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 اهللا ضيائي قلم: دكتر حبيب مقدمه به

﴿                                   

                          ﴾. 

اي اهل ايمان! از خدا و پيامبر اطاعت كنيد و از كارداران و فرمانروايان مسـلمان خـود   «
ي به قـرآن) و   د، آن را به خدا (با عرضهبرداري نماييد. و اگر در چيزي اختالف داشتي فرمان

به پيامبر (با رجوع به سنت نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سـنت، حكـم آن را بيابيـد و    
بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد. اين كار (يعني رجوع به قـرآن  

 .»داست و فرجام بهتري به دنبال دارو سنت) براي شما بهتر 
جاي قرآن بر آن به عنوان مقتضا و شرط ايمان تأكيد  يكي از اصولي كه در جاي

ترين  چنين مهم شود، اطاعت و پيروي از خداوند متعال و فرستاده و رسول اوست. هم مي
گردد و ايمان حقيقي و خالص از ايمان كاذب و  موقعيتي كه اين مظهر ايماني، نمودار مي

 فرمايد: چه خداي متعال مي باشد. چنان رد نزاع و اختالف ميشود، موا ناخالص، جدا مي

﴿                            

           ﴾ . :ارت كه آنان، تا تو را در اما نه!.. سوگند به پروردگ«يعني

هاي خود، به داوري نطلبند و سپس در دل خود، ماللي از داوري تو  اختالفات و درگيري

 .»روند شمار نمي تو نشوند، مؤمن بهنداشته باشند و كامالً تسليم قضاوت و داوري 
ي اختالف، چه در ميدان فكر و چه در ميدان اخالق، ناپسند شمرده  اگرچه واژه

تواند با هدفي نيك و در راستاي گسترش نيكي،  ي جنگ مي چون واژه ، اما همشود مي
چنين جداساز خيرخواهان و بدانديشان باشد و در بسي  محك و معيار آزمايش مردم و هم

ها و  توان نشانه ها گردد. بر اين اساس، مي ي شكوفايي و رشد افكار و انديشه اوقات، مايه
ها به عنوان آيات و  عت، مشاهده كرد كه قرآن كريم، از آنمظاهري از اختالف را در طبي
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چه هر يك از اين مظاهر و  كند؛ چنان هاي حكمت الهي و نظم جهان آفرينش، ياد مي نشانه
نمايد.  آيات، با وجود اختالف و تنوع نقش، هدف واحدي را در اشكال گوناگون، ايفا مي

 ﴿ فرمايد: خداي متعال، مي                

  .﴾  :ها و  هاي (قدرت، عظمت و حكمت) خداوند، آفرينش آسمان از نشانه«عني

 .»…هاي شما است ها و رنگ زمين و اختالف و تفاوت زبان
دي منفي باشـد و  تواند، برآين ي گريزناپذيري است كه هم مي ي اختالف، عارضه پديده

ي مثبـت يـا منفـي بـودن      تواند، پيامدهاي مثبتي به دنبال داشته باشد. خاستگاه و زمينه هم مي
توانـد برخاسـته از    ي اختالف است؛ اين انگيزه، هـم مـي   ي اختالف، محرك و انگيزه پديده

جويي و خيرخـواهي باشـد. اخـتالف منفـي كـه       تواند حقيقت بغي و سركشي باشد و هم مي
انجامـد؛ امـا اخـتالف     استه از بغي و سركشي است، به تفرق، جدايي و پراكنـدگي، مـي  برخ

ها و در پـي آن،   باشد، به تنوع و تعدد انديشه طلبي و خيرخواهي مي مثبت كه فرآيند حقيقت
ها  ي آزمايش انسان گردد. به هر حال اختالف، سنجه به باروري و شكوفايي افكار، منجر مي

جـويي افـراد بشـر و     خيص حـد و ميـزان تواضـع، فروتنـي و حقيقـت     و معيـار سـنجش و تشـ   
باشد. امت اسالمي، در همين راستا در گذرگاه تاريخ، مراحل مختلفي را پشت  مسلمانان مي

سر نهاده كه هر يك از اين مراحل، بـر اسـاس قـوت ايمـاني و نيـز رشـد اخالقـي و فكـري         
 .هاي خاصي شده است ها و شاخص ، داراي ويژگي جامعه

ي مسـلمانان   توان از آن به عنوان دوران نبوت ياد كـرد، رابطـه   در نخستين مرحله كه مي
به عنوان مبلغ وحي،  خدا ي اختالفات بود و شخص رسول كننده با مصدر نزول وحي، حل

كردنــد و حكــم و قضــاوت آن  هــا رســيدگي مــي بــه مســايل متعــدد فــردي و اجتمــاعي آن
انان بود؛ در آن زمـان عـدم رضـايت و خرسـندي بـه      بخش اختالفات مسلم پايان حضرت

 رفت. شمار مي حكم خدا و رسولش، نمودار نفاق عيني و حقيقي، به
باشـد. در   تا پايان قرن اول هجري مـي  دومين مرحله، دوران خلفاي راشدين و صحابه

چنـان مرجـع رسـيدگي بـه امـور       هـم  كه قرآن و سنت پيـامبر اكـرم   آن زمان افزون بر اين
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هاي صحابه، پديدار گشـت و در بسـياري از مـوارد بـه      مانان بود، برخي از آرا و ديدگاهمسل
ي اول، توسط شـوراي   توان به تعيين خليفه ها انجاميد. از آن جمله مي اجماع و اتفاق نظر آن

اشـاره   چنين گردآوري قرآن در زمان ابوبكر صديق نظر و سرآمد و هم مسلمانان صاحب
 كرد.

از تاريخ شريعت اسالمي، از اوايل قرن دوم آغاز شـد. تـدوين حـديث و    سومين مرحله 
ي مشـهور فقهـي در    گير علمي در ايـن دو زمينـه، ظهـور دو مدرسـه     هاي چشم فقه و فعاليت

هـا و   تـرين نشـانه   چنين پيـدايش فقهـا و محـدثان جهـان اسـالم، از مهـم       عراق و حجاز و هم
 قرن سوم هجري ادامه يافت.پيامدهاي اين نهضت علمي است كه تا اواخر 

چهارمين مرحله كه از قرن چهارم هجري، آغاز شد، با جمـود فقهـي، تعصـب مـذهبي،     
فايده و تقليد كوركورانه از فقهاي پيشين، همراه بـود؛ در آن زمـان، اخـتالف،     هاي بي جدل

جويي باشد، فرآيندي منفي در راسـتاي دفـاع از شخصـي     كه برخاسته از حقيقت به جاي آن
ي قـرن   چنين ابزار غلبه بر مخالفـان، قلمـداد گرديـد. ايـن آفـت علمـي، در ميانـه        عين و همم

چهارم هجري و در زمان ضعف و نـاتواني حكومـت عباسـي، بـه اوج رسـيد. در آن زمـان،       
هاي  داري حكام هر منطقه از آرا و ديدگاه هاي مختلف و حمايت و جانب پيدايش حكومت

هـاي حكـومتي آن    ها در محكمـه  ي و نيز كاربست اين ديدگاهيكي از فقها و يا مدارس فقه
ي مـذاهب شـد. در آن ميـان،     شدن برخي از آراي فقهـي ائمـه   روز، سبب گسترش و نهادينه

هاي فقهي برخي از فقها، سبب شد تا پـس از مـدت زمـان انـدكي،      عدم پرداختن به ديدگاه
ي حكـام   د و بنـا بـر ميـل و خواسـته    هاي ساير فقها، به فراموشي سپرده شو بسياري از ديدگاه

هـا و   گيري مذاهب چهارگانـه، پـژوهش   وقت، چهار مذهب فقهي، رواج يابد. پس از شكل
دروس فقهي، غالباً در حدود ترجيح مذهب متبوع بر ساير مذاهب و يا در چارچوب ترجيح 

كـه  داد  تر كسي به خود اجازه مـي  آراي داخل مذهب، منحصر گشت. در آن گير و دار كم
ي مذهبي معين، در راسـتاي دسترسـي بـه     ي نصوص كتاب و سنت و بيرون از دايره در سايه

هاي  اي از علما و احياگران سنت، براي شكستن قالده حقيقت احكام، فعاليت كند. البته عده
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هـاي   هاي خشك و كور، همت گماشتند. از اين عالمان كه بيشـتر در سـده   مذهبي و تعصب
قـيم، اشـاره    تيميه و شـاگردش ابـن   االسالم ابن توان به شيخ اند، مي ودههفتم و هشتم هجري ب

ي  اهللا دهلوي، در ادامـه  كرد. در قرن دوازدهم هجري نيز محدث و فقيه هندوستان، شاه ولي

، روحي تازه در فقه دميد و به احياي فقه حجة اهللا البالغةاين فعاليت بنيادين، با نوشتن كتاب 
 ب، پرداخت.سنت، به جاي فقه مذه

ي  باشـد، تـالش خجسـته    نيـز مـي   حجة اهللا البالغةكتاب پيش رويتان كه بخشي از كتاب 
گونه كه از نامش پيدا است، به شرح اسباب  امام دهلوي در همين راستا است. اين كتاب، آن

پـردازد؛ بـدين    ي فراروي ما در قبال ميراث فقهي پيشينيان مي چنين بيان وظيفه اختالف و هم
هاي اساسـي   ب كه نشايد افسارگسيخته، غيرمتعهدانه و بدون رعايت اصول و زيرساختترتي

اجتهاد، به گزينش ديدگاه فقهي مطلوب خود بپردازيم و نيز نبايد در برابر نص صريح سنت 
نبوي، بر رأي فقهي امام مشخصي، تعصـب نشـان دهـيم؛ بلكـه بايـد هماننـد نيكـان گذشـته         

 برگيريم. طور مستقيم از سنت پيامبر معصوم حقيقت را بهبكوشيم تا با اشتياق تمام، 
اهللا را بـه فارسـي    مترجم محترم، كوشيده تا با قلم روانش، مطالب كتاب دهلـوي رحمـه  

برگرداند و در اختيار خوانندگان عزيـز قـرار دهـد؛ از خـداي متعـال، توفيـق ايشـان و تمـام         
 پژوهان مسلمان را مسألت داريم. گران و دانش دعوت

 سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليك

 اهللا ضيائي حبيب



 

 ي تحقيق مقدمه

هِ اهللاُ  ـن هيـدِ نا و سيئاتِ أعاملِنا مَ نْ رشور أنفسِ هُ و نعوذ باهللاِ مِ هُ و نستعينُهُ و نستغفرُ دُ إنّ احلمدَ هللاِ نحمَ

لِلْ فال هاديَ لَ  ن يُضْ لَّ لَهُ وَ مَ ضِ ـداً فالَ مُ هُ و أشهدُ أن ال إله إالّ اهللاُ وحده ال رشيكَ لـهُ وأشـهدُ أنَّ حممّ

هُ و رسولُهُ   عبدُ

﴿ فرمايد: خداوند متعال مي                      

   ﴾.  :كه بايد و شايد، از خدا بترسيد و شما چنان  اي اهل ايمان! آن«ترجمه

سد،) نميريد مگر كه مسلمان ر  (همواره سعي كنيد، غفلت نكنيد تا اگر مرگتان به ناگاه فرا

 .»باشيد

﴿                               

                               ﴾. 

اي مردم! از(خشم و عذاب) پروردگارتان بترسيد؛ پروردگـاري كـه شـما را از    «ترجمه: 
دو، مـردان و زنـان زيـادي     يك انسـان آفريـد و همسـرش را از نـوع او خلـق كـرد و از آن      

روي زمين) منتشر ساخت. و از (خشـم و عـذاب) خـدايي بترسـيد كـه همـديگر را بـه او         (بر
يـد. همانـا خداونـد،    كه پيوند خويشاوندي را ناديـده بگير  دهيد و بپرهيزيد از اين سوگند مي

 .»مراقب شما است

﴿                                   

                 ﴾. 

اي مؤمنان! از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوييد(كه در نتيجـه) خداونـد،   «يعني:
آمرزد و هـر كـس كـه از خـدا و پيـامبرش،       د و گناهانتان را ميگردان اعمالتان را شايسته مي

 .»رسد ، قطعاً به كاميابي بزرگي مياطاعت كند
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هايي است كه پديـدار گشـته و همـواره     ترين بيماري گمان تعصب مذهبي، از بزرگ بي
ها و سـطوح مختلـف، اثـر گذاشـته اسـت. تعصـب و        فراروي اين امت قرار گرفته و بر جنبه

باشد كه بر واقعيت و برآيند ايـن امـت در دو    جا و پيامدهاي آن در سطحي مي سرسختي بي
 ي مهم و اساسي، اثر نهاده است: جنبه

شناسي و بستن  هاي قرآني و مطالعات سنت كنار گذاردن پژوهش ي نخست): (جنبه
 باب اجتهاد

و سـنت)  هاي كتاب  تعصب مذهبي (و پافشاري نابجا بر حصار مذهب، بدون نظرداشت داده
هـا از   هاي مختلفي از قيود و بندها شده كه هيچ دليلي بر درسـتي آن  گيري گونه باعث شكل

تـوان   اسـاس مـي   ترين و بارزترين اين قيدهاي بي سوي خداي متعال نازل نشده است. از مهم
اشاره كرد به اين گفته كه: (دين، همان مذهب اسـت و هـيچ تفـاوتي، ميـان ديـن و مـذهب       

گويند: (خـروج از مـذهب، درسـت و     ي چنين پنداري، اين شده كه مي نتيجه وجود ندارد.)
روا نيست!) از همين پندار (خام و نادرست) فتواها و اصول سخت ونادرستي، پديد آمده كه 

ي امت اسالمي در جاهايي كه اين بيماري،  ها و روان توده كار شومش را در تخريب انديشه
چه هر آن كس كه از مـذهبي جـدا شـود و مـذهب      چنانگسترش يافته، عملي ساخته است. 

گيرد. عالوه بر اين، عزت نفس و توان علمي افـراد   ديگري برگزيند، مورد سرزنش قرار مي
گـردد و كتـاب و سـنت را     رود كه فالني، كيست و چيست كه دنبال دليل مـي  زير سؤال مي

 كند؟!! بررسي مي
ليد بسته و كوركورانه در تمـام سـطوح را   ها و پندارها، تق ترديدي نيست كه اين تعصب

چنـين باعـث بريـدگي و     گردد و هم رفت مي ماندگي و عدم پيش به دنبال دارد و سبب عقب
شود كه به عنوان كتاب و سـنت، اصـل    اي مي دوري امت از پيوند با وحي مبارك و خجسته

ي  ي همـه  پايـه  هـاي مـذهبي) و اسـاس و    ها است و منبـع فقـه و (قرائـت    ي تمام خوبي و مايه
 باشد. فضايل مي
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 پارچگي اسالمي ي دوم): از ميان رفتن وحدت و يك (جنبه
هاي جوامعي است كه اشاره كرديم [و  ترين مشخصه ورزي، مهم كشمكش، درگيري و كينه

ي تقليد و تعصب بر يـك مـذهب و منحصـر دانسـتن ديـن در چهـار فقـه         فضاي بسته  در آن
 باشد.] مشهور، حاكم مي

ي دوستي و اخوتي است كه خداي متعـال، بـر    برنده ورزي و اختالفي، از بين كينه چنين
مسلمانان فرض كرده اسـت. شـكي نيسـت كـه كشـمكش و اخـتالف مسـلمانان بـا هـم، از          

پارچه اسـت، نـابود و    باشد كه بنيان اين امت را كه مانند تني يك ترين مسايلي مي خطرناك
ي  ورزي، مايه پاشد. مرض اختالف و كينه را از هم ميكند و تن و توان واحدش  ريزريز مي

كننـد تـا از طريـق     سرور و شادماني شيطان و همان هدفي است كه دشمنان خـدا، دنبـال مـي   
 تر بسازند و بر آن چيره شوند. پاره كردن امت، كارش را راحت پراكندن و پاره

توان  رچگي امت، ميپا هاي اختالف و نابودي وحدت و يك ترين مظاهر و نشانه از مهم
مذهب، پشـت   چنيني اشاره كرد كه: (آيا نماز خواندن فردي شافعي هايي اين به طرح پرسش

مـذهب و   مذهب، پشت سر حنفي سر امامي حنفي، جايز است و بر عكس؟!!) يا (نماز شافعي
مذهب، صحيح اسـت يـا باطـل؟!!).. (آيـا فـردي       مذهب به امامت شخصي شافعي نماز حنفي
مـذهب، بـا زنـي حنفـي ازدواج      تواند همسري شافعي بگيرد و يـا شخصـي شـافعي    حنفي مي

كند؟!!)..(آب گنديده را بهتر است به شخصي بدهيم كه بر مذهب ما نيست يا بهتر است بـه  
 سگ بدهيم؟!!)

نگري، يادآوري  در اين ديباچه، ضمن اشاره به برخي از پيامدهاي تعصب مذهبي و واقع
 دانيم: مي نكات ذيل را نيز ضروري

انديشـي اسـت؛    ها و پيامدهاي تعصب، نوعي بيماري و غلـط  الف) شكي نيست كه نشانه
چنـان از خيـر و نيكـي     گير و عمومي نيست و اين امت، هم اما الحمد هللا كه اين بيماري، همه

 كند. باشد و خير و نيكي تا روز قيامت، اين امت را همراهي مي مند مي بهره
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ي مثبـت   صل مدارس و مكاتب فقهي نيست؛ بلكه اگر از زاويـه ب) عيب و كاستي در ا
و سنت) به مدارس علوم ديني بنگـريم، وجـود     (يعني قابليت مدارس براي پژوهش در قرآن

باشد. عيـب و كاسـتي در تعصـب بـر مـذاهب و مـدارس        اين مدارس، خجسته و فرخنده مي
قـرار بگيـرد كـه آن را     شود تا مشكالت و خطراتـي فـراروي امـت    فقهي است كه باعث مي

 كند. پاره و پراختالف مي پاره
ي  گـذاران آن، بنـا بـر دانـش و گسـتره      مذاهب، در قالب مدارسي شكل گرفته كه بنيان

انـد تـا در چـارچوب اصـول و ضـوابطي كـه خـود         علمي خود، سعي و تالش زيادي نمـوده 
همانند ديگـر افـراد بشـر     اند، احكام شرعي را از كتاب و سنت برگيرند؛ آنان نيز ترتيب داده

هايشـان درسـت و صـحيح باشـد و از      اند كـه تمـام گفتـه    سان پيامبران معصوم نبوده بوده و به
هاي فقهي، بر همين مبنا و صورت، شكل گرفت [كه درست و نادرسـت در    رو مجموعه اين

هـر جـا    يابنـد و  اند، دو پاداش مـي  چه، درست گفته باشد.] امامان فقهي در آن آن آميخته مي
 كنند. اند نيز يك اجر و پاداش دريافت مي كه اشتباه كرده و به خطا رفته

نكات مهم و درستي وجود دارد كـه يـادآوري و دانسـتن آن، ضـروري اسـت؛ چراكـه       
 چنيني دارد: هاي اين اي در پژوهش نقشي محوري و پايه

مـنهج و   چنـين  شناسي و هم هاي قرآني و مطالعات سنت درست نيست كه پژوهش اول)
روش سلف صالح در فهم قرآن و سنت، به بهانه و به نام فقـه اسـالمي كنـار گـذارده شـود.      

بهـاي فقهـي بـه نـام      توجهي به پژوهش در فقه اسالمي و كنار نهادن ميراث گران چه بي چنان
 كتاب و سنت صحيح نيست.

 باشد: روش درست در اين چارچوب، پژوهش در فقه اسالمي به شكل ذيل مي
 ) فقه مقارن.الف

 ب) فقه استداللي.
ج) فقه ترجيحي.. ترجيح مسايل فقهي از ميان فقه مذاهب نيـز عملـي اسـت بشـري كـه      

 تعصب و سرسختي بر آن، درست نيست.
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ي افـراد امـت، سـاخته     شود كه چنين كاري از عـوام و تـوده   اينك اين مسأله مطرح مي
مـا را از موضـوع اصـلي خـارج      در پاسخ بايد گفت كه: پرداختن بـه ايـن مسـأله،    …نيست

0Fطلبد. كند و بررسي اين موضوع، كاري مستقل و جداگانه مي مي

1 
◙ ◙ ◙ 

ما، اينك بيش از هر زماني نيازمند اين هستيم كه خود را همانند سلف صالح، مجتهدان 
كه با هم اختالف  رغم آن و علماي عامل، به فرهنگ و اخالق اختالف، آراسته كنيم. آنان به

نمودنـد، پشـت    كردند و براي هم دعا نيز مي ديگر را حفظ مي ، حرمت و احترام يكداشتند
سوزاندند  كرد، بر او دل مي چه يكي از آنان، وفات مي خواندند و چنان ديگر نماز مي سر هم

بودنـد؛ چراكـه مقصـود و     گونـه مـي   كردند. بايد هم ايـن  و از او تنها به خير و خوبي، ياد مي
شدن حق بود و برايشان مهم نبود كه حق، توسط چـه كسـي، روشـن و    ها، روشن  هدف آن

بـا  «گويـد:   انديشيدند. امام شافعي رحمه اهللا مي غالب شود؟ بلكه تنها به روشن شدن حق مي
كـه دوسـت داشـتم: خـداي متعـال، حـق را بـه         هيچ كس مناظره و بگومگو نكردم، جز ايـن 

 »ي او روشن نمايد. وسيله
، كساني آمدند كه اين اخالق و فرهنگ را كنار نهادنـد؛ چراكـه   پس از اين بزرگواران

ها تغيير كرد و نيت افراد، متفاوت از نيتي شـد كـه سـلف صـالح در مسـايل اختالفـي        هدف
كردند. هوا و هوس، بر ضمير و درون افراد، چيره گشت؛ يـاد خـدا در ايـن مـردم،      دنبال مي

راستايي قـرار گرفـت كـه هـر كـس، دوسـت       ها، در  ها و خواسته كاستي يافت و تمام تالش
اي واي به حال كسي بود كه بـا   ي او غالب شود. آري در چنان جامعه داشت فكر و خواسته

خـاطر ايـن    ي اين مردمان مخالفت نمايد! بنابراين جاي شگفت و تعجب نيست كه بـه  انديشه
و اختالفـات   هـا  ديگـر و درگيـري   گويي بـه يـك   ها، شاهد دشنام انديشي ها و غلط خودسري

 شديدي باشيم.

                                           
از امام شوكاني به تحقيق و تخريج: محمد صبحي حسـن  » القول المفيد في حكم التقليد«نگاه كنيد به:  -1

 حالق.



   

  ءعلل اختالف فقها   12

خداي متعال، همواره براي حفظ و ماندگاري دينش، كساني را به وجود آورده كـه بـه   
بـرد   كـاران و دسـت   كرد امور ديني امت بپردازنـد و ديـن را از تحريـف گـزاف     اصالح و به

و آغاز شد  كاران، مصون بدارند. اين كار از علماي صحابه گري ياوه گرايان و خفت باطل
با منهج سلف صالح، حمايت شده و تـداوم يافـت. روش سـلف صـالح تأكيـد بـر اصـول و        

توان قبـول و يـا رد كـرد؛ جـز سـخن       (سخن هر كسي را مي: ضوابطي از اين قبيل بود كـه 

چون و چرا پذيرفته شود.).. (هرگاه حديثي، صـحيح باشـد، مـذهب مـن      معصوم كه بايد بي

 همان است.)
اهللا در  ميه رحمهيت ن و تكرار ايام تداوم يافت و كساني چون ابناين رويه، در گذر دورا

من أخلد  عىل(الرد اهللا در كتاب  و سيوطي رحمه (رفع املالم عن األئمة األعالم)كتابش به نام 

اي ديگر از علما، كوشيدند  چنين عده و هم جتهاد يف كل عرص فرض)األرض وجهل أن اال ىلإ
ي درست اسالمي،  ها و افكار اشتباه را از انديشه نند و دروغتا اين انديشه را نهادينه ك

اهللا از ديگر كساني است كه در اين پهنه، فعاليت  اهللا دهلوي رحمه بزدايند. عالمه ولي
را به نگارش درآورد. اينك  (اإلنصاف يف بيان أسباب اإلختالف)اي نمود و كتاب  خجسته

سان  كنيم و اميدواريم كه اين كار، به تقديم مي اين كتاب را به برادران و خواهران مسلمان
 ي درست اسالمي گردد. اي براي بناي انديشه خشتي در ساختمان، مقدمه



 

 شرحي مختصر از زندگاني مؤلف

 نام، زادگاه و دوران پرورش
 اهللا احمد بن عبدالرحيم عمري دهلوي است و نسبش بـه عمـر بـن خطـاب     او، عالمه ولي

م در روهتل هنـد زاده  1702هـ.ق برابر با سال 1114هارم ماه شوال سال رسد. وي، روز چ مي
اي كه بـه علـم و تقـوا شـهرت داشـت، پـرورش يافـت. پـدرش از علمـا و           شد و در خانواده
ي فضايل علمي اوسـت.   از جمله اهلندية) (الفتاوي دورانش بود كه تدوين  صوفيان برجسته

ي هنـد، بـه دوش    قـاره  ن ما رسالت دعوت را در شبهچنان تا دورا اش، هم بسياري از خانواده
 كشند. مي

اي بود كه در سن هفت سالگي قرآن كريم را حفظ كرد و به مجـالس   اهللا، فرد نابغه ولي
هايش پيش افتاد.  دوره علمي رفت و با شوق و توجه بسيار به فراگيري علم پرداخت و از هم

ورانش را به پايان رساند و چون در خود توان او، در پانزده سالگي، فراگيري علوم متداول د
هــ بـه   1143ديد، به تحصيل علم از علماي هند بسنده نكـرد و در سـال    و اشتياق بسياري مي

هـ به هند بازگشت و در 1145ي تحصيل از علماي حجاز در سال  حجاز رفت و پس از ادامه
جسته بود. تأليفات و هند درخت پرثمري از علم و دانش كاشت كه پيامدش بسي نيك و خ

گـرا و   هاتي دهلوي، از آن حكايـت دارد كـه وي، عـالم و انديشـمندي بـزرگ، حـق       نوشته
كـرده و در علـوم دينـي و مباحـث      فكـري دوري مـي   منصف بوده و همواره از تعصب و بي

 جديد، توانايي و مهارت بسياري داشته است.

 هاي اخالقي و رفتاري دهلوي ويژگي
هـاي   اهللا، شخصي زاهد و تقواپيشه بود كه هيچ ميل و رغبتـي بـه داشـته    حمهاهللا دهلوي ر ولي

پژوهان  ديگران نداشت. او، متواضع و فروتن بود و محبت وافري به علما، طالب علم، دانش
نوازي، در او نمودار بود؛ حق را آشكارا بيـان   و فقرا و نيكوكاران داشت و سخاوت و مهمان
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هراسـيد. دهلـوي،    نمود و در راه خدا از هيچ سرزنشي نمي ل ميپروا به حق عم كرد و بي مي
 همواره به تعليم، ارشاد، تدريس و خدمت به مسلمانان، مشغول بود.

رو بـود و ميـان روايـات صـحيح      اهللا شخصي معتـدل و ميانـه   اهللا دهلوي رحمه عالمه ولي
كرد و اقـوال   مع ميچنين اقوال و آراي فقها و محدثين ج منقول و اقوال درست معقول و هم

تـرين   گزيد كه مورد قبول جمهور علما بـود و در مـوارد اختالفـي، صـحيح     و آرايي را برمي
گران و  ي پرشس نمود. وي، اين رويه را در مورد خودش داشت و درباره رأي را انتخاب مي

كـرد و معمـوالً برابـر مـذهب      هـا را مـي   خواسـتند، رعايـت مـذهب آن    كساني كـه فتـوا مـي   
داد. به هر حـال تنهـا خـداي متعـال اسـت كـه از خطـا و لغـزش بـدور           گر، پاسخ مي پرسش

 باشد. مي

 ي علمي دهلوي جايگاه و رتبه
اي از  اهللا در دو مذهب حنفي و شـافعي بـود و در پـاره    ي پژوهش علمي دهلوي رحمه عمده

ن محـدث و  شد. وي، بـه عنـوا   شد و همانند مي سو مي موارد، با امامان و مجتهدان مستقل هم
مرجع مردم در حديث، احياگر سنت نبوي در هند بود و سند تمام علماي حديث هند، به او 

 رسد. مي
اهللا دهلـوي، در دوران   اگـر ولـي  «نويسد:  مي (إحتاف النبالء)صديق حسن خان در كتاب 

 »رفت. شمار مي زيست، امام ائمه و سرآمد مجتهدان به سلف مي

 اساتيد دهلوي
هايش  اهللا دهلوي بخش زيادي از آموخته اهللا): ولي لرحيم دهلوي (پدر ولي) عالمه عبدا1

اهللا، ملكـه و ويژگـي تـدبر و انديشـه در      را و بلكه بيشتر آن را از پدرش فراگرفت. پدر ولـي 
هاي فلسفي و روايات ضعيف و اسرائيلي، در وجـود فرزنـدش،    آيات قرآن را بدور از شائبه

 پژوهي را آموزش داد. و اصولي قرآني درست  پرورد و به او شيوه
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ي شـيخ عبـداهللا بـن سـالم بصـري       آموخته ) شيخ محمد افضل دهلوي: ايشان كه دانش2
 اهللا دهلوي، درس داد. مكي بود، كتب حديث را به ولي

ي بـزرگ شـيخ ابـراهيم كـردي حنفـي مـدني:        ) شيخ ابوطاهر كردي مدني پسر عالمه3
هـايي از ديگـر كتـب حـديث را نـزد شـيخ        و بخش دهلوي، صحيح بخاري را به طور كامل

ي منوره، همواره با شيخ ابوطاهر بـود و بسـياري از    ابوطاهر، خواند و مدت اقامتش در مدينه
هاي شيخ ابراهيم كردي (پدر شيخ ابوطاهر) را در حضورش خواند و چگونگي جمـع   رساله

1Fميان عقل و نقل و كشف

 را فراگرفت. 1
اهللا مؤطاي امام مالك  شيخ محمد سليمان مغربي: دهلوي رحمه ) شيخ وفداهللا مكي پسر4
 اهللا را به روايت يحيي بن يحيي، نزد شيخ وفداهللا خواند. رحمه
اهللا دهلــوي بــود كــه  الــدين قلعــي مكــي حنفــي: ايشــان ديگــر اســتاد ولــي ) شــيخ تــاج5

 اهللا و ديگـر كتـب صـحاح سـته، مؤطـاي امـام محمـد        هايي از صحيح بخـاري رحمـه   قسمت
 اهللا احمد دهلوي، آموزش داد. اهللا و كتاب اآلثار و مسند دارمي را به ولي رحمه

 آموختگان احمد دهلوي شاگردان و دانش
شـوند و مشـهورترين    قدر زيادند كه شمرده نمي اند، آن كساني كه نزد دهلوي درس خوانده

 باشند: ها، چهار فرزندش مي آن
 )هـ1239-1159شيخ عبدالعزيز دهلوي: (ـ 1
 هـ)1233الدين: (وفات: شيخ رفيعـ 2

                                           
اي از اسرار بـراي رهـرو طريـق عرفـان بـه       كشف، در نگاه صوفيان عبارت است از: هويدا شدن پاره -1

هاي صريح و روشـن   با دادهزنند، در بسياري از موارد  اشكال گوناگون. كشفي كه صوفيه از آن دم مي

هـاي دينـي و فهـم     ي كشف را بايد بر اساس آمـوزه  باشد. عالوه بر اين، مسأله شرعي در تعارض مي

سلف مورد بررسي قرار داد تا كشف و مكاشفاتي كـه در بـازار دروغ و افتـراي برخـي از صـوفيان،      

 (مترجم) ي دين را نيااليد. ي زيبا و آراسته دار است، چهره پرطرف
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 هـ)1230شيخ عبدالقادر: (وفات:ـ 3
 هـ)1227شيخ عبدالغني: (وفات:ـ 4

 توان اشاره كرد به: اهللا دهلوي، مي از ديگر شاگردان مشهور عالمه ولي
 شيخ محمد عاشق دهلوي.ـ 1
 شيخ محمد امين كشميري.ـ 2
 شيخ جاراهللا پسر عبدالرحيم الهوري.ـ 3
 محمد ابوسعيد بريلوي. شيخـ 4
 الدين مرادآبادي. شيخ رفيعـ 5
 .…اهللا مظهري (بيهقي دوران) و قاضي ثناءـ 6

 اهللا دهلوي تأليفات عالمه ولي
هـا چـاپ شـده و بقيـه در      رسـد كـه بيشـتر آن    اهللا به پنجـاه نوشـته مـي    تأليفات دهلوي رحمه

زبـان رسـمي آن   -بـان فارسـي  هاي هند موجود است. بيشتر تأليفات دهلوي، بـه ز  خانه كتاب
باشد. برخي از تأليفات دهلـوي، بـه    مي -زمان هند و زبان علمي علماي هندي در آن دوران

 ترين اين تأليفات عبارتند از: زبان عربي است. مهم

كـه در سـال    الرحمن بترجمـة القـرآن   فتحي قرآن به زبان فارسي تحت عنوان  ترجمهـ 1
 هـ به انجام رسيد.1151
اين كتاب، به زبان فارسي است و موضوعش در اصول تفسـير و قواعـد   : الكبري الفوزـ 2

 باشد و چندين بار چاپ شده است. فهم معاني قرآن (مفاهيم قرآني) مي

اين، كتابي مختصر بـه زبـان عربـي اسـت كـه      : فتح اخلبري بام ال بد من حفظه يف التفسريـ 3
د جاي داده و بارهـا بـه چـاپ رسـيده     هاي حديث را در خو شده در كتاب تفسيرهاي روايت

 است.
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، اين كتاب را به زبان عربي نوشته و در آن، مؤطاي : دهلوياطؤمن أحاديث امل املسوـ 4
اهللا  طرز مفيد و جديدي مرتب نموده و برخي از اقوال مالك رحمـه  اهللا را به امام مالك رحمه

سوي، شرحي اسـت عربـي بـر    باشد،از آن حذف كرده است. [الم را كه منحصر به ايشان مي
 المؤطا]

كـه بـه همـان ترتيـب كتـاب       »أطـوامل«اين كتاب، شرحي اسـت فارسـي بـر     :ىاملصفـ 5

 باشد و بارها چاپ شده است. مي »املسو«

هـاي   آور و مفيد كه در آن به تبيين اصول و پايه كتابي است اعجاب :حجة اهللاّ البالغةـ 6
بسياري از احاديث صحيح را شرح داده است. اين  ديني و اهداف و اسرار شرعي پرداخته و

 كتاب بارها، چاپ شده است.

كتابي است عربي كه اينك برگردان فارسي آن را  :اإلنصاف يف بيان أسباب اإلختالفـ 7
 پيش رو داريد.

باشـد و چـاپ هـم شـده      اين كتاب، به زبان فارسـي مـي   :قرة العني يف تفضيل الشيخنيـ 8
 است.
اين كتاب، به زبان عربي به نگارش درآمـده و چـاپ    :مهامت علم اإلسناد ىلاإلرشاد إـ 9

 نيز شده است.
دهلوي، اين كتاب را بـه زبـان عربـي نگاشـته و مناسـبات و       :تراجم أبواب البخاريـ 10

هاي مختلف صـحيح بخـاري و احاديـث آن را بيـان كـرده       ها و بخش چگونگي ارتباط باب
 است.

 ي ارزشمند.. ديگري كتاب و رساله و تعداد اخلري الكثريـ 11
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 وفات دهلوي
سالگي، وفات  61م در سن 1763هـ/1176ماه محرم سال  29اهللا در  اهللا دهلوي رحمه امام ولي

2Fنمود.

1 
اهللا دهلـوي نگاشـتيم، از خـداي     در پايان اين ديباچه و شرحي كه بر زندگاني امـام ولـي  

د، آن را به عنوان عملي نيك، بپـذيرد وآن  خواهيم كه اين عمل را خالصانه بگردان متعال مي
ي اعمالمان قرار دهد؛ همان روزي كه مال و اوالد هـيچ كـس بـه او     را در رستاخيز، در نامه

يابد كه با دلي سـالم از بيمـاري كفـر و نفـاق، در      رسانند و تنها كسي نجات مي اي نمي فايده
 گاه الهي حاضر شود. پيش

 بّ العاملنيو آخر دعوانا أن احلمد هللاّ ر

 

 

                                           
ي  * نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر، نوشـته  تر با اين بزرگوار نگاه كنيد به: براي آشنايي بيش -1

اهللا (رييس اسبق ندوة العلماء در لكهنو) كه در آن، شـرح   عالمه عبدالحي پسر فخرالدين حسني رحمه

در سـال   هــ بيـان شـده اسـت؛ مرحـوم عبـدالحي حسـني       14حال علما و سرآمدان هنـد در قـرن   

 اهللا، به تكميل اين كتاب پرداخت. م درگذشت و فرزندش سيد ابوالحسن ندوي رحمه1923هـ/1341

 از خود ايشان.» المسوي من أحاديث المؤطا«ي كتاب  اهللا دهلوي در مقدمه * شرح حال ولي

 ي ابوالحسن ندوي. ، نوشته4* رجال الفكر و الدعوة، ج

 ».الفوز الكبير في اصول التفسير مرحوم دهلوي.«تاب: گفتار استاد سلمان ندوي در ك * پيش



 

 ي مؤلف مقدمه

ا صلوات اهللاّ عليه إاحلمدهللاّ الّذي بعث سي نا حممدً ا إ ىلدَ ا اهللاّ بإذنه و ىلالنّاس ليكون هاديً ا منريً رساجً

أن تؤذن  ىلفظوا سري نبيهم طبقة بعد طبقة إالفقهاء املجتهدين أن حيثم أهلم الصحابة والتابعني و

ا و عىلوكان مَ الدنيا بانقضاء لِيُتِمَّ النِّعَ  هدُ أشهدُ أن ال إله إالّ اهللاُ وحده ال رشيكَ لهُ وأشما يشاء قديرً

هُ ورسولُهُ الّذي ال نبي بعده  داً عبدُ  آله وصحبه أمجعني.اهللاّ عليه و صىلأنَّ سيدنا حممّ

 اما بعد:
 كه خدا-اهللا پسر عبدالرحيم ي فقير و نيازمند به رحمت خداي كريم و بخشنده، ولي بنده

چنين گويـد: خـداي متعـال، در     -طور كامل ارزاني دارد نعمتش را در دنيا و آخرت بر او به
يكي از اوقات در دلم، سنجه و معياري نهاد كه توانستم توسط آن، اسباب و عوامل اختالف 

چـه نـزد خـدا و رسـولش، حـق       را بازشناسم و بـه آن  و تفاوت آراي امت محمد مصطفي
3Fاست، پي ببرم

اي به تبيين اين عوامل بپردازم كه جاي هيچ شـبهه   گونه آن يابم كه بهو توان  1
از ايشان در  سو مردم پ و اشكالي نماند. از بنده در مورد عوامل و اسباب اختالف صحابه

گر،  داد و پرسش جا كه وقت اجازه مي احكام و مسايل فقهي سؤال شد؛ لذا بر آن شدم تا آن
اي مفيـد در ايـن    اش، رسـاله  عوامل اختالف بپردازم كه نتيجـه توان يادگيري داشت، به بيان 

 نهادم. (اإلنصاف يف بيان أسباب اإلختالف)موضوع شد كه نامش را 

 ال قوة إال باهللاّ العيل العظيمحسبي اهللاّ ونعم الوكيل وال حول و

                                           
كه جناب مؤلف، با چنين قاطعيتي مدعي شناخت حق شده، پـذيرفتني نيسـت؛ چراكـه هـيچ كـس       اين -1

گويد، از نظر خدا و رسول نيز درست و سـزاوار   چه مي تواند مدعي شود كه حتماً آن طور قاطع نمي به

 باشد. مي





 

 :بخش اول
 هاي اختالف صحابه و تابعين در فروع اسباب و خاستگاه

آوري نشده بود؛  ، مدون و گردخدا در دوران ارزنده و مبارك رسول بايد دانست كه فقه،
ي فقيهان مورد بررسـي قـرار بگيـرد.     در آن زمان، چنين رايج نبود كه مباحث فقهي به شيوه

كـار   همان فقهايي كه تمـام تـالش و تـوان خـود را بـراي تبيـين اركـان، شـروط و آداب بـه         
دهنـد،   با داليلش، مورد كنكاش و بررسي قـرار مـي  طور جداگانه و  برند، هر چيزي را به مي

هايي مطرح نموده  فرض ي خودشان هست، به عنوان پيش موضوعاتي را كه ساخته و پرورده
چه  كنند و آن پذير را مشخص مي فيپردازند، حد و مرز مسايل تعر و به شرح و تبيين آن مي

 دارند. را قابل حصر است، محصور و بسته مي
چـه،   كه برايشان معلوم شود كـه آن  آن ديدند و بي را مي خدا سولوضوي ر صحابه

باشد و يا از آداب (و  انجام دادند، از اركان (و واجبات) وضو مي آن حضرت در وضويشان
4Fگرفتند. مستحبات) آن، به همان شكل و كيفيت، وضو مي

1 

                                           
)، 106)، ابوداود (226)، مسلم (164توان اشاره كرد به: روايت: بخاري ( شتار مياز جمله مصاديق اين نو 1

 ).285ماجه( ) و ابن1/64نسائي (

روايت است كه ايشان، آب خواست و وضو گرفـت؛ نخسـت    ي عثمان بن عفان از حمران، آزادشده

ش آب سه بار از ظرف آب برداشت و بر دستانش ريخت (و تا مچ شسـت). سـپس بـا دسـت راسـت     

برداشت و مضمضه (آب در دهان) و استنشاق (آب در بيني) كرد و بعد سه بـار صـورتش را شسـت.    

گاه هر پـايش را سـه بـار     گاه دستش را تا آرنج سه بار شست و بعد هم سرش را مسح نمود و آن آن

را ديدم كـه هماننـد وضـويي كـه اآلن گـرفتم، وضـو گرفتنـد و         خدا شست و سپس فرمود: رسول

أَ نَ (دند: فرمو ضَّ ن تَوَ ىلَّ مَ ا ثُمَّ صَ وئِي هذَ ضُ وَ وُ ) حْ نبِهِ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ اهللاُّ لَهُ مَ فَ هُ غَ امَ نفسَ ث فِيهِ َدِّ ِ الحيُ تَنيْ عَ كْ  رَ

هر كس، مانند اين وضوي من، وضو بگيرد و بااخالص، دو ركعت نماز بگزارد، خداوند متعال، «يعني: 

 »آمرزد. اش را مي تمام گناهان گذشته
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را  نيز (چگونگي) نماز آن حضرت خواندند و صحابه نماز مي خدا رسول
5Fگزاردند. طور هم نماز مي ديدند و همان يم

حج گزاردند و مردم نيز  خدا رسول 1
6Fرا ديدند و (در مناسك حج) همانند ايشان عمل كردند. چگونكي حج آن حضرت

2 
چه آن  [و صحابه] به همين وضع و منوال بود. چنان خدا بيشتر اعمال و احوال رسول

چنين اين  مل است يا شش تا؛ هم، بيان نكردند كه فرايض وضو، چهار عحضرت
فرض را نيز در نظر نگرفتند كه شايد شخصي، اعضاي وضو را پيوسته و پشت سر هم  پيش

سان حكم كنند كه آيا وضوي چنين فردي كه اعضايش را پيوسته و پشت سر  نشويد تا بدين
كام به اي از موارد كه خواست خدا بود، اح هم نشسته، درست است و يا نه؟ تنها در پاره
ي  نيز بر اين بود كه خيلي كم، درباره خدا صورت تفصيلي بيان شد و عادت ياران رسول

7Fكردند. چنين مسايلي سؤال مي

هيچ گروهي را نديدم كه از ياران «گويد:  مي عباس ابن 3

                                           
)فرمودند:  خدا آمده است كه رسول در حديث مالك بن حويرث 1 ـيلِّ ـوين أُصَ تُمُ أَيْ امَ رَ لُّوا كَ يعنـي:   (صَ

)، مسـلم  631نگاه كنيد به: روايت: بخاري (» گزارم. بينيد كه نماز مي گونه نماز بخوانيد كه مرا مي آن«

 )979ماجه( ابن) و 2/77)، نسائي (205)، ترمذي (589)، ابوداود (391(

حجـه و روز   را ديدم كه سوار بر مركب در روز نحـر (دهـم ذي   خدا گويد: رسول مي جابر بن عبداهللا 2

م، فإينِّ ال أدري لعيلّ ال أحج بعد حجتي هـذه)فرمودند:  كردند و مي قربان) رمي مي كُ ناسكَ وا مَ ذُ  (لِتَأْخُ

دانم كه (اجلم، چه موقع  ابگيريد؛ زيرا من، نميگزاردن) را (از من) فر يعني: مناسكتان (و چگونگي حج

)، نسـائي  1970)، ابـوداود ( 1297نگا: مسلم (» رسد و شايد) پس از اين، حج ديگري نگزارم. فرا مي

 ).3/318)، احمد (5/270(

توجه بودند؛ بلكه عدم  هاي ديني، بي اين، بدين معنا نيست كه صحابه، نسبت به فراگيري احكام و دستور 3

ها، نسبت به عمل به تمـام ديـن و دسـتورهاي شـرعي توجـه       اوي آنان، از آن جهت بود كه آنكنجك

هـاي   هاي نظري، اصـل را بـر عمـل بـه داده     هاي دين در قالب بندي داده وافري داشتند و بدون تقسيم

گري آنان اندك و عملشان، از لحاظ چنـد و چـون، بسـيار بـاال      رو، پرشس شرعي نهاده بودند؛ از اين

 ود.[مترجم]ب



   

  23   ءعلل اختالف فقها

كردند و در طول حيات  كم سؤال مي بهتر باشند؛ آنان، از آن حضرت رسول خدا
ي اين مسايل، در قرآن بيان  يازده مسأله، پرس و جو نمودند كه همهايشان، تنها در مورد 

﴿ شده است؛ از جمله:          ﴾ و ﴿       ﴾ 

كردند كه برايشان  ي مسايلي پرس و جو مي ، تنها دربارهصحابه«افزايد:  مي عباس ابن
 8F1»داد.) فع و سودمند بود (و كميت و كيفيت عملشان را افزايش مينا

چه وجود عيني نـدارد، مپـرس كـه مـن، از عمـر بـن        ي آن درباره«گويد:  مي عمر ابن
شد، لعـن   وجود نيامده مي شنيدم كه آن كس را كه جوياي مسايل غيرحادث و به خطاب

 »نمود. و نفرين مي
اش پـرس و جـو    كنيد كه مـا، دربـاره   يزهايي سؤال ميي چ شما، درباره«گويد:  قاسم مي

نماييد كه ما بـه دنبـالش نبـوديم. پـرس و      ي مسايلي بحث و جستجو مي كرديم و درباره نمي
اش  دانم و اگر هم درباره ي مسايلي است كه من، از ماهيت آن چيزي نمي جوي شما، درباره

 »بداريم.دانستيم، برايمان روا نبود كه آن را پهنان  چيزي مي
ام،  را كـه ديـده   خـدا  آن دسـته از يـاران رسـول   «گويد:  اهللا مي عمرو بن اسحاق رحمه

ها را ببينم، وفات كردند؛ هيچ قومي نديـدم كـه    كه آن افزون از كساني بودند كه پيش از آن
 »تكلف و آساني داشته باشند. سلوك و منش بي همانند صحابه

                                           
حجر هيثمي  ) با سند ضعيف. حافظ ابن12288ي ، شماره11/454)، الكبير طبراني (1/48سنن دارمي ( -1

يكي از راويان اين روايت، عطاء بن «) نيز اين روايت را آورده و گفته است: 1/158الزوائد ( در مجمع

وايات را در هـم درآميختـه و   اش كم شده و ر باشد؛ اما حافظه سائب است كه ثقه و مورد اطمينان مي

گفته  عباس چه ابن گويم: آن بنده (محقق) مي» قاطي كرده است. ساير راويان، مورد اطمينان هستند.

باشـد كـه در قـرآن كـريم آمـده اسـت و گرنـه         هاي صحابه مـي  است، مربوط به آن دسته از پرسش

شمرده شود. نگا: أعـالم المـوقعين   تر از آن است كه  هاي صحابه كه در قرآن نيامده، خيلي بيش سؤال

 اهللا. قيم رحمه ) از امام ابن4/166-414(



   

  ءعلل اختالف فقها   24

اي داشـته باشـد، در    كـه ولـي   آن زني سؤال شد كه بـي  ي از عباده بن نُسي كندي درباره
ام كه همانند شما در مسايل تكلف و  من، كساني ديده«جمع قومي وفات نمود. عباده گفت: 

» نمودنـد.  ي مسايلي چون مسايل شـما، پـرس و جـو نمـي     دادند و درباره سختي به خرج نمي
9Fها را نقل نموده است. اهللا، اين روايت دارمي رحمه

1 
افتــاد و آن  كردنــد كـه اتفــاق مـي   ي مســايلي سـؤال مـي   دربـاره  خــدا م از رسـول مـرد 
دادنـد. پيـامبر    ي موضوع و پرسش صحابه، اظهار نظر كرده و فتـوا مـي   نيز درباره حضرت

دهند، از آن كـار تعريـف كـرده (و     ديدند كه مردم، كار خوبي انجام مي (وقتي) مي اكرم
هـا و   ي حكـم  ديدند، انكار مي كردند. البته همه را كه مينمودند) و يا كار بدي  تأييدش مي

گـران و يـا رد و انكـار برخـي از افعـال و       براي پرسـش  فتواهاي صادرشده از آن حضرت
چـه ابـوبكر و عمـر     رو نيز چنان ها، در اجتماعات و حضور گروهي افراد، نبود و از اين كرده
دانسـتند، از مـردم سـؤال مـي      د و چيـزي نمـي  خبر بودن اي بي ي مسأله اهللا عنهما، درباره رضي

فرمـود:   اند؟ باري ابـوبكر  ي آن مسأله، چيزي شنيده درباره خدا كردند كه آيا از رسول
 خدا آيا رسول  دانم كه بينم و نمي من، در كتاب خدا سهمي براي جده (مادربزرگ) نمي«

اش  موضوع كه مادربزرگ از نوه ي اين درباره  ابوبكر» اند يا نه. سهمي براي او معين كرده
بـه   خـدا  من ديدم كه رسـول «گفت:  جو كرد. مغيره و برد يا نه، از مردم جست ارث مي

» كسي با تـو هسـت كـه گـواهي دهـد؟     «پرسيد:  ابوبكر» مادربزرگ، يك ششم را دادند.
م نيز بـر همـين اسـاس، سـه     ي مغيره را تأييد كرد و ابوبكر صديق مسلمه، گفته محمد بن 

10Fششم براي مادربزرگ تعيين نمود. يك

2 

                                           
 ) آمده است.48-1/47اين روايات در سنن دارمي ( -1

دارمي: مفسر، حافظ، محدث و فقيهي است با نام عبداهللا بن عبدالرحمن بن فضل بن بهـرام بـن عبدالصـمد    

 گفت. نمود و حديث مي سفر مي تميمي دارمي سمرقندي (ابومحمد) كه به مناطق مختلف،

ماجـه   )، ابـن 2894)، ابـوداود ( 4/225. روايت: احمد در مسـند ( برگرفته از روايت قبيصة بن ذؤيب -2

بـه   300حبـان (ص  ابن» اين حديث، حسن صحيح است.«). ترمذي گويد: 2101) و ترمذي (2724(
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ي غالم  ي مسأله از مردم درباره توان به) ماجراي پرسش عمر فاروق (از اين دست مي
در ايـن مسـأله، خبـر     شوند.) عمـر  يا كنيز(ي اشاره كرد كه در ازاي سقط جنين آزاد مي

11F(روايت) مغيره را پذيرفت.

1 
ي وبا اشـاره كـرد كـه خبـر و      ] دربارهتوان به پرسش و نظرخواهي عمر چنين مي [هم

12Fرا در اين باره پذيرفت. روايت عبدالرحمن بن عوف

ي مجـوس نيـز، بـه     دربـاره  عمر 2
13Fرجوع نمود. روايت عبدالرحمن بن عوف

1 
                                                                                                           

صـحيح علـي شـرط    «گويد:  اند. حاكم ) روايت كرده4/338) و حاكم در المستدرك (1224ي شماره

جـارود بـه    )، ابـن 2/513( كه ذهبي نيز با او موافقت نموده است.. روايت مالك در مؤطـا » الشيخين

رسـد، ايـن    ) به طرقي كه بـه قبيصـه مـي   4/94) و دارقطني (6/234و بيهقي در سنن ( 959ي شماره

حجـر و هـم چنـين     فظ ابـن اند. اين حديث، ضعيف است؛ نگا: (تلخيص الحبير) از حا روايت را آورده

 ) از آلباني.1680ي (اإلرواء، شماره

) از 2640ماجه ( ) و ابن4570)، ابوداود (1683)، مسلم (6906) و (6905ي( روايت: بخاري به شماره -1

ي مالص يا امـالص (يعنـي سـقط جنـين كـردن زن)، نظـر        درباره مسور بن مخرمه كه گويد: عمر

بـاره بـه (آزاد    در ايـن  خـدا  من، ديدم كه رسول«گفت:  عمردر پاسخ  خواست. مغيره بن شعبه

كسي بياور كه با تـو گـواهي دهـد (و    «به مغيره فرمود:  عمر» كردن) غالم يا كنيزي حكم فرمودند.

راوي گويد: محمد بن مسلَمه، بر درستي روايت مغيره گـواهي داد.. نـووي در   » ات را تأييد كند.) گفته

. در نـزد اهـل لغـت، بـه     …گويد: مالص، به كسر ميم، جنين زن را گويند ) مي11/180شرح مسلم (

افزايـد:   شود. نووي مي باشد و به چيزي كه از دست، بلغزد هم گفته مي معناي وضع حمل زودرس مي

اهللا، از هشام بن عروه، از پـدرش(عروه)، از مغيـره روايـت شـده كـه عمـر،        در روايت بخاري رحمه«

ي روايت،  اي جز اين نيست كه مسور و عروه، هر دو در سلسله پرسيد. چارهي سقط جنين زن  درباره

را درنيافته  ي راويان) حديث، متصل باشد؛ چراكه عروه، دوران عمربن خطاب ذكر شوند تا (سلسله

 »و او را به چشم نديده است.

بدين مضمون كه:  س)، از عبداهللا بن عبا3103)، ابوداود (2219)، مسلم (5729نگا: روايت: بخاري ( -2

مترجم] رسيد، –به سوي شام حركت كرد و چون به سرغ [نام روستايي در مسير شام و حجاز  عمر
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با عمر ديدار كردند و به ايشان خبر دادند كه  -و همراهانش ابوعبيده-فرماندهان و سپاهيان اسالم 

مهاجران نخستين [كه به «گفت:  به من گويد: عمر مي عباس در شام، وبا شيوع پيدا كرده است. ابن

هـا   و از آن محضـور خواسـت  بـه  آنـان را  » مترجم] را بـه حضـورم بخـوان.   -اند دو قبله نماز گزارده

نظرخواهي كرد: (اينك كه)در شام، وبا شيوع يافته (چه كنيم؟) مهاجرين، در اين باره با هـم اخـتالف   

بينـيم كـه    ايـم و سـزاوار نمـي    بيـرون شـده   ما، براي كار (مهم و بزرگــ)ي «نظر داشتند؛برخي گفتند: 

بـا شـما هسـتند و مـا، صـالح       اي از مردم و ياران رسول خـدا  عده«بعضي هم گفتند: » بازگرديم.

و » از پيشم برخيزيـد و (برويـد).  «فرمود:  بينيم كه آنان را در معرض خطر وبا قرار دهيد. عمر نمي

ها  خواندم. عمر، از آن ، آنان را به حضور عمرمن» انصار را به حضورم بخوان.«سپس به من گفت: 

مشورت خواست و آنان نيز همانند مهاجرين (بر سر اين موضوع كه با شيوع وبا به شـام برونـد و يـا    

گاه به من  آن» از پيشم برخيزيد و (برويد).«ها فرمود:  به آن بازگردند) اختالف نظر پيدا كردند. عمر

» سفيدان قريش را كه پس از فتح مكه، هجرت كردند، احضار كن. يشآن دسته از بزرگان و ر«گفت: 

كه دو نفرشان هم با يكديگر اختالف نظر داشته باشند، نظر  آن ها بي آنان را به حضور عمر خواستم. آن

» بينيم كه مردم را بازگرداني و آنان را در معرض ابتال به وبا قرار ندهي. ما، صالح مي«دادند و گفتند: 

مردم نيـز بـراي بازگشـت،    » گردم. من، سوار بر مركبم باز مي«درميان مردم بانگ برآورد كه:  عمر

اي كاش (تو «فرمود:  عمر» گريزي؟ آيا از تقدير الهي مي«فرمود:  آماده شدند. ابوعبيده بن جراح

ت گفت. آري، از تقدير الهي به حكم و مشـي  زدي و) شخص ديگري اين حرف را مي اين حرف را نمي

اي بروي كه دو كنـاره دارد:   گريزيم. آيا غير از اين است كه اگر شتري داشته باشي و به شيله الهي مي

هـا كـه    خطر) و ديگري، خشك (و پرخطر)؛ در هر يـك از ايـن قسـمت    يكي، سرسبز و پرگياه (و بي

الرحمن بـن  گويد:  عبد مي عباس اي. ابن شترت را بچراني، به حكم و مشيت الهي، شترت را چرانده

باره، خبـر دارم؛   من، در اين«كه تا آن هنگام به خاطر ضرورتي، حضور نداشت، آمد و گفت:  عوف

أنـتم بهـا   تم به بأرضٍ فال تَقْدموا عليه وإذا وقع بـأرضٍ و (إذا سمعشنيدم كه فرمودند:  خدا از رسول

جا نرويد و هرگاه در جـايي   به آن هرگاه شنيديد كه در جايي، وبا آمده«يعني:  فال تخرُجوا فرارا منه)

خدا را سپاس گفـت (كـه برابـر     عمر» جا را ترك نكنيد. خاطر گريز از آن، آن بوديد كه وبا، آمد، به

 تصميم گرفته بود.) و سپس بازگشت. خدا دستور رسول
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كـه موافـق    از شنيدن روايت معقل بن يسار حالي عبداهللا بن مسعود سرور و خوش
14Fمسعود بود؛ نظر ابن

و پرسـش وي از   ي عمـر  از درِ خانـه  وسـي ماجراي بازگشت ابوم 2
كـه حـديث را از    مبنـي بـر ايـن    ي حـديث و گـواهي ابوسـعيد    درباره ابوسعيد خدري

15Fشنيده است. خدا رسول

ها، در صحيحين و كتب سـنن، مشـهود و بسـيار     امثال اين روايت 3
 كثرت روايت شده است. باشد و به مي

                                                                                                           
م كـه  گويد: من، كاتب جزْء بن معاويه، عموي احنف بود )؛ بجاله مي3157و3156نگا: صحيح بخاري ( -1

اي از ايشـان بـه مـا رسـيد كـه دسـتور داده بـود:          ، نامهيك سال پيش از شهادت عمر بن خطاب

از مجوسيان، جزيـه   عمر» اند، از يكديگر جدا كنيد هايي را كه با محارم خود ازدواج كرده مجوس«

جـر،  ي) ه از مجـوس (منطقـه   گواهي داد كه رسول اكرم كه عبدالرحمن بن عوف گرفت تا اين نمي

 جزيه گرفتند.

 تخريج اين روايت در صفحات بعد آمده است. - 2

در يكـي  «گويد:  مي )؛ ابوسعيد خدري5180) و ابوداود (2153)، مسلم (6245نگا: روايت بخاري ( -3

 عمر«زده آمد و گفت:  با سيمايي پريشان و وحشت نشسته بودم كه ابوموسي از جلسات انصار

اش رفتم و سه بار سالم كردم ( و در زدم). امـا جـوابم را    زدش بروم؛ درِ خانهپيام فرستاده بود كه به ن

 نزدتـان ام. بـه او گفـتم: مـن،     نداد؛ لذا بازگشتم. (اينك) عمر، مرا مؤاخذه كرده كه چرا به نزدش نرفته

اسـتأذن (إذا انـد:   فرموده خدا گاه بازگشتم. رسول آمدم و سه بار در زدم؛ اما كسي، جوابم را نداد؛ آن

( لْريجعْ نْ له فَ ذَ ؤْ ا فلم يُ هرگاه يكي از شما، سه بار اجازه خواست و به او اجازه(ي «يعني:  أحدكم ثالثً

در مورد روايتي كـه گفتـي، بايـد    «به من گفته است:  عمر» ورود به خانه) داده نشد، بايد بازگردد.

 خـدا  كه اين حديث را از رسـول  آيا كسي از شما هست» كنم. گواهي بياوري و گرنه تو را تنبيه مي

ترين فرد به عنوان  سن به خدا كه تنها كم«جا حضور داشت، گفت:  كه آن ابي بن كعب» شنيده باشد؟.

به نزد عمر رفتم و  تر بودم؛ با ابوموسي افزايد: من، از همه كوچك مي ابوسعيد» خيزد. شاهد برمي

ي ابي بن كعب  گويد: منظور از اين گفته اهللا مي وي رحمهاند. [نو اين را گفته خدا گواهي دادم كه رسول

باشـد و بـزرگ و    خيزد، اين است كه اين حديث، مشهور مـي  ترين فرد، به عنوان گواه برمي سن كه كم

 كوچك ما، از آن خبر دارند. (مترجم]
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اي كـه   گفتيم؛ هر يك از صحابه، به اندازههمين بود كه  خدا هر حال، عادت رسول به
را  كرد، عبادات، فتواها و احكام صادرشده از رسـول اكـرم   خداي متعال، برايش ميسر مي

انديشيد و در نتيجه فحواي هـر چيـزي را از    كرد و در آن مي شنيد، حفظش مي ديد و مي مي
رو، برخـي را بـر    ناخت. از ايـن شـ  چه ديده و شنيده بود، بازمي ها و قراين متناسب با آن نشانه

نمود و برخي را بر استحباب؛ از بعضي هم بنا بر شواهد و قرايني كه  اباحه و جواز، حمل مي
كرد صحابه در ايـن پهنـه، مبتنـي     ي روي كرد. عمده با خود داشت، حكم نسخ، برداشت مي

با آرامش و اطمينـان  هاي استداللي و توجه به آن،  ها و شيوه بر اين بود كه بدون گذر از راه
چه اعراب، ناخودآگاه و  اند،) بنگرند. چنان چه ديده و شنيده ي عمل، به آن خاطر (و از زاويه

ديگر را چه از روي اشـاره و كنايـه باشـد و چـه صـريح و روشـن،        بدون تكلف، سخنان هم
 ايابد. دوران رسول خـد  ديگر، آرامش مي هاي يك هايشان، به درك گفته فهمند و دل مي

هاي مختلـف رفتنـد و هـر يـك از      به همين منوال سپري شد و پس از آن صحابه به سرزمين
دادهـا، فزونـي    آنان، در حكم پيشوا و مقتداي مردم يك منطقه يا ناحيـه قـرار گرفـت. روي   

اي  يافت و مسايل جديد، مطرح شد. از هر يك از اين پيشوايان (صحابه) كه در مورد مسـأله 
چه در محفوظـاتش   گفت و چنان ها و استنباط خود، پاسخ مي ادداشتشد، حسب ي سؤال مي

توانست با اسـتنباط از داليـل و    چيزي سراغ نداشت كه پاسخ سؤاالت تازه را بدهد و يا نمي
كرد و با، بازشناسي و پردازش  ها برآيد، به رأي خود اجتهاد مي گويي پرسش قراين، به پاسخ

اي، حكـم صـادر نمـوده     صريح خود در مـورد مسـأله   هاي در فرموده خدا عللي كه رسول
سـازگار باشـد و در صـدور     هـاي رسـول اكـرم    دادكه با خواسته اي فتوا مي گونه بودند، به

گونه كوتاهي و تقصيري در سازگاري با اهداف آن حضرت، صورت نگيرد. در  حكم، هيچ
گرفـت كـه بـه مـوارد      هاي مختلفي از اختالف آرا و اقوال صحابه، شكل اين بحبوحه، گونه

 توان اشاره كرد: ذيل مي
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 خـدا  اي فتوا و حكم رسول افتاد كه يك صحابي، در مورد مسأله بسيار اتفاق ميـ 1

خبـر   كه از فتوا و حكم صادرشـده، بـي   را شنيده و صحابي ديگري نشنيده بود؛ بنابراين آن

 كرد: بود، شخصاً اجتهاد مي
طور مثال: امـام   به ا اجتهادش، موافق حديث باشد:برد ت كار مي الف) كمال تالشش را به

16Fاهللا و ديگران نسائي رحمه

ي زني سؤال شد كه  درباره مسعود اند كه: از ابن ، روايت كرده1
من، «گفت:  شوهرش وفات كرده و چيزي (مهري) برايش تعيين نكرده است؛ ابن مسعود

يك ماه به همين » ه باشند.در چنين موردي، حكمي صادر كرد خدا سراغ ندارم كه رسول
كردنـد تـا    مرده) پافشاري مـي  حال گذشت و آنان، (در مورد تعيين مهريه براي آن زن شوي

به اجتهاد خود، فتوا داد كه براي آن زن، مهري همانند هووهايش تعيين  مسعود كه ابن اين
داد كه چنين زني، چنين فتوا  كنند و نه بر آن، چيزي بيفزايند و نه از آن چيزي كم كنند. هم

نيـز گـواهي داد كـه     بـرد. معقـل بـن يسـار     بايد عده بگذراند و از شوهرش، ارث نيز مـي 
با شنيدن  ها، به همين شكل حكم دادند. عبداهللا بن مسعود ي يكي از زن درباهخدا رسول

حال شد كه پس از پذيرش اسـالم،   قدري خوش (كه موافق فتوايش بود) به گواهي معقل
 اندازه خشنود نشده بود.به آن 

آمـد   اي به وجود مي ي مسأله و بگومگويي درباره  ب) ميان دو (يا چند) صحابي، مناظره
شد؛ كسي كه حديث، تا آن زمـان   ي بحث، حديثي در مورد آن مسأله بيان مي و در بحبوحه

مـثالً   كـرد:  نشسـت و بـه حـديث عمـل مـي      اش عقـب مـي   به گوشش نرسيده بـود، از گفتـه  
بر اين باور بود كه اگر كسـي، در حـال جنابـت، صـبح كنـد، بـر او روزه (روا)        يرهابوهر

                                           
ن حـديث  )؛ اي1891ماجه ( ) و ابن1145)، ترمذي (2115و2114)، ابوداود (6/121نگا: سنن نسائي ( -1

 صحيح، از علقمه و اسود روايت شده است.
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براي ابوهريره روايتي گفتند كه بر خالف نظرش  خدا كه برخي از زنان رسول نيست تا اين
17Fبود.

1 
رو  رسـيد؛ امـا نـه بـه شـكلي كـه قابـل پـذيرش باشـد. از ايـن           ج) حديث، به شخص مي

طـور مثـال:    بـه  گرفـت:  ه داليلي، بر درستي حديث، خـرده مـي  كرد و ب اجتهادش را رها نمي
گواهي داد كه او، زني بوده كه سه  فاطمه بنت قيس رضي اهللا عنها در حضور عمر فاروق

18Fبار طالق داده شده

 انـد. عمـر   نيز بـرايش نفقـه و مسـكني، تعيـين نكـرده      خدا و رسول 2
ما، كتاب خدا را در برابر گفتـار يـك زن   «اهللا عنها را نپذيرفت و فرمود:  ي فاطمه رضي گفته

كنيم؛ براي زن مطلقه، حـق نفقـه و مسـكن،     گويد يا دروغ، رها نمي دانيم راست مي كه نمي
 »محفوظ است.

                                           
) ابـوبكر [بـن   779) و ترمـذي ( 2388)، ابـوداود ( 1109)، مسلم (1926و1925نگا: روايت بخاري ( -1

اگر فجر، طلوع كرد و كسي، در حال «گفت:  گويد: از ابوهريره شنيدم كه مي عبدالرحمن بن حارث]مي

، عبدالرحمن بن حارث گفتم. او، اين قضيه را رد كرد و با هم اين را به پدرم» جنابت بود، روزه نگيرد.

كـرد   گاهي فجر در حالي طلوع مـي «ها گفتند:  اهللا عنهما رفتيم. هر دوي آن سلمه رضي نزد عايشه و ام

گويد: من و عبدالرحمن  راوي مي» گرفتند. بستري، جنب بودند و روزه مي خاطر هم به خدا كه رسول

اجـراي  «فتيم و عبدالرحمن، اين مسأله را براي مروان تعريف كرد. مـروان گفـت:   (پدرم) نزد مروان ر

به نزد » كه به نزد ابوهريره بروي و او را به اشتباهش متوجه كني. دستور من، بر تو الزم است مگر اين

را  سـلمه، ايـن   آيا عايشه و ام«پرسيد:  ابوهريره رفتيم و عبدالرحمن، ماجرا را به او گفت. ابوهريره

اش را  و سپس ابوهريره، گفتـه » آن دو، داناترند.«فرمود:  عبدالرحمن گفت: آري. ابوهريره» گفتند؟

بـدين ترتيـب   » خـدا  من، اين را از فضل شنيدم؛ نه از رسول«به فضل بن عباس، نسبت داد و گفت: 

تـر بودنـد] از    آگـاه اهللا عنهما [كه به چنين مسايلي  سلمه رضي با شنيدن روايت عايشه و ام ابوهريره

 اش منصرف شد. گفتار گذشته

 شوهر فاطمه بنت قيس كه اين بانو را طالق داد، ابوعمرو بن حفص بوده است.(مترجم) -2
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ترسـي (كـه    اي فاطمـه [بنـت قـيس]! آيـا از خـدا نمـي      «اهللا عنها نيز فرمـود:   عايشه رضي
 19F1»گويي: زن مطلقه، در مورد نفقه و مسكن، حقي ندارد)؟ مي

بـر ايـن بـود كـه تـيمم بـراي        كه: بنا به روايت شيخين نظر عمر فاروق مثال ديگر اين
روايت كـرد كـه:    در حضور عمر يابد، درست نيست. عمار شخص جنبي كه آب نمي

كـه   خـدا  او(عمار)، در سفري جنب شده و چون آب نيافته، در خاك غلتيده است. رسول
و دسـتان  » براي تو همين بس بود كه چنـين كنـي  «فرمودند: از اين ماجرا اطالع يافتند، به او 

روايـت   هايشـان را مسـح كردنـد.. امـا عمـر      مباركشان را بر زمين زده، صـورت و دسـت  
را نپذيرفت و در برابرش دليلي هم نياورد كه از نظرش دفـاع كنـد و بـدين ترتيـب      عمار

گيـر مرتفـع    و گمان خرده ها واقع شد حديث، درميان مردم شهرت يافت و مورد پذيرش آن
 عمل نشد.) باره به نظر عمر گرديد (و در اين

از آن  هـاي اجتهـاد شخصـي صـحابي، نرسـيدن حـديث بـه او بـود:         ه د) يكي از خاستگا
داد  به زنان دستور مـي  اهللا آمده است: عبداهللا بن عمر كه در صحيح مسلم رحمه جمله، اين

اهللا از ايـن موضـوع آگـاه شـد و      نند. عايشه رضـي كه در هنگام غسل، گيسوان خود را باز ك
هنگـام غسـل) دسـتور     عمر كـه زنـان را بـه بـاز كـردن گيسوانشـان (بـه        شگفتا از ابن«فرمود: 

از  خـدا  دهد موهايشان را بتراشـند! مـن و رسـول    ها دستور نمي دهد! خوبست كه به آن مي
 »تم.ريخ كرديم و من، فقط سه بار روي سرم آب مي يك ظرف، غسل مي

در مـورد نمـاز زنـي كـه      خـدا  كـه رسـول   مثالي ديگر: اين روايت به هند نرسيده بـود  
20Fاند ناوقت خون ديده، رخصت داده

توانسـت نمـاز بگـزارد،     كـه نمـي   خاطر آن رو به و از اين 2
 گريست. مي

                                           
 )1480)، مسلم (5324و5323ي ( نگا: روايت بخاري به شماره -1

 خدا به رسولحبيش  گويد: فاطمه بنت ابي اهللا عنها مي )؛ عايشه رضي333)، مسلم (306نگا: بخاري ( -2

فرمودنـد:   خـدا  رسول» شوم؛ پس آيا نمازم را ترك كنم؟ خدا! من، پاك نمي اي رسول«عرض كرد: 

(إنّام ذلك عرق و ليس باحليضة؛ فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة فإذا ذهب قدرها فاغسيل عنكِ الدمَ 
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ها عملي را كـه   خاستگاه ديگر اختالف نظر درميان صحابه، اين بود كه برخي از آن ـ2

پنداشـتند و بعضـي هـم آن عمـل را      ي جواز آن عمل مـي  ديدند، نشانه مي داخ از رسول

21Fتوان به روايت تحصيب طور مثال مي به دانستند: مستحب مي

اشاره كرد كه عبارت است از  1
 هنگام بازگشت از عرفات. آمدن در ابطح به فرو

رو  يـن اين عمل را مسـتحب دانسـت و از ا   در ابطح فروآمدند؛ ابوهريره خدا رسول
بـر ايـن باورنـد كـه نـزول       عبـاس  اند. عايشه و ابن هاي حج پنداشته (برخي) آن را از سنت

 دانند. رو نزول در ابطح را سنت نمي در ابطح، اتفاقي بوده و از اين خدا رسول
كـردن (شـتاب و تنـد رفـتن) در      مثالي ديگر: جمهور (صحابه) بر ايـن باورنـد كـه رمـل    

دانسـت كـه    ، آن را اتفـاقي و بـدين دليـل مـي    عبـاس   هللا ابـن طواف، سنت است؛ اما عبدا
تـب و رطوبـت يثـرب (مدينـه)، مسـلمانان را نـاتوان كـرده و از پــاي        «گفتنـد:   مشـركان مـي  

 داند. وي، به همين سبب تند رفتن در طواف را سنت نمي» درآورده است

كـه:   اش ايـن  هنمونـ  ها: (سومين عامل اختالف صحابه،) اختالف در گمانها و برداشتـ 3
بودنـد؛ برخـي، ايـن گمـان را      حج گزاردند و مردم، شاهد حج آن حضرت خدا رسول

حج تمتع ادا كردند؛ بعضي، به اين باور رفتنـد كـه ايشـان، حـج      خدا برگزيدند كه رسول
22Fاند. و حج مفرد گزارده  ، مفرِد بودهاي هم پنداشتند كه پيامبر اكرم قران گزاردند؛ عده

2 
                                                                                                           

( هرگاه آن خـون رقيـق    آن، فقط زردابه و خون رقيق است و خون حيض نيست؛ پس«يعني:  و صيلّ

 »آمد، نمازت را ترك كن و چون بند آمد، خون را از خودت بشوي و نماز بگزار.

تحصيب: عبارت است از فروآمدن در وادي محصب يا ابطح به هنگام بازگشت از مني به مكه در پايان  -1

 مراسم حج. محصب، درميان دو كوه و در ورودي مكه قرار دارد.

) از 3/320) و احمد (9-8-5/7)، بيهقي (1789و1785)، اوداود (1216، مسلم ()1651نگا: بخاري ( -2

ـن أمـري مـا اسـتدبرتُ مـا : اند فرموده خدا  حديث جابر به الفاظ مختلف: رسول (لو أينّ اسـتقبلت مِ

( دانستم، با خود  دانم، اول مي چه را كه اينك مي اگر آن«يعني:  أهديتُ و لو ال أن معيَ اهلدي ألحللتُ

 »آمدم. آوردم و اگر هدي، با من نبود، از احرام بيرون مي هدي نمي
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) بـه روايـت   5/145) و نسـائي ( 1779)، ابـوداود ( 1211)، مسـلم ( 1562)، بخاري (1/253-نگا: (مؤطا

قصـد حـج از    ، بهخدا در سال حجة الوداع، همراه رسول  گويد: اهللا عنها كه مي ي صديقه رضي عايشه

اي نيـز تنهـا بـراي     بعضي از ما، براي حج و عمره و برخي، فقط براي عمره و عدهمدينه بيرون شديم. 

 فقط نيت حج كرده بودند. خدا حج، احرام بسته بوديم. رسول

حـج   خـدا  رسـول «اهللا عنها كـه:   ي صديقه رضي ) به نقل از عايشه1/335-نگا: روايت مالك در (المؤطا

) و 5/145)، نسـائي ( 820)، ترمـذي ( 1777)، ابوداود (1211طور نگا: مسلم ( همين» مفرد گزاردند.

 .…) و2964ماجه ( ابن

گويـد: مـن، بـا     مـي  ) به روايت عطاء كه به نقل از جابر بـن عبـداهللا  1216)، مسلم (7367نگا: بخاري (

در روزي كه با خود، قرباني برد، همراه بودم و (صحابه) نيت حج مفرد كـرده بودنـد كـه     خدا رسول

 »از احرام بيرون بياييد.«به آنان فرمودند:  خدا رسول

در حجة الوداع، حج و عمره را با  اكرم  گويد: رسول مي ): ابن عمر1227)، مسلم (1691نگا: بخاري (

 »…الحليفه با خود آورده بودند هم ادا كردند و با خود هدي داشتند كه آن را از ذو

-)، طحاوي (شرح معـاني اآلثـار  2976ماجه ( ، ابن18009)، ابوداود (1/24)، احمد (1534نگا: بخاري (

در وادي عقيـق شـنيدم كـه     خدا گويد: از رسول كه مي ): عمر بن خطاب5/13) و بيهقي (2/146

يعنـي:   (أتاني آت من ربي فقال: أهلَّ في هذا الـوادي المبـارك و قـل بـالعمرة فـي حجـة)      فرمودند: 

ين وادي مبارك نماز بخوان و نيت كن كه حج و عمره قاصدي، از طرف پروردگارم آمد و گفت: در ا«

 »را با هم ادا كني.

)، طحـاوي در  5/148)، نسـائي ( 1/136)، احمد (1004ي ، شماره1/120)، طيالسي (1563نگا: بخاري (

از حج تمتـع و قـران (حـج و     ): روايت شده كه عثمان5/22) و بيهقي (2/149شرح معاني اآلثار (

از اين امر آگاه شد، به نيـت حـج و عمـره لبيـك گفـت و       كرد؛ زماني كه علي عمره با هم) منع مي

را به خاطر سخن كسي تـرك   خدا ام؛ من، سنت رسول براي حج و عمره با هم، احرام بسته«فرمود: 

 »كنم. نمي
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23Fر: ابوداودمثالي ديگ

گفتـه   عبـاس   از سعيد بن جبير روايت كرده كه بـه عبـداهللا ابـن    1
چگونـه در مـورد (زمـان) احـرام بسـتن       است: اي اباالعباس! از اين در شگفتم كه صـحابه 

من، از همه به اين مسـأله آگـاه   «فرمود:  عباس با هم اختالف نظر دارند؟ ابن خدا رسول
د و صحابه از همان زمان با هـم اخـتالف نظـر داشـتند؛     يك حج ادا كردن خدا ترم؛ رسول

به نيت حج بيرون شـدند و وقتـي در ذوالحليفـه، دو     (جريانش چنين بود كه) رسول اكرم
ركعت نماز گزاردند، در همان مجلس و زماني كـه نمازشـان را تمـام كردنـد،احرام بسـته و      

نيدند و همـين را بـه خـاطر    جـا شـ   را آن خدا اي، لبيك رسول براي حج لبيك گفتند؛ عده
 سـوار مركـب شـدند و هنگـامي كـه سـواري آن حضـرت        گاه پيامبر اكرم سپردند. آن

جـا لبيـك    اي از مردم نيز تنها در آن (دوباره) لبيك گفتند و عده خدا حركت كرد، رسول
آمدنـد؛ لـذا زمـاني لبيـك      دسـته و جداگانـه مـي    آن حضرت را شنيدند؛ چراكه مردم دسـته 

 خدا ها گفتند: رسول رو اين را شنيدند كه مركب ايشان، حركت كرد. از اين اخد رسول
 هنگامي لبيك گفتند كه (ايشان بر مركب نشسته و) مركب، حركت كرد.

                                                                                                           
ماجـه   )، ابن5/150)، نسائي (1795)، ابوداود (3/99)، احمد (1232)، مسلم (4354و4353نگا: بخاري (

گويـد: از   مـي  . انـس …) و5/9) و بيهقـي ( 2/152) و طحاوي در شـرح معـاني اآلثـار (   2968(

 (لبيك عمرة و حجة)شنيدم كه فرمودند:  خدا رسول

) و بيهقـي  3046ماجـه (  )، ابـن 5/136)، نسـائي ( 1806)، ابـوداود ( 1229)، مسـلم ( 1725نگا: بخاري (

(إينّ قلـدت هـديي و لبّـدت فرمودند  خدا ): از حفصه رضي اهللا عنها روايت شده كه رسول5/134(

انـدود   من، هدي خود را قالده كرده و مـوي سـرم را صـمغ   « يعني: رأيس فال أحل حتي أنحر هديي)

 »آيم. ام و تا هدي خود را نحر نكنم، از احرام درنمي نموده

 صحيح است. )؛ اين حديث،5/37) و بيهقي (1/451)، حاكم (1/260)، احمد (1770نگا: سنن ابوداود (1
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24Fبه راه افتادند و وقتي از بيداء اهللا سپس رسول

اي كـه   باال رفتنـد، لبيـك گفتنـد. عـده     1
جـا آغـاز احـرام آن     پنداشـتند كـه همـان    را ديدند كه در بيداء لبيـك گفتنـد،   خدا رسول

 است. حضرت
اش،  در محل نمازش احرام بست و هنگام حركـت ناقـه   خدا به خدا سوگند كه رسول

 جا هم) لبيك گفت. لبيك گفت و هنگامي كه از بيداء باال رفت، (آن
مثـال: روايـت شـده كـه      نسيان و فراموشي، خاستگاه ديگر اخـتالف صـحابه بـود:   ـ 4

المـؤمنين]   اند. هنگامي كه [ام در ماه رجب، عمره گزارده خدا گفت: رسول مي عمر ابن
عمـر اطـالع يافـت، آن را ناشـي از نسـيان و فرموشـي        ي ابـن  عايشه رضي اهللا عنهـا از گفتـه  

25Fدانست. عمر ابن

2 

                                           
 بيداء، در كنار ذوالحليفه، قرار دارد. (مترجم) -1

 ): عروة بن زبير1255و 219ي ، شماره2/916)، مسلم (1775،1776ي ، شماره3/599نگا: بخاري ( -2

المـؤمنين را   ي عايشه تكيه داده بوديم و صداي مسـواك زدن ام  عمر، بر ديوار خانه گويد: من و ابن مي

عمـر فرمـود:    چند بار عمره گزاردنـد؟ ابـن   خدا پرسيدم: رسول بداهللا بن عمرشنيديم. من، از ع مي

المؤمنين!  نزد عايشه رضي اهللا عنها رفتم و گفتم: اي ام» ها در ماه رجب بود. چهار بار كه يكي از آن«

: گويد؟ عايشه رضي اهللا عنهـا پرسـيد   ي عبداهللا بن عمر است] چه مي اي كه ابوعبدالرحمن [كنيه شنيده

هـا در مـاه    اند كه يكي از آن چهار عمره انجام داده پيامبر اكرم«گويد:  گفت: او مي» گويد؟ چه مي«

در  خداوند، بر ابوعبدالرحمن رحم كند؛ رسول اكرم«اهللا عنها فرمود:  عايشه رضي» رجب بوده است.

ـ  عمر)، در تمام عمره اند. او (ابن اي انجام نداده ماه رجب، هيچ عمره حضـور داشـته    خـدا  ولهاي رس

ي ايشـان را نـه رد    شنيد، سكوت كرد و گفته كه صداي عايشه رضي اهللا عنها را مي عمر ابن» است.

 كرد و در تأييد آن، بله گفت.

از دو حال، خالي نيست: يا از آن جهت سكوت كرده كه او  عمر گويد: سكوت ابن اهللا مي جوزي رحمه ابن

چـه را فرامـوش كـرده، بـه يـاد       اهللا عنها، آن ي عايشه رضي نيدن گفتهرا شك، برداشته است و يا با ش
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از  تـوان بـه روايـت عبـداهللا بـن عمـر       طـور نمونـه مـي    بـه  اختالف در فهم حديث:ـ 5
اش بـر او، عـذاب    ي خـانوداه  مـرده، در قبـر بـه سـبب گريـه     «كـرد كـه:   اشاره  خدا رسول

عمـر، در   اظهـار كـرد كـه ابـن     عمـر  عايشه رضي اهللا عنها با شنيدن روايـت ابـن  » شود. مي
26Fيادگيري حديث و فهم آن دچار وهم و اشتباه شده است.

از كنـار قبـر زنـي     خـدا  رسول 1
ـم ليبكـون عليهـا و إهنـا د. فرمودنـد:  كردنـ  يهودي گذشتند كه خويشانش، بر او گريه مي (إهنّ

گريند در حالي كه خودش در قبـر عـذاب    خويشاوندان اين ميت، بر او مي«يعني:  لتعذب يف قربها)

ي خويشـان ميـت،    اين بـود كـه گريـه    خدا ي رسول از فرموده عمر برداشت ابن» شود. مي
كـه ايـن حكـم، عموميـت     گمان كرد  چنين عبداهللا بن عمر باشد؛ هم سبب عذاب وي مي

27Fدارد.

2 

                                                                                                           
. (نگا: اإلجابة إليـراد مـا اسـتدركته المؤمنين را تأييد نموده است ي ام آورده است و با سكوتش، گفته

 )95و94، از بدرالدين زركشي، صعائشة عيل الصحابة

بـه عايشـه رضـي اهللا     …): 27/932ي شماره-2/634)، مسلم (1289ي ، شماره3/152نگا: بخاري ( -1

ها (و بازمانـدگانش) عـذاب    ي زنده خاطر گريه مرده، به«گويد:  مي عنها گفته شد كه عبداهللا بن عمر

گويـد؛ امـا    اهللا عنها فرمود: خداوند، بر ابوعبدالرحمن رحم كند؛ او، دروغ نمـي  عايشه رضي» شود. مي

از كنار قبر زني يهودي، گذر كردند  خدا بار رسول كند و يا فراموش كرده است. يك شايد اشتباه مي

م ليبكون عليها و إهنا لتعـذب يف قربهـا)فرمودند:  گريستند. آن حضرت كه خويشانش بر او مي  (إهنّ

 »شود. گريند در حالي كه خودش در قبر عذاب مي خويشاوندان اين ميت، بر او مي«يعني: 

گـر ايـن اسـت كـه نوحـه و       در اين موضوع روايت شده، بيان ي احاديثي كه البته، بازنگاهي به مجوعه -2

: رسـول  1291ي گردد. نگاه كنيد به: صحيح بخـاري، شـماره   ي خويشان ميت، سبب عذابش مي گريه

بُ بام نيح عليه)اند:  فرموده اكرم ذَّ عَ براي هر ميتي كه نوحه خوانده شـود، بـه   «يعني:  (من نيح عليه يُ

اند كه خود شـخص،   برخي از علما، اين عذاب را مقيد به آن دانسته.» گردد سبب آن نوحه، عذاب مي

اهللا و  ي محدث آلباني رحمـه  وصيت كند كه برايش نوحه بخوانند. رجوع كنيد به: احكام جنايز، نوشته

 ت حرمين.[مترجم]اي عبداهللا ريگي، انتشار ترجمه
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توان به برخاستن براي جنـازه اشـاره    از اين دست مي: اختالف در شناخت علت حكمـ 6
28Fداننـد  داشـت فرشـتگان را سـبب ايـن كـار مـي       كرد كه برخي، تعظيم و بزرگ

رو  و از ايـن  1
ي مـؤمن و كـافر را شـامل     معتقدند كه اين مسـأله، عموميـت دارد و برخاسـتن بـراي جنـازه     

29Fهاي مرگ است؛ گويند: قيام براي جنازه، به سبب دشواري شود. بعضي، مي مي

هـا نيـز    ايـن  2
اي  برخاسـت. عـده   -چه مؤمن باشد و چـه كـافر  -  معتقدند كه بايد [سنت است] براي جنازه

برخاسـتند   بردند؛ آن حضرت خدا ي شخصي يهودي را از كنار رسول گويند: جنازه مي
ي كـافر   رو بايـد فقـط بـراي جنـازه     سر ايشان قرار نگيـرد. از ايـن   ي يهودي فراتر از تا جنازه

30Fبرخاست.

3 
در سال فتح خيبر، در مورد  خدا مثال: رسول اختالف در جمع ميان احكام مختلف:ـ 7

گـاه در سـال    ي زنان (ازدواج موقت)، رخصت دادند و سـپس از آن منـع فرمودنـد؛ آن    متعه

                                           
اي يهـودي را از   گويد: جنازه مي ) با سند صحيح: انس1929ي ، شماره48-4/47نگا: سنن نسائي ( -1

ي شخصـي يهـودي    برخاستند؛ به ايشان گفتند: اين. جنازه خدا عبور دادند؛ رسول خدا كنار رسول

 »ما، فقط براي فرشتگان برخاستيم.«يعني:  (إنّام قمنا للمالئكة): است. فرمودند

 ): جـابر بـن عبـداهللا   78/960ي ، شماره661-2/660) مسلم (1311ي ، شماره3/179نگا: بخاري ( -2

براي آن جنازه بلند شدند و ما نيز همراه ايشـان   خدا اي از جلوي ما گذشت؛ رسول گويد: جنازه مي

(إن املوت فزعٌ فـإذا رأيـتم خدا! اين جنازه يهودي است. فرمودند:  برخاستيم و سپس گفتيم: اي رسول

 »ديديد، برخيزيد.اي  مرگ، دشوار است؛ هرگاه جنازه«يعني:  اجلنازة فقوموا)

كند كه حسن  ) با سند صحيح: جعفر بن محمد از پدرش روايت مي1927ي  ، شماره4/47نگا: نسائي ( -3

كه جنـازه از   اي از جلويش بردند؛ مردم، برخاستند تا اين بن علي رضي اهللا عنهما نشسته بود كه جنازه

بردنـد؛ آن   خـدا  نـار رسـول  ي شخصي يهـودي را از ك  جنازه«فرمود:  ها رد شد. حسن جلوي آن

 »رو برخاستند. ي يهودي فراتر از سر ايشان قرار بگيرد. از اين خوشايند ندانستند كه جنازه حضرت
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31Fدادند و سپس منع نمودند. اوطاس [فتح مكه] در مورد متعه، اجازه

گويـد:   مـي  عباس ابن 1
ي متعه، از روي ضرورت بود و با پايان اين ضرورت، رخصت برداشته شد؛ لـذا ايـن    اجازه«

 32F2»حكم، بر همين اساس (جواز در زمان ضرورت و حرمت به غير ضرورت) ماندگار اسـت. 
رخصـت داده شـد و بعـدها    البته جمهور، بر اين باورند كـه: ابتـدا در مـورد ازدواج موقـت،     

 (براي هميشه) حكم، رخصت و روابودن، منسوخ گرديد.

                                           
): سلمة بـن  4/292شيبة ( )، ابن ابي7/204)، بيهقي (4151حبان ( )، صحيح ابن18/1405نگا: مسلم ( -1

ورد متعه، سه روز رخصت دادند و سپس در سال اوطاس [فتح مكه] در م خدا گويد: رسول اكوع مي

 از آن منع فرمودند.

 روايت شده است: عباس نويسد: سه قول در مورد متعه، از ابن ) مي6/319آلباني در إرواء ( -2

 طور مطلق. (اول): جواز آن به

 هنگام ضرورت. (دوم): جواز آن به

 طور مطلق و هميشه. (سوم): حرمت آن به

از عطـاء آورده كـه    14022ي  يل (اول)،. روايتي است كه عبدالرزاق، بـه شـماره  گويم: دل بنده (محقق) مي

فما استمتعتم به إلي أجل ي  دانست و آيه ام كه او متعه را اينك روا مي عباس شنيده من، از ابن«گويد: 

دانست). اين روايت، به طرق صـحيح   خواند (و آن را دليل روا بودن متعه مي را مي فآتوهن أجـورهن 

 عباس نقل شده است. در مورد ابن

) كه: متعه، به هنگام ضرورت شديد روا است و يا زماني كه سببي مانند 5116دليل (دوم): روايت بخاري (

 چنيني وجود داشته باشد. اين روايت نيز صحيح است. كم بودن زنان و يا دليلي اين

تعه، در ابتداي اسالم بود، بدين نحو كه گويد: م عباس مي ): ابن1122ي دليل (سوم) روايت ترمذي (شماره

كه  آورد تا اين جا، زني را به ازدواج خود درمي رفت و در مدت اقامتش در آن شخصي، به جايي مي

﴿ اين آيه، نازل شد:                   ﴾ جويي  افزايد: ازدواج و لذت عباس مي ابن

 گويد: سندش، ضعيف است. در مورد اين روايت ميابن حجر » ر اين دو راه، حرام است.از زنان، به غي
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هنگـام اسـتنجا (قضـاي حاجـت) نهـي       از رو به قبلـه بـودن بـه    خدا مثالي ديگر: رسول
33Fاند. نموده

جـايي اسـت و منسـوخ نشـده      اغلب، بر اين باورند كه اين حكم، عمـومي و همـه   1
، ايشـان را ديـد كـه رو بـه قبلـه ادرار      اخـد  يك سال پيش از وفـات رسـول   است. جابر

34Fكنند مي

 رو معتقد بود كه ممنوعيت ادرار كردن به طرف قبله، منسوخ شده است. و از اين 2
35Fرا ديد كه پشت به قبله و رو به شام، قضاي حاجت نمودنـد.  خدا رسول عمر ابن

و  3
انـد؛   جمـع كـرده  بر همين اساس، گفتار مخالف را نپذيرفت. برخـي، ميـان ايـن دو روايـت،     

شعبي و كسان ديگـري غيـر از او معتقدنـد كـه نهـي و ممنوعيـت ادرار كـردن رو بـه قبلـه،          
مخصوص قضاي حاجت در بيابان است و قضاي حاجت در دستشويي و فضاي بسته، پشـت  

 و يا رو به قبله اشكالي ندارد.
 حضـرت  دانند و معتقدند كه ادرار كردن آن برخي، حكم را فراگير و غيرمنسوخ مي

توان حكـم مطلـق و فراگيـر ممنوعيـت را      رو، نمي رو به قبله، مخصوص ايشان بوده و از اين
36Fمنسوخ دانست و يا آن را تخصيص داد.

4 
مختلف گرديد؛ هر يـك از تـابعين نيـز     خدا هاي ياران رسول كه: ديدگاه اين خالصه

من شـنيدن احاديـث   اي كه برايش ميسر شـد، مسـايل را از صـحابه فراگرفـت و ضـ      اندازه به
هـا انديشـيد و    هـا را بـه خـاطر سـپرده و در آن     و مذاهب (و اقوال) صحابه، آن خدا رسول

ي توان خود، گرد آورد و برخي  مفاهيمش را دريافت؛ احاديث و اقوال مختلف را به اندازه

                                           
 ).318ماجه ( ) و ابن1/23)، نسائي (8)، ترمذي (9)، ابوداود (264: الفتح)، مسلم (1/498نگا: بخاري ( -1

؛ 325ي ارهجارود، شـم  )، ابن325ماجه ( )، ابن9)، ترمذي (13)، ابوداود (5/30) و (3/360نگا: احمد ( -2

) و دارقطني 1/154)، حاكم (134ي ، شماره64حبان (ص )، ابن59ي ، شماره1/34صحيح ابن خزيمه (

 )؛ اين حديث، حسن است.1/58(

)، ترمـذي  12)، ابـوداود ( 194و1/193)، مالـك در مؤطـا (  266: الفتح)، مسلم (1/250نگا: بخاري ( -3

 )812فعي در الرسالة ()، و شا322ي( ماجه شماره )، ابن1/23)، نسائي (11(

 ) به تحقيق: محمد صبحي حسن حالق.110-1/109نگا: الدراري المضيئة از شوكاني رحمه اهللا ( -4
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از  هرچند كـه -اي از روايات را بر بعضي ديگر ترجيح داد و بدين ترتيب از نظر تابعين، پاره
ناپديد ماند (و يا مـورد پـذيرش قـرار نگرفـت). از آن جملـه       -بزرگان صحابه نقل شده بود

ي تـيمم   شده از عمر و عبـداهللا بـن مسـعود رضـي اهللا عنهمـا دربـاره       توان به گفتار روايت مي
37Fجنب، اشاره كرد؛ چراكه احاديثي از عمار

38Fو عمران بن حصـين  1

كـه بـه تفصـيل ايـن      …و 2
رو هـر يـك از علمـاي تـابعين، مـذهب       منتشر و اجرا شده بود. از ايـن  پرداخت، موضوع مي

 اي، عالم و پيشوايي، برخاست؛ مانند: اي داشت و در هر شهر و منطقه جداگانه
سعيد بن مسيب و سالم بن عبداهللا بن عمـر در مدينـه و پـس از ايـن دو، زهـري، قاضـي       

 ان علمي قرار گرفتند.يحيي بن سعيد و ربيعه بن عبدالرحمن، در مدينه پيشواي
رباح در مكه، ابـراهيم نخعـي و شـعبي در كوفـه، حسـن بصـري در بصـره،         عطاء بن ابي

 هاي علمي، مطرح شدند. طاووس بن كيسان در يمن و مكحول در شام به عنوان پايه
اي،  سـان عـده   ها كـرد و بـدين   هاي اين ي علوم و دانستني هايي را تشنه خداي متعال، دل

 ها) شدند و از ايشان، حديث، فتاوا و اقـوال صـحابه   هاي علمي اين (و داشته ي علوم شيفته

                                           
ي  ، شماره1/277)، ابوداود (110/368ي ، شماره1/280)، مسلم (347ي ، شماره1/455نگا: بخاري ( -1

اي انجام كاري (بـه جـايي)   ، مرا برخدا گويد: رسول مي ): عمار بن ياسر1/170) و نسائي (321

گونـه كـه حيوانـات در خـاك      فرستادند؛ من جنب شدم و آبي نيافتم كه غسل كنم؛ بنابراين همانند آن

آمـدم و مـاجرا را بـازگو كـردم. آن      خدا گاه به حضور رسول غلتند، من نيز در خاك غلتيدم؛ آن مي

مباركشان را يك بار بـر زمـين    و دستان» براي تو همين بس بود كه چنين كني«فرمودند:  حضرت

 زده و سپس دست چپ را بر دست راست كشيدند و محل پيداي دست و صورتشان را مسح كردند.

شـرح معنـي   «)، طحاوي در 1/171)، نسائي (4/434)، احمد (682و312)، مسلم (344بخاري ( نگا: -2

) 219-1/218)، بيهقي (1/202)، دارقطني (122ي ( ابن جارود در المنتقي، شماره)» 1/466اآلثار (

) و ابـن خزيمـة   111-2/110) و بغوي در شـرح السـنة (  2/264ذكر أخبار إصبهان («و ابونعيم در 

رجـاء و عمـران بـن حصـين كـه برخـي از ايـن         ) به چند طريق از عوف، ابي271ي ، شماره1/136(

 ها، مختصر و بعضي هم طوالني است. روايت
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هـا   گـران، از ايـن   هاي اين دسته از علما را آموختند؛ پرسش را فراگرفتند و باورها و پژوهش
ها مورد بحث و بررسـي قـرار    چنين مسايل، درميان آن فتوا و احكام شرعي را پرسيدند و اين

 رسيدگي به آنان ارجاع داده شد.گرفت و قضايا، براي 
هـا، تمـام ابـواب فقهـي را در حـالي گـرد        سعيد بن مسيب و ابـراهيم نخغـي و امثـال آن   

 ها را از سلف، فراگرفته بودند. آوردند كه در هر بابي، اصولي داشتند كه آن
سعيد بن مسيب و يارانش، معتقد بودند كه مردم مكه و مدينه، در فقـه و دانـش احكـام    

ي مذهب ايشان، فتاواي عمر، عثمان، عبداهللا بـن   تر هستند. اصل و ريشه انديش راستشرعي 
باشـد.   ها و احكام قضايي عمر، عثمان و قاضيان مدينه مـي  عباس و قضاوت عمر، عايشه و ابن

ي پـژوهش و   چه را كه خداوند، برايشان ميسر نمود، گرد آوردند و به آن با ديـده  ها، آن اين
چه را كه مورد اجماع علماي مدينه بود، محكم گرفتنـد و در مـواردي    ؛ آنتحقيق نگريستند

ها، اختالف نظر وجود داشت، موردي را پذيرفتند كه از قوت و رجحان بيشتري  كه ميان آن
ي قوت و رجحان، يـا بـدين سـبب بـود كـه نظـر و ديـدگاه         برخوردار بود. اعتبار و مشخصه

سو و موافـق قياسـي قـوي     ا از اين جهت بود كه همشد ي ي زيادي از آنان، محسوب مي عده
چنـين   هـايي ايـن   هاي صريح كتاب و سنت بـود يـا مشخصـه    قرار داشت و يا برگرفته از داده

و  …اي را نزد علماي مدينه [عمر، عثمان و داشت. اين دسته از عالمان، هرگاه جواب مسأله
ايشـان، درآمـده و بـه جسـتجوي     هـاي   يافتند، از [چـاچوب]كالم و گفتـه   قاضيان مدينه] نمي

پرداختنـد كـه در نتيجـه در هـر بـابي، مسـايل و        ي مورد بحث مي اشارات و مقتضيات مسأله
 هاي فراواني، شكل گرفت. ه ديدگا

 ي علمي و فقهي عبداهللا بن مسـعود  باور ابراهيم نخعي و اصحابش، بر اين بود كه پايه
آيا از ايشـان كسـي   «علقمه از مسروق پرسيد: چه  باشد؛ چنان و يارانش، بيش از ديگران، مي

 »تر باشد؟ هست كه ثبوت و توان علميش از عبداهللا، بيش
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تـر اسـت و اگـر     ابراهيم، در مسايل فقهـي از سـالم آگـاه   «به اوزاعي فرمود:  ابوحنيفه
گفتم: علقمه  داشت، مي صحبتي و صحابي بودن نبود و عبداهللا، چنين فضيلتي نمي فضيلت هم

 »تر است. فقيه هللا بن عمراز عبدا
ــعود   ــن مس ــداهللا ب ــاواي عب ــذهب او، فت ــل م ــاوت اص ــي  و قض ــاواي عل ــا و فت و  ه

چه را كه  ها آن باشد. وي، از اين فتاوا و قضاوت هاي شريح و ساير قاضيان كوفه مي قضاوت
خداي متعال، برايش ميسر نمود، فراهم آورد و سپس در آثارشان، همان كاري را كـرد كـه   

اران مكتب مدينه، در آثار اهل مدينه انجام دادنـد و هماننـد آنـان، بـه اثبـات و توجيـه       هواد
 مسايل پرداخت و بدين ترتيب برايش مسايل فقهي هر بابي، روشن و هويدا گرديد.

و احاديث  سعيد بن مسيب، زبان فقهاي مدينه بود و بيش از همه احكام و فتاواي عمر
اد داشت؛ ابراهيم نيز لسان فقهاي كوفـه بـود. در بسـياري از    و مسايل ميراث را ي ابوهريره

دادنـد؛   گفتند و آن را به كسي از سلف نسبت نمي اي سخن مي موارد اين دو، پيرامون مسأله
كـه   باشد. خالصه اين به يكي از سلف منسوب مي -صراحت و چه به اشاره چه به–اما اغلب 

، از ايشـان دانـش آموختنـد، مسـايل را مـورد      ها گرد آمدنـد  فقهاي شهرهايشان، پيرامون آن
 بررسي قرار دادند و به توجيه و توضيح مسايل، بر اساس اصول و قواعد آنان پرداختند.



 

 :بخش دوم
 هاي اختالف فقها ه اسباب و خاستگا

بايد دانست كه خداوند متعال، پس از دوران تـابعين، نسـلي از علمـا را پديـد آورد تـا نويـد       
وله)ق يابد كه: تحق خدا رسول دُ لُ هذا العلمَ من كل خلفٍ عُ 39F(حيمِ

شاگردان، از علمايي كـه   1
پيرامونشان گرد آمدند، روش وضو، غسل، نماز، حـج، نكـاح و معـامالت و داد و سـتدها و     

                                           
)؛ راويـان ايـن روايـت    10-1/9،كشف) و عقيلي در (الضـعفاء  143ي شماره-1/86نگا: روايت بزار ( -1

جبلة، از ابي قبيل از عبداهللا بـن عمـرو و از    عبارتند از: خالد بن عمرو از ليث بن سعد، از يزيد بن ابي

وله ينفون عنه حتريف الغالنيَ و انتحـال ابوهريره؛ روايت، اين است:  دُ لُ هذا العلمَ من كل خلفٍ عُ (حيمِ

شوند  دار مي به دنبال هر نسلي كساني (كه بهترند)، اين علم را عهده«يعني:  و تأويل اجلـاهلني) املبطلني

گـري   گرايـان و تأويـل و خفـت    برد باطـل  كاران و دست كشند و آن را از تحريف گزاف و به دوش مي

بن محمـد بـن   گويم: در سند اين روايت، خالد بن عمرو  بنده (محقق) مي» دارند. كاران، مصون مي ياوه

اهللا، او را بـه   ابن معين رحمـه «عبداهللا بن سعيد بن عاص اموي قرار دارد كه ابوسعيد كوفي گفته است: 

سـازي،   او را بـه جعـل حـديث و حـديث     …و صالح جـزره و » گويي متهم كرده است. كذب و دروغ

 )1660ي اند. نگا: (التقريب، شماره منسوب كرده

يث ناشايستي دارد و احاديثي روايت كرده كه كسي، نپذيرفته و اين حديث بزار گويد: خالد بن عمرو، احاد

 باشد. نيز از آن دست روايات مي

) آورده و گفته است: بزار، اين روايـت را نقـل كـرده و درميـان     1/140هيثمي، اين روايت را در المجمع (

گو و جاعل حديث  را دروغراويانش، خالد بن عمرو قرار دارد كه يحيي بن معين و احمد بن حنبل، او 

 دانند. مي

عدي گويد: تمام احاديثي كه خالد از ليث، از يزيد بن  عمر. ابن ) به روايت ابن3/902عدي ( نگا: الكامل ابن

ها را بـه دروغ بـه    باشد و به گمان من، خالد بن عمرو، آن كند، باطل و مردود مي حبيب روايت مي ابي

 داده است. ليث نسبت مي

 كه: اين روايت، موضوع و ساختگي است. خالصه اين
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را روايت كردند  خدا شوند، فراگرفتند؛ احاديث رسول ساير كارهايي را كه زياد انجام مي
ان و مفتيان مناطق را شنيدند و پيرامون مسايل، كنكاش و بررسي هاي قاضي و فتاوا و قضاوت

گـويي بـه مسـايل     نمودند؛ سپس بزرگان و سرآمدان قوم شدند و كارها (فتـوا دادن و پاسـخ  
ي استادانشـان را دنبـال كردنـد و در بررسـي      ها، راه و شـيوه  شرعي) به آنان واگذار شد؛ آن

ترتيب، قضاوت كردنـد، فتـوا    اهي ننمودند و بدينها و مقتضيات و مسايل درخور، كوت نشانه
 هايشان را به ديگران آموختند. دادند، روايت نمودند و دانسته

ي  سـان و هماننـد بـود و نتيجـه     كرد علمايي كه در اين طراز و پايه قرار داشتند، هم عمل
 كارشان، اين شد كه:

اسـتدالل گـردد. البتـه بـا     به حديث مسند و مرسل، عمل شود و به اقوال صحابه و تابعين 
 اين دانش كه:

را مختصــر نمــوده و آن را موقــوف  خــدا شــده از رســول برخــي از احاديــث روايــت
(هنـي گويد و اين حـديث را روايـت كـرده اسـت كـه:       چه ابراهيم نخعي مي اند؛ چنان كرده

40Fرسول اهللا عن املحاقلة و املزابنة)

حفـظ   اخـد  آيا حديث ديگـري از رسـول  «به او گفته شد:  1

                                           
ممنوعيت بيع مزابنة (داد و ستد خرماي باالي درخت با خرماي خشك) و محاقلة (فـروش محصـول،    -1

اي از روايات آمده و از تعداد زيادي از  كه دانه ببندد) در مجموعه كه برسد و يا پيش از آن پيش از آن

عباس، جابر، زيد بن ثابت، رافع بن خـديج،   عمر، ابن ابن صحابه روايت شده است؛ از جمله: ابوهريره،

 .وقاص، انس بن مالك و تعداد ديگري از صحابه حثمه، ابوسعيد خدري، سعد بن ابي سهل بن ابي

) و طحـاوي در  484-419-2/392)، احمد (1224)، ترمذي (1545به روايت: مسلم ( حديث ابوهريره

يعنـي:   عـن املحاقلـة و املزابنـة) (هنـي رسـول اهللاگويد:  مي ): ابوهريره4/33شرح معاني اآلثار (

 »از بيع محاقله و مزابنه، منع فرمودند. خدا رسول«

ماجـه   )، ابن7/266)، نسائي (3361)، ابوداود (1542)، مسلم (2185به روايت: بخاري ( عمر حديث ابن

 (أن رسول اهللاگويد:  مي مرع ). ابن4/33) و طحاوي در شرح معاني اآلثار (2/5)، احمد (2265(

 »از بيع مزابنه، منع فرمودند. خدا رسول«يعني:  هني عن املزابنة)
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انـد، بـرايم بهتـر و     كـه بگـويم: عبـداهللا و علقمـه، چنـين گفتـه       چرا. امـا ايـن  «گفت: » نيستي؟
 »تر است. داشتني دوست

آيا هر) حديث (و گفتاري)، بـه  «(از شعبي در مورد حديثي سؤال كردند و به او گفتند: 
تـر از   ايينفرمود: نه؛ بلكه اگر سـند حـديثي، بـه كسـي پـ     » شود؟ نسبت داده مي خدا رسول

تر است؛ چراكه اگر از آن چيزي كم باشد و يا چيـزي بـه آن    پيامبر برسد، براي ما، محبوب
صورت گرفتـه اسـت    افزون گردد، كم و زياد شدن، بر سخن كسي فروتر از رسول اكرم

باشد و يا اجتهادي است كه به رأي خود  (و حداكثر) برداشت و قرائت ايشان، از نصوص مي
كرد بهتري از مردم پس از خود داشته، بيش از ديگران به آراي درست  ها، عمل ناند. آ كرده

انـد.   دارتر و بيشتري برخـوردار بـوده   و از ديرينگي زماني و دانش ريشه  و سزاوار دست يافته

                                                                                                           
). 4/33) و طحاوي در شرح معنـي اآلثـار (  1/224)، احمد (2178به روايت بخاري ( عباس حديث ابن

بيـع محاقلـه و   از  خدا رسول«يعني:  عن املحاقلة و املزابنة) (هني رسول اهللاگويد:  مي ابن عباس

 »مزابنه، منع فرمودند.

-7/263)، نسـائي ( 1313و1290)، ترمـذي ( 1536)، مسـلم ( 2381به روايت: بخـاري (  حديث جابر

-3/313)، احمد (33-4/29)، طحاوي در شرح المعاني (598جارود ( )، ابن2266ماجه ( )، ابن264

 ). جابر7/334در الحلية () و ابونعيم 1782ي ، شماره246) و طيالسي (ص392– 356-360-391

عن املخابرة و املحاقلة و عن املزابنة و عن بيع الثمر حتي يبـدو صـالحها و أن ال  (هني النبيُّ گويد:  مي

از بيع مخابره، محاقله و مزابنه، منع فرمودند.  خدا رسول«يعني:  تباع إال بالدينار والدرهم إال العرايا)

كه برسند و يا (وقتي كه رسيدند) جـز در برابـر درهـم و دينـار      آنها را پيش از  چنين فروش ميوه هم

ي باالي درخت در برابـر خرمـاي    ي عريه (فروش خرماي تازه معامله شوند، منع كردند. البته، معامله

رديـف مزارعـه دانسـته و آن را     ي مخابره را هـم  [نووي رحمه اهللا، معامله» كهنه) مستثني و جايز شد.

با اين تفاوت كه در مزارعه، بذر را صاحب زمـين   ،حب زمين و بذرگر تعريف كردهقراردادي ميان صا

 دهد. مترجم] كند و در مخابره، بذر را بذرگر مي تأمين مي
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كـه بـا هـم اخـتالف نظـر داشـته باشـند و         بنابراين عمل به آراي آنان، ضروري شد مگـر آن 
 وضوح با پندارشان در تعارض باشد. به خدا  حديثي از رسول

اي، احاديث مختلف و متعارضي وجـود داشـت، بـه     فقها، در مواردي كه پيرامون مسأله
كردنـد و در تمـام مـوارد پيـرو صـحابه بودنـد؛ در صـورتي كـه          مراجعه مي اقوال صحابه

قايل به منسوخ شدن حكمي شده و يا حديثي را بـر خـالف ظـاهرش معنـا كـرده       صحابه
چنـين تأويـل و    چه علت حكمي را بيـان نكـرده و در مـورد بيـان علـت و هـم       دند يا چنانبو

برگردان مفهوم روايت به صورتي ديگر يا حكـم بـه منسـوخ بـودن حـديث، چيـزي نگفتـه        
كردنـد).   گرفتند (و مطـابق فهـم آنـان، عمـل مـي      ي صحابه را در پيش مي بودند، فقها، رويه

41Fر مورد حديث ليسيده شدن ظرف توسط سگكه امام مالك رحمه اهللا د چنان

، گفته است: 1
 (خمترص األصول)حاجب در  ابن» دانم. اين حديث، روايت شده است؛ اما من، كنه آن را نمي«

 بينم كه به اين حديث عمل كنند. اين گفته را آورده و بدين معنا است كه: من، فقها را نمي
چنـين   اي در اقـوال صـحابه و هـم    ألهگزينش هر يك از فقها در مواردي كه پيرامون مس

تابعين، اختالفي وجود داشت، بر اين منوال بود كه عمل اهل شـهر و علمـاي ديـارش را در    

                                           
، 1/23) و روايــت شــافعي از طريــق مالــك در المســند (1/34نگــا: بــه روايــت مالــك در المؤطــا( -1

ـ  )، بخاري (فتح2/460)، احمد در المسند (43ي شماره  ). ابـوهريره 279) و مسـلم ( 1/274اري الب

ا)فرمودند:  خدا گويد: رسول مي هرگـاه سـگ،   «يعنـي:   (إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعً

 »ظرف كسي را ليسيد، بايد ظرف را هفت بار شستشو دهد.

)، 365حـه ( ما )، ابـن 1/177)، نسائي (74)، ابوداود (280)، مسلم (1/188)، دارمي (4/86* نگا: احمد (

 خـدا  گويد: رسول مي ): عبداهللا بن مغفل242-1/241)، بيهقي در السنن الكبري (1/65دارقطني (

گاه در مـورد سـگ    آن (ما باهلم وبال الكـالب)ها دستور دادند و سپس فرمودند:  ما را به كشتن سگ

سبع مرات و عفروه (إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه شكاري و سگ گله، رخصت دادند و فرمودند: 

هرگاه سگ، ظرفي را ليسيد (و از ظرف چيـزي خـورد و نوشـيد)، ظـرف را     «يعني:  الثامنة بالرتاب)

 »هفت بار شستشو دهيد و بار هشتم به آن خاك بماليد.
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ــه مــورد آن مســأله، برمــي ــد؛ چراكــه گفت ــر، از هــم   گزي هــاي صــحيح و نادرستشــان را بهت
ضيلت چنين قلبش، به ف شناخت و دانش بيشتري نسبت به اصول مناسب آن داشت؛ هم بازمي

كـه گـزينش سـعيد بـن مسـيب در چنـين مـواردي         داد. چنان تر گواهي مي و تبحر آنان بيش
بـود كـه بـيش از ديگـران، اقـوال       عباس و زيد بـن ثابـت   مذهب عمر، عثمان، عايشه، ابن

 دانست. را مي و احاديث ابوهريره عمر
42Fاند ردهدر مورد مدينه بيان ك خدا خاطر فضايلي كه رسول نزد اهل مدينه، به

، گزينش 1
اقوال عروه، سالم، عكرمه، عطاء بن يسار، قاسم، عبيداهللا بن عبداهللا، زهري، يحيي بن سعيد، 

 ها سزاوارتر از برگزيدن اقوال ديگران بود. زيد بن اسلم و ربيعه و امثال اين

                                           
(إن إبـراهيم اند:  فرموده خدا گويد: رسول مي عبداهللا بن زيد  ).1360) و مسلم (2129نگا: بخاري( -1

م مكة و  ْ حرّ ها بمـثيلَ م إبراهيم مكة و إينّ دعوت يف صاعها و مـدّ متُ املدينة كام حرّ دعا ألهلها و إينّ حرّ

مكه را حرم قرار داد و براي مردمش دعا كرد؛ من نيز  ابراهيم«يعني:  ما دعا به إبراهيم ألهل مكة)

ي  صـاع و مـد (پيمانـه   مكه را حرم قرار داد، مدينه را حرم قرار دادم و براي  طور كه ابراهيم همان

چه ابرهيم براي مكه دعا(ي  هاي) مدينه دو برابر آن وزن) مدينه دعا كردم تا در (محصوالت و فرآورده

 »بركت) كرد، بركت و فزوني بيفتد.

م ما بـني البتـي فرمودند:  خدا ) از عامر بن سعد، از پدرش كه گويد: رسول1363روايت: مسلم ( (إين أحرّ

دهـم و   من، مابين دو سنگالخ مدينه را حرم قرار مـي «يعني:  ضاها أو يقتل صيدها)املدينة أن يقطع ع

(املدينة خري هلم لو كـانوا چنين فرمودند:  هم» كنم. قطع درختان و شكار (جانوران) مدينه را تحريم مي

إال كنت له يعلمون ال يدعها أحد إال أبدل اهللا فيها من هو خري منه و ال يثبت أحد عيل ألوائها و جهدها 

ا يوم القيامة) ا أو شهيدً دانستند، مدينه، برايشان بهتر اسـت؛ هـيچ كـس از مدينـه      اگر مي«يعني:  شفيعً

كنـد و هـيچ كـس بـر      كه خداي متعال، كسي بهتر از او را جايگزينش در مدينـه مـي   رود مگر آن نمي

قيامـت شـفيع يـا گـواه او     كـه روز   ورزد مگر اين ها و تنگناهاي زندگي در مدينه پايداري نمي سختي

 »خواهم بود.
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 (و ال يريد أحدٌ أهلَ املدينة بسوءٍ إال أذابه اهللاُ يف النار ذوبَ الرصاص أو ذوب امللح يف املـاء)): 1363مسلم (

گونـه در آتـش    كه خـداي متعـال، او را آن   كند مگر آن هيچ كس، قصد بدي به اهل مدينه نمي«يعني: 

[ظاهر حديث، بـه عـذاب   » گردد. شود و يا نمك، در آب حل مي ميگدازد كه سرب، در آتش آب  مي

كند. اما اگر در الفاظ حديث، قايل به تقديم و تأخير باشـيم، يعنـي:    اخروي بدخواهان مدينه اشاره مي

يابد و  الفاظ را بدين ترتيب فرض كنيم كه: أذابه اهللا ذوب الرصاص في النار، حديث مفهوم ديگري مي

ي  گـردد كـه دسيسـه    نمايد و بـدين مضـمون مـي    ي بدخواهان مدينه در دنيا اشاره ميي ناكام به جنبه

اي در بر ندارد. نگاه كنيد به شـرح نـووي    رسد و برايشان نتيجه بدخواهان مدينه، در دنيا به جايي نمي

 بر صحيح مسلم. (مترجم)]

(اللهم اجعل عا كردند: د خدا گويد: رسول مي ). انس بن مالك1369) و مسلم (1885روايت بخاري (

يْ ما بمكة من الربكـة) فَ اي، بـه   خداوندا! دو برابر بركاتي كه به مكه ارزانـي داشـته  «يعني:  باملدينة ضعْ

 »مدينه نيز بركت (و فزوني) عنايت كن.

(أمـرت بقريـة تأكـل القـري     فرمودند:  خدا گويد: رسول مي ). ابوهريره1382)، مسلم (1871بخاري (

به من دستور داده شـد  «يعني:  و هي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكيرُ خبث الحديد)يقولون يثرب 

شود؛ آن شهر، يثرب و همان مدينه، است كه مردم (بـد)   تا به شهري بروم كه بر ساير شهرها، چيره مي

 »كند. گونه كه كوره، مواد ناخالص را از فلزات جدا مي كند همان را از خود جدا مي

(تفتح اليمن فيـأيت اند:  فرموده خدا گويد: رسول مي زهير ): سفيان بن ابي1388)، مسلم (1875(  بخاري

تَحُ الشامُ فيأيت قـومٌ  فْ لون بأهليهم و من أطاعهم و املدينة خري هلم لو كانوا يعلمون و تُ ون فيتحمَّ بِسُّ قومٌ يُ

لون بأهليهم و من أطاعهم و املدينة خري هلم  ون فيتحمَّ بِسُّ ـتَحُ العـراقُ فيـأيت قـومٌ يُ فْ لو كانوا يعلمونَ و تُ

لون بأهليهم و من أطاعهم و املدينة خري هلم لو كانوا يعلمـون) ون فيتحمَّ بِسُّ يمن، فتح خواهـد  «يعني:  يُ

ها و هوادارانشان، به يمن خواهند رفت؛ در حالي كه مدينه، برايشان بهتر  شد و گروهي، همراه خانواده

هـا و   دانسـتند. شـام نيـز فـتح خواهـد شـد و گروهـي، همـراه خـانواده          ن را مياست. (اما) كاش اي

هوادارانشان، به يمن خواهند رفت؛ در حالي كـه مدينـه، برايشـان بهتـر اسـت. (امـا) كـاش ايـن را         

جـا   هـا و هوادارانشـان، بـه آن    چنين عراق فتح خواهد شد و گروهي، همـراه خـانواده   دانستند. هم مي

 »لي كه مدينه، برايشان بهتر است. (اما) كاش اين را مي دانستند.خواهند رفت؛ در حا
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زمان و دورانـي، فقهـا و علمـا را در خـود جـاي داده بـود، از        رجا كه مدينه، در ه از آن
هاي استداللي و داليـل اهـل مدينـه را مـورد قبـول دانسـته اسـت؛         اهللا راه رو مالك رحمه ناي

چـه مـورد اجمـاع اهـل مدينـه بـوده، عمـل         اهللا بـه آن  چه مشهور است كه مالك رحمه چنان
گشـوده   (األخذ بام اتفـق عليـه احلرمـان)اهللا نيز بابي تحت عنوان  كرده است. بخاري رحمه مي

 است.
، چنـين اقـوال علـي    و هوادارانش و هـم  كوفه، آراي عبداهللا بن مسعوددر نزد اهل 

چه علقمـه بـه مسـروق كـه      شريح، شعبي و فتاواي زهري، بر اقوال ديگران مقدم است. چنان
آيا از ايشـان  «را در مورد تشريك (در ميراث) برگزيده بود، گفت:  ي زيد بن ثابت گفته

نـه؛ امـا مـن،    «مسروق گفـت:  » اهللا، بيشتر باشد؟كسي هست كه ثبوت و توان علميش از عبد
 43F1»كنند. گونه عمل مي و اهل مدينه را ديدم كه (در تقسيم ميراث) بدين زيد بن ثابت

چه را كـه مـورد اجمـاع     دانستند] آن اين دسته از فقها [كه عمل اهل مدينه را حجت مي
چيـزي اسـت كـه مالـك     علماي مدينه (صحابه و تابعين) بود، محكم گرفتند و ايـن، همـان   

 »اش اختالفي نيست، بسيارند. هايي كه نزد ما، درباره اش گفته است: سنت درباره
ها، اختالف نظر وجود داشت، موردي را پذيرفتند كه از قوت و  در مواردي كه ميان آن

ي قوت و رجحان، يا بـدين سـبب بـود كـه      رجحان بيشتري برخوردار بود. اعتبار و مشخصه
سو و موافق  شد يا از اين جهت بود كه هم ي زيادي از آنان، محسوب مي عده نظر و ديدگاه

هـايي   هاي صريح كتاب و سنت بود يـا مشخصـه   قياسي قوي قرار داشت و يا برگرفته از داده
اهللا در چنـين مـوردي [كـه قـولي را از ميـان اقـوال        كـه مالـك رحمـه    چنين داشت. چنان اين

 »ام. اين، بهترين چيزي است كه شنيده« گفت:  گزيد،] مي مختلف فيه برمي
يافتنـد، از   اي را نزد اهـل (علمـاي) مدينـه نمـي     اين دسته از عالمان، هرگاه جواب مسأله

ي  هاي ايشان، درآمـده و بـه جسـتجوي اشـارات و مقتضـيات مسـأله       [چاچوب]كالم و گفته
 پرداختند. مورد بحث مي

                                           
 ي خاصي از تقسيم ميراث است. (مترجم) تشريك، گونه -1
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يث و اصول و اقوال فقهي] رايج شـد.  آوري [احاد در اين دوره، تدوين و ترتيب و جمع
ذئب در مدينه، ابن جريج و ابن عيينه در مكـه، ثـوري    مالك و محمد بن عبدالرحمن بن ابي

در كوفه و ربيع بن صبيح در بصره، به اين كار پرداختند و همان منهجي را پيمودند كه پيش 
 از اين، بيان كرديم.

44Fمنصور [عباسي] در حج به مالك

ام كه دستور دهـم تـا    قصد آن كرده«گفت: اهللا  رحمه 1
چـه در   اي، به شهرهاي مختلف بفرستم و فرمان دهـم بـه آن   چند نسخه از كتابي را كه نوشته

مالـك رحمـه اهللا [در پاسـخ    » آن آمده، عمل كنند و سراغ كتـاب و گفتـار ديگـري نرونـد.    
اكه پيش از اين اقوالي اي اميرالمؤمنين! اين كار را نكن؛ چر«پيشنهاد منصور عباسي] گفت: 

اند؛ هر گروهي نيز از اين  به مردم رسيده و آنان، احاديث و رواياتي را شنيده و روايت كرده
  ها، چيزي دريافت كرده و به بخشي از موارد اختالفي مردم، گرايش يافته ها و آموخته شنيده

 »اند، عمل نمايند. دهچه براي خود برگزي است. بنابراين مردمِ هر جايي را بگذار تا به آن
الرشيد نيز حكايت شده كه از مالك نظر خواست تا [بـه   ي هارون چنين ماجرايي درباره

چـه در   ديد ايشان] كتاب مؤطا را بر كعبه بياويزد و بـه مـردم دسـتور دهـد كـه بـه آن       صالح
 ايـن كـار را نكـن؛ چراكـه يـاران     «المؤطا آمده، عمل كنند. امـام مالـك رحمـه اهللا فرمـود:     

هـاي مختلـف، پراكنـده     در فروع با هم اختالف كرده و در منـاطق و سـرزمين   خدا رسول
هـارون الرشـيد   » اي) سنتي، جاافتاده و نهادينـه شـده اسـت.    رو (در هر منطقه اند و از اين شده

45Fاين حكايت را سيوطي» اي اباعبداهللا! خداوند، همواره تو را موفق بدارد.«گفت: 

رحمـه اهللا   2
 است.نقل نموده 

                                           
او، ابوعبداهللا مالك بن انس اصبحي حميري و امام دارالهجرة و يكي از چهار امام فقهي اهل سنت است  -1

جا درگذشت.  هـ در همان179و در سال باشد. در مدينه، زاده شد  كه مذهب مالكي، به او منسوب مي

 اهللا دارد. ي امام مالك رحمه شيخ محمد ابوزهره، پژوهش جامعي درباره

او، ابوبكر بن محمد بن ابوعثمان بن محمد بن خليل بن نصير بن خضر فارسي خضيري اسـت. وي، در   -2

مـذهب   را شـافعي  علم و تبحر وافري داشت. [برخـي، او  …قرآن، حديث، نحو، صرف، بيان، معاني و
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، بيش از ديگـران توانـايي   خدا رحمه اهللا در روايت حديث اهل مدينه از رسول مالك
داشت و سندش، بيش از سند ساير فقها، موثق و قابل اطمينان بود. وي، نسـبت بـه ديگـران،    

] و اقوال عبداهللا بن عمـر  تري از احكام صادرشده توسط عمر [فاروق اطالع و دانش بيش
انشان داشت. علم روايت و فتوا، توسط مالـك و امثـالش، پايـه گرفـت.     و هوادار و عايشه

اهللا در زماني كه مرجع مردم شد، برايشان حديث روايت كرد، فتـوا داد و آنـان    مالك رحمه
(يوشـك أن يرضـب النَّـاسُ روايت شـده اسـت:   خدا مند ساخت. از رسول را از علمش بهره

ا أعلم من عا 46Fملِ املدينة)أكباد اإلبل فال جيدون أحدً

انـد،   عيينـه و عبـدالرزاق گفتـه    چه ابن بنا بر آن 1

                                                                                                           
خود را مجتهدي مسـتقل دانسـته   ) …أخلد إيل األرض  (الرد عيل مناند. اما خودش، در كتاب  پنداشته

هــ در  804سو و موافق اقوال شافعي بوده است. مترجم] سيوطي، در سـال   كه بسياري از اقوالش، هم

. وي، تأليفـات زيـادي   هـ درگذشت و در قرافه به خاك سپرده شد855سيوط به دنيا آمد و در سال 

: رشح سنن امام نسائي، الأليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، اجلامع الصغري، الـدر دارد؛ از جمله

 .…املنثور و

) و معجـم المـؤلفين   335-1/328)، البـدر الطـالع از شـوكاني (   70-4/65نگا: الضوء الالمع از سـخاوي ( 

 ) از رضا كحاله.2/82-83-84(

)؛ 1/386) و بيهقـي ( 1/91)، حـاكم ( 2308جبـان (  )، ابن2682ي ، ترمذي (شماره2/299نگا: احمد ( -1

انـد.   روايت كـرده  الزبير از ابوصالح، از ابوهريره ها از سفيان بن عيينه از ابن جريج از ابي ي اين همه

مد، آنـان  جريج و ابوزبير كه نااستوارند و امام اح راويان اين حديث، ثقه و مورد اعتماد هستند جز ابن

كنند، معيوب و نااستوار دانسته است. با اين حال ترمذي، حديث را  را از آن جهت كه بريده، روايت مي

اند. حاكم نيز حديث را صحيح قلمـداد كـرده و ذهبـي، بـا او      حبان، صحيح دانسته حديث حسن و ابن

 موافق است.

انتظـار  «ناي حديث، از اين قرار اسـت:  كه اين حديث، ضعيف است.. مع گويم: خالصه اين بنده (محقق) مي

رود كه روزي مردم، در جستجوي علم، پهلوهاي شترها را بزنند (و به سير و سـفر بپردازنـد)؛ امـا     مي

 »كسي را داناتر از عالم مدينه نيابند.
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ي علمي مالك)  گردد و همين، (براي شناخت پايه اين حديث، بر مالك رحمه اهللا منطبق مي
بس است. هواداران مالك، روايات و اقوالش را گرد آوردند، نگاشتند، شرح دادند، اصـول  

درسـتيش برآمدنـد؛ در زمـين خـدا پراكنـده       و داليلش را بررسي كردند و در صدد اثبـات 
چـه   منـد سـاخت. چنـان    سان خداي متعال، بسياري از بندگانش را از آنان بهـره  شدند و بدين

اهللا پـي ببريـد، بـه كتـاب      ي اصل مذهب مالك رحمه خواهيد به حقيقت گفتارمان درباره مي
افـت كـه يـادآور    گونـه خواهيـد ي   مؤطا مراجعه كنيد. در اين صورت، مـذهب مالـك را آن  

 شديم.
47Fابوحنيفه

بنـد اصـول ابـراهيم و     گانه، بيش از ديگران پاي اهللا از ميان فقهاي هفت رحمه 1
افتاد كه از آن، پا فراتر نهد. وي، در تخـريج اقـوال ابـراهيم     رديفانش بود و كم اتفاق مي هم

اي فـروع  هـ  بـين بـود و كامـل و باظرافـت، بـه شـرح داليـل و گونـه         بسيار توانمند و باريـك 
ي اقـوال ابـراهيم را (از    چه براي دانستن حقيقـت گفتارمـان، چكيـده    پرداخت. اگر چنان مي

48Fكتاب اآلثار محمد

49Fاهللا و جامع عبدالرزاق رحمه 2

50Fشـيبه  ابي و مصنف ابن 3

) بـا اصـول و اقـوال    1

                                           
او، نعمان بن ثابت تيمي كوفي است؛ ايشان، فقيه و مجتهدي است كـه مـذهب حنفـي، بـه او منسـوب       -1

هــ درگذشـت. نگـا:    150رود. وي، در سال  شمار مي و يكي از چهار امام فقهي اهل سنت بهباشد  مي

 ).68)، و طبقات الشيرازي (5/399وفيات األعيان (

هـ 135او، محمد بن حسن بن فرقد شيباني حنفي (ابوعبداهللا) و فقيه، مجتهد و محدثي است كه در سال  -2

شنيد و چند سال نيز با امام ابوحنيفه همـراه شـد. تعـدادي    اي، حديث  هـ به دنيا آمد.. از عده132يا 

و (اجلامع الكبري و الصغري)، (اإلحتجاج عيل مالك) توان اشاره كرد به:  تأليف دارد كه از آن جمله مي

)، وفيـات األعيـان   182-2/172. نگـا: تـاريخ بغـداد خطيـب بغـدادي (     …چنين كتاب (اآلثار) و هم

 ).3/229) و معجم المؤلفين (1/574(

او، عبدالرزاق بن همام بن نافع صنعاني حميري (ابوبكر) است؛ محدث، حـافظ و فقيهـي كـه در سـال      -3

توان اشاره كرد به: (الجامع الكبير)، (تزكية األرواح) و (المصـنف)..   هـ درگذشت. از تأليفاتش مي211

 ).129-2/126) و ميزان اإلعتدال (1/331)، تذكرة الحفاظ (2/27نگا: شذرات الذهب (
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 ها جز در موارد انـدكي متفـاوت و   اهللا مقايسه كنيد، خواهيد ديد كه اقول اين ابوحنيفه رحمه
باشد و حتي ايشان، در همين موارد اندك نيز از اصول و اقوال فقهاي كوفه،  جدا از هم نمي

 بيرون نشده است.
51Fابويوسف

دارتر است؛ وي، در  از همه نام ، درميان اصحاب و هواداران امام ابوحنيفه2
سان، سبب گسترش مـذهب   (رييس قاضيان) بود و بدين ةدوران هارون الرشيد، قاضي القضا

بوحنيفه گشت و باعث شد تا در عراق، خراسـان و مـاوراءالنهر، احكـام قضـايي بـر اسـاس       ا
 همين مذهب، صادر شود.

هـاي ايـن مكتـب     از ميان هواداران ابوحنيفه، محمد بن حسن، بيش از ديگران با آمـوزه 
انـد كـه نـزد امـام ابوحنيفـه و       اش آورده پيوستگي داشته و تأليفاتش نيـز بهتـر اسـت. دربـاره    

بويوسف فقه آموخت و سپس به مدينه رفـت و مؤطـاي امـام مالـك را نـزد ايشـان خوانـد.        ا
ي خود بازگشت و به تطبيـق يكايـك مسـايل مـذهب اصـحابش بـا المؤطـا         گاه به منطقه آن

كـرد و   يافت، به آن عمل مـي  سوي المؤطا مي پرداخت؛ هرگاه مسايل مذهب را موافق و هم
طا اختالفي وجود داشت، نظر آن دسته از صحابه و تـابعين  چه ميان اقوال مذهب و المؤ چنان

سو با مذهب يارانش بود. اگر در اين پهنـه بـا قيـاس و تخـريج ضـعيفي       گزيد كه هم را برمي
شد كه با حديثي صحيح در تعارض قرار داشت و يا مخالف عمل اكثر علما بـود،   مواجه مي

دانسـت.   نمود كه آن را ارجح مـي  اب ميكرد و گفتاري از اقوال سلف را انتخ آن را رها مي
ي  اهللا (اقوال و) شـيوه  جا كه در توانشان بود، همانند ابوحنيفه رحمه ابويوسف و محمد، تا آن

                                                                                                           
شـيبه اسـت؛ وي، محـدث،     او، عبداهللا بن محمد بن ابراهيم بن عثمان كوفي، معروف به ابوبكر بـن ابـي   -1

هـ از دنيـا رفـت.   235حافظ، فقيه و مفسر بوده و (السنن في الفقه) از تأليفات اوست. ايشان، در سال 

 ).2/271() و معجم المؤلفين 19-2/18)، تذكرة الحفاظ (2/85نگا: شذرات الذهب (

او، يعقوب بن ابراهيم بن حبيب انصاري كوفي بغدادي (ابويوسف) است؛ فقيه، اصولي، مجتهد و محدثي  -2

ترين اثرش، كتاب (الخراج) است. نگـا:   هـ درگذشت. مهم182هـ زاده شد و در سال 113كه در سال 

 .225)، الفوائد البهية ص270-1/269تذكرة الحفاظ (
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استداللي ابراهيم را در پيش گرفتنـد و اختالفشـان، فقـط در دو جنبـه بـود: يـا شيخشـان، از        
سـو نبودنـد و يـا اخـتالف، از      مذهب ابراهيم تخريجي داشت كه اين دو، با او موافـق و هـم  

رديفانش، اقوال مختلفي وجـود داشـت و ايـن دو، در     شد كه از ابراهيم و هم جا ناشي مي آن
 كردند. ترجيح برخي از اقوال بر بعضي ديگر، بر خالف ابوحنيفه عمل مي

آوري اقـوال ايـن سـه پرداخـت و تعـداد زيـادي از مـردم را از         اهللا، به جمع محمد رحمه
اهللا، به اين تصانيف روي آوردند  مند ساخت. ياران و هواداران ابوحنيفه رحمه بهرهتصنيفش، 

هـاي   ريـزي اصـول و شـيوه    و پس از تلخيص و تقريب اقوال و يا شرح و تخـريج آن و پايـه  
سـان، (ايـن مجموعـه،) مـذهب      استداللي، در خراسان و ماوراءالنهر پراكنده شـدند و بـدين  

 ابوحنيفه ناميده شد.
كه ابويوسف و محمد، دو مجتهد مطلق بوده و در بسياري از اقوال و آراي اصولي  با آن
اهللا تعـالي،   هـا و ابوحنيفـه رحمهـم    اند، باز هم مذهب ايـن  با ابوحنيفه اختالف داشته  و فرعي،

يكـي   (اجلـامع الكبـري)،و  (املبسـوط)سويي در اين اصـل و تـدوين مذاهبشـان در     خاطر هم به
 قلمداد شده است.

بنـدي اصـول و فروعشـان،     در زمان پيدايش اين دو مذهب و تـدوين و جمـع   شافعي
ي نخستين مجتهـدان را مـورد وارسـي قـرار داد و در آن، امـوري       پرورش يافت؛ وي، كرده

يافت كه او را از پيمودن راهشان بازداشت (و از پذيرش اقوالشان منصرف كرد.) خودش در 
 رده است؛ از جمله:به اين امور اشاره ك (األم)كتاب 
52Fشافعي، آنان را ديد كه روايت مرسلـ 1

53Fو منقطع 1

انـد و از ايـن جهـت     را قبـول كـرده   1
 شود. (معتقد بود كه) در كارشان، نقص و خلل، وارد مي

                                           
شود كه بـدون سـند،    و به معناي مطلق (بدون قيد) و گويي به روايتي گفته ميمرسل، اسم مفعول است  -1

 توسط راوي معروفي، نقل شود. مرسل در اصطالح، تعاريف متفاوتي دارد؛ از جمله:

 شود كه آخر سندش (بعد از تابعي) بيان نشده باشد. مرسل، به روايتي گفته مي
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گردد كـه   هاي روايت حديث، گردآوري شود، روشن مي او بر اين باور بود كه اگر راه
هـا، بـا    د و تعـداد زيـادي از ايـن دسـت روايـت     باشـ  اساس مـي  بسياري از روايات مرسل، بي

رو پذيرش روايت مرسل را منوط بـه وجـود    هاي مسند، در تعارض قرار دارد؛ از اين روايت
 هاي اصول بيان شده است. شروطي دانست كه در كتاب

هاي مختلف و  نزد فقهاي پيشين براي جمع ميان اقوال و روايت ،اي هيچ ضابطهـ 2
رو (شافعي از پيمودن راه فقهاي پيش از خود منصرف شد  ؛ از اينمتعارض، وجود نداشت

ها را در كتابي گردآورد و اين،  و) به وضع اصول و ضوابطي در اين پهنه پرداخت و آن
طور مثال حكايت شده كه شافعي،  نخستين تدويني بود كه در اصول فقه، به انجام رسيد. به

گرفت كه چرا شهادت  اهل مدينه خرده مي به نزد محمد بن حسن رفت؛ محمد بن حسن بر
اين، «گفت:  باره مي پذيرند؟ محمد بن حسن در اين يك گواه را به همراه سوگندش مي

آيا واقعاً براي تو اين نكته به اثبات رسيده «شافعي، گفت: » كاري بر كتاب خدا است. افزون
محمد، گفت: » دانست؟اي از)كتاب خدا افزون  توان خبر واحد را بر (ظاهر آيه كه نمي

                                                                                                           
ـ  خدا ير رسولمرسل، عبارت است از روايت گفتار، كردار و تقر كنـد كـه    نمـي  يتوسط فردي تابعي؛ فرق

حازم  راوي تابعي، كوچك باشد (مانند ابوحاتم و يحي بن سعيد انصاري) يا بزرگ (مانند قيس بن ابي

 و سعيد بن مسيب).

 شود. چنين روايت راوي از شخصي كه از او نشنيده (و سماعش به ثبوت نرسيده)، مرسل ناميده مي هم

 به تحقيق: دكتر نورالدين عتر. 51صالح، ص يث ابننگا: علوم الحد

)، 21)، جامع التحصـيل فـي أحكـام المراسـيل از عالئـي (ص     1/286و ر.ك به: توضيح األفكار صنعاني (

)، تيسـير مصـطلح الحـديث از دكتـر محمـود طحـان       1/169المستصفي از ابوحامد غزالي طوسـي ( 

 ).71(ص

شـود   گسسته (متضاد اتصال). در اصطالح به روايتي گفته مـي  منقطع، اسم فاعل است به معناي بريده و -1

تر، نگا: تيسير مصـطلح الحـديث از طحـان     پيوسته نباشد. براي توضيح بيش هم كه سندش، متصل و به

 ).77(ص
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حال كه چنين است، بگو: چرا وصيت براي وارث را بنا به (خبر «آري. شافعي ادامه داد: 
54F(أال ال وصية لوارث)اند:  كه فرموده خدا ي رسول واحد و) فرموده

داني؟! مگر  ناروا مي 1

﴿ فرمايد: غير از اين است كه خداي متعال، مي           ﴾ 

چنيني براي محمد بن حسن آورد و بدين ترتيب گفتار محمد بن  شافعي، مصاديقي اين
 اهللا رد شد وپايان يافت. حسن رحمه

دار امـر فتـوا و قضـاوت     برخي از احاديث صحيح به علما و فقهـاي تـابعي كـه عهـده    ـ 3
ر اساس مسايل عمومي و كلي نظـر  رو به رأي خود اجتهاد كرده، ب بودند، نرسيده بود؛ از اين

داده و يا پيرو صحابه فتوا داده بودند. اين دسته از احاديث، در سومين طبقه و طراز از فقهـا،  
ها از عمل به اين روايات از آن جهت كه آن را مخالف  روشن و آشكار شد. با اين حال آن

مي دانستند، خودداري  ي خود و بر خالف روش غيراختالفي و متفق آنان عمل مفتيان منطقه
اعتبـاري (عمـل بـه) آن     اي بـر حـديث دانسـتند و دليلـي بـر بـي       ها، اين را خـرده  نمودند. آن

 پنداشتند.
حتي برخي از احاديث، بر طراز سوم نيز پوشيده ماند و زماني روشـن و هويـدا شـد كـه     

و بـدين  اهل حديث، سخت به جمع طرق روايت مشغول شدند و به گوشه و كنار دنيا رفتند 
 ها) پرداختند. ترتيب به كنكاش و جستجو از اهل علم (وآگاهان به روايت

انـد و از   ها را جز يك يا دو صـحابي روايـت نكـرده    اند كه آن  بسياري از احاديث چنان
ها، از  سان بسياري از روايت اند. آري، بدين ها نيز تنها يك يا دو نفر رواي، روايت نموده آن

آوري حـديث پرداختنـد، آشـكار     و در دوران حفاظ حديث كه به جمـع  فقها پوشيده مانده
اند كه ساير منـاطق، از   اي از زمان، اهل بصره، احاديثي روايت كرده شده است. مثالً در برهه

                                           
)، طيالسـي در المسـند   5/267)، احمـد ( 2713ماجـه (  )، ابن2120)، ترمذي (2870روايت: ابوداود ( -1

، 1/125) و سعيد بـن منصـور (  6/264)، بيهقي (1/64دوالبي در الكني ()، 1127ي ، شماره154(ص

هان! براي وارث، «باشد:  . اين حديث صحيح است و بدين معنا مي) از حديث ابوامامه427ي شماره

 »وصيتي نيست.
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كـرد علمـاي صـحابه و     اهللا روشـن و واضـح كـرد كـه روي     اند. شافعي رحمه خبر بوده آن بي
اي، به دنبـال حـديث بودنـد و پـس از آن، بـه       هر مسألهها در  تابعين بدين منوال بوده كه آن

 يافتند. رفتند كه حديثي نمي هاي استداللي مي سراغ ساير راه
رسيد، از نظر خـود دسـت كشـيده و بـه حـديث       چنين اگر بعدها حديثي، به آنان مي هم

ه يافت، عمل نكردن فقهاي يك منطق كردند. بدين ترتيب اگر همين منوال ادامه مي عمل مي
شد و  اعتباري حديث، تلقي نمي به حديثي (به سبب در دسترس نبودن آن روايت)، سبب بي

طـور مثـال    كردنـد. بـه   رفت كه دلـيلش را بيـان مـي    تنها زماني صحت حديث، زير سؤال مي
55Fتوان به حديث قلتين مي

56Fاشاره كرد؛ حديث صحيحي 1

تر آن بـه   كه به طرق زيادي كه بيش 2

                                           
) و 517ماجه ( )، ابن1/175)، نسائي (67)، ترمذي (63)، ابوداود (2/27نگا: روايت احمد در المسند ( -1

، 67حبـان (ص  )، ابـن 92ي ، شـماره 1/49). هم چنين نگا: صحيح ابن خزيمه (1/18شافعي در األم (

گويد: اين حديث، بنا بر شرط شـيخين،   )؛ حاكم مي1/132موارد) و المستدرك حاكم (-117ي شماره

) از عبـداهللا بـن عمـر    262-1/260) و بيهقـي ( 23-1/13طور ر.ك: دارقطنـي (  صحيح است. همين

ي (حكم) آبي سؤال شد كه در (آبگيري) از بيابـان   درباره خدا عنهما كه گفته است: از رسول اهللا رضي

إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل (فرمودند:  خدا است و حيوانات و درندگان، به آن رفت و آمد دارند. رسول

 »دارد. ي دو كوزه برسد، ناپاكي برنمي هرگاه آب به اندازه«يعني:  اخلبث)

)، آلباني 29-1/28حجر در التلخيص ( چنين ابن ) هم1/132حديث را حاكم صحيح دانسته است. ( اين -2

) ايـن  7/65) و شيخ عبدالقادر ارناؤوط در تخـريج جـامع األصـول (   23ي ، شماره1/60در اإلرواء (

اصـطالح مـدافعان مـذهب (و در واقـع      اند. [جاي تعجب است كه برخـي بـه   حديث را صحيح دانسته

پندارند  اهللا را بر مذهب خود مي خوانند)، دهلوي رحمه اصول اماماني كه خود را پيرو آنان مي مخربان

چـه، آنـان، آن را مـذهب     ها حاضر بوده بـه قيمـت دفـاع از آن    كنند كه او نيز همانند اين و گمان مي

ـ       مي روي آنـان  نامند، به انكار احاديث صحيح برآيد؛ اما دهلـوي و كسـاني كـه ايـن آقايـان، دم از پي

تـوان از در   اند كه در صورت ناسازگاري حديثي صحيح با قولي فقهي، مـي  زنند، قايل به اين نبوده مي

كـرد صـحابه و تـابعين در مـورد عمـل بـه        ي دهلوي: روي انكار حديث، وارد شد! اي كاش به گفته
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گرفت. معلـوم   مي شد و فراتر از هر عنوان، عمل به احاديث صحيح در اولويت قرار احاديث دنبال مي

اي از اقوال فقهي نهفته است كـه   نيست كه چه منافعي براي برخي، در پسِ تعصب و سرسختي بر پاره

گران عمل بـه سـنت را كـه     كوشند تا دعوت فريبي مي زنند و با عوام چنين دم از دفاع از مذهب مي اين

هـايي   ن معرفي كنند و با نگاشتههستند، بدخواه دي …پيروان واقعي امامان بزرگواري چون ابوحنيفه و

انشاگونه و عاري از داليل عقلي و نقلي و البته بدور از اصول و ضوابط بزرگاني كه ظاهر سخنشان را 

پردازند كه بزرگان ما (امثال  كنند، به انكار عملي همان اصولي مي چون سخن خدا و رسول قلمداد مي

اند. آري، اجتهاد، شروطي دارد و بر  و بيان كرده  ا!] گفتهه ابوحنيفه، شافعي، مالك) و [البته خدايان آن

گران عمل به سنت، افسارگسيختگي و پيروي هوا و هوس را گريز از دين  اساس همين شروط، دعوت

توان با  جاست كه آيا مي دانند؛ سخن اين دانسته و رهروان چنين اجتهادي را سالكان وادي ضاللت مي

، گفتاري ديگر را مالك عمل قرار داد؟ خدا يا حديث صحيح رسول ي صريح خدا وجود نص و گفته

ي خـود از تقليـد كوركورانـه و بسـته، امـت مسـلمان را طـوري نفهـم          طلبانه برخي، در دفاع منفعت

گويند: اين امت، چون نفهم است[!]،  ها مي ي خدا و رسول را ندارند!! آن انگارند كه توان درك گفته مي

ها را نفهم قلمداد  ها بايد گفت: اين امتي كه شما، آن گوييم، بپذيرند. به اين ] مي…ا [چه را م بايد هر آن

هـاي   كنيد و مدعي هستيد، توان درك آيات و احاديث را ندارند، چگونه توان درك و تمييـز گفتـه   مي

بلكـه  درست و نادرست شما را دارند كه فتوايتان از يك داراإلفتاء تا داراالفتـاي بعـدي، متفـاوت و    

باشد. پس آيا بهتر نيست كه امت به ظاهر نادان (البته به گمان شما) از روي نفهمي هم كه  متعارض مي

نمايان ناسزاگويي كه  هاي كتاب و سنت باشد تا عامل به اقوال متعارض برخي مفتي شده، عامل به داده

پندارند. اين آقايـان، از   بله ميآيند و همه جز خود را ا در برابر منتقدانشان، از در فحش و دشنام برمي

گران سنت  دهند تا در بيان و نوشتار، دعوت شوند، اما به خود حق مي نقد ديگران بر خود، عصباني مي

دارند تـا بـدين ترتيـب از داعيـان      را زناكاراني ترسيم نمايند كه هر جفايي در حق دوشيزگان روا مي

ي اربعه، بـه تصـوير    بهاي بزرگاني چون ائمه اث گرانگر با مير اي ضدمذهبي و بلكه ستيزه سنت، چهره

خواهند، بگويند و بنويسند؛ اما اگر كسي، دو كلمـه   دهند كه هر چه مي ها، به خود حق مي بكشند. اين

گريـز و   حرف حسابي بزند كه با مرامشان و يا به تعبيري با اغراضشـان، ناسـازگار باشـد، او را ديـن    

توزي مصون بدارد و بـر   ورزي و كينه ي ما را از غرض داي متعال، همهكنند.. خ دشمن علما معرفي مي
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گردد، روايت شده است. طريق روايت ايـن حـديث، عبـارت     ) برميي وليد (ابوالوليد نسخه
 -يا محمد بن عباد بـن جعفـر  –است از: وليد (ابوالوليد) بن كثير، از محمد بن جعفر بن زبير 

اند؛ اين حديث، بعدها از طرق  عمر روايت كرده ها از ابن از عبيداهللا بن عبداهللا و هر دوي آن
دو،   ي روايت، به همين طريق انجام شـده اسـت.) ايـن    دهديگري نيز روايت شد (و گرنه عم

اند. ايـن   ي مفتيان و مراجع مردم قرار نداشته اند، اما در جرگه گرچه ثقه و مورد اطمينان بوده
57Fحديث، در دوران سعيد بن مسيب و زهري

هـا   ها و حنفـي  ، پوشيده بود و شايع نشد؛ مالكي1
  ، به آن عمل نمود.نيز به اين حديث عمل نكردند؛ اما شافعي

58Fكنـد  طور حديثي كه به اختيـار طـرفين معاملـه در محـل داد و سـتد، اشـاره مـي        همين

2 ،
عنهمـا   اهللا عمر و ابـوهريره رضـي   حديث صحيحي است كه به طرق زيادي روايت شده و ابن

                                                                                                           
گيرمان شـود.   گر راه سعادت باشد و در آخرت، دست زبان و قلم ما، سخناني جاري بفرمايد كه روشن

 مترجم]

او، محمد بن مسلم بن عبداهللا بن شهاب زهري (ابوبكر) است؛ محدث، حافظ، فقيـه و مـورخي كـه از     -1

و اسـباب نـزول    خـدا  هاي رسـول  و در شام، سكونت كرد. او تصانيفي در موضوع جنگمدينه بود 

) و 3/715هـ درگذشت. نگا: معجم المؤلفين (150هـ زاده شد و در سال 58آيات دارد. وي، در سال 

 ).7/317األعالم (

)، 2/250ي ()، دارم1/56)، احمد (2/671كند كه مالك در المؤطا ( مرحوم مؤلف، به حديثي اشاره مي -2

) و 7/248)، نسـائي ( 1245)، ترمـذي ( 3455-3454)، ابـوداود ( 1531) و مسـلم ( 2111بخاري (

اند. در اين حديث آمـده اسـت:    معنا روايت كرده به الفاظ مختلف و هم عمر ) از ابن2181ماجه ( ابن

اند و بـا هـم هسـتند،     ها تا زماني كه از هم جدا نشده هرگاه دو نفر با هم معامله كنند، هر يك از آن«

ها، ديگري را مختار قرار دهد؛ پس اگر يكـي از دو   (براي فسخ معامله) مختار است يا اگر يكي از آن

چنين اگر پس  شود؛ هم طرف، ديگري را مختار قرار دهد و بدين ترتيب معامله كنند، معامله منعقد مي

 »يابد. مله منصرف نگردد، معامله پايان ميها از معا از انجام معامله از هم جدا شوند و هيچ يك از آن
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59Fاند. به آن عمل كرده

 رو عصرانشان ناپيدا ماند و از اين گانه و هم اين حديث، بر فقهاي هفت 1
اعتبـاري حـديث    بر اسـاس ايـن حـديث فتـوا ندادنـد. مالـك و ابوحنيفـه، ايـن را سـبب بـي          

 اند و شافعي، به آن عمل كرده است. پنداشته
اهللا گردآوري شد و پس از آن، افزايش يافت،  در عصر شافعي رحمه اقوال صحابهـ 4

حـديث صـحيحي    شاخه شد. وي، بسياري از اين اقوال را ديد كه بـا  متفاوت گرديد و شاخه
كه به آنان نرسيده بود، در تعارض قرار داشت و شاهد اين بود كه سلف، در چنين مـواردي  

كنند؛ بدين ترتيب شافعي، اقـوالي را كـه اختالفـي بـود و بـر سـر آن        به حديث، مراجعه مي
آنـان، مردانـي هسـتند و مـا نيـز مردانـي       «اتفاق نظري وجـود نداشـت، واگذاشـت و گفـت:     

 »هستيم.
شافعي، برخي از فقها را ديد كه آراي غيرشرعي را با قياسي كه شريعت، روا داشـته،  ـ 5

اي از  دهند و آن را در پـاره  آميزند و اين دو را از يكديگر، جدا و متمايز قرار نمي در هم مي
خاطر مصـلحت و يـا (رفـعِ)     نامند. منظورم از رأي، اين است كه صرفاً به موارد استحسان مي

چـه بـه آن    كـه علـت حكـم از آن    صادر گردد و قياس عبـارت اسـت از ايـن   حرج، حكمي 
كـرد   شدت با اين روي ي آن دور بزند. شافعي، به تصريح شده، برداشته شود و حكم، بر پايه

                                           
عمـر،   طالب، ابـن  گويد: جمهور علماي صحابه و تابعين از جمله: علي بن ابي نووي، در شرح مسلم مي -1

ي اسلمي، طاووس، سعيد بن مسيب، عطاء، شريح قاضـي، حسـن بصـري، شـعبي،      عباس، ابوبرزه ابن

افعي، ابن مبارك، علي بن مديني، احمـد بـن حنبـل،    ذئب، سفيان بن عيينه، ش زهري، اوزاعي، ابن ابي

اسحاق بن راهويه، ابوثور، ابوعبيد، بخاري و ساير محدثان، بر همين باورند كـه برخـورداري از حـق    

فسخ معامله براي هر يك از طرفين داد و ستد، محفوظ است. اما امام ابوحنيفه و مالك، ربيعه، نخعي 

شود. نووي، بـاور   امله، با ايجاب و قبول طرفين داد و ستد، تمام ميو در روايتي ثوري، معتقدند كه مع

هـا هـيچ    كنـد و ايـن   ها را رد مي گويد: احاديث صحيح، پندار اين ي اخير از فقها را رد كرده، مي دسته

 جواب درستي براي تأييد رأيشان ندارند..(مترجم)
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60Fي استحسـان  هر كس بـه ضـابطه  «برخورد نمود و به رد آن پرداخت و گفت: 

روي بيـاورد،   1
 (مختصـر األصـول)  حاجـب در   يـت را ابـن  ايـن حكا » گويي قصد آن كرده كه شارع شـود. 

 آورده است.

                                           
 ها: الف) تعريف استحسان از ديدگاه اصولي -1

اي، بـه حكـم مسـايل     كه انسان، براي حكم در مورد مسأله استحسان، عبارت است از اينگويد:  كرخي مي

كند، از حكم نخسـت،   خاطر ضرورتي كه عدول از حكم اول، اقتضا مي همانندش روي آورد و البته به

 عدول نمايد و بر خالف آن حكم كند.

انجامد و منجر  روي در حكم مي زياده گويد: استحسان، پيش رو نهادن قياسي است كه به غلو و رشد مي ابن

 نمايد. شود كه استثنا از آن قياس ايجاب مي به مبالغه در آن به حكمي ديگر مي

گويد: بهترين تعريف براي استحسان، اين است كه استحسان، عبارت اسـت از عـدول بـه حكـم      طوفي مي

 ذهب احمد حنبل است.خاطر وجود دليل شرعي خاصي و اين، م اي به مسايل همانندش به مسأله

اند، عبارتست از: عـدول   هايي كه آن را پذيرفته گويد: استحسان در نزد اصولي استاد عبدالوهاب خالف مي

اي كـه دليلـي شـرعي، چنـان عـدولي را       از حكمي به حكم ديگر به مقتضاي دليلي شرعي در مسأله

 ايجاب نمايد.

 استحسان، عبارتند از: ها در مورد حجت بودن ب) مشهورترين مذاهب و ديدگاه

دانند كـه توسـط آن برخـي از احكـام در      ها و حنابله، استحسان را دليلي شرعي مي جمهور احناف، مالكي

رسـند. ايـن دسـته از علمـا،      كند، بـه ثبـوت مـي    چه قياس يا الفاظ عمومي نصي، ايجاب مي برابر آن

 اند. ناگوني تعريف كردهگونه كه آورديم، در قالب عبارات مختلف و گو استحسان را همان

ادبي، گستاخي و جرأت  شافعي، معتقد است كه استحسان، جايگاهي شرعي ندارد؛ بلكه او، استحسان را بي

كند، پنداشته و آن را هوا و هـوس   چه دليل شرعي، ايجاب مي ناشايست در مورد شريعت در برابر آن

 ي دين و شريعت قلمداد كرده است. در پهنه

ها، استحسـان را دليلـي    دانند؛ اما نه دليل شرعي مستقلي. اين استحسان را دليلي شرعي ميبرخي از علما، 

باشد؛ چراكه استحسان، عملي است كـه در حـد و معيـار     دانند كه به ساير داليل شرعي وابسته مي مي

 پذيرد. خاصي بنا بر قياس و عمل به عرف يا مصلحت خاصي صورت مي
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اي پوشـيده و مـبهم     ي سن رشد يتيم اشاره كـرد كـه مسـأله    توان به مسأله طور مثال مي به
رو فقها، زمان رشد را بيست و پـنج سـالگي در نظـر گرفتـه و بـر همـين اسـاس         است. از اين

ها اين را استحسان  گردد. آن ذار مياند: هرگاه يتيم، به اين سن برسد، اموالش به او واگ گفته
61Fنمايد.  اند؛ بر خالف قياس كه به عدم واگذاري اموال يتيم به او حكم مي تلقي كرده

1 
شـده توسـط    اهللا چنين مواردي را در كار انجام كه: هنگامي كه شافعي رحمه خالصه اين

روعي ايجـاد نمـود؛   ها و ف فقهاي پيشين ديد، فقه را از رأس گرفت و اصولي بنا نهاد و شاخه
سان، با كار نيكويي كـه انجـام داد، همگـان را (از علمـش)      هايي تصنيف كرد و بدين كتاب

                                                                                                           
بررسي موضـوع استحسـان،   «ي استحسان، گفته است:  ته علماست كه دربارهاهللا از همين دس شوكاني رحمه

ي شـرعي بـاز    اي كه بـه سـاير ادلـه    فايده است؛ زيرا اگر آن را به عنوان مسأله در مبحثي مستقل، بي

ايم و اگر استحسان را جـدا و مسـتقل از    گردد، مورد كنكاش قرار دهيم، كاري تكراري انجام داده مي

داريم، در واقع بايد گفت كه چنين استحساني، در شريعت هيچ جايگـاهي نـدارد و تنهـا    اين داليل بپن

گيرد و گـاهي   رود كه گاهي در تضاد با دين قرار مي شمار مي جسارت و گستاخي در مورد شريعت به

 آورد كه در شريعت موجوديتي ندارند. مسايلي را به دنبال خود مي

) و نزهـة الخـاطر العـاطر از    166-4/162)، اإلحكام آمـدي ( 508-503نگا: الرسالة از امام شافعي (ص

)، مصادر التشريع الدسالمي فيما ال نص 241-240)، إرشاد الفحول شوكاني (ص411-1/407دومي (

)، المدخل إلي اإرشـاد األمـة از محمـد صـبحي حسـن حـالق       83-67به، از عبدالوهاب خالف (ص

 )230-228(ص

ي استحسـان،   گردد كه بـر اسـاس ضـابطه    استحسان بيان شد، واضح مي با بررسي تعاريفي كه در مورد-1

گويد: (بر خالف قيـاس   كه مرحوم مؤلف، مي ي رشد، اصل صدور حكم قرار گرفته است؛ اما اين مظنه

شود كه در قياس، علت حكـم،   جا ناشي مي نمايد) از آن  كه به عدم واگذاري اموال يتيم به او حكم مي

چنان به قوت خود باقي  گيرد و اگر بنا بر آن باشد كه اين علت، هم عمل قرار مي (يعني يتيتمي) مالك

بماند و بر اساس آن، حكم شود، بدين معنا خواهد بود كه همواره بايد، سرپرستي، براي امـوال يتـيم،   

اعتبار  شود، در چارچوب قياس، بي ي معتبر رشد كه در استحسان مطرح مي وجود داشته باشد و مظنه

 گردد.(مترجم) يم
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نويسـي، شـرح، و تخـريج     هايش روي آوردنـد و بـه خالصـه    مند ساخت. فقها، به كتاب بهره
، در گوشـه و كنـار دنيـا     هاي استداللي ريزي اصول و شيوه تصانيفش پرداختند و پس از پايه

 اهللا تعالي، شكل گرفت. ترتيب مذهب شافعي رحمه  اكنده شدند و بدينپر





 

 :بخش سوم
 هاي اختالف اهل حديث و اصحاب رأي عوامل و خاستگاه

بايد دانست كه برخي از علما در دوران سعيد بن مسيب، ابراهيم، زهري، و در زمان مالك و 
خودانديشـي و اظهـار نظـر    هـا، پـرداختن بـه آراي شخصـي (و      چنين پس از آن سفيان و هم

دانستند و از فتـوا دادن و اسـتنباط جـز در زمـاني كـه چـاره و        ي مسايل) را ناپسند مي درباره
تـر آنـان در آن زمـان، روايـت      ي بـيش  هراسيدند. بلكه توجه و انديشـه  گريزي نداشتند، مي

 بود. خدا احاديث رسول
مـن، ناخوشـايند و   «ي، فرمـود:  اي سـؤال شـد؛ و   ي مسـأله  درباره از عبداهللا بن مسعود

دانم كه براي تو چيزي را حرام كنم كه خداوند، آن را بر تو حرام كرده است يـا   ناپسند مي
 »چيزي را كه خدا، برايت حالل و روا داشته، حرام و ناروا بگردانم.

اي مردم! به نزول بال و مصيبت، پيش از فروآمدنش تعجيـل  «گويد:  مي معاذ بن جبل
كنيد؛ همانا درميان مسلمانان، همواره كساني هستند كه چون از آنـان سـؤال شـود،    و شتاب ن

دسـتي   گر را برآورند. (بنـابراين ديگـر نيـازي بـه پـيش      به درستي پاسخ بگويند و نياز پرسش
 »گويي به سؤاالت نيست.) شما، براي پاسخ

ش، حكمي) نازل ا چه كه (درباره ي ناپسند بودن سخن گفتن در آن چنين رواياتي درباره
به جابر بن زيد  عمر ، روايت شده است. ابنمسعود عباس و ابن نشده، از عمر، علي، ابن

تو، از فقهاي بصره هستي؛ بنابراين جز به قرآن ناطق يـا سـنتي كـه گذشـته و هويـدا      «فرمود: 
را شده، فتوا مده؛ چراكه اگر تو، چنين بكني (و به غير كتاب و سنت فتوا بدهي) هم خودت 

 »كشاني. افكني و هم ديگران را به هالكت و نابودي مي ي هالكت مي در ورطه
گويد: زماني كه ابوسلمه به بصره آمد، به همراه حسن، به نزدش رفتم. او، به  ابوالنضر مي

ي اشـتياق ديـدارت،    تو حسن هستي؛ هيچ كس در بصره نيست كه بـه انـدازه  «حسن گفت: 
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دهي؛ پس از اين به  ن خبر رسيده كه تو به رأي خود فتوا ميمشتاق ديدارش بوده باشم؛ به م
 »يا سخني از كتاب خدا باشد. خدا كه سنتي از رسول رأي خود فتوا مده مگر آن

گيـرد؛ بنـابراين بايـد در     عالم، درميان خـدا و بنـدگانش قـرار مـي    «گويد:  منكدر مي ابن
هرگاه از شما سـؤالي  «پرسيدند: از شعبي » جستجوي راهي باشد كه از آن ميان، خارج شود.

بـراي دريافـت پاسـخت) انگشـت، روي كسـي      «(فرمـود:  » كردي داشـتيد؟  شد، چه روي مي
نشين  شد، به يار و هم باره، اطالع دارد؛ (قبالً) هرگاه از شخصي سؤال مي گذاشتي كه در اين

دادن) قـدر (بـراي اجتنـاب از فتـوا      گـر را بـده و آن   گفت: جواب اين پرسـش  (عالمش) مي
دادند كه در نهايت به همـان فـردي كـه اول از او پرسـيده      گر را به ديگري حواله مي  پرسش

 »شد. بود، ارجاع داده مي
برايـت   خـدا  هـا از احاديـث رسـول    چـه را كـه ايـن    آن«چنين شـعبي گفتـه اسـت:     هم

ها را  اين گفته» (الخالء بينداز.  كنند، در بيت چه را به رأي خود بيان مي گويند، بگير و آن مي
 دارمي روايت كره است.)

اي  گونـه  ها و جرايد حـديث در بـالد اسـالمي بـه     تدوين احاديث و آثار و نوشتن كتاب
شد كه بنا به رايج شـدن تـدوين احاديـث،     تر كسي از اهل روايت يافت مي رايج شد كه كم

اهل روايـت كـه در    جريده و يا كتابي (از احاديث و آثار) نداشته باشد. آن دسته از بزرگان
آن زمان بودند، به مناطق مختلف از جمله حجاز، شام، عراق، مصر، يمن و خراسـان رفتنـد،   

هاي حديث را مورد بررسي قرار دادند و با ظرافت و  ها پرداختند، نسخه آوري كتاب به جمع
ه ياب مشغول شدند و بدين ترتيب با تالش و توج دقت تمام به جستجوي احاديث و آثار كم

آوري نشـده بـود، تـدوين شـد و برايشـان       ها، احاديث و آثاري كه براي گذشتگان جمع اين
چنان چيزي (از دسترسي به احاديث) فراهم گرديد كـه بـراي پيشـينيان فـراهم نشـده بـود و       

چـه برخـي از    درنتيجه طرق روايي بسياري به ايشان رسيد و در اختيارشان قرار گرفت؛ چنان
تر برخوردار شدند. البته برخي از طرق روايـت   يق روايت و بلكه بيشاهل روايت از صد طر

اي ديگر پوشيده ماند. اهـل روايـت، محـل و جايگـاه هـر       كه براي بعضي هويدا شد، بر عده



   

  67   ءعلل اختالف فقها

حديث را از لحاظ پيچيدگي و پوشيدگي يا شهرت و انتشار دريافتند و توانسـتند بـا بررسـي    
هـا پوشـيده    حيح بسياري كه بـر مفتيـان پـيش از آن   ي شواهد و قراين، به احاديث ص ظريفانه

 مانده بود، دست يابند.
شما از اخبار و روايات صـحيح،  «اهللا، چنين گفت:  اهللا تعالي به احمد رحمه شافعي رحمه

چه كـوفي باشـد و چـه    –بيش از ما دانش و آگاهي داريد؛ بنابراين اگر از روايت صحيحي 
همـام نقـل    (اين روايت را ابن» بگو تا به سراغش بروم.اطالع داشتي، به من  -بصري يا شامي

 كرده است.)
ي خاصـي هماننـد شـام و عـراق و يـا       آري بسياري از احاديث صحيح را تنها اهل منطقه

ي  برده از ابوموسي و نسخه ي بريد بن ابي اند؛ مانند نسخه خصوصي روايت كرده ي به خانواده
نـام و   ممكـن اسـت كـه يـك صـحابي، گـم       چنـين  عمرو بن شعيب از پدرش از جدش. هـم 

تـر اهـل فتـوا از احـاديثي      ناشناحته بوده و جز تعداد اندكي، از او روايت نكرده باشند. بـيش 
اي (صـحابه و تـابعين    اند و تنها آثار فقهاي صحابه و تابعين هـر منطقـه   خبر بوده چنيني بي اين
 دار) در دسترشان بوده است. نام

آوري احاديث  يابي و جمع زيستند، تنها توانايي دست يت ميكساني كه پيش از اهل روا
ي پيش از اهل روايـت، در   مرامان خود را داشتند. طبقه ي خود و اصحاب و هم و آثار منطقه

ي احـوال و شـواهد    هـا تنهـا بـه مشـاهده     شناخت اسماي رجال و ميزان عدالت و راسـتي آن 
، در اين پهنه با دقت و ظرافت خاصي وارد كردند؛ اما محدثان ظاهريشان اعتماد و بسنده مي

ي مستقلي در تـدوين، بحـث و وارسـي در موضـوع صـحت و درسـتي        شدند و اين را رشته
ها، نكات  سان بر اساس اين تدوين و كنكاش روايت يا سقم و نادرستي آن، قرار دادند؛ بدين

هـا، بـر    و بريـدگي آن  ها) يا انقطـاع  در مورد اتصال و پيوستگي (سند روايت  مبهم و پوشيده
 اين دسته از اهل روايت هويدا شد.

گونـه   بستند و آن كار مي ها، تمام تالش خود را در اين پهنه به سفيان و وكيع و امثال اين
يـابي بـه حـديث     اش به اهل مكه يادآوري كـرده، بـراي دسـت    كه ابوداود سجستاني در نامه
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رداختند. ايـن طبقـه (از محـدثان) چهـل     پ مرفوع متصلي، به كنكاش درميان هزار حديث مي
اهللا نيـز   كنند. در مورد امـام بخـاري رحمـه    هزار حديث يا نزديك به اين تعداد را روايت مي

اند.  مشهور است كه ايشان، احاديث صحيح بخاري را از ميان ششصد هزار حديث، برگزيده
انصد هزار حديث، تـدوين  اهللا نيز كتاب (سنن) را با گزينش احاديث از ميان پ ابوداود رحمه

قـرار   خدا ي شناخت حديث رسول اهللا نيز مسندش را سنجه كرده است. احمد حنبل رحمه
شـد هرچنـد كـه بـه يـك طريـق        يافت مـي  (المسند)داد؛ بدين ترتيب كه هر حديثي كه در 

اسـاس   روايت شده بود، برايش قايل به پايه و اساسي بود و در غيـر ايـن صـورت، آن را بـي    
 نست.دا مي

در رأس اين طبقه از اهل روايت، عبدالرحمن بن مهدي، يحيي بن سعيد قطان، يزيد بن 
شيبه، مسدد، هناد، احمـد بـن حنبـل، اسـحاق بـن راهويـه،         هارون، عبدالرزاق، ابوبكر بن ابي

ي اول  هـا را طـراز و طبقـه    رديفانشان قرار داشتند و اين فضل بن دكين، علي بن مديني و هم
ريزي فن روايت و شناخت مراتـب حـديث، بـه فقـه،      دانيم. محققان، پس از پايه محدثين مي

روي آوردند؛ آنان، بر اين باور نبودند كه بايد از پيشينيان تقليد شخصي نمود. اين در حـالي  
هـاي   است كه ايشان، احاديث و آثار مختلـف و متعـارض را در هـر يـك از اقـوال و شـيوه      

و آثـار   خـدا  هـا، احاديـث رسـول    كردشان چنين بـود كـه آن   ديدند؛ اما روي استداللي مي
ريـزي   چنين اقوال مجتهداني كه برخـي از اصـول و ضـوابط را پايـه     و هم صحابه و تابعين

كرد را شرح دهيم بايد  دادند. اگر خواسته باشيم اين روي كرده بودند، مورد بررسي قرار مي
ي صريحي از قرآن  اي آيه در مورد مسألهها بدين ترتيب بود كه هرگاه  كرد اين گفت: روي

ي قرآن در مورد آن مسـأله   دانستند و اگر آيه وجود داشت، مراجعه به ساير منابع را ناروا مي
رفتنـد و   به ترتيبي بود كه چنـدين برداشـت و قرائـت را بـه دنبـال داشـت، سـراغ سـنت مـي         

يافتنــد، بـه ســنت   يي مـورد بحثشــان، چيـزي نمـ    چـه در كتــاب خـدا، پيرامـون مســأله    چنـان 
كـرد كـه آيـا آن سـنت، درميـان فقهـا رايـج و         كردند؛ فرقـي نمـي   مراجعه مي خدا رسول

خصوصـي روايـت    شده بود و يا تنها از اهل ديار و خانداني خاص و يـا بـه طريـق بـه     شناخته
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ي عمل به سنت) تفاوتي نداشت كه آيا صحابه و فقها،  چنين براي ايشان (در پهنه شد. هم مي
ي مـورد بحثشـان، حـديثي وجـود      اند و يا نه؟. بنابراين اگر در مورد مسـأله  آن عمل كردهبه 

كردند.  داشت، به هيچ يك از آثار مخالف با آن و يا اجتهاد هيچ يك از مجتهدان عمل نمي
رفتند كه پس از كوشـش و تـالش بسـيار در     ها، زماني به سراغ اقوال صحابه و تابعين مي آن

يافتند؛ در مراجعه به  ي مورد بحثشان، حديثي نمي حاديث، در مورد مسألهوارسي و بررسي ا
ي خاصـي   اقوال صحابه و تابعين نيز همانند پيشينيان خود، خودشان را مقيد به گروه و منطقه

داستند. بلكه اگر جمهور خلفا و فقها در مورد چيـزي اتفـاق نظـر داشـتند، بـه آن عمـل        نمي
ها، اختالف نظر وجود داشت، گفتـار كسـي    اي ميان آن رد مسألهچه در مو كردند و چنان مي

طـور در   تري بـود. همـين   ي بيش پذيرفتند كه داراي علم، زهد و ورع و حفظ و حافظه را مي
كردنـد كـه    يافتند، به قولي عمل مي سان مي اي دو قول برابر و هم صورتي كه در مورد مسأله

هـاي عمـومي    ماندنـد، در داده  حكـم، بـاز مـي    يابي بـه  تري داشت. اگر از دست شهرت بيش
چــه هماننــد مســأله را  انديشــيدند و چنــان هــا مــي كتــاب و ســنت و اشــارات و مقتضــيات آن

ي اصل  كردند؛ اين رويه، بر پايه ي مورد بحث، حمل مي يافتند، آن را در حكم، بر مسأله مي
گواه دل (بدور از هواپرستي و  ها، بر مبناي فهم و شد. بلكه آن اي انجام نمي ي ويژه و ضابطه

چه ميزان تـواتر، تعـداد راوايـان و وضـع و حـال       كردند. چنان پاكشان)، بدين منوال عمل مي
اي است كه در دل  ي تواتر، يقين و باور راسخ در مورد مسأله گران نيست؛ بلكه سنجه روايت

م؛ اين اصول برگرفته از افتد. اين موضوع را در بيان احوال صحابه مورد بررسي قرار دادي مي
 باشد. هاي صريح و روشن نخستين محدثان و مجتهدان مي كرد و گفته روي

مراجعـه   گويد: هرگاه طـرفين درگيـر بـراي قضـاوت بـه ابـوبكر       ميمون بن مهران مي
ي  چـه دربـاره   كـرد و چنـان   كردند، ايشان، هنگام قضاوت ابتدا به كتاب خدا مراجعه مـي  مي

يافـت، مطـابق آن حكـم     ف طرفين درگير، حكمـي در كتـاب خـدا مـي    ي مورد اختال مسأله
 خـدا  ي مورد نظرش، در سنت رسـول  ي مسأله نمود و در صورت نيافتن حكمي درباره  مي
ي موضوع مـورد   چه در سنت، حكمي درباره نگريست تا حكم مورد نظر را بيابد و چنان مي
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اي پـيش   گفـت: چنـين مسـأله    ن ميكرد و به آنا يافت، از مردم جست و جو مي قضاوت نمي
باره سراغ داريد يا نه؟ گـاهي پاسـخش را از    حكمي در اين خدا آمده؛ آيا از سنت رسول

ي اين مسأله چنين قضاوت فرمودند و بر همان اسـاس   درباره خدا شنيد كه رسول مردم مي
 الحمــد هللا كــه درميــان مــا كســي بــود كــه از حكــم «فرمــود:  كــرد و مــي نيــز قضــاوت مــي

البته در صورتي كه پس از پرس و جو از مردم نيز به حكمي » خبر داشته باشد. خدا رسول
يـابي بـه    كـرد و در صـورت دسـت    يافت، با علما مشـورت و رايزنـي مـي    از سنت دست نمي

 نمود. ي مورد بحث، حكم قضايي صادر مي ي مسأله اجماع و اتفاق نظر درباره
اگر (هنگام قضـاوت) چيـزي از   «قاضي) نوشت: اي به شريح ( در نامه عمر بن خطاب

كتاب خدا يافتي، مطابق آن حكم كن و ديگران، تو را از حكـم خـدا برنگرداننـد؛ اگـر بـه      
بنگـر و   خـدا  اي رسيدگي كردي كه حكمش، در كتاب خدا نيست، به سنت رسول مسأله

مش، در اي مواجه شدي كه حك مطابق سنت آن حضرت، حكم نما؛ در صورتي كه با مسأله
اش اتفاق نظر دارند، عمل كن و  چه مردم، درباره نبود، به آن اهللا كتاب خدا و سنت رسول

و اقـوال پيشـينيانت    اي كه حكمش را در كتب خـدا، سـنت پيـامبر    اگر رسيدگي به مسأله
نيافتي، يكي از اين دو كار انجام بده: اگر خواستي، بـه رأي خـود اجتهـاد كـن و بـه همـين       

تواني از اظهار نظر شخصـي بپرهيـزي و بـه گمـان مـن، همـين        چنين مي برو. همترتيب پيش 
 »برايت بهتر است.

كـرديم و در   بر ما زماني سپري شد كه ما قضـاوت نمـي  «گويد:  مي عبداهللا بن مسعود
بينيد، سرنوشتي مقدر فرموده (كـه   گونه كه مي مقام قضاوت نبوديم؛ اينك خداي متعال، آن

ياز است.) بنـابراين هـر كـس كـه پـس از ايـن، قضـاوتي بـه او واگـذار          به وجود قضاوت، ن
اي بـه او   چه در كتاب خدا است، حكم نمايـد و اگـر رسـيدگي بـه مسـأله      گرديد، مطابق آن

خـدا قضـاوت    چـه رسـول   اش حكمي در كتاب خدا نيست، مطابق آن واگذار شد كه درباره
شد كه حكمش، در كتاب خدا نيسـت و   اي مواجه چه با مسأله اند، حكم نمايد و چنان كرده

چـه صـالحان و نيكوكـاران حكـم      انـد، برابـر آن   اش حكمـي نكـرده   نيز درباره خدا رسول
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ترسم و هم نظر من، اين است! چراكه (حـالل   اند، قضاوت نمايد و نگويد: من، هم مي نموده
62Fود دارد)و حرام، هر دو روشن و مشخص هستند و درميان حالل و حرام، امور مشتبهي وج

؛ 1
برانگيـز نيسـت، روي    چـه شـك   اندازد، واگذار و به آن چه را كه تو را در شك مي پس (آن

63Fبياور.)

2« 
شد، اگـر در قـرآن پيرامـونش، حكمـي      ي چيزي سؤال مي درباره عباس هرگاه از ابن

 خـدا  داد و اگر حكم آن، در قرآن نبـود و از رسـول   گر پاسخ مي بود، مطابق آن به پرسش
داد و در غير  كننده، جواب مي ن آن مسأله، حكمي سراغ داشت، بر اساس آن به سؤالپيرامو

                                           
)، 3329،3330)، ابوداود (1599)، مسلم (52،2051؛ نگا: بخاري (خدا اي است به حديث رسول اشاره-1

روايت كـرده   خدا از رسول ): نعمان بن بشير3984ماجه ( ) و ابن7/241)، نسائي (1205ترمذي (

ٌ و بينهاماند:  كه فرموده ٌ و إنَّ احلرامَ بنيِّ ـن  (إنَّ احلاللَ بنيِّ ـن النَّـاسِ فمَ أمورٌ مشتبهات ال يعلمهنَّ كثريٌ مِ

ن وقع يف الشبهاتِ وقع يف احلرامِ كالراعي يرعي حول احلمي يوشـك أن  هِ و مَ اتَّقي إستربأ لدينِهِ و عرضِ

يرتع فيه أال و لكل ملِكٍ محي؛ أال و إنّ محي اهللاَِّ حمارمـه، أال و إن يف اجلسـدِ مضـغة إذا صـلحت صـلح 

حـالل و حـرام، هـر دو روشـن و     «يعنـي:  ه و إذا فسدت فسد اجلسدُ كلُّه أال و هي القلب) اجلسدُ كلّ 

هـا را   مشخص هستند و درميان حالل و حرام، امور مشـتبهي وجـود دارد كـه بسـياري از مـردم، آن     

ها بپرهيزد، دين و ايمانش را حفاظت نمـوده اسـت و كسـي كـه از شـبهات       دانند. هر كس، از آن نمي

ي قرق و حريم چراگاه، گوسفندانش را بچراند و هر آن احتمال  ، مانند كسي است كه در كنارهنپرهيزد

ي قرق و ممنوعه شوند.آگاه باشيد كـه هـر پادشـاه، حريمـي دارد و      دارد كه گوسفنداش، وارد منطقه

صـالح   گوشتي است كه اگـر درسـت و بـه    حريم خدا، محرمات او هستند. آگاه باشيد كه در بدن پاره

گـردد؛ هـان! آن    باشد، تمام بدن درست خواهد بود و اگر فاسد و خراب باشد، تمام بدن خـراب مـي  

 »عضو، قلب است.

عنهمـا   اهللا اند: حسن بن علي رضـي  ) روايت كرده1/200) و احمد (2529حديث صحيحي كه ترمذي ( -2

عْ ما يريبك حفظ كردم كه فرمودند:  خدا گويد: اين حديث را از رسول مي  إيل ما يريبك)(دَ
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داد؛ در صـورتي كـه    عنهمـا فتـوا مـي    اهللا هاي ابوبكر و عمر رضي اين صورت، بر اساس گفته
 داد. يافت، به رأي خود نظر مي موضع ابوبكر و عمر را در قبال آن مسأله نمي

چنـين   خـدا  گوييد: رسـول  سيد از اين جهت كه ميتر آيا نمي«گويد:  مي عباس ابن
 »اند و فالني چنين گفته است، به عذاب الهي گرفتار شويد و يا در زمين فرو رويد؟!. گفته

ي موضـوعي) بـراي شخصـي، حـديثي از      اهللا (دربـاره  سـيرين رحمـه   گويد: ابـن  قتاده مي
ع) چنـين و چنـان   ي ايـن موضـو   بيان كرد؛ آن شخص گفـت: فالنـي، (دربـاره    خدا رسول

كـنم و تـو،    را بيـان مـي   خـدا  من، بـراي تـو حـديث رسـول    «سيرين فرمود:  گفته است. ابن
 »گويي كه فالني چنين و چنان گفته است؟! مي

گويد: عمر بن عبدالعزيز چنين فرمان نوشت كه كسي حق نـدارد، بـا وجـود     اوزاعي مي
انـد، در مـواردي    ن نظر شخصي گفتهچه ائمه به عنوا كتاب خدا، از خود اظهار نظر كند؛ آن

نيـز بـه بيـان آن نپرداختـه اسـت؛       خدا اي نازل نشده و سنت رسول اش آيه است كه درباره
به آن پرداخته است، از خود  چه سنت پيامبر اكرم ي آن طور كسي حق ندارد درباره همين

 »اظهار نظر كند.
ه (در جماعـت دو نفـره) مقتـدي،    گويد: ابراهيم، بر اين باور بود كـ  اهللا مي اعمش رحمه

، خدا را آوردم كه رسول عباس ايستد؛ برايش روايت سميع زيات از ابن سمت چپ مي
عباس) را براي قيام به سمت راستشان بردند. ابراهيم، پس از شنيدن اين روايت، آن را  او (ابن

 پذيرفت و به آن عمل كرد.
ي موضوعي، سؤال كرد؛ شـعبي، در   بارهاهللا رفت و از او در شخصي، به نزد شعبي رحمه

آن شـخص از شـعبي   » باره چنين و چنـان گفتـه اسـت.    در اين مسعود ابن«پاسخش گفت: 
ي آن مسـأله بگويـد. شـعبي، فرمـود:      درخواست كرد كه او (شعبي)، نظر خودش را دربـاره 

و او، آورم  روايت مي مسعود كنيد؟ من، برايش از ابن شما از كار اين شخص تعجب نمي«
سرايي مشغول شـوم، بهتـر از ايـن     خواهد! به خدا سوگند كه اگر به ترانه نظر شخصي مرا مي
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هـا را دارمـي، روايـت كـرده      (ايـن، گفتـه   64F1»است كه براي تو از پيش خود اظهار نظر كـنم! 
 است.)

گويد: ما، نزد وكيع بوديم؛ وي به  السائب چنين روايت كرده كه ايشان مي ترمذي از ابي
 خـدا  بـا وجـودي كـه رسـول    «نگر (از اصحاب رأي) بود، چنـين گفـت:    كه رأيشخصي 

انــد، ابوحنيفــه، آن را مثلــه  (هنگــام بيــرون آمــدن از احــرام،) مــوي (قربانيشــان) را تراشــيده
افزايد:  ابوسائب مي» اين، از ابراهيم نخعي، روايت شده است.«آن شخص گفت: » پندارد. مي

شـدت عصـباني و برآشـفته شـد و گفـت:       خن آن شخص) بـه وكيع را ديدم (كه با شنيدن س
انـد)؛ آن وقـت تـو،     اند (و با عملشان، ايـن سـنت را مقـرر فرمـوده     چنين گفته خدا رسول«

دانم كه تو را زندان كننـد   گويي كه ابراهيم، چنين گفته است؟! من، تو را سزاوار اين مي مي
65F.»چنان در زندان بماني ات برنگردي، هم و تا از گفته

2 
روايـت شـده كـه آنـان همـواره       از عبداهللا بن عباس، عطاء، مجاهد و مالك بن انـس 

تـوان رد كـرد و نپـذيرفت، جـز      توان پذيرفت و هم مي سخن هر كسي را هم مي«گفتند:  مي
 »چون و چرا) پذيرفت. را كه بايد (بي خدا سخن رسول
ي ايـن   اديـث فقـه) بـر پايـه    كه اين دسته از علما، پس از تدوين احكام (و اح اين خالصه

شـده يـا مسـايلي كـه در آن دوران مطـرح شـد،        ي تمام مسايل از پـيش طـرح   اصول، درباره
چنين صحيح حسن و قابل اعتبـار،   احاديث صحيح، مرفوع و متصل يا مرسل و موقوف و هم

اي چنين در اين پهنه به رواياتي از شيخين يـا سـاير خلفـا و قاضـيان شـهرها و فقهـ       يافتند. هم

                                           
 اند. (مترجم) چنين خودرأيي بيزار بوده سرايي و هم قدر از ترانه بنگريد كه سلف، چه -1

جاي بحث و تأمل دارد كه آيا اتباع و پيروي هوشمندانه از پيشنيان و امامان فقهي بهتر است يا تقليـد   -2

هـاي خـدا و رسـول،     سان گفته هايشان را هم ؟ و آيا پيروي از آنان بدين معنا است كه گفتهكورانهكور

دهـد كـه پيـرو     چون و چرا بپذيريم؟ اندكي توجه و انصاف در اصول و عملكـرد ائمـه، نشـان مـي     بي

خـاطر   ي ديگران برتر بداند و به ي خدا و رسول را بر گفته راستين، كسي است كه همانند آنان، فرموده

 ديث و سنت صحيح برنخيزد. (مترجم)عنوان و قالب مكتبي خاص، دانسته و ندانسته به ستيز با ح
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هاي عمـومي يـا اشـارات و مقتضـيات، دسـت       هايي از داده ها و برداشت مناطق و نيز استنباط
يافتند و بدين ترتيب خداي متعال، عمل به سنت را برايشان ميسر فرمود. در اين ميـان احمـد   

نگـري   ي روايت و شناخت مراتـب حـديث و ژرف   بن حنبل و اسحاق بن راهويه در گستره
 ران بودند.فقهي فراتر از ديگ

آوري احاديث و روايات بسياري بـود؛   تدوين فقه به صورتي كه بيان شد، منوط به جمع
آمده كه از احمد بن حنبل سؤال شد: آيا برخورداري از صـدهزار   غاية المنتهيچه در  چنان

كه  اهللا منفي بود تا اين حديث، كافي است تا كسي بتواند فتوا بدهد؟ پاسخ احمد حنبل رحمه
طور؟ فرمود: در اين صورت اميـدوارم (كـه شخصـي     و گفته شد: پانصد هزار حديث چهبه ا

ي احمد حنبل، اين اسـت   با ياد داشتن پانصد هزار حديث بتواند اهل فتوا باشد.).مفهوم گفته
 باشد. كه فتوا دادن، بر اصل برخورداري از دانش حديث، استوارمي

ــه وجــود آورد كــه دي  دنــد، محــدثان پيشــين، زحمــت  خــداي متعــال، نســل ديگــري ب
و كارشـان    آوري احاديث و تدوين فقه بر اساس احاديث فقه را از فرارويشان برداشـته  جمع

هـا از قبيـل بررسـي احاديـث      رو به فعاليت و پژوهش در ساير رشته اند؛ از اين را آسان كرده
و  شده توسط علماي حديث (يزيـد بـن هـارون، يحيـي بـن سـعيد قطـان، احمـد         آوري جمع

شـده   آوري ها) و گلچـين احاديـث صـحيح از ميـان تمـام احاديـث جمـع        اسحاق و امثال اين
 پرداختند.

چنين احاديثي را كه مبناي آراي فقهـي فقهـا و علمـاي شـهرها و      محدثان اين دوره، هم
طور  مناطق مختلف بود، گرد آوردند و به بيان صحت و سقم احاديث پرداختند. آنان، همين

آوري كردنـد و يـا در    نادري را كه علماي پيشين، روايت نكرده بودند، جمع احاديث شاذ و
هايي را گرد آوردند كه توسط پيشينيان تخريج نشـده و در عـين    روايت حديث، طرق و راه

هـا و   حال از اتصال يا برتري سند و روايت فقيه از فقيه يـا حـافظ از حـافظ و سـاير موضـوع     
 هاي علمي برخوردار بود. ارزش
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ين دسـته از محـدثان، عبارتنـد از: بخـاري، مسـلم، ابـوداود، عبـد بـن حميـد، دارمـي،           ا
ماجه، ابويعلي، ترمذي، نسائي، دارقطني، حاكم، بيهقي، خطيب، ديلمي و ابـن عبـدالبر و    ابن

 ها. امثال اين
دارتـر هسـتند و    انـد، نـام   ها كه تقريبـاً در يـك دوران بـوده    به پندار من، چهار نفر از اين

رساني بيشتري به ديگران از لحاظ تصنيف و تدوين احاديث داشـته و   ي علمي و بهره ترهگس
 دارند:

66Fابوعبداهللا بخاريـ 1

1 
ايشان، احاديث صحيح متصل و رايـج را از سـاير احاديـث، جـدا كـرد و بـر اسـاس آن، بـه         

ن، استنباط فقه، سيرت و تفسير پرداخت. بخاري، شروط خاصي در نظر گرفت و بر اساس آ
 را تصنيف كرد. الجامع الصحيح

را در خواب ديـد   اين حكايت به ما رسيده كه يكي از بندگان نيك خدا، پيامبر اكرم
تو را چه شده كه به فقـه محمـد بـن ادريـس (شـافعي) مشـغول گشـته و از        «كه به او گفتند: 

ا، خدا! كتاب شم اي رسول«آن شخص، (در خواب) عرض كرد: » اي؟ كتاب من، غافل شده
اي شـهرت   خورم كه صحيح بخاري، به انـدازه  قسم مي» صحيح بخاري.«فرمودند: » چيست؟

                                           
اسـت؛ محـدث، فقيـه، حـافظ و      (ابوعبداهللا)او، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بخاري جعفي  -1

هـ زاده شد. محمد بـن  194ي وافري داشت؛ او، در سال  مورخي كه در تمام علوم رايج دورانش، بهره

اي زيادي سـفر كـرد تـا از محـدثان منـاطق      اهللا در جستجوي دانش به شهره اسماعيل بخاري رحمه

تـوان اشـاره كـرد بـه: الجـامع       مختلف، حديث فرابگيرد. وي، تأليفات زيادي دارد كه از آن جمله مي

 الصحيح، التاريخ الكبير، السنن في الفقه، األدب المفرد، رفع اليدين في الصالة.

خلكان  )، وفيات األعيان از ابن76-1/67ي ()، تهذيب األسماء و اللغات از نوو34-2/4نگا: تاريخ بغداد (

 ).3/130) و معجم المؤلفين (124-2/122)، تذكرة الحفاظ از ذهبي (1/576-577(
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يافته و مورد پذيرش قرار گرفته كـه هـيچ كتـابي (در موضـوع حـديث) بـه آن حـد و پايـه         
 نرسيده است.

67Fمسلم نيشابوريـ 2

1 
د، از شو مسلم، آهنگ آن كرد كه احاديث متصل و مرفوعي را كه سنت از آن، استنباط مي

هـا را بـه اذهـان و     اند، در بياورد و آن ي احاديثي كه محدثان قبلي گرد آورده ميان مجموعه
سان استنباط از احاديث (صحيح) را آسـان   توان حفظ و يادگيري افراد، نزديك كند و بدين

طرز بسـيار خـوبي گـرد آورد و طـرق روايـت هـر حـديث را         رو احاديث را به نمايد؛ از اين
هـاي مختلـف    د تا اختالف الفاظ و متون، كـامالً روشـن و هويـدا باشـد و شـاخه     جا نمو يك

سندها، به بارزترين شكل ممكن درآيد. مسلم، احاديث مختلـف در هـر موضـوعي را گـرد     
ــد، در مــورد اعــراض و     ــاد دارن ــي را ي ــان عرب ــراي كســاني كــه زب ــا هــيچ عــذري ب آورد ت

 ين و آن، باقي نماند.هاي ا گرداني از سنت و رفتن به سراغ گفته روي
 
 
 
 

                                           
ي ابوالحسـن اسـت؛ وي، محـدث و     او، مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد قشيري نيشابوري بـا كنيـه   -1

 …شابوري و احمد بن حنبل وحافظي است كه به حجاز، عراق و شام سفر كرد و از يحيي بن يحيي ني

اند.. مسـلم،   چنين بارها به بغداد رفت و ترمذي واهل بغداد، از او حديث روايت كرده حديث شنيد؛ هم

هـ درگذشت. برخي از تأليفـاتش، عبارتنـد از:   261هـ به دنيا آمد و در سال 204هـ يا 206در سال 

 ت التابعين، كتاب التمييز في الحديث.الجامع الصحيح، الكني و األسماء، أوهام المحدثين، طبقا

)، تهـذيب األسـماء و   152-2/150)، تـذكرة الحفـاظ (  104-13/100نگا: تاريخ بغداد خطيب بغـدادي ( 

 ).852-3/851)، معجم المؤلفين (92-2/89اللغات (
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68Fابوداود سجستانيـ 3

1 
هـا را   ابوداود، اين هدف را دنبال كرد كه احاديث مورد استدالل فقها و متـداول درميـان آن  

آن دسته از احـاديثي بپـردازد كـه مبنـاي اقـوال فقهـي         آوري چنين به جمع گرد بياورد و هم
رد و در آن، احاديـث صـحيح،   ) را تصـنيف كـ  السـنن رو ( علماي شهرها بوده است. از ايـن 

 حسن و معتبر در عمل را گرد آورد.
ام كـه بـر تـركش، اجمـاع شـده       در كتابم، حديثي نياورده«اهللا گفته است:  ابوداود رحمه

و طوري به بيـان    چنين به ضعف احاديث ضعيفي كه در كتابم آمده، تصريح كرده باشد؛ هم
 69F2»قابل درك است.شناسان،  ام كه براي حديث اسباب ضعف پرداخته

ي استنباط و  اي شرح داده و عنوان كرده است كه در پهنه گونه ابوداود، هر حديثي را به
بـه ايـن نكتـه     …چه غزالـي و  ي كاربردي يافته است؛ چنان اظهار نظر، براي هر عالمي جنبه

 اند كه: سنن ابوداود براي هر مجتهدي، كافي است. تصريح كرده
 
 
 

                                           
 او، سليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد ازدي سجستاني (ابوداود) است؛ او، محدث، حافظ و -1

ها، سفرهاي زيـادي كـرد و از مشـايخ     آوري احاديث و تصنيف و تخريج آن فقيهي بود كه براي جمع

هــ متولـد شـد و در سـال     202شام، مصر، حجاز، عراق و خراسان، حديث شنيد. ابوداود، در سـال  

چنين أسـئلة ألحمـد عـن الـرواة الثقـات و       هـ در بصره درگذشت. كتاب السنن و هم276هـ يا 275

 اء، از آثار اوست.الضعف

حجـر   )، تهـذيب التهـذيب از ابـن   7/142اثيـر (  )، الكامل في التـاريخ از ابـن  59-9/55نگا: تاريخ بغداد (

 ).1/784)، معجم المؤلفين (4/169-173(

، بـه تحقيـق: دكتـر محمـد     25ي ابوداود به مردم مكـه)، ص  داود إلي أهل مكة (نامه رك به: رسالة ابي -2

 صباغ.
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70Fابوعيسي ترمذيـ 4

1 
ي بخاري و مسلم را در تدوين احاديث، طوري نيكو دانسته كه گويي به تبيين  ذي، شيوهترم

هـايش،   اند؛ وي، روش ابوداود را نيـز (از آن جهـت) پسـنديده كـه آورده     همه چيز پرداخته
ي كاربردي يافته است. ترمذي، اين دو شيوه را در هم آميخت و اقـوال   براي اهل علم، جنبه

سان كتـاب جـامعي فـراهم آورد و در     لماي شهرها را بر آن افزود و بدينصحابه، تابعين و ع
اي كه به بيان يكي از طرق روايـت   گونه بيان طرق روايت، اختصار و ظرافت به خرج داد؛ به

بسنده كرد و به ساير طرق، فقط اشاره نمود. ابوعيسي ترمذي، چنـد و چـون هـر حـديثي را     
چنـين بـه بيـان سـبب ضـعف       يف و منكر. وي، هـم بيان كرد كه صحيح و حسن است يا ضع

طور كامل از وضعيت حديث مورد بحثش، آگـاه شـود و دريابـد     گر، به پرداخت تا پژوهش
اهللا از بيـان   كه كدامين حديث، معتبر و كدامين حديث، غير قابل استناد است. ترمذي رحمـه 

ت نكـرد. او، اقـوال   كه مشهور است يا غريـب و ناشـناخته، غفلـ    جايگاه حديث از لحاظ اين
صحابه و فقهاي شهرها را بيان كرد و در اين پهنه كساني را كه به بيان نامشان نيـاز بـود، نـام    

شد، ذكر كرد و بدين شكل، هيچ چيزي را نگذاشت  ي افرادي را كه بايد بيان مي برد و كنيه
(علمـي و تحقيقـي)    اند: اين كتاب، نياز رو گفته كه بر عالمان، مخفي و پوشيده بماند. از اين

 سازد. هر مجتهد و مقلدي را برآورده مي

                                           
عيسي بن سوره بن موسي بن ضحاك سلمي ترمذي (ابوعيسي) و محدث، حافظ، مورخ و  او، محمد بن -1

هـ زاده شد و در نزد محمد بن اسماعيل بخاري، شاگردي كرد و با 210فقيهي است كه در حدود سال 

 …بشـار و  ي برخي از مشايخش از قبيل قتيبة بن سعيد و علـي بـن حجـر و ابـن     چه درباره او در آن

مشاركت نمود. ابوعيسي ترمذي، براي كسب حديث، به خراسان، عراق و مكـه و مدينـه   روايت كرده، 

هـ در ترمذ درگذشـت.  279سفر كرد؛ استادش بخاري نيز از او حديث شنيده است. ترمذي، در سال 

 چنين العلل في الحديث، از آثار اوست. الجامع الصحيح، الشمائل و هم

عماد  )، شذرات الذهب از ابن389-9/37حجر ( ب التهذيب از ابن)، تهذي188-2/187نگا: تذكرة الحفاظ (

 ).574-3/573)، معجم المؤلفين (2/174-175(
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موازي با محدثان، در دوران مالك و سفيان و پس از ايشان، گروهي بودند كه سؤال را 
ها، معتقد بودند: مبنـا و زيرسـاخت    دانستند و از فتوا دادن، باكي نداشتند؛ آن ناخوشايند نمي

كـه   ديدنـد. ايشـان، از ايـن    ر و گسـترش آن، نمـي  اي جز نش رو چاره دين، فقه است و از اين
چـه   هراسـيدند. چنـان   نسـبت دهنـد، مـي    خدا اي را به رسول حديثي روايت كنند و يا گفته

تر از پيـامبر برسـد و حـديث، بـه      اهللا گفته است: اگر سند حديثي، به كسي پايين شعبي رحمه
ت؛ چراكـه اگـر از آن چيـزي    تر اسـ  كسي فروتر از ايشان نسبت داده شود، براي ما، محبوب

كم باشد و يا چيزي به آن افزون گردد، كم و زياد شدن، بـر سـخن كسـي فروتـر از رسـول      
باشـد و يـا    صورت گرفته است (و حداكثر) برداشت و قرائت ايشان، از نصوص مـي  اكرم

 »اند. اجتهادي است كه به رأي خود كرده
علقمـه،   بگـويم:  يـا و داهللا، چنـين گفتـه   كـه بگـويم: عبـ    اين«گويد:  اهللا مي ابراهيم رحمه

 »طور گفته است، برايم بهتر و خوشايندتر است. اين
اش  كـرد، رنـگ چهـره    حديث، روايت مـي  خدا از رسول هرگاه عبداهللا بن مسعود

 »، اين يا همانند اين گفته را فرمودند.اهللا رسول«گفت:  پريد و مي مي
71Fهنگامي كه گروهي از انصار عمر فاروق

شما به كوفه و «را به كوفه فرستاد، فرمود:  1
گوينـد:   آينـد و مـي   ها، پيش شما مـي  رويد كه پيوند وافري با قرآن دارند؛ آن نزد كساني مي
آينـد و از شـما    اند. آنان، نـزد شـما مـي    آمده خدا اند؛ ياران رسول آمده اصحاب محمد

كم، حديث روايت  خدا ز رسولخواهند كه برايشان حديث بگوييد؛ بنابراين، برايشان ا مي
 »كنيد.

                                           
اي كه به همين كتاب به تحقيق: شـيخ عبـدالفتاح ابوغـده     در متن كتاب، امصار، ثبت شده و در مراجعه -1

رسـد.   نصار صـحيح بـه نظـر مـي    ي عمر، ا ي گفته داشتم نيز امصار آمده بود؛ به گمان بنده بنا بر ادامه

 (مترجم)
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شـد، (از   اي به او ارجاع داده مي گويد: شعبي عادت داشت كه هرگاه، مسأله عون مي ابن
گفـت (و پيرامـون مسـأله، زيـاد بحـث       گفت و مي كرد؛ اما ابراهيم، مي قيل و قال) پرهيز مي

 ها را امام دارمي، روايت كرده است. كرد.) اين گفته مي
حديث و احكام و مسايل، از جهت و به ضرورتي ديگر نيز، رايج شد؛ بدين  تدوين فقه،

ترتيب كه برخي، چندان احاديث و آثاري در اختيار نداشتند كه بتوانند بـه اسـتنباط فقـه بـر     
هايشان نيز گواهي  مبناي اصول مورد گزينش و انتخاب اهل حديث و محدثان، بپردازند؛ دل

هـا   بندي آن كه به بررسي اقوال علماي مناطق مختلف و جمع دانست داد و خوشايند نمي نمي
چنين در مورد توان خود در اين پهنه ترديد داشتند و در عين حال امامان و  روي بياورند. هم

دانسـتند و از دل، بـه    پيشوايان فقهيشان را در باالترين درجه و جايگاه علمـي و تحقيقـي مـي   
آيا از ايشان كسي هست كه ثبـوت و تـوان   «گفته است:  چه علقمه تر بودند. چنان ها مايل آن

72Fعلميش از عبداهللا

 »تر باشد؟ ، بيش1
برايم بهتـر و خوشـايندتر    ،چنين گفتهيا علقمه،  كه بگويم: عبداهللا اين«گويد:  ابراهيم مي

 »است.
تـر اسـت و اگـر     ابراهيم، در مسايل فقهـي از سـالم آگـاه   «به اوزاعي فرمود:  ابوحنيفه
گفتم: علقمه  داشت، مي صحبتي و صحابي بودن نبود و عبداهللا، چنين فضيلتي نمي فضيلت هم

 »تر است. فقيه از عبداهللا بن عمر
سرعت سمت و  زني و هوشي بودند كه به اين دسته از علما، داراي چنان قدرت گمانه

ي مسايل گوي توانستند به پاسخ شد و مي ي ديگر متوجه مي اي به مسأله سوي ذهنشان از مسأله
مرامان خويش بپردازند. واقعاً درست است كه هر كسي را بهر  بر اساس اقوال اصحاب و هم

  ﴿ فرمايد: اند. خداي متعال، مي چيزي آفريده         ﴾ 

                                           
 منظور، عبداهللا بن مسعود است. (مترجم) -1
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ها، فقه را بر اين اساس فراهم آوردند كه هر يك از ايشـان، كتـاب كسـي را حفـظ      اين
گوي آراي) گـروهش بـود و بـيش از ديگـران اقوالشـان را       ه زبان علمي (و سخنكرد ك مي
اي،  كـرد و در هـر مسـأله    رديفانش، عمل مي تر از هم ي ترجيح، صحيح دانست و در پهنه مي

داد. بـدين ترتيـب هنگـامي كـه از هـر يـك از        خوبي مورد بررسي قرار مي علت حكم را به
يافت، بـه   شد و يا خودش، نيازي (علمي) مي ي ميآموختگان اين مكتب علمي، پرسش دانش

كـرد و مطـابق جـوابي كـه      محفوظاتي كـه از سـرآمدان مكتـب خـود داشـت، مراجعـه مـي       
ي اقـوال يـا اشـارات ضـمني      داد و در غير ايـن صـورت، تمـام مجموعـه     يافت، پاسخ مي مي

و موضـوع  گويي به پرسش  گرفت و در صدد استنباط حكم و پاسخ سخنانشان را در نظر مي
 آمد. مورد بحث برمي

اي از  گر موضوع بود؛ در پـاره  گاهي بخشي از اشارات يا مقتضيات برخي از اقوال، بيان
رو  اي تصريح شده بود كه با موضوع مورد بحث همانندي داشـت؛ از ايـن   موارد نيز به مسأله
 شد. اي كه واضح بود، عمل مي  مطابق حكم مسأله

اوقات با نظرداشت علت حكمي كه (در اقوال جلودارانشان) اين دسته از فقيهان، برخي 
خاطر همانندي علت حكم با علت  به آن تصريح شده بود و يا با بررسي جوانب موضوع و به

وضوح بيـان نشـده بـود، حمـل      اي كه به شده را بر مسأله ي مورد بررسي، حكم تصريح مسأله
 كردند. مي

بحث، وجود داشت كه اگر به صـورت قيـاس   گاهي نيز دو گفته پيرامون موضوع مورد 
73Fانجاميد. آمدند، به جواب مسأله مي اقتراني يا قياس شرطي، درمي

1 

                                           
ي صغري و كبـري   شود، مركب از دو مقدمه قياس اقتراني كه قياس حملي و قياس جزمي نيز ناميده مي -1

ي صـغري) و هـر    اي، خمر است (مقدمه كننده گردد؛ مثالً: هر چيز مست گيري مي است كه از آن نتيجه

اي، حـرام   كننـده  شود كه) هر چيـز مسـت   ي كبري) بنابراين (نتيجه اين مي حرام است (مقدمه خمري،

 است.
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بندي صـورت   گاهي در اقوالِ (جلوداران اين دسته از فقها) مثالي آمده و يا نوعي تقسيم
اجعـه  ها، بـا مر  رو آن گر حكم واضحي نبود. از اين ي مفهوم و بيان گرفته بود كه دربردارنده

يابي به كنه معاني، درك موارد مبهم  شناسي) براي دست شناسان (و دانش لغت و زبان به زبان
 دادند. هاي مفاهيم، تكلف زيادي به خرج مي ها و رفع دشواري مثال

كوشيدند تا  اين دسته از فقها در مواردي كه اقوال پيشنييان، دوپهلو و دو وجهي بود، مي
اي موجود در كالمشان را ترجيح دهند. ايشـان، در مـواردي كـه    ه يكي از احتماالت و جنبه

 پرداختند. (در اقوال جلوداران فقهيشان،) داليل هر موضوعي آشكار نبود، به تبيين داليل مي
اي از موارد، كساني كه به تخريج اقوال فقهـي پيشـينيان پرداختنـد، بـه كـردار و       در پاره

 ند.[!]سكوت مشايخ و امامانشان، استدالل نمود

                                                                                                           
باشـد و در   ي شرط مي ي اول نيز داراي دو قضيه با صيغه قياس شرطي، مركب از دو مقدمه است كه مقدمه

س اسـتثنائي نيـز   رو به اين نـوع قيـاس، قيـا    شود و از اين ي استثنا استفاده مي ي دوم، از صيغه مقدمه

ي مركـب   طور مثال: اگر اين ازدواج را درست بدانيم، گويي ازدواج حاللي است (مقدمـه  گويند. به مي

ي دوم) پـس ايـن ازدواج،    يـا قضـيه    اما اين ازدواج، درست است (مقدمه») اگر«اول با حرف شرط 

 حالل و شرعي است. (نتيجه)..

قياسي كه در اين كتاب بـه   ن اين مسأله بحث مفصلي كرده است.محمد عزالي در كتاب (معيار العلم) پيرامو

آن اشاره شده و ما، در صدد توضيحش برآمديم، قياس كالمي (منطق) است و موضوع قياس شـرعي،  

رسد كه نبايد گمان كـرد كـه فقهـا، در     رو توضيح اين نكته ضروري به نظر مي باشد؛ از اين مطرح نمي

انـد. بلكـه مبنـاي كارشـان در چنـين       اي، به قياس منطقي روي آورده نبود نص شرعي پيرامون مسأله

باشد: * اصل. *فرع. *علـت. *حكـم.. قيـاس     مواردي، قياس شرعي است كه داراي چهار ركن مي

اي همانندش كـه   اش وجود ندارد به مسأله اي) كه نصي، درباره شرعي عبارتست از: الحاق فرع (مسأله

در مـورد فـرع،    ،ل) تا به سبب علت مشخص و مشترك اصل و فـرع اش نصي وجود دارد (اص درباره

 مطابق اصل حكم شود. (مترجم، به نقل از تحقيق عبدالفتاح ابوغده بر همين كتاب (اإلنصاف).
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شـود. در ايـن    ي استداللي (كه شرح داده شد)، تخريج (از مذهب) ناميـده مـي   گونه اين
شده از فالني، اين است.)..(  شد كه: (سخن تخريج چنين استفاده مي پهنه، از اصطالحاتي اين

بنا بر مذهب فالني) يا (بنا بر قول و نظر فالني) يا (بنا بر اصول فالني، جـواب مسـأله، چنـين    
 .)..…تاس

 المبسوطهر كس، «شد. اين گفته كه:  به اين دسته از فقها، مجتهدان در مذهب گفته مي
، به همين نوع اجتهاد اشاره دارد كه بر اصـول يادشـده، اسـتوار    »را حفظ كند، مجتهد است.

است؛ هرچند كه (مجتهد در مذهب) اصالً هيچ دانشي به علـم روايـت و يـك حـديث هـم      
 دين ترتيب تخريج اقوال هر مذهبي متداول شد و افزون گشت.نداشته باشد.[!!] ب

دار قضاوت و فتوا شدند و تأليفاتشان، درميـان مـردم،    هواداران مشهور هر مذهبي، عهده
چنـين   هـا روي آوردنـد و ايـن    هاي ايـن  ترتيب مردم، به فراگيري كتاب شهرت يافت و بدين

 اي ادامه پيدا كرد. برهه اي، گسترش يافت و اين منوال در هر مذهب هر دسته
دار قضاوت و فتوا نشدند و با اقبال مـردم   نامي داشتند كه عهده مذاهبي كه هواداران گم

 روبرو نگشتند، پس از مدتي، از ميان رفتند.
بايــد دانســت كــه هــم تخــريج اقــوال فقهــا و هــم كنكــاش در الفــاظ حــديث، جايگــاه  

گر بر اسـاس تخـريج    علماي محقق و پژوهشداري در دين دارند و همواره مبناي كار  ريشه
تـر بـه تخـريج اقـوال      اقوال فقها و بررسي الفاظ حديث بوده است. البته برخي از علما، بـيش 

پرداختنـد؛ بعضـي هـم بـر عكـس، بـه        تر به بررسي الفاظ حديث مـي  فقها مشغول شده و كم
ند. بنـابراين بايـد   شـد  تر به تخريج اقوال فقهي مشغول مي كنكاش در احاديث پرداخته و كم

ي ديگـر،   هـا پرداختـه شـود و از جنبـه     دانست كه شايسته نيست كه تنها به يكي از اين جنبـه 
كـرد نامناسـب    گران فقهي و محققان حديث، اين روي چه عموم پژوهش غفلت گردد؛ چنان

هـاي علمـي    رو زيبنده و سزاوار است كه (فعاليت در) هر يك از ايـن شـاخه   را دارند. از اين
هـاي هـر يـك جبـران      بـود  سوي ديگري انجام شـود تـا كـم    يعني فقه و حديث، مطابق و هم

قسم به خداي «فرمايد:  اهللا، مصداق همين اصل است كه مي گردد. گفتار حسن بصري رحمه
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چنين افراد خشـك و تهـي (يعنـي:     ي شما، بايد درميان روش غلوكنندگان و هم يگانه، شيوه
 »شد.بدور از افراط و تفريط) با

ي پژوهش و گـزينش اقـوال، بـه     پژوه و محدث، در عرصه آري، شايسته است كه سنت
طـور كسـي كـه اهـل      هـا مراجعـه نمايـد؛ همـين     آراي مجتهدان تابعي و مجتهدان پس از آن

يابي و مراجعـه   كند، بايد در صدد دست ي فقه، تحقيق و پژوهش مي تخريج است و در پهنه
ي و استنباطش، در تعارض با احاديـث صـريح و صـحيح، قـرار     گير به احاديث باشد تا نتيجه

ي موضـوعاتي كـه    توانـد از اظهـار نظـر شخصـي، دربـاره      جا كـه مـي   نگيرد. فقيه، بايد تا آن
 پيرامونش، حديث و روايت صحيحي وجود دارد، بپرهيزد.

زيبد كه طوري در اصول محدثان فرو رود كـه بـر اسـاس آن بـه      براي هيچ محدثي نمي
اي كه در مورد مرسل يا منقطع بودن روايتي به وجود آمـده، حـديث يـا قيـاس      شائبهاندك 

صحيحي را رد كند؛ چراكه اين اصول، (اجتهادي است و) از مواردي نيست كـه شـارع، بـر    
74Fحـزم  چه ابن توان به آن درستي آن تصريح كرده باشد. از اين دست كارها مي

اهللا در  رحمـه  1
75Fمورد حديث معازف

حزم، اين حديث را از آن  يح بخاري آمده، اشاره كرد؛ ابنكه در صح 2

                                           
او، علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفيالن بن يزيـد فارسـي اندلسـي     -1

هـ به دنيا آمد 384، اصولي، محدث، حافظ و متكلمي كه در سال قرطبي (ابومحمد) است. فقيه، اديب

هـ درگذشت. (المحلي باآلثار)، (مداواة النفوس) و (الفصل بين أهل األهواء و النحل) از 456و در سال 

 آثار اوست.

)، معجـم  202-4/198)، لسان الميزان (329-3/321)، تذكرة الحفاظ (431-1/428نگا: وفيات األعيان (

 ).394-2/393فين (المؤل

(لَيكـونَنَّ مـن أمتـي أقـوام     انـد:   فرمـوده  خدا روايت است كه رسول از ابوعامر يا ابومالك اشعري -2

لُّونَ الحرَّ و الحريرَ و الخمرَ و المعازفدرميان امت من، افرادي پيدا خواهند شد كـه  «يعني:  )…يستَح

اين، حديث را امام بخـاري روايـت كـرده    .» …انندد زنا، ابريشم، شراب و آالت موسيقي را حالل مي
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جهت كه آن را منقطع دانسته، رد كرده اسـت. ايـن، در حـالي اسـت كـه حـديث مـذكور،        
باشد كـه در مـوارد اختالفـي، قابـل اسـتناد       صحيح و متصل است و از آن دست احاديثي مي

 است.
ري فـالن شـخص از ديگـران در    خاطرسپا طور، اين گفتار محدثان كه: حافظه و به همين

رو روايـتش را بـر روايـت ديگـران      تر و بهتر است.. از اين روايت حديث فالن شخص، بيش
 دهند؛ هرچند كه ديگري، داراي هزار وجه تمايز و برتري باشد.[!] ترجيح مي

                                                                                                           
) به تحقيق: سعيد القزقي، چاپ المكتب االسـالمي و  22-5/17حجر ( است.. نگا: تعليق التعليق از ابن

 دار عمار.

داران تحريم موسيقي در كتاب هنـر از ديـدگاه اسـالم     [اين حديث را استاد قرضاوي، در بحث داليل طرف

اهللا به نقل از ابوعمرو بن صالح  حزم را بپيمايد. نووي رحمه نقد حديث، راه ابنآورده و سعي كرده، در 

ي منقطع بودن روايت بخاري مورد بررسي قرار داده و گفته  اهللا را درباره حزم رحمه اهللا، پندار ابن رحمه

نقطـاع  حزم در اين مورد كه ميان بخاري و هشام بن عمار (يكي از راويـان حـديث)، ا   است: پندار ابن

حـزم پيرامـون    صالح را در مورد نادرستي پندار ابـن  وجود دارد، اشتباه است. نووي سپس داليل ابن

اهللا نيز در  حجر رحمه ي نووي در شرح صحيح مسلم) ابن حديث معازف، برشمرده است. (ر.ك: مقدمه

د قرضـاوي،  ي راويان اين حديث پرداخته اسـت. اسـتا   ) به بررسي سلسله22-5/17(تعليق التعليق، 

ي هشام بن  اند. ايشان، گرچه اقوالي درباره مدعي است: برخي، سند و متن اين حديث را آشفته دانسته

اند، به ميان نياورده است.  عمار، نقل كرده، اما چيزي از گفتار ساير محدثان كه روايت هشام را پذيرفته

روايت شده و در برابر افرادي كه چنين اين حديث به طرق صحيح ديگري غير از طريق بخاري نيز  هم

طور ضمني در مورد آشفته بودن روايت بخاري، تأييد كـرده، بسـيارند    دكتر قرضاوي، گفتارشان را به

انـد.   طور جزم، بر صحت روايت بخاري از هشام بن عمـار، نظـر داده   شناساني كه به محدثان و حديث

معلق دارد كـه در ايـن موضـوع، پرفايـده      صالح در علوم الحديث، بحث مفصلي پيرامون احاديث ابن

 است. مترجم]
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هنگام روايت معناي احاديث، با نظرداشـت اصـل معـاني صـورت      تالش بيشتر راويان به
هــاي  بينــي رو باريــك اســتاي بيــان معنــي روايــت قــرار داشــته اســت؛ از ايــن  گرفتــه و در ر

بينـي و ظرافـت    گونـه كـه بـر اسـاس باريـك      شناسان، در روايت معنوي احاديث، بـدين  زبان
كار رود  به» واو«گيري (بنا بر بالغت كالمي) جايي  شناسي، در استدالل و نتيجه گفتاري زبان

مقدم و مؤخر شوند، مد نظر قرار نگرفتـه اسـت. بـه همـين     يا كلمات، جابجا و » فاء«و جايي 
شـود، ترتيـب و    سان كه توسط دو يا چند راوي، روايت مي سبب، در بسياري از روايات هم

ظـاهر   ها، متفاوت است. به هر حال حقيقت، اين اسـت كـه بـه    كاربندي اين حروف و واژه به
باشد. لذا اگر حـديث   مي خدا سولآورد، سخن ر چه، راوي، (در قالب الفاظ) مي تمام آن

 يا دليل ديگري، بيان شود، مراجعه به آن، الزم است.
پردازد، شايسته نيست كه در اين پهنه، در صـدد   براي كسي كه به تخريج اقوال فقها مي

اثبـات گفتــاري برآيـد كــه از اصـل و حقيقــت كــالم فقهـا قابــل برداشـت نيســت و از ديــد      
اي همانند آن باشد  و (نبايد) تخريجي تعليقي يا برگرفته از مسأله شناسان، ناشناخته است زبان

اش وجود دارد و اهل تـرجيح، پيرامـونش، بـا هـم اخـتالف نظـر        كه آراي متعارضي درباره
اي مواجـه   چنين اين نكته را نيز بايد مد نظر قرار دهد كه اگر فقها، با چنـان مسـأله   دارند. هم

چـه او،   كردنـد و علتـي غيـر از آن    ي ديگر حمل نمي بر مسألهاي را  شدند چه بسا ، مسأله مي
كردند. البته، تخـريج (اقـوال فقهـا) از آن جهـت جـايز اسـت كـه در         تخريج كرده، بيان مي

گيـرد كـه از كـالم     اي از تقليد مجتهد است و تنهـا در مـواردي صـورت مـي     حقيقت، گونه
 شود. مجتهد، برداشت مي

اي كـه او يـا    پردازد، نبايد بـر اسـاس قاعـده و ضـابطه      ميكسي كه به تخريج اقوال فقها 
انـد، حـديث يـا روايتـي را كـه محـدثان، بـر (درسـتي آن) توافـق           مرامانش، ايجاد كـرده  هم

چنـين اسـقاط سـهم     و هـم  76F1ةتـوان بـه حـديث مصـرا     اند، رد نمايـد. از ايـن دسـت مـي     كرده
                                           

(ال تصـرّوا اإلبـلَ و ال   انـد:   فرموده خدا گويد: رسول مي حديث مصراة، از اين قرار است: ابوهريره -1

شـير  «يعني:  الغنم فمن فعل ذلك فهو بخيرِ النظرينِ إن شاء أمسكها و أن شاء ردها و صاعاً من تمرِ)
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تـر   تـر و مهـم   ل فقهي، واجـب خويشاوندان اشاره كرد. قطعاً عمل به حديث، از رعايت اصو
77Fاست.

 خـدا  هرگاه حديثي از رسول«اهللا به همين نكته اشاره كرده است كه:  شافعي رحمه 1
ام، در تعـارض قـرار    به شما رسيد كه بر خالف سخن من بود و يا با اصلي كه من بيان كـرده 

 »چون و چرا) بپذيريد. را (بي خدا ي رسول داشت، بايد فرموده
كرد برخي از فقهـا و محـدثان گفتـه شـد، امـام ابوسـليمان        چه پيرامون عمل در تأييد آن

78Fخطابي

79Fمعالم السنندر كتاب  2

بينم كه بـه دو دسـته    من عالمان زمان خود را مي«نويسد:  مي 3
 اند: تقسيم شده

 لماي حديث و اثر.ـ ع1

                                                                                                           
قصد فريب خريدار شتر و گوسفند) در پستانشان ذخيره نكنيد؛ هـر كـس چنـين     بهشتر و گوسفند را (

اش،  تواند، انتخاب كند: يا آن حيوان را (با وجودي كـه فروشـنده   حيواني را بخرد و بدوشد، دو راه مي

براي فريب خريدار، حيوان را ندوشيده تا پرشير معلوم شود،) بپذيرد و يا آن را با يـك صـاع خرمـا    

)، مسـلم  2150نگـا: روايـت بخـاري(   » اطر شـيري كـه دوشـيده،) بـه فروشـنده، پـس دهـد.       خـ  (به

-410-394-2/242)، احمـد ( 2/683)، مالـك ( 7/253)، نسائي(3443)، ابوداود (1524و1515(

 ).5/318) و بيهقي (465

ـ   تر مي ببينيد: عالمه دهلوي، عمل به حديث صحيح را از رعايت اصول فقهي مهم -1 د بـه  داند تا چـه برس

 باشد. (مترجم) اي از اقوال و فروع فقهي كه بر خالف احاديث صحيح مي پاره

هــ در (بسـت) از توابـع    319او، احمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب خطابي بستي است كه در سال  -2

شناس  جا درگذشت. وي، محدث، فقيه، اديب، زبان هـ همان388كابل افغانستان به دنيا آمد و در سال 

توان اشاره كرد به: غريـب الحـديث، أعـالم السـنن فـي شـرح صـحيح          ر بود. از تأليفاتش ميو شاع

 .…داود، كتاب العزلة و البخاري، معالم السنن في شرح سنن ابي

)، شـذرات الـذهب   324-11/236كثيـر (  )، البدايـة و النهايـة از ابـن   209-1/208نگا: وفيات األعيـان ( 

 ).652-1/238المؤلفين ( ) معجم3/127-128(

 ).10-1/5معالم السنن ( -3
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 فقها و اهل رأي.ـ 2
هـا، در پـژوهش مسـايل،     ننياز نيسـت؛ بلكـه ايـ    هيچ يك از اين دو دسته، از ديگري بي

سان پايه و اساسـي اسـت كـه فقـه بـه عنـوان فـرع و         نيازمند يكديگر هستند. زيرا حديث، به
اي  پاشد و هـر اسـاس و پايـه    اساسي، فرو مي شود؛ هر بناي بي همانند ساختماني، بر آن بنا مي

 نهد. كه بر آن عمارتي، بنا نگردد، رو به خرابي و نابودي مي
ه علماي فقه و حديث با وجودي كه جايگـاه علميشـان، بـه هـم نزديـك      بينم ك من، مي

است و در عموم كارهاي علمـي، نيازمنـد هـم هسـتند، از چـارچوب فعاليـت ( و پـژوهش)        
ها با يكديگر در مسير حـق   كاري و تعاون آن اي از هم گريزند و نشانه برادرانه با يكديگر مي

 شود. كه بسيار ضروري است، مشاهده نمي
شـوند، بايـد بگـويم كـه      رابطه با كساني كه به عنوان اهل حديث و اثر، شـناخته مـي   در

چنين بررسي احاديث شاذ و  آوري طرق روايت و هم ها و جمع تر، در جهت بيان روايت بيش
ي   مايه ها، اصل و درون كوشند. اين يافته است، مي ها ساختگي و تحريف غريبي كه اغلب آن

دهنـد و بـراي فهـم معـاني و      شده را مورد تأمل و بررسي قرار نمـي  جمالت و سخنان روايت
كشـند؛   هاي نهان متون را بيـرون نمـي   كوشند و فقه و گنجينه استنباط نهاد و نهان الفاظ، نمي

پندارنـد.   گيري بر آنان، ايشان را مخـالف سـنت مـي    گيرند و با خرده چه بسا بر فقها ايراد مي
يـابي بـه دانـش فقهـا، بـا       از علما، ضـمن بازمانـدن از دسـت   اين در حالي است كه اين دسته 

 كنند. گويند، خود را گنهكار مي سخنان ناشايستي كه در حقشان مي
ها خيلي كم از نردبان حـديث، بـاال    در رابطه با فقها و اهل رأي نيز بايد گفت: بيشتر اين

نـان، تـوان   دهنـد. آ  نـدرت احاديـث صـحيح و سـقيم را از هـم تشـخيص مـي        رونـد و بـه   مي
پروا و بدون قيد و بند، احاديثي   ها بي بازشناسي روايات خوب از روايات منكر را ندارند؛ اين

گيرنـد و   سو و موافق آرا و اقوال مذهبشان است، در برابر منتقدان خـود، دليـل مـي    را كه هم
كـه در نزدشـان از شـهرت     درميان خويش به پذيرش احاديث ضعيف و منقطع بـه شـرط آن  

اند؛ هرچند كه دليـل و برهـاني، در    هايشان افتاده باشد، توافق نموده وردار بوده و بر زبانبرخ
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رأيي  چنين سست مورد درستي آن روايت نداشته باشند. آري، اين، گمراهي و انحراف و هم
 اند.). اي را در پيش گرفته ي حديث، چنين رويه انصافي است (كه درباره و بي

ر براي اين دسته از فقهـا، حكمـي از آراي اجتهـادي يكـي از     اين در حالي است كه اگ
كوشـند تـا روايـت     خيزنـد و مـي   سران و بزرگان مذهبشان حكايت شود، به دنبال دليل برمي

اهللا، تنها آن دسته از  چه هواداران مالك رحمه شده از امامشان، بدور از ضعف باشد! چنان نقل
انند كه از طريق ابن قاسـم و اشـهب و ديگـر فقهـاي     د شده از او را قابل اعتماد مي آراي نقل

ي مذهبشان، روايت شده باشد. به همين خاطر اگر روايتـي فقهـي از عبـداهللا     دار و گذشته نام
چـه را   اهللا نيز هر آن پذيرند. هواداران ابوحنيفه رحمه بن عبدالحكم و امثال او، نقل شود، نمي

روايتـي كـه ابويوسـف، محمـد و هـواداران و      پذيرنـد و تنهـا    كه از ايشـان نقـل شـود، نمـي    
چه حسن بن زيـاد   رو آن ها است. از اين شاگردان سرآمد ابوحنيفه، نقل كنند، مورد قبول آن

اهللا روايـت كننـد، مـورد قبـول فقهـاي ايـن مـذهب قـرار          رديفانش از ابوحنيفـه رحمـه   و هم
 گيرد. نمي

ها، روايـات مزنـي و ربيـع بـن      ند؛ آنچنين هست اهللا نيز اين ياران و هواداران شافعي رحمه
هـا از امامشـان، روايتـي     چه حرمله و جيزي و امثـال ايـن   پذيرند و چنان سليمان مرادي را مي

آورنـد. بـه هـر     كنند و آن را در شمار اقوال شافعي، به حساب نمـي  بياورند، به آن توجه نمي
باشد. حـال   مشايخشان مي حال اين رويه، عادت فقهاي تمام مذاهب در مورد آراي امامان و

ي پذيرش اقوال امامانشان به دنبال دليل و برهـان هسـتند تـا درسـتي آن را      ها در پهنه كه اين
تـر، يعنـي در نقـل و     اي بسيار مهـم  توان برايشان روا دانست كه در مسأله دريابند، چگونه مي

پـذيري و   فرمـان  ) كـه ي خداي متعال (يعنـي رسـول اكـرم    روايت از امام االئمه و فرستاده
قـدر تسـاهل و    اي شرعي است، اين اطاعتش، واجب و سر نهادن در برابر دستوراتش، وظيفه

را  خدا انگاري در روايت از رسول توان اين تساهل و سهل انگاري بكنند؟! چگونه مي سهل
ل و اند، هيچ تنگنا و گناهي در د چه ايشان، مقرر فرموده روا دانست كه با پذيرش و انجام آن

چون ولي و سرپرست ضعيف، قيم يتيم يا وكيل  كنيم؟ شخصي هم درون خود، احساس نمي
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كنـد و   اي را در نظر بگيريد كه با بدهكاران خود، با تساهل و تسامح، برخورد مـي   و نماينده
پوشـي   هـاي آنـان، چشـم    هـا و كاسـتي   هـا، از كمـي   ي آن هاي ناسـره  ضمن قبول كردن پول

توانـد ايـن رويـه را در قبـال بـدهكاران       است كه آيـا ايـن شـخص، مـي     نمايد؛ سؤال اين مي
هاست، در پيش بگيرد؟ آيا غير از اين است كه اگر  ي آن  ضعيف، يتيم يا موكلي كه نماينده

بدين شكل عمل نمايد، در انجام مسؤوليتش، كوتاهي كرده و بلكـه خيانـت، نمـوده اسـت؟     
كوتـاهي   خـدا  ايي كه در مورد حديث رسولي فقه اين مثال، مصداق بارزي است درباره

 كنند و در پذيرش اقوال و آراي امامانشان، سرسخت و جدي هستند. مي
يـابي بـه حـق و     برخي از فقها، پيمودن راه حق را دشوار و ناهموار يافتـه و زمـان دسـت   

رسيدن به مقصود را طوالني پنداشته و در عين حال بـراي رسـيدن بـه منظـور خـود، شـتاب       
اند تا به اندكي از اصول  رو در صدد كوتاه كردن راه حق برآمده و كوشيده اند؛ از اين هداشت

هـا، همـين    اند.) ايـن  و آراي فقهي، بسنده كرده (و خود را چنين قانع كنند كه به حق رسيده
هـاي كـاري خـود قـرار داده و آن را بـراي خـود [و بلكـه         مقدار ناچيز از اصول فقه را زمينه

هـاي   ها، اصول و برداشـت  اند. آن ز دانايي و نشاني از حقيقت علم، قلمداد كردهديگران] رم
ي بگومگوهـا، از   اند تا در عرصه سان سپري قرار داده فقهي را در رويارويي با منتقدانشان، به

هـا   كار گيرند و بدين ترتيب پيروز جدل آن استفاده كنند و در زد و خوردهاي مثالً علمي به
دشان، به علم و تبحر علمي، قضاوت شود و نتيجه اين گردد كه چنين فقيهـي  شده و در مور

 را فقيه دوران و مهتر علمي شهر و ديارش بپندارند!
ي مؤثري پياده  كار برده و در فريبشان، حيله ي ظريفي به ها، حقّه شيطان، براي فريب اين

نمايد و  ندك و ناچيز ميكرده و به آنان گفته است: علم و دانشي كه در درست شما است، ا
هـاي آن   رو علم كالم و شـاخه  سازد؛ از اين ي جدل) برآورده نمي نياز علميتان (را در عرصه

را بر دانش فقهي خود بيفزاييد و خود را به اصـول متكلمـين و علمـاي علـم كـالم، قـوي و       
 گرم بداريد تا ميدان ديد و استداللتان (در برابر مخالفان) وسيع گردد. پشت
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ي اين دسته از فقها عملي ساخت و جـز مؤمنـان (و فقهـاي     له، شيطان، فريبش را دربارهب
راستين) بسياري از فقها، راهي را كه شيطان، فرارويشـان قـرار داد، در پـيش گرفتنـد و از او     

هـا كـه    هايي كه به راه شيطان رفتنـد! شـگفتا از ايـن    پيروي كردند. شگفتا از مردان و انديشه
بهره سـاخت و آنـان را از راه    مندي(از علم راستين) بي بختي و بهره ن را از نيكشيطان، ايشا

80Fاهللا) (پايان سخن خطابي رحمه» ي بالندگي آنان بود،) محروم كرد! راست (كه مايه

1 

                                           
ي: محمدرضا رخشاني)، نقد  انتشارات صديقي، ترجمه -69و68الجپوري، در كتاب (تقليد شرعي، ص -1

ي دهلوي، انگاشته است.  صورت بريده و ناقص، نقل كرده و آن را گفته خطابي بر فقها و محدثين را به

آورد  تقليد شـرعي، از درك ايـن نكتـه كـه گفـت      ي كتاب آيد كه نويسنده از اين طرز نقل چنين برمي

چنين گويا وي، از درك اصل موضوع و گفتار خطـابي   باشد، باز مانده است؛ هم مذكور، از خطابي مي

كه توسط دهلوي، نقل شده، عاجز بوده است. شايد هم صرفاً ضعف استداللي وي، در اين طرز نقـل،  

اي را در پيش گرفته كه بتواند مقصودش را در ترسـيم و   مؤثر نبوده و ايشان، از آن جهت، چنين رويه

را فراتر از هـر عنـوان و    خدا اي ضدديني از مسلماناني كه عمل به سنت صحيح رسول ي چهره ارائه

ورزي، در مـوارد ديگـري از كتـاب تقليـد      دانند، به انجام برساند. اين ناتواني يا اين غرض مكتبي مي

رود و ايـن وظيفـه،    رو جايگاه علمي اين كتـاب زيـر سـؤال مـي     از اينشرعي نيز كامالً هويدا است؛ 

ي معيارهـاي   داري از كسي، تنها بر پايـه  گيرد كه بدور از جانب سنج منصفي قرار مي فراروي هر نكته

گر بـا ديـن    توان طيف وسيعي از مسلمانان را ستيزه چنيني، مي علمي، قضاوت كند كه آيا از كتابي اين

كرد برخي، معتقدند كه بايد ضمن احترام به ميراث فقهي پيشينيان،  الف پندار و يا رويدانست كه بر خ

 سنت صحيح پيامبر را بر گفتار هر غيرمعصومي، مقدم قرار داد؟(مترجم)





 

 :بخش چهارم
 ي نخست از لحاظ تقليد و اجتهاد مردم در چهار سده رويكرد

 مباحث اين بخش:
 الف در پيش از قرن چهارم و پس از آنهاي اخت اسباب و خاستگاه 
 پيوستگي و عدم پيوستگي به مذهب مشخصي 
 چنين مجتهدان در مذهب هاي اختالف درميان مجتهدان مطلق و هم خاستگاه 
 تفاوت مجتهد مطلق و مجتهد در مذهب 

 
ي نخست هجري خود را مقيد به تقليـد از مـذهب    بايد دانست كه مسلمانان، در دو سده

قـوت  باره اتفاقِ نظري و عملـي نداشـتند. ابوطالـب مكـي در      دانستند و در اين نمي مشخصي

ها، نقل قول ديگران و فتـوا دادن بـه مـذهب شـخص      ها و مجموعه كتاب«نويسد:  مي القلوب
چنين عمل به گفتار او و معتبر دانستن اقوالش، نيز نقل آرا و اقـوالش و تفقـه در    معيني و هم

 »ر نوپديداري هستند كه درميان مردم قرن اول و دوم، رايج نبود.خصوصي، امو مذهب به
گويم: پس از گذشت دو قرن، تـا حـدودي رايـج شـد كـه برخـي بـه         بنده (دهلوي) مي

دهـد   در اقوال و احكام) بپردازند؛ البته بررسي و بازنگري تاريخ نشان مي  تخريج (و پژوهش
نواخـت   طور خالص و يـك  ه نبود كه بهگون ي چهارم هجري كيفيت تخريج بدين كه تا سده

چنـين نقـل    از مذهب مشخصي تقليد شود و پرداختن به فقه و پژوهش در مذهبي معين و هم
 آراي يك مذهب خاص، متداول گردد. بلكه در آن برهه از زمان، مردم، دو دسته بودند:

 ي الزم از علوم ديني داشتند.) علما (و كساني كه بهرهـ 1
 ي مردم. تودهـ 2
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عموم مردم، در مسايلي كه ميان مسلمانان و يـا جمهـور مجتهـدان، اختالفـي پيرامـونش      
81Fوجود نداشت، تنها از شارع، تقليد

چنـين احكـام    كردند و چگونگي وضو، غسـل و هـم   مي 1
گرفتند و بر اساس  نماز و زكات و ساير تكاليف شرعي را از پدران و علماي ديارشان، فرامي

كـه   آن داد، بـي  اي رخ مـي  كردند. در انـدك مـواردي كـه مسـأله     يها، عمل م همين آموخته
فتا تاي كه بـه او دسترسـي داشـتند، اسـ     مذهب معيني مد نظر قرار گيرد، از مفتي و فتوادهنده

مـردم، (در آن برهـه از زمـان)    «گويـد:   پرسيدند. ابن همام مي كردند و حكم مسأله را مي مي
كردند و بـار ديگـر از مفتـي ديگـري؛ آنـان،       ل ميعادت داشتند كه باري از يك مفتي، سؤا

 »عادت نداشتند كه خود را ملزم به استفتا از مفتي معيني بدانند.
اما رويكرد علما (در قبال بررسي مسايل) به ترتيب زير بود و عمدتاً علمـا، دو منزلـت و   

 كرد داشتند: روي
و آثار قرار دادند و در  ها تالش خود را در راستاي بررسي كتاب و سنت برخي از آنـ 1

هـا بـه مـردم در اغلـب      گويي آن نتيجه توانشان در فتوا، فعليت و تحقق يافت و توانايي پاسخ
يـابي بـه ايـن توانـايي و      ماندنـد. دسـت   مسايل، بيش از مواردي بود كه از فتوا دادن بـاز مـي  

                                           
ي پيروي، استفاده شود؛ چراكه تقليـد، عبارتسـت از پيـروي     ي تقليد، از كلمه خوب است به جاي واژه -1

-2/449)، نزهة الخـاطر العـاطر (  265دليل و برهان. نگا: إرشاد الفحول (صكور و بسته و عاري از 

نويسد: ابوعبداهللا بن خـويز منـداد    ) مي2/117). ابن عبدالبر در كتاب (جامع بيان العلم و فضله، 450

اش هيچ دليلـي   معناي تقليد در شرع، عبارتست از رجوع به قولي كه گوينده«گويد:  بصري مالكي مي

چه را گويند كـه بـا دليـل و برهـان،      ر شريعت، از آن نهي شده است؛ اما اتباع، پيروي از آنندارد و د

اش  نويسد: از هر كسي كه بدون دليلي كه گفته وي، در جاي ديگري از اين كتاب مي» ثابت شده است.

باشد.. هر  ياي و تقليد در دين خدا، نادرست م را به اثبات برساند، پيروي كني، در واقع، مقلد او گشته

كسي كه وجود دليلي، تو را به پيروي از گفتارش وادارد، اتباع و پيروي درستي فراروي تو قـرار داده  

 »است. چراكه در دين، تقليد، ممنوع و اتباع، خوشايند است.



   

  95   ءعلل اختالف فقها

ر در كرد كه تخصـيص نـام مجتهـد را بـه همـراه داشـت، فراينـد تـالش و جـديت وافـ           روي
 آوري روايات بود. جمع

طـور خيلـي از احكـام در آثـار      بسياري از احكام، در احاديث، بيان شـده اسـت؛ همـين   
رو  صحابه و تابعين و تبع تابعين (نسل پس از تابعين) روشن و واضح گرديـده اسـت. از ايـن   

شـناس   سان حديث شناس، جايگاه و مفهوم هر سخني را دريابد و هم مجتهد بايد همانند زبان
بنـدي داليـل و نيـز     هـاي مختلـف را بازشناسـد و بـه جمـع      هاي جمع ميـان روايـت   بتواند راه

كرد دو امام پيشوا و نمونه يعني احمـد بـن محمـد      چه روي چنيني بپردازد. چنان كارهايي اين
 بن حنبل و اسحاق بن راهويه، به همين شكل بوده است.

بندي اصول  سته از برگردان طرق تخريج و جمعاي از موارد نيز اين فرايند، برخا در پاره
تـوان بـه    شده از مشايخ فقه با عبارتي شايسته از آثار و سنن بود كـه از آن جملـه مـي     روايت

 كرد امامان نمونه در اين پهنه يعني ابويوسف و محمد بن حسن اشاره كرد. روي
كـه بـر اسـاس آن     اي بـود  ي برخي از علمـا، از علـوم قـرآن و سـنت، بـه انـدازه       ـ بهره2

ي فقهي را با داليل تفصيلي آن، دريابنـد و از حكـم    اصطالح پايه توانستند مسايل اصلي و به
غالب و داليل ساير مسايل نيز آگاهي يابند؛ البتـه از شـناخت بعضـي از مسـايل بازماندنـد و      

نـان،  هـاي اجتهـادي آ   نيازمند آن شدند كه به نظر ساير علمـا، مراجعـه كننـد؛ چراكـه زمينـه     
رو چنين عالماني در برخي از مـوارد، مجتهـد    همانند مجتهدان مطلق، كامل نشده بود. از اين

كرد بـه   اي از موارد نيز مجتهد نبودند. در مورد صحابه و تابعين نيز اين روي بودند و در پاره
رسـيد، بـدون در    ها مـي  كه حديثي، به آن اثبات رسيده كه آنان، عادت داشتند به محض آن

 كردند. ظر گرفتن شرط و شروطي، به آن عمل مين
پس از دويست سال (و بـا گذشـت دو سـده) گـرايش بـه پيـروي از مـذهب مجتهـدان         

82Fتر كسي بود كه به اقول و مذهب مجتهد معينـي، اعتمـاد نكنـد.    مشخصي رواج يافت و كم

1 

                                           
اند؛ يعنـي پـس از    ها معرفي شده تقليد، پس از سه نسلي رواج يافت كه در حديث صحيح، بهترين نسل -1

ي اربعه، متداول شـد. شـيوه    تابعين و تبع تابعين. تقليد از مذاهب اربعه نيز پس از وفات ائمهصحابه، 
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پژوه، از  اين روش، در آن زمان رايج شد؛ سبب و خاستگاه رواج اين روش، اين بود كه فقه
 حاالت زير، بيرون نبود:

كه بيشتر تـالش كسـاني كـه بـه فقـه پرداختنـد، ايـن بـود كـه مسـايلي را كـه             اين اول)
هـا را بشناسـند و آن را نقـد و بررسـي      چنـين داليـل آن   اند و هـم  مجتهدان پيشين پاسخ گفته

گـر، تـرجيح   كنند؛ مسايل و داليل را از نو وارسي و ويرايش كنند و برخي را بـر بعضـي دي  
 دهند.

پـژوه،   شد كه فقـه  رسيد و كامل مي اين، كار بزرگي بود كه تنها در صورتي به پايان مي
ي مسايل آگاه بـوده و در عـين حـال بـه      در انجام اين كار، الگويي داشته باشد كه از گستره

پس ي تحقيق و پژوهش از او كمك بگيرد و سـ  ايراد داليل هر بابي پرداخته باشد تا در پهنه
كرد  پژوه، دشوار مي به نقد و ترجيح اقوال و داليل بپردازد. نبود چنين الگويي، كار را بر فقه

و معنا ندارد كه انسان با وجود كار آسان (و راه حل) بـه كـار مشـكلي بپـردازد. چنـين فقيـه       
ن هايش را جبرا اي جز اين نداشت كه اقوال امامش را نيكو شمارد يا نقص رويي، چاره دنباله

شمرد و در اغلب موارد بـا   هاي امام را درست و نيكو مي تر گفته نمايد. در اين پهنه اگر بيش
شـد، از اصـحاب و هـواداران مهتـر و سـرآمد آن مـذهب قـرار         سو مـي   امامش، موافق و هم

سو نبود و به اسـتدراك و رفـع    چه فقيه، در بسياري از موارد، با امامش هم گرفت و چنان مي
شـد كـه از    پرداخت، باز هـم ايـن كـارش، چنـدان پراهميـت تلقـي نمـي        لش مينواقص اقوا

گرديـد و   چنان در كل، به امام مذهب، منتسب مي رو هم مذهب، بيرون قلمداد گردد؛ از اين
رفت كه در بسياري از اصول و فروع (فقهي) پيرو و الگوپذير امام  شمار مي جدا از كساني به

 ديگري بودند.

                                                                                                           
ي اربعه در مورد برحذر داشتن از تقليد و عدم انحصار در مذهب يا مذاهب مشـخص، بـر مـنهج     ائمه

مردمي اسـت   ي كرد عوام و توده ي عمل گيري تقليد از اين مذاهب، زاده  پيشينيانشان استوار بود. شكل

كه ائمه، چنين چيزي گفتـه و يـا قايـل بـه تقليـد از مجتهـد        آن كه خود را ملزم به تقليد پنداشتند؛ بي

 .147-133ص…مشخصي باشند. نگا به كتاب: الرد علي من أخلد إلي األرض
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ي مسايلي را يافت كه از قبل پاسخ داده نشده بود؛  توان اجتهاد درباره ياز چنين فقيهي م
افتد و بـاب اجتهـاد نيـز گشـوده اسـت. از       دادها، پشت سر هم، اتفاق مي چراكه مسايل و رخ

گويي به مسـايل   كه به اقوال امامش اعتماد و تكيه كند، در صدد پاسخ آن پژوه، بي رو فقه اين
آمد. البته چنين مواردي در مجموع اندك بود؛  و آثار سلف برمينو از طريق كتاب و سنت 

 شود. به چنين فقيهي، مجتهد مطلق منتسب گفته مي
اش از  تر در راستاي بازشناسي مسايلي بود كه دربـاره  تالش برخي از فقيهان، بيش دوم)

ي بـيش از  شد و پيشينيان، به آن پاسخ نگفتـه بودنـد. چنـين فقيهـي در هـر بـاب       آنان استفتا مي
مجتهد منتسب، نيازمند اقتباس و پيروي امامي بود كه پيرو اصول او، حركـت كنـد؛ چراكـه    

باشـد. بنـابراين    مسايل فقهي، پيچيده و گسترده است و فروع فقهي، به اصول آن وابسـته مـي  
خواست از نو به نقد اقوال مذهب و بازنگري آن بپردازد، خود را ملزم  اگر چنين فقيهي، مي

شـد؛ از   اري كرده بود كه از توانش بيرون بود و تمام عمرش نيز از اين كـار فـارغ نمـي   به ك
چه از قبل بيان شده، نظري اجمالي بيندازد  رو راهي جز اين نداشت كه در هر بابي در آن اين

 گويي به ساير مسايل و پيشامدها قرار دهد. و تالش خود را در راستاي پاسخ
چنـين قيـاس،    والي ديد كه با كتاب و سنت و آثار سلف و هـم توان اق از چنين فقيهي مي

چنـين مـواردي بـه نسـبت آرا و اقـوال       در صدد رفع اشتباهات امامش برآمده است؛ البته اين
 شود. سو با امام، اندك و ناچيز است. به چنين فقيهي، مجتهد در مذهب گفته مي موافق و هم

سـو در راسـتاي    تـالش خـود را يـك    : بدين ترتيب اسـت كـه فقيـه، ابتـدا    حالت سوم)
ها و مسايلي قرار دهد كه پيش از او پردازش شـده اسـت و سـپس بكوشـد تـا       بازشناسي پايه

ــي  ــه م ــوعاتي را ك ــاس آن  موض ــر اس ــد ب ــل    خواه ــت، از اص ــنديده اس ــده و پس ــه برگزي چ
يابـد؛ چراكـه از    ي حقيقي و وجـودي نمـي   هايش، برگيرد. چنين حالتي، تقريباً جنبه برداشت

سو زمان زيادي از دوران نزول وحي گذشـته و از ديگرسـو، هـر عـالمي در بسـياري از       يك
اش، نيازمند آگاهي از روايات و احاديثي است كه به طرق و الفاظ مختلف نقل  موارد علمي
اي جز شناخت مراتب رجال و راويان حديث ندارد و بايد از صـحت و ضـعف    شده و چاره
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د احاديث و آثـاري را كـه در آن اخـتالف وجـود دارد، فـراهم      احاديث، آگاه باشد و بتوان
شناسـي   بياورد و در عين حال از منابع و مؤاخذ فقيه، مطلع بوده و نسبت به دانش لغت (زبـان 

طـور چنـين حـالتي، برخـورداري شـخص از       عرب) و اصول فقه، دانايي داشته باشـد؛ همـين  
اش  طلبد كه پيشـينيان، دربـاره   لي را ميدانش روايت و نيز آگاهي از تفاوت و اختالف مساي

اند؛ در اين صورت، شخص، بايد بتواند با توان فكري و علمي خود، آن روايات  بحث كرده
ها را بر اساس داليل، مـورد ارزيـابي قـرار دهـد. اگـر       بندي و جدا كرده و سپس آن را دسته

رش را در ايـن پهنـه   ها، مشـغول كنـد و عمـ    كسي خواسته باشد خودش را به تمام اين شاخه
گونه كه بايد و شايد، حـق مطلـب را پيرامـون يكايـك      بگذراند، چگونه خواهد توانست آن

پـرورده باشـد،    ها و مسايل ريز و پراكنده، ادا نمايد؟ آري، انسان، هرچند هم كه نيك  شاخه
ان چـه فراتـر از آن اسـت، عـاجز و نـاتو      باز هم توان و روان محدودي دارد كه از انجـام آن 

 باشد. مي
ي چنـداني بـا دوران وحـي نداشـتند و      البته، اين كار براي مجتهدان نسل اول كه فاصـله 

هاي مختلف علمي، پديدار نشده بود، ميسر شد. با اين توضيح كـه تعدادشـان، انـدك     شاخه
ي كـار علميشـان، بـر     بند اصول مشايخشـان بودنـد و در پهنـه    بود. اين دسته از مجتهدان پاي

ي  انـدركار شـدند، جنبـه    كردند؛ اما از آن جهت كه در علـم، دسـت   تماد و تكيه ميها اع آن
 استقالل و خودبسي يافتند و به عنوان مجتهدان مستقل، شناخته شدند.

كه: گرايش به مذهب مجتهدان، رازي است كه خداي متعال، بر قلب علمـا،   خالصه اين
انسـته و ندانسـته بـه مـذهب مجتهـدان [و      القا فرمود و آنان را بـر ايـن منـوال قـرار داد كـه د     

83Fروي راه و اصول آنان] گرايش يابند. دنباله

1 

                                           
 گونه كه محقق اين كتاب نگاشته: اين، نظر مؤلف است و جاي بحث دارد. اما از سوي ديگر تمذهب آن -1

دانيم كـه ميـان    باشد نه به معناي تقليد؛ مي كه در اصل كتاب ثبت شده، به معناي گرايش به مذهب مي

تقليد و گرايش به مذهب، تفاوت زيادي وجود دارد. عالوه بر اين، دهلوي، اين گرايش به مـذهب را  

بيـر ايشـان،   در مذهب چهار امام، منحصر نكرده است؛ گرچه الجپوري كوشيده تا اين تمذهب و به تع
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84Fچه آورديم، سخن عالم فقيه، ابن زياد شافعي يمني از مصاديق آن

باشد  در فتاوايش مي 1
ي دليل كار بلقيني سؤال شد كه به دو پرسش، بر خـالف مـذهب شـافعي،     كه از وي درباره

در پاسخ به كسي كه اين خرده را بر بلقيني وارد كرد، گفت: تو،  جواب داده است. ابن زياد
تواني دليل سخنش را دريابي. او، مجتهدي  تا زماني كه جايگاه علمي بلقيني را نشناسي، نمي

باشـد. منظـورم، از مجتهـد     مطلق، منتسب و غيرمستقل است و از اهل تخـريج و تـرجيح مـي   
ش، گفتـاري را بـر قـول راحـج در مـذهب امـام،       منتسب، كسي است كه از ميان اقوال امـام 

 دهد. ترجيح مي
سـنج شـافعي اعـم از متقـدمين و متـأخرين       ي بيشتر اصحاب و هواداران نكتـه  اين، رويه

است؛ در صـفحات بعـد، ضـمن آوردن نامشـان، بـه بيـان مراتـب علمـي هـر يـك خـواهيم            
تـوان بـه    انـد، مـي   ر دادهپرداخت. از جمله كساني كه بلقيني را در رديف مجتهدان مطلق قرا

خواستم استادم  گويد: من مي شاگرد بلقيني، يعني: ولي ابوزرعه اشاره كرد. ولي ابوزرعه مي
طـور كامـل وجـود دارد، در     را زير سؤال ببرم كه چرا با وجودي كه شرايط اجتهاد در او به

ادم (بلقينـي)  خـاطر شـرم و آزرم، ايـن پرسـش را از اسـت      كند؛ امـا بـه   امر اجتهاد كوتاهي مي
ي تاج الدين سبكي مطرح كردم؛ استادم سكوت كرد و چيزي نگفت. من افزودم: بـه   درباره

ي خـودداري   گمان من، كار و حقوقي كه براي فقهاي مذاهب چهارگانه، مقرر شده، انگيزه

                                                                                                           
) نـام  48تقليد را منحصر به چهار امام قرار بدهد؛ وي به همين مقصـد (در كتـاب تقليـد شـرعي، ص    

آورد دهلوي [البته با حفظ امانـت در نقـل نوشـتار!] در داخـل ()      اهللا را بر نوشت ي اربعه رحمهم ائمه

از سوي خدا بـه علمـاي امـت!    ي اربعه، الهامي است   آورده است تا چنين وانمود كند كه تقليد از ائمه

 (مترجم)

او، عبدالسالم بن عبدالرحمن بن عبدالكريم بن زياد يمني شافعي (عزالـدين، ابونصـر) اسـت. المطـالع      -1

الشمسية في األجوبة السنية، تشنيف األسماع بحكم الحركة في الذكر و السماع، شرح علي مولد حسين 

 درگذشت. هـ957بن األدهل، از آثار اوست. وي، در سال 

 ).2/147) معجم المؤلفين (1/571)، هدية العارفين از بغدادي (379-8/378نگا: شذرات الذهب (
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هـا بـه امـر اجتهـاد      برخي از فقها از پرداختن به اجتهاد شده است؛ چراكه اگر كسي، از ايـن 
گـردد؛ عـالوه بـر ايـن      كند و از پست قضاوت محروم مي ياورد، حقوقي دريافت نميروي ب

پندارنـد. بلقينـي،    كنند و او را بدعتي و نوآور نيـز مـي   ديگر مردم از چنين فقيهي، استفتا نمي
85Fام را تأييد كرد. لبخندي زد و گفته

1 
اي بوده  بازدارنده چه ولي ابوزرعه گفت، عامل بنده (دهلوي)، اين را قبول ندارم كه آن

انـد كـه بـا وجـود      ها فراتـر از ايـن بـوده    كه آنان را از امر اجتهاد باز داشته است؛ چراكه آن
چنيني از اجتهـاد خـودداري    خاطر پست قضاوت و يا به داليلي اين توانايي در امر اجتهاد، به
كرديم كه نـزد  ها درست و روا نيست. پيش از اين يادآوري  ي آن كنند. چنين باوري درباره

جمهور، در چنين شرايطي، اجتهاد واجب است. البته جاي سـؤال اسـت كـه ولـي ابوزرعـه،      
چگونه چنين چيزي را به اين علما، نسبت داده يا چطور شده كه بلقيني، حرف ولي ابوزرعه 

 را تأييد كرده است؟!
اختالفاتي كه  نويسد: ) ميشرح التنبيه في باب الطالقاهللا در ( جالل الدين سيوطي رحمه

رو در هر موضعي به رفع  درميان ائمه، پديدار گشته، از جهت تفاوت در اجتهاد است؛ از اين
ي كتـاب   شـده اسـت. نويسـنده    اند كه در آن وقت منجر بـه اجتهادشـان ،    اشتباهاتي پرداخته

ا، به ايـن  ي اجتهاد رسيده و اين امر، غيرقابل انكار است؛ تعداد زيادي از علم به درجه التنبيه
صـباغ، امـام الحـرمين و غزالـي بـه مقـام        ي التنبيه)، ابن اند كه او (نويسنده نكته تصريح كرده

86Fصالح چه در فتاواي ابن اند. منظور از آن اجتهاد مطلق رسيده

ها، به مقام اجتهاد  آمده كه اين 2

                                           
ي شيخ محمد  مبحث: اسباب التقليد و انتشاره؛ نوشته 121-120نگا: كتاب (تاريخ الفقه اإلسالمي)، ص -1

 علي السايس.

صـالح اسـت. وي،    ي، معروف به ابناو، عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسي كردي موصلي شافع -2

شد و به علم رجـال،   محدث، مفسر،اصولي، نحوي و فقيهي بود كه تقي الدين و ابوعمرو نيز ناميده مي

تـوان   هـ درگذشت. از آثارش مي643هـ به دنيا آمد و در سال 577دانش وافري داشت. او، در سال 
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نتسـب  ي اجتهـاد م  اند، نه اجتهاد مطلـق، ايـن اسـت كـه ايشـان، بـه درجـه        در مذهب رسيده
 شـرح المهـذب  چنـين   و هـم  آداب الفتيـا گونه كه در كتاب  اند، نه اجتهاد مستقل؛ آن رسيده
87Fنووي

 آمده، اجتهاد مطلق، بر دو نوع است: 1
ي چهـارم هجـري، عمـالً از ميـان      اجتهاد مستقل كه اين نوع از اجتهاد، از آغاز سـده ـ 1

 رفته است.
جا كـه پـرداختن بـه چنـين      است و از آن اجتهاد منتسب كه تا برپايي قيامت، ماندگارـ 2

باشد، از لحاظ شرعي روا نيسـت كـه نسـبت بـه آن توجـه عملـي        اجتهادي، فرض كفايه مي

چنـين   و هـم  البحرچه بنا بر تصريح علمايي از قبيل ماوردي، روياني در  صورت نگيرد. چنان

جتهـاد، كوتـاهي   ، در هر زماني كه مسلمانان، در مورد ايـن نـوع از ا  …و التهذيببغوي در 

، شرح المهذبچنين نـووي در   صالح و هم طور كه ابن شوند. همان كنند، همگي گنهكار مي
انجامـد. ايـن مسـأله را     اند: پرداختن به اجتهاد مقيد، بـه اداي ايـن فريضـه نمـي     تصريح كرده

ـ طور مفصل در كتابمان به نام  به ل (الرد علي من أخلد إلي األرض و جهل أن اإلجتهاد في ك

 ايم. شرح داده عصر فرض)
ي اجتهـاد مطلـق از نـوع     ها از آن جهت كه شافعي هسـتند، از دايـره   چنين نيست كه اين

سبكي، اين مسـأله را كـامالً    چنين ابن و هم طبقاتصالح در  منتسب، بيرون باشند؛ نووي، ابن
دازش هايي در چارچوب مذهب، تصنيف كرده و ضمن پـر  رو كتاب اند. از اين  روشن كرده

                                                                                                           
الفقه الشافعي، الفتاوي، علـوم الحـديث. نگـا:    اشاره كرد به: شرح المشكل الوسيط (للغزالي) في فروع 

 ).362-2/361)، معجم المؤلفين (215-4/214)، تذكرة الحفاظ (394-1/393وفيات األعيان (

او، يحيي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعه بن حزام نـووي دمشـقي شـافعي،     -1

هـ بـه دنيـا آمـد و در    631ود كه در سال الدين و ابوزكريا است. وي، فقيه مجتهدي ب معروف به محي

 هـ درگذشت. (شرح مسلم)، (رياض الصالحين) و (روضة الطالبين) از آثار اوست.677سال 

 ).4/98)، معجم المؤلفين (356-5/354)، شذرات الذهب (254-4/250نگا: تذكرة الحفاظ (
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دار وظايفي در نظام آموزشي مـدارس شـافعي    اقوال و آراي مذهب، به فتوا پرداخته و عهده
ي بغداد، تدريس كردنـد و امـام الحـرمين و     صباغ، در نظاميه اند؛ از جمله: مصنّف و ابن شده

دار وظايفي در مكاتب جابيـه و   ي نيشابور درس دادند؛ ابن عبدالسالم عهده غزالي در نظاميه
هـا و   ريه در قاهره شد و ابن دقيـق العيـد نيـز در صـالحيه، فاضـليه و كامليـه، مسـؤوليت       ظاه

 هايي يافت. سمت
رود و  شـمار نمـي   مـذهب، بـه   ي اجتهـاد مطلـق، برسـد، ديگـر شـافعي      كسي كه به درجه

شود؛ من، از ميان هواداران شافعي، كسي جز ابوجعفر بـن   اقوالش در كتب مذهب، نقل نمي
طـور مسـتقل اجتهـاد كـرده باشـد. بـه        ا سراغ ندارم كه شافعي بوده و سپس بهجرير طبري ر

شـمار   هـاي فـردي او، جـزو مـذهب بـه      اند: آرا و ديـدگاه  همين خاطر رافعي و ديگران گفته
 رود. (پايان سخن سيوطي) نمي

ي كوتاهي برخي از مجتهـدان   ، بهتر از سخن ولي ابوزرعه دربارهاربه گمان من اين گفت
جريـر، شـافعي،    مـذكور، ابـن   اراجتهاد است؛ جز اين پندار كـه بنـا بـر مقتضـاي گفتـ      در امر

ي  كه از جرگـه  جرير با آن گويد: ابن رود؛ اين پندار، پذيرفتني نيست. رافعي، مي شمار نمي به
 رود. شمار نمي اش، جزو مذهب به  اصحاب شافعي است، اما آراي فردي و اجتهاد جداگانه

عاصم عبادي، او را در رديف فقهاي شافعي قرار داده و گفته اسـت:  گويد: ابو نووي مي
او، يكي از علماي ما است كه فقه شافعي را از ربيـع مـرادي و حسـن زعفرانـي فـرا گرفتـه       «

 »است.
باشـد كـه وي، در    دهنـد، از آن جهـت مـي    كه طبري را به مذهب شافعي، نسبت مي اين

سو با اجتهاد شافعي،  بندي اقوال، هم ده و در جمعاجتهاد و بررسي داليل، راه شافعي را پيمو
پروا با شافعي، مخالفت نموده و البته در مسـايل   اي از موارد، بي عمل كرده است. او، در پاره

كـه در مـذهب شـافعي،     رو، بـر ايـن   اندكي، از مسير اجتهادي شافعي، بِدر شده است؛ از اين
 داخل است، هيچ خللي وارد نيست.
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ي  اهللا اشاره كرد كه در جرگـه  توان به محمد بن اسماعيل بخاري رحمه مياز اين دست 
علماي شافعي قرار دارد. شيخ تاج الدين سـبكي، از جملـه كسـاني اسـت كـه بخـاري را در       
رديف علماي شافعي قرار داده و گفته است: او، نزد حميدي، فقـه آموخـت و حميـدي نيـز     

، بخـاري را در طـراز شـوافع قـرار داده و سـخن      ي مكتب شافعي بود. استاد ما آموخته دانش
 ي ما است. نووي، گواه گفته

نويسد: تخريج مطلق آن دسته از مجتهدان تخريج همانند شيخ  شيخ تاج الدين سبكي مي
اند، در شمار اقـوال   ابوحامد و قفال كه بنا بر گمان غالب، در چارچوب مذهب و تقليد بوده

رفت  تخريج، از سوي كسي صورت بگيرد كه موارد برون گيرد؛ اما اگر اين مذهب قرار مي
توان به چهار  رود. از اين دست مي شمار نمي ها از مذهب، بسيار است، از اقوال مذهب، به آن

محمد يعني: محمد بن جرير، محمد بن خزيمه، محمد بن نصـر مـروزي و محمـد بـن منـذر      
 اشاره كرد.

ن دو درجه قرار داشته و همانند چهـار محمـد،   شريح، درميان اي اما مزني و پس از او ابن
بنـد آراي امـام    هـا، پـاي   ها و خراسـاني  چون عراقي از چارچوب مذهب بيرون نرفته و نيز هم

 اند. متبوع خود نبوده
سبكي، از امام اهل سنت و جماعت، ابوالحسن اشعري نامي به ميان آورده و گفته است: 

را در نـزد ابواسـحاق مـروزي آموختـه اسـت. (پايـان        ها قرار دارد و فقـه  او، در شمار شافعي
 زياد). سخن ابن

آمـده اسـت: منتسـبان بـه      االنواراز مصاديق ديگر اين سخن، مطلبي است كه در كتاب 
 هستند: دستهمذهب شافعي، ابوحنيفه، مالك و احمد چند 

 اي از تقليد منتسب است. عوام كه تقليدشان از شافعي، شاخهـ 1
انـد؛ هـيچ مجتهـدي، از مجتهـد ديگـر تقليـد        ي اجتهـاد رسـيده   درجـه  كساني كه بـه ـ 2

شوند كه در مسير اجتهاد، راه ايشان را  ها از اين جهت به شافعي نسبت داده مي كند؛ اين نمي
 اند. ي ايشان عمل كرده بندي آن، به شيوه پيموده و در كاربست داليل و جمع
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انـد.   ي اجتهـاد نرسـيده   ها، به درجـه  د؛ اينمنتسباني كه در حد وسط و ميانه قرار دارنـ 3
چـه بـه آن    بلكه بر ايستايي و توقف بر اصول امام، بسنده كـرده، مقلـدان امـام شـده و در آن    

اند نيـز مقلـد،    ي مردم كه گفتار ايشان را پذيرفته اند. توده تصريح نشده ، از قياس بهره گرفته
 هستند.

روند؛ چراكه خودشان، مقلَّد هستند و از  ر نميشما ها، مقلِّد كسي به مشهور است كه اين
 االنوار)ار شود. (پايان نوشت ايشان تقليد مي

آيد كه چگونه امكان دارد با وجـودي كـه شـريعت، يكـي      وجود مي اينك اين سؤال به
است، چيزي در يك زمان، واجب نباشد و در زمان ديگري، واجـب شـود؟ بـر اسـاس ايـن      

تدا به مجتهد مستقل، واجب نبود؛ اما بعـد واجـب شـد) ضـد و     پرسش، در اين گفتار كه (اق
نقيض وجود دارد.. در پاسخ بايد گفت: واجب اصلي بنا بر اجماع اهل حق، ايـن اسـت كـه    

ي  همواره در امت، كسي باشد كه احكام فرعـي را از داليـل مفصـل آن بازشناسـد؛ مقدمـه     
متعـددي داشـته باشـد، فراچنـگ      هـاي  رو اگر انجام واجبي، راه واجب، واجب است. از اين

خصوصـي،   كـه تنهـا راه بـه    آن باشد؛ البتـه بـي   ها، واجب مي آوردن و پرداختن به يكي از راه
واجب تلقي شود. اگر تنها يك راه براي انجام واجب، وجود داشت، پـرداختن بـه آن يـك    

از  شـدت گرسـنه باشـد و بـيم آن بـرود كـه       طور مثال: اگر شخصـي بـه   راه، واجب است. به
چه چند راه براي رفع گرسنگي (از قبيل خريدن غذا، جستجوي ميـوه   گرسنگي بميرد، چنان

هـا بـر آن فـرد،     و خوراكي از صحرا و يا شكار)، وجود داشته باشد، انتخاب يكي از اين راه
كه راه خاصي، معين شود. در  آن واجب است تا خود را از هالكت و نابودي نجات دهد؛ بي

شـود، بـر او الزم    اي يافـت نمـي   فرد در جايي قرار بگيرد كه شـكار و ميـوه  صورتي كه اين 
هاي  گردد كه پولي بدهد و چيزي بخرد. سلف نيز در انجام اين واجب (يعني اجتهاد) راه مي

هـا   ها را برگزينند. سپس ساير راه ها، اين بود كه يكي از آن راه ي آن زيادي داشتند و وظيفه
رو گزينش آن راه  اجب، مسدود شد و تنها يك راه، باقي ماند؛ از اينبراي پرداختن به اين و

واجب گشت. درميان سلف، كتابت حديث، رايج نبود؛ اما در روزگار ما، كتابت حديث (و 
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دانايي از كتب حـديث)، واجـب شـد؛ چراكـه بـراي روايـت حـديث، راهـي جـز شـناخت           
پرداختند؛ چراكـه زبانشـان،    نمي شناسي هاي حديث نيست. سلف، به نحو و علوم زبان كتاب

خـاطر دوري از آن   عربي بود و نيازي به فراگيري چنين دانشي نداشتند؛ امـا در دوران مـا بـه   
چنيني زيـادي وجـود دارد. بـر     زمان، فراگيري زبان عربي، واجب شد. داليل و مصاديق اين

88Fي، واجب اسـت؛ آيد كه تقليد از امام خاص شود و اين حكم، در مي همين اساس، قياس مي

1 
 اين حكم، گاهي واجب و گاهي غيرواجب است.

                                           
ي  قـي كنـيم، بـاز هـم از گفتـه     اين، قياس نادرستي است.. عالوه بر اين اگر قياس دهلوي را درست تل -1

طور مطلق واجب است. بررسي تمام موضوعات مورد بحـث در   آيد كه تقليد به ايشان، اين نكته برنمي

هـا و   سازد كه تقليد از نگاه دهلوي، فرآيندي منفي است كه در پي انگيـزه  اين كتاب، كامالً روشن مي

ي بحث، وجوب تقليـد و   دهلوي، در ادامههايي تاريخي و سياسي، شكل گرفته است. عالمه  خاستگاه

چنـين در   به تعبير بهتر، وجوب اتباع را مشروط و منوط به شرايط خاصي قرار داده است. ايشان، هـم 

گيري تقليد و نهادينه شـدن آن را برشـمرده اسـت؛     ي كتاب پيش رويتان، برخي از عوامل شكل ادامه

ضـروري فقهـي، ظلـم قاضـيان، اسـتفتاي مـردم از        هاي روزافزون و غير عواملي از قبيل: قيل و قال

هايي كه به تعبير دهلوي  ها و درگيري بهره بودند؛ جدل نماياني كه از علم حديث بي مدعيان علم و عالم

چنين اين نكته كه  تر نبود.. هم ي نزاع و كشاكش بر سر قدرت و پادشاهي كم اش، از فتنه اهللا فتنه رحمه

و مجتهد، خالي است، جاي بحث و تأمـل دارد. سـلف صـالح، كـار مـا       ي ما، از وجود محدث زمانه

چنين اسـتنباط احكـام در بسـياري از     و هم خدا آوري احاديث رسول مسلمانان امروزي را در جمع

انـد، هـيچ    بهايي از حديث و فقه، بجـا نهـاده   كه آنان، براي ما ميراث گران اند؛ در اين موارد آسان كرده

هاي اصلي مراجعـه   ر از اين است كه ما، وظيفه داريم، همواره به منابع و سرچشمهبحثي نيست. اما غي

تري با فهم سلف صالح بيابد؛ هرچند كه  هاي مختلف، همانندي بيش كنيم تا قرائت ما از دين، در جنبه

 كـه  اي از اقوالشـان باشـيم. در ايـن    جاهايي براي حفظ اصول آن بزرگواران، ناگزير به رها كردن پاره

اند، هيچ شك و ترديدي وجود نـدارد؛ اينـك كـه     آنان، زحمت فراروي ما را در شناخت دين، كاسته

افزاري عصـر حاضـر نيـز بـه كمكمـان آمـده و تمـام         رفت نرم اند و پيش ها كارمان را راحت كرده آن

ـ   آوري احاديث جمع ا شده توسط سلف را با بيان صحت و سقم آن، در كنار آراي مذاهب در اختيـار م
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هـا و احكـام دينـي)      كنـد و (از داده   انساني كه در هندوستان يا مـاوراءالنهر زنـدگي مـي   
جا عالمي شافعي يا مالكي و يـا حنبلـي وجـود نـدارد، الزم      اطالع است و در آن ناآگاه و بي

رفـت از مـذهب حنفـي، حـرام اسـت؛       و بـرون است كه از مذهب ابوحنيفه، تقليد كند و بر ا
رفـت از مــذهب، گـويي كمنـد شـريعت را از گــردن درآورده و      چراكـه در صـورت بـرون   

برد؛ چنين  هدف و سرگردان مانده است. البته بر خالف كسي كه در مكه و مدينه بسر مي بي
89Fباشد. شخصي، شناخت تمام مذاهب، برايش ميسر مي

قابـل   اين شخص، نبايد هر گمان غير 1
چـه   ي مردم افتاده، قبول كند يا بـه آن  چه را كه بر زبان عوام و توده اعتمادي را بپذيرد و آن

                                                                                                           
توانيم و بلكه نبايد بتـوانيم) روي بگـردانيم و    نهاده است، بر ماست كه از طرح عناويني چون (ما، نمي

سان سازي اقـوالي كـه    هاي ديني بپردازيم و براي هم درنگ به پژوهش بنا بر رسالت اسالمي خود، بي

تالف نيسـت،  چـه، جـاي اخـ    ي اخـتالف را در آن  در شريعت، به آن تصريح شده، بكوشـيم و دروازه 

 ببنديم.[مترجم]

)، اين مطلب را بريده و ناقص آورده و از نقل گفتار دهلوي در 49الجپوري در كتاب تقليد شرعي (ص -1

كند، خودداري نموده است.! اگر چنين افـرادي در شـمار    مورد شخصي كه در مكه و مدينه زندگي مي

از جاعالن و واضـعان حـديث، محسـوب     ها، انگاري گرفتند، به علت اين سهل راويان حديث قرار مي

شدند.. پرواضح است كه دهلوي، تقليد را بر كسي واجب قـرار داده كـه تـوان و امكـان شـناخت       مي

نمايـد؛ چراكـه امـروزه     مذاهب را ندارد. بنابراين پانوشت پيشين ما از ديدگاه دهلوي نيز، درست مـي 

افـزاري امـروز، ايـن     شينيان و كمك نرمي پي براي طيف وسيعي از مسلمانان بر اساس تالش خجسته

امكان فراهم شده تا به بازنگري آراي مذاهب و فراتر از آن، پژوهش در احاديثي كه صـحت و سـقم   

توانيم و اين امكان براي ما فراهم نيسـت   آن بيان شده، بپردازند و عذر بدتر از گناه نياورند كه ما، نمي

دانيم، بايد ميدان ديد  ا، نبايد بتوانيم!! ما كه خود را پيرو علما ميگويند: م يا بهانه بتراشند كه علما، مي

ي حوزوي پيرامون خود منحصـر نكنـيم و    آموخته خود را افزايش داده و علماي دين را به چند دانش

ي خاكي  داري در سرتاسر كره شود و عالمان نام بدانيم كه جهان اسالم، در منطقه و ديار ما محدود نمي

 توانيم و بايد بتوانيم.(مترجم) كنند كه ما، مي با دليل و برهان ثابت مي هستند كه
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النهـر  ي ايـن مـوارد در    چه همـه  در كتاب ناشناخته و غيرمشهوري آمده، بسنده نمايد؛ چنان

 ، بيان شده است.الفائق شرح كنز الدقائق
كه نـووي   مند باشد. چنان علم، بهره بايد دانست كه مجتهد مطلق، كسي است كه از پنج

90Fالمنهاجدر 

نويسـد؛ قاضـي، بايـد مسـلمان، مكلـف، آزاد، دادگـر، شـنوا، بينـا، نـاطق و           مـي  1
چه را به احكام، عمـوم و خصـوص    گو، خوددار و مجتهد باشد و از قرآن و سنت، آن سخن

ي  هنــهشـود، بدانـد و در پ   چنـين مجمـل و مفصـل و ناسـخ و منسـوخ، مربـوط مـي        آن و هـم 
شناسي نيز، متواتر، متصل و مرسل را دريابد و از چگونگي ضعف و قوت راويان باخبر  سنت

ي لغت و دستور زبان بداند و از اقوال مورد اتفاق و  چنين بايد زبان عربي را در پهنه باشد. هم
 ها آگاهي داشته باشد و انواع قياس را بشناسد. اختالفي علماي صحابه و عالمان پس از آن

طور بايد دانست كه مجتهد، بر دو گونه است: مجتهد مستقل و مجتهد منتسـب بـه    همين
شـود؛   مستقل. مجتهد مستقل، با برخورداري از سه ويژگـي، از سـاير مجتهـدان شـناخته مـي     

 گردد: ها، آشكارا مشاهده مي چه در شافعي، اين ويژگي چنان
گـردد،   ه از آن استنباط ميمجتهد مستقل، در اصول و قواعدي كه فق ويژگي نخست):

هاي پيشينيان و رفع نواقص  به بررسي استنباط األمچه شافعي در كتاب  اندازد؛ چنان دست مي
 اند، پرداخته است. چه استنباط كرده ها و به عبارتي اصالح و تكميل آن آن

91Fاستاد ما ابوطاهر محمد بن ابراهيم مدني به ما خبر داده

ن اش: شـيخ حسـ   از اساتيد مكي 2
بن علي عجمي و شيخ احمد نخلي از شيخ محمد بن عالء باهلي از ابراهيم بن ابراهيم اللّقاني 

ي ابـوالفرج   اجازه و عبدالرؤوف طبالوي از جالل ابوالفضل سيوطي از ابوالفضل مرجاني، به
غزّي از يونس بن ابراهيم دبوسي از ابوالحسن بن بقر از فضل بـن سـهل اسـفرايني از حـافظ     

از حـافظ ابـونعيم، برايمـان حـديث گفتـه از        احمد بن علي خطيب كه به ما خبـرداده ابوبكر 

                                           
 ) از رملي.8/238نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج ( -1

 ي نووي بر شرح صحيح مسلم. (مترجم) تفاوت ميان أخبرنا و حدثنا را بنگريد در: مقدمه -2
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ابومحمد عبداهللا بن محمد بن جعفر بن حبان، حديث گفته از عبداهللا بن محمد بـن يعقـوب،   
حديث گفته ابوحاتم رازي از يونس بن عبداألعلي كه: محمد بن ادريس شافعي گفته است: 

اي، حكمـي نبـود) بـر     ي مسـأله  اگر (در اين دو اصـل، دربـاره  باشد؛  اصل، قرآن و سنت مي
شود؛ سنت، عبارت است از حديث متصل و صحيحي كـه از   اساس قرآن و سنت، قياس مي

تـر اسـت؛ حـديث، بـر ظـاهرش معنـا        روايت شود. اجماع، از خبر مفـرد، مهـم   خدا رسول
چه چندين معني از آن قابـل برداشـت باشـد، معنـايي كـه بـه ظـاهر حـديث          شود و چنان مي

سان وجـود داشـت، حـديثي     گيرد. اگر چند حديث هم تر باشد، در اولويت قرار مي نزديك
مسيب  چه از طريق ابن ديث منقطع جز آنباشد. ح تر است، در اولويت مي كه سندش صحيح

شود و چون و چراي اصل  اعتبار است؛ هيچ اصلي بر اصل ديگر، قياس نمي روايت شده، بي
شود. اگر قياس فرع بر اصل، درسـت آمـد،    گردد؛ تنها چراهاي فروع بررسي مي مطرح نمي

 توان آن را دليل دانست. (پايان) درست است و مي
تقل، از اين ويژگي برخـوردار اسـت كـه احاديـث و آثـار را      مجتهد مس ويژگي دوم):

پـردازد.   كند و به استنباط فقه از احاديث و آثـار مـي   آورد، احكامش را روشن مي فراهم مي
دهـد و   بندي احاديث مختلف، برخي را بـر بعضـي ديگـر تـرجيح مـي      چنين پس از جمع هم

راغ داريم، اين كار، تقريباً دوسوم دانش چه ما س گزيند. بنا بر آن ها را برمي برخي از برداشت
 شود. (واهللا اعلم). (و فعاليت اجتهادي) شافعي را شامل مي

چـه از پـيش و در بهتـرين     مجتهد مستقل، موضـوعات و فـروع را از آن   ويژگي سوم):
 آيد. گويي آن برمي ها، پاسخ داده نشده، درآورده و در صدد پاسخ دوران

اندازد و فراتـر   هاي مذكور، دست مي در موارد و ويژگي كه مجتهد مستقل، خالصه اين
 گيرد و در ميدان اجتهاد، سرآمدتر است. رديفانش قرار مي تر از هم و پيش

آيـد و بـا    كه از آسمان، مقبـوليتش، فـرو مـي    ويژگي چهارمي نيز وجود دارد و آن، اين
هـاي متمـادي، بـه     قـرن  هـا و  شود و نسـل  ها مواجه مي اقبال علما، مفسران، محدثان و اصولي

 گيرد. ها، جا مي سان پيروي از مجتهد مستقل، در دل گذرد و بدين همين منوال مي
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شده  مجتهد مطلق منتسب، مجتهدي است كه ويژگي نخست (يعني اصول و قواعد طرح
بندي احاديث و آثار،  ي ويژگي دوم يعني جمع توسط مجتهدان مستقل) را پذيرفته و در پهنه

 د.شو وارد مي
مجتهد در مذهب، مجتهدي است كه ويژگي نخست و دوم را از مجتهد مستقل گرفته و 

 رود. گويي به موضوعات فرعي، راه خود را مي ي خصلت سوم، يعني پاسخ در پهنه
انـد، يـا از    باره توجه كنيد: كساني را كه در گذشـته بـه طبابـت پرداختـه     به مثالي در اين

اند، مجتهد مستقل فرض كنيـد. حـال    ديمي هند، پيروي كردهاطباي يوناني و يا از پزشكان ق
هـا را شـناخته و بـا     چنين انواع بيمـاري  اگر كسي كه به طبابت پرداخته، خواص داروها و هم

ها پـي بـرده و در    ها و معجون دانش خود، بدون تقليد از ديگران به چگونگي ساختن شربت
ود نيـز توانـايي آن را يافتـه كـه هماننـد      مورد درستي اصول طبابتشان، به يقـين رسـيده و خـ   

هـاي گياهـان دارويـي را كـه از پـيش       پزشكان يونان باستان يـا هنـد، عمـل كنـد و ويژگـي     
زا، عاليـم   اش چيزي گفتـه نشـده، بدانـد و بـه شناسـايي آن دسـته از عوامـل بيمـاري         درباره

كم يا –اي از موارد  پارههاي درمان بپردازد كه قبالً شناسايي نشده است و در  ها و راه بيماري
ي مجتهد مطلق منتسـب فـرض    با اطباي گذشته اختالف نظر داشته باشد، او را به منزله -زياد
 كنيم. مي

طور حتمي درست بداند  هاي دارويي اطباي گذشته را به كه تمام نسخه آن اگر طبيبي، بي
تري توليد كنـد، او   هاي بيش ها و معجون ها و اصول پزشكان قديمي، شربت و بر اساس داده

هاي اخيـر [و   تر پزشكان دوران چه بيش كنيم؛ چنان ي مجتهد در مذهب فرض مي را به منزله
 اند. به عبارتي فقهاي متأخرين] به همين منوال عمل كرده

هـا   طور شاعران اين دوران، يا در شعرسرايي، سبك شعراي عرب و اوزان و قافيـه  همين
برنـد و يـا در سـبك شـعري خـود، از سـبك شـعراي         ر مـي كـا  (و اصول شعري) آنان را بـه 

 كنيم. ها را به عنوان مجتهدان مستقل قلمداد مي برند؛ اين غيرعرب، بهره مي
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هاي مختلفي از شعر همانند غزل را پياده كنـد و اشـعار عاشـقانه     حال اگر شاعري، گونه
لفظـي و معنـوي را    هاي مختلف صـنايع  بسرايد و در اشعارش به مدح و هجو بپردازد و گونه

كار گيرد كه پيش از او سابقه نداشـته و يـا اوزان و بحرهـايي از قبيـل      طوري در اشعارش به
ي مجتهـد   ي هر شعري را رعايت كند، او را به منزله مثنوي و رباعي بيافريند و رديف و قافيه

 پنداريم. مطلق مي
ن پيشين باشـد، او را بـه   روي شاعرا اگر شاعري، سبك جديدي ايجاد نكند و تنها دنباله

 كنيم. ي مجتهد در مذهب تلقي مي منزله
 مطرح كرد. …ي علومي از قبيل تفسير و تصوف و توان درباره ها را مي اين مثال

وجود بيايد كه چرا پيشنيان، پيرامون اصول فقه، زياد بحث نكردند و  شايد اين پرسش به
قه، بـه تفصـيل سـخن رانـد و بسـيار بحـث       ي اصول ف اهللا كه پديدار شد، درباره شافعي رحمه

 كرد؟
در پاسخ بايد گفت: علتش، اين بود كه فقهاي پيش از شافعي، تنها به احاديث و آثاري 

خبـر بودنـد.)    شده در ديار خود دسترسي داشـتند (و از احاديـث سـاير بـالد، بـي      آوري جمع
احاديـث ديـارش، بـا     كرد كه هرگاه داليل موجود در اهللا بدين منوال عمل مي شافعي رحمه

گرفت، در مورد تعارض و رويارويي ادله، بنا بر فراست خـود حكـم    هم در تعارض قرار مي
كرد. در دوران شافعي، احاديث تمام شهرها، گردآوري شد و بدين ترتيب ميان احاديث  مي

و اقوال فقهاي هر دياري، از دو جنبه تعـارض، بـه وجـود آمـد: ايـن تعـارض، گـاهي ميـان         
رو  ي ديگر بود و گاهي ميان احاديث (و اقوال) هر منطقه. از ايـن  ث هر منطقه با منطقهاحادي

ي  چنـين روزنـه   هر شخصي، در بسنده كردن به اقوال استادش، حالتي انفعـالي داشـت و ايـن   
حسـاب بـر    سرگشتگي و به دنبال آن آشوب و بلوا، گسترش يافت و از هر سو اختالفات بي

كـه در دل شـافعي افتـاد تـا ايـن       ن را مـات و مبهـوت نمـود تـا ايـن     مردم، هجوم آورد و آنا
اختالفات را اصـولي نمايـد و ايـن بـاب سرشـار از رشـد و كمـال را بـراي آينـدگان خـود،           

 بگشايد.
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ي سوم مجتهد مطلق منتسب در مذهب امام ابوحنيفه، محو شد؛ دليلش،  البته پس از سده
سنجي نيـز باشـد.    تواند باشد كه محدث نكته ياين بود كه مجتهد مطلق منتسب، تنها كسي م

انـد. در   اما هواداران امام ابوحنيفه، در گذشته و حـال خيلـي كـم بـه علـم حـديث، پرداختـه       
تـرين شـرط اجتهـاد، حفـظ      مذهب حنفي، مجتهد در مذهب بوده است؛ اين گفتـه كـه كـم   

 ، اشاره دارد.[سرخسي] است، به همين نوع اجتهاد يعني اجتهاد در مذهب المبسوطكتاب 
اهللا نيز مجتهد منتسب، كم بوده اسـت. آراي فـردي هـر يـك از      در مذهب مالك رحمه

92Fچنين قاضي ابوبكر بـن عربـي   هايي كه مانند ابوعمر معروف به ابن عبدالبر و هم مالكي

كـه   1
 گنجد. ها و آراي مذهب مالكي نمي اند، در شمار ديدگاه در اين جايگاه بوده

اهللا هواداران كمي داشته است؛ در مذهب ايشان، طبقـات   ل رحمهمذهب امام احمد حنب
ي نهـم هجـري ايـن     كـه در سـده   انـد تـا ايـن    مختلفي از مجتهدان، پشت سر هم آمده و رفته

تر مناطق محو شد و تنها در مصر و بغداد، هواداراني داشت. موقعيت مذهب  مذهب، در بيش
موقعيت مذهب ابويوسـف و محمـد نسـبت    امام احمد حنبل نسبت به مذهب شافعي، همانند 

باشد؛ البته با اين تفاوت كه مذهب احمد حنبل با مذهب شـافعي،   به مذهب امام ابوحنيفه مي
جا تدوين گرديـد [و بـه نـام     بر خالف مذهب ابويوسف و محمد كه با مذهب ابوحنيفه يك

ذهب احمـد  سان م جا مدون نگرديد. بدين يك مذهب يعني مذهب حنفي، ناميده شد]، يك
گونه كه واضح است، يك عنوان نيافت. تدوين مذهب احمد حنبـل بـا    و مذهب شافعي، آن

                                           
عربي  ر محمد بن عبداهللا، معروف به ابندار در دو قطب مخالف است: يكي قاضي ابوبك نام دوشخص نام -1

دار است كه شرحي بر صحيح ترمذي دارد و  هـ وفات نمود؛ وي، محدث و فقيهي نام543كه در سال 

چنين (قانون التأويل في تفسير القرآن)، از آثار اوست. شخص ديگري نيز  (العواصم من القواصم) و هم

عربي صوفي اسـت كـه    ن محمد بن علي معروف به ابنالدي عربي، معروف بوده است. وي، محيي به ابن

الـدين ابـن    هـ وفات كرده است. صوفيان، محيي638افكاري انحرافي و غيرتوحيدي داشته و در سال 

 شناسند. (مترجم). عربي را با نام شيخ اكبر مي
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انـد، مسـتقل و جـدا بـه      طور مستقيم از اين دو فقه آموخته مذهب شافعي، براي كساني كه به
 نظر نرسيده است.

ترين مجتهدان مطلق و مجتهدان در مـذهب و   مذهب شافعي، از ميان ساير مذاهب، بيش
ها و متكلمين را داشته است. اين مذهب بيش از ديگر مذاهب، از  ترين اصولي چنين بيش مه

چنـين ضـبط    مفسران قـرآن و شـارحان حـديث برخـوردار بـوده و در سـند و روايـت و هـم        
باشـد   تر از ساير مذاهب مي هاي صريح امام و جدايي اقوال امام و اصحاب وجوه، قوي گفته

گر بـه تـرجيح برخـي از اقـوال و مفـاهيم بـر بعضـي از اقـوال و         و در آن، بيش از مذاهب دي
 معاني، توجه شده است.

گري كه مذاهب را مورد بررسي و پـردازش قـرار دهـد، پوشـيده      اين موارد، بر پژوهش
ماند. نخستين هواداران شافعي، مجتهدان مطلـق بودنـد و در ميانشـان كسـي نبـود كـه از        نمي

سـريج پيـدا شـد و قواعـد تقليـد و       كه ابن تقليد نمايد تا اين شافعي در تمام موارد اجتهاديش
تخريج را بنا نهاد و سپس هـوادارانش، راه او را پيمودنـد و همـين رشـته را ادامـه دادنـد. از       

 (و اهللا اعلم)رود.  شمار مي ي دوم به رو او، از مجددان آغاز سده اين
و مباحث اصلي مذهب شـافعي،    هماند كه ماي گر پنهان نمي چنين اين نكته از پژوهش هم

باشـد و ايـن اتفـاق، در مـورد مـذهب       يافته، مشهور و مشروح، مـي  از احاديث و آثار تدوين
رو مذهب ديگري، از ايـن ويژگـي برخـوردار نيسـت.      ديگري، صورت نگرفته است؛ از اين

يش است؛ هرچند كه او، پ المؤطاهاي علمي مذهب شافعي، كتاب  مايه يكي از مواد و دست
از شافعي بوده، امـا شـافعي، مـذهبش را بـر اسـاس مؤطـا بنـا نهـاده اسـت؛ از ديگـر مـواد و            

تـوان اشـاره كـرد بـه: صـحيح بخـاري، صـحيح مسـلم و          هاي مـذهب شـافعي مـي    مايه دست
ماجه، دارمي و مسند شـافعي، سـنن نسـائي، سـنن دارقطنـي،       هاي ابوداود، ترمذي، ابن كتاب

 غوي.از ب شرح السنةسنن بيهقي و 
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كه در بسياري از مـوارد موافـق و    چنان بخاري، هرچند كه به شافعي، نسبت يافته، اما هم
رو آراي  سوي شافعي است، در بسياري از موارد نيز با شافعي مخالفت كرده است؛ از اين هم

 رود. فردي بخاري، از مذهب شافعي، به شمار نمي
ماجـه و دارمـي    اند؛ ابن سحاق نسبت يافتهو به احمد و ا  ابوداود و ترمذي نيز مجتهد بوده

 اند. (واهللا اعلم) گونه بوده نيز بنا بر اطالع ما، همين
چنين كساني كه پس از او نام  مسلم و نيز عباس اصم كه مسند شافعي را گرد آورد و هم

 اند. برديم، از هواداران مذهب شافعي بوده
يتان ايـن نكتـه روشـن خواهـد شـد كـه       چه را كه گفتيم، دريافته باشيد، برا اگر تمام آن

از  -هرچند كه داناي به علم حديث باشـند -اند  كساني كه جدا از مذهب شافعي عمل كرده
كه خـود را در شـمار    و در عين حال از اين  يابي به جايگاه اجتهاد مطلق، محروم مانده دست

 اند. شاگردان شافعي و هوادارانش، قرار دهند، خودداري كرده
 أري شافعاً سوي األدب               ليهم عيل أدب فالو كن طفي

يعني: بر اساس ادب، خود را منتسب و شاگرد شافعي قرار بده كه من، شـافعي بـودن را   
 دانم. جز، ادب نمي





 

 :بخش پنجم
ي چهارم از لحاظ تقليد  مباحثي پيرامون وضعيت مردم پس از سده

 و اجتهاد

چـپ و راسـت رفتنـد (و بـر اسـاس راهـي كـه هـر         با گذشت چهار قرن، نسـلي آمدنـد كـه    
شاخه و دسته دسته شدند) و اموري نوپديـدار، درميانشـان    كدامشان، در پيش گرفتند، شاخه

 شكل گرفت [و باعث تثبيت تقليد شد]؛ از جمله:
ي غزالي، شرح اين رخداد، بـدين ترتيـب    اختالفات و بگومگوهاي فقهي: بنا به گفتهـ 1

دار حكمراني بر مـردم شـدند كـه     ن دوران خلفاي راشدين، كساني، عهدهاست: با پايان يافت
ي برخورداري از دانش فتوا و احكام، خودبس  استحقاق اين مسؤوليت را نداشتند و در پهنه

رو ناگزير شدند در امر فتوا، از فقها كمك بگيرند و آنان را در تمام احـوال و   نبودند؛ از اين
ي پيشـينيان را   چنان رويه سازند. در اين ميان برخي از فقها همحاالت خويش، با خود همراه 

ها بدين ترتيب بود كه  كرد اين داري ماندند؛ روي بند رسته و صف دين و دين پيمودند و پاي
ــي   ــت م ــؤوليتي درخواس ــذيرش مس ــان، پ ــاه از ايش ــذيرش   هرگ ــده و از پ ــد، روي گردان ش

دادنـد.) مـردم، نيـز در آن     تي، تـن نمـي  گريختند (و به كارهاي حكوم پيشنهادهاي حكام مي
انـد،   ديدند كه با وجودي كه حكام به علما روي كرده بحبوحه شاهد عزت علما بودند و مي

قصـد   كنند. امـا وضـع، عـوض شـد و بسـياري بـه       ها (و پيشنهادهايشان) پشت مي علما، به آن
كه  جز آنان–ري از فقها سان بسيا يابي به جاه و مقام، به فراگيري علم پرداختند و بدين دست

هـاي حكـومتي خوانـده     كـه بـه پسـت    پس از آن -توفيق و رحمت الهي، شامل حالشان شد،
خــاطر  كـه بـه   شـدند، خودشـان خواهـان جـاه و مقـام شــدند و بـدين ترتيـب پـس از آن         مـي 

گرداني از حكام و پادشاهان، عزيز و گرامي بودند، به دربار شاهان رو آوردند و خـود   روي
 خفت و خواري انداختند.را در 
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كثرت به قيـل و   هايي در موضوعات كالمي نگاشته و به ها، كتاب اي از پيشينيان اين عده
هاي جدل و مناظره  چنين بيان راه هاي كالمي و هم گويي به فرضيه قال، طرح پرسش و پاسخ

(بـا   كرد نويسندگان كالمي، از آن جهت كه شاهان و سران حكـومتي،  پرداخته بودند؛ عمل
تب و تاب) به مناظرات و مباحثات فقهـي پرداختنـد تـا مـذهب برتـر را از ميـان دو مـذهب        
شافعي يا ابوحنيفه رحمهمااهللا برگزينند، باعث شد تا مـردم (و فقهـاي دربـار)، علـم كـالم و      

هاي ديگر علمي را رها كنند و با توجه خاصي به مسايل اختالفي ميان مذهب شافعي و  گونه
يفه، مشغول شوند و از پردازش اختالفات فقهي مالك، سفيان و احمد حنبـل و  مذهب ابوحن

ها، به پندار خود، در صـدد اسـتنباط نكـات     ساير مجتهدان، غفلت كنند. جالب است كه اين
بنـدي اصـول فتـوا برآمدنـد و در ايـن پهنـه،        ظريف شرعي و بيان داليـل مـذاهب و رديـف   

هـاي مختلفـي از    در استنباط مسايل كردند و گونـه  هايي هاي زيادي نگاشتند، نوآوري كتاب
تصنيف و مجادله را در موضوعات مذكور، انباشتند و ايـن رويـه را تـا بـه امـروز نيـز ادامـه        

هـاي بعـدي، چـه مقـدر فرمـوده       هـا و زمـان   دانيم كه خداي متعال، در دوره دهند. ما نمي مي
 است؟. (پايان)

شده در كتاب بزدوي و امثالش،  كنند كه اصول بيان ها گمان مي تر اين به پندار من، بيش
تـر   كه حقيقت، اين است كه بـيش  زيرساخت اختالف ميان شافعي و ابوحنيفه است. حال آن

 باشد. موارد اختالفي اين دو، اصول تخريجي اقوال و آراي فقهاي پس از ايشان مي
ه البيان؛ إن الزيـادة نسـخ؛ (إن اخلاص مبني و ال يلحقبه پندار من، مسايلي از اين دست كه: 

إن العام قطعيٌ كاخلاص؛ ال ترجيح بكثرة الرواة؛ ال جيب العمل بحديث غري الفقيه إذا انسدّ به بـاب 

ب األمر هـو الوجـوب البتـة) 93Fالرأي؛ ال عربة بمفهوم الرشط و الوصف اصال؛ إن موجَ

و مسـايلي   1

                                           
ام، همانند چه افزون باشد، نسخ است؛ مسايل ع يعني: خاص، روشن است و نيازي به بيان ندارد؛ هر آن -1

مسايل خاص، قطعي و محتوم است؛ كثرت روايت، دليل برتري و تـرجيح نيسـت؛ عمـل بـه حـديث      

اعتبـار   غيرفقيه در صورتي كه به انسداد باب رأي بينجامد، الزم نيست؛ مفهـوم شـرط و وصـف، بـي    

 باشد؛ موجب امر، همان وجوب است. مي
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ريج شده و روايت درستي در دست ي اقوال ائمه، تخ چنيني، اصولي است كه تنها بر پايه اين
بندي بر اين اصـول   چنين پاي نيست كه ابوحنيفه و ابويوسف و محمد، چنين گفته باشند. هم

كـرد   هاي واردشده بر اين اصول و توجيه عمل و تكلف در اهتمام به آن در واكنش به ايراده
چه تكلف بزدوي و  آنسان  اند، به متقدميني كه در استنباطشان، خالف اين رويكرد را داشته

 باشد. بندي و اهتمام نمي كرد پيشينيان، درخور پاي امثالش، بيش از اصول و عمل
اند كه حكم خاص، واضح و روشن است و نيازي به بيان  طور مثال: اصلي بنا نهاده  به

 فرمايد: چه كه خدا مي اند در آن كرد پيشينيان برگرفته ندارد و اين اصل را از روي

﴿   ﴾ خدا چه رسول و آن ال جتزيء صالة الرجل حتي يقيم اند كه  فرموده)

94Fظهره يف الركوع و السجود)

بدين ترتيب كه حديث مذكور را دليل فرض بودن اطمينان و  1
ي حج قلمداد   ي سوره آرامش در ركوع و سجده نپنداشته و آن را شرح و بيان آيه

 اند. نكرده
 اين ايراد وارد شد كه: سپس بر آنان،

﴿ فرمايد: خداي متعال مي   ﴾ ها (خاص، را واضح و  (پس چرا) اين

اش را مسح كرد، شرح و بيان  را كه پيشاني خدا روشن قلمداد نكرده و) اين عمل رسول
 اند. آيه دانسته

﴿ ي آيات چنين درباره هم       ﴾ ﴿        ﴾ و 

﴿       ﴾ رو در  اند؛ از اين مواردي را به عنوان شرح و بيان آيه آورده

چه  كنند، تكلف نمودند. چنان ايراد كه چرا بر خالف اصول خودبنياد، عمل مي  جواب اين
 امالً هويدا است.هايشان، اين رويكرد، ك در كتاب

                                           
) از حـديث  105-2/104)، ابوعوانـة ( 870ي هماجه (شـمار  اين حديث، صحيح است؛ نگا: روايت ابن -1

نماز كسـي  «ابومسعود؛ دارقطني، اين روايت را صحيح دانسته است. معناي حديث، از اين قرار است: 

 »كه پشتش را در ركوع و سجده، هموار نكند، درست نيست.
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اصل ديگري نيز بنا نهاده كه مسايل و احكام عام و فراگير، همانند مسايل خاص، قطعي 

﴿ ي خداي متعال كه: چه اين فرموده و محتوم است؛ چنان          ﴾  را

95Fال بفاحتة الكتاب)(ال صالة إاند:  كه فرموده خدا عام گرفته و آن را با حديث رسول

1 ،
 اند. تخصيص نداده

96F(فيام سقت العيونُ العرش)اند:  كه فرموده خدا اين رويه را در مورد حديث رسول

و  ٢

97F(ليس فيام دون مخسة أوسق صدقة)اند:  چه فرموده آن

نيز در پيش گرفته و حديث پيشين را با  3
 خدا د كه چرا بيان رسولاند. سپس بر آنان، اين ايراد وارد ش اين حديث، تخصيص نداده

                                           
)، 247( )، ترمـذي 822)، ابـوداود ( 394)، مسـلم ( 756اشاره است به حديث روايت شده در: بخاري ( -1

)، شـافعي در  1/283)، دارمي (2/38)، بيهقي (1/321)، دارقطني (837)، ابن ماجه (2/137نسائي (

(ال صالة اند:  فرموده خدا كه رسول ) از عبادة بن صامت5/314)، احمد در المسند (1/129األم (

 »فاتحه، درست نيست. ي نماز هيچ نمازگزاري، بدون خواندن سوره«يعني:  ملن ال يقرأْ بفاحتة الكتاب)

جـارود   )، ابـن 1817ماجه ( )، ابن5/41)، نسائي (640)، ترمذي (1596)، ابوداود (1383نگا: بخاري ( -2

كـه   )، حديث مرفوع عبداهللا بن عمر4/130)، بيهقي (2/36)، طحاوي در شرح معاني اآلثار (348(

ـحِ نصـفُ (فيام سقت السامءُ و العيونُ أو كان عثاند:  فرموده خدا رسول يَ بالنَّضْ ـقِ ـ؛ و مـا سُ ا العرشُ ريً

( چنين زكات درختي كه  شود و هم زكات محصولي كه از آب باران يا چشمه، آبياري مي«يعني:  العرشِ

دهم) محصـول اسـت و (زكـات محصـول)      شود)، عشر (يك ريشه در عمق زمين دارد (و آبياري نمي

چنـين   هـم » باشـد.  بيستم) مي صف عشر (يعني يكشود، ن زميني كه با كشيدن آب از زمين، آبياري مي

(فـيام انـد:   فرمـوده  خـدا  اند كه رسول روايت كرده ) از ابوهريره1716ماجه ( ) و ابن639ترمذي (

( حِ نصفُ العرشِ يَ بالنَّضْ قِ ؛ و ما سُ زكـات محصـولي كـه از آب    «يعنـي:   سقت السامءُ و العيونُ العرشُ

دهم) محصول است و (زكات محصول) زميني كه با كشيدن  ر (يكشود، عش باران يا چشمه، آبياري مي

 »باشد. بيستم) مي شود، نصف عشر (يعني يك آب از زمين، آبياري مي

تـر از پـنج وسـق     چه كم در آن«)؛ معناي حديث از اين قرار است: 979) و مسلم (1447نگا: بخاري ( -3

 الباري. (مترجم) ر صحيح مسلم و فتحشرح حديث را بنگريد در: شرح نووي ب»  باشد، زكات نيست.
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﴿ ي چه فراتر از آن باشد، شرح آيه را كه هدي، عبارتست از گوسفند و آن       

  ﴾ سان، آنان در جواب اين ايراد، تكلف به خرج دادند و  اند؟ بدين تلقي كرده

 كوشيدند تا حكم را بر خالف عادات و اصول خود، ثابت كنند.
چه  اين را از آن ؛(ال عربة بمفهوم الرشط و الوصف)ور اين اصل را بنا نهادند كه: ط همين

ي نساء، گفته شده، برگرفتند. خداي متعال در  سوره 25ي  ي الهي در آيه ي فرموده درباره

  ﴿ فرمايد: اين آيه مي     ﴾ كردهاي خودشان،  سپس بسياري از روي

اند:  فرموده خدا چه در مورد اين حديث كه رسول ن به عنوان ايراد وارد شد؛ چنانبر آنا
98F(يف اإلبل السائمة زكاة)

، اين ايراد، بر آنان وارد شد كه چرا بر خالف اصلِ خودبنياد، عمل 1

                                           
گويد: حديثي به اين الفاظ نيافتم؛ اما حديثي به الفاظ ديگر روايت شده است؛ نگـا: بخـاري    محقق مي -1

)، 2281ي ، شـماره 4/27خزيمـة (  )، ابن1800ي ، شماره1/575ماجه ( )، ابن1454ي ، شماره3/317(

او را بـه بحـرين    [كه ابوبكر صديق ايت انس) به رو4/85)، بيهقي (2ي ، شماره2/113دارقطني (

(و كـه:]   ي زكات را معين نموده است؛ از جمله اين فريضه خدا فرستاد و برايش نامه نوشت كه رسول

در مـورد زكـات   «يعنـي:   في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعـين إلـي عشـرين و مائـةٍ شـاةٌ)     

صد و بيست گوسفند، يكي واجـب   ل رأس گوسفند تا يكچرند، از هر چه گوسفنداني كه در بيابان مي

)، احمـد  2447ي ، شماره5/18)، نسائي (1567ي ، شماره2/214چنين نگا: ابوداود ( هم.» …گردد مي

) و بيهقي از طريق حماد بن سلمة 392-1/390)، حاكم (3ي ، شماره2/114)، دارقطني (1/11-12(

(و يف بن انس، از انس بن مالك گرفتم كه در آن آمـده بـود:    كه گويد: اين نامه را از ثمامة بن عبداهللا

سائمة الغنم إذا كانت اربعني ففيها شاةٌ إيل عرشين و مائةٍ فإذا زادت عيل عرشين و مائة ففيها شاتان إيل 

چرند، از هر چهل رأس گوسفند  در مورد زكات گوسفنداني كه در بيابان مي«يعني:  )…أن تبلغَ مائتني

صد و بيسـت تـا دويسـت رأس، دو رأس     گردد و از يك بيست گوسفند، يكي واجب مي صد و تا يك

 ).792ي ، شماره3/264اين حديث، صحيح است؛ نگا: إرواء الغليل (.» …شود گوسفند، الزم مي
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رو در پاسخ به اين ايراد، تكلف زيادي كردند و به اظهار نظر نابجا  كنند؟ از اين مي
 پرداختند.
(ال يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا انسد بـه بـاب   ، اين اصل را نيز بنا نهادند كه آنان

يعني: (عمل كردن به حديث غيرفقيه، در صورتي كه باب رأي بر او، مسدود گـردد،   الرأي)

تخريج كردند. سپس بـر   ةكرد خود در ترك حديث مصرّا الزم نيست.) اين اصل را از روي
99Fآنان، حديث قهقهه

ديث عدم باطل شـدن روزه بـه سـبب خـوردن و نوشـيدن از روي      و ح 1
100Fفراموشي

 دهي، تكلف نمودند. رو در پاسخ ، ايراد وارد كرد؛ از اين2
مانـد.   گري پوشيده نمي اي است كه بر هيچ پژوهش اندازه چه بيان كرديم، به ي آن نمونه

مـورد   ايي نيسـت، بـي  هـ  رو به درازاكشاندن مطلب براي كسي كه به دنبال چنين نمونه از اين
ي گفتـار محققـاني كـه عمـل بـه       هـا، دربـاره   باشد. در هر صورت به يادآوري اين نمونـه  مي

داننـد،   الزم نمي -هرچند كه به راستي و قوت حافظه، شناخته شده باشد-حديث غيرفقيه را 

نظـر  انـد. ايـن،    ، اين رويه را در پيش گرفتـه مصرّاةچه در مورد حديث  كنيم؛ چنان بسنده مي

                                           
) و دارقطنـي  7361ي ، شـماره 2/367مرحوم مؤلف، به حديثي اشاره دارد كه: عبدالرزاق در المصنف ( -1

اند؛ البتـه روايـات مرسـلش، بـه اتفـاق       )، از ابوالعالية روايت كرده10-5ي ، شماره1/163در السنن (

هاي وارد بـر ايـن حـديث و     اعتبار است. دارقطني، سخن را در بررسي علت شناسان سلف، بي حديث

چنـين بيهقـي در السـنن الكبـري      طرق روايتش، به درازا كشانده و خيلي خوب بحث كرده است. هـم 

 ).387-1/381معرفة (و در ال 1/146(

، 2/809)، مسـلم ( 1933ي ، شـماره 4/155كند به حديثي كه: بخاري ( اهللا، اشاره مي امام دهلوي رحمه -2

ــماره ــد (171/1155ي ش ــوداود (2/425)؟ احم ــماره2/789)، اب ــذي (2398ي ، ش ، 3/100) ترم

ــن721ي شــماره ــن390ي ، شــماره161جــارود (ص )، اب ــماره1/535ماجــه ( ) و اب ) از 1673ي ، ش

ه اند:  فرموده خدا اند كه رسول روايت كرده ابوهريره ن نيس و هو صائمٌ فأكل و رشب فليتمّ صومَ (مَ

اش را  داري، در حال فراموشي، چيزي خورد يا نوشـيد، روزه  اگر روزه«يعني:  فإنّام اهللا أطعمه و سقاه)

 »كامل كند؛ چراكه خداوند، به او آب و غذا داده است.
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اند؛ كرخي و بسياري از  عيسي بن ابان است و بسياري از متأخرين نيز، همين نظر را برگزيده
علماي پيرو او، بر اين باورند كه: فقيه بودن راوي، براي پذيرش و عمـل بـه حـديث، شـرط     

كه راوي، بايد فقيه باشد،  اند: اين رو گفته باشد. از اين نيست؛ چراكه خبر، بر قياس، مقدم مي
از اصحاب ما نقل نشده است؛ بلكه از آنان روايت شده كه خبر واحد، بر قياس مقدم اسـت.  

داري كه از روي فراموشـي بخـورد يـا     در مورد حديث روزه چه به روايت ابوهريره چنان
اهللا گفتـه   چنين ابوحنيفـه رحمـه   باشد. هم اند؛ هرچند كه مخالف قياس مي بنوشد، عمل كرده

طـور اختالفـات    همـين » دهـم كـه روايتـي نباشـد.     اساس قياس نظر مـي  در صورتي بر«است: 
هـا بـر بعضـي ديگـر،      ي اصول يادشده و رد برخي از آن ي اين دسته از فقها در پهنه گسترده

 سازد. تر مي فحواي اين موضوع را روشن
بيننـد، گفتـار    چه را كه در شروح طوالني كتب فقه يا فتاواي بزرگ مـي  برخي، تمام آن

پندارند و ميان اقوال تخريجي و اقوالي كه واقعاً  اهللا مي نيفه يا ابويوسف و محمد رحمهمابوح
يابنـد كـه:    ها را درنمـي  گذارند و فحواي اين گفته ي سرآمدان مذهب است، فرقي نمي گفته

هـا، ميـان    حكم مسأله، بنا بر تخريج كرخي، چنين است و بنا بر تخريج طحاوي، چنين؛ ايـن 
حنيفه، چنين گفته است) و (جواب مسـأله، بنـا بـر قـول ابوحنيفـه و بنـا بـر اصـل         كه: (ابو اين

همـام و   چـون ابـن   نهنـد و بـه گفتـار محققـان حنفـي هـم       ابوحنيفه، چنين است) تفاوتي نمـي 
101Fي ده در ده نجيم در مسأله ابن

چنـين شـرط بـودن دوري از آب، بـه      توجـه هسـتند. هـم    ، بـي 1
و امثال اين دو مسأله، از اقوال تخريجي هواداران مذهب  ي تيمم ي يك ميل در مسأله اندازه

 باشد. است و در حقيقت، جزو اصل مذهب نمي
پندارند كه مذهب، بر اساس اقـوال جـدلي مـورد بحـث و      برخي از هواداران حنفي، مي

بنـا شـده و    …و التبيينو  البدايةهاي  چنين كتاب سرخسي و هم المبسوطمشروح در كتاب 

                                           
گويد: برخي از اصحاب رأي (هواداران فقه حنفي) آب كثيـر   ) مي60-2/59در شرح السنة ( امام بغوي -1

سـانتيمتر،   60تـا   47ي ده ذرع در ده ذرع باشد [برخـي هـر ذرع را از    اند كه به اندازه را آبي دانسته

 اي ندارد. ي شرعي اي براي آب كثير، هيچ پايه اند.]. تعيين چنين اندازه گفته
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ند كه اين پديده را نخست، معتزله مطـرح كـرده و اصـالً زيرسـاخت مـذهب،      خبر از اين بي
اند، نيست. متأخرين نيز با پرو بال دادن اين اصول و سرسختي و سماجت  طور كه پنداشته اين

هاي خودساخته را براي اذهان پژوهندگان و پيروان، خوشايند نمودنـد. در   بر آن، زيرساخت
 گردد. با مباحثي كه در اين كتاب آورديم، رفع مي هر حال بسياري از اين شبهات،

ي ظـاهري و اهـل رأي    نظران علـوم دينـي، تنهـا دو دسـته     پندارند كه صاحب برخي، مي
ها، هـر آن كـس را كـه بـه قيـاس و سـپس اسـتنباط         هستند و گروه سومي، وجود ندارد. اين

كارگيري  ر از رأي، صرفاً بهدانند. نه؛ چنين نيست. بلكه منظو احكام بپردازد، از اهل رأي مي
باشد. چراكه هيچ عالمي، از انديشه و تأمل، بدور نيست. رأي و نظـري   دقت فهم و خرد نمي

گنجد و قطعاً هيچ مسلماني، از قيـاس   گونه از رأي منفي نمي كه مبتني بر سنت باشد، در اين
يـاس و اسـتنباط   طـور منظـور از رأي، برخـورداري از تـوان ق     و استنباط، خالي نيست. همـين 

اهللا بـه اتفـاق علمـا، جـزو اهـل رأي       چه احمد، اسحاق و بلكه شافعي رحمهم باشد. چنان نمي
انـد. منظـور از اهـل رأي،     ي اسـتنباط، قيـاس كـرده    ها نيـز در پهنـه   نيستند و در عين حال اين

بـر   كساني هستند كه پس از اتفاق نظر مسلمانان يا اتفاق نظر جمهور آنان، به تخريج حكمي
ي  اي را بر مسـأله  كوشند تا هر مسأله تر مي پردازند و بيش اساس اصول فردي از متقدمين مي

ي  همانندش، حمل كرده و بدون وارسي و كنكاش احاديث و آثار، حكم مسأله را از زاويـه 
يكي از اصول (متقدمان يا اصول خودساخته) دريابند. ظاهري نيز كسـي اسـت كـه قايـل بـه      

حزم اشاره كرد؛ محققـاني از   توان به داوود و ابن حابه نيست. از آن جمله ميقياس و آثار ص
هـا، قـرار    اهل سنت همانند احمد و اسحاق، درميان اين دو دسـته يعنـي اهـل رأي و ظـاهري    

 دارند.
توان به اين نكته اشـاره كـرد    از ديگر امور نوپديداري كه به تثبيت تقليد انجاميد، ميـ 2

از قرن چهارم، كساني پديد آمدند كه بر تقليد، اطمينان يافتنـد و تقليـد   هاي پس  كه در نسل
صدا، طوري نفوذ كـرد كـه آنـان، نفـوذش را درك      اي آرام و بي سان موچه در درونشان، به

ديگر، خاستگاه به وجود آمدن ايـن پديـده بـود. در چنـان      نكردند. بگومگوهاي فقها با يك
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گشت و فتـوايش   كرد، با واكنش ديگر فقها روبرو مي يزماني، هر فقيهي كه فتوايي صادر م
جا ادامه  ي مورد بحث تا بدان ي مسأله شد. سخن درباره از سوي فقيهان ديگر، نقض و رد مي

 آوردند. اي، به تصريح شخصي از متقدمان، روي مي يافت كه در بيان حكم مسأله مي
تـر قاضـيان و    پيشـگي بـيش   ه ستمظلم قاضيان نيز در نهادينه شدن تقليد، مؤثر بود. چراك

ي  ها احكامي صادر و پذيرفتـه گـردد كـه تـوده     شد تا از آن داري آنان، باعث مي عدم امانت
اي صورت بگيـرد كـه گـويي از     گونه اش به شك و ترديد نيفتند و قضاوت، به مردم، درباره

 پيش گفته شده بود.
بهره  حديث و طرق تخريج، بيجهالت سران مردم و استفتاي مردم از كساني كه از علم 

تر  چه اين پديده در بيش رود. چنان شمار مي بودند، خاستگاه ديگر گسترش و تثبيت تقليد، به
همام و ديگر علما، در مورد اين پديـده،   باشد. ابن متأخرين، كامالً نمودار و قابل مشاهده مي

ران، به غيرمجتهد، فقيه گفته اند. به هر حال در آن دو هشدار داده و ابعاد آن را روشن كرده
 شد و در آن زمان بود كه مردم، بر مذهب خاصي، متعصب و سرسخت بار آمدند.

حقيقت، اين است كه بيشتر اشكال اختالفي فقها، برخاسته از ترجيح مسـايلي اسـت كـه    
 اند؛ مسايلي از قبيل: تكبيرات ايام تشـريق، تكبيـرات   اش، دو يا چند نظر داشته صحابه درباره

اهللا و آهسـته گفـتن    مسعود، آهسـته خوانـدن بسـم    عباس و ابن عيدين، نكاح محرِم، تشهد ابن
از آن دسـت مسـايلي اسـت كـه      …آمين در نماز، يك بار يا دو بار خواندن كلمات اقامه و

 ها، خاستگاه اختالف نظر فقها بوده است. ترجيح يكي از آن
ود كه بيشتر علما، به نكات ريز و دقيق هر ي ديگر گسترش و تثبيت تقليد، اين ب زمينهـ 3
اي از علوم، پرداختند؛ برخي، پنداشتند كه علم اسماء رجال و مراتب جرح و تعديل را  شاخه
اي نيـز بـه    آوردنـد. عـده   نهند. سپس بعضي به پيشـينه وتـاريخ گذشـته و جديـد، روي     بنا مي

روايتــي، موضــوع و  آوري روايــات نــادر و غريــب پرداختنــد؛ هرچنــد كــه بررســي و جمــع
 ساختگي بود.
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هـا،   سان هر يك از آن گروهي، به قيل و قال و بحث در اصول فقه، مشغول شدند؛ بدين
مرامان خود، استنباط نمود، بـه تحقيـق و كنكـاش در ايـن      اصول و قواعد جدلي را براي هم

چنين به بيان  خواهش رسيد و اين ي دل كار برد و به نتيجه پهنه پرداخت، نهايت تالشش را به
ي تحريـر   ها را به رشـته  ها مشغول شد و آن بندي آن چنين دسته ها و مفاهيم جدلي و هم واژه

درآورد. در اين ميان گـاهي مطالـب و موضـوعات مـورد بحـث را بـه درازا كشـاندند و در        
 اي از موارد نيز، مختصر و كوتاه، نگاشتند. پاره

آمـد آن را   حـق، هـر عـاقلي، پـيش     كـه بـه  هاي بعيـدي پرداختنـد    بعضي، به طرح فرضيه
چنين به كنكـاش و وارسـي آن دسـته از كليـات و اشـارات اقـوال اهـل         داند. هم ناممكن مي

ها پرداختند كه هيچ دانا و ناآگاهي، حاضر به شنيدن چنان  پردازان پس از آن تخريج و نظريه
 اقوالي نيست.

ي  تر از فتنه هاي الكي، كم نديشيا مورد] و ژرف ها[ي بي ها و جدل ي اين كشمكش فتنه
نزاع و كشاكش بر سر قدرت و پادشاهي نبود كه هر كس، به حمايت از ديگري پرداخت. 

اي به دنبال داشت و  كارانه طور كه كشمكش قدرت، سلطنت پراختناق و ستم همان
هاي جدلي و مثالً علمي نيز  ي كشمكش جا گذاشت، فتنه دادهاي سخت و بزرگي به رخ

جا نهاد. از آن پس  حد و حصري به ها، بدگماني و انحرافات فكري بي ت، تباهي انديشهجهال
ها، حق را از باطل و جدل را از  هايي پيدا شدند كه به تقليد محض پرداختند؛ اين نسل

كجي  دانستند. در آن روزگار، فقيه، به وراج، پرحرف و دهن استنباط، جدا و متفاوت نمي
خاطر سپرده بود و  اقوال فقها را بدون تشخيص قوي و ضعيف آن، به شد كه تمام گفته مي

سرعت  شد كه احاديث را بدون درك صحت و سقم آن، به محدث، كسي شناخته مي
گويم كه اين فرآيند، كلي و فراگير بود؛ بلكه خداي متعال، همواره  شمرد. من، نمي برمي

را در زمين دارند و عدم حمايت بندگاني دارد كه هر چند اندك باشند، حكم حجت خدا 
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102Fرساند. ها نمي ديگران، آسيبي، به آن

گذشت، دوران ديگري  به هرحال هر نسلي كه مي 1
تر و فراگيرتري داشت. در آن روزگار، توجه به امانت الهي  و تقليد بيش  آمد كه فتنه مي

در امور ديني ها بيرون كشيده شد و مردم، به رهاكردن تفكر و تدبر  بيش از گذشته از دل

﴿ خرسند شدند و به اين گفتار [و فرار از مسؤوليت] راضي شدند كه بگويند:    

                   ﴾ 

 ايل اهللا املشتكي و هو املستعان و به الثقة و عليه التكان

 

                                           
(التـزال  انـد:   فرمـوده  خـدا  كه رسول ) از معاويه1037) و مسلم (3641حديث: بخاري (اشاره به  -1

طائفةٌ من أمتي قائمة بأمرِاهللاِ ال يضرُّهم من خذلهم أو خالفهم حتي يأتي أمراهللا و هـم ظـاهرون علـي    

 النّاسِ)





 

 چارچوب مذاهب اربعهمباحثي پيرامون حكم تقليد در 

ي تحقيق آن، راه  ها در پهنه گري مسايلي بپردازيم كه انديشه دانيم به روشن اينك شاسيته مي
 ها، به انحراف كشيده شده است: ها، لغزيده و قلم گم كرده، قدم

ي اجماع،  تمام امت يا آن دسته از كساني كه نظرشان در امور ديني امت و در پهنهـ 1
اند كه تقليد از مذاهب اربعه، جايز است و در آن،  بر اين اتفاق كرده مورد قبول است،

103Fهايي قرار دارد كه بر كسي پوشيده نيست. مصلحت

ها،  ويژه در اين دوران كه همت به 1
نظري، به رأي خود،  كوتاه و اندك شده، هواپرستي به درون افراد، راه يافته و هر صاحب

باشد  تقليد، حرام است و براي هيچ كس، روا نمي: «104F2دگوي حزم مي بين است. البته ابن خوش
 فرمايد: را بدون دليل و برهان بپذيرد. خداي متعال، مي خدا ي كسي غير از رسول كه گفته

﴿                       ﴾  :از چيزي پيروي كنيد «يعني

                                           
ده است؛ نه بر تقليد از ائمـه.  ي اربعه، اجماع كر گويم: بلكه امت، بر جواز اتباع از ائمه بنده (محقق) مي -1

چراكه تقليد، عبارتست از، پذيرش بسته و بدون دليل گفتار ديگران؛ اما اتباع و پيروي، عبارتسـت از  

ها. توضيح اين نكته نيز ضروري اسـت كـه: منظـور     پذيرش گفتار و نظر ديگران با شناخت داليل آن

ي كه نظرشان، در امور ديني و اجماع، مورد قبول اهللا از اشاره به آن دسته از كسان عالمه دهلوي رحمه

داند  حزم را از كساني نمي حزم را از شمار آنان بيرون نمايد؛ گويي ايشان، ابن باشد، اين است كه ابن مي

حزم از آن دست  شود. اين پندار، درست نيست؛ چراكه ابن ي اجماع، به گفتارشان توجه مي كه در پهنه

حـاج مـالكي و    عـالوه امـام مزنـي، ابـن     باشد. بـه  انعقاد اجماع، معتبر مي كساني است كه نظراتش در

حزم را دارند. ر.ك به كتاب: مدخل إرشـاد األمـة إلـي فقـه الكتـاب و السـنة،        جوزي نيز نظر ابن ابن

 ي محمد صبحي حسن حالق. ، نوشته167-164ص

م، به تحقيق، تعليـق و تخـريج:   حز ؛ از ابن116-114ر.ك به كتاب: النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص -2

 محمد صبحي حسن حالق.
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از سوي پروردگارتان بر شما نارل شده است و جز خدا از اوليا و سرپرستان ديگري  كه
 »…پيروي نكنيد

﴿ فرمايد: چنين مي هم                             

   ﴾  :چه خدا فرو فرستاده است، پيروي  شود: از آنو هنگامي كه به آنان گفته «يعني

 »…كنيم ايم، پيروي مي چه پدران خود را بر آن يافته گويند: بلكه ما، از آن كنيد، مي

﴿ خداي متعال، غير مقلد را مورد تعريف قرار داده و فرموده است:        

                               ﴾ 

دهند و از  ي سخنان گوش مي مژده بده به بندگانم؛ آن كساني كه به همه…«يعني: 
كنند. آنان كساني هستند كه خدا، هدايتشان كرده و  ها، پيروي مي نيكوترين و زيباترين آن
 »باشند. ايشان، واقعاً خردمند مي

 ﴿ ي الهي است كه: فرموده                       

    ﴾  :ي به قرآن)  و اگر در چيزي اختالف داشتيد، آن را به خدا (با عرضه«يعني

با رجوع به سنت نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنت، حكم آن را بيابيد و و به پيامبر (
رو خداي متعال،  از اين» بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد.

هنگام اختالف نظر، روا نداشته است؛  مراجعه به كسي (يا چيزي) غير از قرآن و سنت را به
ي كس ديگري را حرام قرار داده  اش، رجوع به گفته با اين فرموده بلكه خداوند بلندمرتبه،

باشد. اجماع تمام  است؛ چراكه چنين كاري به معناي مراجعه به غير قرآن و سنت مي
ها،  كه كسي از آن چنين ممنوعيت اين صحابه، تابعين و تبع تابعين در مورد خودداري و هم

ا فراروي خود قرار دهد و تمام آن را (درست و گفتار كسي از خودشان و يا پيشينيانشان ر
چون و چرا) بپذيرد، به ثبوت رسيده است. بنابراين كسي كه تمام  كامل تلقي كرده و بي

را پذيرفته  ي اقوال شافعي و يا تمام اقوال احمد اقوال ابوحنيفه يا تمام اقوال مالك يا همه
ي (صحيح) ديگري رها  رابر گفتههاي مقتدايش را در ب و حاضر نيست هيچ يك از گفته
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چه در كتاب و  بر آن -و بدون نظرداشت و روي آوردن به گفتار و نظر شخص معيني–كند 
سنت آمده، تكيه نمايد، قطعاً با اجماع تمام امت، به مخالفت برخاسته است و در اين، هيچ 

ها و  ن دورانتواند هيچ يك از سلف و يا مسلماني از بهتري بحثي نيست. چنين فردي، نمي
گانه را بيابد كه موافق او عمل كرده باشند؛ بلكه اين شخص، راه غير مؤمنان را  هاي سه نسل

 در پيش گرفته است.
ها تقليد  رو كساني كه از اين اند؛ از اين چنين تمام اين فقها، از تقليد ديگران بازداشته هم

طور چه  عي فقها و ائمه نيستند]. همينكنند، به مخالفت عملي با ايشان برخاسته [و پيرو واق مي
طالب،  ي اربعه و يا ساير فقها را فراتر از پيروي عمر بن خطاب، علي بن ابي چيزي تقليد ائمه

قرار داده است؛ چراكه در صـورت   المؤمنين عايشه عمر و يا ام عباس يا ابن مسعود، ابن ابن
» روي شـود، سـزاوارتر از ديگـران بـود.    كـه از او پيـ   ها به ايـن  رواداري تقليد، هر يك از اين

 حزم) ابن ار(پايان گفت
و لـو اجتهـاد در يـك    –اجتهاد  نوعحزم، در مورد كسي است كه از يك  اين گفتار ابن

ي  حزم در مورد كسي است كه فرموده طور مصداق گفتار ابن برخوردار باشد. همين -مسأله
به چنين كاري دسـتور   كه پيامبرطور واضح دريابد  برايش روشن گردد و به خدا رسول

اند. اگر اين فرد، احاديث را مورد بررسي قرار دهد و آراي  داده و يا از چنين كاري بازداشته
، خـدا  موافق و مخالف مسأله را پردازش نمايد و به اين نتيجه برسد كه امر يـا نهـي رسـول   

بيابد و دليل مخالفـان را   منسوخ نشده و يا جمع انبوهي از علماي ورزيده را موافق آن حكم
 ببيند كه تنها بر قياس و استنباط استوار است، ديگر دليلي براي مخالفت بـا حـديث پيـامبر   

 كه آن شخص، نفاقي پوشيده يا حماقتي آشكار داشته باشد. وجود ندارد، جز آن
آور  بسـيار شـگفت  «شيخ عزالدين بن عبدالسالم به همين نكته اشاره كرده و گفته است: 

بينند كـه اصـالً قابـل دفـاع      ست كه فقهاي مقلد، مأخذ و دليل امامشان را طوري ضعيف ميا
نيست؛ اما با اين حال نيز در مسايلي كه مأخـذ و دليـل امامشـان، ضـعيف اسـت، از او تقليـد       

خاطر جمود و سرسختي در تقليد از امامشان، نظر كسي را كه كتاب و سـنت و   كنند و به مي
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گذارند. عـالوه بـر ايـن در راسـتاي      باشد، وامي واه درستي پندارش ميهاي صحيح، گ قياس
تقليد بسته و دفاع از امامشان، به رد ظاهر كتاب و سـنت و يـا تأويـل و توجيـه نادرسـت آن      

گيري مذاهب بدين ترتيب بود كـه   عادت مردم، پيش از شكل«افزايد:  وي، مي» پردازند. مي
كردنـد و هـيچ    د از مذهب مشخصي، از علما سؤال مـي طور اتفاقي و بدون نظرداشت تقلي به

كـه ايـن    شد. اين منوال ادامه داشـت تـا ايـن    گران نمي نكوهش و سرزنشي نيز متوجه پرسش
مذاهب و مقلـدان متعصـب و سرسـخت آن، پديـدار شـدند. بـا پيـدايش مـذاهب و مقلـدان          

ري از او تقليـد  ي امـام متبوعشـان از داليـل، طـو     متعصب، مقلـدان، بـا وجـود دوري نظريـه    
كرد، دوري از حـق و   ي خدا است. قطعاً اين روي كردند كه گويي وي، پيامبر و فرستاده مي

 »پسندد. اي را نمي حقيقت است و هيچ خردمندي، چنين رويه
ي علوم فقهي، به مذهب  گر و فعال پهنه شايسته است كه پژوهش«گويد:  امام ابوشامه مي

ي  نكند و باورش را در ايـن راسـتا قـرار دهـد كـه فرضـيه      و اقوال يك امام مشخص، بسنده 
اي را بـر مبنـاي كتـاب و سـنت صـحيح اسـتوار گردانـد. چنـين          صحت و درستي هر مسـأله 

گردد كه ضمن چيرگي بر علوم گذشته، از  گر، آسان مي كردي در صورتي بر پژوهش  روي
تعصـب و اسـتدالل   هـاي كالمـي بپرهيـزد؛ چراكـه      چنين پرداختن بـه اسـتدالل   تعصب و هم

گردانـد. از   برد و آن را تيره وتـار مـي   كند و صفاي دل را از بين مي كالمي، وقت را تباه مي
 »شافعي، ثابت شده كه وي، از تقليد خود و ديگران، منع كرده است.

من، اين كتاب را از اقـوال شـافعي و   «نويسد:  مي المختصرشاگردش مزني نير در ابتداي 
هـاي شـافعي قابـل برداشـت      هايي كـه از گفتـه   ام تا اقوال و قرائت رگزيدهمعاني گفتاري او ب

ام  رس خواهندگان، قرار بگيرد؛ البته اين نكته را نيز همواره يادآوري كـرده  است، در دست
 »…چنين تقليد از ديگران برحذر داشته است كه شافعي، از تقليد خود و هم

ي مردم هستند كه از  ته از عوام و تودهاهللا، آن دس حزم رحمه مصداق ديگر گفتار ابن
پندارند و بر اين باورند كه  كنند و تمام اقوال فقيه را درست مي فقيه مشخصي تقليد مي

حزم در مورد چنين كساني  صدور اشتباه از امثال آن فقيه، غيرممكن است. آري، گفتار ابن
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شرايطي دست از تقليد  اند كه در هيچ يابد كه از دل و درون خويش نيت كرده مصداق مي
فقيه برندارند؛ هرچند كه دليلي بر خالف گفتار فقيه، نمودار شود. روايتي كه امام ترمذي از 

گويد: من از  مي نقل كرده، در مورد چنين كساني است. عدي عدي بن حاتم

﴿ شنيدم كه اين آيه را تالوت كردند: خدا رسول            

 ﴾  :يهود و نصاري، علماي ديني و پارسايان خود را هم به خدايي گرفتند.«يعني «

وهُ وَ إذا فرمودند:  خدا رسول لُّ يْئًا استحَ لُّوا شَ انُوا إذا أحَ مْ كَ ُمْ وَ لكنَّهُ وهنَ بُدُ عْ ونُوا يَ كُ ْ يَ ُم ملَ (إهنَّ

يْئًا حرمو يْهمْ شَ لَ وا عَ مُ رَّ 105Fه)حَ

پرستيدند؛ بلكه، هر  يهود و نصاري، عالمان خود را نمي«يعني:  1
چه  پنداشتند و هر آن ها نيز آن را حالل مي دادند، آن چه را كه عالمانشان، حالل قرار مي آن

 »نمودند. كردند، آنان نيز آن را حرام قلمداد مي را علمايشان بر آنان، حرام مي

                                           
) آورده و گفته اسـت: ايـن، حـديث    3095ي ، شماره5/278اهللا اين حديث را در السنن ( ترمذي رحمه -1

شناسيم. بنـده (محقـق)    غريبي است كه آن را تنها از حديث عبدالسالم بن حرب و غطيف بن اعين مي

) آورده: عبدالسـالم، حـافظ و ثقـه    1186ي ، شماره1/505تقريب (حجر در ال گونه كه ابن گويم: آن مي

) و 21ي ، شـماره 2/106حجـر، غطيـف را در التقريـب (    باشد و احاديـث منكـري نيـز دارد. ابـن     مي

) او را ثقه دانسـته و ابـن   7/311حبان ( اند. ابن ) ضعيف قرار داده3/336طور ذهبي در الميزان ( همين

چنين بخاري نيز در  اش نگفته است. هم ) او را نام برده و چيزي درباره315ي ، شماره7/55حاتم ( ابي

 ) ضمن روايت حديث، از غطيف نام برده است.471ي ، شماره7/106التاريخ الكبير (

)، ابن عبدالبر 10/114/ج6)، ابن جرير در جامع البيان (17/92)، طبري در الكبير (10/116ر.ك: بيهقي (

). 4/174چنين سيوطي در الدر المنثور ( )، ابن جوزي در زاد المسير و هم2/109در جامع بيان العلم (

 دو دليل در مورد صحت اصل اين حديث وجود دارد:

) و ابـن جريـر در جـامع    10/116) ، بيهقـي ( 2/109اول: حديث حذيفة بن يمان به روايت: ابن عبدالبر (

 .…)10/114/ج6البيان (

رو حديث، حسن اسـت.   ). از اين10/115/ج6ابن جرير در جامع البيان (دوم: حديث ابوالعالية به روايت: 

 اند. ، اين حديث را حسن دانسته64تيمية در اإليمان، ص و ابن 6ي آلباني نيز در غاية المرام، شماره
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مـذهب   داند كه شخصي حنفـي  كسي است كه روا نمياهللا در مورد  حزم رحمه گفتار ابن
باشد كه جايز  ي كسي مي چنين سخنش درباره از فقيهي شافعي يا بر عكس، استفتا نمايد؛ هم

مذهب به امامي شافعي، اقتدا كند. زيرا فردي كه چنـين پنـداري    داند كه شخصي حنفي نمي
 ن، مخالفت ورزيده است.دارد، با منش و اجماع مسلمانان برتر يعني صحابه و تابعي

تسـليم   خـدا  ي رسـول  ي كسي نيست كه تنهـا در برابـر فرمـوده    حزم، درباره سخن ابن
دانـد و   اند، چيز ديگـري را روا نمـي   چه را كه خدا و رسولش، حالل كرده شود و جز آن مي

جـا كـه ممكـن اسـت چنـين فـردي، از        شناسد. اما از آن تنها حرام خدا و رسول را حرام مي
و  بندي ميان اقوال مختلـف آن حضـرت   اند و يا از دانش جمع فرموده خدا چه رسول آن
هاي ايشان، ناآگاه باشد، ناگزير به پيـروي از عـالم نيـك و     هاي استنباط از گفته چنين راه هم
گردد؛ با اين حال اگر   دهد، فتوا مي خدا اي كه ظاهراً، درست و مطابق سنت رسول يافته ره

ي پيـامبر   دريافت نادرستي فتواي آن عالم و مخالفـت گفتـارش بـا فرمـوده     وي، در صورت
درنگ و بدور از لجاجت و پافشاري بر پندار و گفتار نادرست آن عـالم، دسـت    ، بياكرم

بيـرون نشـده اسـت؛     ي پيـروي از رسـول اكـرم    از پيروي عالم بدارد، در واقع او از دايـره 
هـاي شـرعي) و    را كه همواره استفتا (طرح پرسـش  تواند اين واقعيت چراكه هيچ كس، نمي

(تـا كنـون) درميـان     خـدا  هاي شـرعي از زمـان رسـول    گويي به سؤال چنين فتوا و پاسخ هم
گر، هميشه از يك فقيه اسـتفتا   كه پرسش مسلمانان رايج بوده، انكار نمايد. ما، فرقي ميان اين

بينيم. البته مشـروط   ري استفتا كند، نمينمايد و يا گاهي از يك فقيه و گاهي نيز از فقيه ديگ
106Fكه منش شخص در استفتا و پيروي از عالم، به همان ترتيبي باشد كه بيان كرديم. به اين

چرا  1

                                           
ي اتفاق نظر امت در مـورد   اهللا درباره )، به گفتار دهلوي رحمه48الجپوري در كتاب تقليد شرعي (ص -1

د از مذاهب اربعه اشاره كرده است. يادآوري اين نكتـه ضـروري اسـت كـه ميـان جـواز و       جواز تقلي

وجوب، تفاوت زيادي وجود دارد. كامالً هويدا است كه دهلوي، به جواز تقليد، اشاره كرده، نه وجوب 

ديم هاي تقليد و اتباع، بدين نكته اشاره كر آن؛ عالوه بر اين در صفحات پيشين، ضمن بيان تفاوت واژه

ي روا بودن پيروي از ائمه، شكي نيست. در اين بخش از كتاب، دهلـوي، بـه بيـان شـرايط      كه درباره
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پنـداريم و چنـين بـاوري     معصوم نمـي  -هر كس كه باشد–چنين نباشد كه ما، هيچ فقيهي را
فـرض نمـوده اسـت. اگـر از      نداريم كه خداوند، فقه را به او وحي كرده و طاعتش را بر مـا 

دانيم. از  كنيم، از آن جهت است كه او را عالم و داناي به كتاب و سنت مي فقيهي پيروي مي
ي صريح كتاب و سنت است يا اسـتنباط و   جا كه گفتار فقيه، يا برگرفته از نص و فرموده آن

كـه علـت هـر     باشد و يا شناخت فقيه از داليل و قراينـي اسـت   برداشتي از كتاب و سنت مي
سان فقيه، با شـناخت حكـم مسـأله از طريـق      كند و بدين حكم را در صورت خاصي بيان مي

كند كه اين  يابد و گويي با خود چنين فرض مي قياس غيرمنصوص بر منصوص، اطمينان مي
ي اين علت، حكـم مسـأله، چنـين     دريافته كه: (در صورت مشاهده خدا حكم را از رسول

گيرد. البته چنـين   پردازد نيز، چنين است و در اين پهنه قرار مي قياس مياست.). كسي كه به 
هـاي اسـتنباطي و اسـتداللي     باشد، امـا در راه  منسوب مي خدا كه به رسول فردي ضمن آن

 خدا يافتگي فقها با رسول هر حال اگر نسبت هايي وجود دارد. به ها و نااستواري وي، گمانه
رو اگـر حـديثي بـا سـند صـحيح از       كرد. از اين تهدي تقليد نمينبود، هيچ مؤمني از هيچ مج

بـه مـا برسـد و مـا، بـا       -كه خداوند، اطاعتش را بر ما فرض كرده-پيامبر معصوم و بزرگوار 

                                                                                                           
سازد كه دهلوي، قايل به روا بـودن   تقليد پرداخته است. اندكي تأمل در اين نوشتار دهلوي، روشن مي

ن، شـرايطي بـراي   باشد، نبوده است؛ بلكه ايشا چون و چرا از غيرمعصوم مي تقليد كه همان اطاعت بي

رو، گزينش  دهد. از اين ي اتباع قرار مي تقليد بيان نموده كه اين واژه را در ادبيات وي، در رديف واژه

قصد اثبات درستي اين پندار نادرست كـه تقليـد، جـايز     يك يا دو جمله از كتاب دهلوي و نقل آن به

آوردهايي بريده و ناقص  ا و نوشتآورده كوشند با گفت است، نشان ضعف استدالل كساني است كه مي

ي علمي ديگران سوء اسـتفاده نماينـد و    هاي علمي، خيانت است)، از نام و آوازه ي پژوهه (كه در پهنه

دانند، ديگـر جـايي بـراي      چنين وانمود كنند كه وقتي بزرگان و سرآمدان علمي امت، تقليد را روا مي

كـه دوران ناآگـاهي بسـر آمـده و امـروزه       افلنـد از ايـن  ها غ ماند!! گويي اين زني نمي مناقشه و چانه

دانستند تـا   يابي به منابع و مراجع تحقيقي، به راحتي نوشيدن آب شده است. اي كاش اين را مي دست

 كردند.(مترجم) پروا و بدور از حفظ امانت، عمل نمي چنين بي هاي ديگران، اين ها و نوشته در نقل گفته
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چنان بر عمل به آن گمـان   وجود مخالفت حديث با مذهب امام، حديث را ترك كنيم و هم
كارتر است و در روز قيامت كه همه در  مو پندار فقهي، سرسختي نماييم، چه كسي از ما ست

 اي خواهيم داشت؟! ايستند، چه عذر و بهانه گاه پروردگار جهانيان مي پيش
كـه: بررسـي كتـاب و آثـار بـراي شـناخت احكـام         ي قابل يادآوري ديگر، ايـن  نكتهـ 2

شرعي، مراتب و درجاتي دارد. باالترين اين درجات، اين است كه توان فتـوادهي شـخص،   
گويي وي به مـردم در اغلـب مسـايل، بـيش از مـواردي       يت و تحقق يابد و توانايي پاسخفعل

كـرد، اجتهـاد ناميـده     يـابي بـه ايـن توانـايي و روي     مانـد. دسـت   باشد كه از فتوا دادن باز مي
 شود. مي

كرد كه تخصيص نام مجتهد را بـه همـراه دارد، گـاهي     يابي به اين توانايي و روي دست
چه امام  آوري احاديث و روايات شاذ و نادر است. چنان جديت وافر در جمعفرايند تالش و 

شـناس،   رو مجتهـد بايـد هماننـد زبـان     اهللا به آن اشاره كرده اسـت. از ايـن   احمد حنبل رحمه
هـاي جمـع ميـان     شـناس بتوانـد راه   سـان حـديث   جايگاه و مفهوم هر سخني را دريابـد و هـم  

 چنيني بپردازد. بندي داليل و نيز كارهايي اين جمع هاي مختلف را بازشناسد و به روايت
بندي اصول  اي از موارد نيز اين فرايند، برخاسته از برگردان طرق تخريج و جمع در پاره

باشـد كـه گفتـار     اي مـي  گونـه  شده از مشايخ فقه با عبارتي شايسته از آثـار و سـنن بـه     روايت
 ي اصحاب تخريج است. ن، شيوهمجتهد، مخالف و در برابر اجماع قرارنگيرد. اي

هـا از علـوم قـرآن و     ي آن ي عالماني قـرار دارد كـه بهـره    ي اين دو شيوه، شيوه در ميانه
ي فقهـي را   اصطالح پايه توانند مسايل اصلي و به اي است كه بر اساس آن مي سنت، به اندازه

ادي آگاهي يابند و با داليل تفصيلي آن، دريابند و از حكم غالب و داليل ساير مسايل اجته
برخي از اقوال را بر بعضي ديگر، ترجيح دهند و به نقد و بررسي اقوال تخريجي و بازشناسي 

هاي اجتهادي اين دسته از علما به كمال  و تفكيك درست و نادرست بپردازند. هرچند زمينه
صورت  رسد، اما برايشان جايز است كه در ي شرايط اجتهادي در مجتهدان مطلق نمي و پايه

شناخت داليل، دو ديدگاه را با هم تلفيق نمايد. البته چنين عـالمي بـراي تلفيـق، الزم اسـت     
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بداند كه گفتارش نبايد از آن دست آرايي باشد كه در اجتهاد مجتهد، قضاوت قاضـي و يـا   
تواننـد برخـي از اقـوال تخريجـي      چنين چنين عالماني، مي پذير نيست. هم فتواي مفتي، انجام

سان همواره علمـايي كـه مجتهـد     اند، رها كنند. بدين ها پي برده را كه به نادرستي آنگذشته 
بنــدي، تخــريج و تــرجيح اقــوال پرداختــه و  رونــد، بــه تصــنيف، جمــع شــمار نمــي مطلــق بــه

 پردازند. مي
پـذير اسـت، تخـريج نيـز قابـل تجزيـه        ي جمهور، تجزيـه  جا كه اجتهاد بنا بر گفته از آن

107Fباشد. مي

رو  ي تكليف است. از اين يابي به پندار درست به عنوان مدار و دايره ستهدف، د 1
كسي از آن دور نيست. البته كسـاني كـه در حـد فروتـري قـرار دارنـد، معمـوالً پيـرو آرا و         

داران علمي مناطق خود هستند كه بر اساس مذهب خاصي  هاي بزرگان، پدران و نام ديدگاه
باشـد.   آمدها برابر فتواي مفتي يا قضاوت قاضيان مـي  پيشكنند و رفتارشان در قبال  عمل مي

تر علما و محققاني كه در گذشـته و حـال در چـارچوب مـذهب معينـي عمـل كـرده و         بيش
ي مذاهب بـه   كنند، بر همين اساس و منوال بوده و هستند و اين، برخاسته از سفارش ائمه مي

 باشد. شاگردان و هوادارانشان مي

شايسـته  «اهللا چنين روايت شـده كـه:    از امام ابوحنيفه رحمه الجواهر اليواقيت ودر كتاب 
عـادت   امـام ابوحنيفـه   108F2»داند، مطابق گفتـار مـن فتـوا دهـد.     نيست كسي كه دليل مرا نمي

باشـد   اين، نظر نعمان بن ثابت (يعني نظر خودم) مي«فرمود:  داد، مي داشت كه هرگاه فتوا مي
ر آن دست يافتيم. اگر كسي ديدگاه (و دليل بهتري) بيـاورد،  اي است كه ما، ب و بهترين يافته

سـخن  «فرمـود:   نيز همواره مي امام مالك» مناسب است كه آن نظر مستند، پذيرفته گردد.

                                           
، 220د را بنگريد در كتاب: علم أصول الفقه از استاد عبـدالوهاب خـالف، ص  پذيري اجتها بحث تجزيه -1

 نشر دارالقلم كويت. (مترجم)

چنين نگا: اإلنتقاء فـي فضـائل    ) آورده است. هم1/58ي امام ابوحنيفه را شعراني در الميزان ( اين گفته -2

 از ابن عبدالبر. 145الثالثة الفقهاء، ص
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چون  كه بايد بي خدا توان رد كرد؛ جز سخن رسول توان قبول و هم مي هر كسي را هم مي
 109F1»و چرا پذيرفته شود.

هرگـاه  «فرمـود:   اهللا همـواره مـي   اند كه امـام شـافعي رحمـه    هحاكم و بيهقي روايت كرد
نقـل شـده كـه     در روايتي از امام شـافعي  110F2»حديثي، صحيح باشد، مذهب من همان است.

ي مـرا بـه    هرگاه گفتارم را مخالف حديث يافتيد، به حديث عمل كنيد و گفتـه «گفته است: 
 111F3»ديوار بزنيد.

112Fباري امام شافعي به مزني

هـايم تقليـد نكـن؛     اي اباابراهيم! از من در تمام گفته«، فرمود: 4
اهللا همـواره   شـافعي رحمـه  » شنوي، بينديش كه دين، همين اسـت.  چه مي بلكه خودت در آن

ي  در هيچ گفتاري، چه زياد باشد، چه قياس و چه هر چيز ديگـري، جـز فرمـوده   «گفت:  مي

                                           
) از گفتار حكـم  6/145،179حزم ( )، اصول االحكام از ابن2/91بن عبدالبر (نگا: جامع بيان العلم از ا -1

بـه   عبـاس  ) اين گفتـه را از ابـن  1/148چنين تقي الدين سبكي در الفتاوي ( بن عتيبة و مجاهد. هم

عباس گرفته و مالك نيز آن را از مجاهـد، گرفتـه و    حساب آورده و گفته: مجاهد، اين گفته را از ابن

 نوان سخن مالك، شهرت يافته است.بعد، به ع

)، نقل اين گفته را به حاكم و بيهقي نسبت داده است. فالني در إيقاظ الهمـم،  1/57شعراني در الميزان ( -2

 اند. ، اين گفته را آورده109حجر در توالي التأسيس ، ص و ابن 107ص

و إعالم المـوقعين از ابـن قـيم    ) 100)، إيقاظ الهمم از فالني (ص473-1/472نگا: المناقب از بيهقي ( -3

 ).2/285جوزية (

ي ابـوابراهيم؛ فقيـه و    اسماعيل بن يحيي بن اسماعيل بن عمرو بن مسلم مزني مصري شافعي بـا كنيـه   -4

هــ زاده شـد و در   175مجتهدي كه نزد شـافعي، تلمـذ نمـود و در مصـر درگذشـت. وي، در سـال       

شافعي نگاشته و تأليفاتي دارد؛ از جمله: الجامع  هاي زيادي در فقه هـ وفات نمود. او، كتاب264سال

 الكبير، الجامع الصغير، مختصر الترغيب في العلم،كتاب الوثائق..

)، شـذرات الـذهب   2/285)، تهذيب األسماء و اللغات (3/29)، النجوم الزاهرة (1/88نگا: وفيات األعيان (

 ).1/383)، معجم المؤلفين (8/56)، مروج الذهب از مسعودي (2/148(
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شنوي  ي اطاعت و حرف پهنه، هيچ حجتي نيست و اصالً جاي هيچ مخالفتي در خدا رسول
 »چون و چرا از خدا و رسولش، وجود ندارد. بي

ي خـدا و رسـولش،    هيچ كسي با وجـود فرمـوده  «فرمود:  همواره مي امام احمد حنبل
از مـن تقليـد نكـن؛    «يك بار امام احمـد حنبـل بـه شخصـي فرمـود:       113F1»حق اظهار نظر ندارد.

يز تقليد نكن. بلكه احكـام را از جـايي بگيـر    طور از مالك، اوزاعي، نخعي و ديگران ن همين
 »ها بوده است؛ يعني از كتاب و سنت. كه مأخذ آن

هـا در   هاي فقهـي علمـا و آراي آن   كه از ديدگاه شايسته نيست كسي فتوا بدهد مگر آن
اي سـؤال شـد و آن    ي مسـأله  رو اگر از كسي درباره ي احكام شرعي باخبر باشد. از اين پهنه

هاي علمايي كه آراي فقهي آنـان معتبـر اسـت، اطـالع داشـت، اشـكالي        اهشخص، از ديدگ
ندارد كه در صدد نقل گفتار فقهي آنان برآيد و بگويد: اين، جايز و اين، ناجايز است. اگـر  

اي اختالفي باشد، اشكالي ندارد كه در پاسخ بگويد: ايـن، مسـأله،    شده، مسأله پرسش مطرح
اي كه دليل جواز يـا   بنا بر نظر فالني، ناروا.. البته نبايد به مسألهبنا بر گفتار فالني روا است و 

چه از امام ابويوسف و امام زفر روايت شـده كـه    داند، پاسخ دهد. چنان عدم جوازش را نمي
دانـد، بـر    براي هيچ كس روا نيست تا زماني كـه دليـل و مأخـذ گفتارمـان را نمـي     «اند:  گفته

اهللا گفتـه شـد: بسـياري از     باري بـه عصـام بـن يوسـف رحمـه      114F2»ي ما، فتوا بدهد. اساس گفته
سـببش،  «هاي ابوحنيفه، مخالف است. عصام در پاسخ فرمود:  ها و آراي تو با ديدگاه ديدگاه

اهللا، چنان درك و فهمي داشـته كـه بـه مـا داده نشـده اسـت؛ از        اين است كه ابوحنيفه رحمه
ايم. بنابراين تـا زمـاني كـه بـه      ه كه ما، درنيافتهرو ايشان، به فهم خود، چيزهايي را دريافت اين

ي  ايم، براي ما اين گنجايش وجود ندارد كه بر اسـاس گفتـه   فهم و شناخت ابوحنيفه نرسيده
 »ايشان، فتوا بدهيم.

                                           
 ).2/200قيم ( )، إعالم الموقعين ابن113نگا: ايقاظ الهمم فالني (ص -1

 ).52نگا: إيقاظ الهمم از فالني (ص -2
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تواند، بر اساس اقوال ديگران فتوا  از محمد بن حسن سؤال شد كه چه موقع شخصي مي
اجتهاد داشته باشد، برايش روا نيست كه بنـا بـر قـول    اگر خودش، توان «بدهد؟ وي، فرمود: 

تواند از اهل اجتهاد باشد؟ محمد بن حسن  گفته شد: چگونه مي» مجتهد ديگري، فتوا بدهد.
رديفش  در صورتي كه داليل مسايل را بداند و بتواند پاسخ مخالفان هم«اهللا پاسخ داد:  رحمه

[سرخسـي]   المبسوطط اجتهاد، حفظ كتاب ترين شر كم«چنين گفته شده كه:  هم» را بدهد.
 »است.

به نقل از ابوليث آمده است: اين پرسش در حضور ابونصـر مطـرح شـد     البحر الرائقدر 
ي ابـراهيم بـن رسـتم، ادب     هـاي چهارگانـه   خداوند، تو را به رحمـتش بنـوازد؛ كتـاب   «كه: 

بـه تـو رسـيده اسـت.     ي هشام  چنين النوادر از ناحيه القاضي از خصاف و كتاب المجرد و هم
هـا، در نـزد تـو پسـنديده      ها فتوا بدهيم و آيا اين كتاب آيا براي ما روا است كه از اين كتاب

ي اصـحاب مـا برسـد، دانشـي      طـور صـحيح از ناحيـه    چه به هر آن«ابونصر فرمود: » باشد؟ مي
تـوا  بخش است؛ اما من، بر اين باورم كه كسي نبايد بـه چيـزي ف   پسنديده، مطلوب و رضايت

چنـين نبايـد گنـاه مـردم را بـه دوش كشـيد. اگـر مسـايلي از          يابد. هم بدهد كه آن را درنمي
ي اصحاب ما، روشن و واضح شده و به شهرت رسيده باشـد، مـن، بـه اعتمـاد بـر آن،       ناحيه

 »دوزم و معتقدم كه گنجايش پذيرش آن وجود دارد. چشم مي
داري، حجامت كند و يـا غيبـت نمايـد و     چنين نيز آمده است: اگر روزه البحر الرائقدر 

رو چيـزي بخـورد، در    شـكند و از ايـن   سپس گمان ببرد كه حجامت يـا غيبـت، روزه را مـي   
ي اين مسأله سؤال نكرده و حديثي هم به او نرسيده باشـد، بايـد    صورتي كه از فقيهي درباره

در داراالسالم، عذر  كفاره بدهد؛ چراكه اين، جهالت و ناآگاهي است و ندانستن به تنهايي،
رود. اما اگر اين شـخص، از فقيهـي حكـم ايـن مسـأله را بپرسـد و فقيـه نيـز بـه           شمار نمي به

شود؛ زيرا عـامي، بايـد از عـالمي كـه بـر       اش فتوا بدهد، بر او كفاره الزم نمي شكستن روزه
ست؛ هرچنـد  چه انجام داده، معذور ا رو در آن كند، پيروي نمايد و از اين فتوايش اعتماد مي

دار، حكم اين مسـأله را از كسـي    كه مفتي، فتواي اشتباهي داده باشد. حال اگر شخص روزه
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)به او برسد كه:  خدا نپرسد و اين حديث رسول طَرَ احلاجمُ و املحجومُ 115F(أفْ

چنـين ايـن    و هم 1

116F(الغيبة تفطر الصائم)حديث كه: 

بـر  خبر باشد، بنا  و در عين حال از نسخ و شرح حديث، بي 2
فتواي امام ابوحنيفه و امام محمد بر او كفاره الزم نيست؛ چراكه عمل كردن به ظاهر حديث 

باشد؛ زيرا وي، بر ايـن بـاور اسـت كـه      واجب است؛ اما ديدگاه امام ابويوسف بر عكس مي
ي مردم، نبايد به ظاهر حديث عمل كنند[!] البته ايشان، عدم آگـاهي از ناسـخ و    عوام و توده

 داند. دليل اين پندار مي منسوخ را
داري، به زني دست بزند يا او را از روي شهوت ببوسد يا سرمه بكشد و گمان  اگر روزه

گـردد مگـر    رو چيزي بخورد، بر او كفاره الزم مي شكند و از اين ها، روزه را مي ببرد كه اين
وا بدهـد يـا در   اش فتـ  زماني كه از فقيهي، حكم مسأله را بپرسد و فقيه نيز بـه شكسـتن روزه  

 باره به او حديثي برسد. اين

                                           
چنـين روايـت    نگا: صحيح بخاري، كتاب الصوم، باب الحجامة و القيء للصائم بـه نقـل از حسـن؛ هـم     -1

فصـلي آورده اسـت كـه نشـان     ) از رافع بن خديج.. [امام بخاري در اين باب، روايات م779ترمذي (

چه در همين بـاب آمـده    دار صرفاً از جهت ضعف، ناخوشايند بوده است؛ چنان دهد: حجامت روزه مي

دار  پرسيد: آيـا شـما حجامـت را بـراي روزه     گويد: ثابت بناني از انس بن مالك است كه شعبه مي

چنين در اين بـاب   هم» شد. دار مي كه سبب ضعف روزه نه؛ مگر آن«دانستيد؟ او، پاسخ داد:  ناپسند مي

چنـين در حـال روزه، حجامـت     در حـال احـرام و هـم    خـدا  روايت شده كه رسول عباس از ابن

شوند؛ نـه   شود كه به بدن وارد مي اند: روزه، مربوط به چيزهايي مي عباس و عكرمه گفته كردند.. ابن مي

 ري. (مترجم).گردد. شرح حديث را نگا: فتح البا چه از بدن خارج مي آن

) و اسحاق 3/4شيبة در المصنف (  چنين ر.ك به روايت: ابن ابي ). هم2/482نگا: نصب الراية از زيلعي ( -2

(ما صام مـن ظـل يأكـل    اند:  فرموده خدا گويد: رسول مي بن راهوية در المسند كه انس بن مالك

در » كند]، روزه نـدارد.  غيبت ميخورد [يعني  كسي كه همواره گوشت مردم را مي«يعني:  لحوم النّاس)

داري غيبت  هرگاه روزه«يعني:  (إذا اغتاب الصائم فقد أفطر)اسحاق افزون بر اين آمده كه:  حديث ابن

 »اش را شكسته است. كند، افطار كرده و روزه
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روز) نيـت روزه بكنـد و سـپس افطـار نمايـد، از نظـر امـام         اگر كسي، قبل از زوال (نـيم 
شود؛ امـا از ديـدگاه ابويوسـف و محمـد، بـر او كفـاره الزم        ابوحنيفه، بر او كفاره الزم نمي

آورديم، ايـن نكتـه معلـوم     آمده است. از مجموع مسايلي كه المحيطچه در   گردد؛ چنان مي
 باشد. شود كه مذهب عامي، فتواي مفتي او مي مي

رفته آمده است: اگـر كسـي كـه     چنين در اين كتاب در مورد اداي نمازهاي ازدست هم
اش عمل  نمازش، از دست رفته، عامي بوده و مذهب معيني نداشته باشد، بايد به فتاوي مفتي

رو اگر فقيهي حنفـي بـه او فتـوا دهـد، عصـر و       د. از اينان چه به اين تصريح كرده كند؛ چنان
كند  كند و اگر فقيهي شافعي، به او فتوا بدهد، عصر و مغرب را اعاده نمي مغرب را اعاده مي
اعتبار است. حال اگر اين شخص، از كسي حكم ايـن مسـأله را نپرسـيد و     و نظر خودش، بي

ايش كـافي اسـت و بـر او اعـاده الزم     طور اتفاقي، موافق مذهب مجتهدي عمـل كـرد، بـر    به
 نيست.

مذهب، حديثي يافـت كـه بـا ديـدگاه      گويد: اگر شخصي شافعي اهللا مي صالح رحمه ابن
هاي اجتهاد مطلق يـا اجتهـاد در    مذهبش، مخالف بود، بايد بينديشد و تأمل نمايد؛ اگر زمينه

هـا و   نمايد و اگر از زمينهطور مستقل، عمل  تواند به آن مسأله، برايش كامل و فراهم بود، مي
ي قابل قبولي براي مخالفت  شرايط اجتهاد برخوردار نبود و پس از تحقيق و بررسي به نتيجه

شد، در صورتي كـه   نرسيد و در عين حال مخالفت با حديث، بر او ناگوار و سنگين تمام مي
ند و اين، براي تواند به حديث عمل ك مجتهدي غيرشافعي، به آن عمل كرده باشد، او نيز مي

اهللا را  صالح رحمـه  اهللا نيز اين ديدگاه ابن نووي رحمه» باشد. او عذر ترك مذهب امامش مي
 پسنديده و آن را پذيرفته و تأييد كرده است.

اش، دو  بيشتر اشكال اختالفي فقها، برخاسته از ترجيح مسايلي است كه صحابه دربارهـ 3
ل: تكبيرات ايام تشريق، تكبيرهاي عيدين، نكـاح محـرِم،   اند؛ مسايلي از قبي يا چند نظر داشته

اهللا و آهسته گفتن آمين در نماز، يك بار يا  مسعود، آهسته خواندن بسم عباس و ابن تشهد ابن
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هـا،   از آن دسـت مسـايلي اسـت كـه تـرجيح يكـي از آن       …دو بار خواندن كلمات اقامـه و 
 خاستگاه اختالف نظر فقها بوده است.

ها برخاسـته از   مشروعيت، با هم اختالف نظر نداشتند؛ بلكه اختالف آن سلف، در اصل
چـه اخـتالف قاريـان در     ترجيح و اولويت دادن يكي از اقـوال و مسـايل شـرعي بـود؛ چنـان     

 باشد. ي اختالف مي ها، از همين شكل و گونه ترجيح يكي از قرائت
بـا هـم اخـتالف نظـر      بر هدايت بـوده و در عـين حـال    خدا ي ياران رسول كه همه اين

هـاي مفتيـان و    رو علما، همـواره ديـدگاه   گر اختالف فقها بوده است؛ از اين اند، توجيه داشته
اي از مــوارد بــر خــالف  و در پــاره  هــا را پذيرفتــه هــاي قاضــيان را روا دانســته، آن قضــاوت

كـه در  بينيـد   اند. ائمه و سرآمدان مـذهب را مـي   ها و آراي مذهب خود، عمل كرده ديدگاه
چنين مـواردي بـه تصـحيح و رفـع ابهامـات اقـوال پرداختـه و موضـوعات اختالفـي را بيـان           

گويد: (عمل به اين، بـه احتيـاط،    چنيني، مي ها، در مواردي اين چه يكي از آن اند. چنان كرده
تـر اسـت.) و يـا     باشـد). (ايـن، نـزد مـن، پسـنديده      تر است). (اين، نظر برگزيـده مـي   نزديك

هـا در المبسـوط و    جز اين، روايت ديگري به ما نرسيده است.) ايـن دسـت گفتـه   گويد: ( مي
 چنين آثار امام محمد و كالم شافعي، بسيار است. هم

ها، كساني پديد آمدند كه اقوال پيشينيان را مختصر كردند و در پي تأويـل و   پس از اين
چـه   رسختي نمودند. آنشرح موارد اختالفي برآمدند و در عين حال بر ديدگاه امام خود، س

و از خـروج    از سلف، نقل شده كه به گزينش و عمل به مذهب اصحاب خود، تأكيد كـرده 
اند، بدين ترتيب قابل توجيه است كه:  هاي هواداران خود، برحذر داشته از چارچوب ديدگاه

 ي اين گفتار و تأكيد، برخاسته از امري فطري و كامالً طبيعـي اسـت كـه هـر انسـاني گزينـه      
دوست دارد. شايد هم  -حتي در چگونگي خورد و نوش و پوشاك–ياران و هوادارانش را 

ي ايـن گفتـار    چنينـي، زمينـه   بنديِ برخاسته از نظرداشت داليل و يا عواملي اين ي پاي پديده
اند؛ قطعاً سلف، از تعصب  باشد. برخي، اين گفتار سلف را برخاسته از تعصب ديني، پنداشته

 باشد.) ي سلف، نادرست مي اند (و اين پندار درباره دهديني، بدور بو
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اي  اند؛ عـده  اهللا را خوانده و بعضي هم نخوانده ها، بسم برخي از صحابه و تابعيين و بعدي
انـد. برخـي از ايشـان، در نمـاز      جهر و بلند خوانده و بعضي نيز، آن را بلنـد نخوانـده   آن را به

هـا، پـس از    اي از صـحابه، تـابعين و بعـدي    . عـده انـد  صبح، قنوت خوانده و برخـي نخوانـده  
چنـين در پـي اسـتفراغ، وضـو گرفتـه و       دماغ شـدن و هـم   حجامت (رگ زدن)، بعد از خون

هـا، دسـت    اي از ايـن  انـد. عـده   ي وضو ندانسته و) وضو نگرفته ها را شكننده بعضي هم، (اين
دانسـته و برخـي نيـز، از    ي وضو  چنين دست زدن به زن را شكننده زدن به آلت تناسلي و هم

انـد. گروهـي از صـحابه، تـابعين و      دست زدن به آلت و يا دست زدن بـه زن، وضـو نگرفتـه   
گرفتنـد و بعضـي نيـز     شود، وضو مـي  ها، پس از خوردن غذاهايي كه با آتش پخته مي بعدي

 اند. اي، وضو نگرفته گرفتند. برخي، از خوردن گوشت شتر، وضو گرفته و عده وضو نمي
چـه امـام    خواندنـد. چنـان   ديگـر، نمـاز مـي    ها با وجود اين اختالفات، پشت سر يـك  اين

پشـت سـر امامـان مـالكي مدينـه       …چنين شـافعي و  ابوحنيفه و هواداران و شاگردانش و هم
خواندنـد.   اهللا را اصـالً نـه بلنـد و نـه آرام، نمـي      ها، بسـم  اند؛ هرچند كه اين نماز خوانده …و

نماز شد؛ امام ابويوسف نيز پشت سرش نمـاز خوانـد و    امت، پيشالرشيد، پس از حج هارون
ي وضـو نيسـت و بـر     نمازش را اعاده نكرد. امام مالك، فتوا داده بود كه حجامـت، شـكننده  
 كسي كه (در حال وضو) حجامت كند، الزم نيست دوباره وضو بگيرد.

شـكنند. بـه    دمـاغ شـدن، وضـو را مـي     امام احمد حنبل، معتقد بود كه رگ زدن و خـون 
ايشان گفته شـد: آيـا پشـت سـر امـامي كـه از او خـون بيـرون شـده و وضـو نگرفتـه، نمـاز             

 »چگونه پشت سر امام مالك و سعيد بن مسيب، نماز نخوانم؟!«خوانيد؟ ايشان فرمود:  مي
روايــت شــده كــه امــام ابويوســف و امــام محمــد، در عيــد فطــر و عيــد قربــان، موافــق   

 الرشيد، تكبير جدش را دوست داشت. د؛ چراكه هارونگفتن ، تكبير ميعباس ابن
خاطر احترام امـام   باري امام شافعي، نماز صبح را نزديك قبر امام ابوحنيفه، ادا كرد و به

 »كنيم. گاهي به مذهب اهل عراق، عمل مي«ابوحنيفه، قنوت نخواند و فرمود: 
 الرشيد، بيان كرديم. هاروني پيشنهاد منصور و   پيش از اين، پاسخ امام مالك را درباره
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ي امام ثاني يعني امام ابويوسف آمده كه ايشان، پـس از غسـل، نمـاز     درباره البزازيةدر 
حمعه را براي مردم، امامت داد؛ به او خبر دادند كه در چاهي كه از آبش غسل كرده، موش 

ينـه عمـل   اينك به نظـر بـرادران خـود يعنـي اهـل مد     «اي بوده است. ابويوسف فرمود:  مرده
117Fدارد.) ي دو كوزه برسد، ناپاكي برنمي هرگاه آب به اندازهكنيم كه: ( مي

1 

مذهبي سؤال شد كـه نمـاز يـك يـا دو سـال را       ي شخص شافعي از امام خجندي درباره
رفته را ادا كند؟ آيا مطـابق   نخوانده و سپس حنفي شده است؛ چگونه بايد نمازهاي از دست

كند كـه   فرقي نمي«برابر مذهب امام ابوحنيفه؟ وي، فرمود:  مذهب امام شافعي، عمل كند يا
شـرطي كــه معتقــد باشــد: نمــاز از   رفتــه را ادا كنــد؛ بــه مطـابق كــدام مــذهب، نمــاز ازدسـت  

آمده است: اگـر شخصـي    جامع الفتاويدر » توان ادايش كرد. رفته، قضايي دارد و مي دست
طالقـه اسـت و سـپس از فقيهـي      و سهمذهب گفت: اگر من، با فالن زن ازدواج كنم، ا حنفي

رود و سـوگندش، باطـل اسـت، اشـكالي      شـمار نمـي   شافعي، فتوا بگيرد كه آن زن، مطلقه به
ندارد كه در اين مسأله، مطابق فتواي شافعي، عمل كند؛ چراكـه بسـياري از صـحابه، همـين     

 اند. ديدگاه را داشته
و  (أنت طالق البتـة) رش بگويد: آورده است: اگر فقيهي، به همس األماليامام محمد در 

طالقه است، اما قاضي مسلمانان، حكم  نوع طالق، از نوع سه  در عين حال معتقد باشد كه اين
ي زنـدگي بـا همسـرش     كند كه اين طالق، از نوع رجعي است، براي فقيه، گنجـايش ادامـه  

، تحليل، اعتاق وجود دارد. شايسته است كه فقيه در چنين موردي يا مواردي از قبيل: تحريم
باشد، به حكم قاضي عمـل كنـد و    ها كه از مسايل اختالفي فقها مي و گرفتن مال و امثال اين

فتواي فقها را واگذارد. شايسته است، فقيهي كه قاضـي، او را محكـوم كـرده، رأي خـود را     
 .بند بداند چه قاضي صادر كرده، پاي رها كند و به حكم قاضي عمل نمايد و خود را به آن

                                           
 اشاره به حديث قلتين كه تخريج آن در صفحات پيشين آمده است.(مترجم) -1
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چنـين اسـت؛ اگـر بـراي      شخصي كه علم ندارد نيز ايـن «فرمايد:  چنين مي امام محمد هم
اش بـه حـالل يـا     اي پيش بيايد و حكمش را از فقها بپرسد و فقها، درباره چنين فردي، مسأله

حرام بودن فتوا دهند و قاضي مسلمانان، بر خـالف فتـواي فقهـا، حكمـي صـادر كنـد و آن       
في باشد، شايسته است كه به حكم قاضي عمل نمايـد و فتـواي فقهـا را    مسأله از موارد اختال

 »واگذارد.
رو سـخن كوتـاه كـرده،     هاي اختالف، به درازا كشـيد؛ از ايـن   بررسي موضوع خاستگاه

 داند. كنيم كه تنها خداي يگانه، حق و حقيقت را مي اعتراف مي
و فُ ا تَصِ يلَ مَ انُ عَ تَعَ نُ املُسْ محْ نَا الرَّ بُّ  نَ وَ رَ
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