أﺼول اﻟﻔﻘﻪ

ﻛیﻔیﺔ ﻋمﻞ اﻟﻌﺎﻤﻲ إذا اﺨتﻠﻒ ﻤن اﺴتﻔتﺎﻫم
اﻟسؤال :أﻨﺎ رﺠﻞ ﻤن ﻋﺎﻤﺔ اﻟمسﻠمین ﻟیس ﻟدي ﻋﻠم ،واﺤتجت ﻟﻠﻔتوى ﻓﻲ �ﻌض أﻤري ،ﻓسﺄﻟت ﻋدة ﻤشﺎ�ﺦ ﻓﻲ
ﺸﺄﻨﻲ ﻫذا ﻓﺎﺨتﻠﻔوا ،ﻓمﺎذا أﺼنﻊ اﻵن؟ و�ﺄي اﻷﻗوال آﺨذ؟

اﻟجواب :اﻟرﺠﻞ اﻟﻌﺎﻤﻲ ﻓرﻀﻪ ﺘﻘﻠید أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،ﻟكن ﻤن �ﻘّﻠد ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم؟ �ﻘﻠد ﻤن ﺘتواﻓر ﻓیﻪ ﺸروط اﻻﺠتﻬﺎد

وﻤن ﺘﻘبﻞ ﻓتواﻩ ﻤمن ﯿتواﻓر ﻓیﻪ اﻟﻌﻠم واﻟدﯿن واﻟورع.
ٍ
ﻤﻔت ﻤتبﻊ
وﻟیس ﻓﻲ ﻓتواﻩ

ﻤﺎ ﻟم �ضﻒ ﻟﻠﻌﻠم واﻟدﯿن اﻟورع

ﻓﺈذا ﺘواﻓرت ﻫذﻩ اﻟشروط وﺴﺄل أوﺜق اﻟﻌﻠمﺎء وأرﺠحﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷوﺼﺎف ﺒرﺌت ذﻤتﻪ ،وﻻ �سﺄل ﻏیرﻩ ،و�ذا

ﺴﺄل ﻏیرﻩ ﻓﻼ �خﻠو إﻤﺎ أن �كون ﺴبب ﺴؤاﻟﻪ اﻻﺤتیﺎط ﻟبراءة ذﻤتﻪ أو �كون ﺴبب اﻟسؤال طﻠب اﻟتخﻔیﻒ واﺘبﺎع

ﻋﺎﻟمﺎ وﻗﺎل) :ﻤﺎ ﻋﻠیك ﺸﻲء( ،وﻫو ﻤمن ﺘب أر اﻟذﻤﺔ ﺒتﻘﻠیدﻩ ،ﻟم
اﻟﻬوى ،ﻓﺈذا ﺴﺄل ﻤن أﺨﻞ ﺒواﺠب ﻓﻲ اﻟحﺞ ً
ﻤثﻼ ً
ٍّ
وﺘحر ،و�ن
ﯿرﺘﺢ ﻟﻬذا اﻟجواب ﻤن �ﺎب )ﻟیطمئن ﻗﻠبﻲ( ،ﻓسﺄل ﻏیرﻩ ﻓﻘﺎل) :ﻋﻠیك دم( ،ﻫذا ﻻ ﺸك أﻨﻪ اﺤتیﺎط
ﻛﺎن ﻻ ﯿﻠزﻤﻪ ،ﻟكن اﻹﺸكﺎل ﻓیمﺎ إذا �ﺎن اﻟبﺎﻋث واﻟداﻋﻲ ﻟذﻟك اﻟﻬوى ،ﺴﺄل ﻋن ﻫذا اﻟسؤال ﻤن ﺘب أر اﻟذﻤﺔ ﺒتﻘﻠیدﻩ

ﻓﻘﺎل) :ﻋﻠیك دم( ،ﺜم ذﻫب ﻟیسﺄل آﺨر؛ ﻟیجد ﻋندﻩ اﻟتخﻔیﻒ ﻟیﻘول) :ﻤﺎ ﻋﻠیك ﺸﻲء( ،ﻫذا اﻟذي ﯿذم؛ ﻷﻨﻪ ﻤتبﻊ
اﻷول اﻟذي ﯿر�د اﻻﺤتیﺎط ﻟبراءة ذﻤتﻪ ،وﻤﻊ ذﻟك ﻻ ﯿﻠزﻤﻪ أن �سﺄل آﺨر إذا ﺴﺄل ﻤن ﺘب أر اﻟذﻤﺔ
ﻟﻬواﻩ� ،خﻼف ّ
ﺒتﻘﻠیدﻩ وﻤن ﺘتوﻓر ﻓیﻪ اﻷوﺼﺎف اﻟتﻲ ذ�رﻨﺎﻫﺎ :اﻟﻌﻠم واﻟدﯿن واﻟورع.

�ﻔرق ﺒین أﻫﻞ اﻟﻌﻠم وﻟیست ﻟد�ﻪ اﻷدوات ﻟﻠتﻔر�ق ﺒین أﻋﻠمﻬم
ﻗد �ﻘول ﻗﺎﺌﻞ :إن اﻟﻌﺎﻤﻲ �یﻒ �ستطیﻊ أن ّ
اﺠحﺎ وﻫو ﻓﻲ اﻟحﻘیﻘﺔ ﻟیس
وأوﺜﻘﻬم وأورﻋﻬم ،وﻗد �سﺄل
ً
ﻋﺎﻟمﺎ وﻫو ﻓﻲ اﻟحﻘیﻘﺔ ﻟیس �ﻌﺎﻟم ،أو �ظنﻪ ر ً
إﻨسﺎﻨﺎ �ظنﻪ ً
ﺒراﺠﺢ؟

ﻨﻔسﺎ إﻻ وﺴﻌﻬﺎ ،واﻻﺴتﻔﺎﻀﺔ ﻫنﺎ :أن �شتﻬر أﻤر
ﻨﻘول :إن ﻤثﻞ ﻫذا �كﻔﻲ ﻓیﻪ اﻻﺴتﻔﺎﻀﺔ ،وﻻ �كﻠﻒ ﷲ ً
ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم أﻨﻪ ﻋﺎﻟم ِّ
دﯿن ِ
ورع ﺘب أر اﻟذﻤﺔ ﺒتﻘﻠیدﻩُ ،ﻋرف واﺸتﻬر ﺒین اﻟنﺎس أﻨﻪ ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم.
ٌ
اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟتﺎﺴﻌﺔ واﻟتسﻌون ١٤٣٣/٩/١٩ه

