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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 اشاره
 علوم محرم است. ن تعلیم دانشها وآموارد  در تعلیم محرم بود که یکی از بحث ما

ثانیاً  و تمسک کرد افترا ات کذب وآی و) 30(حج/ »اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور«یاتی مانند آشود به می این زمینه اوالً در

روایات ثالثاً استدالل کرد  )6(لقمان/»وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّه«یه آیاتی مثل آبه 

را تا آخر » یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ« و» اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور«آیات  .تعلیم باب ضالل را مطرح کردیم

 بحث کردیم.

البته این گروه از روایات سه چهار تعبیر داشت  1»وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ«روایات 

من سن سنه «بعضی از روایات  »من تکلم بکلمه ضالل«داشت بعضی جاها » مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ«بعضی جاها 

 .گیردمی گمراهی باشد مورد نکوهش قرارباعث موزش چیزي که آمفید این بود که  وسه تعبیر بود  »ضالل

 نکات ذیل روایات
روایات عامه هم این تعبیر  اي بود که تعدد هم دارد به نظرم درروایات معتبره هاآنه که بین فذیل روایات شری

ذیل روایات نکات و مطالبی است که باید  .است ياجاافتاده قاعده و تعبیر یک امر خیلی مسلم ولذا اصل  مده وآ

 .موردتوجه قرار دهیم تا حدود داللت اینها مشخص شود

 داللت روایاتدر  نکته اول
اي نیست هم به دلیل اینکه مناسبات حکم موضوع این امر را اقتضا داللت اینها بر حرمت جاي خدشهدر   -

مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ «درست است که نهی ندارد اما  ،و محمول حدیث این است مفادکند و هم اینکه می

دهد همان گوید همان گناهی که شخص مرتکب حرام انجام میاین که می» عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ

ذا چون وعده عذاب اخروي داده شده است حرام و ل ؛شود مواخذه هم اخروي استتوجه او هم میماخذه ؤم

 .شودمی
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کند داللت بر وجوب نمی» مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ«ت ابرخالف فراز اول این روای

ن آنیست و وعده یا وعیدي وجود دارد باید دید  یقاعده شناخته شده است که در مواردي که امرونه آن علت

کند اما اگر وعید اخروي امر اخروي است وعد اخروي بیش از استحباب افاده نمی اگر ؟چیست دیووعوعده

که مقطعی  ییهايبرزخی یا عالم قبر یا دشوار يهااگر عذاب وکند باشد افاده حرمت می اینها عذاب جهنم و

 .شودکراهت می از منازل باالست یا حد است

 اقسام امر و نهی
االولی در ذیل روایت فی داللتها علی الحرمه است  الجهۀ ،گفتیم که وعد داریم و وعید دیووعاقسامی براي وعده

 یچیزي که در منزله امرونه و یامرونهامر و نهی؛  ۀی و ما هو بمنزلامرونه وقتکاحکام با دو حدود کلی شود یو 

 یکی هم وعد و وعید یا بیان مصالح و مفاسد ،یک چیزي مثل یتصل و مثل ماضی و مضارع که نوعی امر استاست 

 دهایوع و امثال اینها این وعد و 3»الْحَسَدَ یَأْکُلُ الْحَسَنَات«و یا  2»قِلَّۀُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْن« مثالًشود دو قسم می که

ن باشد بلکه بیان وعد و وعید و بیان مصالح و آو ماضی و مضارع نیست که مستقیم بحث زجر در  یکه امرونه

از یک باب به  را همه اینها ،کندمصالح و مفاسد را ذکر می وها حکمت که خبري است يهاجمله ،مفاسد است

 ؛ی استوعیدها یا دنیوي است یا اخروي در باب دنیوي یک بحث مفصل وریم وعد وآحساب می

 ؛دارددو احتمال » قِلَّۀُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْن«

 و وعد یا بیان مفسده و وعید بیان مصلحت

ارشاد  اینکه ،قرائن خاصی باشد مگر اینکهداللت بر حکم الزامی ندارد  االصولیمصالح و مفاسد دنیوي عل اوالً 

 .کنیمي خود بحث میدر جا دیآیاستحبابی از اینها درم يهاشود یا حکممی

 ؛وعید گاهیوعد است و  گاهیوییم گکه می دیوع و بیان مصالح و وعدهثانیاً 

مفید  االصولیبه عبارت دیگر بیان مصلحت و وعد است یا بیان مفسده و وعید است بیان مصلحت و وعد عل

شود در درجات داده می، اگر بیان مصلحت و وعدي باشد و اخروي هم باشد ،غیر الزامی است وحکم غیر رجحانی 
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تواند داللت بر اینها نمی از کدامچیه .شودتسریع می ششود در قیامت حسابدر برزخ چنان می است بهشت با مقربین

که افاده  باشد يااستحباب است ممکن است قرائن خاصه آن کند که قدر متیقنبلکه داللت بر رجحان می وجوب کند

 ؛است االصولیوجوب بکند ولی عل

 :شوداما در بیان وعید دو قسم می

 ؛کنداگر وعید مشتمل بر عذاب جهنم است داللت بر حرمت می

ن روز آاینکه در  .تواند افاده حرمت بکندنمی ییتنهاموقت است که بهي هامربوط به عذاب اما گاهی وعیدها

 وهم افاده حرمت کندالبته ممکن است قرائنی پیدا کند که آن ،واند داللت بر حرمت بکندتنمی شود الزاماً معطل می

 :خواهد حکم را ذکر کندشارع وقتی می نیبنابرا

که  ییهاباشد و یا جمله یبحث زجر است چه امرونه آنورد که مستقیم در داللت آمی ییهاانیدر قالب ب یا -

 ؛رودبه کار می یبه جاي امرونه

ن آالزامی در  حکمخواهد بحث زجر را برساند اینجاست که با کنایه و داللت التزامی می وباواسطه  گاهی -

 ؛ارشادي است یا مولوي محل بحث استاین که  .نیست

ارشاد نیست مگر اینکه قرینه خاصی  وید آمی بیرون ن نیست که حکمآاما اگر اخروي باشد تردیدي در  -

عذاب  وعید و و رساندحکم غیر الزامی را می بیان وعد باشد اگر که اینها باشد و محال باشد مثل اطاعت و

شود حکم الزامی از بحث برد بقیه متیقن از جایی است که می قدرنیرساند و اهم باشد حکم الزامی را می

 .خواهد که حکم الزامی بشود و این یک فرمول کلی استي میرقرائن دیگ

 امر و نهی چگونه است؟ :سؤال

بکن و این کار را نکن اصل در امرونهی هم  گوید این کار راامرونهی دنیوي و اخروي ندارد امرونهی می :وابج

راجع به این مقدمات بحث  یسال کیبحث اصول را شروع کردیم  ندهیشاءاهللا اگر در سال آکه ان-مولویت است 

چه تعلق  اصل امر به هردر اال  وشود ه ارشاد میک »اطیعوااهللا«مگر اینکه جایی مولویت محال باشد مثل  -کنیممی

 نجایا .است رساند کما اینکه در نهی اصل حرمتوجوب را می در اصلگوید و بگیرد مولویت است و حکم را می

چون اینها  -در اصول ما خیلی قشنگ بحث نشده است من هم اجماالً عرض کردم و-تکلیف مشخص شده است 

را که فکر  چیزي نتیجه منشود یک بحثی داشت در بحث مولویت و ارشادیت می قابل بسط و توسعه است مثالً 

 .کنم بیشتر قابل دفاع است اینجا عرض کردممی
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 سؤال:؟

خواهد نه اینجا اصل مولویت است و اصل داللت امر بر وجوب است خروج از مولویت به ارشاد دلیل می :وابج

 .خواهدطور که بعد از مولویت هم خروج از وجوب به استحباب دلیل و قرینه میهمان

 در اوامر قاعده اصلی

 همه اوامر مولوي دال بر وجوب است اال ما خرج و ما مولوي است اال همه اوامرکه قاعده اصلی این است 

کما اینکه همه نواهی مولی مولوي است نه ارشادي و همه نواهی دال بر حرمت است البته همه اینها اال ما  ،خرج

سفانه در اصول ما خیلی بحث نشده است در حالی که انبوه روایات أاست که مت ییهاحکمتاینها درواقع  .خرج دارد

کبر و غیر اخالقیات هم  ،حسد؛ اخالقی يهاما حکم و مصالح و مفاسد را ذکر کرده است بخصوص در حوزه

 بعث امرونهی است گفتیم که امر گاهی هستزیادي  يهااست راجع به بیان مصالح و مفاسد هم حرف طورنیهم

و ما هو بمنزلته زجر  ث مولوي الزامی ایجابی اال ما خرج و نهیعامر و ما هو بمنزله ب ،است و وجوب اال ما خرج

مصالح و مفاسد  دیووعوعدهاگر  اگر فقط امرونهی باشد این استاین دو قاعده را داریم  مولوي تحریمی اال ما خرج

گوییم اما دنیوي او اخروي و دنیوي ال یفید حکما اال الزامیا و اینکه مولوي است یا ارشادي در آن و حکم باشد می

ه بیان مصلح و الوعد و الوعید ال یفید بحث است و اماالوعد و الوعید و بیان المصلح و المفسد االخرویتان ینقسم ب

حکما الزامیا و یفید الرجحان و االستحباب اال عن تفید القرائن شیئنا و اما بالمثل الی الوعید اگر افاد بعذاب اخروي 

تواند شود. غیر اخروي و مراحل دیگري باشد ال یفید الحرمه، علی االصول نمیشود حرمت میمربوط به جهنم می

 قع شود.قاعده وا

 قسم سوم امرونهی

بر حکمت و علت  ریداگوییم امر بیان حکمت است که می وقسم سوم امرونهی همراه با بیان مصلحت و مفسده 

بعضی از » قِلَّۀُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْن«بعضی جاها بیان مصالح و مفاسد آمده است و است. بعضی جاها امرونهی آمده 

کند آنجا هم قاعده این است که مصالح و مفاسد که در کنار د بعد هم مصلحت و مفسده ذکر میامرونهی دار هاانیب

 اصل این است که علت باشد حکمت نباشد. و آید امر دایر بر حکمت و علت استامرونهی می

 سؤال:؟ منصوص العلۀ چگونه می شود؟
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این است که حکمت حکم باشد یا علت حکم  آید امر دایر برگوییم هر علتی که میجواب: منصوص العله که می

ي کلی و مبسوط اصولی است که متأسفانه هابحثخواهد. علت باشد و حمل بر حکمت قرینه می در اصل باید باشد

بحث شده مبسوط  به طوري دوم و سوم در اصول خیلی بسط پیدا نکرده است ولی بخش امرونهی در اصول هابخش

کند چون در خیلی جاها ما مصالح و به خیلی چیزهاي دیگر هدایت می کند و ما رایاین ابواب جدیدي باز م است.

ي جدید راه گشا هاحرفتواند براي آن را تطبیق بکنیم بیان مصالح و مفاسد می مفاسد داریم و اگر ما قواعد اصولی

 باشد.

 سؤال:؟ نسبت وعد و وعید چیست؟

در آینده  یعنییی دارد وعد هاتفاوتبه لحاظ فنی تعلیم و تربیتی جواب: نسبت قریبی با هم دیگر دارد و البته 

شود خیلی نزدیک به انذار و شوید وعید هم مژده به یک آینده خوب میمبتالي به این بدي یا به این عذاب می

 یی دارد که در جاي خود باید بحث کرد.هايکارزهیرتبشیر است منتها 

و در نقطه » من علم باب هدي«به قواعد خودمان برگردیم. روایات  و رفتیماز بحث کبروي به قواعد کبروي 

اي از روایات متعدد که بین آن روایات صحیحی بود و در کتب عامه هم وارد شده دسته» من علم باب ضالل«مقابل 

سن «گر به اضافه دو سه تعبیر دی» من علم باب ضالل«یکی » من علم باب هدي«مشتمل بر دو قاعده است یکی 

ي ایامرونههم بود در این روایات » تکلم بکلمه ضالل«یا » تکلم بکلمه حق«یا » سن سنه ضالل«و » سنه هدي

راجع به این دو قاعده وارد نشده ولی محمولی که اینجا آمده در اولی له مثل وعد است و مثل اجر من عمل به و لذا 

ي نیک را به دیگران بیاموزد. این یکی از هادانشوم نیک و رساند. مستحب است که انسان علبیش از استحباب نمی

هر چه باب هدایت باشد تعلیم آن مستحب است و  شودتعلیم معارف دینی را شامل میاي است که چند قاعده

آید، چون وعد نمی شد. این قاعده اول است که از محمول وعد در اینجا بیش از استحباب بیرونجاهایی واجب می

کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِْن «دارد که » من علم باب ضالل«ست. قاعده دوم اخروي ا

معناي اوزار مجازاتهاي اخروي است و لذا در اینجا چون وعید  173، ص: 16وسائل الشیعۀ، ج »أَوْزَارِهِمْ شَیْئاً

کند. این جهت اولی که شود و لذا دومی داللت بر حرمت میي قطعی جهنم میاهعذاباخروي است و اوزار شامل 

اما تعلیم ضالل حرام و محرم  یم ابواب هدایت و خیر مستحب است اطالق کلی داردبه عنوان یک قاعده کلی تعل

 شود.می
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 روایات داللتنکته دوم در 
ینجا مورد نکوهش و تحریم قرار گرفته جهت دوم در داللت که امر مهمی است این که آیا مطلق تعلیم ا -

 اي در بحث است.که این جهت ثانیهاست؟ 

هل تدل  آن تعلیم عمل محرم هم مترتب شود؟ حرام است یا مقید به جایی است که بر مطلقاً تعلیم ضالل 

اینجا وجود  الروایات علی الحرمه تعلیم ضالل مطلقا او اولی اذا ترتب علیه الفعل المحرم؟ این سؤال جدي است که

رساند دارد. آیا آموزش گناه و علم باطل اینکه دروغ گفتن یا غنا را یاد او بدهد یا دانشهایی که او را به شرك می

و مطلقا حرام است  هوهوبما  اددادنیاد بدهد مثل مارکسیسم و امثال اینها که باطل است و در آن ضالل است اصل ی

دهد جواب آن شود یاد میاگر گمراهی بر آن مترتب نمی آن مترتب شود وم است که گمراهی بر یا در صورتی حرا

گیرد یا مخصوص جایی است کند تا بتواند جواب بدهد، مطلقا این را هم میدهد و او را توانمند میرا هم به او می

 بر او مترتب شود؟ که فعل حرام ترتب علیه الفعل المحرم و ضالل، ضالل

دهد اما معلوم نیست که بر آن گمراهی هم مترتب شود، آیا این اطل و ضاللی را یاد مییک امر محرم یا دانش ب

 هم حرام است یا جایی حرام است که فعل حرام و ضالل و گمراهی مترتب بر آن شود؟

 گاهیکنیم که قصد اضالل است یا ترتب اضالل؟ احتماالتی وجود دارد بحث دیگري است که بعد مطرح می

اي است که التعلیم محرم مطلقا او فیما اذا صورتی که ضالل بر او مترتب شود حرام است. جهت ثانیهگوییم در می

یا وقتی که قصد اضالل حرام است این سؤال اول است که آیا حتی اگر قصد اضالل نداشته باشد  ،قصد االضالل

مربوط به جایی است که به قصد  »من علم باب ضالل«باید قصد دخالت داشته باشد. اگر  ؟حرام است داشته باشد

 .گفتیم اضالل حرام استگوییم آنچه حرام است تعلیم ضالل است آنجا میمی ،گویدگمراهی می

 تنجز حرمت
شود. در من علم باب تنجز حرمت به این است که قصد داشته باشد یعنی اگر قصد نداشته باشد حرمت منجز نمی

توانیم بگوییم حرمت منجز شد. قصد داشته باشد یعنی اگر قصد نکند نمی ضالل تنجز عذاب و حرمت به این است که

گناه و امر محرم تعلیم ضالل است ولو قصد اضالل هم نباشد ولی تنجز آن » علم باب ضالل«ممکن است بگوییم که 
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یم که قصد گویاگر سؤال شود که در اینجا قصد دخالت دارد یا ندارد می به این است که قصد اضالل باشد و لذا

 کند.تحریم و حرمت تنجز پیدا می وقتآندخالت دارد یعنی وقتی که او به قصد اضالل اقدام به تعلیم ضالل بکند 

 فعل قصدي
ل و باید قصد آموزش و اضال وفعل قصدي است » من علم باب ضالل« ي وجود دارد که گاهیترقیدقبحث 

 عالوه بر اگرل قصدي است قصد هم در موضوع حرام دخالت دارد تعلیم ضالل چون فعمحتوا و ماده را داشته باشد. 

این دو از هم جدا است. خود فعل قصدي است  ی هم داشته باشد،این که قصد آموزش این حرف را دارد قصد گمراه

علم «گیرد و لذا فعل گوید ذبح، ذبح از افعال قصدیه است یعنی اگر قصد نداشته باشد این دلیل آن را نمیمثالً می

این فعل قصدي است باید همراه قصد باشد تا این حکم شامل او شود. سؤال این است که غیر از این که » باب ضالل

که اضالل و گمراهی آن شخص باشد قصد دخالت دارد  یآن غایتدر  عمل مقصود است؛ اما عمل را قصد کرده، خود

 حکم دخالت دارد. گوییم ظاهر دلیل این است که قصد هم در تنجزمی ؟یا ندارد

 سؤال:؟

این است که دروغ نگویید در افعالی که داللت بر ترك بکند مقداري ) 30حج/»(الزُّور قَوْلَ اجْتَنِبُوا«جواب: 

اگر بدون قصد هم انجام ندهد گناه  کند وثرش این است که فقط گناه نمیگوید این کار را انجام نده اتفاوت دارد. می

شود؛ دو قسم می هافعلگوید این کار را انجام بده، انفاق بکن، دفن بکن، نماز بخوان، آنجا می وقتیکند؛ اما نمی

شود و اگر بدون قصد هم انجام بدهد تکلیف ساقط شده است، ولی بعضی حالت قصدي دارد بعضی غیر قصدي می

را بکند. سؤال این است که قصد  قصد خود همان کار با و تعلیم از افعال قصدیه است منتهی باید» علم باب ضالل«

که او گمراه  ياضالل یعنی اضالل بر آن مترتب شود، این هم شرط است یا شرط نیست؟ علم باب ضالل به قصد

شود، در اینجا دخالت دارد یا نه؟ در متفاهم و ارتکازات عرفی قصد گمراه کردن دیگران دخالت دارد و اال نفس 

» من علم باب ضالل«این اطالق ندارد یعنی ادعاي یک انصراف از  ان یاد بدهدت که چیزي را به دیگرعمل این اس

است اما اگر  یحرام کار در این صورت منحرف کردن کسی باشدبه جایی است که قصد اضالل کند یعنی انگیزه او 

 رام نیست.دهد و قصد او اضالل نیست حیاد می انگیزه نیست بلکه از باب تفنن شعبده و سحر یا مارکسیسم را

 سؤال:؟
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گوید یی باشد و اال اگر اول میگودروغجواب: اجتنبوا قول الزور و دروغ نگفتن مشروط به این است که حالت 

گفتند نقل کذب، کذب نیست خیلی تأکید کردیم که نقل باطل، باطل نیست اما اگر بگوید قرآن در  طورنیاکه دیگران 

اما  ؛شودید از آن باب خود تعلیم آمیخته با کذب شده و حرام میگوید و خودش بگوبحث خلقت این چنین می

 گیرد.کند ولی باالخره او یاد میفرض این است که نقل می

 سؤال:؟

گوید این دانست االن یاد گرفت سحر یا موسیقی بلد نیست ولی با کالس من یاد گرفت میجواب: چیزي را نمی

دهم ولی مبادا گوید که من یادت میقصد اضالل ندارد بلکه می ودهد اد میباطل است و نباید این کار را بکند ولی ی

انجام بدهی. سحر، موسیقی، شعبده یا شبهات کالمی و امثال اینها که قصد اضالل را ندارد اینکه اضالل بر آن مترتب 

دهد حرمی را یاد میشود یا نشود بحث سوم است. بدون اینکه قصد اضالل داشته باشد مهارت علمی و دانش و فن م

باب ضالل چه قصد بکند که کسی گمراه شود یا گمراه شدن او را قصد نکند  گوییم ظاهر این اطالق است من علممی

نتیجه بر آن مترتب شود خود  اطالق دارد چون قصد بودن فقط براي این است که خود فعل مقصود باشد اما این که

یی دارد که قصد گمراه شدن او بکند یعنی ارتکاز عرفی بر این نیست که ظاهر دلیل لفظی نیست اما انصراف به جا

 .شود بر صورتی که قصد اضالل بکندمطلقا حرام است بلکه حمل می

حاال ، هر آموزشی چه رسمی و غیر رسمی بازتابهایی در بیرون دارد چه در افکار و چه در رفتار شخصسؤال:؟ 

 .ابی دارد پس اثر داردصرف آموزش که یاد می دهد این یک بازت

روي اطمینانی که یا دهد بحث این است شخصی که یاد می ،جواب: این که چه بازتابی دارد بحث بعدي است

کند یا توجه ندارد یا انگیزه این که او در مسیر گناه بیفتد در ذهن او خطور نمی ودهد دارد تفنناً سحر را به او یاد می

به هر حال قصد ضاللت او را نکرده است ولی واقعاً اندیشه باطل و  کندغافل است یا مطمئن است که این اثر را نمی

 .دهدي را یاد میاکنندهگمراه

 سؤال:؟

افعال  -م بود که خودم هم نگران هستم که درست نگرفته باشیددقتی در عرض-جواب: تعلیم فعل قصدي است 

اما چیزهایی قصدي است و در درون  فعل غیر قصدي است که بلعید،ضرب  یا قصدي و غیر قصدي داریم أکل

علم باب «گیریم علم هم عنوان قصدي باشد ولی قصد به خود مضمون اشتري، فرض می مفهوم قصد دارد مثل باع،

قصد متعلق فعل شده است  ،و لذا عنوان قصدي ؛ر از قصد نتیجه آن است که ضاللت دیگري استاین غی» ضالل

8 



 ١٢٩١ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

گوییم در ظاهر لفظی خواهیم ببینیم قصد نتیجه هم در آن دخالت دارد یا ندارد. میتعلیم، اما این را کاري نداریم می

رساند ولو این که عنوان قصدي هم نمی من علم باب ضالل نیست که لقصد اضالل غیر باشد از نظر قصدي آن را

گوید من علم باب فهمد میداشته باشد اما مرتکزات و فضاي تفاهم عرفی طوري است که این جمله را کسی می

ضالل یعنی علم بإضالل الغیر و لذا اگر انگیزه اضالل نداشته باشد آن حرمت را ندارد. این یک جهت است که ادعاي 

 گیرد.قصد اضالل را بکند و اما اگر لم یقصد االضالل، این روایات آن را نمی انصراف به جایی است که ما

 سؤال:؟

گوییم حرام است فرض ما این است که عنوان کذب و قول جواب: اگر با قیودي شود که دلیل آن را بگیرد می

اند کتابی که پر از گفته طورنیادهد که مال خود او نیست بلکه دیگران زور بر آن صادق نیست کتابی را آموزش می

 گوید.گویند که دروغ میدروغ است براي کسی بخواند، نمی

 سؤال:؟

ي نفی خدا و توحید را در آن آورده و همان را یاد هاشبههجواب: محتوا محتواي گمراهی است کتابی است که 

گویم دروغ شود را نمی جایی که مصداقکند ولی باب ضالل است. نقل می گوید براي اینکهدهد دروغی نمیمی

دهد که دروغی در آن نیست یک سحر و شعبده را یاد می نکهیامثلموارد فراوانی هست که مصداق دروغ نیست 

و فرمولی است که ضالل است و قول الزور و اینها که دروغ بگوید، افترا ببندد در آن نیست بلکه کتاب دیگري  قاعده

دهد ولی غافل از این است که ممکن است او گمراه شود. یا چون اطمینان دارد یرا که فن و مهارت است به او یاد م

اند قصد اضالل نکرده است. در این که این روایات اطالق داشته باشد تردید داریم فقها در مکاسب محرمه گفته

وَ «خیلی واضح بود  احتماالً در ذیل جاي دیگر آمده باشد که باید قصد اضالل باشد این قصد اضالل در آیه شریفه

عمل اضالل مقصود است  گفتیمچون الم و اینها داشت می »مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّه

اي داشتیم که اضاللِ مقصود محرم است اما اینجا به ظاهر اولیه اطالق دارد ولی ادعاي ما این است آنجا قرینه لفظیه

 ضالل.کند نه مطلق تعلیم االه به اضالل المقصود انصراف پیدا میک

 سؤال:؟

بر شما واجب  معروفامربهشود یا غافل از این است. در آن موقع جواب: او مطمئن است که گمراهی مترتب نمی

شود دا میي ثانوي گاهی پیهاعنوانآن موقع بر شما واجب است. آثار مخرب  کندنیست وقتی که با علم حرام می
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الزم نیست جلوي آن را  و دهدولی بحث ما عنوان ثانوي نیست آثار مخربی هم نیست بلکه چون غافل است یاد می

 گرفت.

 سؤال:؟

 فهمد و دلیل من علم باب ضاللگوید هست یا نیست تابع این است که از دلیل چه میجواب: عرف وقتی می

وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ «شود بحث زیادي در اینجا بکنیم ولی ادعاي من این است که گوییم نمیالبته انصرافی که ما می

با  واقعاًرود که کسی این جمله و این عذاب اینها را ببینیم ذهن به جایی می» ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ

 اهللایصل و ؛گیردرا نمی آن دهد، نباشد این حدت و شدت در کار نیست و لذا روایتانجام می یکنندگگمراهانگیزه 

 علی محمدو آله االطهار
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