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ليه ونعوذ باهللا من رشور إتعينه ونستغفره ونتوب هللا نحمده ونس ن احلمدإ

 يمن هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هاد، لناعامأمن سيئات نفسنا وأ

 . لهرسوعبده و ن حممداً أشهد أك له وال اهللا وحده ال رشيإله إن ال أشهد أو

 . اما بعد
ایم و به آن معتقد ھستیم این است که  از جمله آنچه ما به آن ایمان آورده

بشریت بطور عموم و بویژه مسلمانان در گمراھی بزرگی و فسادی فراگیر به 
گمراھی ، فساد در اخالق و رفتار، ھا گمراھی در عقیده و ارزش، برند سر می

 . در افکار و ذھنیات و فساد در نظام زندگی
ھا و رھائی از این  ھای بسیاری در صدد اصالح این خرابی افکار و دعوت

ھا و افکار با  اند ولی ھمه این دعوت ھمه سرگردانی و بدبختی قیام کرده
ترین روش  بعضی از آنان اساسی، گیرند  یکدیگر در تضاد و اختالفی چشم

 . گردانند اصالحی خود را متوجه امور اخالق و آداب می
گیرند تا آداب و اخالق مردم را  و تالش خود را به کار می تمام سعی

ھا و افکار محور اصالح را علم و  سامان بخشند و برخی از این دعوت
، کنند و در نشر و اشاعه علم و روشنفکری تالش می، دانند روشنفکری می

ھا  اصالح خود را در ارتقاء سطح مادی ملت ۀھا و افکار عمد ای از دعوت پاره
کنند ھمواره برای بر طرف کردن  و مبارزه با فقر و نیاز و بیماری متمرکز می

 . نیاز فقراء و معالجه بیماران و آسیب دیدگان در تکاپو ھستند
دارند و  و برخی دیگر اساس دعوت خویش را به امور سیاسی معطوف می

، ور سیاسی لب اصالح و پایگاه نجات (بشریت) استبر این باورند که اصالح ام
کنند و برای  و برای رسیدن به این ھدف با استعمار و صھیونیزم مبارزه می

 . اند ھای عربی و اسالمی در تالش اتحاد و یکپارچه کردن و آزادی سرزمین
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اما به اعتقاد ما سامان بخشیدن به موارد مذکور کامًال به جا و حق و 
این موارد جزء امور  هو مھم است ولی ما معتقد ھستیم که ھمامری الزم 

 ۀگیرند و اساس اصالح برای ھم فرعی ھستند که از یک اصل سرچشمه می
دین و بویژه اسالم ، جوانب زندگی و راه نجات از ھمه خطرھا و تھدیدھا

به نظر ما بازگشتن مسلمانان به دین حق و اسالم صحیح یگانه راه ، است
ھر خیر و خوبی است و بھترین راه برای رسیدن به ھر اصالح و رسیدن به 

پس ھرگاه مردم به خدای ، بازگشت به اسالم راستین است، دھی سامان
و به ھمان کیفیت و زیبا و ، سبحان خوی و به شریعت حق و دین پایدارش

پاکی که بر رسولش فرو فرستاده رجوع نمایند رسیدن به ھر ھدفی شایسته 

 . گردد می قريب الوقوع)سهل الوصول و(زرگ برای آنان و آرزویی ب
که آیین با عظمتی ھمچون اسالم ، کنیم ولی با کمال تاسف مشاھده می

ھا به سوی روشنایی و شفاء و ھدایت  که به منظور رھایی مردم از تاریکی
پوشش و زنگاری ضخیم از ، ھا فرستاده شده بشریت از تمام گمراھی

زیبای اسالم را زشت و  ۀھا چھر ھا و انحراف خرافه ،ھا گمراھی، ھا بدعت
تا جایی ، شفافیت آن را تیره و تار گردانیده و تعالیم اسالم را تحریف نموده

 . که نزدیک است دین و شریعت اسالم به چیزی غیر از خود تبدیل شود
اند و مردم  بسیاری از فرائض و سنن دین اسالم ترک و مھجور شده

اند که مسلمانان آن را  ھا و منکرھا را جایگزین آن کرده بسیاری از بدعت
ھا را میرانده و  سنت، دانند حال آنکه به خدا قسم از اسالم نیستند اسالم می

اند تا جایی که نزد آنان بدعت به سنت و سنت به  ھا را زنده کرده بدعت

 . ال باللهإ ةبدعت تبدیل شده است وال حول وال قو

در میان مسلمانان امروز  صباور ھستم که اگر محمدمن بر این یقین و 
گردید به شدیدترین نحو  شد و از وضعیت مسلمانان با خبر می مبعوث می

به خاطر این حالی ، جست کرد از آنان تبری می ممکن وضعیت را انکار می
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جنگ ھا  آن کردند با می که داشتند و اگر از بازگشتن به دستورات او امتناع
 َمنْ  َسَنَ  تَلَتَِّبُعنَّ «: در این مورد خبر داده و فرمود صمبرپیا. کرد می

ا َ�بْلَُ�مْ   قُلْنَا. لََسلَْكتُُموهُ  َضبٍّ  ُجْحرَ  َسلَُكوا لَوْ  َحىتَّ ، بِِذَراٍع  وَِذَرااًع ، �ِِشرْبٍ  ِشرْبً
ِ  رَُسوَل  يَا َُهودَ ، ا�َّ شما  به تحقیق«: حدیث ۀترجم. »َ�َمنْ : قَاَل  َوانلََّصارَى ايلْ

تا کنید  می ذراع به ذراع از راه و روش پیشینانتان پیروی، وجب به وجب
جائی که اگر آنان در سوراخ سوسماری داخل شوند شما ھم داخل خواھید 

پس چه : منظور از پیشینان یھود و نصاری است؟ فرمود، گفتند، شد
 . ١»کسانی؟

ر بیشتر اند د ھای کافر و گمراه شده بله مسلمانان پیرو روش ملت
امورشان حتی در امور عبادات و در ھمانندی و تشابه به غیر مسلمانان در 

اند به رقابت  بیشتر احوالشان با وجودی که خدا و رسول او منع نموده

ِ  إِنَّا﴿. پردازند می َّ�ِ  ٓ ا  . ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ
مسلمان به ھای متمادی است که بین مسلمانان رایج گشته ھر گاه  قرن

سن تکلیف برسد و احکام دینی را دریافت کند الزم است به یکی از مذاھب 
و حنبلی ملتزم باشد و عادتًا وی را ، مالکی، حنفی، شافعی: فقھی ۀچھارگان

مخالفت با مذھب  ۀنمایند و معتقدند اجاز ملزم به تقلید از مذھب پدرش می
دھند و در یک  را به وی نمیپیروی از مذھبی دیگر  ۀو اجاز، پدرش را ندارد

نامند و آن را امری  عبادت بیشتر از یک مذھب پیروی کردن را تلفیق می
دھند مسلمانی ملزم به مذھب معینی از  و اجازه نمی، کنند ناجائز قلمداد می

اند  مذاھب چھارگانه که تحت شرایط و اسباب خاصی گسترش پیدا کرده
 . نباشد

ن) کسانی را که در این بدعت با آنان شریک (مذھبیوھا  این و بسیاری از

                                           
  . رواه البخاری و مسلم -١
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کنند که عدم  ادعا میھا  آن نماند و بعضی از صدا نباشند المذھب می و ھم
التزام به مذھب خطرناکترین بدعتی است که شریعت اسالم را مورد تھدید 

 . دھد قرار می
حال آنکه بر ھر محقق و پژوھشگر منصفی معلوم و مشخص است که 

ای و به ارث بردن آن  به یکی از مذاھب چھارگانه در ھر مسئلهالتزام مردم 
 ۀخود بدعت جدیدی است که در زمان پیامبر و خلفاء راشدین و صحاب

بر  صھدایت شده اصًال وجود نداشته و بعد از سه قرنی که پیامبر خدا
 . اھلش ثناء و تعریف نموده گسترش پیدا کرده است

ایم که اصالح  وان سلف صالح ایمان آوردهما دعوتگران راه پیامبران و پیر
پذیر نیست جز با بازگشت و رجوع به حقیقت پاک و اصل  حقیقی امکان

گی  ھا و از ھر نوع شائبه و تیره خرافه، ھا صاف و شفافی که از ھر نوع بدعت
در تمام  صخالی باشد و این با حکم قرار دادن کتاب خدا و سنت رسول او

روی آنان و طلب  اه و روش سلف صالح و دنبالهامورات و به رجوع به ر
 . آن ھدایت یافتند میسر است ۀھدایت از آنچه که آنان بوسیل

آن تذکر  ۀدانیم و باید دربار از جمله آنچه که ما اصالح آن را الزم می
 ای است مھم و بزرگ و دھیم مسئله مذھب گرائی است زیرا این مسئله

پا افتاده  ای آسان و پیش اند مسئله کردهبعضی از عامه مردم فکر که  چنان
نیست زیرا ھر مسلمانی در امور روزمره زندگی خویش نیاز به مشخص بودن 

ھمان کاری را انجام : گوییم دستور الھی دارد پس چه کار کند؟ اما ما می
بدھد که خداوند به آن دستور داده که اگر جاھل بود از ھر عالمی سوال کند 

گاھی و اطالع بر دلیل را دارا ، لح بودو این روش سلف صا و اگر اھلیت آ
واجب است از مذھب : گویند نیست دلیل را بپرسد در حالی که مذھبیون می

 . مشخصی تقلید کند ھمانگونه که نزد بسیاری از خلف مشھور است
امیدواریم که خداوند سبحان ما را از خطا مصون بدارد و به راه راست 
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ا مورد آمرزش قرار دھد و به ھر آنچه که مورد محبت و ھدایت فرماید و ما ر
رضایت او است ما را توفیق دھد اگر به حق اصابت کرده باشیم از جانب خدا 

 . ھدف ما خیر بوده. است و اگر دچار خطا شدیم از خود ما است

 ال باهللا هو حسبنا ونعم الوكيلإوما توفيقنا 

 مؤلف
 





 
 
 

 موضع دعوتگران به سنت پیامبر در مورد اجتهاد و تقلید 

ما معتقدیم ھر مسلمانی وظیفه دارد از آنچه که خداوند در کتابش و 
سنت رسولش امر نموده اطاعت کند زیرا اصل اسالم و حقیقت ایمان ھمین 

که از جانب خدا و رسولش آمده  است و کسی که به پیروی کردن از آنچه
 : فرماید چه خداوند متعال می چنان. راضی نباشد ھرگز مسلمان نیست

َما﴿ ۡ ٱ َل قَوۡ  َ�نَ  إِ�َّ ْ ُدُعوٓ  إَِذا ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ
َ
 أ

 ْ َطعۡ  َناَسِمعۡ  َ�ُقولُوا
َ
ۚ َوأ ْوَ�ٰٓ  َنا

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  . ]۵۱: [النور ﴾٥١ لُِحونَ ُمفۡ ل

مومنان ھنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فراخوانده شوند تا میان «
شنیدیم و اطاعت : گویند آنان داوری کند سخنشان تنھا این است که می

 . »کردیم و رستگاران واقعی ایشانند
 : و در مورد منافقین فرموده

ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿ ٓ  إَِ�ٰ  ا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ يۡ  لرَُّسولِ ٱ �َ�  �َّ

َ
ۡ ٱ َت َر�  فِقِ�َ ُمَ�ٰ ل

ونَ   . ]۶۱: [النساء ﴾٦١ اُصُدودٗ  َعنَك  يَُصدُّ
و زمانی که به ایشان گفته شود به سوی چیزی بیایید که خداوند آن را «

) نازل کرده است و به سوی پیغمبر روی آورید منافقان را ص(بر محمد
گریزند و دیگران را نیز  کنند (و از تو می به تو پشت میخواھی دید که سخت 

 . »گردانند) از تو باز می
 . کند و آیاتی دیگر که بر ھمین معنی داللت می

الزم است ھدف اساسی ھر مسلمانی پیروی از کتاب و سنت ، بنابراین
اما مردم در فھم و ، گذارد بوده و تنھا مسیری باشد که در آن قدم می

اند گروھی از مردم در ردیف بیسوادان و جاھالنی ھستند  وتشناخت متفا
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که از فھم بعضی از معانی قرآن و احادیث عاجز بوده و توان استنباط از قرآن 
گاھند  . و حدیث را ندارند و نسبت به مطالبات قرآن و حدیث ناآ

گاه و با بصیرتی ھست که به آیات قرآن و احادیث، و میان مردم ، علما آ
گاھی دارند و توان استنباط احکام از قرآن و حدیث را دارا شناخت و  آ

توانند از قرآن و حدیث مواردی را که به ظاھر با ھم  ھستند و ھمچنین می
فھمند و از میان  ھمخوانی ندارند جمع کنند و زبان عربی و اسلوب آن را می

اھل مردم گروه سومی ھستند که در بین گروه اول و دوم قرار دارند که نه ج
خوانند و مطالعه  و نه بیسوادند بدین معنی که آنچه را که از احکام می

کنند نفھمند (و از طرفی) توان شناخت و درک مدلوالت کالم را ندارند  می
گاھی و عقل و تفکر برخوردارند عالم  ۀولی به مرتب، بلکه از مقداری علم و آ

گاھی کند  می فقیه و کسی که به مسائلی که کتاب و سنت بر آن داللت آ
درجات و مراتب بین مردم ھا  این، اند کامل و دقیق داشته باشد نرسیده

 . ھستند ھر چند که مراتبی دیگر در این میان وجود دارد
 . کسانی ھستند که در اصطالح علماء به مقلدین شھرت دارند: گروه اول
 . اند کسانی ھستند که به مجتھدین معروف: گروه دوم
ن گروه اول و دوم قرار دارند که اصطالحًا به آن متبعین میا: گروه سوم

 . گویند می
بر گروه اول واجب است که در مورد مسایلی که از فھم دالیل آن عاجزند 
گاھی دارد و در مورد دیانت و علمیتش  و از ھر عالمی که به کتاب و سنت آ

الم و اطمینان کامل دارند تقلید کنند و در مواردی که شناخت آن برای ع
 . جاھل یکسان است حتمًا دلیل را بدانند

و اما احکام شرعی : گوید ) می۳۴۸-۳۴۷شیرازی در کتاب اللمع صفحه (
 : اند بر دو قسم

به طور  صمواردی ھستند که از دین پیامبر بزرگوار اسالم: قسم اول



 ٩ تقلیدموضع دعوتگران به سنت پیامبر در مورد اجتهاد و 

 

 چیزھایی که به، نمازھای پنجگانه: شوند مانند ضروری و بدیھی دانسته می
، تحریم زنا، حج بیت الله، ماه رمضان ۀروز، گیرد زکات تعلق میھا  آن

نوشیدن شراب و از این قبیل در این موارد تقلید جایز نیست زیرا ھمه مردم 
به طور مشترک به این مسائل علم و درک دارند و تقلید در این مورد 

 . معنی است بی
ستدالل احکامی ھستند که جز با نظر و ا، قسم دوم از احکام شرعی

مسائل مربوط به زناشویی و ، معامالت، مانند فروغ عبادات، شوند دانسته نمی
 . در این موارد تقلید جایز است، احکامی دیگر

اند در  این گروه موظف: و آنچه بر گروه دوم واجب است (مجتھدین)
اجتھاد نموده و از آن کند  می شناخت آنچه که کتاب و سنت بر آن داللت

 . و دیگران را به آن راھنمایی نمایندپیروی کنند 
اند در  این گروه موظف: و آنچه بر گروه سوم واجب است (متبعین)

کنند پیروی  مواردی از اقول علماء که بر دالیل شرعی آن اطالع پیدا می
کسی که توان اجتھاد را دارد تقلید و اتباع از دیگران برای او جایز ، نمایند

ھمانند جواز استفاده از خاک برای غسل و ، نیست مگر در وقت ضرورت
وضو در وقت نبودن آب یا عذر در استعمال آن و کسی که توان اتباع را دارد 

و کسی که توان اجتھاد و اتباع را ، تقلید و اجتھاد برای وی جایز نیست
 . ندارد تقلید بر وی واجب است

سنت است  دلیل بر این گفته است که اصل در ھر فردی اتباع از کتاب و

ْ ٱ﴿: فرماید ھر کس به اندازه توانش ھمانگونه که خداوند می ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
 أ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن ُ�مإَِ�ۡ  ْ  َوَ�  رَّ وۡ  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن تَتَّبُِعوا
َ
ٓ أ ۗ ِ�َا ا قَلِيٗ�  َء ُرونَ  مَّ  ﴾٣ تََذكَّ

 . ]۳: [األعراف
، نازل شده استاز چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان بر شما «

 : فرماید و می. »و جز خدا از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی مکنید
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﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  . ]۷: [الحشر ﴾نَتُهوا
و از آنجه که شما را ، به شما بدھد آن را بگیرید صآنچه که رسول خدا«

در صورتی که مسلمان توان فھم کتاب . »دست برداریداز آن ، از آن باز دارد
اتباع قرار  هو سنت و استنباط احکام از آن دو را نداشته باشد در مرحل

گیرد و اگر توان اتباع نداشت در آخرین مرحله که تقلید باشد قرار  می
 : فرماید خداوند است که می ۀمرحله اتباع و تقلید داخل در گفت؛ گیرد می

ْ وٓ لُ  َٔ فَۡ� ﴿ هۡ  ا
َ
 . ]۴۳: [النحل ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ُكنُتمۡ  إِن رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ

 . »دانید پس از اھل ذکر بپرسد اگر نمی«
شود که ھر کس  خواننده محترم از آنچه که گفته شد بر شما روشن می

بگوید ما اجتھاد را بر ھر کسی الزم  -دعوتگران راه پیامبر-نسبت به ما 
و ھر کس از طرف ما ، بر ما چیزی بیش نگفته دانیم جز دروغ و افتراء می

باز ھم جز دروغ و افتراء بر ما کنیم  می بگوید ما تقلید را بر جاھل حرام
چیزی بیش نگفته بنابراین ما از ھر سخنی که به ما نسبت داده شود جز 

 . کنیم آنچه که گفتیم اعالم برائت می



 
 
 

 اجتهاد

 : تعریف اجتهاد و جایز بودن آن
اجتھاد در اصطالح عبارت است از بکارگیری آخرین حد توان در شناخت 

ای که مجتھد در طلب بیش از آن  و استنباط احکام از دالیل شرعی بگونه
ھستیم که اجتھاد یکی از ما معتقدیم . در وجود خود احساس عجز کند

منابع و مصادر مھم شریعت اسالم است و اجتھاد دلیلی است بر اینکه اسالم 
دینی سازگار و مناسب با ھر زمان و مکانی است و این بدان خاطر است که 

دھد و اصوًال حوادث و  در زندگی بسیاری از حوادث و اتفاقات جدید رخ می
نصوص شریعت محدود و محصور اتفاقات محدود نیستند در حالی که 

بنابراین حکمت خداوندی بر آن قرار گرفته تا اجتھاد را در اموری ، ھستند
که منصوص علیه نیستند بر قیاس به امور منصوص علیه در صورت اشتراک 

 . ھر دو نوع در علت جایز قرار دھد
 . کند قرآن کریم در آیاتی به مشروعیت اجتھاد اشاره می

ْوِ�  �َ�ٰٓ  لرَُّسولِ ٱ إَِ�  َردُّوهُ  َولَوۡ ﴿
ُ
 ٱ أ

َ
ِينَ ٱ لََعلَِمهُ  ُهمۡ ِمنۡ  رِ مۡ ۡ�  ۥبُِطونَهُ َت��َسۡ  �َّ

 . ]۸۳: النساء[ ﴾ُهمۡ ِمنۡ 
، گرداندند و صاحبان امرشان باز می صو اگر آن را به رسول خدا«

(مصلحت) آن را ، یابند کنند در می استنباط میآن را  کسانی از آنان که
 . »شناختند می

 : فرماید می و

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ وا ْوِ� َ�ٰٓ  تَِ�ُ
ُ
 ٱ أ

َ
 . ]۲: الحشر[ ﴾رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

 : فرماید و می. »ای خردمندان درس عبرت بگیرید«
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فََ� ﴿
َ
مۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َ�َتَدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ �ۡ  قُلُوٍب  َ�َ

َ
ٓ أ  . ]۲۴: محمد[ ﴾٢٤ َفالَُها

 . »افتاده استھا قفل  کنند یا بر دل آیا در قرآن اندیشه نمی«
و بدیھی است که کند  می این آیات به تدبر و استنباط و پند و اندرز هھم

زیرا جاھالن ، دھد ھا جاھالن را مورد خطاب قرار نمی خداوند با این گفته
علماء ھستند و ، اھلیت و شایستگی این کار را ندارند بلکه مورد خطاب خدا

 . کند ھم این را تایید می شعمل صحابه
نمودند  داد اجتھاد می آمدھای جدید که رخ می به در اتفاقات و پیشصحا

 . کردند به اجتھاد خود عمل میھا  آن و ھمه

 : حکم اجتهاد
اجتھاد انواعی دارد گاھی اجتھاد فرض عین است و این در صورتی است 

دھد که حکم  ای رخ می که برای کسی که توان اجتھاد دارد حادثه و واقعه
ای که اتفاق افتاده سوال  حادثه هداند و یا ھر گاه از مجتھد دربار نمیآن را 

 . شود و خوف از دست رفتنش باشد
و گاھی اجتھاد فرض کفایه است و آن زمانی است که از کسی که توان 

داند ولی مجتھدانی  ای سوال شود و حکمش را نمی اجتھاد را دارد از مسئله
ی از مجتھدین در مورد مسئله فتوی دھند ھر گاه یک، دیگر نیز وجود دارند

شود و اگر ھیچ کدام جواب ندھند جملگی گناھکار  گناه از بقیه ساقط می
گاھی اجتھاد مندوب است و این در صورتی است که مجتھد در ، شوند می

ای تحقیق کند که ممکن است اتفاق بیافتد و یا ممکن است  مورد مسئله
 . ١پرسیده شود

 

                                           
 . ۳۵۷:  ص اصول الفقه خضری -١
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 : شرایط اجتهاد
إختالف ، گیر گیر و آسان در مورد شرایط مجتھدین بین دو گروه سخت

دانند حتی  متأخرین کار اجتھاد را عملی بسیار سخت می، نظر وجود دارد
و اجتھاد را مانند چیزی ، گاھی معتقد به عاجز بودن افراد از اجتھاد ھستند

 ترسناک در نظر آورده و در واقع تصور عملی چنین چیزی را ناممکن
و احاطه به علوم زیادی را ، یا تحمل دیدن اھل اجتھاد را ندارند، دانند می

لغت ، ھای ابزاری) از قبیل نحو دانند مانند علوم آله (دانش شرط مجتھد می
و بالغت و علوم شرعی از قبیل تفسیر و حدیث و اصول فقه و علوم قرآنی و 

لم منطق و کالم و ھمانگونه که از شرایط مجتھد دانستن ع، مصطلح و سیره
تعیین ، این علوم محال است ۀکه احاطه به ھم، دھند غیر از این را قرار می

اند و آن را  این شرایط به خاطر چیزی است که قبًال برای آن سعی کرده ۀھم
اجتھاد از سال چھارصد ھجری به بعد  ۀاند که آن بستن درواز اثبات کرده

چ مانعی نیست بر اینکه مجتھدین ھی: گویند بعضی از این افراد می، است
جدید که بر شرایط ذکر شده تسلط داشته باشند بوجود بیایند و از طرفی 
اطمینان دارند که چنین چیزی شدنی نیست و این افراد بر این نظریه 
ھستند که اجتھاد از ممنوعات نیست ولی کلید اجتھاد گمشده و از دست 

 . رفته است
اخرین در این نظریه کامًال در اشتباه ھستند و ما معتقدیم این گروه از مت

بلکه اجتھاد برای ، کنند تا این حد ھم مشکل نیست که فکر می اجتھاد چنان
کسی که اھلیت و شایستگی خطاب را داشته باشد و فھم دالیل مورد نیاز از 
کتاب و سنت را دارا باشد سھل و آسان است و به عبارتی دیگر کسی که 

ھای  کتاب بویژهھا  کتاب ھای مذاھب و عبارات مندرج در این توان فھم کتاب
توان فھم ، مانند) را دارا است علمای متاخرین (که گاھی مانند معما می

را داشته باشد زیرا قرآن و حدیث بدون شک  صکتاب الله و احادیث پیامبر
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 بخصوص وقتی که فرد از کتابھای، ھا ھستند گفته هتر از بقی تر و روشن واضح
ھای مفصل و مبسوط فقھی  اھل علم از جمله تفسیر و شروح حدیث و کتاب

دالیل مسائل اختالفی ھستند کمک بگیرد مانند  هکه در بر گیرند

 »نيل االوطار«، ابن ھمام »فتح القدير«، موفق »مغنیـال«، نووی »مجموعـال«

 ةهنايهد والـمجت ةبداي«ھا  کتاب و از سودمندترین اینھا  این و مانند، شوکانی

اجتھاد آن  هکه برای رسیدن طالب به درج، عالمه ابن رشد است» مقتصدـال
 . را آماده نموده ھمانگونه که در خود کتاب این مسئله را بیان کرده

 : فرماید خداوند متعال در مورد قرآن می

ۡ  َولََقدۡ ﴿ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ دَّ  . ]۱۷: القمر[ ﴾١٧ مُّ
ای  ایم آیا پند پذیرنده و عبرت گیرنده ما قرآن را برای ذکر آسان ساخته«

 : و فرموده. »ھست؟

ٖ  بِلَِسانٍ ﴿ بِ�ٖ  َعَرِ�ّ  . ]۱۹۵: الشعراء[ ﴾١٩٥ مُّ
قابل ، و خداوند متعال قرآن را واضح. »با زبان عربی روشن و آشکاری«

و کسی که در فھم قرآن فھم و روشن قرار داده تا مخاطبین آن را بفھمند 
 . تواند کمک بگیرد اند می مشکل داشت از تفاسیری که علماء نوشته

و اینکه ما معتقدیم که اجتھاد برای کسی که اھلیت و شایستگی خطاب 
جدیدی ۀ، و فھم دالیل کتاب و سنت را داشته باشد سھل و آسان است نظری

بسیاری از فقھا است که در بلکه نظریه ، آن ما باشیم ۀکه تنھا گویند، نیست
رأس آنان امام ابو حامد غزالی قرار دارد ایشان در کتاب ارزشمند خود 
المستصفی در مورد مسئله اجتھاد به نحو احسن توضیح داده و در دفاع از 

اما ، کنیم آن را ذکر می ۀاین نظریه بحث مفصلی را ارائه داده که خالص
 : »دو شرط باشد مجتھد باید دارای«: فرماید غزالی می

مجتھد انسانی عادل باشد و از گناھانی که عدالت وی را زیر  :شرط اول
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سوال ببرند اجتناب نماید و این شرط جواز اعتماد و پذیرفت فتوی مجتھد 
است و بس (و به تعبیری عدالت شرط برای قبول فتوی مجتھد است نه 

برای خودش صحت اجتھاد) بطوری که حتی اگر یک مجتھد فاسق باشد و 
 . اجتھاد نماید اجتھادش صحیح است

که شرط اساسی برای اجتھاد است این است که مجتھد به  :شرط دوم
و با تحقیق و بررسی ، مدارک و منابع شریعت احاطه و تسلط داشته باشد

و این امر با شناخت به منابع و مدارک ، پردازی را دارا باشد توان نظریه
برداری از منابع میسر  یت و چگونگی بھرهثمربخش احکام و شناخت کیف

 . است
این علوم ھشت گانه ، و با آشنایی بر علوم ھشتگانه این کار عملی است

گاھی به علم ، عقل یا قیاس، اجماع، سنت، قرآن کریم: عبارتند از معرفت و آ
 . و مصطلح الحدیث، ناسخ و منسوخ، نحو، لغت، اصول فقه

اصل و اساس است و برای اجتھاد معرفت و و اما کتاب الله (در اجتھاد) 
گاھی کامل به آیاتی که مربوط به ، قرآن شرط نیست ۀشناخت ھم بلکه آ

احکام (آیات احکام) که پانصد آیه ھستند الزم است و ھمچنین حفظ آیات 
بلکه احاطه مجتھد به آیات احکام باید به ، احکام شرط اجتھاد نیست

 . آیات احکام را بداندای باشد که موضع و جایگاه  گونه
ھر چند ، شناخت و معرفت احادیث متعلق به احکام الزم است، اما سنت

باشد اما در عین حال محصور  احادیث بیش از ھزاران حدیث می ۀکه مجموع
ھستند و شناخت و معرفت احادیثی که مربوط به پندھا و اندرزھا و احکام 

فقط شناخت احادیث احکام الزم بر مجتھد الزم نیست بلکه ھا  آن آخرت و غیر
و ھمچنین حفظ احادیث احکام ضروری نیست بلکه کافی است مجتھد ، است

سنن ابی داود و سنن : ای برای احادیث مانند کننده اصول و مبانی تصحیح
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و کافی است که مجتھد از مواضع ھر  ١احمد و بیھقی را در اختیار داشته باشد
 . تا به ھنگام نیاز به آن مراجعه نماید باب از احادیث اطالع داشته باشد

آن صورت  هالزم است مجتھد به مواردی که اجماع دربار، اما اجماع
گاھی و شناخت داشته باشد تا بر خالف آن فتوی ندھد و حفظ ھم  هگرفته آ

مسایل اجماعی و اختالفی امری الزم نیست بلکه الزم است در مورد ھر 
ن واقف باشد که فتوایش مخالف با اجماع دھد بر ای ای که فتوی می مسئله

ھر -ذھبی از مذاھب علماء موافق ھست نیست به این ترتیب که بداند با م
ای جدید است که اھل اجماع با  و یا بداند که این واقعه -کدامشان که باشد

 . اند ای سر و کار نداشته چنین مساله
استنباط نمودن علل مجتھد باید در ، اند اما قیاسی که آن را عقل نامیده

احکام از نصوص توان کافی داشته باشد و بر اصول کلی که شریعت اسالم 
گاھی و شناخت داشته باشد  . احکام خود را بر آن اصول بنا نھاده آ

این علوم چھارگانه (کتاب و سنت و اجماع و قیاس) منابع و مدارک 
منابع چھارگانه برداری از این  بھره ۀثمربخشی برای احکام ھستند اما نحو

 . بستگی به چھار علم دیگر دارد
ھای دالیل و  شرط، اصول فقه بطوری که مجتھد بر اقسام دالیل: اول
 . ھای آن شناخت داشته باشد صورت

                                           
نام برد در بر گیرنده بیشتر احادیث احکام  /ھایی که امام غزالی این کتاب -١

اند،  پس  ھا التزام به صحت احادیث را مراعات ننموده لفین این کتابؤباشند ولی م می
نباید اکتفا کرد،  ھا  کتاب احادیث تنھا به وجود احادیث در این در بررسی از صحت

ھایی که در امر تخریج صحت یا ضعف احادیث احکام توجه دارند  بلکه از کتاب
 –ارواء الغلیل) و (تلخیص الحبیر حافظزیلعی) و ( - ة(نصب الرای استفاده نمود مانند:

 کنند.   احادیث احکام اعتنا میھایی که به تخریج  ھا از کتاب البانی) و غیر این
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گاھی و شناخت داشته باشد تا آنجا که : دوم مجتھد در فن لغت و نحو آ
حقیقت و ، ھا و عادات مستعمل عربی از قبیل صریح و ظاھر بتواند خطاب

 ۀمجاز و عام و خاص را از ھمدیگر تشخیص دھد و الزم نیست که به درج
گاھی داشته » مبرد«و » خلیل« برسد و به جمیع لغات عرب و دقایق نحو آ

 . باشد بلکه آن مقدار که بتواند حقایق مقاصد را بفھمد کافی است
ند بر مجتھد الزم است علم ناسخ و منسوخ در کتاب و سنت را بدا: سوم

و حفظ آیات و احادیث ناسخ و منسوخ شرط اجتھاد نیست بلکه کافی است 
دھد بداند که  ای که از آیه یا حدیث فتوا می مجتھد در مورد ھر مسئله

 . منسوخ نیستند
مجتھد بر روایت حدیث و تشخیص حدیث صحیح از سقیم : چھارم

گاھی و شناخت داشته باشد پذیرش و ھر حدیثی که از طرف امت مورد . آ
بوده نیازی به بررسی سندش نیست باید به راویان و احادیث دیگر خوب 
گاھی داشته باشد و تعدیل راوی از  دقت کند و بر عدالت و جرح راویان آ

عدالت  ۀطرف امام عدل کافی است مشروط به اینکه مزکی (تایید کنند
ارای راوی) در باب تعدیل صحیح المذھب باشد (به عبارتی در علم تعدیل د

 . روشی موافق با اصول و ضوابط درست در این زمینه باشد)
و اصول ، لغت، ای که ذکر گردید به سه علم مھم حدیث گانه و علوم ھشت

گاھی و شناخت از علم کالم و فروعات فقھی ، گردند فقه بر می و نیازی به آ
 . نیست

ن ای راسخ به ارکان ایما در مورد علم کالم کافی است مجتھد عقیده
داشته باشد و شناخت طرق کالم و دالیل آن از شرایط اجتھاد نیستند زیرا 

حتی اگر تصور شود یک نفر در . صحابه و تابعین چنین شناختی نداشتند
و اما در ، تواند در احکام اجتھاد نماید مقلد محض است باز ھم می هعقید

گاھی و  آن شناخت نداشتند ولی همورد فروعات فقھی باز ھم صحابه دربار آ
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 . ١»اجتھاد است ۀشناخت به فروعات فقھی روزنه و نوعی تمرین در زمین
ظریف در  هسپس امام غزالی بحث خود را با تذکری مھم و با عنوان (نکت

بنا به ، رساند اطالعند) به پایان می د تخفیف که بیشتر افراد از آن بیمور
 : گوید او میکنیم  می ب آن را نقلاھمیت مطل

ای که ذکر گردید از شرایط مجتھد مطلقی  ین علوم ھشت گانهتمام ا«
دھد و اجتھاد از دیدگاه من منصبی غیر  شریعت فتوا می ۀھستند که در ھم

قابل تجزیه نیست بلکه جایز است عالم در بعضی از احکام غیر از احکامی 
نظر قیاسی را  هبنابراین کسی که طریق، دیگر به مقام اجتھاد رسیده باشد

ای قیاسی فتوا دھد اگر چه در علم حدیث مھارت  حق دارد در مسئله، ندبدا
کافی است کند  می بحث ٢نداشته باشد مثًال کسی که (در مسئله مشترکه)

گاه باشد اگر چه به ھا  آن فقھی داشته و به اصول میراث و معانی هملک آ
گاه ، اخباری که در تحریم مسکرات یا مسئله نکاح بدون ولی آمده نباشد آ

کند و این  زیرا در نظر و تفکر در این قضیه از آن احادیث استمداد نمی
یا ھا  آن پس از کجا غفلت از، احادیث ھیچ نوعی تعلقی به این مطلب ندارند

 تواند نقص باشد؟  میھا  آن قصور در شناخت
و کسی که احادیث مربوط به قتل مسلمان به قتل ذمی و طریق تصرف 

 : قصورش از علم نحو که معنی آیهسد در آن را بشنا

ْ مۡ ٱوَ ﴿ رۡ  بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا
َ
 . ]۶: ةالمائد[ ﴾َبۡ�ِ َكعۡ لۡ ٱ إَِ�  ُجلَُ�مۡ َوأ

ھا  آن ھای سرھای خود را مسح کنید و پاھای خود را ھمراه با قوزک«
از این نوع است بر آن ھرچه  ضرری ندارد و، سازد را روشن می. »بشوئید

 . قیاس کن

                                           
 .  ۱۰۳-۱۰۱:  مستصفی غزالیـال -١
   ای مشھور از مسائل ارث است. منظور از مشترکه مسئله -٢
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، ای که سوال شود حتمًا جواب دھد شرط نیست از ھر مسئله برای مفتی
: وشش سوال فرمود پرسیده شد در جواب سی /چھل سوال از امام مالک

و حتی صحابه توقف  /چه بسا در بسیاری از مسائل امام شافعی، دانم نمی
 . نمودند

فتوا باید براساس ، علم و بصیرت است، بنابراین شرط و اساس صدور فتوا
داند از آنچه که  داند و آنچه را که نمی ت باشد و شخص بداند که میبصیر

و آنچه را که ، داند توقف کند داند تشخیص دھد در مورد آنچه که نمی می
 . ١»داند فتوا دھد می

بینی شرایط اجتھاد برای کسی که اھلیت واقعی بحث و  ھمانگونه که می
برای این بیان به اشتباه و شما ، نظر را دارا باشد خیلی ساده و آسان است

دھند  ھا که اجتھاد را شبه مستحیل قرار می سختگیری بسیاری از مذھب
اجتھاد رغبت  هھا) از علمائی که به مسئل برید و این گروه از (مذھبی می  پی

حتی یک دھم آن را ، خواھند) که یک چھارم دارند (شرایطی را می
 . کرام دارا نبودند مجتھدین صحابه

شود و  این است که در آنچه گفتیم چیزی قابل انکار دیده نمی حقیقت
کامًال بجاست زیرا امام غزالی معتقد به  /استشھاد من از کالم امام غزالی

آن چیزی است که ما معتقدیم و آن این است که اجتھاد برای کسی که 
اھلیت و شایستگی اندیشیدن و بررسی کردن را داشته باشد سھل و آسان 

فته امام غزالی بر علیه متشددین و متعصبینی است که اجتھاد را گ، است
دانند چون اینان فراگیری بسیاری از علوم و  مستحیل و یا شبه مستحیل می

این  ۀھایی را که امکان ندارد یک نفر از عھد حفظ کامل بسیاری از کتاب
 . کنند ھمه شرایط بر بیاید بر مجتھد الزم می

                                           
 .  ۱۰۳:  ص الـمستصفی -١
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کسانی را که معتقدند مجتھد باید بر علم کالم  ۀمثًال امام غزالی نظری
گاھی داشته باشد رد گوید کافی است مجتھد دارای  و میکند  می معرفت و آ

ای جازم به ارکان ایمان باشد حتی اجتھاد را برای کسی که در امور  عقیده
ھمانگونه که امام غزالی ، دھد عقیده مقلد محض است باز ھم جایز قرار می

 دانند رد ی را که شناخت فروعات فقھی را از شرایط اجتھاد میکسان هنظری
که بر فروعات فقھی  شصحابه: گوید و با آوردن حجت برای آنان میکند  می

 . شناختی نداشتند
امام غزالی بر خالف کسانی که در امر اجتھاد بر مجتھد سختگیری 

حفظ کل  برای اجتھاد نیازی به: گوید کنند قائل به تخفیف است و می می
آیات نیست بلکه کافی است مجتھد بر آیات احکام که در  هقرآن و شناخت ھم

و ھمچنین امام ، شناخت داشته باشدھا  آن حدود پانصد آیه ھستند و مواضع
احادیث شناخت  ۀالزم نیست مجتھد بر ھم: گوید غزالی در مورد سنت می

است فقط بر احادیث بلکه کافی ، احادیث را از حفظ باشد ۀداشته باشد و ھم
ھای  کتاب شناخت داشته باشد و کافی است بعضی ازھا  آن احکام و مواضع

گوید ضرورتی  و در مورد اجماع می. سنن احادیث را در اختیار داشته باشد
مواقع اجماع وجود ندارد بلکه ھر گاه مجتھد در مورد  ۀبرای حفظ ھم

از علماء نیز مانند او فتوا  ای فتوا دھد کافی است بداند که یکی دیگر مسئله
 . ای جدید است ای که وی بدان فتوا داده مسئله داده یا اینکه بداند مسئله

خفیف است و در آخر امام غزالی در بقیه شرایط اجتھاد نیز قایل به ت
ای ظریف در مورد تخفیف که بیشتر افراد از آن  نکته -بحث خود را با

علومی  هفراگیری ھم: گوید این مبحث میو در ، برد به پایان می -خبرند بی
و دیگر اینکه اجتھاد ، که قبًال ذکر شده فقط از شرایط مجتھد مطلق ھستند

در این صورت ممکن است یک مسلمان در بعضی . پذیر جایگاھی است تقسیم
اجتھاد رسیده و در بعضی دیگر نرسیده باشد در این صورت  ۀاز امور به رتب
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ای که در مورد  م نیست بلکه شناخت دالیل مسئلهشرایط ذکر شده الز ۀھم
کافی است ھر چند که از دالیل مباحث و مسایل کند  می آن بحث و بررسی

 ۀکه مفتی را ملزم به جواب دادن در ھم ھمچنان، دیگر اطالعی نداشته باشد
در جواب بسیاری از  /داند و بر توقف نمودن امام مالک مسایل نمی

 . کند برد استدالل می دانم) را بکار می الادری (نمی ۀمسایلی که کلم
گاھی بر کتب  مقلد سختگیر و متشدد آیا فکر میای  و تو کنی اطالع و آ

کاری ساده و آسان است؟ نزدیک است که بطور قطع ھا  آن حدیث و فھم
علم به بسیاری از ، اربعه ۀکه علماء مجتھدین بزرگوار و از جمله ائم: بگویم

حتی بر یک دھم این احادیث ھم ھا  آن ث نداشتند بلکه بعضی ازاین احادی
گاھی نداشته  . اند آ

خواندن و مطالعه کردن این ھمه کتاب حتی برای کسی که دارای فھم و 
و چگونه کنید  می کشد چگونه این کار را آسان ھا طول می ذکات باشد سال

نشین که بویی از  کنی که این کار بر ھر انسانی حتی عامی و بادیه گمان می
 علم نبرده آسان است؟ 

را با کمک شروحی ھا  کتاب اگر یک نفر بتواند یک چھارم این: گویم می
اد مطالعه کند و  اند و احادیثی که مراتب آن را بیان نموده که علماء نوشته

بفھمد و از علوم لغت و قرآن و اصول به مقدار کافی برخوردار باشد این نفر 
ولی ما ، دارد که وی را در جایگاه رفیع اجتھاد قرار دھیم صالحیت این را

تر کسی قادر به رسیدن به این مرحله است و این افراد  اطمینان داریم کم
با آنان ھمکاری نماییم و ، کسانی ھستند که ما باید آنان را تشجیع نموده

کار آنان را دستگیری کنیم نه اینکه علیه آنان ھمچون کافران بدکردار و بزھ
ھایشان را از بین برده  شان بازداشته و تالش بجنگیم یا این افراد را از تصمیم

 . و بر آنان افتراء ببندیم
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 : اجتهاد هبسته بودن درواز هباطل بودن اندیش
میان فقھای متاخرین دعوتی متعصبانه و خطرناک شیوع پیدا کرده در

قرن چھارم ھجری است مبنی بر اینکه دوران اجتھاد سپری شده و پس از 
 همیان امت اسالمی زنجیرتھاد تا روز قیامت بسته شده و دراج ۀدرواز

اند و امکان ندارد از  طالیی مجتھدین از ھم گسسته و مجتھدین از بین رفته
اجتھاد برسد ھرگز و متاخرین  ۀاین به بعد تا قیام قیامت کسی به درج

ای جز تقلید گذشتگان را ندارند و به احدی اجازه مخالفت با گذشتگان  چاره
دھند و آخرین چیزی که متاخرین توان انجام آن را دارند این است  را نمی

بعضی را بر بعضی دیگر در ضمن یک مذھب ترجیح ، که از اقوال متقدمین
 . دھند و بس

ای طبیعی است برای انتشار  اجتھاد نتیجه هدرواز دعوت به بسته بودن
تقلیدی که سالیان سال ضربات سنگین خود را بر مسلمانان فرود ، تقلید

ماندگی و انحطاط علمی و اصل کرده  آورده و آنان را به سرازیری جھنم عقب
 . است

در حول و حوش این  »دعاة السنة«بسیاری از دشمنان دعوتگران سنت 
ما در عمل دانند ا کنند و گروھی اجتھاد نظری را جایز می یتفکر زمزمه م
مجتھدی به گوش آنان برسد منکر  هگاه آوازجنگند و ھر علیه آن می
کنند این فرد صالحیت اجتھاد را ندارد و وی  شوند و ادعا می اجتھادش می

چه به حق و چه به ناحق بر علیه وی ، دھند را مورد انتقاد و مسخره قرار می
ھمانگونه ، سازند گردند و از کاھی کوھی می ستجوی ماخذ و منابع میدر ج

که لیستی عریض و طویل از شرایطی را که مدعی ھستند مجتھد باید 
بزرگوار  ۀکنند که حتی یک دھم این شرایط را صحاب برخوردار باشد تھیه می

 . که خود مجتھد بودند برخوردار نبودند
عد از قرن چھارم ھجری بنا به اسباب ما معتقدیم ممنوع کردن اجتھاد ب
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  :سبب اول: پایه بوده فاسد و بی، فکری باطل، شماری از اساس بی
از اموری است که خداوند آن را جایز قرار داده و به آن راھنمایی : اجتھاد

کرده و آن را چھارمین مصدر شریعت اسالمی که عبارتند از کتاب و سنت و 
مھمترین شعب اجتھاد است) قرار داده واحدی اجماع و قیاس (قیاس که از 

ای ھر چند که کوچک  مسئله، ترین حق ندارد که از دین خداوند در جزئی
پس چگونه است کسی که اصلی از اصول دین را ، باشد تغییر ایجاد کند

کند؟ و مشخص  باطل کند و مصدری از مصادر شریعت را ممنوع اعالم می
ری خاص خداوند است, و بشر فاقد این گذا است حال که تشریع و قانون

 . صالحیت است
اجتھاد محدود کردن رحمت وسیع خداوند و  ۀبستن درواز :سبب دوم

تنگی نمودن در مورد فضل و بخشش کامل خداوند و محروم نمودن 
شماری که خداوند بر آنان ارزانی داشته به  ھای بی مسلمانان از نعمت

ات این مسئله (انسداد باب اجتھاد) بدان آید و دلیلی که برای اثب حساب می
 . حاوی ادعای علم غیب است. شوند متوسل می
گویند بعد از قرن چھارم ھجری دیگر کسی که صالحیت اجتھاد  زیرا می

 را دارا باشد وجود نداشته و تا روز قیامت نیز وجود نخواھد داشت چه کسی
گاه کرده و از کجا این را دانستند؟ ھا  آن  را به این آ

آیا خداوند به آنان خبر داده که بعد از قرن چھارم ھجری تا روز قیامت 
 مجتھدی را خلق نخواھد کرد؟ 

ٰ  �َ�ٰ ُسلۡ  ّمِن ِعنَدُ�م إِنۡ ﴿ ٓۚ بَِ� َ�ُقولُونَ  َذ�
َ
ِ ٱ َ�َ  � : یونس[ ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

۶۸[ . 
دلیل و برھانی بر این ندارید آیا چیزی را به خدا نسبت شما ھیچگونه «

گاھی ندارید؟ می  . »دھید که از آن آ
، گردند درست است که با گذشت زمان مردم از نظر دین به عقب بر می
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به ما  صھمانگونه که در بعضی از احادیث وارد شده بلکه آنچه که پیامبر

 ةث اهللا ىلع راس لك مئه سنيبع«: خبر داده بر عکس این است پیامبر فرموده
ای مجددی را بر  خداوند در ھر صده«. ١»امر دينها ةمن �دد هلذه االم

 . »انگیزد تا امر دین را برای این امت تجدید نماید می
از آمدن مھدی قبل از برپایی قیامت به ما خبر داده در حالی  صپیامبر

اند که  ینه وارد شدهکه او اھل اجتھاد است و دالیل صحیح دیگری در این زم
اما اینکه مردم با گذشت زمان ، گذارند جایی برای شک و تردیدی باقی نمی

شوند این عقبگرد به صورت عمومی است نه به  گرد دینی می دچار عقب
اسالمی چنان خواھد بود  ۀصورت فردی (یعنی در مجموع وضعیت جامع

ی وجود خواھند ولی در عین حال افرادی متدین و اھل علم به تمام معن
گرد عمومی بر عموم خودش باقی نیست بلکه از عام  داشت) و این عقب

يِت  َمثَُل «: اند در حدیثی فرموده صخاص شده است ھمانگونه که پیامبر مَّ
ُ
 أ

ُ  يُْدرَى الَ  الَْمَطرِ  َمثَُل 
ُ

هل وَّ
َ
مْ  َخْ�ٌ  أ

َ
. مثال امت من ھمچون باران است«. ٢»آِخُرهُ  أ

 . »خیر است یا پایان آنمعلوم نیست آغاز آن 
ایم که از نظر  ھا و علمای بزرگی را دیده ما در عصر انحطاط مسلمین نابغه
: دست کمی ندارند ھمانند مجتھدین هعلم و فقه و ذکاوت و اخالص از ائم

عز بن عبدالسالم احمد ، ابن دقیق العید، نووی، ابن عبدالبر، ابن حزم
و دیگران که اخبار آنان را  /ذھبیابن حجر و ابن کثیر و ، عبدالحلیم

بنابراین امت اسالمی بحمدالله امتی است که از جانب خداوند ، ایم شنیده
مورد رحمت قرار گرفته و به اذن خداوند خیر و علم و اجتھاد از آن قطع 

نزد خداوند ھا  امت شود و حال آنکه امت اسالمی بھترین و مکرمترین نمی

                                           
 .  رواه ابو داود والحاکم بسنٍد صحیح -١
 .  ھو صحیح لطرقه ة: مشکاـرواه الترمذی وحسنه وقال شیخنا فی تعلیقه علی ال -٢
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ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿: مبارکه هآیدر تفسیر  صھمانگونه که پیامبر، است مَّ
ُ
 أ

خۡ 
ُ
شما بھترین امتی ھستید که بیرون آورده «. ]۱۱۰: عمران [آل ﴾لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ونَ أنتم «: فرمودند. »شده برای مردمان ةً  َسبِْع�َ  تُِتمُّ مَّ
ُ
�ْتُمْ  أ

َ
ْ�َرُمَها َخْ�َُها أ

َ
 َوأ

ِ  ىلَعَ  ھا  امت ھفتاد امت و بھترین و مکرمترین این هشما کامل کنند«. ١»ا�َّ
یکی از مقتضیات اکرام و رحمت و فضل خداوند . »نزد خداوند متعال ھستید

ھای خود را بر امت ھمیشه مستدام بدارد و  بر این امت این است که نعمت
ھا اجتھادی است که با آن دین الھی استمرار و امور  ترین این نعمت از مھم

 . گردد کالت آن حل میآن اصالح و مش
اجتھاد بعد از قرن چھارم  ۀاکنون ما به گویندگان این نظریه که درواز

چھارم  ه(کدام یک از مجتھدین پیش از صد: گوییم ھجری بسته شده؟ می
ھجری این حرف را گفته) اگر در پاسخ بگوید ھیچ کس و لزومًا جواب غیر از 

گوییم از کتاب و سنت  ما می، ام تواند باشد بلکه خودم آن را گفته این نمی
 ای؟  نصی بھمراه داری یا از طرف خودت اجتھادی نموده

عید ام بدان که دروغ گفته ب اگر پاسخ داد به استناد نص و دلیلی گفته
است در این مورد نصی از کتاب و سنت وجود داشته باشد و اگر گفت رای و 

ای و مذھبت  گوییم برای خودت اجتھاد کرده نظر خودم است در جواب می
 . ای را ترک کرده

حیات و استمرار آن نیاز مبرم ، برای بقای شریعت اسالم :سومین سبب
دھد در  محصور رخ میبه اجتھاد است زیرا حوادث و اتفاقات جدید غیر 

حالی که نصوص شریعت ثابت و محصور ھستند پس ممکن نیست نصوص 
لذا حکمت ، حوادث غیر محصور و نامحدود را در بر گیرند، محصور و محدود

 ۀخداوندی بر آن شده که اجتھاد را برای مسلمانان جایز قرار دھد تا بوسیل

                                           
 .  رواه الترمذی وحسنه وابن ماجه والدارمی وحسنه شیخنا أیضاً  -١
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عت استنباط نمایند و احکام را از این نصوص و قواعد عمومی شری، اجتھاد
مواردی را که شبیه و نظیر ھم ھستند بر یکدیگر قیاس نمایند خود پیامبر 

صحابه و تابعین و تابعین نیز ، اند در مواردی اجتھاد نموده صبزرگوار اسالم
سلف صالح  ۀرسیم که اجتھاد شیو بنابراین به این نتیجه می، اند اجتھاد کرده

ه و پیروی از روش و سنت آنان بر ما الزم است بھترین افراد امت بود هو شیو
 : گوینده این شعر راست گفته

 وكــــل خــــري يف اتبــــاع مــــن ســــلف
 

ــــف  ــــن خل ــــداع م ــــل رش يف ابت  وك
 

ھای  ھر خیری در پیروی کردن سلف صالح است و ھر شری در بدعت«
 . »آیند کسانی است که بعد از سلف صالح می

 : هاچند اعتراض و پاسخ به آن
کنند  که اجتھاد را بعد از قرن چھارم ھجری ممنوع اعالم می از کسانی

اجتھاد  ۀبه استناد کدام دلیل شرعی حکم به بسته بودن درواز: پرسیم می
اند  و مقاالتی را که در آن به اثبات این مسئله پرداختهھا  کتاب دھید؟ ما می

، اند ایم ھیچ دلیل شرعی از قرآن و حدیث نداشته مورد بررسی قرار داده
خودتان دلیل شرعی  هاگر بر گفت، کنیم اکنون دو مرتبه سوال را تکرار می

ندارید آیا دلیل عقلی دارید؟ تنھا دلیل عقلی که دارند این است که اگر 
اجتھاد گشوده شود کسانی که اھلیت این کار را ندارند دست به  هدرواز

یش قرار داده و در خو ۀدین را فاسد و احکام دینی را بازیچ، زنند اجتھاد می
 . آورند نتیجه ھرج و مرج در دین را بوجود می

ای ھم  و اگر ذره، به طور قطع این اعتراضی باطل و غیر منطقی است
ما را به آن راھنمایی و سفارش  صصحت و اعتبار داشت خدا و رسول وی

گاه می تر  کردند زیرا احدی از خداوند به خیر و صالح دین و دنیای بشر آ
گاه نیست ، نیست و ھمچنین احدی از خداوند به ضرر دین و دنیای بشر آ
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ُت  َما«: فرمود صھمانگونه که رسول مکرم اسالم
ْ
ا َشيْئًا تََر� َمَرُ�مُ  ِممَّ

َ
ُ  أ  ا�َّ

َمْرتُُ�مْ  َوقَدْ  إِالَّ  بِهِ 
َ
ُت  َوالَ  بِهِ  أ

ْ
ا َشيْئًا تََر� ُ  َ�َهاُ�مُ  ِممَّ  َ�َهيْتُُ�مْ  َوقَدْ  إِالَّ  َ�نْهُ  ا�َّ

از آنچه که خداوند شما را به آن امر نموده چیزی را ترک «. ١»…َ�نْهُ 
و از آنچه که خداوند شما را از ، ام ام مگر اینکه شما را به آن امر نموده نکرده

. »ام ام مگر اینکه شما را از آن نھی نموده نموده چیزی را ترک نکردهآن نھی 
آیا معقول است که خداوند از مصیبتی بسیار بزرگ که بر مسلمانان وارد  پس
گاه باشد باز ھم آنان را از  شود و ھرج و مرج دینی بوجود می می آورد آ

، ؟ ھرگزبر حذر نکندکند  می آنان را تھدید هچنین چیزی که دین و آیند
 : فرماید خداوند می، خداوند برتر و باالتر از چنین چیزی است

 . ]۶۲: مریم[ ﴾ا�َِسيّٗ  َر�َُّك  َ�نَ  َوَما﴿
 . »و پروردگارت فراموشکار نبوده«

دارد که تصور نماید  چگونه عقل و فھم یک مسلمان بر خود روا می
فرا خداوند از خطری بزرگ و مصیبتی که با سرعت تمام مسلمین را 

گیرد خبر داشته باشد باز ھم آنان را متوجه این خطر نسازد و بعد از این  می
مدعیان علم در قرون اخیر بیایند تا آنچه را که خداوند نازل نکرده کامل 

جاھالن از این گفتار ای  کنند و شریعت وی را تکمیل نمایند؟ وای بر شما
آن را گشوده ھیچ  ای را که دست خداوند دروازه. خطرناک و دروغ باطل

دانسته  تواند ببندد و خداوند چون می خواھد باشد نمی میھرکه  انسانی
اجتھاد برای استمرار و حیات دین و برای امت ضروری است آن را گشوده 
است پس چگونه بستن این دروازه برای شما جایز است؟ خداوند با شدت 

و کند  می اریشود بر کسی که بدون اجازه وی قانونگذ تمام منکر می

                                           
مرسًال و الطبرانی وغیرھما قال شیخنا:  وھو صحیح ) ۱/۱۴( سننه يرواه الشافعی ف -١

 .  بمجموع طرقه
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 : فرماید می

مۡ ﴿
َ
ٰٓ  لَُهمۡ  أ �ََ�ُ ْ ْ  ُؤا   لَمۡ  َما ّ�ِينِ ٱ ّمِنَ  لَُهم َ�َُعوا

ۡ
ُ ٱ بِهِ  َذنۢ يَأ  . ]۲۱: الشوری[ ﴾�َّ

(شریکان) و معبودھایی دارند که برای ایشان دینی را  آیا آنان انبازھا«
 . »اند که خدا بدان اجازه نداده است پدید آورده

 را که بدون اذن وی حرام را حالل و حالل را حرام و خداوند کسانی
از مشرکین گمراھان و جعل کنندگان از طرف خودشان را کند  می

 : ھایی بجز الله قرار داده و در مورد اھل کتاب فرموده ارباب

َُذوٓ ٱ﴿ َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  َنُهمۡ َ�ٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَ�ا�ٗ أ  . ]۳۱: التوبة[ ﴾�َّ

و در حدیث . »اند احبار و رھبانشان را به جای خداوند به ارباب گرفته«
 صعدی ابن حاتم آمده که ایشان معنای عبادت احبار و رھبان را از پیامبر

که احبار و رھبان برای مردم حرام را حالل و : به او گفت صپیامبر، پرسید
این یعنی  ،کردند پیروی میھا  آن کردند و مردم ھم از حالل را حرام می

 . ١عبادت کردن احبار و رھبان
اگر حالل را حرام کردن و حرام را حالل کردن گمراھی و شرک است 

ای که خداوند آن را مصدری از مصادر تشریع  پس چگونه است بستن دروازه
اجتھاد مسلمانان را از  ۀو با بستن درواز؛ و اصلی از اصول اسالم قرار داده

که خداوند بر آنان ارزانی داشته است محروم  ھایی نعمت بزرگی از نعمت
 کنند چه کسی به شما این اجازه را داده؟  می

﴿ ٓ ُ َءا ذِنَ  �َّ
َ
مۡ  لَُ�ۡمۖ  أ

َ
ِ ٱ َ�َ  أ ونَ َ�فۡ  �َّ  . ]۵۹: یونس[ ﴾َ�ُ

 . »زنید آیا خداوند به شما اجازه داده یا اینکه به خدا نسبت افترا می«
بود چگونه خداوند آن را گشوده و  اجتھاد مصدر شر و سوء می هاگر درواز

(اجتھاد را) برای بندگانش جایز قرار داده و بھترین افراد از این دروازه 

                                           
 ).  ۷۶تخریج آن حدیث در صفحه ( -١
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اند و خداوند نیز آنان را ستایش کرده؟ و اگر اجتھاد مصدر خیر و  داخل شده
 بندید؟  خوبی است پس چگونه آن را می

قرن اول ھجری اجتھاد مصدر خیر بوده  و اگر شما معتقدید که در سه
زیرا مردم در آن زمان صالح بودند و سپس اجتھاد مصدر شر و بدی شده 

چگونه خداوند به آن علم : گوییم پس به شما می، اند زیرا مردم فاسد شده
گاه بود و  نداشته و از آن غافل بوده و شما یادآوری کردید و خدا از این ناآ

خداوند از این امر سکوت کرده و شما مردم را از آن ، اید شما به وی آموخته
گاه نکرده  بر حذر داشته اید یا اینکه خداوند با خبر بوده و بندگانش را بر آن آ

و اگر چنین بوده در این صورت خداوند در حق بندگان خیانت نموده و در 
ھا  نای امر ھدایت بندگان تقصیر کرده است و خداوند سبحان برتر و باالتر از

 . است (معاذ الله)
کافی است که روشن کنیم که خداوند دانسته که به زودی یک نسل از 

شوند و خداوند  مسلمین قبل از قیامت به خطر دجال و خطر ایمان روبرو می
مسلمانان را در تمام عصرھا و از جمله صحابه  هپیامبر خودش ھم ۀبه وسیل

ند ما را از خطری بزرگ و بحرانی را از این بر حذر داشته اکنون چگونه خداو
چھارم  هدینی به گمان شما که نه یک نسل و دو نسل بلکه بعد از صد

، مسلمانان با آن روبرو ھستند بر حذر نداشته؟ خدایا تو پاکی ۀھجری ھم
 . این بھتانی است بس بزرگ

ای مردم دست نگه دارید و از خدای خود شرم کنید و ادب را با خداوند 
چون این کار شایسته و در خور یک مسلمان جاھل و فاسق ، گیریدپیشه 

ی اصالح و تبیین و متصدکند  می نیست چه رسد به کسی که ادعای علم
 . مسایل فقھی است!

ارزش شما را که  اضافه بر مطالب گذشته از جھت عقلی دلیل آبکی و بی
یابی قرار اجتھاد بدان توسل جستید مورد مناقشه و ارز هبرای بستن درواز
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اجتھاد باز شود احتمال دارد  هکه اگر دورازکنید  می شما استدالل، دھیم می
لذا ، شوند هکسانی که اھلیت و شایستگی اجتھاد را ندارند داخل این درواز

گوییم ھر علم و فنی در معرض داخل شدن کسانی است که برای آن  می
علوم و فنون را لغو  هھمآیا با این استدالل باید ، اھلیت و شایستگی ندارند

شناخت و بحث و جستجو را ببندیم و بشریت را به دوران  ۀکنیم و درواز
قھقرایی وانحطاط بر گردانیم؟ پس باید با این منطق پزشکان را از کار کردن 

پزشکی شوند که  ۀدر شھرھا منع کنید چون ممکن است کسانی وارد جامع
ھا را  داروخانه ۀو دستور دھیم ھم، شایستگی و کاردانی این کار را ندارند

ببندید چون ممکن است افراد ناباب به این شغل روی آورند ھمانگونه که 
باید مردم را از آموزش تفسیر و حدیث و فقه باز داریم چون احتمال دارد 
کسانی که صالحیت این کار را ندارند در مسند تعلیم و آموزش این علوم 

 قی است؟ آیا این معقول است؟ قرار گیرند؟ آیا این کار منط
ھا آفریده و  ھمانا خداوند عزوجل دنیا را برای امتحان و آزمایش انسان

ھا را آزمایش کند در  انسان نیکوکار و بدکار و خوب و بد را آفریده تا انسان
گاه است  . حالی که ذات مقدسش بر ھمه چیز آ

طل فاقد حجت و لیکن خداوند حق را با دلیل و برھان ھمراه ساخته و با
به محض آشکار شدن حق باطل خوار شده و در ، برھان است و ضعیف است

 : خداوند متعال فرمودهکند  می ھم کوبیده شده و فرار

ِ  ِذُف َ�قۡ ﴿  . ]۱۸: األنبیاء[ ﴾َزاهِقٞ  ُهوَ  فَإَِذا ۥَمُغهُ َ�َيدۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  قِّ �َۡ ٱب
مغز سر باطل را از ھم اندازیم و حق  بلکه حق را به جان باطل می«

 . »شود زودتر محو و نابود میھرچه  پاشد و باطل می
 : و فرمود 

يۡ ٱ دَ َكيۡ  إِنَّ ﴿  . ]۷۶: النساء[ ﴾َضعِيًفا َ�نَ  نِ َ�ٰ لشَّ
 . »گمان نیرنگ شیطان ھمیشه ضعیف بوده است بی«
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گاه کسانی که صالحیت اجتھاد را ندارند ادعای اجتھاد نمایند خداوند ھر
و رد کردن حجتشان و ساکت ھا  این باطل کردن تالش خود ضامن

شود و  بوسیله مجتھدین با صالحیت و علمای پرھیزکار میھا  آن گردانیدن
 : خداوند فرموده، ماند دیگر برای مخالفین دلیلی باقی نمی

ةُ �ُۡ ٱ فَلِلَّهِ  قُۡل ﴿ ۖ َ�ٰ لۡ ٱ جَّ ٓ  فَلَوۡ  لَِغُة ٰ  ءَ َشا ۡ�َ  ُ�مۡ لََهَدٮ
َ
 . ]۱۴۹: األنعام[ ﴾١٤٩ عِ�َ أ

بگو خداوند دارای روشنترین و رساترین دلیل است و واگر بخواھد ھمه «
 . »کند می شما ھدایت

يِت  ِمنْ  يََزاُل  ال«: فرماید می صپیامبر  مَّ
ُ
ةٌ  أ مَّ

ُ
ْمرِ  قَائَِمةٌ  أ

َ
ِ  بِأ  يرَُضُُّهمْ  ال، ا�َّ

يِتَ  َحىتَّ  َخالََفُهمْ  َمنْ  َوال، َخَذلَُهمْ  َمنْ 
ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ  . ١»ا�َّ

ھمواره یک گروه از امت من قائم به امر خداوند ھستند کسی که قصد 
ھا  آن مخالفت نماید ضرری بهھا  آن را داشته باشد و باھا  آن خوار کردن

و در . ھمواره بر ھمین حال ھستندھا  آن رساند تا اینکه امر الھی بیاید و نمی

�مل هذا العلم من لك خلف « :فرماید می صحدیثی دیگر پیامبر اسالم
. ٢»تاو�ل اجلاهل�مبطل� وـانتحال الر�ف الغال� وعدوهل ينفون عنه حت

شوند و تحریف  حامل علم حدیث می، افراد عادل پس از ھر نسلی و قرنی«
و تاویل افراد نادان را از آن دور ، و جعل و انتساب یاوه گویان، اھل غلو

علماء راستینی باقی خواھند ماند که از دین میان مسلمانان و در. »سازند می
کنند و تا نزدیک روز قیامت  زنندگان را دفع می کنند و تھمت تھمت دفاع می

علم با قبض علماء قبض  صپیامبر بزرگوار اسالم ۀآنگاه که بنابه فرمود

                                           
 متفق علیه.   -١
في  (األلباني) وھو مرسل ولکن ذکر شیخنا يعزاه صاحب الـمشکاة إلی البیھق -٢

التعلیق أنه ُروي موصوًال من طریق جماعة من الصحابة وصحح بعض طرقه الحافظ 
   ) بتحقیق شیخنا.۸۳-۱/۸۲العالئی،  النظر الـمشکاة (
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 . باقی خواھند ماند ١شود می
مه نکنید از اینکه دین ضایع شود و ھرج و مرج دینی بوجود بیاید واھ

 : زیرا خداوند سبحان حفاظت و سرپرستی دین را تضمین نموده و فرموده

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  . ]۹: الحجر[ ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 . »باشیم ایم و خودمان نیز پاسدار آن می ما خود قرآن را فرو فرستاده«

گذشته با آن روبرو گردیدند به ما ھای  بحران و ھرج و مرج دینی که امت
رسد زیرا خداوند حفاظت دین ما را متعھد شده است و در مورد  نمی
پندارید بستن  و آنگونه که شما می، ھای گذشته چنین تعھدی ننموده امت

 هاجتھاد ضامن استمرار و صالح دین نیست بلکه باز بودن درواز ۀدرواز
اجتھاد یعنی  هزیرا بستن درواز، اجتھاد ضامن استقرار و صالح دین است

علم صحیح زیرا شما بیان داشتید اگر اجتھاد ممنوع  ۀمسدود کردن درواز
ماند و افراد جاھل و  شود جز مقلدان یعنی جاھالن کسی دیگر باقی نمی

تر از آن ھستند که دین را از شبھات (و ترفندھای) دشمنان  نادان عاجز
دین ، دشمنان را دور سازندھای  م اتھا و ھا توطئه، ھا حمایت کنند و دسیسه

ماند و  ھای دشمان در امان می ھا و گمراھی علماء از نیرنگ ۀفقط بوسیل
تواند تصدی (امور) بینایان را در دست گیرد و به  چگونه یک نفر نابینا می

 پیش ببرد؟ 
ھمانا یگانه ضامن بقاء و صالح دین و زدودن و دور کردن خطرھا فقط 

قی یعنی مجتھدین ھستند و ھیچ خطری از جمله بحران دینی علماء حقی
 صمسلمانان را مادام که از کتاب خدا و سنت رسولشکنید  می که گمان

کند و ھر نوع اجتھاد باطل یا ھرج و مرج دینی  کنند تھدید نمی طلب راه می
و ھر نوع خطر دینی در مقابل حق و حقیقت عظیم و با ھیبت با نمایندگی 

                                           
 .  البن الوزیر) ۳۹-۱/۳۰( القاسم أبي ةانظر الروض الباسم في الذب عن سن -١
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شود و ھر  و سنت را دارا باشد با شکست و رسوایی مواجه میاز کتاب 
شود و  گمراھی و انحراف و بحران در مقابل تابش نورانی آفتاب حق ذوب می

 . این مطلب است ۀخداوند بیان کنند
 : فرماید و می

ا﴿ مَّ
َ
َ�دُ ٱ فَأ ٓ  َهُب َ�َيذۡ  لزَّ ۖ ُجَفا ا ٗء مَّ

َ
 ٱ ِ�  ُكُث َ�َيمۡ  �َّاَس ٱ يَنَفعُ  َما َوأ

َ
 ِض� �ۡ�

ُ ٱ ُب يَۡ�ِ  لَِك َكَ�ٰ   ٱ �َّ
َ
 . ]۱۷: الرعد[ ﴾َثاَل مۡ ۡ�

شود ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین  اما کفھا دور انداخته می«
(بدانید که) برتری و . »زند ھایی می گردد خداوند این چنین مثال ماندگار می

موید مومنان و ترین است و خداوند  استواری و یاری از آن حقیقت و شایسته
تالش فساد کاران  همکر کافران و باطل کنند همتولی صالحان و نابود کنند

 : فرماید است و می

ٰ لۡ ٱ دُ َكيۡ  َوَما﴿  . ]۲۵: غافر[ ﴾لٖ َضَ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  فِرِ�نَ َ�
 . »نتیجه بوده و جز گمراھی نخواھد بود نیرنگ کافران بی«

 : فرماید و می

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۡ ٱ َ�َمَل  لِحُ يُۡص  َ�  �َّ  . ]۸۱: یونس[ ﴾ِسِدينَ ُمفۡ ل
 . »گرداند کاران را شایسته و سودمند نمی خداوند کار تباه«
 : فرماید و می 

 ٱَ�ِ  َر�ََّك  إِنَّ ﴿
ۡ  . ]۱۴: الفجر[ ﴾١٤ َصادِ ِمرۡ ل

 . »مسلمًا پروردگار تو در کمین مردمان و مترصد اعمال ایشان است«
زیرا ، ھستید) بر دین نترسید(ای کسانی که مدعی انسداد باب اجتھاد 

بندگانی که بر کتاب خدا و سنت رسولش  ۀدین پروردگاری دارد که به واسط
و در ظلمات و ، کند داری دارند از دین حمایت و دفاع می دست امانت

 ھا و گیرند و (ھجوم) لشکر تاریکی ھا از کتاب و سنت نور می تاریکی
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بر دین الھی نھراسید (که اگر ، کنند کفر و گمراھی را دفع میھای  خفاش
ھای خود  اجتھاد باز شود دچار بحران و آشوب شود) بلکه بر نفس ۀدرواز

بھراسید از اینکه با دین خدا بازی کنید و حرامش را حالل و حاللش را 
حرام کنید و قوانینی بسازید که خداوند بدان اجازه نداده از خود بترسید که 

ا گشوده شما آن را ببندید و از جرات پیدا کردن ای را که خداوند آن ر دروازه
(و ممنوع کردن) بر کاری که خداوند آن را جایز قرار داده و از نھی کردن 

بر خود ھراس داشته باشید از اینکه بر ، امری که خداوند آن را دوست دارد
و از سخن ، اجتھاد حکمرانی کرده باشید هخدای بندگان با بستن درواز

این  ۀم بر خداوند و ندانسته سخن گفتن بھراسید (در ھمگفتن بدون عل
موارد احتیاط داشته باشید) و تظاھر به غیرت اسالمی را رھا کنید زیرا 

این ما نیستیم که دین را ، اسالم است ۀخداوند یاری کننده و پیروز کنند
 . خداوند است، دین ۀبلکه محافظت کنندکنیم  می حفاظت

داوند چه چیزی ھستند؟ تاریخ بر این گواه است مگر مخلوقات در مقابل خ
ھای خطرناکی که (دشمنان اسالم) در جھت  ھا و دسیسه که چه بسیار توطئه

ھا به  این دسیسه ۀاند (اما سوال اصلی این است که) ھم نابودی اسالم کشیده
به ناامیدی و شکست انجامیدند و با وجود ضعف ھا  آن ۀاند؟ ھم کجا انجامیده

مسلمانان به آن عیب و فضیحت دچار شدند سبب چه بوده؟ یگانه و تفرق 
 ۀسبب برای به شسکت مواجه شدن دشمنان دین این است که خداوند پشتوان

پاک و منزه کند  می اصلی دین بوده و آن را با قدرت و تدبیر خویش حفاظت
 . ھای او مقدس و صفاتش بزرگ ھستند است خداوندی که نام

گردانیم کسانی که مدعی  به سوی مقلدین بر میاکنون روی سخن را 
 ۀپندارند گشوده شدن درواز اجتھاد ھستند آنانکه می ۀبسته بودن درواز

: پرسیم شود از ایشان می ای فراگیر می اجتھاد منجر به مصیبت بزرگ و فتنه
انگیزد ولی  چرا اجتھاد فقط بعد از قرن چھارم ھجری شر و فساد بر می
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چھارم ھمه مردم  ۀگر پاسختان این باشد که قبل از صدپیش از آن خیر؟ ا
در ؛ اند اند و بعد از قرن چھارم مردم به فساد کشیده شده افرادی صالح بوده
ھای  گوییم آیا امکان دارد عصر و زمانی باشد که از انسان پاسخ به شما می

ا ھ صالح و فاسد خالی باشد؟ به عقیده ما سه قرن اول اسالم که بھترین قرن
تواند انکار کند که  ای برخوردار ھستند آیا کسی می ھستند و از فضیلت ویژه
معتزله و ، آیا خوارج؛ اند ھای اشرار و فاسد نبوده در این سه قرن انسان

 باند آیا عثمان و علی ن اول نبودهدشمنان افراطی اھل سنت در سه قر
اند و به سبب ھمین اشخاص فاسد  در ھمین سه قرن اول به قتل نرسیده

مگر نه این است که ، نبود که امام احمد مورد اذیت و آزار قرار گرفت
اند؟ آیا غیر از این  ھای زندیقی و مجوسی در سه قرن اول ظھور کرده حرکت

و دروغ گفتن بر ایشان (و بنام  صاست که جعل حدیث بر رسول الله
 . شان) در این سه قرن شیوع پیدا کردای

(اکنون بیاندیشید و بگوئید) چه چیزی (یا نیرو و توانی) ھمه این خطر 
(خطرھا) را دفع کرد و دین الھی را از شرشان رھانید؟ آیا جز با به کارگیری 

ھمان کسانی که ھمیشه . خداوند از علماء مخلص و محدثان ماھر بود
ھا را کنار زده و احادیث دروغی را بر مال  پرده ۀھا را کشف و ھم شبه

اجرشان با خدا و پدر و مادرم فدای علماء حدیث باد و خداوند در . اند ساخته
اند آنان را بھترین  مقابل خدماتی که برای اسالم و مسلمین انجام داده

اند آنان را  پاداش عطا کند علماء و دانشمندانی که خدمت دین را انجام داده
کنند و  علما و دانشمندانی که به دین خدمت می، اداش عطا کندبھترین پ

 از بین برود (و ضایع شود) صرود سنت رسول الله درست در زمانی که می
کنند اما متاسفانه ھمین علماء و احیاگران سنت  سنت را احیاء میھا  این

اند بلکه چه  امروزه (در میان امت) غریب و ناشناخته شده صرسول الله
که از طرف (بعضی) از مدعیان علم و فقه به عنوان محارب و گمراه بسا 
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من ھیچ خیری در شخصی که  هقسم به خدا به عقید. اند کننده معرفی شده
پس حال ، نیاز بگرداند نیست از سنت رسول الله و علما سنت خود را بی

 کسی که محارب با سنت رسول الله است چگونه است؟ 

 : دارد مدعیان اجتهاد را از اجتهاد باز نمی، اجتهاد هاعالم بسته بودن درواز
به نظر : گوییم اضافه بر مطالب گذشته به مقلدین خشک و متعصب می

کسانی که کاردانی و ، اجتھاد بسته شده هشما ھمین که شما گفتید درواز
و اھل غرض و ھواپرستان ، دارند صالحیت اجتھاد را ندارند دست نگه می

مردم از ، با صحبت شماکنید  می شوند؟ آیا فکر اجتھاد نمی ۀدیگر وارد درواز
بود مردم از بیشتر آنچه که شما  آیند؟ اگر چنین می نظر و فتوا دادن باز می

در حالی که ، کردند با شما مخالفت نمیکنید  می گوئید و به آن دعوت می
ا دارند (یعنی فتوای شم شما در مسیری و مردم در مسیری دیگر گام بر می

 . چیزی و عملکرد مردم چیزی دیگر است)
کنند در حالی که خداوند  بیشتر مردم از دستورات خداوند سرپیچی می

صاحب عذاب شدید و ھر آنچه را که بخواھد انجام ، ذاتی است با قدرت
مخلوقات  هکائنات در اختیار او است و روح ھم هخدایی که ھم، دھد می

 . تحت فرمان وی
گذاری و توان شما بیشتر از خداوند است؟ (حال که اثر، آیا ترساندن

چنین است) پس چگونه فقط صحبت شما افراد فاسد را از اجتھاد باز 
وقتی که کسی از . دارد زیرا آنان ھرگز منتظر اجازه و فرمان شما نیستند می

ترسد طبیعتًا از شما ھم ھراس ندارد و از شما حذر  خداوند عزوجل نمی
وای الھی و ترس و محبت خداوند اساس کار و ابزار اصالح زیرا تق، کند نمی

بزرگ است و ھمین چیز است که از بحران دینی و از بازیچه قرار دادن 
و تنھا به گفته این و آن کاری ساخته ، کند شریعت آسمانی جلوگیری می

و گواه بر این واقعیت فتوای فقھای متقدمین (اولی و پیشین) است ، نیست
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اند که مقلد اجازه  ھایشان به صراحت اعالم داشته ی از کتابکه در بسیار
آیا این مقلدین را از نشستن بر ، ندارد بر منصب قضاوت و فتوی بنشیند

منصب قضاوت و فتوی باز داشته؟ بلکه ھمواره در گذشته مقلدین 
و اجتھاد نیز چنین است زیرا ، اند دار بوده ۀسرپرستی قضاوت و فتوی را عھد

ھای شما توجھی ندارند  به صحبت، کفایت) اجتھاد و مغرضان بیمدعیان (
در حالی که ممکن است کسانی که صالحیت (کفایت) و استعداد اجتھاد را 

ھای خود (مبنی بر  دارند و به سخنان شما گوش کنند ولی شما با صحبت
 دارید و مسلمانان را از اجتھاد) آنان را از این کار باز می هبودن درواز بسته

سازید در حالی که ھیچ اثری بر  علم و فقه این گروه از علماء محروم می
 . کفایت) اجتھاد و مغرضان ندارد مدعیان (بی

اگر شما واقعًا خواھان مصلحت دین الھی و بقای سلیم بودن آن ھستید و 
خود و مردم را در مسیر تقوای الھی ، افراد قرار نگیرد هخواھید دین بازیچ می

و بر حدود دین توقف داشته باشید و در مقابل کتاب خدا و سنت ، قرار دھید
رسولش سر تسلیم فرود آورید و این دو اصل اسالمی را بر ھر چیزی مقدم 

رو  هو از تشریع آنچه که خدا بدان اجازه نداده دوری جوئید و دنبال، بدارید
نقل  هپای عقل (طرز تفکر درست) و نه بر ۀھایی که ھیچ اساسی نه بر پای گفته

 . نباشید، (دالیل صحیح از منابع اسالمی) ندارند و خداوند نیز بدان اجازه نداده
تر از ھمه این است کسانی که خواھان ممنوع شدن اجتھاد  عجیب و غریب

ھای خویش  برند و عمًال با گفته ھستند در عمل خود دست به اجتھاد می
کی از ایشان در مورد حکم بسیار تجربه شده که اگر از ی، کنند مخالفت می

ای جدید که مورد بحث فقھاء گذشته نبوده سوال کنی مشاھده خواھی  مسئله
ھا که  دھند و چه بسیار از بدعت کرد که بنا بر اجتھاد خویش به شما فتوی می

بعد از قرن چھارم ھجری بوجود آمده و مقلدین با رای و اجتھاد خویش مھر 
 . اجتھاد ممنوع است: گویند که میاند در حالی  تحسین بر آن زده





 
 
 

 تقلید

 : شوند ادعای مقلدین مبنی بر اینکه قرآن و حدیث فهمیده نمی
سواد مدعی ھستند نظر انداختن (بحث و بررسی کردن) در  مقلدین بی

کسی که قرآن و حدیث را قرآن و حدیث ناممکن است و در میان مردم دیگر 
 . بفھمد و تفسیر نماید باقی نمانده

ھائی ھستند که رموزشان حل  گویا قرآن و حدیث (معاذ الله) طلسم
ما  هکنند وظیف (با این حساب) ادعا می، ناشدنی و اسرارشان بازنشدنی است

ھای متاخرین است که (برای نظرات و فتواھای خود  فقط خواندن کتاب
در صورتی که ھر ، اند و تقریبًا) خالی از دلیل ھستند یل رفتهکمتر سراغ دل

 هدھد بر اسلوب سقیم و شیو ای گواھی می فرد با انصاف و فھمیده
به کار برده شده و ترکیب یافته است از جمله ھا  کتاب ای که در این پیچیده

که حتی یک فرد متخصص و ماھر در ، متن و حاشیه و شرح و تقریر
و پیدا ھا  کتاب یک مسئله در این هشود و مطالع کل روبرو میفھمشان با مش

 . بندی و فھم معنی مشکل و زمانبر است کردن جای مسئله و حل جمله
ھای  (در صورتی که) به خدا سوگند فھم قرآن و سنت پاک از این کتاب

تر است بطوریکه اصًال قابل  پیچیده و مطالب در ھم و بر ھم به مراتب آسان
خبر از آنند که خداوند قرآن را بر  این مقلدین متعصب بی، یستندمقایسه ن

مردم حجت و (برھان) قرار داده و بدین منظور فھم قرآن را ساده و گفتن 
بود قرآن برای مردم حجت و برھان  آن را آسان نموده و اگر جز این می

 . شد نمی
نامه پر ای بفرستد و محتوای  شما تصور کنید یک نفر برای فرزندش نامه

ھای نامفھوم و معماھای نامعلوم باشد و فرزندش را مکلف نماید تا  از جمله



 اجتهاد،  اتباع،  تقلید   ٤٠

 

سر و ته نامه را در آورده و به مقتضای آن عمل کند و محتوای آن را عملی 
کند و در صورت عمل نکردن به محتوای نامه فرزندش را بازخواست و 

جانب است؟ مسلمًا آیا به نظر شما این پدر منصف و حق به ، کند محاکمه می
کنیم پس چگونه  ما این کار را حتی از یک فرد جاھل و بیسواد قبول نمی

کند حکم  ای ھم ظلم نمی خداوند متعال که به اندازه ذره ۀاینان دربار

نُفَسُهمۡ  �َّاَس ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ ﴿: بله خداوند راست فرمودند، کنند می
َ
 ﴾لُِمونَ َ�ظۡ  أ

 . ]۴۴: [یونس
 : فرماید ریم میخداوند در قرآن ک

ۡ  َولََقدۡ ﴿ كِرٖ  ِمن َ�َهۡل  رِ لِّ�ِكۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ دَّ  . ]۱۷: القمر[ ﴾١٧ مُّ
ای  ایم آیا پندپذیرنده و عبرت گیرنده ما قرآن را برای ذکر آسان ساخته«

 . ؟»ھست
 : فرماید و می

رَۡسۡلَناَوَمآ ﴿
َ
َ لَُهمۡ  أ  .]۴[ابراهیم:  ﴾ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ بِلَِساِن قَۡوِمهِۦ ِ�ُبَّ�ِ

ما ھیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه به زبان قوم خودش (متکلم «
بوده است) تا برای آنان (احکام الھی را) روشن سازد (و حقایق را تبیین و 

 . »تفھیم کند)
 : فرماید و می

فََ� ﴿
َ
 . ]۲۴: محمد[ ﴾َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َ�َتَدبَُّرونَ  أ
(و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی . »اندیشند قرآن نمی هآیا دربار«
: گویند کنند و می کنند؟) ولی مقلدین بر عکس این آیات صحبت می نمی

(حال که چنین ، فھم قرآن ناممکن و تفسیر و بیانش ساده و آسان نیست
باشد) پس ھدف از نزول قرآن چیست؟ و اگر فرض کنیم قرآن و احادیث 

اند بنابراین منطق ھیچ خسارتی  بین رفته و ضایع شده از صرسول اکرم



 ٤١   تقلید

 

زیرا اگر قرآن و حدیث (در میان امت) باقی بمانند ، متوجه (مسلمین) نشده
علمی و استنباط احکام  ۀای دیگر ندارند اما استفاد باز ھم جز تبرک استفاده

علوم و مسایل را  هفقھاء ھمھا  این زیرا بگمان، (از این دو منبع عظیم) خیر
ھای خودشان  اند و این مسایل را در کتاب از قرآن استنباط و استخراج نموده

 . اند و دیگر اجازه بحث و بررسی و استنباط را ندارند مدون نموده
محترم خوب بیاندیش و بیاد بیاور که خداوند با فرستادن  هبرادرم خوانند

قرآن بر مسلمانان منت بزرگی نھاده و قرآن را راه نجات و ھدایت قرار داده و 
برای مسلمانان بیان داشته مادام که قرآن در میان  صرسول مکرم اسالم

 همسلمانان باقی است بر خیر و خوبی ھستند و عالمت گمراھی بزرگ و فتن
و پیامبر بزرگ ، اگیر و نزدیک شدن قیامت بر داشته شدن قرآن استفر

قرآن را مسیر امنی از گمراھی و راه نجاتی از ضاللت قرار داده و  صاسالم

ُت «: اند فرموده
ْ
ْمَر�ِْن  فيُ�مْ  تَر�

َ
ْكتُمْ  ما تَِضلُّوا لنْ  أ  وسنّة، اهللا كتاَب : بهما تَمسَّ

مادام که به آن دو چنگ ، ام باقی گذاشتهمیان شما دو چیز را در«. ١»رسوهِلِ 
 . »یکی کتاب خدا و دیگری سنت رسول خدا، بزنید گمراه نخواھید شد

با توجه به این حدیث ببین که مقلدین از فقدان کتاب و سنت ھیچ 
(نیازی به قرآن و حدیث نیست : گویند کنند و می خطری را احساس نمی

اند و ظاھر قرآن و  دیث آمده اخذ کردهزیرا فقھاء ھر آنچه را که در قرآن و ح

فۡ  ِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ  َ�َِمةٗ  َكُ�َۡت ﴿. ٢حدیث کفر محض است)
َ
ٰ أ  إِ�َّ  َ�ُقولُونَ  إِن هِهِمۚۡ َ�

ھایشان بیرون  چه سخن (وحشتناک و) بزرگی از دھان«. ]۵: [الکهف ﴾اَكِذبٗ 

                                           
،  والحدیث بمجموع ھما حسن،  كمستدرـال يموطئه بالغًا وله شاھد ف يف كرواه مال -١

 ).  ۱/۶۶:  (مشکاةـانظر ال
صول الضالل أن یکونا من أوالقرآن عن  ةیه السننزمثاله (تأ وانظر للرد علیه وعلی -٢

 بوطامی.  لآحمد بن حجر والکفران) أل
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 . »گویند مگر دروغ آید نمی می
جاللین این ادعا را  هدر حاشیکه یکی از آنان بنام صاوی  ھمچنان

 . کند می

 : ها است تقلید باعث نابودی ملت
تقلید بدترین دردی است که ھر گاه ملتی به آن گرفتار شد ھالک و 

و تقلید کند  می و در پرتگاه ضعف و عقب ماندگی سقوط، شود نابود می
، ای جز ذلت و ضعف و جھل و عقل ماندگی برای مسلمانان نداشته نتیجه

ھا را  و گوش، برد تا فاقد بصیرت باشد ھا را از بین می را تقلید نورانیت قلبزی
 . گرداند از شنیدن کر و احساس را فاسد و فاقد شعور و ادراک می

 : تقلید مسلمانان از اهل کتاب
، �ِِشرْبٍ  ِشرْبًا َ�بْلَُ�مْ  َمنْ  َسَنَ  تَلَتَِّبُعنَّ «: فرماید می صدر حدیثی پیامبر

ِ  رَُسوَل  يَا قُلْنَا. لََسلَْكتُُموهُ  َضبٍّ  ُجْحرَ  َسلَُكوا لَوْ  َحىتَّ ، بِِذَراٍع  وَِذَرااًع  َُهودَ ، ا�َّ
ْ

 ايل
به تحقیق شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از راه «. ١»َ�َمنْ : قَاَل  َوانلََّصارَى

حتی اگر آنان در سوراخ سوسماری کنید  می و روش پیشینان خود پیروی
آیا یھود و نصاری را : صحابه گفتند، داخل شوند شما نیز داخل خواھید شد

 . »پس چه کسی؟: فرمودند صگوئید؟ پیامبر می
دھد که مسلمانان در ھمه چیز گرفتار  در این حدیث خبر می صپیامبر

شوند حتی اگر مرتکب قبیحترین حماقات شوند  تقلید از یھود و نصاری می
 . کنند یباز ھم از آنان تقلید م

و خداوند در قرآن به ما خبر داده که یھود و نصاری احبار و رھبان 
گرفتند ھمچنان که  (علماء و عابدان) خویش را بجز از خدا به خدایی می

                                           
 متفق علیه.   -١
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معنی آن را ذکر نمودم یعنی در مواردی که مخالف حکم خدا و رسول است 
 . کنند از آنان پیروی و اطاعت می

گیرد  ز مواردی که حدیث فوق آن را در بر میبنا بر آنچه که گفته شد ا
دھند که یھود و  این است که مسلمانان در تقلید ھمان کاری را انجام می

و ھمانگونه که امام رازی از ، طور ھم بوده اند و ھمین داده نصاری انجام می
پیامبری که از خود چیزی  ۀو گفت، کند بعضی از فقھاء متعصب نقل می

 . تگوید راست اس نمی
که بعضی از فقھاء در کنیم  می ما در این قسمت به بعضی از موارد اشاره

دانند ولی در عمل برخالف آن  تعصب مذھبی را مضر می، حد یک نظریه
 ۀکنند و تا پایان خط با ما ھمراه نیستند یعنی اینکه عمًال با ھم عمل می

ند و از اقوالی که بر خالف کتاب و سنت در مذھبش وجود دارد مخالفت ک
 . آن رجوع نماید و برای مردم آن را بیان داشته و بر حذر دارد

ای بزرگ یا کوچک با مذھب  ایم که در مسئله نشنیدهھا  این از ھیچ یک از
خود مخالفت کند و نص قرآن و دلیل قوی را بر مذھب خود ترجیح دھد و از 

مردم را به ھیچکدامشان نشنیدیم که وقتی دلیلی مخالف کتاب و سنت بود 
ترک مذھب دعوت کنند و آنان را به تفقه در قرآن و حدیث دعوت کنند و آن دو 

ھا ھرگز شنیده نشده مگر در  از این صحبت، را فوق مذھبیت تنگ قرار دھند
 . بحث علمی به ناچاری تسلیم شوند! موارد محدودی آن ھم در صورتی که در

 کند  امام رازی بر مقلدین حمله می
َُذوٓ ٱ﴿: گ امام فخر الدین رازی در تفسیر خود ذیل آیهمفسر بزر َّ� ْ  ا

حۡ 
َ
رۡ  َنُهمۡ َ�ٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَ�ا�ٗ أ  .]۳۱: التوبة[ ﴾�َّ
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(ربیع از ابی العالیه : گوید که بیانش گذشت می ١بعد از نقل حدیث عدی 
(علماء و عابدان) تابعی بزرگوار پرسید اینکه بنی اسرائیل احبار و رھبان 

گرفتند به چه صورت بود؟ ایشان  خویش را به غیر از خدا به خدائی و رب می
ای را  اسرائیل در کتاب آسمانی خویش مسئله که ھر گاه بنی: پاسخ دادند

احبار و رھبان مخالف بود حکم کتاب خدا را قبول  هیافتند که با گفت می
 . ٢کردند) میکردند و به اقوال احبار و رھبان عمل  نمی

(اوامر و نواھی کند  می طبری جواب ابی العالیه را چنین ذکر: گویم می
دادیم در حالی که یھود و نصاری مواردی را که  احبار و رھبان را انجام می

یافتند (ولی با این حال) کتاب  بدان امر و یا نھی شده بودند در کتاب خدا می
ھای شخصی و منافع فردی و  سلیقهالھی را پشت سر گذاشته و از افراد (که 

طبری شبیه  ٣نمودند کردند) طلب نصیحت می یا گروھی خود را اعمال می
 . کند نقل می شاز ابن عباس و ابی البختری و سدیھمان جریان را 

: که ایشان گفتندکند  می امام رازی از استاد محقق و مجتھد خویش نقل
آیاتی را که ، بعضی از مسایلو در مورد ، گروھی از فقھاء مقلد را دیدم

                                           
تخریجه  يإسناده ضعیف،  ولکن قال شیخنا ف رواه الترمذی وابن جریر وغیرھما وفي -١

لی مرتبه إنه یرتفع إ) ۲۰-۱۸ ص: ربعة فی القرآن للمودودیکتاب (الـمصطلحات األ
 مرین:  الحسن أل

ن له طریقًا اخری ألی إشاره إسناده،  وھذا إن الترمذی قد حسنه مع تضعیف أاألول:  
 یتقوی بھا.  

 يحدیث حذیفة بنحوه،  ھو عند ابن جریر و البیھقن لھذا الحدیث شاھدًا من أ:  يالثان
وھو من  –حمد أنه لذلك جزم الشیخ أن له حکم الـمرفوع،  وکإن کان موقوفًا،  فإوھو و

 .  في کتابه االقتضاء صالنبی إلیبنسبة الحدیث  –في التثبیت والتحقیق
 ).  ۴/۴۳۱(تفسیر الرازی الـمسمی بمفاتیح الغیب  -٢
   ).۱۴/۲۱۲ط شاکر ( تفسیر الطبری:  -٣
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ھیچ توجھی به این آیات ننمودند ، برخالف مذھبشان بود برای آنان خواندم
کردند که چگونه ممکن  و نپذیرفتند و به حالتی پر از تعجب به من نگاه می

علمای  است به ظاھر این آیات عمل شود در حالی که روایات از اسالف و
 گذشته ما برخالف این است؟

شما خوب بیاندیشید خواھید دید که این مرض (و خون آلوده) در  و اگر
اکثر مفسرین : فرماید امام رازی می، ھای بیشتر مردم دنیا جاری است رگ

اند منظور از ارباب (در آیه) این نیست که آنان عقیده داشته باشند که  گفته
ر و نواھی (احبار و رھبان) خدیان عالم ھستند بلکه مراد این است که در اوام

بحث سه وجه و صورت  هسپس ایشان در دنبال، کردند از ایشان پیروی می
میان امت وجود دارد و ھر چھار صورت در«: گوید و میکند  می دیگر را ذکر
 . ١»شوند مشاھده می

گویند چگونه شما مقلدین مذاھب  کنند و می بعضی از مردم اعتراض می
چگونه این آیه را در حق آنان  کنید؟ و را تشبیه به یھود و نصاری می

و مقلدین به مذھب ، حال آنکه این آیه درمورد اھل کتاب است، آورید می
مسلمان ھستند و یھود نصاری غیر مسلمان؟ با طرح یک پرسش به این 

دھیم و آن اینکه سبب گمراھی اھل کتاب چه بوده؟ آیا  اعتراض پاسخ می
قول خدا و رسول خدا مقدم جز این بوده که اقوال بزرگان خود را بر 

 هھای فالن و فالن انسان محترم از گفت داشتند و بخاطر ترجیح گفته می
و ھر گاه در کتاب خدا ، کردند خدا و رسول اعراض و روی گردانی می

خدا را پشت  ۀیافتند که با اقوال احبار و رھبان مخالف بود گفت مطلبی می
پذیرفتند آیا این ھمان چیزی  می احبار و رھبان را ۀانداختند و گفت سر می

و اصحاب بزرگوارش مانند ابن عباس و حذیفه و  صنیست که پیامبر

                                           
 . ۴/۴۳۱:  مسمی مفاتیح الغیبـتفسیر الرازی ال -١
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، اند ابوالعالیه و سدی و دیگران (رضوان الله علیھم اجمعین) تفسیر نموده
مگر نه این است که ھر گاه یک مسلمان ھمانند اھل کتاب عمل نماید ذات 

، صولی نیز بیانگر ھمین مطلب استا ۀشود؟ و قاعد حکم بر او منطبق می
که عموم الفاظ معتبر ھستند نه خصوص سبب (اعتبار به عموم لفظ است 

 . نه به خصوص سبب)

 تازند  علمای اهل تحقیق بر تقلید می
ھمواره علمای محقق و منتقدان بزرگ با دعوت به چنین تقلیدی و بسته 

و براھین به رد این دو  اند و با دالیل اجتھاد بر خورد نموده هبودن درواز
اند که ھیچ پایه و اساسی از آن دو به جا  اند و حمالتی نموده مسئله پرداخته

 /این علماء و اندیشمندان حافظ مغرب این عبدالبر هاز جمل، نمانده است
ذم «و امام مزنی در کتاب  »فضلهجامع بيان العلم و«در کتاب با ارزش خود 

و ابن ابی  »محيطـالبحر ال«و ابن دقیق عید وزر کشی در کتاب » التقليد

و شمس الدین زرعی در کتاب با ارزش خویش  »موملـال«شامه در کتاب 

آوری و نوشته شده است و  که به بھترین روش جمع »موقعنيـاعالم ال«
و امام محقق و اصولی امام شاطبی در دو ، کتابی است بسیار جید و نیکو

در این باره زیبا  »االعتصام«و  »موافقاتـال«ش خویش با نام کتاب با ارز

ايقاظ مهم اولی «نوشته و فایده رسانده است و ھمچنین فالنی در کتاب قوی 

آوری نموده و از آن  مطالبی که قابل تقدیر و تحسین ھستند جمع »االبصار

دشان که تعداھا  این و غیر از »مفيدـالقول ال«جمله امام شوکانی در کتاب 
 . بسیار است

لیل بسیاری ھستند که بخاطر رویگردانی از د: گوید می /امام شاطبی



 ٤٧   تقلید

 

اند و ندانسته از  بر اعتماد به افراد از مسیر صحابه و تابعین خارج شدهو بنا
. ١اند اند و از راه میانه منحرف شده ھای شخصی خویش پیروی کرده خواسته

مخصوص افراد کردن) بدون توجه به تحکیم اشخاص (حکم را : اند و فرموده
، اشخاص ابزاری ھستند برای (رسیدن) به حکم شرعی مطلوب، اینکه

گمراھی و ضاللت است و ھمانا حجت قطعی و حاکم برتر فقط شریعت است 
 . ٢نه دیگران

 : کنند مقلدین بر مسیر اسالف خود حرکت می
ارم را رای و مثال چھکند  می ده مثال برای تقلید بیان /امام شاطبی

شریعت است تا جائی ھا  آن کنند امام آورد که فکر می مقلدین به مذھب می
و حتی ، ورزند که از نسبت دادن خود به علمای دیگر جز امامشان امتناع می

اجتھاد رسیده باشد در مسایل (شریعت) نظرات او با  ۀاگر کسی که به درج
اقع شده و بدون دلیل و نظرات امامشان مرتبط نباشد فورًا مورد انکار و

دھند محض به عادت  مدرک بنا به عادت عوام او را ھدف تیرھای نقد قرار می
عوام او را شدیدًا مورد انتقاد قرار داده و وی را از منحرفین جدا شده از 

وقتی که از مشرق به ، امام بقی بن مخلد: گوید دانند و سپس می جماعت می
دو مسئله مواجه شد تا جائی که این امام اندلس آمد از طرف این گروه با 

، مھری قرار دادند بزرگوار را از خود رانده و در غربت او را مورد ستم و بی
چون او با علمی پیش آنان آمده بود که آنان آن علم را نداشتند زیرا او وقتی 
که در مشرق بودند با امام احمد بن حنبل مالقات کردند و نزد ایشان کتاب 

را خواندند و از ایشان فقه آموختند و بسیاری از علمای دیگر را  حدیث وی
مالقات نمودند و کتاب المسند المصنف را تصنیف نمودند کتابی که مثل آن 

                                           
 . ۲/۳۴۷:  االعتصام -١
  .۲/۳۵۵:  االعتصام -٢
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ھای اسالمی تصنیف نشده ولی مقلدینی که (ایشان در اندلس در میان کتاب
اقوال مذاھب و ، آمد) بر مذھب امام مالک بودند و جز این مذھبھا  آن نزد

چقدر راست فرموده : فرماید می /سپس امام شاطبی، ١دیگر را منکر بودند
این تحکیم اشخاص است بر حق (یعنی حکم را مخصوص : کسی که گفت

 و غلو در دوست مذھب و...، افراد کردن)
 هخواھد که به فضل و بزرگواری ھم این امام بزرگوار از مقلدین مذاھب می

ائمه معترف باشند و کسی را که با امام آنان مخالف باشد مورد انکار قرار 
که مقلدین کند  می اسباب تقلید این را ذکر ۀاز جمل /امام شاطبی. ندھند

خود بلکه به کردار و گفتار (علماء) متاخرین  ۀنسبت به گفتار و کردار ائم
به شریعت اگر چه شریعت برخالف آن باشد و ، دارای حسن ظن ھستند

و این یعنی پیروی از اشخاص بدون آنکه در . حسن ظن ندارند /محمد
در صورتی که باید کردار و گفتار ھر ، جستجوی حق و حقیقت باشند

شخصی بر شریعت اسالم عرضه شود (تا صحت و سقم آن معلوم گردد) زیرا 
 . ٢حکم کننده فقط شریعت است نه دیگران

 : اند تهمجتهدان تعصب مذهبی را نپذیرف
 . ھیچ مجتھدی از مجتھدین به تقلید دستور نداده است

اما بعد از بوجود آمدن ، قبل از اینکه تقلید بوجود بیاید مسئله واضح است
ایم که روش این مقلدین را که دین  تقلید باز ھم ما از ھیچ مجتھدی نشنیده

بلکه علماء ، اند جایز بداند خدا را پراکنده و بین مسلمانان اختالف آورده
اند و یا بخاطر ترس از اینکه مورد ضرر و ستم و  بزرگ یا این کار را انکار کرده

ھمانگونه که علماء سوء بخاطر از ، اند سختگیری قرار بگیرند سکوت کرده
                                           

 . ۳۶۲،  ۲/۳۴۷:  االعتصام -١
   .۳۶۲،  ۲/۳۴۷:  االعتصام -٢
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امام شوکانی . کنند دست دادن منافع در بسیاری از موارد سکوت پیشه می
چه یکی از علماء اسالم  ه اگر چنانداند ک ای می ھر انسان فھمیده: فرماید می

و یکی از مجتھدین در شھری از شھرھای اسالم با صراحت اعالم کند که 
تقلید بدعت و چیز جدید است و ادامه بر تقلید و اعتماد بر آن جایز نیست 

بیشترشان قیام خواھند کرد و وی ، اگر مردم شھر علیه این عالم قیام نکنند
و از نظر مالی و جانی و آبرو او را چنان مورد تعرض  را مورد اھانت قرار داده

، افراد کمتر از او ھم نیست ۀدھند که چنین اھانت و ضرری شایست قرار می
ل از این و این ھم زمانی است که از کشته شدن بدست اولین فرد جاھ

 مقلدین جان سالم بدر برد...
شھرھای اسالمی عام شده و  ۀبنابراین عوامل این بدعت (تقلید) در ھم

نظر امام شوکانی در بیان سبب شیوع . ١افراد مسلمین را شامل شده هھم
. اند نظری راست است وجز گروھی اندک از علماء آن را انکار نکرده، مذاھب

ھمانا ترس از عموم افراد و ترس از مدعیان علم که در واقع نه تنھا عالم 
تر ھستند (سبب شیوع مذاھب و  د ناداننیستند بلکه از چھارپایان قوم خو

مانع برداشته شدن تقلید بوده) ھمین گروه ھستند که تقلید در میانشان 
و این بدعت نازیبا حالت عمومی ، شیوع پیدا کرده و تقلید کاری بزرگ شده

 . پیدا کرده و چنان باال گرفته که احدی توان خالصی از آن را ندارد
حجت الھی خالی  هه که زمین از قائم کننداما خداوند متعال عھد نمود

ةٌ  تََزاُل  الَ «: چه راست فرموده صنباشد و پیامبر بزرگوار اسالم مَّ
ُ
ىِت  ِمنْ  أ مَّ

ُ
 أ

َقِّ  ىلَعَ  َظاِهِر�نَ 
ْ
ىِتَ  َحىتَّ أو حذهلم  َخالََفُهمْ  َمنْ  يرَُضُُّهمْ  الَ  احل

ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ  وَُهمْ  ا�َّ

 . ٢»انلَّاِس  ىلَعَ  َظاِهُرونَ 

                                           
 .  ۱۸-۱۷:  ص مفید للشوکانیـالقول ال -١
   متفق علیه. -٢





 
 
 

 اتباع

 : اثبات مرتبه اتباع
تقلید نزد علماء عبارت است «: فرماید می /استاد بزرگوار ما ناصر الدین

از گرفتن قول دیگری بدون شناخت دلیل آن و معنای این گفتار آن است 
شود  مقلد عالم گفته نمی که تقلید علم نیست بنابراین از دیدگاه علماء به

سیوطی نیز ، الدین زرعی شمس، ابن الوزیر الیمانی، امام شاطبی، که ھمچنان
و ابن عبدالبر اتفاق علماء را بر این مسئله ذکر کرده است و ، اند چنین گفته

مقلد اجازه ندارد : اند نامند و بنابراین گفته بعضی از احناف مقلد را جاھل می
 . ١»که فتوا دھد

. ھای استنباط احکام از دالیل شرعی ما اجتھاد عبارت است از علم به راها
بینیم که نوع اول (مقلدین)  نگریم می وقتی که ما به افراد پیرامون خود می

نوع ، اند در بین این دو نوع بسیار زیاداند و نوع دوم (مجتھدین) بسیار اندک
کسانی ، نامیم متبعین میسومی وجود دارد که ما آن را اتباع و افراد آن را 

توان استنباط را دارند که به آنان ھا  آن گروھی از، که دوروبر ما ھستند
گویند و گروھی دیگر توان بحث و نظر را ندارند که در ردیف  مجتھد می

روند و گروھی دیگر ھستند که بصورت مستقل قدرت  مقلدین به شمار می
ندارند اما در عین حال توان فھم بحث و توان فھم دلیل و استنباط احکام را 

این گروه از مقلدین برتر و از مجتھدین ، و شناخت دلیل را دارند بنابراین
سوال این است که این گروه را باید چه بنامیم؟ آیا به آنان ، تر ھستند پایین

ایم زیرا مقلد کسی است  مقلد بگوییم؟ اگر چنین کنیم به آنان ظلم نموده

                                           
 .  ۴۶۶-۵/۴۶۵ مسلمونـمجلة ال،  السنة إلیعودة  -١
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ولی این گروه در ، کند دون شناخت دلیل پیروی میکه از قول مجتھد ب
کنند که بر دلیل قول مجتھد شناخت دارند  حالی از قول مجتھد پیروی می

شناسد  گروھی که قول مجتھد را می-بنابراین درست نیست ھر دو گروه را 
ھمانگونه که درست ، در یک ردیف قرار دھیم -شناسد و گروھی که نمی

زیرا (شرایط اجتھاد را دارا . مجتھدین قرار دھیم نیست آنان را در ردیف
نیستند و) مستقًال توان بحث و نظر را ندارند لذا ضرورت ایجاب کرده تا 

اگر کسی اعتراض ، علماء برای این گروه اصطالح خاصی بنام اتباع بکار برند
کند که اتباع و تقلید از نظر لغوی با ھم یکی ھستند (باید گفت) محلی برای 

زیرا بسیاری از علماء برای این گروه این اصطالح را وضع ، راض نیستاعت
اند و در اصطالح مناقشه نیست (یعنی علماء مرتبه اتباع را بیان  نموده

 . اند) داشته و ثابت کرده
با توجه به اینکه از نظر کاربرد زبان عربی بین تقلید و اتباع فرق است 

ون دلیل است (و به تعبیری تقلید کاربرد تقلید در موافقت و ھماھنگی بد
گویند فالنی  می، شود کورکورانه) و تقلید در موارد مذمت شده بکار برده می

و معروف است طوطی بدون اینکه ، کند مانند طوطی و یا میمون تقلید می
و به ھر آنچه که آموزش داده شود به ھمان سخن ، کند بفھمد تقلید می

و کند  می راه گفته باشند باز ھم تکرار گوید ھر چند که به آن بدون بی
(و از طرفی) ما در کند  می میمون ھم ھر آنچه را که از انسان ببیند تقلید

ایم که تقلید در پیروی و موافقتی که  ھا ندیده استعماالت و کاربرد عرب
و اتباع در ھر صورت به معنای ، ھمراه با علم و حجت باشد بکار برده شود

ی است چه موافقت کورکورانه و بدون دلیل باشد مانند موافقت و ھماھنگ
 : قول خداوند

ٓ  َجَهنَّمَ  فَإِنَّ  ُهمۡ ِمنۡ  تَبَِعَك  َ�َمن َهۡب ذۡ ٱ قَاَل ﴿ ٓ  ؤُُ�مۡ َجَزا وۡ  ءٗ َجَزا  ﴾٦٣ �فُورٗ مَّ
 . ]۶۳: اإلسراء[
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برو کسانی از ایشان که از تو پیروی کنند دوزخ سزای شما است و «
 . »است سزایی فراوان

 . گاھی مرا از اتباع موافقت با بصیرت و شناخت استو 
 : خداوند همانند گفت

ِ َ�ٰ  قُۡل ﴿ دۡ  َسبِيِ�ٓ  ۦِذه
َ
ْ ُعوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ ۠  بَِصَ��ٍ  َ�َ نَا

َ
 . ]۱۰۸: یوسف[ ﴾�َّبََعِ� ٱ َوَمنِ  �

گاھی و بینش به سوی خدا « بگو این راه من است (که مردمان را) با آ
 . »باشند) من ھم (چنین می خوانم و پیروان می

 : بنابراین اتباع در موارد مدح بسیار بکار برده شده مانند فرموده خداوند

 . ]۳۸: ةالبقر[ ﴾َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  فََ�  ُهَدايَ  تَبِعَ  َ�َمن﴿
بیمی بر آنان نیست و آنان ، کسانی که از ھدایت من پیروی کنند«

 . »اندوھگین نشوند
 : فرموده خداوند

﴿ ٓ ٓ  َءاَمنَّا َر�ََّنا نَزلۡ  بَِما
َ
ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ �ۡ ٱفَ  لرَُّسوَل ٱ َنا�َّبَعۡ ٱوَ  َت أ  ﴾٥٣ ِهِدينَ ل�َّ

 . ]۵۳: عمران آل[
ایم و از پیغمبر پیروی  ای ایمان آورده پروردگارا! ما بدان چه نازل فرموده«

 . »گواھان بنویس هایم پس ما را از زمر نموده
 : خداوند هفرمودو 

ِينَ ٱفَ ﴿ َّ�  ْ ُروهُ  ۦبِهِ  َءاَمُنوا وهُ  وََعزَّ ْ ٱوَ  َونََ�ُ َبُعوا ِيٓ ٱ �ُّورَ ٱ �َّ نزَِل  �َّ
ُ
 ۥٓ َمَعهُ  أ

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  . ]۱۵۷: األعراف[ ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل

و وی را یاری ، پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند«
ھدایت  ۀ(قرآن نام دارد و ھمسان نور مای. »پیروی کننددھند و از نوری 

و . بیگمان آنان رستگارند، مردمان است و) به ھمراه او نازل شده است
 : خداوند ۀفرمود
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ِينَ ٱ﴿ حۡ  َ�يَتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
 . ]۱۸: الزمر[ ﴾ۥٓ َسَنهُ أ

نیکوترین و دھند و از  آن کسانی که به ھمه سخنان گوش فرا می«
 . »کنند پیروی میھا  آن زیباترین

، اتباع اعم از تقلید است، نسبت بین تقلید و اتباع عموم و خصوص است
و اتباع ھم ، تقلید عبارت است از موافقت و پذیرفتن کورکورانه و بدون دلیل

شامل موافقت و پدیرفت بدون دلیل و ھم شامل موافقت و پذیرفتن با دلیل 
اتباع عبارت است از قبول : اند که بنابراین علماء اتفاق کرده، و بصیرت است

تواند از پذیرفتن و  کردن حکم بعد از شناخت دلیل اکنون چه چیزی می
 قبول کردن اتباع جز تعصب و تحکم و عناد جلوگیری کند؟ 

 اتباع بیان ۀما در اینجا اقوال بعضی از عالء را مبنی بر اثبات مرتب
تقلید در : گوید ه بن خویز منداد البصری المالکی میابو عبداللکنیم  می

شریعت به معنای رجوع به قولی است که برای گوینده آن حجت و دلیلی 
نیست و این در شریعت ممنوع است و اتباع چیزی است که برای آن دلیل 

 . ثابت شده است
ھر گاه پیروی کنی از کسی که دلیلی بر وجوب پیروی از او : و گفته که

آن امر نداشته باشی پس تو مقلد او ھستی و تقلید در دین خدا صحیح در 
نیست و ھر گاه پیروی کنی از کسی که دلیل بر وجوب پیروی از او در آن 
امر داشته باشی پس تو متبع او ھستی (نه مقلد او) و اتباع در دین جایز و 

 . ١تقلید ممنوع است
تقلید در عرف فقھاء عبارت : فرماید عالمه ابن قدامه در مورد تقلید می

شود  آنچه از این معنی گرفته می، است از پذیرفتن قول دیگری بدون دلیل
آید زیرا  و اجماع تقلید به حساب نمی صاین است که گرفتن قول پیامبر

                                           
 . ۲/۱۴۳:  جامع بیان العلم -١
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اکنون بیندیشید که تقلید چگونه . ١و اجماع حجت است صقول پیامبر
را بشناسد صراحتًا از خاص شده به عدم شناخت دلیل و کسی که دلیل 

و مانند ھمین مطلب را امام شوکانی در ارشاد ، ) تقلید خارج شدهۀ(مرتب
از ، مکلف به احکام شریعت: فرماید اطبی میامام ش. ٢کند الفحول ذکر می

سه حال خارج نیست یکی اینکه فرد مجتھد باشد لذا حکمش آن چیزی 
علم باشد لذا  حض و بیاست که اجتھادش بدان رسد دوم اینکه فرد مقلد م

در این : فرماید باید دیگری وی را قیادت و راھنمایی کند (شیخ ناصر می
ای ظریف وجود دارد منبی بر اینکه مقلد مانند یک فرد نابینا  قسمت نکته

نابینا را باید راه برد) سوم اینکه ، است) (زیرا آنکه بینا است خود رھبر است
داند و  فھمد و جایگاه آن را می دلیل را میمجتھدین نرسد اما  هفرد به درج

و ، کند درک و فھم خویش را از طریق اصول و قوانین معتبر اصالح می
 . ٣پذیر است ھا با اصول و قوانین معتبر امکان محقق گردانیدن کلیه روش

سومی را  هفھمم که ایشان مرتب من صحبت امام شاطبی را اینگونه می
اتباع  ۀھمان چیزی که علماء آن را مرتب، کند برای مکلفین ثابت می

شود  دیگر فرق قایل می هاتباع و دو مرتب هامام شاطبی بین مرتب. نامند می
دومی آن است که مقلدی محض و بطور کلی از «: گوید تقلید می ۀدر مرتب

گاھی نداشته باشد بنابراین دیگری باید وی را قیادت و رھبری  علم شرعی آ
 ۀآن است که به درج«: گوید سوم می ۀدر مورد مرتبدر حالی که » ...کند

داند و صالحیت  فھمد و محل آن را می مجتھدین نرسد اما دلیل را می
اکنون کسی که منصفانه دنبال بحث و بررسی باشد » ...ترجیح را ھم دارد

سوم  ۀتقلید و مرتب ۀکه امام شاطبی ھر دو مورد (مرتبکند  می چگونه فکر

                                           
 . ۲۰۵:  ص الروضة -١
 . ۲۶۶-۲۶۵:  ص ارشاد الفحول -٢
  .۳۴۳-۳۴۲ السعادة:  ط االعتصام للشاطبی -٣
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داند در حالی که  ل و صالحیت ترجیح دارد) را یکی میکه توان فھم دالی
بحث  هدارد؟ امام شاطبی در دنبال بین ھر دو مورد فرق واضحی را بیان می

ترجیح یا نظراتش یا معتبر است که در ، کسی که اھل ترجیح است: گوید می
باشد و یا ترجیحش معتبر نیست در این  این صورت این فرد مانند مجتھد می

 . یدآ عوام به حساب می همرتب صورت از
اول را نه  هگان امام شاطبی در این قسمت تقسیم سهبه نظر بنده گفته 

زیرا کسی که نظرش در بعضی از کند  می کند بلکه آن را تایید تنھا لغو نمی
مسایل معتبر ودر بعضی دیگر غیر معتبر و یا در معتبر دانستن نظرش شک 

مستقل است و با گروه مجتھدینی که و تردد وجود دارد خود گروھی 
ھمانگونه که با گروه دوم ، مسایل معتبر است تفاوت دارد هنظرشان در ھم

 . مسایل معتبر نیست تفاوت دارد ۀیعنی مقلدین که نظرشان در ھم
و آنچه که داللت بر این دارد این است که امام شاطبی در چند موضع 

مجتھد و مقلد و گروه سوم را) دیگر کتاب خودش این تقسیم سه گانه را (
کند  می و بعد از چند خط از کالم سابقش از مقلد و متبع بحثکند  می بیان

خواھد در این مورد نظر بیاندازد در صورتی که  کسی که می: گوید و می
مجتھد نیست دو راه در پیش دارد یکی اینکه از اھل علم اتباع کند بدین 

و در . . . . آن نیاز دارد عالم و دانا است منظور که این فرد به علمی که به
خوب این ، رسد بصیرت دارد مانند اھل علم زمان ما آنچه که به وی می

را یا ھا  کتاب زیرا مطالب نقل شده در، شخص رسیدنش به حق آسانتر است
حفظ دارد و یا اینکه این مطالب برای مطالعه و مذاکره در دسترس وی 

ن فرد (مجتھد نیست بلکه) بیسواد محض است و در صورتی که ای. ھستند
بیند دچار سردر  طبیعتًا وقتی که اختالف علماء را در مسایل شریعت می

 . ١...ای جز تقلید از یک گروه را ندارد شود بنابراین چاره گمی می

                                           
 . ۲/۳۴۴:  االعتصام -١
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خیلی منصفانه و بدون جانب  -خداوند تو را ھدایت فرماید-برادر خوانده 
آیا : کالم دقت کن و خوب بیاندیش و صادقانه بگوبه این ، داری و تمایل
بین متبع و مقلد به صورت خیلی  /کنی که امام شاطبی مشاھده نمی

در علم «گوید  شود؟ و در مورد متبع می ظاھر و واضح فرق قایل می
مانند اھل علم ، رسد بصیرت دارد صاحبنظراست و در آنچه که به وی می

و در مورد متبع » سواد محض است بی« گوید میو در مورد مقلد » ...مازمان 
ھا  کتاب رسیدنش به حقیقت آسان است زیرا مطالب نقل شده در«: گوید می

را یا حفظ دارد و یا اینکه این مطالب برای مطالعه و مذاکره در دسترس وی 
 . »ھستند

آیا مگر حقیقتًا متبع چنین نیست که ھر گاه قول مجتھد و دلیل وی را 
و مراجع و یا ھا  کتاب تواند در مورد آن تحقیق کند و با مراجعه به بشنود می

سواد  تحقیق نماید؟ ولی مقلد بیھا  آن در مورد، دالیل هبا سوال و مناقش
دلیل ھیچ نقشی ندارد و  هدر تحقیق و مراجعه به کتب و مناقش، محض
را زی، ای جز تقلید از مجتھد و تسلیم در مقابل یک عالم را ندارد چاره

دیگری ، علم کامل است ھمانگونه که امام شاطبی فرمودند (مقلد محض بی
مقلد مانند نابینا است زیرا نه نظری دارد ، باید وی را قیادت و رھبری نماید

ھر ، برخوردار استھا  این هو نه تحقیق و جستجویی بر خالف متبع که از ھم
لماء و مجتھدین متبع از این جھت که نیازمند و محتاج ع هچند که مرتب

شبیه به مقلد است و از استنباط از نصوص شخصًا عاجز است اما از ، است
تواند کالم مجتھد و دلیل وی  این جھت که متبع فردی با بصیرت است و می

تواند با مطالعه و مذاکره در مورد قول مجتھد  را مورد بررسی قرار دھد و می
متبع مانند مقلد نابینا نیست که  با مقلد فرق دارد و، و دلیل وی تحقیق کند

فھمد و در آن  بلکه دلیل را می، بدون اندیشه و تامل تسلیم ھر قولی شود
نگرد و چه بسا که بعضی از آراء مجتھد را در صورتی که از نظر صحت  می
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 . استدالل قانع نباشد نپذیرد
امام شاطبی است و  ۀفھمیم حقیقت گفت بینیم و می این ھمانطور که می

کنم کسی که دارای نظر درست و فکر پویا باشد در صورتی که  کر نمیف
خوب بیندیشد با من مخالفت کند و این چیزی است که ابن حزم صاحب 
کتاب المحلی و امام شوکانی و دیگران به صراحت به اثبات این مسئله 

 . اند پرداخته

 : شرایط تقلید و اتباع
نسبت به مسایل دینی  در مطالب گذشته گفتیم کسی که بیسواد و

جاھل است برای وی جایز است از کسی که به علم و دین او اعتماد دارد 
و مجبور نیست تا دالیل شرعی را مورد بحث و بررسی قرار دھد ، تقلید کند

اما این مشروط به این است که از یک ، و مستقیمًا به استنباط احکام بپردازد
سیده باشد که کتاب کریم یا حدیث فرد عالم مورد اعتماد به او چنین نر

 مخالفتکند  می شریف صحیح در بعضی مسایل با آنچه که او از آن پیروی
و باید تقلید کند بلکه باید از تقلید دست بر دارد و پیروی از آن کند  می

نصوصی کند که آن اھل علم برایش ذکر کرده زیرا قول ھیچ فردی در مقابل 
  .معتبر نیست صقول رسول الله

و ما ملزم ھستیم تا از آنچه که از جانب خدا و رسولش به ما رسیده 
ما زمانی اجازه داریم از قول یک عالم پیروی کنیم و از او تقلید ، پیروی کنیم

کنیم که یقین داشته باشیم حتمًا حکم خدا و رسول را (در مسایل) به ما 
اه کرده و راه ای اشتب ھر گاه ما دانستیم که ایشان در مسئله، رساند می

(این حال) شبیه حال مردی است ، پیروی نداریم ۀصواب را نرفته دیگر اجاز
حال در کند  می نما جھت قبله را مشخص ستاره یا قطب ۀکه مثًال بوسیل

روبروی کعبه بایستد و با دو چشم ، صورتی که ھمین فرد به بیت الله برود
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ماند که باز ھم در پیدا  ایش میای و یا مجوزی بر آیا انگیزه، خود آن را ببیند
 نما استفاده کند؟  کردن جھت قبله از ستاره و یا قطب

شود زیرا فرد  از یک عالم پیروی می، دالیل شرعی ھم چنین حالی دارند
رسد (و در  پیروی کننده معتقد است که از این طریق به دالیل شرعی می

ر که اھل ثقه و مورد کند) بنابراین ھر گاه عالمی دیگ واقع به آن عمل می
اعتماد است برایمان بیان نمود که دلیل شرعی برخالف مذھب آن عالمی 

در این صورت ما اجازه نداریم بر تقلید از آن کنیم  می است که ما از او تقلید
 . فرد پافشاری کنیم

که کند  می در این مورد مفصًال بحث ١در کتاب االعتصام /امام شاطبی
وقتی که یک فرد مجتھد : فرمایند ایشان می: کنیم آن را نقل می هخالص

یکی اینکه از یک عالم پیروی کند از این جھت که ، نیست دو وظیفه دارد
این فرد به علمی که بدان نیاز دارد عالم و دانا است (و پیروی از شخص 
عالم) راه رسیدن به آن علم است و ھر گاه فرد پیروی کننده دانست و یا 

ھایش به اشتباه رفته  در گفتهکند  می که وی از او پیروی گمان برد شخصی
توقف کند ودیگر به پیروی از ایشان ادامه ، و از راه درست منحرف شده

ندھد مگر بعد از روشن شدن مسئله زیرا انحراف و اشتباه و غالب شدن 
 . گمان در بعضی از امور ممکن است

سی که تقلید دوم اینکه ھرگاه مشخص شد که فرد غیر مجتھد (ک
و بر  ...کند) دچار اشتباه شده دیگر بر تقلید مذھبش پافشاری نکند می
پیروی از متبوع خود تعصب و لجاجت بخرج ندھد زیرا این کار ھم  هادام

اما مخالف بودن این کار با شرع ، مخالف شرع و ھم مخالف متبوع او است
خص از شرط واضح است و مخالفتش با متبوع به خاطر خارج شدن این ش

                                           
 .  ۳۶۲-۳۴۴:  االعتصام -١
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که کند  می اتباع است زیرا ھر عالمی با صراحت و یا با تعریض و کنایه بیان
شود که به دستورات شریعت حکم کند نه غیر  به شرطی از وی پیروی می

لذا ھر گاه مشخص شد که بر خالف شریعت حکم کرده از شرط متبوع ، آن
 . دشو خود مبنی بر حکم نمودن بر شریعت نه خالف آن خارج می

که کند  می را ذکربعضی از ائمه  ۀگفت /بحث امام شاطبی هدر دنبال
گاه مشخص شد سخنانشان مخالف با کتاب و سنت است باید ھر: اند فرموده

ھا بخاطر  که بسیاری از گروهکند  می آنان را ترک کرد و سپس ذکر ۀگفت
بعین خارج روی گردانی از دلیل و بنا بر اعتماد به افراد از مسیر صحابه و تا

اند و از راه  ھای شخصی خویش پیروی کرده شدند و ندانسته از خواسته
از آن کند  می اند و سپس ایشان ده مثال برای آن بیان میانه منحرف شده

جمله اصرار ورزیدن کفار بر تقلید از پدران و نیاکان خویش در اصول دین و 
قرآن و دلیل عقلی را  ای امور اعتقادی است و بنابراین دالیل رسالت و حجت

 رد کردند و گفتند 

ٓ وََجدۡ  إِنَّا﴿ ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ هۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ  . ]۲۲: الزخرف[ ﴾َتُدونَ مُّ

ایم و ما نیز به راه آنان حرکت  ما پدران و نیاکان خویش را بر آیینی یافته«
گیریم) و خداوند حال آنان را  پرستی را در پیش می (و راه بت »کنیم می

 : توصیف نموده و فرموده

ْ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿ ٓ  تَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ َّ�  ْ ٓ  نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا لۡ  َما

َ
ٓ  هِ َعلَيۡ  َناَفيۡ � ٓۚ َءابَا  َءنَا

َولَوۡ 
َ
ٓ  َ�نَ  أ  . ]۱۷۰: ةالبقر[ ﴾ؤُُهمۡ َءابَا

از آنچه خداوند فرو فرستاده پیروی : که به آنان گفته شود و ھنگامی«
بلکه ما از : گویند کنید (و راه رحمان را پیش گیرید نه راه شیطان را) می

 (نه از چیز دیگری). »کنیم ایم پیروی می آنچه پدران خود را یافته
بنابراین کفار مورد مذمت و نکوھش قرار گرفتند زیرا آنان عقیده داشتند 
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حق تابع آنان است و متوجه نبودند که حق مقدم است (و آنان باید تابع که 
 . باشند)

و از آن جمله نظر کسانی دیگر که افعال و کردار ائمه و پیشوایان خود را 
 . اند که معصوم ھستند اند و مدعی شده بر شریعت حجت قرار داده

عت است کنند که آن شری و از آن جمله نظر مقلدین مذاھب که گمان می
اجتھاد رسیده باشد در مسائل (شریعت) بدون ارتباط  ۀو اگر کسی که بدرج

ھای خود با امام نظر دھد فورًا مورد انکار واقع شده و بدون دلیل و  گفته
مدرک محض با عادات عوام او را شدیدًا مورد انتقاد قرار داده و وی را از 

(داستان) امام بقی  /اما شاطبی. دانند منحرفین جدا شده از جماعت می
زمانی که ایشان پس از اینکه تحصیالت علوم و ، گیرند بن مخلد را شاھد می

حدیث را بپایان رسانیدند و از امام احمد بن حنبل کتاب حدیث ایشان را فرا 
و کتاب مسند خویش را که در جھان اسالم کتابی مثل آن تصنیف ، گرفت

علمی) از مشرق زمین به  ۀنین ذخیرتحریر در آوردند (و با چ ۀنشده را برشت
 ۀاندلس رفتند (بجای استقبال ازاین شخصیت و استفاده از ذخیر

شان) بر ایشان منکر شدند و به مقابله با ایشان برخواستند و وی را  علمی
بحث امام شاطبی  هدر دنبال، و مورد اذیت و آزار قرار دادند، گمراه پنداشتند

 . حق و افراط در محبت با مذاھب است این تحکیم اشخاص بر: گوید می
نقل کردم که بر مقلد واجب است  /و آنچه را که گفتم و از شاطبی

و برخالف قرآن و سنت عمل کند  می وقتی که دانست کسی که از او تقلید
علمای محقق و فقھاء  هو ھم ١اربعه ۀدیگر حق تقلید از او را ندارند ائم، کرده

اند و جز افراد متعصب و معاند کسی با آن مخالفت  با انصاف بیان داشته

                                           
ربعة ئمة األأمذھب ـحقیقة التعیین ل :انظر الرسالة االولی من ھذه السلسلة -١

 .  مجتھدینـال
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شود زیرا گفته  توجه و التفاتی نمیھا  آن ھمان کسانی که به. نکرده است
ھیچ فردی در مقابل قول خدا و رسول او ارزشی ندارد و ھر آنچه که مستند 

 . آید علوم دینی بحساب نمی ۀبه قول خدا و رسول نباشد از جمل
و اما اصرار ورزیدن به قول امام یا به قول یک عالم زمانی که مخالف با 
قول خدا و رسول باشند نھایت جھالت و کم خردی و گمراھی است و پناه بر 

 : ای چه زیبا گفته که خدا از اینکه این ھم جزو علم بشمار آید و گوینده

ـــــوله ـــــال رس ـــــال اهللا وق ـــــم ق  العل
 

 قـــال الصـــحابة لـــيس خلـــف فيـــه 
 

ــفاهة ــالف س ــبك للخ ــم نص ــا العل  م
 

ـــــة  ـــــني رأی فقي ـــــني الرســـــول وب  ب
 

علم قول خدا و رسول خدا و قول صحابه است که در آن اختالفی نیست 
روی آوردن از روی نادانی به اختالفاتی که بین رسول خدا و آراء فقھاء است 

گیرد روی  ل قرار میعلم نیست (وقتی که رای فقیه در مقابل قول رسو
 . علمی است زیرا علم صحیح قول رسول است) آوردن به قول فقیه نھایت بی

چھل و ھشتم  هالدین زرعی در فاید و از ھمین مورد است آنچه که شمس
گاه فردی صحیح بخاری و صحیح مسلم و یا یکی ازاین دو کتاب که ھر: گفته

باشد در ھر آنچه که داللت یا کتاب حدیثی که قابل اعتماد است را داشته 
تواند طبق آن حدیث فتوا  وقتی آن را شنید می، حدیث ظاھر و واضح باشد

دھد و احتمال ندھد که شاید مراد حدیث چیزی دیگر باشد بلکه به آن 
حدیث عمل کند و الزم نیست فقیه یا امامی آن حدیث را تعدیل و تزکیه 

 . است صبلکه حجت قول رسول الله، کند
در مورد احادیثی که داللت آن واضح نیست و مراد حدیث مشخص اما 

تواند مطابق با آن حدیث با گمان خودش که معنای حدیث  نیست فرد نمی
چنین است فتوا دھد مگر بعد از سوال نمودن (از صاحبان علم) و روشن 

 . ساختن منظور و ھدف حدیث
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، وردگارت قسمتو را به پر، این مطالب ھستی ۀبرادری که مشغول مطالع
آیا ھمان ، آن برای ما حجت نیست ۀبه این گفتار خوب نظر کن که آیا ھم

 گویند؟  ) آن را میةالسن ةدعاچیزی نیست که دعوتگران سنت (
گوییم و خودت دیدی که شمس الدین  ما چیزی بیشتر از این نمی

و راضی نیست که ھر گاه مسلمانی به کند  می از گفته ما دفاع /زرعی
ی که معنی و داللتش ظاھر و آشکار است و از طرفی آن حدیث بر حدیث

خالف مذھبش است باز ھم بر مذھب خود اصرار بورزد بلکه باید بر حدیث 
عمل کند و مطابق با آن فتوی دھد ھر چند که مذھبش چنین نگفته باشد و 

 . حجت است صفقیه و یا امامی نباشد بلکه قول رسول الله ۀبه دنبال تزکی
در از بین بردن تعصب مذھبی و کیان آن سخنی شدیدتر از این  آیا

گوید مانند ھمین گفته  پنجاه می هالدین زرعی در فائد است؟ آنچه شمس
ای) بر مذھب دیگری غیر از  ھر گاه یک مفتی (در مسئله: گوید وی می، است

مذھب خود اطالع یافت و متوجه شد که دلیل آن مذھب از مذھب خودش 
تر  ست باید از اصول و قواعد امام خود بیرون بیاید (و به صحیحتر ا صحیح

 . الخ ...حکام با ھم متفق ھستندائمه در اصول ا هعمل کند) زیرا ھم
الدین زرعی در  اتباع است شمس ۀو از مواردی که متعلق به بحث مرتب

گوید که  کسی می ۀایشان دربار: پردازد چھل و ھشتم به اثبات آن می ۀفاید
تواند به احادیثی  می، ھای حدیث در اختیار دارد یک کتاب صحیح از کتاب

: گوید که معنایشان واضح و ظاھر است عمل کند و فتوا دھد و در ادامه می
این زمانی است که فرد دارای نوعی صالحیت علمی است اما از شناخت 

 . فروع و قواعد اصولیین و زبان عربی عاجز است
ال این است که معنی این جمله یا کالم چیست؟ آیا واضح و ظاھر سو

نیست که این فرد (که توان مطالعه و درک مفاھیم احادیث را دارا است) در 
این شخص مجتھد نیست زیرا ، ای وسط بین اجتھاد و تقلید قرار دارد مرتبه
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در شناخت فروع و قواعد اصولیین و زبان عربی عاجز است ھمانگونه که 
 . مقلد نیست زیرا دارای نوعی صالحیت است

سواد ھم  علم و بی حال اگر این شخص (که مجتھد نیست و مقلد بی
 تواند باشد؟  نیست) متبع نباشد پس چه می

کنی که این علماء و دیگران قایل به وجود  محترم مشاھده می ۀخوانند
و نیاز نیز مرتبه سومی بین اجتھاد و تقلید به نام اتباع ھستند و ضرورت 

مانع بوجود آمدن  تقاضای ایجاد مرتبه اتباع و اصطالح آن را دارد اکنون
 . اتباع چیست؟!



 
 
 

 تقلید و عقیده

، گذارند بعضی از مردم بین تقلید در عقیده و احکام شرعیه فرق می
 . دانند در اعتقاد را حرام میتقلید در احکام را جایز و تقلید 

حقیقت این است که تفریق و جدایی بین تقلید در احکام و عقاید چیزی 
زیرا منھج اسالم در علم و فراگیری ، ساختگی و من در آوردی و باطل است

مردم به  ۀدر منھج اسالم ھم، معارف یکی است چه در اصول و چه در فروع
اند و تقلید جز بھنگام ضرورت یعنی  شدهاتباع و پیروی از دلیل دستور داده 

و ھیچ فرقی بین عقاید و احکام در ، عدم امکان پیروی از دلیل جایز است
عمل نمودن از روی دلیل وجود ندارد مثًال کسی که توانائی اجتھاد در فقه را 
دارد اجازه ندارد تا تقلید کند و ھمچنین کسی که توان تفکر و اندیشه 

و اثبات وجود الله (و خالق برای جھان) را دارد و یا  پیرامون جھان ھستی
. تقلید ندارد ۀتوان بررسی نصوص شرعی در مسایل عقیدتی را دارد دیگر اجاز

و کسی که مدعی فرق در تقلید بین عقاید (اصول) و احکام (فروع) است باید 
 : و اگر کسی بپندارد که این آیه. لھیھات از آوردن دلی، دلیل بیاورد

 . ]۳۶: اإلسراء[ ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َ� وَ ﴿
گاھی از چیزی دنباله «  . »روی مکن که از آن نا آ
باید ؛ و احکام (فروع) دلیل است برای فرق در تقلید بین عقیده (اصول) 

این آیه ھمانگونه که شامل مسایل فقه و فروعات است ھمین طور : گفت
در غیر این صورت آیا یک فرد بنا به نظر ، شامل مسایل اعتقادی است

مسلمان اجازه دارد در امور اعتقادی بدون علم : تواند بگوید شخصی خود می
پیروی کند در حالیکه برای ھمین فرد جایز باشد در احکام بدون علم 
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اموال و نوامیس را ندانسته مباح گرداند حرام و حالل را با . پیروی کند
 تقلید حرام گرداند؟ 

شتباه کسی که بین عقیده و شریعت در اعتماد بر ظن و گمان فرق قایل ا
 : شود می

بعضی بین عقیده و شریعت (فروع) در اعتماد نمودن بر ظن و گمان 
گذارند و بناء احکام را بر ظن و گمان جایز و بناء اعتقاد را بر ظن و  فرق می

 ۀار را که عقیدآورند که خداوند عزوجل کف دانند ودلیل می گمان حرام می
 : اند مورد انکار قرار داده و فرموده خویش را بر ظن و گمان بناء نموده

نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿  . ]۱۱۶: األنعام[ ﴾ُرُصونَ َ�ۡ  إِ�َّ  ُهمۡ  �نۡ  لظَّ
کنند و آنان جز به دروغ و گزاف  آنان جز از ظن و گمان پیروی نمی«

 . »گویند سخن نمی
 . این استدالل را دو جھت باطل استبه نظر من 

ظن و گمانی که در این آیه و امثال آن آمده ھر چند که در : اول اینکه
اصولی که  ۀھا است منتھی این ظن طبق قاعد مورد عبادت کفار برای بت

(عموم الفاظ معتبر ھستند نه خصوص سبب) عام است لذا ظن و گمان 
یدتی و اصولی و چه فروعی) و امور است (چه عق ۀآمده در آیه شامل ھم

کسی که مدعی عدم پیروی از ظن و گمان مختص درباره امور عقیدتی است 
 . باید دلیل بیاورد و دلیل مبنی بر این امر وجود ندارد

این ظن و ، ظن و گمانی که خداوند آن را بر کفار منکر بوده: دوم اینکه
ن راجحی که در فقه خیال و میل بوده و ظن غالب و گما، گمان تنھا و ھم

حالت کفار در جاھلیت بیانگر این ، شود نیست برای مجتھد حاصل می
دالیل در  ۀباطل خویش ھم همطلب است که آیا کفار در رسیدن به عقید

بندی کرده و سپس آن دالیل را مورد بررسی و  الوھیت را جمع همسئل
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دالیل و  وارسی قرار داده ونھایت توان خویش را در تحقیق و تفحص این
رسیدن به حق بکار بردند ھمانگونه که درمورد اجتھاد معروف است یا اینکه 

وھم و خیال خویش قایل به این عقیده بودند؟ من فکر ، به مجرد ھوا و ھوس
کنم مسئله (و جواب این پرسش) روشن است و نیازی به فکر طوالنی  می

 . ندارد
ای دارند  ن زمینه رسالهدر ای /الزم به ذکراست که شیخ ما ناصر الدین

بر رد این نظریه عجیب که چاپ شده و در این رساله بیش ازده دلیل محکم 
کنند من آنچه را که از این رساله  و قوی در ابطال این مسئله را ذکر می

 . کنم حضور ذھن دارم ذکر می
این دالیل این است که تفریق بین امور اعتقادی و امور شرعی  ۀاز جمل

و صحابه و تابعین و تبع  صتفریقی است نو پیدا و جدید که زمان رسول
تابعین وجود نداشته و اصطالحات حدیث که این حدیث متواتر است و آن 

، اند حدیث خبر آحاد است بعد از این در مدت زمانی طوالنی کامل شده
 . لیلی بر این تفریق وجود نداردبنابراین د

یک نفر از  صاز جمله این وجوه و دالیل این است که پیامبر خدا
ھا و شھرھا  و دیگران را بسوی قبیله بصحابه را مانند علی و معاذ

فرستاد تا آن قبایل و مردم شھرھا را دستور به ایمان به الله و دعوت به  می
 . اسالمی نمایند ۀعقید

کسانی را که به شھرھا و قبایل  صسولمشخص است که ر

ال اهللا إله إان ال نمودند تا دعوت خود را با شھادت ( فرستادند سفارش می می

) شروع نمایند اگر پذیرفتند و اجابت نمودند آنگاه آنان ن حممداً رسول اهللاأو
 . را به نماز سپس به روزه و زکات و حج و امور دیگر دعوت کنند

 :کنند خاری و مسلم از ابن عباس روایت میاز جمله حدیثی که ب
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نَّ « 
َ
ِ  رَُسوَل  أ   ُمَعاًذا َ�َعَث  صا�َّ

َ
ََمِن  إىِل

ْ
ُ إِنََّك  َ�َقاَل  ايل ىِت  هلَ

ْ
ْهَل  قَْوًما تَأ

َ
 أ

  فَاْدُ�ُهمْ  ِكتَاٍب 
َ

نْ  َشَهاَدةِ  إىِل
َ
َ  الَ  أ

َ
ُ  إِالَّ  إهِل �ِّ  ا�َّ

َ
ِ  رَُسوُل  َو� َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ا�َّ

َ
لَِك  أ  ذِلَ

ْعِلْمُهمْ 
َ
نَّ  فَأ

َ
َ  أ َْومِ  ىِف  َصلََواٍت  مَخَْس  َعلَيِْهمْ  اْ�رَتََض  ا�َّ

ْ
َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  َواللَّيْلَةِ  ايل

َ
 أ

لَِك  ْعِلْمُهمْ  ذِلَ
َ
نَّ  فَأ

َ
َ  أ ْمَوالِِهمْ  ىِف  َصَدقَةً  َعلَيِْهمْ  اْ�رَتََض  ا�َّ

َ
ْغِنيَائِِهمْ  ِمنْ  تُؤَْخذُ  أ

َ
 أ

َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ُ�َقَرائِِهمْ  ىلَعَ  َوتَُردُّ 
َ
لَِك  أ ْمَوالِِهمْ  َوَ�َرائِمَ  فَإِيَّاكَ  ذِلَ

َ
 َدْعَوةَ  َواتَِّق  أ

ِ  َوَ�ْ�َ  بَيْنََها لَيَْس  فَإِ�ََّها الَْمْظلُومِ  معاذ را بسوی  صپیامبر خدا«. »ِحَجاٌب  ا�َّ
روی که  یمعاذ! تو نزد قومی مای  یمن فرستادند و خطاب به وی فرمودند

اھل کتاب ھستند آنان را به شھادت اینکه معبود بر حقی جز خدای یگانه 
اگر اطاعت ، خدا است دعوت کن ۀپیامبر و فرستاد صو محمد، نیست

کردند به آنان بیاموز که خداوند پنج وقت نماز در شبانه روز را بر آنان فرض 
بر آنان فرض نموده نموده اگر پذیرفتند به آنان بیاموز که خداوند زکات را 

است که از ثروتمندان گرفته شود و بر فقرا مصرف شود اگر پذیرفتند از 
انتخاب بھترین اموالشان خودداری کن واز دعای مظلوم بپرھیز زیرا بین 

 . »مظلوم و بین خدا حائل و حجابی وجود ندارد
اولین چیزی که صحابه دعوت خود را با آن آغاز کند  می این ثابت

ند اقرار به امور عقیده بود که وحدانیت خداوند در الوھیت است کرد می
 . پرداختند سپس به عبادات و امور دیگر می

ای کامًال معقول و موافق با تعالیم اسالم است زیرا منطقی  و این شیوه
رسد که یک مسلمان کسی را که به خدا و رسول و روز آخرت کافر  بنظر نمی

نماز و اداء حج دعوت کند پیش از آنکه او را به  ۀاست به اداء زکات و اقام
و این برخالف . ایمان دعوت کند و به اثبات مسئله توحید در قلبش بپردازد

حکمتی است که شریعت خدا به آن متصف است شریعتی که موافق با 
خدائی عزیز و حکیم  ۀفطرت و سرشت انسانی است و ساخته و پرداخت
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شود که خداوند ما را به پیروی از ھر  اضح میبا این بیان برای شما و، است
آنچه از نزد وی آمده بدون فرق بین ظنی و قطعی دستور داده ھمانگونه که 

شود ھمچنین در عقاید ھر گاه دلیلی غیر  به دلیل ظنی در احکام عمل می
شود و تفریق بین عقاید و احکام در این مورد  ظنی نباشد نیز به آن عمل می

ا است که نه واقعیت امر و نه فطرت انسانی و نه عقل سلیم آن تفریقی نو پید
کنند ھمانگونه که برای اثبات این مسئله حتی شبه دلیلی نیز  را قبول می
 . وجود ندارد

ما معتقدیم وظیفه یک مسلمان در ھر امری عبارت است از اتباع از کتاب 
دن در و از شرط ایمان یک مسلمان تسلیم ش صالله و سنت رسول الله

مقابل حکم خدا و رسول خدا است در برابر ھر امری بدون اینکه بین عقیده 
 . و شریعت و بین عبادت و معامله فرقی باشد

به صحت  صگاه حدیثی در مورد وجود عذاب قبر از رسول اللهمثًال ھر
رسید ما نیز باید به آن معتقد باشیم و ھر گاه حدیث صحیحی از رسول 

در مورد ظھور مھدی به ما رسید بر ما واجب است که به آن ایمان  صاکرم
بیاوریم و ھر گاه حدیثی از طریق صحیحی در این مورد به ما رسید که در 
یک بال مگس زھر و در بال دیگر دارو (شفاء) است حتمًاس باید آن را 

لذا برای ھیچ مسلمانی جایز ، ...تصدیق کنیم و ھمچنین در دیگر موارد
را رد کند و با این دلیل که این مسئله یا این مورد ھا  این ت چیزی ازنیس

 . چون در قرآن ذکر نشده یا از طریق متواتر به ما نرسیده به آن ایمان نیاورد
این در عموم مسایل عقیدتی است اما در اصل مسایل عقیدتی که عبارت 

ل باید از طریق بناء عقیده بر این اصل او، از ایمان به خدا و به رسول است
ھا و  تفکر و نظر در ملکوت خداوند سبحان و استدالل به آن از نشانه

ولی ھر گاه یک نفر بدون این ایمان ، جایز و ثابت است، ھای خداوند آفریده
آورد و شھادتین را خواند ایمانش قابل قبول است و از جمع مسلمانان بشمار 
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 . و نزد خداوند سبحان ھم ناجی است، آید می
حتی خداوند اسالم کسی را که روی اجبار و اکراه ایمان بیاورد قبول 

اند که  روایت نموده صو ھمانگونه که بخاری و غیره از نبی، کند می

ُ  َعِجَب «: فرموده َنَّةَ  يَْدُخلُونَ  قَْومٍ  ِمنْ  ا�َّ
ْ
الَِسلِ  ىِف  اجل  خداوند تعجب«. »السَّ

شوند (از روی اجبار ایمان  وارد میاز قومی که در زنجیرھا به بھشت کند  می
 . »آورند) می

دانیم که بسیاری از قبایل عرب زمانی اسالم آوردند که امیر و  ما می هھم
تقلید و تسلیم از فرمان امیر ، سردار آنان اسالم آورد آن ھم بخاطر پیروی

اوس در شھر مدینه است  ۀاز این موارد اسالم آوردن عموم افراد قبیل، خود
ایمان آورد (جریان از این قرار بود)  سکه سردار آنان سعد بن معاذ زمانی

مجاھد ، داعی، که سعد بن معاذ و پسر عموی او اسید بن حضیر نزد صحابی
مصعب بن ، به سوی مدینه مصعب بن عمیر آمدند سرسول خدا هو فرستاد

 عمیر و اسعد بن زراره گفتند چه باعث شده که بیائید و افراد ضعیف ما را
، خردی و نادانی کنید؟ اگر نیاز شخصی دارید دنبال کارتان بروید وادار به بی

بنشین و به حرف ما گوش : مصعب خطاب به ھر کدام از سعد و اسید فرمود
کنی و اگر  ھای ما مورد پسند تو واقع شد آن وقت قبول می اگر حرف، کن

است (در  مورد پسندت قرار نگرفت ھمین که تو نپسندیدی برای ما کافی
اسالم ، اینجا بود که) مصعب آیاتی از قرآن را برای سعد بن معاذ تالوت کرد

شھادتین را ، مورد پسند سعد قرار گرفت و خداوند وی را ھدایت فرمود
سپس سعد به سوی مردان بنی عبداالشھل . خواند و مشرف به ایمان گردید

رمیان شما چه رفت و خطاب به آنان گفت من د، اوس بودند هکه از قبیل
سعد بن معاذ ، تو سردار ما و فرزند سردار ما ھستی: موقعیتی دارم؟ گفتند

، سخن مردان و زنان شما بر من حرام است تا اینکه اسالم بیاورید: فرمود
ھای بنی عبداالشھل نماند مگر اینکه دعوت سعد را  ای از خانه ھیچ خانه
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بزرگوار و  هاز اسالم این صحاب بینی آیا می ١اجابت نمودند (و ایمان آوردند)
 . دعوت یکنفر) ایمان آوردن مشکوک است؟ (ھرگز) ۀامثال این (که بوسیل

ھر قل را به اسالم دعوت  صھمانگونه که معروف است زمانی که رسول

ْسِلمْ «: نمود بسوی وی چنین پیغام فرستادند
َ
ُ  يُْؤتَِك ، �َْسلَمْ  أ ْجَركَ  ا�َّ

َ
 أ

 ِ�ْ�َ َْت  فَإِنْ ، َمرَّ
َّ

ِر�ِسيِّ�َ  إِ�ْمَ  َعلَيَْك  فَإِنَّ  تََويل
َ
اسالم بیاور تا در امان بمانی . ٢»األ

دھد سپس اگر از اسالم روی گردانی گناه  خداوند اجر تو را دو چندان می
 . ھا به گردن تو است کشاورزان و رعیت

دانست که مردم پیرو پادشاھان و  می صو این بدان خاطر بود که پیامبر
کنند و فقط افراد کمی ھستند که به  ن ھستند عموم مردم تقلید میسردارا

 . پردازند بحث و بررسی می
ھمانا ترک ایمان به آنچه که در احادیث صحیح غیر متواتر آمده و ادعاء 

اسالمی قابل توجه نیست بدلیل  ۀاینکه حدیث صحیح ظنی در بناء عقید
آن (در حدیث عقیده) از اینکه چنین حدیثی مفید ظن است (نه یقین) و قر

اتباع ظن نھی نموده ولی حدیث صحیح ظنی در احکام عملی (فروعات) به 
فقط حدیث متواتر قابل قبول ، و اینکه در مسایل عقیدتی ...شود آن عمل می

این ادعاء از اساس ادعائی باطل و قسمتی از توطئه خبیثی است که . است
 . طراحی شده است بمنظور از بین بردن سنت و ایمان و اسالم

                                           
 . ۷۵:  ص نور الیقین -١
 . ۱/۴۳:  شرح ابن حجر رواه البخاری -٢
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اند که  ھمگی اجماع نموده ١و ادعاء بر اینکه علمای اسالم جز از عنبری
بناء عقیده بر احادیث آحاد درست نیست ادعائی است که ھیچ ارزش علمی 

کنم که  ندارد و توجه شما را به آنچه الحافظ الکبیر ابن کثیر گفته جلب می
که تمام امت دو کتاب صحیح  (ابو عمرو بن الصالح) حکایت کرده: فرموده

اند بجز چند حدیث که  بخاری و صحیح مسلم را از حیث صحت پذیرفته
اند  انتقاد داشتهھا  آن بعضی از حفاظ حدیث مانند دارقطنی و دیگران روی

سپس ابو عمرو بن الصالح قطعی بودن احادیث این دو کتاب از نظر صحت 
و اشتباه معصوم است بنابراین  زیرا کل امت از خطا، را استنباط کرده است

ھر حدیثی که صحت آن ظنی و عمل بر آن واجب باشد حتمًا باید در نفس 
 . و این چیز خوبی است، االمر و حقیقت نیز صحیح باشد

شیخ محی الدین النووی در این : گوید در ادامه (ابو عمرو ابن الصالح) می
ین احادیث را از نظر مسئله مخالفت نموده و گفته از اینکه تمامی امت ا

گوید رای  ابن کثیر می؛ رسیم نمیھا  آن اند به قطعی بودن صحت پذیرفته
سپس (إبن کثیر) . ٢من در این مسئله رای ابو عمرو بن الصالح است

عالمه شیخ احمد عبدالحلیم اطالع پیدا  ۀبعد از این من بر گفت: گوید می
بودن صحت که قطعی : کردم که مضمون صحبت ایشان چنین است

ھا و جماعاتی از ائمه نیز نقل شده  از گروه  را پذیرفتهھا  آن احادیثی که امت
قاضی ، شیخ ابو حامد اسفرائینی، قاضی عبدالوھاب مالکی: از آن جمله

شیخ ابو اسحاق شیرازی از شافعیه و ابن حامد و ابو یعلی ، ابوالطیب الطبری
و شمس ، امثال آنان از حنابله ابن الفراء و ابن الخطاب و ابن الزاغونی و

                                           
عبیدالله بن حسن عنبری ایشان از قاضیان و فقھاء و حدیث شناسان بر جسته دوره  -١

.  ھ ۱۶۸و متوفای  ۱۰۵خود بود،  از اھالی بصره و معاصر امام ابو حنیفه بود متولد 
 ق.  ھستند. 

 . ۳۹-۳۷ص  ۳:  ط لحثیث شرح اختصار علوم الحدیثالباعث ا -٢



 ٧٣   تقلید و عقیده  

 

اند که قول اکثر اھل کالم از  شیخ احمد فرموده، االئمه سرخسی از حنفیه
اشعریه و دیگران مانند ابی اسحاق اسفرائینی و ابن فورک است و فرموده 

 . ١است مذھب اکثر اھل حدیث و مذھب عموم سلف ھمین است
نقل نموده و این حافظ الحدیث عالمه سیوطی مانند ھمین مطلب را 

و عالمه احمد محمد الشاکر از امام مالک و داود  ٢مطلب را تایید نموده
ظاھری و حسن کرابیسی و حارث محاسبی و ابن حزم و ابن طاھر المقدسی 

ھمین مطلب را نقل ، و حافظ ابن حجر العسقالنی، و ابی نصر بن یوسف
را از ابی  ابن حجر ھم قطعی بودن صحت حدیث مشھور: گویم کرده می

گوید آنچه دالیل صحیح  سپس احمد شاکر می، منصور بغدادی نقل نموده
که حدیث صحیح ، نظر ابن حزم و ھمفکران ایشان استکند  می آن را قوی

مفید علم قطعی است چه آن حدیث در یکی از صحیح بخاری و صحیح 
 . مسلم و یا در غیر آن باشد

» معطلهـالو ة علی اجلهميةرسلمـالصواعق ال«الدین زرعی در کتاب  شمس
ای را که ما بر آن  با تفصیل در مورد این مسئله صحبت کرده و ھمین نظریه

 ۀھستیم با دالیل قوی و محکم تایید نموده ھر کس در این زمینه عالق
مریض و  هبیشتری دارد به این کتاب مراجعه کند که مطالبش شفا دھند

شما با ذکر این مطالب به ارزش  برادر خواننده، تشنه است ۀسیراب کنند
ادعای اجماعی که بعضی از افراد بدون تامل و اندیشه در مورد آن سخن 

 . گویند پی خواھید برد می

                                           
-۳۷،  ص ۲:  ط الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث البن کثیر الحمد شاکر -١

۳۹ . 
  .۷۲-۷۰ ص: ۱:  ط انظر تدریب الراوی علی تقریب النواوی للسیوطی -٢





 
 
 

 ؟کنیم چرا ما در مسایل جدید اجتهاد نمی

در امور ، به اجتھاد دسترسی داردای  کسی از ما بوسیلهکنیم  می فرض
ھای متعصب در مسایل جدید  آیا مذھبی: کند شما را بخدا جدید اجتھاد نمی

الزم را در این  ۀھا وظیف ایم آیا مذھبی اند؟ اگر ما کوتاھی کرده اجتھاد کرده
اند؟ شما بحثی را که واقعًا  اند و حق مطلب را اداء نموده زمینه انجام داده

اند به ما  ھا در رخدادھای جدید به آن پرداخته اشد و مذھبیقابل پذیرش ب
ھای ناتمام که گرایش به اثبات شرعی امری واقع  نشان دھید مگر بحث

اند مسیر  ھا را نموده زیرا کسانی که این بحث، دارند مورد پذیرش شوند
اند و توان درست شناخت احادیث را که مھمترین  درست اجتھاد را نپیموده

این افراد ، رای ورود در امواج پر تالطم دریای اجتھاد است را ندارندسالح ب
 هخواھد بدون اسلحه به جنگ برود لذا اندیش مانند کسی ھستند که می

 . است و بر پای خود استوار نیستندخام و دلیلشان ضعیف ھا  این
و توجه به آن و  صما ھمواره مردم را به فراگیری سنت رسول الله

اینکه در مسیر تحقیق و دانش بیشترین سرمایه را از حدیث بگیرند و به 
ولی کسانی که به ، کنیم ھای صحیح و درست بپردازند دعوت می بحث

بلکه متاسفانه جز خودداری و ترک کردن ، اند دعوت ما بپیوندند اندک
در  -سفانهمتا-جنگند  برخوردی دیگر ندارند اگر چه نگوییم با ما می

گیریم ما آنان را جز به خیر خودشان و خیر  صورتی که خداوند را شاھد می
کنیم و با این دعوت خواھان پست و مال و منافع  مسلمانان دعوت نمی

بینید که از این دعوتمان چیزی عایدمان  نیستیم در حالی که شما می
ه تحمل و صبر آنان بر علیه ما و ما را ب هشود مگر دشمنی مردم و حیل نمی

گذارد مگر به این خاطر که معتقد ھستیم که بر حق  بر این حالت باقی نمی
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میان مردم و کمی افراد و اوند از ما راضی است غریب شدن درھستیم و خد
جویان در راه خداوند سبحان را تحمل  مبارزه پیگیر و دشمنی ستیزه

 . اند ه فرمودهاست ک صشکیبائی و تعزیت ما گفتار رسول همای، کنیم می

ينَ  إِنَّ «   ادلِّ
َ
ينُ  وََسيَُعودُ  َغِر�باً  بََدأ   َكَما ادلِّ

َ
 . ١»لِلُْغَر�َاءِ  َ�ُطوَ�  بََدأ

خواھیم و با زبان حال  ما چیزی جز از رضایت خداوند متعال را نمی«
 . »کنیم اینگونه با خداوند تبارک و تعالی زمزمه می

 مريــــــره ةحتلــــــو واحليــــــا كفليتــــــ
 

 ترضــــی واالنــــام غضــــاب كوليتــــ 
 

ـــ ـــذی بين ـــت ال ـــ يولي ـــامر كوبين  ع
 

ــــ  ــــ يوبين ــــني العال ــــرابـوب  مني خ
 

ـــإ ـــح من ـــني كذا ص ـــل ه ـــود فالك  ال
 

ـــذ  ـــل ال ـــراب يوك ـــرتاب ت ـــوق ال  ف
 

کاش تو ای  ای کاش که تو شیرین شوی در حالی که زندگی تلخ است و
من کاش بین ای  از ما راضی شوی در حالی که مردم از ما ناراضی ھستند و

ھر گاه دوستی ، و تو دوستی بود در حالی که بین من و جھانیان خراب است
خاک . ھر آنچه باالی خاک است، تو با ما پایدار باشد ھمه چیز سھل است

است ھمانا اجتھاد در مسایل جدید در کنار ادراک و فھم خوب دلیل شرعی 
جریانات ، نیازمند ادراک و فھم و شناخت درست ماھیت و کنه مسایل جدید

اجتھاد در مسایل جدید نیازمند آن است که عالم نسبت ، و جزئیات آن است
ھای اقتصادی و سیاسی و قوانینی که مسایل  به حاالت اجتماعی و نظام

 ۀزیرا صادر کردن حکم دربار، روند آشنا باشند پیش میھا  آن جدید بر مبنای
این شرایط را  ۀمچیزی بستگی به شناخت آن دارد و ما مدعی نیستیم که ھ

 . فعًال برخورداریم
 . خداوند آمرزش کند کسی را که پا را از گلیم خود درازتر نکند

                                           
  . رواه مسلم و احمد -١
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و ما دوست نداریم تا از آن دسته دانش آموختگانی باشیم که ھم و 
غمشان فقط این است که فقط برای کسب شھرت بنویسند و دست به 

شوند که آن  مباحثی می و وارد، زنند که خارج از توانشان است کارھایی می
شناخت داشته باشیم و در ھا  آن ما جز در مسایلی که نسبت به، دانند را نمی
دھیم و فتوا کاری دینی  اطمینان کامل داشته باشیم فتوا نمیھا  آن صحت

ترین آنان بر آتش جھنم است  ترین افراد بر دادن فتوا با جرات با جرات، است
 . ھمانگونه که در اثر آمده است

برادر مسلمان بدان که نیاز اصلی یک مسلمان شناخت عبادات روزمره از 
طھارت و نماز و روزه و امثال آن است که صبح و شب با آن سر و کار دارد 

مسلمین را در  ۀمانند بیمه و معامالت جدید که ھم، بر خالف مسایل جدید
و اوضاع این -ت گیرند و نیاز ھر وقت آنان نیست بنابراین زیبنده نیس بر نمی

سر و ھا  آن که ما نسبت به حکم خداوند در عباداتی که مداوم با -طور است
گاه باشیم و خود را مصروف احکامی کنیم که از نظر اھمیت و  کار داریم ناآ
نیاز در درجه دوم قرار دارند و چنان با این امور مشغول باشیم که مسایل 

 . اولیه را از دست دھیم
را مورد بحث ھا  آن ر اموری که علماء و مجتھدان پیشینھمانا اجتھاد د

تر از اجتھاد در مسایل  ترین و آسان اند ساده اند و اختالف نموده قرار داده
آوری نموده و  جدید بوجود آمده است زیرا علمای گذشته مسایل را جمع

مباحث و تالش خود را  ۀاند و خالصه و چکید تحقیق نمودهھا  آن پیرامون
اجتھاد برسد کاری جز بررسی  ۀھر کس از ما که به درج، اند ه نمودهآماد

ھا  آن ترین دالیل با یکدیگر و سپس ترجیح صحیح ۀاجتھاد مجتھدین و مقارن
را ندارند پس احتمال اشتباه در این کاربسیار اندک است زیرا ما از رای و 

ھمان  کنیم و این شویم و رای جدیدی صادر نمی نظر یک امام خارج نمی
انگیزد باید  چیزی است که یک فرد بررسی کننده در رای و نظری که بر می
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در حالی که ، ای داشته باشد از سلف و پیشینان برای نظر خود پشتوانه
اجتھاد در مسایل جدید نیاز به فھم درست و صحیح از جریان و واقعه و 

صدور حکم دارد وانگھی ھا  آن آوری دالیل و تحقیق و تفحص پیرامون جمع
 . تر است دانی این کار بمراتب مشکل شرعی بر آن و ھمانگونه که می

دانیم تا در  بنابراین ما برای یک فرد مبتدی در امر اجتھاد مناسب نمی
مسایل جدید دست به اجتھاد بزند بلکه ابتدا باید در اموری که مورد بحث 

کام و توان باالیی اند تمرین و ممارست نماید تا اینکه از استح قرار گرفته
برخوردار شود وانگھی قدم دوم را بر دارد و در مسایل جدید دست به 

آید و  اجتھاد ببرد و اینجا است که نظرش درست و صواب از آب در می
شود و احتمال اشتباھش  تر می پیماید وسیعتر و راحت مسیری را که می

یم داد و دیگران را و این ھمان چیزی است که ما انجام خواھ، کمتر و نادرتر
 . به آن سفارش خواھیم کرد

خواھید اجتھاد در مسایل جدید)  ما مطمئنیم خود شما کاری از ما می
توانید در این مسیر گام بر دارید زیرا شما  که توان انجام آن را ندارید و نمی

ھرگز در مسایلی که مربوط به گذشته ھستند (و مورد بحث مجتھدین قرار 
اقوال متعددی برای آن مسایل ذکر شده و دالیل ھر کدام آماده  اند) و گرفته

خواھید حرکت  بلکه شما از ھمین قدم اول نمی، اید تمرین ننموده، ھستند
خواھید قدم او را که تقلید است رھا  نمی، کنید و یک قدم به جلو بردارید

 توانید پیرامون پس چگونه می، کنید و به قدم دوم که اتباع است برسید
نشده وارد شوید و دالیل مسایل جدید ھا  آن مسایل که ھیچ نوع بحثی برای

آوری نمائید؟ به خصوص که بیشترشان حتی حدیث  را از کتاب و سنت جمع
دھند و فھم معانی و (تخریج) احکام  صحیح را از غیر صحیح تشخیص نمی

ر حتی بسیاری اجازه بررسی دلیل مذھب خود و حکم ب، احادیث را ندارند
شما را از بررسی مستقل و فراگیر در کند  می دھند و ھمین کفایت آن را نمی
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با توجه به این چگونه امید . دالیل مذھب و ترجیح راجح نھی کنند ۀھم
 موفقیت و نجاح در امر اجتھاد برای آنان میسر است؟ 

مثال کسی که ، اجتھاد در مسایل جدید نیاز به تدریس و تمرین دارد
خواھد در  این دور جدید اجتھاد نماید مانند کسی است که می خواھد در می

دریائی پر تالطم که از عمق و پستی آن خبر ندارد شنا کند و در استخرھای 
و چگونه امید موفقیت و ، مطمئن زیر نظر شناگران ماھر تمرین نداشته

ا توان از وی انتظار داشت؟ اگر به این کار دست بزند تالش او ب سالمت را می
گردد و  شود و مرگ از ھر سو از انگشتانش نمایان می خطرھا روبرو می

ای جدید یا ساخت داروئی تازه  اجتھاد در مسایل جدید شبیه اختراع وسیله
پس ، است... و یا اکتشاف فرمول علمی جدید در فیزیک و یا شیمی

 آموزی که درس نخوانده و حقایق این علوم را انجام نداده و امتحان دانش
موجود کار عملی انجام نداده و زیر نظر  هھای ساخته شد نکرده و بر دستگاه

گاه نمون ھا را نساخته و بر ترکیب ساخت آن  این دستگاه ۀمتخصصین آ
 آمیز دارد؟  ممارست ننموده اکنون چگونه چنین فردی توان اختراع موفقیت

ھر کسی  در ھر صورت ما نظر خود را صادقانه و خالصانه بیان نمودیم تا
که خواھان پیروی از روی دلیل باشد و ھر کس اعراض نماید باز ھم از روی 

 . دلیل باشد
خدایا ما را بر حق و ، ھا و اصالح آن به امر خداوند است گردش دل

ھدایت ثابت قدم بدار و باذن خودت ما را در آنچه مورد اختالف است به حق 
 . کنید صراط مستقیم ھدایت می ھمانا تو ھر کسی را بخواھی به، ھدایت فرما
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 دعای اینکه سلف و خلف در اجتهاد و تقلید یکسانند ا -۱
زمان بعضی از مردم ادعا دارند که ھیچ اختالفی در اجتھاد و تقلید 

صحابه و تابعین و بعد از آن رخ نداده و مقلدین مذاھب چھارگانه مانند 
کسانی ھستند که پیش از آنان از مذھب اھل رای و اھل حدیث تقلید 

 ۀکردند و مانند کسانی ھستند که پیش از آنان از مجتھدین آنان و ائم می
دھیم و  آنان جواب می ۀبا طرح یک سوال به شبھ، کردند صحابه تقلید می

آن اینکه اگر حال سلف و خلف در اجتھاد و تقلید یکسان است چرا خداوند 
عزت بخشید و آنان را تقویت و تایید نمود و ، سبحان سلف را یاری نمود

خلف را خوار گردانید و یاری نفرمود و تایید و نصرت نفرمود؟ و اگر حالت 
سلمانان را با سه قرن اولیه م صھر دو مشابه ھم است چگونه رسول اکرم

يِت  َخْ�ُ «: خود خاص نمود و فرمود ۀفرمود مَّ
ُ
ينَ  ُ�مَّ  قَْرِ�  أ ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهمْ  اذل ِ

َّ
 اذل

  �َْشَهُدونَ  قَْوًما َ�ْعَدُ�مْ  إِنَّ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهمْ 
َ

  َوَ�ُونُونَ  �ُْستَْشَهُدونَ  َوال
َ

 يُْؤَ�َمنُونَ  َوال
  َو�َنُْذُرونَ 

َ
بھترین امت من کسانی ھستند که در این قرن «. ١»...َ�ُفونَ  َوال

آیند و سپس کسانی  کنند سپس کسانی که بعد از این دسته می زندگی می
آیند که شھادت  بعد از آن اقوامی بوجود می، آیند دوم می ۀکه بعد از دست

کنند و به آنان  شود و خیانت می قبول نمیھا  آن دھند ولی شھادت از می
 . »کنند کنند ولی وفا به نذرشان نمی نذر میشود و  اطمینان نمی

دانیم که حال خلف در اجتھاد و تقلید ھمانند امور دیگر زندگی  و ما می
از حال سلف تغییر کرد ما در جائی دیگر منابع بسیاری را برای مذاھب ذکر 

                                           
  . متفق علیه -١
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 که ھیچکدام از این منابع قبًال وجودی نداشته و بطور خالصه ١ایم کرده
نپذیرفتن نصوص صحیح و واضح بخاطر تعصب : کنیم یرا ذکر مھا  آن

خود را بین دیوارھای یک مذھب زندانی کردن و عدم استفاده از ، مذھبی
درگیر شدن با مسایل خیالی و فرضی که ھنوز در طی ، آرای مذاھب دیگر

زیاد ، بعلت این مسایل دچار کم خردی شدن، اند چھارده قرن اتفاق نیفتاده
انگیزی و جنگ در  ھا که منجر به فتنه تنفر بین مذھبیشدن اختالف و 

میان آنان شده و از بزرگترین عالیم مذھبی گری در قرون اخیر شیوع تقلید 
مردم به صورت گسترده نمایان شده و کمتر کس است که  ۀاست که بین ھم

ھر چند که در ھر عصر و زمان به تقلید نیاز است زیرا ، به آن دچار نباشد
مردم دارای اھلیت و صالحیت بحث و بررسی باشند و  ۀست ھمممکن نی

اتباع قرار گیرند مگر اینکه حرکت مذھبی گری تمام  همردم در مرتب ۀھم
ترین  با ذکاوت، ترین توان خود را در گسترش تقلید بکار برده و تقلید فھمیده

 . و مستعدترین افراد در فقه و استنباط را مقھور و مغلوب خود کرده
ی از افراد متعصب و دارای جمود فکری و تنگ نظر تقلید را بر بعض

اند و تمام توان  علمایی که تمام وقت خود را صرف یادگیری علم نموده
اند و در میان مردم چنان  اند فرض نموده خویش را در این راه بکار برده

ای ھا بر اند که عصر اجتھاد تمام شده و به پایان رسیده و اولی وانمود کرده
اند و بر افراد نابغه و با ذکاوت و اھل فکر و  ھا چیزی باقی نگذاشته آخری

 . اند بررسی دالیل و استنباط احکام را حرام نموده
اجتھاد را کامًال  ۀبینیم که درواز و در طرف مقابل این گروه کسانی را می

مورد  اند زیرا آن را در برداری خوبی نکرده اند اما متاسفانه از بھره گشوده
اند بلکه تمام  خویش بکار نبرده ۀدالیل علمای گذشت ۀبحث و بررسی دربار

و ھا  آن توان خویش را از ھر راه ممکن برای تایید اقوال گذشتگان و دفاع از

                                           
 .  مذاھبـمذھبیة والـتحریف الراغب بحقیقة ال :ةھذه السلسلانظر الرسالة الثالثة من  -١
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 . اند تعصب نسبت به آنان بکار برده
ھر انسان  هھا و حوادثی بوده که سین تقلید بر مدعیان علم قصه هاز سیطر
به تنگ آمده و کسانی که دارای فطرتی سالم ھستد از آن متنفر  متفکر از آن

اند و ھر فردی که در وجودش میل به اصالح و سامان بخشی موج  شده
روی گردانی بسیاری از  ۀآید و اگر بگوییم تقلید انگیز زند به تنگ می می

مسلمانان از اسالم و تنفر آنان از دین و گرایش آنان به اصول و قوانین 
، بشر) بوده و اینکه از روی ظلم و جھل ۀی و زمینی (ساخته و پرداختوضع

اند غلو  جمود و عقب ماندگی و مبارزه با علم و تمدن را به اسالم نسبت داده
آنچه را که شیخ محمد عبده در مورد ستم و آزار قرار ، ایم روی نکرده و زیاده

یگر بر ایشان گرفتن شیخ زھراوی و زندانی کردن وی و اعتراض علماء د
 ۀاجتھاد و تقلید و مطالبی دیگر که در زمین هھایش در زمین بعلت نوشته

ھمین  ۀو از جمل. از جمله این حوادث استکند  می تصوف نوشته بازگو
 حوادث است آنچه را که شیخ محمد عبده در مورد شیخ سنوسی بیان

یل در که ایشان کتابی در مورد اصول فقه نوشت و بعضی از مساکند  می
اصول مالکیه را که نمایانگر توان مستقیم ایشان در فھم احکام از قرآن و 

و یکی از مشایخ بزرگ در دانشگاه ازھر بنام شیخ علیش بر این ، حدیث بود
و شیخ . مسئله اطالع یافت و خنجری در دست گرفت و قصد جان او را کرد

 . ١ردیدوی مجبور به فرار از قاھره گ ۀسنوسی بخاطر نجات و حمل
شیخ محمد عبده وضعیت این افراد را که دارای جمود ھستند چنین 

ماندگی  که ھر گاه با آنان در مورد ضعف و سستی و عقبکند  می بیان
مسلمانان صحبت کنی و از آنان بخواھی که در اصالح و بھبود اوضاع 

ورزند و با بعضی نصوص  مسلمانان شرکت کنند از این کار امتناع می
گویند االن دیگر  می، شود دھند که انسان ناامید و مایوس می ایی میھ جواب

                                           
 . ۱۰۹-۱۰۳ص  للشیخ محمد عبده نیةمدـسالم والنصرانیة مع العلم والکتاب اإل -١
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 هاصًال اراد، باید فساد وجود داشته باشد، ای ھم نیست چاره، آخر زمان است
خدا  ۀشود کاری کرد و اعتراض ھم برخواست وارد نمی، خدا بر ھمین است

 . ١درست نیست
یاس و ناامید را حرام نموده و در محکم تنزیل  در حالی که خداوند

 : فرموده

وۡ  ِمن ُس  َٔ يَاْۡ�  َ�  ۥإِنَّهُ ﴿ ِ ٱ حِ رَّ ٰ لۡ ٱ مُ َقوۡ لۡ ٱ إِ�َّ  �َّ  . ]۸۷: یوسف[ ﴾فُِرونَ َ�
 . »گردند ھمانا از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی«
 : و فرموده 

آٱ إِ�َّ  ۦٓ َرّ�ِهِ  ةِ رَّۡ�َ  ِمن َنُط َ�قۡ  َوَمن﴿  . ]۵۶: لحجرا[ ﴾لُّونَ لضَّ
 . »چه کسی است که از رحمت پروردگارش مایوس شود مگر گمراھان«

ما بیاد داریم که بسیاری از مشایخ و علماء ثبت نام  هھم: گویم من می
آموزان را در مدارس و آموزش علوم جدید را برای آنان قبول  دانش

کردند ھمانگونه که بسیاری از علوم جدید مانند کروی بودن زمین و  نمی
این علماء بزرگ  هکنند و از جمل ماه و دیگر مسایل را قبول نمی ۀپرواز به کر

بود که حرکت زمین را در کتاب (ردود علی  /محمد الحامد مذھبی شیخ
کنیم که یکی از  ما ھرگز فراموش نمی، کند ) انکار می۳۳۵اباطیل صفحه 

مشایخ بزرگ در مسجد جامع اموی پانزده سال پیش کروی بودن زمین را 
انکار کرد و اعالم نمود ھر کس کروی بودن زمین را ثابت کند به وی یک 

 . کند وب و زیبا تقدیم میطالیی خ ۀلیر
ھر چند که بسیاری از مشایخ و علماء در شھرھای ما این حقایق علمی را 

                                           
 .  مرجع السابقـال -١
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ھمچنان منکر بعضی حقایق  ١پذیرند اما به عنوان مثال بعضی مشایخ می
 . اند علمی ھستند و حتی یکبار به عنوان مثال آن را قبول نکرده

ا جمود و تقلید و اسالم ھرگز با حقایق عملی جدید مخالف نیست ام
ھایی داخل کنند  تا دین را در معرکهکند  می تعصب است که مقلدین را وادار

مخالف ھا  آن برند که با پذیرند و دین را به جنگ با اموری می که آن را نمی
کنند که سزاوار  ھایی را به دین تحمل می نیست و چنان تفسیرھا و گمان

کسانی است که از شنیدن ھر گونه  تخیالت و اوھامھا  این ۀدین نیست ھم
شوند و با آنچه که به آن عادت کرده و مانوس  نظریه جدید بر آشفته می

اند ولی اشتباه  بنابراین خودشان به اشتباه رفته، اند مخالف ھستند شده
 . بری استھا  این هاند در حالی که دین از ھم خودشان را به دین نسبت داده

 کنند  غه میمقلدین در شأن أئمه مبال
این تنگ نظران ھر کسی را که استعداد بحث و بررسی دارد از بازنگری 

اند بدلیل اینکه ھر کس این  بحث نمودهھا  آن مطالبی که پیشینان در مورد
کار را انجام دھد در حق ائمه و علمای گذشته طعن وارد کرده بر حذر 

روی  ح ائمه زیادهھایشان در مد دارند و مقلدین برای کامل کردن نقشه می
اند تا جائی که  ھای ساختگی سر ھم کرده آنان داستان هاند و دربار کرده

رود آنان را جزو معصومین یا اصًال موجوداتی خیالی قرار دھند که  می
که  ٢گویند توانند در عالم واقع زندگی کنند مثًال در مورد فالن امام می نمی

                                           
ه وقتی برای ھمین علما و مشایخ حقیقت ثابت شد از رأی ز نظریه کر شد کباید متذ -١

ردن،  والرجوع إلی الحق فضیلۀ (برگشتن به حق و کخود برگشتند و آن را قبول 
 رود).  سایت عقیده.  نوع فضیلت بشمار می کحقیقت ی

 ) فما بعدھا.  ۲۹ص ( مجتھدونـمثال کتاب االجتھاد والـانظر علی سبیل ال -٢
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 . ١خواند ء میچھل سال تمام نماز صبح را با وضوء عشا
و جایز نیست که در حق این امام گفته شود که ھیچ حدیثی در دنیا 

و فالن  ٣ماند و فالن امام تمام شب را بیدار می، ٢نبوده که به ایشان نرسد
و ھر شب در  ٤امام در محل وفات خود ھفت ھزار مرتبه قرآن را ختم نمود

گر که مخالف عقل و و مبالغات خیالی دی ٥دو رکعت کل قرآن را ختم نمود
 . شرع و واقعیت امر ھستند

کنند مثًال در  ھایی آنچنانی می ھمانگونه که مقلدین ائمه را ملقب به لقب
وقتی که چنین باشد پس رسول ، اما اعظم: گویند مورد امام ابو حنیفه می

                                           
این سخن در عین حالی که در عالم بشر جزو محاالت است مخالف با سنت رسول  -١

یامبر بزرگوار اسالم بر آن سه نفری که در مورد انجام عبادت الله نیز ھست،  زیرا پ
خوابم،   خوانم و نمی مبالغه نموده بودند منکر شدند،  که اولی گفته بود:  من نماز می

کنم،  و سومی گفته بود:  من  گیرم و افطار نمی و دیگری گفته بود:  من روزه می
ن را خواست و خطاب به آنان رسید آنا صکنم،  این جریان به رسول ازدواج نمی

خوابم و  خوانم و ھم می کنم،  ھم نماز می گیرم،  ھم افطار می من ھم روزه می فرمود:
کنم،  لذا ھر کسی که از روش و سنت من رویگردانی کند از  ھم با زنان ازدواج می

من نیست.  بخاری و مسلم.  گذشته از این بنا به گفته شیخ ما چنین بیان و توصیفی 
ر مدح امام در بر گیرنده ھیچ فضیلتی نیست زیرا افضل و اکمل در شریعت اسالم د

برای یک مسلمان این است که برای ھر نماز تجدید وضوء نماید نه اینکه چندین نماز 
را با یک وضوء بخواند و این داستان در مورد یک امام ساخته شده است و شایسته 

 مل نماید؛  خوب بیندیش.  یک امام این است که به افضل و اکمل ع
 . ۷۲ص  : مجتھدونـکتاب االجتھاد وال أیضاانظر  -٢
 .  ۴۰:  ص مجتھدونـکتاب االجتھاد وال -٣
 . ۳۵:  ص مجتھدونـکتاب االجتھاد وال -٤
 . ۸۰:  ص انظر کتاب مراقی الفالح -٥
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امام عظیم : کرد که مثًال بگویند الله کیست؟ آیا برای آنان کفایت نمی
 (بزرگ)؟ 

 بند و باری هستیم  منکر جمود هستیم همانگونه که منکر بیما 
پذیریم در عین حال از حقایق ثابت شده  ھر چند که ما جمود و تقلید را نمی
گیریم و ھر آنچه که با دیدن سر جنگ  و اصول مسلم دین ھرگز فاصله نمی

نیز با ما کند  می و ھر آنچه که دین را نقص، داشته باشد از نظر ما مردود است
مسخره گرانی باشد  ۀپسندیم که دین بازیچ ما ھرگز نمی، آن سر جنگ داریم

پسندند و میل به آن دارند بپذیرند (و غیر آن را نپذیرند)  که ھر آنچه را که می
و ، بندوباری مخالفیم که با بی ما مخالف با جمود و ارتجاع ھستیم ھمچنان

ما ، شود عنوان پیشرفت نامیده میمخالفیم با آنچه که از روی ظلم و ستم به 
ما جمود و ، ضد دین تخیلی و وھمی، ھمگام با دین حق و صحیح ھستیم

خواھیم  و با این روش میکنیم  می بندوباری ھر دو را با ھم مردود اعالم بی
 : گروه میانه در اسالم و در امتی باشیم که خداوند در مورد آن فرموده

  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿
ُ
ةٗ أ  . ]۱۴۳: ةالبقر[ ﴾اوََسطٗ  مَّ

 . »ایم رو کرده گمان شما را ملتی میانه بی«
ھای  دانم که به این نکته اشاره کنم که از ثمره بعنوان سخن آخر الزم می

اند ادعای  بدطعم آن را چشیده ۀتلخ و عصار ۀتلخ تقلید که مسلمانان مز
کافی در مورد  ۀاجتھاد است که در ابتدای بحث به انداز ۀبسته بودن درواز

با انصاف  هخوانندای  پس، آن صحبت شد و بطالن این مسئله را بیان نمودم
و تابعین  صآیا چیزی از این موارد که ذکر شده زمان رسول الله: را بخداو ت

 و تبع تابعین بوده؟ 
در شگفتیم و از  به خدا قسم ما از کسی که چنین ادعایی دارد کامالً 

داند که صحابه تقسیم مذھبی منتسب به  پرسیم آیا واقعًا او نمی خود می
مجتھدان خود را نداشتند که ھر کدام مقید به مذھب امام خود باشد مثًال 
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یکی بکری و یکی عمری و یکی عثمانی و یکی علوی و یکی معاذی و یکی 
 باشد؟  ...مسعودی

ھیچ سخنی را بر سخن  شداند که صحابه که او حقیقتًا نمیآیا حق است 
کردند و ھیچ یک از صحابه جز برای قرآن و حدیث  الله و رسولش مقدم نمی

تعصب نداشتند؟ کیست که بپندارد یکی از صحابه چنین سخن زشت و 
ھر : باطلی که نمایانگر باالترین و زشتترین نوع تعصب است گفته باشد که

زی باشد که اصحاب ما بر آنند یا تاویل شده آیه یا حدیثی که مخالف با آن چی
و کیست که بپندارد صحابه گفته باشند ازدواج بعضی از ، ١و یا منسوخ است

آنان با بعضی دیگر جایز نیست ھمانگونه که بعضی از فقھاء احناف به جایز 
اند؟ و آیا دلیلی بھتر بر بیان فساد علم  نبودن ازدواج حنفی با شافعی گفته

َ  إِنَّ «: فرماید است که می صرسول هف از گفتدر عھد خل  َ�ْقبُِض  الَ  ا�َّ
ِعلْمَ 

ْ
ِعبَادِ  ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ ، انزِْتَااًع  ال

ْ
ِعلْمَ  َ�ْقِبُض  َولَِ�نْ ، ال

ْ
ُعلََماءِ  بَِقبِْض  ال

ْ
 إَِذا َحىتَّ ، ال

َذَ ، اَعلًِما ُ�بِْق  لَمْ  االً  رُُءوًسا انلَّاُس  اختَّ ْ�تَْوا، فَُسئِلُوا ُجهَّ
َ
 فََضلُّوا، ِعلْمٍ  بَِغْ�ِ  فَأ

َضلُّوا
َ
لکن . دارد بندگان بر نمی هخداوند علم را با برداشتن آن از سین«. ٢»َوأ

ماند  دارد تا جائی که عالمی باقی نمی علم را با گرفتن علم (مرگ آنان) بر می
کنند از آنان سوال  مردم افراد جاھل را به عنوان بزرگ خود انتخاب می

پس خودشان گمراه شده و مردم را ، دھند علمی فتوی می کنند و با بی می
 . »کنند نیز گمراه می

 رد بر یک اعتراض 
من خواستم تا وجود تقلید و ثبوت آن را در زمان : گوید یک نفر می

                                           
این سخن یکی از علمای بزرگ احناف به نام ابی الحسن الکرخی در قرن چھارم  -١

 . ۳۳۲:  ص انظر تاریخ التشریع االسالمی للخضریاست.  
   متفق علیه. -٢
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و ھمین ، کردند یافتم که جاھالن از عالمان تقلید می، صحابه و تابعین بدانم
 . داشته استحالت تا امروز ادامه 

 مگر چه کسی منکر تقلید جاھل است؟ : پرسیم در جواب می
و اسالم تقلید را مشروط با ، ناپذیر است تقلید جاھل یک ضرورت اجتناب

آن شرایط اینکه مقلد توان اجتھاد یا اتباع  هدھد از جمل شرایط جایز قرار می
نباشد که به وی و از آن جمله اینکه مقلد پیرو رای و نظری ، را نداشته باشد

رسیده باشد که این نظر و فتوا بر خالف قرآن و حدیث باشد و از جمله اینکه 
مقلد ملزم به تقلید از امام معینی نباشد بلکه مقلد باید از ھر امام و اھل 
علمی که بر خورد داشته باشد سوال کند و عمل نماید و از جمله شرایط 

که شناخت آن بین عموم مردم و  اینکه مسئله مورد عمل از مسایلی نباشد
 . ربا و امثال آن، شراب، اھل علم مشترک باشد مانند حرام بودن زنا

زئی هستیم که اهمیت ادعاء آنان بر اینکه ما در پی بهبود مسایل ج -۲
 : چندانی ندارد

 ۀیک مسئلکنیم  می ای که ما در بھبود آن تالش محترم مسئله هخوانند
مخالفت بسیاری از ، ری بزرگ و خطیر استجزئی کوچک نیست بلکه ام

مردم با قرآن و حدیث بعلت توجیه غلطی که از طرف علماء آنان بر ایشان 
ای جزئی و  آیا مخالفت با کتاب و سنت مسئله. بیان شده از این جمله است

و آیا اھمیت آن را ندارد که وقت خودمان را به آن . ارزش است کوچک و بی
علماء تمام مذاھب الزم نیست تا به مذھب خود  آیا بر، اختصاص دھیم

ای داشته باشند و ھر بحثی را جداگانه و بصورت موضوعی بدور از  مراجعه
دالیل خود و ، ھر نوع تعصب و ھواپرستی مورد بحث و بررسی قرار دھند

علماء و مجتھدین  ۀو از ھم، مخالفین را با انصاف و تقوی بررسی کنند
قولی که با دلیل صحیح مخالف باشد رجوع کنند و  استفاده کنند و از ھر

ھای قرآن و حدیث پاک و صاف  اھل ھر مذھبی مذھب خود را از مخالفت
ھای  بگردانند و آن را از اقوال شاذ و احادیث ضعیف و موضوع و فرضیه
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 . ھای حرام پاک بگردانند آنگاه آن را به مردم یاد دھند ارزش و حیله بی
ه اگر علماء مذاھب این کار را انجام دھند بیشتر ما بر این باوریم ک

شوند مگر در  روند و مذاھب با ھم یکی می اختالفات مذھبی از بین می
 . احتمال چند وجه و صورت را دارند مسایل اندکی آن ھم بخاطر دالیلی که

 رد بر یک اعتراض 
ھا علماء و محققینی در ھر مذھب پیدا  که با گذشت قرن: شما نگویید

اند و اقوال  را تحقیق و بررسی کردهھا  آن اند و مذاھب را اصالح و اقوال شده
مثًال امام نووی در عین حالی که ، اند ضعیف و اشتباه را متروک اعالم نموده

، شافعی است بعضی از اقوال را که برخالف مذھبش ھستند ترجیح داده
لماء مذاھب و محققین دانیم که اکثر ع زیرا ما می، شما نباید این را بگویید
توجه و قصدشان فقط دفاع از مذاھب  ۀاند بلکه ھم این کار را انجام نداده

ھمراه با تعصب مذھبی بوده و در تالش ، ھایشان پیرامون دلیل بوده و بحث
اند ھر چند که  برای تقویت مذھب خودشان از ھر راه ممکن سعی کرده

 . پذیرد نھج علمی ھم این را نمیاند و م خودشان از نظر استدالل قانع نبوده
از طرفی امام نووی یکی از صدھا عالمی است که ھیچکدام از آنان مانند 

ای که دلیلش ضعیف بوده  اند و مذھب خود را در ھر مسئله امام نووی نبوده
ھمان چیزی ، ترک کرده و چه بسا در اینکار از نظر عام مذھبی خوف داشت

جاری و معتاد در میان  هیه یک عرف و مسئلکه ھر گاه یک عالم خواسته عل
مردم قیام نمایند و قید و بندھای تعصب مذھبی را بشکند و این شالق 

 . آتشین بر پشت آن عالم شعله روشن کرده است
و شما به روشنی فرق بین آنچه را که امام نووی در کتاب فقه خویش 

سعی امام که کنید  می المجموع و شرحش بر صحیح مسلم نوشته احساس
نووی در شرح صحیح مسلم بر این بوده تا مسایل را بصورت موضوعی و آزاد 

 . بحث کند
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هر گاه یک مسلمان روشنفکر و اهل مطالعه متوجه شد مذهبش بر خالف 
 قرآن و حدیث است چه باید بکند؟ 

یک مسلمان در حدود بیست سال تمام عمر خود را در کنیم  می فرض
اسالمی گذرانده و به مذھب حنفی عمل نموده قرآن را ھای  کتاب ۀمطالع

مۡ ﴿: خوانده و نظرش بر این آیه افتاده که
َ
ِينَ ٱ َعُل َ�ۡ  أ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا

ٰ ٱ ۡ ٱكَ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ  ٱ ِ�  ِسِدينَ ُمفۡ ل
َ
مۡ  ِض �ۡ�

َ
ۡ ٱ َعُل َ�ۡ  أ ارِ لۡ ٱكَ  ُمتَّقِ�َ ل : [ص ﴾٢٨ ُفجَّ

، دھند آورند و کارھای شایسته انجام می میآیا کسانی را که ایمان «. ]۲۸
ھمچون تباھکاران بشمار آوریم؟ و یا اینکه پرھیزکاران با بزھکاران را برابر 

 . »داریم
 «: و این حدیث صحیح را ھم خوانده که

َ
. ١»بَِ�افِرٍ  ُمْسِلم ُ�ْقتَل ال

 . »شود مسلمان در مقابل کافر کشته نمی«
لمان در مقابل کافر خوانده که مسو در مذھب حنفی این بحث را نیز 

 . شود کشته می
 نظر شما این فرد باید چکار کند؟ به

را ھا  آن ھمان دو چیزی که اگر کسی، آیا از قرآن و حدیث اعراض نماید
شود؟ و این دو اصلی که خداوند از مخالفتشان ھمه را بر  رد کرد کافر می

دید به این دو بر گردید و گاه اختالف کرذر داشته و خداوند دستور داده ھرح

ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿: این را شرط ایمان قرار داده و فرموده َّ� 
ِ  ِمُنونَ تُؤۡ  ُكنُتمۡ  إِن لرَُّسولِ ٱوَ  ِ ٱب  . ]۵۹: النساء[ ﴾ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

قرآن) و پیغمبر  ۀو اگر در چیزی اختالف داشتید آن را به خدا (با عرض«
او (با رجوع به سنت نبوی) بر گردانید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان 

 . »دارید
                                           

 .  ه البخاری و غیرهروا -١
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با  ۴۸ ۀصفح ۴صحیح مسلم جلد ، یک نفر شافعی مذھبکنیم  می فرض
نَّ  س َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ «: خواند و در آن میکند  می شرح امام نووی را باز

َ
 أ

َل  رَُجالً 
َ
ِ  رَُسوَل  َسأ   صا�َّ

ُ
أ تَوَضَّ

َ
أ
َ
ُومِ  ِمنْ  أ

ُ
َغنَمِ  حل

ْ
  ِشئَْت  إِنْ : قَاَل  ال

ْ
أ  ِشئَْت  َو�ِنْ  َ�تَوَضَّ

  فَالَ 
ْ
أ   قَاَل . تَوَضَّ

ُ
أ تَوَضَّ

َ
ُومِ  ِمنْ  أ

ُ
  َ�َعمْ : قَاَل  اِإلبِلِ  حل

ْ
أ ُومِ  ِمنْ  َ�تَوَضَّ

ُ
جابر «. »...اِإلبِلِ  حل

آیا از (خوردن) : پرسید صمردی از رسول الله: کند بن سمره روایت می
مختار ھستی که وضو بگیری : فرمود صگوشت گوسفند وضو بگیرم؟ پیامبر

آیا از (خوردن) گوشت شتر وضو بگیرم؟ : مرد سائل پرسید، یا نگیری
 . »...بله از گوشت شتر وضو بگیر: فرمود صپیامبر

اکنون که مذھب تو شافعی است و خوردن گوشت شتر در مذھب شافعی 
و این حدیث در نقض وضو با خوردن گوشت شتر صراحت ناقض وضو نیست 

 کنی؟  حاال چکار می، دارد
زنی تا حدیث را نشنوی و نبینی؟ و به  آیا خود را به کری و کوری می

در صورتی که این حدیث ھمان ، کنی ھمین راحتی حدیث را رد می
است که خداوند دستور داده در صورت اختالف فقط وی را حکم  صپیامبر

قرار دھید و مخالفت رسول را نکنید و این حدیث از نظر صحت ھیچ ایرادی 
این حدیث در صحیح مسلم آمده و از نظر داللت و معنی خیلی . در آن نیست

واضح و روشن است و با صراحت تمام واجب بودن وضوء را از خوردن گوشت 
با  ۴۹ هصفح ۴تا جائی که امام نووی در شرح مسلم جلد ، کند ابت میشتر ث

این ھمان . تر است که این مذھب از نظر دلیل قویکند  می صراحت بیان
خواھیم و دوست نداریم مردم را وادار به کاری  چیزی است که ما از مردم می

  .کنیم که خارج از توانشان است و آنان را در مشقت و زحمت بیندازیم
و این کنیم  می کنیم بلکه تقلید و تعصب را رد ما کامًال مذاھب را رد نمی

دو ھمان چیزی است که ائمه اربعه و مجتھدین در گذر زمان بر (رد تقلید و 
 . اند تعصب) آن ھمصدا بوده



 
 
 

 پایان 

کنم دالیلی عقلی و نقلی که در تالیف این رساله آوردم برای افراد  میفکر 
 . حقیقت باشد هگشای افراد سر گردان و روشن کنند منصف کافی و راه

اگر به حق اصابت کرده باشم از فضل و نعمت الھی است و اگر اشتباه 
 طلبم  کرده باشیم از خداوند اول و آخر و ظاھر و باطن آمرزش می

 منيـهللا رب العال ن احلمدأوانا آخر دعو
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