
                                                                                         :  1328 ماره 

1 

 

 استاد اعرافي - 18درس خارج فقه تربيتي جلسه 

 
 3 ................................................................. ومعلم عالم به نسبت مذكور نيعناو شمول

 3 ........................................................................................ يخواه ريوخ حةينص -6

 3 .................................................................................................... اول روايت

 3 ................................................................................................. يدالل بحث

 4 .................................................................................................... دوم روايت

 7 ............................................................................................ هابدعت با مقابله -7

 9 ................................................................................ ستين ريتأث به شروطم مقابله

 9 .................................................................................... جهل به اعتراف و توقف -8

 10 ..................................................................................... توقف بحث در معنا دو

 
  



                                                                                         :  1328 ماره 

2 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

در  شوديمما در باب تعليم و تربيت يكي در باب تعلم علوم بحث كرديم كه اين يك بخش بود. بعد هم تعليم 
بعد هم وظائف و  و ؛بحث كرديم باجماال حكم تعليم بود چه تعليم واجب و چه تعليم مستح مباب تعليم ه

بحث وظائف و  در ما ن قسمت طبعادر بحث اصلي وارد شديم كه درآ و ؛تكاليف معلم را مورد بحث قرار داديم
. منتهي در تكمله بحث ما گفتيم كه يك وظائف گرفتيمتكاليف معلم بيشتر منيه و از اين كتابهاي اخالقي ما الگو 

اي بود كه بحث شد در اينجا مثل منيه كار مستقل نكرده اند در اصول و كافي آداب عالم داشته باشيم اين تكملهو 
ث را در اين اين كتاب علم و حكمت قرار داديم كه از صفحه سيصد و هفتاد و يك اين زياد است ما محور بح

بحث آداب عالم شروع شده كه ما به بعضي اشاره كرديم. آنوقت در اين آداب و وظائف عالم به اين شكل آمده 
لبته اينجا آمده و از ا هانيااست. ما ينبغي ماال ينبغي آنهايي كه شايسته است آنهايي كه شايسته نيست در خود 

است يكي هم حلم و بردباري بود يكي هم  علم به. آنهايي كه ما اينجا پذيرفتيم يكي العمل ميكنيمآن عبور 
كه يك قاعده  ميگفتيمكه بسياري از احكام است كه  ميگفتيمصمت و سكوت بود يكي هم تواضع بود. قبال هم 

ذكر شده براي عالم اشد و آكد است. اين يك تأكيد دوم اينكه  هاانسانكلي اين است كه هر وظيفه كلي كه براي 
وقتي كه معلم شد در  هاآناشد تأكيدا و بعضي از  شوديمبراي عالم ذكر شده اين  هاآنبه خصوص بعضي از 

تيم به سه درجه از تعليم، اين را چند بار گف شوديمارتباط با فضاي تعليم باز دليل خاص آمده اين مضاعف 
گفتيم اصال يك امر كلي داريم كه همه تكاليف عامه براي عالم اشد است چه واجب چه مستحب چه مكروه چه 
حرام، عالوه بر اين بعضي از اين عناوين براي عالم به طور خاص تأكيد شده مثل همينهايي كه االن بحث 

براي معلم چون تكليف عمومي دارد و چون  هانيا. اين آنوقت تأكيد مضاعف دارد عالوه بر اين بعضي از ميكنيم
عالم است آن تأكد ها و اشتدادهاي قبلي وجود دارد به اضافه عنوان خاصي كه در باب معلم است يعني تا چهار 

 .شوديمرتبه اينجا تأكيد پيدا 
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 مذكور نسبت به عالم ومعلم نيعناوشمول 
واضع كه براي همه خوب است و از حيث اينكه براي بعضي از عناوين اينجا بين عالم و معلم مشترك است مثل ت 

همه خوب است براي عالم هم مؤكد است و از آن حيثي كه به عنوان خاص براي عالم تأكيد شده تأكد باالتري 
دارد و چون اين عالم معلم است و براي معلم هم مورد تأكيد قرار گرفته يك تأكيد بيشتري براي عالم دارد. 

و تأكد بااليي دارد. اين هم مطلبي كه رواياتش در اينجا آمده  شوديمي كه دريك جا جمع سلسله اي از احكام
يكي عمل به علم كه هم در عالم بود و هم در معلم حلم فقط در عالم بود و در معلم به اين  هاعنواناست. اين 

 م در معلم است.عنوان ما نديديم. بعد صمت براي عالم و معلم بود. تواضع باز هم در عالم است ه

  يخواه ريوخ حةينص -6
يا خير خواهي اينكه روحيه خير خواهانه نسبت به ديگرانه داشته باشد. اين باز از اموري  ةالنصيحيكي هم  

است كه هم در آنجا بود و هم در معلم بود و در عالم هم به عنوان عالم وجود دارد. در عنايون نبود ولي ما دليلي 
. اينجا هم رواياتي كه در اين باب هست البته در اين باب روايات كثرت ندارد و لذا بوديم براي آن پيدا كرده

 بحث سندي مهم است. بايد مراجعه كرد.

 اول  تيروا
 الْعِْلمِ، فِي تَنَاصَحُوا«رواياتش در اماني طوسي نقل شده در همين صفحه سيصد و هفتاد و هشت كه پيامبر اكرم  
اين يك روايت است اينطور  .1»الْقِيَامَةِ يَوْمَ سَائِلُكُمْ اللَّهَ إِنَّ وَ مَالِهِ، فِي خِيَانَتِهِ  مِنْ أَشَدُّ عِلْمِهِ فِي أَحَدِكُمْ خِيَانَةَ فَإِنَّ

اول دارد تناصحوا في العلم ندارد  .»مَالِه فِي خِيَاَنتِهِ مِنْ أَشَدُّ عِْلمِهِ فِي أَحَدِكُمْ ِخيَانَةَ فَإِنَّ الِْعلِْم، فِي تَنَاَصحُوا«است كه 
 كه تناصحوا بالناس نصيحت و خيرخواهي به ديگران ندارد 

 يداللبحث 
خيانت در علم بد تر از خيانت در مال است خيانت در مال  ديفرمايمتناصح در علم داشته باشيد و بعد  ديگويم

ست كه علم را در غير جاي خود مصرف اين است كه مال كسي را برداري و تصرف بكني. خيانت در علم اين ا
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. اين ممكن كندينم. يا اين مقصود است يا اينكه عمل به علم بردينمبكني علم را گرفته ولي بهره درستي از آن 
كه علم خودت را چه كرديد. يا  پرسديم تخدا روز قيام »الْقِيَامَةِ َيوْمَ سَاِئلُكُمْ اللَّهَ إِنَّ  وَ«است باشد. بعد دارد كه 

يا در جاي مناسب قرار بدهد  نكندمقصود عمل خود شخص به علم است يا اينكه اين علم را نشر بدهد و منع 
است بايد عمل بكند. اگر اين باشد تناصحوا تناصح نسبت به ناس  هانيايعني به وظائفي كه براي علم و عالم و 
است يعني علم يك گوهر گرانبهايي است بايد ارج نهاد و در جاي  نيست تناصح خير خواهي به خود علم

خودش مصرف كرد. يعني به وظائف و شرائط علم عمل كرد. يا فقط علم است يا عمل به آن يا نشر آن يا همه 
است. تناصح در مال معنايش اين است كه به همه وظائفي كه مربوط به مال است عمل بكند. تناسب در  هانيا

يعني به وظائف خود در مقابل اين علم عمل بكند كه علم يك آدابي و شرائطي دارد و آدابي دارد بايد به  علم هم
عمل بكند. اگر اين باشد آنوقت تناصح به علم چيز خاصي نيست بحث كلي است. معلوم است وقتي  هاآنهمه 

به  كنديماي اينكه عمل بكند اين تأكيد بر اندكردهكه براي عالم و علم شرائط و وظائف و حدود و تكاليفي معين 
همه آن چيزهايي كه جاهاي مختلف گفتيم عمل بكن. علم را به عنوان وديعه الهي و گوهر گرانبهاي معرفتي با 
همه اقتضائاتش حفض و نگهداري بكن و خيرخواهي نسبت به علم و عمل به وظائف شخص نسبت به گوهر 

 أَنْ «اين نيست كه . صود هم علوم الهي است. نه تناصح براي ديگرانگرانبها و حقيقت ناب علم است كه مق
لذا اين عنوان كه اينجا آمده كه ممكن است ذهن  و ؛بلكه تناصح نسبت به علم است .»الرَِّشيدَ وَ اْلغَوِيَّ  يَنِْصحُوا

است و اين آنوقت كسي به آن سمت برود اين دو تا معنا دارد يكي تناصح نسبت به علم است كه در روايات اول 
يكي اينكه عالم براي ديگران بايد خيرخواهي داشته باشد و  و ؛چيز جديدي نيست تدكيد بر وظائف عالم است

به عنوان سند استحبابي اينجا عمل بكند. اين  توانديمروحيه خيرخواهانه داشته باشد. اين اگر سندي داشته باشد 
 .شوديمارج يك نكته بود كه روايت اول از اين گردونه خ

 دوم تيروا
روايت دوم در شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد است آدرسش اينجا آمده و سندش را بايد ديد نامه اي كه به  

 وَ  الْغَوِيَّ يَنْصِحُوا أَنْ وَ الْأَمَانَةَ يُؤَدُّوا أَنْ  الُْعلَمَاءِ عَلَى أَخَذَ تَعَالَى اللَّهَ لَكِنَّ وَ« ديفرمايممعاويه نوشته و و 
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خيرخواهي خودشان را نسبت به همه داشته باشند. هر دو  و ؛اينكه خيرخواهانه ديگران را موعظه بكند. 2»الرَّشِيدَ
آن حديث اول روايت دوم نامه اي است كه حضرت به معاويه  .د. چون كثرت هم ندارشوديماين با سندش ديده 

من از قبل  ديگويم 3»نَفَاذِه دُونَ لَهُ َمرَدَّ لَا مِمَّا فِيكَ اْلعِْلمِ  بِسَابِقِ عِْلِمي مَعَ لَأَعِظُكَ إِنِّي وَ« ديفرمايمنوشته و 
 لَا ِممَّا ِفيكَ اْلعِْلمِ ِبسَابِقِ عِلِْمي مَعَ  لَأَعُِظكَ إِنِّي وَ«موعظه در تو اثري ندارد.  دانميمبا اينكه  كنميم اتموعظه
فايده اي ندارد اين علم پيشين من است كه براي تو اين نصايح و مواعظ مفيد  دانميمبا اينكه  »نَفَاذِه دُونَ  لَهُ مَرَدَّ

ين روايت هم اتمام ا. »الرَِّشيدَ وَ اْلغَوِيَّ يَْنصِحُوا أَنْ وَ الْأَمَاَنةَ يُؤَدُّوا أَنْ الُْعلَمَاءِ عَلَى أََخذَ َتعَالَى اللَّهَ لَكِنَّ وَ« نيست
حجتي است كه كه بر علما قرار داده شده كه وظائف ديگران را بيان بكند حكم الزامي هم هست ولي نه بحث 
خير خواهي كه به عنوان صفت اخالقي است نيست اين در واقع بيان احكام است از روي خيرخواهي كلي كه 

ستحبابي و آنچه كه براي عالم خوب است كه وظيفه است نه آن خيرخواهي به عنوان يك صفت اخالقي و ا
خيرخواه باشد و روحيه خيرخواهي داشته باشد اين در واقع يك نوع خيرخواهي الزامي است در اداي تكليف 
است. كه وظيفه عالم اين است كه احكام را بيان بكند و حجت را بر ديگران اتمام بكند اين از وظائف الزامي 

يم گفتيم بيان احكام الهي و تكاليف انسانهاي ديگر واجب است آنجايي كه مورد ابتال علما است كه قبال بحث كرد
فايده اي ندارد ولي  دانميمولو اينكه  ديگويمباشد گفتيم وجوب عيني قطعي دارد. اينجا هم قصه معاويه است 

ق تو نيست و حق من وظيفه عالم اين است كه شخصي را كه نياز دارد ارشاد بكند و به معاويه بگويد اين ح
لذا اين دو روايتي كه در اين بحث آمده بر فرض اينكه سندش هم درست باشد با عنوان نصيحت روحيه  و ؛است

. منتيه آن روايت اول شودينمخير خواهي به عنوان وظيفه روحي براي عالم چنين چيزي از اين روايت استفاده 
گران، و زوايت دوم هم اين است كه وظيفه ارشاد جاهل را به نه تناصح براي دي ديگويمكه تناصح در علم را 

. اما در عين حال خيرخواهي براي ديگران اين از فحواي بسياري از كنديمعنوان اتمام حجت براي علما ذكر 
استفاده كرد فحواي بسياري از ادله اين است كه عالم بايد واقعا ديگران را دوست بدارد و براي  شوديمادله 

لذا  و ؛بدون يك نوع روحيه خيرخواهي و شفقت و مهرباني ميسر نيست هاآنهدايت ديگران تالش بكند. يعني 
ديگران بايد بيايد. آن در  بگوييم اين روحيه دوستي ديگران و خيرخواهي شوديماز فحواي بسياري از ادله 
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 حَرِيصٌ  َعنِتُّمْ ما عَلَيْهِ عَزِيزٌ« مورد خود پيامبر و خود سيره هم داريم در آيه شريفه هم داريم كه
ياو سخت است و به شدت  را بهپيامبري آمد كه حريص در هدايت شما است ضاللت شما  ،128توبه/»عَلَيْكُمْ 

شيفتگي براي هدايت ديگران عالقه به هدايت ديگران اين براي  شيفته هدايت شما است. اين نصيحت يعني
اين را بگويند. سنت و سيره پيامبران همين آيه هست. در قرآن  تواننديمعلماي دين يك فحواي ادله اي دارد كه 

لذا اين روحيه خيرخواهانه و مهرباني اين  و ؛استفاده كرد شوديم. از آن ادله 68اعراف/» أَمين ناصِحٌ«هم دارد 
ان را بپذيريم اما نه به دليلهايي  ميتوانيميك ارزش اخالقي مستحسن است كه در حد استحسان و استحباب ما 

با موضوعات ديگري ارتباط دارد دليلش در واقع فحواي  هانياكه اينجا آورده شد اين دليلهايي كه اينجا آمده 
آن چيزي است كه راجع به پيغمبر يا پيامبران گذشته در قرآن آمده تحت عنوان ناصح يا بسياري از ادله و 

 هاآن، يا آنچه كه در سنت ائمه آمده و آن عالقه مندي كه داشتند. مشروط به اينكه هانياحريص عليكم و امثال 
و لذا عرض ما در اين يت بكنيم. بگوييم خاص پيغمبر نيست براي عالم و مبلغ دين است صخصو الغاءرا هم 

النصيحه اين است كه دو روايتي كه ايشان در اينجا آورده داللتي بر اين بحث ندارد بلكه هر كدام طبق حديثش 
و آن ادله فحواي بسياري از  رسانديمنكته ديگري داشت كه توضيح دادم ولي ادله ديگري دارد كه اين را 

و  شودينم قبدون نصيحت و خيرخواهي اشقا هاآنم آمده كه روايات و ادله اي كه در تكاليف و وظائف عال
بإضافه آنچه كه در قرآن در باب نصيحت يا حريص عليكم و امثال اين ادله آمده يا در سنت ائمه بوده است. 

 َأنْ«خصوصيت هم كامال عقاليي است.  الغاءخصوصيت بكنيم كه اين  الغاءرا  هاآنمشروط به اين است كه 
اين نطق يعني وظائفش را براي او ذكر بكند. فحواي همه اين ادله از  »الرَِّشيدَ وَ الَْغوِيَّ يَْنصِحُوا أَنْ وَ  الْأَمَانَةَ يُؤَدُّوا

ينجا هست. جمله اين نوعي خيرخواهي هست ولي اين در واقع بيشتر ألعظك هست. البته مالك خيرخواهي هم ا
وظيفه الزامي شخص را ذكر بكند و او را از ذاللت كلي نجات بدهد  خواهديمواقع  رجاي اين جايي است كه د

بگويم اين بيان موعظه و تكليف  خواهميمالبته اينجا هم خيرخواهي هم وجود دارد. منتهي آنچه كه من 
اميرالمؤمنين نسبت به معاويه از روي خيرخواهي بوده و عنصر خيرخواهي هم در اين وجود دارد ولي اين به 

دليل مطلق لفظي بيايد بگويد كه عالم بايد به طور مطلق خيرخواهي داشته باشد. گر چه در اين هم عنصر عنوان 
كه عالم بايد اهل  ديآيمخير خواهي هست آنوقت اين و خيلي از ادله ديگر را اگر كنار هم بچينيم اين به دست 

 و ؛واهي و وظيفه الزامي دارد كه بگويدخيرخواهي باشد. ولي به عنوان يك دليل مطلق بيشتر از يك نوع خيرخ
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اين در جاي الزام است در جاي الزام البته بايد خيرخواهي هم باشد. اما  أخذ علي العلما أن يعد االمانةدارد كه 
اين يك ارزش مستحبي مطلق كه روحيه خيرخواهانه در همه موارد نسبت به شخص داشته باشد. يعني به 

نيست. دليل اول ربطي با آن ندارد دليل دوم اطالقي ندارد موضوع الزام بيان تكاليف عبارت ديگر اطالقي در اين 
است. اطالقي بايد و البته خيرخواهي هم در او منتفي  ديگويم تشخص ديگر را در آنجايي كه مورد ابتال اس

است  اشفهيوظيست كه در آنجايي ن ميكنيمبياوريم كه عالم بايد خيرخواه باشد اين خيرخواهي كه ما االن بحث 
بگويد. اين دليل اخص از مطلق  خواهديمو يك روحيه خيرخواهانه كلي را  رديگيمبگويد نه مستحباتش را هم 

است. بنابراين اين دليلي كه اينجا آمده اولي مستقيم ربطي به آن امور ندارد و دومي اطالقي در آن نيست. ولي آن 
از فحواي ادله استفاده كرد و از آنچه كه در سنت و سيره معصومين چه در قرآن و چه در  شوديماطالق را 

خصوصيت هم امر درستي نيست يعني ذهن  الغاءخصوصيت بكنيم كه اين  الغاءروايات آمده مشروط به اينكه 
در باره ابتاليش خصوصيت است. اين هم در مورد تناصح است. توضيحي بود كه  الغاءعرفي كامال مساعد با اين 

آورديم البته اين هم چيزهايي بود كه در مورد عالم و معلم هر دو وجود داردادله مربوط به خاص معلمش در 
 .ماط با متعلمان را قبال ذكر كرديارتب

 هابدعتمقابله با  -7
ر خصوص مقابله با است د هابدعتيكي از عناويني هم كه اينجا آمده عنوان رد البدعه است مباحثه و مقابله با  

اين را در بحث تعليم ما مفصل  4»ِعلْمَهُ يُظْهِرَ أَنْ الَْعالِمِ َفعَلَى الْبِدَعُ ظَهَرَتِ  إِذَا«كه آيات قرآن دارد كه  هابدعت
 هابدعتهم آيات دارد كه كتمان علم به طور كلي و هم اينكه مقابله با  گرددينمبر  اشادلهصحبت كرديم و به 
رواياتش هم بررسي كرديم و در كافي و كتب  »عِلْمَهُ يُظْهِرَ  أَنْ الْعَاِلمِ فََعلَى الْبِدَعُ ظَهَرَتِ إِذَا«در روايات دارد كه 

معتبر هم هست و روايات معتبري دارد منتهي سندهايش را بحث كرديم. به عنوان وظيفه عالم ذكر شده است. 
هو عالم اين است كه به اين امر  ما بهليل معتبر دارد و وظيفه عالم منتهي اين يك كليتش مورد قبول است د

بپردازد منتهي ما براي وجوب تعليم به همين استناد كرديم. كه تعليم بر عالم در جاهايي واجب است در جاهايي 
يد او ظاهر بشود با هابدعتهم مستحب است. يكي از جاهايي كه تعليم بر عالم واجب بود همان جايي بود كه 
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آن را بيان بكند حتي ما اين نكته را هم آنجا گفتيم ظاهر خيلي از ادله اين است كه اين اظهار علم هنگام ظهور 
مشروط به اين امر نيست كه تأثير داشته باشد و افرادي با گفتن آن متنبه بشوند بلكه اگر تأثير عملي هم  هابدعت

ثير علمي دارد از نظر ميراث علم ديني و معارف ديني او وظيفه نداشته باشد بايد بگويد. علتش اين است كه تأ
را بررسي كرديم بعد  اشادلهلذا اين  و كند؛يممقاومت  هابدعتدارد كه اين ميراث را حفظ بكند و در مقابل 

گفتيم اين از ادله وجوب تعليم و ابالغ است و در واقع يكي از وظائف عالم تعليم است كه گاهي واجب است 
به يك عنوان كلي  گردديمكه اين بر  مييگويماهي مستحب است. چون اين را قبال بحث كرديم در حقيقت ما گ

كه رجحان تعليم است و رجحان تعليم گفتيم گاهي استحبابا است گاهي وجوبا است و مفصل بحث كرديم. يكي 
اين را قبال بحث كرديم و يم است. علاز مواردي كه تعليم وجوب دارد تعليم االطالق است يعني اعم از عنوان ت

بحث جديدي راجع به آن وجود ندارد. در حقيقت درست است اينجا بگوييم كه وظائف و آداب عالم بر خالف 
آنچه كه اينجا آمده يكي از وظائف عالم تعليم االطالق است و آن را اول قرار بدهيم بعد هم به جاهاي مستحب 

ن است كه آن را اول قرار بدهيم اولين كار عالم اين است كه معلم و مبلغ باشد . تناسب بحث ايميدهيمرا قرار 
است با  هابدعتمنتهي اين چيز جديدي نيست قبال گفتيم. يكي از مصاديق تعليم و اطالق و نشر واجب مقابله با 

عملي اين بر  وجوبش مشروط است به احتمال تأثير ديگويمتأكيد بر اينكه بر خالف باب امر به معروف كه 
خالف امر به معروف و نهي از منكر مشروط نيست مشروط به تأثير عملي نيست بلكه بدون آن هم واجب است. 
اصوال تبليغ و ابالغ عالم گاهي واجب است و گاهي مستحب است بعضي جاها حكم وجوب و استحباب 

ولو اينكه اثر هم نكند بايد بگويد  اهبدعتمشروط به تأثير است ولي بعضي جاها مشروط نيست مثل مقابله با 
گاهي اينطور است كه مثال در زمان انقالب اينطور بود بعضي از فقها  هانياكما اينكه درخود مبارزه با ظالم و 

چون گفتن ما و اقدام تأثيري ندارد پس ما وظيفه نداريم. اما جمعي هم مثل حضرت امام فرمودند االن  گفتنديم
كه بايد دين بماند. اين هم راجع  ديديمشرائط طوري است كه ولو اينكه همه ما كشته بشويم بايد بگوييم. چون 

قاتي وجود دارد و هر چيزي كه بدعت برايش در اينجا مطل ديآيمبه اين است كه راجع به اين آمده است. به نظر 
صادق باشد بايد مطرح كرد و اهم و مهم مطرح نيست گاهي هست كه افشاء بدعت و مقابله با بدعت با يك 

باب تزاحم. اگر آن  شوديمتكليف ديگري تزاحم پيدا بكند مثال اگر بخواهد اظهار بكند قتل نفوس الزم است آن 
م باب تزاحم. كه من قبال هم گفتم كه خيلي جاها كه فقها در مباحث فقه دارند به خاطر مزاحم پيدا كرد بايد بروي
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است. يا اينكه موضوعا اهم و مهم را به لحاظ كارشناسي اختالف دارند يا به لحاظ  هاكردنهمين اهم و مهم 
بدعت هم هست بلكه  هاوقتفقهي كه اين از نظر فقهي از آن اهم است از نظر فقهي اختالف دارند و لذا خيلي 

نه تنها بايد اظهار نكند بلكه بايد كتمان بكند آن از باب تزاحم است نه اينكه تكليفي نيست بلكه  كننديمكتمان 
 كنار. و روديمتزاحم يكي 

 ستين ريتأثمقابله مشروط به 
و مشروط  جب مطلقااظهار العلم عند ظهور البدعة في الدين والذا عرض ما در پاسخ سؤال شما اين است كه  

به تأثير نيست بله اين واجب به هر واجب ديگري ممكن است مزاحم پيدا بكند آنوقت قواعد تزاحم بايد حاكم 
بشود و قواعد تزاحم همان اهم و مهم شدن است. ممكن است كه اگر در يك كشوري بخواهد كار شروع بكند 

بكند. در چين كه بوديم يكي از  تواندينمو هيچ كاري  رونديمبدعت است همه از كنارش  هانياروز اول بگويد 
كه چند سال اينجا درس خوانده االن به خاطر اينكه جدش رهبر و مرشد يك فرقه صوفيه است اين  ييهاطلبه

طلبه رفته جزء فرقه صوفيه شده كه در بين  رسديماين مرشديت آن فرقه به او  ديآيمسلسله مراتب ارثي كه 
چه كار بكنيم گفتيم هيچ كار نكن چون اگر حاال او تقيه بكند  گفتيمو اشكاالتي هم وجود دارد  اهبدعت هاآن

ليون جمعيت را آرام آرام به سمت هدايت ببرد. يا اينكه نه مشكالتي يواظهار مخالفت نكند ممكن است يكي دو م
اگر اعالم كند هزار نفر كشته بشوند البته گاهي هم از اين طرف موضوع آنقدر مهم است  شوديمبرايش مترتب 

ولو يك ميليون كشته بشوند بايد اقدام كرد. اين هم موضوعي كه اين موضع را بايد با عنوان  ديفرمايمكه امام 
. يك ميكنيمهم تكرار  كلي گفت و يكي از اقسام آن عنوان كلي قرار بگيرد بحثش هم قبال گفتيم و يك بار

 عنوان ديگر هم كه قبال داشتيم اعتراف به جهل است.

 توقف و اعتراف به جهل  -8
اعتراف به جهل هم براي عالم هست و هم براي معلم هست. اعتراف به جهل چيز جديدي نيست مربوط به معلم  
بلغيت و معلميتش اين مصداق پيدا و براي عالم از حيث شأن م دهديمو مال مقامي است كه چيزي ياد  شوديم
. اين را قبال كنديمو لذا اين هم آنجا مربوط به معلم است و براي عالم هم از حيث معلميتش مصداق پيدا  كنديم

. گفتيم اطالق تعليم الزم نيست دانمينمبگويد  داندينمبحث كرديم كه معلم و مبلغ خوب است كه وقتي چيزي 
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م بايد متواضع باشد و بدون اينكه در مقام تعليم هم باشد مصداق دارد ولي اين در مقام الع. دتعليم كالسيك باش
بعضي در مقام تعليم نيست و عمل به علم است. اين هم يك مطلبي است كه از اينجا بايد برداشته  و ؛تعليم است

اين روايات هم كه آمده كي هم توقف عند الجهل است توقف عند الجهل در اينجا دو معنا دارد كه در ي. دباش
 بعضي مربوط به آن معنا است بعضي مربوط به اين معنا است.

 دو معنا در بحث توقف
در  ديگويم شوديم مبهمهست يك جاهايي مسائل برايش  هانيايك معنا اين است كه آدمي كه اهل دانش و  

يك معنا، يكي احتياط در مقام بيان براي ديگران  شوديممقام عمل احتياط بكند اين احتياط در عمل اگر باشد 
. بعضي 5»عِلْماً  بِهِ تُحِطْ َلمْ  بِمَا تُخْبِرْ لَا«است. رواياتي هم كه در صفحه سيصد و نود آمده اگر دقت بكنيد. بعدش 

ي هم اين است كا واقفا عند الشبهات اين هم دو معنا دارد. معناي توقف احتياط در عمل يك مثال است و يك
كه  الوقوع من الشبهاتاحتياط در بيان است. اگر در عمل باشد اين يك بحث احتياطي در مسائل بحث شده كه 

به اينكه در واقع به آن  گردديماينج احتياط واجب است و آنجا برائت است. اگر توقف در مقام بيان باشد اين بر 
يعني  داندينم مييگويميا شك دارد آنكه  دانديمنيا  رديگيمگاهي مورد سؤال قرار  شودينماعتراف به جهل 

شود و لذا اين دو تا عنوان را  ميميتعليا شك دارد و آن هم از شئون عالم در مقام  داندينماطمينان ندارد يا اصال 
و اگر  هانيادر آنجا بحث كرديم يكي اگر عمل باشد مربوط به بحث احتياط و  و ؛ما در اينجا بايد حذف بكنيم

كه قبال در معلم بحث كرديم يكي از بحثهايي كه در معلم بود ان  شوديمهم مربوط به مقام بيان باشد يك عنوان 
لذا اين هم اينطور كه  و ؛اين هم در آنجا بحث شد ،التوقف عند الجهل و قول ال اعلم و قول ال أدريبود كه 

. اما گفتيم مقابله شوديمن دو دوازده دو سيزده از اينجا حذف ايشان اينجا آورده ما نداريم. پس در واقع اين عنوا
. ما آن اوصاف و ويژگيهايي كه شوديمكه دو هشت در اينجا باشد اين سه تا عنوان از اينجا برداشته  هابدعتبا 

عالم هم  عالم از حيث معلميتش داشته باشد نه اينكه معلم هم بايد داشته باشد مييگويمبه مقام تعليم بر گردد 
 كنمينمداشته باشد. ولي بعضي چيزها در مقام تعليم نيست ولو آنجا هم نباشد ترغيب شده است. اين را من نفي 

ولي بعضي جاها به عنوان معلم  شوديمكه بعضي از چيزهايي كه در مقام تعليم است عام است ولو موردي تكرار 
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د اينطور باشد آنوقت ممكن است بگوييم معلم ظهور در أخذ شده است. يعني اگر در جايي بگويد كه معلم باي
مشتقي دارد مثل تاجر كه بايد شأنش اين باشد. بعضي از جاها اين تفاوت هست. اين نكته را ببينيد شايد اين 
نكته تأثيري در بحث داشته باشد. البته كمتر اينطور تعبيري داريم. يعني آنچه كه براي معلم از حيث اينكه حرفه 

 ين است يا براي عالم در مقام معلم است ولو اينكه معلم نباشد.او ا


