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هه«معن جهاللهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 اختالف محقق نایینی و محقق خویی درباره تعلم

 خویی و محقق  نایینی محققکالم  ؟خیر از مقدمات مفوته محسوب می شود یاآیا که ، این بحث مطرح است تعلممسئله  در مورد

 نقل کردیم. را دیروز

م از اتیان سلب قدرت تارک تعل. یعنی ترک تعلم موجب مفوته نمی باشدمحقق نایینی به طور کلی معتقد است که تعلم از مقدمات  

دمات مفوته واجب نمی شود. به عبارت دیگر آن ویژگی اصلی مقدمات مفوته را ندارد. زیرا همان طور که قبال بیان شد مقبه 

ر ه واجب در ظرف زمانی خودش نیست. بنابرایناتیان نشوند، مکلف قادر به اتیان  ستند که اگر قبل از وقت واجبمقدماتی ه

لذا به نظر محقق نایینی تعلم از مقدمات مفوته محسوب نمی د. بود از مقدمات مفوته محسوب می شو مالک را دارا ای که اینمقدمه

 شود.

با فرمایش محقق نایینی فی الجمله موافقیم نه  . ایشان می فرماید:نایینی مخالفت کرده استخویی با اطالق کالم محقق اما محقق 

 مالک وجود ندارد. اما در برخی صور این دارای مالک مقدمات مفوته استبعضی از صور ترک تعلم زیرا بالجمله. 

  محقق خویی معتقدند: در چهار قسمی که بیان شد

)مالک  برخی موارد از جمله قسم چهارم  مالزم با سلب قدرت بر واجب در ظرف خودش است.ایشان می گوید: ترک تعلم در 

مقدمه مفوته چیست؟ مقدمه مفوته یعنی مقدمه ای که اگر قبل از وقت واجب اتیان نشود موجب عدم قدرت بر اتیان به واجب در 

رک نتیجه ت هر جا .قدرت بر عمل به واجب  محقق شود یعنی باید از ناحیه ترک این مقدمه یک ناتوانی و عدم وقت واجب می شود

اسم این مقدمه می شود مقدمه مفوته، یعنی مقدمه فوت کننده واجب. یعنی مقدمه ای که باعث می  ،واجب بود مقدمه عدم قدرت بر

 .( واجب قدرت بر اتیان به واجب نداشته باشد شود مکلف در وقت انجام عمل به

می افتد به خالف محقق نایینی که معتقد است در هیچ کدام از در یک صورت این اتفاق  ر صورت تنهابه نظر محقق خویی از چها

عدم توانایی عمل به واجب نمی شود. بله یک جایی تعلم واجب است ولی مالکش لزوم دفع  م منجر بهاین چهار صورت ترک تعل

فویت لزوم ت»و به مالک  «ناع باالختیار ال ینافی االختیاراالمت»ترک تعلم در هیچ صورتی به مالک  عقاب و ضرر محتمل است.

انه ولو این که در بعضی از صور تعلم واجب هار گهیچ کدام از این صور چلذا به نظر محقق نایینی محقق نمی شود.  «غرض موال

ت ی وجود دارد که عبارمهمزیرا در مقدمه مفوته نکته مقدمه مفوته محسوب نمی شود.  است و ترکش مستلزم استحقاق عقاب است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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اگر ترک شود چنین تعلم  در هیچ موردی در حالی که دم قدرت بر انجام واجب در بیاورد،ترک مقدمه سر از عاست از این که 

 .د در قسم چهارم این گونه نیستیابر عدم توانایی بر انجام واجب شود. اما محقق خویی می فرمسرانجامی نخواهد داشت که موجب 

اتیان به آن  قصدی که مکلف ، زمانشرائط توجه نداشته باشد لت باشد و این که به بعضی از اجزاء وترک تعلم ناشی از غف اگر چون

 د که واجب از تحت قدرت او خارج شود.وشحالی که غفلت دارد موجب این می  دررا دارد، واجب 

البدن یا  طهارت ت از بعضی از شرائط معتبره مثلغفل یا که نماز ده جزیی است اگر کسی غفلت داشته باشد ایشان معتقد است

ن از شرایط معتبر در نماز طهارت بد بلکه اصال یاد نگرفته که یکی منظور نیست، لت موضوعیغف) در ما نحن فیه طهارت لباس 

نش لباس و بد شود مشغول به نماز می. لذا وقتی از این شرط مهم غفلت کند موقع عمل به واجب موجب شده که ین غفلتو ا (است

این جا ترک تعلم و ندانستن شرطیت طهارت لباس یا بدن منجر به این می شود که او در ظرف انجام واجب تمکن به  ،نجس است

ون چله می ایستد و قصد نماز خواندن دارد باید لباسش پاک باشد )داند وقتی که رو به قب کسی که نمی .شدباانجام واجب نداشته 

ر نماز د واقع ترک این جزء یا شرط معتبر رد (خواندیس نماز مایستاده و با لباس نج واکنونز این شرط غافل شده یاد نگرفته ا

بر خواندن نماز ت ردارد در واقع قد تغفلمکلف این که لذا  .منجر به این شده که موقع عمل قدرت بر انجام واجب نداشته باشد

 صحیح را ندارد.

این موارد در  ب شود.نایی بر انجام واجب از او سلتواامکان  عمل به  واجب و ترک تعلم منجر به این می شود که مواردی در پس 

  .ته محسوب می شودترک تعلم از مقدمات مفو

کلی  محقق نایینی به طورمشخص گردید. محقق خویی  یینی ونقطه اختالف محقق نا با توجه به مطالب بیان شدهخالصه مطلب: 

ه مقدمات مفوته قرار زمر حقق خویی تعلم را در بعضی موارد دررا از جرگه مقدمات مفوته خارج کرده است در حالی که م تعلم

  داده است.

ه هیچ ترک تعلم ب .عدم توانایی وعدم قدرت بر واجب نمی شود تعلم تحت هیچ شرایطی منجر به هاست ک دلیل محقق نایینی این

 برای عمل به واجب نمی شود.وجه موجب سلب قدرت از مکلف 

ن به عدم قدرت بر اتیا و ن عقیده است که ترک تعلم در بعضی از مواقع منجر به عدم توانایی بر انجام واجباما محقق خویی بر ای

 .طه اختالف این دو استد این نقوشواجب می 

 نایینی و محقق خویی  محقق کالمبررسی 

تن در صالحیت قرار گرفا واقعا ه آیباید این دو را بررسی کرد کابتدا لذا اثبات ادعای خود بیان کردند.  برایدو مثال مرحوم خویی 

 را دارند یا خیر؟  مقدمات مفوته

 نی وقتییع .مالزم می شود با امتناع امتثال واجب ،غفلت از حکمشود، گفتند که منجر به حصول غفلت ترک تعلم ایشان در مورد 

 .بدن یا لباس مطلع نباشیم قهرا وقت امتثال نمی توانیم به واجب عمل کنیمطهارت از شرطیت  و ندانیم

  مقدمه

 ابتدا الزم  است مقدمه ای ذکر شود و آن این که:
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دیث حمواردی که در ما الیعلمون و رفع )،عمل کند به استناد حدیث رفع به آن کسی که واجب را به نوعی ترک می کند و نمی تواند

 باشد و از آن نماز رد اگر کسی غافل از شرطیت فالن شئ و اکراه برداشته می شود.اضطرار  در حالت نسیان و مواخذهه( ع آمدرف

  .مقتضای حدیث رفع مواخذه از او برداشته می شود ی نداشته باشد، بهاطالع

ست ا در واقع به عنوان امتنان و منت بر بندگاناگر حکم اینجا برداشته شد این برداشته شدن حکم این جا این اشکال مطرح شده که 

ت شارع سبه د یاگر حکملذا  .دست شارع باشدباد باشد که خود برداشتن حکم به حکم امتنان بر عالتواند رفع در صورتی میو 

ر هده شارع نبود دیگ. اما اگر اصل حکم به عبه عهده شارع است بر عباد به عنوان امتنان بود برداشتن آن و رفع مواخذه بر آن نیز

 نیز امتنان بر عباد نیست. داشتن آنبر

تکلیف که  ، بلکه به این جهت استنه از این باب است که شارع تکلیف را برداشته، تکلیف ندارد؛ می گوییم کسی که ناسی است اگر

می بر بندگان محسوب ن لذا رفع مواخذه دیگر منت. به دست شارع نیست عقلی است وناسی محال است استحاله تکلیف ناسی 

 شود.

 کسی که نمی داند یا غافل است و طهارت و درست است که حکم به واسطه نسیان برداشته می شود از این اشکال پاسخ داده شده که

اما این مربوط به نسیان  غیر اختیاری است نه اختیاری  .حکمش برداشته می شودفراموش کرده  بدن و طهارت لباس را در نماز

وترک تعلم کرده که نتیجه اش این شده که االن از شرطیت نگرفته و کوتاهی نموده یاد  خود مکلف)و زیرا اگر نسیان اختیاری باشد 

« قاباع باالختیار ال ینافی االختیار عاالمتنا»همان قاعده ( .می توانسته یاد بگیرد از قبل لت کرده در حالی کهو بدن غف طهارت لباس

ن مشکل که امروز گرفتار ای قاب کند زیرا مکلف از قبل می توانست یاد بگیرداین شخص را ع جریان پیدا می کند. و شارع می تواند

 امکان اتیان به واجب نشود. و عدم

 یزولی منشاء این مخالفت امروز او چی ر استاجتناب ناپذییز نمخالفتش  الفت با حکم منسی کرده ومخ درست است که مکلفپس 

گذشته بوده. لذا ثبوت مواخذه بر مخالفت حکم منسی نیست بلکه بر ترک تعلم است که منجر به نسیان شده است و لذا  رت که داس

ند به چحدیث رفع متکفل برداشتن این مواخذه است از باب منت پس ترک تعلم که منجر به غفلت شده موجب عقاب نمی شود هر

 ترک واجب واقعی منجر شود.

 با توجه به این مقدمه می گوییم. 

 پاسخ 

 ه و رفع مواخذه.د بر عدم مواخذدر خصوص این جا می توانیم بگوییم حدیث رفع داللت می کن

خذه نمی شود و این مطلق است. حدیث نیامده بگوید ندانستن به چه جهت است داند موا یمرفع در واقع می گوید کسی که نحدیث 

چه که نمی داند برداشته شده و فرقی بین این دو صورت  ر رفع ما ال یعلمون این است که آنظاه ؟آیا می توانسته یا نمی توانسته

این است که باالخره تعلم و دانستن فی نفسه ه می کند کاشف از ه داللت بر رفع مواخذنیست حال اگر بگوییم خود حدیث رفع ک

 مقتضیات خودش است.الک واجب نیست مالک واجب تابع دانستن دخیل در م ین. یعقبل از زمان واجب الزم نیست

ه نمی شود و این کشف از این می کند که باالخره قدرت بر واجب از این جهت که ث رفع داللت می کند بر این که ناسی مواخذحدی

مالک واجب  رواجب د ندارد و تعلم احکام قبل از زمانرا ر است و چون االن این قدرت بترف عمل به واجب معبداند در ظباید 
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یم لذا هم می توانیم بگوییم تعلم از مقدمات مفوته است هم می توان .دخیل نیست پس می توانیم بگوییم اصل تحصیلش واجب نیست

  .وت استافبا آن متبگوییم حکما 

. ترک که موضوعا و مصداقا از مقدمات مفوته باشد وجهش روش است زیرا موجب سلب قدرت بر امتثال بر واجب می شوداین 

. تاست بر اتیان به واجب در می آورد پس موضوعا جزء مقدمات مفوته ردر موردی که بیان شد سر از عدم قدرت و سلب قدتعلم 

گفتیم مقدمات مفوته قبل از زمان واجب باید  راآیا واجب التحصیل است زی «تحصیلهیجب »آیا  یناما آیا حکم آن ها را دارد یع

یا برای  است «االختیار ال ینافی االختیاراالمتناع ب»یا مالکش نیز .تحصیل شوند. هر جایی که مقدمه ای مفوته باشد یجب تحصیله

 یل خاص تحصیل آن الزم نیست.پس این جا به جهت دل غرض الزامی موال.فوت این که جلوگیری کنیم از 

 «والحمداهلل رب العالمین»


