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ئهم االعالمين و صلي رب الحمدهّلل»   «معينج اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
در این سه صورت  کردیم وبیان آن را سه صورت که در جلسه قبل صور و انحائی قابل تصویر است  مورد تعلمعرض کردیم در 

  .مسئله وجوب تعلم مورد بررسی قرار گرفت

 صورت چهارم 

 :گاهی هم منشاء ترک تعلم ف خودش شود.ظر ترک تعلم قبل از وقت موجب ترک واجب درجایی است که صورت چهارم 

 راز احکام معامالت و تکالیفی که د نند وبسیاری از مردم احکام معامالت را نمی داالف( غفلت از تکلیف است مثل معامالت:  

ف مربوط به عقود و معامالت نمی توانند معامله صحیح واسطه عدم احاطه به تکالیدارند. لذا بغفلت  ن آن ها استمعامالت به گرد

صورت ها نقل و انتقال  آن ای را به صورت فاسد انجام دهند، در حالی که به نظر معاملهممکن است را از فاسد تشخیص دهند. لذا 

دهند و به گمان این که با این مثال خرید و فروشی انجام می می کند. چیزی که به او منتقل شده است گرفته و هر یک تصرف در آن

حالی که این تصرف در مال خرید و فروش نقل و انتقال صورت گرفته هر یک در آن چه که به او منتقل شده تصرف می کند در 

  .و نقل و انتقالی به حسب واقع صورت نگرفته استو حرام است غیر 

به ترک واجب در ظرف خودش می شود. به عبارت دیگر مردم ر منج ناشی از غفلت است که کهاست  یترک تعلم این عمل،منشاء 

 غفلت دارند. متوجه آن ها است تکالیفی که در مورد معامالت احکام و  نسبت به

االحرام شروع می شود  از تکبیرةاجزاء  .مختلف است مثال نماز مرکب از اجزا و شروط :عبادات مثل تمکن از امتثال آن ندارندب( 

الثوب. اگر کسی بخواهد با  طهارة ،البدن طهارة ،استقبال القبله مثل و تا سالم ادامه دارد به عالوه مشروط به شرائط متعددی است

د فرض کنید کسی به لغت عربی نیز آشنا نباش حال .شود و احکامش را یاد بگیرد نیاز به زمان داردهمه اجزاء و شرائط نماز آشنا 

می خواهد  هو تاز نداشته ای نیز در این مورد سابقه د نگیرد در حالی کهاگر شخصی این احکام را یا .کار را سخت تر می کند این و

منجر به ترک واجب در ترک تعلم لذا نیست و  برای او امکان فراگیری همه اجزاء نماز معلوم است در زمان کوتاه، با نماز آشنا شود

، بوده است. یعنی در ظرف زمانی واجب دیگر تمکن از امتثال نیستن ترک تعلم نیز عدم تمکن منشاء ای ظرف خودش می شود.

  گیرد.می خواهد یاد باکنون در ظرف واجب کرده و  از دخول وقت این امکان وجود دارد، ولی تعلم را رها هرچند قبل

 .وجود نداردد امکان تعلم که برای این شخص در این مدت زمانی محدو بدیهی است در این صورت

 جب است یا خیر؟اودر این قسم آیا تعلم قبل الوقت حال 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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تعلم در آن و ترک تعلم قبل الوقت در حالی که اثری برای تعلم نیست اشکالی ندارد یعنی  همان طور که بیان شد، در صورت اول

  .صورت واجب نیست

 آن هم جایی است .ترک شود در تمییز واجب از غیر واجب تاثیر دارد نه در امتثال اصل واجب اگر تعلمصورت دوم جایی بود که 

 ما امتثال اجمالی رااامتثال تفصیلی را ترک کند. با این که تمکن از امتثال تفصیلی دارد و  به امتثال اجمالی روی بیاورد که شخص

 منجر به مخالفت با موال نمی شود چون نیست  نیست زیرا ترکش موجب استحقاق عقوبت در این جا نیز تعلم واجب .اختیار می کند

امکان امتثال اجمالی باشد نه امتثال تفصیلی  دخول وقت یا تحقق شرائط نه از نیز جایی بود که تعلم ترک شود و بعدصورت سوم 

 که مالکش قبال بیان شد.در این صورت تعلم واجب است 

یعنی منجر به این  .نتیجه اش ترک واجب در ظرف خودش استی قبل الوقت ترک تعلم کند، است که اگر کس چهارم جاییصورت 

در این صورت  .اشاره شد به آن ها مثل مثال هایی که در باب معامالت و عبادات .ظرف خودش فوت شود رواجب دمی شود که 

شده غرضی که از ناحیه موال تعقیب می گرفته نشود زیرا عقل می بیند اگر احکام و تکالیف مربوطه فرا .تعلم قبل الوقت واجب است

موال است و اگر عقل مستلزم تفویت غرض الزامی  ی ترک تعلمن. یعبوده و آن سبب شده که تکلیف کند فوت می شود و الزامی نیز 

زیرا از نظر عقل  می کند. به استحقاق عقاب چنین شخصیفوت می شود استقالال حکم  غرض الزامی موالترک تعلم  ه واسطهب ببیند

االختیار ولی به حسب قاعده االمتناع باالختیار ال ینافی  واجب ندارد،االن تمکن از امتثال هرچند مکلف به واسطه ترک تعلم 

از  این امتناع امتثال تکلیف ناشی ممتنع است ولیامتثال تکلیف برای مکلف االن . به عبارت دیگر هر چند ستمستحق عقوبت ا

 نتواند اتیان به تکلیف داشته باشد.  ت خودش شرایطی را فراهم کرده کهدش به دسوخودش بوده و خ رااختی

اما اگر مشروط به قدرت خاصه شرعی از این   .این در صورتی است که واجب مشروط به قدرت خاص شرعی از ناحیه تعلم باشد

 نباشد در این صورت تعلم قبل از دخول وقت الزم نیست.زیرا قبل از این قدرت هنوز وجوبی برای واجب ثابت نشده است ناحیه

زامی تفویت غرض ال هلر ظرف خودش است واجب نخواهد بود. مسئاگر وجوب ثابت نشود تعلم نیز که مقدمه اتیان به واجب د و

 قدرت خاصه شرعی به عنوان شرط ذکر نشده است. موال نیز پیش نمی آید زیرا این جا اساسا آن

 .1ه انددرخویی در این مقام بیان ک این اجمالی از صوری است که محقق

 کالم محقق نایینی 

 باید کالم محقق نایینی نیز ذکر شود.  شدن مطلب ابتداروشن جهت 

به کالم محقق نایینی اشاره نمودیم  قبال. 2مفوته نیستحکام داخل در مقدمات محقق نایینی عقیده دارد به طور کلی تعلم و معرفت ا

این ربطی به مقدمات مفوته و این در واقع به این معنا است که  مالک وجوب تعلم دفع ضرر محتمل است :که ایشان می فرمایند

 اینجا نقطه اختالف محقق نایینی و محقق خویی است. .ندارد

 چیست؟ مسئله تعلم از مقدمات مفوته محسوب نمی شود دلیل محقق نایینی بر این که

در باب مقدمات تعلم داریم. و یک بحثی نیز در مورد  مقدمات مفوته داریمسابقا هم بیان کردیم که یک بحث کلی راجع به سایر 

 در مورد تعلم است. بحث ما  . اکنونتفصیل بحث کردیم مفوته به
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شناخت احکام جزء آن مقدماتی نیست که  و یعنی یادگیری احکام .مسئله تعلم جزء مقدمات مفوته نیست :محقق نایینی می فرماید

شاهد بر  است و ورمقدبرای او واجب  مکلف یاد نگیرد همچنان اگر اگر ترک شود نتیجه اش عدم قدرت بر اتیان به واجب باشد.

بله همان طور که  تکلیف متوجه او نیست؟ی نداند و جاهل باشد، آیا اگر کس ف به مکلف در حال جهل است.تکلیاین مطلب تعلق 

 گردد.ه تنجز بر میلبه مسئ اهتهی فرق اینمن ،تکلیف در حال علم به مکلف متوجه می شود در حال جهل نیز به او متوجه می شود

 فرق است بین توجه تکلیف و تنجز تکلیف. .منتهی جاهل عذر دارد و عذر او جهل او است ،ه شخص جاهل می شودوجتکلیف مت

توجه تکلیف به اگر مسئله شود. چه عالم باشد چه جاهل باشد. بر این اساس در هر صورت متوجه انسان می  تکلیفبه هر حال 

ر قدرت بمنجر به عدم  ،دیگر جایی برای این نیست که بگوییم اگر کسی تعلم را ترک کردحال جهل را صحیح بدانیم قهرا  رانسان د

آن مقدماتی که برای حج الزم است که اگر اتیان  خواهد بگوید مسئله تعلم با میاتیان به تکلیف است. به عبارت دیگر محقق نایینی 

ها را انجام  مقدمات مفوته مقدماتی هستند که اگر انسان آنیعنی . آن مقدمات، نشوند حج دیگر مقدور انسان نیست فرق می کند

ختیار الینافی الزیرا اینجا مسئله االمتناع با ،اما مسئله تعلم این طور نیست به واجب در وقت خودش عمل کند.ندهد نمی تواند 

ترک کند تارة اگر کسی تعلم را زیرا  مورد تعلم وجود ندارد. روجود دارد، اما داین مالک در سایر مقدمات  .آیداالختیار پیش نمی

است  همان امتثال اجمالی یعنی صورت دوم که و می تواند به واجب در ظرف خودش اتیان کند امکان احتیاط برای او وجود دارد

فوقش  نکند،حکم نماز شکسته و تمام اقدام به یاد گیری  کسیشود یعنی ترک تعلم اگر  عدم قدرت بر واجب نمی شود. منجر به که

آیا در این صورت که امکان امتثال اجمالی  .اند و هم نماز تمامهم نماز شکسته می خو ابتالء او است جایی که موردکه در است این 

احتیاط یقین می کند که به وظیفه اش عمل کرده. پس اگر تعلم را  مالی وبه هر حال با امتثال اجخیر. زیرا لم واجب است؟ است تع

 ترک کند مشکلی پیش نمی آید.

مکان احتیاط و یعنی ا .تواند در ظرف امتثال احراز کند امتثال کرده استگاهی از اوقات اگر کسی تعلم را ترک کند آن وقت نمی 

می تواند یک  او بواسطه ترک تعلم در این صورت .احکام را یاد نگرفتهمکلف زیرا  .نیستبرایش امتثال تفصیلی و  امتثال اجمالی

رکعتی  ا باید یک نماز دوار رکعتی بخواند یکم است نمی تواند بیش از یک نماز چه . مثال چون وقت نمازرا انجام بدهد وظیفه

است که احتمال ن دو نماز اکتفا کند نهایتش این اگر به یکی از ای .وقت ندارد هر دو را بخواند ؛بخواند یا یک نماز چهار رکعتی

دهد که وظیفه احتمال میهمچنین  وکه نماز او قصر باشد دهد یعنی احتمال می .نمازی که خوانده همان مامور به واقعی باشددهد می

 کهگیری نکرده یاد هم اقدامی برایقبال تواند بخواند. شتر نمییک نماز بیشخص این است که این  زیاو نماز تمام باشد و فرض ن

 وظیفه اش نماز تمام است یا شکسته. معلوم شود

ه احتمال دارد وظیفه واقعی او همین نمازی اگر فرض کنیم به خاطر ضیق وقت یکی از این دو نماز را بخواند نهایتش این است ک

که  واجب است لزوم دفع ضرر محتملبه مالک تعلم  احتمال دارد مطابق با واقع نباشد در این صورت ، هر چندباشد که خوانده

 دیروز بیان شد.

در ما نحن فیه گفته  .شودحتمل تعلم واجب است دیگر به مقدمات مفوته مربوط نمی ه مالک لزوم دفع ضرر مب گفته می شود،وقتی 

  .پس باید قبلش احکام را یاد بگیری که واجب از شما ترک می شودچون داری کاری می کنی نمی شود که 

 همان صورت سوم است که دیروز عرض کردیم. صورت نیز این
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 خود قهرا خارج می شود. اساسا هیچ تاثیری در واجب و اتیان به واجب ندارد و خود به که دیروز بیان شد،صورت اول نیز در 

صورتی است که امروز بیان شد که این جا نیز در واقع اگر عقل حکم به لزوم تعلم می کند این هم به مالک لزوم نیز صورت چهارم 

 دفع ضرر محتمل است.

  جزء مقدمات مفوته نیست:تعلم به دو جهت به نظر محقق نایینی 

ه مالک لزوم اتیان در مقدمات مفوتقبل از وقت واجب لزوم دفع ضرر محتمل است در حالی که  مالک لزوم اتیان به تعلم .1

پس مالک  به مقدمات مفوته یا قاعده االمتناع باالختیار ال ینافی االختیار است یا جلوگیری از تفویت غرض الزامی موال.

ر یاد نگیری مستحق عقاب هستی به اگد بگیری و اینجا مسئله لزوم دفع ضرر محتمل است. اگر عقل می گوید باید یا در

را  احتمالی دامنشو برای این که ضرر احتمالی و عقاب  از قبل یک ضرر احتمالی پیش بینی می شود این جهت است که

 .نیستلزوم دفع ضرر و عقاب محتمل  مقدمات مفوته،مالک در پس باید آن را دفع کند.  نگیرد

کسی آن وقتی که باید برود دنبال  راگیعنی  ،دوشاز زمان ترک آن مقدمات ثابت می عقابمورد مقدمات مفوته استحقاق  رد .2

استحقاق عقاب از همان این کار را ترک کند  ،ایام حج در منا و عرفات باشد رو ویزا بگیرد تا بتواند دمقدمات حج و بلیط 

 احکام نماز را یاد یعنی  این گونه نیست که چون االن مورد تعلم این طور نیست، راما د .مه شروع می شوددقلحظه ترک م

استحقاق عقاب در مورد ترک تعلم از وقتی پیدا می شود که مکلف نمازش را بخواند  .استحقاق عقاب داشته باشدنگرفته 

آدم با این که یاد نگرفته تصادفا است این  زیرا ممکن .وقت است که مستحق عقاب است . آنع باشدقابا وو نمازش مخالف 

. درست است که لذا جایی برای استحقاق عقاب نیست شود که نمازش با واقع منطبق بوده. بعد مشخصو نماز تمام بخواند 

 اگر مخالفت با تکلیف .ود که مخالفت با تکلیف کندباما از اول در صورتی مستحق عقاب  اتفاقا عمل او مطابق با واقع بوده

اما اگر در مقام واقع مخالفت با تکلیف نکرد و همان تکلیفی که بر گردنش بود را انجام داد دیگر  ،تحقاق عقاب داردکرد اس

 جایی برای استحقاق عقاب نیست 

تعلم را از سایر مقدمات مفوته جدا می کند این است که در مقدمات مفوته استحقاق عقاب از زمان ترک  فرق دومی کهپس 

وم شود که این مخالف ی شود ولی در مورد تعلم از زمانی ثابت می شود که عمال بعد از اتیان به واجب معلمقدمات ثابت م

 .با واقع است

را  مقدمات واجبولی آن جا به مجرد ترک  .به مجرد ترک تعلم واجب ترک نمی شود کهعمده این است به عبارت دیگر 

  .کرد باید معدوم فرض

شود که حق با محقق نایینی است یا محقق  نایینی است که باید با نظر محقق خویی مقایسه شود تا معلوماین محصل فرمایش محقق 

 .خوییی

 «الحمدهلل رب العالمین»


