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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
يكي از قواعد مهم در تعليم و تربيت ارشاد جاهل است كه در طول سال اين بحث طول كشيد و اين قاعده به عنوان 

 بخصوص در تربيت اجتماعي به معني نهادي. آيديكي از قواعد پايه به شمار مي
 قاعده ارشاد بحث شد و ادله بيش از ده دليل قراني و ده دليل روايي بحث شد  و بعد فروع قاعده بحث شد .

 تمهيد مقدمات براي ارشاد :16فرع
روشن است كه اگر ارشاد جاهل واجب شد بايد مقدماتش فراهم شود بعبارت ديگر ارشاد جاهل كه خطاب به عموم 
افراد يا عموم علما مي شود اين حكم بايد اختياري باشد و مقدور ارشاد و تعليم و آگاهي دادن بايد مقدور باشد و 

 . تكليفي ندارد بعاًتشرطش مقدوريت است اگر مقدور كسي نيست 
اختيار و اراده است البته اختيار در جلد اول فقه تربيتي گفته شده است بايد اين عمل آموزش  ،بنابراين شرط تكليف

و ارشاد اختياري و مقدور مكلف باشد اما نكته اين است كه مقدور بودن گاهي با به سهولت و بدون خيلي ابزار و 
. يك وقت ارشاد ديگران و تبليغ ديگران نياز به سفر دارد و تيقدماادوات مقدور است اما گاهي مقدور است با تمهيد م

كه تكليف بايد اختياري باشد شود بنابراين اينبايد سازماني ايجاد شود و اينها مقدور است با تمهيد مقدماتي فراهم مي
تمهيد مقدمات براي ، ولذا دون مقدمه است گاهي با مقدمه استاختياري بودن معنايش اين نيست كه خيلي آسان و ب

كه لزومش عقلي است يا شرعي بحث شد، البته در مقدمه واجبات موصله وجوب انجام تكليف اين لزوم دارد و اين
شرعي غيري دارد بنابراين گاهي مبتني بر تهيه مقدمات است بله، اگر تهيه مقدمات مستلزم عسر و حرج است ادله آن 

دارد بنابراين م مقدور است و اختياري است منتهي دليل خاص آن را برميدارد چون تكليف عسر و حرجي هرا برمي
ولذا تمهيد مقدمه در ارشاد الزم دارد گويد كار عسر و حرجي واجب است منتهي دليل خاصي آن را برميارشاد كه مي
 كه به عسر و حرج مبتلي نشود.است مادامي

شود اگر اين مقدمات در عرض هم قرار گرفت اي ميه شكل رسانهدر تعليم و ارشاد گاهي نياز به مقدماتي دارد كه ب
شود حضوري انجام داد چون مقدمات واجب تعينا واجب اگر مخير است ميشود مقدمات منحصره خودش واجب مي

 مي شود اگر منحصره نباشند به نحو تخيير مي شوند.

 ذو مراتب بودن تعليم معارف :17فرع
عقايد و اخالق در جايي كه واجب است يا جايي كه مستحب است اين وجوب  احكام وـ وجوب تعليم معارف و 16

ا محتوايي كه مي خواهد آموزش دهد، در و استحباب ذو درجات  و مراتب است به تبع اهميت شرائط و مرشد اليه ي
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دهد در وزش ميخواهد آموزش دهد يك وقت حكمي را آم، يك وقتي عقايد كه بنياد ايماني است مييك درجه نيست
كه حكم ساده تر است تا ايناگر جزء پايه ها باشد وجوب ارشاد قويكه احكام الزامي مورد ابتالست در اينها  يموارد

در ادله وجود دارد ..... تعلم افراد در يك  فهمد خطابي كه آمده است ضمن كه قرائنيدرجه آخر باشد بنابراين عقل مي
ات الزام به تعليم و ارشاد هم متفاوت است به تبع اهميت موضوع و شرائطي كه در آن رتبه نيست به همين منوال درج

قرار دارد يا موضوع است يا شرائط است مثال در شرائطي است كه اگر او حكم توحيد را آموزش ندهد جمع زيادي 
و هكذا در جنبه  منحرف مي شود و اگر آموزش دهد جمع زيادي هدايت مي شوند اينجا اهميت ارشاد معلوم است

كتمان و حرمت كتمان . .. بنابراين اينها در يك درجه نيست به تبع موضوع و محتوا و شرائطي كه حكم آموزش داده 
، اين كه ايشان در هند تبليغ كند يا در گوشه اي از اقصي نقاط مي شود متفاوت است اثرش در تزاحم ظاهر مي شود 

پيدا كرد اينجا يا آنجا؟ در تزاحم معلوم مي شود كه اينجا مقدم است . مصاديقش افريقا كه جمعيتش كم است اگر تزاحم 
فرق مي كند يا اين كه اگر اينجا تبليغ كند غير مسلمان را مسلمان كند در آنجا مسلمان كه مثال حجابش مشكل دارد 

 معلوم مي شود.  ولذا اين موارد در درجه ارشادش فرق مي كند و در تزاحم اهميتش ؛شودحجابش بهتر مي
 گاهي تزاحم در خود يك عمل است آموزش دادن اين موضوع يا آن موضوع ..... 

و احوال .... اهميت پيدا مي كند و ثمر اينها در تزاحمات و انتخاب در تزاحمات  اعتبار اهميت مرشد اليه و اوضاع به
 ثمر پيدا مي كند. 

 انحالل وجوب ارشاد  :18فرع
 وجوب ارشاد دو انحالل در اين خطاب وجود دارد: 

گويد عالم بايد ارشاد كند هر كسي كه عالم است و هر انحالل به تبع مكلفين و مخالفين است دليل كه مي :يك
 مكلفي ... خطاب مستقلي دارد ، اين روشن است.

د هم به لحاظ افرادي كه مكلفند در هر موردي يك خطاب وجود دارموضوع است  انحالل ديگر به تبع محتوا ودو: 
 هم به لحاظ محتوا .

 توقف يا عدم توقف ارشاد بر سؤال :19فرع
و احكام ه جايي كه واجب است كه در عقايد اين ارشاد متوقف بر سوال و تقاضا نيست وظيفه تعليم و ارشاد چـ 18

نيست ولذا وقتي در معارف الزامي مورد ابتالي الزامي است چه ... الزامي نباشد ارشاد ... ولي وظيفه او مشروط به سوال 
مكلفين اين دو تكليف وجود دارد: يك تكليف مال اين آقايان هستند كه نمي دانند بايد بدانند و يك تكليف هم براي 
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، اما اين تكليف چقدر مشروط به هم هستند تكليف عالم به تعليم و ارشاد داند و آموزش دهدديگر است كه ميشخص 
به تقاض و سوال نيست اگر او سوال نكند هم او وظيفه دارد فقط مشروط به اين است كه قابليت باشد  احتمال مشروط 

اگر امكانش باشد و عسر و حرج نباشد منتهي اگر خود او ابتداءا سوال كند نياز نيست بايد مرشد برود و ياد تأثير باشد 
 سوال و تقاضا يا حتي توجه او نيست .  پس تكليف به ارشاد مشروط بهار بطبه دهد.  طبيب دوّ

تا اينجا تكليف عالمان نهاد عالمان و فرد عالم اين نيست كه بخواهد يا دنبال كند ، در هر حال او تكليف دارد و 
حتي مشروط به اين نيست كه الزم باشد دانستن اين مطالب، يكي از اين ادله اين بود كه هر جا عهد گرفتيم او هم بايد 

و اگر بداند او تكليف الزامي مورد ابتال دارد بايد ياد بدهد  هد ولي ادله ديگري هم داشتيم اگر نداند بايد ياد بدهدياد بد
 .يا اصال در جايي كه تكليفي هم ندارد بايد ياد بدهد ولذا مشروط به سوال و طلب به تعلم نيست 

پيامبران همه جا مي روند اما در مورد امام مي فرمايد در رواياتي داريم كه فرق و امام را اينگونه بيان مي كند كه 
 اين روايت بايد بررسي شود  فت بايد سراغ امام ر

 موارد تأكد ارشاد :20فرع
ولذا اگر ترك ـ در دو حالت ، ارشاد تأكد پيدا مي كند يكي در حالتي كه ترك ارشاد مصداق قاعده كتمان بشود، 19

پيدا مي كند و ديگري در حالتي كه بدعت رواج پيدا مي كند يعني خالف دين به ارشاد جايي مصداق كتمان شود تأكد 
اينجا عقابش مؤكد است علتش اين است كه در ذيل قاعده ارشاد دو سه قاعده خاص دارد عنوان دين ترويج مي شود 
 كه ذيل آن قرار مي گيرد : 

 كسي كه نياز به احكام و عقايد دارد 
 : در سه جا ارشاد تأكد دارد

 : اگر ارشاد نكند مي گويند كتمان علم كرد 1
 : جايي كه بدعت رواج پيدا كرده است كساني خالف دين را به عنوان دين ترويج مي كنند . 2
 : جايي كه اخذ اهللا بالجهال ان تعلموا ، جايي كه متعلم موظف است به دنبال كردن يادگيري 3

 در اين سه جا ياد دادن و ارشاد الزم است و تأكد دارد. 
 عده ارشاد سلسله مراتب وجود داشت.ضمن اين كه در قااما در غير اين موارد قاعده عام مي گويد ارشاد بايد كرد. 

 


