
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 80/08/0179جلسه چهل و ششم     

 «تعریف اجتهاد» –( 08از 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 یماالس هللا آل آله علی و هللا رسول

 پرسش:

 بحثی داشتید؟« هاشمی»با آقای « کلمه» ببخشید! در شبکه حاج آقا

 پاسخ:

 خصوصی صحبت زیاد داشتیم.

 پرسش:

 !خیلی این بابا خطرناک است

 پاسخ:

بار از ایشان  088رئیس شبکه است. من شاید بیش از « خدمتی»آقای  ،تاوالً که ایشان آدم هتاکی اسکند! جرئت نمی

 ود شبکه به شبکه جرأت نکرد بیاید!خواستم که برای مناظره حاضر بش

 پرسش:

 .شما با یک اسم مستعار بروید با او بحث کنید

 

 

 



 پاسخ:

هم نرفته دانشگاه هم نرفته سیکل حوزه  ،شاگرد رتبه سوم و چهارم ما است که «شریفی»من بارها گفتم ایشان بیاید با 

صد بار این را من  هد، شکست من است دیگر از این بهتر!مناظره کند و او را شکست بد« شریفی»دارد گفتم اگر با 

 افتد!به لرزه می شانشود بدنها وصل میشبکه آنبه « شریفی»گفتم اصالً 

 پرسش:

 بروید« شریفی»شما به اسم 

 پاسخ:

 دنشناسمالً میصدای من را کا نه!

 پرسش: 

 د برودیفرمایکه می« شریفی»آقای 

 پاسخ:

چهار بار  -سه  «سجودی»کنند با می فاصله قطعشود بالها وصل میوقتی او به شبکه آن .شناسندنه، صدای او را هم می

ده بار  .ستههم و آخوند  است شاناناز کارشناس« عبدهللا حیدری» را محکوم کرد،« سجودی»همه گفتند  مناظره کرد

 ه کنم گفتم باشد!ما گفتیم ایشان گفت من حاضر هستم با فالنی مناظر

به او گفت آقای « هاشمی»چهار بار این کار را انجام داد آخر  - اش برگشت سهموضوع معین کرد دوباره از موضوع

در  ترسم!کس ایشان هم میترسم از عیم« قزوینی»هللا مناظره شما با فالنی چه شد؟ گفت من از آیت« حیدری»

در  را در اینترنت سرچ بزنید «ترسممی» ،«حیدری»، «قزوینی» های مختلف هم است شما این سه تا کلمهسایت

 را گذاشتند! تا سایت این کلیپ 088، وجود دارد های مختلفسایت



« نصارای نجران»با  ،مناظره نکرد« بابو له»و « ابو جهل»پیغمبر با  کنند با هتاک مناظره معنا ندارد!وقتی هتاکی می 

، پیغمبر «ابو لهب»و « ابو جهل»مثل  ؛ ولی با کسانیگذاشتندها به اولّیات عقل احترام میمناظره کرد چون حداقل آن

 ها بحث بکند!یک ثانیه هم با این حاضر نشد

ا ها ربود که جواب این« الیتو»شبکه  کنند،که صدای شیعه را خفه می یهایخدا به حق حضرت زهرا ذلیل کند آن

  که به این روز در آوردند!این شبکه را هم  داد،می

 پرسش:

 برای چه این را برداشتند؟ !استاد

 پاسخ: 

  است زهرافرمایش حضرت  مانند همانمن در نمازم 

 «صالة اصلیها كلّ  في عليك ألدعون»

، دار النشر: دار 09ص  0ج   هـ. اإلمامة و السياسة097أبو محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة الدينوري الوفاة: 

 م، تحقيق: خليل المنصور.0779 -هـ 0100 -بيروت  -الكتب العلمية 

 !تان به حضرت زهرا)سالم هللا علیها(گفتم حواله ام.هتبه خودشان هم گف

 است! د گرفتهجا ارشآن از است، «محمد ابن سعود ریاض»فارغ التحصیل دانشگاه  مدعی است که هاشمی

 پرسش:

« هاشمی»ا ی« حیدری»با   شما بروید مناظره کنید، نروید ایهشما با هر علقه مضغ یک بحثی است )...( !حاج آقا

 مناظره کنید

 پاسخ:

 ، بارها گفتیم باید یک توازنی در میان باشد  به این شرط که اوالً  حاضر هستم مناظره کنم حرفی ندارم!« حیدری»من با 



 پرسش:

 !نیست که توازن

 پاسخ:

« هاشمی» سنت هستند حاضرم مناظره کنم،چون طلبه حوزه اهل« تیخدم»و « حیدری»ولی من با این حال گفتم با 

اده باشند برای مناظره حاضر رسمًا گفتم هر وقتی آم ، من با این دو تاو آدم هتاکی هم است طلبه نیست دانشگاهی

 ن یک ساعت بحث داشتیم.شابا مفتی اعظم« طائف»ما در  هستم!

 خدا شاهد .است ایشان هم با من بود مسئول بعثه مقام معظم رهبری« شورای عالی مدیریت»در که « نواب»آقای 

ردیم چهار تا موضوع بحث ک - سه در ما ، بال میزد!این مفتی اعظم مثل گنجشک در برابر عقاب جلوی ما بال است.

 برای هیچ کدامش جوابی نداشت!

یک روزی روباه در  معروف به قول اندازند،، داد و بیداد راه میبینندها وقتی میدان را خالی میجواب ندارند اینها این

آی من رئیس جنگل هستم من چه و چه هستم همه باید از من حساب ببرند یک دفعه شیر از  ،جنگل داد و فریاد میزد

 !!کردمگویی؟ گفت غلط اضافی میمی آن طرف غرید گفت چه

به چند بار « شریفی»آقای  .ها در میروندکنند ولی وقتی کسی در میدان بیاید اینها در میدان خالی رجز خوانی میاین

 کنیم!! ما با شما مناظره نمینه :من حاضر هستم با شما مناظره کنم گفت« موسوی»گفت آقای « سید مهدی موسوی»

چرا برای  .مناظرهبیا برای رفتم سنی شدم ده بار دوستان ما گفتند همین که مدعی است که من طلبه فاضل حوزه بودم 

 شوند؟مناظره حاضر نمی

فن مناظره هم  ،های ما متأسفانه سرمایه علمی ندارندبفرمایید بعضی از طلبه ،گویند که حق هستنداگر واقعًا راست می

در  و ،هستند این شاخه به آن شاخه پریدن از و ندنکالش و استاد در پیچا هایآدم هم هاآن ،روندجا میبلد نیستند آن

دارد کسانی که برای  )سالم هللا علیه( من معتقد هستم همان تعبیری که حضرت امام عسکری اند،این مورد دوره دیده

 مناظره مسلط نیستند بروند



 «ِشيَعِتَنا َعلَى َفَذلَِك َحَرام  »

جلد، 0سير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، حسن بن على عليه السالم، امام يازدهم، التف

 000ق. ؛ ص 0187ايران ؛ قم، چاپ: اول،  -مدرسة اإلمام المهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف 

 داشته هللا، حجت االسالم و غیرهآیت دارند ولو طرف عنوانمیها هم همین را برینا !جز خالف شرع چیز دیگری نیست

خواست با ما حرف بوده که می« وزارت اطالعات»آقا این عامل و جاسوس  گویندمی اگر یک مقداری وارد باشد یا ،باشد

 و... «نماینده وزارت اطالعات» و «نماینده مراجع» ،«استاد حوزه»، «هللاآیت»، «حجت االسالم» :واژه دارند چندین بزند!

ها مناظره کند که دوره جدل را کامل عملی کسی باید با این !ستاد هستندها در جدل واقعًا اگویند اینها را میاین واژه

 .ستدر اینترنت هم ه« مرادزهی»گری با و دی« مالزاده»ما دو تا مناظره انجام دادیم یکی با  شما ببینید دیده باشد.

پنج دقیقه هم وقت گذاشت « مرادزهی»پنج دقیقه برای  آمد مجری ،دهیمما می هم چاپ هم شده خدمت دوستان

 !برای من

که « مالزاده» !گویندمان را زدیم به این مناظره میحرفش را زد ما هم حرف . اوشدنمیبیشتر پنج دقیقه یک ثانیه 

ها، نفر از بچه سنی 188« آمریکا»خراش بوده همان شبی که ما با ایشان مناظره کردیم در  اش آسمانکبکبه و دبدبه

 دارد!« سالم»ا هم شبکه رس دقیقش رشیعه شدند آد

را حتی مثل حمد و سوره حفظ باشید تا عملی کار نکرده  ماند شما آیین نامه رانندگیبحث مناظره، مثل رانندگی می

کارهای  کنار مربی در باید که آیین نامه را یاد گرفتیداز این بعد مانید چه کار کنید!باشید، وقتی سوار ماشین شوید می

ولذا االن مشکل اساسی ما  ؛دشویتازه راننده میرانندگی  شش ماه آموزش و تمرین -ینید بعد از پنجآموزش بب عملی را

 این است!

 ها مناظره باده« المستقله»تاز میدان بود از زمان شبکه سال یکه  09تقریبًا به مدت « شیخ عدنان عرعور»شما ببینید 

آن کار  به ه است حاال ماکرد و مدعی بود همه جا هم برنده شد «تیجانی»دکتر  و« موسوی»، دکتر «عبدالزهرا»دکتر 

شکست  ،مناظره کرد« صفا»در شبکه « ابوالقاسمی»آقای  یکی از شاگردان ما ایشان با یک ربع نداریم که برنده بود یانه!

سنت هم اهلهای در تمام سایتاش را برای همیشه حذف کرد و هفتگی برنامه ثابت« صفا»فرار کرد شبکه  خورد و



 مثل آن روباه هااین در میدان آزادکه کامالً واضح و روشن است این  از ابوالقاسمی شکست خورد!« عرعور»نوشتند که 

 افتند.می نکنند و به غلط کردبینند فرار میمیوقتی شیری  ولی ؛من چنین و چنان هستم کنند کهسر و صدا زیاد می

 پرسش:

 .رویدگویم به اسم مستعار بمن می

 پاسخ:

یعنی  ؛مدار« فقه»سال است که بحث  07 -00تدریس کردم « رجال»سال در حوزه  08من  !شناسندها صدا را میاین

  !سال 18نزدیک 

که  آموزش بدهیمبیشتر نتوانستیم خواهد مان میطوری که دلآن طلبه تا  0زحمت کشیدیم سال  18ما  آن روز گفتم

آقای  ،«ابوالقاسمی»آقای  دوستانی مانند: .ان ما واقعًا پشتکار ندارندچون دوست ؛مها بفرستیبتوانیم جلوی این

بحث  ، شان کردیماذیت خیلیطعنه زدیم  خیلی کندیم!ما پوست را  «روستایی» آقای و« عباسی»آقای  ،«یزدانی»

 ریبًا یک افراد مسلط به بحث شدند.تق که و غیره کردند ایراد گرفتیم

 ها آماده کردیم،را برای پشت صحنه مانمجری «حسینی» و «شرفی» ،«شریفی»مثل  افرادیهشت نفر  - هفت 

های ما برای مناظره آماده باشند ما ها با یکی از این بچهاین کنیم هر وقتد ما رسمًا اعالم میگوینراست می اگر هااین

 دانیم.ها را هم شکست خودمان میشکست این و حاضر هستیم

خودمان است  بحث بکنید اگر او را شکست دادید شکست« شریفی»ها هم گفتیم شما بیایید با «لحسنیاحمد ا»با 

 گوید:آقا امام صادق )سالم هللا علیه( می به« شامی»التشبیه، بال تشبیه، بال تشبیه مرد ب دیگر ما چه کار کنیم!

 «َفِصْرُت ِإَلْيَك أِلَُناِظَرك»

 فرماید:حضرت می

ُجلَ َيا ُحْمَرا»  «ُن ُدوَنَك الرَّ



 :گویدخورد میبر می« شامی»به آن مرد 

  «ِإنََّما ُأِريُدَك َأْنَت اَل ُحْمَرانَ »

 من آمدم با تو مناظره کنم.

 حضرت فرمود:

 «َفَقْد َغَلْبَتِني ُحْمَرانَ  َغَلْبَت  ِإنْ  »

بيروت(، دار إحياء التراث  -األطهار )ط  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة

 189ص ؛ 19ق، ج 0181بيروت، چاپ: دوم،  -العربي 

 !ما چیزی از خودمان در نیاوردیم ،سیره خود ائمه بوده

و « صالحی»نوشته بود دو نفر از آقایان به نام  ،دیدمداشتم کانالش را می ، دیشباست« اصفهان»در  که یهمین اقای یا 

شان پیام جا چه گفته و چه نگفته من منکر وحی هستم و غیره ما هم برایطور بحث کرده آنکه فالنی اینغیره گفتند 

 با من مناظره کند...هیچ کس حاضر نشده  ایشان گفته گویید ما کاری نداریمدادیم گفتیم آقا شما واقعًا راست می

 پرسش:

داشته  را در روز روشن یشود چنین ادعاهایور میهستند، چط« اناصفه»یکی از اشخاص سرشناس  ایشان !استاد

 !باشند؟

 پاسخ:

شان هم تعدادی اساتید حوزه هجا رفته بودیک روزی آن ،مناظره کند« مهدی امامی»ایشان بنا بود با حاج آقا  !دانمنمی

ا بود که حاج آقا است، بن شان هم کتاب شدهکردند مجموع بحث هم یهاییک ساعتی با هم معارفه و بحث هجا بودآن

ای صورت گذرد و مناظرهاز آن قضیه می است که هفت ماه 9 -7، تقریبًا برود و با ایشان مناظره کند «  مهدی امامی»

 نگرفته است.



را از سایتش  کتاب این  االنبعد از صحبت ما صحبت داشتیم « نگاه جدید به سه آیه»آن روز که در مورد کتاب ایشان 

 برداشته است!

 سش:پر

 .گشتیم پیدا نکردیم 

 پاسخ:

 اش را دارند و اسکن هم کردند.! دوستان فتوکپیه استبله برداشت

 گویم اگرزنم میمنطق حرف نمیبا  هاخواهم من با این! عذر میشودطور زیر پا بگذارید نمیرا بخواهید این که نظاماین

ها این جواب این خوابیدند!ها میاعشیروز بغل چند تا از د هرا خواهر و زن و بچه شم، مادر معلوم نبود اقتدار نظام نبود

 است!!

نیستیم  انقالبی ،هم نیستاسالمی نظام  کنیمفرض می اصالً  ، نه به اسالم دارم نه غیره...من کاری نه به انقالب دارم

که نظام ایجاد کرده  ن امنیتیای جوابکنیم آیا مسلمان هم نیستیم به عنوان یک غیرتمند در این کشور داریم زندگی می

  این است!

 (اإْلِْحَسانُ  ِإالَّ  اإْلِْحَسانِ  َجَزاءُ  )َهلْ 

 است احسان جز احسان پاداش مگر

 78(: آیه 00سوره الرحمن )

من در  شان بر گردند!ارند که شب به خانهروند امید ندصبح بیرون می ،رومداند من به کشورهای خارجی که میخدا می

دانیم تا غروب سرنوشت گفتند ما نمیغالب اوقات مردم می« آمریکا»روز در آمریکا بودم، حتی در  18مدت  به 78سال 

 هیچ اعتمادی نداریم! !نددیک نفر ما را به رگبار بب ممکن استرویم شود؟ ما مغازه میما چه می



« محمدعلی حبیب اللهی»و شیخ « لحینعمت هللا صا»آقای شیخ  سالم شب بخیر! نوشته طوراین شانببینید در کانال

درس خود را کامل علیه حضرتعالی قرار داده « حسینی قزوینی»به نام  یآقای« محقق»نقل کردند قبل از درس آقای 

های منحرف نوشته و سعی در انحراف کتاب« اصفهان»در « احمد عابدینی»است و گفته است شیخی منحرف به نام 

حرفی چنین  -بر او غالب شده « عابدینی»ولی نتوانسته و  را جواب دهد؛ فته بود که اوطالب دارد شخصیتی از حوزه ر

منکر و  -من کی گفتم که ایشان منکر وحی است؟ من عین عبارتش را خواندم - ، منکر وحی است!«عابدینی»نبود ـ 

و در  ،باشدمی« صانعی»ی اساس کرده و مدعی حکم اجتهاد از بعضی از مراجع من جمله آقاامامت است و ادعای بی

اش اش را بستند عمامهخودش نوشته که چه کار کردند و چه کار نکردند حجره ه است.غائله به پا کرد« اصفهان»مدرسه 

 نوشته« مظاهری»آقای  و هم برای «اصفهان»ای سرگشاده هم به امام جمعه خودش مفصل نوشته. نامه ،را انداختند

 است.

 آغاز بحث ...

گشتم که آیا معموالً من دنبال دو تا واژه می د که ما عرض کردیم در عبارت فقهابو «اجتهاد»در رابطه با تعریف بحث ما 

« اجتهاد»و سنت را هم  اعم از کتاب و سنت است؟ بلکه کتاب« اجتهاد»از روی کتاب و سنت است یا نه، « اجتهاد»این 

آورد این را به میبدست مطلب « رأی»و « اناستحس»و « قیاس» به« مجتهد»است که  فقط آن «اجتهاد»دانند؛ نمی

 کنند.میتعبیر « اجتهاد»

عرض کردیم  آوردیم و« ابن قدامه مقدسی»عبارتی هم از خواندیم و نقدی هم داشتیم، « وکانیش»عبارتی ما از آقای 

شش شرط الزم « اجتهاد»برای است که  ایشان تعبیرش این ،است« وهابیتوضیح المسائل مفتیان »این کتاب تقریبًا 

 «!لسان عرب»، «قیاس»، «اختالف»، «اجماع»، «سنت»، «کتاب» است:

، «متشابه»، «محکم»، «مقید»، «مطلق»، «عام»، «خاص» :بداندفقیه نسبت به کتاب  باید ده مورد راگوید بعد می

 «!رمفّس »و  «مجمل»



مثالً اخبار  !یشتر نیست و الزم نیست دیگر مطالب را بداندتا ب 088ناسخ، منسوخ در آیات متعلق به احکام و این هم 

آیات و  تواتر در رابطه با یا خیلی الزم نیست، ا بداند که چه است،ها رکه اینو... این و بحث عبد و عبید بهشت، جهنم

 مالک نیست. گوید را میها این

که این !بداند« فقیه»این را باید  باید بشناسد،الف دارند که اخت را یا مواردی ،اجماع را که علمای ما گوید مواردیمیبعد 

 کهاین بداند وهم ها را چه است باید این« قیاس»و استنباط احکام از « قیاس»چه است و شرایط و انواع « قیاس»

 :و همچنین لسان عرب و لغت عرب را هم بداند البته ونه احکام را بخواهد استنباط کند!چگ

 «ذكرنا بما يتعلق فيما»

 نه قسمت دیگر!

 و هم در قضاوت ایشان این شرایط بیان کرده این شرایط را هم در فتوا شرط کرده« ن حنبلاحمد اب»گوید بعد می 

 .ست باید دارای این شرایط باشد چون قاضی حتمًا باید مجتهد باشدیعنی اگر کسی قاضی هم ه است؛

 گوید:ی دارد مییک جمله بعد

 «ط ال تجتمعفإن قيل هذه شرو»

این  یهیعنی خودش هم اعتراف دارد که فقهای ما هم ؛شودیک کسی که این همه مطالب را بداند در یک نفر جمع نمی

 چه کار کنیم؟ ؛ پسدانندمطالب را نمی

 «فكيف يجوز اشتراطها  »

 گوید:بعد می

 «قلنا ليس من شرطه أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاها»

 الزم نیست که این شرایط را به قدری داشته باشد که باالترین مرتبه را داشته باشد.



وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق باألحكام من الكتاب والسنة ولسان العرب وال أن يحيط بجميع »

 «األخبار الواردة في هذا

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

 71 ص، 08 ج ،األولى:  الطبعة ، 0180 - بيروت - الفكر دار:  النشر دار ، 708: الوفاة

در رابطه با کسی که  ،که بحث سر این است اصالً حرف ایشان این بود !«احکام»در رابطه با « فقیه»که یک بحث این

ها را در مرتبه باال گوید همه اینایشان در جواب می ،ها را باید داشته باشدستنباط کند اینرا ا« احکام شرعیه»خواهد می

 باشید.« مجتهد« »لسان العرب»داشته باشد شرط نیست یک نفر نیامده بگوید که شما در 

لغوی  ،کردهلغوی طوری معنا  یک را فالن لفظ هم باید صاحب نظر باشد، یک دفعه« ان العربلس»ولی گرچه در بحث 

 از الفاظ داریم معانی ضد هم دارند.ما خیلی  ،دیگر خالف آن را معنا کرده

این شخص باید به قدری به لسان  !چهل تا معنا دارد - یک لفظ است و سی ،داریم که معانی مختلفی داردیا الفاظی 

 عنای صحیح را به دست بیاورد!یین می داشته باشد که بتواند از اقوال لغواعرب مسلط باشد یک اجتهاد و ملکه

، « ابن معین» که شما یک راوی دارید ،باشد «مجتهد»باید مسلط و « رجال»در  ، « شعبی»گفته ضعیف  گفته ثقة 

واقعًا این راوی، ثقه است یا ثقه  که آیا باشد تا بتواند تشخیص بدهد« مجتهد»جا باید این !مختلف  فیه گفته «رازی»

ها را چه کار کند؟ بگوید آن افرادی که تضعیف کرده آن« ثقة  »بگوید  شد چه کار کند بیایدنبا« مجتهد»ت؟ اگر نیس

 ها را چه کار بکند؟ثیق کردند آنافرادی که تو« ضعیف  »

 ملکه اجتهاد را باید داشته باشد؛ یعنی تجزی؛هم باشد نه م« مجتهد مطلق»باشد و « مجتهد»در این قسمت باید لذا 

در بحث آیات و روایات را ما کار نداریم  خورد!با مشکل بر می نداشته باشد را اگر ملکه اجتهاد« تهاداج»حتی در مبادی 

 باید تشخیص بدهد!محکم و متشابه  منسوخ، ناسخ ومقّید،  بین مطلق و و جا واقعًا مجتهد مطلق باشدکه آن

یک حرفی بعضی از  کند!سنی باشد فرقی نمیاشد یا چه چه شیعه ب نقص دارد.نباشد « مجتهد»هم اگر  ولی در مبادی

تواند با مراجعه به اقوال می ،ی اجتهاد داشته باشدجا هم ملکهخواهیم متذکر بشویم گرچه در آندارند که ما نمی اعاظم



« جالر»در « فقیه»ولی امروز، اگر یک دست بیاورد؛ شود به چه را که بدون قرینه از اطالق کالم استفاده میلغویین، آن

 .تواندمجتهد نباشد نمی

هزار روایت  07یعنی از  ؛کم نیست هزار روایت 1هزار روایت دارد  1 نزدیک به« سهل ابن زیاد آدمی» به طور مثال

 خودش «رجال»در ولی « ضعیف  جداً »گوید می« فهرست»در « شیخ طوسی»است « سهل»هزار مال  1« کافی»

رد  ولی ما چه کار کنیم؟ قبول کنیم! نداریم که ایشان هم تضعیف کرده است!« اشینج»اصالً ما کاری به « ثقه  »گوید می

و  ها را چه کار کنیم؟ اعاظماست اینبیت هزار روایت اهل 1ولی  ؛کردن یک راوی به اتهام ضعف، گفتنش سهل است

هللا العظمی ضرت آیتح« خارج اصول»درس   07من سال  قبال خدمت تان عرض کردم بزرگان از او نقل روایت کردند

 ؛و ادله ضعفش« سهل»ادله وثاقت اختصاص داد! « سهل»رس اصولش را به رفتیم ایشان یک هفته دمی« وحید»

 .روز تمام، درسش را مختص به این موضوع کرد 0یعنی 

ن گفتند که آقای ی دیدم یا دوستایجا دانمنمی «االمُر فی السهِل سهل  »ها را دارم روز آخر گفت آن یادداشت االن من 

ما به این بود که  ندایشان گفتآنچه ما خدمت ایشان بودیم  وقتی !! نهکنیمما عمل نمی« سهل»گفته به روایات « وحید»

 دانیم.را معتبر می« سهل»روایات  و کنیمعمل می« سهل»روایات 

 در هر صورت ... 

این است « رجال»من بارها گفتم بهترین تسلط به  !توانیمینرسیم نم« اجتهاد»اگر ما در این زمینه، واقعًا به آن مرحله 

کنم من تضمین می ی به راوی، سند به سند کار کنند؛راو ،بگیرند اولرا از جلد « کافی»تا روایات  088تا  08که دوستان 

 شود!می« رجال»ه متخصص در ًا نیمرا بررسی سندی بکند تقریب« کافی»تا روایت  08کسی 

تالش کردیم « المدخل الی علم الرجال والدرایه»ما هم در کتاب  برایش فراهم بشود،« اجتهاد رجالی»شاید آن ملکه 

مباحثه  این کتاب را دوستان اگر کتاب آوردیم، ، ما در اینمطرح است« رجال»در  ترین بحثی که برای یک طلبهضروری

 .کنند چیز خوبی است

ها کتاب نشگاههای ایشان هم در داالب کتابغ ،سنت استاهل «فقهی»و « اصولی»های از استوانه« الحصابن »آقای  

 ایشان!« ادب المفتی والمستفتی»کتاب  مخصوصاً درسی است، 



هم در  و «رجالی»هم در مباحث  ،است و مسلط هم است، یک آدم توانمند و های زیادی داردکتاب «ابن صالح»اقای 

و هم  «فخر رازی»هم از  ،«رکشیز»من معتقد هستم که ایشان هم از « اصول»در  !تسلط قوی دارد« اصولی»مباحث 

  .تر استایشان قوی «شاشی»از 

 در هر صورت ...

 : اجتهاد یعنیگفته« فخر رازی»کند آورد و نقد میایشان این مباحث را میشما ببینید 

  «النظر في الوسع استفراغ»

 به کار بردن همه توان برای رسیدن به هدف!

  باال آوردن نیست!« استفراغ»است،  به معنای به کار بردن تمام توان« استفراغ» کلمه

 «ملؤ فيه يلحقه ال فيما»

 .به قدری تالش کند که خودش را مالمت نکند :گویدمی

 (9 ص/  7 ج) - للرازي المحصول

رجه دیگر تالش کرده بودم به د 18گوید من اگر می ،درجه تالش بکند بعد کشف خالف بشود 98درجه،  088مثالً آدم از 

گوید من تمام تالشم را خالفش ثابت شد خودش را مذمت نکند، ببه قدری تالش کند که اگر  انسان !رسیدمحقیقت می

 اگر کشف خالف شد پیش خدا، معذورم!به کار بردم و نتیجه این شد 

 :گفته« غزالی»

 « طلب يدمز عن بالعجز نفسه من يحس بحيث الطلب في الوسع يبذل أن»

 !از تالش بیشتر عاجز باشد که به قدری تالش بکند

 الكتب دار:  النشر دار ، 080: الوفاة حامد أبو الغزالي محمد بن محمد:  المؤلف اسم ، األصول علم في المستصفى

 110 ص، 0 ج ،الشافي عبد السالم عبد محمد:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 0101 - بيروت - العلمية



 است! که هر چه توان داشته به کار برده دیگر بیش از این، زورش نرسیدهقدری  یعنی به

 ،عمدتًا در علوم قرآن خیلی تسلط دارد «زرکشی»البته  هم در این مورد حرف دارد، «البحر المحیط»در کتاب « زرکشی»

 هم عمدتًا فصل الخطاب است! حرف او و زندسنت میشاید اولین حرف را در میان اهل« علوم قرآنی»در مسائل  ایشان

 پرسش:

 ؟ چطور است« علوم قرآن»در « سیوطی»استاد! 

 پاسخ:

 است. بوده« یللحاطب ال»گویند را آقایان می« سیوطی» تر از او است!خیلی قوی« زرکشی»

 پرسش:

 بعد از ایشان است؟« سیوطی»

 پاسخ:

  !است 971 است و ایشان متوفای 700متوفای  سیوطی بله،

 پرسش:

 بیت چطوری است؟نظرش نسبت به اهل« سیوطی»

 پاسخ:

 .هم دارد« توثیق»بعضی از جاها  است در نقل کرده و تضعیف هم نکرده خوبیروایات  خوب است، بیتنسبت به اهل

 گوید:هم می «زرکشی»

 «ااِلْسِتْنَباِط  ِبَطِريقِ  َعَمِلي َشْرِعي   ُحْكم   ِنيلِ  في اْلُوْسعِ  َبْذلُ »



 دار ، هـ971: الوفاة الزركشي هللا عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر:  المؤلف اسم ، الفقه أصول في طالمحي البحر

 وخرج نصوصه ضبط:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، م0888 - هـ0100 - بيروت/ لبنان - العلمية الكتب دار:  النشر

 100 ص، 1 ج ،تامر محمد محمد. د: عليه وعلق أحاديثه

 !یزی که شیعه داردیعنی همان چ

 گوید:دارد می« اإلحکام فی األحکام»در مباحث اصولی کتابی به نام « مدیآ» 

  «الشرعية األحكام من بشيء الظن طلب في الوسع استفراغ»

توانیم آن ظن غالب گوید ما فقط میتواند با تالشش به قطع برسد کامالً از این نا امید هستند میمی« مجتهد»که آیا این

دانید را حجت می« ظنون»گیرند که شما معموالً به ما ایراد می که. اینا بدست بیاوریم و غیر از او کار دیگری نداریمر

 خودشان هم به همین شکل است!نظر 

 المزيد عن العجز النفس من يحس وجه على الشرعية األحكام من بشيء الظن طلب في الوسع استفراغ» 

 «عليه

 .کامالً احساس عجز کندو واقعًا  به قدری تالش کند که

 (077 ص/  1 ج) - لآلمدي اإلحكام

 توانم تالش بکنم!ش از این من نمییعنی بی

ابن »های مختلفی هم علیه بود کتاب« ابن تیمیه»و معاصر  907متوفای « سبکی»است « سبکی»غیر از « ابن سبکی» 

 است! ستهاز رو ب« ابن تیمیه»علیه  را دارد و خیلی شمشیر« تیمیه

 گوید:می -هـ 990متوفای  - است« عبدالوهاب سبکیابن سبکی، » 

 «شرعی بحكم ظن لتحصيل الوسع الفقيه استفراغ»



 الكافي عبد بن علي بن الوهاب عبد النصر أبي الدين تاج:  المؤلف اسم ، الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع

:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، هـ0107 - م0777 - بيروت/  لبنان - الكتب عالم:  النشر دار ، هـ990: الوفاة السبكي

 007 ص، 1 الموجود ج عبد أحمد عادل معوض، محمد علي

 گوید!ایشان هم به همین شکل می

 .آوردمها را میاگر به دست من بود بر مبنای سال وفات این نای که ایشان ذکر کرده من آوردمبر مب البته این مطالب را

  دارد: و دیگران داشته« ابن سبکی»هم باز همین تعبیری که « جب مالکیابن حا» 

 «شرعی بحكم ظن لتحصيل»

 گوید:سنت است ایشان میکه از مفسران نامی اهل« بیضاوی»

 «الشرعية األحكام درك في الجهد استفراغ »

 (180 ص/  0 ج) - األصول في األدلة قواطع

 د:گویهم می« محب هللا عبدالشکور بهاری»

 «ظني شرعي حكم تحصيل في الفقيه من  الطاقة بذل»

  117/ 0: الثبوت مسلم

 گوید:همان کسی که می« سیواسی»

يِق َفُهَو َكاِفر  » دِّ  «من َأْنَكَر إَماَمَة أبي َبْكر  الصِّ

 700، ص0البحر الرائق ، جابن نجیم مصری، 

 شان دارد که:«تحریر»ایشان هم در کتاب 

اَقةِ  َبْذلُ »  «( َظنِّي   َشْرِعي   ُحْكم   َتْحِصيلِ  ِفي اْلَفِقيهِ  ِمنْ )  الطَّ



 (010 ص/  7 ج) - والتحبير التقرير

ز جاها بیند که آن تعصبات مذهبی در بعضی ارسد باز آدم مینقل اقوالی خوبی کرده است؛ ولی به نقد اقوال که می

این یک مشکل است که یک  !آورندزبان نمید به گیرد و آن حقایقی را که یقین دارنجلوی چشم این حضرات را می

قیاس و  عقل، اجماع،سنت،  کتاب،»مجبور است این مطالب ذهنی خودش را بر سری مطالبی در ذهنش است ولی 

  گوید آیه اولی االمر:که می« فخر رازی» ی! همان حرفتحمیل کند« غیره

ُسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا)  (ِمْنُكمْ  ْمرِ اأْلَ  َوُأولِي الرَّ

 !را[ پيامبر اوصياي]=  األمر اولو و خدا پيامبر کنيد اطاعت و! را خدا کنيد اطاعت

 07(: آیه1) نساءسوره  

آید! از کند که اولی االمر قطعا باید معصوم باشد، اگر معصوم نباشد در قول خدای عالم خلف و تضاد الزم میداللت می

! ولی چه کار نباشد امر به خالف شرع کرده استمعصوم اگر ند و از طرف دیگر کیک طرف امر به اطاعت مطلق می

 لیاولی االمر بودند و گویدمی -این مطلب را دقت کنید - !کنیم؛ چون ابوبکر و عمر معصوم نبودند و اولی االمر هم بودند

 ما باید از ظاهر آیه دست برداریم!!  بنابراین معصوم نبودند

در برزخ چه حالی دارد و در فردای قیامت چه پاسخی  دهد،چه جوابی می« فخر رازی»قای ل قبر آدانم شب اومن نمی

از خالفت ابوبکر و « خر رازیف»قرن من ندیدم کسی مثل  01سنت در این علمای اهل در میان ؟تواند داشته باشدمی

متأسفانه بعضی از  است.« فخر رازی»م ن دفاع از ابوبکر سهتریدفاع کرده باشد؛ یعنی قوی -مخصوصا ابوبکر-عمر 

 .گویند ایشان شیعه بوده استاعاظم می

 پرسش:

 دانستظاهر قرآن را هم حجت نمی

 :0پرسش 

 خواهند توجیه کنند؟ها چطوری میاین نهی از عمل به ظن را حاج آقا ببخشید! )...(



 پاسخ:

 کنیم که:ها بحث میبعدًا در مورد آن

( ِبهِ  لَكَ  لَيَس  َما َتْقُف  )َواَل   ِعْلم 

 مکن پيروي نداري، آگاهي آن به آنچه از

 17 آیه (09) سراءسوره ا

 !است یها یک بحث جدایآن

« شهاب الدین قرافی»اند مثالً آقای های که روی این قضیه خوب کار کردهچه که مهم است من رفتم سراغ کتابآن

، «نووی»معاصر  خیلی ارزش قائل هستند،« فقهی»احث ر مبها است برای او د«مالکی»از فقهای مشهور  701متوفای 

 بوده است.« محقق حلی»و « عالمه حلی»

 گوید:ایشان می 

 «بحكم ظن لتحصيل الوسع الفقيه استفراغ االجتهاد أن »

 گوید:بعد می

 «بشروط إال يوجد ال المطلق المجتهد ماهية وتحقق المطلق المجتهد هو والفقيه» 

 الصنهاجي إدريس بن أحمد العباس أبو:  المؤلف اسم ،(  الهوامش مع) الفروق أنواء في البروق أنوار أو الفروق

:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، م0770 - هـ0100 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ701: الوفاة القرافي

 007 ص   0 المنصور، ج خليل

 

آورند نیست که می« فقیه»ک سری شرایطی که ده دوازده تا شرایط برای آن ماهّیت مجتهد مطلق و شرایط او جز ی

 .ها را در جلسه قبل ذکر کردیمبعضی از این



 گوید:میهـ 918متوفای « عبدالعزیز بخاری حنفی»

 بذل هو بعضهم وعبارة طلب مزيد عن بالعجز نفسه من يحس بحيث الطلب في الوسع يبذل أن التام واالجتهاد»

 الدالة باألمارة الصواب طلب هو وقيل إليها المؤدي بالنظر عليها الدالة شواهدها من األحكام ستخراجا في الجهد

 «عليه

: الوفاة البخاري أحمد بن العزيز عبد الدين عالء:  المؤلف اسم ، البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف

 ج، عمر محمد محمود هللا عبد:  تحقيق ،.  م0779 - ـه0100 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ،.  هـ918

 08 ص، 1

. ای بر صحت مطلب داشته باشیمما دنبال این هستیم که اماره گویدمی است« اجتهاد»این خیلی مرتبه نازلی از 

آمده آن را شرح  است که ایشان« بزدویشرح اصول »مال « کشف االسرار»کتاب  ها هم به این شکل گفتند!بعضی

ء وشرح فیه کتاب اصول هو کتاب مهم فی اصول الفقه علی المذهب الحنفی وطریقة الفقها»رده است، من نوشتم ک

 «وهو اهم شروح 100البزدوی المتوفی 

 در هر صورت ...

« ابو البقاء حنفی» ،به طور مفصل دارد« تأویلالشرح »در کتاب « تفتازانی»همین تعبیر را مفصل دارد « شافعی اثنوی»

این را اگر ن یک مطلبی دارد که قابل دقت است، از معاصری« محمدرشید رضا» ،بحثی دارد در این موضوع 0871فای متو

« تفسیر المنار»در  کنیم ایشانمطرح می در جلسه آینده مطلب ایشان را ما خیلی خوب است عزیزان مطالعه بفرمایند

 یک نکاتی دارد که قابل توجه است. 077 فحه، ص0 لدج

های سنت برای حرفها خیلی ارزش قائل هستند یعنی روشن فکرهای اهلدانشگاهی« رشید رضا»ی آقای برا

این « محمدرشید رضا»نکته مثبت  ،ها هم قبولش دارند«سلفی»ای قائل هستند و احترام ویژه« محمدرشید رضا»

 ند!ها برایش احترام قائل هستکردهها قبول دارند هم تحصیل «سلفی»است که هم 

 کند.کند میها میبه نقد کردن این آورد و بعد شروعمی« کشاف اصطالحات الفنون»مطالبی را از ایشان 



 پرسش:

 شوند؟محسوب می «عبده»و  «رشید رضا»جدید در حقیقت همان « سلفی»استاد! بنیانگذار 

 پاسخ:

 هللا متعال: ها هر روز به قول«سلفی»

( ِفي ُهوَ  يْوم   )ُكلَّ   َشأْن 

 !است کاري و شأن در روز هر او و

 07(: آیه00) الرحمنسوره  

که در  یهای«سلفی»های مختلف هستند. ها دسته«سلفی» امروزه !هستند «کل ساعة  وکل دقیقة  فی شأن»ها این

هستند با « پاکستان»و « هند»که در  یهای«سلفی» و هستند« عربستان»که در  ییها«سلفی»هستند با « آفریقا»

 تفاوت دارند!یگر زمین تا آسمان همد

ها یک بحثی دارند «جهادی»ها نیست دنیایی دارد به این سادگی خودش یک ها را اگر ما بخواهیم بشناسیم«سلفی»

 .ها یک بحث دیگری دارند«جهادی»غیر 

 والسالم علیکم ورحمة هللا


