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هه«معن جهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهااللهعي همحمده هآهلههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 حق در مسئله تعلم

از آن جا که برخی از دوستان در مورد بحث جلسه گذشته سواالت و ابهاماتی داشتند و برای آن که حق در مسئله معلوم شود 

 دهیم.مجددا مسئله را مورد بررسی قرار می

خالفت کردند م یخویی با اطالق کالم محقق نایین در حالی که محقق مفوته نیستاز مقدمات : تعلم نایینی به طور کلی فرمودندمحقق 

دمات مفوته محسوب می شود. بعضی از موارد تعلم از مقدمات مفوته خارج می شود ولی در بعضی موارد جزء مق ر: دو فرمودند

در واقع یک نوع سلب این ر اتیان کند، یا شرط معتب واردی که ترک تعلم منجر به غفلت شود و انسان واجب را بدون جزءم رد

نمی داند فالن چیز شرط یا جزء اکنون یاد نگرفته و مکلف در زمان خودش حکمی را قدرت بر اتیان به واجب است. پس وقتی 

پس  .می شود مقدمه مفوته ویژگی وجود داشته باشد، از مصادیقبرای نماز است دیگر قدرت بر اتیان به واجب ندارد و هر جا این 

 . است مقدمه مفوته ورد جزءهرچیزی که ترکش سر از عدم قدرت بر اتیان به واجب در ظرف خودش در بیا

فی الجمله تعلم جزء مقدمات مفوته می باشد. بله در بعضی صور مقدمه به این سرانجام مبتال می شود لذا پس در بعضی موارد تعلم 

 مفوته نیست.

نایینی است یا محقق محقق حق با از حکم است، آیا ر مورد ترک تعلمی که مستلزم غفلت حداقل د ،در داوری بین این دو نظر

 ؟خویی

 به آن چه که محقق خویی فرمودند. مه نتیجه گیری کردیم و پاسخ دادیمبا مالحظه آن مقد ابتدا مقدمه ای بیان کردیم و سپس

فع که از حدیث ر آن اشکال است. در مورد رفع مواخذهه و سوال و جواب که در جای خودش مطرح شد مقدمه عبارت بود از یک

 . استفاده می شود

 ال است که ناسی و غافل مکلف بهعقال توجه تکلیف به او محال است؛ عقال محاگر کسی غافل و ناسی باشد اشکال این است که 

م و ارتفاع این برداشتن این حکنابراین ب .حکم اساسا ثابت نبوده ر جایی عقال تکلیف محال باشد بدین معناست کهاگ. شوندتکلیف 

مشهور در حدیث رفع این زیرا  .حکم دیگر به دست شارع نیست تا بخواهد رفع مواخذه بر او یک منت و تفضلی از شارع باشد

 تکلیف نامت پیامبر گذاشته که مواخذه بر عدم اتیا واست که خدا بر بندگان  یو این منت و لطف مقام امتنان واقع شده راست که د

 است. برداشته شدهاضطرار و ....  در حال نسیان و

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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وده می توانسته مواخذه کند و تکلیف متوجه او بشارع منت است معنایش این است که این بخشش وقتی می گوییم به عبارت دیگر 

 ولی شارع امتنانا مواخذه را برداشته. 

رفع مواخذه برای انسان غافل و ناسی به شارع ربطی ندارد زیرا اساسا  اساسا این اشکال وارد شده که در ما نحن فیه بر این اساس

بر  هو اگر تکلیف متوجه او نشود مواخذ شودنمی تکلیف متوجه او محال است. ناسی به جهت غفلتش  توجه تکلیف به ناسی عقال

 اخذه از او بردارد.ترک تکلیف معنا ندارد که بگوییم شارع این مو

را اگر کسی اختیا یک امر اختیاری. از اخری ناشی واشی از امر غیر اختیاری است گاهی ن نسیاناده شده که ل جواب داین اشکا از

ی ه کند نه به خاطر این تکلیفشارع می توند او را مواخذ ،شی از اختیار خودش بودهچون نا فلت کند و ترک تحفظ کردباعث شد غ

 هرک شده. پس رفع مواخذلت او شده و نهایتا تکلیف او تکه موجب نسیان و غف بلکه به خاطر آن ترک مقدمه ،که االن ترک شده

رفع مواخذه بر تکلیف نیست تا شما بگویید توجه تکلیف به ناسی عقال محال است بلکه رفع مواخذه است بر آن چیزی که منشاء 

  .کند ولی با حدیث رفع این مواخذه را بر می داردمواخذه غفلت شده یعنی شارع می توانسته مکلف را به خاطر آن امر اختیاری 

قبیح است دیگر معنا ندارد که شارع بگوید من  ناسی و غافل و جاهلتکلیف به  چون د کهوشیث رفع اشکال نمورد حد درپس 

 رک آنبر ت ا رایشان نبوده تا شارع بخواهد آن هاصال تکلیف متوجه ازیرا ناسی و غافل بر این چه منتی است  .ه را برداشتمذمواخ

ر شده شارع می تواند به خاط منجز به آن غفلت و اگر فرض کنیم این نسیانچون پاسخ این است که . دلی آن را بردارومواخذه کند 

 دارد این یعنی امتنان.و وقتی مواخذه را بر ترک مقدمه بر میترک آن این ها را مواخذه کند 

 گوییم:با توجه به مقدمه ای که بیان شد می

رک ت که وظیفه چیست این وقتی ندانیم .ا از واجب غفلت کنیمدر واقع موجب این می شود که م ،و یاد نگرفتن احکام ترک تعلم

نبوده  فه ماوظی که می خوانیم،نمازی ده جزیی و دنبال یادگیری آن هم نرفتیم؛ لذا االن  زیی است یاندانیم نماز نه جمثال  تعلم  است.

 یان به واجب برای ما ممتنع است.ات ینیع . پس در حال حاضراست

ع واجب ناشی از یک امر اختیاری االن نمی توانیم به واجب عمل کنیم ولی این امتناو  برای ما ممتنع استهرچند به واجب اتیان  اما

و م لیل خاص داریاینجا د. اما اخذه کندرا به خاطر ترک تعلم موو شارع می تواند ما  «ال ینافی االختیار اراالمتناع باالختی» است

علم تما واجب را به خاطر ترک  .جب را که ناشی از ترک تعلم است برداشته ولو باالختیاراحدیث رفع در واقع مواخذه بر ترک و

دا نکردیم کردیم معرفت پیا میناسیم و زمانی که باید معرفت پیدزیرا واجب را نمی شدارد اتیان به واجب ترک کردیم ولو االن امتناع 

فع داللت می کند بر عدم مواخذه کند و حدیث رامتنانا این کار را نمی لیشارع می تواند ما را به خاطر ترک تعلم مواخذه کند وپس 

  .جب را از خودمان سلب کردیمبه دست خودمان امکان عمل به واجایی که  رد

 ارد رعا واجب نیست و یک وجوب شرعی نفسی نداگر مواخذه بر ترک تعلم رفع شد این کشف از این می کند که تحصیل تعلم نیز ش

به عبارت دیگر حدیث رفع کشف می کند از این که قدرت بر واجب از جهت تعلم، مدخلیت دارد در ظرف واجب زیرا وقتی ندانیم 

هارم صورت چین دلیل تعلم در م. پس وقتی ندانیم، قدرت بر انجام واجب از ما سلب می شود به هکنیم توانیم واجب را اتیاننمی

ندانیم نمی توانیم واجب را در وقت خودش اتیان  کنیم الم صحیحی است زیرا واقعا اگر که ک محسوب می شود مقدمات مفوته جزء
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به واسطه حدیث رفع می گوییم  دلیل تعلم از مقدمات مفوته می شود ولی آیا تحصیل علم و تعلم واجب است یا خیر؟ ینبه هم

  .اجب نیستو

عنی اگر ما ی .اجب می شودجر به عدم توانایی بر اتیان به ویم تعلم موضوعا از مقدمات مفوته است زیرا اگر ترک شود منلذا می گوی

وان مقدمه مفوته موجود است ولی آیا این یاد نگیریم دیگر قدرت نداریم که واجب را انجام دهیم پس از این جهت مالک صدق عن

حکما متفاوت از مقدمات مفوته به خاطر وجود حدیث رفع لذا میگوییم  .؟ خیرحصیل استلتب اجااز مقدمات مفوته ای است که و

 .ب التحصیل نیستاست و واج

 اثر وضعی غیبت و دسیسه برای برادر مومن
 .3ال تغتبّ فتُغتب، وال تحفر ألخیک حُفرة فتقع فیها، فإنک کما تَدین تُدانامام صادق)ع( می فرماید: 

شما می شود برای برادر مومنتان چاه نکنید که اگر کسی حفره و چاهی برای برادرش بکند خودش در آن می غیبت نکنید که غیبت 

 . افتد

 ما رواج دارد یکی غیبت است و دیگری از شایع ترین کارهایی که بین .این به طور واضح به اثر وضعی اعمال ما اشاره می کند

وصا ی کنیم مخصباره دیگران غیبت مدرراحت  ،ین ما متاسفانه این زیاد استب .سنگ اندازی و مشکل درست کردن برای دیگران

ای مقام سخن بر ردآدم تعجب می کند که  ؛مخصوصا بعضی از طالب .اش فراهم شده و به راحتی غیبت می شودهاین ایام که زمین

بوده و هست و خواهد بود و  هشها همیسلیقهف این اختال .هیچ مرز اخالقی پایبند نیستند بهها دفاع از به گمان خودشان ارزش 

اخالق و قانون وشرع حاکم باشد هیچ وقت ها  ختالفاین اکنند ولی اگر بر  رفکهیچ وقت همه نمی توانند یک جور  .باید هم باشد

 یتراح . بهاهد شدکشور خو ام واد جامعه و خود جامعه به معنای عاین افکار و تضارب افکار باعث تکامل افر .کنیم یمپیدا نمشکل 

مسائلی که کامال روشن نیست و نسبت به آن علم نداریم  .مجوز غیبت برای خودمان فراهم می کنیم و به دیگران نیز مجوز می دهیم

 غیبت است. نی میگوییم. این ها برخی تهمت و بعضیبه صورت قطعی و یقی

ا این شمشیر از علیه دیگران قهر در بیاورداز نیام را این شمشیر  غیبت را باز کند و کسی بابغیبت نکنید. اگر  «تغتبفال تغتب و »

 وقت جامعه می شود محل زد و خورد کالمی و لفظی. نیز در می آید و آنناحیه دیگران 

که برای برادر  ولی غافل از این که کسی ،یگر را در این چاه ها و چاله هادهیم یکدبرای یکدیگر چاه و چاله می کنیم و هل می

دیر یا زود خودش در آن چاه گرفتار می شود. خیلی ما دیدیم  کند خواه و ناخواه و سیسه می کند که او را در آن گرفتارمومنش د

 عین همان سر خودشان آمد. ،چنین بودند و چاههایی برای دیگران کندند افرادی که این

حاال این دام  ،ه بر این مسئله داللت دارد. دامی را برای دیگران پهن کردناین از سنت های الهی است روایات زیادی هم داریم ک

این دنیا می چرخد و چرخ گردون به جایی می رسد که کانه عین همان مسائل نسبت به کسی که خودش این  .انواع و اقسام دارد

 .دام را پهن کرده خودش در آن دام گرفتار می شود

  انصاف و شرع را در زندگی خودمان حاکم کنیم خیلی از مشکالت حل می شود. مقداری اخالق و اگر به هر حال 

 «الحمد هلل رب العالمین»
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