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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
علومی که تعلم آن براي دیگران واجب بود را بحث کردیم که آیا تعلیم آن بر عالم به آن علم، الزم است یا الزم 

 نیست؟

 سه دلیل کلی آوردیم:

 مقدمه واجب است؛ -1

 و تقوي است؛ برّبر عون   -2

 حسن تهیه مقدمات اطاعت است. -3

کرد؛ بعد وارد روایات شدیم که به دو مناسبت این سه دلیل کلی را بحث کردیم که بیش از استحباب افاده نمی 

به مناسبت تعلیم علوم محرم،  بارکی ،روایات باب شانزده ابواب امر به معروف و نهی از منکر را بحث کرده بودیم

کند و مستحسن است که علوم این روایات هم افاده استحباب می ،به مناسبت تعلیم علوم واجب و مستحب بارکی

در این باب پنج و شش روایت بود  .خیر که اعم از واجب و مستحب است را انسان تعلیم بدهد و به دیگران بیاموزد

 ها باقی نمانده باشد.کنم بحثی راجع به اینو فکر می

 ؟...سؤال:

قاعده تسامح در ادله سنن ما مناسبتی عرض خواهم کرد که به  شاءاهللانیی داشتم هابحثجواب: به لحاظ سندي 

ي هابحثیی که جاها دراما یک قاعده دیگر داریم که بر اساس آن  ،را مثل خیلی از محققین متأخر قبول نداریم

 ه از باب آن قاعده،شود نازتر مییک مقدار دست ب ،ها باشداستحبابی و این

تحب، رساند که علومی که خیر است، اعم از واجب یا مسمیدلیل و روایاتی که بررسی کردیم همه  5-4 حالتابه

 کنم.روایات دیگري داریم که عرض می تحباب شرعی دارد. در ادامه ادلهولی اس ،تعلیم آن وجوب ندارد
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 نقلیادامه ادله 
که هر دو براي -ي ادامه بحث میزان الحکمه است و عنوان آن دو کتاب است شهريرکتاب علم و حکمت آقاي 

از این مجموعه، یکی العلم و الحکمه فی الکتاب والسنته و یکی هم العقل والجهل است که  -کارهاي شما الزم است

اده خواهیم کرد ي است؛ از این دو کتاب در مباحث تعلیم و تعلم استفشهريرمال دارالحدیث است و زیر نظر آقاي 

ي خوبی هم دارد و باید آن را هاچاپکنیم که اخیراً کتاب منیه المرید هم یکی از منابعی است که از آن استفاده می

 نظم و نسخ نسبتاً مناسبی دارد. مجموع دراما  ،تهیه بکنید این کتاب گر چه خیلی کامل نیست

 ؟...سؤال:

یی از آن را هابخشالمعارف کلی است که تهیه شده است  رهیدایک  جواب: بله طرحی که دارند که میزان الحکمه

خیلی از عناوین که یک مجموعه چند  طورنیهماند مثالً صالت، حج، علم معرفت و کرده ترمبسوطجدا کردند و 

منابع  شود بهیی که میهرجا ،به کار دادهچون نظمی ولی  ،البته سند این روایات معموالً ذکر نشده ،شودجلدي می

 کنیم.کرد و اسناد آن را پیدا کرد این کار را هم می مراجعهاصلی 

شبیه بحثی است که  شده دادهعنوانی که  ،شودشروع می 305از صفحه  بحث وجوب یا استحباب تعلیم روایات

وجوب تعلیم،  :چهار فصل آمده است در قسم ششم در مورد تعلیم است و ،ما داریم. یک قسم در مورد تعلم بود

در فصل اول عنوان وجوب  .کنیمفضل التعلیم، آداب التعلیم، آداب الجواب که ما هم در بحث حکم تعلیم بحث می

تعلیم به آن زده شده است، قطعاً منظور تعلیم جاهل نسبت به چیزي است که براي او واجب است چون کسی 

بعضی هم منابعی دارد که منابع سندي نیست،  ،ندي نداردگوید تعلیم هر چیزي واجب است بیشتر این روایات سنمی

 .بعضی هم سند دارد

 مؤِکد بر عنوان تعلیم ادلهدسته اول: 
یک گروه با این مضمون است که خداوند از علما میثاق گرفته است که تعلیم بکنند و علم خود را به جاهالن 

خوانیم و راجع به سند ت، بعضی از منابع عامه هست که میها از منابع دسته اول به آن شکل نیسبیاموزند. البته این

 باید جدا بحث بکنیم.
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 روایت اول:
مَا أَخَذَ اللَُّه «وَ قَالَ ص ص) فرمودند: اکرم (هست از اعالم الدین نقل شده که پیامبر  1220روایت اول که روایت 

خداوند میثاق نگرفت از انسانها که یاد بگیرند مگر  1»لَى الْعُلَمَاءِ أَنْ یَعْلَُمواالْمِیثَاقَ عَلَى الْخَلْقِ أَنْ یَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَ

 »یَتَعَلَّمُوا«پس قبل از تعهدي که خداوند از متعلمان گرفته که  »أَنْ یَعْلَمُوا«اینکه قبل از آن از علما میثاق گرفته که 

کنیم که حدود و داللت آن خیلی بحث این مبانی را بعد بحث می »أَنْ یَعْلَمُوا«از علما عهدي گرفته شده است که 

 دارد.

 روایت دوم:
ینبغی ال ن علمه وعن یسکت الینبغی العالم ا«ص) است که از کتب عامه هست اکرم (وم باز از پیغمبر دروایت 

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ « :که فرمودند اندکردهو ذیل این فرمایش تمسک به قول خداوند  ...»للجاهل ان یسکت ان جهله

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ ال «وقت در روایات ما هم دارد که به جهال گفته شده  آن) 43(نحل/»إِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُون

 .»یعلموا«ولی الزمه آن این است که بر اهل ذکر هم الزم باشد که » نتَعْلَمُو

 روایت سوم:
مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْجُهَّالِ « و غرر هم هست این است که امیرالمؤمنین فرمودند: البالغهنهجدیگر که در در روایت 

 که از ایشان عهد و میثاق گرفته که یاد بدهد. 2»أَنْ یَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلََماءِ أَنْ یُعَلِّمُوا

 .80أعالم الدین فی صفات المؤمنین، ص:  - 1
 .78، ص: 2بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 2
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 :چهارمروایت 
مَا أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقًا مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ بِطَلَبِ تِبْیَانِ الْعِلْمِ «باز از امیرالمؤمنین است که از امالی مفید نقل شده است 

اول از اهل علم میثاق گرفته شده است  3»حَتَّى أَخَذَ مِیثَاقاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَیَانِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ کَانَ قَبْلَ الْجَهْل

 که آموزش بدهند و جاهالن میثاق گرفته شده که فرا بگیرند.

 :مپنج روایت
قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَى «ع) فرمودند: صادق (عبارت بعدي از کافی نقل شده که امام 

این یک دسته از  4»مِ حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ کَانَ قَبْلَ الْجَهْلِالْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْ

روایات با این مضمون است که عهدي از جاهالن گرفته شده تا یاد بگیرند، مسبوق به یک عهد و میثاقی است که از 

تا یاد بدهند که ممکن است بگوییم ظهور در این دارد که تعلیم بر علما واجب است، البته در علما گرفته شده است 

خدا بر علما واجب جاهالن  یعنی براي فراگیري ؛ها واجب استي که تعلم بر دیگران واجب است، تعلیم بر اینارهیدا

 کرده که یاد بدهند.

 دال برحرمت کتمان علمادله دسته دوم: 
است. عنوان  308-307-306دسته دیگر روایاتی است که کتمان علم را منع کرده است که در باب بعدي صفحه 

ي روایی دیگر هم آمده است، هم در روایات عامه، هم خاصه، هاکتابباب حرمت کتمان العلم که به این عنوان در 

این گروه از روایات حرمت کتمان علم است. هم شیعه، هم سنی آمده و قبل از آن در آیات قرآن آمده است و لحن 

تکلیف کرده که آموزش بدهند اما  هاآنبر  »أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ یُعَلِّمُوا«لحن اثباتی داشت که  دسته اول روایات

که باید نشر گوید عالم نباید علم خود را مکتوم بکند، به این معنا ي دارد و میاینفها نسبت به کتمان علم، لحن این

 و تعلیم بدهد.

 .66األمالی (للمفید)، النص، ص:  - 3
 .41، ص: 1اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط  - 4
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 :این هم دسته دیگري از آیات و روایات است که اینجا چند تا از آیات را هم آورده است

 آیه اول:
فِی إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتابِ وَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِکَ ما یَأْکُلُونَ «در سوره بقره که 

) این راجع به علمایی است 174بقره/»(بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ ال یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَۀِ وَ ال یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ

ما یَأْکُلُونَ فِی «و  کننداند و علوم وحیی را کتمان میکنند، علمی را که از خدا گرفتهرا کتمان می» ما أَنْزَلَ اللَّهُ«که 

این هم راجع به علمایی است که براي  »بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ ال یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَۀِ وَ ال یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ

 کنند.را اعالم نمی» ما أَنْزَلَ اللَّهُ«کنند و متاع دنیا علم خود را مخفی می

 ه دوم:آی
مِْن بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی  إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ َو الْهُدى«در آیه دیگر در سوره بقره آمده که 

 .)159(بقره/ »الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

 آیه سوم:
(آل » وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ ال تَکْتُمُونَه«آمده که  187آیه  عمرانآلدر سوره 

) فانبذوه برائته مربوط به علماي یهود است که خدا میثاق گرفت که علوم را براي مردم تبیین بکنید و 187عمران/

 آیه آمده است. 3-2کتمان کردند که در  اهآنکتمان نکنید و 

 روایت اول:
 ما«ص) فرمودند: اکرم (معموالً چند تا از منابع عامه است، پیامبر  ،روایاتی هم که این مضمون در آن آمده است

ان «که اینجا دارد » ان یعلمه«آنجا داشت که » اال اخذ علی المیثاق ان ال یکتموه احدا اًعلم اًجل عالم و اهللا عز یآت

من کتم علماً لما ینفع اهللا به فی امر «روایت دیگري دارد » الیکتموه احدا«خداوند از علما عهد گرفته که » الیکتموه

کسی که چیزي را که در امر دین به نفع مردم است کتمان » الناس امر الدین الجمه اهللا یوم القیامه بلجام من النار

 »قِیَامَۀِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارأَلْجَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْ«بکند 
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 روایت دوم:
ماً بِلِجَامٍ أَیُّمَا رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ عِلْماً فَکَتَمَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُهُ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ مُلْجَ«روایت دیگري داریم که 

 که از منابع عامی نقل شده است. 5»مِنْ نَار

 وم:سروایت 
الَ یَحِلُّ  الْعِلْم«تعابیر دیگر مثل  6»مَنْ عَلِمَ عِلْماً وَ کَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَۀِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّار«روایات بعدي 

 7»مَنْعُهُ

 روایت چهارم:
 »فَمَنْ کَتَمَ الْحَدِیثُ فَقَدْ کَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ«

 روایت پنجم:
 9»مَنْ کَتَمَ عِلْماً فَکَأَنَّهُ جَاهِلٌ « 8»لُ الَّذِي یَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ الَ یُحَدِّثُ بِهِ کَمَثَلِ الَّذِي یَکْنِزُ الْکَنْزِ فَالَ یُنْفِقُ مِنْهُ مَثَ«یا 

 ها روایاتی است که به عنوان حرمت کتمان علم آمده است.این

 بنديجمع
گفت میثاق علما این است که تعلیم بدهند، دومی حرمت کتمان علم تعلیم بود که میدر گروه اول تأکید بر عنوان 

 .بود

 .68، ص: 2بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 5
 .37نهج الحق و کشف الصدق، ص:  - 6
 .582نهج الفصاحۀ (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله)، ص:  - 7
 .717نهج الفصاحۀ (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله)، ص:  - 8
 .44: ص الکلم، درر و الحکم غرر تصنیف - 9
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 دسته سوم: ادله مؤکِد بر نشر علم
ایی که براي نشر علم ذکر شده است؛ بر ثوابه داردروایاتی است که در مورد نشر علم آمده و تأکیدي  این دسته

 12»زَکَاةُ الْعِلْمِ أَنْ تُعَلِّمَهُ عِبَادَ اللَّه«که در غرر آمده است،  11».زَکَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ« 10»بَذْلُ الْعِلْمِ زَکَاةُ الْعِلْم«« مثالً:

در روایت آمده است که یکی از  »»مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون« 13»ءٍ زَکَاةٌ وَ زَکَاةُ الْعِلْمِ أَنْ یُعَلِّمَهُ أَهْلَهُ إِنَّ لِکُلِّ شَیْ «

 14»مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ یَبُثُّون«آن این است که  مصادیق

 بررسی روایات
گروه از  3-2این هم روایاتی است که با مضامین متعددي تأکید کرده بر اینکه عالم باید نشر و تعلیم بدهد. این 

ها هست که سند آن یا از روایات دیگري است که در باب تعلیم آمده است و چند بحث مهم در سند و داللت این

احتماالً بعضی سند تام داشته باشد و فرصت نیست هر کتب عامه هست یا در کتابهاي خود ما سند تامی ندارد البته 

یی که در کافی آمده است اگر به منابع اصلی مراجعه بکنید ممکن هاآنها را در منابع اصلی پیدا بکنیم. یک از این

 است بعضی از سندها را پیدا بکنید و ممکن است بعضی درست باشند.

 ؟...سؤال:

حکم الهی را بیان بکنیم در این هیچ بحثی  میخواهیمها با استناد به این جواب: باید سند را بررسی بکنیم ما

پسندد و براي مثالً عقل هم این را می ،نویسد که مضمون آن درست استنیست. یک وقتی کسی کتاب اخالقی را می

ما، نگاه فقهی رود ولی فرض این است که در مباحث ما نگاه کنیم مثل منبري که کسی میترغیب و تشویق نقل می

خواهیم این خواهیم بگوییم که این تعلیم یا تعلم واجب یا مستحب است و به عنوان یک حکم میاست یعنی واقعاً می

 .44غرر الحکم و درر الکلم، ص:  تصنیف - 10
 .276الحکم و المواعظ (للیثی)، ص:  عیون - 11
 .101، ص: 1دارالحدیث)، ج -الکافی (ط  - 12
 .364تحف العقول، النص، ص:  - 13
 .18، ص: 64بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 14
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بگوییم شارع این حکم را بیان  ،خواهیم اسناد به شرع بدهیمرا ارائه بدهیم که نتیجه آن عقاب و ثواب است و می

. ،افتراء علی اهللا است ،اگر حجتی بر این اسناد وجود نداشته باشداست و کرده است، اسناد به شرع دادن یک حکم 

کار ما در فقه التربیه این است نه به عنوان اینکه رجائاً براي  .باید به لحاظ عقالئی بر این اسناد حجتی داشته باشیم

 گاهیجابه یک پایگاه و درست است روایتی نقل بکنیم و لذا باید  القاعدهیعلتشویق و ترغیب به یک چیزي که 

 سندي مطمئن شویم.

 ؟...سؤال:

 .کندخواهد حکم مستحبی بدهید مسائل فقهی هم هست فرقی نمییی که میجاهمانجواب: در مستحبات است 

 : قاعده تسامح در ادله سنناول نکته
 تکتکدر روایات بحث قبلی سند  ،دانیمي سندي را مهم میهابحثاست که ما  جهتنیازااین نوع روایات 

کردیم، روایات را بررسی کردیم و گفتیم بعضی درست است و بعضی درست نیست و با دقت رجالی و فقهی بحث می

 باشد. طورنیهمآینده هم باید 

توانیم به یک سند معتبري درباره یک حدیث برسیم باید به ویژه نمی صورتبهاي هست که در مواردي که نکته

 :کنم تشبث بکنیماي که عرض میی از این دو قاعدهیک

-یعنی کسی از روایاتی که در بحث آن قاعده وارد شده است  ،قاعده اولی همان قاعده تسامح در ادله سنن است

استفاده بکند که در ادله سنن در مستحبات و مکروهات الزم نیست که  -ها مالحظه کردیدکه در وسائل و این

روایتی نقل شده براي ما حجت است، این یک راه است که در بحث  کهنیهمبري داشته باشد، روایات سند معت

گروهی از  .احتمال در باب آن داده شده است 6-5توانید ببینید و روایاتی که در آنجا آمده و تسامح در ادله سنن می

شود به روایات ر واجب و حرام میکردند که در سنن، مستحبات و مکروهات نه داز آن روایات استفاده می قدما

 کهنیهماست، ولو احراز وثاقت راوي هم نشود  ترعیوسحجیت خیلی  رهیدادر سنن  درواقعضعیف هم عمل کرد و 

 نقلی از ائمه یا پیامبر اکرم آمده کافی است که مستند ما قرار بگیرد و حجیت دارد.

 ؟...سؤال:

8 

 



 ١٠٨٢ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

9 

 

ولی از آن  ،و قاعده اولیه این است که حجیت ندارد االصول ،ماد کردشود به این اعتمی اندگفتهجواب: خودشان 

روایات گروهی استفاده کردند که حجیت این اخبار در سنن تابع احراز وثاقت نیست، الزم نیست خبر ثقه باشد، ثقه 

 شود به آن اعتماد کرد.می ،هم نبود

 استثنائات قاعده
این یک قاعده است که در سنن و در خیلی جاها  ؛عدم حجیت استاست که اصل این  قاعده به ي اولاستثنا -1

 یا حرامی اثبات بکنیم نفوذ ندارد. واجبخواهیم حکم که می

ٌء بَلَغَهُ شَیْ من«چون روایاتی که آمده که  ،درست نیست اندفرمودهکه غالب محققین  طورهماناصل قاعده  -2

بلکه او  ،خواهد براي اخبار ضعیف جعل حجیت بکندآن نمی 15»مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِک

 ،گوید اگر کسی از روي اشتباهی یا رجائاً از چیزي که ضعیف است به او خبري رسید و عمل کردمی

گوید این ادله می .دانست این روایت ضعیف استاز قبل اگر میدهد نه اینکه خداوند تفضالً به او ثواب می

ي هادورهدست نیاوردیم و معمول محققین هم در این داللت را از روایات به .که این براي او حجت است

گویند آن وعده ثوابی است براي کسی که کنند، میمتأخر از روایات من بلغ استفاده حجیت اخبار ضعاف نمی

 یک خبري ولو ضعیف عمل کرده است.رجائاً به 

این را پیامبر فرموده یا حکم خداست ولی به رجاء ثواب  میگوینمگوید من در جامعه متعبد طوري است که می

دهد. این یک راه است براي اینکه روایاتی که و خدا به آن ثواب می خوانماین دعا یا نماز مستحبی را هم می

 به آن تمسک بکنیم. »من بلغ«بکنیم از طریق قاعده تسامح در ادله سنن و روایات  توانیم براي آن سند پیدانمی

 خالصه اینکه:
 به دو دلیل این راه را قبول نداریم:

 کنیم کاربرد ندارد.ي واجب و حرام میهابحثفقط مخصوص مستحبات است و در خیلی جاها که  اوالً:

 .82، ص: 1وسائل الشیعۀ، ج - 15
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شود و لذا طبق اخبار ضعاف از این روایات برداشت نمی در بحث مستحبات هم هیچ داللتی بر حجیت ثانیاً:

 رود.گویند این را قبول نداریم و کنار میاینکه محققین می

 روایات متعدد مستفیضه در احکام غیر الزامینکته دوم: 
قاعده دیگري را در مباحثی بپذیریم که گاهی یک مضمونی در روایات متعدد آمده که متواتر نیست ممکن است 

نوع کتاب یک مضمونی در تعدادي از روایات وارد شده که  8-7طریق  6-5ی نوعی استفاضه دارد مثالً از ول

و یهود باشد یا محل اختالف  هامسلمانمضمون الزامی نیست و موضوع آن از مضامینی نیست که محل اختالف مثالً 

باشد و در موضع اتهامی به لحاظ عقلی باشد، مضمونی هم که تناسبی با احکام عقلی نداشته  ،بین شیعه و سنی باشد

شترك شیعه و سنی م صورتبه ژهیوبهگوییم اگر مضمونی در چند حدیث و منبع وارد شد نیست ما با این قیود می

پس در چند حدیث آمده است و این مضمون در مظان اختالفات اعتقادي و مذهبی میان مثالً  آن را نقل کردند؛

با عقل سلیم ناسازگاري ندارد با قواعد کلی کتاب  اسالمی هم نیست و فیطواو یا میان  هامانرمسلیغو  هامسلمان

مثل کتمان علم که آیات قرآن هم بر این  ؛و سنت هم ناسازگاري ندارد، بلکه گاهی یک نوع تالئم و توافق هم دارد

ست که ما از کتاب و سنت گرفتیم مضمون بود و ادامه آن هم در روایات هست، این یعنی در آن چارچوب بینش ا

گیرد و سازگاري دارد یعنی قرار می چارچوببلکه در همان  ،گیرد ناسازگار نیستاین در همان چارچوب قرار می

کند بلکه با قواعد کلی کتاب و سنت هم نوعی سازگاري می ترمستحکمباشد آن وقت این قاعده را  طورنیااگر 

نیست که همه چند روایت به یک سند برسد و کسی که تضعیف شده و مورد اتهام  طورنیادارد، در روات متعدد هم 

 در روات آن هم راویان مشترك و ضعیف و متهم قرار نگرفته باشند؛ و ها حضور داشته باشداست در همه این

تلف است ولی ، سندها مخاندکردهمثالً گاهی بیست حدیث درباره یک موضوعی آمده که از کتابهاي متعدد نقل 

رسد که در مظان اتهام هستند مثالً در مذمت زراره روایاتی داریم وقتی جمعی از به یک یا دو نفري می هاآنآخر 

راره زرسد که در موضع اتهام هستند، بحث هم بحث بینیم همه به یکی دو نفري میگذاریم میرا کنار هم می هاآن

موضوع و مضمون هم احکام غیر  تواند اعتمادي بکند.و انسان نمیاست با آن جایگاهی که جاي اختالفی است 

 .الزامی است
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در چارچوب احکام غیر الزامی که در احادیث متعدد که پذیریم اي معتقدیم و حجیت آن را میما به یک قاعده 

قواعد کلی کتاب و  و با قواعد عقلی و بودهدر مظان اختالفات اعتقادي و مذهبی ناست، باشد، و منابع متعدد آمده 

هست بدون  هانقلبلکه تعدد  ،در آن هم آدم متهمی باشد کهگردد نبر اويو آخر روات به یک ر باشدسنت سازگار 

 .که مثالً آدم ضعیفی در آن هست ه باشندرسید یها به یک نقلاینکه احراز شود که این

 نظر استاد
ولی در جاهاي دیگر این را توضیح دادم که  ،نرسیدماین یک بحث اصولی است و در مباحث اصولی به این بحث 

ما قاعده تسامح در ادله سنن را به استناد آن روایات و به آن معنا قبول نداریم اما این قاعده را به شکل دیگري با 

گوییم در احکام غیر الزامی وقتی که یک موضوعی چند روایت دارد و گوییم قبول داریم، میاین تقریري که می

را داشته باشد در سیره عقال  هایژگیوگوییم عقالً این خبر مستفیضی که این می ،گانه را دارد 7-6ي هایژگیو

این حجیت دارد ولو  عقالگوییم در سیره حجیت آن از یک خبر واحدي که داراي روات معتبر است، کمتر نیست؛ می

یی که ذکر هایژگیوها با اما تعدد این ،ها یک روایت هم نیست که بگوییم سند همه افراد آن معتبر هستنددر بین این

کردیم از نظر عقالئی یک نوع حجیت دارد. در واقع حجیت خبر واحد اگر در سنن احکام غیر الزامی و با این 

در یک موضوع  دانیم که در یک موضوع است.ین نمیکمتر از ا عقالا در سیره باشد حجیت و اعتبار آن ر هایژگیو

آمده باشد که احراز ضعف  هانقلپذیریم اگر اخبار از تعدادي منابع و کنیم و میمهمی ما با یک خبر ثقه اعتماد می

، ولی وقتی در چند اندقرارگرفتهي ضعیف هاآدم هاآنیک وقتی چند سند دارد که در همه  نشده باشد؛ هاآنهمه 

مطابق با  ،ی نیستبیوغربیعج، مضمون نیز مضمون .اندنشدهتضعیف  ،سند هست و افرادي هم که مجهول هستند

به  میتوانینمالبته  .توانیم قدر متیقن آن را بگیریمگوییم از مجموع روایات میي کلی است میهاچارچوبقواعد و 

 الجملهیفبلکه اصل مضمون را به صورت  ،هم تمسک بکنیم ءفاواو و من و  ي هر روایتی مثالً بههايکارزهیر

بدون اینکه بتوانیم اطالق بگیریم یا روي کلمات و جزئیات آن تکیه بکنیم و ظهورات ریز و جزئی را به  پذیریممی

اي است که قاعده تواند اعتبار پیدا بکند. این یکاصل مضمون به این شکل می به نظرمان اما ؛حدیث نسبت بدهیم

تواند توانیم در فقه التربیه در احکامی که غیر الزامی باشد روي آن بایستیم البته اگر کسی جرأت داشته باشد میمی

یی اطمینان در مورد یک درجاهااز یک قوت باالئی برخوردار بشوند ممکن است  هاشاخصبگوید چنانچه این 
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است که  طورنیا عقالحکم الزامی هم پیدا بشود، اما یک مقدار دشوار است در غیر احکام الزامی اصوالً در نگاه 

وقتی که در یک امور خیلی مهم بیاید در حجیت اینجا سختگیري بیشتر  کنندیمي بنددرجهحجیت را  عقالخود 

تأیید کننده هم جمع شود این تأثیر را دارد در اینکه ما بیاید و عالئم  ترنییپاکنند، وقتی یک مقدار درجه امور می

و ارتکاز عقال است ما  عقالبگیریم اصالً عمده دلیل حجیت خبر واحد، خبر ثقه سیره  ترسهلحجیت را یک مقدار 

طور است گوییم در ارتکاز و سیره عقال این نوع خبرها حجیت دارد حتی در مسائل عقالئی خودمان هم همینمی

توثیق بکنم؛ اما تضعیف  راها توانم جداگانه روات این نقلیک مسئله از چند طریق نقل شود ولو اینکه من نمی وقتی

اعتبار با آن مساعد نباشد وقتی که تعدد  وطور نیست که عقل ندیدم، خبر هم خبر مهم الزامی خالف عقل نیست، این

ي حجیت دارد، بین ارهیداگوییم خبر مستفیض در یک می ،تپذیرند ولو به حد تواتر نرسیده اسپیدا بکند عقال می

گوییم خبر واحد است، ما می خبر مستفیضگویند میگویند این خبر مستفیض است، در متأخرین قدما هم گاهی می

یی که در احکام هاشاخصخبر مستفیض همان خبر واحد است ولی خبر واحدي که در حد استفاضه برسد با این 

 و استناد و حجیت است. اعتمادقابلگوییم این گفتیم، می غیر الزامی

 ؟...سؤال:

گویند ما خبر دو اصطالح وجود دارد، گاهی می ،به قرارداد ما است این در اصول گفته شده است کهآنجواب: 

ر اصول گیرند چون واحد که دهمه را واحد می ،واحد و متواتر داریم، متواتر خبري است که قطعی شود غیر از آن

گویند واحد گویند منظور یکی مقابل دو نیست، آنجا خبر واحد مقابل متواتر است، غیر متواتر واحد است؛ میمی

گویند خبر واحد داریم و مستفیض و متواتر که یک وقتی مستفیض است یک وقتی غیر مستفیض است گاهی هم می

گوییم واحد یعنی غیر متواتر و را واحد و متواتر می ي که ما اصطالحبندمیتقسکنیم این نوع مستفیض را جدا می

تقسیم به مستفیض و غیر مستفیض بکنیم یا اینکه بگوییم خبر واحد داریم و مستفیض و متواتر که مستفیض یک 

 حالت میانه دارد.

 ؟...سؤال:

زنم حرف این حرفی که می ،دوراتی باشد که درجه اطمینان باال بتواند جزء مؤیدمیوقتی جواب: علوم تجربی 

یعنی وقتی گفته  ،اي است و در اصول به آن معنا نیست اما در بین متقدمین ما این حرف خیلی غریب نیستتازه

داند این متواتر نیست، قطعی در کار نیست کند در واقع میشود که هذا خبر مستفیض و یک اعتمادي به آن میمی
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آن - هایژگیویک نوع خبر مستفیضی با این  ی به آن اعتماد کرد ما در واقعشود به نوعولی به صرف استفاضه می

قبول داریم و در اصول هم  هایالزامدر غیر  -طور استبگوییم در همه احکام این هم جرأت این را نداریم که

شود، آن هم مطلق گوییم قاعده تسامح در ادله سنن اگر به معنایی باشد که از روایات من بلغ بخواهد استفاده بمی

کند اما یک خبر ضعیف ولو یکی باشد و به آن شکل بخواهد بگیرد، قبول نداریم اخبار من بلغ هم داللت بر این نمی

 نوع تسامح در ادله سنن در اخبار مستفیض با این مشخصات و مؤلفات این را پذیرفتیم.

 ؟...سؤال:

وب این در وج نی در سیره عقال این اعتبار دارداست یعکرد، حجت  تمسکشود میدلیل آن به گوییم جواب: می

توانیم استفاده بکنیم نه وجوب و حرمت و اگر جایی در حد یک حکم الزامی باشد می جرأت را نداریم که بگوییم

ی است که همانها از این کدامچیهلفظ گوییم توانیم بجداگانه نمیچون  ،توانیم تمسک بکنیمبه اطالق آن هم نمی

است، اگر تواتر لفظی داشته باشد به  طورنیهممثالً در خبر متواتر معنوي هم  ؛ارد شده است، مضمون مشترك استو

توانیم روي مضمون مشترك شود تمسک کرد ولی اگر تواتر معنوي باشد فقط میخود لفظ و اطالق آن هم می

ما در خصوص  شود قدر متیقن را تمسک کرد.لی میتواتر معنوي و اجمادر حد  اینجا هم ،استشهاد و تکیه بکنیم

ظهور در حرمت کتمان دارد، بعضی گوییم بعضی ظهور در وجوب دارد، بعضی گروه روایاتی که داریم، می 4-3این 

یُعَلِّمَهُ  زَکَاةُ الْعِلْمِ أَنْ«یا «»زَکَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ«گوید آخري که می فهیطامثل  ،هم ظهور در استحباب نشر علم دارد

 ها استحباب است.ظهور این »»أَهْلَهُ

 ؟...سؤال:

لحن، لحن استحبابی و ترغیبی دارد نه اینکه الزامی در این باشد، بعضی از  .رساندجواب: نه زکات واجب را نمی

به این ها لحن الزامی دارد ولی بعضی در حد ترغیبات کلی است. تأکید بر یک امر مستحسنی دارد و حکم آن را این

خواهد شود این برداشت را از آن کرد. براي تأکید است میدهد نه اینکه احکام زکات را اینجا بیاورد نمیسرایت می

 شود بگوییم حتماً منظور آن زکات است.امر مستحبی را تأکید بکند زکات در مستحبات به کار رفته است و لذا نمی
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اینکه افضل الصدقه است ظهور  16»الْمُسْلِمَ أَخَاهُ یُعَلِّمَهُ ثُمَّ عِلْمًا الْمُسْلِمُ الْمَرْءُ تَعَلَّمَیَ أَنْ الصَّدَقَۀِ أَفْضَلُ«مثالً دارد 

ها جهت وجوبی در ظهور بعضی از ایندر 17»مِنَ الصَّدَقَۀِ أَنْ یَتَعَلََّم الرَّجُلُ الْعِلْمَ وَ یُعَلِّمَهُ النَّاسَ«در استحباب دارد. 

توانیم آن را بپذیریم در حدي فی الجمله نسبت به است که در این نوع مضامین می ک قاعدهاولیه هست. این ی

یی که مضمون وجوب یا حرمت دارند با هاآنکند اما یی که مضمون استحبابی دارند اثبات یک استحباب میهاآن

 توانیم به آن تمسک بکنیم.این قاعده نمی

 بندي بحثجمع
اگر این قاعده را بپذیریم اصل رجحان و استحباب تعلیم علوم خیر و علومی که فراگیري آن براي دیگران واجب 

یا مستحب است استحباب تعلیم با استناد به روایات متعددي که ظهور در رجحان و استحباب دارد و در سند آن هم 

شود این را پذیرفت چون این شواهد در ده تقریباً میخیلی الزم نیست ریز شویم و ببینیم چه خبر است، با همین قاع

آن نتیجه را دهد که ما از روایات قبلی هم اي میآن جمع است و مشکلی ندارد و گروهی از این روایات نتیجه

 دادي از این روایات استحبابی است ومضمون تع .رساندیمدلیل قبلی ما را به یک استحباب  4-3همه  .گرفتیم

شود به آن دد وارد شده است و آن مواد اتهامی که ممکن بود از این نواحی بر آن بشود نیست و لذا میروایات متع

گرچه اینجا ما االن نیاز به این هم نداریم براي اینکه قبالً روایت معتبر هم داشتیم و اگر دقتی بکنیم  .اعتماد کرد

گوید خداوند میثاق گرفته می کهآنجوب یا حرمت دارد، اما روایاتی که لحن و؛ ممکن است روایات معتبر پیدا بکنیم

که علماء علم خود را به دیگران بیاموزند یا کتمان نکند؛ این تعابیر، تعابیر الزامی است و بر کتمان وعده عذاب داده 

 .شده است

درست بشود  این مضامین چون به صورت فی الجمله در خود قرآن هم هست باید بپذیریم اما اینکه مطلقی اینجا

یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ « در آیات قرآن آمده است آنچهو به اطالق آن تمسک بکنیم باید سندها را ببینیم چون 

امل ش» ما أَنْزَلَ اللَّهُ«) است اگر بگوییم 159بقره/»(یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ َو الْهُدى«و  )174بقره/( »الْکِتابِ

 .230رسول صلى اهللا علیه و آله)، ص:  نهج الفصاحۀ (مجموعه کلمات قصار حضرت - 16
 .24، ص: 2بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 17
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شود که مستقیم در قرآن و کتب آسمانی یا در احادیث و روایات آمده است اگر این باشد در واقع همه چیزهایی می

شود که بعید نیست که الغاء خصوصیت بکنیم و بگوییم شمول دارد ولو نتوانیم سند معتبري براي بعضی علوم دینی می

هم » ما أَنْزَلَ اللَّهُ «بکند، مقصود از » ما أَنْزَلَ اللَّهُ«لم نباید کتمان از روایات پیدا بکنیم ولی آیات قرآنی دارد که عا

 است.» ما أَنْزَلَ اللَّهُ«ها همه خصوص این آیه یا آن آیه یا آیات مقابل روایات نیست، این

 ؟...سؤال:

هر چه دلیل  حالهتابدلیلی پیدا نکردیم که تعلیم آن واجب است  حالتابهجواب: بله علوم دینی است منتهی 

 آوردیم از آن وجوب استفاده نکردیم.

اي که روایات استحباب بود قبول داریم ببینیم که الزامی در اینجا هست یا نیست ولو اینکه در بین بنابراین دسته

معلوم » یکتمونهاخذ علیهم ان ال «یا » ما اخذ اهللا علی العلما ان یعلم الناس«روایاتی که این دو تا مضمون را دارد، 

در این دو مضمون خیلی در روایات دقیق بشویم  گوییم الزم نیستمی .نیست یک روایت سند معتبري داشته باشد

» ما أَنْزَلَ اللَّهُ«کنیم ها را تقویت میاین» ما أَنْزَلَ اللَّهُ «براي اینکه تقریباً عدم کتمان در خود آیات آمده است و با 

 ها علوم دینی هستند که یکی از این دو وجه را داشته باشند:ی است محدوده اینمطلق است و مسائل دین

ها بیاموزند یعنی نیاز افراد کنند و باید به آنمراجعه می هاآنیا علوم دینی که مورد نیاز کسانی است که به  -

 است؛

که چیزي از دین مخفی نماند  ها به عنوان دین باید انجام بگیردیا اینکه اگر نیاز افراد هم نیست ابالغ این -

ولو اینکه ممکن است این آیه یا آن آیه با عمل این شخص ارتباطی نداشته باشد ولی چیزي است که خدا 

کند باید به این آیه توجه بفرمایید که به دست علما داده و باید دین را نگه دارند. این دو خیلی فرق می

است که در حوزه دین و شریعت قرار بگیرد چه اعتقادات چه  علومیمنظور  و گویدی را نمینیردیغعلوم 

 اخالقیات و چه فقهیات و احکام باشد.

 ؟...سؤال:

چیزي است که از ناحیه خدا نازل شده و به عنوان تشریع در آیات و روایات آمده است » ما أَنْزَلَ اللَّهُ«جواب: 

 است.» ما أَنْزَلَ اللَّهُ«الزم نیست احکام باشد چون موضوع آن 

 ؟...سؤال:
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قرن تأکید کردند و همه علوم بشر را در دنیاي اسالمی جمع کردند آن عامل این  8-7 ماعالهمان  نهجواب: 

ی طورکلبهنیست و این تأکید و ترغیبی هم که در اسالم است اعتقاد من این است که اسالم ترغیب به علم بما هوهو 

ي دینی دارد، بما هوهو را ریگجهتانصراف به علومی دارد که دینی است یا آن را نفی کردیم مثالً گفتیم  ما ندارد.

گوید و این عامل آن نیست، اسالم می -ي آن هم هستهانوشتهمفصل در چندین جلسه بحث کردیم و  -نفی کردیم 

اطالقی ها در آنکند. من معتقد هستم ها جهت دینی بدهید وقتی که جهت دینی پیدا بکند طبعاً رجحان پیدا میبه این

همه انصراف دارد، قرائن را ذکر کردیم علوم دیگر  کند، نداریم. گفتیمکه استحباب اولیه را براي هر علمی ثابت می

ي ثانوي دارد آن وقت مورد تأکید بسیار هاعنواني دینی یا عناوین ثانوي پیدا بکند که غالباً هم ریگجهتوقتی که 

ها را رواج بدهد، تجربه جهان اسالم هم همین بود و گیرد و همان کافی است براي اینکه اسالم آناسالم هم قرار می

فته که علماء علم خود را منتشر بکنند و به دیگران عوامل دیگري مانع از آن شد. این عناوینی که خدا عهد گر

ما «بیاموزند یا کتمان نکنند قرائنی دارد که منظور علوم دینی و علوم الهی است البته فقط فقه و احکام نیست همه 

 گیرد.است که در حوزه دین قرار می» أَنْزَلَ اللَّهُ

ک استحباب کلی راجع به تعلیم علوم واجب و مستحب رساند گفتیم یروایاتی که استحباب و زکات العلم را می

خواهد وجوب نشر یا حرمت کتمان را برساند این سند هم خیلی اما روایاتی که می؛ رساند قبالً هم دلیل داشتیممی

ا است ب» ما أَنْزَلَ اللَّهُ«مهم نیست براي اینکه در خود قرآن ریشه دارد چیزي که در قرآن هست مدلول آن در حوزه 

و این وجوب دارد که  شودیمگیرد را شامل الغاء خصوصیت از قرآن و روایات همه چیزهایی که در شریعت قرار می

 ها را به دیگران یاد بدهند، منتهی این دو قسم است:علماء این

 ها دارند که باید یاد بدهند؛یک قسم آنجایی است که کسانی نیاز به این -

چیزي مکتوم نماند، دین شناخته شود.  کلیت دین در جامعه پخش بشود وت که ي دیگر این اسریگجهت -

را باید آموزش بدهند که » ما أَنْزَلَ اللَّهُ«گوید یعنی یک نگاه کلی دارد که همه ها را میي اینهردواین آیه 

 مخفی نماند،

 ن است که نیازهاي کلی مخفی نماند؛یک بحث ای -

 ؟نیاز افراد را باید برآورده بکنند؛ این منظور است یا اولی منظور استدومی این است که به صورت موردي  -
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این یک سؤال جدي است که در مثل این آیات و روایات هم چون منطبق بر این آیات است همین مضمون را 

ورد گوید علوم شما باید دینی را آموزش بدهید؛ منتهی این آموزش دادن شما آموزش براي این است که مدارد و می

به مورد وقتی که نیاز به عمل دارد باید آموزش بدهید یا اینکه نه این آموزش شما براي این است که این کلیت دین 

ها را در ي اینهردوگوید یا ها را میمخفی نماند، مکتوم نماند در جامعه مورد شناخت قرار بگیرد؟ یکی از این

یی که به اصول هاآنه که باید دقتی بکنید در این مجموعه روایات ؟ این سؤالی است که در این روایت آمدردیگیبرم

یکی هم  نهشود سندي براي آن پیدا کرد یا تا بیشتر نیست مالحظه بکنید ببینید می 5-4کافی ارجاع داده شده که 

ن مخفی روي این سؤال که معطوف به مورد و عمل است یا معطوف به یک قاعده کلی و کالن قضیه است که نباید دی

 بشود بلکه باید نشر پیدا بکند و کلیت دین براي جامعه تبیین شود.

کفایی است، ناظر به مواردي  و حرام است منتهی وجوب آن، وجوب عینی علم در خود قرآن آمده که کتمان

ین وجود دارد سؤال جدي در تفسیر ا 4-3است؟ » ما أَنْزَلَ اللَّهُ«است که کسی نیاز دارد یا ناظر به کلیت شریعت و 

براي اطالق گیري یا  در بعضی از روایات سند معتبري داشته باشد که هامضمونعالوه بر اینکه ممکن است همین 

 باید انجام بدهیم و جلسه بعد به آن بپردازیم. شاءاهللانبه کمک بیاید. این دو کار را تواند میسند معتبر  ،جزئیات آن

 ؟...سؤال:

جدید روي قواعدي که در رجال امروز داریم بحث حسن و سیئه خیلی مهم نیست، ي هابحثجواب: نه در 

ها نیست مهم این است نیست، این یر امامی است، عادل به آن معناست یاهمان ثقه و عدم ثقه، این که امامی است، غ

شود، ز نشد ضعیف میکه این روات کسانی باشند که در منابع روایی گفته شوند ثقه است یا اگر ثقه بودن آن احرا

اي خوبی است که آدم بفهمد روات این همه عادل هستند، و کار درایه داردي خوبی هابحث که روال فعلی این است

 کند این است که ثقه است یا ثقه نیستند.امامی هستند یا نیستند، اما اینکه نیاز اولیه ما را برآورده می

 »االطهاره وصل اهللا علی محمد و آل«والسالم، 
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