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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه جلسه قبل
، بیان واردشدهادب دیگر در رتبه دوم کالم مرحوم شهید، تحصیل در صغر و شباب بود. روایاتی که در اینجا 

. اندننوشتههم چون یک کتاب روایی  ند؛کامل جمع کن طوربهد که روایات را نکردیم. مرحوم شهید اصوالً بنایی ندار

 و متعرض شدیم.جمع کرده بودند تا حدودي را  نیز روایتد. اینجا نآورمی ی راشاهد روایت عنوانبهگاهی 

استحباب  بر که داللتشروایت سوم این باب است تیم این است که تنها هاي قبل گرفکه از مجموع بحث اينتیجه

قابل  ولی احتماالت و تأمالتی بود همآندر  ؛ اگرچهنه از باب مقدمهالبته ، تام است شرعی تحصیل در صغر و شباب

براي اینکه همه این روایات در یک مدلول  کار مشکل است؛ نتیجه بگیریمبا یک روایت بخواهیم  ند. اگرپاسخ بود

شود. بعضی داللت به این بحث حیح سندي در اینجا جاري قاعده تصاستحباب شرعی اشتراك نداشتند تا آن 

که اینجا هست، مربوط به طلب در کبر است و  هاروایتمتمایل بودند. بعضی از بیشتر به ارشاد هم نداشتند. بعضی 

 ت را عرض کردیم.جمع این دو روایا

 استشهاد به روایاتی دیگر
از  ايمجموعهدلیل جدیدي قرار داد،  عنوانبهو اضافه کرد بر این روایاتی که آمده است  اینجا شودآنچه می

 امیر المومنین آنچهیا » 1عَلَیْکَ بِالْأَحْدَاث«مانند  ؛استامر شده  ست که مثالً به علما یا به پدر و مادرروایات ا

من سریع آمدم براي ». 2وَ یَشْتَغِلَ لُبُّکَ لْبُکیَقْسُوَ قَ أَنْ قَبْلَ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ « :فرمودند نامهوصیتدر  )السالمعلیه(

یَقْسُوَ «شود. دش را از دست بدهد و مغزت مشغول به معلومات دیگر هاي خوتأدیب تو، قبل از اینکه قلبت آمادگی

 .کندبحث واقعی میاحتماالً  نداشته باشد و جنبه ارزشیشاید خیلی » وَ یَشْتَغِلَ لُبُّکَ قَلْبُک

 187 ص؛ 16وسائل الشیعۀ؛ ج 1

 478 ص؛ 21وسائل الشیعۀ؛ ج 2
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 تعلیم با تعلم در صغرمالزمه 
اوالد منظور از که نور پیدا نشد)  افزارنرم(سند روایت در  »م الحدیثَ کُوالدَوا أمُلِّعَ « در روایتی هم آمده است:

کسی به  ممکن است و مجموعه روایاتی است که در باب تعلیم در صغر داریم هم هااینهستند. تر هاي کوچکبچه

و سنداً هم تمام بود از حیث داللت  هاآنفقط یکی از که  گفته شدر مجموعه روایاتی که استشهاد کند. عالوه ب هااین

یک مالزمه  دیدر این صورت باکند. ضافه اهم را  کسی آن مجموعه ممکن است هاایننبود، عالوه بر تمام  کدامهیچ

مالزم با این است که براي خود شخص هم صغر و شباب که به آن امر شده است، تعلیم در  :بگوییم درست کنیم و

تبعاً همه آن روایاتی که در باب تعلیم در صغر و اثبات شود،  ايمالزمه. اگر چنین رجحان داشته باشددر صغر تعلم 

 کند.اثبات می شباب آمده است، استحباب تعلم در صغر و شباب را

 اشکال وارد بر مالزمه
استحباب تعلیم در صغر و شباب مستلزم  :اینکه بگوییم .ي وجود داردمشکالت زیاد ،براي اثبات این مالزمه

 یا رجحان غیري دارد.که جنبه مقدمی  جهتازاین شرعی براي خود أحداث است، این محل تأمل است؛ البته نه

ام بده ر را انجاین کا :گویدمی درواقعشرع  آموخته شود، رجحان عقلی دارد؛ بلکهباالخره هر چه زودتر معارف دین 

تعلیم در صغر و حداثت  :وقتی گفت .المقدمهذيبه آن رجحان عقلی و نهایتاً براي اینکه تمهیدي باشد براي رسیدن 

، رجحان شرعی غیر از بحث مقدمیت ب براي اودر حالت صبابت و صغر و شبامالزمه ندارد که  اینو صبابت بده، 

براي دستیابی به آن رجحان عقلی  :اینکه شارع بگوید . همان رجحان عقلی مقدمی کافی است برايمستقل دارد

 د.شما این وظیفه را داری ،مقدمی

یل بر استحباب شرعی تعلیم دلکه گرفتیم  هم فرض و ، استحباب پیدا بکندبراي اینکه این تعلیم دیگرعبارتبه

 خواهد.این تعلیم مالك می: گوییممیبا استحباب شرعی در صغر و شباب است،  تعلیم شرعی مالزماین  و داریم

کیفیت دلیلی بر اما  دیگر رجحان نداشته باشد؛ ولی طرف شود این تعلیم رجحان داشته باشدکه نمیفهمد عقل می

وظیفه شرعی رجحان نیست. رجحان شارع به مالك این رجحان عقلی مقدمی که در فراگیري خود این شاب است، 

یک رجحان  دارد؛ اگرچهبا رجحان شرعی او ن ايمالزمهکمکش کنید. این دیگران را به دوششان گذاشته که بروید 

 کند.امر میعقلی حتماً در آن هست که 
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 شاهد بر اشکال مالزمه
یز و یحتی دوره قبل از تم تعبیر در صغر اطالق دارد؛و شاهدش این است که  آیداست که به ذهن می اينکتهین ا

پس در آن دوره این شاهد است  ند.تلقین کن ند وکه به او بیاموزگیرد مینیز را آن سنینی که تکلیف ندارد، آن دوران 

در آن دوره اصالً قابل  کهدرحالیشود، ها را شامل میآن دورهروایات تعلیم و تأدیب  شاهدش این است که .نه دلیل

 نیست.مکلف به تکلیف شرعی  که مکلفش کنیم واین نیست 

 س:؟؟؟

شود. الزام شرعی آن اثبات نمی از رجحان صالت، »3الصَّلَاة عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ « در یم کهخواهیم بگویج: ما می

شارع مکلف کرده است به یک امري که دیگر جنبه مقدماتی ندارد.  گاهیفرض این است که این در مقدمه است. 

مقدمه چیز دیگر نیست. وقتی  ،بگوید که خود صالت تواندمی کسی وکمی راه باز است  و متفاوت است داستانآنجا 

 .مستحب است یاگوید تعلیمش بر شما الزم یا مستحب است، ممکن است آنجا بگوییم که این تعلم صالت الزم می

براي اینکه مالك ترغیب شرعی  ، آن تعلم جنبه مقدماتی دارد و رجحان عقلی آن کافی استگویدوقتی تعلیم می

کند. براي اینکه این معد است براي تعلم آن که این مقدمه هیچ فرقی نمی جا هم همین است وآن در تعلیم بشود.

رجحان مقدمی دارد، کافی است براي اینکه مالك استحباب شرعی تعلیم  کههماناست. براي انجام تکلیفش علمی 

بحث هنوز در  و شویممید بحث تعلیم آنجا واربا بیانات و وجوه دیگر بحث خواهیم کرد.  بعداًبشود. این قاعده را 

 تعلم هستیم.

ا ، آییا مستحب شدواجب مولوي شرعی،  صورتبه علیم در یک موردي رجحان پیدا کرد وت کهوقتیاصوالً 

: آنچه گوییممی کنیم ومولوي دارد؟ این را نفی میب یا استحباب شرعی وجمالزم با این است که تعلمش هم و

 که این،کافی است براي این طرفآنهمان رجحان مقدمی  یک رجحانی دارد و طرفآنین است که ا مالزمه دارد

 مالك براي رجحان شرعی تعلیم بشود. مالزمیت بین شرعیت این دو نیست.

 س:؟؟؟

 341 صعیون الحکم و المواعظ (للیثی)؛؛  3
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و قدر جامع رجحان  مالزمه بین دو عقالدر ارتکاز  :گوییممیکنار نگذاشتیم.  و کنیمما ارتکاز را باز میج: 

 اما اینکه رجحان خاص شرعی را اثبات بکند، این الزم نیست. هاست؛رجحان

 س:؟؟؟

این که  گوییممیفقط رجحان عقلی اینجا کافی است،  :نگوییدهم کند. اگر پس اثبات رجحان شرعی نمیج: 

 ،دلیل باشد ولی که واقعاً  استهم توانیم از این دلیل بفهمیم. ممکن نمیرا بیشترش  خواهد وحداقل رجحان عقلی می

 کند.را اثبات  طرفیکندارد که رجحان مولوي به  را تاب این

 س:؟؟؟

تواند یک نمیآن امر  گوید تعلیم بکن،شما وقتی می ت کهنه تعلم مقدمی عقلی دارد. ارتکاز بیش از این نیسج: 

همان  .غیر مقدمی ترجیح شرعی نهاما  باشد ی داشتهبلکه باید یک نوع ترجیح طراف باشد،یا متساوي اال مامر مذمو

. است کند، استحباب خاص شرعی گذاشته د براي اینکه کمکه آنجاست، شارع در این موعاندازه که چون این مقدم

مایل به دیگري از بلکه خود نیست،  ، براياین تعلیم؛ اما مقدمیت هم این تعلیم ، هم آن تعلم مقدمه است ودرواقع

 بیرون است.

 لویت نکردن شارع در مقدمه عقلیمو اعمالاحتمال 
به همان دریافت عقل  باشد ودر آن مقدمه که دست خود طرف است، اعمال مولویت نکرده شارع ممکن است 

 تري براي آنخواهد که تأکید کند و مالك مهمبشود، چون می خواهدولی در آن کمکی که از بیرون می کند؛واگذار 

چون  گفت که تعلیم هم خوب است؛عقل می گفت،. اگر شرع هم نمیاستکرده آنجا اعمال مولویت  گیرد،در نظر ب

یک اعمال مولویت کرده است.  ،اینجا به دالیل خاصی حالدرعینولی  و تقوا است؛ بر برّ اياعانهکنیم و کمکش می

 مالزمه ندارد. کنیم. اعمال مولویت در تعلیم با تعلمشروع می بعداًاست که  ايقاعدهر تعلیم این اعمال مولویت د

. فرابگیردخود شخص باید  است ویم، یک مقدمه علمی دارد که تعلم یا به اعتبار دیگر تکلیفی دارواجبی  کهوقتی

تکلیفی  که ییهرجابه معناي خیلی عام است. در  گوییممیمقدمه که  دارد. حال به نام تعلیم دیگري مقدمه ،این تعلم

مقدمه علمی است که یک نوع  ز بابکند. این ارا دریافت میاین تعلم مقدمی علمی رجحان  ،داشته باشیم، عقل

 کنیم.بحث می بعداً را جزئیاتش  وتکلیف خاص است 
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یري د، نیاز به فراگبراي اینکه کار نیک انجام بگیر که طورهمان از باب اعانه بر کار نیک، رجحان داردتعلیم هم 

خواهیم ا می؛ امکندرجحان پیدا میکند، این هم از باب اعانت و از این دو مالك، اگیري رجحان پیدا میو فر دارد

یک فهم عقلی است که اینجا آمده  در این حد است که تا شرع اعمال مولویت نکند،این دو مالك هر دو  که بگوییم

این مالزم است که آنجا هم اعمال مولویت  اعمال مولویت کرد، اینجا یتی در آن نیست. اگر شارعواعمال مول و است

کنم که این براي این ثواب خاصی مترتب می نم :گفت اعمال مولویت کرد و ايمقدمهیا بالعکس اگر در یک  کند و

 کند.باز این مالزم است که اینجا اعمال مولویت می غیر از بحث مقدمیت است،

بین اعمال مولویت نیست. آنچه مالزمه است این است که  ايمالزمه وجود ندارد وطرف اعمال مولویت از هیچ 

گی آن شرعی که یک ویژ است وها حداقل رجحان عقلی اما این رجحان ؛نیز رجحان دارداگر آن رجحان دارد، این 

 شود.ها ثابت نمیاین مالزمه حداکثر است، درجه باالتر آن است و

 س:؟؟؟

با یک دقایقی که در اصول  آید.اینجا نمی» کلما حکم به العقل حکم به الشرع«، قاعده مه باشداز باب مقدج: اگر 

اعمال مولویت کند  هر جاالبته بشود.  که یک مالك مستقلی داشته باشد، اعمال مولویت درجایی. باید هست

یک مالك مستقل که  و یک مالك مقدمی که مالك مستقل هم در آن هست؛ مثالً وضو دو مالك دارد: فهمیممی

 توانیم استحباب لفظی را ثابت کنیم.با این دلیل نمینفسی است. 

 :گویداما بعد از تحقق حکم دلیل می در مرتبه سلسله علل احکام است؛» کلما حکم به العقل حکم به الشرع«

. ندع قاعده مالزمه نیستموضو هستند،بعد از تحقق حکم  ی کهبیاور. احکام را اشامتثال بکن، اطاعت بکن، مقدمه

 قاعده عقلی است.این 

 س:؟؟؟

در بحث مقدمه آید. نمیدارد که ی : به خاطر تسلسل و سایر وجوهگویندمیدلیل دارد. مثالً در اطاعت ج: این 

ت دارد و کلی» کلما حکم به العقل حکم به الشرع«قاعده آیا واقعاً  این است که شدهمطرحیکی از مباحث دقیقی که 

اشکال کردند که اگر کسی این اشکال  آید یا اینکه کلیت ندارد؟ بعضی در کلیت قاعدهسلسله علل و معلوالت نمیدر 

قائل  ،با یک تفصیلی برخالف رأي محققین معاصرکه کسانی  ازجملهمقدمه واجب است.  جاهمهبیند که می ،کندرا 

بنا بر ما . اندآوردهفنی  با بیانیکتاب تقریراتشان  دراست که روحانی محمد  دیآقا سوجوب مقدمه شدند،  نوعیبه

5 
 



 ١٠٣٢ �ماره ثبت:                                                                                                                    

چیزهایی که بعد از  در اطاعت، امتثال، مقدمه و» کلما حکم به العقل حکم به الشرع« که گوییممیمشهور مبناي 

 .آوردآن را اینجا  کند، جاري نیست و نبایدحکم معنا پیدا می

 س:؟؟؟

رجحان  مستحب است وتعلیم احکام و معارف دین عام یک دلیل مطلقی داریم که  طوربهمفروض گرفتیم که ج: 

 دارد.

 س:؟؟؟

فعل خود شخص باید براي مقدمه  که مقدمه است.شود گفت ولی اعانه است. نمی ج: آن حالت مقدمیت دارد

 باشد.

 س:؟؟؟

رسد به نهایتاً می ،ولو مطلوبیت عقلیوبیتی داشته باشد مقدمه تکالیف است. بدون اینکه آن مطل وتعلم مقدمه نماز 

خود آن مقدمه باید به اما دقیقاً  ؛تعلیم نهایتاً باید به یک امر شرعی برسد است. المقدمهذيت شرعی که یک مطلوبی

ر بخشد که درا تحقق می ايمقدمهاین کار شما  برسد کافی است؟آن که شرعی است  المقدمهذيبه یا نه برسد 

، این دیگرعبارتبهان شرعی برسد، کافی است. هم که به میز باواسطهواجب شرعی است؛ پس راستاي تحقق یک 

وجوب یا رجحان شرعی تعلیم، مالزم با رجحان شرعی است، ولو باواسطه. اگر بدون واسطه بگیریم، فقط با یک 

 است، ولو عقلی.مالزم رجحان 

که  است، انجام آن تکالیف واجب بوده نماز واجب کند. نهایتاً چونشود آورد، هیچ فرقی نمیروي بیان می

ونه اعمال مؤ نیا اینجا اعمال مولویت کرد.شارع  اماشد اش واجب عقلی شده است. این هم واجب عقلی میمقدمه

مالزم با اعمال مولویت در مقدمه بما هی هی و مستقیم نیست. این نکته خیلی مهم است که مبناي  ،مولویت کردن

 مطرح بعداً خواستیم بحث کنیم که البته هنوز هم نکاتی دارد واست. این قاعده را میتعلیم  در بابا اولین بحث م

 کنیم. ولی لب مسئله همین است.می

 س:؟؟؟

یعنی این کار را انجام بدهید و کار رود، به کار میوقتی به این شکل گوید. صیغ رفتار را می» عَلِّمُوا« ظهورج: 

 گیرد.شود قرار نمیه به من خطاب میدر تکلیفی ک دیگري
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 س؟؟؟

را این دسته روایاتی که تعلیم اگر ولی فرآیند در یک خطاب نیامده است.  ؛شودنمیاستفاده  مجموعج: بله از 

 :گوییممیبگذاریم و مجموعی نگاه کنیم  دیگر گوید طرفمیرا هایی که تعلم آنو گذاشته  طرفیکگوید، می

 .زندمیفرایند نیست. آن فعالیتی است که مربی به آن دست  تنهاییبه »عَلِّمُوا«فرآیند مستحب است. ولی خود ادله 

 س:؟؟؟

. که خودت را فارغ بکن کندبه همه خطاب می درواقع ؟؟؟تفرغ لهیا  »4لِلْعِلْم تَفَرَّغْ «ج: ادله تفرغ این بود: 

 ،تحصیل فراغت و مقدمات فراغت شباب با این عنوان استحباب دارد؟ صغر وکه در  شودچگونه از این استفاده می

 درهرحالاما به هر مکلفی  و استحباب دارد؛ گوید که یاد بگیر. این درست استاین است. در حال صغر ادله می

 که بهتر معارف دین را یاد بگیري. فراغت ایجاد بکنبراي خودت  :گویدمی

 س:؟؟؟

ولی  استحباب عقلی آن را قبول داریم؛ فراغت ایجاد بکن. :گویداین میصیل حاصل است. ج: براي شاب این تح

 صورتبهبه همه و بفهمیم، این مشکل است. در شباب تحصیل کردن را تفرغ خطاب بشود و از این بخواهیم  کهاین

 ،اما اینکه در حال فراغت ؛فراغت ایجاد بکنیکند که مستحب است براي فراگیري، استغراقی و منحل شده خطاب می

دگی یعنی یک آما بحث شباب، حال فراغ است؛ گوید. بین این دو خیلی فرق است.نمی را استحباب خاصی دارد این

 که زود یاد بگیر. کندمیتأکید  اآلنذهنی وجود دارد. 

 س:؟؟؟

درست است، ما  یطه اختیار مکلف باشد.در ح ایجاد فراغی که خطاب به آن تعلق گرفته است. بایدج: 

 تَفَرَّغْ «یا  »5لِلْعِبَادَةِ تَفَرَّغَ «: گویدمی است و گونهاینعنوان شود. این این از آن استفاده نمی که خواهیم بگوییممی

امر شرعی به تفرغ تعلق گرفت.  مر به آن تعلق بگیرد. فرض گرفتیم کهتا ا این تفرغ باید فراغ اختیاري باشد »لِلْعِلْم

: در حال گوییدمی. شما کندجوان  که اختیاري نیست تا شخص خودش راخودت را فارغ بکن. شباب  گویدمی

 ؛ اما خوب است این را اضافه بکنیم.مستلزم آن نیست ،این خطابجوانی برو بیاموز، آن بیان دیگري است و 

 140 ص؛ منیۀ المرید 4

 311 ص؛ 10وسائل الشیعۀ؛ ج 5
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بنابراین  ؛که دلیل شرعی بر استحباب آن داریم آیدمثل همان ادله تفرغ اینجا میدلیلی  :ممکن است کسی بگوید

خودت را فارغ بکن براي  :گویدمی شده به فراغت اختیاري وآنجا خطاب که استحباب داریم. جوابش این است 

 علم.

 خودش راتواند میتر راحت همآنخودت را فارغ بکن.  که شدهگفتهبه همه یکسان  و پیر و غیره به نوجوان

در اینجا  گوید:می »تَفَرَّغْ « که دهدنتیجه نمی کدامهیچ هااینولی  اغتش هم خیلی مثمر ثمرتر است؛فارغ بکند و فر

 یک استحباب خاصی در شباب هست.

 س؟؟؟

 ؟در شباب استحباب شرعی داردعنوان تفرغ چگونه که در ایند یفقط متمرکز بشوو  عقلی آن را قبول داریمج: 

 :گویدخودت را آماده بکن. به پیر هم می گوید:به شاب می اختیاري یک مکلف باشد. ی باید امرو چه نفیچه اثباتی 

 اده بکن.خودت را آم

 س:؟؟؟

آید . تفرغ که میدارداستحباب  و هست جاهمه آموزيعلمست. اصل است که براي پیر هم ا آموزيعلمج: این 

یعنی صالت اختیاري ایجاد کن.  »لِّ صَ«گوید: آن را ایجاد بکن. وقتی می :که بگوید امر اختیاري باشدباید آن ماده 

فراگیر  جاهمهو در  يپیر و سالیبزرگایجاد بکن. فراغ اختیاري در جوانی، نوجوانی،  تفرغ یعنی فراغ اختیاري را

است که  شعلق حکممت ،اینجا این حال فراغ ،فرابگیرو شباب که حال فراغ است در صغر  :اما اینکه بگوییم است؛

 امر اختیاري نیست.

 س:؟؟؟

که رفتن به زیارت  رساندنمیرا این بیشتر از این  ) والسالمعلیهد: روز جمعه بروید زیارت امام رضا (گویمیج: 

تر است. سخت دیگريبراي  وتر این رفتن براي یکی راحت ) روز جمعه مستحب است؛ اماالسالمعلیه(امام رضا 

فهمد، ثواب فهمد یا نمیدهیم. حاال عقل هم این را میثواب بیشتري میو  »6أَحْمَزُهَا. الْأَعْمَالِ  أَفْضَلُ « که دلیلی گفته

 اطی به بحث ما دارد؟بترادهیم، این چه بیشتري می

 س:؟؟؟

 191 ص؛ 67بیروت)؛ ج -بحار األنوار (ط  6
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یک  ، نه از باب اینکه در شباب نیست.رجحان دارد. از باب تفرغ هم رجحان داردو  این هم مستحب استج: 

 ثابت کنیم. خواهیم این رامی. دارد هااستعداد بیشتري از بقیه وقت

 س:؟؟؟

 .گوییممیآید. ما هم همین را شاب از این بیرون نمی عنوانبهج: 

 س:؟؟؟

عقلی واقعاً رجحان مهمی دارد  ازنظرآن بسیار مهم است. این مقدمه  المقدمهذيبه خاطر اینکه  .الکالم الکالمج: 

 ».عتُوجَأ« فرموده:این  به خاطر و

 س:؟؟؟

ایجادش اختیاري . فراغی که استفاده کرد تواننمیبیش از این  رسد.نمی المقدمهذيبه آن به خاطر اینکه ج: 

اطالق، یک  غیرازآني، اما در حال فراغت طبیعی عقلی غیر اختیار باشد، باید انجام بدهد؛ چه شاب چه غیر شاب؛

 اياضافهدر حال شباب من یک تأکید  :گویدمی ،اطالق غیرازآن. رجحان کلی دارد، ولی آورداستحباب خاصی می

 تواند تفرغ ایجاد بکند.بهتر هم می گیرد ورا میحتماً تفرغ شباب و قبول داریم کلی آن را دارم. ما 

 س:؟؟؟

کرد، اگر این  ؟؟؟قدماتبر مشود نمیهم  را یک تعزیر شرعی باشد و تعزیر شرعی »عتُوجَأ«منظور از اگر ج: 

 .شودمیشما ثابت  این فرمایش وقتآندو مقدمه ثابت بشود، 

 س:؟؟؟

 خواهید بگویید کهیمالزمه مبال. شما است نیاوردهروي آن که امر  صریحاًولی  خواهیم تعلم انجام بگیرد؛ج: می

خواهید امر می »أوجَعتُ«فقط با  ونیامده تعلم روي امري  : هذا اول الکالم.گوییممیامر شرعی اینجا هست. ما 

تعزیر شرعی است. تعزیر شرعی هم بر  »أوجَعتُ« کهباید بگویید  کنمهمین مقدمات که عرض می دست کنید پس با

 »أوجَعتُ«بعد به نتیجه برسیم که از  مقدمه را ثابت کنیم وترك یک واجب شرعی یا مستحب نفسی است. این دو 

 هر دو محل کالم است. گوییممی. آیددرمیامر به تعلم 

 س:؟؟؟

 در مقام امر نیست. »أوجَعتُ« هیئتی که در مقام امر به کار برود.ج: 
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 س:؟؟؟

جوانی  برايشود، ولی . این امر فهمیده میآیددرنمیآن است. از این یک امر شرعی  المقدمهذيبه خاطر ج: 

من  ،الزم است این تفقه براي رسیدن به آن تکالیف :گویدمقدمه است و عقل می تفقه، گوید به دلیل اینکهنیست. می

و زدن پیدا کند. زدن مولی اگر عقاب اخروي  . بزنم تا تفقهببرمبه سمت آن تکالیف را  هااینکه هم دوست دارم 

ولوي نیست. این بروند. سوق مآنجا  تا دهدمی یعنی هل ؛زدن یک زدن ارشادي است ولی مولوي بود درست است؛

اثبات کردن ، احتمالش قوي است. است حتماً ایناگر هم نگوییم تأکید بر آن است.  بوده وزدن یک بیان براي ارشاد 

 ش مشکل است.طرفآن

 س:؟؟؟

 و مولوي نیست؛ ارشادي است »أوجَعتُ«تر موضوعیت دارد. این بعث مولوي در امر و صیغ امر خیلی راحتج: 

خواهد تأکید کند که این مقدمه یعنی می ؛که این کار را بکنم »دتُدَ وَلَ« :گویدلذا می نکه باید بزنم؛نه از باب اییعنی 

 است؛ ترقويکمی از بقیه  »الوجعته« داللت. البته انجام دهمکه  من این کار را دوست داشتم :گویدرجحان دارد. می

 .ولی اطمینان آور نیست

 س:؟؟؟

 مربی و عنوانبهن کار را من ای :گویدیک وعده عقابی نیست. می »الوجعته«امر باشد.  با که بعثالزم نیست ج: 

لبته تا حدي ا قرائنی است که متفاوت با آن است؛ نه به آن عنوان.و دادم کسی که مرشد هستم انجام می عنوانبه

این را قبول دارم ولی در حدي که اطمینان به این باشد که یک اعمال مولویتی  است و هااز قبلی ترقويداللت این 

 آید.، این به ذهن من نمیکندمی

 بحث بنديجمع
 سندش تمام نبود،جز یک دلیل که  در این باب، براي اثبات رجحان شرعی تعلم احکام و معارف دین، بنابراین

را اگر سندش  »الوجعته« :گویدکه می م نیست، قبول نشود، آنکه سندش تمان دلیل اگر ای .دلیل دیگري نداریم

 ،از این نظرقطع. ولی با شودمیواقع  موردقبول، پذیرفته شودیک مقدار استظهاري شد، که داللتش هم بپذیریم و 

 نداریم. ،روایتی که اثبات رجحان شرعی بکند
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 روایت داریم:ما دو مجموعه 

 .استحباب مولوي است و کندمی بیانکه تعلیم را  ايمجموعه: 1

 همآنست که فقط یک روایت ه .، اول کالم استبودنش به نحو مولوي ؛ اماگویدمیکه تعلم را  ايمجموعه: 2

به همین ؟؟؟ شد ولی این تمام نشد. این تفرغ براي ما نوعی مولویت ترتیباینبهد. نهم داللت ندار سند ندارد. بقیه

 .رویممیجلو ترتیب مرحوم شهید 
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