
 ١٠٨٣ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
مطلق و کلی را  شد ذکر کرد به روایاتی رسیدیم که چند دسته بود و ادلهاي که براي وجوب تعلیم میدر ادامه ادله

 کنم.می اشاره هاآنبحث کردیم تا حدي که امکان دارد به بعضی از 

 گانهادله سه
 :توانیم این احادیث را به چند دسته تقسیم بکنیممی

 ی را براي تعلیم ذکریهاها یا ثوابآن است و فضیلتدارد که زکات علم نشر  ر اینیک دسته روایاتی که تأکید ب

دیگري مثل  يهاثوابیا  2»ءٍ زَکَاةلِکُلِّ شَیْ « 1»زَکَاةُ الْعِلْمِ بَذْلُهُ لِمُسْتَحِقِّه«آمده که  312کند که بیشتر در صفحه می

یا روایاتی که فواید تعلیم و آثاري را براي تعلیم  3»مه أخاه المسلمأفضل الصّدقۀ أن یتعلّم المرء المسلم علما ثمّ یعلّ«

 کند.می کند و تمجیدمی ذکر

به افراد جاهل آموزش و تعلیم بدهند  تاکند بر اینکه خداوند از علما عهد گرفته می دسته دیگر روایاتی که تأکید

 4»الْجُهَّالِ أَنْ یَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ یُعَلِّمُوامَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى «آمده  356که در باب اول در صفحه 

 کند.ست که کتمان علم را تحریم میو گروه سوم روایاتی ا

شوند که یک می کند. سه چهار طایفه يگذارهیپارا اي هعالوه بر آن روایاتی در مورد اینکه کسی سنت حسن 

 کنیم.میرباره سه طایفه دیگر بحث د کردیم و بحثطایفه را 

 .391غرر الحکم و درر الکلم، ص:  - 1
 .62، ص: 4اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط  - 2
 .230نهج الفصاحۀ (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله)، ص:  - 3
 .78، ص: 2بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 4
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 بندي بررسی ادلهجمع
را پذیرفت  هاآنشود اعتبار می که روایات تعدد دارند با قیودي که گفتیماي هاین روایات در هر طایف از مجموع

 خواهیم جداگانه بررسی سندي بکنیم.بدون اینکه ب

 وه اولگر
همیشه  ه یا کسی که تعلیم خیر بکند آثار آنسنت الحسن وه اول در روایات سندر میان این سه طایفه در گر

عالوه بر طریقی که گفتیم قابل تصحیح سندي است و  فهیطاماند، روایات معتبري داشت این سه می براي او باقی

 برخی از روایات سند معتبر هم دارد.

دارد که محمد بن یحیی عن احمد بن عیسی عن محمد بن اسماعیل بن بذي عن منصور ین  1225حدیث  مثالً 

قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ علیه السالم: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ «ن الزید این سند معتبر است که بحازم عن طلحه 

اول از علما عهد گرفته  5»ذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ کَانَ قَبْلَ الْجَهْلأَخَ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتّى

شوند و حداقل یک روایت با سند معتبر در می شده بعد از جهال میثاق گرفته شده است. روایات دیگر همه مؤید این

 کند.می ن روایات دیگر هم این را تأییدپیدا شد عالوه بر ای نجایا

االسناد عن ابیه عن احمد بن النظر عن عمر بن  به هذاهم سند خوبی دارد و ظاهراً معتبر باشد و  1250روایت 

کنم سند این هم معتبر است و توثیق دارد گر می بن شمر باید باشد نه عُمر، فکر وشمر عن جابر عن ابی جعفر عَمر

حداقل یک روایت معتبر بود عالوه بر » اخذ اهللا علی العلماء ان یعلم الجهال«گوید می . در گروهی کهچه ابهامی دارد

 کرد.می اینکه تکثر روایات تقویت

 وه دومگر
باز این روایت معتبر است پس در این طایفه هم روایت معتبر  6»زَکَاةُ الْعِلْمِ أَنْ تُعَلِّمَه«گفت می در گروه دیگر که

 .داریم

 .100، ص: 1دارالحدیث)، ج -الکافی (ط  - 5
 .41، ص: 1اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط  - 6
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 بهذا االسناد یعنی چه؟ :سؤال

باید سند روایت قبل است، سندي است که از احمد بن محمد از محمد بن یحیی عن احمد بن النظر  جواب: ظاهراً

گوید بهذا االسناد از او و دو نفر اول یا یک می ی که یکی دو نفر اول مشترك استیکافی را ببینیم که چه بوده جاها

از احمد بن محمد عن محمد بن یحیی باشد که  همآن ظاهراًکند می عطف به قبل کندینمنفر اول را ذکر 

 معتبر است. يقواحتمالبه

که در مورد آن مفصل بحث  7»مَنْ عَلَّمَ خَیْراً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَْن عَمِلَ بِه«روایت بعدي مربوط به طایفه قبلی است  

این یک گروهی است که روایات آن را از وسائل خواندیم و  8»هُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهمَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى فَلَ «کردیم 

بحث کردیم. ادله  هاایندرباره مفصل سندهاي خیلی معتبري دارد و در طی سه یا چهار جلسه  هاآنبعضی از 

روایاتی هم که در این  اًقطعحرمت کتمان علم هم چون آیات قرآن در این باره است اعتبار آن خیلی باال است و 

ست. در بخش حرمت کتمان علم باید روایاتی که از محاسن یا از کافی است بررسی شود اباره هست بعضی معتبر 

 اما بعید نیست که حداقل یکی از این چند روایت معتبر باشد.

 ... :سؤال

 آن را دید. جواب: غرر الحکم سند ندارد احادیثی که از محاسن یا کافی است باید سندهاي

 بنابراین ما در ادله وجوب علوم واجب سه چهار عنوان داشتیم: 

 مقدمه واجب؛ -

 و تقوي؛برّ عون بر  -

 حسن تهیه مقدمات اطاعت. -

نسبت به این قاعده و روایات داشته باشیم بحث ما  يبندجمعقواعد کلی بود اگر بخواهیم یک  يهابحث هااین

 شد؛ طورنیاتا االن 

 .173، ص: 16وسائل الشیعۀ، ج - 7
 .230، ص: 2الفصول المهمۀ فی أصول األئمۀ (تکملۀ الوسائل)، ج - 8
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 تعلیمادله وجوب 
با هم  یفرق هاآن نیمضامگرچه  ،شودمی چهار گروه روایات درواقع 7-6-5-4ذکر کردیم دلیل  قبالًسه دلیل 

 دارند.

 گروه اول
 هم شریک است؛ هايبعدیک گروه معلم الخیر و کسی که آموزش خیري را بدهد در ثواب 

 گروه دوم
 داند؛می نشر علم را صدقه »زَکَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ«یک دسته روایاتی است که 

 گروه سوم
میثاق گرفته نشد جز اینکه قبل از آن از علما  يریفراگیک گروه هم روایات اخذ میثاق است که از جهال براي 

 میثاق گرفتند؛

 گروه چهارم
 دیگر هم ادله حرمت کتمان علم است.گروه یک 

 نتیجه بررسی ادله

و تقوي، مقدمه واجب و تهیه مقدمات اطاعت و نیز درباره دلیل  برّ  عون بردرباره سه دلیل اول صحبت کردیم؛ 

ماند که از میسه طایفه  گوید کسی که معلم خیر هست در ثواب اعمال شریک است را هم بحث کردیممی چهارم که

یات متعدد رواها عالوه بر اینکه ر هر یک از ایننظر سند معتبر است براي اینکه عالوه بر راهی که توضیح دادیم د

و با شرایطی که گفتیم نیاز چندانی به آن نیست  الجملهیفشود صحت آن را پذیرفت البته می است و از آن طریق

کافی است. اگر بخواهیم یکی دو روایت معتبر هم وجود دارد که همین  حداقل هااینبراي اینکه در مورد هر یک از 

سندي و  يهابحث هااینکند. می که فعالً این کلیات کفایت شود طوایف دیگري آوردمی ریز بشویمدر مطالب 

 اعتباري این احادیث بود باید دید که به لحاظ داللت آیا داللتی به تعلیم جاهل دارند یا نه؟
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 گروه پنجم
أَفْضَلُ «یا  10»عَلَّمْنَاهُمْ یَبُثُّونمِمَّا «یا  »مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون«تأکید دارد یا  9»زَکَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ«گروهی که روي 

این نوع تعابیر هیچ کدام داللت بر وجوب  12»بَذْلُ الْعِلْمِ زَکَاةُ الْعِلْم«یا  11»�ُالصَّدَقَۀِ أَنْ یَعْلَمَ الْمَرْءُ عِلْماً ثُمَّ یُعَلِّمَهُ أَخَاه

 کند.می اما داللت بر استحباب کندینم

 داللینکات 

 است: هاایند نکته در از لحاظ داللت چن

 نکته اول
بلکه حداکثر بر یک نوع حسن یا استحباب و  کندینمداللت بر وجوب  هااینهیچ کدام از  کهنیانکته اول 

یک امر مستحبی است  13»المسلمأفضل الصّدقۀ أن یتعلّم المرء المسلم علما ثمّ یعلّمه أخاه «کند می رجحان داللت

گوید کل معروف صدقه یعنی صدقه یک امر مستحبی می روایات کهیوقت 14»مَعْرُوفٍ صَدَقَۀکُلُّ «در روایات دارد که 

و با  )3بقره/(»مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُون«است تعبیر زکات هم در موارد استحبابی به کار رفته و ظهور در وجوب ندارد یا 

فقط در حد استحباب و رجحان لت بر وجوب ندارد و د دارد اما دالاینکه در بین این دسته روایات معتبري هم وجو

 شود.می استحباب هانیامفاد  پس آید جاي بحث و اشکالی وجود ندارد.می است این یک نکته که به نظر

 دومنکته 
نکته دوم این است که این استحباب، استحباب مولوي و عینی است یعنی براي همه کسانی که آگاهی دارند و 

 حباب عینی دارد و کفایی نیست چون ظهور اولیه عوامل در همان عینیت است و کفاییت دلیلعالم هستند است

 .276عیون الحکم و المواعظ (للیثی)، ص:  - 9
 .18، ص: 64بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 10
 .25، ص: 2بیروت)، ج -بحار األنوار (ط  - 11
 .44تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص:  - 12
 .230نهج الفصاحۀ (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلى اهللا علیه و آله)، ص:  - 13
 .462، ص: 9وسائل الشیعۀ، ج -14
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مولوي است نه ارشادي، براي اینکه اصل در اوامر مولویت است و اصل  که ستا استحباب عینی شرعی ،خواهدمی

 کند.می در بیانات و ادله احکام هم عینیت است و لذا یک استحباب مولوي عینی را اثبات

 سومنکته 
-سابق گفتیم  يهابحثکه در  طورهمان-علومی است که رجحان دارد منتهی  ،نکته سوم این که قدر متیقن این

علومی است که بر اساس هدف  ،علومی دینی است یا اگر علوم دینی به معناي خاص نیستعلومی که رجحان دارد 

هر نوي علمی واجب یا مستحب شده است ثا هاعنواناینکه با شود و یا می دینی تنظیم شده و استفاده يریگجهت یا

 شود.نمی هوهوشود اما شامل علم بما می مشمول این روایات همآنعلمی که رجحان داشته باشد آموزش 

 نیت هم دخیل است؟ :سؤال

آنجا که با عنوان ثانوي این علم باعث عزت و  مثالًجواب: بعضی جاها نیت هم دخیل است بعضی جاها نه؛ 

 شود که واجب توسلی است نیت خیر هم نداشته باشد وجوب دارد، پس همه علوم رامی استقالل جامعه اسالمی

 گیرد.می گوید بلکه با این قیودنمی

 چهارمنکته 
و مستحب در همان  گیرد و علوم واجبمی علوم مستحب را و علوم واجبکه این علوم، نکته دیگر این 

است که عرض کردم این اگر با نکته قبلی یکی بشود بهتر است. پس گروه پنجم نظیر گروه چهارم شد که  یچهارچوب

در حد استحباب است که استحباب مولوي عینی است و  هاآنهست و داللت  هاآناز نظر سند روایات معتبر در بین 

یا تعلم  يریفراگ. اگر کسی قائل شد که ردیگینمبیش از آن را  محدوه آن علومی است که واجب و مستحب است

کند طایفه می مستحب است طبعاً این روایات به لحاظ مصداقی شمول پیدا مییگویم همه علوم بدون قیودي که

 چهارم و پنجم که دو گروه از روایات است حاصل و نتیجه آن دو سه نکته اصولی است.

 گروه ششم
 است. روایاتی است که اخذ میثاق را معیار قرار دادهگروه ششم 

 نکات سندي
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توانست صدق می در این گروه ما نیاز به سند داریم براي اینکه طریقی که اشاره کردیم فقط در احکام رجحانی

فِی کِتَابِ  قَرَأْتُ«کند و درباره احکام الزامی تردید داشتیم اما اینجا نیاز به آن نداریم چون حداقل یک روایت که 

أَخَذَ عَلَى  إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتّى«فرماید: می باشد سند معتبر دارد که »عَلِیٍّ علیه السالم

ت معتبر است و مؤید به چند روایت با که خدا این میثاق را گرفته است. این روای »جُهَّالِالْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْ

 سندهاي دیگر که از شیعه و سنی نقل کرده اند. این به لحاظ سندي است.

 نکات داللی

 نکته اول
کند یا اینکه الزامی در آن هست؟ می اولین نکته به لحاظ داللی این است که آیا داللت بر رجحان و استحباب

گوید از جهال عهدي نگرفته که یاد بگیرند مگر اینکه از علما می اینکهممکن است بگوییم الزام وجود دارد براي 

از آن  توانینمعهد چیزي است که  ،عهد گرفته است که یاد بدهند. اخذ میثاق و عهد گرفتن ظهور در وجوب دارد

ی غلط نیست که استعمال عهد رجحان طورنیاتخلف کرد ممکن است کسی بگوید عهدي بگیرد که استحبابی باشد، 

گوییم عهد اخالقی است و می شود بگوییم به لحاظ اخالقی از او عهد گرفتیم که این کار را بکند؛ مثل اینکهمی .باشد

بنابراین عهد ظهور در این جهت ندارد منتهی این اشکال در این مورد وارد  ؛رجحان دارد و لزومی در آن نیست

یعنی پیمان  )91(نحل/ »أَوْفُوا بِالْعُقُود«گوید می ظهور اولیه وقتینیست آن حالت استثنایی و مجاز در عهد است 

رجحانی و استحبابی  يعهدهاهاي مؤکد و چیزي که قابل نقض نیست از این جهت است که گر چه استعمال عهد در 

ست که به خواهد و اصل در این استعمال این امی آید مجاز است و قرینهمی و اخالقی صرف غلط نیست اما به نظر

 صورت الزامی انجام دهد؛ بنابراین ظهور در وجوب دارد.

 نکته دوم
نکته دوم این است که اگر ظهور در وجوب داشته باشد، وجوب این در علوم واجب است نه در علوم مستحب 

علومی را براي اینکه از جاهالن عهدي گرفته است که یاد بگیرند و قبل از آن از علما عهد گرفته که آموزش دهند. 

هم وجوب دارد، خدا علوم واجبه را عهد گرفته است. درباره علوم واجب  آنجاعهد گرفته است که ظهور در عهد در 

در حد نیاز خود او است، نیاز هر شخصی به  یهرکسعلوم دینی براي  يریفراگمفصل بحث کردیم؛ علوم واجب 
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اي به صورت اجتهاد وجوب کفایی هست باید عده حداقل و قدر متیقنی که الزم است. در تفقه در دین هم یک

اجتهادي تفقه در دین بکنند منتهی وجوب اول وجوب عقلی و عینی است اما دومی وجوب کفایی شرعی است که 

 .واجب است کسانی در بین مکلفین باشند که اجتهاد بکنند و علم اجتهادي داشته باشند شرعاً

به آن وابسته است که  هامسلمانو کلی واجب شوند مثالً عزت یا استقالل  سوم علومی است که با عناوین ثانویه و

 و واجب عینی یا کفایی واجب شوند؛حممکن است که به ن

 يبنددستهرسیم تا دلیل پنجم چه ادله مطلق یا روایاتی که می ی است که به وجوبیدر این ادله این اولین جا

کرد نه می رد یا اگر داللت بر رجحان شرعی داشت استحباب را افادهگفتیم که این ادله داللت ندامی کردیم یا

توانیم استفاده واجب بکنیم منتهی وجوب آن در محدوده می وجوب، این اولین جایی است که ما از ظهور روایات

داند با شرایطی که می را هااینعالمی که  وقتآنواجب است  هاآنآن براي  يریفراگعلوم واجبه است. علومی که 

 شود.می تعلیم بر او واجب وقتآنباید حفظ شود، قدرت داشته باشد امکانات داشته باشد 

 :هااینعلوم واجب که این فرد بر آن آگاه است واجب است به او آموزش بدهد پس 

 کند؛می اوالً: داللت بر وجوب 

 بر متعلم واجب است؛ آن يریادگیثانیاً: محدوده داللت در وجوب آنجایی است که  

یاد بدهند یا  هرکدامیعنی واجب است که معلمان عیناً  ؟ثالثاً: باید دقت بکنیم که این وجوب عینی است یا کفایی 

 یک وجوب کفایی است؟ اگر دقت بکنیم با ارتکازات عقال و محاسبات حکم و موضوع این حمل بر وجوب کفایی

م است که علوم واجب را به افراد آموزش بدهند و تعلم هر چیزي که بر اگر شارع بگوید که بر علما الز .شودمی

شود مطلوب است که افراد یاد بگیرند و می متعلمان و مکلفان واجب است تعلیم آن بر علما واجب است، معلوم

عینی است؟ نه  اما اینکه همه با هم این کار را انجام دهند، ؛که این علم را دارند بخل نورزند و یاد بدهند ییهاآن

خواهد در خارج تحقق پیدا کند می جاهایی که ما مالك را احراز بکنیم که این .یاد بگیرند هاآنمطلوب این است که 

این نوع موارد مناسبات حکم و  .معنا ندارد همه با هم دنبال آن بروند ،کافی است هااینو تحقق این هم با یکی از 

گوید انقاض غریق واجب است اصل میوقتی  کهنیاوجوب کفایی است عین  موضوع و متفاهم عرف از این خطاب

یکی از قراین همین است که به آن اشاره کردیم،  .آن پیدا شود برخالفاي هدر ادله وجوب عینی است اال اینکه قرین

ر اینجا نف 50مفاهمات عرفی است. قرینه این است که  ،مناسبات حکم و موضوع است وقرینه لفظی نیست لبی 

در آب بپرند و سراغ  همنفر با  50مسلم هیچ مطلوبیت براي موال ندارد که همه  ،گوید انقاض غریق بکنیدمی هستند
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 هااینکند منتهی یکی از می نجات پیدا هاایناست که با یکی از  این فرض این فرد بروند؛ مطلوب نجات فرد است و

دانیم می گوید هر کسی باید نماز خود را بخواند؛ جایی کهمی برخالف جایی کهشود می ال علی التعیین است و کفایی

چطور است، اصل وجوب عینی است اما جایی که خالف آن را بدانیم و  میدانینمدارد یا اي هجداگانه فلسف هرکدام

به چند نفر شده که  شود در اینجا خطابی کهمی تحصیل هااینبدانیم که مطلوب این است و مطلوب هم با یکی از 

بلکه وجوب  ،گویند با همین قرینه لبی و عقلیه خطاب و حاصل آن وجوب عینی نیستمی این کار را انجام بدهید

 کفایی است.

 ... :سؤال

کنیم، طبع این وجوب، وجوب کفایی است منتهی هر واجب کفایی می ما کاري به عالم خارج نداریم اگري بحث 

شود طبع آن طبع کفایی است می به حد کافی نباشد و طرف دیگر زیاد باشد تبدیل به عینی کفایهال به وقتی که من

این  ،گوییم فلسفه کارمی چرا کفایی است؟ به خاطر قرینه لبیه که ،عینی باشد هاقرناما ممکن است که در طول 

چیزي که مطلوب است  نتیجه است، خود این عمل و فعل معلم و آمدن به کالس و تالش بالذات وجوب ندارد

مجتهد بشود. اینکه چه کسی باید این کار را انجام بدهد،  کهنیایا  استاحکام و اعتقادات  دانستنو  فرد گیريیاد

نفر هستند یک نفر که انجام بدهد از بقیه  اگرچنداما  ؛اگر متعین در یک نفر است بر او واجب است و باید انجام بدهد

 کند.می هستند و طرف مقابل هم چند نفر هستند، تعیین پیدا شود، اگر چند نفرمی ساقط

 بندي گروه ششمجمع
همه ادله قبلی عالوه بر اینکه سند معتبري دارد داللت  برخالفبنابراین دلیل ششم که روایات میثاق تعلیم است 

آن فراتر از رجحان استحبابی است و وجوب مولوي و شرعی و کفایی است و در محدوده علوم واجب هم هست. 

رسیدیم  نجایابه شود. می نکاتی است که در داللت این روایات باید توجه شود البته وجوب کفایی گاهی عینی هااین

است که تعلم آن براي دیگران واجب است،  هاآنعلوم واجبی در دست  -به عنوان اولی یا ثانوي-ایی که که علم

این چیز جدیدي است  ی هست منتهی حالت کفایی دارد.تکلیف شرعی وجوب ،تکلیف دارند که یاد بدهند؛ این تکلیف

 نبود. هایقبلکه در 
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 نتیجه بحث
و استحباب شرعی مولوي کفایی براي تعلیم علوم بود و آن تعلیم اعم در نتیجه حاصل پنج دلیل سابق رجحان 

کند که علوم واجب را می است از علوم واجب یا مستحب و این دلیل یک وجوب شرعی کفایی را بر علما اثبات

که  است روند چون درستمی قبلی همه به سمت علوم مستحب يهااستحبابشود که می آموزش بدهند و نتیجه این

همیشه وقتی که یک عمل وجوب و  ،آیدلوم واجب استحبابی با آن عناوین دارد اما باالتر از آن وجوب میع

 شود و این در اصول آمده است.می تأکد وجوب موجباستحباب داشته باشد استحباب آن 

 در روایت است که زکات العلم نشره  در حد عینی است در حد کفایی که نیست؟ که : صدقهسؤال

ده نفر با هم یاد  شودینمگوییم این کار را انجام دهد که او یاد بگیرد و می لفظ را نباید ببیند ما براي این این

 قرینه عقلی و لبی است که واجب را کفایی ،شود؛ همین قرینهمی یک نفر یاد بدهد از بقیه ساقط کهنیهمبدهند 

 کند این قرینه خیلی جاهاي فقه از جمله اینجا هست.می

 گروه هفتم 

 حرمت کتمان علم
دلیل بعدي حرمت کتمان علم است که احتماالً روایات معتبر دارد در خود قرآن هم هست چون در سند حرمت 

تردید کرد ظاهراً این هم الزام دارد که علم را نباید کتمان کرد بلکه باید تعلیم داد و نشر کرد از  شودینمکتمان علم 

اعالم  داندمی اگر این علم را بر کس دیگري که یست.این جهت حرمت کتمان علم حالت کفایی دارد یعنی حرام ن

حرام است و اال  آن شود کتمانمی امعه مخفی، تعلیم ندادن آن اشکالی ندارد در صورتی که این علم الهی از جکرد

 و با تعلیم یک نفر عدم تعلیم بر دیگران حرمت ندارد. کندینماگر یک نفر یاد دهد کتمان صدق 

 شود؟می اخذ میثاق : مثلسؤال

کنم تا جایی که الزام هست، حرام است که تعلیم ندهید با می شود با یک نکات اضافه که عرضمی بله مثل آن

شود چون می شامل علوم واجب کهنیالی مشترك است و در اینکه کفایی است باز با قبلی مشترك است و در قب

فقط یک نکته افتراق دارد که این  ؛با قبلی مشترك است ردیگیبرمحرمت کتمان علم است و علوم واجب را در 

که حتمًا باید این فرد یاد نیست  اختصاص به علوم واجب ندارد اگر یک چیزهایی در دین باشد که جزء علومی
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ولو این شخص به آن  ؛شودینماما جزء کلیت دین هست و اگر او یاد ندهد یا منتشر نکند کلیت دین شناخته  بگیرد

شود یا جزء معارف غیر الزامی دین است که اگر یاد ندهد صدق کتمان بر می ولی موجب کتمان آیات الهی نیاز ندارد

م است و باید آن را یاد داد. بعضی چیزها جزء واجبات دین نیست ولی اگر این ده نفر نگویند آن بکند، آن هم حرا

آن الزم نیست ولی جزء کلیت دین است و ترك  يریفراگماند گر چه مورد نیاز نیست و می این بخش از دین مخفی

 نشود.شود که این بخش از دین کًال در جامعه شناخته می تعلیم و نشر آن موجب این

 ؟شودینماخذ میثاق را شامل  :سؤال

 بلکه آنجا داشت که از جهال عهد گرفته که یاد بگیرند اما اینجا از هر کسی عهد نگرفته که همه دین را بداند

گوید که کلیت دین باید به صورت اجمالی و کلی در جامعه شناخته شود با می آنچه الزم است را باید بداند، ولی این

این یک حدي از داللت است که  ؛سخنرانی یا تعلیم او و با هر راهی که وجود دارد باید شناسانده شود نوشتن و با

گوید و می این حرمت کتمان علم را کهنیاجهت دیگر  .این یک فرق با قبلی است ردیگیبرمفراتر از آن را هم در 

جب شد ترك آن حرام نیست چون امر به یک درجه باالتر از آن است چون ما واجبات داریم و چیزي هم که وا

گوید که ترك آن هم حرام است یعنی واجب مؤکدي می ولی در بعضی از چیزها خود دلیل کندینمنهی از ضد  ءیش

است که اگر ترك بکند عقاب مضاعف دارد؛ مثالً فعل نماز واجب و ترك آن حرام است و لذا ترك نماز عقاب 

این است که بنا بر مبناي مشهور امر به یک شی نهی از ضد  ،حرام نیست لمسائمضاعف دارد ولی ترك برخی 

یعنی یک نهی شرعی را به همراه ندارد اما در مواردي دلیل آمده و عالوه بر وجوب فعل حرمت بر ترك  کندینم

مضاعف گیریم منتهی نتیجه این تأکد وجوب و می دلیل حرمت بر ترك را هم برحسبدر این موارد ما  که آورده

شود، ترك تعلیم علمی که اگر انجام ندهد کتمان به آن صدق کند در این محدوه تعلیم می شدن عقاب بر ترك عمل

 شود.می شود و موجب عقاب مضاعفمی و ترك آن حرام آن واجب

 گوید چون این هم شامل آن شد و شامل برخی علوم مستحب؟می سؤال: قسم شش اخذ میثاق هم این را

 يهاوجوبکند روایات که می در یک مطلب صد نوع دلیل بیاید هر چه بیشتر باشد تأکد پیدا ممکن است

 رسانند و با عناوین مختلف تعلیم واجبمی شوند و یک وجوب مؤکد رامی همه با هم ادغام آوردندینمجداگانه 

 شود.می
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 گروه هشتم

 ردّ بدعت
 عنوان رد بدعت آمده، گاهی مصداق رد بدعت هم تعلیم استبه  387چیزي است که در صفحه ، هااینعالوه بر 

ظاهر شد عالمان باید علم خود را آشکار بکنند که یا به نحو تعلیم اصطالحی و سخنرانی و  هابدعتگوید وقتی می

رِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِی أُمَّتِی فَلْیُظْهِ«گوید می 387است که روایات صفحه  هااینتعلیم و امثال 

 15»یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَۀُ اللَّه

این  -توانید ببینیدمی روایاتی که در کافی است را-این هم گروه هشتم است که برخی از روایات معتبر است 

جایی است که اگر منتهی محدوده آن  ،کندمی روایات جایی که تعلیم مصداق رد بدعت باشد داللت بر وجوب کفایی

 است. هایقبلشود و دایره این یک مقدار اخص از می نگوید موجب بدعت

 رسانند؟ اخذ میثاق هم همان کتمان است یعنی کتمان بکند و به جاهل یاد ندهد؟می کتمان را هااینسؤال: همه 

شود کتمان یعنی می این کتمان جاهمهو  ردیگینمآمد که این اخص از آن است اینکه یاد ندهد او یاد می به ذهنم

 که این مخفی بماند در این تردید دارم. دهدینممثل اینکه با یک عنایتی یاد 

 شود؟می سؤال: یک حالت عمدي

 174قره/)(ب»إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتابِ وَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِیال«مثل اینکه عنوان قصدي دارد 

علم نشر پیدا کند و غیر  خواهدینممثل این است که  )159(بقره/»إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا ِمنَ الْبَیِّناِت وَ الْهُدى«

دهد و انگیزه دیگري براي یاد ندادن ندارد، این یک مقدار نمی است و یاد حالیباز این است که یاد ندهد، مثالً 

برخی از ادله ناتمام بود و  بکنیم مجموعه ادله این است؛ يبندجمعنابراین اگر بخواهیم اخذ میثاق را اخص است. ب

کرد، برخی داللت بر وجوب داشت و بعضی داللت بر می داللتی نداشت، برخی از ادله و روایات داللت بر استحباب

که داللت بر استحباب داشت بر  ییهاآندارد.  هابدعتحرمت کتمان دارد و بعضی هم داللت بر وجوب رد 

کرد می داللت بر وجوب کهآنو کرد می داللتاستحباب شرعی کفایی اعم از علوم واجب یا راجح و مستحب 

این دسته که همان  ي که تعلم آن بر دیگران واجب استدر علوم واجب چیز داشت وجوب شرعی و مولوي و کفایی
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فقط در جایی است که عدم تعلیم مصداق  کند منتهی داللت آنمی کدرا مؤوجوب آیات و روایت کتمان علم باشد 

همان تعلیم است منتهی این در  هابدعتوجوب رد  یک راهیک مقدار اخص از آن است کما اینکه  و کتمان بشود

د که بدعتی موجب شو با یاد ندادننیست که  طورنیاهمیشه  .عدم تعلیم موجب رواج بدعت بشود است که یجای

 .اخص استشود این دو کمی  ریفراگ

 حاصل بحث
دیگران واجب است چه با عنوان  آن براي يریفراگتعلیم علومی که و شود می مستحب ،تعلیم علوم راجحپس 

آید می آید و هم اینجا چند دلیلمی نجایاهم رجحان آنجا در  چونشود می کدواجب مؤاولیه و چه با عنوان ثانویه 

م واجب در جایی که اگر تعلیم تعلیم علو وقتآن شود،، پس علوم واجب، واجب میرساندمی وجوب را که این

تأکد هم حرام است کما اینکه اگر موجب رد بدعت شود  مؤکدتر است و ترك آن ،شودمی کتمانموجب ندهد 

 .بود نجایاشود که در می تا اخص از وجوبی این دو کند.خاصی پیدا می

کار بشود و ممکن  هاایناین حاصل یک استقراء تامی است که به این شکل در کتب فقهی نیامده و باید روي  

 است که بتوان این طوایف را تکثیر کرد ولی در حدي که ما استقراء کردیم اگر یک مقدار جزئیات را کنار بگذاریم

 .است که عرض کردیم مینه حاصل توانیم این هشت دلیل را به این شکل را بیاوریم ومی

 تکمیلی نکات

 نکته اول
، گاهی بذل علم است و لذا بحث وجوبی و گاهی نشر علم است ،یشه تعلیم نیستعنوانی که اینجا داریم هم

شود می کنیم عالوه بر تعلیم اصطالحی امروز که یک عمل آکادمیک رسمی است که در کالس محققمی استحبابی که

را هم در شود آن چیزي که مصداق نشر علم میبا هر ابزاري که باشد و یا  یررسمیغ انواع دیگر از تعلیمات

چیزهاي را که در غالب نشر علم باشد را  فراتر از اینو  گیردی را میررسمیغیعنی هم تعلیم رسمی و هم  ردیگیبرم

هر  و نویسد یا نواري پر بکنداینکه کتابی ب ،در غالب نوشتن کتاب باشد یا کالسدر غالب سخنرانی،  د؛گیرمی هم
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بشود یا اینکه میثاق بذل علم را که از  هابدعتیا موجب اظهار علم در مقابل  از کتمان آن جلوگیري شودابزاري که 

 :ردیگیم بررا در  هاایناگر کلمه تعلیم هم باشد همه  ،عالم گرفته شده است به آن عمل بکند

 ؛تعلیم لغوي است نه اصطالحی که امروز داریم :اوالً

مستحب  تعلیم گوییممی یی کهاست چه آنجانشر علم  ودر خیلی جاها کلمه تعلیم نیست بلکه بذل علم  :ثانیاً

هم  تعلیم به معناي لغوي است که عام است هم تعلیم رسمی و گوییم واجب است منظوریی که میاست و چه آنجا

 علم و نشر علم را ياثرگذارانواع و اقسام  ،سخنرانی ،کتابت کتاب و هم نشر علم،گیرد یم را در بر یررسمیغ

 .تواند بگیردمی

در منیه  .به آن توجه داشته باشیم مرحوم شهید در منیه تعبیري داردته مهمی است که باید در روایات این هم نک

اعلم «لم، عت النوع الثانی آداب یختص به المعنوان فصل این اس 76در صفحه  1414چاپ انتشارات مدرسین سال 

 16»أن التعلیم هو األصل الذي به قوام الدین و به یؤمن انمحاق العلم فهو من أهم العبادات و آکد فروض الکفایات

الْکِتابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا « قال اهللا تعالىآورد می دلیلی هم که .فرض کفایی است گویدمی

که وارد تعلیم و معلم  در ابتداگوید روایاتی مانند این زیاد است که این فروض کفایات را می »لِلنَّاسِ وَ ال تَکْتُمُونَه

 است.آورده ایشان شده 

 نکته دوم
ري که ایشان دارد بر خالف تعبی ؟یک نکته تکمیلی دیگر این است که آیا این تعلیم علم توسلی است یا تعبدي

واجبات کفایی توسلی است یعنی باید  ،گوییم واجب است یا مستحبمی که یتعلیم بلکه که هو من آکد العبادات نه

ها در اخذ اجرت بین واجبات کفایی و توسلی . اینست، یعنی واجب عبادي نیانجام بدهد ولو براي غیر خدا باشد

ت و در توسلیات اس یا نه در عبادات خیلی مشکلاجرت بگیرد  ر واجببراي کاتواند خیلی مهم است که انسان می

و  است به او یاد بدهد یک عمل واجب کفایی شرعی این تعلیمی که باید احکام شرعی رااست؛  ترراحتخیلی 

و دلیلی پیدا بکنیم که بگوید این عبادت است  کهنیا مگراصل در اوامر توسلیت است  زیرا ،توسلی است نه تعبدي

البته هر توسلی با قصد قربت  ،کنیم که همان توسلی است و متقوم به قصد قربت نیستاصل میلذا این را حمل بر 
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 ولیشود می است و ریا در آن حرام ارزشیبعبادت باشد به قصد غیر قربت باطل و  شود ولی اگر ذاتاًمی عبادت

 است. در توسلیات ریا در آن حرام نیست و بدون قصد قربت هم تکلیف را عمل کرده

 ؟چیست اشثمرهسؤال: 

 و باطلعقاب دارد  اگر عبادت باشد ریا ؛ثمره آن در خیلی چیزها است از جمله اینکه ریا که بکند، عقاب ندارد

بود این هم یک نکته تکمیلی در اینجا  .باشدممکن است اجر و آثار دیگر هم داشته  طورنیهمو  دارد است و گناه

 صلی اهللا علی محمد و اله االطهار ؛ وشودمی بدین ترتیب بحث ما تمام
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