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 ذم الرأي و تكمف القياس

  

َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َتِميٍد َحدَّثَِني اْبُن َوْىٍب َحدَّثَِني َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُشَرْيٍح َوَغْيُرُه َعْن َأِبي اْْلَْسَوِد َعْن ُعْرَوَة َقاَل 
َحجَّ َعَمْيَنا َعْبُد المَِّو ْبُن َعْمٍرو َفَسِمْعُتُو َيُقوُل َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َيُقوُل ِإنَّ المََّو ََل َيْنِزُع اْلِعْمَم 
َبْعَد َأْن َأْعَطاُكُموُه اْنِتَزاًعا َوَلِكْن َيْنَتِزُعُو ِمْنُيْم َمَع َقْبِض اْلُعَمَماِء ِبِعْمِمِيْم َفَيْبَقى َناٌس ُجيَّاٌل ُيْسَتْفَتْوَن َفُيْفُتوَن 

ِبَرْأِيِيْم َفُيِضمُّوَن َوَيِضمُّوَن َفَحدَّْثُت ِبِو َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيِّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم ُثمَّ ِإنَّ َعْبَد المَِّو ْبَن َعْمٍرو َحجَّ 
َبْعُد َفَقاَلْت َيا اْبَن ُأْخِتي اْنَطِمْق ِإَلى َعْبِد المَِّو َفاْسَتْثِبْت ِلي ِمْنُو الَِّذي َحدَّْثَتِني َعْنُو َفِجْئُتُو َفَسَأْلُتُو َفَحدَّثَِني ِبِو 

 َكَنْحِو َما َحدَّثَِني َفَأَتْيُت َعاِئَشَة َفَأْخَبْرُتَيا َفَعِجَبْت َفَقاَلْت َوالمَِّو َلَقْد َحِفَظ َعْبُد المَِّو ْبُن َعْمٍرو

 رواه البخاري

 الشرح

 من فتح الباري بشرح صحيح البخاري

عبد اهلل بن عمرو فسمعتو يقول سمعت النبي صمى اهلل عميو  ) أي مر عمينا حاجا (حج عمينا  )قولو 
قالت لي عائشة يا ابن أختي بمغني أن عبد اهلل بن عمرو مارا بنا إلى الحج فألقو " في رواية مسمم  (وسمم 

قال فمقيتو فسألتو عن أشياء يذكرىا عن , فسائمو فإنو قد حمل عن النبي صمى اهلل عميو وسمم عمما كثيرا 
 " .النبي صمى اهلل عميو وسمم فكان فيما ذكر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 

أعطاىموه "  في رواية أبي ذر عن المستممى والكشمييني (إن اهلل َل ينزع العمم بعد أن أعطاكموه  )قولو  
وفي رواية " َل ينتزع العمم من الناس انتزاعا " ووقع في رواية حرممة , بالياء ضمير الغيبة بدل الكاف " 

" إن اهلل َل يقبض العمم انتزاعا ينتزعو من العباد " من طريق مالك عنو " كتاب العمم " ىشام الماضية في 
وفي رواية , أخرجو الحميدي في مسنده عنو " من قموب العباد " وفي رواية سفيان بن عيينة عن ىشام 

وفي رواية محمد , وىو الوارد في أكثر الروايات " من الناس " جرير عن ىشام عند مسمم مثمو لكن قال 
ولم " ينتزعو منيم بعد أن أعطاىم , إن اهلل َل ينزع العمم انتزاعا " بن عجالن عن ىشام عند الطبراني 

إن اهلل َل ينزع العمم من " وفي رواية معمر عن ىشام عند الطبراني , يذكر عمى من يعود الضمير 
وأظن عبد اهلل ابن عمرو إنما حدث بيذا جوابا عن سؤال من سألو " صدور الناس بعد أن يعطييم إياه 

لما كان في حجة الوداع قام رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى : عن الحديث الذي رواه أبو أمامة قال 
الحديث وفي " وقبل أن يرفع من اْلرض , يا أييا الناس خذوا من العمم قبل أن يقبض " جمل آدم فقال 
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فبين عبد اهلل بن , ثالث مرات أخرجو أحمد والطبراني والدارمي " أَل إن ذىاب العمم ذىاب حممتو " آخره 
وكذلك أخرج قاسم بن , عمرو أن الذي ورد في قبض العمم ورفع العمم إنما ىو عمى الكيفية التي ذكرىا 

إن قبض " فقال " يقبض العمم " أصبغ ومن طريقو ابن عبد البر أن عمر سمع أبا ىريرة يحدث بحديث 
 . وىو عند أحمد والبزار من ىذا الوجو " لكنو فناء العمماء , العمم ليس شيئا ينزع من صدور الرجال 

,  كذا فيو والتقدير ينتزعو بقبص العمماء مع عمميم (ولكن ينتزعو منيم مع قبض العمماء بعمميم  )قولو 
" وفي رواية ىشام " ولكن يقبض العمماء فيرفع العمم معيم " ووقع في رواية حرممة ; ففيو بعض قمب 

 .ومعانييا متقاربة " ولكن ذىابيم قبض العمم " وفي رواية معمر " ولكن يقبض العمم بقبض العمماء 

وىو " ويبقى في الناس رءوسا جياَل "  ىو بفتح أول يبقى وفي رواية حرممة (فيبقى ناس جيال  )قولو  
ضبط رءوسا ىل ىو بصيغة جمع رأس وىي رواية اْلكثر أو " كتاب العمم " بضم أول يبقى وتقدم في 
لم يبق عالما " ىذه رواية أبي ذر من طريق مالك ولغيره " حتى إذا لم يبق عالم " رئيس وفي رواية ىشام 

وكذا في رواية صفوان " حتى إذا لم يترك عالما " وفي رواية جرير عند مسمم " اتخذ الناس رءوسا جياَل 
" حتى إذا لم يبق عالم " وفي رواية محمد بن عجالن , بن سميم عند الطبراني وىي تؤيد الرواية الثانية 

فيصير " وفي رواية محمد ابن ىشام بن عروة عن أبيو عند الطبراني , وكذا في رواية شعبة عن ىشام 
لكن يذىب , بعد أن يعطييم إياه : وفي رواية معمر عن الزىري عن عروة عنده " لمناس رءوس جيال 

 . العمماء كمما ذىب عالم ذىب بما معو من العمم حتى يبقى من َل يعمم 

يفتونيم بغير " وفي رواية حرممة , بضمو  (ويضمون  ) بفتح أولو (يستفتون فيفتون برأييم فيضمون  )قولو 
وفي رواية , والباقي مثمو " يستفتونيم فيفتونيم " وفي رواية محمد بن عجالن " عمم فيضمون ويضمون 

وخالف الجميع قيس بن , وىي رواية اْلكثر " فسئموا فأفتوا بغير عمم فضموا وأضموا " ىشام بن عروة 
, لم يزل أمر بني إسرائيل معتدَل : فرواه عن ىشام بمفظ , الربيع وىو صدوق ضعف من قبل حفظو 

: قال , أخرجو البزار وقال تفرد بو قيس , حتى نشأ فييم أبناء سبايا اْلمم فأفتوا بالرأي فضموا وأضموا 
والمرسل المذكور أخرجو الحميدي في : قمت . والمحفوظ بيذا المفظ ما رواه غيره عن ىشام فأرسمو 

كرواية , عن ابن عيينة قال حدثنا ىشام بن عروة عن أبيو فذكره , النوادر والبييقي في المدخل من طريقو 
فمما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك ,  زاد حرممة في روايتو (فحدثت بو عائشة  )قولو . قيس سواء 

 . وقالت أحدثك أنو سمع النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول ىذا , وأنكرتو 

ثم إن عبد اهلل بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطمق إلى عبد اهلل فاستثبت لي منو الذي  )قولو 
: حتى إذا كان قابل قالت لو :  في رواية حرممة أنو حج من السنة المقبمة ولفظو قال عروة (حدثتني عنو 

 .إن ابن عمرو قد قدم فالقو ثم فاتحو حتى تسألو عن الحديث الذي ذكره لك في العمم 
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" فذكره لي " في رواية حرممة  (فحدثني بو  )قولو " . فمقيتو "  , (في رواية حرممة : فجئتو فسألتو  )قولو  
ووقع في رواية سفيان " بنحو ما حدثني بو في مرتو اْلولى " في رواية حرممة  (كنحو ما حدثني  )قولو 

قال عروة ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد اهلل بن عمرو في الطواف فسألتو فأخبرني بو " ابن عيينة الموصولة 
وكأن عروة كان حج في تمك السنة من المدينة وحج عبد " فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان بمكة 

إذ لو دخميا , اهلل من مصر فبمغ عائشة ويكون قوليا قد قدم أي من مصر طالبا لمكة َل أنو قدم المدينة 
فمقيو , ويحتمل أن تكون عائشة حجت تمك السنة وحج معيا عروة فقدم عبد اهلل بعد , لمقيو عروة بيا 

فمما "  في رواية حرممة (فعجبت فقالت واهلل لقد حفظ عبد اهلل بن عمرو  )قولو . عروة بأمر عائشة 
ورواية اْلصل تحتمل : قمت " . أخبرتيا بذلك قالت ما أحسبو إَل صدق أراه لم يزد فيو شيئا ولم ينقص 

وظنت أنو زاد فيو أو نقص فمما حدث بو ثانيا كما حدث بو أوَل , أن عائشة كان عندىا عمم من الحديث 
ولكن رواية حرممة التي ذكر فييا أنيا أنكرت ذلك وأعظمتو , تذكرت أنو عمى وفق ما كانت سمعت , 

ويؤيد ذلك أنيا لم تستدل عمى أنو حفظو إَل كونو حدث , ظاىرة في أنو لم يكن عندىا من الحديث عمم 
لم تتيم عائشة عبد اهلل ولكن لعميا نسبت : قال عياض . بو بعد سنة كما حدث بو أوَل لم يزد ولم ينقص 

أحدثك أنو سمع النبي " ومن ثم قالت , إليو أنو مما قرأه من الكتب القديمة ْلنو كان قد طالع كثيرا منيا 
وعمى ىذا فرواية معمر لو عن الزىري عن عروة عن عبد اهلل , انتيى " صمى اهلل عميو وسمم يقول ىذا 

وعند أحمد والنسائي والطبراني من طريقو ولكن , بن عمرو ىي المعتمدة وىي في مصنف عبد الرزاق 
روى الزىري ىذا الحديث عن : الترمذي لما أخرجو من رواية عبدة بن سميمان عن ىشام بن عروة قال 

وىذه الرواية التي أشار إلييا رواية يونس ابن يزيد , وعن عروة عن عائشة , عروة عن عبد اهلل بن عمرو 
أخرجو أبو عوانة في صحيحو والبزار من طريق شبيب بن سعيد عن , عن الزىري عن عروة عن عائشة 

ولما أخرجو عبد الرزاق من رواية الزىري أردفو برواية , وشبيب في حفظو شيء وقد شذ بذلك , يونس 
أشيد أن رسول اهلل صمى اهلل عميو " معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عبد اهلل بن عمرو قال 

وقال ابن عبد البر في بيان العمم ; الحديث " َل يرفع اهلل العمم بقبضو ولكن يقبض العمماء : وسمم قال 
ورواية يحيى أخرجيا : قمت . رواه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن ىشام بن عروة بمعنى حديث مالك 

ووجدت عن الزىري فيو سندا آخر أخرجو الطبراني في اْلوسط من , الطيالسي عن ىشام الدستوائي عنو 
, فذكر مثل رواية ىشام سواء , طريق العالء بن سميمان الرقي عن الزىري عن أبي سممة عن أبي ىريرة 

والعالء ابن سميمان ضعفو ابن عدي وأورده من وجو آخر " وأضموا عن سواء السبيل " لكن زاد بعد قولو 
" ومن حديث أبي سعيد الخدري بمفظ , عن أبي ىريرة بمفظ رواية حرممة التي مضت وسنده ضعيف 

, فتنشأ أحداث ينزو بعضيم عمى بعض نزو العير عمى العير , ويقبض العمم معيم , يقبض اهلل العمماء 
رفع العمم " قولو . وسنده ضعيف وأخرج الدارمي من حديث أبي الدرداء " ويكون الشيخ فييم مستضعفا 

ىل تدرون ما " وعند أحمد عن ابن مسعود قال " قبض العمم قبض العمماء " وعن حذيفة " ذىاب العمماء 
وأفاد حديث أبي أمامة الذي أشرت إليو أوَل وقت تحديث النبي صمى اهلل " ذىاب العمم ؟ ذىاب العمماء 
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أن بقاء الكتب بعد رفع العمم بموت " وفي حديث أبي أمامة من الفائدة الزائدة , عميو وسمم بيذا الحديث 
يا نبي اهلل كيف يرفع العمم منا : فسألو أعرابي فقال " فإن في بقيتو " العمماء َل يغني من ليس بعالم شيئا 

فرفع إليو رأسو وىو , وقد تعممنا ما فييا وعممناىا أبناءنا ونساءنا وخدمنا , وبين أظيرنا المصاحف 
لم يتعمقوا منيا بحرف فيما جاءىم بو , وىذه الييود والنصارى بين أظيرىم المصاحف : مغضب فقال 

وىي , وليذه الزيادة شواىد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرىم " أنبياؤىم 
وقد فسر عمر قبض , وفي جميعيا ىذا المعنى , عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ مختمفة 
وذلك فيما أخرجو أحمد من طريق يزيد بن اْلصم , العمم بما وقع تفسيره بو في حديث عبد اهلل بن عمرو 

أما أنو ليس ينزع من صدور : " فسمعو عمر فقال " ويرفع العمم " وفيو , عن أبي ىريرة فذكر الحديث 
فيكون شاىدا قويا لحديث عبد اهلل , وىذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعا " العمماء ولكن بذىاب العمماء 

وىو قول الجميور خالفا ْلكثر , واستدل بيذا الحديث عمى جواز خمو الزمان عن مجتيد , بن عمرو 
وفي ترئيس أىل الجيل ومن , وبعض من غيرىم ْلنو صريح في رفع العمم بقبض العمماء , الحنابمة 

ذا انتفى العمم ومن يحكم بو استمزم انتفاء اَلجتياد والمجتيد , َلزمو الحكم بالجيل  وعورض ىذا , وا 
- أو - حتى تقوم الساعة " وفي لفظ " َل تزال طائفة من أمتي ظاىرين حتى يأتييم أمر اهلل " بحديث 

ظاىرين عمى الحق حتى " وفي رواية مسمم , ومضى في العمم كاْلول بغير شك " حتى يأتي أمر اهلل 
وثانيا , وأجيب أوَل بأنو ظاىر في عدم الخمو َل في نفي الجواز , ولم يشك وىو المعتمد " يأتي أمر اهلل 

وعمى تقدير التعارض , بأن الدليل لألول أظير لمتصريح بقبض العمم تارة وبرفعو أخرى بخالف الثاني 
وأجيب , فيستمزم انتفاؤه اَلتفاق عمى الباطل , قالوا اَلجتياد فرض كفاية . فيبقى أن اْلصل عدم المانع 

فأما إذا قام الدليل عمى انقراض العمماء فال ْلن بفقدىم , بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العمماء 
ذا انتفى أن يكون مقدورا لم يقع التكميف بو , تنتفي القدرة والتمكن من اَلجتياد  ىكذا اقتصر عميو , وا 

ما يشير إلى أن " كتاب الفتن " في أواخر , تغير الزمان حتى تعبد اْلوثان : وقد تقدم في باب : جماعة 
فال يبقى أحد , محل وجود ذلك عند فقد المسممين بيبوب الريح التي تيب بعد نزول عيسى عميو السالم 

وىو بمعناه عند مسمم , فعمييم تقوم الساعة , في قمبو مثقال ذرة من اإليمان إَل قبضتو ويبقى شرار الناس 
وىو , كما بينتو ىناك فال يرد اتفاق المسممين عمى ترك فرض الكفاية والعمل بالجيل لعدم وجودىم 

فيي محمولة عمى إشرافيا " حتى تقوم الساعة " وأما الرواية بمفظ " حتى يأتي أمر اهلل " المعبر عنو بقولو 
ويؤيده ما أخرجو أحمد وصححو الحاكم , وقد تقدم ىذا بأدلتو في الباب المذكور , بوجود آخر أشراطيا 

وجوز الطبري , إلى غير ذلك من اْلحاديث " يدرس اإلسالم كما يدرس وشى الثوب " عن حذيفة رفعو 
فالموصوفون بشرار الناس الذين , أن يضمر في كل من الحديثين المحل الذي يكون فيو تمك الطائفة 

, يكونون مثال ببعض البالد كالمشرق الذي ىو أصل الفتن , يبقون بعد أن تقبض الريح من تقبضو 
إنيم " والموصوفون بأنيم عمى الحق يكونون مثال ببعض البالد كبيت المقدس لقولو في حديث معاذ 

ن كان محتمال يرده قولو في حديث أنس في صحيح مسمم " ببيت المقدس " وفي لفظ " بالشام  وما قالو وا 
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إلى غير ذلك من اْلحاديث التي تقدم ذكرىا في " َل تقوم الساعة حتى َل يقال في اْلرض اهلل اهلل " 
رفع العمم : ويمكن أن تنزل ىذه اْلحاديث عمى الترتيب في الواقع فيكون أوَل . معنى ذلك واهلل أعمم 

فإذا لم يبق مجتيد استووا في التقميد لكن : ثانيا , بقبض العمماء المجتيدين اَلجتياد المطمق ثم المقيد 
وَل سيما إن فرعنا عمى جواز , ربما كان بعض المقمدين أقرب إلى بموغ درجة اَلجتياد المقيد من بعض 

ليو اإلشارة بقولو , تجزئ اَلجتياد ولكن لغمبة الجيل يقدم أىل الجيل أمثاليم  اتخذ الناس رءوسا جياَل " وا 
كما َل يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجيل في , وىذا َل ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجيل التام " 

من طريق عبد اهلل بن وىب " كتاب العمم " وقد أخرج ابن عبد البر في , الجممة في زمن أىل اَلجتياد 
يأتي عمى الناس زمان يسمن " سمعت خالد بن سممان الحضرمي يقول حدثنا دراج أبو السمح يقول 

فال يجد إَل من يفتيو , الرجل راحمتو حتى يسير عمييا في اْلمصار يمتمس من يفتيو بسنة قد عمل بيا 
وقد وجد ىذا مشاىدا ثم يجوز أن يقبض أىل , فيحمل عمى أن المراد اْلغمب اْلكثر في الحالين " بالظن 

وحينئذ يتصور خمو الزمان عن مجتيد حتى في بعض اْلبواب , تمك الصفة وَل يبقى إَل المقمد الصرف 
ثم يزداد حينئذ غمبة الجيل , ولكن يبقى من لو نسبة إلى العمم في الجممة , بل في بعض المسائل 

وذلك جدير بأن يكون عند خروج , ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى َل يبقى منيم أحد , وترئيس أىمو 
ثم , وحينئذ يتصور خمو الزمان عمن ينسب إلى العمم أصال , الدجال أو بعد موت عيسى عميو السالم 

وىناك يتحقق خمو اْلرض عن مسمم فضال عن عالم فضال عن مجتيد , تيب الريح فتقبض كل مؤمن 
كثير " كتاب الفتن " وقد تقدم في أوائل . والعمم عند اهلل تعالى , فعمييم تقوم الساعة , ويبقى شرار الناس 

وفي الحديث الزجر عن ترئيس الجاىل لما . من المباحث والنقول المتعمقة بقبض العمم واهلل المستعان 
لكن , ولو كان عاقال عفيفا , وقد يتمسك بو من َل يجيز تولية الجاىل بالحكم . يترتب عميو من المفسدة 

فالجاىل العفيف أولى ْلن ورعو يمنعو عن الحكم بغير , إذا دار اْلمر بين العالم الفاسق والجاىل العفيف 
وفي الحديث أيضا حض أىل العمم وطمبتو عمى أخذ بعضيم عن . عمم فيحممو عمى البحث والسؤال 

وفيو حض العالم طالبو عمى اْلخذ عن غيره , وفيو شيادة بعضيم لبعض بالحفظ والفضل , بعض 
وفيو التثبت فيما يحدث بو المحدث إذا قامت قرينة الذىول ومراعاة الفاضل من , ليستفيد ما ليس عنده 

حتى تسألو عن الحديث ولم تقل لو سمو عنو ابتداء خشية من " اذىب إليو ففاتحو " جية قول عائشة 
وقال ابن بطال التوفيق بين اآلية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعمو السمف من , استيحاشو 

فخص بو من تكمم برأي محمود عن استناد إلى , أن نص اآلية ذم القول بغير عمم , استنباط اْلحكام 
َل فقد مدح من , ولذلك وصفيم بالضالل واإلضالل , ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجيل , أصل  وا 

فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو , استنبط من اْلصل لقولو لعممو الذين يستنبطونو منيم 
ذا كان َل يستند إلى شيء منيا فيو المذموم , السنة أو اإلجماع فيو المحمود  قال وحديث سيل بن , وا 

ن كان يدل عمى ذم الرأي لكنو مخصوص بما إذا كان معارضا لمنص  فكأنو , حنيف وعمر بن الخطاب وا 
كما وقع لنا حيث أمرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالتحمل فأحببنا , قال اتيموا الرأي إذا خالف السنة 
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وخفى عنا حينئذ ما ظير لمنبي صمى , وأردنا القتال لنكمل نسكنا ونقير عدونا , اَلستمرار عمى اإلجرام 
انظر ما تبين لك من كتاب اهلل فال " وعمر ىو الذي كتب إلى شريح , اهلل عميو وسمم مما حمدت عقباه 

فإن لم يتبين لك من كتاب اهلل فاتبع فيو سنة رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وما لم , تسأل عنو أحدا 
ىذه رواية سيار عن الشعبي وفي رواية الشيباني عن الشعبي عن " يتبين لك من السنة فاجتيد فيو رأيك 

فإن لم يكن فبما في سنة رسول , اقض بما في كتاب اهلل " وقال في آخره , شريح أن عمر كتب إليو نحوه 
ن شئت فتأخر , فإن لم يكن فبما قضى بو الصالحون , اهلل  وَل أرى , فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وا 

, فدل عمى أن الرأي الذي ذمو ما خالف الكتاب أو السنة ; فيذا عمر أمر باَلجتياد" التأخر إَل خيرا لك 
" وقال في آخره , وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية الشيباني 

 " .فدع ما يريبك إلى ما َل يريبك , فإن جاءه ما ليس في ذلك فميجتيد رأيو فإن الحالل بين والحرام بين 


