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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
براي  علومی که تحصیل آن-تعلیم علوم واجب بحث ما در تعلیم علوم واجب بود و اینکه آیا دلیلی داریم که 

بوده و اصل وجوب  ؟ بحث درنهواجب است یا  دارند،را تعلیم  ي کسانی که شرایطبرا -دیگران واجب است

 .وجوب بحث بعدي است هايویژگی

اقامه کرد اي هادل توانمی که داشتیمجب وجوب تعلیم علوم وا وبحث مفصلی راجع به حرمت تعلیم علوم محرمه 

 براي اینکه تعلیم علوم واجب، واجب است:

 ادامه بررسی دالیل وجوب تعلیم واجب
اشکال  به این دلیل هم ،کندمین یحسرا ت فراهم کردن مقدمات اطاعت براي دیگران ین بود که عقلدلیل سوم ا

 .کندمیداللت ن ،اما وجوب و اینکه حکم مستقلی داشته باشد که واجب است ،کندمیتحسین کردیم عقل 

 وجوب تعلیم علوم واجبه این ادله را دارد: پس 

 ،نیست آناینجا مصداق گفتیم  کهواجب ه مقدم -1

 ،رساندکه گفتیم بیش از استحباب را نمی تقوي و عون بر برّ -2

 کند.که داللت بر حکم وجوبی نمیحکم عقل به حسن تهیه مقدمات اطاعت موال،  -3

 بحث کردیم. این سه دلیل را

منتهی  ،کنار گذاشتیم اما دو دلیل با بحث اینجا ربط دارد ،مفصلی که داشتیم هايبحثبا  رادلیل اول 

اعتقادات یا احکام و علومی که به استادي و فرد عالمی  کهاست ، درست کندمیداللت بر وجوب ن کدامهیچ

آموزش به فردي که این تحصیل براي  ،را دارد آنسرمایه  و داندمیرا  شخص مکلف واجب است تحصیل بکند

داللت بر  کدامهیچست اما ا التقوي یا تهیه مقدمات اطاعت مو و عون بر برّ ؛چیز خوبی است ،او واجب است

فقط داللت بر  که را مفصل بحث کردیم )2(مائده/»التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا«براي اینکه  ؛کندمیوجوب ن

اما اینکه  .رساندنمیبیش از استحباب را  ،شودمیعقلی هم که با مالزمه حکم شرع  ، این حکمکندمیاستحباب 

و حکم مستقل عقلی نداریم یا حداقل براي ما محرز نیست ، میاست مقدمات اطاعت دیگران را فراهم بکن واجب
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آن قطعی است، حسن الزامی آن مشکوك است اما  یحسن اصلی و حسن رجحان ولی ،کافی است همین شک

لعقل حکم به به ا کلما حکم«چون  ؛شودمی استحباب شرعی ،حسن رجحانی آن قطعی است و با حکم مالزمه

قاعده مالزمه این است که ؛ شودمیکمتر مطرح فقهی و اصولی  هايبحثدر این نکته مهمی هست و  »لشرعا

 ؛کندمیقطعی عقل حکم به چیزي کرد شرع هم آن را تأیید  صورتبهاگر  »لشرعبه ا کلما حکم به العقل حکم«

 که کندمیاما صغرا که حکم عقل باشد عقل حکم به حسن و قبح  ؛این کبراي کلی است که بحث مالزمه است

ما حکم بالعقل حکم کل« گوییممی ،بعد از اینکه حکم ثابت شد و شودمیبا حکم قطعی عقل صغرا  شودمیصغرا 

آثار حکم  و شودمی یعنی حکم شرعی ،کندمیشرع هم این حکم را از باب مولویت تنفیذ  درنتیجه »بالشرع

 .شودمیمثل خطاب لفظی  ،عقاب و ثواب دارد و شودمیآن مترتب شرعی بر 

 حسن و قبح عقلی
هر یک از این  در حقیقت در ولی ،آیدمیالزامی به ذهن  حسن عقل و قبح ظلم معموالً در  وجود دارد کهاي هنکت

 .گاهی الزامی است واین هم گاهی ترجیحی  ،ترجیحی است، گاهی الزامی وگاهی رجحانی  ؛دو نوع حکم داریم ،دو

نه نظام اسالمی، یک نظام اجتماعی و وجوب دفع  وجوب حفظ نظام داریمبه نام  ايهدر بحث حدود گفتیم قاعد

خیلی مهمی است در بسیاري از ه اختالل نظام در فقه قاعده ، قاعدگویندمی اختالل نظامه به آن قاعد که ومرجهرج

در خود روایت هم  آناز ادله  یکی ،ملکیت استه بحث ید، اینکه ید امار در مثالً  ،گیردمیجاها مورد تمسک قرار 

اطمینان گاهی ملکیت است، این کتاب که دست کسی است یقین نداریم که مال اوست، ه ید امار ،گویدمی ،آمده است

لوال ذلک «نکه ای ملکیت است، برايه ید امار گویندمیولی  کنیممیشک داریم که معامله  هاوقتهم نداریم خیلی 

 به این دلیل قاضی بشوند؟ بایداي هچرا عد شودمیاختالل پیدا  در بازار نباشد طورایناگر » لما قام لمسلمین سوق

خیلی ه اختالل نظام قاعده حفظ نظام اجتماعی است، قاعده قضا پشتوان ،آیدمی پیشکه اگر نشوند اختالل نظام 

مالزمه این را تأیید ه شرع هم با قاعد ،حفظ نظام اجتماعی الزم است گویدمیکه عقل  به این دلیلمهمی است و 

 .شودمیشرعی و از قواعد عمومی شرع ه قاعد کندمی
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 هنکت
ه یک حکم قطعی که صغرا براي قاعد عنوانبهاینجا هم تناسب دارد که حکم عقل  با گفتممیسابق که اي هنکت

وقتی به  و شودمیاعمالی که موجب اختالل نظام جدي  مثالً  نیست،الزامی به حسن یا قبح شه همی ،شودمیمالزمه 

یک اختالل نظام  ،نکند قرمزچراغاگر در تهران از فردا صبح کسی رعایت  مثالً ؛ریزدمیآن اعتناء نشود جامعه به هم 

تصحیح را  وآمدرفترعایت بعضی از قواعد راهنمایی و رانندگی راندمان و  هم گاهی ،آیدمیبه وجود خیلی جدي 

عقل گاهی به حسن یک  حکم جهتازاین ،آیدمیپیش ن ومرجیهرج ،و اما اگر رعایت نشود شودمیبهتر  و کندمی

یا حرمت مالزمه به وجوب ه عمل در حد الزام است، گاهی در حد رجحان است، آنجایی که الزامی باشد با قاعد

ه نکت است کهاختالل نظام ه در قاعد یک نکتهاین  ،رسدمیکه ترجیحی باشد به استحباب یا کراهت  آنجایی ،رسدمی

 کندمییک کبراي عقلی که حکم شرع تولید  عنوانبه »ما حکم به العقل حکم به الشرعکل«کالن و کلی است که 

ه درج ، اگراستاي هباید ببینیم حکم عقل در چه درج و منتهی صغرا حکم عقل است ،شودمیضمیمه به صغرا 

اگر حکم حسن ترجیحی است  .حکم الزامی شرعی است ،آیدمیکه از صغرا و کبرا بیرون اي هنتیج ،الزامی است

بعضی از آداب تعلیم یا تعلمی  کهقاعده استفاده کردیم  اینقبلی فقه التربیه از  هايبحثدر  .شودمی استحبابنتیجه 

که این یک ادب  فهمدمی ولی عقل مستقالً ،آمده است هیچ دلیل شرعی بر آن نداریم هاایندر منیه المرید و  که مثالً

یکی از جاهایی که علم تأثیر  .بگوییم این یک ادب اسالمی است شودمیمالزمه ه با قاعد ترجیحی است و لذا

قطعی و مستقل قطعی  طوربهعقل تأثیرگذار است و این ادب یا راه ف بکند که این روي کش این است که گذاردمی

یک  این ،کندمیاستحباب پیدا  هااینتعلیم و تعلم و امثال  در مالزمهه بفهمد که این رجحان عقلی دارد، آنجا با قاعد

بکند که  سازيزمینهانسان ه و قرآن ی و آیاز دلیل لفظ نظرقطعاینکه با  .گوییممیاینجا هم همین را  .بحث کلی است

اما این حکم عقل مستقل در حد حسن  ،حکم عقل هست اًرا انجام بدهند حسن این مسلم دیگران اطاعت خود

این  در رجحان دارد اما اینکه اًمسلم ؛اخص مقدمات است تابعنتیجه  .تردیدي وجود دارد ؟الزامی است یا ترجیحی

فهم قطعی عقل این است که این کار . رودمیکنار  ،روشن نباشد کههمین ،لی روشن نیسترجحان الزام هم باشد خی

لذا تعلیم  و در حد الزام نه رسیممیمالزمه به حکم شرعی در حد استحباب و رجحان ه قاعد الزام، با خوب است

 ،که توانایی بر تعلیم دارند کسانیبراي دیگران واجب یا مستحب است براي  تحصیل آنعلوم به دیگران، علومی که 
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وجوب را ثابت  پساما الزامی نیست،  ،حکم عقلو  »التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا«استحباب دارد به دلیل  ورجحان 

 .کندمیولی رجحان را اثبات  ،نکرد

 ...سؤال:؟

ارشاد  .فهمدمیچیزي ن ینچننکنند، عقل  به تکلیف خود عمل بکنند؟ من مسئول دیگران هستم که جواب: مگر

 وظیفه داریم. را باید بحث بکنیم که در چه حدي هااینجاهل و 

 ادله روایی
دیگر از  باریک، منتهی کردیمروایاتی است که در بحث حرمت تعلیم محرمات بررسی سندي و داللی دلیل دیگر 

دارند با  مضمونکه همه یک  هستچند روایت در این باب  .بینیممی منظر بحث تعلیم واجبات، علوم واجب، مجدداً

سندي را  هايبحث، کنممیهم تکرار  باریک ورا خواندیم  هاروایتکه به مناسبت بحث سابق این  ي تفاوتمقدار

 .کنممیتکرار ن

 روایت اول:
 اباعبداهللاسمعت  ؛بطائنی اشکال سندي داشت که مفصل بحث کردیمه علی ابن ابی حمز به خاطرروایت اول که 

 جَرَى کُلَّهُمْ النَّاسَ عَلَّمَهُ إِنْ قَالَ  مَنْ عَلَّمَ خَیْراً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عَلَّمَهُ غَیْرَهُ یَجْرِي ذَلِکَ لَهُ« یقولع) (

اگر او هم با واسطه به دیگري آموزش بدهد آیا اولی باز هم در این سهیم است  1»مَاتَ إِنْ وَ قَالَ مَاتَ فَإِنْ  قُلْتُ لَهُ

اگر ده واسطه بخورد یا هزاران نفر را آموزش بدهد باز شخص  »لَهُ جَرَى کُلَّهُمْ النَّاسَ عَلَّمَهُ إِنْ«فرماید: حضرت می

 ».مَاتَ إِنْ وَ قَالَ مَاتَ فَإِنْ قُلْتُ«اولی در ثواب این امر سهیم است، 
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 :دومروایت 
 لَا وَ بِهِ عَمِلَ مَنْ أَجْرِ مِثْلُ فَلَهُ هُدًى بَابَ عَلَّمَ مَنْ«است،  ع)( باقراز امام  معتبر است روایت دیگر که سند آن

 مِنْ أُولَئِکَ یُنْقَصُ لَا وَ بِهِ عَمِلَ مَنْ أَوْزَارِ مِثْلُ عَلَیْهِ کَانَ ضَلَالٍ بَابَ عَلَّمَ مَنْ وَ َشیْئاً أُجُورِهِمْ مِنْ أُولَئِکَ یُنْقَصُ

 .که بحث کردیم 2»شَیْئا أَوْزَارِهِمْ

 :سومروایت 
 کهکه راهنمایی بکند مثل این است که خودش انجام داده است کسی  3»الدَّالُّ عَلَى الْخَیْرِ کَفَاعِلِهِ«روایت سوم 

 .سند ندارد

 :چهارمروایت 
 4»بِهَا أَخَذَ مَنْ أَجْرِ مِثْلُ لَهُ کَانَ إِلَّا بِهَا یُؤْخَذُ حَقٍّ بِکَلِمَۀِ الرَّجُلُ یَتَکَلَّمُ لَا«ارسال هست،  آن در سندچهارم که 

 ».بِهَا أَخَذَ مَنْ أَجْرِ مِثْلُ لَهُ �َانَ «حرف حقی بزند که دیگري آن را یاد بگیرد و عمل بکند 

 :پنجمروایت 
سنت هدایت بگذارد  اگر» هُدًى ُسنَّۀَ سَنَّ اللَّهِ عِبَادِ مِنْ عَبْدٍ أَیُّمَا«معتبر باشد این است  ظاهراً کهروایت پنجم 

 آن هست.هم ادامه  و باب ضالل 5»ءشَیْ  أُجُورِهِمْ مِنْ یُنْقَصَ أَنْ غَیْرِ مِنْ بِذَلِکَ عَمِلَ مَنْ أَجْرِ مِثْلُ لَهُ کَانَ«

 اینجا روایت دوم و پنجم درست بود.تا  
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 :ششمروایت 
بعد از مرگ  »خِصَالٍ ثَلَاثُ إِلَّا الْأَجْرِ مِنَ مَوْتِهِ بَعْدَ الرَّجُلَ یَتْبَعُ لَیْسَ«روایت ششم به نحوي درست است، دارد که 

 بَعْدَ  بِهَا یُعْمَلُ فَهِیَ  سَنَّهَا هُدًى سُنَّۀُ وَ مَوْتِهِ بَعْدَ تَجْرِي فَهِیَ حَیَاتِهِ  فِی أَجْرَاهَا صَدَقَۀٌ«مگر  شودمیچیزي عاید انسان ن

 .6»لَهُ یَسْتَغْفِرُ صَالِحٌ وَلَدٌ وَ مَوْتِهِ

 روایت هفتم:
 .معتبر می باشد که ظاهراً 7»بِهَا عَمِلَ مَنْ أَجْرُ لَهُ کَانَ فَاتُّبِعَ عَدْلٍ بِسُنَّۀِ اسْتَنَّ مَنِ«روایت هفتم 

 هشتم:روایت 
 8»بِه عَمِلَ مَنْ أَجْرُ لَهُ کَانَ هُدًى بَابَ عَمِلَ مَنْ«م که شاید معتبر باشد هشتروایت 

تمسک کرد براي اینکه بگوییم تعلیم  هااینبه  شودمیاینکه  ،روایت در این باب با این بحث ارتباط دارد 8 این

 ، نیاز به بررسی دارد.واجب است یا نهو امور خیر،  دیگران واجب استاموري که براي  ،علوم واجب

 روایاتبررسی داللی 
در بعضی از  ،تعلیم آمدهتعبیر » مَنْ عَلَّمَ خَیْراً «، در بعضی از روایات دارد شودمیاین روایات به چند دسته تقسیم 

 هدایتی را به دیگران نشان بدهیم.راه یعنی  »هُدًى بَابَ عَلَّمَ مَنْ«جاها به جاي خیر تعبیر باب هدي دارد، 

اعم از تعلیم است،  ينه تعلیم که راهنمایی بر کار خیر مقدار ردراهنما دا »یْرِ کَفَاعِلِهِالدَّالُّ عَلَى الْخَ«تعبیر دیگر 

و  یی ممکن است بداند ولی غافل باشد و به نحوي توجهاما راهنما دهدمیبه او یاد  و داندنمیتعلیم این است که فرد 

 عم است.ا آنبدهد دایره  تنبه

 همان. - 6
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و  گویدمیکه  سخنی »ابِهَ یُؤْخَذُ «دارد که  »حَقٍّ بِکَلِمَۀِ الرَّجُلُ یَتَکَلَّمُ لَا« تعبیري که در روایت چهارم آمده است

این هم اعم از تعلیم است ممکن است یاد بدهد، ممکن است موعظه بکند،  گیردمیدیگري در مقام عمل از آن بهره 

 دایره کنندمیدیگران از آن استفاده که  »بِهَا یُؤْخَذُ حَقٍّ بِکَلِمَۀِ«یا  »الدَّالُّ«، این یادآوري بکند، تنبه بدهد، تذکر بدهد

 آن از تعلیم اعم است.

بکند اعم از این که  ریزيپایههدایتی را ه کسی که سنت و شیو »هُدًى سُنَّۀَ  سَنَّ اللَّهِ عِبَادِ  مِنْ عَبْدٍ أَیُّمَا« پنجمتعبیر 

 سَنَّ «که این تعبیر  ،سنت عزاداري مثالً کندمی ، روشی را مرسومگذاردمیرا پایه  سنتییا  بدهد، راهنمایی بکند یاد

 و هفتم آمده است. در روایت پنجم، ششم» هُدًى سُنَّۀَ

داللت بر خیر بود، تعبیر سوم، حرف حقی یک تعبیر  ،تعابیري که داریم یکی تعلیم است، تعلیم خیر یا باب هدي 

 اینجا از خاص تقریباً  که »هُدًى بَابَ عَمِلَ مَنْ« تعبیر پنجم» هُدًى سُنَّۀَ سَنَّ«تعبیر چهارم  »ابِهَ یُؤْخَذُ حَقٍّ کَلِمَۀِ«بزند، 

ن است ممکن داللت بر خیر هم اعم از آ »حَقٍّ کَلِمَۀِ«آموزش دادن است، داللت بر خیر و  تعلیم، رویممیعام  به

این اعم است به لحاظ اینکه  ،راهی را به دیگري نشان بدهد یا یاد بدهد یا تنبه به آن ببخشد است با کالم یا رفتار

منتهی در  است زبانی »حَقٍّ کَلِمَۀِ«تعلیمی باشد ه د زبانی و غیرزبانی باشد و هم اینکه تعلیم باشد یا غیر شیوتوانمی

از آن است البته اگر بخواهیم تنظیم اعم  هاینا يهردواعم است پس  و نصیحت است و بازموعظه  یاغالب تعلیم 

است، بعد داللت بر خیر است چون این داللت بر خیر اعم  »حَقٍّ  کَلِمَۀِ«عام بدهیم این است، بعد  بهخاص  و از بکنیم

 .گیردمیاز کلمه است کار را هم 

این سه تا از  .ولی غیر از رفتار است ممکن است با رفتار راه را به دیگري نشان بدهد گیردمیکلمه نوشته را هم 

بگوییم  ممکن است کهروشی را مرسوم بکند  ،یک سنت نیکو بکند ریزيپایه »الحسنه سن سنۀ«اخص است،  بهاعم 

 »الحسنه سن سنۀ«وییم ، ممکن است بگکندمیرا روش  آن دهدمیچون وقتی چیزي را یاد  ؛گیردمیتعلیم را هم 

چه  به این معنا اعم از تعلیم است گر »الحسنه سن سنۀ« وقتآنکه اگر این باشد  گیردمیتعلیم و اقسام دیگر را هم 

 .جلو برویم مراتبسلسلهعین آن  شودمین

 سؤال:؟

باشد یا غیر تعلیمی باشد این هم  »الحسنه سن سنۀ«قرار داده نشده است از راه تعلیم  ت قسیمروایدر  ،جواب: نه

 »هُدًى بَابَ عَلَّمَ مَنْ« چون ممکن است این واقعاً ،این باشده اگر نسخ »هُدًى بَابَ عَمِلَ مَنْ« .به نحوي اعم است



 ١٠٨١ �ماره ثبت: 

 ،همان عمل شخص باشد »هُدًى بَابَ عَلَّمَ  مَنْ«، اگر گرددبرمی باشد به آنجا اینندارد، اگر  بدلنسخهباشد در اینجا 

اگر نسخه  »بِه عَمِلَ مَنْ أَجْرُ لَهُ کَانَ هُدًى بَابَ عَمِلَ مَنْ« گویدمیکه  دهدمیالگو  به دیگرانباید بگوییم عملی که 

 این است کهیم چون حکم باید در منابع اصلی بررسی کرد اگر عملَ باشد باید بگوی -که اینجا نیست-م باشد عل

آموزش بوده  مثالً ؛او عملی است که در رفتار دیگران تأثیر داشته است باید بگوییم عمل »بِه عَمِلَ مَنْ أَجْرُ لَهُ کَانَ«

 گیردمیباشد، یک معناي عامی  لَمِن عَاگر مَ برگردد، بنابراین باید به یکی از انواع دیگر و یا براي دیگران الگو شده

 برقی این روایت، از محاسن ن را باید یک دقتی بکنیمایه که نسخ گیردبرمیدر را الگو دادن  و که تعلیم، راهنمایی

در هر دو جا دارد که  گویدمی »فی الموضعین من علّمه« 27ه المحاسن صفحدر  هم چاپ شده، اخیراً شده نقل

پاورقی هم نسخه را آورده است،  دراست،  ترمناسبهمین هم  نیست، »عَمِلَ مَنْ«و  هست »عَلَّمَ مَنْ«ه اینجا نسخ

قاعده مهم در باب اختالف نسخ  4-3مناسبت دیگري پیش بیاید  شاءاهللانکه اختالف نسخه داستان مفصلی دارد 

 هانسخهولی بعضی جاها این اختالف  ،شویممیاینجا چون نقشی ندارد و مهم نیست رد  ،دارد که عرض خواهم کرد

روایتی  ،احتیاط بکنند گویندمیمهتابی نظري دارند که  هايشببحث لیالی مقمره  درخیلی تأثیرگذار است، امام 

دارد و من به خاطر اختالف نسخه فتوایی که حضرت امام دارد را قبول ندارم با اختالف نسخه اشکال در آن کردند 

در  اثرگذاریلی خ هانسخهگاهی این اختالف  هرحالبه ،همان فتواي مشهور درست باشد آیدمیو به نظرم 

 است. گیرينتیجه

یا داللت بر خیر عام و  »الحسنه من سنَ سنۀ«فرق دارند و  دایرهآنچه مسلم است این روایات گرچه به لحاظ  

هم در اصل  هاآندرست است، داللت  هااینبعضی از  سندو  گیردمیچیزهاي کلی هستند تعلیم هم داخل آن قرار 

 و بدهد در ثواب او سهیم است، درست است وقتی که انسان کار نیکویی را به دیگران بیاموزد، یاد گویدمیاینکه 

یا  چه باب هديً هر کندمیفرقی ن ،یک عملی را به او یاد بدهده اطالق دارد اینکه دانشی را به او یاد بدهد یا شیو

براي اینکه روایت  رساندنمیوجوبی  و ستروایات فقط در حد رجحان ا داللت اینمنتهی  گیردمیخیر باشد را 

 عَلَّمَ مَنْ« کردیممیحرمت ه آن طرف استفاد از رسدمیبه او هم  »بِه عَمِلَ مَنْ أَجْرُ«اگر این کار را بکند  گویدمی

وقتی که ضاللت را بیاموزد، وزر و گناه دیگران هم به او  گفتمی »بِهِ عَمِلَ مَنْ أَوْزَارِ مِثْلُ عَلَیْهِ کَانَ  ضَلَالٍ بَابَ

اما  شدمینیست و لذا حرمت  بردارشوخی والزامی است ، شودمیاب شامل او ، عقرسدمیاینکه گناه  رسدمی

 خواهدنمیکسی شاید به ما برسد،  هاثوابه مگر واجب است هم ،رسدمیاستحباب است چون به او ثواب  طرفاین



 ١٠٨١ �ماره ثبت: 

و لذا بین این دو کفه  نیستاما اینکه الزامی در آن  ،این رجحان دارد ،رسدمیکند، اگر انجام بدهد ثواب به او ثواب ب

 ال وَ«استحباب و رجحان است ولی  »التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا«ن هم به همین نتیجه رسیدیم ه قرآفرق است در آی

 »السیئه سن سنۀ« مستحب است» الحسنه سن سنۀ«اینجا هم  .الزام و تحریم است »الْعُدْوان وَ الْإِثْمِ عَلَى تَعاوَنُوا

حرام است و موجب عقاب  »ضَلَالٍ  بَابَ  عَلَّمَ مَنْ«مستحب است،  »علّم خیراً«یا  »هُدًى بَابَ عَلَّمَ  مَنْ«حرام است، 

 .است

 سؤال:؟

بگوییم یک امور اجتماعی هست که باید آموزش داد، اگر آموزش ندهید  بایدتمسک کرد منتهی  شودمیجواب: 

 شودمیاختالل نظام ه قاعدبه به آن تمسک کرد،  شودمی .نظام جامعه به هم بخورد ،افراد یاد نگیرند شودمیموجب 

یعنی هر  باشداست که اختالل نظام الزم اي هکه وجود دارد این است که آن در محدوداي همنتهی نکت ،تمسک کرد

م ممکن است بگوی در عناوین ثانويرا  هااین خواستممی .شودمینوع آموزشی که با آن نظام اجتماعی حفظ 

نظام حفظ شود،  از این طریقآنجایی که  ؛وجوب حفظ نظام استیکی عناوین ثانوي از  الزام بکنداي هعناوین ثانوی

یا قتل نفوس گرفته  هامسلمانحفظ شود، یا جلوي وابستگی  هالمانمساستقالل  درواقعیکی آنجایی که با این تعلیم 

 هايعنوانروي  کردیممی حالتابهکه  هاییبحثاین که بگوییم  االنهمینپس  شودمیبشود با این عناوین ثانوي 

ثانوي در جایی که موجب  عنوانبهواجب است یا نه اما ببینیم اصل تعلیم خیر یا واجبات،  خواهیممیاولیه هست که 

یکی هم تعلیم علوم  .واجب استاي بشود، هدفع مفاسد عظیم یاحفظ نظام اجتماعی بشود یا موجب دفع شر دشمن 

ه بعد باید در جلس شاءاهللانکه  ماندهباقی آنچهنشر یک دانشی یا آموزش دادن به دیگران واجب بشود  ،هست

که در اخبار و روایات  ايادله غیر ازارشاد جاهل  در ل است و اینکه آیابحث ارشاد جاه ،صحبت بکنیم پیرامون آن

و صلی اهللا علی محمد و « .بعده جلس شاءاهللانکه  ؟نه ن بکند یاچیزي داریم که داللت بر وجوب آآمده است 

 »ه االطهارآل

 


	خلاصه مباحث گذشته
	ادامه بررسی دلایل وجوب تعلیم واجب
	حسن و قبح عقلی
	نكته

	ادله روایی
	روايت اول:
	روايت دوم:
	روايت سوم:
	روايت چهارم:
	روايت پنجم:
	روايت ششم:
	روايت هفتم:
	روايت هشتم:
	بررسی دلالی روایات


