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 عمل برخالف مذاهب چهارگانه جایز است؟ آیا

خوان به خاطر  ھای مدیدی است که بعضی از دوستان کتاب سوال: مدت
(نوراالسالم) از مباحث فقھی تحت عنوان (غریب االحکام) چه که مجله  آن

این  عمل به پرسند و آن این است که: آیا منتشر نموده، سوالی از من می
جایز  احکام غریب، اگرچه مخالف مذھب و امام خواننده و سوال کننده باشد،

که در میان این نوع فتاوا، احکامی وجود دارد که بر  است؟ مبنی بر این
تمام مذاھب چھارگانه مشھور و مورد اعتماد ھستند. لذا دل انسان  خالف

یابد؟ و آیا سزاوار است که یک  چگونه در عمل به آن حکم غریب، آرامش می
مجله ملی و مردمی، چنین احکام غریب را منتشر نماید و در میان 

که خود مجله  ھایی را برانگیزد. درصورتی ھا و تنش خوانندگان مجله، جدال
 واھان وحدت، اخوت و ھمبستگی میان امت است؟خ

ای که  جواب: در پاسخ ھوشیارانه و منصفانه به این سوال، ھر خواننده
ورزد و به دنبال حق و کشف واقعیات است،  نسبت به امور دینش اھتمام می

 شایسته است نسبت به حقایق زیر توجه شایانی مبذول دارد:

 کثرت ائمه مجتهد
ھا  ناگونه که بعضی ناد دانست که مذاھب فقھی اسالمی آن: باید اوالً 

باشد و امامان مذاھب، فقط و  پندارند، منحصر در این چھار مذھب نمی می
زمان  نیستند؛ زیرا ھم -رحمھم الله- فقط مالک، ابوحنیفه، شافعی و احمد

اگرچه در مرتبه علم و اند.  با امامان این چھار مذھب، امامان دیگری بوده
 اند. بودهھا  آن ، ولی ھم سطح١اند تر نبوده تر و عالم فقیهھا  آن تھاد ازاج

                                           
 توان چنین سخنی را با قاطعیت بیان کرد. (مصحح) البته نمی -١
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بوده است  /که معاصر امام مالک ١/درباره لیث بن سعد /امام شافعی
 گوید: می

وا بِهِ « ومُ قُ ْ يَ ابَهُ ملَ حَ الِكٍ إِال أَنَّ أَصْ نْ مَ هُ مِ يْثُ أَفْقَ  .٢»اللَّ
 »یارانش او را نشناساندند.که  تر بود جز این لیث از مالک فقیه«

زیست از جنبه مرتبه فقھی از  که در عراق می ٣/سفیان ثوری
ای در  کم نداشت. سفیان عالوه بر پیشوایی در علم، به اندازه /ابوحنیفه

حدیث) داده  در سنت نبوی تبحر داشت که به ایشان لقب (امیر المومنین
 آورد. فقه بشمار میامام محمد غزالی ایشان را یکی از پنج ائمه  شد.

جا بیشتر از دویست  امام بالمنازع شام بود و مذھب او در آن ٤/اوزاعی
سال مورد تبعیت و پیروی قرار گرفت. در میان اھل بیت امام زید بن علی، 
ھمچنین برادرش امام ابوجعفر محمد بن علی باقر و فرزند امام جعفر صادق 

م عالمان اھل سنت به امامت و اند؛ و تما ھرکدام یک امام و مجتھد بوده
 اند. قائل و معترف بودهھا  آن فقاھت

                                           
حدیث  ابن شھاب رباح وی باعطاء بن  از ی،ھانفصای لیث بن سعد فھمابوحارث،  -٢

ق در  ھـ ٩٤در سال  شنیده است. امام اھالی بصره و مصر در فقه و حدیث بود.
 ق در قاھره وفات یافت. (مصحح) ھـ ١٧٥در سال  و خراسان متولد

 نوشته ابن حجر عسقالنی. (مصحح) المرحمة الغیثیة بالترجمة اللیثیة -٣

ھـ ق متولد  ٩٧ه و در سال کوفدر  ی،سفیان بن سعید بن مسروق ثور ،بوعبداللها -٤
در . منصور عباسی تالش کرد که منصب قضاوت را به او دھد اما او نپذیرفت ،شد

 ق در بصره وفات یافت. (مصحح)ھـ  ١٦١سال 
 در بود. زھد فقه و مام دیار شاما ی،وزاعابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن یحمد ا -٥

 (مصحح) .ق وفات یافت ھـ ١٥٧و در بیروت در سال ، متولد شد ٨٨در سال  ّک بعلب
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گونه که امام تفسیر، حدیث و تاریخ  امام طبری نیز ھمانھا  این پس از
آمده است. مذھب  بوده است، به عنوان مجتھد مطلق و امام فقه به شمار می

 او پیروان فراوانی داشت، ولی بعدھا منقرض گردید.
 ل از ائمه چھارگانه امامان و استادان، و استادان استاداناز سوی دیگر قب

ھا  آن اند که ھمه اند، وجود داشته که انگشت نمای عصر خود بودهھا  آن
اند. کدام پژوھشگر عالمی است که امثال  دریای علم و چراغ ھدایت بوده

سعید بن مسیب، و فقھای ھفت گانه مدینه، طاووس عطا، سعید بن جبیر، 
، /حسن، ابن سیرین، شعبی، اسود، علقمه، ابراھیم، مسروقعکرمه، 

فارغ  شمکحول، زھری و سایر فقھای تابعین را که در مدرسه اصحاب
به عنوان دانش ھا  آن اند نشناسد؟ افرادی که ائمه بعد از التحصیل شده

ھا  آن آیند. کسانی ھم که قبل از به حساب میھا  آن آموزان و شاگردان
اند و  ھستند که تعلیم یافته مدرسه نبوت بوده شفقیھان اصحاباند  بوده

نسبت به فھم دین ھا  آن اند. شاھد اسباب نزول قرآن و ورود حدیث بوده
گاه ھای لفظی و متون شریعت داناتر  تر و نسبت به مقاصد قرآن و داللت آ
اند. چه کسی است که نسبت به فقه ابوبکر، عمر، علی، عثمان، ابن  بوده
ود، ابن عباس، ابن عمر، ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، مسع

است ھا  آن عایشه و سایر پیشوایان صحابی که ھدایت امت در گرو تبعیت از
گاه نباشد؟  آ

 اند ائمه اربعه مدعی عصمت خود نبوده
باید دانست که ائمه اربعه ھمانند سایر مجتھدین کرام مدعی عصمت 

ک از عالمان اسالمی چنین پنداری به خود راه نداده ی اند و ھیچ خود نبوده
اند که  که آن امامان چھارگانه مجتھدانی بوده است. نھایت امر این است

انتھای سعی و کوشش و توان بشری خود را در راه کسب صواب و نیل به 
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اند که اگر به حق رسیده باشند، مشمول دو اجر  کار گرفته  حقیقت به
اند. به  خطا رفته باشند، باز مشمول یک اجر و ثواب شده اند و اگر به گشته

در بسیاری موارد از آرا و نظرات خود رجوع ھا  آن ھمین خاطر بوده که
تر، آرا و نظرات  تر و محکم اند و به خاطر دست یافتن به دلیل قوی کرده

که در یک مساله بیشتر از چند روایت از یک  اند. راز این دیگران را پذیرفته
دارای دو  /امام بیان شده ھمین است. معروف است که امام شافعی

مذھب است مذھب قدیم در عراق و مذھب جدید در مصر و ھیچ مساله مھم 
که دارای  شود جز این یافت نمی /و امام احمد /فقھی از امام مالک

بینیم که قبل از وفات از  را می /بیشتر از یک روایت است. امام ابوحنیفه
 ای خود منصرف شده است.بعضی آر

بینیم که مدتی به یک نظریه فتوا  را می سقبل از ایشان عمر بن خطاب
باره از  داد و وقتی در این ای مخالف گذشته فتوا می داد و سپس به نظریه می

 : شد در جواب گفت او سوال 

لِ « ا نَعلَمُ  كَ ذَ لَی مَ ا عَ ذَ لِمنَا، وَ هَ ا عَ لَی مَ   .١»عَ
مبنای فھم گذشته ما بوده و این فتوا بر مبنای فھم  فتوای گذشته بر«

 »کنونی ماست.
بر مبنای دریافت ادله متقن، و اطالع بر آثار سلف و  /اصحاب ابوحنیفه

گاھی به مصالح و نیازمندی ھای مردم پس از امام خود در بیشتر از صد  آ
اند. به ھمین خاطر بعضی از علمای  مخالفت نموده /مساله با ابوحنیفه

                                           
ی حاتم محمد بن حیان بستی بامام در ھیچ کتابی منبع این سخن را نیافتم. البته ا -١

 دارد. (مصحح) » ھذا علی ما نعلم«ـ ق کتابی به نام ھ ٣٥٤ الی سامتوف
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حنفی در بسیاری از موارد در ارتباط با آن مسائل اختالفی میان 
 گفتند:  و شاگردانش، می /ابوحنیفه

انٍ « ةٍ وَ بُرهَ جَّ فُ حُ ان ٍالَ اختِالَ مَ رصٍ وَ زَ فُ عَ ا اختِالَ ذَ  .١»هَ
 »این اختالف عصر و زمان است نه اختالف در دلیل و برھان.«

، /ین اصحاب ابوحنیفهتر ترین و فاضل بزرگ /که ابویوسف ھنگامی
را مالقات نمود از ایشان راجع به مقدار صاع، مساله وقف  /مالک بن انس

بر مبنای سنت نبوی در پرتو  /و زکات سبزیجات سوال نمود، امام مالک
 گفت: /دالیل نصوص به ایشان پاسخ داد، ابویوسف

ولِ « عتُ لِقَ جَ بِی  ككرَ احِ أی صَ لَو رَ بدِ اهللاِ وَ ا أَبَا عَ نِيفَ يَ -يَ ،  -ةَ عنِی أبَا حَ أَيتُ ا رَ مَ

عتُ  جَ امَ رَ عَ كَ جَ رَ  ٢»لَ
ای ابا عبدالله، نظر شما را پذیرفتم و از رای خود برگشتم و اگر یار من «

طور که من از رای خود  دید، ھمان چه من دیدم را می یعنی ابوحنیفه آن
 »گشت. برگشتم، او نیز بر می

روی آوردن به آرای دیگری از اینگونه انصاف و گذشت از آرای خود و 
باشد و گفتار و عملکرد تمام  ی علم راسخ و اجتھاد صحیح می نتایج و ثمره

 پیشوایان فقھی مؤید و بیانگر این موضوع است.

أیٍ خريٍ « گفت: می /ابوحنیفه اءَ بِرَ ن جَ أَيتُ فَمَ ا رَ نُ مَ ا أَحسَ ذَ أيِی وَ هَ ا رَ ذَ هَ

بِلنَاهُ  نهُ قَ  .٣»مِ

                                           
ی بکر بن عبدالجلیل فرغانی بابن ی علنوشته ی شرح بدایة المبتدی الھدایة ف -١

 ق (مصحح) ھـ ٥٩٣ی: امتوف ی،مرغینان

 .کرده است (مصحح) آن را ذکر )٣٠٧ - ٣٠٦/ ٢٠الفتاوی (مجموع  تیمیه در ابن -٢
 است. (مصحح) آن را ذکر کرده )٢٠/١١٧( مجموع الفتاوی ابن تیمیه در -٣
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ام و  است و این بھترین نظری است که به آن دست یافتهاین نظر من «
 »پذیرم. تر از آن عرضه دارد می ھرکسی نظری بھتر و مستدل

لَی «گوید:  می /امام مالک وا قَولِی عَ ضُ يبُ وَ أُخطِی فَأَعرِ ٌ أُصِ ا بَرشَ امَ أَنَ إِنَّ

نَّة  ١»الكِتَابِ وَ السُّ
کنم؛ بنابر  اشتباه می گویم و گاھی من یک انسانم که گاھی درست می«

 »بسنجید. ج این گفتار مرا با قرآن و سنت پیامبر گرامی

ولِی « :گوید می /امام شافعی بُوا بِقَ فِ قَولِی فَارضِ الَ يثُ بِخَ حَّ احلَدِ ا صَ إِذَ

ةَ  أَيتَ احلُجَّ ا رَ يقِ فَهُ احلَائِطَ وَ إِذَ ىلَ الطَّرِ ةً عَ وعَ ضُ وْ يلِ  وَ مَ   .٢»قَوْ
را برخالف گفتار من یافتید گفتار ما را به دیوار  ھرگاه حدیث صحیح«

بکوبید و ھرگاه در مسیر راه به حجت و برھانی دست یافتید، آن گفتار من 
 »است.

به ما رسیده این  /ھایی که از امام شافعی از جمله بھترین سفارش

طَاءٌ «فرماید:  است که می ی خَ ريِ أیُ غَ رَ لُ اخلَطَاء وَ تَمِ ابٌ حيَ وَ أيِی صَ لُ  رَ تَمِ حيَ

اب وَ  .١»الصَّ

                                           
ی ابن عبدالبر در الجامع روایت کرده است. ابن حزم نیز در اصول األحکام آن را از و -١

) آورده است. ٢٠/١١٧الفتاوی (است. ابن تیمیه آن را در مجموع  روایت نموده
 (مصحح)

/  ٢أعالم الموقعین ( ) آورده است.٢٠/٢١١ابن تیمیه آن را در مجموع الفتاوی ( -٢
و ) ١٠٧ -١٠٦/  ٩حلیة األولیاء ( و )٦٣األبصار (ص ی إیقاظ ھمم أول ) وکتاب٢٨٢

/  ١المجموع (از این، آن را در  غیر یلفظا بی ) . نوو٣٥/  ١٠سیر أعالم النبالء (
در  ای هرسالی سبک گوید با الفاظ مختلفی روایت شده است. می و ذکر نموده) ١٠٤

(معنی قول  ششم ه) رسال١١٤ -٩٨/  ٣مجموعة الرسائل المنیریة (توضیح آن در
 (مصحح) .آورده است ی)إذا صح الحدیث فھو مذھبی اإلمام المطلب
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نظر من صواب است و احتمال خطا دارد و نظر غیر خودم خطاست ولی «
 »احتمال صواب دارد.

 از یک مذهب معین وجود ندارد گونه دلیلی بر وجوب تقلید هیچ
در مورد تبعیت و پیروی از یکی از این مذاھب و تقلید از یک امام خاص 

واجب است و نه سنت و حتی گفته بعضی از گوید، نه  چه که می در تمام آن
خطا و مردود » تقلید از یک امام معین واجب است«گویند:  ھا که می مولف
 است.

به وسیله قرآن، سنت و اجماع ثابت شده که خداوند متعال، طاعت خود 
و طاعت پیامبرش را بر بندگان واجب گردانیده است؛ ولی در میان این امت، 

را واجب  ج واھی ھیچ فرد خاصی، جز پیامبر گرامیاطاعت از اوامر و ن
نگردانیده است و تمام دانشمندان اسالمی بر این اتفاق نظر دارند که 

معصوم نیست. به  ج کس در اوامر و نواھی شریعت، سوای رسول الله ھیچ
ھمین خاطر از ابن عباس، عطا، مجاھد و مالک بن انس روایت شده است که 

 گفتند: می

ن « ا مِ ولُ اهللاِمَ سُ يهِ إِالَّ رَ لَ ودٌ عَ ردُ هِ وَ مَ مِ الَ ن كَ وذٌ مِ أخُ وَ مَ دٍ إِالَّ وَ هُ  .٢»أَحَ

 ».سخن ھرکسی قابل رد یا پذیرش است ج جز کالم و سخن رسول الله«
گوید،  چه که می بنابراین پیروی از یک شخص غیر معصوم در تمام آن

ھبی را نسبت به گمراھی آشکاری است، زیرا در این صورت ھر امام مذ

                                                                                           
إرشاد النقاد  و ٥٠٨/ ٣عابدین  ابن هحاشی و ١٤٧ص ی جرجاننوشته التعریفات  -١

  (مصحح) ٤٠٢/ ٢، وأبجد العلوم ١٧ص ی سماعیل صنعانامحمد بن نوشته 

 )٢٧/ ص  ١(ج  -عقد الجید  ) و٢٢/ ص  ١بیان أسباب االختالف (ج ی اإلنصاف ف -٢
/  ٣ج و  ٧٣/ ص  ١٠ج و  ٩٣/ ص  ٨سیر أعالم النبالء (ج  ی.الله دھلوی ولنوشته 

  (مصحح) )٣٧٢ص 
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پیروان خود به منزله پیامبر با امتش قرار داده است و این یک نوع تبدیل و 
تغییر دین و شبیه به چیزی است که خداوند متعال نصاری را بخاطر آن 

 نکوھش کرده و فرموده است:

﴿ ْ َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ  .]٣١ [التوبة: ﴾ٱ�َّ

 .»ھا دانشمندان و راھبان خود را به جای الله، به الوھیت گرفتند این«
از عالمان و راھبان خود در امور مربوط به ھا  آن و این بدان خاطر بود که

 کردند. اطاعت و تبعیت می ج تحلیل و تحریم ھمانند پیامبراکرم
شدند  مانع میتقلید کنند ھا  آن که مردم از اضافه بر این خود ائمه از این

نمایند واجب  چه را برای مردم بیان می بردند که روزی آن و گمان نمی
را بدون دلیل اخذ نمایند، برحذر ھا  آن که اقوال االتباع گردد و مردم را از این

 گوید: می /داشتند. امام شافعی می

» ، اطِبِ لَيلٍ ثَلِ حَ مَ ، كَ ةٍ جَّ لمَ بِالَ حُ ی يَطلُبُ العِ ثَلُ الَّذِ طَبٍ مَ ةَ حَ مَ زْ لُ حُ ْمِ حيَ

ي رِ وَ الَ يَدْ هُ هُ وَ غُ ى تَلْدَ فِيهِ أَفْعَ  .١»وَ
که دانش و فقه را بدون دلیل دریافت نماید ھمانند کسی است که  کسی«

دارد و یک مار  ای از یک ھیزم را برمی کند. پشته در شب ھیزم جمع می
 ».که خود بفھمد گزد بدون این افعی در آن پشته او را می

 گوید: در اول مختصر خود [یعنی کتاب االم شافعی] می ٢َزنیمُ 

                                           
فیض  درمناوی  ، و٥/٤٥٣شرح المواھب اللدنیة  درزرقانی و  ٢/٢١١إعالم الموقعین  -١

از طریق ربیع بن سلیمان  از) ٢٦٣/رقم٢١١المدخل (صدر ی بیھقو  ١/٤٣٣القدیر 
  کند. (مصحح) روایت می /امام شافعی

 مصر یلاھا و ازی مام شافعیار ا ی:براھیم مزنابو اسماعیل، اسماعیل بن یحیی بن ا -٢
 ق وفات یافت. (مصحح)  ھـ ٢٦٤ھـ ق متولد و در سال  ١٧٥بود. وی در سال 
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عَ « ، مَ هُ ادَ نْ أَرَ ىلَ مَ بَهُ عَ رِّ ُقَ ، ألِ لِهِ نَى قَوْ عْ نْ مَ مِ ، وَ افِعِيِّ لْمِ الشَّ نْ عِ ا مِ ذَ تْ هَ َ تَرصَ اخْ

ينِهِ وَ  هِ لِيَنْظُرَ فِيهِ لِدِ ِ ريْ لِيدِ غَ تَقْ هِ وَ لِيدِ نْ تَقْ ْيِهِ عَ يَّةِ هنَ مِ الَ هِ إعْ سِ ْتَاطُ فِيهِ لِنَفْ  .١»حيَ

و از مفھوم اقوال او به اختصار بیان  /من این را از دانش شافعی«
داشتم، تا دانش و فقه او را برای کسانی که بخواھند، نزدیک به فھم 

که مردم از او و یا از دیگران  از این /که خود امام شافعی با این -گردانم
در دین به بحث و بررسی پردازد و احتیاط تا  -تقلید کنند، نھی نموده است

 ».نماید
 فرماید: می /امام احمد

يْثُ « نْ حَ ذْ مِ خُ ، وَ يَّ اعِ زَ َوْ الَ األْ يَّ وَ رِ الَ الثَّوْ ا وَ الِكً لِّدْ مَ الَ تُقَ ينِ وَ لِّدْ الَ تُقَ

وا ذُ  ٢»أَخَ
از من، مالک، ثوری و اوزاعی تقلید مکن بلکه شریعت را از ھمان منبع «

 ».اند بگیر گرفتهھا  آن ای که و سرچشمه
 گوید: باز می

الَ « جَ لِّدَ دِينَهُ الرِّ قَ لِ أَنْ يُ جُ هِ الرَّ ةِ فِقْ نْ قِلَّ  ٣»مِ
ھای کم بینشی و کم دانشی این است که مردی در دینش از  از نشانه«

 ».دیگران پیروی کند
 گوید: می /ابویوسف

تَنَا « الَ قَ ولَ مَ قُ دٍ أَنْ يَ َحَ ِلُّ ألِ نَاالَ حيَ لْ نْ أَيْنَ قُ لَمَ مِ عْ تَّى يَ  .١»حَ

                                           
 . (مصحح)١مختصر ص در ال مزنی -١

  (مصحح) ).٢/٣٠٢) و ابن قیم در األعالم (١١٣فالنی ( -٢

و مجموع الفتاوی  ٢/٢٠١إعالم الموقعین و  )١١٣األبصار (ص ی إیقاظ ھمم أول -٣
   (مصحح) ٢٠/٢١٢
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که بداند که ما  کس جایز نیست که گفتار ما را نقل کند تا این برای ھیچ«
 ».ایم آن را از کجا گرفته

در میان این امت، یک ھا  آن تقلید از این مذاھب و تعصب نسبت به گفتار
اسالم بدعت است و مخالف با ارشادات سلف صالح و امت سه قرن اولیه 

 است.
گوید: مردم صدر اول اسالم یعنی اصحاب و  می» ٢تقویم االدله«صاحب 

دادند و  تابعین و صالحین، امور خود را بر مبنای دلیل و برھان قرار می
برنامه و قوانین دین خود را از قرآن، سنت و اقوال صحیح و مستدل اشخاص 

ای از گفتار عمر بن  گرفتند. گاھی مردی در مساله ، میج بعد از رسول الله
کرد و  ی دیگری، مخالف قول او عمل می کرد و در مساله خطاب تبعیت می

شد. در آن زمان مذھب در شریعت  طالب می متمسک به قول علی بن ابی
نسبت  ج اسالمی نه عمری بود و نه علوی؛ بلکه مذھب را به رسول الله

لقرون ستوده است. به ، آن قرون را با نام خیر اج دادند و خود پیامبر می
نمودند، نه به علما و  که مردم آن دوران به حجت و برھان توجه می دلیل این

که در قرن چھارم تقوای عامه مردم کاسته شد  ھا؛ ولی ھنگامی شخصیت آن
و امت در طلب حجج براھین بازماندند، در آن صورت علمای خود را حجت 

ضی مذھب حنفی، بعضی مذھب تبعیت نمودند. بعھا  آن قرار دادند و از
مالکی و بعضی مذھب شافعی را برای خود برگزیدند و در دین و شریعت به 

کردند. قضایا و مسائل را از  ھا استدالل می جای نصوص به افراد و شخصیت

                                                                                           
)، ابن قیم در اعالم الموقعین ١٤٥عبدالبر در االنتقاء فی فضائل الثالثه الفقھاء (ابن  -١

) و شعرانی در المیزان ٦/٢٩٣) و ابن عابدین در حاشیه البحر الرائق (٢/٣٠٩(
  . (مصحح))٢٦٢( المدخلدر یبیھقو  )١/٥٥(

ق.  ھـ ٤٣٠ی امتوفی حنفی عبد الله بن عمر بن عیسی دبوس ،بو زیدای  نوشته -٢
 (مصحح)
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دانستند که تراوش یافته از فالن مذھب باشد و پیروان  جا صحیح می آن
 نمودند. ین تلقی میمذھب، خروج از آن را مارق و خارج از د

مردم پیوسته در مسائل «گوید:  شیخ و امام، عزالدین بن عبدالسالم می
شرعی خود، بدون وابستگی به ھیچ مذھبی از ھر عالمی که برایشان اتفاق 

نمودند. در آن عصر ھیچ عالمی منکر چنین  افتاد سوال و استفتا می می
که از تعصب سرشاری که پیروان مذاھب و مقلدان  شد تا این عملی نمی

برخوردار بودند به وجود آمدند. کار به جایی رسید که کسانی چنان از یک 
اگر چه بعضی از مسائل آن مذاھب بر  -کردند  مذھب پیروی و دفاع می

که انگار اقوال آن صاحب مذھب، قول  -بود  مبنای دالیل صحیح شرعی نمی
ز صواب است و ھیچ پیامبر مرسل است. چنین عملی دور از حق و دور ا

 ».خردمندی بدان تن نخواھد داد
بنابراین بر ھر مسلمانی واجب است در صورتی که از دریافت احکام، از 
ادله شرعی عاجز و ناتوان است، از متخصصین و علمای آن فن سوال و 
استفتاء کند و بر او واجب نیست که ملتزم و مقید به یکی از مذاھب گردد، 

آن را  ج که الله و رسولش گردد مگر این واجب نمی ای زیرا ھیچ مساله
کسی واجب ننموده که باید  بر ھیچ ج واجب گرداند و الله و رسولش

» مسلم الثبوت«باشد. شارح ھا  آن مذھبش حنفی و یا شافعی و یا غیر
 گوید: می

يدٍ « دِ عٍ جَ يعُ رشَ ابُهُ تَرشِ إِجيَ  .»فَ
 ».تازه استایجاب تمسک به یک مذھب، تشریع یک شریعت «

 مخالفت یک امام در احکام شریعت باعث طعن در امامت او نخواهد بود
نه باعث ھا  آن باید دانست که مخالفت با تمام ائمه اربعه و یا بعضی از

 و نه انتقاد در وسعت عملھا  آن و نه تنزل در مقامھا  آن طعن در امامت
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نسبت به ھا  آن و نه خللی در صحت اجتھاد و نه شکی در جستجویھا  آن
کسی چنین بپندارد، نسبت به حقانیت و  حق و صواب، خواھد بود. و ھر

 تاریخ تابناک دین امت، به جھل و نادانی رفته است.
ھا  آن برعکس محبت و احترام به این پیشوایان اسالمی و اکرام و ستایش

در  /از جمله خصوصیات دین مبین اسالم است. شیخ االسالم ابن تیمیه
گوید:  می» رفع المالم عن األئمة األعالم«مقدمه کتاب خود به نام 

گونه که قرآن بیان داشته، بر مسلمان واجب است که در دل محبت  ھمان«
، مومنان و به ویژه مومنان عالمی که به ج و والی الله متعال، رسول گرامی

علمای اسالمی  الله متعال». آیند، داشته باشد عنوان وارثان انبیا بشمار می
ھای دریا و  را در طول تاریخ به منزله ستارگانی قرار داده که امت در تاریکی

ھا بر  یابند و عموم مسلمان راھنمایی و ھدایت میھا  آن خشکی از ارشادات
 جھای پیامبر قائم مقام و جانشینھا  آن اجماع دارند...ھا  آن ھدایت و روایت

یاگران سنت او پس از تباھی و خاموش احھا  آن باشند، در میان امت می
به وسیله قرآن، ناطق ھا  آن زنده مانده وھا  آن شدن آن ھستند. قرآن توسط

به حق شدند و در میان امت به مثابه قرآِن زنده در آمدند و سخنگوی 
  صاحب شریعت شدند.

شنیدم که مالک و لیث در ارتباط با اختالف «ابن القاسم گفته است: 
به ھا  آن اند که اختالف که بعضی گفته گفتند: این می ج الله اصحاب رسول

بعضی ھا  آن چنین نیست، بلکه نظرات خاطر وسعت و رحمت در دین بوده،
ی اختالف  درباره /صواب و بعضی اشتباه بوده است و باز امام مالک

اند. اجتھاد در  مخطی و بعضی مصیب بودهھا  آن گویند: بعضی از اصحاب می
 ». جھت کشف حق و صواب بر تو الزم است
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، /از جمله لیث /که بعضی از اصحاب از مالک بنابراین ھنگامی
باید ھا  آن اند، پس وضعیت غیر اصحاب بعضی مخطی و بعضی مصیب بوده

 چگونه باشد؟
 :داند ابن حزم تقلید را حرام می

ترین عبارات را به کار بردیم  ترین و خفیف که ما در ارتباط با تقلید نرم این
و گفتیم که تقلید از دیگران نه واجب است و نه سنت، ولی امانت علمی ما 

چه فقیه توانمند و  دارد که خواننده مسلمان را نسبت به آن را ملزم می
دارای حجت قوی ھمانند ابن حزم، بیان داشته است آشنا نماییم ایشان 

 ارند:د گونه بیان می درباره تقلید این

ولِ اهللاِ« سُ ريَ رَ دٍ غَ ذَ قَولَ أَحَ دٍ أَن يَأخُ َحَ ِلُّ ألِ الَ حيَ ، وَ امٌ رَ بِالَ  ج إنَّ التَقلِيدَ حَ

انٍ   .»بُرهَ

 ج کس جایز نیست که سوای رسول گرامی تقلید حرام است و برای ھیچ«
 »کسی را بدون دلیل و برھان بپذیرد گفتار ھیچ

 فرمایند: دالیل ایشان عبارتند از: قرآن می

﴿ ْ ْ مِن ُدونِهِ  ٱتَّبُِعوا ّ�ُِ�ۡم َوَ� تَتَّبُِعوا نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
ٓ أ ۗ  ۦٓ َما ۡوِ�َآَء

َ
 ﴾أ

 ]٣[األعراف:

چه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده، پیروی کنید و جز او از  آن«
  .»معبودان دیگر پیروی مکنید

ْ �َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ نَزَل  ٱتَّبُِعوا
َ
ُ َمآ أ لۡ  ٱ�َّ

َ
ٓ قَالُواْ بَۡل نَتَّبُِع َمآ �  ﴾َفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

 .]١٧٠[البقرة: 

گویند:  چه را الله نازل فرموده: پیروی کنید، می ھا گفته شود: آن و اگر به آن«
 .»کنیم چه را که پدران خویش را بر آن یافتیم پیروی می بلکه آن

 فرماید: کنند می ستایش کسانی که تقلید نمی و باز الله متعال در
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ۡ ِعَبادِ ﴿ ِينَ  ١٧فَبَّ�ِ ۡحَسَنهُ  ٱلَۡقۡوَل �َۡسَتِمُعوَن  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥٓۚ َ�يَتَّبُِعوَن أ

ُ
ِينَ أ  ٱ�َّ

ۖ َهَدٮُٰهُم  ُ ْولُواْ  ٱ�َّ
ُ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم أ

ُ
ۡلَ�ٰبِ َوأ

َ
 .]١٨-١٧[الزمر:  ﴾١٨ٱۡ�

شنوند و سپس  که سخن(ھا) را می  ی(ھمان) کسان .پس بندگان مرا بشارت ده«
شان کرده است،  که الله ھدایتھا کسانی ھستند  کنند. آن از بھترین آن پیروی می

 .»ھا خردمندانند و آن
 فرماید: خداوند متعال می

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ� ﴿ ِ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ٱ�َّ
 .]٥٩[النساء:  ﴾ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ 

پس اگر در چیزی به نزاع افتادید، آن را به سوی الله و رسولش باز گردانید «
 .»اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید

الله متعال در ھنگام نزاع و اختالف جایز ندانسته است که به جز به قرآن 
بوی به کسی دیگر مراجعه گردد و خداوند متعال در ھنگام تنازع و سنت ن

 مردم، بازگشت به گفتار افراد دیگر غیر از قرآن و سنت را حرام نموده است.
تمامی اصحاب، تمامی تابعین و تمام تبع تابعین به طور قاطع اجماع 

ھا  آن کس تمام دین خود را به طور خاص از یکی از دارند که نباید ھیچ
که در تمام مسائل دینی خود متمسک به تمام اقوال  گیرند و کسانیب

اند و از پیروی  شده -حمھم الله- ابوحنیفه، یا مالک، یا شافعی و یا احمد
کسی غیر از امام مذھب خود و یا کسانی دیگر چه گذشته و چه بعد از آنھا، 

ین این امت ورزند، به طور قطعی بدانند که با اجماع اولین و آخر ممانعت می
اند و چنین کسانی در طول سه قرن محمود طالیی از سلف و  مخالف ورزیده

اند. از  غیر راه مومنان را پیمودهھا  آن یابند و خلف، الگویی برای خود نمی
 بریم. چنین حالتی به الله پناه می
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که  اند و کسانی فقھای مذاھب ھمگی، امت را از تقلید خود باز داشته
ھا، در تمام مسائل و قضایای دینی به طور خاص از یکی  ممانعت آنرغم  علی

 اند. مخالفت کردهھا  آن ھای تقلید کنند با دستورھا وسفارشھا  آن از
چگونه رواست که تقلید به طور خاص از یکی از این مردان (ابوحنیفه، 

خطاب، یا علی بن  شافعی، مالک، احمد ...) را بر تقلید و تبعیت از عمربن
، ش المومنین ، یا عایشه ام، یا ابن عباسبابیطالب، یا ابن مسعود، یا ابن عمر

بود، این  تر دانست؟ و اگر تقلید از دیگران شایسته می اولی و شایسته
بزرگواران و فقیھان اصحاب، در رابطه با تبعیت و پیروی به مراتب از دیگران 

 بودند. تر و اولی می شایسته
سخنان متوجه علمایی است که قرآن، حدیث، فقه و قبل از ھمه، این 

اند،  اند و درباره زبان متون و اسالیب آن به تحقیق پرداخته اصول را خوانده
ولی با این وجود به خاطر تن دادن به تنبلی و تمایل به آسایش طلبی، خود 

اند تا با تحقیق و تطبیق متون، اقدامی ھر چند اندک  را به زحمت نینداخته
ای قیام نمایند و به  عمل آورند و اگر به ندرت کسانی برای چنین وظیفهبه 

گونه که وظیفه یک عالم اسالمی  ھمان -بحث و تطبیق و ترجیح بپردازند
ای؟ و مردم را بر  بس کن تو چکاره«بر او نعره خواھند کشید که  -است

ار به رد تازند انگ و چنان بر او می» ھمان عقیده و اندیشه و فکرشان واگذار
پردازند!! اما راجع به اشخاص عامی، قول ابن حزم را راجع به  منکری می

باشد، نخواھم پذیرفت و شاید در  حرام میھا  آن که تقلید نسبت به این
 مناسبت دیگری این بحث را مورد بحث و مناقشه قرار دھم.

 نوس، نسبی هستندأاحکام غریب و نام
و چه بسا حکمی از احکام شریعت  احکام غریب و نامأنوس نسبی ھستند

در یک محیط غریب به نظر آید، ولی در محیط دیگر ھمان حکم بر ھمه 
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که در عصری غریب و مجھول بوده ولی در  مشھور و معلوم باشد، و یا این
عصری دیگر، ھمان حکم مورد قبول و پذیرش ھمگان قرار گرفته باشد. پس 

ونه که ثابت نیست، مطلق ھم گ این غرابت نسبت به احکام شریعت ھمان
یابد با تغییر مکان ھم  طور که با اختالف زمان، تغییر می نیست، بلکه ھمان

ای که  پردازیم: جامعه تغییر خواھد یافت. به بیان چند مثال در این باره می
ادای نماز ھا  آن فرزندانش در عبادت مقید به مذھب شافعی باشند، از نظر

[حدیثی که نادر و  عت قبل از آن را از احکام شاذجمعه بدون خواندن دو رک
ای که  دانند. در صورتی که در جامعه کمیاب روایت شده باشد] و غریب می

دانند. در محیط  باشند عکس آن را غریب و شاذ می مقید به مذھب مالکی 
ِه «که نمازگزاری فاتحه را بدون  شافعی مذھب، بسیار غریب است این ِبْسِم اللَّ

ِحیِم الرَّ  بخواند، بر خالف مذھب مالکی که بسم الله... را اصال در » ْحَمِن الرَّ
خوانند و یا در مذھب حنفی که در فاتحه آن را به صورت آشکار  فاتحه نمی
نمایند و باز در محیطی که مقید به مذھب شافعی ھستند، نماز  بیان نمی

چنین نماز کسانی  مسلمانی که زنی را لمس نموده و به وضو نپرداخته و ھم
که با ادرار و سرگین شتر، گاو، بز، و گوسفند آلوده شده باشند و آن را 

آید. بر خالف مذھب مالکی که مقرر  نشسته باشند، بسیار غریب به نظر می
چنین در  اند: بول و سرگین ھر حیوان حالل گوشتی، پاک است. ھم داشته

شده را لمس  که کسی سگ خیس مذھب شافعی بسیار غریب است این
کرده باشد با آن حالت نماز بخواند بر خالف مذھب مالکی که معتقد به 

 طھارت و پاکی سگ است و...
در عصر کنونی ما، در رابطه با بعضی از احکامی که بعضی از ائمه بدان 

اند،  اند، علما در آغاز کار با موجی از رد و انکار و دھشت مواجه بوده فتوا داده
ھا  ھا و دل ته که آن احکام فتوایی، راه خود را به سوی عقلولی دیری نگذش

باز نموده است و نور حجت و دالیل آن امر غیر معروف بر اندیشه جمھور 
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امت تابیده و در پرتو فلسفه شریعت که ھمان جلب مصالح و دفع مفاسد 
باشد، لباس پذیرش و مقبولیت ھمگانی را بر تن نموده و در نتیجه آن امر  می
 یب، پس از رد، مقبول و پس از انکار، معروف گشته است.غر

دیگر، تعدیالت مھمی است که بر قوانین خانوادگی که به آن   نمونه
گویند، جاری شد و جای غرابت و استنکار را به قبول و  می» احوال شخصیه«

معروفیت داد. مانند عدم وقوع طالق معلقی که به منظور واداشتن معلق 
کاری و یا ممانعت از انجام کاری باشد، و یا اینکه زنی را که با  علیه به انجام

یک لفظ سه طالقه داده باشند، یک طالق او واقع شود و یا مانند قانون 
وصیت واجب از طرف پدر بزرگ نسبت به فرزندانی که پدرشان در حیات 
پدربزرگ وفات نموده باشد، تا آن فرزندان از قساوت عموھا و اھمال جدھا 

ر امان بمانند که مردم در آغاز امر نسبت به این مسائل نامأنوس و بلکه د
معترض بودند و سپس آن مسائل در جامعه اسالمی کامال مورد قبول و 
پذیرش امت قرار گرفتند که منبع و سرچشمه این احکام از قرآن و سنت 

 که از قرآن پاک نبوی استخراج و استنباط شده است. اصال چرا باید حکمی
 گرفته شود مقبول نیفتد؟

دارای مفعول و مدلول مشخصی نیست، اگر منظور » غریب«کلمه 
یابیم که  احکامی است که با قول جمھور علما مخالف باشد، ابن حزم را می

ما از ابو حنیفه، شافعی و مالک بیشتر از صدھا مسئله «گوید:  در این باره می
درباره آن مسائل نظراتی بیان ا ھ آن ایم که ھر کدام از را استخراج نموده

چنان نظری بیان ھا  آن ھای قبل از یک از مسلمان اند که در میان ھیچ داشته
 »نشده است. آیا این جای شگفت نیست؟!
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 شهرت رأی وجود ندارد ای میان صواب و هیچ رابطه
حق و صواب با نظرات مشھور میان امت، سازگاری و مالزمتی ندارد و 

خوانی ندارد. بنابراین از نظر عالمان  غریب و نامانوس ھم خطا و اشتباه با
محقق، صواب و خطا، تابع شھرت و غرابت نخواھند بود. چه بسیار احکام 

سست و ھا  آن مشھوری که ھرگاه مورد نقد و بررسی قرار گیرند، دالیل
شود و نیروی خود را از دست خواھند داد، و چه بسا احکامی  بنیان می بی

ورد انکار قرار گرفته که خورشید آسا دالیل آن نمایان گردند و در غریب و م
 پرتو انوار ادله، روشن و مورد قبول خاص و عام گردند.

بنابراین بر ھر فرد مسلمانی که در تحقیق و تفحص احکام دینی خود 
باشد واجب است که در رابطه با شناسایی حق و واقعیت، معیار سنجش او 

و محکم باشد، نه شھرت نظر و گویندگان فراوان آن و  دالیل و براھین قوی
 ھای فراوان. وجود آن نظریه در کتاب

اگر مقیاس برای شناسایی حق در موضوع مورد نظر، این باشد که اغلب 
کنند و بیشتر مردم بدان معتقدند، در آن صورت اسالم  مردم از آن پیروی می

بود؛ زیرا ھر کدام از ادیان و  در میان ادیان و مذاھب گمراه دنیا، باطل می
 مذاھب گمراه صدھا میلیون پیرو و معتقد دارد.

 فرماید: در صورتی که خداوند متعال می

﴿ ُ�َ�ۡ
َ
 .]١٠٣[یوسف:  ﴾١٠٣َولَۡو َحرَۡصَت بُِمۡؤِمنِ�َ  ٱ�َّاِس َوَمآ أ

 .»مؤمن نخواھند بود، یشان) حرص ورز ایمان اگرچه (برو بیشتر مردم «

ۡ�َ�َ َمن ِ� �ن تُطِ ﴿
َ
�ِض ۡع أ

َ
ِۚ يُِضلُّوَك َعن َسبِيِل  ٱۡ�   .]١١٦[األنعام:  ﴾ٱ�َّ

زمین ھستند اطاعت کني، تو را از راه الله ی که در روی و اگر از بیشتر کسان«
 .»کنند یگمراه م

﴿ َ�َ�ۡ
َ
 ]١[الرعد:  ﴾١َ� يُۡؤِمُنونَ  ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ
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 .»آورند یبیشتر مردم ایمان نمولی «

ۡ�َ�َُهۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ ﴿
َ
 ]٣٧[األنعام:  ﴾٣٧َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .»دانند یھا نم بیشتر آنی ول«

 ]١٠٣[المائدة:  ﴾١٠٣َ� َ�ۡعقِلُونَ ﴿

 .»اندیشند ینم«

 ]٣٨[یوسف:  ﴾٣٨َ� �َۡشُكُرونَ ﴿
 .»کنند ینمی سپاسگزار«

مخالف نظر یابیم که  بعضی از آرا و نظریات عبدالله بن مسعود را می
چرا تابع نظر جمع نیستی؟  گفتند: جمھور عصر خود بوده است. یارانش می

 گفت: در جواب می

كَ « دَ حْ نْتَ وَ إِن كُ ، وَ َقّ افَقَ احلَ ا وَ ةُ مَ عَ  .١»اجلَامَ
 »جماعت آن است که تابع حق باشد، اگرچه یک نفر باشد«

ھا  سنجشابن مسعود به مردم به صورت جدی در مورد عصر و زمانی که 
گردد ھشدار داده است: که مبادا مردم با باطل انس و  معیارھا منحل می و

غریب باشد. منکر را معروف و معروف را منکر ھا  آن الفت گیرند و حق از نظر
ھا شما را دربرگیرد:  وای به حال روزی که فتنه«گوید:  شمارند. و سپس می

ورده سازد، درآن روز مردم را ای که کودک را پیر و پیران را سالخ چنان فتنه
اند که اگر  یابی که عادات و فرھنگ خود را به عنوان سنت سنیه گرفته می

تازند  شدت بر تو می  بخواھی آن را تغییر دھی پیروان آن فرھنگ و عادات به

                                           
شھاب الدین عبد  هشاموبا ھل السنة والجماعة.اصول اعتقاد اشرح دری اللکائ -١

در و ابن القیم  .)٢٢الحوادث والبدع (ص:  الباعث علی إنکار در الرحمن بن إسماعیل
آن را  ٦١/ ١مشکاة  دری لبانو آ) ١/٧٠و إغاثة اللھفان ( ٣٩٧/ ٣ إعالم الموقعین

 .صحیح گفته است
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خواھد، سنت و فرھنگ ما را  گویند: مردم بیایید که این شخص می و می
 ١؟!»نیست تغییر دھد، آیا این کار قبیحی

دلیل این که غرابت و ناآشنایی با حکمی، دلیل خطا و اشتباه آن حکم 
در ھا  آن نیست، این است که عمل به بعضی آیات محکم و آشنایی با حکم

قرآن کریم حتی در عھد اصحاب متروک مانده بود به نحوی که حکم آن 
 فرماید: باره می آمد. خداوند دراین آیات از نظر مردم غریب به حساب می

ْ  ٱلۡقِۡسَمةَ �َذا َحَ�َ ﴿ ْولُوا
ُ
ّمِۡنُه  ٱۡرُزقُوُهمفَ  ٱلَۡمَ�ِٰك�ُ وَ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱۡلُقۡرَ�ٰ أ

ۡعُروٗفا  .]٨[النساء:  ﴾٨َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡوٗ� مَّ
و ھرگاه خویشاوندان و یتیمان و مستمندان بر تقسیم (میراث) حاضر شدند، «

طور شایسته و نیک سخن ه ھا ب آنان بدھید، و با آن (چیزي) از آن (اموال) به
 .»بگویید

اند که حکم این آیه  شد بعضی از علما پنداشته و چون به آن عمل نمی
 منسوخ است.

 فرماید: ی دیگر از ترک عمل به بعضی از آیات، این آیه است که می نمونه

َها ﴿ ُّ�
َ
ِينَ َ�ٰٓ� ِينَ ِذنُ�ُم  ٔۡ َءاَمنُواْ لِيَۡسَ�  ٱ�َّ يَۡ�ٰنُُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
  ]٥٨[النور:  ﴾...َملََكۡت �

 ....»اجازه بگیرند از شما اید! باید بردگان شما که ایمان آوردهی کسانی ا«
 شیطان بعضی از مردمان را به وسوسه انداخت و«ابن عباس گفته است: 

 ».را از عمل به آن باز داشتھا  آن

                                           

نِ  - ٨٥٧٠ :علی الصحیحینک المستدر در حاکم -١ َسَ دُ بْنُ احلْ َمَّ نَا أَبُو الطَّيِّبِ حمُ ثَ دَّ حَ

ائِ  يقٍ أَيبِ وَ قِ نْ شَ ، عَ شُ مَ َعْ نَا األْ ، ثَ بَيْدٍ ىلَ بْنُ عُ عْ نَا يَ ، ثَ ابِ هَّ وَ بْدِ الْ دُ بْنُ عَ َمَّ نَا حمُ ، ثَ يُّ ريِ : قَالَ احلِْ الَ ، قَ لٍ

بْدُ اهللاَِّ:  يْ  "عَ نَّكَ ا النَّاسُ سُ هَ ذُ تَّخِ يَ ، وَ غِريُ ا الصَّ بُو فِيهَ رْ يَ ، وَ بِريُ كَ ا الْ مُ فِيهَ ْرَ مْ فِتْنَةٌ هيَ تْكُ بِسَ ا لَ تُمْ إِذَ ةً فَ أَنْ

؟  نَّةُ تِ السُّ َ ريِّ وا: غُ الُ ، قَ تْ َ ريِّ ا غُ إِذَ :  "فَ الَ ؟ قَ َنِ محْ بْدِ الرَّ ا عَ ا أَبَ لِكَ يَ تَى ذَ : مَ تْ قُ «قِيلٌ ثُرَ ا كَ ، إِذَ مْ كُ اؤُ رَّ

ةِ  رَ خِ لِ اآلْ مَ يَا بِعَ نْ تِ الدُّ سَ تُمِ الْ ، وَ مْ كُ نَاؤُ قَلَّتْ أُمَ ، وَ مْ كُ الُ وَ تْ أَمْ ثُرَ كَ ، وَ مْ كُ اؤُ هَ قَ لَّتْ فُ قَ  (مصحح) »وَ
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ت اختالف در  ق و َتَشتُّ  شد نخواهدفروع موجب َتَفرُّ
 نص قطعی الثبوت وھا  آن ی درباره اختالف در مسائل اجتھادی که

قطعی الدالله وارد نشده است، نباید باعث تفرق و تنازع میان امت گردد. 
شان  اصحاب در مسائل غیر منصوص با ھم اختالف داشتند، ولی میان

در قضایای  ھا آن اختالف نظر یافت و راه نمی گونه تفرقه، عداوت و نزاع، ھیچ
افراد بعد از  شد. در میان اصحاب، تابعین و منصوص، یک امر عادی تلقی می

بعضی  خواندند و ھا، کسانی ھستند که در قرائت فاتحه، بسم الله... می آن
گروھی به سری  خواندند. بعضی به جھری خواندن بسم الله... و دیگر نمی

بعضی  خواندند و بودن آن قائل بودند. بعضی در نماز صبح قنوت می
استفراغ، وضو  خواندند. کسانی به دنبال حجامت، ریزش خون بینی و نمی
آتش  چه با کسانی در خوردن آن گرفتند و کسان دیگر وضو نمی گرفتند و می

 دیدند و بر آن الزم نمی کسانی دیگر وضو را گرفتند و داشته، وضو می تماس 
کسانی دیگر وضو را  گرفتند و کسانی به دلیل خوردن گوشت شتر وضو می

پشت سر ھا  آن وجود ھمه این اختالف نظرھا، دیدند... که با الزم نمی
 و /شافعی یارانش و و /که ابوحنیفه مانند این خواندند. ھمدیگر نماز می

نه  دیگران ھر چند که نه سری و یارانش پشت سر امامان مالکی مدینه و
 پرداختند. دای نماز میبه ا خواندند، جھری بسم الله ...نمی

امام  حجامت بالفاصله به امامت نماز پرداخت و ھارون الرشید پس از
به دلیل  نمازش را اعاده ننمود. نمود و پشت سر او نماز را اقتدا /ابویوسف

نظر امام  الزم نیست. فتوا داده بود که بر حجامت وضو /که امام مالک این
کسی از  خون بینی الزم است. و این بود که وضو برای حجامت بر /احمد

وضو نگیرد آیا  بینی امام جماعت خارج شود و اگر خون از ایشان پرسید:
 چگونه ممکن است پشت سر جواب داد خواند؟! نماز او توان پشت سر می
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در نزدیکی مزار  /سعید و ابن مسیب نماز نخوانم؟! امام شافعی مالک،
نماز صبح را خواند و به خاطر احترام و ادب نسبت به ایشان  /ابوحنیفه

 قنوت را نخواند و گفت: گاھی به مذھب اھل عراق گرایش دارم. 
 /از امام ثانی، ابویوسف -در (بزازیه) که یکی از کتب حنیفیه است

روایت شده که ایشان در حمامی غسل جمعه را انجام داد و نماز جمعه را با 
که مردم متفرق شدند به ایشان خبر  زار نمود و بعد از اینامامت خودش برگ

ای در چاه حمامی که در آن غسل نموده، وجود داشته  دادند که موش مرده
گویند:  کنیم که می است گفت: در این صورت به قول برادران مدینه عمل می

بثًا« لُ خُ مِ تَنيِ ملَ حيَ لَّ لَغَ املَاءُ قُ ا بَ برسد نجس  ١ه دو قلهھرگاه مقدار آب ب« »إِذَ
 .»گردد نمی

است. بنابراین  گنجایش آن علت اختالف آرا و نظرات در چنین مسایلی
رود. چه بسا در یک مساله شرعی گنجایش  میھا  آن احتمال چند وجه در

دو وجه باشد و اگر چنین باشد قضیه اجتھادی است و نظر صواب در آن 
ماجور خواھد بود. به ھمین  قطعی نیست و صاحب خطا در آن معذور و بلکه

خاطر بوده که امامان و فقھای اسالمی در چنین مواردی، اقوال و نظرات 
نمودند و به آرا و نظرات مخالفین خود احتمال صواب  خود را توجیه می

گفتند: این  دادند. برای مثال در استنباط یک حکم اجتھادی می می
تمایل به این دارم و امثال چنین تر است، یا این راجح است، و یا من  محتاط

بسیار فراوان  /و کالم شافعی /عباراتی در کتاب المبسوط و آثار محمد
 است.

، راضی گردد که با وجود آن ھمه علم و فقاھت، اما /الله از مالک
کند که: ھارون  پیشنھاد ھارون الرشید را نپذیرفت. سیوطی روایت می

                                           
  واحدی برای سنجش میزان آب. (مصحح) -١
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را در کعبه آویزان کنند و » أطوالم«الرشید به او پیشنھاد نمود که کتاب 
 /مردِم ھمه اقطار و نواحی را به تبعیت از آن مکلف سازد. امام مالک

گفت: من با چنین عملی موافق نیستم. زیرا اصحاب رسول الله که در 
اند  فروعات فقھی با ھم اختالف داشتند در شھرھا و کشورھا پراکنده شده

تی دیار خود ھستند. ھارون الرشید مردمان ھر دیاری متمسک به سنت مف
گفت: ابا عبدالله، الله تو را توفیق دھد!! و این موضوع را باز با منصور در 

 میان گذاشت.
در خاتمه باید بگویم که من این مطالب را به عنوان دفاع از نویسنده 

اند موید و  مقاله (غریب االحکام) ننوشتم و در تمام جزئیاتی که بیان داشته
ایشان نیستم. ولی من شیوه تحقیق، تطبیق و ترجیح نظرات را تایید  ھمراه

نمایم؛ و بر ھر مسلمانی واجب است که خود را به دست دلیل و برھان  می
بسپارد که ھرگاه دلیل حکمی به نظر او قوی باشد و عقلش بدان قانع گردد 

ندارد و قلبش به آن آرامش یابد باید به آن حکم عمل نماید و ھیچ اشکالی 
که چنین  باشد و نباید بیم داشته باشد از این» احکام غریبه«که آن حکم 

گیری،  گیری و سھولت است که دین ما جز با آسان حکمی برای من آسان
 فرمود: می ج تخفیف و رحمت نازل نشده است، پیامبر گرامی

َما « ْمَحةِ إِ�َّ َِنيِفيَِّة السَّ
ْ
 .١»...بُِعثُْت بِاحل

 »حنیِف سھل و آسان مبعوث شدممن با دین «
 فرمود: به یارانش می ج و باز پیامبر

وا« ُ وا َوَال ُ�َعرسِّ ُ  .١»�رَسِّ

                                           
این حدیث در مسند احمد و معجم الکبیر طبرانی با سندھای مختلف ذکر شده است  -١

 ةحادیث الصحیحآن را در سلسلة األی مجموِع طرق، حسن است و آلبان و در
  ) آورده است. (مصحح) ٢٩٢٤(ش
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 »گیر نباشید گیر باشید و سخت آسان«

�نَ « ِ
�َن، َولَْم ُ�بَْعثُوا ُمَعرسِّ ِ

َما بُِعثْتُْم ُميرَسِّ  .٢»إِ�َّ
دم گیری بر مر گیری بر مردم و نه به خاطر سخت شما به خاطر آسان«

 »مبعوث شدید.
 فرماید: الله متعال می

ُ يُرِ�ُد ﴿   ]١٨٥[البقرة:  ﴾ٱۡلُعۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ٱۡليُۡ�َ بُِ�ُم  ٱ�َّ
 .»خواھد ینمی شما دشواری خواھد و برا یمی شما آسانی الله برا«

ُ يُرِ�ُد ﴿ ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  ٱ�َّ
َ
�َ�ٰنُ أ   .]٢٨[النساء:  ﴾٢٨َضعِيٗفا ٱۡ�ِ

و انسان، ضعیف و ناتوان آفریده شده خواھد که بر شما آسان گیرد  الله می«
 .»است

ُ َما يُرِ�ُد ﴿ يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  ٱ�َّ
  ]٦[المائدة:  ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ۥنِۡعَمَتهُ 
خواھد شما را پاک سازد و  یقرار دھد، بلکه می خواھد بر شما دشوار یالله نم«

 .»ما تمام کند، باشد که شکر گزاریدنعمتش را بر ش

 ها آنحکم تقلید از  اختالف ائمه مذاهب و
ھا  آن اند؟ و حکم تقلید از سوال: چرا ائمه مذاھب اختالف داشته

 ج اند، از پیامبر گرامی اختالف داشتهچه ُفَقھا در آن  چیست؟ و آیا تمام آن
که در مسائل عبادی چیزی نزد امامی واجب و نزد  اند؟ و این دریافت نموده

شود؟ و اگر انسان در یک حکم از  دیگری مکروه است، چگونه توجیه می
امامی تقلید کند و در حکم دیگری از امام دیگری، حکم آن چیست؟ و آیا 

                                                                                           
  ) (مصحح) ١٧٣٤و  ١٧٣٢) و مسلم (٦١٢٥و  ٦٩بخاری ( -١
  ) (مصحح) ٦١٢٨و  ٢٢٠بخاری ( -٢
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که بایستی مستقیما به کتاب  اھب جایز است یا اینتقلید بر ائمه غیر چھار مذ
و سنت مراجعه نمود و در آن صورت انسان نباید خود را به ھیچ مذھبی 

 مقید سازد؟
گوید: چرا ائمه مذاھب اختالف  جواب: در پاسخ به بند اول سوال که می

اند باید گفت: اختالف ائمه مذاھب به این دلیل است که منبع و مصدر  داشته
که خداوند متعال برای بندگان تشریع نموده عبارت از نصوص دینی  دین

است و الجرم مردم در فھم نصوص اختالف دارند و این یک امر طبیعی در 
شوند و بعضی روح و  زندگی بشر است که بعضی متمسک به ظواھر لفظ می

 گیرند. مقاصد منصوص را در نظر می
ن و شارحیِن خود قوانین، ھا حتی در میان مفسری گونه اختالف و این
شود و در این راستا بود که دو مدرسه ظاھرا مخالف ھم به وجود  یافت می

گیر و ملتزم به ظاھر نصوص و دومی مدرسه  آمدند: یکی مدرسه سخت
گیر و توسعه طلب که این دومی به روح نصوص و مقاصد تشریع توجه  آسان
 ١دارد.

اند. به دلیل اینکه رسول  داشتهوجود  ج این دو گروه در عصر رسول الله
 بعد از غزوه احزاب فرمودند: ج اکرم

                                           
البته باید توجه داشت که نباید به بھانه توجه به روح و باطن نصوص از عمل به ظاھر  -١

ھای منحرف از اصل دین، به  ھا و گروه منشأ جدایی فرقه نصوص طفره رفت؛ زیرا سر
کنار گذاشتن و یا تحریف نصوص و روی آوردن به ھوا و ھوس و خواھشات شیطانی 

گردد. این مساله به خصوص در میان  به بھانه عمل به روح و باطن نصوص برمی
 ) شود. (مصحح روافض و صوفیان به وضوح مشاھده می
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 يِف بَِ� َمن اَكَن يُؤِمُن بِاِهللا َو ايلَوِم اآلَخِر، فَ «
َّ

َحٌد الَعرْصَ إِال
َ
َال يَُصلَِّ�َّ أ

 .١»قَُر�َْظةَ 
ھرکس به الله و روز قیامت ایمان دارد، نماز عصر را جز در بنی قریظه «

 »نخواند.
شد، اصحاب اختالف نمودند:  می که آفتاب نزدیک به غروب میھنگا

از این عبارت سرعت و شتاب در انجام آن  ج بعضی گفتند منظور رسول الله
عمل بوده است. لذا قبل از رسیدن به بنی قریظه نماز عصر را خواندند و 

ھرکس به الله و روز قیامت ایمان «فرموده است  ج دیگران گفتند: پیامبر
و ما جز در مکان بنی قریظه » ، نماز عصر را جز در بنی قریظه نخواند.دارد

نماییم... و این  اگر چه بعد از غروب آفتاب ھم باشد نماز عصر را ادا نمی
 ج گروه بعد از غروب به ادای آن نماز پرداختند. عمل این دو گروه به پیامبر

ش قرار نداد، بلکه ھیچ کدام از دو گروه را مورد سرزن جگزارش شد و پیامبر
عمل ھر دو گروه را به عنوان یک عمل اجتھادی مورد تایید قرار داد. لذا 
واگذاردن مردم به اجتھاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختالف 

 ٢باشد. می

                                           

رِ «بدون لفظ  -١ نُ بِاهللاِ وَ اليَومِ اآلخَ ؤمِ انَ يُ ن كَ ) و مسلم ٤١١٩و  ٩٤٦در بخاری ( »مَ
  ) (مصحح) ١٧٧٠(

باید توجه داشت نماز خواندن در اوقات شرعی تعیین شده به دستور الله متعال عام  -٢
ده جا خاص مسئله بو در این ج مسئله بوده و نماز در بنی قریظه به دستور پیامبر

گونه که  است. پس ھر دو اجتھاد با در نظر گیری نصوص شرعی بوده است؛ نه آن
ھای  روافض و صوفیان با کنار گذاشتن نصوص به بھانه اجتھاد، از ھوا و ھوس و گام

 کنند. (مصحح)  شیطان پیروی می
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کسان ھا  آن اسباب دیگر در رابطه با اختالف فقھا این است که در میان
گیر وجود داشت و  گیر و آسان سختمتشدد و متساھل و یا به عبارت دیگر 

ھای طبیعت بشری است. بنابراین در  ھا خود از ویژگی این اختالف سلیقه
جا که ابن  بینیم که نظر ابن عمر غیر از ابن عباس است. آن فھم نصوص می

کرد که معتقد بود در شستن صورت باید  گیری می عمر چنان در وضو سخت
و چنان کرد تا نابینا شد. در حالی که ابن ھا ھم وارد شود  آب به باطن چشم

دانست. ابن عمر بیم داشت که اگر  عباس چنین عملی را ضروری نمی
او را آلوده نماید. در حالی که ابن ھا  آن فرزندانش را ببوسد، لعاب دھان

ھایی  شکوفهھا  آن گفت: کشید و می بوسید و به آغوش می را میھا  آن عباس
کنیم. بنابراین تفاوت میان فھم این دو نفر تراوش  می را بوھا  آن ھستند که

نسبت به شریعت است و متوجه خواھیم ھا  آن یافته میان اندیشه ھر کدام از
ھای ابن عباس، در میراث فقھی  ھای ابن عمر و رخصت گیری شد که سخت

 ما مشھور و وارد شده است.
مده است که گاھی خود لغات نصوص عامل اختالف میان فقھا به شمار آ

 از آن جمله آیه:

�  ٱلُۡمَطلََّ�ُٰت وَ ﴿ نُفِسِهنَّ ثََ�ٰثََة قُُروٓءٖ
َ
�َّۡصَن بِأ  ]٢٢٨[البقرة:  ﴾َ�َ�َ

پاکی یا سه قاعدگی) انتظار و زنان طالق داده شده باید مدت سه قرء (سه «
 .»کشند

به چه معنایی به کار رفته است. در لغت » قرء«حال باید دید که لفظ 
جا  بار به معنی پاکی داللت دارد و در این به معنی قاعدگی و یکبار  یک

فقھای مذاھب به پیروی از تفسیر لغوی این لفظ و امثال آن از سایر الفاظ 
 اند. مشترک وارد اختالف شده
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نمونه دیگر از اسباب اختالف فقھا این است که بعضی الفاظ، احتمال 
عضی به معنای حقیقی آن و معنی حقیقی و مجازی را در بردارند. لذا ب

 فرماید:  بعضی به معنای مجازی آن متمسک ھستند. مانند این آیه که می

ۡو َ�َٰمۡسُتُم ﴿
َ
 ]٤٣[النساء:  ﴾ٱلّنَِسآءَ أ
 .»اید یا با زنان آمیزش کرده«
که آیا بنا به رای ابن عمر، منظور لمس زن با مرد با دست است و یا  

 تقد است کنایه از مجامعت است؟گونه که ابن عباس به آن مع ھمان
یکی دیگر از اسباب اختالف فقھا در رابطه با اطمینان و عدم اطمینان 
نسبت به روایت است که یکی به این راوی وثوق و اعتماد دارد و روایت او را 

پذیرد و دیگری به او اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل  می
که بعضی در پذیرفتن حدیث، به ویژه در اموری که  دھد و... یا این قرار نمی

عموم مردم به آن مبتال ھستند، قایل به شرایطی ھستند و بعضی آن شرایط 
 اند. را منظور نکرده

یکی دیگر از موارد اختالف فقھا اعتبار و عدم اعتبار دالیل شریعت است. 
یلی چون برای مثال نظر امام مالک بر این است که عمل اھل مدینه در مسا

 عبادات به عنوان دلیل فقھی مقدم بر خبر واحد است.
 ١یکی دیگر از اسباب اختالف این است که بعضی از علما، حدیث ضعیف

دارند و بعضی  گذاری شد را بر قیاس مقدم می که بعدھا به حدیث حسن نام
 برعکس و...

                                           
شان کم بوده و با تعدد  ھستند که شدت ضعفی البته این احادیث، احادیث ضعیف -١

رسند؛ نه احادیثی که از شدت ضعف از درجه  روایت به درجه حسن لغیره میطرق 
 اعتبار ساقط باشند. (مصحح) 
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بعضی حدیث مرسل را به طور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور 
پذیرند و بعضی به طور  شمارند و بعضی با شرایطی آن را می کلی مردود می

 مطلق قبول دارند.
دانند  پذیرند و آن را معتبر می ھای قبل از اسالم را می بعضی شریعت امت

و بعضی برای آن اعتباری قایل نیستند. بعضی قول صحابی را به عنوان ادله 
ضی آن را به عنوان ادله شریعت کنند و بع دانند و بدان استدالل می می

 کنند. پذیرند و بدان احتجاج نمی نمی
را (مصالحی که دلیل خاصی از جانب شریعت  ١بعضی مصالح مرسله

نسبت به اعتبار و یا الغای آن در دست نباشد) به عنوان یکی از ادله 
 پذیرند. پذیرند و بعضی آن را نمی می

در رابطه با داللت امر و ھا  آن فاز جمله اسباب دیگر اختالف فقھا، اختال
علم «که در ھا  این نھی، عام و خاص، مطلق و مقید، منطوق و مفھوم و غیر

 باشد. به تفصیل بیان شده است، می» اصول فقه
چه که تاکید بر آن واجب است این است که درباره اختالف ائمه،  آن

ھایی  کتاب ھا آن اسباب متنوع دیگری ھستند و در گذشته و حال راجع به
بیان أسباب ی اإلنصاف ف«اند. از جمله کتاب  به رشته تحریر در آمده

تالیف » سباب اختالف علماءأ«و کتاب  ٢تالیف عالمه دھلوی» االختالف

                                           
توان دریافت که این مسایل در واقع تحت اصلی از  در صورت بررسی مصالح مرسله می -١

اصول شرعی قرار دارند. امام شاطبی در کتاب االعتصام در این مورد بحث مفیدی 
 دارد. (مصحح) 

. در الله یُّ شاه َولبه ملقب  ی،ھندی دھلوی حمد بن عبدالرحیم فاروقا ،بوعبدالعزیزا -٢
جا  ق به حجاز سفر نمود و از دعوت به توحید در آن ھـ ١١٤٥ - ١١٤٣ھای  سال

ت را در سن حدیث وھا  دست آنبه  متعال الله او یکی از کسانی بود که .متاثر گشت
 اشاره نمود.» ةالله البالغ حجة«توان به  ھور او مییگر کتب مشاز د ھند احیا نمود.
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بین االختالف  سالمیةاإل ةالصحو«شیخ علی خفیف، و یا کتاب خودم به نام 
اختالف در مسائل ام که  که در آن بیان نموده» المشروع والتفرق المذموم

 ١بھا است. فرعی یک ضرورت، رحمت، وسعت و یک ثروت گران
ھای فکری و اخالقی را که مبنای فقه اختالفی و  ھمین طور اصول و پایه

 ام. آداب آن در میان فرزندان امت اسالمی است شرح داده

                                                                                           
ھـ ق چشم از جھان فرو ١١٧٦در سال  ،ھـ ق متولد شده بود ١١١٠در سال  وی که

  بست. (مصحح) 

این سخن با نص صریح قرآن کریم مخالف است. زیرا قرآن، در آیات متعدد، مسلمانان  -١
که الله  امر نموده است. چنانرا به وحدت و دوری از تفرقه و اختالف در دین، 

 فرماید: می

ِطيُعواْ ﴿ 
َ
َ ٱَوأ  ]٤٦[األنفال:  ﴾َوَ� تََ�ٰزَُعواْ َ�َتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِ�ُحُ�ۡمۖ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

شوید و  و از الله و رسولش اطاعت کنید و با یکدیگر اختالف نکنید که سست می«
 »رود. ابھت شما از بین می

 است:ھمچنین فرموده 

ْ ِمَن ﴿ ِينَ ٱِمَن  ٣١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما  �َّ ْ ِشَيٗعا ْ دِيَنُهۡم َوَ�نُوا قُوا فَرَّ
يِۡهۡم فَرُِحونَ   ]٣٢-٣١[الروم:  ﴾٣٢َ�َ

و گروه گروه شدند،  از مشرکینی که آیین خود را پراکنده و بخش بخش کردند«
 »دارد، خوشحال است. مباشید. ھر گروھی از روشی که

 و نیز فرموده است:

 ]١١٩-١١٨[هود:  ﴾إِ�َّ َمن رَِّحَم َر�َُّكۚ  ١١٨َوَ� يََزالُوَن ُ�َۡتلِفِ�َ ﴿
 فرماید: در این آیه خداوند به تصریح می

 »که مشمول رحمت خداوند باشند، اختالف نخواھند کرد. کسانی«
 به حساب بیاوریم؟!ف، کار اھل باطل است چگونه آن را رحمت اختال پس

چه که ضرورت و وسعت است گنجایشی است که شریعت در بعضی از امور قرار  اما آن
 داده است که البته باید بر طبق نصوص باشد؛ نه ھوای نفس. (مصحح)
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ھا  آن ھای خداوند متعال نسبت به این امت این است که از جمله رحمت
یقه و تنگی قرار نداده است بلکه به خاطر اختالف آراء و اختالف را در مضا

چه که فراخور یک  ھا به آن وسعت بخشیده است و آن در افھام و اندیشه
چه که شایسته زمانی  محیط باشد، چه بسا فراخور محیط دیگر نباشد و آن

 ای بوده، چه بسا برای زمان دیگر شایسته نباشد. بعضی از اصحاب، در قضیه
گونه  شد، ھمان داد و سپس از آن نظر خود منصرف می با نظر خود فتوا می

ھنگامی که از رای خود برگشت نمود، سوال شد که  سکه از عمر بن خطاب
چه که  دلیل آن چه بود؟ او در جواب گفت: فتوای گذشته بر مبنای آن

. باشد ایم، می چه که به آن رسیده دانستیم و فتوای کنونی بر مبنای آن
اختالف محیط، زمان، مکان، و شرایط، از جمله عواملی است که انسان از آن 

 شود و آرای خود را در راستای آن تغییر خواھد داد. متاثر می
دارای دو مذھب(نوع فتوا) بود:  /از این دیدگاه بود که امام شافعی

زیست و دومی  یکی مذھب قدیم که مربوط به عصری بود که در عراق می
دید که مربوط به دورانی بود که در مصر اقامت گزید و در مذھب ج

 /این فتوا مربوط به قول قدیم شافعی«ھای فقھی بیان شده که  کتاب
که او وارد مصر  ؛ زیرا ھنگامی»است و آن مربوط به قول جدید ایشان است

شد به قضایایی برخورد کرد که در گذشته به آن برخورد نکرده بود و به 
اری دست یافت که قبال به گوش او نخورده بود. از این نظر بود احادیث و آث
از بعضی از نظرات و فتاوای خود در مصر عدول و صرف نظر  /که شافعی

نمود؛ زیرا شخص مجتھد، پیوسته تابع دلیل است و عدول و بازگشت از 
بعضی از آرا، یک روند طبیعی برای ھر انسان مجتھدی است. تمام این 

 آید. باب اختالف ائمه به شمار میموارد، از اس
خواست کتاب  که می /به ھمین خاطر، ابوجعفر منصور به امام مالک

ھای  گیری مؤطایش را بنویسد، گفت: ای مالک در تألیف کتابت، از سخت
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دوری  سو شواذ ابن مسعود بھای ابن عباس و رخصت بابن عمر
به این امر جامه عمل  /کن و راه را برای مردم ھموار کن. امام مالک

 را به رشته تحریر در آورد.» الموطأ«پوشاند و کتاب مشھور خود به نام 
خلیفه (منصور) خواست که تمام مردم ممالک اسالمی از آن پیروی 
کنند. و کتاب مؤطا به عنوان کتاب مرجع برای ھمه افراد موجود در ممالک 

خاطر فقاھت، ورع و به  /بینیم که امام مالک اسالمی درآید، ولی می
 گوید: انصافی که داشت خطاب به منصور می

امل« ل يا امريَ ار،  ج منني فإنَّ أصحابَ رسولِ اهللاِؤال تَفعَ قُوا فِی األمصَ قد تَفرَّ

لم، والنَّ  لِّ قَومٍ عِ ندَ كُ يل ووأصبَحَ عِ ت إليهم أقاوِ بَقَ تَهم رضوا هبا اس قد سَ َلْ فإنْ محَ

 .١»عىل رأْيٍ واحدٍ تكون فتنة

به شھرھا و  ج امیر المومنین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول الله«
اند و ھر قومی دارای یک نوع علم و بینش است و اقوال  مناطق پراکنده شده
اند. اگر  گذشته است و به آن راضی و قانع گشتهھا  آن و فتاوایی در میان

امت فتنه ایجاد ھمه مردم را به سوی یک نظر و یک فتوا برگردانی در میان 
 ».خواھد شد

نگریستند که آن یک اختالف در  گونه به اختالف میان ائمه می ھا این آن
قضایای فرعی است و ھیچ گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان 

گونه مسائل فرعی، امت اسالمی بر روی یک نظریه اتفاق  ندارد که در این
و محبت خداوند متعال نسبت به این  آرا، از لطف اختالفنمایند و خود این 

امت است که حکم و قضایا و مسائل فرعی را بیان نموده تا فرصتی برای 
 اجتھاد و وسعت بخشی نسبت به تعدد افھام باشد.

                                           
  . (مصحح)١/٣٠المیزان  ی:الشعران -١
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بودند،  ھا در ھر امری به یک نظریه می تصور کنید که اگر تمام مسلمان
در ھیچ توانست  کس نمی یابی نداشت و ھیچ کس به رخصت دست ھیچ

موقعی نظری را بر نظر دیگر و یا قولی را بر قول دیگر و یا روایتی را بر روایت 
دیگر و... ترجیح دھد. این بود پاسخ سوال: چرا ائمه مذاھب اختالف 

 داشتند؟

 حکم تقلید از ائمه مذاهب
این است که » حکم تقلید از ائمه اربعه چگونه است«اما پاسخ به سؤال 

الجوھرة «ی اربعه واجب است و قول صاحب  قلید به ائمهگویند ت گروھی می
 گوید: در این راستا این است که می» فی التوحید

 و واجـــــب تقليـــــد حـــــربٍ مـــــنهم
 

ــــم  ــــظ يُفهَ ــــوم بلف ــــی الق ــــام حك  ك
 

گر این است که تقلید امامان و پیشوایان مذاھب واجب  عبارت بعضی بیان
 است.

گویند: تقلید یکی از  اند و می گروه دیگری روش غلو و افراط را پیموده
 /چھار امام فقھی به صورت مشخص واجب است. پیروان شافعی

گویند: تقلید از  واجب است. پیروان حنفی می /گویند: تقلید از شافعی می
 /طور پیروان مالکی تقلید از امام مالک واجب است. و ھمین /ابوحنیفه

 دانند.  یرا واجب م /و پیروان حنبلی تقلید از امام احمد
اند و  گران اسالمی این نظریه اخیر را خطا و اشتباه دانسته پژوھش

گویند: اعتقاد به وجوب تقلید از یک امام معین، به این معنی که مقلد  می
فقط ملتزم به اقوال او باشد و اقوال و نظرات دیگران را متروک و مرفوض 

پا را  /ابن تیمیهباشد. و شیخ االسالم  بشمارد، در دین اسالم حرام می

اتَابَ إن «گوید:  فراتر نھاده است و می ذَ ائِلُ هَ م قَ الَ تِلَ  الكَ إِالَّ قُ گوینده  »وَ
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ای (وجوب تقلید از یک امام مشخص) اگر توبه کرد َفِبھا وگرنه  چنین نظریه
 باید کشته شود. 

گوید: باید در مسائل دینی از یک شخص معلوم تقلید  که می زیرا کسی
فقط گفتار او را عملی، و اقوال دیگران را طرد نماید. در آن صورت کرد و 

مقلد، اماِم خود را به عنوان شارع قرار داده است که انگار، پیامبر معصوم و 
باشد و  باشد. چنین پنداری در دین الله قطعًا جایز نمی واجب االتباع می

د و اگر بر این ای خواسته شود تا توبه کن واجب است از گوینده چنین نظریه
اندیشه اصرار نماید نظر شیخ االسالم بر آن است که او از اسالم خارج گشته 

 است. 
ای در میان اصحاب رایج نبوده است  گوید: قطعا چنین شیوه ابن قیم می

فردی را برای خود انتخاب کند و در تمام قضایا ھا  آن که برای مثال یکی از
ای از نظریات او عدول ننموده باشد و اقوال  هاز او تقلید نماید و در ھیچ نظری

دیگران را ساقط و مطرود پندارد و به جز مقلد خود از گفتار ھیچ کسی 
ای از  دانیم که چنین قضیه تبعیت ننموده باشد و باز به طور قطع می

کس در عصر تابعین روی نداده است. اگر نظر این مقلدان و طرفداران  ھیچ
د از یک امام معین) صحیح است، در سه قرن اولیه این نظریه (وجوب تقلی

و احادیث صحیح، بھترین قرون به شمار  ج اسالم که از زبان رسول الله
ای را برای ما بیان نمایند، که قطعا نخواھند توانست؛ زیرا چنین  آمده، نمونه

بدان اشاراتی دارند در قرن  ج گونه که رسول الله بدعت مذمومی ھمان
 د روی داده است. چھارم به بع

ھا) را در کتاب  ابن قیم این گفته (تقلید فقط از ائمه اربعه و یا یکی از آن
را تخطئه و ھا  آن رد نموده و بیشتر از پنجاه مورد گفتار» اعالم الموقعین«

مورد انتقاد قرار داده است و تفصیالت مفید و مقتضی را در آن کتاب بیان 
توانند به آن مراجعه نماید. خالصه کالم ابن  مندان می داشته است که عالقه
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قیم در آن کتاب این است که ھرگاه کسی به درجه اجتھاد نرسیده بود و در 
ای به نظریه فقیھی دست یافت، خواه آن فقیه یکی از ائمه  بیان حکم مسأله

باشد، ھا  آن اربعه باشد یا از افراد دیگر، خواه قبل و یا بعد از زمان
 تواند از آن تبعیت کند.  ، می١ن نظریه را صحیح بداندکه آ درصورتی

تواند به اجتھاد  برای مجتھد، تقلید جایز نیست و در استنباط احکام می
خود عمل کند. ولی برای شخص عامی و کسانی که توانایی اجتھاد را 

اند  توانند به گفته ھر امام و یا فقیھی که به درجه اجتھاد رسیده ندارند، می
گونه که این آیه قرآن ما را  نمایند. ھمان ٢ند و از قول او تبعیتعمل کن

 فرماید: کند و می راھنمایی می

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 ]٤٣[النحل:  ﴾٤٣إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱّ�ِۡكرِ لُٓواْ أ

گاھاِن)دانید از عالمان  اگر نمیمردم) ی (اپس « ھای آسمانی  کتاب (آ
 .»بپرسید

 به حکم تقلید از پیشوایان دینی. این بود پاسخ راجع

 درباره مسائل مورد اختالف
پرسد آیا تمام این مسائل مورد اختالف در میان فقھا،  سوال کننده باز می
گویم:  استخراج و تراوش یافته است؟ در جواب می ج از سنت پیامبر گرامی

ه است. انجام داده و عمال از او روایت شد ج بسیاری از امور را پیامبر گرامی
اگر چه بعضی امور را بیشتر از دیگری انجام داده است. مانند تکبیر اذان: 
الله اکبر الله اکبر .. که آیا چھار بار است یا دو بار؟ ھر دو روایت از رسول 

                                           
 البته با استناد به نصوص و نه با خواھشات نفسانی. (مصحح) -١
نکته را یادآور شد که تبعیت با تقلید متفاوت است. تبعیت و کند و کاو و باید این  -٢

پرسش برای عوام دستور شریعت است، اما تقلید به معنای قالده انداختن و پذیرش 
 (مصحح) بدون چون و چرا است که از دیدگاه شریعت مذموم است.
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کنند و  روایت شده است. مالکیه به دو بار گفتن آن عمل می ج گرامی
و یا مانند ترجیع(تکرار) در  دھند دیگران چھار بار گفتن آن را مالک قرار می

ذکر شده و بعضی  ج شھادتین اذان با صدای آھسته که روایت آن از پیامبر
کنند و نزد دیگران روایت آن به اثبات نرسیده و به  از عالمان به آن عمل می

 کنند.  آن عمل نمی
اند.  روایت شده ج تمام این امور مورد اختالفی جسته و گریخته از پیامبر

ِبْسِم ( ای کمتر باشد. مانند گفتن بسمله ای بیشتر و در جنبه در جنبه اگرچه
ِحیِم  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ روایت شده که  ج ) به صورت جھری که از رسول اللهاللَّ

کردند و  ایشان آن را به صورت جھری و آشکار در قرائت فاتحه نماز بیان نمی
نمایند بر  داریم که داللت میدر مقابل این روایت، احادیث دیگری در دست 

توان میان  اند و می نموده آن را به صورت جھری تلفظ می ج که پیامبر این
گاھًا به خاطر تعلیم  ج این روایت چنین سازگاری ایجاد نمود که رسول خدا

نمازگزاران پشت سر او، بسمله را به طور جھری تالوت نموده است. ابن 
گوید: در مسائل عبادی به خاطر تالیف  تیمیه درباره چنین موضوعی می
به خاطر بیم از نفرت  ج گونه که پیامبر قلوب، ترک افضل روا باشد. ھمان

 /ترک نمود. امام احمد ÷مردم، بنای کعبه را بر اصول و نقشه ابراھیم
وصل وتر، و... که  ،اند که در مسائلی مانند بسمله بر این موارد تاکید نموده

گاھی به خاطر شناخت سنت و امثال آن،  یف دلبه خاطر مراعات تأل ھا و یا آ
 توان از افضل به سوی جایز عدول نمود.  می

پرسد که: چرا چیزی از امور عبادی نزد امامی واجب  باز سوال کننده می
 باشد؟ و نزد امامی دیگر مکروه می

باشند. نمونه آن  گوییم: چنین مواردی اندک و بلکه نادر می در جواب می
در تمام  /ند خواندن سوره فاتحه پشت سر امام که از نظر شافعیمان
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ھا واجب است. ولی پیروان  نمازھای سری و جھری خواندن آن برای مقتدی
ھا در نماز  پندارند که خواندن فاتحه برای مقتدی چنین می /ابوحنیفه

 اند. جماعت مکروه است و این دو قول، مقابل یکدیگر قرار گرفته
که خواندن  دو نظریه یک نظریه میانی وجود دارد و آن این در میان این

شنود، شرعی است، ولی در  که آن را نمی  فاتحه در نماز سری، برای مقتدی
گونه  شنود سکوت الزم است. ھمان فاتحه امام را می  نماز جھری که مقتدی

 که در روایت مسلم وارد شده است:

نِْصتُوا ...«
َ
 فَأ

َ
و » گاه (امام) قرائت خواند، شما ساکت بمانیدھر«١»َو�َِذا قََرأ

 تر است. این نظریه وسط و میانی اولی و راجح

 سنت اعتماد بر کتاب و
از غیر امامان چھار مذھب ممکن  ٢پرسد: آیا تقلید برادر سوال کننده می

که خود را به یکی از مذاھب کنونی مقید نمود،  توان بدون این است؟ و آیا می
 کتاب و سنت مراجعه نماییم؟مستقیما به 

گویم: بله. تقلید به غیر ائمه اربعه جایز است... و کسانی که  در جواب می
اھل فقه و نظر باشند و بتوانند احکام اسالمی را از متون اسالمی استنباط 

                                           
قین به خواندن سوره توان با این ی . اما به ھیچ عنوان این حدیث را نمی٤٠٤مسلم  -١

فاتحه نسبت داد. چون در آن لفظ قرائت به کار رفته است و این حکم عام، با حدیث 

كِتَابِ « ةِ الْ َ احتِ أْ بِفَ رَ قْ ْ يَ ةَ ملَِنْ ملَ الَ شود. از  ) خاص می٣٩٤و مسلم  ٧٥٦(بخاری » الَ صَ
خواند و  طرفی الله متعال در سوره مزمل پیامبرش را به خواندن نماز تھجد فرا می

ْ ٱفَ ﴿فرماید:  می َ ِمَن  ۡقَرُءوا چه میسر است از قرآن  آن« ]٢٠[المزمل:  ﴾ُقۡرَءاِن� لۡ ٱَما تَيَ�َّ
جا جدای از قرائت است و مقدار یسیر ھمان  که قطعا خواندن فاتحه در این» بخوان

 باشد. (مصحح)   قرائت و غیر از فاتحه می
 (مصحح)   تبعیت جایز است.طور گفته شد تقلید مذموم و  ھمان -١
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توانند مستقیما به قرآن و سنت مراجعه نمایند و به اجتھاد و  نمایند، می
ز قرآن و سنت احکام اسالمی خود را استخراج بحث و بررسی بپردازند و ا

ای را بر دیگری ترجیح دھند. و یا به عالمان اھل ترجیح و  نمایند و یا نظریه
ھا اقدام  عالمان فقه مقارن که به وسیله ادله، به مقارنه و ترجیح بعضی نظریه

اند، امثال ابن دقیق العید، ابن تیمیه، ابن قیم، ابن حجر عسقالنی،  نموده
 صنعانی، شوکانی و... مراجعه نمایند.

ای که در اعصار رکود و انحطاط فقھی شایع شده که  باید دانست گفته
باشد و ھیچ  گویا باب اجتھاد مسدود شده است، یک گفته مردود و باطل می

دلیلی بر صحت آن نه از قرآن و نه از سنت و نه از اجماع در دست نداریم. تا 
اند که: جایز نیست ھیچ عصری از اعصار  ان گفتهجا که حنابله و دیگر آن

تاریخ، از مجتھد و یا مجتھدانی که مطابق ادله شرعی برای مردم فتوا دھند، 
خالی باشد. این فضل و موھبتی است که الله متعال به بندگان خود عطا 
فرموده است. ھر کسی که قدرت و توانایی استنباط احکام را داشته باشد، 

توان امتی و یا نسلی را از این امر اجتھاد باز  اجتھاد بپردازد. نمیتواند به  می
داشت و یا اجتھاد را در انحصار نسل خاص و یا زمان خاصی قرار داد؛ زیرا 
چنین امری (اقدام به اجتھاد احکام) در ھیچ عصر و مکانی محال نیست و 

گذشته تر از عصور  بلکه در عصر کنونی ما، عمل اجتھاد به مراتب آسان
که وسایل و امکانات عملی که امروزه برای ما میسر  باشد؛ به دلیل این می

ھای  گشته مانند، چاپ، تکثیر، تصویر برداری، کامپیوتر و... در اختیار امت
 گذشته نبوده است....

اما کسانی که از زبان عربی و علوم و فنون مربوط به آن، و از معارف و 
نت، آشنایی ندارند و مواضع و جایگاه اجماع و ھای مربوط به قرآن و س دانش

شناسند و به اصول فقه، قیاس و قواعد تعارض و تراجیح  موارد خالف را نمی
گاھی ندارد، بر واجب است که متخصین ھا  آن و سایر ابزار اساسی اجتھاد، آ



 ٣٩  اختالف ائمه مذاهب و حکم تقلید از آنها

ندارند و این یک فطرت و  ١ای جز تقلید فن مراجعه نمایند. این گروه چاره
نماید.  نی است که در ھر علمی به متخصصین آن مراجعه میسرشت انسا

 فرماید: گونه که خداوند متعال می ھمان

ۡهَل  َٔ فَۡ� ﴿
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اند تمام مردم را مکلف به اعمال  گونه که بعضی پنداشته البته نباید آن
 اجتھاد نمود که چنین چیزی ناممکن و ھیچ دلیلی بر آن نیست.

 حکم تلفیق در میان مذاهب
که: اگر انسانی در یک امر از یک امام و  سوال دیگری باقی مانده و آن این

عمل تلفیق  در امر دیگر از امام دیگری تقلید کند حکم آن چیست؟ به این
اند و بعضی آن را ممنوع  شود... بعضی از عالمان آن را جایز شمرده گفته می

اند، ولی نظر ما بر این است که اگر کسی در این تلفیق منظورش  دانسته
ترین حکم و  ھای مذاھب باشد و پیوسته به دنبال آسان پیروی از رخصت

چه که  طبیعت او و آنچه که موافق  بدون توجه به دالیل شرعی جویای آن
باشد... در ارتباط با  نزد او خوشایند است باشد، چنین تلفیقی جایز نمی

 اند: چنین مواردی است که عالمان سلف گفته

قَ « ب فُسِ اهِ صَ املَذَ خَ تَبَّعَ رُ ن تَ  .٢»مَ
 ».ھای مذاھب گردد فاسق شده است ھر که به دنبال رخصت«

                                           
 تبعیت. (مصحح) -١
ھا را  استفاده از رخصت ٤/١٣٤ الموافقاتامام شاطبی با ذکر این مسئله در کتاب  -١

داند و در این صورت استفاده  منوط به داشتن دلیل شرعی و دوری از ھوا و ھوس می
 از رخصت شرعی بالمانع است. (مصحح)
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عینی در موضوعی مصلحت مثال آن مانند این است که اگر مذھب م
که  کسی را برآورده کند، در آن موضوع از آن مذھب تقلید کند. مانند این

اش ملکی را در ھمسایگی او بفروش رسانده باشد و آن  شخصی ھمسایه
شخص بخواھد بیع آن ملک را باطل و برای خود دریافت دارد عمل به قول 

گر آن مذھب به نفع کند که قایل به شفعه ھمسایه است و ا /ابوحنیفه
را که  /دشمن او باشد عمل به مذھب مقابل او نماید یعنی قول شافعی

 مانع شفعه جوار است، اخذ نماید.
خواھد  اینجاست که شخص پیرو ھوای نفسانی خود است و با این کار می

با دین بازی کند و مذاھب را خادم مصالح خود قرار داده است. انسان 
و واقعیت باشد خواه آن حق به سود یا زیان او باشد.  مسلمان باید ھمراه حق

 فرماید: دھد و می گونه مورد مذمت قرار می الله متعال منافقان را این

﴿ ِ ِ َوَ�ُقولُوَن َءاَمنَّا ب ِ  ٱ�َّ ٰ فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ٱلرَُّسولِ َو� َطۡعَنا ُ�مَّ َ�َتَو�َّ
َ
َوأ

 ِ ْوَ�ٰٓ�َِك ب
ُ
ٓ أ ْ إَِ�  ٤٧ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ�ٰلَِكۚ َوَما ِ �ذَا ُدُعٓوا ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم  ۦَورَُسوِ�ِ  ٱ�َّ

ۡعرُِضونَ  َُّهُم  ٤٨إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهم مُّ ْ إَِ�ۡهِ ُمۡذِعنِ�َ  ٱۡ�َقُّ �ن يَُ�ن ل تُٓوا
ۡ
 ﴾٤٩يَ�

 .]٤٩-٤٧[النور: 
. وردیم، و اطاعت کردیمگویند: به الله و به پیامبر (او) ایمان آ یو (منافقان) م«

شوند و اینان (در  یگردان می رو، ھا بعد از این (ادعا) از آنی سپس گروھ
الله و پیامبرش فراخوانده شوند تا ی که به سو یو ھنگام ؛حقیقت) مؤمن نیستند

و اگر حق با  ؛کنند یھا اعراض م از آنی کند، ناگھان گروھی شان داور در میان
 .»آیند یاو می ھا باشد، گردن نھاده (با سرعت) به سو آن

که ھمانند مومنان  باشد نه اینھا  آن خواھند که حق به جانب ھا می آن
چه از نظر او  صادق با حق ھمراه شوند، ولی اگر شخص مسلمان پیرو آن

لمس زن که  تر باشد ھیچ اشکالی ندارد، در این تر و در قلب او مطمئن راجح



 ٤١  اختالف ائمه مذاهب و حکم تقلید از آنها

که جاری  تقلید کند و از این /باشد، از ابوحنیفه موجب نقض وضو نمی
که آب  تقلید کند و از این /شود از شافعی شدن خون باعث نقض وضو نمی

گردد، از مالکیه تقلید کند. در صورتی که با دلیل در  جز با تغییر نجس نمی
ین شیوه است. این موارد آرامش خاطر حاصل نماید و فتوای ما نیز به ھم

(این در واقع تبعیت است نه تقلید. بھتر است کلمه تقلید در متن با تبعیت 
 عوض شود. (مصحح))

ُ بِِه «الله متعال ما را نسبت به تفقه در دین موفق گرداند.  َمْن يُرِِد ا�َّ
يِن  ْهُه يِف ادلِّ  .آله وصحبه وسلم وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل ١»َخْ�ًا ُ�َفقِّ

 پایان

                                           
» فھم دین، نصیب خواھد کرد.ی خیر نماید، به و هدر حق او اراد اللهھر کس « -١

 )١٠٣٧) و مسلم (٧٣١٢و  ٣١١٦ و) ٧١بخاری
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