بسم هللا الرحمن الرحیم

تاریخ89/01/30 :

موضوع :وضو از ديدگاه فريقين :عمل به استحسان و قياس از ديدگاه اهل بيت عليهم السالم

اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسمهللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین
الحمدلله و الصلوة والسالم علی رسول هللا و علی آله آل هللا السیما موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم
علی اعدائهم اعداءهللا الی یوم لقاء هللا؛ الحمدلله هدانا لهذا و ما کنا لنتهدی لوال أن هدانا هللا؛

بحث ما در رابطه با وضوی مسحی یا غسلی بود  .عرض شد بعضی از اعاظم اهلسنت مثل «ابن رشد اندلسیی»
و «ابن قدامه مقدسی» چنین توجیه کردند که با شستن پا آلودگی ،نجاسات ،کثافات و چیرو

از بیین مییرود

ولی با مسح کردن از بین نمیرود بنابراین باید شسته شود! یا اینگه گفتهاند با شسیتن پیا هیم شسیتن صیورت
میگیرد و هم مسح انجام می شود ،ولی با مسح کردن ،شستن صورت نمیگییرد و قیدر متقیین بیرای اسیقا
تکلیف غسل است!

این قبیل استحسانات و یا مقایسه کردن در مسائل شرعی باطل است .مخصوصا مسائلی که مربو به عبادات و
تعبدیات است و در آن قصد قربت شر

است و در قصد قربت ،ورود از طرف شارع مقدس الزم است .حاال اگیر

در توصلیات باشد ،که با قصد قربت یا ورود ،کسی عملی را انجام ندهد ،مشکلی ایجاد نمیشود ،فقط پاداشیی را
نمیبرد ،ولی در تعبدیات اگر از ناحیه شرع مقدس دستوری نرسیده باشد و یا اینکه ما به قصد ورود تقربیا الیی
هللا انجام ندهیم ،خیلی از قضایا بهم میریزد.

در جلسه قبلی در رابطه با عمل به قیاس کردن و استحسان  ،روایات متعددی را از ائمه اهلبیت (علیهمالسالم)
که یکی از دو ثقل یادگار نبی مکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) و عدل قرآن هستند ،عرض کردیم که اگیر ایین
روایات جمع بشود ،ما حدود  54روایت از اهلبیت داریم که در عصر آنها بعضیی از فقهیای اهلسینت بیه قییاس
عمل میکردند یا به استحسانات عقلی تمسک میکردند و این روایات در نهی از آنهیا وارده شیده اسیت .نتیجیه
دوری از اهلبیت هم همین خواهد بود .وقتی ما معصوم را به رسول اکرم منحصر کردیم و از آنطرف هیم آنچیه
از روایات نبی مکرم بعد از رحلت آن حضرت باقی میماند ،جمع شده و آتی

زده مییشیود ،صیحابه را از نقیل

روایت منع میکنند و تا زمان «عمر بن عبدالعزیز» ممنوعیت نقل حدیث حاکم بوده و بعید از دسیتور «عمیر بین
عبدالعزیز» باز به آن عمل نشده و تقریبا حدود سالهای  021تا  025بود که تدوین حدیث آغاز شد یعنیی بیی
از یک قرن بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) .با توجه به این قضایا دیگر روایتیی در دسیت
نیست .صحابه از دنیا رفته اند ،تابعین هم که از آنها احیادیثی را شینیده انید ،غالبیا نیسیتند ،ناگزیرنید کیه بیرای

استنبا

احکام شرعی یا به قرآن مراجعه کننید ییا بیه سینت ،قیرآن کیه فقیط کلییات را بییان مییکنید چنانکیه

میفرماید:

س إلى َغ َسق َّ
الص َ
الة لِ ُد ُلوكِ َّ
« َأقِ ِم َّ
الل ْي ِل»
الشمْ ِ ِ
ِ

سوره اسراء :آیه 87

یک آیه ما در رابطه با کیفیت نماز ،درباره رکعات نماز ،مبطالت نماز و واجبات نماز نداریم .لذا ناگزیرند که سیرا
سنت بروند و سنت هم که از بین رفته است و غیر از اینکه سرا قیاس و استحسان برونید ،راه دیگیری ندارنید.
این مقتضای دوری از اهلبیت (علیهمالسالم) است که پیامبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) فرمود:

« إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما  :كتاب هللا وعترتي أهل بيتي ،
فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض»

الكليني الرازي ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (متوفاى 827هی) ،األصول من الكافي ،ج،2
ص ،504تحقيق :غفاری ،علي اكبر ناشر :اسالميه ،تهران ،الطبعة الثانية 0832،هی.ش.

اگر تمسک به ثقلین کنید گمراه نمیشوید ،نتیجه اش این است که اگر تمسک نکنید ،گمیراه مییشیوید .کیدام
گمراهی از این باالتر که انسان بخواهد به قیاس و استحسان و امثال آن عمل کند؟! حضرت میفرماید:

َ
ت مُ حِ َق ِّ
يس ْ
ين».
َان ِإ َّن ُّ
الد ُ
الس َّن َة ِإ َذا قِ َ
« َيا أب ُ

شریعت اگر از کانال قیاس به دست بیاید ،موجب نابودی دین میشود.

كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافي (

 -اإلسالمية)  -تهران ،چاپ :چهارم 0518 ،ق.؛ ج 0؛ ص،48

ب ُ ْ
ع وَ الرَّ ْأ ِي وَ ْالمَ َقا ِييس ،شماره 04
َاب ال ِب َد ِ

یا حدیث دیگری از امام موسی بن جعفر (علیه السالم) است که «احمد بن محمید بین خالید» از «عثمیان بین
عیسی» نقل میکند که میگوید:

َْ َ ْ
اس»
ن ْالقِ َي ِ
ن مُ َ
وسى (علیه السالم) عَ ِ
« َسأل ُت أبَا ال َح َس ِ

كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافي (

 -اإلسالمية)  -تهران ،چاپ :چهارم 0518 ،ق.؛ ج 0؛ ص،48

ب ُ ْ
ع وَ الرَّ ْأ ِي وَ ْالمَ َقا ِييس ،شماره 03
َاب ال ِب َد ِ

البته «عثمان بن عیسی رواسی»« ،علی بن حمزه بطاینی» و «زییاد بین میروان قنیدی» از بنیانگیذاران میذهب
واقفیه بودند و بعد از اینکه مذهب واقفیه را تأسیس کردند ،جزء افراد گمراه و ضال و مضیل شیمرده شیده انید.
گرچه حضرت آیت هللا العظمی «خوئی» نسبت به بنیانگیذاران واقفییه نظیر منفیی دارد و بیه رواییات آنهیا عمیل
نمیکند ،ولی این را ما بارها عرض کردیم که مبنای حضرت آیت هللا العظمی «شبیری زنجانی» که از خریطین و

از قهرمانان فن رجال است ،این است  :در رابطه با آن دسته از صحابهای که دو حالتی هسیتند ،حالیت عیدالت و
استقامت و حالت انحراف و گمراهی  ،روایاتی که از آنها در کتب میا آمیده اسیت ،مربیو بیه دوران اسیتقامت و
دوران عدالت آنها است .و گرنه «علی بن حمزه بطائنی»« ،عثمان بن عیسی رواسی» و «زیاد بن مروان قنیدی»
مورد طرد ائمه (علیهمالسالم) و آقا امام رضا (علیه السالم) قرار گرفتند ،اصال مطرود شیعه شدند .وقتیکه ییک
فردی در برابر امام معصوم میایستد ،مقاومت میکند و امام اینها را طرد میکند و از اینها به کفار ،مشیرکون
و زنادقه تعبیر میکند ،دیگر با این برخورد امام جایی نمیماند که شیعه بخواهد از روایت اینها اسیتفاده کنید و
پای درس اینها بنشیند و از اینها حدیث نقل کند .اینها جزء مطرودین امام و مطرودین جامعیه شییعه قیرار
گرفتند و لذا روایاتی که از اینها نقل شده است ،مثال شخصی مثل «احمید بین محمید بین خالید برقیی» کیه از
اجالی فقهای شیعه است از «عثمان بن عیسی» روایت نقل میکند یا مثل «صفوان» که از اجالی فقهیای شییعه
است ،یا « ابن عمیر» که از این سران واقفی وقت ،روایتیی را نقیل مییکنید ،اصیال قابیل قبیول نیسیت و ذهین
نمیتواند قبول کند که مثال شخصیتهای برجسته و فقهای نامی عصر امام رضا (علیه السالم) بعید از طیرد ایین
افراد توسط ائمه ،باز هم بیایند و از اینها نقل روایت کنند .پس قطعا روایاتی که بزرگان از سران واقفه نقل کرده
اند ،مربو به دوران استقامت آنهاست .لذا از اینها روایتی را که از امام رضا یا امیام جیواد نقیل کیرده باشیند،
نمیبینید ،چون بین اینها و بین امام هشتم و امیام جیواد و امیام هیادی و امیام عسکری(علیهمالسیالم) خیط

فاصلی کشیده شد و اینها در حقیقت مطرود جامعه شیعی و اهلبیت (علیهمالسالم) قرار گرفتند .لذا در اینجیا
اگر شخصی بنام «عثمان بن عیسی رواسی» در سند روایت است ،ضرری به روایت نمیزند.

پرس

:

پس این روایتی که ائمه فرمودهاند« :خذوا ما رووا و دعوا ما رأو» یعنی چه؟

پاسخ:

این مربو

به فطحیهاست .از امام عسکری (علیه السالم) سؤال میکنند که یابن رسول هللا ما با روایات «بنیی

فضال» چه کار کنیم؟

«ما نصنع بكتبهم و بيوتنا مأل منها؟ فقال :خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا»

ابن بابويه ،محمد بن على ،من ال يحضره الفقيه  -قم ،چاپ :دوم 0508 ،ق.؛ ج 5؛ ص452؛
االصطالحات و بيان المراد بالفطحى ،و الناووسى ،و الكيسانى و...

«بنوفضال» فطحی هستند و آنها تقریبا «اقل انحرافا» هستند ،چون تمام چیزهایی که شیعه به آن معتقد اسیت،
آنها هم متعقد هستند .یعنی از امامت امیر المؤمنین (علیه السالم) تا امامت امام عصر (ارواحنا فداه) را اعتقیاد

دارند اما اینها سیزده امامی هستند ،معتقد به امامت «عبیدهللا افطیح» در آن وسیط هسیتند .مییگوینید چیون
«عبدهللا افطح» فرزند بزرگ امام صادق (علیه السالم) بوده و امام فرموده است که:

«أن اإلمامة في الولد األكبر»

مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،بحار األنوار (

 -بيروت)  -بيروت ،چاپ :دوم 0518 ،ق.؛

ج 41؛ ص ،250ذیل پاورقی شماره 5

از این باب به چنین چیزی معتقد شدند .البته «فطحی»ها هم بعد از اینکه فهمیدند اشتباه کرده اند ،برگشیتند و
توبه کردند و از آن عقیدهی فاسدشان انصراف دادند .لذا بحث «فطحی» مشکل آنچنانی ندارد .فقط آنچیه آرای
شخصی آنها است ،به درد ما نمیخورد ،روایاتی که از معصوم نقل میکنند ،چون افراد ثقه هستند ،ما بیه رواییات
شان عمل میکنیم .شما میدانید که ما به تعداد انبوهی از رواییات اهلسینت کیه اصیال معتقید بیه والییت ائمیه
نیستند ،عمل می کنیم .چون مال

عمل در فقه شیعه وثاقت راوی است ،نه میذهب راوی ،اگیر راوی ثقیه باشید،

وقتیکه میگوید «سمعت الصادق (علیه السالم)» ،یقین کنیم که واقعا سمع الصادق ،وقتی مییگویید «حیدثنی
الباقر (علیه السالم)» یقین کنیم که واقعا امام باقر این روایت را برای او فرمیوده اسیت ،قبیول مییکنیم .چیون
آنچه برای ما در وثاقت روات ارزش دارد ،جنبه طریقیت است نه جنبه موضوعیت .ما میخواهیم کشف کنیم کیه
آیا امام صادق و امام باقر یا نبی مکرم و امیرالمؤمنین (علیهمالسالم) این روایت را بیان فرمودهاند یا نیه؟ میا از

هر کانالی استفاده کنیم که بفهمیم این روایت «صدرت عن المعصوم» ،همین برای ما کفاییت مییکنید .یکیی از
این راهها این است که وثاقت راوی ثابت شود .در فطحیها ما ایین مشیکل را نیداریم ،ولیی در واقفیهیا تقریبیا
بدترین ،زشت ترین و منفورترین فرقههای شیعه هستند که از امام رضا (علیه السیالم) سیؤال مییکننید :ییابن
رسول هللا ما میتوانیم به واقفیها زکات بدهیم؟ میفرماید:

ون َز َنادِ َق ٌة»
« َال ُتعْ ِط ِهمْ َف ِإ َّن ُه ْم ُك َّفارٌ مُ ْش ِر ُك َ

به آنها زکات ندهید ،زیرا آنها کفار ،مشر

و زنادقه هستند

َاب
شيخ حر عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة  -قم ،چاپ :اول 0511 ،ق.؛ ج 1؛ ص ،221ب ُ
ْ
ع َّ
الز َكاةِ ِإ َلى ْالمُ َخال ِِف فِ ي ِاالعْ ِت َقادِ ْال َح ِّق  ،...شماره 5 -00112
عَ َد ِم َجوَ ا ِز َدف ِ

این تعبیر خیلی سنگینی است! قضیه واقفیها این است که اینها تعدادی بودند که نایب و وکییل امیام کیاظم و
مورد تأیید آن حضرت بودند ،اما بهخاطر مسائل مالی که بخشی از وجوهات در اختیار شان بود ،برای اینکیه ایین
وجوهات و اموال ،غنائم ،کنیز و غالمی که از کانال وکالت در اختیار آنها قرار گرفته بود ،را تصیرف کننید ،زییر بیار
امامت امام رضا علیه السالم نرفتند و مذهب وقف را تأسیس کردند و گفتند امام کاظم (علییه السیالم) از دنییا
نرفته است ،امام کاظم همان امام مهدی است که میآید و دنیا را پر از عدل و داد میکند!

چند اشکال در کار واقفیها است:

یک) اینکه اینها از اعتماد امام کاظم سوء استفاده کردند .اینها مورد تأیید ائمه بودند ،مورد تأییید امیام کیاظم
(علیه السالم) بودند و امام کاظم اینها را بهعنوان امین انتخاب کرده بود .لذا باید این ییک درسیی باشید بیرای
دیگر وکالیی که بخواهند از این مسند سوء استفاده کنند.

دو) اینکه اینها آمدند یک مذهب جدیدی بهعنوان مهدویت امام کاظم (علیه السالم) تأسیس کردنید .لیذا ایین
انحراف ،جزئی و یک گناه کوچک نیست ،مثل این نیست که بیایند غیبت کنند ،دزدی کنند ،ییا آدمیی را بکشیند،
بلکه تأسیس یک مذهب ،گناهی بسییار سینگین و کمرشیکنی اسیت« .علیی بین حمیزه بطیائنی« ،رواسیی» و
«قندی» چنین مذهبی را تأسیس کردند.

سه) اینکه اینها در برابر امام معصوم (علیه السالم) مقاومت کردند .وقتی امام رضا نامیه میینویسید کیه ایین
اموال مربو

به بحث امامت و بیت المال است ،آن را بفرستید ،اینها با کمال وقاحیت بیه امیام رضیا جیواب رد

میدهند و می گویند این اموال مربو به امام کاظم بوده و امام کاظم به ما وصیت نکرده بود که بعد از رحلت من
اینها را به شما پس بدهیم ،هنوز رحلت امام کاظم برای ما محرز نیست و اگر محیرز هیم باشید ،امامیت شیما
برای ما ثابت نیست  .این تعابیر ،تعابیر خیلی وقیحی است! حاال یک فرد عادی بیاید و چنین حرفی را بزند ،زیاد
جای گالیه نیست ،ولی یک فردی که مورد اعتماد امام بیوده و میورد اعتمیاد جامعیه شییعی بیوده اسیت چنیین
برخوردی کند ،غیر قابل بخش

است .این نشان میدهد که آن عیدالت صیحابهای کیه آقاییان اهلسینت قائیل

هستند درست نیست که میگویند خداوند فرموده است:

َّ
ت َّ
ك َت ْح َ
« َل َق ْد ر ِ
ِين ِإ ْذ ُيبا ِي ُعونَ َ
الش َج َرة»
َن ْالمُ ْؤمِ ن َ
ي الل ُه ع ِ
َض َ

خداوند از صحابهای که زیر شجره رضوان بیعت کرده اند ،راضی است

سوره فتح :آیه 07

وقتی خدا راضی شد ،دیگر رضایت خداوند جاودانه است! اینها در حقیقت یک حرف بیی اساسیی اسیت .خیود
قرآن هم میفرماید:

ث َف ِإ َّنما َي ْن ُك ُ
ن نَ َك َ
ث عَلى نَ ْف ِسه»
«وَ مَ ْ

کسی که نقض بیعت کند ،به خودش ضرر میزند.

سوره فتح :آیه 01

مثل «بلعم باعورا» که مستجاب الدعوه بوده است .اینطوری نیست که خدای عالم یا پیغمبر (صلی هللا علیه و آله
و سلم) یک جملهای بگویند ،تضمینی باشد که این شخص دیگر هیچ گناهی مرتکب نخواهد شد و ایین رضیایت
خدای عالم ،پیغمبر و امام جاودانه باشد .انسان تا آخرین لحظه عمر خودش بر سر دوراهی است

« ِإمَّ ا شاكِرا وَ ِإمَّ ا َك ُفورا»

سوره انسان :آیه 8

یعنی اگر بگوییم برای بشر امنیت آمده و یک برگ بیمه نامه همیشگی از انحراف برای او صادر شیده اسیت ،در
حقیقت قائل به یک نوع «جبر» شدهایم .انسان حتی یک ساعت قبل از مرگ خودش هم میتواند عبادت کند و
میتواند معصیت کند .اول صبح میتواند بلند بشود نماز بخواند و میتواند نماز نخواند ،این اختیار در دست بشیر
است و خدای عالم یک لحظه از آنات عمر انسان را خالی از اختیار قرار نداده است .سیلب اختییار کیردن یعنیی
برداشته شدن تکلیف .صحابه که باالتر از پیغمبر (صلی هللا علیه و آله و سلم) نیستند ،یا صحابه امیام کیاظم کیه
باالتر از پیغمبر نیستند ،قرآن خطاب به آن حضرت صراحت دارد و میفرماید:

ِن َأ ْشر ْ
َك َ
ن َعمَ ُلك»
«لَئ ْ
ت لَ َي ْح َب َط َ

ای پیغمبر! اگر بخواهی شر

بورزی ،ما تمام اعمال تورا از بین میبریم

سوره زمر :آیه 34

یا اینکه میفرماید:

ل َعلَينا بَعْ َ ْ َ
ْ
قاو َ َ ْ
ِين»
«وَ لَوْ َت َقوَّ َ ْ
ين ُثمَّ َل َق َطعْ نا مِ ْن ُه ْالوَ ت َ
يل أل َخذنا مِ ْن ُه ِبال َيمِ ِ
ض األ ِ ِ

اگر بخواهی در ابال وحی زیاد و کم بکنی و یک حرفی از آیات قرآن را زیاد و کم کنی ،رگ گردن
تورا میزنیم!

سوره الحاقه :آیه 53-55

مشخص است که حتی انبیاء (علیهمالسالم) مورد سؤال قرار میگیرند:

ين ُأ ْر ِس َ
ن ْالمُ ْر َسلِين»
ل ِإلَ ْي ِهمْ وَ لَن ْ
« َفلَن ْ
َس َئلَ َّ
َس َئلَ َ
ن َّالذِ َ

سوره اعراف :آیه 3

می گویند چطور شد که امام کاظم به این صحابه خود اعتماد کرد؟ مال

برای هر مسلمانی عمیل زمیان حیال او

است .در زمان امام کاظم (علیه السالم) این آقایان افراد صالحی بودند و امام کاظم با توجه به صالح بیودن ایین
افراد ،آنها را بهعنوان وکیل انتخاب کرده بود و این وکالت به هیچوجه دلیل نمیشود که آنها تا آخر عمر گناهی
نخواهند کرد و منحرف نمیشوند .هر لحظهای از لحظات ممکن است منحرف شوند .برای ما وثاقت شر اسیت
که این آقا مورد وثوق باشد ،یعنی وثاقت زبانی داشته باشد ،گرچه آلوده به بعضی از گناهان دیگر جیوار اسیت.
مثال چشم چرانی میکند ،دزدی میکند ولی آدم صادقی است .شما میبینید که بعضی افراد هستند کیه هرنیوع
گناهی میکنند اما اگر آنها را قطعه قطعه کنند ،درو نمیگویند .همین اندازه که ثابت بشود که درو نمییگوینید،

همین کافی است .ما حتی از واقفیها هم داریم .ما شاید بی

از دهها راوی داریم کیه واقفیی هسیتند امیا ثقیه

هستند .مثال میگویند:

«و كان ثقة إال أنه واقفي»

عالمه حلى ،حسن بن يوسف بن مطهر ،رجال العالمة الحلي  -نجف اشرف ،چاپ :دوم 0500 ،ق.؛
ص283

این برخورد با سران واقفیه است ،از باب اینکه قرآن میفرماید:

«قاتلوا َأئِمَّ َة ْال ُك ْفر»

سوره توبه :آیه 02

آنها ائمه کفر بودند که امام (علیه السالم) اینطوری با اینهیا برخیورد مییکنید ،ولیی چنید نفیر فرییب اینهیا را
خوردهاند و تصور کردهاند که وقف هم یک مذهب درست و شیرعی اسیت .شیما در «رجیال شییخ طوسیی» ییا
«رجال عالمه» نگاه کنید ،ما دهها مورد داریم که میگویند:

«ثقة إال أنه واقفي»

عالمه حلى ،حسن بن يوسف بن مطهر ،رجال العالمة الحلي  -نجف اشرف ،چاپ :دوم 0500 ،ق.؛
ص283

یا میفرمایند:

«واقفي ثقة»

عالمه حلى ،حسن بن يوسف بن مطهر ،رجال العالمة الحلي  -نجف اشرف ،چاپ :دوم 0500 ،ق؛
ص281

مانند این موارد زیاد داریم ولی نسبت به سران آنها دیگر بحث وثاقت مطر نیست ،بحث گمراهی و به گمراهیی
کشاندن است« .ابولهب» که از ائمه کفر است ،قرآن کریم نسبت به او میفرماید:

« َت َّب ْ
ت يَدا َأ ِبي لَ َهب»

سوره مسد :آیه 0

ولی آن جوانی که فریب خورده است و میآید و به پیامبر جسارت میکند و هر روز خار و خاشا

بر سر پییامبر

اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) میاندازد ،بنابر بعضی از روایات وقتیکه میریض مییشیود ،پیغمبیر اکیرم بیه

عیادت او میرود .چون فریب خورده است .اسالم با فریب خورده برخورد نرم و لین دارد ،ولی با ائمه کفیر دیگیر
معنایی ندارد.

نرم

«ترحم بر پلنگ تیز دندان

ستم کاری بوده بر گوسفندان»

ولی اگر فریب خورده است و بخاطر فریب شان یکسری بحثهایی را بیان میکند ،ما درباره آنها زیاد حساسییت
نداریم.

امروز یک مقداری بحث مان به سمت رجال و کالم رفت .در هرحال روایتی از «عثمان بن عیسی رواسی» است
که از امام کاظم (علیه السالم) نقل میکند:

َْ َ ْ
اس»
ن ْالقِ َي ِ
ن مُ َ
وسى (علیه السالم) عَ ِ
« َسأل ُت أبَا ال َح َس ِ

از امام کاظم (علیه السالم) درباره قیاس سؤال کردم

که آیا ما میتوانیم با محوریت قیاس روایتی را به دست بیاوریم؟ فرمود:

اس إ َّن َّ
ْ
الل َه َال ُي ْسأَ ُ
ل َك ْي َف َأ َح َّ
« َف َق َ
ل وَ َك ْي َف َحرَّ مَ »
ال مَ ا َل ُك ْم وَ القِ َي َ ِ

شما را چه به قیاس؟! حالل و حرام دست خداوند است و از او سؤال نمیشود که چطوری حالل و
چطوری حرام کرده است

كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافي (

 -اإلسالمية)  -تهران ،چاپ :چهارم 0518 ،ق.؛ ج 0؛ ص،48

ب ُ ْ
ع وَ الرَّ ْأ ِي وَ ْالمَ َقا ِييس ،شماره 03
َاب ال ِب َد ِ

شما میخواهید از یک حرام الهی قیاس کنید و ده تا حرام درست کنید و از یک حالل الهی قیاس کنیید و ده تیا
حالل دیگر درست کنید ،چنین تکلیفی ندارید .در هرجا خدای عالم گفت که حالل است ،شما هیم بگوییید حیالل
است و اگر گفت حرام است ،شما هم بگویید حرام است .معنای تعبد همین است! همانطوری که قرآن در میورد
نبی مکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) میفرماید:

« ِإ ْن َأ َّت ِب ُع ِإ َّال ما ُيوحى ِإ َلي»

سوره یونس :آیه 04

این آقایانی که بحث اجتهاد پیغمبر را مطر میکنند ،ما معتقدیم کیه اینهیا اصیال قیرآن را متوجیه نشیده انید.
وقتیکه قرآن با صراحت میگوید:

« ِإ ْن َأ َّت ِب ُع ِإ َّال ما ُيوحى ِإ َلي»

سوره یونس :آیه 04

خود نبی مکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) تابع وحی است و هرکجا وحی میآید ،نبی مکرم به آن عمل میکند
و اگر وحی نمیآید ،آن حضرت عمل نمیکند.

روایت دیگر از «عبدالرحمن بن حجاج» نقل شده است که میگوید:

َ
َّ
َ
« َق َ
ن َه َل َ
يهمَ ا َه َل َ
ك»
ك مَ ْ
ن َففِ ِ
ال لِي أ ُبو عَ ْبدِ اللهِ (علیه السالم) ِإيَّ اكَ وَ َخ ْصل َت ْي ِ

امام صادق (علیه السالم) به من فرمود از دو صفت و از دو کار اجتناب کن ،زیرا کسانی که گمراه
شدند و به هالکت رسیدند ،از طریق این دو کار بوده است

َ ُْ
اس ِب َر ْأ ِي َ
ك»
ِي ال َّن َ
« ِإيَّ اكَ أ ْن تفت َ

مبادا که با رأی خودت در میان مردم فتوا صادر کنی

یعنی بدون اینکه در کتاب و سنت مدرکی برای مسألهای پییدا کنیی ،از پیی

خیود و از نظیر خیود بیا قییاس و

استحسان و امثال آنها بخواهی یک حکمی را صادر کنی .چیون «المفتیی یفتیی عین هللا تعیالی»کسیی کیه فتیوا
میدهد ،یعنی در حقیقت فتوا از طرف خدا میدهد .وقتیکه یک فقیه میگوید مثال یک لباس متنجس بیه بیول
را دو مرتبه بشویید ،یعنی قال هللا تعالی که اگر یک لباسی متجینس شید ،شسیتن آن دو مرتبیه واجیب اسیت.

اینطوری نیست که شارع مقدس بیاید و یک فقیه را آزاد بگذارد که در هرکجا دل بخواهی یا برای خوشایند ییک
عده بخواهد فتوا صادر کند .فتوا صادر کردن در حقیقت نقل قول از خداوند عالم است.

«إيَّ اكَ َأن ُت ْفتِي ال َّناس ب َر ْأي َ َ
ين ِبمَ ا َال َتعْ َل ُم»
ْ
ك أوْ َتدِ َ
َ ِ ِ
ِ
َ

مبادا که با رأی خودت در میان مردم فتوا صادر کنی یا اینکه چیزی را که نمیدانی ،بهعنوان دین
قبول کنی.

كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافي (
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ن ْال َقوْ ِل ِب َغ ْي ِر عِ ْلم ،شماره 2
ب ُ
َاب ال َّن ْه ِي عَ ِ

بگو نمیدانم! به قول معروف «نمی دانم راحت جان است» .وقتیی از تیو ییک حکمیی را کیه نمییدانیی ،سیوال
میکنند ،بگو میروم مراجعه میکنم ،اآلن حضور ذهن ندارم و اآلن مطلب در ذهنم نیست .این باالترین شجاعت
برای یک فقیه و عالم دینی است.

در روایت دیگر از امام صادق (علیه السالم) است که روایتی را از نبی مکرم (صلی هللا علییه و آلیه و سیلم) نقیل
میکند که آن حضرت فرمود:

َ
ل ِب ْ
ن عَ مِ َ
اس ِب َغ ْي ِر عِ ْلم وَ ُهوَ َال يَ عْ َل ُم ال َّن ِ
ك وَ َأ ْه َل َ
يس َف َق ْد َه َل َ
ن
المَ َقا ِي ِ
ن أ ْف َتى ال َّن َ
ك وَ مَ ْ
«مَ ْ
اس َخ مِ َ
ْ
ك وَ َأ ْه َل َ
ن ْالمُ َت َشا ِبهِ َف َق ْد َه َل َ
ك»
وخ وَ ْالمُ ْح َكمَ مِ َ
المَ ْن ُس ِ

هرکسی به قیاس عمل کند ،هم خودش هال

شده و هم دیگران را به هالکت رسانده است و

هرکسی بدون علم فتوا بدهد در حالی که ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را نمیداند ،هم
خودش را هال

کرده است و هم دیگران را به هالکت رسانده است.

كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافي (
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َاب ب َْذ ِل ْالعِ ْلم ،شماره 1
ب ُ

همانطوری که قرآن ناسخ و منسوخ ،مطلق و مقید ،عام و خاص و محکیم و متشیابه دارد ،رواییات نبیی مکیرم و
معصومین (علیهمالسالم) نیز همانطور است و فقیه باید هم مطلقات و مقییدات آن را بشناسید و مطلقیات را در
مقابل مقیدات قرار بدهد و حکم صادر کند یا اینکه عمومات را به خاص برگرداند و اگر ناسخی است رعایت کنید
که مبادا با وجود یک حکم نسخی به منسوخ بخواهد فتوا صادر کند.

روایت دیگر از امام کاظم (علیه السالم) است که «یونس بن عبدالرحمن» از فقهای نامی عصر امام کاظم و امام
رضا (علیهماالسالم) نقل میکند که امام کاظم به من فرمود:

ال َيا ُي ُ
ت َن ِبيِّ هِ َض َّ
ن َترَكَ َأ ْه َ
« َف َق َ
ل ب َْي ِ
ن َن َظ َر ِب َر ْأ ِيهِ َه َل َ
اب
ن َترَكَ ِك َت َ
ون ُ
ل وَ مَ ْ
ك وَ مَ ْ
ن مُ ْبتَدِ عا مَ ْ
س َال َت ُكو َن َ
َّ
اللهِ وَ َقوْ َ
ل َن ِبيِّ هِ َك َف َر»

مبادا تو از بدعتگذاران باشی! هرکسی بخواهد با رأی خودش حکم صادر کند ،به هالکت رسیده
است و کسی که اهل بیت پیامبر را رها کند ،گمراه شده است و هرکس کتاب خدا و گفتار پیغمبر را
کنار بگذارد ،کافر شده است.

كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافي (
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ب ُ ْ
ع وَ الرَّ ْأ ِي وَ ْالمَ َقا ِييس ،شماره 01
َاب ال ِب َد ِ

اینها نمونههایی از روایات نهی ائمه (علیهمالسالم) از عمل به قیاس بیود .البتیه آقاییان اهلسینت هیم در ایین
زمینه مواردی دارند که من فقط به دو روایتی که در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» آورده اند ،اشاره میکنم
و رد میشوم« .بخاری» و «مسلم» از «عائشه» نقل میکند که پیامبر (صلی هللا علیه و آله و سلم) فرمود:

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

هرکس در شریعت ما چیزی را بخواهد اضافه کند که جزء شریعت نیست ،مردود است.

الجامع الصحيح المختصر  ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،دار النشر
 :دار ابن كثير  ,اليمامة  -بيروت  ، 0178 - 0518 -الطبعة  :الثالثة  ،تحقيق  :د .مصطفى ديب
ْ
البغا ،ج  ،2ص  ،141بَاب إذا ْ َ َ
ح َجوْ ر َف ُّ
الص ْل ُح مَ رْ ُدو ٌد ،شماره 2441
اصطل ُحوا على ُصل ِ

صحيح مسلم  ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  ،دار النشر  :دار
إحياء التراث العربي  -بيروت  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي ،ج  ،8ص  ،0858بَاب َن ْق ِض ْ َ
ام
األ ْح َك ِ
ات ْ ُ
اط َلةِ وَ َر ِّد مُ ْح َد َث ِ
ْال َب ِ
األمُ و ِر ،شماره 0807

یعنی اگر کسی بخواهد به رأی ،به قیاس و به استحسان چیزی را کیه از شیریعت نیسیت ،بیهعنوان شیریعت بیه
مردم قالب کند و در میان مردم منتشر کند ،پیغمبر اکرم میفرماید چنین چیزی مردود اسیت و جیزء شیریعت
نیست.

در حدیث دیگر از «عائشه» نقل شده است که پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) فرمود:

«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»

هرکس به چیزی عمل کند که از ما دستور نرسیده است ،مردود است.

الجامع الصحيح المختصر  ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،دار النشر
 :دار ابن كثير  ,اليمامة  -بيروت  ، 0178 - 0518 -الطبعة  :الثالثة  ،تحقيق  :د .مصطفى ديب
ن قال َال ي َُج ُ
وز ذلك ْال َب ْي ُع...
البغا ،ج  ،2ص  ،848بَاب ال َّن ْج ِ وَ مَ ْ

یعنی اگر شما با قیاس ،با استحسان و با فتوای به رأی حکمی را درست کردی و در میان میردم منتشیر کیردی،
هم خودت به آن عمل کردی و هم دیگران  ،این مردود است.

این قیاس آیا امر پیغمبر است؟ این استحسانی که درست میکنی که اگر من پایم را بشیویم کثافتهیای آن از
بین میرود ولی اگر مسح بکشم ،کثافتهای آن از بین نمییرود! ایین را از کجیا در آوردی؟! آییا پیغمبیر چنیین
چیزی گفته است؟ خدا چنین چیزی گفته است؟ شما اگر عمل به غسل کردی بدون آنکه حکمی از شارع باشید،
طبق فرمای

نبی مکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) مردود است.

«کل شیء لک مبا »

«اصالة اإلباحه» از کلیاتی است که شارع برای ما گفته است ،از این کلیات در هر عصری متناسب بیا آن عصیر و
متناسب با وضع مردم استفاده میکنیم ،این فرق میکند .اینکه ما بیاییم و یک چیزی را بیدون اسیتناد بیه لفی
خاصی از پیغمبر (صلی هللا علیه و آله و سلم) تحت عموماتی از پیغمبر ببریم ،یا تحت اطالقی از پیغمبر ببیریم و
از پی

خودمان با قیاس و استحسان بگوییم اینطوری است ،این کار درستی نیست.

والسالم علیکم و رحمة هللا

