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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

عرض كرديم كه در محرمات تشكيكي وجود دارد از حيث ذاتي و عرضي كه بحث كرديم كه تشكيك در 
اصل  و ؛درجه بندي دارد كه به آن اشاره كرديم واجبات در واجبات هم روشن است كهو تشكيك در  تمحرما

در اينكه مرتبه ثوابي كه  خواهديمآن في الجمله مسلم است و كما بيش در اين كار شده ولي كار بيشتري 
 واجبات دارد رتبه بندي بشود و ارزش واجبات از نظر طولي جاي بحث دارد. 

 عوامل موثر در افزايش وكاهش ثواب وعقاب  :ادامه
بگوييم تشكيك عرضي بحث است اينكه يك عواملي ثواب در  ميتوانيمما آنچه كه در تتمه بحث قبلي و ا

در اينجا يكي از عواملي كه از  -1واجبات را بيشتر يا كمتر بكند عوامل مؤثر در كاهش و افزايش ثواب بشود.
 ديآينمر مورد علم هم يادم د-2عقل است  شوديماستفاده كرد در اينكه موجب ثواب بيشتر  شوديمروايات 

حرف زد و بحث كرد ولي چيزي كه ما به اجمال در اينجا  شوديمگفته شده باشد راجع به عقل و علم خيلي 
مرحوم مالصدرا در شرح اصول  شوديماست كه عقل آنطور كه در روايات استفاده  اينعرض بكنيم  ميخواهيم

ا ذكر كرده گاهي عقل و علم مساوي به كار رفته ولي غالبا و در كافي براي عقل در روايات ده پانزده تا معن
 بسياري از روايات اگر شما اين كتاب عقل و جهل را از اين مجموعه مالحظه بكنيد خواهيد ديد كه

 عقا ب برتري عقل در ثواب و نسبت بين عقل وعلم و
ائل و معارف حقيقي تعريف بين عقل و علم عموم و خصوص من وجه است و عقل بيشتر كشش نفس به فض 

. كه هم يك بعد به شوديمشده است و توانمدي كه براي شناخت حقايق مؤثر در سعادت است عقل ناميده 
دارد كه خوب مي همد آنچه كه در سعادت ابدي انسان مؤثر است و هم يك  هانيااصطالح بينشي و ذهني و 

. عقل بيشتر در مرحله حكمت و اينها به كار كنديمنوع بعد كششي و گرايشي دارد و اصوال به اين سمت حركت 
خصوص  علم طبعا فهم و جنبه شناختي دارد كه استعداد فهم و درك بايد باشد اين دو تا بينشان عموم و روديم

من وجه است براي اينكه در بعضي جاها كسي عالم است ولي عاقل است و عقلش از علمش كمتر است. امام 
بعضي  ديگويمراجع به آقاي رجائي فرمودند كه عقلش از علمش بيشتر است عين اين تعبير در روايات آمده 

ه سمت مسائل مؤثر در سعادتشان عقلشان از علمشان بيشتر است يعني فعاليت ذهنشان و كششهاي روحيشان ب
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خيلي باال است حكيم دانا در اين مسائل واقعا يك توانمندي خاصي در سلوك به سمت سعادت دارد ولي خيلي 
و قواعد و ضوابط را ممكن است نداشته باشد. يا كمتر داشته باشد. آن علم است اين عقل  هافرمولاز مفاهيم و 

و بالعكس اين  شوديمولي گاهي نه! عقل كسي از علمش بيشتر  شوديماست گاهي اين دو تا با هم منطبق 
از روايات به دست آورد. در بحث محرمات گفتيم كه تشكيك ذاتي و عرضي  شوديمچيزي است كه به اجمال 

گفتيم كه عواملي در شدت و ضعف مؤثر است كه از جمله علم و عقل است. در هر  ذاتياست و در تشكيك 
. كسي كه شوديما در آنجا دليل داريم يعني دليل داريم كه علم بيشتر موجب عقاب بيشتر در گناه م هانيادوي 
 وقتي كه گناهي مرتكب بشود عقاب باالتري دارد كه دانديمبيشتر 

 روايات
ر صفحه چهار صد و پنجاه د. مروايات بحث علمش در آخر كتاب علم و حكمت بود كه جلسه قبل عرض كردي 

كتاب و عقاب علماي سوء است كه فرض اين است كه عالم بيشتر معارف دين را  الحكمةالعلم و  كتابو شش 
عقابش بيشتر است عقل هم در آنجا  ديگويممطلع است و آگاه است و اطالعات بيشتري رد باب دين دارد كه 

مؤثر است يعني غير از علم عقل مؤثر است هم علم است هم عقل است روايت مربوط به تأثير علم در اخر 
كتاب علم و حكمت آمده و روايات مربوط به تأثير عقل در همين كتاب عقل و جهل آمده كه در اصول كافي و 

است كه  العقل في جزاء االعمالقل في خطاب االعمال باب بعد هم دور هم هست باب هفتاد و پنج دور الع هانيا
و  1»الْعَقْلِ مِنَ  أَعْطَيْتُهُمْ َما قَدْرِ عَلَى عِبَادِي أُؤَاخِذُ أَنَا« رواياتي كه اينجا هست مربوط به اين است كه مثال 

ؤثر است عقل در واقع يعني روايات ديگري هم كه قبال هم گفتيم كه به هر حال علم مؤثر است و عقل هم م
دارد كسي كهاين نوع كشش را دارد اگر برود به سمت گناهي  هانياكششي كه شخص براي شناخت و فهم و 

عقاب بيشتري دارد چون بصيرت بيشتري در ذات او وجود دارد و لذا اين دو تا با تفاوتي علم و عقل در آنجا 
اينجا اشاره بكنيم اين است كه در ثواب هم اينطور است در  ميهخوايمروايت دارد كه مؤثر است. اما آنچه كه 

در اينجا در علم ما چيزي نداريم و من پيدا نكردم  برديمثواب يعني اينكه بگوييم عالم يا عاقل ثواب بيشتري 
كه بگويد چون علمش بيشتر است ثوابش بيشتر است اما در عقل دارد براي اينكه اين رواياتي كه در صفحه 

تاد و پنج و هفتاد و شش است فقط مربوط به عقاب نيست مربوط به ثواب هم هست مثال اينجا دارد كه إذا هف

                                                            
 .91: ص ،1ج ،)بيروت - ط( األنوار بحار  - 1



                                                                                                   :  1332 ماره 

4 

 

 كننديميا تعريفش  كنديمبلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله اگر ديدي كسي سجده طوالني 
به ميزان  دهنديميا نمازش فانظروا في حسن عقله فإنما يجازي بعقله ارزش ثوابي كه به او به خاطر روزه 

و هم  رديگيمعقلش است و عقل باالتر ثواب بيشتري دارد. رواياتي زيادي دارد كه اطالق دارد و هم ثواب را 
 حتى به تباهوا فال الصيام كثير و الصالة كثير الرجل رأيتم اذا«ظهور در ثواب دارد.  مبعضي ه رديگيمعقاب را 
 ان«ارزش اين است كه عقل او درست باشد. همين روايت عالم و عاقل هم اينجا آمده  2»عقله كيف تنظروا
 يجزى ما و المنكر، عن ينهى و بالمعروف يأمر ممن و الصيام و الصلوة أهل من و الجهاد أهل من ليكون الرجل
. شوديماست يعني عقل بيشتر موجب ثواب بيشتر باز صلواة و صيام و صوم  .3»عقله قدر على اال القيامة يوم

همان داستاني كه  فَقَال يَرَْعى »حِمَاراً فَرََأى الْأَْرضُ أَعْشََبتِ وَ السَّمَاءُ فَمَطَرَتِ َصوْمَعَةٍ فِي رَجُلٌ تَعَبَّدَ«قصه عابد 
 عَلَيْهِ يَدْعُوَ أَنْ فَأَرَادَ إِسَْرائِيلَ بَنِي مِنْ نَبِّياً ذَلِكَ فَبَلَغَ حِمَاِري مَعَ لَرَعَْيتُهُ حِمَارٌ َلكَ كَانَ لَوْ َربِّ يَا« گفت كه
آن مربوط به عقاب و مؤاخذه است. اطالقات داريم  4».عُقُولِهِم قَدْرِ عََلى الْعِبَادَ  أَُجازِي إِنَّمَا إِلَيْهِ تَعَالَى اللَّهُ  فَأَوْحَى

ولي خصوص آن نداريم. در اين باب صفحه هفتاد و شش و هفتاد و هفت دارد كه إن الثواب علي قدر العقل دقيقا 
 شوديمبا اين ارتباط داشته باشدو  هانقلقصه عابد دو سه جا نقل شده كه ممكن است بعضي  ديگويمثواب را 

جبات تشكيك ذاتي داريم و روشن است و تشكيك عرضي هم با عقلش مسلم است يعني به گفت كه در وا
و كارهاي  هاآنصورت خاص دليل داريم كه درجه كشش ذاتي افراد مؤثر است بر ارزش گذاري بر عبادت 

 . اينجا دهنديمثوابي كه انجام 

 ياتتوصلميزان عقل درثواب وعقاب در تعبديات و
عقل در عبادات و غير عبادات، ما عبادات داريم و غير عبادات داريم. در عبادات و غير نكته ظريفي است كه 

به خاطر قصد قربت، در واجبات كفايي بحث است كه تركش حرام است اما فعل با  شوديمعبادات ثوابي داده 
بدون قصد قربت ثواب دارد و  كنديمي است با قصد قربت جنبه عبادي پيدا توصلقصدقربت طبعا در واجبات 

يات مخصوص توصلگفت ثواب دارد يعني خدا در تعبديات ثوابش را متوقف كرده به قصد قربت ولي در  شوديم
ولو  دهديمبر قصد قربت نكرده يعني بين آن قصد قربت اين عمل و دستور را كه اطاعت كند خدا به او ثواب 
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ب در عبادات و معامالت متفاوت است. طبق اصول مفروضه ما در اينكه قصد قربت نكرده است. بنابراين ثوا
يات ثواب توصلعبادات ثوابش متوقف بر اين است كه قصد قربت باشد. ولي در غير عبادات و معامالت و 

دستور خدا را اطاعت كرد و در دستور خدا قيد  برديممتوقف بر قصد قربت نيست. قصد قربت هم نكند ثواب 
در  هانيامصداق ثواب، آنوقت اين روايتي كه در باب عقل آمده بعضي و تعدادي از  شوديم قصد قربت نباشد

كه وقتي كسي كششش بيشتر باشد و  فهمديماست و آدم خوب  تريعيطبروايات است در عبادات كمي 
ش قصد مقصود است طبعا قصد قربت عبد به الرحمنما دت قصد قربت بكند آن عقلي كه در اين عبا خواهديم

باالتري است. در عبادات تأثير عقل در افزايش عبادت به دليل تأثيرش در افزايش قصد قربت است يعني قصد 
به عواقب  توانديم ترراحتتر است و اين آدم و بينا ترميفهعبادي و تقربي او باالتر است چون آدمي است كه 

و لذا بخشي از اين روايات مربوط به عبادات است و  نگاه بكند و خدا را در نظر بگيرد و قصد قربتش باال برود
ولي  گذارديمدر عبادات فلسفه افزايش درجه ثواب و درجه واجب به خاطر آن است كه روي قصد قربت اثر 

. در آنجا آنوقت دليل رديگيميات را هم توصلبگوييم كلي است و  ميتوانيمبعضي از روايات هم مطلق است و 
يات كه توصلعقلي به وجوب نيست و يا به عبارت ديگر ممكن است بگوييم كه آنجا هم كه در غير عبادات و 

عاقل در اطاعت ثواب بيشتري دارد به دليل اينكه عقل او با قصد قربت است يعني در واقع آن هم  ديگويم
بگوييم نه ولو اينكه بحث قصد قربت  هم است. ممكن رددگيمكه به قصد قربت در همين جا بر  شوديم صليتو

سؤال اين است كه عقل بيشتر و بصيرت و بينايي ذاتي  ،اين تأثير را داشته باشد. در جمع جهت نفسيهم نباشد 
بيشتري كه در افراد هست كه اختياري هم نيست در عبادات تأثيرش از طريق قصد قربت است در غير عبادات 

ست يا اينكه اگر روي قصد قربت هم اثر نگذارد باز اينطور است بعيد نيست كه بگوييم بيشتر از اين طريق ا
و لذا ال  رديگيميات هم باز خدا را بيشتر در نظر توصلتأثيرش از اينكه قصد قربت را باالمي برد و آدم عاقل در 

است در ثواب هم مؤثر است و جهت يبعد به اينكه بگوييم كه ميزان عقل همانطور كه در مؤاخذه و عتاب مؤثر 
. از اين حيث است كه شخص برديمتأثيرش هم اين است كه درجه قصد قربت و تقرب الي اهللا را در شخص باال 

كه ثواب دادن الزم نيست كه به اراده شخص بر گردد غير از عقاب  ديدانيم. شوديمبيشتر مشمول ثواب الهي 
لي در ثواب خدا زمينه را فراهم كرده تا ثواب بيشتري بدهد. دو احتمال است در عقاب اراده خيلي مهم است و

يات ترك آن گناه دارد اين روشن است اما فعل آن مطلقا ثواب دارد يا اينكه نه اگر قصد قربت توصلاست كه در 
ت اگر بر كه اطاع ديآيمثواب با قصد قربت به هم پيوند خورده است. به نظر  نديگويمباشد ثواب دارد بعضي 
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به  توانديمكه اين فعل محقق شد خدا چيزي صادق بود خود خدا هم در اينجا قصد قربت را شرط نكرده همين
ثواب باشد بعيد نيست كه ثواب بر آن  شوديماين ثواب بدهد. استحقاق ثواب ممكن است بگوييم نيست ولي 
اينكه خدا گفته ولي باالخره به هر دليلي اين  مترتب بشود. گفته كه سنگ را از جلوي پاي كسي بردارد او براي

كه اگر براي او  فهمديم. اين بحث جدي است كه عقل ما دهديمسنگ را برداشت ممكن است بگوييم خدا ثواب 
انجام داد بايد ثواب بدهد استحقاق دارد. اما اگر براي او انجام نداد ولي چيزي است كه مطابق ميل او است 

وقت ادله ممكن است افاده اين ممكن است بگوييم استحقاق ندارد ولي ممكن است بگوييم تفضال ثواب دارد. آن
ست و اختصاص به اينجا ندارد. ببينيد ثواب با قصد قربت، كلي ا هانيابكند كه ثواب تفضلي هست. بحثهاي 

ممكن است بگوييم ثواب است ولي تفضلي است. در مجموع از ادله  قربتثواب استحقاقي، ثواب به اين قصد 
ولي ادله  اندبرنداشتهبراي چه او گفته سنگ را  مييگويمكه استحقاق معلوم نيست باشد وقتي  ميفهميماين را 

كه از  ميگفتيمبحث ما سلسله مراتب ثواب و عقاب شد و  رديگيماتي دارد كه ثواب را در اينجا هم قيك اطال
تدثيري كه در باب تزاحمات دارد اين تشكيك يا در محرمات  خصوص بهالزم است  هاآنتوجه به  فقهي هم

در  و ؛ذكر كرديماست يا در واجبات است در محرمات ذاتي و عرضي دارد كه ما هفت هشت ده تا عامل 
واجبات هم ذاتي دارد كه جاي كار دارد و عرضي دارد كه يكي عقل است كه اينجا اشاره كرديم كه عقل هم در 

پيدا  يعبادات و در غير عبادات تأثير دارد. منتهي بعيد نيست عالم هم علم است منتهي در باب علم ما دليل خاص
افي و جاهاي مختلف است اينجا هم صفحه سي و نه كتاب علم و نكرديم. اين روايات در فصل العلم آمده در ك

. 5»عِْلماً أَكْثَرُهُمْ قِيمَةً  النَّاسِ أَكْثَرُ«است مثال دارد كه پيامبر فرمود كه  معيار قيمة االنسانحكم است عنوانش 
مثال اينطور دارد ما اينجا بحث سندي هم  .7»يَعَْلم مَا امْرِئٍ كُلِّ قِيمَةَ« �ّ�َ .6»َمعِْرفَةً أَفْضَلُكُمْ إِيمَاناً أَفْضَلُكُمْ«
اين تفاضل در واقع تفاضل أخروي هم شامل  8»الُْأصُول وَ بِالْأَمْوَالِ َلا اْلعُقُولِ وَ بِالُْعلُومِ النَّاسُ يَتَفَاضَلُ«. ميكنينم
. ديآيم. به هر حال اطالقات آنجا هم شوديموقت علمش كه بيشتر باشد ارزش كارش هم بيشتر آن شوديم

 نديبيممورد محرمات دارد كه به خاطر علم و عالم است. آنجا خيلي ادله واضح است. اينجا هم دقت بكند 
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اطالقاتش چيز خوبي است. براي عالم دو اجر است يكي به خاطر اينكه علم را ياد گرفته يكي به خاطر اينكه 
به وضوح آن طرف عقاب نيست. بنابراين در  رسانديمروايات مجموعا اين را  ديآيمولي به نظر  كنديمعمل 

هم علم كه بيشتر اكتسابي است و  تريذاتافزايش ثواب و شدت و اشتداد و تشكيكش هم عقل يك امر ثابت و 
ر است هر دو تأثير دارد هم در طرف عقاب هم در طرف ثواب. اينجا البته عوامل ديگري هم وجود دارد نظي

مكان  ميگفتيمكه مؤثر بود عوامل ديگر مؤثر است در طرف عقاب ما  هانياعواملي غير از عوامل علم و عقل و 
مقدش زمان مقدش و امثال اين كه غالب آن عوامل اينجا هم هست اينكه نماز را كجا بخواند زمان و مكان 

است كه درجه ثواب و ارزش عمل را فزوني  همه عوامل ثانوي هانيامقدس و اينكه ديگران از او الگو بگيرند 
كه اين هم خودش غالب آن طرف ذكر كرديم اينجا هست. اين هم يك بحثي كه خيلي قصد نداشتيم  بخشديم

وارد اين موضوع بشويم اما موضوع مهم و ارزشمندي بود كه كم و بيش دربعضي از كتابهاي اخالقي پرداخته 
رد. گفتيم كه ما حاشيه اي در اينجا رفتيم كه به اين شكل بود كه بحث ما در شده ولي از منظر فقهي هم اهميت دا

 وظائف و آداب عالم بود نه معلم قبال راجع به معلم و متعلم صحبت كرده بوديم.

 ماالينبغي -ب
منتهي در عالم رسيديم به بحث تشكيك و تأثير علم و تكاليف بيشتر از حيث ثواب و عقاب در مقدمه بحث قرار 

 در اينكه تكليف شخص بيشتر بشود گذاردكه علم چگونه تأثير مي شوديممقدمه ورود به بحث عالم  و ؛رديگيم
به وظائف و آداب و ذاتي و ايجابي بود كه سيزده چهار ده  ميگرديمبعد بر  و ثواب و عقاب او افزايش پيدا بكند

رد بحثش بشويم. البته وارد شديم گفتيم كه در اين وا ميخواهيمتا بود و بحث كرديم و تكاليف عقلي و سلبي كه 
يك عقاب مضاعفي  هانيانوع تكاليف سلبي هم غير از آن عنوان كلي كه اصوال عالم نسبت به همه محرمات و 

عجب و غرور و تكبر و گناه همه براي عالم گناه تر است و  ديگويمدارد يك مواردي عالوه بر قاعده كلي كه 
سيصد و  صفحهد عالوه بر آن يك موارد خاصي هم هست كه به آن تأكيد شده كه به ترتيب عقاب بيشتري دار

 هانيااينجا ده دوازده تا عنوان آمده كه يك مروري نسبت به  اندآوردهنود و هشت كه ايشان ما ال ينبغي للعالم 
 ميكنيمخواهيم داشت يك عنوان عناوين سلبي را بحث كرديم اينجا مواردي را بحث 
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 ترك العمل -1
در باب عمل به علم گفتيم كه  ميكنيميكي ترك العمل است راجع به اين هم سابق بحث كرديم االن ياد آوري 

كجا عمل به علم واجب است كجا مستحب است و درجات اين را قبال بحث كرديم. در باب عمل به علم براي 
خودش عمل بكند اين تكليف ايجابي دارد عمل به  عالم گفته شده كه واجب يا راجح مؤكد است كه عالم به علم

علم كه اينجا بحث كرديم و بحث مبسوطش را در معلم بحث كرديم و حدود اين تكليف را آنجا مشخص كرديم 
ترك عمل ال يجوز جايز نيست و سابق هم  ديگويممنتهي اين تكليف طرف سلبش هم برايش تأكيد شده كه 

 مييگويميا واجب است بعضي از امور اين است كه اگر  بكه بعضي از امور است كه فعلش فقط مستح ميگفتيم
تركش حرام است از باب تبعي است ولي يك مواردي داريم كه تركش هم به مالك ديگري و به طور مستقل 

است كه فعل مورد نفي قرار گرفته است از اين جهت است كه واجبات و مستحبات دو قسم است يك وقتي 
. يا عالوه بر فعل ترك آن حرام است. خيلي از تكاليف ما داريم كندينمواجب است امر به شيء و نهي از ضدش 

كه در دليل فقط آمده كه انجام بده ولي تركش را راجع به چيزي نگفته وخيلي از چيزها اينطور است كه فعلش 
شده كه فعل آن مستحب است و براي ترك آن چيزي واجب است تركش چيزي نگفته يا مستحبات كه فقط گفته 

نگفته مثال گفته كه روز جمعه انار بخور ولي نگفته كه تركش كراهت دارد ولي بعضي از امور هست كه تركش هم 
انجام  ميخواهيممكروه است مثال در نماز شب شايد اينطور باشد. ذاتا هم همينطور است ما بعضي از چيزها را 

ادنش در حد ترك واجب است ولي يك وقتي انجام ندادنش مفسده اي دارد فراتر از ترك واجب بدهيم انجام ند
است و در تركش مفسده  مصلحتدر فعلش  چون. شوديماست. در واقع آن حكم دومي موجب تأكد وجوب 

د كه مستحب بشود مؤكد و واجب هم مؤك شوديممستقل غير از مفسده ترك واجب دارد. آنوقت الزمه اين 
 هاآنبشود. از آداب و وظائف عالم و معلم عمل به علمشان است در آنجايي كه عمل به علم واجب است براي 

مستحب مضاعف است خود اين آداب مستحب  هاآنواجب مؤكد است و در آنجايي هم كه مستحب است براي 
است. عمل به علم از اين  بعضي عالوه بر اينكه طرف فعلش مستحب است طرف تركش گفته شده مكروه يا حرام

قسم است فعل آن واجب يا مستحب است. قبال گفتيم بعضي جاها فعل عمل به علم واجب است بعضي جاها 
به عبارت ديگر اينجا  ال ينبغي للعالم ترك العملمكروه يا حرام يعني  شوديممستحب است ترك عمل به علم 

. دو روي ال ينبغي ترك العمل بعلمهو يكي اينكه  لعمل بعلمهينبغي للعالم ادو تا حكم داريم يك حكم داريم كه 
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اين نشان دهنده تأكد حكم وجوبي يا استحبابي عمل به علم است البته ممكن  و ؛سكه فعل و ترك حكم دارد
است عمل به علم آنجايي كه واجب است واجب مؤكد بشود و آنجايي كه مستحب است مستحب مؤكد بشود. 

و در آنجايي كه در حد استحبابي و رجحاني  شوديمد كه بايد به آن عمل كرد تركش حرام آنجايي كه علمي باش
. ترك يك تكليف مفسده تبعي دارد موال تكليف را براي چه آورده براي اينكه در آن شوديماست تركش مكروه 

را از مصلحت رك اين مصلحت ملزمه است ولي گاهي عالوه بر اينكه ترك اين شما ت ،مصلحت است ترك اين
جايي كه تركش مستقال محكوم به حكم شده و موجب  شوديماين  دهديمبازمي دارد در چاه ذيلي هم قرار 

ولي خودش مستقال چيزي است. وقتي موال مصلحت كمي داند كه شما به قله برسيد اگر نروي  شوديمتأكد آن 
كه اگر االن حركت  ديگويمبه قله نرسيدي و مصلحت ملزمه را از دست دادي و چيز خوبي نيست ولي وقتي 

دست دادي و هم در حفره هم مصلحت را از  يافتيمو  شوديمنكني و به سمت قله نروي اينجا حفره اي پيدا 
 كنديمكه عالوه بر اينكه به فعل ترغيب  شوديممفسده زائده بر ترك مصلحت واقع شد اين نوع دوم جايي 

برو براي اينكه  ديگويم. كه مثالش هم همين است كه اينجا ايستاده آورديمنسبت به ترك هم تحريمي يا كراهتي 
نرود مصلحت از دست رفته كه خود عدم مصلحت هم  برسي به حرم و يك مصلحت خوبي به دست بياوري اگر

از اينجا برو اگر نرود هم آن مصلحت را  ديگويممفسده است چون كمال را از دست داده ولي يك وقتي است كه 
و مفسده زائد بر ترك مصلحت قرار  روديمو زير آوار از بين  ديآيمرا از دست داده هم اينجا يك زلزله اي 

ز هم اينطور است كه فعلش مصلحت است تركش مفسده دارد. ولي بعضي از واجبات و . در نمارديگيم
فوت مصلحت وقوع در مفسده باشد. عمل به علم از  نمستحبات دليلي نيامده كه بگوييم اگر ترك بكند وراء آ

هم ترك  قسم دوم است عمل به علم هم مصلحت دارد در حد ايجابي يا استحبابي طبق قاعده اي كه قبال گفتيم
آن عالوه بر اينكه فوت مصلحت است وقوع در يك مفسده است و لذا عمل به علم مؤكد است و اين قاعده اي 
است كه در ترك عمل است و قاعده كليش در اينجا مصداق دارد روايات متعديدي هم دارد و بعضي هم احتماال 

لما و لم يزدد هدي لم يزدد من اهللا اال بعدا علمش معتبر باشد و آنقدر زياد است كه نياز به سند نيست من ازداد ع
 .9»أَعْمَى الِْقيَامَةِ يَوْمَ  اللَّهُ حَشَرَهُ فِيهِ  ِبمَا َيعْمَلْ  َلمْ وَ الْعِْلمَ َتعَلَّمَ مَنْ«افزوده بشود ولي در مسير هدايت قرار نگيرد. 
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وهمينطور رواياتي كه در اينجا آمده و نشان دهنده شدت مؤاخذه بر عدم علم است وراء ترك مصلحت يك 
 .   ميكنيمعنوان است و هفت هشت عنوان ديگر هم هست كه بعد بحث 

 


