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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 :ازتتبع ونگارش    

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداکتر الحاج 

  ٢٠١٢ اپريل ٢٢

 
 

  )مذاھب(از مذھب   تقـليد پيروی و آيا
  اھل سنت واجب است؟ ۀچھارگان

١  

 

   

  !محترم ۀ خوانند

 ۀمئاز ا جز يد لقت بسياری از مسلمانان جھان وبه خصوص مردم مسلمان افغانستان بر اين عقيده اند که پيروی و

  .نمی باشد ری جايز گ از کسی دي،انهگچھار 

 ، افزايند ين میابرھم ھا  بعضی. دانند وبه اصطالح پيروی از مذاھب چھارگانه را حتی  بر مسلمان واجب ھم می

، پنج پير ،نام وھابیه  را  بوی ن خارج گردد، آنمايد، ويا به اصطالح از اين  چھار مذاھب  پيروی  نکه از  کسی
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خواندن نماز را در عقب وی    و سازند  میشاز امامت وخطابت مساجد نيز محرومقلمداد نموده ، .... و ، سلفی

  .مکروه می دانند

  ! ترم   محۀخوانند

در روشنی کتاب هللا وسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  خواھم کوشيد تا اين موضوع  رامختصر ۀ ين نوشتـادر

  .بيان وتوضيح بدارم 

صحاب کرام پيروان  مذھب اصلی هللا عليه وسلم واسالم محمد ھمچنان در اين نوشته  در خواھيم يافت که آيا پيامبر 

ه  اسالمی  بۀــتاريخچه ، علل وعوامل  ظھور مذاھب مختلفبه ارتباط  ؟ بودند يا نه ی ويا کدام مذھبچھارگانه  

  . لومات مختصری راارائه خواھم داشتمعالزاماً خصوص مذاھب اربعه 

  

  : اھل سنتۀپيداش مذاھب اربع

قه ومکاتب که  اختالفات  شديد بين پيروان  مذاھب ف زمانی)  ھجری۶۶٣(در  سالھای  که نويسند  رخين میؤم

 ، حکومت وقت غرض  جلوگيری از تشديد اختالفات  بين مسلمين، علمای مشھوری  ازمدآميان ه فکری مذاھب ب

م مختصری درمورد مذھب  ھر کداتاوردند آعمل ه نان در خواست بآمکاتب فقھی مذاھب چھارگانه دعوت نمود واز 

  :اءً بن. تب جداگانه  تدوين نمايند ھا در کُ  غرض جلوگيری از فتنهاناند وآنرا رھنمای مسلمخويش بنويس

به نمايندگی از  بغدادی قدوری،  فقھی ابوالحسن احمد بن محمد بن احمدۀبه نمايندگی از مذھب حنفی ازعلمای مدرس

 فقھی  ۀ فقھی ابو محمد عبدالوھاب، به نمايندگی از مذھب شافعی  از علمای مدرسۀمذھب مالکی از علمای مدرس

به نمايندگی از مذھب حنبلی   ،) ق در بصره ٣۶۴ علی بن محمدبن حبيب الماوردی متولد سال ،لحسنابوا( ماوردی

ه دعوت ب.) ق. هَ  ٣٣۴  سال افبن احمد خرقی متو هللاعمربن حسين بن عبد ، فقھی  ابوالقاسم خرقیۀاز علمای مدرس

  کتب شان ازبشریمی وفھم وبرداشت اسالمی از منابع اسالم مطابق فھم ا وھرکدهبا ھم جمع گرديدوردند تا آعمل 

 مذاھب ی در مورد نظريات فقھرا تدوين و، صلی هللا عليه وسلمومنابع اصلی مانند قرآن کريم و سنت رسول هللا 

   .بدين ترتيب اين چھار مذھب به حيث مذاھب رسمی شناخته شدند ، وتدوين نمودندمجلدات شان 

زه ھای  ادروفتنه  حتی روخطبين مسلمانانتشديد اختالفات مزيد  يری ازگجلوی شرعی غرض اء طی فتواين علما

  .ا در آن نيز مسدود  اعالم داشتنداجتھاد  ر

 فقھی ومذھبی  نيز در آن  ديگر، مکاتب  متعدد  اين چھار مذھبه شدنرسميت شناخته قابل تذکر است که قبل از ب

 بودند که مشھور تادانی، دارای شاگردان واسھی  از اين علماء دارای مدارس فقماھر  کد عصر وجود داشت، و

  : مذھبی عبارت بودند از ھایترين  اين فرقه 

  . ھجری، او جزء تابعين است١٠١، متوفاى سال )بن مروان بن الحکم(ـ مذھب فقھی عمر بن عبد العزيز  

 قابل توجه علمای   قرن۵مذھب او، به مدت .  ھجری١٠۵، متوفاى سال )عامر بن شرحبيل(ـ مذھب فقھی شعبى  

  .فقھی اھل سنت بوده است

در  ابو سعيد و يا حسن بصری حسن پسر يسار ملقب به  (. ھجری١١٠ـ مذھب فقھی حسن بصرى، متوفاى سال  

قابل تذکر است  حسن .  بصره  وفات يافته استۀ در مدين١١٠منوره متولد شده ودر سال ۀ  ھجری در مدين٢١سال 

   ).فتر شمار میه  قمری يکی از پيشگامان زھد وتصوف ب ھجری١١٠بصری  در سالھای 

  .ھجری١۴٨، متوفاى سال )بو محمد سليمان بن مھرانا(عمش اـ مذھب فقھی 

  . ھجری١۶١، متوفاى سال )بو عبد ّهللا اسفيان بن سعيد بن مسروق (ـ مذھب فقھی سفيان ثورى 
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  . ھجری١٧۵ـ مذھب فقھی ليث بن سعد، متوفاى سال 

 ھجری، مذھب او تا اواخر قرن ششم، مورد توجه اھل سنت بوده ١٩٨سفيان بن عيينة، متوفاى سال ـ مذھب فقھی 

  .است

  . ھجری٢٣٨، متوفاى سال )بن راھويهابراھيم المعروف به اسحاق بن ا(ـ مذھب فقھی اسحاق 

  . ھجری٢۴٠، متوفاى سال )براھيم بن خالد الکلبیا(بو ثور اـ مذھب فقھی 

  . ھجری٢٧٠ ظاھرى، متوفاى سال دوـ مذھب فقھی داو

  

  :سنت عبارتند از اھل ۀچھارگان مذاھب

  مذھب حنفی ، مذھب مالکی ، مذھب شافعی ، مذھب حنبلی 

  

  :مذھب حنفی 

 مشھور اھل سنت و ۀمذاھب چھارگان كى ازي، مذھب حنفی باشد  می)رح(مذھب حنفی منسوب به امام ابو حنيفه

  .ودر جماعت  در جھان اسالم به شمار می

 ١۵٣ا ي و ١۵١ا ي و ١۵٠ا شعبان سال ي ھجرى متولد ودر ماه رجب و ٨٠، نعمان بن ثابت  در سال  امام ابو حنيفه

  . ھجرى  وفات  نموده  است

ولی خود  . باشد   واز مردمان کوھستان  واليت پروان میاز افغانستان نويسند که  امام ابو حنيفه اصالً  رخان میؤم

  .کشور عراق چشم به جھان گشوده استر كوفه فه در شھيامام ابوحن

ل قرن دوم يمان يکی از علماى قرن اول و اوايحماد بن ابى سل(اگردان عالم  شھير جھان اسالم   شۀابوحنيفه از جمل

  .باشد  می)    وفات  نموده است-  ھجرى ١٢٠ال  ھجرى که در س

خواست كه منصب قاضى  قى عباسى از اوين كوفه بود و منصور دواتفه مدتى قاضى القضايگويند ابوحن می

 وقت او را زندانی ، ودر ھمان ۀفيخل جهي سر باز زد ، و در نتآنرد، ولى او از قبولی يالقضاتى را در شھر بغداد بپذ

  .انا  وانا اليه راجعون .  حق رسيد  بهزندان نيز

  .استاھل سنت  ارتگاهيفه ھم اكنون در بغداد به حيث  زيقبر امام  ابوحن

اس ين جھت قياز ا  رفتياس و استحسان را در آراء خود پذيقرار داشت و اصل ق ى و اجتھادأفه در بعد ريامام ابوحن

  . ديبه شمار مى آ و استحسان در مذھب فقھى او پس از قرآن و سنت و اجماع ، اصل چھارم

  .  ابداعى او در فقه تحت عنوان فقه حنفى شناخته شده استۀويروش و ش

گرى ي، و دبانىيمحمد بن حسن ش( شاگردانش ھريک س مذھب فقھی حنفی بعد وفاتش  توسط دو نفر ازاسا

  .شده استاساس وپايه گذاری )  قاضىوسفيابو

وفاتش  که آنھم توسط شاگردانش بعد از»  فقه اکبر«نام ه   مؤلفات مشھور امام ابوحنيفه کتابی  است بۀاز جمل

  . باشد شامل فتاوی امام  صاحب می اين کتاب .جمعبندی گرديده است

  :فه مبتنى بر ھفت اصل است يابوحن ه و اساس فقه امام يپا

   قرآن– ١

   سنت - ٢

   اقوال صحابه- ٣
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  اس ي ق- ۴

  استحسان - ۵

   اجماع- ۶

  . عرف– ٧

  . كرد فه از راه تجارت کاال يا بزازی زندگى مىينويسند که امام ابوحن رخان میؤم

، ن استـى مأن ريعنى اي »  ىأئھذا ر« :  گفتفقھى پس از استنباط حكم شرعى مىألۀ مس فه در ھريامام ابوحن

  .گفته اند » اصحاب رأى« روان او رايپ لذا

  :ساحه نفوذ مذھب حنفی

ھند و  ،ني، چتركمنستان ،افغانستان، پاكستان ،هي، تركهيسور ،لبنان ، مصر،مذھب حنفی در كشورھاى عراق

  .باشند ن مذھب میيپيروان  ااز سوم مسلمانان جھان  يکيه ئقرار احصا  ومركزى رواج دارد اىيآس

  

  : مذھب  مالکی

 انيسس وبنؤم. باشد  نفوذ در بين مسلمانان میۀمذھب مالکی دومين مذھب اھل سنت وسومين مذھب از لحاظ ساح

روان  آن ي شيبانی  است  و پن مذھب، احمد بن انس  است ، اسم کامل او احمد بن محمد بن حنبل ابو عبد هللايگذار ا

  .الكى ھا  شھرت داردنام  مه ب

 منوره  ۀـنيدر مد ھجری ١٧٩ا ي ١٨٧ا ي ١٧۴ ھجرى  متولد گرديده  و در سال ٩۵ ويا  ٩٠امام  مالك در سالھاى 

   .به حق رسيده است

  .فرا گرفت فقھاى مشھور آن شھر،   از ،  منورهۀــ دينی را در شھر مدينۀامام مالک علوم متداول

ب ابواب فقھى ، مرتب يات و سنن را بنا به ترتيروا نام دارد ، كه در آن»   الموطا«ات او ليفأ مشھورترين تۀاز جمل

  . و منظم كرده است

از اھل  ست ونه استناد مى جُ يل مدـ، به عمل علماى عصر خود از اھات نبوىياستناد به قرآن و روا امام مالك بعد از

ت يو آنچه اصلح بود رعا ر داشتـعنى ھنگام وضع حكم ، مصلحت عامه را در نظي؛  مى گرفتز كمكياستصالح ن

  . مى كرد

 اساس  احاديث نبوی استناد نموده  وحتی در بسا  از امور فقھی  به هکه گفته شد  امام مالک فقه  خود را  ب طوری

  . ز عمل مى كرد و به اقوال صحابه توجه  خاصی داشت يخبر واحد ن

لى از قرآن و سنت پيامبر صلی هللا عليه ياى از مسائل فقھى دل ألهمس نويسند که امام  مالک  چون براى ققان میمح

  .اس و مصالح مرسله متوسل مى شديكرد، به ق دا نمىيوسلم پ

ن ـكه براى گرفت نيمصلحت مھم ترى به آن توجه مى كنند، مانند ا امورى است كه به منظور مصالح مرسله  و

ن اصل فقط در نزد مذھب امام  ي و استيلى بر اعتبار آن در دست نيچ دليكه ھ! شكنجه دھند ار از دزد مثال او رااقر

  . رفته شده استيمالك پذ

ش يمی نشست  و ر  وضو مى گرفت و بر روی فرش ءتى را نقل مى كرد، ابتدايکه امام مالك  روا گويند زمانی می

   .پرداخت ت مىين به خواندن روايمتر و ــقؤخويش  را شانه مى زد و م

  .ثى را نقل نمى كرديستاده ، حديا در حال ايدر وقت راه رفتن و 
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نه بر اسب يف شده بود در شھر مديده بود و ضعين رســبه كبر س که  نظرداشت اينرد گويند  امام  مالک با می

ر ـنجا بينه مدفون است در ايكه در خاك مد) لهه و آيصلى هللا عل(امبر ياحترام پ به خاطر : سوار نمى شد و مى گفت 

  .سوار نمى شوم اسب

گويند   نه خارج نشد ومیي وقت از شھر  مدچت هللا الحرام ديگر ھييامام مالك در طول حيات خويش جز براى حج ب

  .رود  شمار میه شافعى بامام   استادان ۀوى از جمل

  : نفوذ مذھب مالکیۀساح

و مراكش و  رب و اندلسـگرفت و در حجاز منتشر شد، سپس در مغ نشأت نهي مداز  اساس وتھداب  مذھب مالکی 

،  و  احساءۀ العرب  به خصوص در منطقةجزير ،در قسمت کوھستانی  مصر، فلسطين  وابٮير و تونس و ليالجزا

  .افتيت رواج ين و كويسودان و بحر

  

  :  مذھب  شافعی

ا ي ١۴۶گويند او در سال  می ، قريش منتسبۀمحمد بن ادريس به قبيل.  ، امام شافعى بودتھداب گذار مذھب شافعی

او را به مكه بردند و دوباره به بغداد رفت و  ا آمد و دو ساله بود كهين به دني  فلسطۀزـ ھجرى درشھر غ١۵٠سال 

 ۀحق رسيد  و در دامنه  ھجرى ب٢٠۴فسطاط در روز آخر رجب سال  و در  ھجرى به مصر سفر كرد١٩٩در سال 

  .عبدالحكم به خاك سپرده شد  بنىۀكوه المقطم در مقبر

امام نسبت ذکاوت خاصی که داشت  در سن  ،رود ر خويش به شمار میـشافعى يکی  از شعراء زبردست عص

كند و  استفاده نه سفر كرد تا از محضر امام مالکيين  سالھا بود که به  مدمد  ودر ھيسالگى به مقام فتوى رس ستيب

  . ھجرى وفات يافت١٧٩در سال  كه امام  مالک نياند تا ادر آنجا م

روى مى كرد، ولى بر اثر سفرھاى يات  او پيبن انس بود و از روا روان مالکي يکی از پءابتدا امام  شافعى در

  .ب مخصوصی را برای خود اختيار کرد، مذھوردآمتعددی که در کشور ھای جھان اسالم به عمل 

ن دو مذھب حنفى و مالكى را به وجود آورد كه بعد ھا يخت و مذھبى بيآم ات درھمي با رواامام شافعی  نظر خود را

  .افتيبه مذھب شافعى شھرت 

  :)، سنت، اجماع، قياس هللاکتاب( چھارگانه ۀادل

  .ی زيادی  داردھافلسفه  گفته  بود ودر مذمت کالم و) يعنی صحابه وتابعين(ی در علم عقيده پيرو مذھب  سلف شافع

ز بود ياو قائل به استدالل ن. اس باشد، قبول كرده بودياجماع و ق ،  سنت  هللا، چھارگانه را كه كتابۀمام شافعی  ادلا

 رد ،گفته اند ان آن را مصالح مرسلهين مطلب را كه مالكيز ايند و نيان به آن استحسان مى گويحنف زى را كهيولى چ

  .مى كرد

نبود و تنھا فقھاء در كتابھاى فقھى خود از بعضى  شرع ، كتاب مدونى در دستتا زمان شافعى براى استنباط احكام 

ن ين كسى كه مسائل اصول فقه را تدوينخست. ر زبان مى آوردندـاستحسان ، سخن ب ى وأاجتھاد و ر: مسائل مانند

  . وى بود،نمود فيتأل و

، ثي، احادمنسوخ، علل ، ناسخ،رآن، سنتن كتاب سخن از قيدر ا. ف كرديتأل را» الرسالة« شافعى در جوانى كتاب

  . آمده است انياس، اجتھاد، استحسان و اختالف به مي، قاجماع خبر واحد،

ل قرن دھم ھجرى بر ياوا ان در كشورھاى اسالمى به سرعت  انتشار يافت و دريمذھب شافعى در عصر عثمان

  . داد شى گرفت وحتی  آنان را تحت الشعاع خود نيز  قراريساير  مذاھب اھل سنت پ
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و  » المھذب« و مصنف كتاب ھجری ۴٧۶سال وفات  ( روز آبادىين مذھب ابو اسحاق فياز فقھاى مشھور ا

  .باشند مى ) ھجرى۵٠۵وفات  سال (  حامد غزالىابو

 امروزه  .ن گشته استيته و تدو، نوشافعى به دست شاگردان وى جمع آورىنماند كه كتابھاى  امام ش ناگفته

، اندونزى و كردھاى نيچ ، مصر، ھند وه، لبنان، عراق، حجاز، پاكستاني، سورن، اردنياز مسلمانان فلسط ارىيبس

  .نمايند ق مذھب فقھى شافعى عمل میيمن بر طريران وتعدادی  از سنيان ايرانی  و يا

  

  :مذھب حنبلی 

 ١۶۴متولد سال  ( ابن حنبل.   نام داردیبانيدهللا احمد بن محمد بن حنبل ش، ابو عبیتھداب گذار ومؤسس مذھب حنبل

  .باشد می)  ميالدی٨۵۵ تا ٧٨٠ / ھجری ٢۴١ھجری وفات سال 

شاگردان  امام    يکی از برجسته ترين  قرآن را حفظ کرد ویگويند در زمان كودك مطابق روايات  تاريخی می

  .رفت شافعی به شمار می

  .  چھارم قرار داردۀ، در مرتبروان خويشيش و پيداي، از نظر پ اھل سنتیان مذاھب فقھيم در یمذھب حنبل

  . مد ه است آوجوده مذھب حنفی  ب سال بعداز ٣٠مذھب حنبلی تقريبآ  

 .  آوردیث روي به اھل حدی تعليم  فقه پرداخت اما پس از مدتزشموآوسف به ي ابوی نزد قاضء  امام ابن حنبل  ابتدا

 علوم  فقه را فرا گرفت  ی، در نزد و به مصر نرفته بودیکه  امام  شافع نويسند  امام ابن حنبل تا زمانی  میرخانؤم

  .رفت   شاگردان ذکی او به شمار میۀو ازجمل

ن فقه بر پنج اصل استوار ي ایادھايبن.  را در فقه بنا نھادیدي، مذھب جدیابن حنبل ، پس از جدا شدن از امام شافع

  : بود 

 كه با قرآن سازگار ی از صحابی برخۀ، گفتامبري پۀ صحابی، فتاوا )ه وآلهي هللا علیصلّ  ، سنت رسول هللاكتاب هللا

   .كرد یمبالغه مزياد ث ياو به استناد  به حد. فيث ضعي احادینمود و تمام یم

باشد که در شش جلد به  زارحديث میــحدود چھل ھۀ اوست كه دربردارند» مسند«ن اثر ابن حنبل ، كتاب ي مھمتر

  .ده استيچاپ رس

وری به عمل آ، طاعة الرسول و ناسخ و منسوخ ياد لي، فضار قرآنيتوان از  به تفس گر امام حنبل میي از آثار د

  .ورد آ

وبکر الخالل  شاگردانش است كه توسط ابیني او در پاسخ به سؤاالت دی از فتاویا ، مجموعه اوین اثر فقھي مھمتر

  .وری شده استآجمع » حمد بن حنبائل المسند من مسامسائل امام احمد ويا «در کتاب  ٣١١متوفی 

  به شمار مییشابوري مسلم بن الحجاج ن ویل بخاريان  امام  حنبل، محمد بن اسماعد مشھورترين  شاگرۀاز جمل

  .روند

  : ابن حنبلیمذھب فقھ

  .ه نموده استي نيز تكی صحابیث و فتاوياحاد  خود بر قرآن ،یاحمد بن حنبل در فتاو

، به شام و حجاز و ثيفتن علوم اسالمى و حدرگ احمد حنبل شخصی بود که غرض فرا نوسند که امام  رخان میؤم

نام ه  ب را  در مجموعه اى كه وری وآنآات را جمع يبسياری از روا ه است وكرد من و كوفه و بصره سفرمتواتر ي

  .وری نموده است آجمع » حنبل مسند احمد«

  .باشند گر اھل سنت كمتر مىيروان سه مذھب فقھى ديروان مذھب حنبلى از پيپ
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ن  آگر يد ه ويمي چند سال بعد، دو عالم وامام بزرگ ھريک  امام ابن تاً پس از وفات  امام  ابن حنبل سالھا  وتقريب

احمد حنبل ادامه دادند و  مام اساس فكر اهه روى كار آمدند و فعاليت ھای فقھی خويش  را بيميم شاگرد ابن تيابن ق

ده خود را بر محور مذھب امام ي، عقھجرى ١٢٠۶متوفاى سال  محمد بن عبدالوھاب در قرن دوازدھم ھجرى ،

  .حنبل  استوار نمود است 

  .اسالم رواج فراوان داشت قھى احمد بن حنبل تا قرن ھشتم در بالدـمذھب ف

در عربستان گروھى به چنانچه . ت فراوان مى دھندياھم » از منكر نھی معروف و امر به« به يا حنبلی گروه حنابله

   .ن كار ھستندياز طرف حكومت دولت عھده دار ا »ن عن المنكرين بالمعروف و الناھرياالمر« نام

را  نكه كالم خدا ی و با ام مى دانستيث و سنت ، قرآن را ازلى و قديگر اصحاب حديحنبل مانند  د امام احمد بن

ن شكل در يبه ھم ب حروف و اصواتين باور بود كه تركي اصوات و حروف مى دانست ، باز ھم بر امركب از

ده مى شود و مشاھده اى كه از يان شنيقار عالم ازل ثابت و به ذات پروردگار قائم بوده و صوتى كه امروزه از

  .مى هللا استيقد د، ھمان كالم ازلى ويخطوط قرآن به چشم مى آ

د يورز مقابل گروه معتزله كه قائل به مخلوق بودن و حادث بودن قرآن بودند، به شدت اصرار مى دراحمد بن حنبل 

  .ده چندين سال زندانی شدين عقيم و ازلى است و به خاطر ھميكه قرآن قد

  ! محترم ۀخوانند

می شود که آيا  بايد ال مطرح ؤ، اين  سگانه را در باال  مطالعه فرموديد مذاھب چھار ۀحاال که مختصری از تاريخچ

وبه اصطالح متابعت  از ھمين چھار مذھب   يد يا خير؟آاز ھمين چھار عالم فقھی  متابعت ، تقليد وپيروی به عمل 

  باشد ؟  بر ما واجب می

    ؟يم آئ  گنھکاران به شمار میۀودر صورت عدم پيروی از مذاھب چھارگانه از جمل

   ؟يمئيروی نمايامبر صلی هللا عليه وسلم  پسنت پ که  به جای آن از قرآن و ويا اين

که بر اين امر معتقد باشيم که  نظريات فقھی ھمه از امامان قابل قدر بوده  وبر ما  است ـ تا بر حقانيت   ويا  اين

ی که مطابق قرآن وسنت پيامبر ئبه ھمه اقوال وفتاو   قدر نگرسته  وۀوشخصيت واالی  امامان چھارگانه به ديد

  ؟يمئ بر ما واجب است که برآن عمل نما،ندورده اآ عليه وسلم  به عمل صلی هللا

ء ، مجاھدت ھای بيشماری را به ين امامان  چھار گانه وساير علماوبا تمام  صراحت  اقرار بداريم که ھر کدام از ا

 برای شان اجر ، که از پروردگار با عظمت ای عالم بشريت  انجام داده اندخدمت عظيمی را بر خرج داده اند و

  .يم ئنما عظيم وفرودس برين  را استدعا می

  : يمئ بايد اقرار نمااً ولی انصاف

بلکه  . باشد  با انصافی نمیحق شمردن  کاره  قوانين اسالمی را در يک مذھب جمع کردن ويا يک مذھب را بۀھم

ر بشری که در اختيار داشتند کاوسايل   که ھرکدام  از اين علماء دربخش  خويش نسبت به توان و حق ھمين است،

  .ی  را سر و سامان  داده  اندئمعجزه آسا

  :الی را مطرح می نمايم ؤبرای روشنی بيشتر،  س

يم ويا ئند که ماھم به ھمان مذھب عمل نماآيا  اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  به کدام مذھب عمل نموده ا

يا  و يمئتقليد نما کرد  که ماھم  از ھمان مذھب پيروی و ذھب پيروی میرسول هللا  صلی هللا عليه وسلم  ازکدام  م

  اسالم  از ھمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم امت مسلمه به پيروی از کدام مذھب امر نموده که به ھدايت پيامبر

  .يمئمکتب پيروی نما
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  پيروان کدام مذھب بودند ؟از  کرام ۀصحاب

 ی امور فقھی که در تمامین به گونه ايا شخص معيک عالم يپيروی کردن از  د وياھل سنت و جماعت تقلۀ ديدر عق

چرا  ر يک مسلمان واجب است؛ که بايد بدون  چون و ــ باءً بن. د صورت گيرد ، مورد ذم و لوم استياز او تقل بايد  

  .باشد  را دار نمییاقتين ليگر چني دیشان کسير از ايو به غ پيروی نمايد ه وسلم  تقليد وي هللا علیامبر صلياز پ

 شان مطابق ارشادات یدتيا عقي ی فقھید  صورت گيرد، که اقوال و آراي و تقلیروي پیبايد  زمانء علما ه ياز بق

  .پيامبر صلی هللا عليه وسلم  باشد

  : طوری که پروردگار با عظمت ما برای ما با صراحت خاصی در اين مورد ھدايت ھم فرموده است

ُسوَل َوأُْولِ يُعوْا ّهللاَ َوأَطِ يَن آَمنُوْا أَطِ يا الَّذِ ھَ يا أَ ي«   وهُ ی شَ ی األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِ یُعوْا الرَّ ُسوِل إِن  ٍء فَُردُّ إِلَى ّهللاِ َوالرَّ

ِ َوالْ  ّ   . )۵٩ : ت آي نساءۀسور(»الً يٌر َوأَْحَسُن تَأْوِ يْوِم اآلِخِر َذلَِك خَ يُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا

زى يامبر خدا و اولو األمر  را و ھرگاه در چيد پيد هللا را و اطاعت کنياطاعت کن! ديا مان آوردهياى کسانى که ا

مان يز اياگر به خدا و روز رستاخ) ديداورى بطلب و از آنھا (د يامبر بازگردانياختالف نموديد ، آن را به خدا و پ

   .کوتر استيانش نيپا و عاقبت و براى شما بھتر، ) کار(ن يا .ديدار

 یاول «ی برایول  هللا و رسولش استفاده شده است یفقط برا»  ُعواْ يأَطِ «م که از کلمه يني بی مبارکه متين آيدر ا

 خطا کنند و ءا حکماي ءاست علما ن بدان سبب است که ممکن ي فرموده اند که اءکاربرده نشده و لذا علماه ب»  االمر

   .نديرا به هللا و رسول مستند نما  که اقوال خود یست مگر زمانيشه واجب نيآنھا ھملذا اطاعت از 

ا يسنت نبوده است   مستدل به کتاب و یأم که منبع آن ري بوده ایدتيا عقي ی فقھیأک ري که تابه حال بر یپس مادام

گر ي نصوص دی از وجود برخداده  که فتوا یا اصال کسيا موضوعی مستند شده است و يف يث ضعيکه به احاد نيا

 خطا یأگران واجب است که از آن ريد، بر ديايخطا درب  یأن موارد باعث شده اند که آن ري اۀخبر بوده است و ھميب

ث قوی ومستندی برخوردار يات و احاديل آي از دالی محکم ترۀاز پشتوان  چنگ زنند که یئند و به رايز نمايپرھ

   .است

 ی علوم شرعۀطلب که  نيا ايا خود عالم و مجتھد باشند و ي را دارند که ء علمای آرای بررسیئ معموال توانایاما کسان

ال ؤ سءاگر سردرگم شدند از علما  مطالعه کنند و ید طالب علوم شرعيد و بايد عجله نمايز نبايباشد که البته او ن

   .ندينما

 بکوشد و در یشرع  علوم یريادگيست که در راه  داند، بر او واجب ای نمیاديز زي چی که از علوم شرعیاما کس

  :دي فرمای میتعال  بپرسد،  چنانکه هللا ءح را ندانست از علماي صحیأ که ریمسائل فقھ

ْكِر إِن ُكنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  «      .ديد، از آگاھان بپرسيدان اگر نمى  )۴٣نحل (»فَاْسأَلُوْا أَْھَل الذِّ

ک فرد مشخص اخذ ي  از ی فقھی آرای است که تمامین معنيد مذموم بديرا تقليست زيا مذموم نيد مطلق ين تقليو ا

ز يح نينظريات مختلف و صح  وءآرا  توان از ی،  مءال کردن از علماؤ نشود اما با سیگر توجھيشود و به اقوال د

   .ستبھره جُ 

 که از ید مادامي نمایم  اعتماد یگري دا مجتھدي عالم یأ کند و به ریل عدول مي با دالی فقھیأک ري که از یپس کس

   . نشده استی و ھوس نباشد مرتکب امر منکری ھویرو

 یديآنھم نه تقل  آورد و البته ی  سر درنمی که از علوم شرعی عادی فردیست به جز براي نیحيد امر صحيپس تقل

  یفه اش آنست که کتاب  ھای فقھيوظ د، بلکه او يد نمايک شخص تقلي امور فقط و فقط از ید در تمامي نبایعنيمطلق 

ن ي بدیانا زمانيال کند و اگر احؤ سءا از علماي  خود را بداند و یل انجام افعال عباديدل د،ي نمایرا مطالعه کند و سع
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ا ييا آنان را واجب االطاعه  و. د از آن  تقليد ويا پيروی نمايدينبا ، ستيح ني، صح امام مذھبشیأد که ريجه رسينت

  .  بداندديتقل

مذھب معين    پيرو  ین و کال،  تا سه قرن اول اسالم،  کسين و تبع تابعيو تابع  بزرگوارۀم که صحابيني بی لذا م

ع ي چھارم شابعدا در قرن  خود از کتاب و سنت بھره می جستند  و مذاھب ی امور عبادینبوده و معموال آنھا برا

 خود را ین وجود کسي با ای شده بودند ولیآور ا جمع ين يربعه تدو اۀشدند ھرچند که قبل از قرن چھارم کتب ائم

پس مذھب نه در صدر اسالم و نه در . بعد از قرن چھارم، نمی دانست  ائمه ، تا  تن از آن چھاریکيد از يملزم به تقل

  .حيبه جز مذھب کتاب و سنت صح ن وجود داشت ، يميان  صحابه و تابع

ن يم و برھميئ نمایرويپ م از کتاب و سنت يفه داري بلکه وظميستي از مذاھب نیکيد يپس ما مسلمانان موظف به تقل

 را ولو یأامام مذھب ما داشت ما آن ر  نسبت به یترحي صحیأر آنھا ري غیا حتياساس ھرکدام از امامان اربعه 

 از یرويرا پيز. ز استيراد است بلکه واجب ني از ایتنھا خال ن امر نه يم و ايني گزیج است برميخالف مذھب را

ست تا يز ني جایله اأرون شدن از مذھب در مسي و ھوس باشد قطعا بی ھویرو ل واجب است و البته اگر از يدل

ک نفر يال کردن از ؤال کنند و خود را ملزم به سؤ سءد از علمايز باي نیو افراد عام. ميداشته باش ل يکه دل یزمان

   .ه ملتزم به کتاب و سنت استيشتر از بقيند که بيماال نؤ سینکنند و بھتر است از کس 

  ادامه دارد

  

  :تتبع ونگارش

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـــن الـديــنداکتر الحاج 

  و مـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان

  جـرمـنی-مرکز کلتوری دحــق الرهمسؤول 


