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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
 ؛ضالل ذکر شده است در تعلیماي هادل و بود باطل و ضالل ي تعلیمهاکتابو  هادانش بحث در تعلیم علوم و

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ «یه شریفه آ وجایی که افترا علی اهللا است یکی ادله حرمت کذب و افترا بخصوص 

 بود. )6(لقمان/»الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْم

 قرآنی تفاوت ادله
 ؛بحث کردیم هاآنو تفاوت ین دو دلیل اي راجع به اهتا انداز

) منتهی آنجا بحث کذب 30(حج/»اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور«کند را بیان می حرمت کذب و افترایات قسم اول آ -

ن بود بیشتر ناظر به یی که در آهادقتبا شود و اگر بر تعلیم کذب و افترا صادق بود با قیودي حرام میاست 

 ءاالق درواقعدهد که معلوم نیست کذب نیست اگر طوري تعلیم می ،کذب نقل یا تعلیمبحث باطل بود چون 

و لذا قسم اول مربوط به کذب و باطل است و شمول  ؛شودکند بدون اینکه نقلی باشد مصداق کذب میمی

اشکال دارد و اختصاص به عقاید ندارد منتهی اگر در حوزه اعتقادات و امور  چیز باطلی تعلیم دادن هر .دارد

 .کندکد پیدا میحرمت آن تأدینی بیاید 

 .شددلیل دوم عموم خصوص من وجه می وبین مفاد دلیل اول  کهمفاد دیگري داشت دوم یک  یات قسمآ -

دومی  ،شود به هر منظوري که باشدبا قیودي کذب می که در حقیقت در بحث اول تعلیم باطل و غیر حق است

افترا  در بحث اول تعلیم مصداقی براي کذب وآن صادق است  اقدام به اضالل است تعلیمی که عنوان اضالل بر

 .شود در دلیل دوم تعلیم مصداقی براي اضالل استمی

حرف حق باشد یا حرف  کهنیایات الهی و حق جدا بسازیم اما ن که کسی را از آدر اضالل مهم است ای آنچه

خواهد بگوید غنا از حیث شود اینجا نمیمصادیقی که لهو الحدیث غنا می یکی از البته .کندتفاوتی نمی ،باطل باشد

به غنا یک کاربرد  کهنیااز حیث  -ستر گفته شده اغناي من حیث الغنا در جاي دیگ حرمت -غنا حرام است

 .را داردحیث اولیه عنوان حرمت ذاتی خود کند حرام است و اال از رف از حق میرا منص اضاللی داده است و او
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 نتیجه
 ءعنوان اضالل اصل در قضیه است یشتري هم یا موضوعیت ندارد اگر هم موضوعیت داشته باشد جز در نتیجه

دور شدن شخصی از  و هر اقدامی که موجب اضالل عن سبیل اهللا ،موضوع است و محور اصلی موضوع اضالل است

ن توجه شود مناسب است به آ ه هفتم در ذیل و ادامه نکات آیه شریفه کهنکت .حرام است ،مسیر اسالم و ایمان باشد

 است؟نفس االضالل است یا  االضالل ست که مقصود قصدا این

 مقصود از االضالل
و  کنندهسرگرم ياحرفهکسی که  »مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ« فرماید:مییه گوییم آمی گاهی

را گمراه کند و موضوع اصلی  هاآنالل کند به خورد دیگران بدهد تا را اض کند براي اینکه دیگرانباطل را جمع می

ن مترتب و اینکه اضالل بر آاضالل را که دارد حرام است ول لیضل این است که قصد از منتهی مقصود اضالل شد

نگذارد شخصی به  به خاطر اینکهباطل را جمع کرده  يهاحرفو  هارمانو داستان و فیلم و قصه  کسی که .نشود

نبخشد فردي گمراه نشود اما او به این عزم و اراده  این اثر را کهنیاقصد او این است ولو  ،مسیر حق هدایت شود

هسته اصلی حرمت این است که لیضل به خاطر این است که  و کند این حرام است یا اینکه این مقدمه استاقدام می

 ؛ام استشود و اضالل حرمترتب می آن اضالل بر

 .ن مترتب نشود حرمتی ندارد مگر از باب تجريآ اما اگر قصد اضالل باشد ولی اضالل بر

 شود گفتمی کرد و هم به قصد حملرا هم اي هجمل شودمی ید جاهایی کهآال خیلی جاها مینظیر این سؤ

ي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ یَشْتَرِ«مقصود است اینجا هم عین مواردي از این قبیل است که  در جمله نهایت کار

 .خود قصد حرام است یا اضالل حرام است آیا ،کندبراي اضالل جمع می )6(لقمان/»اللَّهِ

 سؤال:؟

گوید ولی دلیل یه نگاه کند در ظهور اولیه قصد میقصد است یعنی اگر کسی به ظاهر آ اولیهواب: بله ظاهر ج

چون  ،یشتري به این منظور که داده شده است، ی استایه است و حالت غایت و مغیبراي قصد ظهور آغازین خود آی

لیضل است پس همان قصد االضالل حرام کند و چون محور گوید حالت قصدي و علیت غایی پیدا میغایت که می

و علیت  مغیا دلیل احتمال اول ظهور لیضل است و حالت غایت و ،استو دلیل احتمال اول شود این ظاهر اولیه می
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مده است و که ولو اینکه کلمه الم اینجا آبگوید  طورنیاکسی در دفاع از احتمال دوم  شودمی .که به کار رفته است

و جایی که شود ضاللت شخص است ن مترتب میمفسده بر آ الواقعیفچیزي که علیت و غایت به کار رفته است اما 

یه این است فسده در ضاللت است اهمیت دارد ولو ظهور اولیه آم کهنیا به خاطرن کار مصداقی براي اضالل شود آ

 .مده استباب مقدمیت در اینجا آ شود قصد هم ازولی چون در ضاللت مفسده است اضالل حرام و محرم واقعی می

لیضل حالت المی و  ،حالت مقدمی دارد اصل در موضوعیت نیست »یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ«چطور  دیگرعبارتبه

 چیز کند اضاللکه ضربه به کار وارد می براي اضالل است نقطه نهایی ايهمقدم درواقعآمده اصلی و علیتی که 

 و لذا ده همه در مسیر تحقق اضالل قرار گرفتهرکو قصدي که ماده کردن مقدمات . جمع احادیث و آدیگري است

جمع لهو  .روداز دخالت در موضوعیت کنار می هااینعرفی  تکازبگوییم در ارحالت مقدمی دارد ممکن است  چون

مبغوضیت بالذات  ،کند و مبغوض عند المولی استکه ضربه را وارد می چیزي ،اقدام همه مقدمه استالحدیث و قصد 

الل که مبغوضیت بالذات واجد است عملیه االض چیزي .را دارد هاایندارد و اال مبغوضیت بالعرض و بالتبع همه 

تبعی و عرضی  نقطه نهایی است بقیه حالت مقدمی و آن و بیرون بیاید آناقدامی است که گمراهی از درون  ،است

از باب این که در  بلکهحرام است  بگوید که قصد و تجري ذاتاً راخواهد بحث تجري یه نمیو لذا این آ ؛کندپیدا می

 .مده استمقدمیت در آیه شریفه آ عنوانبه کهاست  یتمعصل خود اضال .راستا و جهت اضالل قرار گرفته است

 .ادعا کند طوراینممکن است کسی 

 سؤال:؟

 هااین .ید خیلی روان نیست این هم استداللی استآخواهم بگویم حرف اول که ابتدا ظهور به ذهن می: میوابج

قصد و و مقصود است اضالل است  کهاصلی نقطه گوید کنیم عرف می عرف واگذار مقدمه است یعنی وقتی به ارتکاز

شود اگر بغوض میم هااینآنجا برسد و لذا اگر اضالل آمد همه  به اي است براي اینکه اوههمه زمین ،ءاشترا مدن وآ

 .مبغوض نیست کدامچیهضالل نیامد ا

 سؤال:؟

گاهی شرط آ وحرمت علم  تنجزر د .بحثی نیست در آنشود می این هم حرفی است که در تجري زده جواب:

گاهی که در تنجز یک حکم آ موضوع شود همیشه در اصول گفته شده ءگاهی جزو آنیست که علم  به این معنااست 

ء موضوع است گاهی جزکه به این دلیل، بنابراین علم و آ گویدفقیه نمی گاهچیهو شناخت و توجه شرط است ولی 

 ء موضوع.ابزار تنجز است نه جز و ن منجز استآ
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 سؤال:؟

حرام  بازهمالل نبود، باید قصد اضالل باشد ولی بحث ما این است که اگر این قصد بود ولی اض : بله قطعاًوابج

 .ورده قصد در حکم دخالت هم داردانجام شده؟ آیه قصد را آ

 سؤال:؟

اضالل ال این است که تمام موضوع قصد االضالل است یا تمام موضوع سؤتنهایی چیزي نیست به قصد  :وابج

توانیم بگوییم که حرام قصد نمی ن است یعنی بدونآ گوییم قصد از باب اینکه منجزمنتهی اضالل که می ؟است

 .شودگفته می جاهمهن هم باید باشد البته از باب شرط منجز که آ لذا مرتکب شده است و

 سؤال:؟

مده است دخالت هم دارد در آیه آضوع است که الموضوعی نیست از باب منجز مو ءبله قصد از باب جز :وابج

 بردنمی شود یعنی حرامی مرتکب نشده است در مقام فعلیت یک کار حرام است ولی عقابیبدون قصد نمی واقعاً و

تر است یعنی قصد به تنهایی قوي دوم ید احتمالآر میاین شرط منجزیت است به نظ چون قصدي نبوده و

ید آبه نظر می» للم یضل أو سواء اضل«بگوییم اگر قصد اضالل کرد کار حرامی را انجام داد  که موضوعیت ندارد

این است که با این  به خاطرکند و لذا لیضل میضالل بدون قصد حرمت تنجز پیدا ناصل قصه اضالل است البته در ا

دخالت  ظهور قصديم کنار نگذاشتیم مدن لیضل و ظهور قصدي را همال دوم را بگوییم آاگر احت .کندتنجز پیدا می

از باب این است که منجز موضوع است  پیدا بشود منتهی دخالت )6لقمان/»(مُهین عَذابٌ لَهُمْ أُولئِکَ«ینکه ا در دارد

 .و موضوع اصلی خود اضالل است

 سؤال:؟

منجز موضوع است ن است که قصد یا متمم آنموضوع است و البته  یعنی آنگوییم نفس االضالل که می :وابج

همان  باید در با این رااست  دخالت آن در تنجز موضوع به خاطردر آیه مدن قصد توانیم قصد را برداریم آو نمی

 ،ست و القصد منجز للحرمهاضالل ا وحرمت گوییم موضوع براي می گفت یعنی در حقیقت کنمبیانی که عرض می

توجه ندارم ولی  ویعنی اگر کاري را من انجام بدهم منجز حرمت و تکلیف است و آمدن آن در آیه از این باب است 

فرماید با یه می. آکندمیتنجز پیدا ن چون قصد نیستشود حرمت واقعی دارد منتهی بر این اضالل مترتب می عمالً

عذاب  آن ین است که بدونا به خاطر، قصد هم بدر روداست یعنی کسی از راه  حرام اضاللتحلیل عرفی و عقالیی 

ء جز موضوع است یا منجز موضوع است که معموالً ءیا قصد جز .شودنمیشود، حرمت منجز پیدا نمیمهینی پیدا 
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خواهد بگوید قصد تمام معنا ندارد اما اگر ب ه بردارد حتماًاز آی اگر کسی قصد را عرفیت بیشتري دارد. موضوع

 .ن بعید است، آنیست و دخالت در موضوع امر ثانوي است بلکهاضالل اهمیت ندارد  و موضوع است

 سؤال:؟

ممکن است سرگرمی  .نیستحرام گفتیم می کنیم بخصوص که لهو هم ءااشتراي لهو را وقتی به عرف الغ: وابج

و و لذا هم اشترا  ؛اصل اضالل است هملیضل است در لیضل  اصلباشد گفتیم نفس اشتراي لهوالحدیث چیزي نیست 

 اینکهمترتب شود البته ن آ براست که گمراهی دیگران و کاري اضالل است  منظور آیهقصد مقدمه اضالل است هم 

منع  ن را، توجه دارد نکات معانی بیانی و ادبی آکید دارد، تأنکته دارد است گذاشته هاشیوهاز یکی  نگشت رويا

 .حرام است لیضل است آنچهم بگوییم در مقام استنباط حکمی خواهیکنیم ولی مینمی

 سؤال:؟

خواهیم نمیمثل غنا باشد که حرمت ذاتی دارد : یعنی تجري است اشتراي لهوالحدیث این است که اگر لهو وابج

تنهایی حرام این به که شود ستفاده نمیاز آیه این ا .دهدیو سامان م کندجمع می وحرمت دارد  ذاتاً  کهآنبگوییم 

 .است

 سؤال:؟

 .دکناضالل محوریت پیدا می »یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ «گوید یه وقتی میواب: اشکال ندارد ممکن است بگوییم آج

 سؤال:؟

است که شارع  این فهمدآنچه عرف میعرفی  ماالت باطل است ولی در مقام تعاملگوییم این احت: ما نمیوابج

خذ شود جنبه مقدمه و أ هاآنبیند و اگر در دلیل هم چیزهاي دیگر را مقدمه می و اردگمراه شدن عنایت د روي

اقدام  کهنیاتجري هم عمل است  .شوداین باشد بحث تجري می اگرکند. رساند را اخذ مینجا میاي که او را آهزمین

 گوییم، میاقدام کرده ولی خمر نبودهشرب  دانستنمی ،شامیدهآ واقدام کرده  کرده شرب خمر استفکر می مثالًکرده 

 .پسنددهمین عمل را شارع نمی

 سؤال:؟

است که به ضالل  چیزيیه روي لیضل و تأکید آ به نظرتوانیم بگوییم فقط یک احتمال است نمی : قطعاًوابج

الم  که به قصد اضالل بوده یضل نیست قصد االضالل بوده است و درست است آنچهمنتهی شود یضل واقعی است 

یضل فعلی است که باید مطابق با واقع باشد اگر مطابق  ،مده استرساند ولی قصدي است که روي یضل آمی قصد را
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مده ل بوده ولی لیضل نیست یعنی عنوان فعل یضل که در اینجا آقصد االضال، درست است با واقع نباشد لیضل نیست

یضل  ،کنم هم یضلمن عرض می اینکهد و ین هم بیاد آآید بایاین می فین هستند جایی کهعمتضااضالل و ضالل 

 .اید ولو که اضالل هم در کار نباشدگرفته ولی شما فقط قصد رااند هقصد را حفظ کرد مواقعی است ه

 سؤال:؟

تقویتی در  که به این قصد اقدام کرده ولی واقعاً جاییبگوییم  وقتآن: سالح را فروخته لیقوي به االعداء وابج

محقق شود اگر محقق نشده  درواقعبعید است براي اینکه یقوي باید تقویت  ؟گیردهم او را می وده این دلیل بازنب کار

 .نیست الواقعیفیقوي اینجا 

 سؤال:؟

، یضل با ضالل ید و یکی هم یضلآن بیرون میل است که غایت و قصد از آلیضل  بخشی از: یک وابج

موضوع از حیث  ءگوییم موضوع قصد و اضالل است البته قصد جزمی . ماشوندمیمتضاعفین هستند و از هم جدا ن

موضوعیتی ندارد چون ضاللی پیدا نشده، بلکه متضاعفین گویید اضالل اما شما می ی،اصل رتبه تنجز است نه در

مطرح  بحث دقیقی است و به نحوي در جاي دیگر فقه و اصول هم ،وردآکم می را آیه این هست هستند ولی قصد

و  دارد لیضله آی کهدرحالیایم خارج کردهاضالل را از موضوعیت  درواقعدهیم شود وقتی محور را قصد قرار میمی

هم یه همه قیود محفوظ است گوییم در آمی که ما گونهنیااگر  .لیضل مفهوم واقعی است و باید مصداقی پیدا کند

اضالل ل به شکل دیگر اضالدخالت  ،خالت قصد به شکلی استالبته د ؛دو دخالت دارد قصد و هم اضالل هست هر

 .کندیه را جمع و جورتر میخیلی آ است اینمنجز موضوع  عنوانبهء موضوع ن جزموضوعیت دارد و آ

 سؤال:؟

هم اضالل بشود  براي اینکه اضالل بشود یعنی واقعاً »یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ «گوید نمی یه این راگوییم آمی :وابج

 یهآ است. اضالل نشده فرمایید قصد کرده ولی واقعاًمی شما چیزي کههم اضالل شده ولی  او قصد کرده و واقعاً

قصد کرده و اضالل بر  ،براي اضالل هاآنو ترویج و تبلیغ  کنندهسرگرمي سخنان آورجمعکند به اقدام می که ویدگمی

بگوییم قصداالضالل است  کهنیاولی  ،مده مصداق داردآ که در آیه یمفاهیمهمه  وقتآن مترتب شده است او قصد

 .یه انداختیماز آ بخش موضوعیت را و میاکردهیه کم ضاللی هم متوقف نشود یک چیزي از آولو ا

 سؤال:؟
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در ه حقیقت را اضالل نشد الواقعیفاشترا براي اینکه اضالل کند اگر : اشتراي مع قصد االضالل است، وابج

 .قبول کنید باید گویممی که من طورنیااید اگر دارد موضوع دخالت نداده

 سؤال:؟

برد اینکه قصدي است و مقدماتی است می کسی برود به استخر براي اینکه شنایی بکند ثواب اینکهمثل :وابج

و هم منجز  هاآند ت دارن موضوعیاز موضوعیت بیندازیم، آشود خود شنا را نمی وبراي اینکه شنا محقق شود 

 .حرام نیست و صرفاً مقدمات آن

 سؤال:؟

با  و مقدماتی بزند دست به کارهايشود با برهان نمی ست واستظهارات عرفی ا هاایناثبات مقدمیت دارد  جواب:

دهد می مستقل و مولوي این را مورد بغض قرار صورتبهاین قصد بخواهد وارد این فضا شود این مبغوض است و 

و قصد در  ن جهت قرار گرفتهبقیه هم چون در آ احتمال دیگر هم این است که مبغوض واقعی اضالل است ویک 

 .است تريقوگوییم احتمال دوم می مورد بغض قرار گرفته و ما و بالعرضن دخالت دارد بالطبع تنجز آ

 سؤال:؟

ن اضل از دیگرا ،ل استباب ضال من علماز این است که اضالل نکنید روایات مکرري که  داد جاهمه: وابج

را مورد بغض قرار  هااینشود همه می اضالل محقق درواقعگوید چون می بینیدمی ید است این را کهاست. آن هم مؤ

مبغوضیت ذاتی دارد همان اضالل است اضالل باید تحقق پیدا کند بقیه هم حالت مقدماتی دارد البته  آنچه .داده است

 شود قطعی کرد.مین استظهار من است و

 سؤال:؟

یکی در جایی  ؛یات دو معنا داردآن آ با قرائن معنا کردسنجید باید می یه را با واقعیت خارجیآوقتی واب: ج

 خدا صدمه وارد تیدرنها انفاق کرده ولی کند واقعاًمی جهینتیبآن را کنند ولی خدا می است که گاهی اقدامات

 .گرددیبرمبه خودت  بگوید نهایتاً  خواهدمی کهاینیکی هم  ،کندمی

؟ حرام است یا حرام نیستتجري گوید آنجا که میگوید تجري حرام است می درواقعاگر احتمال اول را بگیریم 

چیز مذمومی است معلوم است که  اینکه عقالً بر؟ حرمت عقلی ارد یا نداردمقصود این است که حرمت شرعی د

گویند تجري و اقدام نسبت به مقدمات یا نسبت به چیزي که . میمذموم است شرعاًمذموم است اما  عقالً تجري

گوید که تجري و می مده وبخود دلیل آ تواند حرام باشد ممکن استنمی گناه نیست الواقعیفظاهر گناه دارد ولی 
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نجام دهد و کسی را گمراه یعنی مقدمات را ا جمع شودمنتهی بعید است این دو جایی اند همقدمات را حرمت ذاتی داد

مقدمات را انجام داد و اشتراء لهو الحدیث کرد و قصد کرد  کهاین به خاطر اینجا دو تا گناه کرده یکی ، بگوییمکند

و اضالل محقق شد  این کمی مبعد است که بگوییم در جایی که قصد کرد ؛اضالل کرده است یکی هم به خاطر اینکه

ی با بحث تجري و بگیریم منافات را اگر احتمال اول .ن احتمال استجه مبعدي براي آرده و این هم یک وناه کدو گ

شود تجري حرام شرعی نیست در جایی است که دلیل خاصی نداریم و می نچه در اصول گفتهاصول ندارد چون آ

 بق ظواهرشود نسبت به قاعده کلی اصول که تجري حرام شرعی نیست طمی شود و مقیديمی تخصیص درواقعاین 

ن مقید آ ورد طبعاًآمی شود اما اگر اینجا ظهور دلیل را فهمیدیم که روي تجري حرمتمی خود فعل حرام جایی که

آید می به نظر استظهارات اینبا همه  .ن توجه داشته باشیدنکته تکمیلی اینجاست که باید به آشود و این هم می ادله

 دخالت در اضالل دارد در موضوع اخذ شده نه از باب اینکه مستقالً شترا چون که اضالل حرام است و قصد و ا

 .دخالت داشته باشد

 سؤال:؟

کسی این استظهار ما است ولی اگر  .است مقدمات هااین، اضالل حرام است ن مترتب شودآ اگر اضالل بر واب:ج

 ،یهم است با ادله دیگر نه به این آرایکی اضالل ح ؛ما دو حرام داریم کهشود می احتمال اول را بپذیرد نتیجه این

بر احتمال اول در حقیقت سه  بنا .شودکه قسم دیگري جمع المقدمات به قصد االضالل حرام است  یکی هم اینکه

یکی قصد االضالل و ارتکاب و  ،باشد آن شرایط یکی حکم تعلیم کذب و باطل وقتی که با ؛شودمی حکم پیدا

خود  بلکهحرام نیست  به تنهاییبر احتمال دوم استصحاب مقدمات  اما بنا؛ ضاللمقدمات االضالل و یکی هم خود ا

 یات و روایات دیگر هم پیدارا در آ ظیر اینم نتیجه بحث بسیار مهم که اینجا آمد و ناین ه .است حرام اضالل

کافی  جاهمیندر آیه بحث کرد اما تا شاید بتوان نکات دیگري هم -. نجا وجود داردکنیم و همین دو احتمال در آمی

 دقت کرد. هاآني باید به تفاوت بندجمعود و در قرار گرفته ب موردتوجهدلیل دومی بود که اینجا  این -است

 ادله روایی
اینجا  باکلی گفتیم اما به نحوي  قاعدهدر مده است این روایات را دلیل دیگر روایاتی است که در باب اضالل آ

 .اسب داردخیلی تنهم 
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تعلیم که  با عنوان کهاست  روایات تعلیم الضالل است جالب این است ن اشاره شدهقه هم به آدر ف دلیل سوم که

وسائل کتاب امر به  11مده است این روایات در جلد در روایات آبناست با عنوان تعلیم و تربیت ارتباط پیدا بکند 

 آمده است. 436ص  16معروف و نهی از منکر باب 

 :استچند مضمون داراي است  روایاتی که در این باب

یک عنوان هم عنوان تعلیم  ،من سن سنه حسنه یا من سن سنه سیئه ،نیکو یا باطل است يهاسنت يزیرهیپایکی 

، در بعضی بعد مثل روایت اول ،مدهروایات فقط بعد اثباتی هدایت آابواب هدایت و ضاللت است البته در بعضی از 

 .مده استآمده و بعضی هم هر دو ضاللت آسلبی و 

 عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ روایت  روایت اول:
 ،دارد ما ارتباطی ندارد چون من علم خیراً کنیم روایات اول با بحثمی رمرویک دور  کنیممی روایاتی که بحث

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ  وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْکلینی است  از معتبره استکه روایت  باب اما روایت دوم

مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ «رَزِینٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: 

از  1»بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَِئکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْئاً وَ مَنْ عَلَّمَ هِمْ شَیْئاًمِنْ أُجُورِ

کسی شود و در نقطه مقابل می هاآنی او هم به همان میزان صاحب اجر شود ولنمی که عمل کردند کاسته کسانیاجر 

 و عمل کردند در کفه اعمال او هم قراراند هن را یاد گرفتوزرهاي کسانی که آکه باب ضاللی را آموزش دهد همه 

وقتی از آنجا  چیز مادي نیست که بگوییم هااینوزر و چون  .چیزي کاسته شود هاآنبدون اینکه از گناهان  دهدمی

 .دارد جاي خود هرکدامبلکه شود می ن کمبرداشتید و به او دادید از آ

 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  یتروا روایت دوم: 
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَمَّنْ است این  باب روایت چهارم

لَا یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ بِکَلِمَۀِ حَقٍّ یُؤْخَذُ بِهَا إِلَّا « :اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عرَوَاهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ 

 کسی کلمه حقی 2»هَاوَ لَا یَتَکَلَّمُ بِکَلِمَۀِ ضَلَالٍ یُؤْخَذُ بِهَا إِلَّا کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ أَخَذَ بِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَخَذَ بِهَا

 .173، ص: 16وسائل الشیعۀ، ج - 1
 .173، ص: همان - 2
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همان مضمون را دارد البته در هم  نیا او کرد او هم در ثوابش شریک است. کسی اخذ بهاگر  کهاینگوید مگر نمی

ن صادق نیست ولی آ تر است چون هر حرفی را بگوید تعلیم براطالق این وسیع وجا علم دارد اینجا تکلم دارد آن

کند می نصیحت یعنیتکلم  ،موزش داشته باشدفرایند آگیرد اما علم باید میاین را هم در بر .نصیحت و موعظه است

نجا تعلیم است اینجا تکلم به حق یا باطل است آو لذا بین موضوع این دو  ؛شودهم می که شامل آن وردآیاد او می

 .گیردمی ار هااینهمه  ،باشداي هموعظ ،که ممکن است تکلم تعلیمی یا تذکاري باشد

 مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ  روایت روایت سوم: 
الْحِمْیَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بن جعفر  و محمد بن موسی بن متوکل عن عبداهللا باب روایت پنجم

أَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّۀَ هُدًى کَانَ لَهُ « جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَۀَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی 

بلکه سن سنه  ،کلمه حق هم نیست ،اینجا تعلیم نیست »ءٌمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ

وري و و تعلیم و یادآ اطالق دارد گذاريپایهد ممکن است بگوییم این بکناي هسنت حسن گذاريپایه ،هدي است

اندازد ولی اطالق این می را جااي هیک سنت حسن هااین .کندمی وريیادآدهد نشر می کهنیهمگیرد می را هم هااین

، یک چیزي را جز پایه یک روش جدیدي را بریزد و جایی که یک اقدام عملی بکنداست  هاآنبیشتر از 

 هاآن ستبناي خیري بسازد حتی ممکن ا قرار دهد حتی ممکن است یک کار فیزیکی انجام دهد مثالً ورسومآداب

ن طرف آید و از آمی عام بهرا هم بگیرد بنابراین تعلیم و کلمه حق داشتیم و سن سنه هدي داریم که از خاص 

: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَۀَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مَیْمُونٍ الَْقدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحِمْیَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ءٌ وَ أَیُّمَا رِهِمْ شَیْ صَ مِنْ أُجُوأَیُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّۀَ هُدًى کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَ«

 3»ءٌقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ سَنَّ سُنَّۀَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْ

 ،یک جا علم بود ،بودیکی  هاایناین هم عنوان سوم است با همان محمول واحد در اینجا که محمول در همه 

 .یک جا تکلم بود یک جا سن سنه هدي یا ضالل بود

 .174: ص ،همان - 3
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 سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ روایت روایت چهارم:
 بْنِ  عَلِیِّ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْأَمَالِی فِی وَهم معتبره باشد آن  نظیر این در روایت ششم است که احتماالً

لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ « :قَالَ ع مُحَمَّدٍ  بْنِ  جَعْفَرِ الصَّادِقِ عَنِ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ  مَنْصُورٍ عَنْ عِیسَى بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ 

ۀُ هُدًى سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا صَدَقَۀٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّ  بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ

ایت معتبر است کند مگر سه امر که رونمی ادامه پیدابعد از مرگ هیچ چیزي   4»بَعْدَ مَوْتِهِ وَ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ

 .است البته این در مورد ضالل نیست فقط هدایت

روایت معتبره است براي اینکه  وروایت نهم عنوان چهارمی دارد  .شاید معتبره باشد سن سنه دارد کهروایت هفتم 

 مِثْلُ عَلَیْهِ کَانَ ضَلَالٍ بَابَ عَمِلَ مَنْ وَ أُجُورِهِمْ مِنْ أُولَئِکَ یُنْقَصُ لَا وَ بِهِ عَمِلَ مَنْ أَجْرُ لَهُ کَانَ هُدًى بَابَ عَمِلَ مَنْ«

اب عمل باب ضالل دارد و عمل ب واینجا عمل باب هدي  5»أَوْزَارِهِم مِنْ أُولَئِکَ یُنْقَصُ لَا وَ بِهِ عَمِلَ  مَنْ وِزْرِ

یک احتمال  .گیردمی را هاآنهم مفهوم عامی است که  نآ و آموزش و سنت حسنه که ریزيپایههدایت یعنی همان 

 کنند کار الگویی انجاممی دیگران هم یاد گرفتند و اقدام اینکه عمل باب هدي یعنی خودش کاري بکند ولی عمالً

الگویی باشد شاید در سن سنه هم  رباشد که البته اگر کا هاایننه و ولی ممکن است که همان معناي سن س ،دهدمی

 این همان .کرده است ریزيپایهسنتی را  درواقعاند و هن درس گرفتاگر کار نیکی کرده دیگران هم از آ ،بگیرد

شود که انسان در کار آن حساب که می الگو دادن و الگو بخشیدن موجب این حالهربهکند نمی شود و فرقیمی

هم در این امر باید مشمول این روایات باشد  يالگوسازو  یالگودهخود  قطعاً ،دخالت داشته باشداند هسی کردتأ

 را اطالقات آنن باشد ولی اگر هم نباشد خاص ناظر به ای صورتبه »من عمل باب هدي«منتهی احتمال دارد 

 علی محمد و آله االطهار اهللایصل و .است هاایناحداث بدعت و  گیرد و روایت یازدهممی
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