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 عصر من المجتهدینالخلو 
 أصول الفقه

 
هـل �جـوز خلـو العصـر مـن المجتهـد بـدلیل مـا جـاء فـي البخـاري مـن حـدیث عبـدهللا بـن  :السـؤال

إّن هللا ال �قـبض «قـال:  -صـلى هللا علیـه وسـلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما– عمرو بن العاص
ــاد ولكــن �قــبض العلــم �قــبض العلمــاء حتــى إذا لــم ُیبــق عالًمــا اتخــذ  ،العلــم انتزاًعــا ینتزعــه مــن العب

  ؟»الناس رؤوًسا جهاًال فسئلوا فأفتوا �غیر علم فضلوا وأضلوا

�حتمل أن �كون  "هل �جوز خلو العصر من المجتهد" :الجواز الوراد في السؤال في قوله :الجواب
ط �العلم �حیث ال یوجد ّمة أن تفرِّ �حق و�سوغ لألو عن حكم تكلیفي �معنى أنه هل �جوز  سؤاًال 

فال �جوز �حال أن تترك األمة  ،وال شك أّن مثل هذا غیر مقصود ؟من �صل إلى رتبة االجتهاد
�حجة هللا على خلقه، وغیر المجتهد  یوجد مجتهد �قوم بل البد أن ،�غیر مجتهد �قوم هلل �الحجة

 ال �في �الغرض الذي تقوم �ه الحجة على العباد، هذا االحتمال األول.

لكن مثل هذا ال �ستدل  ،هذا ممكنف ،مسألة اإلمكان والوقوع القدري  واالحتمال الثاني وهو 
ط في تحصیل رِّ من هذه األمة ألن �صل إلى مرتبة االجتهاد فیف الذي لد�ه األهلیة�ه على تكاسل 

 ،إمكان الوقوع غیر الحكم التكلیفيف ،ا تقوم �ه حجة هللا على خلقهالعلم حتى �كون مجتهدً 
وجاءت نصوص السیما فیما �قع في آخر الزمان أو في المستقبل مما ظاهرها التعارض مع 

 لتر�نّ « في حدیثفمثًال  ،ر والمنعظأو تدل على الح ،إما تدل على الوجوب ،نصوص تكلیفیة
هذا ، ]٣٥٩٥: البخاري [ »ا إال هللالظعینة ترتحل من الحیرة، حتى تطوف �الكعبة ال تخاف أحدً 

وال �عني أّنه �قضي على  ،لكن هذا حكا�ة واقع ،ال یدل على أّنه �جوز لها أن تسافر بدون محرم
عصر من  ومثل هذا �ونه �جوز أن �خلو ،النص المحكم في وجوب اتخاذ المحرم في السفر

صلى هللا علیه –، وهو قوله السیما في آخر الزمان بدلیل الحدیث الذي أورده السائل المجتهدین
، �أن �مسي �عني من قلوب الرجال »إّن هللا ال �قبض العلم انتزاًعا ینتزعه من العباد« :-وسلم

فإذا قبض أهل  ،لمو�نما �كون ذلك �قبض أهل الع ،ال �كون بهذه الطر�قةعالمـًا ثم �صبح جاهًال، 
ولكن �قبض العلم �قبض العلماء حتى إذا لم ُیبق عالمًا اتخذ « ،العلم لم یبق إال أهل الجهل

وهذا ال �كون ، ]١٠٠: البخاري [ »الناس رؤوًسا جهاًال فسئلوا فأفتوا �غیر علم فضلوا وأضلوا
�قوم من �قي من أهل العلم �ما  ،�موت العالم فال �خلفه أحد ،و�نما �كون �التدر�ج ،دفعًة واحدة

ثم إذا انتهى هؤالء العلماء ال سیما في آخر الزمان حصل ما جاء الخبر �ه وال بد من  ،قام �ه
أن یتخلوا عن العلم  وطلبة العلم وهذا ال �عني أّنه �سوغ ألهل العلم ،ألنه خبر الصادق ؛وقوعه
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هذا معناه الحكم التكلیفي �قدر ما هو  فلیس ،عن متا�عة التحصیل لیصلوا إلى مرتبة االجتهادو 
 إخبار عن واقع سیكون.
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