها در دايره تكليف قرار ميبه صبي مميز نسبت به انجام عبادات وجود دارد و عبادات آن ولو غير الزامي

 كند.مشروعيت پيدا مي
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