
 أصول الفقه
 واعتماد أقواله، واالقتصار علیه اختیار العامي شیًخا معروًفا �علمه
 

ین :السؤال  ،ا �علمههل �جوز أن �ختار شیًخا معروفً  ،المسلم الذي ال �عرف �ثیًرا من أحكام الدِّ
=وهل �قتصر على هذا الشیخ فقط؟ ؟و�عتمد علیها في حیاته ،و�قرأ في فتاواه 

أنه إن �ان  -على ما جاء في السؤال-ال شك أن الذي ال �عرف �ثیًرا من أحكام الدین  :الجواب
دیًنا  ،أو أوثق أهل العلم فیمن �عرف من العلماء ،وحینئٍذ �قلِّد أوثق أهل بلده ،ا ففرضه التقلیدعامی� 

 ،د علیها في حیاته�عتمو فتاو�ه  ، فیقلده، و�عتني �علمه، و�قرأممن تبرأ الذمة بتقلیده ،وعلًما وورًعا
لكن هذا  ،خطئ �غیره من أهل العلمصیب و�ُ �عتقد أنه �ُ بل  ،خطئلكن ال یزعم أنه معصوم ال �ُ 

ن اشتهر بین المسلمین واستفاض علمه سیما مَ  ال ،فاستروح إلى فتاو�ه واعتمدها ،أوثقهم عنده
 .-علیه الصالة والسالم-وأنه معتٍن �كتاب هللا وسنة نبیه  ،وفضله وعدم شذوذه

كثر و�ُ  وال دلیل علیها من الكتاب والسنة، فتي �فتاوى ال أصل لهاأن �ُ  هنا الشذوذوأعني �
شذ بها، وُ�عَرف بهذه المسائل التي �َ  ،و�بعد �ثیًرا عنهم ،كثر الشذوذ عن أهل العلمو�ُ  ،من ذلك

فالعمل �االستفاضة معروف عند  ،واستفاض فضله ،ر أمره على الجادةوصا ،أما إذا استقام أمره
لكن هذا  ،لكن ال یزعم مع ذلك أنه معصوم وأنه أصوب من غیره في جمیع المسائل ،أهل العلم
 ا العامي.جهد هذ

ع الرخص إلى غیره من أهل العلم الموثوقین في �عض تتبُّ ل ن غیر قصدٍ و�ن انتقل مِ 
ال فسمع ممن یثق �ه أن هذه الفتوى عند فالن أرجح أو شيء من هذا  ألنه یرى أو ؛المسائل

ی�  ،لكن ال ُ�َكلَّف العامي أن یبحث في �ل مسألة أیهم أرجح ،مانع إذا �ان ف ا!و�ال ما صار عامِّ
ی�ا،ح بینهم ما صار �عرف أن یوازن بین أقوال أهل العلم و�رجِّ  لكن إذا �ان ال �ستطیع  عامِّ

على  ،الموازنة واعتمد على عالم استفاض في أهل بلده أنه أعلمهم وأتبعهم للسنة ال مانع من ذلك
ألن العصمة لم تكن إال  ؛وأن فتاواه قد �كون فیها وقد �كون  ،أن �ستحضر أنه لیس �معصوم

 .-علیهم الصالة والسالم– للرسل
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