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ئهم اصلي رب العالمين و الحمدهّلل»   «معينج اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 وجوب تعلم

باره خصوص ر از تعلم بحث می کنیم و اخری درپیرامون مقدمات به غی ، تارةدر مورد مقدمات مفوته عرض کردیمهمان طور که 

  .تعلم

 ینا از مقدمات مفوته قرار داده شدهعلت این که تعلم  .موجب ترک واجب شودتواند میترکش که  تعلم نیز از جمله مقدماتی است

نکرده  ماست که اگر کسی احکام شرعی مورد نیاز را یاد نگیرد قهرا در وقت عمل به واجب نمی توند به واجب عمل کند و چون تعل

ات مفوته دانسته شده مقدم به همین جهت مسئله تعلم و یادگیری احکام شرعیه جزء .جب از او می شودقهرا این موجب فوت وا

 . است

 نیز قابل جریان است. لغیناو در مرتبه وسیع تر برای ب مطرح است اندبرای کسانی که هنوز بالغ نشده البته مسئله تعلم در یک مرتبه 

 اعمال و کارهایی است که باید حکمو مبتال به  و چه در باب معامالت مواجههر کسی فراخور حال خودش چه در باب عبادات 

مقدمه ای است که زیرا  واجب است یا خیر؟ ،حال می خواهیم بدانیم تعلم به عنوان مقدمه عمل به واجب .شرعی آن ها را بداند

 مستلزم ترک واجب می شود.  ترک آن

 وجه تفکیک تعلم از غیر آن 

ه که در مورد سایر دیگری غیر از آن چعلم را به مالک است که برخی از بزرگان وجوب ت وجه جدا کردن تعلم از سایر مقدمات این

 ،سخن از مقدمات مفوته است ر، اگچرا تعلم از سایر مقدمات تفکیک شد ممکن است سوال شوداند. زیرا دانستهمقدمات گفته شد 

این است که طبق نظر  ؟ وجه جدا کردنچه فرقی است بین تعلم و غیر تعلماست،  بکه ترکش مستلزم ترک واجیعنی مقدماتی 

مالک وجوب تعلم لزوم دفع ضرر محتمل دانسته  .رخی از بزرگان مالک وجوب سایر مقدمات با مالک وجوب تعلم متفاوت استب

یا االمتناع وال زامی مر مقدمات مثال تفویت غرض الیمالک وجوب مقدمه در سا قدمات نیست.م رمالک در سای شده در حالی که این

بین مسئله تعلم و سایر  یم داشته باشیم اما برخی همان مالک ها را در مورد تعلم می توان ین جاا است. باالختیار ال ینافی االختیار

حال باید به مالک دیگر وجوب دارد. اما تعلم واجب هستند  طبق یک مالکی سایر مقدمات: می گویند و مقدمات تفکیک کرده اند

 ؟د یا خیروجوب سایر مقدمات فرق دار ا مالکبررسی کنیم که مالک وجوب تعلم بر فرض قول به وجوب ب
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 صور چهار گانه 

ترک شود یعنی  قبل از وقت واجبکه تعلم این است  ع) موضوابتدائا صور مختلف مسئله را عرض می کنیم تا حکم آن روش شود 

  .ده است(راما آن را ترک کیاد بگیرد، قبل از وقت واجب  کسی باید چیزی را

 وقت واجب یا شرط واجب به صور و انحاء مختلف قابل تحقق است.به طور کلی ترک تعلم قبل از 

 صورت اول

زیرا مکلف قادر به  .هیچ اثری ندارد و لطمه ای به واجب نمی زند ترک کندجایی است که اگر کسی تعلم را قبل از وقت واجب 

مثال حج زمانی بر مکلف واجب می شود  .شرائط بعد از دخول وقت یا بعد از حصول شرط می باشد یادگیری واجب با همه اجزاء و

قبل از وقت  کنید حال فرض .استطاعت است حج زیرا شرط وجوب ت.واجب نیسبر مکلف حج  استطاعتقبل از  .دکه مستطیع باش

ی لطمه ای به عمل به واجب در زمان خودش نمیاد نگیرد، واجب و قبل از شرط واجب اگر کسی احکام حج و جزئیات حج را 

فرض  ،م استار. مثال اولین گام برای حج احرا یاد بگیردکند احکام می اعمال را شروع می خواهد ند از روزی که اتویمزند زیرا 

این شش ماه ترک تعلم می کند سوار هواپیما هم  ره دبه حج ماند ههنوز شش ما ،کنید کسی حج بر او واجب شده و مستطیع است

ی که می خواهد محرم شود می تواند یک روز قبلش یک ساعت قبلش ک می کند زمانباز هم تعلم را تر می شود می رود مدینه

 دهد.انجام بباید عمره تمتع  رهمچنین اعمالی که د بگیرد. احکام مربوط به احرام را یاد

اجب د از داخل شدن وقت وپس یک صورت جایی است که ترک تعلم قبل الوقت اثری بر آن مترتب نیست زیرا مکلف می تواند بع

 یاد بگیرد. به واجب راط وباحکام مر

وجود  احتمال مخالفت تکلیف منجز زیرا .جایز نیست مه باشد ترک تعلرسید چنانچه وقت واجبتعلم واجب نیست. بله  جااین 

که فحص کند در مورد احکام الزامی وجوبی  قبل از آن .این جا جای اصاله البرائه نیست. دارد و این مساوی با احتمال عقاب است

خود را انجام دهد.  تکلیفباید یاد بگیرد تا در وقت خودش بتواند  لکه مکلفب ؛جاری کندرا یا تحریمی نمی تواند اصل برائت 

فعلی منجز بکند  ت با تکلیفمخالفمی رسد باید احکام را بلد باشد زیرا اگر احکام را فرا نگیرد یحتمل تکلیف  یعنی زمانی که وقت

 .و این مستلزم احتمال عقاب است

 دومصورت 

تمیز واجب عدم می زند که تنها خسارتی  .زندامتثال واجب نمی ل از وقت ترک می کند و این لطمه ای بهجایی است که تعلم را قب

  .از غیر واجب است

 و لذا ست یا تماما کستهش شرود نماز تمام را یاد نگیرد و نداند در محلی که می مثال فرض کنید اگر کسی احکام نماز شکسته و

بسته  پس راه امتثال تفصیلی بر او .تمام سته بخواند یارا شک شکه باید نمازداند . یعنی متعینا نمیبسته است راه امتثال تفصیلی بر او

 .لذا هر دو را می خوانم ،تمام این جا نماز من شکسته است یا دانممی. یعنی می گوید نال اجمالی برایش باز استه امتثاست اما را

یعنی یقین دارد با این احتیاطی که کرده به کرده. نکرده ولی امتثال اجمالی  تکلیف را امتثال تفصیلی درا بخواننماز وقتی هر دو او 

 .واجب عمل کرده است
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ه یا مقلد بود نکرد،در این مسئله اجتهاد  . با این که مجتهد بود،نماز ظهرنماز جمعه واجب است یا یا یا مثال ظهر جمعه بر او 

برایش باز است. امتثال تفصیلی برایش مقدور نیست اما راه امتثال اجمالی نکرده، لذا  اما تقلید را سوال کندتوانسته فتوای مرجع می

اگر نماز ظهر و اگر نماز جمعه واجب بوده خوانده  ، یعنیعمل کردهکند تا یقین کند به واجب اتیان  می تواند یعنی هر دو را احتیاطا

  .واجب بوده باز هم خوانده

ند واجب را از غیر واجب تمیز اتعلم تنها خسارتش این است که نمی توبل از وقت را ترک کرده و این ترک پس اینجا مکلف تعلم ق

مثل این که نماز در حال قضا شدن  .یا اصال فرصت نیست ،د نیستامکان دسترسی به احکام برایش موجو باب این کهبدهد یا از 

 اجب است یا خیر؟ین جا بحث این است که آیا تعلم وا .فرصت یادگیری ندارد دیگر االنو است 

 . زیرایمتفصیلی ولو این که مستلزم تکرار باشد بدانیم یا ندان ا امتثال اجمالی را در عرض امتثالاین مسئله مبتنی بر این است که م

همین است که آیا اگر کسی تمکن از امتثال تفصیلی داشته باشد می  شدهمطرح  یکی از بحث هایی که در امتثال و مراتب امتثال

گویند تمکن از امتثال به طرف قبله نماز بخواند می و اگر کسی می تواند مثال قبله را پیدا کند ؟تواند امتثال اجمالی کند یا خیر

با این که می تواند امتثال شخص این چنان چه  . حالیعنی دقیقا تکلیف را بداند و عملش را بر طبق آن قرار بدهد ،تفصیلی دارد

وقتی  نماز می خواندرد و به هر چهار جهت وثال اجمالی می آتگذارد و رو به امیانجام دهد، به هر دلیل این راه را کنار متفصیلی 

این بحث آن گاه  است که باالخره واجب را در ضمن یکی از این چهار عمل انجام داده است.معنایش این به چهار جهت می ایستد 

  .لی رفت یا نهمطرح است که آیا با تمکن از امتثال تفصیلی می توان به سراغ امتثال اجما

 حتیاط را اتیان کنید تافرقی نمی کند که شما همه طرف های ا ین. یعتفصیلی استیند امتثال اجمالی در عرض امتثال وبعضی می گ

ل اجمالی مستلزم تکرار ثامت. فرقی هم نمی کند که آن ایا یک طرف را مطابق دستور انجام بدهید یقین به عمل به تکلیف پیدا کنید

 جهات چهارگانه. زیرا گاهی از اوقات امتثال اجمالی مستلزم تکرار است مثل نماز به سوی .باشد یا نباشد

چون . د که تعلم وجوب نداردقهرا باید این جا بگوی باشند یمشود که این دو امتثال در عرض هم معتقد  اگر کسی در آن بحث

به کدام سمت نماز بخواند اما به چهار جهت نماز می و نمی داند که دقیقا باید  امتثال تفصیلی انجام نداده مکلف درست است که

اگر کسی این مبنا را ملتزم  .است پس امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلیه باشد بلتا باالخره یکی از این چهار نماز به سوی ق خواند

 . شد قهرا باید بگوید که تعلم واجب نیست

راه برایش بسته بود و نتوانست  یعنی اگر کسی .امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است سی این مبنا را قبول نکرد و گفتاما اگر ک

آن وقت می تواند سراغ امتثال  ،یا نتوانست تشخیص دهد که نماز قصر بر او واجب است یا نماز تمام دهدجهت قبله را تشخیص 

ورد معنا ندارد سراغ امتثال دست بیا اجمالی برود اما تا مادامی که تمکن از امتثال تفصیلی دارد و می تواند تکلیف خودش را به

 لم واجب است.مبنا تع ینقهرا طبق ابرود  تکرار عمل اجمالی و

 سوم صورت 

که وقت داخل شد و نه تمکن از  آنعد از ب جایی است که مکلف تعلم را اگر قبل از وقت ترک کند نه تمکن از امتثال تفصیلی دارد

 . کند و نه امتثال اجمالی رک کند نه می تواند امتثال تفصیلیتعلم را ت راگ .امتثال اجمالی
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یا باید  مثل این که هنگام مغرب است و .یش نیسترابه نحوی که امکان عمل به دو واجب ب ،مثل این که کسی وقتش ضیق است

به اندازه چهار رکعت وقت دارد نه شش رکعت که یکی را شکسته بخواند و یعنی فقط  ،خواند یا یک نماز تمامیک نماز شکسته ب

متثال تفصیلی نیست و االن وقت ندارد که بخواهد یاد بگیرد امکان ا و امکان امتثال اجمالیاینجا فرض این است که  .یکی را تمام

 شودیم نتیجه اش ترک واجب ،قبل از وقت تعلم را ترک کند رچون اگ واجب است؟ تعلم آیا در این صورت .کندیا از کسی سوال 

 واجب است؟ و اگر هست به چه دلیل ت یا خیر؟آیا اینجا تعلم واجب اس .نه امتثال اجمالی برایش امکان دارد و نه تفصیلی زیرا

ن اگر هر یک از ایو  تعلم واجب است یا خیر؟ یاآ بحث در صورت سوم این است که:اما  معلوم شد م مالکد رصورت اول و دو

 دو فرض را پذیرفتیم دلیلش چیست؟

 .این جا باید مسئله را در دو فرض مورد بررسی قرار داد

یعنی با اینکه می داند اگر یاد نگیرد امکان امتثال  .اختیارا و عمدا تعلم را ترک می کندجایی است که مکلف قبل الوقت  .1

  .برایش نیست مع ذلک عمدا واختیار این تعلم را ترک می کند مالی و امکان امتثال یقینی تفصیلییقینی اج

 قبل الوقت  ملتع رجایی است که عذر دارد د  .2

. یعنی یجب علیه التعلم زیرا در ترک کند منجر به آن مشکل می شود این ترک تعلم جایز نیستدر صورت اول که اختیارا و عمدا 

فرض این است که واجب به سبب ترک تعلم ممتنع نمی شود زیرا یا  چون .قاعده االمتناع باالختیار ال ینافی االختیار نیستجا نیا

 لمهمان دفع ضرر محتن مالک وجوب تعلم می تواند قرار بگیرد که اینجا به عنوا . چیزیجب باشداقصر و اتمام یحتمل همان و

که دارد نیز احتمال  ؛ امااگر نمازم را شکسته بخوانم احتمال دارد که وظیفه من همین نماز قصر باشد :گویدمیمکلف زیرا است. 

لذا دفع عقاب محتمل و ضرر محتمل  تکلیف و عقاب بر ترک آن را می دهد. پس احتمال مخالفت با .وظیفه من نماز تمام باشد

محل  این مسله خودش مبتنی بر پذیرش دفع ضرر محتمل است زیرا این قاعده خودشاما  یجب علیه التعلم. پس چون واجب است

این در صورتی بود که عمدا و اختیار ترک  یا دفع عقاب محتمل به این معنا واجب است یا خیر؟ لمبحث است که آیا دفع ضرر محت

  .دکن

 یا قصر بر او واجب است یا تمام.آ هم نمی داندبعد از دخول وقت  ر باشد برای ترک تعلم قبل از دخول وقت واما اگر معذو

این که اضطرار به یکی از  ،این جا امکان امتثال تفصیلی نیست ولی در این صورت تکلیف بر او منجز است علی تقدیر نه مطلق

رت باید یکی از طرفین را انجام این صو اطراف علم اجمالی پیدا کرده زیرا یکی از اطراف علم اجمالی برای او منجز شده است در

ع قاواو موافق با  لعمل او مخالف با واقع بود معذور است اما اگر عمباشد یا مخالف باشد اگر  با واقع ممکن است موافق . حالبدهد

 ه تکلیف خودش عمل کرده.د ببو

 «الحمدهلل رب العالمین»


