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

 تقلید

م آشکارا و صراحتاً نظر و دیدگاه خوود را بورای موردم خواهیمی در این فصل

بطوریکه برای کسی بهانه وعذری در ارتباط با نفهمیدن و یا بدفهمی و  ،بیان کنیم

چنود  ،باقی نماند ،کنندمی در مورد ما شایعه پراکنی آن چرا کها و منظر ودیدگاه 

گله منود بووده و  نامهم بیشتر مردم نسبت به نظر و فکرافتکه از سوء سالی است

مخالفت ما نسوبت بوه  ،درک اشتباهو همافتدانیم سبب این سوءنمی ،بریممی رنج

 ،انوددهبرو اجداد خود به ارث  ءآن را از آبا یااند آنچه که مردم به آن عادت کرده

باعوث بوجوود  ،تابع هوا و هوسباشد و یا تلاش بسیاری از افراد مصلحتی و می

تا موردم را از موا  ،هم و گمراهی مسلمانان شده استافتآمدن این موقعیت و سوء

بوی  موا ها مودت حقیقت از دربین ما دشمنی و عداوت ایجاد کنند.  ودور کنند 

موذاهب فقهوی بوسویله  و تقلید ،نظر و اعتقاد خود را در رابطه با موضوع اجتهاد

کتواب نفویو و  در مقدموه« علاّموه محمّود ناصورالدین البوانی» نامآنچه که استاد

مخصوصواً در جلود پونجم آن آورده  صالنبوی  ةصلا ةصفگرانبهای خود بنام 

منصف کافی  ،علم دوست ،بگونه ای که برای هر فرد مخلصایم بیان کرده ،است

درست بفهمد و همچنین با نوشتن تعداد مقالاتی  ،ه آن را به شکلی صحیحاست ک

: بازگشوت بوه سونت( بوه ةلی السنإ ةعودتحت عنوان ) 1«المسلمون»ه مجلکه در 

را نظورموضوع مورد  هدنبال مطالبی که استاد علی طنطاویی درآن مجله منتشر کرد

 بیان کرده است.

                                                 
 والثالث والرابع والخامو. العددالثانی -فی المجلدالخامو -1
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 :نظر و دیدگاه ما در ارتباط با مسأله اجتهاد و تقلید -

که خداوند سبحانه و تعالی و در کتاب خود)قرآن(  معتقدیم که تبعیت از آنچه

تصمیم  ،واجب است و این همان عزم هبه آن امر کرد صو سنّت رسول خود

وارادة اسلام و حقیقت ایمان است و هرکو به تبعیت آنچه که از طرف خداوند 

همانطور که مسلمان نیست  ،راضی و خشنود نباشد ،و رسول او آمده است

 فرماید:می خداوند سبحانه و تعالی

ا انَّ قَّۡولَّ  إِن َّمَّ ْ إِلَّى  لُۡمۡؤِمنِينَّ ٱكَّ ِ ٱإِذَّا ُدُعوٓا َّ رَُّسولِهِ  لل  ِمۡعنَّا  ۦوَّ ْ سَّ ُقولُوا ن يَّ
َّ
لِيَّۡحُكمَّ بَّۡينَُّهۡم أ

ئِكَّ ُهُم  ْولَّ ٓ
ُ
أ ۡعنَّاۚ وَّ طَّ

َّ
أ  [.15النور: ] ١٥ لُۡمۡفلُِحونَّ ٱوَّ
فراخوانده شوند تا میان آنان مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش »

ند: شنیدیم و اطاعت کردی و گویمی سخنشان تنها این است که ،داوری کند

 «نندرستگاران واقعی ایشا

 فرماید:می درباره منافقان و

لَّ  ِإَوذَّا نزَّ
َّ
ٓ أ ا ْ إِلَّى  مَّ َّۡوا ال َُّهۡم تَّعَّ ُ ٱقِيلَّ ل َّ يۡتَّ  لر َُّسولِ ٱِإَولَّى  لل 

َّ
نكَّ  لُۡمنَّ فِقِينَّ ٱرَّأ ونَّ عَّ يَُّصد ُ

 [.15النساء: ] ١٥ُصُدوٗدا 
و زمانیکه بدیشان گفته شود: به سوی چیوزی بیاییود کوه خداونود آن را )بور »

تا قرآن را برای روی آورید ) صو به سوی پیغمبر ،( نازل کرده استصمحمد

 خواهی دید کوه سوخت بوه توو پشوتشما بخواند و رهنمودتان دارد( منافقان را 

 .«...دارندمی از تو باز زینگریزند و دیگران را می و از تو) کنندمی

لذا تبعیت از کتاب )قرآن( و  ،کنندمی که به این موضوع اشاره و آیات دیگری

باید هدف اساسی برای هر فرد مسلمانی بوده و راهی باشد که از  )احادیث( سنّت

 ،ظرفیوت فهوم و شوناخت داردر رابطه با مق ،ولی مردم ،کندمی آن مسیر حرکت

از آنان جاهلانی هستند کوه معوانی قورآن کوریم و  بعضی ،درجات مختلفی دارند

د از طریق آن دو معانی و مفواهیم قرآنوی و تواننمی داند ونمی دیث شریف راااح



 9 فصل اول: نظر و دیدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و مسأله اجتهاد و تقلید

 او قورآن و حودیث( از)د آنچوه را کوه آنودوتوانونمی و ،احادیث را استنباط کند

آگواه و هوشویاری  ،شامل افرادی عالم ،بعضی دیگر از مردم ،بشناسد ،خواهندمی

و به احکام و قوانین و قواعدی کوه  ،دانندمی یث راادهستند که معانی آیات و اح

داننود در بوین آیوات و موی و ،برنودموی پوی ،شودمی از قرآن و احادیث استنباط

ایجاد کنند و بر  ،تلفیق و ارتباط ،هماهنگیاحادیثی که ظاهراً با هم اختلاف دارند 

کسوانی هسوتند کوه  ،و گروه سوماند وافق و آگاه ،روش آن و زبان عربی و شیوه

حد وسط بین گروه اول و گروه دوم هستند یعنی جاهل و ناآگاه نیستند تا حودی 

دلالوت هوا آن و نتوانند آنچه را که قرآن و احادیوث بور ،که احکام را درک نکنند

 ،ولی به درجة عالم فقیه ،هعقلی متفکر بود ،دارای علم و آگاهید بلکه نبفهم ،رددا

باریک بوین و بصویر و آگواه بوه آنچوه کوه  ،اهل تحقیق و تتبّع ،متخصص در فقه

نرسویده اسوت. درجوات و  ،دلالوت داردها آن کتاب)قرآن( و سنت )احادیث( بر

چند هور کودام از آنوان هر  ،شخص شدمصورت است که بدینم مردمراتب اصلی 

آنوان را موردم علماءباشند. گروه اول از می خود دارای مراتب و درجاتی متفاوتی

 اند.مقلد نام نهاده

کسوانی کوه ) نامند. و نووع سووم را متبعویّنمی و نوع دوم را اصطلاحاً مجتهد 

کتواب و  به نامند.بر گروه اول واجب است که از هر عالمی کهمی (کندمی تبعیت

تقلید  ،سنّت آگاه است و در ارتباط با دین وعلم مورد اعتماد و اطمینان آنان است

آنچوه کوه کتواب و  شناخت با تباطکنند. و اما بر گروه دوم واجب است که در ار

و حتوی  ،تبعیت و پیروی نماینودها آن تلاش کرده و از ،کندمی سنت بر آن دلالت

 راهنمایی وارشاد نماید. ووسنت و تبعیت از آن دو مردم را نیز به آگاهی از کتاب 

اطلاع و آگواهی  ،علماءهای گفته و بر گروه سوم واجب است که از دلایل شرعی

تبعیت کنند. هر کو کوه اسوتعداد و توانوایی اجتهواد داشوته ها آن پیدا کرده و از

هموانطور  ،ایز نیسوتبرای او ج ،حالت ضرورترگردمغیرتقلید و اتباع از  ،باشد
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زمانی درست است کوه آب موجوود نباشود یوا  ،که طهارت و وضو بوسیله خاک

اینکه در به کار بردن آن معذوریت شورعی داشوته باشود و هور کوو توانوایی و 

تقلیوود واجتهوواد بوورای او جووایز نیسووت  داشووته باشوود "تبعیووت" اسووتعداد اتبوواع 

تقلید بور  ،اشته باشدتبعیت را ند و همانطوریکه اگر کسی توانایی وقدرت اجتهاد

تبعیت  ،آن است که اصل و اساس در هر چیزیها او واجب است. دلیل این گفته

از کتاب )قرآن( و سنّت است برای هر کسی که توانایی و استعداد حرکت در این 

 فرماید:می همانطور که خداوند سبحانه و تعالی .مسیر را داشته باشد

ْ ٱ ْ ِمن ُدونِهِ  ت َّبُِعوا لَّا تَّت َّبُِعوا ب ُِكۡم وَّ َّ ِن ر  نزِلَّ إِلَّۡيُكم م 
ُ
ٓ أ ا ُرونَّ  ۦٓ مَّ ك َّ ا تَّذَّ َّ َۗ قَّلِيٗلا م  ۡولِيَّآءَّ

َّ
 ٣أ

 [.3األعراف:]
پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است و جز از چیزی »

 .«خدا از اولیا و سرپرستان دیگری پیروی مکنید و )فرمان نپذیرید

آ ءَّاتَّى ُكُم  ا فَُّخُذوهُ  لر َُّسوُل ٱوَّمَّ ۡنُه فَّ  وَّمَّ ى ُكۡم عَّ ْۚ ٱنَّهَّ  [.7الحشر: ] نتَُّهوا
اجرا کنید و  ،برای شما )از احکام الهی( آورده است چیزهایی را که پیغمبرو »

 .«دست بکشید ،از چیزهایی که شما را از آن بازداشته است

فهوم از کتواب و سونّت و اسوتنباط و اگر مسلمان توانوایی و اسوتعداد درک و 

و اگور  کنودمی احکام از این دو منبع را نداشته باشد به درجوة اتبواع نوزول پیودا

باع را هم نداشته باشد به درجة دیگری که همان تقلید اسوت توانایی و استعداد اتّ

درجة اتباع و تقلید هر دو از مواردی هستند که زیور مجموعوه  ،کندمی نزول پیدا

 گیرند که:می مودة خداوند تبارک و تعالی قراراین فر

ۡهلَّ فَّۡس 
َّ
ۡكرِ ٱلُٓواْ أ ِ

برای روشنگری[ )پو »[.33النحل: ] ٣٣إِن ُكنتُۡم لَّا تَّۡعلَُّمونَّ  لذ 

نه اند که پیغمبران همه انسان بوده) دانیدنمی این را()اگر  ،بپرسید از آگاهان

 .«فرشته
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ه حقیقوت بشود که می ید مشخصخوانمی در نتیجه برای شما که این کتاب را

 بر هور کسوی واجوب راکنند که ما اجتهادمی ند و شایعه پراکنیگویمی کسانی که

و همچنین هر کسی کوه از طورف موا اند نسبت داده ءبه ما دروغ و افترا ،مدانیمی

دوبواره بوه موا  ،مدانیموی گفته است که همانا ما تقلید را برای انسان جاهل حرام

 نسبت داده است لذا ما از هر سخنی که بر خلاف گفته موان بوه موا ءدروغ و افترا

 کنیم.می یزاریم و خود را تبرئهب ،دهندمی نسبت

 :تعریف اجتهاد و مشروعیت آن -

اجتهاد در اصطلاح بکارگیری نهایت سعی و تلاش در رابطه با شناخت احکوام 

شورعی اسوت آنگونوه کوه مجتهود خوود های از ادّلهها آن و استخراج و استنباط

احساس کند دیگر توانایی اضافه کردن مطلبوی را بور اسوتنباط و شوناخت خوود 

ندارد. و مامعتقدیم که اجتهاد یکی از مصادر مهم شریعت اسولام بورای اصولاح و 

ان و مکوانی اسوت. رزموو زنده نگه داشتن شرایع و قووانین اسولامی در هتقویت 

غیور محصوور  ،نامحودود ،اقات موجود در زندگی زیادو اتف همانطور که حوادث

نصوص شرعی یعنی قواعد و قوانین موجود در شریعت اسولامی  برعکوهستند 

از دلایل و حکمتهای خداوند تبارک و تعالی آن اسوت  ،محصور و محدود هستند

بورای بنودگان  ،وجود نداردها آن که اجتهاد را در اموری که نصّ صریحی دربارة

و اجتهاد در امور بنابر قیاس بر اموری است که  ،یع و تجویز کرده استخود تشر

 ،آمده و در علت هر دو با هم اشوتراک دارنودها آن صریح و آشکار در موردصّ ن

قرآن کریم نیز بر طبق فرمودة خداوند تبارک و تعالی به مشروعیت اجتهاد اشواره 

 کرده است به اینکه:

َّۡو رَّد ُوهُ إِلَّى  ل ْوِِل  لر َُّسولِ ٱوَّ
ُ
ۡمرِ ٱِإَولَّى ٓ أ

َّ
ُه  ۡلأ لِمَّ َّۡستَّۢنبُِطونَّهُ  ل َِّذينَّ ٱِمۡنُهۡم لَّعَّ  ِمۡنُهمۡ  ۥي

اگر آن خبر را به پیامبر و اولیای امورشان ]که به سبب بین  و » [.33النساء: ]
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درستی و  ،دادندمی ارجاع اند[بصیرتْ دارای قدرت تشخیص و اهل تحقیق

 «یافتندمی نادرستی اش را در

ْ ٱفَّ  ْوِِل  ۡعتَّبُِروا
ُ
أ بۡصَّ رِ ٱيَّ ٓ

َّ
خردمندان درس عبرت ]ای  [.2الحشر: ] ٢ لۡأ

 .بگیرید...[

فَّلَّا
َّ
ب َُّرونَّ  أ تَّدَّ ٓ  لُۡقۡرءَّانَّ ٱيَّ ا الُهَّ ۡقفَّ

َّ
لَّى  قُلُوٍب أ ۡم عَّ

َّ
 آیا دربارة قرآن» [.23محمد: ] ٢٣أ

 کنند؟( یا اینکه برنمی )و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی اندیشندنمی

 .«اند؟زدهای ویژه هایی قفلهادل

ۡىءٖ فَُّرد ُوهُ إِلَّى  ِ ٱفَّإِن تَّنَّ زَّۡعُتۡم فِى شَّ َّ در چیزی  و اگر» [.15النساء: ] لر َُّسولِ ٱوَّ  لل 

باعرضة ))و در امری از امور کشمک  پیدا کردید( آن را به خدا  اختلاف داشتید

 .«به سنت نبوی( برگردانیدبا رجوع )او  صبرقرآن( و پیغمبر

بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل و  تا در پرتو قرآن و سنت حکم آن را)

 (پیغمبر آن رابیان و روشن داشته است باید چنین عمل کنید

وروشن است  ،کنندمی باط و اعتبار امرنتمامی آیات مذکور ما را به تدبر و است

موورد خطواب قورار نوداده  احادیوث راهل به آیات و که این آیات عوام مردم جا

است زیرا آنان تخصص و توانایی این کارها را ندارند و در حقیقوت خطواب در 

در ایون موورد نیوز مؤیود ایون  شهستند زیرا فعل و کار صحابه  ءاین آیات علما

 بوا و هر کدام در ارتباط ،ندکردمی چون آنان در امور جدید اجتهاد ،استها گفته

 1.کردمی امور جدید بنابراجتهاد شخصی خود عمل

 :شرایط اجتهاد حکم شرعی اجتهاد -

در بعض مواقوع اجتهواد فورض  ،چند نوع است ،اجتهاد به لحاظ حکم شرعی

د در مورد اتفاقی جدید که حکم توانمی و این هنگامی است که کسی ،عین است
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اجتهاد کند یا هنگوامی کوه درموورد اتفواقی  ،مشخص کرد تواننمی شرعی آن را

و ترس از ترک اجتهاد و حکم شورعی  شودمی او سئوالجدید که افتاده است از 

دراین دوحالت اجتهواد بور  آن بشود و همین طور بدون حکم شرعی باقی بماند.

 آن شخص فرض عین است.

کسوی و این هنگامی است کوه از  ،اجتهاد فرض کفایه است هاوقت یو بعض 

بوا  د اجتهواد کنودتوانومی که حکم آن مشخص نشده اسوت وای مسأله در مورد

مساله مذکور  هرگاه یکی از مجتهدین در مورد ،وجود مجتهدین دیگر سئوال شود

شودولی اگر همگی آنان اجتهاد می از دیگران ساقط گناه عدم اجتهاد ،فتوی بدهد

اوقات اجتهاد مندوب یا سنت  گاهی شوند،می گناهجملگی مرتکب  ،را ترک کنند

که ممکن است ای مسأله البته این مورد زمانی است که مجتهد درباره حکم ،است

 بحث و تحقیق کند. ،از او سئوال شود آناتفاق بیفتد یا اینکه در مورد

 شرایط اجتهاد: -

 ،گروهی خیلوی سوخت گیور ،اندعلماء در ارتباط با شرایط مجتهدین دو دسته

 علمواء ،باشوندموی سهل گیر و آسان ،هستند و گروهی دیگر نرم جدی و تعصّب

متعصب و تند بوده و حتی اظهوار  ،جدی ،خر جزو گروه اول یعنی سخت گیرمتأ

غریب و ای مسأله د اجتهاد کند و آنان به اجتهاد به عنوانتواننمی داشتند که کسی

آن و یوا اینکوه  کوردنکه حتی برای آنان امکان تصور نگاه کرد  نا آشنا و ترسناک

 احاطوه و اطلواع کامول بور ،وجود ندارد.و برای مجتهود ،دیدن آن را تحمل کنند

بلاغت و علوم شریعت ماننود  ،زبان ،زیادی از جمله علم آلت مانند نحو هایعلم

و  تفسیر و حدیث و اصول فقه و علووم قورآن و علوم مصوطلح و سویرت اطلواع

هوا آن از علوم که احاطه و آکاهی کامل بورها این آگاهی از منطق علم کلام و غیر

بخاطر ایون اسوت ها این و همةاند.شرط گذاشته عنوان به ،ناممکن و محال است

کوه بواب  نودو آنوان معتقد ،آنچه در دل دارند وبه آن معتقد هستند برسوندبه  که
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اجتهاد از قرن چهارم هجری به بعد بسته شوده اسوت و بورای هویچکو امکوان 

ند کوه گویمی به ظاهر ندارد هر چند بعضی از آنان وجوداجتهاد در مسائل جدید 

هرگاه شورایط قبلوی را  ،هتد جدید ندارندوجود مجبه نسبت  گونه اعتراضیهیچ 

کنند که چنین کاری عملوی می در حالیکه آنان با این طرز گفتار بیان ،داشته باشد

نزد آنان اجتهاد ممنوع نیست ولی کلید باب اجتهاد گم شده و ناپیداست.و  ،تسین

رابطه با ایون موضووع دچوار اشوتباه و  در تأخر خودی مما معتقد هستیم که علما

مشوکل و نواممکن  ،سوخت ،کننودمی و اجتهاد آنگونه که اینان فکراند خطا شده

آشونا بوه د: ممکن است بورای کسوی کهگویمی که استاد مابلکه همانطور  ،نیست

 لغات و توانایی و استعداد درک و فهم مدارکی که برای فهمیدن کتاب و سنت به

حقیقوت کسوی کوه توانوایی و و به عبارتی دیگور: در ،داشته باشد ،نیاز داردها آن

ن را داشته آناهای ی مذاهب اربعه و عبارات و نوشتههاکتاب استعداد درک و فهم

شوبیه معموا و  هاوقت متأخر که بعضی یو عبارات علما هاکتاب باشد مخصوصاً

د توانومی باشوندموی ،رمز و راز هسوتندپوشیده و دارای  ،دو پهلو ،مبهم ،چیستان

تر، آسوان دو یونارا کوه بوه حقیقوت  صنت رسول اکورمکتاب الله )قرآن( و س

مخصوصواً زمانیکوه بورای  ،بفهمد ،تر از هر کلام دیگری هستندتر واضحمشخص

 ی فقهی مرجوعهاکتاب ی اهل علم از تفسیر و شرح احادیث وهاکتاب از اینکار

ی و فوتح امام نوو ،مانند المجموع ،کنندمی که دلایل اقوال مختلف را ذکرهایی آن

 ،هواترین آنکوه از بهتورین و نوافعغیره ی و نکاوالقدیر ابن همام و نیل الاوطار ش

که آن را برای طلابی علمی  «علامه ابن رشد»بدایه المجهتد و نهایه المقتصد کتاب

نوشته است همانطور که درکتاب خوود بوه  ،اجتهاد برسند خواهند به درجهمی که

کوه کتواب  م تصدیق کننوده ایون موضووعگویمی 1.این موضوع اشاره کرده است

کلوام ترین وواضوحترین مشوخص، ینترآسان صوسنت رسول اکرم (خدا)قرآن
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 این است که خداوند عزوجل و کتواب کوریم خوود را اینگونوه توصویف ،هستند

 :که کندمی

ۡرنَّا  َّ َّس  ۡد ي لَّقَّ كِرٖ  ۡلُقۡرءَّانَّ ٱوَّ
د َّ ۡل مِن م ُ هَّ ۡكرِ فَّ ِ

ما قرآن را آسان » [.57القمر: ] ٥١لِلذ 

 «هست؟ای گیرنده و عبرتآیا پند پذیرنده  ،ایمساخته

انٍ  بِيٖن  بِلِسَّ ٖ م ُ ِب  رَّ  .«زبان عربی روشن و آشکاری به» [.551الشعراء: ] ٥٩١عَّ

 ،مشوخص و روشون ،حقیقت خداوند سبحانه و تعوالی و قورآن را کتوابی در

هر کو که توانایی درک و فهوم آن را  کندمی که هر مخاطبی آن را درک ،آشکار

اعتقاد و نظور موا در بگیرد. کاستعانت و کم ءد از تفسیر علماتوانمی نداشته باشد

رابطه با آسانی و راحتی اجتهاد برای کسی که آشنا به لغات و توانایی و اسوتعداد 

موا  چیزی توازه و جدیودی از جانوب ،دارد را درک و فهم کتاب و قرآن و سنت

اموام  ،کوه پیشورو آنوان ،از فقها به این موضوع اذعان دارنودبلکه بسیاری  ،نیست

 ،عیببی ،حمه الله و است که این موضوع را به صورتی خوبابوحامد غزالی و ر

المستصفی( بطور کامل و ) و در کتاب گرانبهای خود بنام ،مفید توضیح داده است

این موضوع را آنقدر مفید وخوب  شیخ.مفصل این موضوع را تکمیل نموده است

 کنم:می کرده و بازگو برای تو خوانندة گرامی خلاصه بیان کرده است که

 فرماید: برای مجتهد دو شرط در نظر گرفتهمی امام محمد غزالی و رحمه الله و

به دور از گناهانی کوه عودالت  ،: شرط اول: آن است که مجهتد باید عادلشودمی

 و این شرط اعتماد بر فتوی او و قبول آن را جایز ،باشد ،کنندمی او را خدشه دار

اگر فاسق باشد و بورای خوود اجتهواد ما انیست  شرط صحت اجتهاد لیو کندمی

درست و صحیح است. شرط دوم که هموان شورط اصولی و اساسوی بورای  ،کند

شرعی احاطوة  هایحکماجتهاد است: آن است که مجتهد باید بر مدارک و اسنادِ 

و استاد باشود صوحت کامل داشته و با نگاه کردن در مسأله مورد نظر آنقدر ماهر 

اد و مودارکی نحله ظن برساند و این نتیجه اولاً با شناخت اساجتهاد خود را به مر
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خت از کیفیوت و دوماً با شونا.آیدمی بدست، که ثمره دهنده احکام شرعی هستند

 بدست ،استفاده از آن مدارک برای استخراج احکام شرعی چگونگی بهره گیری و

اسوت کوه آید. و تمامی این کار بوسیله شناخت علووم هشوتگانه زیور ممکون می

زبوان عربوی و  ،ا قیاس شناخت اصول فقوهیعقل  ،اجماع ،سنت ،عبارتند از قرآن

 ،اما کتاب الله و عزوجلّ و اصول اسوت حدیث. نحوو ناسخ و منسوخ و مصطلح

بلکوه آنقودر کوه متعلوق بوه  ،هشناخت و آگاهی کامل بر آن به شرط گرفته نشود

 055آیه است و همچنین حفظ کوردن ایون  055و آن  ،قسمت احکام قرآن است

شده بلکه مجتهد باید جای ایون آیوات را بدانود. و اموا نآیات نیز به شرط گرفته 

و ایون احادیوث  ،بشناسود ،احادیثی را که متعلق به احکام است بایدجتهدم، سنت

و لوازم نیسوت کوه  ،اگر چه بالغ بر هزار حدیث است در نهایوت محودود اسوت

شناخت و  ،ر احادیثی که در رابطه با موعظه و احکام آخرت و غیره استمجتهد ب

بلکه بر او واجب است که احادیثی که متعلق به احکام هستند  ،آگاهی داشته باشد

و همچنین حفظ کردن این احادیث لازم  ،اطلاع و آگاهی داشته باشدها آن فقط از

 حادیث را تأیید و تصحیحنیست بلکه کافی است که مرجع و یا مصدری که این ا

در پی  دست داشته باشد مانند سنن ابی داود و احمد والبیهقی همچنوین  کندمی

بدانود. و اموا  ،کندمی کافی است که جای هر باب را که هنگام نیاز به آن مراجعه

بشناسود  ،اندی دادهرأنظر وها آن موردهتد باید مسائلی را که اجماع درمج ،اجماع

و حفوظ کوردن تموامی مسوائل اجمواعی و  ،فتوی ندهدها آن برخلافو بداند تا 

خواهود در موی را کوهای مسوئله بلکه هر ،اختلافی بر او واجب و ضروری نیست

باید بداند که آیا فتوی او مخالف بوا اجمواع نیسوت بودین  ،مورد آن فتوی بدهد

ر کودام کوه صورت که باید بداند همانا فتوی او موافق با یکی از مذاهب علماء ه

باشد هست و یا اینکه اجماع در مورد این اتفاق یا مسئله جدید هیچگونه نظور و 

بور مجهتود  ،نامودموی و اما قیاس که امام محمد غزالوی آن را عقولاند.رأی نداده
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ی احکام شرعی را هاعلت استخراج و استنباط ،واجب است که توانایی و استعداد

واصول کلی که شریعت اسولامی احکوام ، باشدآیات و احادیث و اجماع داشته از

این علووم چهارگانوه هموان مودارک و اسوناد  بداند.، خود را برآن بنا نهاده است

اموا طریقوه و روش بهوره  ،احکام شرعی هستند ه یا استخراج کنندةبدست آورند

اسوتخراج احکوام  و گیری و استفاده از این مدارک و اسناد بورای بدسوت آوردن

 شود.می ه علوم چهارگانه دیگر حاصلبوسیل ،شرعی

 اقسام ادلوة  یدبدین شکل که مجتهد با .تساصول فقه ا ،که ابتدا این علوم

 را بشناسد.ها آن و اشکال و کیفیت ظاهریها آن شرعی و شرایط

 شناخت زبان دستور عربی اسوت بگونوه ای کوه مجتهود بتوانود  ،علم دوم

زبان را دسوتورعرب و عادت آنان در چگونگی استعمال این های بوسیله آن گفته

تمییز و  ،کلام اصلی و کلام ظاهری و حقیقت و مجاز و عام و خاصبین بفهمد تا 

اسوتادی  ةجدایی ایجاد کند و لازم نیست که مجتهد در این رابطه به نهایت درجو

ق و مّوعبرسد و اینکه تمامی لغات عربوی را بشناسود و در دسوتور زبوان عربوی ت

او را بوه  کوه آنچوه کوافی اسوتکند. بلکه در این رابطوه  یجستجو و ژرف نگار

 درک کند. ،رساندمی حقیقت معانی و مفاهیم مسائل

 است بر مجتهد واجب ،سومی: علم ناسخ و منسوخ در قرآن و سنت است 

و آیات و احادیث ناسخ و منسوخ را بشناسد و لازم نیسوت ، که این علم را بداند

کوه بوسویله آیوت و یوا ای مسوئله هر را حفظ کند بلکه در موردها آن همگی که

 فتوی بدهد باید بداند که هیچکدام از آن دو منسوخ نیستند. ،خواهدمی حدیثی

 همچنین تشوخیص و جداسوازی حودیث راوی حدیث و چهارم: شناخت

نیوازی غیر صحیح است و احادیثی را که امت اسلامی قبول کرده است از  صحیح

به تحقیق و بررسی کردن اسناد آن حدیث نیسوت اموا احادیوث دیگوری غیور از 

محققانه به کسانی  ،خوب ،بر مجهتد واجب است که خیلی کامل ،احادیث مذکور
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نگاه کند و عدالت و عیب آنان را بشناسد و  ،اندکه احادیث مورد نظر را نقل کرده

عدال کافی است به آن شرط که  وی حدیث از طرف امامیار در این رابطه تعدیل

ل روش و طریقة صحیحی در تعدیل راوی داشته باشد. علوم ادکیّ یا آن امام عزم

 -1علوم حودیث  -1 گردد که عبارتنود از:می سه علوم مهم بر بههشتگانه مذکور

 علم اصول فقه.  -1علم لغت 

نیسوت. در هیچگونه نیازی بوه ایون دو توا  ،مسائل فرعی در فقهاما علم کلام و

قطعوی بلواتغییر بوه  ،برای مجتهد کافی است که اعتقادی لوازم ،رابطه با علم کلام

ی علوم کلوام و ادّلوه آن لوازم هاراه ارکان ش  گانه ایمان داشته باشد و شناخت

و حتی اگر مجتهد اند نیست زیرا هیچکدام از اصحاب و تابعین آن را تأیید نکرده

برای او اجتهاد در احکام جوایز اسوت. اموا  ،باشد مقلد محض ،در رابطه با اعتقاد

هوا بور آن نیز شوناخت کوافی صحتی اصحاب رسول الله ،مسائل فرعی در فقه

تمرین ممارسوت  ،به طالب علم ،هاآن ها و شناخت ازآن ولی اطلاع بر ،اندنداشته

سپو امام محمد غزالی بحث موورد نظور  1دهد.می بیشتری به نسبت اجتهاد به او

آسانگیری کوه  نکته ای در رابطه با شرایط»را با تنبیه و آگاهی مهمی تحت عنوان 

 به «کثرونفی التخفیف یغفل عنها األ ةدقیق» «بیشتر افراد از آن غافل وناآگاه هستند

اموام کونم می رساند و بخاطر اهمیت این موضوع عین جملات او را تقلمی اتمام

د: اجتماع علوم هشتگانه مذکور دربارة مجهتد مطلوق کوه در گویمی محمد غزالی

به شرط گرفته شده و اجتهاد به نزد من مقوام  ،دهدمی تمامی مسائل شرعی فتوی

نیست. بلکه جایز اسوت کوه بوه  ،که قابل تفکیک و تقسیم بندی نباشدای مرتبه و

 ،خشوی از احکوام شورعی قورار داردعالمی که در مقام و منصب اجتهاد دربوارة ب

 آنشناسد و از طریق می داند ومی مجهتد گفت: هر کسی که مثلاً روش قیاسی را

اگر چوه در ارتبواط  ،د دررابطه با مسائل قیاسی فتوی دهدتوانمی او ،دهدمی نظر
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 نظور هبا علم حدیث ماهر و استاد نباشد یا مثلاً هور کوو دربوارة مسوئله مشوترک

 است که خود فقیه باشد و فقط آگاه به اصول و قواعد ارث و معانی دهد کافیمی

باشد. اگر چه از خبرهایی که درباره مسائل تحریم مسکرات یا در رابطوه بوا ها آن

مساله نکاح بدون ولی آمده است. هویچ گونوه اطلواع و آگواهی نداشوته باشود و 

 مسوائل ارث ردرای و نظور اوبوه آگاهی از این نوع اخبارهوا هویچ نووع کمکوی 

ارتباطی بین این نوع احادیث و مسائل ارث وجوود کند و همچنین هیچگونه نمی

ندارد. پو به چه دلیل غفلوت و ناآگواهی از ایون نووع احادیوث یوا کوتواهی در 

نشانه نقص و عیب مجتهد است؟ و کسی که آشنا و آگاه ها آن شناخت ویادگیری

بل کافر ذمی و چگوونگی تصورف و بر احادیثی که درباره قصاص مسلمان در مقا

باشد کوتاهی او درباره علوم نحوو کوه از ایون  ،کندمی انجام این قصاص صحبت

 رساند.نمی هیچ گونه زیان و ضرری به او ،کندمی صحبت فرمودة خداوند

ْ ٱوَّ  ُحوا رُۡجلَُّكۡم إِلَّى  ۡمسَّ
َّ
أ ۡعبَّۡينِ ٱبُِرُءوِسُكۡم وَّ و سرتان را مسح » [.6ة: المائد] ۡلكَّ

و همینگونه مسائلی را که در این معنا  «پاهایتان را تا دو قوزک )بشویید(و  ،کنید

 و مفهوم هستند با هم مقایسه کن.

لوک و از اموام ما ،که به تمامی مسائل جواب دهودمفتی این نیست  از شرایط

هوا آن رحمه الله و در مورد چهل مساله سئوال شد. در جواب سی و شو  توا از

در جواب  شو چقدر امام شافعی و رحمه الله و حتی صحابه کرامدانم نمی گفت:

 ،خواهودموی کوهای مسأله پو مجهتد باید در مورد اند.مسائل به بن بست رسیده

در موورد و در ایون حالوت مجهتود ،اطلاع و آگاهی کامل داشته باشد ،فتوی بدهد

 داند و بین آنچوه رامی داند که همانا اومی دهد و خودمی فتوی ،داندمی آنچه که

 لذا در مورد آنچه که ،کند میتمییز و جدایی ایجاد ،داندمی داند و آنچه را کهنمی

دهود. موی فتووی ،دانودموی دهد و فقط در مورد مسائلی کوهنمی داند جوابنمی
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کنی می واین شرایط همانطور که مشاهده 1باشند.می شرایط اجتهادها این جملگی

تحقیوق و رای و نظور  ،که توانایی و استعداد درستی برای بحث است برای کسی

زیادی که از طرف علماء متاخر و تنودی به همین دلیل اشتباه و خطا ، داشته باشد

 و سختگیری آنان بدین شکل که اجتهاد را به مانند کاری نا ممکن و محال فرض

ایی و اسوتعداد آن را و از علما که راغب و مشتاق این کار هستند و توانو، کنندمی

تموامی  15/1بلکه  9/1کنند که حتی می در رابطه با اجتهاد چیزهایی طلب ،دارند

و بوه اند در خوود نداشوته)رضی اللوه عنوه(صحابه کرام  یناین صفات را مجهتد

و  1ی کوه شویخ غزالویاتکه بحقیقت اتهامو شودمی همین دلیل برای تو مشخص

 کسانی که برای رسیدن به درجه اجتهاد سوعی و تلواشبر  رحمه الله و و امثال او

ظلم و خطا و تندی وسختگیری است که هیچ گونه دلیلی  ،اندوارد کرده ،کنندمی

اذیت کردن و آزردن و در نهایوت پریشوان  ،برای ادعای خود ندارند و سرسختی

  .است که هیچ گونه دلیلی شرعی بر این کار خود ندارند آنان کردن

 ةبووطی زمانیکوه گفتوالفووق خطوا و اشوتباه دکتور  اتبوه موذکور و با توجوه

گوردد می دهد برای تو مشخصمی المعصومی و رحمه الله و را مورد مسخره قرار

د: بحقیقت اجتهاد برای کسی که تمامی همت و تلاش خود را گویمی و معصومی

قوی  ،صرف کرده و عزم و ارادة خود را در بدست آوردن تقوی ،در فراگیری علم

و و او نیازمنود مطالعوه و آگواهی ، کاری آسان و ممکون اسوت ،و محکم گرداند

سونن  ،صحیح بخاری و صوحیح مسولم ،اطّمو تر ازی زیادهاکتاب احاطه کامل بر

ابی داود و جامع ترمذی و نسائی ندارد. دیدیی که امام محمود غزالوی کوه خوود 

گرفته است در حالیکه  ترآسان مذهبی است در این رابطه معتدل تو بوده و کار را
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 تر و تنودترام محمد غزالی و رحمه الله و سختمعصومی نسبت به رأی و نظر ام

کنند پیرو امام محمد غزالی می بوطی و امثال او که ادعاالباشد و این گفتة دکتر می

و رحمه الله و بوده و نهایت احترام و قدردانی را بورای او قائول هسوتند دلیول و 

گووئیم: می بوطی و امثالالباشند. مجدداً به آقای دکتر می بر علیه خودشانحجتی 

یی را که معصومی و رحمه هاکتاب آیا شما اطلاع و آگاهی و احاطه داشتن و فهم

د؟ بحقیقوت مون دانیومی کواری آسوان و راحوت ،الله و در مسیر اجتهاد ذکر کرد

 ،)شوافعی امامان چهارگانه انمطمئن هستم به اینکه علما مجهتد بزرگ از جمله آن

حنبلی( حتی خود آنان اطلاع و آگاهی بیشتری از این احادیثی کوه  ،مالکی ،حنفی

علم بر این  15/1نداشته حتی بعضی از آنان  ،را نام بردهها آن یهاکتاب معصومی

 هواکتاب مطالعه و بررسی ایون ،براستی خواندن و تحصیل اند.احادیث را نداشته

پوو  ،نیاز بوه چنودین سوال دارد ،ه قدرت و توانایی و استعداد داردبرای کسی ک

بورای هور  ،کنید که این کوارمی چطور گمان .شما چطور آن را ساده می پندارید؟

انسانی حتی عادی و معمول و یا عرب بادیه نشینی که هیچ گونه علوم و آگواهی 

خوود گفتوه ایود کوه  ،مذهبیوهکه به دروغ و بهتوان در رسواله اللا ندارد همانگونه

معصومی و رحمه الله و اجتهاد بر هر انسانی را واجب و فرض کورده اسوت؟ بوه 

را بخواند و بفهمد البته با استعانت و  هاکتاب این 9/1حقیقت هر کسی که بتواند 

و  ،کمک از شرح این مطالب توسط علماء و بیوان مراتوب احادیوث توسوط آنوان

د توانمی ،وانایی قابل توجهی داشته باشدول تعلوم لغت و قرآن و اص به اگرنسبت

زیرا استعداد و توانوایی موجوود در او نشوان دهنودة جایگواه و  ،اهل اینکار باشد

درجه و مرتبه بزرگ اجتهاد است و ما مطمئن هستیم که افراد خیلی خیلی کوم از 

اد را و بر ما واجب است که این تعداد از افور ،ند به این درجه برسندتوانمی مردم

به آنان کموک کنویم و دستشوان را بوه عنووان یواری و مسواعدت تشویق کرده و 

حتی دشومنی بوا آنوان از  ،نه اینکه دشمن سر سخت در مقابل آنان باشیم ،بگیریم
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 و یا اینکوه موانع هموت ،سخت تر و بدترباشد ،با کافران هرزه و فاسد ما دشمنی

آنوان را از بوین بورده و بور آنوان افتورا و دروغ  کوش تلاش آنان بوده و تلاش و

 ببندیم.

 «د: باب اجتهاد بسته استگویمی باطل بودن این فکر که»

متعصب و خطرناک که زمان اجتهاد تمام شوده  یااین ادّع خرأدر بین فقهاء مت

مسودود شوده  ،د از قرن چهارم تا روز قیاموتعو باب اجتهاد ب استشایع  ،است

طلایی و با ارزش مجتهدان امت اسلامی قطوع شوده و از بوین رفتوه سلسله  ،است

 ،یافت که بتواند به درجة اجتهاد برسود تواننمی تا روز قیامت هیچ کو را ،است

و هیچگاه اجوازه مخالفوت بوا  ،تقلید کند ،و حتماً باید از علما و مجتهدان پیشین

تورجیح و  ،انجوام دهنودند علموا متواخر توانمی و نهایت کاری که ،آنان را ندارد

علما ء پیشین بر بعضی دیگر است البته در ضومن های برتری دادن بعضی از گفته

 خصوصیتمذهبی بودن. یعنی باید تابع یکی از مذاهب اربعه باشد در ضمن این 

د قول یا اقوال بعضی از علما متقدم را بر بعضوی دیگور تورجیح و برتوری توانمی

 یناین ادعا همان شایع شدن تقلیدی اسوت کوه چنود دهد. و نتیجه و آثار طبیعی

مسولمانان را دچوار عقوب و قرن است با تمام فشار بر مسلمانان وارد شده اسوت

« اجتهواد و المجتهودون»ماندگی و انحطاط علمی کرده است و طرفوداران کتواب

بوطی نیز الکنند همانگونه که گفته دکتر می این فکر زمزمه و خُرخُر یشبسیار حوا

را از بسیاری از کسانی کوه بوا دعووت  طرزفکرو این  ،شودمی مختبه این نتیجه 

و بعضی از آنان به ظاهر اجتهاد را  ،ایمشنیده ،دشمنی و کینه دارند ،کنندگان سنّت

 و هرگاه نام مجتهدی را ،کنندمی دانند ولی در عمل با آن محاربه و جنگمی جایز

کنند که او صلاحیت اجتهاد را نودارد می انکار کرده و ادعااجتهاد او را  ،شنوندمی

و به حق یا ناحق از او درخواسوت  ،کنندمی زنند. و او را مسخرهمی و بر او طعنه

 ،فهرست و لیسوتی طولوانی ،سازندمی برای او از کاه کوه ،کنندمی منابع و مراجع



 11 فصل اول: نظر و دیدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و مسأله اجتهاد و تقلید

جلووی او  ،واجب استدر مجهتد ها آن کنند بودنمی عاعریض از شرایطی که ادّ

 یواران مجتهود و شدر اصوحابهوا آن شرایطی که حتی یک صدم ،دهندمی قرار

ما معتقدیم که منع اجتهاد بعد از قرن چهوارم هجوری .نبوده است صرسول الله 

 ل فکری باطل و ریشه ای فاسد دارد.در اص، بنابر دلایل زیادی

 ًاجتهاد امری است که خداوند عز و جل و آن را تشریع کورد و اموت  :اولا

را در مرتبة چهارم از مصوادر و منوابع و  آنواسلامی را به آن رهنمود کرده است 

اجماع  ،سنّت ،قرآن() مراجع شریعت اسلامی قرار داده است که عبارتند از: کتاب

اجتهاد است( و برای هیچ کو جایز نیست که های هعبش ینترمهم که از) و قیاس

را تغییر دهد چوه رسود  –جل جلاله  –ذره ای هر چند کوچک و کم از دین الله 

از اصول دین را باطول کنود و مصودر و مرجعوی از  اصلی به اینکه کسی بخواهد

است که قوانون گوذاری یکوی از  مشخصمصادر شریعت اسلامی را حرام بداند؟ 

و از صولاحیت انسوان خوارج  ،خداوند تبارک و تعالی بوودهخصوصیات و افعال 

  ،است

 منع و یا تحریم وسعت  ،دوماً: همانا بستن باب اجتهاد و یا تعطیل کردن آن

و عظمت رحمت خداوند تبارک و تعالی بر امت اسلامی بوده و دلیلی اسوت بور 

د بگویند: بعود خواهنمی اینکه با اینکار ادّعای آگاهی بر غیب را دارند بدین شکل

آنوان  ،اجتهاد را داشته باشد شود که صلاحیتنمی از قرن چهارم هیچ کسی یافت

داننود؟ و شوناخت و آگواهی آن را از کجوا بدسوت موی راموضووع از کجا ایون 

آنان را باخبر کرده است به اینکه بعد از قرن  –عز و جل  –آیا خداوند  اند؟آورده

 نخواهد کرد؟هیچ مجتهدی را خلق  ،چهارم

لَّى  تَُّقولُونَّ عَّ
َّ
ٓۚ أ ا ِن ُسۡلطَّ ِۢن بِهَّ ذَّ ُكم م  ِ ٱإِۡن ِعندَّ َّ ا لَّا تَّۡعلَُّمونَّ  لل   [.51یونس: ] ١٦مَّ

وبرهانی بر این )ادعای خود( ندارید. آیا شما ای )مشرکان( هیچگونه دلیل »

 «دهید که از آن آگاهی ندارید؟می چیزی را به خدا نسبت
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 ارد شوده حالوت وکه در بعضی از احادیث صوحیح وهمانطور  ،درست است

ولی این وضوعیت  شودمی وضعیت دینی مردم با گذشت زمان ضعیف شده و کم

و این عقب نشینی عمومی یوا برگشوت ضوعف عموومی:  ،عمومی است نه فردی

 شود بلکوه از طورف عمووم خاصوی پوی نمی هاانسان شامل همة افراد یا عموم

 فرماید:می صاکرم آید همانطور که رسول می

 1«خرهآم أوله خیر أمثل المطر لایدری  أمتيمثل »
اول آن خیر است یا آخر  داندنمی است که شخص مثل امت من بمانند باران)

بسیار متفکر و  ،برجسته ،در عصر انحطاط دینی و علمی افراد نابغه مشهور (آن

که از لحاظ علم وفقه و  دارند علما بزرگی در مقایسه با امامان مجتهد سابق وجود

در درجة پایین تری قرار ندارند یا کمتر نیستند.و  ،تیزهوشی و اخلاص ،باهوشی

و  ،و ابن تیمیه ،ن دقیق العیدببن عبدالسلام و ا زوی و العوالن ،محزن از آنچه که اب

ها این و غیر از –الله تعالی  همرحم –القیم و ابن حجر و ابن کثیر و الذهبی ابن 

در مقایسه با آنچه که علما متقدم اند خبر داده ،فاصله ندارند اان ممنسبت به زکه 

به شکر الله  –دردرجة پایین تر قرار ندارند. پو امت اسلام  اند.از آن خبر داده

جل جلاله  –که خداوند به او رحم کرده و به اذن و ارادة الله  است امتی –تعالی 

بهترین امتها بوده و  ،از او قطع نخواهد شدعلم و اجتهاد  ،هیچ وقت برکت –

 صهمانطور که رسول الله  ،باشدمی -تعالیتبارک و-نزد الله ها ترین آنگرامی
ۡت لِلن َّاِس  ُكنُتمۡ  :در توضیح و تفسیر این آیه کریمه ۡخرِجَّ

ُ
ٍة أ َّ م 

ُ
ۡيرَّ أ آل عمران: ] خَّ

 «.شده اید برای هدایت مردمان خارجشما بهترین امت هستید که » [.551

                                                 

این را  ترمذی روایت کرده است و آن را حسن دانسته. و شیخ ما در تعلیق آن گفته که با آن  -1

 سند صحیح است 
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 1«تعالی کرمها علی اهللأنتم خیرها وأ ةمأ عینبون بسم  نتم تتأ»فرماید: می
شان به نزد ترین و گرامیها آن شما هفتادمین امت هستید و بهترین» :فرمایدمی

 .«باشیدمی -تعالیو تبارک  -الله

و رحمت و بخش  و فضل او نسبت به این  –تبارک و تعالی  -اکرام خداوند 

ت استمرار و ادامه داشوته باشود کوه مّنعمت خدواند بر این ا کهکندمی اقتضا امت

نعموت اجتهواد اسوت چیوزی کوه اداموة دیون و  ،هوانعمت ین اینترمهم یکی از

 به آن بستگی دارد. امت مصلحت کار و حل مشکلات

   وجود آن و اسوتمرار  و شریعت اسلامی یابقسوماً: بحقیقت اجتهاد برای

بخواطر اینکوه اتفاقوات و حووادث جدیود  ،ضروری و لوازم اسوت ،و دوام بر آن

 و ،آیات و احادیث( محدود و محصور هسوتند) نامحدود بوده امّا نصوص شرعی

نصوص محصور و محدود شرعی را با اتفاقات و حووادث نامحودود و  تواننمی

 داد. پیوند و ارتباط ،غیر محصور

 ،آن اسوت کوه بورای مسولمانان –خداوند عوز وجول های لذا یکی از حکمت

اجتهاد را تشریع کرده است تا بواسطه آن بتوانند احکامات اسلامی را از نصووص 

و مسائل و مووارد مشوابه و  هاستنباط و استخراج کرد ،شرعی و قواعد عمومی آن

خود  ،رابطه با بعضی از اموردر  صهمانند را با هم قیاس کنند. حتی پیامبر اکرم

پوو  انود.و تابعین نیز اجتهاد کرده صو اصحاب و یاران پیامبر ،انداجتهاد کرده

بور  ،انودامت نیز آن را انجام دادههای اجتهاد امری است که سلف صالح و بهترین

ما واجب است که از راه و روش و طریقة آنان پیروی کنیم. وراست گفتوه اسوت 

 :که

 فلللی اع لللال مللل   للللفوکلللل  یلللر 
 

 و کلللل فلللر فلللی اختلللدال مللل   للللف 
 

                                                 
 بروایت ترمذی و وابن ماجه و دارمی. وشیخ ما نیز آن را حسن قرار داده است -1
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هر خیر و نیکی در تبعیت کردن از سلف صالح است و شر و بدی در پیوروی 

 ی علما و خلف است.هابدعت از

 ها:آن اعتراضات و جواب دادن به -

پرسویم کوه: دلیول موی کندمی از کسانی که اجتهاد از قرن چهارم به بعد را منع

رابطه با تعطیل بوودن بواب اجتهواد یوا بسوته بوودن آن داریود شرعی که شما در 

 الاجتهواد»لات نوشته شده آنان مانند کتاب و مقا هاکتاب که ما به چیست؟ آنگونه

هیچ دلیل شرعی از ایم نگاه کرده «لزوم اتباع مذاهب الائمه»وکتاب  «المجتهدون و

اگر برای  ،کنیممی تکراردوباره سوال را  ایم.ندیده سنت )حدیث( و کتاب )قرآن(

پو دلیل  ،در رابطه با بسته بودن باب اجتهاددلیل شرعی ندارید نظر وعقیده خود

و غیور  –رحمه الله  –عقلی شما در این رابطه چیست؟ تنها دلیلی که شیخ حامد 

که شایستگی و  کسانی ،که هرگاه باب اجتهاد باز شوداین است اند از او ذکر کرده

 در نتیجوه دیون را فاسود شووند،می کار را ندارند در ایون زمینوه واردت این یّلاه

خوود قورار داده و در نهایوت باعوث دسوت و احکامات دینی را بازیچه  ،کنندمی

 .شوندمی و بالاخره هرج و مرج دینی ،آشفتگی ،نظمیبی بوجود آوردن

ن یترکوچوک صد درصد باطل و غیرمنطقی است و اگر از ،و این نوع اعتراض

موا را بودان  –عوز و جول –بود. خداوند می صحت و درستی و اعتبار برخوردار

از آن جهت کوه  ،کردمی بدان سفارش نیز ما را صاکرم لوو رس کردمی رهنمود

داند نمی ت دینی و دنیای انسان راحمصل –عز و جل  –هیچ احدی نسبت به الله 

نسبت به ضرر و زیان انسان و همچنین هیچ احدی در مقایسه با الله )جل جلاله( 

 تما ترک »فرماید: می صدر دنیا و آخرت آگاه نیست. در این رابطه رسول اکرم
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لا إا  مما نهاکم اهلل عنه ئترکت شی لاو ،مرتکم بهأ لا قدإمرکم اهلل به أمما  ا  ئیش
 .1..«.و قد نهیتکم عنه

را بودان امور مون نیوز شوما  ،را به آن امر کرده بود شماهرآنچه را که خداوند»

بود من نیوز شوما را از آن  کردهرا از آن نهی  شمارا که خداوندو هر آنچه  ،کردم

 «نهی کردم

رّ بزرگی شکه خداوند از  کندمی را قبول این عقل پو آیا منطقی است یعنی

 ،کندمی آگاه باشد که مسلمانان را فراگرفته و هرج و مرج دینی در بین آنان ایجاد

در رابطه با -بالله ذالعیا –غیر این در صورت  دراز آن دور نکند؟ اما مسلمانان را

خداوند فراموش  –الله ب ذایالع –راهنمایی آنان کوتاهی کرده است یا وهدایت 

پاک و  ،با خبر سازد ،بردمی کرده است از چیزی که دین و آخرت آنان را از بین

 فرماید:می همانطور که خودمرتبه و بزرگ است بلند  –منزه است الله جل جلاله 

ا  َِّسي ٗ ب ُكَّ ن انَّ رَّ ا كَّ  «کندنمی خداوند هیچ چیز را فراموشو» [.13مریم: ] ١٣وَّمَّ
 درک و فهم انسان مسلمان چگونه ممکن است تصور کند که خداوند وعقل 

گیرد می داند همانا خطر بزرگ و شری همگیر و قریب الوقوع مسلمانان را فرامی

در نتیجه بظاهر ادعا کنندگان علم  ،سازدنمی آگاه ،از این خطر بزرگولی آنان را 

جبران  ،کرده استننازل  –بالله  ذرا که خداوند العیا آنچهتااند چندین قرن آمده

بر شما بخاطر این گفته خطرناک و  ایکنند و شریعت او را تکمیل گردانند؟ و

هیچ  ،دبگشای –سبحانه و تعالی  –حقیقت دری که الله درباطل  یان و افترابهت

باب حقیقتاً  ،د آن را ببنددتواننمی باشدکه کو هرای مرتبه انسانی در هر مقام و

داند که برای استمرار و می اجتهاد را الله تبارک و تعالی گشوده است زیرا او

ید آن را توانمی احیاء دین و امت اسلامی لازم و ضروری است. پو چطور

                                                 
 و بمجموع طرق آن صحیح است.( مرسلاً و طبرانی 1/19بروایت شافعی در سنن ) -1
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–بدون اذن و اجازة الله  کهکسی را –سبحانه و تعالی  –همانا خدواند ببندید؟ 

تهدید کرده است و او را دچار عذاب  کندمی قانون گذاری –تبارک و تعالی 

 فرماید:می و کندمی سختی

مۡ 
َّ
ِنَّ  أ َُّهم م  رَُّعواْ ل ُؤاْ شَّ َُّهۡم ُشرَّكَّ ٓ ينِ ٱل ِ ذَّۢن بِهِ  لد 

ۡ
َّۡم يَّأ ا ل ُ ٱمَّ َّ  [.25الشوری: ] لل 

ه کاند شاید آنان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده»

 «خبر است؟بی و از آنخداوند بدان اجازه نداده است )

و همچنین کسانی که بدون اذن و اجازه الله تبارک و تعالی که حلال را حرام 

 خداوند قرار یدتهدید شددر زمرة افراد بالا که مورد  ،کنندمی و حرام را حلال

 فرماید:می کتاببرمی شمارددرمورداهل گیرند می

ْ ٱ ُذٓوا ِن ُدوِن  ت َّخَّ ۡربَّاٗبا م 
َّ
رُۡهبَّ نَُّهۡم أ ۡحبَّارَُّهۡم وَّ

َّ
ِ ٱأ َّ یهودیان و » [.13ة: التوخ] لل 

 «اندعلما دینی و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفته ،خدا ترسایان علاوه بر

و  ،کنندمی و حرام خدا را حلال ،حلال خدا را حرام ،و پارسایانچرا که علما )

برند و سخنان می ودیگران هم از ایشان فرمان ،نمایندمی خودسرانه قانونگذاری

 گردند...[.می ه دنبال ایشان رواندانند و کورکورانه بمی آنان را دین

عبادت اهل  در مورد صدر حدیثی از عدی پسر حاتم وارد شده که از پیامبر 

 ،در جواب او فرمودند که عالمان دینی و پارسایان صکتاب سئوال کرد و پیامبر 

ند و مردمانشان از آنان کردمی حرام را بر ایشان حلال و حلال را برای آنان حرام

عبادتشان به این ترتیب بود. لذا اگر تحریم کردن حلالی و حلال  ندکردمی تبعیت

پو بستن و تعطیل کردن بابی که  ،کردن حرامی دلالت بر گمراهی و شرک بکند

قانون گذاری و  خداوند آن را گشوده است و آن را مصدری از مصادر و مراجع

کار مسلمانان چگونه خواهد بود؟ و با این  ،اصلی از اصول اسلام قرار داده است

گردانند؟ چه می نازل کرده است محرومها آن را از نعمتی بزرگ که خداوند بر

لَّى  ؟کسی برای انجام این کار به آنان اجازه داده است ۡم عَّ
َّ
ذِنَّ لَُّكۡمۖۡ أ

َّ
ُ أ َّ ِ ٱءَّالٓل  َّ  لل 
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 دروغآیا خدا به شما اجازه داده است یا اینکه بر خدا » [.59ة: التوخ] ١٩تَّۡفتَُّرونَّ 

کنید که خدا بدانها دستور نداده می ید وگویمی خدا چیزهاییزبان  ازبندید و می

 «است؟
آن  –پو چطور خداوند تبارک و تعوالی  ،بدی استوع شرباگر باب اجتهاد من

و بهترین مخلوقات خوود را بورای  را بر بندگان خود گشوده و تشریع کرده است

و اگور ثابوت شوود اجتهواد  ،کنودمی توصویفاینکار قرار داد و از آنان تعریف و 

بندید؟ می پو چگونه باب آن را تعطیل کرده و ،مصدر و منبع خیر و نیکی است

و اگر شما معتقد هستید به اینکه اجتهاد در سه قورن اول هجوری مصودر و منبوع 

متقوی و پرهیزگوار  وزیرا آن زمان مردم صالح و نیکوکار ،خیر و نیکی بوده است

در جوواب بوه  ،بعد از گذشت این سه قرن آنان فاسد و بدکار شدند بودند. سپو

. کوردمی خداوند جل جلاله ما را از این کار منع ،بودمی گوئیم: اگر چنینمی شما

یوک  –این نکته اشاره کنیم که وقتی خداوند تبوارک و تعوالی  به وکافی است که

ن گرفتار خواهند شد که نسل از مسلمانان را از خطری که قبل از روز قیامت به آ

به نظور شوما همان خطر دجال و خطر ایمان آوردن به او است آگاه نبووده اسوت.

آن هوم نوه یوک  ،ار کردن مسلمانانیدن و هشنموممکن است که خداوند از آگاه 

بعد از قورن چهوارم هجوری را از  مسلمان نسل و نه دو نسل بلکه تمامی نسلهای

باز شودن بواب  ازکنیدمی خطری عظیم و بزرگ و هرج و مرج دینی که شما فکر

ایون  ،مطلع و آگاه نسازد؟ خداوندا تو پاک و منوزه هسوتی ،آیدمی اجتهاد بوجود

بهتان و افتراء بزرگی است. ای کسانی که اینگونه معتقود هسوتید عجلوه نکنیود و 

و از پروردگار خود حیاء کنید و در گفتار و رفتوار خوود  ،برخورد سخت نگیرید

شایسوته یوک  حتیادقواعت واین گونه طرز فکور ،با او نهایت ادب را رعایت کنید

نیست چگونه ممکن است یک فرد مسلمان که ادعای  هم فاسق و جاهل ،مسلمان

وه بر اینطور فکر بکند!.علا ،و مسوول آگاهی مردم و اصلاح آنان است کندمی علم
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آنچه که گذشت از جهت عقلی نیز با دلیل باطل شما که بواسطه آن فکر و عقیده 

 ،خواهیم نمود تمخالف مباحثه و ،مناقشه اید،منتشر کرده بسته بودن باب اجتهاد را

در  ،شودمی وارد این مجموعه ،با این احتمال کسی که شایستگی این کار را ندارد

د در توانومی و فن و حرفه ای که وجوود دارد گوئیم: بحقیقت هر علممی جواب

 ،معرض داخل شدن مدّعیانی قرار بگیرد که اهلیّت و شایستگی این کار را ندارند

آیا با این وضعیت علوم و فنون موجود را کنار گذاشته و باب شناخت و بحث در 

 ،ادگیعقوب افتو ،ت را با این کار به مسیر قهقراییو بشریّ ،بندیممی راها آن مورد

فساد و پستی وحقارت برگردانیم؟ با توجه به این منطق موا بایود تموامی  ،سقوط

به احتمال وجود کسانی  ،دهندمی پزشکان را از فعالیت پزشکی که درکشور انجام

منوع  ،ندارنودولی هیچگونه شایسوتگی در ایون موورد  ،کنندمی که ادعای پزشکی

به  که وجود کسانیرا به خاطر احتمال داروسازی بهای علم باهمچنین باید  ،کنیم

بوه هموین  .ستب ،کنندمی داروشناسی ،داروسازی، دروغ ادعای شغل داروفروشی

ترتیب بر ما واجب است که مردم را از یوادگرفتن علوم تفسویر و حودیث و فقوه 

بخاطر احتمال وجود افرادی نالایق برای تعلیم این درسها منع کنیم. آیا این گفتوه 

پسندد؟ به حقیقت خداوند می  و آیا عقل سلیم انسانی این گفته را منطقی است؟

انسان آفریده و در آن نیکوکوار  ایدنیا را به عنوان آزمای  بر –تبارک و تعالی  –

توا جملگوی آنوان را در  قورار داده ثخبیومهربان و شورور و و بخشنده ،و بدکار

امتحان و آزمای  قرار دهد هر چند که خود به همگی آنان واقوف اسوت  عرضم

برهان قرار  و و باطل را ضعیف و نیازمند به دلیل ،ه با دلیل و برهانارهمولی حق 

باطل خوار و زبون و شکست خورده  ،داده بدین ترتیب که هرگاه حق ظاهر شود

 و بیرون رانده شود.

ِ  بَّۡل  :فرمایدمی خداوند تبارک و تعالی ق ِ ٱنَّۡقِذُف ب لَّى  لۡحَّ ُغهُ  ۡلبَّ ِطلِ ٱعَّ يَّۡدمَّ فَّإِذَّا  ۥفَّ
خواهیم و( حق را به جان باطل نمی ما چنین)بلکه» [.53األن یاء: ] ُهوَّ زَّاهِق  
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پاشند و باطل هر چه زودتر محو می دازیم و حق مغز سر باطل را از همانمی

 «شودمی نابود
ۡيدَّ  ۡيطَّ نِ ٱإِن َّ كَّ عِيًفا  لش َّ انَّ ضَّ  [.71النساء: ] ١١كَّ

 .است...[ «بیگمان نیرنگ شیطان همیشه ضعیف بوده»

افرادی باشد  ةرماز زه ادعای اجتهاد داشته باشد و او هرگاه کسی پیدا شود ک

خود سعی و تلاش  –تبارک و تعالی –همانا الله  ،که شایستگی این کار را ندارد

و  ،گرداندمی اساسبی اعتبار وبی آنان را باطل کرده است و حجت و دلیل آنان را

بوسیله مجتهدین لایق و شایسته و علما متقی و پرهیزگار آنان را خاموش و 

ادان هیچگونه دلیل و شیّ و اینگونه به ظاهر مدعیان علم و اجتهاد و  کندمی ساکت

ةُ ٱفَّلِل َّهِ  قُۡل  خواهند داشتبرهانی ن ةُ ٱ ۡلُحج َّ )ای پیغمبر( » [.535األنعام: ] ۡلبَّ لِغَّ

 پایه وبی بر اینکه گفتار و کردارتان) «بگو: خداوند دارای دلیل روشن و رسا است

ستی کردار خود درو شما اصلاً دلیل قطعی بر صدق گفتار و  اس استاسبی

تحلیل و تحریم ما به  و راضید: خدا به کفر و شرک ما یگویمی ندارید در اینکه

 خشنود است!(...
یی کوه هاانسوان عهد کرده که هیچگاه زمین را از –جلاله  جلّ-همانا خداوند 

 خوالی ،و مدافع دین به حوق هسوتند ،مدافع و مجری قوانین الله با دلیل و برهان

 فرماید:می صگذارد. حضرت رسول اکرمنمی

کم من خذلهم ولا من خالفهم یضر   لا اهللأمة قائمة بأمر تی م  أل من الا یز»
 1«مراهلل وهم علی ذلکأتی أحتی ی
 طایفه و یا گروهی هستند کوه اوامور اللوه تعوالی را اجورا ،همیشه از امت من»

خواهند آنان را خووار می کنند یکی از صفات این گروه آن است که کسانی کهمی

                                                 
 متفق علیه.-1
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ضرر و زیانی در این رابطوه بوه ند هیچگونه تواننمی ،کنند و با آنان مخالفت کنند

 «.مانندمی آنان وارد کنند تا روز قیامت ایشان بر همین صفات باقی

عدول ه  خل   کلمن  یحمل هذا العلم»فرماید: می صهمچنین رسول الله 
 .0«ویل الجاهلینأتعنه تحری  الغالین وانتحال المبطلین و ینفون
دارد و بوه مرحلوه موی بور ،دنآیمی این علم را عادلترین کسانی که بعد از من]

غگویوان وادعای بیخود بیهووده گویوان و دروتحریف غلوکنندگان  ،آوردمی اجرا

 برند[می جاهلان را از بین تأویل

که از دین دفاع کرده و  وجود خواهند داشتصادق  یین مسلمانان علمابو در 

کوه علوم بوا  آن زموان ،کننود توا روز قیاموتموی دروغگویان را رد ،افترا و دروغ

نیز بوه  صهمانطور که رسول الله 1.شودمی برداشته ،برداشتن علما از روی زمین

ای مخاطبان: نترسید از اینکه دین ضایع گردد و اینکه  اند.این موضوع اشاره کرده

خود حافظ  –سبحانه و تعالی  –زیرا که خداوند  ،هرج و مرج در آن بوجود بیاید

 فرماید:می طور کهدین است. همان و مدافع این

ۡلنَّا  َّ َّا نَّۡحُن نَّز  ۡكرَّ ٱإِن  ِ َّا لَّهُ  لذ  ما خود قرآن را » [.5الحجر: ] ٩لَّحَّ فُِظونَّ  ۥِإَون 

)و تا روز رستاخیز آن را از  باشیممی محافظ آنو خود ما پاسدار و ایم فرستاده

 «داریممی دستبرد دشمنان و از هر گونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون

آنگونوه کوه  ،به حقیقت هرج و مرجی کوه امتهوای سوابق بوه آن مبتلوا شودند

شویم زیرا نمی مابدان دچار ،کنندمی فکر« الجتهاد و المجتهدون»طرفداران کتاب 

یکه ن خود را به عهده گرفته است در حالحفظ دی –تبارک و تعالی  –که خدواند 

ر و دوام دیون وصولاح و حافظ دین ادیان سابق نبوده اسوت و آنچوه کوه اسوتمرا

                                                 
عزاه صاحب المشکاة الی البیهقی وهومرسل ولکن ذالک شیخنا فی التعلیق أنه روی موصولاً من طریق  -1

 (بتحقیق شیخنا.81-1/81جماعة من الصحابة ، وصحّح بعض طرقه الحافظ والعلائی.انظر المشکاة )
 ( لابن الوزیر.13و1/18القاسم )انظرالروض الباسم فی الذب عن سنة أبی -1
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کنید بستن و تعطیل کوردن می فکرآنطور که شما  ،کندمی مصلحت او را ضمانت

در بلکه گشودن باب اجتهاد اسوت زیورا بسوتن بواب اجتهواد  ،باب اجتهاد نیست

حقیقت به معنای بستن وتعطیل کردن باب علم صحیح و مفید اسوت شوما اقورار 

ماننود می فقط مقلدان یا جاهلان به علم باقی ،گرددکردید به اینکه اگر اجتهاد منع 

حمایوت ودفواع  ،و اینان قادر نیستند از دین در مقابل شک و تردید دشمنان دین

 و نیرنگهای دشمنان و اتهامات آنان را ردّ کنند. بحقیقت فقط علماها دسیسه ،کنند

حمایوت  ،ند از دین در مقابل مکور و فریوب دشومنان و گمراهیهوای آنوانتوانمی

ی بینوا ایسوتادگی و هاانسوان د در برابورتوانومی آدم کور و نابینوا چطوور ،نمایند

یوا بوا آنوان درافتود؟همانا تنهوا  ؟مقاومت کرده و با آنان دست و پنجه نورم کنود

دین و صلاح و مصلحت آن و همچنین دفع خطرات ی ع برای بقادافضمانت و م

هستند و تا زمانیکوه آنوان بواسوطه کتواب حقیقی یا همان مجتهدان علمای  ،از او

طلوب هودایت و راه و روش درسوت  صپروردگارشان )قرآن( و سنت نبوی او

مسلمانان را تهدید نخواهود  ،ملتهیچ خطری از نوع هرج و مرج دینی مح ،بکنند

در  ،هرج و مرج دینی یا خطری که دیون را تهدیود کنود ،و هر اجتهاد باطل ،کرد

 ،که دنباله رو کتاب و سنت باشود تییم و شگفت انگیز حمقابل نیرو و قدرت عظ

انحراف و هرج و مورج  ،و هر نوع گمراهی ،دچار شکست و خواری خواهد شد

در مقابل نوور درخشوان حوق و حقیقوت ذوب شوده و از بوین خواهود رفوت و 

 بوا صوراحت بوه ایون موضووع اشواره کورده و –تبارک و تعالی  –ان مپروردگار

 فرماید:می

 
َّ
افَّأ َّ بَّدُ ٱ م  َّ ُع  لز  ا يَّنفَّ ا مَّ م َّ

َّ
أ ۖۡ وَّ اٗٓء ُب ُجفَّ يَّۡذهَّ يَّۡمُكُث فِى  لن َّاسَّ ٱفَّ ۡرِض  ٱفَّ

َّ
ذَّ لِكَّ يَّۡضرُِب  ۡلأ ُ ٱكَّ َّ  لل 

ۡمثَّالَّ ٱ
َّ
)بیسود و بیهوده بوده و هر چه زودتر( دور اما کفها » [.57الرعد: ] ٥١ ۡلأ

نافع است در زمین ماندگار میگردد.  مولی آنچه برای مرد ،شودمی انداخته

 «خداوند این چنین مثالی میزند
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و حوق  ،تر استلذا بقا و ماندگاری برای چیزی است که از همه بهتر و صلاح

اوست که یواری  ،و همه کو نیرومندتر بوده همیشه غالب و پیروز و از همه چیز

و  ،دهودموی یواریخداونود همیشوه مؤمنوان را هوا، این شود و علاوه بورمی داده

و  ،دهودمی سرپرستی صالحان را بر عهده داشته و جواب مکر و نیرنگ کافران را

 .کندمی عمل مفسدان را باطل

ۡيُد  :فرمایدمی و تعالی سبحانه خداوند ا كَّ لَّ ٖل  لۡكَّ فِرِينَّ ٱوَّمَّ غافر: ] ٢١إِل َّا فِى ضَّ

و قیرشان ) «نخواهد بودنتیجه بوده و جز گمراهی بی کافرانلیکن نیرنگ » [.21

های شیطانی آنان سرانجام دامنگیر خودشان وطرح ،پیوسته به سنگ خواهد خورد

 خواهد شد...(
َّ  فرماید:می همچنین َّ ٱإِن  َّ لَّ  لل  مَّ خداوند » [.35یونس: ] ٦٥ لُۡمۡفِسِدينَّ ٱلَّا يُۡصلُِح عَّ

 «گرداندنمی سودمندبخشد( و شایسته و نمی بقاء و دوام) کار تباهکاران را
ب َّكَّ لَّبِ  ادِ ٱإِن َّ رَّ  [.53الفجر: ] ٥٣ لِۡمۡرصَّ

 ...ایشان استاعمال  (مسلماً پروردگار تو در کمین )مردمان و مترصد و

 ،ای کسانی که موافق نظریوة بسوتن بواب اجتهواد و تعطیول کوردن آن هسوتید

از جانوب  ،همانوا دیون ،هیچگونه خوف و ترسی به نسوبت دیون نداشوته باشوید

از خود که امانت دار کتاب او )قورآن(  بواسطة بندگانی -تبارک و تعالی -خداوند

راه  ایون دوو درتاریکیهای شدید بوسیله نورو روشنایی  ،و سنت رسول او هستند

کفور و ظلالوت را از های یابند و لشکر تاریکی و ظلمت و سیاهی و خفاشمی را

یون هیچگونوه تورس و خووفی نسوبت بوه د ،شودمی حفاظت ،دارندمی برراه سر

دین و قووانین و شورایع  -بالله ذالعیا -د که مبادایستربلکه از خود ب ،نداشته باشید

 ،آن را حلال و حلال آن را حرام کنید محرا ،دینی را بازیچة دست خود قرار دهید

تشریع و قانون گذاری کنیود. از خوود  –تعالی  تبارک و-زه اللهاو بدون اذن و اج

تعطیل کنید.و جرات و جسارت  ،بترسید از اینکه بابی را که خداوند گشوده است
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بخرج بدهید در مقابل کاری که خداوند آن را تشوریع کورده و اجوازه داده اسوت 

 یا اینکه در مقابول کواری کوه خداونود آن را دوسوت دارد و ،شما آن را منع کنید

رت بخرج دهید و از انجوام جرأت و جسا ،دگان او آن را انجام دهندخواهد بنمی

 کنیودموی به ظواهر ادعوای دفواع از اسولام ،بترسید هاکنید از این نوع کارآن نهی 

مدافع وپشتیبان است وما نیستیم که این دین را  –سبحانه و تعالی  -اللهدرحالیکه 

 کنودمی این دین را حفظکه است -تبارک وتعالی–کنیم بلکه خداوند می حفاظت

هویچ چیوز  –جول جلالوه  –و تمامی مخلوقات در مقابل عظمت و قودرت اللوه 

های زیادی و نیرنگهای نیستند؟ و تاریخ شاهد بر این قضیه است که چه دسیسه

نتیجه چه شد؟ تمامی  ،برنامه ریزی شد ،خطرناکی برای محو و از بین بردن اسلام

امی روبورو شود. و بوا وجوود ضوعف و پراکنودگی با شکست و ناکها این برنامه

دچار خواری و زبونی شودند. دلیول ایون ها و برنامه دسایوتمامی آن  ،مسلمانان

موفقیت مسلمانان و شکست و خواری و زبونی دشمنان اسولام چوه بوود؟ هویچ 

با پشتیبانی  ،جز اینکه بحقیقت یاری و مدد الله با این دین استوجود ندارددلیلی 

 و و با قودرت و توانوایی خوود آن را محفووظ ،کندمی از او محافظت ،تو حمای

 دارد.می مصون

جمیول و  اوو صوفات  بوودهپواک و منوزه  –تبارک و تعالی  -خداوند نامهای

 کننود بوابموی رویم کسوانی کوه ادعوامی بزرگوار هستند.دوباره به سراغ مقلدان

و هماناگشای  این باب باعوث بوجوود آوردن بلوا و مصویبت  ،اجتهاد بسته شده

 و از آنان سئوال ،شودمی  ،شخص نیستمبزرگ و فتنه ای که هیچ چیزی در آن 

ر و فسواد در بعود از قورن چهوارم ن شّوردکنم:چرا اجتهاد فقط باعث بوجودآمی

باعث ایجادشرّوفساد نشوده بووداگر  شود؟ و قبل از قرن چهارم هجریمی هجری

 ،نودکردمی زنودگی درجواب بگوییم همانا کسانی که قبل از قرن چهارم هجوری

 ما در جوواب ایون ادعوا ،ی صالح و درستکاری بودند. سپو فاسد شدندهاانسان
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ی صوالح و یوا هاانسوان ی ازلاز زمان خواای دوره گوئیم: آیا ممکن است هیچمی

اول و دوم و سوم: با وجود اینکه ما معتقدیم بوه اینکوه خیور فاسد باشد؟ در قرن 

د انکار کند که هیچ انسان فاسود و توانمی ولی آیا کسیاند بودهها بهترین ،القرون

شروری در این زمان وجود نداشته است؟ آیا خوارج و معتزله و شیعیان تندرو در 

الله عنهما( در ایون آیا حضرت عثمان و حضرت علی )رض  اند؟این دوران نبوده

اذیوت و آزارو  و امام احمد و غیور او را بوه خواطر آنوان ،دوران به قتل نرسیدند

ظواهر نشودند؟آیا احادیوث در ایون دوران  وسجوو م قهشکنجه نکردند؟ آیا زند

منتشر نشد؟پو در این دوران  صموضوع و جعلی و دروغ بستن بر رسول الله 

را از سر راه برداشت و از دین خدا در  هامصیبت کلات وچه کسی تمامی این مش

ی علموا ،مقابل اشرار و فاسدان حمایت کرد؟ آیا این کارهوا بواسوطه بکوار بوردن

کسانی که هر نوع شُبه ای کوه  -تبارک وتعالی-ماهرتوسط اللهمخلص و محدثین 

وجود داشت از آن پرده برداشتند و هر نوع غم و اندوه و دلتنگی به نسوبت ایون 

انجام  ،مشکلات را از بین بردند و تمامی احادیث دروغ و جعلی را رسوا ساختند

 ،حودیث ینشد؟ مرحبا! آفرین! درود بر آنان باد! پودر و موادرم بوه فودای علموا

لام و مسلمین به آنان بهترین جزا و پاداش عنایوت فرمایود. خداوند در عوض اس

را  صکنند و سنت رسول اکرممی عالمانی که به دین خدمت این چنین متاسفانه
و علاوه  اند.واقعا کم شده ،دارندمی زنده ،خواهد نیست و نابود شودمی زمانی که

بوه خودا  ،کننودمی با آنان دشمنی ،کنندمی علم و آگاهی یبر این کسانی که ادعا

، نیواز از سونت و علموا و اهول سونت بدانودبی در وجود کسی که خود را ،قسم

 ی مودافعهیچگونه خیر و نیکی نیست تا چه رسد به کسی که بوا سونت و علموا

 ؟کندمی سنت دشمنی و جنگ

 :کندنمی مدعیّن اجتهاد را منع ،اعلان بسته بودن باب اجتهاد -
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به مقلدان متعصب فکر بسته بگوئیم:  ،مطالبی که گذشتمی خواهیم در دنباله 

ید مانع کسوانی توانمی ،گویید باب اجتهاد بسته شده استبآیا شما به مجرد اینکه 

پیوروی بوا غورض و کینوه و که اهلیت و شایستگی اجتهاد را ندارنود و همچنوین

ممانعت ید جلوگیری و توان می ،شوندمی داخل هوی و هوس در دایره اجتهاداز

 بعمل آورید؟

شود موانع می که از جانب شما گفته سخنیکنید هر کلمه ای یامی آیا شما فکر

 حرف زدن و صحبت کوردن و همچنوین فتووی دادن موردم شوود؟ اگور اینگونوه

بوا شوما  ،کنیودموی بسیاری از چیزهایی کوه ادعوا دیدیم که مردم درنمی ،بودمی

کجایند؟میان شما و ایشان تفواوت از زموین توا شما کجائید و آنان  ،مخالفت کنند

کوه او  ،انودبا دسوتور اللوه مخالفوت کرده حتّی آسمان است؟ براستی بیشتر مردم

شدیدی اسوت ی نیرو ،توان ،صاحب شجاعت ،توانا ،قادر ،به تمام معنی درتمندق

و  ،حرکت کاینوات کلواً در دسوت اوسوت ،دهدمی انجام ،و هر آنچه که بخواهد

با این توصیف آیا شما به نسبت اللوه بور  ،قات در قبضة قدرت اوستروح مخلو

سولطه  وثیرأمردم خوف و هیبت بیشتری دارید و تاثیر و سلطه شما بر مردم از تو

د مجتهودان توانومی سخنی از جانب شوماخداوند بیشتر است؟پو چگونه مجرد 

نیستند. اگور کسوی از فاسد را از کارشان باز دارد. آنان منتظر اجازه و دستور شما 

 ،ترسودنموی از شوما و امثوال شوما ،و تقووی او را نداشوته باشود خدواند نترسد

و محبوت او اسواس کوار و وسویله اصولاح  –جل جلالوه – اللهدرحالیکه ترس از

بزرگ بوده که همان از بین بردن هرج و مرج دینی و از بین بردن زمینوه بازیچوه 

 مجورد سوخنی کوه از فلوان و فلوانی صوادراست. اما  یقرار دادن شریعت آسمان

د نمونوه مثوال بوه عنووان کنونمی ییر و تحولی در کار ایجادهیچگونه تغ ،شودمی

ی خوود اظهوار هواکتاب در بسویاری از پیشوین یشاهد بر این قضیه اینکوه فقهوا

د مسند قضاوت و فتوی را بر عهوده داشوته باشود. آیوا تواننمی که مقلّداند داشته



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   18

منع  ،این کار که همان به عهده گرفتن دو مسند قضاوت و فتوات استمقلدان از 

نیسوت کوه عهوده دار ایون دو مسوئولیت مدت زمان زیوادی  تبه حقیق اند؟شده

بوه  مودعیان ومغرضوان اجتهواد ضومن اینکوه، : اجتهاد نیز همینگونه استهستند

ممکون اسوت بسویاری از کسوانی کوه اهلیوت و  ،دهنودنمی حرفهای شما گوش

به حرفهای شما گوش فرا دهند و دسوت  ،تعداد اجتهاد را دارند بنابر گفتة شمااس

و در نتیجوه گفتوه شوما در ایون حالوت موانع تلواش آنوان و  ،از اجتهاد بردارنود

انصرافشان از اجتهاد شده و همچنین باعوث محوروم شودن مسولمانان از علوم و 

دیون و اسولام داشوته غرضوان بدون اینکه تاثیری بور مودعیان و م ،شودمی آگاهی

از هور  دیون کوه دوست داریدو  ،دخواهیمی د.اگر واقعاً مصلحت این دین راباش

مردم را بور اسواس تقووی  همخود وهم پو  ،نوع استهزا و تمسخری سالم بماند

و آگاهی از حد و حدود دین الله و تسلیم بودن درمقابل  –سبحانه و تعالی  -الله

فرموده کتاب و سنت رسوول  را بور هور قوول  و اینکه ،کتاب و سنت رسول او

و همچنین از اینکه تشریع و قانون گوذاری کنود و درموورد  ،ترجیح دهد دیگری

بدون علم و آگواهی حکوم صوادر  ،چیزهایی که خداوند به آن اشاره نکرده است

هوا آن و اقوالی را که در ارتباط دین هیچ دلیل عقلی و نقلوی بورای ،بپرهیزد ،کند

اشواره هوا آن صراحتاً در کتاب و سنّت بوه و همچنین پروردگارمان ،ردوجود ندا

بر اساس این خصوصیات تربیت کنیم. یکی از چیزهای  ،کنار بگذارد ،نکرده است

به اشاره کرد این است کوه بوه حقیقوت کسوانی کوه  توانمی عجیب و غریب که

و با اعموال  ،کنندمی که خودشان عملاً اجتهاد مبینیمی ،کنندمی ادّعای منع اجتهاد

این موضوع را تجربه  خواهیمی کنندو اگرمی ند؛ رفتارگویمی مخالف آنچه ،خود

سابق در موورد آن بحوث و  یکه هیچکدام از فقها ،در موردمساله ای جدید ،کنی

خواهی دید کوه بنوا بور  ،از آنان سئوال کن ،اندگفتگو نکرده و حکم صادر نکرده

ی زیادی که بعود از هابدعت و چه ،کنندمی فتوی صادر ورد آناجتهاد خود در م
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با توجوه بوه رأی و نظور اجتهواد  ،قرن چهارم بوجود آمده و با وجود این مقلدان

دارند که اجتهواد می خود آن را امری درست و نیکو دانسته در حالیکه علناً اظهار

باط با آنچه کوه در ارت -حفظه الله –اتفاقی را که استاد ما ،ممنوع است. این بحث

بورای موا تعریوف  ،است مذهبی بودن داشته میان او و یکی از اساتیدی که ادعای

از او سئوال کرده بود که نظر شوما دربوارة حکوم نمواز در  کرد زمانی که استاد ما

هواپیما چیست؟آن استاد در جواب گفته بود که جایز است. استاد ما دوباره از او 

ما در ایون بواره چیسوت؟ موذهبی بوه او گفتوه بوود: سئوال کرده بود که دلیل شو

بنابرقیاس بر نماز خواندن در کشتی که جایز است. در جواب استاد ما به او گفته 

بود: آیا شما مجتهد هستید یا مقلد؟ مذهبی گفته بود: مقلّد. استاد گفته بوود: اگور 

در کنوی موی و اسوتخراج احکوام شورعی ،کنیمی شما مقلد هستید چگونه قیاس

مجتهود اسوت سوپو در حالیکوه  شورایطوقیاس یکوی از ،حالیکه تو مقلد هستی

 . ساکت ماند ،متحیر و شگفت زده بود

 باعاثبات درجه اتّ

 .مقلودین -1مجتهدین  -1بوطی مردم را به دو قسم تقسیم کرده است: الهمانا 

در  را یون موضووعااو ،و معتقد به قسم دیگری در بین این دو قسوم بالوا نیسوتا

و نظور دیدگاه ( بیان کرده است ما هم در همین ارتباط 80، 89، 09، 01صفحات)

ایشان را مورد توجه قرار داده و از جهت علمی بوا نظور ایشوان بحوث و گفتگوو 

د: دو گویمی بوطیالبینیم که آیا مردم همانطور که دکتر می در نتیجه ،خواهیم کرد

گوئیم سه قسم با سوه دسوته هسوتند؟ می قسم یا دو دسته هستند یا آنگونه که ما

عمول د: که تقلید در نزد علماء به معنوای گویمی –حفظه الله  –استاد ناصرالدین 

با توجه به این معنوا و  ،قول یا حکم شرعی است بدون شناخت دلیل آن کردن به

مقلود عوالم  بوه اینکوه تقلید علم نیست و به همین خاطر علماء معتقدنود ،مفهوم

 هموانطور کوه شواطبی و ابون الووزیر عوالم اسوت. ،گفت مقلد تواننمی نیست و
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ایون  رب و ابن عبدالبر ،اندن القیم و السیوطی به این موضوع اشاره داشتهبا ،الیمانی

 موضوع نقل اتفاق کرده است.

به اند و حتی بعضی از علماء حنفی مذهب اسم و نام جاهل بر آن اطلاق کرده

آگاهی و  ،و اما اجتهاد 1«برای مقلد جایز نیست فتوی دادن»  اندین دلیل گفتههم

شرعی است.اگر ما به افرادی که در های ی استنباط احکام از ادلههاراه به علم

 ،اول هستند بینیم که بیشتر آنان از نوعمی ،کنیممی اطراف ما قرار دارند نگاه

وسط بین  حدّدیگراگر دقت کنیم نوعی ، وخیلی کم هستند که از قسم دوم باشند

و این قسم از مردم را اتباع نامیده و  ،کرد قسم اول و قسم دوم را ملاحظه خواهیم

. پو مردم اطراف شوندمی نامیده متبعین ،کنندمی کسانی که از این روش پیروی

درک و فهم و  ،قدرت و تواناییها آن . بعضی ازشوندمی ما به سه دسته تقسیم

و بعضی  ،نامیممی و استخراج را دارند که آنان را مجهتد ی استنباطهاراه شناخت

احکام  دیگر از مردم هیچگاه قدرت و توانایی بحث و گفتگو در رابطه با استنباط

کسانی هستند که  ،اما دسته سوم ،نامیممی اینان را مقلد ،ی آن را ندارندهاراه و

واستنباط احکام  شرعیبطور مستقل توانایی بحث و گفتگو و درک و فهم دلایل 

را شناخته  شرعیهای دلایل وحجت، شرعی را ندارندولی بوقت خودهای از ادله

و از مجهتد هم پایین  ،مقلد بالاتر و برتر استنسبت به این درجه  .ومی فهمند

به طبیعت به آنان ظلم  ،را چه بنامیم؟ اگر آنان را مقلد بنامیمه این دست ،تر

بدون اینکه نسبت  کندمی کسی است که از گفته مجتهد تبعیتزیرا مقلد  ،ایمکرده

مجتهد در حالیکه اینان از قول  ،دلیل و حجت آن را بداند او به قول و یا گفته

پو درست نیست که اینان  .دانندمی را او کنند ولی دلیل و حجت قولمی تبعیت

 میزان و جهداند در یک درنمی و کسانی را که حجت و دلیل بر قول مجتهد را

قرار دهیم همانطور که درست نیست آنان را محتهد بنامیم زیرا خود به تنهایی به 
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 لذا ضرورت اقتضا .پردازندنمی ،شرعیهای استنباط و استخراج احکام از ادله

تباع نام در نتیجه أ، این دسته قرار دهند ایبر یکه علماء اصطلاح خاص کندمی

دارد که معنی می رانه اظهارمساله آنگونه که البوطی سرسختانه و قلد ننهادند و ای

 ست. زیرا مایجای اعتراض ن ،باع و تقلید از جهت لغت یکی هستندتّکلمة إ

و به عنوان  بسیاری از علما این اسم را برای درجة مورد نظر قرار داده ،گوئیممی

ای شک و تردید وجود و در اصطلاح جایی براند بر آن موافقت کرده اصطلاح

ندارد یعنی بدون شک قابل قبول است.با توجه به استعمال و کاربرد لغت عربی 

کلمه تقلید فقط  ،باع و تقلید فرق وجود داردتّإکه بین دو کلمة  شودمی ملاحظه

رود و معمولاً برای می در رابطه با موافقت و همراهی کورکورانة بدون دلیل بکار

می گویند: فلانی مانند مثلاشودمی یا چیزی بکار برده ذم و بدگویی از کسی

. معروف است که طوطی بدون اینکه چیزی را کندمی طوطی یا میمون تقلید

 ،شودمی گفته اوو هر آنچه که به  کندمی تقلید ،بفهمد و از چیزی آگاهی پیدا کند

همراهی که بر ندیده ام که عرب کلمه التقلید را در مورد موافقت و  ،کندمی تکرار

اهی اساس علم و آگاهی است بکار برده باشد و اما الاتباع بیانگر موافقت و همر

به منظور موافقت کورکورانه بدون دلیل را آن گاهی  ،است در هر حال وضعیتی

ۡب ٱ قَّالَّ ی: تبارک و تعال-مانند فرمودة خداوند  برند.می بکار ن تَّبِعَّكَّ ِمۡنُهۡم  ۡذهَّ مَّ فَّ
ۡوفُوٗرا  َّ اٗٓء م  زَّ آؤُُكۡم جَّ زَّ ن َّمَّ جَّ هَّ کسانی که از خدا فرمود: برو » [.13اإل راء: ] ١٣فَّإِن َّ جَّ

نقصانی بی است و سزای فراوان و دوزخ سزای شما ،کنندمی ایشان از تو پیروی

 «است
 بین  است مانند: بافقت و همراهی آگاهانه واباع موتّو گاهی هم منظورازإ

ِ  قُۡل  ْ إِلَّى  ۦهَّ ِذه ۡدُعوٓا
َّ
بِيلِٓى أ ِۚ ٱسَّ َّ ِن  لل  ۠ وَّمَّ نَّا

َّ
ٍة أ لَّى  بَِّصيرَّ نِىٱعَّ َّبَّعَّ  [.513یو ف: ] ت 

 مردمان را( با آگاهی و بین  به سوی خدا)بگو: این راه من است که من»

 «باشندمی چنین م و پیروان من همخوانمی
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بیشتر برای مدح و تعریف شده است ماننود فرموودة بخاطر همین کلمة الاتباع 

 الله سبحانه و تعالی:

نُونَّ  لَّا ُهۡم يَّۡحزَّ لَّۡيِهۡم وَّ وٌۡف عَّ ايَّ فَّلَّا خَّ مَّن تَّبِعَّ ُهدَّ از  کسانی که» [.13ة: ال قر] ٣٦فَّ

 «غمگین خواهند شدنه ترسی بر آنان خواهد بود و نه  ،کنندمی پیرویهدایت من 

 ٓ َّنَّا ب  لۡتَّ وَّ  رَّ نزَّ
َّ
آ أ َّا بِمَّ ن  َّبَّۡعنَّاٱءَّامَّ عَّ  ۡكُتۡبنَّاٱفَّ  لر َُّسولَّ ٱ ت  َّ ِهِدينَّ ٱمَّ  [.13آل عمران: ] ١٣ لش 

ایم و از پیغمبر پیروی نمودهایم ای ایمان آوردهنازل فرمودهپروردگار! ما بدانچه »

 «بنویو پو ما را از زمره گواهان)برتبلیغ پیغمبر و انکار بنی اسرائیل(

ْ بِهِ  ل َِّذينَّ ٱفَّ  ُنوا ُروهُ وَّ  ۦءَّامَّ نَّصَّ ُروهُ وَّ ز َّ ْ ٱوَّعَّ َّبَُّعوا هُ  ل َِّذيٓ ٱ لن ُورَّ ٱ ت  عَّ نزِلَّ مَّ
ُ
ئِكَّ ُهُم  ۥٓ أ ْولَّ ٓ

ُ
أ

و او را گرامی اند به ایمان آورده پو کسانی که» [.517األعراف: ] ٥١١ لُۡمۡفلُِحونَّ ٱ

تبعیت کردندآنان همان ، همراه او نازل شده بودداشته ویاری دادند واز نوری که 

 .«رستگارانند

َّۡستَِّمُعونَّ  ل َِّذينَّ ٱ ۡولَّ ٱي نَّهُ  لۡقَّ ۡحسَّ
َّ
يَّت َّبُِعونَّ أ آن کسانی که به همة » [.53الزمر: ] ۥفَّ

بین  «کنندمی پیرویها آن دهند و از نیکوترین و زیباترینمی سخنان گوش فرا

اتباع از  ،شخص استماین دو کلمه عموم و خصوص وجود دارد. آنگونه که 

تقلید فقط در معنای موافقت کورکورانه است. ولی الاتباع  ،تر استتقلید عمومی

است. به  هم درمعنای موافقت کورکورانه است و هم در معنای موافقت آگاهانه

بر اینکه اتباع به معنای برداشت حکم شرعی اند همین منظور علماء موافقت کرده

ه ت. و چه چیزی جز سر سختی یک دندبعد از معرفت و شناخت دلیل آن اس

ما قول خودکامگی و سرپیچی و مخالفت باعث منع این اصطلاح شده است؟ ،گی

کنیم. ابوعبدالله بن خویر می نقل ،اندبعضی از علماء که درجة اتباع را ثابت کرده

د: تقلید در شرع به معنای مراجعه به قولی است که گویمی مندادالبصری المالکی:

)عمل کننده به آن  او یعنی ایگونه دلیل و برهانی از طرف گویندة آن برهیچ 

قول( نیست و در شریعت از این کار منع شده است ولی اتباع مراجعه و عمل 
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ت و دلیل برای کسی که به قول حجّاست که از طرف گویندة آن  قولیکردن به 

در  .کندنمی ل او عملوجود دارد یعنی بدون دلیل و برهان به قو ،کندمی او رفتار

د برای انجام کار خود دلیل و برهان ندارد ولی گفت که مقلّ توانمی حالت کلی

 ازهر کسی که تو»د: گویمی . همچنیندمتبعّ برای انجام کار خود دلیل و برهان دار

اگر بدون دلیل قول او بر تو واجب کرده باشد که از او  ،کنیمی قول او تبعیت

درست  –و تقلید در دین الله جل جلاله  ،تو مقلد او هستیپو  ،تبعیت کنی

ت بر تو هر گاه دلیل و حجّ ،کنیمی ولی هر کسی که تو از قول او تبعیت ،نیست

بع او پو در این حالت تو متّ  ،شخص تبعیت کنیآن واجب کرده باشد که از قول 

 .(1) «ین جایز است ولی تقلید در دین جایز نیستدباع در تّ إهستی و 

کسی که مکلف به احکام شریعت اسوت از سوه حالوت »د: گویمی یطبامام شا

 «زیر خارج نیست

پو حکم او آن اسوت کوه بوه اجتهواد  ،یا مجتهد در احکام شریعت است -1

 خود عمل کند.

است و از هر گونه علوم و آگواهی کوه توانوایی  ایا صرفاً مقلد به تمام معن -1

 ،حتماً باید راهنما و راهبر وخالی است پ ،تشخیص احکام را داشته باشد

راهنمایی کورده و یوا بوه اصوطلاح  را سردسته ای داشته باشد تا او ،رئیو

د: در این موضووع اشواره ریوزی اسوت بوه گویمی دست او را بگیرد.استاد

 بیند یا کور است(.نمی اینکه مقلّد مانند کسی است که

 لایل احکام شرعیتهد نرسیده است ولی دجد مورد نظر به درجه ماینکه فر -1

فهمد و درک و فهم او توانایی و تشخیص درجوات و می راها آن و مواقع

دارد و اینکه کدام از دیگری برتر است و تورجیح دارد  را طبقه بندی دلایل
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یکی از موارد عجیب و غریوب  1«در او انگیزة تحقیق و بررسی وجود دارد

و آن را قبول داردو همانطور  کندمی ابنکه البوطی این گفته الشاطبی را نقل

بینید در این موضوع اثبات درجه اتباع صراحاً وجود دارد امّا بعود از می که

و با این عمل خود دچار تنواقض گوویی و  کندمی ین موضوع آن را انکار

 ،نویسودموی دانیم که آیوا آنچوه را کوه البووطینمی .شده استناسازگاری 

بحقیقت او  ،کندمی درک ،کندمی که نقل فهمد و معنی و مفهوم آنچه رامی

یوا اینکوه و  ،کنودمی شناسد تعریوف و تمجیودنمی داند ونمی کهاز آنچه 

زند؟ ما در جاهای زیادی از ایون می هدف گامبی وکندمی کورکورانه عمل

آنچه را که از اموام ابون القویم ها آن ینترمهم ایمنوع کارهای او زیاد دیده

 ،باشودموی ماتأییود مووردو ،جملگی آن بر علیه خوود اوسوت ،کندمی نقل

دة شماره بیستم آمده است که برای مقلد جوایز نیسوت یافهمانطور که در 

فتوی دهد... و این گفتوه  ،کندمی در مورد آنچه که خود در مورد آن تقلید

د که هرگاه عوالم گویمی دة شماره بیست و یکمیو فا 1.اجماع سلف است

مقلد نباید فتوی دهد و همچنین جوایز نیسوت بورای  ،شود مجهتدی یافت

و این بدان معناست که البوطی و هور  1مردم که از او طلب فتوی بخواهند.

فتوی دادن برای آنان جایز نیست و جوایز  ،کسی که مانند اوست از علماء

گاهی بکنند و همچنین نباید بوه سوئوال کننودگان آنیست که ادعای فقه و 

 ،زیرا آنان مقلد هستند و این کارها یعنی فتوی صادر کوردن ،جواب بدهند

از صفات مجتهد است جواب دادن به سئوالات مردم  ،ادعای فقه و آگاهی

 تهد وجود دارد.جکنیم که همیشه در بین ما تعدادی ممی و خدا را شکر
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؟ و ه استچگونه قضاوت کردخود و امثالآیا دیدی که البوطی در مورد خود 

یم بگوئیم که دچار آشوفتگی و درهوم و برهموی شوده اسوت. از تواننمی جز این

ده چهول و یوفارآنچه را کوه البووطی د ،به آن اشاره کرد توانمی رد دیگری کهامو

بخاری و صحیح مسولم یوا  صحیح ی: هرگاه شخصکندمی هشتم از ابن القیم نقل

ی رسوول هاسونت حین را نزد خود داشته باشد یوا کتوابی شواملیصحیکی از دو

 ،در نوزد او باشود ،که به آنچه در آن است بتوان اعتمواد و اطمینوان کورد صالله

شوخص و مبوه طوور ظواهر و  صد در مورد آنچه که حدیث رسول اللوهتوانمی

سوان آن را آحکم آن را بشنود بتواند راحوت و  صریح برای هر کسی که بخواهد

 یوابه آن عمول کنود و درسوتی  ،احتمال چیز دیگری یا حکم دیگر ندهد وبشنود

نادرستی این حدیث را توسط قول فقیه یا امامی مشخص نسازد بلکوه حجوت او 

طبق این د شخص مورد نظرتوانمی در این حالت ،باشد صهمان قول رسول الله

فتوی صادر کند. اما اگر دلالت احادیث نامشخص باشند طوری که هدف حدیث 

ا دسوتور دادن یوبرای شخص مورد نظر فتوی  حالت شخص نشود در اینماز آن 

موورد  ر. تازمانیکوه دکنودمی به آنچه که شخص از احادیث مورد نظور برداشوت

ت کرده و از علماء درخواست بیان و توضیح حودیث را از جهواناحادیث سئوال 

به این  –دهم می ای برادر خواننده به خدا سوگندت -.جایز نیست ،کندمختلف ن

بر درستی اعتقاد ما نیسوت؟  ما و دلیلیآیا تمامی مطالب به نفع  ،دقت کن سخنان

 ما اند؟آیا این همان چیزی نیست که سلف صالح بر آن تأکید داشته و آن را گفته

و  کندمی دیدی که ابن القیم از گفته ما دفاع ،گوییمنمی سخنیها این خلافبر که

م حدیثی اطلواع پیودا کورد راضی نیست به اینکه هرگاه مسلمانی از معنی و مفهو

مچنوان بور تقلیود کوه ه وآن حدیث با مذهب او مخالفت داشته باشدلازم نیسوت

بلکه بر او واجوب اسوت کوه بوه  ،مذهب خود در این موضوع اصرار داشته باشد

 ،فتووی داده باشوداوآن فتوی دهد اگر چه مذهب  برخلواف به ،حدیث عمل کند
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بلکه قوول و فرموودة  ،امامی طلب نکندصحت و درستی حدیث را توسط فقیه یا 

د به انودازه ایون توانمی کمال است. آیا هیچ چیزیوت تمام حجّ صرسول اکرم

روش که در بالا گفته شد در نابودی بنیان و اساس تعصّب مذهبی ویران کردن و 

نفوع و نیکوی و  اشد؟تندتر و شدیدتر ب ،وجود آن مؤثرتر و درهم شکستن هستی

 ،اسوتوار ،محکوم تاچه حدّو تدبیر و اندیشه او  رگ چقدر زیاداحسان خداوند بز

تعصّب مذهبی را خورد و خواک  دانا و عاقلانه است! این سخن که اساس و بنیان

بدون  ،کندمی متعصب نقل ،مردی از طرفداران مذهبی، کندمی و پلاکرده و پخ  

کورده اسوت. و اساس تعصب موذهبی را رد  با این سخناناو خود اینکه بداند که

بمانند مثال بالاست آنچه را که البوطی در فائده پنجاهم از ابون القویم نقول کورده 

سخنی از مذهبی غیر از مذهب خود اطلاع و آگاهی پیودا کردکوه  است که هرگاه

دلیل او از دلیل مذهب  صحیح تر است درست آن است کوه از اصوول و قواعود 

م دیگور را اختیوار کنود. زیورا اماموان د و اصول و قواعود امواوامام خود خارج ش

مجدداً در مورد اثبات درجوة  1ذاهب نسبت به اصول احکام متفق و یکی هستند.م

از ابون  98ة شوماره دیوفا ربه این مورد نیز اشاره کرد که البووطی د توانمی اتباع

ی حدیثی نزد او هاکتاب . در مورد شخصی که کتاب صحیحی ازکندمی القیم نقل

گواهی آی صوحیح حودیث اطلواع و هاکتاب به عبارت دیگر بر کتابی ازاست یا 

آن کتاب عمل کند و بوسویله احوادیثی د طبق توانمی در این حالت او ،کامل دارد

واضح و مشخص و بیان کنندة صدرصد ها آن یا ارشاد و راهنماییها آن که معنی

د: و ایون گویومی فتوی دهد سوپو در دنبالوه ایون موضووع، احکام شرعی است

ت و شایسوتگی ایون کوار را یّلاهشخص مورد نظرشرایط زمانی درست است که 

 قواعد عربوی و اصول علماءدر ارتباط با شناخت فروع و قواعدلی و ،داشته باشد

یعنی توانایی درک قواعود اصوول فقوه وفوروع وقواعود )مثلا کوتاهی کرده است 
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خص شواین به چه معنی است؟ آیا این بدین معنا نیست که ایون  عربی را ندارد(

او مجتهد نیست چون در رابطه .در مرتبه و درجه ای بین اجتهاد و تقلید قرار دارد

 ین و قواعد زبان عربی اطلاع و آگواهی کامول بوهیشناخت فروع و قواعد اصولبا 

در یورا ابون القویم د هم نیست زگفت که مقلّ توانمی ندارد. به همین ترتیبها آن

ت و شایستگی و توانایی در او وجوود دارد. یّلمورد آن شخص گفت که نوعی اه

ایون  –بورادر خواننوده –بینوی موی متبّع نباشد پو چیست؟ در این حالت اگر او

علماء و غیر ایشان به حقیقت به وجود مرتبه و درجه ای بین اجتهاد و تقلید اقرار 

بوه  ،انودکلمة الاتباع را بر آن مصوطلح کورده و نوام نهادهو اند کرده و معتقد بوده

مرتبوه و  که چنین اسمی یا اصوطلاحی را بور آن کندمی ایجابحقیقت ضرورت 

د توانمی اغتشاش چه چیزی ،لذا جز مخالفت و دشمنی و اختلاف ،درجه بگذارند

ز سخن خود را به طرف البوطی جهوت داده و ای رو ،مانع این کار شود؟ در آخر

 تقلیودوگوئیم: فورض کنویم کوه فقوط دو درجوة اجتهواد می کنیم ومی او سئوال

د در انسان موجود باشد یا بوه عبوارت دیگور فورض کنویم کوه انسوان یوا توانمی

ه قورار داری؟ بوه کودامین بپو تو در کدامیک از این دو مرت ،ت یا مقلدسمجتهدا

گاه در مورد  هیچ او هستیم کها مطمئن مکنی؟ می را منسوب ودخ ،مرتبه یا درجه

زیرا در مناظره ای که بین او و استاد ما پی  آمد  ،گوید: که مجتهد استنمی خود

بود که استاد از او  یاو بیشتر از یک مقلد نیست و این زمانکه صراحتاً اعلان کرد 

سئوال کرد که: نظر شما در رابطه با نماز خواندن یک نفر شافعی به اماموت یوک 

مرتکوب مکروهوی  ،نفی مذهبی که به اعتقاد ماموم یا همان شافعی موذهبنفر ح

  شده است چیست؟

البوطی جواب داد: در این حالت دو نظر در مذهب وجود دارد: زمانیکه اسوتاد 

از رأی و نظر او در این باره سئوال کرد سخت عصبانی شد. برآشفت و سخت از 

خودداری  ،نظر و رای داشته باشد هوقت در این رابط از اینکه هیچ ،کوره در رفت
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تا به او بفهماند: کوه موا  داشتاز طرف البوطی  را چنین اقراری انتظار استاد ،کرد

یعنوی  ،صاحب رأی و نظر نیستی مسائل می دانیم که تو دربارة، خیلی وقت است

 ری که در مورد مسائل رای و نظر داشته باشی. اشایستگی و اهلیت این را ند

آنطور که بورای مقلّد است و ،الدکتور با توجه به اعتراف شخص خودبنابراین 

. در همین جوا خواننوده کندمی ما نقل شده است او به مقلد بودن خود افتخار هم

گوئیم: می گردانیم ومی بر ،معنی و مفهوم تقلیدبه توجه کردن در مجدداً را گرامی

بودون  تکردن از گفته دیگوری اسوعلماء اتفاق دارند بر اینکه تقلید یعنی پیروی 

گفوت کوه  توانمی حتی ،و این بدان معناست که مقلّد جاهل است ،شناخت دلیل

 اسوتنباط –رحمه الله  –ت و جملة الشاطبی رهمانطور که از عبا ،مقلد کور است

ان جاهول و و این کوار مسولمان ،مراتب و درجات استترین . تقلید پایینشودمی

نود مسوائل را بفهمنود ویواد تواننمی کسانی است کوه دم واراذل و تودة پست مر

در این حالت برای آنان تقلید بوه  ،ا بخوانندره کنند و چیزی فقّت ،بخوانند ،بگیرند

  و لاشوه حیووانی کوه طبوق عجایز است همانطوریکه خوردن ن ،عنوان اضطرار

 ایون شده است. در وقت اضطرار جایز است. به حقیقوت دکتورندستور شرع ذبح 

و اراذل وتودة پست مردم  ،عامی ،ی جاهلهاانسان استاد دانشگاه خود را در زمره

حرمتی بزرگی کورده و خوود را بوه بی ،ادبی و توهینبی و در حق خود قرار داده

ضورب المثول عربوی از  جوا آن عنوان انسانی جاهل معرفی کرده است. در همین

گوئیها تمامی این هذیان» «جنت خلراق علی نفسیها » د:گویمی شویم کهمی یادآور

 بر ضد خود او تمام شد.

 ،بودمی به آن معتقد کردمی اگر البوطی واقعاً به وجود مرتبه و درجة اتباع اقرار

داد و برای خود می شکل بزرگ نجاتم و گرفتاری ،خود را از ین مخمصه

 اینکه خود را به عنوان مردی جاهل معرفی تاشد می لقائشخصیت و احترام 

پو باید عاقبت رفتار خود  ،کندمی وضعیت طلب را ولی خودش این ،نمایدمی
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ُهُم  .را نیز در نظر داشته باشد لَّمَّ ا ظَّ ُ ٱوَّمَّ َّ ۡظلُِمونَّ  لل  ُهۡم يَّ نُفسَّ
َّ
لَّ ِكۡن أ آل عمران: ] ٥٥١وَّ

ستم ننموده است و بلکه خداوند )با هدر دادن ایمانشان( بر آنان و» [.557

 .«دارندها( به خویشتن ستم روا میها و زشتیبا ارتکاب پستی) خودشان
وااسفا! به حال  ،آه افسوس ،در این حالت مجبوریم که بگوئیم: دریغا

بهترین وگیرند می را بر عهده هادانشگاه مسئولیت تدریو درها بعضی ،مسلمانان

قضاه و  ،و مدرسان دینی ،)دکترا( را دارندی از جمله میا بالاتربن درجات عل

جای  ،دریغا ،وا اسفا شوند،می فارغ التحصیل هادانشگاه از ،ام توسط آنانحکّ

نابینا باشند در حالیکه خودشان به این  ،کور ،جاهلها این بسی تاسف است. اگر

دانند. آیا چیزی می کنندو خود را سربلندمی وضعیت راضی بوده و افتخار هم

پاره ها آن است که بخاطر نزدیککه دل  ،هست از اینآورتر ناراحت کننده ترددر

آیا دردآورتر و  ،ریزدمی چشمها بخاطر تأسف بر چنین حالتی اشک ،پاره شود

دان  آموزان  ،هست؟به نظر شما دانشجویان یناراحت کننده تر از این چیز دیگر

کنند چه خواهند می راهنمایی و هدایتآنان چه خواهند بود؟ مردمی را که آنان 

 ای است. مبالغهبود؟ قسم به خدا مصیبت و بلای خانمانسوز و خرد کننده

ی عقب هاعلت نیتربزرگ بگویم: براستی این وضعیت و پیشامد ازاگر ام نکرده

عقب افتادگی و پو  ،فساد و ذلت و خواری سیر قهقرایی ،انحطاط ،ماندگی

–است و همین باعث بوجود آمدن خشم و غضب خداوند ماندگی ما مسلمانان 

ها و مصیبت گرفتار ابر مسلمانان و اینکه آنان را با انواع بل –تبارک و تعالی 

 نیز از این وضعیت و حال ما خیر داده صشده است.رسول اکرم ،کرده

 فرماید:می

ض بق بلکن یقبض العل م من العباد و ض العلم ینتزعه انتزاعا  بن اهلل لا یقإ»
فتوا بغی ر عل م  أجهالا  فسئلوا ف  ساوؤراتخذ الناس  ذا لم یبق عالمإحتی  ءالعلما
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آن را  دارد بلکهنمی همانا خداوند علم را از میان بندگان خود بر» «1ضلواأفضلوا و

طوریکه هیچ عالمی  ،داردمی با قبض روح علما یعنی مراندن علما از بین مردم بر

از آنان سئوال  ،گزیندمی بر مردم رؤسای جاهل را برای خوددر نتیجه  ،باقی نماند

کنند و با این کار هوم می کرده و آنان نیز بدون علم و آگاهی برایشان فتوی صادر

 .«لیه راجعونإنا إنا لله وإ» «.سازندمی خود و هم دیگران را گمراه

 باعشرط تقلید و اتّ

و کسوی  ،ی؛ جاهولنفر عامّ در مطالب قبلی به این موضوع اشاره کردم که یک

های ادله)که قدرت درک و فهم و استنباط و استخراج احکام شرعی را با توجه به

شود که از کسی که نسبت به علم و دیون می ( شرعاً به او اجازه دادهدشرعی ندار

های هیادگیری ادلّو هو همانا او مکلف ب ،تقلید کند ،او اعتماد و اطمینان کامل دارد

لی باید گفوت کوه نیست وها رت مستقیم از این ادلهاستنباط احکام بصوشرعی و 

د به این عوالم بوه اتقلید مشروط است به اینکه این مقلد از جهت اطمینان و اعتم

از قرآن یا حدیث شریف صحیحی در بعضی ای آیه حدی نرسیده باشد که هرگاه

 آیوه و حودیث مخوالف بوایعنی و ،کندمی از او تقلیدها آن از مسائل که در مورد

اگر به چنین چیوزی رسوید بور او  ،دو ترجیح دهد قول عالم را برآن ،باشندها آن

آیوات و  کوه عوالم توسوطواجب است که از حالت تقلید خارج شود و از آنچوه 

زیرا در مقابل فرموده خداوند تبارک و  ،تبعیت کند ،کندمی ی او ثابتاحادیث برا

هیچ قول و گفته ای ارزش ندارد و جای اعتمواد و  صتعالی و فرموده رسول او

از آنچه که پروردگارمان برای ما نوازل کورده و  نتبعیت کرد بهاعتبار نیست و ما 

دسوتور داده  ،برایموان آورده اسوت صآنچه را کوه رسوول موا حضورت محمود

برای ما جایز نیست تبعیت کردن از قول و گفته عالم و تقلید از او مگور  ایم.شده

                                                 

 متفق علیه. -1
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اگور  ،دهودموی اعتبار اینکه او احکام الهی و دستورات رسول او را به ما انتقال به

دچار لغوزش و اشوتباه شوده اسوت ای مسأله شخص شد که همانا او درما م برای

و ایون مسواله درسوت شوبیه  –جایز نیست که به هیچ وجوه از او تبعیوت کنویم 

قبلوه را بورای ادای  شخصی است که بوسیله قطب نما یا بوسیله ستاره گان جهت

در مقابول خوود  رودموی و همین شخص زمانیکه به حوج ،کندمی تعیین ،نمازش

هویچ انگیوزه ای در او بورای آیا  ،بیندمی ایستد و با چشمان خود کعبه رامی کعبه

هوای ادلوهماند؟ می باقی ،پیدا کردن قبله توسط ستاره گان یا بکار بردن قطب نما

شود که او ما می از عالم تبعیت با این اعتماد و اعتبار ،هستنده شرعی نیز همینگون

اما هرگاه عالمی موثق و مورد اعتمواد و اطمینوان  ،رساندمی شرعیهای ادله به را

شورعی بور خلواف های با این ادلهاین آیات و احادیث  که کرد بیان برای شخص

 ادامه دهیم. را او برای ما جایز نیست که تقلید کردن از ،مذهب این عالم است

در  (121 -1/199) ،در کتاب خود بنام الاعتصوام –رحمه الله  –امام الشاطبی 

 ای از آن را برای شوما صهخلا ومفید صحبت کرده است که این باره بطور مفصل

 :نقل خواهم کرد

برهر کسی کوه مجتهود نیسوت دو کوار واجوب »د: گویمی –رحمه الله –امام 

 است:

ی که او نیازمنودم تبعیت کند که او عالم است به علمت از عالنیبا این  :ًاولا 

از آن  ،سوت و از او تبعیوت کنودویعنی به این دلیل که نیازمنود علوم ا ،هاستآن

علوم و  ،است برای استفاده از علم او تا آن زمان که خودای طریقه جهت که عالم

ین عالم در آنچه که بوه او ارسد که مطئمن شود می به حدی و کندمی آگاهی پیدا

راه است کنوار زده اسوت در ایون  ازدچار خطا و اشتباه شده است یا  ،کندمی القا

و اشوتباه و اطمینوان پیودا  اخطوف کرده و تا تبیین و مشخص نموودن حالت توق

 کند.ت از او تبعیّ نباید ،کردن از بسیاری از کارها
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  لحواظ شورعی متوجوه خطوا و دوماً: هرگاه در ضمن تقلید کردن خوود از

و نسبت به م باشد و به آن ادامه بدهد اشتباهی شد نباید بر تقلید کردن خود مصمّ

 ،بور اتبواع از او( بوا اداموه دادن شوودمی تبعیوت او که ازیعنی کسی )متبوع خود 

سوپو  ،شودهمنجر بوه مخالفوت شورعی  اولا زیرا این کار او ،تعصب داشته باشد

دارد می هر عالمی صراحتاً اظهارزیرا شده است. نیزمتبوع خودمرتکب مخالفت یا 

نه غیور  ،دت به اینکه توسط شرع حکم صادر کنکه تبعیت کردن از او مشروط اس

در ایون حالوت بوا  ،و اگر مشخص شد که به خلاف شرع حکم داده اسوت ،شرع

ست از شرط متبوع خود خارج شده ا ،تصمیم گرفتن و مصمم بودن بر تقلید از او

 متبوع است. با تلفو این همان مخا

بعضی از اقوال امامان را در رابطه با اینکه: هرگواه  –رحمه الله –سپو شاطبی 

ترک کنید  ،آنان مخالف با کتاب )قرآن( و سنت استهای دیدید که اقوال و گفته

سبب اعراض و توجه نکردن به دلایل شورعی  به که اقوام زیادیه سپو ذکر کرد

راه وروش صحابه و تابعین خارج گمراه شدند و از، و اعتماد به اقوال مردان دینی

از راه  درنتیجوه ،از هوی و هوس خود بدون علم و آگاهی تبعیت کردنود ،اندشده

 : اصرار کفار برکندمی مثال در این رابطه ذکرها منحرف گردیدند. سپو ده راست

و ایون کوار  ،و مسائل اعتقوادی ،از آباء و اجدادشان در رابطه با اصول دین تقلید

 کردند و گفتند:حجت قرآن و دلایل عقلی را انکار پیامبر و خود دلایل

ۡهتَُّدونَّ  ُ لَّى ٓ ءَّاثَّ رِهِم م  ةٖ ِإَون َّا عَّ م َّ
ُ
لَّى ٓ أ ابَّآءَّنَّا عَّ ٓ ءَّ ۡدنَّا بلکه » [.22الز رف: ] ٢٢إِن َّا وَّجَّ

 و ما نیز بر پی آنانایم ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافتهند: گویمی ایشان

 .«گیریممی و راه بت پرستی را در پی )رویممی

 و کنودمی حالوت و وضوعیت آنوان را توصویف -تبوارک و تعوالی -خدواند 

 فرماید:می
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َُّهُم  ِإَوذَّا ْ ٱقِيلَّ ل لَّ  ت َّبُِعوا نزَّ
َّ
آ أ ُ ٱمَّ َّ انَّ ءَّابَّآؤُُهۡم  لل  َّۡو كَّ ل وَّ

َّ
نَّاۚٓ أ ابَّآءَّ لَّۡيهِ ءَّ ۡينَّا عَّ لۡفَّ

َّ
آ أ قَّالُواْ بَّۡل نَّت َّبُِع مَّ

ۡي  ۡعقِلُونَّ شَّ ۡهتَُّدونَّ لَّا يَّ لَّايَّ  [.371ة: ال قر] ٥١١ا وَّ
و )و هنگامیکه به آنان گفته شود: از آنچه خدواند فرستاده است پیروی کنید»

ند: بلکه ما از آنچه پدران گویمی راه شیطان را(.راه رحمان را در پی  گیرید نه 

 .. .نه از چیز دیگری() «کنیممی پیرویایم خود را بر آن یافته

زیورا آنوان اعتقواد اند آنان به همین خاطر مورد سرزن  و نکوه  قرار گرفته

داشتند به اینکه حق تابع آنان است و به این نکته توجه نداشتند که حوق همیشوه 

یه و مهدویه نیز اینگونه اسوت نظر امامّ و یأهمه چیز و همه کو است.رمقدم بر 

امامان و راهبران و افعال و کردار آنان را به عنوان حجّت و های آنان اقوال و گفته

کننود کوه اماموان و رهبرانشوان موی و ادّعواانود دلیل برای شریعت خود قرار داده

کسوانی کوه مقلود  نظور و رای چنوینمعصوم و خالی از عیب و گناه هسوتند. هم

کنند که همانا نظر امامشان همان می مذاهب هستند نیز اینگونه است آنان نیز فکر

 نظر شریعت است. و هر گاه کسی که به درجه اجتهاد رسیده و در موورد مسوائل

د صحبت کند. ولی هیچگونه ارتباطی با امام آنان نداشته باشد. بدون هویچ توانمی

نقد مورد  او کنند و پشت سر هممی انکار طبق عادت هیشگی او رادلیلی بلکه بر 

دهنود کوه از مسویر می دهند و او را از کسانی قرارمی و انتقاد و عیب جویی قرار

و از چهار چوب اهل سنّت و جماعت نیز خارج شده  هحق و حقیقت خارج شد

 مطورحالشاطبی برای تأیید سخن خود ایون موضووع را بوه عنووان شواهد  است.

بوی  آمود  ،زمانیکه وارد اندلو شد ،آنچه را که برای امام بقی پسر مخلد کندمی

و از امام احمود مسوندش را  ،البته بعد از اینکه علوم شرعی و حدیث را تمام کرد

 ،رتی که در اسلام به مانند آن تصنیف نشده استوگرفت و آن را تصنیف کرد بص

و درمقابل او را و سوخنان  ،برای آنان آورد و آنچه را که مردم به آن علم نداشتند

و موورد اذیوت و  شومردهاو را گمراه  مبارزه برخاستند بهاو را انکار کردند و با او
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د: این نشان دهنودة حکوموت کوردن گویمی آزار خود قرار دادند. سپو الشاطبی

هدفم افراط و زیاده روی در محبت و دوست داشتن مذهب است.  ،امامان بر حق

بور مقلود  :آن است که بگویم –رحمه الله  –الشاطبی  طرفاز نقل این موضوعاز 

 یوا کسوی را کوه او از آن تبعیوت)واجب است که هرگاه احساس کورد متبووع او

باید از تقلید کردن او  ،کندمی چیزی مخالف با قرآن و سنت رفتار ( دربارةکندمی

امامان مذاهب اربعه نیز به این موضوع اعتقاد داشته  خود، رجوع کند و توقف کند

نیز در این باره بوزودی  که ان شالله نظر و اعتقاد آناناند و بر آن تأکید داشتهباشد

درسوتکار و اموین بوه  ،و عادل یمحقق و فقها یخواهد آمد همچنین تمامی علما

ی هاانسوان رو هویچ کوو بوه غیوانود این موضوع اقرار کرده و آن را تأکید کرده

تند برای آنان قائل نیسو یمتعصب و مستبد و سرسخت کسانی که هیچگونه اهمیت

  شودبا این واقعیت مخالفت نکرده است.نمی و به حرفهایشان توجه

و رسوول او گفتوه  –تبوارک و تعوالی  –چرا کوه در مقابول فرموودة خداونود 

 –جل جلاله  –که در آن به قول الله ای مسأله و ،ارزش و اهمیت ندارد یهیچکس

وعمل کردن  آیدنمی دین بحساب ءجز ،استناد نشده باشد صو قول رسول خدا

و  –جول جلالوه  –اللوه  لمی که مخالف با فرمودةابه قول امام یا ع پایبند بودن و

باشد. نهایت جهل و نادانی و سبک مغوزی و گمراهوی اسوت می صرسول خدا

که از اینکه علمی که مطابق با کلام اللوه  -تبارک و تعالی -خداوندبریم به می پناه

 چه قدر زیبا گفته است. ،و رسول او نیست علم همیشگی ما باشد

 د:گویمی آن کو که

 العللللللم قلللللال اللللللله قلللللال ر لللللول ه
 

 قللللللال ال للللللحاخة  لللللللیس خالتمویلللللله 
 

 ملللا العللللم ن للل ف للخللل ف  لللفا ة
 

 خللللللی  الر للللللول وخللللللی  ر   فقیلللللله 
 

و هویچ انود است که الله و رسوول خودا و صوحابه رسوول خودا گفتهعلم آن 

وجوود بوه ا یوشک و تردیدی در گفتة آنان نیست. اختلاف قائل شودن واختلافی 
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علم نیست بلکه سفاهت و  یرای و نظر فقیهو صآوردن بین فرمودة رسول اکرم

 نادانی است. 

 تقلید در شرع:اشتباه البوطی در تفکیک و تقسیم بین تقلید در عقیده و -

بین تقلید در امور اعتقادی و تقلید « لامذهبیه»از کتاب  01البوطی در صفحة 

تقلید در احکام را جایز دانسته ولی  ،در احکام شرعی جدایی ایجاد کرده است

داند. حقیقت آن است که این تفریق و جداسازی می تقلید در اعتقاد را حرام

منهج و روش اسلام در رابطه با علم و همانا  ،ساختگی و بدعت و باطل است

تمامی مردم را به تبعیت کردن  ،القاء معارف اسلامی در اصول و فروع یکی است

جز در مواقع ضروری اجازه تقلید کردن را نداده  ،مستدلانه دستور داده است

موضوع عدم تقلید در بین  (باع مستدلانه ممکن استیعنی در مواقعی که اتّ) است

د مثلاً در توانمی هر کسی که ،قادی و احکام هیچ تفاوتی وجود نداردمسائل اعت

 ،رابطه همینرابطه با مسائل فقهی اجتهاد کند برای او جایز نیست که تقلید کند در

جل  –کسی که توانایی رای و نظر دربارة هستی و استدلال بر وجود خدواند 

دیث وارده درمسائل اتوانایی نظر و رای دادن دربارة آیات و اح یادارد  –جلاله 

 از این را ادعا غیرچیزی جایز نیست که تقلید کند و هر کو  ،عقیدتی دارد

اما آنچه را که د چنین کاری بکند.تواننمی مسلما ،دلیل خود را بیاورد کندمی

آن استناد کرده  به -تبارک و تعالی -البوطی به عنوان دلیل در فرمودة خدواند

لَّا :است َّكَّ بِهِ  وَّ ا لَّۡيسَّ ل از چیزی که دنباله روی و » [.31اإل راء: ] ِعۡلمٌ  ۦتَّۡقُف مَّ

 .... این آیه عام است«مکن که از آن ناآگاهی
احکام شرع است.  ی ومسائل فقه شامل هم شامل مسائل عقیدتی است و هم 

د بگوید: برای مسلمان توانمی دوخدر غیر اینصورت البوطی بنا برعقیده و نظر 

 در مسائل عقیدتی از چیزی تقلید کندکه از آن ناآگاه است.ضمن جایز نیست که

در رابطه با امور احکام یا فقه  اینکه برای او جایزاست که در رابطه با امور احکام
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باشد که از آن ناآگاه است و در نتیجه اموال و  بواسطه تقلید دنباله رو چیزی

حرام را حلال و حلال را حرم  ،ردم را از روی جهل و نادانی مباح کندناموس م

 د؟گویمی کند؟ کدام شخص عاقل چنین چیزی را

 شتباه البوطی در تفکیک و تقسیم بین عقیده و شرع بر اساس اعتماد بر ظن:ا -

جدایی و فورق ایجواد ، مجداً البوطی بین عقیده و شرع بر اساس اعتماد بر ظن

ی ظن و گمان را جایز دانسته ضومن اینکوه بنوابر اساس احکام  یبنا ،کرده است

و استدلال او براین موضوع این  ،را حرام دانسته است وگمان اعتقاد بر اساس ظن

عقیدة کفار را مبنی بر ظن و گموان انکوار کورده  -عز و جل  -است که خدواند 

 فرماید:می و است

َّا  َّ ٱإِن يَّت َّبُِعونَّ إِل  ن  َّا يَّۡخُرُصونَّ  لظ َّ چرا که آنان جز » [.551األنعام: ] ٥٥١ِإَوۡن ُهۡم إِل 

 «کنندنمی کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخننمی از ظن و گمان پیروی

 به نظر من این نوع استدلال به دو لیل باطل است:

نعبوادت کورد ازاگر چه  ،ظن وارده در این آیه و امثال آن دلیل اول: همانا 

ع لر  خعملوم اللفلب صخخ لو  ال»بر طبق قاعده  ،کندمی صحبت ارفّبتها توسط ک

 «الس ب

یعنی هرگاه لفظی عام بر سوببی  [اعتبار به عموم لفظ است نه خصوص سبب»

دهد. لذا ظون وارده در ایون آیوه نمی عموم خود را از دست ،شودمی خاص وارد

که ظون  کندمی اگر کسی ادعاشامل ظن در تمامی امور شرعی و عقیدتی است و 

اگر چه هیچ دلیلی برای  ،وارده مخصوص امور اعتقادی است دلیل خود را بیاورد

 این گفته ندارد.

 کنودمی انکار نسبت به کفار –تبارک و تعالی  –دلیل دوم: ظّنی که خدواند 

و منظور همان ظنی که مجتهد در رابطه بوا  ،به معنای توهم و تخیّل و آرزو است

نیست. عملکورد کفوار در زموان جاهلیوت ایون  ،دهدمی مسائل فقهی به او دست
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آیا آنان برای رسیدن به عقیدة باطل خود  ،دهدمی موضوع را بیشتر و بهتر توضیح

شرعی را درباره مساله الوهیت های ها تا جایی که امکان داشت ادلهبتیعنی عبادت 

و نهایت سعی و تلواش  ،کردند سپو در آن مساله رای و نظر صادر ،جمع کردند

شرعی صرف کردند تا اینکوه بوه های خود را در بررسی و تحقیق درباره این ادله

یا اینکوه آنوان  ،همانگونه دربارة مساله اجتهاد معروف و معمول است ،حق برسند

این عقیده باطل را فقط به مجرد تبعیت از هوی و هوس و آرزو و خیال و گموان 

کنم که بحقیقت موضوع واضح اسوت می و کسب کردند؟ فکر انتخاب کردهخود 

و نیازی به فکر کردن زیاد ندارد. و این تفریق و جودایی بوین مسوائل عقیودتی و 

ی هموان کسوی بهانالبوطی در این رابطه از الشیخ الن ،بر اساس ظنمسائل شرعی 

 ی خوود ذکور کورده اسوت از جملوه ازهواکتاب که این موضوع را در بسیاری از

یکوی  ایونتقلید کرده است. و« 05-09المسلمین ص  لیإ ارح داءن» ی اوهاکتاب

ده و دچار لغوزش شوده و هانی را از راه راست دور کربالن شیخاز دلایلی است که 

عجیب و غریب آورده است شایسته ذکر است که اسوتاد ناصورالدین  این موضوع

در ایون  ریب نوشته اسوتردّ این رای و نظر عجیب و غدر رسالة خوبی دارد که 

 ،معین و قوی برای باطل کردن این رای و نظور ،رساله به بیشتر از دهها دلیل قوی

ذکر خواهم کرد. از جملة: ایون  ،آنچه را که از آن به یاد دارم ،استدلال کرده است

تفریق بین امور اعتقادی و امور شرعی متبدعانه و بوجود آمده اسوت نوه وجدایی 

توابعین و توابع توابعین  ،وجود داشته و نه در زمان صحابه صرمدر زمان نبی اک

های بکوار بورده شوده بور روی احادیوث کوه آن حتی اصطلاح و اسم ،بوده است

 ،صی بعود از زموان نبوی اکورمهوازمان درامت حاد آتر است و آیا احدیث متو
این تفریوق بنابراین هیچ دلیلی و حجتی برای  ،اندتابعین وتابع تابعین بوجود آمده

ی توسوط نبهان شیخاز دلایل دیگر انکار این رای و نظر و جدا سازی وجود ندارد.

یکوی از  هواوقت بعضوی صاستاد ناصر الدین: آن است که همانوا رسوول اکورم
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اصحاب و یاران خود را مثلاً علی یا معاد و یا غیر این دو نفر را بوه سووی قبایول 

مان آوردن به خدا و عقیده صحیح اسلامی وشهرهای فرستاد تا آنان را به سوی ای

خبور حجت بوسیله اگر  ،همچنین احکام اسلامی را به آنان یاد دهند ،دعوت کنند

هیچگاه به فرستادن یک نفر بورای تعلویم  صپیامبر  ،شدنمی آن تمام ،یآحاد ظنّ

 بلکه تعوداد زیوادی را بوه سووی آنوان ،کردنمی اکتفا، مردممیان امور عقیدتی به 

هرگز این کار  صولی پیامبر ،و یقین در بین آنان حاصل شود تواترفرستاد تا می

این دلیول عکو را نکرد. یکی از موارد غریب و عجیب دیگر اینکه دکتر البوطی 

یک نفور را بورای تعلویم احکوام  صکه نبی اکرم کندمی ادعا ،را ذکر کرده است

 ی تعلویم اموور عقیودتی.ای کواشفرستاد نوه بوراها میآن فروع از عبادات و غیر

داند که صحابه برای تعلیم احکوام می دانستم که البوطی این موضوع را از کجامی

ایون دررفتند نه برای تعلیم اعتقاد صوحیح دینوی؟ دلیول اومی دینی به سوی مردم

خواهم البوطی دلیل حتی شبه دلیلی را برای ایون موضووع کوه می رابطه چیست؟

 فقط احکام فقه را به مردم یاد ،ثلافرستاده شده ممی به یمن صصحابی که پیامبر

و بوه  ،کوردنموی هیچگونه اشاره ای به امور عقیودتی ،کردمی داد و به آن اکتفامی

 ،صوراط ،تخورآ و هرگاه یک نفور از او در موورد ملائکوه ،دادنمی آنان اصلاً یاد

 از بیان احادیثی کوه ،کردمی از جواب دادن خودداری ،کردمی عذاب و قبر سئوال

نمود و می امتناع و خودداری ،شنیده بود صموضوعات بالا از پیامبر با رابطه  در

سوئوالی اسوت اعتقوادی  ،گفت: همانا من یک نفر هستم و این سوئوالمی به آنان

من خبرا در این حالت رآن برای شما توضیح دهم زی در موردجایز نیست که من 

 پیروی کردن در مسائل اعتقادی بور اسواس ظونّ واز اتباع تنها و ،ظّن خواهد بود

کسی را که به سوی شهرها و بوا  صنهی شده اید.آنطور که مشخص است پیامبر

بر لا اله لا الله  که ابتدا مردم را به گواهی دادن ،کردمی فرستاد به او سفارش قبایل

ت و اینکوه محمود رسوول هیچ معبودی به غیر از الله نیس)و ان محمداً رسول الله
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خداست( دعوت کند. اگر جواب مثبت دادنود آن وقوت آنوان را بوه اقاموه نمواز 

 ،زکات ،دعوت کرده و همین طور به تدریج و یکی بعد از دیگری آنان را به روزه

حج و غیره دعوت کند. از جملة آنچه را که بخاری و مسولم از ابون عبواس و او 

معاذ را بطرف یمن فرسوتاد و  صکه رسول الله کندمی روایت صهم از پیامبر 

هَّ إِلا َّ الل َّ » به او گفت:
 إِلَّ
ْن لاَّ
َّ
ِة أ ادَّ هَّ ْهِل الِْكتَّاِب. فَّاْدُعُهْم إِلَّی شَّ

َّ
ا ِمْن أ تِی قَّْوم 

ْ
ُه  إِن َّكَّ تَّأ

ن َّ 
َّ
دا   وَّأ م َّ ن َّ الل َّ  ،هِ  رَُّسوُل الل َّ  ُمحَّ

َّ
ْعِلْمُهْم أ

َّ
لِكَّ فَّأ اُعوا ِلذَّ طَّ

َّ
إِْن ُهْم أ

لَّیِْهْم  قَّدْ  هَّ  فَّ اْفتَّرَّضَّ عَّ
لَّوَّات  فِی  ْمسَّ صَّ ن َّ الل َّ  الل َّیْلَِّة.وَّ  الْیَّْومِ خَّ

َّ
ْعِلْمُهْم أ

َّ
لِكَّ فَّ أ طَّ اُعوا ِل ذَّ

َّ
إِْن ُهْم أ

 قَّ دْ  هَّ  فَّ
ُذ مِ  قَّة  تُؤْخَّ دَّ لَّیِْهْم صَّ تُرَّد ُ اْفتَّرَّضَّ عَّ ْغِنیَّائِِهْم فَّ

َّ
لَّ یْن أ ائِِهمْ  عَّ طَّ اُعوا  ،ُفقَّ رَّ

َّ
 إِْن ُه ْم أ

فَّ
الِِهمْ  ْموَّ

َّ
ائِمَّ أ رَّ کَّ إِی َّاكَّ وَّ

لِكَّ فَّ ةَّ ال ،ِلذَّ ْعوَّ ات َِّق دَّ َّْ یْنَّ الل َّ  ْ وَّ إِن َّ ُه لَّ یْسَّ بَّیْنَّهَّ ا وَّ
ْظلُوِم فَّ ِه  مَّ

اب   اهی دادن وروی آنان را بوه گومی ]همانا تو به سوی قومی از اهل کتاب .«ِحجَّ

 رسوول خداسوتبر اینکه هیچ اله و معبودی به غیر از الله نیست و همانا محمود 

اگر اطاعت کردند و جواب دادند به آنان یاد بده که خدواند در شوبانه  دعوت کن

آنان فرض کرده است اگر در این مورد نیز جواب دادنود و  برروز پنج نوبت نماز

اطاعت کردند به آنان یاد بده خدواند زکات را بر آنان واجب کرده از ثروتمنودان 

 بور شود اگر در این مورد هم اطاعت کردند تو رامی شود و به فقرا دادهمی گرفته

دارم از اینکه از بهترین و عزیزتورین و ارزشومنتدترین دارائوی شوان بوه می حذر

اللوه  از دعوا مظلووم بتورس زیورا بوین دعواء مظلووم و بوین ،عنوان زکات بگیری

 هیچگونه حجاب و پرده ای وجود ندارد.[

که جماعت صحابه اولین کواری کوه در  کندمی و این حدیث و امثال آن ثابت

ری امودادند: اقرار کردن و شهادت دادن بوه می رابطه با دعوت مردم به دین انجام

از امور اعتقادی بود که همان وحدانیت و یکتا بودن الله در الوّهیت اوست سپو 

ی پرداختند. و این همان چیز معقوولی اسوت کوه بوا مبه عبادات و چیزهای دیگر

زیورا غیور منطقوی اسوت کوه مسولمان  ،سلامی موافقت و همواهنگی داردتعالیم ا



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   61

شخصی را که به خدا و رسول خدا و روز قیامت ایمان ندارد قبل از دعوت کردن 

او به ایمان و تثبیت آن در قلب  به دادن زکان یا ادای نماز یا حج دعوت کنود. و 

 ،مقدس و پاکاین نوع رفتار و روش دعوت بر خلاف حکمتی است که شریعت 

ی موافق با فطرت انسانی به آن متصنف است و بور خلواف حکموت پروردگوارو

حکیم در اینکه هر چیوزی را در واجرای احکام خود  درقدرتمند  ،است که عزیز

 گوردد و مشوخصموی باشد. به همین دلیل برای تو ثابتمی ،گذاردمی جای خود

ه است از هر آنچه که از جانب به ما دستور داد –عز و جل  –شود که خداوند می

آمده است تبعیت کنیم و هیچ فرقی در بین اینکه کدامیک  –سبحانه و تعالی  –او 

 همانطور که در احکوام بوه ظون عمول ،وجود ندارد ،ظنی و کدامیک قطعی است

 بوه آن عمول ،هرگاه غیر از ظن چیز دیگری نباشود ،شود در امور اعتقادی نیزمی

تقسویم و تفکیکوی  ،جدایی و تفکیک بین امور اعتقادی و احکامو همانا  ،شودمی

عقل سولیمی  هیچهیچ اتفاقی واقعه ای و هیچ انسانی و ،و بدعت است گیساخت

پذیرد حتی بر این موضوع شبه دلیلی یا دلیل ضعیفی هوم نمی این تقسیم بندی را

اسوت. و همانا البوطی در ادعای خوود دچوار اشوتباه بزرگوی شوده  ،وجود ندارد

 .الله دانان    لوص يتدلنه لهذا وما کنا ناد  يلله الذ حمدالو

 د چهارگانهتهرابطه با امامان مج دیدگاه ما در

نظر و دیدگاه ما در رابطه با امامان مجهتد و مخصوصاً امامان اربعوه یعنوی.  اما

 –الله عونهم اجمعوین  یرض –امام شافعی و امام احمد  ،امام مالک ،ابوحنیفه ماما

کوه آنوان دارای احتورام  –داریم. خدا شواهد اسوت می بحقیقت ما آنان را گرامی

الگووی نیکوویی  ،آنان را شدیداً دوست داریم و امامان موا هسوتند ،زیادی هستند

و آنچوه را  ،امت را نصیحت کردند ،امانت را ادا کرده ،بوده و سلف صالح هستند

ت انجام دادند. وآنان در ورع اسو کبدون کم  ،که خداوند بر آنان واجب کرده بود



 60 فصل اول: نظر و دیدگاه ما در رابطه با مذاهب اربعه و مسأله اجتهاد و تقلید

ه شد به عنوان نمونه و الگو به آنان اقتداعلم و عمل و ایمان و اخلاص  تقوی وو 

شود. تمامی مسلمانان بر ثنا و تعریف از آنان و دوست داشتن می از آنان پیروی و

ل رابطه با فضو راخبار و احادیث زیادی د ،اجماع دارند ،واحترام و تکریم از آنان

محسونات  ،صفات برجسته ،نقل فضایل ستودهو بزرگی آنان و صفات خوبشان و 

ن پی در پی و پشت سر هم آمده است. و شاید موا بیشوتر از موردم فضویلت و آنا

زیورا در ایون  ،کنویم برتری آنان را بدانیم و از آنان بیشتر از مردم تقدیر و تشوکر

از کتاب و سنت از آثار  نکرد در تبعیت ،کنیممی سیر و راه و روش آنان حرکتم

کنیم و هنگام اختلواف بوه آن دو یعنوی کتواب و سونت می و اعمال ایشان پیروی

کنیم و در تقدیم و برتری دادن کتاب و سنت بور هور قوول و گفتوه ای می حکم

دیگر و همچنین عدم تعصب نسبت به رجال و بزرگان دینی به آنان اقتدا کرده و 

و  ،انودبزرگوی کرده ما معتقدیم که آنان بوه دیون خودمت کنیم.می از آنان پیروی

 ،بوه آنوان مودیون هسوتیمهوا آن نسبت به حفظ بسیاری از احکام اسلامی و فهوم

خدواند در عوض ما و تمامی مسلمانان به آنان پاداش خیر عنایت فرماید. هرکو 

نوان از آ ،که زحمات آنان را ضایع کند و آنان را مورد طعن و سرزن  قرار دهود

ممکن نیست که  ،از ما نیست به حقیقت ،عیب بگیرد و آنان را ذم و نکوه  کند

ت عبارتسوت از تبعیوت از راه و روش سولف صوالح و فیزیورا سول سلفی باشود

مجتهود درصودر سولف صوالح قورار  به عنوان بزرگداشت آنان و به حقیقت آنان

کنویم و می دارند و بهترین آنان هستند. ما بیشتر از مردم از آنان قدردانی و تشکر

کوه  ،مدانیموی کنویم.موی آنان را بیشتر دوست داشته و از آنان بیشتر و بهتر دفواع

واز جانب ما برخلاف این حقیقت برای واند هبسیاری از دشمنان ما بر ما افترا بست

که ما نسبت به امامان اربعه بغوض و کینوه و دشومنی اند و گفته ،ردم ازگو کردهم

نظرات آنوان را دسوت  ءدهیم و آرامی نان را مورد طعن و سرزن  قرارآداریم و 

 کتواب رد نیوز غیور از او همانطور که البوطی در کتاب اللامذهبیه و ،گیریممی کم
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در  و مخالفوت موا راانود بر علیه ما گفته سخنانی اینگونه« المجهتدونوالاجتهاد »

و وسیله ای بورای  ذریعهبعضی از مسائل فقهی با بعضی از امامان اربعه به عنوان 

کنیم هر آنچوه را می ما اینجا اعلان اند.دروغ گفتن و افترا بر علیه ما انتخاب کرده

هویچ  ،کننود دروغ و از پوی  خوود سواختن اسوتمی که در این رابطه از ما نقل

ما از ایون کوار و  ،وآن بر خلاف اعتقاد و مذهب ما است ،صحت و درستی ندارد

کنیم. هیچ کو فکور نکنود کوه موا ایون می بیزار هستیم و خود را تبرئه طرزرفتار

بوه شوکر  –موا  ،گووئیمموی سخنان را به خاطر ترس از کسی یا تعارف با کسوی

 –سوبحانه و تعوالی –ونود از هیچ کو به غیور از خدا –خدواند تبارک و تعالی 

خلوق و  ،و بدست آوردن رضایت مردم از خصلت ،ترس و چاپلوسی ،ترسیمنمی

چرا که حق نزد ما از هر کسی و هر چیزی گرانبهواتر و  ،ت ما نیستادخوی و ع

ارزشمندتر است و دین اسلام جرأت داشتن دفاع از حق و اینکوه آشوکارا نظور و 

که ما خلواف آنچوه  کندمی و اگر کسی ادعا ،استبه ما داده  ،رأی خود را بگوئیم

این موضوع  م که با دلیل ضعیفیخواهیمی از او ،باور و اعتقاد داریم ،را که گفتیم

 را برای ما ثابت کند و بعید است که بتواند اینکار را انجام دهد.

ما امامان اربعه و تمامی امامان را دوست داریم ولی در وقت خود آنچه را کوه 

داده اسوت از برتوری کتواب و سونّت و رسوول  خداوند عز و جل به موا دسوتور

زنیم و همیشه پیرو حوق می دوردهیم و با حق می انجام برسایر اقوال دیگرصاو

کنیم که هویچ مسولمانی در نمی هستیم هر جا که باشد و هر کجا که باشد. و فکر

ملزم به اتبواع از  لوب تا آخر ازاین رابطه با ما مخالف باشد. ما معتقدیم که همانا 

هور چیوز و  هستیم و ملزم هستیم که آن دو را بور صکتاب و سنت رسول خدا

د فقط بخواطر نداشت امامان اگر چنین قدر احترام زیادی کسی دیگری برتری دهیم

و بوه موردم یواد  و آن را تدریو کردهبه کتاب وسنت خدمت کرده اند کهست این

به اندازة تلاش و کوش  خود از قرآن و سنت استنباط  و احکام شرعی رااند داده
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بوه هموین  اند.تبعیت کردهها آن و آن دو را احترام گرفته و ازاند و استخراج کرده

خاطر هرگاه قول یکی از این امامان مخالف کتاب الله )قرآن( و سونت رسوول او 

ه قوول و داننود واجوب اسوت کومی باشد برما و تمامی کسانی که این موضوع را

زیورا  ،ترک کنند صو رسول خدا -جل جلاله-بخاطر قول الله  را گفته این امام

 برتمام سنت احاطه نداشوتند و چیزهوای زیوادی از آن –رحم الله تعالی –امامان 

علوم  صرسوول اکورمی هاسونت و نسبت بوه بعضوی از ،اندترک کرده ،ندانسته

از را کوه دیگری ی هاسنت هاوقت بعضیو اند عمل نکردهها آن لذا به ،اندنداشته

از طرق دیگر ثابت ها آن بعدها صحت ،اندترک کرده طرق ضعیف به آنان رسیده

هوا آن و به وسیلهاند شده است. همچنین آنان بعضی از احادیث را صحیح دانسته

 بوه حقیقوت بعضوی اند.بعدها ضعف این احادیث مشوخص شوده ،اندفتوی داده

 ،بوه خواطر دلایول مختلوف هاسنت امامان مجتهد بدون قصد با بعضی از هاوقت

در  –رحموه اللوه تعوالی  –شیخ الاسلام تقی الدین بن تیمیه  کهاند مخالفت کرده

این اسباب و دلایول را بوا « ئمه الاعلامارفع الملام عن ال»رسالة ارزشمند خود بنام 

آن کتاب اشاره کرد بوه اینکوه ده بهترین شیوه بیان کرده و توضیح داده است. در 

 عُذر بر طبق احادیث صحیح برای مخالفت با هر امامی وجوود دارد کوه مجمووع

معتقود باشود بوه اینکوه  هوا:آن بیوان کورد: یکوی از تووانمی را در سه چیزها آن

 چیزی گفته است که بوا قوول مجتهود مخوالف اسوت در ایون حالوت صپیامبر

امام خود مخالفت کند دوم اینکه معتقد باشود کوه  اید با رای و نظر مجتهدتوانمی

 ،همان چیزی که مجتهد با امام او دریاره آن گفتوه اسوت مساله ناز ای صپیامبر 

نکرده است.سوم اینکوه معتقود اراده در مورد آن مساله چنین برداشتی  صپیامبر

کرده اسوت. منسووخ کوه اموام یوا مجتهود بوه آن اسوتناد باشد بوه اینکوه حودیثی

مفصول توضویح  این عذرهای دهگانوه را بطوور –رحمه الله  –سپو استاد .است

خواهود در ایون رابطوه موی هر کوو ،آوردمی مثال داده و برای هر کدام نمونه و
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مراجعوه نمایود.  د به آن رسوالة ارزشومندتوانمی دریافت کند بیشتری اتتوضیح

هرگاه دربارة چیزی از شرع یا سنّت مخالفوت  –رحم الله تعالی  –امامان مذاهب 

 ،انودجور بودهموأاز بنابر دلایل موذکور در بالوا و هوم اند هم معذور بودهاند کرده

 فرموده است: صهمانطور که در حدیث ثابت شده است که رسول الله

 أخطأاجتهد ففذا حکم إران وجأه صاب فلأذا حکم الحاکم فاجتهد فإ»
 .1«جر واحدأفله 

اجتهاد کرد و در اجتهاد خود بوه حوق دسوت  ،مجتهد ،حاکم یا]هرگاه قاضی 

خطوا و  و پاداش دارد ولی هرگاه حکم کرد اجتهاد در اجتهاد خود دچواردیافت 

 پاداش دارد[ یک اشتباه شد. 

د: فاخطا یعنی به حق دست نیافت گویمی توضیح این حدیث امام ابن القیمدر

ولی  کندمی تلاش برای بدست آوردن حق و ردآنکو که قصد ونیت حق را دا

 ،شود بلکه بخاطر اجتهادشنمی معاقبه و مجازات ،نتوانست به آن دست پیدا کند

که باعث شد از حق منحرف شود و به  یاشتباه ویک پاداش بدست خواهد آورد

. بسیاری از گیردمی قرارآن دست پیدا نکند مورد عفو و بخش  خدواندی 

که بدعت است. و اند یا انجام دادهاند خلف چیزهایی گفتهمجتهدین سلف و 

و این بخاطر وجود احادیث  ،بدعت هستندها آن کهاند ستهنجزو دین نیست ندا

و اما در مورد اند هاین احادیث ضعیف را صحیح پنداشت ،آنان که هضعیفی بود

 یا اصلاًاند نشده نازلها آن که اصلاً در مورد، اندچیزهایی را برداشت کرده ،آیات

نیست و این اشتباه یا بخاطر  ،اندفهم و برداشتی که آنان کرده ،منظور این آیات

آیات و  ،یا در رابطه با مساله مورد بحثاند رای و نظری است که مشاهده کرده

از آن آیات و احادیث اطلاع نرسیده یااحادیثی وجود دارند که به آنان 

د از توانمی تا جایی که ییا بطور کلی بگوئیم مجتهد یهرگاه شخصاند.نداشته
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تبارک و -پروردگار خود بترسد وتقوی روا داشته باشد مشمول این آیه خداوند 

نَّا فرماید:می که شودمی -تعالی
ۡ
أ ۡخطَّ

َّ
ۡو أ
َّ
اِخۡذنَّآ إِن ن َِّسينَّآ أ َّنَّا لَّا تُؤَّ ب   [.636ة: ال قر] رَّ

و مورد )پ«مارا )بدان( مگیر ،به خطا رفتیم اییم د! اگر ما فراموش کرپروردگارا»

مواخذه و پرس و جو قرار مده(. و در حدیث صحیح آمده که خداوند تبارک و 

 آنچه را که)بحقیقت انجام دادم (1)«قد فعلت»فرماید: می تعالی در جواب این آیه

 خواستی(...می
فرقه یا گروه میانه  ،پو فرقه یا گروه نجات پیدا کننده از بین هفتاد و سه فرقه

بووده و العاضوه علیهوا بالنواجود ازسونت تبعیت کننوده  ،رو در تمامی امور است

یعنی فرقوه  ،برندمی اصطلاحی که برای ارتباط و وابستگی شدید به یک چیز بکار

نت بعیا گروه میانه رو آنقدر خود را متّ داننود کوه تنود و محکوم آن را موی به سوّ

اعتقاد داشتن به صحابه  ،وند از جملة این امور و مسائلشنمی گرفته و از آن جدا

 بر گوردن خوود را ما قدر و ارزش و حق و حقوق آنان ،باشدمی و امامان مذاهب

دانیم که نمی ولی آنان را معصوم از خطا و اشتباه ،م و آنان را دوست داریمدانیمی

 دوخدر اجتهاد  ،هستیمطمئن بلکه آنچه را که م ،در همة موارد از آنان تبعیت کنیم

 دوخوم در اجتهواد دانیموی تبعیت کرده و آنچه رااند به حق رسیدهها آن ت بهنسب

رحمه –کنیم. امام ابن القیم می ترک ،انددچار اشتباه و یا خطا شدهها آن ت بهنسب

از دو چیوز ای چواره موی گویود: هویچ، در این رابطه چقدر زیبا گفته است –الله 

اولاً: همدیگر را نصیحت کوردن اسوت در  ،است ترمهم از دیگرینیست که یکی 

ی او را بجوا آوریوم و هوانعمت ایمان بیاوریم و شوکر -جلاله لج-اینکه به الله 

و همدیگر را به تبعیت کردن  ،مردم را به سوی او نصیحت کرده و راهنمایی کنیم

ونصویحت کارهوا تشوویق وترغیوب و یاری کردن او در هموه  صاز رسول الله

                                                 

 .13و15الوصول ، ط مکتبة دارالبیان،ص معارج  -1



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   66

یادگرفتن قرآن و عمل کردن به آن و راهنمایی کردن موردم نیوز ایون راه به ، کنیم

نصویحت -جل جلالوه–وهمدیگر را به اجرای دین الله  همدیگر را نصیحت کنیم

ناقضوه و ضود هوم ترا از داشتن و گفتن اقووال م -تبارک و تعالی -خداوند .کنیم

منوزه » قرآن و احادیث «یعنی هرددرآنچه که رسول خود را به خاطر آن مبعوث ک

خلواف  (یعنی داشتن و گفتن اقوال مقناقضه از طرف خداوندامر)بدانیم. زیرا این 

و همچنین نفی  ،حکمت و مصلحت و رحمت و بخش  و عدل خداوندی است

بوه دلیول  اگر کسوی ،از دینها آن کردن این اقوال متناقضه از دین و خارج کردن

 شناخت فضیلت و برتری امامان دوماً.ددین کرده باشبکار بردن تأویل آن را وارد 

 اهمانوو مسلمان و قدر و ارزش آنان و حق و حقووق و مراتوب و درجوة ایشوان

فضیلت و برتری آنان و علم و آگاهی ایشان و اینکه همیشه و در همه حال مردم 

نصویحت  صرا به ایمان آوردن و ایمان داشتن به خدا و تبعیت از رسوول خودا

که در رابطه با مسوائلی کوه رسوول  نشان دهنده این نیست که هر طوریاند کرده

 ،انودفتوی داده، م مانده استبر آنان مخفی و مبه و الله به عنوان دین آورده است

و انود ایمان داشته و قبول کنیم: آنان با نهایت علم و آگاهی که داشتند فتووی داده

ا ایشان در موردی یوا موواردی بور فت بلذا مخال، انددر مورد مسائل صحبت کرده

و مقام و منزلت آنوان را آنان را رد کرده و های کند که تمامی گفتهنمی ن دلالتای

العیواذ  –حرمتی و اهانت کنویم بی بیاوریم و از آنان بدگویی کنیم و به آنان ینیاپ

ند واجب بدانیم یا به گویمی یعنی قبول کردن آنچه را که)این دو روش بالا –الله 

آنان را کنار زده ومقوام های خاطر اشتباه و یا خلاف در یک مورد بطور کلی گفته

 ،تساانصافانه بی از آنان بدگوئی کنیم( ظالمانه وو منزلت آنان را پائین بیاوریم و 

 اندانیم و نه معصوم و در مورد آنبرخورد درست ان است که نه آنان را گناهکار ب

و همچنوین برخوردشوان بوا دو  سمانند عملکرد روافض در مورد حضرت علوی

بلکه مسولک و راه و  ،رفتار نکنیم خلیفه اسلام حضرت ابوبکر و حضرت عمر
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 از اصحاباند خود امامان مجتهد را در مورد کسانی که قبل از آنان بودهروش 

اصوحاب و یواران پیوامبر  ،تهدجحقیقت امامان مدر ،ادامه دهیم صو یاران پیامبر

گناه هوم بی یا مقصر ندانسته و همچنین آنان را معصوم و ،مجرم ،را گناهکارص

 هومهوا آن جملگویو نسبت به قبول نکرده اند و تمام آنچه را که گفتهاند ندانسته

پو چگونه در رابطه با مامان اربعه راهی را که خوود  اند.توجه نبودهبی اعتنا وبی

 بر موا انکوار و عیوب ،اندکرام طی کرده ی اربعه و اصحابآنان در ارتباط با خلفا

لطوف و عنایوت خوود را  –تبارک و تعوالی  –برای کسی که خدواند  گیرند؟می

ایون دو روش در نوزد او  ،ا شرح صدر نموده استر اوشامل حال او گردانیده و 

د ولوی ایون موورد در نوزد شخصوی کوه افات و یا ضدیتی با هم ندارنهیچگونه م

جاهل به حقیقت  یا جاهل به ارزش و احترام امامان و فضیلت و برتری آنان است

منافوات  ،خود را به خاطر آن مبعوث کرده استپیامبر  ،شریعت کسی که خداوند

و ضودیت دارد. ،به این دو مورد علم و آگاهی نودارد و ضدیت دارد. یعنی نسبت

دانود مورد بزرگوواری کوه می قطعاً ،شریعت و حقیقت داشته باد بهعلم  کسی که

دارای نقشی شایسته و آثاری نیک در اسولام بوود و از طورف اسولام و مسولمانان 

جانب او احتمال لغزش و اشوتباه  از ،مکاتبی شایسته و مقام و منزلتی استدارای 

اجور نیوز مووجود دارد و او در این مورد معذور اسوت حتوی بخواطر اجتهوادش 

ولوی بورای  ،درست است که تبعیوت از او در ایون حالوت جوایز نیسوت ،هست

 1بود کند.از دل مسلمانان نا راهیچکسی جایز نیست که مقام و منزلت و امامت او

 انود:گفته –رحوم اللوه  –بعضی از علموا سولف  که این گفته موافق است با آنچه

از ای بنده هیچ «1صلا النبیإرک یتوله وقخذ من ؤلا یإحد من خلق اهلل ألیس »

قسمتی  .شودمی قسمتی از آن پذیرفته اوهای بندگان خدا نیست مگر اینکه ازگفته
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 کوه بوه هویچ وقوت تورک صرسوول اکورممگور فرمووده  ،گورددمی دیگر ترک

یر و دوری کردن عالم از اشتباه حذبا توجه به مطالب فوق در رابطه با ت»گردد.نمی

حافظ پسر عبدالبر از طریوق  ،و خطا تا جایی که امکان احادیث زیادی آمده است

ن ی إ»فرمود: می گفته است که از رسول خدا شنیدم که سعمروپسر عوف المزنی
 :ه ی ی ا رس ول اهللا ق ال م ا ا:وقال «ثةعمال ثلاأمتی من بعدی من أخاف علی أ
 صرسول اللوه  «بعومن حکم جائر ومن هوی مت   ،العالم ةخاف علیهم من زلأ

فرمود: که همانا من از اعمال و کردار سه نفریا سه دسوته نسوبت بوه اموت خوود 

هسوتند؟  هاکودام عمرو پسور عووف المزنوی گفوت: آن سوه دسوته ،نگران هستم

در اشتباه و لغزش عالم نسوبت بوه اموت و همچنوین حکوم  از فرمود: صپیامبر

 ترسم.می ،انصافانه و اینکه از هوی و هوس تبعیت شودبی ظالمانه و

شبیه این حدیث روایت شده است. از ابن عباس روایت شوده کوه  ساز معاذ 

از او در مورد  کنند(می تبعیتوای بر حال اتباع )کسانی که از دیگری »گفته است:

چگونه است؟ ابن عباس گفت: عالم چیزی را  خطا واشتباهات عالم سوال شد که

یابد که از او به افعوال و اقووال و کوردار می د. سپو کسی راگویمی با رای ونظر

است لذا قول و گفته خود را ترک کرده ولی کسانی کوه از  ترعالم صرسول الله

بعضوی از ایون اقووال و  1«ماننود.موی وضوعیت بواقی ند در ایونکردمی او تبعیت

 و گفتوه اسوت: ( نقول کورده151-9/128) احادیث را امام الشاطبی در الموافقات

است بیانگر دوری ها آن تمامی این احادیث و اقوال صحابه و هر آنچه را که شبیه

و  کنودمی و اشتباه عالم است. عالم اگر چه غیر عمد این کار را لغزشو پرهیز از

 دارای پواداش اسوت ولوی درهوا این او در این حالت معذور اسوت و علواوه بور

خطر بزرگی وجود دارد.  ،آیدمی بوجوداو  باع از قول و گفتهکه در اثر اتّای نتیجه

شدن  مرتکبگفته است: همانا لغزش و اشتباه عالم در  –رحمه الله  –امام غزالی 
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 ولی در رابطوه بوا عوالم گنواه تبودیلباشدبگناه اگر چه در ذات خود گناه صغیره 

غیره عوالم بوه گنواه کبیوره در رابطوه بوا ص..و این حکم تبدیل شدن گناه .شودمی

لغزش و اشتباه او در فتوی و صادر کردن بطریق اولی دائمی و همیشوگی جواری 

بعضی از مقاصود و اهوداف عموومی در  یارسول اکرم ی هاسنت است. بعضی از

و همین امر  ،اندنسبت به عالمی مخفی و مبهم مانده ،مخصوصای مسأله رابطه با

شرعی در نظور گرفتوه ای مسأله او به عنوان که قول و گفته شودمی منتهی به این

 شده و از آن تقلید شود یا از آن به عنوان قوول یوا گفتوه ای در مسوائل اختلوافی

برگشت و حق برای او مشخص شود در ایون  خود شود. لذا هرگاه از قول استناد

بین موردم در حالت جبران و تلافی و تصحیح و اصلاح آنچه را که از طرف او در

 کند. تلافینمی تواند آن را جبران وواز دست داده  شده پخ  شهرهای مختلف

بوه هموین خواطر اموام  «دگویومی در دنباله آنچه که گذشتدرّاز شیخ عبدالله 

 سوپو اموام الشواطبی»مالک نوشتن کتاب فقه از طرف خود را دوسوت نداشوت

بایود موواردی را  بدلیل این مسائل که مبنی بر اصل ذکرشده در بالاست«د:گویمی

چنین صحیح نیست هم لغزش و اشتباه عالماز یک جهت  در نظر داشت: از جمله

لیود از او درسوت نیسوت زیورا آن حکوم گرفتن و قبول کردن آن نیز به عنوان تق

به همین دلیول بوه عنووان  ،اشتباه یا خطا بر مبنای مخالفت با شرع قرار داده شده

بود این رتبه می مورد اعتماد اوهای ولی اگر فتوی ،آیدمی لغزش و اشتباه بحساب

 لغزش و خطا نسوبت ،دادند و به صاحب آن فتوینمی قرارها آن و درجه را برای

. همانگونه که درست نیست به صاحب آن فتوی یا به کسی که آن حکم دادندنمی

که نادرست یا  حکم را صادر کرده است کوتاهی نسبت بدهیم و او را بخاطر این

یا تهموت بوزنیم افترا بدنام کرده یا آبروی او را ببریم به او  ،اشتباه و لغزش در آن

ارزش و احترام او بکاهیم باید معتقد باشیم کوه او عموداً بوا کتواب و سونت  ازو

بر خلاف آنچه که مقام و مرتبه او در دیون ها کرده است تمامی این کارنمخالفت 
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هر کسی که اهلیت و شایستگی و اسوتعداد بحوث و  .لذا برباشدمی ،کندمی طلب

به  نبایدا گفته ای را نداندیتا دلیل و حجت قولی است  نظردر دین را دارد واجب

 آدم ،ر او واجوب اسوت کوه متزلوزلهمچنوین بو و کند وآن را بپوذیرد ن اعتمادآ

کند بودون ای تقلید  ا گفتهیاز یک قول دفعه هرنباشداراده بی ،متغیر ،شخصیتبی

 اینکه خود صاحب نظر و فکر و رأی باشد.

که ابون  کندمی الحافظ ابن عبدالبر از این مسعود همراه راویان حدیث روایت 

گفت: صبح که بیدار شدی یا عالم باش یوا موتعلم و بوین اینودر قورار می مسعود

باشی و گفت: ما در زمان جاهلیوت امعوه کو نگیرد که ندانی کدامیک از این دو 

غیر او نیز بوه هموراه  بوه شد می گفتیم که وقتی برای طعام دعوتمی به کسی

شوود کوه دیون موی شما به مقلدی گفتهدر بین  امروز این کلمه ،رفتمی میهمانی

  1ی ندارد.أفکر و نظر و ر ،خود هیچگونه اراده ازگیرد.می خود را از کسان زیادی

ی نعالم رْ افالناس ثلاثه »: روایت شده که –عنه  رض الله –از حضرت علی 
، ور العل مبن اووئتضیسعاع اتباع کل ناعق لم یرنجاه و همج ل و متعلم علی سبی

اسوت لمی ا: یا عشوندمی تقسیم مردم به سه دسته] (1)«و لم یلجووا الی رکن وثیق

دوم موتعلم  دانشمند راسخ در علم و دین یا دانشمند با عمل است و دسته ،ربانی

عوذاب الهوی را یواد خواهدراه و روش نجات یافتن از می یا آموزنده ای است که

دنبال و تابع هر گوینوده  ای کهفرومایه ومصرف بی یهاانسان بگیرد و دسته سوم

نوورانی  ،هستند مانند عالم بوا نوور علوم ،ای که صدایی یا کلامی از خود درآورد

 م به سوتون محکموی و قابول اعتمواد و اطیمنوانی پنواهی مانند متعلّو حتّاند شدهن

به همین خاطر سولف صوالح ] پی  استادی درس یاد بگیرند یعنی اینکهاند دهرنب

                                                 
 المحقب : ملقدی که از کو دیگری تقلید کند. -1

 (.115و1/112)جامع بیان العلم لابن عبد البر  -1
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 ذم کرده و حرام و صراحتاً آن را (1)انددسته سوم را بر تقلید و مقلدین حمل کرده

کوردن  وسنّت و رو ازکتابورویگردانی زیرا این کار مقلد را به اعراض  ،دانندمی

هموانطور کوه الوان در بوین  ،کنودمی به آراء و نظرات امامان و تقلید از آنان وادار

حتی بعضوی از متواخران حنفوی  ،وری داده است ،مشهور است معمول ومقلدان 

و ئویی ررخوگویم: یعنی ابوالحسون الکمی» (1)اندمذهب به این موضع اقرار کرده

کوه ای آیوه هور»د: گویومی در عراق و یکی از اساتید بزرگ آنانها مذهب حنفی

باشد آن آیه یا تأویل شده است و یا منسووخ اسوت و مخالف با اعتقاد بزرگان ما 

آن هم یوا تأویول شوده یوا  ،همچنین هر حدیثی که مخالف با اعتقاد بزرگان باشد

ناخوشایند را یکی از نویسندگان کتاب  و بیحق ،این سخن زشت .(1)«منسوخ است

و آن اسوتخراج کورده « تنقیح الحامدیه» از کتاب« 81ص در الاجتهاد المجتهدون »

ائز نیسوت جنقل کرده است که  «الکشف الکبیر»را نوشته است همچنین از کتاب 

که مخالف با مذهب ابوحنیفه اسوت. گفتوه شوود کوه همانوا اموام  یدربارة حدیث

م: بوه حقیقوت آنوان گویمی ابوحنیفه این حدیث را ندیده و یا به او نرسیده است

و  ،ندارد که چیزی از او پنهان بمانودمعتقدند به اینکه امامان معصوم است امکان 

نتیجوه و  ،دانسوتمموی ای کواش ،اشوتباه بکنودای مسأله امکان ندارد که در مورد

 موی کندچوهسرگذشت هر مقلدی که در مورد امام و مذهب خود این چنوین فکر

م که همانا امامان مذاهب بخصوص مذاهب اربعوه در بسویاری از دانیمی شود؟می

این  ،اگر اجتهاد جملگی آنان راست و حق است ،اف نظر دارندمسائل با هم اختل

و  ،و تناقضوات داردهوا دین الله ضود و نقیض –بدین معنی است که العیاد بالله 

 –سوبحانه و تعوالی  –در حالیکه همانا اللوه  بدان معناست که حق زیاد است این

                                                 

 یعنی کسانی فکر و نظر و رأی دارند -1

 (.1/922بازگشت به سنت /البانی:)المسلمون  -1

 .111تاریخ التشریع الإسلامی للخضری،ص  -1
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کلام خداونود  فقطام انسانی است و کلبیان کرده است که اختلاف نظر از صفات 

 فرماید: می –سبحانه و تعالی  –است. خداوند  ک ومنزهپااز آن 

ۡيرِ  انَّ ِمۡن ِعنِد غَّ َّۡو كَّ ل ِ ٱوَّ َّ ُدواْ فِيهِ  لل  َّوَّجَّ ثِيٗرا  ۡختِلَّ ٗفاٱل  [.32 النساء:] ٦٢كَّ
 و اگر از سوی غیر خدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراوانی پیدا

 «ندکردمی

اذَّا بَّۡعدَّ  :دارد کهمی دیگر صراحتاً اعلامای آیه و در مَّ ق ِ ٱفَّ َّا  لۡحَّ لَّ ُل ٱإِل   لض َّ

 .«؟..و بعد از حقیقت جز گمراهى چیست» [.32یونس: ]
 جامع بیان العلم فصلی«کتاب ارزشمند خود بنام حافظ المغرب ابن عبدالبر در

اشوتباه اسوت وهموة ( را دربارة اینکه همانا اختلاف شوامل خطوا و 1/159-1/1)»

زیادی دربارة های و نمونه هامثال نوشته است، اختلافات صحیح و درست نیستند

اینکه صحابه و سلف همدیگر را به خطا و اشتباه متوصل کرده و بعضوی از آنوان 

در بعضی از اجتهادات با همدیگر به مباحثه و مناقشوه  ،بعضی دیگر را انکار کرده

-1/155آنان از رأی و نظر خود برگشوته اسوت و در) حتی بعضی از ،اندپرداخته

یک کتواب  ،کنیم جمعد: اگر بخواهیم انکارات و اعتراضات آنان را گویمی (158

به ظرفیت احاطه این موضوع را ندارد چه برسد به اینکه در یک فصل جمع گردد

در مورد آنچه که صحابه و سلف بوا هوم اختلواف داشوتند و گفت  توانمی یقین

طورف  ی از دویکو ،سوتی آن موضووعاتدرصوحت و  ،اندهمدیگر را انکار کرده

قضیه است و هر دو نظر صحیح و درست و مطابق کتاب و سنّت نیستند اگر هور 

بودند هیچگاه سلف صالح یا صحابه بعضوی می دو طرف قضیه درست و صحیح

یوده و نظور و کردند هیچ عقنمی لسّضی دیگر را به خطا و اشتباه متوعبع ،از آنان

پسندد و قبول ندارد که هر شیء با ضد آن مقبول و مورد پسند و نمی رأی این را

 د:گویمی درست باشد و به حقیقت زیبا گفته است آن کسی که

 فی حال   ناثبات ضدی»
 .«تی من المحالأما یأقبح معا 
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در کنار هم در هر حالت وضعیتی قبیح تر و زشوت تور از  اثبات دو چیز ضد»

رضوی –( از امام مالوک و اللیوث 1/155ابن عبدالبر) «آوردن یک چیز محال است

 سوولرابطوه بوا اختلواف اصوحاب ر در که همانا آن دو کندمی ذکر –الله عنهما 

ند همانا در اختلاف بین آنان وسعت گویمی و انکار گفته کسانی که ردّدر صالله

به حقیقوت آن  ،اینگونه نیستند: گویمی و رحمت برای امت اسلامی وجود دارد.

باشوند یعنوی اگور در چیوزی می و ناحق حق ،اختلافات شامل درست و نادرست

 یاختلاف نظور وجوود دارد حتمواً یکوی از آن دو درسوت وحوق اسوت و دیگور

افورادی  و در مورد کسی که حدیثی در دست دارد مام مالکانادرست و ناحق.از 

 صجانب اصوحاب رسوول اللوه را ازمطمئن مورد اعتماد و اطمینان این حدیث 
بینوی؟ موی رحمه سعت وآیا شما در این اختلاف و سوال شد که روایت کرده اند

حق نقطه یکی است  ،قسم به خدا تا زمانیکه حق را نیابد ،فرمود: که نه امام مالک

 درست و حق باشوند؟ حوق و صووابند هر دو با هم توانمی آیا دو قول مختلف

از المزنوی  (153صوفحه  1جلد  1/153ابن عبدالبر در )فقط یکی است. (درست)

 به کسی که اختلاف در بوین نظورات را جوایز»د: گویمی نقل کرده است که مزنی

جدیود اجتهواد ای مسوأله در موورد ،که هر گاه دو نفر عالم کندمی داند و فکرمی

به حقیقت هر کدام از آن دو  ،از آن دو حلال و دیگری حرامکردند و گفتند: یکی 

آن دو در اجتهاد خود به حق عالم تمام تلاش و توانایی خود را بکار برده است و 

یا  ه ایگوئیم: آیا این فتوی را بر اساس اصل یعنی کتاب وسنّت گفتاند. میرسیده

 ام در جوواب گفتوهبر قیاس؟ اگر در جواب گفت که بنوابر اصول فتووی داده بنا 

 اصل یعنوی شود: چطور ممکن است که به اصل جواب داده باشد و درحالیکهمی

 ایون موضووع را هویچ انسوان عواقلی جوایز ؟کنودمی خلاف را نفوی کتاب اصلی

بوه آن فورد یوا  آن را تائید کرده و جوایز بدانود. ی کهداند تا چه رسد به عالمنمی

که معتقد به جایز بودن اختلاف در مسائل و درستی و صحت هر دو نظر  یشخص
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شود: که آیا اینگونه نسبت که هرگاه دو حدیث مختلف در رابطوه می گفته ،است

بداند و کتاب الله و سنت رسول  ری حلالیگبا موضوعی که یکی آن را حرام و د

اینگونه نیست حدیثی که آیا  ،دلیلی برای اثبات یکی و نفی دیگری باشد صالله

و قابول قبوول اسوت و  باقی مانوده ،کندمی دلیل قرآن و سنّت صحت آن را ثابت

هرگواه دلیول  ؟کنودمی بوه آن را نیوز باطول حدیث دیگری را رد کورده و حکوم

 ،مساله موبهم ،برای اثبات یکی از آن دو نباشد و در مورد آن دو حدیث یمشخص

واجب است و نباید هیچ حکمی توسوط آن دو وقف کردن  ،چیده بودیپونامعلوم 

حدیث داده شود و اگر گفت: بله یعنی در جواب موضوع موذکور جوواب مثبوت 

داد که ناچاراً هم باید جواب مثبت دهد و گرنه با اجمواع علمواء مخالفوت کورده 

با توجه به رأی و نظور  رسیدن به نتیجه درست برای چراشودمی به او گفته، است

ماند که دلیل می نظر و رأی باقیکنی نمی عمل، ختلف العقید هستنددو عالم که م

داند. از می آنچه را که دلیل باطل شودمی و باطل کندمی کتاب و سنّت آن را ثابت

 ،ی و مقلدان اورخین سخن زشت و نادرستی که الکااشتباه و خطا  ،آنچه گذشت

شد. این  برای تو مشخص خواهد ،اندگفته« الاجتهاد الجتهدون»نویسندگان کتاب 

فکری و گمراهی به نهایت خود رسویده اسوت.  درکو ،سخنی که از لحاظ تعصب

به عنووان فورع قورار  را به عنوان اصل و کتاب و سنّت رااز آن جهت که مذهب 

آنچوه را از  ،بر مذهب عرضه خواهند شودها این هر دو بر طبق این گقته، اندداده

قابل قبول است و آنچه از کتاب و سنّت  ،با مذهب باشدکتاب و سنّت که موافق 

به هر دلیلی ردّ شده و یا حمول بور نسوخ یوا تأویول یوا  ،یا مذهب مخالف است

ترجیح خواهد شد تا در نهایت مذهب را راست و درست جلوه دهنود. و بعود از 

ها آن ترجیحیا تأویل یا  (آیات و احادیث)این مهم نیست که دلیلی بر نسخ مدّعی

باشد یا نباشد. ولی آنچه که مهم است اینکه مذهب ثابت بماند و بوه هویچ وجوه 

 یهویچ گونوه نگرانوی و مشوکل ،انکار نگردد و اگر هم کتاب و یا سنّت رد گردد
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تعصب موذهبی و گمراهوی آن را  روجود نخواهد داشت. خواننده گرامی آیا خط

هبی از کفور نزدیوک اسوت یوا بینی که همانا تعصب موذنمی کنی؟ آیامی مشاهده

احتمال دارد که انسان را به طرف کفر بکشد؟آیا شایسته ذکور نیسوت کوه دربواره 

دینی اسوت؟ بی تعصب مذهبی بگوئیم: که بحقیقت تعصب مذهبی پل ارتباطی با

انکار قول الله و رسول خودا نیسوت و آیوا تعصوب موذهبی هموان  آیا کفر همان

کار فرموودة اللوه جول جلالوه او رسوول اللوه چیزی نیست که در نهایت باعث ان

 ؟می شودص

آنان اگر مخالف با های به ترک گفتهرحمهم الله  اقرار امامان اربعه -

 :کتاب )قرآن( و سنّت )احادیث( باشد

بوه  ،انوداربعه آنان خود اقورار کردهامامان  شایسته ذکر است که بگوئیم همانا 

کنیم از حکم کردن و قضاوت کتاب و سنّت در رابطه می آنچه که ما دعوت به آن

 اجتهادات آنان را ترک کنیم هرگاه ثابت وبا مسائل اختلافی و اینکه آرا و نظرات 

مخالف با قرآن و سنّت هستند و همانا خداوند به غیور از تبعیوت از ها آن شد که

 دستورات رسول او چیزی را بر مردم فرض نکرده است.

من او را بوه علوم نسوبت داده  کسی که«د:گویمی )رحمه الله(امام شافعی  -1

خود را به علم نسبت  یا، باشم یا عموم مردم او را به علم نسبت داده باشند

دهد شنیده باشم خلاف این گفته باشد که همانا تبعیت از امر رسوول اللوه 

که خداوند فرض کرده اسوت و  است چیزی ،و تسلیم حکم او شدن ص

هیچ کو را به عنووان تبعیوت از  خودبه غیر از  -تبارک و تعالی–خداوند 

شود مگر آنچوه را کوه نمی و گفته هیچ کو اطاعت ،قرار نداده است دوخ

ملوزم بوه اطاعوت از آن  صسنّت رسول خودا یا -جل جلاله-کتاب الله 

کرده است و هر آنچه که غیر از این دوتاست تبع و پیورو کتواب و سونّت 

آیند و آنان کوه قبول می از ماکسانی که بعد ماوآنچه که بر  و همانا ،هستند
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 صر از جانوب رسوول اللوهبا پذیرش خیفرض است. قبول  ،اندما بودهاز
هویچ کوو »فرمایود: موی و همچنین که امام شافعی )رض(. 1«است و بو

ی رسول را ببیند یوا بشونود ولوی از آن فاصوله هاسنت نیست که سنتی از

تموامی »فرمایود: موی مجددا2«شود و یا آن را فراموش کند.بگیرد و یا دور 

ی هاسونت علماء و مجهتدین براین عقیده و باورنود کوه هرگواه سونّتی از

شایسته نیست کوه بخواطر  ،برای کسی روشن و ثابت شود صرسول الله

فرماید: هرگاه صوحت حودیثی می 1«آن را کنار بگذارد. ،قول یا گفته کسی

هر مساله و موضوعی کوه » 9«مذهب من است حدیث صحیح ثابت شد آن

آنچوه را کوه خلواف  به نزد اهل حدیث صت خبر رسول اللهدر آن صحّ

من ازگفته خوود در مودت زموان حیواتم و بعود از  ،من گفته ام ثابت شود

 0«گردم.می بر ،مرگم

کوه بوه  درست نیست برای کسی»فرماید: می –رحمه الله  –امام ابوحنیفه  -1

تا زمانیکه نداند کوه از کجوا  ،ا عمل کندمطبق گفته  یا، ما استناد کند گفته

تا زمانیکوه دلیول صوحت آن را ندانود( و در روایتوی )یعنیایم آن را آورده

حرام است بر کسی که بواسطه کلام من فتووی دهود ولوی »فرمایدمی دیگر

فرمایود: می و در روایتی دیگر اضافه بر این جمله« دندلیل گفته من را ندار

وفوردا از آن گووئیم موی م اموروز چیوز دیگوری راتیچرا که ما انسان هس»

                                                 
 .159إیقاظ الهمم: -1
 .33الإیقاظ ، ص  -1

 .119الإیقاظ ،ص  -1
 .15صفة صلاة النبی،ص -9
 .11صفة الصلاة ،ص  -0
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هرگواه چیوزی » فرمایود:موی الله ههمچنین امام رحم. (1)«شویممی شیمانپ

باشد گفتة مون را  صمخالف با کتاب الله و خبر رسول الله گفته باشم که

 .(1)«کنار بگذارید

 همانا من انسان هستم هم دچوار اشوتباهفرماید: می )رحمه الله( امام مالک -1

م لذا در مورد رأی و نظر من فکر کنید. هر آنچه را گویمی شوم هم حقمی

بگیریدوآنچه را که مخالف با کتاب وسنت  که موافق با کتاب و سنت است

فرماید: می –رحمه الله  –و همچنین امام « ترک کرده و کنار بگذارید است

 مگر اینکه قول و گفته توو هوم ردّ صاکرم هیچکو نیست بعد از رسول

کوه قابول رد و  صفرمودة رسوول اکورم مگرگرددمی شود و هم قبولمی

 «.انکار نیست

از امام مالک و امام شافعی و  زمن وا» :فر مایدمی –رحمه الله  -امام احمد -9

و  امام اوزاعی و الثوری تقلید نکنیود و از چیوزی پیوروی کنیود و احکوام

 .«اندرا از جایی بگیرید که آنان بدست آورده دستورات خود

و  ،را رد یا انکار کند صهر کو که حدیث رسول اکرم»فرماید: می همچنین

واضوح های اقووال و گفتوههوا این ای بورادر. (1)«شودمی دچار هلاکت و بدبختی

یوک هوا آن هسوتند و همگوی -رضوان الله علیهم–امامان بخصوص امامان اربعه 

و ترک  صکنند و آن تمسک جستن به کتاب و سنّت رسول اللهمی ثابتچیز را 

و نهوی از تقلیود آنوان بودون علوم و  ،باشدمی آنچه را که مخالف با این دو اصل

یا دلایول احکاموات و اجتهوادات آنوان را بشناسود دتوانمی کسی که آگاهی برای

 .بداند

                                                 

 .10و19صفة الصلاة ،ص  -1
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امر و دستور رسوول د: بر هر کسی که گویمی –رحمه الله  –حافظ ابن رجب 

واجب اسوت کوه بورای  ،دهدمی آن را تشخیصصحت رسد و می به او صالله

 صت بیان کند و آنان را نصیحت کرده و به تبعیت کردن از اوامر رسول اللوه امّ
از  رأی و نظر هر مجتهد بزرگیمخالف  صدهداگر چه دستور رسول اللهدستور

از دستور ورای ونظر هر مجتهد صامت باشد وبه حقیقت دستور وامر رسول الله

و محترم تور و  تربزرگ ،مخالفت کرده صبه اشتباه با امر رسول اکرم بزرگی که

   .(1) «تر استقمحقّ

تمام آنچه که در سونّت ثابوت  هحقیقت هر کو بدر»د: گویمی استاد حفظ الله

 ،باشوداقووال ائموه های اگر چه مخالف با بعضی از گفته ،پایبند باشد ،شده است

 ،با مذهب  نیست و از راه و روش آنان خارج نشوده اسوت این عمل او مخالفت

در آویختوه و او را از  دسوتاویزتورین و به محکم ،است تبعیت کرده بلکه از آنان

ا گفتوه یوو هر کو بخاطر قوول  ،رهاند و اصلاً گسستن نداردمی هلاکتوسقوط 

اوه بور اینکوه از راه و روش آنوان بعضی از امامان مجتهد با سنّت مخالفت کند عل

های بلکه سرپیچی کرده و مخالف گفتوه ،خارج شده و از آنان تبعیت نکرده است

 .(1)«ایشان برخورد نموده است

 و آنگونوه کوه کینوه تووزان ،پی خواهیود بورد -برادر خواننده –به این ترتیب 

دشومنی و خصوومت کنند و هدف آنان می واهان و کسانی که ناعادلانه رفتاردخب

ما امامان مجتهد را دوست نداریم و نسبت به آنان کینه و که کنند: می فکر و است

نیست بلکه چنین  ،دهیممی و آنان را مورد سرزن  و نکوه  قرار ،دشمنی داریم

م خدا شاهد است که موا آنوان را شودیدا دوسوت دانیمی بزرگ ومحترمما آنان را

کردن قتوداکسوانی کوه مسولمانان را بوه ا، خوود سلف صالح وجز داریم وآنان را
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 و بوه مسولمانان ،آوریومموی بحسواب ،هراه و روش آنان دعوت کورداز وتبعیت 

فهمانیم که آنان برتر بودند و فضویلت داشوتند و صواحب شورافت و کراموت می

آنان کسانی بودند که ما را به سوی راه و روش صحیح که واجب است در  ،بودند

هدایت و راهنمایی نمودند و آن همان حاکمیوت کتواب و  ،کنیمآن مسیر حرکت 

و آنوان صوراحتاً اعلوان برگشوت از هور رأی و  است سنت در هر مسأله اختلافی

هوا این علاوه بور ،اندکرده ،مخالف با کتاب و سنت باشد که ازجانب ایشاننظری 

بوود. هوا آن پرهیزکاری احتیاط و زهد و امانت داری که در وجود ،تقوا ،استقامت

 -ولوی خداونود ،انودتمامی سعی و تلاش خود را صرف بدست آوردن حق کرده

از اینکه کتابی به غیر از قرآن را بوه حود کموال رسوانده و آن را  -تبارک و تعالی

کاملاً صحیح و اصلاح نماید. و از اینکه کسی به غیر از او در تمامی مسائل به حق 

تا دلیلی باشد بر اینکه همانا اوست پروردگار و  کندمی خودداری ،دست پیدا کند

زمنود اناتوان و نی ،مخلوق ،اله و معبود واحد و هر آنچه و هر کو که غیر اوست

 ،این رأی و نظر موا دربواره اماموان مجتهود اسوت –ای خواننده گرامی .او هستند

ان  .بووده وعوین حقیقوت اسوتکه بوه حقیقوت مشوخص  -مخصوصاً ائمه اربعه

ذکور که نظر و اعتقاد ما بر خلواف آنچوه کوه موا  کندمی هر کو که ادّعا ،شاءالله

هر آنچه که  ازبرما دروغ و افترا بسته است و ما  -قسم به خدا –باشد. می ،کردیم

کنویم از کسوانی کوه می بدور بیزاریم و دعوت ،ر باشدومخالف با این عقیده مذک

 غیراین را بر ما ثابت کنند.

 ،مالکی ،)حنفی انه(ما دربارة مذاهب اربعه)چهارگدگاه نظر و دی -

 رحمهم الله حنبلی(، شافعی

ناصور  نبه حقیقوت اسوتادما ،رابطه با مذاهب فقهی چهارگانه اما دیدگاه ما در

« عوده الی السونه»تحت عنوان« المسلمون»له مجالدین در یکی از مقالات خود در 



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   81

خواننوده ذکور خوواهیم کورد: ایون برادر –بیان کرده و ما خلاصه آن را برای شما 

 :شوندمی مذاهب بطور کلی به سه دسته تقسیم

 هوم قسمتی از آنان در رابطه با موضوعاتی با هم اتفاق نظر دارند و موافق -1

 ،و فرضویه روزه و حوجها آن و تعداد و رکعات ،هستند مانند: فرضیة نماز

بور هوا آن ردن بهما معتقدیم در این رابطه عمل ک ،تشبه به کفار حرام بودن

 تمامی مسلمانان واجب است.

 موذاهب در بوینهوا آن موورد دردرقسمتی دیگر موضووعاتی هسوتند کوه  -1

تی ماننود: لی اختلاف نووعی نوه اختلواف ضودیّو ،اختلاف نظر وجود دارد

در این حالوت عمول  ،قرائتهای قرآن ،تشهدهای مختلف ،دعاهای استفتاح

جایز شده در کتاب و سنّت وجود نداردکه ثابت ها آن به هر کدام ازن کرد

 عمولها آن دفعه به یکی ازو هر  ،وع باشندنو افضل آن است که مت ،است

 شود.

اختلاف شدیدی در بوین ها آن مورد در قسمت سوم موضوعاتی هستند که -1

و نظورات  و به هویچ وجوه امکوان جموع کوردن آراء ،مذاهب وجود دارد

باطل شدن مانند:وجود ندارد. ،باشد که معروف و مقبولای شیوه مختلف به

تماس پوستی با زن بیگانه نامحرم: مقصود زنی کوه نکواح  جوایز  ،وضو

 ،خووردن گوشوت شوتر ،جواری شودن خوون است بدون پوش  و موانع

در هوا این غیور ،خواندن قنوت در نماز صبح همیشه بودون نوزول عوذاب

درسوتی و صوحّت معتقدیم که بحث و گفتگو درباره  ،این قسمت با رابطه

واجب است در برابر  ،این بخ  تمامی در مذاهب نه در یک مذهب واحد

واجوب اسوت  ،هر کسی که توانایی بحث و گفتگو در این موضوع را دارد

را جمع کرده و پی  چشم ها آن و نظرات مذاهب مختلف و دلایل راءکه آ

ت قواطع قوی تر و دارای حجّ ،یلاز لحاظ دل که راهایی آن سپو ،بگذارد
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انتخاب کند و به آن عمل کند. زیرا حق فقط در یک  ،ندو روشن تری هست

 شایع و مشترک است. بعضیها آن مذهب وجود ندارد بلکه در بین تمامی

حق در رابطه با فلان مسأله در مذهب ابوی حنیفوه و در رابطوه بوا  هاوقت

موالکی و مساله دوم در مذهب شافعی و در رابطه با مساله سوم در مذهب 

وجود دارد و  ،دربارة مساله چهارم در مذهب امام احمد و به همین ترتیب

حقیقت بسیاری از مسوائل  ،اگر به یک مذهب اکتفا کرده و تمسک بجوئیم

و ایون چیوزی  ،را که در مذاهب دیگر وجود دارند از دسوت خوواهیم داد

نود. و دانموی است یا روشی است که هیچ انسان مسلمان عاقل آن را جایز

از آن جهت که هیچ راهی برای شناخت حقیقت بسویاری از مسوائلی کوه 

 ،جز بازگشت به سوی سنّت وجود نودارد ،اندمذاهب در آن اختلاف داشته

بازگشت به سوی سنت را به عنوان اصولی کوه  ،به همبن خاطر دعوتگران

 ن را به عنوان اساسی که آراء و نظرات وآو  ،گردندمی همه به سوی آن بر

و از آن جائیکوه انود قرار داده ،کنندمی افکار خود را بر روی آن پایه ریزی

امامان محتهد و علماء برجسته و دانا نهایت سعی و تلاش شایسته خوود را 

بیوان  ،سنّت و آسان کردن به لحاظ درک فهم آن برای مردمدر راه توضیح 

تووان در پوو بحقیقوت  انود.احکام استخراج شوده از سونّت صورف کرده

مگر اینکه از علم و آراء و نظرات ایشوان  ،دعوتگران سنّت نیستوقدرت 

نسبت به فهم کتاب و سنت استفاده کنند. بوه ایون ترتیوب تموامی خیور و 

 نود حقیقوت موضووعاتتوانمی تا جایی کوهوبرکت آنان را بدست آورده 

هوم اصول را کوه هموان ، مختلف را کسب خواهند نمود و در این حالوت

ائمه است  ةکه لایق و شایست را حفظ کرد و هم قدر و ارزشی ،سنت است

بواع خوود را بوه آن اتّ، حالکه سولف صو است و این چیزی ،کنندمی حفظ

دستوری که شما بایود بور » د:گویمی عبدالله پسر مبارک ،اندسفارش کرده
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از علمواء هایی به گفتوه .باید سنت باشد ،آن اعتماد و اطمینان داشته باشید

 وتوضیحد که حدیث آن را برای شما تفسیریکرده و آن را دست بگیر عمل

 و این رأی و نظر و اعتقاد دعوتگران سنّت و تابعان سلف صالح .1«دهدمی

است آیا در  هموقف و دیدگاه آنان درباره امامان اربع ورابطه با مذاهب  در

دیدگاه و نظرات آنان چیزی وجود دارد که یک انسان منصف را وادار بوه 

نچوه آداشته باشد؟یا  ر و انزجارسرزن  و نکوه  آنان بکند و از آنان تنفّ

قیده و باور باشد که باید فورق که شایسته است اینکه هر مسلمانی براین ع

را بدانود و  یوک شوخص معصووم و غیور معصوومهای اوت بین گفتهو تف

 (1)تفاوت بین هدف و وسیله را نیز فراموش نکند؟

 حنبلی( نیستیم -مالکی -شافعی -)حنفی ماضد مذاهب اربعه -

آن را ها م بور اسواس سوئوال بعضویخوواهیمی موردی که باقی مانده اسوت و

م مذاهب را بطور کلی حذف کورد. و خواهیمی در مورد اینکه آیا ما توضیح دهیم

پایه گذاری کنیم؟ یا به حقیقت ما مخالف ابقاء موذهب نیسوتیم؟در  مذهبی جدید

ف جدایی و اختلاف هسوتیم و آن لما به حقیقت مخا :گوئیممی جواب این سئوال

بوه  ،را دوست نداریم و از دشمنی با همدیگر و پخ  شدن دوشواخگی متنفوریم

عقوول و غیر مبه عقیده ماهمین خاطر بنا کردن مذهب جدیدی بنام مذهب پنجم 

قسویم و همچنوین ت –کنند می آنگونه که دشمنان ما دربارة ما فکر ،نادرست است

بلکه تموامی سوعی  ،کردن مسلمانان به صورت چهار مذهب را هم دوست نداریم

و تلاش ما براین است که این چهار مذهب را در یک مذهب واحود جموع کنویم 

زیرا موا معتقودیم بوه اینکوه  .وضعیت اینگونه بود لحاسلف ص همانگونه که زمان

                                                 
 (.1/91جامع بیان العلم)-1

 (.180-0/189مجلة المسلمون) -1
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هرگز عاقبت یا آخر این امت درست نخواهد شد مگر بواسطه آنچه کوه اول ایون 

گفتوه  -درست شده بود. همانطور که اموام مالوک رحموه اللوه صالح بوسیله امت

شووند و هرگوز رسوتگار نخواهنود شود مگور نموی است: هرگز مسلمانان درست

خودشان در تمامی جهات زنودگی از جملوه از زمانیکه به اسلام صحیح و درست 

ن واجب است به آنچه که زموان مسلمانالذا ما معتقدیم که بر  ،جهت فقه برگردند

بور آن عقیوده و نظور و فکور  -رضوان الله علیهم -صحابه و تابعین و تابع تابعین

 کنودمی از آنان تعریف و تمجید صآن کسانی که رسول اکرم ،برگردند ،اندبوده

یُْر الن َّاِس قَّْرِن »فرماید: یم و بهتورین  (1)«ُث م َّ ال َّ ِذینَّ یَّلُ ونَُّهمْ  ،ُثم َّ ال َِّذینَّ یَّلُونَُّهمْ  ،خَّ

 اینووان ازکووه بعوودهووایی آن سووپو)اصحاب( ،مردمووان عصوور موون هسووتند، انکسوو

 .(تابعینآیند. )تابع می آنانسپو کسانی که از بعد از ،(تابعین)آیندمی

است کوه  اینکه آن را بدست بیاوریم م سعی داری وضعیت مثالی که در نهایت

 ،یعنوی یوک مجتهود یوا بیشوتر در هر شهری عالمی حقیقی نه مجازی یافت شود

بواسوطه اقووال دیگرایون مجتهودان  ،تمامی مسلمانان فرض کفایه اسوت بر یناو

بورای موردم  ،که نزد آنان است بدون تعصب نسبت به موذهبی دیگورهایی گفتهو

تعصب آنان نسبت به کتاب الله)جل جلالوه( و و باید تمامی  ،کنندمی فتوی صادر

کنند بایود می باشد. و دلایلی را که برای سئوال کنندگان ذکر صسنت رسول او 

بصورت مفصل قابل فهم باشد تا مردم همیشه و در هر حال به پروردگار خوود و 

مقلود و ، مردمنبی گرامی خوی  در ارتباط همیشگی باشد. در این حالت در بین 

و هرگاه برای مقلدی سئوالی پی  بیاید و از یکوی  ،بع هم وجود خواهد داشتمتّ

باید از حکم خداوند تبوارک و تعوالی در موورد  ،تهدان سئوال کندجم یااز علماء 

که خوود پیورو آن موذهب اسوت و  امامیمذهب  مساله خود سئوال کند نه حکم

در ایون  -تبارک و تعالی -از حکم خداوند بایدبع سئوال پی  بیایدهرگاه برای متّ

                                                 

 متفق علیه. -1
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خواهد و این هموان چیوزی بو او در این رابطه توضیح و دلیل  ،نکندمورد سئوال 

 کنیم.می وکوش آن تلاش ورسیدن به است که ما بخاطر تحقق 

م براستی اجرای این برنامه بصورت یک بواره ای مشوکل بووده و بوه دانیمی و

برنامه ای راحت و آسان نیست پو ناچاراً بایود  حقیقت وسایل و امکانات چنین

 بتدریج و مرحله به مرحله به آن دست یابیم.

تمامی علم فقه مربوط به مذهب خود را بطور  دینی باید در مرحلة اول: طلّاب

ی فقهی انتخاب کنند که احکام را با استناد بوه دلایول هاکتاب ند و بایدخوانبکلی 

و در « ابون هموام»« فتح القدیر» یوامام نوو ،المجموع بیان کرده است مانند کتاب

که اقووال مختلوف را ها آن مذاهب ی فقهی دیگرهاکتاب خواندن مرحلة دوم: به

سپو در مرحلة سووم: بوه خوانودن  .آوردند روی ،کنندمی حهمراه با دلایل تشری

مختلفوه  پردازند و نهایتاً درمرحلة چهارم: اجتهادات موذاهببموضوع ادّله احکام 

ترجیح دارد و نسبت  که مخصوصاً مذاهب اربعه را جلوی خود قرار داده و آن را

را از هوایی آن و ،انتخواب و بوه آن عمول کننود ،صحیح تر است ،به نظرات دیگر

 ترک کنند. ،لحاظ دلیل ضعیف و خفیف هستند

و حوب  -یسبحانه و تعوال-باید از اول تا آخر بر اساس تقوی و ترس از الله 

از آن دو  تبعیّوتنسبت به  و کتاب و سّنت و تعلق و ارتباط و همیشگی با آن دو

بر اساس دوست داشتن حق و حقیقت و برتری دادن آن بر تموام  ،حریص باشند

ی هواراه و همچنین باید بر اسواس بکوارگیری ،درونیهای امیال و هوی و هوس

ث و گفتگوو دربوارة دیون علمی در رابطه با هر موضوعی و دوری کوردن از بحو

ب و تنفور از بدون علم و آگاهی و دور انداختن تعصوّ  -تبارک و تعالی–خداوند 

پرورش و ترتیب داده شوند. خلاصوه: موا در حوال حاضور موانع  ،داشتن تعصّب

خواندن فقه بصورت مذهبی یا بر اساس فقه مذهبی نیستیم ولی به یوک شورط و 

هبی همان چیزی است که موا بوا آن در زیرا تعصّب مذ ،آن هم عدم تعصب است
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و معتقدیم بوه اینکوه بورای  ،حال محاربه و دشمنی هستیم و آن را دوست نداریم

ساندن ور ،رساندن فقه به وضعیت مثالی که سلف صالح برآن طریقه وروش بودند

ی فقهوی موذاهب دیگور بور اسواس هاکتاب آن به مرحلة انتقال که همان خواندن

قورآن( )باید در این مرحله خواندن کتاب ،استها آن با دلایل اقوال مختلف همراه

علم محبوب و مقصوود گوردانیم و همچنوین کواری های و سنّت جلوی دید طلبه

آنچه را که حکم به ضعیف  و ادهکنیم آنچه را که کتاب و سنّت ترجیح و برتری د

ار بدون هیچگونه تعصب موذهبی بور طبوق روش فووق رفتو ،کنندها میآن بودن

را هوا آن یمتووانمی حتی ،تقریب مذاهب دست پیدا کرده نمایند. به این ترتیب به

هوا آن ماند کوه نظورات مختلوف درمی نهایت یکسری مسائل کم باقی ،یکی کنیم

ب پیدا کرده به مانند راتقنیز به لحاظ دلیل به هم ها آن به این طریق ،موجود باشد

و در ایون حالوت  ،گیرندمی در یک مذهب واحد قرار که نظرات مختلف واقوال 

  .شودمی داده اجازه به فتوی دادن به هر کدام از این اقوال

استی آنچه را که که بر شودمی ثابت -خواننده گرامی -به این طریق بر شما

را مورد طعن و ها آن ما با مذاهب مبارزه کنیم و کهند گویمی دشمنان ما ادّعا

 ،هاین گفتهام مذهبی پایه ریزی کنیم و امثال خواهیمی دهیم ومی سرزن  قرار

زیرا این ادعاها مستلزم رویگردانی و پشت کردن به  ،ادّعاهای باطلی هستند

حقایقی است که در مذاهب مختلفه وجود دارد. در حالیکه آنچه مورد نظر اصلی 

عنوان رکن ضد تعصب مذهبی که مذهب را به  ،ماست این است که بحقیقت

سنت را به عنوان فرع و تبع قرار داده و هر ودهد و کتاب می اصلی و اساسی قرار

ضد آن  ،کندمی رد و انکار ،آنچه از کتاب و سنّت مخالف با مذهب باشد

را به عنوان دو رکن اصلی و  که کتاب و سنتها این برعکو ما هستیم.اما

را که از مذاهب با کتاب و سنّت  دهیم و آنچهمی مذاهب را به عنوان فرع قرار

قبول خواهیم  ،و آنچه را که موافق با آن دوباشد ،کرده انکاررد و ،مخالفت کند
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کرد و مامعتقدیم که تمامی مسلمانان باید بر این عقیده و باور باشند در غیر 

 خطری بزرگ او را تهدیدهمیشه باید منتظر باشد واحساس کند که اینصورت 

زیاد از این خطر هشدار و  را بندگان –سبحانه و تعالی –خداوند زیراکندمی

رِ  فرماید:می آگاهی داده است و ِ  ل َِّذينَّ ٱفَّۡليَّۡحذَّ ۡمرِه
َّ
ۡن أ الُِفونَّ عَّ ۡو  ۦٓ يُخَّ

َّ
ن تُِصيبَُّهۡم فِۡتنٌَّة أ

َّ
أ

لِيٌم 
َّ
اٌب أ ذَّ کنند پو کسانى که از فرمان او تمرّد مى» [.13النور: ] ١٣يُِصيبَُّهۡم عَّ

آنان که با « بترسند که مبادا بلایى بدیشان رسد یا به عذابى دردناک گرفتار شوند

 باید از این بترسند  ،کنندمی فرمان او مخالفت
یا اینکه عذاب  ،ورزند( گریبانگیرشان گرددمی که بلائی )در برابر عصیانی که

وزخ و دنیوی و د مصائبدردناکی دچارشان شود )اعم از قحطی و زلزله و دیگر 

 اخروی(...[های دیگر شکنجه

 پیشنهادی مهم برای توحید مذاهب فقه اسلامی

مردمی اسلامی هستیم و خواهان این هستیم  ،علمی ،ما خواستار نهضت فکری

خود  اولیة درخشانهای که فقه اسلامی حیات و نشاط اولیه خود را به مانند دوره

کوه اسوتعداد  هسوتیم بدست بیاورد. خواهان فراهم کردن فضوای علموی ظریفوی

مجتهد بزرگ را برای حل مشکلاتی کوه در زنودگی  یتربیت و خارج کردن علما

احکوام ای مسوئله و همچنین در رابطه با هر ،داشته باشد ،آیدمی مسلمانان بوجود

و بزرگی و کرامت علموی  کتاب و سنت استخراج کردههای هینرا از گنج همربوط

بوه هموین خواطر: موا  ،و رونق و شکوفایی قانون گذاری را بوه اسولام برگرداننود

پیشنهاد مهم زیر را به رجال اهل فکر و آگاه به فقه اسلامی در تمامی جهان تقدیم 

سوپو بور  ،مورد مطالعه و بررسی قرار دهنود را کرده تا با تدبر و فهم و تأمل آن

احثه علمی نظرات خوی  را در رابطه با آن اظهوار دارنود. بوه اساس مناقشه و مب

امید آنکه گامی پاک و مهم در جهوت وحودت هور چوه بیشوتر تفکور اسولامی و 
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 ،همچنین در جهت ایجواد نهضوت اسولامی کوه خواهوان و خواسوتار آن هسوتیم

 «انشاءالله». برداشته باشیم

 :اسباب لازم -

وحدت بین مسلمانان در عقیده و عمل همان شرط اساسی و مهم  ،بدون شک

برای بدست آوردن عزّت وحدت آنوان اسوت و ایون وحودت کلیود پیوروزی و 

تشویق و تحریض موفقیت است که خداوند تبارک و تعالی بندگان خود را به آن 

 فرماید:می کرده و

ْ ٱوَّ  ۡبِل  ۡعتَِّصُموا ِ ٱبِحَّ َّ ْ  لل  ر َّقُوا لَّا تَّفَّ ِميٗعا وَّ و همگی به رشتة » [.311ة: ال قر] جَّ

 «)ناگسستنی قرآن[ خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید

لَّى  نُواْ عَّ اوَّ تَّعَّ ِ ٱوَّ ۖۡ ٱوَّ  ۡلبِر  لَّى  لت َّۡقوَّى  نُواْ عَّ اوَّ لَّا تَّعَّ در راه » [.6ة: المائد] لُۡعۡدوَّ نِ ٱوَّ  ۡلإِثۡمِ ٱوَّ

یاری و پشتیبانی نمائید و همدیگر را در راه تجاوز نیکی و پرهیزگاری همدگیر را 

 «وستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید

لَّا تَُّكونُواْ ِمنَّ  يِۡهۡم  ل َِّذينَّ ٱ ِمنَّ  ٣٥ لُۡمۡشرِكِينَّ ٱوَّ ا لَّدَّ ۖۡ ُكل ُ ِحۡزِبۢ بِمَّ نُواْ ِشيَّٗعا َكَّ فَّر َّقُواْ دِينَُّهۡم وَّ
نگردید... از آن کسانی که آئین از زمره مشرکان [.32 -35الروم: ] ٣٢فَّرُِحونَّ 

ی گوناگونی تقسیم هاگروه وها و به دستهاند خود را پراکنده و بخ  بخ  کرده

هر گروهی هم از روش و آئینی که دارد خرسند و خوشحال است او  اند.شده

 .ا آخرتپندارد...[ می ساخته هوی و هوس خود را حق مکتب و مذهب

ترین ین و اساسیترمهم عقاید مسلمانان از بدون شک وحدت آراء ونظرات و

عواملی است که احساسات و عواطف آنان را یکی کرده و احساس تعاون و 

دیگر و اینکه یکدیگر را  همهمکاری و همچنین زحمت و تلاش و کوش  برای 

 ،عظیمی که در بر داردهای حد بودن که از فایدهو با یکدیگر متّ ،پشتیبانی کردن

ی مختلف پراکنده و ترساندن دشمنان و هاگروه نان و جمع کردنتقویت مسلما
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خواهد ا در بین مسلمانان ایجاد  ر، ثابت ماندن بر این روش و طریقه است

از آن جایی که مرجع تمامی مسلمانان یکی است و آن کتاب  اما.کرد

است. و این تنها مرجع  صو سنّت رسولشان –سبحانه و تعالی  –پروردگارشان 

فَّإِن تَّنَّ زَّۡعُتۡم  فرماید:می همانطور که خداوند تبارک و تعالیبرای مسلمانان است 
ۡىءٖ فَُّرد ُوهُ إِلَّى  ِ ٱفِى شَّ َّ اگر در چیزی اختلاف پیدا کردید » [.15النساء: ] لر َُّسولِ ٱوَّ  لل 

  «برای حل آن به الله)قرآن( و رسول )سنت( مراجعه کنید
د مذاهب فقهی اسولامی در بوین آراء و احکوام و همچنین از آن جائیکه تعدّو 

و  ،تفرقه و جدایی ایجاد کرده و آنان را از هم دور کورده اسوت، عادات مسلمانان

چه بسا باعث ایجاد دشومنی و خصوومت و اختلواف در بوین آنوان شوده اسوت 

 است.همانطور که در عصر انحطاط و پست گرایی بسیار اتفاق افتاده 

و  ،دولت اسلامی برای مسلمانان ایجاد شوودیک بخاطر وجود همین مسأله اگر

در جامعوه هوا آن بخواهد احکام اسلامی را در بین جوامع اسلامی اجرا کرده و بوه

شکل عظیمی ایجاد خواهود کورد. زیورا دچوار سورگردانی بزرگوی م ،نظم ببخشد

نواراحتی در بوین دیگور باعوث ایجواد  ،خواهد شد که به کدام مذهب عمل کنود

و اگر بخواهد تموامی احکوام یوک موذهب را در یوک  مذاهب فقهی خواهد شد.

به مرحلة اجرا درآورد در این اختلواف بزرگوی در رابطوه بوا قووانین  هریاکشورش

اضوافه بور اینکوه امکوان  ،وجود خواهند آمد به اسلامی در شهرهای دیگر اسلامی

ر کلی وجود ندارد زیرا امکان دارد که در اجرایی احکام اسلامی یک مذهب به طو

از آن  ،یک شهر دو مذهب به یک اندازه و به تعداد مساوی وجوود داشوته باشوند

ین دلایل اختلاف در بین مذاهب فقهی همان بوجود آمدن تربزرگ جائیکه یکی از

لوذا  هبوود ،تحقیوق و شورح آن ،فقه قبل از جمع کردن سنّت و تدوین و تدریو

شرح و تحقیق و امتحان قرار  ،مورد بررسی ،عد از اینکه سنّت جمعواجب است ب

مجودداً  در آراء و نظرات مذاهب مختلف مبتنی بر تبدیل و اصلاح کوردن ،گرفت
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مورد بازبینی و تجدید نظر قرار بگیرند. ولی متأسفانه تعصب هر قومی نسبت بوه 

برگردنود و  مذهب و امام خود و اینکه دوسوت ندارنود کوه از سوخنان امامشوان

تمامی این مشکلات موانع از ، ضعیف هستند همچنین بخاطر اینکه از لحاظ علمی

هوا آن موجود در هر مذهبی که باطل بوودن شود که بسیاری از مسائلمی این این

مجودداً موورد بوازبینی و  ،ضوعیف و مختول گردیودههوا آن مشخص شده و دلیل

نهضتی فراگیور و وسویع و گسوترده  بازنگری قرار گیرند.ما آلان در ابتدای شروع

و  ،ما انجام دهویم ،اندهستیم و بر ما است که آنچه را که قرون متاخره انجام نداده

ترین دلایول و ارجوعترین برای مردم مذهب فقهی اسلامی واحد مبنی بور صوحیح

 ،حنفوی)مخصوصواً موذاهب اربعوه ،در رابطه با مذاهب مسلمانانها اقوال و گفته

دعووتگران بوزرگ  ازه نمائیم.و بعضوی ئایجاد کرده و ارا ،حنبلی( ،کیمال ،شافعی

تحقق و اجرای چنین برنامه برای و ،اندودهب مسلمان به داشتن همچون فکری آگاه

 –ا بنّوهمانگونوه کوه شویخ حسون الاند و عملی ارائه داده تئوریای پیشنهادهای 

به او داده شود از آن تعریوف « سید سابق»« قه السنهف»زمانیکه کتاب  –رحمه الله 

 اهویرکرد و آن را کتابی خوب و مناسب پنداشت و مشخص است که این کتاب 

ولی در اجرا کردن و تطابق دادن  ،کنیممی که ما به سوی آن دعوت کندمی را طی

وجود دارد و مشخص است که این کتواب در بوین جوانوان  آن یکسری اشکالات

از آنوان را کتوابی  بسویاری و ،روشنفکر به خوبی منتشر شدهو مسلمان با فرهنگ 

 ،انوددر آن ندیده یاعتراضو هیچ گونه معارضه و ضدیت وخوب و مفید یافته اند

از مسیری نیز واسته ما لازم به ذکر است که خ ،ذکر قرار گیردتکه مورد بررسی و 

هیچگونوه شوود و نموی خوارج ،)سید سابق( طی کرده است که مؤلف این کتاب

، صداهای نترس و با جرأت هاوقت بعضی ،و راه روش او ندارد نهجمخالفتی با م

از جمله آنچوه را کوه اند کنیم: دعوت کردهمی مردم رابه طرف آنچه که ما دعوت

گفتوه  ،تقلید ودربارة دلایل اجتهاد« القول المفید» لشوکانی و در کتاب خودمه اعلا
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و همچنین آنچه را « الروضه الندیه»خود بنامدر کتاب  ،است و صدیق حسن خان

 و از جملوه« تاریخ التشریع الاسلامی»که شیخ محمد الخضری در کتاب خود بنام 

استاد شوریعت اسولامی را »همچنین آنچه را که استاد بدران ابوالعینین بدرانها این

 و« میتاریخ الفقه الاسلا» حقوق دانشگاه اسکندریه و بیروت در کتاب دانشکدهدر 

و از آن جائیکوه  انود.غیره کسان زیادی بدین موضوع با نهایت جرأت اشاره کرده

و  (مسلمانان و پیامبر خود را جزء به تبعیت از کتاب )قورآن –جل عزو–خداوند 

را بوه تبعیوت کوردن از  ملزم نکرده است و آنوان صسنت )احادیث رسول اکرم

عالم یامجتهد مشخصی دستور نداده بلکوه دسوتور داده بوه کسوانی کوه در موورد 

 ،جاهل و ناآگاه هستند از کسانی کوه اهول علوم بووده و آگاهانود مسائل شریعت

و بر هر مسلمانی واجب است که احکام دیون خوود را از هور اموام  ،سئوال کنند

و مجتهدان شایستگی این را دارند که از آنوان امامان  یمجتهدی یاد بگیرد و تمام

همگی  ،فتوی و نظر بخواهیم و از آنان تبعیت و پیروی کنیممسائل شرعی  دربارة

جای بسی افتخوار هسوتند و ثوروت عظویم و  ،آنان برای امت اسلامی و مسلمانان

 لذا بهتر آن است که با آنان دوست باشویماند گنجینه ای مهم برای مسلمانان بوده

و. به آنان اقتدا کنیم. و از تمامی اینان مسائل علمی و فقهی و شورعی اسولامی را 

تعصب داشته باشیم  ،نسبت به هیچکدام از آنان بر دیگری یاد بگیریم بدون اینکه

و خود را مقید به یکی از آنان غیور دیگوری نکنویم. و از آن جائیکوه راه و روش 

 و بوده و آن به رجوع به کتاب و سنتامامان مجتهد و علماء محقق همگی واحد 

وهر کدام از این علماء محقق  شودمی ختم ،استنباط احکام شرعی از این دو منبع

علمان خود را تا زمانی به تبعیت از آراء و تو امامان مجتهد پیروان و شاگردان و م

رّد  وآن را ترک کرده  ،که موافق کتاب و سنت باشداند نظرات شان سفارش کرده

که ضعف دلیل ای مسئله محقق بسیار زیادی در هر یعلما ،و در هر مذهبی ،کنند

خود مخالفت کرد و در این رابطه موذهب  امام با نظر و رأی ،آن ظاهر شده است
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و از آن جوائی کوه  قوی تر است. تر و عارجآن دلیل  کهاند کسانی را اختیار کرده

 که همانا امامان مجتهد اگور زنودهاند به این موضوع اشاره کرده 1بسیاری از علماء

از  ،ندکردمی اطلاع پیدا ،ماندند و بر آنچه بعد از آنان جمع و تدوین شده استمی

 صو استنباطهایی کوه بوا احادیوث صوحیح رسوول اکورمها تمامی اقوال وقیاس
همانوا برناموه زیور را  ،بر میگشتند. به سبب تموامی دلایول موذکور ،مخالفت دارد

 کنیم:می پیشنهاد

 متن برنامه: -

مسولمان در عوالم  یین علمواتوربزرگ تشکیل هئیت یا انجمنی متشکل از -1

ین تورمهم و از ،یا مسائل مختلوف ویوژه شورعیها اسلامی و بررسی جنبه

کارهای این انجمن توحید مذاهب فقهی اسولامی در یوک موذهب واحود 

 است.

 کند:این انجمن باید بر اساس طرح و برنامه زیر عمل  -1

الف( احکاماتی را که در بین علماء اسلامی بودون هیچگونوه اختلواف مطورح 

 وبنویسند.به عنوان قانون وضع کرده  ،هستند

اختلاف تنوعی وجود دارد به تموامی ایون ها آن ب( در رابطه با مسائلی که در

 عمل کورده و نسوبت بوه هیچکودام از ،اقوال تا زمانیکه در شرع ثابت شده باشند

 شود.نمی کوتاهی هاآن

 بوه دلیول ،یتی وجوود دارداختلاف ضدّها آن ج( در رابطه با مسائلی که در بین

آراء و ین ترقووی بودون تعصوب ،شودمی ل نگاهمسائدر رابطه با این  مذهبی هر

 شود.می را از جهت دلیل انتخاب کرده و به آن عملها ترین آنارجع

                                                 

بکلام طویل فانظره فیه من أبرز هولاء العلماء الشعرانی فی کتابه المیزان ، فقد صرح بذلک واحتج به  -1

«1/12» 
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سخت و مشکل است و تمامی دلایل د( در مسائلی که ترجیح یکی بر دیگری 

به هور کودام از ایون آراء و نظورات عمول  ،در قوت با هم برابر و مساوی هستند

م کردن نظور بوا رأی کوه از جهوت مصولحت جایز است در این حالت مقدّ ،ودش

 بهتر است.  ،مسلمانان ارجحیت دارد

 تورک ،طل بودن یا ضعیف بوودن آن مشوخص شووده( هر رأی و نظری که با

 گردد.یم

 این مذهب به عنوان مذهب کتواب و سونت و راه و روش اماموان نامیوده -1

 شود.می

است که ما مسلمانان را به آن دعوت کرده و  ای برنامه موارد ذکر شده خلاصه

سبحانه و تعالی  –الله  ،کنیم و معتقدیم که این روشمی قدم بر آن استوار و ثابت

مسلمانان را به خیر و خوشوی  ،گرداندمی را راضی و خشنود صو رسول او  –

 و مخلص، مسلمان یکه تمامی علما ما آرزومندیم و بحقیقت ،رساندمی و برکت

شجاع مذهب مذکور را در نهایت اخلاص و انصاف مورد مطالعه قرار داده و نظر 

سوبحانه و  –امید است کوه خدوانود  ،خود را به شکل مثبت و سازنده ارائه دهند

حقیقت ایون بدریافت کردن آن واظهار داشتن وانتشارآن را آسان گردانود.–تعالی 

 مشکل نیست. –جل جلاله  –کار نزد الله 

 چگونگی تحقق بخشیدن به این برنامه: -

همانا ما  ،برای تحقق بخشیدن به این برنامه و مطالعه و بررسی آن بطور جدی

ممکن برای تحقق بخشیدن و حرکت در جهوت  ةقیما طر با تمام تلاش وکوش 

مناسب توسط  را طی خواهیم کرد و این فضای ،آن و فراهم آوردن فضای مناسب

ما در این برناموه و  که وش فعلیرا اجربررسی مسائل شرعی و تطبیق و مطالعه و

باشد و می ،ایمدههمچنین دعوت مسلمانان برای دست یافتن به آنچه ما بدان رسی

رجووع وکتاب و سونت  ةت ما در بین مسلمانان دوستی و علاقه به مطالعبه حقیق
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شایع خواهیم کرد. هر کو را کوه توانوایی رأی و  ،دو را در هنگام اختلاف به آن

تشوویق و  ،بحث در رابطه با استنباط احکام شرعی را از آن دو داشته باشود ونظر

نسبت به مذاهب خوود  ترغیب خواهیم کرد. مردم را دعوت خواهیم کرد به اینکه

و در جهت نشر روح محبت و گذشت و اینکه نسوبت بوه  ،تعصب نداشته باشند

کنیم از تمامی می تلاش و کوش  خواهیم کرد. سعی ،هم حسن ظن داشته باشند

و مسولمانان را دعووت  ،آراء و نظرات امامان و مجتهدان و علم آنان استفاده کنیم

و محاربه  ،نشر و پخ  فضایل تمامی آنان به دوستی و محبت و همچنین میکنیم

مشوخص شوده هوا آن و دشمنی وتقلید در مسائلی که باطل بودن و ضعیف بودن

هنگام ظاهر ها آن یی که مؤلفانهاکتاب است مردم را دعوت خواهیم کرد به ترک

 نسبت به مذاهب خوود تعصوب نشوان ،هاآن شدن دلیل بر خلاف نظرات و افکار

ی فقهی منصف بدون تعصب و همچنین بوه هاکتاب را به جانب دهند. و آنانمی

 ،کورده رحطبر اساس تمامی آراء و نظرات مرا یی که دلایل شرعی هاکتاب جانب

ای و پو ،کورد.این رأی و نظور موا و تبلیغوات دعووت موا اسوت یمخواه دعوت

 مسلمانان آیا در دعوت ما چیزی وجود دارد که به دشمنی و انکار گمراه کردن و

نادانی دعوت کند؟ آیا درست است که با این برناموه و روش  ،شرمیبی ،سفاهت

دکتر سعید البووطی ها آن ردعوت ما آنطور که بسیاری از مشایخ متعصّب در صد

و آن را خطرنواکترین  ،برخورد شوود ،از آن جهت که آن را لامذهبیه: نامیده است

ار آورد؟ بنا بر فکر و گموان او به شم ،کندمی تی که شریعت اسلامی را تهدیدعبد

 ،نظمی حواکمبی ا نسبت به تمامی عقاید کافران و ملحدانی وم ةبرنام و دعوت ما

خطرناکتر است. ما مطمئن هستیم که مسلمانانی که اهل دقت و بین  و هوشیاری 

در رابطه با این موضووع درسوت ما ند که رأی و نظرگویمی و انصاف علم هستند

 ما خواهند بود. با ستی در این باره خواهند داشت و ان شاءاللهردو دیدگاه  ،است
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هُ 
َّ
َّ نَّبَّأ لَّتَّۡعلَُّمن  و خبر آن را بعد از مدت زمانی » [.33 : ] ٦٦بَّۡعدَّ ِحيِۢن  ۥوَّ

و به زودی صدق وعده و عید وراستی اخبار و گفتار قرآن را ) «خواهید دانست

 ...(خواهید دید نهم در آن جها وهم در این جهان 

 است معتدل بدور از افراط و تفریطدعوتی  ،دعوت ما

دعوتی اسوت معتودل  :مابیان این حقیقت را فراموش نخواهیم کرد که دعوت 

 ،در باره آنچه که متعلق به مذاهب فقه اسولامی در عصور حاضور اسوت ومیانه رو

خوود . عصری که افراد زیادی اصرار بر تقلید آنچه را که از آباء و اجوداد باشدمی

دارند. جودایی از آنچوه کوه بوه آن عوادت کورده و بوه آن الفوت  ،اندبه ارث برده

 ،آیودموی و نسبت به هر مساله جدیدی که پوی  ،کندمی بر آنان سختیاند گرفته

معتصوب بووده تواب وتووان خوود را از  ،غیر قابل انعطاف ،سخت ،تحول ناپدیر

ظواهراً  وه خیور و برکوت اگور چوه در آن مسوال ،آینودموی دست داده و به ستوه

هایی باشد و بر مطالعه و خواندن متون و حواشوی و گفتوه مصلحت وجود داشته

عیبی آن را دورمی انودازد بی اصرار دارند که هر ذوق سالمی و هر طبع مناسب و

و همراهوی  که از تطبیوق و تنظویمهایی متون حواشی و گفته ،و از آن بیزار است

افرادی دیگور هسوتند کوه  ،ناتوان است.علاوه بر تفکر بالاپیشرفت علمی عاجز و 

و  ،داننودموی و آن را ضورر و زیوان ،ذهبی احساس بدی دارندمنسبت به تعصب 

و این وضعیت  ،خواستند که وضعیت را تغییر دهند ،اندنتایج بد آن را لمو کرده

ه اصولاح ناراست و کج را ثابت و استور گردانند.لذا با رأی و فقه جدید شروع بو

طبق آنچه که موافق با عصر حاضر است و با فرهنگ جدید  ،اندفقه موروثی کرده

سازگاری و هماهنگی دارند و اینان تمامی اقوال و اجتهادات موجود در موذاهب 

مختلف اسلامی و حتی مذهب خوارج و شیعه و هر آنچه را که در ایون موذاهب 

ان اجتهوادات و آراء و نظورات را بوه عنووهوا آن صحیح یا نا صحیح است تمامی
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یا در نظور  ،هاآن اسلامی جمع کرده و بدون در نظر گرفتن قوت و یا ضعف دلیل

بدون اهتمام و کوش  برای تشخیص سوالم بوودن  ،ا سقُم قولیگرفتن صحت و 

و از  ،انوداجازه عمل کردن به هر کدام از این آراء و اجتهوادات را داده ،اتاجتهاد

را که موافق کوتاه نظری آنان بوده و نفو شکست خوردة آنان هایی ل و گفتهاقوا

 و از آنچوه کوه آن را مصولحت فورض ،بخشودمی التیام ،در مقابل فرهنگ جدید

و از  ،اجماع باشد یاو که مخالف با نصوص ثابت کنند.و برای آنان مهم نیستمی

کننود. موی دفواع ،دانکرده ر از اسلام و منکرات زیادی که ابداعمسائل غریب و دو

که مقدار کم از ربا را به بهانه اینکه ضرورت و نیواز ایم دربین آنان افرادی را دیده

زکات در بین غیر مسلمانان را به بهانه اینکوه  و توزیع ،داندمی حلال ،امروز است

مرد و زن را در گرفتن ارث برابر  ،داندمی جایز ،این روش عدالت اجتماعی است

که جای  و آنچه 1کندمی زوجات و حق طلاق را محدود دّداند و تعدمی و مساوی

حتوی دولتهوای اصویل اند این است که بعضی از اینان توانسوته بسی تاسف است

بوا اجورای ایون فرهنوگ اند و توانسوته ،عربی را با این طرز تفکر خود قانع کنند

ا نیز به جانب جدید گسترش طلبی برای ایجاد فقه اسلامی دولتهای عربی اصیل ر

کامل پیدا کرده و آنچه  غلبهاشراف و  انبا توجه به صفت خود بر آن ،خود بکشند

 ،باشدمی هر مذهبی که را که ذکر کردیم از عمل کردن و به دست گرفتن اقوال از

و یا  ،فق فرهنگ جدید بودهااز چیزهایی که با توجه به فکر خود مو ،سنی یا شیعه

آن جاری است و بحقیقت در اعموال  مسیرو در ،کندمی تحرکبه قدم م دبا آن ق

دی زیوواغرایووب و عجایووب  ،ن فرهنووگ جدیوودرو رفتووار ایوون منادیووان و جلووودا

و از چیزهای غریوب و عجیوب دیگوراین  «لیه راجعلونإنا إلله ونا إف» پوایم.دیده

هور کسوی علوم و آگواهی را  است که همانا دعوت واضح و مشخص و اصیل ما

 حول کسی که تمام عمور خوود را صورف)فهمد. دکترمی باشد آن رااندکی داشته 
                                                 

 .11-18للدکتورمحمد محمد حسین،ص « حصوننا مهددة من داخلها»انظرکتاب  -1
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نجات و خارج شودن از برای  و تا برای مردم راهی همشکلات بزرگ اسلامی کرد

 راپیدا کند(نتوانسته است که بین دعووت موا ودعووت کسوانی کوه ،این مشکلات

عی دّو مو ،دگرگون سازند ،کنندمی خواهند دین آنگونه که دوست دارندواشتهامی

جدایی هسوتند ،خاص و ضعیف الودلیل وبکارگیری اقوال صحیح و سقیم و منکر

این اقوال موافق عصر حاضر که  ایجاد کندفقط با این دلیل، وتفاوت احساس کند

ت لوبوه هموین خواطر دو ،بوده و با فرهنگ جدیود سوازگاری و همواهنگی دارد

ا در شهرهای راروپایی از دعوت آنان دفاع و حمایت کرده و طرفداران این تفکر 

بزرگ و مرکزی و غیره جایگزین کرده است. بحقیقت کار بر دکتر قواطعی شوده 

شده است و بوا وجوود واضوح بوودن و بیوان آن  لیعنی در این رابطه دچار اختلا

مذهبیه( ادعا کرده کوه موا لاکتاب  55و  52در صفحه) ،تباه شدهدچار اش ،موضوع

کنویم و در مسویر راه و موی به سوی دعوت گروه دیگور دعووت سنتدعوتگران 

طرز فکر به اندازه بین زمین و  دو روش آنان حرکت خواهیم کرد. در حالیکه این

ز فکر مانند اختلاف کسانی و طرایندو اختلاف بین  ،آسمان از همدیگر دور هستند

نتخواب اآنان را که باطل را  ،که از حق گریزانند سانیمسک به حق بوده و ککه مت

مون یقوین  باشند.می ،آرایندمی آن را برای مردم ،س حقبا استفاده از لبا و نمایند

دارم که عمداً دعوت ما و دعوت آنان را بقصد بد جلوه دادن سلفیان و ایجاد تنفر 

قاطی کرده و درهم آمیخته است. زیرا من معتقد نیسوتم کوه  ،در بین مردمها آن از

داننود می ته است زیرا دور و نزدیکنساو پوشیده بود. و آن را ندا براین موضوع 

از بوین برنودگان شوریعت اسولامی  که آنان ودر جایی سنت که همانا دعوتگران 

زی کوه بوا هستند در مکان و جایی دیگر قرار دارند. وکمترین طلبه یا دان  آموو

داند که سلفیت دعوتی اسوت قودیمی کوه می فرهنگ اسلامی آشنایی داشته باشد

وجوود داشوته اسوت. و ذات و  ،قبل از اینکه دولتهای غربی جدید بوجوود بیایود

اساس آن بازگشت به اسولام صوحیح اسوت کوه سولف صوالح ایون اموت بور آن 
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دم در دیون اللوه بوجوود یی که مرهابدعت و بسیاری از علماء با توجه بهاند.بوده

و تعالیم دین الله را تغییر داده و جمال و زیبایی آن را ناقص و معیووب  ،اندآورده

بوه ضورورت وجوود چنوین دعووتی  ،انودرا کودر کرده آن روانی و پاکی کرده و

شیخ الاسولام ابون ، بارزترین این علما صالح و از مشهورترین و اند.ساس کردهاح

کسی که دعوت سلفی را توضیح داده و آن را تشوریح کورده و التیمیه است همان 

در آن صرف کرده است پوو کودام انسوان  از آن دفاع کرده است. و عمر خود را

دعووتی کوه  با عاقلی در دنیا وجود دارد که از دعوتی که هزار سال بر آن گذشته

هنوز یک قرن از آن نگذشته است کنار هوم قورار دهود؟ ایون اختلواف و درهوم 

تظاهر به نادانی و تجاهول  ،اطلاعیبی آمیختن و قاطی کردن برای چه خدایا؟ این

 سفسطه برای چه چیزی؟  و جعلوفریبکاری  ،نیرنگ ،برای چه چیزی؟ این فریب

فریب این است کوه بگویود بحقیقوت  و گمراه سازی ،هدف دکتر از این ایهام

و  ،داننودموی با را حلوالو راند کسانی که شریعت را بازیچه دست خود قرار داده

همان  ،دانندمی زوجات را محدود کرده و زن و مرد را در ارث گرفتن برابر تعددّ

و  مسلفیون هستند؟دکتر چطور به خود اجازه داده است که خوانندگان را بوه وهو

 شک بیندازد که همانا دعوتی که قاسم اموین بور اسواس تورک حجواب و انتشوار

پیاده کرده است همان دعوت سلفی اسوت؟  ،مرد با همحجابی و اختلاط زن و بی

ی رسویده تر نسبت به دعوتگران سونّت بوه حودّکآیا کینه و دشمنی و عصبانیت د

دهند به آنان نسبت دهود. می را که در شهرها رخ یاست که کلیه فساد و انحرافات

اگر چه خود اولین کسی است که به دروغ بوودن ایون حورف و باطول بوودن آن 

 افلسوفه و روش علموی ویان و ایمان دارد؟آیوا ایون هموان عینیوت گرایوی اطمین

طرفی است که وعده داده بود آن را مراعات کند و در حین بحث در رابطوه بوا بی

سوتیزه  ،مجادلوه ،موضوع مورد نظر به آن احترام بگذارد؟ یوا ایون هموان منازعوه

 و محترمانوه رامجادلوه و منازعوه شوریف  بتوه اگور اولخواهی محترمانوه اسوت ا
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دارم کوه موی آشوکارا و بوا قاطعیوت اعلوام ،شناسد؟ همانا من به این مناسبتمی

بحقیقت دعوت ما از گذشته به مانند سلاحی برای جبران تمامی انحرافاتی که در 

 رابطه با فهم دین بوده است و همچنین برای ریشه کن کوردن تفکور کسوانی کوه

 ،انودآنوان کوه از درون شکسوت خوردهخواهند شریعت را دگرگوون سوازنند می

اما عمول کورده اسوت. ،انودکسانی که از اساس فریوب فرهنوگ غورب را خورده

آنان از اینکه در مقابل امثال چنین ادعاهای  ،روحبی خشک و ،حرکتبی متعصبان

 هماهنگی با زمان و یکوی کوردن موذاهب را ادعوا منحرفی که مهارت و همگامی

هموان  ،تعصب مذهبیگفت که  توانمی .وبه یقیناین هستندناتوان تر از  ،کنندمی

عامل بزرگ در دور کردن شریعت اسلامی از میدان قضواوت و قوانون گوذاری و 

اسلامی و جانشین کردن قوانون اجنبوی بوه جوای ی هاسرزمین حکومت داری در

ان قانون معاصر مانند استاد مصوطفی زرقوا خقانون اسلامی است.همانطور که مور

حرکتی بی که کندمی بیان« المدخل الفقهی العام»کسی که در کتاب خود بنام همان

کوه در عصور  ،رهبران دینی و تعصب آنان به نسبت مذهب حنفوی و عدم تحرک

باعث جانشینی قانون اجنبی به جوای قووانین اسولامی  ،شدمی عثمانی به آن عمل

که در این حکوموت  زمامداران و حاکمان دولت عثمانی و کسانی، شد. پادشاهان

مسئول بودند طی دو قورن اخیرمشواهده کردنود کوه بحقیقوت مجموعوه قووانین 

د جوابگوی نیازهوای تواننمی -حنفی بود بدادگستری که محدود و مقید به مذه

 ،زندگی جدید باشد و در عمل کردن به آن برای مردم سختی و ضرر وجوود دارد

دهندگان و رهبران دینی آن زموان  قضاوت کنندگان()قاضی( و فتوی)لذا به قضاه

 ،مراجعه کرده و خواستند که بعضی از احکام را از دیگر مذاهب اسولامی بگیرنود

ام بخواطر لذا حکّو ،ولی آنان شدیداً انکار کردند و بر مذهب خود پافشاری کردند

تصمیم گرفتند از بکارگیری مجموعوه قووانین دادگسوتری و قووانین  این موضوع

مورد انصراف داده و به قوانین بیگانه و خوارجی روی آوردنود و  اسلامی مورد به
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 کوهمیلوادی  1393همین طور ادامه پیدا کرد توا سوال این عمل به آن عمل کنند. 

بطوور بعهوده گرفوت واو اسعد کورانی مسئولیت وزارت دادگستری را در سوریه 

باطول و بوه  از مجموعه قوانین دادگسوتری را باقیمانده قوانین کلی عمل کردن به

بودین  ،تمام قوانین بیگانه یا خارجی بر اساس تقلید از قانون کشوری عمول کورد

ترتیب شریعت اسلامی از میدان قانون و زندگی دور انداخته شود وجوز تعصوب 

 مذهبی هیچ چیز دیگری باعث ایجاد ایون وضوعیت نشود. توو را بوه خودا قسوم

این دو دعوتگران سزا دارند که دهم به من بگو ای خواننده گرامی: کدامیک از می

از  کردن به جدایی اسلام از میدان زندگی متهم شوند: سلفیتی که معتقد به استفاده

در زنودگی هوا آن تمامی مذاهب فقه اسلامی بوده و همچنین معتقد به بکوارگیری

بلکوه بور  ،معتقود هسوتندها کورکورانه آنگونه کوه بعضویبه شکل ولی نه  ،است

یا دعوتگران متعصب مذهبی که اجازه عمل و، هاآن یا ارجحیتحسب قوت دلیل 

مذاهب دیگور را  ،دهندنمی احکام مذهب خود را کردن به هیچ حکمی به غیر از

را ها آن دانند که عمل کردن بهمی به عنوان قوانین شریعتهای مستقل و جدا از هم

.کودام یوک از ایون دو استفاده کردها آن از قوانین تواننمی داند و حتینمی جایز

 نودخوانمی ری کوه مستشورقین بوه سووی آنرا بوه سووی تفکّوانسان دعوتگران 

دور کوردن شوریعت  ازکوردم وتورس  بیوان کشاند؟می گوئیم: بخاطر آنچه کهمی

در رابطه بوا اجوراء آن قووانین کوه از آخرین میدان حرکت و توسعه خوداسلامی 

کمیسیون تشکیل شده برای وضع ایون همان قانون احوال شخصی است. هئیت و 

ی بزرگوی ماننود علوی طنطواوی و هاشخصیت ،قانون در سوریه. که در آن هئیت

معتقد بود که از مذاهب فقهی اسلامی چهوار گانوه و  -وجود داشت مصطفی زرقا

استفاده کند. مثلاً در مورد طلاق ثلاثه و غیر از این به رأی و نظر اموا ها این غیر از

بودین ترتیوب  ،در نهایت کمیتة متشکله برای انجام کار خود ،عمل کند ابن تیمیه
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این دلیلی است واقعی که صوحت دعووت سولفی راسوتی و  1در مصر عمل کرد.

ما از تشکیل این  .هدفسازدمی اجرا مشخص دردرستی آن و حد و حدود آن را 

 ئلمسوا هئیت و کمیته آن است که در تمام تلاش و کوش  خود را صرف اصلاح

زیرا ما معتقد هستیم. که بحقیقت دعوت موا دعووتی اسوت میوان دو  ،فقهی کنیم

و  ،دعوت افراطی و تفریطی خطرناک دعووتی کوه بور اسواس خشوونت سوختی

 ثبواتی وبی ،توجهیبی تساهل و ،تعصب است و دوم: دعوتی که بر اساس سستی

 نظمی است.بی

وسط برای اسلامی میانوه  ،دعوت ما دعوتی است از جانب مذهبی متعادل ولی

 ،میانوه رو ،رو که در آن افراط و تفریط وجود ندارد( تقدیم به امتوی کوه متوسوط

تعریوف و تمجیود  امتی که خداوند تبارک وتعالی آن با این صوفت ،معتدل است

 فرماید:می کرده و

ذَّ لِكَّ  كَّ لَّى  وَّ آءَّ عَّ دَّ ْ ُشهَّ ٗطا ل ِتَُّكونُوا ٗة وَّسَّ َّ م 
ُ
ۡلنَّ ُكۡم أ عَّ  و» [.31ة: ال قر] لن َّاِس ٱجَّ

کنید می نه در دین افراط و زیاده روی)ایم گمان شما را ملت میانه روی کردهبی

. پو حمد «ورزید( تا گواهانی بر مردم باشدمی نه در آن تفریط و کوتاهی تعطیل

از حق  به آنچه که همان ذاتی که ما را –تبارک وتعالی  –خداوند  ایو سپاس بر

و حقیقت آن را برای ما مشخص ه هدایت کرد ،و حقیقت در آن اختلاف داشتند

 .کندمی راه راست هدایت به ،به حقیقت خداوند هر کو را که بخواهد ،کرد

 نتیجة دعوت بر اصلاح فقه میباشد ادامة زندگی و موفقیت

که است یم. ای مسلمانان: دعوتی خوانمی ی آنسوچیزی که ما مسلمانان را به 

عمومی است همراه و متناسب با علم و دان  و انقلابی است کوه  شامل مصلحت

ما امروز به آن نیاز داریم. ما هیچگاه راضی نیستیم به اینکه زمان در گذرد و ما در 
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و موا متوقوف  زندگی و پیشرفت حرکوت کننودهای چرخه ،خواب غفلت بمانیم

و  ،اکتفوا کنویم ،اندای موا بجوا گذاشوتهبمانیم و بر آنچه که پدارن و نیاکان ما بور

پیشرفت و ترقوی را های قله تاشتیاق و فعالیّ مو ملتهای دورو بر ما با تماها امت

کرامت و بزرگی جدیودی را بورای اموت خوود بوه  مخواهیمی بدست بگیرند. ما

 ،انودو اجداد گرامیمان بورای موا بنوا کرده ءارمغان بیاوریم و آن را به آنچه که آبا

 ت کوهسواضافه کنیم و شعار ما دراین رابطه گفته شاعر کوشوا و بلنود پوروازی ا

 د:گویمی

 حسللللللللللاخنا کرمللللللللللتان  نللللللللللا وإ
 

 لسللللللنا علللللللی اصحسللللللا  نت للللللل 
 

 نسللللللل ی کملللللللا کانلللللللت  وائلنلللللللا
 

 نفعلللللللل مثلملللللللا فعللللللللوان نلللللللی و 
 

اگرچه گذشتگان ما گرامی بودند و زحمت و تلاش و کوش  کردند  ،همانا ما

سازیم آنگونه که گذشگانمان سواختند و می ،مان توکل کنیمانگذشتگر بولی نباید 

بوه آنوان تلواش کردند. م همانگونوه کوهکونمی تلاش ،کنیممی کار ،دهیممی انجام

و  ،تهد خود را دوسوت داریومجامامان م و علماء مخلص ،حالحقیقت ما سلف ص

اری دیون یوعت اسولامی و نصورت و شوریهر کسی را که برای عزت و بزرگوی 

م و بورای دانیموی آنوان را بوزرگ ،دوست داریم، کندمی و فعالیت کشیدهزحمت 

 بودی دهیم کوه جانشویننمی اجازه احترام قائل هستیم ولی به خود و آنان ارزش

م که در بلند همتی و ارادة قوی و راسخ مانند خواهیمی برای آن بزرگان باشیم. ما

کووبیم. موی خوودت دسوبا هر دورا درهای مجدد و عظمت و بزرگی  ،آنان باشیم

کنیم آنگونوه می بحث ،همانطور که آنان زحمت کشیدند کنیممی تلاش و کوش 

همانطوریکه  ،کنندمی مجتهدین ما اجتهاد ،که آنان بحث و گفتگو و تحقیق کردند

موا بواقی آنان اجتهاد کردند. به حققیت اگور موا فقوط بوه آنچوه کوه آنوان بورای 

ح و امت اصیل و ارجمنود الاکتفا و بسنده کنیم.به حقیقت به سلف ص ،اندگذاشته

بدون اینکه چیزی به کرامت و بزرگی و احتورام ایون اموت  ،ایمخود خیانت کرده
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ی یگورمحکوم دهای ساخته ،آنانهای و یا به بناها و یا سازنده ،اضافه کرده باشیم

بورای  ویوا، و درست و تکمیول کنویمآراسته آنان را های اضافه کرده و یا سازنده

ای برای آنان و دلخوشی و تشویق برای عالمیان آیند هدیه می کسانی که بعد از ما

هم باشد. معتقد هستیم به اینکه علم دریای وسیعی است که تموام نشوده و هرگوز

یعی آنجا مجال و میودان وسو ،شود. در هر جای این امت عالمانی باشندنمی تمام

کم » :مشهور است که ر آنان است و شعار ما این جملهبرای بحث و گفتگو و تفکّ

و آنگونوه کوه  اند[گذشته گان چقدر برای دیگران جا گذاشوته]« للاخرترک الاول 

 «رک الواول للواخربوه اینکوه:ما توانود و تبودیل کرده جاهلان پست و تنبل تغییور

پو در خواب غفلت غوطوه  لذا، اندجا نگذاشته انرا برای دیگر یگذشتگان چیز

ور شدند حتی خود را به مردن زدند مثل اینکه بوه حقیقوت مردنود. موا معتقودیم 

ذکواوت و زیرکوی و  ،هاهوشمندی ،هانبوغ ،ی خداوندیهانعمت نیستیم به اینکه

و انود علم و اجتهاد محدود به کسوانی بووده اسوت کوه در گذشوته زنودگی کرده

معتقدیم به اینکه خیر و نیکی و نعمت در هر زمان و مکانی و در بلکه ما اند مرده

در فرموودة  صهمانطور که رسول الله ،بین تمامی ملتهای مسلمانان بوده وهست

م أول ه خی ر ألایدری  رطمتی مثل المأمثل » اند:خود به این موضوع اشاره داشته
 .1«آخره

یوا فهیمود اول آن خیور اسوت  توواننمی ]مثل امت من بمانند باران است کوه

 یعنی در اول آن منفعت و خیر و خوبی وجود دارد ویا در آخر آن([.)آخرآن

مجتهدان و محققان بزرگوی وجوود  ،گعلماء امامان بزردرگذشته همانطورکه  

ولوی بوه  ،وجوود دارد ،امروز و فردا و پو فوردا هومها آن امکان بودن ،اندداشته

و این ه  ،اندگذشتة ما طی کرده یم که امامان و علماشرطی که ما راهی را طی کنی

ن پرچم اسلامی راجلوه دا، پیشگامان ،همان راه و روشی است که دعوتگران سنّت

                                                 
 (.1/131بروایت ترمذی و تصحیح البانی )فی تعلیقه علی المشکاة  -1
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کوه چنوین چیوزی  –و ان شواءالله  –انود جدید انتخاب نموده و در پوی  گرفته

کند مگر آنان که نمی نظر و فکر مخالفت ،هیچ کو با این روش ناممکن نیست و

و کسانی که ضعف و ناتوانی را پیشه خوود اند مردن زدهبه از فرط تنبلی خود را 

تفوواوت. بووی وخشوون و سووخت سوواخته و آشوووبگران فتنووه انگیووز و متعصووبان

د توانونمی و هیچکو و هیچ قودرتی ،خداوند باب اجتهاد را باز کرده استهمانا

همانوا تواریخ گوواه اسوت بور اینکوه توا سد راه آن قرار گیرد.  آن را تعطیل کرده

 ،مسلمانان در اوج عوزت ،زمانیکه اجتهاد و مجتهد در بین مسلمانان وجود داشت

و هرگاه باب اجتهاد را بستند و مانع کسانی  ،نددبرمی سربلندی و بزرگواری بسر

ب ضوعف و سسوتی و عقو ،جهل و نادانی ،شدند ،که شایستگی اجتهاد را داشتند

ط پیدا کورد وذلوت تسلّنان دشمن بر آها این را فراگرفت و علاوه برآنان  ماندگی

. بحقیقت خیر و نیکی و هدایت در هر برهه از زمان انیددگرشان نصیبخواری را و

خداوند تبارک و تعالی خود را متعهد کرده است بوه بوودن و وجوود ووجود دارد

 صبوی اکورمهمانطور کوه ن ،مخلص و اهل عمل در امت اسلامیی داشتن علما
 فرماید:می صراحتاً به این موضوع اشاره

ت َّی » ُهْم حَّ الَّفَّ ْو خَّ
َّ
َُّهْم أ ل ذَّ ْن خَّ ِ لاَّ یَُّضر ُُهْم مَّ ْمِر اّلل َّ

َّ
ة  بِأ ِتی قَّائِمَّ م َّ

ُ
ة  ِمْن أ ائِفَّ اُل طَّ لاَّ تَّزَّ

ْمُر الل َّ 
َّ
تِیَّ أ
ْ
َّكَّ ِه وَُّهْم  یَّأ لَّی ذَّل   1«.عَّ
 اوامر الله را بطور کامل به اجرا درهی از امت من وجود دارند که وهمیشه گر]

 کنندمی مخالفت و ضدیتبا آنان آورند کسانی که آنان را نومید و مإیوس و یا می

تا روز قیاموت بور ایون حالوت و وند هیچ ضرر و زیانی به آنوان برسوانندتواننمی

 .د ماند[نخواهباقی وضعیت 

مانع موا  ،عقلاً برای بوجود آوردن مجتهدین جدید ود شرعاً توانمی یزیچچه 

مناسب برای نهضت علمی و قانون گوذاری بوزرگ  ةو اینکه ما فضا و زمین ،باشد

                                                 
 متفق علیه. -1
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د به اینکوه علوم و فضویلت و برتوری و ااعتق ؟در این عصر و زمان فراهم سازیم

گان بوده و باب اجتهاد تعطیل وکلید آن گم شده و ه تشذاجتهاد فقط مخصوص گ

و دنباله رو آنچوه را کوه از  ین فقط باید مقلدرخأو همانا مت ،دریا انداخته شدهدر 

بیهوده و باطل بووده و اعتقوادی  ،خرافیهایی گفته ،دنباش ،اندمان گفتهگذشته گان

بلکه انحطاط و عقب افتادگی و جمود فکوری و  ،اشتباه و گمراهی آشکاری است

محودود کوردن وسوعت رحموت  ،این طرز فکور و است ینا ،گوئیممی مرگی که

همان درک و فهم و شوناخت از اللوه و  ،خداوند تبارک وتعالی است. زیرا اجتهاد

جول  –رحمت وسیع و نعمت بزرگی است از جانب الله  واین، رسول خدا است

در این رابطه نسبت به مسلمانان دریغ نکرده و مضایقه نکرده است. بلکه  –جلاله 

است که خدواند آن را حفظ کرده و نسبت به ایون  یده عملی از قرآناجتهاد استفا

 است: امر بر بندگان خود منّت نهاده

ۡلنَّا  َّ َّا نَّۡحُن نَّز  ۡكرَّ ٱإِن  ِ َّا لَّهُ  لذ  قرآن را نازل ما همانا » [.5الحجر: ] ٩لَّحَّ فُِظونَّ  ۥِإَون 

 «و خود حافظ آن هستیمایم کرده

فقط بخاطر اینکه مردنود و  ،صالح و خوب بودندآیا علماء و امامان گذشته ما 

 ،درسوتکار و نیوک بودنود ،گذشته است. یا آنان صوالحها آن صدها سال از مرگ

بخاطر اینکه اعمال نیک و خوب انجام دادند و بواسطه آن اعمال به بندگان خودا 

–ا هاین غیر و مالک شافعی و احمد ،ابوحنیفه امامتها نفع و فایده رساندند؟ و ملّ

نود چوه وضوعیتی کردمی در آن زموان کوه زنودگی -رضوان الله علیهم اجمعوین

داشتند؟ آیا آنان نیز نسبت به گذشتگان خود متاخر و تازه و معاصر نبودنود؟ آیوا 

امکان نوآوری و ابتکار برای آنان فراهم نشد؟ اگر آنان معتقدند بودنود بوه اینکوه 

جز در تلاش و کوش  و اعموال و گفتوار گذشوته  هیچ خیر و برکتی و اصلاحی

 و بووه اجتهوواد ؟نوودکردمی آیووا ایوون چنووین تلوواش و کوشوو  وجووود نووداردگووان 

پرداختند؟ آیا گذشتگان صالح بودند فقط بخاطر اینکوه قودیمی هسوتند؟ اگور می
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تر از صحابه و  صالحقوم عاد و نوح و ثمود بهتر و  ،اینطور است فرعون و هامان

؟ اموام کنودمی آیا هیچ عاقلی این سخن را قبول-العیاذبالله-د بود؟ تابعین خواهن

و  عی وابن الهمام و السویوطیلالعزبن عبدالسلام و الزی ،ابن حجر عسقلانی ،نووی

چه اند افرادی که قبلاً بوده ءجز –الله  مرحمه –ویی اابن تیمیه و ابن القیم و الده

ی و غیر اینوان جوز دابوالاعلی المودو ،بودند؟ و یا احمد محمد شاکر و سید رضا

یعنی آیا نام و شهرت و خووبی )چه بودند؟ اند؟کسانی که در گذشته زندگی کرده

م تووانمی آیوا(انود؟آنان فقط بخاطر این است که در گذشته زندگی کورده و مرده

محاربوه و  ،اندشوتهوو یوا آنچوه کوه ن ؟دست کم بگیریماند آنچه را که انجام داده

فقه کاملی اسوت و نیوازی بوه اضوافه  ،فقه اسلامی کهوبه این دلیل  ؟کنیمدشمنی 

 بحث جدید در آن وجود دارد؟ ،استدارک ،و اصلاً جای شرح ،آن نیست رکردن ب

آنووان را های ویووا تمووام گفتووهآنووان را انکووار کنیم؟های یم تمووامی گفتووهتوووانمی

 نه( بپذیریم؟)مسلماً

بوه آن اقورار « المجتهودونو جتهوادلاا»آنگونه که اصحاب و نویسندگان کتواب

( صوراحتاً بوه ایون 59و51در صوفحات )« لامذهبیوه»و البوطی در کتواب اند کرده

عین جورم و جنایوت کار این  آیا ،ن نیست. آیا این عین مردکندمی موضوع اشاره

 نیست؟

جنایت خاموش کردن نور علم و زنده بگوور کوردن بحوث گفتگوو و تحقیوق 

 دانووا بووا علووم دشوومنی و جنووگ ،هرگووز شووخص سووالم علمووی نیسووت؟ و آیووا

اهول وبرتوری  د: قدر و ارزش فضیلتگویمی که کسی ؟راست گفته استکندمی

د بشناسد. کسی که تعصب و خشم از بحث علمی توانمی فضلفضل را فقط اهل 

د ارزش علوم و اجتهواد و صواحبان توانمی نابینا کرده است کجا واو را کور ،آزاد

( معتقد به باقی ماندن بر 50و59)درصفحه را تشخیص دهد؟ البوطی علم و اجتهاد

اگر چوه بعضوی از  ،می باشد، ی فقهی مذاهب استهاکتاب تمام چیزهایی که در
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 ایون کندمی و ادعا ،این اقوال مخالف دلایل صحیح و واضح کتاب و سنت باشند

طل بوه آن راه با ،نیستها آن و عیبی در نقصتمکیل هستند و هیچ گونه  هاکتاب

شود که کتواب کووچکی می و تمام وظیفه یک فرد مسلمان در این خلاصه ،ندارد

دسوت بگیریود و آن را بخوانود. البووطی  ،که خالی از هر نوع دلیل شرعی اسوت

 و تبلیغ علم و رجوع بوه قورآن هب علوم دینی را طلاب و بجای اینکه علاقه مندان

سنت و تدریو و خواندن این دو از طرف علماء و استنباط و استخراج احکام از 

 را واسوتعداداجتهاد و بجای اینکه کسانی را که توانوایی ،کند قرآن و سنّت دعوت

بجای اینکه  و را بالا بزندها تشویق کند تا در نهایت جدّیت واشتیاق آستین ،دارند

کسانی را که توانوایی درک وفهوم ها آن ه ازبا توجه به ادله احکام شرعی واستفاد

به ، به جای دعوت به سوی این فعالیتهادهند دعوت کند ومی وتشخیص احکام را

ومردم را از نظر دادن در رابطوه بوا کندمی جانب بستن باب بحث وگفتگو دعوت

شوود. او موی منع کرده و باعث جمود وتعطیلی عقل و افهام مردم شرعیهای ادله

و ها دانود کوه طلبوهمی با وجود اینکه خود ،کشدنمی ادعای خود خجالت از این

سئوال  اوخود ازند وخوانمی ،آنچه را که در رساله خود نوشته است ودانشجویان ا

خواهند کرد. اگر برای یک فرد مسلمان کتاب کوچکی در رابطه با مذهب فقهوی 

شکده و شریعت دانه در پو برای چ ،کندمی کفایت ،که بدون دلیل و برهان است

 موا را اذیوت ،مواد درسوی سوخت و نواخوشو علوم ینبواسطه خواندن تمامی ا

کنند؟ و چه فایده ای در خواندن یوا تودریو درس فقوه مقوارن وجوود دارد؟ می

؟ زیورا کنودمی درسی که طلاب را متاسفانه فقط دچار سرگردانی و اضطراب زیاد

توانایی ترجیح قوولی را بور قوولی دیگور مدرسان این درس از کسانی نسیتند که 

 انتظار ،اندداشته باشند و آنگونه که در مورد کسانی که در این درس را بعهده گفته

 بلکه فقط به روایت اقوال مختلف و دلایل تناقض و ضد هم آنان اکتفوا –رود می

نظر و رأی یکوی را بور دیگوری تورجیح ای مسأله بدون اینکه درباره هر ،کنندمی
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در حالیکوه بواب اجتهواد را  ،دهند؟ زیرا ترجیح نزد آنان به معنای اجتهواد اسوت

وجوود داشوته و اگر راهی برای ترجیح و برتری یکی بر دیگوری  اند.تعطیل کرده

 دانند.می یا تبلیغ برای دین و مذهب خود وهوس یوآن را تبعیت از ه ،دباش

بینویم می این است که کندمی غمگینو نهایت ناراحتبی واقعا چیزی که ما را

نهایت  که، بزرگوار و صابر ،مومن نجیب برجسته ،اسلامیی هاشخصیت بعضی از

تلاش و کوش . عملکرد خود و نتیجه بحث و گفتگوها و تحقیقات پژوهشوهای 

 سوپو دیوده انود.پاک و مفیودی را تقودیم مسولمانان کرده ةمیوه و ثمروخود را 

ه یواری دهنوده و پشوتیبان آنوان باشوند و از عمول و به جای اینک شود افرادیمی

 )ایون کوه اینوان ،کننودموی ادعوا ،رنودبب را دستاورد آنان نهایت اسوتفاده و بهوره

اسوتاد اند.ی بزرگ( مشکلات زیوادی را بورای مسولمانان ایجواد کردههاشخصیت

 –و همانطور که البوطی بوا المعصوومی  ،کنندمی فاضل و ارجمند ما اینطور رفتار

 رفتار کرد. –رحمه الله 

و بوه  ،پروردگارا ما را در گفتن حق و حقیقت در زندگی و آخرت ثابت قدم گوردان

 راه راست هدایت فرما.

چینند و با هر وسیله ای با آنان دشمنی کرده و با هر حیله می برای آنان توطئه

مسولمانی خواهند تلاش و کوش  آنان را از بین ببرند. بحقیقت برهر می و فریبی

 یی خالصانه دفاع و پشتیبانی کنود و دیودن علمواهاتلاش واجب است که از این

و فقوه  هممتاز و متفکرّ و منتقود در عصوری کوه علوم درآن نایواب شود ،برجسته

باید خوشحال و خرسند باشد و بر او واجب است که  ،کمیاب شده است ،صحیح

اشوتباهی از آنوان رخ داد از آنان پشتیبانی و حمایوت کنود. و هور زموان خطوا و 

در  –خالی باشود ها آن اشتباهاتی که ممکن نیست انسان در هر درجه و مقامی از

 نهایت ادب و احترام و صادقه و با انگیزه و هدف سازندگی مبوادرت بوه اصولاح

ذره ای از آن را به  ،نه اینکه اشتباهات آنان را جمع کرده و بزرگ کند ،بکندها آن
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و بوه  ،زیاد( تبدیل کنود به ار)کم  بناء بزرگ و مثقال را به قنطاریک ساختمان یا 

عنوان ذم و بدگویی و رسوایی و بدنامی و طعن و سرزن  و نکوه  از آنان در 

و  ،و در مجالو به مسخره کردن آنان بپردازد ،دین و سنّت شایع کنددشمنان  بین

کوه بعضوی از کینوه  آنان را مورد تمسخر و توهین و ریشخند قرار دهد همانطور

و هموانطور  ،کننودمی توزان و بدخواهان با استاد فاضل و ارجمند ما اینطور رفتار

 رفتار کرد. –رحمه الله  –که البوطی با المعصومی 

 راه نجات

البوطی حین صحبت کردن دربارة رای و نظر ابون القویم در ارتبواط بوا مسواله 

مسولمانان بوا آن  ،جهت مسایل فقهویاجتهاد و تقلید به این واقعیت تلخی که از 

او را وادار بوه گفوتن ایون  ،ومباحثه و مجادله علموی ،هاعتراف کرد ،درگیر هستند

همان حقیقتی که دعووتگران سولفی  ،حقیقت اسفناک و ناراحت کننده کرده است

شکل خلاص مخواهند که مردم از این می و ،کنندمی مردم را به اصلاح آن دعوت

 ،کنند تا وضعیت خود را اصلاح کننودمی مردم را تشویق ،نجات یابندپیدا کرده و 

جوواب علمواء در ایون  .بیرون بیاورنود ،و خود را از این مهلکه که در آن افتادند

به جز تعبیر و برداشت صحیح دکتر در این رابطه( جز اینکه دعووتگران را )رابطه 

ن را گمراهوی قلموداد کورده وخواسته آنا ،به مسخره گرفته و آنان را اذیت کردند

حقیقت آن است که همانا تقلید آنقودر در بوین ، بودهچیز دیگری ن، وانکار کردند

 هومانتشار پیدا کرده است که حتی علماء و بزرگوان دینوی چیوز دیگوری رام مرد

بلکه آنوان اند فراگرفته است و هیچ یک از آنان مقید به کتاب و سنت باقی نمانده

بوه  اهی کوه دارنودگوتمامی علوم و آ وبه کتاب و سنت هستند.د و جاهل نیز مقلّ

و توانوایی انود فراگرفتههوا آن تقلید از گذشتگان بدون معرفت و شوناخت دلایول

ب به همین دلیول اعتوراف کردنود بوه اینکوه بوا ،اجتهاد را مانند گذشتگان ندارند

اد را از سال چهارم هجری بسته شده و هیچ کو توانوایی وشورایط اجتهو اجتهاد
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چوارة یوک نووع عوامی »د: گویمی مذهبیه(کتاب اللا 91درصفخه )دارد. البوطی ن

شرعی را نودارد( زموانی های که قدرت درک و فهم کتاب و سنت و ادله)بیسواد 

بینود و جوز نموی هیچ مقتی یا مجتهود مطلقوی را ،کندمی که دوروبر خود را نگاه

و کسانی را کوه اند و مقلد که هر کدام خود را ملزم به مذهب معینی کرده یعلما

چیست؟ آیا جز تقلید چارة  ،بیندنمی شده است را مجازاً اسم مفتی بر آنان اطلاق

تموام موضووعات  بوینکنیم که به حقیقت البووطی درمی دارد؟ما اعتراف یدیگر

ست و همین موضوع هوم ین رابطه درست گفته اادر  فقط خود مختلف در کتاب

ان و راسوتی تحلیول و برای اثبات و نشان دادن صحت درستی رای و نظور سولفیّ

برای او کافی است. اولاً  ،تجزیه و بررسی و تحقیق آنان در ارتباط با مسایل فقهی

 از تمامی کسانی که در اقصا نقاط عالم اسولامی بوه عنووان علمواء دینوی خوانوده

ه آیا شما با رای و نظر البوطی موافق هستید؟ آیا شوما کنیم کمی سئوال شوند،می

اسم عالم را بر  توانمی آنقدر از علم و فقه صحیح دور هستید طوریکه فقط مجازاً

شما گذاشت؟ یا شما مستحق این نیستید که عالم واقعی خوانده شوید؟ آیا کسی 

در میوان شوما  در میان شما وجود ندارد که به کتاب و سنت آگاه باشد؟ یا کسوی

این حقیقت  تفهیمونیست که از محدوده تقلید خارج باشد؟ جواب این سئوال را 

کنیم؟ ما اگر چه معتقد هستیم به اینکه سخن البوطی تعداد می را به علماء واگذار

ولی معتقد به ایون هسوتیم کوه همیشوه  ،شودمی زیادی از بزرگان امروز را شامل

یقی نه مجازی وجود دارند؟ و آنان در کشورهای حق ،تعداد کمی از علماء واقعی

لذا البوطی باید نسبت به آن دسته از علماء فاضل  ،مختلف اسلامی پراکنده هستند

و  از صداقت و راستی ،نهایت ادب و احترام را داشته باشد و این نوع تعمیم دادن

بوول او را قهای عدالت و درستی بعید است. در گوش البوطی و کسانی که گفتوه

گوئیم: اگر شما مطمئن هستید به اینکه در بین مسلمانان علمایان حقیقی می ،دارند

همگوی علمایوان مجوازی و غیور  ،باقی نمانده است و آنان که الان وجوود دارنود
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 صودق پیوداهوم در موورد شوما  صفرمووده رسوول اکورم پوو، حقیقی هستند

هنگام انتشارات فساد و فتنه در مورد وضعیت مسلمانان در آخر زمان و که کندمی

 فرماید:می در بین آنان

ا  اهللَّ إِن َّ » اع  ْقِبُض الِْعلْمَّ انِْتزَّ ْقِبُض الِْعلْمَّ  ،یَّنْتَّزُِعُه ِمنَّ الِْعبَّاِد  ،لاَّ يَّ لَِّکْن يَّ وَّ
اِء  بِْض الُْعلَّمَّ ا  ،بِقَّ الِم  َّْم ُيبِْق عَّ ت َّی إِذَّا ل الا   ،حَّ ا ُجه َّ ذَّ الن َّاُس رُُءوس  ْفتَّْوا  ،فَُّسئِلُوا ات َّخَّ

َّ
فَّأ

یِْر ِعلْم   ل ُوا ،بِغَّ ضَّ
َّ
ل ُوا وَّأ  .1«فَّضَّ

بلکه علم را با برداشتن علما از بین  ،داردنمی از بین بندگان بر را خداوند علم]

در نتیجه مردم روسای جاهول  ،دارد تا اینکه هیچ عالمی باقی نماندمی بر ،بندگان

 ،دهنودمی کرده و آنان نیز بدون علم فتویرا به عنوان بزرگان دینی خود انتخاب 

 سازند[می هم خود و هم دیگران را گمراهدرنتیجه 

ا این گفته البووطی را رد ی قرار دارید دو حالت یا پو شما در بین دو وضعیت

کرده و انکار کنید و یا اینکه آن را قبول داشته به آن اعتراف و اقرار کنیود کوه در 

کنید کوه ایون می و اقرار ،دهیدمی و تقلید نسبت لجهاین حالت شما خود را به 

و این گواهی است از طرف خودتوان بور  ،کندمی در مورد شما صدق پیداحدیث 

هیچ وقت نسبت به آن نباید آرزوی از بوین  کهاست ای نتیجه این و علیه خودتان

 قیاموت بوود کوه هویچ گواه از بوینهای زیرا این علاموت و نشوانه)رفتن را بکنید

د از این نتیجه نجوات پیودا کنیود و احووال و وضوعیت خواهیمی روند( واگرنمی

کنونی را اصلاح کنید باید با خواندن و مطالعه و تحقیق و بررسی کتواب و سونت 

تعصوب های و خوود را از زنودان ،روش بدست آوردن علم صحیح را یاد بگیرید

د و خود را نسوبت بوه گرایی مذهبی به سوی گستره وسیع کتاب و سنت آزاد کنی

عمل کردن و استفاده کردن از تمامی اقووال اماموان و مجتهودین محودود  ،گرفتن

                                                 
 متفق علیه  -1
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یود ایون کوار را انجوام توانمی نکرده و به سختی و ناراحتی نیندازید. مطمئناً شوما

 تموامی ،ت همت و ضعف اراده و ضعف شوما در مقابول عوادتضعفولی  ،دهید

بوا وجوود  ،کرده و آن را برای شما مزین کرده اسوتدار به تقلید اشما را وها این

علوم مطلوق نیسوت وجوز در هنگوام ، تقلیوداینکه تمامی علما معتقدند به اینکوه 

برای کسی که مجبور بوده و  .مانند خوردن گوشت میّت، باشدنمی ضرورت جائز

شوما در ایون وضوعیت قورار  مطمئناجایز نیست و ،خوردمی از ترس مردن آن را

همانا بعضی از شما سالیان زیوادی از عمور خوود را صورف یوادگرفتن و  .داریدن

وحفظ کورده اسوت یادگرفته  او آن را کامل ،کسب علوم آلت و علوم شرعی کرده

بورد واز علوومی کوه یادگرفتوه می باوجود این باز به تقلید پناه، وبرآن تسلط دارد

بنوابراین  ،ریبی استکند. و این چیز عجیب و غنمیای استفاده ینترکوچک است

حدیث و مصوطلح آن  ،تفسیر ،ادبیات ،شما چرا برای یادگرفتن علوم نحو و بلاغه

 بریود یوا ازنموی را بکارها آن اگر ،دهیدمی اصول آن و غیره خود را زحمت ،فقه

کسوانی کوه  ،کنیود؟حتی راه و روش اشوخاص عوامی بیسووادنموی استفادهها آن

 و بوا آن آشونا نیسوتند و بوه تقلیود کوردن بسوندهعلم و آگاهی ندارند  گونههیچ

از بین بردن تلواش و کوشو   ةرا در پی  گرفته اید. بحقیقت این طریق ،اندکرده

و شما  ،داشته باشدای نتیجه خود را به زحمت انداختن است بدون اینکه بهره وو

 د:گویمی همانطور که شاعر

 أالظمللل یقتلهلللا ءکلللالعیس فلللی ال یلللدا
 

  لللللا محملللللولظهورالملللللاء فلللللو  و 
 

را از بین ببورد در ها آن ،بیابان که نزدیک است تشنگی درمانند شترانی هستید 

 کنند. می خود آب حملهای حالیکه بر پشت

و به درون خود مراجعه کرده  ،بر کنیدل و تدّست که در این موضوع تامّمید اا

زیرا شما در  ،مناقشه و بحث و گفتگو کنید ،ایدو با آنچه که بدان عادت کرده

و اجداد  ءیر عادت و آنچه را که بدان الفت کرده و از آبادرحالیکه اس حقیقت
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عادتهایی که  وانسان باید خالی از عادتهای ناپسند  هستید اید،خود به ارث برده

 ،این عادتهای ناپسند با وباید با مخالفت کردنباشد، بیندمی ضرر و زیان آن را

از خداوند تبارک و تعالی برای شما آرزوی توفیق و کند. کسب حق و راستی را

 :مخواهیمی گیریم که خیر و منفعت شما رامی و خدا را شاهد ،هدایت را داریم

َّا  رِيُد إِل 
ُ
ا  ۡلإِۡصلَّ حَّ ٱإِۡن أ ۡعُتۚ ٱمَّ ِ  ۡستَّطَّ ا ب

َّ ا تَّۡوفِيقِٓى إِل  ِۚ ٱوَّمَّ َّ نِيُب  لل 
ُ
ُۡت ِإَولَّۡيهِ أ ّك َّ لَّۡيهِ تَّوَّ  ٦٦عَّ

خواهم و نمی م جز اصلاح )خوی  و شما را(توانمی من تا آنجا که» [.33 ود: ]

کنم می )یاری( خدا)انجام پذیرفتنی( نیست. تنها بر او توکل توفیق من هم جز با

 .«گردممی کنم و با توبه و انابت فقط به سوی او برمی و کارو بارم را بدو واگذار
اگر شما واقعا معتقدید به این که کشور گوئیم: می باز به البوطی و طرفداران او

 یهمگی علموا ،و کسانی که ادعای عالم بودن دارند ی حقیقی خالی استاز علما

 ؟مسولمانان قبوول داریود وآیا شما این وضعیت را بورای خوود، و مجازی هستند

ت و اموستید؟اگر شما واقعا از نبوودن مجتهود درهراضی ونسبت به این وضعیت 

پوو آیوا  ،علم شکایت داریود تقلید و از بین رفتن علم و اهلشایع بودن جهل و 

د وضعیت خواهیمی ستید؟ و درونتان به آن قانع شده است؟ وهن راضی خود بدا

تا روز قیامت اینگونه بماند؟ بعضی از شما خواهد گفت: ما با شوما در رابطوه بوا 

شورایط  وشدولی کسی را که شایسته اجتهاد با ،گشودن باب اجتهاد موافق هستیم

بینیم. جواب ما به ایون سوخن ایون نمی لازم برای مجتهد در او باشد در بین امت

است که شما خود باعث شده اید که مسلمانان بوه ایون حالوت و حود وضوعیت 

 .کندمی ادعا مذهبیه(اللا 51همانطور که البوطی در صفحه )برسند.

ی و نظر در رابطوه أمردم را از دادن ر یدروش بد شما که باعث شد حقیقتدر

 و و همچنین باعث قطع رابطه بین مردم ،خودداری کننداحکام شرعی های با ادله

گذشته تموامی  یبا این ادعا که علما یدکتاب پروردگارشان و سنت پیامبرشان شد

 بطور ،سازدمی آنچه را که امکان ارتباط با احکام شرعی و کتاب و سنت را فراهم
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اکتفوا  ،انودباید به آنچه که گذشته گوان ارائوه داده لذا اند.و کلی ارائه دادهخلاصه 

ین تغییر یوا تعودیلی در ترکوچک و آن را یاد گرفته و یاد بدهند بدون اینکه هکرد

 (.51)ص  کندمی همانطور که البوطی ادعا ،آن ایجاد کنند

حقیقت عامل اصلی در از بین بردن یا کم شدن یا خشک شودن سرچشومه در 

همین طرز فکر و روش فاسد و خلاف شورع شوما  ،در کشورهای اسلامیاجتهاد 

موذهب و تعصوب  ةاست.همان روشی است که در تعلیم فقه به مردم در محودود

نسبت به آن و همچنین عدم مخالفت با این تعصب )خود را در این محدوده مقید 

طوع وق ،ی فقهی قدیم که خالی از دلایول شورعی هسوتندهاکتاب انتخابوکردن( 

و ترک آراء و  ،ارتباط با کتاب و سنت و عدم مراجعه به این دو در هنگام اختلاف

مانع  ،و اینکه جز برای مجتهد ،بکار بردید ،در مذاهب دیگرها آن نظرات و دلایل

  ،شرعی شدیدهای دادن رای و نظر در ادله

سپو راه رسیدن به درجه اجتهاد را تنگ و سخت کرده و شورایط موجوود در 

 ،محال و ناممکن جلوه دادیدآن را  طوریکه ،مجتهد را تشدید و چند برابر کردید

و  ،مانع بوجود آمدن مجتهد در کشورهای اسلامی شودها تمامی این دلایل و بهانه

و هور نووع محاولوه و  ،هر حرکتی را نسبت به زنده کردن علم وفقه از بوین بورد

در همان ابتدا زنده به گور کورد. تلاش و کوش  را برای رسیدن به درجه اجتهاد 

د نتیجوة تواننمی ،همانا روش علمی شما که مبنی بر تقلید و تعصب مذهبی است

دیگری جز بوجودآوردن مقلدین را داشته باشد. چگونه ممکن است از منبعی که 

بوا درجوه  ،دشومنی دارد ،بواعبا هر نوع حرکت یا تلاش برای رسیدن به درجوه اتّ

براستی غیور ممکون اسوت در  ،بوجود آوردن مجتهد موافق باشد اجتهاد در نهایتاً

ا مجهتودی یوعوالم ، تا روز قیاموت ،کنندمی میان کسانی که در این مسیر حرکت

چون این قانون خداوند تبارک و تعالی در روی زمین است. چگونه  ،بوجود بیاید

سخت و پر از خوار و خاشواک کوه خاصویت  ،ممکن است در یک زمین خشک
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گل و گیاه و یا سمن و  ،ودانه گل و گیاه در آن پاشیده نشده ،آب را ندارد بجذ

و ارزشومندیهای ها تخصوص هواًریحان بروید؟ چگونوه ممکون اسوت کوه مهارت

ی تیز تقلید کورکورانه و از خاک تعصوب و جهول و هاچنگال مجتهدین از درون

 دور از کتاب و سنت بوجود بیایند.

 د:گویمی همانطور که شاعر ،ستاین کار واقعا غیر ممکن ا

 ولللم عسلللا مسللال ها ةالنجللا عرجللو
 

 خساعجلللری عللللی الیللل ص ةن السلللفینإ 
 

کشوتی بور روی  چورا کوهکنوی نموی ی آن را طویهاراه امید نجات داری ولی

 .کندنمی خشکی حرکت

از این وضعیت فرمودة خداوند تبارک و تعالی در رابطه با محسوس  مثال

ْ  :است منافقان از رفتن برای جهادحکم عذر آوردن  اُدوا رَّ
َّ
َّۡو أ ل واْ  ۡلُخُروجَّ ٱ۞وَّ د ُ عَّ

َّ
لَّأ

ةٗ  ۥلَّهُ  َّ  این منافقان نیت پاک و درستی داشتند( و)اگر» [.16ة: التوخ] ُعد 

« ندکردمی توشه و ساز و برگ آن را آماده ،خواستند)برای جهاد( بیرون روندمی

 ...(افتادندمی و مسلح و مجهز در خدمت رسول راه)
هرکسوی را  ،پیدا شود یمجتهدان ،که در بین امت داشتندمی و اگر آنان دوست

که علاقمند به یادگیری بیشتر علم و تحقیق است و درست دارد که نقصان علمی 

و تمامی سعی و تلاش خود را برای از بین  ،ندکردمی تشویق ،خود را تکمیل کند

است به سووی پهنوة وسویع و همووار  امتگشت بردن دیوار و مانع تعصب و باز

وروش خود را در تحقیق و رای و نظر تغییر داده و  ،بردندمی کتاب و سنت بکار

و خوالی از  ،ی فقهی کوه دلایول شورعی را ذکور کوردههاکتاب برای طلاب علمی

و در  ،نودکردمی انتخاب ،ی فقهی قدیم وجود دارندهاکتاب عیبهای زیادی که در

 مذهبی گام برداشته و فقه را بروشی که امروز آن را فقه مقوارن فع موانع سختر

بینی می ،جای این کارهادادند. ولی متاسفانه بمی مورد تعلیم و تعلم قرار ،نامندمی

برای کسوب علوم  ،خواهد عقل و فکر خود را بکار بردمی با هر کسی که که آنان
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و چهواردیواری زنودان  هودو از محود ،و از اسارت تقلید آزاد گوردد ،هتلاش کرد

شدیداً با مخالفت کرده  و، دازندرپمی با او به جنگ و دشمنی ،مذهب خارج شود

فقهوی ای مسوأله فقط بخاطر اینکه هر گواه ،کنندمی ی بر ما تحمیلو حملات جدّ

و تعالی  و از حکم خداوند تبارک ،گنگ و و یا نامعلوم باشد ،دو پهلو ،بر ما مبهم

مذهب شما چیست؟ در پرسد؟می از ما ،در مورد این مساله از عالمی سئوال کنیم

تموامی اماموان  ،متیگوئیم: ما ملتوزم بوه یوک موذهب واحود نیسومی جواب به او

خودمان  ،کنیممی هستند و از تمامی نظرات و اقوال آنان استفاده امامان ما، هباذم

 تنگنوا و فشوار قورار خواص در مجتهودی را نسبت به تبعیوت کوردن از اجتهواد

از مجتهدین به کتاب و سنت نزدیکتر باشد آن  دهیم بلکه رای و نظر هر کدامنمی

م که حکم برتر از جهوت خواهیمی کنیم و ضمناًمی ده و به آن عملرا انتخاب کر

د که حکوم نیعنی برای ما مشخص کن ،دندلیل را درباره این مساله برای ما بیان کن

زموانی کوه موضووع را  .کدامیک از امامان به لحاظ دلیل قوی تر و ارجح تر است

بینی از فرط می ،ایماستاد یا عالمی را که از او سئوال کرده ،کنیممی اینگونه مطرح

و تغییر کورده و چهوره اش عبووس و گرفتوه اعصبانیت و ناراحتی شکل ظاهری 

را بلنود کورده و آشوفته و  صودای  ،شوودموی شده و خشم و عصبانیت  زیادتر

 ،عدبتد:مگویمی کنندمی سراسیمه از کوره در رفته و با انواع اتهام ما را سنگ باران

.. و غیوره .مذهب پنجم دشمن امت هستید شما خوارج و اصحاب و ،گمراه کننده

دهد. متاسفانه می به ما نسبت ،و دشنام در سر دارد و بالاخره هر چه اتهام و سبّ

زمانیکه از آنان در رابطه  ،اساتید و بزرگان دینی در جامعه ما اینگونه هستنداغلب 

عصوبانی یوا ناراحوت و  ،کنویموی سوئوالای مسوأله با دلیل شرعی بورای حکوم

اگر بر حسب تصادف یکی از آنان سعه صدر بیشتری داشوته  شوند،می خشمگین

و هیچگونوه نواراحتی و  –اگر چه تعداداندکی از آنان ایون طورز هسوتند  –باشد 

بدان که بحقیقت درون  ،دهندنمی عصبانیتی در قبال این حرکت از خودشان نشان
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او پر از کینه و دشمنی نسبت به تو است و آن را از تو و در مقابول توو مخفوی و 

موا جماعوت  –م چه کوار بکنویم خواهیمی وایم مگر ما چکار کرده کندمی پنهان

ا و بزرگان دینی اینگونه از کسانی که در بین ما مردم را که علم ،ای مردم –سلفی 

آیا عدم التزام ما بوه یوک موذهب ؟شوندمی ناراحت و خشمگین ،کنندمی دعوت

 -دمعین و مشخص جرم گناه و گمراهی و سرپیچی از او امر و دستورات خداونو

است؟ به حقیقت دوست شما دکتر االبوطی خود  صو رسول او -تعالی وتبارک 

ام داشوتن زتولبه اینکه ا کندمی اعتراف« لا مذهبیه»از کتاب  95صراحتاً در صفحه 

و بر مسلمانان واجب نیست که خود را مقید بوه  ،به یک مذهب معین لازم نیست

 است که هرگواه در موورد بر او واجب بلکه آنچه که ،ندنیک مذهب مشخص بک

باید از کسی که آگاه به کتاب و سنت است  ،آگاه به کتاب و سنت نباشدای مسأله

اگر معتقد باشد به اینکه بر او واجب است که خود را ملزم و مقید به  ،سئوال کند

و اگر معتقود باشود کوه ایون  ،در اشتباه است ،یک مذهب معین و مشخص بکند

در این  ،ید و ملتزم باشدحکمی است از جانب الله که باید حتماً به یک مذهب مق

التوزام بوه آن هسوتید  و ای کسانی که معتقد به مذهب حالت گناهکار است. پو

نسبت  ،دیشومی کنید؟ و چرا خشمگین و ناراحتمی چرا با ما دشمنی و عداوت

 جایز است: انجوام (دکتر البوطی)همکار شما عقیده همکارخودشماکه به  کاری به

به نسبت صحابه و تابعین و اتبواع توابعین واجوب  همین کار در حالیکه ،دهیممی

ا آن درگیور که مسلمانان امروز ب یین واقعیت تلخزاوسنت است؟تنها راه نجات ا

 دعوتگران سنت و تابعان سلف صالح است تنها ایون راه بکارگیری روش ،هستند

و ایون ند زمینه مناسب و شایسته برای اجتهاد پیشورفت علوم فوراهم کنود توانمی

صدر اسلام مسلمانان را وادار به انقلاب و دگرگونی کرد  درهمان روشی است که 

و آنان را در مقام و منزلت عالی و بزرگی در بین امتهای روی زموین قورار گیورد. 

 ،غیور قابول انعطواف ،من مطمئن هستم تا زمانیکه مسلمانان آراء و نظرات سخت
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است و مانند تعطیل کردن باب اجتهاد و واجب بودن تقلیود بور و سستی ضعیف 

به هیچ وجوه عوالم یوا  ،کنندد بوده و عمل ت گرفته و به آن معتقسهر کسی را د

بزرگی  به سوی به حقیقت راه بازگشت وجود نخواهد داشت.مجتهد در بین آنان 

ن بورای و افتخار به اسلامی علمی و شکوفایی فقهی اسلامی و تنهوا وسویله ممکو

تنها از طریق سلف صالح و راه و روش  ،ایجاد و پرورش مجتهدین بزرگ اسلامی

این همان راهوی  ،آنان و حاکم کردن کتاب و سنت در هر کاری امکان پذیر است

است که مسلمانان صدر اسلام را به علم و اجتهاد و پیشورفت و ترقوی و پیوروی 

ی  گرفتنود بوه جهول و عقوب که علما خلوف در پوای طریقه در حالیکه ،رساند

 .انیدردگر منجر ماندگی و تعصب و تحجّ

 آخر این امت :کهکنیم می اشاره–رحمه الله –امام مالک  مجددا به فرموده قبلی

آنچوه کوه اول آن صوالح و اصولاح شود. پوو ای  شود مگر بواسوطهنمی اصلاح

سولف  یماننودعلماد؟ امیدواریم که ریا شما این گونه رفتار خواهید کآمسلمانان 

 آنگونه که گفتیم رفتار کنید.





 

 
 

 :فصل دوم
 چرا التزام به یک مذهب معین جایز نیست؟

د و التزام به یک قیّمساله تقلید و تدکتر البوطی تلاش کرده است تا در رابطه با 

لوا »کتواب  25کوه در صوفحه  ،مذهب معین از لحاظ علمی گفتگو و بحوث کنود

 :وآن ایون اسوت ،رسویده اسوت ،که ما نیز با او موافق هستیمای نتیجه به« مذهبیه

کسوانی از واجب است که ،اطلاع باشدبی و کسی که نسبت به دلیل حکمی ناآگاه

آنان در مورد سئوال او  و به آنچه که ،سئوال کند ،و سنت هستندکه آگاه به کتاب 

 عمل کند. ،دهندمی فتوی

ۡهلَّ فَّۡس : تبارک و تعالی -بنابر فرموده خداوند
َّ
ۡكرِ ٱلُٓواْ أ ِ

 ٣٣إِن ُكنُتۡم لَّا تَّۡعلَُّمونَّ  لذ 
 ،ی آسمانی( بپرسیدهاکتاب )از پو برای روشنگری( از آگاهان)» [.33النحل: ]

 .نه فرشته(اند )که پیغمبران همه انسان بوده دانیدنمی )این را( اگر
د د را مختار کرده است در بین اینکه خود را ملزم یا مقیّسپو دکتر البوطی مقلّ

د اگر مقلّ و گفته است که ،به امام شخصی بکند یا مقید به یک امام مشخص نکند

با این  ،این دو حالت امر کرده استخداوند او را به یکی از  ،معتقد باشد به اینکه

انسوان را بوه آن  ،و هر آنچوه را کوه خدوانود و گناهکار است. ر مخطیتفکّ زطر

د آن توانونمی که در تمام چیزهایی که خود بر او واجب کرده است ،ف کردهمکلّ

دکتر های از یک مجتهد تبعیت کند. در تکمیل گفته ،اصلی فهم کندهای را از ادله

جاهل را زیادتر از این که از اهل علم سئوال کرده  ،خدواند ،بله گوئیم:می البوطی

)جاهل مکلّف اسوت در ، مکلف به چیز دیگر نکرده است ،و یا از آنان تقلید کند

ولی از آنان نیوز تقلیود نمایود( و مورد احکامات دینی خود از اهل علم سوال کند

بلکوه بوه او دسوتور  ،آنان سئوال کندخداوند او را امر نکرده که از آراء و نظرات 
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ا زمانیکه بورای سوئوال او تزیرا  ،آنان سئوال کند زکتاب و سنت ا درموردداده که 

موجود باشد رای و نظر آنان هیچ قیموت و دو ی یا آیات و یا احادیثی در آن نصّ

از یوک  بیشوتراحتموال  ،اما اگر نص و یا آیات و احادیث موجوود ،ارزشی ندارد

داشته باشند از آنان درباره اینکه کدا میک از این احتمالوات ارجوح تور و  را معنی

اما اگر در موورد سوئوال او آیوات و یوا احوادیثی  ،تر است باید سئوال بکند ویق

از اجتهاد آنان در مورد مساله مذکور سئوال خواهود کورد. بعود از  ،موجود نباشد

رسویم موی معین مذهب د به یکموضوع مطرح شده در بالا به مساله التزام و تقلی

که آیا جایز است یا جایز نیست؟ دکتر البوطی معتقد است به اینکه التزام به یوک 

د معتقد به این نباشد که التوزام بوه یوک مذهب معین جایز است به شرطی که مقلّ

ایون  اسوت واو-تعوالیتبوارک و–حکمی یا دستوری از جانب الله  ،مذهب معین

 استدلال کرده است: زیر مورد به سه طریق

یا واجوب بوودن التوزام بوه  ،همانا واجب بودن التزام به یک مذهب واحد اولاً:

حکمی که زاید بر حکم اصلی است و واجب است که از آن حکم اصولی تقلیود 

  ،باید حتماً دلیلی قاطع و ثابت برای اینکار باشد که هیچ دلیلی وجود ندارد ،کنیم

خوانودن قورآن بوا قرائتهوای ده گانوه  ،ذاهب مانندحقیقت تبعیت از مدر :دوماً

 ،ها و التزام به آن جوایز اسوتهمانطور که تلاوت با هر کدام از این قرائت ،است

 باشد. می بدین ترتیب نیز تبعیت از هر مذهبی و التزام به آن جایز

 ،رابطه با التزام و تقلید به یک مذهب معین در تحذیری هیچگونه نهی یا سوماً:

بوا  ،طرف امامان و یا مجتهدان شنیده نشده است.ولی ما در رابطه با این مسواله از

و معتقدیم برای مسلمانان جایز نیست که در تموامی  ،دکتر البوطی مخالف هستیم

ردی که دکتر البووطی واد و به منمسایل خود را ملتزم و مقید به مذهب معینی بکن

 لال کرده جواب خواهیم داد.استدها آن برای جایز شمردن این مساله به

 :سوءتفاهم البوطی -
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عبوارت  ،خوواهم بگوویم کوه البووطیمی قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم

 ،معصومی و نظر ما را درباره عدم التزام به یک موذهب معوین را نفهمیوده اسوت

که منظور ما از عدم التزام این است که موا معتقودیم شوخص  کندمی بلکه او فکر

دیگور  و موذهبادر هر فاصله زمانی بین یک موذهب ناآگاه التزام و تقلید خود ر

مقیّد به مذهب شافعی بکند وماه دیگر بوه  مثلا یک ماه خود را ملزم و ،تقسیم کند

را  التوزام خوود و در طوول یوک سوال مذهب حنفی وهمچنین به مذهب موالکی

 اینگونه بین مذاهب تقسیم کند.

هیچکو این حرف  دکتر عجیب و غریب است زیراو فهم  نوع برداشت اقعاو

افکار و خیالات وسویع دکتور ها این و ،ایمهم نشنیدهو ما از کسی  ،را نگفته است

کنیم تا ملتوزم و می منظور ما از اینکه مسلمانان را دعوت والبوطی است و مقصود

ت که مسلمانان ناآگاه و جاهل به کتواب و سواحد نباشد آن ا مذهبمقید به یک 

آید خود را مقیود می سنت در تمامی مسایلی که در طول عمرش که برای او پی 

بلکه بور او واجوب اسوت کوه آنچوه را کوه  ،و محدود به یک مذهب معین نکند

ه در کو بودین صوورت ،انجام دهنود ،به او دستور داده -تبارک و تعالی -خدواند

بدون اینکه قصد و  ،مسایلی که ناآگاه و جاهل بدانها است از اهل علم سئوال کند

را به هیچکودام نیت التزام و تقلید به هیچکدام از این علما را داشته باشد و خود 

 کورده و رد انکوار ،دهنودموی ماآنچه را که امروز موردم انجواماز آنان نسبت دهد.

اینکوه در از آید.می یا مشکلی برای یکی از آنان پی زیرا اگر مسائله ای  ،کنیممی

 امتنواع و خوودداری ،مورد این مساله از عالمی غیر از مذهب خوود سوئوال کنود

بوه اینکوه بنوابر  کندمی او را مشروط ،کندمی یا هرگاه از یک عالم سئوال ،کندمی

کسی از همچنین عالم یا بزرگ دینی نیز هرگاه  ،مذهب او به سئوال  جواب دهد

ابتودا از موذهب   در رابطه با این مساله چیسوت؟ ینکه حکم د کندمی او سئوال

دهد. ما معتقد هستیم که ایون روش بودعت می . سپو جواب او راکندمی سئوال
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همانطور که در حدیث ثابت شده اسوت.اینکه  ،و هر بدعتی گمراهی است ،است

کنویم درسوت هماننود موی معینیا تقلید مذهب یما مردم را دعوت به عدم التزام 

 ،معالجوه دکتور ،برنود ماننودمی انجام کارهای خود بکار حالتی است که مردم در

که هور گواه  بدین معنا ،کمک گرفتن از افراد ماهر در امور تربیتی و علوم مختلف

دنبوال شخصوی کوه در کوار  ،نیاز پیدا کردی ورموارد مذک زبه چیزی یا موردی ا

اگر مریض شدی پی   ،کنیمی سئوال ،ماهرترو آگاه تر است ،رواردت ومورد نیازت

روی که قبلاً هیچگونه ارتباطی هوم بوا او نداشوتی و اگور مریضوی توو می دکتری

 ،عودت پیدا کند چه بسا پی  همان دکتر اول یا پی  دکتر دیگری خواهی رفوت

کار خود که  برای انجام ،به همین ترتیب اگر به مهندس و یا بنایی نیاز پیدا کردی

 نفری یا شخصی را بورای انجوام ایون کوار انتخواب ،هدف اصلی تو همین است

شوخص داشوته باشوی. آن ت بوه سوبد یا التزامی نبدون اینکه تعهد یا تقیّ یکنمی

م هرگاه کسی که از لحاظ دینی و علمی خواهیمی دبنابراین ما از هر مسلمانان مقلّ

را  صی از کتاب و یا حدیث رسول اللوهچیز ،مورد اعتماد و اطمینان شما است
شما  مجتهدی باشد که چیز مخالف با رای و نظر آن امامبیان کرد و آن برای شما 

باید قول آن امام مجتهد را کنوار گذاشوته و بوه آنچوه کوه در  ،کنیدمی از او تقلید

زیرا هویچ کلوامی یوا قوولی در مقایسوه بوا کلوام  ،دیعمل کن ،کتاب و سنت است

. بعود از ذکور دو رسول او هیچ ارزش واعتبواری نودار -تبارک و تعالی -خداوند

مطلب فوق به جواب دادن به وجوه سه گانه ای که البوطی برای جایز بودن التزام 

 م.گویمی پردازم ومی ،د به مذهب معین و مشخص استدلال کردهو تقیّ

 :التزام به یک مذهب معین بدعت است -

این است که التزام به یک مذهب مشخص یوا عودم جواب ما برای طریق اول 

التزام به یک مذهب  ،بلکه ،التزام به آن با هم یکی نیستند و هیچکدام جایز نیست

 اشتباه و بدعتی است در دین برای اینکه:
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است به هودف و  تر و نزدیک ترآسان اصل و ،اولاً: عدم التزام به مذهب واحد

ا زمانیکه خداوند به مسلمانان ناآگاه و جاهل زیر -تبارک و تعالی -ور خداوندظمن

اهل علم را محدود و مشخص نکورده  ،دندهد که از اهل علم سئوال کنمی دستور

این که مطلوق در است  و آنچه که معروف ،بلکه بصورت کلی بیان فرموده ،است

اگر چوه مقیودی بیایود و آن را محودود و ، ماندمی حالت کلی و مطلق خود باقی

 زد.مقید سا

بخاطر هدف مشخصوی کوه  ،واجب است ،ثانیاً:عدم التزام به یک مذهب واحد

و این هدف مشخص همان تفریق و جدایی بین تبعیت کردن  ،داندنمی دکتر آن را

است. زیرا کسانی که ملتوزم و  صو تبعیت از غیر رسول الله صاز رسول اکرم

مقیوود بووه یووک مووذهب مشووخص و معینووی هسووتند در حقیقووت تبعیووت از نبووی 

 ،کندمی حقبه .و هم اصابه کندمی را با تبعیت از فقیهی که هم اشتباه صمعصوم

درست نیسوت کوه »د: گویمی -هاللرحمه –امام مالک اند.دادهبرابر و مساوی قرار 

-خدوانود  1«تبعیوت کورد، دگویمی ازهرآنچه کهبخاطر فضل وبرتری مشخصی 

 فرماید:می -تبارک و تعالی

َّۡستَِّمُعونَّ  ل َِّذينَّ ٱ ۡولَّ ٱي نَّهُ  ۡلقَّ ۡحسَّ
َّ
يَّت َّبُِعونَّ أ وآن کسانی که به همه » [.53الزمر: ] ۥفَّ

 «کنندمی تبعیت و پیروها آن دهند و از نیکوترین و زیباترینمی گوش فرا سخنان

و احمد روایت  لکه و مجاهد و مابیتو همانطور که از ابن عباس و الحکم پسر ع

هیچکو بعد از رسول اکرم نیست مگر اینکه گفته او هم »اند:شده که آنان گفته

و بعضی از علما  1«.صرسول اکرم ةمگر فرمود گرددمی و هم رد شودمی قبول

َّ بُِقونَّ ٱوَّ  اند:سیر کردهرا به همین معنی تف« جل جلاله»این فرموده الله  لُونَّ ٱ لس  َّ و 
َّ
 ۡلأ

                                                 
 .1/199جامع بیان العلم -1
 .18،ص0الصلاة النبی ، ط صفة  -1



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   014

ارِ ٱوَّ  لُۡمهَّ ِجرِينَّ ٱِمنَّ  نصَّ
َّ
َّبَُّعوُهمٱ ل َِّذينَّ ٱوَّ  ۡلأ ُ ٱبِإِۡحسَّ ٖن ر َِّضىَّ  ت  َّ ۡنهُ  لل  رَُّضواْ عَّ ۡنُهۡم وَّ ة: التوخ] عَّ

پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را » [.311

خدواند از آنان خشنود است و  ،راه ایشان را بخوبی پیمودنددر پی  گرفتند و 

 .«ایشان هم از خدواند خوشنودند
معناست که  بدین «واع عوا  م خاحسان»یه آدر« احسان» که معنیاند گفتهو

دیث است قبول کرده و به آن افق با نص آیات و احاتبعیت کنندگان آنچه را مو

بدون رده نص آیات و احادیث است ترک ککنند و آنچه را که مخالف با می عمل

اینکه در همه چیز از آنان تبعیت کنند.می گویم: این تفسیر درست موافق با آیه 

َّۡستَِّمُعونَّ  ل َِّذينَّ ٱ :قبلی است ۡولَّ ٱي نَّهُ  ۡلقَّ ۡحسَّ
َّ
يَّت َّبُِعونَّ أ به سخن گوش » [.53الزمر: ] ۥٓۚ فَّ

در این آیه  -تبارک و تعالی -خدواند« کننددهند و بهترین آن را پیروى مىفرامى

توصیف و تعریف نکرده  ،کنندمی از کسانی که در همه چیز بطور کلی تبعیت

اقوال ترین که بهترین و درست کندمی است بلکه از کسانی تعریف و توصیف

انتخاب  ،و نزدیکترین قول به کتاب و سنت هستندترین یعنی اقوالی که موافق

بر اینکه التزام به یک مذهب  دارد کنند.سومین چیزی که دلالتنمی کرد و تبعیت

که در سه قرن برتر ، استل صحابه و سلف صالح فعهمانا  ،واحد اشتباه است

ند کسانی که به اقتدا کردن آنان به ما دستور داده شده نشان دهندة کردمی زندگی

و روش هر کسی از آنان اگر طریقه  ،عدم التزام به یک مذهب واحد است

د بر دانست بدون معین کردن و تقیّنمی شرعیهای استنباط احکام را از ادله

خود را دسته  ،و صحابه کرام طبق مذاهب علما ،کردمی از علما سئوال ،کسی

، از مردم تبعیت کنندای دسته کردند بطوریکه از هر عالمینمی بندی و تقسیم

دیگر)عمریون( ای دسته کر( وآنگونه که طایفه ای بکریون )تابع حضرت ابوب

 یدسته سومی)مسعودین( ودیگر )معاذیون( و دسته پنجم)شیعه بودند که از عل

د ترتیب حافظ بزرگ پسر عبدالبر با کسانی که معتقد به التزام و تقیّ .(باشندتقلید 
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پذیر آنان را ناشخصی هستند مباحثه کرده و با دلایل قطعی و انکار مبه مذهب 

برای چرا: شودمی به کسی که معتقد به تقلید است گفته :(1)گویدمیومتقاعد کرده 

 ؟درحالیکهکنیمی با سلف مخالفت یبا اینکار با علما و معتقد به تقلید هستی

ویل و تفسیر کتاب أعالم به ت مناگر جواب داد:زیرا  اند؟آنان اصلاً تقلید نکرده

را هم حفظ نیستم و کسی که من از او  صالله )قرآن( نیستم و سنت رسول اکرم

 عالم و آگاه است صجل جلاله( و سنت رسول الله)کنم به کتاب اللهمی تقلید

و آگاهتر به کتاب الله و سنت رسول  ترعالم که از منام کرده لذا از کسی تقلید

گوئیم: بدون شک هرگاه علما بر چیزی یا می است.در جواب به او صالله

 صی رسول اللههاسنت طه با تاویل و تفسیر یا روایت سنتی ازموضوعی در راب
بدون شک درست  ،اتفاق نظر داشتند یا نظرشان را بر یک چیز متمرکز کردند

 بوده است ولی اگر بعضی از آنان با بعضی دیگر د رمورد آنچه که از او تقلید

نظرات بعضی از دلیل و حجت تو برای تقلید از  ،اختلاف نظر پیدا کردند ،کنیمی

چیست؟شاید  ،آنان و مخالفت با بعضی دیگر در حالی که همگی آنان عالم هستند

از کسی باشد که تو  ترعالم تر وآگاهای کرده کسی را که تو قول و گفته او را رد

 کنی؟اگر در جواب این گفته ما بگوید:من از او تقلیدمی از قول و گفته او تقلید

یم: گویمی ودم که او درست گفته است. مجدداً در جواب اوب زیرا مطمئنام کرده

آیا تو با توجه به دلایل موجود در کتاب و سنت یا اجماع پی به این حقیقت 

 ای؟برده
گردد. و اگر بگوید:چون او می باطل شده و دلیل او ردتقلید او  در این حالت 

گوئیم: پو از می به او ،اماست به همین خاطر از او تقلید کرده ترعالم از من

 زیادی یا علمایحالت تو افراد  ایناست در ترعالم که از تو تقلید کن کسی

یص نکن یعنی هیچکدام از صخهستند و هیچکدام را ت ترعالم یابی که از تومی
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آنان را به عنوان تقلید از او انتخاب نکن چون دلیل تو برای تقلید این بودکه او از 

گوئیم: می است درجواب او ترعالم تمام مردم گر بگویی که او ازاست ا ترعالم تو

و آگاهتر است؟  ترعالم نیز صاو از اصحاب رسول الله ،بنابراین با این دلیل

زیرا گفتن یک سخن دلالت بر  بد وقبیح است.، واین دلیل واقعا دلیلی زشت

 برتری گویندهکه دلالت بر فضل و آنچه کند بلکه نمی برتری و فضل گوینده آن

قبلی امام  ةت آن قول یا گفتار است.سپو جملآوردن دلیل قاطع بر صحّ ،کندمی

درست نیست بخاطر فضل برتری شخصی  :کندمی را روایت –رحمه الله –مالک 

 ل َِّذينَّ ٱ :فرمایدمی تبارک و تعالی -خداوند تبعیت کرد.، دگویمی از هر آنچه که
َّۡستَِّمُعونَّ  ۡولَّ ٱي نَّهُ  لۡقَّ ۡحسَّ

َّ
يَّت َّبُِعونَّ أ ترجمه شده است. به بحث مورد  [.53الزمر: ] ۥفَّ

 مختلفی هاگروه مردم به دسته هاو تقسیم شدن: گوییمنظر برمی گردیم ومی

بدعت است. و  ،تقلید کند یشخصماز امام ای دسته گروه یا یا طایفه هر طور یک

 صالله  و تابعین و تابع تابعین وجود نداشت. رسول هاین حالت در زمان صحاب
یْرَّ ال»فرماید: می ا بَّْعُد فَّإِن َّ خَّ م َّ

َّ
ِدیِث ِکتَّاُب الل َّ  ْ أ یُْر الْ  حَّ د   ِه وَّخَّ م َّ ى ُمحَّ ى ُهدَّ   ُهدَّ

ا ثَّاُتهَّ ُموِر ُمْحدَّ
ُ
ر ُ الأ ة   وَّشَّ ثَّة  بِْدعَّ ُك َّ ُمْحدَّ لاَّلَّة   ،وَّ ة  ضَّ ُك ُ بِْدعَّ راستترین ]همانا  .(1)«وَّ

 ،هااست و بدترین کار صمحمدراه کتاب خداست و بهترین راه هدایت  ،گفتار

تازه پیدا شده هاست و هر تازه شده ای بدعت است و هر بدعتی گمراه است و 

ا( روایت شده عنه یآت  است[ از حضرت عایشه )رض هر گمراهی جای  در

ثَّ فِی » :فرموده است صکه رسول الله ْحدَّ
َّ
ْن أ ُهوَّ مَّ ا لَّیْسَّ ِفیِه فَّ ا مَّ ذَّ ْمِرنَّا هَّ

َّ
أ

آن  ،چیزی را احداث کند، هر کو که خارج از اساس و برنامه دین اسلام]. (2)«رَّد   

 و بدعت است[ ودچیز مرد
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 فرموده است: صروایت شده که رسول الله ساز ابن مسعود

ثَُّه الل َّ  ِبی   بَّعَّ
ا ِمْن نَّ انَّ  مَّ بِْلی إِلا َّ کَّ ة  قَّ م َّ

ُ
اب   ُه فِی أ ْصحَّ

َّ
اِری ُونَّ وَّأ وَّ ِتِه حَّ م َّ

ُ
لَُّه ِمْن أ

ْمِرهِ 
َّ
یَّْقتَُّدونَّ بِأ ُخُذونَّ بُِسن َِّتِه وَّ

ْ
ا لاَّ  هاآن ُثم َّ  ،یَّأ ُقولُونَّ مَّ تَّْخلُُ  ِمْن بَّْعِدِهْم ُخلُوف  يَّ

ُرونَّ  ا لاَّ یُْؤمَّ لُونَّ مَّ یَّْفعَّ لُونَّ وَّ ْفعَّ ُهوَّ ُمْؤِمن   ،يَّ ُهْم بِیَِّدهِ فَّ دَّ اهَّ ْن جَّ مَّ
مَّ  ،فَّ ُهْم وَّ دَّ اهَّ ْن جَّ

ُهوَّ ُمْؤِمن   انِِه فَّ ُهوَّ ُمْؤِمن   ،بِِلسَّ لِْبِه فَّ ُهْم بِقَّ دَّ اهَّ ْن جَّ مَّ اِن  ،وَّ لَّیْسَّ وَّرَّاءَّ ذَّلِكَّ ِمنَّ الإِیمَّ وَّ
رْدَّل   ب َُّة خَّ  .(1) حَّ

هر پیامبری که خدواند او را بسوی امتی فرسوتاده اسوت در اموت آن پیوامبر  [

طبق سنت پیامبر خود رفتار کرده که  اند.داشته طرفدارانی و یارانی مخلص وجود

بوه آنچوه  ،اندبعد از آنان کسانی دیگری آمده سپو ،انداقتدار کرده اوو به دستور

دادند که به آنان امر نشوده بوود می کارهایی را انجام ،ندکردمی گفتند عملمی که

جلوی آنوان  هر کو با دست با آنان مقابله کند. او مومن است و هر کو با زبان

از این وضعیت آنان ناراحت باشد( )و هرکو با قلب  ،را بگیرد او نیز مومن است

بوا دل آنوان مجاهوده  ونه با دست و نه به زبان نه او هم مومن است اگر کسی که

 ]ن او وجود نداردذره ای ایمان در درو ،کندن

و پشت  بودن انکار آن واجب ،تمامی این احادیث صراحتاً حرام بودن بدعت 

کنند که بودعت در حقیقوت گمراهوی می و بیان ،دارندمی سر انداختن آن را بیان

 هاسونت قدر کافی است که باعث از بین بردن هماناست. و از ضررهای بدعت 

ما »د: گویمی –رحمه الله  –پسر عطیه  نشود همانطور تابعی جلیل القدر حسامی
کوه هور گواه قوومی  (1)«من س نتهم مثله الا نزع اهلل إفی دینهم  ةوم بدعدع قتبا

وند تبارک و تعالی سنتی به مانند آن اخد ه استدر دین خود ایجاد کرد را بدعتی

ضوررها  ینتورمهم بحقیقت بدعت موذهبی« یشان برداشته استهاسنت را از بین
                                                 

 رواه مسلم . -1

 (: وسنده صحیح.1/22رواه الدارمی. قال شیخنا فی المشکاة ) -1
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و بوودترین  مهمتوورین«واقعووه مووذهبی»ومفاسوود زیووادی بوودنبال دارد کووه درفصوول 

ین تورمهم کنم. ازمی اشارهها آن در اینجا به بعضی از ام.کردهضررهای آن را بیان 

 مخالفت با نصوص آیات و احادیث صحیح و صریحی ،ضررهای تعصب مذهبی

ب مذهبی: ترکیب صکه در کتاب و سنت آمده است و از ضررهای دیگر تع است

برتوری دادن اقووال  ،و ترتیب دادن احکام بر مبنوای احادیوث ضوعیف وموضووع

ایجاد اختلاف در بین مسولمانان  ،امامان مجتهدهای گفته و متاخر بر اقوال یعلما

ب به دلیول تعصوّ  و انتشار فتنه و آشوبها و گرفتاریها و مشکلات در بین مسلمانان

شدن ورها  وحیله برای خلاص مکروفریبی هاراه از جمله دیگرگشودن ،مذهبی

افتوادن  ،ئل خیا لی و فرضیسا مغوطه ورشدن در باب  ،احکامات شرعی از شدن

تعطیول کوردن بواب  وتقلیودو بسوتن  وهمچنوین ،خنوده دار اعمال احمقانه ودر

علمی و فکری مسلمانان داشته  که اثر زیادی درانحطاط وسقوط اجتهادات چیزی

و کوشو  و اجتهوادات موذاهب  مقلدان هر مذهب از تلواش ةعدم استفاد ،است

 و مفاسود خطرنواکهوا این ...باشودموی دیگر تعصب موذهبی رهایضراز  ،دیگر

 بدعت و ضورر آن دلالت بر فساد این ،وجود یکی از این مفاسدکه بزرگی هستند

سر انداختن تعصب مذهبی  تترک و پش ،همچنین دلالت بر واجب بودن ،کندمی

بر آن و اهول صنبی اکرم  و بازگشت بسوی طریقه و راه و روش خیرالقرون که

یُْر الن َّاِس قَّْرِن » :فرمایدمی است و آن ثنا و تعریف گفته ُث م َّ  ،ُثم َّ ال َِّذینَّ یَّلُ ونَُّهمْ  ،خَّ
 بعود از هسپو آنانی کو .مردمان عصرمن هستند ،کسان بهترین(1)«ال َِّذینَّ یَّلُونَُّهمْ 

بهتور  (تابع تابعینآیند )می عینبکسانی که بعد از تا سپو ،(تابعینآیند )می اینان

بدون شوک بازگشوت  وآیندمی کسانی است که بعداز آنان و سنت از راه و روش

بوه  به سوی آنان و اجرای راه و روش آنان بهتر و شایسته تر از تقلید و پایبنودی

 .روش متاخرین و بدعت شان است
                                                 

 متفق علیه. -1
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قبیح و آشکاری  ،قیاسی اشتباه ،مختلف هایتءاقیاس مذاهب بر قر -

 است:

مذهب  د به یکشمردن التزام و تقیّوطی برای جائز اما وجه دوم که دکتر الب

مذاهب را به تقلید یکی از  از آن است که او تقلید، استناد کرده است معین به آن

با وجود کثرت  معتقد است به این کهقیاس کرده است  تهای دهگانه متواترءقرا

تهای ءقرا خواندن یکی از شیوهالتزام به همان طور که  ،مختلف هایتءدر قر

 مطالعه و ،تحقیق ،ائزاست به همین ترتیب با توجه به مذاهب مختلفحمختلف 

ائز است وهیچگونه تفاوتی بین جآن  د بهبررسی یکی از مذاهب و التزام و تقیّ

ی آشکار و اشتباه ،که این نوع قیاس ما معتقدیم این دو حالت وجود ندارد.

قراءتهای متواتر از  ،قرآن ةدهگانقراءتهای است. زیرا واضح و قیاس مع الفارق 

به دلیل رعایت  صاست وثابت شده که رسول الله صسوی خود رسول الله 

همین به  ،است قرآن را خوانده ،با هر ده نوع قراءتحال قبائل مختلف عرب 

، دهگانه قرآن را بخواند ائز است که مسلمانی با هر کدام از شیوه قراءتهایجدلیل 

 نیز صو راست و صحیح هستند و از طرف پیامبر حق، هاتمامی این شیوه زیرا
وجود ها آن شکی در صدق و راستی و درستی چهی ،اندو تثبیت شده تصدیق

ها آن اختلاف زیادی در بینه وغیر ندارد. در حالیکه مذاهب فقهی چهار گانه

مسائل مربوط به احکام در مذاهب بطور کلی دو دسته هستند: دستة  .وجود دارد

، تونظراتی که در بین تمامی مذاهب بخاطر وجود دلیل واضح و ثاباول:آراء 

 نظراتی که مذاهب در وآراء  دوم:دستة  هستند. متّفق و بدون اختلاف و یکی

ها آن و این اختلاف یا بخاطر آن است که آنچه را که درمورد ،اختلاف دارندها آن

با اینکه  ،مختلفی هستنددربرگیرنده معانی ومفاهیم ، در کتاب و سنّت آمده است

از طریق قیاس  ءلذا علما.نیامده استکتاب وسنت در ها آن هیچ حکمی در مورد

بحث ماخارج  عنوع اول از موضواند.صادرکردهبرای او  یمشخصّحکم  ،هیا غیر
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القول  قو تمامی علماء در مورد آن متّف است ثابت ،زیرا چیزی درست ،است

 ،که قسمت اعظم و مهم آن است ،ونظرات مذاهب ،اما نوع دوم از آرا ،هستند

اختلاف نظروجود دارد  در بین مذاهبها آن شامل آراء ونظراتی است که درمورد

 نهمانطور که احتمال صحیح بود، احتمال خطا واشتباه رادارندها آن از مو هر کدا

فلانی اجتهادات  بدون شک تمامی:د ادعا کند کهتواننمی ادر دنی کو را دارند.هیچ

او باطل  هاست و اگر کسی این ادعا را بکند قول و گفت حهمگی درست و صحی

 زیرا بر طبق این گفته هر مذهبی ادعا ودچار تناقض گویی شده است است

تعدد پذیر نیست یعنی حق یکی حقّ است که  مسلم ،که بر حق است کندمی

یکی  ،نظروجود دارداختلاف  فقهی که ر مسا لةاست وبو. بنابراین در رابطه با ه

 ،اراده حق کرده است در مورد آن-عز وجل-از آن آراء یا نظرات که خداوند 

استدلال کرده به  -تبارک و تعالی -خداوند  .ودیگری اشتباه است ،هدرست بود

زیرا  ،اختلاف تعارض در آن وجود ندارد این که قرآن از جانب اوست هیچ گونه

از این دو -و تعالی  سبحانه -ست و اللهبشری ا از صفاتاختلاف و تعارض 

ۡيرِ  :فرمایدمی .را استصفت منزه و مبّ 
انَّ ِمۡن ِعنِد غَّ َّۡو كَّ ل ِ ٱوَّ َّ ُدواْ فِيهِ  لل  َّوَّجَّ  ۡختِلَّ ٗفاٱل

ثِيٗرا  در آن تناقضات و  ،اگر از سوی غیر خدا آمده بود و» [.32النساء: ] ٦٢كَّ

که این دلیل که  شودمی توضیح مشخص. با این «دنکردمی فراوانی پیدا تاختلافا

دلیلی برای صدق و  تناقض بوده و هیچ دارای ،ن استناد کرده استآالبوطی به 

یکی از  د بهتقیّ و مذاهب بر التزام وجودندارد و بحقیقت قیاس التزام صحت آن

، خطا و اشتباه، زیرا در هر مذهبی .فاح  وآشکار است اشتباهی قراءتهای دهگانه

و غلطی وجود  ها هیچگونه اشتباهوجود دارد در حالی که در این قراءتدرستی 

 باشد.نمی تندارد لذا به هیچ وجه مقایسه بین او صحیح و درس

 :نیست انتشار مذهب از روی دلیل -
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اما وجه سوم و دلیل آخری که دکتر البوطی برای حائز شمردن التزام به مذهب 

 تمامی علموا از زموان صوحابه ;معین به آن استدلال کرده است آن است که گفته 

بیشوتر علمایوانی کوه از قورن وانود کرده هموضوع اقرارو اشوار کرام تا الآن به این

 و ملتزم به یک مذهب همذهبی بود ،اندتا امروز آمده و رفته چهارم هجری به بعد

 و از هیچکدام از آنان شنیده نشده که این کار را انکار یا ردّ کنند.اند واحدبوده

به نظر ما این استدلال همانند دو استدلال قبلی باطل و بوه صواحب  برگشوت 

نشان دهنده جهل و نوادانی بزرگوی اسوت اگور  ،اما در مورد صحابه .شودمی داده

 از و هر کدام از آنان مذهبی داشتندکه در مسوائلاند آنان مذهبی بوده:کسی بگوید

صحابه تمام شد ولی این بدعت در بین آنوان  در حالیکه زمان ،ندکردمی آن تقلید

اند آنان نیز بر همین منوال سپری کردهون و تابع تابعیّ ترتیب بوجود نیامدبه همین

سوپو  ،و قانع کننده ای داشته باشدقاطع  دلیل بایدت سغیر این معتقدا وهر کو

و سولف وصوحابه عمول  یزمان امامان مجتهد سر رسید آنان نیز طبق سنّت علما

به موذاهب ومقیّدلتزم م را ،ند که مردم ازآنان تقلید کنند و مردمراضی نبود ،دکردن

 .بلکه این کار را انکار کرده و حتی با این کار مخالفت کرده ندو آراء خود نکردند

د:اوازهیچکدام از گویمی البوطی که اما سخن [تقلید نکردند. یهیچکدام از دیگر]

طبق ایون ، اندشنیده در عوض دیگران ،دیگر نشنیده است یامامان مجتهد و علما

قاعده ما بخشی از اقوال ائمه را در رابطه با نهی آنان از التزام و تقلید بوه موذهب 

 کنیم.می تمام بر او را تحجّ صی را برای او بازگوکرده ومشخّ

 :انکار التزام به مذهب معین از طرف امام مالک -

خواهود در موی کوهپیشونهاد کرد -رحموه اللوه  -خلیفه منصور به امام مالوک 

طوا به موذهبی کوه او در کتواب خوود بنوام الموّ کردن کشورهای اسلامی به عمل

بوه آن و نهوی از  دستور دهد و مردم را به عمل کردن ،تدوین کرده ونوشته است

ایون پیشونهاد را  –رحمه اللوه  –ولی امام مالک  ،عمل کردن به غیر آن وادار کند
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موردم اقووال و احادیوث و  ،ومنین این کار را نکنالمای امیر"و گفت: ،قبول نکرد

دسوت  ،او رسویده و قبلواً بووده هر کو به آنچه که بوه، اندروایات زیادی شنید ه

 و غیور آنوان صرسوول اللوه  در بین اصوحاب اختلاف گرفته و عمل کرده و به

شودید  ،اندحقیقت بازگشت آنان از آنچه که به آن اعتقاد داشتهدر ،اندعادت کرده

بوه اند مردم را همراه آنچه که به آن عادت و به آن اعتقواد داشوته ،و سخت است

المهدی او ابن عبدالبّر چنین حالتی را بین امام مالک و خلیفه " 1حال خود بگذار.

مالوک و هوارون الرشوید  در بین اموام نیز چیزی شبیه این راکه همچنین شوکانی

مالک به منصور خلیفه اجازه نداد  که امام بینیمی .کندمی روایت ،اتفاق افتاده بود

بوه حوال  بلکه به او دستور داد که موردم را، که مردم را ملتزم به تقلید از او بکند

زیرا  ،عیت و پیروی کنندتب ،مورد اتفاق آنان است تا از هر کسی که دوا گذار خود

هستند و جائز نیست که مردم را وادار کنیم از یک  علم هر کدام از علماء صاحب

 :دگویومی -رحمه الله - امام مالک .لم تبعیت کنند و فقط تابع مذهب او باشنداع

او هم قابل قبول است وهم هیچکو بعد از پیامبر نیست مگر اینکه قول و گفته »

و این به این معنا ست که التزام بوه یوک  (1)«صجز قول نبی اکرم است قابل ردّ

یک مذهب یعنی گورفتن و عمول  د بهمذهب معین جائز نیست...زیرا التزام و تقیّ

 حرام و بر مسلمان .که اشتباه هستندهایی آن کردن به تمامی اقوال یک عالم حتی

افتد کوه می ول اشتباه و خطاست بسیار اتفاققولی که بداند قاست عمل کردن به 

 هواآن د ولوینشونوموی اسوت انکه مخالف با مذهبش را هاسنت دان بعضی ازمقلّ

 کنند.می ترک، که دارند را بخاطر تعصب مذهبی هاسنت

 :د کردن از خود را انکار کرده استامام ابوحنیفه نیز تقلی -
                                                 

روایت کرده  91الأئمة الفقهاء صاین را ابن عبد البر با سند خوی  در کتاب الانتقاء فی فضائل الثلاثة  -1

 است

 .18صفة الصلاة ،ص  -1
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بورای هویچ کوو » :از خود را انکار کرده و گفته اسوتامام ابوحنیفه نیز تقلید 

کند تا زموانی کوه ندانود کوه ایون قوول را از کجوا  عمل ،حلال نیست که به قول

 حرام است برای کسی که دلیل قول من را» د:گویمی و در روایتی دیگر .«امگرفته

 در روایات دیگر به آن اضافه کورده اسوت کوه .«دهدمی داند ولی به آن فتوینمی

 (1)«شوویمموی پشویمان از آن دافورو گووئیممی ما هم انسان هستیم امروز چیزی»

داند ولی بنابر کلام نمی دلیل قول او را نیز بر کسی که بزرگوارامام  این بینی کهمی

 دیگوریرای  ،زیرا ممکن اسوت مجتهود موورد نظور، داندمی حرام، او فتوی دهد

 .سپو اشتباه  برای او مشخص شود و از قول خود بر گردد ،ببیند

  :کندمی نیز تقلید کردن را انکارامام احمد  -

امام احمد نیز طبق منهج اصحاب کرام عمل کرده است او نیز از تقلید کردن از 

نهی کورده اسوت بطووری کوه او  یک مذهب معین خود و از غیر خود و التزام به

 فقوط، متفاوت است بنویسدهای یأنداشت کتابی را که شامل نظرات و ردوست 

الحوافظ ابون  .(1) پسوندیدندموی تمسک جستن به آثار صحابه و علمواء سولف را

یوا  هاکتاب به» :که او گفته است ی با اسناد خود از امام احمد روایت کردهزالجو

کورده و  وضع کو مال اسحاق و سفیان وشافعی ابو عبید و به آنچه کههای نوشته

کوه همیشوه دنبوال رو و توابع آثوار  بلکه بر تو واجب اسوت نکنید نگاهاند هنوشت

بوا اسوناد خوود از  ابن الجوزیدوباره حافظ  .«سلف باشی یصحابه کرام یا علما

پسر حاقان روایت کرده که او از امام احمد سوال کرد که کدام نزد شما محبووب 

نه موطوای  ،امام احمد جواب داد ؟مالک یا جامع سفیانای امام آیا موطّ ؟تر است

اقوال و افعال صحابه  ،دنبال رو آثار ،بر تو واجب است ،امام مالک نه جامع سفیان
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سلف باشی ودر روایتی دیگر آمده است که موردی از احمود پسورحنبل  و علماء

آن  "نه" جواب داد: ؟نویسینمی خود سوال کرد که آیا کتابی در رابطه با نظریات

ابون المبوارک « :امام احمد ابن حنبل گفت «؟ابن المبارک نوشته است» :مرد گفت

دستور داده شده که علم را از بالوا یعنوی )از  است به ما پایین نیامده که از آسمان

از تقلیود و  مام احمد اضافه بر مطالب گذشوته صوراحتاً .(1)بگیریم قرآن و سنت(

 لا» :فرموده کرده و نهی ،در بسیاری ازسخنان خود امام معین و مشخصی به مالتزا
 وزاعی ول ا الث وری وخ ذ م ن حی ثأمالكا ولا الشافعی ولا ال ولا تقلد تقلدنی

و از جایی کوه  ،از من و مالک و شافعی و اوزاعی و ثوری تقلید نکنید] «.«خذواأ

 .[بگیرید ،اندآنان بدست آورده

ی وه و أر ةب ی حنیف أی أرمال ک وی أرو ی الاوزاعیأر» :فرمایدمی همچنین
رای اوزاعی و مالک و رای ابوحنیفه رای و ] «نما الحجة فی الآثارإعندی سواء و

و به حقیقت حجّت تمام شده در پیروی و اطاعت ازآثار اصحاب  ،نظر من هستند

در رابطه با نهی از التوزام  تر و روشن ترآیا از این واضح [.(1) و علماء سلف است

 ؟چیز دیگری است ،وتقیّد به مذهب معینتعهد  و

 :(3)کندمی امام شافعی تعصب مذهبی را انکار -

در صراحت کامل مردم را به عدم التزام و تقیّود  امام شافعی نیز با تمام قوّت و

شاگرد او اسوماعیل پسور یحیوی مزنوی در اولوین ، کندمی به مذهب معین دعوت

این "دگویمی است الآم امام شافعی نوشتهجمله از مختصر خود که بر روی کتاب 

، امنوشته -الله  ةرحم -از روی علم محمد پسر ادریو شافعی  کتاب را مختصراً
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و در  به اذهوان نزدیوک کوردهآن را  تاام کرده اقوال او را مختصر همچنین مفهوم

برای  دارم تا هر کسیمی تقلید غیر او بیان و تقلید او اعلام نهی او را از عین حال

آن  رموورد به آن مراجعه کرده وهمچنوین اسوت بوه دیون خوود دحفظ دین خود

 -همچنین امام شافعی  ،1است -جل الجلاله -توفیق فقط توسط الله و احتیاط کند

 تی ازکسی سنّ همسلمانان اجماع نظر دارند بر اینکه هر گا» :فرمایدمی -الله  ةرحم

کسی نبایود آن سونّت را  قول ربخاط ،برای او ثابت شدصرسول الله ی هاسنت

 در مورد تمام آنچه که من گفتوه ام هور گواه از جانوب» فرماید:می باز .«ترک کند

حدیث وفرموده رسول ، ثابت شود ،امخلاف آنچه را که من گفته صاکرم  رسول

 :فرمایودموی .«تر است لذا از من در این مورد تقلید نکنیودبهتر و افضل صاکرم

بینی که این امام بزرگووار می  1.«صحیح باشد آن مذهب من است هرگاه حدیثی»

 و از اتبواع وپیوروان خوودکنودمی نهیای مسئله مردم را از تقلید خود درمورد هر

 قول او را کنار بگذارنود بوه ،صخواهد در مقابل حدیث صحیح رسول اکرم می

 شوافعیحقیقت مذهب او همان حدیث صحیح است و بسیاری از علماء منصف 

 ، اندبه این طریق عمل کردهمذهب 

راسوت گفتوه  -اللوه  ةرحم - امام شافعی» :دگویمی -الله  ةرحم - امام نووی

یافتیود بوه چیزی  صهر گاه درکتاب من بر خلاف سنّت صحیح رسول الله  :که

باز از امام نووی روایت  .«کنید عمل کنید و گفته من را ترکصسنّت رسول الله 

 صحیح طبق حدیث رب ،بر خلاف قول من باشد یهرگاه حدیث صحیح» :شده که

موذهب  و به حقیقت اصحاب و یاران شافعی .«کنید و قول من را ترک کنید عمل

بخواطر داشوتن مریضوی یوا ما در رابطه با مسأله التثویب وخارج شدن از احورام 

کسوانی  از جمله ،انده این طریق عمل کردهمشکل دیگروهمچنین درمسائل دیگرب
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با توجه به حدیث صحیح فتوی داده ومقیّد وملتوزم بوه موذهب شوافعی  هدیگر ک

کوه اینگونوه  ،دثاز کسان دیگر از اصحاب محّو .البوطی والدّارکی است، اندنبوده

هم مذهبان گذشته موا  تعدادی از یاران یا اند.بوده البیهقی و دیگراناند عمل کرده

ی ونظر بدهند ودیدند که درآن حدیث و أرای مسأله نیز هر گاه خواستند درمورد

و بوه آن نیوز فتووی اند به حدیث عمل کرده ،با هم اختلاف دارند ،مذهب شافعی

آن است کوه موافوق بوا حودیث صوحیح  شافعی مذهب» :ومعتقد بودندکهاند داده

)محقق(بتوانود داند تا اینکه می واجبآن را  حققسپو نووی شرطی که ت .«1باشد

محقّوق بوه آن اسوت کوه  ،این مذهب شافعی اسوت» :یک حدیث بگویددر مورد 

یوا از  -الله  ةرحم -بطوریکه فکر کند شافعی  .«نسبت حدیث ظّن کامل پیدا کند

و یاصوحت آن حودیث بورای او ثابوت نشوده  آن حدیث اطلاع و آگاهی نداشوته

اموام زیورا  انودبخاطر این شرط بالوا را گذاشوته» د:گویمی سپو امام نووی.است

خواطر  و این بهاست ترک کرده  احادیث را بسیاری ازشافعی عمل کردن به ظاهر

منسوخ بووده و یوا  ،حدیث طعن وارد بوده است بر راوی آن یاکه  بوده است آن

 1.«است شده و یا تأویل هتخصیص بود

 :البوطی ء تفاهممثالی در رابطه با سو -

سخنان  یه(لا مذهبّ 51و  51صفحه )در  دکتر البوطی ،مگویمی در دنباله مطالب

دیگور کوه اصولاً ای شیوه متأسفانه آن را نفهمیده و به ولی نووی را نقل کرده امام

 کوهگونوه به این  کندمی سپو بیان .تفصیل کرده است تفسیر و ،مورد نظر نیست

 بوه ظواهر حودیث را ابن تیمیه )رضی الله عنه( اسباب تورک عمول مشیخ الا سلا

گواه حودیث به اینکه هر کندمی عاسپو ادّداند:می توسط امام مجتهد یانزده سبب
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انزده سوبب ما به آن عمل نکرده است به این پو ی را دیدیم که امام مذهبصحیح

 ،کنیم اگر در این اسباب سببی برای ترک حدیث صحیح مورد نظر نیافتیممی نگاه

بوطی فکر کرده شورایطی کوه اموام البه آن حدیث برای ما جائزاست.  کردن عمل

در ، باشودموی بوه حودیثه است همان شرایط عمل کردن را ذکر کردها آن نووی

، ایون حودیث :ق جائز است که بگویودبلکه برای محقّ .اصلاًاینطور نیست حالیکه

 ،مذهب شافعی است و طبیعی است که کلام نووی در این حالوت صوحیح اسوت

بخاطر وجود اسبابی عملکوردن بوه  .خود گفته استزیرا همانطور که امام شافعی 

 پو درست نیسوت در موورد هور حودیثی کوه، امبعضی از احادیث را ترک کرده

 ته کوه اموامزیورا امکوان داشو ،مذهب شافعی است ،حدیث این بگوئیم: ،یابیممی

بورای عمول کوردن بوه  اموا شافعی بر آن اطلاع داشته ولی آن را ترک کرده اسوت

کوه یوک مسولمان از  کوافی اسوت ،فرق گذاشته نشده از شرایطحدیث هیچ یک 

یا بوا  ،دتلاش کنصحت آن  اثبات مورد بسیار در ،اطلاع و آگاهی پیدا کند یحدیث

که نزد  یا بنابر اعتماد بر حکم دادن محدّثی ،تحقیق مخصوص در مورد آن حدیث

باشود در  داشتهفهم  آگاهی و درک و ،حداقل علم او مورد اعتماد و اطمینان است

کوه ایون  مشخص است .این حالت عمل کردن به آن حدیث ظاهراً صحیح است

و قواطی  با مسأله دیگر متفاوت است ولی البوطی بین این دوتوا را مغالطوه مسأله

در  .خود آن دو را یک چیز واحد قرار داده اسوت کرده و با تمام هوش و ذکاوت

 قبور طبوایون حودیث حودیث کوه  لازم بر گفتن ما در مورد یک حقیقت شرایط

 .شرایط لازم برای عمل کردن به یوک حودیث نیسوت مذهب شافعی است همان

غیور  ،نیست به این کوه بگووییم شوافعی برای عمل کردن به یک حدیث مشروط

بلکه کافی اسوت کسوی کوه بوه آن  ،ندانسته است یاشافعی این حدیث را دانسته 

عربی را بداند و در آن حالت بور صوحت آن  اسلوب و شیوه ،کندمی حدیث نگاه

را  و مجتهودان تمام علماءی هاکتاب که نیست واجب براو بعد از اینوتأکید کند 
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خود را در موورد آن حودیث  بدر مورد حدیث و جوا تا نظر آنان را کند مطالعه

و  باز شورط لوازم و کوافی نیسوت لیاست و ربله این گونه بهتر و خوبت .پیدا کند

هرگواه  که بوه حقیقوت هور کودام از آنوان ،ایمخوانده شعملکرد صحابه ددرمور

 و منتظور کوردمی خوود بوه آن عمول، رسویدموی به او صرسول اکرم حدیثی از

یا بداند که آیا ، مسأله اخیربداند آندر مورد راماند که رای و نظر صحابه دیگرنمی

تبارک و  -همانا خداوند  ؟یا نهاند آن حدیث عمل کرده عبادت صحاب بها دیگر

ت وادار کرده است و عمل ت از کتاب و سنّما را درنهایت به وسیله تبعیّ – تعالی

زیرا کتاب و سونّت بورای هور ، نشده توقیف آن دو بخاطر فلانی و فلانی کردن به

 ثابوتهوا آن سوتیرکوردن موردم صوحت و د واسوطه عمولبت بوده وکسی حجّ

 کنند.می ثابتگردد بلکه خود همدیگر را نمی

امام شافعی مردم را به سوی عمل کردن به حدیث صحیح اگرصحت  -

با آن حدیث مخالف م اگر چه مرد کندمی دعوت، آن ثابت شود

 :باشند

این مسوأله  -الله تعالی  ةرحم -امام شافعی  ،دین یاری دهنده ،سلفی بزرگوار

باری بیان داشوته کوه زیرا دراین مورد سخنان گهر ، را به خوبی روشن کرده است

 مبعضی از آن را اگر چه طولانی است ولی بخاطر فایده زیاد و زیبایی بیان و اتموا

 ،خوواهم کورد لآن را نقو ،بیان شیوه خوب نآن و محکمی کلام و همچنی تحجّ

 موضوع برای روشنفکران عصر حاضر سخت و نا خوش است ولی با این چهاگر

اللوه  ةرحم -گردد. امام شافعی می و واضح خود به خود روشن تأمّل و تکرار آن

خوود حجّوت را  از دو طریق بر بندگان -جلاله جل  -خداوند  د:گویمی -تعالی 

سوپو  )قورآن( قرآن اسوت:اول کتواب اللوه در اساس این دو کهکرده است  متما

واجب گردانیده  یروی از این دو راپ بدین شکل که اتباع و ،صسنت رسول اکرم
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صوحت و درسوتی  صرسول اکرم  هر گاه از جانب» فرماید:می همچنین 1است.

هویچ چیوزی آن را  ،که بداند واجب و لازم است برای هر کسی ،چیزی ثابت شد

 آن دوبلکه آنچه که بور موردم فورض اسوت تبعیوت از ،کندنمی تقویت یا ضعیف

 1.«نوداست و خداوند به هیچ کو این توانایی را نداده است که با آن مخالفوت ک

دادن  قضواوت بوا حضرت عمر را در رابطوهبیان این موضوع که امام شافعی بعد 

 در کتاب آل عمور و پسور خورم خلواف آنچوه را کوه ردیه و اینکه انصار و مهاج

کردنود و  عمول ،بودند یافته که صحابه به آنچه ،یافتند ،کرده بود قضاوت سعمر

 .کردنود تورک کورده و ردّحکمی از طورف او  قضاوت حضرت عمر را به عنوان

در ایون حودیث دو ارشواد و » :فرمایودموی با این موضووع هدر رابط طور خلاصه

 ،قبول خبر )حدیث( هر زمان که ثابت شود ،آن دو یکی از ;وجود دارد  راهنمایی

دوم:هر گاه کاری یا عملی از طرف یکی از امامان انجام شد و زمان  ،است صحیح

بور خلواف عمول آن  صاز جانب رسول اللوه  حدیثیسپو  ،بر آن گذشته باشد

شوود موی عمل وفعل او کنار گذاشتهصبخاطر وجود خبر رسول الله  ،امام باشد

 خود دلالت بر ثابوت بوودن خوود صکه حدیث رسول الله کندمی وتاکید وبیان

بنوابراین مسولمانان  .شودنمی وبوسیله عمل غیر رسول الله بعد از او ثابت کندمی

این حدیث  در بین انصار و مهاجرین بر خلاف ساظهار نکردند که حضرت عمر 

رواج  در میان آنوان ادعا نکردند به اینکه خلاف این حدیث یارفتار کرده است و 

کرده و عمل  را قبول صبلکه بر خود واجب دانستند که خبر رسول الله  ،داشته

 ،یافوتمی نیز به این نتیجه دست سکنند و اگر حضرت عمر  مخالف آن را ترک

ء ن شواإ .کردمی به آن عمل و ردهبرگشت ک، از عمل خود در ارتباط با مسأله دید

 الله
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به سوبب تقووی و  سدر زمان او اتفاق افتاده که حضرت عمر  ههمانطوری ک

 که اگور ،کردمی بر خود احساس -جل جلاله  -واجب بودن تبعیت از دستورالله 

 خود از قول ،در کرده استاص صدستوری یا فتوی بر خلاف حدیث رسول الله

 .کردمی برگشته و به آن حدیث عمل

 اشاره به موضووع قبلوی مسوتقیماً متوذکر ازبعد -علیهالله  ةرحم - امام شافعی

ای برای من بیاور که حضرت عمر در نمونه کسی بگوید: هشود به اینکه هر گامی

)حودیث رسوول صکاری انجام داده باشد سپو با توجه به خبر رسول الله  ،آن

کرده باشد و بر طبق حدیث رسوول  از کار خود پشیمان شده و رجوع(صاکرم 

اگر ؟بر این مسأله برای تو آوردم دالّای نمونه اگر :مگویمی ،باشد الله رفتار کرده

کوه  : ایون(ایچنین واقعوه) کندمی برای من بیاوری بر دو چیزدلالت یچنین مثال

 ورد آن مسوأ لوهیافت در مونمی درباره موضوعی حدیثی را هحضرت عمر هر گا

یا سونّتی درمخوالف بوا کواری یوا  حدیثی ههر گا دوم اینکه .،کردمی خود اجتهاد

بر هموه  .عمل خواهد شد عملی یافت شود آن کار کنار گذاشته شده و به حدیث

 مردم واجب است که هر گاه سنّتی یا حودیثی بور خلواف آنچوه کوه آنوان انجوام

اسوت کوه  ایون گفتوه باطول ،ترک کنند باید آن عمل یاکار رایافت شود ،دهندمی

یعنی هر گاه خبری  ،باطل استشود مگر بواسطه خبر بعد از خودنمی سنّت ثابت

ایون قوول  ،نیسوت صوحیحآن حدیث  ،دینیا ید حدیث قبل از آنئیا حدیثی در تا

د توانونمی عمل یوا کواری از طورف اشوخاصکه هیچ باطل است و باید دانست 

  .مخالف با حدیث مورد نظر باشدعمل  را ضعیف کند اگر چه آنصحیح حدیث 

یب و او هوم از عمور پسور مسوّ  یدعس زهری از سفیان از :دگویمی امام شافعی

 ةه است و زن از دیوعصبدیه برای  :گفتمی عمر حضرت که کندمی نقل خطّاب

اک پسر سفیان بوه او گفوت کوه تا اینکه ضحّ ،بردنمی چیزی به ارث ،همسر خود

 گفته است که زن اشیم الصنابی ازدیوه او ارث نامه ای به من طی صرسول الله 
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از نظور خوود برگشوت و طبوق  سبا توجه به این مسأله حضرت عمور ، گیردمی

دیگری از رجووع ی هامثال سپو امام شافعی .1دعمل کر صدستور رسول اکرم 

ی هاسونت زمانیکه سونّتی از ،خودهای یأو بازگشت حضرت عمر از نظرات و ر

 ذکر کورده وموی گویود: هرگواهرسویدموی قول  به او بر خلاف صرسول اکرم 

عمل کرده است عمول یوا حکوم  صدانست که بر خلاف دستور رسول اکرممی

ودر  کوردمی برمی گشت وبه آن عملصخود را ترک کرده به حکم رسول الله 

کوه چنوین رفتوار کردمی وموردم را وادارکردمی تمامی کارهای خود چنین رفتوار

بوه  بوه ،دشومی دان به حدیثمقلّ مانع عمل کردن کجا این روش :مگویمی 1کنند.

کردن  ند عملبه درجه اجتهاد رسید هماگر ،انداجتهاد نرسیدهدرجه بهانه اینکه به 

باب اجتهاد  بر طبق این گفته که ،ائز نیستجها آن برای طور مستقل به حدیث به

اقوال اموام شوافعی ها این و ؟تعطیل و بسته شده است از قرن چهارم هجری بعد

اگور چوه بسویاری از  ،را برای تو بازگو کردیمها آن است که بعضی از رحمه الله

 هستند و خوود را بوهمذهب که شافعی  کنندمی البوطی ادعا از جمله دکتر ،کسان

 :دگویمی شاعر ی این گونه است کهول ،کندمی شافعی منتسب

عی و للللللل ا   خلیللللللللی وکلللللللل  یلللللللد 
 

 للللللللله خللللللللذلا ولیلللللللللی ص عقللللللللر 
 

 در حالیکه لیلوی خوود هر کسی ادعامیکندکه عشق لیلی را بدست آورده است

 .د اینطور نیستگویمی

 :دهدمی امام شافعی جواب معترضان را -

اصلی را نیز بوه  ،علاوه بر این موضوع -الله هرحم -امام شافعی  ،امام بزرگوار

اشاره کورده وموی  آنصراحتا در کتاب خود)اختلاف الحدیث(به آن اضافه کرده و
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اگر چه هر انسوانی  است(حدیث)دعوت کردن به سوی عمل به سنّت گوید:وآن 

اساسوی کوه بوی ات ضوعیف وفومخالفوت کنود و اعترادعوت با این  یهر کس یا

اعتبار و باطول و از ریشوه بی راها آن کرده و رردّ و انکا ،انگیزندمی ما بر دشمنان

 اک و حمولو این زمانی است که به دو حدیث ضحّ ،بر کنده و ساقط کرده است

 ،نظر حضرت عمر به او رساندند حدیث را بر خلافپسر مالک آن دو نفر که در 

حودیث را بورای او  دو ست زمانی که آنوبا توجه به همین دو حدیث حضرت ا

 در همه این اتفاقوات دلیلوی» سپو گفت:از رأی ونظر خود برگشت. ،نقل کردند

صوادق و  ،شووندمی نزد کسی که خبور را اگر به یک نفر ناینکه خبر داد رب است

آن  ردّ کوردنهوا آن اگر بورای یکوی از و ،شودمی مورد قبول واقع ،باشدراستگو 

توو اهول نجود » :که به ضحّاک بگوید سبرای حضرت عمر  بودمی حدیث جائز

را صرسول اللوه جز مدت کمی شما که  ،ةپسر مالک نیز اهل تهام حمل ،هستی
موون  کسووانیکه بووادر حالیکووه موون و  اید،وبووا او رفووت و آموود نداشووته ایوود،ندیده

 ،ایمبووودهصمهوواجرین همیشووه درخوودمت رسووول اکوورم  و هستندازانصووار

وآن را به تو یاد داده باشد؟ ، چطورممکن است که این حدیث را به ما نگفته باشد

 ؟زیواد اسوت ،شوی یشاحتمال اینکه دچار اشتباه و یا فرامو ،و تو یک نفر هستی

 از و ،ت کنودولی حضرت عمر دید که درست آن است که از احادیث آنوان تبعیّو

همچنوین  ،ردددن آن زن از دیوه همسورش برگوری و نظر خوددربواره ارث نبوأر

و اگور او در ایون رابطوه  ،قضاوت او در رابطه با جنین بر طبق نظور و رای خوود

و  کوردمی عمولبوا توجوه بوه رای و نظور خوود  ،شنیدنمی صچیزی از پیامبر 

در مورد او صد شتر و اگور مورد باشود  اومعتقد بود به اینکه اگر جنین زنده باشد

هم او و هم  -جل جلاله  -ولی الله  .گیردنمی هیچ چیزی به عنوان دیه به اوتعلق

بنوابراین بورای هویچ ، وقف عبادت کورده ،خود صتوسط پیامبر را به مخلوقات

؟ لوم که هر نوع سوالی به صورت صاکرم نیست در مقابل خیر رسولجائز کو
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خبر یا حدیثی از رسول اکرم  یابیاورد و آن رای و نظری را در مقابل  یا ؟و کیف

اگور  ،شناسودمی صادق و راستگو را توسط کسی که او را به عنوان شخصی ص

کوه مطلبوی را بوه  دوست ندارم با توجه به این مطالب 1.کندردّ ،چه یک نفر باشد

منظوور و  ،زیرا واضح و آشکار است ،کنم عظیم و بزرگوار اضافه اماممطالب این 

و هر کو را که طالب حق و حقیقت باشد قوانع کورده و از  کندمی بیان هدف را

 جهت دیگور ردّی اسوت بور سوخنان و نظورات ازروش اشتباه خود برمیگردد و 

 رابطوه بوا در واحود را خبور ت بوهآنان که حجّ ،این دو هانی و امثالبالبوطی و الن

 صحدیث رسوول اللوه  خبر دادن بوسیله )یعنی ،دنمسائل عقیدتی جائزنمی دان
 به حقایق فوق با توجه ( لذایک نفر جائزنیست در رابطه با مسائل عقیدتی توسط

قواطی  و همچنوین -اللوه  ةرحمو -اشتباه البوطی در تفسیر و توضیح کلام نووی 

ایون حودیث  :آن است که باید گفته شوودها آن کردن دو چیز متفاوت که یکی از

اینکه عمل به حدیث درهر زمان ومکانی واجب است  شافعی است و دوم مذهب

 .شودمی و ثابت اگرچه مخالف قول وعمل معمول باشد برای تو مشخص

 :دیدگاه ابن الصلاح در رابطه با عمل کردن به حدیث -

از سوخنان خوود  بعود -الله  ةرحم -امام نووی  ،علاوه بر آنچه که ذکر کردیم

، با عمل کردن به حدیث توهم کرده است خلاف شرایطی را که البوطی در ارتباط

دهر کوو از پیوروان گویومی استاد ابو عمرو» د:گویمی از ابن الصلاح نقل کرده و

اگر آلات  کندمی نگاه ،مذهب شافعی حدیثی را دید که با مذهب او مخالف است

د بوه توانمی ،ن مسأله مجتهد باشدآباشد یا در آن باب و یا در اجتهاد در او کامل 

کامل نباشود ولوی  اواگر آلات اجتهاد در طور مستقل به آن حدیث عمل کند ولی

 با حدیث بر او سنگینی و گرانی کند و بعود از تحقیوق و جسوت وجوو تمخالف
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بوه آن  دتووا می ،برای مخالفت با آن حدیث بیابود جواب کافی و شافی نتوانست

 به آن عمل کرده باشد و این نیز اگر امامی مجتهد غیر از شافعی ،عمل کند حدیث

حقیقت کسی که ایون  و به، دلیلی است برای ترک مذهب امام خود در این مسأله

بینی با توجوه بوه می «1والله اعلم» ،نیک و به یقین گفته است ،زیبا ،سخن را گفته

 ،هو عمل به حودیث و غیور دمجتهد و اجتهاوسختی ابن الصلاح نسبت به  شدت

اجواره  ،نباشد هماگر چه مجتهد کندمی پیدا به کسی که بر حدیثی اطلاع و آگاهی

شافعی به آن  عمل به حدیث را داده البته به شرطی که امام یا مجتهدی به غیر امام

عمل کرده باشد و امام نوووی نظور و رای ابون الصولاح را تاییود کورده و زیبوا و 

د بوا زمانی که مقلّوها این با وجود .واجب دانسته استآن را  درست دانسته حتی

 ،کنودنمی عملها آن به شودمی بسیاری از احادیث مخالف با مذهب خود مواجه

اگرچه موا  ،ندشابکرده  ن عمله آاربعه ب مجتهدی غیر از امامان مجتهد امام یا چه

بینیم که کلوام می ،درست و حق است -الله  ةحمر -کلام امام شافعی  که معتقدیم

تایید کورده و بوه  راباز عقیده ما وجود سختی و تعصب و تندی ابن الصلاح نیز با

 .این موضوع اشاره کرده است

 :کندمی السبکی مستقیماً به سوی عمل کردن به حدیث دعوت -

آن را  دیگر که ابن الصلاحای گونه به -الله  ةرحم -شیخ حافظ الدین السبکی 

شوخص  هور گواه بدین صورت که کندمی موضوع مورد نظر را مطرح بیان نکرده

 که به حدیث مورد نظر او عمل کرده باشد بایود چوه را پیدا نکرد کسی مسلمانی

 که باید از حدیث تبعیّت معتقدم» :دگویمی این سوال سبکی در جواب ؟کار بکند

 حدیث را از او شنیده است آیا کند که این کند و خود را پی  چشم پیامبر فرض

لذا  ،دتواننمی به خدا قسم که ؟عمل نکند و آن را پشت سر گذارد د به آنتوانمی
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ظف بوه عمول ومکلف و م توانایی درک و فهم خود از احادیث هر کو به اندازه

  1.کردن به آن است

از بینی که التزام موردم بوه یکوی می ،که مطرح شد یتمام مسائل باتوجه بهپو 

 اماموان ،اندآورده ددان متعصب بوجوکاری است که مقلّ ،مذاهب در تمامی مسائل

بلکه روش و طریقه تموامی  ،اندو نه به آن اقرار کردهاند نه به آن امر کرده مجتهد

 .امامان مجتهد با این عقیده و نظر و عمل مخالف است

 اند:ان نظرات خود را تغییر دادهبسیاری از مجتهد -

مجتهود  که اماموان آن است کندمی را تاکید و تقویت بالا که این موضوعآنچه 

 قبلواً کوه مطلع نبودند یا احوادیثیها آن از قبلاً خود به سبب اطلاع از احادیثی که

شود و می مشخص آنانبرای  ولی ضعف آن احادیث صحیح است ندکردمی فکر

 برایشان ثابتها آن صحتدانستند ولی می ضعیف یا بر عکو احادیثی را که قبلاً

حتی امام شافعی زمانی که در عراق  .دادندمی نظرات و آراء خود را تغییر، شدمی

 آشنا نبود و برها آن با که قبلاًهایی به طرف مصر حرکت کرد و بر اخبار و دانسته

بوه هموین ، خوود نوشوته اسوتهوای آنگونوه کوه درکتاب ،اطلواع نداشوتها آن

جدیودی های خوود را تغییور داده واقووال وگفتوههای وگفتوهخاطرتمامی اقووال 

در قول قدیم امام شافعی این چنین  ،شود کهمی به این دلیل گفته ،جایگزین نمود

 همچنین زمانیکه آن بزرگوار از عوراق .یا در قول جدید امام شافعی اینگونه است

شاگرد امام  محمود پسر حسن شیبانی ،امام شافعی ،کرد مکان به طرف حجاز نقل

ضوی اثناء بع در این ،کرد یابوحنیفه را ملاقات کرد و از معلومات او استفاده زیاد

 از اجتهادات خود را تغییر داد.
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 مخالفت ،با اساتید خود یعنی امامان مجتهد هاوقت شاگردان بعضی -

 :ندکردمی

شاگردان ائمه همان کسوانی کوه از آنوان  ،همانطور که مشهور و معروف است

بسیاری از مسائل با اساتید خود یعنی اماموان مجتهود در آن  در ،اندعلم یاد گرفته

 نشوده و موانع آنوان ائمه نه تنهوا از کوار آنوان ناراحوت ،ندکردمی زمان مخالفت

فقهی مذهبی خود شواهد ی هاکتاب ،بلکه این روش و طریقه آنان بود ،شدندنمی

بسیاری از مسائل نظر و رای امام و نظر در  هاکتاب این ،و گواه براین مساله است

تا جائیکه مسائل اختلافی بین اموام ابوحنیفوه و ، کندمی و رای شاگردان او را نقل

به یک سوم یوا  دو شاگرد اویعنی ابویوسف ومحمد پسرحسن )محمدبن الحسن(

 رحمه اللهامام احمد  ،امام مالک ،اما این مساله در بین امام شافعی ،1رسدمی بیشتر

عثمان مالکی دو شرح خود بور کتواب سند پسر  .آنان کمتر بوده است و شاگردان

تقلید به معنای قبول کردن گفتوه دیگوری بودون :دگویمی مشهور به الأم مسحنون

د با استفاده از تقلید کسب علوم کنود توانمی دلیل و حجتی است پو چطور هیچ

تقلیود در ذات خوود بودعتی  ،برای کناره گیری از آن ندارد دلیلیدر حالیکه هیچ 

هویچ کوو دارای  شزمان صحابه  م که دردانیمی یرا ما به قطعیّتجدید است؟ز

با اتفاقات جدیدی که  بلکه آنان در ارتباط کندکه از آن تقلید  ،همذهب معینی نبود

  یادر هنگام نبودن دلیل ،ندکردمی به کتاب و سنّت مراجعه ،آمدمی آن زمان بوجود

 رجوع، به دلایل ونظراتی برتری که در بین خود داشتندکتاب و سنّت  ازتی یا حجّ

 ،نودکردمی مراجعه برهمین منوال تابعان آنان نیز ابتدا به کتاب و سنت ،ندکردمی

در  ش یافتند به نظورات صوحابهنمی ت مورد نظر رااگر در آن دلیل قاطع و حجّ
به جواب مورد نظرنمی رسویدندخود ها آن اگر در بین ،ندکردمی این مورد رجوع
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 را که به نسبت اقوال دیگر یکی از اصحاب ةند و بعضی از آنان گفتکردمی اجتهاد

در ایون دو  ،سپو قرن دوم و سوم هجری آغاز شود .کردمی انتخاب ،بود ترقوی

 رحمهوم اللوه و امام احمود بون حنبول امام شافعی ،امام مالک ،امام ابوحنیفه ،قرن

کرده در زمان آنان نیوز  حرکت ش صحابه منهج و راه و روش آنان نیز بر ،بودند

کنم از می تعجب ،وجود نداشت ،مشخص و معینی که آن را تدریو کنند مذهب

عملوی اسوت کوه از قودیم بووده کار )تقلیود(  این :ندگویمی اهل تقلید که چطور

درحالیکوه ایون کوار ، انودیعنوی تقلیود کردهانود وبزرگان دینی ما این گونوه بوده

دویست سال بعد از هجرت بوجود آمده و بعد از تمام شدن  گذشتبعد از)تقلید(

بوجوود آموده  ،کنودمی تعریوف و تمجیودهوا آن از صسه قرنی که رسول اللوه 

 1!؟است

د مردم به یک مذهب را بوجود التزام و تقیّ ،دانحقیقت مقلّ در -

 اند:آورده

 :دگویمی ،کندمی کلام سند پسر عثمان مالکی را نقلامام شوکانی بعد از اینکه 

 ،انودآورده خوود بوجوود ،مقلدان به حقیقت التزام و تقلید به یک مذهب را عامّه»

روایتی که در بوین  .«مجتهدین به آنان اجازه داده باشد بدون این که امامی از ائمه

 همانا رشید خلیفوه :امام مالک و رشید خلیفه اتفاق افتاد به حدّ تواتر رسیده است

ولی امام مالوک از  ،از امام خواست که مردم را وادار به تقلید از مذهب خود بکند

یی کوه درآن سرگذشوت و هواکتاب قضویه در تموام ایون .این کار خودداری کرد

کوه بوجوود آورنوده  گفوت تووانمی پو. وجود دارد ،بیوگرافی امام مالک هست

 اجمواع ،قاعده اصوول که طبق دانیمی واند بوده مقلدان این مذاهب خود متبوعو
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بلکه آنچه که در رابطه با اجماع معتبر و ارزشومند  ،آیدنمی توسط مقلدان بوجود

 .روی یک مسأله است اجماع مجتهدان بر ،است

 اند:کردهن متعصبانه مجتهدین هیچگاه اقرار به مذهب گرائی -

تایید آن را  اقرار نکرده وها مجتهد به این نوع تقلید یبنابراین هیچیک از علما

 اند:نکرده

اما بعود از ، قبل از بوجود آمدن تقلید و مذهب گرایی متعصبانه مشخص است

که کار این ایم نشنیده اسلامیاز مجتهدان بزرگ  از هیچ مجتهدی ،بوجود آمدن آن

وبین مسلمانان اختلاف ، کسانی که دردین خدا تفرقه وجدایی انداختند، مقلدان را

بزرگ کار آنان را انکوار کورده و  تعدادی از علمای بلکه ،ئید کنندتا ،ایجاد کردند

دیگرخصوصاً علماء سوء نسبت به این مسأله بخاطر ترس از ضرر و زیان  بعضی

دانود می هر انسان عاقلی ،سکوت اختیار نمودند ،دست دادن نفع خودو ترس از 

اسلامی اقرار کند به  از شهرهای یرمجتهد اسلامی در شه یکه اگر عالمی از علما

که تازه بوجود آموده اسوت و اداموه دادن آن و همچنوین است اینکه تقلید بدعتی 

 مردم آن شهر علیوه او قیواماگر تمامی  ،و ایمان به آن جائز نیست اطمینان ،اعتماد

علیه آن عالم مجتهود قیوام کورده و بوه او اهانوت کورده و  بیشترآنان ˝نکنند حتما

 نمایند واین در حالی اسوتمی ناموس او ضرر و زیان وارد، نسبت به مال و جان

د نجات پیدا کند بوه هموین ن به دست یکی از این جاهلان مقلّه شدشتککه اگراز 

 یمسلمان اسلامی انتشار پیدا کرده و هر فرد یهاسرزمین مامیدلیل این بدعت درت

بحقیقت راست گفته است اموام شووکانی در رابطوه بوا بیوان  .1دربرگرفته استرا 

جز تعداد کمی از و سببی که باعث شایع شدن مذاهب و مذهب گرایی شده است

ترس از مردم و ترس از کسی کوه  به حقیقت ،اندآن را انکار نکرده دیگران ،علما
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هموان ، ولی در حقیقت جواهلی اسوت از جاهلوان قووم خوود کندمی عای علمادّ

جبوران  جدی و خطرنواک و یکار است شده شایعها آن کسانی که تقلید در بین

ت پیدا کرده و آنقدر مردم و جامعه را این بدعت مذموم عمومیّ ،ناپذیر شده است

 .د از آن فرار کندتواننمی فرا گرفته که هیچکو

 کندمی جسورانه که مذهب گرایی متعصبانه را انکارهایی فریاد

ولی خداوند خود تعهد کرده است به این که زمین را از کسانی که اجرا کننود 

 زموانی گفتوه راست صرسول الله  ،گذاردنمی خالی ،احکامات الهی هستند نگا

ة  » :دگویمی که م َّ
ُ
اُل أ ُهمْ لاَّ تَّزَّ ْن خَّ الَّفَّ ق ِ لاَّ یَُّضر ُُهْم مَّ ی الْحَّ

لَّ اِهِرینَّ عَّ ِتی ظَّ م َّ
ُ
أو  ِمْن أ

لَّ ُهمْ  ذَّ لَّی الن َّاِس  خَّ اِهُرونَّ عَّ ِ وَُّهْم ظَّ ْمُر اّلل َّ
َّ
تِیَّ أ
ْ
ت َّی یَّأ گروهی  ،ای]همیشه دسته 1«حَّ

کننود یوا آنوان را موی مخالفوت کسانی که با آنان ،دکننمی از امت من از حق دفاع

کننود توا  وارد زیانی به آنوان ین ضرری یاترکوچک ندتووا نمی ،ندشمارمی خوار

فریادهوایی  مشوخص و آشونا هسوتند[ در هور زموانی آنان برای مردم روز قیامت

 ،شووندمی از جانوب علمواء حقیقوی صوادرکوه وجوود دارد  درتمنودق ،جسورانه

 نیوز بوه تبعیّوت از آنو موردم را کنندمی تبعیّتاز آن واند کسانیکه حق را شناخته

و برآنان فشار و سختی  شوندمی اذیّت -جلاله  جلّ –د در راه الله کننمی سفارش

 ،دارنودنموی ولی از این کوار دسوت بور، شودمی آنان انکار دعوت ،شودمی وارد

کسانیکه تعصب مذهبی را انکار ، قرنهای متفاوت ارحقیقی  یعدادی از این علمات

و هر آنچوه را  کردهدعوت  تبه سوی کتاب و سنّ به بازگشتکرده ومسلمانان را 

ترک ، مخالف باکتاب و سنّت بوده مختلف در بین مذاهب کههای از اقوال و گفته

  .ذکرمی کنیم ،اندکرده
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الاموام ابوو  ،رعبودالبّ پسور ،حافظ المغرب ابو عمر یوسف ،از جمله این علماء

حافظ تقی الودین  ،الدین پسر عبد السلام سلطان العلماء عزّ ،پسر خرم علی محمد

علاموه ولوی اللوه  ،حافظ الذهبی ،و مفسر و مورخ ابن کثیر حافظ ،قیق العیددپسر 

نیلل »و اموام شووکانی نویسونده کتواب  «حجة الله ال الغة»نویسنده کتاب  ،دهلوی

محمود پسور ابوراهیم الووزیر  « مل الس    »کتاب  ةنویسند انینعامیر ص «األوطار

 و علاموه صودیق « خلی القا لم   عل   لن ةالروض ال ا م فلی اللذ»ویسنده کتاب ن

پسور  علاموه صوالح «  الخلال واللدی   ةدیلاللروض الن»کتاب  حسن خان نویسنده

علللی ااخللاء  عفضللیل الحلل    العلللم المشللای  فللی»نویسوونده کتوواب  مهوودی المقبلووی

م ملاظ  إیقل»ند و شیخ صالح پسر محمد الفلانی نویسنده کتاب ارزشم «والمشای 

 دال الشلائ ختلعحلذیر م عل  اصالمهاجری  واألن ار و ل قتداء لسید ،خ اراأل ولی 

و  «م لارخی  فقهاء األ م  عقلید المذا ب م  الحمی ة والع  یة ،م اراألفی القری و

حمود شواکر و اسوتاد سوید سوابق و علامه محدث احمد م ،امام محمد رشید رضا

کوار بوا  ن آلبانی بخاطر اجرای ایونمحمد ناصرالدیّ ،استادودر حال حاضر غیره.. 

تمام قوّت و نیرو و پشتکار جدی برای نشر و تبلیغ این دعوت مبارک قیام کورده 

را ایشان و خواستاریم که این زحمات  است و از خداوند تبارک و تعالی خواهان

 .و به موفقیّت رسانده و به نتیجه برساندداده تایید کرده و یاری 

 :سبب ترس از مردم استه کوت بعضی از علماء بس -

 ،بودون تورس حتاًالازم است اشاره کنیم به اینکه بسیاری از علماء بوزرگ صور

 بینند کوهمی زمانی که دیگر از آنان شجاعانه دعوت خود را ابرازمی کنند و بعضی

 ،بربرادرانشوان وارد شوده اسوت در اثر این کار چه اذیت و آزار و فشار و سختی

را ها شوند و توانایی تحمل این سوختی هامصیبت ترسند که آنان نیز دچار اینمی

فوراد اجمعوی کوه در  درلذا نظر و اعتقواد خوود را در ایون رابطوه  ،نداشته باشند
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در غیور ایون صوورت  ،کننودموی مطرح ،عقیده هستند مخصوص و معتقد به این

حقیقت این نوع  در» د:گویمی شوکانی همان طور که امام .کنندمی سکوت اختیار

 سکوت موافقت و رضایت نه ،دور اندیشی( است ،)احتیاط هسکوت تقیّ ،سکوت

گفتن حق که خداوند  از ،ولی اینان با وجود تظاهر به سکوت درباره این موضوع

بلکووه ، کننوودنمووی خووودداری، ازآنووان تعهوود گرفتووه اسووت -تبووارک و تعووالی  -

پرداخته و بسیاری از  آشکار یا اشاره به این موضوعخود یا بصورت های درنوشته

آنان نیز موضوع حرام بودن تقلید برای علما را تا نزدیک شدن فووت خوود نگوه 

همانطور که ادفویی ازاستاد  ،دارندمی به دنیا اعلام خودبعد از فوت آن را  داشته و

موورد  ضووععلمواء مو بعضی از این .است خود امام ابن دقیق العید روایت کرده

کنند می بیان، اعتماد واطمینان آنان هستند که مورد ،کسانی از اهل علم نظر را نزد

 انتقوالقادات خوود را نسول بوه نسول بوه همودیگر همیشه کسانی هستند که اعت

ولوی از دیگوران پنهوان و  اطلاعنودبوی دهند اگر چه اهل تقلید از این موضوعمی

  1.مخفی نیست

 :باطل است ،البوطی که حق با اکثریت استعقیده  این نظر و -

د و ملتوزم بوه نفراز مردم مذهبی بوده و مقیّو هامیلیون کنیم به اینکهمی اعتراف

اسوامی افوراد علموی  از مملو هاکتاب د وگویمی آنطور که البوطی، مذهب هستند

 بوا آن زنودگیبینویم وموی آن را عملوامذهبی است. ما به این موضوع اقرارکرده و

خود را کننودموی شرعی را ی که ادعای علمم که بسیاری از کساندانیمی کنیم ومی

و کسانی که متسمّسک به سنّت بوده و  ،د و مذهبی هستندمقلّ ،دانندمی عالم دینی

کوم  ،بوه نسوبت موذهبیون ،کننودموی پیوروی ،پیروی از راه و روش علماء سلف

باید بگوئیم که البوطی و موذهبیون هوم اعتقواد او نبایود از ایون موضووع ، هستند
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پیروان حق و  که کندمی بیان –تبارک و تعالی  -چرا که خداوند  ،خوشحال باشند

واتباع وپیروان باطل همیشه زیاد هستندمگر در ، همیشه کم بوده و هستند حقیقت

کثرت و زیادی را  از آیاتی است که مملوقرآن کریم  به حقیقت مواقع خیلی کم و

دهد و قلّت و کمی را تعریف کورده می خوردن به آن هشدار و از فریب کرده ذمّ

و موارد دهدمی را مورد تشویق وتعریف قرارها آن و وارد شدن و وابسته شدن به

 :هستند رابطهاز آیات کریمه در این ای نمونه ،ذیل

 در رابطه با اکثریت: -تبارک و تعالی -حکم خداوند  -

ۡكثَُّر  :فرمایدمی -تبارک و تعالی -خداوند
َّ
ٓ أ ا رَّۡصتَّ بُِمۡؤِمنِينَّ  لن َّاِس ٱوَّمَّ َّۡو حَّ ل وَّ

آورندهر چند تلاش کنی و زحمت نمی بیشتر مردم ایمان» [.513یو ف: ] ٥١٣

 .«بکشی
ۡكثَّرَّ 

َّ
َّ أ لَّ ِكن  ۡعلَُّمونَّ  لن َّاِس ٱوَّ بیشتر مردم خفایای ولی » [.25یو ف: ] ٢٥لَّا يَّ

 «دانندنمی لطف و حمکت تدبیرش را

ن فِى  ِإَون ۡكثَّرَّ مَّ
َّ
ۡرِض ٱتُِطۡع أ

َّ
بِيِل  لۡأ ِ ٱيُِضل ُوكَّ عَّن سَّ َّ اگر از » [.551األنعام: ] لل 

 .«سازدمی که پیروی کنید تو را از راه خدا دور مردم(بیشتراکثریت )

وِ 
َّ ل َّبَّعَّ ٱ وَّ ق ُ ٱ ت  ِت  لۡحَّ دَّ سَّ ۡهوَّآءَُّهۡم لَّفَّ

َّ
مَّ وَّ ُت ٱأ ۡرُض ٱوَّ  لس َّ

َّ
َّ  لۡأ ن فِيِهن   [.75المؤمنون: ] وَّمَّ

آسمان و زمین  کردمی ایشان پیرویهای و هوسها اگر حق و حقیقت از خواسته

 گرددمی تباه هاستآن در و هر آنچه

ِۡنُهم بَّۡعدَّ ذَّ لِكَّ فِى  ثِيٗرا م  َّ إِن َّ كَّ ۡرِض ٱُثم 
َّ
َُّمۡسرِفُونَّ  ۡلأ و اما » [.16ة: المائد] ٣٢ل

احکام خدا را نادیده گرفته و بعد از آن در روی زمین راه اسراف بسیاری از آنان 

 «را پی  گرفتند
ِنَّ  ثِيٗرا م  بی گمان بسیاری از مردم » [.15ة: المائد] ٣٩لَّفَّ ِسُقونَّ  لن َّاِس ٱِإَون َّ كَّ

 .«نمایندمی قوانین الهی تخطیو از حدود  کنندمی دتمرّ سر پیچی و
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ِۡنُهۡم يُسَّ رُِعونَّ فِى  ثِيٗرا م  ى  كَّ تَّرَّ بسیاری از » [.66ة: المائد] ۡلُعۡدوَّ نِ ٱوَّ  ۡلإِثۡمِ ٱوَّ

مال حرام بر همدیگر  بینی که درگناهکاری وستمکاری و خوردنمی آنان را

 «جویندمی سبقت

آئِِهم  ۡهوَّ
َّ
ثِيٗرا ل َُّيِضل ُونَّ بِأ ۡيِر ِعۡلمٍ ِإَون َّ كَّ بسیاری از مردم » [.555األنعام: ] بِغَّ

 ،ندگویمی کج و نادرست( بدون آگاهی از صحت آنچه که)ها و هوسها با هوی

 .«سازندمی سرگشته و گمراه دیگران را

ِنَّ  ثِيٗرا م  ن َّمَّ كَّ هَّ نَّا لِجَّ
ۡ
ۡد ذَّرَّأ لَّقَّ َُّهۡم  ۡلإِنِس  ٱوَّ  ۡلِجن ِ ٱوَّ ل ا وَّ ُهونَّ بِهَّ ۡفقَّ َُّهۡم ُقلُوب  ل َّا يَّ ل

 ۚٓ ا ُعونَّ بِهَّ َّۡسمَّ َُّهۡم ءَّاذَّان  ل َّا ي ل ا وَّ ۡعُين  ل َّا ُيۡبِصُرونَّ بِهَّ
َّ
ما بسیاری از » [.575األعراف: ] أ

دوزخ ها آن که مآلایم هجنّیان و آدمیان را آفریده و در جهان پراکنده ساخت

آیات رهنمون به کمالات )ها یی دارند که بدانهادل هاآن ،واقامت در آنجااست

خداشناسی و یکتا پرستی های نشانه)ها دارند که بدانهایی فهمند و چشمنمی( را

 زندگی ساز( راهای )مواعظ و اندرزها که بدان دارندهایی بینند و گوشنمی (را

 «.شنوندنمی

ِنَّ  ثِيٗرا م  ۡن ءَّايَّ تِنَّا لَّغَّ فِلُونَّ  لن َّاِس ٱِإَون َّ كَّ گمان بسیاری بی [.52یونس: ] ٩٢عَّ

 [.خبرندبی ما غافل و (جهان یقرآن و دیدن یخواندن) از مردم از آیات

ِۡنُهۡم فَّ ِسُقونَّ  ثِير  م  كَّ ۡهتَّدٖ  وَّ ُ برخی از آنان راهیاب ] [.21الحدید: ] ٢١فَِّمۡنُهم م 

 شدند و بسیاری از ایشان خارج شدند.[
ۡكثَّرَّ 

َّ
َّ أ لَّ ِكن  َّۡشُكُرونَّ  لن َّاِس ٱوَّ ]ولیکن بیشتر مردم  [.33یو ف: ] ٣٦لَّا ي

 [کنند.نمی گذاری -سپاس

لُونَّ  ۡكثَّرَُّهۡم يَّۡجهَّ
َّ
َّ أ لَّ ِكن    .دانند[نمی ولیکن بیشتر آنان] [.555األنعام: ] ٥٥٥وَّ

 ۚ ًا ن  ۡكثَُّرُهۡم إِل َّا ظَّ
َّ
ا يَّت َّبُِع أ مشرکان جز از شک و ]بیشتر  [.31یونس: ] وَّمَّ

 .کنندنمی گمان پیروی
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َّۡستَّوِي  بِيُث ٱقُل ل َّا ي ي ُِب ٱوَّ  ۡلخَّ َّ ةُ  لط  ۡثرَّ بَّكَّ كَّ ۡعجَّ
َّ
َّۡو أ ل بِيثِ ٱوَّ  [.311ة: المائد] ۡلخَّ

مساوی نیستند هر چند که فراوانی ناپاک)حرام( شما  (]ناپاک و پاک )حرام وحلال

بزرگ نگاه کن که واقعاً راست و اندازد.[ای برادر به این آیات می را به شگفت

تمام و قطعی در رابطه  تثابت و قطعی هستند در حقیقت این آیات حجّ ،محکم

این موضوع را در نهایت  نگاه کن که یبا این موضوع هستند و به آیه دیگر

ۡد  :فرمایدمی خداوند سبحان کندمی بیان برای ما و درستی صداقت و راستی لَّقَّ
 ِ ق ِ ٱِجۡئنَّ ُكم ب ِ كَّ رُِهونَّ  ۡلحَّ ق  ُكۡم لِۡلحَّ ۡكثَّرَّ

َّ
َّ أ لَّ ِكن  ما حق را  [.73الز رف: ] ١٦وَّ

برای شما آوردیم )و توسط پیغمبران برایتان فرستادیم( ولی اکثر شما حق را 

و کثرت و نکوه   و آیاتی در رابطه با ذمّها این دشمن داشتید.[آن را  نپسندید و

نیز  ،تایید کننده وتعریف کننده قلّت یا کمی هستند اما آیاتی که ،بودندزیادی 

ِۡن ِعبَّادِيَّ  فرماید:می -وتعالی سبحان -زیادند. خداوند ُكورُ ٱوَّقَّلِيل  م   ٥٣ لش َّ
 از بندگانم شکرگذارند.[ ]و اندکی [.53  أ: ]

هُ  عَّ نَّ مَّ آ ءَّامَّ نیاورده  ]و جز افراد اندکی بدو ایمان [.31 ود: ] ٣١إِل َّا قَّلِيل   ۥٓ وَّمَّ

ِنَّ  :فرمایدمی [ و در مورداصحاب یمین )نجات یافته(.بودند لِينَّ ٱثُل َّة  م  و َّ
َّ
 ٥٣ ۡلأ

ِنَّ  گروه زیادی از پیشینیان هستندو » [.31 -31ة: الواقع] ٥٣ ٓأۡلِخرِينَّ ٱوَّقَّلِيل  م 

 «باشندمی گروه اندکی از پسینیان
ِنَّ  ثِيٗرا م  آءِ ٱِإَون َّ كَّ َّا  ۡلُخلَّطَّ لَّى  بَّۡعٍض إِل  ِملُواْ  ل َِّذينَّ ٱلَّيَّۡبغِى بَّۡعُضُهۡم عَّ ْ وَّعَّ ُنوا ءَّامَّ

َّ لِحَّ ِت ٱ ا ُهمۡ  لص  بسیاری از آمیزگاران و کسانیکه با  اصلاً» [.23 : ] وَّقَّلِيل  م َّ

 یکدیگر سروکار دارند نسبت به 

دهند می منند وعمل صالح انجامؤم دارند مگرآنان که واقعاً می همدیگرستم روا

 .«ولی چنین کسانی بسیار کم واندکند



 055 فصل دوم: چرا التزام به یک مذهب معین جایز نیست؟

لَّۡيِهُم  ا ُكتِبَّ عَّ ِۡنُهمۡ  لۡقِتَّاُل ٱفَّلَّم َّ َّا قَّلِيٗلا م  ْ إِل  َّۡوا ل  ]اما زمانی که  [.616ة: ال قر] تَّوَّ

و از قبل که  سرپیچی کردن.[ دستور پیکار داده شد همه جز عده کمی از ایشان

َّ  گفت:می فرعون در مورد حضرت موسی و قوم او ة  قَّلِيلُونَّ  إِن  َِّشۡرذِمَّ ُؤلَّآءِ ل  ١٣هَّ ٓ
نیز  صرسول الله« گروه اندک و ناچیزی هستندها این :گفت» [.13الشعراء: ]

 بر اکثریت و اقلیت حکم کرده است و -تعالی تبارک و-مانند حکم الله

ود  َکَما َخَدَ  َغِری اا » :فرمایدمی  َخَدَ  اإِلْ َ م  َغِری اا َوَ َیع 
ِ
َرَخاء  اسلام دین] .1«َفط وَخى لِْلغ 

 .[ءگردد پو خوشا به حال غر بامی غربت ظهور کرد و به حال غربت بر حالدر
خواهم متذکر شووم می نکته ای که در مورد این آیات) ،صصدق رسول الله 

مسولمان  مجتهود این است که استناد به این آیات و احادیث و حمل آن بر علموا

جاهلیت قیواس موع  ائمه اربعه و مقایسه آن با پیشوایان و بزرگان دورة مخصوصاً

و گویا نسبت به این  ،اندواضح این قیاس توجه نکردههای الفارق است و به فرق

شوده موی پیورویها آن جاهلیت از پیشوایانی که در دوران اند.توجه بودهبی نکته

آمده است و با وجود اینکه ایون بعمل ها آن پیروی از دستور و فرمان خود ،است

دست آن پیشوایان و بر خلاف احکام تورات و انجیل و عموموا در  احکام ساخته

را هوا آن بوا ایون حوال بوده استها آن خود پرستی و ستمگری ،مسیر حق کشی

و انود پیوروی کردههوا آن بدون دلیل قبول کرده و بصوورت تقلیود کورکورانوه از

هلیت نسبت به پیشوایان دینی به چنان قدیّسوتی معتقود دوران جا خلاصه مردمان

قایل بودند که هر فرمان و دسوتور و حکموی ها آن بودند و چنان تقدّسی را برای

توارت وانجیل و بوا عقول و  حتی اگر مخالف نصّ شد.می که از زبان آنان صادر

و احکوام را مقودس  ن فرمواند آبومی هم در تضادها آن اخلاق و مصالح زندگی

کورده  «هیپنوتیزم»دانستند و گویی هر مردمان ساده و نا آگاه را می وواجب الاتّباع

                                                 
 رواه مسلم ورواه البخاری بدون الجملة الاخیرة.-1
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نمودنود و ایون راه و موی اطاعت و پیرویها آن از ،بودند که بدون دلیل و آگاهی

 روش با تقلید مجتهدین در مسائل فقهی بسیار متفاوت است زیرا تقلیود در میوان

 نیسوتها بمعنی قبول حکم و فرمان خود مجتهدین و مفتی مسلمان به هیچ وجه

بلکه به معنی قبول دستور و حکم و فرمان خدا و پیامبر خداست که مجتهدین به 

را از قورآن و حودیث اسوتنباط و هوا آن ،ص علمویسبب تخصص و فوق تخصوّ 

و  کننودموی را بورای موردم نقولهوا آن و علمای اهل تدریوها استخراج و مفتی

ص یوک  بدیهی است قبول مطلبی از کسی به عنوان ناقل و باور کوردن بوه تخصوّ

در  ،همانگونه که طبیبی بر حسب اشتهار .متخصص برای قبول مطلبی کافی است

شود و مردم بدون درخواسوت اقاموه می معالجة بیماریهای کلیه متخصّص شناخته

و داروهوایی را  ،دکننومی دستورهای او را )حتی دوباره جراحی کلیه( قبول ،دلیل

نیز که آن دکتر متخصّص برای کلیه تجویز کرده و دکتر داروساز)به منزلة مجتهود 

بوه )و بهیاران مورد  ،پذیرندمی بدون اقامه دلیل ،دهدمی راها آن در مذهب( مشابه

ند باز بودون گویمی به ما که دستورات دکتر را بدون تغییر و تبدیل (هامنزله مفتی

کنیم و بدیهی است که قبول حکوم و دسوتور می دستورات را قبول دلیل آناقامة 

با قبول حکم و دسوتور کواهن و  ء و متعلقات آنان به هیچ وجه قابل مقایسهطباا ّ 

نیست کوه هویچ ها آن و طالع شناس و رّمان و جن گیر و غیب گو و امثال جممنّ

ند بلکه در نظر فریوب متخّصص در علمی مطرح نیست ،به عنوان ناقل صادق کدام

افرادی هستند که پا بربام بلند این جهان نهاده و در جهوان ها آن خوردگان نا آگاه

اند مقّدس و مرموز و اسرار آمیز شدهای گونه و بهاند ماوراء ماده سر بیرون آورده

محقوق  ،که از خود هر دستوری را بدهند و هر حکمی را صوادر نماینود درسوت

کننود و موی پیورویها آن است و فریب خوردگان ساده اندی  ازوواجب الاتّباع 

عامول  ،اینگونه تقلید و دنباله روی چه در مسائل دینی وچه در مسوایل اجتمواعی

بدبختی است و به این سبب قرآن کریم های سرنگونی ملتّها به اعماق چاه و چاله
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عوده ای از دانشومندان  .بشّدت این گونه تقلید و دنباله روی را منع کورده اسوت

 محقق وواقع گرا در عین اینکه تقلید در فوروع دیون را مجواز و حتوی ضوروری

های خود پیرو یکی از مذاهب اربعه هستند و ایون موذاهب را خزانوه ،شمارندمی

 ،داننودمی را شایسته درود و تقدیر و سپاسگزاریها آن معارف اسلامی و صاحبان

تا ابد اجتهاد بسته شده اسوت و توا ها آن د که بعد ازاما به هیچ وجه معتقد نیستن

پیروی از هیچ مجتهد دیگری جایز نیست و بلکوه پیوروی ها آن ابد جز پیروی از

ازآنها مستلزم این است که این انحصار طلبی را از آنوان نفوی نکننود زیورا خوود 

 هواآن کوه موردم بصوورت انحصواری ازانود صاحبان مذاهب هر گز موافق نموده

پو ائمه اربعه نه تنها اجتهواد را  ایم.را آوردهها آن پیروی کنند که قبلاً نمونه گفته

پیوروی از کسوی بودون ورکورانه )بلکه از تقلید کاند در قید انحصار خود ندانسته

و تنها به این راه و طریق راضی بودنود کوه موردم اند دلیل و تحقیق( نیز منع کرده

پیروی کنند و در قرون اولیه در کنار مذاهب اربعه ها آن آگاهانه و پو از تاَمل از

و داود ظاهری و سفیان ثوری و اسحاق بن راهویوه  تقلید از مذهب لیث بن سعد

و همین حالا هم جمع کثیوری از  ،و سفیان بن عیینه و محمد طبری نیز مجاز بود

بوعلی سنجی و وقفاّل و ا، آیندمی ن از پیروان امام محمد بن خرم بشماراهل تسنّ

دانشمندان دارای نظریه معتدل و متعوادل در  اند.غیره مجتهد مطلق و منتسب بوده

زمینه اجتهاد مطلق و اجتهاد مقیّد معتقدند اولا اجتهواد مقیود در درجوه پوایین در 

تمام شهرهای اسلامی همواره وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت زیرا در 

برای انجام وظیفه قضواوت بایود وجوود داشوته  هر شهری حداقل یک نفر قاضی

 ،و علاوه بر این مجتهدین ،باشد و یکی از شرایط قاضی این است که مجتهد باشد

 طبقه مجتهد در فتوی نیز از عصر مجتهدین مطلق تا حال وجود داشته و همیشوه

هم باید وجود داشته باشند که جواب مسائل جدیدرا از اصول و قواعود موذاهب 

بعه استنباط نمایند و بخ  مهمی از فتاوای امام نووی و فتاوای کبرای ابن ائمه ار
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ی مهمی از فتاوای سید رشید رضوا)المنار( و هابخ  حجرو محمد رملی و اخیراً

جواب سوئوال  ،لونکسئفتاوای شلتوت و بخ  مهمی از کتاب جواهر الفتاوی وی

به نظر این دانشومندان  .آیندمی از رویدادهای تازه و کار مجتهد در مذهب بشمار

مطلق نیز باز است و دین جاودانه و جهانی اسلام امکان ندارد برای  دروازه اجتهاد

و هور گواه ، همیشه در قواعد و اصول مذاهب چهار گانه محصور و محدود باشد

در موذاهب چهوار گانوه هوا آن کوه مشوابه ،ها و صدها مسایل جدید پیدا شودده

از اصول و قواعد و اشوباه ونظوایر موذاهب ها آن نباط جوابو است ،موجود نباشد

یی نیواز هاشخصویت در این وقت جوامع اسلامی به وجوود ،نامبرده ممکن نگردد

از معارف اسلامی تا آنجاها اعتلا یافته باشد که بتوانند ها آن دارند که سطح آگاهی

ام دین مسایل توازه احک ،مستقیماً از کلّیات دلایل فقه مخصوصاً از قرآن و حدیث

را استنباط کنند و در زمینة استنباط احکام این مسایل کار مجتهد مطلوق را انجوام 

دهند خواه در بقیة مسایل مقلًد یکی از ائمه اربعه باشوند یوا بقیوة مسوایل را نیوز 

کننود کوه در صوورت اول مجتهود در موذهب و  فقهوی اسوتنباط مستقیماً از ادلة

 .خواهند بوددرصورت دوم مجتهد مطلق 

 ،کم و غریوب هسوتند ،و اسلام راستین براستی دعوت کردن به سوی دین حق

ولوی ایون ، کموی داشوت ةمطرود و یواری دهنود همانطور که در اول کار غریب

ده ای صوادقانه ژباع سلف موضعیت از دیدگاه اهل توحید و دعوتگران سنّت و اتّ

همچنوین بشوارتی اسوت کوه اسوت  -جل جلالوه -است از جانب الله ، و راست

براستی کوه بهشوت  «فطویب للغرْاء» به آنان داده است و فرموده: صرسول الله 

فراوانی برای کسانی است که هنگوام ضوعف  به حقیقت پاداش، غرباء است ایبر

و تعدادشان کم است. همانا رضایت اللوه  درحالیکه شوندمی به آن متمسک ،حق

او برای کسانی اسوت کوه  جانبو بشارت و رحمت و بخش  از  -عزّ و جلّ  -

شویوع آن و  وضولالت یوا بودعت درعین گمراهوی وجویند ومی به سنّت تمسّک
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شخص مسلمان زمانیکه این آیات و احادیوث .کنندمی مخالفت ،پنهان کردن سنّت

تا با  کندمی گیرد و شروع به جمع کردن وسیله وسلاحمی مادل  آر، شنودمی  را

اهی وضلالت رااز بین ببرد واین آیات مرهر فتنه و آشوب مبارزه کرده و هرنوع گ

کسانی که ، سلمانان صابر و مبارزاستماز جهت دیگری تسکین دهنده  و احادیث

و  آنوان اکورامتعزیوه و دلوداری از  شده و بوا هدایت -جل جلاله -از جانب الله 

در  صاللوه و رسوول اللوه  این حکم -ای خواننده گرامی  -گرفته است  احترام
 و این حکم نه باعث شادی آنوان 1رابطه با مسأله اکثریت و توده عظیم مردم است

بلکه پیامدی تلخ و نواگوار بورای آنوان بودنبال  ،رساندمی شود و به آنان نفعیمی

و رسوول اونشوان جهول -تبارک وتعالی  -بحقیقت حکم خداوند .خواهد داشت

 رویگردانی از حق ،هوسو وگمان وهوی تبعیّت از ظنّ، اسراف، وانکار وگمراهی

گووارای وجوود البووطی و امثوال  .و حقیقت را بر گردن آنان آویزان کرده اسوت

 جای رسیدن به حق و حقیقوت کثورت و زیوادی افتخوار کسانیکه به ،البوطی باد

الح و اتبواع سولف صو سونّت دعوتگران ،است برای ما لداریتسکین ود، کنندمی

تبوارک  -اتی کوه خداونود فیصی است بخاطر تعریف و توو تسلّ و تسکیناست 

، علم و ایمان و هدایت و تبعیّت از حق از ما کرده اسوت ،به لحاظ شکر -وتعالی

ها آن ةبوده و بدست آورند صفات ف به اینامیدواریم که از زمره کسانی که متصّ

بوه اینکوه تموام  یقوین پیودا کوردهمطمئن هستیم که دکتر البووطی  .باشیم ،هستند

استناد کرده و تمامی مطالبی را که در ها آن که به ضعیفیهای تو حجّها استدلال

قوی ، توانایی مقابله در برابر یک حجّت یا دلیل حقّ ،این رابطه اظهار داشته است

دلایول خوود خواننودگان را در این که با  کرده است و محکم را ندارد و احساس

برای جبران این نقض و ناتوانی و  لذادهدمی تردید و دو دلی قرار و وهم و شک

که از قرنها  ،کندمی مطرح اعتراض آخر خود را بدین شکل ،نهایی ضعف و دفاع

                                                 
 (.1/21قلت: ورد حدیث فیه الأمر بالتمسک بالسواد الأعظم ، ولکنه ضعیف جدا، انظر المشکاة ) -1
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توجوه و قابول  ˝د بوده مگر تعداداندکی کوه اصولاقبل مردمان زیادی مانند ما مقلّ

نوزد عقلواء و دانشومندان ارزش و  اسوتدلالیت نبوده اندو گمان کرده که این اهمّ

نتیجوه مانود و موفوق بوی او ن و گماندوظّخورولی تیرش به هدف ن، اعتبار دارد

کسوانی کوه مقیواس و  ،لذا این نوع منطق و دلیل جز نزد افراد آشووب گور ،نشد

هویچ گونوه ارزش و اعتبواری  ،است زیادی و کمی ،معیارحق و باطل به نزد آنان

عواطوف و  ،خواهد بوا تموام امکانواتی کوه در دسوت داردمی دکتر البوطی .ندارد

غل و غ  مردم را مورد هدف قرار دهد ولی این کار او بد بی احساسات ساده و

عربوی بوه ایون  همانطور که ضرب المثلی، به آت  دامن زدن است ،را بدتر کردن

 ،فصاحت ،بیان ،ادبیات ،معرفت ،از زرنگی تمام چیزهایی را :اشاره کرده که مورد

بوه  ،نتوانستند ،که به کمک و یاری خواسته بود یچیزرتهدید وارعاب گرفته تا ه

را که  یضعف و ناتوانی دلیل ومنطقها این زیرا تمامی ،او مساعدت و کمک کنند

چشوم عقلواء و د پوی  توانونمی ،البوطی به آن تکیه کرده ودلخوش کرده اسوت

، د نیورو و قووّتی پیداکنودتواننمی مخفی و پنهان کند و باطل هیچگاه ،طالبان علم

تبارک  -شریعت و قانون الله  ،چرا که حق .از باطل است ترقوی زیرا حق همیشه

و قدرتمندتر  ترقوی و تربزرگ الله )تعالی( از همه چیز ،و دین اوست -و تعالی 

 این افراد دوست نداشته باشند بهموین خواطر از البووطی و امثوال او چهاست اگر

بسیج کند و تووده  ،از سواره و پیاده ترسیم هر چند طرفداران و کسان خود رانمی

همین قدر کافی است که حق با ما ، برانگیزدو آنان را گمراه سازند مردم را علیه ما

طرفدار آنوان هسوتند ولوی  دماگر چه بسیاری از مر ،است و باطل ضعیف با آنان

خدا برای ما کافی است واو بهترین یاری دهنده  ،مردم )الله( با ما است پروردگار

 است.



 

 
 

 :فصل سوم
 بازگشت به سوی سّنت چیست؟ برایدلیل دعوت ما 

مشوکلات بوزرگ را علواج  کندمی ادعا حقیقت دکتر البوطی همان کسی که به

را برای مردم طورح ها آن مشکلات و خارج شدن از نجات از اینی هاراه کرده و

بوه بازگشوت بوه  برای دعوتگران )سنت( که دعوت ما کندمی ادّعا ،کندمی ریزی

عمل کردن بوه ، سوی کتاب و سنّت و کنار گذاشتن و ترک کردن تعصب مذهبی

و تلاش و کوشو  در جهوت تقریوب  ،که باشد از هر کدام از مذاهب اربعه ،حق

کوه  کندمی ادعا ،هاآن قوی و برگرفته ازهای مذاهب با استفاده از دلایل و حجّت

یوک بلکوه نیست  ،ثابت کندآن را  در بر گیرنده چیزی که، این نوع روش دعوت

 که قد است )آنگونهزیرا او معتّ، پا کردن است ق بهبه پا کردن یا قشقر نوع طوفان

که موردم دو دسوته انودیا از زموره است(  12 آمده از کتاب )المذهبیه(در صفحه 

کتاب و سونّت و قیواس بور آن دو را بودون  کسانی هستند که قدرت درک و فهم

کسانیکه توانوایی اجتهواد یوا  ،یا جزء عامه مردم هستند ،دارند یا امام واسطه مفتی

 .کسانی هستند که باید تقلید کنند ،شرعی را ندارندهای لهاستنباط و یا دقت در ادّ

د کوه ملتوزم بوه موذهب و مقلّو یامروز جوز علموا :دگویمی 91سپو در صفحه 

 ،که خوود قودرت اجتهواد داشوته باشودرا یافت  کسی تواننمی ،مشخصی هستند

 اسوم بصوورت تشوبیه و ایون، شودمی بحقیقت کسی که در بین آنان مفتی نامیده

فتووی  بنابراین در حال حاضر موردم فقوط بایود از مجتهودین سوابق ،مجاز است

رحمهوم  حنبلوی ،مالکی ،شافعی ،حنفیامامان اربعه ) ،مقدم بر تمامی آنان ،بگیرند

)البوطی( اشکالی در رابطه با این کوه اگور هور کسوی  لذا در نزد او ،باشدمی (الله

انتخواب کورد و خوود را  عنوان مذهب خود اربعه را به یکی از مذاهب مذهبی از
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داد و فریواد و سور و صودا  وجود ندارد ولزومی به این، ملتزم و مقیّد به آن بکند

چنین بحثوی  هوجود ندارد و هیچ احتیاجی ب ،ایمایجاد کرده را وشلوغی که ما آن

 ایم.که هم خود و هم دیگران را به آن مشغول کرده

 :بردمی به مردم پناه کندمی وع فرارالبوطی از موض -

در حقیقت دکتر البوطی در تمامی مقاله خود از موضووع اصولی کوه انتخواب 

، ایممطرح کرده -الله  ةرحم -آنرا درمقاله المعصومی و ،کرده و بر آن اصرار دایم

 ،انودازدمی را در پناه مردمخودو برای دفع تیرهای اعتراض و جواب  کندمی فرار

کوه اسوت لذا محور اصلی بحث او در رابطه با اثبات جائز بودن تقلید برای کسی 

کتواب و سونّت و اسوتعداد و توانوایی اسوتنباط و اسوتخراج  قدرت درک و فهوم

ونه اختلافی بوین گمسلّم است که هیچ  ،نداردهای ادلهاحکامی شرعی رااز طریق 

ب و غرض ورزی ه خاطرتعصّما واو در رابطه با این موضوع وجود ندارد او اگر ب

زیادی که در مقاله معصوومی های که به وجود اقوال و گفته ،جبهه گیری و هوس

البتوه ، دانودمی بلکه حتی آن را واجب هم ،تهنسآمده و او نه تنها تقلید را جائز دا

از آن را نداشته باشد.آن  اگر قدرت و درک و فهم معانی کتاب و سنّت و استنباط

ست ولی اواز گفتن موضوع اصولی خوودداری کورده توا آنچوه را چیزی دیگری ا

از ایم در مورد ما آنچه را کوه نگفتوه و خوش آیند است بگوید و بنویسد دلنشین

ت کورده به همین خاطر هم خوانندگان را اذیّ، دهد نسبتبه ما  ،حرام بودن تقلید

موال و تلواش  مقاله را سویاه کوردههای را ناراحت کرده و صفحه و اعصاب خود

برای گفتن و نوشتن چیزی که بودیهی و واضوح ، خود رادر این راه از دست داده

آن نکورده اسوت. ای به  ین اشارهترکوچک اصلاً، موضوع اصلی است.اما در مورد

در درجه اول مخصوص کسانی  ،براستی موضوع دعوت ما درباره اجتهاد و تقلید

 ،آینودموی و بزرگان دینوی بحسواباست که در حال حاضر به عنوان علماء دین 

تعلیم و یوا  کسانی که مانع فتوی دادن برای مردم در امور دینشان و همچنین مانع
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مقدم بر  .دادن دستورات پروردگار و مانع از یادگیری در مسائل دینی شان هستند

و خود  کندمی رارفکسی که از بحث وگفتگو ، دکتر البوطی است ،تمامی این افراد

 می خواهد اینگونه از آنان دفاع کنود، را در پناه مقلدان عاجز و ناتوان پنهان کرده

 .کنودمی بسیار بحث و گفتگوو ،و در رابطه با اثبات جائز بودن تقلید برای آنان و

مقلدان ناتوان از  گوئیم:جناب دکتر ! شما بحث درباره عواممی متقابلاً ما هم به او

کسی  ،بیایید تا در مورد شما و امثال شما بحث کنیم ،بگذارید درک و فهم را کنار

کرده و مشوغول توالیف و تودریو و نصویحت  آگاهی یا کسانی که ادعای علم و

خواهند که مشکلات بزرگ را معالجه کرده و راه چاره و می کردن مردم هستند )و

 کوهرا بورای موردم طورح ریوزی کننود( آیوا شومامقلدی هسوتید هوا آن نجات از

شورعی نواتوان های دبحث وگفتگو کند؟از دادن رای ونظردر رابطه با ادلّهتواننمی

از  ه من مقلدی نواتوانک :ید این کارها را انجام دهید؟ اگر بگوئیدتوانمی هستید یا

موی گوئیم:تأسوف بور ایون چنود سوالی کوه ، بحث و گفتگو و رای و نظر هستم

و مطالعه بوودی و تأسوف بور  مشغول تدریو و درس خواندن و تحصیل و سفر

تمامی مدارکی که کسب کردی و تأسف بر مکان و مرکزی که تو در آنجامشغول 

تأسف برای مسولمانانیکه  ترمهم از همه ،که همان دانشکده شریعت است ،هستی

سواد و عاجز از بحث و نظور اسوت. سوپو از بی ،دعامی و مقلّ نشا استاد استاد

دهی که از علمواء و می خود اجازه چطور به ،مقلد هستیدکنیم: اگر می شما سوال

کوه از  سوید سوابقو  ،ینانعص ،شوکانی ،ابن القیم ،همحققین بزرگ مانند ابن تیمیّ

آنان انتقاد و عیب جویی کنی در حالی که خود جاهل هستی و هیچ علم و آگاهی 

 توانوایی چیزی نداری و این کار در طاقت و و قدرت درک و فهم را درباره هیچ

 بوزرگ کوه در مقابول دریوای عظویم آنوان ؟ چطور در مقابل این علماءتو نیست

بور ، اجتهاد است آنان که هم نیستی و حتی گامی در طریق و راه و روشای نقطه

آیا برای تو بهتر نیست کوه خوود را کنتورل کنوی و  ؟کنیمی زبان دراز ،اینداشته
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 تجاوز نکنی و در هموان حودّ از آنو حد و حدود خود را بشناسی ، اشیدب بؤم

را بوسویله آداب  بگیوری و آن خوود را اظهار نظر کنی جلووی سور پیچوی نفوو

 و حودود خوود را حودّبوه کسوی کوه کندمی ؟ خداوند رحومتربیت کنی ،اسلامی

 و مجتهود هسوتی وتو عالم که  :اگر بگویی اما کند.نمی سد و از آن تجاوزشنامی

 اگرچوه-بگویی  اگر چنین ،کنممی و مشکلات را حلنویسم می زیادیی هاکتاب

کنوی موی چطور دعوت ما را انکار :یمگویمی به تو -کنیم چنین بگویی نمی خیال

 و تنهوا چیوزی کوه از شوما تومجتهد اهول بحوث و تحقیوق هسوتی؟ در حالیکه

و این گفته را تائید کرده و آن  م این است که به کتاب و سنّت بازگردیدخواهیمی

 بینی دلیل مذهب تو به نسبتمی مسائلی که گوئیم:می عملاً انجام دهی؟ سپو را

چیسوت؟و قوول ارجوع نوزد توو ای کورده مخالفوتها آن ضعیف است و باها آن

د از اجتهوادات آیا راضی هستی که اهل مذهب تو همین طوور بوه تقلیو چیست؟

دهد که آنوان را نصویحت نمی آیا غیرت اسلامی تو به تو اجازه ؟اشتباه ادامه دهند

 صکنی و حقیقت را برایشان توضیح دهی توا طبوق ایون فرمووده رسوول اکورم
[ .دین یعنی همدیگر را نصیحت کردن اسوت] 1«ةالنصیح الدین»رفتارکرده باشی 

دعووت موا یکوی  ودر این حالوت، شویممی اینجا بر خلاف میل شما با هم یکیو

 کنویم کوه تووموی اگر چه موا فکور، خواهد بود بوده و منهج و راه روش ما یکی

زیرا یکی از شرایط ایون روش آن اسوت کوه ، ی در این مسیرحرکت کنیتواننمی

و تو از  ،باید عالم و آگاه به سنّت باشی و احادیث صحیح و غیر صحیح را بدانی

جوه بوه والبتوه بوا ت ،همه مردم نسبت به این مسأله جاهل تر و ناآگواه تور هسوتی

فقوه السویره  ،مانندای کرده خود واردی هاکتاب مؤلفات وضعیفی که در  احادیث

نسبت  . مطمئن هستیم که تو از الجوینی...و کبری الیقینات وغیره ،هضوابط المصل

موذهب خوود را  همان کسی که تلاش کرده تا از تقلیود ،به حدیث آگاه تر نیستی

                                                 
 رواه مسلم. -1
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ولی متأسفانه در گیر  ،و از تعصب مذهبی خلاص شود، نجات داده و خارج سازد

به همین دلیل امام البیهقی جهت نصیحت کوردن بوه  ،ضعیف شده است احادیث

زیورا او معرفوت و آگواهی و قودرت  ،اوسفارش کرد که از اینکاردسوت بور دارد

 .تشخیص احادیث صحیح و غیر صحیح را ندارد

 :البوطی صلاحیت اجتهاد را ندارد -

بور ، مسائل تو شایستگی اجتهاد را نوداری می خواهیم بگوئیم که به خاطر این

البته اگر توائایی تشخیص دلیول  ،سپو تبعیّت تقلید کنی ˝تو واجب است که اولا

تبواع إم کوه توو معتقود بوه مرتبوه دانیمی اگر چه، رجوع را داشته باشیماز  حراج

بوا توجوه بوه  .نیست جز این که باید مقلد یوا جاهول باشویای چاره پو ،نیستی

کوه موا کسوانی را بورای اجتهواد  شوودمی مسائل فوق برای خواننده گرامی ثابت

کنیم که شایسوتگی اینکوار را داشوته باشوند و توانوایی بدسوت آوردن می دعوت

پو بنابراین ما دکتر البوطی را شایسوته ایون  ،امکانات و ادوات آن را داشته باشد

 ،بور او واجوب اسوت تقلید که او موافق هستیم دانیم و ما در این مورد بانمی کار

 .طلبدمی مخصوص خود را افراد اجتهاد

 :در سرزمین شام چگونه بوجود آمد؟ هدعوت سلفی -

هیچگاه کارخلاف سلفی هستیم –حقیقتاً هم باید گفت که  -ما جماعت سلفی 

که در میان ما مورد عوالمی پیودا سرگذشت ما چنین است  ،ایمنداده شرعی انجام

و  تلواش و کوشو  و با استفاده از -جل جلاله  -که با عنایت به توفیق الله  ،شد

شرعی های معانی ادلّه همفبرای  پایداری خود رنج و زحمت و صبر و استقامت و

 و احکامات شرعی وتخصص و مهارت در احادیث و علوم آن و فقه و اصول آن

بعضی از اجتهوادات صوحیح  دید که ،توانایی ترجیح بین اقوال و دلایل مختلف و

حوق  ،لذا مردم را به سوی اجتهاداتی که مطمئن بوود ،هستند و بعضی دیگر اشتباه
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، برحذرداشوتکه خطوا و باطول بودندهایی آن دعوت کرد و از، هستند و درست

 ننصویحت کوردرا وارد شوده دیون یکودیگر زیرا همانطور که در حدیث صحیح

ازمومنوان بوه دعووت اوجوواب داده واز روش اوتبعیّوت  هویوگردرنتیجه ، است

 ایون راه دعووت او عمل کردنود و آنوان نیوز دیگوران را بوههای کردندو به گفته

 ،نودکردمی صحیح و غیر صحیح راهنمایی و ارشاد ند و آنان را به احادیثکردمی

 از طورفدچار اذیّت و آزار شودند (کور متعصبان مذهبی)بخاطر این کار از طرف

ولی ، و شتم واستهزاء روبرو شدند بّسبا انکار و گمراه سازی دیگران و  قومشان

 .ماندنود ثابت قودم صبر و تحمل کرده و بر دعوت خوی ها بر این اذیّت و آزار

 ،انودشوهادت داده و برتوری ایون دعووتگر بوه فضویلت از علماء منصف بسیاری

دعووت و  بوین ایون همچنین حقیقت این دعوت را شناخته و حقیقوت اختلواف

لذا بدون هیچ ترس و واهمه ای سخن حق بر زبوان  ،انددشمنان آن را درک کرده

ناسزا ودشونام  ،و بد گوئی ،اندشهادت صادقانه داده ،بخاطر رضایت الله ،اندرانده

ترسوی در  آشوب و بلوای دشمنان حمله ورو خونخوار و کینه توز هویچ، جاهلان

 ،استاد فاضل، از پیشگامان این علماء منصف و عادل دل آنان ایجاد نکرده است و

رئیو مجمع تمدن اسولامی و مودیر و سور پرسوت روزناموه  ،ةاحمد مظهر العظم

کنوون فرصوت را بوه ایشوان داده توا بورای خواننودگان عزیوز ا هوم ،الغراء است

وهمچنوین دلیول زیوادی ایون  ،سرگذشت ظهور دعوت سلفی را در سرزمین شام

 ایجواد، کینه و دشمنی که دشومنان ایون دعووت ،غوغا و آشوب، همه سر و صدا

استاد احمد در مقاله خود در دفواع از اسوتاد موا شویخ محمود  بیان کند. ،کنندمی

محدث بزرگ خود  دمشق:دگویمی ناصرالدین آلبانی در مقابله شیخ عبدالله جشی

جانوب خوود  لذا زمانی که خداوند او را به ،بنام شیخ بدرالدین حسنی را دریافت

آن دیار از امام یامجتهدی که چشمها در رابطوه بوا علووم حودیث بودو  ،برگرداند

و پختوه )کوه  تجربوه کوه ناگهوان جووانی مبوارز و بوا ،خالی ماند ،نظاره گرشوند
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او  ،در او مطابقوت داشوت و سومتی و اسوم گرفته بود نشأت براساس علم وتقوا

 به اینکه او دائما شدمعروف  جوانان در میان (استاد محمد ناصرالدین آلبانی است

کورده و در بوین  لذا جوانان بر او تجموع در خدمت حدیث و علوم حدیث است

در زبان عربوی خوانودن حودیث ومباحثوه و  فصاحت آنان مشهور شد و توانایی

  .باعث شد که افراد همین امر ،حدیث را داشت در رابطه با منافشه

نخبه زیادی را تحت تاثیر قرار دهد به طوری که از او علم یاد بگیرند و افتخار 

 -قورآن( اللوه )شاگردی او را داشته باشند از آن جهت که حدیث بعود از کتواب 

دومین مصدر برای فقه اسلامی اسوت و حودیثی کوه نوزد اهول  -تبارک و تعالی 

و ارزش داشت به همین  حدیث صحیح بود به عنوان مذهب برای اهل فقه اعتبار

از احکوام موذهب کوه  منظور بعضی از شاگردان شیخ ناصر به ترک کردن بعضی

اثر این کار باعث  بعضی از آنان بر ،مشهور شدند صحیح بودند مخالف با حدیث

به همین خاطر علیه استاد انواع و ، شدند صدا و غوغا ایجاد آشوب و بلوا و سر و

 1.اقسام توطئه چیدند

  :زنده از اختلاف بین دعوتگران سنّت و دشمنان آنانیی هامثال -

و مقلودین متعصوب از ها مطالب مذکور در بالا سبب اصلی اختلاف بین سلفی

زنوده بوزنیم و یی هامثال بد نیست در رابطه با این موضوع ،مذاهب مختلف است

بوریم ذکور موی در آن به سور ما واقعی این اختلافات را در موقعیّتی کههای شکل

درست را از اشتباه و حوق را از باطول تشوخیص دهود و  ،ایتا هر خواننده ،کنیم

آشوبگران و تبلیغوات سووء کینوه تووزان  تآشوب و غوغا و اغتشاشا دنباله رو و

 نباشد.

 :د مذهب مالکیاختلاف بین سلفی و مقلّ -

                                                 
 انظر مقدمة رسالة )الرد علی التعقیب الحثیث للشیخ ناصر(.  -1
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اسوم دکتور( از مقلودان  بوه ن سنّت با یکی از علمایان )مجازاًیکی از دعوتگرا

بیند که می او را در حالی، شوندمی مذهب امام مالک برخورد کرده و با هم روبرو

 دولی دو دست  را در حال قیام رها کرده اسوت سولفی از او سووالخوانمی نماز

مون از موذهب  :دهودمی مقلد جواب ؟چرا در نماز دستانت را رها کردی کندمی

مالکی تقلید میکنم و به اسبال )دست انداختن یا رها کردن( فتوا داده است سلفی 

 ةرحمو -که او  مذهب تو روایت شده آن است د:ولی آنچه که ازامامگویمی به او

ایون گفتوه در  ،دادموی راست  را بر روی دست چپ  در نماز قورار دست -الله 

هوا متأخر از مالکی ولی علماء :دگویمی مقلد .کتاب او بنام الموطا ذکر شده است

آیا رای و نظور متوأخرین موالکی  د:گویمی ند سلفی به اوگویمی بر خلاف این را

 –اللوه  ةرحم -ی و نظرخود امام مالک أو از ر صمذهب از حدیث رسول الله 

چه بسا آنان یعنی علمواء و متوأخرین  د:گویمی صحیح تر و ارجع تر است؟ مقلد

د: آن چیوزی گویومی سلفی به او .چیزی اطلاع داشته باشند که من اطلاع ندارمبر 

 صچه چیزی است که آن را بر حدیث رسول اللوه اند که آنان بر او اطلاع داشته
 سولفی بوه او ،دانومنموی :دگویومی مقلود ؟انودو قول خود امام مالک برتری داده

او را میشناسی علاوه بر او که تو  صصحیح رسول اکرم  حدیث آیا تو :دگویمی

عمل ائمه مجتهدین را ترک میکنی به خاطر چیزی که تو گمان میکنی کوه علمواء 

دانی کوه آیوا آن حودیث اسوت یوا قوول نمی ولی تواند متأخر بر آن اطلاع داشته

دانی که آن حدیث صحیح است یا غیور نمی چطور است؟اگر هم حدیث باشد تو

که هدف از آن حدیث چیسوت  دانیمی چطور تو صحیح و اگر هم صحیح باشد

 آیا این کار مسلمانانی اسوت کوه از .؟یا نه کندمی آیا حدیث قبل از خود را نسخ

روش و  -تبوارک و تعوالی -هموان کسوی کوه اللوه ،کندمی تبعیّتصرسول الله

 فرماید:می طریقه او را بیان کرده و
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ِ  قُۡل  ْ إِلَّى  ۦهَّ ِذه ۡدُعوٓا
َّ
بِيلِٓى أ ِۚ ٱسَّ َّ ِن  لل  ۠ وَّمَّ نَّا

َّ
ٍة أ لَّى  بَِّصيرَّ نِىٱعَّ َّبَّعَّ  [.513یو ف: ] ت 

 باآگاهی و بین  به سوی خدا (مردمان را)این راه من است که من  :بگو»

ولی باز بر  ،ماندمی [ مقلد ساکت...(.)چنین باشند «م و پیروان من همخوانمی

علیه تو تحریک را اگر به این کار اکتفا کند و مردم  حالا ،دهدمی تقلید خود ادامه

 تحریک نکند.ها ت و آزار سلفیاذیّرا بر انلجاه ونکند و آشوب بپا نکند

 :اختلاف بین سلفی و مقلد مذهب حنفی -

 به یک نفر عامی یا عوالمی )مجوازاً( مقلود موذهب ابوحنیفوهها یکی از سلفی

 ؟بورینمی قیام از رکوع دستان خود را بالاد:چراهنگام رفتن برای رکوع و گویمی

، معتقود نیسوت د:چون مذهب مون اینگونوهگویمی آن شخص عامی یا عالم مقلد

پیامبر  د:ولی احادیث صحیح زیادی در رابطه با این موضوع کهگویمی سلفی به او

وجوود ، بوردمی دستان  را بالا ،هنگام رفتن برای رکوع و هنگام بلند شدن از آن

را هوا آن ،نفر از صحابه که خلفواء راشودین جوزء آنوان هسوتند10حدوداً  و دارد

شاید اموام مون  :دگویمی مقلد ؟کنیمی چکارها آن پو در مورد اند.روایت کرده

را تورک هوا آن ییهواعلت بخاطر علت یا ولی این حدیث یا احادیث را هم دیده

کوه  اسوت علتوی چه این گوئید:ومی سلفی، کنممی کرده است من نیز آن را ترک

 :دگویومی امام این حدیث را بوه بخواطر آن تورک کورده اسوت مقلود در جوواب

که امام ابوحنیفه این احادیوث  دانممی ولی من :دگویمی او دانم. سلفی باز بهنمی

ابون الهموام  این همان چیوزی اسوت کوه را بخاطر چه چیزی ترک کرده است و

سفیان ، ذکر کرده است، وامام ابوحنیفه روی داددربرخوردی که میان سفیان ثوری 

از امام ابوحنیفه پرسید: چرا هنگام رفتن برای رکوع و بلند شدن از آن دستانت را 

در این رابطه حدیث صحیحی از رسوول  زیرا :؟ امام ابوحنیفه فرمودنیکنمی بلند

کوه  ،ندیده ام سپو حدیثی را از ابن مسعود با سند برای من ذکور کورد صاکرم
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 » :ابن مسعود گفته است
َّ
  لاَّ أ

ُ
 ةِ رَّ یْ بِ كْ تَّ لِ  هِ یْ دَّ یَّ  عَّ فَّ رَّ فَّ   اهللِ  ولِ سُ رَّ  ةَّ لاَّ صَّ  مْ کُ ی بِ ل ِ صَّ أ

َّ  م َّ ثُ  امِ رَّ حْ الإ )چگوونگی آن را  را به شما یاد بودهمصآیا نماز رسول الله .«دْ عُ يَّ  مْ ل

 الواحرام ةبرای شما توضیح بدهم(ابن مسعود بعدازاینکه شروع کرد هنگام تکبیور

انجام نداده سلفی بوه  دستان  را بلند کرد و دیگر اینکاررا )الله اکبر شروع نماز(

ظاهراً احادیث صحیحی که بلند کردن دستان را در هنگام انتقال از  د:گویمی مقلد

 اطلواعها آن نرسیده یعنی بر به امام ابوحنیفه ،دکننمی حالتی به حالت دیگر اثبات

دلیلی برای او باشند و به این احادیث عمل نکرده است فقوط تا حجت و  ،نداشته

بنابراین او دراین رابطوه ، حدیث ابن مسعود به او رسیده و به آن عمل کرده است

آیوا  ایود،اما شما که از این احادیث صحیح اطلاع پیدا کرده ،استمعذور و مأجور

د:ما هم گویمی دمقل ؟دلیل شما چیست ؟را ترک کنیدها آن جائز است که عمل به

د: اموا یکوی از قواعود گویومی سلفی بوه او .کنیممی از حدیث ابن مسعود تبعیت

که چیزی که ثابوت شوده بور چیوزی کوه ، علمی اصولی ثابت شده شما این است

 را دیده و ذکر صثابت نشده مقدم تر است و ابن مسعود فعل یا کار رسول الله 

ای دسوته ،کندمی را ثابت و اما در مورد احادیث صحیحی که این موضوع کندمی

 دسوتان  را بلنودصاز صحابه هستند که همگی تاکید دارند بر اینکه رسول الله

و بر کسی که آن را  کندمی . پو چرا کسی را که بلند کردن دستان را ثابتکردمی

تعوداد لوی و ،پانزده نفر بوده نمقدم نمیکنی در حالیکه اثبات کنند گا، کندمی نفی

شود ولی همچنان برعنواد می یک نفر هست؟در نهایت مقلد ساکت ننفی کنند گا

 دهد.می وسر پیچی خودادامه

 :اختلاف بین سلفی و مقلد شافعی مذهب -

ظاهر عالم مقلود موذهب شوافعی وارد بحوث و  با یک نفر بهها یکی از سلفی

نظر تو دررابطه با خوانودن سووره ای کوه در آن  :دگویمی شود و به اومی گفتگو
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 مقلود ؟در حین خواندن نمواز چیسوت رسجده تلاوت وجود دارد برای نماز گزا

خوب نیست. سولفی  ،د:هر گاه عمداً قصد خواندن آن سوره را داشته باشدگویمی

یود خووب نیسوت یوا جوائز گویمی آیوا فقوط، د:حقیقت را بیان کونگویمی به او

آنچه که صحیح  :دگویمی و شودمی گیجی، چار آشفتگی و پریشانینیست؟مقلد د

خواندن سوره ای کوه در آن سوجده تلواوت وجوود ، است به نزد ما این است که

نظر شما  :دگویمی سلفی .اگر به قصد سجده باشد جائز نیست ،دارد بر نماز گزار

 مقلد جوواب ؟در رابطه با خواندن سوره سجده در نماز صبح روز جمعه چیست

ایون کوار را زیواد  صچون پیوامبر ، حتی مستحب است ،دهد: اشکالی نداردمی

ی یا نمواز گوزار عموداً قصود خوانودن اگر مصلّ :دگویمی سلفی .انجام داده است

نظر شوما در موورد  ،سوره سجده در نماز صبح روز جمعه بخاطر سجده آن بکند

کونم اشوکالی موی فکور :دهودموی مقلد به جوش آمده و جواب ؟نماز او چیست

بین خواندن سوره ای غیر از سوره سجده  چه فرقی ،دگویمی سلفی ،نداشته باشد

در نمازی غیر از نمواز روز جمعوه اسوت؟مقلد در  ،به خاطر سجده موجود درآن

خوانودن سووره سوجده در نمواز صوبح روز جمعوه از جانوب  :دگویومی جواب

اموا در غیور  ،است یم مستحبگویمی به همین خاطر ،ثابت شده است صپیامبر

سووره  صد: ولی ثابت شده است که پیامبرگویمی این حالت جائز نیست. سلفی

در غیر صبح روز جمعه نیز خوانده است. در همان  ،در آن سجده هست ای را که

 (1/83جا سلفی کتاب صحیح مسلم )

که گفته است:من همراه با ابی  کندمی حدیث ابورافع را روایت، کندمی را باز

آءُ ٱ إِذَّا :1دم سپو در نماز خواندخوانمی نماز عشاء را ةهریر مَّ ۡت ٱ لس َّ ق َّ  ٥ نشَّ
 گفت: ةابی هریر ؟این چه بود :به او گفتم ،و در آن سجده برد [.5اإلنشقا : ]

)در هنگام خواندن این ام برده سجده صپشت سر ابوالقاسم حضرت محمد 
                                                 

 أی العشاء. -1



 دیدگاه اهل حدیث در رابطه با بدعت تعصب مذهب   011

خواندن این سوره در نماز  در هنگام ،میرممی لذا تا زمانی که (نمازسوره در 

 ی؟ مقلدگویمی چه در مورد این حدیث :دگویمی سلفی .سجده خواهم برد

 .شاید هدف از خواندن این سوره سجده موجود در آن نبوده است :دگویمی

است د:آیا جز این است که این سوره کامل است و سجده جزء آن گویمی سلفی

 د:گویمی ولی با وجود این باز ،بله :دگویمی مقلد ؟و قابل تفکیک نیست

با گذشت زمان  .مذهب من به این موضوع آگاه تر و عالم تر است ،دانمنمی

از عمل کردن به حدیث صحیح  به خاطر تعصب مذهبی جمهور مقلدان

دانندکه امامان می ب مذهبی با وجود این کهفقط به خاطر تعصّ ، اندخودداری کرده

ها آن ی ونظر باأهیچ چیز جز ر ودیگری طبق این احادیث صحیح عمل کرده 

 مخالفت ندارد.

 :اختلاف بین سلفی و مقلد حنبلی مذهب -

مقلد مذهب حنبلوی وارد بحوث مجازاین دفعه سلفی با یک نفر به ظاهر عالم 

 و لبواس بور از روی بدن :چطور نجاست راکندمی شود و از او سوالمی وگفتگو

 مقلد جوواب کنی؟(می داری؟)یعنی نجاست روی بدن و لباس را چگونه تمیزمی

د: دلیل شما بور گویمی سلفی .دهد: در مذهب ما هفت مرتبه باید آن را شستمی

 دهد: دلیل من همان است که از این عمر روایوتمی این کار چیست؟مقلد جواب

بشووییم و  ه نجاسوت را هفوت مرتبوهما دستور داده شوده کو به :شده که او گفته

ولی این حودیث  :دگویمی سلفی به او .حکم اجرائی دارد ،گفته این عمر ˝مطمئنا

د:ولی در کتاب گویمی مقلد .ی احادیث هیچ اصل و اساسی نداردهاکتاب در بین

ولی در این کتواب آن را  :دگویمی سلفی در جواب .امه موجود استمعنی ابن قدّ

کنود نمی حدیث آن را تقویتی هاکتاب کرده است و هیچ یک از سند ذکر بدون

 .حودیث وجوود نودارد صدق و صحت ایون پو هیچ گونه حجت و دلیلی برای

آن دلیول  :دگویمی سلفی .باشد احتمالاً  دلیل صحیح دیگری داشته :دگویمی مقلد
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یعنوی د:از اموام موذهب توو گویمی دانم. سلفینمی دهد:می چیست؟ مقلد جواب

 ،دانودموی امام احمد حنبل روایت شده که او شستن نجاست راسه مرتبه واجوب

حتمواً  شودمی بیدار به کسی که از خواب دستور داده است صزیرا رسول اکرم 

داند در خواب دست  به کجا برخوورد نمی باید سه مرتبه دستان  را بشوید زیرا

دهد می مقلد جواب ؟کنینمی چرا به این موضوع اشاره ،کرده و لمو کرده است

 که در کتاب

بون یوسوف المقدسوی و شورحه المنوار السوبیل  ،رعویمدلیل الطالب الشیخ ] 

 بوه هموین دلیول موا هوم ،گرفته اسوت او هفت مرتبه شستن را به شرط] (1/05)

 ،به تو گفتم که دلیل :دگویمی سلفی .گوئیم که هفت مرتبه شستن واجب استمی

خلاف این روایوت شوده برخود امام احمد مخالف با خودش است و همچنین از 

که با دلایل اند آگاهی داشته ید: چه بسا متاخران مذهب بر دلیلگویمی مقلد .است

آیا تو حدیث صحیح و قوول  :دگویمی یگذشته مخالفت داشته است سلف یعلما

در  بعضوی از علموا و متواًخروال بسیاری از امامان را به خاطر گفته قامام خود وا

کونم و می مذهب خود رفتار رطبقد: من بگویمی دمقلّ ؟کنیمی مذهب خود ترک

کورده  و اگور اشوتباهی ،رسواندنموی هیچ ضرری به من آن دلیل یا نداشتن داشتن

آیا تو قول و نظر مذهب خود  :دگویمی یسلف .مسئولیت با خود آنان است ،باشند

 دمقلّ ؟حدیث صحیح باشد ،کنی هر چند مخالفمی آن عملو به کرده را انتخاب 

بور تقلیود از موذهب  لذا ،و آگاهتر است ترعالم مذهب من از من :دهدمی جواب

چه با سنّت یا حدیث صحیح و  اگر کندمی خود وعمل کردن بر نظرات آن اصرار

 درست مخالف باشد.

تعصب مذهبی  با ،ت صحیحزیاد با سنّ یهامخالفت ما بخاطراین همه -

 :کنیممی مخالفتدشمنی و
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مشکلات بزرگ را حل کرده  کندمی کسی که ادعا)نظر شما آقای دکتر البوطی 

و خارج شدن از این مشکلات در نظر دارد( ها آن برای حل و راهکارهای مناسبی

از هایی نمونوههوا این و ؟چیسوت، یی که به شما عرضه کردیمهامثال در رابطه با

 ،نکواح ،نمواز ،در هر فصل از ابواب فقه شوامل طهوارت هستند که زیادیمسائل 

مختلوف بوا های که مذاهب به شیوه وجود دارندمعاملات و حدود و غیره  ،طلاق

با وجود ایون  ،اندبدون هیچ حجت و دلیلی مخالفت کرده نصوص صریح صحیح

آینود و می حسابدر مجموعه این مذاهب به عنوان فرد عالم به  کسانی که ظاهراً

موذاهب خوود را در مقابول ایون آیوات و  فبر این نصوص اطلواع دارنود وضوع

 این را چوه ،کنندمی همچنان از رای و نظر مذاهب خود تبعیت ،دانندمی احادیث

آیا بر هر مسلمانی ؟نیست مذموم شدهآیا این همان عین تعصب مذهبی  ؟نامیدمی

کند و بداند و مسولمانان را نیوز آگواه  که بر این وضعیت اطلاع پیدا واجب نیست

 صهمانطور که رسوول اللوه  نصیحت کردن است چرا که دین همدیگر را)کند 
حودیث بوه و آنان را به عمول کوردن  ،صب را کنار بگذارندکه این تعّ (فرمایدمی

همان کسی که خداونود موا را از مخالفوت  ،تشویق و ترغیب کند صرسول الله 

 :فرمایدمی بزرگوار شدیداً نهی کرده است وکردن با دستورات آن 

رِ  ِ  ل َِّذينَّ ٱفَّۡليَّۡحذَّ ۡمرِه
َّ
ۡن أ الُِفونَّ عَّ لِيٌم  ۦٓ يُخَّ

َّ
اٌب أ ذَّ ۡو يُِصيبَُّهۡم عَّ

َّ
ن تُِصيبَُّهۡم فِۡتنٌَّة أ

َّ
 ١٣أ

ورزند( می در برابر عصیانی که)ی لائباید از این بترسند که ب» [.13النور: ]

اعم از قحطی و )یا اینکه عذاب دردناکی دچارشان شود  ،گریبانگیر شان گردد

 «اخرویهای و دوزخ و دیگر شکنجه ،زلزله و دیگر مصائب دنیوی

آیوا  ،واقعاً این وضعیت اشتباه بزرگ و خطر عظیمی برای مسلمانان نیسوت ایآ

مسلمانان را هوشیار سوازد براین وضعیت آگاه است سزاوار نیست برای کسی که 

آیا سزاوار نیسوت کوه  ؟یحت کند تا از این وضعیت نجات پیدا کنندو آنان را نص

در بسیاری از مسائل فقهی و موذهبی  در مورد مخالفت مسلمانان با کتاب و سنّت
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در ایون رابطوه کسوی کوه علوم و  ،ب چیزی دیگری نیسوتجز به خاطر تعصّکه 

 از آن بر حذر دارد؟ یا را بنویسید و مسلمانان هاکتاب آگاهی بر این موضوع دارد

کسی که در این رابطه آگواهی و اطلواع دارد سوکوت کورده و چشوم  ،خواهیمی

 ؟قورآن و سونّت وجوود نوداردبوا پوشی کند و بگوید: هیچ اشکالی در مخالفوت 

ائمه اربعه( هستند )مذهبیون اگر واقعاً خواهان تبعیت از ائمه مجتهدین مخصوصاً 

بیشوترین تمایول را داشوته  صو سنت رسول الله  ت از کتاببه تبعیّ نسبت باید

ائمه مجتهدین در ارتباط با اجتهادات خود اگر چه اشتباه و خطا هم کورده  .باشند

در هور  ،صآنطور که معروف است طبق حدیث رسول الله  وباشند معذور بود 

آنان نهایت سعی و تلاش خود را در  زیرا ،حال صاحب اجر وپاداش خواهند بود

به حق صرف کردند لذا در بعضی از اجتهادات خود به حق رسیدند و در رسیدن 

ولوی  ،در هر حال معذور وموأجور هسوتند ،دچار خطا واشتباه شدند بعضی دیگر

و سونّت واضوح و  هرگواه بور چیوزی از نصووص قورآن ،مذهبیون مقلد متعصب

پیودا اطلواع  ،و مخالف با مذهب آنوان اسوت نیستو انکار  صحیحی که قابل ردّ

و با نصوص قرآن و سونّت  ،در هیچ حال جایز نیست که آن را ترک کنند ،کردند

مخصوصاً اگر امامی دیگر غیر از ائمه اربعه یا یکی از آنوان بوه آن  ،مخالفت کنند

افتد. آیا قول مذهبی که هیچ می ولی متأسفانه اغلب چنین اتفاق ؟عمل کرده باشد

و ارجح تر از سنّت صوحیحی کوه  ترقوی .ردخود ندا برای گفته دلیل قابل قبولی

و آیوا جوایز اسوت کوه  ؟اسوت ،انودیک امام یا بیشتر مجتهدین به آن اقورار کرده

 قول مذهب خود را بر سنّت صحیح ترجیح دهد؟ مسلمان

مذهب را به عنوان اصل اساسی و کتاب و سنّت را به  ،مذهبیون -

 اند:عنوان تبع آن قرارداده

و مباحثات را که بین ما و بین بعضوی از علمواء روی داده  بعضی از مناقشات 

نظور  ،برای شما توضیح داده وموقف ودیدگاه آنان این چنین بود که شونیدی ،بود
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 ههمانطور که خلیف شما در این باره چیست؟ هدف ما معالجه و چاره جویی است

علیله  ملا یر وفلا  فیله ال لغ :دگویومی لعزیزشایسته و درستکار عمر پسر عبودا

بوراین  بسویاری از نوجوانوان و کودکوان .عندالله خلدی  وما  ونه دیناا وس  یر یحلا

ند که کردمی فکر ،مردند عقیده جوان شدند و بسیاری از مردان مسّن براینعقیده 

سوتی جووهر و ابر.عین دین است در حالی نزد الله )تبارک و تعالی( دیون نیسوت

فقط  صو پیامبر  .قرآن( و سنّت است)ذات اسلام و حقیقت آن تبعیت از کتاب 

پو  ،اندائمه فقط به این امر کرده مخصوصاو تمامی علما و ،بخاطر آن آمده است

انجام بگیرید یعنی جوهر و ذات و اسواس دیون  این کار عکو ایز است کهجآیا 

در این راه تبدیل به تقلید از فلانی و فلانی و مخالفت با کتاب و سنّت شوود؟ بوه 

آنوان اقووال و  .اسوت اینگونوه –واقعیت علمای مذاهب امروز متأسفانه  ،حقیقت

 ،اندوسنّت را تابع آن قرارداده (قرآن)و کتاب  قراردادهمذاهب را اساس های گفته

خوشوحال  ،اسوت  مذهبشوان افوقیعنی قرآن و حدیث( مو)اگر دیدند که آن دو 

واگر دیدند که آن در مخالف با مذهبشوان  ،کنندمی شده و احساس تکبر و غرور

ند: این آیه و ایون حودیث گویمی و ،کنندمی و تعجبه آشفته وپریشان شد ،است

بینی که با انواع و اقسوام می سپو اند.برای مذهب ما مشکل و سختی ایجاد کرده

ایجاد کرده و با قوانین و قواعد  فریب و تقلب بر این آیات و احادیث ،حیله گری

 آیوات و احادیوث را تأویول ،کنندمی مخالفت ،انداصولی که خودشان وضع کرده

 تموامی ایون .منسوخ هستندها آن که کندمی کرده و بدون هیچ دلیل وحجتی ادعا

کار فقط بخاطر این است که گفته مذهب خود را نجات دهند و آن را رد نکنند و 

کنند و یوا در آن  را ردّ صهیچ اشکالی ندارد که برای اینکار حدیث رسول الله 

دانند که از ناحیوه علوم و انصواف اینگونوه طعون وارد می طعن وارد کنند و خود

موذهب بوا حودیث موافوق  نظر امام هاوقت و بعضی ،صحیحی نیست کارکردن 

بینی که علمای مذهب هم حدیث و هم قول امام مذهب می است و با وجود این
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را به خاطر قول و گفته علمای متأخر و یا بخاطر قول و گفته کسی که حتی شرح 

از مردموان  –رحمة الله  –کنند همانطور که معصومی می دانند ترکمی حال او را

کوه آنوان بخواطر  ،کنودمی حنفی مذهب سرزمین خود در ترکستان و بخاری ذکر

نی و مسعودیی که اشواره بوه داعلمای متأخر حنفی مذهب مانند کی قول بعضی از

لوذا آنوان نیوز در  ،1هد نماز را از محرّمات بحساب آورده اندانگشت اشاره در تشّ

در حالیکه این سونّت از طورف خوود  ،ننداشاره نمیک تشهّد نماز به انگشت سبابه

خوود  ،اطّووو اموام محمود پسور حسون در م ،شاگردان امام تمامیو امام ابوحنفیه

الطحاوی در معانی آلاثوار و ابون الهموام در فوتح  ،تاً به آن اشاره کرده استحصرا

و از طورف تموامی  اند.صریح داشوته نیز به این موضوع اشارهاینان القدیر و غیره 

ند که اشاره به انگشت سبّابه در تشّهد نماز گویمی امامان و مجتهدین ثابت شده و

و تمامی یاران  صاضافه بر اینکه این موضوع از جانب رسول اکرم  ،سنّت است

 .آن بزرگوار ثابت شده است

 تعصّب مذهبی مخالف دین و علم است

آیا این همان  ؟آیا این دین است ؟علم است ،آقای دکتر آیا این تعصب مذهبی

را به  صمحمد  حضرتو لام ما را به آن رهنمود کرده استچیزی است که اس

و آیا این همان چیزی است که رب العالمین را راضی و  ؟خاطر آن فرستاده است

کنیم می ما این روش را انکار ؟ آیا سزاوار است که تو بخاطر اینکهکندمی خشنود

اعتقاد در  ربه ما حمله ور شوی و ب ،آن را ترک کنند کنیم کهمی را سفارشوامت 

آیا درست است که تو به چیزی که  ؟عمل ما اعتراض گرفته و بر آن هجوم کنی

مردم را به سوی آن دعوت کنی؟ در  ،نه علم است و نه منطق و نه دین است

تحفه این  ،میکنی حقیقت این همان منبع و روش مذهبی است که از آن دفاع

                                                 
 مثل ذلک شیخنا عن اهل بلاده الالبان ایضا. قلت: ذکر -1
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کنید می جناب دکتر آیا شما فکر و این علم نیز بر شما مبارک باد. ،مبارک شما باد

واگر  بینیم بر خلاف دلیل صحیح از کتاب و سنّت استمی اگر قول مذهبی را که

نصیحت کرده و  .م حق استدانیمی خود را به تبعیت از آنچه کهمن برادران مو

با اهل علم پیمان بسته ها آن به انجام دادنو به آنچه که خداوند  ،رهنمود کنیم

ذَّ  ِإَوذۡ  :فرمایدمی کرده و اجرا کنیم هماتطور که سبحانه و تعالی قیام ،است خَّ
َّ
أ

ُ ٱ َّ ْ  ل َِّذينَّ ٱِميثَّ قَّ  لل  وتُوا
ُ
ِنُن َّهُ  لِۡكتَّ بَّ ٱأ لَّا تَّۡكُتُمونَّهُ  ۥلَُّتبَّي   و» [.537آل عمران: ] لِلن َّاِس وَّ

ان انبیاء( از اهل کتاب ببر زآنگاه را که خداوند پیمان موکد )بیاد بیاور ای پیغمبرا 

و آن را  و توضیح دهید گرفت که باید کتاب )خود( را برای مردمان آشکار سازید

بهنجار  کار زشت و نا ،کار بد .. آیا مرتکب جرم و جنایت«کتمان و پنهان نسازید

 خداوند تبارک و تعالی رسول خود :کنیممی سئوال مجدّد )از آقای دکتر ؟ایمشده

آیا برای تبعّیت و اطاعت از  ؟و کتاب خود )قرآن( را به چه دلیل فرستاده است

آیا خداوند  –آن دو نفرستاده است؟ آیا چنین است که حتماً هم اینطور است 

و فهم اوامر و نواهی خود را برای مردم بصورت رمز و  درک –تبارک و تعالی 

دهد؟ نمی را به مردمها آن اجازه فهم .را طلسم کردهها آن یا کندمی راز اظهار

بر مردم  اثبات حجّتبه حقیقت خداوند تبارک و تعالی برای  :جواب چنین است

در  همانطور که خداوند سبحانه و تعالی ،درک وفهم آنهارا آسان گردانیده است

ۡرنَّا  فرماید:می به این نکته اشاره کرده بسیاری از آیات َّ َّس  ۡد ي لَّقَّ القمر: ] ۡلُقۡرءَّانَّ ٱوَّ

 .«ایمما قرآن را آسان ساختهو به تحقق » [.31
فَّلَّا
َّ
ب َُّرونَّ  أ تَّدَّ  .«اندیشید؟نمی قرآنة آیا دربار»] [.23محمد: ] ۡلُقۡرءَّانَّ ٱيَّ

 ٓ ا اِن قَّۡوِمهِ  وَّمَّ َّا بِلِسَّ ۡلنَّا ِمن ر َُّسوٍل إِل  رۡسَّ
َّ
َُّهمۡ  ۦأ ما » ])ای محمد!( [.3اخرا یم: ] لِيُبَّي ِنَّ ل

مگر اینکه به زمان قوم خودش )متکلم بوده است( تا ایم هیچ پیغمبری رانفرستاده

 «و حقایق را تبیین و تفهیم کند)برای آنان احکام الهی را( روشن سازد 
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 کوه کنویم کوه در موورد گوروه زیوادی از موردممی سپو از آقای دکتر سئوال

فرهنگی و جزء کسانی هستند که طلاّب علوم شورعی بووده و در میوان  ،متعلمین

آنان کسانی هستند که نصف عمر خود یا بیشوتر را در تحقیوق و بررسوی و فقوه 

ر یک آیه از آیات قرآن اطلواع پیودا کورد و یوا بیکی از آنان  هرگاه.گذرانده است

شوما چطوور او را  ،حدیثی را خوانود کوه هور دو بوا موذهب او مخوالف هسوتند

 ؟که موقف و دیدگاه او در مورد این آیه و حدیث چگونه باشد دکنیمی راهنمایی

کوه او از  دانویمی در حالیکه .ایی که تو آیه و حدیث را نفهمیدهگویمی آیا به او

و او  کنودمی جزو کسانی است که خود آن را به طلاب علمی یاد داده و تودریو

کسی است که در زمینة زبان عربی و یا علوم شرعی به اتمام رسیده و اجوازه داده 

ی تو فقط گویمی و به او گرفته و اجازة تدریو را دارد. رایعنی مدرک آن دو هشد

ی: به آیه و حدیث عمل کون و بوا موذهب خوود گویمی باید تقلید کنی؟ یا به او

شوود موی ی است لذا دچار اشتباه و خطازیرا مذهب تو اجتهاد بشر ،مخالفت کن

و اما آیت وحدیث صحیح این  :کندمی و حقیقت را گم کندمی وجه بسا فراموش

خطوا و  –العیاداللوه  -و او دچواراند نوازل شوده -دو از طرف الله تبارک وتعالی

ند کتاب الله و سنّت توانمی واگر بگوید فقط مجتهدان شود؟نمی یاشتباه وفراموش

پو اگر فقط تعداد کمی که آنان هم مجتهود  :گوئیممی به او ،او را بفهمندرسول 

فهمند پو برای چه خداوند تبارک وتعالی آن را نازل کرده و می آن دو را ،هستند

 مذاهب یو این تعداد کم هم که فقها ؟مردم را به تبعیت آن دو دستور داده است

چهارم به بعد توا روز قیاموت  –معتقدند که از بین رفته و وجود ندارند و از قرن 

کنیود کوه آنوان می مانده است و حتی خود شما عملاً اظهارنیک نفر از آنان باقی 

به چه دلیل کتواب  ؟کنیمی با آنان را جنگ و دشمنیواعلان اند محو و نابود شده

به خوانودن  را و مردم شوندمی و تفسیر شده پت چای سنّهاکتاب الله )قرآن( و
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کنید؟ یا اینکه فقوط بخواطر برکوت و تبورک بوه می تشویقها آن و تدریو کردن

 کنید. نه بخاطر عمل کردن به آن دو؟ می خواندن آن دو تشویق

دید که مذهب او مخالف  ر مسلمان روشنفکر و با فرهنگ اگریک نف -

 :؟بکندچه کار باید  ،با کتاب و سنّت است

فرض کنیم یک نفر مسلمان که در علوم شرعی و ادبی لیسانسیه گرفته و  

 یهاکتاب و مدت بیست سال از عمر خود را در مطالعة ،دارای اجازه نامه است

 د و مقلد به مذهب حنفی بوده و قرآن راو مقیّ ،صرف کرده است ،اسلامی

مۡ  :فرمایدمی پیدا کرده که د و با آیه برخوردخوانمی
َّ
ُل  أ ِملُواْ  ل َِّذينَّ ٱنَّۡجعَّ ْ وَّعَّ ُنوا ءَّامَّ

َّ لِحَّ تِ ٱ ۡرِض ٱفِى  لُۡمۡفِسِدينَّ ٱكَّ  لص 
َّ
ُل  ۡلأ ۡم نَّۡجعَّ

َّ
ارِ ٱكَّ  لُۡمت َّقِينَّ ٱأ ُفج َّ

با )آیا » [.23 : ] ٢٦ لۡ

آورند و کارهای می کسانی را که ایمان (حکمت و عدالت ما سازگار است

بشمار  مین(فساد پیشگان در ز)همچون تباهکاران  ،دهندمی انجام شایسته

 ..[ و این حدیث را.؟با بزهکاران برابر داریم را و یا اینکه پرهیز کاران ؟«آوریم

و او  شود[نمی مسلمان در مقابل کافر کشته] «1ل مسلم بکافرقتلای»د: خوانمی

در  یا تدریو کرده که مسلمان خوانده است ،در مذهب حنفی که مقلد آن است

 دهید که انجام دهد؟می شما به او چه دستور ،شودمی مقابل کافر کشته

در  کندمی از قرآن و حدیث رویگردانی کرده و اعراض که یدگویمی به او آیا 

قرآن و حدیثی  ؟حالیکه هر کو این دو را رد و انکار کند به حقیقت کافر است

داشته به  حذربندگان خود را از مخالفت این دو بر –که خداوند تبارک وتعالی 

دچار اختلاف شدند به آن دو ای مسأله آنان امر کرده است که اگر در مورد

 فرماید:می است و و این مراجعه را شرط ایمان قرار داشته ،مراجعه کنند

                                                 
 رواه  البخاری وغیره.-1
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ۡىءٖ فَُّرد ُوهُ إِلَّى  ِ ٱفَّإِن تَّنَّ زَّۡعُتۡم فِى شَّ َّ ِ  لر َُّسولِ ٱوَّ  لل  ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنونَّ ب َّ  ٓأۡلِخرِ ٱ ۡليَّۡومِ ٱوَّ  لل 

و در امری از امور کشمک  پیدا )و اگر در چیزی اختلاف داشتید» [.15النساء: ]

با رجوع به سنّت نبوی( )و پیغمبر او  (با عرضة به قرآن)کردید( آن را به خدا 

چرا که خدا قرآن را نازل  .حکم آن را بدانید ،تا در پرتو قرآن و سنّت)برگردانید 

خدا و روز  بهباید چنین عمل کنید( اگر .و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است

که از کتاب و  .یا معتقد هستی که باید به او دستور دهی«رستاخیز ایمان دارید

که باید مذهب خود  ،اگر بگوئی ؟سنّت تبعیت کرد و با مذهب خود مخالفت کند

در این حالت با دعوت ما موافقت  ،آیت و حدیث پیروی کندرا ترک کند و از 

 باطل جر وبحث و مشاجره و اختلاف و انکار دعوت ما از ناحیه شما ،ایکرده

 بگویی:و اگر  –زیرا اساس دعوت ما و هدف از دعوت ما این است  -شودمی

 هاآن باید از مذهب خود پیروی کند و از آیت وحدیث باید رویگردانی کند به

داد و تتوجه نکند در این حالت در گمراهی آشکاری افتاده ای و چه بسا دچار ار

نتظر از این دو تا یکی را انتخاب کن و ما را نیز باخبر کن و ما م ای کفر شده

نگونه که در کتاب آنه  ،این رابطه زیاد فکر کنی امیدواریم که در ،جواب هستیم

کورکورانه عمل کردی و نادانی و جهل خود و  ،بدون تفکر واندیشه "اللامذهبیه"

   ،اظهار داشتی ،ی عجیب وغریب و خنده آوریهامثال و نظرات و هرا بر ملا کرد

 :نمونه دیگر -

پرسیم و امیدواریم طبق عادت همیشگی خود می از آقای دکتر سئوال دیگری 

تبارک  فرض کنیم که خداوند :گوئیممی ،ناراحت و عصبانی و خشمگین نشود

برای یک بار هم که شده تورا هدایت کند و صحیح مسلم را باز کنی و  –وتعالی 

ةَّ ] ،ین حدیث را بخوانیو ا (شرح امام نووی 98ص 9جلد ) ُمرَّ ابِِر بِْن سَّ ْن جَّ  عَّ
  ِ لَّ رَُّسولَّ اّلل َّ

َّ
أ ن َّ رَُّجلا  سَّ

َّ
نَّمِ  أ  ِمْن لُُحوِم الْغَّ

ُ
أ تَّوَّض َّ
َّ
أ
َّ
إِْن » :قَّالَّ  اأ  وَّ

ْ
أ تَّوَّض َّ إِْن ِشئْتَّ فَّ
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ْ
أ  ِمْن لُُحوِم الإِبِلِ  :قَّالَّ «. ِشئْتَّ فَّلاَّ تَّوَّض َّ

ُ
أ تَّوَّض َّ
َّ
 ِمْن لُُحوِم الإِبِلِ » :قَّالَّ  اأ

ْ
أ تَّوَّض َّ ْم فَّ  [....«.نَّعَّ

آیا  :سئوال کرد صروایت شده که مردی از رسول الله  ،سمره از جابر پسر س]

اگر خواستی  فرمود صپیامبر  ؟بگیرموضو  ،بعد از خوردن گوشت گوسفند

کرد که  سئوال صد از پیامبر اره آن مربوضو بگیر واگر نه وضو لازم نیست دو

: بله بعد از دفرمو صپیامبر  ؟وضو بگیرم داًآیا بعد از خوردن گوشت شتر مجدّ

 وو ا ،م مذهب تو شافعی استدانیمی و ما [....خوردن گوشت شتر وضو بگیر

 معتقد به نقض وضو با خوردن گوشت شتر نیست در حالیکه این حدیث صراحتاً 

 نا خوردن گوشت شتر با عث نقض یا باطل شدن وضواکه هم کندمی بیان

در این رابطه چه نظری داری؟ آیا چشم و گوش خود را در مورد این  .شودمی

ی و از آن دهنمی به آن اهمیت ای؟ار که آن را ندیدهگندی و ابنمی حدیث

 –تبارک وتعالی -که خداوند  یاست کس صدر حالیکه کلام پیامبرتو ،میگذری

و از  ،به تو دستور داده است که در هنگام اختلاف برای حل آن به او رجوع کنی

نه بخاطر هیچ چیز... زیرا این  ،با او و دستورات او نهی کرده است نمخالفت کرد

این حدیث  ،طعن در آن نیستو .حدیث صحیح است ،حدیث از جهت صحت

صحیح مسلم است واز جهت دلیل برای نقض وضو واضح و روشن است جای 

و صراحتاً واجب بودن تجدید وضو را در  ،وبحثی نیستهیچ گونه مجادله و جرّ 

حتی امام نووی نیز نتوانسته آن را  .میدهد ،خوردمی مورد کسی که گوشت شتر را

تجدید وضو  علانچشم پوشی در شرح خود اانکار کندبلکه صراحتاً و بدون 

و ارجح تر  ترقوی ( و گفته است که این مذهب به لحاظ دلیل9/93).کرده است

گذری فقط بخاطر اینکه برخلاف .. و تو از آن راحت صرف نظر کرده و می.است

به نظر شما اصل  صآیا کلام الله تبارک وتعالی و رسول او ؟مذهب تو است

م که اگر امام مذهب تو خود بر این دانیمی است یا مذهب؟ هر چند که ما

نه او و نه  ،شودمی ت به آن تمامحجّکه  دانستمی و کردمی موضوع اطلاع پیدا
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 یک لحظه در پذیرفتن آن شک و تردید به خود راهرحمهم الله امامان اربعه 

 .دادندنمی

 که جواب دهد:م خواهیمی از البوطی -

 کندمی التحصیلدینی را فارغ  از مدرس بزرگ در دانشکده شریعتی که اساتید 

 دهیم که برتورین مودارک را بوردوشمی دکتری را مخاطب قرار وکنیم می سئوال

آیوا سوزاوار  ،حل مشوکلات بوزرگ را دارد پرسیم که ادعامی کشد و از مؤلفیمی

مون جاهول  .را ندارم فهم قرآن وحدیثوید: من توانایی گچنین کسی هست که ب

و من جوز  ،شرعی هیچ گونه نظر و رای ندارمهای هستم که در مورد ادله یمقلد

اگرچوه بوا صودها آیوات واحادیوث ، یتی نودارمتقلید از مذهب خود هیچ مسوؤلّ

صراحتاً و بطور آشکار رای و نظر شوما  مخواهیمی ما ،در هر حال مخالفت کنم؟

 ضهرگاه مذهب و حدیث با هم تعارض و تناق شنویم:بمسأله  اینرا در رابطه با 

کنی می آیا بر طبق حدیث عمل میکنی و با مذهب مخالفت ،و اختلاف پیدا کردند

کنوی؟ موا موی یا اینکه بر طبق رای و نظر مذهب عمل کرده و با حدیث مخالفت

 .منتظر جواب شما هستیم

 اهمیت خطر موضوع تعصب مذهبی

 –م آن را معالجوه و حول و فصول کنویم خوواهیمی چیزی کوه مواحقیقت در 

ای مسوأله چیز جزئی و کوچکی نیست همانطور که دکتر آن را –خواننده گرامی 

زیورا تعصوب  –اموری بوزرگ و خطیور اسوت  بلکه -پنداردمی کوچک و جزئی

فت بوا کتواب و سونّت شوده لمذهبی سبب در افتادن بسیاری از مسلمانان به مخا

البته این هم به علت توجیه بدی که بسیاری از کسانی که در میان آنوان بوه است 

جناب آقای دکتر کسوی کوه  اند.به وجود آورده ،شوندمی اسم علماء دینی خوانده

ای مسأله آیا مخالفت با کتاب وسنّت ،ادعای علاج و حل مشکلات بزرگ را داری
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رد کوه وقوت خودموان را ارزش نودارد و ارزش آن را نودا ،جزئی و کوچک بوده

صرف بحث و گفتگو در مورد آن بکنیم؟آیا بر علمای هر مذهبی واجوب نیسوت 

درونی های و بدون تعصب و خواه  ،که مراجعه ای بر مذهب خود داشته باشند

بحث و بررسی دهند به تنهایی مورد می را که تدریو و تعلیم یخود هر موضوع

یل اثبات هر موضوع و ابه دل –تبارک وتعالی اف و تقوی الله صنو با ا ،قرار دهند

و از نظرات تمامی مجتهدین و تمامی علماء اسوتفاده  ،دلایل مخالف یا آن بنگرند

و اهول هور  ،برگشوت کننود ،صحیح اسوت ةی که مخالف با ادللکرده و از هر قو

ی زیاد با کتاب و سونّت صوحیح و از اقووال هامخالفت مذهب خودرا از ،مذهبی

 بیهووده وهای ه و نظریوهیّو از احادیث ضعیف و موضوع و همچنین از فرض رّشا

معنی و از نیرنگهای حرام و به اصطلاح از کلاه شرعی پاک گردانند وسوپو آن بی

را به مردم تعلیم دهند. ما یقین داریم به اینکه ها آن را به مردم تقدیم داشته و فقط

بسویاری از اختلافوات موجوود در بوین  ،اگر تمامی علماء این کار را انجام دهنود

مگر در مسائل خیلوی کوم  ،آیدمی مذاهب از بین رفته و یک مذهب واحد بوجود

 ،بور بیشوتراز یوک نتیجوههوا آن به دلیل احتموال دلایولها آن مورددرکه اختلاف 

    همچنان باقی خواهد ماند.

  :رد و انکار یک اعتراض -

که موذاهب را پواک کورده و اند و محققانی بوده ءنگو: طی گذشت زمان علما

و اقوال و احادیث ضوعیف و موضوع را ازآن اند را به حقیقت رساندهها آن اقوال

مثلاً امام نووی بعضی از اقوال را بر خلاف مذهب خود کوه شوافعی  ،انددور کرده

بسیاری از م که دانیمی ی بگوئی زیرا ماتواننمی این را .ارجحیت داده است ،است

بلکوه تموام توجوه و اند نداده این کار را انجامها آن علمای مذاهب و محققین در

سعی و تلاش آنان بر دفاع از مذاهب خود بوده است و آنان بر مبنای تعصبی کوه 

 ،نودکردمی شورعی بحوث و تحقیوقهای نسبت به مذاهب خود داشوتند در ادلوه
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ویت کنند اگر چوه خوود بوه آن قوانع ا تقرهمیشه در تلاش بودند که این تعصب 

امام نووی هم که انودازه یوک  حتینبودند و روش علمی نیز آن را قبول ندارد. و 

 .اندصدم کار او را انجام نداده

 خود او نیز این روش را انتخاب نکرده و رای و نظر موذهب خوود را در هور

بلکوه در مسوائل ترک نکرده اسوت ، را مشاهده کرده که ضعف دلیل آنای مسأله

ی مذهب خود را ترک کرده است و چه بسا دلیل این کار أبسیاری اندکی نظر و ر

همان چیزی کوه بوا شولاق  ،ی عمومی مذهبی بوده استأاو نیز بخاطر ترس از ر

خواهد از مذهب ارثوی و معتواد خوود خوارج شوده می خود پشت هر عالمی که

ی تووانمی بحقیقت.کرده است داغ ،وخود را از زنجیر تعصب مذهبی خارج سازد

وع خوود نوشوته و موتفاوت واضح و فاحشی را بین آنچه که امام نووی در المج

آنجوا کوه سوعی کورده آزادانوه و  ،که در شرح صحیح مسلم نوشته است را آنچه

هموین  .احسواس کنوی ،بصورت مجرد قضایا را مورد بحث و بررسی قورار دهود

کافی است به عنوان دلیل بر تعصبی که درون تمامی علما و موردم را در قرنهوای 

و همین گفته ابوالحسن عبیدالله پسر الحسن الکرخی  ،را گرفته استفاخیر مداوم 

بزرگ مذهب حنیفه در عراق و استاد بزرگ آنان در قورن چهوارم هجوری هموان 

او  ،د بون الحسون را نوشوتکسی که المختصر و شرح جامع ضغیر و کبیر محمو

 حتی او را به عنوان مجتهد در مسوائل بوه حسواب ،در زمان خود بود ،بزرگ فقها

که مخوالف بوا ای آیه هر» –و چقدر بد وناپسند گفته است –د گویمی .آوردندمی

 .ل است یا منسووخوّوآن آیه یا م ،باشد ،آنچه که اصحاب و یاران ما بر آن هستند

و نوه تنهوا او  «1ل است یوا منسووخوّوو هر حدیثی هم که چنین باشد آن هم یا م

ان قوال بوان حوال یوا زبوبلکه بسیاری از علمای مذهبی متاخر نیز بگونه ای بوه ز

ایون  81در صوفحه  اد و المجتهدونولی نویسندگان کتاب الاجته ،انداینگونه گفته

                                                 
 .111و102تاریخ التشریع الإسلامی للشیخ  محمدالخضری،ص -1
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 د که بحقیقت بیماری تعصب در تمامیدانیمی جناب آقای دکتر آیا اند.را رد کرده

و متأخر مملو و پور از  یی وذهبی موجود بوده و پراست و تألیفات فقهاهاکتاب

اب ی کوه طلّووتألیفوات هاکتاب و سنّت است همان آراء و نظرات مخالف با کتاب

 دانی؟نمی یا معتقد هستی که .کنندمی ند و مطالعهخوانمی علمی به عنوان علم

 علللدری فتللللا م لللی ة صن کنلللت إفللل
 

 عظلللم  ن کنلللت علللدری فالم للل یةإو 
 

ایون دفعوه  دانویمی دانی مصیبت است و اگور بگووئی کوهنمی اگر بگوئی که

 ی است.تربزرگ مصیبت

و دلایل دعوت ما در ارتباط با ترک  هاروشنگری توضیحات وها این -

 :تعصب مذهبی است

 شواهد که برای اثبات دعوت خود بهو  هامثال آیا بعد از این توضیح و بیان و

آن هستند که بحقیقت موضوع دعووت موا مهوم  ةو بیان کنندایم اشاره کردهها آن

اگور واقعواً حوق بوه  (همان مساله ترک تعصب مذهبی استکه )وضروری است 

و بوه  ،لام حقیقوی برگوردیمسوم که همگوی بوه سووی اخواهیمی جانب ما است

پایبنود باشویم و بوا صودق و  کتواب و سونّتشریعت صحیح و درست مطابق با 

یا اینکه باز معتقد به این  -اخلاص تمام در جهت نهضت مورد نظر گام بر داریم 

کنوی موی جزئی بوده و ارزشی ندارد و همانطوریکه که فکر ،هستی که این مسأله

م مسوئولیت را از خوواهیمی در هور حوال موا ؟سر هیچ قشقرقی بر پا کردن است

گناه تبلیغ نکوردن را از  و با تبلیغ آنچه که معتقدیم حق است ،داریموش خود برد

و اگرعمر و یازید دعوت ما را قبول نکنند و حتی اگر یک نفر هم  .خود دور کنیم

به پیامبر خود  –چرا که خداوند تبارک وتعالی  آن را قبول نکند به ضرر ما نیست.

 ید:فرمامی ص

ِرۡ  ك  ِر   فَّذَّ ك  نتَّ ُمذَّ
َّ
آ أ ۡيِطٍر  ٢٥إِن َّمَّ لَّۡيِهم بُِمصَّ  [.66 -63ة: الغافی] ٢٢ل َّۡستَّ عَّ
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 انجام دادیم. ،باش آنچه را که وظیفه ما بود شاهد ،خداوندا


