
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 20/02/0179  جلسه چهل و سوم

 «مجتهدشرائط و اجتهاد تعریف » –( 01از دیدگاه فریقین )« تقلید»و « اجتهاد»موضوع: 

 علی الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل لهآ علی و هللا رسول

 پرسش: 

اند: یکذب الحدیث ، باالخره درباره ابوهریره بعضی جاها گفته اند یکثر الحدیث و بعضی جاها هم گفتهاستاد ببخشید! 

 نتیجه چیست؟

 پاسخ:

بسازند  «مرد هزار چهره» از خیلی آدم عجیبی بوده است؛ یعنی اگر یک فیلمی آید!رمیدهرچه بگویند « ابو هریره»از 

تر کسی چنین خیانتی که این مرد به اسالم کرده، مخصوصا در حوزه فرهنگی کماست! « ابوهریره»بهترین مصداقش 

  ت.یعنی برای هرچه که شما تصور کنید یک چیزی درست کرده اس ؛خیانتی به اسالم کرده است

 پرسش:

که « ابوهریره»زنند بعد به را به آن شکل می« ابوذر»گویند؛ ولی میخودشان  تدوین حدیث، و نقل و گفتن حدیث 

 .طوری رفتار دارندرسد اینمی

 پاسخ:

« ابوهریره» شنید،نپای درسش می« ابن عباس»رد، کرسی تدریس دا در مسجد «یهودیکعب االحبار »شما ببینید 

 مسیحی است در زمان عمر کرسی تدریس در مسجد النبی دارد.« تمیمی داری»، است« الحبار یهودیکعب ا»شاگرد 

 



 پرسش:

 یح بخاری از آن استفاده کرده است؟ی که صحیچیزها تطبیقی کار کردیدبحث تدوین حدیث را حاج آقا! شما 

 پاسخ:

بحث اجتهاد یک . حاال شاید در همین نظیم کردیم که اصال بحث منع تدوین حدیث، منع نقل حدیث و..تا حدودی ت

برخورد دوگانه ی که جهان اسالم با آن مواجه شد این بود که آمدند یهاکنم، اصال یکی از مصیبتبخشی را من اشاره 

روند و خورند، زندان میو... شالق می« عبدهللا ابن مسعود»کند مخصوصا مثل از آن طرف هرکس حدیث نقل می .کردند

پیدا کرسی نقل حدیث  «مسجد النبی»یند در آولی از آن طرف یک عده آزادنه میشود؛ ها ایجاد مییندرگیری بین ا

 !کنندمی

ها از نقل احادیث های حکومت نزند! اینیک آزادی مطلق برای حدیث است؛ ولی احادیثی که ضرر به پایه« شام»در  

را نقل بیت احادیثی که فضائل اهلبا و با آن مشکل نداشتند، کردند و امثال این که منع نمی« صالة»و « صوم»ه مربوط ب

 بیت در آن مطرح شده باشد مشکل داشتند.و یا امامت اهل کند

بیند در آن فضائل زند میورق می اهل سنت آورد، یکی از بزرگانآید یک کتابی میلذا ما قرائن زیادی داریم که راوی می

شوید و نابود آورند همه را میمیآب  وقتی که تشت  تشت آب بیاورید!گوید است می حضرت علی )سالم هللا علیه(

 !کندمی

 أهل في أحاديث فيها صحيفة اليمن أو مكة من بكتاب علقمة جاء قال أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن»

 ثم الجارية فدعا قال حيفةالص إليه فدفعنا قال عليه فدخلنا هللا عبد على فأستاذنا عليه هللا صلى النبي بيت البيت

 «فيها هايميث فجعل قال حسانا أحاديث فيها فان فيها أنظر الرحمن عبد أبا يا له فقلنا ماء فيها بطست دعا

 السنة إحياء دار:  النشر دار ، هـ 361: الوفاة البغدادي الخطيب:  المؤلف اسم ، البغدادي للخطيب العلم تقييد

   43 ، ص0 النبوية، ج

 



 کردند.بردند، پاک میاز بین می رابیت )علیهم السالم( فضائل اهل موارد ما زیاد داریم احادیثاز این 

 عليه هللا صلوات طالب أبي بن علي سير من الشيء بي يمر فإنه له فقلت السيرة لي القسري... واكتب هللا عبد

 «مالجهن قعر في تراه أن إال ال فقال فأذكره

 تحقيق ، لبنان -  والنشر للطباعة الفكر دار:  النشر دار ، هـ146: الوفاة األصبهاني الفرج بوأ:  المؤلف اسم ، األغاني

 00 ، ص00 جابر، ج وسمير مهنا علي: 

مثال اند طوری است! یا ببینید چقدر در مذمت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( مطلب آوردهاند ایناین تعابیری که آورده

 گوید:میدارد که  مالئکته والناس اجمعین(ولعنة هللا لیه ع)آن ملعون تعبیری که 

 !«لص بن لص فإنه طالب أبي بن علي إلعنوا»

 آل تحسين ، تحقیق: السيد41فرحة الغری، ص ق_663السيد ابن طاووس، الحسيني، علي بن موسي _متوفاي 

 م 0771 - 0307:  اإلسالمية، چاپ اول، سال چاپ للدراسات الغدير مركز:  الموسوي، ناشر شبيب

 

 یا دارد:

 والحسين الحسن وأبا ، ابنته على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صهر ، هاشم بن طالب أبي بن علي العن اللهم»

 «كنيت هل فيقول ، الناس على يقبل ثم

 مدائنيال الحديد أبي بن محمد بن محمد بن هللا هبة بن الدين عز حامد أبو:  المؤلف اسم ، البالغة نهج شرح

:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، م0771 - هـ0301 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ 644: الوفاة

 13 ، ص3 ج النمري، الكريم عبد محمد

بینیم یک ها به این شکلی بودند و االن ما میاین؛ یعنی خوب مشخصات علی را روشن کردم! «كنيت هل فيقول»

ها نسبت به یکدیگر اند؛ یعنی االن عداوتی که بین مسلمانهای روی زمین به خون همدیگر تشنهنیم مسلمان میلیارد و

 .ها بودنداین تفکرات همین همه ارذها و کفار نیست! بنیانگاست بین مسلمان



 خوانیم:می« زیارت عاشورا»در 

ْلم  » َسْت َاساَس الظُّ ًة َاسَّ تال ُكمْ ؛ َو َبنى َعَلْیه  ُبْنیاَنهُ ...  ْور  َواْلَج  َلَعَن اللَُّه ُامَّ ْن ق  ْمكین  م  التَّ دیَن َلُهْم ب   «َو َلَعَن اللَُّه اْلُمَمهِّ

 گیرد.ار این ظلم و جنایت بودند مورد لعن قرار مییی که بنیانگذهاآن« زیارت عاشورا»در چند جای 

را دسته  هااین کنندمطالعات و تحقیقاتی که دارند تالش که بحث را شروع کنم از دوستان تقاضا دارم، من قبل از این

وتر آشنایی ندارند به صورت یپی با کامیهاوتر آشنایی دارند به صورت فایل بیاورند و آنیپیی که با کامهاآن .بندی کنند

جاست و سریع داند کاش این است که انسان میشود خوبیمطلب که دسته بندی می نوشتار و دسته بندی شده بیاورند.

چه را که مربوط به تاریخ تاریخ حدیث کرد من تمام آنبه آن دسترسی دارد، االن این عزیز ما که سوال در مورد بحث 

ها متفرق و دسته بندی شده ولی اگر این مورد مطلب است. 42شاید بیش از و  حدیث است را در یک جا جمع کردم

های متفرق و دسته فایلتر است تا بخواهد از برود تحقیق کند کارش راحت انسان از نو ،شودنباشد آدم دچار مشکل می

 بندی نشده استفاده کند.

 کند که منظم باشد.شان در صورتی ارزش پیدا میزحماتشان هایان شاء هللا عزیزان حتما دقت کنند بحث

يُكَما » َتْقَوى اللَّه  َو َنْظم   ....ُأوص  ُكم ب   «َأْمر 

ق, ؛  0303قم، چاپ: اول،  -جلد، هجرت 0محمد بن حسين، نهج البالغة )للصبحي صالح(،  شريف الرضى،

 300ص

طوری که نماز را داریم سر وقت ؛ یعنی همانطلبه در مباحث علمی نظمش باید مثل نمازش مرتب و سر وقت باشد

 به آن دسترسی داشته باشیم، راحتهایمان هم سر جای خودش باشد که موقع مراجعه کردن بتوانیم خوانیم، بحثمی

ذوق  براساس های شبهاتی جدا باشد حاال هرکسثهای اعتقادی جدا باشد، بحهای تفسیری جدا باشد، بحثبحث مثال

 کند.ها را تنظیم ی که خودش اینو سلیقه

 پرسش:

 .ی زمان همایش هم بفرماییدیجادر رابطه با تغییر و جاب



 پاسخ:

باشد؛ ولی متوجه  «دی»پنجم و ششم  -روز در خدمت دوستان هستیم بنا بود که چهارمسه  –برنامه همایشی که دو 

ها دارند نفر طلبه که از شهرستان 002تا  – 002ترم است، نزدیک به  میانها امتحان ها برای طلبهستانشدیم که در ا

قرار شد هفته بعد سه شنبه، چهارشنبه و  وما این را یک هفته به تأخیر انداختیم  این مشکل را دارند، بنابراین آیندمی

 پنجشنبه باشد.

شان هم در دوره و ما صد نفر را حاضریم در خدمتیک مشکل دیگری که داریم این است که ما به معاونت تبلیغ گفتیم 

ا هم ماندیم م !هم در قسمت هزینه باشیم؛ دیروز به ما زنگ زدند گفتند تا االن تقریبا نزدیک به هزار نفر ثبت نام کردند

نفر دوستان خودمان هستند، تا  12از طرف دیگر نزدیک به  ؟!که از این هزار نفر این صد نفر را چطوری انتخاب کنیم

 شود توکل بر خدای عالم! ببینیم که چه می

 پرسش:

 تواند برنامه بچیند؟حاج آقا! حوزه برای هزار نفر طلبه برای تبلیغ در ایام فاطمیه نمی

 پاسخ:

مشکل ما این است که االن حوزه را وابسته به دولت  گیرند!اش را از من دارند میودجهصد نفرش هم ندارند، ب برای

دانیم و خالصه سه هزار، سه هزار میلیارد که پول دارد و یا ندارد ما که نمیکردیم، دولت هم مشکالت دارد، البته در این

 کل کردند.و خودشان را دچار مشتومان برداشتند و بردند 

وقتی این رها را کرده و... من در ذهنم آمد گفتند این شخص فالن کادیروز همین شخصی را که اعدام کردند داشتند می

آقا این همه خالف و اختالس کرده، این همه  خواب بودید؟ این داد شما کجا بودید؟!آقا این کارها را انجام می

بینید که یک آقایی چند هزار میلیارد شوید میبودید؟ یک دفعه بیدار می های جعلی زده آیا شما همه تان خوابشرکت

 اختالس کرده! 



دهند، آیا شما باید صبر کنید؟ آخر این ها را انجام میحاال این مورد را گرفتید و دهها مورد دیگری که دارند این خالف

 اموال بیت المال و مربوط به همه مردم است!

 در هر صورت...

مدتی سه ماه تا چهارماه است بسته بودن حوزه به دولت مشکل درست کرده، حتی بعضی از مراکز پژوهشی االن وا

 حقوق ندادند. این در حقیقت یک ضربه به حوزه و روحیه محققین است.

وزیر ارشاد « مسجد جامعی»تأسیس کردیم، آن زمان آقای  90 – 92را تقریبا سال « موسسه ولی عصر»ما خودمان 

ردیف بودجه « موسسه ولی عصر»برای  برنامه ای بریزند کهخواهم من می« قزوینی»چند بار به من گفت آقای بود، 

 در مجلس در نظر بگیرند. دولتی

مان کرد، در خواهیم، نیازی هم نداریم هرچه خدای عالم خودش کمکدولتی نمی ما به هیچ وجه بودجه !گفتم آقا جان

کنیم، کار را تعطیل کنیم بهتر از این است که محقق بیاید یک م اگر نبود کار را تعطیل میکنیمان پول بود کار میجیب

ما هم بگوییم نداریم چقدر برایش سخت تمام  که حساب باز کردهسه ماه کار کند و برای همین پول ناچیز  -دوماه -ماه

 شود!می

به دوستان گفتم من در این  من ،میدهانجام می م کارهای پژوهشییچه که امکانات دارآن لذا االن هم ما براساس

یک ریال هم باشد از حقوق شخص شما که مسئول امور  رتان قرار بدهم. باالترین از اینتوانم پول در اختیاسقف می

 کنم.مالی هستید کسر می

 آغاز بحث...

نسبت به او دارند، این  ییلی عجیبخ تعبیر ، یکناتمام ماند بود «ابو حنیفه»به  آن قسمت که مربوطبحث جلسه گذشته 

و افراد دیگری هم  ،آورده« تاریخ بغداد»در « خطیب بغدادی» ،آورده 013، ص 1ج « المنتظم»در « ابن جوزی» را تعبیر

 گفت:« ابو حنیفه»آوردند که 

 !!«قولي من بكثير الخذ وأدركته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أدركني لو»



 !کردهای من استناد میکرده بودم، پیغمبر هم من را درک کرده بود پیغمبر به حرفاگر من پیغمبر را درک 

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 361: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 .320 ص، 01 ج بيروت -

 یا:

 «هل الشریعة اال الرأی»

 آن تعبیر دیگری که دارند  اگرد، همچنین تعبیری در آخرش دار

  «ابوحنیفة لبعث فيكم أبعث لم لو»

 جا عمر را بگذارند!در آن «ابو حنیفه»بهتر بود تا به جای 

ها زیاد آقایان امثال این !گوید با ُدم خوک این روایت را پاک کنیدمیکنند وقتی که برایش از پیامبر مکرم روایت نقل می

عبدهللا ابن » همچنین است. جمع کرده« تاریخ بغداد»ها را به خوبی در تمامی این« غدادیخطیب ب»دارند مخصوصًا 

 .با سندهای صحیح تمام این مطاعن را نقل کرده است« هالسن»در کتاب « احمد»پسر  «احمد

 گوید:میو...« شریک»و  «سفیان»در بعضی از جاها دارد که تعدادی از بزرگان مثل  

 «بالخصومات اال يعرف ما الفقه من بشيء يعرف وما حنيفة أبا ادركنا»

 0326 - الدمام - القيم ابن دار:  النشر دار ، 072: الوفاة الشيباني حنبل بن أحمد بن هللا عبد:  المؤلف اسم ، السنة

 002 ص، 0 ج، القحطاني سالم سعيد محمد. د:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ،

ها د اینکردنمیبین زن شوهری که با هم دعوا  بین دو نفر و یا فقط خصوماتی که ورد،آسر در نمی« فقه»از « حنیفهابو »

 ها از همدیگر طالق بگیرند. د که اینداداد یا فتوا میرا صلح می

سنت از که اهل تعاریفی ،است «اجتهاد»های پایه بحث در حقیقت و جا مطرح استاساسی دیگری که در این حثب

در یک جا بیاید قضیه را  اگر البته این دو تا به نظر من معین کردند است. «مجتهد»شرایطی که برای  کردند و «اجتهاد»



را هم جدا آوردند. « شرایط مجتهد»را جدا آوردند و « اجتهاد»بعضی بزرگان من دیدم تعریف  ، ازکندخیلی روشن می

« اجتهاد»تعریف را بخواهند تعریف بکنند « هاداجت»ها نگاه بکنید در حقیقت یک چیز است. به مغز حرف شما وقتی

 مجتهدی که بخواهد اجتهاد بکند.تعریف یعنی 

گشتم خیلی برای من مهم است دوستان خوب دقت کنند که آیا در سنت دنبال یک چیزی میمن در تعاریف اهل

، شرایط «اجتهاد»که آیا در تعریف  م،ما بعدها این را خیلی الزم داری، روی کتاب و سنت تأکید دارند یا ندارند؟ «اجتهاد»

که از  یهایاین را پایه قرار بدهیم خیلی از بحث ، و مااگر آمده باشد واژه کتاب و سنت آمده یا نیامده است؟ «مجتهد»

از کتاب و سنت فاصله گرفتند بلکه خالف کتاب و  و شان آوردندفقهای و از ائمه ،اندخلیفه اول، دوم، سوم و غیره آورده

 سازد.اند نمیسنت هم دارند این با تعاریفی که انجام داده

 گوید:است می 023متوفای « امام شافعی» کنم بعد یک بحث دیگری دارم شما ببینیدرض میها را عاول واژهمن 

َتاب   على اْجَتَهدَ  َفَمنْ » نَّة   اْلك   «َفَذل َك  َوالسُّ

 طلب تمام است.، اگر بر محور کتاب و سنت باشد که حق م«اجتهاد»

َتاب   َغْير   على اْجَتَهدَ  َوَمنْ »  نَّة   اْلك  ًئا كان َوالسُّ  «ُمْخط 

 - بيروت - المعرفة دار:  النشر دار ، 023: الوفاة هللا عبد أبو الشافعي إدريس بن محمد:  المؤلف اسم ، األم

 020 ص، 6 ج ،الثانية:  الطبعة ، 0171

یا بدعت  است بر غیر کتاب و سنت آیا این خطأ« اجتهاد» ،زیاد کار داریم« طاً مخ»با کلمه  توجه داشته باشید که ما

 گویید اسالم کامل شد است؟ بین خطأ و بدعت فرق است شما که می

يَنُكْم( لَُكمْ  َأْكَمْلُت  )اْليْومَ   د 

 کردم کامل برايتان را شما دين امروز

 1(: آیه 4سوره مائده )



يَنُكْم( لَُكمْ  َأْكَمْلُت  )اْليْومَ اگر  يَنُكْم( َلُكمْ  )َأْكَمْلُت  ،«حسبنا کتاب هللا» است: با کتاب  تنها د  اگر شما به کتاب مراجعه  !د 

 .افتدستجیر بالله کتاب از اکمال بودن میکردید و حکمی از احکام شرعی پیدا نکردید ن

به  خوبیک مقداری  419متوفای « حنفی ابوبکر کاشانی» ،سنت استاهل فقهی های معتبراز کتاب« بدایع الصنایع»

 گوید:میدان آمده می

َهادُ » ْجت  ل   النَّصَّ  َخاَلَف  إَذا َفاال    «بَاط 

 ، اگر مخالف نص بود اصالً باطل است.«اجتهاد»

 الكتاب دار:  النشر دار ، 419: الوفاة الكاساني الدين عالء:  المؤلف اسم ، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع 

 034 ص، 1 ج، الثانية:  الطبعة ، 0710 - بيروت - يالعرب

 !شرعی نیست« اجتهاد»، «اجتهاد»یعنی 

 گوید:می 0242متوفای « حنبلی بهوتی» 

 «شرعي بحكم ظن لتحصيل الوسع الفقيه استفراغ وهو االجتهاد من مأخوذ(  والمجتهد) »

 هم باشد« نیظ» گیرد ولول حکم شرعی به کار میتمام تالشش را برای تحصی« فقیه»

 و غیره در تعاریف بعدًا خواهد آمد. « الوسعاستفراُغ »، «استفراُغ الفقیه»البته 

  « وسلم عليه هللا صلى رسوله وسنة  تعالى  هللا كتاب من يعرف من» 

 دار:  النشر دار ، 0240: الوفاة البهوتي إدريس بن يونس بن منصور:  المؤلف اسم ، اإلقناع متن عن القناع كشاف

 079 ص، 6 ج، هالل مصطفى مصيلحي هالل:  تحقيق ، 0320 - بيروت - الفكر

 ی به کتاب خدا و سنت پیغمبر دارد.آگاه« مجتهد» .کنندآن کسانی که احکام را از کتاب خدا دارند استفاده می

 !«هللا و یعرف سنة رسول هللا كتاب يعرف»  کسی است که: برای «حکٍم شرعی»گوید این هم می 



  .است« حنبلی بهوتی»است، شرحش هم مال آقای  762متوفای « موسی ابن احمد حجاوی»امام مال « إقناع»متن 

 پرسش:

َهادُ  »گوید که میجمله این استاد ببخشید!  ْجت  کتاب و سنت  ، بر مبنایاین بر چه مبنایی است «النَّصَّ  َخاَلَف  إَذا َفاال 

 است؟

 پاسخ:

غیر از کتاب و سنت را نص دارد آید انصراف به کتاب و سنت د. هر کجا واژه نص میگوینکتاب و سنت را نص می

 . نص در برابر رأی و قیاس است.گویندان و قیاس را نص نمیسگویند رأی و استحگویند اجماع را نص نمینمی

 :تعبیری دارد« حنبلی بهوتی»باز آقای 

 «واإلجماع النص مخالفة عدم االجتهاد شرط»

 گوید به دلیل خبر معاذ ابن جبل:بعد می

 «اإلجماع خالف لو كما حكمه نقض فوجب فرط فقد والسنة الكتاب ترك إذا وألنه»

 دار:  النشر دار ، 0240: الوفاة البهوتي إدريس بن يونس بن منصور:  المؤلف اسم ، اإلقناع متن عن القناع كشاف

 106 ص، 6 ج، هالل مصطفى مصيلحي هالل:  تحقيق ، 0320 - بيروت - الفكر

سنت به خیلی از اجتهادات حضرات اهل ،اگر مالک باشد« معاذ ابن جبل»را ما آوردیم که اصالً « معاذ ابن جبل»بحث 

 است. رأی را، قسیم کتاب و سنت قرار دادهجا آمده آنیعنی  ؛باد است

 چنین مجتهد قاضیاجب است حکم و کتاب و سنت را ترک کند راه افراط پیموده« فقیهی»گوید اگر یک ایشان می 

 نقض شود.

 :دارد یایشان هم حرف زیبای ،0042متوفای « سلفی شوکانی زیدی»

 «بمعصوم المحققين واألئمة المجتهدين العلماء من أحد وليس»



 مجتهدین و امامان ما معصوم نیستند. هیچ کدام از علما،

 «عليه الصواب وَمن َلم يكن معصومًا فإنَّه يجوز عليه الخطأ كما يجوز»

 !نه نسبت به ائمه معتقد هستیم، مانو علمای ی است که ما نسبت به مراجعاین همان عقیده

ن صواُبه من خطئه إالَّ »  «بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة فيصيب تارة ويخطئ أخرى، وال يتبيَّ

گوید اگر ما بخواهیم صواب و خطاء یم !ذیل عبارت ایشان چقدر با هم تناقض دارد و صدر که خوب دقت کنیداین را 

 را روشن کنیم باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم.« فقیه»یک 

 «فهو مصيب، وإن خالفهما فهو مخطئ فإن وافقهما»

با کتاب و سنت تطبیق یا هر کس دیگر « شافعی» یا« ابو حنیفه»ینیم آیا این فتوای آقای خواهیم مراجعه کنیم ببما می

قبل  ،این سوال را بپرسیم« شوکانی»خواهیم از آقای ما می ؛ پس مصیب است! حاالکند؟ اگر تطبیق کردکند یا نمیمی

 به کتاب و سنت مراجعه کرده یا نکرده؟ ! آیا صاحب فتواکه ما مراجعه کنیم ببینیم این فتوا مصیب است یا مخطأاز این

که فتوا  یگوییم به کتاب مراجعه کنیم این آقایده میی این آقا داییک فتوا خواهیم کشف بکنیم،نمی ما چیز جدیدی

ما که مراجعه به کتاب و سنت  ا داده یا از پیش خودش فتوا داده!؟ از کتاب فتواست فتوا دادهبر چه اساسی داده 

آقا خالف کتاب و سنت فتوا داده  یا نه آن ،آقا نتوانسته کشف کند آن کنیم کهکنیم چیز جدیدی داریم کشف میمی

 ؟است

وقتی من نگاه کردم  ،کنیمبطالن کشف میو صحت  کنیم،کنیم صواب و خطأ کشف نمیمیما به کتاب و سنت مراجعه 

گوییم آقا باطل می ،گوییم آقا خطا کردهمخالف سنت بود نمی ،گویم آقا خطا کردهاین آقا فتوایش، مخالف کتاب بود نمی

 ه کتاب و سنت است.تبیین صواب و خطأ با رجوع ب است! فتوا داده

چنین فتوای ا نداشته؟ اگر نداشته غلط کرده استنباط حکم از کتاب و سنت داشته ی یاین آقا توانایآیا  اینکه سوال دیگر

کتاب و  ! یا نهکتاب و سنت مشکل داشته این آقا نفهمیده ،اگر  تشخیص استنباط حکم، از کتاب و سنت داشته !داده

  است. ه برخالف کتاب و سنت فتوا صادر کردهسنت صریح بوده این آقا آمد



 گوید:می در ادامه جا استجالب این

 «وال خالف في هذه الجملة»

 آوریمگوییم با مراجعه به کتاب و سنت خطأ و صواب را به دست میکه ما میاین

 «رهمسابقهم والحقهم، كبيرهم وصغي وال خالف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخرهم،»

دهند مطلبی شان را از دست میها یک لحظه عقلها اینبعضی وقتاین مطلب را توجه کنید خیلی جالب است؛ یعنی 

 دانند چه نوشتند!نویسند و نمیمی

 «وهذا يعرفه كلُّ َمن له أدنى حظ من العلم، وأحقر نصيب من العرفان»

از علم داشته باشد ای ترین بهرهکسی اگر کوچک ،بیاوریم که با مراجعه به کتاب و سنت، صواب و خطأ را به دستاین

داشته یا « من العلم ٍظ ح ادنی»ت فتوای مخالف داده آیا این که از کتاب و سن یاین آقای !«شوکانی»! آقای فهمدمی

« مجتهد» این آقا را شما کهندارد  اگر نداشته ارزش و لیاقت داشته یا نداشته!« عرفان»از « یبیاحقر نص»نداشته؟ 

 بدانید.

 «بمعصوم المحققين واألئمة المجتهدين العلماء من أحد وليس»

های شتر چران بیابان ،است بحث کسی است که اصالً از قرآن و سنت آگاهی ندارد ! بحث ضاللتبحث عصمت نیست

 کرده شروع ندارد «یيبأدنى حظ من العلم، وأحقر نص»که قرآن را بفهمد آمده قرآن را ورق زده بدون این ،است« ریاض»

 !به فتوا صادر کردن

 پرسش:

 فإن وافقهما فهو مصيبخورد حاج اقا! پس به اولش می

 

 



 پاسخ:

بحث عصمت و غیر عصمت نیست گوید ربطی به اولی ندارد. یعنی ذیلش را دارد می؛ «وال خالف في هذه الجملة»نه؛ به 

 .تکامالً واضح و روشن اس رفت! این قسمت شد آن دیگر تمام

 گوید:بعد می 

هم نفسه»  «وَمن َلم يفهم هذا ويعترف به فليتَّ

 .را فهمید شود صواب خطأه به کتاب و سنت، میداند با مراجعیعنی می ؛فهمد ولی اعتراف داردکسی این را نمی

 «ويعلم أنه قد َجنى على نفسه بالخوض فيما ليس من شأنه، والدخول فيما ال تبلغ إليه قدرُته»

 دهد شرح می را که ما دادیم ین توجیهیخودش هم

وعليه أن ُيمسك قلَمه ولسانه، ويشتغل بطلب العلم، ويفرغ نفسه لطلب علوم االجتهاد التي يتوصل بها إلى »

 «رفة الكتاب والسنة وفهم معانيهمامع

 (1 ص/  0 ج) - القبور رفع بتحريم الصدور شرح

عربستان » جالب است االن هم علیه شیعه نوشته است را کتابت این این مطلب در شرح الصدور بتحریم رفع القبور اس

  !کندرا که در رابطه با حرمت توسل و بنای قبور و غیره دارد مرتب چاپ می« شوکانی»های کتاب« سعودی

 پرسش:

 دانند.وال و کردار صحابه هم میاقها سنت را شامل جا است که ایناستاد ببخشید! مشکل این

 پاسخ:

خواهد بکند؟ کتاب و سنت ولی سنت، اوالً وبذات انصراف به سنت نبی دارد آن ی میابداند آیا از این چه استفاده ،باشد

 ها را خواندیم بحث

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َوَما  َفاْنَتُهوا( َعْنهُ  َنَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ



 بازايستيد داشت باز را شما آنچه از و بگيريد را آن داد شما به[ او] فرستاده را آنچه و

  9(: آیه 47سوره حشر )

گوید اگر سنت صحابه مطابق با سنت نبی بود حجت است و می ،سنت صحابه هم قید دارند و در موردمالک آن است 

 گویندکه میایناست  واقعچون سنت صحابه هم مطابق با  ؛سنت صحابه حجت است

 «وعمر ، أبوبكر:  بعدي من باللذين اقتدوا»

 - الرياض - السلف دار:  النشر دار ، هـ 429: الوفاة المقدسي طاهر بن محمد:  المؤلف اسم ، الحفاظ ذخيرة

 316 ص، 0 ج ،الفريوائي الرحمن عبد.د:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، م0776- هـ 0306

 :پیغمبر هم فرمود گویند چون عمل ابابکر و عمر منطبق بر سنت و سیره پیغمبر استورند میآتعلیل می

 «وعمر ، أبوبكر:  بعدي من باللذين اقتدوا»

که پیغمبر چنین فرمایش کرد علتش انطباق قول و فعل شیخین با قول و فعل در ذیل همان حدیث، استدالل دارند این

 گیرند!نه مینی مسئله را مفروغ  عیع؛ها صادر نشده ی از ایناگویند خالف قول پیغمبر کلمهپیغمبر اکرم است و می

عبدهللا »یکی  :دو تا فقیه خیلی مشهور دارند ها «حنبلی»است « حنبلی»که از فقهای بنام « ه مقدسیابن قدام»آقای 

 - ده حدود «بیت هللا الحرام»اطراف  در بشوید مشرف «بیت هللا الحرام»به  وقتی ان شاء هللاشما « ابن قدامه مقدسی

 دهد.نشسته که به ارباب رجوع جواب می« مفتی»یک  ها همیکی از این اتاق هر در است« دار اإلفتاء»دوازده تا 

در کنار « وهابی»ست یعنی در حقیقت توضیح المسائل مفتیان ه« نی ابن قدامه مقدسیمغ»ها «دار اإلفتاء»در تمام 

 ، یا منبعهم هستندجا است و مسلط در آن« نی ابن قدامهمغ»هر کجا شما بروید کتاب  .است« بیت هللا الحرام»

که شما هر سوالی بکنید با این خیلی به این کتاب مسلط هستند« افتاء»شان است یا برای رسیدن به مقام درسی

اگر حضور  کنندسوال می ، وقتیبه تمام این کتاب مسلط هستند که کدام مسئله کجا است ،جلد است 01 -09نزدیک 

 خواند.از روی کتاب، حکم مسئله را میو کند باز می کتاب راسریع  ذهن هم نداشته باشد

 گوید: می «ابن قدامه مقدسی»



 «العرب ولسان والقياس واالختالف واإلجماع والسنة الكتاب أشياء ستة معرفة اإلجتهاد شرط فمن»

 گوید:می رسدبه کتاب میآید بعد می

 والمجمل والمتشابه والمحكم والمقيد والمطلق والعام الخاص أشياء عشر منه يعرف أن فيحتاج الكتاب أما»

 «خمسمائة نحو وذلك باألحكام المتعلقة اآليات في والمنسوخ والناسخ والمفسر

خاص و عام، مطلق و مقّید، محکم و متشابه، مجمل و مفسر، ناسخ و منسوخ را بداند البته در آیاتی که متعلق به احکام 

 آیه: 6622است از 

 « خمسمائة نحو وذلك »

در شیعه  .داریم« معاد»آیه فقط در رابطه با  0322آیه است، 422 کل آیاُت االحکام ؛ یعنیداریم در رابطه با احکام یهآ 422

  و« راوندی« »فقه القرآن» ،« مقدس اردبیلی»« آیات االحکام» .دارند« آیاُت االحکام»کتاب  نفر از فقهای ما،هم سه 

 «.مقداد سیوری« »کنز العرفان»

 پرسش:

 است« شیخ بهاء»است که مال شاگرد  هم سه جلدی« االحکام ...»

 پاسخ:

 هاست.همانروی آن تکیه دارند « صاحب جواهر»عموالً فقهاء و که مشهور است که مآن

 .نداریم« احکام»آیه بیشتر در قرآن در رابطه با  422ما 

 )ادامه حرف ابن قدامه مقدسی:(

 «وال يلزمه معرفة سائر القرآن»

 .خیلی زیاد مشکلی ندارد هم ات قرآن را نفهمیدیددیگر آی

 !!آدم قرائتش را هم بلد نبود مشکلی ندارد 



 گوید:میسنت هم  در مورد

فأما السنة فيحتاج إلى معرفته ما يتعلق منها باألحكام دون سائر األخبار من ذكر الجنة والنار والرقائق ويحتاج »

رفة التواتر واآلحاد والمرسل والمتصل والمسند والمنقطع والصحيح أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب ويزيد مع

 «والضعيف

 محمد أبو المقدسي قدامة بن أحمد بن هللا عبد:  المؤلف اسم ، الشيباني حنبل بن أحمد اإلمام فقه في المغني

 73 ص، 02 ج، األولى:  الطبعة ، 0324 - بيروت - الفكر دار:  النشر دار ، 602: الوفاة

چه که مهم است از شرایط یک ولی آن خیلی کار نداریم؛« قیاس»ا به بحث البته م ،کندمواردی که ایشان اشاره میاین 

 .است« درایه»و « رجال»معرفت کتاب و سنت و در سنت، هم تسلط به مباحث « مجتهد»

من »گوید که ایشان می« مجتهد» در رابطه با شرایط سنت دیدمتا از فقهای اهل 42از  این دو نکته را شاید بگویم بیش 

یعنی جدای از هم نیست کامالً اجتهاد در حقیقت یک چیز است؛ در صورتی که شرط اجتهاد با تعریف « شرط اإلجتهاد

 کند.مفصل مطرح می« مغنی»در کتاب  الزم و ملزوم است. این دو مورد را ایشان

 پرسش:

 ؟!گفته است« معرفة القیاس»چطور 

 پاسخ:

در بحث اجتهاد  این را آوردم فقهای ما ما هم قیاس را داریم من ،ارند آن طوری نیست که قیاس نداشته باشدقیاس را د

  اند.به آن پرداخته

 «عّلته على نّص  ما إالّ  األحكام في بحّجة ليس أّنه على علماؤنا أجمع فقد القياس وأّما»

 000 ص 4 ج - الحلي العالمة - األحكام تحرير



البته  که منصوص العله باشد، یجای؟ در آنگوید ما قیاس را قبول داریم ولی قیاس در کجامی« مه حلیعال»این را  

بردند. به کار نمی که کلمه قیاس یک مقداری اسم مشمئز کننده است و کار شیطانی بوده کلمه قیاسفقهای ما برای این

، کلمه قیاس بیاید ندیدم من در کلمات دیگر بزرگان .ردبه که کلمه قیاس را به کار میخیلی شاهکار کرد« عالمه حلی»

 مناط در لسان فقهای ما بیشتر است. اء خصوصیت است معموالً واژه تنقیحمناط یا الغ گوییم تنقیحجا میاین

 والسالم علیکم ورحمة هللا

 پرسش:

 «ی که قائل به تقریب بودندیهاتوسط آن کیفیت و روش بیان مطاعن» خواهم روی یک مقاله کار کنمحاج آقا من می

کنند که هم اختالف پیش نیاید و ن را بیان میخواهم ببینم چطوری مطاعه کنم؟ میکتاب چه کسانی از شیعه را مطالع

چیزی « تشیید المراجعات»را نگاه کردم، « تشیید المراجعات» ،«عبقات»هم باالخره یک چیزهای باید گفته بشود 

 نداشت.

 پاسخ:

  .کندنیاز میبینگاه کنید شما را از منابع دیگر « الغدیر» 1و  9 شما اگر جلد


