
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 60/8931 /60هشتم  جلسه

 تاریخ اجتهادبیان مقدمه در  –( 8) فریقین از دیدگاه« اجتهاد»موضوع: 

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

اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم  ساسیما علی موسانا بقی  هللا ورسول هللا و علی آله آل هللا محمد علی

 .لقاء هللا

 «یا علی» و« یا محمد»یك مورد بود كه در رابطه با حوصله گوش دادن سخنرانی ها را ندارم ولی معموساً من 

ها حرف گوید همه اینایشان را از اول تا آخر گوش كردم، در آن سخنرانی می این سخنرانیکه بحثی كرده بود 

 و چنین و چنان است. است شرك

 :گوییممیبه خداوند در دعا گوید ما از یك طرف خیلی جالب است ایشان می

لُ  َوَعلَْيكَ » ةِ  ِفي اْلُمَعوَّ خاءِ  الِشدَّ   «والرَّ

 دفتر: جواد، ناشر اصفهانى، قيومى: مصحح/  محقق جعفر، بن محمد مشهدى، ابن الكبير؛ المزار

 138: ص ؛قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات

 ها باهمدیگر در تضاد است.این «یا علی یا محمد ادركنی»، «!یا علی» «!یا محمد»گوییم: و از طرف دیگر می

« یا علی ادركنی»سوال كردند كه آیا گفتن مسئله در رابطه با همین  ضوان هللا تعالی علیه()ر «آقای خویی»از 

مگر كسی كه  که دستگیری كنند؛ها این قدرت را داده نه؟ گفتند: "چه اشكالی؟ خدای عالم به این اشكال دارد یا

 :گویدشود میدارد غرق می



 «أنقذني فالن يا»

 این مگر شرك است؟"

 د:گویبعد می

 جاؤوك أنفسهم، ظلموا إذ أنهم ولو)  :تعالى قوله وهي ذلك، تؤيد الكريم القرآن في آي  وهناك»

 « هللا فاستغفروا

 گوید:هم حاشیه زده می« آقا شیخ جواد تبریزی»بعد 

 «( الوسيل  إليه وابتغوا)  :تعالى قوله ذلك على ويزاد»

 بعض في متفرق  مسائل؛ 981 ص 9 ج - الخوئي السيد -(  التبريزي الميرزا تعليق)  النجاة صراط

 واساحكام اساعتقادات

« یا علی ادركنی»گویند: به صراحت می« شیخ جواد تبریزی و آقای خویی»یعنی دو تا از فقهای بزرگ عصر ما 

 بگوییم.« یا علی»توانیم گوید در نماز ما نمیگویند كفر و شرك است! میها میتوحید است؛ ولی این

نماز چون شود، كه در نماز نمیاین ؛«السالم علیك ایها النبی ورحم  هللا و بركاته»گوییم: ه سهو میدر سجد

یا محمد یا علی و یا »كه شود انجام داد؛ ولی این، خیلی چیزها را در نماز نمیتوقیفی است، و بحثش جدا است

 .ها شرك باشد قابل قبول نیستاین «علی یا محمد و یا حسین ادركنی

جابت شنوند و نه توان اصدای ما را میرفتند نه و ردند ها بگوید ائمه )نستجیر بالله( مُ كه آقا مثل وهابیاسا این

« سماع موتی»د، آن یك بحث جدایی است. اما اگر بحث دارند، مگر كه همچنین حرفی بخواهد بزنحرف ما را 

 :که فرمود آیه قرآن این



( بَلْ  َأْمَوات   اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي لُ يْقتَ  لَِمنْ  َتُقوُلوا )َوسَا   َأْحياء 

 اند.زنده آنان بلکه! نگوييد مرده شوند،مي کشته خدا راه در که آنها به و

 811(: آیه2سوره بقره)

شان بر در حاشیه« مرحوم كمپانی» مه چیز حل است. و اضافه بر ایناگر ما این را مالك قرار بدهیم ه

 گوید:می« رسائل»

 «والتشريعي  التكويني  األمور جميع على الباطني  والسلطن  المعنوي  لوساي ا لهم»

 903 ص 2 ج - األصفهاني الشيخ - المكاسب حاشي 

 فرماید:می« آقای خویی»

 «الخالق دون لما التكويني  الوساي  لهم »

  203 ص 9 ج الخوئي، السيد الفقاه ؛ مصباح

 تر! دیگر از این واضح

و « خویی»، البته در حد آقای حرف زده است و زیبا در رابطه با وسایت ائمه خیلی عالی« نتظریآیت هللا م»حتی 

اگر همان را هم مالک قرار بدهند در رابطه با وسایت ائمه و مخصوصًا وسایت تکوینی و ولی  نیست؛« شیخ جواد»

وم است و بد جوری هم مظلوم شیعه مظلمتأسفانه  .قضیه کامالً روشن می شودتشریعی ائمه )علیهم السالم( 

 است.

 

 



 پرسش:

با ما  ؛ ولیاندکه زندهاند با اینهای که زندهاند و آناساسا بندگان صالحی که از دنیا رفته می گویندها وهابی

جا او را از این هستیم. «قم»است ما در « مدینه»فاصله مکانی زیادی دارند مثالً حضرت رسول هللا در 

 .ند جواب ما را بدهدتواخوانیم نمیمی

 پاسخ:

  گویند؟می «السالم علی النبی»گوید یا می «السالم علیک ایها النبی»کنند؟ ها در نماز چه کار میاین

دکتر شما  :در منزل ایشان بودم بعد از افطار گفتم كه در ماه رمضان« غامدی»های من با پرفسور بحث از یکی

السالم »گوییم: ؟ گفت: "ما می«علیک ایها النبی السالم»یا می گوئید « یالسالم علی النب»خوانید نماز که می

ابن »خطاب باطل است.  شنود سالمِ شنود؟ اگر پیغمبر نمیشنود یا نمیپیغمبر می گفتم:«" علیك ایها النبی

 ."شنودخطاب دلیل بر این است که مخاطب صدای ما را می سالمِ " :گویدهم دارد می«تیمیه

گویند همه می ؛گویی پدر سالم علیکمجا نشستی میهست این« مدینه»جا هستی مثالً پدرت در این گفتم شما

در آنجا نشسته بودند و هایش همه بچه - است عقلش را از دست داده ،دیوانه شده« غامدی»آقای دکتر 

باطل است چون سالم، « نبیالسالم علیک ایها ال» ،شنودشنود؟ اگر نمیشنود یا نمیمییا گفتم  -خندیدند می

  .سالم خطاب است

ها نفر در سراسر جهان سالم میلیون ،شنود این قدرت را دارد در یک آنآن پیغمبری که می ،شنوداگر می

این پیغمبر قدرت دارد به اذن هللا حاجت مردم را  ،دهدشنود و جواب هم میدهند و سالم مردم را میمی

 .یی دارد قطعًا قدرت جواب دادن هم داردبرآورده کند. اگر قدرت شنوا



ها از وهابیما های که یعنی از بهترین کتاب ؛ها را به طور مفصل آورده استاین« روحال»کتاب در ، «ابن قیم»

  .است« ابن تیمیه»شاگرد « الروح ابن قیم»داریم کتاب  «سماع موتی»در رابطه با 

 آغاز بحث...

که یکی  «اجتهاد از نظر فریقین»در رابطه با  .داشته باشیم بحث فقهیرا  ول هفتهدو روز اما بنا شد از اول مهر 

مان جا ما تکلیفاگر در اینکه  گفتیمو  های داشتیمما سال گذشته بحث .های فقهی استترین بحثاز اساسی

 ما خیلی ساده و سهل خواهد بود. در دیگر ابواب فقه برای ،سنت یکسره کنیمرا با اهل

از  سنت رااین ، از آن بگیریم سنتی که ما باید احکام را این ،بگیریم «سنت»و  «قرآن»بنا شد ما احکام را از اگر 

 بیت بگیریم؟مان را از صحابه بگیریم یا از اهلآیا سنت بگیریم؟باید چه کسی 

ن روی این قضیه ماخواهیم محور بحثما روی این دو تا مسئله سال گذشته مقداری کار کردیم امسال ما می

خواهد یک عالم سنی هم کنار من نشسته می ،استنباط کنم را خواهم یک حکم شرعیمن میمثالً اسان که  باشد

  .خواهیم به یک توافق عقالئی برسیمبا هم می ،استنباط حکم شرعی بکند

ابو »ای یم از آقئبیا د و اطمینان بخش است؟ آوراطمینان عقالئی می به دست آوردن حکم شرعی از چه کانالی

 !؟میبیت بگیردر خانه اهلاز م یو غیره بگیرم یا برو« سعد»و « معاذ»، «عایشه»، از «انس ابن مالک»، «هریره

 .تکلیف روشن بشود ما در دیگر ابواب فقه راحت راحت هستیم جااین اگر

ها را در یکی دو جلسه بحثی از امن خالصه .سال گذشته اشاره کردیم را چند تا نکتهدر این موضوع ما  

های گذشته که بحثامسال بعضی دوستان تازه به جمع ما پیوستند و هم این . چرا کهکنمتان عرض میخدمت

 بشود. آورییاد



که کدام یک است « کتاب هللا وسنتی»حدیث و « حدیث ثقلین»ما در این زمینه چند تا نکته آوردیم یکی بحث 

 روایت؛ بدهیم؟ها را ما مالک قرار از این

 «بيتي اهل وعترتي هللا كتاب الثقلين فيكم تارك اني»

 الحرمين دار: النشر دار ،906: الوفاة الطبراني أحمد بن سليمان القاسم أبو: المؤلف اسم ؛األوسط المعجم

 ص، 1 ج، الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد, محمد بن هللا عوض بن طارق: تحقيق ،8181 - القاهرة -

99 

 :روایت یاا مالک قرار بدهیم، ر

 «وسنتي هللا كتاب بعدهما تضلوا لن شيئين فيكم تركت قد إني»

 161: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد:  المؤلف اسم ؛الصحيحين على المستدرك

 عبد مصطفى:  تحقيق ، األولى:  الطبع  ، م8336 - هـ8188 - بيروت - العلمي  الكتب دار:  النشر دار هـ،

 802 ص، 8 ج، عطا القادر

خیلی عمیق و مفصل بحث بکنیم که این در ذهن تان باشد كه ما روی این دو موضوع باید را مالک قرا بدهیم. 

 با و عترتسنت باشد با کتاب  و ؟ اگر کتاب«سنت»و  «کتاب»یا است؛  «عترت»و  «کتاب» ؛«ثقلین»مراد از 

 تضاد نیست؟  در تضاد است یا در هم

شاید ده جلسه وقت ما را  .کار کنیم ر مفصل روی آنخواهیم به طواین یک بحث اساسی است که ما امسال می

 .حق مطلب ادا بشود بیگرد تا

 که بر این باور هستند بعضی از اعاظم بود که ما سال گذشته هم بحث کردیم.« تاریخ اجتهاد»نکته بعدی بحث  

قبل از غیبت صغری زمانی که معصومین در قید حیات بودند بحث  و ی آغاز شدهاجتهاد بعد از غیبت صغر



احکام شرعیه  و کنندمشکالتی دارند به امام مراجعه میاگر مردم امام حاضر است و یعنی  .اجتهاد معنا نداشت

  .گیرندرا از امام یا وکیل امام می

با توجه به روایات و احادیثی که داریم  ت.ما خدمت عزیزان هم عرض کردیم این فکر صد در صد باطل اس

 اند. ائمه )علیهم السالم( مردم را ارجاع دادهروشن می شود که 

 :است که مثالً فرمود ارجاع به احادیث رواتیک  ؛ارجاع ائمه دو دسته است

َيا َفَما ِثَقَتانِ  اْبُنهُ  وَ  اْلَعْمِري   » َيان َفَعنِّي َعنِّي ِإلَْيكَ  َأدَّ  «ُيَؤدِّ

 و اكبر على غفارى: مصحح/  محقق، اسحاق بن يعقوب بن محمد كلينى، ،(اإلسالمي  - ط) الكافي

 996: ص ،8ج، اإلسالمي  الكتب دار، محمد آخوندى،

 یا این نمونه؛

نْ » ا ِمنْ  :َقالَ  ؟ِديِني َمَعالِمَ  آُخذُ  َفِممَّ يِّ  آَدمَ  ْبنِ  َزَكِريَّ ي َعلَى اْلَمأُْمونِ  اْلُقمِّ ْنَيا وَ  نِ الدِّ  «الد 

 810: ص ،20ج ،السالم عليهم البيت آل مؤسس  ،حسن بن محمد عاملى، حر شيخ الشيع ، وسائل

 و یا دارد که؛

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َفُيوُنُس  أَ  ِديِني َمَعالِمِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأْحَتاُج  َما ُكلِّ  َعنْ  َأْسأَُلكَ »  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأْحَتاُج  َما َعْنهُ  آُخذُ  ِثَق    الرَّ

 «نََعم :َفَقالَ  ؟ِديِني َمَعالِمِ 

 810: ص ،20ج ،السالم عليهم البيت آل مؤسس  ،حسن بن محمد عاملى، حر شيخ الشيع ، وسائل

 َفَقاُلوا َعْنهُ  ْصَحابََناأَ  َفَسأَْلُت  َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  َرُجل   ِإلَى ِبَيِدهِ  َأْوَمأَ  وَ  اْلَجالِِس  ِبَهَذا َفَعلَْيكَ  َحِديَثَنا َأَرْدَت  َفِإَذا»

 «َأْعَينَ  ْبنُ  ُزَراَرةُ 



 210: ص ،2ج ،العربي التراث إحياء دار ،تقى محمد بن باقر محمد مجلسى، ،(بيروت - ط) األنوار بحار

يْ  َعنِ  نَْسأَلَ  َأنْ  اْحَتْجَنا ُربََّما اللَّهِ  َعْبدِ  أِلَِبي ُقْلُت »  «.بَِصير   َأبَا َيْعِني ِباأْلََسِديِّ  ْيكَ َعلَ  َقالَ  نَْسأَلُ  َفَمنْ  ءِ الشَّ

 812: ص ،20ج ،السالم عليهم البيت آل مؤسس  ،حسن بن محمد عاملى، حر شيخ الشيع ، وسائل

برای  و ها بودند احادیث ائمه را یاد گرفته بودنداین خیلی مهم نیست خیلی ،یک ارجاع به احادیث استبنابراین 

 .کننداحادیث نقل می روند ومی باسای منبر كه های ما و غیرهنبریمثل م ؛کردندمردم نقل می

 :ارجاع به فتوا است ، بلکهبحث ارجاع به حدیث نیست که یک دسته از روایات داریمولی 

 «الناس أفت و الكوف  مسجد في یا أبان اجلس»

ناشر:  محمدصادقبحرالعلوم، محقق/ مصحح:  حلي، حسن بن علّي بن داود، الرجال )سابن داود(؛

  86دانشگاه تهران، ص

« ابان»گوید یک دفعه می و بین آن که احادیث را برای مردم نقل کن !«ابان»جای که بگوید فرق است بین آن

لذا این دو دسته روایات نیاز به تفکیک دارد که امام )رضوان هللا تعالی علیه( در کتاب  !بنشین فتوا صادر کن

صفحه در این زمینه بحث کرده، پنجاه  ،نزدیک به چهل 829یا 828 صفحه اشتباه نکنم از ، اگر2جلد « الرسائل»

 .ان شاء هللا دوستان مطالعه کنند، بعید است ما امروز برسیمکه 

خواندن این کتاب هم بد نیست من در میان  ،ایشان با ادله مختلف تداوم اجتهاد در عصر ائمه را اثبات کرده

 ،دیدم بهترین کسی که خوب کار کرده و حق مطلب را ادا کرده - من دسترسی پیدا نکردم البته - فقهای متأخر

تا شروع می شود و  829 - 828، صفحه 2جلد « الرسائل»در کتاب  است كه امام )رضوان هللا تعالی علیه(

 .رودجلو می 806 - 806صفحه 



ها و مثل سایر کتابجا بندی ایندستهکنم من احساس میولی  ؛بندی روایات خیلی استاد استامام در دسته

نکاتی ما  طوری در آمده است.كه اینپیاده کردند كه بوده  ها و یا درس ایشانفكر كنم صحبت ها نیست.قسمت

 .ان شاء هللا عرض خواهیم کرد که نسبت به این بزرگوار داریم

اجتهاد حضرت امیر )سالم هللا علیه( این  ر بگیریم:را در نظچند تا نکته اجتهاد باید ولی ما در رابطه با این قضیه 

نداریم كه با شریعت هجری را کاری  91اجتهاد در زمان امیر المؤمنین است ما بعد از رحلت رسول اکرم تا سال 

 خواهد.سال بوده یك بحثی مفصلی می 21چه كار كردند، اجتهادی كه در این 

سال است، اجتهادی كه در حقیقت  21 آن همین اجتهاد ناصحیحگرفتار  ،سنت مامتأسفانه امروز فقهای اهل

 است. « رأی و قیاس»

رند، افرادی خلیفه دوم بوده است، این را به صراحت دا« رأی و قیاس»ار گویند بنیانگذشان میحتی بزرگان

و عمل به نظر « رأی و قیاس»ار و دیگران صراحت دارند كه بنیانگذ «ابن عبدالبر»و « سیابن حزم اندل»مانند 

 از عمر ابن خطاب شروع شد. ،ثشخصی فقیه و محدِّ 

سال  21های كه در طول این بماند، عمدتان بدعتخود كه تا زمان حضرت امیر چه گذشت این فعال در جای این

خالد ابن »همه از سال دوم و سوم هجری و بلكه چه بسا از زمان خود ابوبكر شروع شد. وقتی كه  ،انجام شد

كه برای اینرا « خالد»گوید عمر می ،كندكشد و به زنش هم تجاوز میرا می« مالك ابن نویره»رود می« ولید

 گوید:ابوبكر میولی  عزل كناین كارها را انجام داده است 

 «فأخطأ أولت عمر! يا هيه»

، بيروت - العلمي  الكتب دار: النشر دار الطبري، جرير بن محمد جعفر ألبي :المؤلف اسم الطبري، تاريخ

 209 ص، 2 ج



صحابی رسول هللا و وكیل پیامبر در قبیله « مالك ابن نویره»اجتهاد كرد تصور كرد كه كشتن آقای « خالد»

ست نماینده و وكیل رسمی نبی مكرم در قبیله خودش برای صحابی ا« مالك»كه یعنی اضافه بر این - خودش؛

 اشکالی ندارد!! –ذ زكات و صرف زكات در مصارفش است اخ

كافر است و زن كافر هم اسیر است و « مالك»كه آقای شود به تصور اینهمبستر می« مالك»با همسر « خالد»

توسط حاكم  باید به بیت المال بیاورند و دها باشها است! بالفرض هم اگر مال مسلماناسیر هم ملك مسلمان

ای وقتی ده تا زن را اسیر كرد به هر ده یك فرماندهطوری نیست كه در هر جنگ این تكلیف اسیر روشن بشود.

 تا زن بخواهد خدای ناكرده تجاوز بكند و یا تصرف بكند.

 گفت: به خالد عمر 

 «بأحجارك كألرجمن وهللا امرأته على نزوت ثم مسلما امرأ قتلت»

 العلمي  الكتب دار: النشر دار ،986: الوفاة الطبري جرير بن محمد جعفر ألبي: المؤلف اسم ؛الطبري تاريخ

 201 ص، 2 ج ،بيروت –

كه یك حیوان با اساغ دیگر مثل این .یك تعبیر خیلی زشتی است -خواهم عذر می -« نزوت»ای كلمه

 ؛ یعنی روی همسر او پریدی! «نزوت علی...» برند.كار می را به« نزوت»واژه  جاگیری بكند، آنجفت

فرستد و می« مصر»را ظاهرا به طرف « قثم ابن عباس»امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه(  ؛از این قضیه بگذریم

 گوید:می

 «العصرين لهم واجلس،»

 وهم طرف صبح و هم طرف عصر بنشین و برای مردم احكام بگ؛ یعنی صبح و شب! «عصرین»

 



 «المستفتي فأفت»

 فتوا صادر کن

 گوید:بعد می 

 «العالم وذاكر الجاهل، وعلم»

 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن هللا هب  بن الدين عز حامد أبو :المؤلف اسم البالغ ؛ نهج شرح

: الطبع  م،8331 - هـ8181 - لبنان/  بيروت - العلمي  الكتب دار: النشر دار هـ، 011: الوفاة المدائني

 80 ، ص81 النمري، ج الكريم عبد محمد: تحقيق األولى،

شان را یکی فتوا صادر کن، برای نا آگاهان کالس بگذار بصیرت :دادهسه تا دستور  00یعنی حضرت در خطبه 

شان هم عالم به علم باشند و ناشر علم .شان مسئول هستندنسبت به علما تذکر بده که در برابر علمو باسا ببر، 

 .باشند

که این مشخص است بر این .«حدث»دارد نه « افت» گوید.نمی «ثَحدِّ » است «المستفتي فأفت» تعبیردر این 

این یک  .تواند فتوا صادر کندی قرار گرفته که میادر یک مرحله« م ابن عباسثقُ »از دیدگاه امیر المؤمنین 

 است. مسئله

 :ی فرمایداست که حضرت م« بان ابن تغلبأ»درباره مسئله بعدی 

 «الناس أفت المدين ، مجلس اجلس في»

 ؛«ث للناسحدِّ » غیر از این برای مردم فتوا صادر کن ؛ یعنیدارد« أفت»جا هم کلمه در این

 



 بعد فرمود:

 «مثلك شيعتي في فإني أحب أن أرى»

 .من دوست دارم مثل تو در میان شیعیان ما بدرخشند

مؤسس   ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  الشريع ؛ الشيع  إلى تحصيل مسائل تفصيل وسائل

 238ص ؛ 96جم السالم، مؤسس  آل البيت عليهم السالم،  محقق/ مصحح: آل البيت عليه

 .توانند فتوا صادر کنندمردم بدانند در میان ما کسانی هستند که می

دوستان به خوبی به  .دارد« بن مسلممعاذ ا»در رابطه با  خودش« رجال»در « عالمه حلی»که مرحوم  یا روایتی 

مضمون روایت دقت کنند که اصحاب ائمه با چه مشکالتی مواجه بودند و برای بیان نظر معصوم چه ترفندهای را 

 بردند؟به کار می

 :«معاذ»آقای  فرمایدامام صادق می 

 «النَّاَس  َفُتْفِتي اْلَجاِمعِ  بَلََغِني َأنََّك َتْقُعُد ِفي»

 کنیجامع برای مردم فتوا صادر میمسجد در  شنیدم که

 .گویندمسجد بزرگ شهر را جامع می ؛مسجد است به معنای« الجامع»کلمه 

 «ُقْلُت نََعمْ » 

 دهممن برای مردم فتوا می بله گفتم

 



 «َو َأَرْدُت َأْن َأْسأَلََك َعْن َذلَِك َقْبَل َأْن َأْخُرَج »

 نظر شما نسبت به این کار من چه است؟  ،ا بپرسممن دوست داشتم که همین مسئله را از شم

 «ِإنِّي َأْقُعُد ِفي اْلَمْسِجدِ »

 جا را دقت كنید!این

ُجلُ  ءُ َفَيِجي» يْ  َعنِ  َفَيْسأَُلِني الرَّ  «ءِ الشَّ

 پرسد از من احکام شرعی می آیدمی یک مردی

 «َعُلونَ َفِإَذا َعَرْفُتُه ِباْلِخاَلِف لَُكْم َأْخَبْرُتُه ِبَما َيفْ »

 به فتوای خودشان چه کهدهم به آنسنی است و شما را قبول ندارد جواب می فرد آقااگر من ببینم این 

 کنند عمل می

ُجلُ  ءُ َو َيِجي» ِتُكمْ  َأْعِرُفهُ  الرَّ ُكمْ  وَ  ِبَمَودَّ  «َعْنُكمْ  َجاءَ  ِبَما َفُأْخِبُرهُ  ُحبِّ

نظر شما را برای و ام که از شما یاد گرفته یحکاممن ا ،کند بفهمم شیعه استاگر کسی که سوال می

 .کنمها بیان میآن

سنت را برایش نقل کند فتاوای اهلآید سوال مییک نفر مخالف میکه جا خیلی واضح و روشن است این 

 .کندکند و برای شیعه نیز فتاوای شیعه را نقل میمی

 گوید:بعد می 

 



ُجلُ  ءُ َو َيِجي»  «ُه َو سَا َأْدِري َمْن ُهوَ َأْعِرفُ  سَا  الرَّ

 شناسم که شیعه یا سنی است؟نمییک وقت فردی می آید که 

 «َذلِكَ  َفأَُقوُل َجاَء َعْن ُفاَلن  َكَذا َو َجاَء َعْن ُفاَلن  َكَذا َفُأْدِخُل َقْولَُكْم ِفيَما بَْينَ »

طوری گفته امام صادق هم این «انس»طوری گفته این« مالک» ،طوری گفتهاین« ابو حنیفه»گویم میراوی 

  است. طوری گفتهطوری گفته و امام باقر هم ایناین

جالب این است که امام صادق بعد کنم. سای فتاوای دیگران نقل میگوید من کلمات فتاوای شما را در سابهمی

 فرمود:

 «َأْصَنعُ  َكَذا َفِإنِّي َكَذا اْصَنعْ  لِي َفَقالَ »

 انجام می دهم.طوری من هم همین انجام بده،طوری همین

 نا شر و مصحح: شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،الشيع  إلى تحصيل مسائل الشريع ؛ تفصيل وسائل 

 811؛ ص20مؤسس  آل البيت عليهم السالم، ج

ئمه ی زیادی داریم که ااما روایات تقیهگویم. شند نظر فقهای خودشان را مییعنی اگر افرادی بیایند که مخالف با

 .سنت استچه که موافق فتاوای اهلدهند به آن)علیهم السالم( نظر می

سنت تسلط به آرای فقهای اهل که یکی از شرائط اجتهاد،فرمودند بر اینبارها می« بروجردی»هللا العظمی آیت

 و یان کرده بودندها مطالبی را بیعنی آن ؛سنت استچون فقه باقرین )سالم هللا علیهما( ناظر به فقه اهلاست؛ 

 ها ببرند.که اسمی از آنبدون این کنندائمه )علیهم السالم( این مطالب را نقد می



مسئله  برایش جااند اگر بخواهد نظر شخصی خودش را بگوید در اینها نشستهی بزرگان آنیا در یک جلسه

 .دهدها نظر میطبق آرای آنامام  لذاکنند، م و بعضی از شیعیان درست میشود و مشکالتی برای امادرست می

که این آقایان در  .استدرباره وضو روایت تقیه ای  حتی از خود حضرت امیر ،داریم ما خیلی از روایاتی که

چهارصد تا روایتی که داریم در مورد مسح در وضو، یک  - دهند که ما در میان سیصدها خیلی مانور میشبکه

 تان را بشویید.ضرت امیر فرمود موقع وضو گرفتن پاهایحکه روایتی آقایان پیدا کردند 

آخوندها حقیقت را به  ،کنندفقهای شما، به شما خیانت میو فریاد می زنند که  این را مالک قرار دادنداین آقایان 

 کشید؟ تان را مسح میشما چرا پاهای ؛تان را بشوییدگوید پاهایامیر المؤمنین می ؛گویندشما نمی

اریم بر چهل روایت از حضرت امیر )سالم هللا علیه( و دیگر ائمه د - بیش از سی ،یک روایت استاین گر ابابا 

 که شستن پا بدعت است و حتمًا باید در هنگام وضو پا را مسح کرد.این

 برای یک کسی که بخواهد ، وبرای یک فقیه ،مخصوصًا امروز در عصر حاضر ،سنتولذا تسلط به آرای فقهای اهل

 .این از ضروریات است ،فقه شیعه را از روایات استنباط کند

تذکرة »به نام « عالمه حلی»نوشته مال « فقه مقارن»ترین کتابی که در ما هم عرض کردیم در شیعه مفصل

طهارت آمده  است؛ یعنی تمام نشده هم چه که در ذهنم است قسمت صالتشمتأسفانه آن است. «الفقهاء

 است. ادامه نداده و لذا بوده« عالمه حلی»ظاهرًا آخر عمر  ،صالت هم تمام نشده

را از طهارت تا « فقه»کل ایشان كه دارد « الخالف» نام کتابی به« شیخ طوسی»مرحوم « عالمه حلی»قبل از 

 است. جا بیان کردهنسنت و فقهای شیعه را در آدیات، اقوال فقهای اهل



که بتواند مثل « قه مقارنیف»یک کتاب  ؛ ولینویسندهای دارند میکتابهای خوبی است اخیرًا هم ها کتاباین 

تقویت بشود،  آرای اهل سنت نقد بشود و اقوال شیعه ،یدسنت و شیعه بیاکل آرای اهل كه باشد« عالمهتذکره »

 در عصر حاضر جای همچنین كتابی خالی است.

البته  ،تان گفتند یک جلدش بیشتر بیرون نیامدچه که دوسآن ،ه بودندظاهرًا شروع کرد« مکارم»حاج آقای 

 های که من مطالعه کردم واقعًا لذت بردم.قسمت بود و خیلی خوبهم همان جلدش 

که آدم بتواند با چشم باز  یهاییکی از راه، گفتم هم این را من بارهاو عزیزان دقت کنند  ی كهنکته دیگر 

اختالف اقوال  ،آوریمسنی را به دست می شیعهکه ما اقوال ینبعد از ا ، این است کهاستنباط حکم شرعی بکند

  «!ما من مسئل  اسا وفیه خالف بین فقهاء الشیعه» : شیعه را هم به دست بیاوریم چون

ها به روایات و غیره نگاه است؛ این اختالفات از قدیم هم بوده ،این اختالفات مربوط به مراجع عصر ما نیست

 است. ی برداشت خودش را از روایات مالک قرار داده و بر طبق آن هم فتوا دادههر فقیهو مختلف بوده 

تا آن زمان و نظیری بود بی خدمت واقعاً که  ،های بزرگی که به جهان تشیع کردیکی از خدمت« عالمه حلی» 

  نوشت.« مختلف الشیعه»اولین بار کتابی به نام  ،انجام نشده بود

و روان است اصالً  سلیسهایش شیرین و قلم، قلم ا بخوانید به قدری بحثشما اگر دو سه صفحه اولش ر

این را من قاطعانه  .های اعتیاد آور استاز کتاب« مختلف الشیعه»یعنی  ؛دیشومعتاد به خواندن این کتاب می

 .گویمخدمت شماها می

این دلیل ایشان  ،طوری گفتهاین« مفید» ،طوری گفتهاین« شیخ طوسی» ؛آوردبه خوبی آرای بزرگان را می 

آخر  و در ،این است« ابن ادریس»دلیل  ،این است« ّراجابن ب»دلیل  ،این است« شیخ مفید»دلیل  ،است



 کند و، با آیات و روایات رد میها را با دلیلمخالفو  کندکه موافق هستند قبول میی هاآید ادله فقها را آنمی

 .گویدنظر خودش را می

« مختلف الشیعه»مباحثه کتاب  های اجتهاد، به نظر منی بخواهد مجتهد واقعی بشود یکی از راهیعنی اگر کس 

 آدم دو سه تا رفیق پیدا كند و این کتاب را از اول تا آخر مباحثه کند. است،

کتبه م»نرم افزار جلد شده البته در  81 -81« مختلف الشیعه» و تحقیق کرده« آل البیت»اخیرًا اگر اشتباه نکنم 

 .کندهای خیلی خوبی است که برای اجتهاد به ما کمک میاین یکی از کتاب .هم است« بیتاهل

یا پسرش « ریاض صاحب»ایشان معاصر با « رضوان هللا تعالی علیه -سید جواد آملی»ایشان هم آقای بعد از 

 .است ل خوبی کردهدارد البته ایشان نقل اقوا« مفتاح الکرامه»کتابی به نام بوده، « سید مجاهد»

 آمده، لذاو ظاهرًا خیلی خوشش نمیندارد « مفتاح الکرامه»نظر مثبتی نسبت به صاحب « صاحب جواهر» 

 !گویدنمی هم« بعض العلماء»گوید می« قال بعُض الناس: »کندمیقول از این کتاب نقل  وقتی

این دانم نمیولی است؛ « الکرامهمفتاح »د مراد صاحب آورمی« بعض الناس»هر کجا کلمه « صاحب جواهر»

دهد آرای فقها را که های که میکند از آدرسمرد این اقوال را چطوری جمع کرده؟ بعضی وقت آدم مطالعه می

اسان کامپیوتر و امکانات و غیره است آن زمان ایشان چطوری  ،گیردها سرگیجه میکند آدم بعضی وقتنقل می

 ماند!آدم می ردهین آراء و اقوال را به دست آوا

ماه رمضان مشغول نوشتن این  29گوید من شب می است «مفتاح الکرامه»جالب است در جلد دوم یا سوم 

در مساجد و حرم حضرت امیر مشغول خواندن قرآن و « نجف»مردم در  ،کتاب بودم این کتاب را تمام کردم

چون پیغمبر اکرم فرمود هر کس شب  ؛است هابرابر آن 06دعا و مناجات بودند و من معتقد هستم ثواب من 

  :قدر مشغول عبادت بشود



( َأْلِف  ِمنْ  )َخير    َشْهر 

 !است ماه هزار از بهتر قدر شب

 9(: آیه 30سوره قدر )

 شود.می هزار ماه 06یعنی  ؛از هزار ماه باساتر است اگر کسی مشغول کار علمی بشود هفتاد برابر عبادت است

های است که در حرم برابر آن 06هزار ماه و  06تمام کردم معتقد هستم که ثواب من من امشب این کتاب را 

 ا و مناجات و خواندن قرآن هستند!عحضرت امیر مشغول د

دهد آراء خیلی مأنوس بودم و الحق واسانصاف آرائی که خودش می« مفتاح الکرامه»کتاب  البته من خیلی با

محقق »کند یا مرحوم یک بحث علمی می آیدمی «صاحب ریاض» در بحث فقاهت یک دفعه ،نیست یدلنشین

كه به هر طرف آید مثل غواص قوی در دریا است می« فقه»وقتی در « عالمه»یا خود « عالمه»استاد « حلی

 برد.کند آدم لذت میمی غواصی

این چسبد. نمی خیلی به دل شکند استدسالهد و استدسالی که میدآرای شخصی که از خودشان میایشان ولی 

ولی خودشان به ما نقد  ؛نقدی بکنیم (نستجیر بالله)شان خیلی باساتر از این است که ما بخواهیم بزرگان مقام

کند انسان یقین می ،خواهد دلیل را رد کندآورد وقتی مییک دلیلی می ،کردن را یاد دادند ولی دلنشین نیست

 تر است.و دلنشین تردلیل طرف مقابل از دلیل ایشان خیلی قوی

 «والسالم علیکم ورحم  هللا»


