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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
 ؟تعلیم علوم راجح اعم از واجب و مستحب چیستحکم بحث این بود که 

تعلیم علوم راجح مستحب است اال در موارد خاص که بعضی از موارد خاص که عناوین کلی  طبق قاعده کلی

 .ویژه داشت را برشمردیم

موارد خاص یکی از  و ترغیب شده است که به نحو استحبابی یا وجوبیدر روایات موارد خاصی مطرح اما 

ي خاص هم نداشتیم یک مبناي کلی و هابحثگر بنابراین ا ؛دومین مورد تعلیم الحدیث بود ن بود وتعلیم کتاب و قرآ

 ي که عناوینی بیاید ولیم علوم واجب و مستحب، مستحب است مگر در مواردقاعده عامی در بحث اول داشتیم تع

ارد شده که یکی ن در موضوعات خاصی روایاتی وآعالوه بر  .ن امر را واجب بکند که چهار پنج مورد کلی بودآ

 .را عرض کردیم مبسوط و مفصل همه ابعاد آن بررسی شد و نتایجه صورت که ب ن بودقرآ

 روایۀبحث تعلیم الحدیث و ال

 نتیجه بررسی دالیل روایی
این روایات در باب هشت ابواب  عمده .روایت نقل شده است 30یا  20 که بود روایۀدوم تعلیم الحدیث و ال مورد

 ؛به این ترتیب است که که مده بودو تعبیر در روایات آطایفه  10 کهبود  18قاضی جلد 

 ؛بسط الحدیث همان نشر حدیث بود ،کردمی ترغیب از روایات به بسط الحدیث و نشره یک عده  -

 ؛حفظ الحدث که حفظ را هم معنا کردیم -

 ؛مده بودالحدیث آ روایۀکه با عنوان  کردمی الحدیث روایۀطایفه سوم داللت بر  -

 ؛الحدیث بود کتابۀطایفه چهارم  -

قلـوب  مفـاد حـدیث در منین بود که نوعی ترسـیخ مضـامین وه پنجم تسدید الحدیث فی قلوب المؤطایف -

 ؛منان استمؤ

 ؛یعنی به دیگران فایده برساند طایفه ششم افاده الحدیث بود -
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 ؛طایفه هفتم تبلیغ و ابالغ بود -

 ؛طایفه هشتم حمله الی افقه یا الی الفقیه بود -

صورت تعلیم الحدیث بهتعلیم الحدیث به صورت کلی یا مده بود؛ تعلیم الحدیث آطایفه نهم جاهایی بود که  -

 ؛بیانبص

عنـوان و  10این حداقل و دیدن یکدیگر بروند  به لمذاکره الحدیث براي مذاکره حدیثالتذاور  طایفه دهم  -

 .تعبیري بود که در باب حدیث وارد شده بود

 :سؤال

نشود منتها قراینی دارد که احادیث گفته به نامحرمان  گویدمی روایاتکه در  »ان اذا افشا حدیث«بله جواب: 

ید مقیدي یک ق درواقعو  این یک قید اضافی .نباید به نامحرمان و کسانی که تحمل ندارند گفت را خاص و ویژه

 شود.می ايمفسده موجب ندارد یا مواقعی است که کسی تحمل مده است منتها محدود بهاست که در بعضی روایات آ

 هااین .خاص است مقید به موارد و الحدیث بیشتر در جاهایی به کار رفته که این کار را نکنید و محدود اضاعۀ

 .ت خاصه بوداروای که ازعناوینی بود که در روایات مالحظه شد 

 نتیجه بررسی روایات عامه
سنی  ریخی یکی از موارد اختالف شیعه وجمله کنزالعمال و این بحث به لحاظ تاروایات عامه خیلی زیاد است از

 و منع روایت گاههیچمه ما کردند ولی در شیعه و ائمی منعاي هو بره حدیث را در یک مقطع هاآن کهایناست 

یکی  هابحثن توجه داشته باشیم که در حاشیه باید به آاست که به لحاظ تاریخی اي هحدیث نبوده است و این نکت

در تاریخ  وسنی است همین محور و موضوع است  اي کالمی و مباحثاتی که بین شیعه وهتابکدر  از مواردي که

کردند و در شیعه چنین چیزي وجود می روایاتی از نشر حدیث منع به استنادهستیم که اي هاهل سنت شاهد دور

فی حد نفسه این امر را عالوه بر اینکه  مل است در حقیقت روایاتین به لحاظ تاریخی قابل دفاع و تأا .ندارد

 کیدیعنی همان جریان منع حدیث عمر است که تأ کند به نحوي نوعی نظارت به منع حدیث هم داردمی ترغیب

قرار بگیرد و این موضوع در الغدیر بحث  الشعاعتحتکتاب  ن وشود که قرآمی کرد اگر حدیث نقل شود موجبمی

 .شده است
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به دست نکات جدیدي  ،اگر دقت بیشتري بکنید مل کرد وخود باید تأیک بحث تاریخی است که در جاي این 

 .یدآمی

 کنندهاقسام ادله ترغیب
 :شودمی و تعاطی حدیث کردند به سه دسته تقسیمبا عناوین متعدد ترغیب به حدیث  مجموعه روایات که

 ؛گویدمی یک گروه خصوص تعلیم را -1

 گیرد؛دمات تعلیم است و تعلیم را نمیکند که جزء مقگروه دیگر به عناوینی اشاره می -2

گیرد و هم مقدمات تعلیم و هم انحـاء دیگـري کـه تـالش مضـاعف که هم تعلیم را می هاییآن سومگروه  -3

 جـاهمان درواقعکند در میان مردم حدیث محفوظ بماند. خیلی از این عناوین جز گروه سوم است یعنی می

بسط الحدیث عنوان مطلقی است که هم کتابت حدیث و هم چاپ گوید بسط الحدیث و نشر الحدیث، میکه 

ا و سایر اموري که در بقا و حفظ حـدیث مـؤثر هکتابگیرد استنساخ حفظ قبل را می هايدورهحدیث در 

 رساند.است همه این نکته را می

اینکه دیگران با  و تالش براي نکه نسبت به آموزش قرآن و تعاطی با قرآن و ارتباط جامعه با قرآ طورهمان 

 .این هستیم بر کیدشاهد ترغیب و تأن رتبه بعد از آ در شنا شوند ترغیب شده بودقرآن آ

 بندي بررسیجمع
ورد علیرغم اینکه تعابیر را به صورت تواتر معنوي به شمار آ هاآنشاید در حدي باشد که مجموعه روایات 

اتی که شاید در حدي باشد که روای ضعاف و صحاح وجود دارد اما تعدد آن ایاتور هاآنمتعدد است و در بین 

این روایات مدلول مطابقی بود  .رساند نه مدلول مطابقیمی دیگر با مدلول التزامی این را خواندیم و خیلی از روایات

کند ترغیبات می کیدتأ اهآنوقتی به مراجعه به ائمه و شناخت ائمه و روایات  18لد بسیاري از احادیث در ابواب ج

چون تعابیر -راین اگر نگوییم تواتر لفظی است بناب ؛کند که مستحصن است که نشر پیدا کندمی این به نحوي داللت بر

 ع تواتر معنوي وجود دارد و شاید تواتر اجمالی نباشد روي این محور مفادي که در روایاتیک نو -متفاوت است

 .شودمی ن اشارهصورت التزامی و داللت اقتضا به آه شد در بسیاري از روایات به اشار هاآنبه صورت مطابقی به 

 .کید استو مورد تأامر مستحصن  فرابگیرد را نو نشر آحدیث  یداین محور که تعاطی جامعه با
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 جهات منتج از روایات
 کننداتر به آن اشاره میبه صورت تو مفادي که تقریباً  ذیل هاآن بنديدستهراغت از اصل روایات و بعد از ف

لذا به  کتاب مطرح کردیم ن ومثل آن است که ضمن تعلیم قرآ گیرينتیجهنوع بحث و  و چون هستبحث  از جهاتی

 کنیم.می ن اشارهعناوین آ

 مضمون؟الفاظ مراد است یا  اول:جهت 
که در ابتدا -از مستندات  بعد ؟گیردمی گیرد یا مضامین حدیث را هممی حدیث را این اخبار نشر الفاظ اوالً

بحثی که در عین  ،الفاظ مراد است یا الفاظ مبتال که استیکی این جهات مساوي بحث  -مستندات را بحث کردیم

تفاوتی که با قرآن وجود دارد این است که قرائت  منتهیاست  مضمون مراد کردیم روشن است که نشر قطعاًقرآن 

راوان مورد ترغیب قرار گرفته بود ولی با توجه به اینکه در حدیث نقل به کیدات فتأ ن با عنوان خاص وظاهر قرآ

به الفاظ تعبد  گونهاینمعنا هم جایز است تعبد به الفاظ در حدیث شاهد نیستیم و در روایاتی هم که ترغیب کرده 

ه به ظاهر و الفاظ یک نقل کنید یعنی توج توانید الفاظ را عوض کنید و مضامین رامی اندوجود ندارد بلکه فرموده

این  شاهد بر و است طوراینلحاظ قرائن عقلی و نقلی هم ن بود تنزل پیدا کرده است به قرآ از آنچه در مورددرجه 

بلکه در  د و محتوا نه به حدي که الفاظ مهم نباشدالبته حفظ مفاا اهمیت داشته است؛ است که حفظ مفاد و محتو

 .نقل شود مهم است خواستمی ن دورهحدي که در آ

 .تواند عوض نکندمی منتها جاي احتیاط است که انسان تا ؛در این دوره هم نقل به مضمون جایز است

و هم در خود روایات  دهدمی هم قرائن نقلی این را نشان نیستدر اینجا  بودن الفاظی که در قرآتعبد به 

 .شودمی الفاظ کاسته اهمیتکه از  دهدمی نشان و ودگویند نقل به مضمون بکنید گرچه باید دقت و احتیاط شمی

گوید می بسط حدیث یابسیاري از عناوین وقتی نشر در مانعی ندارد و اطات یبا حفظ نکات و احت مفادمنتقل کردن 

یَسْبِقَکُمْ قَبْلَ أَنْ « »علم اهاله« »علم اوالدکم«تعلیم دارد ه و بخصوص روایاتی ک دهدمی موزشمحتوا را آ یعنی

 .بحث مهمی ندارد که مون استمض منظور از تعلیم قرائن زیادي در این روایت وجود دارد که 1»إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَۀُ

 سؤال:؟

 .47، ص: 6اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط  - 1
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رود میروي چیزهاي خیلی ریز  که استظهارها جاییز مشکالت استظهارات فقهی ما است این یکی اجواب: 

ر علم فقه وجود دارد این است شود ولی پاسخی که دمی استظهارات سخت یک مقدار ،گرددبرمییعنی به واو و فا 

ماند ضمن اینکه از می ن محفوظاصل بر این است که نکات آنقل به مضمون از یک فردي که خبیر به لغت است  که

صل این است توانید نقل به مضمون بکنید امی وقتی ائمه فرمودند درواقعم تقید داشتند که حفظ شود. نظر تاریخی ه

خواستند حدیث می خواهد جلوي وسواس را بگیرد کهمی» تَعَالَ وَ هَلُم«مثال زده شده  »تَعَالَ وَ هَلُم«که بگویند 

خواستند به کار ببندند همه با این احتیاطات و می یعنی یک نوع احتیاط و دقتی در کار بود که اگر باقی نماند

شنیده و  -شده استبخصوص آن زمان که به حفظ هم خیلی تکیه می-شده  دهی) شناز امام صادق (عکه  هاوسواس

حد رعایت نقل  اگر در این »تَعَالَ وَ هَلُم«مثال زده  .خواهد که خیلی وسواس به خرج ندهدمی و کندمی شک

 شود که واقعاًمی ریز قدرآنهم اهتمام کرد البته بعضی جاها  شود به این استظهارات الفاظمضمون با دقت باشد، می

وقتی که  کندمی اجتهاد امروز این خیلی بحث مهمی است و روایت هم خیلی فرق هايفرضپیشدر  .سخت است

 وحسابیدرست هايدقتممتاز که فقیه بودند و اهل  هايچهره ،دنیونس ین عبد رحمان باش محمد بن مسلم، زراره،

 .است که باید بحث کرداي هو این هم نکت کندمی با یک راوي معمولی فرق حساب او ،بودند

حدي که به بحث ما ارتباط دارد و این مضمون هم با قرائن متعدد ملحق به همین است مثال خوبی  در درهرحال

 .نزدیک است در حد مرادف است به همدر عربی خیلی  »تَعَالَ وَ هَلُم. «زده شده است

این روایات مفید وجوب است یا  ،استحباب است بحث وجوب ون داشتیم بحث دیگر که نظیر آن را در قرآیک 

 ؟استحباب

 وجوب نشر است یا استحباب؟جهت دوم: 
بـه صـورت  غالباًد و معتبري ندارنسندهاي  معموالً آنیا امثال  »علموا«یی که امر دارد جاهمان با دقت در روایات

کـه استحباب است نـه وجـوب  درترغیب  دهندهنشاناست و فضا و شرایط هم  هاآنوعده ثواب و بیان آثار براي 

 اي بـراي آنهوعـدثواب و  غالباً .استشهاد نمود هاآنبه یکی از عام و مطلق  طوربهبراي وجوب نشر حدیث بشود 

خواهد یک وجوب مطلق و عامی را نمی دهدیمکه نشان  و اگر امري هم دارد قراینی همراه آن استذکر کرده است 

البته استحباب مؤکدي است. در ئل به استحباب بشویم اتعلیم حدیث و نشر حدیث باید قدر و لذا  ؛ار دهددر اینجا قر

 :شودمی ن به وجوبعنی موجب تبدیل استحباب تعلیم قرآشود یمی موجب وجوبعناوینی ن کریم قرآ
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 ؛باشد یعنی نوعی استخفاف به شمار بیاید اهللاکالمترك تعلیم موجب تخفیف  -1

 ؛تعلیم مصداق کتمان علم شودترك  -2

 ؛ن شوداگر تعلیم نشود موجب مهجوریت قرآ  -3

 .بخواهد تکالیف را انجام دهد ن باشد مثالًنیاز به تعلیم قرآل به تکلیف شخص جایی که عمدر   -4

 عاگـر ضـیا یمهسـت مطمـئن هاي کـعناوین ثانویه ؛هم وجود دارد حدیثبه نحو کلی در  قرآن رعناوین ذکر شده د

حـدیث  عضـیا از مـانع تاواجب است حرام است و  مبناي فرهنگ و معارف جامعه است قطعاً که یدا شودحدیث پ

اسـتحباب  آنامـا فراتـر از  واجب اسـت است تکالیف اشخاص لیم و تعلم مبناي اعمال وعجایی که تدر  .شود
 .است

حدیث  وجوب تعلیم و نشر ن استحباب است مگر در جایی که عناوین ثانویه موجبدر اصل مثل قرآ بنابراین

 .شود

 ؟حکم وجوب عینی است یا کفائیجهت سوم: 
 جا باشد عینی است یا کفائی؟ بحث سوم این که وجوب و استحباب هر

 سی کهموزش حدیث و معارف حدیث و غیره به دیگران واجب کفایی است کآو نشر قرینه خاصی  به خاطر

 دیگرياو به  موزش دهد ونحاللی است یعنی این باید به او آن واجب اتوانایی دارد باید این کار را انجام دهد و چو

 .شود منتفی استمی هر موردي همه این وظیفه را دارند و اگر کسی اقدام کند چون مصداقش تمام در طورهمینو 

 .ذکر شد آن قاعده اصولی و کفایی بشود دو قرینه ذکر کردیم براي اینکه یک واجب

مورد ندارد و در اینجا عد از این که یکی قیام کرد دیگر فهمد مصداق بمی ن رااست که عقل آاین یک قاعده مهم 

بکند که در  يالبته نشر و بسط حدیث یک معناي عام اجتماعی هم دارد یعنی کار شودمی هم منحل به اشخاص

نیز واجب کفایی یا مستحب  نها. آاینحدیثی و امثال  افزارهاينرماي حدیثی و هکتابجامعه وجود داشته باشد 

کسی قیام کرد دیگر  این است که بعد از این که کفائیتحاالت متفاوت است. دلیل  احوال و برحسبشود و می کفایی

 شود.عینی داشتیم در اینجا هم جاري می و هایی در بحث کفاییکارين نیست البته ریزهمصداقی براي آ
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 تعبدیات و توسلیات :چهارمجهت  
 ؟است یا توسلی تعبدي 

از توسلی نوع دوم است که قوام  نشر حدیث .ن را باز کردیمو بحث اصولی آگفتیم که توسلی دو نوع است 

ن را واسطه بین تعبدي و توسلی شود آمی که اینطبق برد الص نیست گرچه ثواب را باال میتکلیف به قصد اخ

گوید می اطالقات ادله چونب است در اینجا نیز به همان ترتی .توسلی نوع دوم قرار دهید تردقیقبشمارید یا به بیان 

 .این توسلی است

 :رساند که این توسلی نوع دوم استمی نکته را 2 روایاتیعنی 

امـا  بشـود و لذا توسلی هااین روزه و خواهد مثل نماز ومی اطالقات این ادله نیامده که بگوید قصد قربت  -1

مـوزش که در قرآن داشتیم کسی که قرآن را بخواند یـا آ طورهماناست براي اینکه اینکه توسلی نوع دوم 

آن ي ریا باشد وعده عذاب داده شده بود نظیر لوي دیگران مقام پیدا کند یا برابراي اینکه ج فراگیرددهد یا 

 یـن دوا بـه خـاطرو ریا و جدال باشد مذمت شده است  خودنماییدر باب حدیث هم داریم که اگر وسیله 

 .استشود که روایات آن هم در این باب نکته در اینجا هم توسلی نوع دوم می

 ، نفسی است.بحث شداستدالالتی که غیریه است که طبق  بحث دیگر نفسیه و -2

 ؟نفسی است یا غیري :مجهت پنج
 .شود بگوییم نفسی است و نکات دقیقی را داشتیمذکر شد و به اطالقات آن می این هم اقسام

 موزششیوه آ :ششم جهت
کند هم عقل می هاراهرا ترغیب به گزینش بهترین  موزش ادله اطالق دارد و روایات مطلقی مادر انتخاب شیوه آ

مده است این نکته کند و هم در روایات آمی ییدن را تأی مستقل است و شرع هم آین حکم عقلگوید که امی این را

یک واجب یا مستحب تحت  عنوانبهکه  یکی از احکام ادله االن مطلق استکردیم که می کیدتأقبل  هايسالرا در 

مشمول این است اما در  هاآناست همه  متغیرها متفاوت و اما شیوهموزش بده را آحدیث قرآن و شرایط متفاوت 

حصن است ن نیست بهترین راه را که مستالزامی در آ گویدمی یک حکم عقلی مستقل داریم که عقل هاشیوهاتخاذ 

و لذا  ؛است »ما حکم بالعقل و حکم بالشرع« یاین از احکام عقلی مستقل است که مشمول قاعده کل .انتخاب کنید
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 و دهدمیبا بصیرت انجام  ومن کار را متقن مؤ شود و البته در روایات به این امر اشاره شده کهمی حکم شرعی هم

 .کندمی ه را انتخابین رابهتر

موزش و نشر انتخاب است که بهترین راه و شیوه براي آ اطالق دارد گرچه راجح و مستحصن شود گفت دلیلمی

که در شمول بحث ششم است بحث هفتم نیز در شمول این روایات نسبت به مراحل و انواع مختلف یی هابحث .شود

تعلیم نبود. این که  عیناًی بود ولبا تعلیم مرتبت  ينوع امر دیگر چندتدوین متن و  ،ریزيبرنامهتعلیم است یعنی 

مشمول این روایات هست یا نیست عین بحث سابق است البته در اینجا چون عنوان نشر و بسط داریم راحت  هاآن

براي نشر حدیث  هااینو تدوین متن و کمک به معلم و امثال  ریزيبرنامهو  گذاريسیاستاست شمول ادله نسبت به 

مفصل بود و اینجا از یک جهت  هابحثن آ کهکردیم می ک وجوه خاصی اثباتن با یهمه مشمول است و در قرآ

 .است ترآسان

تسدید فی قلوب  ،افاده حدیث ،بسط حدیث ،در این دوازده عنوان و تعبیري که در روایات داریم نشر حدیث

 ؛منینالمؤ

صادق نیست ولی در تعلیم  آنبر اشکال دیگري را هم که عنوان تعلیم  راحتیبهعناوینی دارد که حدیث  روایت

ن یک جلسه بحث کردیم و چون خیلی متفاوت قرآ بحث را در هااینو هر یک از  گیردبرمیباشد در  مؤثرتواند می

 .تعلیم حدیث و معارف است کهمگر جاهایی که نکته خاصی داشت  کنمرا عرض مینیست فقط طرح کلی 

 نکات بحث
 نکته اول

کردند و گاهی می الاي را سؤهنبود به شکل امروزي روات مسئل هااینزمان ائمه طاهرین چاپ و کتابت و امثال 

که نقل  شدینمکردند و گاهی هم این اندازه می حفظ وذهن قوي داشتند  هاآنکردند و بعضی از می دداشتیا

مده جایز ه امام بدون الفاظی که در روایت آدر این زمان هم نقل به مضمون و نسبت دادن ب .مضمون جایز است

ا شده است اما یک ن حدیث پیدتغییراتی در آ الفاظ ائمه است احتماالً ،توانیم بگوییم خود این الفاظنمی چون ،است

کنیم تلقی مخاطبان این است که همانی است که در اصول می که ما حدیث را که نقل هاوقتد خیلی نکته وجود دار

، این نوعی اقرار نقل به مضمون بکنیم فضاهااگر این تلقی وجود دارد در این  ،وسایل یا در بحار وجود دارد یاکافی 
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براي  ،دین حدیث را خواند ولی درست نخوانگویند امی .عنوان ثانوي دارد که االن پیدا شده است جهل است و به

د نقل شواست  اهکتاب چیزي که در اگر .کندمی ا نقلبوده که عین الفاظ ر اینطب و قراین موجود ااینکه انتظار مخ

ثار گویم امام فرمودند سه چیز این آمی ثانوي اشکال ندارد ولی وقتی تصریح بکند که من مضمون حدیث را عنوانبه

دیگر است ترجمه به  يهازبانعین ترجمه به  دمانعی ندارمضمون بکند دقت الزم در مضمون و انتقال را دارد و اگر 

 .عنوان ثانوي دارد یدیگر هم نوعی نقل مضمون است و لذا گاه ییهازبان

 نکته دوم

، اندقل به مضمونی که ائمه اجازه دادهن که باید دقت شود همآنسؤال جدي است و در روایات نکته دیگر اینکه 

 ،توانی نقل بکنیمی ن الفاظ یادت نیستآ انچه عینزاد گذاشتند که مضمون را با دقت نقل کنیم یا اینکه چناز ابتدا آ

 .باید در روایت بررسی شود

 نکته سوم

 نیعناویا در مراحل بعدي هم مجاز به این کار است بخصوص اگر اي این کار انجام شد، آهدر یک مرحل اگر

چه  باظ نبوده امکان نقل عین الفاا در جایی که اند ینقل به مضمون را اجازه داده که مطلقاً دیدباید . ثانوي باشد

خواستند نقل کنند بوده یعصر اول که م است یا در هازبانبراي همه  اینکهقیودي اجازه داده شده است و  شرایط و

 .یستاجازه ناست و بعد که این الفاظ تثبیت شد دیگر 

ورد تحلیل قرار که باید می شود و حدود ده نکته کلیدي ذیل آن است نقل به مضمون بررس باید اصل روایات

 بگیرد

و هم  شودمی کد است اال مواردي که واجبخاص داراي استحباب مؤ طوربهدیم که هم تعلیم قرآن تا اینجا دی

 .کندمی ن وجوب پیداتعلم آن و در شرایط خاصی تعلیم از قرآ کد است که در رتبه بعدتعلیم الحدیث استحباب مؤ

 سؤال:؟

 .عی نقل مضمون است و خیلی مناسب است که جهت مستقلی بگذاریماشاره شد که این هم نو

9 



 ١٢٧٩ �ماره ثبت: 

 ترجمه حدیث حکم :جهت هشتم
 ؟چیستترجمه حدیث  حکمجهت هشتم 

در عناوین دقت شود شاید مثل عنوان  . وقتیمده استترجمه حدیث مشمول همه عناوینی است که در اینجا آ

ن ظهور دارد ولی این عناوین در خود الفاظ عربی آز حفظ الحدیث یا روایت الحدیث یا کتابت الحدیث بعضی ا

م مشمول این که محتوا و مضمون هرا نشر بده  گوید حدیث مامیمطلق است وقتی  داراي مفاد بعضی از عناوین

 .شودمی ترجمه یکی از مصادیق آن قطعاً که حدیث است یا ابالغ کن

 سؤال:؟

ابالغ به غیر عارف  »یعرف بالحدیث و ال غیرالعارف بالحدیثنشره و ابالغه الی من ال « گویدمی نشر حدیث که

 :شودمی دو قسم اطالق

 ؛عربی یاد داده شود که مقدمه نشر حدیث است -1

 .حدیث را به زبان او ترجمه کند  -2

 شود و فیمی حصر به قسم دوم شود که قطعاًنشر حدیث است بخصوص اگر جایی من این موارد شامل يهردو

هم نشر و هم ترجمه فقط مضامین و محتوا باشد  .ردیگیبرمدر  مضامین و محتوا را دارد و ترجمه وحد نفسه اطالق 

در قالب طرح و تصویر و  مدرن و قالب جدید مثالً  يهاوهیششامل  هاروش شود البته اطالقآن می و اقسامو انواع 

تصاویر  به صورت ن راآیات قرآ مثالًده است انجام ش شود و خیلی کارهاي خوبیمی هااینایجاد نمایشگاه و امثال 

 .افتدمی این تصاویر در ذهن بچه جاي مضامین و معارفکنند و می تهیه ییبایز

 ،که بقاي معارف حدیثی به این است که مجتهد تربیت شودی گفتیم نشر حدیث مستحب است اال در موارد خاص

 اهللایصل ؛ وکندمی هستند که الزامی و شرایط خاص دیگريد نبه حدیث تربیت شو ، ادیبان آشناحدیث علماي فقه و

 علی محمد و آله االطهار
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