
 أصول الفقه
 كیفیة عمل العامي إذا اختلف من استفتاهم

 
خ في �فسألت عدة مشا ،واحتجت للفتوى في �عض أمري  ،أنا رجل من عامة المسلمین لیس لدي علم :السؤال

 و�أي األقوال آخذ؟  ؟فماذا أصنع اآلن ،شأني هذا فاختلفوا

لكن من �قّلد من أهل العلم؟ �قلد من تتوافر فیه شروط االجتهاد  ،الرجل العامي فرضه تقلید أهل العلم :الجواب
 ومن تقبل فتواه ممن یتوافر فیه العلم والدین والورع.

 ولیس في فتواه مفٍت متبع
 

 ما لم �ضف للعلم والدین الورع 
 

و�ذا  ،وال �سأل غیره ،فإذا توافرت هذه الشروط وسأل أوثق العلماء وأرجحهم في هذه األوصاف برئت ذمته
سأل غیره فال �خلو إما أن �كون سبب سؤاله االحتیاط لبراءة ذمته أو �كون سبب السؤال طلب التخفیف واتباع 

لم  ،وهو ممن تبرأ الذمة بتقلیده )،یك شيءما عل( :عالًما وقال ا سأل من أخل بواجب في الحج مثًال فإذ ،الهوى 
،علیك دم( :فسأل غیره فقال )،لیطمئن قلبي(یرتح لهذا الجواب من �اب  و�ن  )، هذا ال شك أنه احتیاط وتحرٍّ

سأل عن هذا السؤال من تبرأ الذمة بتقلیده  ،لكن اإلشكال فیما إذا �ان الباعث والداعي لذلك الهوى  ،كان ال یلزمه
ألنه متبع ؛ هذا الذي یذم(ما علیك شيء)،  :لیجد عنده التخفیف لیقول ؛ثم ذهب لیسأل آخر )،دم علیك( :فقال
إذا سأل من تبرأ الذمة ومع ذلك ال یلزمه أن �سأل آخر  ،�خالف األّول الذي یر�د االحتیاط لبراءة ذمته ،لهواه 

 العلم والدین والورع. :من تتوفر فیه األوصاف التي ذ�رناهابتقلیده و 

إن العامي �یف �ستطیع أن �فّرق بین أهل العلم ولیست لد�ه األدوات للتفر�ق بین أعلمهم  :قد �قول قائل
أو �ظنه راجًحا وهو في الحقیقة لیس  ،�ظنه عالًما وهو في الحقیقة لیس �عالم اوقد �سأل إنسانً  ،ثقهم وأورعهمو وأ

 ؟براجح

أن �شتهر أمر  هنا: االستفاضة نفًسا إال وسعها، و إن مثل هذا �كفي فیه االستفاضة، وال �كلف هللا :نقول
 رف واشتهر بین الناس أنه من أهل العلم.عُ  ،دیِّن وِرع تبرأ الذمة بتقلیده هذا العالم أنه عالمٌ 
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