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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 علم در صغر و شباب تحصیلنکات بحث رجحان 
تعلیم در شباب مورد که در  و روایاتیه در خصوص بحث رجحان تحصیل در صغر و شباب روایتی مطرح کرد

خیلی  سند ازنظر؛ البته داللتش اعتماد کرد به توانمییک یا دو روایت هست که رسیدیم که  اینجا. به بیان کردیمبود 

دارد، باقی  حکم براي رسیدن به آن مقصد و غایت عنوانبهبر همان اصل عقلی که عقل بنابراین  ؛نداعتبار ندار

 :گفتیم، دو نکته باقی ماند آنچه شود. عالوه براستفاده وقت مناسبی است که عادتاً  که گویدمیماند و عقل می

 استدالل به برخی آیات و روایاتنکته اول: 
 »غیر معروف مبادره الی« )148بقره/» (فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرات«ادله  اینجا اقامه شود؛ ماننددلیل دیگري ممکن است 

استحباب و رجحان دارد. این را  باشد، اصل این موضوع که مبادره به معروف و کار نیک .»مسابقه الی الخیر«و 

هاي تفسیري آن کار اش آیات قرآن است که با بحثهم است. ادله اثباتقابلکما اینکه  گیریماینجا مفروض می

 نسبت به کار یعنی )133/عمرانآل» (مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ سارِعُوا إِلى«و  )148(بقره/» فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرات«نداریم. 

 خوب مسابقه و سرعت داشته باشید.

از  بعدل، ابواب معروف، جلد یازده وسائاز  الی الخیر یا تعجیل در خیر دارد که روایات هم عناوینی مثل مبادره

آنجا  .است آمده ابواب معروفروایات مذکور در  ازجملهخیلی از روایات تربیت  است. و نهی از منکر معروفامربه

بیشتر نیامده دو روایت  یااست. آنجا یک  »استحباب المبادره الی کل معروف یا الی المعروف«باب  عنوان یک

در انجام کار نیک خوب است که  :گویدمی مدر باب نه مثالًارجاعاتی داده که  است. نکته آیات هم هست و

مفروض یات هم هست. دیگر هم امر دارد و آ درجاهاي .دکوچک شمرد، هم پنهان کند و هم تعدیل کن همآنانس

یک امر شرعی و مولوي را در مورد مبادره و سبقت الی الخیرات آورده است. ممکن است کسی  هاآنکه بگیریم 

حباب و رجحان کند، استو صغر هر چه زودتر انسان مبادره بنابراین در شباب  کند که داللبراي اینجا به آن است

 شرعی و مولوي دارد.
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 کبراي کلی ازنظر صحیح بودن این استدالل
و تصویرش هم در  بودهکبراي کلی درست  ازنظراین دلیل ادعا بشود. البته این هم یک دلیل است که ممکن است 

عنوان استحباب  است. گرچه در عنوان شباب صغر نیست که بر شباب یا صغر با این صحیحمصداق  عنوانبهاینجا 

که  الخیر استاز مبادره الی الفعل  صداقیم ،علم در صغر و شبابولی از باب عنوان کلی که ت کند؛خاص پیدا نمی

همه خیرات این یک قاعده کلی است. در اما  ؛شوددرست می استحباب از این باب ،تعلم استدر اینجا  خیر هم فعل

 که تعلم علوم دینی ازجملهارد. ها استحباب و رجحان مولوي و شرعی دبادره الیکه م ما یک قاعده کلی داریم

 مبادرت مستحب است.

دارد. مستحبات هم مبادره که واجب قرار دارد، مبادره در آن محدوده استحباب  ايمحدودهدر واجبات مضیق در 

 مستحب نیز واجب است و اگر تعلمها علم هم ممکن است تعلم واجبی باشد پس مبادره الیت الیها مستحب است.

تعلم فی مثل خاص  عنوانبه ؛ امان طبق یک قاعده کلی درست است. ایشودمیمستحب  به آن نیز مبادره باشد،

 ود دوره شباب هم هر چه زودتر باشد بهتر است. این یک امر نسبی است ودر خنیست.  الصغر یا تعلم فی الشباب

ب عنوان خاص شبا ؛ اماتوان آوردهم میرا مسابقه و سرعت و مبادرت استحباب دارد. آن عنوان  ايمحدودهدر هر 

 شود به آن اکتفا کرد.از باب مصداق می وان کلی است که یک محورش این است وآید. عنیا صغر از آن بیرون نمی

 س؟؟؟

 و مبادره به آندقت  ،راجح و معروف شدو تعلم مستحب  کهوقتی. بر تعلم است زائد یاستحباب ج: خیر.

در صغر ثواب هم نوعی  طبعاًیل در او مستحب است. ها و تعدپس هر معروفی مبادره الی. دارد استحباب مزید بر او

 هم مقول به تشکیکست. این مبادره اباشد خوب  ترطرفاینهم به  هرچقدرو  و نوعی تعجیل استسبقت  و مبادره

 در خود موضوع مبادره متصور است. که حکم هم تابع همین درجاتی است است و درجات استحباب دارد.

 ؟شودمیاگر تعلم ارشادي باشد آیا مصداق قاعده مبادره نکته دوم: 
ذکر کردیم، مبادره الی التعلم در همه  قبالًتعلم واجب یا مستحب باشد، طبق همان قواعدي که  کهدرصورتی

تحباب یا وجوب شرعی ندارد تعلم اس بگوییم کهدر صغر و شباب هر چه زودتر استحباب دارد. اگر  ازجملهحاالت 

جب است، یک آنجایی که تعلم وا و مقدمه و ارشادي است بحث کردیم که تعلم، قبالً[ ارشادي است و یک امر

2 
 



 ١٠٣٣ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 همآن که حاال اگر بگوییم مستحب نفسی استکه تعلم مستحب هم گفتیم در ی. وجوب ارشادي دارد نه وجوب نفس

 نه؟یا شود معروف میالمصداق قاعده مبادره الی  ،این بازهم ] آیادارد استحباب غیري

ستحباب شرعی و مولوي نداشته باشد؛ بلکه استحباب غیري و مقدمی داشته ا ،تعلم کهدرصورتیمبادره الی التعلم 

دستور به مبادره به معروف یا تعدیل خیر شده آیا منظور که  ايادلهکه در آن  باشد، این متوقف بر این بحث است

را که منظور روایاتی که ما  پس یک نکته در آنجا این است؟ خیر و معروف شرعی است یا خیر و معروف عقالیی

یا  معروف و خیر در دستگاه شرع استآیا منظور از معروف و خیر، چیست؟  مأمور به تعجیل در خیر کرده است

یک حقیقت شرعیه  آیا این متوقف بر آن است که عنوان معروف و خیر در اینجا معروف و خیر ولو عقالیی باشد؟

 له من المفهوم العرفی منظور است؟ ایا همان بم باشد که با یک مصطلح شرعی استمنظور 

 عنوانبه توانیم بگوییم کهراحت می خیلی در این صورت ،منظور است له من المفهوم العرفی بما :اگر بگوییم

ست که ا این هم معروف خود عرف و عقال عقالیی عرفی یک نوع رجحان در آن بوده و معروف است.مقدمه 

کند. اگر هم بگوییم که معروف شرعی در آنجا منظور رجحان پیدا میدقت به آن  و راجح است ومقدمه  :دنگویمی

آیا  تازه محل بحث بعدي است که عروف و خیر همان حقیقت شرعیه است، در این صورتمنظور از ماست و 

که مقدمه  يخیرو یا معروف  هستندشرعی  مستقیماًکه  ، یعنی معروف و خیريگوییممیو خیر شرعی که  معروف

 .شودواجبات و مستحبات شرعی هم میبگوییم، شامل  رامعروف و خیر شرعی که اگر بعید نیست شرع است؟ 

که در مقدمات خودش  جا همان معروف عرفی و عقالیی استمعروف در این :که بگوییم این است راهیکبنابراین 

معروف شرعی اینجا اعم  است، معروف شرعیاگر بگوییم: معروف در اینجا این است که هم  راهیکمعروف است. 

 معروف بشود. غیرمستقیممستقیم و از اینکه  شودمی

 سوم حلراه
را براي رجحان این روایت  هابعضی. باشد انجام خود مقدمات منظور از مبادره،تر این است که دقیق وراه سوم 

است رجحانش مراد قائلین به رجحان شرعی مقدمات، هاي اصولی، منظور از . در بحثادندقراردشرعی مقدمه، دلیل 

هست. کسانی که  شاید آمده باشد. در تقریرات هم در کفایه هم در مقدمه واجب آمده است و آن بحث و نه وجوبش.

» فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرات« :گویندمی ، واجب شرعی است، چند دلیل دارند. یک دلیل این است کهمعتقدند مقدمه واجب
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و  که سبقت به کار نیک بگیرید گوییممیوقتی  )133/عمرانآل» (مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ سارِعُوا إِلى«و  )148(بقره/

 حرفی است که آنجا زده شده است.این یعنی مقدمات را انجام بدهید. را انجام داده و مبادره کنید؛ معروفی 

در فعل  تعجیل و مبادره الی الفعل الخیر یعنی انجام خود مقدمات. درواقع :راه سوم این است که بگوییم بنابراین

باید بحث  جاي خودشدر که  شدهدادههایی به این در آنجا پاسخ البتهمصداق مبادره الی الفعل است.  ،خود مقدمه

» مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ سارِعُوا إِلى«و  )148(بقره/» فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرات«که است  گونهاینیک پاسخ  بشود.

خواهیم بگوییم می ند. این اشکال مضر نیست؛ زیرارساناستحباب را میبلکه  دنرساننمیرا وجوب  )133/عمرانآل(

 هیم وجوب آن را اثبات کنیم.خوانمیکه مستحب است و 

 نفسی نداشته باشد،ولو استحباب و وجوب  که انجام خود تعلموجوه ثالثه مطمئن شد یکی از  باشود تقریباً می

. ما مطمئن کندشده و استحباب پیدا مینوعی مبادره و مصداق آن  ،خود تعلم و مشمول آن ادله است ،مبادره به آن

 ها اساساً و غالبًا مربوط به امور شرعی است.هستیم که این بحث

 س:؟؟؟

نظیر همان است که در مورد . مستحب گاهی کند ورا گاهی واجب میها عناوین ثانویه و کلی داریم که عنوانج: 

 شرط تکلیف براي یک شرط واجب باشد؛کند. اگر را آماده  خودش شود که از قبل بایدگفته می حج و امثال آن

 اآلن، باید از مثل کسی که مستطیع شد است، از قبل باید خودش را آماده کند؛درست  رط وجوب نباشد،یعنی ش

شرط وجوب است.  وچون استطاعت شرط تکلیف  قبل از استطاعت هیچ تکلیفی ندارد؛کند. ولی خودش را آماده 

 اینجا هم بلوغ شرط وجوب است. قبلش که تکلیفی ندارد.

 س:؟؟؟

اگر فراهم کرده،  ف به آن است.خواهد. در حدي که وقت دارد مکلدر آن حدي که امکان دارد شارع از ما میج: 

 ور است. خود شارع گفته که من قبل از آن،معذبرود دنبالش  که اياندازهبه اگر فراهم نکرده آماده است و اآلن

 .کنمبرد و اگر نرود عقابش نمیخوب است و ثواب می بروداگر تکلیف الزامی ندارم. 

 س:؟؟؟

واب و عقابش بحث ث اآلنست؟ قضا چیموضوع  باید ببینیم .درست است در حدي که فراگیري مسائل باشدج: 

است. فرمایید، روي بحث معذوریت عنوانی که شما میاین کند. عقاب ندارد. قضا امر جدید است و فرق می است و
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به  هم اگر ثواب در استحباب. بود بلوغ دنیفرارستکلیف مقید به  ؛ چون قبلش که تکلیف نداشت ومعذور استواقعاً 

 یاد بگیرد. که الزم است مدتیواقعاً  اآلن همتوانست بکند. داد ولی عقاب نمیمی او

 س؟؟؟

یعنی تکلیف  ت. فرق سطح وجوب و واجب همین است؛چون وجوب هنوز نیامده اس ج: نه مقدمه واجب نیست؛

مثل وقت است و نه نیست. مثل استطاعت  یتا نیاید وجوب شرط وجوب است و ، شرط واجب نیست بلکهو بلوغ

م، من تا مستطیع نشوبلوغ برسد.  کهوقتیتا  مکلف نیست اآلنبالفعل صحت سلب دارد و  حج. بالقوه نیست؛ یعنی

 وقت که هست شرط واجب است. و آیدشدم تکلیف میکه . مستطیع دارمهیچ تکلیفی ن

 س؟؟؟

اش کنی. خود آماده وقتآناي براي اینکه بر آن تکلیف من است. ممکن است شارع به من بگوید که تنبیه کنج: 

توانم بار من نمی :گویدخیلی حکیمانه است. می ح نیست ویقب نکردي.را تواند عقابش بکند که چرا این کار او نمی

مالزمه ندارد ر حدي که بتوانی زمینه را فراهم کنی تو مکلف هستی و او مکلف نیست. ولی دبگذارم زیادي بر این 

آن مکلف باشد. این تکلیف من است و براي حفظ مصالح اجتماعی و براي آینده خودش من مکلف  براي اینکه

 نکرده است. به آن صورتگناه شرعی  هستم که تعزیرش کنم ولو او

در  است؛ یعنی تردیدي در این نیست که طورهمینقسمت اول قطعاً  است ولی تأملقابلدوم این نکته بنابراین 

براي ما  که تکلیف ندارد. تکالیفیفرد  ر است. براي اینکه خود شارع گفته کهمعذو ابگیردفرحدي که بخواهد 

باید تأمل خاصی تر است. شود، مشکلجاهایی که عقاب می؛ اما مثل تعزیر و مالزمه نداردبا تکلیف او  ،شدهگذاشته

 .بقیه مسئله حل است و مشکلی نداردکنم عقالً مالزمه باشد. فکر نمی بشود و

 نکته سوم: تعمیم اغتنام فرصت
فی الفراغ و النشاط و  التحصیل یغتنم أن«این بود که  دوم مرحوم شهیدآخرین نکته بحث این است که عنوان 

اغتنام فرصت را در همه حال ذکر کرده است. ایشان  »1حالۀ الشباب و قوة البدن و نباهۀ الخاطر و سالمۀ الحواس

تر مرحوم شهید خیلی شاملعنوان ولی  است؛ اغتنام فرصت صغر و شباب، کتاب العلم و الحکمه 253عنوان در 
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هم از حیث سؤاالت دیگر که  و مریضی وهم از حیث سالمت  نام الفرصه هم از حیث صغر و شباب واست. اغت

 صغر و شباب بود.ادله مربوط به ها را استفاده کند. آنچه ما بحث کردیم فقط فرصت

 :بگوید تنقیح مناط شود ویا به این است که  تمام باشد] هااین کهاین [با فرضمطلق اغتنام فرصت  این بهیم تعم

است که از این فرصت خوب استفاده کن و مالك دیگري این  یاد بگیر، کودکییا برو در شباب گفته اینکه مالك 

ادله خاصی : خود اغتنام فرصت، بازبگوییمیا اینکه بنابراین هر نوع اغتنام فرصتی مشمول این قاعده است.  ندارد؛

یک کبراي کلی داشته  لخیراته الی فعل امبادراگر مثل از حیث سند و داللت بررسی شود.  آن روایاتو باید دارد 

 مبادره الی فعل الخیراتاختصاص ثواب را ندارد. البته همین دلیل  طبعاً ،بکند ؟؟؟که اغتنام فرصت را باشیم

حالت ؛ چه مربوط به شباب باشد و چه هر چه زودتر انجام دادن است طورکلیبه و به ثواب نداشتاختصاص 

 گیرد.و غیره باشد، همه را میسالمت 

بر ادله اغتنام فرصت  دلیلی ،مطلق طوربهگوید. اگر عنوان نمی کدامهیچعنوان به  ؛ امااین دلیل آخر شمول داشت

کند. مرحوم شهید بهر حال اینجا اغتنام هم باز بحث عام می هاآنو استحباب شرعی هم اثبات بکند،  داشته باشیم

آن روایت را آورده است. قاعدتاً  بحث صغر و شباب را. ذیلش هم فقطنهفرصت را موضوع و ادب قرار داده است، 

یا اینکه ذیل همین ادله مبادره الی الخیر و کند تنقیح مناط میاز صغر و شباب ایشان یا اغتنام فرصت را در واقع 

به یکی از این سه طریق  ه اغتنام فرصت استفاده کرده است.ادلاز اطالق و کلیت یا  امثال این است که اطالق دارد و

 است. فقط بحث صغر و شباب که و نگوییمتوانیم ادب را تعمیم بدهیم می در واقع

ادب دوم را بحث کردیم.  سابقاً اخالص  در مورد. قراردادندخالص مرحوم شهید اولین ادب را حسن نیت و ا

انع را کنار بگذارد می این بود که موبحثمان تمام شد. سو اآلنم خورد و که ترتیب به ه اغتنام فرصت قرار داده بودند

 .و براي فراگیري تفرغ پیدا کند که این تفرغ را هم بحث کردیم

 به حدي از علمادب چهارم: ترك ازدواج تا رسیدن 
گوید که ازدواج را د میمرحوم شهی »2أن یترك التزویج حتى یقضی وطره من العلم«ادب چهارم این است که 

و  فإنه أکبر شاغل«از علم برسد و آن نیاز خودش را مرتفع کند. تعبیرش این است که  حدنصابیرها بکند تا به 
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و هذا أمر وجدانی مجرب « د:نفرمایند و بعد میکنعلما نقل میاز  و کلماتی را »3أعظم مانع بل هو المانع جملۀ

واضح ال یحتاج إلى الشواهد کیف مع ما یترتب علیه على تقدیر السالمۀ فیه من تشویش الفکر بهم األوالد و 

فإن  األسباب و من المثل السائر لو کلفت بصلۀ ما فهمت مسألۀ و ال یغتر الطالب بما ورد فی النکاح من الترغیب

زماننا هذا  ء أولى و ال أفضل و ال واجب أضیق من العلم. سیما فیذلک حیث ال یعارضه واجب أولى منه و ال شی

فإنه و إن وجب على األعیان و الکفایۀ على تفصیل فقد وجب فی زماننا هذا على األعیان مطلقا ألن فرض الکفایۀ 

 ».4ی مخاطبۀ الکل به و تأثیمهم بترکه کما هو محقق فی األصولإذا لم یقم به من فیه کفایۀ یصیر کالواجب العینی ف

 واجبی به زمین افتاده ،که فرض کفایت تحصیل علوم دین ندکنمی انان خودشیشان گالیه و شکوه اي از زما

و در مسیرش قرار دارد یک  براي کسی که آمادگی داشته جهتازاینبنابراین همه مکلف به تحصیل هستند و  است؛

قواعد این بحث را باید د. ما نکنواقعاً همه جوانب را بررسی می و زنندمیایشان فقیهانه حرف  نوع فرض عینی است.

 عرض کنیم.

ین ثانویه جزء ادب تلقی شده است. بلکه به عناو اولی نیست؛ عنوانبهگفتیم که بعضی از این آداب می سابق هم

اما ادب چهارم  ؛آمده بود ناوینبا عدلیل  بود، دلیل داشتیم و و تفرغ سابق که اخالص و اغتنام فرصتبراي سه ادب 

و چه مستحب  عنوانبه کند؛ چهم میتعلرا  یادب ،گاهی عناوین ثانوي :گفتیمکه میاست  ايقاعدهمصداقی از همان 

 در موردکه  را داریم یهایترغیب ي دیگراز سو تحصیل علم داریم و سویکاز در اینجا در واقع  .واجب عنوانبه

 وارد شده است. نکاح

 س:؟؟؟

اگر کنیم. میباب تزاحم قواعدي دارد که به چند قاعده سریع اشاره  در باب تزاحم بردند.مرحوم شهید این را ج: 

برابر واجبات یعنی مستحبات در  بر مستحب مقدم است؛که واجب  واجب و مستحبی تزاحم پیدا کردند، روشن است

است، مشغول به یک کار مهم  مثالًکسی که  . لذاافتداستحبابش از فعلیت می و روندمیکنار و  ندتوان مقاومت ندار

براي او  هاایناما کسی که  د خطاب شود؛توانمیبراي او  روزه مستحبی ونماز  در همان حال صدها عمل مستحبی و

ولی در مقام تزاحم که یک  حالت اقتضایی دارد؛مستحبات  ،د. در اسالمنشوهمه از فعلیت ساقط می ،مزاحم است
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یا  براي شخصی که تکلیف الزمی دارد تا زندگی خود را اداره کند هااینقاعده خیلی عام و شامل است، همه 

 بالقوه است. صورتبه هاآنهمه  از فعلیت افتاده است و هااین، همه اش را انجام بدهدتکالیف اولیه

 زاحم مستحب با واجبت
نکاح، امور  هايفرماید: ترغیبو میکه مرحوم شهید آن قاعده را اینجا تطبیق داده  این یک مصداق است

با واجبی معارضه نکند. نکته مهم در است که  درجاییولی  ا را به یک مستحبی دعوت کرده است؛م مستحبی است و

واجب  کند. در این صورتو تزاحم پیدا می گیردعینی قرار می مستحب در برابر یک واجب گاهیاین است که  اینجا

مستحباتی که با تکالیف واجب عینی ما تزاحم  سرکار دارد و هاهمین. زندگی ما با شودمیمقدم عینی بر مستحب 

 فراوان است. دندار

 مشاغل دیگر را داشته باشدیا کسی باید اینجا نانوایی  مثالً ؛ کندمیمستحبی با واجب کفایی تزاحم پیدا گاهی هم 

تزاحم در باب واجب کفایی این قاعده ند. که با انجام واجب کفایی تزاحم دار هم مستحباتی وجود دارد طرفآناز و 

به حالت قبل در مقام تزاحم  شود ومی براي من واجب عینی بازهم ندارد،کفایه ال ، من بهکه اگر واجب کفایی است

 عینیت ثانوي دارد. ؛ اماگرددبرمی

 قواعد تزاحم

 اول قاعده
 عینی مقدم است.  کند،تزاحم پیدا  است عینیذاتاً  ی کهمستحبی با یک واجب اگر اول این بود که قاعده

 قاعده دوم 
است و من به  غیرعاديدر حالت واجب کفایی  تزاحم کند ومستحبی با واجب کفایی اگر قاعده دوم این است که 

فرمایند میبحثی در آن نیست. ایشان  فهمد و. این را عقل ما میشودمیمقدم این واجب عینی  بازهم، الکفایه نیست

این  ،براي اشخاص در هر شرایطیاست و اگر واجب کفایی تعلم یعنی  قاعده دوم است؛مصداق  که ما نحن فیه

من به شد که  متزاحماما اگر مستحبی با یک واجب کفایی  ؛شودمیمستحب  مقدم بر آن ،دوواجب کفایی عینی ش
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ت که یک نوع تخییري براي شخص توانیم دست از فعلیت استحباب برداریم. نهایتش این اساینجا نمی الکفایه هست،

 عمل کند و یا به مستحب.واجب کفایی یا به که  است

د یکی دیگر انجام عین ندارد. اگر او انجام ندهدارد و ت الکفایه قانون سوم واجب کفایی، من به دربنابراین 

توانیم نمی وکند. البته ممکن است اهم و مهمی هم پیدا کند حالت تخییري پیدا میدهد. اینجا فعل مستحب، می

با  است و این واجب کفایی مجتهد شدنتزاحم است.  مرحوم شهیدفرض  یم که این حتماً مقدم بر آن است.بگوی

خریده  ايخانه پدرش مثالًفرض تزاحم نشود موضوع منتفی است؛ ولی اگر شود؛ پایین جمع نمیسنین  ازدواج در

 رود.میکنار این  تا حدي تأمین است و تزاحم ندارد. اشوزندگی

 قاعده چهارم 
 ین مورد ما از تزاحم مستحبین است،کنند. در بعضی موارد هممستحب تزاحم پیدا که دو  قاعده چهارم این است

هم  طرفایننکاح است. از  ، استحبابمفروض براي اینکه ؛تزاحم مستحب و واجبی که ایشان تصویر کرده است نه

بهتر تحصیل علم کند و زودتر نیاز جامعه را پاسخ دهد  کهآنتزاحم ندارد؛ ولی اصل تحصیل علم کنیم که فرض می

که زائد بر اصل است خودش مستحب است. این مزایایی  هااین در جامعه باشد، تريقويهد و متفکر یا مجت و

 اجتهاد و تعلم و نیاز جامعه است.

داشته باشد. عنوان تفرغ و اغتنام  پیشرفتتواند زود ازدواج کند نمیاگر شود. بیشتر فرض می تزاحماینجا 

ولی نسبت به  آن را ترك کن؛: گویدنسبت به مباحات که باشد می گیرد. تفرغاحم با ازدواج قرار میدر تز همفرصت 

شود. زودتر و بهتر تربیت شدن یک متفکر اسالمی و عالم و مجتهد و تفرغ در تزاحم بین میجاي تزاحم  ،مستحب

قرار گرفته است. ایشان فقط یا هر مستحب دیگري در تزاحم با نکاح  که راحت باشد؛ بلکه اندنگرفتهمباح قرار 

 .اندگفتهرا  نکاح

، عقل و فهم داور اهم و مهم در اینجاکرد.  و باید اهم و مهم تزاحم دو واجب مانند ؛است دو مستحباینجا تزاحم 

این احتمال دارد که  هایی که از متون شرعی دارد، باید دید اهم و مهم کجاست؟ریافتالبته در فضاي د است. عقال

کند. کسی و غیره فرق هاي فردي تفاوت برحسباحتمال هم دارد  بشود در باب سخن گفت و طورکلیبهاهم و مهم 
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 .دناهم باش که هر دواست  هم ممکن .شودمیواج براي او مشکالت زیادي دارد، ازدواج براي او اهم که ترك ازد

 توانیم بیاوریم.ا قاعده کلی نمیاینجا دیگر م

 اقسام تزاحم

 اقسام تزاحم تا اینجا بدین ترتیب است: بنابراین

 تزاحم مستحب و واجب عینی اولی :1

 ب و واجب کفایی که عینی شده است.تزاحم مستح: 2

 با واجب کفایی که عینی نشده است.سوم تزاحم مستحب : 3

 داریم.این شق فراوان از که  : تزاحم مستحبین4

ال «در زمان ما  :اندفرموده دانند؛ براي اینکه در آخریی که اینجا گفتند واجب میبعضی از چیزهامرحوم شهید 

 .منع است و نباید زود ازدواج کرد. ظاهرش »واجب أضیق من العلم

 قاعده پنجم
به حد وجوب نکاح هم ، تزاحم واجبین است. این هم زیاد است. ممکن است گاهی این باب قاعده پنجم در

 برحسبیک مقدار  و اهم و مهم کرد باید اهم و مهم طبعاًند، تزاحم پیدا کن باهمتحصیل علم. اگر این دو برسد و هم 

شود و یا اینکه واقع در گناهان دیگري میرساند ضرر میبه خاطر ترك ازدواج به خودش حاالت افراد است. اگر 

واجب و مستحب گاهی البته  کند.اهم و مهم فرق می بازهم برد، در اینجایا آبروي دیگران را میآبروي خودش 

 معلوم است. قاعده این .شودمیتحصیل علم مستحب  شده و یعنی نکاح واجب شود؛می عکسبه

 نکات بحث
 توجه کنیم:باید نکته را  در اینجا سه

 شود.با عنوان ثانوي درست می و عنوان اولی نیست تزویج در اینجا عنوان ترك: 1

در مقام هر مستحبی  است و گونههمینخصوصیتی ندارد. چیزهاي دیگر هم  ترك تزویج بماهوتزویج  ترك: 2

را بهبود  اشزندگیمستحب است. اینکه شخص توسعه در عیال  که. فرض بگیرید کند، همین وضع را پیدا میتزاحم
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. این هم همان حکم شودمی علم ، همین مستحب مزاحم با تحصیلبراي زن و فرزندش آسایش فراهم کندخشد و ب

ترك هر مستحبی یا واجبی که در تزاحم با تحصیل علم  وی ندارد عنوان خاص جااین ترك تزویج دربنابراین  را دارد؛

 . عنوان خیلی عام است.شودمیآن را هم شامل  قرار بگیرد،

. حکم کلی بدهیم ،یک ادب عنوانبهتوانیم ما نمی. آیدمی در فرمول یکی از این پنج قاعده تزاحم : این بحث3

در تزاحم مستحبین است و باید اهم و  همگاهی است.  گاهی ترك یک مستحب در برابر یک واجب قرار گرفته

که باید نسبت به این انجام بدهیم و  است و انواع این پنج فرضی که عرض کردیم. این هم یک بررسیمهمش کنیم 

 نتیجه هم این است.

 س:؟؟؟

در روایات مثل تفرغ و اغتنام فرصت نیست که  و با عنوان اولی در روایات نیامده استج: نکته اول این است که 

ترك هر مستحب دیگري یا واجب دیگري  شود.تزویج ملحق به این می ترك کهاینما عنوان داشته باشیم. نکته دوم 

 آید.در ترك توسعه بر عیال هم می تزویج هاي بحث ما در تركقرار بگیرد. این مالك تحصیل علمکه در تزاحم با 

 س:؟؟؟

در روایت این  که گوییممیتزویج مزاحمت پیدا کند؛ اما  که فقطآن عنوان اول در مقام فرض ممکن بود ج: 

کند که این مزاحمت فقط ممکن کسی آنجا تصور  زنیم.در قواعد مزاحمت ما این حرف را می و نیامده است

و از باب مزاحمت است. توجه به  اینکه این عنوان در روایت نیامدهعالوه بر  کنیمدر نکته دوم تأکید میاینجاست. ما 

 ي هم دارد و خیلی به هم نزدیک است.این داشته باشید که این باب مزاحمت مصادیق دیگر

هر جا در گیرد. در یکی از این پنج قاعده تزاحم قرار می و حکم کلی نداریماینجا ین بود که ما نکته سوم هم ا

 واجب است. ست و گاهیتزویج مستحب ا. گاهی باید داوري کردمورد  برحسب

 س:؟؟؟

 و اندکردهچیزهایی است که در اصول بحث  هاایننیامده است.  درجایی هااینکه ما گفتیم،  ايقاعدهاین پنج ج: 

رع هاي شااهم را مقدم بدار. حساسیت :گویدتزاحم تکالیف میعقل در به همان بحث عقالیی که  گرددبرمیاش همه

 يحساسیت بیشتر ،و مستحبات و محرماتکه ما ببینیم شارع به کدام واجبات  است در تکلیف مصداقی خیلی مهم
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خیلی  متون شرعی بیانات ،اتها و موارد و صغریتثبیت حساسیت ولی در کبراي اهم و مهم کبراي عقل است؛دارد. 

 مهم است.

 س:؟؟؟

باید  باشدمزاحم واجب  ،اجبقاي این ازدواگر  ش است.ازدواج مزاحم واجبج: تحصیل علم واجب است و این 

 هرحالبهولی  سازگار نبود و طالق دادند؛ هاآن؛ اما با زندگی علمی اندگرفتهزنی  کهداشتیم بزرگانی طالق بدهد. ما 

اگر هم داشته باشد. تزاحم نیست که با واجب  طوراینخیلی از موارد البته مصداقش خیلی مهم است.  مکروه است.

 قاعده همین است.فرض تزاحم باشد، بال

 س:؟؟؟

خواهد برساند که طالق حرام نیست. گاهی شود. میاگر واجب شد مقدم می که واجب است و گویدایشان میج: 

ت و مال مردم را حفظ نظام الزم اس مثالًرا به خاطر واجبی باید مرتکب شد به خاطر اینکه واجب اهم است؛  حرام

 د.مرتکب شاین حرام را ید بابراي حفظ نظام گرفتن حرام است؛ اما 
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