 ‐ 228377ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺮدم ﻓﺘﺎوای ﻋﻠﻤﺎ را ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
درﺳﺘ ﮐﺎرش ﺗﺮدﯾﺪ دارد
ﺳﻮال
ﻣﻦ در آﻏﺎز راه ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮﺧ از اﻗﻮاﻣﻢ در ﺳﻮرﯾﻪ از ﻣﻦ ﺳﻮاﻻﺗ ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﺑﯿﺎﺑﻢ.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،ﻣﺜﻼ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣرﺳﺎﻧﻢ و درﺑﺎرهی ﺣﻢ
ﺣﺠﺎب و دﻟﯿﻞ آن ﻓﺘﻮای ﻋﻠﻤﺎ اﻣﺜﺎل ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ را ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﻢ و درﺑﺎرهی اﻣﻮر ﺳﺎده ﺳﻮال ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﮐﻨﻢ و از ﻋﻠﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و روش ﻧﻤﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ از ﺑﺎب ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮاﻻﺗﺸﺎن ﻓﺘﺎوای ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺖ اﺳﻼم وب را ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﻢ ...آﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﯾﻌﻨ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮاﻟ ﮐﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﺑﻌﻀ وﻗﺖّﻫﺎ اﯾﻦ وﺳﻮاس ﺳﺮاﻏﻢ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪی ﻋﻠﻤﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪهام و از ﻫﻤﯿﻦ اﻻن دارم اﻗﻮال را ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮔﺮدم ...اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ
ﻧﻤداﻧﻢ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﮔﻮﯾﻢ ﻧﻤداﻧﻢ ،اﻣﺎ ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮال ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﻣﻦ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻮاب ﻗﻄﻌ ﻣﮔﺮدم و ﺗﺎ وﻗﺘ از درﺳﺘ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪهام ﻧﻘﻠﺶ ﻧﻤﮐﻨﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﻫﻤﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش دﯾﻦ و ﺗﻌﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣدﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰای ﺧﯿﺮ دﻫﺪ و ﺑﺸﺎرﺗﺘﺎن ﻣدﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﯿﺘﺘﺎن
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎداﺷ ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :اﻟﻪ و ﻣﻼﺋﻪی او و
اﻫﻞ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ،و ﺣﺘ ﻣﻮرﭼﻪ در ﻻﻧﻪاش و ﺣﺘ ﻧﻬﻨ ﺑﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﺮ ﻣآﻣﻮزد درود ﻣﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۶۰۹و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۸۳۸آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣداﻧ ﺑﻪ دﯾﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﻨ ،ﺑﻪ ﺷﺮط:
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ـ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻘﻞ آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد.
ـ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨ ﻓﻬﻤﯿﺪهای ﺗﺎ در ﻧﻘﻞ آن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮی.
ﺑﺮای ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻠﻢ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘ ﺑﻔﻬﻤﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ای ﻣﺮدم ،ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻨ ﻣﮔﻮﯾﻢ ...ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﻓﻬﻤﯿﺪ و درک ﮐﺮد آن را ﺗﺎ ﺟﺎﯾ
ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺒﺶ ﻣرود ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ آن را ﺑﻪ درﺳﺘ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﻼل ﻧﻤداﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺮ ﻣﻦ
دروغ ﺑﺒﻨﺪد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۶۸۳۰
اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﻌﻨ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻬﻤﯿﺪه.
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ آن را ﻓﻬﻤﯿﺪ و درک ﮐﺮد ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻫﻞ ﺣﻔﻆ و ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ را
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮده و ﻧﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و ﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﺪ آن را ﺑﻪ درﺳﺘ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﻼل ﻧﻤداﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﺒﻨﺪد ﻧﻬ اﺳﺖ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻫﻞ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺟﻬﻞ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﻔﻆ ﻧﺮدهاﻧﺪ«.
ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎری ).(۴۵۹ /۸
و از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺣﻢ ﻓﺘﻮا دادن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﻮای ﯾ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا را
ﺑﻪ درﺳﺘ ﺑﺪاﻧ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻓﺘﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﯾ از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد داری اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،وﻟ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﯿﻐﻪی ﻓﺘﻮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ
ﺑﺎﺷﺪ :ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ از ﻗﻮل او ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷ و ﺑﺪاﻧ ﮐﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻈﻮرش ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮردی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﯿﻐﻪی ﺟﺰم ﭘﺎﺳﺦ دﻫ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺘﻮا را ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮدهای ،اﻣﺎ اﮔﺮ از دﯾﺮی ﻧﻘﻞ
ﮐﻨ از ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻣﺎﻧ و از اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی را ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ آن ﻧﯿﺴﺘ ﻧﯿﺰ در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫ ﻣﺎﻧﺪ.
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اﻧﺴﺎن ﻣﻘﻠﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ از وی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﮐﺴ ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﯾ
ﺣﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮐﻨﺪ و اﻫﻞ اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮای او اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﻓﺘﻮا دﻫﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ«.
ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ورﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۴۰۹ /۲۶
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧ ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه و ﭘﺎﺳﺨ ﮐﻪ از ﻓﺘﺎوای اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪای را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻃﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻤ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻی ﻋﻠﻤ ﻗﺮار دارد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ ﻓﻬﻢ ﺧﻮد و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮال ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮی
ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺖ اﻣﺎن ﻧﺪارد ،ﻓﺎﯾﺪهای را ﮐﻪ از آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺮس از دﺳﺖ ﻧﺪه.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (103895را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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