 ‐ 21420آﯾﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال

آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ک ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﯾ از از ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﻣﺎﻟ ﯾﺎ ﺣﻨﻔ ﯾﺎ ﺣﻨﺒﻠ ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻌ (ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﺪام ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﯿﻦ دﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ از ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﯿﻨ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺮدم از ﻟﺤﺎظ درک و ﻓﻬﻢ و ﻗﺪرت
اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﺎم از ادﻟﻪی ﺷﺮع ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺧ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﺎﯾﺰ و ﺑﻠﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧ راﻫ
ﺟﺰ ﭘﯿﺮوی از دﻟﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺺ
آن را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺳﻮال :ﺣﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺮوی از اﻗﻮال آﻧﺎن در ﻫﻤﻪی دورانﻫﺎ و ﻣﺎنﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠ رﺳﻮﻟﻪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺑﻌﺪ:
اوﻻ :ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﻣﺎم ﯾﻌﻨ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﻣﺎﻟ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺴﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔ ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر دﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺎن ﻓﻘﻪ ﺧﻮد را از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎ در اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دو ﭘﺎداش دارد :ﭘﺎداش اﺟﺘﻬﺎد و ﭘﺎداش رای درﺳﺖ؛ و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﺟﺘﻬﺎد
ﺧﻮد ﯾ ﭘﺎداش دارد و ﺑﺮای اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را دارا اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺧﻼف آن ﻣداﻧﺪ ﺑﺮای وی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎن راﯾ را ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﻖ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،و در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﺳﺘﻨﺒﺎط را ﻧﺪارد و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای وی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
راﺑﻌﺎ :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﺳﺘﻨﺒﺎط را ﻧﺪارد ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ از ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺖ
آﻧﻘﺪر ﺳﻮال ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﺑﺪ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل و زﻣﺎن از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮ
آﻧﺎن وارد اﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﻗﻮال آﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﻮد«.
ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۲۸ /۵
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ) (۳۳۲۳آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﮐﺴ ﮐﻪ اﻫﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﺎم از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را داراﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ آن را دارد ـ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﻓﻘﻬ ﮐﻪ
از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﺪم ارث ﺑﺮدهاﯾﻢ ـ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺧﻮد ]از اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط[ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ
ﮐﻪ از وی ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ اﻫﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ]ﻋﻠﻤﺎی[ اﻣﺎﻧﺘﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن
دارد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺗﺎ از ﮐﺘﺐ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻢ ﺷﺮﻋ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺪون آﻧﻪ در ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ
ﻋﺎﻟﻢ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬاﻫﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺮت اﯾﻦ اﺋﻤﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺐ آﻧﺎن و آﺳﺎﻧ
دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ اﻗﻮال اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮب ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﺎن اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و دﭼﺎر ﺟﻤﻮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺑﺪﺑﯿﻦ اﺳﺖ و اﻣﺮی را ﮐﻪ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ﻓﺮاخ ،ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠ اﻣﺮ ﻓﺮاﺧ را ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﺨﺺ اﻣ و ﺑﯿﺴﻮاد ﻣﯿﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و دﯾﺮ اﺋﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ و اوزاﻋ و ﻓﻘﻬﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﺗﻔﺎوﺗ
وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۴۱ /۵
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎره  ۱۵۹۱آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻫﯿﭻﯾ از آﻧﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﺑﺮ آن ﺗﻌﺼﺐ ﻧﻮرزﯾﺪه و دﯾﺮان را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻠﺰم
ﻧﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﺼﻮص دﯾﻦ را ﺷﺮح ﻣدادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﺮوع را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت درﺑﺎرهی آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣدادﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﻪ ﻫﯿﭻﯾ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد ﯾﺎ
دﯾﺮان را ﺑﻪ آرای ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﻣدادﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﻣدادﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رای و ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،رایﺷﺎن را ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﻮﺑﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ از آﻧﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻫﺮﮔﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ
ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭘﯿﺮویِ ﻣﺬﻫﺒ ﺧﺎص از اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺮ ﮐﺴ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪ اﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در
اﯾﻦ راه از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻨﯿﺠﯿﻨﻪی ﻋﻠﻤ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه از ﻋﻠﻤﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ راه ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻧﺼﻮص و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎنِ
ﺧﻮد آﺳﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻧﻌ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﺎم ﺷﺮع از ﻧﺼﻮص را ﻧﺪارد از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻮرد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش ﻫﺴﺖ را ﻣﭘﺮﺳﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﺎﺳﺎﻟُﻮاْ اﻫﻞ اﻟﺬِّﻛﺮِ ان ﻛﻨﺘُﻢ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ ]ﻧﺤﻞ[۴۳ :
)ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﻤداﻧﯿﺪ از اﻫﻞ ذﮐﺮ )آﮔﺎﻫﺎن( ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﻞ و ﺗﻘﻮی و ﺻﻼح ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد دارد«.
ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ . ۵/۵۶
ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارا ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﯾ از
اﺳﺒﺎب اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ،ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧ ﺑﻮده اﺳﺖ و آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻗﺮن در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣ
ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﻪی
اﺟﺘﻬﺎدات اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﺣﺎوی آرای درﺳﺖ و اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻮﻣﻦ
واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪهی ﺳﺨﻦ ،از ﺣﻖ و ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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