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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
پردازیم. نکاتی را در باب تحصیل و روایات مربوط به آن بیان کردیم که امروز هم به ادامه همان مباحث قبل می

شود. کتاب به روایت نداریم. از جاهاي دیگر استفاده میدر کلی اینکه تحصیل علم به مبدأ از اهم علوم است، نیاز 

گوید و روایات زیادي هم داریم که توحید را که ببینید معلوم است که مذاق شرع هم این است، دین هم همین را می

ترین چیز براي فرد، علم به خدا و تحصیل علوم دینی است. استفاده حکم کراهت تحصیل علوم غریبه هم اگر الزم

القاعده است. خیلی شود مورد استناد باشد، ولی بعضی مسائل آن علیاللتش تام باشد، از آنجا که سند ندارد، نمید

 هم نیاز به روایت نداریم.

 روایت سوم
توانیم دانید به روایات غرر فی حد نفسه نمیروایت سوم در غرر آمده و آن هم سندي ندارد. همان طور که می

 وَ عِلْمِهِ مِنْ لَکَ بُدَّ لَا عَمَّا سَلْ: «اینکه سند معتبري در جاي دیگري داشته باشد. روایت این استاعتماد بکنیم، مگر 

آنچه که نیاز به دانستن آن داري، از آن سؤال بکن و آنچه را که باید بدانی و معذور در جهلش ؛ 1»جَهْلِه فِی تُعْذِرُ لَا

 نیستی.

 بررسی روایت سوم
سند تام نیست و داللتش ارشاد به این است که تکالیفی را که بر ما تنجز دارد و عذري در ترك روایت از نظر 

تعلمش نداریم، باید سؤال کرد. این نوعی تعلم احکام و یا معارفی است که عذري در جهلش نداریم و نوعی ارشاد 

آید که شما مهم به آن معنا هم در نمیاي در آن نیست و نیازي به این سند هم ندارد و اهم و است و هیچ چیز تازه

هم اهم و مهم بکنید، فقط در همین حد که شما آن چیزي را که معذور در جهلش نیستید، باید یاد بگیرید. نسبت به 

شود. علی القاعده چیزهاي دیگر که در همه مراتب اهم و مهم یک قاعده به ما بدهد، چنین چیزي از آن استفاده نمی
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یعنی معرفت خدا و یا احکام مورد ابتالء را باید یاد بگیرد و وجوه تعلم در اینجا هم همه طریقی است. اینگونه است؛ 

 قبالً گفتیم که تعلم احکام مورد ابتالء، وجوب طریقی دارد، واال هیچ حکم ثواب و عقاب خاص ندارد.

 جمع بندي
یل معارفی که بر ما واجب است، ارشادي اوالً سند روایت سوم تام نیست و ثانیاً وجوب طریقی احکام و تحص

اي به ما نداده که همه جا اهم و مهم کنیم. آنچه را که معذور در جهلش نیستی، باید یاد است و ثالثاً یک قاعده

 شود.بگیري، اما یک قاعده کلی که اینجا هم باید اهم و مهم نمود، از این استفاده نمی

 روایت چهارم

در این روایت از  الحدید است و باز سند ندارد.تم شرح نهج البالغه ابن ابیروایت چهارم از جلد بیس 

عمر ؛ 2»َفتَعَلَّم األهَمَّ فاألهَمّ یُحْسَنَ بِکَ الْعِلْمَ تَعَلَّمَ کُلَّمَاالْعُمْرُ أَقْصَرَ عَن «آمده است:  )علیه السالم( المومنینامیر

 بگیریم، پس االهم و فاالهم را فرا بگیر.تر از این است که همه چیز را خوب یاد کوتاه

 بررسی روایت چهارم

تر از این است که همه چیز را گوید عمر تو کوتاهاین روایت سند ندارد، ولی ارشاد به آن قاعده کلی است. می

گوید االهم فاالهم بکن. از این حیث که دارد خوب یاد بگیري؛ یعنی در دایره وسیع و ارض عریض علم خوب می

ها هم که ارشاد است؛ یعنی در بین مجموعه کند، داللت خوبی دارد. منتها سند ندارد و همه اینآن قاعده را بیان می

روایاتی که در اینجا داریم، این روایت از حیث اینکه یک قاعده به ما بدهد براي االهم فاالهم کردن، بهتر است. به 

 و ارشاد است. منتها سند نداردخصوص اینکه ابتدا زمینه را فراهم کرده است. 
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 روایت پنجم
است، در نامه سی و یک نهج  )علیه السالم(به امام حسن  )سالم اهللا علیه(روایت پنجم از وصیت امیر المومنین 

 حَرَامِهِ  وَ حَلَالِهِ وَ أَحْکَامِهِ وَ الْإِسْلَامِ شَرَائِعِ وَ تَأْوِیلِهِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ کِتَابِ بِتَعْلِیمِ أَبْتَدِئَکَ أَنْ وَ«آمده است:  البالغه

 .3»غَیْرِه إِلَى بِکَ ذَلِکَ أُجَاوِزُ لَا

 بررسی روایت پنجم
سند این وصیت نامه قابل تصحیح است و اما از نظر داللت مضمون وصیت امام این است که من این مصلحت را 

 و شرایع و احکام و حالل و حرام آن. دیدم که شروع کنم به تعلیم کتاب اهللا و تأویل آن

 نکات روایت پنجم

 نکته اول
 )علیه السالم(یک نکته مبتنی است بر اینکه بگوییم مالزمه بین تعلیم و تعلم است. وقتی که امیر المومنین 

ین مالزمه فرماید من چنین دیدم و بر خودم الزم دانستم که تعلیم کتاب اهللا را مقدم بر چیزهاي دیگر بیندازم، امی

امور براي شخص مقدم بر چیزهاي دیگر است و این مالزمه هم بعید نیست. گرچه از آن  دارد به اینکه تعلم این

طرف محل بحث است که هر جا تعلم الزم بود، یا مستحب بود و یا اهم بود، آیا تعلیمش هم همین طور است و 

گوید بهتر این است که من این را اول تعلیم ارد. وقتی میشرعیت دارد یا ندارد؟ ظاهراً این مالزمه عرفی وجود د

 بکنم؛ یعنی براي تو هم بهتر این است که اول این را یاد بگیري.

 نکته دوم
دهد که در دایره علومی که رجحان نکته دیگر در اینجا این است که این روایت هم یک قاعده کلی به ما نمی

گوید کتاب اهللا و احکام و شرایع دین را مقدم بر چیزهاي دیگر حدوده میدارد، اهم و مهم بکنیم، بلکه در این م
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اندازد؛ یعنی فراگیري مسائل دین را مقدم بر چیزهاي دیگر نموده است، پس ضرب قاعده کلی در این حدیث می

 نیست، بلکه تقدم تعلم و تعیین احکام و شرایع و معارف مورد نیاز او بر چیزهاي دیگر است.

 جمع بندي
دهد، بلکه یک نکته این بود که تعلیم در این روایت مالزم با تعلم است و نکته دوم هم اینکه اینجا قاعده کلی نمی

گوید در همین محدوده است، نه اینکه در محدوده مستحبات و مرجحات در جایی که ترجیح دارد بگوید فقط می

است که در مجموعه چیزهایی که براي آدمی رجحان دارد، گوید. در اینجا بحث این کند. این را نمیاهم و مهمش می

گوید. اهم و مهم بکن. در داخل محدوده واجبات یا مستحبات، شما اهم و مهم بکن. اینجا این قاعده کلی اینجور نمی

این  ها را بر غیرگوید تعلم شرایع و احکام و اینگوید االهم فاالهم بکن. این پنجم میبرخالف روایت قبلی که می

 امور مقدم داشتم. این براي تو الزم بود و بر آن مقدم بود.

 نکته سوم
نکته سوم این است که ممکن است سؤال بشود که آیا منظور در این تعلیم و تعلم احکام و شرایطی که گفته شده 

ست منظور است، فقط آن چیزهاي واجب است که مورد ابتالء است، یا اعم است؟ ظاهراً اعم است؛ یعنی بعید ا

ها وجوب طریقی دارد، شروع به حضرت این باشد که فقط چیزهایی که دیدم بر تو الزم است و فراگیري آن

اي از علوم دینی است که ها به تو کردم. تعلیم کتاب اهللا و شرایع و احکام و حالل و حرام، یک مجموعهآموختن آن

ن وجوب طریقی دارد، معرفت خدا و اصول اعتقادي اعم از واجب و مستحب است؛ چون واجب آن که براي انسا

شد وجوب داند مورد ابتالء است، اهمیت دارد. مدلول این اگر همین اندازه بود، میاست، بعد هم احکامی که می

طریقی، نظیر آنچه که در روایت سومی که بیان کردیم و گفتیم وجوب طریقی را در آن چیزهایی که بر من واجب 

 گوید.ر جهل آن نیستم، میاست و معذور د

 نکته چهارم
گیرد، از جمله نکته دیگر این است که دایره این روایت از واجب هم یک کم فراتر است و مستحبات را هم می

اینکه خود کتاب خدا را آدمی یاد بگیرد. قرائت قرآن و فراگیري قرآن از مستحبات بوده و واجب نیست؛ یعنی بر 

واند قرآن بخواند، بلکه مستحبات است، برخالف روایت سوم که وجوب طریقی دارد. این مسلمان واجب نیست که بت
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ها که الزم نیست، ولی روایت پنجم یک رجحان تعلم دین است که اعم است از آنچه که بر من الزم است و یا آن

 ها.رجحان دارد، مثل فراگیري قرآن و قرائت قرآن و امثال این

 نکته پنجم
به امام  )علیه السالم(ن است که این وصیت یک سوالی است. این وصیت نامه از سوي امام علی نکته بعدي ای

در بازگشت از جنگ صفین نوشته شده است و جنگ صفین هم سنه چهل بود و در آن زمان  )علیه السالم(حسن 

خواهم بگویم این نامه می سی و چهار، پنج ساله بودند. وصیت نامه به صورت یا بنی است. )علیه السالم(امام حسن 

نبوده است و گاهی این کسی ممکن است این را شاهد بگیرد. اصوالً این  )علیه السالم(در سنین کودکی امام حسن 

هاي بنی تا قبل از چهل سال مناسب است و خوب است. به هر حال این قبل از چهل سالگی حضرت نوع توصیه

خواهد بگوید، من قرار است این کار را خواهم بگیرم که حضرت نمیجه را میبوده است. با توجه به این نکته این نتی

کند، پس سوالی است که در آن شرایط خاص بین امیر المومنین و امام انجام بدهم، بلکه دارد گذشته را بیان می

اي است که براي خواهم بگویم این قرینهاي است که براي همه است. میاست، یا وصیت نامه )علیهم السالم(حسن 

گوید من صالح می )علیه السالم(قرار داده است، پس امیر المومنین  )علیه السالم(همه است. مخاطب را امام حسن 

کند اش را نقل میدهد، بلکه دارد جریان کار گذشتهدیدم اینگونه عمل بکنم، ولی حضرت االن این کار را انجام نمی

 )علیه السالم( آید و با توجه به سن حضرت امام حسنصورت یک قاعده در میو آن وقت سیره وقتی نقل بشود، به 

آید که اینگونه رفتار کند. وقتی در قولی میتر میو شرایطی که داشت، این نقل سیره اعمال مولویت را در این قوي

کند؛ زیرا گفتیم که اصل این کنم، یا پیغمبر اینگونه رفتار کرد، نقل قولی این اصالۀ المولویه را در آن قویتر میمی

است که در مقام تشریع و بیان حکم مولویت و القاء مولویت است. اصل در اقوال این است که نکته جدیدي دارند 

شود بگوییم کنند، ولی در افعال این قاعده نیست. زندگی آدم به انواع افعال است، نمیگویند و اعمال مولویت میمی

یک مولویت است، ولی این فعل که بیاید در یک بیان قولی قرار بگیرد، این به افق مولویت  هر فعلی در مقام اعمال

گفتیم سیره اگر در عبادات و امثال آن شود. در مورد سیره قبالً گفتیم که سیره حجیت ندارد، ولی میترمینزدیک

تواند مولویت داشته اي میک شرایط ویژهخواهد، اعتبار دارد. سیره و رفتار با یبیاید؛ چون آنجا اعمال مولویت می

توانیم مولویت را در آن کشف بکنیم، جز اینکه بگوییم امام معصوم باشد و افاده رجحان کرده و حکم بکند، منتها نمی

کند که آن کند؛ چون در نقل بیان امام معصوم، اصالۀ المولویه جاري است. از این جهت کشف میدارد این را نقل می
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تواند کاشف از م در مقام مولویت بوده و اعمال مولویت هم در خود رفتار هم بوده است. نتیجه اینکه سیره میسیره ه

اي کند. این نکتهحکمی باشد، منتها ما راهی براي کشف آن وجه نداریم، جز اینکه در عبادات باشد، یا امامی نقل 

-قضیه این است که اصالۀ المولویتی را که فقهاي ما می شود. عمدهاست که ما را به واقعیت آن رفتار رهنمون می

گویند و مبناي اجتهاد ماست، در رفتارهاي عادي مشکل است که آدم اصالۀ المولویه را اجرا بکند. منظور ما این 

شود باشد، بلکه منظور این است که وقتی این در یک قالب بیان معصومی نیست که در رفتارهایش هم مولویت نمی

شود براي اینکه بفهمیم آن هم مولوي بوده است؛ به خاطر اینکه در بیان معصوم اي میشود، خودش نکتهه میریخت

گوییم این در حد کند. باز هم ما نمیتر جریان پیدا میقرار گرفته و آن قاعده اصالۀ المولویه در بیان معصوم راحت

آید، ولی در خود رفتار عادي که اصالۀ المولویه اینجا هم می آید آنیک قولی شده که امام گفته است، ولی به نظر می

 آید.نقل شده است، نمی

 نکته ششم
نکته دیگر این است که شرایع اسالم حتی ممکن است عقاید و اخالق را در بر بگیرد. حالل و حرام، ذکر خاص 

ا و تأویل آن، از شرائع است. در بعد از عام است. بعید نیست بگوییم که مراجعه به کتاب و یاد گرفتن کتاب خد

مراجعه کرد؛ یعنی روایات و سنت، آن وقت شرایع هم اعتقادات را  )علیهم السالم(تأویل کتاب هم باید به اهل بیت 

بگیرد؛ چون اعتقاد هم نوعی راه براي تقرب الی اهللا است. این تأویل هم به خاطر تفسیري است که از روایات بر 

گوید به نحوي سنت هم در آن شود. تأویل که میکه از سوي عارفان به تأویل قرآن گرفته میآید. تفسیري است می

گوییم؛ یعنی کتاب و سنت که منبع همه اعتقادات و احکام است. این ظاهراً مندرج است. کتاب و تأویل که می

حتی احکام را هم بگیرد. در این  اشکالی ندارد، پس شرایع هم بعید نیست که اعتقادات و اخالقیات را فرا بگیرد، یا

نکات تردیدي نیست، منتها بحث در این است که احکام بعد از شرایع، آیا دو تا است و یا ذکر خاص بعد از عام 

گیرد که احکام ذکر خاص دارد. ممکن هم است؟ ممکن است بگوییم شرایع هم اعتقادت و هم احکام و اخالق را می

 گیرد و احکام جداست. ممکن است شرایع را فقط اخالقیات بگیریم.اعتقادات را میاست بگوییم شرایع، اخالق و 
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 روایت ششم
روایت آخر که در این باب آمده است، دعایی است که از ابو حمزه نقل شده و در جلد دوم کافی آمده و سندش 

؛ قلب من را مشهور بکن به 4»وَ... جَهْلَه مِنِّی تَقْبَلُ لَا مَا بِحِفْظِ قَلْبِی اشْغَلْ وَ«هم درست است. آن دعا این است: 

 پذیري.فراگیري و حفظ و به یاد داشتن و نگهداري آنچه که از من جهل آن را نمی

 بررسی روایت ششم
شود. قبالً در مورد قاعده تبدیل سند این روایت هم معتبر است؛ یعنی با قاعده تبدیل سند، این روایت درست می

ها متروك و منفی بوده است. مرحوم آقاي خویی و ها وجود داشته و مدتاین قاعده در اخباريسند صحبت کردیم. 

هاي فقهی خود، مثل کتاب الطهاره که سه بعد مرحوم شهید صدر این قاعده را احیاء کردند. مرحوم شهید در کتاب

 چهار در چند جا ضمن یک مباحثی این قاعده را بحث کرده است.
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