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 سرمقاله

 
 اختالف حرام و مجاز در فقه مقارن

 
 1یمؤمن نیعابد

  

ای جدید عنوان پدیدهزمانی که اجتهاد و قیاس جهت فهم دین و استنباط احکام شرعی به
ق، 4141اکنشهایی را برانگیخت )ر.ک: ابن قتیبه، و نو، در جامعه اسالمی مطرح گردید، و

؛ کراجکی، 277-8/277ش، 4725؛ طوسی، 7/451ش، 4725؛ شریف مرتضی، 27-15
؛ فیض کاشانی، 7/421ق، 4141؛ ابن ادریس، 7/171تا، ؛ ابن براج، بی5/751ق، 4147

آن (. بعضیها سخت از 147و  771ق، 4175؛ سرار، 471ش، 4752؛ جابری، 4/41تا، بی
اند. گروهی عنوان راه درست فهم دین از آن راه و شیوه حمایت کردهداری کرده و بهجانب

دیگر آن راه و شیوه را انحرافی و گمراه کننده دانسته، سخت به مقابله با آن راهها 
اند و همه تالش و همت خودشان را در مسدود کردن استمرار و ادامه راه اجتهاد برخاسته

طور کلی و که حتی حجت بودن آنها را در شریعت بهایگونهاند، بهگرفته کارو قیاس به
؛ آمدی، 7/717ق، 4177اند )ر.ک: فخررازی، بعضیها در شریعت اسالم محال دانسته

؛ شوکانی، 7/148ق، 4177؛ حلی، 7/478ش، 4725؛ شریف مرتضی، 7/717ق، 4171
اند که بعضی از دلیلها به کرده ( و برای محالیت حجیت آنها دالیلی ذکر7/77ق، 4171

 شبهه شباهت بیشتری دارد تا به دلیل.
هایی که که نسبت به جواز و شرعی بودن تمسک به اجتهاد و قیاس در از جمله شبهه

اند، سببیت آنها برای پدید آمدن فهم دین و تحصیل و کشف احکام شرعی مطرح کرده
غیر از ظن « ظنی»یک از مجتهدین  اختالف میان امت اسالمی است، از جهت آنکه هر

مجتهد دیگر خواهد داشت و مقتضای قیاس هریک از مجتهدین، نقیض حکم قیاس مجتهد 
کند که اختالف آنها در ظن به علت در قیاس مرتبط باشد یا دیگر خواهد بود و فرقی نمی
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را قیاس دهد، زیکنندگان رخ میچیز دیگر. این اختالف در اجتهاد مجتهدین و قیاس قیاس
شود؛ از جهت آنکه با تبعیت از امارات، قیاس صورت بدون تبعیت از امارات، انجام نمی

پذیرد و اختالف پیروان شود و دین اختالف را نمیناچار به اختالف کشیده میگیرد، بهمی
( و بلکه دین از تفرقه اهل اسالم نهی 87باشد )ر.ک: نساء، اسالم از دستورات دین نمی

( و خداوند نیز 47؛ شوری، 15؛ انفال، 417؛ انعام، 411ست )ر.ک: آل عمران، کرده ا
شود )ر.ک: انفال، فرموده است: نزاع و اختالف، سبب از بین رفتن آبروی مسلمانان می

؛ ابن 7/711ق، 4177؛ فخررازی، 7/744ق، 4171؛ آمدی، 7/177ق، 4177؛ حلی، 15
 (.171ق، 4171یحیی، 

سیار معروف به نظام از رؤسای معتزله و شاگرد هشام بن حکم در  ابواسحاق ابراهیم بن
گرایی را توضیح و تبیین سببیت قیاس و اجتهاد در ایجاد اختالف میان امت اسالمی، عقل

اند گرایی را تمسک به قیاس و اجتهاد در استنباط احکامی شمردهدخیل دانسته است. عقل
نخواهد بود و رأی را « رأی»احکام بر اساس  گرایی جدا از بیانکه از نظر ایشان عقل

-اند، بهسبب اختالف و فرقه فرقه شدن امت اسالمی و مختلف شدن احکام شرعی دانسته

که یک چیز در کوفه حرام و در حیره حالل یا در یک ناحیه کوفه حرام و در ناحیه ایگونه
که دارند در جامعه اسالمی  دیگر کوفه حالل خواهد بود... و این احکام با همه اختالفهایی

ش، 4752گردد )ر.ک: جابری، و اجرا میو بر مسلمانان و جان و ناموس آنها حاکم بوده 
 نقل از: محمد عبدالهادی ابوبریده، النظام و آراؤه الکالمیه و الفلسفیه(.به 448

هم تمسک به اجتهاد سبب پدید آمدن اختالف میان آنان گردید  میان صحابه پیامبر
باره در این 7اند. جریر بن کلیبکردهه بعضیها به چیزی امر و بعضی دیگر از آن نهی میک

)ر.ک: آمدی، « ام میان شما شر وجود دارد )ان بینکما شرّا(به آنها گفته»گوید: می
 (7/744ق، 4171

مولی محسن فیض کاشانی نیز با اعتراض به تمسک علمای امامیه به اجتهاد در استنباط 
آنان در « اختالف»اند: تمسک علما به اجتهاد، سبب فزونی و فراوانی شرعی گفته احکام

روزی هم در حال افزایش است و دایره اختالفات در طی صورت شبانهمسائل گردید و به
بینی آنها در یک مسئله بیست که میایگونهباشد، بهروزگاران و اعصار رو به گسترش می
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گویم: هیچ مسئله فرعی فقهی اند و بلکه میی اختالفی ابراز کردهیا سی یا بیشتر نظر و رأ
وجود ندارد مگر آنکه آنها در خود آن مسئله یا در بعضی از متعلقات آن مسئله با هم 

 (.4/45تا، نظر دارند )فیض کاشانی، بیاختالف
ت آنکه دانند، از بابایشان همه این اختالفات را پدیدآمده از طبیعت و ذات اجتهاد می

آید علت آنکه کم پیش میرود روزی آراء و افکار بشر به توافق دست یابند، بهاحتمال نمی
گمانهای )ظنون( اشخاص با هم منطبق درآید، در حالی که فهمهای افراد ناسازگارند، 

پذیر و دارای مراتب است و صورتهای اجتهاد معکوس همدیگرند، اجتهاد تشکیک
یابد؛ کسانی خودشان را به طایفه و )رکیک( در آن راه می های سست و ضعیفاندیشه

نمایند در حالی که کنند و خودشان را از آنان نشان داده و معرفی میسازی میگروهی شبیه
کنند، در حالی که از آنان برکنارند و در از آنان نیستند و خود را در زمره گروهی وارد می

اء آنان نابینا گردیده و در گودال عمیق آراء آنان غرق نتیجه اهل تقلید در تاریکی انبوه آر
 جا(. شوند )همانمی

مشابه نظری که مولی محسن فیض کاشانی در مورد اهل اجتهاد ابراز کرده و اظهار 
ق( در مورد اهل کالم یعنی عتزله ابراز 725اند را پیش از ایشان ابن قتیبه دینوری )د داشته

اند: اهل کالم در میان اصناف مردم از اطباء مساحین اهل که گفتهو اظهار کرده بودند. چنان
که دو تن از رؤسای ایگونهحساب و امثال آنها بیشترین اختالف را با یکدیگر دارند، به

گاه افرادی نظر داشته باشند )آنکنی حتی در یک مسئله دینی با هم اتفاقاهل کالم پیدا نمی
گوید:( ه همه مخالف همدیگر هستند و در سبب اختالف آنان میبرد کاز معتزلیان را نام می

جهت آنکه مباحث اعتقادی را به امکان ندارد که اختالف آنها با همدیگر از بین برود و به
کنند، در حالی که مردم در درکهای عقلی و استحسان عقلی و موجبات قیاس ارجاع می

نمایند، گزینند و اختیار میهایی را که برمیکنند و چیزپسندند و اراده میچیزهایی که می
که حتی یک نفر ایگونهشود که دو نفر را متفق ببینی بهمتفاوت هستند و احتمال داده نمی

از آنها چیزی را از روی درک و پسند اختیار کرد دیگری هم همان را انتخاب نماید یا 
ناسپند بشمارد )ابن قتیبه، ارزش و ارزش ناپسند دانست دیگری هم آن را بیآنکه بی

 (.71ـ 75ق، 4141
است و فیض  قابل ذکر است که ابن قتیبه اهل کالم را در مقابل اهل حدیث قرار داده

کاشانی اهل اجتهاد را در مقابل اهل حدیث و اخباریها قرار داده و معتقد است که اهل 
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و لذا اهل کالم و اهل  شودنظر دارند و مکتب حدیثی سبب اختالف نمیحدیث با هم اتفاق
اجتهاد را بابت اختالف آرائی که به آن دچار هستند مورد مذمت قرار داده و نحله و مکتب 

حزم ظاهری نیز تقلید از اشخاص و تمسک به که ابناست، چنان آنها را مردود شمرده
قیاس و استحسان جهت استنباط احکام را سبب اختالف شمرده و ترک آن را سبب ترک 

 (.7/15ق، 4141حزم، تالف و تفرقه دانسته است )ر.ک: ابناخ
شود. اختالف اهل دین و علما در فهم دین و استنباط احکام سبب اختالف در دین می

حزم شکل گرفته است، پس از احراز صغرای قضیه که بر اساس بیان ابن قتیبه، فیض و ابن
ب اختالف در دین باشد، حرام هرچیزی که موج»شود که: این مورد نیز بدان ضمیمه می

آید این است که استنباط احکام از طریق اجتهاد، قیاس دست میای که بهو نتیجه« است
استحسان و فهم عقالنی مبتنی بر استحسان و موجبات قیاس حرام است. بر همین مبنا 

ل عمران، ؛ آ747و425اند )ر.ک: بقره، حزم با استناد به آیاتی که نهی از اختالف کردهابن
( اختالف را به تفرقه در دین تفسیر کرده و حکم به حرمت اختالف و 411و417، 417

 (.7/11ق، 4141حزم، است )و ان التفرق فی الدین حرام الیجوز( )ابن تفرقه در دین نموده
است  حزم برای توجیه مسئله و اثبات آنکه اختالف تنازع و تفرقه در دین است گفتهابن

شقاق و جدایی از یکدیگر است، « اختالف»صراحت بیان فرموده که متعال بهکه خداوند 
شقاق و دشمنی کردن با یکدیگر، بغی و نافرمانی نسبت به خداوند متعال است. خداوند 
متعال هم از نزاع و درگیری با همدیگر و فرقه فرقه شدن در دین نهی کرده است و بر 

بزرگ و از بین رفتن آبروی امت اسالمی )ر.ک: اختالف اهل دین با یکدیگر وعده عذاب 
است که اختالف، تفرق و فاصله  چنین خداوند متعال خبر داده( داده است و هم15انفال، 

( است؛ کسی که از راه خداوند متعال فاصله بگیرد 417گرفتن از راه خداوند )ر.ک: انعام، 
در حالی که خداوند متعال فرموده  گیرد،و به آن راه نرود تحقیقاً در راه شیطان قرار می

( و 715)بقره، « است شده آشکار خوبىبه بیراهه از : راهالْغَيِّ مِنَ الرُّشْدُ تَبَيَّنَ قَدْ»است: 
( 87تحقیقاً خداوند متعال تصریح فرموده است که اختالف از نزد او نیست )ر.ک: نساء، 

 (.7/11ق، 4141حزم، ... )ابنمعنای آن جمله این است خداوند راضی به اختالف نیست
بعضی آیاتی که تصریح به نهی از اختالف و فرقه فرقه شدن در دین کرده است )ر.ک: 

گونه اختالفات را ( را به فهم اجتهادی از دین کرده است و همه این417؛ انعام، 47شوری، 
آمدی، اند )ر.ک: اند و البته اختالفات صحابه را توجیه نمودهمذمت و مالمت کرده
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باشد. در اینجا یک سؤال غیر از اختالف صحابه همه اختالفها منهی میق،( که به4171
گویند مثالً مکتب ظاهریه کند و آن اینکه رأی کسانی که میبزرگ خودش را آشکار می

شود گفت حق است، آیا این نظریه خودشان نوعی مخالفت با امت اسالمی نیست؟ آیا نمی
-سازی و تفرقه در دین است؟ یا آنکه مکتب اهلأی، نوعی فرقخود همین نظریه و ر

سازی و پدید آوردن اختالف در دین نیست؟ به هر حال اگر حدیث و اخباریها نوعی فرقه
از نظر ظاهریه دیگر مکتبهای اجتهادی مردودند. از نظر دیگر مکتبهای اجتهادی نیز مکتب 

تهاد مکتب اهل حدیث و اخباریها مردود ظاهریه مردود است. از نظر اهل کالم و اهل اج
-که احمد بن عبد الرحیم معروف به شاه ولی اهلل دهلوی همین اشکال را بر ابناست، چنان

شود، در حالی که خودش عالمی است که چگونه مدعی حرمت تقلید می حزم وارد کرده
ها پیروی رشدیافته است و حال آنکه بر آراء و نظرات خودش مصیب است و فقط از آن

 کند ... .می
حدیث و اخباریها ادعا نمایند که اهل کالم و اجتهاد با خودشان هم ممکن است اهل

حدیث و اخباریها با همدیگر اختالف ندارند )ر.ک: ابن اختالف دارند، در حالی که اهل
حدیث و اخباریها هم به ( این ادعا از آنان پذیرفته نیست، زیرا اهل71ق، 4141قتیبه، 

که اشاعره، ماتریدیه و کرامیه از ها و مکاتب مختلف و متعدد منشعب شدند، چناننحله
های اخباری هستند که اختالفاتی با حنبل و سلفیه نیز از نحلههای کالمی هستند. ابننحله

حدیث تفاوت دارد. بر های حدیثی است که با دیگر اهلهمدیگر دارند. ظاهریه نیز از فرقه
 خاصی مکتب و نحله محکومیت یا ترجیح معیار و تواند مالکن معیار نمیاین اساس ای

 منطقی نگاهی باید صورت این غیر در. گردد ارائه نقض غیرقابل معیار و مالک باید. باشد
 باشد، دینی زیستیهم و دین با سازگار کهایگونهبه را اختالف و کرد اختالف به علمی و

 محوریت با دینی زندگی مقتضای که پذیرفت را آن و آمد کنار اختالف با و نمود تفسیر
 .است همین اسالم

 
 دین در قبول مورد اختالف

 اند،دانسته حرام را علما اختالف نفس که کسانی دیدگاه و شبهه عمیق و دقیق بیان از پس
 اختالف تبیین و اختالف حرمت شبهه پاسخ نوعی که پردازیممی کسانی دیدگاه نقل به

 ادریس بن محمد رسدمی نظر به. باشدمی حرام اختالف از آن تفکیک و شرعی و مجاز
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 نفس با منطقی و علمی و هوشمندانه برخوردی شافعیه فقهی مذهب امام و مؤسس شافعی
با این . اندکرده طرح مسئله اختالف، بهراجع سؤالی طرح با ایشان. داشته است اختالف
 همدیگر با امور بعضی در( حدیث)حاضر و( قدیم) نپیشی روزگار از علم اهل که: توضیح
 پاسخ گاهآن باشند؟ داشته اختالف یکدیگر با که دارند حق آنها حال آیا دارند، اختالف

. دهمنمی را حکم این دوم صورت اختالف به نسبت دارد و صورت دو اختالف: است داده
 کتاب در متعال اوندخد که است چیزهایی آنها همه چیست؟ است، حرام که اختالفی
 است کرده اقامه روشن و صریح حجت آن به نسبت خودش پیامبر زبان بر یا خودش
 آنچه. نیست حالل و جایز دارد علم حجت آن به که کسی برای مورد آن در کردن اختالف

 درک قیاس کمک با و تابدبرمی را گردید، تأویل بیان پیامبر زبان بر یا الهی کتاب در
 را معنا آن قیاس یا خبر که کردند پیدا گرایش معنایی به کنندهقیاس یا کنندهأویلت شود،می

 در که اختالف تنگی گویمنمی نماید. مخالفت او با نظر آن در دیگری اگرچه تابد،برمی
 ،151 تا،بی شافعی،) گردد اعمال او به نسبت دارد، باید وجود منصوص و صریح بیان

 .(2/748 ق،4117شافعی،  ؛4751-4715 بندهای 151 نیز و4521-4524 بندهای
 سؤال طرح با و شده است گذاشته بحث به استحسان ابطال کتاب در را مبحث همین

 نمایندمی قیاس سنت یا کتاب بر کنند ومی اجتهاد کسانی که است که کرده شروع را بحث
 یا است؟ مجاز یکدیگر با هاآن اختالف و آیا باشند؟ داشته اختالف یکدیگر با توانندمی آیا

 آنها همه آنکه یا هستند؟ مصیب آنها همه اندکرده پیدا اختالف هم با اجتهاد اهل اینکه
 نظر و صواب اهل دیگر بعضی و خطا دچار آنها از بعضی آنکه یا شوند؟می خطا دچار

 از و دندکر پیدا اختالف هم با که آنها از یک هیچ که بر شودمی داده پاسخ هستند؟ صحیح
 اختیار دارد را خداوند دستور با انطباق احتمال که مذهبی و رأی هستند، اجتهاد اهل
 در: شوندمی گفته آنها از یک هر به ولی است، شده خطا دچار مطلقاً شود گفته اندکرده
 کرده، متعادل خداوند اطاعت است داده صحیح نظر آن در و است شده مکلف آن به آنچه

 مطالبه مثالی و نمونه اگر. نیست ندارد اطالع آن بر کسهیچ که غیب تندانس به مکلف
 نماز قبله به رو خواهدمی و است دور مسجدالحرام از که نیست این از ترگویا مثالی شود،

 علم به عالم دو هر و کنندمی اجتهاد قبله جهت شناسایی جهت راه دو از نفر دو بخواند،
 و داندمی راست سمت به را قبله یکی هستند ماه و آفتاب تحرک باد، جهت با آشنا نجوم،
 دارد که نظری و تشخیص مطابق آنها از هریک داند،می راست از سمت متمایل دیگر
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 با اجتهادش که صورتی در را دیگر مجتهد نظر و رأی یکبخواند. هیچ نماز تواندمی
 رویروبه خواندن نماز به مکلف آنها از یکهیچ و کندنمی تبعیت داشت مخالفت او اجتهاد

 با را آنچه و کنندنمی مشاهده را کعبه خانه آنکه برای نیستند، کعبه خانه و مسجدالحرام
 شده خطا دچار لزوماً آنها از یکی: شود گفته اگر. هستند مکلف آن به رسیدند آن به دالیل
 نسبت اما است، دهنش مرتکب خطا است بوده او تکلیف آنچه در: شودمی داده پاسخ. است

 همان،) ندارد قرار جهت دو هر در کعبه که چون شده، خطا دچار کعبه رویروبه نماز به
2/742). 

 برخالف که ایفقهی نظریه و فتوا اجتهاد، اهل اختالف از شافعی بندیتقسیم اساس بر
-سیف کهچنان است، حرام شود، اختالف موجب و آید پدید شرعی مسلم و قطعی دلیل

 در مجتهد و باشد داشته وجود نصی فقهی، ظنی اگر مسئله: است گفته نیز آمدی دینال
 و کوتاهی اگر و شود شمرده کارمعصیت و خطا اهل نص، آن آوردن دستبه و مطالبه
 موفق ولی گیرد کاربه نص یافتن در را خودش قدرت و توان تمام ننماید، وظیفه در تقصیر

 ق،4171ر.ک: آمدی، ) است نشده مرتکب گناهی است معذور نشود، نص یافتن به
7/777). 

 خراسانی محمدکاظم و( 7/52 ق،4147ر.ک: انصاری، ) انصاری مرتضی شیخ کهچنان
 معذور را تفحص و تتبع در مقصر مجتهد( 717 ق،4117 آخوند خراسانی، ر.ک:)

 ادله یافتن در دنش مأیوس اندازهبه که دانندمی معذور را مکلفی و مجتهد دانند، بلکهنمی
-به شرعی احکام بر شرعی نص و دلیل و باشند کرده تفحص و تتبع شرلی احکام بر دال

 .نیاورند دست
 

 نفس هوای و شهوت اساس بر اجتهاد
 اجتهادات اساس بر اگر آیدمی وجودبه دینی و شرعی امور در که اختالفهایی بنابراین

 شریعت در که اجتهاداتی شاطبی کهانچن است، حرام باشد، استوار شرعی و غیرشرعی
 است: کرده قسم دو بر را گیردمی انجام
 و شایستگی که فردی از که است اجتهادی آن و است معتبر شرعاً که اجتهاداتی -4

 که چیزهایی شناختن در که کسانی یعنی گیرد،می انجام دارد، را کردن اجتهاد اهلیت
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-به اجتهاد در( مضطلح) فردی گردیدند، قوی و ندتوانم دارد نیاز چیزها آن به اجتهاد
 .آیندمی حساب

 شخصی از که است غیراجتهادی اجتهاد آن و نیستند، معتبر شرعاً که اجتهاداتی -7
 حقیقت، در ندارد و دارد، نیاز آنها به اجتهاد که چیزهایی از شناختی که شودمی صادر

 که است گرفته انجام نفسانی اغراض و شهوت اساس بر که است روایی صرفاً او اجتهاد
 نفسانی آواهای از کردن پیروی و افتادن بیراه به نابینایی و کوری در کردن اجتهاد گونهاین

 زیرا ندارد، وجود آن اعتبار عدم در شکی گردد، صادر صورت بدین که رأیی هر. است
 .(874 م،7111شاطبی، ... )فرمود نازل متعال خداوند که است حقی ضد چنین رأیی،

 پیدایش و اختالف آمدن وجودبه از پیش: است گفته هم آمدی الدینسیف کهچنان
اند بر اینکه در شریعت خداوند متعال ممنوع است که نظر داشتهامت اسالمی اتفاق مخالفین،

مجتهد بر اساس شهوات و هواهای نفسانی خودش حکم نماید؛ یعنی حکمی که دلیل 
ندارد، زیرا در چنین صورتی یعنی حکم کردن بر اساس شهوت  شرعی نسبت به آن وجود

و بدون دلیل شرعی، تفاوتی میان مجتهد و غیرمجتهد )عامی( در صدور حکم نخواهد بود 
 (.7/711ق، 4171)ر.ک: آمدی، 

شوکانی از جمله آراء و نظرات جاهالنه را منحصر کردن فضل و لطف الهی بر بعضی 
است: کسانی که فضل الهی را منحصر بر بعضی افراد  فرموده کهافراد دانسته است، چنان

اند، تحقیقاً جرأت بر اند و فهم و درک این شریعت را محدود به پیشینیان قرار دادهدانسته
اند و سپس جرأت بر شریعتی که بر تمام بندگان خدا وضع خداوند عزیز و جلیل نشان داده

ی که خداوند متعال آنها را به پرستیدن و اطاعت بر گاه بر بندگاناند و آنگردیده, نموده
اند و تعجب از این سخنانی است که آن سخنان اساس کتاب و سنت امر کرده است، نموده

خود عین نادانی و گمراهی است. همانا این سخنِ انحصار فضل الهی برای افرادی مشخص 
عال بر اساس کتاب و سنت شود که تعبد و اطاعت از خداوند متاز پیشینیان، سبب می

برداشته شود و چیزی جز تقلید از مردان نماند، همانهایی که خودشان بر اساس کتاب و 
سنت متعبد بودند؛ مانند کسانی که بعد از آنان آمدند که تعبد آنان و تعبد کسانی که بعد از 

داشت که در  آنان آمدند برابر است. بنابراین اگر تعبد به کتاب و سنت اختصاص به کسانی
اند، برای کسانی که بعد از آنان آمدند چیزی جز تقلید روزگاران عصرهای پیشین بوده

کردن نسبت به پیشینیان باقی نیست، از جهت آنکه توانایی شناختن احکام خداوند متعال 
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از طریق کتاب خدا و سنت رسول خدا را ندارند. چه دلیلی بر این جداسازی باطل میان 
پسینیان و سخنان پریشان و مغشوش وجود دارد؟ آیا این سخن جز منسوخ  پیشینیان و

تو منزّهى، این  !خداوندا: عَظِيمٌ بُهْتَانٌ هذَا سُبْحَانَکَ»دانستن شریعت چیز دیگری است؟ 
 (.7/741ق، 4171؛ شوکانی، 45)نور، « بهتانى بزرگ است.

ر اجتهاد ورود نمایند، ضرورت جهت آنکه نااهالن و افراد فاقد شایستگی نتوانند در ام
دارد که نظامی دقیق برای اجتهاد وضع گردد که از ورود افراد فاقد اهلیت ممانعت نماید، به 

اند وجود نیامده است، گروهی از نادانان مدعی اجتهاد شدهعلت آنکه نظامی برای اجتهاد به
و بدون استناد به  اندو به خودشان جرأت ورود در بعضی مسائل پیچیده علمی را داده

اند )ر.ک: اسماعیل، کتاب و سنت و دلیل صحیح استنباط مبادرت به صدور فتوا کرده
(. اگر نظام اجتهاد درست و دقیق وضع گردد، دیگر نااهالن جرأت ورود به 717ق، 4171

حوزه اجتهاد و فتوا را نخواهند داشت. بر این اساس روشن گردید که اصالح وضعیت فتوا 
که مولی محسن فیض فرمود: بعضی افراد که از ی اجتهاد و استنباط نیست، چناندادن نف

مند کردن کنند و بلکه سامانعلما و مجتهدین نیستند خودشان را وارد حوزه اجتهاد می
اجتهاد بهترین راه جهت پیشگیری از اجتهاد و استنباط نااهالن و ممانعت از ورود آنها به 

 ی از اختالفهای غیرشرعی در دین و شریعت خواهد بود.حوزه فتوا دادن و جلوگیر
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