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 :فصل اول
 واله اجتهاد مس ديدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و نظر و

 تقليد

م آشكارا و صراحتاً نظر و ديدگاه خـود را بـراي مـردم    خواهي مي در اين فصل
بطوريكه براي كسي بهانه وعذري در ارتباط با نفهميدن و يا بدفهمي و  ،بيان كنيم

چنـد   ،باقي نماند ،كنند مي در مورد ما شايعه پراكني آن چرا كها و منظر وديدگاه 
گله منـد بـوده و    نامهم بيشتر مردم نسبت به نظر و فكرافتسالي است كه از سوء

مخالفت ما نسـبت بـه    ،درك اشتباهو همافتدانيم سبب اين سوء نمي ،بريم مي رنج
 ،انـد  دهبرو اجداد خود به ارث  ءآن را از آبا يااند  آنچه كه مردم به آن عادت كرده

باعـث بوجـود    ،باشد و يا ت�ش بسياري از افراد مصلحتي و تابع هوا و هوس مي
تا مـردم را از مـا    ،هم و گمراهي مسلمانان شده استافتآمدن اين موقعيت و سوء

بـيش مـا   هـا   مدت حقيقت از دربين ما دشمني و عداوت ايجاد كنند.  ودور كنند 
مـذاهب فقهـي بوسـيله     و تقليد ،را در رابطه با موضوع اجتهاد نظر و اعتقاد خود

د ناصـرالدين البـاني   « نامآنچه كه استاد كتـاب نفـيس و    در مقدمـه » ع�ّمه محمـ

مخصوصـاً در جلـد پـنجم آن آورده     »صالنبـي   ةص� ةصف«گرانبهاي خود بنام 
كافي منصف  ،علم دوست ،بگونه اي كه براي هر فرد مخلصايم  بيان كرده ،است

درسـت بفهمـد و همچنـين بـا نوشـتن تعـداد        ،ه آن را به شكلي صـحيح است ك

: بازگشـت بـه   ةلـي السـن  إ ةعـود تحت عنوان ( 0F1»المسلمون«ه مجلمقالتي كه در 

                                                 
 والثالث والرابع والخامس. العددالثاني -في المجلدالخامس -1
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موضـوع   هسنت) به دنبال مطالبي كه استاد علي طنطاويي درآن مجله منتشـر كـرد  
 را بيان كرده است.نظرمورد 

 :ط با مسأله اجتهاد و تقليدنظر و ديدگاه ما در ارتبا -
كه خداوند سبحانه و تعالي ـ در كتاب خود(قرآن)  معتقديم كه تبعيت از آنچه

تصميم  ،واجب است و اين همان عزم هبه آن امر كرد صو سنّت رسول خود
وارادة اس�م و حقيقت ايمان است و هركس به تبعيت آنچه كه از طرف خداوند 

مسلمان نيست همانطور كه  ،خشنود نباشدراضي و  ،و رسول او آمده است
 فرمايد: مي خداوند سبحانه و تعالي

َما﴿ َّ � ��َ ٱَ�َن قَۡوَل  ِ ن �َ�  لُۡمۡؤم� ِ ْ �َذا ُدُعٓوا � ٱِ َّ  � رَُسو�� ۡعَنا  ۦَو ْ َسم� ن َ�ُقولُوا
َ

َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم أ ��
�َك ُهُم  � ٰ ََ ْو

ُ
ۡعَنا  َوأ ََ َ

�ُحونَ ٱَوأ  ].51النور: [ ﴾٥ لُۡمۡفل
فراخوانده شوند تا ميان آنان مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش «

ند: شنيديم و اطاعت كردي و گوي مي سخنشان تنها اين است كه ،داوري كند
 »نندرستگاران واقعي ايشا

 فرمايد: مي درباره منافقان و

نَزَل  �َذا﴿
َ

ٓ أ �َ�ٰ َما ِ ْ �يَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا ُ ٱ� َُّسول� ٱَ� � َّ يَۡت  ل
َ

��َ ٱَر� وَن َعنَك  لُۡمَ�ٰف�ق ُّ ُُ َ ي
وٗدا  ُُ  ].61النساء: [ ﴾٦ُص

و زمانيكه بديشان گفته شود: به سوي چيـزي بياييـد كـه خداونـد آن را (بـر      «
تا قرآن را براي روي آوريد ( صو به سوي پيغمبر ،) نازل كرده استصمحمد

 خواهي ديد كـه سـخت بـه تـو پشـت      شما بخواند و رهنمودتان دارد) منافقان را
 .»...دارند مي از تو باز زينگريزند و ديگران را  مي و از تو( كنند مي

لذا تبعيت از كتاب (قرآن) و  ،كنند مي كه به اين موضوع اشاره و آيات ديگري
بايد هدف اساسي براي هر فرد مسلماني بوده و راهي باشـد كـه    (احاديث) سنّت



 9 فصل اول: نظر و ديدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و مسأله اجتهاد و تقليد

 ،ظرفيت فهم و شـناخت  داردر رابطه با مق ،ولي مردم ،دكن مي از آن مسير حركت

از آنان جاه�ني هستند كـه معـاني قـرآن كـريم و      بعضي ،درجات مختلفي دارند
د از طريق آن دو معاني و مفـاهيم قرآنـي و   توان نمي داند و نمي ديث شريف راااح

ـ  نمي و ،احاديث را استنباط كند  ز اوقـرآن و حـديث) ا  (د آنچـه را كـه آنـدو   توان
آگـاه و هوشـياري    ،شامل افرادي عالم ،بعضي ديگر از مردم ،بشناسد ،خواهند مي

و به احكام و قوانين و قواعدي كـه   ،دانند مي يث راادهستند كه معاني آيات و اح
داننـد در بـين آيـات و     مـي  و ،برنـد  مـي  پـي  ،شود مي از قرآن و احاديث استنباط

ايجـاد كننـد و    ،تلفيق و ارتباط ،هماهنگي احاديثي كه ظاهراً با هم اخت�ف دارند
كساني هستند كـه   ،و گروه سوماند  وافق و آگاه ،روش آن و بر زبان عربي و شيوه

حد وسط بين گروه اول و گروه دوم هستند يعني جاهل و ناآگاه نيستند تا حـدي  
دللـت  هـا   آن و نتوانند آنچه را كه قرآن و احاديـث بـر   ،كه احكام را درك نكنند

ولـي بـه درجـإل عـالم      ،هعقلي متفكر بـود  ،داراي علم و آگاهيد بلكه نبفهم ،اردد
باريك بين و بصير و آگاه به آنچه كـه   ،اهل تحقيق و تتبع ،متخصص در فقه ،فقيه

نرسـيده اسـت. درجـات و     ،دللـت دارد ها  آن كتاب(قرآن) و سنت (احاديث) بر
ند هـر كـدام از آنـان    هر چ ،شخص شدمصورت است كه بدينم مردمراتب اصلي 

آنـان را  مـردم علماء باشند. گروه اول از  مي خود داراي مراتب و درجاتي متفاوتي
 اند. مقلد نام نهاده

كسـاني كـه   ( نامند. و نوع سـوم را متبعـين   مي و نوع دوم را اصط�حاً مجتهد 
كتـاب و   به نامند.بر گروه اول واجب است كه از هر عالمي كه مي )كند مي تبعيت

تقليد  ،ت آگاه است و در ارتباط با دين وعلم مورد اعتماد و اطمينان آنان استسنّ
آنچـه كـه كتـاب و     شناخت با تباطكنند. و اما بر گروه دوم واجب است كه در ار

و حتـي   ،تبعيت و پيروي نمايندها  آن ت�ش كرده و از ،كند مي سنت بر آن دللت
 راهنمايي وارشاد نمايد. ويت از آن دو مردم را نيز به آگاهي از كتاب وسنت و تبع



 ديدگاه اهل حديث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   10

اط�ع و آگـاهي   ،علماءهاي  گفته و بر گروه سوم واجب است كه از دليل شرعي
تبعيت كنند. هر كس كـه اسـتعداد و توانـايي اجتهـاد داشـته      ها  آن پيدا كرده و از

همـانطور   ،ايز نيسـت براي او ج ،حالت ضرورترگردمغيرتقليد و اتباع از  ،باشد
زماني درست است كـه آب موجـود نباشـد يـا      ،رت و وضو بوسيله خاككه طها

اينكه در به كار بردن آن معذوريت شـرعي داشـته باشـد و هـر كـس توانـايي و       
تقليــد واجتهــاد بــراي او جــايز نيســت  داشــته باشــد "تبعيــت" اســتعداد اتبــاع 

يد بـر  تقل ،تبعيت را نداشته باشد و همانطوريكه اگر كسي توانايي وقدرت اجتهاد
تبعيت  ،آن است كه اصل و اساس در هر چيزيها  او واجب است. دليل اين گفته

از كتاب (قرآن) و سنّت است براي هر كسي كه توانايي و استعداد حركت در اين 
 فرمايد: مي همانطور كه خداوند سبحانه و تعالي .مسير را داشته باشد

ْ ٱ﴿ �ُعوا �  َّب ُ�م ّم�  ّرّ� ۡ�َ� نز�َل ِ
ُ

ٓ أ � َما �ه ْ م�  ُدون �ُعوا ب َّ َ َ ََ وَن  ۦٓ ُ�ۡم َو َُ َّ ََ َ �يٗ  ّما َ ق قَل َۗ ٓ َا ۡو��
َ

 ﴾٣أ
 ].3األعراف:[

پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است و جز از چيزي «
 .»خدا از اوليا و سرپرستان ديگري پيروي مكنيد و (فرمان نپذيريد

اََٮُٰ�ُم ﴿ َۗ َُّسوُل ٱَوَمآ  وهُ فَ  ل َُ َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَما ُخ ْ  ٱََ  ].7احلرش: [ ﴾نَتُهوا
اجرا كنيد و  ،براي شما (از احكام الهي) آورده است چيزهايي را كه پيغمبرو «

 .»دست بكشيد ،از چيزهايي كه شما را از آن بازداشته است
و اگر مسلمان توانـايي و اسـتعداد درك و فهـم از كتـاب و سـنّت و اسـتنباط       

و اگـر   كنـد  مـي  از اين دو منبع را نداشته باشد به درجإل اتبـاع نـزول پيـدا   احكام 
باع را هم نداشته باشد به درجإل ديگري كه همان تقليد اسـت  توانايي و استعداد اتّ

درجإل اتباع و تقليد هر دو از مواردي هستند كه زيـر مجموعـه    ،كند مي نزول پيدا
 يرند كه:گ مي اين فرمودة خداوند تبارك و تعالي قرار
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ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
َ

ْ أ َ� ٱلُٓوا
َۡ ََ َ�ۡعلَُموَن  ّ�� نُتۡم  َُ �ن  براي (پس « ].43النحل: [ ﴾٤ِ
كه پيغمبران همه انسان ( دانيد نمي اين را)(اگر  ،بپرسيد روشنگري] از آگاهان

 .»نه فرشتهاند  بوده
ه حقيقـت  بشود كه  مي يد مشخصخوان مي در نتيجه براي شما كه اين كتاب را

 بر هـر كسـي واجـب    راكنند كه ما اجتهاد مي ند و شايعه پراكنيگوي مي كساني كه
و همچنين هر كسي كـه از طـرف مـا    اند  نسبت داده ءبه ما دروغ و افترا ،مداني مي

دوبـاره بـه مـا     ،مدانـي  مي گفته است كه همانا ما تقليد را براي انسان جاهل حرام
 هر سخني كه بر خ�ف گفته مان بـه مـا  نسبت داده است لذا ما از  ءدروغ و افترا

 كنيم. مي يزاريم و خود را تبرئهب ،دهند مي نسبت

 :تعريف اجتهاد و مشروعيت آن -
اجتهاد در اصط�ح بكارگيري نهايت سعي و ت�ش در رابطه با شناخت احكام 

شـرعي اسـت آنگونـه كـه مجتهـد خـود       هاي  از ادلهها  آن و استخراج و استنباط
گر توانايي اضافه كردن مطلبـي را بـر اسـتنباط و شـناخت خـود      احساس كند دي

ندارد. و مامعتقديم كه اجتهاد يكي از مصادر مهم شريعت اس�م بـراي اصـ�ح و   
ان و مكـاني اسـت.   رزمـ و زنده نگه داشتن شرايع و قوانين اسـ�مي در ه تقويت 

صـور  غيـر مح  ،نامحـدود  ،و اتفاقات موجود در زندگي زياد همانطور كه حوادث
نصوص شرعي يعني قواعد و قوانين موجود در شريعت اسـ�مي   برعكسهستند 

از دليل و حكمتهاي خداوند تبارك و تعالي آن اسـت   ،محصور و محدود هستند
بـراي بنـدگان    ،وجود نداردها  آن كه اجتهاد را در اموري كه نص صريحي دربارة

بر قياس بر اموري است كه و اجتهاد در امور بنا ،خود تشريع و تجويز كرده است
 ،آمده و در علت هر دو با هم اشـتراك دارنـد  ها  آن صريح و آشكار در موردص ن
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قرآن كريم نيز بر طبق فرمودة خداوند تبارك و تعالي به مشروعيت اجتهاد اشـاره  
 كرده است به اينكه:

﴿ �َ� ِ ُ َُّسول� ٱَولَۡو َرّدوه ْو��  ل
ُ

� ٱ�َ�ٰ أ ۡمَ
َ
ۡنُهمۡ  ۡ� �َمُه  م� �ُطونَهُ  ّ��ي َ ٱلََعل ۡنُهمۡ  ۥ�َۡسَت�ب النساء: [ ﴾م�

83.[ » كه به سبب بينش و بصيرت] اگر آن خبر را به پيامبر و اولياي امورشان
درستي و نادرستي اش  ،دادند مي ارجاع اند] داراي قدرت تشخيص و اهل تحقيق

 »يافتند مي را در

ْ ٱفَ ﴿ وا ُ ْو��  ۡ�َت��
ُ

أ ٰ ٰ ٱََ بَۡ�
َ
�ۡ � خردمندان درس عبرت [اي  ].2احلرش: [ ﴾٢ َ

 .بگيريد...]

فََ  ﴿
َ

وَن  أ َُ ّ ب َُ انَ ٱَ�َت َۗ َۡ ٓ  ۡلُق ۡ�َفالَُها
َ

ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ
َ

 آيا دربارة قرآن« ].24حممد: [ ﴾٢أ
 كنند؟) يا اينكه بر نمي (و مطالب و نكات آن را بررسي و وارسي انديشند نمي
 .»ند؟ا زدهاي  ويژه هاي ي قفلها دل

﴿ �َ� ّدوهُ ِ َُ ۗ  فَ ۡ ََ  �ِ �ن َََ�ٰزَۡ�ُتۡم  � ٱفَِ َُّسول� ٱوَ  َّ در چيزي  و اگر« ].59النساء: [ ﴾ل
باعرضإل ((و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا  اخت�ف داشتيد

 .»با رجوع به سنت نبوي) برگردانيد(او  صبرقرآن) و پيغمبر
بدانيد. چرا كه خدا قرآن را نازل و  حكم آن راتا در پرتو قرآن و سنت (

 )پيغمبر آن رابيان و روشن داشته است بايد چنين عمل كنيد
وروشن است  ،كنند مي باط و اعتبار امرنتمامي آيات مذكور ما را به تدبر و است

مـورد خطـاب قـرار نـداده      هل به آيات و احاديـث را كه اين آيات عوام مردم جا
ص و توانايي اين كارها را ندارند و در حقيقـت خطـاب در   است زيرا آنان تخص

در ايـن مـورد نيـز مؤيـد ايـن       شهستند زيرا فعل و كار صحابه  ءاين آيات علما
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 بـا  و هر كدام در ارتباط ،ندكرد مي چون آنان در امور جديد اجتهاد ،استها  گفته
 1F1.كرد مي امور جديد بنابراجتهاد شخصي خود عمل

 :شرايط اجتهاد حكم شرعي اجتهاد -
در بعض مواقـع اجتهـاد فـرض     ،چند نوع است ،اجتهاد به لحاظ حكم شرعي

د در مورد اتفاقي جديد كه حكم توان مي و اين هنگامي است كه كسي ،عين است
اجتهاد كند يا هنگـامي كـه درمـورد اتفـاقي      ،مشخص كرد توان نمي شرعي آن را

س از ترك اجتهاد و حكم شـرعي  و تر شود مي او سئوالجديد كه افتاده است از 
دراين دوحالت اجتهـاد بـر    آن بشود و همين طور بدون حكم شرعي باقي بماند.

 آن شخص فرض عين است.
و اين هنگامي است كـه از كسـي    ،اجتهاد فرض كفايه است ها وقت يو بعض 

ـ  مـي  كه حكم آن مشخص نشده است واي  مسأله در مورد بـا   د اجتهـاد كنـد  توان
مساله مذكور  هرگاه يكي از مجتهدين در مورد ،ن ديگر سئوال شودوجود مجتهدي

شودولي اگر همگي آنان اجتهاد  مي از ديگران ساقط گناه عدم اجتهاد ،فتوي بدهد
گاهي اوقات اجتهاد مندوب يا سنت  شوند، مي گناهجملگي مرتكب  ،را ترك كنند

كه ممكن است اي  همسأل البته اين مورد زماني است كه مجتهد درباره حكم ،است
 بحث و تحقيق كند. ،از او سئوال شود آناتفاق بيفتد يا اينكه در مورد

 شرايط اجتهاد: -
 ،گروهي خيلـي سـخت گيـر    ،اند علماء در ارتباط با شرايط مجتهدين دو دسته

 علمـاء  ،باشـند  مـي  سهل گير و آسان ،جدي و تعصب هستند و گروهي ديگر نرم
متعصب و تند بوده و حتي اظهـار   ،جدي ،خت گيرخر جزو گروه اول يعني سمتأ

غريب و اي  مسأله د اجتهاد كند و آنان به اجتهاد به عنوانتوان نمي داشتند كه كسي
                                                 

 . 357اصول الفقه للخضري ، ص  -1
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آن و يـا اينكـه    كه حتي براي آنان امكان تصور كـردن نگاه كرد  نا آشنا و ترسناك
 ل بـر احاطـه و اطـ�ع كامـ    ،وجود ندارد.و براي مجتهـد  ،ديدن آن را تحمل كنند

ب�غت و علوم شريعت ماننـد   ،زبان ،زيادي از جمله علم آلت مانند نحو هاي علم
و  تفسير و حديث و اصول فقه و علوم قـرآن و علـم مصـطلح و سـيرت اطـ�ع     

هـا   آن از علوم كه احاطه و آكاهي كامل بـر ها  اين آگاهي از منطق علم ك�م و غير
بخاطر ايـن اسـت   ها  اين و همإلد.ان شرط گذاشته عنوان به ،ناممكن و محال است

كـه بـاب    نـد و آنـان معتقد  ،آنچه در دل دارند وبه آن معتقد هستند برسـند به   كه
اجتهاد از قرن چهارم هجري به بعد بسـته شـده اسـت و بـراي هـيچكس امكـان       

ند كـه  گوي مي به ظاهر ندارد هر چند بعضي از آنان وجوداجتهاد در مسائل جديد 
هرگاه شـرايط قبلـي را    ،هتد جديد ندارندوجود مجبه بت نس گونه اعتراضيهيچ 

كنند كه چنين كاري عملـي   مي در حاليكه آنان با اين طرز گفتار بيان ،داشته باشد
نزد آنان اجتهاد ممنوع نيست ولي كليد باب اجتهاد گم شده و ناپيداست.و  ،تسين

ار اشـتباه و  رابطه با ايـن موضـوع دچـ    در تأخر خودي مما معتقد هستيم كه علما
مشـكل و نـاممكن    ،سـخت  ،كننـد  مي و اجتهاد آنگونه كه اينان فكراند  خطا شده

آشـنا بـه    د: ممكن است براي كسـي كـه  گوي مي بلكه همانطور كه استاد ما ،نيست
 لغات و توانايي و استعداد درك و فهم مداركي كه براي فهميدن كتاب و سنت به

حقيقـت كسـي كـه توانـايي و     بارتي ديگـر: در و به ع ،داشته باشد ،نياز داردها  آن
آنان را داشته هاي  ي مذاهب اربعه و عبارات و نوشتهها كتاب استعداد درك و فهم

شـبيه معمـا و    ها وقت متأخر كه بعضي يو عبارات علما ها كتاب باشد مخصوصاً
ـ  مـي  باشـند  مـي  ،رمز و راز هستندپوشيده و داراي  ،دو پهلو ،مبهم ،چيستان د توان

تـر،   آسـان  دو يـن ارا كـه بـه حقيقـت     صنت رسول اكـرم ب اهللا (قرآن) و سكتا
مخصوصـاً زمانيكـه بـراي     ،بفهمد ،تر از هر ك�م ديگري هستند تر واضح مشخص

 ي فقهي مرجـع ها كتاب ي اهل علم از تفسير و شرح احاديث وها كتاب از اينكار
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ي و فتح امام نوو ،وعمانند المجم ،كنند مي كه دليل اقوال مختلف را ذكرهايي  آن
 ،هـا  تـرين آن  كه از بهتـرين و نـافع  غيره ي و نكاوالقدير ابن همام و نيل الوطار ش

كه آن را براي ط�بي علمي  »ع�مه ابن رشد«كتاب بدايه المجهتد و نهايه المقتصد
نوشته است همانطور كه دركتاب خـود بـه    ،اجتهاد برسند خواهند به درجه مي كه

كـه كتـاب    م تصديق كننـده ايـن موضـوع   گوي مي 2F1.كرده است اين موضوع اشاره
كـ�م  تـرين   وواضـح ترين  مشخص، ينتر آسان صوسنت رسول اكرم )خدا(قرآن

 اين است كه خداوند عزوجل ـ كتـاب كـريم خـود را اينگونـه توصـيف       ،هستند
 :كه كند مي

نَا ﴿ ۡ َّ َ � ُۡ انَ ٱَولََق َۗ َۡ َ�   لُۡق َ ُّ � َهَهۡل م�  ّم َ
َۡ � ِّ � ما قرآن را آسان « ].17القمر: [ ﴾١ل

 »هست؟اي  گيرنده و عبرتآيا پند پذيرنده  ،ايم ساخته

�َسانٍ ﴿ �ل ��   ب ّ  ّمب �ِ ََ  .»زبان عربي روشن و آشكاري به« ].195الشعراء: [ ﴾١َع
 ،مشـخص و روشـن   ،حقيقت خداوند سـبحانه و تعـالي ـ قـرآن را كتـابي      در
هر كس كه توانايي درك و فهـم آن را   كند يم كه هر مخاطبي آن را درك ،آشكار

اعتقاد و نظـر مـا در   بگيرد. كاستعانت و كم ءد از تفسير علماتوان مي نداشته باشد
رابطه با آساني و راحتي اجتهاد براي كسي كه آشنا به لغات و توانايي و اسـتعداد  

مـا   چيزي تـازه و جديـدي از جانـب    ،دارد را درك و فهم كتاب و قرآن و سنت
امـام   ،كـه پيشـرو آنـان    ،از فقها به اين موضوع اذعان دارنـد بلكه بسياري  ،يستن

 ،عيـب  بي ،ابوحامد غزالي ـ رحمه اهللا ـ است كه اين موضوع را به صورتي خوب  
المستصفي) بطور كامل و ( و در كتاب گرانبهاي خود بنام ،مفيد توضيح داده است

وضوع را آنقدر مفيد وخوب اين م شيخ.مفصل اين موضوع را تكميل نموده است
 كنم: مي كرده و بازگو براي تو خوانندة گرامي خ�صه بيان كرده است كه
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 فرمايد: براي مجتهد دو شرط در نظر گرفته مي امام محمد غزالي ـ رحمه اهللا ـ  
به دور از گناهاني كـه عـدالت    ،: شرط اول: آن است كه مجهتد بايد عادلشود مي

 و اين شرط اعتماد بر فتوي او و قبول آن را جايز ،باشد ،كنند مي او را خدشه دار
اگر فاسق باشد و بـراي خـود اجتهـاد    اما نيست  شرط صحت اجتهاد ليو كند مي
درست و صحيح است. شرط دوم كه همـان شـرط اصـلي و اساسـي بـراي       ،كند

 شرعي احاطـإل   هاي حكماجتهاد است: آن است كه مجتهد بايد بر مدارك و اسناد
و استاد باشـد صـحت   اشته و با نگاه كردن در مسأله مورد نظر آنقدر ماهر كامل د

اد و مـداركي  ناجتهاد خود را به مرحله ظن برساند و اين نتيجه اولً با شناخت اس
خت از كيفيـت و  دوماً با شـنا .آيد مي بدست، كه ثمره دهنده احكام شرعي هستند

 بدست ،ستخراج احكام شرعياستفاده از آن مدارك براي ا چگونگي بهره گيري و
آيد. و تمامي اين كار بوسيله شناخت علـوم هشـتگانه زيـر ممكـن اسـت كـه        مي

زبـان عربـي و    ،ا قياس شناخت اصول فقـه يعقل  ،اجماع ،سنت ،عبارتند از قرآن
 ،اما كتاب اهللا ـ عزوجـلّ ـ اصـل اسـت      حديث. نحوـ ناسخ و منسوخ و مصطلح

بلكـه آنقـدر كـه متعلـق بـه       ،هگرفته نشـد  شناخت و آگاهي كامل بر آن به شرط
 500آيه است و همچنين حفظ كـردن ايـن    500و آن  ،قسمت احكام قرآن است
شده بلكه مجتهد بايد جاي ايـن آيـات را بدانـد. و امـا     نآيات نيز به شرط گرفته 

و ايـن احاديـث    ،بشناسـد  ،احاديثي را كه متعلق به احكام است بايدجتهدم، سنت
و لزم نيسـت كـه    ،هزار حديث اسـت در نهايـت محـدود اسـت     اگر چه بالغ بر

شناخت و  ،مجتهد بر احاديثي كه در رابطه با موعظه و احكام آخرت و غيره است
بلكه بر او واجب است كه احاديثي كه متعلق به احكام هستند  ،آگاهي داشته باشد

حاديث لزم و همچنين حفظ كردن اين ا ،اط�ع و آگاهي داشته باشدها  آن فقط از
 نيست بلكه كافي است كه مرجع و يا مصدري كه اين احاديث را تأييد و تصحيح

در پيش دست داشته باشد مانند سنن ابي داود و احمد والبيهقي همچنـين   كند مي
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بدانـد. و امـا    ،كند مي كافي است كه جاي هر باب را كه هنگام نياز به آن مراجعه
بشناسـد   ،اند ي دادهرأنظر وها  آن مورداجماع درهتد بايد مسائلي را كه مج ،اجماع

و حفـظ كـردن تمـامي مسـائل اجمـاعي و       ،فتوي ندهدها  آن و بداند تا برخ�ف
خواهـد در   مـي  را كـه اي  مسـئله  بلكه هر ،اخت�في بر او واجب و ضروري نيست

بايد بداند كه آيا فتوي او مخالف بـا اجمـاع نيسـت بـدين      ،مورد آن فتوي بدهد
ه بايد بداند همانا فتوي او موافق با يكي از مذاهب علماء هر كـدام كـه   صورت ك

باشد هست و يا اينكه اجماع در مورد اين اتفاق يا مسئله جديد هيچگونه نظـر و  
بـر مجهتـد    ،نامـد  مـي  و اما قياس كه امام محمد غزالـي آن را عقـل  اند. رأي نداده

ي احكام شرعي را ها علت اطاستخراج و استنب ،واجب است كه توانايي و استعداد
واصول كلي كه شريعت اسـ�مي احكـام   ، آيات و احاديث و اجماع داشته باشداز

اين علـوم چهارگانـه همـان مـدارك و اسـناد       بداند.، خود را برآن بنا نهاده است
امـا طريقـه و روش بهـره     ،احكام شرعي هستند ه يا استخراج كنندۀبدست آورند

اسـتخراج احكـام    و ارك و اسناد بـراي بدسـت آوردن  گيري و استفاده از اين مد
 شود. مي بوسيله علوم چهارگانه ديگر حاصل ،شرعي
 اقسام ادلـإل   يدبدين شكل كه مجتهد با .تساصول فقه ا ،كه ابتدا اين علوم

 را بشناسد.ها  آن و اشكال و كيفيت ظاهريها  آن شرعي و شرايط
 نـه اي كـه مجتهـد بتوانـد     شناخت زبان دستور عربي اسـت بگو  ،علم دوم

زبان را دسـتور عرب و عادت آنان در چگونگي استعمال اين هاي  بوسيله آن گفته
تمييـز   ،ك�م اصلي و ك�م ظاهري و حقيقت و مجاز و عام و خاصبين بفهمد تا 

استادي  ۀو جدايي ايجاد كند و لزم نيست كه مجتهد در اين رابطه به نهايت درج
ـ ات عربـي را بشناسـد و در دسـتور زبـان عربـي ت     برسد و اينكه تمامي لغ ق و عم
او را بـه   كـه  آنچـه  كـافي اسـت  كند. بلكه در اين رابطـه   يجستجو و ژرف نگار

 درك كند. ،رساند مي حقيقت معاني و مفاهيم مسائل
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 است بر مجتهد واجب ،سومي: علم ناسخ و منسوخ در قرآن و سنت است 
ديث ناسخ و منسوخ را بشناسد و لزم نيسـت  و آيات و احا ، كه اين علم را بداند

كـه بوسـيله آيـت و يـا     اي  مسـئله  هر را حفظ كند بلكه در موردها  آن كه همگي
 فتوي بدهد بايد بداند كه هيچكدام از آن دو منسوخ نيستند. ،خواهد مي حديثي
 همچنين تشـخيص و جداسـازي حـديث    راوي حديث و چهارم: شناخت
احاديثي را كه امت اس�مي قبول كرده است نيـازي  غير صحيح است و از  صحيح

به تحقيق و بررسي كردن اسناد آن حديث نيسـت امـا احاديـث ديگـري غيـر از      
محققانه به كساني  ،خوب ،بر مجهتد واجب است كه خيلي كامل ،احاديث مذكور

نگاه كند و عدالت و عيب آنان را بشناسد و  ،اند كه احاديث مورد نظر را نقل كرده
وي حديث از طرف امامي عدال كافي است به آن شرط كه ار اين رابطه تعديل در
ل روش و طريقإل صحيحي در تعديل راوي داشته باشد. علوم ادكي يا آن امام عزم

 -2علـم حـديث    -1 گردد كه عبارتنـد از:  مي سه علوم مهم بر بههشتگانه مذكور
 علم اصول فقه.  -3علم لغت 

هيچگونه نيازي به ايـن دو تـا نيسـت. در     ،ي در فقهمسائل فرعاما علم ك�م و
قطعـي ب�تغييـر بـه     ،براي مجتهد كافي است كه اعتقادي لزم ،رابطه با علم ك�م

ي علـم كـ�م و ادلـه آن لزم    هـا  راه اركان شش گانه ايمان داشته باشد و شناخت
گر مجتهد و حتي ااند  نيست زيرا هيچكدام از اصحاب و تابعين آن را تأييد نكرده

براي او اجتهاد در احكام جـايز اسـت. امـا     ،مقلد محض باشد ،در رابطه با اعتقاد
هـا   بـر آن  نيـز شـناخت كـافي    صحتي اصحاب رسول اهللا ،مسائل فرعي در فقه

تمرين ممارسـت   ،به طالب علم ،ها آن ها و شناخت از آن ولي اط�ع بر ،اند نداشته
3Fدهد. مي بيشتري به نسبت اجتهاد به او

سپس امام محمد غزالي بحث مورد نظـر   1
آسانگيري كـه   نكته اي در رابطه با شرايط«را با تنبيه و آگاهي مهمي تحت عنوان 
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 به »كثرونفی التخفيف يغفل عنها األ ةدقيق« »بيشتر افراد از آن غافل وناآگاه هستند

ام كـنم امـ   مي رساند و بخاطر اهميت اين موضوع عين جم�ت او را تقل مي اتمام
د: اجتماع علوم هشتگانه مذكور دربارة مجهتد مطلـق كـه در   گوي مي محمد غزالي

به شرط گرفته شده و اجتهاد به نزد من مقـام   ،دهد مي تمامي مسائل شرعي فتوي
نيست. بلكه جايز اسـت كـه بـه     ،كه قابل تفكيك و تقسيم بندي نباشداي  مرتبه و

 ،ي از احكـام شـرعي قـرار دارد   عالمي كه در مقام و منصب اجتهاد دربـارة بخشـ  
 آنشناسد و از طريق  مي داند و مي مجهتد گفت: هر كسي كه مث�ً روش قياسي را

اگر چـه در ارتبـاط    ،د دررابطه با مسائل قياسي فتوي دهدتوان مي او ،دهد مي نظر
 نظـر  هبا علم حديث ماهر و استاد نباشد يا مث�ً هـر كـس دربـارة مسـئله مشـترك     

 ست كه خود فقيه باشد و فقط آگاه به اصول و قواعد ارث و معانيدهد كافي ا مي
باشد. اگر چه از خبرهايي كه درباره مسائل تحريم مسكرات يا در رابطـه بـا   ها  آن

مساله نكاح بدون ولي آمده است. هـيچ گونـه اطـ�ع و آگـاهي نداشـته باشـد و       
 مسـائل ارث  درراي و نظـر او بـه  آگاهي از اين نوع اخبارهـا هـيچ نـوع كمكـي     

ارتباطي بين اين نوع احاديث و مسائل ارث وجـود  كند و همچنين هيچگونه  نمي
ندارد. پس به چه دليل غفلـت و ناآگـاهي از ايـن نـوع احاديـث يـا كوتـاهي در        

نشانه نقص و عيب مجتهد است؟ و كسي كه آشنا و آگاه ها  آن شناخت ويادگيري
كافر ذمي و چگـونگي تصـرف و    بر احاديثي كه درباره قصاص مسلمان در مقابل

باشد كوتاهي او درباره علـم نحـو كـه از ايـن      ،كند مي انجام اين قصاص صحبت
 رساند. نمي هيچ گونه زيان و ضرري به او ،كند مي صحبت فرمودة خداوند

ْ ٱوَ ﴿ �َ�  ۡمَسُحوا رُۡجلَُ�ۡم ِ
َ

ُ�ۡم َوأ وس� ُۗ َُ � و سرتان را مسح « ].٦ة: املائد[ ﴾لَۡكۡعَبۡ�� ٱب
و همينگونه مسائلي را كه در اين معنا  »پاهايتان را تا دو قوزك (بشوييد)و  ،دكني

 و مفهوم هستند با هم مقايسه كن.
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از امـام ملـك ـ     ،كه به تمامي مسـائل جـواب دهـد   مفتي اين نيست  از شرايط
هـا   آن رحمه اهللا ـ در مورد چهل مساله سئوال شد. در جواب سـي و شـش تـا از    

در جواب  شدر امام شافعي ـ رحمه اهللا ـ حتي صحابه كرام  دانم و چق نمي گفت:
 ،خواهـد  مـي  كـه اي  مسأله پس مجهتد بايد در مورد اند. مسائل به بن بست رسيده

در مـورد  و در اين حالـت مجهتـد   ،اط�ع و آگاهي كامل داشته باشد ،فتوي بدهد
 بين آنچـه را  داند و مي داند كه همانا او مي دهد و خود مي فتوي ،داند مي آنچه كه

 لذا در مورد آنچه كه ،كند ميتمييز و جدايي ايجاد ،داند مي داند و آنچه را كه نمي
دهـد.   مـي  فتـوي  ،دانـد  مـي  دهد و فقط در مورد مسائلي كـه  نمي داند جواب نمي

4Fباشند. مي شرايط اجتهادها  اين جملگي

كني  مي واين شرايط همانطور كه مشاهده 1
تحقيـق و راي و نظـر    ،و استعداد درستي براي بحثكه توانايي  است براي كسي
زيادي كه از طرف علماء متاخر و تنـدي  به همين دليل اشتباه و خطا  ، داشته باشد

 و سختگيري آنان بدين شكل كه اجتهاد را به مانند كاري نا ممكن و محال فرض
د آن را و از علما كه راغب و مشتاق اين كار هستند و توانـايي و اسـتعدا   ، كنند مي

تمـامي   10/1بلكه  4/1كنند كه حتي  مي در رابطه با اجتهاد چيزهايي طلب ،دارند
و به همين اند  در خود نداشته(رضي اهللا عنه)صحابه كرام  يناين صفات را مجهتد

5Fي كه شيخ غزالياتكه بحقيقت اتهام شود مي دليل براي تو مشخص

ـ رحمه اهللا ـ    2
وارد  ،كنند مي يدن به درجه اجتهاد سعي و ت�شبر كساني كه براي رس و امثال او

ظلم و خطا و تندي وسختگيري است كه هيچ گونه دليلي بـراي ادعـاي    ،اند كرده
 آنـان  اذيت كردن و آزردن و در نهايـت پريشـان كـردن    ،خود ندارند و سرسختي

(نكته اي كـه قابـل ذكـر     .است كه هيچ گونه دليلي شرعي بر اين كار خود ندارند

                                                 
 .103،ص  المستصفي -1
امام محمد غزالي در رابطه با اجتهاد با كساني است كه توانايي و اسـتعداد اينكـار را ندارنـد و بـدون      -2

 .13 علم و آگاهي بوده و داراي ديني ضعيف هستند. (لزوم اتّباع مذاهب الئمه) ص
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د غزالي ـ رحمه اهللا ـ   مضاوت مؤلف دربارة عملكرد حجه الس�م امام محاست ق
منصفانه نيست زيرا كه خود مؤلف ابتدا براي درستي اجتهاد به نظر و اعتقاد امـام  

او را به عنوان كسي كه افرادي را كه در رسيدن  بعدو  كند مي نادد غزالي استممح
جـاي بسـي    ،دهـد  مـي  د اتهـام قـرار  مور ،كنند مي بر درجإل اجتهاد سعي و ت�ش

تنـدي و   ،تعجب است در حاليكه اگر منصفانه و بـا دقـت بـه مسـاله نگـاه كنـيم      
كـه توانـايي و    اسـت  بـا كسـاني   سختگيري امام محمد غزالي در رابطه با اجتهاد

 .استعداد اينكار را ندارند و بدون علم و آگاهي بوده و داراي ديني ضعيف هستند
 مترجم).

ـ   الفـوق خطـا و اشـتباه دكتـر      اتبـه مـذكور   و با توجـه   ۀبـوطي زمانيكـه گفت
گـردد   مي دهد براي تو مشخص مي المعصومي ـ رحمه اهللا ـ را مورد مسخره قرار  

د: بحقيقت اجتهاد براي كسي كه تمامي همت و ت�ش خود را گوي مي ـ معصومي
قوي  ،صرف كرده و عزم و ارادة خود را در بدست آوردن تقوي ،در فراگيري علم
و و او نيازمنـد مطالعـه و آگـاهي     ، كاري آسان و ممكـن اسـت   ،و محكم گرداند
سـنن   ،صحيح بخاري و صـحيح مسـلم   ،اطّمو تر ازي زيادها كتاب احاطه كامل بر

ابي داود و جامع ترمذي و نسائي ندارد. ديديي كه امام محمـد غزالـي كـه خـود     
گرفته است در حاليكه  تر آسان مذهبي است در اين رابطه معتدل تو بوده و كار را

 تـر و تنـدتر   ام محمد غزالي ـ رحمه اهللا ـ سخت  معصومي نسبت به رأي و نظر ام
كنند پيرو امام محمد غزالي  مي بوطي و امثال او كه ادعاالباشد و اين گفتإل دكتر  مي

ـ رحمه اهللا ـ بوده و نهايت احترام و قـدرداني را بـراي او قائـل هسـتند دليـل و       
گـوئيم:   مي بوطي و امثالالباشند. مجدداً به آقاي دكتر  مي بر عليه خودشانحجتي 

يي را كه معصومي ـ رحمه  ها كتاب آيا شما اط�ع و آگاهي و احاطه داشتن و فهم
د؟ بحقيقـت مـن   دانيـ  مـي  كاري آسـان و راحـت   ،اهللا ـ در مسير اجتهاد ذكر كرد 

 ،(شـافعي  امامان چهارگانه انمطمئن هستم به اينكه علما مجهتد بزرگ از جمله آن
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حنبلي) حتي خود آنان اط�ع و آگاهي بيشتري از اين احاديثي كـه   ،مالكي ،حنفي
علم بر اين  10/1نداشته حتي بعضي از آنان  ،را نام بردهها  آن يها كتاب معصومي

 هـا  كتـاب  مطالعه و بررسي اين ،براستي خواندن و تحصيل اند. احاديث را نداشته
پـس   ،نياز بـه چنـدين سـال دارد    ،ه قدرت و توانايي و استعداد داردبراي كسي ك

 شما چطور آن را ساده 
براي هر انساني حتـي عـادي و    ،كنيد كه اين كار مي چطور گمان .مي پنداريد؟

كه بـه   معمول و يا عرب باديه نشيني كه هيچ گونه علم و آگاهي ندارد همانگونه
خود گفتـه ايـد كـه معصـومي ـ رحمـه اهللا ـ         ،مذهبيهدروغ و بهتان در رساله ال�

اجتهاد بر هر انساني را واجب و فرض كرده است؟ به حقيقت هر كسي كه بتواند 
را بخواند و بفهمد البته با استعانت و كمك از شرح اين مطالـب   ها كتاب اين 4/1

علوم لغت و قرآن  به و اگرنسبت ،توسط علماء و بيان مراتب احاديث توسط آنان
زيرا استعداد  ،د اهل اينكار باشدتوان مي ،وانايي قابل توجهي داشته باشدول تو اص

و توانايي موجود در او نشان دهندة جايگاه و درجه و مرتبه بزرگ اجتهاد است و 
 ،ند به اين درجه برسـند توان مي ما مطمئن هستيم كه افراد خيلي خيلي كم از مردم

به آنان كمك كنـيم و  اد را تشويق كرده و و بر ما واجب است كه اين تعداد از افر
نـه اينكـه دشـمن سـر سـخت در       ،دستشان را به عنوان ياري و مساعدت بگيريم

سخت  ،با كافران هرزه و فاسد ما حتي دشمني با آنان از دشمني ،مقابل آنان باشيم
آنان را از  كوششت�ش آنان بوده و ت�ش و و يا اينكه مانع همت ،تر و بدترباشد

 برده و بر آنان افترا و دروغ ببنديم.بين 

 »د: باب اجتهاد بسته استگوي مي باطل بودن اين فكر كه«
متعصب و خطرناك كه زمان اجتهاد تمـام شـده    يااين ادعخرأدر بين فقهاء مت

مسـدود شـده    ،د از قرن چهارم تا روز قيامـت عو باب اجتهاد ب استشايع  ،است
ان امت اس�مي قطع شـده و از بـين رفتـه    سلسله ط�يي و با ارزش مجتهد ،است
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 ،يافت كه بتواند به درجإل اجتهاد برسـد  توان نمي تا روز قيامت هيچ كس را ،است
و هيچگاه اجـازه مخالفـت بـا     ،تقليد كند ،و حتماً بايد از علما و مجتهدان پيشين

تـرجيح و   ،ند علمـا متـاخر انجـام دهنـد    توان مي و نهايت كاري كه ،آنان را ندارد
علما ء پيشين بر بعضي ديگر است البته در ضـمن  هاي  رتري دادن بعضي از گفتهب

 خصوصيتمذهبي بودن. يعني بايد تابع يكي از مذاهب اربعه باشد در ضمن اين 
د قول يا اقوال بعضي از علما متقدم را بر بعضـي ديگـر تـرجيح و برتـري     توان مي

 يندن تقليدي اسـت كـه چنـد   دهد. و نتيجه و آثار طبيعي اين ادعا همان شايع ش
مسـلمانان را دچـار عقـب    و قرن است با تمام فشار بر مسلمانان وارد شده اسـت 

» اجتهـاد و المجتهـدون  «ماندگي و انحطاط علمي كرده است و طرفـداران كتـاب  
بوطي نيز الكنند همانگونه كه گفته دكتر  مي اين فكر زمزمه و خُرخُر يشبسيار حوا

را از بسياري از كساني كـه بـا دعـوت     طرزفكرو اين  ،شود مي مختبه اين نتيجه 
و بعضي از آنان به ظاهر اجتهاد را  ،ايم شنيده ،دشمني و كينه دارند ،كنندگان سنّت

 و هرگاه نام مجتهدي را ،كنند مي دانند ولي در عمل با آن محاربه و جنگ مي جايز
ص�حيت اجتهاد را ندارد كنند كه او  مي اجتهاد او را انكار كرده و ادعا ،شنوند مي

و به حق يا ناحق از او درخواسـت   ،كنند مي زنند. و او را مسخره مي و بر او طعنه
 ،فهرست و ليسـتي طـولني   ،سازند مي براي او از كاه كوه ،كنند مي منابع و مراجع

جلـوي او   ،در مجهتد واجب استها  آن كنند بودن مي عاعريض از شرايطي كه اد
 يـاران مجتهـد   و شدر اصـحاب هـا   آن شرايطي كه حتي يك صدم ،دهند مي قرار

ما معتقديم كه منع اجتهاد بعد از قرن چهـارم هجـري   .نبوده است صرسول اهللا 
 ل فكري باطل و ريشه اي فاسد دارد.در اص، بنابر دليل زيادي

 ًاجتهاد امري است كه خداوند عز و جل ـ آن را تشريع كـرد و امـت     :اول
را در مرتبإل چهارم از مصـادر و منـابع و    آنوآن رهنمود كرده است  اس�مي را به

اجماع  ،سنّت ،قرآن)( مراجع شريعت اس�مي قرار داده است كه عبارتند از: كتاب
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اجتهاد است) و براي هيچ كس جايز نيست كه هاي  هعبش ينتر مهم كه از( و قياس
تغيير دهد چـه رسـد    را –جل ج�له  –ذره اي هر چند كوچك و كم از دين اهللا 

از اصول دين را باطـل كنـد و مصـدر و مرجعـي از      اصلي به اينكه كسي بخواهد
است كه قانون گـذاري يكـي از    مشخصمصادر شريعت اس�مي را حرام بداند؟ 

و از صـ�حيت انسـان خـارج     ،خصوصيات و افعال خداوند تبارك و تعالي بوده
  ،است
 منع و يا تحريم وسعت  ،ا تعطيل كردن آندوماً: همانا بستن باب اجتهاد و ي

و عظمت رحمت خداوند تبارك و تعالي بر امت اس�مي بوده و دليلي اسـت بـر   
خواهند بگويند: بعـد   مي اينكه با اينكار ادعاي آگاهي بر غيب را دارند بدين شكل

آنـان   ،اجتهاد را داشته باشد شود كه ص�حيت نمي از قرن چهارم هيچ كسي يافت
داننـد؟ و شـناخت و آگـاهي آن را از كجـا بدسـت       مـي  راموضـوع  ا ايـن  از كج
آنان را باخبر كرده است به اينكه بعد از قرن  –عز و جل  –آيا خداوند  اند؟ آورده
 هيچ مجتهدي را خلق نخواهد كرد؟ ،چهارم

َ�ُقولُوَن َ�َ ﴿
َ

�  ٓ � ََ ٰ �َ� ُ�م ّم�  ُسۡلَ�ٰ� ب َُ ن �ۡن ع� � ٱِ ََ َ�ۡعلَ  َّ  ].10يونس: [ ﴾٦ُموَن َما 

وبرهاني بر اين (ادعاي خود) نداريد. آيا شما اي (مشركان) هيچگونه دليل «
 »دهيد كه از آن آگاهي نداريد؟ مي چيزي را به خدا نسبت

 ارد شـده حالـت و  همانطور كه در بعضي از احاديث صـحيح و  ،درست است
اين وضـعيت   ولي شود مي وضعيت ديني مردم با گذشت زمان ضعيف شده و كم

و اين عقب نشيني عمومي يـا برگشـت ضـعف عمـومي:      ،عمومي است نه فردي
 شود بلكـه از طـرف عمـوم خاصـي پـيش      نمي ها انسان شامل همإل افراد يا عموم

 فرمايد: مي صآيد همانطور كه رسول اكرم  مي
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 6F۱»خرهآم مهل خ� ممثل ملطر اليدری  ممتمثل «
اول آن خير است يا آخر  داند نمي شخص است كه مثل امت من بمانند باران(

بسيار متفكر و  ،برجسته ،در عصر انحطاط ديني و علمي افراد نابغه مشهور )آن
كه از لحاظ علم وفقه و  دارند علما بزرگي در مقايسه با امامان مجتهد سابق وجود

در درجإل پايين تري قرار ندارند يا كمتر نيستند.و  ،تيزهوشي و اخ�ص ،باهوشي
 ،و ابن تيميه ،ن دقيق العيدببن عبدالس�م و ا زوي و العوالن ،محزن آنچه كه اب از

 و غير از –اهللا تعالي  همرحم –القيم و ابن حجر و ابن كثير و الذهبي و ابن 
در مقايسه با آنچه كه علما اند  خبر داده ،فاصله ندارند اان ممكه نسبت به زها  اين

به شكر  –رجإل پايين تر قرار ندارند. پس امت اس�م درد اند. متقدم از آن خبر داده
جل  –كه خداوند به او رحم كرده و به اذن و ارادة اهللا  است امتي –اهللا تعالي 

بهترين امتها بوده  ،علم و اجتهاد از او قطع نخواهد شد ،هيچ وقت بركت –ج�له 
 صكه رسول اهللا همانطور  ،باشد مي -تعاليتبارك و-نزد اهللا ها  ترين آن و گرامي

نُتمۡ ﴿ :در توضيح و تفسير اين آيه كريمه �لّناس�  َُ َ�َجۡت ل ۡۡ ُ
ٍٍ أ ّم

ُ
َ أ َۡ آل عمران: [ ﴾َۡ

 ».براي هدايت مردمان خارج شده ايدشما بهترين امت هستيد كه « ].110
 7F2»تعال مرم ا ع مهللامنتم خ�ها هم ةمم ع�بون �سمّ نتم تتم«فرمايد:  مي

شان به نزد ترين  و گراميها  آن فتادمين امت هستيد و بهترينشما ه« :فرمايد مي
 .»باشيد مي -تعاليو تبارك  -اهللا

و رحمت و بخشش و فضل او نسبت به اين  –تبارك و تعالي  -اكرام خداوند 
ت استمرار و ادامه داشـته باشـد كـه    منعمت خدواند بر اين ا كهكند مي اقتضا امت

                                                 
اين را  ترمذي روايت كرده است و آن را حسن دانسته. و شيخ ما در تعليق آن گفته كه با آن  -1

 سند صحيح است 
 بروايت ترمذي و وابن ماجه و دارمي. وشيخ ما نيز آن را حسن قرار داده است -2
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نعمـت اجتهـاد اسـت چيـزي كـه ادامـإل ديـن و         ،هـا  نعمت ين اينتر مهم يكي از
 به آن بستگي دارد. امت مصلحت كار و حل مشك�ت

   وجود آن و اسـتمرار   و شريعت اس�مي يابقسوماً: بحقيقت اجتهاد براي
بخـاطر اينكـه اتفاقـات و حـوادث جديـد       ،ضروري و لزم اسـت  ،و دوام بر آن

 و ،محدود و محصور هسـتند  آيات و احاديث)( نامحدود بوده اما نصوص شرعي
نصوص محصور و محدود شرعي را با اتفاقات و حـوادث نامحـدود و    توان نمي

 پيوند و ارتباط داد. ،غير محصور
 ،آن اسـت كـه بـراي مسـلمانان     –خداوند عـز وجـل   هاي  لذا يكي از حكمت

اجتهاد را تشريع كرده است تا بواسطه آن بتوانند احكامات اس�مي را از نصـوص  
و مسائل و مـوارد مشـابه و    هاستنباط و استخراج كرد ،ي و قواعد عمومي آنشرع

خود  ،در رابطه با بعضي از امور صهمانند را با هم قياس كنند. حتي پيامبر اكرم
پـس   انـد.  و تابعين نيز اجتهاد كرده صو اصحاب و ياران پيامبر ،اند اجتهاد كرده

بـر   ،انـد  امت نيز آن را انجام دادههاي  اجتهاد امري است كه سلف صالح و بهترين
ما واجب است كه از راه و روش و طريقإل آنان پيروي كنيم. وراست گفتـه اسـت   

 :كه

 وكـــل خـــري فـــی اتبـــاع مـــن ســـلف
 

 و كــــل رش فــــی ابتــــداع مــــن خلــــف 
 

هر خير و نيكي در تبعيت كردن از سلف صالح است و شر و بدي در پيـروي  
 ي علما و خلف است.ها بدعت از

 ها: آن اضات و جواب دادن بهاعتر -
پرسـيم كـه: دليـل     مـي  كند مي از كساني كه اجتهاد از قرن چهارم به بعد را منع

شرعي كه شما در رابطه با تعطيل بـودن بـاب اجتهـاد يـا بسـته بـودن آن داريـد        
 الجتهاد«لت نوشته شده آنان مانند كتاب و مقا ها كتاب كه ما به چيست؟ آنگونه
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هيچ دليل شرعي از ايم  نگاه كرده »لزوم اتباع مذاهب الئمه«تاب وك »المجتهدون و
اگر براي  ،كنيم مي دوباره سوال را تكرار ايم. نديده سنت (حديث) و كتاب (قرآن)

پس دليل  ،در رابطه با بسته بودن باب اجتهاددليل شرعي نداريد نظر وعقيده خود
و غيـر   –رحمه اهللا  –امد عقلي شما در اين رابطه چيست؟ تنها دليلي كه شيخ ح

كه شايسـتگي   كساني ،كه هرگاه باب اجتهاد باز شوداين است اند  از او ذكر كرده
 در نتيجـه ديـن را فاسـد    شـوند،  مي ت اين كار را ندارند در اين زمينه وارديلو اه
خـود قـرار داده و در نهايـت باعـث     دسـت  و احكامات ديني را بازيچه  ،كنند مي

 .شوند مي و بالخره هرج و مرج ديني ،آشفتگي ،ظمين بي بوجود آوردن
ين تـر  كوچك صد درصد باطل و غيرمنطقي است و اگر از ،و اين نوع اعتراض

مـا را بـدان    –عـز و جـل   –بود. خداونـد   مي صحت و درستي و اعتبار برخوردار
از آن جهت كـه   ،كرد مي بدان سفارش نيز ما را صاكرم لوو رس كرد مي رهنمود

داند  نمي ت ديني و دنياي انسان راحمصل –عز و جل  –نسبت به اهللا  هيچ احدي
و همچنين هيچ احدي در مقايسه با اهللا (جل ج�له) نسبت به ضرر و زيان انسان 

 تما تر�ـ«فرمايد:  مي صدر دنيا و آخرت آگاه نيست. در اين رابطه رسول اكرم
ال ه إاً ما ن ا�م مهللا عنـه ئشیتر�ت  اله ،مرت�م بهم ال قدإمر�م مهللا به مما  اً ئیش

8F..».قد ن يت�م عنه

1. 

مـن نيـز شـما را بـدان امـر       ،را به آن امر كرده بود شماهرآنچه را كه خداوند«
بود مـن نيـز شـما را از آن     كردهرا از آن نهي  شمارا كه خداوندو هر آنچه  ،كردم

 »نهي كردم
رّ بزرگي شوند از كه خدا كند مي را قبول اين عقل پس آيا منطقي است يعني

 ،كند مي آگاه باشد كه مسلمانان را فراگرفته و هرج و مرج ديني در بين آنان ايجاد
در رابطه با -باهللا ذالعيا –غير اين در صورت  دراما مسلمانان را از آن دور نكند؟

                                                 
 ) مرس�ً و طبراني و بمجموع طرق آن صحيح است.1/14بروايت شافعي در سننش( -1
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خداوند فراموش  –اهللا ب ذايالع –راهنمايي آنان كوتاهي كرده است يا وهدايت 
پاك و  ،با خبر سازد ،برد مي زي كه دين و آخرت آنان را از بينكرده است از چي

 فرمايد: مي مرتبه و بزرگ است همانطور كه خودبلند  –منزه است اهللا جل ج�له 

ا ﴿ ّيٗ  »كند نمي خداوند هيچ چيز را فراموشو« ].64مريم: [ ﴾٦َوَما َ�َن َرّ�َك �َس�
 ت تصور كند كه خداونددرك و فهم انسان مسلمان چگونه ممكن اس وعقل 

گيرد  مي داند همانا خطر بزرگ و شري همگير و قريب الوقوع مسلمانان را فرا مي
در نتيجه بظاهر ادعا كنندگان علم  ،سازد نمي آگاه ،ولي آنان را از اين خطر بزرگ

جبران  ،كرده استننازل  –باهللا  ذرا كه خداوند العيا آنچه تااند  چندين قرن آمده
بر شما بخاطر اين گفته خطرناك و  اييعت او را تكميل گردانند؟ وكنند و شر

شوم اين است كه مخاطب  مي باطل (نكته اي كه در اينجا متذكر يان و افترابهت
و امثال او با  –رحمه اهللا  –بزرگي همچون امام محمد غزالي  يقرار دادن علما

ز اين علما بزرگ ين لفظ از صفات و اخ�ق مسلمان نيست مطمئناً هيچكدام اا
اجتهاد نظر و  همچوناي  مسئله و اگر در مورداند  چنين نيت و قصدي نداشته

كه اند  با نيت خيربوده است نهايت اينكه دچار اشتباه شدهاند  عقيده اي ابراز داشته
اكر به حق نرسيده  در اين فتوياين علما  صبا توجه به حديث رسول اكرم 

به افترا و  را اينكه آنان را با لفظ جاهل و اينكه آنان گيرند نه مي يك پاداش باشند
 –سبحانه و تعالي  –حقيقت دري كه اهللا درمحكوم كنيم مترجم)  ،بهتان زدن

د آن را توان نمي باشدكه هر كس اي  مرتبه هيچ انساني در هر مقام و ،دبگشاي
داند كه  مي اوباب اجتهاد را اهللا تبارك و تعالي گشوده است زيرا حقيقتاً  ،ببندد

 براي استمرار و احياء دين و امت اس�مي لزم و ضروري است. پس چطور
بدون اذن و  كهكسي را –سبحانه و تعالي  –يد آن را ببنديد؟ همانا خدواند توان مي

تهديد كرده است و او را دچار  كند مي قانون گذاري –تبارك و تعالي –اجازة اهللا 
 د:فرماي مي و كند مي عذاب سختي
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مۡ ﴿
َ

َ   أ ُٰؤاْ َ�َُعواْ لَُهم ّم� ََ �  ّ��ي � ٱلَُهۡم ُ�َ �ه َذۢن ب
ۡ
ُ ٱَما لَۡم يَأ  ].21الشوری: [ ﴾َّ

ه كاند  شايد آنان انبازها و معبودهايي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده«
 »خبر است؟ بي و از آنخداوند بدان اجازه نداده است (
اذن و اجازه اهللا تبارك و تعالي كه ح�ل را حرام و و همچنين كساني كه بدون 

 خداوند قرار يددر زمرة افراد بال كه مورد تهديد شد ،كنند مي حرام را ح�ل
 فرمايد: مي كتاببرمي شمارددرمورداهل گيرند  مي

ْ ٱ﴿ ٓوا َُ َ ۡرَ�اٗ�ا ّم�  ُدون�  َّ
َ

رُۡهَ�َٰنُهۡم أ ۡحَبارَُهۡم َو
َ

� ٱأ ترسايان يهوديان و « ].٣١ة: التوب[ ﴾َّ
چرا كه ( »اند علما ديني و پارسايان خود را هم به خدايي پذيرفته ،خدا ع�وه بر

و خودسرانه  ،كنند مي و حرام خدا را ح�ل ،ح�ل خدا را حرام ،علما و پارسايان
 برند و سخنان آنان را دين مي وديگران هم از ايشان فرمان ،نمايند مي قانونگذاري

 گردند...]. مي ه دنبال ايشان روانركورانه بدانند و كو مي

در مورد عبادت اهل  صدر حديثي از عدي پسر حاتم وارد شده كه از پيامبر 
 ،در جواب او فرمودند كه عالمان ديني و پارسايان صكتاب سئوال كرد و پيامبر 

 ند و مردمانشان از آنانكرد مي حرام را بر ايشان ح�ل و ح�ل را براي آنان حرام
عبادتشان به اين ترتيب بود. لذا اگر تحريم كردن ح�لي و ح�ل  ندكرد مي تبعيت

پس بستن و تعطيل كردن بابي كه  ،كردن حرامي دللت بر گمراهي و شرك بكند
قانون گذاري و  خداوند آن را گشوده است و آن را مصدري از مصادر و مراجع

بود؟ و با اين كار مسلمانان  چگونه خواهد ،اصلي از اصول اس�م قرار داده است
گردانند؟ چه  مي نازل كرده است محرومها  آن را از نعمتي بزرگ كه خداوند بر

ۡم َ�َ ﴿ ؟كسي براي انجام اين كار به آنان اجازه داده است
َ

�َن لَُ�ۡمۖ أ ذ
َ

ُ أ َّ ٓ ا � ٱَۗ َّ 
وَن   اينكه بر خدا دروغآيا خدا به شما اجازه داده است يا « ].٩٥ة: التوب[ ﴾٥َ�ۡفَ�ُ

كنيد كه خدا بدانها دستور نداده  مي يد وگوي مي خدا چيزهاييزبان  ازبنديد و  مي
 »است؟
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آن  –پس چطور خداوند تبارك و تعـالي   ،بدي استوع شرباگر باب اجتهاد من
و بهترين مخلوقات خـود را بـراي    را بر بندگان خود گشوده و تشريع كرده است

و اگـر ثابـت شـود اجتهـاد      ،كنـد  مـي  آنان تعريف و توصيفاينكار قرار داد و از 
بنديد؟  مي پس چگونه باب آن را تعطيل كرده و ،مصدر و منبع خير و نيكي است

و اگر شما معتقد هستيد به اينكه اجتهاد در سه قـرن اول هجـري مصـدر و منبـع     
ار متقـي و پرهيزگـ   وزيرا آن زمان مردم صالح و نيكوكار ،خير و نيكي بوده است

در جـواب بـه    ،بودند. سپس بعد از گذشت اين سه قرن آنان فاسد و بدكار شدند
. كـرد  مي خداوند جل ج�له ما را از اين كار منع ،بود مي گوئيم: اگر چنين مي شما

يـك   –اين نكته اشاره كنيم كه وقتي خداوند تبـارك و تعـالي    به وكافي است كه
وز قيامت به آن گرفتار خواهند شد كه نسل از مسلمانان را از خطري كه قبل از ر

به نظـر شـما   همان خطر دجال و خطر ايمان آوردن به او است آگاه نبـوده اسـت.  
آن هـم نـه يـك     ،ار كردن مسلمانانيدن و هشنموممكن است كه خداوند از آگاه 

بعد از قـرن چهـارم هجـري را از     مسلمان نسل و نه دو نسل بلكه تمامي نسلهاي
باز شـدن بـاب    ازكنيد مي و هرج و مرج ديني كه شما فكر خطري عظيم و بزرگ

ايـن   ،مطلع و آگاه نسازد؟ خداوندا تو پاك و منـزه هسـتي   ،آيد مي اجتهاد بوجود
بهتان و افتراء بزرگي است. اي كساني كه اينگونه معتقـد هسـتيد عجلـه نكنيـد و     

تـار خـود   و از پروردگار خود حياء كنيد و در گفتـار و رف  ،برخورد سخت نگيريد
شايسـته يـك    حتيادقـ اعت واين گونه طرز فكـر  ،با او نهايت ادب را رعايت كنيد

نيست چگونه ممكـن اسـت يـك فـرد مسـلمان كـه        هم فاسق و جاهل ،مسلمان
اينطـور فكـر    ،و مسوول آگـاهي مـردم و اصـ�ح آنـان اسـت      كند مي ادعاي علم

طل شما كـه بواسـطه   بكند!.ع�وه بر آنچه كه گذشت از جهت عقلي نيز با دليل با
 مباحثـه و  ،مناقشـه  ايـد،  منتشـر كـرده   آن فكر و عقيده بسته بودن باب اجتهـاد را 

وارد  ،با اين احتمال كسي كه شايستگي اين كـار را نـدارد   ،خواهيم نمود تمخالف
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گوئيم: بحقيقت هر علم و فن و حرفه اي كـه   مي در جواب ،شود مي اين مجموعه
ت و       د در معرضتوان مي وجود دارد عياني قـرار بگيـرد كـه اهليـداخل شدن مـد

آيا با اين وضـعيت علـوم و فنـون موجـود را كنـار       ،شايستگي اين كار را ندارند
ت را با اين كار و بشري ،بنديم مي راها  آن گذاشته و باب شناخت و بحث در مورد

فساد و پسـتي وحقـارت برگـردانيم؟ بـا      ،سقوط ،عقب افتادگي ،به مسير قهقرايي
 توجه به اين منطق ما بايد تمامي پزشكان را از فعاليت پزشكي كه دركشور انجـام 

ولـي هيچگونـه    ،كننـد  مـي  به احتمال وجود كساني كه ادعـاي پزشـكي   ،دهند مي
را داروسـازي  بهاي علـم  باهمچنين بايد  ،منع كنيم ،ندارندشايستگي در اين مورد 

 ،داروسـازي ، غل داروفروشيبه دروغ ادعاي ش كه وجود كسانيبه خاطر احتمال 
به همين ترتيب بر مـا واجـب اسـت كـه مـردم را از       .ستب ،كنند مي داروشناسي

يادگرفتن علم تفسير و حديث و فقه بخاطر احتمال وجود افـرادي نـاليق بـراي    
تعليم اين درسها منع كنيم. آيا اين گفته منطقي است؟ و آيا عقل سليم انساني اين 

دنيـا را بـه عنـوان     –تبـارك و تعـالي    –ه حقيقت خداونـد  پسندد؟ ب مي  گفته را
مهربان و شرور و و بخشنده ،انسان آفريده و در آن نيكوكار و بدكار ايآزمايش بر

امتحان و آزمايش قرار دهد هر چند  عرضتا جملگي آنان را در م قرار داده ثخبي
باطـل را   و ،ه با دليـل و برهـان  ارهمكه خود به همگي آنان واقف است ولي حق 

برهان قرار داده بدين ترتيـب كـه هرگـاه حـق ظـاهر       و ضعيف و نيازمند به دليل
 باطل خوار و زبون و شكست خورده و بيرون رانده شود. ،شود

�  بَۡل ﴿: فرمايد مي خداوند تبارك و تعالي ُف ب �َ ۡق ّق� ٱََ ل� ٱَ�َ  ۡ�َ َمُغهُ  ۡلَ�ٰط� ُۡ �ذَا ُهَو  ۥَهَي فَِ
�قٞ  خواهيم و) حق را به جان باطل  نمي ما چنين(بلكه« ].18األنبياء: [ ﴾َزاه

پاشند و باطل هر چه زودتر محو  مي دازيم و حق مغز سر باطل را از همان مي
 »شود مي نابود
﴿ َُ ۡي ََ �ّن  ۡيَ�ٰ � ٱِ َّ  ].76النساء: [ ﴾٧َ�َن َضع�يًفا  ل
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 .است...] »بيگمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف بوده«
افرادي باشد  ۀرماز زه ادعاي اجتهاد داشته باشد و او ك هرگاه كسي پيدا شود

خود سعي و ت�ش  –تبارك و تعالي –همانا اهللا  ،كه شايستگي اين كار را ندارد
و  ،گرداند مي اساس بي اعتبار و بي آنان را باطل كرده است و حجت و دليل آنان را

ن را خاموش و بوسيله مجتهدين ليق و شايسته و علما متقي و پرهيزگار آنا
ادان هيچگونه دليل و شيو اينگونه به ظاهر مدعيان علم و اجتهاد و  كند مي ساكت

�  قُۡل ﴿ خواهند داشتبرهاني ن �ّله ٍُ ٱفَل َّ ٍُ ٱ ۡ�ُ �َغ (اي پيغمبر) « ].149األنعام: [ ﴾ۡلَ�ٰل
 پايه و بي بر اينكه گفتار و كردارتان( »بگو: خداوند داراي دليل روشن و رسا است

ستي كردار خود درو شما اص�ً دليل قطعي بر صدق گفتار و  اس استاس بي
تحليل و تحريم ما به  و د: خدا به كفر و شرك ما راضييگوي مي نداريد در اينكه

 خشنود است!)...
يي كـه  هـا  انسان عهد كرده كه هيچگاه زمين را از –ج�له  جلّ-همانا خداوند 

 خـالي  ،و مدافع دين بـه حـق هسـتند    ،برهانمدافع و مجري قوانين اهللا با دليل و 
 فرمايد: مي صگذارد. حضرت رسول اكرم نمي

�م من خهلم هال من خالف م يضّ  ال ممة قائمة بأمر مهللات مّ مل من مال يز«
 9F1»مرمهللا ههم ع ذلکمت أىت ي

 طايفه و يا گروهي هسـتند كـه اوامـر اهللا تعـالي را اجـرا      ،هميشه از امت من«
خواهند آنان را خـوار   مي ي از صفات اين گروه آن است كه كساني كهكنند يك مي

ند هيچگونه ضرر و زياني در اين رابطـه بـه   توان نمي ،كنند و با آنان مخالفت كنند
 ».مانند مي آنان وارد كنند تا روز قيامت ايشان بر همين صفات باقي

                                                 
 ليه.متفق ع-1
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دهل عـ خلـف كمـن  �مل هـهم ملعلـم«فرمايد:  مي صهمچنين رسول اهللا 
 .10F1»هفل ملاهل�أتعنه ررفف ملاال� همنتاال ملبطل� ه ينفون

دارد و بـه مرحلـه    مـي  بـر  ،دنآي مي اين علم را عادلترين كساني كه بعد از من[
غگويـان  وادعاي بيخود بيهـوده گويـان و در  وتحريف غلوكنندگان  ،آورد مي اجرا

 برند] مي جاه�ن را از بين تأويل
كه از دين دفاع كرده و  وجود خواهند داشتصادق  يلماين مسلمانان عبو در 

آن زمـان كـه علـم بـا      ،كننـد تـا روز قيامـت    مـي  دروغگويان را رد ،افترا و دروغ
نيز بـه   صهمانطور كه رسول اهللا 11F2.شود مي برداشته ،برداشتن علما از روي زمين

دد و اينكه اي مخاطبان: نترسيد از اينكه دين ضايع گر اند. اين موضوع اشاره كرده
خود حافظ  –سبحانه و تعالي  –زيرا كه خداوند  ،هرج و مرج در آن بوجود بيايد

 فرمايد: مي دين است. همانطور كه و مدافع اين

ُۡ  نَّزۡ�َا ﴿ ََ �نّا  ََ ٱِ َۡ ما خود قرآن را « ].9احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰف�ُظوَن  ۥ�نّا َ�ُ  ّ��
(و تا روز رستاخيز آن را از  باشيم مي آن محافظو خود ما پاسدار و ايم  فرستاده

 »داريم مي دستبرد دشمنان و از هر گونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون
آنگونـه كـه    ،به حقيقت هرج و مرجي كه امتهـاي سـابق بـه آن مبـت� شـدند     

شويم زيرا  نمي مابدان دچار ،كنند مي فكر» الجتهاد و المجتهدون«طرفداران كتاب 
يكه ن خود را به عهده گرفته است در حالحفظ دي –تبارك و تعالي  – كه خدواند

حافظ دين اديان سابق نبوده است و آنچـه كـه اسـتمرار و دوام ديـن وصـ�ح و      
كنيد بستن و تعطيل كـردن   مي فكرآنطور كه شما  ،كند مي مصلحت او را ضمانت

                                                 
عزاه صاحب المشكاة الي البيهقي وهومرسل ولكن ذالك شيخنا في التعليق أنه روي موصولً من  -2

)بتحقيق 83-1/82طريق جماعإل من الصحابإل ، وصحح بعض طرقه الحافظ والع�ئي.انظر المشكاة (
 شيخنا.

 ) لبن الوزير.39و1/38انظرالروض الباسم في الذب عن سنإل أبي القاسم (-3
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در جتهـاد  بلكه گشودن باب اجتهاد اسـت زيـرا بسـتن بـاب ا     ،باب اجتهاد نيست
حقيقت به معناي بستن وتعطيل كردن باب علم صحيح و مفيد اسـت شـما اقـرار    

مانند  مي فقط مقلدان يا جاه�ن به علم باقي ،كرديد به اينكه اگر اجتهاد منع گردد
حمايـت ودفـاع    ،و اينان قادر نيستند از دين در مقابل شك و ترديد دشمنان دين

 و اتهامات آنان را رد كنند. بحقيقت فقط علما و نيرنگهاي دشمنانها  دسيسه ،كنند
حمايـت   ،ند از دين در مقابل مكـر و فريـب دشـمنان و گمراهيهـاي آنـان     توان مي

ـ  مـي  آدم كور و نابينا چطور ،نمايند ي بينـا ايسـتادگي و   هـا  انسـان  د در برابـر توان
ا يـا بـا آنـان درافتـد؟همانا تنهـ      ؟مقاومت كرده و با آنان دست و پنجه نـرم كنـد  

دين و ص�ح و مصلحت آن و همچنين دفع خطرات ي ع براي بقادافضمانت و م
حقيقي يا همان مجتهدان هستند و تا زمانيكـه آنـان بواسـطه كتـاب     علماي  ،از او

طلـب هـدايت و راه و روش درسـت     صپروردگارشان (قرآن) و سـنت نبـي او  
هديد نخواهـد  مسلمانان را ت ،ملتهيچ خطري از نوع هرج و مرج ديني مح ،بكنند
در  ،هرج و مرج ديني يا خطري كه ديـن را تهديـد كنـد    ،و هر اجتهاد باطل ،كرد

 ،كه دنباله رو كتاب و سنت باشـد  تيمقابل نيرو و قدرت عظيم و شگفت انگيز ح
انحراف و هرج و مـرج   ،و هر نوع گمراهي ،دچار شكست و خواري خواهد شد

از بـين خواهـد رفـت و     در مقابل نـور درخشـان حـق و حقيقـت ذوب شـده و     
 بـا صـراحت بـه ايـن موضـوع اشـاره كـرده و        –تبارك و تعالي  –ان مپروردگار

 فرمايد: مي

﴿ 
َ

ُُ ٱ ّمافَأ ّما َما يَنَفُع  لّز�َ
َ

ۖ َوأ ٗۗ ٓ ُُ ُجَفا َه َۡ ِ�  �ّاَس ٱَهَي � ٱَهَيۡمُكُث  �ض�
َ
�َك يَۡ��ُب  ۡ� َ�ٰل ُ ٱََ َّ 

ۡمَثاَل ٱ
َ
(بيسود و بيهوده بوده و هر چه زودتر) دور فها اما ك« ].17الرعد: [ ﴾١ ۡ�

نافع است در زمين ماندگار ميگردد.  مولي آنچه براي مرد ،شود مي انداخته
 »خداوند اين چنين مثالي ميزند
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و حـق   ،تر است لذا بقا و ماندگاري براي چيزي است كه از همه بهتر و ص�ح
اوست كه يـاري   ،دتر بودهو همه كس نيرومن هميشه غالب و پيروز و از همه چيز

و  ،دهـد  مـي  يـاري خداونـد هميشـه مؤمنـان را    هـا،   ايـن  شود و ع�وه بر مي داده
و  ،دهـد  مي سرپرستي صالحان را بر عهده داشته و جواب مكر و نيرنگ كافران را

 .كند مي عمل مفسدان را باطل

ُُ ﴿ :فرمايد مي و تعالي سبحانه خداوند ۡي ََ �� َ ٱَوَما  �َ َّ  ۡلَ�ٰف � ِ� َضَ�ٰل  ِ غافر: [ ﴾٢ 

و قيرشان ( »نتيجه بوده و جز گمراهي نخواهد بود بي كافرانليكن نيرنگ « ].25
هاي شيطاني آنان سرانجام دامنگير خودشان  وطرح ،پيوسته به سنگ خواهد خورد

 خواهد شد...)
�ّن ﴿ فرمايد: مي همچنين َ ٱِ �ُح َ�َمَل  َّ ل ُۡ ُ ي َ ٱََ ي �ُ  ].81س: يون[ ﴾٨ لُۡمۡفس�

 سودمندبخشد) و شايسته و  نمي بقاء و دوام( خداوند كار تباهكاران را«
 »گرداند نمي
﴿ � �ّن َرّ�َك َ� َصاد� ٱِ َۡ  ].14الفجر: [ ﴾١ لۡم�
 ...ايشان استاعمال  )مسلماً پروردگار تو در كمين (مردمان و مترصد و

 ،هسـتيد اي كساني كه موافق نظريـإل بسـتن بـاب اجتهـاد و تعطيـل كـردن آن       
از جانـب   ،همانـا ديـن   ،هيچگونه خوف و ترسي به نسـبت ديـن نداشـته باشـيد    

از خود كه امانت دار كتاب او (قـرآن)   بواسطإل بندگاني -تبارك و تعالي -خداوند
راه  ايـن دو و درتاريكيهاي شديد بوسيله نورو روشنايي  ،و سنت رسول او هستند

كفـر و ظ�لـت را از   هاي  و خفاشيابند و لشكر تاريكي و ظلمت و سياهي  مي را
نسـبت بـه ديـن هيچگونـه تـرس و خـوفي        ،شود مي حفاظت ،دارند مي برراه سر

دين و قـوانين و شـرايع    -باهللا ذالعيا -د كه مبادايستربلكه از خود ب ،نداشته باشيد
آن را حـ�ل و حـ�ل آن را حـرام     محـرا  ،ديني را بازيچإل دست خود قرار دهيـد 

تشريع و قانون گـذاري كنيـد. از    –تعالي  تبارك و-زه اهللااو اجو بدون اذن  ،كنيد
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تعطيـل كنيـد.و جـرات و     ،خود بترسيد از اينكه بابي را كه خداوند گشوده اسـت 
جسارت بخرج بدهيد در مقابل كاري كه خداوند آن را تشريع كرده و اجازه داده 

ن را دوسـت دارد  يا اينكه در مقابل كاري كه خداوند آ ،است شما آن را منع كنيد
رت بخـرج دهيـد و از   جـرأت و جسـا   ،خواهد بندگان او آن را انجام دهند مي و

 كنيد مي به ظاهر ادعاي دفاع از اس�م ،بترسيد هاكنيد از اين نوع كارانجام آن نهي 
مدافع وپشتيبان است وما نيستيم كه اين دين را  –سبحانه و تعالي  -اهللادرحاليكه 

 كنـد  مي كه اين دين را حفظاست -تبارك وتعالي–خداوند كنيم بلكه  مي حفاظت
هـيچ چيـز    –جـل ج�لـه    –و تمامي مخلوقات در مقابل عظمـت و قـدرت اهللا   

هاي  زيادي و نيرنگهاي  نيستند؟ و تاريخ شاهد بر اين قضيه است كه چه دسيسه
 نتيجه چه شد؟ تمامي ،برنامه ريزي شد ،خطرناكي براي محو و از بين بردن اس�م

با شكست و ناكامي روبـرو شـد. و بـا وجـود ضـعف و پراكنـدگي       ها  اين برنامه
دچار خواري و زبوني شـدند. دليـل ايـن    ها  و برنامه دسايستمامي آن  ،مسلمانان

موفقيت مسلمانان و شكست و خواري و زبوني دشمنان اسـ�م چـه بـود؟ هـيچ     
با پشتيباني  ،دين است جز اينكه بحقيقت ياري و مدد اهللا با اينوجود ندارددليلي 

 و و با قـدرت و توانـايي خـود آن را محفـوظ     ،كند مي از او محافظت ،و حمايت
 دارد. مي مصون

جميـل و   اوو صـفات   بـوده پـاك و منـزه    –تبارك و تعالي  -خداوند نامهاي
 كننـد بـاب   مـي  رويم كسـاني كـه ادعـا    مي بزرگوار هستند.دوباره به سراغ مقلدان

هماناگشايش اين باب باعـث بوجـود آوردن بـ� و مصـيبت      و ،اجتهاد بسته شده
 و از آنان سئوال ،شود مي  ،شخص نيستمبزرگ و فتنه اي كه هيچ چيزي در آن 

ر و فسـاد در بعـد از قـرن چهـارم     ن شّوردكنم:چرا اجتهاد فقط باعث بوجودآ مي
باعث ايجادشرّوفساد نشـده بـوداگر    شود؟ و قبل از قرن چهارم هجري مي هجري

 ،نـد كرد مـي  زنـدگي  رجواب بگوييم همانا كساني كه قبل از قرن چهارم هجريد
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 ما در جـواب ايـن ادعـا    ،ي صالح و درستكاري بودند. سپس فاسد شدندها انسان
ي صـالح و يـا   هـا  انسـان  ي ازلاز زمان خااي  دوره گوئيم: آيا ممكن است هيچ مي

معتقديم بـه اينكـه خيـر     فاسد باشد؟ در قرن اول و دوم و سوم: با وجود اينكه ما
د انكار كند كه هيچ انسان فاسـد و  توان مي ولي آيا كسياند  بودهها  بهترين ،القرون

شروري در اين زمان وجود نداشته است؟ آيا خوارج و معتزله و شيعيان تندرو در 
آيا حضرت عثمان و حضرت علي (رض اهللا عنهما) در ايـن   اند؟ اين دوران نبوده
اذيـت و آزارو   و امام احمد و غيـر او را بـه خـاطر آنـان     ،رسيدنددوران به قتل ن

ظـاهر نشـدند؟آيا احاديـث    در ايـن دوران   وسجـ و م قهشكنجه نكردند؟ آيا زند
منتشر نشـد؟پس  در اين دوران  صموضوع و جعلي و دروغ بستن بر رسول اهللا 

ا را از سر راه برداشت و از ديـن خـد   ها مصيبت ك�ت وچه كسي تمامي اين مش
ي علمـا  ،در مقابل اشرار و فاسدان حمايت كرد؟ آيا اين كارها بواسطه بكار بردن

كساني كه هر نوع شُبه اي كـه   -تبارك وتعالي-ماهرتوسط اهللامخلص و محدثين 
وجود داشت از آن پرده برداشتند و هر نوع غم و اندوه و دلتنگي به نسـبت ايـن   

انجام  ،غ و جعلي را رسوا ساختندمشك�ت را از بين بردند و تمامي احاديث درو
 ،حـديث  ينشد؟ مرحبا! آفرين! درود بر آنان باد! پـدر و مـادرم بـه فـداي علمـا     

خداوند در عوض اس�م و مسلمين به آنان بهترين جزا و پاداش عنايـت فرمايـد.   
را  صكنند و سنت رسول اكرم مي عالماني كه به دين خدمت اين چنين متاسفانه

و ع�وه  اند. واقعا كم شده ،دارند مي زنده ،نيست و نابود شود خواهد مي زماني كه
بـه خـدا    ،كننـد  مي با آنان دشمني ،كنند مي علم و آگاهي يبر اين كساني كه ادعا

، نيـاز از سـنت و علمـا و اهـل سـنت بدانـد       بي در وجود كسي كه خود را ،قسم
 ي مـدافع هيچگونه خير و نيكي نيست تا چه رسد به كسي كه بـا سـنت و علمـا   

 ؟كند مي سنت دشمني و جنگ

 :كند نمي مدعين اجتهاد را منع ،اعالن بسته بودن باب اجتهاد -
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به مقلدان متعصب فكر بسته بگوئيم:  ،مي خواهيم در دنباله مطالبي كه گذشت
يد مانع كسـاني  توان مي ،گوييد باب اجتهاد بسته شده استبآيا شما به مجرد اينكه 
پيـروي  بـا غـرض و كينـه و    جتهاد را ندارنـد و همچنـين  كه اهليت و شايستگي ا

يد جلوگيري و ممانعت ت�وان می ،شوند مي داخل هوي و هوس در دايره اجتهاداز
 بعمل آوريد؟

شود مـانع   مي كه از جانب شما گفته سخنيكنيد هر كلمه اي يا مي آيا شما فكر
ـ         هحرف زدن و صحبت كـردن و همچنـين فتـوي دادن مـردم شـود؟ اگـر اينگون

بـا شـما    ،كنيـد  مـي  بسياري از چيزهايي كـه ادعـا   ديديم كه مردم در نمي ،بود مي
شما كجائيد و آنان كجايند؟ميان شما و ايشان تفـاوت از زمـين تـا     ،مخالفت كنند

كـه او   ،انـد  بـا دسـتور اهللا مخالفـت كـرده     حتّي آسمان است؟ براستي بيشتر مردم
شديدي اسـت  ي نيرو ،توان ،شجاعتصاحب  ،توانا ،قادر ،به تمام معني درتمندق

و  ،حركت كاينـات كـ�ً در دسـت اوسـت     ،دهد مي انجام ،و هر آنچه كه بخواهد
با اين توصيف آيا شما بـه نسـبت اهللا بـر     ،روح مخلوقات در قبضإل قدرت اوست

ـ  سـلطه   وثيرأمردم خوف و هيبت بيشتري داريد و تاثير و سلطه شما بر مردم از ت
ـ  مـي  سخني از جانب شماگونه مجرد خداوند بيشتر است؟پس چ د مجتهـدان  توان

فاسد را از كارشان باز دارد. آنان منتظر اجازه و دستور شما نيستند. اگـر كسـي از   
 ،ترسـد  نمـي  از شـما و امثـال شـما    ،و تقـوي او را نداشـته باشـد    خدواند نترسد

و محبـت او اسـاس كـار و وسـيله اصـ�ح       –جل ج�له – اهللادرحاليكه ترس از
گ بوده كه همان از بين بردن هرج و مرج ديني و از بين بردن زمينـه بازيچـه   بزر

 است. اما مجـرد سـخني كـه از فـ�ن و ف�نـي صـادر       يقرار دادن شريعت آسمان
ـ  نمي يير و تحولي در كار ايجادهيچگونه تغ ،شود مي د نمونـه مثـال بـه عنـوان     كن

ي خـود اظهـار   هـا  ابكتـ  در بسـياري از  پيشـين  يشاهد بر اين قضيه اينكه فقهـا 
د مسند قضاوت و فتوي را بر عهـده داشـته باشـد. آيـا     توان نمي كه مقلّداند  داشته
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منع  ،مقلدان از اين كار كه همان به عهده گرفتن دو مسند قضاوت و فتوات است
نيسـت كـه عهـده دار ايـن دو مسـئوليت      مدت زمان زيـادي   تبه حقيق اند؟ شده

بـه   مـدعيان ومغرضـان اجتهـاد    ضـمن اينكـه  ، ت: اجتهاد نيز همينگونه اسهستند
ممكـن اسـت بسـياري از كسـاني كـه اهليـت و        ،دهنـد  نمي حرفهاي شما گوش

به حرفهاي شما گوش فرا دهند و دسـت   ،استعداد اجتهاد را دارند بنابر گفتإل شما
و در نتيجـه گفتـه شـما در ايـن حالـت مـانع تـ�ش آنـان و          ،از اجتهاد بردارنـد 
هاد شده و همچنين باعـث محـروم شـدن مسـلمانان از علـم و      انصرافشان از اجت

غرضـان ديـن و اسـ�م داشـته     بدون اينكه تاثيري بر مـدعيان و م  ،شود مي آگاهي
از هـر   ديـن  كـه  دوست داريدو  ،دخواهي مي د.اگر واقعاً مصلحت اين دين راباش

مردم را بـر اسـاس تقـوي     همخود وهم پس  ،نوع استهزا و تمسخري سالم بماند
و آگاهي از حد و حدود دين اهللا و تسليم بودن درمقابـل   –سبحانه و تعالي  -اهللا

و اينكه فرموده كتاب و سنت رسـولش را بـر هـر قـول      ،كتاب و سنت رسول او
و همچنين از اينكه تشريع و قانون گـذاري كنـد و درمـورد     ،ترجيح دهد ديگري

و آگـاهي حكـم صـادر     بدون علم ،چيزهايي كه خداوند به آن اشاره نكرده است
هـا   آن و اقوالي را كه در ارتباط دين هيچ دليل عقلي و نقلـي بـراي   ،بپرهيزد ،كند

اشـاره  هـا   آن صراحتاً در كتاب و سنّت بـه  و همچنين پروردگارمان ،وجود ندارد
بر اساس اين خصوصيات تربيت كنيم. يكي از چيزهاي  ،كنار بگذارد ،نكرده است

به اشاره كرد اين است كـه بـه حقيقـت كسـاني كـه       توان مي عجيب و غريب كه
و با اعمـال   ،كنند مي كه خودشان عم�ً اجتهاد مبيني مي ،كنند مي ادعاي منع اجتهاد

اين موضوع را تجربه  خواهي مي كنندو اگر مي ند؛ رفتارگوي مي مخالف آنچه ،خود
ن بحـث و  سابق در مـورد آ  يكه هيچكدام از فقها ،در موردمساله اي جديد ،كني

خواهي ديد كـه بنـا بـر     ،از آنان سئوال كن ،اند گفتگو نكرده و حكم صادر نكرده
ي زيادي كه بعـد از  ها بدعت و چه ،كنند مي ورد آن فتوي صادراجتهاد خود در م
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با توجـه بـه رأي و نظـر اجتهـاد      ،قرن چهارم بوجود آمده و با وجود اين مقلدان
دارند كه اجتهـاد   مي در حاليكه علناً اظهارخود آن را امري درست و نيكو دانسته 

در ارتباط با آنچـه كـه    -حفظه اهللا –اتفاقي را كه استاد ما ،ممنوع است. اين بحث
بـراي مـا تعريـف     ،است مذهبي بودن داشته ميان او و يكي از اساتيدي كه ادعاي

در از او سئوال كرده بود كه نظر شـما دربـارة حكـم نمـاز      كرد زماني كه استاد ما
هواپيما چيست؟آن استاد در جواب گفته بود كه جايز است. استاد ما دوباره از او 
سئوال كرده بود كه دليل شـما در ايـن بـاره چيسـت؟ مـذهبي بـه او گفتـه بـود:         
بنابرقياس بر نماز خواندن در كشتي كه جايز است. در جواب استاد ما به او گفته 

ي گفته بود: مقلّد. استاد گفته بـود: اگـر   بود: آيا شما مجتهد هستيد يا مقلد؟ مذهب
كنـي در   مـي  و اسـتخراج احكـام شـرعي    ،كني مي شما مقلد هستيد چگونه قياس

مجتهـد اسـت سـپس در حاليكـه      شـرايط وقياس يكـي از  ،حاليكه تو مقلد هستي
 . ساكت ماند ،متحير و شگفت زده بود

 باعاثبات درجه اتّ
 .مقلـدين  -2مجتهدين  -1كرده است: بوطي مردم را به دو قسم تقسيم الهمانا 

در  را يـن موضـوع  ااو ،و معتقد به قسم ديگري در بين اين دو قسـم بـال نيسـت   ا
و نظـر  ديدگاه ) بيان كرده است ما هم در همين ارتباط 85، 84، 54، 52صفحات(

ايشان را مورد توجه قرار داده و از جهت علمي بـا نظـر ايشـان بحـث و گفتگـو      
د: دو گوي مي بوطيالبينيم كه آيا مردم همانطور كه دكتر  مي يجهدر نت ،خواهيم كرد

گوئيم سه قسم با سـه دسـته هسـتند؟     مي قسم يا دو دسته هستند يا آنگونه كه ما
عمـل  د: كه تقليد در نزد علماء به معنـاي  گوي مي –حفظه اهللا  –استاد ناصرالدين 

توجه به اين معنـا و  با  ،قول يا حكم شرعي است بدون شناخت دليل آن كردن به
مقلـد عـالم    بـه اينكـه   تقليد علم نيست و به همين خاطر علماء معتقدنـد  ،مفهوم

 همـانطور كـه شـاطبي و ابـن الـوزير      عـالم اسـت.   ،گفت مقلد توان نمي نيست و
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ايـن   رب و ابن عبدالبر ،اند ن القيم و السيوطي به اين موضوع اشاره داشتهبا ،اليماني
 است.موضوع نقل اتفاق كرده 

به اند  و حتي بعضي از علماء حنفي مذهب اسم و نام جاهل بر آن اط�ق كرده
آگاهي و  ،و اما اجتهاد 12F1»براي مقلد جايز نيست فتوي دادن«  اند ين دليل گفتههم

شرعي است.اگر ما به افرادي كه در هاي  ي استنباط احكام از ادلهها راه به علم
 ،اول هستند بينيم كه بيشتر آنان از نوع مي ،كنيم مي اطراف ما قرار دارند نگاه

وسط بين  حداگر دقت كنيم نوعي ديگر، وخيلي كم هستند كه از قسم دوم باشند
و اين قسم از مردم را اتباع ناميده  ،كرد قسم اول و قسم دوم را م�حظه خواهيم

. پس مردم شوند مي ناميده متبعين ،كنند مي و كساني كه از اين روش پيروي
درك و  ،قدرت و تواناييها  آن . بعضي ازشوند مي اف ما به سه دسته تقسيماطر

و  ،ناميم مي ي استنباط و استخراج را دارند كه آنان را مجهتدها راه فهم و شناخت
 بعضي ديگر از مردم هيچگاه قدرت و توانايي بحث و گفتگو در رابطه با استنباط

كساني  ،اما دسته سوم ،ناميم مي قلداينان را م ،ي آن را ندارندها راه احكام و
 هستند كه بطور مستقل توانايي بحث و گفتگو و درك و فهم دليل شرعي

هاي  دليل وحجت، شرعي را ندارندولي بوقت خودهاي  واستنباط احكام از ادله
و از  ،مقلد بالتر و برتر استنسبت به اين درجه  .را شناخته ومي فهمند شرعي

به طبيعت به  ،را چه بناميم؟ اگر آنان را مقلد بناميمه اين دست ،مجهتد هم پايين تر
بدون  كند مي زيرا مقلد كسي است كه از گفته مجتهد تبعيت ،ايم آنان ظلم كرده

در حاليكه اينان از  ،دليل و حجت آن را بداند او اينكه نسبت به قول و يا گفته
پس درست  .دانند مي را او كنند ولي دليل و حجت قول مي مجتهد تبعيتقول 

داند در يك  نمي نيست كه اينان و كساني را كه حجت و دليل بر قول مجتهد را
قرار دهيم همانطور كه درست نيست آنان را محتهد بناميم زيرا  ميزان و درجه

                                                 
 ).466و5/465گشت به سنت (مجلإل المسلمون باز-1
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لذا  .پردازند نمي ،شرعيهاي  خود به تنهايي به استنباط و استخراج احكام از ادله
در ، اين دسته قرار دهند ايبر يعلماء اصط�ح خاص كه كند مي ضرورت اقتضا

 رانه اظهارمساله آنگونه كه البوطي سرسختانه و قلد نتباع نام نهادند و اينتيجه أ
جاي اعتراض  ،باع و تقليد از جهت لغت يكي هستندتّدارد كه معني كلمإل إ مي

د نظر قرار بسياري از علما اين اسم را براي درجإل مور ،گوئيم مي ست. زيرا ماين
و در اصط�ح جايي براي شك و اند  بر آن موافقت كرده و به عنوان اصط�ح داده

ترديد وجود ندارد يعني بدون شك قابل قبول است.با توجه به استعمال و كاربرد 
كلمه  ،باع و تقليد فرق وجود داردتّإكه بين دو كلمإل  شود مي لغت عربي م�حظه

رود و  مي و همراهي كوركورانإل بدون دليل بكار تقليد فقط در رابطه با موافقت
مي گويند: مث�شود مي معمولً براي ذم و بدگويي از كسي يا چيزي بكار برده

. معروف است كه طوطي بدون اينكه كند مي ف�ني مانند طوطي يا ميمون تقليد
 اوو هر آنچه كه به  كند مي تقليد ،چيزي را بفهمد و از چيزي آگاهي پيدا كند

نديده ام كه عرب كلمه التقليد را در مورد موافقت و  ،كند مي تكرار ،شود مي فتهگ
همراهي كه بر اساس علم و آگاهي است بكار برده باشد و اما التباع بيانگر 

به منظور موافقت را آن گاهي  ،اهي است در هر حال وضعيتيموافقت و همر

 قَاَل ﴿ي: تبارك و تعال-خداوند  مانند فرمودة برند. مي كوركورانه بدون دليل بكار
ُۡ ٱ ٗر�  ۡذَه ۗٗ ّمۡوفُو ٓ �ّن َجَهّنَم َجَزآُُُ�ۡم َجَزا ۡنُهۡم فَِ �َعَك م� خدا « ].63اإلرساء: [ ﴾٦َهَم  ََب

است و  دوزخ سزاي شما ،كنند مي كساني كه از ايشان از تو پيرويفرمود: برو 
 »نقصاني است بي سزاي فراوان و

 بينش است مانند: بافقت و همراهي آگاهانه واباع موتّو گاهي هم منظورازإ

�  قُۡل ﴿ ه �َ ٰ �َ�  ۦَ� ِ ْ ۡدُعٓوا
َ

ٓ أ �ي�� �  ٱَسب ۠ َوَم �  َّ نَا
َ

� �ٍ ََ �ُ َ ٰ ب بگو: « ].108يوسف: [ ﴾ّ�َبَع�� ٱَ�َ
م و خوان مي مردمان را) با آگاهي و بينش به سوي خدا(اين راه من است كه من

 »اشندب مي چنين پيروان من هم
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بخاطر همين كلمإل التباع بيشتر براي مدح و تعريف شده است ماننـد فرمـودة   
 اهللا سبحانه و تعالي:

َزنُوَن ﴿ ََ ُهۡم َ�ۡ ۡم َو ۡوٌف َعلَۡيه� َۡ اَي فََ   َُ �َع ُه از  كساني كه« ].٣٨ة: البقر[ ﴾٣َهَم  ََب
 »خواهند شدغمگين نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه  ،كنند مي پيرويهدايت من 

﴿ ٓ نَزۡلَت وَ  َرّ�َنا
َ

ٓ أ �َما اَمّنا ب َُّسوَل ٱ ّ�َبۡعنَاٱَۗ ي َ ٱَمَع  ۡ�ُتۡبَناٱفَ  ل �ُ ه� ٰ َّ  ].53آل عمران: [ ﴾٥ ل
ايم  و از پيغمبر پيروي نمودهايم  اي ايمان آورده نازل فرمودهپروردگار! ما بدانچه «

 »بنويس اسرائيل) پس ما را از زمره گواهان(برتبليغ پيغمبر و انكار بني

�  ّ��ي َ ٱفَ ﴿ �ه ْ ب اَمُنوا وهُ وَ  ۦَۗ ُروهُ َونََ�ُ ْ ٱوََعّز رَ ٱ ّ�َبُعوا نز�َل َمَعهُ  ّ��يٓ ٱ �ّو
ُ

�َك ُهُم  ۥٓ أ � ٰ ََ ْو
ُ

أ
�ُحونَ ٱ و او را گرامي اند  به ايمان آورده پس كساني كه« ].157األعراف: [ ﴾١ لُۡمۡفل

تبعيت كردندآنان همان ، او نازل شده بود همراهداشته وياري دادند واز نوري كه 
 .»رستگارانند

ي َ ٱ﴿ ُعوَن  ّ�� ۡحَسَنهُ  ۡلَقۡوَل ٱ�َۡسَتم�
َ

�ُعوَن أ آن كساني كه به همإل « ].18الزمر: [ ﴾ۥَهَيَّب
بين  »كنند مي پيرويها  آن دهند و از نيكوترين و زيباترين مي سخنان گوش فرا

اتباع از  ،شخص استمنگونه كه اين دو كلمه عموم و خصوص وجود دارد. آ
تقليد فقط در معناي موافقت كوركورانه است. ولي التباع  ،تر است تقليد عمومي

است. به  هم درمعناي موافقت كوركورانه است و هم در معناي موافقت آگاهانه
بر اينكه اتباع به معناي برداشت حكم شرعي اند  همين منظور علماء موافقت كرده

ه و شناخت دليل آن است. و چه چيزي جز سر سختي يك دندبعد از معرفت 
ما قول خودكامگي و سرپيچي و مخالفت باعث منع اين اصط�ح شده است؟ ،گي

كنيم. ابوعبداهللا بن خوير  مي نقل ،اند بعضي از علماء كه درجإل اتباع را ثابت كرده
قولي است كه د: تقليد در شرع به معناي مراجعه به گوي مي مندادالبصري المالكي:

(عمل كننده به آن  او يعني ايهيچ گونه دليل و برهاني از طرف گويندة آن بر
قول) نيست و در شريعت از اين كار منع شده است ولي اتباع مراجعه و عمل 
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ت و دليل براي كسي كه به قول حجاست كه از طرف گويندة آن  قوليكردن به 
در  .كند نمي يل و برهان به قول او عملوجود دارد يعني بدون دل ،كند مي او رفتار

د براي انجام كار خود دليل و برهان ندارد ولي گفت كه مقلّ توان مي حالت كلي
 ازهر كسي كه تو«د: گوي مي . همچنيندمتبع براي انجام كار خود دليل و برهان دار

 اگر بدون دليل قول او بر تو واجب كرده باشد كه از او ،كني مي قول او تبعيت
درست  –و تقليد در دين اهللا جل ج�له  ،پس تو مقلد او هستي ،تبعيت كني

ت بر تو هر گاه دليل و حج ،كني مي ولي هر كسي كه تو از قول او تبعيت ،نيست
بع او پس در اين حالت تو متّ ،شخص تبعيت كنيآن واجب كرده باشد كه از قول 

 .)13F1( »جايز نيست ين جايز است ولي تقليد در ديندباع در تّإهستي و 
كسي كه مكلف به احكام شريعت اسـت از سـه حالـت    «د: گوي مي يطبامام شا

 »زير خارج نيست
پس حكم او آن اسـت كـه بـه اجتهـاد      ،يا مجتهد در احكام شريعت است -1

 خود عمل كند.
است و از هر گونه علـم و آگـاهي كـه توانـايي      ايا صرفاً مقلد به تمام معن -2

 ،حتماً بايد راهنما و راهبر سخالي است پ ،اشدتشخيص احكام را داشته ب
راهنمايي كـرده و يـا بـه اصـط�ح      را سردسته اي داشته باشد تا او ،رئيس

د: در اين موضـوع اشـاره ريـزي اسـت بـه      گوي مي دست او را بگيرد.استاد
 بيند يا كور است). نمي اينكه مقلّد مانند كسي است كه

 رسيده است ولي دليل احكام شرعيتهد نجد مورد نظر به درجه ماينكه فر -3
فهمد و درك و فهم او توانايي و تشخيص درجـات و   مي راها  آن و مواقع

دارد و اينكه كدام از ديگري برتر است و ترجيح دارد  را طبقه بندي دليل

                                                 
 ).2/143جامع بيان العلم( -1
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يكي از موارد عجيب و غريـب   14F1»در او انگيزة تحقيق و بررسي وجود دارد
و آن را قبول داردو همانطور  كند مي را نقل ابنكه البوطي اين گفته الشاطبي

بينيد در اين موضوع اثبات درجه اتباع صراحاً وجود دارد اما بعـد از   مي كه
و با اين عمل خود دچار تنـاقض گـويي و    كند مي ين موضوع آن را انكار

 ،نويسـد  مـي  دانيم كه آيـا آنچـه را كـه البـوطي     نمي .شده استناسازگاري 
بحقيقت او  ،كند مي درك ،كند مي مفهوم آنچه را كه نقل فهمد و معني و مي

يـا اينكـه   و  ،كنـد  مـي  شناسد تعريف و تمجيـد  نمي داند و نمي كهاز آنچه 
زند؟ ما در جاهاي زيادي از ايـن   مي هدف گام بي وكند مي كوركورانه عمل

آنچه را كه از امـام ابـن القـيم    ها  آن ينتر مهم ايم نوع كارهاي او زياد ديده
 ،باشـد  مـي  ماتأييـد  مـورد و ،جملگي آن بر عليه خـود اوسـت   ،كند مي قلن

دة شماره بيستم آمده است كه براي مقلد جـايز نيسـت   يافهمانطور كه در 
فتوي دهد... و اين گفتـه   ،كند مي در مورد آنچه كه خود در مورد آن تقليد

د كه هرگاه عـالم  گوي مي دة شماره بيست و يكميو فا 15F2.اجماع سلف است
مقلد نبايد فتوي دهد و همچنين جـايز نيسـت بـراي     ،مجهتدي يافت شود

16Fمردم كه از او طلب فتوي بخواهند.

و اين بدان معناست كه البوطي و هـر   3
فتوي دادن براي آنان جايز نيست و جـايز   ،كسي كه مانند اوست از علماء

گاهي بكنند و همچنين نبايد بـه سـئوال كننـدگان    آنيست كه ادعاي فقه و 
 ،زيرا آنان مقلد هستند و اين كارها يعني فتوي صادر كـردن  ،جواب بدهند

از صفات مجتهد است جواب دادن به سئوالت مردم  ،ادعاي فقه و آگاهي
 تهد وجود دارد.جكنيم كه هميشه در بين ما تعدادي م مي و خدا را شكر

                                                 
 )343-342العتصام للشاطبي (ط السعادة  -1
 .38و37نگا: ال�مذهبيإل ، ص  -2
 .39نگا:  ال�مذهبيإل ، ص  -3
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و  ؟ه استچگونه قضاوت كردخود و امثالآيا ديدي كه البوطي در مورد خود 
يم بگوئيم كه دچار آشـفتگي و درهـم و برهمـي شـده اسـت. از      توان نمي جز اين

ـ فارآنچه را كـه البـوطي د   ،به آن اشاره كرد توان مي رد ديگري كهامو ده چهـل و  ي
بخاري و صحيح مسـلم يـا    صحيح ي: هرگاه شخصكند مي هشتم از ابن القيم نقل

ي رسـول  هـا  سـنت  شـامل حين را نزد خود داشته باشد يا كتـابي  يصحيكي از دو
 ،در نـزد او باشـد   ،كه به آنچه در آن است بتوان اعتمـاد و اطمينـان كـرد    صاهللا
شـخص و  مبـه طـور ظـاهر و     صد در مورد آنچه كه حديث رسـول اهللا توان مي

سـان آن را  آحكم آن را بشنود بتواند راحـت و   صريح براي هر كسي كه بخواهد
 يـا به آن عمـل كنـد و درسـتي     ،دهداحتمال چيز ديگري يا حكم ديگر ن وبشنود

نادرستي اين حديث را توسط قول فقيه يا امامي مشخص نسازد بلكـه حجـت او   
طبق اين د شخص مورد نظرتوان مي در اين حالت ،باشد صهمان قول رسول اهللا

فتوي صادر كند. اما اگر دللت احاديث نامشخص باشند طوري كه هدف حديث 
ـ براي شخص مورد نظر فتوي  حالت شخص نشود در اينماز آن  ا دسـتور دادن  ي

مـورد   ر. تازمانيكـه د كنـد  مـي  به آنچه كه شخص از احاديث مورد نظر برداشـت 
ت كرده و از علماء درخواست بيان و توضيح حـديث را از جهـا  ناحاديث سئوال 

به اين  –دهم  مي اي برادر خواننده به خدا سوگندت -.جايز نيست ،كندمختلف ن
بر درستي اعتقاد ما نيسـت؟   ما و دليليآيا تمامي مطالب به نفع  ،دقت كن سخنان

 ما اند؟ آيا اين همان چيزي نيست كه سلف صالح بر آن تأكيد داشته و آن را گفته
و  كند مي ديدي كه ابن القيم از گفته ما دفاع ،گوييم نمي سخنيها  اين خ�فبر كه

وم حديثي اطـ�ع پيـدا كـرد    راضي نيست به اينكه هرگاه مسلماني از معني و مفه
مچنـان بـر تقليـد    كـه ه  وآن حديث با مذهب او مخالفت داشته باشدلزم نيسـت 

بلكه بر او واجـب اسـت كـه بـه      ،مذهب خود در اين موضوع اصرار داشته باشد
 ،فتـوي داده باشـد  اوآن فتوي دهد اگر چه مذهبش بـرخ�ف   به ،حديث عمل كند
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بلكه قـول و فرمـودة    ،امامي طلب نكندصحت و درستي حديث را توسط فقيه يا 
د به انـدازه ايـن   توان مي كمال است. آيا هيچ چيزيوت تمام حج صرسول اكرم

روش كه در بال گفته شد در نابودي بنيان و اساس تعصب مذهبي ويران كردن و 
نفـع و نيكـي و    اشد؟تندتر و شديدتر ب ،وجود آن مؤثرتر و درهم شكستن هستي

 ،اسـتوار  ،محكـم  تاچه حدو تدبير و انديشه او  رگ چقدر زياداحسان خداوند بز
تعصب مذهبي را خـرد و خـاك    دانا و عاق�نه است! اين سخن كه اساس و بنيان

 ،كنـد  مـي  متعصـب نقـل   ،مردي از طرفداران مـذهبي ، كند مي و پ�كرده و پخش 
ه است. اساس تعصب مذهبي را رد كرد با اين سخناناو خود بدون اينكه بداند كه

و بمانند مثال بالست آنچه را كه البوطي در فائده پنجاهم از ابن القيم نقـل كـرده   
سخني از مذهبي غير از مذهب خود اط�ع و آگاهي پيـدا كردكـه    است كه هرگاه

دليل او از دليل مذهبش صحيح تر است درست آن است كـه از اصـول و قواعـد    
يگـر را اختيـار كنـد. زيـرا امامـان      د و اصول و قواعـد امـام د  وامام خود خارج ش

17Fذاهب نسبت به اصول احكام متفق و يكي هستند.م

مجدداً در مورد اثبات درجإل  1
ـ فا ربه اين مورد نيز اشاره كرد كه البـوطي د  توان مي اتباع از ابـن   48ة شـماره  دي

ي حديثي نزد او ها كتاب . در مورد شخصي كه كتاب صحيحي ازكند مي القيم نقل
گـاهي  آي صـحيح حـديث اطـ�ع و    ها كتاب عبارت ديگر بر كتابي ازاست يا به 
آن كتاب عمل كند و بوسـيله احـاديثي   د طبق توان مي در اين حالت او ،كامل دارد
واضح و مشخص و بيان كنندة صدرصد ها  آن يا ارشاد و راهنماييها  آن كه معني

ـ  مـي  فتوي دهد سپس در دنبالـه ايـن موضـوع   ، احكام شرعي است و ايـن   د:گوي
ت و شايسـتگي ايـن كـار را    يلاهشخص مورد نظرشرايط زماني درست است كه 

 قواعـد عربـي   و اصول علماءدر ارتباط با شناخت فروع و قواعدلي و ،داشته باشد
يعني توانايي درك قواعـد اصـول فقـه وفـروع وقواعـد      (مث� كوتاهي كرده است 
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خص شـ معنا نيست كه ايـن   اين به چه معني است؟ آيا اين بدين عربي را ندارد)
او مجتهد نيست چون در رابطه .در مرتبه و درجه اي بين اجتهاد و تقليد قرار دارد

 ين و قواعد زبان عربي اط�ع و آگـاهي كامـل بـه   يشناخت فروع و قواعد اصولبا 
در د هم نيست زيـرا ابـن القـيم    گفت كه مقلّ توان مي ندارد. به همين ترتيبها  آن

ت و شايستگي و توانايي در او وجـود دارد.  يلكه نوعي اه مورد آن شخص گفت
ايـن   –بـرادر خواننـده   –بينـي   مـي  متبع نباشد پس چيست؟ در اين حالت اگر او

علماء و غير ايشان به حقيقت به وجود مرتبه و درجه اي بين اجتهاد و تقليد اقرار 
بـه   ،انـد  نـام نهـاده   و كلمإل التباع را بر آن مصطلح كـرده و اند  كرده و معتقد بوده
مرتبـه و   كه چنين اسمي يا اصـط�حي را بـر آن   كند مي ايجابحقيقت ضرورت 

 اغتشـاش چـه چيـزي    ،لـذا جـز مخالفـت و دشـمني و اخـت�ف      ،درجه بگذارند
سخن خود را به طرف البـوطي جهـت   ي رو ،د مانع اين كار شود؟ در آخرتوان مي

كنـيم كـه فقـط دو درجـإل اجتهـاد       گوئيم: فرض مي كنيم و مي داده و از او سئوال
د در انسان موجود باشد يا به عبارت ديگر فرض كنيم كه انسان يـا  توان مي تقليدو

ه قـرار داري؟ بـه كـدامين    بپس تو در كداميك از اين دو مرت ،ت يا مقلدسمجتهدا
گاه در مورد  هيچ او ا مطمئن هستيم كهمكني؟  مي را منسوب ودخ ،مرتبه يا درجه

زيرا در مناظره اي كه بين او و استاد ما پيش آمد  ،يد: كه مجتهد استگو نمي خود
بود كه استاد از او  ياو بيشتر از يك مقلد نيست و اين زمانكه صراحتاً اع�ن كرد 

سئوال كرد كه: نظر شما در رابطه با نماز خواندن يك نفر شافعي به امامـت يـك   
مرتكـب مكروهـي    ،افعي مـذهب نفر حنفي مذهبي كه به اعتقاد ماموم يا همان ش

  شده است چيست؟
البوطي جواب داد: در اين حالت دو نظر در مذهب وجود دارد: زمانيكه اسـتاد  
از رأي و نظر او در اين باره سئوال كرد سخت عصباني شد. برآشفت و سخت از 

خودداري  ،نظر و راي داشته باشد وقت در اين رابطه از اينكه هيچ ،كوره در رفت
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تا به او بفهماند: كـه مـا    داشتاز طرف البوطي  را چنين اقراري انتظار ستادا ،كرد
يعنـي   ،صاحب رأي و نظر نيستي مسائل مي دانيم كه تو دربارة، خيلي وقت است

 ري كه در مورد مسائل راي و نظر داشته باشي. اشايستگي و اهليت اين را ند
آنطور كه بـراي   د است ومقلّ ،بنابراين الدكتور با توجه به اعتراف شخص خود

. در همين جـا خواننـده   كند مي ما نقل شده است او به مقلد بودن خود افتخار هم
گوئيم:  مي گردانيم و مي بر ،معني و مفهوم تقليدبه توجه كردن در مجدداً را گرامي

بـدون   تعلماء اتفاق دارند بر اينكه تقليد يعني پيروي كردن از گفته ديگـري اسـ  
گفـت كـه    توان مي حتي ،اين بدان معناست كه مقلّد جاهل است و ،شناخت دليل

 اسـتنباط  –رحمـه اهللا   –ت و جملإل الشاطبي رهمانطور كه از عبا ،مقلد كور است
ان جاهـل و  و اين كـار مسـلمان   ،مراتب و درجات استترين  . تقليد پايينشود مي

منـد ويـاد   نـد مسـائل را بفه  توان نمـي  كساني است كه اراذل و تودة پست مردم و
در اين حالت براي آنان تقليد بـه   ،ا بخوانندره كنند و چيزي فقّت ،بخوانند ،بگيرند

ش و لشـه حيـواني كـه طبـق     عجايز است همانطوريكه خوردن ن ،عنوان اضطرار
 ايـن  شده است. در وقت اضطرار جايز است. به حقيقـت دكتـر  ندستور شرع ذبح 

و اراذل وتودة پست مردم  ،عامي ،جاهل يها انسان استاد دانشگاه خود را در زمره
حرمتي بزرگي كـرده و خـود را بـه     بي ،ادبي و توهين بي و در حق خود قرار داده

ضـرب المثـل عربـي از     جـا آن  عنوان انساني جاهل معرفي كرده است. در همين

گوئيها  تمامي اين هذيان« »علی نفسيها جنت بـراقش« د:گوي مي شويم كه مي يادآور

 او تمام شد. بر ضد خود
 به آن معتقد كرد مي اگر البوطي واقعاً به وجود مرتبه و درجإل اتباع اقرار

داد و براي  مي شكل بزرگ نجاتم و گرفتاري ،خود را از ين مخمصه ،بود مي
اينكه خود را به عنوان مردي جاهل  تاشد  مي لقائخود شخصيت و احترام 

پس بايد عاقبت رفتار  ،كند مي وضعيت طلب را ولي خودش اين ،نمايد مي معرفي
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ُ ٱَوَما َظلََمُهُم ﴿ .خود را نيز در نظر داشته باشد �ُموَن  َّ نُفَسُهۡم َ�ۡظل
َ

ۡ  أ آل [ ﴾١َوَ�ٰ��

خداوند (با هدر دادن ايمانشان) بر آنان ستم ننموده است و بلكه و« ].117عمران: 
 .»دارند ا ميها) به خويشتن ستم رو ها و زشتي با ارتكاب پستي( خودشان

وااسفا! به حال  ،آه افسوس ،در اين حالت مجبوريم كه بگوئيم: دريغا
بهترين وگيرند  مي را بر عهده ها دانشگاه مسئوليت تدريس درها  بعضي ،مسلمانان

قضاه و  ،و مدرسان ديني ،ي از جمله (دكترا) را دارندميا بالتربن درجات عل
جاي  ،دريغا ،وا اسفا شوند، مي التحصيل فارغ ها دانشگاه از ،ام توسط آنانحكّ

نابينا باشند در حاليكه خودشان به اين  ،كور ،جاهلها  اين بسي تاسف است. اگر
دانند. آيا چيزي  مي كنندو خود را سربلند مي وضعيت راضي بوده و افتخار هم

پاره ها  آن است كه بخاطر نزديككه دل  ،هست از اينآورتر ناراحت كننده ترددر
آيا دردآورتر و  ،ريزد مي چشمها بخاطر تأسف بر چنين حالتي اشك ،ه شودپار

دانش آموزان  ،هست؟به نظر شما دانشجويان يناراحت كننده تر از اين چيز ديگر
كنند چه خواهند  مي آنان چه خواهند بود؟ مردمي را كه آنان راهنمايي و هدايت
 اي است. مبالغه ندهبود؟ قسم به خدا مصيبت و ب�ي خانمانسوز و خرد كن

ي عقب ها علت نيتر بزرگ بگويم: براستي اين وضعيت و پيشامد ازاگر ام  نكرده
عقب افتادگي و پس  ،فساد و ذلت و خواري سير قهقرايي ،انحطاط ،ماندگي

–ماندگي ما مسلمانان است و همين باعث بوجود آمدن خشم و غضب خداوند 

ها و مصيبت گرفتار نان را با انواع ب�بر مسلمانان و اينكه آ –تبارك و تعالي 
 نيز از اين وضعيت و حال ما خير داده صشده است.رسول اكرم ،كرده
 فرمايد: مي

 بن مهللا ال يقإ«
ً
ل بقـبل�ن يقـبل ملعلـم من ملعباد ه ل ملعلم يعاعه منامع

فتوم باـ� علـٍم أج ـاًال فسـئلوم فـ ساهؤرمذه ملاس  ذم لم يب  علمإىت  ءملعلما
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18Fضلومملوم هفض

آن  دارد بلكـه  نمـي  همانا خداوند علم را از ميان بندگان خود بر« »١
طوريكـه هـيچ    ،دارد مـي  با قبض روح علما يعني مراندن علما از بين مردم بـر را 

از آنان  ،گزيند مي بر مردم رؤساي جاهل را براي خوددر نتيجه  ،عالمي باقي نماند
كنند و بـا ايـن    مي هي برايشان فتوي صادرسئوال كرده و آنان نيز بدون علم و آگا

 .»ليه راجعونإنا إنا هللا وإ« ».سازند مي كار هم خود و هم ديگران را گمراه

 باعشرط تقليد و اتّ
و كسـي   ،ي؛ جاهـل در مطالب قبلي به اين موضوع اشاره كردم كه يك نفر عام

هاي  ادله(هكه قدرت درك و فهم و استنباط و استخراج احكام شرعي را با توجه ب
شود كه از كسي كه نسبت به علم و ديـن   مي ) شرعاً به او اجازه دادهدشرعي ندار

هـاي   هيادگيري ادلّ هو همانا او مكلف ب ،تقليد كند ،او اعتماد و اطمينان كامل دارد
لي بايد گفـت كـه   نيست وها  رت مستقيم از اين ادلهشرعي و استنباط احكام بصو

د به اين عـالم بـه   اه اين مقلد از جهت اطمينان و اعتمتقليد مشروط است به اينك
از قرآن يا حديث شريف صحيحي در بعضي اي  آيه حدي نرسيده باشد كه هرگاه

 يعني آيـه و حـديث مخـالف بـا    و ،كند مي از او تقليدها  آن از مسائل كه در مورد
ـ    ،دو ترجيح دهد قول عالم را برآن ،باشندها  آن ر او اگر به چنين چيـزي رسـيد ب

آيـات و   كـه عـالم توسـط   واجب است كه از حالت تقليد خارج شود و از آنچـه  
زيرا در مقابل فرموده خداوند تبارك و  ،تبعيت كند ،كند مي ي او ثابتاحاديث برا

هيچ قول و گفته اي ارزش ندارد و جاي اعتمـاد و   صتعالي و فرموده رسول او
روردگارمان براي ما نـازل كـرده و   از آنچه كه پ نتبعيت كرد بهاعتبار نيست و ما 

دسـتور داده   ،برايمـان آورده اسـت   صآنچه را كـه رسـول مـا حضـرت محمـد     
براي ما جايز نيست تبعيت كردن از قول و گفته عالم و تقليد از او مگـر   ايم. شده

                                                 
 متفق عليه. -1
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اگـر   ،دهـد  مـي  به اعتبار اينكه او احكام الهي و دستورات رسول او را به ما انتقال
دچار لغـزش و اشـتباه شـده اسـت     اي  مسأله د كه همانا او درشخص شما م براي

و ايـن مسـاله درسـت شـبيه      –جايز نيست كه به هيچ وجـه از او تبعيـت كنـيم    
شخصي است كه بوسيله قطب نما يا بوسيله ستاره گان جهت قبلـه را بـراي اداي   

در مقابـل خـود    رود مـي  و همين شخص زمانيكه به حـج  ،كند مي تعيين ،نمازش
هـيچ انگيـزه اي در او بـراي    آيا  ،بيند مي ايستد و با چشمان خود كعبه را مي هكعب

هـاي   ادلـه مانـد؟   مي باقي ،پيدا كردن قبله توسط ستاره گان يا بكار بردن قطب نما
شود كه او ما  مي از عالم تبعيت با اين اعتماد و اعتبار ،ه هستندشرعي نيز همينگون

ما هرگاه عالمي موثق و مورد اعتمـاد و اطمينـان   ا ،رساند مي شرعيهاي  ادله به را
شـرعي بـر خـ�ف    هاي  با اين ادلهاين آيات و احاديث  كه كرد بيان براي شخص

 ادامه دهيم. را براي ما جايز نيست كه تقليد كردن از او ،مذهب اين عالم است
در  )362 -2/344( ،در كتاب خود بنـام العتصـام   –رحمه اهللا  –امام الشاطبي 

 اي از آن را براي شـما  صهخ� ومفيد صحبت كرده است كه ن باره بطور مفصلاي
 :نقل خواهم كرد

 برهر كسي كه مجتهد نيست دو كار واجب است:«د: گوي مي –رحمه اهللا –امام 
ي كه او نيازمندم تبعيت كند كه او عالم است به علمت از عالبا اين ني :ًاول 

از آن  ،سـت و از او تبعيـت كنـد   وزمنـد علـم ا  يعني به اين دليل كه نيا ،هاست آن
علـم و   ،است براي استفاده از علم او تا آن زمان كه خوداي  طريقه جهت كه عالم

ين عالم در آنچه كه بـه او  ارسد كه مطئمن شود  مي به حدي و كند مي آگاهي پيدا
ـ    ازدچار خطا و اشتباه شده است يا  ،كند مي القا ن راه است كنـار زده اسـت در اي

و اشـتباه و اطمينـان پيـدا     اخطـ ف كرده و تا تبيين و مشخص نمـودن  حالت توق
 كند.ت از او تبعي نبايد ،كردن از بسياري از كارها
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       دوماً: هرگاه در ضمن تقليد كردن خـود از لحـاظ شـرعي متوجـه خطـا و
و نسبت به م باشد و به آن ادامه بدهد اشتباهي شد نبايد بر تقليد كردن خود مصم

 ،بـر اتبـاع از او  ) بـا ادامـه دادن   شـود  مـي  تبعيت او كه ازيعني كسي (تبوع خود م
سـپس   ،شـده منجر به مخالفـت شـرعي    اول زيرا اين كار او ،تعصب داشته باشد

دارد  مي هر عالمي صراحتاً اظهارزيرا شده است. نيزمرتكب مخالفت يا متبوع خود
نه غيـر   ،دشرع حكم صادر كنت به اينكه توسط كه تبعيت كردن از او مشروط اس

در ايـن حالـت بـا     ،و اگر مشخص شد كه به خ�ف شرع حكم داده اسـت  ،شرع
از شرط متبوع خود خارج شده است  ،تصميم گرفتن و مصمم بودن بر تقليد از او

 متبوع است. با تلفو اين همان مخا
هرگـاه  بعضي از اقوال امامان را در رابطه با اينكه:  –رحمه اهللا –سپس شاطبي 

ترك كنيد  ،آنان مخالف با كتاب (قرآن) و سنت استهاي  ديديد كه اقوال و گفته
سبب اعراض و توجه نكردن به دليل شـرعي   به كه اقوام زياديه سپس ذكر كرد

راه وروش صحابه و تابعين خارج گمراه شدند و از، و اعتماد به اقوال مردان ديني
از راه  درنتيجـه  ،آگاهي تبعيت كردنـد  از هوي و هوس خود بدون علم و ،اند شده

: اصرار كفار بر كند مي مثال در اين رابطه ذكرها  منحرف گرديدند. سپس ده راست
و ايـن كـار    ،و مسائل اعتقـادي  ،از آباء و اجدادشان در رابطه با اصول دين تقليد

 كردند و گفتند:حجت قرآن و دليل عقلي را انكار پيامبر و خود دليل

�نّا وَ ﴿ وَن ِ ُُ �م ّمۡهَت َٰ�ه ََ ا َۗ  ٰ ّمٍ  �نّا َ�َ
ُ

ٰ أ نَا َ�َ َۗ ٓ ابَا َۗ  ٓ نَا ُۡ بلكه « ].22الزخرف: [ ﴾٢َج
 و ما نيز بر پي آنانايم  ما پدران و نياكان خود را بر آئيني يافتهند: گوي مي ايشان

 .»گيريم مي و راه بت پرستي را در پيش(رويم مي
بـت  شوم اين اسـت كـه در مقايسـه بـين كفارو     يم نكته اي كه در اينجا متذكر

وتبعيـت نكـردن از قـرآن     در زمينه اعتقادآنان وتحريف كتاب ديني خـود  پرستان
 ليحنب ،حنفي ،مالكي ،جمله شافعيبا مجتهدان بزرگ اس�م از  صوسنت پيامبر
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 ،هم شما وهم ،وتقليد مسلمانان از آنان قياس مع الفارق استرحمهم اهللا اجمعين 
كتـاب وسـنت   تحريـف  بـه   داهستيم كه هيچكـدام از ايـن بزرگـان عمـ     مطمئن

 چرااند  هدف گمراه كردن مردم مسلمان را نداشته واند  شرعي نپرداختههاي  وادله
واقعـا منصـفانه    كه تمام با سعي وت�ش آنانكه عمر خود را صرف اينكار كردنـد 

با هـم مقايسـه كنيـد    نيست بلكه ظالمانه است اگر به اين راحتي شما اين دوتا را 
وحتي در ذهن خود مجسم كنيد وحتي اين افترا وتهمت عظيم در درجـه اول بـه   

چـون آن بزرگـوار آنـان را در زمـره خيرالقـرون       اسـت  صفرموده رسول اكرم 
احترامـي وبـي ادبـي در برابـرآن بزرگـواران اسـت        بي سپوس معرفي كرده است

 (مترجم).نگريماميدوارم كه هميشه باديد مثبت وخيربه آنان ب
 و كنـد  مـي  حالـت و وضـعيت آنـان را توصـيف     -تبارك و تعالي -خدواند  
 فرمايد: مي

�يَل لَُهُم  �َذا﴿ ْ ٱ� �ُعوا نَزَل  َّب
َ

ٓ أ ُ ٱَما ۡم  َّ ُُُه ٓ ابَا َۗ َولَۡو َ�َن 
َ

ٓ  أ نَا َۗ ٓ ابَا َۗ  � لَۡفۡيَنا َعلَۡيه
َ

� ٓ �ُع َما ْ بَۡل نََّب قَالُوا
وَن  ٔٗ ََ َ�ۡعق�لُوَن َشۡ�  ُُ َ�ۡهَت ََ  ].١٧٠ة: البقر[ ﴾١ا َو

و (و هنگاميكه به آنان گفته شود: از آنچه خدواند فرستاده است پيروي كنيد«
ند: بلكه ما از آنچه پدران گوي مي راه رحمان را در پيش گيريد نه راه شيطان را).

 .. .نه از چيز ديگري)( »كنيم مي پيرويايم  خود را بر آن يافته
زيـرا آنـان اعتقـاد    اند  مين خاطر مورد سرزنش و نكوهش قرار گرفتهآنان به ه

داشتند به اينكه حق تابع آنان است و به اين نكته توجه نداشتند كه حـق هميشـه   
يه و مهدويه نيز اينگونه اسـت  نظر امام و يأمقدم بر همه چيز و همه كس است.ر

دار آنان را به عنوان حجت و امامان و راهبران و افعال و كرهاي  آنان اقوال و گفته 
كننـد كـه امامـان و رهبرانشـان      مـي  و ادعـا انـد   دليل براي شريعت خود قرار داده

كسـاني كـه مقلـد     چنـين نظـر و راي  معصوم و خالي از عيب و گناه هسـتند. هم 
كنند كه همانا نظر امامشان همان  مي مذاهب هستند نيز اينگونه است آنان نيز فكر
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 هر گاه كسي كه به درجه اجتهاد رسيده و در مـورد مسـائل   نظر شريعت است. و
د صحبت كند. ولي هيچگونه ارتباطي با امام آنان نداشته باشد. بدون هـيچ  توان مي

نقد مورد  او كنند و پشت سر هم مي انكار دليلي بلكه بر طبق عادت هيشگي او را
دهنـد كـه از مسـير     مي دهند و او را از كساني قرار مي و انتقاد و عيب جويي قرار
و از چهار چوب اهل سنّت و جماعت نيز خارج شده  هحق و حقيقت خارج شد

 الشاطبي براي تأييد سخن خود ايـن موضـوع را بـه عنـوان شـاهد مطـرح       است.
بـيش آمـد    ،زمانيكه وارد اندلس شد ،آنچه را كه براي امام بقي پسر مخلد كند مي

و از امام احمـد مسـندش را    ،تمام كرد البته بعد از اينكه علوم شرعي و حديث را
 ،رتي كه در اس�م به مانند آن تصنيف نشده استوگرفت و آن را تصنيف كرد بص

و درمقابل او را و سـخنان   ،و آنچه را كه مردم به آن علم نداشتند براي آنان آورد
 و مـورد اذيـت و   شـمرده او را گمراه  مبارزه برخاستند بهاو را انكار كردند و با او

د: اين نشان دهنـدة حكومـت كـردن    گوي مي آزار خود قرار دادند. سپس الشاطبي
هدفم افراط و زياده روي در محبت و دوست داشتن مذهب است.  ،امامان بر حق

بـر مقلـد    :آن است كه بگويم –رحمه اهللا  –الشاطبي  طرفاز از نقل اين موضوع
 او از آن تبعيـت  يـا كسـي را كـه   (واجب است كه هرگاه احساس كـرد متبـوع او  

بايد از تقليد كردن او  ،كند مي چيزي مخالف با قرآن و سنت رفتار ) دربارةكند مي
امامان مذاهب اربعه نيـز بـه ايـن موضـوع اعتقـاد       خود، رجوع كند و توقف كند

نيـز در ايـن بـاره     كه ان شاهللا نظر و اعتقاد آناناند  و بر آن تأكيد داشتهداشته باشد
درسـتكار و   ،و عـادل  يمحقق و فقهـا  يهمچنين تمامي علمابزودي خواهد آمد 

 و هـيچ كـس بـه غيـر    انـد   امين به اين موضوع اقـرار كـرده و آن را تأكيـد كـرده    
بـراي آنـان    يي متعصب و مستبد و سرسخت كساني كه هيچگونه اهميتـ ها انسان

  شودبا اين واقعيت مخالفت نكرده است. نمي تند و به حرفهايشان توجهقائل نيس
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و رسـول او گفتـه    –تبـارك و تعـالي    –چرا كـه در مقابـل فرمـودة خداونـد     
 –جل ج�له  –كه در آن به قول اهللا اي  مسأله و ،ارزش و اهميت ندارد يهيچكس

وعمل كردن  آيد نمي دين بحساب ءجز ،استناد نشده باشد صو قول رسول خدا
و  –جـل ج�لـه    –هللا ا لمي كه مخالف با فرمـودة ابه قول امام يا ع پايبند بودن و

باشد. نهايت جهل و ناداني و سبك مغـزي و گمراهـي اسـت     مي صرسول خدا
كه از اينكه علمي كه مطابق با كـ�م اهللا   -تبارك و تعالي -بريم به خداوند مي پناه

 چه قدر زيبا گفته است. ،و رسول او نيست علم هميشگي ما باشد
 د:گوي مي آن كس كه

هالعلــــــم قــــــال اهللا قــــــال رســــــو  لُ
 

 قــــــال الصــــــحابةُ لــــــيس بالتمويــــــه 
 

 مـــا العلـــم نصـــبك للخـــالف ســـفاهة
 

 بــــــني الرســــــول وبــــــني رأ فقيــــــه 
 

و هـيچ  انـد   علم آن است كه اهللا و رسـول خـدا و صـحابه رسـول خـدا گفتـه      
وجـود  بـه  ا يـ شك و ترديدي در گفتإل آنان نيست. اخت�ف قائل شدن واخت�في 

علم نيست بلكه سفاهت و  ير فقيهراي و نظو صآوردن بين فرمودة رسول اكرم
 ناداني است. 

 اشتباه البوطي در تفكيك و تقسيم بين تقليد در عقيده و تقليد در شرع:-
بين تقليد در امور اعتقادي و تقليد » لمذهبيه«از كتاب  52البوطي در صفحإل 

تقليد در احكام را جايز دانسته ولي  ،در احكام شرعي جدايي ايجاد كرده است
داند. حقيقت آن است كه اين تفريق و جداسازي  مي در اعتقاد را حرام تقليد

همانا منهج و روش اس�م در رابطه با علم و  ،ساختگي و بدعت و باطل است
تمامي مردم را به تبعيت كردن  ،القاء معارف اس�مي در اصول و فروع يكي است

كردن را نداده  جز در مواقع ضروري اجازه تقليد ،مستدلنه دستور داده است
موضوع عدم تقليد در بين  )باع مستدلنه ممكن استيعني در مواقعي كه اتّ( است

د مث�ً در توان مي هر كسي كه ،مسائل اعتقادي و احكام هيچ تفاوتي وجود ندارد
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 همينرابطه با مسائل فقهي اجتهاد كند براي او جايز نيست كه تقليد كند در
 –نظر دربارة هستي و استدلل بر وجود خدواند  كسي كه توانايي راي و ،رابطه

ديث وارده اتوانايي نظر و راي دادن دربارة آيات و اح يادارد  –جل ج�له 
از اين را  غيرچيزي جايز نيست كه تقليد كند و هر كس  ،درمسائل عقيدتي دارد

را كه اما آنچه د چنين كاري بكند.توان نمي مسلما ،دليل خود را بياورد كند مي ادعا
به آن استناد كرده  -تبارك و تعالي -البوطي به عنوان دليل در فرمودة خدواند

ََ ﴿ :است �  َو �ه ۡلمٌ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك ب از چيزي كه دنباله روي و « ].36اإلرساء: [ ﴾ع�
 .... اين آيه عام است»مكن كه از آن ناآگاهي

احكام شرع است.  وي مسائل فقه شامل هم شامل مسائل عقيدتي است و هم 
د بگويد: براي مسلمان توان مي دوخدر غير اينصورت البوطي بنا برعقيده و نظر 

 در مسائل عقيدتي از چيزي تقليد كندكه از آن ناآگاه است.ضمن جايز نيست كه
در رابطه با امور احكام يا فقه  اينكه براي او جايزاست كه در رابطه با امور احكام

باشد كه از آن ناآگاه است و در نتيجه اموال و  رو چيزي بواسطه تقليد دنباله
حرام را ح�ل و ح�ل را حرم  ،ناموس مردم را از روي جهل و ناداني مباح كند

 د؟گوي مي كند؟ كدام شخص عاقل چنين چيزي را
 شتباه البوطي در تفكيك و تقسيم بين عقيده و شرع بر اساس اعتماد بر ظن:ا -

جدايي و فـرق ايجـاد    ، ده و شرع بر اساس اعتماد بر ظنمجداً البوطي بين عقي
ي ظن و گمان را جايز دانسته ضـمن اينكـه بنـا   بر اساس احكام  يبنا ،كرده است

و استدلل او براين موضوع اين  ،را حرام دانسته است وگمان اعتقاد بر اساس ظن 
كـرده   عقيدة كفار را مبني بر ظن و گمـان انكـار   -عز و جل  -است كه خدواند 

 فرمايد: مي و است

﴿ َّ � �ُعوَن ِ ب َّ َ �ن ي َُُصوَن  لّظ ّ ٱِ ۡ�َ َّ � چرا كه آنان جز « ].116األنعام: [ ﴾١�ۡن ُهۡم ِ
 »كنند نمي كنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمي از ظن و گمان پيروي
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 به نظر من اين نوع استدلل به دو ليل باطل است:
نعبـادت كـرد   ازاگر چه  ،ن وارده در اين آيه و امثال آنظ دليل اول: همانا 

عـربه بعمـوم اللفـظ البخصـوص ال«بر طبق قاعده  ،كند مي صحبت ارفّبتها توسط ك

 »السبب

يعني هرگاه لفظي عام بر سـببي   ]اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب«
يـن آيـه   دهد. لذا ظـن وارده در ا  نمي عموم خود را از دست ،شود مي خاص وارد

كه ظـن   كند مي شامل ظن در تمامي امور شرعي و عقيدتي است و اگر كسي ادعا
اگر چه هيچ دليلي براي  ،وارده مخصوص امور اعتقادي است دليل خود را بياورد

 اين گفته ندارد.
 كنـد  مي انكار نسبت به كفار –تبارك و تعالي  –دليل دوم: ظّني كه خدواند 

و منظور همان ظني كه مجتهد در رابطه بـا   ،آرزو استبه معناي توهم و تخيل و 
نيست. عملكـرد كفـار در زمـان جاهليـت ايـن       ،دهد مي مسائل فقهي به او دست

آيا آنان براي رسيدن به عقيدة باطل خود  ،دهد مي موضوع را بيشتر و بهتر توضيح
الوهيت شرعي را درباره مساله هاي  ها تا جايي كه امكان داشت ادلهبتيعني عبادت 
و نهايت سعي و ت�ش  ،سپس در آن مساله راي و نظر صادر كردند ،جمع كردند

شرعي صرف كردند تا اينكـه بـه   هاي  خود را در بررسي و تحقيق درباره اين ادله
يا اينكـه آنـان    ،همانگونه دربارة مساله اجتهاد معروف و معمول است ،حق برسند

هوي و هوس و آرزو و خيال و گمـان   اين عقيده باطل را فقط به مجرد تبعيت از
كنم كه بحقيقت موضوع واضح اسـت   مي و كسب كردند؟ فكر انتخاب كردهخود 

و نيازي به فكر كردن زياد ندارد. و اين تفريق و جـدايي بـين مسـائل عقيـدتي و     
ي همـان كسـي   بهانالبوطي در اين رابطه از الشيخ الن ،بر اساس ظنمسائل شرعي 

 ي خـود ذكـر كـرده اسـت از جملـه از     هـا  كتاب بسياري از كه اين موضوع را در
يكـي   ايـن تقليد كرده است. و» 57-54المسلمين ص  ليإ ارح داءن« ي اوها كتاب
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ده و دچار لغزش شـده و  هاني را از راه راست دور كربالن شيخاز دليلي است كه 
عجيب و غريب آورده است شايسته ذكر است كه اسـتاد ناصـرالدين    اين موضوع

در ايـن   رد اين راي و نظر عجيب و غريب نوشته اسـت در سالإل خوبي دارد كه ر
 ،معين و قوي براي باطل كردن اين راي و نظـر  ،رساله به بيشتر از دهها دليل قوي

ذكر خواهم كرد. از جملإل: ايـن   ،آنچه را كه از آن به ياد دارم ،استدلل كرده است
رعي متبدعانه و بوجود آمده اسـت نـه   تفريق بين امور اعتقادي و امور شوجدايي 

تـابعين و تـابع تـابعين     ،وجود داشته و نه در زمان صحابه صدر زمان نبي اكرم
هاي بكـار بـرده شـده بـر روي احاديـث كـه آن        حتي اصط�ح و اسم ،بوده است

 ،صي بعـد از زمـان نبـي اكـرم    هـا  زمان درامت حاد آتر است و آيا احديث متو
بنابراين هيچ دليلي و حجتي براي اين تفريـق   ،اند جود آمدهتابعين وتابع تابعين بو

ي توسـط  نبهان شيخاز دليل ديگر انكار اين راي و نظر و جدا سازي وجود ندارد.
يكـي از   هـا  وقـت  بعضـي  صاستاد ناصر الدين: آن است كه همانا رسـول اكـرم  

سـوي قبايـل   اصحاب و ياران خود را مث�ً علي يا معاد و يا غير اين دو نفر را به 
وشهرهاي فرستاد تا آنان را به سوي ايمان آوردن به خدا و عقيده صحيح اس�مي 

خبـر  حجت بوسيله اگر  ،همچنين احكام اس�مي را به آنان ياد دهند ،دعوت كنند
هيچگاه به فرستادن يك نفر بـراي تعلـيم    صپيامبر  ،شد نمي آن تمام ،يآحاد ظنّ

 بلكه تعـداد زيـادي را بـه سـوي آنـان      ،كرد نمي ااكتف ، مردمميان امور عقيدتي به 
هرگز اين كار  صولي پيامبر ،و يقين در بين آنان حاصل شود تواترفرستاد تا  مي

اين دليـل  عكس را نكرد. يكي از موارد غريب و عجيب ديگر اينكه دكتر البوطي 
يك نفـر را بـراي تعلـيم احكـام      صكه نبي اكرم كند مي ادعا ،را ذكر كرده است

 فرستاد نـه بـراي تعلـيم امـور عقيـدتي.اي كـاش       ها مي آن روع از عبادات و غيرف
داند كه صحابه براي تعليم احكـام   مي دانستم كه البوطي اين موضوع را از كجا مي

ايـن  دررفتند نه براي تعليم اعتقاد صـحيح دينـي؟ دليـل او    مي ديني به سوي مردم
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ليلي را براي ايـن موضـوع كـه    خواهم البوطي دليل حتي شبه د مي رابطه چيست؟
 فقط احكام فقه را به مردم ياد ،ث�فرستاده شده م مي به يمن صصحابي كه پيامبر

و بـه   ،كـرد  نمـي  هيچگونه اشاره اي به امور عقيـدتي  ،كرد مي داد و به آن اكتفا مي
 ،صـراط  ،تخـر آ و هرگاه يك نفر از او در مـورد م�ئكـه   ،داد نمي آنان اص�ً ياد

 از بيان احاديثي كـه  ،كرد مي از جواب دادن خودداري ،كرد مي ر سئوالعذاب و قب
نمود و  مي امتناع و خودداري ،شنيده بود صموضوعات بال از پيامبر با رابطه  در

سـئوالي اسـت اعتقـادي     ،گفت: همانا من يك نفر هستم و اين سـئوال  مي به آنان
من خبرا در اين حالت رآن براي شما توضيح دهم زي در موردجايز نيست كه من 

 پيروي كردن در مسائل اعتقادي بـر اسـاس ظـنّ    واز اتباع تنها و ،ظّن خواهد بود
كسي را كه به سوي شهرها و بـا   صنهي شده ايد.آنطور كه مشخص است پيامبر

بر ل اله ل اهللا  كه ابتدا مردم را به گواهي دادن ،كرد مي فرستاد به او سفارش قبايل
هيچ معبودي به غير از اهللا نيسـت و اينكـه محمـد رسـول     (ل اهللاو ان محمداً رسو

خداست) دعوت كند. اگر جواب مثبت دادنـد آن وقـت آنـان را بـه اقامـه نمـاز       
 ،زكات ،دعوت كرده و همين طور به تدريج و يكي بعد از ديگري آنان را به روزه
س و او حج و غيره دعوت كند. از جملإل آنچه را كه بخاري و مسـلم از ابـن عبـا   

معاذ را بطرف يمن فرسـتاد و   صكه رسول اهللا كند مي روايت صهم از پيامبر 

إ إَّال مللّـ« به او گفت:
إ
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إ
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َ
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نّ 
إ
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إ
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إ
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اهي دادن بر اينكه هيچ اله و وروي آنان را به گ مي تو به سوي قومي از اهل كتاب
اگـر   دعـوت كـن   ه غير از اهللا نيست و همانـا محمـد رسـول خداسـت    معبودي ب
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اطاعت كردند و جواب دادند به آنان ياد بده كه خدواند در شبانه روز پنج نوبـت  
آنان فرض كرده است اگر در اين مورد نيز جواب دادند و اطاعـت كردنـد    برنماز

شـود   مي دان گرفتهبه آنان ياد بده خدواند زكات را بر آنان واجب كرده از ثروتمن
دارم از  مي حذر بر شود اگر در اين مورد هم اطاعت كردند تو را مي و به فقرا داده

 ،اينكه از بهترين و عزيزترين و ارزشمنتدترين دارائي شان به عنوان زكات بگيري
اهللا هيچگونه حجـاب و پـرده اي    از دعا مظلوم بترس زيرا بين دعاء مظلوم و بين

 وجود ندارد.]
كه جماعت صحابه اولين كـاري كـه در    كند مي ين حديث و امثال آن ثابتو ا

ري امـ دادند: اقرار كردن و شهادت دادن بـه   مي رابطه با دعوت مردم به دين انجام
از امور اعتقادي بود كه همان وحدانيت و يكتا بودن اهللا در الوهيت اوست سـپس  

چيز معقـولي اسـت كـه بـا      ي پرداختند. و اين همانمبه عبادات و چيزهاي ديگر
زيـرا غيـر منطقـي اسـت كـه مسـلمان        ،تعاليم اس�مي موافقت و همـاهنگي دارد 

شخصي را كه به خدا و رسول خدا و روز قيامت ايمان ندارد قبل از دعوت كردن 
او به ايمان و تثبيت آن در قلبش به دادن زكان يا اداي نماز يا حج دعوت كنـد. و  

 ،ت بر خ�ف حكمتي است كه شريعت مقدس و پاكاين نوع رفتار و روش دعو
ي موافق با فطرت انساني به آن متصنف است و بـر خـ�ف حكمـت پروردگـار    و

حكيم در اينكه هر چيـزي را در  واجراي احكام خود  درقدرتمند  ،است كه عزيز
 گـردد و مشـخص   مـي  باشد. به همين دليل براي تو ثابت مي ،گذارد مي جاي خود

به ما دستور داده است از هر آنچه كه از جانب  –عز و جل  –د شود كه خداون مي
آمده است تبعيت كنيم و هيچ فرقي در بين اينكه كداميك  –سبحانه و تعالي  –او 

 همانطور كه در احكـام بـه ظـن عمـل     ،وجود ندارد ،ظني و كداميك قطعي است
 بـه آن عمـل   ،هرگاه غير از ظن چيز ديگري نباشـد  ،شود در امور اعتقادي نيز مي
تقسـيم و تفكيكـي    ،و همانا جدايي و تفكيك بين امور اعتقادي و احكام ،شود مي
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عقـل سـليمي    هيچهيچ اتفاقي واقعه اي و هيچ انساني و ،و بدعت است گيساخت
پذيرد حتي بر اين موضوع شبه دليلي يا دليل ضعيفي هـم   نمي اين تقسيم بندي را

خـود دچـار اشـتباه بزرگـي شـده اسـت.       و همانا البوطي در ادعاي  ،وجود ندارد

 .اهللا دانان هأ لوال يتدلنه هلذا وما كنا ناده يهللا الذ مداحلو

 د چهارگانهتهرابطه با امامان مج ديدگاه ما در
نظر و ديدگاه ما در رابطه با امامان مجهتد و مخصوصاً امامان اربعـه يعنـي.    اما

 –اهللا عـنهم اجمعـين    يرض –مد امام شافعي و امام اح ،امام مالك ،ابوحنيفه ماما
كـه آنـان داراي احتـرام     –داريم. خدا شـاهد اسـت    مي بحقيقت ما آنان را گرامي

الگـوي نيكـويي    ،آنان را شديداً دوست داريم و امامان مـا هسـتند   ،زيادي هستند
و آنچـه را   ،امت را نصيحت كردند ،امانت را ادا كرده ،بوده و سلف صالح هستند

ت انجام دادند. وآنان در ورع اسبدون كم و ك ،ان واجب كرده بودكه خداوند بر آن
ه شد به عنوان نمونه و الگو به آنان اقتداعلم و عمل و ايمان و اخ�ص  تقوي وو 
شود. تمامي مسلمانان بر ثنا و تعريف از آنان و دوست داشتن  مي از آنان پيروي و

رابطه با فضـل   رحاديث زيادي داخبار و ا ،اجماع دارند ،واحترام و تكريم از آنان
محسـنات   ،صفات برجسته ،نقل فضايل ستودهو بزرگي آنان و صفات خوبشان و 

ن پي در پي و پشت سر هم آمده است. و شايد مـا بيشـتر از مـردم فضـيلت و     آنا
زيـرا در ايـن    ،كنـيم  برتري آنان را بدانيم و از آنان بيشتر از مردم تقدير و تشـكر 

از كتاب و سنت از آثار  ندر تبعيت كرد ،كنيم مي نان حركتسير و راه و روش آم
كنيم و هنگام اخت�ف بـه آن دو يعنـي كتـاب و سـنت      مي و اعمال ايشان پيروي

كنيم و در تقديم و برتري دادن كتاب و سنت بـر هـر قـول و گفتـه اي      مي حكم
ه و ديگر و همچنين عدم تعصب نسبت به رجال و بزرگان ديني به آنان اقتدا كرد

و  ،انـد  بزرگـي كـرده   كنيم. ما معتقديم كه آنان به ديـن خـدمت   مي از آنان پيروي
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 ،بـه آنـان مـديون هسـتيم    هـا   آن نسبت به حفظ بسياري از احكام اس�مي و فهـم 
خدواند در عوض ما و تمامي مسلمانان به آنان پاداش خير عنايت فرمايد. هركس 

از آنـان   ،طعن و سرزنش قرار دهـد كه زحمات آنان را ضايع كند و آنان را مورد 
ممكن نيست كه  ،از ما نيست به حقيقت ،عيب بگيرد و آنان را ذم و نكوهش كند

ت عبارتسـت از تبعيـت از راه و روش سـلف صـالح و     فيزيـرا سـل   سلفي باشـد 
مجتهـد درصـدر سـلف صـالح قـرار       به عنوان بزرگداشت آنان و به حقيقت آنان

كنـيم و   مي بيشتر از مردم از آنان قدرداني و تشكر دارند و بهترين آنان هستند. ما
كـه   ،مدانـي  مـي  كنـيم.  مـي  آنان را بيشتر دوست داشته و از آنان بيشتر و بهتر دفاع

واز جانب ما برخ�ف اين حقيقت براي واند  هبسياري از دشمنان ما بر ما افترا بست
و كينـه و دشـمني    كه ما نسبت به امامان اربعه بغـض اند  و گفته ،مردم ازگو كرده

نظرات آنـان را دسـت    ءدهيم و آرا مي نان را مورد طعن و سرزنش قرارآداريم و 
 كتـاب  رد نيـز  غيـر از او  همانطور كه البوطي در كتاب ال�مذهبيه و ،گيريم مي كم

در  و مخالفـت مـا را  انـد   بر عليه ما گفته سخناني اينگونه» المجهتدونوالجتهاد «
و وسيله اي بـراي   ذريعها بعضي از امامان اربعه به عنوان بعضي از مسائل فقهي ب

كنيم هر آنچـه را   مي ما اينجا اع�ن اند. دروغ گفتن و افترا بر عليه ما انتخاب كرده
هـيچ   ،كننـد دروغ و از پـيش خـود سـاختن اسـت      مي كه در اين رابطه از ما نقل

از ايـن كـار و    ما ،وآن بر خ�ف اعتقاد و مذهب ما است ،صحت و درستي ندارد
كنيم. هيچ كس فكـر نكنـد كـه مـا ايـن       مي بيزار هستيم و خود را تبرئه طرزرفتار

بـه شـكر    –مـا   ،گـوئيم  مـي  سخنان را به خاطر ترس از كسي يا تعارف با كسـي 
 –سـبحانه و تعـالي   –از هيچ كس بـه غيـر از خداونـد     –خدواند تبارك و تعالي 

خلـق و   ،ن رضايت مردم از خصلتو بدست آورد ،ترس و چاپلوسي ،ترسيم نمي
چرا كه حق نزد ما از هر كسي و هر چيزي گرانبهـاتر و   ،ت ما نيستادخوي و ع

ارزشمندتر است و دين اس�م جرأت داشتن دفاع از حق و اينكه آشـكارا نظـر و   
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كه ما خ�ف آنچـه   كند مي و اگر كسي ادعا ،به ما داده است ،رأي خود را بگوئيم
اين موضوع  م كه با دليل ضعيفيخواهي مي از او ،و اعتقاد داريم باور ،را كه گفتيم

 را براي ما ثابت كند و بعيد است كه بتواند اينكار را انجام دهد.
ما امامان اربعه و تمامي امامان را دوست داريم ولي در وقت خود آنچه را كـه  

 داده اسـت از برتـري كتـاب و سـنّت و رسـول      خداوند عز و جل به مـا دسـتور  
زنيم و هميشه پيرو حـق   مي دوردهيم و با حق  مي انجام برساير اقوال ديگرصاو

كنيم كه هـيچ مسـلماني در    نمي هستيم هر جا كه باشد و هر كجا كه باشد. و فكر
ملزم به اتبـاع از   از لوب تا آخراين رابطه با ما مخالف باشد. ما معتقديم كه همانا 

هـر چيـز و    هستيم كه آن دو را بـر هستيم و ملزم  صكتاب و سنت رسول خدا
د فقط بخـاطر  نداشت امامان اگر چنين قدر احترام زيادي كسي ديگري برتري دهيم

و بـه مـردم يـاد     و آن را تدريس كردهبه كتاب وسنت خدمت كرده اند كهست اين
و احكام شرعي را به اندازة ت�ش و كوشش خود از قرآن و سنت استنباط اند  داده

بـه همـين    اند. تبعيت كردهها  آن و آن دو را احترام گرفته و ازاند  و استخراج كرده
خاطر هرگاه قول يكي از اين امامان مخالف كتاب اهللا (قرآن) و سـنت رسـول او   

داننـد واجـب اسـت كـه قـول و       مي باشد برما و تمامي كساني كه اين موضوع را
زيـرا   ،ترك كننـد  صو رسول خدا -جل ج�له-بخاطر قول اهللا  را گفته اين امام

 برتمام سنت احاطه نداشـتند و چيزهـاي زيـادي از آن    –رحم اهللا تعالي –امامان 
علـم   صرسـول اكـرم  ي هـا  سـنت  و نسبت به بعضـي از  ،اند ترك كرده ،ندانسته
از را كـه  ديگري ي ها سنت ها وقت و بعضياند  عمل نكردهها  آن لذا به ،اند نداشته

از طرق ديگر ثابت ها  آن بعدها صحت ،اند هترك كرد طرق ضعيف به آنان رسيده
هـا   آن و به وسيلهاند  شده است. همچنين آنان بعضي از احاديث را صحيح دانسته

 بـه حقيقـت بعضـي    انـد.  بعدها ضعف اين احاديث مشخص شـده  ،اند فتوي داده
 ،بـه خـاطر دليـل مختلـف     ها سنت امامان مجتهد بدون قصد با بعضي از ها وقت
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در  –رحمـه اهللا تعـالي    –شيخ الس�م تقي الدين بن تيميـه   كهاند  مخالفت كرده
اين اسباب و دليل را بـا  » ئمه الع�مرفع الم�م عن ال«رسالإل ارزشمند خود بنام 

بهترين شيوه بيان كرده و توضيح داده است. در آن كتاب اشاره كرد بـه اينكـه ده   
 امي وجـود دارد كـه مجمـوع   عذر بر طبق احاديث صحيح براي مخالفت با هر ام

معتقـد باشـد بـه اينكـه      هـا:  آن بيـان كـرد: يكـي از    تـوان  مي را در سه چيزها  آن
 چيزي گفته است كه بـا قـول مجتهـد مخـالف اسـت در ايـن حالـت        صپيامبر

امام خود مخالفت كند دوم اينكه معتقد باشـد كـه    ياد با راي و نظر مجتهدتوان مي
 ،يزي كه مجتهد با امام او درياره آن گفتـه اسـت  همان چ مساله ناز اي صپيامبر 
نكرده است.سوم اينكـه معتقـد   اراده در مورد آن مساله چنين برداشتي  صپيامبر

كرده اسـت. منسـوخ   كـه امـام يـا مجتهـد بـه آن اسـتناد       باشد بـه اينكـه حـديثي   
مفصل توضيح داده  اين عذرهاي دهگانه را بطور –رحمه اهللا  –سپس استاد .است

خواهـد در ايـن رابطـه     مـي  هـر كـس   ،آورد مـي  مثـال  هر كـدام نمونـه و  و براي 
مراجعـه نمايـد.    د به آن رسـالإل ارزشـمند  توان مي دريافت كند بيشتري اتتوضيح

هرگاه دربارة چيزي از شرع يا سنّت مخالفـت   –رحم اهللا تعالي  –امامان مذاهب 
 ،انـد  جور بـوده مـأ هـم   از بنابر دليل مذكور در بـال و اند  هم معذور بودهاند  كرده

 فرموده است: صهمانطور كه در حديث ثابت شده است كه رسول اهللا

فله  أخطأاجت د ففذم ى�م �رمن هجمه َاف فلأذم ى�م ملا�م فاجت د فإ«
 .19F1»جر همىدم

اجتهاد كرد و در اجتهاد خود بـه حـق دسـت     ،مجتهد ،حاكم يا[هرگاه قاضي 
خطـا و   اجتهاد در اجتهاد خود دچـار  و پاداش دارد ولي هرگاه حكم كردديافت 

 پاداش دارد] يك اشتباه شد. 

                                                 
 متفق عليه.-1
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د: فاخطا يعني به حق دست نيافت گوي مي توضيح اين حديث امام ابن القيمدر
ولي  كند مي ت�ش براي بدست آوردن حق و ردآنكس كه قصد ونيت حق را دا

 ،اجتهادششود بلكه بخاطر  نمي معاقبه و مجازات ،نتوانست به آن دست پيدا كند
كه باعث شد از حق منحرف شود و به  ياشتباه ويك پاداش بدست خواهد آورد

. بسياري از گيرد مي قرارآن دست پيدا نكند مورد عفو و بخشش خدواندي 
كه بدعت است. و اند  يا انجام دادهاند  مجتهدين سلف و خلف چيزهايي گفته

اين بخاطر وجود احاديث و  ،بدعت هستندها  آن كهاند  ستهنجزو دين نيست ندا
و اما در مورد اند  هاين احاديث ضعيف را صحيح پنداشت ،آنان  كه هضعيفي بود

 يا اص�ًاند  نشده نازلها  آن كه اص�ً در مورد، اند چيزهايي را برداشت كرده ،آيات
نيست و اين اشتباه يا بخاطر  ،اند فهم و برداشتي كه آنان كرده ،منظور اين آيات

آيات و  ،يا در رابطه با مساله مورد بحثاند  ري است كه مشاهده كردهراي و نظ
از آن آيات و احاديث اط�ع نرسيده يااحاديثي وجود دارند كه به آنان 

د از توان مي تا جايي كه ييا بطور كلي بگوئيم مجتهد يهرگاه شخصاند. نداشته
تبارك و -اوند پروردگار خود بترسد وتقوي روا داشته باشد مشمول اين آيه خد

نَا﴿ فرمايد: مي كه شود مي -تعالي
ۡ

َط� ۡۡ َ
ۡو أ

َ
ٓ أ يَنا �ن �ّس� ِ ٓ نَا َۡ �ۡ ََ ََُؤا  ].٢٨٦ة: البقر[ ﴾َرّ�َنا 

و مورد (پ»مارا (بدان) مگير ،به خطا رفتيم ايم يد! اگر ما فراموش كرپروردگارا«
ك و مواخذه و پرس و جو قرار مده). و در حديث صحيح آمده كه خداوند تبار

 آنچه را كه(بحقيقت انجام دادم )20F1(»قد فعلت«فرمايد:  مي تعالي در جواب اين آيه

 خواستي)... مي
فرقه يا گروه ميانه  ،پس فرقه يا گروه نجات پيدا كننده از بين هفتاد و سه فرقه

بـوده و العاضـه عليهـا بالنواجـد     ازسـنت  تبعيت كننـده   ،رو در تمامي امور است

                                                 
 .39و37معارج الوصول ، ط مكتبإل دارالبيان،ص  -1
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يعني فرقه  ،برند مي باط و وابستگي شديد به يك چيز بكاراصط�حي كه براي ارت
نت  بعيا گروه ميانه رو آنقدر خود را متّ داننـد كـه تنـد و محكـم آن را      مـي  به سـ

اعتقاد داشتن به صحابه  ،شوند از جملإل اين امور و مسائل نمي گرفته و از آن جدا
 بر گـردن خـود   را ما قدر و ارزش و حق و حقوق آنان ،باشد مي و امامان مذاهب

دانيم كه  نمي ولي آنان را معصوم از خطا و اشتباه ،م و آنان را دوست داريمداني مي
 دوخدر اجتهاد  ،طمئن هستيمبلكه آنچه را كه م ،در همإل موارد از آنان تبعيت كنيم

 دوخـ م در اجتهـاد  دانـي  مي تبعيت كرده و آنچه رااند  به حق رسيدهها  آن ت بهنسب
رحمه –كنيم. امام ابن القيم  مي ترك ،اند دچار اشتباه و يا خطا شده ها آن ت بهنسب
از دو چيـز  اي  چـاره  مـي گويـد: هـيچ   ، در اين رابطه چقدر زيبا گفته است –اهللا 

اولً: همديگر را نصيحت كـردن اسـت در    ،است تر مهم نيست كه يكي از ديگري
ي او را بجـا آوريـم و   هـا  نعمـت  ايمان بياوريم و شكر -ج�له لج-اينكه به اهللا 

و همديگر را به تبعيت كردن  ،مردم را به سوي او نصيحت كرده و راهنمايي كنيم
، كارها تشويق وترغيب ونصيحت كنيمو ياري كردن او در همه  صاز رسول اهللا

يادگرفتن قرآن و عمل كردن به آن و راهنمايي كردن مردم نيز اين راه همديگر به 
 .نصـيحت كنـيم  -جـل ج�لـه  –را به اجراي ديـن اهللا  وهمديگر  را نصيحت كنيم

ناقضه و ضد هـم درآنچـه   ترا از داشتن و گفتن اقوال م -تبارك و تعالي -خداوند
منـزه بـدانيم.   « قرآن و احاديث »يعني هكه رسول خود را به خاطر آن مبعوث كرد

خ�ف حكمت  )يعني داشتن و گفتن اقوال مقناقضه از طرف خداوندامر(زيرا اين 
و همچنـين نفـي كـردن     ،مصلحت و رحمت و بخشش و عدل خداوندي است و

بـه دليـل بكـار     اگر كسـي  ،از دينها  آن اين اقوال متناقضه از دين و خارج كردن
 شـناخت فضـيلت و برتـري امامـان     دومـاً .ددين كرده باشبردن تأويل آن را وارد 

ـ و مسلمان و قدر و ارزش آنان و حق و حقـوق و مراتـب و درجـإل ايشـان      اهمان
فضيلت و برتري آنان و علم و آگاهي ايشان و اينكه هميشه و در همه حال مردم 
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نصـيحت   صرا به ايمان آوردن و ايمان داشتن به خدا و تبعيت از رسـول خـدا  
كه در رابطه با مسائلي كه رسول اهللا  نشان دهنده اين نيست كه هر طورياند  كرده

 ،انـد  فتـوي داده ، ي و مـبهم مانـده اسـت   بر آنان مخف و به عنوان دين آورده است
و انـد   ايمان داشته و قبول كنيم: آنان با نهايت علم و آگاهي كه داشتند فتـوي داده 

ا ايشان در موردي يـا مـواردي بـر    فت بلذا مخال، اند در مورد مسائل صحبت كرده
را  و مقام و منزلت آنـان آنان را رد كرده و هاي  كند كه تمامي گفته نمي ن دللتاي
العيـاذ   –حرمتي و اهانت كنـيم   بي بياوريم و از آنان بدگويي كنيم و به آنان ينياپ

ند واجب بدانيم يا بـه  گوي مي يعني قبول كردن آنچه را كه(اين دو روش بال –اهللا 
آنان را كنار زده ومقـام  هاي  خاطر اشتباه و يا خ�ف در يك مورد بطور كلي گفته

 ،تساانصافانه  بي وريم و از آنان بدگوئي كنيم) ظالمانه وو منزلت آنان را پائين بيا
 اندانيم و نه معصوم و در مورد آنبرخورد درست ان است كه نه آنان را گناهكار ب
و همچنـين برخوردشـان بـا دو     سمانند عملكرد روافض در مورد حضرت علـي 

و بلكه مسلك و راه  ،رفتار نكنيم خليفه اس�م حضرت ابوبكر و حضرت عمر

 از اصحاباند  روش خود امامان مجتهد را در مورد كساني كه قبل از آنان بوده
اصـحاب و يـاران پيـامبر     ،تهدجحقيقت امامان مدر ،ادامه دهيم صو ياران پيامبر

گناه هـم   بي يا مقصر ندانسته و همچنين آنان را معصوم و ،مجرم ،را گناهكارص
 هـم هـا   آن جملگـي و نسبت به بول نكرده قاند  و تمام آنچه را كه گفتهاند  ندانسته

پس چگونه در رابطه با مامان اربعه راهي را كه خـود   اند. توجه نبوده بي اعتنا و بي
 بر مـا انكـار و عيـب    ،اند كرام طي كرده ي اربعه و اصحابآنان در ارتباط با خلفا

لطـف و عنايـت خـود را     –تبـارك و تعـالي    –براي كسي كه خدواند  گيرند؟ مي
ايـن دو روش در نـزد او    ،ا شرح صدر نموده استر اول حال او گردانيده و شام

د ولـي ايـن مـورد در نـزد شخصـي كـه       افات و يا ضديتي با هم ندارنهيچگونه م
جاهل به حقيقت  يا جاهل به ارزش و احترام امامان و فضيلت و برتري آنان است
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منافـات   ،رده استپيامبر خود را به خاطر آن مبعوث ك ،شريعت كسي كه خداوند
و ضـديت دارد.  ،به اين دو مورد علم و آگاهي نـدارد  و ضديت دارد. يعني نسبت

دانـد مـرد بزرگـواري كـه      مي قطعاً ،شريعت و حقيقت داشته باد بهعلم  كسي كه
داراي نقشي شايسته و آثاري نيك در اس�م بـود و از طـرف اسـ�م و مسـلمانان     

جانب او احتمال لغزش و اشـتباه   از ،تي استداراي مكاتبي شايسته و مقام و منزل
اجور نيـز  مـ وجود دارد و او در اين مورد معذور اسـت حتـي بخـاطر اجتهـادش     

ولـي بـراي    ،درست است كه تبعيـت از او در ايـن حالـت جـايز نيسـت      ،هست
21Fاز دل مسلمانان نابود كند. راهيچكسي جايز نيست كه مقام و منزلت و امامت او

1 
 انـد:  گفتـه  –رحـم اهللا   –بعضي از علمـا سـلف    كه ت با آنچهاين گفته موافق اس

از اي  بنـده  هـيچ  »22F2صال ملبإک فتول هقخه من ؤال يإىد من خل  مهللا ملیَ «
قسمتي  .شود مي قسمتي از آن پذيرفته اوهاي  بندگان خدا نيست مگر اينكه ازگفته

 كـه بـه هـيچ وقـت تـرك      صمگـر فرمـوده رسـول اكـرم     ،گـردد  مي ديگر ترك
ير و دوري كردن عالم از اشتباه حذبا توجه به مطالب فوق در رابطه با ت«گردد. نمي

حافظ پسر عبدالبر از طريـق   ،و خطا تا جايي كه امكان احاديث زيادي آمده است

� إ«فرمـود:   مـي  گفته است كه از رسول خدا شنيدم كه سعمروپسر عوف المزني
خـاى م :� يا رسول مهللا؟ قال ما م:ولقا »ثةعمال ثالممت من بعدی من مخاى ع م

فرمـود:   صرسـول اهللا   »بعهمن ى�م جائر همن هوی متّ  ،ملعالم ةعلي م من زل
كه همانا من از اعمال و كردار سه نفريا سه دسـته نسـبت بـه امـت خـود نگـران       

 صهسـتند؟ پيـامبر   هـا  كـدام  عمرو پسر عوف المزني گفت: آن سه دسته ،هستم
 و لغزش عالم نسـبت بـه امـت و همچنـين حكـم ظالمانـه و      در اشتباه  از فرمود:

 ترسم. مي ،انصافانه و اينكه از هوي و هوس تبعيت شود بي
                                                 

 ).295-3/294إع�م الموقعين ةبن القيم ( -1
 .17صفإل ص�ة النبي الباني،ص -2
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شبيه اين حديث روايت شده است. از ابن عباس روايت شـده كـه    ساز معاذ 
از او در مورد  كنند) مي تبعيتواي بر حال اتباع (كساني كه از ديگري «گفته است:

چگونه است؟ ابن عباس گفت: عالم چيزي را  م سوال شد كهخطا واشتباهات عال
يابد كه از او به افعـال و اقـوال و كـردار     مي د. سپس كسي راگوي مي با راي ونظر

است لذا قول و گفته خود را ترك كرده ولي كساني كـه از   تر عالم صرسول اهللا
قـوال و  بعضـي از ايـن ا   23F1»ماننـد.  مـي  ند در اين وضـعيت بـاقي  كرد مي او تبعيت

 و گفتـه اسـت:   ) نقـل كـرده  171-4/168( احاديث را امام الشاطبي در الموافقات
است بيانگر دوري ها  آن تمامي اين احاديث و اقوال صحابه و هر آنچه را كه شبيه

و  كنـد  مـي  و اشتباه عالم است. عالم اگر چه غير عمد اين كار را لغزشو پرهيز از
 داراي پـاداش اسـت ولـي در   هـا   ايـن  بـر  او در اين حالت معذور است و عـ�وه 

خطر بزرگي وجود دارد.  ،آيد مي بوجوداو  باع از قول و گفتهكه در اثر اتّاي  نتيجه
شدن  مرتكبگفته است: همانا لغزش و اشتباه عالم در  –رحمه اهللا  –امام غزالي 

 ولي در رابطـه بـا عـالم گنـاه تبـديل     باشدبگناه اگر چه در ذات خود گناه صغيره 
غيره عـالم بـه گنـاه كبيـره در رابطـه بـا       ص..و اين حكم تبديل شدن گناه .شود مي

لغزش و اشتباه او در فتوي و صادر كردن بطريق اولي دائمي و هميشـگي جـاري   
بعضي از مقاصـد و اهـداف عمـومي در     يارسول اكرم ي ها سنت است. بعضي از

و همين امر  ،اند اندهنسبت به عالمي مخفي و مبهم م ،مخصوصاي  مسأله رابطه با
شرعي در نظـر گرفتـه   اي  مسأله او به عنوان كه قول و گفته شود مي منتهي به اين

 شده و از آن تقليد شود يا از آن به عنوان قـول يـا گفتـه اي در مسـائل اخت�فـي     
برگشت و حق براي او مشخص شـد در ايـن    خود استناد شود. لذا هرگاه از قول

بين مـردم در  حيح و اص�ح آنچه را كه از طرف او درحالت جبران و ت�في و تص
 كند. ت�فينمي تواند آن را جبران وواز دست داده  شده پخش شهرهاي مختلف

                                                 
 آورده است 137-2/143»جامع بيان العلم«اين آثار را ابن عبدالبر در كتاب -1
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بـه همـين خـاطر امـام      »دگويـ  مي در دنباله آنچه كه گذشتدراز شيخ عبداهللا 
 سـپس امـام الشـاطبي   «مالك نوشتن كتاب فقه از طرف خـود را دوسـت نداشـت   

بايـد مـواردي را    ليل اين مسائل كه مبني بر اصل ذكرشده در بالستبد»د:گوي مي
چنين صحيح نيست هم لغزش و اشتباه عالماز يك جهت  در نظر داشت: از جمله

گرفتن و قبول كردن آن نيز به عنوان تقليـد از او درسـت نيسـت زيـرا آن حكـم      
دليـل بـه عنـوان    به همين  ،اشتباه يا خطا بر مبناي مخالفت با شرع قرار داده شده

بود اين رتبه  مي مورد اعتماد اوهاي  ولي اگر فتوي ،آيد مي لغزش و اشتباه بحساب
 لغزش و خطا نسـبت  ،دادند و به صاحب آن فتوي نمي قرارها  آن و درجه را براي

. همانگونه كه درست نيست به صاحب آن فتوي يا به كسي كه آن حكم دادند نمي
كه نادرست يا  حكم بت بدهيم و او را بخاطر اينرا صادر كرده است كوتاهي نس

يا تهمـت بـزنيم   افترا بدنام كرده يا آبروي او را ببريم به او  ،اشتباه و لغزش در آن
ارزش و احترام او بكاهيم بايد معتقد باشيم كـه او عمـداً بـا كتـاب و سـنت       ازو

او در ديـن   بر خ�ف آنچه كه مقام و مرتبهها  كرده است تمامي اين كارنمخالفت 
هر كسي كه اهليت و شايستگي و اسـتعداد بحـث و    .لذا برباشد مي ،كند مي طلب

به  نبايدا گفته اي را ندانديتا دليل و حجت قولي است  نظردر دين را دارد واجب
ـ   و كند وآن را بپـذيرد  ن اعتمادآ  آدم ،ر او واجـب اسـت كـه متزلـزل    همچنـين ب

كند بـدون  اي تقليد  ا گفتهياز يك قول عه دفهرنباشداراده  بي ،متغير ،شخصيت بي
 اينكه خود صاحب نظر و فكر و رأي باشد.

كه ابـن   كند مي الحافظ ابن عبدالبر از اين مسعود همراه راويان حديث روايت 
گفت: صبح كه بيدار شدي يا عالم باش يـا مـتعلم و بـين اينـدر قـرار       مي مسعود

و گفت: ما در زمان جاهليـت امعـه   باشي كس نگيرد كه نداني كداميك از اين دو 
شد غير او نيز بـه همـراهش بـه     مي گفتيم كه وقتي براي طعام دعوت مي به كسي
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شـود كـه ديـن     مـي  شما به مقلدي گفتهدر بين  امروز اين كلمه ،رفت مي ميهماني
24Fي ندارد.أفكر و نظر و ر ،خود هيچگونه اراده ازگيرد. مي خود را از كسان زيادي

1  

 ه �عالم رَـافملاس ثالثه «: روايت شده كه –عنه  رض اهللا – از حضرت علي
ه لـم  ، ور ملعلـمبنـ مهوئتضيسع  متبا  ك ناع  لم �ر�اه ه همج ل متعلم ع سبي

 ،است ربانيلمي ا: يا عشوند مي تقسيم مردم به سه دسته[ )25F2(»يلجوهم مل ر�ن هثي 
دوم مـتعلم يـا    ت و دسـته دانشمند راسخ در علم و دين يا دانشمند بـا عمـل اسـ   

خواهدراه و روش نجـات يـافتن از عـذاب الهـي را يـاد       مي آموزنده اي است كه
دنبال و تابع هر گوينـده   اي كه فرومايه ومصرف  بي يها انسان بگيرد و دسته سوم

نـوراني   ،هستند مانند عالم بـا نـور علـم    ،اي كه صدايي يا ك�مي از خود درآورد
 م به سـتون محكمـي و قابـل اعتمـاد و اطيمنـاني پنـاه      متعلّ ي مانندو حتّاند  شدهن
به همين خاطر سـلف صـالح   [ يعني اينكه پيش استادي درس ياد بگيرنداند  دهرنب

(اند دسته سوم را بر تقليد و مقلدين حمل كرده
26F

 ذم كرده و حرام و صراحتاً آن را )3
كـردن   وسنّت و رو ازكتابورويگرداني زيرا اين كار مقلد را به اعراض  ،دانند مي

همـانطور كـه الن در بـين     ،كنـد  مي به آراء و نظرات امامان و تقليد از آنان وادار
حتي بعضـي از متـاخران حنفـي     ،وري داده است ،مشهور است معمول ومقلدان 

(اند مذهب به اين موضع اقرار كرده
27F

س ئـي ي ررخـ گويم: يعني ابوالحسـن الك  مي« )4
ـ  مي از اساتيد بزرگ آناندر عراق و يكي ها  مذهب حنفي كـه  اي  آيـه  هـر «د: گوي

مخالف با اعتقاد بزرگان ما باشد آن آيه يا تأويل شده است و يا منسـوخ اسـت و   
آن هم يـا تأويـل شـده يـا      ،همچنين هر حديثي كه مخالف با اعتقاد بزرگان باشد

                                                 
 المحقب : ملقدي كه از كس ديگري تقليد كند. -1
 ).137و2/136جامع بيان العلم لبن عبد البر ( -2

 و رأي دارنديعني كساني فكر و نظر  -3

 ).2/466بازگشت به سنت /الباني:(المسلمون  -4
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ناخوشايند را يكي از نويسندگان كتاب  و بيحق ،اين سخن زشت .)28F1(»منسوخ است
و آن استخراج كـرده  » تنقيح الحامديه« از كتاب» 82ص در الجتهاد المجتهدون «

ائز نيسـت  جنقل كرده است كه  »الكشف الكبير«را نوشته است همچنين از كتاب 
كه مخالف با مذهب ابوحنيفه اسـت. گفتـه شـود كـه همانـا امـام        يدربارة حديث

م: بـه حقيقـت آنـان    گوي مي ابوحنيفه اين حديث را نديده و يا به او نرسيده است
و  ،معتقدند به اينكه امامان معصوم است امكان ندارد كه چيزي از او پنهان بمانـد 

نتيجـه و   ،دانسـتم  مـي  اي كـاش  ،اشـتباه بكنـد  اي  مسأله امكان ندارد كه در مورد
 مـي كندچـه  سرگذشت هر مقلدي كه در مورد امام و مذهب خود اين چنـين فكر 

نا امامان مذاهب بخصوص مذاهب اربعـه در بسـياري از   م كه هماداني مي شود؟ مي
اين  ،اگر اجتهاد جملگي آنان راست و حق است ،مسائل با هم اخت�ف نظر دارند
 و اين ،و تناقضات داردها  دين اهللا ضد و نقيض –بدين معني است كه العياد باهللا 
بيـان   –لي سـبحانه و تعـا   –در حاليكه همانا اهللا  بدان معناست كه حق زياد است

كـ�م خداونـد از    فقطم انساني است و ك�كرده است كه اخت�ف نظر از صفات 
 فرمايد:  مي –سبحانه و تعالي  –است. خداوند  ك ومنزهپاآن 

﴿ � َۡ �َ �ُ ن ۡ  ع� � ٱَولَۡو َ�َن م� َّ  � �يه واْ ه ُُ �َ�ٰٗفاٱلَوََج ت ۡۡ  � َٗ � ث  ].82 النساء:[ ﴾٨ََ
 بود در آن تناقضات و اخت�فات فراواني پيدا و اگر از سوي غير خدا آمده

 »ندكرد مي

َُ ﴿ :دارد كه مي ديگر صراحتاً اع�ماي  آيه و در ّق� ٱَهَماَذا َ�ۡع َ�ۡ  َّ � َ�ُٰل ٱِ َّ  ﴾ل
 .»؟..و بعد از حقيقت جز گمراهى چيست« ].32يونس: [

 ليجامع بيان العلم فص»كتاب ارزشمند خود بنام حافظ المغرب ابن عبدالبر در
) را دربارة اينكه همانا اخت�ف شامل خطـا و اشـتباه اسـت وهمـإل     2/104-2/1(«

                                                 
 .332تاريخ التشريع اةس�مي للخضري،ص  -1
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زيادي دربارة هاي  و نمونه ها مثال نوشته است، اخت�فات صحيح و درست نيستند
اينكه صحابه و سلف همديگر را به خطا و اشتباه متوصل كرده و بعضـي از آنـان   

ات با همديگر به مباحثه و مناقشـه  در بعضي از اجتهاد ،بعضي ديگر را انكار كرده
-2/107حتي بعضي از آنان از رأي و نظر خود برگشـته اسـت و در(   ،اند پرداخته

يك كتـاب   ،كنيم جمعد: اگر بخواهيم انكارات و اعتراضات آنان را گوي مي )108
به ظرفيت احاطه اين موضوع را ندارد چه برسد به اينكه در يك فصل جمع گردد

در مورد آنچه كه صحابه و سلف بـا هـم اخـت�ف داشـتند و     ت گف توان مي يقين
طـرف   ي از دويكـ  ،سـتي آن موضـوعات  درصـحت و   ،اند همديگر را انكار كرده

قضيه است و هر دو نظر صحيح و درست و مطابق كتاب و سنّت نيستند اگر هـر  
بودند هيچگاه سلف صالح يا صحابه بعضـي   مي دو طرف قضيه درست و صحيح

كردند هيچ عقيـده و نظـر و    نمي لسضي ديگر را به خطا و اشتباه متوععب ،از آنان
پسندد و قبول ندارد كه هر شيء با ضد آن مقبول و مورد پسند و  نمي رأي اين را

 د:گوي مي درست باشد و به حقيقت زيبا گفته است آن كسي كه

 .»ت من ملاالأما ي بعتمعاً ف ىاٍل م نمثباٍ ضدي«
در كنار هم در هر حالت وضعيتي قبيح تر و زشـت تـر از    داثبات دو چيز ض«

رضـي  –) از امام مالـك و الليـث   2/100ابن عبدالبر( »آوردن يك چيز محال است
 سـول رابطـه بـا اخـت�ف اصـحاب ر     در كه همانـا آن دو  كند مي ذكر –اهللا عنهما 

وسعت ند همانا در اخت�ف بين آنان گوي مي و انكار گفته كساني كه رددر صاهللا
به حقيقـت آن   ،ند: اينگونه نيستگوي مي و رحمت براي امت اس�مي وجود دارد.

باشـند يعنـي اگـر در چيـزي      مي و ناحق حق ،اخت�فات شامل درست و نادرست
 ياخت�ف نظر وجـود دارد حتمـاً يكـي از آن دو درسـت وحـق اسـت و ديگـر       

افـرادي   و دارددر مورد كسي كه حديثي در دست  مام مالكانادرست و ناحق.از 
 صجانـب اصـحاب رسـول اهللا    را ازمطمئن مورد اعتماد و اطمينان اين حديث 
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بينـي؟   مـي  رحمه سعت وآيا شما در اين اخت�ف و سوال شد كه روايت كرده اند
حق نقطه يكي است  ،قسم به خدا تا زمانيكه حق را نيابد ،فرمود: كه نه امام مالك

 با هم درست و حق باشـند؟ حـق و صـواب   ند هر دو توان مي آيا دو قول مختلف
از المزنـي   )109صـفحه   2جلد  2/109ابن عبدالبر در (فقط يكي است. )درست(

 به كسي كه اخت�ف در بـين نظـرات را جـايز   «د: گوي مي نقل كرده است كه مزني
جديـد اجتهـاد   اي  مسـأله  در مـورد  ،كه هر گاه دو نفر عالم كند مي داند و فكر مي

به حقيقت هر كدام از آن دو  ،يكي از آن دو ح�ل و ديگري حرام كردند و گفتند:
آن دو در اجتهاد خود به حق عالم تمام ت�ش و توانايي خود را بكار برده است و 

يا  ه ايگوئيم: آيا اين فتوي را بر اساس اصل يعني كتاب وسنّت گفت اند. مي رسيده
 داده ام در جـواب گفتـه  بر قياس؟ اگر در جواب گفت كه بنـابر اصـل فتـوي    بنا 
 اصل يعنـي  شود: چطور ممكن است كه به اصل جواب داده باشد و درحاليكه مي

 يعني خ�فـي در آن نيسـت كـه الن در ايـن    (؟كند مي خ�ف را نفي كتاب اصلي
طبـق اصـل جـواب     رانظر مختلف بوجود آمده است اگر اين مسـئله   وموضوع د
دانست) اگر گفت بر طبق قيـاس:   مي و بر طبق همان اصل يك جواب ،داده باشد

 : چگونه ممكن است كه اصول ادلإل شرعي كه قيـاس يكـي از  شود مي جواب داده
داراي اخـت�ف  اند  شده و همگي از قرآن و سنت كه اصل هستند گرفته هاست آن

يعني همانطور كه ( كنند مي اخت�فات را نفي هر دواصول  ودرحاليكه اصل  باشند
از ديـدگاه  رسـيم. بايـد   مـي  به جـوابي ن قرآن و سنّت است براساس اصل كه هما

چگونه ممكن است بر  ،رسيمجواب ببه آن نيز در مورد آن مسائل قياس يا اجماع 
برگرفته از همان اصل است دربـاره چيـزي بـه    كه اساس اصل و بر اساس قياس 

حكمي مخالف با حكم اصلي دست پيدا كنيم) اين موضوع را هيچ انسان عـاقلي  
آن را تائيد كرده و جايز بداند.به آن فرد يا  ي كهداند تا چه رسد به عالم نمي يزجا

كه معتقد به جايز بودن اخت�ف در مسائل و درستي و صحت هر دو نظر  يشخص
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شود: كه آيا اينگونه نسبت كه هرگاه دو حديث مختلف در رابطـه   مي گفته ،است
داند و كتاب اهللا و سنت رسول ب ري ح�ليگبا موضوعي كه يكي آن را حرام و د

آيا اينگونه نيست حديثي كـه   ،دليلي براي اثبات يكي و نفي ديگري باشد صاهللا
و قابـل قبـول اسـت و     باقي مانـده  ،كند مي دليل قرآن و سنّت صحت آن را ثابت

 ي؟هرگاه دليل مشخصكند مي به آن را نيز باطل حديث ديگري را رد كرده و حكم
نـامعلوم   ،مسـاله مـبهم   ،آن دو نباشد و در مورد آن دو حديثبراي اثبات يكي از 

وقف كردن واجب است و نبايد هيچ حكمي توسط آن دو حـديث   ،چيده بوديپو
داده شود و اگر گفت: بله يعني در جواب موضوع مذكور جـواب مثبـت داد كـه    

بـه  ، ناچاراً هم بايد جواب مثبت دهد و گرنه با اجماع علماء مخالفت كرده اسـت 
با توجه به رأي و نظر دو عـالم   رسيدن به نتيجه درست براي چراشود مي او گفته

ماند كه دليل كتاب و  مي نظر و رأي باقيكني  نمي عمل، كه مختلف العقيد هستند
دانـد. از آنچـه    مي آنچه را كه دليل باطل شود مي و باطل كند مي سنّت آن را ثابت

 ،ي و مقلـدان او رخـ رسـتي كـه الك  ين سـخن زشـت و ناد  ااشتباه و خطا  ،گذشت
شد. اين  براي تو مشخص خواهد ،اند گفته» الجتهاد الجتهدون«نويسندگان كتاب 

فكري و گمراهي به نهايت خود رسـيده اسـت.    دركو ،سخني كه از لحاظ تعصب
به عنـوان فـرع قـرار     را به عنوان اصل و كتاب و سنّت رااز آن جهت كه مذهب 

آنچـه را از   ،بر مذهب عرضه خواهند شـد ها  اين هر دو قتهبر طبق اين گ، اند داده
قابل قبول است و آنچه از كتاب و سنّت  ،كتاب و سنّت كه موافق با مذهب باشد

به هر دليلي رد شده و يا حمـل بـر نسـخ يـا تأويـل يـا        ،يا مذهب مخالف است
 ترجيح خواهد شد تا در نهايت مذهب را راست و درست جلوه دهنـد. و بعـد از  

ها  آن ترجيحيا تأويل يا  )آيات و احاديث(اين مهم نيست كه دليلي بر نسخ مدعي
باشد يا نباشد. ولي آنچه كه مهم است اينكه مذهب ثابت بماند و بـه هـيچ وجـه    

 يهـيچ گونـه نگرانـي و مشـكل     ،انكار نگردد و اگر هم كتاب و يا سنّت رد گردد
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صب مـذهبي و گمراهـي آن را   تع روجود نخواهد داشت. خواننده گرامي آيا خط
بيني كه همانا تعصب مـذهبي از كفـر نزديـك اسـت يـا       نمي كني؟ آيا مي مشاهده

احتمال دارد كه انسان را به طرف كفر بكشد؟آيا شايسته ذكـر نيسـت كـه دربـاره     
ديني اسـت؟   بي تعصب مذهبي بگوئيم: كه بحقيقت تعصب مذهبي پل ارتباطي با

و رسول خدا نيست و آيا تعصب مذهبي همان چيزي  انكار قول اهللا آيا كفر همان
مـي  صنيست كه در نهايت باعث انكـار فرمـودة اهللا جـل ج�لـه او رسـول اهللا      

ديگري كه دوست دارم به آن اشاره كنم اين است كـه دكتـر يوسـف     نكته(شود؟
قرضاوي در رابطه با اخت�ف ائمه مذاهب و حكم تقليد از آنان به مطالب زيبـايي  

اخت�ف ائمه مذاهب به اين دليل است كه منبـع و مصـدر    ،دگوي مي رده واشاره ك
نصـوص دينـي    دين كه خداوند متعال براي بندگان تشريع نموده عبارت است از

يـك امـر طبيعـي در     است و لجرم مردم در فهم نصوص اخت�ف دارنـد و ايـن  
و و بعضـي روح   شـوند  مي زندگي بشري است كه بعضي متمسك به ظواهر لفظ

و اينگونه اخت�ف حتي در ميـان مفسـرين و    .گيرند مي مقاصد نصوص را در نظر
شود و در اين راسـتا بـود كـه دو مدرسـه ظـاهراً       مي يافت ،شارحين خود قوانين

دوم مدرسه آسـانگير   ،يك مدرسه سختگيري وحرفي :مخالف هم به وجود آمدند
اين دو  .توجه داردو توسعه طلب كه اين دومي به روح نصوص و مقاصد تشريع 

بعد  صبه دليل اينكه رسول اكرم  اند. وجود داشته صگروه در عصر رسول اهللا 

ال إفال يللّ� ملعصـ  ،خرآلمملوم من كن يومن باّ� ه«از غروه احزاب فرمودند: 
 .»ةقرفل ب�ف 

هركسي كه به خداوندوروز قيامت ايمان دارند جز در بني قريظه نماز عصر « 
 ،اصحاب اخت�ف نمودند ،شد مي هنگامي كه آفتاب نزديك به غروب» ندرا نخوا
از اين عبارت سرعت و شتاب در انجام  صمنظور رسول خدا  ،گفتند مي بعضي

لذا قبل از رسيدن به اين فرضيه نماز عصر را خواندند و  .آن عمل بوده است
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ت ايمان دارد و روز قيام فرموده است هر كه به خداوند صپيامبر«ديگران گفتند 
و ما جز در مكان بني قريظه آگر چه  »نماز عصرش را جز در بني قريظه نخواند

واين گروه بعد از  ...نماييم نمي نماز عصر را ادا ،بعد از غروب هم بوده باشد
گرامي اس�م  عمل اين دو گروه به محضر پيامبر .غروب به اداي آن نماز پرداختند

بلكه  ،م از دو گروه را مورد سرزنش قرار ندادگزارش شد و آن حضرت هيچ كدا
لذا  .قرار داد عمل هر دو گروه را به عنوان يك عمل اجتهادي مورد تائيد

 .باشد مي واگذاردن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اخت�ف
و ست كه در ميان آنان كسان متشدد فقها اين ا اسباب ديگر در رابطه با اخت�ف

لّ و يا به عبارت ديگر سختگير و آسانگير وجود داشت و اين اخت�ف متاه
 بنابر اين در فهم نصوص .ي طبيعت بشري استها ويژگي خود ازها  سليقه

آنجا كه ابن عمر چنان در وضو  .بينيم كه نظر ابن عمر غيراز ابن عباس است مي
هم ها  شمكه متعهد بود در شستن صورت بايد آب به باطن چ كرد مي سختگيري

س چنين عملي را در حالي كه ابن عبا .وارد شود و چنان كرد تا نابينا شد
 ،. ابن عمر بيم داشت كه از اينكه اگر فرزند انش را ببوسددانست نمي ضروري

بوسيد و در  مي را . در حالي كه ابن عباس آنانعاب دهان آنان او را آلوده نمايدل
 .كنيم مي را بوها  آن هستند كهايي ه گفت آنان شكوفه مي كشيد و مي آغوش

تراوش يافتإل ميان انديشه هر كدام از آنان  ،بنابراين تفاوت ميان فهم اين دو نفر
 ي ابن عمر وها سختگيري خواهيم شد كه نسبت به شريعت است و متوجه

. گاهي خود يراث فقهي ما مشهور وارد شده استدر م ،ي ابن عباسها رخصت
 :ار آمده است كه از آنان جمله آيهميان فقيهان به شم لعت نصوص عامل اخت�ف

وٓۗ   لُۡمَطّلَ�ُٰت ٱوَ ﴿ َُ ٍَ قُ ّ  ثََ�َٰث ه� نُفس�
َ

�أ َ  ب ُۡ �ّ و زنان ط�ق داده « ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾َ�َ�َ
حال بايد ديدكه  »مدت سه قرء سه پاكي يا سه قاعدگي انتظار كشند شده بايد

در لغت يك بار به معني قاعدگي و  ,استبه چه معنايي به كار رفته  )قرء(لفظ 
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يك بار به معني پاكي دللت دارد و در اينجا فقهاي مذاهب به پيروي از تفسير 
نمونه ديگر  اند. اين لفظ و امثال آن از سايرالفاظ مشترك وارد اخت�ف شده لغوي

اين است كه بعضي الفاظ احتمال معناي حقيقي و مجازي  از اسباب اخت�ف فقها
لذا بعضي متمسك به معناي حقيقي آن هستند و بعضي به معناي  در بردارد.را 

ۡو َ�َٰمۡسُتُم ﴿ :فرمايد مي د اين آيه كهمجازي آن مانن
َ

َۗ ٱأ ٓ �َسا كه آيا  ].43النساء: [ ﴾لنّ
 اع استابن عمر و ياكنايه از جم منظور لمس زن و مرد با دست است بنا به راي

يكي ديگر از اسباب اخت�ف فقها در  ؟قد استمعتهمانگونه كه ابن عباس بدان 
رابطه با اطمينان و عدم اطمينان نسبت به روايت است كه يكي به اين راوي وثوق 

پذيرد و ديگري به آن اطمينان و اعتماد ندارد و  مي و اعتماد دارد و روايت او را
ثي بويژه .. يا اينكه بعضي در پذيرفتن حدي.دهد و نمي روايتش را مبناي عمل قرار

و عمومي قايل به شرايطي هستند و بعضي آن شرايط را منظور  در امور متب� به
يكي ديگر از موارد اخت�ف فقها در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دليل  اند. نكرده

براي مثال نظر امام مالك بر اين است كه عمل اهل مدينه در  .شريعت است
يكي ديگر از  .است ل فقهي مقدم بر خبر واحدمسائلي چون عبادات به عنوان دلي

حديث ضعيف كه بعدها به حديث  اسباب اخت�ف اين است كه بعضي از علماء
... بعضي .و بعضي بر عكس و ،دارند  مي حسن نامگذاري شد را بر قياس مقدم

 حديث مرسل را به طور كلي قبول دارند و بعضي آن را به طور كلي مردود
پذيرند و بعضي به طور مطلق. بعضي  مي باشرايطي آن را شمارند و بعضي مي

 نمايند و بعضي بدان مي پذيرند و بدان اعتبار مي هاي قبل از اس�م را شريعت امت
دانند و بدان  مي دهند. بعضي قول صحابي را به عنوان يكي از ادله نمي اعتبار

 يرند و بدان احتجاجپذ نمي بعضي آن را به عنوان ادله شريعت كنند و مي استدالل
مصالحي كه دليل خاصي از جانب شريعت (. بعضي مصالح مرسله را كنند نمي

پذيرند و  مي نسبت به اعتبار و ياالغاي آن در دست نباشد) به عنوان يكي از ادله
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اخت�ف آنان در  ،. از جمله اسباب ديگر اخت�ف فقهاپذيرند نمي بعضي آن را
 منطوق و مفهوم و غير ،مطلق و مقيد ،ام و خاصع ،رابطه با دللت امر ونهي

آنچه كه تاكيد بر  .باشد مي ،كه در علم اصول فقه به تفصيل بيان شده استها  اين
اسباب فراوان و متنوع ديگري  ،آن واجب است اين است كه درباره اخت�ف ائمه

 اند. دهر در آميي به رشته تحريها كتاب ها آن هستند و در گذشته و حال راجع به
و كتاب ليف ع�مه دهلوي أت »أسباب الخت�فنصاف في اة«از جمله كتاب 

 وةالصح«م به نا حفيف و يا كتاب ماتاليف شيخ علي  »خت�ف العلماءإسباب أ«

كه ام  نموده كه در آن بيان »ختالف املرشوع والتفرق املذمومبني اال ةسالمياإل

سعت و ثروت گرانبهايي  و ،رحمت ،اخت�ف در مسائل فرعي يك ضرورت
اي را كه مبناي فقه اخت�ف  فكري و اخ�قيهاي  همانگونه كه اصول و پايه .است

از جمله رحمتهاي  ام. شرح داده ،و آداب آن در ميان فرزندان امت اس�مي است
به اين است اين است كه آنان را در مضايقه و تنگي قرار  خداوند متعال نسبت

بدان ها  اطر اخت�ف آراء و اخت�ف در افهام و انديشهبلكه به خ ،نداده است
چه بسا فراخوار يك  ،و آنچه فراخوار يك محيطي است وسعت بخشيده است

چه بسا براي زمان ديگري  ،محيط ديگري نباشد و آنچه كه شايسته زماني بوده
با نظر خود فتاواي داد و سپس از اي  قضيه در ،بعضي از اصحاب .شايسته نباشد

همانگونه كه از عمر بن خطاب هنگامي كه از راُي  ،شد مي نظر خود منصرف آن
فتواي  :گفت ايشان در جواب ؟سئوال شد كه دليل آن چه بود ،خود برگشت نمود

دانستم و فتوي كنوني بر مبناي آنچه كه بدان  مي گذشته بر مبناي آنچه كه
از جمله عواملي است  ،مكان و شرايط ،زمان ،اخت�ف محيط .باشد مي ،ايم رسيده

از  .شود و آراي خود را در راستاي آن تغيير خواهد داد مي كه انسان از آن متاُثر
اين ديدگاه بود كه امام شافعي داراي دو مذهب بود ؛ يكي مذهب قديم كه 

زيست و دومي مذهب جديد كه مربوط به  مي مربوط به عصري بود كه درعراق
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اين «ي فقهي بيان شده كه ها كتاب يدند و دردوراني بود كه در مصر اقامت گز
 »مربوط به قول جديد ايشان استفتوا مربوط به قول قديم شافعي است و آن 

زيرا هنگامي كه ايشان وارد مصر شدند به قضايايي برخورد كردند كه در گذشته 
دان برخورد نكرده بود و به احاديث و آثاري دست يافت كه قب�ً به گوش ايشان ب

از اين نظر بود كه شافعي از بعضي نظرات و فتاواي خود در مصر  .ده بودنخور
پيوسته تابع دليل است و عدول و  ،مجتهد زيرا شخص ،عدول و صرف نظر نمود

تمام اين  .بازگشت از بعضي آراء يك روند طبيعي براي هر انسان مجتهدي است
 ازابو جعفر منصور  ،طربه همين خا .آيد مي از اسباب اخت�ف ائمه به شمار ،موارد

اي مالك در تاليف  ،خواست كتاب موطأش را بنويسيد گفت مي امام مالك كه
ي ابن عباس وسواد ابن مسعود ها رخصت ي ابن عمر وها سختگيري كتابت از

امام مالك به اين امر جامه عمل پوشاند  ،دوري كن و راه را براي مردم هموار كن
خليفه منصور  .را به رشته تحرير در آورد :الموطأ«و كتاب مشهور خود بنام 

و كتاب موطا به  .از آن كتاب پيروي كنند خواست كه تمام مردم ممالك اس�مي
بينيم  مي ولي ،كتاب مرجع براي همه افراد موجود در ممالك اس�مي درآيد عنوان

 ورع وانصافي كه داشت خطاب به منصور ،كه امام مالك به خاطر فقاهت

قد تفرقوم ف  َااف رسول مهللا من ِف !من�لؤم� مم تفعل يا ال« :دگوي مي
ن ِقاهفل هرضوم ب ا فمل م إملاس قد سبقت َب  عند ك قوم علم همملار همأل

منين! چنين كاري نكن كه اي امير المو[ »ةی همىد ت�ون فتنمتلت م ع ر
داراي  و هر قومياند  به شهر هاو مناطق پراكنده شده صاصحاب رسول خدا

يك نوع علم و بينش است واقوال و فتاوايي بر آنان پيشي گرفته و بدان راضي و 
اگر همإل مردم را به سوي يك نظريه و يك فتوا بر گرداني در ميان اند  قانع گشته

نگريستند كه ي  ائمه آنان اين گونه به اخت�ف ميان ]امت فتنه ايجاد خواهد شد
ست و هيچ گونه زياني ندارد و بلكه آن يك اخت�ف در قضا ياي فرعي ا
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امت اس�مي بر روي يك  ،امكان نداردكه در اينگونه مسائل فرعي .ضروري است
از لطف و موهبت خداونت متعال  ،نظريه اتفاق نمايند و خود اين اخت�ف آراء

تا فرصتي  ،كه حكم قضايا و مسائل فرعي را بيان ننموده نسبت به اين امت است
كه اگر تمام  ،تصور كنيد .وسعت بخشي نسبت به تعدد افهام باشد براي اجتهاد و

هيچ كس به رخصت دستيابي  ،بودند مي مسلمانان در هر امري بر يك نظريه
در هيچ موقعي نظري را بر نظرديگر و ياقولي را  ستتوان نمي نداشت وهيچكس

ر مورد .. ترجيح دهد. اين جواب د.برقول ديگر و يا روايتي را بر روايت ديگر
و نظرات فقها با  ءموضوعي بود كه در اين كتاب اظهار شد كه از بين آرا

 ،هستند صرسول اكرم  يكي درست و بقيه خ�ف كتاب وسنت است مجتهدين
انجام داده و عم�َ از او روايت  صدر حاليكه بسياري از امور را پيامبر گرامي 

 :مانند تكبير اذاناند  م دادهشده است اگر چه بعضي امور را بيشتر از ديگري انجا
.. كه آيا چهار بار است يا دور بار هر دو روايت از رسول گرامي روايت .اهللا اكبر

كنند و ديگران چهار بار گفتن آن را  مي ماليكه به دو بار گفتن آن عمل .شده است
يا مانند ترجيع در شهادتين اذان با صداي آهسته كه روايت  .دهند مي م�ك قرار

كنند و نزد ديگران  مي از حضرت روايت شده و بعضي عالمان بدان عملآن 
كنند.تمام اين امورمورد اخت�في  نمي روايت آن به اثبات نرسيده وبدان عمل

در جنبه اي بيشتر و در جنبۀ  اگر چهاند  روايت شده صجسته وگريخته از پيامبر
ز رسول خدا روايت به صورت جهري كه ا »بسمله«مانند گفتن  .ديگر كمتر باشد

 آشكار در قرائت فاتحۀ نماز بيان شده كه ايشان آن را بصورت جهري و
 احاديث ديگري در دست داريم كه دللت ،كردند و در مقابل اين روايت نمي
 واند  نموده مي جهري تلفظ آن را به صورت صنمايند بر اينكه پيامبر  مي
گاها به  صنمود كه رسول خداميان اين روايت چنين سازگاري ايجاد  توان مي

بسمله را به طور جهري ت�وت نموده  ،خاطر تعليم نمازگزاران پست سر او
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د:در مسائل عبادي به خاطر تاليف گوي مي يه دربارۀ چنين موضوعيابن تيم .است
 ،به خاطر بيم از نفرت مردم صهمانگونه كه پيامبر  .ترك افضل رواباشد، قلوب

امام احمد بر اين موارد  .نقش حضرت ابراهيم ترك نمود بناي كعبه را براصول و
 .. كه خاطر مراعات تاليف.و ،وصل وتر مانند بسمله كه در مسائلي اند تاكيد نموده

كه از افضل به سوي  توان مي ت و امثال آنو يا آگاهي به خاطر شناخت سنّ ها دل
 ي معاصر]ي فقهها ديدگاه –دكتر يوسف قرضاوي  .مترجم .جايز عدول نمود

آنان اگر مخالف با هاي  به ترك گفتهرحمهم اهللا  اقرار امامان اربعه -
 :كتاب (قرآن) و سنّت (احاديث) باشد

بـه   ،انـد  اربعه آنان خود اقرار كـرده شايسته ذكر است كه بگوئيم همانا امامان  
كنيم از حكم كردن و قضاوت كتاب و سنّت در رابطه  مي آنچه كه ما دعوت به آن

 اجتهادات آنان را ترك كنيم هرگاه ثابت ومسائل اخت�في و اينكه آرا و نظرات با 
مخالف با قرآن و سنّت هستند و همانا خداوند به غيـر از تبعيـت از   ها  آن شد كه

 دستورات رسول او چيزي را بر مردم فرض نكرده است.
ه مـن او را بـه علـم نسـبت داد     كسي كه»د:گوي مي امام شافعي (رحمه اهللا) -1

خود را به علم نسبت  يا، باشم يا عموم مردم او را به علم نسبت داده باشند
دهد شنيده باشم خ�ف اين گفته باشد كه همانا تبعيـت از امـر رسـول اهللا    

كه خداوند فرض كرده اسـت و   است چيزي ،و تسليم حكم او شدن ص
از هيچ كس را به عنـوان تبعيـت    خودبه غير از  -تبارك و تعالي–خداوند 

شود مگر آنچـه را كـه    نمي و گفته هيچ كس اطاعت ،قرار نداده است دوخ
ملـزم بـه اطاعـت از آن     صسنّت رسـول خـدا   يا -جل ج�له-كتاب اهللا 

كرده است و هر آنچه كه غير از اين دوتاست تبع و پيـرو كتـاب و سـنّت    
ـ   مي از ماكساني كه بعد ماوو همانا آنچه كه بر  ،هستند ل آيند و آنان كـه قب

ـ ا پذيرش خيفرض است. قبول  ،اند ما بودهاز  صر از جانـب رسـول اهللا  ب
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هـيچ كـس   «فرمايـد:   مـي  و همچنين كه امام شافعي (رض). 29F1»است و بس
ي رسول را ببيند يـا بشـنود ولـي از آن فاصـله     ها سنت نيست كه سنتي از

تمـامي  «فرمايـد:   مـي  مجددا30F۲»بگيرد و يا دور شود و يا آن را فراموش كند.
ي هـا  سـنت  ء و مجهتدين براين عقيده و باورند كـه هرگـاه سـنّتي از   علما

شايسته نيسـت كـه بخـاطر     ،براي كسي روشن و ثابت شود صرسول اهللا
فرمايد: هرگاه صـحت حـديثي    مي 31F3»آن را كنار بگذارد. ،قول يا گفته كسي

هر مساله و موضوعي كـه  « 32F4»مذهب من است حديث صحيح ثابت شد آن
آنچـه را كـه   خـ�ف   به نزد اهل حديث صول اهللات خبر رسدر آن صح

من ازگفته خـود در مـدت زمـان حيـاتم و بعـد از       ،من گفته ام ثابت شود
 33F5»گردم. مي بر ،مرگم

كـه بـه    درست نيست براي كسـي «فرمايد:  مي –رحمه اهللا  –امام ابوحنيفه  -2
جـا  تا زمانيكه نداند كـه از ك  ،ا عمل كندمطبق گفته  يا، گفته ما استناد كند

تا زمانيكـه دليـل صـحت آن را ندانـد) و در روايتـي      (يعنيايم  آن را آورده
حرام است بر كسي كه بواسطه ك�م من فتوي دهـد ولـي   «فرمايد مي ديگر

فرمايـد:   مي و در روايتي ديگر اضافه بر اين جمله» دندليل گفته من را ندار
ا از آن وفـرد گـوئيم   مـي  م امـروز چيـز ديگـري را   تيچرا كه ما انسان هس«
هرگـاه چيـزي   « فرمايـد:  مـي  اهللا ههمچنين امام رحمـ . )34F6(»شويم مي شيمانپ
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باشد گفتـإل مـن را    صمخالف با كتاب اهللا و خبر رسول اهللا گفته باشم كه
 .)35F1(»كنار بگذاريد

 فرمايد: همانا من انسان هستم هـم دچـار اشـتباه    مي (رحمه اهللا) امام مالك -3
رأي و نظر من فكر كنيد. هر آنچه را  م لذا در موردگوي مي شوم هم حق مي

بگيريدوآنچـه را كـه مخـالف بـا كتـاب       كه موافق با كتاب و سنت اسـت 
 –رحمـه اهللا   –و همچنـين امـام   » ترك كرده و كنار بگذاريد وسنت است

مگر اينكه قول و گفتـه   صفرمايد: هيچكس نيست بعد از رسول اكرم مي
كه قابل  صرمودة رسول اكرمف مگرگردد مي شود و هم قبول مي تو هم رد

 ».رد و انكار نيست

از امام مالك و امام شافعي و  زمن وا« :فر مايد مي –رحمه اهللا  -امام احمد -4
و  امام اوزاعي و الثوري تقليد نكنيـد و از چيـزي پيـروي كنيـد و احكـام     

 .»اند دستورات خود را از جايي بگيريد كه آنان بدست آورده
و  ،را رد يا انكار كند صس كه حديث رسول اكرمهر ك«فرمايد:  مي همچنين

واضـح  هـاي   اقـوال و گفتـه  هـا   اين اي برادر. )36F2(»شود مي دچار ه�كت و بدبختي
يك چيز ها  آن هستند و همگي -رضوان اهللا عليهم–امامان بخصوص امامان اربعه 

و ترك آنچه  صكنند و آن تمسك جستن به كتاب و سنّت رسول اهللا مي را ثابت
و نهي از تقليد آنان بـدون علـم و آگـاهي     ،باشد مي ه مخالف با اين دو اصلرا ك
 .يا بدانددليل احكامات و اجتهادات آنان را بشناسد دتوان مي كسي كه براي

د: بر هر كسي كه امر و دسـتور رسـول   گوي مي –رحمه اهللا  –حافظ ابن رجب 
ت كـه بـراي   واجـب اسـ   ،دهد مي آن را تشخيصصحت رسد و  مي به او صاهللا
صت بيان كند و آنان را نصيحت كرده و به تبعيت كردن از اوامر رسـول اهللا  ام 
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از  رأي و نظر هر مجتهد بزرگـي مخالف  صدهداگر چه دستور رسول اهللادستور
از دستور وراي ونظر هر مجتهد صامت باشد وبه حقيقت دستور وامر رسول اهللا

و محترم تـر و   تر بزرگ ،لفت كردهمخا صبه اشتباه با امر رسول اكرم بزرگي كه
   .)37F1( »تر است قمحقّ

تمام آنچه كه در سـنّت ثابـت    هحقيقت هر كس بدر«د: گوي مي استاد حفظ اهللا
 ،اقـوال ائمـه باشـد   هاي  اگر چه مخالف با بعضي از گفته ،پايبند باشد ،شده است

 ،با مذهبش نيست و از راه و روش آنان خارج نشـده اسـت   اين عمل او مخالفت
در آويختـه و او را از   دسـتاويز تـرين   و به محكم ،است تبعيت كرده بلكه از آنان

ا گفتـه  يـ و هر كس بخاطر قول  ،رهاند و اص�ً گسستن ندارد مي ه�كتوسقوط 
بعضي از امامان مجتهد با سنّت مخالفت كند ع�وه بر اينكـه از راه و روش آنـان   

هـاي   سرپيچي كرده و مخالف گفته بلكه ،خارج شده و از آنان تبعيت نكرده است
 .)38F2(»ايشان برخورد نموده است

 و آنگونـه كـه كينـه تـوزان     ،پي خواهيـد بـرد   -برادر خواننده –به اين ترتيب 
كنند و هدف آنان دشـمني و خصـومت    مي واهان و كساني كه ناعادلنه رفتاردخب

ه آنان كينه و ما امامان مجتهد را دوست نداريم و نسبت بكه كنند:  مي فكر و است
نيست بلكه چنين  ،دهيم مي و آنان را مورد سرزنش و نكوهش قرار ،دشمني داريم

م خدا شاهد است كه مـا آنـان را شـديدا دوسـت     داني مي بزرگ ومحترمما آنان را
كردن قتـدا كسـاني كـه مسـلمانان را بـه ا    ، سلف صـالح خـود   وجز داريم وآنان را

 و بـه مسـلمانان   ،آوريـم  مـي  بحسـاب  ،هراه و روش آنان دعوت كـرد از وتبعيت 
فهمانيم كه آنان برتر بودند و فضـيلت داشـتند و صـاحب شـرافت و كرامـت       مي

آنان كساني بودند كه ما را به سوي راه و روش صحيح كه واجب است در  ،بودند
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هدايت و راهنمايي نمودند و آن همان حاكميـت كتـاب و    ،آن مسير حركت كنيم
و آنان صـراحتاً اعـ�ن برگشـت از هـر رأي و      است يسنت در هر مسأله اخت�ف

هـا   اين ع�وه بر ،اند كرده ،مخالف با كتاب و سنت باشد كه ازجانب ايشاننظري 
بـود.  هـا   آن پرهيزكاري احتياط و زهد و امانت داري كه در وجود ،تقوا ،استقامت

 -ولـي خداونـد   ،انـد  تمامي سعي و ت�ش خود را صرف بدست آوردن حق كرده
از اينكه كتابي به غير از قرآن را بـه حـد كمـال رسـانده و آن را      -بارك و تعاليت

كام�ً صحيح و اص�ح نمايد. و از اينكه كسي به غير از او در تمـامي مسـائل بـه    
تـا دليلـي باشـد بـر اينكـه همانـا اوسـت         كنـد  مي خودداري ،حق دست پيدا كند

 ،مخلـوق  ،س كـه غيـر اوسـت   پروردگار و اله و معبود واحد و هر آنچه و هر كـ 
اين رأي و نظر ما دربـاره امامـان    –اي خواننده گرامي .زمند او هستنداناتوان و ني

بوده وعـين حقيقـت   كه به حقيقت مشخص  -مخصوصاً ائمه اربعه ،مجتهد است
كه نظر و اعتقاد ما بر خ�ف آنچه كه ما  كند مي هر كس كه ادعا ،ان شاءاهللا .است

هـر   ازبرما دروغ و افترا بسـته اسـت و مـا     -قسم به خدا –د. باش مي ،ذكر كرديم
كنـيم از   مـي  بـدور بيـزاريم و دعـوت    ،ر باشدوآنچه كه مخالف با اين عقيده مذك

 كساني كه غيراين را بر ما ثابت كنند.

 ،مالكي ،(حنفي انه)دگاه ما دربارة مذاهب اربعه(چهارگنظر و دي -
 رحمهم اهللا حنبلي)، شافعي

ناصـر   نبه حقيقـت اسـتادما   ،رابطه با مذاهب فقهي چهارگانه ه ما دراما ديدگا
» عوده الي السنه«تحت عنوان» المسلمون«له مجالدين در يكي از مقالت خود در 

برادر خواننده ذكـر خـواهيم كـرد: ايـن     –بيان كرده و ما خ�صه آن را براي شما 
 :شوند مي مذاهب بطور كلي به سه دسته تقسيم

 هـم  ان در رابطه با موضوعاتي با هم اتفاق نظر دارند و موافققسمتي از آن -1
 ،و فرضـيه روزه و حـج  ها  آن و تعداد و ركعات ،هستند مانند: فرضيإل نماز
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بـر  هـا   آن ما معتقديم در اين رابطه عمل كردن به ،تشبه به كفار حرام بودن
 تمامي مسلمانان واجب است.

 مـذاهب  در بـين هـا   آن مـورد در درقسمتي ديگر موضـوعاتي هسـتند كـه     -2
تي ماننـد:  لي اخت�ف نوعي نـه اخـت�ف ضـدي   و ،اخت�ف نظر وجود دارد

در اين حالـت عمـل    ،قرائتهاي قرآن ،تشهدهاي مختلف ،دعاهاي استفتاح
جايز كه ثابت شده در كتاب و سنّت وجود نداردها  آن به هر كدام ازن كرد

 عمـل ها  آن ه يكي ازدفعه بو هر  ،وع باشندنو افضل آن است كه مت ،است
 شود.

اخت�ف شديدي در بـين  ها  آن مورد در قسمت سوم موضوعاتي هستند كه -3
و نظـرات   و به هـيچ وجـه امكـان جمـع كـردن آراء      ،مذاهب وجود دارد

باطل شدن مانند:وجود ندارد. ،كه معروف و مقبول باشداي  شيوه مختلف به
كـه نكـاحش جـايز    تماس پوستي با زن بيگانه نامحرم: مقصود زني  ،وضو

 ،خـوردن گوشـت شـتر    ،جـاري شـدن خـون    است بدون پوشش و مـانع 
در هـا   ايـن  غيـر  ،خواندن قنوت در نماز صبح هميشه بدون نـزول عـذاب  

معتقديم كه بحث و گفتگو درباره درسـتي و صـحت    ،اين قسمت با رابطه
واجب است در برابر  ،اين بخش تمامي در مذاهب نه در يك مذهب واحد

واجـب اسـت    ،ه توانايي بحث و گفتگو در اين موضوع را داردهر كسي ك
را جمـع كـرده و پـيش    هـا   آن و نظرات مذاهب مختلف و دليـل  راءكه آ

ت   ،يلاز لحاظ دل كه راهايي  آن سپس ،چشم بگذارد قوي تر و داراي حجـ
انتخاب كند و به آن عمل كند. زيرا حـق فقـط    ،ندقاطع و روشن تري هست

شايع و مشترك است. ها  آن ندارد بلكه در بين تماميدر يك مذهب وجود 
حق در رابطه با فـ�ن مسـأله در مـذهب ابـي حنيفـه و در       ها وقت بعضي

رابطه با مساله دوم در مذهب شافعي و در رابطه با مساله سوم در مـذهب  
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 ،مالكي و دربارة مساله چهارم در مذهب امـام احمـد و بـه همـين ترتيـب     
حقيقـت   ،ك مذهب اكتفـا كـرده و تمسـك بجـوئيم    وجود دارد و اگر به ي

 ،بسياري از مسائل را كه در مذاهب ديگر وجود دارند از دست خواهيم داد
 و اين چيزي است يا روشي است كه هيچ انسان مسلمان عاقل آن را جايز

داند. و از آن جهت كه هيچ راهي براي شـناخت حقيقـت بسـياري از     نمي
جز بازگشت به سـوي سـنّت    ،اند ف داشتهمسائلي كه مذاهب در آن اخت�

بازگشـت بـه سـوي سـنت را بـه       ،به همبن خاطر دعوتگران ،وجود ندارد
ن را به عنوان اساسي كه آو  ،گردندمي عنوان اصلي كه همه به سوي آن بر

انـد   قرار داده ،كنند مي آراء و نظرات و افكار خود را بر روي آن پايه ريزي
هد و علماء برجسته و دانا نهايت سعي و ت�ش و از آن جائيكه امامان محت

سنّت و آسان كردن به لحـاظ درك فهـم آن   شايسته خود را در راه توضيح 
پـس   انـد.  بيان احكـام اسـتخراج شـده از سـنّت صـرف كـرده       ،براي مردم
مگر اينكه از علم و آراء  ،دعوتگران سنّت نيستدر توان وقدرت بحقيقت 

تاب و سنت استفاده كنند. بـه ايـن ترتيـب    و نظرات ايشان نسبت به فهم ك
نـد حقيقـت   توان مي تا جايي كهوتمامي خير و بركت آنان را بدست آورده 

هم اصل را كه ، مختلف را كسب خواهند نمود و در اين حالت موضوعات
ائمه  إلكه ليق و شايست را حفظ كرد و هم قدر و ارزشي ،همان سنت است

باع خود را به آن اتّ، حالكه سلف ص تاس و اين چيزي ،كنند مي است حفظ
دستوري كه شما بايد بر آن « د:گوي مي عبداهللا پسر مبارك ،اند سفارش كرده

از علماء عمل هايي  به گفته .بايد سنت باشد ،اعتماد و اطمينان داشته باشيد
 وتوضـيح د كـه حـديث آن را بـراي شـما تفسير    يكرده و آن را دست بگير

 نظر و اعتقاد دعوتگران سنّت و تابعان سلف صالحو اين رأي و  .39F1»دهد مي
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است آيا در  هموقف و ديدگاه آنان درباره امامان اربع ورابطه با مذاهب  در
ديدگاه و نظرات آنان چيزي وجود دارد كه يك انسان منصف را وادار بـه  

نچـه  آداشته باشد؟يا  ر و انزجارسرزنش و نكوهش آنان بكند و از آنان تنفّ
قيده و باور باشد كه بايد فـرق  است اينكه هر مسلماني براين ع كه شايسته

يـك شـخص معصـوم و غيـر معصـوم را بدانـد و       هاي  اوت بين گفتهو تف
(تفاوت بين هدف و وسيله را نيز فراموش نكند؟

40F

1( 

 حنبلي) نيستيم -مالكي -شافعي -(حنفي ماضد مذاهب اربعه -
آن را هـا   س سـئوال بعضـي  م بـر اسـا  خـواهي  مي موردي كه باقي مانده است و

م مذاهب را بطور كلي حذف كـرد. و  خواهي مي در مورد اينكه آيا ما توضيح دهيم
مذهبي جديد پايه گذاري كنيم؟ يا به حقيقت ما مخالف ابقاء مـذهب نيسـتيم؟در   

ف جدايي و اخت�ف هستيم و آن لما به حقيقت مخا :گوئيم مي جواب اين سئوال
بـه   ،ي با همديگر و پخش شدن دوشـاخگي متنفـريم  را دوست نداريم و از دشمن

غير معقـول و  به عقيده ماهمين خاطر بنا كردن مذهب جديدي بنام مذهب پنجم 
قسـيم  و همچنـين ت  –كنند  مي آنگونه كه دشمنان ما دربارة ما فكر ،نادرست است

بلكه تمـامي سـعي    ،كردن مسلمانان به صورت چهار مذهب را هم دوست نداريم
براين است كه اين چهار مذهب را در يك مذهب واحـد جمـع كنـيم     و ت�ش ما

زيرا مـا معتقـديم بـه اينكـه      .وضعيت اينگونه بود لحاسلف ص همانگونه كه زمان
هرگز عاقبت يا آخر اين امت درست نخواهد شد مگر بواسطه آنچه كـه اول ايـن   

گفتـه   -درست شده بود. همانطور كـه امـام مالـك رحمـه اهللا     صالح بوسيله امت
شـوند و هرگـز رسـتگار نخواهنـد شـد مگـر        نمـي  است: هرگز مسلمانان درست

زمانيكه به اس�م صحيح و درست خودشان در تمامي جهات زندگي از جملـه از  
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ن واجب است به آنچه كه زمـان  مسلمانالذا ما معتقديم كه بر  ،جهت فقه برگردند
آن عقيـده و نظـر و فكـر     بـر  -رضوان اهللا عليهم -صحابه و تابعين و تابع تابعين

 كنـد  مي از آنان تعريف و تمجيد صآن كساني كه رسول اكرم ،برگردند ،اند بوده

َ�إ مّلاَس قإَرَ� «فرمايد:  مي و مَ  ،خإ و�إ إ يـنإ يإلـإ َ
ّ
مَ  ،َإّم مل و�إ إ يـنإ يإلـإ َ

ّ
بهتـرين   )41F1(»َإـّم مل

 ينــانا ازكــه بعــدهــايي  آن ســپس(اصحاب) ،مردمــان عصــر مــن هســتند، انكســ
 .)تابعينآيند. (تابع  مي آنانسپس كساني كه از بعد از ،)تابعين(آيند مي

است كـه   اينكه آن را بدست بياوريم م وضعيت مثالي كه در نهايت سعي داري
 ،يعنـي يـك مجتهـد يـا بيشـتر      در هر شهري عالمي حقيقي نه مجازي يافت شود

بواسـطه اقـوال   يگردايـن مجتهـدان    ،تمامي مسلمانان فرض كفايه اسـت  بر يناو
بـراي مـردم    ،كه نزد آنان است بدون تعصب نسبت به مـذهبي ديگـر  هايي  گفتهو

تعصب آنان نسبت به كتاب اهللا(جل ج�لـه) و  و بايد تمامي  ،كنند مي فتوي صادر
كنند بايـد   مي باشد. و دليلي را كه براي سئوال كنندگان ذكر صسنت رسول او 

دم هميشه و در هر حال به پروردگار خـود و  بصورت مفصل قابل فهم باشد تا مر
مقلـد و  ، نبي گرامي خويش در ارتباط هميشگي باشد. در اين حالت در بين مردم

و هرگاه براي مقلدي سئوالي پيش بيايد و از يكـي   ،بع هم وجود خواهد داشتمتّ
بايد از حكم خداوند تبـارك و تعـالي در مـورد     ،تهدان سئوال كندجم يااز علماء 

كه خـود پيـرو آن مـذهب اسـت و      اماميمذهب  ه خود سئوال كند نه حكممسال
در ايـن   -تبارك و تعالي -از حكم خداوند بايدبع سئوال پيش بيايدهرگاه براي متّ
خواهد و اين همـان چيـزي   بو او در اين رابطه توضيح و دليل  ،نكندمورد سئوال 

 م.كني مي وكوششآن ت�ش ورسيدن به است كه ما بخاطر تحقق 
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م براستي اجراي اين برنامه بصورت يك بـاره اي مشـكل بـوده و بـه     داني مي و
حقيقت وسايل و امكانات چنين برنامه اي راحت و آسان نيست پس ناچاراً بايـد  

 بتدريج و مرحله به مرحله به آن دست يابيم.
تمامي علم فقه مربوط به مذهب خود را بطور  ديني بايد در مرحلإل اول: طلّاب

ي فقهي انتخاب كنند كه احكام را با استناد به دليـل  ها كتاب ند و بايدخوانبكلي 
و در » ابـن همـام  «» فتح القدير« يوامام نوو ،المجموع بيان كرده است مانند كتاب

كه اقـوال مختلـف را   ها  آن مذاهب ي فقهي ديگرها كتاب خواندن مرحلإل دوم: به
سپس در مرحلإل سـوم: بـه خوانـدن     .آوردند روي ،كنند مي حهمراه با دليل تشري
پردازند و نهايتاً درمرحلإل چهارم: اجتهادات مـذاهب مختلفـه   بموضوع ادله احكام 

ترجيح دارد و نسبت  كه مخصوصاً مذاهب اربعه را جلوي خود قرار داده و آن را
را از هـايي   آن و ،انتخـاب و بـه آن عمـل كننـد     ،صحيح تر است ،به نظرات ديگر
 ترك كنند. ،ف و خفيف هستندلحاظ دليل ضعي

و حـب   -يسـبحانه و تعـال  -بايد از اول تا آخر بر اساس تقوي و ترس از اهللا 
ت نسبت به  و كتاب و سنت و تعلق و ارتباط و هميشگي با آن دو از آن دو  تبعيـ

بر اساس دوست داشتن حق و حقيقت و برتري دادن آن بر تمـام   ،حريص باشند
ي هـا  راه و همچنين بايد بر اسـاس بكـارگيري   ،ونيدرهاي  اميال و هوي و هوس

علمي در رابطه با هر موضوعي و دوري كـردن از بحـث و گفتگـو دربـارة ديـن      
ـ  -تبارك و تعالي–خداوند  ب و تنفـر از  بدون علم و آگاهي و دور انداختن تعص

پرورش و ترتيب داده شوند. خ�صـه: مـا در حـال حاضـر مـانع       ،داشتن تعصب
صورت مذهبي يا بر اساس فقه مذهبي نيستيم ولي به يـك شـرط و   خواندن فقه ب

زيرا تعصب مذهبي همان چيزي است كه مـا بـا آن در    ،آن هم عدم تعصب است
و معتقديم بـه اينكـه بـراي     ،حال محاربه و دشمني هستيم و آن را دوست نداريم

 ،رساندن فقه بـه وضـعيت مثـالي كـه سـلف صـالح بـرآن طريقـه وروش بودنـد         
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ي فقهي مذاهب ديگـر بـر   ها كتاب ندن آن به مرحلإل انتقال كه همان خواندنساور
بايـد در ايـن مرحلـه خوانـدن      ،اسـت هـا   آن اساس اقوال مختلف همراه با دليل

علـم محبـوب و مقصـود گـردانيم و     هـاي   قرآن) و سنّت جلوي ديد طلبـه (كتاب
آنچه را كـه   و ادههمچنين كاري كنيم آنچه را كه كتاب و سنّت ترجيح و برتري د

بدون هيچگونه تعصب مذهبي بر طبق روش  ،كنند ها مي آن حكم به ضعيف بودن
 يمتوان مي حتي ،تقريب مذاهب دست پيدا كرده فوق رفتار نمايند. به اين ترتيب به

 ماند كه نظرات مختلـف در  مي نهايت يكسري مسائل كم باقي ،را يكي كنيمها  آن
ب پيـدا كـرده   راتقنيز به لحاظ دليل به هم ها  آن به اين طريق ،موجود باشدها  آن

و در اين  ،گيرند مي در يك مذهب واحد قرار كه نظرات مختلف وبه مانند اقوال 
اي كـه در   نكتـه  .شـود  مي داده اجازه حالت به فتوي دادن به هر كدام از اين اقوال

ر مذاهب خواهم به آن اشاره كنم اين است كه شما خود احكام مختلف د مي اينجا
به سه دسته تقسيم كرديد وگفتيد كه در قسم اول ودوم هيچگونه اخت�في وجـود  
نداردواگر در قسم دوم اخت�في هست اخت�ف تنوعي است نه ضـديتي فقـط در   
قسم سوم اخت�فات شديد است در اينجا شما هم عين اين رفتار كرديدگفتيد كـه  

رآنهـا موجـود اسـت بـه ايـن      ماندكه نظرات مختلف د مي يكسري شامل كم باقي
ماننـد اقـوال ونظـرات    نيز به لحاظ دليل به هم تقارب پيـدا كرد.وبـه   ها  آن طريق

گيردكه در اين حالت به فتوي دادن به هر كـدام از   مي مختلف دريك مذهب قرار
شوداين گفته با چهار نظر مختلف در چهـار مـذهب چـه     مي اين اقوال اجازه داده

دنظرات مختلف را وارد يك مذهب كنيدوانسان را گـيچ  يخواه مي فرقي دارد شما
وسرگردان كنيدكه دريك مذهب چهار قول وجـود داردايـن را قبـول داريـد كـه      
برگرفته از يك فكر است چهار قول ونظر داشته باشد اين خـ�ف قـرآن وسـنت    

ند حق يكي است نه چهـار تـا ولـي اينكـه دوقـول مختلـف در       گوي مي نيست كه
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فكر آن هم از از خيرون القرون:خ�ف كتاب وسنت اسـت.واقعا   دومذهب وبا دو
 »مترجم« اگر منصفانه قضاوت كنيم كدام يك درست وصحيح است.

استي آنچه را كه كه بر شود مي ثابت -خواننده گرامي -به اين طريق بر شما
را مورد طعن و ها  آن ما با مذاهب مبارزه كنيم و كهند گوي مي دشمنان ما ادعا

 ،ها ين گفتهام مذهبي پايه ريزي كنيم و امثال خواهي مي دهيم و مي ش قرارسرزن
زيرا اين ادعاها مستلزم رويگرداني و پشت كردن به  ،ادعاهاي باطلي هستند

حقايقي است كه در مذاهب مختلفه وجود دارد. در حاليكه آنچه مورد نظر اصلي 
به عنوان ركن  ضد تعصب مذهبي كه مذهب را ،ماست اين است كه بحقيقت

سنت را به عنوان فرع و تبع قرار داده و هر ودهد و كتاب  مي اصلي و اساسي قرار
ضد آن  ،كند مي رد و انكار ،آنچه از كتاب و سنّت مخالف با مذهب باشد

را به عنوان دو ركن اصلي و  كه كتاب و سنتها  اين برعكس ما هستيم.اما
آنچه را كه از مذاهب با كتاب و سنّت دهيم و  مي مذاهب را به عنوان فرع قرار

قبول خواهيم  ،و آنچه را كه موافق با آن دوباشد ،كرده انكاررد و ،مخالفت كند
كرد و مامعتقديم كه تمامي مسلمانان بايد بر اين عقيده و باور باشند در غير 

 خطري بزرگ او را تهديدهميشه بايد منتظر باشد واحساس كند كه اينصورت 
زياد از اين خطر هشدار و  را بندگان –سبحانه و تعالي –خداوند زيراكند مي

� ﴿ فرمايد: مي آگاهي داده است و ر ََ �  ّ��ي َ ٱفَۡلَيۡح ۡمَ�ه
َ

�ُفوَن َ�ۡ  أ ۡو  ۦٓ ُ�َال
َ

ٌٍ أ �ۡتَن يَبُهۡم ف �ُ ُ ن َ
َ

أ
ٌم  ��

َ
اٌب أ ََ يَبُهۡم َع �ُ ُ كنند  پس كسانى كه از فرمان او تمرّد مى« ].63النور: [ ﴾٦ي

آنان كه با » رسند كه مبادا ب�يى بديشان رسد يا به عذابى دردناك گرفتار شوندبت
 بايد از اين بترسند  ،كنند مي فرمان او مخالفت

يا اينكه عذاب  ،ورزند) گريبانگيرشان گردد مي كه ب�ئي (در برابر عصياني كه
خ و دنيوي و دوز مصائبدردناكي دچارشان شود (اعم از قحطي و زلزله و ديگر 

 اخروي)...]هاي  ديگر شكنجه
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 پيشنهادي مهم براي توحيد مذاهب فقه اسالمي
مردمي اس�مي هستيم و خواهان اين هستيم  ،علمي ،ما خواستار نهضت فكري

خود  اوليإل درخشانهاي  كه فقه اس�مي حيات و نشاط اوليه خود را به مانند دوره
كـه اسـتعداد    هسـتيم  يبدست بياورد. خواهان فراهم كردن فضـاي علمـي ظريفـ   

مجتهد بزرگ را براي حل مشك�تي كـه در زنـدگي    يتربيت و خارج كردن علما
احكـام  اي  مسـئله  و همچنين در رابطه با هر ،داشته باشد ،آيد مي مسلمانان بوجود

كتاب و سنت استخراج كرده و بزرگي و كرامت علمـي  هاي  هينرا از گنج همربوط
بـه همـين خـاطر: مـا      ،را به اسـ�م برگرداننـد   و رونق و شكوفايي قانون گذاري

پيشنهاد مهم زير را به رجال اهل فكر و آگاه بـه فقـه اسـ�مي در تمـامي جهـان      
 ،مـورد مطالعـه و بررسـي قـرار دهنـد      را تقديم كرده تا با تدبر و فهم و تأمل آن

سپس بر اساس مناقشه و مباحثه علمي نظرات خويش را در رابطـه بـا آن اظهـار    
. به اميد آنكه گامي پاك و مهم در جهت وحدت هر چه بيشتر تفكر اس�مي دارند

 ،و همچنين در جهت ايجاد نهضت اس�مي كـه خواهـان و خواسـتار آن هسـتيم    
 »انشاءاهللا«. برداشته باشيم

 :اسباب الزم -
وحدت بين مسلمانان در عقيده و عمل همان شرط اساسي و مهم  ،بدون شك

حدت آنـان اسـت و ايـن وحـدت كليـد پيـروزي و       براي بدست آوردن عزّت و
تشويق و تحريض موفقيت است كه خداوند تبارك و تعالي بندگان خود را به آن 

 فرمايد: مي كرده و

ْ ٱوَ ﴿ ُموا �ُ َۡبل�  ۡ�َت � ٱ�� َّ  ْ قُوا َّ ََ َ�َف �يٗعا َو و همگي به رشتإل « ].١٠٣ة: البقر[ ﴾ََ
 »نشويد (ناگسستني قرآن] خدا چنگ زنيد و پراكنده
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﴿ َ�َ ْ � ٱَوَ�َعاَونُوا ّ ْ َ�َ  َّۡقَوٰىۖ ٱوَ  لۡ�� ََ َ�َعاَونُوا ثۡم� ٱَو َ�ٰن� ٱوَ  ۡ�� ُۡ در راه « ].٢ة: املائد[ ﴾لُۡع
نيكي و پرهيزگاري همدگير را ياري و پشتيباني نمائيد و همديگر را در راه تجاوز 

 »وستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد

ْ م� َ ﴿ ََ ََُ�ونُوا ��َ ٱ َو يۡه�ۡم  ّ��ي َ ٱ م� َ  ٣ لُۡمۡ��� �َما َ�َ ۡزِب ب ّ ح� ُُ  ۖ َيٗعا ْ ش� �يَنُهۡم َوَننُوا ْ د قُوا َّ فَ
از زمره مشركان نگرديد... از آن كساني كه آئين « ].32 -31الروم: [ ﴾٣فََ�ُحوَن 

ي گوناگوني تقسيم ها گروه وها  و به دستهاند  خود را پراكنده و بخش بخش كرده
هر گروهي هم از روش و آئيني كه دارد خرسند و خوشحال است او  اند. شده

 .»ا آخرتپندارد...]  مي ساخته هوي و هوس خود را حق مكتب و مذهب
ترين  ين و اساسيتر مهم بدون شك وحدت آراء ونظرات و عقايد مسلمانان از

 عواملي است كه احساسات و عواطف آنان را يكي كرده و احساس تعاون و
ديگر و اينكه يكديگر را  همهمكاري و همچنين زحمت و ت�ش و كوشش براي 

 ،عظيمي كه در بر داردهاي  حد بودن كه از فايدهو با يكديگر متّ ،پشتيباني كردن
ي مختلف پراكنده و ترساندن دشمنان و ها گروه تقويت مسلمانان و جمع كردن

خواهد مسلمانان ايجاد ا در بين  ر، ثابت ماندن بر اين روش و طريقه است
از آن جايي كه مرجع تمامي مسلمانان يكي است و آن كتاب  اما.كرد

است. و اين تنها مرجع  صو سنّت رسولشان –سبحانه و تعالي  –پروردگارشان 

ۡم ﴿ فرمايد: مي همانطور كه خداوند تبارك و تعاليبراي مسلمانان است  �ن َََ�ٰزَۡ�ُت فَِ
 �َ� ّدوهُ ِ َُ ۗ  فَ ۡ ََ � ٱ ِ�  َُّسول� ٱوَ  َّ اگر در چيزي اخت�ف پيدا كرديد « ].59النساء: [ ﴾ل

  »براي حل آن به اهللا(قرآن) و رسول (سنت) مراجعه كنيد
د مذاهب فقهي اسـ�مي در بـين آراء و احكـام و    و همچنين از آن جائيكه تعد

و  ،اسـت تفرقه و جدايي ايجاد كرده و آنان را از هم دور كـرده  ، عادات مسلمانان
چه بسا باعث ايجاد دشـمني و خصـومت و اخـت�ف در بـين آنـان شـده اسـت        

 همانطور كه در عصر انحطاط و پست گرايي بسيار اتفاق افتاده است.
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و  ،دولت اس�مي براي مسلمانان ايجاد شوديك بخاطر وجود همين مسأله اگر
در جامعـه  هـا   آن بخواهد احكام اس�مي را در بين جوامع اس�مي اجرا كرده و به

شكل عظيمي ايجاد خواهـد كـرد. زيـرا دچـار سـرگرداني بزرگـي       م ،نظم ببخشد
باعـث ايجـاد نـاراحتي در بـين ديگـر       ،خواهد شد كه به كدام مذهب عمل كنـد 

و اگر بخواهد تمـامي احكـام يـك مـذهب را در يـك       مذاهب فقهي خواهد شد.
در رابطـه بـا قـوانين    به مرحلإل اجرا درآورد در اين اخـت�ف بزرگـي    هرياكشورش

اضافه بـر اينكـه امكـان     ،وجود خواهند آمد به اس�مي در شهرهاي ديگر اس�مي
اجرايي احكام اس�مي يك مذهب به طور كلي وجود ندارد زيرا امكـان دارد كـه   

از آن  ،در يك شهر دو مذهب به يك اندازه و به تعداد مساوي وجود داشته باشند
يل اخت�ف در بـين مـذاهب فقهـي همـان بوجـود      ين دلتر بزرگ جائيكه يكي از

 هبـود  ،تحقيق و شـرح آن  ،آمدن فقه قبل از جمع كردن سنّت و تدوين و تدريس
شرح و تحقيق و امتحـان   ،مورد بررسي ،لذا واجب است بعد از اينكه سنّت جمع

 در آراء و نظرات مذاهب مختلف مبتني بـر تبـديل و اصـ�ح كـردن     ،قرار گرفت
بازبيني و تجديد نظر قرار بگيرند. ولي متأسفانه تعصـب هـر قـومي    مجدداً مورد 

نسبت به مذهب و امام خود و اينكه دوست ندارند كه از سخنان امامشان برگردند 
تمامي اين مشك�ت مـانع  ، ضعيف هستند و همچنين بخاطر اينكه از لحاظ علمي

ها  آن باطل بودن موجود در هر مذهبي كه شود كه بسياري از مسائل مي از اين اين
مجـدداً مـورد بـازبيني و     ،ضـعيف و مختـل گرديـده   هـا   آن مشخص شده و دليل

بازنگري قرار گيرند.ما آلن در ابتداي شروع نهضتي فراگيـر و وسـيع و گسـترده    
و  ،ما انجام دهـيم  ،اند هستيم و بر ما است كه آنچه را كه قرون متاخره انجام نداده

تـرين   دليـل و ارجـع  ترين  واحد مبني بر صحيح براي مردم مذهب فقهي اس�مي
 ،حنفـي (مخصوصـاً مـذاهب اربعـه    ،در رابطه با مذاهب مسلمانانها  اقوال و گفته

دعـوتگران بـزرگ    ازه نمائيم.و بعضـي  ئايجاد كرده و ارا ،حنبلي) ،مالكي ،شافعي
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 تحقق و اجراي چنين برنامهبراي و ،اند ودهب مسلمان به داشتن همچون فكري آگاه
ـ همانگونـه كـه شـيخ حسـن ال    اند  و عملي ارائه داده تئورياي پيشنهادهاي   –ا بنّ

به او داده شـد از آن تعريـف   » سيد سابق«» قه السنهف«زمانيكه كتاب  –رحمه اهللا 
 اهـي ركرد و آن را كتابي خوب و مناسب پنداشت و مشخص است كه اين كتاب 

ي در اجرا كردن و تطابق دادن ول ،كنيم مي كه ما به سوي آن دعوت كند مي را طي
وجود دارد و مشخص است كه اين كتاب در بـين جوانـان    آن يكسري اشكالت

از آنـان را كتـابي    بسـياري  و ،روشنفكر به خوبي منتشر شدهو مسلمان با فرهنگ 
 ،انـد  در آن نديده ياعتراضو هيچ گونه معارضه و ضديت وخوب و مفيد يافته اند

از مسيري نيز واسته ما لزم به ذكر است كه خ ،رار گيردذكر قتكه مورد بررسي و 
شـود و هيچگونـه    نمـي  خـارج  ،(سيد سابق) طي كرده است كه مؤلف اين كتاب

، صداهاي نترس و با جرأت ها وقت بعضي ،و راه روش او ندارد نهجمخالفتي با م
كـه  از جمله آنچـه را  اند  كنيم: دعوت كرده مي مردم رابه طرف آنچه كه ما دعوت

گفته  ،تقليد ودربارة دليل اجتهاد» القول المفيد« لشوكاني و در كتاب خودمه اع�
و همچنين آنچـه را  » الروضه النديه«در كتاب خود بنام ،است و صديق حسن خان

 و از جملـه » تاريخ التشريع الس�مي«كه شيخ محمد الخضري در كتاب خود بنام 
استاد شريعت اسـ�مي را  «ابوالعينين بدران همچنين آنچه را كه استاد بدرانها  اين
» تاريخ الفقه السـ�مي « حقوق دانشگاه اسكندريه و بيروت در كتاب دانشكدهدر 

و از آن جائيكه  اند. غيره كسان زيادي بدين موضوع با نهايت جرأت اشاره كرده و
 و )مسلمانان و پيامبر خود را جزء به تبعيت از كتاب (قـرآن  –جل عزو–خداوند 

را بـه تبعيـت كـردن از     ملزم نكرده است و آنـان  صسنت (احاديث رسول اكرم
عالم يامجتهد مشخصي دستور نداده بلكـه دسـتور داده بـه كسـاني كـه در مـورد       

 ،جاهل و ناآگاه هستند از كساني كـه اهـل علـم بـوده و آگاهانـد      مسائل شريعت
ا از هـر امـام   و بر هر مسلماني واجب است كه احكام ديـن خـود ر   ،سئوال كنند
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امامان و مجتهدان شايستگي اين را دارند كه از آنـان   يمجتهدي ياد بگيرد و تمام
همگي  ،فتوي و نظر بخواهيم و از آنان تبعيت و پيروي كنيممسائل شرعي  دربارة

جاي بسي افتخار هسـتند و ثـروت عظـيم و     ،آنان براي امت اس�مي و مسلمانان
لذا بهتر آن است كه با آنان دوست باشـيم  اند  ودهگنجينه اي مهم براي مسلمانان ب

و. به آنان اقتدا كنيم. و از تمامي اينان مسائل علمي و فقهي و شـرعي اسـ�مي را   
تعصب داشته باشيم  ،نسبت به هيچكدام از آنان بر ديگري ياد بگيريم بدون اينكه

اه و روش و خود را مقيد به يكي از آنان غيـر ديگـري نكنـيم. و از آن جائيكـه ر    
 و امامان مجتهد و علماء محقق همگي واحد بوده و آن به رجوع به كتاب و سنت

وهر كدام از اين علماء محقق  شود مي ختم ،استنباط احكام شرعي از اين دو منبع
علمان خود را تا زماني به تبعيت از آراء و تو امامان مجتهد پيروان و شاگردان و م

رد  وآن را ترك كرده  ،موافق كتاب و سنت باشد كهاند  نظرات شان سفارش كرده
كه ضعف دليل اي  مسئله محقق بسيار زيادي در هر يعلما ،و در هر مذهبي ،كنند

خود مخالفت كرد و در اين رابطه مـذهب   امام با نظر و رأي ،آن ظاهر شده است
كـه   و از آن جـائي  قوي تر است. تر و عارجآن دليل  كهاند  كساني را اختيار كرده

42Fبسياري از علماء

 كه همانا امامان مجتهد اگـر زنـده  اند  به اين موضوع اشاره كرده 1
 ،نـد كرد مـي  اط�ع پيدا ،ماندند و بر آنچه بعد از آنان جمع و تدوين شده است مي

 صو استنباطهايي كه با احاديث صـحيح رسـول اكـرم   ها  از تمامي اقوال وقياس
همانـا برنامـه زيـر را     ،مي دليـل مـذكور  بر ميگشتند. به سبب تما ،مخالفت دارد

 كنيم: مي پيشنهاد

 متن برنامه: -

                                                 
من أبرز هولء العلماء الشعراني في كتابه الميزان ، فقد صرح بذلك واحتج به بك�م طويل فانظره فيه  -1
»1/26« 



 ديدگاه اهل حديث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   100

مسـلمان در عـالم    يين علمـا تـر  بزرگ تشكيل هئيت يا انجمني متشكل از -1
ين تـر  مهـم  و از ،يا مسائل مختلف ويـژه شـرعي  ها  اس�مي و بررسي جنبه

كارهاي اين انجمن توحيد مذاهب فقهي اسـ�مي در يـك مـذهب واحـد     
 است.

 انجمن بايد بر اساس طرح و برنامه زير عمل كند: اين -2
الف) احكاماتي را كه در بين علماء اس�مي بـدون هيچگونـه اخـت�ف مطـرح     

 وبنويسند.به عنوان قانون وضع كرده  ،هستند
اخت�ف تنوعي وجود دارد به تمـامي ايـن   ها  آن ب) در رابطه با مسائلي كه در

 عمل كـرده و نسـبت بـه هيچكـدام از     ،اشنداقوال تا زمانيكه در شرع ثابت شده ب
 شود. نمي كوتاهيها  آن

 بـه دليـل   ،يتي وجود دارداخت�ف ضدها  آن ج) در رابطه با مسائلي كه در بين
آراء و ين تـر  قـوي  بدون تعصـب  ،شود مي ل نگاهمسائدر رابطه با اين  مذهبي هر

 شود. مي را از جهت دليل انتخاب كرده و به آن عملها  ترين آن ارجع
د) در مسائلي كه ترجيح يكي بر ديگري سخت و مشكل است و تمامي دليل 

به هـر كـدام از ايـن آراء و نظـرات عمـل       ،در قوت با هم برابر و مساوي هستند
م كردن نظـر بـا رأي كـه از جهـت مصـلحت      جايز است در اين حالت مقد ،ودش

 بهتر است.  ،مسلمانان ارجحيت دارد
 تـرك  ،طل بودن يا ضعيف بـودن آن مشـخص شـود   باه) هر رأي و نظري كه 

 گردد. مي
 اين مذهب به عنوان مذهب كتـاب و سـنت و راه و روش امامـان ناميـده     -3

 شود. مي
است كه ما مسلمانان را به آن دعوت كرده و  اي برنامه موارد ذكر شده خ�صه

تعالي  سبحانه و –اهللا  ،كنيم و معتقديم كه اين روش مي قدم بر آن استوار و ثابت
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مسلمانان را به خير و خوشـي   ،گرداند مي را راضي و خشنود صو رسول او  –
 و مخلص، مسلمان يكه تمامي علما ما آرزومنديم و بحقيقت ،رساند مي و بركت

شجاع مذهب مذكور را در نهايت اخ�ص و انصاف مورد مطالعه قرار داده و نظر 
سـبحانه و   –د است كـه خدوانـد   امي ،خود را به شكل مثبت و سازنده ارائه دهند

حقيقت ايـن  بدريافت كردن آن واظهار داشتن وانتشارآن را آسان گردانـد. –تعالي 
 مشكل نيست. –جل ج�له  –كار نزد اهللا 

 چگونگي تحقق بخشيدن به اين برنامه: -
همانا ما  ،براي تحقق بخشيدن به اين برنامه و مطالعه و بررسي آن بطور جدي

ممكن براي تحقق بخشيدن و حركت در جهـت   إلقيما طر وششبا تمام ت�ش وك
مناسب توسط  را طي خواهيم كرد و اين فضاي ،آن و فراهم آوردن فضاي مناسب

ما در اين برنامـه و   كه وش فعليرا اجربررسي مسائل شرعي و تطبيق و مطالعه و
شد و با مي ،ايم دههمچنين دعوت مسلمانان براي دست يافتن به آنچه ما بدان رسي

رجـوع  وكتاب و سـنت   إلبه حقيقت ما در بين مسلمانان دوستي و ع�قه به مطالع
شايع خواهيم كرد. هر كس را كـه توانـايي رأي و    ،دو را در هنگام اخت�ف به آن
تشـويق و   ،بحث در رابطه با استنباط احكام شرعي را از آن دو داشته باشـد  ونظر

كرد به اينكه نسبت به مذاهب خـود  ترغيب خواهيم كرد. مردم را دعوت خواهيم 
و در جهت نشر روح محبت و گذشت و اينكه نسـبت بـه    ،تعصب نداشته باشند

كنيم از تمامي  مي ت�ش و كوشش خواهيم كرد. سعي ،هم حسن ظن داشته باشند
و مسـلمانان را دعـوت    ،آراء و نظرات امامان و مجتهدان و علم آنان استفاده كنيم

و محاربه  ،حبت و همچنين نشر و پخش فضايل تمامي آنانبه دوستي و م ميكنيم
مشـخص شـده   هـا   آن و دشمني وتقليد در مسائلي كه باطل بودن و ضعيف بودن

هنگام ظاهر ها  آن يي كه مؤلفانها كتاب است مردم را دعوت خواهيم كرد به ترك
 نسبت به مذاهب خود تعصـب نشـان   ،ها آن شدن دليل بر خ�ف نظرات و افكار
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ي فقهي منصف بدون تعصب و همچنين بـه  ها كتاب دهند. و آنان را به جانب مي
 ،كـرده  رحطبر اساس تمامي آراء و نظرات مرا يي كه دليل شرعي ها كتاب جانب
ـ  ،كـرد.اين رأي و نظـر مـا و تبليغـات دعـوت مـا اسـت        يمخواه دعوت اي س پ

گمراه كردن و مسلمانان آيا در دعوت ما چيزي وجود دارد كه به دشمني و انكار 
ناداني دعوت كند؟ آيا درست است كه با اين برنامـه و روش   ،شرمي بي ،سفاهت

دكتر سعيد البـوطي  ها  آن ردعوت ما آنطور كه بسياري از مشايخ متعصب در صد
و آن را خطرنـاكترين   ،برخورد شـود  ،از آن جهت كه آن را لمذهبيه: ناميده است

به شمار آورد؟ بنا بر فكر و گمـان او   ،كند يم تي كه شريعت اس�مي را تهديدعبد
 ،نظمي حـاكم  بي ا نسبت به تمامي عقايد كافران و ملحداني وم إلبرنام و دعوت ما

خطرناكتر است. مـا مطمـئن هسـتيم كـه مسـلماناني كـه اهـل دقـت و بيـنش و          
در رابطه با اين موضوع ما ند كه رأي و نظرگوي مي هوشياري و انصاف علم هستند

مـا   بـا  ستي در اين بـاره خواهنـد داشـت و ان شـاءاهللا    رو ديدگاه د ،تدرست اس
 خواهند بود.

هُ ﴿
َ

َبأ ََ َۡعلَُمّ   ََ ي�  ۥَو َُ ح� و خبر آن را بعد از مدت زماني « ].88ص: [ ﴾٨َ�ۡع
و به زودي صدق وعده و عيد وراستي اخبار و گفتار قرآن را ( »خواهيد دانست

 ...)خواهيد ديد نهم در آن جها وهم در اين جهان 

 است معتدل بدور از افراط و تفريطدعوتي  ،دعوت ما
دعوتي اسـت معتـدل    :مابيان اين حقيقت را فراموش نخواهيم كرد كه دعوت 

 ،در باره آنچه كه متعلق به مذاهب فقه اس�مي در عصـر حاضـر اسـت    وميانه رو
باء و اجـداد خـود   . عصري كه افراد زيادي اصرار بر تقليد آنچه را كه از آباشد مي

دارند. جـدايي از آنچـه كـه بـه آن عـادت كـرده و بـه آن الفـت          ،اند به ارث برده
 ،آيـد  مـي  و نسبت به هر مساله جديدي كه پـيش  ،كند مي بر آنان سختياند  گرفته
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معتصـب بـوده تـاب وتـوان خـود را از       ،غير قابل انعطاف ،سخت ،تحول ناپدير
ظـاهراً   وه در آن مسـاله خيـر و بركـت    اگـر چـ   ،آينـد  مـي  دست داده و به ستوه
هـايي   باشد و بر مطالعه و خواندن متون و حواشي و گفتـه  مصلحت وجود داشته

عيبي آن را دورمي انـدازد   بي اصرار دارند كه هر ذوق سالمي و هر طبع مناسب و
و همراهـي   كه از تطبيـق و تنظـيم  هايي  متون حواشي و گفته ،و از آن بيزار است

افرادي ديگر هسـتند كـه    ،عاجز و ناتوان است.ع�وه بر تفكر بال پيشرفت علمي
و  ،داننـد  مـي  و آن را ضـرر و زيـان   ،ذهبي احساس بدي دارندمنسبت به تعصب 

و اين وضعيت  ،خواستند كه وضعيت را تغيير دهند ،اند نتايج بد آن را لمس كرده
د شروع بـه اصـ�ح   ناراست و كج را ثابت و استور گردانند.لذا با رأي و فقه جدي

طبق آنچه كه موافق با عصر حاضر است و با فرهنگ جديد  ،اند فقه موروثي كرده
سازگاري و هماهنگي دارند و اينان تمامي اقوال و اجتهادات موجود در مـذاهب  
مختلف اس�مي و حتي مذهب خوارج و شيعه و هر آنچه را كه در ايـن مـذاهب   

ا بـه عنـوان اجتهـادات و آراء و نظـرات     رهـا   آن صحيح يا نا صحيح است تمامي
يا در نظـر   ،ها آن اس�مي جمع كرده و بدون در نظر گرفتن قوت و يا ضعف دليل

بدون اهتمام و كوشش براي تشخيص سـالم بـودن    ،ا سقُم قوليگرفتن صحت و 
و از  ،انـد  اجازه عمل كردن به هر كدام از اين آراء و اجتهـادات را داده  ،اتاجتهاد

را كه موافق كوتاه نظري آنان بوده و نفس شكست خوردة آنان هايي  گفتهل و اقوا
 و از آنچـه كـه آن را مصـلحت فـرض     ،بخشـد  مي التيام ،در مقابل فرهنگ جديد

و از  ،اجماع باشد ياو كه مخالف با نصوص ثابت كنند.و براي آنان مهم نيست مي
كننـد.   مـي  دفاع ،اند هكرد ر از اس�م و منكرات زيادي كه ابداعمسائل غريب و دو

كه مقدار كم از ربا را به بهانه اينكه ضرورت و نيـاز  ايم  دربين آنان افرادي را ديده
زكات در بين غير مسلمانان را به بهانه اينكـه   و توزيع ،داند مي ح�ل ،امروز است

مرد و زن را در گرفتن ارث برابر  ،داند مي جايز ،اين روش عدالت اجتماعي است
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43Fكنـد  مـي  زوجات و حق ط�ق را محدود دداند و تعد مي و مساوي

كـه   و آنچـه  1
حتـي دولتهـاي   انـد   اين است كه بعضي از اينـان توانسـته   بسي تاسف استجاي 

با اجراي اين فرهنگ اند  و توانسته ،اصيل عربي را با اين طرز تفكر خود قانع كنند
يل را نيز به جانب جديد گسترش طلبي براي ايجاد فقه اس�مي دولتهاي عربي اص

كامل پيدا كرده و آنچه  غلبهاشراف و  انبا توجه به صفت خود بر آن ،خود بكشند
 ،باشد مي هر مذهبي كه را كه ذكر كرديم از عمل كردن و به دست گرفتن اقوال از

و يا  ،فق فرهنگ جديد بودهااز چيزهايي كه با توجه به فكر خود مو ،سني يا شيعه
آن جاري است و بحقيقت در اعمـال   مسيرو در ،كند مي تركحبه قدم م دبا آن ق

دي زيــاغرايــب و عجايــب  ،ن فرهنــگ جديــدرو رفتــار ايــن مناديــان و جلــودا

و از چيزهـاي غريـب و عجيـب ديگـراين      »ليه راجعونإنا إهللا ونا إف« پسايم. ديده

هـر كسـي علـم و آگـاهي     را  است كه همانا دعوت واضح و مشخص و اصيل ما
 حـل  كسي كه تمام عمـر خـود را صـرف   (فهمد. دكتر مي ته باشد آن رااندكي داش

نجات و خارج شـدن از  براي  و تا براي مردم راهي همشك�ت بزرگ اس�مي كرد
 راپيدا كند)نتوانسته است كه بين دعـوت مـا ودعـوت كسـاني كـه      ،اين مشك�ت

عي و مـد  ،دگرگون سازند ،كنند مي خواهند دين آنگونه كه دوست دارندواشتها مي
جدايي هسـتند  ،خاص و ضعيف الـدليل  وبكارگيري اقوال صحيح و سقيم و منكر

اين اقوال موافق عصر حاضر كه  ايجاد كندفقط با اين دليل، وتفاوت احساس كند
ـ بـه همـين خـاطر دو    ،بوده و با فرهنگ جديـد سـازگاري و همـاهنگي دارد    ت ل

ا در شهرهاي راين تفكر  اروپايي از دعوت آنان دفاع و حمايت كرده و طرفداران
بزرگ و مركزي و غيره جايگزين كرده است. بحقيقت كار بر دكتر قـاطعي شـده   

شده است و با وجـود واضـح بـودن و بيـان آن      ليعني در اين رابطه دچار اخت�
لمذهبيه) ادعا كرده كـه مـا   كتاب  77و  76در صفحه( ،تباه شدهدچار اش ،موضوع

                                                 
 .21-18للدكتورمحمد محمد حسين،ص » ننا مهددة من داخلهاحصو«انظركتاب  -1
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كنـيم و در مسـير راه و    مـي  وه ديگـر دعـوت  به سوي دعوت گر سنتدعوتگران 
طرز فكر به اندازه بين زمين و  دو روش آنان حركت خواهيم كرد. در حاليكه اين

ز فكـر ماننـد اخـت�ف    و طـر اينـد و اخت�ف بـين   ،آسمان از همديگر دور هستند
آنان را كه باطـل را   ،كه از حق گريزانند مسك به حق بوده و كسانيكساني كه مت

من  باشند. مي ،آرايند مي آن را براي مردم ،س حقبا استفاده از لبا و مايندنتخاب نا
يقين دارم كه عمداً دعوت ما و دعوت آنـان را بقصـد بـد جلـوه دادن سـلفيان و      

قاطي كرده و درهم آميخته است. زيرا من معتقـد   ،در بين مردمها  آن ايجاد تنفر از
 ته است زيرا دور و نزديكنساو پوشيده بود. و آن را ندا برنيستم كه اين موضوع 

از بـين برنـدگان شـريعت     كـه  آنان ودر جايي سنت دانند كه همانا دعوتگران  مي
اس�مي هستند در مكان و جايي ديگر قرار دارند. وكمترين طلبه يا دانش آمـوزي  

ست قـديمي  داند كه سلفيت دعوتي ا مي كه با فرهنگ اس�مي آشنايي داشته باشد
وجود داشـته اسـت. و ذات و    ،كه قبل از اينكه دولتهاي غربي جديد بوجود بيايد

اساس آن بازگشت به اس�م صـحيح اسـت كـه سـلف صـالح ايـن امـت بـر آن         
يي كـه مـردم در ديـن اهللا بوجـود     ها بدعت و بسياري از علماء با توجه بهاند. بوده

و جمال و زيبايي آن را ناقص و معيـوب  و تعاليم دين اهللا را تغيير داده  ،اند آورده
بـه ضـرورت وجـود چنـين دعـوتي       ،انـد  را كدر كـرده  آن رواني و پاكي كرده و

شيخ الس�م ابـن  ، بارزترين اين علما صالح و از مشهورترين و اند. ساس كردهاح
التيميه است همان كسي كه دعوت سلفي را توضيح داده و آن را تشـريح كـرده و   

در آن صرف كرده است پـس كـدام انسـان     ه است. و عمر خود رااز آن دفاع كرد
دعـوتي كـه    با عاقلي در دنيا وجود دارد كه از دعوتي كه هزار سال بر آن گذشته

هنوز يك قرن از آن نگذشته است كنار هـم قـرار دهـد؟ ايـن اخـت�ف و درهـم       
تجاهـل   تظاهر به ناداني و ،اط�عي بي آميختن و قاطي كردن براي چه خدايا؟ اين

 سفسطه براي چه چيزي؟  و جعلوفريبكاري  ،نيرنگ ،براي چه چيزي؟ اين فريب
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فريب اين است كـه بگويـد بحقيقـت     و گمراه سازي ،هدف دكتر از اين ايهام
و  ،داننـد  مـي  و ربا را ح�لاند  كساني كه شريعت را بازيچه دست خود قرار داده

همان  ،دانند مي ارث گرفتن برابرزوجات را محدود كرده و زن و مرد را در  تعدد
و  مسلفيون هستند؟دكتر چطور به خود اجازه داده است كه خوانندگان را بـه وهـ  

 شك بيندازد كه همانا دعوتي كه قاسم امـين بـر اسـاس تـرك حجـاب و انتشـار      
پياده كرده است همان دعوت سلفي است؟  ،حجابي و اخت�ط زن و مرد با هم بي

ي رسـيده  تر نسبت به دعوتگران سـنّت بـه حـد   كبانيت دآيا كينه و دشمني و عص
دهند به آنان نسبت دهـد.   مي را كه در شهرها رخ ياست كه كليه فساد و انحرافات

اگر چه خود اولين كسي است كه به دروغ بـودن ايـن حـرف و باطـل بـودن آن      
 افلسـفه و روش علمـي و  ياطمينان و ايمان دارد؟آيـا ايـن همـان عينيـت گرايـي      

في است كه وعده داده بود آن را مراعات كند و در حين بحث در رابطـه بـا   طر بي
سـتيزه   ،مجادلـه  ،موضوع مورد نظر به آن احترام بگذارد؟ يـا ايـن همـان منازعـه    

 مجادلـه و منازعـه شـريف و محترمانـه را     بتـه اگـر او  لخواهي محترمانـه اسـت ا  
دارم كـه   مـي  اعـ�م آشـكارا و بـا قاطعيـت     ،شناسد؟ همانا من به اين مناسبت مي

بحقيقت دعوت ما از گذشته به مانند س�حي براي جبران تمامي انحرافاتي كه در 
 رابطه با فهم دين بوده است و همچنين براي ريشه كن كـردن تفكـر كسـاني كـه    

 ،انـد  خواهند شريعت را دگرگون سـازنند آنـان كـه از درون شكسـت خـورده      مي
اما عمـل كـرده اسـت.    ،انـد  خـورده كساني كه از اساس فريب فرهنـگ غـرب را   

آنان از اينكه در مقابل امثال چنين ادعاهاي  ،روح بي خشك و ،حركت بي متعصبان
 هماهنگي با زمان و يكـي كـردن مـذاهب را ادعـا     منحرفي كه مهارت و همگامي

همـان   ،تعصب مذهبيگفت كه  توان مي .وبه يقينناتوان تر از اين هستند ،كنند مي
كردن شريعت اس�مي از ميدان قضـاوت و قـانون گـذاري و     عامل بزرگ در دور
اس�مي و جانشين كردن قانون اجنبـي بـه جـاي    ي ها سرزمين حكومت داري در
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ان قانون معاصر مانند استاد مصـطفي زرقـا   خقانون اس�مي است.همانطور كه مور
تي حرك بي كه كند مي بيان» المدخل الفقهي العام«همان كسي كه در كتاب خود بنام

كـه در عصـر    ،رهبران ديني و تعصب آنان به نسبت مذهب حنفـي  و عدم تحرك
باعث جانشيني قانون اجنبي به جاي قـوانين اسـ�مي    ،شد مي عثماني به آن عمل

زمامداران و حاكمان دولت عثماني و كساني كه در اين حكومـت  ، شد. پادشاهان
جموعـه قـوانين   مسئول بودند طي دو قـرن اخيرمشـاهده كردنـد كـه بحقيقـت م     

د جوابگوي نيازهـاي  توان نمي -حنفي بود بدادگستري كه محدود و مقيد به مذه
 ،زندگي جديد باشد و در عمل كردن به آن براي مردم سختي و ضرر وجـود دارد 

قضاوت كنندگان)(قاضي) و فتوي دهندگان و رهبران ديني آن زمـان  (لذا به قضاه
 ،ام را از ديگر مذاهب اسـ�مي بگيرنـد  مراجعه كرده و خواستند كه بعضي از احك

ـ  ،ولي آنان شديداً انكار كردند و بر مذهب خود پافشاري كردند ام بخـاطر  لذا حكّ
تصميم گرفتند از بكارگيري مجموعـه قـوانين دادگسـتري و قـوانين      اين موضوع

اس�مي مورد به مورد انصراف داده و به قوانين بيگانه و خـارجي روي آوردنـد و   
 كـه مـي�دي   1949همين طور ادامه پيدا كرد تـا سـال   اين عمل كنند.  به آن عمل

بطـور  بعهـده گرفـت واو   اسعد كوراني مسئوليت وزارت دادگستري را در سوريه 
از مجموعه قوانين دادگسـتري را باطـل و بـه     باقيمانده قوانين كلي عمل كردن به

بـدين   ،عمـل كـرد   تمام قوانين بيگانه يا خارجي بر اساس تقليد از قانون كشوري
ترتيب شريعت اس�مي از ميدان قانون و زندگي دور انداخته شـد وجـز تعصـب    
 مذهبي هيچ چيز ديگري باعث ايجاد ايـن وضـعيت نشـد. تـو را بـه خـدا قسـم       

دهم به من بگو اي خواننده گرامي: كداميك از اين دو دعوتگران سزا دارند كه  مي
از  كردن د: سلفيتي كه معتقد به استفادهبه جدايي اس�م از ميدان زندگي متهم شون

در زنـدگي  هـا   آن تمامي مذاهب فقه اس�مي بوده و همچنين معتقد به بكارگيري
بلكـه بـر    ،معتقـد هسـتند  هـا   كوركورانه آنگونه كه بعضـي به شكل ولي نه  ،است
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يا دعـوتگران متعصـب مـذهبي كـه اجـازه      و، ها آن حسب قوت دليل يا ارجحيت
مـذاهب   ،دهنـد  نمـي  احكام مذهب خـود را  حكمي به غير ازعمل كردن به هيچ 

 دانند كه عمل كردن به مي ديگر را به عنوان قوانين شريعتهاي مستقل و جدا از هم
اسـتفاده كرد.كـدام يـك از    ها  آن از قوانين توان نمي داند و حتي نمي را جايزها  آن

 نـد خوان مي وي آنري كه مستشرقين به سرا به سوي تفكّانسان اين دو دعوتگران 
دور كـردن شـريعت    ازكـردم وتـرس    بيـان  كشاند؟مي گوئيم: بخاطر آنچه كه مي

در رابطه بـا اجـراء آن قـوانين كـه     از آخرين ميدان حركت و توسعه خوداس�مي 
همان قانون احوال شخصي است. هئيت و كميسيون تشكيل شده براي وضع ايـن  

بزرگـي ماننـد علـي طنطـاوي و      يها شخصيت ،قانون در سوريه. كه در آن هئيت
معتقد بود كه از مذاهب فقهي اس�مي چهار گانـه و   -وجود داشت مصطفي زرقا

استفاده كند. مث�ً در مورد ط�ق ث�ثه و غير از اين به رأي و نظر اما ها  اين غير از
بـدين ترتيـب    ،در نهايت كميتإل متشكله براي انجام كار خود ،ابن تيميه عمل كند

44Fمل كرد.در مصر ع

اين دليلي است واقعي كه صـحت دعـوت سـلفي راسـتي و      1
ما از تشكيل اين  .هدفسازد مي اجرا مشخص دردرستي آن و حد و حدود آن را 

 مسائل هئيت و كميته آن است كه در تمام ت�ش و كوشش خود را صرف اص�ح
زيرا ما معتقد هستيم. كه بحقيقت دعوت مـا دعـوتي اسـت ميـان دو      ،فقهي كنيم

و  ،دعوت افراطي و تفريطي خطرنـاك دعـوتي كـه بـر اسـاس خشـونت سـختي       
 ثبـاتي و  بي ،توجهي بي تساهل و ،تعصب است و دوم: دعوتي كه بر اساس سستي

 نظمي است. بي
وسط براي اس�مي ميانـه   ،دعوت ما دعوتي است از جانب مذهبي متعادل ولي

 ،ميانـه رو  ،ي كـه متوسـط  رو كه در آن افراط و تفريط وجود ندارد) تقديم به امتـ 
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تعريـف و تمجيـد    امتي كه خداوند تبارك وتعالي آن با اين صـفت  ،معتدل است
 فرمايد: مي كرده و

�َك ﴿ َۗ َ�َ  َوَ�َ�ٰل ٓ ا َُ ْ ُشَه َُكونُوا � َّ ٍٗ وََسٗطا  ّم
ُ

 و« ].١٤ة: البقر[ ﴾�ّاس� ٱَجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ
كنيد  مي افراط و زياده روي نه در دين(ايم  گمان شما را ملت ميانه روي كرده بي

. پس حمد »ورزيد) تا گواهاني بر مردم باشد مي نه در آن تفريط و كوتاهي تعطيل
از حق  به آنچه كه همان ذاتي كه ما را –تبارك وتعالي  –خداوند  ايو سپاس بر

و حقيقت آن را براي ما مشخص ه هدايت كرد ،و حقيقت در آن اخت�ف داشتند
 .كند مي راه راست هدايت به ،وند هر كس را كه بخواهدبه حقيقت خدا ،كرد

 نتيجة دعوت بر اصالح فقه ميباشد ادامة زندگي و موفقيت
كه است يم. اي مسلمانان: دعوتي خوان مي ي آنسوچيزي كه ما مسلمانان را به 

عمومي است همراه و متناسب با علم و دانش و انق�بي است كـه   شامل مصلحت
از داريم. ما هيچگاه راضي نيستيم به اينكه زمان در گذرد و ما در ما امروز به آن ني

و مـا متوقـف    زندگي و پيشرفت حركـت كننـد  هاي  چرخه ،خواب غفلت بمانيم
و  ،اكتفـا كنـيم   ،انـد  بمانيم و بر آنچه كه پدارن و نياكان ما براي مـا بجـا گذاشـته   

پيشرفت و ترقـي را  هاي  قله تاشتياق و فعالي مو ملتهاي دورو بر ما با تماها  امت
كرامت و بزرگي جديـدي را بـراي امـت خـود بـه       مخواهي مي بدست بگيرند. ما

 ،انـد  و اجداد گراميمان براي مـا بنـا كـرده    ءارمغان بياوريم و آن را به آنچه كه آبا
 ت كـه سـ اضافه كنيم و شعار ما دراين رابطه گفته شاعر كوشـا و بلنـد پـروازي ا   

 د:گوي مي

 نا كرمــــــــــتحســــــــــابان أنــــــــــا وإ
 

ــــــل  ــــــاب نتك ــــــی االحس ــــــنا عل  لس
 

 نســــــــبی كــــــــام كانــــــــت أوائلنــــــــا
 

 نفعـــــــل مـــــــثلام فعلـــــــوانبنـــــــی و 
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اگرچه گذشتگان ما گرامي بودند و زحمت و ت�ش و كوشش كردند  ،همانا ما
سازيم آنگونه كه گذشگانمان سـاختند و   مي ،مان توكل كنيمانر گذشتگبولي نبايد 

بـه  آنـان تـ�ش كردند.    م همانگونـه كـه  كن يم ت�ش ،كنيم مي كار ،دهيم مي انجام
و  ،تهد خود را دوسـت داريـم  جامامان م و علماء مخلص ،حالحقيقت ما سلف ص

اري ديـن  يـ عت اسـ�مي و نصـرت و   شـري هر كسي را كه براي عزت و بزرگـي  
م و بـراي  دانـي  مـي  آنان را بـزرگ  ،دوست داريم، كند مي و فعاليت كشيدهزحمت 

 بـدي  دهيم كـه جانشـين   نمي اجازه ل هستيم ولي به خوداحترام قائ و آنان ارزش
م كه در بلند همتي و ارادة قوي و راسخ مانند خواهي مي براي آن بزرگان باشيم. ما

كـوبيم.   مـي  خـود ت دسـ با هر دورا درهاي مجدد و عظمت و بزرگي  ،آنان باشيم
نـه  كنيم آنگو مي بحث ،همانطور كه آنان زحمت كشيدند كنيم مي ت�ش و كوشش

همانطوريكه  ،كنند مي مجتهدين ما اجتهاد ،كه آنان بحث و گفتگو و تحقيق كردند
آنان اجتهاد كردند. به حققيت اگـر مـا فقـط بـه آنچـه كـه آنـان بـراي مـا بـاقي           

ح و امت اصيل و ارجمنـد  الاكتفا و بسنده كنيم.به حقيقت به سلف ص ،اند گذاشته
رامت و بزرگي و احتـرام ايـن امـت    بدون اينكه چيزي به ك ،ايم خود خيانت كرده
ي يگـر محكـم د هاي  ساخته ،آنانهاي  و يا به بناها و يا سازنده ،اضافه كرده باشيم

بـراي   ويـا ، و درست و تكميـل كنـيم  آراسته آنان را هاي  اضافه كرده و يا سازنده
اي بـراي آنـان و دلخوشـي و تشـويق بـراي      آينـد هديـه    مي كساني كه بعد از ما

. معتقد هستيم به اينكه علم درياي وسيعي اسـت كـه تمـام نشـده و     عالميان باشد
آنجا مجال و ميـدان   ،شود. در هر جاي اين امت عالماني باشند نمي هم تمامهرگز

مشهور است  ر آنان است و شعار ما اين جملهوسيعي براي بحث و گفتگو و تفكّ
و  انـد]  ذاشـته گذشته گان چقدر براي ديگـران جـا گ  [» ل�خركم ترك الول « :كه

ـ   انـد   و تبديل كرده آنگونه كه جاه�ن پست و تنبل تغيير رك الول بـه اينكـه:ما ت
پس در خواب غفلت  لذا، اند جا نگذاشته انرا براي ديگر يگذشتگان چيز »ل�خر
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غوطه ور شدند حتي خود را به مردن زدنـد مثـل اينكـه بـه حقيقـت مردنـد. مـا        
ذكـاوت و   ،هـا  هوشمندي ،ها نبوغ ،خداونديي ها نعمت معتقديم نيستيم به اينكه

اند  زيركي و علم و اجتهاد محدود به كساني بوده است كه در گذشته زندگي كرده
بلكه ما معتقديم به اينكه خير و نيكي و نعمت در هر زمان و مكـاني و  اند  و مرده

در  صهمـانطور كـه رسـول اهللا    ،در بين تمامي ملتهاي مسلمانان بـوده وهسـت  

هل ماليـدری  رطـمـت مثـل ملممثل « اند: خود به اين موضوع اشاره داشته فرمودة
 .45F١»م آخرهمخ� 

يـا  فهيمـد اول آن خيـر اسـت     تـوان  نمـي  [مثل امت من بمانند باران است كه
 يعني در اول آن منفعت و خير و خوبي وجود دارد ويا در آخر آن)].(آخرآن

دان و محققان بزرگـي وجـود   مجته ،گعلماء امامان بزردرگذشته همانطوركه  
ولـي بـه    ،وجـود دارد  ،امروز و فردا و پس فـردا هـم  ها  آن امكان بودن ،اند داشته

و اين ه  ،اند گذشتإل ما طي كرده يشرطي كه ما راهي را طي كنيم كه امامان و علما
ن پـرچم  راجلـوه دا ، پيشـگامان  ،همان راه و روشي اسـت كـه دعـوتگران سـنّت    

كـه چنـين    –و ان شـاءاهللا   –انـد   موده و در پـيش گرفتـه  اس�مي جديد انتخاب ن
كند مگـر   نمي نظر و فكر مخالفت ،هيچ كس با اين روش چيزي ناممكن نيست و

و كسـاني كـه ضـعف و نـاتواني را     اند  مردن زدهبه آنان كه از فرط تنبلي خود را 
تفـاوت.   بي وخشن و سخت پيشه خود ساخته و آشوبگران فتنه انگيز و متعصبان

ـ  نمـي  و هيچكس و هيچ قدرتي ،خداوند باب اجتهاد را باز كرده استهمانا د توان
سد راه آن قرار گيرد. همانـا تـاريخ گـواه اسـت بـر اينكـه تـا         آن را تعطيل كرده

 ،مسلمانان در اوج عـزت  ،زمانيكه اجتهاد و مجتهد در بين مسلمانان وجود داشت
اجتهاد را بستند و مانع كساني  و هرگاه باب ،نددبر مي سربلندي و بزرگواري بسر

ب ضـعف و سسـتي و عقـ    ،جهل و ناداني ،شدند ،كه شايستگي اجتهاد را داشتند
                                                 

 ).3/293بروايت ترمذي و تصحيح الباني (في تعليقه علي المشكاة  -1
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ط پيدا كـرد وذلـت   تسلّنان دشمن بر آها  اين آنان را فراگرفت و ع�وه بر ماندگي
. بحقيقت خير و نيكي و هدايت در هر برهه از زمان انيددگرشان نصيبخواري را و

ند تبارك و تعالي خود را متعهد كرده است بـه بـودن و وجـود    خداوووجود دارد
 صهمانطور كـه نبـي اكـرم    ،مخلص و اهل عمل در امت اس�ميي داشتن علما

 فرمايد: مي صراحتاً به اين موضوع اشاره

َه «
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۱  
 هي از امت من وجود دارند كه اوامر اهللا را بطور كامل به اجرا دروهميشه گر[
 كنند مي مخالفت و ضديتبا آنان آورند كساني كه آنان را نوميد و مإيوس و يا  مي

تا روز قيامـت بـر ايـن حالـت و     ودند هيچ ضرر و زياني به آنـان برسـانن  توان نمي
 .د ماند]نخواهباقي وضعيت 

مانع مـا   ،عق�ً براي بوجود آوردن مجتهدين جديد ود شرعاً توان مي يزيچچه 
مناسب براي نهضت علمي و قانون گـذاري بـزرگ    إلو اينكه ما فضا و زمين ،باشد

تـري و  د به اينكـه علـم و فضـيلت و بر   ااعتق ؟در اين عصر و زمان فراهم سازيم
گان بوده و باب اجتهاد تعطيل وكليد آن گم شده و ه تشذاجتهاد فقط مخصوص گ

و دنباله رو آنچـه را كـه از    ين فقط بايد مقلدرخأو همانا مت ،در دريا انداخته شده
بيهوده و باطل بـوده و اعتقـادي    ،خرافيهايي  گفته ،دنباش ،اند مان گفتهگذشته گان

بلكه انحطاط و عقب افتادگي و جمود فكـري و   ،اشتباه و گمراهي آشكاري است
محـدود كـردن وسـعت رحمـت      ،اين طرز فكـر  و است ينا ،گوئيم مي مرگي كه

همان درك و فهـم و شـناخت از اهللا و    ،خداوند تبارك وتعالي است. زيرا اجتهاد
جـل   –رحمت وسيع و نعمت بزرگي است از جانـب اهللا   واين، رسول خدا است

ه نسبت به مسلمانان دريغ نكرده و مضايقه نكرده است. بلكه در اين رابط –ج�له 

                                                 
 متفق عليه. -1
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است كه خدواند آن را حفظ كرده و نسبت به ايـن   ياجتهاد استفاده عملي از قرآن
 است: امر بر بندگان خود منّت نهاده

ُ  نَّزۡ�َا ﴿ ۡ ََ �نّا  ََ ٱِ َۡ �ُظوَن  ۥ�نّا َ�ُ  ّ�� ا نازل قرآن رما همانا « ].9احلجر: [ ﴾٩لََ�ٰف
 »و خود حافظ آن هستيمايم  كرده

فقط بخاطر اينكه مردنـد و   ،آيا علماء و امامان گذشته ما صالح و خوب بودند
 ،درسـتكار و نيـك بودنـد    ،گذشته است. يا آنان صـالح ها  آن صدها سال از مرگ

بخاطر اينكه اعمال نيك و خوب انجام دادند و بواسطه آن اعمال به بندگان خـدا  
–ها  اين غير و مالك شافعي و احمد ،ابوحنيفه امامنفع و فايده رساندند؟ تها و ملّ

ند چه وضعيتي داشتند؟ كرد مي در آن زمان كه زندگي -رضوان اهللا عليهم اجمعين
آيا آنان نيز نسبت به گذشتگان خود متاخر و تازه و معاصـر نبودنـد؟ آيـا امكـان     

ن معتقدند بودند به اينكه هيچ خير نوآوري و ابتكار براي آنان فراهم نشد؟ اگر آنا
وجـود  جز در ت�ش و كوشش و اعمال و گفتار گذشته گان  و بركتي و اص�حي

پرداختنـد؟ آيـا    مـي  و بـه اجتهـاد   ؟ندكرد مي آيا اين چنين ت�ش و كوشش ندارد
گذشتگان صالح بودند فقط بخاطر اينكه قديمي هستند؟ اگر اينطور است فرعـون  

تر از صحابه و تابعين خواهند بود؟  صالحنوح و ثمود بهتر و  قوم عاد و ،و هامان
ابـن حجـر    ،؟ امـام نـووي  كنـد  مـي  آيا هيچ عاقلي اين سخن را قبول-العياذباهللا-

و ابن تيميه و ابـن   عي وابن الهمام و السيوطيلالعزبن عبدالس�م و الزي ،عسق�ني
چـه بودنـد؟ و يـا    اند  ودهافرادي كه قب�ً ب ءجز –اهللا  مرحمه –ويي االقيم و الده

ي و غير اينان جز كساني كه در دابوالعلي المودو ،احمد محمد شاكر و سيد رضا
يعني آيا نـام و شـهرت و خـوبي آنـان فقـط      (چه بودند؟ اند؟ گذشته زندگي كرده

م آنچـه را كـه   تـوان  مي آيا)اند؟ بخاطر اين است كه در گذشته زندگي كرده و مرده
 ؟محاربه و دشـمني كنـيم   ،اند شتهوو يا آنچه كه ن ؟م بگيريمدست كاند  انجام داده

ـ       ،فقه اس�مي كهوبه اين دليل  آن  رفقه كاملي اسـت و نيـازي بـه اضـافه كـردن ب
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يم تـوان  مـي  بحث جديد در آن وجود دارد؟ ،استدارك ،و اص�ً جاي شرح ،نيست
 نه) يريم؟(مسلماًآنان را بپذهاي  ويا تمام گفتهآنان را انكار كنيم؟هاي  تمامي گفته

بـه آن اقـرار   » المجتهـدون و جتهـاد لا«آنگونه كه اصحاب و نويسندگان كتـاب 
) صـراحتاً بـه ايـن    74و73در صـفحات ( » لمذهبيـه «و البوطي در كتاب اند  كرده

عين جـرم و جنايـت   كار اين  آيا ،ن نيست. آيا اين عين مردكند مي موضوع اشاره
 نيست؟

زنده بگـور كـردن بحـث گفتگـو و تحقيـق      جنايت خاموش كردن نور علم و 
ــا هرگــز شــخص ســالم  ــم دشــمني و جنــگ  ،علمــي نيســت؟ و آي ــا عل ــا ب  دان

اهـل  وبرتـري   د: قدر و ارزش فضيلتگوي مي كه كسي ؟راست گفته استكند مي
د بشناسد. كسي كه تعصب و خشم از بحث علمي توان مي فضلفضل را فقط اهل 

د ارزش علـم و اجتهـاد و صـاحبان    توان مي نابينا كرده است كجا واو را كور ،آزاد
) معتقد به باقي ماندن بر 75و74(درصفحه علم و اجتهاد را تشخيص دهد؟ البوطي

اگر چـه بعضـي از    ،مي باشد، ي فقهي مذاهب استها كتاب تمام چيزهايي كه در
 ايـن  كند مي و ادعا ،اين اقوال مخالف دليل صحيح و واضح كتاب و سنت باشند

باطل بـه آن راه   ،نيستها  آن و عيبي در نقصكيل هستند و هيچ گونه تم ها كتاب
شود كه كتـاب كـوچكي    مي و تمام وظيفه يك فرد مسلمان در اين خ�صه ،ندارد

دسـت بگيريـد و آن را بخوانـد. البـوطي      ،كه خالي از هر نوع دليل شرعي اسـت 
 و جوع بـه قـرآن  تبليغ علم و ر هب علوم ديني را ط�ب و بجاي اينكه ع�قه مندان

سنت و تدريس و خواندن اين دو از طرف علماء و استنباط و استخراج احكام از 
 را واسـتعداداجتهاد  و بجاي اينكه كساني را كه توانـايي  ،كند قرآن و سنّت دعوت

بجاي اينكه  و را بال بزندها  تشويق كند تا در نهايت جديت واشتياق آستين ،دارند
كساني را كه توانـايي درك وفهـم   ها  آن شرعي واستفاده از با توجه به ادله احكام

به ، به جاي دعوت به سوي اين فعاليتهادهند دعوت كند و مي وتشخيص احكام را
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ومردم را از نظر دادن در رابطـه بـا   كند مي جانب بستن باب بحث وگفتگو دعوت
ود. او شـ  مـي  منع كرده و باعث جمود وتعطيلي عقل و افهام مردم شرعيهاي  ادله

و هـا   داند كـه طلبـه   مي با وجود اينكه خود ،كشد نمي از اين ادعاي خود خجالت
 اوخـود  ازنـد و خوان مـي  ،آنچه را كه در رساله خـود نوشـته اسـت    ودانشجويان ا

سئوال خواهند كرد. اگر براي يك فرد مسلمان كتاب كوچكي در رابطه با مـذهب  
شـكده و  دانپس براي چـه در   ،ندك مي كفايت ،فقهي كه بدون دليل و برهان است

مـا را   ،مواد درسي سـخت و نـاخوش  و علوم ينشريعت بواسطه خواندن تمامي ا
كنند؟ و چه فايده اي در خواندن يـا تـدريس درس فقـه مقـارن وجـود       مي اذيت

؟ كند مي دارد؟ درسي كه ط�ب را متاسفانه فقط دچار سرگرداني و اضطراب زياد
مقارن هستيد خود معتقد به اين هستيد كه ايـن درس  (شما كه معتقد به ايجادفقه 

-شـود  مـي  ودر نهايت اين كار باعث سرگرداني واضطراب طـ�ب ودانشـجويان  
زيرا مدرسان اين درس از كساني نسيتند كه توانايي تـرجيح قـولي را بـر    مترجم) 

قولي ديگر داشته باشند ـ آنگونه كه در مورد كساني كـه در ايـن درس را بعهـده     
بلكه فقط به روايت اقـوال مختلـف و دليـل تنـاقض و      –رود  مي انتظار ،اند گفته

نظر و رأي يكي را بـر  اي  مسأله بدون اينكه درباره هر ،كنند مي ضد هم آنان اكتفا
در حاليكه باب  ،ديگري ترجيح دهند؟ زيرا ترجيح نزد آنان به معناي اجتهاد است

ي تـرجيح و برتـري يكـي بـر ديگـري      و اگر راهي بـرا  اند. اجتهاد را تعطيل كرده
 يا تبليغ براي دين و مذهب خود وهوس يوآن را تبعيت از ه ،دوجود داشته باش

 دانند. مي
بينـيم   مي اين است كه كند مي غمگينو نهايت ناراحت بي واقعا چيزي كه ما را

 كـه ، بزرگـوار و صـابر   ،مـومن نجيـب برجسـته    ،اس�ميي ها شخصيت بعضي از
وشش. عملكرد خـود و نتيجـه بحـث و گفتگوهـا و تحقيقـات      نهايت ت�ش و ك

سپس  اند. پاك و مفيدي را تقديم مسلمانان كرده ةميوه و ثمروپژوهشهاي خود را 
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به جاي اينكه ياري دهنده و پشتيبان آنان باشند و از عمـل و   شود افرادي مي ديده
 (ايـن  اينـان  كـه  ،كننـد  مـي  ادعـا  ،رنـد بب را دستاورد آنان نهايت اسـتفاده و بهـره  

اسـتاد  اند. ي بزرگ) مشك�ت زيادي را بـراي مسـلمانان ايجـاد كـرده    ها شخصيت
 –و همانطور كه البوطي بـا المعصـومي    ،كنند مي فاضل و ارجمند ما اينطور رفتار

 رفتار كرد. –رحمه اهللا 
و بـه   ،پروردگارا ما را در گفتن حق و حقيقت در زندگي و آخرت ثابت قـدم گـردان  

 هدايت فرما.راه راست 

چينند و با هر وسيله اي با آنان دشمني كرده و با هر حيله  مي براي آنان توطئه
خواهند ت�ش و كوشش آنان را از بين ببرند. بحقيقت برهر مسلماني  مي و فريبي

 يي خالصانه دفاع و پشتيباني كند و ديـدن علمـا  ها ت�ش واجب است كه از اين
و فقـه   هد در عصـري كـه علـم درآن نايـاب شـد     ممتاز و متفكرّ و منتقـ  ،برجسته
بايد خوشحال و خرسند باشد و بر او واجب است كه  ،كمياب شده است ،صحيح

از آنان پشتيباني و حمايـت كنـد. و هـر زمـان خطـا و اشـتباهي از آنـان رخ داد        
در  –خالي باشـد  ها  آن اشتباهاتي كه ممكن نيست انسان در هر درجه و مقامي از

 احترام و صادقه و با انگيزه و هدف سازندگي مبـادرت بـه اصـ�ح    نهايت ادب و
ذره اي از آن را به  ،نه اينكه اشتباهات آنان را جمع كرده و بزرگ كند ،بكندها  آن

و بـه   ،زياد) تبديل كنـد  به ار(كم  يك ساختمان يا بناء بزرگ و مثقال را به قنطار
سرزنش و نكوهش از آنـان در  عنوان ذم و بدگويي و رسوايي و بدنامي و طعن و 

و  ،و در مجالس به مسخره كردن آنان بپردازد ،دين و سنّت شايع كنددشمنان  بين
آنان را مورد تمسخر و توهين و ريشخند قرار دهد همانطور كـه بعضـي از كينـه    

و همـانطور   ،كننـد  مي توزان و بدخواهان با استاد فاضل و ارجمند ما اينطور رفتار
 رفتار كرد. –رحمه اهللا  –لمعصومي كه البوطي با ا

 راه نجات
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البوطي حين صحبت كردن دربارة راي و نظر ابـن القـيم در ارتبـاط بـا مسـاله      
مسـلمانان بـا آن    ،اجتهاد و تقليد به اين واقعيت تلخي كه از جهت مسايل فقهـي 

او را وادار بـه گفـتن ايـن     ،ومباحثه و مجادله علمـي  ،هاعتراف كرد ،درگير هستند
همان حقيقتي كه دعـوتگران سـلفي    ،قت اسفناك و ناراحت كننده كرده استحقي

شـكل  مخواهنـد كـه مـردم از ايـن      مـي  و ،كننـد  مي مردم را به اص�ح آن دعوت
كننـد تـا وضـعيت خـود را      مـي  مردم را تشويق ،خ�ص پيدا كرده و نجات يابند

جـواب   .ياورنـد بيـرون ب  ،و خود را از اين مهلكه كـه در آن افتادنـد   ،اص�ح كنند
به جز تعبير و برداشت صحيح دكتر در اين رابطه) جز اينكه (علماء در اين رابطه 

وخواسـته آنـان را گمراهـي     ،دعوتگران را به مسخره گرفته و آنان را اذيت كردند
حقيقت آن است كـه همانـا تقليـد    ، بودهچيز ديگري ن، قلمداد كرده وانكار كردند

يدا كرده است كه حتـي علمـاء و بزرگـان دينـي چيـز      انتشار پم آنقدر در بين مرد
فراگرفته است و هيچ يـك از آنـان مقيـد بـه كتـاب و سـنت بـاقي         همديگري را

تمـامي علـم و    ود و جاهل به كتاب و سـنت هسـتند.  بلكه آنان نيز مقلّاند  نمانده
هـا   آن به تقليـد از گذشـتگان بـدون معرفـت و شـناخت دليـل       اهي كه دارندگآ

بـه همـين دليـل اعتـراف      ،و توانايي اجتهاد را مانند گذشتگان ندارنداند  فراگرفته
از سال چهارم هجري بسته شده و هيچ كـس توانـايي    اجتهادب كردند به اينكه با

چـارة  «د: گوي مي مذهبيه)كتاب ال� 42درصفخه (دارد. البوطي وشرايط اجتهاد را ن
شـرعي را  هاي  نت و ادلهكه قدرت درك و فهم كتاب و س(يك نوع عامي بيسواد 

 هـيچ مقتـي يـا مجتهـد مطلقـي را      ،كنـد  مي ندارد) زماني كه دوروبر خود را نگاه
و اند  و مقلد كه هر كدام خود را ملزم به مذهب معيني كرده يبيند و جز علما نمي

چيسـت؟ آيـا    ،بيند نمي شده است را كساني را كه مجازاً اسم مفتي بر آنان اط�ق
تمـام   بينكنيم كه به حقيقت البوطي در مي دارد؟ما اعتراف يگرجز تقليد چارة دي

ين رابطه درست گفته است و همـين  ادر  فقط خود موضوعات مختلف در كتاب
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ان و راسـتي  موضوع هم براي اثبات و نشان دادن صحت درستي راي و نظر سلفي
كـافي   براي او ،تحليل و تجزيه و بررسي و تحقيق آنان در ارتباط با مسايل فقهي

است. اولً از تمامي كساني كه در اقصا نقاط عالم اس�مي به عنوان علمـاء دينـي   
كنيم كه آيا شما با راي و نظر البوطي موافق هسـتيد؟   مي سئوال شوند، مي خوانده

اسـم   تـوان  مي آيا شما آنقدر از علم و فقه صحيح دور هستيد طوريكه فقط مجازاً
ستحق ايـن نيسـتيد كـه عـالم واقعـي خوانـده       عالم را بر شما گذاشت؟ يا شما م

شويد؟ آيا كسي در ميان شما وجود ندارد كه به كتـاب و سـنت آگـاه باشـد؟ يـا      
در ميان شما نيست كه از محدوده تقليد خارج باشد؟ جواب اين سـئوال را   كسي

كنيم؟ ما اگر چه معتقد هستيم به اينكه  مي اين حقيقت را به علماء واگذار تفهيمو
ولي معتقد بـه ايـن    ،شود مي بوطي تعداد زيادي از بزرگان امروز را شاملسخن ال

حقيقي نه مجازي وجود دارنـد؟ و   ،هستيم كه هميشه تعداد كمي از علماء واقعي
لذا البوطي بايد نسـبت بـه آن    ،آنان در كشورهاي مختلف اس�مي پراكنده هستند

 ،شد و اين نوع تعمـيم دادن دسته از علماء فاضل نهايت ادب و احترام را داشته با
و عدالت و درستي بعيد است. در گوش البوطي و كساني كه  از صداقت و راستي

گوئيم: اگر شما مطمـئن هسـتيد بـه اينكـه در بـين       مي ،او را قبول دارندهاي  گفته
همگـي   ،مسلمانان علمايان حقيقي باقي نمانده است و آنان كه الن وجـود دارنـد  

در مورد شـما   صفرموده رسول اكرم پس، حقيقي هستند علمايان مجازي و غير
در مـورد وضـعيت مسـلمانان در آخـر زمـان و هنگـام       كـه  كند مي صدق پيداهم 

 فرمايد: مي انتشارات فساد و فتنه در بين آنان
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بلكه علم را با برداشتن علما از بين  ،دارد نمي از بين بندگان بر را خداوند علم[
در نتيجه مردم روساي جاهـل   ،دارد تا اينكه هيچ عالمي باقي نماند مي بر ،بندگان

 ،دهنـد  مي را به عنوان بزرگان ديني خود انتخاب كرده و آنان نيز بدون علم فتوي
 سازند] مي هم خود و هم ديگران را گمراهدرنتيجه 

رد ا اين گفته البـوطي را  ي قرار داريد دو حالت يا پس شما در بين دو وضعيت
كرده و انكار كنيد و يا اينكه آن را قبول داشته به آن اعتراف و اقرار كنيـد كـه در   

كنيد كـه ايـن    مي و اقرار ،دهيد مي و تقليد نسبت لاين حالت شما خود را به جه
و اين گواهي است از طرف خودتـان بـر    ،كند مي در مورد شما صدق پيداحديث 

چ وقت نسبت به آن نبايد آرزوي از بـين  هي كهاست اي  نتيجه اين و عليه خودتان
 قيامـت بـود كـه هـيچ گـاه از بـين      هـاي   زيرا اين ع�مت و نشـانه (رفتن را بكنيد

د از اين نتيجه نجـات پيـدا كنيـد و احـوال و وضـعيت      خواهي مي روند) واگر نمي
كنوني را اص�ح كنيد بايد با خواندن و مطالعه و تحقيق و بررسي كتاب و سـنت  

تعصـب  هـاي   و خود را از زنـدان  ،ردن علم صحيح را ياد بگيريدروش بدست آو
گرايي مذهبي به سوي گستره وسيع كتاب و سنت آزاد كنيد و خود را نسـبت بـه   

عمل كردن و استفاده كردن از تمامي اقـوال امامـان و مجتهـدين محـدود      ،گرفتن
ر را انجـام  يـد ايـن كـا   توان مـي  نكرده و به سختي و ناراحتي نيندازيد. مطمئناً شما

 تمـامي  ،ت همت و ضعف اراده و ضعف شـما در مقابـل عـادت   ضعفولي  ،دهيد
بـا وجـود    ،دار به تقليد كرده و آن را براي شما مزين كرده اسـت اشما را وها  اين

علـم مطلـق نيسـت وجـز در هنگـام      ، تقليـد اينكه تمامي علما معتقدند به اينكـه  
براي كسي كه مجبور بوده و  .تمانند خوردن گوشت مي، باشد نمي ضرورت جائز

شـما در ايـن وضـعيت قـرار      مطمئناجايز نيست و ،خورد مي از ترس مردن آن را
همانا بعضي از شما ساليان زيـادي از عمـر خـود را صـرف يـادگرفتن و       .داريدن
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وحفظ كـرده اسـت   يادگرفته  و آن را كام� ،كسب علوم آلت و علوم شرعي كرده
بـرد واز علـومي كـه يادگرفتـه      مي ين باز به تقليد پناهباوجود ا، وبرآن تسلط دارد

بنـابراين   ،كند. و اين چيز عجيب و غريبي است نمياي  استفاده ينتر كوچك است
حديث و مصطلح آن  ،تفسير ،ادبيات ،شما چرا براي يادگرفتن علوم نحو و ب�غه

 ريـد يـا از  ب نمـي  را بكارها  آن اگر ،دهيد مي اصول آن و غيره خود را زحمت ،فقه
كسـاني كـه    ،كنيـد؟حتي راه و روش اشـخاص عـامي بيسـواد     نمـي  استفادهها  آن

 علم و آگاهي ندارند و بـا آن آشـنا نيسـتند و بـه تقليـد كـردن بسـنده        گونههيچ
از بين بردن تـ�ش و كوشـش    إلرا در پيش گرفته ايد. بحقيقت اين طريق ،اند كرده

و شما  ،داشته باشداي  نتيجه هره وخود را به زحمت انداختن است بدون اينكه بو
 د:گوي مي همانطور كه شاعر

ـــدا ـــی البي ـــالعيس ف ـــا ءك ـــ يقتله  أالظم
 

ــــــوق ظهورو  ــــــاء ف  هــــــا حممــــــولامل
 

را از بين ببـرد در  ها  آن ،بيابان كه نزديك است تشنگي درمانند شتراني هستيد 
 كنند.  مي خود آب حملهاي  حاليكه بر پشت

و به درون خود مراجعه كرده  ،بر كنيدل و تدمست كه در اين موضوع تاميد اا
زيرا شما در  ،مناقشه و بحث و گفتگو كنيد ،ايد و با آنچه كه بدان عادت كرده

و اجداد  ءير عادت و آنچه را كه بدان الفت كرده و از آبادرحاليكه اس حقيقت
يي كه عادتها وانسان بايد خالي از عادتهاي ناپسند  هستيد ايد، خود به ارث برده

 ،اين عادتهاي ناپسند با وبايد با مخالفت كردنباشد، بيند مي ضرر و زيان آن را
كند. از خداوند تبارك و تعالي براي شما آرزوي توفيق و كسب حق و راستي را
 :مخواهي مي گيريم كه خير و منفعت شما را مي و خدا را شاهد ،هدايت را داريم

﴿ َّ � ِ ُُ �� ر
ُ

�ۡن أ ۡصَ�ٰحَ ٱِ �  ۡسَتَطۡعُت  ٱا مَ  ۡ�� َّ ب � ِ ٓ �ِ �ي �  ٱَوَما ََۡوه َّ  ُُ �ي َ
ُ

� أ ه ُۡت �َ�ۡ َّ � َََو  ﴾٨َعلَۡيه
خواهم و  نمي م جز اص�ح (خويش و شما را)توان مي من تا آنجا كه« ].88هود: [
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كنم  مي (ياري) خدا(انجام پذيرفتني) نيست. تنها بر او توكل توفيق من هم جز با
 .»گردم مي كنم و با توبه و انابت فقط به سوي او بر مي بدو واگذار و كارو بارم را

گوئيم: اگر شما واقعا معتقديد به اين كه كشور  مي باز به البوطي و طرفداران او
 يهمگي علمـا  ،و كساني كه ادعاي عالم بودن دارند ي حقيقي خالي استاز علما

 ؟لمانان قبـول داريـد  مسـ  وآيا شما اين وضعيت را بـراي خـود  ، و مجازي هستند
ت و امـ ستيد؟اگر شما واقعا از نبـودن مجتهـد در  هراضي ونسبت به اين وضعيت 

پـس آيـا    ،علم شكايت داريـد  شايع بودن جهل و تقليد و از بين رفتن علم و اهل
د وضعيت خواهي مي ستيد؟ و درونتان به آن قانع شده است؟ وهن راضي خود بدا

ي از شما خواهد گفت: ما با شـما در رابطـه بـا    تا روز قيامت اينگونه بماند؟ بعض
شـرايط   وولي كسي را كه شايسته اجتهاد باشد ،گشودن باب اجتهاد موافق هستيم

بينيم. جواب ما به ايـن سـخن ايـن     نمي لزم براي مجتهد در او باشد در بين امت
است كه شما خود باعث شده ايد كه مسلمانان بـه ايـن حالـت و حـد وضـعيت      

 .كند مي ادعا مذهبيه)ال� 73نطور كه البوطي در صفحه (همابرسند.
ي و نظر در رابطـه  أمردم را از دادن ر يدروش بد شما كه باعث شد حقيقتدر
 و و همچنين باعث قطع رابطه بين مردم ،خودداري كننداحكام شرعي هاي  با ادله

تمـامي  گذشته  يبا اين ادعا كه علما يدكتاب پروردگارشان و سنت پيامبرشان شد
 بطور ،سازد مي آنچه را كه امكان ارتباط با احكام شرعي و كتاب و سنت را فراهم

اكتفـا   ،انـد  بايد به آنچه كه گذشته گان ارائـه داده  لذا اند. و كلي ارائه دادهخ�صه 
ين تغيير يـا تعـديلي در   تر كوچك و آن را ياد گرفته و ياد بدهند بدون اينكه هكرد

 ).73(ص  كند مي ر كه البوطي ادعاهمانطو ،آن ايجاد كنند
حقيقت عامل اصلي در از بين بردن يا كم شدن يا خشك شـدن سرچشـمه   در 

همين طرز فكر و روش فاسد و خ�ف شـرع شـما    ،اجتهاد در كشورهاي اس�مي
مـذهب و تعصـب    ةاست.همان روشي است كه در تعليم فقه به مردم در محـدود 
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اين تعصـب (خـود را در ايـن محـدوده      نسبت به آن و همچنين عدم مخالفت با
 ،ي فقهي قديم كه خـالي از دليـل شـرعي هسـتند    ها كتاب انتخابومقيد كردن) 

و ترك  ،وقطع ارتباط با كتاب و سنت و عدم مراجعه به اين دو در هنگام اخت�ف
و اينكـه جـز بـراي     ،بكـار برديـد   ،در مذاهب ديگـر ها  آن آراء و نظرات و دليل

  ،شرعي شديدهاي  ن راي و نظر در ادلهمانع داد ،مجتهد
سپس راه رسيدن به درجه اجتهاد را تنگ و سخت كرده و شـرايط موجـود در   

 ،محال و ناممكن جلوه داديدآن را  طوريكه ،مجتهد را تشديد و چند برابر كرديد
و  ،مانع بوجود آمدن مجتهد در كشورهاي اس�مي شدها  تمامي اين دليل و بهانه

و هـر نـوع محاولـه و     ،ا نسبت به زنده كردن علم وفقه از بـين بـرد  هر حركتي ر
ت�ش و كوشش را براي رسيدن به درجه اجتهاد در همان ابتدا زنده به گور كـرد.  

د نتيجـإل  توان نمي ،همانا روش علمي شما كه مبني بر تقليد و تعصب مذهبي است
ت از منبعي كه ديگري جز بوجودآوردن مقلدين را داشته باشد. چگونه ممكن اس

بـا درجـه    ،دشـمني دارد  ،بـاع با هر نوع حركت يا ت�ش براي رسيدن به درجه اتّ
براستي غيـر ممكـن اسـت در     ،اجتهاد در نهايتاً بوجود آوردن مجتهد موافق باشد

ا مجهتـدي  يـ عـالم  ، تا روز قيامـت  ،كنند مي ميان كساني كه در اين مسير حركت
د تبارك و تعالي در روي زمين است. چگونه چون اين قانون خداون ،بوجود بيايد

سخت و پـر از خـار و خاشـاك كـه خاصـيت       ،ممكن است در يك زمين خشك
گل و گياه و يا سمن و  ،ودانه گل و گياه در آن پاشيده نشده ،ب آب را نداردجذ

و ارزشـمنديهاي  هـا   تخصـص  هـاً ريحان برويد؟ چگونه ممكـن اسـت كـه مهارت   
ي تيز تقليد كوركورانه و از خاك تعصـب و جهـل و   ها چنگال مجتهدين از درون

 دور از كتاب و سنت بوجود بيايند.
 د:گوي مي همانطور كه شاعر ،اين كار واقعا غير ممكن است

ـــو ـــا ترج ـــالكها ةالنج ـــلک مس  ومل تس
 

 بساجتــــری علــــی اليــــ ال ةن الســــفينإ 
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كشـتي بـر روي    چـرا كـه  كنـي   نمـي  ي آن را طـي ها راه اميد نجات داري ولي
 .كند نمي شكي حركتخ

از اين وضعيت فرمودة خداوند تبارك و تعالي در رابطه با محسوس  مثال

ْ ﴿ :است حكم عذر آوردن منافقان از رفتن براي جهاد َراُدوا
َ

وجَ ٱ۞َولَۡو أ َُ واْ  ۡ�ُ ُّ َع
َ
�َ

ةٗ  ۥَ�ُ  ُّ  اين منافقان نيت پاك و درستي داشتند) و(اگر« ].٤٦ة: التوب[ ﴾ُع
» ندكرد مي توشه و ساز و برگ آن را آماده ،اي جهاد) بيرون روندخواستند(بر مي

 ...)افتادند مي و مسلح و مجهز در خدمت رسول راه(
هركسـي را   ،پيدا شود يمجتهدان ،كه در بين امت داشتند مي و اگر آنان دوست

كه ع�قمند به يادگيري بيشتر علم و تحقيق است و درست دارد كه نقصان علمي 
و تمامي سعي و ت�ش خود را براي از بين  ،ندكرد مي تشويق ،يل كندخود را تكم

است به سـوي پهنـإل وسـيع و همـوار      گشت امتبردن ديوار و مانع تعصب و باز
وروش خود را در تحقيق و راي و نظر تغيير داده و  ،بردند مي كتاب و سنت بكار
خـالي از   و ،ي فقهي كه دليـل شـرعي را ذكـر كـرده    ها كتاب براي ط�ب علمي

و در  ،نـد كرد مي انتخاب ،ي فقهي قديم وجود دارندها كتاب عيبهاي زيادي كه در
 فع موانع سخت مذهبي گام برداشته و فقه را بروشي كه امروز آن را فقه مقـارن ر

بيني  مي ،جاي اين كارهادادند. ولي متاسفانه ب مي مورد تعليم و تعلم قرار ،نامند مي
براي كسـب علـم    ،خواهد عقل و فكر خود را بكار برد مي با هر كسي كه كه آنان

و چهـارديواري زنـدان    هو از محـدود  ،و از اسارت تقليد آزاد گـردد  ،هت�ش كرد
شديداً با مخالفت كرده  و، دازندرپ مي با او به جنگ و دشمني ،مذهب خارج شود

قهـي  فاي  مسـأله  فقط بخاطر اينكه هر گاه ،كنند مي ي بر ما تحميلو حم�ت جد
و تعالي  و از حكم خداوند تبارك ،گنگ و و يا نامعلوم باشد ،دو پهلو ،بر ما مبهم

مذهب شما چيست؟ در  پرسد؟ مي از ما ،در مورد اين مساله از عالمي سئوال كنيم
تمـامي امامـان    ،متيگوئيم: ما ملتـزم بـه يـك مـذهب واحـد نيسـ       مي جواب به او
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خودمان  ،كنيم مي ات و اقوال آنان استفادههستند و از تمامي نظر امامان ما، هباذم
 تنگنـا و فشـار قـرار    خـاص در  را نسبت به تبعيـت كـردن از اجتهـاد مجتهـدي    

از مجتهدين به كتاب و سنت نزديكتر باشد آن  دهيم بلكه راي و نظر هر كدام نمي
م كه حكم برتر از جهـت  خواهي مي كنيم و ضمناً مي ده و به آن عملرا انتخاب كر

د كه حكـم  نيعني براي ما مشخص كن ،دندرباره اين مساله براي ما بيان كن دليل را
زمـاني كـه موضـوع را     .كداميك از امامان به لحاظ دليل قوي تر و ارجح تر است

بيني از فرط  مي ،ايم استاد يا عالمي را كه از او سئوال كرده ،كنيم مي اينگونه مطرح
ده و چهـره اش عبـوس و گرفتـه    و تغيير كـر اعصبانيت و ناراحتي شكل ظاهري 

صـدايش را بلنـد كـرده و آشـفته و      ،شـود  مـي  شده و خشم و عصبانيتش زيادتر
 ،عدبتد:مگوي مي كنند مي سراسيمه از كوره در رفته و با انواع اتهام ما را سنگ باران

.. و غيـره  .مذهب پنجم دشمن امت هستيد شما خوارج و اصحاب و ،گمراه كننده
دهد. متاسفانه  مي به ما نسبت ،و دشنام در سر دارد تهام و سبو بالخره هر چه ا

زمانيكه از آنان در رابطه  ،اغلب اساتيد و بزرگان ديني در جامعه ما اينگونه هستند
عصـباني يـا ناراحـت و     ،كنـي  مـي  سـئوال اي  مسـأله  با دليل شرعي بـراي حكـم  

شتري داشـته  اگر بر حسب تصادف يكي از آنان سعه صدر بي شوند، مي خشمگين
و هيچگونـه نـاراحتي و    –اگر چه تعداداندكي از آنان ايـن طـرز هسـتند     –باشد 

بدان كه بحقيقت درون  ،دهند نمي عصبانيتي در قبال اين حركت از خودشان نشان
او پر از كينه و دشمني نسبت به تو است و آن را از تو و در مقابـل تـو مخفـي و    

مـا جماعـت    –م چه كـار بكنـيم   خواهي مي و ايم مگر ما چكار كرده كند مي پنهان
كه علما و بزرگان ديني اينگونه از كساني كه در بين ما مردم را  ،اي مردم –سلفي 
آيا عدم التزام ما بـه يـك مـذهب     ؟شوند مي ناراحت و خشمگين ،كنند مي دعوت

ـ   -دمعين و مشخص جرم گناه و گمراهي و سرپيچي از او امر و دستورات خداون
است؟ به حقيقت دوسـت شـما دكتـر االبـوطي      صو رسول او -تعالي وتبارك 
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ـ لبـه اينكـه ا   كنـد  مي اعتراف» ل مذهبيه«از كتاب  40خود صراحتاً در صفحه  ام زت
و بر مسلمانان واجب نيست كـه خـود را    ،داشتن به يك مذهب معين لزم نيست

اه در است كه هرگ بر او واجب بلكه آنچه كه ،ندنمقيد به يك مذهب مشخص بك
بايد از كسي كه آگاه به كتاب و سنت  ،آگاه به كتاب و سنت نباشداي  مسأله مورد

اگر معتقد باشد به اينكه بر او واجب است كه خـود را ملـزم و    ،است سئوال كند
و اگر معتقد باشد كـه   ،در اشتباه است ،مقيد به يك مذهب معين و مشخص بكند
در  ،ماً به يك مذهب مقيد و ملتزم باشداين حكمي است از جانب اهللا كه بايد حت

التـزام بـه آن    و اي كساني كـه معتقـد بـه مـذهب     اين حالت گناهكار است. پس
 ،ديشو مي كنيد؟ و چرا خشمگين و ناراحت مي هستيد چرا با ما دشمني و عداوت

جايز است:  )دكتر البوطي(همكار شما عقيده همكارخودشماكه به  كاري نسبت به
به نسبت صـحابه و تـابعين و اتبـاع تـابعين      همين كار در حاليكه ،دهيم مي انجام

ـ  يين واقعيت تلخزاواجب وسنت است؟تنها راه نجات ا ا آن كه مسلمانان امروز ب
دعوتگران سنت و تابعان سلف صالح اسـت تنهـا    بكارگيري روش ،درگير هستند

فراهم كنـد و   ند زمينه مناسب و شايسته براي اجتهاد پيشرفت علمتوان مي اين راه
صـدر اسـ�م مسـلمانان را وادار بـه انقـ�ب و       دراين همـان روشـي اسـت كـه     

دگرگوني كرد و آنان را در مقام و منزلـت عـالي و بزرگـي در بـين امتهـاي روي      
غير  ،زمين قرار گيرد. من مطمئن هستم تا زمانيكه مسلمانان آراء و نظرات سخت

عطيل كردن باب اجتهـاد و واجـب   است و مانند تو سستي ضعيف  ،قابل انعطاف
بـه هـيچ    ،كنندد بوده و عمل ت گرفته و به آن معتقسبودن تقليد بر هر كسي را د

به  به حقيقت راه بازگشت وجود نخواهد داشت.وجه عالم يا مجتهد در بين آنان 
بزرگي و افتخار به اس�مي علمي و شكوفايي فقهي اس�مي و تنهـا وسـيله    سوي

تنها از طريق سلف صـالح   ،و پرورش مجتهدين بزرگ اس�ميممكن براي ايجاد 
 ،و راه و روش آنان و حاكم كردن كتاب و سنت در هر كاري امكـان پـذير اسـت   
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اين همان راهي است كه مسلمانان صدر اس�م را به علم و اجتهـاد و پيشـرفت و   
كه علمـا خلـف در پـيش گرفتنـد بـه      اي  طريقه در حاليكه ،ترقي و پيروي رساند

البته تعميم ايـن موضـوع   انيدردگر منجر جهل و عقب ماندگي و تعصب و تحج).
انصـافي و   بي ،كه علما خلفا باعث جهل و عقب ماندگي و تعصب و تحجر شدند

 علما خلف بحسـاب  ءغير قابل قبول است زيرا بسياري از علما و بزرگاني كه جز
ماي ديگر كـه تمـامي عمـر    .. و صدها عل.،امام غزالي ،آيند از جمله امام نوري مي

خود را صرف خدمت به اس�م و مسلمين كردنـد از دسـته علمـائي كـه جهـل و      
عقب ماندگي و تعصب را در بين مردم ايجاد كرده باشـند: نيسـتند و گفـتن ايـن     

 انصافي و اتهام بزرگي است. بي ،عدالتي بي ،ظلمها  اين جمله و تعميم آن در مورد
 مترجم)

 آخر اين امت :كهكنيم  مي اشاره–رحمه اهللا –امام مالك  ليمجددا به فرموده قب
آنچـه كـه اول آن صـالح و اصـ�ح شـد. پـس اي        شود مگر بواسـطه  نمي اص�ح

سـلف   يد؟ اميدواريم كه ماننـدعلما ريا شما اين گونه رفتار خواهيد كآمسلمانان 
 آنگونه كه گفتيم رفتار كنيد.



 
 
 

 :فصل دوم
 ايز نيست؟چرا التزام به يك مذهب معين ج

د و التزام به يك قيدكتر البوطي ت�ش كرده است تا در رابطه با مساله تقليد و ت
ل «كتـاب   60كـه در صـفحه    ،مذهب معين از لحاظ علمي گفتگو و بحـث كنـد  

 :وآن ايـن اسـت   ،رسـيده اسـت   ،كه ما نيز با او موافق هستيماي  نتيجه به» مذهبيه
كسـاني  از واجب است كه ،اط�ع باشد بي و كسي كه نسبت به دليل حكمي ناآگاه

آنان در مورد سئوال او  و به آنچه كه ،سئوال كند ،كه آگاه به كتاب و سنت هستند
 عمل كند. ،دهند مي فتوي

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿: تبارك و تعالي -بنابر فرموده خداوند
َ

ْ أ � ٱلُٓوا َ
َۡ َن  ّ�� ََ َ�ۡعلَُمو نُتۡم  َُ �ن  ِ

ي آسماني) ها كتاب (از روشنگري) از آگاهانپس براي (« ].43النحل: [ ﴾٤
 .»نه فرشته)اند  (كه پيغمبران همه انسان بوده دانيد نمي اگر (اين را) ،بپرسيد

د د را مختار كرده است در بين اينكه خود را ملزم يا مقيسپس دكتر البوطي مقلّ
د قلّاگر م و گفته است كه ،به امام شخصي بكند يا مقيد به يك امام مشخص نكند

با اين  ،خداوند او را به يكي از اين دو حالت امر كرده است ،معتقد باشد به اينكه
انسـان را بـه آن    ،و هر آنچـه را كـه خدوانـد    و گناهكار است. ر مخطيتفكّ زطر
ـ  نمي كه در تمام چيزهايي كه خود بر او واجب كرده است ،ف كردهمكلّ د آن توان

دكتر هاي  مجتهد تبعيت كند. در تكميل گفته از يك ،اصلي فهم كندهاي  را از ادله
جاهل را زيادتر از اين كه از اهل علم سئوال كرده  ،خدواند ،بله گوئيم: مي البوطي

(جاهل مكلّف اسـت در  ، مكلف به چيز ديگر نكرده است ،و يا از آنان تقليد كند
ولـي  )از آنان نيز تقليـد نمايـد   و مورد احكامات ديني خود از اهل علم سوال كند

بلكـه بـه او دسـتور     ،خداوند او را امر نكرده كه از آراء و نظرات آنان سئوال كند
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ا زمانيكه بـراي سـئوال او   تزيرا  ،آنان سئوال كند زكتاب و سنت ا درموردداده كه 
موجود باشد راي و نظر آنان هيچ قيمـت و  دو ي يا آيات و يا احاديثي در آن نص

از يـك   بيشـتر احتمـال   ،آيات و احاديث موجـود اما اگر نص و يا  ،ارزشي ندارد
داشته باشند از آنان درباره اينكه كدا ميك از اين احتمالت ارجـح تـر و    را معني

اما اگر در مـورد سـئوال او آيـات و يـا احـاديثي       ،تر است بايد سئوال بكند ويق
ز از اجتهاد آنان در مورد مساله مذكور سئوال خواهـد كـرد. بعـد ا    ،موجود نباشد

رسـيم   مـي  معين مذهب موضوع مطرح شده در بال به مساله التزام و تقليد به يك
كه آيا جايز است يا جايز نيست؟ دكتر البوطي معتقد است به اينكه التزام به يـك  

د معتقد به اين نباشد كه التـزام بـه يـك    مذهب معين جايز است به شرطي كه مقلّ
ايـن   اسـت واو -تعـالي تبـارك و – حكمي يا دستوري از جانب اهللا ،مذهب معين

 استدلل كرده است: زير مورد به سه طريق
يا واجـب بـودن التـزام بـه      ،همانا واجب بودن التزام به يك مذهب واحد اولً:

حكمي كه زايد بر حكم اصلي است و واجب است كه از آن حكم اصـلي تقليـد   
  ،چ دليلي وجود نداردبايد حتماً دليلي قاطع و ثابت براي اينكار باشد كه هي ،كنيم

خوانـدن قـرآن بـا قرائتهـاي ده گانـه       ،حقيقت تبعيت از مذاهب ماننددر :دوماً
 ،ها و التزام به آن جـايز اسـت   همانطور كه ت�وت با هر كدام از اين قرائت ،است

 باشد.  مي بدين ترتيب نيز تبعيت از هر مذهبي و التزام به آن جايز
 ،رابطه با التزام و تقليد به يك مذهب معين در تحذيري هيچگونه نهي يا سوماً:

بـا   ،از طرف امامان و يا مجتهدان شنيده نشده است.ولي ما در رابطه با اين مسـاله 
و معتقديم براي مسلمانان جايز نيست كه در تمـامي   ،دكتر البوطي مخالف هستيم

البـوطي  ردي كه دكتر واد و به منمسايل خود را ملتزم و مقيد به مذهب معيني بكن
 استدلل كرده جواب خواهيم داد.ها  آن براي جايز شمردن اين مساله به

 :سوءتفاهم البوطي -
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عبـارت   ،خـواهم بگـويم كـه البـوطي     مي قبل از اينكه به اين موضوع بپردازيم
 ،معصومي و نظر ما را درباره عدم التزام به يك مـذهب معـين را نفهميـده اسـت    

ا از عدم التزام اين است كه مـا معتقـديم شـخص    كه منظور م كند مي بلكه او فكر
ديگـر   و مـذهب ادر هر فاصله زماني بين يك مـذهب  ناآگاه التزام و تقليد خود ر

مقيد به مذهب شافعي بكند وماه ديگر به  مث� يك ماه خود را ملزم و ،تقسيم كند
التـزام خـود را    و در طـول يـك سـال    مذهب حنفي وهمچنين به مذهب مـالكي 

 بين مذاهب تقسيم كند. اينگونه
هيچكس اين حرف  دكتر عجيب و غريب است زيراو فهم  نوع برداشت اقعاو

افكار و خيالت وسـيع دكتـر   ها  اين و ،ايم هم نشنيدهو ما از كسي  ،را نگفته است
كنيم تا ملتـزم و   مي منظور ما از اينكه مسلمانان را دعوت والبوطي است و مقصود

ت كه مسلمانان ناآگاه و جاهل به كتـاب و  سباشد آن اواحد ن مقيد به يك مذهب
آيد خود را مقيـد   مي سنت در تمامي مسايلي كه در طول عمرش كه براي او پيش

بلكه بـر او واجـب اسـت كـه آنچـه را كـه        ،و محدود به يك مذهب معين نكند
كـه در   بـدين صـورت   ،انجام دهنـد  ،به او دستور داده -تبارك و تعالي -خدواند
بدون اينكه قصد و  ،كه ناآگاه و جاهل بدانها است از اهل علم سئوال كند مسايلي

را به هيچكـدام  نيت التزام و تقليد به هيچكدام از اين علما را داشته باشد و خود 
 كـرده و رد  انكـار  ،دهنـد  مـي  ماآنچه را كه امروز مـردم انجـام  از آنان نسبت دهد.

اينكـه در  از آيد. مي ي يكي از آنان پيشزيرا اگر مسائله اي يا مشكلي برا ،كنيم مي
 امتنـاع و خـودداري   ،مورد اين مساله از عالمي غير از مذهب خـود سـئوال كنـد   

بـه اينكـه بنـابر     كند مي او را مشروط ،كند مي يا هرگاه از يك عالم سئوال ،كند مي
همچنين عالم يا بزرگ ديني نيز هرگاه كسي از  ،مذهب او به سئوالش جواب دهد

ابتـدا از مـذهبش    در رابطه با اين مساله چيسـت؟  ينكه حكم د كند مي والاو سئ
دهد. ما معتقد هستيم كه ايـن روش بـدعت    مي . سپس جواب او راكند مي سئوال
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همانطور كه در حديث ثابت شده اسـت.اينكه   ،و هر بدعتي گمراهي است ،است
درسـت هماننـد    كنـيم  مـي  ا تقليد مذهب معينييما مردم را دعوت به عدم التزام 

 ،معالجـه دكتـر   ،برنـد ماننـد   مي انجام كارهاي خود بكار حالتي است كه مردم در
كه هـر گـاه    بدين معنا ،كمك گرفتن از افراد ماهر در امور تربيتي و علوم مختلف

دنبـال شخصـي كـه در كـار      ،نياز پيدا كردي ورموارد مذك زبه چيزي يا موردي ا
اگر مريض شدي پيش  ،كني مي سئوال ،اه تر استماهرترو آگ ،واردتر ومورد نيازت

روي كه قب�ً هيچگونه ارتباطي هم بـا او نداشـتي و اگـر مريضـي تـو       مي دكتري
 ،عودت پيدا كند چه بسا پيش همان دكتر اول يا پيش دكتر ديگري خواهي رفـت 

براي انجام كار خود كه  ،به همين ترتيب اگر به مهندس و يا بنايي نياز پيدا كردي
 نفري يا شخصي را بـراي انجـام ايـن كـار انتخـاب      ،دف اصلي تو همين استه

شـخص داشـته باشـي.    آن ت بـه  سـب د يا التزامي نبدون اينكه تعهد يا تقي يكن مي
م هرگاه كسي كه از لحاظ ديني و علمي خواهي مي دبنابراين ما از هر مسلمانان مقلّ

را  صا حـديث رسـول اهللا  چيزي از كتاب و ي ،مورد اعتماد و اطمينان شما است
شما  مجتهدي باشد كه چيز مخالف با راي و نظر آن امامبيان كرد و آن براي شما 
بايد قول آن امام مجتهد را كنـار گذاشـته و بـه آنچـه كـه در       ،كنيد مي از او تقليد

زيرا هيچ ك�مـي يـا قـولي در مقايسـه بـا كـ�م        ،ديعمل كن ،كتاب و سنت است
. بعـد از ذكـر   دو رسول او هيچ ارزش واعتبـاري نـدار   -يتبارك و تعال -خداوند

مطلب فوق به جواب دادن به وجوه سه گانه اي كه البوطي براي جايز بودن التزام 
م.گوي مي پردازم و مي ،د به مذهب معين و مشخص استدلل كردهو تقي 

 :التزام به يك مذهب معين بدعت است -
زام به يك مذهب مشخص يـا عـدم   جواب ما براي طريق اول اين است كه الت

التزام به يك مذهب  ،بلكه ،التزام به آن با هم يكي نيستند و هيچكدام جايز نيست
 اشتباه و بدعتي است در دين براي اينكه:
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است به هـدف و   تر و نزديك تر آسان اصل و ،اولً: عدم التزام به مذهب واحد
ند به مسلمانان ناآگاه و جاهل زيرا زمانيكه خداو -تبارك و تعالي -ور خداوندظمن

اهل علم را محدود و مشخص نكـرده   ،دندهد كه از اهل علم سئوال كن مي دستور
اين كه مطلـق در  است  و آنچه كه معروف ،بلكه بصورت كلي بيان فرموده ،است

اگر چـه مقيـدي بيايـد و آن را محـدود و     ، ماند مي حالت كلي و مطلق خود باقي
 مقيد سازد.
بخاطر هدف مشخصـي كـه    ،واجب است ،التزام به يك مذهب واحد ثانياً:عدم
و اين هدف مشخص همـان تفريـق و جـدايي بـين تبعيـت       ،داند نمي دكتر آن را

است. زيـرا كسـاني كـه     صو تبعيت از غير رسول اهللا صكردن از رسول اكرم
ملتزم و مقيد به يك مذهب مشخص و معيني هستند در حقيقـت تبعيـت از نبـي    

 ،كند مي حقبه .و هم اصابه كند مي ا با تبعيت از فقيهي كه هم اشتباهر صمعصوم
درست نيسـت كـه   «د: گوي مي -اهللارحمه –امام مالك اند. دادهبرابر و مساوي قرار 

-خدوانـد   48F1»تبعيـت كـرد  ، دگوي مي بخاطر فضل وبرتري مشخصي ازهرآنچه كه
 فرمايد: مي -تبارك و تعالي

ي َ ٱ﴿ ُعوَن  ّ�� ۡحَسَنهُ  َقۡوَل لۡ ٱ�َۡستَم�
َ

�ُعوَن أ وآن كساني كه به همه « ].18الزمر: [ ﴾ۥَهَيَّب
 »كنند مي تبعيت و پيروها  آن دهند و از نيكوترين و زيباترين مي گوش فرا سخنان

و احمد روايت  لكه و مجاهد و مابيتو همانطور كه از ابن عباس و الحكم پسر ع
كرم نيست مگر اينكه گفته او هم هيچكس بعد از رسول ا«اند: شده كه آنان گفته

و بعضي از علما  49F2».صرسول اكرم ةمگر فرمود گردد مي و هم رد شود مي قبول

�ُقونَ ٱوَ ﴿ اند: را به همين معني تفسير كرده» جل ج�له«اين فرموده اهللا  ب ٰ َّ ّولُونَ ٱ ل
َ
�ۡ 
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  َ َ�� َ ٱم� �َ ٰ � ٱوَ  لُۡمَ� ار َُ ن
َ
ٰ  ّ�َبُعوُهمٱ ّ��ي َ ٱوَ  ۡ� ََ �ۡح �ِ � َ ُ ٱ   رّ�� ْ َ�ۡنهُ  َّ رَُضوا ة: التوب[ ﴾َ�ۡنُهۡم َو

پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را « ].١٠٠
خدواند از آنان خشنود است و  ،در پيش گرفتند و راه ايشان را بخوبي پيمودند

 .»ايشان هم از خدواند خوشنودند
معناست كه  بدين »واتبعوا هم باحسان«يه آدر» احسان« كه معنياند  گفتهو

ديث است قبول كرده و به آن افق با نص آيات و احاتبعيت كنندگان آنچه را مو
بدون رده كنند و آنچه را كه مخالف با نص آيات و احاديث است ترك ك مي عمل

اينكه در همه چيز از آنان تبعيت كنند.مي گويم: اين تفسير درست موافق با آيه 

ُعوَن  ّ��ي َ ٱ﴿ :ستقبلي ا ۡحَسَنهُ  لَۡقۡوَل ٱ�َۡسَتم�
َ

�ُعوَن أ ب َّ به سخن گوش « ].18الزمر: [ ﴾ۥٓ  َهيَ
در اين آيه  -تبارك و تعالي -خدواند» كنند دهند و بهترين آن را پيروى مى فرامى

توصيف و تعريف نكرده  ،كنند مي از كساني كه در همه چيز بطور كلي تبعيت
اقوال ترين  كه بهترين و درست كند مي ريف و توصيفاست بلكه از كساني تع

انتخاب  ،و نزديكترين قول به كتاب و سنت هستندترين  يعني اقوالي كه موافق
بر اينكه التزام به يك مذهب  دارد كنند.سومين چيزي كه دللت نمي كرد و تبعيت

 كه در سه قرن برتر، استل صحابه و سلف صالح فعهمانا  ،واحد اشتباه است
ند كساني كه به اقتدا كردن آنان به ما دستور داده شده نشان دهندة كرد مي زندگي

هر كسي از آنان اگر طريقه و روش  ،عدم التزام به يك مذهب واحد است
د بر دانست بدون معين كردن و تقي نمي شرعيهاي  استنباط احكام را از ادله

خود را دسته  ،هب علماو صحابه كرام طبق مذا ،كرد مي از علما سئوال ،كسي
، از مردم تبعيت كننداي  دسته كردند بطوريكه از هر عالمي نمي بندي و تقسيم

ديگر(عمريون) اي  دسته آنگونه كه طايفه اي بكريون (تابع حضرت ابوبكر) و
 يدسته سومي(مسعودين) وديگر (معاذيون) و دسته پنجم(شيعه بودند كه از عل

د گ پسر عبدالبر با كساني كه معتقد به التزام و تقيترتيب حافظ بزر .)باشندتقليد 
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پذير آنان را ناشخصي هستند مباحثه كرده و با دليل قطعي و انكار مبه مذهب 
(گويد ميومتقاعد كرده 

50F

براي چرا: شود مي به كسي كه معتقد به تقليد است گفته :)1
 ؟درحاليكهيكن مي با سلف مخالفت يبا اينكار با علما و معتقد به تقليد هستي
ويل و تفسير كتاب أعالم به ت مناگر جواب داد:زيرا  اند؟ آنان اص�ً تقليد نكرده

را هم حفظ نيستم و كسي كه من از او  صاهللا (قرآن) نيستم و سنت رسول اكرم
 عالم و آگاه است صجل ج�له) و سنت رسول اهللا(كنم به كتاب اهللا مي تقليد

و آگاهتر به كتاب اهللا و سنت رسول  تر عالم منكه از ام  كرده لذا از كسي تقليد
گوئيم: بدون شك هرگاه علما بر چيزي يا  مي است.در جواب به او صاهللا

 صي رسول اهللاها سنت موضوعي در رابطه با تاويل و تفسير يا روايت سنتي از
بدون شك درست  ،اتفاق نظر داشتند يا نظرشان را بر يك چيز متمركز كردند

 اگر بعضي از آنان با بعضي ديگر د رمورد آنچه كه از او تقليد بوده است ولي
دليل و حجت تو براي تقليد از نظرات بعضي از  ،اخت�ف نظر پيدا كردند ،كني مي

چيست؟شايد  ،آنان و مخالفت با بعضي ديگر در حالي كه همگي آنان عالم هستند
از كسي باشد كه تو  تر معال تر و آگاهاي  كرده كسي را كه تو قول و گفته او را رد

 كني؟اگر در جواب اين گفته ما بگويد:من از او تقليد مي از قول و گفته او تقليد
يم: گوي مي بودم كه او درست گفته است. مجدداً در جواب او زيرا مطمئنام  كرده

آيا تو با توجه به دليل موجود در كتاب و سنت يا اجماع پي به اين حقيقت 
 اي؟ برده
گردد. و اگر بگويد:چون او  مي باطل شده و دليل او ردتقليد او  حالت در اين 

گوئيم: پس از  مي به او ،ام است به همين خاطر از او تقليد كرده تر عالم از من
 زيادي يا علمايحالت تو افراد  ايناست در تر عالم كه از تو تقليد كن كسي

ص نكن يعني هيچكدام از يصخهستند و هيچكدام را ت تر عالم يابي كه از تو مي
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آنان را به عنوان تقليد از او انتخاب نكن چون دليل تو براي تقليد اين بودكه او از 
گوئيم:  مي است درجواب او تر عالم تمام مردم است اگر بگويي كه او از تر عالم تو

و آگاهتر است؟  تر عالم نيز صاو از اصحاب رسول اهللا ،بنابراين با اين دليل
زيرا گفتن يك سخن دللت بر  بد وقبيح است.، ل واقعا دليلي زشتواين دلي

 كه دللت بر فضل و برتري گويندهآنچه كند بلكه  نمي برتري و فضل گوينده آن
قبلي امام  إلت آن قول يا گفتار است.سپس جملآوردن دليل قاطع بر صح ،كند مي

برتري شخصي درست نيست بخاطر فضل  :كند مي را روايت –رحمه اهللا –مالك 

ي َ ٱ﴿ :فرمايد مي تبارك و تعالي -خداوند تبعيت كرد.، دگوي مي از هر آنچه كه ��ّ 
ُعوَن  ۡحَسَنهُ  لَۡقۡوَل ٱ�َۡسَتم�

َ
�ُعوَن أ ب َّ ترجمه شده است. به بحث مورد  ].18الزمر: [ ﴾ۥَهَي

 مختلفي  ها گروه مردم به دسته هاو تقسيم شدن: گوييم نظر برمي گرديم ومي
بدعت است. و  ،تقليد كند يشخصماز امام اي  دسته گروه يا يا طايفه هر طور يك

 صاهللا  و تابعين و تابع تابعين وجود نداشت. رسول هاين حالت در زمان صحاب

َ�إ مل«فرمايد:  مي َِّن خإ
َإَعدإ فإ ّما 

إ
َِتإافإ مللّ ـَ م  َِ َدي  ـاإ

َ
َ�إ مل إّمدٍ ـَه هإخإ ُإ دإ   دإ  هإ    إ

مإ 
إ
ّ مأل َإ اهإ ثإا�إ إ َدإ ُإ ةٌ  وَر  ٍة بََدعإ

ثإ َدإ ُإ  ّ ُإ الإلإةٌ  ،هإ ٍة ضإ ّ بََدعإ ُإ [همانا راستترين  .)51F1(»هإ

 ،هااست و بدترين كار صمحمدراه كتاب خداست و بهترين راه هدايت  ،گفتار
تازه پيدا شده هاست و هر تازه شده اي بدعت است و هر بدعتي گمراه است و 

ا) روايت شده عنه يت] از حضرت عايشه (رضآتش اس هر گمراهي جايش در

وإ رإدّ « :فرموده است صكه رسول اهللا ْإ إ يَه  َْ َإ  ا لإیَ م مإ هإ َمَرنإا هإ
إ
َىدإ إ َف م

إ
َن م . )52F2(»مإ

آن چيز  ،چيزي را احداث كند، هر كس كه خارج از اساس و برنامه دين اس�م[
 و بدعت است] ودمرد
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 فرموده است: صروايت شده كه رسول اهللا ساز ابن مسعود

ثإهإ مللّ « َإعإ ا َمَن نإَب   اٌف ـمإ اإ ََ مإ مَرّفونإ هإ وإ ّمَتَه ىإ
إ
إ َمَن م

إ
نإ ل بََال إَّال كإ ِإ ّمٍة 

إ
هإ َف م
َمَرهَ 

إ
هنإ بَأ فإَقتإدإ عَّتَه هإ هنإ �َسإ هإ خإ

َ
ا الإ  ها آن َإمّ  ،يإأ إونإ مإ ول قإ لإوٌى قإ َإَعَدَهَم خإ َلإفإ َمَن 

إ
ذ

لإونإ  َفعإ هنإ قإ رإ ا الإ يإَؤمإ لإونإ مإ فإَفعإ َؤَمنٌ  ،هإ وإ مإ ْإ إ َم ََيإَدهَ 
هإ دإ اهإ َن جإ مإ َم  ،ْإ هإ دإ اهإ َن جإ مإ هإ

َؤَمنٌ  وإ مإ ْإ إ انََه  َؤَمنٌ  ،بََلسإ وإ مإ ْإ إ لََبَه  َم بَقإ
هإ دإ اهإ َن جإ مإ اَن  ،هإ رإمءإ ذإلَأإ َمنإ مَإليمإ َإ هإ لإیَ هإ

َردإلٍ  ّبةإ خإ  .)53F1( »ىإ
واند او را بسوي امتي فرسـتاده اسـت در امـت آن پيـامبر     هر پيامبري كه خد [

طبق سنت پيامبر خود رفتار كرده كه  اند. داشته طرفداراني و ياراني مخلص وجود
بـه آنچـه    ،انـد  بعد از آنان كساني ديگري آمده سپس ،اند اقتدار كرده اوو به دستور

آنان امر نشـده بـود    دادند كه به مي كارهايي را انجام ،ندكرد مي گفتند عمل مي كه
هر كس با دست با آنان مقابله كند. او مومن است و هر كس با زبان جلوي آنـان  

از اين وضعيت آنان ناراحت باشد) (و هركس با قلب  ،را بگيرد او نيز مومن است
بـا دل آنـان مجاهـده     ونه با دست و نه به زبان نه او هم مومن است اگر كسي كه

 ]ن او وجود نداردروذره اي ايمان در د ،كندن
بودن انكار آن و پشت  واجب ،تمامي اين احاديث صراحتاً حرام بودن بدعت 

كنند كه بـدعت در حقيقـت گمراهـي     مي و بيان ،دارند مي سر انداختن آن را بيان
 هـا  سنت قدر كافي است كه باعث از بين بردن هماناست. و از ضررهاي بدعت 

ما «د: گوي مي –رحمه اهللا  –پسر عطيه  نحساشود همانطور تابعي جليل القدر  مي
 بدعتيكه هر گاه قومي  )54F2(»ال نز  مهللا من سعت م مثل اإف دين م  ةوم بدعد  قتبم

وند تبارك و تعالي سنتي بـه ماننـد آن را از   اخد ه استدر دين خود ايجاد كرد را
سد ضررها ومفا ينتر مهم بحقيقت بدعت مذهبي» يشان برداشته استها سنت بين

                                                 
 رواه مسلم . -1
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و بـدترين ضـررهاي آن را    مهمترين»واقعه مذهبي«زيادي بدنبال دارد كه درفصل 
ين ضـررهاي  تـر  مهـم  كـنم. از  مـي  اشـاره ها  آن در اينجا به بعضي از ام. بيان كرده

كـه   است مخالفت با نصوص آيات و احاديث صحيح و صريحي ،تعصب مذهبي
ي: تركيب و ترتيب ب مذهبصدر كتاب و سنت آمده است و از ضررهاي ديگر تع

متـاخر   يبرتري دادن اقوال علما ،دادن احكام بر مبناي احاديث ضعيف وموضوع
ايجاد اخت�ف در بين مسلمانان و انتشار فتنـه   ،امامان مجتهدهاي  گفته و بر اقوال

ـ    و آشوبها و گرفتاريها و مشك�ت در بين مسلمانان از  ،ب مـذهبي بـه دليـل تعص
 از شدن ورهـا شـدن   وحيله براي خ�ص مكروفريبي ها راه جمله ديگرگشودن

اعمال افتادن در ،سا ئل خيا لي و فرضيمغوطه ورشدن در باب  ،احكامات شرعي
 تعطيل كردن باب اجتهادات چيزي وتقليدو بستن  وهمچنين ،خنده دار احمقانه و

عـدم   ،علمـي و فكـري مسـلمانان داشـته اسـت      كه اثر زيادي درانحطاط وسقوط
از  ،و كوشـش و اجتهـادات مـذاهب ديگـر     دان هر مـذهب از تـ�ش  مقل ةاستفاد

بزرگـي   و مفاسـد خطرنـاك  هـا   ايـن  ...باشـد  مـي  ديگر تعصب مـذهبي  رهايضر
 ،كند مي بدعت و ضرر آن دللت بر فساد اين ،وجود يكي از اين مفاسدكه هستند

سـر انـداختن تعصـب مـذهبي و      تترك و پشـ  ،همچنين دللت بر واجب بودن
بر آن و اهل آن صنبي اكرم  وي طريقه و راه و روش خيرالقرون كهبازگشت بس

َ�إ مّلاَس قإَرَ� « :فرمايد مي ثنا و تعريف گفته است و مَ  ،خإ ينإ يإلإو�إ إ َ
ّ
يـنإ  ،َإّم مل َ

ّ
َإّم مل

مَ   اينـان  بعـد از  هسپس آناني كـ  .مردمان عصرمن هستند ،كسان بهترين« )55F1(»يإلإو�إ إ
بهتر از راه  »)تابع تابعينآيند ( مي عينبكساني كه بعد از تا سپس ،)تابعينآيند ( مي

بـدون شـك بازگشـت بـه      وآينـد  مي و سنت كساني است كه بعداز آنان و روش
بـه   سوي آنان و اجراي راه و روش آنان بهتر و شايسـته تـر از تقليـد و پايبنـدي    

 .روش متاخرين و بدعت شان است
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قبيح و آشكاري  ،قياسي اشتباه ،مختلف هايتءاقياس مذاهب بر قر -

 است:
مذهب  د به يكوطي براي جائز شمردن التزام و تقياما وجه دوم كه دكتر الب

مذاهب را به تقليد يكي از  از آن است كه او تقليد، استناد كرده است معين به آن
با وجود كثرت  معتقد است به اين كهقياس كرده است  تهاي دهگانه متواترءقرا

تهاي ءقرا خواندن يكي از شيوهالتزام به همان طور كه  ،مختلف هايتءدر قر
 مطالعه و ،تحقيق ،ائزاست به همين ترتيب با توجه به مذاهب مختلفحمختلف 

ائز است وهيچگونه تفاوتي بين جآن  د بهبررسي يكي از مذاهب و التزام و تقي
اهي آشكار و اشتب ،كه اين نوع قياس ما معتقديم اين دو حالت وجود ندارد.

 واضح و قياس مع الفارق (مقايسه دو چيز بدون اين كه شباهتي تعيين كننده بين
قراءتهاي متواتر از سوي  ،قرآن إلدهگانقراءتهاي است. زيرا ).مترجمباشدها  آن

به دليل رعايت حال  صاست وثابت شده كه رسول اهللا صخود رسول اهللا 
همين دليل به  ،است آن را خواندهقر ،با هر ده نوع قراءتقبائل مختلف عرب 

 زيرا، دهگانه قرآن را بخواند ائز است كه مسلماني با هر كدام از شيوه قراءتهايج
 نيز صو راست و صحيح هستند و از طرف پيامبر حق، ها تمامي اين شيوه

وجود ها  آن شكي در صدق و راستي و درستي چهي ،اند و تثبيت شده تصديق
ها  آن اخت�ف زيادي در بينه وغير ب فقهي چهار گانهندارد. در حاليكه مذاه

مسائل مربوط به احكام در مذاهب بطور كلي دو دسته هستند: دستإل  .وجود دارد
، تاول:آراء ونظراتي كه در بين تمامي مذاهب بخاطر وجود دليل واضح و ثاب

 نظراتي كه مذاهب در وآراء  دوم:دستإل  هستند. متّفق و بدون اخت�ف و يكي
ها  آن و اين اخت�ف يا بخاطر آن است كه آنچه را كه درمورد ،اخت�ف دارندها  آن

با اينكه  ،دربرگيرنده معاني ومفاهيم مختلفي هستند، در كتاب و سنّت آمده است
از طريق قياس  ءلذا علما.نيامده استكتاب وسنت در ها  آن هيچ حكمي در مورد
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بحث ماخارج  عنوع اول از موضواند. صادركردهبراي او  يمشخصحكم  ،هيا غير
القول  قو تمامي علماء در مورد آن متّف است ثابت ،زيرا چيزي درست ،است

 ،كه قسمت اعظم و مهم آن است ،ونظرات مذاهب ،اما نوع دوم از آرا ،هستند
اخت�ف نظروجود دارد  در بين مذاهبها  آن شامل آراء ونظراتي است كه درمورد

 نهمانطور كه احتمال صحيح بود، احتمال خطا واشتباه رادارند ها آن از مو هر كدا
اجتهادات  بدون شك تمامي:د ادعا كند كهتوان نمي ادر دني كس را دارند.هيچ

او  هاست و اگر كسي اين ادعا را بكند قول و گفت حف�ني همگي درست و صحي
 ي ادعازيرا بر طبق اين گفته هر مذهب ودچار تناقض گويي شده است باطل است

تعدد پذير نيست يعني حق يكي حقّ است كه  مسلم ،كه بر حق است كند مي
يكي  ،اخت�ف نظروجود دارد فقهي كه ر مسا لإلاست وبس. بنابراين در رابطه با ه
 ،اراده حق كرده است در مورد آن-عز وجل-از آن آراء يا نظرات كه خداوند 

استدلل كرده به  -و تعالي تبارك -خداوند  .وديگري اشتباه است ،هدرست بود
زيرا  ،اخت�ف تعارض در آن وجود ندارد اين كه قرآن از جانب اوست هيچ گونه

از اين دو -و تعالي  سبحانه -ست و اهللابشري ا از صفاتاخت�ف و تعارض 

فرمايد مي .را استصفت منزه و مب: ﴿ � َۡ �َ �ُ ن � ٱَولَۡو َ�َن م�ۡ  ع� َّ  � �يه ْ ه وا ُُ �َ�ٰٗفاۡۡ ٱلَوََج  ت
 � َٗ � ث در آن تناقضات و  ،اگر از سوي غير خدا آمده بود و« ].82النساء: [ ﴾٨ََ

كه اين دليل كه  شود مي . با اين توضيح مشخص»دنكرد مي فراواني پيدا تاخت�فا
دليلي براي صدق و  تناقض بوده و هيچ داراي ،ن استناد كرده استآالبوطي به 
يكي از  د بهتقي و مذاهب بر التزام س التزاموجودندارد و بحقيقت قيا صحت آن

، خطا و اشتباه، زيرا در هر مذهبي .فاحش وآشكار است اشتباهي قراءتهاي دهگانه
و غلطي وجود  ها هيچگونه اشتباه درستي وجود دارد در حالي كه در اين قراءت

 باشد. نمي تندارد لذا به هيچ وجه مقايسه بين او صحيح و درس



 139 فصل دوم: چرا التزام به يك مذهب معين جايز نيست؟

 :نيست از روي دليل انتشار مذهب -
اما وجه سوم و دليل آخري كه دكتر البوطي براي حائز شمردن التزام به مذهب 

 تمامي علمـا از زمـان صـحابه    ;معين به آن استدلل كرده است آن است كه گفته 
بيشـتر علمايـاني كـه از قـرن     وانـد   كـرده  هموضوع اقرارو اشار كرام تا اآلن به اين

 و ملتزم به يك مذهب همذهبي بود ،اند روز آمده و رفتهتا ام چهارم هجري به بعد
 و از هيچكدام از آنان شنيده نشده كه اين كار را انكار يا رد كنند.اند  واحدبوده

به نظر ما اين استدلل همانند دو استدلل قبلي باطل و بـه صـاحبش برگشـت    
ي اسـت اگـر   نشان دهنده جهل و نـاداني بزرگـ   ،اما در مورد صحابه .شود مي داده

 از و هر كدام از آنان مذهبي داشتندكه در مسـائل اند  آنان مذهبي بوده:كسي بگويد
صحابه تمام شد ولي اين بدعت در بين آنـان   در حاليكه زمان ،ندكرد مي آن تقليد

اند  آنان نيز بر همين منوال سپري كردهون و تابع تابعي ترتيب بوجود نيامدبه همين
سـپس   ،قاطع و قانع كننده اي داشته باشد دليل بايدت ساغير اين معتقد وهر كس

و سـلف وصـحابه عمـل     يزمان امامان مجتهد سر رسيد آنان نيز طبق سنّت علما
به مـذاهب  ومقيدلتزم م را ،ند كه مردم ازآنان تقليد كنند و مردمراضي نبود ،دكردن

 .مخالفت كرده ندبلكه اين كار را انكار كرده و حتي با اين كار و آراء خود نكردند
د:اوازهيچكدام از گوي مي البوطي كه اما سخن ]تقليد نكردند. يهيچكدام از ديگر[

طبق ايـن  ، اند شنيده در عوض ديگران ،ديگر نشنيده است يامامان مجتهد و علما
قاعده ما بخشي از اقوال ائمه را در رابطه با نهي آنان از التزام و تقليد بـه مـذهب   

 كنيم. مي تمام بر او ت راحج بازگوكرده و صي را براي اومشخّ

 :انكار التزام به مذهب معين از طرف امام مالك -
خواهـد در   مـي  كـه پيشـنهاد كرد  -رحمـه اهللا   -خليفه منصور به امـام مالـك   

طـا  به مـذهبي كـه او در كتـاب خـود بنـام المو      كردن كشورهاي اس�مي به عمل
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دم را به عمل كردن بـه آن و نهـي از   دستور دهد و مر ،تدوين كرده ونوشته است
ايـن پيشـنهاد را    –رحمـه اهللا   –ولي امام مالـك   ،عمل كردن به غير آن وادار كند

مـردم اقـوال و احاديـث و     ،ومنين اين كار را نكنالماي امير"و گفت: ،قبول نكرد
دسـت   ،او رسـيده و قـب�ً بـوده    هر كس به آنچه كه به، اند روايات زيادي شنيد ه

 و غيـر آنـان   صرسـول اهللا   در بـين اصـحاب   اخت�ف و عمل كرده و بهگرفته 
شـديد   ،اند حقيقت بازگشت آنان از آنچه كه به آن اعتقاد داشتهدر ،اند عادت كرده

بـه  انـد   مردم را همراه آنچه كه به آن عادت و به آن اعتقاد داشـته  ،و سخت است
56Fحال خود بگذار.

ام مالك و خليفه المهدي او ابن عبدالبر چنين حالتي را بين ام" 1
مالـك و هـارون الرشـيد     در بين امـام  نيز چيزي شبيه اين راكه همچنين شوكاني
مالك به منصور خليفه اجازه نداد  كه امام بيني مي .كند مي روايت ،اتفاق افتاده بود

بـه حـال    بلكه به او دستور داد كه مـردم را ، كه مردم را ملتزم به تقليد از او بكند
زيرا  ،عيت و پيروي كنندتب ،مورد اتفاق آنان است تا از هر كسي كه دا گذارو خود

هستند و جائز نيست كه مردم را وادار كنيم از يك  علم هر كدام از علماء صاحب
ـ  مـي  -رحمه اهللا - امام مالك .لم تبعيت كنند و فقط تابع مذهب او باشنداع  :دگوي
و گفته او هم قابل قبول است وهم هيچكس بعد از پيامبر نيست مگر اينكه قول «

57(»صجز قول نبي اكرم است قابل ردF2(    و اين به اين معنا ست كه التزام بـه يـك
يك مذهب يعني گـرفتن و عمـل    د بهمذهب معين جائز نيست...زيرا التزام و تقي

 حرام و بر مسلمان .كه اشتباه هستندهايي  آن كردن به تمامي اقوال يك عالم حتي
افتد كـه   مي ول اشتباه و خطاست بسيار اتفاققولي كه بداند قدن به است عمل كر

                                                 
روايت  41اين را ابن عبد البر با سند خويش در كتاب النتقاء في فضائل الث�ثإل األئمإل الفقهاء ص -1
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 هـا  آن د ولـي نشـنو  مـي  اسـت  انكه مخالف با مذهبش را ها سنت دان بعضي ازمقلّ
 كنند. مي ترك، كه دارند را بخاطر تعصب مذهبي ها سنت

 :د كردن از خود را انكار كرده استامام ابوحنيفه نيز تقلي -
بـراي هـيچ كـس    « :تقليد از خود را انكار كرده و گفته اسـت امام ابوحنيفه نيز 

كند تا زمـاني كـه ندانـد كـه ايـن قـول را از كجـا         عمل ،ح�ل نيست كه به قول
 حرام است براي كسي كه دليل قول من را« د:گوي مي و در روايتي ديگر .»ام گرفته
 ده اسـت كـه  در روايات ديگر به آن اضافه كـر  .»دهد مي داند ولي به آن فتوي نمي

 )58F1(»شـويم  مـي  پشـيمان  از آن دافـر و گـوئيم  مي ما هم انسان هستيم امروز چيزي«
دانـد ولـي بنـابر     نمـي  دليل قول او را نيز بر كسي كه بزرگوارامام  اين بيني كه مي

 راي ديگري ،زيرا ممكن است مجتهد مورد نظر، داند مي حرام، ك�م او فتوي دهد
 .شخص شود و از قول خود بر گرددسپس اشتباهش براي او م ،ببيند

  :كند مي نيز تقليد كردن را انكارامام احمد  -
امام احمد نيز طبق منهج اصحاب كرام عمل كرده است او نيز از تقليد كردن از 

نهي كـرده اسـت بطـوري كـه او      يك مذهب معين خود و از غير خود و التزام به
 فقـط ، متفاوت است بنويسد هاي يأدوست نداشت كتابي را كه شامل نظرات و ر

الحـافظ ابـن    .)59F2( پسـنديدند  مـي  تمسك جستن به آثار صحابه و علمـاء سـلف را  
يـا   ها كتاب به« :كه او گفته است ي با اسناد خود از امام احمد روايت كردهزالجو

كـرده و   وضع كاسحاق و سفيان وشافعي و مال ابو عبيد و به آنچه كههاي  نوشته
كـه هميشـه دنبـال رو و تـابع آثـار       بلكه بر تو واجب اسـت  دنكني نگاهاند  هنوشت

بـا اسـناد خـود از     ابن الجوزيدوباره حافظ  .»سلف باشي يصحابه كرام يا علما
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پسر حاقان روايت كرده كه او از امام احمد سوال كرد كه كدام نزد شما محبـوب  
نه موطـاي   ،امام احمد جواب داد ؟اي امام مالك يا جامع سفيانآيا موطّ ؟تر است

اقوال و افعال صحابه  ،دنبال رو آثار ،بر تو واجب است ،امام مالك نه جامع سفيان
سلف باشي ودر روايتي ديگر آمده است كه مـردي از احمـد پسـرحنبل     و علماء

آن  "نه" جواب داد: ؟نويسي نمي خود سوال كرد كه آيا كتابي در رابطه با نظريات
ابـن المبـارك   » :امام احمد ابن حنبل گفت »؟تابن المبارك نوشته اس« :مرد گفت

دستور داده شده كه علم را از بـال يعنـي (از    است به ما پايين نيامده كه از آسمان
(بگيريم قرآن و سنت)

60F

از تقليـد و   مام احمد اضافه بر مطالب گذشـته صـراحتاً   .)1

 ال« :دهفرمو كرده و نهي ،امام معين و مشخصي در بسياري ازسخنان خود به مالتزا
 هزم  هال ملــوری هخــه مــن ىيــِمــال  هال ملـــافع هال مأل هال تقــ� تقــ��

و از جايي كـه   ،از من و مالك و شافعي و اوزاعي و ثوري تقليد نكنيد[ ».»خههمم
 .]بگيريد ،اند آنان بدست آورده

ی ههــو مر ةب ىنيفــمی مری مالــک همره ی مالهزم مر« :فرمايــد مــي همچنــين
راي اوزاعي و مالـك و راي ابوحنيفـه راي و   [ »نما ملجة ف مآلثار�عندی سومء ه
و به حقيقت حجت تمام شده در پيروي و اطاعت ازآثار اصحاب  ،نظر من هستند

در رابطه با نهي از التـزام   تر و روشن تر آيا از اين واضح ].)61F2( و علماء سلف است
 ؟چيز ديگري است ،تعهد وتقيد به مذهب معين و

(كند مي م شافعي تعصب مذهبي را انكاراما -
62F

3(: 
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د   امام شافعي نيز با تمام قوت و در صراحت كامل مردم را به عدم التزام و تقيـ
شاگرد او اسـماعيل پسـر يحيـي مزنـي در اولـين      ، كند مي به مذهب معين دعوت

اين "دگوي مي است جمله از مختصر خود كه بر روي كتاب اآلم امام شافعي نوشته
، ام نوشـته  -اهللا  إلرحم -از روي علم محمد پسر ادريس شافعي  ا مختصراًكتاب ر

و در  به اذهـان نزديـك كـرده   آن را  تاام  كرده اقوال او را مختصر همچنين مفهوم
دارم تا هر كسي براي  مي تقليد غير او بيان و تقليد او اع�م نهي او را از عين حال

آن  رمـورد  سـت بـه ديـن خـود د    به آن مراجعه كرده وهمچنـين ا حفظ دين خود
63Fاست -جل الج�له -توفيق فقط توسط اهللا و احتياط كند

 -همچنين امام شافعي  ،1
 تي ازكسي سنّ همسلمانان اجماع نظر دارند بر اينكه هر گا« :فرمايد مي -اهللا  إلرحم
كسـي نبايـد آن سـنّت را     قول ربخاط ،براي او ثابت شدصرسول اهللا ي ها سنت

 در مورد تمام آنچه كه من گفتـه ام هـر گـاه از جانـب    « فرمايد: مي باز .»ترك كند
حـديث وفرمـوده   ، ثابـت شـود   ،ام خ�ف آنچه را كه مـن گفتـه   صاكرم  رسول

 .»تر اسـت لـذا از مـن در ايـن مـورد تقليـد نكنيـد        بهتر و افضل صرسول اكرم
بينـي كـه ايـن     مي  64F2.»هرگاه حديثي صحيح باشد آن مذهب من است« :فرمايد مي

و از اتبـاع  كنـد  مـي  نهـي اي  مسـئله  مردم را از تقليد خود درمورد هرامام بزرگوار 
قول او را كنار  ،صخواهد در مقابل حديث صحيح رسول اكرم  مي وپيروان خود

حقيقت مذهب او همان حـديث صـحيح اسـت و بسـياري از علمـاء       بگذارند به
 ، اند به اين طريق عمل كردهمذهب  منصف شافعي
 :راست گفته كه -اهللا  إلرحم - امام شافعي« :دگوي مي -اهللا  إلرحم - امام نووي

يافتيد به سنّت چيزي  صهر گاه دركتاب من بر خ�ف سنّت صحيح رسول اهللا 
باز از امام نووي روايت شـده   .»كنيد عمل كنيد و گفته من را تركصرسول اهللا 
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ـ  ،بر خ�ف قول من باشـد  يهرگاه حديث صحيح« :كه  صـحيح  طبـق حـديث   رب
مـذهب   و به حقيقت اصحاب و ياران شافعي .»كنيد و قول من را ترك كنيد عمل

بخـاطر داشـتن مريضـي يـا     ما در رابطه با مسأله التثويب وخارج شدن از احـرام  
كسـاني   از جمله ،اند ه اين طريق عمل كردهمشكل ديگروهمچنين درمسائل ديگرب

د وملتـزم بـه مـذهب شـافعي     با توجه به حديث صحيح فتوي داده ومقي هديگر ك
ـ  .البوطي والداركي است، اند نبوده كـه اينگونـه    ،دثاز كسان ديگر از اصحاب مح

هم مذهبان گذشته مـا   تعدادي از ياران يا اند. بوده البيهقي و ديگراناند  عمل كرده
ي ونظر بدهند وديدند كه درآن حديث و أراي  مسأله نيز هر گاه خواستند درمورد

و بـه آن نيـز فتـوي    اند  به حديث عمل كرده ،با هم اخت�ف دارند ،مذهب شافعي
آن است كـه موافـق بـا حـديث صـحيح       شافعي مذهب« :ومعتقد بودندكهاند  داده

65Fباشد

(محقق)بتواند داند تا اينكه  مي واجبآن را  حققسپس نووي شرطي كه ت .»1
بـه   محقّـق آن اسـت كـه    ،اين مذهب شافعي اسـت « :در مورد يك حديث بگويد

يـا از   -اهللا  إلرحم -بطوريكه فكر كند شافعي  .»نسبت حديث ظّن كامل پيدا كند
و ياصـحت آن حـديث بـراي او ثابـت نشـده       آن حديث اط�ع و آگاهي نداشته

زيـرا امـام    انـد  بخاطر اين شرط بـال را گذاشـته  « د:گوي مي سپس امام نووي.است
خـاطر   و اين بهاست كرده ترك  احاديث را بسياري ازشافعي عمل كردن به ظاهر

منسوخ بـوده و يـا    ،حديث طعن وارد بوده است بر راوي آن ياكه  بوده است آن
 66F2.»است شده و يا تأويل هتخصيص بود

 :البوطي ء تفاهممثالي در رابطه با سو -
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سخنان  يه)ل مذهب 72و  71در صفحه ( دكتر البوطي ،مگوي مي در دنباله مطالب
ديگر كـه اصـ�ً   اي  شيوه متأسفانه آن را نفهميده و به ولي نووي را نقل كرده امام

 كـه گونـه  به اين  كند مي سپس بيان .تفصيل كرده است تفسير و ،مورد نظر نيست
 بـه ظـاهر حـديث را    ابن تيميه (رضي اهللا عنه) اسباب تـرك عمـل   مشيخ ال س�

گـاه حـديث   به اينكه هر كند مي عاسپس ادداند: مي توسط امام مجتهد يانزده سبب
انزده سـبب  ما به آن عمل نكرده است به اين پـ  ي را ديديم كه امام مذهبصحيح

 ،كنيم اگر در اين اسباب سببي براي ترك حديث صحيح مورد نظر نيافتيم مي نگاه
بوطي فكر كرده شـرايطي كـه امـام    البه آن حديث براي ما جائزاست.  كردن عمل

در ، باشـد  مـي  بـه حـديث  عمل كردن ه است همان شرايط را ذكر كردها  آن نووي
، ايـن حـديث   :ق جائز است كه بگويـد بلكه براي محقّ .اص�ًاينطور نيست حاليكه

 ،مذهب شافعي است و طبيعي است كه ك�م نووي در اين حالـت صـحيح اسـت   
بخاطر وجود اسبابي عملكـردن بـه    .زيرا همانطور كه امام شافعي خود گفته است

 پس درست نيسـت در مـورد هـر حـديثي كـه     ، ام هبعضي از احاديث را ترك كرد
 ته كـه امـام  زيـرا امكـان داشـ    ،مذهب شافعي است ،حديث اين بگوئيم: ،يابيم مي

بـراي عمـل كـردن بـه      امـا  شافعي بر آن اط�ع داشته ولي آن را ترك كرده است
كـه يـك مسـلمان از     كـافي اسـت   ،فرق گذاشته نشده حديث هيچ يك از شرايط

يـا   ،دتـ�ش كنـ  صحت آن  اثبات مورد بسيار در ،هي پيدا كنداط�ع و آگا يحديث
كـه   يا بنابر اعتماد بر حكم دادن محدثي ،با تحقيق مخصوص در مورد آن حديث

باشد  فهم داشته آگاهي و درك و ،حداقل علم نزد او مورد اعتماد و اطمينان است
 كـه  مشـخص اسـت   .در اين حالت عمل كردن به آن حديث ظاهراً صحيح است

و  با مسأله ديگر متفاوت است ولي البـوطي بـين ايـن دوتـا را مغالطـه      اين مسأله
خود آن دو را يـك چيـز واحـد قـرار داده      قاطي كرده و با تمام هوش و ذكاوت

بـر  اين حديث لزم بر گفتن ما در مورد يك حديث كه  در حقيقت شرايط .است
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ـ     مذهب شافعي است همان قطب ه يـك حـديث   شرايط لزم بـراي عمـل كـردن ب
 ،نيست به اين كه بگوييم شـافعي  براي عمل كردن به يك حديث مشروط .نيست

بلكه كافي است كسي كه به آن  ،ندانسته است ياغير شافعي اين حديث را دانسته 
عربي را بداند و در آن حالت بـر صـحت آن    اسلوب و شيوه ،كند مي حديث نگاه
را  و مجتهـدان  تمام علماءي ها كتاب كه نيست واجب براو بعد از اينوتأكيد كند 

خود را در مـورد آن حـديث    بدر مورد حديث و جوا تا نظر آنان را كند مطالعه
و  بـاز شـرط لزم و كـافي نيسـت     لياست و ربله اين گونه بهتر و خوبت .پيدا كند

هرگـاه   كه بـه حقيقـت هـر كـدام از آنـان      ،ايم خوانده شعملكرد صحابه ددرمور
 و منتظـر  كـرد  مـي  خـود بـه آن عمـل   ، رسـيد  مي به او صرمرسول اك حديثي از

يا بداند كه آيا ، مسأله اخيربداند آندر مورد راماند كه راي و نظر صحابه ديگر نمي
تبارك و  -همانا خداوند  ؟يا نهاند  آن حديث عمل كرده عبادت صحاب بها ديگر
كرده است و عمل ت وادار ت از كتاب و سنّما را درنهايت به وسيله تبعي – تعالي

زيرا كتاب و سنّت بـراي هـر   ، نشده توقيف آن دو بخاطر ف�ني و ف�ني كردن به
ثابـت هـا   آن سـتي ركـردن مـردم صـحت و د    واسـطه عمـل  بت بوده وكسي حج 

 كنند. مي گردد بلكه خود همديگر را ثابت نمي

امام شافعي مردم را به سوي عمل كردن به حديث صحيح اگرصحت  -
با آن حديث مخالف م اگر چه مرد كند مي دعوت ،آن ثابت شود

 :باشند
ايـن مسـأله    -اهللا تعالي  إلرحم -امام شافعي  ،دين ياري دهنده ،سلفي بزرگوار

زيرا دراين مورد سخنان گهر باري بيان داشـته كـه   ، را به خوبي روشن كرده است
 من و اتمابعضي از آن را اگر چه طولني است ولي بخاطر فايده زياد و زيبايي بيا

خـواهم كـرد   لآن را نقـ  ،بيان شيوه خوب نآن و محكمي ك�م و همچني تحج، 
 موضوع براي روشنفكران عصر حاضر سخت و نا خوش است ولي با اين چهاگر
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اهللا  إلرحمـ  -گردد. امام شافعي  مي خود به خود روشن و واضح تأمل و تكرار آن
ت را    ريق بر بندگاناز دو ط -ج�له جل  -خداوند  د:گوي مي -تعالي  خـود حجـ

سپس سنت  (قرآن) قرآن است:اول كتاب اهللا در اساس اين دو كهكرده است  متما
واجـب گردانيـده    يـروي از ايـن دو را  پ بدين شكل كه اتبـاع و  ،صرسول اكرم

67Fاست.

صـحت و درسـتي    صرسول اكرم  هر گاه از جانب« فرمايد: مي همچنين 1
هـيچ چيـزي آن را    ،اند واجب و لزم استكه بد براي هر كسي ،چيزي ثابت شد

 آن دوبلكه آنچه كه بـر مـردم فـرض اسـت تبعيـت از      ،كند نمي تقويت يا ضعيف
 68F2.»است و خداوند به هيچ كس اين توانايي را نداده است كه با آن مخالفـت كنـد  

دادن  قضـاوت  بـا  حضرت عمر را در رابطـه بيان اين موضوع كه امام شافعي بعد 
 در كتاب آل عمر و پسـر خـرم خـ�ف آنچـه را كـه      رار و مهاجديه و اينكه انص

كردنـد و   عمـل  ،بودند يافته كه صحابه به آنچه ،يافتند ،كرده بود قضاوت سعمر
 .كردنـد  حكمي از طـرف او تـرك كـرده و رد    قضاوت حضرت عمر را به عنوان

در ايـن حـديث دو ارشـاد و    « :فرمايـد  مـي  با اين موضـوع  هدر رابط طور خ�صه
 ،قبول خبر (حديث) هر زمان كه ثابت شـد  ،آن دو يكي از ;وجود دارد  هنماييرا

دوم:هر گاه كاري يا عملي از طرف يكي از امامان انجام شد و زمان  ،است صحيح
بر خ�ف عمل آن امام  صاز جانب رسول اهللا  سپس حديثي ،بر آن گذشته باشد

شود وتاكيد  مي گذاشته عمل وفعل او كنارصبخاطر وجود خبر رسول اهللا  ،باشد
 كنـد  مـي  خود دللت بر ثابت بـودن خـود   صكه حديث رسول اهللا كند مي وبيان

ـ  نمي هيچ عملي يعني(شود. نمي وبوسيله عمل غير رسول اهللا بعد از او ثابت د توان
خود به خـود ثابـت   صبلكه حديث رسول اهللا كند مي تحديث رسول اهللا را ثاب

بنابراين مسلمانان اظهـار نكردنـد كـه    ) مترجم.شود مي ه يا باعث شدت اعمالشد
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رفتار كرده است اين حديث  در بين انصار و مهاجرين بر خ�ف سحضرت عمر 
بلكـه بـر    ،رواج داشـته  در ميان آنان ادعا نكردند به اينكه خ�ف اين حديث ياو 

كرده و عمـل مخـالف آن را    را قبول صخود واجب دانستند كه خبر رسول اهللا 
از عمل خـود   ،يافت مي نيز به اين نتيجه دست سو اگر حضرت عمر  كنند ترك

 اهللاء ن شاإ .كرد مي به آن عمل و ردهبرگشت ك، در ارتباط با مسأله ديد
بـه سـبب تقـوي و     سدر زمان او اتفاق افتاده كه حضرت عمر  ههمانطوري ك

 اگـر كه  ،كرد مي بر خود احساس -جل ج�له  -واجب بودن تبعيت از دستوراهللا 
 خود از قول ،در كرده استاص صدستوري يا فتوي بر خ�ف حديث رسول اهللا

 .كرد مي برگشته و به آن حديث عمل
 اشاره به موضـوع قبلـي مسـتقيماً متـذكر     ازبعد -عليهاهللا  إلرحم - امام شافعي

اي براي من بياور كه حضرت عمر در  نمونه كسي بگويد: هشود به اينكه هر گا مي
(حـديث رسـول   صم داده باشد سپس با توجه به خبر رسـول اهللا  كاري انجا ،آن

كرده باشد و بر طبق حديث رسـول   از كار خود پشيمان شده و رجوع)صاكرم 
اگر ؟بر اين مسأله براي تو آوردم دالّاي  نمونه اگر :مگوي مي ،باشد اهللا رفتار كرده

كـه   : ايـن )اي هچنين واقعـ ( كند مي براي من بياوري بر دو چيزدللت يچنين مثال
 ورد آن مسـأ لـه  يافت در مـ  نمي درباره موضوعي حديثي را هحضرت عمر هر گا

يا سـنّتي درمخـالف بـا كـاري يـا       حديثي ههر گا دوم اينكه .،كرد مي خود اجتهاد
بر همـه   .عمل خواهد شد عملي يافت شود آن كار كنار گذاشته شده و به حديث

 ي بـر خـ�ف آنچـه كـه آنـان انجـام      مردم واجب است كه هر گاه سنّتي يا حديث
اسـت كـه    ايـن گفتـه باطـل    ،ترك كنند بايد آن عمل ياكار رايافت شود ،دهند مي

يعني هر گاه خبري  ،باطل استشود مگر بواسطه خبر بعد از خود نمي سنّت ثابت
ايـن قـول    ،نيسـت  صـحيح آن حديث  ،دينيا يد حديث قبل از آنئيا حديثي در تا
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ـ  نمـي  عمل يا كـاري از طـرف اشـخاص   كه هيچ  باطل است و بايد دانست د توان
  .مخالف با حديث مورد نظر باشدعمل  را ضعيف كند اگر چه آنصحيح حديث 

ـ   يدعس زهري از سفيان از :دگوي مي امام شافعي يب و او هـم از عمـر   پسـر مس
 إله است و زن از ديـ عصبديه براي  :گفت مي عمر حضرت كه كند مي نقل خطّاب

اك پسر سفيان بـه او گفـت كـه    تا اينكه ضح ،برد نمي ي به ارثچيز ،همسر خود
 گفته است كه زن اشيم الصنابي ازديـه او ارث  نامه اي به من طي صرسول اهللا 

از نظـر خـود برگشـت و طبـق      سبا توجه به اين مسأله حضرت عمـر  ، گيرد مي
ديگري از رجـوع  ي ها مثال سپس امام شافعي .69F1دعمل كر صدستور رسول اكرم 

ي هـا  سـنت  زمانيكه سنّتي از ،خودهاي  يأو بازگشت حضرت عمر از نظرات و ر
 ذكر كـرده ومـي گويـد: هرگـاه    رسـيد  مي قولش به او بر خ�ف صرسول اكرم 

عمل كرده است عمـل يـا حكـم     صدانست كه بر خ�ف دستور رسول اكرم مي
ودر  كـرد  مـي  برمي گشت وبه آن عملصخود را ترك كرده به حكم رسول اهللا 

كـه چنـين رفتـار    كرد مـي  ومـردم را وادار كرد مي تمامي كارهاي خود چنين رفتار
70Fكنند.

بـه   بـه  ،دشو مي دان به حديثمقلّ مانع عمل كردن كجا اين روش :مگوي مي 2
كردن  ند عملبه درجه اجتهاد رسيد هماگر ،اند درجه اجتهاد نرسيدهبهانه اينكه به 
باب اجتهاد  بر طبق اين گفته كه ،ستائز نيجها  آن براي طور مستقل به حديث به

اقوال امـام شـافعي   ها  اين و ؟تعطيل و بسته شده است از قرن چهارم هجري بعد
اگـر چـه بسـياري از     ،را براي تو بازگو كـرديم ها  آن است كه بعضي از رحمه اهللا

 هستند و خـود را بـه  مذهب كه شافعي  كنند مي البوطي ادعا از جمله دكتر ،كسان
 :دگوي مي شاعر ي اين گونه است كهول ،كند مي سبشافعي منت

عی وصـــــــالً   بليلـــــــی وكـــــــلّ يـــــــدّ
 

ــــــــذلک وليلــــــــی ال تقــــــــر  ــــــــه ب  ل
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 در حاليكه ليلـي خـود   هر كسي ادعاميكندكه عشق ليلي را بدست آورده است
 .د اينطور نيستگوي مي

 :دهد مي امام شافعي جواب معترضان را -
اصلي را نيـز بـه    ،وه بر اين موضوعع� -اهللا هرحم -امام شافعي  ،امام بزرگوار

اشاره كـرده ومـي    آنصراحتا در كتاب خود(اخت�ف الحديث)به آن اضافه كرده و
اگر چه هر انسـاني   است)حديث(دعوت كردن به سوي عمل به سنّت گويد:وآن 

اساسـي كـه    بـي  ات ضـعيف و فـ مخالفـت كنـد و اعترا  دعوت با اين  يهر كس يا
اعتبار و باطـل و از ريشـه    بي راها  آن كرده و رد و انكار ،انگيزند مي ما بر دشمنان

 اك و حمـل و اين زماني است كه به دو حديث ضح ،بر كنده و ساقط كرده است
 ،نظر حضرت عمر به او رساندند پسر مالك آن دو نفر كه در حديث را بر خ�ف

حـديث را بـراي او    دو ست زماني كه آنوبا توجه به همين دو حديث حضرت ا
 در همه اين اتفاقـات دليلـي  « سپس گفت:از رأي ونظر خود برگشت. ،قل كردندن

صـادق و   ،شـوند  مـي  نزد كسي كه خبر را اگر به يك نفر ناينكه خبر داد رب است
آن  رد كـردن هـا   آن اگر بـراي يكـي از   و ،شود مي مورد قبول واقع ،راستگو باشد
تـو اهـل نجـد    « :ويدكه به ضحاك بگ سبراي حضرت عمر  بود مي حديث جائز

را صرسـول اهللا  جز مدت كمـي  شما كه  ،إلپسر مالك نيز اهل تهام حمل ،هستي
مـن   در حاليكـه مـن و كسـانيكه بـا     ايـد،  وبـا او رفـت و آمـد نداشـته     ايد، نديده

ــار ــرم    و هستندازانص ــول اك ــدمت رس ــه درخ ــاجرين هميش ــودهصمه ــم ب  ،اي
آن را به تو ياد داده باشد؟ و، چطورممكن است كه اين حديث را به ما نگفته باشد

 ؟زيـاد اسـت   ،شوي يشاحتمال اينكه دچار اشتباه و يا فرامو ،و تو يك نفر هستي
ـ   از و ،ت كنـد ولي حضرت عمر ديد كه درست آن است كه از احاديث آنـان تبعي 

ـ  أر همچنـين   ،ردددن آن زن از ديـه همسـرش برگـ   ري و نظر خوددربـاره ارث نب
و اگـر او در ايـن رابطـه     ،ر طبق نظـر و راي خـود  قضاوت او در رابطه با جنين ب
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و  كـرد  مـي  با توجـه بـه راي و نظـر خـود عمـل      ،شنيد نمي صچيزي از پيامبر 
در مورد او صد شتر و اگـر مـرد باشـد     اومعتقد بود به اينكه اگر جنين زنده باشد

هم او و هم  -جل ج�له  -ولي اهللا  .گيرد نمي هيچ چيزي به عنوان ديه به اوتعلق
بنـابراين بـراي هـيچ    ، وقف عبادت كـرده  ،خود صتوسط پيامبر را به مخلوقات

؟ لـم  كه هر نوع سوالي به صورت صنيست در مقابل خير رسول اكرمجائز كس
خبر يا حديثي از رسول اكـرم   يابياورد و آن راي و نظري را در مقابل  يا ؟و كيف

اگـر   ،شناسـد  يم صادق و راستگو را توسط كسي كه او را به عنوان شخصي ص
كـه مطلبـي را بـه     دوست ندارم با توجه به اين مطالب 71F1.كندرد ،چه يك نفر باشد

منظـور و   ،زيرا واضح و آشكار است ،كنم عظيم و بزرگوار اضافه مطالب اين امام
و هر كس را كه طالب حق و حقيقت باشد قـانع كـرده و از    كند مي بيان هدف را

 هت ديگـر ردي اسـت بـر سـخنان و نظـرات     ج ازروش اشتباه خود برميگردد و 
 رابطـه بـا   واحـد را در  خبـر  ت بـه آنان كه حج ،اين دو هاني و امثالبالبوطي و الن

در  صحديث رسول اهللا  خبر دادن بوسيله (يعني ،دنمسائل عقيدتي جائزنمي دان
 بـه حقـايق فـوق    با توجه ) لذايك نفر جائزنيست رابطه با مسائل عقيدتي توسط

قـاطي   و همچنـين  -اهللا  إلرحمـ  -بوطي در تفسير و توضيح ك�م نـووي  اشتباه ال
ايـن حـديث    :آن است كه بايد گفته شـود ها  آن كردن دو چيز متفاوت كه يكي از

اينكه عمل به حديث درهر زمان ومكاني واجب است  شافعي است و دوم مذهب
 .شود مي و ثابت اگرچه مخالف قول وعمل معمول باشد براي تو مشخص

 :ديدگاه ابن الصالح در رابطه با عمل كردن به حديث -
از سـخنان خـود    بعـد  -اهللا  إلرحم -امام نووي  ،ع�وه بر آنچه كه ذكر كرديم

، با عمل كردن به حديث توهم كرده است خ�ف شرايطي را كه البوطي در ارتباط
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وان دهر كـس از پيـر  گوي مي استاد ابو عمرو« د:گوي مي از ابن الص�ح نقل كرده و
اگر آلت  كند مي نگاه ،مذهب شافعي حديثي را ديد كه با مذهب او مخالف است

د بـه  توان مي ،ن مسأله مجتهد باشدآاجتهاد در او كامل باشد يا در آن باب و يا در 
كامل نباشـد ولـي    اواگر آلت اجتهاد در طور مستقل به آن حديث عمل كند ولي

 كند و بعـد از تحقيـق و جسـت وجـو    با حديث بر او سنگيني و گراني  تمخالف
بـه آن   دتـوان  مـي  ،براي مخالفت با آن حديث بيابد جواب كافي و شافي نتوانست

 به آن عمل كرده باشد و اين نيز اگر امامي مجتهد غير از شافعي ،عمل كند حديث
حقيقت كسي كه ايـن   و به، دليلي است براي ترك مذهب امام خود در اين مسأله

72Fواهللا اعلم« ،نيك و به يقين گفته است ،بازي ،سخن را گفته

بيني با توجـه بـه    مي »1
 ،هو عمل به حـديث و غيـر   دوسختي ابن الص�ح نسبت به مجتهد و اجتها شدت

اجاره  ،نباشد هماگر چه مجتهد كند مي پيدا به كسي كه بر حديثي اط�ع و آگاهي
شافعي به آن  ير امامعمل به حديث را داده البته به شرطي كه امام يا مجتهدي به غ

عمل كرده باشد و امام نووي نظـر و راي ابـن الصـ�ح را تاييـد كـرده و زيبـا و       
ـ ها  اين با وجود .واجب دانسته استآن را  درست دانسته حتي د بـا  زماني كه مقلّ

 ،كنـد  نمي عملها  آن به شود مي بسياري از احاديث مخالف با مذهب خود مواجه
اگرچه مـا   ،ندشابكرده  ن عمله آاربعه ب امامان مجتهد مجتهدي غير از امام يا چه

بينيم كه ك�م  مي ،درست و حق است -اهللا  ةحمر -ك�م امام شافعي  كه معتقديم
تاييد كرده و بـه   راباز عقيده ما وجود سختي و تعصب و تندي ابن الص�ح نيز با

 .اين موضوع اشاره كرده است

 :كند مي به حديث دعوت السبكي مستقيماً به سوي عمل كردن -
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آن را  ديگر كه ابن الص�حاي  گونه به -اهللا  إلرحم -شيخ حافظ الدين السبكي 
شـخص   هـر گـاه   بدين صورت كه كند مي موضوع مورد نظر را مطرح بيان نكرده

 كه به حديث مورد نظر او عمل كرده باشد بايـد چـه   را پيدا نكرد كسي مسلماني
 كه بايد از حديث تبعيت معتقدم« :دگوي مي سوالاين  سبكي در جواب ؟كار بكند

 كند كه اين حديث را از او شنيده است آيا كند و خود را پيش چشم پيامبر فرض
لذا  ،دتوان نمي به خدا قسم كه ؟عمل نكند و آن را پشت سر گذارد د به آنتوان مي

ل ظف بـه عمـ  ومكلف و م توانايي درك و فهم خود از احاديث هر كس به اندازه
   73F1.كردن به آن است

بيني كه التزام مـردم بـه يكـي از     مي ،كه مطرح شد يتمام مسائل باتوجه بهپس 
 امامـان  ،اند آورده ددان متعصب بوجوكاري است كه مقلّ ،مذاهب در تمامي مسائل

بلكه روش و طريقه تمـامي   ،اند و نه به آن اقرار كردهاند  نه به آن امر كرده مجتهد
 .اين عقيده و نظر و عمل مخالف استامامان مجتهد با 

 اند: ان نظرات خود را تغيير دادهبسياري از مجتهد -
مجتهـد   كه امامـان  آن است كند مي را تاكيد و تقويت بال آنچه كه اين موضوع

 قـب�ً  كـه  مطلع نبودند يا احاديثيها  آن از قب�ً خود به سبب اط�ع از احاديثي كه
شـد و   مي مشخص آنانبراي  ضعف آن احاديثولي  صحيح است ندكرد مي فكر

 برايشان ثابتها  آن دانستند ولي صحت مي ضعيف يا بر عكس احاديثي را كه قب�ً
حتي امام شافعي زماني كه در عراق  .دادند مي نظرات و آراء خود را تغيير، شد مي

 د و برآشنا نبوها  آن با كه قب�ًهايي  به طرف مصر حركت كرد و بر اخبار و دانسته
بـه همـين   ، خـود نوشـته اسـت   هـاي   آنگونـه كـه دركتـاب    ،اط�ع نداشـت ها  آن

جديـدي  هـاي   خـود را تغييـر داده واقـوال وگفتـه    هـاي   خاطرتمامي اقوال وگفته
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در قول قديم امام شافعي اين چنين  ،شود كه مي به اين دليل گفته ،جايگزين نمود
 زمانيكه آن بزرگوار از عـراق  همچنين .يا در قول جديد امام شافعي اينگونه است

محمود پسر حسن شيباني شاگرد امام  ،امام شافعي ،كرد مكان به طرف حجاز نقل
ضـي  اثناء بع در اين ،كرد يابوحنيفه را م�قات كرد و از معلومات او استفاده زياد

 از اجتهادات خود را تغيير داد.

 مخالفت ،دبا اساتيد خود يعني امامان مجته ها وقت شاگردان بعضي -
 :ندكرد مي

شاگردان ائمه همان كسـاني كـه از آنـان     ،همانطور كه مشهور و معروف است
بسياري از مسائل با اساتيد خود يعني امامـان مجتهـد در آن    در ،اند علم ياد گرفته
 نشـده و مـانع آنـان    ائمه نه تنهـا از كـار آنـان ناراحـت     ،ندكرد مي زمان مخالفت

فقهي مذهبي خود شـاهد  ي ها كتاب ،طريقه آنان بود بلكه اين روش و ،شدند نمي
در بسياري از مسائل نظر و راي امام و نظر  ها كتاب اين ،و گواه براين مساله است
تا جائيكه مسائل اخت�في بين امـام ابوحنيفـه و   ، كند مي و راي شاگردان او را نقل

سوم يـا  به يك  دو شاگرد اويعني ابويوسف ومحمد پسرحسن (محمدبن الحسن)
74Fرسد مي بيشتر

 رحمه اهللامام احمد  ،امام مالك ،اما اين مساله در بين امام شافعي ،1
عثمان مالكي دو شرح خود بـر كتـاب   سند پسر  .آنان كمتر بوده است و شاگردان

تقليد به معناي قبول كردن گفتـه ديگـري بـدون    :دگوي مي مشهور به األم مسحنون
د با استفاده از تقليد كسب علـم كنـد   توان مي دليل و حجتي است پس چطور هيچ

تقليـد در ذات خـود بـدعتي     ،براي كناره گيري از آن ندارد دليليدر حاليكه هيچ 

هـيچ كـس داراي    شزمان صحابه  م كه درداني مي يرا ما به قطعيتجديد است؟ز
با اتفاقـات جديـدي    بلكه آنان در ارتباط كندكه از آن تقليد  ،همذهب معيني نبود
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يادر هنگام نبـودن   ،ندكرد مي به كتاب و سنّت مراجعه ،آمد مي ن زمان بوجودكه آ
، به دليل ونظراتي برتري كه در بين خود داشـتند كتاب و سنّت  ازتي يا حج دليل

 مراجعـه  برهمين منوال تابعان آنان نيز ابتـدا بـه كتـاب و سـنت     ،ندكرد مي رجوع
 يافتند به نظرات صحابه نمي نظر را ت مورداگر در آن دليل قاطع و حج ،ندكرد مي
بـه جـواب مـورد نظرنمـي     هـا   آن اگر در بـين  ،ندكرد مي در اين مورد رجوع ش

را كـه بـه    يكـي از اصـحاب   إلند و بعضي از آنان گفتـ كرد مي رسيدندخود اجتهاد
سـپس قـرن دوم و سـوم هجـري      .كرد مي انتخاب ،بود تر قوي نسبت اقوال ديگر

و امام احمـد بـن    امام شافعي ،امام مالك ،امام ابوحنيفه ،در اين دو قرن ،آغاز شد

كـرده   حركت ش صحابه منهج و راه و روش آنان نيز بر ،بودند رحمهم اهللا حنبل
 ،وجود نداشـت  ،مشخص و معيني كه آن را تدريس كنند در زمان آنان نيز مذهب

اسـت كـه   عملي كار (تقليد)  اين :ندگوي مي كنم از اهل تقليد كه چطور مي تعجب
درحاليكـه  ، انـد  يعني تقليد كـرده اند  از قديم بوده وبزرگان ديني ما اين گونه بوده

دويست سال بعد از هجرت بوجود آمـده و بعـد از    گذشتبعد ازاين كار (تقليد)
بوجـود   ،كنـد  مي تعريف و تمجيدها  آن از صتمام شدن سه قرني كه رسول اهللا 

 75F1!؟آمده است

د مردم به يك مذهب را بوجود زام و تقيالت ،دانحقيقت مقلّ در -
 اند: آورده

 :دگوي مي ،كند مي امام شوكاني بعد از اينكه ك�م سند پسر عثمان مالكي را نقل
 ،انـد  آورده خـود بوجـود   ،مقلدان به حقيقت التزام و تقليد به يك مذهب را عامه«

روايتي كه در بـين   .»مجتهدين به آنان اجازه داده باشد بدون اين كه امامي از ائمه
 همانا رشيد خليفـه  :امام مالك و رشيد خليفه اتفاق افتاد به حد تواتر رسيده است

                                                 
 .17القول المفيد في ادلإل الجتهادوالتقليد ، ص  -1



 ديدگاه اهل حديث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   156

ولي امام مالـك از   ،از امام خواست كه مردم را وادار به تقليد از مذهب خود بكند
يي كـه درآن سرگذشـت و   هـا  كتـاب  قضـيه در تمـام   اين .اين كار خودداري كرد

كـه بوجـود آورنـده     گفـت  تـوان  مي پس. وجود دارد ،بيوگرافي امام مالك هست
 اجمـاع  ،قاعده اصـول  كه طبق داني مي واند  بوده مقلدان اين مذاهب خود متبوعو

بلكه آنچه كه در رابطه با اجماع معتبر و ارزشـمند   ،آيد نمي توسط مقلدان بوجود
 .روي يك مسأله است اجماع مجتهدان بر ،است

 اند: كردهن متعصبانه ذهب گرائيمجتهدين هيچگاه اقرار به م -
تاييد آن را  اقرار نكرده وها  مجتهد به اين نوع تقليد يبنابراين هيچيك از علما

 اند: نكرده
اما بعـد از  ، قبل از بوجود آمدن تقليد و مذهب گرايي متعصبانه مشخص است

كـه كـار   ايـم   نشنيده از مجتهدان بزرگ اس�مي از هيچ مجتهدي ،بوجود آمدن آن
وبـين مسـلمانان   ، كساني كه دردين خدا تفرقه وجـدايي انداختنـد  ، ن مقلدان رااي

بزرگ كار آنان را انكـار   تعدادي از علماي بلكه ،ئيد كنندتا ،اخت�ف ايجاد كردند
ديگرخصوصاً علماء سوء نسبت به اين مسأله بخاطر ترس از ضرر  كرده و بعضي

 هر انسـان عـاقلي   ،ار نمودندسكوت اختي ،و زيان و ترس از دست دادن نفع خود
اسـ�مي   از شـهرهاي  يرمجتهد اسـ�مي در شـه   يداند كه اگر عالمي از علما مي

كه تازه بوجود آمده است و ادامه دادن آن و است اقرار كند به اينكه تقليد بدعتي 
اگر تمامي مردم آن شهر عليه  ،و ايمان به آن جائز نيست اطمينان ،همچنين اعتماد

عليه آن عالم مجتهد قيام كرده و به او اهانت كـرده   بيشترآنان ˝ند حتمانكن او قيام
نماينـد وايـن در حـالي     مـي  ناموس او ضرر و زيان وارد، و نسبت به مال و جان

د نجات پيدا كنـد بـه   ن به دست يكي از اين جاه�ن مقلّه شدشتككه اگراز  است
 ر پيدا كرده و هـر فـرد  اس�مي انتشا يها سرزمين همين دليل اين بدعت درتمامي
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76Fدربرگرفته استرا  يمسلمان

بحقيقت راست گفته است امام شوكاني در رابطه با  .1
جـز تعـداد   و بيان سببي كه باعث شايع شدن مذاهب و مذهب گرايي شده اسـت 

ترس از مـردم و تـرس از    به حقيقت ،اند آن را انكار نكرده ديگران ،كمي از علما
لي در حقيقت جاهلي است از جـاه�ن قـوم خـود   و كند مي عاي علمكسي كه اد ،

 جـدي و خطرنـاك و   يكـار  است شده شايعها  آن همان كساني كه تقليد در بين
ت پيدا كـرده و آنقـدر مـردم و    اين بدعت مذموم عمومي ،جبران ناپذير شده است

 .د از آن فرار كندتوان نمي جامعه را فرا گرفته كه هيچكس

 كند مي ب گرايي متعصبانه را انكارجسورانه كه مذههايي  فرياد
ولي خداوند خود تعهد كرده است به اين كه زمين را از كساني كه اجـرا كننـد   

 زمـاني  گفتـه  راست صرسول اهللا  ،گذارد نمي خالي ،احكامات الهي هستند نگا

ـهإ « :دگوي مي كه ّ ـإ ال الإ يإضإ إ ملَ ـاَهَرفنإ عإ ّمَت رإ
إ
ّمٌة َمَن م

إ
ملإ م مَ الإ تإزإ ـالإفإ إ ـَن خإ مه  َم مإ

مَ  لـإ إ هإ إ مّلاَس  خإ هنإ عإ اَهرإ َم رإ َمرإ مّ�َ هإهإ
إ
َتإ م

َ
ّت يإأ گروهي از  ،اي [هميشه دسته 77F2.»ىإ

 كنند يا آنـان را خـوار   مي مخالفت كساني كه با آنان ،دكنن مي امت من از حق دفاع
كننـد تـا روز    وارد زيـاني بـه آنـان    ين ضرري ياتر كوچك ندتوان نمي ،ندشمار مي

 ،فريادهايي جسورانه مشخص و آشنا هستند] در هر زماني آنان براي مردم قيامت
كسـانيكه حـق را    ،شوند مي از جانب علماء حقيقي صادركه وجود دارد  درتمندق

د در كنن مي سفارش و مردم را نيز به تبعيت از آنكنند مي تبعيتاز آن واند  شناخته
 ،شـود  مـي  و برآنـان فشـار و سـختي وارد    شوند مي اذيت - ج�له جلّ –راه اهللا 
عـدادي از ايـن   ت ،دارنـد  نمـي  ولي از اين كار دست بر، شود مي آنان انكار دعوت
كســانيكه تعصــب مــذهبي را انكــار كــرده ، قرنهــاي متفــاوت ارحقيقــي  يعلمــا
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و هـر آنچـه را از    كـرده دعوت  تبه سوي كتاب و سنّ ومسلمانان را به بازگشت
تـرك  ، مخالف باكتاب و سنّت بـوده  مختلف در بين مذاهب كههاي  ال و گفتهاقو

  .ذكرمي كنيم ،اند كرده
المـام ابـو    ،رعبـدالب  پسـر  ،حافظ المغرب ابو عمر يوسف ،از جمله اين علماء

حافظ تقي الدين  ،الدين پسر عبد الس�م سلطان العلماء عزّ ،پسر خرم علي محمد
ع�مـه ولـي اهللا    ،حافظ الـذهبي  ،فسر و مورخ ابن كثيرو م حافظ ،قيق العيددپسر 

نيـل «و امـام شـوكاني نويسـنده كتـاب      »حجة اهللا البالغـة«نويسنده كتاب  ،دهلوي

محمـد پسـر ابـراهيم الـوزير      »المل السّ سب«كتاب  ةنويسند انينعامير ص »األوطار

 ديقو ع�مـه صـ   »أبـی القاسـم ب عـن سـنّةالروض الباسم فی الـذ«ويسنده كتاب ن

پسـر   ع�مـه صـالح   »ن اخلـالصوالـديّ  ةديـالـروض الن«كتاب  حسن خان نويسنده

 »علی اآلبـاء واملشـايخ تفضيل احلقّ  العلم املشايخ فی«نويسنده كتاب  مهدي المقبلي

 ولـیأم اظ مهـإيقـ«و شيخ صالح پسـر محمـد الف�نـي نويسـنده كتـاب ارزشـمند       

فی القـری  داع الشائعبتذيرهم عن االحتاملهاجرين واألنصار و لالقتداء لسيد ،بصاراأل

و امام محمـد   »مصـاربني فقهاء األ من تقليد املذاهب مع احلميّة والعصبية ،مصاراألو

ودر حال حمد شاكر و استاد سيد سابق و غيره.. ع�مه محدث احمد م ،رشيد رضا
و كار با تمام قوت و نيـر  ن آلباني بخاطر اجراي اينمحمد ناصرالدي ،استادحاضر 

و پشتكار جدي براي نشر و تبليغ اين دعوت مبارك قيام كرده است و از خداوند 
را تاييد كرده و ياري ايشان و خواستاريم كه اين زحمات  تبارك و تعالي خواهان

 .و به موفقيت رسانده و به نتيجه برساندداده 

 :سبب ترس از مردم استه سكوت بعضي از علماء ب -
 ،بـدون تـرس   حتاًاه اينكه بسياري از علماء بزرگ صـر لزم است اشاره كنيم ب

 بينند كـه  مي زماني كه ديگر از آنان شجاعانه دعوت خود را ابرازمي كنند و بعضي
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 ،بربرادرانشـان وارد شـده اسـت    در اثر اين كار چه اذيت و آزار و فشار و سختي
را هـا   ختيشوند و توانايي تحمل اين س ها مصيبت ترسند كه آنان نيز دچار اين مي

فـراد  اجمعـي كـه در    درلذا نظر و اعتقـاد خـود را در ايـن رابطـه      ،نداشته باشند
در غيـر ايـن صـورت     ،كننـد  مـي  مطرح ،عقيده هستند مخصوص و معتقد به اين

حقيقت اين نوع  در« د:گوي مي شوكاني همان طور كه امام .كنند مي سكوت اختيار
 سكوت موافقت و رضايت نه ،ستدور انديشي) ا ،(احتياط هسكوت تقي ،سكوت

گفتن حق كه خداوند  از ،ولي اينان با وجود تظاهر به سكوت درباره اين موضوع
بلكــه ، كننــد نمــي خــودداري، ازآنــان تعهــد گرفتــه اســت -تبــارك و تعــالي  -

پرداخته و بسياري از  خود يا بصورت آشكار يا اشاره به اين موضوعهاي  درنوشته
ودن تقليد براي علما را تا نزديك شدن فـوت خـود نگـه    آنان نيز موضوع حرام ب

همـانطور كـه ادفـويي     ،دارنـد  مـي  به دنيـا اعـ�م   خودبعد از فوت آن را  داشته و
 علمـاء موضـوع   بعضي از اين .است ازاستاد خود امام ابن دقيق العيد روايت كرده

 بيـان ، تنداعتماد واطمينان آنـان هسـ   كه مورد ،كساني از اهل علم مورد نظر را نزد
 انتقالقادات خود را نسل به نسل به همديگر كنند هميشه كساني هستند كه اعت مي
ولـي از ديگـران پنهـان و     اط�عنـد  بـي  دهند اگر چه اهل تقليد از اين موضوع مي

  78F1.مخفي نيست

 :باطل است ،عقيده البوطي كه حق با اكثريت است اين نظر و -
ـ  ها ميليون كنيم به اينكه مي اعتراف د و ملتـزم بـه   نفراز مردم مذهبي بوده و مقي

اسـامي افـراد علمـي     از مملو ها كتاب د وگوي مي آنطور كه البوطي، مذهب هستند
 بـا آن زنـدگي  بينـيم و  مـي  آن را عم�مذهبي است. ما به اين موضوع اقراركرده و

 خود راكننـد  مـي  شرعي را ي كه ادعاي علمم كه بسياري از كسانداني مي كنيم و مي

                                                 
 .21القول المفيد، ص  -1
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و كساني كه متسمسك به سنّت بوده و  ،د و مذهبي هستندمقلّ ،دانند مي عالم ديني
كـم   ،بـه نسـبت مـذهبيون    ،كننـد  مـي  پيـروي  ،پيروي از راه و روش علماء سلف

بايد بگوئيم كه البوطي و مـذهبيون هـم اعتقـاد او نبايـد از ايـن موضـوع       ، هستند
پيروان حـق   كه كند مي بيان –تبارك و تعالي  -چرا كه خداوند  ،خوشحال باشند

واتباع وپيروان باطل هميشه زياد هسـتندمگر  ، هميشه كم بوده و هستند و حقيقت
كثـرت و   از آيـاتي اسـت كـه    مملـو قرآن كـريم   به حقيقت در مواقع خيلي كم و

دهـد و قلّـت و كمـي را     مـي  خوردن به آن هشـدار  و از فريب كرده زيادي را ذم
 را مورد تشويق وتعريـف قـرار  ها  آن وابسته شدن به تعريف كرده و وارد شدن و

 :هستند رابطهاز آيات كريمه در اين اي  نمونه ،و موارد ذيلدهد مي

 در رابطه با اكثريت: -تبارك و تعالي -حكم خداوند  -

ۡ�َ�ُ ﴿ :فرمايد مي -تبارك و تعالي -خداوند
َ

ٓ أ �َ�  �ّاس� ٱَوَما ن �ُمۡؤم� ََۡصَت ب َولَۡو َح
آورندهر چند ت�ش كني و زحمت  نمي بيشتر مردم ايمان« ].103وسف: ي[ ﴾١

 .»بكشي
﴿ َ�َ�ۡ

َ
ّ  أ ولي بيشتر مردم خفاياي « ].21يوسف: [ ﴾٢ََ َ�ۡعلَُموَن  �ّاس� ٱَوَ�ٰ��

 »دانند نمي لطف و حمكت تدبيرش را

ِ�  �ن﴿ ۡ�َ�َ َم  
َ

ۡع أ �ض� ٱَُط�
َ
�يل�  ۡ� ّلوَك َع  َسب �َ ُ � ٱي اگر از « ].116األنعام: [ ﴾َّ

 .»سازد مي كه پيروي كنيد تو را از راه خدا دور مردم)بيشتراكثريت (

﴿ � قّ ٱ ّ�َبعَ ٱ َولَو ت�  ۡ�َ َُ ُهۡم لََفَس َۗ ٓ ۡهَوا
َ

�ُض ٱوَ  لّسَ�َٰ�ُٰت ٱأ
َ
�يه� ّ  ۡ� اگر  ].71املؤمنون: [ ﴾َوَم  ه

آسمان و زمين و  كرد مي ايشان پيرويهاي  و هوسها  حق و حقيقت از خواسته
 گردد مي تباه هاست آن در هر آنچه
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﴿ �ِ �َك  َُ َ�ٰل ۡنُهم َ�ۡع � ّم� َٗ � ث ََ �ّن  �ض� ٱُمّم ِ
َ
�فُوَن  ۡ� َۡ و اما بسياري « ].٣٢ة: املائد[ ﴾٣لَُم

احكام خدا را ناديده گرفته و بعد از آن در روي زمين راه اسراف را پيش از آنان 
 »گرفتند

﴿ � َٗ � ث ََ َ  �ّن  س� ٱّم� ُقوَن  �ّا بي گمان بسياري از مردم « ].٤٩ة: املائد[ ﴾٤لََ�ٰس�
 .»نمايند مي و از حدود قوانين الهي تخطي كنند مي دتمرّ سر پيچي و

﴿ �ِ َ�ُعوَن  ٰ ََ ُ ُهۡم � ۡن � ّم� َٗ � ث ََ ٰى  ََ َ ۡم� ٱَوَ ث َ�ٰن� ٱوَ  ۡ�� ُۡ بسياري از « ].٦٢ة: املائد[ ﴾ۡلُع
مال حرام بر همديگر  هكاري وستمكاري و خوردنبيني كه درگنا مي آنان را
 »جويند مي سبقت

ۡل�ٍ ﴿ � ع� َۡ �َغ ب م  �ه� ۡهَوآ�
َ

�أ وَن ب ّل �َ ُ�ّ � َٗ � ث ََ بسياري از مردم « ].119األنعام: [ ﴾�ّن 
 ،ندگوي مي كج و نادرست) بدون آگاهي از صحت آنچه كه(ها  و هوسها  با هوي

 .»سازند مي سرگشته و گمراه ديگران را

﴿  َ � ّم� َٗ � ث ََ َهّنَم  َ �ِ نَا 
ۡ

َر� ُۡ َذ ّ � ٱَولََق �
� ٱوَ  ِۡ �س� َُهۡم  ۡ�� �َها َول ب َّ َ�ۡفَقُهوَن  ُلوٞب  َُهۡم قُ ل

  ٓ �َها َن ب َمُعو َّ �َۡس َذاٞن  ا َۗ َُهۡم  ل ا َو �َه َن ب و ُ �� ُ�ۡب  َّ  ٞ�ُ�ۡ
َ

ما بسياري « ].179األعراف: [ ﴾أ
دوزخ ها  آن كه مآلايم  ههان پراكنده ساختاز جنّيان و آدميان را آفريده و در ج

آيات رهنمون به كمالت (ها  يي دارند كه بدانها دل ها آن ،واقامت در آنجااست
خداشناسي و يكتا پرستي هاي  نشانه(ها  دارند كه بدانهايي  فهمند و چشم نمي) را
 از) رازندگي سهاي  (مواعظ و اندرزها  كه بدان دارندهايي  بينند و گوش نمي )را

 ».شنوند نمي

﴿  َ � ّم� َٗ � ث ََ س� ٱ�ّن  ٰف�لُوَن  �ّا �َنا لََ� اَ�ٰت َۗ گمان بسياري  بي ].92يونس: [ ﴾٩َ�ۡ  
 ].خبرند بي ما غافل و )جهان يقرآن و ديدن يخواندن( از مردم از آيات

ُقوَن ﴿ ۡم َ�ٰس� ۡنُه ٞ ّم� �َ ث َوَ�  � ُ ۡهَت ۡنُهم ّم ز آنان راهياب برخي ا[ ].26احلديد: [ ﴾٢فَم�
 شدند و بسياري از ايشان خارج شدند.]
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﴿ َ�َ �ۡ
َ

ّ  أ ��ٰ�َ س� ٱَو وَن  �ّا َُ ُك َۡ َ [وليكن بيشتر مردم  ].38يوسف: [ ﴾٣ََ �
 ]كنند. نمي گذاري -سپاس

وَن ﴿ َهلُ ۡم َ�ۡ ۡ�َ�َُه
َ
أ   ّ ��ٰ�َ   .دانند] نمي وليكن بيشتر آنان[ ].111األنعام: [ ﴾١َو

�عُ ﴿ ب َّ َ ا ي َّ َظّنا   َوَم � ۡم ِ ۡ�َ�ُُه
َ
[بيشتر مشركان جز از شك و  ].36يونس: [ ﴾أ

 .كنند نمي گمان پيروي

�ي ﴿ َۡسَتو � َّ �يُث ٱقُل  ب ُُ ٱوَ  ۡ�َ � ةُ  لّطّي َ�ۡ ََ َبَك  ََ ۡع
َ
أ �يث� ٱَولَۡو  ب  ].١٠٠ة: املائد[ ﴾ۡ�َ

 مساوي نيستند هر چند كه فراواني ناپاك(حرام) )[ناپاك و پاك (حرام وح�ل
اندازد.]اي برادر به اين آيات بزرگ نگاه كن كه واقعاً راست  مي شما را به شگفت

تمام و قطعي در  تثابت و قطعي هستند در حقيقت اين آيات حج ،و محكم
اين موضوع را در نهايت  نگاه كن كه يرابطه با اين موضوع هستند و به آيه ديگر

ُۡ ﴿ :فرمايد مي داوند سبحانخ كند مي بيان براي ما و درستي صداقت و راستي لََق
 � ب ُٰ�م  �َ ۡئ ّق� ٱج� َٰ�ُهوَن  ۡ�َ ََ ّق�  �ۡلَح ُ�ۡم ل َ�َ �ۡ

َ
أ   ّ ��ٰ�َ ما حق را  ].78الزخرف: [ ﴾٧َو

براي شما آورديم (و توسط پيغمبران برايتان فرستاديم) ولي اكثر شما حق را 
و كثرت و نكوهش  و آياتي در رابطه با ذمها  اين دشمن داشتيد.]آن را  نپسنديد و

نيز  ،تاييد كننده وتعريف كننده قلّت يا كمي هستند اما آياتي كه ،بودندزيادي 

َي ﴿ فرمايد: مي -وتعالي سبحان -زيادند. خداوند د� َبا ع�   ۡ �يٞل ّم� رُ ٱَوقَل ُكو َّ  ﴾١ ل
 از بندگانم شكرگذارند.] [و اندكي ].13سبأ: [

هُ ﴿ َمَع   َ اَم َۗ  ٓ ا �يٞل  ۥٓ َوَم َّ قَل � [و جز افراد اندكي بدو ايمان  ].40هود: [ ﴾٤ِ

َ  ﴿ :فرمايد مي ] و در مورداصحاب يمين (نجات يافته).نياورده بودند ٞ ّم� ثُّلٍ
��َ ٱ ّول

َ
�ۡ ١   َ �يٞل ّم� َ�� َ ٱَوقَل �ۡ گروه زيادي از پيشينيان « ].١٤ -١٣ة: الواقع[ ﴾١ �

 »باشند مي هستندو گروه اندكي از پسينيان
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� ّم�َ   �نّ ﴿ َٗ � ث َّ  ۡ�ُلََطآۗ� ٱََ � ِ ٍٍ ٰ َ�ۡع ُهۡم َ�َ َُ ِ� َ�ۡع ْ  ّ��ي َ ٱَ�َۡب لُوا ْ وََعم� اَمُنوا �َ�ٰت� ٱَۗ  لّ�ٰل
�يٞل ّما ُهمۡ  بسياري از آميزگاران و كسانيكه با يكديگر  اص�ً« ].24ص: [ ﴾َوقَل

 سروكار دارند نسبت به 
دهند  مي منند وعمل صالح انجامؤم عاًدارند مگرآنان كه واق مي همديگرستم روا

 .»ولي چنين كساني بسيار كم واندكند

ُم ﴿ َُ َعلَۡيه� � ت َُ ۡنُهمۡ  ۡلق�َتاُل ٱفَلَّما  �يٗ  ّم� َّ قَل � ِ ْ [اما زماني كه  ].٢٤٦ة: البقر[ ﴾َََوّلۡوا
و از قبل كه  سرپيچي كردن.] دستور پيكار داده شد همه جز عده كمي از ايشان

�نّ ﴿ گفت: مي ورد حضرت موسي و قوم اوفرعون در م �يلُوَن  ِ ٞ قَل �َمٍ ذ ۡ ٓۗ� لَ�� ََ ُؤ ٰ ََ

 صرسول اهللا» گروه اندك و ناچيزي هستندها  اين :گفت« ].54الشعراء: [ ﴾٥
 بر اكثريت و اقليت حكم كرده است و -تعالي تبارك و-نيز مانند حكم اهللا

يَ « :فرمايد مي سَ يبًا وَ رِ الَمُ غَ سْ أَ اإلِ دَ اءِ بَ بَ رَ غُ يبًا فَطُوبَى لِلْ رِ أَ غَ دَ امَ بَ ودُ كَ  اس�م دين[ .79F1»عُ

 .]ءگردد پس خوشا به حال غر با مي غربت ظهور كرد و به حال غربت بر حالدر
خواهم متذكر شـوم   مي نكته اي كه در مورد اين آيات( ،صصدق رسول اهللا 

مسـلمان   مجتهـد  اين است كه استناد به اين آيات و احاديث و حمل آن بر علمـا 
جاهليت قيـاس مـع    ائمه اربعه و مقايسه آن با پيشوايان و بزرگان دورۀ مخصوصاً

و گويا نسبت به اين  ،اند واضح اين قياس توجه نكردههاي  الفارق است و به فرق
شـده   مـي  پيـروي ها  آن جاهليت از پيشواياني كه در دوران اند. توجه بوده بي نكته
بعمل آمده است و با وجود اينكه ايـن  ها  آن مان خودپيروي از دستور و فر ،است

دست آن پيشوايان و بر خ�ف احكام تورات و انجيل و عمومـا در   احكام ساخته
را هـا   آن بـا ايـن حـال    بوده استها  آن خود پرستي و ستمگري ،مسير حق كشي

و انـد   پيـروي كـرده  هـا   آن بدون دليل قبول كرده و بصورت تقليـد كوركورانـه از  

                                                 
 دون الجملإل الخيرة.رواه مسلم ورواه البخاري ب-3
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دوران جاهليت نسبت به پيشوايان ديني به چنان قديسـتي معتقـد    صه مردمانخ�
قايل بودند كه هر فرمان و دسـتور و حكمـي   ها  آن بودند و چنان تقدسي را براي

توارت وانجيل و بـا عقـل و    حتي اگر مخالف نص شد. مي كه از زبان آنان صادر
و احكـام را مقـدس    فرمـان  ند آبو مي هم در تضادها  آن اخ�ق و مصالح زندگي

كـرده   »هيپنوتيزم«دانستند و گويي هر مردمان ساده و نا آگاه را  مي وواجب التّباع
نمودنـد و ايـن راه و    مـي  اطاعت و پيرويها  آن از ،بودند كه بدون دليل و آگاهي

 روش با تقليد مجتهدين در مسائل فقهي بسيار متفاوت است زيرا تقليـد در ميـان  
 نيسـت ها  يچ وجه بمعني قبول حكم و فرمان خود مجتهدين و مفتيمسلمان به ه

بلكه به معني قبول دستور و حكم و فرمان خدا و پيامبر خداست كه مجتهدين به 
ـ  را از قـرآن و حـديث اسـتنباط و    هـا   آن ،ص علمـي سبب تخصص و فوق تخص

و  كننـد  مـي  را بـراي مـردم نقـل   هـا   آن و علماي اهل تدريسها  استخراج و مفتي
ص يـك      بديهي است قبول مطلبي از كسي به عنوان ناقل و باور كـردن بـه تخصـ

در  ،همانگونه كه طبيبي بر حسب اشتهار .متخصص براي قبول مطلبي كافي است
شود و مردم بدون درخواسـت اقامـه    مي معالجۀ بيماريهاي كليه متخصص شناخته

و داروهـايي را   ،دكننـ  يم دستورهاي او را (حتي دوباره جراحي كليه) قبول ،دليل
نيز كه آن دكتر متخصص براي كليه تجويز كرده و دكتر داروساز(به منزلۀ مجتهـد  

بـه  (و بهياران مـرد   ،پذيرند مي بدون اقامه دليل ،دهد مي راها  آن در مذهب) مشابه
ند باز بـدون  گوي مي به ما كه دستورات دكتر را بدون تغيير و تبديل )ها منزله مفتي

كنيم و بديهي است كه قبول حكم و دسـتور ا   مي دستورات را قبول ليل آناقامۀ د
با قبـول حكـم و دسـتور كـاهن و      ء و متعلقات آنان به هيچ وجه قابل مقايسهطباّ

نيست كـه هـيچ   ها  آن و طالع شناس و رمان و جن گير و غيب گو و امثال جممنّ
د بلكه در نظر فريـب  متخّصص در علمي مطرح نيستن ،به عنوان ناقل صادق كدام

افرادي هستند كه پا بربام بلند اين جهان نهاده و در جهـان  ها  آن خوردگان نا آگاه
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اند  مقّدس و مرموز و اسرار آميز شدهاي  گونه و بهاند  ماوراء ماده سر بيرون آورده
محقـق   ،كه از خود هر دستوري را بدهند و هر حكمي را صـادر نماينـد درسـت   

كننـد و   مـي  پيـروي ها  آن ست و فريب خوردگان ساده انديش ازوواجب التّباع ا
عامـل   ،اينگونه تقليد و دنباله روي چه در مسائل ديني وچه در مسـايل اجتمـاعي  

بدبختي است و به اين سبب قرآن كريم هاي  سرنگوني ملتّها به اعماق چاه و چاله
از دانشـمندان  عـده اي   .بشّدت اين گونه تقليد و دنباله روي را منع كـرده اسـت  

 محقق وواقع گرا در عين اينكه تقليد در فـروع ديـن را مجـاز و حتـي ضـروري     
هـاي   خود پيرو يكي از مذاهب اربعه هستند و اين مـذاهب را خزانـه   ،شمارند مي

 ،دانند مي را شايسته درود و تقدير و سپاسگزاريها  آن معارف اس�مي و صاحبان
تا ابد اجتهاد بسته شده اسـت و تـا   ها  آن از اما به هيچ وجه معتقد نيستند كه بعد

پيروي از هيچ مجتهد ديگري جايز نيست و بلكـه پيـروي   ها  آن ابد جز پيروي از
ازآنها مستلزم اين است كه اين انحصار طلبي را از آنـان نفـي نكننـد زيـرا خـود      

هـا   آن كـه مـردم بصـورت انحصـاري از    انـد   صاحبان مذاهب هر گز موافق نموده
پس ائمه اربعه نه تنها اجتهاد را  ايم. را آوردهها  آن نند كه قب�ً نمونه گفتهپيروي ك

پيـروي از كسـي بـدون    وركورانه (بلكه از تقليد كاند  در قيد انحصار خود ندانسته
و تنها به اين راه و طريق راضي بودنـد كـه مـردم    اند  دليل و تحقيق) نيز منع كرده

يروي كنند و در قرون اوليه در كنار مذاهب اربعه پها  آن آگاهانه و پس از تاَمل از
و داود ظاهري و سفيان ثوري و اسحاق بن راهويـه   تقليد از مذهب ليث بن سعد

و همين حال هم جمع كثيـري از   ،و سفيان بن عيينه و محمد طبري نيز مجاز بود
جي و وقفاّل و ابوعلي سن، آيند مي ن از پيروان امام محمد بن خرم بشماراهل تسنّ

دانشمندان داراي نظريه معتدل و متعـادل در   اند. غيره مجتهد مطلق و منتسب بوده
زمينه اجتهاد مطلق و اجتهاد مقيد معتقدند اول اجتهـاد مقيـد در درجـه پـايين در     
تمام شهرهاي اس�مي همواره وجود داشته و هميشه وجود خواهد داشت زيرا در 
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جام وظيفه قضـاوت بايـد وجـود داشـته     هر شهري حداقل يك نفر قاضي براي ان
و عـ�وه بـر ايـن     ،باشد و يكي از شـرايط قاضـي ايـن اسـت كـه مجتهـد باشـد       

طبقه مجتهد در فتوي نيز از عصر مجتهدين مطلق تا حال وجود داشته  ،مجتهدين
هم بايد وجود داشته باشند كه جواب مسائل جديدرا از اصول و قواعد  و هميشه

باط نمايند و بخش مهمي از فتاواي امـام نـووي و فتـاواي    مذاهب ائمه اربعه استن
ي مهمـي از فتـاواي سـيد رشـيد     هـا  بخش كبراي ابن حجرو محمد رملي و اخيراً

 ،لونكسئرضا(المنار) و فتاواي شلتوت و بخش مهمي از كتاب جواهر الفتاوي وي
ر بـه نظـ   .آيند مي جواب سئوال از رويدادهاي تازه و كار مجتهد در مذهب بشمار

مطلق نيز باز است و دين جاودانه و جهـاني اسـ�م    اين دانشمندان دروازه اجتهاد
امكان ندارد براي هميشه در قواعد و اصول مذاهب چهار گانه محصور و محدود 

در مـذاهب  هـا   آن كه مشابه ،ها و صدها مسايل جديد پيدا شود و هر گاه ده، باشد
از اصول و قواعد و اشباه ونظاير ها  نآ و استنباط جواب ،چهار گانه موجود نباشد

ــردد  ــن نگ ــامبرده ممك ــذاهب ن ــود   ،م ــه وج ــ�مي ب ــع اس ــت جوام ــن وق  در اي
از معارف اس�مي تا آنجاها اعـت�  ها  آن يي نياز دارند كه سطح آگاهيها شخصيت

 ،يافته باشد كه بتوانند مستقيماً از كلّيات دليل فقه مخصوصـاً از قـرآن و حـديث   
ل تازه را استنباط كنند و در زمينۀ استنباط احكام اين مسايل كـار  احكام دين مساي

مجتهد مطلق را انجام دهند خواه در بقيۀ مسايل مقلًد يكي از ائمه اربعه باشند يـا  
كنند كه در صورت اول مجتهد در  فقهي استنباط بقيۀ مسايل را نيز مستقيماً از ادلۀ

 3ج مجمـوع امـام نـووي   (مذهب و درصورت دوم مجتهد مطلـق خواهنـد بـود    
  )مترجم 94تا ص 91وتحليل عبداهللا احمديان ص 1تجزيه  )43(ص

 ،كم و غريـب هسـتند   ،و اس�م راستين براستي دعوت كردن به سوي دين حق
ولـي ايـن   ، كمـي داشـت   ةمطرود و يـاري دهنـد   همانطور كه در اول كار غريب

ده اي صـادقانه  ژلف مباع سوضعيت از ديدگاه اهل توحيد و دعوتگران سنّت و اتّ
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همچنـين بشـارتي اسـت كـه     اسـت   -جل ج�لـه  -است از جانب اهللا ، و راست

براسـتي كـه بهشـت     »فطو� للارَاء« به آنان داده است و فرموده: صرسول اهللا 
فراواني براي كساني است كه هنگـام ضـعف    به حقيقت پاداش، غرباء است ايبر

 -ادشان كم است. همانا رضايت اهللا و تعد درحاليكه شوند مي به آن متمسك ،حق
او براي كساني است كه بـه   جانبو بشارت و رحمت و بخشش از  -عزّ و جلّ 

شيوع آن و پنهـان   وض�لت يا بدعت درعين گمراهي وجويند و مي سنّت تمسك
  شخص مسلمان زمانيكـه ايـن آيـات و احاديـث را    .كنند مي مخالفت ،كردن سنّت

تا با هر  كند مي رد و شروع به جمع كردن وسيله وس�حگي مي مادلش آر، شنود مي
اهي وض�لت رااز بين ببرد واين آيـات و  مرفتنه و آشوب مبارزه كرده و هرنوع گ

كساني كـه  ، سلمانان صابر و مبارزاستماز جهت ديگري تسكين دهنده  احاديث
و  متعزيـه و دلـداري از آنـان اكـرا     شده و بـا  هدايت -جل ج�له -از جانب اهللا 

در  صاهللا و رسـول اهللا   ايـن حكـم   -اي خواننده گرامـي   -گرفته است  احترام
80Fرابطه با مسأله اكثريت و توده عظيم مردم است

 و اين حكم نه باعث شادي آنان 1
بلكه پيامدي تلخ و نـاگوار بـراي آنـان بـدنبال      ،رساند مي شود و به آنان نفعي مي

و رسـول اونشـان جهـل    -تعالي تبارك و -بحقيقت حكم خداوند .خواهد داشت
 رويگرداني از حق ،هوسو وگمان وهوي تبعيت از ظنّ، اسراف، وانكار وگمراهي

گـواراي وجـود البـوطي و امثـال      .و حقيقت را بر گردن آنان آويزان كرده اسـت 
 جاي رسيدن به حق و حقيقـت كثـرت و زيـادي افتخـار     كسانيكه به ،البوطي باد

الح و اتبـاع سـلف صـ    سـنّت  دعوتگران ،براي ما است تسكين ودلداري، كنند مي
تبـارك   -اتي كـه خداونـد   فيصي است بخاطر تعريف و توو تسلّ و تسكيناست 

، علم و ايمان و هدايت و تبعيت از حق از ما كرده اسـت  ،به لحاظ شكر -وتعالي
ها  آن ةبوده و بدست آورند صفات ف به ايناميدواريم كه از زمره كساني كه متص

                                                 
 ).1/62قلت: ورد حديث فيه األمر بالتمسك بالسواد األعظم ، ولكنه ضعيف جدا، انظر المشكاة ( -1
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بـه اينكـه تمـام     يقـين پيـدا كـرده   مطمئن هستيم كه دكتر البـوطي   .باشيم ،هستند
استناد كرده و تمامي مطالبي را كه در ها  آن كه به ضعيفيهاي  تو حجها  استدلل

قوي ، توانايي مقابله در برابر يك حجت يا دليل حقّ ،اين رابطه اظهار داشته است
دليـل خـود خواننـدگان را در    اين كه با  كرده است و محكم را ندارد و احساس

براي جبران اين نقض و ناتواني و  لذادهد مي ترديد و دو دلي قرار و وهم و شك
كه از قرنهـا   ،كند مي مطرح اعتراض آخر خود را بدين شكل ،نهايي ضعف و دفاع

قابـل توجـه و    ˝د بوده مگر تعداداندكي كـه اصـ�  قبل مردمان زيادي مانند ما مقلّ
نـزد عقـ�ء و دانشـمندان ارزش و     استدلله اندو گمان كرده كه اين يت نبوداهم

نتيجـه مانـد و موفـق     بـي  او ن و گماندوظّخورولي تيرش به هدف ن، اعتبار دارد
كسـاني كـه مقيـاس و     ،لذا اين نوع منطق و دليل جز نزد افراد آشـوب گـر   ،نشد

ش و اعتبـاري  هـيچ گونـه ارز   ،زيادي و كمي است ،معيارحق و باطل به نزد آنان
عواطـف و   ،خواهد بـا تمـام امكانـاتي كـه در دسـت دارد      مي دكتر البوطي .ندارد

غل و غش مردم را مورد هدف قرار دهد ولي اين كار او بد  بي احساسات ساده و
عربـي بـه ايـن     همانطور كه ضرب المثلي، به آتش دامن زدن است ،را بدتر كردن

 ،فصاحت ،بيان ،ادبيات ،معرفت ،از زرنگي تمام چيزهايي را :اشاره كرده كه مورد
بـه   ،نتوانستند ،كه به كمك و ياري خواسته بود يچيزرتهديد وارعاب گرفته تا ه
را كه  يضعف و ناتواني دليل ومنطقها  اين زيرا تمامي ،او مساعدت و كمك كنند

ـ  نمـي  ،البوطي به آن تكيه كرده ودلخوش كرده است د پـيش چشـم عقـ�ء و    توان
، د نيـرو و قـوتي پيداكنـد   توان نمي مخفي و پنهان كند و باطل هيچگاه ،لمطالبان ع

تبارك  -شريعت و قانون اهللا  ،چرا كه حق .از باطل است تر قوي زيرا حق هميشه
و قدرتمنـدتر   تر قوي و تر بزرگ اهللا (تعالي) از همه چيز ،و دين اوست -و تعالي 
 ن خـاطر از البـوطي و امثـال او   اين افراد دوست نداشته باشند بهمـي  چهاست اگر

بسيج كند و تـوده   ،از سواره و پياده ترسيم هر چند طرفداران و كسان خود را نمي
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همين قدر كافي است كه حق با ما ، برانگيزدو آنان را گمراه سازند مردم را عليه ما
طرفدار آنـان هسـتند ولـي     اگر چه بسياري از مردم ،است و باطل ضعيف با آنان

خدا براي ما كافي است واو بهترين ياري دهنـده   ،مردم (اهللا) با ما است پروردگار
 است.





 
 
 

 :فصل سوم
 بازگشت به سوي سنّت چيست؟ برايدليل دعوت ما 

مشك�ت بـزرگ را عـ�ج    كند مي ادعا به حقيقت دكتر البوطي همان كسي كه
طـرح   را براي مردمها  آن مشك�ت و خارج شدن از نجات از ايني ها راه كرده و
بـه بازگشـت بـه     براي دعوتگران (سنت) كه دعوت ما كند مي ادعا ،كند مي ريزي

عمل كردن بـه  ، سوي كتاب و سنّت و كنار گذاشتن و ترك كردن تعصب مذهبي
و ت�ش و كوشـش در جهـت تقريـب     ،كه باشد از هر كدام از مذاهب اربعه ،حق

كـه   كند مي ادعا ،ها آن از قوي و برگرفتههاي  مذاهب با استفاده از دليل و حجت
يـك  بلكـه  نيست  ،ثابت كندآن را  در بر گيرنده چيزي كه، اين نوع روش دعوت

 كه قد است (آنگونهزيرا او معتّ، ق به پا كردن استبه پا كردن يا قشقر نوع طوفان
كه مـردم دو دسـته انـديا از زمـره     است)  26 آمده از كتاب (المذهبيه)در صفحه 

كتاب و سـنّت و قيـاس بـر آن دو را بـدون      درت درك و فهمكساني هستند كه ق
كسانيكه توانـايي اجتهـاد يـا     ،يا جزء عامه مردم هستند ،دارند يا امام واسطه مفتي

كساني هستند كه بايد تقليد كنند ،شرعي را ندارندهاي  لهاستنباط و يا دقت در اد. 
ـ  يامروز جـز علمـا   :دگوي مي 42سپس در صفحه  تـزم بـه مـذهب    د كـه مل و مقلّ
 ،كه خـود قـدرت اجتهـاد داشـته باشـد     را يافت  كسي توان نمي ،مشخصي هستند

 ايـن اسـم بصـورت تشـبيه و    ، شود مي بحقيقت كسي كه در بين آنان مفتي ناميده
فتـوي   بنابراين در حال حاضر مـردم فقـط بايـد از مجتهـدين سـابق      ،مجاز است

رحمهـم   حنبلـي  ،مالكي ،شافعي ،يحنفامامان اربعه ( ،مقدم بر تمامي آنان ،بگيرند
(البوطي) اشكالي در رابطه با اين كـه اگـر هـر كسـي      لذا در نزد او ،باشد مي )اهللا

انتخـاب كـرد و خـود را     عنوان مذهب خود اربعه را به يكي از مذاهب مذهبي از
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داد و فريـاد و سـر و صـدا     وجود ندارد ولزومي به اين، ملتزم و مقيد به آن بكند
چنين بحثـي   هوجود ندارد و هيچ احتياجي ب ،ايم ايجاد كرده را ما آن وشلوغي كه

 ايم. كه هم خود و هم ديگران را به آن مشغول كرده

 :برد مي به مردم پناه كند مي البوطي از موضوع فرار -
در حقيقت دكتر البوطي در تمامي مقاله خود از موضـوع اصـلي كـه انتخـاب     

، ايـم  مطرح كرده -اهللا  إلرحم -درمقاله المعصومي  آنراو ،كرده و بر آن اصرار دايم
 ،انـدازد  مي را در پناه مردمخودو براي دفع تيرهاي اعتراض و جواب  كند مي فرار

كـه  اسـت  لذا محور اصلي بحث او در رابطه با اثبات جائز بودن تقليد براي كسي 
 كتـاب و سـنّت و اسـتعداد و توانـايي اسـتنباط و اسـتخراج       قدرت درك و فهـم 

ونه اخت�في بـين  گمسلّم است كه هيچ  ،نداردهاي  ادلهاحكامي شرعي رااز طريق 
ب و غرض ورزي ما واو در رابطه با اين موضوع وجود ندارد او اگر به خاطرتعص

زيادي كه در مقاله معصـومي  هاي  كه به وجود اقوال و گفته ،جبهه گيري و هوس
البتـه  ، دانـد  مي كه حتي آن را واجب همبل ،تهنسآمده و او نه تنها تقليد را جائز دا

از آن را نداشته باشد.آن  اگر قدرت و درك و فهم معاني كتاب و سنّت و استنباط
چيزي ديگري است ولي اواز گفتن موضوع اصـلي خـودداري كـرده تـا آنچـه را      

از ايـم   در مورد ما آنچه را كه نگفتـه  و خوش آيند است بگويد و بنويسد دلنشين
ت كـرده  به همين خاطر هم خوانندگان را اذي، دهد نسبتبه ما  ،قليدحرام بودن ت

مـال و تـ�ش    مقاله را سـياه كـرده  هاي  را ناراحت كرده و صفحه و اعصاب خود
براي گفتن و نوشتن چيزي كه بـديهي و واضـح   ، خود رادر اين راه از دست داده

ن نكرده اسـت.  آاي به  ين اشارهتر كوچك اص�ً، موضوع اصلي است.اما در مورد
در درجه اول مخصوص كساني  ،براستي موضوع دعوت ما درباره اجتهاد و تقليد

 ،آينـد  مـي  است كه در حال حاضر به عنوان علماء دين و بزرگان دينـي بحسـاب  
تعليم و يـا   كساني كه مانع فتوي دادن براي مردم در امور دينشان و همچنين مانع
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مقدم بر  .دگيري در مسائل ديني شان هستنددادن دستورات پروردگار و مانع از يا
و خود  كند مي رارفكسي كه از بحث وگفتگو ، دكتر البوطي است ،تمامي اين افراد

 مي خواهد اينگونه از آنان دفاع كنـد ، را در پناه مقلدان عاجز و ناتوان پنهان كرده
 .كنـد  مـي  بسيار بحث و گفتگو ،و در رابطه با اثبات جائز بودن تقليد براي آنان و

مقلدان ناتوان از  گوئيم:جناب دكتر ! شما بحث درباره عوام مي متقاب�ً ما هم به او
كسي  ،بياييد تا در مورد شما و امثال شما بحث كنيم ،بگذاريد درك و فهم را كنار

كرده و مشـغول تـاليف و تـدريس و نصـيحت      آگاهي يا كساني كه ادعاي علم و
كه مشك�ت بزرگ را معالجه كرده و راه چـاره   خواهند مي كردن مردم هستند (و

 را براي مـردم طـرح ريـزي كننـد) آيـا شـمامقلدي هسـتيد كـه        ها  آن و نجات از
شـرعي نـاتوان   هاي  دبحث وگفتگو كند؟از دادن راي ونظردر رابطه با ادلّهتوان نمي

از  ه من مقلدي نـاتوان ك :يد اين كارها را انجام دهيد؟ اگر بگوئيدتوان مي هستيد يا
مـي گوئيم:تأسـف بـر ايـن چنـد سـالي كـه        ، بحث و گفتگو و راي و نظر هستم

مشغول تدريس و درس خواندن و تحصيل و سفر و مطالعه بـودي و تأسـف بـر    
تمامي مداركي كه كسب كردي و تأسف بر مكان و مركزي كه تو در آنجامشغول 

لمانانيكه تأسف براي مسـ  تر مهم از همه ،كه همان دانشكده شريعت است ،هستي
سواد و عاجز از بحـث و نظـر اسـت. سـپس از      بي ،دعامي و مقلّ نشا استاد استاد

دهي كه از علمـاء و   مي خود اجازه چطور به ،كنيم: اگر مقلد هستيد مي شما سوال
كـه از   سـيد سـابق  و  ،ينانعص ،شوكاني ،ابن القيم ،همحققين بزرگ مانند ابن تيمي

حالي كـه خـود جاهـل هسـتي و هـيچ علـم و        آنان انتقاد و عيب جويي كني در
چيزي نداري و اين كـار در طاقـت و    آگاهي و قدرت درك و فهم را درباره هيچ

بزرگ كه در مقابـل دريـاي عظـيم     ؟ چطور در مقابل اين علماءتو نيست توانايي
اجتهـاد   آنـان كـه   هم نيستي و حتي گـامي در طريـق و راه و روش  اي  نقطه آنان

آيا براي تو بهتر نيست كه خـود را كنتـرل    ؟كني مي زبان دراز ،يا بر نداشته، است
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تجـاوز نكنـي و در    و از آنحد و حـدود خـود را بشناسـي    ، اشيدب بؤكني و م
را بوسـيله   بگيـري و آن  خـود را  اظهار نظر كني جلوي سر پيچي نفس همان حد

 د راو حدود خـو  حدبه كسي كه كند مي ؟ خداوند رحمتربيت كني ،آداب اس�مي
 و مجتهـد هسـتي و  تو عالم كه  :اگر بگويي اما كند. نمي سد و از آن تجاوزشنا مي

 اگرچـه -بگويي  اگر چنين ،كنم مي نويسم و مشك�ت را حل مي زياديي ها كتاب
كنـي   مـي  چطور دعوت ما را انكار :يمگوي مي به تو -كنيم چنين بگويي  نمي خيال

 و تنهـا چيـزي كـه از شـما     ي؟تومجتهـد اهـل بحـث و تحقيـق هسـت      در حاليكه
و اين گفته را تائيد كرده و آن  م اين است كه به كتاب و سنّت بازگرديدخواهي مي

 بيني دليل مذهب تو به نسبت مي مسائلي كه گوئيم: مي را عم�ً انجام دهي؟ سپس
چيسـت؟و قـول ارجـع نـزد تـو      اي  كـرده  مخالفـت ها  آن ضعيف است و باها  آن

ـ    آيا راضي هستي چيست؟ د از اجتهـادات  كه اهل مذهب تو همين طـور بـه تقلي
دهد كه آنان را نصـيحت   نمي آيا غيرت اس�مي تو به تو اجازه ؟اشتباه ادامه دهند

 صكني و حقيقت را برايشان توضيح دهي تـا طبـق ايـن فرمـوده رسـول اكـرم      

] .دين يعني همديگر را نصيحت كردن اسـت [ 81F1»ةملليا ملين«رفتاركرده باشي 
دعـوت مـا يكـي     ودر اين حالت، شويم مي جا بر خ�ف ميل شما با هم يكياينو

 كنـيم كـه تـو    مـي  اگر چه مـا فكـر  ، خواهد بود بوده و منهج و راه روش ما يكي
زيرا يكي از شرايط ايـن روش آن اسـت كـه    ، ي در اين مسيرحركت كنيتوان نمي

و تو از  ،بدانيبايد عالم و آگاه به سنّت باشي و احاديث صحيح و غير صحيح را 
جـه بـه   والبتـه بـا ت   ،همه مردم نسبت به اين مسأله جاهل تر و ناآگـاه تـر هسـتي   

فقـه السـيره    ،ماننداي  كرده خود واردي ها كتاب مؤلفات واحاديث ضعيفي كه در 
نسبت  . مطمئن هستيم كه تو از الجويني...و كبري اليقينات وغيره ،هضوابط المصل

مـذهب خـود را    ان كسي كه ت�ش كرده تا از تقليـد هم ،به حديث آگاه تر نيستي
                                                 

 رواه مسلم. -1



 175 فصل سوم: دليل دعوت ما براي بازگشت به سوي سنت چيست؟

ولي متأسفانه در گير  ،و از تعصب مذهبي خ�ص شود، نجات داده و خارج سازد
به همين دليل امام البيهقي جهت نصيحت كـردن بـه    ،ضعيف شده است احاديث

زيـرا او معرفـت و آگـاهي و قـدرت      ،اوسفارش كرد كه از اينكاردسـت بـر دارد  
 .صحيح و غير صحيح را ندارد تشخيص احاديث

 :البوطي صالحيت اجتهاد را ندارد -
بـر  ، مي خواهيم بگوئيم كه به خاطر اين مسائل تو شايستگي اجتهاد را نـداري 

البته اگر توائايي تشخيص دليـل   ،سپس تبعيت تقليد كني ˝تو واجب است كه اول
تبـاع  إد بـه مرتبـه   م كـه تـو معتقـ   داني مي اگر چه، رجوع را داشته باشيماز  حراج

بـا توجـه بـه     .نيست جز اين كه بايد مقلد يـا جاهـل باشـي   اي  چاره پس ،نيستي
كـه مـا كسـاني را بـراي اجتهـاد       شـود  مي مسائل فوق براي خواننده گرامي ثابت

كنيم كه شايسـتگي اينكـار را داشـته باشـند و توانـايي بدسـت آوردن        مي دعوت
بنابراين ما دكتر البوطي را شايسـته ايـن    پس ،امكانات و ادوات آن را داشته باشد

 ،بـر او واجـب اسـت    تقليد كه او موافق هستيم دانيم و ما در اين مورد با نمي كار
 .طلبد مي مخصوص خود را افراد اجتهاد

 :در سرزمين شام چگونه بوجود آمد؟ هدعوت سلفي -
ف هيچگاه كارخ�سلفي هستيم –حقيقتاً هم بايد گفت كه  -ما جماعت سلفي 

كه در ميان ما مـرد عـالمي پيـدا    سرگذشت ما چنين است  ،ايم نداده شرعي انجام
و  تـ�ش و كوشـش   و با استفاده از -جل ج�له  -كه با عنايت به توفيق اهللا  ،شد

شرعي هاي  معاني ادلّه همفبراي  پايداري خود رنج و زحمت و صبر و استقامت و
 و علوم آن و فقه و اصول آنو احكامات شرعي وتخصص و مهارت در احاديث 

ديد كه بعضي از اجتهادات صـحيح   ،توانايي ترجيح بين اقوال و دليل مختلف و
حـق   ،لذا مردم را به سوي اجتهاداتي كه مطمئن بـود  ،هستند و بعضي ديگر اشتباه
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، برحذرداشـت كه خطـا و باطـل بودند  هايي  آن دعوت كرد و از، هستند و درست
 ننصـيحت كـرد  را وارد شـده ديـن يكـديگر    ث صحيحزيرا همانطور كه در حدي

ت       هـي وگردرنتيجه ، است ازمومنـان بـه دعـوت اوجـواب داده واز روش اوتبعيـ
 ايـن راه دعـوت   او عمل كردنـد و آنـان نيـز ديگـران را بـه     هاي  كردندو به گفته

 ،نـد كرد مي صحيح و غير صحيح راهنمايي و ارشاد ند و آنان را به احاديثكرد مي
از طـرف  دچار اذيت و آزار شـدند  )كور متعصبان مذهبي(كار از طرفبخاطر اين 

ولي ، و شتم واستهزاء روبرو شدند بسبا انكار و گمراه سازي ديگران و  قومشان
 .ماندنـد  ثابت قـدم  صبر و تحمل كرده و بر دعوت خويشها  بر اين اذيت و آزار

 ،انـد  ت دادهشـهاد  و برتـري ايـن دعـوتگر    بـه فضـيلت   از علماء منصف بسياري
دعـوت و   همچنين حقيقت اين دعوت را شناخته و حقيقـت اخـت�ف بـين ايـن    

لذا بدون هيچ ترس و واهمه اي سخن حق بر زبـان   ،اند دشمنان آن را درك كرده
ناسـزا ودشـنام    ،و بد گوئي ،اند شهادت صادقانه داده ،بخاطر رضايت اهللا ،اند رانده

ترسـي در   و خونخوار و كينه توز هيچآشوب و بلواي دشمنان حمله ور، جاه�ن
 ،استاد فاضل، دل آنان ايجاد نكرده است و از پيشگامان اين علماء منصف و عادل

رئيس مجمع تمدن اس�مي و مـدير و سـر پرسـت روزنامـه      ،إلاحمد مظهر العظم
كنـون فرصـت را بـه ايشـان داده تـا بـراي خواننـدگان عزيـز         ا هـم  ،الغراء است

وهمچنـين دليـل زيـادي ايـن      ،في را در سرزمين شامسرگذشت ظهور دعوت سل
 ايجـاد ، كينه و دشمني كه دشـمنان ايـن دعـوت    ،غوغا و آشوب، همه سر و صدا

استاد احمد در مقاله خـود در دفـاع از اسـتاد مـا شـيخ محمـد        بيان كند. ،كنند مي
محدث بزرگ خود  دمشق:دگوي مي ناصرالدين آلباني در مقابله شيخ عبداهللا جشي

جانـب خـود    لذا زماني كه خداوند او را به ،شيخ بدرالدين حسني را دريافت بنام
آن ديار از امام يامجتهدي كه چشمها در رابطـه بـا علـوم حـديث بـدو       ،برگرداند

و پختـه (كـه    تجربـه  كـه ناگهـان جـواني مبـارز و بـا      ،خالي ماند ،نظاره گرشوند
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او  ،و مطابقـت داشـت  در ا و سـمتي  و اسـم  گرفته بود نشأت براساس علم وتقوا
 به اينكه او دائما شدمعروف  جوانان در ميان )استاد محمد ناصرالدين آلباني است

كـرده و در بـين    لذا جوانان بر او تجمـع  در خدمت حديث و علوم حديث است
در زبان عربـي خوانـدن حـديث ومباحثـه و      فصاحت آنان مشهور شد و توانايي

  .باعث شد كه افراد همين امر ،حديث را داشت در رابطه با منافشه
نخبه زيادي را تحت تاثير قرار دهد به طوري كه از او علم ياد بگيرند و افتخار 

 -قـرآن) اهللا  (شاگردي او را داشته باشند از آن جهت كـه حـديث بعـد از كتـاب     
دومين مصدر براي فقه اس�مي اسـت و حـديثي كـه نـزد اهـل       -تبارك و تعالي 

وان مذهب براي اهل فقه اعتبار و ارزش داشت به همين حديث صحيح بود به عن
از احكـام مـذهب كـه     منظور بعضي از شاگردان شيخ ناصر به ترك كردن بعضي

اثر اين كار باعث  بعضي از آنان بر ،مشهور شدند صحيح بودند مخالف با حديث
و به همين خاطر عليه استاد انواع ، شدند صدا و غوغا ايجاد آشوب و بلوا و سر و

 82F1.اقسام توطئه چيدند

  :زنده از اختالف بين دعوتگران سنّت و دشمنان آنانيي ها مثال -
و مقلدين متعصـب از  ها  مطالب مذكور در بال سبب اصلي اخت�ف بين سلفي

زنـده بـزنيم و   يي ها مثال بد نيست در رابطه با اين موضوع ،مذاهب مختلف است
بـريم ذكـر    مـي  در آن به سـر  ما يتي كهواقعي اين اخت�فات را در موقعهاي  شكل
درست را از اشتباه و حـق را از باطـل تشـخيص دهـد و      ،اي تا هر خواننده ،كنيم

آشوبگران و تبليغـات سـوء كينـه تـوزان      تآشوب و غوغا و اغتشاشا دنباله رو و
 نباشد.

 :د مذهب مالكياختالف بين سلفي و مقلّ -
                                                 

 انظر مقدمإل رسالإل (الرد علي التعقيب الحثيث للشيخ ناصر).  -1



 ديدگاه اهل حديث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   178

اسـم دكتـر) از مقلـدان     بـه  ن (مجازاًن سنّت با يكي از علمايايكي از دعوتگرا
بيند كه  مي او را در حالي، شوند مي مذهب امام مالك برخورد كرده و با هم روبرو

 دولي دو دستش را در حال قيام رها كرده اسـت سـلفي از او سـوال   خوان مي نماز
مـن از مـذهب    :دهـد  مي مقلد جواب ؟چرا در نماز دستانت را رها كردي كند مي

ميكنم و به اسبال (دست انداختن يا رها كردن) فتوا داده است سلفي  مالكي تقليد
 إلرحمـ  -كه او  مذهب تو روايت شده آن است د:ولي آنچه كه ازامامگوي مي به او
ايـن گفتـه در    ،داد مـي  راستش را بر روي دست چپش در نماز قـرار  دست -اهللا 

هـا   متأخر از مالكي اءولي علم :دگوي مي مقلد .كتاب او بنام الموطا ذكر شده است
د:آيا راي و نظـر متـأخرين مـالكي    گويـ  مي ند سلفي به اوگوي مي بر خ�ف اين را

 –اهللا  إلرحمـ  -ي و نظرخود امام مالـك  أو از ر صمذهب از حديث رسول اهللا 
د:چه بسا آنان يعنـي علمـاء و متـأخرين    گوي مي صحيح تر و ارجع تر است؟ مقلد

د: آن چيـزي  گوي مي سلفي به او .من اط�ع ندارم بر چيزي اط�ع داشته باشند كه
 صچه چيزي است كه آن را بر حديث رسـول اهللا  اند  كه آنان بر او اط�ع داشته

ـ  مـي  مقلـد  ؟اند و قول خود امام مالك برتري داده  سـلفي بـه او   ،دانـم  نمـي  :دگوي
 كه تو او را ميشناسي ع�وه بر او صصحيح رسول اكرم  حديث آيا تو :دگوي مي

عمل ائمه مجتهدين را ترك ميكني به خاطر چيزي كه تو گمان ميكني كـه علمـاء   
داني كـه آيـا آن حـديث اسـت يـا قـول        نمي ولي تواند  متأخر بر آن اط�ع داشته

داني كه آن حديث صحيح است يـا غيـر    نمي چطوراست؟اگر هم حديث باشد تو
حديث چيسـت   كه هدف از آن داني مي تو چطور صحيح و اگر هم صحيح باشد
موضـوعي كـه در اينجـا ميخـواهم     ( ؟يا نه كند مي آيا حديث قبل از خود را نسخ

متذكر شوم اين است كه در بين مردم مخصوصاً علماءو كسانيكه اگاه بـه مسـائل   
هستند تنفر خاصي نسبت به افرادي كه به اسم سلفي خود را منسـوب بـه سـلف    

سائل است اگر واقعاً منصفانه فكـر  ايجاد شده است بخاطر همين م ،داند مي صالح
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كنيم آيا دست گرفتن يا نگرفتن جزهيئت نماز است يا نه؟ آيا سنّت است يا نـه؟  
آن و رعايـت   اگر معتقديم به اينكه سنّت است هيچ شكي در احترام گذاشتن بـه 
اگر خوب فكر  آن نيست كه ثواب دارد و نزد اهللا و رسول او خوشايند است ولي

فقـط   نواقعاً ايجاد اخت�ف و ناراحتي و دشمني در بين مسلمانا شمكنيم و بياندي
واقعاً درسـت   ايد رها كردهآن را  ايد و بخاطر اينكه شما چرا در نماز دست نگرفته

 تعجب است با وجود اين كه الن دين كم كم در بين مسلمانانجاي بسي ، نيست
يث رســول بــه قــول حــد -العيــاذ بــاهللا  -چهــره حضــوري آن ضــعيف شــده و

مسـلمان   ،شـوند  مي شود مردم دارند از دين قرآن و سنّت دور مي غريبصاكرم
اجانـب قـرار گرفتـه و روز بـه روز     هاي  تحت تاثير عوامل و ترفند ،ضعيف شده

شـودآيا   مـي  اضـافه صكنيم كه به افراد جهنمي از امت رسـول اكـرم   مي احساس
و دشمني ايجـاد كنيـد    شددمنصفانه است كه شما بياييد در اين مورد اخت�ف و ت

مشغول سركوب كردن يكديگر و جنگ و جدال بـا   ،ايم ما ديگران را كنار گذاشته
جـاي بحـث   هـا   كنيد واقعاً اين حـرف  خوب فكر خود هستيم تو را به خدا قسم

دارندضمناً اگر من جاي مقلد باشم همين سوال را از آقا يا خانم سلفي دارم اگـر  
د كـه  دانيـ  مـي  گرفتن در نماز حـديث اسـت از كجـا   شما معتقد هستيدكه دست 

كه ناسـخ   دداني مي صحيح است يا غير صحيح و اگر حديث صحيح است از كجا
 است يا منسوج؟ و اگر شما معتقد به اين هستيد كـه نبايـد قـول علمـاء را تقليـد     

 پس چرا در اين رجوع نمود و قرآن صبايد به احاديث صحيح رسول اهللا  وكرد
اگر استناد كـرده ايـد چـرا آن را بطـور     (ومالك استناد كرده ايد  ي امامبه را مورد

ندآنها از كتـاب صـحيح   خوان مي كنيدمگر كسانيكه اين موضوع را نمي كامل مطرح
ن موضوع نگاه كنند شـما وخواننـدگان گرامـي    آمسلم ندارند كه به طور كامل به 

ه خواهيـد كـرد كـه    نگاه كنيد مشاهد )جلدسوم صحيح مسلم 401اگر به شماره (
بـه اينكـه امـام در    كند مي ) در توضيح اين حديث اشارهمه اهللاگر امام نووي (رح
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رابطه با اين موضوع دو راويت را دارد يكي اينكه دست راسـت وچـپ قـرارداده    
دهد وروايت دوم اين است كه آنهارا رها كرده وهيچكدام  مي وزير سينه اش قرار

وروايت دوم نـزد اصـحاب امـام مالـك مشـهورتر       ،را بر روي ديگري قرار ندهد
ومذهب الليث بن سعد نيز دومي را اختيار كرده است ولـي امـام مالـك در    است 

دانـد ولـي در نمازهـاي     مي را بر روي هم مستحبها  آن نمازهاي سنت قراردادن
داند وعلماء مصـري مـالكي مـذهب ارسـال را      مي را مستحبها  آن فرض ارسال

صـحيح اسـت يـا غيـر      شما از كجا دانستيد كه اين حديث.ترجم)ماند. ارجح داده
شخصـيتي مانندشـيخ ناصـر     صحيح آيا جز اين است كه با توجه بـه نظـر و راي  

آيـا ايـن عـين تقليـد      حقيقت برده ايـد  به اين الدين آلباني و يا محدثين ديگر پي
ت كنيـد  نيست يا خود اجتهاد كرده ايد تا به اين نتيجه رسيده ايد؟ اگر خوب دقـ 

در اين مساله نظر امام مالك با علماء مالكيه اخت�ف دارد اگـر صـرف معتقـد بـه     
چرا راي و نظـر   پساند  يا علماء بزرگ صرفاً مقلد بوده تقليد بدون تحقيق هستيم

 مجتهـدين  نظر علماء با كه مسأ له و هزاران ؟علماء ما لكيه با امام مالك فرق دارد
ارد تو را به خدا قسـم از ايـن نـوع مسـائل دسـت      خصوصاً ائمه اربعه اخت�ف د

و روز بـه  انـد   مسلمانان گذاشـته  برايهايي  در كشور عراق كليساجديدا  .برداريد
شود و براي هر مسـلمان مرتـد    مي زياد شوند مي روز به تعداد مسلماناني كه مرتد

 تبليـغ  مسـيحيت منحـرف شـده   براي دين  تاماهيانه چند صد دلر در نظر گرفته 
گيرند آن وقـت شـما    مي مسلمان روز به روز مورد ظلم و تجاوزديگران قرار.كنند

آيا طبق حديث صحيح چسبيده ايد به اين كه آيا دست گرفتن درست است يا نه 
امـام  ، اجازه بدهيد كه به موضوعي در اين رابطه اشاره كنم است يا غيرصحيح؟!!!

ر گشت پس از سـ�م و دعـاي   شافعي (رض) زمانيكه بر مزار امام ابوحنيفه حاض
ابوحنيفه دو ركعت نماز خواند و  بر مزار امام مغفرت و رحمت در زميني مشرف

وقتيكـه  ، را بلند نكـرد ها  دست -بر خ�ف مذهب خود  -به هنگام گفتن اهللا اكبر
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بخـاطر رعايـت ادب واحتـرام    « در اين باره از وي سوال كردند در جواب گفـت: 
بـر  -ت نيسـت كه برحسب استنباط اودست بال بردن سنّ -نسبت به امام ابوحنيفه

شايد امام شافعي اين مطلب را نيز بـه يـاد آورده   » خ�ف مذهب خود عمل كردم
باشد كه هرگاه ابوحنيفه انس ابن مالك صحابي را در مسجد كوفه در حـال نمـاز   

 و سـكنات او  تمام حواس خـود را متوجـه كلمـات و حركـات    ، ديد مي خواندن

ـالإَأ « يرا شنيده بود كه ابوهريره گفته است:ز كرد مي الإًأ بَلإ َإ َشبإهإ 
إ
دمً م ىإ

إ
يَتإ م

إ
ا رإم مإ

وَل مهللاَ  من كسي را نديدم كه « :يعني ،يعني انس ابن مالك »سليم مال مبن مَمَن   رإسإ
صحابي خادم پيامبر)به نمـاز پيـامبر شـبيه تـر     نمازش مانند نماز انس ابن مالك (

هـاي   فعي قبل از رفتن به مسجد جامع شهرو حضور در حلقهآري امام شا ،»باشد
تدريس بر مزار امام ابوحنيفه حاضر گشته است و چنان تواضع و ادب و احترامي 

اجـازه   نسبت به وي انجام داده كه گويي آمده تابا زبان حال ازاين امـام بزرگـوار  
هللا احمـديان)  (از كتاب تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي تاليف: عبـدا  بخواهد

 سوال پيش تمامي مطالب فوق بيان احترام گذاشتن علماء به همديگر است و اين
صحيح قبول  حديثي آيد كه اگر امام شافعي قضيه دست بلند كردن را به عنوان مي

بخاطر احترام گذاشتن به امام ابوحنيفه آن را  چرا داند مي كرده و جز مذهب خود
در هـر حـديثي امـري     هـر جـايي   كه آن است دهترك كرد و همين امر نشان دهن

اي  دسـته  متاسـفانه  ولي ،كند طبق قاعده اصولي نمي مشاهده شد دللت بر وجوب
بـر آن   آنقـدر  ،يا گروهي از سلفيون كه من ديدم هر جا امري در حـديثي ديدنـد  

آنان آن مسـاله واجـب اسـت    نظر اگر واجب هم نباشدبه  كنند كه مي مساله تاكيد
 آنرابخـاطر احتـرام  رحمـه اهللا   شـافعي  ،بـود  مي ست بلند كردن واجبچون اگر د

كرد زيرا اطاعت از خداوند تبارك و  نمي تركرحمه اهللا  هگذاشتن به امام ابوحنيف
نكته ديگـري كـه ميخـواهم متـذكر      ،است تر كسي مقدم تعالي بر هر چيزي و هر

 و با آنان برخوردام  كرده شوم آن است كه متاسفانه جماعت سلفي كه من مشاهده
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اطـ�ع داشـته    وجود داردها  آن در كه اخت�ف نظرهايي  فقط درمورد چيزام  كرده
 ،گذارند و از بقيه مسائل حديثي مي و بر سينه مردماناند  را حفظ كردهها  آن وعيناً
گيـرم كـه    مـي  خدا را شـاهد .عربي و غيره هيچگونه اط�ع و آگاهي ندارند، فقهي

گناهي كـه   بي مخصوصاً جوانان(سواد  بي را ديده ام افرادها  آن تمام كساني كه من
نا آگاه و بدون علـم و فقـط تغذيـه شـده از     ، )اند شدهها  شكار شده دست بعضي

 جانب بعضي ديگر شده و در بـين مـردم اخـت�ف و دشـمني و آشـوب بوجـود      
 كـه شـما جماعـت    مـذهبي  تك ،بنابر قول آقاي احمديان در اين كتاب آورند. مي

سلفي ادعا ميكنيد مانند تك حزبي از آثار تنگ نظـري اسـت و همـان گونـه كـه      
 ،حكومت تك حزبي ديكتاتوري سياسي را به بار ميـآورد همچنـين تـك مـذهبي    

 سخت تري را بر سر جوامع اس�ميهاي  آورد وب� مي ديكتاتوري مذهبي را به بار
نبودندكـه   به همين جهـت صـاحبان اصـلي مـذاهب هيچكـدام راضـي       ،آورد مي

همـان قـول امـام     ،مذهبشان به جاي مذاهب ديگر برجوامع اس�مي تحميل گردد
جامعه بـزرگ مسـلمانان بـر    « :شوم كه گفت مي مالك به منصور خليفه را ياد آور

جواب او به هارون الرشيد كـه   و يا »هستند كه ما از آن مطلع نيستيم. مطالبي آگاه
هان اس�م بـه پيـروي از مـذهب تـو وادار     خواهم تمام مردمان را در ج مي گفت:

نمايم. اما امام مالك كه شما ادعا داريد كه جزو علماء سلف اسـت و جـزو خيـر    
آنها را معرفي كرده است پس بـه ايـن خواسـته    صالقروني است كه پيامبر اكرم 

 اگـر  ،كـرد  مي قبول حتماً ،بود مي جواب رد داد اگر ايشان نيز مانند شما تنگ نظر
انـد   ست كه مجتهدين ديگر واقعاً بر خ�ف آيات و احاديـث رفتـار نمـوده   دان مي

كه يك مذهب واحدي را ايجاد كند يا امام شافعي چرا ايـن كـار را    كرد مي سعي
چرا اينچنين معتقـد نبـود و تمـامي علمـاء و مجتهـدين بـزرگ كـه جـزو         ، نكرد

ترمـذي و  ، لممسـ ، بخـاري ، چراامـام نـووي  انـد   چنين نكـرده اند  خيرالقرون بوده
هميشـه ايـن   ، اند بسياري از علماء و محدثين بزرگ دنياي اس�م اين كار را نكرده
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َرَ� « :را در پيش چشم داشته باشيم كه صفرموده رسول اكرم  َ�إ مّلاَس قـإ َإـّم  ،خإ

مَ  ينإ يإلإو�إ إ َ
ّ
مَ  ،مل ينإ يإلإو�إ إ َ

ّ
همگـي   فكر حـداقل كـه   از چهار استفاده و واقعاً »َإّم مل

معتقديم كه اين چهار تا هم از كتاب و سنّت استفاده كرده و به سوي آن دعـوت  
 بهتر است يا استفاده از يك فكـر كـه بـه سـوي كتـاب و سـنّت دعـوت       اند  كرده
بـه   اندانشمندان و روشـنفكر  تعصب و سختي است.ها  .كدام يك ازاين؟!!!كند مي

اسـت   هـا  انسـان  و يكپـارچگي  دفرمايند كه آنچه موجب اتحا نيز توجه اين نكته
اد ژنه وحدت مذهب و زبان و ن ،استها  آن زنده بودن و تحرك و هدف مشترك

؟هسـتند  در جهان متحد و يكپارچه يمگر تمام پيروان امام شافع ،ت و غيرهو ملي 
شهرها و روستاهاي يكـديگر را زيـر رگبـار مسلسـل و آتـش       ها وقت خير خيلي

آيا پيروان مذهب شافعي و مـالكي همـواره بـا     ،هندخويش قرارمي دهاي  توپخانه
غالباً يكديگر را بيش از برادران خـود دوسـت    ،خير ؟هم در جنگ و دعوا هستند

ت صآيا اين كار مسلماناني است كه ازرسـول اهللا  (مترجم).دارند كنـد  مـي  تبعيـ، 
 د:فرماي مي روش و طريقه او را بيان كرده و -تبارك و تعالي -همان كسي كه اهللا

�  قُۡل ﴿ ه �َ ٰ �َ�  ۦَ� ِ ْ ۡدُعٓوا
َ

ٓ أ �ي�� �  ٱَسب ۠ َوَم �  َّ نَا
َ

� �ٍ ََ �ُ َ ٰ ب  :بگو« ].108يوسف: [ ﴾ّ�َبَع�� ٱَ�َ
م و خوان مي باآگاهي و بينش به سوي خدا )مردمان را(اين راه من است كه من 

 ود ادامهولي باز بر تقليد خ ،ماند مي ] مقلد ساكت...).(چنين باشند »پيروان من هم
عليه تو تحريك نكند و آشوب را اگر به اين كار اكتفا كند و مردم  حال ،دهد مي

 تحريك نكند.ها  ت و آزار سلفياذيرا بر ن�جاه وبپا نكند

 :اختالف بين سلفي و مقلد مذهب حنفي -
 به يك نفر عامي يا عـالمي (مجـازاً) مقلـد مـذهب ابوحنيفـه     ها  يكي از سلفي

 ؟بـري  نمي م رفتن براي ركوع و قيام از ركوع دستان خود را بالد:چراهنگاگوي مي
، معتقـد نيسـت   د:چون مذهب مـن اينگونـه  گوي مي آن شخص عامي يا عالم مقلد
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پيامبر  د:ولي احاديث صحيح زيادي در رابطه با اين موضوع كهگوي مي سلفي به او
وجـود  ، بـرد  مي دستانش را بال ،هنگام رفتن براي ركوع و هنگام بلند شدن از آن

را هـا   آن ،نفر از صحابه كه خلفـاء راشـدين جـزء آنـان هسـتند     15حدوداً  و دارد
شايد امـام مـن    :دگوي مي مقلد ؟كني مي چكارها  آن پس در مورد اند. روايت كرده

را تـرك  هـا   آن ييهـا  علت بخاطر علت يا ولي اين حديث يا احاديث را هم ديده
كـه   اسـت  علتـي  چه گوئيد:و اين مي سلفي، نمك مي كرده است من نيز آن را ترك

ـ  مـي  امام اين حديث را به بخـاطر آن تـرك كـرده اسـت مقلـد در جـواب        :دگوي
كه امام ابوحنيفه اين احاديـث   دانم مي ولي من :دگوي مي او دانم. سلفي باز به نمي

ابـن الهمـام    اين همان چيـزي اسـت كـه    را بخاطر چه چيزي ترك كرده است و
، ذكـر كـرده اسـت   ، ميان سفيان ثـوري وامـام ابوحنيفـه روي داد    دربرخوردي كه

سفيان از امام ابوحنيفه پرسيد: چرا هنگام رفتن بـراي ركـوع و بلنـد شـدن از آن     
در اين رابطه حديث صحيحي  زيرا :؟ امام ابوحنيفه فرمودنيك نمي دستانت را بلند
براي مـن ذكـر    نديده ام سپس حديثي را از ابن مسعود با سند صاز رسول اكرم

 « :كه ابن مسعود گفته است ،كرد
إ
  الإ م

إ
ـ مَ �إ  بَ الال َإ م ـرإ  أإ الإ َإ ـرإ فإ   مهللاَ  ولَ سإ  هَ يَـدإ يإ  عإ ْإ

إ  مّ َإ  ممَ رإ ىَ مإل أَ َ�إ بَ اَ َلإ  (چگـونگي   را به شما ياد بدهمصآيا نماز رسول اهللا .»دَ عإ قإ  مَ ل
 ةگـام تكبيـر  آن را براي شما توضيح بدهم)ابن مسعود بعدازاينكه شـروع كـرد هن  

انجـام نـداده    دستانش را بلند كرد و ديگر اينكـاررا  (اهللا اكبر شروع نماز) الحرام
ظاهراً احاديث صحيحي كه بلند كردن دستان را در هنگام  د:گوي مي سلفي به مقلد

 نرسـيده يعنـي بـر    به امام ابوحنيفه ،دكنن مي انتقال از حالتي به حالت ديگر اثبات
تا حجت و دليلي براي او باشند و به اين احاديث عمل نكرده  ،نداشته اط�عها  آن

بنـابراين او  ، است فقط حديث ابن مسعود به او رسيده و به آن عمل كـرده اسـت  
اما شما كه از اين احاديث صحيح اطـ�ع پيـدا    ،استدراين رابطه معذور و مأجور

 مقلـد  ؟چيسـت  دليل شما ؟را ترك كنيدها  آن آيا جائز است كه عمل به ايد، كرده
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ـ  مـي  سلفي بـه او  .كنيم مي د:ما هم از حديث ابن مسعود تبعيتگوي مي د: امـا  گوي
كه چيزي كه ثابت شده بـر  ، يكي از قواعد علمي اصولي ثابت شده شما اين است

را  صچيزي كه ثابت نشده مقدم تر است و ابن مسعود فعل يا كـار رسـول اهللا   
 را ثابـت  يـث صـحيحي كـه ايـن موضـوع     و اما در مورد احاد كند مي ديده و ذكر

از صـحابه هسـتند كـه همگـي تاكيـد دارنـد بـر اينكـه رسـول          اي  دسـته  ،كند مي
 . پس چرا كسي را كه بلند كـردن دسـتان را ثابـت   كرد مي دستانش را بلندصاهللا
 نمقدم نميكني در حاليكه اثبات كنند گـا ، كند مي و بر كسي كه آن را نفي كند مي

 يك نفر هست؟در نهايت مقلـد سـاكت   ننفي كنند گاتعداد لي و ،پانزده نفر بوده
كـه اينجـا   اي  نكته (باز دهد. مي شود ولي همچنان برعناد وسر پيچي خودادامه مي

كنـي شـما    مي مورد نظر است اينكه جناب سلفي شما چرا از مقلد سوال وجواب
د صـحت ايـن   خواهيـ  مـي  خود گفتيد كه مقلد جاهل به دليل واحكامات شرعي

 احاديــث را بــر يــك نفــر جاهــل ثابــت كنيــد طبــق روش خودتــان كــه هميشــه
دنظرات خود را نزد كساني وبراي كساني ثابـت كنيـد واظهـار داريدكـه     خواهي مي

س انتظار داريـد  ÷كند مي هيچگونه اط�ع وآگاهي از مسائل ندارندمقلد فقط تقليد
حـرف   و ا تقليـد كنـد  يد از ابن مسعود از شمبه جاي علماء مالكيه ونهايتا تقلكه 

 واقعا؟!!!!) ذيردپشما را ب

 :اختالف بين سلفي و مقلد شافعي مذهب -
ظاهر عالم مقلـد مـذهب شـافعي وارد بحـث و      با يك نفر بهها  يكي از سلفي

نظر تو دررابطه با خوانـدن سـوره اي كـه در آن     :دگوي مي شود و به او مي گفتگو
 مقلـد  ؟حين خواندن نمـاز چيسـت   در رسجده ت�وت وجود دارد براي نماز گزا

خوب نيست. سـلفي   ،د:هر گاه عمداً قصد خواندن آن سوره را داشته باشدگوي مي
يـد خـوب نيسـت يـا جـائز      گوي مـي  آيـا فقـط  ، د:حقيقت را بيان كنگوي مي به او

آنچه كه صحيح  :دگوي مي و شود مي گيجي، نيست؟مقلد دچار آشفتگي و پريشاني
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خواندن سوره اي كه در آن سـجده تـ�وت وجـود    ، هاست به نزد ما اين است ك
نظر شما  :دگوي مي سلفي .اگر به قصد سجده باشد جائز نيست ،دارد بر نماز گزار

 مقلـد جـواب   ؟در رابطه با خواندن سوره سجده در نماز صبح روز جمعه چيست
ايـن كـار را زيـاد     صچون پيـامبر  ، حتي مستحب است ،دهد: اشكالي ندارد مي

ي يا نمـاز گـزار عمـداً قصـد خوانـدن      اگر مصلّ :دگوي مي سلفي .ده استانجام دا
نظر شـما در مـورد    ،سوره سجده در نماز صبح روز جمعه بخاطر سجده آن بكند

كـنم اشـكالي    مـي  فكـر  :دهـد  مـي  مقلد به جوش آمده و جواب ؟نماز او چيست
ره سجده بين خواندن سوره اي غير از سو چه فرقي ،دگوي مي سلفي ،نداشته باشد

در نمازي غير از نمـاز روز جمعـه اسـت؟مقلد در     ،به خاطر سجده موجود درآن
خوانـدن سـوره سـجده در نمـاز صـبح روز جمعـه از جانـب         :دگويـ  مي جواب
امـا در غيـر    ،است يم مستحبگوي مي به همين خاطر ،ثابت شده است صپيامبر

سـوره   صيامبرد: ولي ثابت شده است كه پگوي مي اين حالت جائز نيست. سلفي
در غير صبح روز جمعه نيز خوانده است. در همان  ،در آن سجده هست اي را كه

 )2/89جا سلفي كتاب صحيح مسلم (
كه گفته است:من همراه با ابي  كند مي حديث ابورافع را روايت، كند مي را باز

83Fدم سپس در نماز خواندخوان مي نماز عشاء را ةهرير

�َذا﴿ :1 ُۗ ٱ ِ ٓ قّ ٱ لّسَما ََ  ﴾١ ۡت �
 گفت: ةابي هرير ؟اين چه بود :به او گفتم ،و در آن سجده برد ].1اإلنشقاق: [

(در هنگام خواندن اين ام  برده سجده صپشت سر ابوالقاسم حضرت محمد 
خواندن اين سوره در نماز  در هنگام ،ميرم مي لذا تا زماني كه )سوره در نماز

 ي؟ مقلدگوي مي چه حديث در مورد اين :دگوي مي سلفي .سجده خواهم برد
 .شايد هدف از خواندن اين سوره سجده موجود در آن نبوده است :دگوي مي

د:آيا جز اين است كه اين سوره كامل است و سجده جزء آن است گوي مي سلفي
                                                 

 أي العشاء. -1
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 د:گوي مي ولي با وجود اين باز ،بله :دگوي مي مقلد ؟و قابل تفكيك نيست
با گذشت زمان  .ه تر و عالم تر استمذهب من به اين موضوع آگا ،دانم نمي

از عمل كردن به حديث صحيح  به خاطر تعصب مذهبي جمهور مقلدان
دانندكه امامان  مي ب مذهبي با وجود اين كهفقط به خاطر تعص، اند خودداري كرده

ها  آن ي ونظر باأهيچ چيز جز ر وديگري طبق اين احاديث صحيح عمل كرده 
 مخالفت ندارد.

 :ن سلفي و مقلد حنبلي مذهباختالف بي -
مقلد مذهب حنبلـي وارد بحـث   مجازاين دفعه سلفي با يك نفر به ظاهر عالم 

 از روي بدن و لبـاس بـر   :چطور نجاست راكند مي شود و از او سوال مي وگفتگو
 مقلد جـواب  كني؟) مي داري؟(يعني نجاست روي بدن و لباس را چگونه تميز مي
د: دليل شما بـر  گوي مي سلفي .ه بايد آن را شستدهد: در مذهب ما هفت مرتب مي

 دهد: دليل من همان است كه از اين عمر روايـت  مي اين كار چيست؟مقلد جواب
بشـوييم و   ما دستور داده شـده كـه نجاسـت را هفـت مرتبـه      به :شده كه او گفته

ولي اين حـديث   :دگوي مي سلفي به او .حكم اجرائي دارد ،گفته اين عمر ˝مطمئنا
د:ولي در كتاب گوي مي مقلد .ي احاديث هيچ اصل و اساسي نداردها كتاب يندر ب

ولي در اين كتـاب آن را   :دگوي مي سلفي در جواب .امه موجود استمعني ابن قد
كنـد   نمي حديث آن را تقويتي ها كتاب سند ذكر كرده است و هيچ يك از بدون

 .ود نـدارد حـديث وجـ   صدق و صحت ايـن  پس هيچ گونه حجت و دليلي براي
آن دليـل   :دگوي مي سلفي .باشد احتمال ً دليل صحيح ديگري داشته :دگوي مي مقلد

د:از امـام مـذهب تـو يعنـي     گوي مي دانم. سلفي نمي دهد: مي چيست؟ مقلد جواب
 ،دانـد  مـي  امام احمد حنبل روايت شده كه او شستن نجاست راسه مرتبه واجـب 

حتمـاً   شود مي بيدار ي كه از خواببه كس دستور داده است صزيرا رسول اكرم 
داند در خواب دستش به كجا برخـورد   نمي بايد سه مرتبه دستانش را بشويد زيرا
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دهد  مي مقلد جواب ؟كني نمي چرا به اين موضوع اشاره ،كرده و لمس كرده است
 كه در كتاب

بـن يوسـف المقدسـي و شـرحه المنـار السـبيل        ،رعـي مدليل الطالب الشيخ [ 
 بـه همـين دليـل    مـا هـم   ،گرفته اسـت  و هفت مرتبه شستن را به شرطا[ )1/50(

 ،به تو گفتم كه دليل :دگوي مي سلفي .گوئيم كه هفت مرتبه شستن واجب است مي
خ�ف اين روايـت شـده   برخود امام احمد مخالف با خودش است و همچنين از 

كـه بـا    انـد  آگـاهي داشـته   يد: چه بسا متاخران مذهب بر دليلگوي مي مقلد .است
آيا تو حديث صحيح و  :دگوي مي يگذشته مخالفت داشته است سلف يدليل علما

 وال بسياري از امامان را به خاطر گفته بعضي از علمـا و متـاًخر  ققول امام خود وا
كنم  مي مذهب خود رفتار رطبقد: من بگوي مي دمقلّ ؟كني مي در مذهب خود ترك

كـرده   و اگر اشـتباهي  ،رساند نمي ه منهيچ ضرري ب آن دليل يا نداشتن داشتنو 
آيا تو قول و نظر مذهب خود  :دگوي مي يسلف .مسئوليت با خود آنان است ،باشند

 دمقلّ ؟حديث صحيح باشد ،كني هر چند مخالف مي و به آن عملكرده را انتخاب 
بـر تقليـد از مـذهب     لذا ،و آگاهتر است تر عالم مذهب من از من :دهد مي جواب

چه با سنّت يا حديث صحيح و  اگر كند مي كردن بر نظرات آن اصرارخود وعمل 
 درست مخالف باشد.

با تعصب مذهبي  ،ت صحيحزياد با سنّ يها مخالفت ما بخاطراين همه -
 :كنيم مي مخالفتدشمني و

مشك�ت بزرگ را حل كرده  كند مي كسي كه ادعا(نظر شما آقاي دكتر البوطي 
و خارج شدن از اين مشك�ت در نظر دارد) ها  آن براي حل و راهكارهاي مناسبي

از هـايي   نمونـه هـا   اين و ؟چيست، يي كه به شما عرضه كرديمها مثال در رابطه با
 ،نكـاح  ،نمـاز  ،در هر فصل از ابواب فقه شـامل طهـارت   هستند كه مسائل زيادي

مختلـف بـا   هاي  كه مذاهب به شيوه وجود دارندمعام�ت و حدود و غيره  ،ط�ق
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با وجود ايـن   ،اند بدون هيچ حجت و دليلي مخالفت كرده صوص صريح صحيحن
آينـد و   مي در مجموعه اين مذاهب به عنوان فرد عالم به حساب كساني كه ظاهراً

مـذاهب خـود را در مقابـل ايـن آيـات و       فبر اين نصوص اط�ع دارنـد وضـع  
 اين را چـه  ،ندكن مي همچنان از راي و نظر مذاهب خود تبعيت ،دانند مي احاديث

آيا بر هر مسلماني ؟نيست مذموم شدهآيا اين همان عين تعصب مذهبي  ؟ناميد مي
كه بر اين وضعيت اط�ع پيدا كند و بداند و مسلمانان را نيـز آگـاه    واجب نيست

 صهمـانطور كـه رسـول اهللا     نصيحت كردن است چرا كه دين همديگر را(كند 
حـديث  بـه  و آنان را به عمـل كـردن    ،ارندصب را كنار بگذكه اين تع )فرمايد مي

همان كسي كه خداونـد مـا را از مخالفـت     ،تشويق و ترغيب كند صرسول اهللا 
 :فرمايد مي كردن با دستورات آن بزرگوار شديداً نهي كرده است و

﴿ � ر ََ �  ّ��ي َ ٱفَۡلَيۡح �ه ۡمَ
َ

�ُفوَن َ�ۡ  أ يَبُهمۡ  ۦٓ ُ�َال �ُ ُ ۡو ي
َ

ٌٍ أ �ۡتَن يَبُهۡم ف �ُ ُ ن َ
َ

ٌم  أ ��
َ

اٌب أ ََ  ﴾٦َع
ورزند)  مي در برابر عصياني كه(ي �ئبايد از اين بترسند كه ب« ].63النور: [

اعم از قحطي و (يا اينكه عذاب دردناكي دچارشان شود  ،گريبانگير شان گردد
 »اخرويهاي  و دوزخ و ديگر شكنجه ،زلزله و ديگر مصائب دنيوي

آيـا   ،ر عظيمي براي مسلمانان نيسـت واقعاً اين وضعيت اشتباه بزرگ و خط ايآ
مسلمانان را هوشيار سـازد  براين وضعيت آگاه است سزاوار نيست براي كسي كه 

آيا سزاوار نيسـت كـه    ؟و آنان را نصيحت كند تا از اين وضعيت نجات پيدا كنند
در بسياري از مسائل فقهي و مـذهبي   در مورد مخالفت مسلمانان با كتاب و سنّت

در ايـن رابطـه كسـي كـه علـم و       ،ب چيزي ديگري نيسـت تعص جز به خاطركه 
 از آن بر حذر دارد؟ يا را بنويسيد و مسلمانان ها كتاب آگاهي بر اين موضوع دارد

كسي كه در اين رابطه آگـاهي و اطـ�ع دارد سـكوت كـرده و چشـم       ،خواهي مي
 ؟قـرآن و سـنّت وجـود نـدارد    بـا  پوشي كند و بگويد: هيچ اشكالي در مخالفـت  

ائمه اربعه) هستند (مذهبيون اگر واقعاً خواهان تبعيت از ائمه مجتهدين مخصوصاً 
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بيشـترين تمايـل را داشـته     صت از كتاب و سنت رسول اهللا به تبعي نسبت بايد
ائمه مجتهدين در ارتباط با اجتهادات خود اگر چه اشتباه و خطا هم كـرده   .باشند

در هـر   ،صطبق حديث رسـول اهللا  آنطور كه معروف است  وباشند معذور بود 
آنان نهايت سعي و ت�ش خود را در  زيرا ،حال صاحب اجر وپاداش خواهند بود

رسيدن به حق صرف كردند لذا در بعضي از اجتهادات خود به حق رسيدند و در 
ولـي   ،در هر حال معذور ومـأجور هسـتند   ،دچار خطا واشتباه شدند بعضي ديگر

و سـنّت واضـح و    ه بـر چيـزي از نصـوص قـرآن    هرگـا  ،مذهبيون مقلد متعصب
اطـ�ع پيـدا    ،و مخالف با مذهب آنـان اسـت   نيستو انكار  صحيحي كه قابل رد

و با نصوص قرآن و سـنّت   ،در هيچ حال جايز نيست كه آن را ترك كنند ،كردند
مخصوصاً اگر امامي ديگر غير از ائمه اربعه يا يكي از آنـان بـه آن    ،مخالفت كنند

افتد. آيا قول مذهبي كه هيچ  مي ولي متأسفانه اغلب چنين اتفاق ؟ه باشدعمل كرد
و ارجح تر از سنّت صـحيحي كـه    تر قوي .خود ندارد براي گفته دليل قابل قبولي

و آيـا جـايز اسـت كـه      ؟اسـت  ،انـد  يك امام يا بيشتر مجتهدين به آن اقرار كـرده 
 قول مذهب خود را بر سنّت صحيح ترجيح دهد؟ مسلمان

مذهب را به عنوان اصل اساسي و كتاب و سنّت را به  ،مذهبيون -
 اند: عنوان تبع آن قرارداده

بعضي از مناقشات و مباحثات را كه بين ما و بين بعضـي از علمـاء روي داده    
نظـر   ،براي شما توضيح داده وموقف وديدگاه آنان اين چنين بود كه شـنيدي  ،بود

 ههمانطور كه خليف لجه و چاره جويي استشما در اين باره چيست؟ هدف ما معا

ـ  مـي  لعزيزشايسته و درستكار عمر پسر عبدا مـات عليـه ري وشـاب فيـه الصـغ :دگوي

بـراين   بسـياري از نوجوانـان و كودكـان    .عنـداهللا بـدين ومـاهبونه دينـاً وسكبري حيلا

ند كه كرد مي فكر ،مردند عقيده جوان شدند و بسياري از مردان مسن براينعقيده 
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سـتي جـوهر و   ابر.ين دين است در حالي نزد اهللا (تبارك و تعالي) ديـن نيسـت  ع
فقط  صو پيامبر  .قرآن) و سنّت است(ذات اس�م و حقيقت آن تبعيت از كتاب 

پس  ،اند ائمه فقط به اين امر كرده مخصوصاو تمامي علما و ،بخاطر آن آمده است
وهر و ذات و اسـاس ديـن   انجام بگيريد يعني ج اين كار عكس ايز است كهجآيا 

در اين راه تبديل به تقليد از ف�ني و ف�ني و مخالفت با كتاب و سنّت شود؟ بـه  
آنـان اقـوال و    .اسـت  اينگونـه  –واقعيت علماي مذاهب امروز متأسفانه  ،حقيقت

 ،اند وسنّت را تابع آن قرارداده )قرآن(و كتاب  قراردادهمذاهب را اساس هاي  گفته
خوشـحال   ،اسـت   مذهبشـان  افـق يعني قرآن و حديث) مو(ن دو اگر ديدند كه آ

واگر ديدند كه آن در مخالف با مذهبشـان   ،كنند مي شده و احساس تكبر و غرور
ند: اين آيه و ايـن حـديث   گوي مي و ،كنند مي و تعجبه آشفته وپريشان شد ،است

و اقسـام  بيني كه با انواع  مي سپس اند. براي مذهب ما مشكل و سختي ايجاد كرده
ايجاد كرده و با قوانين و قواعد  فريب و تقلب بر اين آيات و احاديث ،حيله گري

 آيـات و احاديـث را تأويـل    ،كنند مي مخالفت ،اند اصولي كه خودشان وضع كرده
 تمـامي ايـن   .منسوخ هستندها  آن كه كند مي كرده و بدون هيچ دليل وحجتي ادعا

خود را نجات دهند و آن را رد نكنند و  كار فقط بخاطر اين است كه گفته مذهب
كننـد و يـا در آن    را رد صهيچ اشكالي ندارد كه براي اينكار حديث رسول اهللا 

دانند كه از ناحيـه علـم و انصـاف اينگونـه طعـن وارد       مي طعن وارد كنند و خود
نظر امام مـذهب بـا حـديث موافـق      ها وقت و بعضي ،صحيحي نيست كاركردن 

بيني كه علماي مذهب هم حديث و هم قول امام مذهب  مي ايناست و با وجود 
را به خاطر قول و گفته علماي متأخر و يا بخاطر قول و گفته كسي كه حتي شرح 

از مردمـان   –رحمۀ اهللا  –كنند همانطور كه معصومي  مي دانند ترك مي حال او را
بخـاطر   كـه آنـان   ،كنـد  مي حنفي مذهب سرزمين خود در تركستان و بخاري ذكر

ني و مسعوديي كه اشـاره بـه   داعلماي متأخر حنفي مذهب مانند كي قول بعضي از
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84Fهد نماز را از محرّمات بحساب آورده اندانگشت اشاره در تشّ

لـذا آنـان نيـز در     ،1
در حاليكه اين سـنّت از طـرف خـود     ،اشاره نميكنند تشهد نماز به انگشت سبابه

ـ وو امـام محمـد پسـر حسـن در م     ،شاگردان امام تماميو امام ابوحنفيه خـود   ،اطّ
الطحاوي در معاني آلثار و ابـن الهمـام در فـتح     ،تاً به آن اشاره كرده استحصرا

و از طـرف تمـامي    انـد.  صريح داشته نيز به اين موضوع اشارهاينان القدير و غيره 
ز ند كه اشاره به انگشت سبابه در تشّهد نماگوي مي امامان و مجتهدين ثابت شده و

و تمامي ياران  صاضافه بر اينكه اين موضوع از جانب رسول اكرم  ،سنّت است
 .آن بزرگوار ثابت شده است

 تعصب مذهبي مخالف دين و علم است
آيا اين همان  ؟آيا اين دين است ؟علم است ،آقاي دكتر آيا اين تعصب مذهبي

را به  صمحمد  حضرتو �م ما را به آن رهنمود كرده استچيزي است كه اس
و آيا اين همان چيزي است كه رب العالمين را راضي و  ؟خاطر آن فرستاده است

كنيم  مي ما اين روش را انكار ؟ آيا سزاوار است كه تو بخاطر اينكهكند مي خشنود
اعتقاد در  ربه ما حمله ور شوي و ب ،آن را ترك كنند كنيم كه مي را سفارشوامت 

آيا درست است كه تو به چيزي كه  ؟م كنيعمل ما اعتراض گرفته و بر آن هجو
مردم را به سوي آن دعوت كني؟ در  ،نه علم است و نه منطق و نه دين است

اين تحفه  ،ميكني حقيقت اين همان منبع و روش مذهبي است كه از آن دفاع
كنيد  مي جناب دكتر آيا شما فكر و اين علم نيز بر شما مبارك باد. ،مبارك شما باد

واگر  بينيم بر خ�ف دليل صحيح از كتاب و سنّت است مي هبي را كهاگر قول مذ
نصيحت كرده و  .م حق استداني مي خود را به تبعيت از آنچه كهمن برادران مو

با اهل علم پيمان بسته ها  آن و به آنچه كه خداوند به انجام دادن ،رهنمود كنيم

                                                 
 قلت: ذكر مثل ذلك شيخنا عن اهل ب�ده اللبان ايضا. -1
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ََ  �ذۡ ﴿ :فرمايد مي ليكرده و اجرا كنيم هماتطور كه سبحانه و تعا قيام ،است َۡ َ
أ

ُ ٱ يَ�َٰق  َّ ْ  ّ��ي َ ٱم� وَُوا
ُ

َُ ٱأ ٰ �َ �نُّنهُ  ۡلك� ُبَّي ََ ََۡ�ُتُمونَهُ  ۥََ �لّناس� َو  و« ].187آل عمران: [ ﴾ل
ان انبياء) از اهل كتاب ببر زآنگاه را كه خداوند پيمان موكد (بياد بياور اي پيغمبرا 

و آن را  و توضيح دهيد ي مردمان آشكار سازيدگرفت كه بايد كتاب (خود) را برا
بهنجار  كار زشت و نا ،كار بد .. آيا مرتكب جرم و جنايت»كتمان و پنهان نسازيد

 خداوند تبارك و تعالي رسول خود :كنيم مي مجدد (از آقاي دكتر سئوال ؟ايم شده
عت از آيا براي تبعيت و اطا ؟و كتاب خود (قرآن) را به چه دليل فرستاده است

آيا خداوند  –آن دو نفرستاده است؟ آيا چنين است كه حتماً هم اينطور است 
و فهم اوامر و نواهي خود را براي مردم بصورت رمز و  درك –تبارك و تعالي 

دهد؟  نمي را به مردمها  آن اجازه فهم .را طلسم كردهها  آن يا كند مي راز اظهار
بر مردم  اثبات حجتو تعالي براي  به حقيقت خداوند تبارك :جواب چنين است

در  همانطور كه خداوند سبحانه و تعالي ،درك وفهم آنهارا آسان گردانيده است

نَا ﴿ فرمايد: مي به اين نكته اشاره كرده بسياري از آيات ۡ َّ َ � ُۡ انَ ٱَولََق َۗ َۡ القمر: [ ﴾لُۡق

 .»ايم ما قرآن را آسان ساختهو به تحقق « ].40
فََ  ﴿

َ
ّ  أ ب َُ وَن َ�َت انَ ٱَُ َۗ َۡ  .»انديشيد؟ نمي قرآنة آيا دربار«[ ].24حممد: [ ﴾لُۡق

﴿ ٓ �  َوَما ه �َسان� قَۡوم� �ل َّ ب � رَۡسۡلَنا م�  رُّسوٍل ِ
َ

َ لَُهمۡ  ۦأ ُبَّ�� ما « [(اي محمد!) ].4ابراهيم: [ ﴾��
مگر اينكه به زمان قوم خودش (متكلم بوده است) تا ايم  هيچ پيغمبري رانفرستاده

 »و حقايق را تبيين و تفهيم كند(آنان احكام الهي را) روشن سازد براي 
 كـه  كنـيم كـه در مـورد گـروه زيـادي از مـردم       مي سپس از آقاي دكتر سئوال

فرهنگي و جزء كساني هستند كه ط�ّب علوم شـرعي بـوده و در ميـان     ،متعلمين
فقـه  آنان كساني هستند كه نصف عمر خود يا بيشـتر را در تحقيـق و بررسـي و    

ر يك آيه از آيات قرآن اط�ع پيـدا كـرد و يـا    بيكي از آنان  هرگاه.گذرانده است
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شـما چطـور او را    ،حديثي را خوانـد كـه هـر دو بـا مـذهب او مخـالف هسـتند       
 ؟كه موقف و ديدگاه او در مورد اين آيه و حديث چگونه باشد دكني مي راهنمايي
كـه او از   دانـي  مي در حاليكه .اي هي كه تو آيه و حديث را نفهميدگوي مي آيا به او

و او  كنـد  مـي  جزو كساني است كه خود آن را به ط�ب علمي ياد داده و تدريس
كسي است كه در زمينۀ زبان عربي و يا علوم شرعي به اتمام رسيده و اجـازه داده  

ي تو فقط گوي مي و به او گرفته و اجازۀ تدريس را دارد. رايعني مدرك آن دو هشد
ي: به آيه و حديث عمل كـن و بـا مـذهب خـود     گوي مي ليد كني؟ يا به اوبايد تق

شـود   مـي  زيرا مذهب تو اجتهاد بشري است لذا دچار اشتباه و خطا ،مخالفت كن
و اما آيت وحديث صحيح اين  :كند مي و حقيقت را گم كند مي وجه بسا فراموش

خطا و اشتباه  –ياداهللا الع -و او دچاراند  نازل شده -دو از طرف اهللا تبارك وتعالي
نـد كتـاب اهللا و سـنّت    توان مـي  واگر بگويد فقـط مجتهـدان   شود؟ نمي يوفراموش

پس اگر فقط تعداد كمي كه آنان هم مجتهـد   :گوئيم مي به او ،رسول او را بفهمند
فهمند پس براي چه خداوند تبارك وتعالي آن را نازل كرده و  مي آن دو را ،هستند

 مذاهب يو اين تعداد كم هم كه فقها ؟ن دو دستور داده استمردم را به تبعيت آ
چهارم به بعد تـا روز قيامـت    –معتقدند كه از بين رفته و وجود ندارند و از قرن 

كنيـد كـه آنـان     مي مانده است و حتي خود شما عم�ً اظهارنيك نفر از آنان باقي 
به چه دليل كتاب  ؟يكن مي با آنان را جنگ و دشمنيواع�ن اند  محو و نابود شده

به خوانـدن   را و مردم شوند مي شده و تفسير پت چاي سنّها كتاب اهللا (قرآن) و
كنيد؟ يا اينكه فقـط بخـاطر بركـت و تبـرك بـه       مي تشويقها  آن و تدريس كردن

 كنيد. نه بخاطر عمل كردن به آن دو؟  مي خواندن آن دو تشويق

د كه مذهب او مخالف با دير مسلمان روشنفكر و با فرهنگ اگريك نف -
 :؟چه كار بايد بكند ،كتاب و سنّت است
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فرض كنيم يك نفر مسلمان كه در علوم شرعي و ادبي ليسانسيه گرفته و  
 يها كتاب و مدت بيست سال از عمر خود را در مطالعۀ ،داراي اجازه نامه است

 د و مقلد به مذهب حنفي بوده و قرآن راو مقي ،صرف كرده است ،اس�مي

مۡ ﴿ :فرمايد مي پيدا كرده كه د و با آيه برخوردخوان مي
َ

َعُل  أ لُواْ  ّ��ي َ ٱَ�ۡ ْ وََعم� اَمُنوا َۗ

�َ�ٰت� ٱ ي َ ٱََ  لّ�ٰل �ُ �ض� ٱِ�  لُۡمۡفس�
َ
َعُل  ۡ� ۡم َ�ۡ

َ
� ٱََ  لُۡمّتق��َ ٱأ ار َّ با (آيا « ].28ص: [ ﴾٢ لُۡف

آورند و كارهاي  مي كساني را كه ايمان )حكمت و عدالت ما سازگار است
بشمار  مين)فساد پيشگان در ز(همچون تباهكاران  ،دهند مي انجام شايسته
 ..] و اين حديث را.؟با بزهكاران برابر داريم را و يا اينكه پرهيز كاران ؟»آوريم

85Fل مسلم ب�افرقتالي«د: خوان مي

و او  شود] نمي مسلمان در مقابل كافر كشته[ »١
يا تدريس كرده كه مسلمان در  خوانده است ،تدر مذهب حنفي كه مقلد آن اس

در اينجا [دهيد كه انجام دهد؟  مي شما به او چه دستور ،شود مي مقابل كافر كشته
كه اس�م به اين معترف هستيد كه شما خود اشاره كنماي  نكته خواهم مي مجدداً
كه  تحقيقي است و به مسائل بدون دليل توجه ندارد و حتي كسي را ،علمي ،ديني

جاهل گفته ايد پس اگر اينگونه است شما چطور خود  ،بدون دليل چيز قبول كند
اين چنين عمل كرده ايد متاسفانه كار جماعت سلفي اينگونه است هر كجا 

داشته باشند بر سينه طرف اي  مطالعه حديثي را ديدند بدون اينكه تحقيق كنند و
مذهب حنيفه در مورد اين حديث  ايد كه نظر كوبند آيا شما تحقيق كرده مي مقابل

 ،جزء دوم(خواهم در مورد اين حديث توضيحاتي راكه درتفسيرالمنير مي چيست؟
) استاد دكتر و هبإل الزّحيلي به آن برخورد كردم براي شما نيز بيان 124صفحه 

حكم كشتن آزاد در برابر برده و مسلمان در م ان شاءاهللا كه مفيد واقع شود. [دار

                                                 
 البخاري وغيره. رواه -2
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سالۀ آتي اخت�ف نظر دارند: اينكه آيا آزاد در ماس�م در دو  يفقها برابر كافر:
 ؟شود يا خير مي برابر برده و مسلمان در برابر كافر ذمي قصاص

ـ  ندي تساوي يا همان ءجمهور فقها ،الف  را ميـان قاتـل و   ت در اسـ�م و حري
 هبرابـر بـرد  و آزاد در  ،كه بنابر آن مسلمان در برابـر كـافر   ،اند مقتول شرط دانسته

  .شود نمي قصاصم
ناف تساوي در اس�م و حريت را ميان قاتل و مقتول شرط حولي ا -ب
مسلمان  ،كه بنابر آن ،اند كافي دانسته بلكه تساوي در انسانيت را ميان آنان .نداشته

د:  دليل جمهور فقها .شود مي در برابر كافر ذمي و آزاد در برابر برده قصاص
كه فرمودند  باست در روايت عبداهللا پسر عمر صحديث رسول اكرم 

اما دليل احناف اين است كه آيات قصاص  »شود نمي مسلمان در برابر كافر كشته«

َُ ﴿ :مانند آيه ،گذارند نمي تيوهيچگونه فرق و تفا ها انسان و مياناند  عام � ت َُ

اُص ٱَعلَۡيُ�ُم  َُ رض قصاص بر شما ف درباره كشتگان« ].١٧٨ة: البقر[ ﴾ۡلَقۡتَ� ٱِ�  لۡق�
  »شده است
ّن  َوَ�َتۡبَنا﴿ :و آيه

َ
ٓ أ �يَها ۡم ه �  �ّۡفَس ٱَعلَۡيه� در تورات بر  و« ].٤٥ة: املائد[ ﴾�ّۡفس� ٱب

 .»شود مي كشتهداشتيم كه نفس در برابر نفس  مقررآنان 
َّ ٱ﴿ :و هدف از آيه  ُ�ۡ  � � ٱب َّ ُُ ٱوَ  ۡ�ُ �  ۡلَعۡب ُ� ٱب نَ�ٰ ٱوَ  ۡلَعۡب

ُ
�ۡ  �  ٱب

ُ
 آزاد« ].١٧٨ة: البقر[ ﴾نَ�ٰ ۡ�

 ،كه بعد از»شود مي زن در برابر زن كشته و ،برابر برده و برده در ،دربرابر آزاد

َُ َعلَۡيُ�ُم ﴿ � ت اُص ٱَُ َُ �  رد ،آمده است در نزد احناف[ ].١٧٨ة: البقر[ ﴾ۡلَقۡتَ� ٱِ�  ۡلق
ابر آن به در بر ،شد مي عملكرد بعضي از قبايل است كه اگر برده از آنان كشته

يا  ،نمودند مي بلكه كشتن فرد آزادي را تقاضا ،كردند نمي كشتن برده اي قناعت
در برابر آن مردي  ،رسيد مي از آنان توسط افراد قبيله اي ديگري به قتل اگر زني

 پس آيه فوق آمد تا اين رويه ،كشتند و به كشتن زني قناعتنمي كردند مي را
بر شخص قاتل  رضيت اجراي قصاص را فقطظالمانه را از ميان برداشت و ف
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كه آزاده در برابر  آيه مباركه فوق دليل بر اين نيست ءبنا، محدود ومؤكد گرداند
 :درصدر آيه –عزوجل –زيرا خداي  ،شود نمي برده و يا مرد در برابر زن كشته

َُ َعلَۡيُ�ُم ﴿ � ت اُص ٱَُ َُ �  امفهوم عكشتن قاتل را فرض گردانيده كه م ﴾ۡلَقۡتَ� ٱِ�  ۡلق
كه برده را به  ،شود اعم از اينكه قاتل فر آزادي باشد مي است و هر قاتلي را شامل

يا فرد مسلمان باشد كه كافر ذمي اي را كشته باشد  ،قتل رسانيده باشد يا غير آنرا
ل در آغاز ز وجگوئيد: شكي نيست كه خداي ع مي اما جمهور فقها .يا غير آنرا

 :ولي بعداً مساوات مورد نظر را با آيه ،گردانيد مساوات در قصاص را فرض
آزاد مساوي با  ،..) توضيح داده و روشن ساخت كه در امر قصاص.بالحر رّحال(

و برده مساوي با برده و زن مساوي با زن و ليكن درباب مساوات زن  .آزاد است
در برابر زن يك استثنا از طريق اجماع مستند به سنت نبوي آمده است كه 

رد ديگر بحال خود باقي اولي در مو ،شود مي اساس آن مرد در برابر زن كشتهبر
 ي قصاصميعني اينكه آزاد در برابر برده و مسلمان در برابر كافر ذ ،است
با توجه به دليل  .موجود نيستها  آن چون تساوي مورد نظر در ميان ،شود نمي

ور كلمه(قصاص) است گفت كه م�ك استدال در نزد جمه توان مي هر دو گروه
باشد و م�ك استدلل  مي كه موجب مساوات و همانندي در ميان قاتل و مقتول

كه موجب حصر قصاص برخود شخص قاتل  .القتلي) است(در نزد احناف كلمه 
قطعا  ،آزاد در برابر برده كشته نشود -رأي جمهورر د -هر گاه .نه غير آن .است

كه در برده موجود ي  زيرا كمبود ،شود نمي مسلمان در برابر كافر ذمي هم كشته
پس جائيكه آثار كفر  ،همانا بردگي او است كه خود از آثار كفر است ،است

خود كفر به طريق اولي موجب نفي تساوي است.  ،موجب نفي تساوي شود
رسد كه راي احناف توانسته است انسجام ميان ابتدا و  مي به نظر :دگوي مي مؤلف

در حاليكه رأي جمهور  .عجز آيه را به خوبي محقق گرداندانتها يا صدر و 
ند كه آزاد در برابر گوي مي زيرا جمهور فقهاء ،را برآورده كندنتوانسته اين انسجام 
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 ،رسند مي اما به مرد وزن كه ،شود نمي برده و مسلمان در برابر كافر ذمي كشته
ا ست كه هماهنگي و و در اينج ،شود مي كه مرد در برابر زن كشته ندگوي مي

همان راي احناف است كه  ،بين رأي راجح ،خورد مي ميان ابتدا و انتهاي آيه بهم
 را مساوي با خون مي و خون ذ ،خون برده را مساوي با خون شخص آزاد

روايات ذيل نيز رأي  .شناسد مي مسلمان و خون زن را مساوي با خون مرد
 كند مي ر روايتداز محمد بن منك امام طحاوي :بخشند مي احناف را بيشتر قوت

اي قصاص نموده و بعد از آن  فرد مسلماني را در برابر ذمي صرسول اكرم  :كه
از  .»ندككسي هستم كه به عهد و ذمۀ خويش وفا ترين  من سزاور« :فرمودند

را  مسلمان ،يت شده است كه اين دو خليفۀ اس�مانيز رو سحضرات عمر و علي
 ،ايم ما داده« :در اين باره فرمود سو حضرت علي ،ندكرد مي در برابر ذمي قصاص

هايشان همچون  يعني عهد و امان را تا خونايم  آنچه را كه به آنان داده
احناف احاديث مورد ». مان باشدها  تشان همچون ديها  تو دي ،هامان خون

از  هدفاند  را تاويل نموده و گفتهها  آن بلكه ،استدلل جمهور را هم رد نكرده
اين  .شود نمي و صاحب عهدي به عهد خويش كشته ،مؤمن در برابر كافر ،حديث

اً در عاجمزيرا ذمي ا ،شود نمي است كه مسلمان ذمي در برابر كافر حربي كشته
بند دوم حديث مباركه (شود و بنابراين  مي برابر قتل ذمي اي مانند خويش كشته

كافر حربي اي است  ،يث شريفاز كافر در حد منظور شود كه مي بوضح دانسته
اين  گوئيم مي  و تحقيقي كه يواقعاً دين علم .كه عهد ذمه اي با مسلمانان ندارد

-است نه اينكه حديثي را ديديم به سينه ديگران بزنيم و ديگران را كافر و گمراه
ه رفته و غيره واقعاً بايد بگوئيم ف�ن مجتهد اشتباه كرده و گمرا - باهللا والعياذ

 به او مترجم] آيا[از به مساله بپردازيم تا متهم به جهل و ناداني نشويم  ارويق تحق
در حاليكه هر  كند مي از قرآن و حديث رويگرداني كرده و اعراض يدكهگوي مي

قرآن و حديثي كه خداوند  ؟كس اين دو را رد و انكار كند به حقيقت كافر است
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داشته به آنان امر كرده  حذرن دو بربندگان خود را از مخالفت اي –تبارك وتعالي 
و اين  ،دچار اخت�ف شدند به آن دو مراجعه كننداي  مسأله است كه اگر در مورد

 فرمايد: مي است و مراجعه را شرط ايمان قرار داشته
﴿ �َ� ّدوهُ ِ َُ ۗ  فَ ۡ ََ  �ِ �ن َََ�ٰزَۡ�ُتۡم  � ٱفَِ َُّسول� ٱوَ  َّ �  ل ُنوَن ب نُتۡم َُۡؤم� َُ �ن  � ٱِ َ� ٱ ۡ�َۡوم� ٱوَ  َّ �ۡ �﴾ 

و در امري از امور كشمكش پيدا (و اگر در چيزي اخت�ف داشتيد« ].59النساء: [
با رجوع به سنّت نبوي) (و پيغمبر او  )با عرضۀ به قرآن(كرديد) آن را به خدا 

چرا كه خدا قرآن را نازل  .حكم آن را بدانيد ،تا در پرتو قرآن و سنّت(برگردانيد 
خدا و روز  بهبايد چنين عمل كنيد) اگر .آن را بيان و روشن داشته است و پيغمبر

كه از كتاب و  .يا معتقد هستي كه بايد به او دستور دهي»رستاخيز ايمان داريد
كه بايد مذهب خود  ،اگر بگوئي ؟سنّت تبعيت كرد و با مذهب خود مخالفت كند

با دعوت ما موافقت  در اين حالت ،را ترك كند و از آيت و حديث پيروي كند
 باطل جر وبحث و مشاجره و اخت�ف و انكار دعوت ما از ناحيه شما ،اي كرده
 بگويي:و اگر  –زيرا اساس دعوت ما و هدف از دعوت ما اين است  -شود مي

ها  آن بايد از مذهب خود پيروي كند و از آيت وحديث بايد رويگرداني كند به
داد و تآشكاري افتاده اي و چه بسا دچار ارتوجه نكند در اين حالت در گمراهي 

نتظر از اين دو تا يكي را انتخاب كن و ما را نيز باخبر كن و ما م اي كفر شده
نگونه كه در كتاب آنه  ،اين رابطه زياد فكر كني اميدواريم كه در ،جواب هستيم

د و كوركورانه عمل كردي و ناداني و جهل خو ،بدون تفكر وانديشه "ال�مذهبيه"
   ،اظهار داشتي ،ي عجيب وغريب و خنده آوريها مثال و نظرات و هرا بر م� كرد

 :نمونه ديگر -
پرسيم و اميدواريم طبق عادت هميشگي خود  مي از آقاي دكتر سئوال ديگري 

تبارك  فرض كنيم كه خداوند :گوئيم مي ،ناراحت و عصباني و خشمگين نشود
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ا هدايت كند و صحيح مسلم را باز كني و براي يك بار هم كه شده تور –وتعالي 

أإ [ ،ين حديث را بخوانيو ا )شرح امام نووي 48ص 4جلد ( رإ مإ ابََر بََن سإ
َن جإ  مإ
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آيا  :سئوال كرد صروايت شده كه مردي از رسول اهللا  ،سمره از جابر پسر س[
اگر خواستي  فرمود صپيامبر  ؟وضو بگيرم ،بعد از خوردن گوشت گوسفند

كرد كه  سئوال صد از پيامبر اره آن مربنيست دووضو بگير واگر نه وضو لزم 
بله بعد از دفرمو صپيامبر  ؟وضو بگيرم داًآيا بعد از خوردن گوشت شتر مجد :

 وو ا ،م مذهب تو شافعي استداني مي و ما ]....خوردن گوشت شتر وضو بگير
 معتقد به نقض وضو با خوردن گوشت شتر نيست در حاليكه اين حديث صراحتاً

 نا خوردن گوشت شتر با عث نقض يا باطل شدن وضواكه هم كند يم بيان
در اين رابطه چه نظري داري؟ آيا چشم و گوش خود را در مورد اين  .شود مي

دهي و از آن  نمي به آن اهميت اي؟ ار كه آن را نديدهگندي و ابن مي حديث
 – تبارك وتعالي-كه خداوند  ياست كس صدر حاليكه ك�م پيامبرتو ،ميگذري

و از  ،به تو دستور داده است كه در هنگام اخت�ف براي حل آن به او رجوع كني
نه بخاطر هيچ چيز... زيرا اين  ،با او و دستورات او نهي كرده است نمخالفت كرد

اين حديث  ،و طعن در آن نيست.حديث صحيح است ،حديث از جهت صحت
شن است جاي صحيح مسلم است واز جهت دليل براي نقض وضو واضح و رو

و صراحتاً واجب بودن تجديد وضو را در  ،وبحثي نيستهيچ گونه مجادله و جرّ
حتي امام نووي نيز نتوانسته آن را  .ميدهد ،خورد مي مورد كسي كه گوشت شتر را

تجديد وضو  ع�نانكار كندبلكه صراحتاً و بدون چشم پوشي در شرح خود ا
و ارجح تر  تر قوي به لحاظ دليل ) و گفته است كه اين مذهب4/49(.كرده است

گذري فقط بخاطر اينكه برخ�ف  .. و تو از آن راحت صرف نظر كرده و مي.است
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به نظر شما اصل  صآيا ك�م اهللا تبارك وتعالي و رسول او ؟مذهب تو است
م كه اگر امام مذهب تو خود بر اين داني مي است يا مذهب؟ هر چند كه ما

نه او و نه  ،شود مي ت به آن تمامحجكه  دانست مي و كرد مي موضوع اط�ع پيدا
 يك لحظه در پذيرفتن آن شك و ترديد به خود راهرحمهم اهللا امامان اربعه 

مجدداًدر مورداين حديث نيزمي خواهم مطالبي بيان كنم ما ادعامي [دادند. نمي
تحقيقي و حقيقي است و هميشه دنبال حق  ،ديني علمي ،كنيم كه دين اس�م 

حقيقت است و چشم وگوش بسته مطالب را قبول نميكند به همين ترتيب به و
امت اس�مي نيز ياد داده است كه هميشه دنبال حق باشند و همه چيز و هر 

�  قُۡل ﴿ :دين اس�م به ما ياد داده كه بر طبق اين آيه .چيزيرا زود قبول نكنند ه �َ ٰ  ۦَ�
 �َ� ِ ْ ۡدُعٓوا

َ
ٓ أ �ي�� �  ٱَسب َّ  ٰ ۠ َوَم � َ�َ نَا

َ
� �ٍ ََ �ُ َ اين است راه «بگو: « ].108يوسف: [ ﴾ّ�َبَع�� ٱب

 .»كنيم ام) كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى كه من و هر كس (پيروى ،من
 ما هم آگاهانه مردم را به دين دعوت كنيم جناب مؤلف عزيز اگر شما ادعا

ل كرده دردرجه كنيد كه در مورد اين حديث مذهب شافعي برخ�ف آن عم مي

را متهم كني بعد  )شعلي، عثمان ،عمر ،ابوبكر(دينراش اول بايدخلفا ءاربعه

بزرگوار ديگر كه هر كدام جايگاه خاصي در دين دارند از  شتعدادي از اصحاب
ابن عباّس و ابودرداء وابوطلحإل و عامر ابن  ،ابي ابن كعب ،جمله ابن مسعود

 شافعي واصحاببعدوحنيفه و با ،مالك ،نيعسپس جماهيرتاب ،شابوامامإل ،ربيعإل
و ياران او را متهم كني زيرا طبق همين حديث و توضيح آن  رحمهم اهللا

آمده است كه تمامي  ،اي كه خود به آن استناد كردهدر(صحيح مسلم شرح نووي)
و احمد  شود نمي معتقد بودند كه وضو با خوردن گوشت شتر باطل بزرگواران آن

 ،و ابن خزيمهبن المنذرو يحيي بن يحيي و ابوبكر راهويهن بن حنبل و اسحاق ب
و جمهور تشكيل از  .شود مي معتقد بودند كه وضو با خوردن گوشت شتر باطل
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خلفاي اربعه و كسان ديگر معتقد هستند كه با توجه به حديث جابر كه عبارتست 

وَل مّ�َ «از  فََن َمَن رإسإ َمرإ
إ
نإ آَخرإ مأل ّسَت  -هسلم َال مهللا عليه-كإ وَء َمّما مإ تإَركإ ملَوإضإ

شستن وضو به خوردن  ترك صآخر از جانب رسول اهللا  (دو دستور .»مّلارإ 

آتش پخته بااست كه آتش آن را لمس كرده يعني  (ياحيواني)گوشت هر چيزي 
كه به ترك كردن وضو در مقابل باشد) و جمهور به احاديثي استنادكرده اند

استنباط كرده اندلذا به حديث مورد ، تش آن را لمس كردهخوردن گوشتي كه آ
 :كه گفت ساين حديث توسط حديث جابر  -ا اند: نظربه دو صورت جواب داده

وَل مّ�َ « فََن َمَن رإسإ َمرإ
إ
نإ آَخرإ مأل ّسَت  -َال مهللا عليه هسلم-كإ وَء َمّما مإ تإَركإ ملَوإضإ

از اهل حديث  دو ائي و غير اينسوالن و حديث صحيحي است كه ابوداود »مّلارإ 
منظور به وضو دراينجا شستن  -2 .منسوخ استاند  با اسناد صحيح روايت كرده

در  البته 3يد صحيح مسلم جلد توان مي براي اطمينان بيشترودهان و دستان است 
باب نسخ الوضو  24ست النار و مباب الوضو و مما -23اين چاپ كتاب الحيض /

 تحقيقي است ،ديني علمي ،كنم كه دين اس�م مي مجدداً ياد آوري .ست النارممما
و  .اينگونه نيست كه هر جا حديثي را ديديم دست گرفته و بر سينه ديگران بزنيم

قبلي كه  براي خواند گان عزيز مشخص شده كه هم اين حديث و هم حديث
 ديديد مترجم] كه وضعيت آن دو اينگونه استاند  مؤلف محترم به آن استناد كرده

 م كه جواب دهد:خواهي مي از البوطي -
 كند مي التحصيلديني را فارغ  از مدرس بزرگ در دانشكده شريعتي كه اساتيد 

 دهيم كه برتـرين مـدارك را بـردوش    مي دكتري را مخاطب قرار وكنيم  مي سئوال
 آيـا سـزاوار   ،حل مشك�ت بـزرگ را دارد  پرسيم كه ادعا مي كشد و از مؤلفي مي

مـن جاهـل    .را ندارم ويد: من توانايي فهم قرآن وحديثگچنين كسي هست كه ب
و من جـز   ،شرعي هيچ گونه نظر و راي ندارمهاي  هستم كه در مورد ادله يمقلد
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اگرچـه بـا صـدها آيـات واحاديـث      ، يتي نـدارم تقليد از مذهب خود هيچ مسـؤلّ 
كار راي و نظر شـما  صراحتاً و بطور آش مخواهي مي ما ،در هر حال مخالفت كنم؟

 ضهرگاه مذهب و حديث با هم تعارض و تناق شنويم:بمسأله  را در رابطه با اين
كني  مي آيا بر طبق حديث عمل ميكني و با مذهب مخالفت ،و اخت�ف پيدا كردند

كنـي؟ مـا    مـي  يا اينكه بر طبق راي و نظر مذهب عمل كرده و با حديث مخالفت
 .منتظر جواب شما هستيم

 خطر موضوع تعصب مذهبياهميت 
 –م آن را معالجـه و حـل و فصـل كنـيم     خـواهي  مـي  حقيقت چيزي كه مـا در 

اي  مسـأله  چيز جزئي و كوچكي نيست همانطور كه دكتر آن را –خواننده گرامي 
زيـرا تعصـب    –امـري بـزرگ و خطيـر اسـت      بلكه -پندارد مي كوچك و جزئي

فت بـا كتـاب و سـنّت شـده     لامذهبي سبب در افتادن بسياري از مسلمانان به مخ
است البته اين هم به علت توجيه بدي كه بسياري از كساني كه در ميان آنـان بـه   

جناب آقاي دكتر كسـي كـه    اند. به وجود آورده ،شوند مي اسم علماء ديني خوانده
 آيـا مخالفـت بـا كتـاب وسـنّت      ،ادعاي ع�ج و حـل مشـك�ت بـزرگ را داري   

ارزش نـدارد و ارزش آن را نـدارد كـه وقـت      ،جزئـي و كوچـك بـوده   اي  مسأله
خودمان را صرف بحث و گفتگو در مورد آن بكنيم؟آيـا بـر علمـاي هـر مـذهبي      

و بـدون تعصـب و    ،واجب نيست كه مراجعه اي بر مـذهب خـود داشـته باشـند    
دهند به تنهـايي   مي را كه تدريس و تعليم يدروني خود هر موضوعهاي  خواهش

بـه   –اف و تقـوي اهللا تبـارك وتعـالي    صـ نو با ا ،هندبحث و بررسي قرار دمورد 
و از نظـرات تمـامي    ،يل اثبات هـر موضـوع و دليـل مخـالف يـا آن بنگرنـد      دل

ـ  لمجتهدين و تمامي علماء استفاده كرده و از هر قو صـحيح   إلي كه مخالف بـا ادل
ي زيـاد بـا   هـا  مخالفـت  مذهب خـودرا از  ،و اهل هر مذهبي ،برگشت كنند ،است

و از احاديث ضعيف و موضوع و همچنـين   رنّت صحيح و از اقوال شاكتاب و س
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معني و از نيرنگهـاي حـرام و بـه اصـط�ح از      بي بيهوده وهاي  ه و نظريهياز فرض
را بـه  هـا   آن ك�ه شرعي پاك گردانند وسپس آن را به مردم تقديم داشـته و فقـط  

 ،اء اين كار را انجام دهنـد مردم تعليم دهند. ما يقين داريم به اينكه اگر تمامي علم
بسياري از اخت�فات موجود در بين مذاهب از بـين رفتـه و يـك مـذهب واحـد      

به دليل احتمـال  ها  آن مورددرمگر در مسائل خيلي كم كه اخت�ف  ،آيد مي بوجود
    همچنان باقي خواهد ماند. ،بر بيشتراز يك نتيجهها  آن دليل

  :رد و انكار يك اعتراض -
كه مـذاهب را پـاك كـرده و    اند  و محققاني بوده ءگذشت زمان علما نگو: طي

و اقوال و احاديث ضـعيف و موضـع را ازآن   اند  را به حقيقت رساندهها  آن اقوال
مث�ً امام نووي بعضي از اقوال را بر خ�ف مذهب خود كه شـافعي   ،اند دور كرده

م كه بسياري از داني مي ي بگوئي زيرا ماتوان نمي اين را .ارجحيت داده است ،است
بلكـه تمـام توجـه و    اند  نداده اين كار را انجامها  آن علماي مذاهب و محققين در

سعي و ت�ش آنان بر دفاع از مذاهب خود بوده است و آنان بر مبناي تعصبي كـه  
 ،نـد كرد مـي  شـرعي بحـث و تحقيـق   هـاي   نسبت به مذاهب خود داشتند در ادله

ا تقويت كنند اگر چـه خـود بـه آن قـانع     رين تعصب هميشه در ت�ش بودند كه ا
امام نووي هم كه انـدازه يـك    حتينبودند و روش علمي نيز آن را قبول ندارد. و 

كه منظور از كار فقط اين است كـه تـرك مـذهب    (اند  صدم كار او را انجام نداده
سنّت را خ�ف كتاب و ها  آن كند و بر امام و مجتهد و علما اعتراض بگيرد و كار

 مترجم) .معرفي كند
 خود او نيز اين روش را انتخاب نكرده و راي و نظر مـذهب خـود را در هـر   

ترك نكرده اسـت بلكـه در مسـائل    ، را مشاهده كرده كه ضعف دليل آناي  مسأله
ي مذهب خود را ترك كرده است و چه بسا دليل اين كار أبسياري اندكي نظر و ر
همان چيزي كـه بـا شـ�ق     ،مذهبي بوده استي عمومي أاو نيز بخاطر ترس از ر
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خواهد از مـذهب ارثـي و معتـاد خـود خـارج شـده        مي خود پشت هر عالمي كه
ي تـوان  مي بحقيقت.داغ كرده است ،وخود را از زنجير تعصب مذهبي خارج سازد

وع خـود نوشـته و   مـ تفاوت واضح و فاحشي را بين آنچه كه امام نووي در المج
آنجـا كـه سـعي كـرده آزادانـه و       ،ح مسلم نوشته استكه در شرح صحي را آنچه

همـين   .احسـاس كنـي   ،بصورت مجرد قضايا را مورد بحث و بررسي قـرار دهـد  
كافي است به عنوان دليل بر تعصبي كه درون تمامي علما و مـردم را در قرنهـاي   

و همين گفته ابوالحسن عبيداهللا پسر الحسن الكرخي  ،را گرفته استفاخير مداوم 
مذهب حنيفه در عراق و استاد بزرگ آنان در قـرن چهـارم هجـري همـان      بزرگ

او  ،كسي كه المختصر و شرح جامع ضغير و كبير محمـد بـن الحسـن را نوشـت    
 حتي او را به عنوان مجتهد در مسـائل بـه حسـاب    ،در زمان خود بود ،بزرگ فقها

ه مخـالف بـا   كاي  آيه هر« –و چقدر بد وناپسند گفته است –د گوي مي .آوردند مي
 .ل است يا منسـوخ ووآن آيه يا م ،باشد ،آنچه كه اصحاب و ياران ما بر آن هستند

86Fل است يـا منسـوخ  ووو هر حديثي هم كه چنين باشد آن هم يا م

و نـه تنهـا او    »1
ـ بلكه بسياري از علماي مذهبي متاخر نيز بگونه اي بـه ز  ـ ان حـال يـا ز  ب ان قـال  ب

ايـن   82در صفحه  اد و المجتهدونكتاب الجته ولي نويسندگان ،اند اينگونه گفته
 د كه بحقيقت بيماري تعصب در تماميداني مي جناب آقاي دكتر آيا اند. را رد كرده

و متأخر مملـو و پـر از    يي وذهبي موجود بوده و پراست و تأليفات فقهاها كتاب
ـ  وتأليفـات  ها كتاب و سنّت است همان آراء و نظرات مخالف با كتاب ب اي كـه طلّ

 داني؟ نمي يا معتقد هستي كه .كنند مي ند و مطالعهخوان مي علمي به عنوان علم

ـــ ـــت الإف ـــيبة ن كن ـــک مص ـــدری فتل  ت
 

ــــبيةإو  ــــدری فاملص ــــت ت ــــمأ ن كن  عظ
 

                                                 
 .332و356تاريخ التشريع اةس�مي للشيخ  محمدالخضري،ص -1
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ايـن دفعـه    دانـي  مـي  داني مصيبت است و اگر بگـوئي كـه   نمي اگر بگوئي كه
 ي است.تر بزرگ مصيبت

عوت ما در ارتباط با ترك و داليل د ها روشنگري توضيحات وها  اين -
 :تعصب مذهبي است

 و شواهد كه براي اثبات دعوت خود به ها مثال آيا بعد از اين توضيح و بيان و
آن هستند كه بحقيقت موضوع دعـوت مـا مهـم     ةو بيان كنندايم  اشاره كردهها  آن

اگـر واقعـاً حـق بـه      )همان مساله ترك تعصب مذهبي استكه (وضروري است 
و بـه   ،�م حقيقـي برگـرديم  سـ م كه همگـي بـه سـوي ا   خواهي مي تجانب ما اس

پايبنـد باشـيم و بـا صـدق و      شريعت صحيح و درست مطابق با كتـاب و سـنّت  
يا اينكه باز معتقد به اين  -اخ�ص تمام در جهت نهضت مورد نظر گام بر داريم 

نـي  ك مـي  جزئي بوده و ارزشي ندارد و همانطوريكه كه فكر ،هستي كه اين مسأله
م مسـئوليت را از  خـواهي  مـي  در هر حـال مـا   ؟سر هيچ قشقرقي بر پا كردن است

گناه تبليغ نكـردن را از   و با تبليغ آنچه كه معتقديم حق است ،وش خود برداريمد
و اگرعمر و يازيد دعوت ما را قبول نكنند و حتي اگر يك نفر هم  .خود دور كنيم

به پيامبر خود  –خداوند تبارك وتعالي چرا كه  آن را قبول نكند به ضرر ما نيست.
 يد:فرما مي ص
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 )[پيام وحي] بر عهده توست
 انجام داديم. ،باش آنچه را كه وظيفه ما بود شاهد ،خداوندا
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