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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 نکته
گوید تعلم عبادي و تعبدي شویم؛ دلیلی که میکنیم و وارد ادامه بحث میدر تکمیل مباحث یک نکته عرض می

البته از  1049حدیث  256حکمت صفحه در حوزه علوم دینی شاهدي در روایات دارد در کتاب علم و و است 

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً «فرمایند: تواند شاهدي بر آن نکته باشد. رسول گرامی اسالم (ص) میمی منابع اهل سنت است ولی

هُ إِلَّا لِیُصِیبَ بِهِ غَرَضاً لَا یَتَعَلَّمُ -علمی که براي خدا باشد و از علوم دینی باشد - مِمَّا یُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

عرف همان بوي بهشت است در اینجا علم را به صراحت مقید به علمی  1»مِنَ الدُّنْیَا لَمْ یَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّۀِ یَوْمَ الْقِیَامَۀ

 .کنیماین شاهدي بر مطلبی است که بحث کردیم و از آن عبور می »یُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ«کرده که 

 خالصه مباحث گذشته
دیم که در ی، به این نتیجه رستوصلیبعد از اینکه حکم تعلیم را ذکر کردیم سؤالی پیش آمد که تعبدي است یا 

اما در تعلیم دلیلی نداریم سه چهار وجه ذکر کردیم و به همه بر اینکه این یک امر تعبدي است تعلم دلیل داریم 

 نداریم.تعبدي بودن  جواب دادیم که دلیلی بر

 تفاوت تعلم و تعلیم
در  ،علوم دینی تعبدي است نه همه علومدر تعلم در محدوده گفتیم در نتیجه بین تعلیم و تعلم فرق گذاشتیم و 

 ت به قوت خود باقی است.توصلیسایر علوم چه در تعلم و چه در تعلیم اطالق 

 اوله نکت
 در تعبدي بودن تعلم است نوعی اصالح مباحث قبلیرسد که با یک مداقه در تعلم احتمال دیگري به نظر می

گویم تا روشن شود که چگونه ممکن من یک مقدمه می .براي اینکه این یک نوع بازگشت از مباحث قبلی است

 که بحث قبلی (تعبدي بودن) تعدیل شود. داداي است در اینجا اشکالی را مطرح کرد یا نظریه
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 خصوصیت عبادت
داریم که با عنوان واجبات تعبدي یا مستحبات تعبدي است خصوصیت عبادت این است که عباداتی در شریعت 

هاي اصولی است و جاي خود را متقوم به قصد وجه است که قصد وجه یعنی اینکه قصد قربت یا قصد امر که بحث

خصوصیت عبادت این دارد، باید در قالب چیزهایی که گفته شده به نحوي انتصاب به خدا و قصد تقرب پیدا کند و 

است که اگر قصد قربت نباشد باطل است مصداق اطاعت الهی نیست مثالً نمازي که در آن قصد قربت نباشد مصداق 

 امر الهی نیست.

قصد غیر الهی در عبادات غیر از اینکه مفسد هست امر حرامی است و گناه دارد یعنی دو  این که حکم دیگر

آید ستد براي اینکه خوشش مییانماز ب یک حکم تکلیفی، مثالً اگر کسی به حکم در اینجا هست یک حکم وضعی و

یا جلب نظري بکند هر کدام آن از نماز ببرد نه لذت معنوي لذت مادي دیگري مانند  خواهد ورزشی بکند و یاو می

تقرب به  و هم گناه است. عبادت قالب براي -چه واجب چه مستحب -از این مصادیق باشد، هم نماز باطل است

خدا در این انگیزه و چنین روحی را در این کالبد دمیدن حرام دادن غیرو دخالت خدا قرار داده شده و شرك در آن

 و گناه است، ممکن است بگوییم گناه کبیره است اما به هر حال معصیت است.

 نکته دوم
 :تواند اقسامی داشته باشددیگر این که قصد غیر قربی می نکته

 ؛معه امثال اینها باشدسصد جلب نظر یا ریا و ق :ًاوال

 .خواهد ورزش بکند و مانند اینهااما عالقه شخصی است و می؛ قصد ریا و اینها وجود ندارد :ثانیاً

ریا باشد؛ عدم  ینطور نیست که اگر قصد قربت نبودریا نیست بین این دو واسطه است ا ،چون همه قصد غیر قربت

 :شودقصد قربت دو شق می

 ؛معه استسیک شق آن ریا و 

 الهی نیست. انگیزه اوبلکه شق دیگر این که اخالص نیست ولی ریا هم نیست 

 کرده؟ عادت سؤال:

 هایی باشد که خدا در آن دخالتی نداشته باشد.جواب: البته عادت تفصیل دارد ممکن است عادت
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 ؟دشود بدون قصد باش: میسؤال ؟

 خواند؟میبی توجه دارد  جواب: بدون قصد نه

 خواند و نیتی ندارد؟سؤال: نه همین طور می

شود و اگر فعل ارادي مورد آگاهی هست حتماً یک قصدي دارد. اگر ارادي نباشد از دایره جواب: این طور نمی

 .تکلیف بیرون است

شود می خواهد ورزش کند یا در حج بیشتر تصویرمثالً می ؛یک نوع قصد غیر قربی این است که غیر ریایی است

کند اما یک دهد، این قالب عبادت گرفته و ریا هم نمیکه مثًال همراه جماعت راه افتاده و طواف را نیز انجام می

 ولی ریا نیست. ،شرك هستاست انگیزه غیر الهی او را به حرکت در آورده 

 و موجب بطالن عمل همه غیر قربی است هر یک از این دو نوع قصد که باشدگوییم امري عبادت است وقتی می

دهد شکل و صورت نماز به خود گرفته ولی یک انگیزه غیر قربی شود و کار هم حرام است؛ کاري که انجام میمی

 دارد.

اي وجود دارد که عبادي است ممکن گفتیم در تعلیم دلیلی نداریم که عبادي باشد اما در تعلم علوم دینی ادله

گویم و است که من تصویر ثبوتی آن را می توصلیریم که میانه تعبدي و است کسی بگوید در اینجا یک قسمی دا

ات و یک قسم توصلیدهم، شق میانه این است که بگوییم ما در تکالیف الهی عبادات داریم و بعد با اینجا تطبیق می

ن به قصد قربت میانه است و قوام آن به قصد قربت نیست یعنی بدون قصد قربت هم همان مطلوبیت را دارد؛ قوام آ

در آن  سمعه است که ریا و  توصلینیست که اگر قصد قربت نباشد مصداقی براي آن امر نباشد، این قسم تکلیف 

 سمعه که قصد غیر قربی از نوع ریا و در صورتی اشکال دارد  .حرام است یعنی اگر غیر ریایی باشد مشکلی ندارد

شود و ارزشی نخواهد داشت یعنی آن دو اثر به لحاظ مطلق قصد غیر این نوع قصد به میان بیاید حرام می اگر بکند؛

 بلکه به لحاظ نوع خاصی از قصد غیر قربی است. ،قربی نیست

 ؟...آیددر اینجا دور پیش نمی آیا سؤال:

کجاي  حل کردیم اما در اینجاآن را در اصول به نوعی جواب: نه یک بحث دور در اصول در باب امر هست که 

گوییم یک نوع خاصی از است که میانه این دو تا است که در حقیقت می توصلیگویم یک عملی می این دور است؟

گوییم واجبات یا مستحباتی که متقوم به قصد قربت نیست دو قسم است یک نوع متقوم به قصد است. می توصلی
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رد و چه با قصد ریا به جا آورده شود تکلیف از او قربت نیست و چه با قصد الهی یا با قصد غیر الهی به جا بیاو

که ریا نیست ولی قصد  به خاطر ورزش انجام دهدمثالً  ،مانند دفن و کفن میت، دفن و کفن میت ؛شودساقط می

است که ما همیشه با این نوع  توصلیقربت هم نیست، هر کدام از اینها باشد مصداق تکلیف است. این یک قسم 

گوییم تعبدي یعنی عباداتی که این ویژگی ها را دارد و همه اینها در آن حرام داریم یعنی وقتی می سر و کار توصلی

داریم که در  توصلییعنی عملی که در آن هیچ یک از اینها شرط نیست؛ اما یک شق  توصلیگوییم است و وقتی می

که قصد قربت در آن شرط  توصلی، شود در فقه براي آن مدل سازي کرداصول هم تصویر نشده اما به نوعی می

بلکه  ،الهیغیر شود که عمل ارزشی نداشته باشد نه هر قصد نیست اما اگر قصد ریا باشد حرام است و موجب می

خواهد ورزش بکند و شق قصد ریا یک چیزي اخص از قصد غیر قربی است، یک شق غیر قربی این است که می

خواهد ورزش بکند قربی نیست اما مضر ان جا بیندازد، کسی که میخواهد خود را پیش دیگردیگر این که می

فخر بفروشد، حرام است.  و یا مباهات و سمعه نیست، ولی اگر بخواهد خود را پیش دیگران جا بیاندازد و ریا و 

ر نباشد شود که باید واجبات و تکالیف را به تعبدي تقسیم بکنیم که در آن قصد قربت باشد و اگنتیجه بحث این می

دو قسم است؛ واجباتی که قصد غیر  توصلیحرام و باطل است اما واجبات  -کند چه ریا و چه غیر ریا فرق نمی-

که مطلق قصد غیر الهی مضر نیست اما ریا و مباهات پیش مردم در آن  توصلیمبطل آن نیست،  سمعه الهی و ریا و 

 توصلیشد که شق میانه بین  توصلییک نوع خاص  ینا آورد،حرام است و آن را از مصداق اطاعت بیرون می

 محض و تعبدي است.

 :سؤال

جواب: عملی که داراي قصد قربی است دو نوع است؛ یک وقتی براي ریا و مانند آن است و گاهی ریایی نیست 

 دهد.این کار را انجام می ،براي خود

 ؟...سؤال:

ات مشهور هر کدام باشد مانعی ندارد اما ما یک شقی توصلیر جواب: در عبادات نباید هیچ کدام از اینها باشد و د

 گوییم اگر این باشد مانعی ندارد، اما اگر آن باشد مانع دارد.می کنیم کهدرست می توصلیاز 

گوییم ریایی و غیر کنیم و میسؤال: ما قربت را در جایی مطرح کردیم که عبادت باشد اینجا ما دو قسمش می

 ؟...توصلیدهیم به نوع دوم از ریایی این را ربطش می
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جواب: فعالً ما در مقام تصویر هستیم و اگر شما تصویر را قبول ندارید بگویید که قبول نداریم ما هنوز بحث  

 نکردیم.مصداقی 

 سؤال: تصویر را قبول نداریم؟

قصد قربت هیچ کدام از این دو قسم نباشد و عبادت یعنی در د یگویشود قبول نداشته باشید شما میجواب: نمی

یکی از اینها نبود عبادت نیست. در  اگراگر قصد قربت نباشد عبادت نیست  و آنچه متقوم به قصد قربت است

شود. عبادت یعنی هیچ می لیصریایی نیست که تو زمانی ،یک وقتی ریایی است ونیست  لی قصد قربت شرطصتو

لی است که این مجموعه در آن شرط صگوییم تومی اگر یکی از اینها باشد ،کدام از اینها مثل ورزش و ریا نباشد

اشد و هیچ اما ممکن است هر دو مضر باشد و ممکن است یکی مضر باشد. تعبدي یعنی قصد قربت در آن ب ،نیست

ممکن است  .لی یعنی تقوم به قصد قربت جامع نداردصشود. تومی کدام از این دو قسم در آن راه ندارد و تعبدي

 .بگوییم هیچ کدام شرط نیست یا یکی مضر نیست ولی یکی نباید باشد

 ؟...سؤال:

 :گوییم یک واجب سه حالت داردمی جواب:

 ؛قصد غیر خدا نباید در آن باشد  -1
 ؛خدا در او هیچ مانعی ندارد قصد غیر -2
 .قصد ورزش و مانند آن مانعی ندارد اما قصد ریا مانع دارد -3

راي مشهور در ذهن ما است مانند دفن میت است که چه براي خدا انجام بگیرد و چه ب توصلیچیزي که از 

نه قصد ریا در آن بکنیم و نه  یعنیو تعبدي کند هیچ فرقی نمیبا هر نیتی که انجام بگیرد ورزش و چه براي دیگران، 

یک  توصلیشود از که یک حد میانه است منتهی می کنیمیزي غیر از این دو تصویر میقصد ورزش و مانند آن، چ

تصویر -گوییم یک قسمی داریم که در آن نباید قصد ریا بکنیم می .ردیبرگتعریف جامعی کرد که این را هم در 

ریا در عبادت عقاب مضاعف دارد  ،است حتی در عبادات مذمومارد به اینکه ریا چون خدا عنایت د -کنیمثبوتی می

خواهی خود را جلوي دیگران کند اما یک وقتی میتا اینکه صرفاً قصد خدا نکرده باشد، یک وقت قصد خدا نمی

 مذمت بیشتري دارد. دومیبزرگ کنی، 
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دت بودن آن این باشد که قصد ریا در آن نشود، عملی را تصویر بکنیم که شرط عبا ممکن است در جایی ثبوتاً

برد و دنبال مقام و ریا و مانند آن نیست، اما به خدا معتقد نیست خواند براي اینکه لذت میاما اگر مثالً درس دین می

شود گوید علومی در این است که میخواهد اصول یا فقه ما را بخواند و میعالقه می برحسبمانند یک مسیحی که 

اهایی از این استفاده کرد، اعتقادي به خدا ندارد اما براي ریا و مباهات به دیگران هم نیست، افراد عاقلی هستند ج

 توصلیاي شد اینکه بگوییم یک شق خاصی از این یک شق میانه ،که اهل آن کارها نیستند ولی براي خدا هم نیست

بپذیریم اثرات زیادي خواهد  این مطلب را اگر .م نیستاي است یک بحث لفظی است و خیلی مهاست و یا شق میانه

داشت؛ عمل را بدون قصد ریا انجام داده ولو خدایی هم نیست ولی مصداق امر خدا است و تکلیف از او ساقط شده 

از اصول به این  است، اما اگر ریایی بشود مصداق اطاعت نیست و عقاب هم دارد. این یک بحثی است که جایی

 و ممکن است در جاهاي دیگر به درد بخورد.شکل ندیدم 

 نتیجه بحث
تواند متقوم به قصد قربی شود به حیثی که اگر قصد قربی نبود چه ریا در نتیجه یک تکلیف لزومی واجب می -

 ؛و چه غیر ریا باشد، حرام و باطل است. این در عبادت است

 .استو تکلیف باز مصداق امر  ،هم باشدتقوم به قصد قربی ندارد و حتی اگر در آن قصد ریا دیگر قسم   -

 ؛است که در ذهن ما است ییبه همان معنا توصلیادعا شده که این 

 ؛هم متقوم به قصد الهی نیست اما ریا در آن حرام و باطل است یک قسم -

این فرقی ندارد یک بحث  ،و تعبدي است توصلیگوییم یک شق میانه گیریم یا میمی لیصسومی را نوعی از تو

شود براي آن مصالحی توانیم این سه قسم را فرض بکنیم و امري است که میمفهومی است ولی در عالم ثبوت ما می

ت قصد خواهد فقط در خدمپیدا کرد؛ یک وقتی مثالً این شکل نماز از جایگاه و ارزشی برخوردار است که خدا می

شود، این عبادت ا و چه اقسام دیگر اگر در این نفوذ بکند مبغوض موال میچه ری قربی باشد هر چیزي غیر قربی

قدر عنایت دارد که ی باشد که موال عنایت ندارد که حتماً قصد الهی در آن باشد، ولی اینیهاممکن است چیز است.

ن فعل فیزیکی ایی هم است جاهای ترنییپاو ریا و مانند آن نباشد، یک درجه از عبادت  یفخرفروشابزاري براي 
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اي در خواهد باشد، اینکه چه انگیزهمحقق شود به هر شکل که می نجایادر  کار نیاخواهد مطلوب موال است و می

 .خواهیم بگوییم در مقام ثبوت مصالح سه قسم استمی ،این دخالت دارد با آن کار ندارد

 شکل مطرح است. این متر بهولی در کفایه و جاهاي دیگر ک ،بحث خیلی مهمی در اصول است ،این

گفت می گفتیم که تعلم علوم دینی طبق روایاتی کهمی حالتابهاین یک تئوري است که ممکن است مطرح شود 

اي که آوردیم، گفتیم تعبدي است و باید براي خدا باشد و اگر براي خدا نباشد چنین و چنان است با شواهد و ادله

 قسم اول است. ویژگی دارد که همان اگر تعبدي شد

محض هم نیست بلکه  توصلیممکن است گفته شود قسم سوم است. که هر نوع قصد قربت مخل آن باشد ولی 

و مطاع دنیا قرار دادن موجب  معهاما ریا و س ،اطاعت بشود شرط نیست شق میانه است که قصد الهی در اینکه این

ه عشق علمی سراغ علوم دینی آمده و به خدا اعتقاد شود از مصداق اطاعت الهی ساقت بشود و لذا اگر کسی بمی

و مانند آن نیامده، این مصداق امر الهی است و  سمعه ندارد یا قصد الهی ندارد اما آدم عاقلی است و براي ریا و 

 در این مخل است. سمعه اي، اما ریا و عقابی ندارد که بگوییم که چرا در اینجا قصد قربت نکرده

 ادله روایی بحث
 :شاهد این قضیه همه روایاتی است که آمده است؛ این روایات دو قسم است

که گفتیم صرف اینکه عملی را براي خدا انجام  ؛گوید که اگر براي خدا انجام دهد ثواب داردبرخی از روایات می

دا انجام دهید شود در تعلیم هم این را داریم و همان دفن و کفن میت را هم اگر براي خبدهیم عبادت محسوب نمی

ثواب دارد و به این معنا نیست که عبادت بشود، عبادت زمانی است که اگر براي غیر خدا انجام دهید شرك و حرام 

است و از  طورنیاات هم توصلیگوید که اگر براي خدا انجام دهید ثواب دارد در است و مبطل است، بیاناتی که می

گوید اگر خدایی نباشد عقاب امتیازات اسالم این است که همه اعمال اگر خدایی شد، ثواب دارد. روایاتی که می

لِیُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ یُبَاهِیَ «کند بلکه براي قصدهاي خاص مثل دارد، براي مطلق قصد غیر خدایی عقاب ذکر نمی

بیاورد و بر دیگران فخر  به دستبراي اینکه خود را بزرگ بکند یا مقامی  2»رِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَیْهِبِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ یَصْ

گوید عقاب دارد نه مطلق قصد غیر خدایی حتی اگر به عشق ریا است می قیمصادبفروشد، این قسم را که عمدتاً از 
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زکات و نماز هر غیر خدا ولو ریا هم نباشد حرام و علم باشد، بدون اینکه بخواهد خدا را عبادت کند. در حج و 

هم حرام و  یا عقاب مضاعف دارد اما غیر ریارساند البته در آنجا رمبطل است اما این ادله فقط حرمت ریا را می

دیگر اشکالی  يهاقسممبطل عمل است اما در اینجا فقط یک قسم از قصد غیر خدایی حرام و مبطل عمل است اما 

آید که این به ذهن کسی نمی نکه دوست دارد ولو الهی هم نباشدگیرد براي اینی کسی علم الهی را یاد میندارد یع

 گناه داشته باشد.

شود که تعلم علوم دینی ات در فقه بابی میتوصلیآوریم و این نوع این یک مدل جدیدي است که در اینجا می

 .هم از همین قسم است

گوید اگر براي خدا انجام بگیرد که می ییهاآنوافق و مساعد است براي اینکه عمده روایات با این تصویر م

گوید اگر خدایی نباشد عقاب دارد آن می هاآنات اگر براي خدا انجام گیرد ثواب دارد، عمده توصلیثواب دارد همه 

قاب دارد و این فقط یک قسم باشد، ع تیموقعگوید که اگر براي ریا و مباهات و براي کسب مقام و روایات غالباً می

 داند نه مطلق قصد غیر الهی و اال اگر به عشق علم انجام دهد مانعی ندارد.می از قصد غیر الهی مانع

 ؟...سؤال:

تعلمی بر او واجب بود عقاب  ییدرجاثواب ندارد، مصداق امر هست، امر را عمل کرده یعنی عقاب ندارد اگر 

اما براي ریا دفن کرد  ،شدکرد عقاب میکند اگر دفن نمیب نیست دفن میت که میثوا جاهمهکنند مقابل عقاب نمی

ات و چه در تعبدیات و تفاوت توصلیکنند و تکلیف را عمل کرد اما ثواب نیاز به قصد قربت دارد چه در عقاب نمی

 در عقاب و عدم عقاب است. توصلیتعبدي و 

 سؤال: اگر قصد غیر الهی که ریا نباشد بکند؟

شود و ثواب نیاز دیگر عقاب نمی ،شدعقاب می با ترك آناو بود و  يبرامصداق اطاعت است یعنی اگر تکلیفی 

تفضلی وجود دارد بر آن اطاعت مترتب بشود این تابع بحث است و  يهاثوابممکن است به قصد قربت دارد البته 

برخی  ؟دایر مدار قصد الهی است یا نهخواهم وارد آن بشوم که ثواب آیا داراي یک بحث جدي است که نمی

به خاطر عدم تکلیف عقاب  مسلماًگویند نه؛ این تابع آن است که ثواب دارد یا ندارد گویند آري و برخی میمی

 ندارد.

 ؟...سؤال:
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بد است اینکه انسان منظم باشد تا بگویند چه آدم منظمی  جاهمهمطلق ریا حرام نیست و دلیلی نداریم که ریا  

دهد. ریا در عبادات حرام است و عقاب قرار نمی هانیات اشکالی ندارد و کسی که فضیلت دارد خود را در بند اس

 دارد.

نیست که هر قصد غیر قربی حرام باشد این  طورنیاگوییم ریا حرام است اما می کندمی اینجا یک شق میانه پیدا

 یک بحث اصولی است که مطرح کردم.

گویند و تعلم علوم دینی از قسم این را می هالیدلگوییم می ،یا در همه واجبات اشکال داردمطلقی نداریم که ر

اما مثالً اگر  ؛علم قصد خدایی ندارد عقابی متوجه او نیست يریفراگاگر فردي به خاطر عشق  در نتیجهسوم است 

باشد، اشکال دارد و شرك در عبادت در نماز بگوید که من دوست دارم که این حرکات را انجام بدهم و براي خدا ن

و مانند اینها را » العلم ولو لغیر اهللا علمواتت«که نیاز به معالجه دارد مانند  است و این ثمره خیلی مهم است و روایاتی

 خصوص مطلق است و مطلق و مقیدو یات ریا عموم اگوییم که مقصود ریا نیست بلکه نسبت آن روایات با رومی

کند، البته ثواب گوید که تعلم علم ولو براي غیر خدا خوب است و مانعی ندارد تکلیف میآن روایات می .شودمی

کند به تعلم علوم می این روایات امر غیر از تکلیف است و اگر انسان بخواهد ثواب هم ببرد باید قصد الهی بکند.

 يهازهیانگاما اگر  ؛و مانند اینها نباشد سمعه ریا و  گوید برايالهی ولو براي غیر خدا که مطلق است و آن روایت می

گوییم آن می غیر ریایی و غیر خدایی بود مانعی ندارد. این یک جمع جدیدي با این مدل بین آن روایات است که

 کهبل گوید الزم نیست براي خدا باشدمی هاآن ،خوردد مییو اینها تقی سمعه روایات مطلق است و با روایات ریا و 

اي باشد، اشکال دارد؛ اما معهکه غیر خدایی که ریایی و س گویداین روایات میغیر خدایی هم باشد انجام دهید 

 دیگر که براي خود علم یاد بگیرد خوب است. يهاقسم

 ؟...سؤال:

سابق گفتیم این روایات  يهابحثقدر متیقن همه اینها علم دینی است و در  جاهمهخاطر اینکه گفتیم  به جواب:

 انصراف دارد. ینیردیغاز علم 

جریان دارد جز یک روایت که مال  هابحثلی در مستحبات هم راه دارد و این صاگر مستحبات باشد تعبدي و تو

که از پیامبر اکرم  1051حدیث  يشهريرعلم و حکمت آقاي  257اهل سنت است و سندي ندارد و در صفحه 
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در این  3»مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِغَیْرِ اللَّهِ وَ أَرَادَ بِهِ غَیْرَ اللَّهِ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار«له و سلم نقل کرده که علیه و آ اهللایصل

الْعُلَمَاءَ أَوْ یَصْرِفَ وُجُوهَ لِیُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ یُبَاهِیَ بِهِ «همه روایات دارد که  »لِیُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ«روایت ندارد 

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِغَیِْر اللَّهِ وَ أَرَادَ بِهِ غَیْرَ «و اقسام خاصی از قصد غیر قربت را ذکر کرده اما در اینجا دارد  »النَّاسِ إِلَیْهِ

 ه فقط ریا را.کند نمی و من فقط این یک روایت را پیدا کردم که مطلق قصد غیر خدا را منع »اللَّهِ

 بررسی سندي و داللی روایت
 ؛است و سندي ندارد و از روایات عامه است ییتنهابهاین روایت : اوالً

یعنی همان ریا نه اینکه خود  »أَرَادَ بِهِ غَیْرَ اللَّهِ«دارد و  »أَرَادَ بِهِ غَیْرَ اللَّهِ«بعید نیست که این هم انصراف به  :ثانیاً

 .دیگر منظور است يهاانسانعلم را دوست دارد، افراد و 

داشته به قسم ریایی  انصرافبنابراین فقط این یک روایت است که سنداً ضعیف است و داللتاً بعید نیست که 

 باشد.

قسم  یک» لِیُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ «گوید ت اما اینها که میمطلق اس »فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار«گوید که می مطلقاًاینکه 

گوید که تحصیل براي غیر خدا هر نوعی باشد عقاب دارد اما این خاص است و مقید این است؟ آن روایت می

ریایی و عشق به علم مطلق است و دو  ،گویند که تحصیل براي مطلق غیر خدا نه بلکه تحصیل ریاییروایات می

 شود.مقید آن می و گوید ریایی عقاب دارددارد این می قسم

 ؟...سؤال:

جواب: حمل مطلق بر مقید آنجایی است که نافی و مثبت باشند و اال دو نافی و دو مثبت که مطلق و مقید 

ال تکرم «گوید یک دلیل می» العالم العادل ماکر«گوید و دلیل بعدي می» اکرم العلماء«گوید که شود یک دلیل مینمی

اینها با هم تنافی ندارد که حمل کنیم آن سر جاي خود و » ال تکرم العالم الفاسق«گوید و دلیل بعدي می» الفساق

ال «گوید گوید اکرم العلماء و یک دلیل دیگر میاین هم سر جاي خود، حمل مطلق و مقید در جایی است که این می

 ».تکرم العالم الفاسق
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د عقاب دارد اگر نگویمیهر دو ت و نافی نیستند هر دو نافی هستند یا هر دو مثبت، عام و خاص است ولی مثب

گوید همه علماء را اکرام بکنید این زد ولی وقتی مانعی ندارد آن میقید میبه آن  گفت عقاب نداردیک قسم می

 گوید عالم عادل را اکرام بکنید.می

ل مطلق بر مقید نیست و جواب این است که اوالً سند ندارد دو شرط داشت حمل مطلق بر مقید و اینجا جاي حم

 علی محمد و آل محمد. اهللایصل ؛ وو ثانیاً انصراف آن به ریا و اینها است
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