
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 16/2/1317 و هشتم هشتادمقارن جلسه فقه 

 (6آشنایی با مذاهب فقهی اهل سنت )

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

سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی  الحمدلله و الصالة علی رسول هللا و علی آله آل هللا ال

  أعدائهم أعداء هللا الی یوم لقاء هللا

و  به منهج آن هم تا حدودی اشاره شدتعاریفی داشتند و  ،بحث ما در رابطه با مذهب مالکی بود

 ممیزات فقه مالکی نسبت به دیگر مذاهب روی چند اصلی از اصول عملی آقایان است. 

 «الفتویصیاغة ع فی الذرائ سد   حسان وباعتماده االسته المالکی یتمیز الفق»

بحث  قه مالکی،های منحصر به فرد فیکی از ویژگی ان خیلی تکیه دارد یعنیایشان روی استحس

ها در حقیقت از یک چیز هستند قیاس این .ان تقریبًا برادر ناتنی قیاس استاستحسان است. استحس

ها را با همدیگر مقایسه گیرند و اینه مشترکی بین دو چیز میآیند یک وجمشخص است که می

 کنند.کنند و حکم صادر میمی

به کند به آن عمل می -کاری به روایت ندارد-رسد چه که به ذهن خودش میآنیعنی  استحسان ولی

فتوا  همین که به ذهنش رسیده،رسد که مثالً این عمل کار خوبی است بالفاصله بر مبنای ذهنش می

 کند.صادر می

، نفوذش در اموال صحیح نیست یعنی زنند مثالً در رابطه با سفیهی میهای زیادجا مثالدر این 

 تواند در اموالش تصرف کند تصرف او نافذ نیست. نمی سفیه



 

 

گویند در زمان ی وصیت کرد که مبلغی از مال من را در کار خیر خرج کنید این را میسفیهولی اگر 

 نبوده است.لذا تصرفاتش نافذ  ،دادتشخیص نمی ودانست نمیخیر و شرش را  سفیهون حیاتش چ

دانیم که این به ضرر میهم حاال که مرده وصیت هم کرده که در کار خیر این اموال مصرف بشود و ما 

گوید این اشکالی ندارد اموالش را در کار خیر مصرف کنند یعنی می نیست پس کار خوبی است. سفیه

 کنیم.رسد و طبق نظرمان فتوا صادر میه نظر ما این میب

مقدمه حرام، حرام است  .که ما در اصول داریماست همان مقدمه حرامی  چیزی شبیه بهع ذرائ سد   

ها هم روی سد ذرایع تکیه کنند وهابیاز آن تعبیر به سد ذرایع می است. چون موصِل الی الحرام

 کنند.می

از ذرایع شرک  حکم به شرک هم نکنندکه غیره در بعضی از موارد ولو اینمثل صدا کردن ائمه و 

 .دانندمی

  :زنندمثال می را آیه شریفه اینبرای سد ذرایع  

وا )َواَل  وا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  يْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّ  ِعْلٍم( بَِغيرِ  َعْدًوا اللَّهَ  َفيُسبُّ

 101(: آیه 6سوره انعام )

ها، مقدمه این د ولی چون سب  نها حرمت ندارها ذاتًا حرام نیست چون آنپرستبت سب  د نگویمیو 

های زیادی از ان هم حرام است و مثالب هللا حرام است پس سب عبدة االوثبرای سب هللا است س

 101 هم همین آیه از آن آیات زنند یکیرا آقایان مثال می زنند شاید ده دوازه تا آیهآیات و غیره می

 است.  سوره انعام



 

 

اصولی که مذهب مالکی بر آن استوار  ،کندذرایع خیلی تکیه می و سد   استحسانلذا ایشان روی 

همان مفهوم مخالفت  دلیل کتاب که ،یعنی عمومات نص کتاب، ظاهر کتاب  :نداهاست شانزده تا شمرد

 است.  نقیح مناطفرق است، مفهوم موافق همان ت موافق و مفهوم مخالفبین مفهوم است 

( لَُهَما َتُقلْ  )َفاَل   ُأفٍّ

 23(: آیه 17سوره اسراء )

 ش هم حرام است.پس قطعًا سب  

  است: تنبیه الکتاب نسبت به منبهات، یعنی مواردی که قرآن توجه ویژه داده و 

وا لَْهًوا أَوْ  تَِجاَرةً  َرأَْوا )َوِإَذا  َقائًِما( َوَتَرُكوكَ  ِإلَيَها اْنَفضُّ

 11(: آیه 62جمعه )سوره 

خارج شدن در  .احترامی به نبی مکرم، خالف استجا، این دلیل بر این است که هرگونه بیدر این

 .زمان خطبه از مسجد وقتی خالف است و موارد دیگرش قطعًا خالف است

 مثل: 

 «فإنه رجٌس او فسٌق »

 استحسانپانزدهم مورد ست عمل اهل مدینه و گفتار صحابه ا ًا اجماع و قیاس است،ومن السنة ایض

 .ها استمالکی حقیقت شانزده مورد از مختصات فقه در .و حکم به سد ذرایع است



 

 

یکی از  بیت سالم هللا علیهم اجمعین روایتی را نقل نکند.از اهلکه مالک هم در کتابش تالش کرده  

کنیم به م را وادار میخواهی کتاب بنویسی ما مردبه مالک این بود که شما می وقت های حاکمشرط

 .بیت علیهم السالم، روایتی را نقل نکنیکه از اهلکتاب تو عمل بکنند ولی مشروط بر این

امام صادق سالم علیه را هم درک کرده چون  ،ایشان معاصر با امام کاظم سالم هللا علیه بوده 

 است. 141شهد علیه السالم مستاست امام صادق  113است امام کاظم مستشهد  171متوفای 

جا بودند ولی در آنائمه علیهم السالم و اصحاب هم  هلذا هر دو امام را درک کرده و در مدینه هم بود

جزای کارشان  ها رفتند و قطعاً آن بیت علیهم السالم نیست،اهل ایاتمالک، آثاری از رو در سراسر موطأ

 را دیدند و خواهند دید.

 :پرسش

گوید دهد میرا به مالک ارجاع میاو نوان بصری، امام صادق علیه السالم ع استاد ببخشید! در روایت

  .علمت را از مالک بگیر مزاحم من نشو

 :پاسخ

بارها پشت در منزل امام  .بلکه دنبال شهرت بود عنوان بصری حسابش جدا است او دنبال علم نبود

شما به ها هستید اهل ما نیستید، آناهل است که شما  ایستاد و تعبیر امام اینق علیه السالم میصاد

 دهید. حرف ما گوش نمی

 نداهحدیث مشهوری که عرفا مالک قرار داد آنامام علیه السالم و  چندین جلسه رفت و آمد بعد از تا

ها دنبال این بودند که دکانی باز کنند و مردم را به ریاضت و امثال این را برای عنوان بصری مطرح کرد،

 ند.این سوق بده



 

 

کتابی از خودش به یادگار  اولین امامی که یعنی از ائمه اربعه ،مالک است ها، موطأدر رأس این

صیل ابن رشد قرطبی است و نوادر، تمهید ابن عبدالبر، منتقی باجی، بیان تح هگذاشته مالک است رسال

 متوفای وفی کهو ص بی عارفغیر از ابن عر- است 343متوفای مالک برای ابن عربی خبیث  شرح موطأ

ات، ال، االرشاد ةمالکیالفروع فی ذخیره الکتاب  .-است سی و هشتششصد و  سالک، جامع المهم 

ها را زان اسامی اینکه عزی ها استهای فقهی مالکیها در حقیقت اهم  کتابمواهب الجلیل که این

 های مشهور است.ها کتابداشته باشند، عمدتًا همان موطأ مالک است این

جایی که معتقد است که من از طریق بنی مین مذهب، مذهب شافعی است مذهب شافعی از آنسو

بیت علیهم تا حدودی نسبت به اهلداند و از سادات میالمطلب، متصل به نبی مکرم هستم و خودش را 

ها ها صحیح است و بعضیکنند که بعضیاشعاری هم از او نقل می، متمایز است. السالم ارادت داشته 

 صحیح نیست ما مدرکی پیدا نکردیم.

 «علی ربه ام ربه هللا لیس یدریومات الشافعی  و »

 ما هر چه گشتیم مدرکی برای این شعرش پیدا نکردیم ولی آن شعری که مشهور است:

 فرض من هللا في القرآن أنزله ****يا أهل بيت رسول هللا حبكم 

 ليكم ال صالة لهمن لم يصل ع  ****يكفيكم من عظيم الفخر أنكم

،  776اسم المؤلف:  لسان الدين بن الخطيب الوفاة:  ،273ص ، 2ج  ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ،

 م ، الطبعة : األولى ، تحقيق : محمد عبد هللا عنان1110 -القاهرة  -دار النشر : مكتبة الخانجي 

ترین مذهب به شیعه همان شود گفت نزدیکو در میان مذاهب اربعه تقریبًا می است این شعر

 علیهم السالم عالقه دارند.بیت ها نسبت به اهلمذهب شافعی است و این



 

 

است  هجری 204ایشان متوفای است. رافضه مطالبی نقل شده شیعه و البته از خود شافعی علیه  

 معلم من است. گفت مالکشاگرد مالک بوده و می

 «علي من مالك وجعلت مالكًا حجة بيني وبين هللا تعالى وما أحد أمن  »

 کسی به اندازه مالک، بر من منت نگذاشته... 

اسم المؤلف:  أبو الفضل  33ص ، 1ج  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،

 -بيروت / لبنان  - هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية344عياض بن موسى اليحصبي األندلسي الوفاة: 

 م ، الطبعة : االولى ، تحقيق : محمد سالم هاشم1111 -هـ 1411

 ایشان .است 202ایشان معاصر آقا امام رضا سالم هللا علیه بوده امام رضا سالم هللا علیه مستشهد 

 .است امام رضا علیه السالمسال بعد از  2 متوفای

کرده ولی متأسفانه با این دو بزرگوار من ندیدم ارتباطی امام جواد سالم هللا علیه را هم درک  سال 2 

 حکومتاز طرف به فشاری که  با توجهالبته شاید  .روایتی نقل کند مالقاتی داشته باشند باشد و یا داشته

بیت علیهم السالم ارتباط داشته باشند و توانستند با اهلها نمیبنی العباس علیهم لعائن هللا بوده این

ی بودهها ارتباط داشتند در حقیقت ارتباط آنضی از شیعهکه بعاین  است. ها هم به صورت کامالً سر 

نسبت به ائمه علیهم السالم و نسبت به  که هللا علیه قی لعنةیز روی کار آمدن منصور داونبعد ا مخصوصاً 

خیلی تند و زیادی های شیعیان و کسانی که با ائمه سالم هللا علیهم اجمعین ارتباط داشتند سخت گیری

 گوید:احمد ابن حنبل میاست. داشته 

 «ي كالشمس للدنيا وكالعافية للناسكان الشافع»



 

 

، دار  463اسم المؤلف:  أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي الوفاة: ، 66ص ، 2تاريخ بغداد ، ج 

 -  -بيروت  -النشر : دار الكتب العلمية 

 .بودایه عافیت مردم مثل خورشید برای دنیا و مشافعی 

ایشان گفت اصل برای ما قرآن و  ،منهج شافعی در حقیقت یک منهجی بین ابو حنیفه و مالک است 

خبر واحد مقدم  . ایشان اجماع را بررویمو سنت نبود به سراغ قیاس میسنت است اگر قرآن 

 رفت. گکرد میظاهرش داللت می داشت روایت را هم هر چهمی

گرفت در صورت که اشبه به ظاهر است می احتماالتیمتعددی داشت  تایت احتماالاگر ظاهر یک رو

 کرد.را انتخاب می تعارض روایت هم اصح الروایات سنداً 

 روش جدیدیایشان بین دو مدرسه حدیث و مدرسه رأی یعنی بین مکتب مالک و مکتب ابو حنیفه، 

طور که ها همانگفت بعضی از قیاس درست کرد. صحیح سنت را گرفت و صحیح قیاس را هم گرفت

در مورد کنیم چه که منصوص العله نیست رد میپذیریم آنها را میما داریم منصوص العله است آن

 11گفت در نزد من، فقط پذیریم بر خالف ابو حنیفه که میچه که صحیح سنت است ما میآن سنت هم

مابقی را روایت از پیغمبر نرسیده است!  11ز ش ابی هروایت صحیح از پیغمبر صلی هللا علیه وآله رسید

 گوید:گونه نبود احمد ابن حنبل تعبیر زیبایی دارد میما باید با قیاس درست کنیم ولی امام شافعی این

 «نوننا حتى جاء الشافعي فمزج بينناعلما زلنا نلعن أهل الرأي وي »

که شافعی آمد و مخلوطی کردند تا اینا لعنت میها هم ما رکردیم آنما اتباع ابو حنیفه را لعنت می

 بین اهل رأی و اهل حدیث درست کرد.



 

 

اسم المؤلف:  أبو الفضل  ،40ص ، 1ج  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،

 -ن بيروت / لبنا -هـ ، دار النشر : دار الكتب العلمية 344عياض بن موسى اليحصبي األندلسي الوفاة: 

 م ، الطبعة : االولى ، تحقيق : محمد سالم هاشم1111 -هـ 1411

گوید ما کند و میرا انکار می استحسانها فقه شافعی این است که احتجاج به یکی از ویژگی

با رأی خودمان حکم صادر کنیم همان مثالی که من زدم وقتی شارع مقدس آمده تصرف توانیم نمی

باشد یا بعد از وفاتش باشد برای ما  سفیهکند این در حال حیات نمی رقرا غیر نافذ دانسته ف سفیه

بوده نافذ نبوده بعد از توانیم بگوییم چون در زمان حیاتش چنین و چنان ما نمی کند.هیچ فرقی نمی

 این نافذ است.  وفاتش بگوییم

 :پرسش

 است.شده و قیاس  استحساندست به دامن  شافعی در اثبات طهارت منی

 : خپاس

 قبول دارد  را عله باشدی قیاس را مخصوص قیاسی که منصوص الرود ولنمی استحسانزیر بار 

 :پرسش

 .طهارت منی هم قیاس دارد

 :پاسخ

فقیه از پیش خود یک چیزی که به  استحساندر  .را قبول ندارد استحسانولی  ،قیاس را قبول دارد

در دیگر فروعات شبیهی  ی ندارد که اصالً اینارککند. بر مبنای آن فتوا صادر می نظرش ُحسن است



 

 

شرط است این  وجود مقیس علیه ، مقیس و جامعدارد یا شبیهی ندارد؟ ولی قیاس نه، چون در قیاس 

 .کندفتوا صادر می پندارد،ُحسن می چه کهآنفقیه بر مبنای  استحساندر از ِقوام قیاس است ولی سه 

ای که حضرت امام صادق سالم هللا علیه با ابو حنیفه ند در مناظرهدانها منی را پاک میلذا عمده این 

 داشت یکی از موضوعاتش منی است.

اختیار طوری نیست که بیاین .در اختیار مرد است گوید منی، اوالً کند میجا استدالل میحضرت آن

مجبور است برای تخلیه  بخواهد بیاید ولی بول نه، بول در اختیار مرد نیست روزی ده پانزده مرتبه مرد

ادرار برود و اگر بنا باشد برای ادرار هم غسل باشد مرد باید همیشه یک پایش در حمام باشد و یک 

افتد و چنین اتفاقی می صورت موقتی است مثالً هر چند روز یک باربه  ولی منی اوالً  پایش بیرون باشد.

جا شارع مقدس برای منی شود ولذا در آنیدر اختیار انسان هم است و منی هم از کل بدن خارج م

که ابو حنیفه گفت بول انجس از منی غسل را تشریع کرده ولی برای بول، غسل را تشریع نکرده این

 کنیم.جا ما غسل هم بکنیم در حالی که غسل نمیاست حضرت فرمودند اگر انجس باشد باید آن

عله یا اگر ما تنقیح مناط ال یاس منصوصدر شریعت و در مذهب شیعه ما هم قیاس داریم ولی ق

  :ما بخشی از قیاس است مثالً ما در رابطه با مناط کنیم این تنقیحمی

 «التشرب الخمر إلنه مسکر»

آورند این یک بخشی از لی و دیگر چیزهایی که مسکر است میغر مبنای آن فقهای ما اسکار عنب مَ ب

 چهآن شراب گوییم درکنیم میمناط می ییم یعنی ما تنقیحاس نگوالبته شاید ما این را قی .قیاس است

حرمت است ولذا و مناط  ار، هر کجا آمد مالکحرمت اسکپس که مسلم است علت حرمت اسکار است 

  :در حقیقت. این را گفته استشارع مقدس 



 

 

 «التشرب الخمر إلنه مسکر»

این جا شارع مقدس برای ما مصداق و  کل مسکر حرامٌ یعنی  المسکَر حرامٌ ی این است اعبارٌت اخر

بیب، خرما از ز شراب عنب،، کل مسکر حرامولذا وقتی از این ما در آوردیم  التشرب الخمرمعین کرده 

  .مصادیقش است

 است ؛ شافعی  مکتاب اُ  مذهب شافعی اهم  کتاب فقهی ...در هر صورت

کتاب  .است شاندیگر هاییکی از کتاب مهذب ،است که شرح ام شافعی است زنیمختصر م

با محقق  ه،بودمعاصر استادشان  یعنی ایشان با عالمه حلی و محقق حلی برای نووی استالمجموع 

و هم سال است صاحب شرایع هم سال وفات محقق حلی  676حلی در یک سال از دنیا رفتند سال 

 ی است.وفات نوو

ها را ما است یعنی قبل از ایناز نظر شیعه هم مرز متقدمین و متأخرین عالمه حلی و استادش 

گوییم جزو متقدمین هستند از شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و سالر و ابن ادریس و می

و محقق کرکی و شهیدین و غیره هم جزو  ینها هم فخر المحققحلبی جزو متقدمین بعد از این

 متأخرین هستند.

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته

 


