
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 72/11/1172جلسه پنجاه و هفتم     

 اجتهاد پیامبر اکرم از نظر اهل سنت -اجتهاد از نظر فقهای شیعه موضوع: 

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

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

نگیرد،  زد كه مناظره صورتطرف و آن طرف میخیلی این« عابدینی»آقای  یام فاطمیه در اصفهان بودیم،ما ا

ناظره صورت بگیرد برای من غ كه ایشان به دادسرای ویژه رفته و گفته اگر این مدانم راست است یا درونمی

خودش هم  گویند،طور میها اینه! بعضیند ناهها هم گفتخطر جانی و غیره دارد، گفته شما نهی كنید، آن

 گوید نه، خود دادسرای ویژه من را حتی از تدریس منع كرده است.می

« طباطبایی»آقای  زده بود،امام جمعه اصفهان در مورد مناظره زنگ « طباطبایی»به آقای « مكارم»حاج آقای 

شود، و صالح هم نیست، دادسرا ایشان را محدود گفته بود اگر این مناظره صورت بگیرد، ایشان مشهور می

 كند!كار نمیكرده، دیگر اصال 

 پرسش:

 دهد.می و كارهایش را انتشارحاج آقا! ایشان برنامه تبلیغاتی دارد، 

 پاسخ:

دادسرای ویژه  گفت به مام جمعه محترم اصفهان صحبت داشتم، ایشانا« طباطبایی»بله، من هم با آقای 

 ساعت هفت و نیم چون- حاج آقا االن كه من خدمت شما هستماست، گفتم  طور محدود كردهایشان را این

، به ایشان ایشان سخنرانی دارد« حونجی»گفتم در همین خیابان  -صبح روز شهادت ایشان روضه داشت



و گفتم ایشان  .تم این خیابان، این كوچه و این هم پالك منزل در این آدرس سخنرانی داردآدرس هم دادم، گف

چهار صد نفر مخاطب دارد، و همچنین  –هم سخنرانی دارد و سیصد « مسجد جواد االئمه»در « نجف آباد»در 

هایش را رفیند تمام حآجا میصد نفر از نخبگان در آنسخنرانی دارد و نزدیك « حكیم»در كتابخانه 

گذشته اردوی دانشجویی داشت، تعداد بیست تا از دانشجویان تقریبا نخبه همراه ایشان به  یهفته نویسند،می

طور همه كه ایشان بیاید این گفتم این تفكر، تفكر صحیحی نیست! این خطرناك است ، ورفته بودند« مشهد»

م ائمه را ذكر روایاتی كه نا ابن ابیطالب نداریم، همچنینبرای نصب علی چیز را به باد بدهد، و بگوید هیچ دلیلی 

 همه دروغ است!  اندكرده

است، یا « اسماعیل»دانست كه امام بعد از ایشان چه كسی است، كه امام صادق اصال نمی گوید:میایشان 

حسن  امام»است و یا « سید محمد»است! امام هادی خبر نداشت كه امام بعد از او « موسی ابن جعفر»

حاال اگر امر برای ایشان مشتبه شده، یك بحثی آدم  است. گفتم این تفكر خیلی خطرناك !است« عسكری

شود؛ ولی اگر خدای ناكرده عناد دارد، هدفی دارد، كسانی ایشان را تحریك كردند، روشن می قضیه گذارد،می

خواهیم مناظره در نمیو گفتم ما  چیز دیگری است، آن باید برای همه روشن بشود.پول دادند و پشت قضیه 

ی ایند، باهم یك مباحثهباشند، طرفداران ایشان هم بی تا از اساتید 03 – 13ها و عموم باشد، بلكه بین طلبه

  داشته باشیم تا مسئله روشن بشود! دوستانه

ز شهادت سخنرانی رو« حوزه علمیه امام صادق»طوری باشد ما حرفی نداریم، اتفاقا من در همان گفت اگر این

 جا آمد!در آن «عابدینی»، خود آقای داشتم، قبل از سخنرانی من

 پرسش:

 كردید؟ تهمدیگر را مالقا

 



 پاسخ:

ی حدود یك جزوههایش را به من داد، سه تا از كتاب –ایشان دو باهم مالقات كردیم؛ بله، نزدیك یك ساعت 

جا آورده بود هم به ثی كه مربوط به امامت است در آنی را هم سیمی كرده بود و تمام مباحصفحه 233 – 033

جا همه را آوردی، و تغییر ندادی؟ ی كه در سایتت گذاشته بودی و حذف كردی در اینامن داد، گفتم آن برنامه

 گفت نه!

 ی كه در آنیحرفهادوستان تطبیق بدهد، تا ببینیم آنالبته من فرصت نكردم خودم مطالعه كنم، دادم یكی از 

حذف كرده و یا حذف نكرده است؟  ه،ها را تغییر داد، آیا آن«نگاهی جدید به سه آیه والیت»اش آورده، جزوه

  جا هم است.در این آن مطالب من كه یك مقدار نگاه كردم، دیدم عین

و غیره از نظر امنیت  جاد، اینجمعه باش امام در همین دفتر« اصفهان»در  بحثكه اگر بشود  ُمصر بود ایشان

  .شودخیلی بهتر است و كنترل هم می

هم خیلی مصر بود كه حتما « یمقتدای»هماهنگی كنند، خود آقای « طباطبایی»بنا شد كه رئیس دفتر آقای 

ها هماهنگی و این« طباطبایی»صورت بگیرد، ما هم اعالم آمادگی كردیم، هر وقت آقای « اصفهان»مناظره در 

ها را انجام بدهند و به ما خبر بدهند، فعال قضیه به ، بناست كه هماهنگیرویمجا بنآ ما آماده هستیم كهكنند، 

 .ه استجا رسیداین

شود ی راحت میداریم، خیل همجا امكانات ضبط هم باشد خیلی خوب است، زیرا ما در این« قم»اگر در  البته

، بیایند« اصفهان»بعضی دیگر از آقایان هم از  تان و دوستان تان بیایند،ما گفتیم طرفداران ها را ضبط كرد.این

 كنیم.و بحث می گذاریممی در همان استدیو یلسهج ساعت -یك دو 



های های شما، حرفمن به ایشان گفتم، ما با شما دعوا و پدر كشتگی نداریم، ما نظرمان این است كه حرف

ف قرآن و خالف سنت است، گفت نه حاج های تو خالصحیحی نیست، تلفنی هم به ایشان قبال گفتم این حرف

از  دیگر چه كار كنیم برداشت ماضد قرآن و ضد سنت است!  طوری نفرمایید، گفتم چشم حرفهای شماآقا این

تان چیز دیگر بوده، ما قانع توضیح بدهید كه مثال مراد طوری نیست بیایداگر این .این است های شماحرف

وانستید توضیح بدهید و ثابت شد كه شما واقعا اشتباه كردید، تصمیم شویم و حرفی نداریم و اگر نتمی

گیرید كه اصالح بكنید، اگر تصمیم نگرفتید اصالح كنید، و دیدیم اصرار دارید در آن صورت تكلیف ما با كسی می

 اند.بیت )علیهم السالم( تكلیف ما را روشن كردهروشن است! اهلكه معاند و لجوج است 

های شما را بشنویم، هیچ قضاوتی و ما پاسخی برگزار بشود اكه جلسهیشان گفتم قبل از اینهمچنین به ا

 گوییم ان شاء هللا امر بر شما اشتباه شده است.كنیم، مینمی

از رسول اكرم )صلی های سندی هفتاد روایت با بررسینزدیك دو روایت نیست، تقریبا  –شما ببینید یك روایت 

 ها برده شده است.در آنداریم كه نام ائمه )علیهم السالم(  ما وسلم(هللا علیه واله 

سی و یك روایت از پیامبر اكرم است كه نام ائمه از حضرت  امامت« نصوص» در دوستان مالحظه كنند

امیرالمؤمنین تا حضرت ولی عصر بالصراحه آمده است! و سی و یك روایت از خود ائمه است، و هفده روایت 

دانست امام بعد از ایشان چه كسی است! گوید امام صادق نمیایشان می ولید امام صادق است. فقط از خو

حضرت ولی عصر  شان هم روایت صحیح است در آن روایات نام ائمه از حضرت امیر تاهفده روایت كه غالب

غالب این روایات این چیزی نیست كه ما بخواهیم از كنارش به این سادگی رد بشویم، بالصراحه آمده است. 

 كه حرف و حدیث داشته باشد.هم، روایات صحیح است؛ یعنی روایاتی نیست 

صادق )سالم هللا  گوید امامكه ایشان می امام كاظم )سالم هللا علیه( امامت ی مربوط بهیا مثال نصوص خاصه

مت امام كاظم )سالم ، ما پنجاه و یك روایت فقط در اماچه كسی استامام بعد خودش  كه دانستعلیه( نمی



)سالم هللا علیه( در امامت  ، و از میان این روایات سی و پنج روایتش مربوط به خود امام صادقهللا علیه( داریم

  است.  امام كاظم )سالم هللا علیه(

وقت و جعلی و دروغ است، در آن دانید كه تمام روایات ضعیفشما می «اسماعیل»ی در رابطه با قضیه

امام بعد از امام صادق، کردند در جامعه القاء می ،که افکار شیعه را منحرف کننددنبال این بودند  هاحكومت

 داشتند!ها وحشت ها را از امام کاظم به آن طرف ببرند چون از اینکه ذهنست برای ایناسماعیل ا

ما  سی بوده است.سیاده معلوم است که قضیه آم« سید محمد»طور، قضیه در زمان امام هادی هم همین

ها چیزی نیست که ما این .داریم «اسماعیل» پسرش فسق در مذمت و از امام صادقصریح  و روایات متعدد

 ، ما روایتدانستنمی امام بعد از خودش را امام صادقایشان دارد كه بخواهیم به سادگی از کنارش بگذریم. 

من خدمت  گویدراوی می ن روایت را مالحظه كنند،خیلی روایت عجیبی است بد نیست عزیزان ای داریم صحیحه

 ،در رابطه با قضیه زمین و قباله و کرایه بود بحث بود جادر آن پسرش هم «اسماعیل»امام صادق بودم و 

 .حضرت جواب داد

 «ِإْسَماِعيلُ  َلهُ  َفَقالَ »

 نستجیر بالله!

 «َيا َأَبِت، ِإنََّك َلْم َتْفَهْم َما َقاَل َلَك!»

  گوید!فهمی این چه میتو نمی اصالا 

 :فرمایدامام میبعد 

 «َو ُخْذ ِمنِّي( َفاَل َتْفَعلُ  ِإنِّي َكِثيراا َما َأُقوُل َلَك: )اْلَزْمِني،»

 !دهیها را از من یاد بگیر انجام نمیبنشین حرف جاگویم بیا اینبارها می



 گوید:بعد راوی می 

 «ِه: )ِإنََّك َلْم َتْفَهْم(َفُقْلُت: ِإَماٌم َيُقوُل ِِلَِبي»

 فهمی!گوید تو نمیکه به پدرش میاین امامی است 

 این چه است؟« یابن رسول هللا»عرض کردم بعد  

ي، َو َما َعَلى ِإْسَماِعيَل َأْن اَل َيْلَزَمَك َو اَل »  « َيأُْخَذ َعْنكِبأَِبي َأْنَت َو ُأمِّ

 شود؟ این امام بشود چه می شما اگر بعد از

 گوید:ضرت میح

 «ْيَس ِمنِّي َكأََنا ِمْن َأِبيِإنَّ ِإْسَماِعيَل لَ »

ابن بابويه، على بن حسين، اإلمامة و التبصرة من الحيرة، مدرسة اإلمام المهدى عّجل هللا تعالى فرجه 

 00ق، النص ؛ ص 1030قم، چاپ: اول،  -الشريف 

 .کندبیان می در مذمت اسماعیل و در مدح امام کاظم یهایحرف حضرتبعد 

 او را بوده این همه «اسماعیل»که امام صادق در زمان خودش و در زمانی که زند این روایت سراپا داد می 

 داریم. «اسماعیل»دوازده تا روایت از امام صادق )سالم هللا علیه( در مذمت  - ده است، نزدیك مذمت کرده

 شانمخالفین هندوانه زیر بغل ه قول معروف،و افراد دیگر همین که ب« ابجعفر کذ»مثل  یهایآدم

 اند.شخصیتی شده کردندها هم تصور میاینگذاشتند، می

 

 



 آغاز بحث...

رسیدیم که یک بحث خیلی « سید صدر»بود به فرمایشات مرحوم  «اجتهاد و تقلید»بحث ما در رابطه با مسئله 

ظر ائمه ، امر منهی عنه از ن«اجتهاد»ن عقیده هستند که که تعدادی از بزرگان ما بر ایرا ایشان باز کرده  یزیبای

 دادند.نمی« اجتهاد»شان اجازه به اصحاب )علیهم السالم( است ائمه

« اجتهاد»کتابی را در رد  مستقالا  و دیگران ایشان آورده بود که بعضی از اصحاب،« نجاشی»هم از  را مواردیبعد 

هالل » و دارد« ّرد علی اصحاب اإلجتهاد والقیاسال»کتابی به نام « رحمنعبدهللا ابن عبدال»مثل  ،اندتألیف کرده

« اسماعیل ابن علی»همچنین  دارد، «الّرد علی من رّد آثار الرسول واعتمد علی نتائج العقول« »ابن ابراهیم

 آورد.را ایشان می این مطالب دارد« اجتهاد»در « عیسی ابن ابان»کتابی در رد بر 

شیخ »فرمایشی از  ، بعدآوردیم« رجال نجاشی»ها را مفصل از این رفتیم ما یلی در لفافه بود،ها خاین البته

در قضیه حضرت خضر )علی نبینا وآله وعلیه مستند کردم که « علل الشرایع»از  نقل شده که من این را« صدوق

کرد با « اجتهاد»موسی،  جا در حقیقت حضرتالسالم( با حضرت موسی )علی نبینا وآله وعلیه السالم( که آن

حضرت موسی را تخطئه « اجتهاد» آمد خضر هم حضرت خضر انتقاد کرد، و حضرت به آمد شتوجه به اجتهاد

 کرد!

 این .تکلیف ما کامالا روشن است دیگر کندش خطا میآدمی مثل حضرت موسی در اجتهاد گوید وقتیمیبعد 

 است. آورده 01 -07 فحه، ص1 لدج« علل الشرایع» از مطلب را ایشان

نفس علی ابن ُجنید فی إجتهاد اِلعالم ال » شرح )رضوان هللا تعلی علیه( کتابی به عنوان« شیخ مفید»مرحوم  

را رد کرده « اجتهاد»بحث « یدخ مفشی»کتابی نوشته و  «ابن جنید» دارد، «ابن ُجنید اسکافی»در رد  «الرأی

 است.

 ایشان دارد: -مانده بود باقی جا بحثاز این-كه  آوردبی را میمطال« سید مرتضی»مرحوم  از بعد



 «االجتهاد يذم الذريعة في كتب إذ الخامس القرن أوائل في المرتضى السيد لدى نفسه المصطلح ونجد»

 است. را مذمت کرده« اجتهاد»، «اصول فقه»در « الذریعه»در کتاب « سید مرتضی»

 گوید:و می 

 «االجتهاد وال الرأي وال بالظن العمل عندهم يجور ال اميةاالم وإن ، باطل االجتهاد إن »

 72 ص - الصدر باقر محمد السيد - لألصول الجديدة المعالم

 «الذریعه» مراجعه كردم دیدم در «الذریعه» ، به این خاطر بهخیلی سخت بود «اإلجتهاد باطلٌ »عبارت برای من 

 :تعبیر ایشان این است، ههم تحقیق کرد« دانشگاه تهران»كه  010 فحه، ص7 لدج

 «ِلّن عندنا أن االجتهاد باطل وأن الحق مدلول»

« اناستحس»و « قیاس»ی که در حقیقت به اجتهاد ،اجتهاد کرده« فقهی»یک بحث  در رد یکی از آقایانی که در

سانی که در نزد ما باطل است و ک« اجتهادی»چنین گوید اینمی و کندرد می آن را «سید مرتضی» ،کندعمل می

 آگاه باشند عذرشان پذیرفته نیست!از این قضیه نا 

  گوید:کند كه مینقل می« سید مرتضی»هم از « یشیخ حر عامل»

 «االجتهاد وال القياس وال الرأي وال بالظن العمل عندهم يجوز ال اإلمامية بان»

 113 ص - العاملي الحر - الطوسية الفوائد

را عیناا آوردم « شافی»عبارت  رفتم من ؛ ولیمطالبی آورده« الشافی»کتاب گوید در می «شیخ حر عاملی»بعد 

ایشان یک مقداری  ،کند تفاوت داردنقل می« شیخ حر عاملی»یک مقداری با فرمایشی که « شافی»که عبارت 

 :این است« الشافی»در کتاب  ایشان پیاز داغش را بیشتر کرده عبارت



 «الشريعة في بطالنهما على دللنا فقد والقياس االجتهاد وأما»

 را اقامه دلیل کردیم که در شریعت باطل است.« قیاس»و « اجتهاد»ما 

 «الشريعة يحفظا أن عن فضال ، فائدة وال علما ينتجان ال وأنهما »

، شریعت را حفظ «اجتهاد»که ما بخواهیم با ی دارد و نه اینافائده و ها نه نتیجه علمی و نه فضلاین

 !کنیم

 133 ص 1 ج - المرتضى الشريف - االمامة في فيالشا

عرض است، قبال هم « المغنی فی اإلمامه»در کتاب « عبدالجبار معتزلی»ردی بر « الشافی»در حقیقت کتاب  

رت مستدل نه به صورت فحش و به صو آن هم شده ترین کتابی که تاکنون در رد عقائد شیعه نوشتهکردم قوی

 آل»در زمان  نوشته است، ایشان «قاضی عبدالجبار معتزلی» -لی کم استهایش خیفحشیعنی -اهانت؛ 

جلد  73کتابی در  . ایشانهم برای قضاوت منصوب شد« آل بویه»وزیر « صاحب ابن ُعباد»بوده و توسط « بویه

 المغنی فی» آن 73جلد  و... «المغنی فی المعاد» ؛«المغنی فی التوحید» نوشته است.« المغنی» تحت عنوان

از جمله  كه به هرچه استدالل كرده ادله شیعه را آیدمی جاآندر دو بخش است، ایشان در که است « اإلمامه

 آیات:

 اللَُّه( َولِيُكمُ  )ِإنََّما

 22(: آیه 2سوره مائده )

 ِإلَيَك( ُأْنِزلَ  َما )بَلِّغْ 

 کن ابالغ شده نازل تو سوي به پروردگارت جانب از آنچه



 02یه (: آ2سوره مائده )

 لَُكْم( َأْكَمْلُت  )اْليْومَ 

 کردم کامل برايتان را شما دين امروز

 1(: آیه 2سوره مائده )

 ها را آورده و رد کرده است.تک تک این و... حدیث منزلتهمچنین از احادیث: از جمله 

 پرسش:

 قیاس باطل است ولی اجتهاد چه؟استاد ببخشید! 

 پاسخ:

 .کنیمنقل اقوال می داریم ما االن ،کنیمرا عرض می هاه، حاال ما فرمایشات ایننظرشان این بود

تا کتاب را  م اگر این دواهگفتهم من به دوستان بارها  ،ی نوشتاهم جواب خیلی کوبنده« سید مرتضی» بعد

قاضی »ار سفره سنت عمدتاا کنیعنی اهل ؛شودروشن می شان، خیلی از قضایا برایکنندخوب بتوانند مطالعه 

 ایشان یکهای به حرف «شمقاصد»در کتاب   277متوفای « تفتازانی»بعد از او  ،هستند« عبدالجبار معتزلی

را بال و پر « عبدالجبار»های حرف« مواقف»در  220متوفای « الدین ایجیعضد»دهد، بعد مقداری بال و پر می

 ست.ا 311متوفای « سید جرجانی»مال « شرح مواقف» ،دهدمی

ابن » ،سنت استاهل« کالمی» هایترین کتابقوی ،اندنوشته« کالم»کتابی که در  تا چهار – این سه هااین

 ها گرفته است.و این« قاضی عبدالجبار»د عمدتاا از غیره اگر مطلبی در نقد داشته باشو « تیمیه

  



دو تا کتاب را اگر مطالعه کنید متوجه این  است. «المغنی فی اإلمامه» و دیگری:« الشافی فی اإلمامه»یكی: 

آمده کل ادله شیعه را به نقد  «قاضی عبدالجبار»تا مکتب با همدیگر چه کار کردند!  شوید که دقیقاا این دومی

و « فضل ابن روزبهان»مثل  بدهد، یا ناسزافحش و « ابن تیمیه» مثل كهاین نه است نقد هم نقد علمی ،کشیده

 نامه است.ها فحشهد کتاب اینفحش بد بیاید «دهلوی»

ماند تا نقد نامه میبه فحش شوید بیشترمتوجه می را نگاه کنید« دهلوی» ،«تحفه اثنی عشریه» کتاب اگر شما

است که آدم مطالعه کند  یهایکتاب، کتاب تا چهار – این سه ؛ ولیطوری استهم همین «ابطال الباطل»و  !نامه

تمام آیاتی که بر  ؛ یعنیهم ادله خودشان ها دنبال چه بودند!فهمد که اینیو مشود میبر اطالعاتش افزوده 

 .اندهآورد تا كتاب چهار  –کنند همه را این سه کنند و روایاتی که استدالل میخالفت ابوبکر استدالل می

 ها عبارتند از:این كتاب

 ؛«المغنی فی االمامه». 1 

 ؛«المواقف». 7 

 ؛«مواقفالشرح ». 1 

 .«مقاصدالشرح »و  «المقاصد». 0 

 .است« «مختصر»و « مطّول»صاحب كتب  «تفتازانی»هر دو کتاب مال  «شرح مقاصد»و « المقاصد»  

است،  «ویکی فقه»اگر اشتباه نکنم سایت  ست، یك سایتی را من دیدمهای شیعه هم کامالا مشخص اکتاب 

 ند.اهار کردکشیعه خیلی خوب  «کالمی»های ابسبت به کتنها این

 هشتم نوشته شدههای اول تا های شیعی که در قرنتابتمام ک های کالمی شیعه؛ یعنیرده کتاب« کی فقهوی»

 آورد.می هم را کتب و تصویر و مشخصات آوردمیها را جا است، وقتی شما ایندر آن



 پرسش:

 ست درست است؟اقع ناظر به آن ادر و« عبدالجبار قاضی»در جواب « سید مرتضی»جناب متن  ببخشید! استاد

 پاسخ:

 .کندکند و رد میاز اول تا آخر نقل می !است« عبدالجبار معتزلی»اصالا رد بر « سید مرتضی»های کل حرفبله، 

؛ چون کندمی را دارد نقد« سید مرتضی»نظریات  هم عمدتاا « تفسیر کبیر»در کتاب  «فخر رازی» از آن طرف

 است، 220متوفای  «ایجی»است  030متوفای « فخر رازی» ،است« لدین ایجیاعضد»مقدم بر « فخر رازی»

خودش را واقعا دارد « فخر رازی» د؛ یعنیكنفاوت دارند و خیلی هم تالش میسال با هم ت 123حقیقت در 

ها هم قلم خیلی تندی را به یک نوعی رد کند و بعضی وقت« سید مرتضی»های تا بتواند حرف ،کندهالک می

 د.دار

سنت ندیدم که مثل من سایتی از اهل آید،مطالب خوبی گیرشان می هم مالحظه کنند این سایت را اگر دوستان

از نحوه کار مسئولین  واقعا من ،دسنت کار کرده باشاهل« کالمی»ای هروی کتاب بیاید «ویکی فقه»سایت 

های کالمی از کتاب یک دوره قق نیاز دارد تاواقعاا یک مح چهکنم؛ یعنی آنتشکر میبه نوبه خودم  «ویکی فقه»

حروف الفبائی  بر مبنایدو بخش است یک بخشش  جا هم دردر آن البته .موجود استجا در آن شیعه را بداند

وقتی حوصله  دوستان و تا کار را به خوبی انجام دادند،این دها است یک بخشی هم بر مبنای قرن است، این

  !بکنند خوب است رقیاه و توحداقل نگ دارند

 پرسش:

  ؟«شیخ مرتضی»تر است یا در دفاع از امامت قوی« شیخ مفید»این بحث پیش آمد  !استاد

 



 پاسخ: 

است « شیخ مفید»شاگرد « سید مرتضی» است اصال ایشان یك چیز دیگری است، خیلی قوی« شیخ مفید»

 !«ال یقاس به احد»( )بین علما، «شیخ مفید»دارد. اصالا « شیخ مفید»هر چه دارد از 

 پرسش: 

 ها را نداده است؟جواب این« شیخ مفید» استاد! پس چطور

 پاسخ:

 وقتی (، شما ببینیدهللا اعلم) دانیمما نمی چه بوده زمان قضیه كه در آناست این 011متوفای « شیخ مفید»

به  شودبلند می جااز آن د،مطالبی علیه شیعه نوشتن« دراناستان مازن» رد «ساری»بینید در می «شیخ مفید»

است « سارویه»که همان  نویسدرا می «مسائل السرویه»کتاب  و گذاردآید بحث و جلسه و غیره میجا میاین

جلسه و مناظره و آید می« نیشابور»به  افتدراه می «بغداد»از نویسند، ایشان کتابی علیه شیعه می« ابورنیش»در 

 .گذاردمی

 رود، درمی« اضی عبدالجبار معتزلیق» درس در جلسه« شیخ مفید» ینقل كردم روز جامن یك روزی این

دم در  رفته بود . شیخ مفید کند.کامال محکوم میرا « عبدالجبار« »شیخ مفید» ی كه باهم داشتندامناظره

واله فعلی من كنت م» «حدیث غدیر»قضیه  جناب استاد! :از ایشان سوال کرد ،کردنشسته بود ایشان بحث می

 چیست؟ «مواله

 ؛گوید قطعاا قضیه والیت علی ثابت استایشان می جا موال، به معنای والیت است،اینگوید مشخص است که می

هیچ  روایت است!« حدیث غدیر»درایه است  خالفت ابوبکر، گویدمیگویید؟ پس قضیه خالفت ابوبکر را چه می

با قضیه اصحاب  در رابطهگوید: شیخ! می« شیخ مفید»بعد  !را بگیرد روایتو کند را رها  درایتآید عاقلی نمی

حرب علی، با حرب پیغمبر  «حربك حربی؛ من حاربك حاربنی» پیغمبر اکرم فرمود که: دگوییچه می« جمل»



 ! ولی؟ گفت بلهها حرب پیغمبر استآن کردند آیا حرب شورشعلیه علی « جمل»ی که در یهایکسان است آن

 .توبه کردندها این

درایت با روایت ها درایت است به قول خودت ها روایت است ولی جنگ اینتوبه این !شیخ شیخ مفید گفت: 

محمد »گفت من  «من انت»جوابی نداشت گفت  و سرش را پایین انداخت« عبدالجبار»قابل مقایسه نیست! 

 واو را کنار خودش نشاند آمد  زد وقتیشیخ را صدا  بعد «انت المفید حقا»: گفت هستم «بن محمد بن نعمان

گفت ایشان  د!کنیقدر احترام میشاگردهایش اعتراض کردند که شما به یک عالم رافضی این ،خیلی اکرام کرد

گویم ایشان می م از شما بلد هستید جواب بدهید، من بههر کدا !جواب بدهم ممن را مجاب کرد و من نتوانست

 کنار من بنشیند. هجواب او را داددم در بنشیند و آن شخصی که 

 به ایشان ی کهاحضرت ولیعصر آن نامه ،خدا روح ایشان را شاد کند ه است،یک دنیایی بود واقعا «مفیدشیخ »

 :ببینید چه تعابیری را دارد نویسدمی

 «... الموفق، الناصر...الرشيد المولى و السديد الخل»

: تحقيق ،177، ص7ج االحتجاج، ،_ق 203 متوفاى_ البط أبي بن علي بن أحمد منصور أبي الطبرسي،

 اِلشرف، النجف - والنشر للطباعة النعمان دار: ناشر الخرسان، باقر محمد السيد: ومالحظات تعليق

 . م 1700 - 1130

، «سید مرتضی»، «شیخ مفید» های این سه بزرگوار:نامه و تالشدوستان شرح حال و زندگی من دوست دارم

 !خوب بخوانند را «شیخ طوسی»

ها دنبال چیز ، اینها خوشبین نیستیمما خیلی زیاد به این البته بودند که« آل بویه»یک مدت کوتاهی  حاال

دشمنان  ،خدماتی که این سه بزرگوار برای شیعه کردند اگر خدمات این سه بزرگوار نبوددیگری بودند؛ ولی 

حاال در عصر ائمه، ائمه  ن دارد.ارااز این بزرگو یعه هر چه داردیعنی ش ؛آثاری از شیعه باقی بماندگذاشتند نمی



غیبت کبری، این سه بزرگوار حق بزرگی به شروع ولی بعد از  ؛)علیهم السالم( و اصحاب خیلی تالش کردند

ما هر چه داریم بعد از هزار و ؛ تفسیر ها، در مسائل اصولی، فقهی، امامت ودر تمام حوزه ،گردن شیعه دارند

)رضوان « شیخ طوسی»و « سید مرتضی علم الهدی»، «شیخ مفید» هااین ندی سال از این سه بزرگوار داریم.ا

 هللا علیهم اجمعین( هستند.

 در هر صورت ...

 :کنداعتراض می بعد آوردمی« ابن جنید»بحثی را در رابطه « سید مرتضی»

 لفاطمة الحكم عن بكر أبي توقف كرونين وهم بالعلم الحكم وجوب على اإلمامية إطباق يخفى وكيف»

 « ؟ إياها نحلها أنه ادعت لما بفدك(  عليهما هللا صلى)  هللا رسول بنت

 033 ص - المرتضى الشريف - االنتصار

ابوبکر از حدیث  ،قضیه یک اجتهادی بوده در این مورد کهآورد یک بحثی را می« دابن جنی»نسبت به ایشان 

 پیغمبر اجتهاد کرد که:

 «نورث وال َنرث اِلنبياء معاشر حنن»

( هـ100:  المتوفى) المسعودي على بن الحسين بن على الحسن أبو:  المؤلف اسم ، الذهب مروج

 023 ص، 1 ج:  النشر دار ، 100: الوفاة

 بينةال ِلن البينة بإقامة لمطالبتها وجه فال حقا إال تدعي ال وأنها وطهارتها بعصمتها عالما كان إذا:  ويقولون»

 «؟ أحد على يخفى ال الذي هذا الجنيد ابن على خفى وكيف ، بالصدق القطع مع لها وجه ال



« سید مرتضی»از فرمایشی « صدر»شهید  بعد کند.را خیلی قاطعانه رد می« مفیدشیخ »اجتهاد آید یعنی می

سید »عبارت  کردم این حرف را از بررسیمن خیلی  ،خیلی دقت نکرده« صدر»دارد به نظر من مرحوم 

 گوید:می« انتصار»در مسئله مسح رجلین در فصل طهارت در کتاب  ، ایشاننتوانستم در بیاورم« مرتضی

 «به نقول وال االجتهاد نرى ال أنا»

 نیستیمو قائل به آن « اجتهاد»معتقد به ما اصالا 

  03 ص 1 ج - الصدر باقر محمد السيد - اِلصول علم في دروس

دوستان اند، طوری برداشت كردهخودشان این مطالعه در ، شاید ایشانندارد« مرتضی سید»این تعبیر را 

در رابطه با مسح  ایشان بحث صفحه 7 -3نزدیک  ،مراجعه کنند 10مسئله  111ص « انتصار»توانند به کتاب می

بارت را بیه به این عو حتی ش ، این عبارتسه مرتبه این فصل را از اول تا آخر مطالعه کردم -رجلین دارد من دو 

شاید این  چنین مطلبی را مشاهده کردند بگویند.حاال دوستان مطالعه كنند اگر  .ندیدم« سید مرتضی»من از 

 است. چون ایشان آدم توانمند و قوی هم درست باشد« صدر»برداشت مرحوم شهید 

 

 گوید:بعد می

 «أيضا ذلك بعد االجتهاد كلمة في االصطالح هذا واستمر»

هم در کتاب « شیخ طوسی»گوید کند که میشروع می« شیخ طوسی»ایشان بحثی را نسبت به د بع

 گوید:اش می«الُعده»

 



 «بدليلين ليسا انهما فعندنا واالجتهاد القياس أما»

 دلیل شرعی برای ما نیست.« قیاس»و « اجتهاد»

 «استعمالهما الشريعة في محظور بل»

 .حرف بزند« قیاس»و « داجتها»در شریعت حرام است کسی از 

 72 ص - الصدر باقر محمد السيد - لألصول الجديدة المعالم

 فحه، ص1 لدالبیت جچاپ آل« العده» امش را نوشتهآدرس ، مناست« شیخ طوسی»تعبیر  البته این تعبیر، عین 

 :دارد 100و همچنین در صفحه  3

 «باالجتهاد نقول ولسنا»

 من آوردم  ندارد« صدر»این را مرحوم البته 

 «االخبار ... وقال ایضا فإنا ال اتعدإليه القول ذلك يسند والقياس»

 بیت بود ما آن را قبول داریم.نداریم هر چه اخبار اهل« اجتهاد»ما در استنباط احکام شرعی، کاری به 

ث بکنیم خوب دو جلسه هم بح - به نظرم اگر ما روی این مسئله یکی ،بعد از این، ایشان مطلبی را نقل کرده 

 !است شاید هم بیشتر نیاز باشد

 ؟!!«هل الرسول كان مجتهدا»

سنت یا با وهابیت داریم همین قضیه است که آیا پیغمبر هم یکی از مسائل اساسی که ما امروز با اهلكه 

، پیغمبر در مسائل زراعت كه اش کار نداریم و در مقام بحثش هم نیستیممجتهد بوده؟ به مسائل امور عادی



به این کاری نداریم. آیا پیغمبر در بیان احکام  کرده؟ ما فعالا کرده یا نمیمی« اجتهاد»کشاورزی، خانوادگی آیا 

 ه است؟!شرعی هم مجتهد بود یا مجتهد نبود

اگر  کنممن معرفی می را یک کتابی كه دوستان روی آن تمركز كنند من به دوستان این یک بحث اساسی است

 استاد« رشیخ عبدالجلیل ابو نص»مال « لرسولاجتهاد ا»کتاب  گذارم، این كتاب،می هم انالدر كبشود  فرصت

که در رابطه با  را چهیعنی آن ؛مفصل بحث کردهجا آمده اینایشان  .ستا« قاهره« »دانشکده فقه عربی»

کنند تا ما ببینیم که به بعد این کتاب را مطالعه  01صفحه  از دوستان است، پیغمبر است مطرح کرده« اجتهاد»

 این آقایان چه حرفی دارند؟

 « في صورة القطع هادهجتا ما بدا من »

اساس حرف خیلی بی ، ما کاری با آن نداریم، كه آنآوردمی آن را پیغمبر از روی ظن یک سری اجتهاداتی داشته

کرده و « اجتهاد»قاطعانه  ولی این وضع که پیغمبر !خندداست که به نظر من مرغ پخته هم به آن می باطلیو 

 کند که:اجتهادات مختلف هم دارد ایشان مطرح می

 «مشركینالُسئل رسول هللا عن مسیر اوالد »

 ها:این گویددر یك جا می

 !«بعا آلبائهمت»

اوالد مشرکین را هم  کندطوری که مشرکین را عذاب میهمان !بردکین را خدای عالم به جهنم میاوالد مشر 

 کند!عذاب می

 سه !های بهشتی هستندها و جوجهها پرندهاین !در یک روایت پیغمبر فرمود نه، اوالد مشرکین گناهی نکردند 

 ،اجتهاد کردهآمده جا آنگوید ببینید پیغمبر اجتهاد کرده است! در آورد میچهار تا روایت از پیغمبر می -



گوید اجتهادش برگشته میاز روند یک جا ه بهشت میدوباره از اجتهادش برگشته ب ،روندگوید به جهنم میمی

 !هستند« اعرافی»ها آن

اصالا کسی که الفبای سنت پیغمبر را  !دهند؟ها میرا چطوری به این استاد، شیخ، دکتر عنوان دانممن نمی یعنی

پیغمبر  که یل استگوید این دلکند مییدا میدو سه تا روایت متعارض پ .خنددها میبه حرف این ،فهمیده باشد

از آثار مثال  حاال این ادله را از کجا آوردند؟ بعد ادله جدیدی برای پیغمبر پیش آمده !اجتهاد فرمودند هم مثل ما

کند و بر آید و اجتهادی میمی حاال یک فقیه ی گیر آورده نظرش عوض شده!!حضرت موسی و عیسی روایت

 گردد.شود از رأیش برمیکتاب و سنت پیدا میبعد دلیل دیگری از  ،دهدکتاب و سنت رأی می

ها دلیل بر اجتهاد گوید تمام اینمی دانیم!و از رأیش برگشته ما نمی پیغمبر اکرم چه چیزی پیدا کردهكه این

 است! پیغمبر است و قاطعانه هم رأی داده و قاطعانه هم از رأیش برگشته

قبالا دارد که انبیائی مانند حضرت موسی، حضرت ست، ا ایشان تمام حرفش را در این هفت هشت صفحه زده 

کردم پشیمان شدم بخاطر وقتی کردند یک سری چرندیاتی آورده من مطالعه میآدم، حضرت نوح اجتهاد می

زده  به بعد 01حه اش را در صفولی دیدم حرف اساسی ؛اساس این آقا گذاشتمهای بیکه برای مطالعه حرف

 ؟چیستآورند ی که آقایان برای اجتهاد پیغمبر میاما یک مقداری ببینیم ادله لعه كننداست، این را عزیزان مطا

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته
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