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 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

من نفسنا وأنعوذ باهللا من رشور ليه وإنتوب هللا نحمده ونستعينه ونستغفره و ن احلمدإ

ال اهللا إله إن ال أشهد ألنا، من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادی وعامأسيئات 

 رسوله، ن حممداً عبده وأشهد أله و كوحده ال رشي
 أما بعد.

ايم و به آن معتقد هستيم اين است كه بشريت بطور  به آن ايمان آورده از جملة آنچه ما
برند، گمراهي در  عموم و بويژه مسلمانان در گمراهي بزرگي و فسادي فراگير به سر مي

نيات و فساد در نظام و ذه ها، فساد در اخالق و رفتار، گمراهي در افكار عقيده و ارزش
 .اند از بزرگترين مواردي هست كه مسلمانان گرفتار آن شده زندگي

ها و رهائي از اين همه  هاي بسياري در صدد اصالح اين خرابي افكار و دعوت
يگر در تضاد و ها و افكار با يكد اند ولي همة اين دعوت سرگرداني و بدبختي قيام كرده

ه امور ترين روش اصالحي خود را متوج آنان اساسي ، بعضي ازاختالف بزرگي هستند
 گردانند. اخالق و آداب مي

گيرند تا آداب و اخالق مردم را سامان بخشند و  تمام سعي و تالش خود را به كار مي
نشر و  دانند، و در ها و افكار محور اصالح را علم و روشنفكري مي برخي از اين دعوت

ها و افكار عمدة اصالح خود را  اي از دعوت نند، پارهك اشاعه علم و روشنفكري تالش مي
كنند همواره براي  ها و مبارزه با فقر و نياز و بيماري متمركز مي در ارتقاء سطح مادي ملت

 بر طرف كردن نياز فقراء و معالجه بيماران و آسيب ديدگان در تكاپو هستند. 
دارند و بر اين  ميو برخي ديگر اساس دعوت خويش را به امور سياسي معطوف 

باورند كه اصالح امور سياسي لب اصالح و پايگاه نجات (بشريت) است، و براي رسيدن 
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كنند و براي اتحاد و يكپارچه كردن و  به اين هدف با استعمار و صهيونيزم مبارزه مي
 اند. هاي عربي و اسالمي در تالش آزادي سرزمين

ذكور كامالً به جا و حق و امري الزم و مهم اما به اعتقاد ما سامان بخشيدن به موارد م
است ولي ما معتقد هستيم كه همة اين موارد جزء امور فرعي هستند كه از يك اصل 

گيرند و اساس اصالح براي همة جوانب زندگي و راه نجات از همة خطرها  سرچشمه مي
حق و اسالم و تهديدها، دين و بويژه اسالم است، به نظر ما بازگشتن مسلمانان به دين 

صحيح يگانه راه رسيدن به هر خير و خوبي است و بهترين راه براي رسيدن به هر 
دهي، بازگشت به اسالم راستين است، پس هرگاه مردم به خداي سبحان  اصالح و سامان

خوي و به شريعت حق و دين پايدارش، و به همان كيفيت و زيبا و پاكي كه بر رسولش 
 رسيدن به هر هدفي شايسته و آرزويي بزرگ براي آنان (سهل فرو فرستاده رجوع نمايند

 گردد. الوصول و قريب الوقوع) مي
كنيم، كه آيين با عظمتي همچون اسالم كه به منظور  ولي با كمال تاسف مشاهده مي

ها  ها به سوي روشنايي و شفاء و هدايت بشريت از تمام گمراهي رهايي مردم از تاريكي
ها  ها و انحراف ها، خرافه ها، گمراهي زنگاري ضخيم از بدعت فرستاده شده، پوشش و

چهرة زيباي اسالم را زشت و شفافيت آن را تيره و تار گردانيده و تعاليم اسالم را 
تحريف نموده، تا جايي كه نزديك است دين و شريعت اسالم به چيزي غير از خود 

 تبديل شود. 
اند و مردم بسياري از  هجور شدهسنن دين اسالم ترك و م بسياري از فرائض و

دانند حال آنكه به  اند كه مسلمانان آن را اسالم مي ها و منكرها را جايگزين آن كرده بدعت
اند تا جايي كه نزد  ها را زنده كرده ها را ميرانده و بدعت خدا قسم از اسالم نيستند، سنت

 .قوة إال باهللا وال حول والست آنان بدعت به سنت و سنت به بدعت تبديل شده ا

در ميان مسلمانان امروز مبعوث  صمن بر اين يقين و باور هستم كه اگر محمد
گرديد به شديدترين نحو ممكن وضعيت را  شد و از وضعيت مسلمانان با خبر مي مي
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جست، به خاطر اين حالي كه داشتند و اگر از بازگشتن به  كرد از آنان تبري مي انكار مي
در اين مورد خبر داده و  صكرد. پيامبر مي كردند با آنها جنگ ميدستورات او امتناع 

َّ « فرمود: ُن ِع
َّّ ََ  َسَنَ  ََ ي ع

ّ
َْ  لَ مْ  مع ْبًل َ�ِْلع�ن ْبٍ  ِع ِع ع ََلًع  ِ ِع ََلٍع  ََ َّ  بعذع ْحرع  فع  َدَخلنول لَوْ  َى

 جن
 ٍّ مْ  ََ وهن تنمن ُْ َِ َّ وَل  يَا قنلْنَا. ََ ع  ََسن َّ ودَ  ل َهن

ْ
َّ  يل ل َْ  َقاَل  َصاََىََ به «ترجمة حديث:  .»؟َ�َم

كنيد تا جائي كه  تحقيق شما وجب به وجب، ذراع به ذراع از راه و روش پيشينانتان پيروي مي
اگر آنان در سوراخ سوسماري داخل شوند شما هم داخل خواهيد شد، گفتند، منظور از پيشينان 

P0F1»يهود و نصاري است؟ فرمود: پس چه كساني؟
P. 

اند در بيشتر امورشان حتي در  هاي كافر و گمراه شده لمانان پيرو روش ملتبله مس
امور عبادات و در همانندي و تشابه به غير مسلمانان در بيشتر احوالشان با وجودي كه 

 .إنا هللا وإنا إليه راجعونازند پرد اند به رقابت مي خدا و رسول او منع نموده

رايج گشته هر گاه مسلمان به سن تكليف  هاي متمادي است كه بين مسلمانان قرن
برسد و احكام ديني را دريافت كند الزم است به يكي از مذاهب چهارگانة فقهي: شافعي، 
حنفي، مالكي، و حنبلي ملتزم باشد و عادتاً وي را ملزم به تقليد از مذهب پدرش 

روي از مذهبي نمايند و معتقدند اجازة مخالفت با مذهب پدرش را ندارد، و اجازة پي مي
دهند و در يك عبادت بيشتر از يك مذهب پيروي كردن را تلفيق  ديگر را به وي نمي

دهند مسلماني ملزم به مذهب  كنند، و اجازه نمي نامند و آن را امري ناجائز قلمداد مي مي
 اند نباشد.  معيني از مذاهب چهارگانه كه تحت شرايط و اسباب خاصي گسترش پيدا كرده

صدا  از اينها (مذهبيون) كساني را كه در اين بدعت با آنان شريك و هم و بسياري
كنند كه عدم التزام به مذهب  نماند و بعضي از آنها ادعا مي نباشند المذهب مي

 دهد. د قرار ميخطرناكترين بدعتي است كه شريعت اسالم را مورد تهدي

                                           
 رواه البخاری و مسلم.  -١
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ه التزام مردم به حال آنكه بر هر محقق و پژوهشگر منصفي معلوم و مشخص است ك
اي و به ارث بردن آن خود بدعت جديدي است  يكي از مذاهب چهارگانه در هر مسئله

كه در زمان پيامبر و خلفاء راشدين و صحابة هدايت شده اصالً وجود نداشته و بعد از 
 عريف نموده گسترش پيدا كرده است.بر اهلش ثناء و ت صسه قرني كه پيامبر خدا

ايم كه اصالح حقيقي  پيامبران و پيروان سلف صالح ايمان آوردهگران راه  ما دعوت
پذير نيست جز با بازگشت و رجوع به حقيقت پاك و اصل صاف و شفافي كه از  امكان

گي خالي باشد و اين با حكم قرار  ها و از هر نوع شائبه و تيره ها، خرافه هر نوع بدعت
و به رجوع به راه و روش سلف در تمام امورات  صدادن كتاب خدا و سنت رسول او

روي آنان و طلب هدايت از آنچه كه آنان بوسيلة آن هدايت يافتند ميسر  صالح و دنباله
 است.

دانيم و بايد دربارة آن تذكر دهيم مسئله  از جمله آنچه كه ما اصالح آن را الزم مي
امة مردم اي است مهم و بزرگ و چنان كه بعضي از ع مذهب گرائي است زيرا اين مسئله

پا افتاده نيست زيرا هر مسلماني در امور روزمرة  اي آسان و پيش اند مسئله فكر كرده
گوييم:  زندگي خويش نياز به مشخص بودن دستور الهي دارد پس چه كار كند؟ اما ما مي

همان كاري را انجام بدهد كه خداوند به آن دستور داده كه اگر جاهل بود از هر عالمي 
ين روش سلف صالح بود، و اگر اهليت آگاهي و اطالع بر دليل را دارا سوال كند و ا

گويند: واجب است از مذهب مشخصي  نيست دليل را بپرسد در حالي كه مذهبيون مي
 كه نزد بسياري از خلف مشهور است.تقليد كند همانگونه 

رمايد اميدواريم كه خداوند سبحان ما را از خطا مصون بدارد و به راه راست هدايت ف
و ما را مورد آمرزش قرار دهد و به هر آنچه كه مورد محبت و رضايت او است ما را 
توفيق دهد اگر به حق اصابت كرده باشيم از جانب خدا است و اگر دچار خطا شديم از 

 .است خود ما است. هدف ما خير بوده
 نعم الوكيلال باهللا هو حسبنا وإما توفيقنا و

 لفؤم



 
 

 سنت پيامبر در مورد اجتهاد و تقليد  گران به موضع دعوت

ما معتقديم هر مسلماني وظيفه دارد از آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رسولش امر 
نموده اطاعت كند زيرا اصل اسالم و حقيقت ايمان همين است و كسي كه به پيروي 
 كردن از آنچه كه از جانب خدا و رسولش آمده راضي نباشد هرگز مسلمان نيست.

 فرمايد: انچه خداوند متعال ميچن

5T﴿5Tََّما � ۡ ٱ َل قَوۡ  َ�نَ  ِ ْ ُدُعوٓ  ِ�َذا م�ن��َ ُمؤۡ ل � ٱ ِ�َ�  ا َّ  � َحۡ  ۦَورَُسو�� ن َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ��
َ
ْ  أ  َناَسم�عۡ  َ�ُقولُوا

َطعۡ 
َ
ۚ َوأ ٰ  َنا ََ ْو

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  ��َك َوأ  .]51[النور:  ﴾٥5T ل�ُحونَ ُمفۡ ل

برش فراخوانده شوند تا ميان آنان داوري كند منان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمؤم«
 . »گويند: شنيديم و اطاعت كرديم و رستگاران واقعي ايشانند سخنشان تنها اين است كه مي

 و درمورد منافقين فرموده:

5T﴿5Tَعالَوۡ  لَُهمۡ  ��يَل  �َذا�َ ْ ٓ  ِ�َ�ٰ  ا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َُّسول� ٱ �َ�  َّ يۡ  ل

َ
ۡ ٱ َت َر� ونَ يَ  ف�ق��َ ُمَ�ٰ ل ُّ  َعنَك  ُُ

ودٗ  ُُ  .]61[النساء:  ﴾٦5T اُص
) نازل و زماني كه به ايشان گفته شود به سوي چيزي بياييد كه خداوند آن را (بر محمد«

كنند  كرده است و به سوي پيغمبر روي آوريد منافقان را خواهي ديد كه سخت به تو پشت مي
 . »انند)گرد گريزند و ديگران را نيز از تو باز مي (و از تو مي

 كند. ر كه بر همين معني داللت ميو آياتي ديگ
الزم است هدف اساسي هر مسلماني پيروي از كتاب و سنت بوده و تنها  ،بنابراين

اند گروهي از  گذارد، اما مردم در فهم و شناخت متفاوت مسيري باشد كه در آن قدم مي
از معاني قرآن و احاديث سوادان و جاهالني هستند كه از فهم بعضي  مردم در رديف بي

ه مطالبات قرآن و حديث عاجز بوده و توان استنباط از قرآن و حديث را ندارند و نسبت ب
 ناآگاهند.
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و ميان مردم، علما آگاه و با بصيرتي هست كه به آيات قرآن و احاديث، شناخت و 
توانند  مي آگاهي دارند و توان استنباط احكام از قرآن و حديث را دارا هستند و همچنين

از قرآن و حديث مواردي را كه به ظاهر با هم همخواني ندارند جمع كنند و زبان عربي و 
فهمند و از ميان مردم گروه سومي هستند كه در بين گروه اول و دوم  اسلوب آن را مي

خوانند و  قرار دارند كه نه جاهل و نه بيسوادند بدين معني كه آنچه را كه از احكام مي
كنند نفهمند (و از طرفي) توان شناخت و درك مدلوالت كالم را ندارند بلكه از  ميمطالعه 

مقداري علم و آگاهي و عقل و تفكر برخوردارند، ولي به مرتبة عالم فقيه و كسي كه به 
اند،  كند آگاهي كامل و دقيق داشته باشد نرسيده مسائلي كه كتاب و سنت بر آن داللت مي

 ين مردم هستند هر چند كه مراتبي ديگر در اين ميان وجود دارد. اينها درجات و مراتب ب
 الح علماء به مقلدين شهرت دارند.كساني هستند كه در اصط: گروه اول

 اند. هستند كه به مجتهدين معروف كساني: گروه دوم

 گويند. اصطالحاً به آن متبعين ميميان گروه اول و دوم قرار دارند كه : گروه سوم
ل واجب است كه در مورد مسايلي كه از فهم داليل آن عاجزند و از هر بر گروه او

عالمي كه به كتاب و سنت آگاهي دارد و در مورد ديانت و علميتش اطمينان كامل دارند 
يكسان است حتماً دليل را تقليد كنند و در مواردي كه شناخت آن براي عالم و جاهل 

 بدانند.

و اما احكام شرعي بر دو گويد:  ) مي348-347صفحة ( اللمعشيرازي در كتاب 

 اند: قسم
به طور ضروري و  صقسم اول: مواردي هستند كه از دين پيامبر بزرگوار اسالم

گيرد،  شوند مانند: نمازهاي پنجگانه، چيزهايي كه به آنها زكات تعلق مي بديهي دانسته مي
ين قبيل در اين موارد روزة ماه رمضان، حج بيت اهللا، تحريم زنا، نوشيدن شراب و از ا

تقليد  تقليد جايز نيست زيرا همة مردم به طور مشترك به اين مسائل علم و درك دارند و
 معني است. در اين مورد بي
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شوند،  قسم دوم از احكام شرعي، احكامي هستند كه جز با نظر و استدالل دانسته نمي
ر، در اين موارد حكامي ديگمانند فروغ عبادات، معامالت، مسائل مربوط به زناشويي و ا

 تقليد جايز است.
اند در شناخت آنچه  و آنچه بر گروه دوم واجب است (مجتهدين): اين گروه موظف

يگران را به آن كند اجتهاد نموده و از آن پيروي كنند و د كه كتاب و سنت بر آن داللت مي
 راهنمايي نمايند.

اند در مواردي از اقول  وه موظفو آنچه بر گروه سوم واجب است (متبعين): اين گر
كنند پيروي نمايند، كسي كه توان اجتهاد را  علماء كه بر داليل شرعي آن اطالع پيدا مي

دارد تقليد و اتباع از ديگران براي او جايز نيست مگر در وقت ضرورت، همانند جواز 
كسي كه  استفاده از خاك براي غسل و وضو در وقت نبودن آب يا عذر در استعمال آن و

را  توان اتباع را دارد تقليد و اجتهاد براي وي جايز نيست، و كسي كه توان اجتهاد و اتباع
 ندارد تقليد بر وي واجب است.

دليل بر اين گفته است كه اصل در هر فردي اتباع از كتاب و سنت است هر كس به 

ْ ٱ 5T ﴿5Tفرمايد: ش همانگونه كه خداوند مياندازه توان ٓ  َّب�ُعوا   َما
ُ
�ُ�مۡ  ّم�ن ُ�مِ�َ�ۡ  نز�َل أ  َوَ�  ّرّ�

 ْ َّب�ُعوا �ه�  م�ن ََ وۡ  ۦٓ ُدون
َ
ٓ أ َا �� ۗ ونَ  ّما قَل�يٗ�  َء َُ َّ ََ ََ ٣5T﴾  :3[األعراف[. 

از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز خدا از اولياء «

 فرمايد: و مي .»پيروي مكنيد و سرپرستان ديگري

5T﴿5T ٓ ٰ  َوَما َُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاََٮ وهُ  ل َُ ٰ  َوَما فَُخ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َََهٮ  .]7[الحشر:  ﴾5Tنَتُهوا
به شما بدهد آن را بگيريد، و از آنجه كه شما را از آن باز دارد، از  صآنچه كه رسول خدا«

صورتي كه مسلمان توان فهم كتاب و سنت و استنباط احكام از آن در ، »آن دست برداريد
اتباع نداشت در آخرين مرحله  گيرد و اگر توان ته باشد در مرحلة اتباع قرار ميدو را نداش

ر گفتة خداوند است كه مرحله اتباع و تقليد داخل د ،گيرد كه تقليد باشد قرار مي
 فرمايد: مي
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5T﴿5T �َۡلُوٓ  َٔ ف ْ هۡ  ا
َ
َۡ ٱ َل أ نُتمۡ  ِ�ن َ� ّ��  .]43[النحل:  ﴾5Tلَُمونَ َ�عۡ  َ�  َُ

 .»دانيد گر نمياز اهل ذكر بپرسد اپس «

 – شود كه هر كس نسبت به ما خواننده محترم از آنچه كه گفته شد بر شما روشن مي
دانيم جز دروغ و افتراء  بگويد ما اجتهاد را بر هر كسي الزم مي -گران راه پيامبر  دعوت

كنيم  بر ما چيزي بيش نگفته، و هر كس از طرف ما بگويد ما تقليد را بر جاهل حرام مي
م جز دروغ و افتراء بر ما چيزي بيش نگفته بنابراين ما از هر سخني كه به ما نسبت باز ه

 كنيم. ه كه گفتيم اعالم برائت ميداده شود جز آنچ

 اجتهاد

 تعريف اجتهاد و جايز بودن آن 

اجتهاد در اصطالح عبارت است از بكارگيري آخرين حد توان در شناخت و استنباط 
اي كه مجتهد در طلب بيش از آن در وجود خود احساس  هاحكام از داليل شرعي بگون

عجز كند. ما معتقديم هستيم كه اجتهاد يكي از منابع و مصادر مهم شريعت اسالم است و 
اجتهاد دليلي است بر اينكه اسالم ديني سازگار و مناسب با هر زمان و مكاني است و اين 

دهد و اصوالً  اقات جديد رخ ميبدان خاطر است كه در زندگي بسياري از حوادث و اتف
حوادث و اتفاقات محدود نيستند در حالي كه نصوص شريعت محدود و محصور هستند، 
بنابراين حكمت خداوندي بر آن قرار گرفته تا اجتهاد را در اموري كه منصوص عليه 

هر دو نوع در علت جايز قرار نيستند بر قياس به امور منصوص عليه در صورت اشتراك 
 دهد.

  كند. به مشروعيت اجتهاد اشاره ميقرآن كريم در آياتي 

5T﴿5T َُّۡسول� ٱ ِ�َ�  َرّدوهُ  َولَو ْو��  �َ�ٰ  ل
ُ
 ٱ أ

َ
 .]83[النساء:  ﴾5Tُهمۡ م�نۡ  ۥب�ُطونَهُ َت��َسۡ  ّ��ينَ ٱ لََعل�َمهُ  ُهمۡ م�نۡ  َ� مۡ ۡ�

آنان كه آنرا گرداندند، كساني از  و صاحبان امرشان باز مي صو اگر آن را به رسول خدا«
 .»شناختند ابند، (مصلحت) آن را ميي كنند در مي استنباط مي
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 فرمايد: و مي

5T﴿5T َٱف ۡ� ْ وا ُ ٰ  تَ�� ْو�� ََ
ُ
 ٱ أ

َ
� َ�ٰ بۡ ۡ� 5َT﴾  :2[الحشر[. 

 فرمايد: و مي. »ن درس عبرت بگيريداي خردمندا«

5T﴿5T �ََف
َ
ونَ  أ َُ بّ َُ َۡ لۡ ٱ َ�َت مۡ  َءانَ ُق

َ
ٰ  أ �ۡ  قُلُوٍب  َ�َ

َ
ٓ أ  .]24محمد: [ ﴾٢5T َفالَُها

 . »ها قفل افتاده است كنند يا بر دل آيا در قرآن انديشه نمي«
كند و بديهي است كه خداوند با  همة اين آيات به تدبر و استنباط و پند و اندرز مي

دهد، زيرا جاهالن اهليت و شايستگي اين  ها جاهالن را مورد خطاب قرار نمي اين گفته
هم اين را تاييد  ا، علماء هستند و عمل صحابهكار را ندارند بلكه مورد خطاب خد

 كند. مي
نها نمودند و همه آ داد اجتهاد مي آمدهاي جديد كه رخ مي صحابه در اتفاقات و پيش

 كردند. به اجتهاد خود عمل مي

 حكم اجتهاد 

اجتهاد انواعي دارد گاهي اجتهاد فرض عين است و اين در صورتي است كه براي 
داند و يا هر  دهد كه حكم آن را نمي اي رخ مي دارد حادثه و واقعه كسي كه توان اجتهاد

 اي كه اتفاق افتاده سوال شود و خوف از دست رفتنش باشد.  گاه از مجتهد دربارة حادثه
و گاهي اجتهاد فرض كفايه است و آن زماني است كه از كسي كه توان اجتهاد را دارد 

ند ولي مجتهداني ديگر نيز وجود دارند، هر دا اي سوال شود و حكمش را نمي از مسئله
شود و اگر هيچ  گاه يكي از مجتهدين در مورد مسئله فتوي دهند گناه از بقيه ساقط مي

شوند، گاهي اجتهاد مندوب است و اين در  كدام جواب ندهند جملگي گناهكار مي
تد و يا اي تحقيق كند كه ممكن است اتفاق بياف صورتي است كه مجتهد در مورد مسئله

P1Fممكن است پرسيده شود

1
P. 

                                           
 ). ٣٥٧خرضی ص ( أصول الفقه -١
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 شرايط اجتهاد 

گير، إختالف نظر وجود  گير و آسان در مورد شرايط مجتهدين بين دو گروه سخت
دانند حتي گاهي معتقد به عاجز بودن افراد  بسيار سخت مي دارد، متأخرين كار اجتهاد را

در واقع تصور عملي  از اجتهاد هستند، و اجتهاد را مانند چيزي ترسناك در نظر آورده و
دانند، يا تحمل ديدن اهل اجتهاد را ندارند، و احاطه به علوم  چنين چيزي را ناممكن مي
هاي ابزاري) از قبيل نحو، لغت و  دانند مانند علوم آله (دانش زيادي را شرط مجتهد مي

بالغت و علوم شرعي از قبيل تفسير و حديث و اصول فقه و علوم قرآني و مصطلح و 
ه، همانگونه كه از شرايط مجتهد دانستن علم منطق و كالم و غير از اين را قرار سير
دهند، كه احاطه به همة اين علوم محال است، تعيين همة اين شرايط به خاطر چيزي  مي

اند كه آن بستن دروازة اجتهاد از  اند و آن را اثبات كرده است كه قبالً براي آن سعي كرده
گويند: هيچ مانعي نيست بر  عد است، بعضي از اين افراد ميسال چهارصد هجري به ب

اينكه مجتهدين جديد كه بر شرايط ذكر شده تسلط داشته باشند بوجود بيايند و از طرفي 
اطمينان دارند كه چنين چيزي شدني نيست و اين افراد بر اين نظريه هستند كه اجتهاد از 

 ت رفته است. ممنوعات نيست ولي كليد اجتهاد گمشده و از دس
ما معتقديم اين گروه از متاخرين در اين نظريه كامالً در اشتباه هستند و اجتهاد چنانكه 

كنند تا اين حد هم مشكل نيست، بلكه اجتهاد براي كسي كه اهليت و شايستگي  فكر مي
خطاب را داشته باشد و فهم داليل مورد نياز از كتاب و سنت را دارا باشد سهل و آسان 

هاي مذاهب و عبارات مندرج در اين  به عبارتي ديگر كسي كه توان فهم كتاب است و
مانند) را دارا است، توان  ها بويژه كتابهاي علماي متاخرين (كه گاهي مانند معما مي كتاب

را داشته باشد زيرا قرآن و حديث بدون شك  صفهم كتاب اهللا و احاديث پيامبر
اهل علم از  هستند، بخصوص وقتي شخصي، از كتب ها گفتهتر از بقية  تر و روشن واضح

هاي مفصل و مبسوط فقهي كه در بر گيرندة داليل  جمله تفسير و شروح حديث و كتاب

فتح «موفق،  »مغنیـال«نووي،  »مجموعـلا«مسائل اختالفي هستند كمك بگيرد مانند 
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ها  ترين اين كتابشوكاني، و مانند اينها و از سودمند »وطارنيل األ«ابن همام،  »القدير

عالمه ابن رشد است، كه براي رسيدن طالب به درجة  »مقتصدـال ةهنايـمجتهد وال ةبداي«

 . است اجتهاد آن را آماده نموده همانگونه كه در خود كتاب اين مسئله را بيان كرده
 فرمايد: د متعال در مورد قرآن ميخداون

5T﴿5T ُۡ ۡ  َولََق َّ َ َۡ لۡ ٱ نَا� َۡ  َءانَ ُق ��ّ� ٖ  م�ن َ�َهۡل  َ� ل �ََ ُّ  .]17[القمر:  ﴾١5T ّم
 و فرموده: .»اي هست؟ و عبرت گيرندهايم آيا پند پذيرنده  ما قرآن را براي ذكر آسان ساخته«

 5T﴿5T ٍل�َسان� ٖ  ب ّ �� ََ  .]195[الشعراء:  ﴾١5T ّمب��ٖ  َع
و خداوند متعال قرآن را واضح، قابل فهم و روشن  .»با زبان عربي روشن و آشكاري«
داده تا مخاطبين آن را بفهمند و كسي كه در فهم قرآن مشكل داشت از تفاسيري كه  قرار
 تواند كمك بگيرد. اند مي ء نوشتهعلما

و اينكه ما معتقديم كه اجتهاد براي كسي كه اهليت و شايستگي خطاب و فهم داليل 
دة آن كتاب و سنت را داشته باشد سهل و آسان است نظرية، جديدي نيست، كه تنها گوين

ما باشيم، بلكه نظريه بسياري از فقها است كه در رأس آنان امام ابو حامد غزالي قرار دارد 
ايشان در كتاب ارزشمند خود المستصفي در مورد مسئله اجتهاد به نحو احسن توضيح 

كنيم، اما  داده و در دفاع از اين نظريه بحث مفصلي را ارائه داده كه خالصة آن را ذكر مي
 »:مجتهد بايد داراي دو شرط باشد«فرمايد:  يغزالي م

مجتهد انساني عادل باشد و از گناهاني كه عدالت وي را زير سوال ببرند  :شرط اول
اجتناب نمايد و اين شرط جواز اعتماد و پذيرفت فتوي مجتهد است و بس (و به تعبيري 

اگر يك  عدالت شرط براي قبول فتوي مجتهد است نه صحت اجتهاد) بطوري كه حتي
 اجتهاد نمايد اجتهادش صحيح است. مجتهد فاسق باشد و براي خودش

كه شرط اساسي براي اجتهاد است اين است كه مجتهد به مدارك و منابع  :شرط دوم
پردازي را دارا باشد،  شريعت احاطه و تسلط داشته باشد، و با تحقيق و بررسي توان نظريه
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 ثمربخش احكام و شناخت كيفيت و چگونگي و اين امر با شناخت به منابع و مدارك
 برداري از منابع ميسر است. بهره

و با آشنايي بر علوم هشتگانه اين كار عملي است، اين علوم هشت گانه عبارتند از: 
، قرآن كريم، سنت، اجماع، عقل يا قياس، معرفت و آگاهي به علم اصول فقه، لغت، نحو

 ناسخ و منسوخ، و مصطلح الحديث.
اصل و اساس است و براي اجتهاد معرفت و شناخت همة  »در اجتهاد«كتاب اهللا  و اما

كه  »آيات احكام«قرآن شرط نيست، بلكه آگاهي كامل به آياتي كه مربوط به احكام 
پانصد آيه هستند الزم است و همچنين حفظ آيات احكام شرط اجتهاد نيست، بلكه 

ع و جايگاه آيات احكام را باشد كه موض اي احاطه مجتهد به آيات احكام بايد به گونه
 بداند.

اما سنت، شناخت و معرفت احاديث متعلق به احكام الزم است، هر چند كه مجموعة 
باشد اما در عين حال محصور هستند و شناخت و  احاديث بيش از هزاران حديث مي

مجتهد الزم معرفت احاديثي كه مربوط به پندها و اندرزها و احكام آخرت و غير آنها بر 
نيست بلكه فقط شناخت احاديث احكام الزم است، و همچنين حفظ احاديث احكام 

اي براي احاديث  كننده ضروري نيست بلكه كافي است مجتهد اصول و مباني تصحيح
P2Fمانند: سنن ابي داود و سنن احمد و بيهقي را در اختيار داشته باشد

1
P  و كافي است كه

هنگام نياز به آن مراجعه  اديث اطالع داشته باشد تا بهمجتهد از مواضع هر باب از اح
 نمايد.

                                           
 ها كتاب اين مولفين ولي باشند گيرنده بيشتر احاديث احكام مينام برد در بر /هايي كه امام غزالي اين كتاب -1

 اين در احاديث وجود به تنها احاديث صحت از بررسي در پس اند؛ عات ننمودهديث را مرااحا صحت به التزام
هايي كه در امر تخريج صحت يا ضعف احاديث احكام توجه دارند  ها نبايد اكتفا كرد، بلكه از كتاب كتاب

و غير  »نیألبا –ارواء الغليل «و » ابن حجر تلخيص احلبري حافظ«و » زيلعی -نصب الراية «استفاده نمود مانند: 

 د.كنن هايي كه به تخريج احاديث احكام اعتنا مي اينها از كتاب
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اما اجماع، الزم است مجتهد به مواردي كه اجماع دربارة آن صورت گرفته آگاهي و 
شناخت داشته باشد تا بر خالف آن فتوي ندهد و حفظ همة مسايل اجماعي و اختالفي 

دهد بر اين واقف  كه فتوي مياي  امري الزم نيست بلكه الزم است در مورد هر مسئله
باشد كه فتوايش مخالف با اجماع نيست به اين ترتيب كه بداند با مذهبي از مذاهب 

اي جديد است كه  و يا بداند كه اين واقعه - هر كدامشان كه باشد -علماء موافق هست 
 اند. اي سر و كار نداشته ن مسالهاهل اجماع با چني

اند، مجتهد بايد در استنباط نمودن علل احكام از  هاما قياسي كه آن را عقل ناميد
نصوص توان كافي داشته باشد و بر اصول كلي كه شريعت اسالم احكام خود را بر آن 

 نهاده آگاهي و شناخت داشته باشد.اصول بنا 
اين علوم چهارگانه (كتاب و سنت و اجماع و قياس) منابع و مدارك ثمربخشي براي 

 برداري از اين منابع چهارگانه بستگي به چهار علم ديگر دارد.  بهره احكام هستند اما نحوة
هاي آن  و صورتهاي داليل  اصول فقه بطوري كه مجتهد بر اقسام داليل، شرط :اول

 شناخت داشته باشد.
مجتهد در فن لغت و نحو آگاهي و شناخت داشته باشد تا آنجا كه بتواند  :دوم
قبيل صريح و ظاهر، حقيقت و مجاز و عام و خاص  ها و عادات مستعمل عربي از خطاب

برسد و به جميع » مبرد«و » خليل«را از همديگر تشخيص دهد و الزم نيست كه به درجة 
حقايق مقاصد را  لغات عرب و دقايق نحو آگاهي داشته باشد بلكه آن مقدار كه بتواند

 بفهمد كافي است.
كتاب و سنت را بداند و حفظ  بر مجتهد الزم است علم ناسخ و منسوخ در :سوم

آيات و احاديث ناسخ و منسوخ شرط اجتهاد نيست بلكه كافي است مجتهد در مورد هر 
 دهد بداند كه منسوخ نيستند.  اي كه از آيه يا حديث فتوا مي مسئله

مجتهد بر روايت حديث و تشخيص حديث صحيح از سقيم آگاهي و  چهارم:
از طرف امت مورد پذيرش بوده نيازي به بررسي  شناخت داشته باشد. و هر حديثي كه
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سندش نيست بايد به راويان و احاديث ديگر خوب دقت كند و بر عدالت و جرح راويان 
آگاهي داشته باشد و تعديل راوي از طرف امام عدل كافي است مشروط به اينكه مزكي 

تي در علم (تاييد كنندة عدالت راوي) در باب تعديل صحيح المذهب باشد (به عبار
 ضوابط درست در اين زمينه باشد). تعديل داراي روشي موافق با اصول و

اي كه ذكر گرديد به سه علم مهم حديث، لغت، و اصول فقه بر  گانه و علوم هشت
 از علم كالم و فروعات فقهي نيست.و نيازي به آگاهي و شناخت  ،گردند مي

خ به اركان ايمان داشته باشد و اي راس در مورد علم كالم كافي است مجتهد عقيده
شناخت طرق كالم و داليل آن از شرايط اجتهاد نيستند زيرا صحابه و تابعين چنين 
شناختي نداشتند. حتي اگر تصور شود يك نفر در عقيدة مقلد محض است باز هم 

تواند در احكام اجتهاد نمايد، و اما در مورد فروعات فقهي باز هم صحابه دربارة آن  مي
اخت نداشتند ولي آگاهي و شناخت به فروعات فقهي روزنه و نوعي تمرين در زمينة شن

P3F1»اجتهاد است
P. 

سپس امام غزالي بحث خود را با تذكري مهم و با عنوان (نكتة ظريف در مورد 
ب آن را رساند، بنا به اهميت مطل تخفيف كه بيشتر افراد از آن بي اطالعند) به پايان مي

 گويد: كنيم او مي نقل مي
اي كه ذكر گرديد از شرايط مجتهد مطلقي هستند كه در  تمام اين علوم هشت گانه«

دهد و اجتهاد از ديدگاه من منصبي غير قابل تجزيه نيست بلكه جايز  همة شريعت فتوا مي
است عالم در بعضي از احكام غير از احكامي ديگر به مقام اجتهاد رسيده باشد، بنابراين 

اي قياسي فتوا دهد اگر چه در  قياسي را بداند، حق دارد در مسئله كسي كه طريقة نظر
P4Fعلم حديث مهارت نداشته باشد مثالً كسي كه (در مسئله مشتركه)

2
P كند كافي  بحث مي

است ملكة فقهي داشته و به اصول ميراث و معاني آنها آگاه باشد اگر چه به اخباري كه 

                                           
 ). ١٠٣-١٠١غزالی ( الـمستصفی -١

 . است ارث مسائل از مشهور اي منظور از مشتركه مسئله -2
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مده، آگاه نباشد زيرا در نظر و تفكر در اين در تحريم مسكرات يا مسئله نكاح بدون ولي آ
كند و اين احاديث هيچ نوعي تعلقي به اين مطلب  قضيه از آن احاديث استمداد نمي

 تواند نقص باشد؟ ت آنها ميندارند، پس از كجا غفلت از آنها يا قصور در شناخ
و كسي كه احاديث مربوط به قتل مسلمان به قتل ذمي و طريق تصرف در آن را 

 سد قصورش از علم نحو كه معني آية:بشنا

5T﴿5T َمۡ ٱو ْ ُ�مۡ  َسُحوا َُُءوس� � رۡ  ب
َ
 .]6: ة[المائد ﴾5Tَبۡ�� َكعۡ لۡ ٱ ِ�َ�  ُجلَُ�مۡ َوأ

را روشن . »هاي آنها بشوئيد سرهاي خود را مسح كنيد و پاهاي خود را همراه با قوزك«
 ه از اين نوع است بر آن قياس كن.سازد، ضرري ندارد و هر چ مي

اي كه سوال شود حتماً جواب دهد، چهل سوال  مفتي شرط نيست از هر مسئلهبراي 
دانم، چه بسا در  وشش سوال فرمود: نمي پرسيده شد در جواب سي /از امام مالك

 و حتي صحابه توقف نمودند. /بسياري از مسائل امام شافعي
بصيرت شرط و اساس صدور فتوا، علم و بصيرت است، فتوا بايد براساس  ،بنابراين

داند تشخيص دهد  داند از آنچه كه مي داند و آنچه را كه نمي باشد و شخص بداند كه مي
P5F1»داند فتوا دهد داند توقف كند، و آنچه را كه مي در مورد آنچه كه نمي

P. 
بيني شرايط اجتهاد براي كسي كه اهليت واقعي بحث و نظر را دارا  همانگونه كه مي

ما براي اين بيان به اشتباه و سختگيري بسياري از باشد خيلي ساده و آسان است، ش
ها) از  بريد و اين گروه از (مذهبي مي  دهند پي ها كه اجتهاد را شبه مستحيل قرار مي مذهب

خواهند) كه يك چهارم، حتي  علمائي كه به مسئلة اجتهاد رغبت دارند (شرايطي را مي
 يك دهم آن را مجتهدين صحابة كرام دارا نبودند. 

شود و استشهاد من از  يقت اين است كه در آنچه گفتيم چيزي قابل انكار ديده نميحق
كامالً بجاست زيرا امام غزالي معتقد به آن چيزي است كه ما معتقديم  /كالم امام غزالي

                                           
 ).١٠٣ص ( الـمستصفی -١
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و آن اين است كه اجتهاد براي كسي كه اهليت و شايستگي انديشيدن و بررسي كردن را 
، گفته امام غزالي بر عليه متشددين و متعصبيني است كه داشته باشد سهل و آسان است

دانند چون اينان فراگيري بسياري از علوم و حفظ  اجتهاد را مستحيل و يا شبه مستحيل مي
بر بيايد هايي را كه امكان ندارد يك نفر از عهدة اين همه شرايط  كامل بسياري از كتاب

 كنند. بر مجتهد الزم مي
رية كساني را كه معتقدند مجتهد بايد بر علم كالم معرفت و آگاهي مثالً امام غزالي نظ

اي جازم به اركان ايمان  گويد كافي است مجتهد داراي عقيده كند و مي داشته باشد رد مي
باشد حتي اجتهاد را براي كسي كه در امور عقيده مقلد محض است باز هم جايز قرار 

اني را كه شناخت فروعات فقهي را از شرايط دهد، همانگونه كه امام غزالي نظرية كس مي
گويد: صحابه رضي اهللا عنهم  كند و با آوردن حجت براي آنان مي دانند رد مي اجتهاد مي

 ند.كه بر فروعات فقهي شناختي نداشت
كنند قائل به  امام غزالي بر خالف كساني كه در امر اجتهاد بر مجتهد سختگيري مي

جتهاد نيازي به حفظ كل قرآن و شناخت همة آيات گويد: براي ا تخفيف است و مي
نيست بلكه كافي است مجتهد بر آيات احكام كه در حدود پانصد آيه هستند و مواضع 

گويد: الزم نيست  آنها شناخت داشته باشد، و همچنين امام غزالي در مورد سنت مي
، بلكه كافي مجتهد بر همة احاديث شناخت داشته باشد و همة احاديث را از حفظ باشد

 است فقط بر احاديث احكام و مواضع آنها شناخت داشته باشد و كافي است بعضي از
گويد ضرورتي براي  كتابهاي سنن احاديث را در اختيار داشته باشد. و در مورد اجماع مي

اي فتوا دهد كافي  حفظ همة مواقع اجماع وجود ندارد بلكه هر گاه مجتهد در مورد مسئله
اي كه وي  ه يكي ديگر از علماء نيز مانند او فتوا داده يا اينكه بداند مسئلهاست بداند ك

 اي جديد است. ان فتوا داده مسئلهبد
امام غزالي در بقيه شرايط اجتهاد نيز قايل به تخفيف است و در آخر بحث خود را با 

برد، و در  به پايان مي -خبرند  اي ظريف در مورد تخفيف كه بيشتر افراد از آن بي نكته -
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گويد: فراگيري همة علومي كه قبالً ذكر شده فقط از شرايط مجتهد مطلق  اين مبحث مي
پذير. در اين صورت ممكن است يك  هستند، و ديگر اينكه اجتهاد جايگاهي است تقسيم

مسلمان در بعضي از امور به رتبة اجتهاد رسيده و در بعضي ديگر نرسيده باشد در اين 
اي كه در مورد آن  ذكر شده الزم نيست بلكه شناخت داليل مسئلهصورت همة شرايط 
كند كافي است هر چند كه از داليل مباحث و مسايل ديگر اطالعي  بحث و بررسي مي

داند و بر توقف  نداشته باشد، همچنانكه مفتي را ملزم به جواب دادن در همة مسايل نمي
را بكار  دانم) كلمة الادري (نميدر جواب بسياري از مسايلي كه  /نمودن امام مالك

 كند. برد استدالل مي مي
كني اطالع و آگاهي بر كتب حديث و  گير و متشدد آيا فكر مي و تو اي مقلد سخت

فهم آنها كاري ساده و آسان است؟ نزديك است كه بطور قطع بگويم: كه علماء مجتهدين 
اديث نداشتند بلكه بعضي از آنها بزرگوار و از جمله ائمة اربعه، علم به بسياري از اين اح

 اند. اين احاديث هم آگاهي نداشتهحتي بر يك دهم 
ها  خواندن و مطالعه كردن اين همه كتاب حتي براي كسي كه داراي فهم باشد سال

كني كه اين كار بر هر  كنيد و چگونه گمان مي كشد چگونه اين كار را آسان مي طول مي
 كه بويي از علم نبرده آسان است؟ نشين انساني حتي عامي و باديه

ها را با كمك شروحي كه علماء  گويم: اگر يك نفر بتواند يك چهارم اين كتاب مي
اد مطالعه كند و بفهمد و از علوم لغت و  اند و احاديثي كه مراتب آن را بيان نموده نوشته

ه وي را در قرآن و اصول به مقدار كافي برخوردار باشد اين نفر صالحيت اين را دارد ك
جايگاه رفيع اجتهاد قرار دهيم، ولي ما اطمينان داريم كمتر كسي قادر به رسيدن به اين 
مرحله است و اين افراد كساني هستند كه ما بايد آنان را تشجيع نموده، با آنان همكاري 
نماييم و آنان را دستگيري كنيم نه اينكه عليه آنان همچون كافران بدكردار و بزهكار 

ن برده و بر آنان هايشان را از بي شان بازداشته و تالش يم يا اين افراد را از تصميمبجنگ
 افتراء ببنديم.
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 باطل بودن انديشة بسته بودن دروازة اجتهاد 

در ميان فقهاي متاخرين دعوتي متعصبانه و خطرناك شيوع پيدا كرده است مبني بر 
هجري دروازة اجتهاد تا روز قيامت اينكه دوران اجتهاد سپري شده و پس از قرن چهارم 

بسته شده و در ميان امت اسالمي زنجيرة طاليي مجتهدين از هم گسسته و مجتهدين از 
اند و امكان ندارد از اين به بعد تا قيام قيامت كسي به درجة اجتهاد برسد هرگز و  بين رفته

لفت با گذشتگان را اي جز تقليد گذشتگان را ندارند و به احدي اجازه مخا متاخرين چاره
دهند و آخرين چيزي كه متاخرين توان انجام آن را دارند اين است كه از اقوال  نمي

 ترجيح دهند و بس.متقدمين، بعضي را بر بعضي ديگر در ضمن يك مذهب 
اي طبيعي است براي انتشار تقليد، تقليدي  دعوت به بسته بودن دروازة اجتهاد نتيجه

ين خود را بر مسلمانان فرود آورده و آنان را به سرازيري كه ساليان سال ضربات سنگ
 ي و انحطاط علمي و اصل كرده است.ماندگ جهنم عقب

در حول و حوش اين تفكر زمزمه  »دعاة السنة«بسياري از دشمنان دعوتگران سنت 

جنگند و هر گاه  دانند اما در عمل عليه آن مي كنند و گروهي اجتهاد نظري را جايز مي مي
كنند اين فرد  شوند و ادعا مي زة مجتهدي به گوش آنان برسد منكر اجتهادش ميآوا

دهند، چه به حق و چه  صالحيت اجتهاد را ندارد و وي را مورد انتقاد و مسخره قرار مي
سازند،  گردند و از كاهي كوهي مي به ناحق بر عليه وي در جستجوي ماخذ و منابع مي

از شرايطي را كه مدعي هستند مجتهد بايد برخوردار همانگونه كه ليستي عريض و طويل 
كنند كه حتي يك دهم اين شرايط را صحابة بزرگوار كه خود مجتهد بودند  باشد تهيه مي
 دند.برخوردار نبو

شماري از  ما معتقديم ممنوع كردن اجتهاد بعد از قرن چهارم هجري بنا به اسباب بي
 سبب اول:پايه بوده:  ، فاسد و بياساس، فكري باطل

از اموري است كه خداوند آن را جايز قرار داده و به آن راهنمايي كرده و آن  :اجتهاد
را چهارمين مصدر شريعت اسالمي كه عبارتند از كتاب و سنت و اجماع و قياس (قياس 
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احدي حق ندارد كه از دين خداوند در  كه از مهمترين شعب اجتهاد است) قرار داده و
اي هر چند كه كوچك باشد تغيير ايجاد كند، پس چگونه است كسي  ترين، مسئله جزئي

كند؟  كه اصلي از اصول دين را باطل كند و مصدري از مصادر شريعت را ممنوع اعالم مي
و بشر فاقد اين  است،گذاري خاص خداوند  و مشخص است حال كه تشريع و قانون

 صالحيت است.
حمت وسيع خداوند و تنگي نمودن بستن دروازة اجتهاد محدود كردن ر :سبب دوم

هاي  در مورد فضل و بخشش كامل خداوند و محروم نمودن مسلمانان از نعمت
آيد و دليلي كه براي اثبات اين  شماري كه خداوند بر آنان ارزاني داشته به حساب مي بي

 شوند. حاوي ادعاي علم غيب است. يمسئله (انسداد باب اجتهاد) بدان متوسل م
يند بعد از قرن چهارم هجري ديگر كسي كه صالحيت اجتهاد را دارا باشد گو زيرا مي

وجود نداشته و تا روز قيامت نيز وجود نخواهد داشت چه كسي آنها را به اين آگاه كرده 
 و از كجا اين را دانستند؟

قيامت مجتهدي را آيا خداوند به آنان خبر داده كه بعد از قرن چهارم هجري تا روز 
 كرد؟ خلق نخواهد

5T﴿5T ۡم ِ�ن�ُ َُ �َ�ٰ  �َ�ٰ ُسلۡ  ّم�ن ع�ن ٓۚ ب � َ�ُقولُونَ  ََ
َ
� ٱ َ�َ  �  .]68[يونس:  ﴾5Tلَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما َّ

دهيد كه از آن  شما هيچگونه دليل و برهاني بر اين نداريد آيا چيزي را به خدا نسبت مي«
 .»آگاهي نداريد؟

گردند، همانگونه كه  مي درست است كه با گذشت زمان مردم از نظر دين به عقب بر
به ما خبر داده بر عكس اين  صدر بعضي از احاديث وارد شده بلكه آنچه كه پيامبر

P6F1»مر دينهاأ ةممَ ددد لذه لأل ةسن مائة  ك أيُِا لى ع َ«: است پيامبر فرموده
P. 

 . »مايدانگيزد تا امر دين را براي اين امت تجديد ن اي مجددي را بر مي خداوند در هر صده«

                                           
 . احلاكم بسندٍ صحيحأبو داود ورواه  -١
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از آمدن مهدي قبل از برپايي قيامت به ما خبر داده در حالي كه او اهل  صپيامبر
اند كه جايي براي شك و  اجتهاد است و داليل صحيح ديگري در اين زمينه وارد شده

شوند  گرد ديني مي گذارند، اما اينكه مردم با گذشت زمان دچار عقب ترديدي باقي نمي
مي است نه به صورت فردي (يعني در مجموع وضعيت اين عقبگرد به صورت عمو

جامعة اسالمي چنان خواهد بود ولي در عين حال افرادي متدين و اهل علم به تمام معني 
گرد عمومي بر عموم خودش باقي نيست بلكه از عام  وجود خواهند داشت) و اين عقب

ََ َمثَلن « اند: در حديثي فرمودهصخاص شده است همانگونه كه پيامبر  للَْمَطرع 
َع َمثَلن ّم

ن
أ

رنهن  ْم يخع
َ
ن َخْ�ٌ أ

ن
ل َّ P7F1»ينْدََى أَ

P. »ست آغاز آن خير است مثال امت من همچون باران است. معلوم ني
 .»يا پايان آن

ايم كه از نظر علم و فقه  ها و علماي بزرگي را ديده ما در عصر انحطاط مسلمين نابغه
كمي ندارند همانند: ابن حزم ، ابن عبدالبر،  و ذكاوت و اخالص از ائمة مجتهدين دست

، ابن حجر و ابن كثير و شيخ االسالم ابن تيميه ،نووي، ابن دقيق العيد، عز بن عبدالسالم
ايم، بنابراين امت اسالمي بحمداهللا  و ديگران كه اخبار آنان را شنيده -رحمهم اهللا- ذهبي

ه و به اذن خداوند خير و علم و امتي است كه از جانب خداوند مورد رحمت قرار گرفت
ها نزد خداوند است،  شود و حال آنكه امت اسالمي بهترين امت اجتهاد از آن قطع نمي

نُتمۡ ﴿: در تفسير آية مباركة صهمانگونه كه پيامبر ّمةٍ  َخۡ�َ  َُ
ُ
خۡ  أ

ُ
�لّناس�  َ�َجۡت أ عمران:   [آل ﴾ل

تتم ُنتعّموَن « فرمودند: .»ايد آورده شدهبيرون براي مردمان شما بهترين امتي هستيد كه « .]110
َ
أ

َأمرمها ع لى ّمةو أتتم خ�هاو 
ن
P8F2»سُُِ أ

P. » شما كامل كنندة هفتاد امت و بهترين و

يكي از مقتضيات اكرام و رحمت و فضل  .»ترين اين امتها نزد خداوند متعال هستيد مكرم
هميشه مستدام بدارد و از  هاي خود را بر امت خداوند بر اين امت اين است كه نعمت

                                           
 . : هو صحيح لطرقهةمشكاـعلی التعليقه  قال شيخنا يفرواه الرتمذی وحسنه و -١

 . حسنه شيخناً أيضاً رواه الرتمذی وحسنه وابن ماجه والدارمی و -٢



 ۲۳  اجتهاد، اتّباع، تقليد

 

ن اصالح و ها اجتهادي است كه با آن دين الهي استمرار و امور آ مهمترين اين نعمت
 گردد. مشكالت آن حل مي

بعد از قرن چهارم هجري بسته  اكنون ما به گويندگان اين نظريه كه دروازة اجتهاد
ين حرف را گفته) گوييم: (كدام يك از مجتهدين پيش از صدة چهارم هجري ا مي شده،

تواند باشد بلكه خودم آن را  اگر در پاسخ بگويد هيچ كس و لزوماً جواب غير از اين نمي
ا از طرف خودت اجتهادي همراه داري يه گوييم از كتاب و سنت نصي ب ام، ما مي گفته

 اي؟ نموده
ين ام بدان كه دروغ گفته بعيد است در ا اگر پاسخ داد به استناد نص و دليلي گفته

مورد نصي از كتاب و سنت وجود داشته باشد و اگر گفت راي و نظر خودم است در 
 اي. اي و مذهبت را ترك كرده كردهگوييم براي خودت اجتهاد  جواب مي

براي بقاي شريعت اسالم، حيات و استمرار آن نياز مبرم به اجتهاد است  :سومين سبب
هد در حالي كه نصوص شريعت د زيرا حوادث و اتفاقات جديد غير محصور رخ مي

ثابت و محصور هستند پس ممكن نيست نصوص محصور و محدود، حوادث غير 
محصور و نامحدود را در بر گيرند، لذا حكمت خداوندي بر آن شده كه اجتهاد را براي 
مسلمانان جايز قرار دهد تا بوسيلة اجتهاد، احكام را از اين نصوص و قواعد عمومي 

ايند و مواردي را كه شبيه و نظير هم هستند بر يكديگر قياس نمايند شريعت استنباط نم
اند، صحابه و تابعين و تابعين نيز  در مواردي اجتهاد نموده صخود پيامبر بزرگوار اسالم

رسيم كه اجتهاد شيوة سلف صالح و شيوة  اند، بنابراين به اين نتيجه مي اجتهاد كرده
م است گوينده اين شعر روش و سنت آنان بر ما الزبهترين افراد امت بوده و پيروي از 

 راست گفته:
 اتبـــــاع مـــــن ســـــلف كـــــل خـــــري يفو

 

ـــــل رش يفو  ـــــف ك ـــــن خل ـــــداع م  ابت
 

هاي كساني است  هر خيري در پيروي كردن سلف صالح است و هر شري در بدعت«
 . »آيند كه بعد از سلف صالح مي
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 چند اعتراض و پاسخ به آنها 

پرسيم: به  كنند مي د از قرن چهارم هجري ممنوع اعالم مياز كساني كه اجتهاد را بع
دهيد؟ ما كتابها و مقاالتي را  استناد كدام دليل شرعي حكم به بسته بودن دروازة اجتهاد مي

ايم هيچ دليل شرعي از  اند مورد بررسي قرار داده كه در آن به اثبات اين مسئله پرداخته
كنيم، اگر بر گفتة خودتان  به سوال را تكرار مياند، اكنون دو مرت قرآن و حديث نداشته

دليل شرعي نداريد آيا دليل عقلي داريد؟ تنها دليل عقلي كه دارند اين است كه اگر 
زنند،  دروازة اجتهاد گشوده شود كساني كه اهليت اين كار را ندارند دست به اجتهاد مي

و مرج در دين را نتيجه هرج  دين را فاسد و احكام ديني را بازيچة خويش قرار داده و در
 آورند. بوجود مي

اي هم صحت و اعتبار  به طور قطع اين اعتراضي باطل و غير منطقي است، و اگر ذره
كردند زيرا احدي از  ما را به آن راهنمايي و سفارش مي صداشت خدا و رسول وي

داوند به تر نيست و همچنين احدي از خ خداوند به خير و صالح دين و دنياي بشر آگاه

َما «فرمود:  صضرر دين و دنياي بشر آگاه نيست، همانگونه كه رسول مكرم اسالم
ن  َّ من ل ُن َََها ّما  ئْاًا مع َِ  ن 

ْ
ََ ََُرت ََ ْم بع ع 

َمْرُن�ن
َ
قَْد أ ََ  َّ ن بع ع َع

َّ من ل َمَرتن
َ
ّما أ ئْاًا مع َِ  ن 

ْ
َّ ََُرت نْ ن َع ََ  

... نْ ن ََ ْم  َََهيْتن�ن قَْد  ََ«P9F1
P5T. »ام  از آنچه كه خداوند شما را به آن امر نموده چيزي را ترك نكرده

ام، و از آنچه كه خداوند شما را از آن نهي نموده چيزي را  مگر اينكه شما را به آن امر نموده
پس آيا معقول است كه خداوند از ، »ام ام مگر اينكه شما را از آن نهي نموده ترك نكرده

آورد  شود و هرج و مرج ديني بوجود مي مسلمانان وارد ميمصيبتي بسيار بزرگ كه بر 
كند بر حذر  آگاه باشد باز هم آنان را از چنين چيزي كه دين و آيندة آنان را تهديد مي

 فرمايد: ينكند؟ هرگز، خداوند برتر و باالتر از چنين چيزي است، خداوند م

5T﴿5Tيّٗ  َرّ�َك  َ�نَ  َوَما  .]62[مريم:  ﴾5Tا�َس�

                                           
 هو صحيح بمجموع طرقه. و مها قال شيخنا:مرسالً والطربانی وغري) ١/١٤(سننه  رواه الشافعی يف -١
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5T»ت فراموشكار نبودهو پروردگار«. 
دارد كه تصور نمايد خداوند از خطري  چگونه عقل و فهم يك مسلمان بر خود روا مي

گيرد خبر داشته باشد باز هم آنان را  بزرگ و مصيبتي كه با سرعت تمام مسلمين را فرا مي
متوجه اين خطر نسازد و بعد از اين مدعيان علم در قرون اخير بيايند تا آنچه را كه 

اوند نازل نكرده كامل كنند و شريعت وي را تكميل نمايند؟ واي بر شما اي جاهالن خد
اي را كه دست خداوند آن را گشوده هيچ  از اين گفتار خطرناك و دروغ باطل. دروازه

دانسته اجتهاد براي  تواند ببندد و خداوند چون مي خواهد باشد نمي انساني هر كه مي
مت ضروري است آن را گشوده است پس چگونه بستن استمرار و حيات دين و براي ا

شود بر كسي كه بدون  اين دروازه براي شما جايز است؟ خداوند با شدت تمام منكر مي
 فرمايد: كند و مي قانونگذاري مي اجازه وي

5T﴿5T ۡم
َ
ٰ  لَُهمۡ  أ ََ َ ُُ ْ ْ  ُؤا َُعوا   لَمۡ  َما ّ��ين� ٱ ّم�نَ  لَُهم َُ

ۡ
�ه�  َذنۢ يَأ ُ ٱ ب َّ

5T﴾ :21 [الشوري[. 
اند كه خدا  آيا آنان انبازها(شريكان) و معبودهايي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده«

 . »بدان اجازه نداده است

كند از  و خداوند كساني را كه بدون اذن وي حرام را حالل و حالل را حرام مي
داده و رار هايي بجز اهللا ق مشركين گمراهان و جعل كنندگان از طرف خودشان را ارباب

 در مورد اهل كتاب فرموده:

5T﴿5T ٗ�ۡرَ�ا
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ٓواْ أ َُ َ َّ � ا ّم�ن ُدون� ٱٱ َّ

5T﴾ ]31: التوبة[. 
و در حديث عدي ابن حاتم . »اند احبار و رهبانشان را به جاي خداوند به ارباب گرفته«

به او گفت:  صپرسيد، پيامبر صآمده كه ايشان معناي عبادت احبار و رهبان را از پيامبر
كردند و مردم هم از آنها  كه احبار و رهبان براي مردم حرام را حالل و حالل را حرام مي

P10Fكردند، اين يعني عبادت كردن احبار و رهبان پيروي مي

1
P. 

                                           
 ).٧٦ختريج آن حديث در صفحه ( -١
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اگر حالل را حرام كردن و حرام را حالل كردن گمراهي و شرك است پس چگونه 
ند آن را مصدري از مصادر تشريع و اصلي از اصول اسالم اي كه خداو است بستن دروازه

هايي كه خداوند  و با بستن دروازة اجتهاد مسلمانان را از نعمت بزرگي از نعمت ،قرار داده
 ه كسي به شما اين اجازه را داده؟كنند چ بر آنان ارزاني داشته است محروم مي

5T﴿5T ٓ ُ َءا ذ�نَ  َّ
َ
مۡ  لَُ�ۡمۖ  أ

َ
� ٱ َ�َ  أ ونَ َ�فۡ  َّ ُ�َ5T﴾  :59[يونس[. 

 . »زنيد آيا خداوند به شما اجازه داده يا اينكه به خدا نسبت افترا مي«

بود چگونه خداوند آن را گشوده و (اجتهاد  اگر دروازة اجتهاد مصدر شر و سوء مي
اند و خداوند  را) براي بندگانش جايز قرار داده و بهترين افراد از اين دروازه داخل شده

بي است پس چگونه آن را را ستايش كرده؟ و اگر اجتهاد مصدر خير و خونيز آنان 
 بنديد؟ مي

و اگر شما معتقديد كه در سه قرن اول هجري اجتهاد مصدر خير بوده زيرا مردم در 
اند، پس  آن زمان صالح بودند و سپس اجتهاد مصدر شر و بدي شده زيرا مردم فاسد شده

آن علم نداشته و از آن غافل بوده و شما يادآوري  گوييم: چگونه خداوند به به شما مي
ايد، خداوند از اين امر سكوت كرده  كرديد و خدا از اين ناآگاه بود و شما به وي آموخته

ايد يا اينكه خداوند با خبر بوده و بندگانش را بر آن  و شما مردم را از آن بر حذر داشته
ند در حق بندگان خيانت نموده و در آگاه نكرده و اگر چنين بوده در اين صورت خداو

االتر از اينها است (معاذ امر هدايت بندگان تقصير كرده است و خداوند سبحان برتر و ب
 اهللا).

كافي است كه روشن كنيم كه خداوند دانسته كه به زودي يك نسل از مسلمين قبل از 
پيامبر خودش شوند و خداوند به وسيلة  قيامت به خطر دجال و خطر ايمان روبرو مي

همة مسلمانان را در تمام عصرها و از جمله صحابه را از اين بر حذر داشته اكنون چگونه 
خداوند ما را از خطري بزرگ و بحراني ديني به گمان شما كه نه يك نسل و دو نسل 
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بلكه بعد از صدة چهارم هجري همة مسلمانان با آن روبرو هستند بر حذر نداشته؟ خدايا 
 ت بس بزرگ.ين بهتاني استو پاكي، ا

اي مردم دست نگه داريد و از خداي خود شرم كنيد و ادب را با خداوند پيشه گيريد، 
چون اين كار شايسته و در خور يك مسلمان جاهل و فاسق نيست چه رسد به كسي كه 

 ي اصالح و تبيين مسايل فقهي است!.كند و متصد ادعاي علم مي
ارزش شما را كه براي بستن  قلي دليل آبكي و بياضافه بر مطالب گذشته از جهت ع

دهيم، شما استدالل  دروازة اجتهاد بدان توسل جستيد مورد مناقشه و ارزيابي قرار مي
كنيد كه اگر دورازة اجتهاد باز شود احتمال دارد كساني كه اهليت و شايستگي اجتهاد  مي

فني در معرض داخل شدن  گوييم هر علم و را ندارند داخل اين دروازة شوند، لذا مي
كساني است كه براي آن اهليت و شايستگي ندارند، آيا با اين استدالل بايد همة علوم و 
فنون را لغو كنيم و دروازة شناخت و بحث و جستجو را ببنديم و بشريت را به دوران 
 قهقرايي وانحطاط بر گردانيم؟ پس بايد با اين منطق پزشكان را از كار كردن در شهرها
منع كنيد چون ممكن است كساني وارد جامعة پزشكي شوند كه شايستگي و كارداني اين 

ها را ببنديد چون ممكن است افراد ناباب به  كار را ندارند، و دستور دهيم همة داروخانه
اين شغل روي آورند همانگونه كه بايد مردم را از آموزش تفسير و حديث و فقه باز 

ساني كه صالحيت اين كار را ندارند در مسند تعليم و آموزش داريم چون احتمال دارد ك
 ر منطقي است؟ آيا اين معقول است؟اين علوم قرار گيرند؟ آيا اين كا

ها آفريده و انسان نيكوكار و  دنيا را براي امتحان و آزمايش انسان همانا خداوند
ت مقدسش بر كه ذاها را آزمايش كند در حالي  بدكار و خوب و بد را آفريده تا انسان

 همه چيز آگاه است.
ليكن خداوند حق را با دليل و برهان همراه ساخته و باطل فاقد حجت و برهان است 

رار و ضعيف است، به محض آشكار شدن حق باطل خوار شده و در هم كوبيده شده و ف
 كند خداوند متعال فرموده: مي
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5T﴿5T ُۡف ََق �َ  � ل� َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  ّق� �َۡ ٱب ُۡ  ط� �َذا ۥهُ َمغُ َ�َي  .]18[األنبياء:  ﴾5Tَزاه�قٞ  ُهوَ  فَإ
پاشد و باطل هر چه  اندازيم و حق مغز سر باطل را از هم مي بلكه حق را به جان باطل مي«

 .»شود زودتر محو و نابود مي

 و فرمود: 

5T﴿5T ّيۡ  ِ�ن يۡ ٱ َُ ََ َّ  .]76[النساء:  ﴾5Tَضع�يًفا َ�نَ  ن� َ�ٰ ل
5T»ستگمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف بوده ا بي« . 

5T هر گاه كساني كه صالحيت اجتهاد را ندارند ادعاي اجتهاد نمايند خداوند خود ضامن
باطل كردن تالش اينها و رد كردن حجتشان و ساكت گردانيدن آنها بوسيله مجتهدين با 

ند ماند، خداو شود و ديگر براي مخالفين دليلي باقي نمي صالحيت و علماي پرهيزكار مي
 فرموده:

5T﴿5T ةُ �ُۡ ٱ ّله� فَل�  قُۡل ۖ َ�ٰ لۡ ٱ َّ ٓ  فَلَوۡ  ل�َغُة ٰ  ءَ َشا ٮ َُ ۡ�َ  ُ�مۡ لََه
َ
 .]149[األنعام:  ﴾١5T ع��َ أ

5T» بگو خداوند داراي روشنترين و رساترين دليل است و واگر بخواهد همه شما هدايت مي
 .»كند

5T 5« فرمايد: مي صپيامبرT ع َّ ْمرع ل
َ
ّمٌة قَائعَمٌة بَع

ن
َع أ ّم

ن
َْ أ  مع

للن َُ ََ ََ يَ ََ ْم  َْ َخَذلَهن ْم َم هن ّ ُن ََ يَ و 
عَك  َِل ْم َعَ  ََهن ع  َّ ْمرن ل

َ
ْم أ َعيَهن

ْ
َّ يََ ْم َى هن َْ َْ َخاَُ 5T«5TP11F1َم

P5T. 
همواره يك گروه از امت من قائم به امر خداوند هستند كسي كه قصد خوار كردن آنها را «

ينكه امر الهي بيايد و آنها رساند تا ا داشته باشد و با آنها مخالفت نمايد ضرري به آنها نمي

�مل هذل « فرمايد: مي صو در حديثي ديگر پيامبر اسالم. »همواره بر همين حال هستند
َ�ل َُـمِطلُ َلتتحال لُندَل ينْون نن  تر�ف لُغاُُ َلُُلم مَ ك خلف 

P12F2»للاهلُ
P. »شوند و تحريف اهل  افراد عادل پس از هر نسلي و قرني، حامل علم حديث مي

                                           
 متفق عليه.  -١

من  أنه روی موصوالً من طريق مجاعةالتعليق  هو مرسل ولكن ذكر شيخنا يفبيهقي وإلی ال ةمشكاـعزاه صاحب ال -٢

 .بتحقيق شيخنا) ٨٣-١/٨٢( مشكاةـال :نظرة وصحح بعض طرقه احلافظ العالئي. االصحاب
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و در ميان . »سازند غلو، و جعل و انتساب ياوه گويان، و تاويل افراد نادان را از آن دور مي
كنند و تهمت  مسلمانان علماء راستيني باقي خواهند ماند كه از دين دفاع مي

كنند و تا نزديك روز قيامت آنگاه كه بنابه فرمودة پيامبر بزرگوار  زنندگان را دفع مي تهمت
P13Fشود قبض علماء قبض ميعلم با  صاسالم

1
P .باقي خواهند ماند 

از اينكه دين ضايع شود و هرج و مرج ديني بوجود بيايد واهمه نكنيد زيرا خداوند 
 تي دين را تضمين نموده و فرموده:سبحان حفاظت و سرپرس

َۡ ٱ انَّزۡ�َ  نُ َ�ۡ  ِ�نّا﴿  .]9[الحجر:  ﴾٩ ف�ُظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نّا ََ ّ��
 .»باشيم ايم و خودمان نيز پاسدار آن مي ن را فرو فرستادهما خود قرآ«
رسد  هاي گذشته با آن روبرو گرديدند به ما نمي بحران و هرج و مرج ديني كه امت 

هاي گذشته چنين  زيرا خداوند حفاظت دين ما را متعهد شده است و در مورد امت
تهاد ضامن استمرار و صالح پنداريد بستن دروازة اج تعهدي ننموده، و آنگونه كه شما مي

دين نيست بلكه باز بودن دروازة اجتهاد ضامن استقرار و صالح دين است، زيرا بستن 
دروازة اجتهاد يعني مسدود كردن دروازة علم صحيح زيرا شما بيان داشتيد اگر اجتهاد 

ماند و افراد جاهل و نادان  ممنوع شود جز مقلدان يعني جاهالن كسي ديگر باقي نمي
تر از آن هستند كه دين را از شبهات (و ترفندهاي) دشمنان حمايت كنند و  اجزع

ها  ها و اتهامهاي دشمنان را دور سازند، دين فقط بوسيلة علماء از نيرنگ ها، توطئه دسيسه
تواند تصدي (امور)  ماند و چگونه يك نفر نابينا مي هاي دشمان در امان مي و گمراهي

 و به پيش ببرد؟ن را در دست گيرد بينايا
همانا يگانه ضامن بقاء و صالح دين و زدودن و دور كردن خطرها فقط علماء حقيقي 

كنيد مسلمانان را  يعني مجتهدين هستند و هيچ خطري از جمله بحران ديني كه گمان مي
كند و هر نوع  كنند تهديد نمي طلب راه مي صمادام كه از كتاب خدا و سنت رسولش

                                           
 ) البن الوزير. ٣٩-١/٣٠القاسم ( أيب ةالذب عن سن الروض الباسم يف :نظرا -١
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ج و مرج ديني و هر نوع خطر ديني در مقابل حق و حقيقت عظيم و با اجتهاد باطل يا هر
شود و  هيبت با نمايندگي از كتاب و سنت را دارا باشد با شكست و رسوايي مواجه مي
شود و  هر گمراهي و انحراف و بحران در مقابل تابش نوراني آفتاب حق ذوب مي

 خداوند بيان كنندة اين مطلب است. 
 فرمايد: و مي

ّمافَ ﴿
َ
ُُ ٱ أ َۡ  لّز�َ ٓ  َهُب َ�َي ۖ ُجَفا ّما ٗء

َ
 ٱ ��  ُكُث َ�َيمۡ  �ّاَس ٱ يَنَفعُ  َما َوأ

َ
�ۡ� � َ�ٰ  ض� �َك ََ ُ ٱ ُب يَۡ��  ل َّ 

 ٱ
َ
 .]17[الرعد:  ﴾َثاَل مۡ ۡ�

گردد  شود ولي آنچه براي مردم نافع است در زمين ماندگار مي اما كفها دور انداخته مي«
زند. (بدانيد كه) برتري و استواري و ياري از آن حقيقت و  يهايي م خداوند اين چنين مثال

ترين است و خداوند مويد مومنان و متولي صالحان و نابود كنندة مكر كافران و باطل  شايسته
 فرمايد: و مي .»الش فساد كاران استكنندة ت

يۡ  َوَما﴿ ٰ لۡ ٱ ُُ ََ  .]25[غافر:  ﴾لٖ َضَ�ٰ  ��  ِ�ّ�  ف�َ��نَ َ�
 . »نتيجه بوده و جز گمراهي نخواهد بود ينيرنگ كافران ب«

 فرمايد: و مي

َ ٱ ِ�نّ ﴿ َّ  �َ  ُۡ ۡ ٱ َ�َمَل  ل�حُ يُ ينَ ُمفۡ ل �ُ  .]81[يونس:  ﴾س�
 .»گرداند كاران را شايسته و سودمند نمي خداوند كار تباه«

 فرمايد: و مي 

 ٱَ��  َرّ�َك  ِ�نّ ﴿
ۡ َۡ ل  .]14[الفجر:  ﴾َصاد� م�

 .»ن مردمان و مترصد اعمال ايشان استمسلماً پروردگار تو در كمي«
(اي كساني كه مدعي انسداد باب اجتهاد هستيد) بر دين نترسيد، زيرا دين پروردگاري 

داري دارند از  دارد كه به واسطة بندگاني كه بر كتاب خدا و سنت رسولش دست امانت
گيرند و  ها از كتاب و سنت نور مي كند، و در ظلمات و تاريكي دين حمايت و دفاع مي

كنند، بر دين الهي نهراسيد  ها و خفاشهاي كفر و گمراهي را دفع مي (هجوم) لشكر تاريكي
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هاي خود  (كه اگر دروازة اجتهاد باز شود دچار بحران و آشوب شود) بلكه بر نفس
بهراسيد از اينكه با دين خدا بازي كنيد و حرامش را حالل و حاللش را حرام كنيد و 

اي را كه خداوند آن  ه خداوند بدان اجازه نداده از خود بترسيد كه دروازهقوانيني بسازيد ك
را گشوده شما آن را ببنديد و از جرات پيدا كردن (و ممنوع كردن) بر كاري كه خداوند 
آن را جايز قرار داده و از نهي كردن امري كه خداوند آن را دوست دارد، بر خود هراس 

بندگان با بستن دروازة اجتهاد حكمراني كرده باشيد، و از داشته باشيد از اينكه بر خداي 
سخن گفتن بدون علم بر خداوند و ندانسته سخن گفتن بهراسيد (در همة اين موارد 
احتياط داشته باشيد) و تظاهر به غيرت اسالمي را رها كنيد زيرا خداوند ياري كننده و 

ه محافظت كنندة كنيم بلك ظت ميپيروز كنندة اسالم است،اين ما نيستيم كه دين را حفا
 دين، خداوند است.

مگر مخلوقات در مقابل خداوند چه چيزي هستند؟ تاريخ بر اين گواه است كه چه 
هاي خطرناكي كه (دشمنان اسالم) در جهت نابودي اسالم  ها و دسيسه بسيار توطئه

اند؟ همة آنها  يدهها به كجا انجام اند (اما سوال اصلي اين است كه) همة اين دسيسه كشيده
به نااميدي و شكست انجاميدند و با وجود ضعف و تفرق مسلمانان به آن عيب و 
فضيحت دچار شدند سبب چه بوده؟ يگانه سبب براي به شسكت مواجه شدن دشمنان 
دين اين است كه خداوند پشتوانة اصلي دين بوده و آن را با قدرت و تدبير خويش 

هاي او مقدس و صفاتش بزرگ  ت خداوندي كه نامكند پاك و منزه اس حفاظت مي
 هستند.

گردانيم كساني كه مدعي بسته بودن  اكنون روي سخن را به سوي مقلدين بر مي
پندارند گشوده شدن دروازة اجتهاد منجر به مصيبت بزرگ  دروازة اجتهاد هستند آنانكه مي

بعد از قرن چهارم هجري  پرسيم: چرا اجتهاد فقط شود از ايشان مي اي فراگير مي و فتنه
انگيزد ولي پيش از آن خير؟ اگر پاسختان اين باشد كه قبل از صدة  شر و فساد بر مي

 ،اند اند و بعد از قرن چهارم مردم به فساد كشيده شده چهارم همه مردم افرادي صالح بوده
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الح و هاي ص گوييم آيا امكان دارد عصر و زماني باشد كه از انسان در پاسخ به شما مي
ها هستند و از فضيلت  فاسد خالي باشد؟ به عقيده ما سه قرن اول اسالم كه بهترين قرن

هاي اشرار  تواند انكار كند كه در اين سه قرن انسان اي برخوردار هستند آيا كسي مي ويژه
اند  ن اول نبودهآيا خوارج، معتزله و دشمنان افراطي اهل سنت در سه قر ،اند و فاسد نبوده

اند و به سبب همين اشخاص  در همين سه قرن اول به قتل نرسيده عثمان و عليآيا 
هاي  فاسد نبود كه امام احمد مورد اذيت و آزار قرار گرفت، مگر نه اين است كه حركت

اند؟ آيا غير از اين است كه جعل حديث  زنديقي و مجوسي در سه قرن اول ظهور كرده
 ن) در اين سه قرن شيوع پيدا كرد.شان (و بنام ايشا) و دروغ گفتن بر ايبر رسول اهللا(

(اكنون بيانديشيد و بگوئيد) چه چيزي (يا نيرو و تواني) همه اين خطر (خطرها) را 
دفع كرد و دين الهي را از شرشان رهانيد؟ آيا جز با به كارگيري خداوند از علماء مخلص 

ها را كنار زده و  ف و همة پردهها را كش و محدثان ماهر بود. همان كساني كه هميشه شبه
اند. اجرشان با خدا و پدر و مادرم فداي علماء حديث  احاديث دروغي را بر مال ساخته

اند آنان را بهترين  باد و خداوند در مقابل خدماتي كه براي اسالم و مسلمين انجام داده
ن را بهترين پاداش اند آنا پاداش عطا كند علماء و دانشمنداني كه خدمت دين را انجام داده

رود  كنند و درست در زماني كه مي عطا كند، علما و دانشمنداني كه به دين خدمت مي
كنند اما متاسفانه  از بين برود (و ضايع شود) اينها سنت را احياء مي صسنت رسول اهللا

امروزه (در ميان امت) غريب و ناشناخته  صهمين علماء و احياگران سنت رسول اهللا
بلكه چه بسا كه از طرف (بعضي) از مدعيان علم و فقه به عنوان محارب و گمراه اند  شده

اند. قسم به خدا به عقيدة من هيچ خيري در شخصي كه از سنت رسول  كننده معرفي شده
نياز بگرداند نيست، پس حال كسي كه محارب با سنت رسول  اهللا و علما سنت خود را بي

 اهللا است چگونه است؟ 
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 دارد  ه بودن دروازة اجتهاد، مدعيان اجتهاد را از اجتهاد باز نمياعالم بست

گوييم: به نظر شما همين كه  اضافه بر مطالب گذشته به مقلدين خشك و متعصب مي
شما گفتيد دروازة اجتهاد بسته شده، كساني كه كارداني و صالحيت اجتهاد را ندارند 

شوند؟ آيا  وارد دروازة اجتهاد نمي دارند، و اهل غرض و هواپرستان ديگر دست نگه مي
بود مردم  آيند؟ اگر چنين مي كنيد با صحبت شما، مردم از نظر و فتوا دادن باز مي فكر مي

كردند، در  كنيد با شما مخالفت نمي گوئيد و به آن دعوت مي از بيشتر آنچه كه شما مي
عني فتواي شما دارند (ي حالي كه شما در مسيري و مردم در مسيري ديگر گام بر مي

 ي و عملكرد مردم چيزي ديگر است).چيز
كنند در حالي كه خداوند ذاتي است با  بيشتر مردم از دستورات خداوند سرپيچي مي

دهد، خدايي كه همة  قدرت، صاحب عذاب شديد و هر آنچه را كه بخواهد انجام مي
 و روح همة مخلوقات تحت فرمان وي.كائنات در اختيار او است 

ساندن، اثرگذاري و توان شما بيشتر از خداوند است؟ (حال كه چنين است) پس آيا تر
منتظر اجازه  دارد زيرا آنان هرگز چگونه فقط صحبت شما افراد فاسد را از اجتهاد باز مي

ترسد طبيعتاً از شما هم  و فرمان شما نيستند. وقتي كه كسي از خداوند عزوجل نمي
د، زيرا تقواي الهي و ترس و محبت خداوند اساس كن هراس ندارد و از شما حذر نمي

كار و ابزار اصالح بزرگ است و همين چيز است كه از بحران ديني و از بازيچه قرار 
كند، و تنها به گفته اين و آن كاري ساخته نيست، و  دادن شريعت آسماني جلوگيري مي

ه در بسياري از گواه بر اين واقعيت فتواي فقهاي متقدمين (اولي و پيشين) است ك
اند كه مقلد اجازه ندارد بر منصب قضاوت و فتوي  كتابهايشان به صراحت اعالم داشته

بنشيند، آيا اين مقلدين را از نشستن بر منصب قضاوت و فتوي باز داشته؟ بلكه همواره 
اند، و اجتهاد نيز چنين  دار بوده در گذشته مقلدين سرپرستي قضاوت و فتوي را عهدة

هاي شما توجهي ندارند در  كفايت) اجتهاد و مغرضان، به صحبت مدعيان (بي است زيرا
حالي كه ممكن است كساني كه صالحيت (كفايت) و استعداد اجتهاد را دارند و به 
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بودن دروازة اجتهاد)  هاي خود (مبني بر بسته سخنان شما گوش كنند ولي شما با صحبت
نان را از علم و فقه اين گروه از علماء محروم داريد و مسلما آنان را از اين كار باز مي

 كفايت) اجتهاد و مغرضان ندارد. يسازيد در حالي كه هيچ اثري بر مدعيان (ب مي
خواهيد  اگر شما واقعاً خواهان مصلحت دين الهي و بقاي سليم بودن آن هستيد و مي

ار دهيد، و بر حدود دين بازيچة افراد قرار نگيرد، خود و مردم را در مسير تقواي الهي قر
دين توقف داشته باشيد و در مقابل كتاب خدا و سنت رسولش سر تسليم فرود آوريد و 
اين دو اصل اسالمي را بر هر چيزي مقدم بداريد، و از تشريع آنچه كه خدا بدان اجازه 

هايي كه هيچ اساسي نه بر پاية عقل (طرز تفكر  رو گفته نداده دوري جوئيد و دنبالة
د نيز بدان اجازه و نه بر پاية نقل (داليل صحيح از منابع اسالمي) ندارند و خداوندرست) 

 نداده، نباشيد.
تر از همه اين است كساني كه خواهان ممنوع شدن اجتهاد هستند در  عجيب و غريب

كنند، بسيار  هاي خويش مخالفت مي برند و عمالً با گفته عمل خود دست به اجتهاد مي
اي جديد كه مورد بحث فقهاء  ر از يكي از ايشان در مورد حكم مسئلهتجربه شده كه اگ

گذشته نبوده سوال كني مشاهده خواهي كرد كه بنا بر اجتهاد خويش به شما فتوي 
ها كه بعد از قرن چهارم هجري بوجود آمده و مقلدين با  دهند و چه بسيار از بدعت مي

گويند: اجتهاد ممنوع  حالي كه مي اند در راي و اجتهاد خويش مهر تحسين بر آن زده
 است.

 تقليد

 شوند  ادعاي مقلدين مبني بر اينكه قرآن و حديث فهميده نمي

در قرآن و حديث  سواد مدعي هستند نظر انداختن (بحث و بررسي كردن) مقلدين بي
فهمد و تفسير نمايد باقي ميان مردم ديگر كسي كه قرآن و حديث را بناممكن است و در

 نمانده.
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هائي هستند كه رموزشان حل ناشدني و  گويا قرآن و حديث (معاذ اهللا) طلسم
كنند وظيفة ما فقط خواندن كتابهاي  اسرارشان بازنشدني است، (با اين حساب) ادعا مي

اند و تقريباً) خالي  متاخرين است كه (براي نظرات و فتواهاي خود كمتر سراغ دليل رفته
دهد بر اسلوب  اي گواهي مي فرد با انصاف و فهميده از دليل هستند، در صورتي كه هر

اي كه در اين كتابها به كار برده شده و تركيب يافته است از جمله  سقيم و شيوة پيچيده
متن و حاشيه و شرح و تقرير، كه حتي يك فرد متخصص و ماهر در فهمشان با مشكل 

ن جاي مسئله و حل شود و مطالعة يك مسئله در اين كتابها و پيدا كرد روبرو مي
 بندي و فهم معني مشكل و زمانبر است. جمله

(در صورتي كه) به خدا سوگند فهم قرآن و سنت پاك از اين كتابهاي پيچيده و 
تر است بطوريكه اصالً قابل مقايسه نيستند، اين  مطالب در هم و بر هم به مراتب آسان

ردم حجت و (برهان) قرار داده و خبر از آنند كه خداوند قرآن را بر م مقلدين متعصب بي
ن براي بود قرآ بدين منظور فهم قرآن را ساده و گفتن آن را آسان نموده و اگر جز اين مي

 شد. مردم حجت و برهان نمي
هاي  اي بفرستد و محتواي نامه پر از جمله شما تصور كنيد يك نفر براي فرزندش نامه
مكلف نمايد تا سر و ته نامه را در آورده  نامفهوم و معماهاي نامعلوم باشد و فرزندش را

و به مقتضاي آن عمل كند و محتواي آن را عملي كند و در صورت عمل نكردن به 
كند، آيا به نظر شما اين پدر منصف و  محتواي نامه فرزندش را بازخواست و محاكمه مي

كنيم  ل نميحق به جانب است؟ مسلماً ما اين كار را حتي از يك فرد جاهل و بيسواد قبو
كنند،  كند حكم مي اي هم ظلم نمي پس چگونه اينان دربارة خداوند متعال كه به اندازه ذره

نّ َوَ�ٰ ﴿ بله خداوند راست فرمودند: نُفَسُهمۡ  �ّاَس ٱ ��
َ
  .]44[يونس:  ﴾ل�ُمونَ َ�ظۡ  أ

 فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي

﴿ ُۡ ۡ  َولََق َّ َ َۡ لۡ ٱ نَا� َۡ  َءانَ ُق ��ّ� ٖ  م�ن َهۡل �َ  َ� ل �ََ ُّ  .]17[القمر:  ﴾١ ّم
 ؟.»اي هست ايم آيا پندپذيرنده و عبرت گيرنده ما قرآن را براي ذكر آسان ساخته«
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 فرمايد: و مي

رۡ ﴿
َ
�ل�َسان�  ِ�ّ�  رُّسولٍ  م�ن َناَسلۡ أ َ  ۦم�ه� قَوۡ  ب ُبَّ��  .]4[ابراهيم:  ﴾لَُهمۡ  ��
بان قوم خودش (متكلم بوده است) تا براي ما هيچ پيغمبري را نفرستاديم مگر اينكه به ز«

 . »آنان (احكام الهي را) روشن سازد (و حقايق را تبيين و تفهيم كند)

 فرمايد: و مي

فََ� ﴿
َ
ونَ  أ َُ بّ َُ َۡ لۡ ٱ َ�َت  .]24[محمد:  ﴾َءانَ ُق
كنند؟)  (و مطالب و نكات آن را بررسي و وارسي نمي .»انديشند آيا دربارة قرآن نمي«

گويند: فهم قرآن ناممكن و تفسير  كنند و مي ر عكس اين آيات صحبت ميولي مقلدين ب
و بيانش ساده و آسان نيست، (حال كه چنين باشد) پس هدف از نزول قرآن چيست؟ و 

اند بنابراين  از بين رفته و ضايع شده صاگر فرض كنيم قرآن و احاديث رسول اكرم
قرآن و حديث (در ميان امت) باقي  منطق هيچ خسارتي متوجه (مسلمين) نشده، زيرا اگر

اي ديگر ندارند اما استفادة علمي و استنباط احكام (از اين  بمانند باز هم جز تبرك استفاده
دو منبع عظيم) خير، زيرا بگمان اينها فقهاء همة علوم و مسايل را از قرآن استنباط و 

اند و ديگر اجازه  مودههاي خودشان مدون ن اند و اين مسايل را در كتاب استخراج نموده
 حث و بررسي و استنباط را ندارند.ب

برادرم خوانندة محترم خوب بيانديش و بياد بياور كه خداوند با فرستادن قرآن بر 
مسلمانان منت بزرگي نهاده و قرآن را راه نجات و هدايت قرار داده و رسول مكرم 

ن مسلمانان باقي است بر خير و براي مسلمانان بيان داشته مادام كه قرآن در ميا صاسالم
خوبي هستند و عالمت گمراهي بزرگ و فتنة فراگير و نزديك شدن قيامت بر داشته شدن 

قرآن را مسير امني از گمراهي و راه نجاتي از  صقرآن است، و پيامبر بزرگ اسالم

لّول ما َُم« اند: ضاللت قرار داده و فرموده ِع َُ َْ َع ُ
ْمَر�ْ

َ
ْم أ  ن يي�ن

ْ
ْكتنْم بهما : كتاَب َُرت َّ
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ع  َسولع َسنةة  P14F1»لى و 
P. »ام، مادام كه به آن دو چنگ بزنيد  دو چيز را در ميان شما باقي گذاشته

 . »گمراه نخواهيد شد، يكي كتاب خدا و ديگري سنت رسول خدا
با توجه به اين حديث ببين كه مقلدين از فقدان كتاب و سنت هيچ خطري را احساس 

گويند: (نيازي به قرآن و حديث نيست زيرا فقهاء هر آنچه را كه در قرآن و  كنند و مي نمي

P15Fاند و ظاهر قرآن و حديث كفر محض است) حديث آمده اخذ كرده

2
P .﴿ َۡت�ُ ۡ  َ��َمةٗ  ََ جُ ََ َُ 

فۡ  م�نۡ 
َ
ٰ أ بٗ  ِ�ّ�  َ�ُقولُونَ  ِ�ن ه�ه�مۚۡ َ� �َ چه سخن (وحشتناك و) بزرگي از «. ]5[الكهف:  ﴾اََ

 . »گويند مگر دروغ آيد نمي بيرون مي دهانهايشان
 كند.  همچنانكه يكي از آنان بنام صاوي در حاشية جاللين اين ادعا را مي

 ها است  تقليد باعث نابودي ملت

شود، و  تقليد بدترين دردي است كه هر گاه ملتي به آن گرفتار شد هالك و نابود مي
اي جز ذلت و ضعف و  نتيجه كند و تقليد در پرتگاه ضعف و عقب ماندگي سقوط مي

برد تا  ها را از بين مي جهل و عقل ماندگي براي مسلمانان نداشته، زيرا تقليد نورانيت قلب
و فاقد شعور و ادراك  ها را از شنيدن كر و احساس را فاسد فاقد بصيرت باشد، و گوش

 گرداند. مي

 تقليد مسلمانان از اهل كتاب 

َ « فرمايد: مي صدر حديثي پيامبر ََ َّ ُن ِع
َْ  َسَنَ  ّّ مْ  َم ْبًل َ�ِْلَ�ن و ِع ْبٍ ِع ع ََلًع  ِ ِع ََلٍع  ََ  و بعذع

 َّ ْحرَ  دخلول لَوْ  َى ٍّ  جن وهن ُِتُن  ََ وَل  يَا . �عيل:من ع  ََسن َّ ودَ  و ل َهن
ْ
ََّصاََى لل ل َْ  :قَاَل  ؟ََ P16F3»؟َ�َم

P. » به
كنيد حتي اگر  د پيروي ميتحقيق شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از راه و روش پيشينان خو

                                           
 ). ١/٦٦(مشكاة: ـنظر الأاحلديث بمجموع مها حسن، ك، ومستدرـال شاهد يفله  موطئه بالغاً ويف كرواه مال -١

ل آالكفران) المحد بن حجر أصول الضالل ون يكونا من أالقرآن عن ة ومثاله (ترتيه السنأعلی وانظر للرد عليه و -٢

 ابوطامی.

 متفق عليه. -٣
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آنان در سوراخ سوسماري داخل شوند شما نيز داخل خواهيد شد، صحابه گفتند: آيا يهود و 
 .»فرمودند: پس چه كسي؟ صگوئيد؟ پيامبر نصاري را مي

دهد كه مسلمانان در همه چيز گرفتار تقليد از يهود  در اين حديث خبر مي صپيامبر
د باز هم از آنان تقليد ب قبيحترين حماقات شونشوند حتي اگر مرتك و نصاري مي

 كنند. مي
و خداوند در قرآن به ما خبر داده كه يهود و نصاري احبار و رهبان (علماء و عابدان) 

گرفتند همچنان كه معني آن را ذكر نمودم يعني در  خويش را بجز از خدا به خدايي مي
 كنند. ي و اطاعت مياز آنان پيرو مواردي كه مخالف حكم خدا و رسول است

گيرد اين است كه  بر آنچه كه گفته شد از مواردي كه حديث فوق آن را در بر ميبنا
اند و  داده دهند كه يهود و نصاري انجام مي مسلمانان در تقليد همان كاري را انجام مي

كند، و  طور هم بوده، و همانگونه كه امام رازي از بعضي از فقهاء متعصب نقل مي همين
 گويد راست است. از خود چيزي نمي تة پيامبري كهگف

كنيم كه بعضي از فقهاء در حد يك  ما در اين قسمت به بعضي از موارد اشاره مي
كنند و تا پايان  دانند ولي در عمل برخالف آن عمل مي نظريه، تعصب مذهبي را مضر مي

ف كتاب و سنت در خط با ما همراه نيستند يعني اينكه عمالً با همة اقوالي كه بر خال
آن را بيان داشته و بر مذهبش وجود دارد مخالفت كند و از آن رجوع نمايد و براي مردم 

 حذر دارد.
اي بزرگ يا كوچك با مذهب خود مخالفت  ايم كه در مسئله از هيچ يك از اينها نشنيده

م كند و نص قرآن و دليل قوي را بر مذهب خود ترجيح دهد و از هيچكدامشان نشنيدي
كه وقتي دليلي مخالف كتاب و سنت بود مردم را به ترك مذهب دعوت كنند و آنان را به 

 ا فوق مذهب ر منبع زالل و در دسترس دو قه در قرآن و حديث دعوت كنند و اينتف
آن هم در  ،ها هرگز شنيده نشده مگر در موارد محدودي قرار دهند، از اين صحبت

 تسليم شوند!.بحث علمي به ناچاري  صورتي كه در
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 كند  امام رازي بر مقلدين حمله مي

ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم ﴿ مفسر بزرگ امام فخر الدين رازي در تفسير خود ذيل آيه:
َ
ٓواْ أ َُ َ َّ ٱ

ۡرَ�ا�ٗ 
َ
� ا ّم�ن ُدون� ٱأ P17Fبعد از نقل حديث عدي .]31: التوبة[ ﴾َّ

1
P گويد:  كه بيانش گذشت مي

ي بزرگوار پرسيد اينكه بني اسرائيل احبار و رهبان (علماء و (ربيع از ابي العاليه تابع
گرفتند به چه صورت بود؟ ايشان  عابدان) خويش را به غير از خدا به خدائي و رب مي

يافتند كه با  اي را مي اسرائيل در كتاب آسماني خويش مسئله پاسخ دادند: كه هر گاه بني
كردند و به اقوال احبار و  را قبول نمي گفتة احبار و رهبان مخالف بود حكم كتاب خدا

P18Fكردند) رهبان عمل مي

2
P. 

كند (اوامر و نواهي احبار و رهبان  گويم: طبري جواب ابي العاليه را چنين ذكر مي مي
داديم در حالي كه يهود و نصاري مواردي را كه بدان امر و يا نهي شده بودند  را انجام مي

حال) كتاب الهي را پشت سر گذاشته و از افراد (كه يافتند (ولي با اين  در كتاب خدا مي
كردند) طلب نصيحت  هاي شخصي و منافع فردي و يا گروهي خود را اعمال مي سليقه

                                           
اند. و شيخ آلباني در كتاب  يت كردهترمذي و ابن جرير طبري و غيره با اسناد ضعيف اين حديث را روا -1

ی  گويد كه اين حديث با دو سبب به درجه ) مي٢٠-١٨ص: (تأليف مودودي الـمصطلحات األربعة يف القرآن 

 رسد: حسن می

اول: ترمذی اين حديث را با وجود ضعيف بودن اسناد آن، حسن گفته است، و اين بدين معنی است كه اين حديث 

 شود. دارد كه توسط آن قوی می طريق و سند ديگری نيز

اند. و آن روايت  دوم: اين حديث شاهدی با روايت حديث حذيفه دارد كه آن را ابن جرير طربی و بيهقی روايت كرده

اين  -مردِ ميدان حتقيق و بررسی -با اينكه موقوف است اما در حكم مرفوع است، چنانچه شيخ اإلسالم ابن تيميه 

 است. نسبت داده به رسول خدا» اقتضاء الصراط المستقيم«خود  م در كتابحديث را بصورت قطع و جز

 ).٤/٤٣١( )رازی(تفسري  تفسري مفاتيح الغيب -٢
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P19Fنمودند مي

1
P  از ابن عباس و ابي البختري و سديطبري شبيه همان جريان را  نقل

 كند. مي
گفتند: گروهي از كند كه ايشان  امام رازي از استاد محقق و مجتهد خويش نقل مي

فقهاء مقلد را ديدم، و در مورد بعضي از مسايل، آياتي را كه برخالف مذهبشان بود براي 
آنان خواندم، هيچ توجهي به اين آيات ننمودند و نپذيرفتند و به حالتي پر از تعجب به 

كردند كه چگونه ممكن است به ظاهر اين آيات عمل شود در حالي كه  من نگاه مي
 علماي گذشته ما برخالف اين است؟ ز اسالف وروايات ا

هاي  و اگر شما خوب بيانديشيد خواهيد ديد كه اين مرض (و خون آلوده) در رگ
اند منظور از ارباب  فرمايد: اكثر مفسرين گفته بيشتر مردم دنيا جاري است، امام رازي مي

يان عالم هستند اخد (در آيه) اين نيست كه آنان عقيده داشته باشند كه (احبار و رهبان)
كردند، سپس ايشان در دنبالة  بلكه مراد اين است كه در اوامر و نواهي از ايشان پيروي مي

هر چهار صورت در ميان امت «گويد:  كند و مي بحث سه وجه و صورت ديگر را ذكر مي
P20F2»شوند وجود دارد و مشاهده مي

P.  
مقلدين مذاهب را تشبيه به گويند چگونه شما  كنند و مي بعضي از مردم اعتراض مي

آوريد، حال آنكه اين آيه  كنيد؟ و چگونه اين آيه را در حق آنان مي يهود و نصاري مي
درمورد اهل كتاب است، و مقلدين به مذهب مسلمان هستند و يهود نصاري غير 

دهيم و آن اينكه سبب گمراهي  مسلمان؟ با طرح يك پرسش به اين اعتراض پاسخ مي
؟ آيا جز اين بوده كه اقوال بزرگان خود را بر قول خدا و رسول است بودهاهل كتاب چه 
هاي فالن و فالن انسان محترم از گفتة خدا و  داشتند و بخاطر ترجيح گفته خدا مقدم مي

يافتند كه با  كردند، و هر گاه در كتاب خدا مطلبي مي رسول اعراض و روي گرداني مي
انداختند و گفتة احبار و رهبان  تة خدا را پشت سر مياقوال احبار و رهبان مخالف بود گف

                                           
 ). ١٤/٢١٢(چاپ شاكر) ( طربیسري تف -١

 ).٤/٤٣١( )رازی(تفسري  تفسري مفاتيح الغيب -٢
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و اصحاب بزرگوارش مانند ابن  صپذيرفتند آيا اين همان چيزي نيست كه پيامبر را مي
عباس و حذيفه و ابوالعاليه و سدي و ديگران (رضوان اهللا عليهم اجمعين) تفسير 

كتاب عمل نمايد ذات اند، مگر نه اين است كه هر گاه يك مسلمان همانند اهل  نموده
شود؟ و قاعدة اصولي نيز بيانگر همين مطلب است، كه عموم الفاظ  حكم بر او منطبق مي

 ه عموم لفظ است نه به خصوص سبب).معتبر هستند نه خصوص سبب (اعتبار ب

 تازند  علماي اهل تحقيق بر تقليد مي

سته بودن دروازة همواره علماي محقق و منتقدان بزرگ با دعوت به چنين تقليدي و ب
اند و حمالتي  اند و با داليل و براهين به رد اين دو مسئله پرداخته اجتهاد بر خورد نموده

اند كه هيچ پايه و اساسي از آن دو به جا نمانده است، از جملة اين علماء و  نموده

جامع بيان العلم «در كتاب با ارزش خود  /انديشمندان حافظ مغرب اين عبدالبر

البحر «و ابن دقيق عيد وزر كشي در كتاب  »ذم التقليد«و امام مزني در كتاب  »فضلهو

و شمس الدين زرعي در كتاب با ارزش  »موملـال«و ابن ابي شامه در كتاب  »محيطـال

آوري و نوشته شده است و كتابي  كه به بهترين روش جمع »موقعنيـعالم الإ«خويش 

صولي امام شاطبي در دو كتاب با ارزش خويش است بسيار جيد و نيكو، و امام محقق و ا

در اين باره زيبا نوشته و فايده رسانده است و همچنين  »عتصاماإل«و  »موافقاتـال«با نام 

مطالبي كه قابل تقدير و تحسين هستند  »بصاراأل أويليقاظ مهم إ«فالني در كتاب قوي 

از اينها كه و غير  »مفيدـال القول«آوري نموده و از آن جمله امام شوكاني در كتاب  جمع

 تعدادشان بسيار است.
گويد: بسياري هستند كه بخاطر رويگرداني از دليل و بنا بر اعتماد  مي /امام شاطبي

هاي شخصي خويش  اند و ندانسته از خواسته به افراد از مسير صحابه و تابعين خارج شده
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P21Fاند اند و از راه ميانه منحرف شده پيروي كرده

1
Pاند: تحكيم اشخاص (حكم را  ده. و فرمو

مخصوص افراد كردن) بدون توجه به اينكه، اشخاص ابزاري هستند براي (رسيدن) به 
حكم شرعي مطلوب، گمراهي و ضاللت است و همانا حجت قطعي و حاكم برتر فقط 

P22Fشريعت است نه ديگران

2
P. 

 كنند  مقلدين بر مسير اسالف خود حركت مي

كند و مثال چهارم را راي مقلدين به مذهب  قليد بيان ميده مثال براي ت /امام شاطبي
كنند امام آنها شريعت است تا جائي كه از نسبت دادن خود به علماي  آورد كه فكر مي مي

ورزند، و حتي اگر كسي كه به درجة اجتهاد رسيده باشد در  ديگر جز امامشان امتناع مي
نباشد فوراً مورد انكار واقع شده و  مسايل (شريعت) نظرات او با نظرات امامشان مرتبط

دهند محض به  بدون دليل و مدرك بنا به عادت عوام او را هدف تيرهاي نقد قرار مي
عادت عوام او را شديداً مورد انتقاد قرار داده و وي را از منحرفين جدا شده از جماعت 

لس آمد از طرف گويد: امام بقي بن مخلد، وقتي كه از مشرق به اند دانند و سپس مي مي
اين گروه با دو مسئله مواجه شد تا جائي كه اين امام بزرگوار را از خود رانده و در 

مهري قرار دادند، چون او با علمي پيش آنان آمده بود كه آنان  غربت او را مورد ستم و بي
د آن علم را نداشتند زيرا او وقتي كه در مشرق بودند با امام احمد بن حنبل مالقات كردن

و نزد ايشان كتاب حديث وي را خواندند و از ايشان فقه آموختند و بسياري از علماي 
ديگر را مالقات نمودند و كتاب المسند المصنف را تصنيف نمودند كتابي كه مثل آن در 
ميان كتابهاي اسالمي تصنيف نشده ولي مقلديني كه (ايشان در اندلس نزد آنها آمد) بر 

P23Fو جز اين مذهب، مذاهب و اقوال ديگر را منكر بودند مذهب امام مالك بودند

3
P سپس ،

                                           
 ).٢/٣٤٧( اإلعتصام -١

 ).٢/٣٥٥( إلعتصاما -٢

 ). ٣٦٢، ٢/٣٤٧(عتصام اإل -٣
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چقدر راست فرموده كسي كه گفت: اين تحكيم اشخاص  - فرمايد مي /امام شاطبي
 ردن)، و غلو در دوست مذهب و ....است بر حق (يعني حكم را مخصوص افراد ك
مة ائمه خواهد كه به فضل و بزرگواري ه اين امام بزرگوار از مقلدين مذاهب مي

معترف باشند و كسي را كه با امام آنان مخالف باشد مورد انكار قرار ندهند. امام 
كند كه مقلدين نسبت به گفتار و كردار  از جملة اسباب تقليد اين را ذكر مي /شاطبي

ائمة خود بلكه به كردار و گفتار (علماء) متاخرين داراي حسن ظن هستند، اگر چه 
حسن ظن ندارند. و اين يعني پيروي  /و به شريعت محمدشريعت برخالف آن باشد 

از اشخاص بدون آنكه در جستجوي حق و حقيقت باشند، در صورتي كه بايد كردار و 
گفتار هر شخصي بر شريعت اسالم عرضه شود (تا صحت و سقم آن معلوم گردد) زيرا 

P24Fحكم كننده فقط شريعت است نه ديگران

1
P. 

 اند  فتهمجتهدان تعصب مذهبي را نپذير

 تهدين به تقليد دستور نداده است.هيچ مجتهدي از مج
قبل از اينكه تقليد بوجود بيايد مسئله واضح است، اما بعد از بوجود آمدن تقليد باز 

ايم كه روش اين مقلدين را كه دين خدا را پراكنده و بين  هم ما از هيچ مجتهدي نشنيده
اند و يا  كه علماء بزرگ يا اين كار را انكار كردهاند جايز بداند، بل مسلمانان اختالف آورده

اند،  بخاطر ترس از اينكه مورد ضرر و ستم و سختگيري قرار بگيرند سكوت كرده
همانگونه كه علماء سوء بخاطر از دست دادن منافع در بسياري از موارد سكوت پيشه 

اگر چنانچه يكي از علماء داند كه  اي مي فرمايد: هر انسان فهميده كنند. امام شوكاني مي مي
اسالم و يكي از مجتهدين در شهري از شهرهاي اسالم با صراحت اعالم كند كه تقليد 
بدعت و چيز جديد است و ادامه بر تقليد و اعتماد بر آن جايز نيست اگر مردم شهر عليه 

از نظر اين عالم قيام نكنند، بيشترشان قيام خواهند كرد و وي را مورد اهانت قرار داده و 

                                           
 ). ٣٦٢، ٢/٣٤٧(عتصام اإل -١
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دهند كه چنين اهانت و ضرري  مالي و جاني و آبرو او را چنان مورد تعرض قرار مي
شايستة افراد كمتر از او هم نيست، و اين هم زماني است كه از كشته شدن بدست اولين 

 ن مقلدين جان سالم بدر برد .....فرد جاهل از اي
ي عام شده و همة افراد بنابراين عوامل اين بدعت (تقليد) در همة شهرهاي اسالم

P25Fمسلمين را شامل شده

1
P نظر امام شوكاني در بيان سبب شيوع مذاهب، نظري راست است .

اند. همانا ترس از عموم افراد و ترس از  وجز گروهي اندك از علماء آن را انكار نكرده
ند مدعيان علم كه در واقع نه تنها عالم نيستند بلكه از چهارپايان قوم خود نادانتر هست

(سبب شيوع مذاهب و مانع برداشته شدن تقليد بوده) همين گروه هستند كه تقليد در 
ميانشان شيوع پيدا كرده و تقليد كاري بزرگ شده، و اين بدعت نازيبا حالت عمومي پيدا 

 احدي توان خالصي از آن را ندارد.كرده و چنان باال گرفته كه 
ئم كنندة حجت الهي خالي نباشد و پيامبر اما خداوند متعال عهد نموده كه زمين از قا

ْم «چه راست فرموده:  صبزرگوار اسالم هن ّ ُن ََ يَ َ ال 
ْ
ََ َعَ لق � رع اهع

َِ َع  ّم
ن
َْ أ ّمٌة مع

ن
للن أ َُ َُ ََ

َّا ع  ََن َعَ ل رن اهع َِ ْم  ََهن ع  َّ ْمرن ل
َ
َ أ َع

ْ
َّ يََ ْم َى هن َْ َْ َخاَُ P26F2»َم

P. 
 

                                           
 ). ١٨-١٧ص ( شوكانیتأليف مفيد ـالقول ال -١

 متفق عليه. -٢



 
 

 اتباع

 اثبات مرتبه اتباع 

تقليد نزد علماء عبارت است از گرفتن «فرمايد:  مي /استاد بزرگوار ما ناصر الدين
قول ديگري بدون شناخت دليل آن و معناي اين گفتار آن است كه تقليد علم نيست 

شود همچنانكه، امام شاطبي، ابن الوزير  بنابراين از ديدگاه علماء به مقلد عالم گفته نمي
اند، و ابن عبدالبر اتفاق علماء را بر اين  ، سيوطي نيز چنين گفتهالدين زرعي اليماني، شمس

اند: مقلد  نامند و بنابراين گفته مسئله ذكر كرده است و بعضي از احناف مقلد را جاهل مي
P27F1»اجازه ندارد كه فتوا دهد

P. 
هاي استنباط احكام از داليل شرعي. وقتي كه ما  اما اجتهاد عبارت است از علم به راه

بينيم كه نوع اول (مقلدين) بسيار زياداند و نوع دوم  نگريم مي فراد پيرامون خود ميبه ا
اند در بين اين دو نوع، نوع سومي وجود دارد كه ما آن را اتباع و  (مجتهدين) بسيار اندك
ناميم، كساني كه دوروبر ما هستند، گروهي از آنها توان استنباط را  افراد آن را متبعين مي

گويند و گروهي ديگر توان بحث و نظر را ندارند كه در  به آنان مجتهد ميدارند كه 
روند و گروهي ديگر هستند كه بصورت مستقل قدرت بحث  رديف مقلدين به شمار مي

و توان فهم دليل و استنباط احكام را ندارند اما در عين حال توان فهم و شناخت دليل را 
تر هستند، سوال اين است كه  رتر و از مجتهدين پاييندارند بنابراين، اين گروه از مقلدين ب

ايم  اين گروه را بايد چه بناميم؟ آيا به آنان مقلد بگوييم؟ اگر چنين كنيم به آنان ظلم نموده
كند، ولي اين گروه  زيرا مقلد كسي است كه از قول مجتهد بدون شناخت دليل پيروي مي

دليل قول مجتهد شناخت دارند بنابراين كنند كه بر  در حالي از قول مجتهد پيروي مي
شناسد و گروهي كه  گروهي كه قول مجتهد را مي -درست نيست هر دو گروه را 

                                           
 ).٤٦٦-٥/٤٦٥ مسلمونـجملة ال( لی السنةإعودة  -١
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در يك رديف قرار دهيم، همانگونه كه درست نيست آنان را در رديف  - شناسد نمي
ا مجتهدين قرار دهيم. زيرا (شرايط اجتهاد را دارا نيستند و) مستقالً توان بحث و نظر ر

ندارند لذا ضرورت ايجاب كرده تا علماء براي اين گروه اصطالح خاصي بنام اتباع بكار 
برند، اگر كسي اعتراض كند كه اتباع و تقليد از نظر لغوي با هم يكي هستند (بايد گفت) 
محلي براي اعتراض نيست، زيرا بسياري از علماء براي اين گروه اين اصطالح را وضع 

را بيان داشته و ثابت الح مناقشه نيست (يعني علماء مرتبه اتباع اند و در اصط نموده
 اند). كرده

با توجه به اينكه از نظر كاربرد زبان عربي بين تقليد و اتباع فرق است كاربرد تقليد در 
موافقت و هماهنگي بدون دليل است (و به تعبيري تقليد كوركورانه) و تقليد در موارد 

كند، و  گويند فالني مانند طوطي و يا ميمون تقليد مي ود، ميش مذمت شده بكار برده مي
كند، و به هر آنچه كه آموزش داده شود  معروف است طوطي بدون اينكه بفهمد تقليد مي

كند و  راه گفته باشند باز هم تكرار مي به همان سخن گويد هر چند كه به آن بدون بي
كند (و از طرفي) ما در استعماالت و  ميميمون هم هر آنچه را كه از انسان ببيند تقليد 

ايم كه تقليد در پيروي و موافقتي كه همراه با علم و حجت باشد  ها نديده كاربرد عرب
بكار برده شود، و اتباع در هر صورت به معناي موافقت و هماهنگي است چه موافقت 

 دون دليل باشد مانند قول خداوند:كوركورانه و ب

ٓ  َجَهّنمَ  فَإ�نّ  ُهمۡ م�نۡ  ََب�َعَك  َ�َمن َهۡب ذۡ ٱ قَاَل ﴿ ٓ  ؤُُ�مۡ َجَزا  .]63[اإلسراء:  ﴾٦ �فُورٗ ّموۡ  ءٗ َجَزا
 . »برو كساني از ايشان كه از تو پيروي كنند دوزخ سزاي شما است و سزايي فراوان  است«

 اع موافقت با بصيرت و شناخت است.و گاهي مرا از اتب
 مانند گفتة خداوند:

� َ�ٰ  قُۡل ﴿ ه ٓ َسب�  ۦَ� دۡ  ي��
َ
ْ ُعوٓ أ �ۚ ٱ ِ�َ�  ا َّ  ٰ َ�َ  ٍ��َ �ُ ۠  بَ نَا

َ
 .]108[يوسف:  ﴾ّ�َبَع�� ٱ َوَمن�  �

خوانم و پيروان من  بگو اين راه من است (كه مردمان را) با آگاهي و بينش به سوي خدا مي«
  .»باشند) هم (چنين مي
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 خداوند:ر برده شده مانند فرموده بنابراين اتباع در موارد مدح بسيار بكا

ايَ  ََب�عَ  َ�َمن﴿ َُ  .]38: ة[البقر ﴾َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ه�مۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  ُه
 . »كساني كه از هدايت من پيروي كنند، بيمي بر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند«

 فرمودة خداوند:

﴿ ٓ ٓ  َءاَمّنا َرّ�َنا �َما نَزلۡ  ب
َ
َُّسوَل ٱ َناّ�َبعۡ ٱوَ  َت أ ٰ ٱ َمعَ  َناتُبۡ �ۡ ٱفَ  ل َّ ينَ ل �ُ  .]53عمران:  آل[ ﴾٥ ه�

پس ما را ايم  ايم و از پيغمبر پيروي نموده اي ايمان آورده پروردگارا! ما بدان چه نازل فرموده«
 .»از زمرة گواهان بنويس

 و فرمودة خداوند:

ْ  ّ��ينَ ٱفَ ﴿ �ه�  َءاَمُنوا وهُ  وََعّزُروهُ  ۦب ْ ٱوَ  َونََ�ُ نز�َل  يٓ ّ�� ٱ �ّورَ ٱ ّ�َبُعوا
ُ
ٰ  ۥٓ َمَعهُ  أ ََ ْو

ُ
 ُهمُ  ��َك أ

ۡ ٱ  .]157[األعراف:  ﴾ل�ُحونَ ُمفۡ ل
پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت كنند، و وي را ياري دهند و از نوري «

(قرآن نام دارد و همسان نور ماية هدايت مردمان است و) به همراه او نازل  .»پيروي كنند
 رستگارند. و فرمودة خداوند:آنان شده است، بيگمان 

�ُعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتم�ُعونَ �َسۡ  ّ��ينَ ٱ﴿ حۡ  َ�يََّب
َ
 .]18[الزمر:  ﴾ۥٓ َسَنهُ أ

دهند و از نيكوترين و زيباترين آنها پيروي  آن كساني كه به همه سخنان گوش فرا مي«
 . »كنند مي

تقليد عبارت  نسبت بين تقليد و اتباع عموم و خصوص است، اتباع اعم از تقليد است،
است از موافقت و پذيرفتن كوركورانه و بدون دليل، و اتباع هم شامل موافقت و پديرفت 
بدون دليل و هم شامل موافقت و پذيرفتن با دليل و بصيرت است، بنابراين علماء اتفاق 

اند كه: اتباع عبارت است از قبول كردن حكم بعد از شناخت دليل اكنون چه چيزي  كرده
 تعصب و تحكم و عناد جلوگيري كند؟د از پذيرفتن و قبول كردن اتباع جز توان مي

كنيم ابو عبداهللا بن  ما در اينجا اقوال بعضي از عالء را مبني بر اثبات مرتبة اتباع بيان مي
گويد: تقليد در شريعت به معناي رجوع به قولي است كه  خويز منداد البصري المالكي مي
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ت يلي نيست و اين در شريعت ممنوع است و اتباع چيزي اسبراي گوينده آن حجت و دل
 كه براي آن دليل ثابت شده است.

گاه پيروي كني از كسي كه دليلي بر وجوب پيروي از او در آن امر و گفته كه: هر
گاه پيروي تقليد در دين خدا صحيح نيست و هرنداشته باشي پس تو مقلد او هستي و 

يروي از او در آن امر داشته باشي پس تو متبع او هستي كني از كسي كه دليل بر وجوب پ
P28F(نه مقلد او) و اتباع در دين جايز و تقليد ممنوع است

1
P. 

فرمايد: تقليد در عرف فقهاء عبارت است از  عالمه ابن قدامه در مورد تقليد مي
شود اين است كه گرفتن  پذيرفتن قول ديگري بدون دليل، آنچه از اين معني گرفته مي

و اجماع حجت  صآيد زيرا قول پيامبر و اجماع تقليد به حساب نمي صپيامبر قول
P29Fاست

2
P اكنون بينديشيد كه تقليد چگونه خاص شده به عدم شناخت دليل و كسي كه دليل .

را بشناسد صراحتاً از (مرتبة) تقليد خارج شده، و مانند همين مطلب را امام شوكاني در 
P30Fكند ارشاد الفحول ذكر مي

3
P فرمايد: مكلف به احكام شريعت، از سه حال  ضاطبي مي. امام

خارج نيست يكي اينكه فرد مجتهد باشد لذا حكمش آن چيزي است كه اجتهادش بدان 
علم باشد لذا بايد ديگري وي را قيادت و راهنمايي  رسد دوم اينكه فرد مقلد محض و بي

رد منبي بر اينكه مقلد اي ظريف وجود دا فرمايد: در اين قسمت نكته كند (شيخ ناصر مي
مانند يك فرد نابينا است) (زيرا آنكه بينا است خود رهبر است، نابينا را بايد راه برد) سوم 

داند و درك و  فهمد و جايگاه آن را مي اينكه فرد به درجة مجتهدين نرسد اما دليل را مي
نيدن كليه كند، و محقق گردا فهم خويش را از طريق اصول و قوانين معتبر اصالح مي

P31Fپذير است ها با اصول و قوانين معتبر امكان روش

4
P. 

                                           
 ). ٢/١٤٣( جامع بيان العلم -١

 ). ٢٠٥ص ( الروضة -٢

 ). ٢٦٦-٢٦٥ص ( إرشاد الفحول -٣

 ). ٣٤٣-٣٤٢ السعادة(ط  االعتصام للشاطبی -٤
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فهمم كه ايشان مرتبة سومي را براي مكلفين  من صحبت امام شاطبي را اينگونه مي
نامند. امام شاطبي بين مرتبة اتباع  كند، همان چيزي كه علماء آن را مرتبة اتباع مي ثابت مي

دومي آن است كه مقلدي «گويد:  ة تقليد ميشود در مرتب و دو مرتبة ديگر فرق قايل مي
محض و بطور كلي از علم شرعي آگاهي نداشته باشد بنابراين ديگري بايد وي را قيادت 

آن است كه به درجة «گويد:  در حالي كه در مورد مرتبة سوم مي» و رهبري كند...
را هم دارد  داند و صالحيت ترجيح فهمد و محل آن را مي مجتهدين نرسد اما دليل را مي

كند كه امام  اكنون كسي كه منصفانه دنبال بحث و بررسي باشد چگونه فكر مي....» 
شاطبي هر دو مورد (مرتبة تقليد و مرتبة سوم كه توان فهم داليل و صالحيت ترجيح 

دارد؟ امام  داند در حالي كه بين هر دو مورد فرق واضحي را بيان مي دارد) را يكي مي
گويد: كسي كه اهل ترجيح است، ترجيح يا نظراتش يا معتبر  بحث مي شاطبي در دنبالة

باشد و يا ترجيحش معتبر نيست در اين  است كه در اين صورت اين فرد مانند مجتهد مي
 آيد. ت از مرتبة عوام به حساب ميصور

كند  به نظر بنده گفته امام شاطبي در اين قسمت تقسيم سه گانة اول را نه تنها لغو نمي
كند زيرا كسي كه نظرش در بعضي از مسايل معتبر ودر بعضي ديگر  كه آن را تاييد ميبل

غير معتبر و يا در معتبر دانستن نظرش شك و تردد وجود دارد خود گروهي مستقل است 
و با گروه مجتهديني كه نظرشان در همة مسايل معتبر است تفاوت دارد، همانگونه كه با 

 مة مسايل معتبر نيست تفاوت دارد.ظرشان در هگروه دوم يعني مقلدين كه ن
و آنچه كه داللت بر اين دارد اين است كه امام شاطبي در چند موضع ديگر كتاب 

كند و بعد از چند  خودش اين تقسيم سه گانه را (مجتهد و مقلد و گروه سوم را) بيان مي
خواهد در اين  يگويد: كسي كه م كند و مي خط از كالم سابقش از مقلد و متبع بحث مي

مورد نظر بياندازد در صورتي كه مجتهد نيست دو راه در پيش دارد يكي اينكه از اهل 
علم اتباع كند بدين منظور كه اين فرد به علمي كه به آن نياز دارد عالم و دانا است.... و 

رسد بصيرت دارد مانند اهل علم زمان ما، خوب اين شخص  در آنچه كه به وي مي
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حق آسانتر است، زيرا مطالب نقل شده در كتابها را يا حفظ دارد و يا اينكه  رسيدنش به
اين مطالب براي مطالعه و مذاكره در دسترس وي هستند. و در صورتي كه اين فرد 
(مجتهد نيست بلكه) بيسواد محض است طبيعتاً وقتي كه اختالف علماء را در مسايل 

اي جز تقليد از يك گروه را  راين چارهشود بناب بيند دچار سردر گمي مي شريعت مي
P32F....ندارد

1
P. 

خيلي منصفانه و بدون جانب داري و  - خداوند تو را هدايت فرمايد - برادر خوانده
كني كه  تمايل، به اين كالم دقت كن و خوب بيانديش و صادقانه بگو: آيا مشاهده نمي

شود؟ و در  قايل مي بين متبع و مقلد به صورت خيلي ظاهر و واضح فرق /امام شاطبي
رسد بصيرت دارد،  در علم صاحبنظراست و در آنچه كه به وي مي«گويد  مورد متبع مي

و در مورد » بيسواد محض است» «گويد  و در مورد مقلد مي....» مانند اهل علم زمان ما 
ها را يا  رسيدنش به حقيقت آسان است زيرا مطالب نقل شده در كتاب«گويد:  متبع مي
 ». رد و يا اينكه اين مطالب براي مطالعه و مذاكره در دسترس وي هستندحفظ دا

تواند  آيا مگر حقيقتاً متبع چنين نيست كه هر گاه قول مجتهد و دليل وي را بشنود مي
در مورد آن تحقيق كند و با مراجعه به كتابها و مراجع و يا با سوال و مناقشة داليل، در 

سواد محض، در تحقيق و مراجعه به كتب و مناقشة  قلد بيمورد آنها تحقيق نمايد؟ ولي م
اي جز تقليد از مجتهد و تسليم در مقابل يك عالم را ندارد،  دليل هيچ نقشي ندارد و چاره

علم كامل است، ديگري بايد وي  زيرا همانگونه كه امام شاطبي فرمودند (مقلد محض بي
زيرا نه نظري دارد و نه تحقيق و  را قيادت و رهبري نمايد، مقلد مانند نابينا است

جستجويي بر خالف متبع كه از همة اينها برخوردار است، هر چند كه مرتبة متبع از اين 
جهت كه نيازمند و محتاج علماء و مجتهدين است، شبيه به مقلد است و از استنباط از 

اند تو نصوص شخصاً عاجز است اما از اين جهت كه متبع فردي با بصيرت است و مي
تواند با مطالعه و مذاكره در مورد  كالم مجتهد و دليل وي را مورد بررسي قرار دهد و مي

                                           
 ).٢/٣٤٤( االعتصام -١
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قول مجتهد و دليل وي تحقيق كند، با مقلد فرق دارد و متبع مانند مقلد نابينا نيست كه 
نگرد و چه  فهمد و در آن مي بدون انديشه و تامل تسليم هر قولي شود، بلكه دليل را مي

 صحت استدالل قانع نباشد نپذيرد. ضي از آراء مجتهد را در صورتي كه از نظربسا كه بع
كنم  فهميم حقيقت گفتة امام شاطبي است و فكر نمي بينيم و مي اين همانطور كه مي

كسي كه داراي نظر درست و فكر پويا باشد در صورتي كه خوب بينديشد با من مخالفت 
تاب المحلي و امام شوكاني و ديگران به كند و اين چيزي است كه ابن حزم صاحب ك

 اند. به اثبات اين مسئله پرداختهصراحت 

 شرايط تقليد و اتباع 

در مطالب گذشته گفتيم كسي كه بيسواد و نسبت به مسايل ديني جاهل است براي 
وي جايز است از كسي كه به علم و دين او اعتماد دارد تقليد كند، و مجبور نيست تا 

مورد بحث و بررسي قرار دهد و مستقيماً به استنباط احكام بپردازد، اما  داليل شرعي را
اين مشروط به اين است كه از يك فرد عالم مورد اعتماد به او چنين نرسيده باشد كه 

كند  كتاب كريم يا حديث شريف صحيح در بعضي مسايل با آنچه كه او از آن پيروي مي
بايد از تقليد دست بر دارد و پيروي از آن نصوصي كند و بايد تقليد كند بلكه  مخالفت مي

 صكند كه آن اهل علم برايش ذكر كرده زيرا قول هيچ فردي در مقابل قول رسول اهللا
 معتبر نيست.

و ما ملزم هستيم تا از آنچه كه از جانب خدا و رسولش به ما رسيده پيروي كنيم، ما 
از او تقليد كنيم كه يقين داشته باشيم زماني اجازه داريم از قول يك عالم پيروي كنيم و 
رساند، هر گاه ما دانستيم كه ايشان در  حتماً حكم خدا و رسول را (در مسايل) به ما مي

اي اشتباه كرده و راه صواب را نرفته ديگر اجازة پيروي نداريم، (اين حال) شبيه  مسئله
كند حال در  مشخص مي نما جهت قبله را حال مردي است كه مثالً بوسيلة ستاره يا قطب

صورتي كه همين فرد به بيت اهللا برود، روبروي كعبه بايستد و با دو چشم خود آن را 
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ماند كه باز هم در پيدا كردن جهت قبله از  اي و يا مجوزي برايش مي ببيند، آيا انگيزه
 نما استفاده كند؟ ستاره و يا قطب

شود زيرا فرد پيروي كننده  ي ميداليل شرعي هم چنين حالي دارند، از يك عالم پيرو
كند)  رسد (و در واقع به آن عمل مي معتقد است كه از اين طريق به داليل شرعي مي

بنابراين هر گاه عالمي ديگر كه اهل ثقه و مورد اعتماد است برايمان بيان نمود كه دليل 
ا اجازه كنيم در اين صورت م شرعي برخالف مذهب آن عالمي است كه ما از او تقليد مي

 ر تقليد از آن فرد پافشاري كنيم.نداريم ب
P33Fدر كتاب االعتصام /امام شاطبي

1
P كند كه خالصة آن را  در اين مورد مفصالً بحث مي

فرمايند: وقتي كه يك فرد مجتهد نيست دو وظيفه دارد، يكي اينكه  كنيم: ايشان مي نقل مي
كه بدان نياز دارد عالم و دانا از يك عالم پيروي كند از اين جهت كه اين فرد به علمي 

است (و پيروي از شخص عالم) راه رسيدن به آن علم است و هر گاه فرد پيروي كننده 
هايش به اشتباه رفته و  كند در گفته دانست و يا گمان برد شخصي كه وي از او پيروي مي

بعد از از راه درست منحرف شده، توقف كند وديگر به پيروي از ايشان ادامه ندهد مگر 
گمان در بعضي از امور ممكن  روشن شدن مسئله زيرا انحراف و اشتباه و غالب شدن

 است.
كند) دچار اشتباه  دوم اينكه هرگاه مشخص شد كه فرد غير مجتهد (كسي كه تقليد مي

شده ديگر بر تقليد مذهبش پافشاري نكند .... و بر ادامة پيروي از متبوع خود تعصب و 
يرا اين كار هم مخالف شرع و هم مخالف متبوع او است، اما لجاجت بخرج ندهد ز

مخالف بودن اين كار با شرع واضح است و مخالفتش با متبوع به خاطر خارج شدن اين 
كند  شخص از شرط اتباع است زيرا هر عالمي با صراحت و يا با تعريض و كنايه بيان مي

حكم كند نه غير آن، لذا هر  شود كه به دستورات شريعت كه به شرطي از وي پيروي مي

                                           
 ).٣٦٢-٢/٣٤٤( االعتصام -١
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گاه مشخص شد كه بر خالف شريعت حكم كرده از شرط متبوع خود مبني بر حكم 
 شود. يعت نه خالف آن خارج مينمودن بر شر

اند: هر گاه  كند كه فرموده گفتة بعضي از ائمه را ذكر مي /در دنبالة بحث امام شاطبي
يد گفتة آنان را ترك كرد و سپس مشخص شد سخنانشان مخالف با كتاب و سنت است با

ها بخاطر روي گرداني از دليل و بنا بر اعتماد به افراد از  كند كه بسياري از گروه ذكر مي
هاي شخصي خويش پيروي  مسير صحابه و تابعين خارج شدند و ندانسته از خواسته

كند از آن  مياند و سپس ايشان ده مثال براي آن بيان  اند و از راه ميانه منحرف شده كرده
جمله اصرار ورزيدن كفار بر تقليد از پدران و نياكان خويش در اصول دين و امور 

و دليل عقلي را رد كردند و اي قرآن ه اعتقادي است و بنابراين داليل رسالت و حجت
 گفتند:

ُۡ  ِ�نّا﴿ ٓ وََج ٓ  نَا ٰ  َءنَاَءابَا ّمةٖ  َ�َ
ُ
ٰ  �نّا أ ُُ ّمهۡ  َ�ه�مَءاَ�ٰ  َ�َ  .]22[الزخرف:  ﴾ونَ َت

(و راه  .»كنيم ايم و ما نيز به راه آنان حركت مي ما پدران و نياكان خويش را بر آييني يافته«
 ل آنان را توصيف نموده و فرموده:گيريم) و خداوند حا پرستي را در پيش مي بت

ْ ٱ لَُهمُ  ��يَل  �َذا﴿ ٓ  َّب�ُعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ  ْ َّب�  بَۡل  قَالُوا ٓ  عُ نَ لۡ  َما

َ
ٓ  ه� َعلَيۡ  َناَفيۡ � ٓۚ َءابَا َولَوۡ  َءنَا

َ
 َ�نَ  أ

 ٓ  .]170: ة[البقر ﴾ؤُُهمۡ َءابَا
و هنگامي كه به آنان گفته شود: از آنچه خداوند فرو فرستاده پيروي كنيد (و راه رحمان را «

كنيم (نه  ميايم پيروي  گويند: بلكه ما از آنچه پدران خود را يافته پيش گيريد نه راه شيطان را) مي
 .»از چيز ديگري)

كفار مورد مذمت و نكوهش قرار گرفتند زيرا آنان عقيده داشتند كه حق تابع  ،بنابراين 
 آنان است و متوجه نبودند كه حق مقدم است (و آنان بايد تابع باشند). 

و از آن جمله نظر كساني ديگر كه افعال و كردار ائمه و پيشوايان خود را بر شريعت 
 اند كه معصوم هستند. و مدعي شده اند رار دادهحجت ق
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كنند كه آن شريعت است و اگر كسي  و از آن جمله نظر مقلدين مذاهب كه گمان مي
هاي خود با امام  درجة اجتهاد رسيده باشد در مسائل (شريعت) بدون ارتباط گفتهه كه ب

ادات عوام او را نظر دهد فوراً مورد انكار واقع شده و بدون دليل و مدرك محض با ع
دانند. اما  شديداً مورد انتقاد قرار داده و وي را از منحرفين جدا شده از جماعت مي

گيرند، زماني كه ايشان پس از اينكه  (داستان) امام بقي بن مخلد را شاهد مي /شاطبي
تحصيالت علوم و حديث را بپايان رسانيدند و از امام احمد بن حنبل كتاب حديث 

ا گرفت، و كتاب مسند خويش را كه در جهان اسالم كتابي مثل آن تصنيف ايشان را فر
نشده را برشتة تحرير در آوردند (و با چنين ذخيرة علمي) از مشرق زمين به اندلس رفتند 

شان) بر ايشان منكر شدند و  ن شخصيت و استفاده از ذخيرة علمياي جاي استقبال ازه (ب
ي را گمراه پنداشتند، و مورد اذيت و آزار قرار دادند، در به مقابله با ايشان برخواستند و و

افراط در محبت با  گويد: اين تحكيم اشخاص بر حق و دنبالة بحث امام شاطبي مي
 مذاهب است.

نقل كردم كه بر مقلد واجب است وقتي كه دانست  /و آنچه را كه گفتم و از شاطبي
عمل كرده، ديگر حق تقليد از او را  كند و برخالف قرآن و سنت كسي كه از او تقليد مي

P34Fندارند ائمة اربعه

1
P اند و جز افراد  و همة علماي محقق و فقهاء با انصاف بيان داشته

متعصب و معاند كسي با آن مخالفت نكرده است. همان كساني كه به آنها توجه و التفاتي 
د و هر آنچه كه شود زيرا گفته هيچ فردي در مقابل قول خدا و رسول او ارزشي ندار نمي

 آيد.  حساب نميه مستند به قول خدا و رسول نباشد از جملة علوم ديني ب
و اما اصرار ورزيدن به قول امام يا به قول يك عالم زماني كه مخالف با قول خدا و 
رسول باشند نهايت جهالت و كم خردي و گمراهي است و پناه بر خدا از اينكه اين هم 

 اي چه زيبا گفته كه: يندهيد و گوجزو علم بشمار آ

                                           
 .مجتهدينـربعة الئمة األأمذهب ـولی من هذه السلسلة: حقيقة التعيني لنظر الرسالة األأ -١
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ـــــال اهللا و ـــــم ق ـــــولهالعل ـــــال رس  ق
 

ــــــه  ــــــف في ــــــيس خل ــــــحابة ل ــــــال الص  ق
 

ــب ــم نص ــا العل ــفاهة كم ــالف س  للخ
 

ــــــــول و  ــــــــني الرس ــــــــب ــــــــني رأی فقي  هب
 

علم قول خدا و رسول خدا و قول صحابه است كه در آن اختالفي نيست روي آوردن 
فقهاء است علم نيست (وقتي كه از روي ناداني به اختالفاتي كه بين رسول خدا و آراء 

علمي  گيرد روي آوردن به قول فقيه نهايت بي راي فقيه در مقابل قول رسول قرار مي
 ست زيرا علم صحيح قول رسول است).ا

الدين زرعي در فايدة چهل و هشتم گفته: كه هر  و از همين مورد است آنچه كه شمس
ن دو كتاب يا كتاب حديثي كه گاه فردي صحيح بخاري و صحيح مسلم و يا يكي ازاي

قابل اعتماد است را داشته باشد در هر آنچه كه داللت حديث ظاهر و واضح باشد، وقتي 
تواند طبق آن حديث فتوا دهد و احتمال ندهد كه شايد مراد حديث چيزي  آن را شنيد مي

ديل و ديگر باشد بلكه به آن حديث عمل كند و الزم نيست فقيه يا امامي آن حديث را تع
 است. صتزكيه كند، بلكه حجت قول رسول اهللا

اما در مورد احاديثي كه داللت آن واضح نيست و مراد حديث مشخص نيست فرد 
تواند مطابق با آن حديث با گمان خودش كه معناي حديث چنين است فتوا دهد مگر  نمي

 و روشن ساختن منظور و هدف حديث. بعد از سوال نمودن (از صاحبان علم)
رادري كه مشغول مطالعة اين مطالب هستي، تو را به پروردگارت قسم، به اين گفتار ب

خوب نظر كن كه آيا همة آن براي ما حجت نيست، آيا همان چيزي نيست كه دعوتگران 

 گويند؟ ) آن را ميةالسن ةدعاسنت (

از گفته  /گوييم و خودت ديدي كه شمس الدين زرعي ما چيزي بيشتر از اين نمي
كند و راضي نيست كه هر گاه مسلماني به حديثي كه معني و داللتش ظاهر و  فاع ميما د

آشكار است و از طرفي آن حديث بر خالف مذهبش است باز هم بر مذهب خود اصرار 
بورزد بلكه بايد بر حديث عمل كند و مطابق با آن فتوي دهد هر چند كه مذهبش چنين 

 حجت است.  صيا امامي نباشد بلكه قول رسول اهللانگفته باشد و به دنبال تزكية فقيه و 
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آيا در از بين بردن تعصب مذهبي و كيان آن سخني شديدتر از اين است؟ آنچه 
گاه گويد: هر د همين گفته است، وي ميگويد مانن الدين زرعي در فائدة پنجاه مي شمس

متوجه شد اي) بر مذهب ديگري غير از مذهب خود اطالع يافت و  يك مفتي (در مسئله
تر است بايد از اصول و قواعد امام خود  كه دليل آن مذهب از مذهب خودش صحيح

حكام با هم متفق هستند تر عمل كند) زيرا همة ائمه در اصول ا بيرون بيايد (و به صحيح
 .... الخ.

الدين زرعي در فايدة چهل و  و از مواردي كه متعلق به بحث مرتبة اتباع است شمس
گويد كه يك كتاب صحيح از كتابهاي  پردازد: ايشان دربارة كسي مي ت آن ميهشتم به اثبا

تواند به احاديثي كه معنايشان واضح و ظاهر است عمل كند و  حديث در اختيار دارد، مي
گويد: اين زماني است كه فرد داراي نوعي صالحيت علمي است  فتوا دهد و در ادامه مي

 ن و زبان عربي عاجز است.د اصوليياما از شناخت فروع و قواع
سوال اين است كه معني اين جمله يا كالم چيست؟ آيا واضح و ظاهر نيست كه اين 

اي وسط بين اجتهاد و  فرد (كه توان مطالعه و درك مفاهيم احاديث را دارا است) در مرتبه
تقليد قرار دارد، اين شخص مجتهد نيست زيرا در شناخت فروع و قواعد اصوليين و زبان 

 يست زيرا داراي نوعي صالحيت است.عربي عاجز است همانگونه كه مقلد ن
متبع سواد هم نيست)  علم و بي حال اگر اين شخص (كه مجتهد نيست و مقلد بي

 تواند باشد؟ نباشد پس چه مي
كني كه اين علماء و ديگران قايل به وجود مرتبه سومي  خوانندة محترم مشاهده مي

نام اتباع هستند و ضرورت و نياز نيز تقاضاي ايجاد مرتبه اتباع و بين اجتهاد و تقليد به 
 ون مانع بوجود آمدن اتباع چيست؟!اصطالح آن را دارد اكن
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 تقليد و عقيده

گذارند، تقليد در احكام را  بعضي از مردم بين تقليد در عقيده و احكام شرعيه فرق مي
 دانند. ليد در اعتقاد را حرام ميجايز و تق

احكام و عقايد چيزي ساختگي و  اين است كه تفريق و جدايي بين تقليد درحقيقت 
در آوردي و باطل است، زيرا منهج اسالم در علم و فراگيري معارف يكي است چه در  من

اصول و چه در فروع، در منهج اسالم همة مردم به اتباع و پيروي از دليل دستور داده 
عني عدم امكان پيروي از دليل جايز است، و هيچ نگام ضرورت يه اند و تقليد جز به شده

فرقي بين عقايد و احكام در عمل نمودن از روي دليل وجود ندارد مثالً كسي كه توانائي 
اجتهاد در فقه را دارد اجازه ندارد تا تقليد كند و همچنين كسي كه توان تفكر و انديشه 

هان) را دارد و يا توان بررسي پيرامون جهان هستي و اثبات وجود اهللا (و خالق براي ج
نصوص شرعي در مسايل عقيدتي را دارد ديگر اجازة تقليد ندارد. و كسي كه مدعي فرق 
در تقليد بين عقايد (اصول) و احكام (فروع) است بايد دليل بياورد، هيهات از آوردن 

 ل. و اگر كسي بپندارد كه اين آيه:دلي

�ه�  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿  .]36[اإلسراء:  ﴾مٌ لۡ ع�  ۦب
 .»روي مكن كه از آن نا آگاهي از چيزي دنباله «

بايد گفت: اين  ،و احكام (فروع) دليل است براي فرق در تقليد بين عقيده (اصول) 
آيه همانگونه كه شامل مسايل فقه و فروعات است همين طور شامل مسايل اعتقادي 

تواند بگويد: مسلمان  شخصي خود مي است، در غير اين صورت آيا يك فرد بنا به نظر
كه براي همين فرد جايز باشد  اجازه دارد در امور اعتقادي بدون علم پيروي كند در حالي

و حالل را در احكام بدون علم پيروي كند. اموال و نواميس را ندانسته مباح گرداند حرام 
 با تقليد حرام گرداند؟
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 شود  تماد بر ظن و گمان فرق قايل مياشتباه كسي كه بين عقيده و شريعت در اع

گذارند و  بعضي بين عقيده و شريعت (فروع) در اعتماد نمودن بر ظن و گمان فرق مي
دانند ودليل  بناء احكام را بر ظن و گمان جايز و بناء اعتقاد را بر ظن و گمان حرام مي

 اند ناء نمودهآورند كه خداوند عزوجل كفار را كه عقيدة خويش را بر ظن و گمان ب مي
 مورد انكار قرار داده و فرموده:

َّب�ُعونَ  ِ�ن﴿  .]116[األنعام:  ﴾َُُصونَ َ�ۡ  ِ�ّ�  ُهمۡ  �نۡ  لّظنّ ٱ ِ�ّ�  يَ
 . »گويند كنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمي آنان جز از ظن و گمان پيروي نمي«

 اين استدالل را دو جهت باطل است.به نظر من 
ه: ظن و گماني كه در اين آيه و امثال آن آمده هر چند كه در مورد عبادت اول اينك

كفار براي بتها است منتهي اين ظن طبق قاعدة اصولي كه (عموم الفاظ معتبر هستند نه 
خصوص سبب) عام است لذا ظن و گمان آمده در آيه شامل همة امور است (چه عقيدتي 

پيروي از ظن و گمان مختص درباره امور  و اصولي و چه فروعي) و كسي كه مدعي عدم
 ندارد. عقيدتي است بايد دليل بياورد و دليل مبني بر اين امر وجود

دوم اينكه: ظن و گماني كه خداوند آن را بر كفار منكر بوده، اين ظن و گمان تنها و 
شود  هم، خيال و ميل بوده و ظن غالب و گمان راجحي كه در فقه براي مجتهد حاصل مي

ست، حالت كفار در جاهليت بيانگر اين مطلب است كه آيا كفار در رسيدن به عقيدة ني
بندي كرده و سپس آن داليل را مورد  باطل خويش همة داليل در مسئلة الوهيت را جمع

نهايت توان خويش را در تحقيق و تفحص اين داليل و  بررسي و وارسي قرار داده و
ه درمورد اجتهاد معروف است يا اينكه به مجرد هوا رسيدن به حق بكار بردند همانگونه ك

كنم مسئله (و جواب  و هوس، وهم و خيال خويش قايل به اين عقيده بودند؟ من فكر مي
 ست و نيازي به فكر طوالني ندارد.اين پرسش) روشن ا
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اي دارند بر رد اين  در اين زمينه رساله /است كه شيخ ما ناصر الدين الزم به ذكر
ده دليل محكم و قوي در ابطال اين  ب كه چاپ شده و در اين رساله بيش ازنظريه عجي

 كنم. رساله حضور ذهن دارم ذكر ميكنند من آنچه را كه از اين  مسئله را ذكر مي
از جملة اين داليل اين است كه تفريق بين امور اعتقادي و امور شرعي تفريقي است 

ابعين و تبع تابعين وجود نداشته و و صحابه و ت صنو پيدا و جديد كه زمان رسول
اصطالحات حديث كه اين حديث متواتر است و آن حديث خبر آحاد است بعد از اين 

 دليلي بر اين تفريق وجود ندارد. اند، بنابراين در مدت زماني طوالني كامل شده
فر از صحابه را مانند يك ن  صاز جمله اين وجوه و داليل اين است كه پيامبر خدا

فرستاد تا آن قبايل و مردم  ها و شهرها مي سوي قبيلهه و ديگران را ب و معاذعلي 
 و دعوت به عقيدة اسالمي نمايند. شهرها را دستور به ايمان به اهللا

فرستادند سفارش  كساني را كه به شهرها و قبايل مي صمشخص است كه رسول

شروع  »ن حممداً رسول اهللاأإال اهللا وله إن ال أ«نمودند تا دعوت خود را با شهادت  مي

كات و حج و نمايند اگر پذيرفتند و اجابت نمودند آنگاه آنان را به نماز سپس به روزه و ز
 امور ديگر دعوت كنند.

ع «: كنند از جمله حديثي كه بخاري و مسلم از ابن عباس روايت مي َّ وَل ل ََسن ّن 
َ
 أ

اَل َعتّ 
ََ َع َ� ََم

ْ
 لل

َ
ل َع 

ًِ ا َُ َا من َُ ن ََ َّ  ل
ّ
َ ََع
َ
 َعل

َ
ْن َ

َ
َهاَدأع أ َِ  

َ
ْم َع  هن َن ْهَل كعتَاٍب يَاْد

َ
َع قَْوًما أ

ْ
َك ََُ

ٍٍ فع  لََول ََ  ََ ْ ََ ْم  ََ  َنلَيْهع
ََ َ لْ� َّ ّن ل

َ
ْم أ ْنلعْمهن

َ
عَك يََ ل َ َع ول  َاانن

َ
ْم أ ع يَُعْن هن

َّ ولن ل ََسن وال 
َ
ال ََس  كن

ْم  َلْلٍَة يَُعْن هن ََ َْ يَْوٍم  ْم ُنؤَْخذن مع عهع ْمَولل
َ
َدقًَة فع أ ََ ْم  ََ  َنلَيْهع

ََ َ لْ� َّ ّن ل
َ
ْم أ ْنلعْمهن

َ
عَك يََ ل َ َع ول  َاانن

َ
أ

ََلُّ ع َدنْ  ْم  عهع ْمَولل
َ
َتَرلئعَم أ ََ  ََ عَك يَُعيّا ل َ َع ول  َاانن

َ
ْم أ ْم يَُعْن هن َرلئعهع

ََ َّد فع �ن َن ْم َ� ْانعيَائعهع
َ
َوأَ للَْمْظلنومع أ
َجاٌب يَُع  ع ىع َّ َ ل ُْ ََ ََ ََ بَئْنََها  َها َُئْ معاذ را بسوي يمن فرستادند و خطاب  صپيامبر خدا«. »َّ

روي كه اهل كتاب هستند آنان را به شهادت اينكه  به وي فرمودند اي معاذ! تو نزد قومي مي
اگر پيامبر و فرستادة خدا است دعوت كن،  صمعبود بر حقي جز خداي يگانه نيست، و محمد

اطاعت كردند به آنان بياموز كه خداوند پنج وقت نماز در شبانه روز را بر آنان فرض نموده اگر 
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پذيرفتند به آنان بياموز كه خداوند زكات را بر آنان فرض نموده است كه از ثروتمندان گرفته 
عاي شود و بر فقرا مصرف شود اگر پذيرفتند از انتخاب بهترين اموالشان خودداري كن واز د

 .»ين خدا حائل و حجابي وجود نداردمظلوم بپرهيز زيرا بين مظلوم و ب
كردند اقرار به  كند اولين چيزي كه صحابه دعوت خود را با آن آغاز مي اين ثابت مي

عبادات و امور ديگر امور عقيده بود كه وحدانيت خداوند در الوهيت است سپس به 
 پرداختند. مي

رسد  نظر نميه ل و موافق با تعاليم اسالم است زيرا منطقي باي كامالً معقو و اين شيوه
كه يك مسلمان كسي را كه به خدا و رسول و روز آخرت كافر است به اداء زكات و 
اقامة نماز و اداء حج دعوت كند پيش از آنكه او را به ايمان دعوت كند و به اثبات مسئله 

كه شريعت خدا به آن متصف  توحيد در قلبش بپردازد. و اين برخالف حكمتي است
است شريعتي كه موافق با فطرت و سرشت انساني است و ساخته و پرداختة خدائي عزيز 

شود كه خداوند ما را به پيروي از هر آنچه  و حكيم است، با اين بيان براي شما واضح مي
ر از نزد وي آمده بدون فرق بين ظني و قطعي دستور داده همانگونه كه به دليل ظني د

شود همچنين در عقايد هر گاه دليلي غير ظني نباشد نيز به آن عمل  احكام عمل مي
شود و تفريق بين عقايد و احكام در اين مورد تفريقي نو پيدا است كه نه واقعيت امر  مي

گونه كه براي اثبات اين  كنند همان و نه فطرت انساني و نه عقل سليم آن را قبول مي
 يز وجود ندارد.ه حتي شبه دليلي نمسئل

ما معتقديم وظيفه يك مسلمان در هر امري عبارت است از اتباع از كتاب اهللا و سنت 
و از شرط ايمان يك مسلمان تسليم شدن در مقابل حكم خدا و رسول خدا صرسول اهللا

و بين عبادت و معامله فرقي است در برابر هر امري بدون اينكه بين عقيده و شريعت 
 باشد.

به صحت رسيد ما نيز  صاه حديثي در مورد وجود عذاب قبر از رسول اهللامثالً هر گ
در مورد ظهور  صبايد به آن معتقد باشيم و هر گاه حديث صحيحي از رسول اكرم
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مهدي به ما رسيد بر ما واجب است كه به آن ايمان بياوريم و هر گاه حديثي از طريق 
بال ديگر دارو (شفاء)  زهر و در صحيحي در اين مورد به ما رسيد كه در يك بال مگس

بايد آن را تصديق كنيم و همچنين در ديگر موارد ...، لذا براي هيچ مسلماني  است حتماً
ها را رد كند و با اين دليل كه اين مسئله يا اين مورد چون در  جايز نيست چيزي از اين

 .ه ما نرسيده به آن ايمان نياوردقرآن ذكر نشده يا از طريق متواتر ب
اين در عموم مسايل عقيدتي است اما در اصل مسايل عقيدتي كه عبارت از ايمان به 
خدا و به رسول است، بناء عقيده بر اين اصل اول بايد از طريق تفكر و نظر در ملكوت 

هاي خداوند، جايز و ثابت است،  ها و آفريده خداوند سبحان و استدالل به آن از نشانه
اين ايمان آورد و شهادتين را خواند ايمانش قابل قبول است و ولي هر گاه يك نفر بدون 

 و نزد خداوند سبحان هم ناجي است.آيد،  شمار ميه از جمع مسلمانان ب
كند، و  حتي خداوند اسالم كسي را كه روي اجبار و اكراه ايمان بياورد قبول مي

َْ قَْوٍم نَ «اند كه فرموده:  روايت نموده صهمانگونه كه بخاري و غيره از نبي ن مع َّ ٍَ ل جع
لع  َالسع َّ َّنَة فع لل

ْ
لنوَن لل كند از قومي كه در زنجيرها به بهشت  خداوند تعجب مي. »يَْدخن

 آورند). (از روي اجبار ايمان مي شوند وارد مي
دانيم كه بسياري از قبايل عرب زماني اسالم آوردند كه امير و سردار آنان  همة ما مي

بخاطر پيروي، تقليد و تسليم از فرمان امير خود، از اين موارد اسالم  اسالم آورد آن هم
 آوردن عموم افراد قبيلة اوس در شهر مدينه است زماني كه سردار آنان سعد بن معاذ

ايمان آورد (جريان از اين قرار بود) كه سعد بن معاذ و پسر عموي او اسيد بن حضير نزد 
به سوي مدينه مصعب بن عمير آمدند،  صل خداصحابي، داعي، مجاهد و فرستادة رسو

مصعب بن عمير و اسعد بن زراره گفتند چه باعث شده كه بيائيد و افراد ضعيف ما را 
خردي و ناداني كنيد؟ اگر نياز شخصي داريد دنبال كارتان برويد، مصعب  وادار به بي

هاي  اگر حرفخطاب به هر كدام از سعد و اسيد فرمود: بنشين و به حرف ما گوش كن، 
كني و اگر مورد پسندت قرار نگرفت همين  ما مورد پسند تو واقع شد آن وقت قبول مي
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كه تو نپسنديدي براي ما كافي است (در اينجا بود كه) مصعب آياتي از قرآن را براي 
سعد بن معاذ تالوت كرد، اسالم مورد پسند سعد قرار گرفت و خداوند وي را هدايت 

خواند و مشرف به ايمان گرديد. سپس سعد به سوي مردان  فرمود، شهادتين را
عبداالشهل كه از قبيلة اوس بودند، رفت و خطاب به آنان گفت من در ميان شما چه  بني

موقعيتي دارم؟ گفتند: تو سردار ما و فرزند سردار ما هستي، سعد بن معاذ فرمود: سخن 
هاي  اي از خانه يد، هيچ خانهياورمردان و زنان شما بر من حرام است تا اينكه اسالم ب

P35Fعبداالشهل نماند مگر اينكه دعوت سعد را اجابت نمودند (و ايمان آوردند) بني

1
P بيني  مي

ايمان آوردن  نفر) وسيلة دعوت يكه آيا از اسالم اين صحابة بزرگوار و امثال اين (كه ب
 مشكوك است؟ (هرگز).

ه را به اسالم دعوت نمود بقل هر صگونه كه معروف است زماني كه رسول همان

َْ  يَُعّن « سوي وي چنين پيغام فرستادند:
ّ
و يَُعْن ََُول ع

ُْ ََ ََ َمّر ْجَر
َ
ن أ َّ لَْمو ينْؤُعَك ل َْ َ ْسلعْم َ

َ
أ

 َُ ئال َع س َع
َ
َْْم لأل P36F2»َنلَيَْك َع

P. »دهد  اسالم بياور تا در امان بماني خداوند اجر تو را دو چندان مي
 .»ها به گردن تو است ورزان و رعيتي گرداني گناه كشاسپس اگر از اسالم رو

دانست كه مردم پيرو پادشاهان و سرداران  مي صو اين بدان خاطر بود كه پيامبر
د كه به بحث و بررسي كنند و فقط افراد كمي هستن هستند عموم مردم تقليد مي

 پردازند. مي
آمده و ادعاء اينكه حديث  همانا ترك ايمان به آنچه كه در احاديث صحيح غير متواتر

صحيح ظني در بناء عقيدة اسالمي قابل توجه نيست بدليل اينكه چنين حديثي مفيد ظن 
است (نه يقين) و قرآن (در حديث عقيده) از اتباع ظن نهي نموده ولي حديث صحيح 

شود .... و اينكه در مسايل عقيدتي، فقط  ظني در احكام عملي (فروعات) به آن عمل مي

                                           
 ). ٧٥ص (نور اليقني  -١

 ). ١/٤٣(رشح ابن حجر  رواه البخاری -٢
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متواتر قابل قبول است. اين ادعاء از اساس ادعائي باطل و قسمتي از توطئه خبيثي  حديث
 و ايمان و اسالم طراحي شده است. است كه بمنظور از بين بردن سنت

P37Fو ادعاء بر اينكه علماي اسالم جز از عنبري

1
P اند كه بناء عقيده بر  همگي اجماع نموده

ارزش علمي ندارد و توجه شما را به  احاديث آحاد درست نيست ادعائي است كه هيچ
كنم كه فرموده: (ابو عمرو بن الصالح)  آنچه الحافظ الكبير ابن كثير گفته جلب مي

حكايت كرده كه تمام امت دو كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم را از حيث صحت 
اند بجز چند حديث كه بعضي از حفاظ حديث مانند دارقطني و ديگران روي آنها  پذيرفته

اند سپس ابو عمرو بن الصالح قطعي بودن احاديث اين دو كتاب از نظر  انتقاد داشته
صحت را استنباط كرده است، زيرا كل امت از خطا و اشتباه معصوم است بنابراين هر 
حديثي كه صحت آن ظني و عمل بر آن واجب باشد حتماً بايد در نفس االمر و حقيقت 

 ست.صحيح باشد، و اين چيز خوبي ا نيز
گويد: شيخ محي الدين النووي در اين مسئله  در ادامه (ابو عمرو ابن الصالح) مي

اند به  مخالفت نموده و گفته از اينكه تمامي امت اين احاديث را از نظر صحت پذيرفته
گويد راي من در اين مسئله راي ابو عمرو بن  ابن كثير مي ،رسيم قطعي بودن آنها نمي

P38Fالصالح است

2
Pگويد: بعد از اين من بر گفتة عالمه شيخ احمد  كثير) مي . سپس (إبن

عبدالحليم اطالع پيدا كردم كه مضمون صحبت ايشان چنين است: كه قطعي بودن صحت 
ها و جماعاتي از ائمه نيز نقل شده از آن جمله:  از گروه  احاديثي كه امت آنها را پذيرفته

قاضي ابوالطيب الطبري، شيخ  قاضي عبدالوهاب مالكي، شيخ ابو حامد اسفرائيني،
ابواسحاق شيرازي از شافعيه و ابن حامد و ابو يعلي ابن الفراء و ابن الخطاب و ابن 

اند  الزاغوني و امثال آنان از حنابله، و شمس االئمه سرخسي از حنفيه، شيخ احمد فرموده

                                           
سته دوره خود بود، از اهالي بصره و عبيداهللا بن حسن عنبري ايشان از قاضيان و فقهاء و حديث شناسان بر ج -1

 .ق. هستند. ه 168و متوفاي  105معاصر امام ابو حنيفه بود (متولد 

 ).٣٩-٣٧ص ( ٣ط  الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث -٢



 اجتهاد، اتّباع، تقليد  ۶۴

 

بن فورك است كه قول اكثر اهل كالم از اشعريه و ديگران مانند ابي اسحاق اسفرائيني و ا
P39Fو فرموده است مذهب اكثر اهل حديث و مذهب عموم سلف همين است

1
P. 

حافظ الحديث عالمه سيوطي مانند همين مطلب را نقل نموده و اين مطلب را تاييد 
P40Fنموده

2
P  و عالمه احمد محمد الشاكر از امام مالك و داود ظاهري و حسن كرابيسي و

سي و ابي نصر بن يوسف، و حافظ ابن حزم و ابن طاهر المقد حارث محاسبي و ابن
گويم: ابن حجر هم قطعي بودن صحت  حجر العسقالني، همين مطلب را نقل كرده مي

گويد آنچه  حديث مشهور را از ابي منصور بغدادي نقل نموده، سپس احمد شاكر مي
كند نظر ابن حزم و همفكران ايشان است، كه حديث صحيح  داليل صحيح آن را قوي مي

صحيح مسلم و يا در  لم قطعي است چه آن حديث در يكي از صحيح بخاري ومفيد ع
 غير آن باشد.

با تفصيل » ةمعطلـالو ةعلی اجلهمي ةالصواعق الـمرسل«الدين زرعي در كتاب  شمس

اي را كه ما بر آن هستيم با داليل قوي و  در مورد اين مسئله صحبت كرده و همين نظريه
اين زمينه عالقة بيشتري دارد به اين كتاب مراجعه كند كه محكم تاييد نموده هر كس در 

مطالبش شفا دهندة مريض و سيراب كنندة تشنه است، برادر خواننده شما با ذكر اين 
آن سخن  مطالب به ارزش ادعاي اجماعي كه بعضي از افراد بدون تامل و انديشه در مورد

 گويند پي خواهيد برد. مي

 ؟كنيم اد نميچرا ما در مسايل جديد اجته

اي به اجتهاد دسترسي دارد، در امور جديد اجتهاد  وسيلهه كنيم كسي از ما ب فرض مي
اند؟ اگر ما  هاي متعصب در مسايل جديد اجتهاد كرده كند شما را بخدا: آيا مذهبي نمي

                                           
 ).٣٩-٣٧) ص (٢ط ( الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث البن كثري المحد شاكر -١

 ).٧٢-٧٠ص:  ١(ط  ريب النواوی للسيوطینظر تدريب الراوی علی تقا -٢
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اند و حق مطلب را  ها وظيفة الزم را در اين زمينه انجام داده ايم آيا مذهبي كوتاهي كرده
ها در رخدادهاي جديد  اند؟ شما بحثي را كه واقعاً قابل پذيرش باشد و مذهبي ء نمودهادا

هاي ناتمام كه گرايش به اثبات شرعي امري  اند به ما نشان دهيد مگر بحث به آن پرداخته
اند مسير درست  ها را نموده واقع دارند مورد پذيرش شوند، زيرا كساني كه اين بحث

د و توان درست شناخت احاديث را كه مهمترين سالح براي ورود در ان اجتهاد را نپيموده
خواهد  امواج پر تالطم درياي اجتهاد است را ندارند، اين افراد مانند كسي هستند كه مي

است و بر پاي خود بدون اسلحه به جنگ برود لذا انديشة اينها خام و دليلشان ضعيف 
 استوار نيستند.

و توجه به آن و اينكه در مسير  صيري سنت رسول اهللاما همواره مردم را به فراگ
هاي صحيح و درست  تحقيق و دانش بيشترين سرمايه را از حديث بگيرند و به بحث

اند، بلكه متاسفانه جز  كنيم، ولي كساني كه به دعوت ما بپيوندند اندك بپردازند دعوت مي
 -متاسفانه-جنگند  ا ما ميخودداري و ترك كردن برخوردي ديگر ندارند اگر چه نگوييم ب

گيريم ما آنان را جز به خير خودشان و خير مسلمانان  در صورتي كه خداوند را شاهد مي
كنيم و با اين دعوت خواهان پست و مال و منافع نيستيم در حالي كه شما  دعوت نمي

 شود مگر دشمني مردم و حيلة آنان بر بينيد كه از اين دعوتمان چيزي عايدمان نمي مي
گذارد مگر به اين خاطر كه معتقد  عليه ما و ما را به تحمل و صبر بر اين حالت باقي نمي

هستيم كه بر حق هستيم و خداوند از ما راضي است غريب شدن در ميان مردم و كمي 
كنيم، ماية  جويان در راه خداوند سبحان را تحمل مي افراد و مبارزه پيگير و دشمني ستيزه

 اند. است كه فرموده صا گفتار رسولشكيبائي و تعزيت م

ََ  َعنّ « ي ِال   ل
َ
�ًِا بََدأ ودن  َارع ُن �ِاً  َََسيَ   َكَما َارع

َ
وَ�  بََدأ ََاءع  َ�طن َر علْغن P41F1»ل

P. 
خواهيم و با زبان حال اينگونه با خداوند  ما چيزي جز از رضايت خداوند متعال را نمي«

 . »كنيم تبارك و تعالي زمزمه مي

                                           
 رواه مسلم و امحد.  -١
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 ريـــــرهاحليـــــاة مك حتلـــــو وفليتـــــ
 

ـــــ  ـــــی ووليت ـــــاباألك ترض ـــــام غض  ن
 

ــی و ــذی بين ــت ال ــولي ــامر كبين  ع
 

 مني خــــــرابـبــــــني العالــــــوبينــــــی و 
 

ــإ ــح من ــني كذا ص ــل ه ــود فالك  ال
 

ــــرابو  ــــرتاب ت ــــوق ال ــــذی ف ــــل ال  ك
 

اي كاش كه تو شيرين شوي در حالي كه زندگي تلخ است و اي كاش تو از ما راضي 
اي كاش بين من و تو دوستي بود در شوي در حالي كه مردم از ما ناراضي هستند و 

حالي كه بين من و جهانيان خراب است، هر گاه دوستي تو با ما پايدار باشد همه چيز 
سهل است، هر آنچه باالي خاك است. خاك است همانا اجتهاد در مسايل جديد در كنار 
ادراك و فهم خوب دليل شرعي نيازمند ادراك و فهم و شناخت درست ماهيت و كنه 

سايل جديد، جريانات و جزئيات آن است، اجتهاد در مسايل جديد نيازمند آن است كه م
هاي اقتصادي و سياسي و قوانيني كه مسايل جديد  عالم نسبت به حاالت اجتماعي و نظام

روند آشنا باشند، زيرا صادر كردن حكم دربارة چيزي بستگي به  بر مبناي آنها پيش مي
 اين شرايط را فعالً برخورداريم. يستيم كه همةشناخت آن دارد و ما مدعي ن

 پا را از گليم خود درازتر نكند. خداوند آمرزش كند كسي را كه
و ما دوست نداريم تا از آن دسته دانش آموختگاني باشيم كه هم و غمشان فقط اين 

زنند كه خارج از  است كه فقط براي كسب شهرت بنويسند و دست به كارهايي مي
دانند، ما جز در مسايلي كه نسبت به  شوند كه آن را نمي ، و وارد مباحثي ميتوانشان است

دهيم و فتوا  آنها شناخت داشته باشيم و در صحت آنها اطمينان كامل داشته باشيم فتوا نمي
ست ترين آنان بر آتش جهنم ا ترين افراد بر دادن فتوا با جرات كاري ديني است، با جرات

 ده است.همانگونه كه در اثر آم
برادر مسلمان بدان كه نياز اصلي يك مسلمان شناخت عبادات روزمره از طهارت و 
نماز و روزه و امثال آن است كه صبح و شب با آن سر و كار دارد بر خالف مسايل 

گيرند و نياز هر وقت  جديد، مانند بيمه و معامالت جديد كه همة مسلمين را در بر نمي
كه ما نسبت به حكم  - و اوضاع اين طور است - ه نيستآنان نيست بنابراين زيبند
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خداوند در عباداتي كه مداوم با آنها سر و كار داريم ناآگاه باشيم و خود را مصروف 
احكامي كنيم كه از نظر اهميت و نياز در درجه دوم قرار دارند و چنان با اين امور 

 كه مسايل اوليه را از دست دهيم. مشغول باشيم
اند و  هاد در اموري كه علماء و مجتهدان پيشين آنها را مورد بحث قرار دادههمانا اجت

تر از اجتهاد در مسايل جديد بوجود آمده است زيرا  ترين و آسان اند ساده اختالف نموده
اند و خالصه و  آوري نموده و پيرامون آنها تحقيق نموده علماي گذشته مسايل را جمع

اند، هر كس از ما كه به درجة اجتهاد برسد  ماده نمودهچكيدة مباحث و تالش خود را آ
ترين  كاري جز بررسي اجتهاد مجتهدين و مقارنة داليل با يكديگر و سپس ترجيح صحيح

آنها را ندارند پس احتمال اشتباه در اين كاربسيار اندك است زيرا ما از راي و نظر يك 
ين همان چيزي است كه يك فرد كنيم و ا شويم و راي جديدي صادر نمي امام خارج نمي

انگيزد بايد از سلف و پيشينان براي نظر خود  بررسي كننده در راي و نظري كه بر مي
اي داشته باشد، در حالي كه اجتهاد در مسايل جديد نياز به فهم درست و صحيح  پشتوانه

 آوري داليل و تحقيق و تفحص پيرامون آنها دارد وانگهي از جريان و واقعه و جمع
 تر است. مراتب مشكله اني اين كار بد صدور حكم شرعي بر آن و همانگونه كه مي

دانيم تا در مسايل جديد  بنابراين ما براي يك فرد مبتدي در امر اجتهاد مناسب نمي
اند تمرين و  دست به اجتهاد بزند بلكه ابتدا بايد در اموري كه مورد بحث قرار گرفته

تحكام و توان بااليي برخوردار شود وانگهي قدم دوم را بر ممارست نمايد تا اينكه از اس
دارد و در مسايل جديد دست به اجتهاد ببرد و اينجا است كه نظرش درست و صواب از 

شود و احتمال اشتباهش  تر مي پيمايد وسيعتر و راحت آيد و مسيري را كه مي آب در مي
گران را به آن اهيم داد و ديكمتر و نادرتر، و اين همان چيزي است كه ما انجام خو

 سفارش خواهيم كرد.
اجتهاد در مسايل جديد كه توان انجام  ،خواهيد كاري از ما مي نيز ما مطمئنيم خود شما

توانيد در اين مسير گام بر داريد زيرا شما هرگز در مسايلي كه مربوط  آن را نداريد و نمي
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ند) و اقوال متعددي براي آن مسايل ا به گذشته هستند (و مورد بحث مجتهدين قرار گرفته
ايد، بلكه شما از همين قدم اول  ذكر شده و داليل هر كدام آماده هستند، تمرين ننموده

خواهيد قدم او را كه تقليد است  خواهيد حركت كنيد و يك قدم به جلو برداريد، نمي نمي
رامون مسايل كه هيچ توانيد پي رها كنيد و به قدم دوم كه اتباع است برسيد، پس چگونه مي

نوع بحثي براي آنها نشده وارد شويد و داليل مسايل جديد را از كتاب و سنت 
آوري نمائيد؟ به خصوص كه بيشترشان حتي حديث صحيح را از غير صحيح  جمع

دهند و فهم معاني و (تخريج) احكام احاديث را ندارند، حتي بسياري اجازه  تشخيص نمي
كند شما را از  دهند و همين كفايت مي كم بر آن را نميبررسي دليل مذهب خود و ح

بررسي مستقل و فراگير در همة داليل مذهب و ترجيح راجح نهي كنند. با توجه به اين 
 امر اجتهاد براي آنان ميسر است؟ چگونه اميد موفقيت و نجاح در

در اين  خواهد اجتهاد در مسايل جديد نياز به تدريس و تمرين دارد، مثال كسي كه مي
خواهد در دريائي پر تالطم كه از عمق و  دور جديد اجتهاد نمايد مانند كسي است كه مي

پستي آن خبر ندارد شنا كند و در استخرهاي مطمئن زير نظر شناگران ماهر تمرين 
توان از وي انتظار داشت؟ اگر به اين كار  نداشته، و چگونه اميد موفقيت و سالمت را مي

شود و مرگ از هر سو از انگشتانش نمايان  و با خطرها روبرو ميدست بزند تالش ا
اي جديد يا ساخت داروئي تازه و  گردد و اجتهاد در مسايل جديد شبيه اختراع وسيله مي

آموزي كه درس  يا اكتشاف فرمول علمي جديد در فيزيك و يا شيمي .... است، پس دانش
هاي ساخته شدة  متحان نكرده و بر دستگاهنخوانده و حقايق اين علوم را انجام نداده و ا

ها را نساخته و  موجود كار عملي انجام نداده و زير نظر متخصصين آگاه نمونة اين دستگاه
آميز  فقيتبر تركيب ساخت آن ممارست ننموده اكنون چگونه چنين فردي توان اختراع مو

 دارد؟
م تا هر كسي كه خواهان در هر صورت ما نظر خود را صادقانه و خالصانه بيان نمودي

 نمايد باز هم از روي دليل باشد. پيروي از روي دليل باشد و هر كس اعراض
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ها و اصالح آن به امر خداوند است، خدايا ما را بر حق و هدايت ثابت قدم  گردش دل
بدار و باذن خودت ما را در آنچه مورد اختالف است به حق هدايت فرما، همانا تو هر 

 كنيد. به صراط مستقيم هدايت مي يكسي را بخواه

 چند شبهه و پاسخ به آنها 

 و خلف در اجتهاد و تقليد يكساننددعاي اينكه سلف  -1

بعضي از مردم ادعا دارند كه هيچ اختالفي در اجتهاد و تقليد زمان صحابه و تابعين و 
آنان از بعد از آن رخ نداده و مقلدين مذاهب چهارگانه مانند كساني هستند كه پيش از 

كردند و مانند كساني هستند كه پيش از آنان از  مذهب اهل راي و اهل حديث تقليد مي
كردند، با طرح يك سوال به شبهة آنان جواب  مجتهدين آنان و ائمة صحابه تقليد مي

دهيم و آن اينكه اگر حال سلف و خلف در اجتهاد و تقليد يكسان است چرا خداوند  مي
ود، عزت بخشيد و آنان را تقويت و تاييد نمود و خلف را خوار سبحان سلف را ياري نم

گردانيد و ياري نفرمود و تاييد و نصرت نفرمود؟ و اگر حالت هر دو مشابه هم است 
 سه قرن اوليه مسلمانان را با فرمودة خود خاص نمود و فرمود: صچگونه رسول اكرم

ََهن « ََ يَلنو ي ع
ّ
ْنّم لَ َع قَْر�ع  ّم

ن
ََ َخْ�ن أ ََ ََن  َهدن ِْ َ ْم قَْوًما س َدهن ُْ ََ ّم َعّن 

ْن ْمو   ََهن ََ يَلنو ي ع
ّ
ْنّم لَ ْم 

وَن... ْن �َ ََ ََ َنََن  َ�نْذن ََ َََمننوَن و  ََ ينْؤ ََ َ�نوتنوَن  ََ ََنو  َهدن ِْ َّ َْ ن P42F1»س
P. » بهترين امت من كساني

يند و سپس كساني آ كنند سپس كساني كه بعد از اين دسته مي هستند كه در اين قرن زندگي مي
دهند ولي شهادت از  آيند كه شهادت مي آيند، بعد از آن اقوامي بوجود مي كه بعد از دستة دوم مي

نند ولي وفا به ك شود و نذر مي كنند و به آنان اطمينان نمي شود و خيانت مي آنها قبول نمي
 .»كنند نذرشان نمي
د امور ديگر زندگي از حال سلف دانيم كه حال خلف در اجتهاد و تقليد همانن و ما مي

                                           
 متفق عليه.  -١
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P43Fايم تغيير كرد ما در جائي ديگر منابع بسياري را براي مذاهب ذكر كرده

1
P  كه هيچكدام از

كنيم: نپذيرفتن نصوص  طور خالصه آنها را ذكر ميه اين منابع قبالً وجودي نداشته و ب
كردن خاطر تعصب مذهبي، خود را بين ديوارهاي يك مذهب زنداني ه صحيح و واضح ب

و عدم استفاده از آراي مذاهب ديگر، درگير شدن با مسايل خيالي و فرضي كه هنوز در 
اند، بعلت اين مسايل دچار كم خردي شدن، زياد شدن  طي چهارده قرن اتفاق نيفتاده

انگيزي و جنگ در ميان آنان شده و از  ها كه منجر به فتنه اختالف و تنفر بين مذهبي
گري در قرون اخير شيوع تقليد است كه بين همة مردم به بزرگترين عاليم مذهبي 

صورت گسترده نمايان شده و كمتر كس است كه به آن دچار نباشد، هر چند كه در هر 
عصر و زمان به تقليد نياز است زيرا ممكن نيست همة مردم داراي اهليت و صالحيت 

ر اينكه حركت بحث و بررسي باشند و همة مردم در مرتبة اتباع قرار گيرند مگ
ترين، با  گري تمام توان خود را در گسترش تقليد بكار برده و تقليد فهميده مذهبي
 .است نباط را مقهور و مغلوب خود كردهترين و مستعدترين افراد در فقه و است ذكاوت

بعضي از افراد متعصب و داراي جمود فكري و تنگ نظر تقليد را بر علمايي كه تمام 
اند  اند و تمام توان خويش را در اين راه بكار برده يادگيري علم نمودهوقت خود را صرف 

اند كه عصر اجتهاد تمام شده و به پايان  اند و در ميان مردم چنان وانمود كرده فرض نموده
اند و بر افراد نابغه و با ذكاوت و اهل  ها چيزي باقي نگذاشته ها براي آخري رسيده و اولي

 اند. استنباط احكام را حرام نمودهفكر و بررسي داليل و 
اند اما  بينيم كه دروازة اجتهاد را كامالً گشوده و در طرف مقابل اين گروه كساني را مي

اند زيرا آن را در مورد بحث و بررسي دربارة داليل  برداري خوبي نكرده متاسفانه از بهره
هر راه ممكن براي تاييد  اند بلكه تمام توان خويش را از علماي گذشتة خويش بكار نبرده
 اند. عصب نسبت به آنان بكار بردهاقوال گذشتگان و دفاع از آنها و ت

                                           
 .مذاهبـالـمذهبية و: حتريف الراغب بحقيقة الةنظر الرسالة الثالثة من هذه السلسلا -١



 ۷۱  اجتهاد، اتّباع، تقليد

 

ها و حوادثي بوده كه سينة هر انسان متفكر از آن  از سيطرة تقليد بر مدعيان علم قصه
اند و هر فردي كه در  به تنگ آمده و كساني كه داراي فطرتي سالم هستد از آن متنفر شده

آيد و اگر بگوييم تقليد  زند به تنگ مي ل به اصالح و سامان بخشي موج ميوجودش مي
انگيزة روي گرداني بسياري از مسلمانان از اسالم و تنفر آنان از دين و گرايش آنان به 
اصول و قوانين وضعي و زميني (ساخته و پرداختة بشر) بوده و اينكه از روي ظلم و 

اند غلو و  با علم و تمدن را به اسالم نسبت دادهجهل، جمود و عقب ماندگي و مبارزه 
ايم، آنچه را كه شيخ محمد عبده در مورد ستم و آزار قرار گرفتن شيخ  روي نكرده زياده

هايش در  علت نوشتهه زهراوي و زنداني كردن وي و اعتراض علماء ديگر بر ايشان ب
كند از جمله اين  ه بازگو ميزمينة اجتهاد و تقليد و مطالبي ديگر كه در زمينة تصوف نوشت

حوادث است. و از جملة همين حوادث است آنچه را كه شيخ محمد عبده در مورد شيخ 
كند كه ايشان كتابي در مورد اصول فقه نوشت و بعضي از مسايل در  سنوسي بيان مي

اصول مالكيه را كه نمايانگر توان مستقيم ايشان در فهم احكام از قرآن و حديث بود، و 
ي از مشايخ بزرگ در دانشگاه ازهر بنام شيخ عليش بر اين مسئله اطالع يافت و يك

خنجري در دست گرفت و قصد جان او را كرد. و شيخ سنوسي بخاطر نجات و حملة 
P44Fوي مجبور به فرار از قاهره گرديد

1
P. 

كند كه هر  شيخ محمد عبده وضعيت اين افراد را كه داراي جمود هستند چنين بيان مي
ماندگي مسلمانان صحبت كني و از آنان  ا آنان در مورد ضعف و سستي و عقبگاه ب

ورزند و  بخواهي كه در اصالح و بهبود اوضاع مسلمانان شركت كنند از اين كار امتناع مي
گويند االن  شود، مي دهند كه انسان نااميد و مايوس مي هايي مي با بعضي نصوص جواب

يست، بايد فساد وجود داشته باشد، اصالً ارادة خدا بر اي هم ن ديگر آخر زمان است، چاره
P45Fشود كاري كرد و اعتراض هم برخواست واردة خدا درست نيست همين است، نمي

2
P. 

                                           
 ). ١٠٩-١٠٣( للشيخ حممد نيةمدـالسالم والنرصانية مع العلم واإلكتاب  -١

 . مرجع السابقـال -٢
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 :در حالي كه خداوند عزوجل ياس و نااميد را حرام نموده و در محكم تنزيل فرموده

َۡ  َ�  ۥِ�نّهُ ﴿ ْ � ٱ ح� ّروۡ  م�ن ُس  َٔ يَا ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ ِ�ّ�  َّ ونَ َ� َُ  .]87[يوسف:  ﴾ف�
 .»گردند همانا از رحمت خدا جز كافران نااميد نمي«
 و فرموده: 

�ه�  ة� رّۡ�َ  م�ن َنُط َ�قۡ  َوَمن﴿ آٱ ِ�ّ�  ۦٓ َرّ� َّ  .]56[الحجر:  ﴾ّلونَ ل
 . »چه كسي است كه از رحمت پروردگارش مايوس شود مگر گمراهان«

آموزان را  ياري از مشايخ و علماء ثبت نام دانشگويم: همة ما بياد داريم كه بس من مي
كردند همانگونه كه بسياري از  در مدارس و آموزش علوم جديد را براي آنان قبول نمي

كنند و  علوم جديد مانند كروي بودن زمين و پرواز به كرة ماه و ديگر مسايل را قبول نمي
حركت زمين را در كتاب  بود كه /از جملة اين علماء بزرگ مذهبي شيخ محمد الحامد

كنيم كه يكي از  كند، ما هرگز فراموش نمي ) انكار مي335(ردود علي اباطيل صفحه 
مشايخ بزرگ در مسجد جامع اموي پانزده سال پيش كروي بودن زمين را انكار كرد و 

طاليي خوب و زيبا  اعالم نمود هر كس كروي بودن زمين را ثابت كند به وي يك ليرة
 ند.ك تقديم مي

پذيرند  هر چند كه بسياري از مشايخ و علماء در شهرهاي ما اين حقايق علمي را مي
P46Fاما به عنوان مثال بعضي مشايخ

1
P  همچنان منكر بعضي حقايق علمي هستند و حتي يكبار
 اند.  به عنوان مثال آن را قبول نكرده

است كه  اسالم هرگز با حقايق عملي جديد مخالف نيست اما جمود و تقليد و تعصب
پذيرند و دين را  هايي داخل كنند كه آن را نمي كند تا دين را در معركه مقلدين را وادار مي

هايي را به  برند كه با آنها مخالف نيست و چنان تفسيرها و گمان به جنگ با اموري مي
كنند كه سزاوار دين نيست همة اينها تخيالت و اوهام كساني است كه از  دين تحمل مي

                                           
نظريه خود برگشتند و آن را  وشد كه وقتى براى همين علما و مشايخ حقيقت ثابت شد از رأى  بايد متذكر -1

 (مصحح)رود). (برگشتن به حق و حقيقت يك نوع فضيلت بشمار مى والرجوع إىل احلق فضيلةقبول كردن، 
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شوند و با آنچه كه به آن عادت كرده و مانوس  هر گونه نظريه جديد بر آشفته ميشنيدن 
اند ولي اشتباه خودشان را به دين  اند مخالف هستند، بنابراين خودشان به اشتباه رفته شده

 بري است.ها  اند در حالي كه دين از همة اين نسبت داده

 كنند  مقلدين در شأن أئمه مبالغه مي
ن هر كسي را كه استعداد بحث و بررسي دارد از بازنگري مطالبي كه اين تنگ نظرا

اند بدليل اينكه هر كس اين كار را انجام دهد در حق  پيشينان در مورد آنها بحث نموده
دارند و مقلدين براي كامل كردن  ائمه و علماي گذشته طعن وارد كرده بر حذر مي

هاي ساختگي سر هم  و دربارة آنان داستان اند روي كرده هايشان در مدح ائمه زياده نقشه
رود آنان را جزو معصومين يا اصالً موجوداتي خيالي قرار دهند كه  اند تا جائي كه مي كرده
P47Fگويند توانند در عالم واقع زندگي كنند مثالً در مورد فالن امام مي نمي

1
P  كه چهل سال تمام

P48Fخواند نماز صبح را با وضوء عشاء مي

2
P. 

كه در حق اين امام گفته شود كه هيچ حديثي در دنيا نبوده كه به ايشان و جايز نيست 
P49Fنرسد

3
Pماند ، و فالن امام تمام شب را بيدار ميP50F

1
P  و فالن امام در محل وفات خود هفت

                                           
 .فام بعدها) ٢٩ص ( مجتهدونـالجتهاد ومثال كتاب االـنظر علی سبيل الا -١

ر عين حالي كه در عالم بشر جزو محاالت است مخالف با سنت رسول اهللا نيز هست، زيرا پيامبر اين سخن د -2
بزرگوار اسالم بر آن سه نفري كه در مورد انجام عبادت مبالغه نموده بودند منكر شدند، كه اولي گفته بود: من 

: من بود گفته سومي و كنم،نمي افطار و گيرم: من روزه ميبود گفته ديگري و خوابم،نمي و خوانمنماز مي
 گيرم،: من هم روزه ميفرمود آنان به خطاب و خواست را آنان رسيد رسولص به جريان اين كنم،ازدواج نمي

 و روش از كه كسي هر لذا كنم،مي ازدواج زنان با هم و خوابمهم مي و خوانممي نماز هم كنم،مي افطار هم
 توصيفي و بيان چنين ما شيخ گفته به بنا اين از گذشته. مسلم و بخاري .نيست من از كند رويگرداني من سنت

 اين مسلمان يك براي اسالم شريعت در اكمل و افضل زيرا نيست فضيلتي هيچ گيرنده بر در امام مدح در
 كه براي هر نماز تجديد وضوء نمايد نه اينكه چندين نماز را با يك وضوء بخواند و اين داستان در مورد است

 يك امام ساخته شده است و شايسته يك امام اين است كه به افضل و اكمل عمل نمايد؛ خوب بينديش. 

 ). ٧٢ص ( مجتهدونـجتهاد و الكتاب اإل أيضاً نظر ا -٣
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P51Fهزار مرتبه قرآن را ختم نمود

2
P و هر شب در دو ركعت كل قرآن را ختم نمودP52F

3
P  و مبالغات

 قعيت امر هستند.ف عقل و شرع و واخيالي ديگر كه مخال
كنند مثالً در مورد امام  مي هايي آنچناني همانگونه كه مقلدين ائمه را ملقب به لقب

اعظم، وقتي كه چنين باشد پس رسول اهللا كيست؟ آيا براي آنان  مگويند: اما حنيفه ميابو
 بگويند: امام عظيم (بزرگ)؟ كرد كه مثالً كفايت نمي

 بند و باري هستيم  منكر بيما منكر جمود هستيم همانگونه كه 
پذيريم در عين حال از حقايق ثابت شده و اصول  هر چند كه ما جمود و تقليد را نمي

گيريم و هر آنچه كه با ديدن سر جنگ داشته باشد از نظر ما  مسلم دين هرگز فاصله نمي
ز كند ما نيز با آن سر جنگ داريم، ما هرگ مردود است، و هر آنچه كه دين را نقص مي

پسندند و ميل به آن  پسنديم كه دين بازيچة مسخره گراني باشد كه هر آنچه را كه مي نمي
دارند بپذيرند (و غير آن را نپذيرند) ما مخالف با جمود و ارتجاع هستيم همچنانكه با 

بندوباري مخالفيم، و مخالفيم با آنچه كه از روي ظلم و ستم به عنوان پيشرفت ناميده  بي
همگام با دين حق و صحيح هستيم، ضد دين تخيلي و وهمي، ما جمود و شود، ما  مي
خواهيم گروه ميانه در  كنيم و با اين روش مي بندوباري هر دو را با هم مردود اعالم مي بي

 يم كه خداوند در مورد آن فرموده:اسالم و در امتي باش

�َك َوَ�َ�ٰ ﴿ ّمةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  ل
ُ
 .]143: ة[البقر ﴾اوََسطٗ  أ

 . »ايم رو كرده بيگمان شما را ملتي ميانه«
هاي تلخ تقليد كه  دانم كه به اين نكته اشاره كنم كه از ثمره بعنوان سخن آخر الزم مي

اند ادعاي بسته بودن دروازة اجتهاد است  مسلمانان مزة تلخ و عصارة بدطعم آن را چشيده

                                                                                                             
 ). ٤٠ص ( مجتهدونـالجتهاد واإلكتاب  -١

 ). ٣٥ص ( مجتهدونـالجتهاد واإلكتاب  -٢

 ). ٨٠ص ( نظر كتاب مراقی الفالحا -٣
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طالن اين مسئله را بيان كه در ابتداي بحث به اندازة كافي در مورد آن صحبت شد و ب
را بخدا: آيا چيزي از اين موارد كه ذكر شده زمان و نمودم، پس اي خوانندة با انصاف ت

 ؟است و تابعين و تبع تابعين بوده صرسول اهللا
پرسيم آيا  به خدا قسم ما از كسي كه چنين ادعايي دارد كامالً در شگفتيم و از خود مي

سيم مذهبي منتسب به مجتهدان خود را نداشتند كه هر داند كه صحابه تق واقعاً او نمي
كدام مقيد به مذهب امام خود باشد مثالً يكي بكري و يكي عمري و يكي عثماني و يكي 

 كي معاذي و يكي مسعودي ... باشد؟علوي و ي
هيچ سخني را بر سخن اهللا و  داند كه صحابه يقتاً نميآيا حق است كه او حق

و هيچ يك از صحابه جز براي قرآن و حديث تعصب نداشتند؟ كردند  رسولش مقدم نمي
كيست كه بپندارد يكي از صحابه چنين سخن زشت و باطلي كه نمايانگر باالترين و 
زشتترين نوع تعصب است گفته باشد كه: هر آيه يا حديثي كه مخالف با آن چيزي باشد 

P53Fكه اصحاب ما بر آنند يا تاويل شده و يا منسوخ است

1
Pت كه بپندارد صحابه گفته ، و كيس

باشند ازدواج بعضي از آنان با بعضي ديگر جايز نيست همانگونه كه بعضي از فقهاء 
اند؟ و آيا دليلي بهتر بر بيان فساد علم  احناف به جايز نبودن ازدواج حنفي با شافعي گفته

ِعضن ل« فرمايد: است كه مي صدر عهد خلف از گفتة رسول
َْ �َ ََ  َ َّ َلًع َعّن ل ِع لَْم لتْ ُع

ْ
ُ

ََذ لَّ 
ّ
عًما لَ َْ َعل ن َْ ل لَْم َ� َِ َّ َع لََماءع َى ُن

ْ
ِْضع لُ ََ لَْم بع ُع

ْ
ِعضن لُ

َْ �َ َْ َُ�ع ََ َّا ع  ََ ل عنن ن مع
َِ ا ن يَمْ

لّول ََ
َ
ََأ لّول  َِ لٍْم يَ ْول بعَغْ�ع نع

ْ�تَ
َ
اعلنول يََ َن  يَ

ًَ ّها ًَسا جن P54F2»َنءن
P. »اشتن آن از خداوند علم را با برد

دارد تا جائي كه عالمي  دارد. لكن علم را با گرفتن علم (مرگ آنان) بر مي سينة بندگان بر نمي
كنند و با  كنند از آنان سوال مي ماند مردم افراد جاهل را به عنوان بزرگ خود انتخاب مي باقي نمي

 . »كنند دهند، پس خودشان گمراه شده و مردم را نيز گمراه مي علمي فتوي مي بي

                                           
نظر تاريخ الترشيع أن سخن يكی از علامی بزرگ احناف به نام ابی احلسن الكرخی در قرن چهارم است. اي -١

 ).٣٣٢ص (للخرضی  يسالماإل

 متفق عليه. -٢
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 رد بر يك اعتراض 
گويد: من خواستم تا وجود تقليد و ثبوت آن را در زمان صحابه و تابعين  يك نفر مي

كردند، و همين حالت تا امروز ادامه داشته  بدانم، يافتم كه جاهالن از عالمان تقليد مي
 است. 

 مگر چه كسي منكر تقليد جاهل است؟پرسيم:  در جواب مي
ناپذير است، و اسالم تقليد را مشروط با شرايط  رت اجتنابتقليد جاهل يك ضرو

دهد از جملة آن شرايط اينكه مقلد توان اجتهاد يا اتباع را نداشته باشد، و از  جايز قرار مي
آن جمله اينكه مقلد پيرو راي و نظري نباشد كه به وي رسيده باشد كه اين نظر و فتوا بر 

ينكه مقلد ملزم به تقليد از امام معيني نباشد بلكه خالف قرآن و حديث باشد و از جمله ا
مقلد بايد از هر امام و اهل علمي كه بر خورد داشته باشد سوال كند و عمل نمايد و از 
جمله شرايط اينكه مسئله مورد عمل از مسايلي نباشد كه شناخت آن بين عموم مردم و 

 امثال آن. بودن زنا، شراب، ربا واهل علم مشترك باشد مانند حرام 

زئي هستيم كه اهميت چنداني ادعاء آنان بر اينكه ما در پي بهبود مسايل ج -2
 .ندارد

كنيم يك مسئلة جزئي كوچك  اي كه ما در بهبود آن تالش مي خوانندة محترم مسئله
ه نيست بلكه امري بزرگ و خطير است، مخالفت بسياري از مردم با قرآن و حديث ب

رف علماء آنان بر ايشان بيان شده از اين جمله است. آيا علت توجيه غلطي كه از ط
ارزش است. و آيا اهميت آن را  اي جزئي و كوچك و بي مخالفت با كتاب و سنت مسئله

ندارد كه وقت خودمان را به آن اختصاص دهيم، آيا بر علماء تمام مذاهب الزم نيست تا 
اگانه و بصورت موضوعي بدور اي داشته باشند و هر بحثي را جد به مذهب خود مراجعه

از هر نوع تعصب و هواپرستي مورد بحث و بررسي قرار دهند، داليل خود و مخالفين را 
با انصاف و تقوي بررسي كنند، و از همة علماء و مجتهدين استفاده كنند و از هر قولي كه 



 ۷۷  اجتهاد، اتّباع، تقليد

 

هاي  با دليل صحيح مخالف باشد رجوع كنند و اهل هر مذهبي مذهب خود را از مخالفت
قرآن و حديث پاك و صاف بگردانند و آن را از اقوال شاذ و احاديث ضعيف و موضوع 

 د آنگاه آن را به مردم ياد دهند.هاي حرام پاك بگردانن ارزش و حيله هاي بي و فرضيه
ما بر اين باوريم كه اگر علماء مذاهب اين كار را انجام دهند بيشتر اختالفات مذهبي 

خاطر ه شوند مگر در مسايل اندكي آن هم ب هب با هم يكي ميروند و مذا از بين مي
 احتمال چند وجه و صورت را دارند. داليلي كه

 رد بر يك اعتراض 
اند و  ها علماء و محققيني در هر مذهب پيدا شده شما نگوييد: كه با گذشت قرن

شتباه را اند و اقوال ضعيف و ا ها را تحقيق و بررسي كرده مذاهب را اصالح و اقوال آن
اند، مثالً امام نووي در عين حالي كه شافعي است بعضي از اقوال را  متروك اعالم نموده

دانيم كه اكثر  كه برخالف مذهبش هستند ترجيح داده، شما نبايد اين را بگوييد، زيرا ما مي
اند بلكه همة توجه و قصدشان فقط دفاع  علماء مذاهب و محققين اين كار را انجام نداده

هايشان پيرامون دليل، همراه با تعصب مذهبي بوده و در تالش  مذاهب بوده و بحث از
اند هر چند كه خودشان از نظر  براي تقويت مذهب خودشان از هر راه ممكن سعي كرده

 پذيرد. منهج علمي هم اين را نمي اند و استدالل قانع نبوده
از آنان مانند امام نووي از طرفي امام نووي يكي از صدها عالمي است كه هيچكدام 

اي كه دليلش ضعيف بوده ترك كرده و چه بسا در  اند و مذهب خود را در هر مسئله نبوده
اينكار از نظر عام مذهبي خوف داشت، همان چيزي كه هر گاه يك عالم خواسته عليه 
يك عرف و مسئلة جاري و معتاد در ميان مردم قيام نمايند و قيد و بندهاي تعصب 

 پشت آن عالم شعله روشن كرده است.را بشكند و اين شالق آتشين بر مذهبي 
و شما به روشني فرق بين آنچه را كه امام نووي در كتاب فقه خويش المجموع و 

كنيد كه سعي امام نووي در شرح صحيح  شرحش بر صحيح مسلم نوشته احساس مي
 د.صورت موضوعي و آزاد بحث كنه را بمسلم بر اين بوده تا مسايل 
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هر گاه يك مسلمان روشنفكر و اهل مطالعه متوجه شد مذهبش بر 
 ف قرآن و حديث است چه بايد بكند؟خال

كنيم يك مسلمان در حدود بيست سال تمام عمر خود را در مطالعة كتابهاي  فرض مي
اسالمي گذرانده و به مذهب حنفي عمل نموده قرآن را خوانده و نظرش بر اين آيه افتاده 

مۡ ﴿ كه:
َ
ْ  ّ��ينَ ٱ َعُل َ�ۡ  أ ْ  َءاَمُنوا ۡ ٱََ  ت� ل�َ�ٰ لّ�ٰ ٱ وََعم�لُوا ينَ ُمفۡ ل �ُ  ٱ ��  س�

َ
مۡ  ض� �ۡ�

َ
ۡ ٱ َعُل َ�ۡ  أ  ُمّتق��َ ل

ار� لۡ ٱََ  َّ دهند،  آورند و كارهاي شايسته انجام مي آيا كساني را كه ايمان مي« .]28[ص:  ﴾٢ ُف
 . »با بزهكاران را برابر داريم همچون تباهكاران بشمار آوريم؟ و يا اينكه پرهيزكاران

لعٌم بعَ�ايعرٍ « و اين حديث صحيح را هم خوانده كه:
َْ تَلن من َْ  �ن

َ
َ«P55F1

P. » مسلمان در مقابل
 .»شود ر كشته نميكاف

 شود.  و در مذهب حنفي اين بحث را نيز خوانده كه مسلمان در مقابل كافر كشته مي
 نظر شما اين فرد بايد چكار كند؟ به

ن و حديث اعراض نمايد، همان دو چيزي كه اگر كسي آنها را رد كرد كافر آيا از قرآ
شود؟ و اين دو اصلي كه خداوند از مخالفتشان همه را بر حذر داشته و خداوند  مي

را شرط ايمان قرار داده و دستور داده هر گاه اختالف كرديد به اين دو بر گرديد و اين 
 فرموده

ّدوهُ  ءٖ َ�ۡ  ��  ُتمۡ زَ�ۡ َََ�ٰ  فَإ�ن﴿ َُ � ٱ ِ�َ�  فَ َُّسول� ٱوَ  َّ نُتمۡ  ِ�ن ل �  م�ُنونَ َُؤۡ  َُ � ٱب َ�� �ٱ م� وۡ ۡ�َ ٱوَ  َّ ٰ  خ� �َك َ�  ل
 .]59[النساء:  ﴾َخۡ�ٞ 
و اگر در چيزي اختالف داشتيد آن را به خدا (با عرضة قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به «

 . »ايمان داريدسنت نبوي) بر گردانيد اگر به خدا و روز رستاخيز 
) با شرح 48) صفحة (4كنيم يك نفر شافعي مذهب، صحيح مسلم جلد ( فرض مي

َرأَ « خواند: كند و در آن مي امام نووي را باز مي َع َسمن
َْ َجابعرع بْ ََ  وَل ََسن َل 

َ
ًال َسَ ََجن ّن 

َ
أ

                                           
 .رواية البخاری وغريه -١
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ع  َّ َّ  ل اَْ  َ�تََو ِع ؟ قَاَل: َعْن  َغنَمع
ْ
نومع لُ

ن
َْ ق  مع

ن
َ َّ ََُو

َ
أ
َ
َْ أ  مع

ن
َ َّ ََُو

َ
. قَاَل أ

ْ
َ َّ اَْ  يََال ََُو ِع نعْن  ََ  

ْ
َ

بعلع  نومع لإلع
ن
َْ ق  مع

ْ
َ َّ ْم َ�تََو َُ ََ ؟ قَاَل:  بعلع نومع لإلع

ن
كند: مردي از  جابر بن سمره روايت مي« .»...ق

فرمود: مختار  صپرسيد: آيا از (خوردن) گوشت گوسفند وضو بگيرم؟ پيامبر صرسول اهللا
ري يا نگيري، مرد سائل پرسيد: آيا از (خوردن) گوشت شتر وضو بگيرم؟ هستي كه وضو بگي

 .»د: بله از گوشت شتر وضو بگير ...) فرموصپيامبر(
اكنون كه مذهب تو شافعي است و خوردن گوشت شتر در مذهب شافعي ناقض وضو 

حاال چكار  نيست و اين حديث در نقض وضو با خوردن گوشت شتر صراحت دارد،
 كني؟ مي

زني تا حديث را نشنوي و نبيني؟ و به همين راحتي  ا خود را به كري و كوري ميآي
است كه خداوند دستور  صكني، در صورتي كه اين حديث همان پيامبر حديث را رد مي

داده در صورت اختالف فقط وي را حكم قرار دهيد و مخالفت رسول را نكنيد و اين 
اين حديث در صحيح مسلم آمده و از  حديث از نظر صحت هيچ ايرادي در آن نيست.

نظر داللت و معني خيلي واضح و روشن است و با صراحت تمام واجب بودن وضوء را 
) 4كند، تا جائي كه امام نووي در شرح مسلم جلد ( از خوردن گوشت شتر ثابت مي

كند كه اين مذهب از نظر دليل قويتر است. اين همان  ) با صراحت بيان مي49صفحة (
خواهيم و دوست نداريم مردم را وادار به كاري كنيم كه  است كه ما از مردم مي چيزي

 خارج از توانشان است و آنان را در مشقت و زحمت بيندازيم. 
كنيم و اين دو همان  كنيم بلكه تقليد و تعصب را رد مي ما كامالً مذاهب را رد نمي

قليد و تعصب) آن همصدا د تچيزي است كه ائمه اربعه و مجتهدين در گذر زمان بر (ر
 اند. بوده



 
 

 پايان 

كنم داليلي عقلي و نقلي كه در تاليف اين رساله آوردم براي افراد منصف  فكر مي
 گشاي افراد سر گردان و روشن كنندة حقيقت باشد.  كافي و راه

باشم از فضل و نعمت الهي است و اگر اشتباه كرده باشيم از  اگر به حق رسيده
 طلبم  و آخر و ظاهر و باطن آمرزش ميخداوند اول 

 منيـن احلمدهللا رب العالأآخر دعوانا و
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