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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه نكات مستفاد از آيات كتمان:
 ارد: دو احتمال در باب مفهوم كتمان وجود دـ 1
  .و هر دو مساوي هستند كتمان و عدم اظهار بر هم منطبق هستند :فال

داند و بكند، ولي همين كه كسي گويد، كتمان و عدم ارشاد صدق ميولي نمي قدرت دارد،همين كه كسي عالم است و 
  .ن هم همين استانگويد، عدم ارشاد و ابراز است، كتم قدرت بر گفتن هم داشته باشد ولي

  .تمان، اخص از عدم اظهار استك :ب
تعمدي  ،هميشه اين طور نيست كه در نگفتن شود.و عنايت، كتمان گفته ميتوجه بيان نكردن همراه با  با اين بيان كه:

خواهد نفهمد، همراه با باشد كه او نداند، گاهي تعمدي نيست، و شايد اصال حال گفتن نيست، ولي در كتمان، دلش مي
كتمان  .اخص است ،كتمان از عدم ابراز و اظهار به معناي ابراز و اظهار كلي ،اي است، بنابرايناراده يك چنين تصميم و

 .گويدتواند بگويد و نميجايي است كه علم دارد و مي
با ، بايد قدر متيقّن اخذ شود، و آن زماني است كه هدف، نفهميدن باشد، و شك و ترديد در مفهوم كتمانبه هنگام 
 شود.ن، كتمان اطالق نميصرف نگفت

اختصاص به علماي اهل كتاب دارد ولي وجود شواهد  ،هرچند در خود آيات .ـ مورد و مصداق آيات، اطالق دارد2
شود كه علم دارند ولي از و قرائن، بيانگر الغاء خصوصيت از علماي اهل كتاب است و مورد آيات شامل تمام كساني مي

 كنند.د و كتمان ميكنننشر آن با عنايتي دريغ مي
 صادق است.صورت ال باشد يا نباشد و در هر دو ؤـ كتمان اعم از اين است كه مسبوق به س3

 كتمان متعلق:7 نكته
 در مورد متعلق كتمان دو قول متصور است:

 ، متعلق كتمان است، مثل نبوتمسائل كالن دينتك تك الف: 
 ، متعلق كتمان است.ما انزل اهللامجموعه  ب

شود و مورد، مخصص نيست؛ ولذا همان طور كه كاتم، تعميم همه حقايق موجود در دين را ميامل يات، شظهور آ
تعميم  كس كه آشناي به دين ندارد، مكتوم همهرداده شد، و بيان شد كه كاتم، اختصاص به علماي يهود و نصاري ندارد، 
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را شامل است، و  همه آن چيزي كه ما انزل اهللا استلكه ب اي ندارد،اختصاص به يك معارف ويژه شود، بنابراينداده مي
 احتمال دوم است.همين ، اظهر هم

 بعبارت ديگر دو نوع كتمان وجود دارد:
 كتمان انحاللي :فال

 مثل نبوت ،افراد و مصاديق كالن دينكتمان تك تك 
 كتمان مجموعي :ب

 اسي و كالن دين كتمان كردن مجموعه دين و رئوس اس
باشد و مطلق ما انزل اهللا را شامل الذكر، مقصود از كتمان در اينجا، كتمان مجموعي ميفوق نكاتبا توجه به خالصه: 

 و مورد بيان شده است. و نكته قابل توجه اين است كه مورد، مخصص نيست، و نبوت پيامبر به عنوان مصداق ،شودمي

 در معارف الزاميكتمان :8 نكته
ما انزل  »ما انزل اهللا«مقصود از  .است انزل اهللا مامجراي وحي رسيده است، موضوع ها و معارفي كه از دانش

ما انزل خود  و ت؛شود؛ ولذا از اين جهت، آيه، محدود اسهاي تشريعي است كه از طريق نبوت و امامت منتقل مياهللا
يا حقي كه از  »از احكام و اعتقادي اعم«و معارف ديني  »ما انزل اهللا«مكتوم در در حقيقت مصداق مكتوم است، ، اهللا

 از شود ومين. .از قبيل فيزيك و شيمي و .علوم و دانشهاي غير ديني  شاملاين آيات، ، شمول دارد، اما ناحيه خدا آمده
گيرد و لحن آيات معارفي منصرف است و اصال شمولش و اطالقش اين موارد را نمي كتمان دانشهاي غير ديني و غير

  .ه اين موارد نيستبهم مربوط 

 بهدر معارف مبتليكتمان :9 نكته
آيد كه از لحن آيات برميگيرد و ولي فقط معارف الزامي و مورد ابتال را دربرمي ،مطلق است» ما انزل اهللا«هرچند 

بنابراين شود، يرمبتلي به را شامل نميمنصرف است و امور غير الزامي و مستحب و غما انزل اهللا آيات كتمان از اطالق 
ها اين را كند، اين كتمان و ادله و تحريمدر كره ماه زندگي مي ي كه مثالحكمي الزامي باشد، ولي شخصحتي اگر

شود اين كه نگفتن او منجر مگر اين ،به منصرف استو از احكام استحبابي يا غير الزامي و يا الزامي غير مبتلي گيردنمي
آن از شود منتهي را شامل ميو معارف الزامي و غير الزامي همه احكام و  طالق داردا ،دليلبنابراين حكم از بين برود، 

منصرف  به او هم نيست،مبتليو رود از بين نمي حكم ،با نگفتن آنداند و براي شخصي كه نميبه احكام مبتليدسته 
 .شودفهمد كه آيات، قطعا اينجا را شامل نميعقل مي و است


