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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 در موضوع طلب علم صغیر بررسی روایت سوم
و العبادة حتّى یکبر أعطاه اللَّه یوم القیامۀ ثواب اثنین و  العلم طلب أیّما ناشئ نشأ فی«بود:  گونهاینروایت سوم 

 خصوصبهگفتیم که دو نکته در این حدیث که با استدالل به این حدیث ارتباط دارد باید  ».1صدّیقاسبعین 

 :قرار بگیرد موردتوجه

که ظاهر هم این  کندبراي آن ذکر می جداجدااین ثواب را  درواقع مجموعی نیست و صورتبه العلم و العباده :1

 است.

 اینجاشود. در  تا اینکه بزرگ که در نوجوانی وارد طلب علم شودیعنی کسی » حتّى یکبر« :گویدمی: روایت 2

زمان بزرگی؛ یعنی هم زود تا  آن و دیگري استمرار و تداومیکی ورود در نوجوانی و جوانی  :دو نکته وجود دارد

مترتب بر مجموع این دو  درواقعاغتنام فرصت شباب داشته باشد و هم استمرار داشته باشد. این ثواب  و شودوارد 

 و شود تا اینکه بزرگ بشودوقتی وارد  »و العبادة حتّى یکبر العلم طلب أیّما ناشئ نشأ فی«گوید: یعنی می ؛است

تعدد  بگوییم که در اینجامگر اینکه به قرائن لبی ، کندمترتب می مجموع این ثواب را بر آن .استمرار داشته باشد

 مطلوب است.

 س:؟؟؟

نداشت، اینجا را » حتّى یکبر«اگر نوجوانی است.  دوره نشو و نمو و اول دوره کسی که در اول اشئن ج:

خود تحصیل علم در جوانی و شتاب گرفتن و اغتنام فرصت جوانی، استحباب دارد، ولی چون حتی یکبر  :گفتیممی

است. اگر  مؤکديمستحب به ادب  تحصیل علم کردن خودش و ورود در جوانی اما ؛شودمی گونهاینمجموعاً دارد 

 را بیاوریم.مگر اینکه همان بحث تعدد مطلوب  ،کندکنیم، داللت نمیبه این شکل معنا 
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 وحدت و تعدد مطلوب در واجبات و مستحبات
در امور  در ارتکازات متشرعه و عقالیی .شودمطرح می بحث وحدت و تعدد مطلوب در اصول و مباحث دیگر،

جداي خودش  ،جزء آنرا واجب کرده،  چیزيیککه مجموعه  ايجملهیک :توانیم بگوییمما نمی سادگیبهواجب 

اما در مستحبات به دلیل اینکه  ؛شودمیمعموالً مجموع من حیث مجموع که ظاهر دلیل است واجب  .واجب است

و قرائنی که  ود داردوجو خود موضوعی که اینجا  وجه به ارتکازاتی که در مستحبات هستو با ت ندسته زیاد

 که تعدد مطلوب است. یم بگوییمتواننمیروایات دیگر دارد، 

 ؛شودحمل بر تعدد مطلوب می ،در ارتکازات عقالیی با توجه به فضاي مستحبات و خود موضوع زمینه بحث

استمرار هم خودش  ، خودش رجحان دارد.یعنی هر جزء جدا مستحب است. در جوانی و نوجوانی وارد شدن

و تعدد  انحاللیولی ذهنیت و ارتکاز عقالیی این را  شدهگفته اینجا مستقیم روي آن استمرار البته رجحان دارد. 

به و اصوالً یک قاعده کلی است. در مستحبات  که این نوع داللت را داشته باشد کند. این بعید نیستمطلوبی می

فهمد در نوجوانی وارد عقل هم میکه  ی که داردو به دلیل نوع موضوع وجود داردتعدد درجات و مراتبی که دلیل 

یعنی  ؛دد مطلوب شدشود قائل به تعتر میبا این قرائن در مستحبات خیلی راحت شدن، مالکات خوبی در آن هست،

 زء خودش استحباب دارد.هر ج :بگوییم داللت اصلی که مجموع را مستحب کرده است، منحل کنیم و

 مجموع تحصیل در جوانی و استمرار به دو مستحبانحالل 
ثواب براي آن ذکر شده است، ولی با و  مستحب استکه  شدهگفتهدر جوانی و استمرار  اینجا مجموع تحصیل

. کندمیکرد و ذهنیت عرفی هم مساعدت  منحل به دو استحبابرا این  توانمی گفتیم،که  اينکتهمالحظه همین 

 مستقالً استمرار و تداوم هم باز  و روي کرده تأکید مستقالًجا روایاتی داریم که روي جوانی در این شاهدش این است

شاهدها، ذهنیت با این مساعد ن از آ نظرقطعکه با  میم بگوییخواهمی .شودشاهد ثانوي می همآنکرده است که  تأکید

 علم دینی است و قرائن هم در آن هست. ها بحثالبته همه ایناست. 
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 از عامه شدهنقلبررسی روایات 
از کتاب فردوس است.  و شدهنقل عبداهللاباز از جابر بن  همآنکنیم. گرچه باید دقت هم  داللت روایت بعد را

ایاتی پیدا کنیم که از باید دید. در مواردي ممکن است رومراجعه نکردم و  سند تامی نداشته باشد. البته بنده ظاهراً

به مناسبتی بحث کردیم.  این محل بحث است که بار دیگرباشد.  قبولقابلروي مبانی ما  حالندرعیولی  عامه باشد؛

شیعه  در فرهنگ کهکنند معنا میبه این شکل ها این را بگیرید. بعضی )السالمعلیهم( بیتاهلعلم را از  که گفتیممی

است  شدهنقل) که از پیامبر اسالم السالمعلیهم( بیتاهلو اصحاب  )السالمعلیهم( بیتاهل روایاتی که از غیر طرق

مفاد این  :گویدمیدیگر دیدگاه  د.شو) ریخته السالمعلیهم( بیتاهلدر ظرف شیعی و اسالم باید  اعتبار ندارد؛ یعنی

خودمان را در  قواعد معتبر از اینکه ماکند آن روایات منع نمی کما اینکه همین هم درست بود.این نیست،  ،روایات

هم شیعه نیستند،  مذهب ازنظرولو اینکه  سلسله سندي دارد که افرادش وثوق دارند کنیم؛ یعنی اگرروایات عامه اجرا 

 ند.ستبراي ما معتبر ه

این تا حدودي فقها هم  است. در بین تأملقابلشود، مواردي که از عامه نقل می ،این مبناي دوم بر اساس

کنند که بررسی میبا همین نگاه و زاویه دید ها دارد. آنهم سندهاي عامی  روایت ال ضرر مثالً؛ اختالف وجود دارد

کتابش را بنده مشکلی ندارد. این در کتاب فردوس است که  بر اساس موازینی که ما داریم موثق باشند اگر افرادشان

علیه و آله)  اهللاصلی( اهللارسولاین را از  عبداهللابن جابر  که در منابعی که ما داریم نبوده که ببینیم. چون دارد و دارمن

 اینکه شیعی نیست مضر به قضیه نیست. ،درست کردرا نقل کرده است. اگر بشود روي همین شرایط عامه وثوق 

 س:؟؟؟

 . یارسدیا سلمان یا اباذر می عبداهللاهاي عامی زیاد است که به جابر بن در کتاب به این صورتاین روایات ج: 

نه آن  قرار دارند سلسله روات عامی در هابعديولی  قبول است چیزهمهندش شیعی است و سحتی دو نفر از 

 یح شود.ها با آن سندها تصحسلسله روایت که ما در روایات شیعی داریم. مبنایش این است که ممکن است این

 در موضوع طلب علم صغیر بررسی روایت چهارم
 .»هیداًشَ علی ذلک ماتَ بیراً فماتَکَ هُبَلَطَصغیراً فَ ب العلمَکتُیَلَم ن مَ« :فرمایدمی 253در صفحه روایت چهارم 

این غایت  که آیا بعد از کبر وابسته به این است و است این تا وقت کبر نور پیدا نشد) افزارنرم(آدرس روایت از 
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نه، بعد از کبر هم  :گویدمی ، روایت دیگرداشته باشد و اگر مفهوم هم مفهوم دارد یا ندارد؟ شاید مفهوم نداشته باشد

فقط  و آیدنمیعرف  مفهوم به ذهنها اصالً این نوع غایتدر خوانیم. می اآلنمثل این روایتی که  .استحباب دارد

 برساند. خواهداستمرار را می

 وجود دارد: بحث در مورد غایت دو

 در مغیی است یا نه؟ آیا غایت داخل: 1

داریم که در  یچون روایات محل بحث است ولی اینجا اثري ندارد؛هر دو در اینجا ؟ غایت مفهوم دارد یا نه : آیا2

دریافت بنده  .شودمیمجموعی نیست و در کبر هم مستحب  باشدمغیی غایت داخل در اگر ست. ؟؟؟ اکبر هم خودش

 شد.شود؛ اما با آن قرینه عوض میاین بود که مجموعی می

 یی روایتتعبیر کنا
اینکه ننویسد علم را، این کنایه از فراگیري است. منتها چون این  »مَن لَم یَکتُب العلمَ صغیراً« :اینجا دارد

م یا لَ العلمَ بَ تَکَ :گویدتحصیل علم می جايبهگاهی  ت باشد،شده است که همراه با کتاب تأکیدفراگیري در روایت 

 .شده است تأکیدچون تحصیل با کتابت بر آن  عدم تحصیل علم است؛کنایه از » مَن لَم یَکتُب العلمَ« .ب العلمَکتُیَ

فمات بر تحصیل  کند، ولی در بزرگی تحصیل علم کندکسی که در صغر تحصیل علم ن گوید:حال این روایت می

 .مات شهیدا ،علم

 روایت بر یادگیري علم در کبر تأکید
ثواب خیلی  در کبر، حالدرعین کنیمبر صغر می تأکیدن اینکه ما که در عی بر این دارد دتأکیاین روایت اوالً 

ثواب خاصی بر آن  ،. به خاطر آن دشواريو دشوار است وجود دارد. به خاطر اینکه احمز االعمال و سختزیادي 

طلب علم کرد خیلی ثواب دارد. این به  ،و در کبر گوید: کسی که در صغر تحصیل نکردروایت میذکر شده است. 

در صغر جاي تحصیل علم بود و ترجیح داشت و الزم  :گویدمی و خاطر این است که گویا یک پیش فرضی دارد

این مفروض روایت  به این صورت دارد.یک مفهوم مخالف در اینجا نشود.  ناامید ترك کرد، وقتآنبود؛ ولی اگر در 
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به  رك کرد در بزرگی هم ناامید نباشد وترغیب به آن شده است. حاال اگر کسی ت د واست که در صغر رجحان دار

 هاي آن ثواب دارد.خاطر سختی

 س:؟؟؟

 جواب اشکالاش همین است که عرض کردم. عداد این روایات آوردند، نکتهوارد است. اینکه در این اشکال ج: 

طلب علم را در  . اگر کسیدر صغر است بیشترأثیرگذاري تمفروض گرفته شدن  ،این است که متفاهم از این روایت

اما اینکه  برد؛به خاطر سختی ثواب بیشتر می کرد و در بزرگی تحصیل کرد، تأثیرگذاري بیشتري دارد ترك کهوقتی

شود. چون یعنی داللت این به همین اندازه تمام می ر دارد، این متوقف بر آن نیست؛رجحان و ترغیب شرعی در صغ

فروض بگیریم تا معناي این روایت م چیزيیککنیم. داللت اقتضا به این است که را درست به داللت اقتضا آن ید با

به لحاظ  بگوییم در آن زمان کههمینشود. در اینجا مفروض گرفته ترغیب شرعی . الزامی ندارد که دربیایددرست 

که  درزمانی حالدرعیناگر  فی است براي اینکه بگوییم:همین کا، و مؤثرتر استیادگیري بهتر  ارتکاز و امر عقالیی

 شود.به خاطر دشواري آن ثواب بیشتر داده می بعداًشود، انجام نگرفت، یادگیري بهتر محقق می

 س:؟؟؟

ها رساند که در بزرگی به خاطر سختیاین حد می تاکنیم. معنا هر روایت را مستقل از روایات دیگر باید ما ج: 

وقتش است. یک نوع  ،وقتآنشود کوچکی که وقتش بود رها کرد. معلوم می دراما  ؛دهیمما ثواب بیشتري می

 و عقالنی در آنجا وجود دارد. شناختیروانزمینه و فضاي 

 ؟؟؟س:

از آن جدا کنید.  شدهب شرعی در صغر آورده خصوص ترغی دراز آن روایتی که این را  گویممیروایتی که ج: 

 امر لبی است که همراه روایت است. یکآنشود. ولی از آن ارتکازات و ذهنیت عقالیی جدا نمی

 س:؟؟؟

 هاي شرعی را بگذاریم کنار و روایت راکند. ترغیبکالم را معنا می ،ه به کالمارتکازات عقالیی حاف خیر،ج: 

کنیم. کالم در بستر همان قرائن و ارتکازات عقالیی معنا پیدا ه به کالم را که رها نمیلبی حافاما قرائن  ؛کنیممعنا می

 فهمد،که وقتش است. این را عقل میصغر تحصیل نکردید، صغري اگر در  :گویدکند. با ارتکازات عقالیی میمی

ولی این را  ما ترغیب خاصی داریم؛تماً در صغر رساند که حدهیم. این نمیدر کبر ما ثواب بیشتري می وقتآن
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آمادگی هست. کسی که در آن  دانیممیلبی و عقلی ما  رساند که در صغر یک آمادگی است. به خاطر قرائنمی

 دهیم.تحصیل علم کرد ما ثواب بیشتري می و هاي بزرگی آمددر سختی رها کرد و آمادگی

 س:؟؟؟

کند براي اینکه می ايویژهاینجا یک ترغیب شرع خواهیم گفت که  کنار بگذاریماگر روایات ترغیب شرعی را ج: 

 رساند که یک ترغیبی هم در صغرنمی تنهاییبهد این روایت اما خو فرد ناامید نشود و در بزرگی هم رها نکند؛

جزء دیم با توجه به نکاتی که عرض کریعنی  ؛گیردباب قرار نمی در اینداریم. این داللت که درست شد، این روایت 

شما داریم که مستحب است. این تحلیلی که  يدر صغر روایات دیگراما  ؛تواند باشدت ما در این باب نمیمستندا

 دو دسته روایات داریم. ،در تحصیل علم در مقاطع سنیفرمایید، تحلیل خوبی است. می

 مطالب بنديجمع
روایت سوم هم . ی بودوم هم دچار ابهاماتروایت د. خوب بودداللت روایت اول که  خالصه مطلب این شدپس 

ترغیب شرعی از خود این روایت به این صورت مستقل نسبت به  خواهیم بگوییم کهدر روایت چهارم می .خوب بود

ترغیب شرعی نشد این روایت اصوالً یک ترغیب شرعی براي بزرگی  کهوقتینوجوانی و جوانی مستفاد نیست. 

 عمر حداقل دو دسته روایات داریم:مراحل  درکه در باب تحصیل  شوداین میبحث ما  نتیجه وقتآنکند. میایجاد 

ترغیب  تأیید کرده است. و دریافت عقل را که در صغر رجحان دارد کرده روایاتی که ترغیب شرعی :دسته اول

 کنیم.تحصیل علم شرعی شده که در کوچکی و در دوره آمادگی ذهنی 

روي آن انجام شده  ايویژه، در بزرگی ترغیب در کوچکی تحصیل نشدکه فقط ناظر این است اگر  دوم: دسته

به لحاظ دیگري دارد. در صغر استحباب  ايویژهدارد، در کبر هم استحباب  ايویژهدر صغر استحباب  درواقعاست. 

 زیاديبه خاطر زحمت  ر بیشتر ثواباست و در کب ویژه تحصیل علم به لحاظ تأثیر بیشتر این فراگیري در آن زمان

 قدرآنر عین اینکه یعنی در اسالم د شود؛روایت، یک برداشت جالبی مین دو دسته اینتیجهکشد. است که فرد می

در بزرگی هم با یک مناط دیگر  حالدرعین دنبال علم بروي (البته علم دینی منظور است)که در صغر  کندترغیب می

 مستحب است.هر دو  دهد.ترجیح میاندازه  و به همان ثواب داده
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حباب به خاطر . در صغر همان استاستکه یک اصل اولیه  علوم دینی داریمما یک استحباب کلی تحصیل  درواقع

باز مؤکد هم به لحاظ زحمت بیشتر آن شود. در کبر مؤکد و مضاعف میآن روایات و مالك تأثیرگذاري بیشترش، 

 شود.می

 س:؟؟؟

أیّما «بود که بیان کردیم: یکی هم روایت سوم بود و » 2صغره فی العلم یتعلّم« یکی روایات تمام شد.آن دو ج: 

؟ گفتیم کند یا نهخوانیم که آیا داللت میروایاتش را میدر این باب  درواقع». و العبادة... العلم طلب ناشئ نشأ فی

شد که خیلی نمی ابهامات و اجماالتی در آن بود و درست است. روایت دوم هم کندکه روایت اول و سوم داللت می

و به خاطر  مربوط به تحصیل علم در کبر است هم ربطی به این باب ندارد وبه آن تمسک کرد. روایات چهارم 

 هند.دمی ايویژهثواب  سختی آن،

در صغر  :گویدل روایت اول و سوم که مییک دسته روایاتی مث : دو دسته روایات پیدا کردیم:گوییممیحال 

دارد.  ايویژهو ثواب  : در کبر مستحب استگویدمی همین روایت ازجملهدسته روایاتی هم  مستحب است. یک

مستحب است. در صغر با یک مناطی استحباب مؤکد و  طورکلیبهتحصیل علم  شود کهمی طوراینجمع این دو 

 دیگر مؤکد و مضاعف است.به مناط هم مضاعف دارد. در کبر 

 س:؟؟؟

به نظر بنده داللت روایت سوم به تعدد مطلوب است.  همآنو  ج: گفتیم ظهور این است که علم و عبادت جداست

 لحاظ ظهوري تمام است.

 دو دستگی روایات
ایت گوید و عمالً دو دسته روبنابراین داللت روایت چهارم بر این بحث تام نیست؛ بلکه یک بحث دیگري می

 شود:می

 کند.میترغیب در اوایل سن و جوانی روایاتی که : 1

 کرده است. تأکیدروایتی که براي بزرگی : 2

 717 ص علیه و آله) اهللایصلضرت رسول نهج الفصاحۀ (مجموعه کلمات قصار ح 2
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 س:؟؟؟

فهمیم از این آن ذهنیت را می بگوییم که آیا خواهیمحرفی نیست. چون فضا و ذهنیت متشرعه بوده است. میج: 

 ؟هیا ن

نبود، به همان اندازه رجحان عقالیی آن کافی بود که روایت را ها آناز  کدامهیچکه ؟؟؟ نه فرض بگیریم س:

 بشود معنا کرد.

 س:؟؟؟

اگر ما اطالعی از  خواهیم بگوییم که. منتها ما میزندمیحرف  گونهاینفرمایش شما درست است. در آن فضا ج: 

 ست؟چیاین روایت حداقل داللت این فضا نداشته باشیم، 

 س:؟؟؟

دارد و کسی که در صغر که ذهن آماده  :گویدکند. میداللت نمی :گوییممینداشته باشیم،  خبر از آن فضا اگرج: 

و عقالیی این آمادگی و توانایی او امر عقلی دهیم. در بزرگی ما ثواب خاص میکند، نرفت. تواند تحصیل علم می

نه  شود، ی باید با ثواب همراهحکم شرع. آیددرنمیدهیم، این از آن می در صغر هم ثواب خاص است؛ اما اینکه

استحباب شرعی از این  که خواهیم بگوییم، ما هم همراه عقال هستیم. میگویندمی گونهاینصرف ارشاد که عقال 

 آید.بیرون نمی

 س:؟؟؟

کنیم. برداشت توانیم ولی علم در صغر آن را نمی رساند؛را میاصل علم رجحان بله  به اعتبار کبر آن است. ،نهج: 

ا است. اگر آن نبود همه هیعنی پشتوانه همه این ت این است که اصل علم رجحان دارد؛مفروض در همه این روایا

 شد.می معنابیها این

 س:؟؟؟

 در صغر، تأثیر بیشتر است. کبر، ثواب بیشتر است و در که شودمیظاهر این بگیرید، معنایش این ج: اگر 
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 در صغر بررسی روایت پنجم در موضوع طلب علم
 این روایت کامالً مقطوعه است و است. شدهنقلاز تاریخ؟؟؟  واست  )السالمعلیه( علیروایت پنجم از حضرت 

م کُب و دینَدَاالَ م بِکُعراضَوا اَنُصِّالفتیان حَرَ عشَیا مَ )السالمعلیه(عن علی « :اندگفته و سندي براي آن ذکر نشده است

و دینتان را با  حفاظت کنید باادبعرض و آبرویتان را  ،جواناناي ، نور پیدا نشد) افزارنرم(آدرس روایت از  »العلمِبِ

حَصِّنُوا...دینَکُم «که  هم به فتیان خطاب شده مراد، علم دینی است. در مورد داللت علم. اینجا روشن است که

 در جوانی شده است. لمشود که ترغیب به عکنید. معلوم می. دینتان را با علم نگهداري »بِالعلمِ

 نکات روایت
که  از بلوغ به بعد استی هم بحث فتیان است، فتیان مقطوعه است. یک پس نکات این روایت یکی بحث سند

فقط فهم  ،از روایات بلوغ نظرقطع. خطاب شرعی فی حد نفسه با است تحدید شدهدر لغت به هیجده سال  حدوداً

قابل خطاب است.  ،فهم و درك این خطاب را داشته باشدظرفیت  و بتواند قابلیت کهوقتییعنی  طلبد؛مخاطب را می

 یامرونهکنیم،  یامرونهبراي او کند و قابل این است که کودکی فهم پیدا می کهوقتی انما باشیم و عقل خودمان، هم

 آید.شود و تکلیف هم بر او میمتوجه او می

کردیم، شرایط کلی آن خود خطابات مراجعه میبه و  را نداشتیما هبنابراین اگر روایات بلوغ و این حرف

 برحسب اگر تکالیفکه معموالً قدرت هم مفروض در این است.  استو قدرتش همان فهم مخاطب خطابات، 

اب قرار بتواند طرف خط سالگیدهدر  ايبچهکنیم. ممکن است تعیین توانستیم سن خاصی خطابات بود، ما نمی

این سیال و متفاوت  یا دیرتر به این درك برسد.ممکن است کسی زودتر و  و و فهم داشته باشد و درك بگیرد

که از بیرون ادله بلوغ  متفاوت هستند؛ اما و علل مختلف ايمنطقهشد. افراد به علل فردي یا به علل جغرافیایی و می

 یا تقیید است. و یک نوع تقیید زده است. یا حکومت دارد ی تفسیر کرده وآید، نوعمی

آیا فقط در طرف  درواقعکه آن حد سنی  گرددبرمیبه آنجا ها همه این بحث وقتآنحد سنی زده است. این ادله 

مطلق ثواب و عقاب حد  برايیا  برد، ثواب میکار خیري انجام دهدو در طرف ثواب هر وقت فرد  شدهزدهعقاب 

فتیان خیلی مصداق ندارد، براي اینکه فتیان ظاهراً قبل ظاهراً در اینجا بحث  آید.سنی زده است؟ این بحث آنجا می

 گیرد و مربوط به بعد از بلوغ است.را نمی از بلوغ
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 س:؟؟؟

لغت بما هو هو  است.متفاهم عرفی بوده که آن زمان قول لغوي که به آن معنا حجت نیست. باید احراز کنیم ج: 

و  یعنی قول لغوي است ؛کنیماجعه میبه قول لغوي مر ما این متفاهم را کشف کنیم راي اینکهب هرحالبهمعتبر نیست. 

 یک مقدار هم فضاي خود روایات است.

 س:؟؟؟

گاهی هم براي جوان با قیودي که  رود.به معناي جوانمرد به کار می فتی گاهی انجام شده است.تعیین سنی ج: 

 سالگیچهل ،تا سی از اوایل بلوغ الفتیان معشرباشد،  گونهایننجا ای بعید نیست کهرود. ست به کار میروایت ه در

یعنی  ؛شده، شاید نشود به آن اعتماد کرد لغتها هستند. تحدیدهاي خاصی که در ها جوانیعنی این ؛گیردرا می

سَمِعْنا فَتًى  قالُوا«در  وارد شده است، این بعید است. فالن سن این خطاب دقیقاً در مورد :اینکه بخواهیم بگوییم

به در آنجا شاید  د است، یا جوان است.بحثی است که آیا منظور یک جوانمر )60(انبیاء/» یَذْکُرُهُمْ یُقالُ لَهُ إِبْراهِیم

 احتمالش هست.) 13(کهف/» فِتْیَۀٌ آمَنُوا بِرَبِّهِم« باشد. ولی در ترقويآن اهتمام 

 س:؟؟؟

ولی گاهی هم هست که  . این کاربرد دارد؛گویدمیفتی یک مقاطع سنی  است و بهاین فارق از بحث ارزشی ج: 

ت. منتها با دو مالك فتی ولو سن باالتر باشد. اینجا عموم خصوص من وجه اس :گویندمیبه لحاظ بحث ارزشی 

تعیین سنین  شود، در قالب تنگِکاربرد سومش این است که فتیان که فتا گفته میشود و هر دو کاربرد دارد. گفته می

 سالگیدهشانز ،مثالً از پانزده شوند؛، جوان تلقی میهایی که در جامعهگنجد. فتیان یعنی آنکه خاص ذکر شده، نمی

 شود تحدید دقیق کرد.خیلی نمی ها هستند و. گاهی باالترش هم جوانیا باالتر سالگیسیتا 

 س:؟؟؟

 فتیان و فتا ادب داشته باش. ،اوایل سنگوید: مییعنی  اي قبل است؛که بررساند می» حَصِّنُوا اَعراضَکُم بِاالَدَب«

خواهد که بخواهیم حمل می ايزائدهونه به معناي جوانی مؤکه سنین جوانی دارد.  کسی فتیدارد. هم معناي ارزشی 

و  ن خطاب، خوبخواهد با ایمی درواقع ادب و علم بیاموزد، :گویدمی کهایناینجا  بر آن کنیم. اصل هم این است.

این روایت از این جهات اشکالی ندارد. به جوان خطاب  آدمی که ادب ندارد جوانمرد نیست. پس کند.جوانمردش 
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کند که دینت را با علم بیاموز. متفاهم هم میبه جوان  ايویژه ترغیب یعنی کند که دینت را با علم نگهداري کن؛می

 ولی سندش کامالً مقطوعه است. ب استخوروایت  داللت این .است در همین جوانی

 )السالمعلیهبررسی روایت منسوب به حضرت علی (
ابن  البالغهنهجشرح  مدر جلد بیستو  شده) منسوب السالمعلیهکه به حضرت علی ( شدهنقلروایت دیگري هم 

در کوچکی بیاموزید که . علم را »3صغارا تسودوا به کبارا تعلموا العلم«سند ندارد.  این هم الحدید آمده است. آبی

بگوید. بیشتر اشاره  یک امر شرعیخواهد میکه  آیدبه ذهن نمی ،باشد تنهاییبهروایت این در بزرگی آقا باشید. اگر 

 آید که یک جنبه شرعی در این باشد.است. به ذهن نمی »تسودوا به کبارا«به 

 س:؟؟؟

فِی الصِّغَرِ  یَتَعَلَّمْ لَمْ  مَنْ« است. یا روایت بعدي دارد که نیز همان چیز »4أن تکونوا کبار قوم آخرین یوشک«ج: 

عقالیی است و چیزي از آن استفاده در منیه هم ایشان این را آورده است. این هم یک ارشاد  .»5لَمْ یَتَقَدَّمْ فِی الْکِبَر

 شود.نمی

آن بتوان از روایتی که  بگیریم این است:توانیم که می اينتیجه است که اینجا آمده است. مجموعه روایاتی هااین

شود تقریباً یک می »یا معشر الفتیان«روایت  ست و ازا» أیّما ناشئ نشأ«همان روایت  ی استفاده شود،جنبه شرع

 ند.یا ربطی به این بحث ندارد یا ظهور در یک ارشاد دار شرعی از آن به دست آورد. بقیه روایات ترغیب

 س:؟؟؟

کند. شاید غیر از مقدمیت بر آن ذکر می اياضافهیک ثواب  درواقعآید، در این نوع چیزها بیان شرعی که میج: 

 درواقعباشد که  ايقرینهاگر امر به مقدمه تعلق بگیرد، ارشاد است مگر اینکه  :گفتیماین اشکال شما وارد باشد. ما می

أعطاه اللَّه یوم القیامۀ ثواب اثنین و سبعین «صی ذکر بکند؛ مانند مثل جایی که ثواب خا. قرینه تغییر دهدآن را 

یعنی این بحث  ؛کند. اگر این ظهور در آن نداشته باشد اشکال شما وارد استخیلی فرق میمقدمه یعنی  ؛»صدّیقا

 267 ص؛ 20شرح نهج البالغۀ البن أبی الحدید؛ ج 3

 18ص  1ج سلیم بن قیس الهاللی،  4
 43 صتصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛؛  5

                                                           



 ١٠٣١ �ماره ثبت:                                                                                                                    

12 

 

که قبالً ریختیم این  ايقاعدهشود. چون خود ما هم استحباب شرعی نمی گوید مستحب است.مقدمه می عنوانبهفقط 

این  گوید.به همان چیزي است که عقل میبود که اوامري که در مقدمات مستحب یا واجب بیاید، این اوامر ارشاد 

 و خوبی عقلی است. مقدمه آن مستحب است

 :ویدگمی داشته باشیم. روایت که یباید قرائن داشته باشد، اضافه یعنی ثوابی شرعی بگوییم؛ اگر بخواهیم خوبیِ

ولی اینجا که امر  کند؛آورد و داللت میمی ايزائده مؤونهیک » أعطاه اللَّه یوم القیامۀ ثواب اثنین و سبعین صدّیقا«

گوید. مقدمه آن می عنوانبهکند و ذکر نمی اياضافهثواب  دینتان را حفظ کنید و علم بیاموزید،کند در جوانی می

البته تا  .ماند، فقط یک روایت میرا بگوییم. اگر این را توجه کنیمید همین طبق قواعدي که خود ما عرض کردیم با

شما اینجا فحص کامل نشده است. . »6یَقْسُوَ قَلْبُک أَنْ قَبْلَ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ «هم داریم مانند:  ياینجا روایات دیگر

 دارد.تتبعی داشته باشید که تحصیل در صغر و جوانی چه وضعی هم 

 حکم مولوي یا ارشادي بودن روایت
اگر یک حکم مولوي باشد، فقط صغاري که در مرز » صغارا تسودوا به کبارا تعلموا العلم« آخر اینکه نکته

است ولو اینکه هنوز در بچگی امر  ؛ اما اگر ارشاد باشد،شودمیشامل گیرد. چون خطاب مکلف را تکلیف باشند می

 در اینجا تأثیر دارد.یاد بگیرد بهتر است. این هم قرار بگیرد؛ اما  تواند طرف خطابنمی هم

 478 ص؛ 21وسائل الشیعۀ؛ ج 6
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