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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ما فقه التربيه را  ميكنيمدورنماي مباحث گذشته را يك اشاره اي  ميشويمما براي اينكه وارد يك بحث جديد 
تقسيم كرديم به مبحث اول المبحث االول في التعليم و التعلم اين مبحث اول خودش به دو بخش كلي تقسيم 

في التعليم در باب تعليم بود كه  دومخش بخش اول انواع علوم و احكام و تعلم آن، اين يك بخش است ب شديم
در اين باب تعليم بحث ما به بعد از اينكه مقدماتي را ذكر كرديم در باب تعليم بعد از بيان مقدمات به چند بخش 

. كجاها واجب است و كجاها شديمتقسيم شد تعليم راجح كه تعليم راجح كه به واجب و مستحب تقسيم 
جوح كه عمده تعليم محرم بود البته ظاهرا اين هم مكروه بود. اين تعليم راجح و يك بخش هم تعليم مر .بمستح

درباره كليات بحث كرديم و  فقه التربيةمرجوح بود. دو بخش اول تقسيمات مفصلي دارد كه ما در بحث اول 
رديم و مقداري از مباحث تعلم بحث تعلم خودش شايد دو سه جلد كتاب بشود. بخش دوم تعليم بود كه بحث ك

آداب و وظائف عالم و معلم را هم بحث كرديم. بارها عرض كرديم يك  و ؛دو سه جلدي بشود كنميمفكر 
ولي بايستي  شديمنگاه  هاآندر فقه است و جمعش كرديم و چيزهايي كه از جنبه اخالقي به  هانياقسمتي از 

را فصل بگذاريم يكي از گرفتاريهايمان در  هايبندداشته باشيم. در ادامه بحث اگر اسم تقسيم  هاآننگاه فقهي به 
 .شوديمخيلي دامنه دار  هابحثاين است كه اين  هايبندتقسيم 

 ول در باب تعليمنهادهاي مسئ اشخاص و
بحث جديدي كه به عنوان بخش دوم است فصل چهارم است اين آغاز يك فصل جديدي است كه اين بحث در  

هست و  هاآناي مسؤل در باب تعليم است چه كساني وظيفه آموزش بر دوش اينجا عنوانش اشخاص و نهاده
قرار داده شده چه مقدار است اين همان تعليم و نقش تعليمي است كه ما اينجا  هاآنحدود وظيفه اي كه بر دوش 

اين است كه . كساني كه مؤظف به تعليم هستند حداقل كنميمبايد به آن بپردازيم. من اجالتا چند مورد را عرض 
قرار داده شده است.  هاآنيا اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه في الجمله وظيفع تعليم بر دوش  نهادها هانيا

 تعليم در آنجايي كه گفتيم واجب است يا مستحب است.
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 عالمان -1

 وظائف عالمان در تعليم انحاء
وليه وظيفه مباشرت هست. عالم، كسي كه علم تفاوتي كه اين اقسام با هم دارند اين است كه در عالم وظيفه ا 

دارد بايد علمش را نشر بدهد كتمان نكند و گسترش بدهد. يعني اوال و بالذات عالمان مأمور به تعليم ديگران هستند 
در اينجا وظيفه به نحو مباشرت مطرح است اما در اين دو جا اعم از مباشرت است يا توجير و تصوير است. ممكن 

ييم وظيفه اي كه خانواده پدر و مادر و دولت و حكومت دارد مقصود اين نيست كه خود حاكم برود است كه بگو
و مانعي ندارد ولي اصل بر اين است يك وقتي كه بحث عالمان مطرح  شوديمتعليم انجام بدهد البته در هر دو جا 

اين  اشهياولاست ظاهر  هانياتعليم و نشر علم و امثال  شانفهيوظو رواياتي كه در باب علما ما داشتيم كه  شوديم
است كه خودشان علمي كه دارند بايد نشرش بدهند. ما رواياتي كه آنجا آمده بود تقسيم كرديم به شش هفت طائفه 

در باب علما وارد شده مثال دارد كه من علم باب هدي كان له  خصوص بهو ما بعضي را نوشتيم مثال رواياتي كه 
در آن هست. يا اينكه گفته نشر علم بدهيد نشر علم  اشهياولجر من عمل به. من علم باب هدي در باب علما ظهور أ

اين روايت نيست إن اهللا أخذ من العلما عهدا علي التعليم اينكه  خصوص بهبر عهده علما است  اشهياولبار  هانياو 
كه خداوند از علما گرفته كه به ديگران تعليم بدهند. براي اينكه  عهدي امكردهتعبيري است كه من از روايات استفاده 

بگوييم اين  ترقيدقدر واقع اگر كمي  .تاين بحث جامع باشد اين است كه در باب علما غالبا وظيفه مباشرت اس
مباشرت يك بخش عمده ظهور در  شوديماست كه ادله در باب اينكه عالمان اين وظيفه را دارند به دو بخش تقسيم 

 و ؛هم اعم از مباشرت است هاآننشر علم بدهد و كتمان علم نكند ظهور در مباشرت دارد. بخشي از  ديگويماست 
شامل آنجايي هم بشود كه عالم بيايد با واسطه اي و به توسط ديگران اقدام به تعليم ديگران بكند بعضي از  توانديم

ست كه گفتيم مستحب است يا تهيه مقدمات اطاعت بنابر آن نظري كه مثل اينكه عون بر بر و تقوي ا اشعامهادله 
امام داشت يا همين علم باب هدي آنجا بحث كرديم كه آيا علم باب هدي ظهورش فقط در آنجايي است كه فقط 

 يك احتمال اين بود رديگيمآنجايي است كه خودش به تعليم علم بپردازد يا اينكه علم باب هدي به واسطه را هم 
علمش  ديگويم. ولي بعضي ظهورش اين است كه شوديم. آنوقت اين هم جزءگروه دوم رديگيمكه به واسطه را هم 

همه ظهور در اين دارد كه خود او بايد فعال در ميدان باشد نه اينكه كس ديگري پيدا بكند كه  هانيارا كتمان نكند 
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نه  شوديماو علم خودش را نشر بدهد. البته در جاهايي كه واجب كفايي است ديگري اگر اقدام بكند از او ساقط 
منتهي با انجام دادن او از او ساقط  دهديمنه او تكليف خودش را انجام  دهديماينكه او دارد وظيفه او را انجام 

شرت در اين اقدام است. ظاهر ادله بخشي از ادله وجوب يا . اين غير از اين است كه بگوييم وظيفه او مباشوديم
رجحان طبق بحثهايي كه داشتيم اقدام مباشري بود اما بخش ديگر از ادله اقدام مباشري نيست اعم است مثال وقتي 

واجب است اين  هاآنكه تعليم فالن علم يا دانش به فرزندان جامعه اسالمي به خاطر حفظ استقالل  مييگويمكه 
ولي علما بالمباشره يك راهش است. بنابراين بخش عمده اي از ادله در باب علما ظهور در  شوديمشامل علما هم 
 مباشرت دارد.

 والدين  -2

 انحاء وظائف والدين
است در اينجا از سه نوع  هاآنبحث دوم در والدين است كه خانواده مقصود است و وظائف و تكاليف تعليمي 

براي والدين استخراج كرد. يك نوع ان  شوديمفشان را استخراج بكنيم سه نوع تكليف وظائ شوديمشيوه 
. ما قبال ميگفتيماستفاده از عمومات و قواعد عامه در باب تعليم است. اين يكي است كه براي عالم هم اين را 

و  هاانسانن همه كه در تعليم خيلي از علوم از باب قواعد كلي واجب است و آن وجوب يا رجحا ميگفتيم
تعليم از باب اينكه مانع سيطره كفار است واجب است اين اينجا قيدي  مييگويم. مثال وقتي كه رديگيممكلفين را 

ندارد موضوع و مكلف به اين حكم كه از قواعد و عناوين كلي و ثانوي استخراج شده بر عهده همه مكلفان است 
وظيفه دارند كه جلوي سيطره كفار را بگيرند و وسايل و اسباب عزت مسلمانان را  اندشدههمه كساني كه مكلف 

كه در اين قواعد موضوع عالم نيست موضوع مكلف است همه  ميگفتيمفراهم بكنند و قواعد عامه ديگري كه 
مصداقي از اين  مكلفان بايد مانع از سيطره كفار بشوند و مقدمات عزت اسالمي را تمهيد بكنند هر جايي كه تعليم

قواعد كلي شد در همان محدوده و چهار چوب قواعد كلي كه مقيد به قيد و شرطي نيست كه عالم باشد همه 
و اگر به علم الزم باشد بايد علمش را هم تحصيل بكنند مقيد به علم نيست آن  شونديممكلفين مأمور به آن امر 

اينجا پدر و مادر هيچ خصوصيتي ندارند پدر و مادر هم مثل  ولي رديگيمقواعد و ادله طبعا پدر و مادر را هم 
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خواهر و و برادر و ساير افراد همه يكسان تكليف دارند بر اساس قواعد كلي كه تعليم را واجب يا راجح كرده 
بود. همه مكلف هستند حتي اگر علم ندارد بايد علمش را به دست بياورد حتي اگر عالم باشد. اين يك نوع 

ست كه پدر و مادر هم دارند اينجا پدر و مادر هيچ وجه خاصي ندارند يك امر كلي است اين آقايي كه تكليف ا
اين وظيفه را دارددو اين آقايي كه سرپرست خانه است اين وظيفه را دارد و يكسان اين  روديمدر خيابات 

تعليمي كه از قواعد عمومي و كلي و وظيفه را دارند البته اين وظائف واجبات كفايي هستند. پس اين نوع تكاليف 
أحد كه  شوديمثانوي فقهي استفاده كرديم گاهي وجوب گاهي رجحان اين نوع تكاليف شامل پدر و مادر هم 

او هم يكي از  و ؛يكي همين است أنه أحد من المكلفين. مابأنه آب والده أو والده بلكه  مابمن المكلفين. ال 
وظيفه را دارد وظيفه مندي او نه به حيث خاص خودش هست بلكه به حيث  اطراف ايم واجب كفايي است اين

ه مكلف يكي از افرادي است كه در دائره نأ ما بهمكلفيتش هست و حتي حيث عالميت هم اينجا أخذ نشده است 
از او  اقدام بكنند هااناگر هم  شوديماگر او قيام بكند از ديگري ساقط  و ؛اين واجب تكليفي قرار گرفته است

مگر اينكه مثل همه واجبات كفايي به صورت ثانوي گاهي تأيد پيدا بكند. مثال يك درجه اي از  شوديمساقط 
براي پدر و مادر،  كنديماينجا تعين پيدا  ديآينمتعليم است كه بايد در خانه پايه ريزي بشود از عهده ديگري بر 

كه به بچه در يكي دو سالگي زبان را ياد بدهند سطح علمي دنيا  كنديمعزت و استقالل جامعه اسالمي اقتضا 
همه قواعد كلي است كه فقه در شرائطي كه  هانياطوري شده كه از همان اول بايد كامپيوتر را به او ياد بدهند 

ا از و در آن شرائط فرض بگيريم كه كار ديگري نيست و پدر و مادر بايد اقدام بكنند اينج كنديممصداق پيدا 
كه  تكه قائم به آن امر در اين آقا تعين پيدا كرده است. ذات آن تكليف، تكليف كفايي اس شوديمواجبات كفايي 

ولي  ميكنيمپدر يا مادر است اين عنوان در موضوع أخذ نشده و ما دليل خاصي نداريم در قواعد عمومي بحث 
و  ديآيمدر و مادر يا از خواهر و برادر به دست عمال در خارج اين تدريس و اين تربيت علمي فقط از دست پ

قيام به اين امر بكند. اينجا هم سراغ ادله خاص نرفتيم هر جا كه  تواندينمكه ديگري  ديآيمدر دائره خانواده 
گفتيم تعليم واجب است يا راجح است طبق قواعد كلي كه قبال بحث كرديم كه بخشي از اين آموزشهاي عمومي 

و تعليمي  ديآيماست. وجوبي يا رجحاني كه از ناحيه قواعد عمومي فقهي  هانيهماين زمان مشمول و و رايگان 
در آن قواعد قيد علم پدر و مادر و خواهر و برادر مكلف به او و مخاطب به آن قواعد عامه  كنديمرا واجب 

كه علم ديني است يا در  مكلف است تكليفش هم تكليف كفايي و توسلي است شمولش هم تابع آن قواعد است
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. مكلف به آن قواعد عمومي شوديمغير علوم ديني است و رجحاني دارد ولي گاهي طبق قواعد كلي واجب 
هو أخ و أخت و ساير  ما بههو والدة  ما بههو والد  ما بهعالم  ما بهمكلف هو مكلف است ال  ما بهاست و مكلف 

. تبصره اي كه اينجا زديم اين كنديمست و همان شكل را پيدا موارد يك تكليف عام است و وجوب يا رجحان ا
آنوقت تعين پيدا  ديآينماست كه در صورت عارضي و ثانوي و نوع خاص كه اين تكليف از عهده ديگران بر 

. طبق اين كنديمگاهي هم اختصاص به مادر پيدا  رديگيمبراي خانواده آن هم گاهي مجموعه خانواده را  كنديم
قاعده كلي يك وجوب كفايي همه مكليفين و پدر و مادر و خواهر و برادر هم داخل اين در اين هستند. اگر از 

و  شوديمتر هستند و دائره واجب كفايي محدود انحصار پيدا بكند آن منحصر هاآنديگران بر نيايد و امكانش به 
. ولي گاهي رديگيمتحبات كفايي عامه مكلفين را در بر واجبات و مستحبات مس شوديم متعينگاهي هم كامال 

عامه مكلفيني كه قادر هستند آنوقت اين مكلفين قادرين آنوقت اين مكلفين قادرين گاهي اينجور قاعده دارد 
به خانواده و گاهي هم در  رسديمو تا  شوديمگاهي از اين هم محدودتر  و شود؛يمگاهي دائره اش محدود تر 

اين تابع شرائط خارجي است  ديآيمكه اين نوع تعليم فقط از عهده مادر  شوديمهم متعين يك شخص خانواده 
اين تابع قدرت است.  شوديمحكم اينجا چيزي ندارد حكم ما تكليف شرعي روشني دارد اما اينكه چه مقدار 
هم أسرة  ما بهال . ولي شوديماين يك نوع تكليف است كه متوجه خانواده و پدر و مادر و ساير اعضاي خانواده 

نه به عنوان خانواده و پدر و مادر اگر هم تعين پيدا كرد با عنوان ثانوي و عارضي است كه واجب كفايي  و عائلة
هو مكلف، خانواده اينجا  ما بهاال حكم در ذات خودش عنوان و نوعي ندارد مكلف  و كند؛يمگاهي تعين پيدا 

را ناديده بگيريم. بخشي از وظائف عمومي كه طبق آن قواعد براي عزت  هانيا شودينمتكاليف اينجوري دارد 
جامعه اسالمي و رشد جامعه اسالمي و مقابله با سيطره كفار بايد انجام بگيرد مال همه است ولي در خط مقدم 

. كنديمتعين پيدا پدر و مادر و خانواده هستند. گاهي هم نوعي اولويتي دارند و گاهي هم به خاطر شرائط خاص 
و گاهي واجب است و گاهي راجح  رديگيماين يك نوع تكليف در تعليم است كه بر دوش پدر و مادر قرار 

حكم عقل مستقل است شرع هم آن را  مييگويماست طبق قواعدي كه قبال گفتيم. بايد شرعي بشود يا اينكه 
. اگر هم در آن حد قطعي عقل شوديممالزمه شرعي اگر در حد حكم عقل مستقل باشد خود قاعده  كنديمتأييد 

 ِللَّهِ  اْلعِزَّةَ فَِإنَّ« يا اينكه .141نساء/»َسبِيال اْلمُؤْمِِنينَ َعلَى لِلْكافِرِينَ اللَّهُ يَجْعَلَ  لَنْ وَ« نباشد آنوقت ما ادله داريم كه
قواعد عامه  هانيا و ؛توصيفي باشد و هم انشائي باشد توانديم. مؤمنين هم 8منافقون/»لِْلمُؤْمِِنين وَ لِرَسُولِهِ وَ
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كه فقه يعني آنجايي كه روايتي آمد و گفت كه بايد اين كار را بكنيد. نه اين قواعد  ميكنيماست. هميشه فكر 
عمومي كه خيلي هم عنوانهاي ثانوي است و ساز و كارهاي اداره جامعه است ما عنوانهاي ثانوي را هميشه 

و قواعد عامه، قواعد عامه قواعدي است كه بخش زيادي از  هاعنواننه  ميكنيمنهاي اصطالحي تلقي بيشتر عنوا
اين يك قسم است. كه اينجا تكليفش روشن است. من توضيح دادم كه  شوديممشخص  هاآنتكاليف از ناحيه 

كه طبق قواعد عمومي واجب يا راجح است. ولي اگر با  شونديماز باب كلي مشمول خيلي از تكاليف  هاآن
. كننديميا تعين پيدا  كننديم. يا اولويت پيدا شونديمتعين پيدا بكند متعين  هاآنمالحظه شرائط خارجي در 

تعليم علي االصول با عنوان اولي يا واجب نيست جز چهار پنج مورد بعد گفتيم گاهي قواعد بيروني تعليم را 
. در همان چهار چوب قبلي كجا تعليم واجب است بعضي جاها به عنوان خاص واجب است بعضي كنديمواجب 

از جاها با قواعد عمومي واجب است و كجا راجح است مواردي كه مشخص كرديم و تعليم نيامده در خود دليل 
اطبين رنگي ندارد جز اينكه بگويد كه پدر و مادر و عالم وامثال اين. تعليم از باب قواعد كلي واجب است كه مخ

. بحث بعدي ادله عامه در باب والدين شوديمشامل پدر و مادر و خانواده هم  مييگويممكلف حاضر باشد و 
است. ما در خود ادله با عنوان پدر و مادر ما دليل داريم كه بايد تعليم بكنند و به طور عالم يك عموماتي و 

 اصالحاتي داريم كه بحث دوم است. 

 حكومت  -3
 اند وكيل هانيااشخاصي كه از طرف  -4

از  ترمفصليكي خود علما و عالمان است يكي خانواده يا والدين است. البته در امتداد اين يك بحث فردي 
و يكي هم بحث حكومت و دولت است. يكي هم بحث اشخاص يا نهادهايي است كه يكي  شوديممطرح  هانيا

و وكيل  اندشدهكه مسؤلين اوليه مؤظف  اندسپرده هاآنرا به  شانفهيوظهستند  گروهي كه مؤظف اصلي سهاز 
كه كار را انجام دهند. كه اين بحثي است كه در آخر به آن بپردازيم. ما تعليم واجب و راجح را ذكر  اندشده هاآن

كرديم كه كجاها تعليم واجب است كجاها راجح است كه در همان حدودي كه تعليم واجب يا راجح هست اين 
به صورت في الجمله گفت  دشويمكه بر چه كساني تعليم واجب است آنچه كه در پاسخ آن  شوديمسؤال مطرح 
متصور است كه بيايند مأموريت پيدا بكنند و از نظر شرعي مسؤليت پيدا بكنند كه به وظائف  هانيااين است كه 
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تعليمي برخيزند و اقدام بكنند يا خدو عالمان و كساني كه دانشمند هستند يا خانواده و والدين يا حكومت و 
 .اندشدهمؤظف  هانيادولت يا كساني كه از ناحيه 

 هاگروهديگر  انحاء وظائف حكومت و
معموال  اشادلهدر بحثي كه ما خواهيم كرد اينجا  گردديمآنچه كه به دوم و سوم بر  ميكنيماما ما اجماال عرض  

وظيفه پدر و مادر اين است كه أن يعلمه القرآن آنجا  ديگويماطالق دارد و تعميم دارد يعني حتي آنجايي هم كه 
گفتيم به مناسبات حكم و موضوع و ارتكازات عقاليي مقصود اين نيست كه خود پدر و مادر به او درس بدهد 
مقصود اين است كه وسيله آگاهي و تعليم او را فراهم بكند يك نوعش اين است كه خود اقدام بكند نوع ديگر اين 

در تعليم قرآن  ميكرديمتعليم است اينجا اگر يادتان باشد تأكيد  نديگويمرا به مدرسه اي بفرستد. آن هم است كه او 
ظهور در مباشرت ندارد ارتكازات  هاآن ميگفتيمو جاهاي خاصي كه روايات وظيفه اي را براي پدر معين كرده بود 

كه خود  كردهينمبرداشت  هانياده يعني هيچ كس از عقاليي اين است و اصال ارتكاز و سيره هم هميشه اينطور بو
خود او هم اقدام بكند در مورد اميرالمؤمنين سالم اهللا عليه دارد  شوديمبايد اقدام به آموزش و تعليم بكند. ولو اينكه 

. ولي شديمو بعد مشغول قضاوت و مسائل حكومت  داديمكه خود حضرت بعد از نماز صبح مسائل را به مردم ياد 
به همه اين امور اقدام بكند كارگزاراني دارد  تواندينمهميشه كه اينطور نيست آنجا قرائن روشني دارد يك حاكم 

، اين هانيابر حسب موضوع و حكم كه گاهي واجب است و امثال  كننديماقدام به تعليم  هاآنمأموراني دارد و 
تقيم اين مسؤليت را ندارند ولي از ناحيه پدر و مادر و مسدر مورد اشخاصي كه دورنمايي از اين بحث است. 

است كه آيا شرط كرده كه  هانياو اجاره و  كيلتو عو اجير شده آن ديگر تابع نوتوكيل حكومت مأمور شده 
 ي داده بشود ولي آنچهتممكن است يك تغييرا ديآيمبالمباشره انجام بدهد يا نه پس بنابراين آنچه كه ابتدائا به ذهن 

اين است كه نهادها يا اشخاص حقيقي و حقوقي عالمان و خانواده و حكومت و نهادهايي  ديآيمكه االن به ذهن 
دو قسم است بعضي ظهور در در مباشرت دارد بعضي اعم از مباشرت است  اشادله. آنجا اندشدهكه مؤظف هستند 

 توكيلاين چهارم هم تابع نوع  ؛بالتسبيباشره باشد يا اينجا غالبا ظهور در شمول دارد يعني اعم از اين است كه بالمب
مدمور و مؤظف  شوديمكه آيا شخص حقوقي هم  اين يك جهت و بحث ديگري هم وجود دارد .تاس هانياو 

يعني حاكم آن  مييگويمبشود يا اينكه مقصود از خانواده مقصود پدر و مادر و افراد حقيقي است حكومت وقتي 
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كه  نديگويماين است كه نهاد مشمول خطابات ما نيست. مثال  شوديمكسي كه ولي است نه نهاد آنچه كه االن گفته 
هيچ كس چون خود او فقير  نديگويمرا بايد چه كسي بدهد؟  اشهيفد نديگويمسربازي كه نان خور دولت است 

مخاطب حكم قرار بگيرد. آنوقت اگر آن را  تواندينمهاد است نهاد است نان خور پدر و مادر هم نيست و دولت هم ن
يعني  علي الوالد يا علي الوالديناينجا يعني  علي االمام أن يعلم الناسمأمورند يعني  هانيا ديگويمبگوييم اينجا كه 

قوقي كه مسؤليت و نهادهاي ح هاشركتبه اشخاص حقيقي. يك داستان طوالني دارد در  كنديمحكم انحالل پيدا 
بايد بحث بكنيم. اين ترتيبي است كه ما در اينجا بايد قائدتا بحث بكنيم. در بخش اول ما  كنندينميا  كننديمپيدا 

بحث خاصي نداريم و همه اين بحثهايي كه گفتيم كه واجب است كه تعميم داده بشود اين امور يا اين امور راجح 
 رديگيمكه عالم است اين وظائف را دارد. عمده بحث ما در موارد بعدي قرار به كسي  گردديمهمه بر  هانيااست 

كه ابتدا راجع به خانواده و والدين بحث خواهيم كرد. بحث عالمان ديگر بحث خاصي ندارد همان بحث سابق مربوط 
ولي همان شخص از يك عناوين  شوديم. تكليف كه متوجه خود اوست به عنوان عالم اين ساقط شوديمبه اينها 

كلي و عام ديگر ممكن است مؤظف به اين امر باشد و لذا در بعضي از موارد كه عناوين كلي دارد او هم اين وظيفه 
هو عالم يك تكليف مباشري دارد ولي عناوين عامه را اگر قدرت دارد بايد انجام  ما بهلذا عالم  و كند؛يمرا پيدا 

 گرددينمهو عالم بر  ما به. ولي بخشي از آن ادله ادله اي است كه به عالم شوديمرد ساقط بدهد اگر هم قدرت ندا
شما بايد استقالل جامعه اسالمي را حفظ بكنيد جلوي سلطه و كيفره كفار را بگيريد اين يك تكليفي  ديگويمكه 

كه خودش اقدام بكند از باب عنوان است كه عالم و جاهل و همه اين وظيفه را دارند و لذا عالمي كه قدرت ندارد 
عام قاعده كلي ثانوي وظيفه دارد آن وظيفه عام مباشرت نيست تسبيب هم هست. در نشر علم در آنجايي كه واجب 
است به مليت و مرزهاي جغرافيايي هيچ ارتباطي ندارد. نشر علمي كه واجب است براي علما بالمباشره واجب است 

مباشره يا به تسبيب واجب است. منتهي محدد به قدرت است. هر كسي كه بتواند در چين به عنوانهاي كلي هم چه بال
هم جاهلي وجود داشته باشد و بتواند او را عالم بكند و احكام الهي را تعليم بدهد بر او واجب است. بال حدود و ال 

طالب ديگري به ذهن بيايد اين قيود. مگر رو عناوين خاصه. بحث اول بحث علما است. ممكن است در مقام تنظيم م
  شوديمقسم اول 

 


