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  بیوگرافی شیخ محمود شلتوت
  . متولد شد١٨٩٣ آوريل ٢٣ در  شیخ محمود شلتوت پيشواي بزرگ،

 در دانشگاه مذهبي اسكندريه به تحـصيل علـم پرداخـت و او در               ١٩٠٦ از سال    
ي اول آن    التحـصيل و رتبـه      فـارغ  ١٩١٨كـه در سـال       ي اول بود تا اين     تمام دروس نمره  

 بـراي تـدريس در     ١٩١٩دانشگاه شد و به اخذ تصديق جهاني نائـل گـشت و در سـال                
  .دانشگاه اسكندريه تعيين گرديد

 عضو جمعيت علمـاي اعـالم گرديـد و در ايـن موقـع سـنش از                  ١٩٣٧در سال    
 اللغـةها كمتر بود و به جهت قدرت باالي وي در ادبيات عـرب عـضو مجمـع                  ي آن  همه

  .گرديد
 سرپرسـت   ١٩٥٠ در سـال     …تـر رسـيد    هـاي عـالي و عـالي        به تدريج به مقـام     

 مستشار مـؤتمر اسـالمي   ١٩٥٧االزهر شد، و در سال مباحثات فرهنگي اسالمي دانشگاه    
 بـه   ١٩٥٨ اكتبـر سـال      ٢٢رئيس دانشگاه االزهر گـشت و سـپس در           و بعد نايب  . گرديد

  .رياست دانشگاه االزهر انتخاب شد
 از اقدامات مهم او در االزهر، وارد كردن فقه شيعه در جنب دروس فقه مـذاهب       

 و صدور فتواي تاريخي مبني بر جـواز پيـروي از            فقه مقارن رت  چهارگانه تسنن به صو   
  .ي امامي است مذهب شيعه

  : مشهورترين تأليفاتش
مـنهج القـرآن . ٣الـشريعة االسـالمية  المـسئولية المدينـة و الجنائيـة فـي. ٢كريم  تفسير قرآن. ١

القتـال فـي . ٧ مـن توجيهـات االسـالم .٦الفتـاوى . ٥االسالم عقيـدة وشـريعة . ٤في بناء المجتمع 
  …الى القرآن الكريم و. ١٠فقه القرآن . ٩مقارنة المذاهب في الفقه . ٨االسالم 

 بـه جـوار رحمـت حـق         ١٩٦٣ دسـامبر    ١٢ مطـابق بـا      ١٣٨٣ رجب   ٢٦ وي در    
  )١ (.پيوست و در مرگ او شيعه و سني ماتم گرفتند

                                           
  .١٩٦٤ي الشبان المسلمين شماره  نفل از مجله) ١(
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  االزهر الي عالمه محمود شلتوت شيخشخصيت وا
  

  مقدمه
عالمه محمود شلتوت، يكي از اعـالم جهـاد در راه خـدا بـود كـه بـا قلـب پـاك و                       
شخصيت وااليي كه خداوند به وي ارزاني داشته بود، از دوران جواني به تحصيل علـوم             

 هالدین اسدآبادي و شیخ محمد عبد      سید جمال اسالمي پرداخت و در اين دوران نداي        
  :انداز شده بود، با گوش جان شنيد كه كه در شرق و غرب طنين

اي مسلمانان از خواب غفلت بیـدار شـوید، و غبـار فراموشـی را از خـویش                  «
بزدایید و مجد و عظمت گذشته خود را باز یابید، و به تهذیب افکار و روش علم و                  

  ».فقه ناب بپردازید
خـصوص بازتـاب    االزهر شريف بـه طور عموم و در   اين دعوت در جهان اسالمي به     

گوناگوني داشت اما شيخ محمود شلتوت به آن پاسخ مثبـت داد و عقيـدت و شـريعت                   
خط اول انديشه او را تشكيل داد در اين باره زياد به مطالعه پرداخت و دريافت كه اگـر                   
امر عقيدت و شريعت در اسالم بـا روحـي خـالي از تعـصب و تحـزب عرضـه شـود،                      

هايشان را باز خواهند يافـت، كتـاب    و برادريشان و وحدت و الفت دل   مسلمانان اخوت   
ي يك عمر تفكر اين مرد بزرگ در اين زمينـه اسـت       عصاره شريعة و   عقيدة االسالم   :وي

كه آن را چند سال قبل از وفاتش انتـشار داد و مـا در نخـستين بخـش ايـن كتـاب بـه                          
  .پردازيم عتقادي ميهاي اين استاد فرزانه براي تقريب در مسايل ا تالش
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  شخصیت ادبی

يكي ديگر از ابعاد شخصيت عالمه بزرگوار شلتوت بعد ادبي او بـود، او در ادبيـات                 
 اللغـةمجمـع  «هـاي بـارز    مند بود كه جزو اسـاتيد و شخـصيت   قدر قوي و توان    عرب آن 
مصر گرديد، و با تالش خود كوشيد كه اين مجمع را در خدمت لغت و ادبيـات                » العربيـة
. ي وحدت مسلمانان جهان را فراهم سازد    و با گسترش زبان قرآن، وسيله     . ن در آورد  قرآ

 عبـاس محمـود عقـاد     اي بـه قلـم يكـي از شـاگردان او در ادبيـات                در اين باره مقالـه    
  .گردد ي بزرگ مصري داريم كه به عنوان مقدمه تقديم مي نويسنده

  
  شخصیت قرآنی و تفسیري

سال از عمر خود را با اخالص تمام صرف قرآن،           ١٤ بيش از    محمود شلتوت عالمه  
دارالتقريـب،   االسـالم    رسـالةي   عامل وحدت مسلمين كرد و به هدف تقريب براي مجله         

 بـا  محمـود شـلتوت   در اين تفسير شـيخ      . ي تحرير درآورد   كريم را به رشته    تفسير قرآن 
ت  فـرا گرفتـه بـود بـه كـشف وحـد            محمد عبـده  روش نويني كه از استاد بزرگ شيخ        

ها پرداخت، تا از اين راه قرآن را از بند آراي مذاهب و مفسريني كـه در             موضوعي سوره 
انـد   انگيز خود را بر قرآن تحميل كـرده  طول تاريخ عقايد و آراي گوناگون و احياناً تفرقه     

آزاد سازد و بگذارد قـرآن خـود سـخن گويـد و مـسلمانان را از آن همـه اختالفـات و             
  .ند و به وحدت و الفت سوق دهداي برها  تعصبات فرقه

هاي اين مفسر بزرگ در راه قرآن و روش تفـسيري            در بخشي از اين كتاب به تالش      
  .وي خواهيم پرداخت

  
  شخصیت آزاد اندیشی

 دوستاني در علم و دعوت به سوي خـدا داشـت كـه در رأس                محمود شلتوت شيخ  
 در اعتماد بر فكر و      راغیم بود، كه با     عبدالمجید سلیم  و شيخ    مراغی بزرگ ها، شيخ    آن

 در ممارست با علم و به دست آوردن آراي پيشينيان و اقـوال علمـاي                سلیمانديشه و با    
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 به مؤسسين تقريب    دارالتقریبگام بود و با راهنمايي آن دو از آغاز تأسيس            مذاهب، هم 

هـاي مـؤثري     ي تقريـب گـام     و براي تثبيت انديـشه    . داران آن گرديد   پيوست و از طاليه   
كـريمش و فقــه مقــارنش و فتــواي   و بــا ادبيــات نيرومنـدش و تفــسير قــرآن . رداشـت ب

ي  كـه بـه يـاري خـدا انديـشه          تا اين . تاريخيش، نهال تقريب را آبياري و تنومند ساخت       
و آزادي انديشه و فتح باب اجتهاد را بـه  . تقريب در تمام كشورهاي اسالمي ريشه دواند 

يادي كنار رفت و بـه جـاي آن دليـل و برهـان و     بار آورد و تعصبات مذهبي تا حدود ز       
جدال احسن نشست، او نشان داد كه مذاهب اسـالمي در اصـول اساسـي و ضـروريات        
دين با هم مشتركند و در فروعات غيرضروري، اختالف نظر اجتهادي دارند كـه در هـر                 

توان احكـامي يافـت كـه     كدام هم صحيح و هم خطا است وجود دارد و در هر كدام مي   
  .ي صالح حال مسلمين و يسر و آساني و عالج مشكالتشان باشد ايهم

  
  شخصیت تقریبی

ي ارتباطي ميـان علمـا و       با پيوستنش به تقريب توانست حلقه      شلتوتاستاد بزرگوار   
انديشمندان بزرگ اسالمي و عموم مسلمانان، فراهم سازد تا يكـديگر را بـشناسند و بـا                 

هـاي مـؤثر و سـودمندي در راه تقريـب و           تيجـه گـام   نظر داشته باشـند، و در ن       هم تبادل 
 بودنـد   هايي را كه ايادي استعمار القا كـرده  بستگي بردارند، و عوامل تفرقه و اختالف    هم

  .از ميان بردارند
 و ساير علمـاي قـم و   حکیماهللا العظمي    و آيت  بروجردياهللا العظمي    كه با آيت   چنان
قـدر   مكاتبـه را گـشود و ايـن ارتبـاط آن    اشرف و علماي اهل سنت كردستان باب    نجف

 وقتي در آخـرين روزهـاي حيـات    بروجردياهللا  قوي و خالصانه و صادقانه بود كه آيت    
كه بـه خـود بينديـشند، اظهـار داشـتند كـه            آن ي قلبي به هوش آمدند، بي      خود، از حمله  

خ اي بـه شـي   تقريب كار مهمي است و من براي آن آرزوها داشتم و درصـدد بـودم نامـه    
  . بنويسم
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  شخصیت فقهی

 تأسيس فقـه    محمود شلتوت ي شيخ بزرگوار االزهر      ي تالش صادقانه   ترين ثمره  مهم
ي اين فقـه      بود، و ثمره    االزهر الـشريعةي   دانشکدهمقارن مشتمل بر فقه شيعه و سني در         

مقارن تغيير بعضي از قوانين خانواده در مصر و سودان و لبنان و صدور فتواي تـاريخي                 
  .ي بر جواز پيروي از فقه اماميه و فقه زيديه بودمبن

ي  انديشند و دريچـه    افكني نمي  ي كاري بر كساني بود كه جز به تفرقه         اين فتوا ضربه  
. انديـشند  جويان و كساني كه به مجد و عظمت اسـالم مـي            ي صلح  اميدي بود براي همه   

ت بزرگان اسالم از آن     ي صدور اين فتواي تاريخي و تأييدا       بخشي از اين كتاب به زمينه     
  .آن اختصاص داردپريامون و دفع شبهات 

 در راه شلتوتناپذير و جهاد شيخ بزرگـوار       در پايان اين كتاب شاهد تالش خستگي      
العظمـي   اهللا ي آيـت  كوشـد تـا بـه وسـيله     آزادسازي مردم مظلوم فلسطين هستيم، او مـي       

  . اسرائيل گرفته شود جلوي به رسميت شناختنحکیماهللا العظمي   و آيتبروجردي
ي اخـالص و جهـادش در راه اسـالم، در شـب         سرانجام خداوند به پاداش آن همـه      

ي او    او را به جـوار رحمـت خـود بازگردانـد، و شـاگردان برجـسته                ١٣٨٣معراج سال   
راهش را در مصر و ساير كشورهاي اسالمي ادامه دادند او به حقيقت مصداق ايـن آيـه                  

  :بود
ِمن اْلمؤمني« ِ ِْ ُ َن رجال صدقوا مـا عاهـدوا اللـه عليه فمـنـهم مـن قـضى نحبـه ومـنـهم مـن يـنتظـر ومـا َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َُ ِ َ ُ َْ ْ ْ ُ ََ ْ ُْ ْ ُ ِْـ َ َ َ ُِ َ ِ َ َ ََّ َ َ ٌ ِ

ًبدلوا تـبديال ِ ْ َ ُ َّ َ«.  
  آزار شیرازي  عبدالکریم بی
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  شخصيت ادبي پيشواي مصلح محمود شلتوت

  

  قادي بزرگ محمود ع  به قلم شاگرد آن مرحوم، استاد و نویسنده
  

دار اسـت كـه بـه      كلمـاتي نـشان  - محمـود شـلتوت  هاي امام فقيد شـيخ      در نوشته 
هـاي ديگـر پژوهـشگران متعهـد دينـي، مـشخص             هايش از نوشـته    ها نوشته  ي آن  وسيله
  .گردد مي

  .باشد» شخصیت «ي ها و سخنان وي كلمه شايد يكي از بارزترين اين كلمات در نوشته
كند، بلكه عقيده    وصف فرايض مقدس ملحق مي    وي اين كلمه را به وصف عقيده و         

هاي شخـصيت امـت، و شخـصيت انـسان در زنـدگي       اي از نشانه  را مانند فريضه، نشانه   
  .دهد باطني و زندگي ظاهريش، قرار مي

: گويـد  وي كه رحمت خدا بر او باد، در آغاز كالمش راجع بـه رسـالت االزهـر مـي           
 داراي دو شخـصيت اسـت، حـسي و          انسان در اين زندگي چه فردي و چـه اجتمـاعي          

شـود مگـر هنگـامي كـه از ايـن دو شخـصيت               مند نمي  معنوي و او از وجود كامل بهره      
  .مند گردد بهره

شـود و شخـصيت معنـوي     شخصيت حسي فرد از رنگ و طول و عرض تشكيل مي        
چه از عقل و تدبير و ثبـات و پايـداري            وي از ايمان و اعتقاد و هدفش در زندگي، و آن          

  .گردد ه اعتقاد و هدف دارد، تشكيل ميدر را
بازگـشت آن بـه اقـامتش در        «: گويـد  سپس راجـع بـه شخـصيت حـسي امـت مـي            

هايي است كه در آن پديد آمده و به اصل و نسبي كه منسوب بـه آن اسـت بـر                      سرزمين
گردد اما شخصيت معنوي امت بازگشتش به روابط قلبي و عقلـي و آگـاهي اسـت و       مي

بنـدي بـه آن اسـت و بـر معـارفي كـه               ر از اين روابط متقابـل و پـاي        به مقداري كه متأث   
 براي آن امت ميان سـاير       …ي آن معارف،   پديدآورنده آن است و بر ايمان به سرچشمه       

  .امم آثار وجودي معنوي است
  :نويسد  مي»االسالم عقيدة وشريعة«او راجع به نماز در يكي از فصول كتاب 
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ي   وبـر ايـن شـيوه كلمـه    .»یت ایمـانی اسـت  نماز دومین عنصر از عناصر شخص     «
كه با آن    گر قوام هر وجودي است، تا اين       هايش جريان دارد و نشان      در گفته  »شخصیت«

عقل و ضـمير انـسان در زنـدگي روحـيش متمـايز گـردد و ايـن نگـاهي گذراسـت از                    
ي با اين معني ميزان شخصيت معنو     . هاي تعبير باطني كه بر معناي آن داللت دارد         چكيده

بر مقدار احساس او نسبت بـه كرامـت و حقـوق انـساني و احـساس وظيفـه، و ديگـر                      
  .هاي انساني، بستگي دارد شاخصه

. اين يكي از خصال عقل مجتهد بلكه نخستين خـصال شايـستگي مجتهـدين اسـت               
اي نـدارد، بـه      بهـره ) شخـصيت (اما از ايـن خـصلت       . كسي كه داراي رأي و علم است      

ي اجتهـاد اسـت و        زيرا كه خود حجاب خويشتن از اداي وظيفه        اجتهاد راه نيافته است،   
  .كه ديگران راه او را سد كنند خود راه را بر خود سد كرده است قبل از اين

نظـران در شـريعت بـه        اين همان خصلتي است كه سابقاً ائمه و مجتهدين و صاحب          
 ايـن خـصلت پـر       هايشان از  طور وافر از آن برخوردار بودند و به فضل اطميناني كه دل           

  .بود، در رديف صحابه و تابعين بودند
هرگاه اجتهاد در كلمات معدودي جمع شود، صحيح است كه گفته شود، كه اجتهـاد        

كريم، يا به عبارت ديگر تفـسير        عبارت است از قدرت و توانايي بر رجوع به روح قرآن          
ه نصوص مـذاهب يـا   كريم، و نه تفسير قرآن به معاني مذاهب يا ب    مذاهب به معاني قرآن   
  .اقوال راويان مذاهب

 به كتاب مبين بـود و معيـارش در داوري ميـان          محمود شلتوت، اين ايمان امام فقيد     
مذاهب و ديدگاهش نسبت به آيات و احكـام قـرآن، مـستقل از اضـافات و تفـسيرها و        

  .تأويالت اصحاب رأي، يا اهل لغت و مفسرين بود
شلتوت اش بر تفسير امام فقيـد   ش را در مقدمه اين رومحمد البهی عالم فاضل دكتر    

  :چنين خالصه كرده است
داریم، تفسیري اسـت بـراي       این تفسیري که آن را امروز به مسلمانان تقدیم می         «
هـاي   ي مسلمین نه براي مذهب معین از مذاهب فقهی و نه براي رنگی از رنـگ         همه
  ».هر یا اهل باطني کالمی و نه براي توجیه خاص از توجیهات اهل ظا عقیده
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محمـد  گاه از روشي كه استاد مفسر برگزيده و در آن به معلـم و مـصلح بـزرگ                    آن
  :گويد اقتدا كرده چنين ميعبده 
ها و   روش او قرار دادن هر سوره به صورت يك واحد به هم پيوسته است، كه مرام               «

 خـارج از  وي در تفسيرش از. دهد ها و اصول انسانيت آن را توضيح مي  اهداف و عبرت  
كنـد، در نتيجـه    قرآن نظريه يا اصطالحي كه از مصدري ديگر گرفته شده وارد قرآن نمي       

چـه   گـذارد تـا بـر آن    كننـد، و قـرآن را آزاد مـي     كلمات قرآن خود يكديگر را تفسير مي      
  .»خواهيم بر آن تحميل كنيم چه را كه ما مي كه آن خواهد داللت كند نه اين مي

ي مسلمين، كه بـه جهـت صـلح و            تفسيري است براي همه    با اين روش اين تفسير،    
و ايـن امـانتي اسـت كـه ديگـران كـه             . ريزي شده است   ي مسلمين، پايه   آشتي ميان همه  

اهليت آن را ندارند، و كساني كه در مواجهه با آن، و اين امانتي اسـت كـه ديگـران كـه                      
 ندارنـد، نـسبت بـه آن    اهليت آن را ندارند، و كساني كه در مواجهه بـا آن، آزادانديـشي    

متعهد نيستند در صورتي كه، سزاوار است كه مجتهد، داراي شجاعت صادقانه باشـد تـا                
دار آن   بتواند به نيكي ديگران را قانع سازد و بتواند بر بلنداي تعليم و مكتبـي كـه عهـده                  

  .است صعود كند
 چنـد   االزهر را كه كانون بـزرگ علـوم اسـالمي اسـت در              رسالت جامع  شلتوتامام  

 و كسي كه اين رسالت      »کانون دین و دژ استوار لغت آن است       «: كند كلمه توصيف مي  
ي بـزرگ    كريم پي برده، بلكه معجزه     خواهد، قبالً به رسالت قرآن     االزهر مي  را براي جامع  

ي اين اثر جاويدان     ي اعجازش به خوبي دريافته است آري معجزه        اين كتاب را در ناحيه    
تـر از    تر و واضـح    توانيم، درك كنيم و درك ما قوي        مي - اين عصر   ما فرزندان  -است كه 

  .پيشينيان باشد
ي آن اسـت كـه       تـر از معجـزه     تـر و واضـح      سال قوي  ١٤٠٠ي اين اثر بعد از       معجزه

  .فرزندان قرون اوليه شاهد آن بودند
بـا آن   (اي را دريابيم كه نظيري ندارد و بشر امـروزي            توانيم، معجزه   ما امروز مي   …

و هيهـات كـه جهـد و        . ي چيزي مثل آن عـاجز و نـاتوان اسـت           از ارائه ) مه پيشرفت ه
آدم، نـژاد،     ميليون بني  ٤٠٠. كوشش انسان بدون ياري خداوند بتواند، مانند آن ارائه دهد         

ها را متفرق اما كلمات قرآن آنان را جمع كرده اسـت،          ها آن  ها و زمان   ها، و سرزمين   زبان
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رآن  را حفظ كرده و اين زبان عربي نيـست كـه قـرآن را حفـظ                  كلماتي كه زبان نزول ق    

ي يك كتاب در طول ايـن همـه سـال            و سابقه ندارد كه هيچ لغتي به وسيله       . كرده است 
 سال با كتاب هرميروس باقي مانـد و لغـت التـين بـا               ٥٠٠زنده بماند و زبان يونان تنها       

كنار رفت درحالي كـه     لغت فرجيل و هوراس، و لغت فارسي و هندي در مدت كمتري             
چنين بسياري از لغات زنده قبـل        كتب مذهبي در ميان آنان تا به امروز موجود است، هم          

از اسالم همه كنار رفت و زبان قرآن در عالم ديانـت و عـالم كتابـت، و عـالم فرهنـگ                      
چنان زنده است، و فردا نيز زنده خواهد ماند تا هر وقت كه خـدا بخواهـد، در ايـن                     هم

  :گفت  راست است كه ميشلتوتته استاد باره گف
زبان قرآن، عربي سرزميني و عربي نژادي نيست بلكه عربي شخصيت معنوي است             «

  ».كه از دو عنصر عربيت و اسالم تشكيل شده است
 معهد بزرگي كه واليت آن را به عهده         )االزهر(چون راجع به هدفش از آموزش در        

  :گفت، اظهار داشت داشت سخن مي
هيم پيشوايان بارزي در لغت و فروع آن و پيشواياني در فقـه و اصـول فقـه،         خوا مي«

تربيت كنيم كه اساس آن نظر عميق و اجتهاد علمي باشـد، و داراي شخـصيت فقهـي و                   
هاي آرا و مذاهب     التحصيالني كه ملتزم به بازمانده     شخصيت لغوي عربي گردند، نه فارغ     

نيم و ايمان داشته باشيم كه نيـاز امـروز در           گذشته باشند، بلكه واجب است كه اجتهاد ك       
فقه و لغت و عقايد دين غير از نياز ديروز است و ايمان داشته باشيم كه فـضل الهـي در    

  ».هر كدام طبق فضل الهي بر پيشينيان نيست
 بتمامـه  »شخصیت«خواست اجتهاد با عناصر  طور كه فقيد االزهر مي روش اجتهاد آن 

و او داراي . ي عصرها بـه آن ملتـزم باشـد    است، مجتهد در همه  چنان كه سزاوار     بود، آن 
بـريم و عـصر    شخصيت اجتهاد به تمام معني نسبت به عصري كه ما در آن بـه سـر مـي       

  .اي بود كه مجتهدين به زودي با آن مواجه خواهند شد آينده
ي آن در وي     كـه در ايـن عـصر انگيـزه         هيچ عنصري از عناصر اجتهاد نبود جز ايـن        

  .هاي پيشين چنين شخصيتي به اين روشني سابقه ندارد  شده بود و در زمانآشكار
هـاي اسـتعمار     نگري به كتاب قـرآن در عـصري كـه پـرده            جاست عنصر وحدت   اين

بايست روابـط نزديكـي ميـان امـم اسـالمي جـايگزين آن گـردد          اجنبي كنار رفته، و مي    
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نگـري بـه كتـاب     ه با وحـدت هايي ك ها، و دوري پيروان و فرقه      رغم دوري سرزمين   علي
  .ي مسلمين، رنگ خواهد باخت همه

 در عصر نهضت اسالمي كه قوام آن انقـالب فرهنـگ       »لغت قرآن «جاست عنصر    اين
  .شود اسالمي است كه با آن فرهنگ اسالم در جميع لغات متحد مي

 در عصر آزادانديشي يا عصر انسان آزاد در جماعـت           »استقالل«جاست عنصر    و اين 
ها در راه خـود بـه سـوي آزادي و رهـايي از طغيـان اسـتبداد و طغيـان                       جمعيت آزاده،

  .اند استقالل، گذر كرده
ي شيخ بزرگـوار     جا عصري است كه در آن معهد بزرگ اسالمي بنا به گفته            و در اين  
اند، سـوداني، مغربـي، حبـشي و يمنـي،           ملل مختلف اسالمي به هم پيوسته     ) ره(شلتوت

زيايي، تركستاني، سعودي، افغـاني، تركـي و روسـي و يونـاني و              شامي، فلسطيني، اندون  
اي، اردنـي،   يوگسالوي، كردي، عراقي، كويتي، ايراني، پاكستاني، فيليپيني، مـالوي، برمـه   

اي، سـنگاني،   لبناني، زنگيـاري، اوگنـدايي، ليبـي، تونـسي، الجزايـري، مراكـشي، اريتـره        
ي سويش آمده يا همواره هـر روز بـه           و ساير كساني كه به رايزن      …اي صومالي و نيجره  

االزهـر    به واليـت   شلتوتكه شيخ    ي اميدند، به اين    الجرم بشارت دهنده  . آيند رايزني مي 
ها ميان كشورهاي اسالمي گشوده شده و از طغيـان بيگانگـان،             قيام كند در زماني كه راه     

، جمـع   آزاد گشته، ارتباط ميان اين معهـد كـه بهتـرين معهـد در جهـان اسـالمي اسـت                   
پيوندد ميان مسلمانان كشورهاي مختلف تقريب برقـرار         ي مسلمانان را به هم مي      پراكنده

  .سازد مي
داند، كه وي براي اين رسالت آراسته بـه        شناسد مي  كسي كه امام فقيد، شلتوت را مي      

ي قلـب پـاك و    اش و آن توشـه  اي بود غير از علم توانمندش و شجاعت صـادقانه     توشه
كه اصحاب و انصار را با هـم         چنان دهد هم  كه دشمنان را با هم الفت مي      سجاياي كريمه   

  .داد پيوند مي
شناسـيم، او مـا را برانگيخـت كـه       ميالعربية اللغة مجمعها شيخ بزرگوار را در       ما سال 

 در تحقيقـاتش    »لغـوي « بشناسيم تـا     »قرآنی«وي را در تحقيقاتش راجع به اسرار لغت،         
  :گفت شنيديم كه مي نسبت به اسرار قرآن، مي

قرآن به خودي خود معجزه است، یعنی سبک و سیاق آن که الفاظ و معـانی آن           «



  دار تقریب شیخ محمود شلتوت طالیه  18
تـک کلمـات و در       آید که در تـک     آورد، و اشاراتی که از آن برمی       را به نظم در می    

 بنـابراین تـک   …اجزاي آن که مقتضی اعراب در هر عبارتی اسـت وجـود نـدارد        
ز دو کلمه یا سه کلمه هم نیست کـه بـا آن             کلمه، محل اعجاز نیست، و محل اعجا      

الیـه تـشکیل     جمله فعل و فاعل، یا مبتدا و خبر یا جار و مجرور یا مضاف و مضاف               
شود، بلکه نسق دقیقی است که لوازم عالقه و ارتباط بـین الفـاظ را در نحـو و                    می

بستگی بین معنی وجدان و بین وحی و بـصیرت، ترسـیم        صرف تا لوازم عالقه و هم     
کند و بـا ایـن بـصیرت         رسد و آن را درك نمی      کند، که انسان به بالغت آن نمی       می

ي  شود که قـرآن را بفهمـد کـه کتـابی اسـت بـراي همـه                 گسترده برایش آسان می   
انـد کـه     اي واحد کـرده    مسلمانان که اگر به آن مراجعه کنند، بازگشت به سرچشمه         

اختالفـشان اجتهـادي و   (ن در آن کنندگا که اختالف یا این . رود اختالفاتشان کنار می  
مانند کسی که نظرش با نظر چنـد سـال قـبلش            ) ي رشد و ترقی و تعالی است       مایه

  ».شود کند و مختلف می تغییر می
هـا و تحقيقـاتش در        در تنظـيم درس    )شـلتوت (با اين ديدگاه قرآني، شيخ بزرگوار       

سالمي عمل نمود و در     چنان كه با اين هدايت در ارتباطش با امم ا          مدارس عمل كرد هم   
اين راه دريافت كه زبان عربي يا زبان قرآني، چيزي است كه مسلمانان عرب زبان آن را                 

  .كه مسلمانان غيرعرب چنان گيرند هم فرا مي
كـه عـرب     چنـان  پوشي از ايـن مـساوات روا نيـست هـم           بنابراين بر مسلمانان چشم   

ي   عربـي قـرآن اسـت كـه همـه     امتيازي بر ديگران ندارد زيرا كـه زبـان عـربيش، زبـان           
  .مسلمانان از هر نژاد و زبان در آن يكسانند

طور گسترده عملـي     ي مفصلش به   درگذشت و برنامه  شلتوت  گرچه پيشواي مجتهد،    
و . هايش را دنبال خواهند كرد   نشد اما او داراي شاگرداني است كه با علم و عمل، برنامه           

  .و شاگردانش پاداش دهدبحمداهللا شاگردانش بسيارند، خداوند به او 
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  گفتار پیش
شيخ محمود شلتوت در مسائل اعتقادي مظهر اخالص بود و مسائل اعتقـادي را              

دانست و از اين رو دست به تأليف كتـابي زد            هاي عملي نمي   جداي از شريعت و برنامه    
 عملي با اخـتالص     و همانطور كه در مسائل فقهي و      » االسالم عقيده و شريعه   «: به عنوان 

و آزادانديشي كوشيد تا پيور حق باشد نه بنده تعصب، همينطور در مسائل اعتقادي نيـز                
راه حق و عدالت پوئيد و كوشيد تا فرق كالمي را از راه افراط و تفـريط بـه حقيقـت و                      

  .اعتدال و تقريب و وحدت بكشاند
هاي اين    تالش اي از ديدگاه اعتقادي شيخ محمود شلتوت و        در اين بخش فشرده   

  .گذرانيم عالم بزرگ را براي تقريب بين مسلمانان در مسائل اعتقادي از نظر مي
  

  اسالم چیست؟
كند كه خداوند بـا تعـاليمش        شيخ محمود شلتوت، اسالم را دين الهي معرفي مي        

وصيت و وي را مكلف كرده كـه  ) ص(در اصول و شرايعش به پيامبرش حضرت محمد       
  .ليغ كندآن را به همه مردم تب

  
  قرآن، کتاب خدا

كسي كه به قرآن نظر افكنـد و روش آن را بـشناسد و در معـاني و محتـواي آن                     
يابـد   بسنجد به خوبي در مـي     ) ص(تدبر كند و آن را با وضعيت تاريخي حضرت محمد         

تواند ساخته دست بشر باشد و قـرآن خـود جهانيـان را تحـدي و بـه                   كه اين قرآن نمي   
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  )١(.مبارزه دعوت كرده است

  
  فهم بشري

بعد از رحلت پيامبر، ميدان انديشه انساني در فهم معاني قرآن گـسترش يافـت و         
اين برداشتها جزو دين نيستند كه التزام به آن واجـب باشـد،             . آراء و مذاهب پديد آمدند    

  .شود بلكه اجتهادات فردي است كه موجب پيروي ديگران از آن نمي
دا و آخرت و اصول شريعت مانند وجوب نمـاز  اما عقائد اصلي مانند ايمان به خ    

و زكاه و حرمت جان و مال و آبرو، نصوص آن در قرآن واضح و آشكار اسـت و قابـل            
  .اجتهاد و تعدد آراء نيست

مانند زيـادي صـفات بـر    (كثرت آراء و مذاهب مربوط به فروع تابع عقائد اصلي    
ه عمليـات تـابع اصـول    و مربوط ب) …ذات، و رؤيت خدا با چشم معمولي در آخرت و   

  ).أي از سر يا تمامي سر در وضو مانند مسح پاره(شرايع و احكام است 
  

  سماحت اسالم
و اين نشانگر آن است كه طبيعت اسالم ديني اسـت همـراه بـا آزادي انديـشه و                 
خرد و در ماوراي اصول اعتقادي و اصول شريعت، متوقف بر يك نـوع انديـشه و يـك         

هـاي صـحيح و      بلكه با اين آزادي ديني است كه همه فرهنگ        روش قانونگذاري نيست،    
جويد و تـا هـر       كند و بر آنها پيشي مي      هاي سودمند و خردمندانة بشري را طي مي        تمدن

  .رود كجا كه عقل بشري ترقي و در زندگي رشد كند، پيش مي
  
  اسالم عقیده است و شریعت. 1

ل و قلب و حيـات انـسان        اسالم داراي دو رشته اساسي است كه تا آن دو در عق           
  .اين دو رشته عبارتند از عقيده و شريعت. محقق نشود، معناي اسالم محقق نشده است

                                           
   .٨٨:  و سوره اسراء١٤ و ١٣بقره، ) ١(
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  :عقیده. 1

كند، ايماني كـه در آن شـك    عقيده جانب نظري است كه با آن ايمان را طلب مي        
  .ي نيست و اين پيام و دعوت همه پيامبران از جانب خدا استا و شبهه

  :شریعت. 2
قوانيني است كه خداوند اصول آن را مقرر داشته تا انسان با آنها ارتباط              شريعت،  

خود را با پروردگار و با برادران مسلمان و با برادران انساني و ارتبـاطش را بـا جهـان و          
  .با زندگي خانوادگي تنظيم كند

  
  عقیده و شریعت در تعبیر قرآن

تعبير كرده و در بـسياري      » عمل صالح «و از شريعت به     » ايمان«قرآن از عقيده به     
ان الذين آمنوا و عملو الصالحات كانت لهم جنات الفـردوس           : آمده كه ” از آيات صريحا  

كساني كه ايمان آورده و كارهاي صالح انجام دهند، بهشت فـردوس برايـشان خواهـد                (
  .)بود

بنابراين اسالم تنها عقيده و تنها تنظيم ارتباطش با پروردگارش نيست بلكـه هـم               
  .كند يده و هم شريعت است كه انسان را متوجه تمامي نواحي خير در زندگي ميعق

  
  عقیده اصل و شریعت فرع است

  .اي است كه شريعت بر آن بنا نهاده شده است در اسالم عقيده اصل و پايه
  

  رابطه عقیده با شریعت
اسالم عقيده و شريعت همـدوش يكديگرنـد بطـوري كـه از يكـديگر جـدا                  در

كـشاند و شـريعت پاسـخي      عقيدت اصلي است كه انسان را به شـريعت مـي           شوند؛ نمي
است براي پذيرش اعتقادات قلبي، و بنابراين كسي كه ايمان به اصول اعتقادي داشته اما               
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و عقيـده را رهـا   . كنـد  عمل به شـريعت مـي  ) به طور تقليدي(شريعت را رها كرده و يا    

  .يستساخته، نزد خدا مسلمان و پوينده راه نجات ن
  

  آدم نسبت به اسالم مساوات بنی
آدم، چه مرد و چـه زن، چـه سـياه و چـه سـفيد، يكـسانند و        در اسالم، همه بني  

اهللا  كـرمكم عنـدأ ّإن«: درجات قرب بـه خـدا بـستگي بـه درجـات ايمـان و تقـوي دارد                 
 )٢(»ةولئــك يــدخلون الجنــأ وهــو مــؤمن فأنثــىو أومــن يعمــل مــن الــصالحات مــن ذكــر «  ،)١(»مكاتقــأ

هركس كارهاي صالح انجام دهد چه مرد و چه زن، و او ايمان داشته باشد، وارد بهشت                 
  .شود

  
  دیدگاه تقریبی شیخ محمود شلتوت. 2

  در عقائد اساسی اسالم
عقائد اساسي كه اسالم خواسته است كه به آنها ايمان داشته باشيم از نظر تقريبي               

  :شيخ محمود شلتوت از اين قرار است
ه وجود خدا و توحيد، وحدانيت خدا در آفرينش، تدبير و دگرگوني و             ايمان ب . ١

منزه دانستن خدا از مشاركت در عزت و قدرت و همگوني در ذات و صفات و توحيـد                 
  :در عبادت و تقديس و استعانت

  .»حدأً حد، اهللا الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواأاهللا  قل هو«
  .از كه نه زاده شده و نزايد و همتايي نداردني بگو خداي يكتاست، خدايي بي

خداوند از ميان بندگانش افرادي شايسته را برگزيده كه حامل پيـام و رسـالت              . ٢
او از طريق فرشتگان وحي به سوي بندگان هستند، رسوالن مردم را بـه سـوي ايمـان و                   

                                           
  .١٣: حجرات) ١(
  .١٢٤، ١٢٣: نساء) ٢(
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) ع(ز نوح كنند و از اين رو واجب است كه به همه پيامبران الهي ا             عمل صالح دعوت مي   

  .ايمان داشته باشيم) ص(تا محمد
و ايمـان بـه كتابهـاي       » سفيران وحـي ميـان خـدا و پيـامبران         «ايمان به فرشتگان    

  .»هاي الهي به مردم پيام«آسماني 
  »جهان آخرت«ايمان به روز قيامت و جزاء . ٣

  :و كلمه شهادت همه اين اصول را در بردارد
  .» رسول اهللاًمحمدان أشهد أاهللا وّإال له إن ال أهد أش«

آفـرينش  (شهادت به وحدانيت متضمن كمال اعتقاد به خدا از دو جهت ربوبيت             
متـضمن كمـال    ) ص(و شهادت به رسـالت محمـد      . است» عبادت«و الوهيت   ) و تربيت 

  :عقيده به فرشتگان و كتب آسماني و پيامبران و جهان آخرت است
  )١(.»من باهللا ومالئكته وكتبه ورسلهأوالمؤمنون كل «
  
  مرز میان اسالم و کفر. 3

از نظر شيخ محمود شلتوت كسي كه به وجود خـدا و وحـدانيت و منـزه بـودن                   
خدا از مشابهت و حلول و اتحاد ايمان نداشته باشد، يا ايمان به يگانگي خدا در تدبير و                 
اداره جهان و استحقاق عبادت و تقديس نداشـته عبـادت مخلـوقي از مخلوقـات را روا                  

هايي بـه بنـدگان دارد كـه توسـط پيـامبران و       ا ايمان نداشته باشد كه خداوند پيام   دارد، ي 
هاي آسماني از طريق فرشتگان فرستاده يا ايمان به مـضامين كتـب و پيـامبران يـا                    كتاب

ايمان به جهان آخرت و حساب و جزا نداشته يا ايمان نداشته باشد كه اصـول شـريعت                  
ي است كه بايد از آن پيروي كند، مسلمان نيست، و      الهي در محرمات و واجبات دين اله      
  .احكام مسلمان بر وي جاري نيست

اما حكم به كفر وي نزد خدا بستگي به آن دارد كه عقائد فوق بـه طـور صـحيح                   
                                           

  .٢٨٥: بقره) ١(
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به وي ابالغ گشته، و قانع شده و در عين حال از روي عناد و استكبار يا طمع در مال يا                     

  .يده باشدترس از سرزنش ديگران، امتناع ورز
بخشد شـركي اسـت كـه ناشـي از      شركي كه در قرآن آمده كه خداوند آن را نمي   

  )١(.»ًاّ وعلوًنفسهم ظلماأوجحدوا بها واستيقنتها « :عناد و استكبار باشد
  نظریات خالفی در مسائل اعتقادي. 4

شيخ محمود شلتوت براي تقريـب ميـان اختالفـات مـذاهب كالمـي، در كتـاب                 
  : شريعت، اين اصل را مطرح كرداالسالم عقيده و

توانيم مقرر كنيم كه دانستنيهايي كه از طريق قطعي وارد نشده يا از طريـق                ما مي «
انـد، از   قطعي وارد شده ولي توأم با احتمال در داللت است و علما در آن اختالف كـرده     

ر عقائدي نيست كه دين، ما را به آن مكلف كـرده و بـه عنـوان مـرز ميـان ايمـان و كفـ                
مانند مسئله رؤيت خدا با چشمان معمولي و زيـادي صـفات بـر ذات و                . محسوب شود 

  )٢(.»…مرتكب گناهان كبيره، و غيره
  
  شیخ محمود شلتوت میان. 5

  توسل جویان و تکفیرکنندگان
أي كـه    شيخ محمود شلتوت در مصر ميان دو دستة افراطي واقع شده بود، دسـته             

شـوند و بـه      ي، رفاعي و دسوقي و غيره متوسل مي       براي حاجات خود به قبور امام شافع      
آورند و از آنان مدد و       كنند و برايشان مراسم قرباني به جا مي        دور ضريح آنان طواف مي    

خواننـد در    پرسـت مـي    جويـان را مـشرك و بـت        طلبند، و كساني كه توسـل      حاجت مي 
و تكفيـر   اي خالفـي اسـت       گفت مسئله توسل مسئله    تيميه مي  صورتي كه حتي خود ابن    
كس نگفته كه شخص متوسـل       جويد، حرام و گناه است و هيچ       كردن كسي كه توسل مي    

                                           
  .١٤: نمل) ١(
  .٥٦-٥٤صص : محمود شلتوت، االسالم عقيده و شريعه) ٢(
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اي است مبهم و ادله آن اشكار نيست و كفـر   كافر است زيرا كه اين مسئله    ) ص(به پيامبر 

شود كه كساني دانسته منكر چيزي از ضروريات دين شوند و كسي كـه               وقتي محقق مي  
  )١(.ق شديدترين كيفرها استشخص متوسل را تكفير كند مستح

نويسد بعضي از مردم مصر به سـوي ضـريح رفـاعي و              دكتر مصطفي محمود مي   
  :زنند شتابند و فرياد مي دسوقي مي

  )خواهم اي رفاعي از تو مدد مي( مدد يا رفاعي -
  )نظري به من كن اي آقا(نظره يا سيد  -
  !الشفا با يدك يا سيدي ابراهيم يا دسوقي -
  )اي دسوقي!  تو است اي آقايم ابراهيمشفا به دست(

  )٢().اي ست فرمان، فرمان تست(يا ست االمر امرك 
در مصر ما مردماني هستند كه شـكايات مكتـوب   : نويسد و شيخ محمد غزالي مي   

طلبند كه جز خـدا      فرستند و از قبور اولياء چيزهايي مي       خود را به ضريح امام شافعي مي      
  )٣(.را برآوردها  كسي قادر نيست آن خواسته

بازي يعني رسيدن بـه   و بسياري به قول مصطفي محمود توسل را به معناي پارتي     
كننـد، همچنانكـه بـا       مقاصد خود بدون زحمت و بدون عمل به تكاليف ديني، تلقي مي           
  .برند تملق و چاپلوسي و دادن رشوه، كارهاي دنيوي خود را پيش مي

 سلفيها و وهابيان افراطـي هـستند كـه    جويان افراطي در مصر،   در برابر اين توسل   
هـا و توسـل مـردم را بـه كـار             جويان را متهم به شرك و قبـور اوليـاء را بـه بـت               توسل
پرسـتان را در مـورد    كننـد و آيـات مربـوط بـه مـشركين و بـت        پرسـتان تـشبيه مـي      بت

  .دانند جويان جاري مي توسل

                                           
  .١٤ به نقل از الموسوعه الفقهيه الكويتيه، ج ١٠٦، ص ١تيمه، ج  مجموعه فتاوي ابن) ١(
  .٧٧، ص ٢مصطفي محمود، اسرار القرآن، دارالمعارف، ط ) ٢(
  .١٦٩لوحده الثقافيه بين المسلمين، طبع قاهره داراالنصار، ص محمد الغزالي، دستور ا) ٣(
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 را براي تعـديل  هاي خود شيخ محمود شلتوت بخش وسيعي از اقدامات و نوشته  

  .اين دو گروه افراطي و ايجاد تقريب ميان آنان، اختصاص داده است
 ماننـد راغـب اصـفهاني و عالمـه سـيد      )١(»واتبعوا اليه الوسيله«وي در تفسير آيه    

گيـرد و    را به معناي رسـيدن بـه چيـزي بـا رغبـت مـي              » وسيله«محمدحسين طباطبايي   
او با علم و عبادت و پيمودن راه شـريعت و           حقيقت وسيله به سوي خدا را مراعات راه         

  )٢(.داند مكارم اخالق مي
عالمه طباطبائي نيز الوسيله را در آيه فـوق محقـق سـاختن حقيقـت عبوديـت و        
رويكرد خاضعانه و نيازمندانه به حضرت حق تفسير كرده و الزمه و ابزار ايـن رابطـه را           

لوسيله به امـام تأويـل شـده، عالمـه          ها كه ا   حتي در تفاسير اخباري   . داند علم و عمل مي   
  )٣(.مفرمايند يعني اطاعت اما طباطبائي مي

از نظر فقهاي شيعه نيز احكام شريعت همان وسيله ايست كه اطاعت و پيروي از               
گردد و از اين رو بسياري از آنان ماننـد شـيخ حـر عـاملي،            آن موجب تقرب به خدا مي     

هاي عملي خـود را      ني، كتابهاي فقهي و رساله    خمي اهللا سيدابوالحسن اصفهاني و امام     آيت
  )٤(.اند وسائل الشيعه، وسيله النجاه و تحرير الوسيله ناميده

تنهـا تـو را عبـادت       (شيخ محمود شلتوت در تفسير اياك نعبد و اياك نـستعين،            
  :نويسد مي) جوئيم كنيم و تنها از تو ياري مي مي

د زيرا كه خداونـد بـه آن فرمـان داده           ها منافات ندار   اين آيه با تعاون ميان انسان     «
و تعاونوا علي البر و التقوي، زيرا كه اين تعـاون و هميـاري در دائـره و محـدوده       : است

دهد جز از كـسي كـه توانـايي          خواهي نمي  بشري است و از اين رو دين فرمان به كمك         

                                           
  .٣٥: مائده) ١(
  .٣٤٧شيخ محمود شلتوت، تفسير القرآن الكريم، ص ) ٢(
  .٣٣٣-٣١٨، ص ٦عالمه طباطبائي، الميزان، ج ) ٣(
 بـه   اند منجاوز از چهل نفرنـد رجـوع شـود          النجاه ناميده  هاي علميه خود را وسيله     علمايي كه رساله  ) ٤(

  .٩٢-٦٩، صص ٢٥شيخ آقابزرگ تهراني، الذريعه، ج 
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شـود كـه در طلـب حاجـت، بـه       كمك و ياري رساندن دارد، بنابراين دين راضـي نمـي     

ردگان روي آوريم، و خداونـد در طلـب مغفـرت و رضـوان ميـان خـود و بنـدگانش                     م
  .اي قرار نداده است واسطه

  :افزايد آنگاه شيخ االزهر مي
كنـد   اين توحيد خالص و راه افراد با ايمان است كه خداونـد آن را ترسـيم مـي                 «

از كارشـان   خواهند تا آنان گـره       بنابراين كساني كه از صاحبان ضريح و قبور حاجت مي         
بگشايند و بيمارانشان را شفا دهند و كشت و زرعشان را بركت و دشمنانـشان را نـابود                  

  )١(».كنند، از راه توحيد به در افتاده و از ياد خدا روي گردانند
عبارات اخير شيخ محمود شلتوت در تفسير سوره حمد بر خالف انتظار بعـضي              

با زيارت قبور و هر نـوع توسـلي مخـالف    كردند كه شيخ به طور كلي      بود، زيرا فكر مي   
است، و اين سوءتفاهم موجب قطع ارتباط برخـي از دوسـتان بطـور موقـت بـا ايـشان                    

جويان افراطي است كه     توسل«گرديد، اما وي در كتاب الفتاوي توضيح داد كه منظورش           
ه بـه  از حد زيارت مشروع قبور تجاوز كرده و قبور اولياء را مانند كعبه مطـاف قـرار داد           

كنند و مانند حجراالسود، آنها را استالم و مقابر آنان را مانند ابـراهيم،    دور آنها طواف مي   
خوانند و براي طلب حاجت دستها را به سوي قبـر دراز             مصلي قرار داده در آن نماز مي      

كنند، در صورتي كه صاحبان قبر هيچگاه به جز به دور خانه خدا طواف و به جز بـه                    مي
  )٢(».ت به سوي كسي دراز نكردندسوي خدا دس

صدوق در من اليحـضره الفقيـه و شـيخ    ) ع(در آداب زيارت شيعه و فقه اهلبيت    
پـس از زيـارت قبـر پيـامبر         : كند كه فرمـود    نقل مي ) ع(طوسي در تهذيب از امام صادق     

اگر حاجتي داشتي رو بـه قبلـه بايـست و دو دسـتت را بـاال كـن و از خـدا                       ) ص(اكرم
  .حاجت بخواه

                                           
  .٣١ و ٣٠الكريم، ص  شيخ محمود شلتوت، تفسير القرآن) ١(
  .٢٢٢شيخ محمود شلتوت، الفتاوي، ص ) ٢(
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ل أخلف كتفيـك و اسـتقبل القبلـه وارفـع يـديك واسـ) ص(ن كانت لك حاجه فاجعل النبيإو

  )١(…مريأليك ألجأت إاللهم : حاجتك وقل
صدوق در علل الشرايع راجع بـه علـت رو بـه قبلـه ايـستادن زائـر قبـر پيـامبر                      

  :كنند كه فرمود از پيامبر اكرم نقل مي) ع(زرا كه امام باقر: نويسد مي
  ً.ري قبله وال مسجداتتخدوا قب ال

  )٢(.قبر مرا قبله و محمل نماز قرار ندهيد
مردم بايد آنچه را كه مشروع است بداننـد و بـه            «: افزايد شيخ محمود شلتوت مي   

آن عمل كنند و آنچه غيرمشروع است بدانند و از آن اجتناب ورزنـد، و سـزاوار نيـست            
كه شخص ساكت از حق، شـيطان       مجامله كنيم زيرا    ) مردم عوام (كه ساكت بنشينيم و با      

  )٣(».گنگ است
و آنگاه شيخ محمود شـلتوت، سـلفيان و وهابيـان افراطـي را نيـز از تنـدروي و                

  :افزايد دارد و مي انگيز باز مي تبليغات تفرقه
اگر خداوند با ما عهد بسته كه دين خدا را براي مردم، بيان كنيم، به ما نيز فرمـان       

كننـده باشـد نـه       باشـد، جمـع   ) بالتي هي احسن  (رين وجه   داده گفتگو و دعوتمان به بهت     
دهنده باشد نه تنفرانگيز، بنابراين سزاوار نيستكه به اسم ديـن و بـه نـام     انگيز، الفت  تفرقه

. پرستي كنيم  تبليغ دين قساوت و تندي به خرج دهيم و زائرين را متهم به شركت و بت               
حوالـشان پيداسـت بـه تمـامي اصـول      طور كه ا دانيم اين زائرين همان   در صورتي كه مي   

عقائد و فرائض دين مؤمنند و ايمان دارنـد كـه پيـامبر و ولـي بنـدگان خـدا هـستند و                       
خداوند آنان را مانند ساير بندگان آفريده و مانند ساير بندگان خدا هستند برايشان مرگ               

  !!دارندپرستان ن و زندگي و وسائل حيات قرار داده و اين عقيده ايمان حقي است كه بت
                                           

  .٦، ص ٦ و طوسي تهذيب االحكام، ج ٣٣٨، ص ٢صدوق، من ال يحضره الفقيه ج ) ١(
 ٥٧، ص ١ و من اليحضره الفقيه ج ٤٥٥، ص ٣ج  و وسائل الشيعه، ٣٥٨صدوق، علل الشرايع، ص ) ٢(

  .١٢٨، ص ١٠٠و بحاراالنوار ج 
  .٢٢٣شيخ محمود شلتوت الفتاوي، ص ) ٣(
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انـد كـه در    ها به ارث بـرده    آري مردم عوام گاهي مراسمي صوري را در زيارتگاه        

داننـد كـه افـراد بـا ايمـان در مراسـم        و نمي. فقه و شريعت در زيارت قبور نيامده است      
  .عبادي بايد از حدود مقرر در فقه و شريعت تجاوز نكنند

 را مـشرك بخـوانيم و بـه    خير و صالح ما و آنان در اين است، بجاي اينكه مردم 
الشأن اسالم هـستند، بـت اطـالق         هاي عظيم  ضريح اولياء كه بعضي مربوط به شخصيت      

كنيم، كوشش خود را بكار بنديم، كه افراد عـوام و جاهـل را تعلـيم دهـيم، و از تكفيـر                     
  )١(».مردم و اساءه ادب به ارواج طاهره بپرهيزيم

  
  اخالص شیخ محمود شلتوت. 6

  )ع(ل بیتدر محبت به اه
شيخ محمود شلتوت در عين حال كه عالمي سني و حنفي مذهب بـود، از اينكـه    
بعضي از مفسرين مذاهب، تفسير قرآن را جوالنگاه مفاضله ميان خلفاء قرار داده، برخي              

گيرند بـه   از آيات را دليل تفضيل يكي بر ديگري و يا طعن نسبت به بعضي از خلفاء مي   
انگيـز كـه تـاكنون جـز نكبـت و       د را از اين كار تفرقـه    شدت مخالف است و تفسير خو     

به عنـوان   . أي براي هيچيك از مذاهب اسالمي نداشته، بر كنار داشته است           بدبختي نتيجه 
  :نويسد نمونه در تفسير سوره برائت مي

بكـر و علـي در ايـن         بعضي از مفسرين و مورخين به حديث مفاضله بـين ابـي           «
وجه به سـخن و وحـي الهـي خـارج شـده و وظيفـه دو                 سوره پرداخته تا جائي كه از ت      

اند كه بايد با هم تعاون و همياري و وحدت كلمه            را از ياد برده   ) ص(نماينده پيامبر اكرم  
رساني و تمركز دولت داشته باشند، گويي كه آن دو نماينده مانند تجاوزگران بـه                در پيام 

راسـتي  . ه نزاع شخصي بپردازنـد    سفر حج رفته تا در برابر هم طغيانگري كنند و با هم ب            
شدند، حال ما مسلمانان بـه ايـن وضـع           اگر مسلمانان از ابتدا وارد اين عوامل تفرقه نمي        

                                           
  .٢٢٣محمود شلتوت الفتاوي، ص ) ١(
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  .شد كه هم در پراكندگي و ضعف بسر برند كشيده نمي

  :نويسد مي) ع(وي در عين احترام به خلفاي راشدين، در مورد امام علي
  )١(». و مظهر صفت جالل خداست)اسداهللا(اهللا وجهه، شير خدا  علي كرم«

مرحوم شيخ محمود شلتوت بـا اخالصـي كـه          : گفت از عالمه قمي شنيدم كه مي     
هاي جمعه در دعاي كميلي كه ما در دارالتفريب داشـتيم، شـركت              داشت بعضي از شب   

  .كرد مي
اميـه، نـسبت بـه امـام         وي مانند استادش شيخ عبدالمجيـد سـليم از مظـالم بنـي            

هل بيت متأثر بود، و در دوران رياست او در االزهر در روز عاشـورا               و ساير ا  ) ع(حسين
  .شد برگزار مي) ع(االزهر مراسم عزاداري امام حسين در محوطه جامع

و همانطور كه در بخش حديث خواهد آمد، شيخ محمود شلتوت نخستين كسي             
  :بود كه ميان سنت و عترت جمع كرد و در تفسير خود اعالم داشت كه

. »كتاب خدا و عتـرتم    «ث ثقلين متعدد است و در بعضي از آنها آمده           طرق حدي «
  )٢(».اند و عترت طاهرينش بر آن بوده) ص(بدون شك سنت همان چيزي است كه پيامبر

  
  تقریب در اصول اعتقادي. 3

اشرف و از هر شريف راجـع   اي ميان دو عالم بزرگ شيعه و سني از نجف       مباحثه
  .الت حقتعاليتقريب در توحيد و صفات و عد

ــال  ــتي از      ه١٣٦٨در س ــسين رش ــيخ عبدالح ــاج ش ــدر ح ــل الق ــالم جلي  ق ع
  :اند اشرف براي رجال تقريب اين نامه را مرقوم داشته نجف

االسـالم را كـه محـور بحـث آن تقريـب بـين طوائـف                 اولين شماره مجله رساله   
، ضـمن  مسلمين و مشتمل بر آراء و افكار واالي جماعت تقريـب بـود دريافـت داشـتم        

                                           
  .٦١٠-٦٠٩الكريم، ص  محمود شلتوت، تفسير القرآن) ١(
  .١٢٩شيخ محمود شلتوت، چاپ دارالقلم، ص : الكريم تفسير القرآن) ٢(
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آرزوي توفيق دوست دارم كه نكاتي چند براي جماعت تقريـب ابـراز دارم تـا آن را بـا                 
پاسخشان روشن سازند، و آن اينكه اختالف ميان طوائف مسلمين نه تنها در فروع بلكـه   

  .در اصول نيز هست
در صورتي كـه آنچـه      . گويند خدا نه جسم است و نه جسماني        فرقه اماميه مي  . ١

ايناست كه بسياري از طوائف مسلمين، قائل به جسم بودن خـدا هـستند، و         به ما رسيده    
  .كنند براي خدا لوازم جسم را اثبات مي

گويند، صفات كمال عين ذات خداست از نظر وجودي و غيـر             فرقه اماميه مي  . ٢
هـاي نـه گانـه       شنويم طايفه ديگر قائل به تعدد قـديم        ذات اوست از نظر مفهوم و ما مي       

  .دانند گانه كمال هستند و هشتمين آن را صفت بقاء مي  هشتذات و صفات
اماميه قائل به عدالت خدا هستند، و آنچه از طوائف ديگر به مـا رسـيده ايـن                  . ٣

  شود؟ گويند از خداي تعالي ظلم صادر مي است كه مي
  بنابراين أي برادران، آيا با وجود اين اختالفات اصولي تقريب ممكن است؟

  
  شکده الشریعه االزهرپاسخ رئیس دان

شـيخ عبدالحـسين رشـتي، ايـن مـسائل           با تشكر از شيخ موقر و با فضيلت، حاج        
شـود كـه     گانه نياز به توضيحي دارد كه با بيان آن حقيقت امر آشـكار و روشـن مـي                  سه

  :اختالف در آنها اختالف اصلي نيست، كه نسبت به اعتقاد اسالمي زيان وارد آورد
  مپاسخ از مسئله تجسی. 1

اينكه خداي تعالي نه جسم است و نه جـسماني امـري مـورد اتفـاق ميـان همـه        
كدام با يكديگر اختالفي ندارند، و فرقي ميان شـيعه       مذاهب كنوني اسالمي است كه هيچ     

كنـد، بـه عنـوان نمونـه در      هاي آنان اين مطلب را ثابت مي   امامي و غيره نيست، و كتاب     
شـود، صـاحب    اه االزهـر شـريف تـدريس مـي    كتاب الجوهره و شرح آن كه در دانـشگ       

و انـه لمـا ينـال العـدم مخـالف، برهـان هـذا القـدم و در شـرح آن             : گويـد  الجوهره مي 
  :نويسد عبدالسالم مي
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يعني مخالفت ذات و صفات الهي با آنچه قوام آن بـه عـدم بـوده و در معـرض                    

وادثي كه پـيش    هاي ازلي و يا ح     دار باشد مانند نعمت    حوادث است، خواه حوادث سابقه    
آيد مانند نعم اخروي، و مخالفت با آنچه ذكر شد عبارت است از سلب جرم بودن و                  مي

عرض بودن يا كلي و جزيي بودن و لوازم آن از خداي تعالي، و ايـن مخالفـت واجـب                    
است زيرا كه حوادث يا اجسام هستند، يا جواهر و يا اعراض، واعراض هـم يـا زمـاني                   

 جهات، و يا حدود و يا اعراض، و اعراض هم يا زماني هستند و            هستند و يا مكاني و يا     
الوجود نيستند، كـه     يك از اينها واجب    يا مكاني و يا جهات، و يا حدود و نهايات و هيچ           

  .شوند، و محال است كه قديم باشند ها مي دچار حادثه
 اش بر الجوهره، اين مطلب را به بيـان ديگـر اثبـات            ين شيخ امير در حاشيه    نهمچ

: هـاي  آياتي كه ظاهر آن توهم تشبيه جسميت خدا را دارد مانند آيـه            : گويد كند و مي   مي
و يبق وجه ربك، و يداهللا فوق ايديكم، را واجب است كه آن را تأويل نموده حمل بـر                   «

را به قدرت معني كنيم، يـا  ) دست(خالف ظاهر آن كنيم، وجه را به ذات يا وجود و يد          
  »)١( به طور اجمال خدا را منزه از آنچه سزاوار نيست بدانيماينكه آن را واگذاريم و

  : آمده است)٢(و نيز سلطان العلماء عزالدين عبدالسالم در عقيده مشهورش
خداي عزوجل نه جسم مصور است و نه جوهر محـدود مقـدر و نـه شـبيه بـه           «

رنـد، وي  گي ها و زمـين وي را در بـر مـي    چيزي و نه همتا به آن احاطه دارد و نه آسمان  
  .باشد قبل از پيدايش مكان، و زمان بوده و اكنون بر آنچه بوده مي

معتقـديم بـه آنچـه را       ) سپس بر عرش قرار گرفت    (و آيه ثم استوي علي العرش       
كه خدا فرموده و به معنايي كـه اراده كـرده، اسـتوايي كـه منـزه از ممـاس و اسـتقرار و             

  )٣(». همه اينها برتر استجايگزيني و حلول و انتقال، كه خداي متعال از
                                           

: ٦٥ ، ص   ه١٣٢٤ع شود به حاشيه االمير علي شرح عبدالسالم للجـوهره چـاپ مـصراالزهر،            رجو) ١(
٩٥، ٩٤.  

  .٨٦، ص ٥ ، ج   ه١٣٢٤طبقات الشافعيه الكبري، چاپ حسينه مصري ) ٢(
پرسيدند، حضرت تأويل آيـه را چنـين ذكـر    ) ع(در معناي آيه ثم استوي علي العرش از امام صادق         ) ٣(

  .داوند بر عرش استيالء يافتكردند يعني آنگاه خ
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القـيم در رد فرقـه جهميـه بيـان      تيميه و ابن همين گفته را علماي جديد چون ابن  

  )١(.اند داشته
شود كه در حقيقت اختالفي ميـان شـيعه و سـني             از تمام اين نظريات روشن مي     

نيست زيرا همه اتفاق دارند كه خدا جسم نيـست و منـزه از اينكـه شـبيه بـه چيزهـاي                      
  .كريم آمده ايمان دارند باشد، همچنانكه همگي به آنچه در قرآنحادث 

  
   پاسخ از مسئله تعدد ذات و صفات.2

گونه مباحث كالمـي را از اصـول ديـن          تعجب است از اين استاد بزرگوار كه اين       
اند نه فروع دين، در صورتي كه اصل قطعي در مسئله صفات كه ايمان با آن           قلمداد كرده 

 است كه خدا را به آنچه كه خود را توصـيف كـرده، وصـف كـنم، و        شود اين  محقق مي 
  :گويد التوحيد مي طور كه شيخ محمد عبده در رساله همان

اينكه صفات زائد بر ذات است، يا عين ذات از چيزهايي است كه عقل بشري به                
  )٢(.رسد و نبايد در آن فرو رفت آن نمي

  :نويسد و محقق دواني در شرح عقائد عضديه مي
مسئله زائد بودن صفات يا زائد نبودن آن از اصول دين نيست كه موجب تكفير               «

يكي از دو طرف گردد و من مانعي در اعتقاد بـه هركـدام از نفـي و اثبـات ايـن مـسئله           
  ».بينم نمي

  
  پاسخ از مسئله عدل الهی. 3

مسئله نفي ظلم از خداوند نيز مخصوص مذهب شيعه نيست بلكه آيات بسياري             
  :كند  به طور وضوح و آشكار صفت ظلم را از خداوند نفي مياز قرآن

                                           
  .٣٩٣القيم، ص  المجيد، ابن رجوع شود به كتاب فتح) ١(
  . ٥٢ و ٥١رساله التوحيد شيخ محمد عبده، ص ) ٢(
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  .)كند مسلما خداوند هيچ ظلم نمي (ان اهللا اليظلم شيئاً

  .)دارد أي ظلم روا نمي خداوند حتي به اندازه ذره(ان اهللا اليظلم مثقال ذره 
  …و.) كند كس ظلم نمي خداوند به هيچ (و ال يظلم ربك احداً

و همه مسلمانان اتفاق دارند كه خداوند منـزه از ظلـم            آري همه مذاهب اسالمي     
  .دانند  منتفي مي و فعالً و بعضي شرعاً و شرعاًاست، منتها بعضي آن را عقالً

دهند كه قائل به صدور ظلم از خداونـد   كساني كه به بعضي از مذاهب نسبت مي       
كـه آيـا آن   انـد در خـود كلمـه ظلـم      هستند از قبيل بازي با كلمات است، اختالف كرده 

تصرف در ملك غير است يا مخالف با آن چه مقتضاي حكمت است ولـو از مالـك در                   
تواند انكار كند كه تصرف خدا در آفرينش جهـان و انـسان           كس نمي  ملكش باشد و هيچ   

همچنـان كـه    . با ايجاد و اعدام و سعادت و شقاوت و غيـره تـصرف در ملكـش اسـت                 
  )١ (. كارهاي صادره از خدا از روي حكمت استتواند انكار كند كه تمامي كس نمي هيچ

                                           
 و مجلـه  ١٠٥، ص ٥براي تفصيل بيشتر رجوع شود به بحث شيخ محمد عبده در تفسير المنـار، ج   ) ١(

-٤٢٩، ص   ١٣٦٨ سـال    ٣ و شـماره     ٣٢٥-٣٢٠، ص   ١٣٦٨ سـال    ٣االسالم، سال اول شماره      رساله
٤٣٩.  
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   گفتار پیش
االزهـر محمـود شـلتوت،        يكي از كارهاي بسيار مهم و ماندني استاد بزرگ و شـيخ           

  .االسالم بود  رسالةي علمي  كريم، عامل وحدت مسلمين در مجله پرداختن به تفسير قرآن
ي دارالتقريـب    نگارش يافته فصل به فـصل در مجلـه        اين تفسير كه به هدف تقريب       
گاه به صورت كتاب وزيني درآمـد و مـورد    شد و آن طي چهارده سال چاپ و منتشر مي    

  .استقبال فراوان در كشورهاي اسالمي قرار گرفت
بهاترين پاداش الهـي در      و گران شیخ محمود شلتوت    ي عمر    اين تفسير بهترين ثمره   

  :نويسد ي اين تفسير مي  دربارهمحمود شلتوتشیخ . برابر اخالصش بود
تـرین پاداشـی را کـه از         ي من این کتاب بهترین افکار و آثار و بزرگ          به عقیده «

طرف پروردگار آرزو داشتم، در بر دارد چرا که بهترین چیزي که براي شـخص بـا                 
اي   شـائبه  آید، جهد و کوشش خالـصانه و بـی         ایمان در نزد پروردگار به حساب می      

  )١(».ست که در خدمت کتاب حکیمش صرف نموده استا
ــا روش ايــن مفــسر عــالي   ــه در ايــن بخــش پــس از آشــنايي ب ــدا مقدم ــدر ابت ي  ق

 وي را بـه عنـوان نمونـه از نظـر            ي حمـد   سـوره الكـريم و سـپس تفـسير         تفسيرالقرآن
  .پردازيم گاه به معرفي ساير آثار تفسيري وي مي گذرانيم، و آن مي

  قدر محمود شلتوت ر عالیروش تفسیري مفس. 1

                                           
ي رسـالة االسـالم ودعـوة     ي شيخ محمود شلتوت در مجلـه   ي قصة التقريب نوشته    به نقل از مقدمه   ) ١(

  بستگي مذاهب اسالمي ي هم  و مقدمه١٨التقريب ص 
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شـیخ   گرچه در بعضي موارد متأثر از سبك و سـياق تفـسيري      شیخ محمود شلتوت  

توان وي را پيرو مكتب تفسيري ايـن    است اما نمي  سیدمحمد رشید رضا   و   محمد عبده 
دو و يا ساير مفسرين شـمرد بلكـه او داراي روش تفـسيري نـوين و ابتكـاري بـوده و                      

  .كامالً متفاوت استتفسيرش با ساير تفاسير 
  :هاي اين تفسير گران سنگ از اين قرار است ويژگي

  
  برخورداري از ادبیات عربی در سطح بسیار عالی. 1

هـاي ادبـي ايـن       ي عظمـت جنبـه     اي دربـاره    مقاله  عباس عقاد   به طوري كه مرحوم   
ي آن را در     ي تحريـر درآورده كـه ترجمـه         بـه رشـته    االسـالم    رسـالةي   تفسير در مجله  

  .ي اين كتاب آورديم مقدمه
  
  اي عاري از تعصبات فرقه. 2

  :نويسد ي تفسير خود در اين باره مي وي در مقدمه
باید توجه داشت که تفسیر قرآن به خاطر قدس و جالل و عظمتی که دارد باید                «

  .اي برکنار باشد ها و اختالفات فرقه از استخدام آیات قرآن براي تأیید فرقه
  :نويسد ميشیخ محمود شلتوت در معرفي تفسير  دکتر محمد البهی

ي مسلمانان است نه مذهبي معين از مذاهب فقهـي و   اين تفسير، تفسيري براي همه    «
ي كالم و نه بـراي توجيـه خاصـي از توجيهـات اهـل             هاي عقيده  نه براي رنگي از رنگ    

  )١(».ظاهر يا اهل باطن
  
  پرداختن به حل اختالفات مسلمین. 3

                                           
  .٥٠٤الوحدة االسالمية، جمع و ترتيب نويسنده، ص ) ١(
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ترين هدف و مقصد اين تفسير است براسـاس فرمـان            سلمين بزرگ حل اختالفات م  

  )١(.»فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اهللا و رسوله «:فرمايد خدا كه مي
  .)پيامبرش برگردانيد) سنت(خدا و ) كتاب(اگر در چيزي اختالف كرديد آن را به (

  .گذرانيد  ميقدر را از نظر هايي از حل اختالف اين مفسر عالي در اين كتاب نمونه
  
  تفسیر با هدف تقریب. 4

ي تقريـب بـا     تفسير خود را طي چهارده سال براي مجلـه محمود شلتوت شيخ اجل   
تـوان ايـن تفـسير را از ايـن جهـت در رديـف تفـسيرهاي                  هدف تقريب نگاشته و مـي     

الجنـان   روض و   البیـان طبرسـی    مجمـع  و   تبیان شیخ طوسـی   تفسير  : گرا مانند  تقريب
 برشمرد كه كارشان تقريب بين مذاهب و كاهش اختالفات و تعـصبات             يابوالفتوح راز 

  .اي است فرقه
 وي كوشيده است تا آيات قرآن را كه برخي از متعصبين افراطي از نـص صـريح و                  
مفهوم اصلي خارج ساخته تا مذهب مورد نظر خود را توجيه نمايند، به راه اصلي خـود                 

  .رداندبستگي بازگ يعني راه وحدت و تقريب و هم
  
  اخالص از حجاب معاصریت. 5

 تفسيرش در سطح بااليي از اين امتياز برخوردار است و او كه             شیخ محمود شلتوت  
آيد كه   چنان به وجد مي    بيند، آن   مي البیان مجمع صاحب تفسير    طبرسیاين ويژگي را در     

  :نويسد اش بر اين تفسير مي در مقدمه
م امامی شیعه، نشاط و وجـدي ایجـاد   در وجودم به خاطر کار با ارزش این عال      «

وري  جا که دیدم هم عصر و هم دوره بودن با صاحب کشاف، مانع از بهـره                شد، آن 
از آن کتاب نشد معموالً هم عصر و هم دوره بودن خود یـک حجـاب بـه حـساب               

                                           
  .٦٣: نساء) ١(
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  )١(».گردد آید و باعث تکبر و تنفر می می

عنـوان نمونـه در تفـسيرش از      خود نيز آراسته به اين جهاد اكبر بود به           شیخ محمود 
 استفاده و با تجليل از آن دو         سیدمحمد رشید رضا   وشیخ محمد عبده    مفسر معاصرش   

 به خاطر نماز باشكوهش در قدس بـا         عالمه کاشف الغطاء  كند و از فقيه معاصر       ياد مي 
  واعتصموا بحبل اهللا جمیعـا والتفرقـوا       ي كه با وي هم مذهب نيست در تفسير آيه         اين

  :كند عريف ميچنين ت
 و چه زیباست سیماي مسلمانان که نماینـدگان آنـان در کنفـرانس اسـالمی                ...«

ي امـامی    فلسطین در مسجداالقصی جمع شدند و با یکی از بزرگان مجتهدین شیعه           
که  آن بی. کاشف الغطاء نماز جماعت خواندند     استاد با فضیلت شیخ محمد حسین آل      
خواند  نامد و یا کسی که خود را شیعه می        می فرقی باشد میان کسی که خود را سنی       

و همگی صفوف واحدي را پشت سر یک امام تشکیل دادند، که پروردگار واحـدي        
  )٢(».خوانند و به سوي یک قبله روي دارند را می
  
  برخورداري از علم و تقوي. 6

. ي آن از علـم تقـوي اسـت         ترين امتياز اين تفسير برخورداري نويـسنده       يكي از مهم  
  )٣(.»اتقواهللا ویعلمکم اهللا«: پيشگان وعده فرموده لمي كه خداوند به تقويع

  .)تقواي الهي پيشه كنيد تا خدا دانشتان بياموزد(
  :نويسد ي اين علم مي  دربارهشیخ محمود شلتوت

 ایـن معنـا را نیـز    »اتقوا اهللا ويعلمكـم اهللا«: فرماید ي من کالم خدا که می      به عقیده «
آورد و از خـداي      قتی شخصی به سوي محراب علـم روي مـی         شود که و   شامل می 

مندش سازد، باید خـود را     کند که از نفحات و نسیم علم بهره        خویش درخواست می  

                                           
  .٥٥، ص ٧٦، آبان ١١البيان، اخبار تقريب، شماره   في تفسير مجمعمعر«شيخ محمود شلتوت ) ١(
  .١٣٤الكريم، ص  محمود شلتوت، تفسير القرآن) ٢(
  .٢٨٢: بقره) ٣(
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زند، دور سازد و در مقام کسب دانـش          از هر هوي و هوسی که به تقوایش لطمه می         

ایـد و   ي مرامی در نی    پرهیزگار کسی است که تعصب او را فرا نگیرد و تحت سیطره           
  )١ (».اراده به چپ و راست ننگرد بی

  . داراي چنين اخالص و تقوايي بودشیخ محمود شلتوتو به راستي 
  
  ها اهداف و مقاصد سوره. 7

 عنايـت فـراوان آن بـه     شیخ محمود شـلتوت،    ترين ويژگي تفسير   يكي ديگر از مهم   
واننـدگان  بـستگي آيـات را بـه خ        هاست كه با آن كليد هم      كشف اهداف و مقاصد سوره    

  .دارد تقديم مي
 نيز تفسير خود را بر نه اسـاس         سیدمحمد رشید رضا  و  شیخ محمد عبده    قبل از او    

ها بود، به اين معني كـه پيـام    ترين آن وحدت موضوعي سوره  استوار كرده بودند كه مهم    
ها را اساس فهم آيات آن سوره تلقي كردند و مقرر داشتند كه موضـوع           نظر سوره  و نقطه 
به عنوان محور و مدار فهم آياتي باشد كه آن آيات پيرامون آن موضوع نازل شـده       سوره  
  )٢ (.است

كار بـرد و بعـداً    تري در تفسيرش به  اين روش را به صورت گسترده    محمود شلتوت 
 در آورد و ايـن كتـاب        »الکـریم  الی القرآن «آن را به صورت كتابي مستقل تحت عنوان         

اهـداف و مقاصـد    تحت عنـوان،  بداهللا محمود شحاتهعي كتابي به قلم دكتر    سرچشمه
به فارسي  سیدمحمدباقر حجتی    گرديد كه اخيراً توسط استاد دكتر        کریم هاي قرآن  سوره

  .ترجمه شده است
  :زند  مقاصد قرآن در سه بخش دور ميشیخ محمود شلتوتاز نظر 

  )3(.بخش احکام. 3بخش اخالق . 2بخش عقاید . 1

                                           
  .٤٩ي نويسنده، ص بستگي مذاهب اسالمي ترجمه التقريب، هم ي قصة  شيخ محمود شلتوت، مقدمه) ١(
  .٢٧ي دكتر سيدمحمدباقر حجتي، ص ها، ترجمه دكتر عبداهللا محمود شحاته، اهداف و مقاصد سوره) ٢(
  .١١الكريم، ص  الي القرآن: محمود شلتوت) ٣(
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  :بخش عقاید

دهـد، و   پرستي پاك و به مبدأ وحي صافي، ارتباط مـي  بذر شرك و دوگانه قلب را از    
هـاي   آن مشتمل بر ايمان به خدا و صفات جالل و كمال و ايمـان بـه وحـي و رسـالت                    

  .باشد هاي آسماني و پيامبران و ايمان به روز آخرت مي فرشتگان، كتاب
  :بخش اخالق

جماعـت و تقـوا و بـرادري و    ي نفس و باال بـردن شـأن خـود و     به تهذيب و تزكيه  
ي به عهد، حلم، جـود و   صدق و راستي، صبر، وفا: پردازد و شامل تعاون ميان آدميان مي 

ي ايمان به خدا و صفات الهي اسـت كـه بنـدگان بايـد                شود كه ثمره   رحمت و غيره مي   
  .مانند آن باشند
  :بخش احکام

ط خـود بـا پروردگـار و بـا     هـا را در تنظـيم ارتبـا    نظام و مقرراتي كه انسان بايد آن      «
 عبادي، اقتصادي، خانواده، حقـوقی و       برادران انساني خود به كار بندد و شامل احكام        

  )١ (».گردد ميسیاسی، 
  
  کشف محورها و ترابط آیات.  8

ها و كـشف    نوآوريشیخ محمود شلتوتهاي مهم تفسير     يكي از امتيازات و ويژگي    
» بـرّ «ي  ي بقره آيه ت به عنوان نمونه در سوره   هاس محورهاي ارتباطي ميان آيات و سوره     

  :داند ي ارتباط آيات اين سوره مي را حلقه
ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغـرب ولكـن البـر مـن آمـن بـاهللا واليـوم اآلخـر و «

  .»...المالئكه و الكتاب و النبيين
 کسی است که    نیکی به آن نیست که روي به شرق و غرب آورید بلکه نیکوکار            (

  .)...ایمان آورد به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران الهی و

                                           
  .١٢همان، ص ) ١(
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  : اين دو جمله بيانگر دو هدف اساسي سوره استشیخ محمود شلتوتاز نظر 

اسرائيل و گفتگو بـا آنـان پيرامـون اشـكاالتي كـه راجـع بـه         توجيه دعوت به بني  . ١
  .انگيزند رسالت پيامبر برمي

ي  تا آخـر آيـه   »نعمـت علـيكمأسرائيل اذكروا نعمتي التـي  إيا بني«ي   يمي از سوره از آيه    ن
  .به اين هدف اختصاص دارد» برّ«

ي اسـالمي از ديگـران در        گـذاري كـه اقتـضاي اسـتقالل جامعـه          تشريع و قـانون   . ٢
  .عبادات، معامالت و عادات است

منعكس شده اسـت بـا      » لکن«و  » لیس«ميان  » برّ«ي   ي آيه  اين دو هدف در دو جمله     
، پيروان مذاهبي را كه محتـواي  »ن تولوا وجوهكم قبـل المـشرق والمغـربأليس البر «ي   جمله

ي  و بـا جملـه    . كند اند، نفي مي   دين خدا را رها ساخته و به ظواهر و ظروف روي آورده           
 صـالح  به اثبـات اصـول ايمـان حقيقـي و عمـل      »...ولكن البر من آمن بـاهللا واليـوم اآلخـر«
  .پردازد مي

شـود كـه     ي ارتباطي آيات گوناگون سوره يك واحد به هم پيوسته مي           و با اين حلقه   
  )١ (.ايست براي پايان آن دهد و آغاز آن شالوده پايان آن آغاز آن را مورد تأييد قرار مي

به طـور    »برّ«ي   كند كه چگونه آيه    ي وصل را تشريح و تقسيم مي       گاه اين حلقه   و آن 
گيرد و چگونه ساير آيـات سـوره در تفـصيل انـواع        را دربر مي   »برّ«انواع نواحي   اجمال  

  . در اخالقبرّ در عمل و برّو نيكويي در عقيده، برّ :  است»برّ«

  برّ و نیکویی در عقیده) الف
خـدا، آخـرت، فرشـتگان، کتـاب و     : ي اعتقادي گانه مشتمل بر ايمان به اصول پنج   

والکتـاب  . 4والمالئکـه  . 3والیـوم االخـر   . 2بـاهللا  . 1 :پیامبران ولکن البر مـن آمـن    
  .والنبیین.5

  برّ و نیکویی در عمل) ب
                                           

  .٥٣ و ٥٢الكريم، ص   شيخ محمود شلتوت، تفسير القرآن) ١(
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بر و نيكويي در عمل شعب بسيار دارد كه همگي بازگشت به دو چيز دارد بذل مـال   

  .به نزديكان، يتيمان، مساكين و غريبان، سائالن و بردگان: و جان در راه رضاي خدا
) ٥وابن السبيل ) ٤والمساكين ) ٣واليتامى ) ٢ القربى يذو) ١: واتى المال على حبه

  تي الزكاةآو ) ٨واقام الصلوة ) ٧وفي الرقاب ) ٦والسائلين 

  برّ و نیکویی در اخالق) ج
وفاي بـه عهـد، صـبر و شـكيبايي در سـختي و              : هاي اخالقي  ترين پايه  شامل اساسي 
  بيماري و جنگ

ولئـك الـذين أس أصابرين في البأساء والضراء وحـين البـوال) ٢ذا عاهدوا إوالموفون بعهدهم ) ١
  )1(.ولئك هم المتقونأصدقوا و

  .اينانند راستگويان و هم اينانند تقوي پيشگان
. شود ي گستردگي آشكار مي    ي بقره با همه    با كشف اين محورها، ارتباط آيات سوره      

صيل و تفـسير و  هاي مختلف سوره در واقع تفـ  يابد كه بخش  و خواننده به خوبي در مي     
  . است»برّ«ي  ي آيه گانه تأويل محورهاي ده

ي عميـق    با كشف ترابط و تناسب آيـات و تحقيـق و مطالعـه            شیخ محمود شلتوت    
هـا و آيـاتش و    بنـدي سـوره   قرآن در تفـصيل و دسـته      «: قرآن به اين باور رسيده بود كه      

امـر  ) ص(يـامبر ها و آياتش توقيفي بـوده و خداونـد از طريـق وحـي بـه پ                 ترتيب سوره 
  )٢(».فرموده است

  
  ها کشف ارتباط و تناسب سوره. 9

شیخ هاست كه    كريم توجه به ارتباط و تناسب سوره       هاي تفسير قرآن   از ديگر ويژگي  
 بـه آن   سـیوطی وفخر رازي، طبرسی، بقـاعی      بيش از پيشينيان خـود       محمود شلتوت 

                                           
  .١٧٢-١٧٥: بقره) ١(
  .٦٠٤الكريم، شيخ محمود شلتوت، ص  تفسير القرآن) ٢(
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ي  ي حمد را با چهـار سـوره   پرداخته است به عنوان نمونه ارتباط و تناسب ابتداي سوره       

 و  انعـام، کهـف، سـبا و فـاطر،        هـاي    شود، يعني سوره    آغاز مي  »الحمدهللا«ديگر كه با    
  :نويسد ي بقره مورد توجه قرار داده، مي تناسب آخر اين سوره را با اول سوره

انعمت علـیهم، مغـضوب علـیهم و        : ي ي حمد با تقسیم مردم به سه دسته        سوره«
ي بقره با تقسیم مردم در برابر هدایت قـرآن        و به دنبال آن سوره    شود   ضالین ختم می  
  )١(.شود مؤمنین، کافرین و منافقین شروع می: ي به سه دسته

کسی که در تمام قرآن تتبع کنـد و بـه مقاصـد و معـارف                 «:افزايد و در پايان مي   
مـد  ي ح  چه را است که در سوره      بیند که تمام قرآن تفصیل آن      قرآن واقف باشد، می   

به این جهت این    . به طور مجمل و فشرده بیان شده و نشانگر راه کمال انسانی است            
نامیـده  ) مادرکتـاب (الکتـاب    و ام ) ي کتـاب   افتتـاح کننـده   (الکتـاب    سوره فاتحۀ   

  )٢(».شود می
  

  به سخن آوردن قرآن. 10
برخالف بسياري از مفسرين كه معلومات ادبي، كالمي، فلسفي، عرفاني و تاريخي و             

زنند و نتايج گوناگون به دست       هاي آيات پيوند مي    هاي علمي خود را به شاخه      يا فرضيه 
كوشد تـا بـه تعبيـر        با اخالص تمام مي   شیخ محمود شلتوت    قدر   آوردند، مفسر عالي   مي

ي ديگر، قرآن را به نطـق        اي از سوره با پاره     با كشف ارتباط آيات، پاره    ) ع(حضرت علي 
  .»ینطق بعضه ببعض«: آورد

گردنـد و     خود سخنگوي قرآن مي    شیخ محمود شلتوت  برخالف بعضي كه به تعبير      
  .شوند كه قرآن را امام قرار دهند، خود امام قرآن مي به جاي اين

  :نويسد ي تفسيرش مي  در مقدمهشیخ محمود شلتوت
اسـاس بعـضي فقهـا و متكلمـين و           اي اسرائيليات و جمعي سخنان بي      متأسفانه عده «

                                           
  .٢٣-٢٧ الكريم، صص تفسير القرآن : شلتوت) ١(
  .٣٨همان صص ) ٢(
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هاي علم جديد را فرا گرفتند و بـه مقتـضاي    و برخي از روشنفكران فرضيه  متصوفه   غالة

ترتيب قرآنـي را كـه حـاكم و پيـشوا بـود،              آن به تفسير و تأويل آيات پرداختند و بدين        
پـا   محكوم و پيرو گردانيدند و اين انقالب تاريكي بود كه پيرامون قرآن غبار انبـوهي بـه                

  )١ (». هدايت و ارشاد بود پوشاندچه نور داشت و جلوي خردها را از آن
  
  ي مسلمین تفسیري براي همه. 11 

  :نويسد ميشیخ محمود شلتوت كريم   در معرفي تفسير قرآندکتر محمد البهی
روشی که استاد مفسر برگزیده، به پیروي از روش معلم و مصلح عظـیم محمـد     «

 یک واحد   توجه به وحدت موضوعی سوره به طوري که قرآن را         . عبده آورده است  
ها و اصول انسانیت را بـه طـور          ها و عبرت   ها و هدف   داند که مرام   به هم پیوسته می   
کنـد و در   دهد و رأي و نظري را از خارج بر قـرآن تحمیـل نمـی      عموم توضیح می  

گـذارد تـا خـود       کنند، و قرآن را آزاد مـی       نتیجه کلمات قرآن یکدیگر را تفسیر می      
. هاي خود را بر قرآن تحمیل نماید       که خواسته  ه این خواهد هدایت کند ن    چه را می   آن

  )٢(».ي مسلمین و به این ترتیب تفسیر شیخ محمود شلتوت، تفسیري است براي همه
  

  تفسیري عاري از اسرائیلیات. 12
مرحوم دكتر هادي شلتوت فرزند ارشـد مرحـوم عالمـه شـيخ محمـود شـلتوت در                  

كـريم و    ترين اثرش تفـسير قـرآن       در بزرگ  پدرم«: نويسد مي الی القرآن الکریم     ي مقدمه
تـرين   الكريم تفسيري واضح و آشكار ارائه كرد، خالي از اسرائيليات كـه مهـم              الي القرآن 

او راه صحيح   . گردد عامل تزلزل بسياري از مردم و باعث ركود فكري و جمود عقلي مي            
 ساخت و به سوي     هايشان را به نور ايمان روشن      فهم قرآن را در برابر مردم گشود و دل        

                                           
  .٩-١١الكريم، ص  تفسير القرآن ) ١(
 ٥٦ و ٥٥ي رسالة االسالم، شـماره  ي الموفق االمام المصلح محمود شلتوت، در مجله به نقل از مقاله  ) ٢(

  .٢١٤ي دوم ص  مجموعه
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  )١(».قرآن راهنمايي كرد

  
اشـرف و    یاسـین عـالم بـزرگ نجـف        تقدیر عالمه شیخ مرتضی آل    . 13

  کاظمین از تفسیر قرآن شیخ محمود شلتوت
تـوانم اعجـاب و تحـسينم را از           اگر بتـوانم چيـزي را از شـما پنهـان كـنم، نمـي               ...
ان كنم، من فرصـت را       است، كتم  عالمه شلتوت ي زحمات    هاي تفسيري كه نتيجه    بحث

ام و   ي اين تفسير اختـصاص داده      غنيمت شمرده بخشي از اوقاتم را به مطالعه و مراجعه         
هاي بـا ارزش را بـا ايـن اسـلوب      آرزومندم كه استاد با فضيلت توفيق يابد كه اين بحث     

  .نوين ادامه دهد
ـ  االسـالم  رسالة ي اگر مجله  راي افتخـار   هيچ مطلبي به جز اين تفسير ممتاز نداشـت، ب

جاست كه در صـدر مقـاالت ايـن     ي عزت و سربلندي آن و كامالً به آن كافي بود و مايه   
  )٢ (».مجله در مقابل خوانندگان قرار گرفته است

  )٣(یاسین  مرتضی آل
  اشرف                                                                           نجف

   ه1396/                                                 شعبان                        
  

                                           
  .٩الكريم، شيخ محمود شلتوت، ص   الي القرآن) ١(
  .٢٤٥، ص ٣ االسالم سال دوم شماره ي رسالة مجله) ٢(
اهللا شهيد سيد محمدباقر صـدر و پـدرش از مراجـع بـزرگ      ياسين دايي آيت عالمه شيخ مرتضي آل   ) ٣(

  .تقليد، اديب، فقيه و اصولي در عراق
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  ي تفسیر شیخ محمود شلتوت مقدمه. 2

  اهتمام مسلمانان به قرآن
ي اسالم و تابش نور هدايت پروردگار در سراسر جهـان، بـه    مسلمانان از آغاز طليعه  

اهتمام فراواني كـه   . اند ي هدايت و منبع نور است اهتمام ورزيده        كريم كه سرچشمه   قرآن
. شود و به تمام اموري كه به آن مربوط است، احاطـه دارد  هاي آن را شامل مي     تمام جنبه 

قرآن داراي آثار درخشان و پر بركتي در زنـدگي انـسان بـه طـور عمـوم و در زنـدگي                      
برد، ديـن    شود، عقل استفاده مي    مند مي  باشد كه از آن علم بهره      مسلمانان به خصوص مي   

گيرد، فلـسفه و اخـالق از آن برخـوردار           گردد، قانون و تشريع از آن مايه مي        ب مي كاميا
شود و اقتصاد و امور مالي و باالخره هر بعـدي از ابعـاد فكـري كـه مـردم آن را در                        مي

  .گيرد اند، از آن نشأت و سرچشمه مي زندگي مادي و معنوي خود شناخته
ها و مراكز فرهنگي ساير كشورها مملو از         ههاي اسالمي، بلكه كتابخان    نه تنها كتابخانه  

آور است كه خردهـا در برابـر آن مبهـوت     ي شگفت علوم اين كتاب عظيم و اين گنجينه   
مانده، و اعجابي آميخته با هيبت در برابر آن خلجان يافته، و معنـايي عميـق آميختـه بـا                    

ـ          خشوع در پيشگاه عظمتي بي     ر آن نيـست،  همتا كه جز اقرار به عجـز و خـضوع در براب
  .قرار دارد

ي اهتمـام و عنايـت مـسلمانان، علمـا، سـالطين، اغنيـا،        يابي به دامنه به منظور دست  
ي مـسلمانان    كريم، بايد آن چه را كه تاريخ دربـاره         هنرمندان و نيكوكاران نسبت به قرآن     

  .به ثبت رسانيده است، مورد بررسي قرار دهيم
    

  ي خدمت به قرآناشتغال مسلمانان به علوم مختلف برا
انـد،   هيچ يك از علومي را كه مسلمانان در تاريخ طوالني خود به آن اشـتغال داشـته                

مثالً مقصود از علـم     . بوده است » کریم قرآن«ي آن خدمت به      كه انگيزه  يابيم جز اين   نمي
دارد، خدمت بـه صـحيح خوانـدن قـرآن       نحو كه زبان را اصالح، و آن را از خطا باز مي           

سـازد،   هاي آن را آشكار مـي      هاي زبان عربي و زيبايي     علم بالغت كه ويژگي   . بوده است 
  .رفته است هاي اعجاز قرآن و كشف اسرار ادبي آن به كار مي در بيان جنبه
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منظور از مفردات راغب و نوادر و شواهد و ضبط الفاظ محدود ساختن معاني آن، و              

  .ع ابهامي بوده استحفظ الفاظ و معاني قرآن از عوامل تحريف و يا هر نو
علـم تفـسیر    هاي آن،     براي كنترل تلفظ آيات قرآن و لهجه       قرائت و   علم تجوید اما  

 بـراي اسـتنباط احكـام از قـرآن،          علم فقه براي شرح معاني قرآن و كشف مقاصد آن، و          
ي اسـتنباط احكـام      براي بيان قواعد كلي و طريقه     اصول فقه   . گيرد مورد استفاده قرار مي   

و مسلمانان از آن    .  براي بيان عقايد قرآن، و روش استدالل بوده است         م کالم علاز آن و    
كريم به آن اشاره نموده،      چه را كه قرآن    ورزيدند، تا در آن     اهتمام مي  علم تاریخ جهت به   

  .مورد كنكاش قرار دهند
  )١(.»ليك هذا القرآنإوحينا أحسن القصص بما أنحن نقص عليك «
 براي تـو    - که به تو وحی کردیم     -از طریق این قرآن   ها را    ما بهترین سرگذشت  (

  .)کنیم بازگو می
  )٢(.»نباء الرسل ما نثبت به فؤادكأ نقص عليك من ًوكال«
ي آن،   هاي انبیا براي تو بازگو کردیم، تـا بـه وسـیله            ما از هر یک از سرگذشت     (

  .)ات قوي گردد و اراده(قلبت را آرامش بخشیم، 
  )٣(.»يه مزدجرنباء ما فأولقد جائهم من «
به آنان  ) هاي پیشین  انبیاء امت (ها اخبار    ي کافی براي بازداشتن از بدي      به اندازه (

  :فرمايد برداري جهان، قرآن اشاره مي و در علوم جغرافيا و نقشه) رسیده است
  )٥(.»فامشوا في مناكبها« )٤(»سيروا في االرض«

  :چنين در علوم كيهان و كاينات فرموده است و هم

                                           
  .٣: يوسف)  ١(
  .١٢٠: هود)  ٢(
  .٤: قمر)  ٣(
  .٢٠: عنكبوت)  ٤(
  .١٥: ملك)  ٥(
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حـي يء  ففتقناهما وجعلنا من الماء كـل شـًرض كانتا رتقالم ير الذين كفروا ان السموات واألأو«

  )١(.»فال يؤمنونأ
هـا را از     ها و زمین به هم پیوسته بودنـد، و مـا آن            آیا کافران ندیدند که آسمان    (

  !)آورند؟ اي را از آب قرار دادیم؟ آیا ایمان نمی یکدیگر باز کردیم، و هر چیز زنده
 فتــري الــودق يخــرج مــن خاللــه و ً ثــم يؤلــف بينــه ثــم يجعلــه ركامــاًلــم تــر أن اهللا يزجــي ســحاباأ«

زل من السماء من جبـال فيهـا مـن بـرد فيـصيب بـه مـن يـشاء ويـصرفه عـن مـن يـشاء يكـاد سـنابرقه ـين
  )٢(.»بصاريذهب باأل

 هـا پیونـد    راند، سـپس میـان آن      آیا ندیدي که خداوند ابرهایی را به آرامی می        (
بینی که از    هاي باران را می    در این حال، دانه   ! سازد؟ دهد، و بعد آن را متراکم می       می
ابرهـایی کـه   = هایی که در آن است  از کوه-شود؛ و از آسمان    الي آن خارج می    البه
کنـد، و هـرکس را کـه         هاي تگرگ نـازل مـی       دانه -اند ها انباشته شده   چون کوه  هم

رساند، و از هرکس بخواهد ایـن زیـان را برطـرف             ي آن زیان می    بخواهد به وسیله  
  !)ها را ببرد چشم) ابرها(کند؛ نزدیک است درخشندگی برق آن  می

 رجلـين ومـنهم ى بطنـه ومـنهم مـن يمـشي علـى من ماء فمـنهم مـن يمـشي علـةواهللا خلق كل داب«
  )3(.» قديريء كل شىن اهللا علإربع يخلق اهللا ما يشاء أ ىمن يمشي عل

بـر شـکم راه     ) ماننـد مارهـا   (بعضی  :  جنبندگان را از آب بیافرید     خداوند تمام (
ماننـد اغلـب    (رونـد، و برخـی       بر دو پا راه مـی     ) مانند پرندگان (روند و بعضی     می

آفریند زیرا بر همه     روند، خداوند هر چه بخواهد، می      بر چهار پا راه می    ) داران پستان
  .)چیز قادر و تواناست

شناسی، طب و علوم فیزیولـوژي،   هیئت، ستارهه علـم   چنين مقصود از اشتغال ب     هم
 خدمت به قرآن و يا تحقيق نكاتي بوده كـه قـرآن بـه    شناسی و سایر علوم انسانی،     گیاه
  .ها اشاره نموده است آن

                                           
  .٣٠: انبياء)  ١(
  .٤٣: نور)  ٢(
  .٤٥: نور)  ٣(
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ي آن ذوق و اسـتعداد خـود را     ورزيدند تـا بـه وسـيله       حتي شعرا به شعر اشتغال مي     

چنان كه علـم   هم. ي ادبي قرآن را بهتر دريابندها ترقي و پرورش دهند، و بدايع و زيبايي 
گفتنـد محمـد شـاعر اسـت، و      ي مشركين را كه مي   عروض براي اين وضع شد كه گفته      

  )١(.چه آورده، شعر است، باطل سازند آن
  

  هاي مفسرین ي دانستنی اختالف تفاسیر نتیجه

صيل آنان در   نظرهاي متفاوت مسلمانان در فهم معاني آيات قرآن و تح          به خاطر نقطه  
ي تحريـر   هـاي متنـوع و گونـاگون بـه رشـته       بينيم كه تفاسير در زمينه     علوم مختلف، مي  

بعضي بيشتر به تطبيق قواعد نحو و بيان اعراب و بناي كلمات پرداخته، و              . درآمده است 
ي بالغت و اعجاز آن، و بعضي به فقـه و تـشريع و بيـان اصـول احكـام             بعضي به جنبه  
  .دان اهتمام ورزيده

دهـد، ايـن     موضوع ديگر كه اهتمام و توجه فراوان مسلمانان را به قـرآن نـشان مـي               
هاي ديگر   هاي علمي به قرآن خدمت كنند، از جنبه        اند در جنبه   كساني كه نتوانسته  : است

اند، و تالش خود را خـدمتي از ارادت خـود بـه قـرآن و                 در خدمت به قرآن قرار گرفته     
مثالً يكـي قـرآن   . اند خشنودي و پاداش پروردگار دانستهراهي براي نيل و كسب رضا و  

ها را تذهيب و افرادي براي حفظ        را با خط زيبا نوشته، و ديگري صفحات و آغاز سوره          
اين نمودهـا همـواره   . اند داري و چاپ و توزيع آن مخارج فراواني را متحمل شده         و نگه 

 قرآن در محـل مخـصوص قرائـت    بينيم قاريان تا به امروز در مساجد نمايان است، و مي  
شوند، و به مقابله و تجويد و اسـتماع قـرآن مـشغول     قرآن در مساجد، دور هم جمع مي    

  .گردند مي
روي و اعتـدال خـارج    با در نظر گرفتن تمامي اين موارد، معتقـدم كـه از حـد ميانـه          

                                           
و مـا   . »وما علمنا الشعر وما ينبغي له، ان هو اال ذكر وقرآن مبين           «: فرمايد  پيروي از اين آيه كه مي      به) ١(

) الهي(ي مقام او نيست، اين كتاب جز ذكر          شايسته) شاعري(شعر نياموختيم و    ) »ص«محمد(به او   
  ).٦٩: يس. (و قرآن آشكار چيزي نيست
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و چـه  ام اگر بگويم، هيچ كتاب آسماني و يا زميني در بين هيچ ملتي چه در قـديم         نشده

و شـايد  . در عصر حاضر، مانند قرآن از پيروزي و اهميت بااليي برخوردار نبـوده اسـت        
داري الهي را نسبت به اين كتاب كريم براي حفظ و جـاودانگي آن               همين موضوع عهده  

ما خود این قـرآن  ( »نا له لحـافظونإلنا الذكر وّنا نحن نزإ«: فرمايد كه مي  چنان. تفسير نمايد 
  .)کنیم داري می  و خود نیز آن را حفظ و نگهرا نازل کردیم

البته حفظ و جاودانگي قرآن تنها به بقاي الفاظ و كلمات آن در صفحات نيست، كـه     
ها مورد عنايت قرار گيرد، بلكه حفـظ و          وار قرائت شود، و در مساجد و عبادتگاه        طوطي

را كـانون   جاودانگي قرآن به اين اسـت كـه مـردم بـه دسـتورات آن عمـل كننـد، و آن                      
هاي فرهنگي و اجتماعي بشري قراردهند و مردم جهان را به شـگفتي     ترين نهضت  بزرگ
  .وادارند

چنـان ادامـه دارد، و پيوسـته مـسلمانان بـه آن اهتمـام                خوشبختانه اين حركـت هـم     
يابـد و پـدران آن را بـراي     ورزند، و اين اهتمام از نسلي بـه نـسل ديگـر انتقـال مـي             مي

ي قرآن بر سر مسلمانان مـستدام      گذارند، و به خواست خداوند سايه      فرزندان به ارث مي   
كه عمر جهان سـپري شـود، و تمـام جهانيـان از ايـن جهـان رخـت                    خواهد ماند تا اين   

  .بربندند، و خداوند وارث زمين و زمينيان گردد
هـاي مختلـف زنـدگي       كه در كـشورها و قـاره       آري، اين نسل جديد مسلمانان با اين      

هـاي متعـدد مـادي، ادبـي،      هـاي متعـدد و فرهنـگ و تمـدن         داراي حكومـت  كنند و    مي
انـد، و بـه قداسـت     اجتماعي، و حقوقي هستند، همگي به سوي قرآن دسـت دراز كـرده    

همگـان طلـوع   . كننـد  قرآن اعتقاد دارند، و در راه خدمت به قرآن كمك و همكاري مـي        
 قانون، قانون قرآن و اخالق،      كشند كه حكومت قرآن در آن برقرار، و        روزي را انتظار مي   

ما اميدواريم كـه ايـن آرزو بـه زودي تحقـق     . اخالق قرآن و هدايت، هدايت قرآن باشد      
  )١(.يابد

                                           
ني است، و مسلماً روزي اين آرزو تحقق خواهد يافـت      هاي مشترك شيعه و س     و اين يكي از آرمان    ) ١(

خداوند زمين را پر از عـدل و داد خواهـد   (» يمال اهللا قسطا وعدال«كه در روايات آمده است،     چنان
  .)ساخت
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  ها هاي فرقه تأویل قرآن برطبق خواسته

  توضیح
ها و تعصبات و اختالفات مذهبي به وجود آمد، و اربـاب فـرق و پيـروان       چون فرقه 

ات مـذهبي و سياسـي نمودنـد، قـرآن نيـز در ايـن               مسالك، مبادرت به رقابت در تعصب     
ها تالش كردنـد تـا افكـار را از توجـه بـه قـرآن و                  آن. عرصه، مطمح انظار واقع گرديد    

ها نسبت بـه مفـاهيم قـرآن      از اين رو ديدگاه   . بستگي بود، باز دارند    ي هم  جهاتي كه مايه  
ر نتيجـه، تفـسير   د. هاي مردم در فهم و تفسير قرآن متعـدد گـشت         و روش . متفاوت شد 

ي گوناگون و براي بيان مطالب مجمل قرآن و تفصيل آيـات قرآنـي               قرآن را كه با چهره    
كردند، به عنوان تفسير مطرح شد و بعضي از اين افراد كه نـزول قـرآن را بـا                استفاده مي 

اساس بعـضي فقهـا،      كردند، و سخنان بي    ي مخصوص خود تأويل مي     مذهب يا با عقيده   
ها است كـه در    متصوفه و ساير مروجين فرق ناشي از همين نوع برداشت   غـالةمتكلمين،  

دادند كـه نـور قـرآن را         جهت تأييد و دعوت به سوي اين نوع عقايد، به خود اجازه مي            
اي از آيات پرداخته، و موافق با مذهب خود بعضي            ها كه به تأويل پاره     آن. خاموش كنند 

ارج سـاخته تـا مـذهب مـوردنظر خـود را            از آيات را از نص صريح و مفهوم اصلي خـ          
  .توجيه نمايند

ترتيب قرآني را كـه حـاكم و پيـشوا بـود محكـوم و پيـرو گردانيدنـد، و ايـن                        بدين
تحركات باعث شد كه قرآن با انبوهي از ابهامات تصور شود، و سدي بين نور هدايت و                

  .ارشاد قرآن و ارباب خرد گردد
از ايـن رو،  . آوري كتـاب بـود   تـدوين و جمـع  متأسفانه، اين رويداد مصادف با عهد      

داري گرديـد، و بـه حكـم         ها حفظ و نگه    بسياري از آرا و نظريات باطل در بطون كتاب        
سابقه و قدمت و مرور زمان نوعي قداست به خود گرفت، مردم نسبت به آن سر تعظيم                 
فرود آوردند، و مسلمانان در عصر ضعف فكـري و اضـمحالل سياسـي ايـن سـوابق را            

  .مانند قضاياي مسلم و عقايد موروثي غيرقابل ترديد، پذيرفتند
اساس ساخت، و در     هاي غلط، افكار مردم را محدود و مقيد به قيودي بي           اين ميراث 
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جـا كـه     درك صحيح قرآن و استفاده از نور هدايت آن خيانتي بزرگ مرتكب شد تـا آن               

ان حكـم، مـورد اسـتفاده قـرار     مردم را در جمود و تقليد از اين كتب واداشت، و به عنو          
كه ميان حق و باطل، مفيـد و مـضر    ها بود، بدون اين  چه در اين كتاب    مردم به آن  . گرفت

آن تميزدهند، اعتقاد پيدا كردند، و حتي معتقد شدند كه افراد بـا ايمـان نبايـد چيـزي از                    
هـاي   ن در كتابها پنداشتند، اين مطالب كه علماي سابق و پيشينيا  آن. ها را انكار كنند    آن

ي آن كتاب خـدا را شـرح داده و امـت نيـز آن را پذيرفتـه                   خود درج نموده و به وسيله     
ها نسبت به پيشينيان، در دين دانـاتر         و چون آن  . آيند است، از مسلمات دين به شمار مي      

تـر نبودنـد، لـذا حـق ندارنـد از       و در فهم و روش قرآن و استخراج احكـام دورانـديش      
ي سر سوزني تخلف ورزيـده، و يـا در كـم و زيـاد آن بـا آنـان                     به اندازه هاي آنان    گفته

  .مخالفت كنند
ترتيب، افكار خود را تسليم نظرات ديگران كردند؛ و با محروم كـردن خـود از                 بدين

ها بر اين باور رفتند      زيرا آن . لذت تفكر و انديشه، به خود و دين خود، خيانت ورزيدند          
 دين است، لذا از انديشه و تفكـر در قـرآن محـروم، و بـا                 كه اين اوهام و خرافات اصل     

. آلوده شدن اذهانشان به خرافات، از شرع و قـوانين الهـي و حـالل و حـرام، بازماندنـد                
بسياري از مسلمانان عقيده پيدا كردند كه حـالل آن اسـت كـه فالنـي در فـالن كتـابش         

  )١ (.انسته استحالل دانسته، و حرام آن است كه فالن شخص در كتابش حرام د
 متصوفه و ساير كساني كـه   غـالة اساس بعضي فقها و متكلمين و      جا سخنان بي   از اين 

دادند، پيدا گرديد كه در راه تأييـد و دعـوت            ي خود را ترويج مي     پرورده هاي دست  فرقه
دادند كه نـور و حـرارت قـرآن را فـرو بنـشانند و                به سوي اين عقايد به خود اجازه مي       

اي از آيات پرداختند تا موافـق بـا فـالن مـذهب شـود و                   كه به تأويل پاره    ناگهان ديديم 
بعضي از آيات را از بيان واضح و غرض اصـليش خـارج سـاختند تـا فـالن مـذهب را               

  .اصالح نمايند
                                           

هـاي خـود داشـتند و        هاي فقهي قبل از قتواي تاريخي بـه كتـب          اشاره به تعصبي است كه مكتب     ) ١(
ولي خوشبختانه با فتواي تاريخي مؤلف در مـورد مـذاهب معتبـر          . ندكرد ها تقليد مي   منحصراً از آن  

ها را در هر موردي  اسالمي، فرق فقهي خود را از تقليد مذهب خاص خارج ساختند و اكنون نظريه
  .كنند نگرند و بهترين آن را با دليل انتخاب مي دقت مي به
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ترتيب قرآني را كه حاكم و پيـشوا بـود، محكـوم و پيـرو گردانيدنـد و ايـن                     و بدين 

ون قرآن غبار انبوهي به پا داشت و جلوي خردها و          انقالب، انقالب تاريكي بود كه پيرام     
  .از آن چه نور هدايت و ارشاد بود بپوشاند

  
  هاي علمی تفسیر قرآن به مقتضاي فرضیه

  :موضوع دوم
انـد و   هـاي علـم روز را گرفتـه    ي ديگر روشنفكراني هستند كه جانـب فرضـيه         دسته

هـاي   را گرفتـه و بـه دانـستني       اي از نظريات علمي و فلسفي و بهداشتي و غيره را ف            پاره
  )١ (.نمايند كنند و به مقتضاي آن آيات قرآن را تفسير مي جديد استناد مي

  .ایم ما در این کتاب چیزي را فروگذار نکرده )٢(» شيءما فرطنا في الكتاب من«
اند برايـشان جالـب آمـده كـه بـاب جديـدي در قـرآن         با تأويلي كه براي خود كرده   

هـاي علمـي جديـد تفـسير نماينـد، و آيـاتش را بـا          براساس فرضيهبگشايند، و قرآن را  
كننـد و شـأن      وسيله به قرآن خدمت مـي      كه بدين  نظريات ناپايدار تنگ كنند به گمان اين      

  .برند اسالم را باال مي
كنند و بـر     كه در محافل علمي و فرهنگي با اصرار فراوان براي آن ادعا مي             جالب اين 

ي مردم را نسبت بـه قـرآن در راه ناصـحيحي             دهند، و عالقه   ياين اساس در قرآن نظر م     
دارند كه قرآن اراده نفرموده و با غرضي كه بـه خـاطر آن               كشانند و به تفكراتي وا مي      مي

  .خداوند قرآن را نازل فرموده هماهنگي ندارد
                                           

دائماً دستخوش تغيير و تبديل است و   هاي دانشمندان است كه      مقصود مؤلف تطبيق آيات با فرضيه     ) ١(
البته در خالل آيات يك سلسله اشارات دقيـق علمـي اسـت كـه مطـابق بـا حقـايق ثابـت شـده و            

  .گونه انكار نيست اكتشافات روز است به طوري كه جاي هيچ
 سوي سـعادت  دار هدايت بشري و ارشاد جامعه به البته نبايد از نظر دور داشت كه قرآن تنها عهده      ) ٢(

چـه را   يعني تمـام آن (فرمايد ما چيزي را فرو گذار نكرديم    و خوشبختي است و در اين آيه كه مي        
گويـد، قـرآن بـراي     طور كه مؤلف مي و بنابراين همان) كه مربوط به هدايت و راهنمايي بشر است 

اير امور بيان و اثبات مطالب علمي و ساير امور نيامده و در هر مورد كه به راز كيهان و طبيعت و س           
اي نموده براي توجه دادن مردم به خداشناسي و خودشناسي و معاد و رستاخيز و ساير                 علمي اشاره 

  .باشد امور مربوط به هدايت جامعه مي
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براي آنان جديدترين   . گويد رسند كه با علماي روز سخن مي       اي مي  مثالً هرگاه به آيه   

هـا بـه     هاي علمي را از باران و ابر و چگونگي به وجود آمدن و رانـده شـدن آن                  رضيهف
  .نمايند ي باد، توصيف مي وسيله

: گوينـد  راند، مي  ها و گياهان و حيوانات و موجودات ديگر سخن مي          و هرگاه از كوه   
  .اين سخن قرآن از علوم طبيعي و اسرار طبيعت است

اين : گويند آورد مي كواكب و ستارگان به ميان ميو هرگاه سخن از خورشيد و ماه و       
  .كند كه قرآن كتاب علمي دقيق است شناسان ثابت مي سخن براي علماي هيئت و فلك

  :اند ي زير نموده از جمله تفسيرهاي عجيب تفسيري است كه براي آيه
  )١(.»فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشي الناس هذا عذاب اليم«
زي باش که از آسمان دودي آشکار پدید آید، دودي که مـردم را فـرا    منتظر رو (

  .)گیرد، و این عذابی است دردناك

آور كه از وسـايل انهـدام و تخريبـي           اين آيه را به گازهاي پراكنده و گازهاي خفقان        
انـد كـه بـه     ي خداوند غافـل مانـده     اند، و از گفته    ي دست بشر است، تفسير كرده      ساخته

  :فرمايند ه ميدنبال اين آي
  )٢(.»ا مؤمنونّناا العذاب، ّربنا اكشف عن«
  .)آوریم پروردگارا این عذاب را از ما برطرف ساز ما حتماً ایمان می(
  )٣(.»وا عنه وقالوا معلم مجنونّاني لهم الذكري وقد جائهم رسول مبين، ثم تول«
 پيـامبري  )پـيش از ايـن  (در صـورتي كـه   !! ايشان را يادآوري و پندپـذيري از كجـا     (

آشكارا بر ايشان آمد و آنان از او روي برتافتند و گفتند او مردي تعلـيم ديـده و افـسون            
  .)شده است

مـردي را در مـسجد   :  آمـد و بـه او گفـت     مسعود ابنروايت است كه شخصي پيش      
  :كرد، از جمله اين آيه را ترك گفتم كه قرآن را به رأي خود تفسير مي

                                           
  .)١١ و ١٠: دخان. (كه قرآن كتاب هدايت و ارشاد بشر است نه براي بيان مطالب علمي در صورتي) ١(
  .١٢: دخان) ٢(
  .١٤ و ١٣: دخان) ٣(
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  .»خان مبينفارتقب يوم تأتي السماء بد«
  .)منتظر روزي باش که از آسمان دودي آشکار پدید آید(

هاي آنـان را فـرا       آورد و روح   در روز قيامت دودي به سوي مردم روي مي        : گفت مي
  .افكند گيرد و به حالتي شبيه به زكام مي مي

  : گفتمسعود ابن
: گویـد داند بایـد ب    داند باید آن را بیان دارد و کسی که نمی          کسی که علمی می   «

داند این آیه در مورد قریش است علیه پیغمبر شورش کردند، و پیغمبـر     خدا بهتر می  
و از این   . دچار گردند ) ع(آنان را نفرین فرمود تا چند سالی به مصیبت عصر یوسف          

جـایی رسـید کـه اسـتخوان         رو قحطی و رنج بـه آنـان روي آورد و کارشـان بـه              
افکندند جلو چشمان    ه آسمان نظر می   خوردند و از شدت مشقت و سختی وقتی ب         می

  ».دیدند خود دود می
 نمـوده  »االمـام المبـین  « و   »الکتاب المبین «تر تفسيري است كه براي       از اين عجيب  

  .اند داري صدا در هوا معني نموده است و آن را به نيروي نگه
ـ          انـد كـه در گذشـته مـي         اين افراد از بقاياي آن دسته      ر  كوشـيدند تـا قـرآن را در براب

  .هاي علمي يا فلسفي يا سياسي عصر خويش خاضع نمايند فرضيه
 ايـن   -بينيم كه اگر روزي در نظر مردم فرضيه داروين مثالً خوش آمد            و ما بعيد نمي   

  .ي داروين را از صدها سال پيش قرآن گفته است نظريه: دسته بگويند
  

  هاي اشتباه در این روش جنبه
ست، زيرا خداوند قـرآن را نـازل نفرمـوده تـا            گونه نظر به قرآن بدون شك خطا       اين

  .ها سخن گويد ها و فرضيه براي مردم از نظريه
دارد كـه    مندان به آن را وامـي      اين، بدون شك اشتباه است زيرا كه طرفداران و عالقه         

آميز حمل كنند كه با اعجاز قـرآن منافـات دارد و ذوق سـالم          قرآن را به تأويالتي تكلف    
هـايي قـرار     و اين خطاست زيرا كه قرآن را در معـرض دوران فرضـيه            . پذيرد آن را نمي  
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هايي كه امـروز در   گونه ثبات و قرار و انتهايي ندارد زيرا چه بسا فرضيه         دهند كه هيچ   مي

آيـد و اگـر مـا قـرآن را بـا ايـن               نظر علم صحيح است و فردا از جمله خرافات در مـي           
ها و خطاها و خود را در        ر معرض دگرگوني  هاي ناپايدار تطبيق نماييم، قرآن را د       فرضيه

  .دهيم ها قرار مي معرض دفاع از آن
پس بايد براي قرآن عظمت و جاللتش را بخواهيم و همواره بكوشيم تـا قدسـيت و                 

چه از اسرار آفرينش و ظواهر طبيعت در بـر دارد،   هيبت آن را حفظ كنيم و بدانيم كه آن  
ها  ي آن  هاست تا بوسيله   ل و بحث و تحقيق در آن      به منظور واداشتن مردم به تفكر و تأم       

  .ايمان مردم افزون گردد
براي ما كافيست كه دريابيم قرآن با هيچ يك از حقـايق علـومي كـه خردهـا بـه آن                     

  .اطمينان دارند، مخالف نبوده و نيست
دارم به نگـارش طـرح       كريم عرضه مي   چه از تفسير آيات قرآن     من اميدوارم كه در آن    

ي آن به سوي كتـاب خـدا روي     موفق شوم كه واجب است مسلمانان به وسيله     اي نمونه
  .آورند
  .»ًمرنا رشداأّربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئي لنا من «

  محمود شلتوت
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  ي حمد تفسیر سوره. 3

  نام خداوند بخشايشگر مهربان به  
  نيان استستايش خدايي را كه پروردگار جها  

  بخشايشگر و مهربان است،  
  صاحب و فرمانرواي روز جزا است،  
  .جوييم پرستيم و تنها از تو ياري مي پروردگارا تنها ترا مي  
  !ما را به راه راست هدايت فرما  

  . به آنان نعمت عنايت فرموديراه كساني كه  
  بر آنان خشم گرفتي،) راه كساني كه(جز  به  
  .جز راه گمراهان و به  

  
  عوذ باهللا من الشیطان الرجیمأ

  .اهریمن رانده شده) هاي وسوسه(برم از  به خدا پناه می
  اهللا الرحمن الرحیم بسم
   مهرباننام خداوند بخشایشگر و به

درخواســت  (»اســتعاذه«ي اولــي در اصــطالح شــرع و در ميــان مــسلمانان   جملــه
  .شود  ناميده مي»تسمیه« يا »اهللا بسم«و دومي ) پناهندگي

  
  درخواست پناهندگی

اي از قرآن درخواست پناهندگي      دهد كه در آغاز خواندن هر سوره       خداوند فرمان مي  
  :فرمايد ازل شده است ميي نحل كه در مكه ن كه در سوره كنند چنان

  .»ذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيمإف«
  .)اهریمن رانده شده به خداي پناه بر) هاي شر وسوسه(خوانی از  هرگاه قرآن می(

اي كه عادتاً منجر به بـدي   چنين در هر موردي كه انسان احساس ترس يا وسوسه  هم
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ي اعراف كه آن نيـز در         كند چنان كه در سوره     شود بايد از خدا درخواست پناهندگي      مي

  :فرمايد مكه نازل شده است مي
  )١(.»نه سميع عليمإزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا، ـما ينإو«
  .)اي به تو رسد به خدا پناه بر که او شنواي داناست و چون از شیطان وسوسه(

 پناه برد و كار خـود را بـدو   ها به خدا دهد كه از بدي به طور كلي به پيامبر فرمان مي   
  :واگذارد و به وي پناهنده گردد

  .» ان يحضرونّعوذ بك ربأعوذ بك من همزات الشياطين وأوقل «
برم به تـو از   برم و پناه می ي اهریمنان به تو پناه می     از وسوسه ! و بگو پروردگارا  (
  .)که نزد من حاضر شوند این
العقــد    النفاثــات فــيّذا وقــب ومــن شــرإ غاســق ّر مــا خلــق ومــن شــّعــوذ بــرب الفلــق مــن شــرأقــل «

  )٢(.»ذا حسدإ حاسد ّومن شر
چه آفریده و از شر شب وقتـی         برم، از شر آن    به پروردگار صبحدم پناه می    : بگو(

  .)ها دمند و از شر حسود که حسودي کند ها که گره که تاریک شود و از شر آن
 الوسـواس الخنـاس، الـذي يوسـوس فـي ّ شـرلـه النـاس، مـنإ الناس، ملك النـاس، ّعوذ بربأقل «

  )٣(.» والناسةنِصدور الناس من الج
گـر نهـانی،      خداي مردم از شر وسوسه    ) و(بگو به پروردگار مردم، پادشاه مردم       (
  .کند، از پریان و آدمیان برم، که در دل مردم وسوسه می پناه می
اهنـدگي از  كه به هنگام خوانـدن قـرآن بـه خـصوص، فرمـان بـه درخواسـت پن               اين
كه به طور عمـوم در تمـام شـئون بـه آن دسـتور داده                 دهد با اين   هاي شيطان مي   وسوسه

شده، به خاطر اين است كه قرآن براي بعضي باعث گمراهـي اسـت، و او در همـه جـا                     
چـه   هـايي در آن  گيرد و شـبهات و گمـان   مخصوصاً در اين مورد در برابر انسان قرار مي   

هـاي گونـاگون القـا     گيرد به رنـگ  ي آن تصميم مي   كند و درباره   خواند، و استفاده مي    مي
                                           

  .٢٠٠: اعراف) ١(
  .ي فلق سوره) ٢(
  .ي ناس سوره) ٣(
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دهد تا با درخواست پناهندگي، خود را به خـدا      كند از اين رو خداوند به ما تعليم مي         مي

هـا و   ي خـود را در دور افكنـدن وسوسـه    وابگذاريم و به او توكل جوييم و عزم و اراده  
و . ل بيدار و ايمان پايدار، تقويـت نمـاييم  ها و استقبال از هدايت با قلب پاك و عق      گمان

اي  ي استعاذه از نـصوص قـرآن نيـست، بلكـه جملـه             مسلمانان جملگي برآنند كه جمله    
  .است براي امتثال از دستور قرآن كه به آن فرمان داده است

ي حمـد خوانـده      كه آيا اين جملـه در نمـاز بـا سـوره            بنابراين خالفي نيست در اين    
  .اهللا وجود دارد كه اين اختالف در بسم نشود يا نه، چنا مي

  
  :اهللا بسم

اهللا از بسياري نقل شده است كه تمام آن نزد مسلمانان شناخته نشده بود و تا                 اما بسم 
 »اهللا  بـسم«: گفتند  و بعدها مي   »اهللا اللهـم  بـسم«: گفتند  ابتدا مي  »نمل «ي قبل از نزول سوره   

و . »اهللا الـرحمن  بـسم« گفتنـد    » أو ادعـوا الـرحمنقـل ادعـوا اهللا« :و چون اين آيه نـازل شـد       
 بـه پيـروي از قـرآن كـه     »اهللا الـرحمن الـرحيم  بـسم« :ي نمل نازل گرديد گفتند   چون سوره 

  .»اهللا الرحمن الرحيم  انه من سليمان وانه بسم« :فرمود
 صحيح باشد يا نباشد اين امـر در ميـان تمـام مـسلمانان               اهللا بسماين تكامل تدريجي    

ت و مقرر گرديده است كه شرع اسالم به آن دستور داده و در آغاز هر كار مهمـي آن         ثاب
  .را مستحب گردانيده است و در اين مورد بعضي از احاديث گواه صادقي بر آن است

  
  اهللا ي بسم نظر ما درباره

كـه ايـن جملـه در        ي نمل است اما اين      جزو سوره  »اهللا بسم«علما جملگي برآنند كه     
ي مستقلي اسـت   كه آيه ي حمد است يا اين     ها است يا فقط در اول سوره        سوره اول تمام 

ي آن تحقيـق     ي ما نيست كه دربـاره      ها نازل شده، جزو برنامه     كه براي فاصله ميان سوره    
رسد اين است    تر مي  چه به نظر ما صحيح     ولي آن . كنيم و داليل هر يك را عرضه بداريم       

 جـزو   اهللا بسمي نمل و از اين اختالف كه آيا          در سوره جزو قرآن نيست مگر     اهللا   بسمكه  
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ي حمد نيست اختالف در وجوب خواندن يا نخواندن        ي حمد است يا جزو سوره      سوره

  )١(.گيرد و بلند يا آهسته خواندن آن در نماز سرچشمه مي
 و در ارتباط الفاظ آن بـا يكـديگر و در مقـصود از آن در                 اهللا بسممفسرين در معناي    

شـیخ محمـد   ي اسـتاد بـزرگ    انـد و در ايـن بـاره گفتـه          ها سخن بسيار گفته    رهاول سو 
  :گويد بسيار جالب است كه مي) ره(عبده
ي آن اعالم تجردش از نسبت دادن فعل         اهللا تعبیري است که مقصود گوینده      بسم«

کند وجود نداشت،    باشد و اگر آن کس که کارها را به نام او آغاز می             به خودش می  
نجام آن کار نبود، پس کارش براي او و به دستور او و با قدرت و توانـایی             قادر به ا  

  ».اوست که او را مورد عنایت قرار داده است
 معنايش ايـن اسـت كـه ايـن     »نام فالنی انجام ده این کار را به«: شود وقتي گفته مي 

 كار صورت   كار را با عنوان و نام او انجام ده و اگر آن عنوان نباشد مثل اين است كه آن                  
  .نگرفته است

  :گويد استاد نامبرده مي
كـه امـروزه     ها معـروف و مـورد آشـنايي اسـت چنـان            و اين روش در تمام فرهنگ     «
هاي نظامي آرا و گفتار و نگارش خود را به نام سـلطان يـا حـاكم                  بينيم كه در دادگاه    مي

  .نمايند وقت آغاز مي
  

  ها اهللا در اول سوره مقصود از بسم
هـا   اهللا در آغـاز سـوره      كه مقصود از بسم     فوق ما را راهنمايي كند به اين       شايد مطالب 

                                           
جزو قرآن نيست و مطلقاً نبايد خوانـده شـود امـا ابوحنيفـه و               » اهللا بسم«مالك و اوزاعي برآنند كه      ) ١(

اهللا را  كنند ولي شافعي بسم ي حمد آن را به طور آهسته قرائت مي       ثوري و پيروانشان در اول سوره     
خوانند   را در نمازهاي جهري بلند و در نمازهاي اخفاتي آهسته مي           ي حمد دانسته و آن     جزو سوره 

اما شيعيان به طـور اجمـاع       . دانند را جزو قرآن مي   » اهللا بسم«ها نيز    و محققين شافعيه در ساير سوره     
ي  دانند جزو سـوره    ها مي  ي حمد و جزو ساير سوره      را جزو سوره  » اهللا بسم«به پيروي از اهل بيت      

و بايد آن را در . و كسي كه عمداً آن را در نماز نخواند نمازش باطل است . هللا ندارد ا برائت كه بسم  
  )مترجم. (بلند خواند) مانند صبح و مغرب و عشا(نماز جهر 
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گوينـد نيـست بلكـه مقـصود از آن در            تنها تبرك يا درخواست كمك آن چنان كـه مـي          

ايـن  : سـوي ايـن اسـت كـه     ي اول توجه دادن خردمندان در ابتداي هـر سـوره بـه           وهله
ها، مسلماً  بـراي خـدا و    ن و داستانچنين قواني شود و هم ها و آياتي كه تالوت مي      سوره

يك از مخلوقات خدا نيست نـه گفتـار محمـد            ي دست هيچ   از جانب خداست و ساخته    
  .است و نه تعليمات بشر

  ).چه گوید باز نیست جز وحی هر آن (»ى وحي يوحّإالن هو إ«
  ).رحمن که قرآن را تعلیم داد) خداوند(سوگند به  (»م القرآنّالرحمن عل«

ي اين معني كه جامع دو وصف بـزرگ    بر اين اسلوب معروف در افاده     اهللا   بسمآمدن  
كـه اجتمـاع آن دو در        چنـان  يك از اعراب سابقه نداشـت هـم        و كريم است در نظر هيچ     

  .سابقه بود  بي»الرحمن الرحیم«جا  يك
كه اين قرآن داراي روشي است غير از روش معمول در كالم پادشـاهان               اشاره به اين  

ها خو گرفته بودند و علت اتخاذ اين روش بـراي             و شعرا كه تا آن زمان به آن        و بزرگان 
اي از دشـمنان بـه       دانـست دسـته    اي است كه خداوند مـي      تضعيف نمودن روح معارضه   

در اثـر   . آورش تـرويج خواهنـد كـرد       پا خواهند خاست، و بر ضد قرآن و پيـام          زودي به 
ي   ضعف و انحطاط در روحيـه »رحمن الـرحيمهللا الـ ا بسم«: مواجه شدن با اين شعار بزرگ     

  . شعار مسلمانان است»هللا ابسم«آنان پديد خواهد آمد، 
ها بود كه بعدها شعار مسلمانان گشت و مقصود از          در اوايل سوره   اهللا بسماين معناي   

تعالي است، البته نه به اين معني كه انسان خـود را از      آن، انحصار قدرت براي ذات باري     
 قدرتي مجرد و خـالي سـازد و در آغـوش سرنوشـت مجهـول و تـصادفات                   هر نيرو و  

چنـان كـه بعـضي از مغرضـين گمـراه            هـم . ناگهاني بدون تفكر و كار و كوشش بيفكند       
خواهند اثر استقامت و پناهندگي به خدا را اين چنين تصور كنند و آن را راهي براي                   مي

، در پيروان خود روح سكون و سـستي         اسالم با اين افكار منفي    «: اين ايراد قرار دهند كه    
  .»پروراند و تكيه بر قواي پنهاني ناشناخته شده مي

مسلماً اين افراد در نظر خود نسبت به اسالم به خطا رفته و گمراه گـشته و ديگـران                   
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كه انسان در نظر دين خليفه و جانـشين خـدا در زمـين          كشانند چه اين   را به گمراهي مي   
كند و مـورد     سازد و تصرف مي    كشد و نظم برقرار مي     ت مي كند و زحم   است كه كار مي   

  .گيرد تكليف و محاسبه قرار مي
برد زيرا ايـن    خود اين ايراد را از بين مي»اهللا الـرحمن الـرحيم بسم«كه در   عالوه بر اين  

كه براي بنده عملي است اساسي و او اين عمل را به دسـتور         جمله صراحت دارد در اين    
 و اگر خدا نبود قدرت بر انجام آن را نداشت پس خداسـت كـه او را        دهد خدا انجام مي  

آفريد و هم اوست كه در او نيروي تفكر و عمل به وديعت نهاده و هم اوست كـه او را                     
هم زدن از رحمت الهي دور مانـد وجـود           دهد و اگر يك چشم به      به رحمتش كمك مي   

  .نخواهد داشت
پندارند؟ انسان در ايـن      ارد كه گمراهان مي   و اين معني چه ارتباطي با تصور باطلي د        

دارد ) جسمي و معنوي(خواهد انجام دهد احتياج به دو نيروي        جهان هر كاري را كه مي     
اش را تقويت كنـد چـه روح    تا با يكي كار خود را انجام دهد و با ديگري روح و انگيزه     

روردگـار توانـا   داراي ارزش و آثاري در عمل و نتيجه است، و هرگاه انسان بـه سـوي پ       
توجه نمايد و عظمت و رحمت و جبروت الهي را سرمـشق خـود قـرار دهـد، بهتـرين                    

قدم سازد و در عزم، پايدار       اي خواهد بود كه نيروي درونيش را در هر كاري پيش           انگيزه
سـوي   اش هيچ تزلزلي راه ندهد بلكه مطمئن باشـد كـه بـه             گرداند به طوري كه در اراده     

  .گردد كم باز مينيرويي استوار و مح
ي خشنودي پروردگار است بـشتابد و        چه مايه  شود كه به دنبال آن     اين نيرو باعث مي   

از هر چه مورد خشم و غضب الهـي اسـت دوري گزينـد، و بنـابراين او وقتـي عنـوان                      
دهد كه بداند عملش مورد رضايت پروردگار است، وگرنه بـه             قرار مي  اهللا بسمكارش را   

  .ته و موالي خود را مورد مسخره قرار داده استخداي خويش هزيان گف
  :شود  در دو ناحيه آشكار مياهللا بسمي  با اين بيان فايده

  تقويت روح و انگيزه براي عمل نيك. ١
  منصرف ساختن نفس از عمل بد. ٢
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  .رود اين باالترين چيزي است كه از شعار و عنوان امتي تصور مي

  .» العالمينّهللا رب الحمد«
  .)پاس مخصوص پروردگار جهانيان استحمد و س(

ترين قول قبـل ازهجـرت    ي فاتحه است كه بنابر صحيح   اين جمله اولين آيه از سوره     
ي كاملي اسـت از قـرآن، كـه          در مكه نازل شده و طبق بعضي از روايات نخستين سوره          

  .يك باره نازل شده است
شـود، آن را   ح مـي و چون قرآن از نظر نگارش و قرائت و حفظ با ايـن سـوره افتتـا               

  .نامند  مي»الكتاب فاتحة «
يـا  ) مادر كتـاب  ( »الكتـاب ام«: شود مانند  و به مناسباتي به معناي ديگر نيز ناميده مي        

ي  سـوره  (» الحمـد  سـورة«و  ) كه داراي هفـت آيـه اسـت        مناسبت اين  به (»المثـاني  سـبع«
   …و) سپاس
  .اي نيك  عبارت است از سپاس و ثناي نيك بر بخشندهحمد
 اسم مخصوص ذات اقدس واجب الوجودي است كه صـاحب جـالل و جمـال                 اهللا
  .است

  .كننده است  به معني مولي، آقا، مالك و تربيترب
ايـن آيـه    . چه غير خداسـت     جمع عالم و مقصود از آن تمام كاينات يعني آن          عالمین

رد كـه  دا كند و مقرر مـي    سپاس و ثناي مطلق و نامحدود را براي خداي سبحان ثابت مي           
اي  تواند ذره  كس با او همتا نيست و كسي نمي        حمد مطلقاً به خدا اختصاص دارد و هيچ       

 رب«ي  و جملـه . كـه بازگـشتش بـه او و آغـازش از اوسـت            به آن نايل گردد جـز ايـن       
دار نسبت به ثناي مطلق بدين جهـت اسـت      دارد كه اين استحقاق دامنه     بيان مي  »العـالمين

  .استكه او پروردگار جهانيان 
ي كاينات آسماني و زمينـي، چـه مجـرد و چـه مـادي، چـه روحـاني و چـه                 و كليه 

جسماني همه و همه در تمام مراحـل و نـواحي در ذات و خـواص و وجـود و بقـاء و                  
  .برداري، مشمول تربيت و پرورش الهي هستند انتفاع و بهره
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  ناتئتربیت کا

 خداونـد تمـام مايحتـاج       تربيت و پرورش پروردگار تمـام كاينـات را فـرا گرفتـه و             
استعداد و تكامل هر موجودي را عطا نموده و انسان را در باالترين مراتب وجود مـادي                 

  .قرار داده و مركز خالفت و جانشيني را در زمين به او عنايت فرموده است
گـاه بـه    باالتر از تربيت و تكامل جسمي و طبيعي بـه تربيـت روحـي و عقلـي و آن                

  .اه وحي و فرستادن پيامبران پرداخته استتربيت مذهبي وي از ر
كه خداوند سبحان در تربيت و تكامل آفرينش و تكوين، شـريكي نـدارد در         چنان هم

تواند گمـان كنـد    كس نمي چنان كه هيچ تربيت تشريعي و مذهبي نيز همتايي ندارد و هم     
ع و توانـد گمـان كنـد كـه در تـشري      كس نمـي   كه وي بهره يا حقي در خلقت دارد، هيچ        

  .اي دارد حالل و حرام نصيب و بهره
  :بنابراين خداوند در آفرينش عمومي داراي دو تربيت است

  تربيت تكويني و آفرينشي. ١
  تربيت تشريعي. ٢

اي اسـت   و در اين جلمه اشـاره     .  هر دو را در بر دارد      العالمین ربي خداوند    و گفته 
هاي ايـن    ن به كار برد تا بر كرانه      كه انسان بايد عقل و خردش را در اين جها          قوي به اين  

دو تربيت كه موجب استحقاق خداوند براي حمـد و اختـصاص وي بـه ثنـا و سـتايش            
است، دست يابد و آدمي بايد كه اسـرار و آيـات پروردگـار را در خـود و حيوانـات و                      

ها و زمـين و آب و هـوا و در هرچـه خداونـد                چنين در آسمان   نباتات و جمادات و هم    
  .تجو كندآفريده جس

شود، انسان به تشريع و قوانين الهي نيازمنـد          جا كه عقل دچار خطا و اشتباه مي        از آن 
  .است تا وي را از اشتباهات نگاه دارد و در ادراك حق و عمل به آن كمك نمايد

كريم در آيات بسياري به اين موضوع تـصريح فرمـوده، و مـردم را بـه نظـر در        قرآن
انگيزد تا انسان جهات ايـن تربيـت         چه آفريده است برمي    آنها و زمين و      ملكوت آسمان 

را دريابد و از روي علم و برهان ايمان آورد كـه خـداي سـبحان پروردگـار                  ) و تكامل (
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  .و تنها او مستحق سپاس و ثنا است. جهانيان است

  ).به آثار رحمت پروردگار نظر بیفکن (»...هللا ا ة آثار رحمإلىفانظر «
  ؟»فال تبصرونأنفسكم أللموقنين وفي رض آيات األ  وفي«
  )بینید؟ هاست و در خود شما نیز، چرا نمی و در زمین براي اهل یقین عبرت(

     
  هاي حمد در قرآن سوره

 آغـاز   الحمـداهللا ي ديگـر اسـت كـه بـا           ي فاتحه چهار سـوره     در قرآن غير از سوره    
  . شود مي

ترتيـب    و بـدين   ي فاطر  هسور. 4ي سبا    سوره. 3ي کهف    سوره. 2ي انعام    سوره.1
  .اند هاي حمد در قرآن پنج سوره سوره

جهانيـان بـه    ) و تكامل (گانه پيرامون بيان تربيت      هاي پنج  كه اين سوره   قابل توجه اين  
هـا   ي فاتحه از ميـان ايـن   هاي آفرينشي و شرعي است، و سوره   دست پروردگار در جنبه   

 بـه طـور اجمـال بيـان داشـته و            اين خصوصيت را دارد كه ربوبيت را از هـر دو جنبـه            
هـا بعـد از      هاي ديگر براي تفصيل اين اجمال آمده است و هر يك از ايـن سـوره                سوره

  .شود پردازد شروع مي حمد پروردگار با نوعي از تربيت كه به تفصيل آن مي
گردد، شامل تربيت و تكامـل و      آغاز مي  »لعـالمين اهللا رب الحمـد«ي فاتحه كه با      سوره

اي است كه ايـن معنـي    شود و به دنبال آن آيه ي آفرينش و شرع مي    دو جنبه پرورش هر   
  :شود با اين آيه شروع ميانعام ي  سوره: كند را در هر دو جنبه تأكيد مي

  .»رض وجعل الظلمات والنورهللا الذي خلق السموات واأل الحمد«
هـا و زمـین را بیافریـد و          حمد و ستایش مخصوص خدایی است کـه آسـمان         (
  .)ها و روشنی پدید آورد یکیتار

شود خاطرنـشان    ي آفرينش و ايجاد و آن چه كاينات را عارض مي           در اين آيه مسئله   
هايي كـه خداونـد    ها، آفرينش انسان از خاك، و قرن    ها و روشنايي   گردد مانند تاريكي   مي

چـه كـه در شـب و روز     ها و نهرها و آن چنين آسمان انسان را در زمين مسكن داد و هم     
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گيرد و كليدهاي غيب و امور پنهاني كه جز او كسي را بر آن آگاهي نيست، و          سكون مي 

براي اثبات خداوند به ظواهر خورشيد و ماه و سـتارگان و            ) ع(استدالل حضرت ابراهيم  
  .ي آفرينش و تدبير است ساير اموري كه بيشتر در ناحيه

  : چنين آمدهکهفي  در آغاز سوره
َّاْلحمد للـه الـ« ِ َِّ ُ ْ َذي أنـزل علـى عبده اْلكتـاب ولـم يجعـل لـه عوجـا َ َ ِ ُ ََّ َ َْ َْـ ْ ََ ِ ِ ِِ َ ََ َ َ ِ قـيمـا لينـذر بأسـا شـديدا مـن *َ ً ِ َِ ً َْ َ ًُِّ َِّ

را حــسنا  ه ويـبــشر اْلمــؤمنين الــذين يـعملــون الــصالحات أن لهــم أج ًلدن َ ً ََ َ ــَ ْ َُ َْ َ َّ ِ ِ َّ َُ ـ َْـ َ َ ُ َْ َ ُِ َّ َِّ ِ ْ ِّ ُ ً مــاكثين فيــه أبــدا *ُ ََ ِ ِ َِ ِ َ وينــذر *َ َِ ُ
ًذين قــالوا اتخــذ اللــه ولــدا َّالــ َ َُ َُ َّ َ َ َّ َ واههم إن * ِ ِمــا لهــم بــه مــن علم وال آلبــائهم كبـــرت كلمــة تخرج مــن أفـ ْ ُ ِْ ِِ َِ ــ َْ ْ ُ ِْ ِ ُِ ــَ ْ َْ ً َ ََ َ َِ َ ِ ٍِ ــ ْ ِ ُ َ َّ

ًيـقولون إال كذبا َِ َ َُِّ َ ُ«.  
اش فرسـتاد و در آن کـژي ننهـاد،     ستایش خدایی را که این کتاب را بـر بنـده    (

ا از جانب خـویش مـردم را از عـذابی هـشدار دهـد و       درست و راست، ت   ) کتابی(
دهند نوید دهد کـه پاداشـی نیـک دارنـد و             مؤمنان را که کارهاي شایسته انجام می      

  .)برند همیشه در آن به سر می
 اینان بـه  :دهد كه خدا فرزندي گرفته است هشدار مي     : اين كتاب كساني را كه گفتند     

و پدرانــشان نیــز ) گوینــد  مــیو از روي جهــل ســخن(ایــن امــر علمــی ندارنــد 
آیـد و جـز دروغ       و بزرگ است سخنی که از دهانشان بیـرون مـی          ) اند دانسته نمی(

  .رانند سخن نمی
سپس به بيان اين ناحيه از ربوبيت پروردگار كه مربوط به امور غيبي و پنهاني اسـت                 

چـه  پـردازد و نظـر انـسان را بـه سـوي آن               و جز خدا كسي را بر آن آگاهي نيست، مي         
ي اصحاب كهف را خاطرنشان      دارد؛ قصه  ي عبرت و پند و اندرز است، معطوف مي         مايه
گاه در حـالي كـه پيغمبـر را          دارد آن  زند و بيان مي    هايي را براي مردم مي     سازد و مثل   مي

  .دهد شود، اين سوره را پايان مي شمارد كه با وحي الهي امداد مي بشري مي
  .»...ّيلإ ىنا بشر مثلكم يوحأنما إقل «
  .)شود بگو من بشري مانند شما هستم که بسویم وحی می(

  :شود ي سبا با اين آيات آغاز مي و سوره
الحكــيم  رض ولــه الحمــد فــي اآلخــرة وهــوهللا الــذي لــه مــا فــي الــسموات ومــا فــي األ الحمــد«
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 الـرحيم زل مـن الـسماء ومـا يعـرج فيهـا و هـوـرض وما يخرج منهـا ومـا ينـالخبير، يعلم ما يلج في األ

  .»الغفور

ها و زمین هست از اوست، و در آخرت نیـز          چه در آسمان   سپاس خدایی که آن   (
چه از آسمان فرود آیـد و        ستایش مخصوص اوست و همو، فرزانه و آگاه است، آن         

  .)داند و او بخشنده و آمرزگار است می) همه را(چه در آن باال رود  آن
ي انعـام آن را      چنـان كـه سـوره      شود هم  يدر اين آيه متذكر جانب تربيت آفرينشي م       

ها و زمـين     شود كه تمام آن چه در آسمان        و يادآور مي   …كند ولي به نحو ديگر     ذكر مي 
هاي گوناگون قيامت و رسـتاخيز   است از نظر علم و تصرف از آن خداست و به صورت 

 از جهـت    پردازد گاه به سرگذشت بعضي از پيامبران مي       دارد و آن   و علم غيب را بيان مي     
كه خداوند آنان را در زمـين جـايگزين گردانـده و برخـي از كاينـات را در تـسخير                      اين

شان و    قرار داده است، و بعد راجع به قوم سبا و محل سكونت            سلیمان و   حضرت داود 
سازد و در چند مـورد از   چه را به هنگام دعوت حق با آن مواجه بودند خاطرنشان مي   آن

  :دهد رد و آن گاه سخن خود را با ذكر آيات كيهاني، پايان ميآو رزق سخن به ميان مي
  .»وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل انهم كانوا في شك مريب«
ها کـه    و میان ایشان و آن آرزوها که دارند حامل افکندند، چنان که به امثال آن              (

  .)آنان نیز در شکی سخت بودند چنین کردند
  :خوانيم  چنين ميفاطري  سورهو در آغاز 

جنحة مثني وثلـث وربـاع، يزيـد ألي أوً رسال ةرض جاعل المالئكهللا فاطر السموات واأل الحمد«
 شــي قــدير مـا يفــتح اهللا للنــاس مــن رحمـة فــال ممــسك لهــا ومــا ّ كــلى اهللا علـّنإفـي الخلــق مــا يــشاء، 

  .»يمسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
دار را   ها و زمین است و فرشتگان بال       ي آسمان  را که پدیدآورنده  ستایش خداي   (

قرار داد و در خلقت هـر       ) آوران پیام(تا و چهارتا چهارتا پیک       تا سه  دوتا دوتا و سه   
هر رحمتی را که خـدا گـشاید        . افزاید زیرا که به همه چیز تواناست       چه بخواهد می  

س غیر او آن را نگـشاید و هـم او           ک کس بستن آن نتواند و هر چه را ببندد هیچ          هیچ
  .)همتا و فرزانه است بی



  دار تقریب شیخ محمود شلتوت طالیه  72
ي فاتحه نوعي تربيت را جمع نموده ولي به طور تفصيل آن را              اين سوره مانند سوره   

كنـد و بعـد     ها و زمين ياد مـي      بيان داشته است، به اين ترتيب كه ابتدا از آفرينش آسمان          
ي  گـاه خداونـد را سرچـشمه    آنگويـد و   راجع به پيامبران و فرشتگان و وحي سخن مي  

ي تشريع و خاطر     ي خلقت و رحمت به وسيله      كند، رحمت به وسيله    رحمت معرفي مي  
و سـپس بـه     . سازد كه فرستادن رحمت و جلـوگيري از آن بـه دسـت اوسـت               نشان مي 

هـا و   تشريح بعضي از ظواهر كاينات مانند فرستادن باد و انتـشار ابـر و اخـتالف انـسان        
خواننـد و از ثـروت    ها كه كتـاب خـدا را مـي     پردازد و بعد از آن     گ، مي جنبندگان در رن  

چه  فرمايد آن  گاه مي  نمايد و آن   كنند ياد مي   خود در شب و روز، پنهان و آشكار انفاق مي         
اش  خداوند به محمد وحي كرده حق و مورد تصديق است و خداوند بنـدگان برگزيـده               

 به طور تفصيل ميان تربيت آفرينـشي و         را وارث اين كتاب خواهد ساخت، و اين چنين        
  .نمايد تربيت تشريعي جمع مي

گـام   هـا در مكـه هـم       ي آن  ها در قرآن بود كـه همـه        هاي حمد و روش آن     اين سوره 
ي  كه خداوند مـصدر و سرچـشمه       شروع دعوت اسالمي به سوي توحيد و اعتقاد به اين         

  .ل شده استرسد؛ ناز هاست كه به انسان از جهت مادي و روحي مي نيكي
هـا   كارد و دل ها اشتياق به ايمان مي اين مانند نيروي آمادگي بخشي است كه در قلب     
تـا بـا كمـال    . سـازد  شود، آماده مي را براي استقبال از آن چه بعداً از طرف شرع نازل مي    

ي فاتحـه   رضا و خرسندي و خضوع و اطمينان، مهيا و به شرايع الهي عمل كنند و سوره   
ها به تفصيل بيان شـده اسـت بـه طـور           چه را كه در اين سوره      ه شد تمام آن   كه گفت  چنان

  . بيان داشته استالعالمین ربي  اجمال در كلمه
  .»الرحمن الرحيم«

ي فاتحه است و مشتمل بـر دو اسـم بـزرگ از اسـماء                اين دومين آيه از آيات سوره     
  .رحمن و رحیم: نيكوي الهي است

  :ن دو اسم بسيار استگفتار مفسرين در ارتباط بين اي
هـاي   ي نعمـت  را بخـشنده رحـیم  هاي عـام و   ي نعمت   را بخشاينده  رحمناي   دسته
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 را تنهـا  رحـیم دهنده به جميع خلـق و      را نعمت  رحمني ديگر    و دسته . دانند خاص مي 

گويند هر دو وصف به يك معنـي   ي سومي مي اند، و دسته  دهنده به مؤمنين دانسته    نعمت
  .أكيد اولي استاست و دومي براي ت

رحمـن  ولي به نظر بعضي از متأخرين اين دو وصف با هـم كـامالً متغايرنـد زيـرا                   
 صفتي است فعلي كه داللـت  رحیمي رحمت و احسان است و        صفت ذاتي و سرچشمه   

دليـل   بـه . بر وصول رحمت و احسان و رسيدن آن دو  به اشـخاص مـورد نعمـت دارد                 
تـوان صـفاتي آورد و ايـن از          دي از قـرآن مـي      در هر مـور    الرحمني   كه براي كلمه   اين

  :خصوصيات اسامي ذات است
  )١(.»ىسماء الحسنًيا ما تدعوا فله األأو ادعوا الرحمن أقل ادعوا اهللا «
  .)هایی نیکو از اوست بگو خدا یا رحمان هر کدام را بخوانید نام(
  )٢(.»...لمن يكفر بالرحمن«
  .)ورزند براي کسانی که به رحمان کفر می(
  )٣(.»ًدعوا للرحمن ولداان أ«
  .)اند از آن رو که براي رحمان پسري ادعا کرده(
  )٤(.»م القرآنّالرحمن عل«
  .)رحمان، این قرآن را تعلیم داده است(
  )٥(.»ى العرش استوىالرحمن عل«
  .)رحمان بر عرش استیال دارد(

  …چنين ساير آيات هم
مال شـده و بـا اسـلوب تعديـه و           اما رحيم در قرآن زياد به عنوان وصف فعلي استع         

                                           
  .١١٠ و ١٠٩: اسرائيل بني)  ١(
  .٣٤: زخرف)  ٢(
  .٩١: مريم)  ٣(
  .٢ و ١: الرحمن)  ٤(
  .٥: طه)  ٥(
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  .تعلق به شخص مورد نعمت آمده است

  )١(.»ن اهللا بالناس لرؤوف رحيمإ«
  .)خداوند نسبت به مردم مهربان و رحیم است(
  .»وهو الغفور الرحيم«
  .)و او آمرزگار و رحیم است(

  :ي رحمت با اين اسلوب بسيار آمده است كه كلمه چنان هم
  .»يء شّورحمتي وسعت كل«
  .)و رحمت من به همه چیز گسترش دارد(
  .»كم من رحمتهّينشر لكم رب«
  .)تا پروردگارتان رحمت خویش را بر شما بگسترد(

نيامده است، و به نظر ما ايـن نظريـه از آرا            » رحمانيت خدا «در قرآن هيچ تعبيري به      
مذكور و غيرمذكور بهتر است زيرا اختصاص دادن يكـي از ايـن دو وصـف بـه دقـايق                    

چنان كه زيبنده نيـست      هم. ها يا به بعض اشخاص مورد انعام، دليلي بر آن نيست           تنعم
  .ي ديگر تنها براي تأكيد آمده است اي بعد از كلمه كه گفته شود در قرآن كلمه

و مسلماً در آمدن اين دو اسم بزرگ بعد از ذكر ربوبيت و تربيت پروردگـار نـسبت                  
  .به كاينات هدف و مقصد بزرگي است

كنـد كـه تربيـت و فرمـانروايي      كه خداوند بـا ايـن دو وصـف بيـان مـي       ح اين توضي
كـه او   گيرد با ايـن  پروردگار نسبت به جهانيان از جبروت و قهر و غضب سرچشمه نمي      

ي تربيت و سـلطنت پروردگـار، رحمـت عمـيقش و             جبار و قهار است، بلكه سرچشمه     
يدگان با رحمت الهـي پديـد       باشد چه تمام آفر    شمول احسانش به جميع آفريدگانش مي     

خورنـد و بـه      پردازند، و با رحمت او روزي مـي        آيند و با رحمت او به دگرگوني مي        مي
خيزند و مـورد سـؤال    پا مي كنند و با رحمت وي در روز رستاخيز به        رحمت او تكيه مي   
  .گيرند و محاسبه قرار مي

                                           
  .١٤٢: البقره)  ١(
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يافتند كه خداوند از    هاي بندگان جايگزين گرديد و بندگان در       وقتي اين معني در دل    

شـوند تـا بـا     دهد بيشتر برانگيخته مي راه احسان و مرحمت آنان را مورد محبت قرار مي      
  .هاي با ايمان به سوي پروردگار خود روي آورند هاي مطمئن و دل سينه

بينـيم كـه رحمـت خداونـد نـسبت بـه         كنـيم، مـي    وقتي در آيات قرآن جستجو مـي      
  :بندگانش داراي دو چهره است

  ي تربيت آفرينشي  چهره.١
  ي تربيت تشريعي چهره. ٢

و با اين بيـان     .  است ماده و روح  : و تمام زندگي انسان وابسته به اين دو چهره يعني         
  :فرمايد شود كه مي ي خداوند بيان مي فرموده
  .»يء شّورحمتي وسعت كل«
  .)و رحمت من نسبت به همه چیز گسترش دارد(

 و بازگـشتش بـه تربيـت جهانيـان و احـسان             وقتي حمد و سپاس پروردگار اسـاس      
سوي آنان است، چه زيبنده است كه افراد با ايمـان خـود را بـا اخـالق الهـي آراسـته                 به

  .سازند و از اين راه حمد و ثنا و رضاي پروردگار را بجويند
پیـشوایی، پـدري،    كسي كه مورد تربيت پروردگار قرار گرفتـه و مـسئوليتي ماننـد              

چه رعايتش الزم اسـت نظـر        اش گذاشته شده بايد به آن      ه عهده  ب …معلمی، همسري و  
  :فرمايد چه مي چنان. بيفكند زيرا انسان نسبت به زيردستان مسئول است

  .»ل عن رعيتهؤوكم مسّكم راع وكلّكل«
  .)تمام شما سرپرستید و در برابر زیردستان خود مسئولید(

اسـت كـه    ) خداوند(ف مربي بزرگ    و نيز بايد بداند كه اين مقام نزد او امانتي از طر           
او را جانشين خود ساخته تا به آن قيام كند و در رفتار خود احسان و نيكي پيشه سـازد                    

  . نسبت به زيردستان گذشت داشته باشد- نه از راه ظلم و ستم-و با احسان و مهر
ي وي ديگـران را اصـالح دهـد و     ترين راهي است كه خداوند به وسيله    اين نزديك 

  :رسد ي آن به رحمت و احسان الهي مي  راهي است كه انسان به وسيلهبهترين
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  .»حمنّاحمون يرحمهم الرّالر«
  .)کند کنند خداوند مهربان به آنان رحم می کسانی که رحم می(
  .»رض يرحمكم من في السماءارحموا من في األ«
به کسی که در زمین است مهربانی کنید تا کسی که در آسمان اسـت بـه شـما            (
  .)هربانی کندم

  .»اهللا قريب من المحسنين  ن رحمةا«
  .)رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است(

  
  فرمانروایی الهی در روز جزا

  .»مالك يوم الدين يا ملك يوم الدين«
  )صاحب روز جزا یا فرمانرواي روز جزا(

ن روز  كه فرمانروايي و ملك در اي      اين دو قرائتي است كه مجموعاً داللت دارد بر اين         
  :ي خداست و در قرآن آمده است ويژه) روز رستاخيز و حساب(بزرگ 
  )١(.» هللاٍمر يومئذًتملك نفس لنفس شيئا، واأل يوم ال«
  ).ي قهار آن روز پادشاهی از آن کیست؟ از آن خداي یگانه(

خداوند در اين دنيا به بعضي از بندگانش به خاطر اجراي حكمت و نظامي كه براي                
اي از مظاهر سلطنت و فرمانروايي را عطا كرده و براي آنـان               فرموده، پاره  آن جهان مقرر  

مرز و حدودي كه مورد رضايت يا غضب اوست ترسيم نموده و در اين حدود اطاعـت                 
 ولـي در روز رسـتاخيز حكومـت و          )٢(از ايشان را بر زيردستان واجب گردانيـده اسـت         

  .ي اوست پادشاهي و حساب و جزا ويژه
تواند از ديگري    كس نمي  فريدگان در اين امر با وي شريك نباشد و هيچ         يك از آ   هيچ

ي  كس سخن نگويد جز با اجـازه       كه از او اجازه داشته باشد و هيچ        شفاعت كند مگر اين   

                                           
  .١٨: انفطار)  ١(
  …مانند اطاعت از پيامبران و اولواالمر و پدر و مادر و) ٢(
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  .كار افتد هاي اخروي به هاي دنيوي كنار گذاشته شود و سنجش او، در اين روز سنجش

  )١(.»ًا يرهّة شرّ مثقال ذرًة خيرا يره ومن يعملّفمن يعمل مثقال ذر«
اي بـدي    بیند و هرکس هم وزن ذره      اي نیکی کند آن را می      هر کس هم وزن ذره    (
  .)رسد سزاي آن می کند به

در اين آيه تربيت ديگري براي بندگانست، زيرا وقتي انسان ايمـان آورد كـه در روز                
و هـركس بـدون     شـود    كار آشكار مي   هاي گنه  قيامت و رستاخيز احسان نيكوكار و بدي      

رسد، و در ايـن   ترين اجحافي به ديگري روا دارد، به سزاي كردار خود مي  استثنا كوچك 
دست دانايي آگاه است كه هيچ چيـز در زمـين و آسـمان بـر او                  روز بزرگ زمام امور به    

دار اعمال بنـدگان اسـت، ايـن ايمـان         ماند و همواره مراقب كردار و حساب       پوشيده نمي 
  .دهد ي اصالح وي و اصالح كارهايش است كه انجام مي ترين وسيله بزرگ
  

  پرستش

  .»ياك نستعينإياك نعبد وإ«
  .)جوییم کنیم و تنها از تو یاري می پروردگارا تنها ترا بندگی می(

ربوبيـت  . گسترش رحمت و سلطنت الهي، براي بيـان دو طـرف مبـدأ و معـاد بـود                 
ين دو مورد به رحمـت و رحمانيـت         شود و تنها خداوند در ا      پروردگار شامل هر دو مي    

  .موصوف است
كنـد، آن كـس كـه سـزاوار          ي عبوديت و استقامت است و بيان مـي         اين آيه در جنبه   

عبادت است و بايد مورد توجه و خضوع و خشوع و اعتراف به نياز در پيشگاهش قرار                 
 گيرد، تنها خدايي است كه اوصافش متجلي و عظمتش آشكار و در هر موردي پـشتيبان               

  :گوييم شود و خطاب به وي مي ماست و گويي ديده مي
  )طلبیم پرستیم و تنها از تو یاري می پروردگارا تنها تو را می(

شود و آن معناي      معناي جديدي آشكار مي    -چه از صفات برشمرديم     آن -با اين بيان  
                                           

  .٧: زلزال) ١(
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 بينـد و از رگ شـريان   نزديكي خدا به بندگانش هست كه تمام احوال و كردارشان را مي      

  .تر است به انسان نزديك
َمــا يكــون مــن نجوى ثالثــة إال هــو رابعهــم وال خمسة إال هــو سادســهم وال أدنــى مــن ذلــك وال « َ َ ََ َِ ْ ــ ْ ْ َِ َِ َْ َ ْ ُْ ُ ــ ُْ َ َِ َ َ َُ َُّ َِّ ٍِ ٍَ َ ُِ َ َ ُ ُ

ِأكثـر إال هو معهم أين ما كانوا ثم يـنبئـهم بما عملوا يـوم اْلقيامة إ ِِ َِ َ َ ََ َْ َ ُُ ِ َ ََ َِ ْ ُْ ُُ َِّ َّ ُ ُ َ َْ ََ ُ َّ َ ٌن الله بكل شيء عليمْ َِ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ َّ َّ«.)١(  
هاست و نه پنج نفري جـز   كه خداوند چهارمين آن هيچ راز سه نفري نيست جز اين     (
كـه هـر كجـا باشـند         هاست و نه كمتر از اين و نه بيشتري جز آن           كه وي ششمين آن    اين

 كه خـدا بـه      اند خبرشان دهد   گاه روز رستاخيز از اعمالي كه كرده       هاست، آن  خدا نزد آن  
  .همه چيز دانا است

  
  معنی عبادت و بندگی

كران و اين داللت بر آخـرين       انتها در برابر عظمتي بي     عبادت عبارتست از فروتني بي    
ي تواضع قلبي و محبـت و دوسـتي ذاتـي دارد، فـاني شـدن در جـالل و جمـال                       درجه

دارد  را دوست مي گاهي انسان كسي    . رسد آفريدگار فنايي است كه هيچ فنايي به آن نمي        
آيد و در ايـن خـضوع خـود را از     شود و به خضوع در مي و در عشق محبوبش فاني مي     

نمايد ولي اين عشق و فنـا        دهد و در راه محبوب خود تحمل رنج و عذاب مي           دست مي 
شود زيرا عبادت عبارت از اثـري اسـت بـراي        ناميده نمي ) عبادت( هر اندازه كه رسد       به

هايش  كران و ذاتش غيرقابل ادراك و نعمت       انروايي كه عظمتش بي   توجه به سلطنت فرم   
  .شمار است بي

صورت عبادت هرگاه از ايـن روح و ادراك عـاري باشـد، عبـادت واقعـي نبـوده و                    
  .ي رضاي پروردگار محروم خواهد ماند مقبول درگاه الهي نخواهد بود و از ثمره

پـس او يگانـه صـاحب       . اسـت وقتي عبادت تنها عبارت از فاني شدن در پروردگار          
يــك از  حقــي اســت در ترســيم صــور عبــادات و تــشريع قــوانين و احكــام آن و هــيچ

چه خداوند ترسيم فرموده مداخلـه يـا كـم و زيـاد              كنندگان حق ندارند كه در آن      عبادت
                                           

  .٧: مجادله) ١(
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چنان كه سزاوار نيست كسي مراسم عباداتي را كـه خداونـد ترسـيم فرمـوده                 نمايند، هم 

  .و به سوي ديگري جز خدا توجه نمايد. گانش انجام دهدبراي ديگري از بند
بنابراين هيچ ركوعي نيست جز براي خدا و هيچ سجودي نيست جـز بـراي خـدا و              
هيچ طوافي نيست جز براي خدا و هيچ نذري نيست جز براي خدا و هـيچ خـضوعي و    

  .هيچ فروتني نيست جز براي خدا
  

  استعانت
 يـاري بعـد از بكـاربردن قـدرت و تـوان             استعانت عبارتست از درخواست كمك و     

شخصي و شخص دانا تنها از كسي كه قادر بر ياري و كمـك باشـد درخواسـت يـاري                    
طوري كه چيزي او را بـه        كند و خداوند قادر است و قدرتش وسيع و كامل باشد، به            مي

  .شود آورد و از قدرت و سلطنتش چيزي خارج نمي عجز در نمي
گرداند و اوست كـه   سازد و موانع را برطرف مي  ماده مي او كسي است كه اسباب را آ      

  .دارد دهد و اگر بخواهد باز مي اگر بخواهد مي
اين استعانت توأم با عبادت است و بنـابراين تنهـا بايـد از خـدا يـاري جـوييم و از                      

  .كس جز خدا انتظار كمك نداشته باشيم هيچ
كنـد و آنـان    رگواري ايجاد مياين امر براي افراد با ايمان يك حالت علو روحي و بز       

هاي موقتي و محـدود كـه        نوعان و صاحب قدرت    را از حقارت و پستي و احتياج به هم        
  .سازد ها خود محتاجند، دور مي آن

  )١(.»مثالكمأاهللا عباد   ن الذين تدعون من دونإ«
  .)اي چون شمایند ه تر از خدا هستند بند ها پایین خوانید و آن کسانی را که می(
  )٢(.»نفسكم ينصرونأيستطيعون نصركم وال  الذين تدعون من دونه الو«
توانند شما را نـصرت دهنـد و نـه           خوانید نه می   تر از خدا را که می      افراد پایین (

  )٣(.)توانند به خود کمک کنند می) حتی(
                                           

  .١٩٤: اعراف) ١(
  .١٩٩: اعراف) ٢(
ناگفته نماند كه براي بعضي از برادران سني ما اين شبهه برايشان پيش آمده كـه شـيعيان بـه هنگـام      ) ٣(

را مورد خطاب قـرار داده و حاجـات خـود را از آنـان            زادگان   زيارت بقاع متبركه قبور ائمه يا امام      
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  همیاري، استعانت از غیر خدا نیست

، چـه خداونـد در آيـات    ياري ميان مـردم منافـاتي نـدارد    مطالب فوق با تعاون و هم     
  :دهد بسياري به آن فرمان مي

  )١(.»ثم والعدوان اإلىتعاونوا عل  والى البر والتقوىتعاونوا عل«
دسـتی   یاري کنید و بـه بـدکاري و تجـاوزگري هـم            به نیکی و پرهیزگاري هم    (
  .)نکنید

شود، و اين  ي محدود بشري است و از آن خارج نمي  اين تعاون و همكاري در دايره     
  .كه خداوند ترسيم فرموده است وحيد و يكتاپرستي پاك و راه افراد با ايمان است چنانت

  
  راه راست

  .»اهدنا الصراط المستقيم«
  .)ما را به راه راست هدایت فرما! پروردگارا(

                                                                                                   
ايـاك نعبـد و     «گـوييم    خوانيم و مي   اي كه هر روز در نماز مي       گويند اين كار با آيه     خواهند و مي   مي

  .منافات دارد) جوييم پرستيم، و تنها از تو ياري مي  تنها تو را مي(» اياك نستعين
خواهند و تنها خدا را مـورد خطـاب           تنها از خدا مي    در صورتي كه شيعيان حاجات خود را در همه جا         

روند، براي ايجاد حضور ذهن و  كه به هنگام نياز و حاجت به اماكن مقدسه مي          دهند و اين   قرار مي 
  .حالت روحاني در خود است زيرا يكي از شرايط استجابت دعا حضور ذهن و توجه است

ها  آمده و شيعيان آن» مفاتيح الجنان«ري است كه در هاي معتب نامه گواه اين موضوع دعاي بعد از زيارت   
خوانند از جمله، بعد از زيـارت جامعـه هـر           هاي مطهر درحالي كه رو به قبله هستند مي         را در حرم  

اللهم و اول حاجتي اليك ان تغفـر لـي مـا سـلف مـن          «: خوانيم يك از ائمه عليهم السالم چنين مي      
ام را بـر مـن ببخـشي     سوي تو اين است كه گناهان گذشته  اولين حاجت به  ! پروردگارا…» ذنوبي و 

  )الجنان  مفاتيح٥٨٢صفحه (… و
اللهم اليك توجهت و بك اعتـصمت و  «: گوييم السالم مي و پس از زيارت مخصوص اميرالمؤمنين عليه  

گـرايم و بـر    آورم و به تو مي سوي تو روي مي به! خداوندا» عليك توكلت اللهم انت ثقتي و رجائي     
 ٣٥١صـفحه   (… ي اميـد و اطمينـان و آرامـش منـي و            تـو مايـه   ! جـوييم، پروردگـارا    وكل مي تو ت 

  )الجنان مفاتيح
اللهم آت نفسي تقويها فانت وليهـا  «: السالم حسين عليه و اين است قسمتي از دعاي بعد از زيارت امام  

كه تو ولي و موالي به روح من تقوي عنايت فرما ! پروردگارا. تا آخر» وموليها و انت خير من زكيها  
  .ي آني كننده مني و تو بهترين پاك

  .٥: مائده)  ١(
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  .صراط مستقيم راهي است كه هيچ كژي و انحراف در آن وجود نداشته باشد

سـوي   م كه خداوند درخواست هـدايت را بـه       ي مراد از صراط مستقي     مفسرين درباره 
  .آن قرار داده است، گفتار گوناگون دارند، و اين نخستين دعا در اين سوره است

  .ترين تعريف براي صراط، تعريف زير است نظر من جامع به
صراط عبارت است از عقاید و آداب و احکامی که انسان را در اثر علم و عمل                 

  .اندبه سعادت دنیوي و اخروي برس

هـاي آسـماني خـود     ي آن بـه پيـام    اين، صراط، راه اسالم است كه خداوند به وسيله        
ي كـار قـرار داده و تبليـغ و بيـان آن را بـه حـضرت                   پايان بخـشيده و قـرآن را برنامـه        

  .واگذاشته است) ص(محمد
  

  اسالم، صراط مستقیم است
موجب جـاوداني    و همين امر     »اسالم صراط مستقیم است   «كه   براي پي بردن به اين    

و صالحيت آن براي هر زمان و مكاني گشته است، كافيست كه خوانندگان وضع جهان               
يابند كه جهان آن روز چگونه در افـراط و           گاه در مي   قبل از اسالم را در نظر بياورند، آن       

  :روي و كوتاهي در تمام امور صادق بود برد و اين زياده سر مي تفريط به
هـا بـا    اط انسان با زندگي، ارتباط انسان با اجتماع، ارتباط ملت در عقايد، اخالق، ارتب   

  …گذاري و ساير شئون يكديگر، در راه تشريع و قانون
يـك از ايـن دو راه    كـه جهـان بـا هـيچ     چون آيين اسالم ظهور يافت، با توجه به اين   

پذير نيست، و با فطرت و سرشت بـشري          روي و كوتاهي اصالح    افراط و تفريط يا زياده    
روي در آن كامالً مراعات گردد تا        منافات دارد و با سنن اجتماعي كه بايد اعتدال و ميانه          

آري اسالم، شريعت خود را شريعتي     . ضامن بقا واصالح آن جامعه گردد، سازگار نيست       
هـاي اساسـي    گونه افراط و تفريط در آن نيست، قرار داده و احكام و طرح        ميانه، كه هيچ  

اي كه خداوند در كتابش ترسيم فرموده  هاي بسيار در دايره  وع و چهره  آن را با آن همه تن     
  :بيان داشت
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  .»ً وسطا لتكونوا شهداء على الناسمةأوكذلك جعلناكم «
  .)گونه شما را امتی معتدل و میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و بدین(
 بـه  كـم عـن سـبيله، ذلكـم وصـيكم فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بًن هذا صراطي مستقيماإو«
  )١(.»كم تتقونّلعل

هـاي   این، راه راست من است، پس از آن پیروي کنیـد و از راه             : که) بدانید(و  (
چه که خداوند  شـما   دیگر مروید که شما را از راه الهی پراکنده سازد؛ این است آن 

  .)را بدان سفارش کرده است باشد که پرهیزگاري نمایید
  
  )به مبدأ و معاد(تقاد از نظر اع. 1

  :ي زير قرار دارد اسالم از نظر اعتقاد در ميان دو دسته
ي تصادف و    كنند كه اين زندگي زاييده     كساني كه منكر خدا هستند وتصور مي      ) الف
  :گويند فكر و اراده است و مي اتفاق بي
  .» الدهرّإال حياتنا الدنيا نموت ونحيي وما يهلكنا ّإالما هي «
این دنیا چیزي نیست کـه بمیـریم و زنـدگی کنـیم، و جـز زمانـه                  جز زندگی   (

  .)هالکمان نکند

اسـالم در  . دهنـد  كساني كه قائل به تعدد خدا بوده و براي خدا شريك قرار مـي        ) ب
  :گويد برابر اين دو دسته با صراحت و روشني مي

خدا يكي است و شريك و همتايي ندارد و كسي جز او نبايـد مـورد پرسـتش قـرار               
  .ردگي

  .»حدأًحد، اهللا الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أقل هو اهللا «
کـس   نزاده و زاییده نـشده و هـیچ       ) که(نیاز   او خداي یکتاست، خداي بی    : بگو(

  .)همتاي او نیست
ل ّوأنـا وأمـرت ُالعالمين، ال شريك لـه وبـذلك ا  ّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا ربّنإقل «

  .»المسلمين
                                           

  .١٥٣: انعام)  ١(
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راستی نماز من، عبادت من، زندگی و مرگ من بـراي خـدا، پروردگـار                به: گوب(

ام و مـن     مأمور شـده  ) اخالص کامل (جهانیان است، او را شریکی نیست، و به این          
  .)ي فرمان الهی هستم نخستین مطیع و تسلیم شده

  
  از نظر اخالق. 2

اري هـستند و    در مورداخالق نيز اسالم ميان كساني است كه از هرگونه فـضيلت عـ             
روي را گرفتـه بـه طـرف تـشديد روي            كساني كه در تصور فضيلت حد افراط و زيـاده         

  .اند آورده
  :به عبارت ديگر اسالم فضيلت را ميان دو رذيلت ترسيم فرموده است

روي، نـه تکبـر و    باکی نه بخل و امساك و نه اسـراف و زیـاده   نه ترس و نه بی  «
  »…ري و نه سکوت وخودخواهی و نه ذلت و خواري، نه زا

  :فرمايد اساس اين دستورات گفتار پروردگار است كه مي
ً البسط فتقعد ملوما محسوراّ عنقك وال تبسطها كلىلإ ةوال تجعل يدك مغلول« ً«.  
دستت را به گردنت بسته مدار و آن را به تمامی مگشاي که نکوهیده و حسرت                (

  .)زده فرو خواهی نشست
  .»ًفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماذا انفقوا لم يسرإوالذين «
که چون خرج کنند نه اسراف و زیاده روي کنند و نه بخل و امـساك                 و کسانی (

  ).)را رعایت نمایند(ورزند، بلکه اعتدال میان این دو 
  
  از نظر ارتباط انسان با زندگی. 3

  :از نظر ارتباط انسان با زندگي، اسالم ميان اين دو دسته است
اند و جز خوردن و آشاميدن يا لذات و شـهوات، غلبـه       ي كه مادي محض   كسان) الف

  .شناسند  چيزي نمي…خواهي، تفاخر و مباهات و اندوزي و افزون و تجاوز، مال
نشين و منـزوي بـوده از        كساني كه روحاني محضند و همواره در زندگي گوشه        ) ب
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كامل و زندگي بـشري را      اند و تمام علل و اسباب ت       ازدواج و كار و كوشش كناره گرفته      

  .پندارند مهمل واضافي مي
  :گويد اسالم در اين مورد نيز حد وسط و ميانه را اختيار نموده و مي

  )١(.»نياّ وال تنس نصيبك من الدةوابتغ فيما اتاك اهللا الدار اآلخر«
ي خـود را از دنیـا        ي آخـرت را بجـوي و بهـره         چه خدایت داده خانـه     در آن (

  .)فراموش مکن
  .»رض وابتغوا فانتشروا في األةا قضيت الصلوذإف«
  .)و چون نماز به پایان رسید، در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بجویید(

  )٢(!؟»خرج لعباده والطيبات من الرزقأقل من حرم زينه اهللا التي «
و (هـاي پـاك      و رزق ) خدا را که براي بندگانش آفریـده      (بگو چه کسی زینت     (
  !)دانیده است؟را حرام گر) حالل
  
  گذاري از نظر تشریع و قانون. 4

نـه بـه    : گذاري نيز جانب اعتدال و ميانه را پيش گرفتـه اسـت            از نظر تشريع و قانون    
مردم اجازه داده كه در هر موردي براي خود قانون وضع كنند و نه وضع هـر قـانوني را            

ي را بـه اختيـار      به خود اختصاص داده بلكه بعضي قوانين را خود وضع فرموده و برخـ             
مثالً در مـسايلي كـه خردهـاي بـشري، خـود بـه              . ي بشر واگذاشته است    فكر و انديشه  

چنين  تنهايي از درك آن عاجزند مانند عبادات از نظر زمان و مكان و چگونگي آن و هم                
شود ماننـد ارث     در مواردي كه با اختالف زمان و مكان و اشخاص دچار دگرگوني نمي            

 خريد و فروش و حرمـت تجـاوز بـه مـال ديگـران، شـارع وضـع                   و قانون معامالت و   
و در اموري كـه بـشر قـادر بـه درك و          . گونه قوانين را به خود اختصاص داده است        اين

كند وضـع   تميز خوب و بد آن است و با تغيير زمان و مكان و اشخاص اختالف پيدا مي      

                                           
  .٦٤: فرقان)  ١(
  .٣٢: اعراف)  ٢(
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  )١ (. شده استجا باب اجتهاد پيدا قانون را به بشر واگذار نموده و از اين

هاي اساس قانون و شريعت اسالمي است كه خداوند به           اين موضوع از اركان و پايه     
  .ي انساني در نظر گرفته است ي آن عظمت و شرافتي را نسبت به عقل و انديشه وسيله
  
  از نظر روابط اجتماعی. 5

نـه فـرد    گرفته است؛    اسالم در تعيين وظايف فرد نسبت به جامعه نيز اعتدال را پيش           
چون چهارپايان بـه خـورد و    چنان آزاد گذاشته كه هر چه بخواهد انجام دهد و هم           را آن 

خواب و تجاوز به مال اين و آن بپردازد، و نه شخصيت و اسـتقالل او را ناديـده گرفتـه     
دهد كه تنها براي جامعه كـار   بلكه دستور مي. اثر باشد مصرف و بي كه در ميان جامعه بي   

د و وجود و حيات خود را در وجود و حيات جامعه بداند، گويي عضوي               كند و بينديش  
  .ماند است كه با حركت جامعه در حركت است و با سكون آن از حركت باز مي

ي اسالمي براي او شخصيت مستقلي را در نظر گرفتـه و او را يكـي          در مقابل جامعه  
 وي حـق مالكيـت در    شمارد و به اعتبار اسـتقالل شخـصي        از اعضاي بناي اجتماعي مي    

چـه   ي تـصرف در آن  مال و خون و خانواده براي او قائل شده و در ايـن حـدود اجـازه               
دهد، داده است تا وسايل سعادت و خوشـبختي و آسـايش خـود را              خوب تشخيص مي  

و به اعتبار عضويت در جامعه او را به جهـاد و پيكـار در راه نـابود كـردن                    . فراهم سازد 
و او را موظـف داشـته كـه    . نفاق در راه خدا ملزم نمـوده اسـت    دشمنان وطن و بذل و ا     

نوعان خود را راهنمايي كند و به كارهاي نيك دعوت نمايد و از كارهاي بد باز دارد                  هم
و در توليد نسل صالح و نيرومند و افزودن سپاه اسـالم بكوشـد و فرزنـدان بـا ايمـان و       

ه سوي پاكي و درجات عـالي پـيش   ي آن ب خوش اخالق تربيت كند تا اجتماع به وسيله      
  .رود

                                           
مانند اجتهاد در مسايلي كه قبالً وجود نداشته و در اين عصر پيدا شده است و علما و مجتهدين بـا                 ) ١(

آورند، از جمله احكام مربوط      دست مي  را به ها   قواعد و اصولي كه از شرع مقدس رسيده احكام آن         
  …به بيمه، بانك، چك و سفته، كالبد شكافي، پيوند اعضاء وزايمان مصنوعي و



  دار تقریب شیخ محمود شلتوت طالیه  86
ي سعادت فرد است و      در مقابل بر جامعه، حقوقي براي فرد واجب گردانيده كه مايه          

و بـراي حمايـت افـراد    . كه جامعه بايد مـال و جـان و نـاموس او را حفـظ كنـد      آن اين 
مقررات قصاص و حد و تنبيه و مجازات را وضع نمـوده اسـت و نيـز جامعـه موظـف                     

  )١(!گر فردي محتاج شد به او كمك كنداست كه ا
جـا خواهنـد     ترتيب فرد و جامعه حقوق و وظايف خود را نسبت به يكديگر به             بدين

آورد و از اين رو شرط سعادت و خوشبختي را در زندگي تعادل ميـان ايـن دو و عـدم                     
 دار چه اگر جامعه از حمايت فرد خودداري كنـد و عهـده  . تجاوز از اين دو را داده است 

دار مال و جان و ناموس وي نباشـد و درحـال فقـر و پيـري افتـادگي او را       امنيت و نگه  
ي  تأمين نكند در اين صورت افراد را در معرض هالكت و بدبختي قـرار داده و جامعـه                 

فرسـا تبـديل     سوزان و طاقـت    ي ننگين و غيرقابل تحمل و آتش       زندگي را به يك جامعه    
  .خواهد ساخت

  
  الملل یناز نظر روابط ب. 6
شـود   الملل زيرا اسالم راضي نمـي      ي اسالم در مورد روابط بين      چنين است نظريه   هم

هاي ديگران استفاده كننـد و      كه مسلمانان در زندگي ضعيف و زبون باشند و از باقيمانده          
كننـد   چه ديگران در حقشان تعيـين مـي   يا از رفتار ديگران تقليد و پيروي نمايند و به آن         

 از طرفي زندگي ستمكارانه و مستبدانه را اجازه نداده، از ستم بـه بينوايـان       و. گردن نهند 
) و يا تحـت قيموميـت اسـالمند   (اند  و تجاوز به سرزمين و اموال كساني كه ايمان آورده    

و براي حفظ كيان اسالم مقرر فرموده كـه مـسلمين بايـد             . سخت جلوگيري نموده است   
واعدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن «: مبادرت ورزند)  بهترهرچه بيشتر و(ي نيرو و قدرت     به تهيه 

قــــوة ومــــن ربــــاط الخيــــل ترهبــــون بــــه عــــدواهللا و عــــدوكم و آخــــرين مــــن دونهــــم، التعلمــــونهم اهللا 
  )٢(.»يعلمهم

                                           
ي آن از    آمدي اسـت كـه بودجـه       ي واقعي براي مسلمانان در هر حادثه و پيش         و اين يك نوع بيمه    ) ١(

  .گردد المال تأمين مي خمس و زكات و صندوق بيت
  .٦٠: انفال)  ٢(
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) تـا (توانید نیرو و اسباب بایـستی آمـاده کنیـد            چه می  ها آن  آن) جنگ با (براي  (

هـا   شناسید وخدا آن   ا را نمی  ه دشمن خدا را دشمن خود و کسانی دیگر که شما آن          
  .)شناسد بترسانید را می

دهد كه مردم را با برهان و دليل به سوي پروردگار بخوانند             از سوي ديگر دستور مي    
  :نه با اكراه و تهديد

ن الرشـد مـن الغـي فمـن يكفـر بالطـاغوت ويـؤمن بـاهللا فقـد استمـسك ّالـدين قـد تبـي كـراه فـيإال «
  )١(.»ا واهللا سميع عليم الانفصام لهىبالعروة الوثق

در این دین نیست زیرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضالل             ) اجبار(اکراه و   (
گران انکار ورزد و به خدا ایمان آورد، بـه           آشکار گشته است و هرکس که به طغیان       

  .)دستاویز محکمی چنگ زده که گسستنی نیست و خدا شنوا و داناست
وسايل جنگي تنها اصالح عمومي و تعمـيم مـساوات          ي   منظور اسالم از پيكار وتهيه    

  )٢(.ميان افراد و ايجاد عدالت اجتماعي و عطوفت و مهرباني است
اي محدود و محصور نموده كه جـزو   از اين رو وسايل جنگ را در حدود خردمندانه   

ضروريات اجتماع است و هدف دفع ظلم و تجاوز و اسـتقرار آزادي و دفـاع از ديـن و         
  .وطن است

  :فرمايد رآن در موارد مختلف به اين موضوع اشاره نموده ميق
  )٣(.» المعتدينّ اهللا ال يحبّنإاهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا،   وقاتلوا في سبيل«
پردازند، در راه خدا کارزار کنید ولی دسـت بـه     باکسانی که به کارزار شما می     (

  ).تجاوز مزنید که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد
  )٤(.» اهللا مع المتقينّإن واعلموا ة كما يقاتلونكم كافةوقاتلوا المشركين كاف«

                                           
  .٢٥٦: بقره)  ١(
  )اي نباشد ها پيكار كنيد تا فتنه با آن(فرمايد، قاتلوهم حتي التكون فتنه  كه مي چنان) ٢(
  .١٩٠: بقره)  ٣(
  .٣٦: توبه)  ٤(
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کنند  ي شما کارزار می    ها با همه   که آن  چنان ي مشرکان کارزار کنید هم     و با همه  (
  .)و بدانید که خدا با پرهیزگاران است

  )١(.» نصرهم لقديرى اهللا علّإننهم ظلموا وأن للذين يقاتلون بأذ«
کننـد، داده شـد      ها کارزار مـی    با آن ) دیگران(که  ) مؤمنینی(ي کارزار به     هاجاز(
  )گمان خدا بر نصرت ایشان تواناست؛ جهت که بر آنان ستم رفت و بی بدین
  )٢(.»نا اهللاّ يقولوا ربأنّ إال ّخرجوا من ديارهم بغير حقُالذين ا«
 ایـن نبـود کـه       جز) و گناهشان (آن کسانی که بنا حق از دیارشان تبعید شدند          (
  .)است) یکتا(گفتند پروردگار ما خداي  می

  :اساس دستور كلي پيكار با كفار اين است
خـراجكم ان  إىخرجـوكم مـن ديـاركم و ظـاهروا علـأنما ينهـاكم مـن الـذين قـاتلوكم فـي الـدين وإ«

  )٣(.»ولئك هم الظالمونأتولوهم ومن يتولهم ف
 در دین جنگیدنـد و از دیارتـان         خداوند شما را از دوستی با کسانی که با شما         (

دارد و هرکس که با      بیرونتان کردند و در اخراجتان دست به دست هم دادند، باز می           
  .)ها ستمکارانند این) باید بداند که(ها دوستی کند  آن

شريعت اسالم با ايجاد ارتباط ميان مسلمين و ساير ملل غيرمتجـاوز از نظـر تقويـت          
  .، صنعتي، فرهنگي و سياسي اجازه داده استامور حياتي و امور بازرگاني

ها را در بر داشته باشد و موافق بـا سـنن اجتمـاعي و                البته اين روابط بايد صالح آن     
  .ها مغايرت نداشته باشد ي آن فطرت بوده و با قوانين ويژه

ها برسـد و     ي نيكي و احسان به آن      دهد كه اين ارتباط به مرحله      دين اسالم اجازه مي   
  :لي در اين مورد، اين استدستور ك

                                           
  .٣٩: حج)  ١(
  .٤٠: حج)  ٢(
  .٩: ممتحنه)  ٣(
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ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم ان تبـروهم وتقـسطوا  ال«

  )١(.» اهللا يحب المقسطينّإنليهم، إ
که در دین با شما نجنگیدنـد        خداوند از نکویی کردن و انصاف ورزیدن با آنان        (

گـران را دوسـت      د زیرا که خداوند انصاف    دار و از وطنتان بیرونتان نکردند، باز نمی      
  .)دارد

اين است راه راست و صراط مستقيمي كه شريعت اسالمي در تمام احكام و قـوانين                
خود پيموده است و سزاوار است كه اين آيين براي هميشه جاويد بمانـد تـا وقتـي كـه                    

  .»ارثينوهو خير الو« :و خداوند وارث زمين و زمينيان گردد) سر رسد عمر جهان به(
ي آن نيك از بـد       وسيله كه نعمت عقل و خرد عنايت فرموده تا به         خداوند بعد از اين   

و سود از زيان تميز داده شود، نعمت خود را با اين هدايت مـذهبي تكميـل فرمـود تـا                     
خردهاي بشري را پشتيباني و كنترل نموده و آن را در مسيري قرار دهد كه تحـت تـأثير    

ي ديگـران   هواني قرار نگيـرد، و تـسليم عقايـد وافكـار گمراهانـه     هاي ش عوامل و انگيزه  
در . و نيز تا اعمال مردم را اصالح نمايد و آنان را از فساد و تباهي مـصون بـدارد              . نشود
  :نمايد ي بعد، پروردگار راه مستقيم را چنين تعريف مي آيه

  .»الضالين المغضوب عليهم وال نعمت عليهم غيرأصراط الذين «
بـر آنـان   ) راه کسانی کـه   (سانی که به آنان نعمت عنایت فرمودي، به جز          راه ک (

  )خشم گرفتنی و نه راه گمراهان
  

  طلب هدایت در مورد هدایت یافتگان
دارند و در تمام امور خـط   طلب هدايت از طرف كساني كه در صراط الهي گام برمي      

اند، و از غـضبش      وردهمستقيم و ميانه را انتخاب كرده و رضايت پروردگار را به دست آ            
اهـدنا الـصراط «ي   اند، با اين جملـه     پرهيز نموده خود را از ضاللت و گمراهي نگاه داشته         

  .نمايند تر و پايداري بيشتري مي  درخواست هدايت بيش»المستقيم
                                           

  .٨: ممتحنه)  ١(
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كـريم   خداوند صراط مستقيم را از اين ناحيه بيان داشته خود، اين راه را كه در قـرآن             

  .دارد قايد عبادات، اخالق و معامالت، بيان ميبا آيات مربوط به ع
شود و از هر دو جانبش محدود        اش آشكار مي   وسيله راه راست از هر دو ناحيه       بدين

  .رسد گردد و نعمت الهي بر بندگانش به حد كمال مي مي
  

  مردم در برابر حقیقت
 گمـراه،   گفتار مفسرين در بيان معناي افراد مورد نعمت و افراد مورد غضب و افـراد              

رسد، مردم در برابر حقيقت و هدايت الهـي سـه          چه به نظر ما مي     گوناگون است ولي آن   
  . بيان شده استبقرهي  طور كه به دنبال اين سوره در آغاز سوره اند همان دسته

  .و اين يك امر طبيعي در اجتماعات بشري در تمام اعصار و امصار است
   

  مؤمنان: ي اول دسته
ْالــذين يـؤ« ُ َ ِ زل إليك َّ َمنــون باْلغيب ويقيمــون الــصالة وممــا رزقـنــاهم يـنفقــون والــذين يـؤمنــون بمــا أن ْــ َِْــ َ ِْ ْــ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َِ ُِ َ ُِ ِ ِْ ُ ُ ُِ ِ َِّ ُ َّ َْ َْ ُ َ َّ ِ

زل مـن قـ زل إليك ومـا أن َوما أنزل من قـبلك وباآلخرة هم يوقنون والذين يـؤمنون بما أن ْ َْ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ْـِ ْـ َ َ ُْ ُ َُ َ َ َ َ ََ ْـَ َِْ ِ ُِ ُْ ُ ُِ َِّ ْ ُ ِ ِبلـك وبـاآلخرة َِ َِ ِ ْ ِ َ َ ْ
َهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم اْلمفلحون َُ ِْ ْ ُ َ َُ ُ ُ َُ َِ َِ َُ ُْ ِِّْ ِ ً َ َ ُِ ُ«.)١(  

چـه   گذارنـد و از آن     دارنـد و نمـاز مـی      ) و ناپیـدا  (کسانی که ایمان به غیـب       (
ـ (چه   چه بر تو نازل شده و هر آن        و آنان که هر آن    . کنند روزیشان کردیم انفاق می    ر ب

اینان قرین  . پیش از تو نازل شده است ایمان داشته و به آخرت یقین دارند            ) پیامبران
  .)هدایت پروردگار خویشند و هم اینان رستگارانند

  .»نعمت عليهمأ«: اين دسته كساني هستند كه مورد نعمت و رضايت پروردگارند
  

  کافرین معاند: ي دوم دسته

اهللا علــى قلــوبهم وعلــى  يؤمنــون خــتم م لــم تنــذرهم الأم  الــذين كفــروا ســواء علــيهم أأنــذرتهّنإ«

                                           
  .٥-٣: بقره)  ١(
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  )١(.»بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيمألى عسمعهم و

ها را بترسـانی و چـه نترسـانی ایمـان          تفاوتند، چه آن   کسانی که کافر شدند بی    (
هایشان مهر نهاده و به روي شنوایی و به روي دیدگانـشان         آورند، خداوند بر دل    نمی

  .)ها عذابی است بزرگ براي آنپرده افکنده و 
  .»المغضوب عليهم غير« :اين دسته كساني هستند كه مورد غضب وخشم پروردگارند

  منافقین: ي سوم دسته

فـي «منافقين يا دورويان كه ميان ايمان ظاهري و كفـر بـاطني حيـران و سـرگردانند                  
  )٢(.»ليم بما كانوا يكذبونأًقلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضا ولهم عذاب 

برایـشان عـذابی اسـت      » خدا بیماریشان را بیفزاید   «هایشان بیماري است     دردل(
  .)گفتند دردناك به علت دروغی که می

نمـا نحـن مـستهزؤن إا معكـم، ّنـإ شـياطينهم قـالوا ىلـإذا خلوا إا وّذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنإو«
 الظاللــة بالهــدى فمــا ربحــت ولئــك الــذين اشــترواأ بهــم ويمــدهم فــي طغيــانهم يعمهــون ئاهللا يــستهز

  )٣(.»تجارتهم وما كانوا مهتدين
مـا بـه شـما ایمـان     : اند مالقـات کننـد گوینـد       چون با کسانی که ایمان آورده     (
ها  ما با شماییم، ما فقط آن     : ایم و چون با یاران اهریمنی خود تنها شوند گویند          آورده

تـا در سرکـشی خـود       هـا را اسـتهزاء کنـد و بگـذارد            خدا آن . کنیم را مسخره می  
سرگردان شوند، آنانند که گمراهی را به بهاي هدایت خریدند ولـی نـه تجارتـشان                

  .)اي برند سودي کند و نه از هدایت بهره
  .»الضالين وال« :و اين دسته گمراهانند

  :کمال انسان بسته به کمال این دو نیرو است

ه ايـن سـوره كمـال و        بينـيم كـ    چه گذشت بيفكنيم مـي     اكنون اگر نظر كوتاهي بر آن     
  :داند خوشبختي انسان را در دنيا و آخرت وابسته به تكامل اين دو نيرو مي

                                           
  .٧ و ٦: بقره)  ١(
  .١٠: بقره)  ٢(
  .١٦  و١٥: بقره)  ٣(
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  نيروي توجه و علم. ١
  نيروي كسب و عمل. ٢

آورد وجـان و   يابد و بـه آن ايمـان مـي    زيرا با نيروي توجه و علم، حقيقت را در مي         
  .كند ي آن تغذيه و آبياري مي خرد را به وسيله
ي اول  نيمـه . گيرد ل، راه نيك و رستگاري و هدايت و ارشاد را پيش مي          با نيروي عم  

: ي فاتحه متضمن بيان حقيقتي است كه اساس سعادت و خوشبختي واقعي اسـت              سوره
ربوبيت و پرورش پروردگار نسبت بـه جهانيـان و رحمـت و رحمانيـت او و انحـصار                   

  .سلطنت الهي در روز قيامت و رستاخيز
  .شود ت كه با درك آن نيروي علم و معرفت تكميل مياين همان حقيقتي اس

ي عملي در زندگي است خـواه در         ي دوم اين سوره، متضمن بيان اساس برنامه        نيمه
عبادت براي خدا، كمك و ياري حق را خـدا، درخواسـت            : عبادات و خواه در معامالت    

و متكبـرين و  هدايت از خدا، و قدم نهادن در راه خدا، و دوري گزيـدن از راه منكـرين        
  .گمراهان سرگردان

هـاي   ي مندرجات قرآني تحقيق و تتبع نمايد و به مقاصد و دانستني كسي كه در كليه  
يابد كه قرآن در تفصيل مطالبي است كه در اين سوره بـه طـور                قرآن واقف گردد در مي    

منحـصر  ) علـم و عمـل  (و كمال انـساني را در دو نيـروي فـوق    . اجمال بيان شده است  
  .نددا مي

) مـادر قـرآن   (»القـرآن  مُا«و  ) سرآغاز كتـاب   (»الكتـاب فاتحـة «ترتيب اين سوره     بدين
  .است

اي است كه در هر نماز و در هـر ركعـت و در هـر وقـت از مؤمنـان                      اين تنها سوره  
ي نوري اسـت كـه    خواسته شده كه آن را بخوانند، و گويي اين سوره منبع و مركز اشعه             

  .افكند كند و بر همه چيز پرتو مي  ميهر چيزي را روشن و تابان
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  البیان طبرسی اخالص شیخ شلتوت در مورد تفسیر مقارن مجمع. 4
 وشهرت عن ساق الجد، وبـذلت غايـه الجهـد والكـد، وأسـهرت النـاظر، وأتعبـت الخـاطر، ...«

ـــق والتيـــسير، وابتـــدأت  وأطلـــت التفكيـــر، وأحـــضرت التفاســـير، واســـتمددت مـــن اهللا ســـبحانه التوفي
  .»أليف كتاب هو في غاية التلخيص والتهذيب، وحسن النظم والترتيب، يجمع أنواع هذا العلمبت

منـد، معرفـي كتـاب تفـسير         ي مفسر بزرگ و اديـب تـوان        از ديگر كارهاي خالصانه   
ي اديبانـه خـود بـر ايـن تفـسير             به جهان اسالم بود وي در مقدمـه        البیان طبرسی  مجمع
  :نويسد مي

 اين تفسير اولين و »... مؤلف من كتـب التفـسير الجامعـة- كملأيزل  ولم - ولأهذا كان «
هـاي تـازه و     ترين تأليف از كتب تفسيري جامع اسـت كـه توانـسته بحـث              همواره كامل 

ي تقسيم و تنظيم، و محافظت بر خواص تفـسير           تحقيقات ژرف را با نظم خاص بر پايه       
د از فن تفسير خدمت به قـرآن        قرآن جمع كند و به اين مهم توجه داشته باشد كه مقصو           

 سـیبویه، است نه خدمت به اهل لغت يا فقها يا مانند آن، و نه تطبيق آيات قرآن بر نحو              
ي يونان و روم و نه حكم بر قـرآن بـا مـذاهبي كـه بايـد                    يا فلسفه  عبدالقادر،يا بالغت   

  .خاضع باشند و به حكم قرآن
ي آزادانديـشي و    ير را جنبه  يكي ديگر از خصوصيات اين تفس     شلتوت  شيخ بزرگوار   

ي  زنـد، گـاهي نظريـه      تقريب مذاهب دانسته كه با اخالص تمام پيرامـون حـق دور مـي             
دهد و هرگاه نظريات مـذاهب   مذهب خود را و گاهي نظر غيرمذهب خود را ترجيح مي  

دهـد گـويي كـه خـود         دارد با امانت و دقت و بدون طعنه ارائه مي          مختلف را عرضه مي   
 است، برخالف بعضي از اهل سنت كه وقتي از شيعه سخن بـه ميـان   صاحب آن مذهب 

ها چنين گفتند، و يا بعضي از شيعيان وقتي سـخن از سـني بـه                 رافضي: گويند آيد مي  مي
ي قرآن را كه فرمـوده بـه بهتـرين     و توصيه. ها چنين گفتند گويند ناصبي آيد، مي  ميان مي 

  .كنند  را فراموش مي)جدال بالتی هی احسن(وجه با هم گفتگو كنيد، 
در : دهد  چنين نظريات را ارائه مي »اهدنا الصراط المـستقيم« :به عنوان نمونه در تفسير    

  :معناي صراط مستقيم وجوهي گفته شده است
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  . روايت شده استمسعود وابن) ع(وعلی ) ص(پیامبركتاب خدا، و اين از . ١
  . استعباس جابر وابناسالم، و اين روايت از . ٢
  .محمد بن حنفیه از -پذيرد ين خدا كه خداوند جز آن را از بندگانش نميد. ٣
چه است كه در اخبار مـا    و اين آن -و اماماني كه قائم مقام وي هستند      ) ص(پيامبر. ٤

  .روايت شده است
  :دهد دنبال نقل اين اقوال چنين نظر مي گاه طبرسي به آن
ها در آن داخل شود، زيرا كـه      اين ي بهتر است كه آيه را حمل بر عموم كنيم تا همه          «

صراط مستقيم همان ديني است كه خداوند به آن فرمان داده است از توحيـد و علـل و                   
  ».واليت كسي را كه خداوند طاعتش را واجب كرده است

تـرين   بديهي است كه روايـت اخيـر نزديـك        : نويسد  مي عالمه شیخ محمود شلتوت   
 به  طبرسی است، كه در اخبارشان آمده، ولي        روايت نسبت به مذهب شيعه درمورد ائمه      

دهد نه در ذكر اقوال و نظريات و نـه در تـرجيح بـه طـوركلي آن را در                     آن اولويت نمي  
نمايـد و چقـدر      گاه آيه را حمل بـر عمـوم مـي          كند و آن   رديف ساير روايات عرضه مي    

را كـه خداونـد   و واليت كـسي    (»وجب اهللا طاعتهأ من واليةو«: گويد ربا مي  ماهرانه و دل  
كـدام از آن     و اين عبارتي است كه نـه شـيعه و نـه سـني هـيچ               ) طاعتش را واجب كرده   

رمند بلكه هر مؤمني اعتقاد دارد كه خداوند اطاعت كساني را واجب گردانده كه در                نمي
  .پيشاپيش آنان پيامبر و اولواالمر است

سـتايد و    مـي را  طبرسی  صدر مرحوم    ي    در قسمت ديگر سعه    شیخ محمود شلتوت  
انگيز اسـت كـه      ي امامي بسيار جالب و شگفت      براي من رفتار اين عالم شيعه     : نويسد مي

 صـاحب  طوسـی الطايفـه امـام     وي به معلومـات اسـتاد و مرجـع بـزرگش يعنـي شـيخ              
رسـد و بـه تفـسير         به پايـان مـي     البیانش مجمعكند و وقتي تفسير      التبيان اكتفا نمي   تفسير

رغـم اخـتالف    يابد، معلومات جديد زمخشري را علي ي دست مکشاف زمخشري جديد  
آميزد وتفسير ديگري بـه نـام    ي خود به هم مي مذهبي كه با وي دارد با معلومات گذشته   

 و اضـافات تفـسير كـشاف        التبیـان طوسـی    تفـسير    فرائـد . نويسد  مي )جامع الجوامع (



 ر التقریبییخ محمود شلتوت وتفسیش 95    
زند يكي حجاب    و او با اين كار دو حجاب را كنار مي         . كند زمخشري را در آن جمع مي     

اي و ايـن جهـاد نفـس همـان       و ديگري حجاب تعصب فرقـه     زمخشريمعاصر بودن با    
  .جهاد اكبر است

  :نويسد  شيخ جامع االزهر ميمحمود شلتوتگاه  آن
قدمــه لهــذه أنمــا إم هــذا الكتــاب للمــسلمين فــي كــل مــذهب وفــي كــل شــعب، فّقــدأذا كنــت إفــ«

  .» والنهج السوي والخلق الرضيىن العلم القومثاله وليعتبروا بخير ما فيه مأالمزايا و
گاه كه اين كتاب تفسير را به مـسلمانان از هـر مـذهب و هـر ملتـي كـه                      بنابراين آن 

خاطر ايـن مزايـا و ماننـد آن اسـت، و بايـد عبـرت گيرنـد بـه                     كنم، به  هستند تقديم مي  
  )١(.هايي كه در آن است، از علم سرشار و روش ميانه و اخالق پسنديده خوبي
  

  )٢(قدر شیخ محمود شلتوت البیان به قلم مفسر عالی ي تفسیر مجمع مقدمه
و چشمانم را بيداري . آستين همت را باال زده، و نهايت جهد و كوشش را بذل كردم          

داده، فكرم را مشغول داشته، انديـشه نمـودم و بـه تفاسـير مختلـف مراجعـه كـردم، از                     
كار استمداد طلبيدم و شروع به تأليف كتـابي         خداوند سبحان را براي توفيق و آساني در         

در نهايت اختصار و به دور از زوايد نمودم كه داراي نظم و تربيت نكو و شامل ابعـاد و          
 وقرائت، صرف، نحو    ي اصول و فروع آن از علم         فنون مختلف اين علم و در برگيرنده      

شـأن  لـف آن، از   باشد و از نكات مبهم و مشكل گرفته تا معنـي و ابعـاد مخت           علم لغت 
حدود و احکام شـریعت از      ها و آثار مترتب بر آن،        و اخبار مربوط به آن، داستان     نزول  

 و اشكاالت مخالفان و اسـتدالالت اصـحاب در مواضـع مختلـف اصـول             حالل و حرام  
البتـه بـا رعايـت انـصاف و         . ي عقليه و نقليـه را شـامل شـود          عقايد و فروع دين و ادله     

هـا در ايـن زمانـه تحمـل سـختي علـوم        از و اطناب، چرا كه ذهناختصار به دور از ايج 
فراوان را ندارد در مواجهه با ميادين پرمخاطره ضعيف است زيرا كه جز اسمي از علمـا                 

  .ها باقي نمانده است و اندكي از دانش
                                           

  .٢٤٠-٢٢٨ ، ص   ه١٣٧٧ شوال ٢٤ شماره ١٠ي رسالة االسالم، سال  به نقل از مجله) ١(
  .ي اخبار تقريب به نقل از مجله) ٢(
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در ابتداي هر سوره به ذكر مكي و مدني آن پرداخته سپس اختالف در تعـدد آيـات                  

الوت آن و اختالف در ادله و براهين را آوردم و به بررسي قواعـد     هر سوره و فضيلت ت    
عربي و علم لغت و اعراب و مشكالت آن، اسباب و شأن نزول آيات، معاني، احكـام و                  

اين كتاب از لحاظ بررسـي لغـوي     . ها و اهداف آن و تربيت آيات پرداختم        تأويل داستان 
ي روشـن و     واعد عربي شامل ادله    ذكر ق  -چون نوري است فروزنده و از لحاظ       آيات هم 

در ذكر معاني آيات و در رفع مشكالت مهم آن شامل براهين روشن است اين كتاب بـه         
اي بـراي علمـاي نحـو و     چون سـتوني بـراي اهـل ادب و توشـه       تواند هم  حمد خدا مي  

اي بــراي محــدثان و  بــصيرتي بــراي زاهــدان و دليلــي بــراي اهــل كــالم و روش ميانــه
  .وران باشد اي براي سخن  ي براي فقيهان و وسيلها كننده هدايت

االسالم ابوعلی فضل بـن حـسن طبرسـی،          امینبا ياد عبارت توصيفي امام سعيد،       
. كنـد  بديلش را كه با قلم توانايش تأليف نمـوده اسـت آغـاز مـي               سنگ و بي   تفسير گران 

كه به خواننـده  عبارات بهتري در معرفي اين كتاب و بيان روش آن نيافتم و ترجيح دادم         
ي اين تفسير به قرائت آن بپردازد و اين نبود مگر پس از              فرصت دهم كه در آغاز مطالعه     

ي پهناور كتاب حركت نموده و حقيقت عبـارات فـوق را در              كه در جاي جاي عرصه     آن
فرسايي  ها، و گمراهي اذهان و تنگناي قلم       بسياري از موضوعاتي كه خاستگاه لغزش گام      

گونـه كـه صـاحبش توصـيف نمـوده يـافتم و        دد تجربه نموده آن را همان   گر بزرگان مي 
  .كند وعده نداده است چه وفا مي دانستم كه او سخني به گزاف نگفته و جز بدان

رغم كثـرت   بديل ناميدم زيرا علي به اين خاطر اين كتاب را در ميان كتب تفسيري بي 
رتبـاط بـين مطالـب و تهـذيب و     ها و عمق و تنوع آن در تنظيم وترتيب ابواب و ا         بحث

هـاي بعـد    نظير بوده و چه بسا در قرن سابقه و بي انسجام مباحث در ميان كتب تفسير بي     
  .نيز نظيري براي آن شناخته نشده است

در روش كتب تفسير گذشته پس از جمع روايات و آراي علما در مـسايل مختلـف                 
 كـه گـاه موضـوعي در موضـوع       اي  به گونه . شود تفسير هر آيه به صورت درهم نقل مي       

و . تواند موضوعات پراكنـده را جمـع نمايـد         ديگر آميخته شده و خواننده به راحتي نمي       
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آوري رسيده و در برخي      اي بسا در اين گونه تفاسير كثرت توضيح مطلب به حد ماللت           

  .گردد موارد كوتاهي مطلب مخل به مقصود مي
بنـدي و    تفصيل، تحقيق، تهذيب، فـصل    اما مفسراني كه پس از وي آمدند اگر چه به           

تبويب آن پرداختند ولـي تعـداد انـدكي از آنـان ايـن توفيـق را بـه دسـت آوردنـد كـه                
تفسيرشان روح قرآني را آن چنان حفظ كند كه خواننده احـساس نمايـد در موضـوعي                 

  .كند طلبد سير مي كامالً مرتبط با قرآن و آن گونه كه خدمت به قرآن مي
نخستين تأليف از ميان كتب جامع تفسيري اسـت كـه توانـسته اسـت               اما اين كتاب،    

آوري مطالـب را     هاي عميق و زحمات بسيار در جمع       هاي فراوان قرآني و پژوهش     بحث
  .در خود جمع نمايد

هـاي تفـسير     نظير براساس تقسيم و تنظيم مطالب و محافظت بر ويژگـي           اين نظم بي  
ن و لغت و فقه در خدمت آن نگـارش شـده            قرآني و نيز به عنوان تفسير در خدمت قرآ        

ي يونـان و      يا فلسفه  عبدالقادرو آيات قرآن نه در تطبيق با نحو سيبويه يا بالغت            . است
بلكـه  .  است  در بيان مطالب قرآن در چارچوب مذاهب تفسير نشده        . شود روم تفسير مي  

  .شود در اين تفسير مذاهب است كه خاضع آيات قرآن مي
دهـد كـه در موضـوع        ي خويش فرصت مي    ظيم است كه به خواننده    از مزاياي اين تن   

هاي  مثالً كسي كه در جستجوي نكات و ظرافت       . خواهش مستقيماً از آن استفاده كند      دل
كند و كسي كه از لحـاظ نحـوي بـه     لغوي قرآن است به فصل مخصوص آن مراجعه مي    

 يـافتن   و كـسي كـه در پـي       . گـردد  پـردازد بـه بخـش مخـصوص آن برمـي           جستجو مي 
هاي مختلف از حيث روايت و يا بيان و دليل آن است به آساني به بخش مربـوط                   قرائت

  …كند و به آن در هر آيه مراجعه مي
گردد كـه بـه    شكي نيست كه اين اسلوب نگارش در تفسير باعث نزديكي كساني مي 

ــه  ــي مــشغول هــستند ب ــوانعي كــه   علــوم قرآن خــصوص درعــصر حاضــر كــه اهــم م
دارد، دشواري و پيچيدگي تفاسيري      ي تفاسير موجود باز مي     را از مطالعه  كردگان   تحصيل

شوند لذا از جمله مزاياي اين كتاب عالوه بر امتيازات علمـي و     است كه با آن مواجه مي     
  .فكري آن، مزيت نظم و تنظيم مطالب آن است
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  :در تأليف يك كتاب دو روش علمي وجود دارد

پندارد و بدان معتقـد اسـت و       چه را كه صحيح مي     اش آن  مؤلف در مقابل خواننده   . ١
دهد و اين كار را نهايت و هدف نوشـتار خـود             با بررسي و اجتهاد به آن رسيده قرار مي        

دارانه بـه   قرار داده، موضوعاتش را براساس آن جمع و ترتيب داده و در آن جهت جانب  
ديگـري را پـيش     ي خـود راه      زند به طوري كه براي خواننده      كوشش و تالش دست مي    

كـه هرگـاه مؤلـف     چنان. شود از اين روش در موارد خاصي استفاده مي . گذارد روي نمي 
بايست نظرات خويش را براساس اصول       بخواهد براي پيروان مذهب خاصي بنويسد مي      

  .ريزي كرده و آنان را بر آن اساس مخاطب سازد و قواعد ثابت آن مذهب پي
طـور عمـوم از تمـامي      مـذهبي خـاص بلكـه بـه     مؤلف خوانندگان خود را نـه از      . ٢

در اين صورت الزم است، موضـوع       . كند خوانندگان و با هر مذهب و كيشي انتخاب مي        
ي خاصـي نباشـد لـذا در هـر      ي عملي عام مطرح گردد و تابع يك نظـر و ايـده          از جنبه 

تـرين آن را پـس از آن كـه           ي مختلـف را مطـرح كـرده مناسـب          مطلب علمي آرا و ادله    
ايـن روش  . كنـد  اننده را به خود در بررسي آراي مختلف همـراه كـرده انتخـاب مـي     خو

تواند در خدمت حق و دانش باشد و كتبي كـه بـر ايـن     داراي فوايد بيشتر و در واقع مي  
گري به عنوان يك كتاب اسـالمي فراگيـر          ي طايفه  خارج از دايره  . شوند اساس تأليف مي  
  .مطرح خواهد بود

بنـد    اين روش متفاوت هستند برخي به خوبي نـسبت بـه آن پـاي     مؤلفان در متابعت  
كننـد و   گاه از نظرات مذهب خويش اسـتفاده مـي   . بوده و همواره در پي حقيقت هستند      

كنند  اي عرضه مي    آراي مذاهب مختلف را به امانت و دقت به گونه         . گاه از مذاهب ديگر   
 را از آراي صاحب نظران باخبر      خواننده. گويند كه گويا با پيروان همان مذهب سخن مي       

بدون آن كه تغييري در اقـوال آنـان ايجـاد نمايـد يـا بـدون دليـل از يـك رأي                       . ساخته
  .پوشي كرده و يا آن را كوچك شمارد چشم

بلكـه در مراتبـي   . برخي ديگر آن اخالص و تعهد را نسبت به علم و دانـش ندارنـد            
مذهب مخالف و نسبت دادن آن بـه     پايين هستند كه بدترين آن تعصب داشتن در مقابل          
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گويـد   شـود يـك سـني نقـل قـول كنـد مـي              طور كه ديده مـي     همان. القاب زشت است  

آيـد،   اند و يا بعضي از شيعيان وقتي سـخن از سـني بـه ميـان مـي                  ها چنين گفته   رافضي
شود سني حنفـي مـذهب بـه سـنيان           گويند ناصبيان چنين گويند و بسيار مشاهده مي        مي

 در صورتي كه نه اين دشـنام و نـه آن   … و هكذا  »شویفعیه«: گويد ر مي شافعي به تحقي  
هـاي قرآنـي    يكي از ضروريات بحث و مناظره و از لوازم جدال احـسن كـه از آمـوزش    

  . نيست- حتي در مقام مجادله با اهل كتاب-است
 توانسته است در حد بسيار بـااليي        »البیان مجمع«خواهم بگويم كه صاحب كتاب       مي
ي علمي بر عاطفه و تعصب مـذهبيش غلبـه دهـد، وي              اش را نسبت به انديشه     ديبن پاي

ورزد و اي بـسا اثـر        اگر در بازگو كردن نظر خاص شيعه در احكام اختالفي اهتمام مـي            
شود، ولي او را در ايـن احـساس بـا تعـصب              احساسات مذهبي از نوشتارش آشكار مي     

  .خيزد  مذهبش از در لجاجت بر نميطور كه با مخالفين راي خويش و يابيم همان نمي
در واقع شايسته است كه ما در چنين موضوعاتي كه در رابطـه بـا اصـول مـذاهب و       

و از مخالفان خـود  . مسايل جوهري آن است با يك ديد متين و همراه با گذشت بنگريم         
بنـد هـستند    كننـد و بـه آن پـاي     چه كه بدان ايمان دارند دفـاع مـي         كه از آن   به خاطر اين  

گـر و    و انصاف نيست كه تصور كنيم يك دانشمند نويـسنده و پـژوهش            . ستايش نماييم 
اي كه بدان ايمـان دارد روي برگردانـده و نـسبت بـه آن                 محقق بايد از مذهب و انديشه     

  .و يا عقل و دل او به آن توجه ندارد. گويا اصالً برايش اهميت ندارد. سستي نمايد
ي نظريات مذاهب و     را وقف بحث و تأليف و ارائه      چه را كه ما از فردي كه خود          آن

متوقع هستيم آن است كه با انصاف و با الفـاظ شايـسته در   . اصحاب انديشه نموده است 
توجه به برادران خود در ايمان و دانش داشته و هر گـاه بـا               . دار باشد  بيان اسالمي امانت  

گـر روح    اشد كه نمـايش   اش در چهارچوب اصول مذهب ب      ها مجادله كرد آثار مناظره     آن
دهـم   مذهب من صحيح اسـت و احتمـال مـي         «. اجتهاد همراه با انصاف و بصيرت است      

  ».دهم صحيح باشد خطا باشد و مذهب ديگران برخطا است و احتمال مي
بينم كه تعدادي از روايات مذهبش را آورده اما           را مي  طبرسیدر برخي از موارد امام      
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مـثالً در تفـسير     . دهـد  مذهب خويش نقل شده ترجيح مي     روايات ديگر را كه از غير از        

الـصراط  چنـد قـول در معنـي        : گويـد   مي »اهدنا الصراط المستقیم  «قول خداوند متعال    
  : گفته شده استالمستقیم

  .مسعود  ابنو) ع( علیو) ص(پیامبركتاب خداوند، منقول از . ١
  .عباس ابنوجابر اسالم، منقول از . ٢
منقـول از محمـد     پـذيرد،     از آن را بـراي بنـدگانش نمـي         ديني كه خداونـد غيـر     . ٣
  .حنفیه بن

بهتر آن است كـه آيـه را       ). شيعه(وائمه، روايت شده در اخبار ما       ) ص(پيامبر اكرم . ٤
حمل بر عموم نماييم تا تمام معاني فوق در آن داخل شود چرا كه صراط مستقيم همـان         

و عدل و واليت كساني كه طاعتـشان        ديني است كه خداوند به آن امر فرموده از توحيد           
  .را خداوند واجب دانسته است

تـرين روايـت اسـت بـا نظـر       روشن است كه روايت اخير از لحاظ تناسـب نزديـك          
كه در اخبار آنان روايت شده اسـت ولـي مؤلـف بـا ايـن               » ائمه«مذهب شيعه در معناي     

ن را در كنـار ديگـر   دهـد بلكـه آ   وجود به آن نه در بيان و نه در ترجيح آن اولويت نمي            
ي معـاني باشـد حمـل     سپس آيه را بر معناي عامي كه شـامل همـه        . كند روايات ذكر مي  

واليت كساني كه طاعتـشان را خداونـد واجـب شـمرده            «: گويد وچقدر زيبا مي  . كند مي
  .»است

كننـد و هـر مـؤمني اعتقـاد دارد كـه هـستند              شيعه و سني ازاين عبارت اعراض نمي      
ي آنـان    طاعتشان را بـر ديگـران واجـب دانـسته اسـت و در مقدمـه               كساني كه خداوند    

  .باشند االمر مي و اولي) ص(اهللا رسول
نشده اسـت  » واليت«و » امامت«زيبايي اين عبارت در آن است كه متعرض فرق بين       

ولـي بـا ايـن وجـود از         . كنـد  زيرا كه فعالً مقام و جايگاه بحث اقتضاي اين امر را نمـي            
. كنـد  اي آن را رد نمـي  رده كه مورد رضايت همگان بوده و هيچ انديشهعبارتي استفاده ك  
تا حدودي متأثر از راه و روش جمهـور مفـسرين در            ) رحمت اهللا عليه  (به هر حال وي     
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موضوعي كه با جاودانگي قرآن و شموليت معني        . اهميت دادن به شأن نزول آيات است      

گونه  آن. انا واليت دارد منافات دارد    آن بر تمام وجوهي كه آيات نازله از جانب حكيم د          
 در اين امر تنها نيست بلكـه امـري          طبرسیكند؛ اما امام     كه دقت و توجه كافي اقتضا مي      

شـكي  . اند و پس از وي نيز انجام خواهند داد         است كه ديگران پيش از او نيز عمل كرده        
در شأن نزولش   فهمند محدوديت معاني آيات      ي مردم مي   طور كه عامه   نيست كه آنان آن   

  .»خصوصيت مورد«دانند نه  را مي» عموميت لفظ«بلكه مهم . كنند قصد نمي
هـاي مختلـف، و داراي تأليفـات     گر در دانـش    مؤلف كتاب، شخصيتي است پژوهش    

ي آن كتبـي اسـت كـه در موضـوعات متعـدد            رسد ازجملـه   ها كتاب مي   فراوان كه به ده   
  .مذهب شيعه نوشته شده است

كـريم عنايـت    ي آن است كه وي به تفسير قـرآن  جه در مورد نويسنده  ي قابل تو   نكته
ترين مورد اهتمام و صرف همت خـويش قـرار           دارد و آن را بزرگ     اي را مبذول مي    ويژه
اين توجه و عنايت به تفسير قرآن ناشي از رغبت قلبي بسيار زياد وي از زمـان                 . دهد مي

طـور كـه در    همـان . داشـته اسـت    وا ميجواني و شادابي بوده است كه او را به اين فكر          
. اي خاص داشت   گويد، بسيار عالقه به تأليف كتابي تفسيري با شيوه         ي كتابش مي   مقدمه
اش را فـراهم كـرده    ي خويش قرار داد تا زماني كه خداوند زمينه    طور كه در مقدمه    همان

يـد   سالگي نزديك شد و مـوي سـرش از پيـري سـفيد گرد              ٦٠و وي را آن زمان كه به        
كـرد باعـث شـد كـه         ي وافري كه در طـول عمـر او را همراهـي مـي              عالقه. كمك كرد 

ي پيـري و از   مشكالت جواني نتواند اين رغبت را از او دور سـازد و عوامـل بازدارنـده       
منـدي در وجـود      كارافتادگي وي را از كار بازنداشت كافي است اين چنين رغبت تـوان            

اش مهيـا سـاخته،      قـيقش را در عمـر طـوالني       چون وي كه وسايل تح     فردي دانشمند هم  
خود را آماده سازد و دست به تجارب عقلي و علمي زده تا اين امر مهـم را در عنفـوان                     
جواني با عقل و آگاهي كامل و اطالعات علمي وافر در بلنداي برج دانـش و انديـشه و                  

وي ايـن   . انـد  نگاران از زندگيش مطلب عجيبي را ذكـر كـرده          تاريخ. بيان به پايان رساند   
 شـيخ محمـد     »التبیان« ناميده است و جامع مطالب مهم كتاب         »البیان مجمع«كتاب را كه    
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زيسته است درحالي تأليف كرده است    است كه قبل از وي مي      طوسیبن حسن بن علي     

 اطالع نداشته و زماني كـه بـر آن اطـالع پيـدا          »الکشاف زمخشري «كه بر مطالب تفسير     
از ظـاهر   .  تـأليف كـرد    »الکافی الشاف من کتـاب الکـشاف      «م  كرد كتاب ديگري به نا    

چه كه از كتاب زمخـشري اسـتفاده كـرده اسـت در آن      ي آن آيد كه خالصه اسمش برمي 
  .و قبل از نوشتن كتاب اولش بر آن آمادگي نداشته است. نگارش كرده است

ت، ياد   جلد كه پس از آن تأليف كرده اس        ٤ در   »الوسیط«از وي كتاب ديگري به نام       
هـا در تفـسير      ي آن   در يك يا دو جلـد، همـه        »الوجیز«نام   كنند و نيز كتاب سومي به      مي

.  بـه تحريـر در آورده اسـت        »البیـان  مجمـع «كه پس از كتاب تفسير اولـش        . قرآن است 
 و اضافات   التبیان به خاطر شامل بودن مطالب       »جامع الجوامع «ها به    اي از اين كتاب    پاره

اهللا  رحمـت  (طبرسـی  خواستم قبل از بيان اين كار بـزرگ امـام            . معروف است  الکشاف
اين خبر را تجربه نماييم تا صحت و كذب آن را بدانم، لذا به برخـي موضـوعات                  ) عليه

 مراجعه كـردم تـا واقـع امـر بـرايم آشـكار       البیان و الکشاف مجمعمشترك در دو كتاب   
ظ تفسير تالقي كنند مراجعه     رفت در آن از لحا     پس به اولين موضعي كه گمان مي      . گردد

 »...ان الـذين كفـروا سـواء علـيهم أأنـذرتهم ام لـم«كردم و آن تفسير قول خداوند متعال است         
 از لحاظ معني دو قسمت آيه را مورد بحـث قـرار             »البیان مجمع« در كتابش    طبرسیامام  

  .داده است
بيـان عـدم تعـارض     و مطالبي كه تابع اين معنا هستند از جمله   »يؤمنـون ال«معناي  . ١

شـود نـه    طور كه هستند مـي     بين علم الهي وتكليف انسان چرا كه علم شامل اشياء همان          
  .كه اشياء را ايجاد كند اين

مؤلف چهار نظر را ذكـر كـرده و   .  و آراي مختلف آن   » قلـوبهمىاهللا علـ  ختم«معني  . ٢
ين كالمش را در مورد     و ذيالً ع  . اي قوي دانسته است    چهار راهي را انتخاب و بنا به ادله       

كنيم تا آن را با كالم زمخـشري مقايـسه نمـوده فـرق آن دو از هـم           وجه چهارم ذكر مي   
  .مشخص شود
كه خداوند كسي را كه سـرزنش كـرده         : و چهارمين وجه آن است    : گويد  مي طبرسی
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به اين كالم توصيف نموده است كه قلبش از قدرت بصيرت و انديشه و اسـتدالل تنـگ     

فمـن أ« گردد بر خالف كـسي كـه در كالمـش فرمـوده            ور معرفت گشاده نمي   شده و به ن   
اش را بـراي   کسی را کـه خداونـد سـینه    (»هّ نور مـن ربـىسالم فهو علشرح اهللا صدره لإل

مثل كسي اسـت كـه      ،  )پذیرش اسالم گشاده کرده نور هدایتی از جانب خداوند دارد         
هایشان قلف زده شده  یا بر دل (»هـاقفالأ قلـوب ىام عل«: اش فرموده است   خداوند درباره 

 »قلوبنـا فـي اكنـه«) هایمان حجاب اسـت    گفتند بر دل  (» قالوا قلوبنا غلف  «و نیز   ) است
كند و به آن خاطر كه كسي كـه           اين گفته قوت پيدا مي     )هایمان در حجاب است    و دل (

 بـعبـل ط« :شنود توصيف كرده اسـت  چه كه مي قلبش را مهر زده است به قلت فهم در آن   
خـاطر   هـاي آنـان بـه    به کلی خداوند بـر قلـب   (»ً قلـيالّإالاهللا عليها بكفرهم فال يؤمنـون  

 قلـوبهم ىطبـع علـ« و   .)آورند ها ایمان نمی   کفرشان مهر زده است پس جز اندکی از آن        
  ايـن معنـي را   ).فهمنـد  هایشان مهر زده شده پس آنان نمی و بر قلب   (»فهـم ال يفقهـون

 ىبـصاركم وخـتم علـأخـذ اهللا سـمعكم وأقـل أرأيـتم ان «ي خداونـد     دهكنـد و فرمـو     روشن مـي  
و چـشمانتان   ) شنوایی(اگر خداوند گوش    ) شود؟ چه می (دانید   بگو آیا می   (»قلـوبكم

هـا    كه مهر زدن بر قلب     )...هایتان مهر زند   را از شما بگیرد و بر قلب      ) قدرت بیناییتان (
كـه مهـر     كند بـر ايـن      اين معني داللت مي    .را معادل گرفتن شنوايي و بينايي گرفته است       

چـه كـه دارد و       كه انسان به حـالتي تبـديل شـود كـه در آن از آن               زدن بر قلب يعني اين    
طور كه از گـوش و چـشم خـويش درحـالي كـه               همان. مند نباشد  نيازمند آن است بهره   

نـاي  شود و تنگي و محدوديت قلـب بـه مع   مند نمي  شنوايي و بينايي آن گرفته شود بهره      
ي حق از باطل اسـت و بـه آن           عدم سعه آن جهت انديشه و استدالل است كه جداكننده         

  .باشد نيازمند است مي
طور كه ترسو را در جايي كه بخواهند در توصـيف ترسـش مبالغـه نماينـد بـه                همان

گـاه دلـي    . چرا كه مكان شجاعت قلب انسان است      . كنند كسي كه دل ندارد توصيف مي     
و هرگـاه دلـي   . ست نباشد به طريق اولي شجاعت قلب انسان اسـت        كه مكان شجاعت ا   

 طرفـه . كه مكان شجاعت است نباشد بـه طريـق اولـي شـجاعت هـم نخواهـد داشـت                  
  :گويد مي
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ــه  ــؤاد لــــ ــت ال فــــ   فالهبیــــ
ــدارد ــو دل نــــــــ   ترســــــــ

  

ــه قیمــــــه   ــت قلبــــ   و الثبیــــ
ــمند اســت  ــدم ارزش ــت ق ــب ثاب   و قل

  
شود و بزدل است و توخالي،       طور كه ترسو به كسي كه دل ندارد توصيف مي           همان

چنان كسي كه از پذيرش اسالم پس از آن كه به آن فراخوانده شـده و حجـت بـر او          هم
اش از درك حقـايق   اقامه شده دوري كند به كسي كه بر دلش مهر زده شده است و سينه     

شیخ ابـی   اين سخن   . شود تنگ است و قلبش داراي پوشش و غالف است توصيف مي          
  . استعلی فارس

 فرمـوده، زيـرا آنـان نافرمـاني خداونـد      »اهللا طبع« و  »اهللا ختم«مانا خداوند تعبير بـه      ه
فالن زن آن مـرد  . شود طور كه گفته مي    متعال را كردند و اين تعبير صحيح است و همان         

را هالك كرد و هرگاه دل آن مرد در گرو عشق آن زن قرار گيرد و اين درحـالي اسـت                     
نكرده است و در واقـع او هـالك شـده اسـت بـه سـبب        كه آن زن نسبت به وي كاري        

  .تبعيت از آن زن
  :گردد اين عين كالم شيخ بود و از آن دو مطلب آشكار مي

اش اسـتفاده    در معني حقيقـي »ختم«وي از جمله كساني است كه قائل هستند كه      . ١
  .طور مجاز در آن معني استفاده شده است بلكه به. نشده است

كـريم و از شـعر و سـخن      از آيات مشابه اين بخـش در قـرآن      وي در بيان مطلب   . ٢
گونـه تعبيـرات مثـل        و نيز از مصطلحات متعارف زبان عربي در بيان اين          ابوعلی فارس 

نسبت دادن عمل به كسي كه آن را انجام نداده است ولي وقوع عمـل بـه نحـوي بـه او                   
ت داده شده و به او بستگي        به خداوند نسب   »ختم «بنابراين. نمايد بستگي دارد استفاده مي   

. دارد، معنايي كه تفسير شده است به خـاطر نافرمـاني انـسان از دسـتور خداونـد اسـت            
طور كه در مورد هالكت مردي به خاطر دل بستن و تبعيت كردن از فالن زني، بـه                  همان

  .شود آن زن نسبت داده مي
و . رداختـه اسـت   در اين موضوع به تفصيل پ   »الکشاف« در كتابش    زمخشرياما امام   
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هايي را در رابطه با آن مطـرح         براي آن از شعر و از زبان عربي مثال آورده است و سؤال            

 تأييد كـرده اسـت      زمخشرياش را گفته اما      اگر چه نظريه  . كرده و بدان پاسخ داده است     
تـر   تر و شمولي    وسيع زمخشريكند اما عبارت      تأييد مي  طبرسیهمان فكري است، امام     

هـا از    گونه استخراج مثـال    اين. تر است  هاي شعريش در بيان مقصود واضح      لو مثا . است
ادبيات عرب براي اين تعبير مبتني بر بررسي فني علم بالغت است كه در تـوان علمـاي         

داشت حتماً در حـالي       زمخشري اطالع مي   )کشاف(اگر طبرسي بر كتاب     . اين فن است  
شـود و در      و وجه مشترك مـشاهده مـي       كه در ميان گفتار دو كتاب در اصل فكر تالقي         

  .خصوص نوع بيان و روش بحث با هم فرق دارند
ي عالمه شيخ محمود شلتوت و پـاورقي علمـاي االزهـر             البيان با مقدمه   تفسير مجمع 

براي سومين بار توسط مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسالمي از روي چـاپ قـاهره                
  . استمندان قرار گرفته افست و در اختيار عالقه

آوريـم و     مـي  طبرسـی  را همانند كالم امـام       زمخشريجا ما عين مطالب امام       در اين 
گاه براي آنان آشكار     خوانيم آن  خوانندگان را به تأمل در دو بيان با توجه به گفتارمان مي           

 را نديـده    کشاف تفسير   »البیان مجمع« در زمان نگارش     طبرسیخواهد شد كه قطعاً امام      
  .است

  :ويدگ  ميزمخشري
هـا چيـست؟    هـا و پوشـاندن چـشم       ها و گـوش    اگر بگويي كه معني مهر زدن بر دل       

مقصود از مهر زدن و پوشاندن به معني حقيقي آن نيست بلكه به معني مجازي            : گويم مي
اسـتعاره بـدين   . و احتمال دارد كه از هر دو نوع مجاز يعني استعاره و تمثيل باشد   . است

مهر زده شده چرا كه حق در آن نافذ نيست و به خاطر             هاي آنان    صورت است كه بر دل    
هـاي   و برگوش . شود هايشان نمي  اعراضشان از حق و از پذيرش و ايمان به آن، وارد دل           

دهند و به اسـتماع آن       آنان مهر زده شده چون حق را دور ساخته و به آن گوش فرا نمي              
ده است  به خاطر آن كه بـا         پردازند گويا با مهرزدن و بر چشمانشان پرده گذاشته ش          نمي

گونـه كـه    همـان . گـردد  آيات خداوند كه به او عرضـه شـده و داليـل آن، روشـن نمـي          
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اما تمثيل به اين صـورت اسـت كـه بـه            . اند شان و درك حقيقت حائل قرار داده       چشمان

انـد   هاي دل و گوش و چشم براي اهدافي كه براي آن خلق شـده              جهت آن كه از نعمت    
وري از آن مانعي گرفتـه   داند كه در راه بهره     ها را همانند چيزهايي مي      آن مند نشدند،  بهره
  .است

طور كه در اشعار برخي گرفتگي زبان و درماندگي آن به مهر زدن بر آن تعبيـر                  همان
  .شده است

  ادرـ الكالم بقىًختما فليس عل    رـ لسان عذافىختم اهللا عل
  ر نيست بر سخن گفتنچنان مهري كه قاد خداوند مهر زده بر زبان آن

  رـاقـقر نــلحما يحركه لص    راد النطق خلت لسانهأذا إو
پرنـده  ) شـكار (و هرگاه بخواهد سخن گويد گوشتي در زبانش است كه آن را براي              

  .دهد شكاري نوك زن حركت مي
اگر گفتي چرا ختم را به خداوند متعال نسبت داده اسـت چـون نـسبت دادن آن بـه               

است كه خداوند مانع از پذيرش حق و رسيدن به آن توسط بندگان             خداوند دليل بر اين     
. شـود  و خداوند بلند مرتبه است و از او قبـيح صـادر نمـي             . است و اين پسنديده نيست    

نيازيش به آن آگاه است و بر تنزيـه ذاتـش تأكيـد دارد در             چون به زشتي اين عمل و بي      
ومـا ظلمنـاهم ولكـن «) نم ستمگر نیـستم من نسبت به بندگا (»م للعبيـدّنا بظالأوما «كالمش  

.) ها ستم نکردیم بلکه خودشان بر خودشان ظلم کردند و ما به آن  (»كـانوا هـم الظـالمين
 امثـال آن كـه در   .)دهـد  خداوند به کار ناپسند دستور نمـی      (» اهللا ال يأمر بالفحـشاءّإن«

  .قرآن فرموده است
آن مهر زده شده است، و امـا  هاست كه بر  گويم مقصود همان صفت دل   در پاسخ مي  

استناد آن به خداوند عزوجل براي آگاهي دادن اين مطلب است كه اين صفت در كثرت                
  .قدرت و ثبات قدمش گويا همراه خلقت انسان است، نه آن كه بر او عارض شده است

گونـه اسـت    گونه خلـق شـده و فطرتـاً ايـن        گويند فالني اين   بيني آنان كه مي    آيا نمي 
  . اين است كه در آن صفت بسيار پايدار استمقصودشان
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بنابراين، اين تصور درست نيست و به ويژه آن كه آيات درخصوص زشـتي صـفت                

  .كفار و حالت ناهنجارشان آنان را به عذاب بزرگي وعده داده است
المثل حساب كرد، مثل   را به عنوان يك ضرب» قلـوبهمىاهللا علـ  ختم«ي  توان جمله  مي

دشـت را ذوب کـرد هرگـاه بـه      (- »ذا هلـكإسال به الوادي «گويند  يسخن آنان كه م 
سیمرغ او را با خود برده اسـت در   (»ةطـال الغيبـأذا إطـارت بـه العنقـاء «و  ) هالکت رسد 

چنـين اسـت كـه حالـت         هم.  تشبيه شده است   ،)مورد کسی که غیبتش به طول انجامد      
ني كه خداوند بر آن مهر زده است       هاي كسا  اند به حالت دل    هاي آنان كه از حق مانده      دل

هـاي   هاي سياه دالني كه در خالي بودن از زيركي مثـل دل            مانند دل . مثال زده شده است   
هاي توانـايي   يا همانند حالت دل. هاي حيوانات است چون خود دل حيوانات است يا هم  

است كـه خداونـد بـر آن مهـر زده تـا چيـزي را درك نكنـد و نفهمـد، و خداونـد در                          
توانـد   كند كه خداونـد واالتـر اسـت و مـي           اش ازحق و عدم پذيرشش كاري نمي       ريدو

 بـه اسـم خداونـد مجـازاً     »ختم«بنابراين . استعاره در اسناد آن به او از غير خداوند باشد       
تفسيرش آن اسـت كـه فعـل    . اطالق شده در حالي كه حقيقتاً از غير او صادر شده است   

 از فاعـل و مفعـول ومـصدر و زمـان و مكـان و      در گفتار داراي وجوه متعـددي اسـت،    
 كه نسبتش به فاعل از روي حقيقت است و گاه به اين وجوه مذكور مجـازا             …له مسبب

گويند، و آن به دليـل شـباهت ايـن     شود كه در اصطالح به آن استعاره مي     نسبت داده مي  
 شـبيه  طور كه مـرد در شـجاعتش بـه شـير       موارد با فاعل است در همراهي با فعل همان        

  .آورند جهت اسم شير را براي مرد شجاع به استعاره مي و بدين. است
سـيل  : ريـزان، و در عكـس آن       بخـش و آب    شود زندگي رضايت   در مفعول گفته مي   

دار  روزش روزه : و در زمـان   ) دار دنباله دنبالـه  (شعر شاعر،   : بسيار و پر آب و در مصدر      
 مقـام   :گويد  و اهل مكه مي    ود جاري،  راه رونده، ر   : و در مكان   است، و شبش ایستاده   

  ... امیر شهر را بنا نهاد و شتر شیرده و غیر شیرده: و در مسببدرود فرستاد،
 تفـاوت بـسيار     طبرسـی  است و بين آن و عبـارت         کشاف در   زمخشرياين عبارت   

چه كه از تفاسير به او رسيد        البيان بر آن   اين موضوع باعث گرديد كه مؤلف مجمع      . است
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كـه كتـاب جديـدي را     تا ايـن . ه با دانش خودش به آن دست يافت قانع نشود آن طور ك  

  .تأليف نمايد كه در آن از مطالب نو و قديم گردآورده است
جا در مقابل بزرگي و عظمت اين خلق علمي و اين اخالص و تواضع در           من در اين  

 است كه ايـن  ايستم، اين كار با ارزش دليل بر آن مقابل علم و معرفت وي به ستايش مي 
مند است، آيات و تفسيرهاي مربوط به آن را دنبـال            مرد چقدر زياد به درس قرآن عالقه      

نظيـر   كرده سپس با كوشش در ثبت و ترتيب و تنظيم آن به نحوي كه در نوع خـود بـي                   
وي تنها به اين كتاب جاويد اكتفـا نكـرد بلكـه    .  تالش نموده است   البیان  مجمع است در 

ز تأليف كتابش به خلق آثار علمي ديگري پرداخت و شـايد در ايـن               پس از فارغ شدن ا    
  . سال و بيشتر از عمرش سپري شده بود٧٠زمان 
گونه جستجو و تحقيق و نشاط عقلي و يا مراقبت از روي عقل و دانش بـر فنـي       اين

چه را كه ممكن است در     شود و آن   چه از او با كوشش و تالش حاصل مي         از فنون، و آن   
ي يك عالم مخلصي است كه دوستار مطلبـي اسـت             آن اضافه شود اولين نشانه     آينده به 

كسي كه به دانش ايمان داشته معتقد است كه باب علم بسته نيـست              . آموزد كه آن را مي   
ي آخـرين سـخن اسـت ايـن چنـين       چه را كه گفتـه    و كسي حق ندارد كه گمان كند آن       

چـون   و هـم ) ثيـل صـحيح باشـد   اگـر ايـن تم   . (شخصي به حق خريدار بازار علم است      
  .صاحبان هوا و هوس به جمع تحفه و جنس كميابند

اين چنين اخالق علمي در عصر حاضر مقام رفيعـي اسـت كـه فقـط دانـشمندان و                   
پژوهي در جـستجوي     هاي مقدس دانش   و از جمله سنت   . يابند مخترعين به آن دست مي    

است نه بر معلومات گذشـته  تحقيق و پيشرفت علم بودن و نظر به مطالب جديد داشتن           
  .جمود و تعصب به خرج دادن

  :فرمايد كند آن جا كه خداوند متعال مي اين روش بلند علمي را قرآن به آن اشاره مي
 و خداونـد بـه   )ایـم  و به شما جز اندکی دانش نداده (»ً قلـيالّإالوتيتم من العلم أوما «

ا عزيزترين آمال و آرزوي خـويش  و آن ر  . كند كه بر دانش خود بيافزايد      رسولش امر مي  
 پس اگر انسان هر قدر هم بـه او علـم   »ًوقل رب زدني علمـا«: فرمايد مي. در دعا قرار دهد   
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ترين مثال انسان كامل است      كه عالي ) ص(عطا شود باز هم اندك است و اگر پيامبر اكرم         

ست، آيـا   افزايي است، چه رسد به انساني كه از لحاظ علم و عقل محدود ا              محتاج دانش 
  .داند بداند چه را نمي گر افق علم باشد تا آن بر او واجب نيست كه دائماً نظاره

در وجودم به خاطر كار با ارزش اين عالم امامي شيعه نشاط و وجـدي ايجـاد شـده              
 و مرجـع بـزرگ    الطایفـه  شـیخ ي   جا كه ديدم تنها به دانش خود و نيز اندوخته          است آن 

 اكتفـا نكـرد بلكـه بـه سـوي دانـش             التبیـان احب كتاب    ص طوسیامام  : شيعه در تفسير  
 است رهنمون شد و آن را به دانش قديم خويش           کشافجديدي كه همان علم صاحب      

اي   ضميمه كرد و اختالفشان در مذهب مانعي بر سر راه او نـشد و تـابع تعـصب طايفـه          
ري از آن   و كه هم عصر و هم دوره بودن با صاحب كشاف مانع از بهـره              كما اين . نگرديد

وايـن  . آيـد  و معموالً هم عصر و دوره بودن خود يك حجاب به حساب مي            . كتاب نشد 
مرد بزرگ پس از پيروزي علمي اولش به دو پيـروزي ديگـر نايـل شـد و آن غلبـه بـر                       
تعصب مذهبي بود و ديگري پيروزي بر حجاب هم عصر و هم دوره بودن، و هـر دوي            

راستي كه جهاد نفس،     ه متابعت و آساني در كار و به       گرديد، ن  ها باعث تكبر و تنفر مي      آن
  .دانستند جهاد اكبر است اگر مي

ي مـذاهب واز هـر مليتـي تقـديم           ي مـسلمانان از همـه      اگر من اين كتاب را به كليه      
ها است، و شايسته است كه از خير دانش پايـدار   ها و ويژگي ام به خاطر اين مزيت   داشته

  .بخش آن استفاده نمايند و روش صحيح و ابتكار رضايت
شايد در كتاب بعضي مطالب باشد كه با آن موافق نباشم و يا برخي از خواننـدگان و      

آموزان با آن موافق نباشند ولي اين موضوع از بزرگي اين ساختار شامخي كه امـام                 درس
چــرا كــه ايــن طبيعــت مــسايلي اســت كــه آراي . كاهــد  آن را بنــا نهــاد نمــيطبرســی
 آن متفاوت است پس بايد كه مـسلمانان مطلـب ايـن تفـسير را بـراي                  نظران در  صاحب

و دانـش در    . ي علمي برخي ديگر استفاده كننـد       يكديگر نقل كنند و يا برخي ازاندوخته      
و خداوند در اعطاي مـواهبش      . مشترك است ) در اصل (جاهاي مختلف است و نظرات      
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نسبت به هيچ گروهـي كوتـاهي نكـرده         

  .است
ما بر قطع ارتباط و     شايسته نيست كه    

دوري از هم و سوءظن به جاي مانـده از   
ــه ــاقي  عوامــل ســوء طايف ــژادي ب اي و ن

چـرا كـه ايـن عوامـل بـه دسـت            . بمانيم
دشمنان بـراي اهـداف روشـني بـر ضـد           

  .مسلمانان ساخته شده است
مسلمانان صـاحبان اديـان مختلـف و        

ــان   انجيــل ــستند بلكــه آن هــاي متعــدد ني
و اصول يگانـه    صاحبان يك دين و كتاب      

اگر اختالف داشته باشند جز اختالفي جزئي يك راي با رأي ديگـر و روايتـي             . باشند مي
آموزان حقيقي هـستند   ي آنان دانش با روايت ديگر و روشي با روش ديگر نيست و همه      

ي  و اين دانش است كـه گـم شـده       . گيرد كه از كتاب خدا و سنت رسول خدا نشأت مي         
  .جويد اي آن را مي  زاويهآنان است و هركدام از

پس نخستين چيزي كه بر مسلمانان به طـور عمـوم تكليـف اسـت و بـر رهبـران و                    
علماي دين وجوب بيشتري دارد، آن است كه با هم به تبادل فرهنگ و معرفت بپردازند                

حـق را  . و گمان بد و دشنام و دوري همراه با سرزنش و دشنام را از ميان خـود بركننـد           
ر عبـاد ّفبش« صاف را رهبر خود قرار دهند و از هر چيز نيكويش را برگيرند     پيشاهنگ و ان  

  .»لباباألا ولوأولئك هم أولئك الذين هداهم اهللا وأحسنه، أالذين يستمعون القول فيتبعون 
  محمود شلتوت
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  طرح علمی و بزرگ بین شلتوت و قمی -1

  :دهد تقريب راجع به اين طرح مشترك چنين گزارش مي دارال رسالة االسالمي مجله
يكي از حقايق مقرر كه جماعت تقريب بـين مـذاهب اسـالمي بـه آن ايمـان دارد و                

كنـد و در هـر مجـالي بـه سـوي آن فـرا        براي آشكار شدن آن بـراي مـردم تـالش مـي          
ي مـذاهب اسـالمي بـه سـنت نـاب نبـوي بـه عنـوان                  خواند، ايـن اسـت كـه همـه         مي

مثـل آن در ايـن مـورد مثـل          . هاي شريعت، ايمان دارد    اي مقدس از سرچشمه    سرچشمه
  .كريم است قرآن

هيچ مسلماني چه شيعه و سني نيست كه منكر حجيت سنت باشد و كسي نه از اين                 
) ص(اين حديث به طور صحيح از پيـامبر خـدا         : دسته و نه از آن دسته نيست كه بگويد        

كنم، و من شرعاً ملزم بـه عمـل كـردن بـه آن               يوارد شده و در عين حال به آن عمل نم         
اين روايت از نظر من صـحيح  : گويد نيستم، ولي چه بسا گوينده از اين سو يا آن سو مي    

بينـيم،   و ما اين را بين خود علماي اهـل سـنت مـي            . كنم نيست بنابراين به آن عمل نمي     
مـذاهب مـشاهده   چنان كه در ميان علماي شيعه در احاديث همان مذهب و با ديگـر        هم
و چـه   . چه بسيار احاديثي كه نزد فقيهي صحيح و نزد ديگري غيرصحيح است           . كنيم مي

پـذيرش   بسيار احكام فقهي اختالفي كه مبناي خالف در آن به جهـت پـذيرش يـا عـدم         
  .حديث است

واقع اين است كه هيچ اشكالي در اين امر نيست تا وقتي كه اخالص مبناي همگـان                 
ت به عنوان اصلي از اصول شريعت ايمـان دارنـد و مـردود كـردن      است و همگي به سن    

  .دانند نقل شده، جايز نمي) ص(روايتي را كه به طور صحيح از پيامبر خدا
کبراي چه مسلم ميان هر دو دسته است اين است كه اختالف در واقع در            خالصه آن 
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س شـكل    است، و با فرمول منطقي به صـورت قيـا          صغري نيست، بلكه گاهي در      قیاس

  :گوييم اول مي
  .ثابت شده است) ص(این امر از رسول خدا: صغري
  .و هر چه ثابت شود که از رسول خداست عمل به آن واجب است: کبري

ي صـغري و دومـي را        اين دو از نظر اهل منطق دو مقدمه است كه اولـي را مقدمـه              
يح خواهـد بـود     ي آن صح   نامند، وقتي اين دو مقدمه مسلم شد، نتيجه        ي كبري مي   مقدمه

  .پس عمل به این امر واجب است: كه
هر چه از رسول خدا ثابت شد، عمل به آن واجـب            : گويد مسلمانان در كبري كه مي    

اختالفي ندارند بلكه همگي به آن ايمان دارند، ايماني كه هيچ شكي در آن نيست               . است
 بـه آن ايمـان      داننـد و كـسي كـه       و همگي اين ايمان را ركني اصلي از اركان اسالم مـي           

  .نداشته باشد از ايمان خارج است
  :گويد ي صغري است كه مي اختالف اگر باشد در مقدمه

  .)ورود اين امر از پيامبر ثابت شده است(
از نظر ما ثابـت     : گويند كنند و بعضي مي    آري ثابت شده و قبول مي     : گويند بعضي مي 

  .پذيريم نشده است و ما آن را نمي
  :گويند ت ميان علما به هنگام مناظره گاهي مياز اين رو مشهور اس

  .اين اختالف صغروي است نه كبروي يا اختالف در صغري است نه در كبري
  .اين يك حقيقت

جا حقيقت ديگري است كه به آن ايمان داريـم، و بـراي آشـكار شـدن آن          در اين . ٢
  .كنيم تالش نموده و مردم را دعوت به ايمان به آن مي

ي عقيـده و شـريعت و     بيشترين تعداد روايات نبوي در زمينـه      : ستآن حقيقت اين ا   
مورد اتفاق فريقين است، كه از طريق صـحيح وارد شـده و مـورد             : اخالق و ساير موارد   

رضايت هر دو مذهب شيعه و سني است، يا از طريق اينان و آنـان وارد شـده و از نظـر        
و نيست مگر در تعـداد كمتـري از         و اختالفي ميان آن د    . لفظ يامعني مطابق با يكديگرند    

احاديث احكام يا اخبار كه خوشبختانه اين تعداد كم هم از اصول ضـروري نيـست كـه                  
آور نيست، بلكـه     بلكه در چيزهايي است كه اختالف در آن زيان        . باشد مرز مسلماني مي  

  .كه مورد تنازع و كشمكش واقع شود آن مورد رخصت مسلمانان است بي
*    *   *  
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بر آن شد كه دسـت      دارالتقریب بین مذاهب اسالمی     تو اين دو حقيقت ثابت،      در پر 

آوري احاديثي است كه مورد اتفاق هر دو مـذهب           به طرح عملي بزرگي زند و آن جمع       
  :است) ص(در ابواب مختلف ايمان و عمل و اخبار و اخالق و ساير ابواب سنت پيامبر اكرم

ر هر باب جمع كند و با هر حديث منبـع           به اين صورت كه احاديث مورد اتفاق را د        
ي اعتبار آن را از نظـر هـر دو           و مأخذ آن را از كتب اهل سنت و از كتب شيعه و درجه             

  .دسته بيان نمايد
شود و جـزء بـه جـزء منتـشر كـرد تـا         ممكن است به تدريج هر بابي را كه تمام مي         

رجـع مـورد اتفـاقي    گـاه مـسلمانان م   و آن. كه اين طرح به خواست خدا تمـام شـود       اين
خواهند يافت كه صالحيت دارد براي احتجاج به آن و به دسـت آوردن احكـام از روي             
آن، براي تحقيق و بررسي اين طرح تالش بسياري بـا رجـال تقريـب در مـصر و غيـره              
انجام گرفته و وقت بسيار زيادي برده و تجارب فراوان در ابواب و موضوعات مختلـف           

يجي دست يافته كه درستي اين انديشه و موفقيت آن را بـشارت             به دست آورده و به نتا     
  .دهد مي

شیخ محمـود  از اين رو در شهر قاهره دو نفر از اقطاب بزرگوار تقريب، استاد كبيـر            
 دبيركل دارالتقريب،   محمدتقی قمی االسالم   شيخ جامع االزهر و عالمه حجت       شلتوت،  

امون تحقيقات و تجـارب و نتـايج بـه          جمع شدند، و اين انديشه را عرضه كردند، و پير         
توان پيمود به بحث نشستند و با هـم اتفـاق    دست آمده و راهي را كه براي تحقق آن مي    

كردند كه اين طرح بحمداهللا سزاوار تحقيق است، و دارالتقريب بايد اقـدامات عملـي را                
ت را  با توفيق الهي شروع كند، و در كشورهاي مختلف اسالمي رجال تقريب ابواب سـن              

طوري كه هر جمعيتي از علما، بخشي از آن را به عهـده گيرنـد و پـس از        تقسيم كنند به  
  .ها را به دارالتقريب قاهره بفرستند، تا نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام كند اتمام آن

هـاي اسـالمي از هـر مـذهبي از مـذاهب       ي سـرزمين  ما دوستان تقريـب را در همـه    
دهيم و معتقديم كه حقيقتاً در نوع خـود          دمند، بشارت مي  اسالمي به اين طرح عملي سو     

خواهيم كه براي    از خدا مي  . الحديث است  نظير در تاريخ اسالم و در تاريخ علم        كاري بي 
  )١(».انه نعم الموفق و المعین «تحقق آن ما را ياري فرمايد كه

                                           
  .٢١٨ -٢٢٠ ص ٥٠، شماره   ه١٣٨١ي دوم، ذيقعده  ، مجموعه١٣االسالم سال  رسالة ) ١(
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آوري  براي اجراي طـرح جمـع     شیخ محمد محمد مدنی     دعوت   -2

  احادیث مشترك
  

  اهللا الرحمن الرحیم  بسم
  حضرت استاد عالمه جناب آقاي محمدتقی قمی

رساند، شوراي عالي امور اسـالمي بعـد از صـدور و انتـشار               احتراماً به استحضار مي   
 - در موضـوعات مختلـف  -)ص(هفت جزء از اجزاي كتاب شامل احاديث رسول اكـرم    

هـدي و خانـدان پيـامبر       ي   اي كه از طريـق ائمـه       تصميم گرفته است كه احاديث شريفه     
چنـين روايـاتي كـه     صحيح است و هم   ) ص(ها به پيامبر   نقل شده و نسبت آن    ) ص(اكرم

ي امـامي اسـت، از طريـق اهـل سـنت روايـت شـده اسـت را               مورد قبول برادران شيعه   
  .آوري نمايد جمع

 السالم و از مشاهير    بيت عليهم  عالي از پيشوايان و مراجع علوم اهل       جا كه جناب   از آن 
هايي اسـت كـه در راه        ي ما هستيد و اين اقدام يكي از هدف         علماي اعالم برادران شيعه   

نظر و تـوافقي   داريد، و با توجه به تبادل     كوشيد و در اجراي آن صميمانه گام برمي        آن مي 
 رئيس سـابق دانـشگاه      شیخ محمود شلتوت  عالي و مرحوم استاد بزرگ       كه بين حضرت  

مـا را بـر آن داشـت كـه از         . المي صـورت گرفتـه اسـت      االزهر در اين مـورد مهـم اسـ        
ي طرح و اجرا و تـسهيل انجـام آن          عالي دعوت كنيم كه به قاهره بياييد و در تهيه          جناب

  .تشريك مساعي فرماييد
رغـم كارهـاي زيـادي كـه در ايـران داريـد، دعـوت مـا را                   اطمينان كامل داريم علي   

  .آوريد به قاهره تشريف ميپذيريد، و به ياري خداوند در اولين فرصت  مي
  .تعالي مسئلت داريم توفيق آن حضرت را از درگاه باري

  اهللا و برکاته  والسالم علیکم و رحمه
  رئیس کمیسیون عمومی قرآن و حدیث
  در شوراي عالی امور اسالمی

  محمد مدنی
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  جمع بین سنت و عترت توسط شیخ االزهر، محمود شلتوت -3

  :ن فريقين حديث ثقلين استيكي از روايات مشترك ميا
من دو چيز نفيس در ميان شما باقي        «به مسلمانان وصيت كردند كه      ) ص(پيامبر اكرم 

تـا مـادامي كـه    ) كتاب خدا و سنتم: در بعضي از روايات   (کتاب خدا وعترتم  : گذارم مي
  ».به اين دو تمسك جوييد هرگز گمراه نشويد

اي  سته و رو در روي هم قرار داد، دسته        اي مسلمانان را به دو د      متأسفانه تعصب فرقه  
اهللا و   کتـاب درسـت اسـت و      ) کتاب خدا و سـنت    (کتاب اهللا و سنتی،     روايت  : گفتند
كتـاب خـدا    (کتاب اهللا و عترتی: روايت: اي گفتند   وجود ندارد و در مقابل دسته      عترتی

  . درست نيستکتاب اهللا و سنتی،صحيح است و ) و عترتي
ي  اهل سنت خواندند، و طرف مقابل را اهـل بـدعت و دسـته    خود را  )١(ي اول  دسته

  .دوم خود را شيعه و اماميه خواندند و طرف مقابل را دشمن اهل بيت
ي كمـي در گذشـته كـه ناصـبي بودنـد             ي مسلمانان به جز دسته     در صورتي كه همه   

و اهل بيت گرامي او هـستند و از صـدر اسـالم اصـحاب               ) ص(داران پيامبر اكرم   دوست
كردنـد و     و متخـصص قـرآن، اسـتفاده مـي         »الـذکر  اهل « به عنوان  )ع(امام علی  از   كبار

پرسيدند و طالبان علم بعـد از هـر نمـاز در             همواره مشكالت و مسايل خود را از او مي        
و چـون   . شـدند  منـد مـي    زدند و از دانش سرشارش بهره      مسجدالنبي به دورش حلقه مي    

دادند با وي مخالفت كنند      شد به خود اجازه نمي     برايشان ثابت مي  ) ع(فتوايي از امام علي   
يافتنـد،   ي اصـحاب مـي     را مخالف با نظريـه    ) ع(و برعكس هرگاه نظر و فتواي امام علي       

عبداهللا بن  در كتابش المغنـي از  قدامه مقدسی  )٢(گشتند اغلب به نظر آن حضرت باز مي      
هرگـاه   ()٣(» غيـرهإلـى  قـول لـم نعـدهىذا ثبـت لنـا عـن علـإ«: گفـت  كند كه مـي    نقل مي عباس  

  ).گردانديم شد آن را به ديگري بر نمي اي از علي ثابت مي  برايمان گفته
                                           

  .الثقلين آمده است  حديثالدين و شنوي، اسناد اين دو حديث به تفصيل در كتاب شيخ قوام) ١(
دكتـر محمـد    ) ع( به نقل از المدخل الي فقه االمام علـي         ١٢-١٥، ص   ١القيم، ج    اعالم الوقعين، ابن  ) ٢(

  .تا عبدالرحيم محمد، قاهره، دارالحديث بي
  .٦جي، دمشق دارالفكر، ص  طالب، الدكتور محمد رواس قلعه موسوعة فقه االمام علي بن ابي) ٣(
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 امام فخر   بينيم به عنوان نمونه    ي اهل سنت مي    همين امر را ما در مذاهب فقهي اربعه       

ي  ي فاتحه دربـاره    در جلد اول تفسير خود در مسايل فقهي استنباط شده از سوره           رازي  
  :نويسد هللا در نماز ميا جهر به بسم

اهللا  كه به تواتر از امام علي رضي       اهللا سنت است، اين    كه جهر به بسم    دليل پنجم بر اين   
بـن   علـی و كسي كه در ديـنش بـه         . خواندند  را بلند مي   اهللا بسمعنه ثابت شده است كه      

ي  هدربـار ) ص( اقتدا كند، هدايت يافته است و دليل بر آن، اين است كه پيامبر             طالب ابی
 حـق را بـا علـی جـاري     !خدایا (.در الحـق مـع علـي حيـث دارأاللهـم  : فرمودند )ع(علی

  ).گردان، هر کجا که جاري است
  : )١(افزايد و در قسمت ديگر مي

ما در هر چيز شك كنيم در اين امر شك نخواهيم كرد كه هرگاه تعارض واقـع شـد                   
علی السالم، عمل به قول      ليه ع طالب علی بن ابی   و بين قول     مفضل  ابن وانس  ميان قول   
  )٢ (».تر بود اهللا عليه و سلم نزديك زيرا كه او به رسول اهللا صلي. اولي است
پرداختند، در صورتي كه ماننـد       اهللا و سنتي مي    ي مقابل نيز به نفي حديث كتاب       دسته

بوده و همگـي سـنت      ) ص(ي مقابل صد درصد ملتزم به عمل به سنت پيامبر اكرم           دسته
  .دانند را دومين اصل تشريع مي) ص(پيامبر

 به اين اختالف عنب و انگور جواب        محمود شلتوت و در اين ميان شيخ فقيد اسالم        
تعـددت طـرق «: االزهر در تفسير خود صريحاً اعـالم داشـت         داد و به عنوان رييس و شيخ      
 هـو وعترتـه ن سنته هي التي كان عليهاأشك  اهللا وعترتي وال كتاب: هذا الحديث، وجاء في بعضها

  .»الطاهرة
کتـاب خـدا و     : هـا آمـده    متعدد است و در بعـضي از آن       ) ثقلين(طرق اين حديث    

و عتـرت طـاهرينش بـر آن        ) ص( بدون شك سنت همان چيزي است كه پيـامبر         عترتم،
  )٣(.اند بوده

                                           
  .٢٠٥، ص ١التفسير الكبير ج فخر رازي، ) ١(
  .٢٠٦همان مأخذ، ص ) ٢(
، چاپ قاهره و تفسير القرآن الكـريم شـيخ محمـود          ٢٣ ص   ١مجلة رسالة االسالم سال دوم شماره       ) ٣(

  .١٢٩شلتوت، چاپ دارالقلم، ص 
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 با اخالص فراوان ميان دو طريـق حـديث ثقلـين            شیخ محمود شلتوت  بدين ترتيب   

ي مـسلمانان اعـالم      ري كتاب و سنت جمع كـرد و بـه همـه           يكي كتاب و عترت و ديگ     
داشت كه در واقع اين دو يك چيزند و اهل بيت طاهرين كتـاب گويـا و عملـي سـنت                     

  .شود هستند و سنت از طريق عترت ثابت مي) ص(پيامبر اكرم
االزهـر    كه قبل از وي شيخ جامع       شیخ محمود شلتوت، شیخ عبدالمجید سلیم      استاد

  :گفت مرحوم عالمه قمي دبيركل دارالتقريب ميبود به نقل از 
طور خاص از صاحب شريعت مدرك دارد و ساير مـذاهب اسـالمي          مذهب اماميه به  

اهللا  کتـاب  را در رديـف      عترتكدام مدرك خاصي ندارند، زيرا كه در حديث ثقلين           هيچ
  .قرار داده است

ـ ي مذاهب اربعه از امام       در گذشته حتي خلفاي راشدين و ائمه        و فرزنـدان    )ع(یعل
 مالـک كردند به عنوان نمونه از امـام         چون كتاب سنت پيامبر استفاده مي      آن حضرت هم  

 تکتـف،  ي رئيس مذهب مالكيه پرسيدند چرا بر خالف آن همه روايات موجود، دربـاره    
 يعنـي امـام   (من ديدم علماي اهل بيـت       : فتوا به دست باز خواندن نماز دادي؟ پاسخ داد        

نـي إ. خواندند و لذا اين چنـين فتـوا دادم         را كه دست باز نماز مي     ) )ع(قصاد و امام    باقر
  )١(. ذلكىعلة النبو هل بيتأ وعلماء ةل المدينأهرأيت 
   

                                           
 في ظالل اسبوع الوحده، المفتي السيد محمد سعيد العرفي، مجله الثقافه االسالميه دمـشق، شـماره،               ) ١(

  .١٥٦ ، ص   ه١٤٠٩، ٢١
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  اهللا العظمی بروجردي و شاگردانشان به این طرح پاسخ آیت -4

 و تفـسير  رسـالة االسـالمي   همـراه بـا مجلـه   محمود شلتوتچون طرح شيخ بزرگوار     
ميان علما بحث بر سر حديث ثقلين در گرفـت، آيـا   . به شهر مقدس قم رسيد كريم   قرآن

   يا هر دو؟»اهللا وعترتي كتاب« است يا »تيّاهللا وسن كتاب«نص حديث 
  : شهید مرتضی مطهريبراساس نقل عالمه

ي طرق و اسناد حديث ثقلين        كار بررسي و تحقيق درباره     بروجردياهللا العظمي    آيت
  )١ (. گذاشتنداي شنوه و الدین قمی قوامحدث و محقق شيخ ي عالم م را به عهده
  :نويسد  ميزاده اهللا واعظ آیت

آوري طرق حدیث و تحقیق و بررسی ثابت کـرد کـه حـدیث                ایشان با جمع   ...
نعـیم   مشهور میان اهل سنت، حدیثی مرسل است اما من در کتاب اخبار اصفهان ابی             

اهللا و عترتی حـدیثی   ردم، و حدیث کتاب  اصفهانی و مصادر دیگر مسند آن را پیدا ک        
است صحیح و با عدد بیشتر اما در هر حال کتاب و سنت دو رکن اساسـی در فقـه                   

  )3 (. بابی را به آن اختصاص داده است)2(هستند و مرحوم کلینی دراصول کافی
 تحقيق خود را به قاهره براي دارالتقريب فرستاد و           شنواي  و الدین قواممرحوم شيخ   

 مورد تقدير رجال تقريب واقع شـد و در          ١٣٧١ شعبان سال    ١٩ بررسي در تاريخ     پس از 
 بـا  ١٤١٦در سـال  .  دارالتقريب در قاهره چـاپ و منتـشر گرديـد    توسط  . هـ   ١٣٧٤سال  

المذاهب اسالمي    در ايران توسط مجمع جهاني تقريب بين       زاده  واعظ اهللا توضيحات آيت 
  .تجديد چاپ يافت

 در اهميـت ايـن      :بروجـردي اهللا العظمـي     ي آيـت   اگرد برجسته  ش زاده واعظاهللا   آيت
  :افزايد حديث مي
 عقيده داشت اگر شيعه در اثبـات مـذهب خـود، بـه مفـاد همـين           بروجردياهللا   آيت

                                           
  .٤٧ و ٤٦والءما و واليتها، مرتضي مطهري، قم، انتشارات صدرا، ص ) ١(
  .٥٩، ص ١اصول كافي، ج ) ٢(
  .٤٧زاده خراساني، ص  اهللا واعظ الثقلين، آيت حديث) ٣(
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اكتفا نمايد، در زمـان حاضـر كـه خالفـت، از     ) ع(حديث و به مرجعيت علمي اهل بيت      

جود نـدارد، قـادر خواهـد بـود،         بين رفته و حساسيتي از اين لحاظ در بين اهل سنت و           
حرف خود را به كرسي بنشاند و ديگران را قانع سازد كـه تمـسك بـه اقـوال و فتـاوي                      

  )١ (».ها را دور هم گرد آورد و از اختالف مذهب جلوگيري كند تواند مسلمان عترت مي
فـروغ   در كتـاب  بروجردياهللا العظمي  ي ديگر آيت    شاگرد برجسته  سبحانیاهللا   آيت
 خود كه كتاب درسي است و با تيراژ وسيعي چاپ و انتشار يافته، هر دو حديث                 ابدیت

كنـد كـه      را مستند دانسته و بيان مي      اهللا و سنتی   کتاب و هم    اهللا و عترتی   کتابيعني هم   
  :اند ي جداگانه مطرح فرموده اين دو را در دو خطبه) ص(پيغمبر اكرم

و سنت را به مردم توصيه نمـوده و در        قرآن  ) حجـة الـوداع(ي تاريخي    پيامبر در خطبه  
ي غدير و روزهاي رحلت خود كتاب خدا وعترت خويش را سفارش كرده، ايـن                خطبه

اند، با يكديگر منافاتي ندارنـد، زيـرا هـيچ           جا كه در دو واقعه وارد شده       دو حديث از آن   
ر بگـذارد و  مانعي ندارد كه پيامبر در يك واقعه سنت را معادل قرآن قرار داده و به يادگا        

درمورد ديگر عترت خود را توصيه نمايد و پيروي از آنان را كـه در حقيقـت پيـروي از         
  .خود و سنت نيز هست، تأكيد كند

  :افزايد ي قم مي ي علميه  استاد بزرگ حوزهسبحانیاهللا  گاه آيت آن
انـد كـه      در تفسير خود، تصور كـرده      شیخ شلتوت  برخي از علماي اهل تسنن مانند       

ي  را بـه عنـوان نـسخه    » عتـرت «ر فقط در يك واقع سخن گفته و در پاورقي، لفظ            پيامب
در صورتي كه مـا نيـاز بـه چنـين تـصحيحي نـدارم، زيـرا اصـوالً             . بدل ذكر كرده است   

  )٢ (».تعارضي ميان اين دو نقل نيست تا از اين طريق مطلب را حل نماييم
  

                                           
نداي وحدت، مجموعه گفتارهاي دبيركل مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسالمي در نماز جمعـه   ) ١(

  .٢٧٧-٢٧٦ ص تهران،
  .٥١٠، ص ١٣٧٦اهللا سبحاني، فروغ ابديت، چاپ هفتم  آيت) ٢(
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 شیخ محمود شلتوت وفقه مقارن ش 125    
  
  
  
  
  
الخـالف از آغـاز تـا عـصر       ي فقه مقارن یاعلم    خچهتعریف و تاری   -1

  شیخ محمود شلتوت
ــادي الــذين يــستمعون القــول فيتبعــون ّفبــش« ولئــك هــم أولئــك الــذين هــداهم اهللا وأحــسنه، أر عب

  )١(.»لباباألا ولوأ
شـنوند و بهتـرین آن را پیـروي     ها را مـی  بشارت ده بندگانم را کسانی که گفته     (
  .)د که خداوند هدایتشان کرده و هم اینان خردمندانندکنند، اینان کسانی هستن می

  :كند كه فرمود روايت مي) ص(از پيامبر اكرم) ع(امام صادق
  .» علمهإلىعلم الناس من جمع علم الناس أ«
  )٢(.)کند ي مردم را با علم خود جمع می داناترین مردم کسی است که علم همه(

تـر از   فقيـه : گويـد   پيشواي حنفيان، مي  هابوحنیف:  و ديگران  مناقب در موفقبنا به نقل    
ي عباسي از من خواسـت مـسايل مـشكلي را             خليفه منصور نديدم زيرا    جعفربن محمد 

 حیـره  كـه در     منصوربراي پرسش از او تهيه كنم، من چهل مسئله فراهم كردم و به نزد               
 مسايلم را   … را ديدم كه در سمت راست خليفه نسشته است         جعفر بن محمد  بود رفتم   

گوييـد   شما در اين مـسئله چنـين مـي        : گفت ك يك مطرح كردم و او جواب داد و مي         ي
گوييم، چه بسا از ما تبعيت كنند و چه بسا         گويند و ما نيز چنين مي      واهل مدينه چنان مي   

كـه هـر چهـل       از آنان تبعيت كنند و چه بسا هر دو مكتب با ما مخالفت نمايند، تـا ايـن                 

                                           
  .١٨: زمر)   ١(
  .١٣امالي الصدوق ص ) ٢(
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آیـا چنـین نیـست کـه دانـشمندترین مـردم،            : گفـت  ابوحنیفهمسئله تمام شد سپس     

  )١(ها به اختالف مردم است؟ ترین آن عالم
آيـد و او را      هرگاه كسي پيش من مـي     :  عرض كرد  )ع(امام صادق به  معاذ بن مسلم    

گـويم و اگـر بـدانم كـه پيـرو            شناسم كه مخالف شماست با او از نظرات ديگران مي          مي
چه ندانم كه بـر چـه مرامـي اسـت،            كنم و چنان   سخن شما را براي او نقل مي      . شماست

هـا   گويم تا او خود هر چه بخواهـد از ميـان آن            نظرات شما و ديگران را براي او باز مي        
  )٢ (».گونه عمل كن خدايت رحمت كند، همين«: برگزيند، امام فرمود

هاي نخستين در تفسير قرآن بـه   ي فوق و روش ائمه از سده    مفسرين با پيروي از آيه    
 االحکـام   جـامع والبیـان   البیان،  مجمـع  جامعنام  آوري و بررسي آراي مفسرين به   معج

 پديـد آوردنـد كـه در آن بـه         خالفیـات ي دانشي را به نـام        همت گماردند و فقها رشته    
  .ي آراي مذاهب فقهي پرداختند آوري و بررسي و مقايسه جمع

محمدبن جریـر    و   هاء اختالف الفق  كتاب)  ق    ه ٣٢١-٢٢٩ (طحاويبه عنوان نمونه    
 ق كتـاب       ه ٤٥٨متوفي  بیهقی   و    اسباب اختالف الفقهاء   كتاب)  ق    ه ٣١٣-٢٢٤ (طبري

 كتـاب   ابوبکر بـن عربـی،     و از مالكيان     مآخذ كتاب   غزالی از فقهاي شافعي     خالفیات،
 و از فقهـاي  )٣( االدله عیون كتاب   ابن القصار  و   تعلیقه كتاب   ابوزید دیوسی،  و   تلخیص

 و  الخـالف،  كتاب   شیخ طوسی  و   الناصریات ق كتاب       ه ٤٣٦متوفي  ضی  سیدمرتشيعه  
ي تحريـر    را به رشتهالمطلب منتهی و الفقهاء تذكرة ق كتاب .  هـ  ٧٢٦ متوفي   حلیعالمه  

  .در آوردند
  

  )مناظرات(اهمیت علم الخالفیات 
ي  هـاي علميـه    ههاي حوز  ، يكي از دانش   »العلوم جامع« در كتاب    امام فخر رازي   

علم خالف علمی شریف و بـزرگ و        «: نويسد  ذكر كرده مي   علم الخالفیات اسالمي را   
                                           

  .١٧٣، ص ١مناقب ابوحنيفه، موفق، ج ) ١(
  ).٢٣٧، ص ٢٦، حديث ٢٩، كتاب العلم، باب ٢بحاراالنوار، ج ) (٢(
  .٩٣١، ص ٢خلدون، ج  ي ابن مقدمه) ٣(
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حقایق و دقایق آن جز به تحریرات منقح و تقریرات ملخص و اعتراضـات موجـه و         

  )١(».کند گاه نه اصل براي این علم ذکر می آن. استدراکات وارد نتوان کرد
ي شـرعيه   مجتهدان در اين دانش فقه كه از ادله   : نويسد  مي قدمهم در   ابن خلدون  

اند و اين اخـتالف   استنباط شده برحسب تفاوت افكار و مشاعر با يكديگر اختالف كرده   
. اند از هر مجتهدي كه بخواهند تقليـد كننـد          ي عظيمي يافته و مقلدان مختار بوده       توسعه

هـاي اخـتالف و      مآخذ پيشوايان و انگيـزه    داد كه    ميان پيروان مذاهب مناظراتي روي مي     
  )٢ (.ناميدند گونه دانش راخالفيات مي اين. شد مواقع اجتهاد ايشان بيان مي

 از   المـذاهب فـی الفقـه      مقارنـةي كتـاب     در مقدمه  شیخ محمود شلتوت      عالمه 
  :گفت كند كه مي نقل مي.  هـ ٦٦٥ متوفي ابوشامهعالمه 

شتغال دارد سزاوار نیست که تنها به یک مـذهب بـسنده کنـد              کسی که به فقه ا    
تر به داللت کتاب و سنت اسـتوار اسـت،    چه نزدیک اي به آن   بلکه باید در هر مسئله    

ي آراي پیشینیان و پسینیان و اجتناب از تعـصب آسـان             معتقد باشد، و این با مطالعه     
  )٣(.نداست حتی براي کسانی که به علوم مقدماتی اجتهاد آشنا باش

اي كه خود را محصور در يك مذهب          طلبه:  معتقد بود  ٧٩٠ متوفي   شاطبیعالمه    
ساخته چه بسا در او حالت تنفر و انكار نسبت به ساير مذاهب پيدا شـود امـا وقتـي بـه      
داليل ساير فقها و مجتهدين دست يابد به اين باور خواهد رسيد كه ساير ائمه نيز داراي                

  )٤(.اند  و آگاهي از مقاصد شارع و فهم اهداف وي بودهفضل
الزم اسـت كـه شـخص       : نويـسد   عالمه ابن عابدين از علماي بزرگ احناف مـي         

نسبت به مذهبي تعصب نورزد، بعضي آن چنان مذهب خود را مذهب حـق و سـايرين                 
شـود، و ايـن از    پندارنـد كـه آن مـذهب برايـشان تبـديل بـه ديـن مـي         را بر باطـل مـي     

  )٥ (.ترين قضايايي است كه مسلمانان با آن روبرو هستند خطرناك
                                           

  .١٤-١٩العلوم، ص   فخر رازي، جامع) ١(
  .٩٢٩-٩٣٠، ص ٢خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، ج  ي ابن مقدمه) ٢(
  . و مقارنه المذاهب في الفقه محمود شلتوت، مقدمه٣٢٧، ص ١اهللا البالغه، ابوشامه، ج  حجة) ٣(
  .٢٧٣، ص ٢الموافقات شابطي، ج ) ٤(
  .٩٢، ص ١بن عابدين ج ردالمختار علي الدر المختار شرح تنوير االبصار ال) ٥(
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  :نويسد در وصاياي خود مي.   هـ٦٧٦ محقق حلي متوفي 

ي اقوال بپردازد تا به مزاياي احتمال دسـت يـابي و هـر چـه            هرچه بيشتر به مطالعه   «
  )١(».گزيني از روي بصيرت باشد را برميچه  بيشتر در جستجوي اسناد مسائل باش تا آن

فقه شـیعه بایـد همـراه بـا        «:  عقيده داشتند كه   )ره(اهللا العظمی بروجردي     آیت 
آگاهی از نظریات و افکار دیگران باشد، فقه باید از حالت اختصاصی به فقه تطبیقی               

قهاي اهل سنت و شیعه،     و مقارن تبدیل شود و فقیه باید بر آراي گذشتگان، اعم از ف            
  )٢ (.رجوع کند و مسئله را مطرح سازد

يكـي از شـرايط اجتهـاد را جـستجو و بررسـي             الرسائل،   در كتاب     امام خمینی  
اين كار چه بسا كه به فهم احكام به مجتهد         : فرمايند فتاوي و اخبار اهل سنت دانسته، مي      

  )٣ (.كند كمك مي
  

  ا فقه مقارناهداف علم الخالف ی
ي پيـشوايان   راستي اين شيوه براي شناختن مآخذ و ادلـه   به«: نويسد خلدون مي  ابن. ١

شـك دانـش     پردازند براي اسـتدالل بـي      و تمرين كساني كه در اين مقاصد به مطالعه مي         
  )٤(».ثمربخش و پرارزشي است

ا چنـين  ترين اهداف علم الخالف يا فقـه مقـارن ر          مهم مصطفی ابراهیم الزلمی  دكتر  
  :كند ذكر مي
هـاي اصـولي و فقهـي و بهـره جـستن از              تالش براي تحول بخشيدن به پژوهش     . ٢

  .ها برخورد انديشه
كمتر كردن شكاف و تعصباتي كه بر اثر ناآگاهي، عالمان پيرو برخي از مذاهب از               . ٣

  .مباني و اصول مذهب ديگر دارند
  .ترين راه ترين و آسان هتالش براي رسيدن به واقعيت فقه اسالمي از كوتا. ٤

                                           
  .ي مختصر النافع في فقه االماميه، ص ي ي كتاب المعتبر و مقدمه مقدمه) ١(
  .اهللا جعفر سبحاني  مصاحبه با آيت١٧٦-١٧٧، ص ٤٣-٤٤ي حوزه شماره  مجله) ٢(
  .٩٩، ص ٢خميني، الرسائل، ج  امام) ٣(
  .٩٢٩-٩٣٠، ص ٢خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، ج  ي ابن مقدمه) ٤(
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گويند اگر قرآن و پيامبر يكـي اسـت، ايـن همـه         از ميان بردن ترديد برخي كه مي      . ٥

  اختالف در كجاست؟
اي كه ائمه و پيـشوايان فقهـي، بـه امـت اسـالمي               هاي ستوده  ارج نهادن به تالش   . ٦

  )١ (.اند ارزاني داشته
  .مقارن و تطبيقيها در فقه  پي بردن به نقاط ضعف و قوت ديدگاه. ٧

هاي يكديگر و نقاط ضعف و يـاقوت يكـديگر را بـه              ي ديدگاه  علماي مذاهب آيينه  
 حتـي   محمد بـن زکریـاي رازي     دهند و به قول      رايگان منعكس و به يكديگر هديه مي      

 در ايـن    جالینوسكه   تواند از مخالفينش براي كشف معايبش استفاده كند چنان         انسان مي 
در باب سـود بـردن نیکـان از         «. وان آن را چنين قرار داده است      باره كتابي نوشته و عن    

 و در آن از منافعي نام برده كه از جانب مخـالفينش نـصيب وي شـده           »مخالفین خویش 
  )٢(.بود

 پيشواي حنفيان جواز قرائت قرآن در نماز به فارسي          ابوحنیفهبه عنوان نمونه ديدگاه     
ود اين نظر را مـورد نقـد و بررسـي قـرار       بود، اكثر فقهاي ساير مذاهب در فقه مقارن خ        

دادند، و موجب گشت كه فقهاي متأخر حنفـي بـه رأي فقهـاي سـاير مـذاهب نزديـك                
كه خـود حنفـي بـود بـه جـاي             شيخ االزهر مصر با اين      شیخ محمود شلتوت،   شدند كه 

تعصب ورزي نسبت به ديدگاه پيشواي مذهب فقهي خود، با اخالص تمـام بـه اجمـاع                 
ذاهب فقهي پيوست و اعالم داشت كه قـرآن اسـمي اسـت بـراي لفـظ و                  فقهاي ديگر م  

توان حمـد و سـوره را در نمـاز بـه غيـر عربـي              معناي قرآن حتي در قرائت نماز و نمي       
  )٣(.خواند
  .اجتهاد بدون فقه مقارن ناقص است  .٨

: گفتنـد  كند كه ايشان مـي      نقل مي  اهللا بروجردي  آیت ازاستاد خود    زاده اهللا واعظ  آیت
فقه اهل بیت در بدو پیدایش مذاهب دیگر فقهی، از طریق امام محمد بـاقر و امـام                  «

                                           
  .٢٤هاي اختالف در فقه مذاهب، ترجمه حسين صابري، ص دكتر مصطفي ابراهيم الزلمي، خاستگاه) ١(
  .٤٦-٤٨طب روحاني، محمدبن زكرياي رازي، ص ) ٢(
  .٤٧٤-٤٧٥االسالم عقيدة وشريعة، لالمام االكبر محمود شلتوت، ص ) ٣(
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به دست ما رسیده است و آراي این دو بزرگوار و سایر ائمـه بعـد                ) ع(جعفر صادق 

ها  همگی ناظر به آرا و فتاوایی است که از سوي مفتیان اهل سنت صادر شده                  از آن 
ي شـیعه بـدون فهـم         آرا و روایـات ائمـه      بنابراین. و در بین مردم رایج بوده است      
گرفتند که بـه همـین    ایشان نتیجه می. ها ممکن نیست نظرات فقهی رایج در زمان آن    

و بر فقهاي   . اي است بر فقه دیگران     چون حاشیه  البیت هم  خاطر باید گفت که فقه آل     
ـ       شیعه واجب است که براي فهمیدن آرا و روایات ائمه          ل ي شیعه فتاوا و روایات اه
  )١ (.سنت را مطالعه کنند و اال اجتهادشان ناقص است

  .كشف موافقات . ٩
ترين ثمرات فقه مقارن اين است كه پيـروان مـذاهب بـا ورود در آن در                 يكي از مهم  

اطالعي خـود را   يابند كه در اكثر مسايل اصلي فقه با هم موافقت دارند ولي در اثر بي         مي
  .پندارند مخالف يكديگر مي

  :فرمايند  در اين باره مينیخمی امام
نمايند مگر آن كه به      اند و خود گمان اختالف مي      كه با هم متفق    اند از اين   مردم غافل «

فهمند موافق بودند و به همين معني اشـاره شـده اسـت     آن تنبيه داده شوند، آن وقت مي      
  )٢(.»ولكن الناس ال يعلمون«: فرمايد ي شريفه كه مي در ذيل آيه

   اگر شمعي بديدر كف هر كس
  )٣(اختالف از گفته شان بيرون شدي

  .استحباب خروج از خالف . ١٠
الخالف راهي اسـت بـراي خـروج از خـالف كـه فقهـاي                فقه مقارن و شناخت علم    

  )٤(.مذاهب اسالمي معتقدند خروج از خالف مستحب است
                                           

 -٢٥وراي عالي امور اسالمي قـاهره در تـاريخ          زاده در كنفرانس ش    اهللا واعظ  ي فقه مقارن، آيت    مقاله) ١(
  .١٨، ١٧، ص ٣١ به نقل از اخبار تقريب شماره ٢٢/٦/١٩٩٩

  .١٥٥امام خميني، چهل حديث، ص ) ٢(
  .مثنوي مولوي) ٣(
  .١٣٦سيوطي، االشباه و النظائر، ط حلبي، ص ) ٤(
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 مـستحب   نويسد كند، مثالً مي   هايي را ذكر مي     از فقهاي حنفي نيز مثال     ابن عابدین و  

است براي كسي كه با زني تماس پيدا كرده وضويش را تجديد كند، بـه جهـت خـارج                   
  .شدن از مخالفت با علماي شافعي

مستحب است كه بيني را هم در سـجدگاه قـرار           : نويسد از حنفيان مي  مغنی  صاحب  
  )١ (.داند داد براي خروج از مخالفت با كسي كه آن را واجب مي

اهللا در نمازهـاي فريـضه مكـروه         نويسد، گفتن بـسم    ي مي  از فقهاي مالك   شیخ علیش 
  )٢ (.داند مستحب است است اما براي خارج شدن از خالف با كسي كه آن را واجب مي

 شرح شـهید اول و ثـانی         و لمعهمثال استحباب خروج از خالف در فقه اماميه، در          
ب بايـد شـسته   خوانيم كه ظرف آلوده به دهان سگ را پس از خاك مالي دوبـار بـا آ            مي

شود اما مستحب است كه به جاي دوبار، هفت بار شسته شود بـراي خـروج از خـالف                 
ًيستحب الـسبع بالمـاء فـي الولـوغ، خروجـا و ) ابن جنیدمانند . (داند كسي كه آن را واجب مي 

  )٣(.وجبهاأمن خالف من 
   

  انواع اختالف و حکم تکلیفی آن
ا در فـروع ديـن و در هـر يـك يـا بـا       مسايل مورد اختالف يا در اصول دين است ي   

  :ي قطعي ثابت شده يا نه، بنابراين چهار نوع اختالف است ادله
اصول دين كه با داليل قطعي ثابت شده مانند وجود خدا و وحدانيت او رسـالت                . ١
هـا نيـست، و      ، معاد و رستاخيز و مانند آن، كه مجـال بـراي اخـتالف در آن               )ص(پيامبر

  .باشد ها باشد از اسالم خارج مي يكي از آنكسي كه منكر و مخالف 
بعضي از مسايل فرعي اصول دين كه با داليل قطعي ثابت نشده مانند رؤيت خدا               . ٢

در آخرت و خلق قرآن، و ساير مسايلي كه انكار آن به انكار اصـول اساسـي نينجامـد و             
  .باعث خروج از اسالم نخواهد بود

                                           
  .٥٦٠، ص ١المغني، ج ) ١(
  .٢٩٨-٢٩٩، ص ٢ه الفقهيه الكويتيه، ج  به نقل از الموسوع١٦٠، ص ١منح الجليل، ج ) ٢(
  .٦٣، ص ١اللمعة الدمشقية، ج ) ٣(
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ي كه با داليـل قطعـي ثابـت شـده ماننـد      مسائل ضروري فروع دين و احكام عمل     . ٣

 كه در مورد خـالف نبـوده و منكـر و            …گانه، و حرام بودن زنا و      وجوب نمازهاي پنج  
  .شود مخالف آن كافر محسوب مي

فروع اجتهادي كه داليل آن روشن نيست و مورد اختالف ميان فقهاست، و كسي              . ٤
آن مانند اخـتالف در برخـي       كه مخالفت دارد معذور است به خاطر روشن نبودن داليل           

مسائل وضو، ارث و سياست كه از زمان پيامبر اكرم وجود داشته و در شرع جايز اسـت                  
  )١(.»جر واحدأجران وللمخطي أللمصيب «

   
  انواع فقه مقارن

الخالف يا خالفيات اسـت داراي انـواعي         ي علم  فقه مقارن يا تطبيقي كه تكامل يافته      
  :است
ابومحمد عبداهللا  نخستين كسي كه در اين باره كتاب نوشته         ،  اسباب اختالف فقها  . ١

االنصاف فی التنبیه علی االسباب التی اوجبت به نـام  )  ق  ه٤٤٤-٥٢١ (بن محمد سید  
بدايـة كتاب  )  ق    ه ٥٩٥متوفي   (ابن رشد  پس از او     االختالف بین المسلمین فی آرائهم،    

اهللا  ولـی  شـاه گـاه    و آن  افقـات المو:  در كتـاب   شـاطبی  سپس   )٢(المجتهد ونهاية المقتـصد
، و در ميـان  االنصاف فی بیان اسـباب الخـالف  در كتـاب  )  ق  ه١١٨٠متوفي   (دهلوي

:  تحـت عنـوان  مصطفی ابـراهیم الزلمـی    و دكتـر     شیخ علی خیف  فقهاي معاصر استاد    
 رئـيس   شـیخ محمـد محمـد مـدنی       ، و   اسباب اختالف الفقهاء فی االحکام الشرعیه     

 در  اسـباب االخـتالف فیهـا      و   مصادرالشریعهزهر، تحت عنوان    ي الشريفه اال   دانشكده
اسـباب « تحـت عنـوان   محمـود شـلتوت  و شيخ بزرگوار االزهـر،  رسـالة االسـالم ي   مجله

                                           
  .٢٩٣-٢٩٤، ص ٢الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ) ١(
گيـري خاصـي     ابن رشد فقيه بزرگ مالكي اندلسي اقـوال و آراي مـذاهب اربعـه را بـدون جهـت                  ) ٢(

زاده  اهللا واعـظ    پيـشنهاد آيـت    مركز پژوهشي مجمع جهاني تقريب بنا بـه       . طرفانه نقل كرده است    بي
  .خراساني، نظرات فقهي شيعه را به آن افزوده كه اميد است به زودي چاپ شود
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 به اين بخش از علم االسالم عقيـدة والـشريعة،در كتاب » اختالف االئمه في فقه القرآن والسنة

  .الخالف پرداختند
الفقهيـة  ماننـد موسـوعة بـدون بررسـي و سـنجش         آوري آراي مـذاهب فقهـي      جمع. ٢

  .االسالمية
آوري آراي مذاهب فقهي در كنار اثبات فقه استداللي مذهب خـود تـوأم بـا                 جمع. ٣

  .الخالف شیخ طوسیاحترام با آراي ديگر مذاهب مانند كتاب 
آوري آراي مذاهب به منظور نشان دادن مفترقات مذاهب بـا يكـديگر ماننـد      جمع. ٤

  .فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، و نتصار سیدمرتضیاالكتاب 
: آوري آراي مذاهب براي نشان دادن مـشتركات مـذاهب بـا يكـديگر ماننـد              جمع. ٥

المؤتلف من المختلف، طبرسی، والفقه علی المـذاهب الخمـسه شـیخ محمـدجواد              
  .اهللا جناتی مغنیه و الفقه المقارن آیت

ي اثبات رأي مذهب خـود و ابطـال آراي مخـالف ماننـد              ي آراي مذاهب برا    ارائه. ٦
  .تفسیر کبیر در فخر رازيخالفيات امام 

ي نظريـات و   ي فقـه و اطـالع از همـه       بررسي آراي ساير مـذاهب بـراي توسـعه        . ٧
  . الفقهاء عالمه حلیتذكرة کتاب :اطمينان از گزينش احسن مانند

: نـوان حقـوق تطبيقـي ماننـد    بررسي آراي مذاهب در كنار قوانين مدني، تحـت ع        . ٨
االسـالم دراسـة مقارنـة بـين فقـه  اهللا كاشف الغطـاء و احكـام االسـرة فـي المجلة آيتتحریر  كتاب  

  .المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون استاد محمد مصطفي شلبي
بررسي آراي مذاهب اسالمي براي يافتن حق از هر افقي كـه طلـوع كنـد، بـدون                  . ٩

اي و دانشگاهي و چه براي اجراي عملي         خود چه از نظر علمي حوزه     تعصب به مذهب    
ي فقـه مقـارن توسـط شـيخ بزرگـوار            به صورت قوانين مدني، و اين روش تكامل يافته        

 دانـشگاه   ي الـشریعه    دانـشکده  هاي تـدريس در     طي سال  محمود شلتوت االزهر، شيخ   
و ايـن كتـاب   .  آمده است در»الفقه مقارنة المذاهب في«االزهر است كه به صورت كتاب       

ي فقهــا و محققــين و اســاتيد   در االزهــر  و ســاير نقــاط مــورد اســتفاده١٩٣٦از ســال 
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 جلد به فارسـي ترجمـه شـده و در دانـشگاه             ٧هاي اسالمي است اين كتاب در        دانشگاه

  .شود كابل تدريس مي
  :نويسد  مي»الفقه مقارنة المذاهب في« در كتاب شیخ محمود شلتوت

اي آنان را فرا گرفـت،       اختالف در متأخرین پدید آمد و تعصب فرقه       چون روح   «
داشت و در اثر این      قوانینی وضع کردند که مردم را از انتقال به سایر مذاهب باز می            

که فقه مذاهب مورد تحقیق و بررسـی قـرار گیـرد، بـه صـورت                 جاي این  قوانین به 
ر رأي و نظر ممنوع داشـت و        نظران را از اظها    آمیز درآمد و صاحب    التزاماتی تعصب 

راه تحقیق در کتاب خدا و سنت پیامبررا مسدود ساخت و موجب گشت که اجتهاد               
    )١(».در فقه اسالمی متوقف گردد

   
   االزهرالشريعةي  ي فقه مقارن در دانشکده نامه آیین

ي  ي فقه مقارن كـه خـود آن را در دانـشكده        نامه ي آيين   درباره شیخ محمود شلتوت  
  :نويسد  االزهر تأسيس كرده ميعةالشري

  :ي زير است نامه تدريس فقه مقارن ميان مذاهب اسالمي بر اساس آيين
بـه  . تحقيقات و مطالعات مذاهب فقهي بدون فرق ميان مذهب سني و شيعه است     . ١

ي اهل سـنت و   طور خاص به ديدگاه فقهي، احكام و دالئل هر يك از مذاهب چهارگانه  
  .پردازد وازده امامي و زيدي ميي د دو مذهب اماميه

گيري به سـوي مـذهب       خالص كردن حكمي كه دليل راهنماي آن است از جهت         . ٢
ي محقق شود و رأي احسن و راجـح ميـان آراي      ي مقارنه  استاد يا شاگرد، باشد كه ثمره     

  .اي باطل گردد گوناگون آشكار گشته و تعصبات مذموم فرقه
ان مواضع اصولي كـه مـورد اخـتالف مـذاهب            به طور خاص به بي     در اصول فقه  . ٣
  .شود الذكر است همراه با بيان اسباب اختالف پرداخته مي ي اسالمي سابق گانه شش
علم مصطلح الحديث و رجال حديث شامل تحقيق و بررسي اصطالحات حديثي            . ٤

                                           
  .شيخ محمود شلتوت، مقارنة المذاهب في الفقه، مقدمه) ١(
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چنين، مشتمل بـر تحقيـق و بررسـي     اهل سنت و مصطلحات مذهب امامي و زيدي، هم        

افزون . ها در هر دو فقه مذهب خواهد بود         و اصحاب مسانيد و مسانيد آن      رجال مشهور 
  )١(.ي الشريعه داده شده است اي كه به تفصيل در مطالعات عالي دانشكده بر توسعه

    
  اي از اخالص شیخ محمود شلتوت در فقه مقارن نمونه

 بـه   ي اخالص و انـصاف در فقـه مقـارن بـود            به راستي شيخ بزرگوار شلتوت نمونه     
ي آراي فقهـاي      پاهـا كـه معركـه      مـسح  يـا    غسلعنوان نمونه در مبحث وضو راجع به        

  :ي مائده است  سوره٦ي  مذاهب ذيل آيه
 المرافــق وامــسحوا إلــىيــديكم أ الــصاله فاغــسلوا وجــوهكم وإلــىذا قمــتم إيهــا الــذين آمنــوا أيــا «
  )٢(.» الكعبينإلىرجلكم أسكم وؤوبر

  :كند ان ميابتدا رأي جمهور اهل سنت را بي
ي پاها، بنا به رأي جمهور شستن پاهاست و اسـاس رأیـشان قرائـت                اما وظیفه «

کنند و حکم آن را کـه غـسل          است که عطف بر وجوه مغسوله می      » ارجلکم«نصب  
را حمل بـر قرائـت نـصب        » ارجلکم«سازند و قرائت جر در       باشد بر وي جاري می    

وس ممسوحه است تـا در مـسح        گویند جر آن نه به مقتضاي عطف بر رؤ         نموده می 
  ».مشارکت جوید بلکه به حکم مجاورت که در لغت و عرف متداول است

  
  دالیل قائلین به مسح

  :كند گاه نظر قائلين به مسح پاها را از قول فخر رازي چنين نقل مي آن
حجت کسی که قائل به وجوب مسح اسـت مبنـی بـر دو قرائـت مـشهور در                    «
حمزه و عاصم به جر و نـافع، ابـن عـامر و عاصـم در     کثیر،  است که ابن » أرجلکم«

  ».اند روایت حفص به نصب قرائت کرده

                                           
  .٢٢٣دعوة التقريب، تاريخ و وثائق چاپ مجلس اعالي شئون اسالمي قاهره، ص ) ١(
    .٦: مائده) ٢(



  دار تقریب شیخ محمود شلتوت طالیه  136
طـور كـه     عطف بر رؤوس باشد و همـان       ارجلكند كه    اما بنا به قرائت جر اقتضا مي      

  .مسح سر واجب است، مسح پا نيز واجب باشد
حجـر   :كه در عبـارت    جواري نباشد چنان    به خاطر هم    ارجل چرا جر : اگر گفته شود  

گوييم اين از چنـد جهـت نادرسـت          مي. کبیر أناي فی بجاد مزمل    ، عبارت   ضب خرب 
  :است
جواري معدود به خاطر ضرورت شعري است و كالم خـدا منـزه       جر به خاطر هم   . ١

  .است از اين تنگناهاي شعري
كـه در مثـال بـاال        چنـان  جواري در جايي است كه ايمن از اشتباه باشد هم          جر هم . ٢

ب معلوم است كه خرب صفت ضب نيـست بلكـه صـفت بـراي حجـر                 حجر ضب خر  
  .ي مورد بحث از اشتباه مصون نيستيم است، اما در آيه

جواري بدون حرف عطف است و بـا حـرف عطـف عـرب بـه آن تكلـم                جر هم . ٣
  .ي مورد بحث داراي حرف عطف است آيه. نكرده است

گردد زيرا كه    ب مسح مي  گويند كه در اين صورت نيز موج       اما بنا به قرائت نصب مي     
اسـت، و  » باء« رؤوسكم در محل نصب است و در ظاهر مجرور با    ،»وسـكمؤوامسحوا بر«

تـوان آن را بـه جهـت عطـف بـر محـل رؤوس              عطف بر رؤوس شود مـي      ارجلچون  
توان آن را به جهت ظـاهر مجـرور سـاخت و ايـن مـذهب مـشهور                   منصوب كرد و مي   

  .نحويون است
 باشد و هم فاغـسلوا  وامسحواتواند   هم ميارجلکم نصب اكنون كه آشكار شد عمل 

تر اولـي    اعمال عامل نزديك  . بايد دانست كه هرگاه دو عامل بر يك معمول اجتماع كنند          
بنابراين بايد عامل نصب ارجلكم، امسحوا باشـد بنـابراين ثابـت شـد كـه قرائـت         . است

  . نيز موجب مسح استارجلکمنصب 
ي اخبار كنار زد زيرا كه روايات        وان مفهوم مسح را به وسيله     ت كه نمي : اند گاه گفته  آن

  .همگي از باب آحاد هستند و نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست
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  پاسخ امام فخر رازي

بدان كـه   : گويد كند كه مي   سپس شيخ مصلح شلتوت پاسخ امام فخر رازي را نقل مي          
  :توان به داليل فوق پاسخ داد مگر از دو جهت نمي

بار زیادي که در مورد وجوب غسل و شستن پا وارد شده و غسل مـشتمل     اخ. 1
بر مسح نیز هست اما هر مسحی مشتمل بر غسل نیست و بنابراین غسل بـه احتیـاط                  

  .تر است نزدیک
فرض پاها محدود به دو برآمدگی پاهاست و محدود کردن در غسل آمده نـه               . 2

  .در مسح
  نظر شیخ محمود شلتوت

گونـه تعـصب نظـر خـود را           با اخالص تمام بدون هيچ      شلتوت شیخ محمود گاه   آن
جـا   فهمیم این است که غـسل غیرمـسح اسـت و بـه          چه ما می   آن: كند چنين بيان مي  

شود، اگر خدا فرمان به مسح داده غیر غـسل           آوردن یکی موجب تحقق دیگري نمی     
 وجانـشینی یکـی   . است و کسی که پایش را بشوید امتثال امـر نکـرده و بـالعکس              

که دلیلی شرعی نداریم بنابراین جواب اول       . جاي دیگري نیاز به دلیل شرعی دارد       به
  .فخر رازي از نظر ما مورد قبول نیست

كه كعبين از نظـر لغـت و         آري جواب دوم داراي ديدگاهي قوي است به انضمام اين         
 اما كساني كـه كعبـين را برآمـدگي روي پـا           . عرف به دو برآمدگي كنار پا معروف است       

ي پا مسح است، و ايـن اصـل دعـوي اسـت و               دانند فرضشان بر اين است كه وظيفه       مي
  .تواند دليلي بر غسل باشد بنابراين معني كعب نمي

از نظر ما اخبار وارده در مورد غسل پا از باب نسخ قرآن با اخبار آحاد نيـست بلكـه          
ا در ميـان    كـه چـر    امـا ايـن   .  اسـت   اغـسلوا  ي  به وسـيله   ارجلکمترجيح احتمال نصب    

كـه احاديـث غـسل       افزون بر اين  . ها، مسح سرآمده به جهت رعايت ترتيب است        شستن
 این اختالف دلیل بر سعه و آسانی شـریعت           .تر از روايات مسح است      و قوي  بیشترپا  

  .اسالم است
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  :گويد زند و مي  تعصبات را كنار ميشیخ محمود شلتوت،گاه  آن
چنين  چه اختصاص به خود دارد و هم       ء را در آن   ها مطالبي است كه خواستيم قرا      اين
هـا داللـت     ايـن ديـدگاه   . ي كريمـه سـوق دهـيم       ي فقه را نسبت به آيه      هاي ائمه  ديدگاه

آشكاري دارد كه اسالم در تـشريعش حتـي در عبـادات نخواسـته كـه پيـروانش را بـه                      
ود، شـ  چه قصد از آن بر هر احتمالي حاصـل مـي   زحمت افكند و به حكمي معين در آن       

  .مقيد سازد
بنابراين كسي كه غسل و شستن پاها در نظرش رجحان دارد، غسل بـر وي واجـب                 
است و كسي كه مسح در نظرش ترجيح دارد، مسح بر وي واجب است و هـيچ حـائلي          

جويـد   چه قلبش به آن اطمينان يافته نخواهد بود، مادامي كه حق را مي       ميان او و ميان آن    
اي از اسـالم     ما مخالفت از روي هـواي نفـس يـا تعـصب فرقـه             ا. پويد و راه دليل را مي    

اين سخن و رأي ما در تمام موضوعات اختالفي اسـت كـه بنـاي آن بـر نظـر و              . نيست
  )١(.ي حق است، و هر مجتهدي نصيبي دارد اراده
   

                                           
  .٣٠٨-٣١٢، ص ١٩٦٥الكريم، چاپ سوم  وت، تفسير القرآنشيخ محمود شلت) ١(
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ي تأسـیس    ي مطبوعاتی شیخ محمود شـلتوت دربـاره        مصاحبه -2
  مقارن در االزهر فقه

   رسالت االزهر در حال حاضر چیست؟
ولی فرق است میان اختالف ناشی از تعـصب         .  اختالف یک امر طبیعی است     
  .و اختالف ناشی از دلیل و برهان

  شود؟  چه عواملی موجب بقاي وحدت اسالمی می
  آن چیست؟ جمعیت تقریب چگونه به وجود آمد و روش 

   برتري فقه شیعه در بسیاري از احکام و تدریس فقه مقارن در دانشگاه االزهر 
  ي اسالم چگونه خواهد بود؟ با پیشرفت علم در جهان وضع آینده   

 

*  *  *  *  *  * *  *  *  
ر درود گفت، و اظهـار      در آغاز از طرف ايرانيان به رئيس االزه       » اطالعات«خبرنگار  

رسـالة «ي   ي مجلـه   بسياري از علما و فضالي ايران كه با افكـار شـما بـه وسـيله               : داشت
  .ستايند  آشنايي كامل دارند، موفقيت شما را مي»االسالم

  :رئيس االزهر پاسخ دادند
من نيز به علماي بزرگ ايران كه برادران ديني من هستند، و ساير افـراد ملـت ايـران            

الزم است بگويم كه ملت ايران در تاريخ درخشان اسالم و در خدمات             . فرستم درود مي 
چه بسياري از مؤلفين    . اي درخشان دارند   علمي و فرهنگي اسالمي قدمي استوار و سابقه       

  .اند اسالمي در فقه و عقايد و حتي در علوم ادبي و زبان عرب، ايراني بوده
چنـين   هـم .  سـنت اسـت ايرانـي بـود        ترين پيـشوايان مـذاهب      كه از بزرگ   ابوحنیفه

فخرالـدین  و  نحـو    پيشواي   سیبویه است و    علم بالغت  كه مؤسس    عبدالقاهر جرجانی 
انـد و   آيند، ايراني بـوده  به شمار ميادب  و   تفسیر كه از بزرگان علوم      زمخشري و   رازي

  .كند ها افتخار مي اكنون عالم تسنن به آن
  :رم رئيس االزهر، سؤال كردخبرنگار با اظهار تشكر از اين احساسات گ
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  ي جديد چيست؟ وظيفه و هدف دانشگاه االزهر در اين دوره

  :رئيس االزهر در جواب گفتند
ي من عبارت است از پيكار با تعصبات و تحقيـق و   ترين هدف اساسي در برنامه  مهم

بررسي علوم ديني در محيطي پر از صفا و برادري، بحث دريافتن بهترين راهي كه بتوان                
  .به تحكيم دين و ايمان خدمتي كرد، و پيروي از دليل قوي از هر افقي كه بدرخشد

ي عمـل بپوشـانند، نيرويـي بـس بـزرگ تـشكيل              اگر مسلمانان به اين مطالب جامه     
و . توانند با فراغت و آسودگي به باال بردن شأن و منزلت خـود بپردازنـد               دهند كه مي   مي

چون يك   د تعصب است، رهايي يابند، و در جهان هم        هاي گذشته كه مولو    از بار سنگيني  
  .روح در پيكرهاي مختلف، درآيند

كه در   شود چنان   تحقيق و تتبع غالباً منجر به اختالفات فكري مي         :خبرنگار اطالعات 
بنـابراين،  . خـورد  تاريخ علوم اسالمي كثرت آرا حتي در يك مذهب، زياد به چـشم مـي      

  ريب و تفاهم برقرار ساخت؟توان ميان مسلمانان تق چگونه مي
 اختالف رأي و نظر يك امر ضروري و طبيعي جامعه است كه رهايي              :شیخ شلتوت 

از آن ممكن نيست، ولي فرق است ميان اختالفي كه تعـصب مـذهبي و جمـود فكـري                   
آن را به وجود آورده، و اختالفي كه از حجت و دليـل سرچـشمه               ) بدون دليل و منطق   (

ف مذموم، و دومي اختالف منصفانه اسـت كـه تـوأم بـا احتـرام        اولي اختال . گرفته است 
گذار به اصل جامع ميان خود يعني مصادر و          مذاهب، نسبت به يكديگر، و همگي احترام      

  .باشند مآخذ اوليه و قواعد اصولي اسالم مي
كه با هم اختالف داشتند، يكديگر را محتـرم و معـذور             كه پيشوايان سابق با اين     چنان

كردند، و  نمودند، و به سوي يكديگر سفر مي   نظر مي  ، و با هم مشورت و تبادل      داشتند مي
  .پرداختند برداري علمي مي به استفاده و بهره

كـه   بنابراين، مقصود ما اين نيست كه مردم را به مكتب معيني دعوت كنيم و يـا ايـن                
يزيم، مذهب شيعه را در مذهب تسنن و يا مذهب تسنن را در مذهب شيعه در هـم بيـام              

بلكه هدف ما اين است كه طوايف مختلف اسالمي براساس محبت بـه كمـك يكـديگر                 
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هاي ناروا به يكـديگر بپرهيزنـد، و از سـوء           بشتابند، و تعصب را رها سازند، و از نسبت        

ي آن، عنان فكر در ميداني آزاد و آرام          كه در سايه   چه اين . ظن و بدگماني دوري گزينند    
ترس و اضطراب و هيجان روحي، حقيقت و واقـع را جـستجو             يابد، و بدون     رهايي مي 

كند، و تا وقتي كه همگي از اصل واحدي سرچشمه گيرند، ميان سـني و اسـتفاده از                    مي
ي برادر   چنين ميان شيعي و استفاده از رأي و نظريه         اش و هم   ي برادر شيعي   رأي و نظريه  

  .اش اصطكاكي پيش نخواهد آمد سني
رك ديني كه خوشبختانه در آن اخـتالف ندارنـد، اهتمـام بـه              قطع نظر از مبادي مشت    

ي اسـالمي سرچـشمه      اين فرهنگ از انديشه   . فرهنگ اسالمي از عوامل بسيار مؤثر است      
گرفته، و از هر ملت و نژاد و پيرو هر مكتب فقهي كه باشد از اسـالم اسـت و بـه تمـام          

هـاي اسـالمي را بـشناسند، و در    ب ي گران مسلمانان بايد اين گنجينه . مسلمانان تعلق دارد  
نظر كنند، و به تقويت عواطف دوسـتي ميـان خـود       علوم اسالمي با هم مشورت و تبادل      

  :فرمايد ي عمل بپوشانند كه مي را جامه) ص(بپردازند تا گفتار پيامبر اسالم
 لــه ى عــضو منــه تــداعىذا اشــتكإ المــؤمنين فــي تــراحمهم وتــوادهم كالجــسد الواحــد ّنإ«

  .»دسائر الجس
چـون اعـضاي یـک       افراد با ایمان در دوستی و محبت نسبت به یکـدیگر هـم            (

  ).درد آید، سایر اعضا نیز با آن همدردي کنند پیکرند که چون عضوي از آن به
دارالتقريـب بـين « سؤال شـد شـما كـه از اعـضاي مـؤثر و مؤسـسين                 شیخ شلتوت از  

   چگونه تشكيل شد؟ هستيد ممكن است بفرماييد اين هيئت»المذاهب االسالمية
  : چنين پاسخ دادنداالزهر شیخ

هیئت تقریب چندین سال است که در شهر قاهره تشکیل یافته است، و نخـستین               
کسی که به تشکیل این جمعیت پرداخت، و دانشمندان را به ایـن اندیـشه دعـوت                 

کار برد، استاد محمدتقی قمی عالم       کرد، و در ایجاد آن نهایت جهاد و کوشش را به          
  .زرگ شیعه استب

اي بـا آن مخالفـت       این دعوت در آغاز کار با دوعقیده مختلف روبرو شد، عـده           
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. ها را شیعه و یا شیعه را سنی کنـد          خواهد سنی  که این هیئت می    کردند به گمان این   

ي دیگر، اتکا به روح مردم باایمان و مطمئن بـه دیـن و آگـاه از اصـول و                     و عقیده 
اي از علماي صابر و مجاهد بودند که برخـی از آنـان بـه                اینان نخبه . قواعد آن بود  

و بعضی دیگر در سایر کشورها در ایـن راه بـا مـا              . عضویت دارالتقریب در آمدند   
  .کنند فکري می کاري و هم هم

  
  برتري فقه شیعه در بسیاري از احکام

و كارانم چه در دارالتقريب و چـه در مجـامع االزهـر              من و بسياري از برادران و هم      
هاي احكام شخصي و غيـره توانـستيم اقـوال و آرايـي از           چه در فتوا و چه در كميسيون      

از جملـه  . مذهب شيعه را بر مذاهب تسنن ترجيح دهيم، با آن كه خودمان سـني بـوديم         
هاي معلق و غير آن از فقه         به يك لفظ و طالق     سه طالق ي    در قانون مدني مصر، درباره    

ها بر آن استوار است نه بر        و امروز مناط عمل در اين قسمت      ي اماميه استفاده شده      شيعه
 كه آيا طفل حتـي بـا يـك نوبـت شـير      »رضاع«ي  طور در مسئله  و همين . مذاهب تسنن 

كند يا تعداد بيشتري الزم است تا شـير دهنـده            خوردن از زني حكم فرزند او را پيدا مي        
تـر دانـسته و بـر طبـق رأي            قوي تقريباً حكم مادر را پيدا كند؟ من شخصاً دليل شيعه را          

و اصوالً فقيه منصف موارد بـسياري را در فقـه شـيعه      . دهم شيعه در اين قسمت فتوا مي     
اي از اقوال اهـل سـنت قـوت بيـشتري      تواند پيدا كند كه از حيث دليل نسبت به پاره     مي
  .ي اسالمي و استقرار خانواده سازگارتر است و از نظر مصلحت جامعه. دارد

ي شريعت اسالمي كه يكي      دانم كه در دانشكده    ي خود مي   ت كه امروز وظيفه   اين اس 
ها آرزومند آن بوديم، برقـرار سـازم و آن،         چه را كه سال    هاي االزهر است آن    از دانشكده 

طوركلي است، آن چنان كه از هر گونـه   به) شيعه و سني(بحث و تحقيق در فقه اسالمي     
به دست آوردن حكم صـحيح اسـالمي از فقـه هـر             و ما هدفي جز     . تعصبي بركنار باشد  

  .يك از مذاهب اسالمي نداريم، و قطعاً فقه شيعه در صف اول قرار گرفته است
آيـد، فقـه    دسـت مـي   بنابراين، مسلمان بايد بداند كه فقه اسالمي با اين ترتيب كه بـه   

  .ي مسلمانان است ي ثبات و قوام جامعه زندگي و مايه
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  : چنين بودوتشیخ شلتآخرين پرسش از 
ي دين اسالم چگونه خواهد بود؟       انگيز علم در جهان، وضع آينده      با پيشرفت شگفت  

  : با يك تأمل عميق و حالت بشاشي اظهار داشتنداالزهر شیخ
تـر شـود، اسـالم پيوسـته پايـدارتر و       هر چه علم پيش رود، و درخشندگي آن بـيش     

 به فكر كردن و سـير و تأمـل در           اسالم همان ديني است كه مردم را      . تر خواهد شد   قوي
چه خداوند   هاي مخلوقات و استفاده از آن      زمين و كيهان و به شناختن خواص و ويژگي        

دانست كه اين تكـاپو و    در تسخير بشر درآورده، برانگيخته است، زيرا خداوند متعال مي         
مان به  ي شناختن خدا و اي     پژوهش در اعماق زمين و قعر دريا و اوج كيهان يگانه وسيله           

  .عظمت و قدرت اوست
علـم، قـول خـدا را       . كننـد  پس علم و اسالم هميشه يكديگر را تأييد و تقويـت مـي            

  :كند كه فرمود تصديق مي
 صـــراط العزيـــز إلـــىك هـــو الحـــق ويهـــدي ّليـــك مـــن ربـــإوتـــوا العلـــم الـــذي انـــزل أ الـــذين ىويـــر«
  )١(.»الحميد
پروردگارت بر تـو نـازل      چه را از سوي      کسانی که به ایشان علم داده شده، آن       (

  .)کند دانند و به راه خداوند عزیز حمید هدایت می شده حق می
هـا و   و چه بسيار است اوامر قرآني كه انسان را به نظـر و تـدبر در ملكـوت آسـمان         

زمين ترغيب و تشويق نموده، و خواسته است كه انسان سنن و نواميس جهان هستي را                
ي غيرقابل انكاري است براي خداشناسي        خود وسيله  مورد مطالعه قرار دهد، زيرا همين     

  )٢(.و استواري در ايمان به خدا
  

                                           
  .٦: سبا)  ١(
  .١٩٥٩ چهاردهم مارس ٢٨٢١و اطالعات شماره » رسالة االسالم«ي  نقل از مجله) ٢(
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پاسخ به ایرادات در مـورد تأسـیس فقـه مقـارن شـیخ محمـود                 -3

ــیس    ــدنی رئ ــد محمدم ــر توســط شــیخ محم ــلتوت در االزه ش
  ي الشریعه دانشکده

و نيـز   دانشگاه االزهر با داخل نمـودن فقـه مقـارن مـشتمل بـر فقـه شـيعه و سـني                      
هاي نـويني بـه روي    كند و افق تحقيقات قانوني و حقوقي جديد، تحول خود را آغاز مي 

  .گشايد دانشجويان مي
ولي در مورد وارد كردن فقه شيعه در فقه مقارن االزهر ايرادهايي اسـت كـه در ايـن       

  .دهد ها پاسخ مي  به آنالشريعة ي مقاله رئيس دانشكده
 بزرگ اسالمي است چه از نظر تاريخي و چـه از نظـر              دانشگاه االزهر يگانه دانشگاه   

  .هدف و رسالتي كه در جهان به عهده دارد
هـاي اساسـي     هاي اسـالمي در عقايـد و طـرح         داري ثروت  دار نگه  اين دانشگاه عهده  

ها تالش و  ي قرن  هاي علمي است كه نتيجه     اصول و فروع، تاريخ و ادبيات و ساير رشته        
  .ها است ار ملتگير خردها و افك كوشش پي

و . به خاطر رسالت جاويدي كه االزهر دارد بايد براي هميشه جاويد و بـاقي بمانـد                
  .ي تشريفاتي به خود گيرد كه تنها جنبه بقاي مثمر و سودمندي داشته باشد نه اين

داران نيست بلكه بـيش از همـه بـه صـاحبان و              جا روي سخن ما تنها به زمام       در اين 
  .اولياي االزهر است

داري و محافظت اين معهد بزرگ بر آنان واجب است           ترين كاري كه در راه نگه      مهم
ي حيـات اسـت      گو بودن آن اسـت، چـه ايـن دو نـشانه            تحول بخشيدن به آن و جواب     

  .كه جمود و سكون آن دليل حتمي مرگ و انحالل و نيستي آن است چنان هم
اساسي است كه جامع االزهـر  ي الشريعه ركن  هاي االزهر، دانشكده  در ميان دانشكده  

اي در جهـان بـا آن        بر آن استوار است و داراي رسالت خاصي است كه هـيچ دانـشكده             
  .برابري نتواند كرد

شـود، تـدريس     در اين دانشكده، اصول و فروع شريعت اسالم تعليم و تـدريس مـي             
ي گيرد، و در ضمن اصـول علمـي و عقلـ           عميق كه از كتاب خدا و سنت پيامبر الهام مي         

هاي مختلـف كـه در ميـان         دهد و فقه مكتب    مربوط به اين دو مصدر بزرگ را تعليم مي        
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  .گيرد مردم به مذاهب اسالمي معروف است مورد تحقيق و بررسي قرار مي

 كـه درس آيـات و       -چنين اصول فقه و قواعد استنباط احكام و فقه قرآن و سنت            هم
 كـه ماننـد منطـق و روايـت و            ونيـز دروس و علـومي      -شـود  احاديث احكام ناميده مي   

  .شود ي استنباط است تدريس مي مصطلحات و تاريخ و رجال، الزمه و وسيله
  : ضروري استاالزهري مهم براي اصالح  ولي دو نكته

  .بستگي بين فقه تمام مذاهب اسالمي كامل نمودن فقه مقارن و هم. ١
گـشايد و   ان فقه ميگر هاي نويني به روي پژوهش    بررسي تحقيقات قانوني كه افق    . ٢

  .كند آنان را در مقاصد وهدفشان كمك مي
تواند از اين دو نكته چشم       كند نمي  كسي كه در شريعت اسالمي كاوش و تحقيق مي        

دست آوردن فروع و شـناخت احكـامي كـه از مـذهب اسـتفاده                بپوشد، زيرا فقه تنها به    
و سـنجش و تـرجيح      شود، نيست بلكه فقه عبارت است از مجموع نظرها و ارتبـاط              مي

  .ها است ميان آن
ها را بداند و برخي را نداند مسلماً ركن بزرگ فقـه         گري بعضي از نظريه    اگر پژوهش 

چـه را كنـار    مبـادا آن «: نزد او منهدم و ويران است زيرا همواره در حال تزلزل است كـه       
كـه   ايـن ام، همان درست و حق بوده است و يا           ي آن برنيامده   گذاشتم و در صدد مطالعه    

يافـت و حكـم تغييـر        ساختم نظرم تحول مـي     ها را با اين نظريه مقرون مي       اگر آن نظريه  
  ».كرد مي

از طرفي فقه در واقع قانون و مقرراتي است كه زندگي فردي و اجتمـاعي انـسان را                  
  .كه قوانين مدني بدين منظور وضع شده است كند چنان تنظيم مي

ي فقهش به تنهايي زنـدگي كنـد         ند در چهارچوبه  توا بنابراين چگونه فقيه اسالمي مي    
دسـت   چه را بـه    ها احاطه پيدا كند و آن      كه تمام جهات و جوانب را بنگرد و به آن          با اين 

هاي خود قرار دهد و در نتيجه به علم و شناسـايي كامـل و همـه     آورده در كنار دانستني  
ازد و آنان را نسبت به فقـه  جانبه مسلح گردد، تا بتواند مردم را با روش خودشان قانع س      

  .مند گرداند اسالمي عالقه
هاي فقهي معروف به مذاهب اسـالمي براسـاس تحقيـق و بررسـي احـوال و                  مكتب

 كـه اسـاس     -عرفيات و ظرفيت اجتماع بنا نهاده شده است و بايـد بـا مـصالح عمـومي                
گي و  كند فقه اسالم از آيين زنـد        همگام باشد و كسي كه تصور مي       -شريعت الهي است  
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  .قوانين اجتماعي بركنار است، درست به اصل حقيقت پي نبرده است

اي جز اين ندارد      چاره الـشريعة ي دانشکدهشود كه    با توجه به مطالب فوق روشن مي      
  .كه به تكميل و تقويت اين دو جنبه بپردازد

اند برايشان مشكل اسـت كـه    گرچه كساني كه به چيزهاي قديم و فرسوده خو گرفته    
ن تحول اصالحي تن دردهند ولي اگر اين افراد كمي تأمل كنند و رعايـت انـصاف                 به اي 

  .يابند دارند چيزي جز خير و صالح نمي  را نگاه
ي  دانـشکده  در فقـه شـیعه  شنويم برخـي از وارد كـردن    جاي تعجب نيست كه مي 

هـاي حقـوق مـدني و        ي بررسـي   كنند و بعضي نسبت بـه مطالعـه         استقبال نمي  الـشريعة
  .ورزند اعي مخالفت مياجتم

هايي از اعتراضات و ايرادهـا را    جا كه دوست داريم با همه صريح باشيم، نمونه         از آن 
  :داريم ي خود را در مورد هر يك بيان مي عنوان نموده و نظريه

که شیعه مـذهب     سازید با این   چگونه فقه شیعه را در دانشگاه االزهر وارد می        . 1
آورد ولی خطـا     بایست رسالت را براي علی می      ل می کسانی است که معتقدند جبرئی    

کرد و آن را بر محمد نازل کرد و نیز عقیده دارند که علی جزئـی از پروردگـار در                    
  !وي حلول نموده است؟

  :پاسخ
شود كه بعضي به حق و بعـضي بـه باطـل             ها مذهب اطالق مي     بر ده  )شیعه(ي   كلمه

ز اين مذاهب از اصول اسـالم منحـرف و      اند و به عبارت ديگر بعضي ا       منسوب به اسالم  
ي اماميه به اصول و ضروريات دين مؤمن و معتقدنـد اگـر      اند و بعضي مانند شيعه     گمراه

چون اخـتالف   هم(چه در بعضي از فروعات و مسائل فقهي و اجتهادي با مذاهب تسنن           
  .اختالف نظر دارند) ها در كلمات لغوي

ي  ه و از منحـرفين و گمراهاننـد، از زمـره   ي اول كه نام شيعه بـر خـود گذاشـت        دسته
شوند، هر چند كه خود را مسلمان بنامند، زيرا مسلمان كسي اسـت              اسالم محسوب نمي  

  .كه به اصول عقايد اسالمي ايمان داشته و منكر ضروريات آشكار دين نباشد
 ها در عـالم  ند و اثري از آن    هاي گمراه منقرض شده    خوشبختانه امروز ديگر اين فرقه    

هـا بـاقي مانـده       اي افراد معدودي از اين فرقه      شود و اگر هم در بيغوله      اسالمي ديده نمي  
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باشند از جمع ما و شيعيان بلكه از ملت اسالم خارج بوده و مورد لعـن و طـرد هـر دو                      

  .اند دسته
  :اي كه قرار است فقهش در دانشگاه االزهر وارد شود عبارتست از اما شيعه

دانند آنـان را      كه چون امامت علي را ثابت به نص مي          عشري ي امامی اثنی   شیعه. 1
محمد بن الحـسن  ها   و آخر آنعلی بن ابیطالبها   كه اول آن- نفر را ١٢امامي و چون    
  .نامند عشري مي دانند، آنان را اثني  امام مي- ملقب به حجتالعسکري

 عربي و اسالمي    و ساير كشورهاي  ایران، عراق، لبنان، پاکستان، هند      اين شيعيان در    
تواند حكـم    يك از اهل قبله نمي     برند و به تمام اصول اسالم ايمان دارند و هيچ          سر مي  به

  .ها كند به كفر آن
هـا   ها با اهل سنت در ماوراي اصول و ضروريات ديـن اسـت و فقـه آن                 اختالف آن 

 نـام فقـه جعفـري مـشهور اسـت،      باشد كه بـه  ي پيغمبر مي منسوب به اهل بيت برگزيده  
  .)ع(امام محمد باقر فرزنده )ع(امام جعفر صادقمنسوب به 

دانند ولي در شـأن       كه خود را منسوب به شيعه مي       غالةي   اين دسته از شيعيان، فرقه    
ها را كافر و نجـس   جويند و آن ها تبري مي كنند مورد طرد قرار داده و از آن علي غلو مي 

  .دانند مي
ر عقايد، فقه، اصول، اسرار شـريعت، اخـالق،    هاي بسياري د   اين شيعيان داراي كتاب   

ها و متكلمـين   عرفان وعلوم لغت عربي و غيره هستند از فقها و محدثين و ادبا و اصولي           
انـد و داراي آثـار درخـشاني در علـوم اسـالمي در عـصرهاي                 ها برخاسـته   و غيره از آن   
  .باشند مختلف مي

و مذهبـشان منـسوب بـه        كه اغلب در كشور يمن سكونت دارنـد          ي زیدي  شیعه. 2
باشـد   ترين مذاهب شيعه به مذاهب تسنن مي  است كه نزديك  العابدین زید بن علی زین   

  .وگويي ندارد ها گفت كس در مورد آن شوند هيچ كه شيعه ناميده مي و با اين
بنابراين صحيح نيست كه گفته شود، تمام مذاهب شيعه قائل به رسالت و يا خـدايي                

طور كلي اشـتباه اسـت    كنند زيرا اين قول به كه در شأن علي غلو مي علي هستند و يا اين   
فرق گذاشت و بـه     ) و انقراض يافته  (ي منحرف    ي هدايت يافته و شيعه     و بايد بين شيعه   

ي گمراه بـه     ي شيعه  هنگام شنيدن هر نقل قولي از شيعه، بايد توجه داشت كه مبادا گفته            
  .ي هدايت يافته گذاشته شود حساب شيعه
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 اگر بررسي و تدريس فقه شيعه در االزهر براي بيان اشتباهات آن باشد، اين خود                 .٢
ها و اختالفات است و اگر به عنوان حقيقت داشـتن ايـن           ور ساختن دشمني   ي شعله  مايه

كـه فتـواي    فقه باشد بدون شك اين تبليغي است به نفع شيعه در ميـان محـصلين چنـان           
  .كند را تأييد مي آن)  شلتوتشيخ محمود(جواز تعبد به مذهب شيعه 

  
  :پاسخ

فرق است ميان تحقيق و تدريس مذهب شـيعه امـامي و زيـدي بـه طـور مـستقل و        
  تدريس و تحقيق آن ضمن فقه مقارن

چه كه دانشگاه االزهر مقرر داشته مطالعه و تحقيق اين دو مذهب مـستقالً نيـست               آن
  .بلكه داخل نمودن مذهب در فقه مقارن االزهر است

گـران   مقارن كه داراي پايه و اساس به اين ترتيب است كـه محققـين و پـژوهش   فقه  
كه تحت تأثير افكار گذشته ضد اين مذهب يا آن مذهب قـرار گيرنـد بـه                  بايد بدون اين  

  .ها و آراي فقهي بپردازند تحقيق و بررسي نظريه
ي و  ي تحقيـق، لبـاس مـذهب       گران قبل از ورود در جلسه      براي اين منظور بايد كاوش    

هـا و آراي مختلـف مـذاهب اسـالمي           تا بتوانند در ميان گفتـه     (اي خود را درآورند      فرقه
  ).ها را با دليل انتخاب كنند گونه تعصبي بهترين آن بدون هيچ

انـد كـه درس و     بنابراين تعجب است كه چگونه بعضي به اين موضوع توجه نكـرده           
از حكم سـابق باشـد؟ واال آن        تحقيق بايد براساس انصاف و عدالت و خالي بودن ذهن           

  .درس و تحقيق ارزشي نخواهد داشت
كـس را    چه مسلم است، بحث و تحقيق و دليل و برهان اساس حكم است و هيچ               آن
چه در فالن مذهب آمده صحيح و مطابق با حقيقـت            توان يافت كه بگويد تمامي آن      نمي

هر مجتهدي ممكـن  چه در ديگر مذهب آمده باطل و نادرست است و    است و تمامي آن   
  .است در معرض خطا و اشتباه قرار گيرد

ي امـامي و زيـدي       چه االزهر مقرر داشته كه فقـه شـيعه         ناگفته نماند كه منظور از آن     
شود، اين نيست كه اين دو مذهب به طور مستقل           ضمن فقه مقارن تدريس و تحقيق مي      

 و درس اصـلي  قابل تدريس و تحقيق نيست خير بلكه مقـصود ايـن اسـت كـه مطالعـه         
  .دانشگاهي همان مطالعه و تحقيق مقارني است
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هـا   هدف االزهر اين نيست كه مذهبي را بر مذاهب چهارگانـه بيفزايـد تـا ماننـد آن                 

ي نزديكـي تمـام دراسـات و تحقيقـات      تدريس شود بلكه هدف اين است كه در آينـده   
  .ي الشريعه به طور تقارن باشد فقهي دانشكده

اندازيد و مطالعه و تحقيق آن       راه مي  سرو صدا به  ) فقه مقارن (نام   هچرا تا اين حد ب    . ٣
شـويد   شماريد و در راه آن مرتكب امري مـي         را مطالعه و تدريس حقيقي دانشگاهي مي      

  اند؟ كه پيشينيان نشده
  :پاسخ
شود و كسي   فقه حقيقي است و در واقع صنعت و هنر فقيه محسوب مي           فقه مقارن «

  ».داند، فقيه نتواند بود  فروعات است و چيزي جز ظاهر احكام نميي كننده كه تنها بيان
ي تحقيقـاتي    هـاي عمـده    ايم، همان چيزي است كه كتاب      چه را كه ما مقرر داشته      آن

فقـه عبـارت   : انـد  ايد كه گفته   ايد آيا نشنيده   مقرر داشته و شما هم كمر به خدمتش بسته        
کـسی کـه    : انـد  و نیز گفته  . لی آن است از علم به احکام شرعی از روي دالئل تفصی         

شود اگر چه احکـام   ي علم به احکام نداشته باشد، فقیه شمرده نمی   ترتیب ملکه  بدین
 - ولو در بعضی از مسائل     -فرعی را حفظ باشد وکسی که داراي ملکه استنباط باشد         

  .شود فقیه شمرده می
 36 و گفت     مسئله سؤال شد او از چهار تاي آن جواب داد          40از مالک راجع به     

شود که او فقیه باشد زیـرا   دانم و در عین حال مانع از این نمی       ي دیگر را نمی    مسئله
  .ي فقاهت بود که داراي ملکه

هاي فرق اسالمي    اين بررسي و تحقيقات در هر عصري به دست علما است و كتاب            
 اي از صفحات كتب حـديث و تفـسير و          گونه تحقيقات است بلكه هيچ صفحه      پر از اين  

  .اصول مهم خالي از اين تحقيقات نيست
 را و يـا     حنیفه ابی قول غير از     حنفیدهد و     را ترجيح مي   شافعیقول  مالکی  چه بسا   

كننـد، بـه     شان بيان نكرده تقريـر مـي       حنيفه چيزي را كه پيشواي     اصحاب و شاگردان ابي   
 كه مأخذ آن در نظرشان ضعيف است و يـا بـه كـشف دليـل و مأخـذي نائـل           خاطر اين 

  .اند كه بر ابوحنيفه پوشيده بوده است گشته
بدون ترديد روش ساير مذاهب اسالمي نيز چه از نظر علمي و چه از نظـر فقهـي و                   

  .چه از نظر اسالمي اين چنين است
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اما از نظر فقهي فقيه منصف كه هدفي جز تحقيق و بررسي و كشف حقيقت، نـدارد                 

ي مجتهدي يا دليلي كه مخالف با كتاب         فتهكند از گ   اي كه تحقيق مي    تواند در مسئله   نمي
  :فرمايد و سنت پيغمبر نيست، چشم بپوشد وگرنه در مصداق اين آيه خواهد بود كه مي

ال انهـــم يثنـــون صـــدورهم ليـــستخفوا منـــه، اال حـــين يستغـــشون ثيـــابهم يعلـــم مـــا يـــسرون و مـــا ا«
  )١(.»يعلنون، انه عليم بذات الصدور

سپارند تـا خـود را از او مخفـی         ی و دو رنگی می    زنهار، آنان که دل به دو روی      (
چـه را    پیچیدنـد، خـدا آن     هاي خویش مـی    دارند، آگاه باشند که وقتی سر در جامه       

هـا بـه     داند زیرا که او بـر انـدرون دل         چه را آشکار گردانند می     پوشیده دارند و آن   
  .)خوبی آگاه است

اعتماد علمـا خواهـد     بدون ترديد روش چنين مجتهدي روشي نادرست و غير مورد           
دهند كه زيبنده نيست ميان      بود، اما از نظر اسالمي، مسلمانان امت واحدي را تشكيل مي          

اي نظريـات سـاير فـرق را مـورد مطالعـه و       ها تفرقه و جدايي افتد بلكه بايد هر فرقه  آن
تحقيق قرار دهد چه همگي با هم برادرند و براي معرفت و شناخت حقيقت و عمل بـه                  

  .د پشتيبان و راهنماي يكديگر باشندآن باي
بستگي علمي در صورتي پايدار است كه مسلمانان همگي متحد شـوند و در               اين هم 

  .اصول مشترك بوده و در غير مسائل اصولي براي اظهار دليل و نظر آزاد باشند
ي امامي و زيـدي فرقـي در اصـل جـوهري و اصـول               خوشبختانه ميان سني و شيعه    

  .ايمان نيست
کردیـد ولـی     اي کاش تنها به مطالعه و بررسی فقه شیعه فقه تقارن اکتفا مـی             . 4

انـد کـه پیـروي از     تـصریح کـرده   ) شلتوت(حضرت استاد اکبر، شیخ جامع االزهر       
داند و از فاطمـه روایـت        که شیعه قرآن را ناقص می      مذهب شیعه جایز است، با این     

 بنـابراین  …ست که نازل شده وچه از قرآن باقی مانده، نصف قرآنی ا     کند که آن   می
ایـد چـرا     دهید و اکنون که اجازه داده      چگونه تقلید از مذاهب غیرسنی را اجازه می       

  دانید؟ پیروي مذهب شیعه را صریحاً جایز می
                                           

  .٥: هود)  ١(
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  :پاسخ

اما پيروي از ديگر مذاهب اسالمي غير از مـذاهب چهارگانـه شـرعاً جـايز اسـت و                   
اند و در اين باره گفتار ايـشان در          اشاره كرده استاد بزرگ در فتواي خود به اين موضوع         

ي حقـوق تـدريس     در دانـشكده   ١٩٣٦كـه از سـال      »  المذاهب فی الفقـه    مقارنـة«: كتاب
چون روح اختالف در متأخرين پيدايش يافت و تعـصب          «:  بهترين گفتار است   -شود مي
يگر مذاهب بـاز    ها را فرا گرفت قوانيني وضع كردند كه مردم را از انتقال به د              اي آن  فرقه
كه فقـه مـذاهب مـورد تحقيـق و بررسـي و              داشت، و در اثر اين قوانين به جاي اين         مي

نظـران را از اظهـار       آميز درآمـد و صـاحب      تكامل قرار گيرد، به صورت التزاماتي تعصب      
رأي و نظر ممنوع داشت و راه تحقيق در كتاب خدا و سنت پيامبر را مسدود سـاخت و              

ها در فقه اسالمي متوقف گـردد وعلمـاي مـذاهب     ها و كوشش موجب گشت كه اجتهاد   
داري از مـذهب خـود و اختـصار مطـوالت و شـرح مختـصرات مـشغول               تنها به جانب  

  .ي فقاهت را از بين بردند ترتيب مردم را از فقه محروم داشتند و ملكه و بدين. گردند
  :گويد ي اين دسته از متأخرين مي  دربارهشیخ عزالدین عبدالسالم

بـرد و   ي تعجب است كه فقيه مقلد به نفع مأخـذ پيـشواي خـود پـي مـي         بسيار مايه 
يابد ولـي ناچـار آن را        مي) ص(تري مطابق با آيات قرآن و سنت پيغمبر        ي صحيح  نظريه

  .پردازد اساس به دفاع از مرجع تقليدش مي سازد و با توجيهات دور از ذهن و بي رها مي
  :گويد  ميابوشامهامام 

به فقه اشتغال دارد سزاوار نيست كه به يك مذهب اكتفـا كنـد بلكـه بهتـر                  كسي كه   
تـرين نظريـه را نـسبت بـه كتـاب خـدا و               اي نزديك  در هر مسئله  ) احتياط نموده (است  

سنت، بپذيرد و اين عمل حتي براي كساني كه به علـوم مقـدماتي اجتهـاد آشـنا باشـند،            
  .آسان است

 مـردم را از تقليـد خـود و      شافعیكه   شت چنان در اين مورد بايد تعصب را كنار گذا       
  .ديگران نهي كرده است

  :گويد  خود ميمختصر در اول مزنیهمكار 
كه پيروانش به خاطر دين در       شافعي مردم را از تقليد خود و ديگران بازداشت تا اين          

  .دارند كتاب فقهش نظر بيفكنند و جانب احتياط را نگاه
ين است كه هرگاه استنباط احكـام از ادلـه بـرايش        يكي از امور واجب بر مسلمانان ا      
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دشوار باشد بايد مسائل خود را از اهل علم بپرسد و بر او واجب نيست كـه بـه مكتـب                 

چه خدا و پيامبر واجب كرده، چيزي بـر وي واجـب    فقهي معيني ملزم گردد زيرا جز آن   
فالن مجتهـد حتمـاً     اند كه به مكتب      گاه خدا و پيغمبر كسي را ملزم نكرده        نيست، و هيچ  
  :گويد  ميمسلم الثبوت. بايد عمل كند

گذاري است چـه اخـتالف       واجب کردن تقلید از مکتب فقهی معینی تشریع و بدعت         
  .ي رحمت و باعث سهولت در کار مردم است که در نص آمده مایه علما چنان

چه ملزم به مکتب فقهی معینی شویم دچار عسر و حرج، سـختی و               بنابراین چنان 
  )١(.دت خواهیم گشتش

  
  شیعه قائل به نقص قرآن نیست

ي  شود شيعه معتقد به نقص قرآن اسـت، هرگـز بلكـه ايـن گفتـه                كه گفته مي   اما اين 
 )٢(هاي ما نيز چنين رواياتي آمـده اسـت   كه در كتاب  هايشان چنان  رواياتي است در كتاب   

 داده و بطـالن آن را  و اهل تحقيق هر دو فرقه اين مسئله را مورد تحقيق و بررسي قـرار           
  .اند آشكار ساخته
گونـه روايـات      پـر از ايـن     »الفرقـان «ها كتابي بـه نـام         يكي از مصري   ١٩٤٨در سال   

مجعول و مردود، تأليف كرد كه همه را از مأخذ و مصادر اهل سنت نقل كـرده، االزهـر                   
از حكومت درخواست توقيف آن را كرد و حكومت پس از اطـالع از مـوارد بطـالن و                    

  .سادش از انتشار آن جلوگيري به عمل آورد و شكايتش را هم رد كردف
دانند  توان گفت اهل سنت منكر مقدس بودن قرآنند يا قرآن را ناقص مي             حال آيا مي  

  دليل رواياتي كه فالن شخص روايت كرده يا كتابي كه فالن سني نوشته است؟ به
كه در اين مـورد       چنان اين چنين است وضع برخي از روايات موجود در كتب شيعه          

 از علماي بزرگ امـامي در قـرن شـشم    ابو علی فضل بن حسن طبرسیي بزرگ    عالمه
ي روايات ضعيفي كه قائـل بـه          درباره »البیان لعلوم القرآن   مجمع«هجري در كتاب خود     

  :نويسد نقص قرآن است چنين مي

                                           
  .مقارنة المذاهب في الفقه، مقدمه: نقل از شيخ محمود شلتوت) ١(
  ). جزء دوم٣٠صفحه (عي تأليف سيوطي شاف) االتقان(رجوع شود به كتاب ) ٢(
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چنـين  ) فرقـه منـسوب بـه تـسنن    (گروهي از منتسبين به شيعه و گروهي از حشويه  

اند كه در قرآن تغيير و كم و كاستي پديد آمده است در صورتي كـه ايـن عقيـده      پنداشته
  .برخالف مذهب اصحاب ما است

 حق سخن را بـه خـوبي ادا كـرده           طرابلسیات در پاسخ از     سیدمرتضیدر اين مورد    
 علم به نقل كامل قرآن مانند علم به كشورهاي جهان و حوادث بزرگ و وقايع              : گويد مي

مهم و اشخاص مشهور عرب است زيرا عنايت و اهتمام شديد مسلمانان به نقل صـحيح       
ي نبـوي و مأخـذ       قـرآن معجـزه   : توان گفت  و حراست كامل قرآن به حدي است كه مي        

علوم شرعي و احكام ديني اسـت و علمـاي اسـالمي در حفـظ و حراسـت آن نهايـت                      
 و آيـات و حـروف قـرآن را     هـا  هي سـور  جا كه حتي شماره كوشش را به كار برده تا آن    

  .اند ضبط كرده
بنابراين چگونه ممكن است كه در قرآن تغيير و كم و كاستي پديد آمده باشد؟ با آن                 

  شود؟ ي آن شده و مي همه عنايت صادقانه و توجه عميقي كه درباره
 در نحو كم يا زياد كنند در نزد اهـل فـن   سیبویهطور كه اگر فصلي را از كتاب    همان

چنين اگر در قرآن چيزي كم يا زياد گـردد بـه خـوبي آشـكار و                  شود، هم  ييز داده مي  تم
  .شود و علم به اجزاي قرآن مانند علم به مجموع آن است تميز داده مي

  :گويد اهللا عنه مي  رضيمحقق طوسیدر جاي ديگر 
آوري شـد بـه    جمـع ) ص(قرآن به ترتيبي كه اكنون به دست ما است در زمان پيغمبر  

پرداختند و برخي آن را حفظ  كه در آن زمان بعضي به تعليم و تدريس قرآن مي        ل اين دلي
اي به عنوان حافظ قرآن سرشناس شدند ومحفوظـات خـود را    جا كه عده  كردند تا آن   مي

ابی ابـن   و عبداهللا بن مسعودكردند، و جمعي از اصحاب ماننـد    براي پيغمبر تالوت مي   
  .غمبر از اول تا به آخر قرائت كردند چند مرتبه قرآن را نزد پيکعب

اي اسـت كامـل و مرتـب از     گردد كه قرآن مجموعـه     بنابراين با اندك تأمل معلوم مي     
توانـد مـا را از قـول      زمان پيغمبر تاكنون و به پندار مخالفين اعتمادي نيـست زيـرا نمـي             

  )١ (.معلومي كه صحت آن قطعي است برگرداند
كه شيعيان مانند ديگران معتقدنـد كـه         است بر اين  اين گفتار، دليل صريح و واضحي       

                                           
  .١٨ قاهره ص   ه١٣٧٨چاپ دارالتقريب سال » البيان مجمع«نقل از تفسير ) ١(
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در قرآن تغييري پديد نيامده و حرفي از آن كاسته نشده و گفتار قائلين به نـاقص بـودن                   

  .قرآن مستند به روايات مظنون و مشكوك است
  :نويسد ي لبنان مي  از علماي بزرگ شيعهمحمد جواد مغنیهاستاد 

 و بـه كـساني كـه بـا احاديـث موجـود در               شـماريم  جا فرصت را غنيمت مي     در اين 
دهـيم كـه شـيعه معتقـد اسـت در            كنند، هشدار مي   كتابهاي شيعه عليه شيعه احتجاج مي     

 هم روايـت    کافی، استبصار، تهذیب ومن ال یحضره الفقیه      هاي حديث، از جمله      كتاب
هاي فقهي شـيعه هـم درسـت و هـم      شود و هم ضعيف و نيز در كتاب     صحيح يافت مي  

كريم در ميان شيعه، از اول تا به آخـر، مطـابق بـا واقـع                وجود دارد و تنها قرآن    نادرست  
هاي شيعه دليل و حجت عليه مذهبشان نيـست          بنابراين احاديث موجود در كتاب    . است

  .گاه حجت است كه در نظرش ثابت شده باشد بلكه حديث بر شيعه آن
اهليت آن را دارند، زيرا     اين نتيجه طبيعي گشايش باب اجتهاد است براي كساني كه           

ي صحت و سـقم      ي قرآن يا روايت، بلكه درباره      اجتهاد نه تنها در استخراج حكم از آيه       
  .باشد و ضعف سند روايات نيز مي

ــث از   مبالغــه نيــست اگــر بگــوييم كــه اعتقــاد بــه وجــود دروغ و جعــل در احادي
ب و آن مـذهب     هاي دين اسالم است و در اين مورد هيچ فرقي ميان اين مـذه              ضروري

  .ي مذاهب اسالمي بر اين موضوع اتفاق دارند كه كليه نيست، به دليل اين
ي اماميـه و زيديـه    هايي از اعتراضاتي است كه به داخل كردن فقه شـيعه  ها نمونه  اين

  .اند  نموده»فقه و حقوق«ي الشريعه   دانشكده»فقه مقارن«در 
امر احتيـاج بـه تأمـل دارد وكـساني كـه       آيد كه ايراد بر اين       چه گفته شد بر مي     از آن 

  .اعتراض دارند بايد قبل از انتقاد مسائل را مورد مطالعه قرار دهند
توان جواب سـاير اعتراضـات را پيـدا كـرد، و      جا آورديم مي هايي كه در اين  از پاسخ 

ي كالم اشكال نداشت، تمام ايرادهايي را كه ممكـن اسـت بـه ذهـن مخـالفين          اگر اطاله 
  .آورديم ، ميخطور كند

  
  ي امامت و خالفت اما مسئله

كنند، و دستاويزي است بـراي       موضوع ديگري كه مردم راجع به آن زياد صحبت مي         
ي آن مسلمانان را نـسبت بـه    خواهند به وسيله   بيشتر دشمنان اسالم و مستشرقيني كه مي      
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كننـد   ه مـي داران عرضـ  اعتماد سازند و گاهي آن را به برخي از زمام يكديگر خائف و بي  

  :گويند اين است مي) تا مسلمانان را عليه هم بشورانند(
شيعه به دست زعمايي پيدايش يافـت كـه خـود را از خلفـا بـه خالفـت سـزاوارتر                     

دانستند و معتقد بودند كه واجب است اين حق به آنان برگـردد الجـرم در دل مـردم          مي
انـد بلكـه كـافر و بايـد          بر باطـل  كردند كه خلفا اهل جور و فسادند و پيروانشان           القا مي 

  .ها باز گرفته شود حكومت و خالفت از دست آن
  .ظاهر اين ايراد اين است روش شيعه با روح اخوت و برادري سازگاري ندارد

كننـد كـه     داران و مردم اين رعب و توهم را ايجـاد مـي            هاي زمام  با اين گفتار در دل    
كه حكومت و    شود، جز اين   راضي نمي ) ودها فرق گذاشته ش    كه ميان آن   بدون اين (شيعه  

  .ها بازگردد سلطنت به آن
داران كـشورهاي اسـالمي الزم    ي زمـام   داران ايمان ندارند و بـر كليـه        شيعيان به زمام  

ي فرهنـگ و تمـدني كـه بـه      ها دوري گزينند، حتي از علم و فقه و كليـه  است كه از آن   
  .اند اسالم عرضه داشته

ي فقه و مذهبـشان در   اي كه تحقيق و مطالعه  ين است شيعه  ولي واقع و حقيقت امر ا     
  :اند ي حقوق مقرر شده دو فرقه فقه مقارن در دانشكده

امـا  .  و اين گفتارها بـر ايـن دو دسـته صـادق نيـست              عشري و زیدي   ي اثنی  امامیه
كه منصبي ديني اسـت و خالفـت كـه منـصب دنيـوي        امامت   ميان   عشري ي اثنی  امامیه

ذارند و الزم نيست كسي كه منصب خالفت را به عهـده گرفتـه امـام و              گ است، فرق مي  
  .پيشواي ديني هم باشد و يا كسي كه امام ديني و وصي پيغمبر است خليفه هم باشد

 امام علـی چنان كه در  بلكه ممكن است امامت و خالفت در شخصي جمع شود هم       
ه و شخص ديگر امـام  كه در يك زمان شخصي خليف      اهللا عنه جمع گشت، و يا اين       رضي  

  . امام بودابوبکر وعمر و عثمان، علیچنان كه در زمان خالفت  باشد هم
و نيز از نظر اماميه، امامت مانع از كمك به خليفه و پيروي و اخالص نسبت بـه وي                 

  .اهللا عنه با خلفاي پيشين اين چنين بود طالب رضي كه علي بن ابي نيست، چنان
 از علمـاي بـزرگ      خ محمد صالح حـائري مازنـدرانی      شیدر اين مورد استاد عالمه      

  :نويسد ي امامي مي شيعه
ي امور مسلمین    از نظر شیعه شرط امامت، اشتغال امام به خالفت ظاهري و اداره           
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نیست، بلکه تنها باید صالحیت و اهلیت خالفت را داشته باشد و در این مورد هیچ                

  .اختالفی میان هیچ یک از شیعیان نیست
ي عقـال معنـایی      اق و اولویت امام به خالفت نزد شیعه بلکه نزد همه          حال استحق 

است که از نظر عقل و شرع و عرف، اگر دیگري به آن قیام کند و جانب عـدالت و                
زهد و امانت وحسن تدبیر را نگاه دارد و مردم از او پیروي کنند، معلوم نیست کـه                  

به علت جمع نبودن اسـباب و       غاصب و ستمکار باشد، زیرا امکان دارد که امام ولو           
  .شرایط، به این امر، رضا دهد و بترسد که با قیامش فتنه برپا گردد

خالفت خلفاي راشدین مقام دیگري است غیر از امامت خاصه و ریاست عامـه              
کس ابداً در آن اختالفی ندارد و امام برگزیـده و معـصوم              با صفات نامبرده که هیچ    

 آن را  نه انکار کـرد و نـه باطـل گردانـد، تـا                 در مدت بیست و پنج سال     ) ع(علی
که خود بخواهد به سویش روي آورد و مردم دست بیعـت          موقعی که خالفت بی آن    

به سویش آوردند و او در عین حال از قبول بیعت کراهت داشت و راضی بـود کـه         
  .دار شود دیگري به جایش این امر را عهده

 و معانـد بـا خالفـت نبـوده و در            بنابراین امامت در قاموس شیعه هیچ معارض      
  )١(.اثبات خالفت هیچ حاجت به انکار امامت نیست

كـه خالفـت غـصب اسـت و          رساند كه اين اتهام مبني بر اين       اين گفتار به خوبي مي    
هـا نيـز     اساس است و از اصول مذهب شـيعه نيـست، بلكـه آن             اند، بي  داران غاصب  زمام

ي رضـايت مـردم و زهـد و عـدالت و امانـت و              مانند ساير مسلمانان، اساس را بر پايـه       
  .دانند، و چيزي جز اين نيست دار مي حسن تدبير زمام

يك از اهل علم زيبنده نيست از اين حقايق چشم بپوشـد و بـدون    بنابراين براي هيچ 
  .تحقيق و مطالعه در اين مورد سخن بگويد

ومـت و خالفـت   دانند و حك  خالفت مفضول را با وجود فاضل جايز ميزیدیهو اما   
در ميان آنان بايد براساس عدالت و استقامت و حسن تدبير باشد و در غير اين صـورت           

  .سزاوار پيروي نخواهد بود

                                           
بـستگي   توانيد در كتاب هـم      ج سوم رسالة االسالم ترجمه كامل اين مقاله را مي          ٤١٤نقل از صفحه    ) ١(

  .مذاهب اسالمي مطالعه فرماييد
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تمام شيعيان حكام را همواره غاصب و ظـالم         : گويد بنابراين اعتراض آن كس كه مي     

انگيـز بـين     دانند و معتقدند كه بايد اين حق از آنـان گرفتـه شـود، از القائـات تفرقـه                   مي
  .مسلمانان است

تفرقـه  «انگيز استعماركنندگان، از زماني آغاز شد كه شعار خود را            اين سياست تفرقه  
  . قرار دادند»بینداز و حکومت کن

ي حقـوق و     خواهند در تحقيقات قانوني دانـشكده      باعث تعجب است افرادي كه مي     
تند و نه با دانـشگاه االزهـر        فقه اسالمي ايجاد شبهه و ترديد كنند، نه از علماي ديني هس           

كننـد داخـل شـدن ايـن تحقيقـات در            ارتباطي دارند بلكه كساني هستند كه تـصور مـي         
ها  ي فقه و حقوق ساير دانشگاه      التحصيالن دانشكده  دانشگاه االزهر باعث مزاحمت فارغ    

  .باشد مي
شنيديم كه وقتي از علماي ازهر درخواسـت شـد كـه قـوانيني از شـريعت در                   ما مي 

ورند، علماي االزهر اين درخواست را رد كردند، با اين استدالل كـه در آوردن احكـام                 آ
ها به احكام غيرمقدس     اسالم به روش قوانين جديد منجر به كوچك شمردن و تشبيه آن           

  .خواهد بود
و . ي دست بشر شـدند     مردم چون از علماي شرع مأيوس شدند راهي قوانين ساخته         

  .ي جايگزين قوانين شرعي گشتدير نپاييد كه قوانين مدن
يـابيم كـه بـه وارد كـردن تحقيقـات جديـد              اكنون در دانشگاه االزهر، كسي را نمـي       

كند و كمـك   اعتراض كند، زيرا دريافتند كه اين نوع تحقيقات به فقه اسالمي خدمت مي         
  .دهد، تا ميان اين دو با هم سنجيده شود و برتري فقه اسالمي آشكار گردد مي

كند كه قـوانين اسـالم را بـه صـورت جديـد و           انشجويان االزهر كمك مي   و نيز به د   
گذاري را بـه دسـت    نويني به جهان امروز عرضه بدارند و كرسي قضاوت و مراكز قانون   

  .گيرند، و در اين مورد صالحيت خود را نشان دهند
ز اند و از اين تحقيقات با آغوش بـا         آري دانشجويان اين موضوع را به خوبي دريافته       

  .كنند استقبال مي
ي فقه و حقوق اسـالمي از اسـاتيد قـانون و هـر فرعـي از فـروع اسـتقبال                      دانشكده

هـا را    هـا و مراجـع آن      دهـد و كتـاب     ها گوش فرا مي    هاي آن  كنند و با گرمي به گفته      مي
را جـستجو   ) مذاهب اسـالمي  (چنان كه مراجع فقه و اصول احكام         شود هم  خواستار مي 

  .ول نويني است در دانشگاه االزهرو اين تح. كند مي
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در تطبیق برخی از قوانین مصر بـا         اخالص شیخ محمود شلتوت      -4

  فقه شیعه
  اي از تطبیق  قانون مصر با فقه شیعه نمونه

  :ي سه طالقه ترجیح فقه شیعه در مسئله. 1
ي فقه شيعه توسط فقيه و شيخ بزرگـوار االزهـر، محمـود        يكي از قوانين تطبيق يافته    

توت قانون خانواده مربوط به سه طالقه كردن همسر با يك لفظ اسـت كـه آيـا يـك                    شل
تواند در ايام عده رجوع كند و برگردد  يا     شود و در نتيجه شوهر مي         طالق محسوب مي  

  شود و ديگر حق رجوع ندارد؟ اين كه سه طالق محسوب مي
ل سنت سه طالق    ي اه  از نظر جمهور صحابه و تابعين و پيشوايان مذاهب چهارگانه         

شـود و شـوهر حـق         اما از نظر فقه جعفري يك طالق محسوب مـي         . گردد  محسوب مي 
القيم و شيخ محمود شلتوت نظـر فقـه شـيعه را              تيميه و شاگردش ابن     بازگشت دارد، ابن  

االزهـر گرديـد بعـضي از قـوانين           اند و شيخ محمود شلتوت به هنگامي كه شيخ          برگزيده
  .را كه كامالً به مصلحت خانواده بود تغيير دادمصر را، از جمله اين نظر 

ي سـوم از قـانون    كـه مـاده   شـود چنـان   هم اكنون در مصر و سودان به آن عمل مي  
  :، تصريح دارد١٩٢٩ سال ٢٥ي  شماره
طالقي كه با عدد همراه است چه لفظاً و چـه اشـارةً يـك طـالق بيـشتر محـسوب                  «
  ».شود نمي

 مصر بنا به مذهب حنفي كسي كـه بـه همـسرش             تا قبل از اين تاريخ قانون مملكت      
ي   امـا اكنـون مـاده      )١(.شـد   ام، سه طالق محسوب مـي       گفت من تو را سه طالقه كرده        مي

يـك  ) سـه طالقـه   (كند كه طالق مقرون به عدد سـه،           مذكور در قوانين مصر تصريح مي     
شود، و علت عدول از مذهب حنفي به مذهب جعفري را مـصلحت               طالق محسوب مي  

                                           
 دراسة مقارنة بين فقه المـذاهب الـسنية والمـذهب       محمد مصطفي شلبي، احكام االسرة في االسالم      ) ١(

  .٤٩١-٤٨٩ ص ١٣٩٧الجعفري والقانون، بيروت ط دوم 
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كند كـه بـراي    شوند ذكر مي ده و يسر و آساني بر مردمي كه دچار چنين طالقي مي        خانوا

  .بايست متوسل به محلل شوند رهايي از آن مي
، عمل به مذهب جعفري جاري اسـت، و در محـاكم            جعفري در محاكم     لبنان اما در 

 شود و قانون خانواده به اين مسئله تصريح نكـرده  سني همواره به مذهب راجح عمل مي 
 درايـن   )١(»شوهر حق سه طالقه كردن همسر را دارد       « آمده كه    ١٠٨ي   كه در ماده   جز اين 

  :فرمايد اي با يكي از جرايد مصري مي  طي مصاحبهمحمود شلتوتباره شيخ مصلح 
اسالم همواره مسلمانان را به سوي وحدت فرا خوانـده و چنـگ زدن بـه دسـتاويز              «

ه آن تمـسك جوينـد و پيرامـون آن جمـع شـوند؛            الهي را محور قرار داده تا مسلمانان ب       
  :فرمايد عمران است كه مي ي آل ي خدا در سوره ترين آيه در اين مورد فرموده صريح
  .»...قواّتفر ًواعتصموا بحبل اهللا جميعا وال«
  ).همگی به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید(

تفرقه شامل هر نوع جـدايي و       . دارد  ياين آيه مسلمانان را از تفرق و پراكندگي باز م         
ي تعصب جاهالنه كـه از آن نهـي شـده و در روايـت      شود خواه به واسطه   پراكندگي مي 
  :آمده است كه

هـاي    و خـواه بـه سـبب روش   .)تعصب در اسـالم نیـست   (»سـالمال عصبية في اإل«
هـاي   و راه كه متعدد    هاي مختلف باشد، زيرا تمام مذاهب اسالمي با اين          گوناگون و فرقه  

. گيرنـد  سرچـشمه مـي  ) ص(گوناگون دارند از يك اصول يعنـي قـرآن و سـنت پيغمبـر      
  .بنابراين اختالف روش نبايد موجب جدايي و پراكندگي گردد

هاي متعدد را به وجـود آورده     در مورد اجتهاد در احكام ميدان وسيعي است كه فرقه         
ام و تعـدد آرا در يـك مـسئله،    ها و اختالف در بسياري از احك   رغم تعدد آن    است وعلي 

همگي داراي يك مرز بوده و به يك چيز توجه دارند و آن ايمـان بـه مـصادر و مآخـذ                      
  .اوليه ومقدس بودن قرآن و سنت پيامبر است

                                           
  .٤٩٢همان مأخذ ص ) ١(
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  :پيشوايان مذاهب اسالمي جملگي برآنند كه

  .گاه كه صحيح باشد جزو مذهب آنان است حديث آن
 اتفـاق و    فی، مالکی، حنبلـی، سـنی، شـیعی       شافعی، حن جا است كه ميان      و از اين  

گاه ميان صاحبان ايـن مـذاهب اختالفـي ديـده نـشده              طوري كه هيچ   بستگي است به   هم
كه به طرق اجتهاد خاص خود بنگرند و تحت تأثير تمايالت خـود قـرار                مگر اين . است

  .گيرند، و در برابر آرا و نظريات خود به خضوع درآيند
كنند   شود و دشمنان استعمارگر، در آن نفوذ مي         ايي پيدا مي  ه  جا است كه رخنه    در اين 

دهند تـا وحـدت مـسلمانان را از بـين ببرنـد و عـداوت و        و اين شكاف را گسترش مي  
آيد   اي پديد مي    ترتيب ميان مسلمانان تعصب فرقه      و بدين . دشمني را جايگزين آن سازند    

چـون   در خـود ثبـت كـرده هـم        ايست كـه تـاريخ آن را          ي آن، آثار تلخ و زننده      و نتيجه 
  .ها ميان مذاهب ها و كشمكش ها و مشاجره ها، برادركشي جنگ

  :ي خدا توجه كنيد دهد كه به كلمه و دين همواره آنان را ندا مي
  .» اهللا مع الصابرينّإنوال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا «
خـود را بـه بـاد    با یکدیگر نزاع نکنید تا پراکنده نگردیـد، و مجـد و عظمـت            (
  ).ندهید

کنید شکیبا باشید و یکدیگر را تحمـل کنیـد کـه              اگر با هم اختالف نظر پیدا می      
  .خداوند با شکیبایان است

ایـد و      آیا براي پایان دادن به تعصب بین سنی و شیعه چه روشی اتخاذ کرده              
  ي شما در این میدان چیست؟ برنامه
ي فقـه و حقـوق       ايم كه فقه اسالمي را در دانشكده        ميم گرفته  به ياري خداوند تص    ...

ها معروف و روششان آشكار است، تدريس         كه اصول آن   -اسالمي به تمام مذاهب فقهي    
  .ها خواهد بود ي امامي و زيدي در ميان آن نماييم و بدون شك مذهب شيعه

» نـافع مختـصر ال «اكنون وزارت اوقاف مصر بـه روح تقريـب روي آورده و كتـاب           
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  .كتاب فقهي شيعه را چاپ و مابين مسلمانان مجاني منتشر كرده است

چنين جمعيت تقريب كه از چندين سال قبل در مصر تأسيس شده و من از آغـاز            هم
 بنا بـه درخواسـت      البیان  مجمعام، به چاپ تفسير       در تأسيس و رسالت آن شركت داشته      

اي بـر آن      ادرت ورزيـده و مقدمـه      رئيس پيشين االزهـر مبـ      شیخ عبدالمجید سلیم  فقيد  
ابوعلی فـضل ابـن حـسن       ام و اين كتاب متعلق به يكي از پيشوايان شيعه يعني              نوشته
  . از علماي بزرگ اماميه استطبرسی

يابـد كـه از نظـر     گر با انصاف در مذهب شيعه مسائل بسياري را مـي   محقق و كاوش  
اده و اجتمـاع سـازگارتر   دليل قوي است و با هدف شريعت اسالم يعنـي اصـالح خـانو             

سازد كه آن را بپذيرد و ديگـران را بـه سـوي آن راهنمـايي                  است و شخص را وادار مي     
  .كند

ي فقه و حقوق اسالمي به تـدريس و تحقيـق فقـه              كنم كه در دانشكده     فراموش نمي 
مقارن پرداختم و آرا و نظريات تمام مذاهب اسالمي را در يك مسئله بـه ميـان آوردم و                  

  .ها مذهب شيعه بهتر بود  آندر ميان
دادم و نيز     و در بسياري از موارد مذهب شيعه را به خاطر قوي بودن دليل ترجيح مي              

ام از جملـه در       كنم كه در بسياري از مسائل طبـق مـذهب شـيعه فتـوا داده                فراموش نمي 
  :مورد قوانين احوال شخصي و امور مربوط به خانواده

  
  سه طالقه با یک لفظ

شـود ولـي در    ا يك لفظ كه در مذاهب تسنن سـه طالقـه محـسوب مـي            سه طالقه ب  
  .آيد مذهب شيعه يك طالق آن هم طالق رجعي به حساب مي

قانون مدني، عمل به اين فتوا را نظر داد و فتواي مذاهب اهل سـنت ارزش خـود را                   
  .از نظر امور قضايي شرعي سني از دست داد
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  ترجیح فقه شیعه در مورد طالق معلق. 2

گيرد و     قانون جديد امور خانواده بر اين است كه گاهي طالق معلق صورت مي             رأي
كه واقعاً قصد طـالق داشـته باشـد و يـا قـصدش               گيرد، به اعتبار اين     گاهي صورت نمي  

  .تهديد باشد
ولي طبق مذهب شيعه به طور كلي با طالق معلق چه قصد تهديـد داشـته باشـد يـا                    

  .گيرد طالق واقعي، طالق صورت نمي
ام و در بسياري از مـوارد آن     تر به آن فتواي داده     من اين نظريه را ترجيح دادم و بيش       

  .ام كنندگان از وقوع طالق، نوشته را جزو احاديث مربوط به طالق در جواب سؤال
اينك من بار ديگر به نام خدا و به نام كتاب خدا و به نام وحدت اسالمي و بـه نـام                      

بستگي دعوت    علماي شيعه و سني را به تقارب و هم         چنگ زدن به ريسمان محكم الهي     
  .كنم مي

ترين آنان نزد خدا كسي است كه زودتر به اين هـدف مقـدس سـبقت                  مسلماً گرامي 
هايي را كه در گذشته ميان مسلمين پيدا شده ببيند و مجـد و شـعار مـا كـه                      گيرد ورخنه 

  .عبارت از وحدت اسالمي است به ما بازگرداند
  عوفق اهللا الجمي

  ي رضاع ترجیح فقه شیعه در مسئله. 3
  :گوید شیخ محمود شلتوت فقیه بزرگ می

ي رضاع که آیا کودك حتی با یک نوبت شیر خـوردن از زنـی حکـم                  در مسئله 
کند یا تعداد بیشتري الزم است تا شیردهنده حکم مـادر را پیـدا    فرزند او را پیدا می    

بر طبق رأي شـیعه در ایـن قـسمت          تر دانسته و      کند؟ من شخصاً دلیل شیعه را قوي      
  .دهم فتوا می

  :دهد  در اين باره چنين توضيح ميالفتاوي در كتاب محمود شلتوتشيخ اجل 
كـه موجـب محرميـت و حـرام شـدن           ) شيرخوارگي(مذاهب علما در مقدار رضاع      «
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گردد، براساس اختالف نظر در آيه و احاديث وارده           ازدواج ميان دو كودك شيرخوار مي     

حنفيه، مالكيـه و احمـد      : مانند(ي مذاهب اربعه      رضاع است، نظر بعضي از ائمه      و مقدار 
و نوشـيدن زيـاد شـير در        ) ولـو يـك قطـره     (اين است كـه نوشـيدن كمـي         ) در روايتي 

  )١(.محرميت، يكسان است
 و بعضي هفت بار و      )٢(و برخي از فقها حداقل مدت رضاع را سه بار و بعضيپنج بار            

اند و منشاء اين اختالف كثرت احاديث معارض در ايـن بـاره               نستهبعضي تا پانزده بار دا    
  است، و حكم هر يك از مذاهب بسته به صحت احاديث نزد آن است

 چنـين اسـتفاده     »رضـعنكمأمهـاتكم الالتـي ُوا« از داللـت كلمـه       شیخ محمود شـلتوت   
فهـوم  طلبد كـه م      مدتي را مي   )مادران رضاعی  (»مهـاتُا« كند كه بدون ترديد، عنوان      مي

مادري را براي كودك شيرخوار ايجاد كند و طبيعي است كه با خوردن يك قطـره شـير                   
  .آيد يا سه يا پنج نوبت،عاطفه و شوق مادري ميان آن دو پديد نمي

توان از رأي پزشکان متخصص کمک گرفت که آیا چه مقـدار              در این مسئله می   
  .شود ها می شیر باعث رویش گوشت و رشد استخوان

 از نظـر    )٣ (.ت كه با بررسي علمي اين موضوع، اختالف فقهي برطرف گـردد           اميد اس 
  :دهد  آن را ترجيح ميشیخ محمود شلتوتقدر  فقه اماميه كه فقيه عالي

شود با شرايط زير است كـه         ها محرميت پيدا مي    كساني كه از راه شيرخوارگي با آن      «
  :ها حرام است شوند و ازدواج با آن محارم رضاعي محسوب مي

                                           
و برخي از روايات    » وامهاتكم الالتي ارضعنكم واخواتك في الرضاعة     «ي   شان اين است كه آيه     دليل) ١(

  .)١٩١احكام االسره، شلبي، ص (مطلق است، ) ص(پيغمبر
طوري كه كودك با هـر بـار سـير            از نظر شافعيان و حنابله رأي راجح پنج بار شيرخوارگي است به            )٢(

است كه  ) ص(شود و با اختيار خود پستان را رها كند، داليل آنان روايت عايشه، همسر پيامبر اكرم               
 از ايـن  العربـي  ابـن .  بار شيرخوارگي آمده بود كه بعداً با پنج نوبت نسخ شـد ١٠در قرآن : گفت  مي

كند كه معلـوم   اي استناد مي   ترين دليل است زيرا كه روايت به آيه دهد كه اين ضعيف دليل پاسخ مي  
شـود كـه در قـرآن         نيست از قرآن باشد و اگر به اين روايت عمل كنيم باب طعن به قرآن بـاز مـي                  

  ).١٩٤-١٩٣احكام االسرة، ص . (تحريف صورت گرفته است
  .٢٨٤-٢٨٣شلتوت، دارالشروق، ص شيخ محمود : الفتاوي) ٣(
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  .شير مادر محصول آميزش حالل و شرعي باشد. ١
  .كودك شير را از راه مكيدن پستان بنوشد. ٢
  .بانوي شيرده زنده باشد. ٣
كودك شيرخوار در اثناي دو سال از هنگام تولدش شير خورده باشد، يعنـي قبـل                . ٤
  . ماه قمري است٢٤كه دو سال از تولدش بگذرد، منظور از دو سال  از اين
اي باشد كه باعـث رويـش گوشـت و محكـم شـدن                ر شيرخوارگي به اندازه   مقدا. ٥

استخوان كودك گردد و يا از نظر مدت، يك شبانه روز پشت سر هم و يا از نظر تعداد،                   
  .پانزده مرتبه كامل شير بنوشد

   )١ (.يابد اگر يكي از اين پنج شرط حاصل نگردد، محرميت رضاعي تحقق نمي
  

   شیخ محمود شلتوتتداوم فقه مقارن بعد از
بررسي فقه مقارن به سبك شـيخ اجـل، شـلتوت بعـد از وي در مـصر و سـودان و                      

اي از آن را در سميناري كـه          سوريه و لبنان و مجمع فقهي جده گسترش يافته، كه نمونه          
  .بينيم  ق برگزار شد مي  ه١٣٨٤االزهر پيرامون تقريب بين مذاهب در سال  در جامع
 به تفصيل از اين    ٥٨ي    شماره ١٥ سال   رسـالة االسـالمي   مجله مصر و    المصوري   مجله

  .اند سمينار گزارش داده
 استاد فقه و حقوق دانشگاه قاهره اظهـار  محمد زکریا بابرویسیدر اين سمينار شيخ     

داشت كه تقريب امري ممكن است بلكه مقتضيات زمان آن را به صورت امـري حتمـي            
المي همه بازگشتـشان بـه قـرآن و سـنت اسـت و              براي ما در آورده زيرا كه مذاهب اس       

  .اي مسائل فقهي بازگشتش به اختالف در فهم است اختالف مردم در پاره
 گام عظيمي را آغاز كرده و مباحث فقهـي را بـه   »سـالميةمجمـع البحـوث اإل« با   االزهر

                                           
 و فقه امـام     ٢٨٧-٢٦٥، ص   ٢خميني، ج     ، تحرير الوسيله امام   ١٩٩المختصر النافع، عالمه حلي، ص      ) ١(

  .٢٢٥، ص ٥جعفرالصادق، محمدجواد مغنيه، ج 
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  …رواق عبادات، رواق معامالت و: هايي تقسيم كرده است رواق

هـا بـه بحـث و تحقيـق           ور اختصاصي در هـر يـك از رواق        و هر دسته از فقها به ط      
  .سازد پردازند و اين كار تخصصي راه را براي مسائل جديد هموار مي مي

  
  ي وصیت ترجیح فقه شیعه در مسئله. 4

  : افزودمحمد زکریا بابرویسیشيخ 
خـوانم و مـا       ديگران را فرا مي   ) و فقه مقارن  (من از كساني هستم كه به اين تقريب         «
ي جواز وصيت براي وارث مـذهب شـيعه         قوانين جديد در مسائل خانواده در مسئله      در  

ي وصيت بـراي وارث، را       ايم كه اجازه    و مذاهب چهارگانه را رها ساخته     . ايم  را برگزيده 
چـه مـصلحت مـسلمانان در آن اسـت           چنين در ساير مصالح مردم، به آن       دهد و هم    نمي

  ».قرآن و سنت نبوي خارج نشويمجا كه از مرزهاي  كنيم تا آن عمل مي
  

  ي ارث دختر ترجیح فقه شیعه در مسئله. 5
 تحـت عنـوان     نائله علویه ي المصور مصري، پيشنهاد خانم        مجله ٢١٠٢ي   در شماره 

نائلـه   آمده خـانم  »ي عملی تقریب بین مذاهب اسالمی، در مورد ارث دختران   نمونه«
تـر   كند و يك دختر بيش  كه فوت مي   از كميسيون قانون خانواده راجع به شخصي       علویه

دهد كه در اين كميسيون درخواست شده كه طبق مذهب شيعه قـانون      ندارد، گزارش مي  
چنان كه اگر كسي     ي پدر را به ارث برد هم       ي تركه  ارث تعديل گردد و دختر بتواند همه      

 به ميـراث  كه دختر رسد با توجه به اين ي به او مي ي تركه تنها يك پسر داشته باشد، همه 
  .پدر از پسر نيازمندتر است

ي تحقيقـي خـود پـس از بيـان بـاز بـودن بـاب اجتهـاد                   خانم نائله علويه در مقالـه     
برد در صـورتي   ، پسر دو برابر دختر ارث مي     »ولذکر مثل حظ االنثیین   «ي   آيه: نويسد  مي

و است كه هر دو با هم در همان طبقه باشند، و مذهب شيعه كه مذهبي اسـت اسـالمي                    
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وزارت اوقاف مصر آن را به رسميت شـناخته، و بعـضي از نويـسندگان حقيقـت آن را                   

كه در قـرآن آمـده بـسيار محكـم      اند، كه تمسك آن به اصل تشريع آن چنان          آشكار كرده 
  .برد ي دارايي پدر را به ارث مي دارد كه دختر وقتي تنها باشد همه است، مقرر مي

بسياري از احكامش با سـاير مـذاهب اسـالمي    الزم به ذكر است كه مذهب شيعه در   
چـه را كـه اصـلح از ايـن مـذهب             نظر دارد و چه اشكالي دارد كـه مـا آن            معروف اتفاق 

  .اسالمي است اخذ كنيم
  )١(. را پذيرفتنائله علویهكميسيون خانواده در اين سمينار پيشنهاد خانم 

* * *  
ز قوانین مدنی خانواده مطابق     گونه قوانین در مصر در سودان نی        دنبال تغییر این   به

  .فقه امامیه تغییر یافت

                                           
  .٢٢١-٢١٩، ص ٥٨ي رسالة االسالم سال پانزدهم، شماره  به نقل از مجله) ١(
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   ف و متن پیشینه -1

  ي شیخ محمود شلتوتتوا
  :رئیس سابق االزهر، عالمه شیخ محمود شلتوت

به هنگام ریاست دانشگاه االزهر فرصتی فراهم گشت که فتوایی دایر بـر جـواز          «
ي دوازده امـامی هـم جـزو          اصیل اسالمی کـه شـیعه      دار و   پیروي از مذاهب ریشه   

  ».هاست، صادر نمایم آن
  

  ي فتوا از زبان دبیرکل دارالتقریب عالمه قمی پیشینه
هاي استعماري شروع به مبارزه عليه         از يك سو سياست    دارالتقریب،از آغاز پيدايش    

 تعـصب   شيعه و دارالتقريب كردند و از سوي ديگر دولت سعودي با عوامـل سياسـي و               
هـايي را   گرفتند، كتـاب  شديد وهابي و نويسندگان مزدوري كه از ايادي استعمار پول مي          

ها القا كرده بودنـد كـه        رساندند، چه به آن     كردند و به چاپ مي      در طعن بر شيعه پيدا مي     
هـا تبليغـات     شـود مخـصوصاً كـه آن         تبليغات وهابيـت خنثـي مـي       دارالتقریب،با بودن   
 شـروع كـرده بودنـد، و رئـيس و رهبـر             المـسلمین   اخـوان يـت   گري را در جمع     وهابي
 آمده بود و ايـن امـر برايـشان خيلـي            دارالتقریب به   حسن البناء  شيخ   المسلمین،  اخوان

گيـري از    مجبـور بـه كنـاره   البنـاء  حـسن كردند تا شيخ     گران بود، و تبليغات مسموم مي     
  .دارالتقريب شود

عه، و روح علمي فقهـاي شـيعه بـود و            كه تحت تأثير فقه شي     عبدالمجید سلیم شيخ  
عبـاس نـسبت بـه     اميـه و بنـي   نسبت به ظلم هم نهايت حساسيت داشت و به مظالم بني          
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شيعه و ائمه مطالعاتي داشت، بسيار مايل بود كه شـيعه را از ايـن انـزوا و مـوقعيتي كـه                

اد و  اند، خارج سازد، و به هنگام رياست االزهر درصدد بود كه اجته             برايش درست كرده  
تقليد را از انحصار چهار مكتب فقهـي معـروف درآورد و فتـوايي بـر جـواز پيـروي از                     

و اگر با آن موقعيت عظيم علمي وي اين فتوا بـه دسـت شـيخ                . مذهب شيعه صادر كند   
  .قيمت بود عبدالمجيد سليم صادر شده بود، بسيار ذي

ور ايـن فتـوا     ي مقدمات صـد     مشغول تهيه  عبدالمجید سلیم، در همان موقع كه شيخ      
نفخـات الالهـوت «: هايي محتوي كتاب آورد كه عنـوان آن        بود، ناگهان پست براي ما بسته     
 بود و مقصودش از جبت و طاغوت شيخين بـود كـه       »في وجوب السب الجبت والطاغوت

  .در متن كتاب به آن تصريح شده بود
شت يعنـي   ي صفويه كه موقعيت بزرگي دا      ي دوره  اين كتاب به يكي از علماي شيعه      

  .گويند، نسبت داده شده بود ها او را محقق كركي مي شيخ علي كركي كه بعضي
باالخره اين كتاب توسط ايادي استعمار چـاپ وتوسـط پـست بـراي تمـام اعـضاي        

هـا از كـشورهاي    دارالتقريب فرستاده شد، و عجيب اين بود كه هـر كـدام از ايـن بـسته       
و . يك از اين كشورهاست    نبود كه مبداء كدام   مختلف اروپايي فرستاده شده بود و معلوم        

خانه و نه نـام كـشوري    ها نه تاريخ چاپ داشت، نه اسم چاپ كه اين كتاب  تر اين   عجيب
  .كه اين كتاب در آن چاپ شده بود

آري دشمن استعمارگر فهميده بود كه چگونه آتش فتنه را با اين كتاب روشن كند و              
به رجـال تقريـب نرسـد    دارالتقریب  ها توسط    تابدادند كه شايد اين ك      چون احتمال مي  

و مجدداً همان كتاب را براي تمام اعـضاي         . ناگهان متوجه شديم كه پست ديگري رسيد      
  .اند تقريب به آدرس منازلشان با پست سفارشي فرستاده

اي برپا كرد مخصوصاً براي جمعيـت تقريـب كـه بـا               توزيع اين كتاب فتنه و هنگامه     
  .كردند، و مورد مالمت مردم و متعصبين بودند يب شركت ميزحمت در دارالتقر

اين كتاب مثل آبي بود كه به روي آتش بريزند و يا نمكـي بـود كـه بـه روي زخـم                   
  .بپاشند
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همـه  . هـا جمـع شـدند       اي كه رجـال تقريـب بـه دنبـال آن بـسته              و در اولين جلسه   

  .داري كردندطوري كه از سالم و عليك گرم خود العاده عصباني بودند به فوق
اهللا و آيـاتي چنـد از قـرآن، ناگهـان چنـد               و بعد از خوانـدن بـسم      . جلسه منعقد شد  

اي از كتاب را كه همـراه آورده   اي رد و بدل شد، و قيل و قالي در گرفت، و نسخه    جمله
  :بودند، به روي ميز گذاشتند و گفتند

ه با مواجه كردن خود بـا       كنيم؟ ماچه الزامي داشتيم ك      جا چه كار مي    ايم اين    ما آمده  -
كند و    اي دفاع كنيم كه اين چنين نسبت به اصحاب بدگويي مي            ها از شيعه    انواع گرفتاري 

  .گاه فرازهايي از آن كتاب را نقل كردند و آن. تا چه حد پايش را پيش گذاشته
اي :  بـه پـا خاسـت و گفـت         عبدالمجید سـلیم،  پس از پايان سخنان مخالفين، شيخ       

دانيد؟ برادري    كسي پدران شما را سب و لعن كند، او را از اسالم خارج مي             اگر  ! برادران
  .كنيد؟ همه گفتند نه ديني خود را با او قطع مي

هـا دچـار    اصحاب نيز پدران روحاني ما هستند، و اگر كسي نسبت بـه بعـضي از آن           
ها ناسـزا گويـد موجـب خـروج وي از اسـالم و بـرادري اسـالمي                   بدبيني بوده و به آن    

ها نبود كه لزومي نداشت مـا         به عالوه اگر اين مصائب و تفرقه و جدايي        . خواهد گشت ن
هـاي   ايم تا مشكالت و بيماري جا گرد هم آمده    جا دور هم جمع شويم، ما در اين        در اين 

  .ها بپردازيم اجتماعي را بررسي كنيم، و به درمان اساسي آن
 اما اين توطئه باعث شد كه شيخ        ها را آرام ساخت     آن عبدالمجید سلیم باالخره شيخ   

نتواند فتواي تاريخي خود را مبني بر جواز پيروي از مذهب شيعه، صادر كند و اين كـار      
 انجـام   شـیخ محمـود شـلتوت     چندين سال به تأخير افتاد تا به دست شاگرد توانـايش            

مام االول، روز ميالد ا      در هفدهم ربيع      ه ١٣٧٨در سال   . گرفت، رحمت خدا بر هر دو باد      
گذار مكتب شيعه جعفري، در حضور نماينـدگان          بنيان) ع(همام جعفر بن محمد الصادق    

 ايـن  شافعی، حنبلی، مـالکی، حنفـی،  ي زيدي و مذاهب     ي امامي و شيعه    مذهب شيعه 
  . رئيس فقيد دانشگاه االزهر صدور يافتشیخ محمود شلتوتفتوا به دست 
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يـك از مـذاهب      د زيرا تـاكنون هـيچ     اين افتخار بزرگي براي تمام مسلمانان جهان بو       

كـه   بستگي برقرار سازند، چنـان     اند ميان فرق خود اين چنين تقريب و هم          جهان نتوانسته 
ي ديگر مسيحيت يعني     كه شعبه   گذشته ازاين  کاتولیکهاي مسيحيت يعني      يكي از شعبه  

ز پروتستان به هيچ وجه برايش مورد قبول نيست، نتوانست حتي عقد ازدواج هـر يـك ا    
ها آن چنان اساسي است كـه        فرق خود را مورد قبول ديگري قرار دهد، زيرا اختالف آن          

بـر خـالف مـذاهب اسـالمي كـه          . توانند با يكديگر سـازش داشـته باشـند          گاه نمي  هيچ
  .نظر دارند اختالفاتشان غيراساسي است و همگي در اصول و مسائل اساسي با هم اتفاق

  :گويد كند و مي  به اين موضوع اشاره ميي خود  در مقدمهشیخ محمود شلتوت
مسلمانان باید افتخار کنند که عمالً در تقریب و نزدیک کردن مذاهب خود بـه               «

بـستگي ميـان مـسلمانان جهـان          ناگفته نماند كه تقريب و هم      »اند  یکدیگر سبقت جسته  
 طلبي رؤساي االزهر بـود  و رشادت و حق   دارالتقریب  نظير    مرهون مساعي و خدمات بي    

گاه يك چنين اثـر مهـم تـاريخي را بـه        ي آن را فراهم كرد، و آن       ها زمينه  كه پس از سال   
اطـالع بودنـد كـه تـصور         ، وگرنه مسلمانان آن قدر از مقاصد يكديگر بـي         )١(وجود آورد 

توانند به يكديگر نزديـك شـوند، و از           كردند، اختالفاتشان اساسي است و هرگز نمي        مي
  .گرفتند بيشتر فاصله مياين رو روز به روز از هم 

  محمدتقی القمی

                                           
گ االزهر كه مقدمات اين فتوا را فراهم كردند و يـا آن را مـورد تأييـد                  ازجمله شيوخ و اساتيد بزر    ) ١(

  :قرار دادند
شيخ محمد عبده، شيخ سليم بشري، شيخ مصطفي مراغي، شيخ عبدالمجيد سليم، شيخ محمود شلتوت،               
شيخ احمد حسن باقوري، شيخ حسن مأمون، شيخ دكتر محمد فحام، شيخ دكتر عبدالحليم محمود،          

 بيصار، شيخ احمد شرباصي، شيخ محمد محمدمدني، شـيخ علـي حفيـف، شـيخ                شيخ عبدالرحمن 
عبدالعزيز عيسي، شيخ حسن البناء، شيخ عبدالرحمن النجـار، شـيخ عبـدالوهاب عبـدالطيف، شـيخ           
محمد ابوريه، دكتر علي الواحد وافي، شيخ عطيه صـفر، شـيخ الـسيد سـابق، شـيخ محمـد متـولي                      

  .ف عبدالفتاح طباره، دكتر نصر فريد واصلشعراوي، شيخ محمد غزالي و شيخ عفي



 شیخ محمود شلتوت وفتواى تاریخی ش 173    
  ي شیخ محمود شلتوت در صدور فتوا انگیزه

  :نویسد ي میا  مرحوم میرزا خلیل کمره. 1
 محمـود   جانب و هيئت همراه در سفر به مصر در دو نوبت با شيخ جامع ازهـر                 اين

ر  و يك نوبت در منزل شخصي ايشان د        جامع ازهر ديدار داشتم، يك نوبت در      شلتوت  
ي  اين ديدار شيخ االزهر ما را از حقايق اموري مطلع فرمود و رازي را فاش كرد كه پايـه     

ي بيگانگان و تأثير نفوذ آنان را در امور ممالك شرق حتي در امور بـين مـذاهب        مداخله
  .ساخت اسالم، روشن مي

  :عظيم مصر فرمود
آمـدم و از    من از دیر زمانی حدود سی سال قبل درصدد دیـدن فقـه امامیـه بر               «

هاي فقهی امامیه را خواستم ولی تا این اخیر کـه مـصر از زیـر                  عراق و ایران کتاب   
شد تا بعد از فـتح کانـال          رسید و سانسور می     ها نمی   زنجیر استعمار بیرون آمد کتاب    

کتب شما آمد و من مطالعه کردم، حجت بر من تمام شـد و آن فتـوا را دادم بـدون      
  )١(».ی یا سخنی قرار بگیرمکه تحت تأثیر هیچ مقام این

  :گوید شیخ محمد جواد مغنیه می. 2
در یکی از سفرهایم به مصر از عالمه شلتوت دیدار کردم درحالی که جمعی از               «

ي فتوایش بر جواز تعبـد بـه         بزرگان دانشگاه ازهر نیز در محضرش بودند، از انگیزه        
  :مذهب جعفري جویا شدم وي پاسخ داد

من . هاي سیاسی و اجتماعی و غیره نداشتم         این فتوا انگیزه   داند در مورد    خدا می «
در مقام استنباط احکام فقهی وقتی بعضی از دالیل فقه شیعه را مورد دقـت و نظـر                  
عمیق قرار دادم مشاهده کردم که دالیل این فقه از قوت و متانت و ظرافت خاصـی              

از مـذهب شـیعه را   برخوردار است، و این امر باعث شد که فتوایی بر جواز پیروي            
صادر نمایم، و من خود در بعضی مسائل فقهی براساس فقه مـذهب جعفـري فتـوا                 

  .ام داده
                                           

اي،   ، و رابطه عالم اسـالم ناصـرالدين كمـره         ١٣٢-١٣٠اي، ص     كتاب حج و قبله، ميرزا خليل كمره      ) ١(
  .٧ص
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  :گاه شيخ محمود شلتوت رو به حاضران كرد و گفت آن

  )١(.هاي شیعه را با دقت مورد مطالعه قرار دهید بر شماست که کتاب
  

  به نام خدا
ر مورد جـواز پیـروي از       شیخ جامع االزهر د    ن فتواي شیخ محمود شلتوت    تم

  ي امامی مذهب شیعه
  :له سؤال شد از معظم

كه عبادات و معامالتش صـحيح       اي از مردم معتقدند كه هر فرد مسلمان براي آن           عده
هاي معروف چهارگانه باشد، و در ميـان ايـن            انجام گيرد، بايد تابع احكام يكي از مكتب       

.  بـرده نـشده اسـت      ي زیدي  و شیعه ي امامی    مکتب شیعه هاي چهارگانه نامي از       مكتب
 عـشري  ي اثنـی  مکتب امامیـه عالي با اين نظر كامال موافقيد كه مثال پيروي از  آيا جناب 

  مغايرتي با دين ندارد؟
  :آن جناب پاسخ دادند

آيين اسالم هيچ يك از پيروان خود را ملزم به پيـروي از مكتـب معينـي ننمـوده،                  . ١
طور صـحيح نقـل شـده، و احكـام آن در        مكتبي كه به   تواند، از هر    بلكه هر مسلماني مي   

كتب مخصوص به خود مدون گـشته، پيـروي نمايـد، و كـسي كـه مقلـد يكـي از ايـن               
  .منتقل شود) هر مكتبي كه باشد(تواند، به مكتب ديگري  هاي چهارگانه باشد مي مكتب

، مكتبي است كه شرعا پيـروي       مذهب امامی اثنی عشري   معروف به   مکتب جعفري   
  .باشد هاي اهل سنت جايز مي  آن مانند پيروي از مكتباز

بنابراين سزاوار است كه مسلمانان ايـن حقيقـت را دريابنـد، و از تعـصب نـاحق و                   
ناروايي كه نسبت به مكتب معيني دارند، دوري گزينند، زيرا دين خدا و شريعت او تابع                

  .مكتبي نبوده و در احتكار و انحصار مكتب معيني نخواهد بود
ي صاحب مذهبان مجتهد بوده، و اجتهادشان مورد قبول درگاه باري تعالي             بلكه همه 

                                           
  .٤٤، ص ٥اهللا محمد ابراهيم جناتي، شماره  تقريب مذاهب اسالمي، آيت) ١(
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توانند از هر مكتبي كـه مـورد نظرشـان     است، و كساني كه اهل نظر و اجتهاد نيستند، مي         

است تقليد نموده، و از احكام فقه آن پيروي نمايند، و در اين مورد فرقي ميـان عبـادات          
  .و معامالت نيست

  حمود شلتوتم: امضاء
 دبيركـل جماعـت تقريـب بـين         محمـدتقی قمـی   ي جليل استاد     جناب آقاي عالمه  

  .مذاهب اسالمي
 با نهايـت مـسرت يـك نـسخه از فتـواي      - اما بعد-اهللا و بركاته  رمحةسالم عليكم و  

ام،  ي اماميه صـادر نمـوده     ي خود را كه در مورد جواز پيروي از مذهب شيعه           امضاء شده 
دارالتقریب بین مـذاهب    دارم، اميدوارم آن را در آرشيو         ن تقديم مي  به پيوست حضورتا  

جانب افتخار مشاركت در تأسيس آن را دارم، نگاه داريد، خداونـد مـا را        كه اين  اسالمی
  .در پيشرفت رسالت اين مؤسسه توفيق عنايت فرمايد

  اهللا  رحمةالسالم علیکم و
                                  شیخ جامع االزهر                                            

                                                                             محمود شلتوت
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  اندیشان نسبت به فتواي شیخ محمود شلتوت  واکنش نیک-2

زيـع  اين همان فتوايي است كه در دارالتقريب به امضاي مـا رسـيد و بـااطالع مـا تو                  
ي بلند آن در كشورهاي اسالمي طنـين افكنـد، و ديـدگان       ه گرديد، همان فتوايي كه آواز    

افراد پاك و با ايمان كه هدفي جز حـق و تقريـب و مـصلحت اسـت نداشـتند، روشـن             
  .گشت

  شیخ محمود شلتوت
  :نویسد گذار دارالتقریب می ي قمی بنیان عالمه

در تكـوين و پيـدايش جمعيـت         در آن روز كـه       شیخ محمود شـلتوت   استاد بزرگ   
او همـواره   . تقريب با ما مشاركت كرد يكي از علماي بزرگ و استاد دانشگاه االزهر بود             

در يكـي از جلـسات،   . داشـت  فكران خود به سوي تقريـب گـام برمـي    كاران و هم  با هم 
پيشنهاد نمود كه تسنن و تشيع را در جمع شريك بدانيم، و به جاي تعبيـر بـه فرقـه يـا                      

گاه كـه معـاون دانـشگاه االزهـر گرديـد       آن. ها را مذاهبي اسالمي بناميم   ي آن  ه همه طايف
  … ادامه داددارالتقریبكاري خود در  چنان به هم هم

 نوشت و تفسير خود را به طـور     البیان   مجمع ي علمي و معروفي بر تفسير      وي مقدمه 
  .ي تحرير درآورد  به رشته»سالمرسالة اإل«ي  مسلسل در مجله

 رسيد، فتوايي تاريخي در مورد مـذاهب اسـالمي و           دانشگاه االزهر  به رياست    چون
گرچه اين فتوا در زمان رياسـت او در االزهـر        . جواز پيروي از مذهب امامي صادر نمود      

صادر گرديد ولي صدور آن در چنين زماني براي آغـاز تكامـل تـدريجي يـك حركـت                   
هـاي علمـي و    امـر برخـوردار از زمينـه   ضروري بود، زيرا كه صدور اين فتوا از ابتـداي     

نفر نبود   در حقيقت اين فتواي يك    . تحقيقي بود كه آن اصل از اصول اساسي تقريب بود         
هايي بود كـه بـار امانـت تقريـب را بـه دوش كـشيدند و در                  بلكه فتواي تمام شخصيت   

  .ها استاد بزرگ شيخ عبدالمجيد سلم بود ي آن طليعه
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  اهللا بروجردي توت با آیتارتباط عالمه شیخ محمود شل

ي علميه قم و جامع االزهـر از بـدو رياسـت عالمـه               تماس و ارتباط مكاتباتي حوزه    
هـاي     با ارسـال نامـه     شیخ محمود شلتوت  : افزايش يافت شیخ محمود شلتوت    بزرگوار  

ي حفظ بـرادري ميـان شـيعه و           در زمينه  اهللا بروجردي   آیتمتعدد و تاريخي خود براي      
يك درخت تناور و تجليل از فقه با عظمت شيعه، شهامت مخـصوص             ي   سني دو شاخه  

:  بـه آن مـرد بـزرگ   اهللا بروجـردي  آیـت ي   هاي اميدواركننده   از خود نشان داد و جواب     
  )١ (.داد ي درخشاني را در تاريخ روابط شيعه و سني نويد مي آينده
  

  اهللا بروجردي در صدور فتوا از نظر عالمه شهید مرتضی مطهري نقش آیت
شـیخ  براي اولين بار بعد از چند سال بين زعيم روحـاني شـيعه و زعـيم روحـاني                 «

 مفتـي سـرزمين     شیخ محمود شلتوت  ي دو سال      و بعد از او به فاصله      عبدالمجید سلیم 
  .، روابط دوستانه برقرار شد و نامه مبادله گرديدجامع ازهرمصر و رئيس 

شان و شيخ شلتوت بود، مؤثر بود       له و حسن تفاهمي كه بين اي        قطعاً طرز تفكر معظم   
  .كه آن فتواي تاريخي معروف را در مورد به رسميت شناختن مذهب شيعه بدهد در اين

مند بود، بلكه بايـد گفـت عاشـق و            له را نبايد گفت نسبت به اين مسئله عالقه          معظم
  .زد ي اين موضوع بود و مرغ دلش براي اين موضوع پر مي باخته دل

ي قلبي اخير كه منجر به وفات ايشان شـد بعـد             شنيدم كه در حادثه   از دو منبع موثق     
هوش بودند و بعد به هوش آمدند، قبل         ي قلبي اولي كه عارض شد و مدتي بي         از حمله 

كنند   كه توجهي به حال خود بكنند، موضوع تقريب و وحدت اسالمي را طرح مي              از اين 
  )٢ (».گويند من آرزوها در اين زمينه داشتم و مي
  

                                           
  .٢٤٩اهللا بروجردي، ص  علي دواني، زندگاني آيت) ١(
  .٢٠٥تكامل اجتماعي انسان، ص : ي مطهريمرتض) ٢(
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  اهللا العظمی میالنی از فتواي شیخ محمود شلتوت استقبال آیت
 

  
 مجلس باشكوهي در آستان قـدس رضـوي در          )ره(اهللا العظمی میالنی    آیتاز سوي   

  . برگزار گرديدمحمود شلتوتاستقبال از فتواي تاريخي شيخ بزرگ االزهر 
دبیرکـل  اهللا کفایی حضور داشتند       در این جلسه که سایر علماي مشهد چون آیت        

گـاه در حـضور      دارالتقریب بین مذاهب اسالمی به ایراد سـخنرانی پرداخـت و آن           
در عکـس  . ي آستان قدس رضوي تقدیم گردیـد       علماي اعالم اصل فتوا به کتابخانه     

زاده خراسانی، دبیرکل مجمـع جهـانی تقریـب، در عهـد              اهللا واعظ   فوق تصویر آیت  
  .شود جوانی دیده می
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 شیخ االزهر محمود شلتوت توسـط شـیخ محمـد متـولی             ي فتواي  تأییدیه

  شعراوي وزیر اوقاف و امور االزهر
العابدین بـن     امامت جعفر الصادق بن محمد بن علی زین       به  : ي دوازده امامي   شيعه

اين گروه كه  . اهللا عنهم جميعا     رضي »ابوحنیفه«، از استادان    طالب الحسن بن علی بن ابی    
هـايي هـستند كـه       اند همان   پيروان مذاهب پاكيزه شناخته شده     از   ي جعفریه  امامیهبه نام   

 رئيس االزهر فتواي مشهور خود را در خصوص صحت          محمود شلتوت شيخ مرحوم ما    
ي اماميـه   شـيعه : پيروي از مذهبشان صادر نمود و در بيان علت صدور ايـن فتـوا گفـت        
رخـوردار اسـت    يكي از مذاهب اسالمي است كه از اصول ثابت و مصادر شناخته شده ب             

  .كند و از راه مورد اتباع مؤمنان پيروي مي
ي دوازده امـامي، از جملـه بعـضي از احكـام             اي از احكام شيعه     در مصر، دسته  : آري

طالق و قول به وصيت واجب در ميراث، در قوانين احوال شخصيه مورد اسـتفاده قـرار                
  )١(.گرفته است

  :رأي الشيخ الشعراوي في الشيعه
العابــدين بــن  مــامهم جعفــر الــصادق بــن محمــد بــن علــي زيــنإو: ة عــشريىثنــماميــة اإلالــشيعة اإل«

، وهـؤالء ًاهللا عـنهم جميعـا  بي حنيفـه رضـيأمام ساتذه اإلأحد أبي طالب، وهو أالحسين بن علي بن 
صـدر شـيخنا المرحـوم أرباب المذاهب الفقهية، هـم الـذين أنهم من أمامية الجعفرية الذين نوضح اإل

نـه مـن أ ذلـك بًد علـى مـذهبهم، معلـالّ التعبـصـحةهر محمود شلتوت فتـواه المـشهورة فـي زألشيخ ا
  .صول، المعروفة المصادر، المتبعة السبيل المؤمنينسالمية الثابتة األالمذاهب اإل
  :نعم
 ىثنـماميـة اإلحـوال الشخـصية عـن الـشيعة اإلحكـام فـي قـوانين األألخذنا مـصر طائفـة مـن األقد 

  .»حكام الطالق والقول بالوصية الواجبة في الميراثأ عشرية ومنها بعض
  )٣٢٩٣٢ العدد -١٠٣ السنه -  هراماأل(

  

                                           
  .»٣٢٩٣٢ شماره -١٠٣ي االهرام، چاپ مصر، سال  از روزنامه«) ١(
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  تقدیر عالمه طباطبایی از شیخ محمود شلتوت

روي . اتحاد يا تقريب اسالمي ترديدي در رجحان آن از نظـر عقـل و منطـق نيـست              
رفت امـور  همين اصل شيعيان صدر اول هرگز از صـف اكثريـت كنـار نرفتـه و در پيـش       

  .نمودند اسالمي با عموم مسلمين هرگونه تشريك مساعي مي
ي تقريب بين مذاهب اسـالمي از طـرف مراجـع شـيعه بـراي همـين          و تأييد انديشه  

منظور بوده و شيخ بزرگوار االزهر نيز اين حقيقت را با كمال صراحت لهجه بيان نمـوده     
 اعـالم نمـوده و شـيعه بايـد          ي جهانيـان   و اتفاق كامل ديني شـيعه و سـني را بـه همـه             

  )١ (.آاليش وي تقدير نمايد گزار اين مرد بزرگوار بوده و از عمل بي سپاس
هـايي از عالمـه       هاي دارالتقريـب نامـه       دبيركل دارالتقريب در آرشيو نامه     عالمه قمی 

  .ي بسيار شديد ايشان به تقريب بود گر عالقه طباطبايي به نويسنده نشان دادند كه نشان
  
  االزهر ي فتواي شیخ محمود شلتوت توسط دکتر محمد فحام شیخ دیهتأیی

شـیخ   رئيس سابق دانشگاه االزهر راجع به فتواي تاريخي          محمد فحام ي شيخ    نظريه
  .در مورد جواز پيروي از مذهب شيعهمحمود شلتوت 

ي تحـسین    من از جمله کسانی هستم که به شـیخ محمـود شـلتوت بـه دیـده                «
الق، علم، وسعت اطـالع و مهـارت وي در ادبیـات و تفـسیر       نگرم، نسبت به اخ     می

بـه جـواز پیـروي از مـذهب         (قرآن، و تحقیقاتش در اصول فقه، و چنین شخصیتی          
فتوا داده و هیچ تردیدي ندارم که او با فتواي آشکار خود براساس اعتقاد من               ) شیعه

  .فتوا داده است
  :یمبستگی هست و در حقیقت ما مأمور به نزدیک شدن و هم

 و من با مـسافرتي كـه بـه كـشورهاي اسـالمي      »قـواّتفر  والًواعتصموا بحبـل اهللا جميعـا«
بـستگي ميـان بـرادران       داشتم، به تمايل شديد علماي اسالمي نـسبت بـه تقـارب و هـم              

خواهم كه مسلمانان را موفق بـدارد كـه بـه      مسلمان سراسر جهان پي بردم، و از خدا مي        
  .ر عصر حاضر، نائل گردندبستگي مخصوصا د تقارب، و هم

                                           
  ).٢١٣اسالم و انسان ص ) (١(
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لــى هــذا المعنــى الكــريم فخلــد فــي فتــواه الــصريحة إورحــم اهللا الــشيخ شــلتوت الــذي التفــت «

ًماميـــة باعتبـــاره مـــذهبا فقهيـــا بجـــواز العمـــل بمـــذهب الـــشيعة اإل: الـــشجاعة حيـــث قـــال مـــا مـــضمونه ً
ــاب والــسنإ ّســالميا يقــوم علــى الكت ــق العــاأة والــدليل االســد واســأل اهللا ً ملين علــى هــذا الفــتح ن يوف

اهللا عملكــم ى وقــل اعملــوا فــسير«ســالمية الحقــه خــوة فــي العقيــدة اإلالقــويم فــي التقريــب بــين األ
  .»هللا رب العالمين ن الحمدأوآخر دعوانا » والمؤمنون

                                                              محمد الفحام شیخ االزهر
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  االزهر ي عبدالحلیم محمود شیخ  تأییدیه

ي آن،    يكي از دوستان دارالتقريب و نويـسندگان مجلـه         )ره(شیخ عبدالحلیم محمود  
  . بودسالمرسالة اال

االزهـر، نـسبت بـه      : ايشان به هنگام رياست االزهر شريف، رسماً اعالم داشـتند كـه           
اي   ام دوستي كامل نـدارد، و مـا اكنـون در دوره           برادران اماميه و برادران زيديمان، جز پي      

كنيم، و اگر رخدادي در       بريم كه در آن مردم را به وحدت و برادري دعوت مي             سر مي  به
كوشـيم، همگـي در راه صـلح و     جا رخ دهد مـا و شـما در اصـالح آن مـي         جا يا آن   اين

  .داريم دوستي و محبت گام برمي
 آمده انشاءاهللا اصالح خواهد   »مـذكرة التوحيـد«اب  انگيزي كه در كت     ي تفرقه  و آن كلمه  

و از نـشر مطالـب   (جـا انجـام دهيـد     شد، و اميدواريم كه شما هم همين عمـل را در آن    
  ).كنيد ها جلوگيري مي انگيز در كتاب تفقه

  .گاه خدا مشكور باد تالش كوشندگان در راه وحدت در پيش
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  د عفیف عبدالفتاح طبارهفتواي شیخ محمود شلتوت توسط استا ي تأییدیه

كثر من عشرين عاما دعوة للتقريب بـين المـذاهب أومما يثلج الصدر أنه قامت في القاهرة منذ 
 وقــد »نــا ربكــم فاعبــدونأمــة واحــدة وأ هــذه أمــتكم ّإن«: ة والــشيعة، وكــان شــعارهاّالــسن: ســالميةاإل

ـــث قـــرزهـــر الـــشري حـــسنة وقـــد رأينـــا ثمارهـــا فـــي األًأثمـــرت هـــذه الـــدعوة ثمـــارا ر دراســـة فقـــه ّف حي
نـه أيها وشيعيها دراسة تعتمد على الدليل والبرهان وتخلو من التعـصب، كمـا ّسالمية سنالمذاهب اإل

عـضاؤه ممثلـين أن يكـون أسـالميه فـي القـاهرة، حـرص القيمـون عليـه عند تكوين مجمـع البحـوث اإل
  .سالميةلمختلف المذاهب اإل

ســتاذ محمــود شــلتوت زهــر فــضيلة األشــيخ الجــامع األكمــا رأينــا بــوادر ذلــك التقــارب فــي فتــوى 
: سـالمية الثابتـة األصـول المعروفـة المـصادر و منهـاحيث نشر فتوى جواز التعبـد علـى المـذاهب اإل

  .يةامممذهب الشيعة اإل
ي خوشوقتي است كه از بيش از بيست سال قبل دعـوت تقريـب بـين مـذاهب                   مايه

 وانـا ربكـم   امـة واحـدةان هذه أمتكم : شعارشاسالمي برپا گشته مذاهب سني و شيعه، و   
ها را در االزهر شريف ديـديم كـه          فاعبدون و اين دعوت ثمرهاي نيكويي داده كه ما آن         

ي دليل و برهان و  تدريس فقه مذاهب اسالمي سني و شيعه در آن مقرر گرديد كه برپايه            
 در قـاهره بـود      چنين يكي ديگر از آثار آن مجمع تحقيقات اسالمي         خالي از تعصب، هم   

چنان كه از نتايج اين تقارب و        كه اعضاي آن نمايندگان مذاهب مختلف اسالمي بود، هم        
االزهر، اسـتاد بـا فـضيلت محمـود شـلتوت مـشاهده               بستگي را در فتواي شيخ جامع      هم

كرديم كه فتواي جواز تعبد طبـق مـذاهب اسـالمي كـه اصولـشان ثابـت و مـصادرشان                    
  .ي امامي را انتشار داد مذهب شيعهشناخته شده است از جمله 

  
تأییدیه فتواي شیخ محمود شلتوت توسـط عالمـه محمـد الغزالـی رهبـر               

  جمعیت اخوان المسلمین مصر
 گام وسـيعي در ايـن ميـدان         شیخ محمود شلتوت  من معتقدم كه فتواي استاد بزرگ       

 را اسـت    چه داران و علماي با اخالص و تكذيب آن        ي اميدواري تمام زمام    است كه مايه  



 شیخ محمود شلتوت وفتواى تاریخی ش 185    
كشند كه كينه و نفاق، ايـن امـت را        كه مستشرقين انتظار دارند، مستشرقيني كه انتظار مي       

  .بستگي، از ميان بردارد قبل از رسيدن به اتحاد و هم
پـارچگي   نخستين گام براي يك   . و اين فتوا به نظر من نخستين گام در اين راه است           

ند آن را كامل گردانيـده و آن را بـه           و جمع كردن مسلمانان تحت عنوان اسالم كه خداو        
  .عنوان بهترين دين براي ما برگزيده است

گرداند   چنين سرآغاز عمل به رسالتي است كه عزت و سربلندي مؤمنين را باز مي              هم
  .گردد ي رحمت جهانيان مي ومايه

كـشاند و   ي اهـل سـنت و شـيعه را بـه پـستي مـي            ها وخرافات، تـوده     مسلماً بدبيني 
  .سازد و دستگي همگي را از حقيقت و زندگي دور مياختالف و د

شتابد و در نردبان ترقي مـادي محـض بـاال     مي) از قيود(دنيا به سرعت رو به آزادي    
چـون موجـوداتي     هم) و فرو رفتگان در اختالف و خرافات      (رود و به عقب افتادگان        مي

  )١(.نگرد ديگر مي
  

  االزهر معي شیخ عبدالوهاب عبداللطیف استاد جا تأییدیه
ي كـشورها بـا      ي مكلفين شريعت واحدي است كه مردم همه        فقه اسالمي براي همه   

كاش شيعه و اهل سنت، معلومات خود را بـا هـم مبادلـه               اختالف آرا به آن متعبدند، اي     
هـم بپيوندنـد و از آن دو مرواريـد و مرجـان آشـكار                كردند تا اين دو درياي فقه بـه         مي
  )٢(.شود
  

  باقوري وزیر سابق اوقاف مصري شیخ  تأییدیه
اطالعـي   تـر آن از روي بـي   اختالف ميان سنيان و شيعيان اختالفـي اسـت كـه بـيش           

جمهور هر دو دسته از يكديگر است، انتشار فقه شيعه در ميان اهل سنت و انتـشار فقـه            
                                           

  .٤نقل از رسالة االسالم سال يازدهم شماره ) ١(
  .في سبيل الوحدة االسالمية) ٢(
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اهل سنت در ميان شيعيان، بهترين وسيله براي از بين رفتن اخـتالف ميـان آنـان اسـت،                  

  )١ (.اگر اختالفي هم باشد همراه با احترام به يكديگر خواهد بودگاه  آن
  

  ي فتواي شیخ محمود شلتوت توسط دکتر نصر فرید واصل مفتی مصر تأییدیه
  به مناسبت نوزدهمین سالگرد انقالب اسالمی ایران

مـا مام جعفـر الـصادق الـشيعي مثل لمذهب اإلًلى اهللا عزوجل وفقاإد ّ مسلم أن يتعبينه يحق ألأ
 للهجـوم علـى ًي يتخـدها الـبعض مبـرراذ للمذاهب األربعه األخرى، وأكد أن االختالف الـًد وفقاّيتعب

الــشيعه ال أصــل لهــا، فــالفوارق بــين المــذهب الــشيعي واقــي المــذاهب ليــست ســوى فــوارق طبيعيــة 
ثـــة ، ضـــربنا لـــه مـــثال بتأديـــة الـــشيعة لثالًكـــالموجودة بـــين مـــذهب األحنـــاف والمـــذهب الحنبلـــي مـــثال

 مــن خمــسة، وهــي صــالة الفجــر ثــم الظهــر والعــصر فــي وقــت واحــد، ثــم المغــرب ًفــروض فقــط بــدال
، و هـذا يـدل علـى أن ًالمذهب المالكي أجـاز ذلـك مـثال: والعشاء في وقت واحد، وقال لنا المفتي

الخالف موجود في أمور اتفقت معهم فيها بعض المذاهب، والخـالف الوحيـد ينحـصر فـي اعتـراف 
  .زواج المتعة في حين تحرمه باقي المذاهبالشيعة ب

زهـر األسـبق، الـذي اعتـرف اعتراف المفتي يعيد للتطبيق فتوى الـشيخ محمـود شـلتوت شـيخ األ
  .في الخمسينيات بالمذهب الشيعي

سزاوار است براي هر مسلماني كه تعبد داشته باشد به سوي خـداي عزوجـل، طبـق         
تواند مراسم عبوديت خدا را طبق ديگر         ميچنان كه    ي امام جعفر صادق هم     مذهب شيعه 

  .مذاهب چهارگانه به جا آورد

پايـه   دهنـد، بـي   ي هجوم به شيعه قرار مـي  ها را وسيله مسلماً اختالفاتي كه بعضي آن  
هاي طبيعي مانند اخـتالف موجـود         است و فرق ميان مذهب شيعه و ساير مذاهب، فرق         

 است، مـثالً شـيعه در سـه نوبـت بـه      ميان مذهب احناف و مذهب حنبلي به عنوان مثال 
خواند نماز صبح، نماز ظهر و عصر در يك وقت و نماز مغـرب   جاي پنج نوبت نماز مي   

گـر آن    و عشا در يك وقت و مفتي مذهب مالكي هم ايـن را اجـازه داده، و ايـن نـشان                    
                                           

  .ي كتاب مختصر النافع في الفقه االمامية، چاپ قاهره مقدمه) ١(
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است كه اختالف موجود در اموري است كه بعضي از مذاهب اهل سنت با شيعه همـراه          

شيعيان ازدواج  ) ي معدود است از جمله     به چند مسئله  ( اختالف منحصر به فرد      است، و 
  .دانند موقت را جايز و ساير مذاهب آن را حرام مي

در محمود شـلتوت  فتواي مفتي معاصر مصر مطابق با فتواي شيخ اسبق االزهر مصر          
  )١(.مورد جواز عمل به مذهب شيعه است

  
  توسط شیخ االزهر جادالحقي فتواي شیخ محمود شلتوت  تأییدیه

  :شیخ فقید االزهر جاد الحق در دیدار با علماي شیعه اظهار داشت
كـرديم ولـي امـروزه ايـن تعـصب پايـان              ما اهل سنت سابقاً يكديگر را تكفير مـي        «

ــذيرفت و مــا همگــي يكــديگر را بــر حــق مــي  و ايــن چيــزي اســت كــه . شــماريم پ
و اين چيـزي  . شماريم گر را بر حق مي    كنندگان تقريب پذيرفت و ما همگي يكدي        دعوت

كنندگان تقريـب بـين مـذاهب اسـالمي و يـاران دارالتقريـب در راه آن                   است كه دعوت  
شـیخ  كوشند، تا روح صلح و دوستي ميان شيعه و اهل سنت برقرار گـردد و فتـواي             مي

  )٢(».اي از اين روحيه است  نمونهشلتوت
  

مراجع پاسخ علمـاي شـیعه بـه         و سایر    )ره(خمینی   بخش امام   فتاواي وحدت 
  )ره(فتواي شیخ محمود شلتوت

 در سـفري بـه مـصر بـا شـيخ االزهـر              اهللا تسخیري   آیتاوايل انقالب اسالمي ايران     
 با شخصيتي كه داشت از      شیخ قمی  ديدار كردند، ايشان اظهار داشته بودند كه         جادالحق

  .»ًا ولم يعطنا شيئاّخذ منأ«ما فتوايي گرفت و چيزي به ما نداد 
در برابر فتواي عالمه شیخ محمود      : اهللا تسخیري در پاسخ اظهار داشته بودند        آیت

  .خمینی و سایر مراجع شیعه را داریم شلتوت ما فتاواي امام
                                           

، ص ٢٠ و ١٩ م و مجلة رسالة التقريب شماره ١٩٩٨ فوريه ١٨به نقل از صحيفة الدستور قاهره، در ) ١(
٤٤٠.  

  .٢٤٦اهللا واعظ خراساني، نداء الوحدة و التقريب، ص  آيت) ٢(
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 را همـراه بـا      خمینـی   امـام گويد اگر فتـاواي        با اظهار خوشوقتي مي    شیخ جاد الحق  

  .ي خواهد داشتمآخذ آن براي من بفرستيد، در فتاواي بعدي من نقش مؤثر
را بـا ذكـر   ) ره( در بازگشت از مصر از من خواستند كه فتاواي امام       اهللا تسخیري   آیت

االزهـر    هـا را بـراي شـيخ       مأخذ گردآوري كنم، و بنـده ايـن كـار را كـردم و ايـشان آن                
  .فرستادند
از فقهاي آزادانديش بودند و نهايـت تقـوا و پرهيـز از تعـصب را در        ) ره(خميني  امام
 خود در قـسمت اجتهـاد   الرسائلتاجايي كه در كتاب . داشتند ت خود معمول مي اجتهادا

و تقليد يكي از شـرايط اجتهـاد را مطالعـه و بررسـي فتـاوا و اخبـار اهـل سـنت ذكـر                         
شـهید   و شهید اول و عالمه حلی و محقق حلی و شیخ طوسی وعمالً مانند    )١(اند  كرده
دادند، و سـاير   ل سنت را مورد توجه قرار مي    ، فتاوا و اخبار اه    اهللا بروجردي   آیت و   ثانی

شناختند به عنوان نمونه در مسائل ذبـح كـه برخـي از               مذاهب اسالمي را به رسميت مي     
هاي اهـل سـنت       فروعات آن مورد اختالف فقهي و اجتهادي ميان مكتب تشيع و مكتب           

  :فرمايند است مي
اسـت فرقـی نـدارد    شود مبـاح     چه از دست مسلمانان گرفته می      که آن  در این . 1

مسلمان شیعه باشد یا سنی که معتقد به طهارت پوست مردار با دباغی است و ذبـح                 
دانـیم رعایـت      داند و شرایطی را که ما در ذبـح معتبـر مـی              اهل کتاب را حالل می    

  .کند نمی
کند که گیرنده و دهنـده در شـرایط ذبـح از نظـر اجتهـاد                  همچنین فرق نمی  . 2

شند یا مخالف در صورتی که گیرنده احتمال دهد که حیـوان            یاتقلید با هم موافق با    
  )2(.طبق مذهبش ذبح شده است

گـاه حقانیـت    جا آورد و آن اگر شخصی که سنی و مخالف شیعه است حج به     . 3
کـه   شیعه برایش روشن شود، واجب نیست که حج خود را اعاده کند به شرط ایـن               

                                           
  .٩٩، ص ٢خميني، الرسائل، ج  امام) ١(
  .١٧١، ص ٣ و رساله نوين ج ١٥٤، ص ٢خميني، تحريرالوسيله، ج  امام) ٢(
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هرچند که در مذهب ما صحیح      جا آورده باشد     مطابق با مذهبش حجش را صحیح به      

  )1(.نباشد و در این مورد فرقی میان مذاهب اسالمی نیست
اند کـه     احتیاط کرده ) ره(خمینی  که در نایب گرفتن در مراسم قربانی منی امام         این

نایب شیعه باشد نه بدان جهت است که ایشان عمل اهل سنت را باطل بدانند بلکـه                 
ک از مـذاهب اسـالمی در صـورتی صـحیح           براساس فتواي فوق عمل پیروان هر ی      

بنابراین شیعه نیـز بایـد مطـابق بـا مـذهبش            . جا آورد  است که مطابق با مذهبش به     
و اگر بخواهد غیر شیعه را نایب قرار دهد با اختالف فقهـی             . جا آورد  مناسکش را به  

ي ذبح میان مذاهب وجود دارد ممکن است که شیعه عملش را مطـابق               که در مسئله  
  .بش انجام نداده باشدبا مذه

در هر حال نظر امام در این مسئله احتیاطی است و سایر مراجع عظام حتی نایب                
  )2(.دانند گرفتن شخصی سنی مذهب را براي قربانی مجزي و صحیح می

حجه نزد علماي اهل سنت ثابت شد و حکم کردنـد بـه اول                اگر اول ماه ذي   . 4
د و روزي را که سایر مـسلمین بـه عرفـات    ها تبعیت کنن ماه باید حجاج شیعه از آن  

  .ها صحیح است ها نیز بروند و حج آن روند آن می
خارج شدن از مسجدالحرام یا مسجد مدینه به هنگام شـروع نمـاز جماعـت               . 5

  .جایز نیست و بر شیعیان واجب است که با آنان نماز جماعت بخوانند
تقوا (فظ وحدت   که شخص براي ح    براي شرکت در جماعت اهل سنت چنان      . 6

ها وضو بگیرد و دست بسته نماز بخواند و پیشانی بـر فـرش               مطابق آن ) از اختالف 
  .بگذارد، نمازش صحیح است و اعاده ندارد

اهللا مهر گذاشتن و سجده کردن بـر آن حـرام             در مسجدالحرام و مسجد رسول    . 7
  .کند است و نماز اشکال پیدا می

                                           
  .١٢٨خميني، تحريرالوسيله، بحث حج و مناسك حج چاپ دفتر نشر فرهنگ اسالمي ص  امام) ١(
از نظر آيات عظام، خويي، گلپايگاني، مكارم، بهجت، صافي، وحيد، تبريزي، سيـستاني و زنجـاني،                ) ٢(

  ).١٨٣-١٨٢مناسك نوين، ص (
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اذان و اقامه نیست و در جایی که خالف تقیه          اهللا جزو     گفتن اشهد ان علیا ولی    . 8

  .است گفتن آن حرام است و نباید بگوید) پرهیز از اختالف(
شرکت در نماز جماعت اهل سنت اختصاص به مـسجدالحرام و مـسجدالنبی       . 9

  .ندارد و در مساجد دیگر هم کافی است
ليـد شـيعه   ناگفته نماند كه اغلب فتاواي فوق مطابق بـا نظـر سـاير مراجـع عظـام تق              

 و شركت در نماز جماعت ساير مساجد اهل سنت براي حفظ وحـدت از نظـر                  )١(است
  :اي در مساجد ديگر هم كافي است و از نظر  خميني، اراكي، خامنه امام: آيات عظام

اختصاص به مسجدين شـريفين نـدارد بلكـه در تمـام مـساجد،              : اهللا گلپايگاني   آيت  
  .مستحب و مورد ترغيب و رجحان است

  .آيات عظام بهجت، تبريزي و فاضل، اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنبي ندارد
آيات عظام مكارم، زنجاني، و سيستاني و صافي، فرقي ميان آن دو بـا سـاير مـساجد     

  .نيست
  :خوانيم اهللا العظمي مكارم شيرازي مي در مناسك حج آيت

 حـج و ماننـد آن از   ها در ايـام  نماز خواندن با اهل سنت و شركت در جماعات آن «
مستحبات مؤكد و موجب تقويت صفوف مسلمين در برابر دشمنان است و در روايـات               

  .ي آن شده است معصومين تأكيدهاي بسياري درباره
ي آن الزم  كنـد و اعـاده   و حق اين است كه چنين نمازي كفايت از نماز واجـب مـي   

  )٢(».مايدن ها پيروي مي ي وقت و مانند آن از آن نيست و در مسئله
پيروان مكتب اهل بيت نبايد در ايام حج و مانند آن تشكيل نماز جماعت جداگانـه                «

ها يا مسجدالحرام و مسجد النبي بدهند و چنين نماز جماعتي           به طور گروهي در كاروان    
  )٣(».اشكال دارد

                                           
 و استفتائات حـج،     ٢٣٤-٢٢١د، ص   رجوع شود به مناسك نوين مطابق با فتاواي مراجع معظم تقلي          ) ١(

  .١٣٢ص
 و استفتائات حـج،     ٢٣٤-٢٢١رجوع شود به مناسك نوين مطابق با فتاواي مراجع معظم تقليد، ص             ) ٢(

  .١٣٢ص 
  . ١٨٤-١٨٣اهللا العظمي مكارم ص  مناسك حج آيت) ٣(
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مستحب است پنج نماز را در پنج وقت يعني هر كدام را در وقت فضيلت خـود بـه                   

  )١(.جا آورد
  

  )ره(تقدیر دارالتقریب از امام خمینی
 اين تلگرام به عنـوان تقـدير و تـشكر از سـوي دارالتقريـب                ٢٨/١١/١٣٥٧در تاريخ   

  .ي اطالعات انتشار يافت فرستاده شد و در روزنامه) ره(خميني مذاهب اسالمي براي امام
  . دامت بركاتهخمینیاهللا العظمي  حضرت آيت

تـشيع  (قدر در مورد برادري مـسلمان   ي آن زعيم عالي هبا تحيات قلبيه بيانات صريح   
افكني بين فرق اسالمي و تأكيـد   و توجه به مبارزه عليه اختالف و نهي از تفرقه     ) و تسنن 
كه شيعه با برادران اهل سنت يكي هستند حقاً متناسب بـا مـسئوليت يـك مرجـع       بر اين 

 عالي را از دعوت اصـالحي  بستگي بزرگ اسالمي در سطح جهان اسالم بوده و تأييد هم 
جانـب كـه عمـري را در راه ايـن            لذا اين . آورد  تقريب بين مذاهب اسالمي در خاطر مي      

نـام   عهـده داشـته و دارد، بـه    سر برده و مسئوليت آن را در سطح جهاني آن بـه       دعوت به 
كـاري   جانـب هـم   چنين بزرگان علماي فريقين كـه در جهـان اسـالم بـا ايـن         خود و هم  

بيانات عالي را در خور كمال تقدير تلقي كرده و اثر مطلوب آن را براي تجديد                كنند،    مي
ي اسالمي    را در مسير به طرف اهداف عاليه        عظمت مسلمانان ستوده و مزيد توفيق عاليه      

  )٢ (.مسئلت دارد
  28/11/1357محمدتقی القمی 

                                           
  .١٣٦اهللا العظمي مكارم ص  المسائل آيت توضيح) ١(
  . چاپ شده است١٥٧٨٩ شماره ١٣٥٧شنبه اول اسفند ماه  ات سهي اطالع اين تلگرام در روزنامه) ٢(
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   صالحیـهپاسخی دیگر به فتواي شیخ شلتوت از آیت الل
ونيـز هـيچ   . سوزي نيـست  كـه مجـد و عظمـت اسـالم را نخواهـد         هيچ مسلمان دل  

اي نيست كه ندانـد يكـي از عوامـل مجـد وعظمـت اسـالم وحـدت و                    مسلمان فهميده 
ي وحــدت و  هــاي  اســالمي اســت  كــه در ســايه ي نيروهــا و فرقــه يكپــارچگي همــه

هـا را   هـاي جبـار واسـتكباري بايـستند و احيانـا آن      توانند در برابر قدرت يكپارچگي مي 
  .مغلوب و منكوب كنند

  :مفهوم وحدت
ها شيعه شـوند   ها سني شوند و يا سني منظور از اين وحدت اين نيست كه مثال شيعه     

ي  ي افراد مسلمان در سراسر جهان در عقائد و احكـام واصـول و فـروع و همـه                   و همه 
قهـي  گونه اختالفي در اعتقـادات واحكـام ف        طوري  كه هيچ    جزئيات دين متحد گردند به    

ي اسالمي وجود نداشته باشد، چنين چيزي نه ممكن است و نه منظور ماست               در جامعه 
ي  بلكه منظور از وحدت و يكپارچگي اين است كه با توجه به مشتركاتي كه بـين همـه                 

ي مسلمانان يكي    هاي اسالمي وجود دارد و با توجه به اين كه خداي همه            طوائف وفرقه 
ي  همه يكـي  اسـت  اخـتالف در بعـضي از                كي و قبله  و پيغمبرشان يكي و قرآنشان ي     

ي طبيعي اجتهاد و تفكر آزاد اسـت نبايـد موجـب جـدائي و      اعتقادات واحكام كه نتيجه 
ي عظيم مـسلمان بـا كمـال     هاي مسلمانان از يكديگر شود بلكه بايد دو فرقه   دوري قلب 

د و در عـين    شرح صدر و وسعت نظر، عقائد و افكار يكـديگر را درك و تحمـل نماينـ                
پردازنـد و   ي دليـل مـي   ي بحث و استدالل براي تحقيق حق  به اقامـه        حال كه در صحنه   

ي زنـدگي اجتمـاعي بـا توجـه بـه            كنند در عرصـه    براي كشف حقيقت جهاد علمي مي     
اند توجـه كننـد و       ي وحدت  مصالح كل امت اسالمي به دو عنصر مهم كه تشكيل دهنده          

  .در راه تحقق آن دو بكوشند
ي توحيد از دو عنصر منفـي و مثبـت تـشكيل شـده و بـا تركيـب            نطور كه كلمه  هما
شـود توحيـد كلمـه نيـز از دو           مفهوم توحيد محقـق مـي     » اال اهللا «و عنصر   » ال اله «عنصر  

  .گردد عنصر منفي و مثبت تشكيل مي
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عنصر منفي عبارت  از طرد هر نوع بدبيني  و جدائي  است كه به علل گونـاگون در                 

وجود  آمده  واين دو برادر را از هـم            ي بزرگ  سني و شيعه به       ا بين دو فرقه   ه طول قرن 
جا كه اين بدبيني در بعـضي از عناصـر ناآگـاه طـرفين ماننـد يـك        جدا كرده است تا آن    

ي  بيماري مزمن شده و برخي از آنان را به گفتن و نوشتن سخنان تنـد و زننـده دربـاره                   
  خوانـده و     )١(»املمطـورةانجس مـن الكـالب      «ري را   ي ديگر واداشته ومثال يكي ديگ      فرقه

  .ناميده است )٢(»ربيبة اليهود وفصيلته وحامل الوثنية وا وسية«ديگري طرف مقابل را 
هـا بـه     و عنصر مثبت عبارت است از ايجاد دوستي و هماهنگي و نزديك كـردن دل              

و بـرادر در    طوري كـه بـين ايـن د        ي سطوح به   يكديگر و ترويج اخوت اسالمي در همه      
  .حقيقت ـ نه در لفظ و شعار ـ دوستي و برادري اسالمي حاكم شود

  

  لزوم وحدت
رود در سراسر جهان، يك مسلمان آگاهي يافـت شـود كـه بـا توجـه بـه                    گمان نمي 

گيري اسـتكبار شـرق و غـرب در برابـر      اوضاع واحوال عمومي دنيا و با توجه به موضع       
و شـيعه را احـساس نكنـد بلكـه هـر مـسلمان              ي سني    اسالم لزوم وحدت بين دو فرقه     

ي  نيروهـاي اسـتكباري در        دلسوز و آگاهي با توجه به خطرهاي بزرگـي كـه از ناحيـه             
ي  تـرين مـسائل عـصر مـا مـسئله          كند كه يكـي از ضـروري       كمين اسالم است درك مي    

  .پارچگي امت اسالمي در سراسر جهان است وحدت و يك
ي اسـالم دارنـد بـه گـزارش زيـر            كبار درباره براي درك نظر سوئي كه نيروهاي است      

  :توجه فرماييد
 ليوجين روستو آمريكائي كارشناس امور خاورميانه در زمـان رياسـت جمهـوري             ...«

ــام آن را   ــه ن ــابي ك ــدي در كت ــاور و كن ــر سياســت   راه«آيزنه ــشنهادي در براب ــاي پي ه
اي اسـت    وزگر عمده اسالم آن نيروي تجا   «: نويسد گذاشته است مي  » اي آمريكا  خاورميانه

                                           
  .٥٧ ص ٦جواهر جلد) ١(
  .١١و٥الشيعة والسنة ص ) ٢(
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نمايـد  و اگـر    كه ملل شرق را به حركت در آورده و وادار به دشمني با تمدن غر ب مي       

اين نيرو را نتوان تحت كنترل در آورد ثبـات و امنيـت در ايـن منطقـه برقـرار نخواهـد                      
  )١(».شد

و براي درك سياست آمريكا در مورد دامن زدن به اختالفات مـذهبي  در ايـران بـه                   
  :اي نوشت ي فرانسوي ليبراسيون در مقاله روزنامه: زير توجه فرمائيدگزارش 
ي  نيروهاي مـذهبي بنيـان       امريكا سياستش را در ايران براساس شكاف در جبهه        «…

  )٢(»...چنين تحريك اهل تسنن در مرزها گذاشته است و هم
ه و براي درك سياست انگلستان در مورد  برافروختن آتش اختالف بين سني و شيع               

  :در ايران به اين گزارش توجه فرمائيد
سي در يـك شـب كردسـتان را نـشان داد و             .بي.هاي تلويزيوني بي   يكي از كانال  ... «
رژيـم  : ي  زخمي در بيمارستان به نمـايش گذاشـت و گفـت             هايي را از يك بچه     صحنه

ا را هـ  جنگند و آن رحم قم و تهران  كه شيعه هستند در كردستان با مسلمانان سني مي       بي
  )٣(»...كنند بمباران مي

  

  ي وحدت سخنان امام خمینی درباره
هاي شوم استكبار جهاني ولـزوم وحـدت اسـالمي اسـت كـه امـام                 با توجه به نقشه   

ي  لزوم وحـدت اسـالمي       سوزي به طور مكرر و مؤكد  درباره        خميني از روي كمال دل    
  :اند، معظم له در يكي از سخنانش فرمود سخن گفته

 چنانچه اختالفي مابين برادران اهل سنت ما با برادران اهـل تـشيع مـا واقـع      اگر  ...«
خواهند ايجاد تفرقه بكنند نه اهل       هايي كه مي   ي مسلمين است وآن    ضرر همه  شود اين به  

ها  كساني هستند كه به نفـع دشـمنان اسـالم مـشغول               سنت  هستند و نه اهل تشيع، آن       

                                           
  .چاپ بيروت» السفير«ي   به نقل از روزنامه١٠  ص ١٣٥٨ ديماه ١٢ي كيهان  روزنامه) ١(
  .٩٢ص » ماهيت و عملكرد امپرياليسم امريكا در ايران«كتاب ) ٢(
  .١٣٥٩ مرداد ٢٨مهوري اسالمي ي ج روزنامه) ٣(
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هـايي كـه     آن… م را بـر مـسلمين  غلبـه دهنـد          خواهند دشمنان اسال   توطئه هستند ومي  

ي خودشـان را بـه تمـام     خواهند تمام منافع دنيا را به جيب خودشان بزننـد و سـلطه            مي
ي ما و سـني مـا در      اي كه بين برادرهاي شيعه     ها همين تفرقه   ممالك دنيا تحميل كنند آن    
بين بـرادران ايرانـي بـا       كنند و همين طور اگر       داري مي  ها بهره  ايران فرضا اتفاق بيفتد آن    

كننـد، مـا    بـرداري مـي   ها بهره برادراني كه در پاكستان هستند يك اختالفي واقع بشود آن    
مؤمنـان  » اخـوةانما المؤمن   «: بايد بيدار باشيم وبدانيم كه اين حكم الهي كه فرموده است          

ر بـا هـم     ها هيچ حيثيتي جز برادري با هم ندارند ومكلفند كه مثل بـراد             برادر هستند اين  
هاي مسلم كـه تقريبـا يـك ميليـارد           رفتار كنند اين حكم سياسي است كه اگر شما ملت         

ها با هم برادر باشند و به برادري با هم رفتار كننـد هـيچ آسـيبي بـر         جمعيت هستند اين  
هـا بكننـد     ها قدرت ايـن كـه تجـاوز بـه آن           يك از ابرقدرت   شود و هيچ   ها واقع نمي   اين

ماني كه خداي تبارك وتعالي امـر بـه اخـوت كـرده اسـت وعقـد                 ندارند، اين اخوت اي   
اخوت بين مؤمنين انداخته است انحصار به مؤمنين ايران ندارد، انحصار به مؤمنين يـك               

تمام ممالك اسـالم بايـد بـا هـم     . كشور ندارد اين عقد اخوت بين تمام مؤمنين دنياست       
هـايي كـه در هـر         باشـند و تـوده     برادر باشند و اگر چنانچه ممالك  اسالمي با هم برادر          

هاي كشورهاي اسالمي ديگر مثل برادر نظر داشته باشند          كنند با توده   كشوري زندگي مي  
بايد ايـن اخـوت ايمـاني طـوري         .. هاي عالي مسلط خواهند شد     ي قدرت  ها بر همه   اين

باشد كه يك كشوري با كشور ديگري نظر خالف نداشته باشـند و كـشورهاي اسـالمي                 
  )١(…»ظر دوستي داشته باشندبا هم ن
  

  دو نکته در سخنان امام
 دو نكتـه  )٢(» فاصلحوا بين اخويكماخوةانما المؤمنون  «ي   ي آيه  در سخنان امام درباره   

  :وجود دارد كه الزم است توضيح دهيم

                                           
  .١٣٥٩ مرداد ٢٨ي جمهوري اسالمي  روزنامه) ١(
  .١٠ي  ي حجرات آيه سوره) ٢(
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ها هيچ حيثيتـي جـز بـرادري بـا هـم             اين«:  اين عبارت امام كه فرمودند     :ي اول  نکته
ي شـريفه معنـاي      در آيـه  » انمـا «ي    اين عبارت اين است كه كلمـه       منظورشان از » ندارند

دهد و اين حصر، حصر اضافي ونسبي است ومعناي آن اين است كـه مؤمنـان                حصر مي 
  :از نظر ارتباط ايماني با يكديگر ممكن  است يكي از سه حالت را داشته باشند

از ايـن سـه حالـت    ي بـين مؤمنـان    ورابطـه . تفاوتي  ـ بي ٣.  ـ دشمني ٢. ـ برادري١
: گويد پس حصر در اين آيه كه مي   . تفاوتي منحصرا بايد برادري باشد، نه دشمني و نه بي        

مؤمنان فقط برادرند نسبت بـه آن دو حالـت ديگـر اسـت يعنـي نـسبت بـه دشـمني و                       
تفاوتي و مقصود آيه اين است كه مؤمنان نسبت به يكديگر بايد نه دشمن باشند و نه                  بي
 فقط بايد برادر باشند و با هم برادري كنند و اگر بين برادران كدورتي به            بلكه; تفاوت بي

  .گزين كدورت سازند وجود آمد بايد بين آنان اصالح دهند و صلح و صفا را جاي
اين اخـوت ايمـاني كـه خـداي تبـارك و       «: اين عبارت امام كه فرمودند    : ي دوم  نكته

ي  ين عبارت اين است كه اين جملـه       منظورشان از ا  …» تعالي امر  به اخوت كرده است      
دهـد و امـر و دسـتور از آن اسـتفاده         معنـاي انـشائي مـي      »خـوةإنما المؤمنـون إ«ي   خبريه
چـون  ; خواهد فقط خبر بدهد كه مؤمنان با هم برادر هستند         ي  شريفه نمي    شود و آيه   مي

د و نـه    ي مؤمنان با هم برادر نسبي هـستن        اگر خير باشد مشتمل بر دروغ است زيرا همه        
كـه همـه    كه همه برادر نسبي نيستند احتياج به دليل ندارد و اما ايـن   اما اين . برادر ادعايي 

نيستند دليلش اين اسـت  كـه بـين بعـضي از آنـان               ) يعني دوست خالص  (برادر ادعايي   
چـون  : خواهـد  بگويـد   آيد بنابراين، آيه مـي   كدورت و حتي گاهي دشمني به وجود مي       

ي مزبـور امـر      م برادرند بايد با هم برادري و دوستي كنند بنابراين آيـه           مؤمنان ادعائاً با ه   
هـدف  : كند كه مؤمنان مكلفند مثل برادر با هم برادري ومحبت كنند پس بايـد گفـت        مي

ي خبريه ادعائـاً خبـر از تحقـق     ي خبريه مفهوم انشائي است وچون اين جمله     اين جمله 
فهماند  كه بايد مؤمنان با هم برادري كنند و            دهد با تاكيد بيشتري مي     اخوت درخارج مي  

هـاي   مقتضاي برادري كه به حسب ادعـا در خـارج تحقـق دارد رفتـار نماينـد وقلـب           به
  .برادران را اگر از هم دور شده است به هم نزديك سازند و با هم پيوند دهند
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  وحدت ظاهري کافی نیست

 فرقه سني و شيعه فقط      بايد  دانست كه اگر وحدت فقط يك شعارموقت باشد و دو           
در ظاهر وشعار يكديگر را برادر بخوانند و در عمق دل و سر ضمير خود با هـم بيگانـه           

; توانـد دوام يابـد و كارسـاز باشـد          و دشمن باشند اين وحدت شـعاري وظـاهري نمـي          
ها را بـه هـم پيونـد  دهـد،      ي اسالمي در راه  وحدت  واقعي كه دل          بنابراين بايد جامعه  

اخوت حقيقي اسالمي را بين سني و شيعه به وجود آورند به طوري كـه هـر                 بكوشند و   
ي ديگر را برادر ديني ومعنـوي خـود          يك از دو فرقه  در اعماق قلب و روح خود فرقه           

پذير  است و براي رسيدن به اين هـدف           و ايجاد اين وحدت واقعي و قلبي امكان       . بداند
 ديگري را گمراه و اهل جهنم بداند از بـين  بايد قبال اين فكر كه هر يك از سني و شيعه       

برود و بايد بين مسلمانان حالتي به وجود آيد كه وقتي در مسجد الحرام سـني مراكـشي     
ي افغاني با سني سـوداني در كنـار هـم در صـف جماعـت يـا            ي ايراني يا شيعه    با شيعه 

سـالمي  ايستند  در قلب خود احساس كنند دو  بـرادري  كـه ايمـان خـالص ا             جمعه مي 
ي ايماني واتصال بـه خـدا غـرق     هم پيوند داده و هر دو در جذبه روح و دل آن دو را به 

  .كنند اند  در حال  سير و سلوك هستند و با هم به سوي سعادت  ابدي حركت مي شده
ولي اگر برادري اسالمي فقط يك شعار ظاهري باشد وسـني  در دل خـود شـيعه را                   

عه در دل خـود سـني را منحـرف از اسـالم و دور از     گمراه و مطرود خـدا بدانـد  وشـي       
رحمت خدا بداند و اگر هر يك از سني و شيعه پيش خود تصور كنند كه فعال به حكم                   

دانـيم  در   را  اهل جهنم مـي   كنيم و با كساني كه آنان      اضطرار  شعار وحدت را زمزمه مي      
ت مـا بـه بهـشت       ي دشمن مشترك نـشويم و فـرداي  قيامـ           ايستيم تا طعمه   كنار هم مي  

روند چنين وحـدت تـو خـالي  و           خوانديم به جهنم مي    رويم و آنان كه برادرشان مي      مي
تواند يك ميليارد جمعيت مسلمان را به عنـوان يـك نيـروي هـم آهنـگ و                   ظاهري نمي 

اي  تواند اسالم را به طور شايسته      گر سازد و نمي    ي قدرت جهاني جلوه    متمركز در صحنه  
ي اجتهادي ثابت كننـد كـه         ولي اگر علماي اسالم بتوانند با ادله       .در جهان گسترش دهد   

هر يك از دو گروه سني و شيعه در صورتي كه به فقه خود عمل كنند، نزد خدا مـأجور                
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اي  و اهل بهشت خواهند بود واين مطلـب در سراسـر جهـان اسـالم بـه طـور گـسترده                    

را بفهمنـد و بپذيرنـد       مي آن ي مسلمانان از عالم وعـا      طوري كه همه   آموزش داده شود به   
آيـد و   ي سني و شيعه به وجود مـي  در اين صورت است كه وحدت واقعي بين دو فرقه      

  .شود ي جهاني جلوه گر مي ي امت بزرگ اسالم در صحنه در پرتو آن، قدرت يكپارچه
  

  پذیر است وحدت واقعی امکان
جـا   در يـك كنـد و   كه قرآن كريم دعـوت بـه وحـدت اسـالمي مـي           بايد دانست اين  

انمـا  «: گويـد   و در جـاي ديگـر مـي        )١(»واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا     «: گويد مي
  از اين  دعوت قرآن كريم به وحـدت اسـالمي            )٢(» فاصلحوا بين اخويكم   اخـوةالمؤمنون  
هاي مختلف اسالمي امكان دارد زيـرا اگـر          شود ايجاد وحدت واقعي بين فرقه      معلوم مي 

كرد ومعلـوم اسـت كـه قـرآن مجيـد بـه وحـدت            به آن دعوت نمي    امكان نداشت قرآن  
ي سـني و شـيعه    طـوري كـه هـر يـك از دو فرقـه            كند به  ظاهري و توخالي دعوت نمي    

ي ديگر را در ظاهر  ومنافقانه برادر بخواند و در دل او را مطرود خدا و اهل جهـنم     فرقه
اي  را  منافقانـه چنين وحدتي اساسـا وحـدت نيـست و خداونـد چنـين وحـدت             . بداند
  .پسندد نمي

ي  سـابق توجـه    ي سني و شيعه به محتواي دو آيـه        جا الزم است هر دو فرقه      در اين 
تا دريابند كه خداونـد وحـدت واقعـي را بـين سـني وشـيعه                .  تري بكنند  جديد و دقيق  

طوري  كه سني در قلب خود معتقد باشد اگر شيعه به وظائف              پذير دانسته است به    امكان
خود كه صحيح تشخيص داده است عمل كنـد محبـوب خداسـت وشـيعه در دل                 ديني  

داند عمـل كنـد      چه  از روي اجتهاد يا تقليدش صحيح مي         معتقد باشد كه اگر سني به آن      
ي مزبور توجـه جديـدي       اگر علما به روح دو آيه     . نزد خدا مأجور ومحبوب خواهد بود     

                                           
  .١٠٣ي  ي آل عمران آيه سوره) ١(
  .١٠ي  ي حجرات آيه سوره) ٢(
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د خواهند پذيرفت كه وحدت حقيقي      بكنند و از نو در معني و هدف اين دو آيه بينديشن           

بين سني و شيعه امكان پذير است و باور خواهنـد كـرد كـه خداونـد  مـسلمانان را بـه                
ي سـني و   برادري و وحدت واقعي و صميمانه دعوت كرده است كه هر يك از دو فرقه              

ي ديگر  را در اعماق ضمير و سويداي قلـب خـود بـرادر  بداننـد و بـه وي                       شيعه فرقه 
كه به ظاهر وفقط      عشق بورزند و به لوازم اين محبت و عشق عمل كنند نه اين             محبت و 

طور منافقانه به يكديگر  بگويند برادر و قلبا هـر يـك ديگـري را مبغـوض                   در لفظ و به   
  .خدا بداند كه چنين وحدتي هرگز مطلوب خدا نيست

 زنـدگي   ي شـود در صـحنه     ي سابق معلوم مـي     ضمناً بايد توجه داشت  كه از دو آيه        
شود و   آيد كه موجب تفرقه بين دو برادر مسلمان مي         اجتماعي طبعا عواملي به وجود مي     
ي ياد شده به مـسلمانان       از اين رو دو آيه    ;  كند دار مي  دوستي و برادري آن دو را خدشه      

دهند  كه باعوامل تفرقه و دشمني مبارزه كنند و محبت واقعي و صميميت  را               دستور مي 
از : و به بيـان ديگـر     .  بين مسلمانان است هر چه بيشتر مستحكم سازند        كه عامل وحدت  

اصل اولـي ايـن اسـت كـه بـين      ) به حكم ايمان اسالمي  (شود كه    اين دو آيه استفاده مي    
مسلمانان برادري وصميميت  برقـرار باشـد و اگـر گـاهي عـوارض خـارجي وعوامـل                   

ك حالت عرضي واستثنائي    شود اين ي   اجتماعي سبب كدورت بين دو برادر مسلمان  مي        
است كه مسلمانان وظيفه دارند در رفع آن بكوشند و دو برادر از هـم جـدا شـده را بـه                     

  .همان حالت اصلي و اصل اولي كه دوستي و وحدت است برگردانند
  

  یک اجتهاد شجاعانه الزم است
در طول چند قرنـي كـه بـر جهـان اسـالم گذشـته اسـت عوامـل مختلفـي از قبيـل                     

ي  هاي سياسي وغيره به وجود آمده است كه دو فرقـه          و تعصب كور و انگيزه    نظري   تنگ
طوري  كه بـدون مجاملـه بايـد     بزرگ سني و شيعه را از هم دور و بيگانه كرده است، به     

ي  برده وجود دارنـد كـه افـراد فرقـه          ي نام  جمعيت بسيار زيادي در هر دو فرقه      : بگوييم
اگر چه به وظـايف اسـالمي خـود كـه صـحيح             دانند   ديگر را مبغوض و مطرود خدا مي      



  دار تقریب شیخ محمود شلتوت طالیه  200
هـا نفـر از امـت اسـالمي       دانند عمل كنند، و تا زماني كه اين طرز فكر در بين ميليون             مي

ي مسلمانان جهان  بدون اسـتثنا    وجود داشته باشد ممكن نيست وحدت واقعي بين همه        
ي مـسلمانان    ي ذهني بين همه    بنابراين براي ساختن زمينه   ; به وجود آيد و گسترش يابد     

كه حتي افراد بدبين نيز بتوانند  در فكر سابق خود تجديـد نظـر كننـد الزم اسـت يـك                      
ي علماي دو فرقه در اين مسئله انجام گيرد كـه            ي جديد به وسيله    اجتهاد فقهي شجاعانه  

آيا هر يك از سني وشيعه اگر به وظايف شرعي كـه بـراي او از روي اجتهـاد يـا تقليـد              
  كنند نزد خدا مأجورند يا نه؟شود عمل  ثابت مي

اگر علماي دو فرقه بتوانند در اين اجتهاد جديد به سؤال ياد شده پاسخ مثبت بدهند                
  .شود ي ذهني مساعدي براي ايجاد وحدت واقعي فراهم مي در اين صورت زمينه

  

  ي شلتوت فتواي شجاعانه
 هجـري  ١٣٧٨شيخ محمود شلتوت كه خود از مناديان وحدت اسالمي بود در سـال        

قاهره اولـين قـدم را در ايـن مـورد برداشـت و              » االزهر« قمري در مقام رئيس دانشگاه      
  :اي صادر كرد كه داراي سه عنصر اصلي بود بدين شرح فتواي شجاعانه

ي فقهي اهـل     هيچ مسلماني ملزم نيست كه حتما تابع يكي از مذاهب چهارگانه          : اول
باشد بلكه هر مـسلماني در انتخـاب هـر         ) مذهب حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي     (سنت  

  .يك از مذاهب فقهي آزاد است
  .انتقال از يك مذهب فقهي به مذهب فقهي ديگر جايز است: دوم
  .ي اماميه عمل كند تواند به فقه شيعه هر مسلماني اگر چه سني باشد مي: سوم

ل شلتوت عين فتواي مزبور  را كه به امضاي خود توشيح كـرده بـود بـراي دبيـر كـ                    
مـن عـين ايـن      «: قاهره كه شيعه بود  فرستاد و ذيل آن نوشـت          » دار التقريب «ي   مؤسسه

ام بـراي شـما فرسـتادم     ي اماميه كرده فتوي را كه در آن حكم به جواز عمل به فقه شيعه        
تا عين آن را كه امضاي دستي من در ذيل آن موجود اسـت در اسـناد دارالتقريـب ثبـت           

  ».وضبط كنيد
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عالم شجاع شيخ محمود شلتوت به سـؤالي كـه قـبال مطـرح كـرديم                كه ديديم    چنان

توانـد بـه فقـه       هر فرد سني نيز مي    : پاسخ مثبت داده و از آن هم فراتر رفته و گفته است           
  .ي اماميه عمل كند شيعه

پس از صـدور ايـن فتـوا شـيخ  شـلتوت مـورد حمـالت شـديد تبليغـاتي وحتـي                       
دبيـر كـل    : تعهـد گفتنـد    كه بعضي از افراد بـي     جا   هاي بسيار زننده واقع شد تا آن       تهمت

ي مجوسيت دارد مأمور بوده است كـه شـلتوت    دارالتقريب قاهره كه ايراني است وريشه  
ي يهود و آلوده به مجوسـيت و وثنيـت    را فريب بدهد تا فقه مذهبي را كه دست پرورده 

راد در تهمت   بعضي از اف  ! آري. است به رسميت بشناسد وعمل به آن را مجاز اعالم كند          
  .زدن به شلتوت تا سر حد بي شرمي پيش رفتند

هاي اجتهادي خود را كـه بـراي اثبـات           ي دليل  كنيم كه اگر شلتوت همه     ما تصور مي  
كرد تا حـدود زيـادي       اي همراه با فتواي مزبور  منتشر مي        برده داشت در رساله    فتواي نام 

ولـي در هـر حـال،       . كـرد  يمنطـق جلـوگيري مـ      هاي متعصبانه و بي    از اين عكس العمل   
شلتوت كار بزرگي كرد  وقدم اول را محكم و استوار در راه وحـدت اسـالمي و بـراي                    

  .برداشت» اخوةانما المؤمنون «ي  وآيه» واعتصموا بحبل اهللا جميعا«ي  عمل كردن به آيه
جا كه ما خبر داريم متقابال از طرف  علماي محقق و دلسوز شيعه كه خود                 ولي تا آن  

ناديان  وحدت اسالمي بوده و هستند قدم دوم هنوز برداشـته نـشده اسـت يعنـي از      از م 
اگر مسلمان سـني از روي      : علماي شيعه كسي هنوز در اين مسئله بحث نكرده است كه          

چه حجت شرع برايش ثابت شده است عمل         اجتهاد يا تقليد در عبادات ومعامالت به آن       
  كند  آيا نزد خدا مأجور است يا نه؟

 چه از نظر علماي اهل سنت جواب سؤال فوق بدون شك، مثبـت خواهـد بـود                  اگر
چه براي ايجاد وحدت اسالمي الزم است  اين است كه از طرف علمـاي شـيعه                  ولي آن 

  .به سؤال فوق پاسخ مثبت داده شود
ي  شلتوت پيش بروند و فتوا بدهند كه هـر      ما از علماي شيعه انتظار نداريم به اندازه       

ي اهـل سـنت عمـل كنـد ولـي       تواند به فقه  هر يك از مذاهب چهارگانـه          يفرد شيعه م  
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ها  و پيـدايش      حداقلي كه براي ايجاد وحدت اسالمي ضرورت دارد و براي رفع بدبيني           

شـود ايـن اسـت كـه علمـاي       روح صميميت  و برادري واقعي شرط الزم محسوب  مي      
احكامي كه از روي اجتهاد يـا       طور كه اگر يك فرد شيعه به         آيا همان : شيعه  روشن كنند   
ي آنان نزد خدا مأجور است اگـر چـه مخـالف             عقيده داند عمل كند به    تقليد، صحيح مي  

داند عمل كند نزد     چه  صحيح مي    حكم واقعي خدا باشد، آيا اگر يك فرد سني هم به آن           
  خدا مأجور و معذور است اگر چه عملش مخالف حكم واقعي خدا باشد؟

  

  دهیم اسخ مثبت میما به این سؤال پ
هـاي   خواهيم ضمن بيانات آينده به سؤال باال پاسـخ مثبـت بـدهيم و بـا دليـل            ما مي 

اجتهادي كه نزد علماي شيعه قابل قبول باشد ثابت كنيم كه اگـر مـسلمان سـني از روي        
ها عمل نمايد اگر در مقـدمات اجتهـاد يـا     اجتهاد يا  تقليد احكامي را احراز كند و به آن   

قصير نكرده باشد عملش مجزا است و نزد خدا مأجور خواهد بود و اگر خطا               تقليدش ت 
  :آوريم و ذيال براي اثبات اين مطلب چند دليل مي. كرده باشد معذور است

  

  )ع(دلیل اول، فتواي امام محمد باقر
وارد شده است كه آن حـضرت پـنج         ) ع(در حديث صحيح السند از امام محمد باقر       

: ض اسالم را از دعـائم و اركـان اسـالم دانـسته و فرمـوده اسـت      ي بزرگ از فرائ    فريضه
  :اسالم بر پنج پايه استوار شده است

  . ـ نماز١
  .زكوة ـ ٢
  . ـ حج٣
  . ـ روزه٤
 و حـج و  زكـوةيعني همانطور كـه نمـاز و   (معناي  زمامداري و رهبري   ـ واليت، به ٥
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نيز از فرائض بـزرگ     شود واليت و زمامداري      روزه از فرائض بزرگ اسالم محسوب مي      

اسالم است كه مردم بايد در آن نقش داشته باشند و واليت آن كس را كه مرضي خدا و                   
رسول است بپذيرند و از او پيروي و اطاعت كنند واعمال خود را با هـدايت و رهبـري                   

  .)او انجام دهند
ضل از اين پنج فريضه كه شمرديد كـدام افـ  : پرسد راوي حديث ـ زراره ـ از امام مي  

 يعنـي واليـت     »نهـا مفتـاحهن والـوالي هـو الـدليل علـيهنفـضل ألأ الواليـة«فرماينـد    است؟ مي 
ي ديگر است و اين ولي و رهبر است كه           افضل است زيرا واليت  كليد آن چهار فريضه        

ي امـر   قلـه : ي سخن خود فرمـود    سپس امام در دنباله   . آموزد فرائض ديگر را به مردم مي     
ي اشيا شناختن امام واطاعت او اسـت كـه موجـب رضـاي               همهدين و كليد آن و درب       

خداست واگر كسي واليت ولي خدا را نشناسد تا اعمالش به داللت و هدايت او باشـد                 
چنين كسي اگر بيشترين نماز و روزه و صدقه و حج را انجام دهد نزد خدا اجري ندارد                

   )١(.»فضل رحمته بالجنةولئك المحسن منهم يدخله اهللا أ«: فرمايد گاه مي آن
شـود اگـر     كه اعمالشان بدون شناخت امام و هدايت ولي خـدا انجـام مـي              يعني آنان 
خداوند آنان را بـا فـضل و رحمـت خـود بـه بهـشت                ) نه ظالم و مقصر   (محسن باشند   

كه در سخن امام آمـده اسـت توضـيح    » محسن«ي  ي كلمه جا  قبال درباره   در اين . برد مي
  : پردازيم شود مي يان مطالبي  كه از حديث مزبور استفاده ميدهيم سپس به ب كوتاهي مي
اسـتعمال شـده اسـت، خداونـد        » ظـالم «در قرآن كـريم در مقابـل        » محسن«ي   كلمه
وباركنـا عليـه وعلـي    «: فرمايـد  ي آن دو مـي  ي حضرت ابراهيم و اسحاق و ذريـه     درباره

 را بـر ابـراهيم       يعنـي بركـت خـود      )٢(»اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفـسه مبـين        
ي آن دو بعضي محسن هستند و بعضي آشكارا ظـالم            واسحاق  ارزاني داشتيم و از ذريه      

شود محسن كسي است كه ظـالم نباشـد          از  اين آيه معلوم مي     . باشند به نفس خويش مي   
  :ي توبه آمده است  از سوره٩١ي  و در آيه

                                           
عين اين حديث در كتـاب محاسـن   .  باب دعائم االسالم   ٥ حديث   ١٩ و ١٨ ص   ٢اصول كافي جلد    ) ١(

نقل شده است و ممكن است زرارة از هـر دو امـام ايـن               ) ع(ة از امام صادق    از زرار  ٢٨٦برقي ص   
  .حديث را شنيده و نقل كرده باشد

  .١١٣ي  ي صافات آيه سوره) ٢(
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ذا نـصحوا هللا إينفقون حرج  ن مايجدو  الذين الىوال على  المرضى الضعفاء وال علىليس عل«

  )١(.» المحسنين من سبيلىورسوله ما عل
توانند در جهـاد   دست كه نمي شود افراد ضعيف يا مريض يا تهي از اين آيه معلوم مي   

شركت و كمك كنند اگر در راه خدا و براي رسول خدا دلسوزي و خيرخواهي كننـد و                  
فراد، محـسن هـستند نـه ظـالم و آيـه      نسبت به خدا و رسول اخالص داشته باشند اين ا   

  .عليه محسن سبيلي نيست يعني راهي براي محكوم كردن او وجود ندارد: گويد مي
بدون ترديد آن مجتهد سني با اخالصـي كـه در راه فهميـدن احكـام اسـالم تـالش                    

هـا بـراي او ثابـت شـده اسـت احكـامي را               هايي كه حجيـت آن     كند و از روي دليل     مي
كند اين هر دو مصداق محسن هستند زيـرا          ها عمل  مي    و خالصانه به آن   كند   استنباط مي 

  .اند گونه  تقصيري نكرده علي الفرض در مقدمات اجتهاد يا تقليد خود هيچ
  :گوييم ي معناي محسن مي پس از اين توضيح درباره
  :شود كه نقل كرديم چند مطلب استفاده مي) ع(از حديث امام محمد باقر

از فرائض و واجبات است و در رديـف         » واليت«م حديث مزبور    به حك : مطلب اول 
  .  و حج و روزه قرار دارد زكوةفروع دين از قبيل نماز و 

معرفت امام طريقيت دارد نه موضوعيت چون فقط راه شـناختن احكـام             : مطلب دوم 
  .دين است و نظير اعتقاد به خدا و معاد نيست كه موضوعيت داشته باشد

اني براي فهميدن احكام اسالم از راهي غير از راه امـامي كـه در               اگر كس : مطلب سوم 
كه در مقدمات كـار خـود تقـصير          نظر علماي شيعه حجت خداست وارد شوند و بي آن         

ها عمل كننـد و فرضـا در    كرده باشند احكامي را از روي اجتهاد يا تقليد بفهمند و به آن            
ك گروه محسن هستند و گروه ديگـر        اند ي  فهم خود اشتباه نمايند  چنين كسان دو گروه        

  .روند اند به فضل و رحمت خدا به بهشت مي ظالم و گروه محسن چون تقصيري نكرده
كساني را كه احكام اسالم را از راهـي  غيـر از راه امـامي               ) ع(بينم امام محمد باقر    مي

اند در صورتي كه محـسن   ها عمل كرده  كه در نظر شيعه حجت خداست فهميده و به آن         
                                           

  .٩١توبه ) ١(
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شود اعمال آنان اگر مخـالف       جا معلوم مي   داند و از اين    انشد نه ظالم، از اهل بهشت مي      ب

اي كـه از   حكم واقعي خدا هم باشد  مجزا و موجب اجر است عينا مثـل مجتهـد شـيعه                 
حكمي را استنباط كند ودر استنباطش به خطا برود كـه اگـر در مقـدمات                ) ع(اخبار ائمه 

اگر محسن باشد نه ظالم نزد خدا مـأجور         : ه تعبير ديگر  اجتهادش تقصير نكرده باشد و ب     
  .است و اگر به همين فتواي خطائي خود عمل كند نيز مأجور است و معذور

  

  یک مثال فقهی
دهـد كـه در وضـو اگـر          مرحوم سيد مرتضي علم الهدي در كتاب انتـصار فتـوا مـي            

  )١(. باال شسته شود وضو صحيح است ها از پايين  به دست
دهـد  در وضـو شـستن         است بين سيد مرتضي فقيه شـيعي كـه فتـوا مـي            چه فرقي   

دهـد؟ فـرض    باال جايز است و بين عالم سني كه همـين فتـوا را مـي       ها از پايين به    دست
كنيم كه اين فتوا مخالف حكم واقعـي خـدا باشـد و فـرض ايـن اسـت كـه شـرايط              مي

  :سيدمرتضي با مجتهد سني يكسان است يعني
  .اند  حكم خدا خالصانه تالش و اجتهاد كرده ـ هر دو براي درك١
اند و به تعبير ديگر، هر دو محسن  تقصير بوده  ـ هر دو در مقدمات اجتهاد خود بي ٢
  .اند نه ظالم بوده
  .اند ي شرعيه يعني قرآن و حديث اين فتوي را استنباط كرده  ـ هر دو از ادله٣
رد شده و براي رضـاي خـدا    ـ هر دو در اين كار خود با قصد قربت و اخالص وا ٤

  .اند فتوا داده
در شرايط مساوي آيا معقول است يكي در اجتهاد و عملش مأجور باشد و معذور و                

ونيز آيا صـحيح اسـت مقلـدي كـه در وضـو بـه           !  ديگري نه مأجور باشد و نه معذور؟      
 باال شسته است مأجور و معـذور       ها را از پايين به     فتواي سيد مرتضي عمل كرده و دست      

                                           
  .٩٥الجوامع  الفقهية ص ) ١(
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هـا   باشد ومقلدي كه در همين مسئله به فتواي مجتهد سني عمل كرده و در وضو دسـت         

  را از پايين به باال شسته است نه مأجور باشد و نه معذور؟
اش اين شـد كـه بـه فتـواي امـام             اين بود دليل اول و توضيح و تفسير آن و خالصه          

مات اجتهاد يـا تقليـد      اهل سنت چه مجتهد باشند و چه مقلد اگر در مقد          ) ع(محمد باقر 
خود تقصير نكرده باشند و به تعبير ديگر، اگر در اعمال خود محسن باشند نه ظالم نـزد                  

بديهي است كـسي    . روند خدا مأجور و معذورند و با فضل و رحمت خدا به بهشت مي            
  .چه انجام داده است مجزا و داراي اجر و پاداش باشد رود كه آن به بهشت مي

  

  )ع( امام علیدلیل دوم، فتواي
ي مردم كوفه كه نـود و نـه در صـد     ي جنگ جمل درباره   پس از خاتمه  ) ع(امام علي 

  :به خالفت خلفا معتقد بودند و در جنگ جمل به وي كمك كردند فرمود
ـــت نبـــيكم أهـــل مـــصر عـــن أ وجـــزاكم اهللا مـــن ...« ـــا يجـــزي العـــاملين بطاعتـــه أهـــل بي حـــسن م

  )١(»...جبتمأدعيتم فطعتم وأوالشاكرين لنعمته، فقد سمعتم و
امام در اين نامه از خدا خواسته است كه بهترين پاداش را بـه مـردم سـني كـه او را                      

عمل سـني اگـر از      ) ع(درجنگ ياري كردند بدهد و اين دليل است كه در نظر امام علي            
روي اخالص انجام شود نزد خدا مجزا و داراي اجـر و پـاداش اسـت زيـرا اگـر عمـل                

  .عني نداشت امام بهترين پاداش و اجر را براي آنان از خدا بخواهدها باطل بود م سني
زمام خالفت را به دست گرفت اكثريت قريب        )  ع(بايد دانست هنگامي كه امام علي     

دانستند  ي چهارم مي   را خليفه ) ع(به اتفاق مسلمانان به خالفت خلفا معتقد بودند و علي         
 طول يك ربع قرن به وجود آمده بـود در           و اين كامال طبيعي بود زيرا نسل جديد كه در         

ي جمعـه از خلفـا تجليـل     شـنيدند كـه ائمـه    هاي نمازهاي جمعه مي هر جمعه در خطبه  
ي مجامع ديني نام خلفا را همراه با تعظيم و تكـريم             كردند و اين نسل جديد در همه       مي

                                           
  .٢ي نهج البالغه،نامه) ١(
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نـد و بـا   گرفت ي خلفا از محـيط خـود مـي    طور طبيعي فكر خود را درباره شنيدند و به   مي

ديدند كه در طول يك      عالوه بر اين به چشم خود مي      . كردند همين فكر واعتقاد رشد مي    
شـود و در   در نماز جمعه و جماعت خلفـا در مدينـه حاضـر مـي          ) ع(ربع قرن امام علي   

دهـد و حتـي    مشكالت سياسي و نظامي و علمي كـشور اسـالمي بـه خلفـا كمـك مـي             
هـاي جنـگ ايـران و افريقـاي شـمالي            به جبهـه  فرزندان خود را تحت  فرماندهي خلفا        

بنابراين كامال طبيعي بود كه نسل جديد با اعتقاد بـه خالفـت خلفـا پـرورش         . فرستد مي
  .يابد

ي مـردم    كنـد كـه دربـاره      ابن ابي الحديد معتزلي از استادش  ابوجعفر نقيب نقل مي          
هـل العـراق الـذين أ و...«: بودند  گفته اسـت    ) ع(عراق كه اصحاب و نيروهاي امام علي        

 القليـــل الـــشاذ مـــن ّإالمامـــة الـــشيخين  إنـــصاره كـــانوا يعتقـــدونأوبطانتـــه و) ع(هـــم جنـــد علـــي
طـور كـه گفتـيم     چه ابو جعفر نقيب گفته صحيح است و همـان      آن )١(»...خواص الـشيعة

  .كامالً طبيعي بود كه چنين باشد
  

   تراویحصلوةداستان 
كند حـديثي   خالفت خلفا ثابت مي ان را به يكي از شواهدي كه اعتقاد اكثريت مسلمان      

 تراويح در زمـان خالفـتش وارد شـده كـه            ةاز صلو ) ع(ي نهي امام علي    است كه درباره  
  :را به اين صورت نقل كرده است شيخ طوسي آن

ال صلوة في شهر : لما قدم أمير المؤمنين الكوفة أمر الحسن بن علي ينادي في الناس«
 ،ميـر المـؤمنينأفي الناس بما أمـره ) ع(ادي الحسن بن عليرمضان في المساجد جماعة فن

 ى فلمـا رجـع الحـسن إلـ،واعمـراه، واعمـراه: فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صـاحوا
واعمـــراه، : ميـــر المـــؤمنين النـــاس يـــصيحونأيـــا : هـــذا الـــصوت؟ فقـــال مـــا: قـــال لـــه) ع(علـــي

  .)٢(»...واّصل:  قل لهم:مير المؤمنينأ فقال ،واعمراه

                                           
  .١٨٥ ، ص ١٥شرح نهج البالغه جلد ) ١(
  .بع نجف ، ط٧٠، ص ٣تهذيب شيخ ، جلد ) ٢(
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 تـراويح بـين فتـواي علـي وفتـواي      ةي صـلو   شود در مسئله   از اين حديث معلوم مي    

بند بـوده    ي دوم پاي   فتواي خليفه  ي دوم اختالف بوده است و اكثريت مسلمانان به         خليفه
در مقابل عقيده و خواسـت اكثريـت از پيـشنهاد           ) ع(اند و امام علي    كرده آن عمل مي   و به 

  . صرف نظر كرده است تراويحةخود در مورد ترك صلو
  : تراويح چنين آمده استةي صلو فقه اهل سنت درباره» فتح القدير«در كتاب 

: ّظـاهر المنقـول أن مبــدأها مـن زمــن عمـر وهــو مـا عـن عبــد الـرحمن بــن القـارئ قــال ..«
ُخرجــت مــع عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه ليلــة ال فــي رمــضان إلــى المــسجد فــإذا النــاس 

 الرجـل فيـصلي بـصلوته الـرهط فقـال عمـر رضـي يى الرجـل لنفـسه ويـصلُأوزاع متفرقون يـصل
بـي ُامثـل ثـم عـزم فجمعهـم علـى أّإني أرى لو جمعت هؤالء على قارئ واحد لكـان : اهللا عنه

 البدعـة ةنعمـ: بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يـصلون بـصلوة فـارئهم فقـال عمـر
رواه اصــحاب . يــل وكــان النــاس يقومــون أولــهّهــذه والتــي ينــامون عنهــا افــضل، يريــد آخــر الل

  .)١(»...ّالسنن وصححه الترمذي
انـد وترمـذي آن را صـحيح          تراويح روايت كـرده    ةي صلو  آنچه اصحاب سنن درباره   

دانسته با حديثي كه قبالً از تهذيب شيخ نقل كرديم هماهنگ است و اخبار ديگـري نيـز        
 خـود  ةحاج آقا رضا همداني در صـلو      ها را مرحوم     در اين مسئله هست كه بعضي از آن       

  . نقل كرده است٦٢٥ص
منظور ما از نقل اين اخبار اين است كـه روشـن كنـيم اكثريـت مـسلمانان در زمـان              

ي دوم از    اند و با اين وصف طبـق نامـه         خالفت خلفا معتقد بوده    به) ع(خالفت امام علي  
كند كه خدا بهترين     م دعا مي  ي همين مرد   درباره) ع(البالغه كه قبالً نقل شد امام علي       نهج

شود جهاد اهـل     معلوم مي . امام كمك كردند   پاداش را به آنان بدهد كه در جنگ جمل به         
نزد خـدا   ) ع(فتواي امام علي   سنّت و ساير اعمال آنان اگر از روي اخالص انجام شود به           

ف را  اجر و پاداش دارد و اين معناي مجزا بودن عمل است زيرا اگر مجزا نبـود و تكليـ                  
  .كرد اجر و پاداش نداشت ساقط نمي

                                           
  .٤٠٧، ص ١فتح القدير ، جلد ) ١(
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  دلیل سوم، نظر قرآن
  :اي است بدين صورت ي بقره ومائده آيه در قرآن كريم در سوره

َإن الذين آمنوا وَ الذين هادوا والنَّصارى والصابئون« ِِ َّ َ َ َ َ ََ ُ َُ ِ َِّ ََّ َّ َوالصابئون والنَّصارى (ِ َ ََ َ ِِ ْمن )  مائده- َّ َ
ــ َآمــن باللــه واْليـ ََ َِ َّ ْوم اآلخــر وعمــل صــالحا فـلهــم َأجــرهم عنــد ربهــم وال خــوف علــيهم وال هــم ِ ْ ْ ْ ُْ َُ َ َ َِ ِْ ْ َُ ََ ٌَ ْ َْ ِّ َ ْ ِ ُِ َ ً ِ َ َ ِ ِ ْ ِ

َيحزنون َُ ْ َ«.)١(  
در اين آيه چون در مقابـل يهـود و نـصارا وصـابئين              » آمنوا«ي   بايد دانست كه كلمه   
توانـد   نمـي معناي مطلق مسلمان باشد چه سـني و چـه شـيعه و               واقع شده است بايد به    

عنوان اهـل يـك ديـن در مقابـل        معناي يك فرقه از مسلمانان باشد چون كساني كه به          به
پيغمبـر اسـالم ايمـان     ي مردمي هستند كـه بـه   گيرند همه يهود و نصارا و صابئين قرارمي   

ي مزبـور شـامل      كـه مـثال نـصارا در آيـه         ي خاصي از مسلمانان چنان     دارند نه يك فرقه   
هـا   ي نصارا در آيه فقط شامل كاتوليـك        توان گفت كلمه   شود و نمي   ي مسيحيان مي   همه

  .شود ها مي  يا پروتستان
ي شريفه خداوند شرط رستگاري مسلمانان و يهود و نصارا و صـابئين را               در اين آيه  

  :سه چيز قراداده است
  .ـ ايمان به خدا١
  . ايمان به روز جزا-٢
  . عمل صالح-٣

كـه واجـد شـرايط      شرط اين و نصراني و صابئي را بهدر اين آيه مسلمانان و يهودي      
در اين جا خطاب    . گانه باشند در آخرت رستگار و فارغ از ترس وغصه دانسته است            سه
  :گويم كنم و مي علماي شيعه مي به

شرط مزبور باشند نزد خدا مأجور       در جايي كه يهود و نصارا و صابئين اگر واجد سه          
برده باشد نـزد خـدا    ي مسلمان سني كه واجد شرايط نام و معذور و رستگارند بطريق اول     

كه دين صحيح واصلي آنـان   زيرا يهود ونصارا عالوه بر اين ; مأجور و معذور خواهد بود    

                                           
  .٦٩ /   ، مائده٦٢/ بقره ) ١(
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اند بنابراين مـوارد     منسوخ شده است بسياري از احكام همان دين اصلي را تحريف كرده           

ست ولي با اين وصف آنان اگر       عدم انطباق اعمال آنان با احكام واقعي خدا خيلي زياد ا          
تعبير ديگـر، اگـر محـسن باشـند          خدا و روز جزا وعمل صالح داشته باشند و به          ايمان به 

در ايـن   . »لهـم أجـرهم عنـد ربهـم       «: تعبير آيـه   ظالم نزد خدا مأجور و رستگارند و به        نه
صورت مسلمان سنّي چون از طرفي دينش منسوخ نشده است و از طرفي عـدم انطبـاق                 

طريق  موارد خطاي در اجتهاد از اين رو به        ال او با احكام واقعي خدا منحصر است به        اعم
  .اولي نزد خدا اجر و پاداش دارد و در آخرت رستگار خواهد بود

واجـر و پـاداش     » لهم اجـرهم عنـد ربهـم      «: گويد ي سابق مي   كه آيه  بديهي است اين  
اللـت دارد كـه اعمـال آنـان مجـزا           كند اين د   برده ثابت مي   ي نام  براي اعمال چهار طائفه   

بنابراين سنّي چه مجتهـد و چـه        . زيرا عمل باطل اجر و پاداش ندارد      ; ومرضي خداست 
مقلد اگر در مقدمات اجتهاد يا تقليد خود تقصير نكـرده باشـد و بـه تعبيـر ديگـر، اگـر                    
محسن باشد نه ظالم نزد خدا اجر و پـاداش دارد و عملـش مجـزا اسـت و در آخـرت                      

  .خواهد بودرستگار 
بـرده راهنمـاي     ي نـام   ي سابق اين شد كه فتواي خدا در آيـه          ي بحث در آيه    خالصه

و هـم بـا دليـل    » آمنـوا «اطـالق لفـظ    ماست و مجزا بودن اعمال مسلمان سني را هم بـه     
نيز كه قبالً ذكر كرديم     ) ع(ضمناً فتواي امام محمد باقر و امام علي       . كند اولويت، ثابت مي  
  .آهنگ است ر اين مسئله همبا فتواي خدا د

  

  ي معترضه جمله
علماي شيعه گفـتم     چه به  شبيه آن  ي معترضه يك خطاب هم     عنوان جمله  جا به  در اين 

فقـه   كنند كه چرا عمل بـه      شلتوت اعتراض مي   آن دسته از علماي اهل سنّت دارم كه به         به
طلقاً گمراه و عمـل     آن دسته از علماي سنت كه شيعه را م         اماميه را جايز دانسته است؟ به     

  :گويم كنم و مي شمارند خطاب مي فقه اماميه را غير مجاز و غير مجزا مي به
دهد كه يهود و نصارا و صابئين اگر داراي          ي سابق، خدا فتوا مي     كه طبق آيه   در جائي 
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شرط مذكور در آيـه باشـند اعمالـشان نـزد خـدا اجـر و پـاداش دارد و در آخـرت                        سه

يعه چون از طرفي دينش كه اسالم است نسخ نـشده و از طرفـي   ش: رستگارند بايد گفت  
موارد خطاي در اجتهـاد      موارد عدم انطباق اعمالش با احكام واقعي خدا منحصر است به          

برده باشد و به تعبير      ي نام  شرط مذكور در آيه    طريق اولي شيعه اگر واجد سه      رو به  از اين 
معنـاي مجـزا بـودن     د و اجرداشـتن بـه   ديگر، اگر محسن باشد اعمالش نزد خدا اجر دار        

و هـم  » آمنـوا «اطالق لفظ  ي سابق هم به بنابراين از آيه . زيرا عمل باطل اجر ندارد    ; است
چـه   ي اماميه مجاز و مجزا اسـت و آن         فقه شيعه  شود كه عمل به    دليل اولويت ثابت مي    به

ه است منطبـق    فقه اماميه گفت   شلتوت شجاع با شرح صدر اسالمي در مورد جواز عمل به          
ي معترضـه تمـام شـد        جملـه . ي مزبور است كه حاوي فتـواي خداسـت         با محتواي آيه  

تا اينجا سه دليل آورديم بر مجزا بـودن اعمـال اهـل سـنت در                . مطلب اصلي  برگرديم به 
ذكـر دليـل     صورتي كه در مقدمات اجتهاد يا تقليد خود تقصير نكرده باشند و اينـك بـه               

  :پردازيم چهارم مي
  

  الهی چهارم، عدل دلیل
لهي اقتضا دارد كه اگر سنّي با اخالصي از روي اجتهاد يا تقليد، احكام خدا را                اعدل  

كـه در    ايـن   ها عمل نمود اعمال او مجزا و داراي اجر باشد مشروط به            احراز كرد و به آن    
مقدمات اجتهاد يا تقليدش تقصير نكرده باشد و حتي در مواردي كه علـم اجتهـادي يـا                  

دي او بر خالف حكم واقعي خدا باشد عدالت اقتضا دارد كه اجرش محفوظ باشـد                تقلي
  .زيرا عدم انطباق علم او با حكم واقعي خدا در اختيار او نبوده است

آن مسلمان افريقايي كه با پوست سياه و قلب سفيد و لبريز از ايمان در اطراف كعبـه    
ي خـدا جـاري      خوف وجذبـه  هايش از    كند و ضمن طواف در حالي كه اشك        طواف مي 

 ّبيت بيتك والعبد عبدك رب ادخلني تحت ظلـك يـوم الال« :گويد است در مناجاتش با خدا مي     
ّظل إال   .» ظلكَّ

اين مسلمان با اخالص كه با صرف بخشي از مال حالل خود صدها كليومتر راه طي                
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نجام دهد  ي حج را ا    كرده و رنج فراوان كشيده و تلخي غربت را چشيده است تا فريضه            

نالد و با دل سوخته و اشك ريزان  خالصـي   و با چنين جذبه و شوري به درگاه خدا مي    
لطـف پروردگـار خـود دارد و     خواهـد و اميـد بـه    خود را از عذاب خدا در روز جزا مي   

ي رحمت تو نيـست مـرا در     اي غير از سايه   گويد، خدايا در روز قيامت كه هيچ سايه        مي
  . داخل كني رحمت خود زير سايه

آيا اين از عدالت است كه خدا اعمال حج چنين مسلمان با اخالصي را فقط به جرم                 
خالفـت را از محـيط خـود گرفتـه      كه در محيط اهل سنت پرورش يافته و اعتقاد بـه          اين

  است باطل اعالم كند؟
آيا اين از عدالت است كه حج چنـين مـسلمان بـا تقـوايي كـه در كـار خـود هـيچ                        

عنـوان عـدم انجـام حـج صـحيح          است باطل اعالم شود و در قيامت بـه         تقصيري نكرده 
  عذاب خدا گرفتار گردد؟ به

خاطر گناه نكرده و تقـصير انجـام نـداده و بـا              اي را به    كه بنده  چه ظلمي باالتر از اين    
ي اخالص و تقوايي كه داشته است مطرود و مبغوض خـدا             عبادات انجام داده و با همه     

  اعالم كنند؟
شناسـيم و اسـالم معرفـي كـرده اسـت هرگـز چنـين ظلمـي          عادلي كه ما مي  خداي  

تقصيردر نزد خـدا     بنابراين عدل إلهي اقتضا دارد اعمال سني با اخالص بي         . نخواهد كرد 
  .اين بود بيان دليل چهارم. مجزا و داراي اجر و پاداش باشد

  

  ي شرعیه دلیل پنجم، طریقیت ادله
ه طريق فهم احكام واقعي خدا و فهـم احكـام بـراي             ي شرعي  ي ادله  دانيم كه همه   مي
خـدا و   ي كسب معنويت و نورانيت و تقرب به      هاست و عمل به احكام وسيله      آن عمل به 

كمال انسانيت در گرواين است كـه انـسان بـا        كمال انسانيت است و رسيدن به      رسيدن به 
 در  دهـد كـه حكـم خداسـت عمـل كنـد كـه              چه تـشخيص مـي     آن قصد اطاعت خدا به   

قرآن . شود خدا براي انسان حاصل مي     صورت تقواي ضمير و صفاي باطن وتقرب به        اين
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َلـن يـنـال اللـه لحومهـا وال ...  «:فرمايـد  ي آن مـي    ي دستور قربـاني و فلـسفه       كريم درباره  َ ُ ُ َ ُْ ََ َّ َ َ

ْدماؤها ولكن يـناله التـقـوى مـنكم ُ ْ ِ َ ْ َّ ُ ُ َََ ْ َِ َِ َ هـا   هاي قرباني ونها و يا خ دانيد كه گوشت  يعني مي)١(»ُ
كـه   گوشت يا خون حيـوان قربـاني نـدارد و ايـن     رسد و اساساً خدا نيازي به به خدا نمي  

شما دستور قرباني داده است براي اين است كه شما با اطاعت دستور خدا كسب تقـوا    به
خـدا برسـد همـان تقـواي شـما بـه او          و معنويت كنيد و اگر فرضاً قرار باشد چيزي بـه          

البتـه ايـن مـشاكله اسـت و چـون در      (شود  دستور خدا حاصل مي ا عمل به رسد كه ب   مي
كار رفتـه   لفظ ينال استعمال شده است در مورد تقوا نيز همان لفظ به   » لحوم ودماء «مورد  
  ).است

نورانيـت تقـوا و    طور كه در مورد دستور قرباني، هدف خدا وصـول انـسان بـه          همان
ينـي نيـز هـدف شـارع، وصـول انـسان            صفاي ضمير است در مورد سـاير دسـتورات د         

چيزي كـه عمـل      نورانيت و صفاي ضمير است و اين نورانيت و صفا با عمل كردن به              به
شود اگر چه مخالف حكم واقعـي خـدا    داند حاصل مي را موافق رضاي خدا مي كننده آن 

هـارا از    كنـد و در وضـو دسـت        فتواي خود عمل مـي     باشد مثالً براي سيد مرتضي كه به      
شود كـه    شويد همان صفا و نورانيتي حاصل مي        باال به قصد اطاعت امر خدا مي         به پائين

ها  كند و در وضو دست     فتواي خود عمل مي    شود كه به   مثالً براي شيخ طوسي حاصل مي     
شويد زيرا عمل سيد مرتضي وشيخ طوسي هر دو از نظر مقـدمات               پايين مي   را از باال به   

  :اند يعني يكسان
  .اند اه تشخيص حكم خدا خالصانه تالش و اجتهاد كردهـ هر دو در ر١
اند و در مقدمات آن، تقـصيري   آن رسيده  هر دو در تشخيص حكم وفتوايي كه به        -٢
  .اند نكرده
  .اند قصد اطاعت خدا عمل كرده  هر دو به فتواي خود به-٣

صورت طبيعي است كه اثر معنوي هر دويكسان باشد اگرچـه يكـي از آن دو                 در اين 
طابق حكم واقعي خدا نيست زيرا مطابق بودن عمل يكي با حكم واقعي خدا و مطـابق      م

                                           
  .٣٧ي  ي حج، آيه سوره) ١(
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نبودن ديگري در اختيار آن دو نبوده است وطبعاً نبايد اثري در اجر و پاداش إلهي داشته               

  .باشد
ذبح فرزندش يـك  امـر واقعـي اسـت و بـراي           حضرت ابراهيم كه تصور كرد امر به      

 اقدام او اثر معنـوي و اجـر و پـاداش الهـي دارد اگرچـه                 اجراي آن امر اقدام كرد همين     
موافق حكم واقعي خدا نيست، اثر معنوي اين اقـدام همـان حـصول نورانيـت و كمـال                   

  .انساني براي ابراهيم است
چه فرقي است بين حضرت ابراهيم كه علم او به حكم اهللا بر خالف واقع بود و بين              

دي او بر خـالف حكـم اهللا واقعـي اسـت و از             آن مسلمان سني كه علم اجتهادي يا تقلي       
اگر . بينيم كند؟ ما  هيچ فرق جوهري بين آن دو نمي         روي اخالص به علم خود عمل مي      

ي خدا با حكم واقعي خدا شرط حصول معنويت واجر إلهي باشد بايد              انطباق عمل بنده  
لبته حـضرت   ا. خطا رفت  حكم اهللا به   ارزش باشد زيرا علم او به      عمل حضرت ابراهيم بي   

ابراهيم فقط مقدمات عمل را انجام داد نه خود عمل را ولي در ايـن مـسئله فرقـي بـين                     
  .مقدمات عمل وخود عمل نيست

  

  یک مثال فقهی
داننـد و    را صـحيح  مـي  العلـةمحقق حلّي وعالمه وصاحب معـالم قيـاس منـصوص          

 فـرض   )١(.شـمارند  عنوان دليل اجتهادي مثل قرآن و حديث آن را حجت شـرعي مـي              به
 اسـتنباط كـرده و خـود و    العلـةكنيد محقق حلّي صد حكم فقهي را از قيـاس منـصوص      

 را باطـل   العلـةاند و فرضـاً سـيد مرتـضي قيـاس منـصوص              ها عمل نموده   آن مقلّدانش به 
داند و در اين صد مورد فتوايش مخالف فتـواي محقـق اسـت، آيـا اعمـال محقـق و             مي

اند مجزا است يا باطـل؟   ام استنباط شده عمل كردهمقلدانش كه در اين صد مورد به احك     
داند و    را بين خود و خداي خود حجت مي        العلـةفرض اين است محقق قياس منصوص       

                                           
  .٢٢٣معالم چاپ عبد الرحيم ، ص ) ١(
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حجت شرعي عمل كرده و در مقدمات اجتهاد خـود تقـصير نكـرده             در اين صد مورد به    

 را باطـل    العلـةآيا صحيح است آن دسـته از علمـاي شـيعه كـه قيـاس منـصوص                  . است
دانند محقق را گمراه بشمارند و در اين صد مـورد اعمـال او و مقلـدانش را باطـل و       يم

  !آنان را مستحق عقاب بدانند؟
ي شرعيه طريقيت دارند نه موضوعيت و هدف اين است كه احكـام              دانيم كه ادلّه   مي

سـوي تكامـل و      ايـن احكـام بـه      خدا از اين ادله استخراج شود و بندگان خدا با عمل به           
محقق در اين صد مورد با حركت علمي و جهـاد           . خدا حركت كنند   ويت و تقرب به   معن

 اسـتنباط كـرده و خـود و         العلـةفكري براي رضاي خدا صد حكـم از قيـاس منـصوص             
خدا  سوي تكامل و تقرب به     اين صد حكم عمل نموده و به       مقلّدانش براي رضاي خدا به    

خدا مأجور و اعمال آنان مجزا است       اند، بدون شك، محقق و مقلّدانش نزد         حركت كرده 
  .ي صد مورد، اجتهاد محقّق مخالف حكم واقعي خدا باشد اگرچه در همه

چه فرقي است بين محقّق و آن مجتهد سنّي با اخالصي كه در همـين صـد مـورد از     
آن احكـام عمـل       احكامي را استنباط كرده و خـود و مقلّـدانش بـه            العلـةقياس منصوص   

چـه بـين خـود و خـداي          آن بينيم و چون هردو به     رقي بين آن دو نمي    اند؟ ما هيچ ف    كرده
طوريكـسان در نـزد خـدا      انـد بـه    اند براي رضاي خدا عمل كـرده       دانسته خود حجت مي  

  .مأجورند
اجتهـاد خـود عمـل       طور كه محقق حلّي در اين صد مورد حق دارد به           بنابراين همان 

هـا تقـصير    تهـادات خـود كـه در آن   ي اج همه ي علماي اهل سنت حق دارند به  كند همه 
  .اند عمل كنند نكرده

ي بحث و محصول پنج دليل اين شد كه اهل سنّت اگر در اجتهـاد يـا تقليـد      خالصه
نـه  (، اگـر محـسن باشـند        )ع(تعبير حديث امام محمد باقر     خود تقصير نكرده باشند و به     

فقه اماميه مجـزا   بهطور كه شلتوت فتوي داد كه عمل     اعمالشان مجزا است و همان    ) ظالم
فقه اهل سنت براي خود آنان مجـزا اسـت و نـزد خـدا      دهيم كه عمل به است ما فتوا مي 

تر تشخيص دهد بايـد      مأجورند و اگر مجتهد شيعي در مواردي فقه اهل سنت را صحيح           
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عـالم آزاد فكـر و شـجاع شـيخ شـلتوت بـراي              . فقه اهل سنت عمل كند     در آن موارد به   

 قدم استوار را برداشت و اين قدم دوم است كه ما بعد از شـلتوت            وحدت اسالمي اولين  
  .داريم والفضل للمتقدم ي مورد بحث در راه وحدت اسالمي بر مي در مسئله

انتظار ما از علماي شيعه اين است كه در اين مقاله بـا چـشم تحقيـق و اجتهـاد آزاد                     
توسـعه و تحقيـق بيـشتر آن     بنگرند و اگر اصول آن را صحيح يافتند و پذيرفتنـد در راه              

تـرين   ي مسلمانان جهان از ضـروري    بكوشند كه ايجاد وحدت حقيقي و عمقي بين همه        
بـين  ) نه شعاري (والزم است زير پرچم قرآن پيوند برادري واقعي         . وظايف عصر ماست  

والـسالم علـي    . دار برقرار گـردد    صورتي استوار و ريشه    هاي يك ميليارد مسلمان به     قلب
  . اهللا وبركاتهورمحةننا المسلمين في مشارق االرض ومغاربها جميع اخوا

  .)١( صالحي- ١٣٦٣ فروردين ٢٧ –قم 
  

  
  

                                           
ــردا،       ) ١( ــد ف ــشارات امي ــاعي، انت ــاريخي، اجتم ــوقي، ت ــاالت حق ــه مق ــل از مجموع ــه نق   ، ١٣٧٨ب

  .١٨٩ - ١٦١ص
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  فکران نسبت به فتواي شیخ محمود شلتوت واکنش کوته -3

چنـان در انحطـاط فکـري و اختالفـات      فکر که هم ولی افراد متعصب و کوته    ... 
ي فتـوا بـه القـاي شـبهه و تـصورات           برند، درباره   سر می  اي و نزاع سیاسی به      طایفه
  .هوده پرداختند بی

  شیخ محمود شلتوت
جويـان و   تفرقـه محمود شلتوت، در برابر استقبال فراوان از فتواي شيخ كبير االزهـر         

ايادي استعمار تالش بسيار كردند تا آن را درهم شكنند، اما عظمت علمـي و معنـوي و                  
يك جرأت نكردنـد در برابـر وي     ه هيچ قدر زياد بود ك     آن شیخ محمود شلتوت  اخالص  

فتوايي برخالف صادر كنند، بلكه اغلب شـيوخ االزهـر بعـدي كـه همـه از شـاگردان و                  
 -طور كه در فصل قبل گذشت       همان - بودند، شیخ محمود شلتوت  شدگان مكتب     تربيت

  .فتواي استاد خود را مورد تأييد قرار دادند
  :انجام دهند اين بود كهفكران متعصب توانستند  تنها كاري كه كوته

ها و مقـاالتي      ها و ايرادهايي كه مغرضين به شيعه وارد كرده بودند طي نامه            تهمت. ١
 و شاگردانش با قدرت تمام به آنان پاسخ دادند كه           شیخ محمود شلتوت  مطرح كردند و    

  .آوريم ها را مي هايي از آن در قسمت بعد نمونه
هاي مطـاعن را      خصوص كتاب  انگيز به   ي تفرقه ها از سويي ديگر تا توانستند كتاب     . ٢

  .كه سب و لعن خلفا را در برداشت نبش قبر كردند و انتشار دادند
هاي جعلي براي متهم كردن برخي از رجـال تقريـب سـاختند و     ها و مصاحبه   نامه. ٣

لنـدن از دبيركـل      المجله   ي ي دروغين كه ماهنامه    منتشر كردند، به عنوان نمونه مصاحبه     
و بعضي از مراجع شيعه ساخته بود، و دبيركل دارالتقريـب بـه شـدت آن را        تقریب  دارال

هاي عربستان از شيخ حسنين مخلـوف  مفتـي اسـبق             اي كه وهابي    تكذيب كرد و يا نامه    
 در صورتي كه شيخ مخلـوف  )١ (.مصر در مخالفت با شيخ محمود شلتوت منتشر نمودند       

: ي تحريـر درآورد و صـريحاً نوشـته اسـت           ته االسالم به رشـ    رسالةي   اي در مجله    مقاله
                                           

  .٣٥٨-٣٥٥، ص ٢ئلة التقريب بين اهل السنة والشيعة ج ناصر بن عبداهللا بن علي القفاري، مس) ١(
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ي تقریـب   من از جمله کسانی هستم که به اندیـشه   (»بفكـرة التقريـب نني مـن المـؤمنين إ«

  ).ایمان دارم
در شیخ محمود شـلتوت  طور كه  از برخي علماي شيعه استفتا كردند كه آيا همان    . ٤

 و اماميه را داده شما هم       ي پيروي از مذهب زيدي     ي مسلمانان اجازه   فتواي خود به همه   
گـاه   دهيد كه يكي از مذاهب چهارگانه اهل سنت پيروي كننـد، و آن       به شيعيان اجازه مي   

  )١ (. منتشر كردندشیخ محمود شلتوتجواب منفي آنان را همراه با فتواي 
عبدالحسین بن حـاج    نام   به عنوان نمونه آقايي به    . كه به علت پاسخ توجه كنند      آن  بي

كنـد كـه آيـا         اسـتفتا مـي    شیخ محمد خالصی  االسالم     از بحرين از حجت      راشد مرادي 
  ي مذاهب چهارگانه جايز است؟ تقليد از يكي از ائمه

  :نويسد  در پاسخ ميمحمد خالصیشيخ 
مـوات مـالم يرجـع ت مـن األّي ميـأتقليد  ربعة واليجوز الدخول في مذهب من المذاهب األ ال«

  .»لى المجتهد الحيإ
اي از مردگـان جـايز        يك از مذاهب چهارگانه و تقليد هـيچ مـرده          هيچوارد شدن در    

  .نيست تا وقتي كه به مجتهد حي رجوع نكند
   العلممدينةکاظمیه دانشگاه 

                                                                 محمد خالصی
ـ               آري همان  كـه شـيعيان    نطور كه در فتواي مذكور بـه طـور اجمـال آمـده، علـت اي

ي اهل سنت تقليد كنند ايـن اسـت كـه شـيعيان اصـولي بـر                  توانند از مذاهب اربعه     نمي
خالف شيعيان اخباري و پيروان مذاهب اربعه، اهل اجتهادند و از مردگان حتـي فقهـاي                

كنند و معتقدنـد كـه بـسياري از موضـوعات در      اند ابتداي تقليد نمي   اماميه كه در گذشته   
و از . شـود  ها عـوض مـي   يابد و با تغيير موضوع، حكم آن   ان تغيير مي  شرايط زمان و مك   

انـد بايـد از مجتهـد حـي پيـروي كننـد، و                ي اجتهاد نرسيده   اين رو كساني كه به مرحله     
دانند، و بنابراين شـيعيان نـه         يك از فقهاي اصولي تقليد ابتدايي از ميت را جايز نمي           هيچ

اند، تقليد كنند بلكـه از     بيش از هزار سال در گذشته      توانند از مجتهدين اربعه كه      تنها نمي 
                                           

  .٣١٢-٣٠٧همان مأخذ، ص ) ١(
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توانند   اند نمي   ي شيعه، و حتي از مجتهدين معاصر كه تازه در گذشته           صاحبان كتب اربعه  

  .اند كرده ها تقليد مي تقليد كنند مگر در مسائل كه در زمان حياتشان از آن
 جهـت اسـت كـه    شود فقه و مذهب شيعه، جعفري است، بـه ايـن   كه گفته مي  و اين 

از طريق شاگردانـشان بـه   ) ع(از طريق امام جعفر صادق) ص(تر روايات پيامبر اكرم    بيش
  .ما انتقال يافته است

فقـه مـدوني    ) ع(كردند اين بود كه امام صادق       پنجمين ايرادي كه بر فقه اماميه مي      . ٥
باشـند و   مطـرح كـرده   دیات تا آخـر  طهارتي اربعه از اول باب     نداشتند كه مانند ائمه   

  .چه از ايشان نقل شده مسائل و استفتائاتي پراكنده است آن
امـام  كنند كه شـيعه،   شود كه بسياري گمان مي جا ناشي مي اين دو اشكال اخير از آن  

گـاه ايـن    داند، و آن ي اهل سنت و در رديف آنان مي        ي اربعه  چون ائمه   را هم  )ع(صادق
ه مجتهديني بودند داراي فقه مدون برخالف       ي اربع  شود كه ائمه    سؤال برايشان مطرح مي   

انـد    هاي تن پيـامبر اكـرم       گانه را كه پاره     ي دوازده  امام صادق، در صورتي كه شيعيان ائمه      
داننـد كـه مجتهـدين حتـي      مـي ) ص(دار علوم پيامبر بلكه كتاب سنت پيامبر اكـرم      خزانه
شـدند، و در واقـع    ند ميم ي اهل سنت مستقيم يا غيرمستقيم ازآنان بهره    ي چهارگانه  ائمه

پـرور بودنـد نـه در رديـف مجتهـدين، و              مجتهد) ع(وعلماي اهل بيت  ) ص(پيامبر اكرم 
تـوان در      را مـي   )کافی، استبصار، تهذیب و من الیحضره الفقیـه       (صاحبان كتب اربعه    

  .ي اهل سنت شمرد كه داراي فقه مدون بودند ي اربعه رديف ائمه
ه در گذشته قائل به تقليد بودند و خود را پيرو فقـه       هاي شيعه بودند ك     و تنها اخباري  

  .كردند دانستند و از روايات كتب اربعه تقليد مي جعفري مي
ي  شـيوه . ها كنار رفته و اغلب شيعيان اصولي و قائـل بـه اجتهادنـد    اما اكنون اخباري  

د و  اصوليين آن است كه به احاديث كتب اربعه اعتماد و استناد نكنند مگر پس از اجتهـا                
  .ها نقد و بررسي يكايك آن

و با اين شيوه فقه امامي از قرن سوم هجري رو به تحول و دگرگوني نهاد و به دليل                   
  .پذير، پويا و زنده باقي ماند استمرار اجتهاد در آن، فقهي انعطاف
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  ي فتوا االزهر محمود شلتوت به ایرادها درباره پاسخ عالمه شیخ -4

ي آن شروع شد و من که بـه درسـتی ایـن               درباره ها  ها و جدال    از طرفی پرسش  
ي آن توضـیح   فتوا ایمان داشتم، با عزمی راسخ، هرگـاه بـراي کـسانی کـه دربـاره      

کردم و به اشـکاالت معترضـین هـم           فرستادم و آن را تأیید می       خواستند، نامه می    می
یـد  هـا آن را تأی      شـد و در سـخنرانی       گفتم و نیز در مقاالتی که منتشر می         جواب می 

یاري خدا این فتوا در میان مسلمانان در شمار اصول مـسلم و              که به  کردم تا این    می
  .به صورت یک حقیقت پا برجا درآمد

  شیخ محمود شلتوت
هـايي اسـت كـه از رئـيس االزهـر        اي از نامـه     خوانيـد نمونـه     اي كـه اكنـون مـي        نامه

  .دهد ن پاسخ مي به آشیخ محمود شلتوتدرخواست توضيح پيرامون اين فتوا شده، و 
  
  ي ابوالوفا کردستانی به رئیس االزهر در مورد فتواي تاریخی نامه

   شیخ محمود شلتوتحضرت صاحب فضيلت استاد بزرگ آقاي
  رئیس دانشگاه االزهر، اطال اهللا بقاءه

عالي در مورد    ي فتوايي كه با امضاي جناب      پس از اهداي سالم و اداي احترام، نمونه       
دبيـر  شیخ محمدتقی قمـی     اي كه استاد      ي امامي، در رساله    ب شيعه جواز پيروي از مذه   

  .اند، زيارت كردم كل دارالتقريب آن را منتشر نموده
 رمحـة  ابن فارض  ي من نسبت به لزوم آن، ابتدا شعر        ي تقريب و عقيده    در اصل مسئله  

  :گويد اهللا را مناسب است، كه مي
  .پياپي به نام محبوب نوشيدم

  ش او تمام شود،كه بخش پيش از آن
گفتند اين شرب گناه بود، ولي خير گناه نبود، بلكه، شربتي بود كه ننوشيدن آن نـزد                 

  .من گناه بود
اي شـافعي كـه در آن پـرورش يـافتم،         من اين انديشه را از اوان طفوليت، از خانواده        



 شیخ محمود شلتوت وفتواى تاریخی ش 221    
 اي امامي كه قائل بـه لـزوم رفـع اخـتالف بـين      كسب نمودم، و به اقتضاي آن با خانواده      

مذاهب اسالمي بودند، ازدواج كردم، و از اين ازدواج خداوند چند فرزند كه همگي بـه                
  .سيرت پدر و مادر بودند، به ما ارزاني داشت

ايم، تا اكنـون كـه همگـي مـؤمن و             در اين راه همواره گام برداشته، و كوشش نموده        
هـا   ايـن فرقـه  بـستگي ميـان    ي تقريب يگانه راه ايجاد وحدت و هـم         معتقديم كه انديشه  

چه پيرامون آن است با اشكاالتي مواجه گشتيم كه مـرا         ولي در اصل اين فتوا و آن      . است
بر آن داشت تا استفسار نموده، و از جناب استاد توضيح بيشتري بخواهم، اميد است كه                 

  :ها حمل بر اعتراض نشود اين پرسش
  ي يكم مقصود از اين عبارت چيست؟ در ماده. ١
مذاهب منقول به نقل صحيح كه احكامش مدون در كتب مخـصوص            هر مذهبي از    «

  ».به خود باشد
ي  ي چهارگانـه   هاي روايـت از ائمـه       آيا مقصود مذاهبي است كه احكام آن در كتاب        

  )از هر كتابي كه باشد؟(كه به طور عموم  اهل سنت نقل شده است، يا اين
ساير مذاهب نـزد  كنندگان  در صورت اخير محور در صحت نقل و صالحيت روايت       

  ما چيست؟
 اين اسـت كـه   »مانند سایر مذاهب تسنن   «ي   ي دوم فتوا، منظور از جمله      در ماده . ٢ 
از كلمه سـؤر    » ساير«ي   كه كلمه  ي شيعه را از طريق اهل سنت بشماريم؟ بنابر اين          طريقه

 و  ابن اثیر كه   چنان(باشد    به معناي بقيه بوده و استعمالش در معناي جميع غيرصحيح مي          
  )اند؟ ي لغت گفته ساير ائمه

شـود، يـا تنهـا     و آيا فتواي جواز تعبد به مذهب امامي شامل مقلدين مذاهب هم مـي  
ي  كه ازتفكيك اين مـاده از مـاده   باشد، چنان منحصر به پيروي شيعيان از مذهب خود مي   

  گردد؟ اولي استنباط مي
ي و حقيقي مقامـات بـا   ي تقريب بدون مساعدت معنو     ي شما انديشه   آيا به عقيده  . ٣

  رسد؟ گردد، و به نتيجه مي نفوذ پيروز مي
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ي اختالفـات را گـسترش    در كشورهاي سني مذهب، تأليف جديد و تازه كـه دايـره          

بينم كه به     دهد بسيار كم است، ولي در كشورهاي شيعه تأليفات و انتشارات جديدي مي            
  .زند آتش نفاق و اختالف دامن مي

هاي سابق با لحن حاد نوشـته شـده، و هنـوز              ي كه در زمان   هاي زياد   چنين كتاب  هم
كـه چـاپ شـده و     ها يا قبالً به طبـع نرسـيده، يـا ايـن       اين كتاب . شود  چاپ و منتشر مي   

شـود و ميـان مـردم     ي افست تجديـد طبـع مـي    اش ناياب گشته و اكنون به وسيله  نسخه
  .يابد انتشار مي

 كتـاب  »احقـاق الحـق  «ي مانند كتـاب     و دوم  » االخبار تحفـة« و   »النقض«اولي مانند   
  .هاي پيشاور و مانند آن شب

آيا بهتـر   . گونه نشريات جديد، مخل به مقاصد جمعيت تقريب است          بدون ترديد اين  
 دبيركل دارالتقريب با عنايت خاصي      استاد قمی خصوص    به دارالتقریبنيست كه سران    

نتـشارات كـه منـافي بـا روح     گونـه ا  كه به اين امر دارند، راهي براي محدود ساختن اين        
  باشد، پيدا كنند؟ بستگي و مانع از نيل جمعيت به اهداف مقدس خود مي وحدت و هم

عالی را از درگاه باري تعـالی خواسـتارم، و           در خاتمه سعادت و سالمت جناب     
  .باشم منتظر صدور جواب می

  العبد ابو الوفا المعتمدي الکردستانی
   

  ابوالوفا کردستانیهاي  پاسخ شیخ شلتوت به پرسش
  …برادر مكرم آقاي ابوالوفا معتمدي كردستاني

سالم و درود بر شما و جميع برادران ديني كه در راه خدا بـه علـم و قلـم و سـعي                       
  .دارند صالح خويش گام برمي

ي آن بـرادر گرامـي را دريافـت نمـودم، و از روح مـودت و اعتمـاد و         نامـه : اما بعد 
چنـين   هم. دن حقيقت و پيروي از آن بسيار خوشوقت شدم دست آور  ي شما در به    عالقه
ي تقريب بين مذاهب اسالمي پشتيباني نموده بوديـد، مـسرور          كه نسبت به انديشه    از اين 
  .گشتم



 شیخ محمود شلتوت وفتواى تاریخی ش 223    
اي است كه از آغاز پيدايش، ايمـان قلبـي بـا آن تـوام گـشته، و در              آري، اين انديشه  

يد شما برادر مكـرم دليـل بـر         مراحل مختلف خود به مقتضاي آن سير كرده است، و تأي          
  .وسعت افق فكري و نور بصيرت شماست

گاه پروردگار پس از امر به وحدت و الفـت، راضـي بـه افتـراق و جـدايي                     البته هيچ 
: فرمايـد   كريم كـه مـي      شود، و به عبارت ديگر خداوند پس از تقرير اين آيه در قرآن              نمي
گـردد كـه افـرادي      راضي نمـي ) برادرندافراد با ایمان همه با هم    (»خـوةإنما المؤمنـون إ«

بخواهند، فرمان وي را در مورد وحدت و برادري بـر هـم زننـد، و بـه فـساد و افتـراق                    
  .بپردازند

تقاضا كرده بوديد كه به سؤاالت شما در مورد فتواي تعبد به مـذهب امـامي، پاسـخ                  
  .دهم

  پاسخ سؤال اول
صحیح که احکـام آن در کتـب        مذاهب منقول به نقل     (مراد از اين عبارت فتوا      . ١

 هر مذهبي است كه ايـن شـرايط بـر آن منطبـق              )مخصوص به خود تدوین شده باشد     
كه تصور نشود    رساند، و به خاطر اين      سياق عبارت فتوا، اين معني را به خوبي مي        . گردد

ي معـروف اهـل تـسنن اسـت؛ خـاطر نـشان              مقصود وجوب تقليد از مذاهب چهارگانه     
تواند از اول از هر مذهبی به نقل صحیح و مـدون در               مسلمانی می هر  «: ايم كه   ساخته

تواند بـه     کند می   کسی که از مذهبی تقلید می     . کتب مخصوص به خود پیروي نماید     
منتقل شود، و در این مورد هـیچ ایـرادي بـر او         ) هر مذهبی که باشد   (مذهب دیگر،   

  ».نیست
چـه از    نحصار ايـن حكـم بـه آن       كدام ا  بنابراين نه منظور من و نه مفهوم عبارت هيچ        

  .روايت شده، نيست) تسنن(ي  ي چهارگانه ائمه
مذاهبی که احکامش در کتب مخصوص به خود تدوین شده     «كه گفتـيم     اما اين . ٢
بينيم بعضي از كتب مذهبي به طور ناقص وناصحيحي از            منظور است كه مي      بدين »باشد
دقتي و يـا بـه خـاطر وارد     وجهي و بيت ي مذاهب ديگر نقل شده كه يا ناشي از بي     ناحيه



  دار تقریب شیخ محمود شلتوت طالیه  224
نبودن نويسنده به حقيقت آن مذهب بوده، و يا احياناً ناشي از تعصب و تمايل به آلـوده                  

از اين رو، براي شناسايي هر مـذهبي الزم اسـت از بـاب              . ساختن آن مذهب بوده است    
و بدون شك كتب مخـصوص هـر   . ي خودشان مراجعه كرد    احتياط به كتب تدوين شده    

  .هبي اين منظور در آن رعايت شده استمذ
هاي تدوين شده در هر مذهبي، تحقيقـاتي   محور در صحت نقل و اعتماد به كتاب  . ٣

ي نسب و تفحـص از راوي، و روش دريافـت راوي، و              است كه قدما و پيشينيان درباره     
  .اند امثال آن نموده، و صحت و سقم هر يك را تعيين نموده

هـاي مختلفـي را كـه در          گذشته از اين، بايد كتـاب      -دثين جمع مح  -اما نسبت به ما   
طـوري كـه بـراي انـسان      هاي مختلف تأليف شده مورد مداقه و مطالعه قرار داد بـه     زمان

  .ها تحريف و تغيير يا نقل دروغي وارد نشده است جزم و يقين حاصل شود كه در آن
. آورم  و غيـره مـي    هاي تسنن خودمـان ماننـد صـحاح           به عنوان نمونه مثالي از كتاب     

. دهـيم  برداري شده، مـورد مطالعـه قـرار مـي     چه از اين كتاب به طبع رسيده، يا نسخه       آن
هاي اصـلي تحريـف يـا نقـصان يـا       ها و تحقيق در كتاب    گاهي با مراجعه به ساير نسخه     

گاه به ميدان تنقيح و تصفيه كردن و تحقيق حـال راوي   بينيم، آن مطالبي اضافي در آن مي   
  .آييم مي

هاي خطي و چاپي وجود دارد كـه مـا را در راه               اي كتاب  خوشبختانه در هر كتابخانه   
هـا، كمـك    ي وضع روايات و راويان آن تحقيق از چاپ و نسخه و نصوص و نيز درباره         

و از تمام اين امور اعتماد و اطمينان به مكتب منقول وحقيقي بودن آن آشـكار                . نمايد  مي
  .گردد مي

  پاسخ سؤال دوم
اسـتعمال  » بقيه«گاهي به معني    » جميع«ي ساير در كالم علما گاهي به معني          كلمه. ١
اي مقـصود   چه قرينه چنان(هاي اصطالحي  شود و زماني هم بر سبيل تسامح در كتاب          مي

آيـد   و از عبارت فتوا به خوبي برمـي      . دهد  تري را دست مي     معناي وسيع ) را واضح گردد  
عشري با جميع مذاهب اهل تسنن است، زيـرا   ي اثني ي امام  كه مراد تساوي مذهب شيعه    
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كه همگي به طور صحيح نقل شده، و احكام آن در كتـب مخـصوص بـه خـود مـدون                     

  .گشته است
گـذاري   تنها اصطالحي در نام   » سني«و  » شيعه«كه تقسيم مذاهب به      گذشته از اين  . ٢
و دسـتورات   اند زيرا كه همگـي عمـل بـه سـنت               و اال تمام مسلمانان اهل سنت      -است
اي   شيعه بدون شك نيز ايـن چنـين اسـت و هـيچ شـيعه              . دانند  را واجب مي  ) ص(پيامبر
نمايد، ولي من به آن عمـل   رسيده ثابت مي) ص(چه را از پيامبر   گويد كه حديث، آن     نمي
هرگـاه  «: گويد، كـه  اند مي چه تمام مسلمانان گفته   بلكه آن  -كنم، چون از پيامبر است      نمي

  ». جزو مذهب من استحديث صحيح باشد
. ي ديگر اسـت   اي، و ثابت نشدن آن نزد فرقه        تنها اختالف در ثبوت حديث نزد فرقه      

محمدحـسین آل کاشـف   در تأييد اين موضوع گفتار برادر خود عالمـه مرحـوم شـيخ            
  :كنم هايش ذكر نموده نقل مي ي امامي عراقي را كه در بعضي از كتاب شيعهالغطاء 
ي صغري و ديگـري كبـري وجـود دارد كـه ايـن دو قيـاس                 در منطق، دو قضيه يك    «

  .دهند، شكل اين قياس از اين قرار است واحدي را تشكيل مي
  )صغري) (است) ص(این موضوع ثابت شده از پیامبر خدا(
  )کبري) (و هرچه از پیامبر خدا ثابت شده، شرعاً باید به آن عمل کرد(

قولي است كه جملگـي      کبري    زيرا بنابراين اختالف ميان مسلمانان در كبري نيست،      
 است كه آيا اين موضوع حتماً       صغريبرآنند و ترديدي در آن ندارند، و تنها اختالف در           

  از پيامبر است يا نه؟
آيد كه جواز تعبد به مذهب امامي شامل مقلـدين سـاير              چنين از اين فتوا برمي     هم. ٣

  :ايم ي فتوا گفته شود، زيرا كه در اولين ماده مذاهب نيز مي
هـر مـذهبي كـه    (تواند به مـذهب ديگـري    كسي كه مقلد يكي از مذاهب است، مي     «
  ».رجوع نمايد؟، و در اين مورد هيچ اشكالي بر او نيست) باشد

  :ايم ي فتوا خاطرنشان ساخته در خاتمه
هر آيين الهي كه شرايع آن تابع و در حصار مـذهبي باشـد صـاحبان آن مجتهـد، و                    «
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ه پروردگار مورد قبول خواهد بود و هركس كه اهل نظر و اجتهـاد          گا اجتهادشان در پيش  

  ».شان مقرر است، تقليد نمايد تواند از احكامي كه در فقه نباشد، مي
  اما سؤال سوم

ارتباطي به فتوا ندارد بلكه مربوط به طرز رفتار و سلوك جمعيت تقريب با اين قبيل                
دهـد،    صالح و مقتضي بدانـد، انجـام مـي   چه را كه البته دارالتقريب آن. باشد  نشريات مي 

بينيـد كـه چگونـه بـسياري از            مراجعه نماييد مي   »االسـالم رسـالة «ي   كه اگر به مجله    چنان
هـا آرامـش و اطمينـان        ها را درمان نموده، و به يـاري پروردگـار بـه قلـب               ورزي  غرض

  .بخشيده است
  اهللا و برکاته  رحمةوالسالم علیکم و 
  توتمحمود شل: برادر شما

     
  دفاع عالمه شیخ محمد الغزالی از فتواي شیخ محمود شلتوت

  :يكي از عوام با حالت غضبناك نزد من آمد و پرسيد
كه شيعه، مانند ساير مذاهب معـروف         فتواي خود را مبني بر اين      شیخ االزهر چگونه  

  مذهب اسالمي است، صادر كرده است؟
ساكت شد آن گاه گفت مردمي كه ديني        داني؟ اندكي    تو  از شيعه چه مي     : به او گفتم  

  .غير از دين ما دارند
چنـان كـه    گيرند هم خوانند و روزه مي ام كه نماز مي     ولي من آنان را ديده    : به او گفتم  

  !گيريم گزاريم و روزه مي ما نماز مي
روند تا بـه      ام كه شيعيان قرآن ديگري دارند، و به مكه مي           من اين چنين شنيده   : گفت

   كنند؟كعبه اهانت
متأسـفانه بعـضي از مـا آن چنـان     ! تو معـذوري : به او نگاه معني داري كردم و گفت      
شـماريم، آن   كنيم كه خون يكـديگر را حـالل مـي     نسبت به بعضي ديگر تفرقه ايجاد مي      

سازند گويي ما دو امت، دشـمن   چنان كه شوروي، آمريكا و آمريكا، شوروي را متهم مي   
  .د و يگانهيكديگر هستيم، نه يك امت واح
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كنم كه ميان علما اختالفاتي علمي و اجتهادي است ولي هـيچ روا نيـست                 انكار نمي 

كه اين اختالفات علمي را به ميدان زندگي عمومي بكشانيم و امت خود را تقسيم كنـيم                 
  .و ملت كنوني و ملت آينده را در دردسر بگذاريم

ذشـته ایـن تقـسیم و    لوحی در گ ورزان و افراد ساده    البته درست است که غرض    
اند ولی اکنون به حساب چه کسی ما این نفاق را باقی نگاه               پراکندگی را ایجاد کرده   

  )١(.داریم، و به پراکندگی و اختالف خود ادامه دهیم
  

  فتواي شیخ محمود شلتوت از دیدگاه عالمه محمدتقی جعفري
  ي شیخ محمود شلتوت وحدت معقول در اندیشه

قرار دادن متن كلي ديـن اسـالم بـراي    :  چنين تعريف كرد  توان   را مي  وحدت معقول 
ي جوامع مسلمان و بركنار نمودن عقايد شخصي نظري و فرهنـگ محلـي و                اعتقاد همه 

خصوصيات آرا و نظريات مربوط به هر يك از اجزاي متن كلي دين كه مربوط به تعقل                 
و عقلـي   تحقق اين نوع وحدت هـيچ مـانع شـرعي           . و اجتهاد گروهي يا شخصي است     

ي معـصومين علـيهم      ي اسـالم و طـرز تفكـر ائمـه          ندارد و هر متفكر آگاه از منابع اوليه       
داند كه پيروي از متن كلي دين،         ي عادل متقي و تابعين حقيقي آنان، مي        السالم و صحابه  

. با تكاپو و اجتهاد براي فهم خصوصيات و كيفيت انتخاب داليل، امري اسـت ضـروري               
قرآن و سنت و عقل سـليم       (ي اسالم    گي و اتحادي كه منابع اوليه     بديهي است آن هماهن   

 حـاج سیدحـسین     اهللا العظمـي     مثـل آيـت      -هاي پيشتاز اسالمي    و شخصيت ) و اجماع 
شـیخ محمـود   مرجع شيعيان جهان و رهبر عالي مقام اهـل سـنت        طباطبایی بروجردي   

 -عارضي است اند، نه وحدت مصلحتي        در گذشته و حال به آن دعوت نموده        - شلتوت
ها و مذاهب اسـالمي بـه عنـوان آرمـان اعـالي               كه اين نوع وحدت را هيچ يك از فرقه        

 بلكـه اينـان و   - كه عملي نيـست - و نه وحدت مطلق است  -پذيرند  جوامع اسالمي نمي  
ي اسـالمي بـوده و هـست،         چه كه مطلوب جـدي منـابع اوليـه         امثال اينان، بر اساس آن    

                                           
  .٤ي رسالة االسالم سال يازدهم شماره  به نقل از مجله) ١(
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ي جوامـع اسـالمي بـر مـتن كلـي و              و ديني مردم همه    خواستار انطباق حيات اجتماعي   
ها و مذاهب معتقد بـه آن   ي فرقه ي همه تواند فراگيرنده مشترك دين اسالم هستند كه مي  

  .متن كلي باشد، و اين، همانا وحدت معقول است
در طرق وصول به وحدت معقول، نخستين گام همانا وسعت يافتن ديدگاه متفكـران     

هـا، رهـايي از    ي ديـدگاه  سالم است، وعامل اساسي اين توسـعه     هاي بزرگ ا    و شخصيت 
اسالم، به جهـت عظمـت و تنـوع         . باشد  چارچوب تنگ و تاريك تعصب غيرمنطقي مي      

 را در دامـن     محمد بن طرخان فـارابی    گونه كه    ابعاد نامحدود خود، توانسته است همان     
رونی وحسن بن هیـثم     سینا و ابن رشد و ابن مسکویه وابوریحان بی          ابنخود بپروراند،   

  )١(».را با آراي مختلف پرورش بدهد …و محمدبن زکریا و صدرالمتألهین و
  

                                           
  . ٣٠، ص ١عالمه جعفري ج   ي سياسي اسالم به قلم ي كتاب استراتژي وحدت در انديشه مقدمه) ١(
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  بخش ششم

  
  شيخ محمود شلتوت
   و دارالتقريب

  
در این قسمت، رهبر بزرگ اهل سنت، عالمـه شـیخ محمـود             

دارد و به فتواي تاریخی       شلتوت، سرگذشت تقریب را بیان می     
مامی پیروي  ي ا  توان از مذهب شیعه     که می  خود در مورد این   

مسلمانان باید افتخار کنند که     «: گوید  کند و می    کرد، اشاره می  
عمالً در تقریب و نزدیک ساختن مـذاهب خـود بـه یکـدیگر              

  .»اند سبقت جسته
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  سفيد
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  شیخ مصلح شلتوت و تقریب
 ابتكار جالبي را به عمـل آورد و آن انتـشار كتـابي اسـت كـه                  ي دارالتقریب  مؤسسه

عتراضـاتي كـه در ايـن    ي اسالمي تقريـب و تأييـدات و ا        بررسي مراحل تاريخي انديشه   
شود؛ تا اين موضوع يكي از حقايق علمـي گـشته و در               زمينه وارد شده بود را شامل مي      

ي آن روحـي از اصـالح و محبـت و     ي اسالمي به يادگار ماند، و به وسيله      تاريخ انديشه 
  :فرمايد برادري ميان پيروان اسالم پديدار و گفتار خداوند، جل شأنه تحقق يابد كه مي

  .»كم ترحمونّخويكم، واتقوا اهللا لعلأصلحوا بين أخوة، فإا المؤمنون نمإ«
قهر و  «افراد با ایمان با هم برادرند، بنابراین میان برادران خود اصالح کنید و از               (
  .)خدا بپرهیزید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید» عذاب

هـاي    ديـشه هـا و ان     توانستم سرگذشت تقريب را شخصاً بنويـسم، تـا گفتـه            كاش مي 
چـه را كـه      ام و آن    رو شـده   هـا روبـه    گوناگوني كه در دوران مختلف عصر خويش با آن        
  .كردم آوري مي اند، جمع برادران گرامي در روزگار خود با آن مواجه بوده

وجـوي حقيقـت و    ورزيديم، و با يكديگر در جـست       برادراني كه به يكديگر مهر مي     
علـوم و معـارفي كـه       . پـرداختيم    منـاظره مـي    ي علوم مذهبي، بـه     دست يافتن به گستره   

هـاي خـود را در معـرض     ي هر فرد با ايمان است كه پيوسته آن را بيابـد و يافتـه             وظيفه
  .ي اهلش قرار دهد استفاده

يافت، تا افكاري كه لحظه بـه لحظـه     اي كاش اين سرگذشت به دست من تحرير مي        
هاي اعزامـي،     ها و باالخره هيئت      نامه ها، مباحثات،  در برابر نظرات، پيشنهادات، كميسيون    

كرد، بيان كنم؛ كه دعوت تقريب، دعوت به سوي توحيد و يگـانگي و                برمغزم خطور مي  
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اش چنين    صلح و صفاست و راه آن همان راه استواري است كه خداوند به پيامبر گرامي              

  :دهد فرمان مي
علـم أك هـو ّ ربـّإنحسن، أ هي ك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتيّ سبيل ربإلىادع «

  .»علم بالمهتدينأ عن سبيله وهو ّبمن ضل
آمیز و پند و اندرزهاي نیک بـه سـوي پروردگـارت              مردم را با سخنان حکمت    (

وگو بپرداز، مسلماً پروردگـارت نـسبت        ها به گفت   دعوت نما و با بهترین وجه با آن       
  ). که به هدایت یافتگانچنان به کسی که از راه وي انحراف جسته داناتر است هم

هـا ديگـر همـي       كاري وارد بحث شوند، آن     گاه كه خردها از سر اخالص و هم        آن... 
هاي هدايت رباني با پرتو افـشاني خـود           جز يافتن حق ندارند، در چنين شرايطي، كانون       

  .سازد ها روشن مي ها را با حقايق آشنا و راه را براي آن آن
پرهیزگار باشید تـا     (»اتقـوا اهللا و يعلمكـم اهللا«فرمايد    يي من كالم خدا كه م      به عقيده 

شـود كـه وقتـي شخـصي بـه سـوي               اين معني را نيز شامل مـي       ،)خدا دانشتان بیاموزد  
كند كه از نفحات و نـسيم   آورد، و از خداي خويش درخواست مي محراب علم روي مي  

 است كه تعصب    مندش سازد، و در مقام كسب دانش، پرهيزگار كسي          علم ومعرفت بهره  
  .اراده به چپ و راست ننگرد ي مرامي در نيايد و بي او را فرا نگيرد و تحت سيطره

ي آزادي واقعي و درست      نوشتم، تا انديشه    آرزو داشتم كه داستان تقريب را خود مي       
  .مذهبي را به روش اسالم ترسيم نمايم

كردند، ايـن بـود كـه         چه پيشوايان بزرگ ما در تاريخ فقه اسالمي از آن پيروي مي            آن
همواره خودشان ازتعصب خشك بركنار بوده و دين و شريعت پروردگار را از جمود و               

انـد   چـه را آورده  هـا معتقـد نبودنـد كـه آن        دانستند، و هيچ يـك از آن        پيچيدگي برتر مي  
اي در آن راه ندارد، و بر مردم واجب است كـه از آن متابعـت         درست است و هيچ شبهه    

ها محصول كوشش، دانش و تحقيقات من اسـت،          ه گفتارشان اين بود كه اين     نمايند، بلك 
كـه بدانـد از كجـا     مطالعـه و بـدون ايـن    دهم كه بي و در اين باره به هيچ يك اجازه نمي    

گاه من و حديث اگر صـحيح         ام از من تقليد نمايد، زيرا دليل اگر محكم باشد، تكيه            گفته
  .ي من خواهد بود باشد، طريقه
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اشتم ماجراي تقريب را دانـشمند ديگـري غيـر از بـرادرم، پيـشواي مـصلح،                 آرزو د 

هـايش    نوشت تا بتواند از اين دانشمند مجاهد كه از خود و فداكاري              مي محمدتقی قمی 
  .در راه اين دعوت تعريف كند

او نخستين كسي بود كه ديگران را به سوي اين دعوت فرا خواند، و به خاطر آن بـه          
كرد، و بذر تقريب را افشاند؛ از آغاز با آن و در كنار آن زيست و با          اين كشور مهاجرت    

نبوغ، اخالص، دانش سرشـار، شخـصيت بـارز، عـزم راسـخ، شـكيبايي بـر حـوادث و                    
ي آن را به     كه ثمره  پايداري در برابر گردش روزگار به پرورش آن همت گماشت؛ تا اين           

نشمندان و متفكرين اين كـشور و       ي آن دا   ياري پروردگار به چشم خود ديد كه در سايه        
  .بردند سر مي ساير كشورها به

گوييم چه كسي به اين دعوت و رمـوز   كنيم و مي موضوع را از سوي ديگر عنوان مي  
  .و دقايق آن بعد از اولين مؤسس آن آگاهي بيشتري دارد

ي اسـتواري    چـون برنامـه    ي تقريـب هـم     جانب از روز نخست شخصاً به انديشه       اين
ها و اقدامات آن در ارتباط با تقريـب         وردم و از همان آغاز پيدايش آن در فعاليت        ايمان آ 

  .سهيم بودم
ي دارالتقريـب    بـود كـه در مجلـه    کـریم   تفسیر قـرآن  از آن جمله، فصول پي در پي        

كـه بـه صـورت كتـاب وزينـي           يافت، تا اين     طي چهارده سال انتشار مي     »رسـالة االسـالم«
  .درآمد

تـرين پاداشـي كـه از طـرف       كتاب بهترين افكار و آثار و بـزرگ     ي من، اين   به عقيده 
 چرا كه بهترين چيزي كه براي شخص بـا ايمـان            )١(.پروردگار آرزو داشتم را در بر دارد      

اي اسـت كـه در خـدمت          شـائبه   آيد، جهد و كوشش بـي       در نزد پروردگار به حساب مي     
اي برايم مهيـا گـشت        ههاي علمي زمين    با اين فعاليت  . كتاب حكيمش صرف نموده است    

اي بلند و مشرف به جهان اسالم بنگرم وعلل بسياري را كـه مـانع اتحـاد و              كه از دريچه  
  .برادري مسلمانان بود، دريابم و با بسياري از دانشمندان در عالم اسالم آشنا شوم

                                           
  .گذرانيد از نظر ميي اين تفسير را  در اين كتاب، مقدمه) ١(
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هنگام رياست دانشگاه االزهر فرصتي فراهم گشت تا فتوايي مبني بر جواز پيروي از              

هاسـت، صـادر     ي دوازده امامي هـم جـزو آن        دار و اصيل اسالمي كه شيعه       ريشهمذاهب  
و اين همان فتوايي است كه در دارالتقريب به امضاي مـا رسـيد و بـا اطـالع مـا                     . نمايم

ي بلند آن در كـشورهاي اسـالمي طنـين افكنـد، و              همان فتوايي كه آوازه   . توزيع گرديد 
جز حـق و تقريـب و مـصلحت امـت نداشـتند،             ديدگان افراد پاك و با ايمان كه هدفي         

ي آن شروع شد، و من كه به درستي          ها درباره   ها و جدال    از طرفي پرسش  . روشن گشت 
ي آن توضـيح     اين فتوا ايمان داشتم، با عزمي راسـخ، هرگـاه بـراي كـساني كـه دربـاره                 

جـواب  كردم، و به اشـكاالت معترضـين          فرستادم، و آن را تأييد مي       خواستند، نامه مي    مي
كـه بـه    كردم تا اين ها تأييد مي شد و در سخنراني     گفتم، و نيز در مقاالتي كه منتشر مي         مي

ياري خدا اين فتوا در ميان مسلمانان در شمار اصول مسلم و به صورت يك حقيقت پـا           
چنان در انحطاط فكري و اختالفـات        فكر كه هم    ولي افراد متعصب و كوته    . برجا در آمد  

هـوده   ي آن به القاي شبهه و تصورات بـي       بردند، درباره   سر مي   سياسي به  اي و نزاع    طايفه
  .پرداختند

ريزي كرد، و      بر اين اساس، اصول تقريب بين مذاهب مختلف را پي          دانشگاه االزهر 
گونه تعصبي      مقرر داشت كه هر دو فقه سني و شيعه براساس دليل و برهان و بدون هيچ               

 گرفـت كـه در آن   »مجمـع تحقیقـات اسـالمی   «س و نيز تصميم بر تأسي   . تدريس شود 
  .نمايندگان تمام مذاهب اسالمي گرد هم آيند

اي كه بدان ايمان آورديـم و در راه آن مجاهـدت و كوشـش بـه                   ترتيب انديشه   بدين
  .خرج داديم با موفقيت، پايدار و استوار گرديد
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تصویري از جلسات دارالتقریب قاهره از چپ بـه راسـت، شـیخ محمـود               

ي  رئـیس دانـشکده   (توت دو نماینده پاکستانی، شیخ محمد محمد مدنی         شل
رئـیس  (، شیخ العنـانی     )دبیرکل دارالتقریب (، شیخ محمدتقی قمی     )الشریعه

علوبـه پاشـا و شـیخ       ) مفتی فلـسطین  (حاج امین الحسینی    ) مذهب حنبلی 
  .عبدالمجید سلیم

  
شود تعريـف كـنم    ب برپا ميتوانستم از اجتماعاتي كه در دارالتقري آرزو داشتم كه مي 

گيـرد و    قرار مـي   ...وایرانی، لبنانی، عراقی و پاکستانی      جايي كه در آن مصري در كنار        
نـشيند، و بـا نـدايي          دور يك ميز مي    حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی با امامی و زیدي        

كـاري و محبـت يكـديگر را         توأم بـا دانـش، ادب، پـاكي، فهـم، بـرادري، مـودت، هـم               
  .دخوانن مي
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  االزهر با عالمه قمی دبیرکل دارالتقریب گفتگوي دکتر شیخ محمد فحام شیخ
  

چون سيماي صـاحب جـود و پـاكيزه     توانستم تصويري ارائه دهم هم آرزو داشتم مي  
چـون    يـا هـم    )١(شیخ مـصطفی عبـدالرازق    خوي، مرد علم واخالق مرحوم استاد اكبر        

مردي با ايمـان و عـالم بـه علـوم مختلـف             ،  )٢(شیخ عبدالمجید سلیم  مرحوم استاد اكبر    
چـون كـوهي عظـيم و شـامخ      اسالم و محيط به مذاهب فقهي در اصول و فروع كه هـم          

. هاي بسيار مؤثري برداشـت  هاي تقريب گام   ثابت و پايدار بود؛ مردي كه در تأسيس پايه        
 هـاي بـسيار انـدوخت و        كه تجربـه    محمدعلی علوبه  ي استاد  چون چهره  اي هم   يا چهره 

جـزاهم اهللا عـن جهـادهم وسـعیهم خیـر            (محافل علمي تحت تربيتش قـرار گرفـت       
  .)الجزاء

توانستم از كسان بسيار سخن بگويم كه براي اين دعوت اسـالمي از               آرزو داشتم، مي  

                                           
  .رئيس اسبق دانشگاه االزهر و استاد بزرگ فلسفه اسالمي) ١(
  .رئيس سابق دانشگاه و شيخ جامع االزهر و فقيه بزرگ اسالمي و از مؤسسين تقريب) ٢(
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خودگذشتگي نشان دادند و در راه آن كوشش فراوان مبذول داشتند، و از راه تقريب بـه                 

چنـين پيـشوايان متفكـر از        هـم . اي اسـالم پرداختنـد    هـ   تقويت مسلمانان و ابراز ويژگي    
 پيوستند و جهد و كوشـش خـود         دارالتقریبكشورهاي مختلف اسالمي كه به جمعيت       

. كار بردند و پيش از ما به لقاي پروردگار نائـل گـشتند     هاي اساسي به    را براي نشر برنامه   
هـا مكاتبـه     و بـا آن ها مباحثات علمي و تبادالت نظري و فكري داشـتيم  كساني كه با آن 

 - حـسین بروجـردي    در پيشاپيش آنان مرجع بـزرگ مرحـوم، حـاج آقـا              )١(كرديم؛  مي
شیخ محمد حـسین آل کاشـف    و دو شخصيت بزرگ ديگر،   -  مثواه اجلنةاهللا في     احسن

  .رحمهما اهللا، قرار داشتندالدین موسوي  الغطاء و سیدعبدالحسین شرف
ها و خردهاي خـود را بـه    ب را پذيرفتند، و دلآري اين بزرگان از آغاز، دعوت تقري   

ها را مبذول داشتند، تا  روي آن گشودند، و در راه آن خالصانه و صادقانه بهترين كوشش           
  .كه خشنود و شادمان به سوي پروردگار خويش بازگشتند اين

مسلماً نام و فضايل آنان در تاريخ به ثبت خواهد رسيد و مانند اينان بسيارند كـه در                  
اند كه به     ها نيستيم، البته برادراني براي ما باز مانده        ي آن  ن نوشته درصدد نام بردن همه     اي

كوشند، و ايشان پيـشوايان   ايمان داشته و پيوسته در راه تقويت آن مي     » تقريب«ي   انديشه
خداونـد بـر طـول      . باشـند   اسالم و انديشمندان بزرگ در كشورهاي مختلف اسالمي مي        

  .در راه حق آنان را رهنمون باشدعمرشان بيفزايد و 
 نحبـه ومــنهم مـن ينظـر ومــا ىمـن المـؤمنين رجــال صـدقوا مـا عاهــدوا اهللا عليـه، فمـنهم مــن قـض«
  .»ًلوا تبديالّبد

گو  اند راست از افراد با ایمان، مردانی هستند که نسبت به پیمانی که با خدا بسته            (
ه پایان رسـانیده و بعـضی در        خود را ب  ) عمر(و وفادار بوده و بعضی از آنان پیمان         

  ).اند اي به خود راه نداده گونه تغییر رویه برند و هیچ سر می انتظار آن به
ي تقريـب    اي از تأييد و برخورد صـادقانه پيرامـون انديـشه            چه كه ذكر شد گوشه     آن

خـورد، و     جويي و مبارزه عليه اين دعوت به چـشم مـي            ي ديگر ستيزه   بود، اما در گوشه   
                                           

  .گذرانيد ها را از نظر مي اي از اين نامه در بخش پاياني نمونه) ١(
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چنان كه هر دعوت اصالحي از طرف كـساني          هم.  كه از آن جلوگيري نمايد     خواست  مي

شود، دعوت تقريـب نيـز از         هايي روبرو مي    العمل  كه با آن آشنايي ندارند با چنين عكس       
ي اهميت و عظمت هدفي كه داشت، سهم فراواني يافـت،          اين تعرض و هجوم به اندازه     

هـا و   آغاز محيط عمومي پر از سـرزنش   در  . و به اشكال مختلف مورد حمله قرار گرفت       
و تـشكيل   . هـا نـسبت بـه يكـديگر  گرديـد            هاي آميخته به افتراء و سوءظن فرقه       تهمت

ي تـسنن و دو مـذهب        مـذاهب چهارگانـه   (جماعت تقريب از مذاهب مختلف اسالمي       
ي فراوان را برانگيخـت، و دعـوت    پيروزي آشكاري بود كه كينه) ي امامي و زيدي    شيعه

ها خيـال   سني. ز جانب افراد متعصب و متحجر مورد هجوم و حمله قرار گرفت       تقريب ا 
كردند كـه مـا    ها تصور مي ها را شيعه كند، و شيعه خواهد آن  ميدارالتقریبكردند كه    مي

ها و سـايرين كـه در حقيقـت هـدف و رسـالت               اين. ها را سني نماييم    تصميم داريم آن  
خواهـد مـذاهب را    استند دريابند، گفتند، تقريب ميخو تقريب را درنيافته بودند و يا نمي 

نظـر، و كـساني كـه         فكر و تنـگ     اي كوته   عده. ها را در هم ادغام نمايد      القاي كند و يا آن    
غرض سوء داشتند و متأسفانه هيچ ملتي از اين افراد خالي نيست و يا منافع خـود را در                   

 هـوي و هـوس و تمـايالت         ديدند، و يا روحشان مريض و آلوده بـه          تفرقه و تشتت مي   
هـاي خـود را در       اينان و كـساني كـه قلـم       . خاص بود، با اين انديشه به پيكار برخاستند       

كه با هر نهـضت اصـالحي        دهند، چنان   انگيز بيگانگان قرار مي     هاي تفرقه   خدمت سياست 
شـود   خيزند و از هـر اقـدام اصـالحي كـه باعـث وحـدت مـسلمين مـي         به مبارزه برمي  

و هـر   . طور مستقيم يا غيرمستقيم با آن به نبرد پرداختنـد          آورند، به   ل مي جلوگيري به عم  
توانستند محيط را بـراي   جا كه مي كدام به سهم خود با اين نهضت مبارزه كردند، و تا آن       

ي  هـاي اساسـي آن بـر پايـه          سركوب اين دعوت آماده كردند، دعوتي كه اصول و برنامه         
 خواهان گشودن ميداني در برابر دليل و واقعيـت          علم و تحقيق و پژوهش استوار بود، و       

  .باشد ي جوانب مي در همه
ي تحريـر   توانستم تمام اين مطالب را در اين كتاب بـه رشـته          بسيار مايل بودم كه مي    

رسـالة ي و نقـش مجلـه  ) آن چنان كه با آن آشـنايي داشـتم  (آوردم، و تفصيل آن را       در مي 
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يفه و رسالت خود را به خوبي انجـام داد و مركـز             كردم كه چگونه وظ      را بيان مي   االسـالم

هـاي خـود آن را        نشر آرا و افكار دانشمندان مذاهب مختلف بود كه با مقاالت و بحـث             
بخـش   هـاي آن زينـت   طوري كه همه منتظر انتشار آن بودند و شـماره      به. كردند  ياري مي 
هـا    ا همانند شرقي  ه  هاي شيعه و سني بود، و از فرهنگ و معارف آن حتي غربي              كتابخانه

  .گرديدند مند مي بهره
هايي از ايـن   گرچه نتوانستم اين مطالب را بيان دارم ولي شايد با اين مقدمه به گوشه          

  .داستان تاريخي اشاره كرده باشم
ي تحـولي در تـاريخ فكـر         ي تقريـب نقطـه     گـزاريم كـه انديـشه      ما خداي را سپاس   

. از خـود بـه يادگـار گذاشـته اسـت        اصالحي اسالمي گشته، و تـأثير عميـق و وسـيعي            
مسلمانان بايد افتخار كنند كه عمالً و فكراً در ايجـاد وحـدت كلمـه و تقريـب مـذاهب            

ي صـحيح    ي اخالص و انديـشه      سبقت جسته، و در سايه     )١(خود به يكديگر، از ديگران    
  .كنندگان و ديگر مسلمانان معاصر، در اين راه پيروز شدند اداره

داريـم، باشـد كـه مجـد و         ي موفقيت اين دعوت را مسئلت مي       از خداي بزرگ ادامه   
ي آنان تحقق يابـد      ي خداوند عزوجل درباره    شكوه اسالم و مسلمين بازگردد، و فرموده      

  :فرمايد كه مي
  )٢(.»مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهللاأخرجت للناس تُمة اأكنتم خير «
امـر بـه    ) كـه  چـه ايـن   (اند؛    ها پديدار شده   نسانشما بهترين امتي بوديد كه به سود ا       (

  .)كنيد و به خدا ايمان داريد معروف و نهي از منكر مي
  )٣(.»نا ومن اتبعنيأ بصيرة ى اهللا علإلىقل هذه سبيلي ادعوا «
ي مـردم را بـه سـوي     بگو اين راه من است و من و پيروانم، با بصيرت كامل، همـه         (

  ).كنيم خدا دعوت مي
                                           

ال دارالتقريب براي ايجاد وحدت كلمه و تقريب بين فرق دنب اشاره به كوششي است كه مسيحيت به) ١(
دار آن است و متأسفانه بـا وجـود          پرچم) رئيس كليساي كاتوليك جهان   (خود مبذول داشته و پاپ      

  .اند ي گزاف و امكانات بسيار تاكنون موفقيتي كسب ننموده بودجه
  .١١٠: آل عمران) ٢(
  .١٠٨: يوسف) ٣(
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  )١(.»ذا دعاكم لما يحييكمإمنوا استجيبوا هللا وللرسول آين يها الذأيا «
دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامي كـه شـما    ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    (

  !)بخشد خواند كه شما را حيات مي را به سوي چيزي مي
   اهللا والسالم عليكم ورحمة

                            محمود شلتوت                                                 

                                           
  .٢٤: انفال) ١(
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  هاي متبادله میان شیخ محمود شلتوت وعلماي بزرگ شیعه  نامه-1
  
  اهللا بروجردي ي شیخ بزرگ محمود شلتوت به آیت نامه

  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  السید صاحب السماحه االخ الجلیل االمام البروجردي

اما بعد، مـن همـواره جويـاي صـحت و سـالمت آن              . رود خدا بر شما باد    سالم و د  
خواهم كه آن جنـاب پيوسـته مـصدر     سيدجليل القدر و برادر بزرگوار بوده و از خدا مي        

خداوند بر طول عمرتان بيفزايد،     . بركات براي مسلمانان و وحدت كلمه ميان آنان باشند        
  .و با نصرت خود شما را گرامي دارد

بـه   (- ايده اهللا في جهـاده المـشكور       -قدر استاد قمي   ي عالي  ر جناب عالمه  سفر براد 
اي بنويسم، و از كوشش شـما تقـدير           عالي نامه  فرصت مغتنمي بود تا براي جناب     ) ايران

هايي كه بـراي مـسلمين داريـد برآوريـد، و         نمايم، و از خداي قادر متعال بخواهم آرمان       
هـاي   ي مـسلمين و الفـت ميـان دل          جمع كلمه  شما را براي تالش و كوششي كه در راه        

هـاي شـما در راه    دهـم كـه گـام    و بشارت مـي . بريد، توفيق عنايت فرمايد كار مي  آنان به 
كنيـد   داريد، و از آن پشتيباني مـي  دانم در راه تأييد كامل آن برمي هايي كه مي    تقريب، گام 

ـ       ورزيد، مايه   و به آن عنايت و اهتمام مي       ه سـوي خداونـد متعـال       ي رستگاري و سـير ب
  .است

اي از رجال ما در االزهر و برادران مـا كـه در راه تقريـب كمـال               باري جمع برگزيده  
ي ديني خـود بـه خـاطر     كاري و به وظيفه دارند با ايمان پاك با ما هم        جهاد را مبذول مي   

  .كنند دين و رسالت انساني رفيعي كه به عهده دارند، عمل مي
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زودي به سوي مـا بازگردنـد تـا بـا             به قمیعزيزم جناب آقاي    من اميدوارم كه برادر     

شنيدن خبر سالمتي شما خوشوقت شويم، و نظريات شما را در مـورد آرمـان مـشتركي                
  .كه داريم، دريافت كنيم

ام كـه     ام، و از ايشان خواهش كرده       بسياري از امور را براي جناب برادرم توضيح داده        
  .رندها را مفصالً به شما ابالغ دا آن

هـاي   خواهيم كه ما را در راه رضاي خود جمع كند، و همواره ارتبـاط دل                از خدا مي  
  .ما را براي عمل در راه الهي پايدار بدارد

   اهللا و برکاتهةرحموالسالم علیکم و  انه سمیع الدعاء لطیف لما یشاء
  محمود شلتوت  رئیس دانشگاه االزهر

   م1960 می 19مطابق با  1379القعده   ذي24به تاریخ 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

   الحاج میرزا خلیل کمرئیالفضيلةالسید صاحب 
سالم و درود خدا بر شما باد، اميدواريم، از صحت و عافيـت و بهتـرين چيـزي كـه          

اي كه قبل از ترك مـصر بـراي           اما بعد، خطابه  . براي شما دوست داريم، برخوردار باشيد     
 من به جاي گذاشت، تقدير شما از عمل صالحي كه ما            ما فرستاديد، اثر عظيمي در نفس     

خورد، و احساس شما بـدون شـك احـساسي            ايم، در آن به چشم مي       براي آن قيام كرده   
چنان كه تقدير شما در سخنانتان از جناب برادر بزرگوار عالمه قمي اثر              صادقانه بود، هم  

ي مـا در راه      است كه همه  جا داشت، اميد     فراواني در نفس من و نفس آقايان علماي اين        
ياري را مصداق ايـن آيـه قـرار          مصالح امت اسالمي بكوشيم و خداوند اين تعاون و هم         

  .»اهللا لمع المحسنين  نإهم سبلنا وّوالذين جاهدوا فينا لنهدين«دهد كه 
كساني كه در راه ما بكوشند ما راهمان را به آنان نشان خواهيم داد و مسلماً خداوند                 

  .ن استبا نيكوكارا

  اهللا و برکاته رحمة والسالم علیکم و 
  شیخ الجامع االزهر
  محمود شلتوت

  1379القعده   ذي24به تاریخ 
   م1960 می 19مطابق با 
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  اشرف همکاري شیخ اجل محمود شلتوت با علما و مراجع نجف

  

ت جلسات هیئت کبار العلماء االزهر بنا به دعوت شیخ بزرگوار االزهر عالمه محمود شلتو
   آل یاسین براي مبارزه با فساد اخالقی پاسخ به درخواست عالمه شیخ مرتضىدر

  
اشرف به مناسـبت   یاسین از علماي بزرگ نجف  ي بزرگوار شیخ مرتضی آل     عالمه

اي از طـرف علمـاي        تحریم مشروبات الکلی در هندوستان توسط دولت هند، نامـه         
 و آنـان را بـراي تبـادل رأي و           فرستد  اعالم نجف اشرف به کبار العلماي االزهر می       

ي مفاسـد اخالقـی در       نهضتی همگانی جهت مبارزه با مشروبات الکلـی سرچـشمه         
  .کند کشورهاي اسالمی دعوت می

ق  توسط دارالتقريب از نجف اشـرف بـه االزهـر              .     ه ١٣٦٩اين نامه در رجب سال      
  .شريف واصل گرديد
  :چنين آمده بود یاسین مرتضی آلاهللا شيخ  ي آيت در قسمتي از نامه

جانب اميد و آرزويي دارم كه، عمل صالح حكومت هنـد در تحـريم مـشروبات        اين«
الكلي در اين سرزمين، آن را بيدار كرد، اين اميد و آرزو بازگشتش بـه حـسن ظـن مـن       
نسبت به جماعت كبار العلماء در االزهر شريف است، كه خود را وقف ياري و نـصرت     
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 راهي كه بيابند، اكنون من پيشنهادي را توسط جماعت تقريـب            اند، از هر    دين خدا كرده  

ي آنـان   دارم، اميـد اسـت از عنايـت و انديـشه       خدمت حضرت علماي اعالم تقديم مـي      
  ».مند، و انشاءاهللا به زودي مورد عمل واقع گردد بهره

ترين هدفش تالش در راه اصالح امور مسلمين جهان است،            جماعت تقريب كه مهم   
 از شـیخ محمـود شـلتوت      و   شیخ عبدالمجیـد سـلیم    ا دو شخصيت بزرگ     بالفاصله ب 

وگـو   اعضاي هيئت كبار العلماء بودند ارتباط برقرار ساخت و در اين باره با آنـان گفـت         
 اسـتقبال كردنـد، و از   شیخ مرتضی آل یاسینو اين دو بزرگوار از پيشنهاد عالمـه        . كرد

  .ندكاري داد حسن ظن ايشان تشكر نمودند، و قول هم
چند شیخ عبدالمجید سلیم،    كاري استاد بزرگوارش     با هم محمود شلتوت   شيخ اجل   
االزهر شريف تشكيل دادند كه در آن كبار العلمـاء و          اي تاريخي در جامع     روز بعد جلسه  

  .رجال از هر شركت داشتند
ي آن   را مطرح كردند، و دربـاره     یاسین    شیخ مرتضی آل  در اين جلسه پيشنهاد عالمه      

اي بـه رئـيس مجلـس       جمعي نامه   و به اين نتيجه رسيدند كه دسته      . نظر پرداختند   ادلبه تب 
 بفرستند و از وي بخواند كه براي تحريم مـشروبات الكلـي              مصطفی نحاس پاشا   وزراء

  .در مصر اقدامات الزم را معمول دارد
 بنويسند و در آن اهميت تحـريم  ملک مصراي به  زمان نامه  چنين مقرر شد كه هم     هم

  .مشروبات الكلي را توضيح دهند
هر دو نامه نگاشته شد و ارسال گرديد، و در دو نوبت در راديـوي دولتـي مـصر در                  

  .  قرائت شد  ه١٣٦٩ شعبان سال ٢٥تاريخ 
كـاري   تـر هـم    اشرف بيش   حضرات كبار العلماء كه در االزهر شريف با علماي نجف         

  :داشتند عبارت بودند از
محمـود شـلتوت، شـيخ محمـد عبـدالطيف دراز، شـيخ       شيخ عبدالمجيد سليم، شيخ  

  .محمدالفتاح العناني، و شيخ عيسي منون، و شيخ محمد محمدمدني
اي كه هيئت كبار العلماء االزهر به ملك مصر و رئيس الـوزراء نگاشـتند در                  متن نامه 

  )١ (. منتشر شده است٣ي   سال دوم شمارهرسالة االسالمي  مجله
                                           

  .٣٣٤-٣٢٩ ، ص   ه١٣٦٩ سال سوم رمضان ٣سالة االسالم شماره ي ر مجله) ١(
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االزهر   اي متبادله بین آیات عظام و شیخ جامعه اي از نامه نمونه - 2

  ي فلسطین و وحدت مسلمین درباره
  

 در سراسر جهـان شـايع شـد كـه شـاه ايـران، اسـرائيل و                  ١٩٦٠ -     ه ١٣٨٠در سال   
ي بزرگـوار شـيخ محمـود        گر را به رسميت شـناخته، عالمـه        صهيونيست غاصب و ستم   

ناراحـت شـد و ابتـدا تلگرافـي بـه      االزهر شريف، از اين عمل بسيار      شلتوت شيخ جامع  
  :اهللا العظمي بروجردي در قم ارسال داشتند آيت
   

  اهللا بروجردي در مورد فلسطین  تلگراف شیخ شلتوت به آیت
  اهللا الرحمن الرحیم بسم 

ـــسيد صـــاحب  ـــل اإل األالـــسماحةال ـــرانإ - مـــام البروجـــردي، قـــمخ الجلي  ســـالم اهللا علـــيكم ،ي
 عــن الحــق ًيــران الــشفيق وكــل مــن يــنهض مــدافعاإوانكم علمــاء خــإخواننــا وإ جميــع ىورحمتــه وعلــ
خــوانكم األجــالء إن ســماحتكم وجميــع إمــا بعــد، فــألفــة بــين المــسلمين،  الوحــدة واألى علــًومحافظــا

يــران بعــصابة إيــام وهــو اعتــراف جاللــة شــاه تعلمــون نبــأ الحــادث المخــزن الــذي حــدث فــى هــذه األ
  .ت حقوقهمبهلها واغتصأ فلسطين، وشتت ى اعتدت علالتيسرائيل إ

ي برادران ما و برادران شما، علماي شـفیق ایـران و             درود خدا بر شما و بر همه      
تمام کسانی که مدافع و حـافظ وحـدت و ائـتالف مـسلمانانند، امـا بعـد مـسلماً                    

آوري که در این روزها پدید آمـد          عالی و جمیع برادران بزرگوار خبر حزن       حضرت
ان، اسرائیل را به رسمیت شـناخته اسـت، اسـرائیلی کـه بـه      اید که شاه ایر را شنیده 

  .سرزمین فلسطین تجاوز کرده و مردم آن را آواره و حقوقشان را غصب کرده است

ي مسلمانان جهان است که پادشاهی که خود و ملـتش            ي تأسف و تأثر همه     مایه
رار سازد و   ي دوستی برق   مسلمان است، دشمنان مسلمان را تأیید کند و با آنان رابطه          

ما دو بار براي جناب شاه تلگراف فرستادیم و خاطرنـشان کـردیم کـه ایـن عمـل                   
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اي است براي کسانی که خواهان قطع روابطی هستند که مـا بـراي تقویـت آن               بهانه

  .ایم تالش کرده
شـدت خواهیـد     مسلماً شما نیز از این عمل متأثرید و براي محکوم کردن آن بـه             

ي مـردم   عالی تأثیر نیکویی خواهد داشت زیرا براي همه  جنابکوشید، و قطعاً اقدام 
آشکار شده که ما و شما دوستانی هستیم در جهاد و تالش براي بـاال بـردن پـرچم                   

امید است که مـسلمانان از برکـات و سـعی           . اسالم و تثبیت وحدت میان مسلمانان     
  .ي شما منتظر دریافت نامه. مند گردند سودمند شما بهره

  اهللا وبرکاته ورحمة والسالم علیکم                                                     
   شیخ االزهر-برادر شما محمود شلتوت

  
اهللا العظمـي بروجـردي در بـستر          متأسفانه اين تلگراف وقتي به قم رسـيد كـه آيـت           

در : ودندي قلبي به هوش آمدند، فرم      بردند، در عين حال وقتي از حمله        سر مي  بيماري به 
نويسم به ايـشان يـادآور شـوم كـه             مي شیخ محمود شلتوت  اي كه به      صدد بودم در نامه   

  )١ (.موجبات رفع اختالف را فراهم سازند
اهللا بروجردي مانع شد كه در مورد تلگراف شيخ محمود شلتوت اقدامي              ارتحال آيت 

بروجـردي  مناسبت رحلت امـام      صورت گيرد و شيخ محمود شلتوت تلگراف تسليتي به        
اهللا سید محـسن   آیتگاه مجدداً  تلگرافي به  براي علماي قم و نجف ارسال داشتند و آن 

  . در نجف اشرف مخابره كردندطباطبائی حکیم
 در تهـران مـسئله را جويـا    سید محمد بهبهـانی اهللا  امام حكيم، بالفاصله توسط آيت   

 كه متن هر سه     )٢(شتندارسال دا  شیخ محمود شلتوت     گاه پاسخي براي عالمه    شدند و آن  
  .گذرانيد نامه را در اين قسمت از نظر مي

                                           
  .١٠٤بستگي مذاهب اسالمي، ص  هم) ١(
 و پـاورقي كتـاب      ٦/٨/١٩٦٠ -١٣٨٠/ صفر/ ١٥١١ سال   ٥ي رسالة االضواء، شماره      به نقل از مجله   ) ٢(

  .اهللا العظمي كاشف الغطاء الماوي آيت جنة 
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  اهللا العظمی سیدمحسن حکیم ي عالمه شیخ االزهر محمود شلتوت به آیت متن نامه

  
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

   النجف العراق- ستاذ العالمة السيد محسن الحكيمخي في اهللا صاحب السماحة األأ
خـوانكم علمـاء العـراق الـشفيق وكـل مـن يـنهض إخواننا وإى جميع سالم اهللا عليكم ورحمته وعل

ًمــدافعا عــن الحــق ومحافظــا علــى الوحــدة واأل ن ســماحتكم وجميــع إمــا بعــد، فــأ. لفــة بــين المــسلمينً
يام وذلك هو اعتراف جاللـة خوانكم األجالء تعلمون نبأ الحادث المخزن الذي حدث في هذه األإ

هلهــا واغتــصبت حقــوقهم، هــذا أاعتــدت علــى فلــسطين، وشــتت ســرائيل التــي إيــران بعــصابة إشــاه 
ذ كيـف يقـدم ملـك مـسلم إرض ومغاربهـا، فلق كل مسلم في مـشارق األأًفلقنا جميعا كما أاالعتراف 

برقنــا لجاللــة الــشاه مــرتين، وأبرقنــا أولقــد . لــشعب مــسلم علــى تأييــد أعــداء المــسلمين ومــواالتهم
ماميـة ممـا خواننـا اإلإلى خطورة الشاة الذي هو شيعي من إمنبهين » قم«لسماحه السيد البروجردي 

قد ييسر الذين يحبون أن يصيدوا في الميـاه العكـرة وهمـسة التـشويش ومحاولـة قـصم الـروابط التـي 
شــك  وال: صــريحة ال تحتمـل التأويـل  عـن منافــاة ذلـك الـدين منافـاةًعملنـا علـى تقويتهـا، هــذا فـضال

خـوانكم علمـاء العـراق الكـرام سـتبذلون إخواننـا وإكـم أنـتم وسـائر نأسـفنا، وأنكم أسفتم لذلك كما أ
عنــه كمــا   والعمــل علــى أن يرجــع الــشاة،ةّبقــوكــل مــا فــي وســعكم مــن الــسعي الســتنكار هــذا القــرار 

يـران نفـسه، كمـا سـيكون لـه تـأثير حميـد عنـدنا إلة أيران عن مـسإ الدكتور مصدق في حكومةرجعت 
سـالم وتثبيـت الوحـدة ياكم زمـالء فـي الجهـاد، والعمـل علـى رفـع رايـة اإلإًن للناس جميعا أننا وّتبي ذإ

نـــه ألينـــا مـــن بيـــان ســـعيكم الموفـــق وعملكـــم الـــصالح لمنتظـــرون، وإنـــا لمـــا تبعثـــون بـــه أبـــين أهلـــه، و
ن ينفع المسلمين ببركاتكم وصالح سعيكم والسالم علـيكم ورحمـة أو. ن يكألكم برعايتهأل والمسؤ
  .اهللا

                                            أخوكم محمود شلتوت               
        شيخ الجامع االزهر

  
اهللا العظمـی     ي عالمه شیخ االزهر محمود شـلتوت بـه آیـت           ي نامه  ترجمه

  سیدمحسن حکیم
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

 نجـف، عـراق سـالم و        -برادر حضرت مستطاب اسـتاد عالمـه سيدمحـسن حكـيم          
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ي   شما و بر جميع برادران ما و برادران شما، علماي عزيز عـراق و همـه                رحمت خدا بر  

كساني كه به دفاع از حق برخاسته و حافظ وحدت و الفت ميان مـسلمانان هـستند، امـا             
آوري كـه در ايـن        ي حـزن   عالي و جميع برادران بزرگوار خبر حادثه       بعد، حتماً حضرت  

سرائيل را به رسميت شناخته، اسـرائيلي كـه بـه           ايد كه شاه ايران، ا      ايام رخ داده را شنيده    
خاك فلسطين تجاوز كرده و مردم اين سـرزمين را آواره و حقوقـشان را غـصب كـرده                   

  .است
ي مـسلمانان را در مـشرق و         چنـان كـه همـه      ي ما را متأثر كرده و هم       اين عمل همه  

د دشمنان  شود پادشاهي كه خود و ملتش مسلمان است براي تأيي           مغرب، زيرا چگونه مي   
مسلمين اقدام كند و با آنان دست دوستي دهد، ما دوبار براي جناب شاه و يك بار براي             
سيدبزرگوار بروجردي در قم تلگراف فرستاديم، و اين امر خطير را خاطرنـشان كـرديم               

خصوص كه اين عمل از شـاهي صـادر          دنبال خواهد داشت به    اي به   كه سرانجام چه فتنه   
خواهنـد    اي است براي كساني كه مي       ي امامي ماست و اين بهانه      يعهشده كه از برادران ش    

آلود ماهي بگيرند، و در راه قطع روابطي كه ما در تقويت آن روابط كوشيديم،            از آب گل  
و . كه اين عمل منافات صريح با دين دارد و قابل توجيه نيست            تالش كنند، افزون بر اين    

تأثريـد، شـما و سـاير بـرادران مـا و شـما از       بدون شك شما هم مانند ما از اين عمـل م     
كـه   علماي مكرم عراق براي محكوم كردن اين عمل با شدت تمام خواهيد كوشيد تا اين              

چنان كه حكومت دكتر مصدق در ايران از چنـين عملـي در سـال                شاه از آن برگردد هم    
  . م برگشت١٩٥١

ن دارد تـأثير نيكـويي بـراي    عالي تأثير فراواني در ميان علماي ايرا     مسلماً اقدام جناب  
ي مردم آشكار شده كه ما و شما دوستاني          ي مسلمانان خواهد داشت زيرا براي همه       همه

هستيم در جهاد و تالش براي باال بردن پرچم اسالم و تثبيت وحدت ميان مـسلمانان، و                
آميـز وعمـل صـالح        گـر تـالش موفقيـت      اي از شما هستيم كه بيان       ما منتظر دريافت نامه   

دار حمايت شماسـت، باشـد كـه مـسلمانان از بركـات و سـعي                  خداوند عهده . ماستش
  .مند گردند سودمند شما بهره

  اهللا برکاته ورحمة                                            والسالم علیکم 
   شیخ االزهر-                                          برادر شما محمود شلتوت
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  اهللا بهبهانی اهللا العظمی حکیم به آیت تتلگراف آی
 در تهران در مورد بـه        سیدمحمد بهبهانی  اهللا  ي آيت   به واسطه  حکیماهللا العظمي     آيت

  :كنند رسميت شناختن اسرائيل توسط ايران اقدام مي
  اهللا وله الحمد بسم

   طهران،- اهللا البهبهانی دامت برکاتهآيةلی إ
ً فـــي المـــسلمين واســـتنكارا شـــديدا فـــي ة عظيمـــةّحـــدث ضـــجأســـرائيل إيـــران بإ بنـــاء اعتـــراف ّنإ ً

ســالمي ورعايــة شــعور المــسلمين  واجــبهم اإلىلين بالمحافظــة علـو فالمــأمول نــصح المــسؤ،أوسـاطهم
  .واهللا سبحانه الموفق المعين

  محسن الطباطبایی الحکیم
   تهران- اهللا بهبهانی دامت برکاته به آیت

ي بـزرگ در ميـان    يل توسـط ايـران فاجعـه     مسلماً بناي به رسـميت شـناختن اسـرائ        
ي رسوايي در بين آنـان خواهـد بـود، طبـق معمـول مـسئولين را بايـد                    مسلمانان و مايه  

 خود عمل كننـد و پـشتيبان احـساسات مـسلمانان             ي اسالمي  نصيحت كرد كه به وظيفه    
  .كننده است و خداي سبحان توفيق دهنده و ياري. باشند

  محسن طباطبایی حکیم
   

  
  اهللا بهبهانی خ آیتپاس
اهللا العظمـي   شـرح بـراي آيـت    اهللا بهبهاني پـس از اقـدامات الزم پاسـخي بـدين      آيت

  :كنند سيدمحسن حكيم تلگراف مي
 وصـلت ،اهللا السيد محسن الحكيم دام ظله العالي سالم آية اإل شرف، سماحة حجة النجف األ

منته البرقيــة فأجــاب جاللتــه بعــدم علمنــا صــاحب الجاللــة الشاهنــشاهي بمــا تــضأبــرقيتكم الكريمــه و
ــة بــدل علــى االعتــراف بحكومــة مــن الحكومــة اإليء صــدور أي شــ ن الحكومــة أســرائيل وكمــا إيراني
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 حفـــظ مـــصالح ىن صـــاحب الجاللـــة حـــريص علـــأيرانيـــة ليـــست بـــصدد ذلـــك فـــي المـــستقبل واإل

 الــشيخ ســتاذوســوف تجــدون تفــصيل ذلــك جــواب العالمــة األ. قطــار العــالمأالمــسلمين فــي جميــع 
 متــع اهللا ، دام ظلكــم العــالي، وغيرهــا التــي تنــشر فــي طهــرانةمحمــود شــلتوت فــي الــصحف الرســمي

  .المسلمين بطول بقائكم
، دام ظلـه العـالي   سیدمحـسن حکـیم  اهللا   االسالم آيت     اشرف، حضرت حجت      نجف

تلگراف گرامي شما واصل گرديد، و مضمون آن را به شاهنـشاه اعـالم داشـتيم، ايـشان                  
 دادند كه از سوي حكومت ايران چيزي دال بر به رسميت شناختن دولت اسـرائيل     پاسخ

صادر نشده و در آينده نيز قصد چنين كاري را ندارد، و ايشان خواهان مصالح مـسلمين                 
زودي تفصيل ايـن پاسـخ را در جـواب عالمـه اسـتاد             ي نقاط جهان هستند و به      در همه 

شـود،    و غيـره كـه در تهـران منتـشر مـي           هاي رسـمي      در روزنامه شیخ محمود شلتوت    
دارد و بـا طـول عمـر شـما،           ي بلند شـما را نگـاه       مالحظه خواهيد فرمود، خداوند سايه    

  .مند گرداند مسلمانان را بهره
  االحقر، محمد موسوي بهبهانی، عفی عنه
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پاسخ آیت اهللا العظمی سیدمحسن حکیم به عالمـه شـیخ االزهـر محمـود         

  شلتوت
  حمدبسم اهللا وله ال

  القاهرة الجلیل الشیخ محمود شلتوت شیخ الجامع االزهر ـ العالمة فضيلة
مور أهتمـامكم بـاسـرائيل فـشكرنا لكـم إيـران بإ تلقينا برقيتكم الكريمة تستنكرون فيها اعتراف *

ننــا منــذ بلغنــا بنــاء هــذا االعتــراف بادرنــا إســالمية بيــنهم والمــسلمين وحرصــكم علــى تقويــة الرابطــة اإل
خواننــا العلمــاء فــي طهــران إيــران بواســطة بعــض إلين فــي ولــى المــسؤإغ اســتنكارنا الــشديد بــالإ إلــى
 ميسـالسالمية ونصحنا لهم باالحتفـاظ بـواجبهم اإلمة اإلوضحنا لهم خطورة الموقف واستيالء األأو

نــه أسـرائيل وإيـران بإي اعتـراف مــن أ عــدم صـدور رًورعايـة شـعور المـسلمين وتلقينــا الجـواب واضـحا
ً فــي نيــة الحكومــة ذلــك ال فــي الوقــت الحاضــر وال فــي المــستقبل ومظهــرا للعطــف علــى قــضايا لــيس

  .المسلمين في كل مكان
نظـار المـسلمين أسرائيل من أي جهة كانت نلفت إنستنكر كل خطوة تتخذ لتعزيز كيان  ذإننا إو
كلمــتهم لــى رص صــفوفهم وتوحيــد إًلــى الظــرف العــصيب الــذي يحــيط بهــم ونــدعوهم جميعــا إكافــة 

ول هـا األّ جعلـت همي الظلم والكفر والطغيـان والتـىمام التيارات العاتية من قوأليقفوا جبهه موحدة 
مثلــة مثــل مــن األســرائيل فــي الفلــسطين األإه تــقامأبعــاد عــن واقــع المــسلمين ومــا إســالم ومحاربــة اإل

  .سالم والوقوف في طريقهالكثيرة على محاولة ضرب اإل
ن أة ّ فــي بــالد المــسلمين خاصــةة والحكومــات القائمــّعلــى المــسلمين عامــًلزامــا إومــن هنــا كــان 

تهم ويــستمدوا ّوا حــول لوائــه الظــافر الــذي هــو عنــوان نــصرهم وعــزّســالم ويلتفــلــى حظيــرة اإلإيرجعــوا 
سـالم تشريعاتهم من ينبوعه الثـري ومنهلـه الـصافي ليـستعيدوا مجـدهم وكـرامتهم ويحللـوا مـا حلـل اإل

  .ويحرموا ما حرمه
بعـاده إسـالم و أثر مـن آثـار تهـاونهم فـي اإلّإال ضجت بها حياة المسلمين ي التيوما هذه المآس

 يلــى العلــإً وختامــا نبتهــل .مــر الــذي ينــذرهم بــالخطر ويهــددهم بالخــذالن األ،مــةن األودارة شــؤإعــن 
ـــديهم أن يجمـــع كلمـــة المـــسلمين علـــى التقـــوى والهـــدى ويأخـــذ بأالقـــدير  ـــه صـــالحهم إي ـــا في لـــى م
  .اهللا وبركاته  والسالم عليكم ورحمة ،نه سميع مجيبإ ،احهمونج

  محسن الطباطبائی الحکیم
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  ي حمدها از آن اوست نام خدایی که همه به

 - شيخ جـامع االزهـر  شیخ محمود شلتوت،ي بزرگوار  دانشمند فضيلت مآب، عالمه  
ائيل قاهره تلگراف گرامي شما را كه حاوي اظهار انزجـار از بـه رسـميت شـناختن اسـر         

توسط ايران بود، دريافت داشتم، از اهتمام شما به امور مسلمين، و عنايت شما نسبت به                
كنم، ما از هنگام دريافت ايـن اعتـراف    تقويت ارتباطات اسالمي ميان مسلمين، تشكر مي   

مبادرت به ابالغ انزجار و تنفر شديد خود به مسئولين ايران توسط برادران عالممـان در                
 برايشان، حساسيت و خطرساز بودن موضوع و نارضايتي امت اسالمي را         تهران كرديم و  

ي اسـالمي خـود و رعايـت     توضيح دادم و به آنان نصيحت كردم كه نـسبت بـه وظيفـه         
  .احساسات مسلمين بكوشند

گونه چيـزي دال بـر بـه رسـميت           پاسخ آشكاري كه دريافت داشتيم اين بود كه هيچ        
نشده و در حال و آينده هم چنين قصدي نيـست، و          شناختن اسرائيل توسط ايران صادر      

  .اظهار توجه و اهتمام به قضاياي مسلمين را در همه جا كرده بودند
و ما در حالي كه از هر گامي كه براي تحكيم و تثبيت كيـان اسـرائيل از هـر جهـت                     

ي مـسلمين را بـه ايـن موقعيـت      نماييم، نظر همـه     برداشته شود، اظهار تنفر و انزجار مي      
ي آنـان را بـه متحـد سـاختن           كنـيم، و همـه      ساسي كه آنان را احاطه كرده، جلب مـي        ح

هاي استكباري قواي ظلم، كفر       خوانيم، تا در برابر جناح      صفوفشان و توحيد كلمه فرا مي     
هايي كه نخستين اهتمام خود را جنـگ          ي واحدي را تشكيل دهند، جناح      و طغيان، جبهه  

چه را كه اسـرائيل    اسالم را از مسلمانان دور سازد، و آن كوشد كه   بااسالم قرار داده و مي    
  .ها براي كوبيدن اسالم و سد كردن راه آن است اي از تالش پا داشته نمونه در فلسطين به

هاي دايـر در كـشورهاي اسـالمي          بنابراين الزم است بر مسلمانان عموماً و حكومت       
ي  رچم پيروزمنـد اسـالم كـه نـشانه        ي اسالم بپيوندند، و پيرامون پ      خصوصاً  كه به جبهه    

ي صـاف و زالل   پيروزي و عزتشان است، جمع شوند، و قـوانين خـود را از سرچـشمه        
چه را اسـالم حـالل    شريعت اسالم دريافت دارند، تا مجد و كرامت خود را باز يابند، آن  

  .چه را حرام كرده حرام گردانند كرده، حالل و آن
ي سـستي   سلمانان را تلخ و ناگوار كـرده نتيجـه     مسلماً اين همه مصائب كه زندگي م      
ي امور امت است، امري كه به آنان آژيـر خطـر             آنان در اسالم و دور ساختن آن از اداره        

  .كند دهد و آنان را به نابودي تهديد مي مي
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. خواهيم كه به مسلمانان وحدت كلمه عنايت كنـد   در پايان از خداوند قادر متعال مي      

ي صالح و پيروزي آنان اسـت،        چه را كه مايه    و هدايت گرد آورد و آن     و آنان را بر تقوا      
  بر دستشان جاري سازد، انه سميع مجيب

  .اهللا و برکاته  رحمةوالسالم علیکم و 
                                                       محسن طباطبایی حکیم

  
 ارتحال عالمه شـیخ    اهللا شیخ آقابزرگ طهرانی به مناسبت      پیام تسلیت آیت    

  اشرف به رجال تقریب محمود شلتوت از طرف علماي نجف
ي با فضيلت مرحـوم     وفات دوست جليل و يار قديم شما در جهاد اصالح، عالمه           ...

  .كنم  شيخ االزهر شريف را به شما تسليت عرض ميشیخ محمود شلتوت،مغفور 
اري و فعاليت جبـران ناپـذير       گذ  او با شما خالصانه كار كرد و سهم به سزايي در پايه           

  . بين المذاهب اسالمي دارد، او از مصلحين با اخالص بوددارالتقریب
ي علماي نجف اشرف كه به فضيلت و جهاد اين شخصيت بزرگ آشـنا بودنـد،        همه

ي علماي نجف به شما و علمـاي االزهـر           از سوي همه  . از فقدان آن مرحوم متأثر شدند     
واريم خداوند ايشان را غريق رحمت و رضـوان خـود           شريف تسليت عرض نموده اميد    

گرداند، و به دوستانش صبر عنايت كند و برايشان اجـر مقـرر دارد و خداونـد ماننـد او                   
مخلصيني به مسلمانان عنايت فرمايد تا شكافي كه با وفات وي پديد آمده، پـر گـردد و                  

  )١ (.جهاد وي را تداوم بخشند
  واهللا الموفق لکل خیر

  
 تسلیت را بـا انگـشتان مـرتعش در حـال تکیـه بـر بـستر بیمـاري در                     این پیام 
آقـا  : فانی:  نوشته است     ه 1383 شعبان سال    15اشرف شب     ي عمومی نجف   کتابخانه

  .بزرگ طهرانی عفی اهللا عنه

   

                                           
  . ٣٤٢، ص ٥٦ه ، شمار١٤ي رسالة االسالم سال  مجله) ١(


