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Merhaba değerli okurlar,
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, tecrübeli
kadrosu ve her sayısında farklı yazılarıyla sizlerin kütüphanesine girmeyi kendine hedef edinmiştir. Bu çerçevede
beşinci sayımızla tekrar karşınızdayız. Dergimizin bu sayısında da yeni ve farklı makaleler ve kitap tanıtımları yer
almaktadır.
Dergimizin bu sayısının ilk makalesi, Doç. Dr. Ousama
EKHTIAR’a aittir. Yazar, “İbn-i Hafaca el-Endulüsi’nin
Şiirlerinde İnşa Üslubunun Güzellikleri” adlı bu çalışmasında, eski geleneksel naslardaki tasviri ve tabiri değerleri
keşfetmeye ve İbn-i Hafaca el-Endulüsi’nin şiirlerinden
ve hayati tecrübelerinden hareketle dili tanımlamada büyük katkısı olan Arapçanın tatbiki belagatinin, şiir naslarını incelemedeki bilimsel kurallarını ve sistematik özelliklerini açıklamaya çalışmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Hamit SEVGİLİ, ikinci makaleyle karşımıza çıkan diğer yazardır. Sevgili’nin çalışmasının adı,
“Buhârî’nin ‘Kâle Ba’du’n-Nâs’ İfadesi ile İlgili Tartış-
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malar ve Bu İfadenin Yer Aldığı Konular”dır. Yazar, bu makalesinde elCâmiu’s-Sahîh’te yer alan bazı insanlar dedi ki... (kâle ba’du’n-nâs) ifadesi ile
ilgili yapılan tartışmalar üzerinde durmuş ve ayrıca bu ifadelerin yer aldığı
konulara değinerek bu ifadeden kimin ya da kimlerin kastedilmiş olabileceğini belirlemeye çalışmıştır.
Üçüncü makale, Yrd. Doç. Dr. Atiyya ADLAN’a aittir. Adlan, “İslam’da
Beytülmal Müessesesi” adlı bu makalesinde Beytülmal’ın tanımını yaparak
bu kurumun şer’i hükümlere uygun olarak devletin gelir ve giderlerini gözettiğinden bahsetmiştir. Yazar, ayrıca bu kurumu oluşturan unsurlardan
bahsederek Beytülmal’ı ortaya çıkaran etmenleri ele almıştır.
Bu sayıda yer alan makalelerden biri de Arş. Gör. Haşim ÖZDAŞ’ın
“Meala Fîrûz’ Adlı Kürtçe Kur’an Mealinde Yanlış Meal Örnekleri” adlı çalışmasıdır. Özdaş, bu makalede Meala Fîrûz Şerha Qur’ana Pîroz” adlı Kur’an-ı Kerim Kürtçe mealde yanlış ifade biçimi, kaynaklarda yer alan
yanlış açıklama ve yorumların esas alınmasından veya kaynak dilde var olan
mecazî ve birçok edebi kullanımların ve kalıpların göz önünde bulundurulmadan ilgili sözlerin olduğu gibi hedef dile aktarılmasından kaynaklı kimi
ayetlerin yanlış tercüme edildiğinden bahsetmiştir.
Mahzen Hariri’nin “Hadisi Anlama İlkeleri ve Hadis Fıkhına Etkileri” adlı çalışma, bu sayının diğer bir makalesidir. Bu çalışmada yazar, İmam
Şawkani örneğinde doğru anlamanın temellerinden ve Fıkhi hükümleri çıkarırken doğru görüşe götürecek ölçülerden bahsetmiştir.
Bu sayıdaki diğer bir makale, Arş. Gör. Uğur ERMAN’a aittir. Erman’ın
makalesinin adı, “Nahiv Öğretim Metotları ve İbn Haldun’un Görüşüyle
İlişkileri”dir. Bu çalışmada Erman, Siirt ve çevresinde mevcut olan ve halen eğitim ve öğretime devam eden medreselerde İcâzetnâme öncesi okutulan eserlerin hangi konulardan bahsettiğinden ve bu eserlerin içeriğinden söz etmiştir.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim BARCA, bu sayının kitap tanıtımı bölümünde,
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN’ın Fitne- Kardeşlerin Savaşı- adlı eserini
ele almıştır. Barca, bu çalışmanın sebep ve etkileri bağlamında sahabe döneminin ihtilaflarına ve ihtilafların tahlil ve tespiti noktasında karşılaşılan
temel sorunların neler olduğuna ve bu sorunların hangi nedenlerden kaynaklandığı meselesine vurgu yaptığını ifade etmiştir.

EDİTÖRDEN

Arş. Gör. Ahmet Aktaş, “Şeyhler ve Tarikatlar” isimli kitap tanıtımını
yapmıştır. Aktaş bu çalışmada, Osmanlı toplumunda devlet-tarikat ilişkilerinin gelişim ve değişim süreçlerini ele almıştır.
Arş. Gör. Yakup Özkan, Prof. Dr. Recep ALPYAĞIL’ın Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelen-Ekler” adlı kitabını tanıtmıştır. Özkan, bu
kitabın dine felsefî bakışla ilgili muhtelif düşünce gelenekleri arasında metinlere dayalı bir karşılaştırma sunduğunu ortaya koymuştur.
Editör
Yrd. Doç. Dr. Necati Sümer
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ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ِّ

Ousama EKHTIAR*

İbn-i Hafaca el-Endulüsi’nin Şiirlerinde İnşa Uslûbunun
Güzellikleri
Özet
Bu çalışmada, eski geleneksel naslardaki tasviri ve tabiri değerleri keşfetmeye ve İbn-i Hafaca el-Endulüsi’nin şiirlerinden ve hayati tecrübelerinden hareketle dili tanımlamada büyük katkısı olan Arapçanın
tatbiki belagatının, şiir naslarını incelemedeki bilimsel kurallarını ve
sistematik özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Umarız ki, yeni bir
belagat teorisini üretmek için, endülüs döneminin şiirlerinive klasik
geleneksel arap naslarını, klasik ve çağdaş belagat çalışmaların bakış
açılarından anlamak için yeniden gözden geçirilmelerinde katkıda
bulunmuş olduk.

* Doç. Dr, Bingöl Üniversitesi Arap Dili Belagati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Aesthetics Orginative in Ibn Khafaja Alandalosi Poetry
Abstract
This research attempts to detect the expressive values and pictorial in the
old traditional text through the consolidation of Applied rhetoric of the Arabic language because of its impact in the description of the language, and
to contribute to the concentration of scientific judgments, and its premises methodology in the study of poetic texts through the poetry of Ibn Khafajah Andalusian and his experience in life, to publicly we can understand
Andalusian poetry through the ancient and contemporary rhetorical studies, and reconsider the understanding of the texts of the ancient Arab heritage poetic and rhetorical, to benefit from them in the development of modern rhetorical theory, and the development of old criticism approach.

Keywords
Rthetoric, Context Poetic, Criticism, Ibnkhafaja Alandalosi.

ﻣﻠﺨﺺ

ِﺘﺮﺳﻴﺨﺎﻟﺒﻼغ
ﱠﺼﺎﻟﺘﱡﺮاﺛﻴِّﺎﻟﻘﺪﻳﻤِﻤﻨﺨﻼﻟ ِ
ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺬااﻟﺒﺤﺜﺎﻟﻜﺸﻔَﻌﻨﺎﻟﻘﻴﻤِﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻳﱠ ِﺔواﻟﺘﱠﺼﻮﻳﺮﻳﱠﺔِﻓﻴﺎﻟﻨ ِ
ةِاﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻘﻴﱠ ِﺔ ﻟِﻠﱡﻐﺔِاﻟﻌﺮﺑﻴﱠ ِﺔ ﻟـﻤﺎﻟﻬﺎﻣﻨﺄﺛﺮٍﻓﻴﻮﺻﻔﺎﻟﻠﻐﺔِ ،واﻹﺳﻬﺎ ﻣِﻔﻴﺘﺮﻛﻴﺰِأﺣﻜﺎ ﻣِﻬﺎاﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔِ،وﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺗِﻬﺎاﻟﻤﻦ
ﱠﻨﺎﻧﺘﻤﻜﻨﻤﻨﻔﻪ
ﺎﻟﺸﻌﺮﻳﱠﺔِﻣﻨﺨﻼﻟﺸﻌﺮِاﺑﻨِﺨﻔﺎﺟﺔَاﻷﻧﺪﻟﺴﻴِّﻮﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻔﻴﺎﻟﺤﻴﺎة،ﻟﻌﻠ ﱠ
ﱡﺼﻮﺻ ِّ
ﻫﺠﻴﱠﺔِﻓﻴﺪ راﺳﺔِاﻟﻨ ِ
ِﻨﺼﻮﺻﺎﻟﺘﱡﺮاﺛِﺎﻟﻌﺮﺑﻴِّﺎل
ِﺎﻟﺸﻌﺮاﻷﻧﺪﻟﺴﻴِّﻤﻨﺨﻼﻻﻟ ِّﺪراﺳﺎﺗِﺎﻟﺒﻼﻏﻴﱠﺔِاﻟﻘَﺪﻳﻤ ِﺔواﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،وﻧﻌﻴﺪاﻟﻨﱠﻈﺮَﻓﻴﻔﻬﻤ ِ
ﻣ ِّ
ﻗﺪﻳﻢِ،ﻟﻨﺴﺘﻔﻴ َﺪ ﻣﻨﻬﺎﻓﻴﺘﻄﻮﻳﺮﻧﻈﺮﻳﱠﺔٍﺑﻼﻏﻴِّﺔٍﺣﺪﻳﺜﺔٍ.
ِ
اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،اﻹﻧﺸﺎء.
ﱠﻘﺪ،اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﺴ ُ
ﻴﺎق ِّ
اﻟﺸ ُ
ﱡ
ﻌﺮي ،اﻟﻨ ُ
اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ:اﻟﺨﻄﺎبِّ ،

ﲤﻬﻴﺪ

إ ﱠن ﻟﻠﺘﱡﺮ ِ
ﺑﻲ ﺷﻌﺮِﻩ وﻧَﺜ ِﺮﻩِ ،وﻣﺎ زال أﻛﺜُﺮ ﻛﻨﻮِز ﻫﺬا
اث
اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻣﻜﺎﻧَ ًﺔ ﻋﻈﻴﻤ ًﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮ ِّ
ِّ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ,ﻳﺤﺘﺎج َﻣ ْﻦ ﻳُﺨﺮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﱡﻮرِ ،ﱡ
اﺳﺎت َ
ِ
اﻟﺘﱡﺮ ِ
ﺣﻮل ﻫﺬا ِ
اﻷدب
ﺣﺒﻴﺲ
وﺗﻈﻞ اﻟ ِّﺪر ُ
اث َ
اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،وﻣﻦ
اﻷدب
ﻗﻠﻴﻠ ًﺔ ،ﻻﺳﻴﱠﻤﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒَ ِﻞ اﻟﻤﺸﺎ ِرﻗَ ِﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﱠﺮْﻏ ِﻢ ﻣﻦ اﻟﻨ ْ
ﱡ
اﻟﻔﻨﻲ اﻟﱠﺬي ﺣ ﱠﻘ َﻘ ُﻪ ُ
ﱡﻀ ِﺞ ِّ
ِ
ﺗَﻄ ﱡﻮِر اﻷدو ِ
ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻗﻴ ٍﻢ إﺑﺪاﻋﻴﱠ ٍﺔ ﻛﺎﻣﻨ ٍﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺼﻮص اﻷدﺑﻴﱠ ِﺔ
ات اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﱠ ِﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻴ ُﺪ ﻗﺮاء َة اﻟﻨّ ِ
إﻟﻴﻬﻢ
اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ )451ﻫـ 533 -ﻫـ( ﻣﻦ أﻋﻼ ِم ِّ
ُ
اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﺎﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳُ ُ
ﺸﺎر ْ
ِّ
أﻧﺼﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻌﺠﺒﻮ َن وﺧﺼﻮُﻣﻬﺎ اﻟﻨّﺎﻋﻮ َن ﻋﻠﻴﻬﺎ") .(1وﻗﺪ
أس ﻣﺪرﺳ ٍﺔ ﻓﻲ ّ
ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﻧﻮ "ﻳُﻌ ﱡﺪ ر َ
اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻬﺎ ُ
 1اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،اﻟ ّﺪِﻳﻮان ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴِّﺪ ﻏﺎزي ،ﻣﻨﺸﺄة اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﱠﺔ،ط1979 ،2م،ﻣﻘ ّﺪِﻣﺔ اﻟﻤﺤ ّﻘِﻖ ،ص.5
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اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
ِّ

ﻄﺎع َ
ﺑﻲ ِﻋﺎ ﱠﻣ ًﺔ,
ﺧﻼل ﻋﻤ ِﺮِﻩ
ِﻢ ﺑِﻘ ْﺪ ٍر ﻋﻈﻴ ٍﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ِّ
ْاﺳﺘَ َ
اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻤﺪﻳ ِﺪ ْأن ﻳُ ْﺴﻬ َ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮ ّ
ِّ
اﻟﺨﺼﻮص.
اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻋﻠﻰ وﺟ ِﻪ
و
ِ
ِّ
ﻧﺒﺬة ﳐﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ

اري ﱡ
اﻟﺸﻘ ﱡ
ﻔﺎﺟﺔ اﻟﻬﻮ ﱡ
ْﺮيُ ,وﻟِ َﺪ ﻓﻲ
ﻫﻮ أﺑﻮ إﺳﺤﺎق ,إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﺘﺢ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ َﺧ َ
)(2
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎرِ ,وﻋﻠﻰ ﻗ ٍ
وﻫﻲ ﺑُﻠﻴﺪة ﺑﻴﻨَﺸﺎﻃﺒ َﺔوﺑﻠﻨﺴﻴﱠ َﺔ ,ﻓﻲ أﺳﺮٍة ﻋﻠﻰ ٍ
ِﺴﻂ
ﺟﺰﻳﺮِة َﺷﻘْﺮ َ ,
ﻣﻦ اﻟﻌﻠ ِﻤﻮ ِ
اﻟﺸﻌﺮ ﻓﻲ
اﻷدب ,ﺑﺪأَ ِﻋﻠ َْﻤ ُﻪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ِﻩ ﺛُ ﱠﻢ ﺗﺮﱠد َد َﺑـْﻴـﻨَ ُﻤﺮﺳﻴﱠ َﺔ وﺷﺎﻃﺒ َﺔ ,وﻫﻮ "ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻮاء ِّ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،واﻹﻣﺎم ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺪاﻓﻊ").(3
ﺣﻴﻦ ُوﻟِ َﺪ ﱠ
اﺑﺎت,
اﻟﻔﺘﻦ واﻻﺿﻄﺮ ُ
اﻟﺸﺎﻋﺮﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺗﻤ ﱡﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠ ٍﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ٍﺔ ﻋﺼﻴﺒﺔٍ ,ﻓﻘﺪﻛﺜُﺮت ُ
ِ
وﻧﻌﻴﻢ
ﺑﺨﻼف َﺑـﻠَﻨْ ِﺴﻴَ َﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ,ﻓﻘﺪ ﻇﻠﱠﻠﻬﺎ رﻏ ُﺪ ِ
ُ
اﻟﻌﻴﺶ ُ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ِ
اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻃﻔﻮﻟﺘَ ُﻪ اﻟﻨﱠﺎﻋﻤ َﺔ وﻧﺸﺄ
اﻟﺒﺎل وﻟﻢ ﻳﺘﱠﺨﺬ زوﺟﺎً
َ
اﻻﺳﺘﻘﺮا ِر) ,(4ﻓﻘﻀﻰ ُ
ﺳﻦ اﻟﻜﻬﻮﻟﺔِ ،و َ
أدرك ﻣﻦ أﻗﻄﺎ ِر اﻟﺸﺒﻴﺒ ِﺔ
ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻗﺪ اﻧﺸﻐﻠَﺒﺎﻟﻠﻬﻮ ﻓﻲ ﻣﻄﻠ ِﻊ ﺣﻴﺎﺗ ِﻪ "وﻟـ ﱠﻤﺎ ﺑﻠ َﻎ ﱠ
ﻣﺴﺘﻴﻘﻆِّ ,
ٌ
ﺳﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻟﺘﻪ،
ﻣﺄﻣﻮﻟَﻪ ،ﻧﺎ َم ,ﻓﺮأى أﻧﱠُﻪ
ﺗﺠﺮِﻳﻪ
ﻳﻔﻜ ُﺮ ﻓﻴﻤﺎ َ
ﱠ
وﻳﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓ ﱠﺮ َط ﻣﻦ ّ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴ ِﺔ اﻟﻠﻪ واﺳﺘﻄﺎﻟﺘﻪ ،ﱠ
ودﻣﻌﻪ ﻳﺒﺎري
وﻳﺘﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻪ ،وﻣﻦ اﻧﻘﻀﻰ ﻣﻦ أﺣﺒﺎﺑﻪُ ،
اﻟﻤﺰِن ﻓﻲ اﻧﺼﺒﺎﺑﻪ ,وﻳﺤﻜﻴﻪ ﻓﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣِﻪ واﻧﺴﻜﺎﺑِﻪ") (5وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أﻧﱠﻬﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ أﺣﺪاً
ﺻﻮ َ
اب ُ
ﻣﻠﻮك ّ
ﻣﻦ ِ
اﻟﻄﻮ ِ
ﻟﻜﻦ
وﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻬﺎﻓﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻷدب وازدﺣﺎﻣﻬﻢ ") (6و ﱠ
اﺋﻒ ،وﻗﺪ "ﻧﺸﺄ ﻓﻲ أﻳﱠﺎﻣﻬﻢَ ,
ﺧﺒﺮ اﻧﻔﺮَد
َ
ﺗﻤﻴﻢ َ
ﻳﺬﻛﺮ أﻧﱠﻪ اﻧﺘﺠ َﻊ َ
ﺑﻦ اﻟﻤﻌ ِّﺰ ﺻﺎﺣﺒَﺈﻓﺮﻳﻘﻴﱠ َﺔ ﻓﻲ ﺻﺒﺎ ُﻩ ،وﻫﻮ ٌ
اﺑﻦ اﻷﺑﱠﺎرِ)ت658ﻫـ( ُ
ﻈﻢ ِ
ﻣﻠﻮك
ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ْأن اﺳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻮن ﻋﻠﻰ ُﻣ ْﻌﻈﻢ ﺟﺰﻳﺮِة
ِ
ﺑﺮواﻳﺘﻪ ) ،(7و ْ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وأزاﻟﻮا ُﻣ ْﻌ َ
ﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ أﻳﱠﺎﻣﻬﻢ ﺣﻈﻮٌة)(8
ّ
اﺋﻒ اﺗﱠ َ
اﻟﻄﻮ ِ
وﻣﺪﺣﻬﻢ ,وﻛﺎﻧَ ْ
اﺑﻄﻴﻦ َ
ﺼﻞ ﺑﻮﻻ ِة اﻟﻤﺮ َ
ْ
ﺷﺮﻗﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ،وﻫﻲ أﻧﺰﻩ ﺑﻼد اﻟﻠﻪ وأﻛﺜﺮﻫﺎ روﺿﺔ وﺷﺠﺮاً وﻣﺎء .ﻳُ َ
ﻨﻈﺮ :اﻟﺤﻤﻮي ،ﻳﺎﻗﻮت ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
َ 2ﺷﻘْﺮ ،ﺑﻔﺘﺢ أوﱠﻟﻬﺎ وﺳﻜﻮن ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ،ﺟﺰﻳﺮة ﱠ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1997 ،1م.243 /3 ،

اﻟﺼﻠﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺼﺮي ,اﻟﻘﺎﻫﺮة.165/1 ،
 3اﺑﻦ اﻷﺑﱠﺎرِّ ،
 4اﺑﻦ ﻋﺬارﻳﺎﻟﻤﺮاﻛﺸﻲ ،اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ أﺧﺒﺎر اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻤﻐﺮب،ﺣ ﱠﻘﻖ اﻷﺟﺰاء ) (3-1ﻛﻮﻻن وﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل ،وﺣ ﱠﻘﻖ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ د .إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،ط ،2دار
اﻟﺴﻴﺮاء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ د .ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ ،ط.129/2، 1
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،ﺑﻴﺮوت1980 ،م .304 - 303 /3 ،وﻳُﻨﻈﺮ اﺑﻦ اﻷﺑﱠﺎراﻟﻘﻀﺎﻋﻲ ،اﻟﺤﻠﺔ ِّ
 5اﺑﻦ دﺣﻴﺔ ،أﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻄﺮب ﻣﻦ أﺷﻌﺎر أﻫﻞ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري وﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ وأﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺪوي ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ط1،1954م ،ص.117
 6اﺑﻦ ﺑﺴﺎم ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺬﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ أﻫﻞ اﻟﺠﺰﻳﺮة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ د .إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻴﺮوت1979 ،م ،ﻣﺞ ،3ق  ،2ص.541
اﻟﺴﻴﺮاء .22/2
 7اﺑﻦ اﻷﺑﱠﺎر ،اﻟﺤﻠﺔ ِّ
 8ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴّﺎً ﻓﻲ دﻳﻮان اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘ ّﺪِﻣﺎت ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺢ ورﺛﺎء اﻷﻣﺮاء و اﻟﻮزراء واﻟﻘﺎدة واﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﻇﻠﺘﻪ .ﻳﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ

اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ :اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻷوﻟﻰ ،وﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺢ اﻷﻣﻴﺮ أﺑﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺗﻤﻴﻢ ،واﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪح اﻷﻣﻴﺮ أﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ ،واﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ،
وﻛﺘﺐ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﺑﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﻟﻸﻧﺲ.
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ﻓﺘﺮك ﱠ
ِﻦ ﺣﻮﻟِِﻪ ﱡ
ﻛﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪَ ,
ﻤﺎﻧﻴﻦ ،وﻗﺪ َ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎ َن َﻋﻠﻴ ِﻪ ﻣﻦ
ﻫﻠﻚ ﻣ ْ
ُﻋ ّﻤِﺮ ﻃﻮﻳﻼً،ﻓﺒﻠﻎ اﻟﺜﱠ َ
ِ
ﺑﻌﺾ
ﻣﺠﻮ ٍن وﺗﺤﻠﱡ ٍﻞ "وﻛﺎ َن ﻳﺨﺮج ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮِة ُﺷﻘْﺮ ،وﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻃﻨَﻪ ،ﻓﻲ أﻛﺜ ِﺮ
اﻷوﻗﺎت إﻟﻰ ِ
ِ
ﺻﺎر َﺑـﻴْ َﻦ ﺟﺒﻠﻴﻦ ﻧﺎدى ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ ﻳﺎ
ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﺒﺎل اﻟﺘﻲ ُ
ﺗﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﺰﻳﺮِة وﺣ َﺪﻩ ،ﻓﻜﺎن إذا َ
ﻮت").(9
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﺠﻴﺒُﻪ ﱠ
اﻟﺼ ُ
إﺑﺮ ُ
اﻫﻴﻢ ﺗﻤﻮت ،ﻳﻌﻨﻲ َ

ﲨﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﺷﻌﺮﻩ

اﺳﺘﻘ ﱠﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻦ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺣ َﺪ أﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،وﻗﺴﻤﻮﻩ إﻟﻰ
اﻟﻄﻠﺐ" :ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻤﻄﻠﻮﺑﺎًﻏﻴﺮﺣﺎﺻﻠ ﱠ
ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻃﻠﺐ وﻏﻴﺮ ﻃﻠﺐ ،و ﱠ
ِ
ﻻﻣﺘﻨﺎﻋﺘﺤﺼﻴﻼﻟﺤﺎص
ٍﻮﻗﺘﺎﻟﻄﻠﺐ
ل,وﻫﻮاﻟﻤﻘﺼﻮدﺑﺎﻟﻨﱠﻈﺮﻫﺎ ُﻫﻨﺎ،وأﻧﻮاﻋﻬﻜﺜﻴﺮة")(10
ﱠ
ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻗﻴﻤ ًﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﻳ ًﺔ ﻟﻬﺬا
.وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن
ُ
ِ
اﻷﺳﻠﻮﺑﺘﺘﺠﻠﻰ "ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﱠﺺ ﺑﺄدو ٍ
اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺼﻮرٍة ﺑﺎرزة").(11
ات ﻗﺎدرٍة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ
أﻣﱠﺎ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻓﻬﻲ:

أ_ اﻻﺳﺘﻔﻬـﺎم:

ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻼﻏﻴِّﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﺳﺘﻜﻨﺎﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
ذﻫﺐ ُ
َ
ﻧﻘﺶ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،وﻓﻴﻤﺎ
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻓﻲ ذﻫﻨﻚ ٌ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ،ﻓﻔﻲ "اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ُ
َ
ْﺶ اﻟ ّﺬِﻫﻦ ﻓﻲ اﻷَ ﱠو ِل
ﺗﻄﻠﺐ أن
ﺳﻮاﻩ ُ
ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻄﺎﺑﻖَ ،ﻓـَﻨـﻘ ُ
ﺗﻨﻘﺶ ﻓﻲ ذﻫﻨﻚ ,ﺛُ ﱠﻢ ُ
ِﻖ أﺳﺎﺳﺎً ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠِّﻢ ﱠ
اﻟﺬﻫﻨﻴّﺔ
ﺗﺎﺑﻊ ,وﻓﻲ اﻟﺜﱠﺎﻧﻲ ﻣﺘﺒﻮع")" .(12وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أ ﱠن اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ َم ﻳﺘﻌﻠّ ُ
ﻓﻴﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﺗﺼ ﱡﻮراً ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺘﺤ ﱠﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒ ُﺔ
إﻟﻰ ﻓﻬ ِﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﻬﻠُﻪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺎرﺟﻲ،
ُ
ﺷﻲ ٍء إﻟﻰ ﺷﻲءٍأو ﻧﻔﻴﻬﺎ ،أو ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أو ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﻤﺎ ،إن ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎًﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔِ،
اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ
ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪﻻﻟﻴﱠﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة،اﻷ ﱠول أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﱡ
ِّ
اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﱠﺼﻮر)(13وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻨﻘﺴﻤﺄدوات
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع؛ أﺣﺪﻫﺎ :ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﱠﺼﻮر ﺗﺎرًة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺗﺎرًة أﺧﺮى ،وﻫﻲ )اﻟﻬﻤﺰة(.
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ ﻓﺤﺴﺐ ,وﻫﻲ )ﻫﻞ( .ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ :ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼ ﱡﻮر ﻓﺤﺴﺐ ,وﻫﻲ)ﻣﺎ،

 9ﱠ
ﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮة،ﺑُﻐﻴﺔ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ رﺟﺎل أﻫﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻬﻮاري ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺻﻴﺪا ،ط2005 ،1م،ص.198
اﻟﻀ ﱡ

 10اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ط1980 ،5م ،ص .227
 11اﻟ ﱠﺪاﻳﺔ ،د .ﻓﺎﻳﺰ ،ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ،ط1982 ،1م ،ص.99
اﻟﺴ ﱠﻜﺎﻛﻲ ،أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ﺷﺮح ﻧﻌﻴﻢ زرزور ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1983 ،1م، ،ص .304
 12ﱠ
اﻟﺴ ﱠﻜﺎﻛﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ،ﻏﺰﱠة ،ط2007 ،1م ،ص.199
ُ 13ﻳـﻨْ َﻈﺮ أﺑﻮ ﺣﻤﻴﺪة ،د .ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح زﻛﻲ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﱠﺔ ﻋﻨﺪ ﱠ

• 14

15

•

اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
ِّ

ﻣﻦ ،أي ،ﻛﻢَ ،ﻛﻴْ َﻒ ،أﻳﻦ ،أﻧﻰ ،ﻣﺘﻰ ،أﻳﱠﺎن(.وﻗﺪ ﺟﺎء ﺗﻮزﻳ ُﻊ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻓﻲ اﻟ ّﺪِﻳﻮان ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﻷداة

اﻟﻌﺪد

ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم

17

ﻫﻞ

19

أﻳﻦ

7

اﺛﻨﺘﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ وردﺗﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ

ﻛﻴﻒ

12

اﺛﻨﺘﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ

أﻧّﻰ

9

ﻛﻢ

30

ﻣﺘﻰ

5

ﻣﺎذا

64

أي

2

ﻣﺎ

2

َﻣ ْﻦ

2

ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ)ﻓﻴﻢ(

ِ
ﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ ِم ﻓﺎﻋﻠﻴﱠﺔ ﺗَ ْﻈ َﻬ ُﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺘِﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﱠﺺ
ﱠﻀﺢ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ
اﻷدﺑﻲ ،وﻳﺘ ُ
ِّ
ُ
ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻔﻬﺎ
ﱡﺼﻮص اﻟﺘﻲ
ﺑﻌﺪ أن أوردﻧﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔ َﺔ اﻟﺘﻲ أُﻧﻴﻄﺖ ﺑﻪ ،وﻳﻈﻬﺮ أﻛﺜﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻨ ِ
ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻓﻠﺴﻔﻴّﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻮﺟﻮد ،وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺴﺘﺨﺪ ُﻣﻬﺎ ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺣﻘﻴﻘ ًﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﺴﻮاء؛ ﻷ ﱠن
ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻤَﺘـﻠَﻘﻲ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺢ أو اﻟﺮﺛﺎء ﻋﻠﻰ ﱠ
َ
ﻛﻼ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴ ٌﺪ ﻟﻘﻴ ٍﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴّﺔ ﻳﻮﱡد ﱠ
اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ،وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴّﺔ،
اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﱠ
اﻟﻄﺒﻴﻌ َﺔ ،أو ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ
ﻳﻨﺤﺴﺮ ﻫﺬا
ﺑﻴﻨﻤﺎ
اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ُ
ُ
ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﱠ ُ
ُ
ﻣﺼﻮراً ﻳﻌﻜﺲ ﱠ
ﱠ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ﺑﻌﺪ أن َ
ﺗﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ وﺟﺪاﻧﻪ،
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮ ُن ِّ
ُ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻮال ﻓﺈ ﱠن ﱠ
وﻓﻲ ِّ
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﺎﻋﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ،ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺎﻛﻲ ﺻﻮرًة ،ﻓﻼ
ُ
ِّ
اﻟﺸ َ
ﻳﻤﻠﻚ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم أﺛﻨﺎء ورود ِﻩ ﱠ
ِ
ﱡﺼﻮص اﻟﺘﻲ
اﻟﺸﻌﺮي ،ﻛﻤﺎ
أي ﻓﻌﺎﻟﻴّ ٍﺔ ﻓﻲ
ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻨ ِ
اﻟﻤﻮﻗﻒ ِّ
ُ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 3 • SAYI 1

ﻀﺢ ﻣﻌﻨﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺘﺒﱡ ِﻊ أدو ِ
ات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ ِم اﻟﺘﻲ وردت
اﻟﺮِﺛﺎء ،وﻫﺬا ﻣﺎ اﺗﱠ َ
ﺗﺘﺤ ﱠﺪ ُث ﻋﻦ اﻟﻤﺂﻟﻮاﻟﻤﺪﻳﺢ و ّ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺧﺮج ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﱠ
ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﱠ
اﻟﻄﺒﻴﻌ ِﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟ ٍﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﱠﺄﻣﻞ ﱠ
اﻟﺸﻔﻴﻒ ،وﻓﻲ
ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﱠ
اﻟﻄﺒﻴﻌ ُﺔ إﻻ ﻣﺘﻜﺄً اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻴﺘﺤ ﱠﺪث ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻠﱠﺬ ِة
ﻳﻘﻒ ﱠ
ﺗﺰدﺣﻢ
اﻟﺴﺆال اﻟﻮﺟﻮدي
ﻣﻮﻗﻒ
اﻟﺸﺎﻋِﺮ َ
واﻟﻨِّﻬﺎﻳﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ُ
ِ
اﻟﻤﺘﺴﺎﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻴﺮ ،ﻓﺬﻟﻚ ﱠ
ُ
ﻜﺘﺐ
ﻓﻴﻪ أدو ُ
ات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ ِم؛ ﻷ ﱠن اﻷﺳﺌﻠ َﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻹدراك ,ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ أﺑﻴﺎت "أﻋ ﱠﺪﻫﺎ ﻟِﺘُ َ
ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ") (14ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ:
ﻟﺘﺮﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِﻢ
ﱠ
ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻫﻞ ﻣﻦ وﻗﻔ ٍﺔ ﻟﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﻟﱡ ٍﻢ * ﻋﻠﻰ َﺟ َﺪﺛﻲ أو ﻧﻈ ــﺮٍة ُ
اﻷرض دار ﻣﺨﻴﱠﻢ)(15
ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻫﻞ ﺑﻌ َﺪ اﻟ ﱠﺮدى ﻣﻦ ﺛﻨﻴ ـ ٍﺔ * وﻫﻞ ﺑﻌ َﺪ ْ
ﺑﻄ ِﻦ ِ
ﱠ
ُ
ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ ﺗﻜ ﱠﺮرت أدا ُة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم )ﻫﻞ( ﺛﻼث ﻣﺮات ،وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﱠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ِ
ﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺘ ِ
ﱠﺼﺪﻳﻖ ،وﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻬﺬ ِﻩ اﻷدا ِة ﻻﻓﺖ ﻟﻠﻨﱠﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﱠﺔ اﻟﻘﺮاء ِة اﻷَوﻟﻰ ،وإذا أﻧﻌﻤﻨﺎ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ وﺟﺪﻧﺎ أ ﱠن ﻫﺬﻩ اﻷدا َة ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﺒﻴﺘﻴﻦ اﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن ﱠ
ﻟﻤﻘﻄﻌﺔ
َ
ﱠ
ِﻋ ﱠﺪﺗُﻬﺎ ﺳﺘﱠُﺔ أﺑﻴﺎت ،وﺑﻤﺎ أ ﱠن ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﻄﻌﺔ أُﻋﺪت ﻟﺘُﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺮﻩ -ﻛﻤﺎ ﺑﻴﱠ َﻦ -ﻓﺈﻧﱠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﻮﻗﺖ أﺑﻜﺮ
ﻳﺐُ -ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ أواﺧﺮ أﻳﱠﺎﻣﻪ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮ ُن ُ
أن ﻧﺘﻜﻬ َ
ﱠﻦ ﺑﻌﻤﺮﻫﺎ اﻟ ﱠﺰَﻣﻨﻲ ،ﻓﻬﻲ -ﻻ ر َ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨِّﺴﺒﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ؛ ﻷ ﱠن ﱠ
اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﻋﺎش ﻋ ﱠﺪ َة ﺳﻨﻴﻦ وﺣﻴﺪاً ُﻣﻌﺘﺰﻻً اﻟﻨﱠﺎس ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ
ﺑﺎل ﱠ
ﺷﻐﻞ َ
اﻟﻘﻀﻴﱠﺔ أ ﱠن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺣﻘﺒﺔاﻟﺘﱠﻨﺴﻚ واﻻﺳﺘﻌﺪا ِد ﻟﻠ ﱠﺮﺣﻴﻞ اﻟﱠﺬي َ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺜﻴﺮاً،
ﺟﻞ َ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪ َة ﻛﺎﻧﺖ وﻗﻔ ًﺔ أﺧﻴﺮًة ,ﻓﺎﻟ ﱠﺮ ُ
اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ
وﻋﺒﱠﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴ ٍﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ,و ﱠ
اﻟﺘ ﱡ
ِﻒ دِﻻﻟﺔ )ﻫﻞ( ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷ ﱠول ﻋﻦ أﺧﻮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﱠﻔﻜ ِﺮ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪا ِد ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻓﻴﻪِ ،وﺗَ ْﺨﺘَﻠ ُ
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﱠﺎﻧﻲ ,ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ و ﱠ
ِﺴﺒَﺒﻴﻦ :اﻷ ﱠول ﻻﺳﺘﺸﻌﺎ ِر
اﻟﺨﻼن اﻟﻮﻗﻮف ﻟ َ
أﺻﻞ وﺿﻌﻪ إﻟﻰ
اﻷﻟ ِﻢ ﻋﻠﻰ رﺣﻴﻠﻪ ،واﻟﺜﱠﺎﻧﻲ ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة اﻟ ﱠﺮﺣﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ،ﻓﻘﺪ ﺧﺮَج اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ ُم ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ِ
ٍ
إﻳﺤﺎء وﺟﻤﺎﻻً؛ ﻷ ﱠن اﻟﻤﻘﺼﻮَد ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ،
أﺳﻠﻮب ﻣﺠﺎزي ﻫﻮ )اﻟﺘﻤﻨﻲ( ﻓﺰا َدﻩ ً
ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ ﱠ
اﻟﻄﻠﺐ
ﻏﻴﺮ
ٍ
ﻓﺎﻟﻌﺒﺮُة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻧﺠ ُﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﱠﺮﻛﻴﺐ اﻟﺬي ِّ
ﻳﺠﺴ ُﺪ أﻣﺮاً َ
ِ
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﱠﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤ ِﺔ اﻟﻮاﺣﺪةِ.
ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ ِم ،وﻟﻬﺬا ُ
ﺑﺎل ﱠ
ﺗﺘﻔﺠﺮ اﻷﺳﺌﻠ ُﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ َ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻫﺬﻩ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻤﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﱠﺎﻧﻲ
ُ
ﻣﺮ اﻟﺤﻴﺎةِ ,ﻫﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﻋﻮدة؟ وﻫﻞ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل
اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ِّ
اﻷﺳﺌﻠ ُﺔ اﻟﻮﺟﻮدﻳﱠُﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ َ
 14اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ص.363
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اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
ِّ

اﻟﻘﺒ ِﺮ ﺣﻴﺎ ٌة ﻓﻲ ﻣﻨﺎزل ﺟﺪﻳﺪة؟ إ ﱠن )ﻫﻞ( ُﻫﻨﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﱠﺼﺪﻳﻖ ،وﻟﻜﻦ ﱠ
اﻟﺸﺎﻋِﺮ ُﻫﻨﺎ ﻳﺴﺄل ذاﺗﻪ أو
ﻳﺴﺄل اﻟﺒﺸﺮ و ﱠ
ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ؟
اﻟﺨﻼن اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﻗﺮب ﻗﺒﺮﻩ ؟ أو أ ﱠن ﺳﺆاﻟَﻬﻤﻄﻠ ٌﻖ ﻳُ َﺘﺮ ُك ﻟﻠﺤﻴﺎة أن َ
َ
ﱠ
ﻳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﻌﺔ
ﺎﻋﺮ اﻟﻮﺟﻮدي ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ،و ﱠ
ﺺ َ
إ ﱠن ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ِّ
ﺗﻠﺨ ُ
ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮ َ
ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺸ َ
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﱠ
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﺻﺪى ﻓﻲ اﻟ ِّﺪر ِ
اﺳﺎت ﺣﻮل ﺷﻌﺮﻩ وﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ
أﻧﱠﻬﺎ ُ
ﻋﺼﺮﻩ ﺣﺘﱠﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮَ ،ﻓـ َﻘ ْﺪ ﻛﺎ َن ﱠ
ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ
وآب،ﻫﺬا
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎﺟﻨﺎً ،ﺛُ ﱠﻢ ﱠ
ﺗﻨﺴ َﻚ َ
ُ
اﻟﻤﻜﻮ ُن
اﻟ ِّﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ،أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﱠﻪ ﻛﺎن دارﺳﺎً ﺟﻴِّﺪاً ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺼﺮﻩ ،و ِّ
ﺟﺰءﻣﻬ ﱞﻢ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺑﻴﱠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ ُم ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ
اﻟ ّﺪ ﱡ
ِﻳﻨﻲ ٌ
ﻟﻺﻧﻜﺎ ِر "وﻳُﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻨﱠﻔﻲ ،ﻣﻊ اﻹﻧﻜﺎ ِر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻛﻴﻒ أﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻨﻔﻲ ،وﻛﺎن
ﻣﻮﺟﻪ
اﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻔﻲ ،أو ﻣﻊ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻗﻀﻴﱠﺘﻪ ،وﻫﻲ ﺑﺎﻃﻠ ٌﺔ ﻓﻲ ﺗﺼ ﱡﻮِر ِّ
اﻟﻮ ُ
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم")(16
ﻳﻘﻮل ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ِﻣﺮ
وﻳﺎ ﻋﺠﺒﺎً ﻟﻲ ﻛﻴﻒ ُ
أﺟﺒﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻮى * وإﻧِّﻲ ﻟِﻤﻘﺪا ُم إذا اﻟ ّﺬ ُ

أﺣﺠﻤﺎ)(17

َ

َ
ِ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﺮب،
اﻟﻌﺸﻖ ،ﻋﻠﻰ اﻟ ﱠﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﺴﺎرﺗﻪ ﻓﻲ
اﻟﺠﺒْ ِﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺿ ِﻊ
ﻨﻜﺮ
ِ
ﺣﺼﻮل ُ
إﻧﱠﻪ ﻳُ ُ
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ أﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻨﺒِّﻬﺎً أﺳﻠﻮﺑﻴّﺎً ﻳﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﺛﺎرة اﻟﻤَﺘـﻠَﻘﻲ
ْب اﻧﺘﺒﺎﻫِﻪ ﻟـﻤﺎ ﺳﻴُﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ,وﻳﻜﻮﻧﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻣﺪرﻛﺎً ﻷﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺪﻻﻟﻴﱠﺔ:
وﺟﺬ َ
َ
ﻧﺎر ﻏﺮا ِم
ـﺐ ُ
ﻳﺢ َﻋ ْﺮ ُف َﺳﻼ ِم * وﻣ ﱠﻤﺎ ﻳَ ُﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﱡ
أﻓﻲ ﻣﺎ ﺗُﺆّدِي اﻟﺮ ُ
اﻟﺒﺮق ُ
ﱠ
ﺿﺮا ِم )(18
ﻔﺢ ِ
ـﺤﺮة ً* ﻓﺄذﻛﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺸﺎ ِء ﻟَ َ
ﺎﻟﺮ َ
ِﻳﺢ ُﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
وإﻻ ﻓﻤﺎذا أ ﱠرَﺟ ّ
ﻳﺤﺲ ﺑﻪ ﱡ
ﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﱠ
ﻛﻞ ُﻣ ٍ
ﻣﺎ ﺗﻨﻘﻠﻪ اﻟ ﱠﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻃ ٍ
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،وﻳُﺪرُﻛ ُﻪ
ِﻴﺐ ﱡ
اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻘﺎ َم اﻟﺬي ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻷﺑﻴﺎت ،وﻗﺪ ﺟﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ ُم
ﻛﻞ ﻫﺬا ،وﻟﻴﻠﻔﺖ ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻬﺬا ِّ
ﻓﻌﻞ ِّ
ﻟﻴﻔﻴﺪ اﻹﻧﻜﺎر؛ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻮﺳﻊ اﻟﺮﻳِّﺢ ُ
اﻟﻄ ِ
ﻴﺐ
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1996م.271/1،
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ﻓﺘﺤﻤﻞ أدا ُة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم دﻻﻟﺔ اﻟﻔﺠﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺘﺎح ﱠ
ُ
ﺎﻋﺮ ﻟ َﻔ ْﻘ ِﺪ اﻟﺨﻼن ﻣﻦ
اﻟﺮِﻳﺢ،
اﻟﺸ َ
اﻟﺬي ﺣﻤﻠﺘﻪ ّ
ُ
ﺧﻼل اﻹﻧﻜﺎر ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﻟﺤﻈ ِﺔ اﻟﺘ ِ
ﻳﺘﺴﺎﻗﻂ اﻷﺣﺒﱠُﺔ,
اﻟﻤﺘﻔﺠ َﻊ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻨﺘﺎب
ـﻤﺮ اﻟﺘﻲ ُ
ِّ
ﱠﺴﺎؤل اﻟ ِّ
أوﻳﺮﺣﻠﻮن ،ﻓﻼ ﻳﻤﻠﻚ ﱠ
اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﺗﺄوﻳ ً
ﻼ ﻟـﻤﺎ اﻋﺘﺮاﻩ ﱠإﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬااﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻤﻤﺰوج ﺑﺎﻟﻤﺮارة،
أﺳﺎس ﻓﻬ ِﻢ اﻟﺤﺎل اﻟﻨﱠﻔﺴﻴﺔ
ﻓﻜﺎﻧﻬﺬا ﱠ
اﻟﺼﻮت اﻟﻘﺼﻴﺮ )ﻫﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم( ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ َ
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻨﱠﺺ ,و َ
ﱠ
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺸﺮﺟ ٍﺔ اﻧﺘﺎﺑﺘﻪ ،وﻳﻔﻴﺪ
ﻟﻠﺸﺎﻋِﺮ ،ﺑﻞ إ ﱠن
ﺻﺪور ﻫﺬا ﱠ
ﻏﻴﺮ ٍ
َ
اﻟﺼﻮت ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻖ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺷﻴﺌﺎً َ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮار واﻻﻋﺘﺮ ِ
ِ
اف ﺑﺄﻣ ٍﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻘ ﱠﺮ ﻋﻨﺪ
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﱠﻘﺮﻳﺮ "واﻟﻤﺮا ُد ﻣﻨﻪ ﺣﻤﻞ
أﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺣﺴﻴﱠﺎً ،أو ﻓﻜﺮﻳﱠﺎً ،ﻣﻮﺟﺒﺎً ،أو ﺳﺎﻟﺒﺎً") ،(19وﻟْ ِ
ﻨﻼﺣ ْﻆ ﻗﻮل
اﻟﻌﻠ ِﻢ ﺑﻪ،أو ﻫﻮ ٌ
ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﻼً:
بآس
أﻟﻢ ﻳُﺴ ّﻘِﻴَﻨﻲ ﺳﻼﻓ َﺔ رﻳ ِﻘ ِﻪ * وﻃﻮراً ﻳُﺤﻴِّﻨﻲ ِ

ﻋِﺬا ِر)(20

ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،ﱡ
ﻓﻬﻢ اﻟﺤﺎل اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ ﱠ
اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ
وﻳﺪل ﻫﺬا ُ
ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻓﻬ ِﻢ دِﻻﻟﺔ اﻟﺘﱠﻘﺮﻳﺮ ﻫﻨﺎ ُ
أﺳﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﱠ
اﻟﺼﺒﺎ َ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻬﻮ )أﻟﻢ ﻳُﺴ ّﻘِﻴَﻨﻲ ﺳﻼﻓ َﺔ رﻳ ِﻘﻪِ؟!(
ٍﻣﻦ ِّ
ﺣﻘﺒﺔ َ
ﱠﻤﻨﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘ َ
أرض اﻟﺠﺰﻳﺮِة أَ ْوﺑ ٌﺔ
*ﻓﺄﺳﻜﻦ أﻧﻔﺎﺳﺎً
أﻻ َﻫ ْﻞ إﻟﻰ ِ
َ

وأﻫﺪأَ ﻣﻀﺠﻌﺎ)(21

اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻲ ﺳﻔ ٍﺮ ﻟﻪ ﻳﺘﺸ ﱠﻮق إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ،وﻗﺪ ﺟﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ِ
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﱠﻤﻨﻲ،
ﻫﺬا ُ
ﱠ
ﺎﻋﺮ ﻫﻨﺎﻳﺘﻤﻨﱠﻰ اﻹﺳﺮ َاع ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ وﻃﻨﻪ ،وﻻ ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﻋﻦ إﻣﻜﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮدة.
ﻓﺎﻟﺸ ُ
ب_ اﻷﻣــﺮ:
اﺳﺘﻌﻼء ﻟﺘﺒﺎد ِر اﻟ ّﺬِﻫﻦ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻔﻌﻞ
"ﻃﻠﺐ ِ
ﻫﻮ ﺻﻴﻐ ٌﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎء ,وﻓﻴﻪ ُ
ً
ذﻟﻚ ،وﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ") (22وﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻠﻢ أﻧﱠﻪ" :ﻻﺷﺒﻬ َﺔ ﻓﻲ أ ﱠن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺘﺼ ﱠﻮِر
اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣ ﱠﻤﻦ ﻫﻮ
إﻳﺠﺎب اﻹﺗﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ ،ﺛ ﱠﻢ إذا ﻛﺎن
ﻳﻮرث
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻼءُ ،
َ
ُ
ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﱠ
ٍ
وإﻻ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ،
أﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮر اﺳﺘﺘﺒ َﻊ إﻳﺠﺎﺑﻪ وﺟﻮب اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﺴﺐ
 19ﺣﺒﻨﻜﺔ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺴﻬﺎ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ.275/1 ،
 20اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ص .110
 21اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ص .128
اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص .147
 22اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﱡ

• 18

19

•

اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
ِّ

َ ﱠ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﱠ
ﻓﺈذا ﺻﺎدﻓﺖ ﻫﺬﻩ َ
ِ
ﻏﻴﺮ اﻟﻄﻠﺐ،
ﺑﺎﻟﺸﺮط اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻓﺎدت
أﺻﻞ
اﻟﻮﺟﻮب ،وإﻻ ﻟﻢ ﺗُﻔﺪ َ
ﺛ ﱠﻢ إﻧﱠﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال ﻣﺎﻧﺎﺳﺐ اﻟﻤﻘﺎم")(23
اﻷﻣﺮ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻹﻧﱠﺸﺎء ﱠ
"ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ,و ُ
اﻟﻄﻠﺒﻲ ،وأﻧﻮاﻋﻪُ :
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﺘﱠﺼﻞ ﺑﻼم اﻷﻣﺮِ,
ِ
اﻷﺻﻞ اﻟﻠﱡﻐﻮي ِ
ﺣﺼﻮل
ﻟﻄﻠﺐ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ،واﻟﻤﺼﺪر اﻟﻨﱠﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ،وﻗﺪ ُو ِﺿﻌﺖ ﻓﻲ
ِ
اﺳﻢ ِ
و ُ
ﻓﻬﻲ ﺟﺎرﻳ ٌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻼءِ ،ﻓﺈذا اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎ ِم اﻻﺳﺘﻌﻼء َ
ِﻻﻻت إﺿﺎﻓﻴﱠﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻼﻏﻴﱠﺔ ,وﻟﻜﻨﱠﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ
ِﻦ ﺛ ﱠﻢ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﱠﻖ ﺑﻬﺎ د ٌ
اﻟﻠﱡﻐﻮيَ ،وﻣ ْ
ﱠ
ٍ
ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪﻳﺪ ًة ,ﻛﺎﻟ ﱡﺪﻋﺎء واﻻﻟﺘﻤﺎس واﻟﻨﱠﺪب
ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺧﺮى ،ﻓﺘﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﱠﺔ َ
واﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﺘﱠﻬﺪﻳﺪ ،وﻫﻲ ﻣﻌﺎ ٍن ُﺗـ َﻌ ﱡﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻠﱡﻐﻮي ,ﻻ ﻣﻦ اﻟ ﱠﺪﻻﻻت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺘِﻠ َ
ْﻚ
اﻟﺼﻴﻎ").(24
ّ
وﻗﺪ أﺣﺼﻴﻨﺎ ﻓﻲ دﻳﻮان اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ﻣﺌﺔ وأرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪاً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ
أ ﱠن َ
وﺟ ﱡﻞ
ﺧﻔﺎﺟﺔ ِّ
اﻟﺸﻌﺮيُ ،
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﺘﱠﺼﻞ ﺑﻼ ِم اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻏﺎب ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻦ ﻣﻌﺠﻢ اﺑﻦ َ
اﻟﻤﺪﻳﺢ ،وﺗﺄﺗﻲ ُﻛﻠﱡﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟ ﱠﺮﺟﺎء واﻟ ﱡﺪﻋﺎء؛ ﻷ ﱠن
اﺳﺘﺨﺪاﻣِﻪ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣ ِﺮ ورَد ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪ
ِ
ﱠ
ِ
وﻳﻈﻬﺮ
ﻣﻤﺪوﺣﻴﻦ ﻫﻢ أﻋﻠﻰ ﺷﺄﻧﺎً ﻣﻨﻪ؛ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء واﻟﻮزراء وﻗﺎدة اﻟﺠﻴﻮش،
ﻳﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﱠ
ُ
أﻏﻠﺐ ﻧُ ِ
ﺼﻮﺻﻪ أ ﱠن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ
ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘ ّﺪِﻣﺎت اﻟﻘﺼﺎﺋ ِﺪ اﻟﺘﻲ ﻣﻬﱠﺪ ُ
اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ﺑﻬﺎ َ
اﻟﺮِﺟﺎل ﺑﻌ َﺪ ﺻﻨﻴ ٍﻊ ﻃﻴّ ٍ
رﺟﺎء ﻣﺎ َﻋ ﱠﻦ ﻟﻪ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ:
ِﺐ أﺳﺪوﻩ ﻟﻪ ،أو أﻧﱠﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ً
ُو ِّﺟ َﻬ ْﺖ ﻟﻬﺆﻻء ّ
اﻟﺴﻄﻮِر ﻗُﻤﺎر)(25
ﻓﺄﺻﺦ إﻟﻰ َﻫ َﺰِج
*ﺻ َﺪ َﺣﺖ ﺑﺄﻏﺼﺎ ِن ﱡ
ْ
ِ
اﻟﻤﺪﻳﺢ ﻓﺈﻧﱠﻤﺎ َ
ُ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮِﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻃﻠﺒﺎً ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً أراد ﱠ
ﻟﻢ ﻳَ ْﺤﻤِﻞ ُ
اﻷﻣﺮ راﺟ ٌﻊ
اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،وﻫﺬا ُ
وﺛﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻴﻢ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ
ﺑﻼ رﻳﺐ ﻟﻄﺒﻴﻌ ِﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒ ِﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪ ُة ،ﻓﻬﻲ ﺷﻜﺮ ٌ
أﻣﺮ ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام ,ﻓﺨﺮَج ُ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣ ِﺮ إﻟﻰ اﻟ ﱠﺮﺟﺎء ،ﻓﻬﻮ
اﻟﻤﻤﺪوح ،ﻓﻼ َ
ﻃﻠﺐ ﻳﺮﺟﻰ ُﻫﻨﺎ؛ ﻷ ﱠن َ
ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺪوح اﻹﺻﻐﺎء ﻟﻬﺬا اﻟﻨﱠﺸﻴﺪ اﻟﱠﺬي اﺷﺘﺮﻛﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﱠ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ُﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ.
ﻳﺴﺘﺨﺪ ُم ﱠ
وﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﻃﻠﺐ ﻳﺮﺟﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ،
اﻷﻣﺮ ﻟﻐﺮض اﻟ ﱠﺮﺟﺎء إن ﻛﺎن ﻟﻪ ٌ
ُ
اﻟﺸﺎﻋﺮ َ
ﻟﻠﺴﺎﻣ ِﻊ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻘ َﻊ ُ
اﻟﺼﻴﻐﺔِ ،اﻟﺘﻲ ُ
اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ،وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺑﺎب
ﱠ
ﺟﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﺜﺎرٍة ﱠ
ﺗﺤﻤﻞ اﻟ ﱠﺮ َ
ﱠ
اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ:

ﺎﻛﻲ ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ص .319
 23ﱠ
اﻟﺴ ﱠﻜ ﱡ
ﱠ
اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ،ص.210
 24أﺑﻮ ﺣﻤﻴﺪة،اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﱠﺔ ﻋﻨﺪ ﱠ
 25اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ،ص.39
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ﻓَﺎﻧ َﻬﻀﺄﺑﺎ َﻋﺒﺪِاﻹِﻟَﻬ ِ
ِﺲ
ِﺐآ ِﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـﻞ *ﻗَﺪﺟﺎﺑَﺪوﻧَ َﻜ ُﻜﻠﱠ َﺨﺮﻗٍﻄﺎﻣ ِ
ِﺲ)(26
ﻓَﺎﺷ َﻔﻌﻠ ُِﻤﻐﺘَ ِﺮﺑ ٍَﺮ َ
اﺣ ـ َﺔﻻﻣ ِ
ﺟﺎﻛﻌﻠﯩﺎﻟﻨﱠﻮى*ﻳَﻤ ُﺪ ْدإ َ
ِﻟﯩﺎﻟﺨﻀﺮا ِءر َ
ﻗﺎض ،ﻳﺴﺄﻟﻪ ﱠ
ٍ
ﻟﺼﺪﻳﻖ ،وﻃﺒﻴﻌ ُﺔ اﻟﻤﺴﺄﻟ ِﺔ
اﻟﺸﻔﺎﻋ َﺔ
ﻛﺘﺐ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ٍ
اﻟﺒﻴﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪ ٍة َ
اﻟﺘﻲ ُدﺑﺠﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺪ ُة ،وﻣﻨـﺰﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎ َﻃ ِﺐ ُ
ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ِ
ﺑﺎب اﻟ ﱠﺮﺟﺎء أﺣﺴﻦ،
اﻟﺘﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ.
و َ
ﻣﺠﻠﺲ أُﻧﺲ ,وﻫﻲ
اﺑﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ إﻟﻰ
ِ
اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺨﺮَج ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪ ٍة ﻳﺪﻋﻮ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋ َﺪ َ
ﻳﺨﺮُج ُ
اﻟﺴﺎﺣﺮ اﻟﱠﺬي ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ
أﺑﻴﺎت ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ِﻋ ﱠﺪﺗُﻬﺎ ﻋﺸﺮون ﺑﻴﺘﺎً ,ﺗﺤ ﱠﺪ َث ﻓﻲ أَ ﱠوﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎ ِن ﱠ
ٌ
ﻋﺸﺮ ﻓِﻌﻼً ،ﻳﻘﻮل:
اﺗﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻓﻌﺎل اﻷﻣﺮ ﻓﺘﺒﻠ َﻎ أﺣ َﺪ َ
ﺻﺎﺣﺒَﻪ راﺟﻴﺎً ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺪوَم ،ﻟﺘﺘﻮ َ
ﻓَﺎِﺳﻠُﻜﺒِﻨﺎﻗَﺼ َﺪ ﱠ
ﻳﻖ)(27
اﻟﻄﺮ ِ

إِﻧﱠﺎﻟﻨﱠﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ َةﺑَﻌﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َﺪ ٌة *
ﻟﻴﻨﺴﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﻮراً ﺟﻤﻴﻠ ًﺔ،
ﻣﺠﺎزي
ﺛُ ﱠﻢ ﻳﻨـﺰ ُاح اﺳﺘﺨﺪا ُم ﻓﻌﻞ اﻷﻣ ِﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪا ٍم
ٍّ
َ
ﻛﻘﻮﻟﻪ:
َوارَﻛﺒﺒِﻴَﺎﻟﻠﱠ َ
اﻟﻤ ْﻌﻨﻰ اﻟ ﱠﺪ ِ
ﻗﻴﻖ
ﻔﻈ َ
ﺎﻟﺠﻠﻴـ ـ ـ * ـ ـﻟَ َﻮ ِﺳـ ـ ْـﺮإِﻟﻰ َ
ـﻖ)(28
ـﺎءﻳُﻤ َﺰُﺟﺒِﺎﻟ ﱠﺮﺣﻴ ِ
ِﺎﻟﻮﻋﻴ َﺪﺑ َِﻤﻮ ِﻋﺪٍ* ﻓَﺎﻟﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َو ُﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ َ
ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪا ُم ﱠ
اﻟﺼﻮرِة اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺔِ،
اﻟﻄﺮﻳﻒ ﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﻠﻔﺖ ذﻫﻨَﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ إﻟﻰ ﱡ
ﱡ
اﻟﺼﻮر ﻗﺎﻣﺖ ُ
ﺧﻴﺮ
ﻓﺎﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺬ ﱡو ِق اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﱡ
أﻓﻌﺎل اﻷﻣ ِﺮ ﱠ
اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻪ َ
ﻗﻴﺎم.
ﱡﺼﺢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﱠ
ِ
اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺘﱠﺠﺎوز ﻋﻤﻦ ﻳُﺮﻳﺸﻮن ﺳﻬﺎ َم
ﻓﻀﺎﺋﻞ
ﺎﻋﺮ إﻟﻰ
ِ
اﻷﻣﺮ اﻟﻨ َ
اﻟﺸ ُ
وﻳﻔﻴ ُﺪ ُ
ﱠ
اﻟﻀﻐﻴﻨﺔ واﻟﺒﻐﻀﺎء ،ﻛﻘﻮﻟﻪ:
ﺠﺎﺟﺎﻷَﻛ َﺪ ِر)(29
ﺻﻔﻮاﻟﺤﻴﺎ ِة ِﻣﻨَﺎﻟﻌ ِ

ِﺎﻟﻜﺮﻳ َﻬ َﺔﺑ َ
َوارﻣ َ
ِﺎﻟﻜﺮ َﻳﻤ ِﺔ َواِرﺗَ ِﺸ ْﻒ* َ َ َ

َ

 26اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .230
 27اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ص  ،42وﻳُ َ
اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺷﻮاﻫﺪ أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ:اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ص  ،119واﻟﺒﻴﺖ اﻟﺮاﺑﻊ ص ، ،159واﻟﺒﻴﺘﺎن اﻟﺨﺎﻣﺲ و ﱠ
ص.176

 28اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص.43
 29اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص.222
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اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
ِّ

ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﱠ
ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻷﻣ ِﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﻴ ُﺪ ﱠ
ِ
اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠِّ ٌﻖ
ﺎﻋﺮ ﻫﻨﺎ
اﻟﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﺪح ،وﻫﺬا ُ
اﻟﺸ ُ
اﻷﻧﺪﻟﺲ،
ﺑﻄﺒﻴﻌ ِﺔ اﻟﺤﻴﺎ ِة ﻓﻲ أﻳﱠﺎم اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ ،وﻻﺳﻴﱠﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ِﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮاﺑﻄﻮن
َ
ِﺞ ﻟﻬﻢ
اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳ ِﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺳﺒﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﺪاﺋﺢ ،وﻳﺤﺜﱡﻬﻢ ﻋﻠﻰ
َ
ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﻳﺪﺑّ ُ
ِّ
اﻟ ّﺪِﻳﺎر،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ)ﺷﻘﺮ(ﺑﻠﺪ ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪا ِن اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﱠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﻨﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ.
ﻳﻘﻮل:
ﻫﻮُﻣ َﻄ ﱠﺮٌز *
ِداء ﱠ
َواﻟﺒَﺴﺮ َ
ِﻮ َ
اﻟﺴﻴﻔ َ

ﺗَﺤﺘَﺎﻟﻌﺠﺎﺟ ِﺔﺑِﺎﻟﻨﱠﺠﻴﻌِﺎﻷَﺣﻤ ِﺮ)(30

َ َ

َ

ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﺮ .ﻳﻘﻮل:
واﻟﺘ ُ
ﱠﻮﺑﻴﺦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ُ
ـﺎﺧﻠﱠ ًﺔ* ﻻﺗَﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘَﻘِﻠﱡﺒِﻬﺎ ُﻋ َ
أَ ِﻋﺪِاﻟﺘِﻔﺎﺗَ َﻜ َﻮادِﱠﻛﺮﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ﻼﻛ ُﻤﻤِﻴﻼ
ِﻟﯩﺴﺠﻌِﺎﻟ َﻘﺮ ِ
ﺎﻟﻮﻓﺎ ِء َﻫﺪﻳﻼ
ﻳﻀ َﻔ ُﺮﺑﱠﻤﺎ* ﻧَﺪﺑَﺎﻟ َﻘﺮ ُ
ﻳﻀ ِﻤﻨَ َ
َوأَ ِﺻ ْﺨﺈ َ
ﻼ َﻋﻠﯩﺤﻜﻤِﺎﻟﺰﱠﻣﺎﻧِﻤﺤﻴـ ـ ــﻼ)(31
ﺎﻟﻤ ِﻄﱠﻴـ َﻌﻠﯩﺎﻟﻮدا ِد َو َﺣﻴِّـ ـﻪِ* َﻃﻠَ ً ُ
ُ
َوُﻋ ِﺠ َ
ﺻﺪﻳﻖ ﻧﺎل ﻣﻨﻪ ،و ﱠ
اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺜﱠﻼﺛ ُﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ِ
ٍ
ﻳﻨﻔﺚ
ﻋﺘﺎب
ﻫﺬﻩ
ﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﻴﺪ ِة ُ
ُ
اﻟﺸ ُ
ﺣﻔﻆ ﻋﻬﺪاً وﻻ وداً ،وإذا ﺗﺄﻣﱠﻠﻨﺎ َ
اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺬي ﻣﺎ َ
ات ﻣﻦ ِ
زﻓﺮ ٍ
اﻟﻐﻴﻆ؛ﻷﻧﱠﻪ
أﻓﻌﺎل
ﻣﻔﺠﻮع ﺑﻬﺬا ﱠ
ٌ
ِ
اﻷﺑﻴﺎت أدرﻛﻨﺎ أﻧﱠﻬﺎ ﺗﺆدي ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﱠﻮﺑﻴﺦ ،وﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﱠﻛﺮﻫﺎ،أﺻﺦُ ،ﻋ ْﺞ ،ﺣﻴِّﻪ( ﻓﻲ
اﻷﻣ ِﺮ )أﻋﺪ،اد
ْ
ُ
اﻟﺴ ِ
ﻧﺴﺘﺸ ﱡﻔﻪ ﻣﻦ ِ
ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ
وﻳﺒﺴﻂ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻳﻮﺟ ُﻪ اﻟ ّﺪِﻻﻟﺔ،
ﺧﻼل ﱠ
ﻴﺎق اﻟﻌﺎ ِّم ﻟﻠﻨﱠﺺ؛ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ِّ
َ
اﻟﻔﻬﻢ.
ج_ اﻟﻨﱠﻬـﻲ:
ﱠ
"ﻃﻠﺐ اﻟﻜ ِّﻒ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ،وﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﻐ ٌﺔ ﻛﻼﻣﻴﱠٌﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ:
ﻫﻮ ُ
ُ
ﻃﻠﺐ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرُع اﻟﺬي دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ اﻟﻨﱠﺎﻫﻴﺔ ") ،(32و ُ
اﻷﻣﺮ ُ
"اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻷﻣﺮِ ،أ ﱠن َ
إﻳﺠﺎب واﻟﻨﱠﻬﻲ ﺳﻠﺐ").(33
اﻷﻣﺮ
ﻓﻄﻠﺐ ﺗﺮك،
ٌ
ُ
ﻓﻌﻞ ،أﻣﱠﺎ اﻟﻨﱠﻬﻲ ُ
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إ ﱠن َ
ِ
ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨّﻬﻲ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ ،إﻻ ﻓﻲ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ َﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﱠﺬي ﻫﻮ
اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ
ﻻ ﻳَ ْﺨﺘَﻠ ُ
ِﻒ ﺗﻨﺎول ّ
 30اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ص  ،222وﻳُﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺷﻮاﻫﺪ أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ :اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ص ،228واﻟﺒﻴﺖ اﻟﺘﱠﺎﺳﻊ ص .230

 31اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص 205

 32اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أﺳﺴﻬﺎ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ ،ص.228
 33ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ  ،ﻋﺒﺪﻩ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ  ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ  ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط ،1992،ص.157
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ﻫﻲ ﻻ اﻟﺠﺎزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ُ
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ِ
اﻟﻨّﻬﻲ ﻋﻦ ِ
ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻼ ِء واﻹﻟﺰام ,ﺑﺼﻴﻐ ٍﺔ واﺣﺪ ٍة َ
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع ,وإذا اﻧﺘﻔﻰ ُ
ﺷﺮط اﻻﺳﺘﻌﻼ ِء أو ﻋﻠﻮ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ،أﻓﺎ َد ﻣﺠﺮَد ﻃﻠﺐ اﻟّ ِ
ﺘﺮك ﻓﺤﺴﺐ,
"ﺛُ ﱠﻢ إن اﺳﺘُﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﱠﻀﺮع ،ﻛﻘﻮل اﻟﻤﺒﺘﻬﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ،ﻻ ﺗﻜﻠْﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻲ ،ﺳﻤﻴﺎﻟ ّﺪﻋﺎء،
َ
اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻼء ،ﺳﻤﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﺎً ،وإن
اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ِ
وإن اﺳﺘُﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎوي ّ
َن ،ﺳﻤﻴﺎﻹﺑﺎﺣﺔ ،وإن اﺳﺘُﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎ ِم ﺗﺴﺨﻂ اﻟّﺘﺮك ،ﺳﻤﻴﺘﻬﺪﻳﺪاً").(34
ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺄذ ْ
اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ ﺛﻼﺛ َﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪاً ﻟﻠﻨﱠﻬﻲ ،وﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪا ٌم َﻧـ ْﺰٌر ﻗﻴﺎﺳﺎً إﻟﻰ اﻷﻧﻮاع
أﺣﺼﻴﻨﺎﻓﻲ ﺷﻌ ِﺮ ِ
اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎء ،وﻗﺪ ورَد ﻛﻠﱡﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺤﻜﻤﺔِ،وأﻛﺜﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﺤﻈﻮر ﻳﺮاﻩ
ﱠ
ﻮﺟﻬﺎً ﻟﻔﺮدٍ,ﻛﻘﻮﻟﻪ:
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻴﻨﺎً أو ﻋﻴﺒﺎً,وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﱡﺼﺢ ُﻣ ﱠ
ﺗﻨﻢ ﻋﻴﻨُﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﺳ ٍﺪ * ﻏ ﱠ
َﺾ ِﺣﺮاﻧﺎً ﻣﻦ ﻋِﻨﺎ ِن
ﻓﻼ ْ

اﻟﺠﻤﺎح)(35

ْ

ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻟﺠﻤ ٍﻊ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ:
ﺑﻌﻀﻪ ﱠ
وﺟﺎء ُ
ْﻄ ِﻤﻨَﺎﻟﻨﱠﺎرِﺟﻠﻤ ُﺪ)(36
ﺗَﺼ ﱠﺪ َﻋﻌﻨﺴﻘ ٍ

ﻓَﻼﻳَﻐﺘَﺮِْرﺑ ِ
ِﺎﻟﺤﻠ ِﻤﻘَﻮٌمَ،ﻓـ ُﺮﺑﱠﻤﺎ* َ

ََ

َ َ

اﻟﻤﺠﺎزي ﻟﻠﻨﱠﻬﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﺴ ﱠﻤﻰ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺸﻲء ،وﻳﺒﻘﻰ دﻳﺪ ُن
اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ِّ
ﻳﻘﻮم ﻫﺬا ُ
ﱠ
اﺑﺘﺪاع ﺻﻮرٍة ﺟﻤﻴﻠ ٍﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺸﺎء،إﻧﻪ ﻳﻔﺰع ﻟﻠﺨﻴﺎل وﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻨﱠﺎﺻﺢ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ُ
ﻣﻌﺘﻤﺪاً أﺳﻠﻮب اﻟﻨﱠﻬﻲ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ وﻗﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎً:
ﺘﻴﻖ)(37
وﺛَﺮ َاﻛ ِﻤﻨْﻤِﺴ ٍﻜ َﻔ ِ

ﻻﺗَ َ
ﺒﺨﻠَﻨﱠﺒِﻨَ َ
ﻔﺤﺔٍ* َ

ْ

اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ُﻣ ْﺮﺗَﺒ ٌ
ِ
اﻟﻔﻨﻲ،
اﻧﺤﺴﺎر ﻫﺬا
ِﻂ ﺑﻜﺜﻴ ٍﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ,أ ﱠوﻟﻬﺎ :ﻣﺬﻫﺒﻪ ﱡ
ُ
ﱠ
ﱠ
َﺠ ﱡﻞ ﺷﻌﺮﻩ ﻓﻲ ِ
اﻋﺞ ﻧﻔﺴﻴﱠ ٍﺔ َد َﻫ َﻤﺘْ ُﻪ ,وﻫﻮ ﻓﻲ
وﺻﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،أو اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌ ِﺔ ﻓﻲ ِّ
ﻓُ
ﺑﺚ ﻟﻮ َ
ﻳﺘﻮﺳ ُﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ َ
ِّ
إرﺳﺎل ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت,
ﱠﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘ ًﺔ ﱠ
ﻛﻞ ﻫﺬا ّ
ﻣﺼﻮٌِر ﺑﺎرٌع ,ﻳﻌﺘﻤ ُﺪ اﻟﺘ َ
 34ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم  ،ص.320
 35دﻳﻮان اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،ص.165
 36اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص .195
 37اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص .42
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اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
ِّ

ﻫﺎﺋﻢ ﺑﻪ ،وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ :ﻃﺮﻳﻘﺘُﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ,ﻫﺬﻩ ﱠ
ِ
اﻟﻄﺮﻳﻘ ُﺔ ﺗﺤ ﱠﺪث ﻋﻨﻬﺎ
إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ أﻧﱠﻪ ﻣﻮﻟﻊ
ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل ٌ
ﱠ
ﻔﺮس ﺗﻌﺪو ﻓﻲ ﻣﻴﺪا ِن ﻣﺠﻮنٍَ ,
ﺟﻌﻞ
ﺷﻌﺮﻩَ ،ﻓـ َﻘ ْﺪ ﻛﺎ َن اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ َﻛ ٍ
ﻣﻦ درﺳﻮا ﺷﻌﺮﻩ) ،(38وأﻛﺪﻫﺎ ُ
اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻠﱠﺬةِ.
ﻣﺬﻫﺒَﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎ ِة
َ
ِ
أﺳﻠﻮب اﻟﻨﱠﻬﻲ ﻣﺘﻌﻠِّ ٌﻖ ﺑﻬﺬا
اﻧﺤﺴﺎر
اﻗﻌﻲ ﻟﻬﺬ ِﻩ اﻟﺘﱠﺠﺮﺑﺔ ﻓﺈ ﱠن
ﺑﻤﺎ أ ﱠن اﻟﱡﻠ َﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﻮ ﱡ
َ
اﻟﺴ ِ
ﻣﺬﻫﺐ اﻟ ﱠﺮُﺟ ِﻞ ﻓﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ ,وﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻻ ﻣﻜﺎ َن ﻟﻠﻨﱠﻬﻲ
ﻠﻮك اﻟﻲ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ,أﻋﻨﻲ
ﱡ
َ
ﱠ
ﻓﻴﻪ ﻟﺪى ﱠ
ﱠﻬﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ،واﻧﺘﻘﻠﺖ دﻻﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﻻ ﻳُﺴﺘَﺨﺪ ُم
اﻟﺸﺎﻋﺮ ,ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻞ اﻟﻨ ُ
ﱠ
ﱠﻬﺞ ,ﻟﻴﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ,ﱡ
ﻳﻌﻜﺲ ﺟﻤﺎﻻً ﻫﺎم ﺑﻪ ﱠ
ﻛﻞ
ﻏﻴﺮ ر ٍ
اﻓﺾ ﻟﻬﺬا اﻟﻨ ٍ
ﻓﻴﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي ُ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ,إﻧﱠﻪ ُ
ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌ ًﺔ أدﱠت إﻟﻰ اﻧﺤﺴﺎر ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ.
د_اﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲ:
ﻼ ﻫﻮ" :اﻟﻠﱠ ُ
اﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲ أﺻ ً
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻪ )ﻟﻴﺖ( وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲ اﻹﻣﻜﺎن...وﻗﺪ ُﻳـﺘَ َﻤﻨﱠﻰ
ﻔﻆ
ُ
ﺑِــ)ﻫﻞ( ،ﻛﻘﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ :ﻫﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺷﻔﻴ ٍﻊ ،ﻓﻲ ﻣﻜﺎ ٍن ﻳُﻌﻠَﻢ أﻧﱠﻪ ﻻ ﺷﻔﻴ َﻊ ﻟﻪ ﻓِﻴْﻪِ...وﻗﺪ ُﻳـﺘَ َﻤﻨﱠﻰ
ﺑِـ)ﻟﻮ( ،ﻛﻘﻮﻟﻚ :ﻟﻮ ﺗﺄﺗﻴﻨﻲ ﻓﺘﺤ ﱠﺪﺛَﻨﻲ").(39
ٍ
ﻣﺤﺒﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻻ ﻳُﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟُُﻪ ،إﻣﱠﺎ ﻷﻧﱠﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
"ﻃﻠﺐ أﻣ ٍﺮ
واﻷﺻﻞ ﻓﻴﺎﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲُ :
ﱠﺤﻘﻖ واﻗﻌﺎً ،وإﻣﱠﺎ ﻷﻧﱠﻪ ﺑﻌﻴ ُﺪ ِ
اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﱠﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎً ٍ
اﻟﺘ ِ
ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﻤﻜﻨ ِﺔ
اﻟﻤﻨﺎل ﻣﻦ وﺟﻬ ِﺔ ﻧﻈﺮﻩ ,ﻷ ﱠن َ
اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻳﺮى ﻓﻲ ﺿﻮِء ُﻣ ٍ
ﻌﻄﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﱠ ٍﺔ أو ﻓﻜﺮﻳﱠ ٍﺔ أو ﺣﺎﻟﻴﱠ ٍﺔ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ،أي:
ﻟﻜﻦ
اﻟﺤﺪوث ،ﱠ
َ
ِ
اﻟﺤﺪث ﻓﻲ ذاﺗﻪ ،وإﻧﱠﻤﺎ إﻟﻰ رؤﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﻠِّﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪث ،وﺑﻬﺬا ﺗﺘﺠﻠﱠﻰ
ﻋﺪم اﻟﺘﺤ ﱡﻘﻖ ﻻ ﻳﻌﻮُد إﻟﻰ
اﻟﻤﺒﺪع أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺘﺠﻠﱠﻰ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲ").(40
رؤﻳﺔ
ِ
ﻋﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪاً ﻟﻠﺘﱠﻤﻨِّﻲ ﺗﻮﱠزﻋﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ) :ﻟﻴﺖ( ﺳﺒﻊ
وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ دﻳﻮان اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ اﺛﻨﻲ َ
ات) ,أََﻻ( ﺧﻤﺲ ﻣ ﱠﺮات ،وﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪا ٌم ﺿﺌﻴ ٌﻞ ﻋﺎﺋ ٌﺪ أﻳﻀﺎً إﻟﻰ ﻃﺒﻊ ﱠ
ﻣ ﱠﺮ ٍ
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﱠﺬي ﻛﺎ َن ﻓﻲ
ﺑﺎب اﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲ,
ﺑﻠﻬﻨﻴﱠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ،ﻓﻠﻢ ْ
ﻳﻠﺞ َ
ﻳﻌﺶ ﻓﺎﻗ ًﺔ ﻛﺄﺿﺮاﺑﻪ ﻣﻦ ُﺷﻌﺮاء ذاك اﻟﺰﱠﻣﺎن ,ﺣﺘﱠﻰ َ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ,إذ ﻟﻢ
ﺿﻴﺎع ﻳﻘﺘﺎت ﻣﻨﻬﺎ ,وﻟﺬﻳ ُﺬ ِ
اﻟﻌﻴﺶ ﻣﺒﺬو ٌل ﻟﻪ ،و ﱠ
ﻓﻠِْﻠ ﱠﺮُﺟ ِﻞ ٌ
ُ
اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺗﺘﻌ ﱠﺮض ﻻﺿﻄﺮ ٍ
اﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻬﺠﻤﺎت
اﻟﺤﺎل داﺋﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮام؛ َﻓـ َﻘ ْﺪ ﻛﺎﻧَ ْﺖ
ﺗﻜﻦ
ُ
ﺤﺮ َِك ِﻋﻨْ َﺪ ﱠ
ﺣﺲ اﻷﻣﺎﻧﻲ ,وإذا ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﻀﻴﻴﻖ
اﻟﺘﻲ ﺷﻨﱠﻬﺎ اﻹﺳﺒﺎ ُن ,و ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﱠ
ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴُ ّ
داﺋﺮة اﻟﻮﻃﻦ ﻓﺈن )ﺷﻘﺮ( ﻣﺴﻘﻂ رأس ﱠ
اﺳﺘﺒﺎﺣﻬﺎ اﻹﺳﺒﺎ ُن ,وﻗﺘﻠﻮا ﻧﻔﺮاً ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ ,وأﺣﺮﻗﻮا
اﻟﺸﺎﻋﺮ
َ
ﱠ
ٍ
ﺗﺨﺺ
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ،وﻟﻢ ﻧﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ
أﻣﻨﻴﺎت ﱡ
اﻟﺠﺰﻳﺮة وﻗﺎﺿﻴَﻬﺎ ,وﻇﻠﺖ ﻣﺴﻠﻮﺑ ًﺔ َ
 38اﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎن ،ﻗﻼﺋﺪ اﻟﻌﻘﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻷﻋﻴﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ د .ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺮﻳﻮش ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎر ،اﻟﺰﱠرﻗﺎء ،اﻷردن ،ط1989 ،1م.740/2،
اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص  ،-228 227وﻳُ َ
 39اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺎﻛﻲ ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ص.30
ﻨﻈﺮ أﻳﻀﺎً :ﱠ
اﻟﺴ ﱠﻜ ﱡ
ﱡ
ﺎﻛﻲ ،ص.195
 40أﺑﻮ ﺣﻤﻴﺪة ،اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﱠﺔ ﻋﻨﺪ ﱠ
اﻟﺴ ﱠﻜ ِّ
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ﺧﻼص وﻃﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻦ ,ﱡ
ات اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺣﻮل ﻃﺒﻊ ﱠ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﻀﻊ إﺷﺎر ِ
اﻟﺸﺎﻋﺮ,
َ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺒﻌﻴ ِﺪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻓﻲ أﺷﻌﺎرﻩ؟.
ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﺻﺪى اﻟﻌﺎﻟ ِﻢ
ِّ
ِﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﱠ
اﻟﻤﺘﺄ ّﻣ ُ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻷدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺪرك ْأن ﻻ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ,ﻓﻤ ﱠﺮًة
اﻟﻤﻤﻜﻦ ,وﻣ ﱠﺮًة ﺗُﺴﺘﺨ َﺪ ُم ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﱠ
)ﻟﻌﻞ أو ﻋﺴﻰ( ﻓﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ
ﺗُﺴﺘﺨ َﺪم اﻷدا ُة ﻟِﺘﻤﻨِّﻲ
ِ
اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﻴﺒﺮز ﱠ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﱠ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻏﻴ ِﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﻠﺐ
ُ
اﻟﻄ ُ
ﻗﻮﻟﻪ:
َوإِﻧﻴَ ُﻜﻠ ِ
ِﻘﺎء ٌة*
ِﻠﺨﻠﱠﻴﻨِﺜَ ﱠﻤﺎﻟﺘ َ

ﺸﻌﺮﻳﺄَﻳﻨَﺄَوَﻛﻴ َﻔﻨَﻠﺘَﻘﻲ)(41
ﻓَﻴﺎﻟَﻴﺘَ ِ

اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﱠ
ﻳﺆﻛﺪ ﱠ
اﻟﺸﻄﺮ اﻷ ﱠول ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ أ ﱠن اﻟﻠِّﻘﺎء ﻣﻤﻜ ٌﻦ ﺑﻴﻦ ِ
أﺿﻌﻒ
وإن
اﻟﺨﻠّ ِ
ِﻴﻦْ ,
َ
ُ
ِﻘﺎء إﻟﻰ ﺳﻴﺎﻗﻪ
ﻫﺬا اﻹﻣﻜﺎ َن ﺑﻘﻮﻟﻪ )وإن ﺗﻚ( ,ﻫﺬا
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﺼﺎر ﺿﺮﺑﺎً
اﻹﺿﻌﺎف أﻋﺎ َد ﻫﺬا اﻟﻠّ َ
ِّ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ؛ ﻷ ﱠن أﺗﻰ ﱠ
ﻧﻔﺴﻪ,ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺮِﺛﺎء ،وﻧﺮى اﻻﺳﺘﺨﺪا َم َ
ﺎﻋﺮ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ّ
اﻟﺸ َ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ )أﻻ( اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﺄﻓﺎدت اﻟﺘﱠﻨﺪﻳﻢ:
وُﻗـ ْﻠُﺘـﻮﺣﺒﱡﺎﻟ ُﺪﻣﯩﺬَﻧﺒ ُﻪ*أَﻻ َﻏ َﻔﺮاﻟﻠﻬﻤﺎأَذﻧَﺒﺎ)(42

َ َُ

ُ

َ

اﻟﺒﻴﺘﻌﻈﻴﻢ ﱠ
ﻳﺤ ّﺪِد ﱠ
اﻟﺬﻧﺐ اﻟﱠﺬي اﻗﺘﺮﻓﻪ ,وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻤﻨِّﻲ اﻟﻐﻔﺮان دﻟﻴ ً
ﻼ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا
َ
اﻟﺸﺎﻋِﺮ ﺑﻌﻈﻴﻢ ﱠ
إﺣﺴﺎس ﱠ
اﻟﺬﻧﺐ ﺣﺘﻰ ﻛﺎد ﻳﺼﻴﺒﻪ اﻟﻘﻨﻮط ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة؛ ﻷ ﱠن )أﻻ( دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وإ ﱠن ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﺔ )ذﻧﺐ( َﻣ ﱠﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺘﺪﻟﻴ ٌﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻓﻜﺮة اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺟﺴﻪ،
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﱠ
اﻟﺸﺎﻋِﺮ )أﻻ( ﻟﺘﻤﻨِّﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺎﻟﺸﺒﺎﺑِﺄَﻻﻟِﻘﺎء*ﻳـﺒـﻠﱡﺒِﻬِﻌﻠﯩﻴ ْﺄ ٍﺳﺄُوام)(43
ﺮﺧ ﱠ
ﻓ َ
َﻴﺎﺷ َ
َ ُ
ٌ َُ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﱠ
اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻪ؛ ﻷ ﱠن ﱠ
ُ
ﺒﺎب ﻗﺪ
اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﺮء إﻟﻰ ﻛﺜﻴ ٍﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﱠﺄﻣﱡﻞ ﻟﻴﺪرك أ ﱠن
اﻟﺸ َ
َ
ﻣﻀﻰ وﻻ أوﺑ َﺔ ﻟﻪ ﺗُﺮﺟﻰ ,وﻗﺪ ﱠ
ﻇﻞ ﱠ
ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻛﺜﻴ ٍﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟ ّﺪِﻳﻮان ﻣﻦ
ﺎﻋﺮ ﱡ
اﻟﺸ ُ
ﻛﻞ ذﻟﻚ ٌ
دوﻧﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻷداة )ﻟﻴﺖ( ,وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻓﻲ ِّ
ﻣﺪرك اﺳﺘﺤﺎﻟ َﺔ ﺗﺤ ﱡﻘﻖ
 41اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ص .226
 42اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.117
 43اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .65
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اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
ِّ

ﻳﺘﻤﻦ ﱠ
ﺎﻋﺮ ﺑﺄدا ِة اﻟﺘﱠﻤﻨﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﱠﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا،
ﻳﺎح ،ﻓﻠﻢ ﱠ
اﻟﻤﺮاد ،ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺒﺎرِة إذن اﻧﺰ ٌ
اﻟﺸ ُ
اﺳﺘﻌﺎض ﻋﻨﻬﺎ ﺑِــ)أﻻ( ﻓﺄﻧﺰﻟﻬﺎ ﻣﻨـﺰﻟﺘَﻬﺎ.
و
َ
ﻫ ــ_ اﻟﻨِّــﺪاء:
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ "ﻳﺎ وأﻳﺎ ﻟِﻨﺪا ِء اﻟﻘﺮﻳﺐ ،وﻫﻴَﺎ ﻟﻨﺪا ِء اﻟﺒﻌﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘ ًﺔ ،ﻧﺤﻮ :ﻫﻴﺎ ﻋﺒﺪ
أدوات اﻟﻨِّﺪاء ﺗُ َ
اﻟﻠﻪ ،إذا ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻨﻚ ،أو ﺗﻘﺪﻳﺮاً ﻟ َ
ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻨﻪ ،ﻧﺤﻮ:ﻳﺎ إﻟﻪ ِ
اﻟﺨﻠﻖ ،أو ﻟـﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻤﻨـﺰﻟ ِﺔ
ِﺘﺒﻌﻴﺪك َ
اﻟﺒﻌﻴ ِﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺋ ٍﻢ أو ﺳﺎ ٍﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ،أو ﺑﺎﻟﻨِّﺴﺒﺔ إﻟﻰ ِﺟ ِّﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﱠﺬي ﻳﻨﺎدى ﻟﻪ ...و)ﻳﺎ وأي واﻟﻬﻤﺰة(
ﺧﺎﺻﺔ") .(44ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﻨِّﺪاء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ
ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ ...و)وا( ﻟﻠﻨﱡﺪﺑ ِﺔ ﱠ
ﺧﻔﺎﺟﺔ أ ﱠن أدوات اﻟﻨِّﺪاء ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﱠزﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
اﻟﻌﺪد

اﻷداة

68

ﻳﺎ

6

أﻳﱡﻬﺎ

1

وا

7

اﻟﻬﻤﺰة

5

ﻧﺪاء ﺑﺤﺬف اﻷداة

أﻫﻢ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﱠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠِّﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺒﻌﺾ أدوات اﻟﻨِّﺪاء
ﻧﺘﻮﻗﱠﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ ِّ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻏﻴﺎﺑُﺄداﺗﻲ اﻟﻨِّﺪاء )أﻳﺎ( و)ﻫﻴَﺎ( ﻋﻦ ﺷﻌﺮﻩ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﺮَز
اﻟﺸﺎﻋﺮﻷداة اﻟﻨِّﺪاء )ﻳﺎ(ﻓﻲ ﻧﺪاء ﱠ
اﺳﺘﺨﺪام ﱠ
اﻟﺬات اﻹﻟَﻬﻴﱠﺔ:
ِﺐ)(45
ﻳﻤ ﱡﺪإِﻟﯩﻨُ َ
ﻌﻤﺎﻛﺮاﺣ َﺔراﻏ ِ

َﻓـ ُﺮ َ
ﺣﻤﺎﻛﻴﺎ َﻣﻮﻻﻳَﺪ َ
ِﻋﻮَةﺿﺎرٍِع* َ ُ

َ

ِﻌﻠﻮ ﻣﻨـﺰﻟ ِﺔ اﻟﻤﺨﺎ َﻃﺐ ،ﻓﺄﻧـﺰﻟَُﻪ َﻣﻨْـ ِﺰﻟ َﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪ،
ﺟﺎء اﺳﺘﺨﺪا ُم اﻷداة )ﻳﺎ( ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ ،وذﻟﻚ راﺟ ٌﻊ ﻟ ِّ
ﻗﺮب اﻟﻠﻪ ﻋ ﱠﺰ ﱠ
ﻋﻠﻰ اﻟ ﱠﺮﻏﻢ ﻣﻦ ِ
وﻧﻠﻤﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪا ِم دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﺑﺘﻬﺎﻟﻪ
وﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩُ ،
ﻣﻮﺟ ٌﻪ
ِﺪاء ﱠ
إﻟﻰ اﻟﻠﻪ،وﻣﺎ ﻛﺎ َن ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺘﺤ ﱠﻘﻖ ﻟﻮﻻ اﺳﺘﺨﺪا ُﻣﻬﻸدا ِة اﻟﻨِّﺪاء )ﻳﺎ( ,وﻻﺳﻴﱠﻤﺎ أ ﱠن اﻟﻨّ َ
ﱠ
ﱠ
اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ أ ﱠن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻗﺪ
ﺷﻌﺮ ُ
إﻟﻰ اﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﱠﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻈ ٍﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺪ اﻟﻄﺎرئ ,ﺣﻴﻦ َ
ﺎﻛﻲ ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ص.323
 44ﱠ
اﻟﺴ ﱠﻜ ﱡ
 45اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ص.217
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اﻟﻤﻮﺟ ِﺪ ﻋ ﱠﺰ ﱠ
َ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد و ِ
وﺟﻞ ﺑﻌﺪ
أﺻﺒﺢ ﺧﺎوﻳﺎً ,ﻓﺤﻘ ﱠﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﻷدا ُة ﻫﺬا
وﺣﻲ َ
اﻟﻮﺻﺎل اﻟ ﱡﺮ َ
ﻗﻄﻴﻌ ٍﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﻴﺪاﻣﺖ زﻣﻨﺎً ﻃﻮﻳﻼً.
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻷدا َة ﻓﻲ ﻧﺪا ِء ﱠ
اﻟﻤﺬﻫﺐ أ ﱠن ﱠ
اﻟﺬ ِ
ﺛﻼث
ﻣ ﱠﻤﺎ ﻳﺆﻳِّﺪ ﻫﺬا
ات اﻹﻟﻬﻴﱠﺔ ﱠإﻻ َ
َ
ﻣ ﱠﺮات ,ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣ ﱠﺮﺗﺎن ﻓﻲ ﺑﻴﺖ واﺣﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل:
ﻟﻔﺎﻛﻴﺎﻣﻨﺈِﻟَﻴﻬِﺎﻟﻢآب)(46
ِﺎﻟﺤﺴﺎب*وُز َ
َﻓـﺮ َ
ﺣﻤﺎﻛﻴﺎﻣﻨﻌﻠَﻴﻬ ِ

ُ

ََ

َ

َ

َ

ﻛﺎن اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ ﻋﺎﺑﺜﺎً ﻣﺘﻨﻘ ً
ﻼ ﻣﻦ ورِد اﻟﺨ ِّﺪ إﻟﻰ َد ٍّن ُﻣ َﻌﺘﱠﻖٍ ,وﻛﺎ َن ﻓﻲ ﺷﺒﻴﺒﺘﻪ "ﻣﺨﻠﻮع اﻟ ﱠﺮﺳﻦ
)(47
اﻟﻐﻲ اﻟﱠﺬي ﻛﺎ َن ﺳﺎدراً ﻓﻴﻪِ ,وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟ ّﺪِﻳﻮان
ﻓﻲ ﻣﻴﺪا ِن ﻣﺠﻮنٍ"  ,ﺛُ ﱠﻢ ﻛﺎﻧَ ْﺖ ﻟﻪ أوﺑ ٌﺔ ﻋﻦ ِّ
ﻗﺼﺎﺋ َﺪ ﱠ
وﻣﻘﻄ ٍ
ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷوﺑ َﺔ
ﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺪﻣﺎً وﺟﺰﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎ َن ﻣﻨﻪ ﻓﻲ أﻳﺎ ٍم ﺧﻠﺖ) ،(48ﱠ
ﻌﺎت ﻳُ ُ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ درﺟ ٍﺔ ﻋﻈﻴﻤ ٍﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ,ﻛﻔﻌﻞ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﱠﺔ ،أو ﻏَﻴْﺮِﻫﺎ ﻣﻦ ﱡ
اﻟﺸﻌﺮاء ,اﻟﱠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧَﻮا
ﻳﻬﻴﻤﻮن ﻓﻲ أودﻳﺔ ﻣﻦ ﱠ
اﻟﻀﻼل ﺛُ ﱠﻢ اﻧﻘﻠﺒﻮا إﻟﻰ ٍ
ﺻﻮﻓﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﻓﻨّﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً.
ﺳﻠﻮك ٍّ
وﺣﺴ ُﺐ ,و ﱠ
اﻟﻄﺎﻣﱠﺔ أﻧﱠﻨﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻟﻪ ﻧﺼﻮﺻﺎً ِ
ﻳﺤ ﱡﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ
اﺑﻦ َﺧ َ
ﻟَ َﻘ ْﺪ ﻧﺪم ُ
ﻔﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ َ ْ
ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻷﻳﱠﺎم اﻟﺨﻮاﻟﻲ ،وﻣﺎ ﺣﻨﻴﻨُﻪ اﻟ ﱠﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺸﺒﺎب إﻻ ﺣﻨﻴ ٌﻦ ﻟﺘِﻠ َ
ْﻚ اﻷﻳﱠﺎم؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ
ﱠﺖ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻏﻮاﻳﺔ ﱠ
اﻟﺸﺒﺎب ,وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻓﺎرﺳﺎً َﺿ ْﺮﺑﺎً
ﺷﺒﺎب اﻟ ﱠﺮُﺟ ِﻞ ﺳﻠﻄ ٌﺔ ﺗﻔﻠﺘ ْ
ِﻴﺤﻦ إﻟﻰ زﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻪ.
ﻟﻪ
ﺻﻮﻻت ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺿ ﱠﺪ اﻹﺳﺒﺎن ﻟ ﱠ
ٌ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻟﻄﻴﻔ ٌﺔ ﻓﻲ دﻳﻮان اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟُﻪ:
وﻟﻬﻤﺰة اﻟﻨِّﺪاء
ٌ
اﻧﻴﻮﻻإِﺧﻮاﻧَ ِﺼ ْﺪ ٍق*
أَإِﺧﻮ َ

ِﻻاﻟﺼﻔﺎح)(49
أُﺻﺎﻓﻴﺒﻌ َﺪُﻛﻤﺈ ِ

َ

ّ ُ

ﻳﻌﻠﻲ ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬااﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷُﺧ ﱠﻮة ,وﻫﻲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺧﺎﻟﺼﺔ ,وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻠ ّﺪِﻻﻟﺔ
اﻟﺘﺼﺎق ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺈﺧﻮاﻧﻪ وﻗﺮﺑﻪ ﻣﻨﻬﻢ ،وﺑﱠﻴـﻨَ ْﺖ اﻟﻬﻤﺰُة ﻋ َ
ِﻈ َﻢ
ِﺪاءﺑﺎﻟﻬﻤﺰة ,ﻓﺄﻓﺎ َد
َ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨّ َ
اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻨﺎدي ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎﺛ ً
ﻼ
اﻻﻟﺘﺼﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺷﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻬﻢ ،وﻫﺬا
ُ
اﻟﻮ ِ
َ
ِّ
ﱞ
ﻣﺠﺎزي.
ُﺮب ﻫﻨﺎ
أﻣﺎ َﻣﻪ؛ﻓﺎﻟﻘ ُ
 46اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ص.214
 47اﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎن ،ﻗﻼﺋﺪ اﻟﻌﻘﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻷﻋﻴﺎن.740/2 ،
اﻟﺼﻔﺤﺔ.160
اﻟﺼﻔﺤﺔ  77و ﱠ
 48اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﱠ
 49اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،ص .138
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اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
ِّ

اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﺳﻠﻮب اﻟﻨِّﺪاء ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت ِ
ﺣﺬف أدا ِة اﻟﻨّﺪاء ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ,ﻳﺒﺪو
ٍ
ﻌﺮي ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺒُﺸﺮى,
ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﱠﺺ ِّ
اﻟﺸ ِّ
ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ٍﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻨ ِّ
ﻛﻘﻮﻟﻪ:
َزﻓﱠﺘﺄَﺑﺎﺑَﻜ ٍﺮإِﻟَ َ
ﻴﻜ َﻤ ِ
ﺤﺎﺳﻨﺎً*

ﺗﻜﺘَﺤ ِﻤﻠُﻌﺬرَةاﻷَﺑﻜﺎ ِر)(50
ﺟﺎء َ

َ

ُ َ

ﱠ
ﻳﺴﻤﻌﻪ إﻳﱠﺎﻩ ,وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺎداﻩ
ِﺮ ﻣﺘﻠ ّﻬ ٌ
ِﻒ إﻟﻰ إﺑﻼغ اﻟﻤﻤﺪوح ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻓﱡﻪ ﻟﻪ ,وﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن َ
اﻟﺸﺎﻋ ُ
ﱡ
اﻟﺮِﺳﺎﻟﺔ ،ﻓﺤﺮف اﻟﻨِّﺪاء ﻳﺄﺧﺬ
ﺑﺤﺬف اﻷداة ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﻘﺼﺪ ّ
ﺣﻴِّﺰاً زﻣﻨﻴﱠﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﻨﱡﻄﻖ ﺑﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻷﻫﻤﻴﱠﺔ اﻟﻤﻨﺎدى ،وأﻫﻤﻴﱠﺔ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ
إﻟﻴﻪ.
ﻳﺤﺬف ﱠ
ُ
ﻛﺬﻟﻚ
ﺎﻋﺮ أدا َة اﻟﻨِّﺪاء ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﱠﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب ,واﻟﻐﺎﻳ ُﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن
اﻟﺸ ُ
ﻳﺸﻐﻞ َ
ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﺻ ٌﻞ ﱞ
ﻟﻐﻮي ُ
َ
اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻦ
ﻳﺾ اﻟﻤﻨﺎدﯨﻤﻦ دون أن
ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻓ ِْﻌ ُﻞ اﻟﺘﱠﺤﺮ ِ
ﺑﺎل ﱠ
َ
اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﻮد ،ﻳﻘﻮل:
ِﻜﺎﻟﻌﻴﺴﺎﻟﻤﻬﺎرﻳ َﻔﺘَﻌﻨَ ُﻖ)(51
ﻓَﻨﺎﻫِﻀﺄَﺑﺎﻳَﺤﻴﯩﺒ َِﻌﺰَﻣﺘ َ
ِﻜ ﱠ
ﺎﻟﺼﺒﺎﺗُﺒﺎرﻳﺒ َ ُ َ
إﻧﱠﻪ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﻨﻬﺎض ﻋﺰﻳﻤﺔ اﻟﻤﻤﺪوح ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺤ ﱠﻘﻖ ﻟﻪ إﻻ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻐﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة،
وﻷﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ﺟﺮى اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺬﻓﻪ ﻷدوات اﻟﻨِّﺪاء ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ.

ﻧﺘﺎﺋـﺞ اﻟﺒﺤﺚ

ِ
أﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﱠﺺ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،ﻇﻬﺮ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ
ﻛﺎن
ﻷﺳﻠﻮب اﻻﺳﺘﻔﻬﺎ ِم ٌ
ﱡﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﺣﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻔﻬﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻓﻠﺴﻔﻴّﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻮﺟﻮد ،واﺳﺘﺨﺪ َﻣﻪ ﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻓﻲ اﻟﻨ ِ
ﻟﻔﺖ ﻧﻈ ِﺮاﻟﻤﺘﻠﻘﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻇﻬﺮ ُﺟ ﱡﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟِﺼﻴ ِﻎ
ِﻴﺜﺒﺖ ﺣﻘﻴﻘ ًﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ َ
ﻟ َ
اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﺼﺎﺋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺢ ،وأﺗﻰ ُﻛﻠﱡﻪ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟ ﱠﺮﺟﺎء؛ ﻷ ﱠن ﱠ
ِ
ﻣﻤﺪوﺣﻴﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ
ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﱠ
اﻟﺴﻠﻮك ،اﺗﱠﺨ َﺬ اﻹﺑﺎﺣ َﺔ ﻣﺬﻫﺒﺎً
ﺷﺄﻧﺎً ،واﻟﻘﺎرئ ﻟﺸﻌ ِﺮ اﻟ ﱠﺮ ِ
ﺟﻞ ﻳﺴﺘﺸ ﱡﻔﻔﻲ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﱠﺔ ﻧﻤﻄﺎً ﻣﻦ ﱡ
ِ
أﺳﻠﻮب اﻟﻨﱠﻬﻲ
اﻧﺤﺴﺎر
ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎةِ ،وﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﻣﺮ ،ووﺟﺪﻧﺎ أ ﱠن
َ
اﻟﻔﻨﻲ؛ ﱡ
ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ُﻣ ْﺮﺗَﺒ ٌ
وﺻﻒ ّ
ﻓﺠﻞ ﺷﻌﺮﻩ ﻛﺎن ﻓﻲ ِ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ,
ِﻂ ﺑﻜﺜﻴ ٍﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮ ِ
اﻣﻞ ,ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﱡ
ﻓﻤﺬﻫﺐ اﻟ ﱠﺮُﺟ ِﻞ ﻓﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ ,اﻗﺘﻀﻰ أن ﻻ
اﻗﺘﻨﺎص اﻟﻠّﺬةِ؛
وﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ِ
ُ
 50اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص .39
 51اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ص .187
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ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻨﱠﻬﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرٌز ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ،وﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪا ُم اﻟﺘﱠﻤﻨﻲ ﺿﺌﻴﻼ ﻓﻲ دﻳﻮان اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ ،وذﻟﻚ
ﻋﺎﺋ ٌﺪ إﻟﻰ ﻃﺒﻊ ﱠ
ﻳﻌﺶ ﻓﺎﻗ ًﺔ ﻛﺄﺿﺮاﺑﻪ ﻣﻦ ُﺷﻌﺮاء ذاك
ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ؛ إذ ﻟﻢ ْ
اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﱠﺬي ﻛﺎ َن ﻓﻲ ﺑﻠﻬﻨﻴﱠﺔ َ
ﺑﺎب اﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲ ﻛﺜﻴﺮاً ،ﻛﺬﻟﻚ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻷدوات اﻟﺘﱠﻤﻨِّﻲ ﻓﻲ دﻳﻮاﻧﻪ أﻧﱠﻪ
ﻳﻠﺞ َ
اﻟﺰﱠﻣﺎن ,ﺣﺘﱠﻰ َ
ﻧﻬﺞ ٍ
اﻟﻤﻤﻜﻦ ,وﻣ ﱠﺮًة اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ,ﻓﻤ ﱠﺮة اﺳﺘﺨﺪم اﻷدا َة ﻟﺘﻤﻨِّﻲ
ِ
ﻟﻢ ﻳﺠ ِﺮ ﻋﻠﻰ ٍ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﱠ
ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﱠ
اﻟﻄﻠﺐ ،وﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﱠ
ِ
اﻟﺸﺎﻋﺮ
)ﻟﻌﻞ أو ﻋﺴﻰ( ﻟﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ
ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻨّﺪا ِء َﺣﻴِﻴﱠﺎً ،ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﺢ أم اﻟﻬﺠﺎء واﻟﺮِﺛﺎء ,ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أ ﱠن ﻫﺬﻩ ﱡ
اﻟﺸﻌﺮﻳﱠﺔ ﺗﺘﻜﺊ
اﻟﻄﺮق ِّ
ّ
ِﻜﺎء ﻻﻓﺘﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﻨِّﺪاء ,ﻓﻲ ﻧﺪاء اﻟﻤﻤﺪوح وﻧﺪاء اﻟﻤﺮﺛﻲ وﻧﺪاء اﻟﺤﺒﻴﺐ.
اﺗّ ً

اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ

اﻟﺴﻴﺮاء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ د .ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط ،1د.ت.
• اﺑﻦ اﻷﺑﺎر ،اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ اﻟﺤﻠﺔ ﱠ
اﻟﺼﻠﺔ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺼﺮي ,اﻟﻘﺎﻫﺮة،
• اﺑﻦ اﻷﺑﱠﺎراﻟﻘﻀﺎﻋﻲِّ ،
ط ،1د.ت.
• ﺣﺒﻨﱠﻜﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺴﻬﺎ ،وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ وﻓﻨﻮﻧﻬﺎ وﺻﻮر ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ
ﺑﻬﻴﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻒ وﺗﻠﻴﺪ ،دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ ،ط.1996 ،1
• اﻟﺤﻤﻮي ،ﻳﺎﻗﻮت ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت  ،ط1997 ،1م.
اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ،
• أﺑﻮ ﺣﻤﻴﺪة ،د .ﻣﺤ ﱠﻤﺪ ﺻﻼح زﻛﻲ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ّ
ﻏﺰﱠة ،ط2007 ،1م.
• اﺑﻦ ﺧﺎﻗﺎن ،ﻗﻼﺋﺪ اﻟﻌﻘﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻷﻋﻴﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ د .ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺮﻳﻮش،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎر ،اﻟﺰرﻗﺎء ،اﻷردن،ط1989 ،1م.
• اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،اﻹﻳﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ،دار
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1980 ،5م.
• اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟﺔ ،اﻟ ّﺪِﻳﻮان ،ﺗﺤﻘﻴﻖ د .ﺳﻴِّﺪ ﻏﺎزي ،ﻣﻨﺸﺄة اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،ط1979 ،2م.
• اﻟ ﱠﺪاﻳﺔ ،د .ﻓﺎﻳﺰ ،ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ،
ط1982 ،1م.
• اﺑﻦ دﺣﻴﺔ ،أﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻄﺮب ﻣﻦ أﺷﻌﺎر أﻫﻞ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻷﺑﻴﺎري وﺣﺎﻣﺪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ وأﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺪوي ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1،1954م.
ﺎﻛﻲ ،أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ﺷﺮح ﻧﻌﻴﻢ زرزور ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت،
• ﱠ
اﻟﺴ ﱠﻜ ﱡ
ط1983 ،1م.

• 28

29

•

اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ
ﺟﻤﺎﻟﻴﱠﺎت أﺳﻠﻮب اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ ﺧﻔﺎﺟ َﺔ
ِّ

• ﱠ
ﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮة،ﺑُﻐﻴﺔ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ رﺟﺎل أﻫﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻼح
اﻟﻀ ﱡ
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻬﻮاري ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺻﻴﺪا ،ط2005 ،1م.
• ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ ،ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط1،1992م.
• اﺑﻦ ﻋﺬاري اﻟﻤﺮاﻛﺸﻲ ،اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ أﺧﺒﺎر اﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻤﻐﺮب ،ﺣ ﱠﻘ َﻖ اﻷﺟﺰاء
) (3-1ﻛﻮﻻن وﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮوﻓﻨﺴﺎل ،وﺣ ﱠﻘﻖ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ د .إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس،ط ،2دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
،ﺑﻴﺮوت1980 ،م.
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Buhârî’nin “Kâle Ba’du’n-Nâs” İfadesi
İle İlgili Tartışmalar ve Bu İfadenin Yer
Aldığı Konular*

Hamit SEVGİLİ**
Özet
Buhârî, fıkıh konularına göre tasnife tabi tuttuğu ‘el-Câmiu’s-Sahîh’ adlı
eserinde, on dört meselede yirmi beş defa, bazı insanlar dedi ki... (kâle
ba’du’n-nâs) ifadesini kullanarak karşıt görüştekilere itirazını dile getirmiştir. Buhârî’nin, bu kapalı ifadeyle Ebû Hanîfe’yi kastettiği yönünde yaygın
bir kanaat hâsıl olmuş, ayrıca bu ifadenin küçük düşürücü bir tutum olduğu algısı hâkim olmuştur. Bu nedenle bazı Hanefî âlimleri ile Buhârî’yi
destekleyenler arasında günümüze dek süren canlı tartışmalar yaşanmıştır. Bu makalede, el-Câmiu’s-Sahîh’te yer alan bazı insanlar dedi ki... (kâle
ba’du’n-nâs) ifadesi ile ilgili yapılan tartışmalar üzerinde durulacak, ayrıca
bu ifadelerin yer aldığı konulara da değinilerek bu ifadeden kimin ya da
kimlerin kastedilmiş olabileceği tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Buhârî, Ebû Hanîfe, Kâle Ba’du’n-Nâs.
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Discussions on the Expression of "Some people said" by Bukhari
and the Contexts Where It Appears
Abstract
Bukhari, in his work called ‘el-Câmiu’s-Sahîh’,which was subject to classification according to islamic laws by him, expressed his objections to people
of opposing views five times in fourteen issues by using this phrases: some
people said that...(kâle ba’du’n-nâs). It is commonly believed that Bukhari intended Abu Hanifa infering from this uncertain phrases, and also a sense
that this phrase has caused of insulting manner has expanded.Therefore,
there has been live discussions between Hanafi scholars and supporters of
Bukhari until today. In this article, it will be dwelled on the discussions
about the phrases ‘people said that...(kâle ba’du’n-nâs)’ and also tried to confirm who might have been intending from this phrases infering the issues
that involve this phrases.

Keywords
Bukhari, Abu Hanifa, Kâle Ba’du’n-Nâs.

GİRİŞ
uhârî, fıkhî tercihlerine de yer verdiği “el-Câmiu’s-Sahîh” adlı eserine
fakihler arasında tartışmalı pek çok meseleyi dâhil etmiştir. Dönemin
fıkıh tartışmaları, Buhârî’nin bâb başlıklarını belirlemede etkili olmuştur.
Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’te yer verdiği, her bir fıkıh mezhebi ile
muhâlefet ettiği pek çok mesele bulunmaktadır. Ancak Buhârî’nin re’y ehline olan muhalefeti daha belirgindir. Buhârî, üç bin dört yüzü mütecâviz
bâb başlığı içerisinde cüzi bir yekûn oluşturmakla birlikte, bazı yerlerde
“kâle ba’du’n-nâs” tabirini kullanarak farklı görüş sahiplerine itirazını dile getirmektedir. Buhârî’nin bu ifadeyle Ebû Hanîfe ve Hanefî fukahâsını
kastettiği yönünde baskın bir kanaat bulunmaktadır. Buhârî’nin bu kapalı ifadeyle neyi amaçladığı hususunda farklı yaklaşımlar ortaya konulmuştur. Bu çalışmamızda, öncelikle Buhârî’nin “kâle ba’du’n-nâs” ifadesi ile ilgili tartışmalara yer verilecektir. Daha sonra bu ifadenin yer aldığı meseleler
tek tek incelenerek Buhârî’nin bu ifadeyle kim veya kimleri kastetmiş olabileceği tespit edilmeye çalışılacaktır.

B
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I. KÂLE BA’DU’N-NÂS İFADESİ İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR
Buhârî, fıkıh konularına göre tasnife tabi tuttuğu Sahîh’inde on dört meselede yirmi beş defa zikretmiş olduğu bazı insanlar dedi ki... ()ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس
ifadesi ilgili tartışmalar, Sahîh’in yazıldığı günden bu yana canlılığını korumuştur. Buhârî’nin, bu kapalı ifadeden genel anlamda Hanefî fukahâsını,
özelde de Ebû Hanîfe’yi kastettiği hususunda hâkim bir kanaat vardır. Bu
ifade ile neyin amaçlandığı hususunda ise iki kanaat vardır. Birinci kanaate
göre, Ebû Hanîfe ve Hanefî fukahâsını karalama ve küçük düşürme amacını taşımaktadır. İkinci kanaate göre ise, esasında Ebû Hanîfe’ye saygıyı ifade etmektedir.
Birinci kanaate sahip bazı Hanefi âlimleri, Buhârî’nin fıkıh ve hadis yönünü sorgulamaya çalışarak Buhârî’ye yönelik tepkilerini ortaya koymuşlardır. Örneğin Hanefî fukahâsından Şemsuddîn es-Serahsî (ö. 4831090),
Buhârî’nin karşıt cinsten iki kişinin bir koyun yahut inek sütünden içmeleri
durumunda aralarında süt hısımlığının gerçekleşeceği şeklinde bir fetvâda
bulunduğunu iddia ederken1, Yine Hanefî fukahâsından Ekmeleddîn elBâbertî (ö. 792/1390), Buhârî’yi ‘kıssacı’ olarak niteleyerek, Buhârî’yi övenin Ebû Hanîfe’yi yermiş sayılacağını iddia etmiştir.2 Ne Buhârî’nin ilmi kişiliği ne de tarihi gerçeklikle uyuşmayan bu iddialara Hanefî âlimler
dahi itibar etmemiştir.3 Keza aynı telakkiye sahip olan Hanefî mezhebine mensup bazı Hint âlimleri, bunu imâmlarının lâyık olduğu makama yakışmayan bir ifade olarak değerlendirerek Buhârî’ye yönelik reddiyeler yazmışlardır. Yine Buhârî taraftarı bazı Hint âlimleri de bunlara cevap mahiyetinde eserler yazarak Buhârî’yi savunmuşlardır. Örneğin Hint
Hanefî âlimlerinden Ahmed Alî Sehârenfûrî (ö. h. 1297), Ba’du’n-Nâs f î
Def ’i’l-Vesvâs ismiyle Buhârî’nin eleştirilerine cevap mahiyetinde bir eser
kaleme alarak Buhârî’ye karşı sert konuşmuş, yine Hintli âlimlerden Ebû’t1

2
3

Bk. Şemsuddîn es-Serahsî, el-Mebsût I-XXX, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1409/1989), XXX,
297. Konuyla ilgili tartışmalar için ayrıca bkz. Hamit Sevgili, İmâm Buhârî’nin Fıkıh Anlayışı,
(Diyarbakır: Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2015), s.20-23.
Bkz. Muhammed b. Mahmûd b. Ahmed Ekmeluddîn el-Bâbertî, en-Nüketu’z-Zarîfe fî Tercîhi Mezhebi Ebî Hanîfe, (İstanbul: Ayasofya Süleymaniye Kütüphanesi, 1384), vr. 206b.
Bkz. Muhyuddîn Abdülkâdir b. Ebi’l-Vefâ el-Kureşî, el-Cevâhiru’l-Mudiyye fî Tabakâti’lHanefiyye I-V, (Kahire: Dâru Hecr, 1413/1993), I, 166-167; Sadruddîn Alî b. Muhammed b.
Ebi’l-İzz el-Hanefî, el-İttiba’, (Lahor: Mektebetu’s-Selefiyye, 1985), s.29-32.
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Tayyib Şemsu’l-Hakk el-Azîmâbâdî (ö. h. 1284) ise, buna karşı Ref ’u’lİltibâs ‘an Ba’di’n-Nâs ismiyle bir eser yazarak aynı sertlikle kendisine cevap vermiştir.4 Bu tartışmalara müdahil olup mutedil bir yol izleyenler de
olmuştur. Hanefî mezhebine müntesip olan Abulğanî el-Ğuneymî’nin (ö.
h. 1298) Keşfu’l-İltibâs ‘ammâ Avradahu’l-İmâmu’l-Buhârî ‘alâ Ba’di’n-Nâs
isimli çalışması buna örnektir.5 Abdülmecîd Mahmûd Abdülmecîd de Elİtticâhâtu’l-Fıkhiyye ‘İnde Ashâbi’l-Hadîs fi’l-‘Asri’s-Sâlisi’l-Hicrî adlı eserinde, konuya bir bölüm ayırırken, Abdülmecîd Hâşim el-Hüseynî de elİmâmu’l-Buhârî Muhaddisen ve Fakîhen adlı eserinde meseleye geniş yer
vermiştir. Cemâluddîn Kâsımî de Hayâtu’l-Buhârî adlı eserinde bu konuya değinmiştir. Hüseynî6 ve Kâsımî bu konuda ikinci kanaati taşımaktadır.7
Kanaatimizce bu ifadeyle Ebû Hanîfe’nin kastedildiği varsayılırsa, bunun Ebû Hanîfe’ye saygının bir ifadesi olduğunu söylemek zordur. Zira
Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’te İmâm Şâfiî ve İmâm Mâlik’in ismini zikretmesine rağmen İmâm Ebû Hanîfe’nin ismini zikretmekten imtina etmesi, ayrıca Târîhu’l-Kebîr ve Târîhu’s-Sağîr’de İmâm Ebû Hanîfe hakkındaki ifadeleri8, Buhârî’nin, Ebû Hanîfe hakkında pozitif bir algıya sahip olmadığını ortaya koymaktadır.
Buhârî’nin ‘ba’du’n-nâs’ ifadesiyle İmâm Ebû Hanîfe’yi hedef aldığı tezine karşı çıkanlar da olmuştur. Örneğin İbnu’t-Tîn, rikâz meselesinde Buhârî’nin ‘ba’du’n-nâs’ ifadesiyle Ebû Hanîfe’yi kastettiğini belirtirken Bedruddîn Aynî, özellikle Ebû Hanîfe’nin kastedildiği görüşüne itiraz

4
5
6
7
8

Ebû’t-Tayyib Şemsu’l-Hakk el-Azîmâbâdî, Ref ’u’l-İltibâs ‘an Ba’di’n-Nâs, (Kahire: Dâru’sSahve, 1395/1975), s. 17.
Abdulğanî el-Ğuneymî, Keşfu’l-İltibâs ‘ammâ Evradehu’l-İmâmi’l-Buhârî ‘alâ Ba’di’n-Nâs,
(Haleb: Mektebu’l-Metbû’âti’l-İslâmiyye, 1414/1993), s. 59.
Abdülmecîd Hâşim el-Hüseynî, el-İmâmu’l-Buhârî Fakîhen ve Muhaddisen, (Kahire:
Mısru’l-Arabiyye li’n-Neşri ve’t-Tevzî’, t.y.), s. 193.
Muhammed Cemâluddîn el-Kâsımî, Hayâtu’l-Buhârî, (Beyrut: Dâru’n-Nefâis, 1412/1992),
s.52.
İmâm Buhârî, Tarîhu’s-Sağîr’de Ebû Hanîfe hakkında İsmâîl b. Ar’ara’dan şu aktarımda
bulunmaktadır: “Ebû Hanîfe dedi ki, ‘Cehm’in (Cehmiyye ekolünün lideri Cehm b. Safvân)
karısı bize gelip eşlerimize edep verdi.’” Buhârî, Humeydî’den aktarımda bulunarak İmâm Ebû
Hanîfe’nin sünneti bilmediğini belirtmektedir.Buhârî, Târihu’l-Kebîrde de Ebû Hanîfe’yi
Murcie olarak tanıtmaktadır. Bkz. Ebû Abdillâh İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu’fî el-Buhârî, etTârîhu’s-Sağîr I-II, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1406/1986), II, 41; et-Târîhu’l-Kebîr I-XII, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1407/1986), VIII, 80.
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edip bu konuda Sevrî ve Evzâî’nin de Ebû Hanîfe ile aynı görüşte olduğunu belirtmektedir. Aynî, Buhârî’nin et-Tarîhu’l-Kebîr ve et-Tarîhu’s-Sağîr
adlı eserlerinde İmâm Ebû Hanîfe hakkında zikrettiği rivâyetlerin İbnu’tTîn’i böyle bir algıya sevk ettiğini belirtmektedir.9 Keşmîrî de ‘ba’du’n-nâs’
ifadesinden İmâm Ebû Hanîfe’nin kastedildiği iddiasına karşı çıkmaktadır. Keşmîrî, Buhârî’nin bazı yerlerde İsâ b. Ebân’ı bazı yerlerde Şâfiî, bazı yerlerde de Muhammed b. Hasan’ı kastettiğini belirtmektedir. Keşmîrî,
‘ba’du’n-nâs’ ifadesinin kullanıldığı her yerde Buhârî’nin itiraz amacı taşımadığını, bazı yerlerde ‘ba’du’n-nâs’ ile aynı görüşü tercih ettiğini, bazı
yerlerde de kararsız kaldığını belirtmektedir.10 Abdülmecîd Mahmûd da
bu ifadeyle Ebû Hanîfe’nin kastedildiği tezine karşı çıkmakta, Buhârî’nin
bu ifadeyle muâsırı Mâverâünnehir’deki Hanefî mezhebine mensup birini kastettiğini iddia etmektedir.11 Kanaatimizce de Buhârî’nin bu ifadeden
muâsırı bazı Hanefîleri kastettiği fikri muhtemeldir. Zira gerek Buhârî’nin
‘ba’du’n-nâs’ tabirini kullandığı ifadelere bakıldığında, gerekse ‘Kitâbu
Ref ’i’l-Yedeyn fi’s-Salât’ ve ‘Hayru’l-Kelâm el-Kirâatu Halfe’l-İmâm’ adlı
eserleri incelendiğinde, bu ifadelerin Buhârî’nin müdâhil olduğu tartışmaların bir yansıması olduğu görülmektedir. Öyle gözüküyor ki, hadis kültürünün tekâmül evresini tamamladığı Buhârî döneminde yaşayan bu kişilerin, mezhep imâmlarının ictihâdlarını sünnete tercih etme algısı Buhârî’nin
tepkisine yol açmıştır. Ancak şunu da belirtmemiz gerekir ki Buhârî’nin itirazda bulunduğu kişinin, Mâverâünnehir’de Hanefî mezhebine bağlı birisi
olduğu fikrini ihtiyatla karşılıyoruz. Zira Buhârî’nin Maverâünnehir’e dönmeden önce el-Câmiu’s-Sahîh’i tamamladığı anlaşılmaktadır. Tabakât kitaplarında Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’i tamamladıktan sonra Ahmed b.
Hanbel’e tashîh ettirdiği zikredilmektedir.12 Keza Buhârî’nin el-Câmiu’s-

9

10
11
12

Bedruddîn Muhammed b. Ahmed el-Aynî, Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l- Buhârî, I-XXV,
Thk. Abdullâh Mahmûd Muhammed ‘Umer, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1421/2001),
IX, 143.
Muhammed Enver el-Keşmîrî, Feydu’l-Bârî ‘alâ Sahîhi’l-Buhârî I-VI, (Beyrut: Dâru’lKutubi’l-İlmiyye, 2005), III, 161.
Abdülmecîd Mahmûd Abdülmecîd, el-İtticâhâtu’l-Fıkhiyye ‘inde Ashâbi’l-Hadîs fi’l-Karni’sSâlisi’l-Hicrî, (Kâhire: Mektebetu’l-Hâncî, 1399/1979), s. 581.
Kadî Ebû’l-Hüseyn Muhamed b. Ebî Ya’lâ el-Ferrâ’, Tabakatu’l-Henâbile I-II, Thk. Abdurrahmân b. Süleymân el-‘Useymîn, (Mekke: Câmiu Ümmi’l-Kurâ, 1419), I, 257.
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Sahîh’i vefâtından en az on üç sene önce bitirdiği tahmin edilmektedir.13
Hâlbuki Buhârî’nin Bağdat’tan ayrılıp Buhara’ya dönüşü ömrünün sonlarına denk gelmektedir.
Buhârî’nin ‘ba’du’n-nâs’ ifadesi ile Ebû Hanîfe ve ashâbını hedef aldığı
iddiasının doğruluğunu kabul etsek bile, bu ifadenin rencide etme amacını
taşımadığı inancındayız. İmâm Şâfiî’nin de ‘el-Ümm’ adlı eserinde muhâlif
görüş sahipleri ve bilhassa Ebû Hanîfe için zaman zaman kullandığı bu ifade tarzı, o devrin ilmi bir geleneği olarak değerlendirilebilir.14 Ayrıca bu tür
ifadelerde niyet okumak yerine meselelerin müzakere edilip tartışılmasının
ilme ve ilim ehline daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.

II. BUHÂRÎ’NİN BA’DU’N-NÂS İFADESİNE YER VERDİĞİ
KONULAR
A. Zekâtı Düşürme
İslâm âlimleri, zekâttan kurtulma niyeti taşımadıkça kişinin havl (senenin dolması) öncesi yapacağı tasarrufların câiz olduğu, bu niyetle yapılan tasarrufların ise haram olduğu hususunda görüş birliği içerisindedir.
Ancak bu durumda tasarrufta bulunulan maldan zekâtın düşüp düşmediği ihtilaflıdır. İmâm Mâlik, bu niyete binaen yapılan tasarrufları, zekâtı düşürücü bir faktör olarak kabul etmezken, İmâm Ebû Hanîfe, niyetin havl
şartını ihlâl edemeyeceği, dolayısıyla havlin dolmasının bir gün öncesinde dahi bu niyetle yapılan tasarrufların geçerli ve zekâtı düşürücü olduğu görüşündedir.15 Buhârî, bu konuda İmâm Mâlik ile aynı kanaattedir.
Buhârî, Kitâbu’l-Hiyel bölümünde oluşturduğu bâb başlığında, öncelikle
Hz. Ebûbekir’in (r.a.) Hz. Enes’e (r.a.) gönderdiği mektupta yer verdiği şu
hadise yer vermektedir: “(Resûlullâh (s.a.s.), zekât verme korkusuyla ortak
toplu olan malın parçalara ayrılması ve parçalar halinde olan malın top13
14
15

Muhammed ‘Usâm ‘Arâr el-Hüseynî, İthâfu’l-Kârî bi Ma’rifeti Cuhûdi ve A’mâli’l-‘Ulemâi
‘alâ Sahîhi’l-Buhârî, (Dimeşk: el-Yemâme li’t-Tibâ’eti ve’n-Neşri ve’t-Tevzî’, 1407/1987), 27.
Ali Barakoğlu, “Buhârî’nin Hukukçuluğu”, (Kayseri: Büyük Türk-İslam Bilgini Buhârî
–Uluslararası Sempozyum-, 1996), 208.
Bkz. Aynî, Umde, XXIV, 167; Ebu’l-Hüseyn Alî b. Halef b. Abdulmelik, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî
I- X, (Riyâd: Mektebetu’r-Rüşd, t.y.), VIII, 314; Ebu’l-Fadl Ahmed b. Alî b. Hacer, Fethu’lBârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî I-XIII, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1379), 331; Keşmîrî, Feydu’l-Bârî,
VI, 420
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lanmasını yasakladı.”16 Buhârî, akabinde Hz. Peygamber’e (s.a.s.), İslâm’ın
esaslarını soran bedevînin hadisine yer verir.17 Buhârî, daha sonra aynı bâb
başlığı içerisinde, bazı insanlara ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسnistep ettiği, zekâtı düşürme yollarından üç tanesini zikrederek kendilerine itirazını dile getirmektedir:18
1. “Bazı insanlar der ki, “Yüz yirmi deveye iki hıkka19 zekât düşer. (Sahibi) zekâtı düşürmek için sene dolmadan (develeri) helak eder veya hibe
eder yahut başka bir hile yaparsa, ona herhangi bir şey gerekmez.
2. “Bazı insanlar der ki, ‘Deve sahibi, -zekât vâcib olur korkusuyla- bir
gün öncesinden hileye başvurarak, develerini misli develer veya koyunlar yahut sığırlar ya da dirhem karşılığında satarsa, ona zekât gerekmez.’
Öte yandan şöyle derler: ‘Şayet sene dolmadan bir gün yahut bir sene önce
zekâtı öderse bu câzidir.’”
Buhârî’ye göre bu uygulama zekâtı düşürmemekte, dolayısıyla bu uygulamaya başvuran kişi hakkında, zekâtı verilmeyen malın kıyâmet gününde
sahibi için büyük bir azâb vesilesi olacağını bildiren hadisin20 hükmü geçerliliğini korumaktadır.
Buhârî, havl öncesi zekâtı düşürme niyetiyle yapılan hilelerin zekâtı düşüreceği görüşü ile havl dolmadan zekât ifasının câiz olduğu görüşü arasında bir tenâkuzun olduğu kanaatindedir. Buhârî’ye göre, havl öncesi
zekâtın ifası câiz olduğu gibi, sene dolmadan zekâtı düşürme amaçlı yapılan tasarrufların da zekâtı düşürmemesi gerekmektedir.21 İbn Battâl, burada tenâkuz iddiasına karşı çıkmaktadır. Zira bu görüş sahiplerinin de
zekâtın vücûbiyyetini havl şartına bağladıklarını, havl öncesi zekâtı ifa etmeyi ise günü gelmemiş müeccel borcu ifa etme hükmünde saydıklarını
belirtmektedir.22
16

17
18
19
20
21
22

Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm b. el-Muğîre el-Buhârî, el-Câmiu’l- Müsnedu’s-Sahîhu’lMuhtasar min Umûri Resûliillâh (s.a.s.) ve Sünenihi ve Eyyâmihis-Sahîh I-IX, Thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır en- Nâsır, (Beyrut: Dâru Tavki’n-Necât, 1422), Kitâbu’l-Hiyel 3/2955,
(IX/23).
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 3/2956, (IX/23).
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 3, (IX/23).
Dört yaşına girmiş deve.
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 3, (IX/23).
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 331.
Ebu’l-Hüseyn Alî b. Halef b. Abdulmelik b. Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî I- X, (Riyâd:
Mektebetu’r-Rüşd, t.y.), VIII, 316.
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3. “Bazı insanlar der ki, ‘Develer yirmiye ulaşınca dört koyun zekât gerekir. Şayet -zekâttan kaçmak veya hile ile zekâtı düşürmek için- yıl dolmadan develeri hibe eder veya satarsa, sahibine herhangi bir şey gerekmez.
Keza develeri itlâf edip (kendisi de) ölürse, (geride bıraktığı) malında herhangi bir şey gerekmez.’”
Sahîh Şârihleri, Buhârî’nin bu itirazlarının Ebû Hanîfe’nin şahsına yahut Hanefî fukahâsına yönelik olduğunu ifade etmektedir.23 Bazı Hanefî
fukahâsı, bu görüşlerin Ebû Yûsuf ’a ait olduğunu belirtmektedir. Ebû
Yûsuf, zekâtın vücûbu, nisâb ve havl ile tamamlandığını, dolayısıyla havl
öncesi yapılan tasarrufların, vücûba engel olup sâbit olan bir vâcibi düşürme anlamına gelmediğini savunmaktadır. Ancak Ebû Yûsuf ’un bilahare bu
görüşlerinden rücû ettiği söylenmektedir.24 İmâm Muhammed ise fakirlerin haklarını iptâl etme amacını taşıdığından bu tür tasarrufları mekrûh
saymaktadır.25

B. Rikâz ve Madenlerin Zekâtı
Rikâzda (gömülü mal) zekâtın beşte bir oranında olduğu hususunda İslâm hukukçuları arasında görüş birliği vardır. Ancak madenlerin de
rikâz ile aynı hükmü taşıyıp taşımadığı hususu fakihler arasında ihtilâflıdır.
Hanefîler, meseleye dil temelli yaklaşarak Arapların rikâz kelimesini bütün
madenler için kullandıklarını, dolayısıyla aralarında bir farkın olamayacağını savunurken26 Cumhûr ise, madenlerin rikâz kapsamına dâhil olmayacağı
görüşündedir.27 Cumhûr, bu görüşünü Buhârî’nin de delil olarak zikretti23
24

25
26

27

İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 314; Aynî, Umde, XXIV, 167.
Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî el-Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî Şerhu
Sahîhi’l-Buhârî I-XXV, (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1401/1981), XXIV, 75; İbn
Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 331; Aynî, Umde, XXIV, 167.
Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî, XXIV, 75; Aynî, Umde, XXIV, 167.
Bkz. Abdurrahmân b. Muhammed b. Süleymân el-Med’uvvi bi Şeyhîzâde Mecme’u’l-Enhur
fî Şerhi Multaka’l-Ebhur I-IV, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1419/1998), I, 313; Bedruddîn Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed el-Aynî, el-Binâye fî Şerhi’l-Hidâye I-XII, (Beyrut:
Dâru’l-Fikr, 1400/1980), III, 474-477.
Muvaffakuddîn Ebû Muhammed Abdullâh b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme, el-Muğnî
I-XV, Thk. Abdullâh b. Abdulmuhsin et-Türkî ve Abdulfettâh Muhammed el-Hulv, (Riyad: Dâru Âlemi’l-Kutub, 1406/1986), II, 153, 157; Şemsuddîn Muhammed b. el-Hatîb eşŞirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma’rifeti Ma’âni Alfâzi’l- Minhâc I-IV, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife,
1418/1997), I, 82-86; Ebû’l-Hasan Alî b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî, el- Hâvi’l-Kebîr
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ği, “Sahibinden kaçan hayvanın vereceği zarardan, çölde eskiden kalmış sahipsiz kuyuya düşmeden ve maden ocaklarındaki kazalardan ötürü bir sorumluluk yoktur. Rikâzda ise humus (beşte bir) vardır.”28 hadisine dayandırmaktadır. Hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.), maden ile rikâzı vâv-ı âtıfa ()و
ile birbirinden ayırmaktadır. Bu durum ikisi arasında bir muğâyeretin varlığını göstermektedir.29
Bu konuda Cumhur ile aynı görüşü paylaşan Buhârî, oluşturduğu bâb
başlığında30, Mâlik ve Şâfiî’nin rikâzda beşte bir zekât olduğu görüşüne yer
vermekte, Ömer b. Abdülazîz’in madenlerden kırkta bir oranında zekât aldığını belirtmektedir. Buhârî, daha sonra Hanefî fukahâsını kastederek bazı
insanların ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسmadenleri de rikâz hükmünde saymalarına karşı çıkmaktadır31. Buhârî, ‘kendisine bir şey hediye verilen’ veya ‘çok kazanç elde
eden’ yahut ‘mahsulü çok olan’ kişiye de Arap dilinde (ْت
َ  )أ ْرﻛﺰifadesinin kullanıldığını, dolayısıyla meseleye dil temelli yaklaşmanın doğru olmayacağını ifade etmektedir. Buhârî, Hanefî fukahâsının madende beşte bir oranını vâcib kıldıklarını, öte yandan maden bulup saklayan kişinin zekât vermemesinde ise bir beis görmediklerini, bunun ise bir tenâkuz olduğunu iddia etmektedir.32 İbn Battâl, Ebû Hanîfe’nin herkes için aynı cevâzı vermediğini, bilakis Beytü’l-Mâl’de hak sahibi olan muhtaç kimsenin bu hakkına karşılık, bulduğu madenin zekâtını vermeyerek saklamasına cevâz verdiğini belirterek Buhârî’nin tenakuz iddiasına karşı çıkmaktadır.33 İbn
Hacer, tenâkuz iddiasının Tahavî’de geçen, Ebû Hanîfe’nin, kendi evinde maden bulan kimseye zekât düşmediği şeklindeki görüşüne yönelik olabileceğini, bu durumda Buhârî’nin tenâkuz iddiasının yerinde olacağını
belirtmektedir.34 Tahavi, Ebû Yûsuf ve Muhammed’in bu durumda da yi-

28
29
30
31
32
33
34

fî Fıkhi’l-İmâmi’ş-Şâfiî I-XVIII, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1414/1994), III, 335;
Şihâbuddîn Ahmed b. İdrîs el-Karâfî, ez-Zehîre I-XIV, (Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1994),
III, 59, 67.
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’z-Zekât66/1499, (II/129).
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, III, 364.
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’z-Zekât 66, (II/129).
Bkz.Şeyhîzâde, Mecma’u’l-Enhur, III, 474.
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’z-Zekât 66, (II/129).
İbn Battâl, Şerh Sahîhi’l-Buhârî, III, 556.
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, III, 365.
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ne beşte bir oranında zekâtı gerekli gördüklerini, kendilerinin de bu konuda imâmeynin görüşünü aldıklarını belirtmektedir.35

C. Nikâh Akdinde Yalancı Şahitlik
Hâkimin, bilmeden yalancı şâhidin şâhitliğiyle verdiği hükümlerin hukuki geçerliliği hususu, İslâm hukukçuları arasında tartılmıştır. İmâm Ebû
Hanife ile Ebû Yûsuf ’un ilk görüşüne göre, hâkimin hükmü zâhiren ve
bâtınen geçerlidir. İmâm Şâfiî, İmâm Mâlik, Hanefî hukukçulardan Ebû
Yûsuf ’un son görüşü, Muhammed ve Züfer’e göre ise bu tür hükümlerin
hukuki geçerlilikleri yoktur. Onlara göre hüküm sağlam delillerle geçerlilik
kazanır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), sağlam delile dayanmadan verilen hükmü ateşten bir parça olarak vasıflandırmaktadır. Ebû Hanife, inşâya muhtemel yerlerde hâkimin hükmünün inşâ sayılıp verdiği hükmün zâhiren ve
bâtınen geçerli olduğunu söyleyerek, bu görüşünü Hz. Ali’ye nispet edilen
konuyla ilgili bir uygulamaya dayandırmaktadır.36
Bu konuda cumhûr ile aynı görüşü paylaşan Buhârî, sağlam delile dayanmadan verilen hükmü ateşten bir parça olarak vasıflandıran hadisi37
zikrettikten sonra Ebû Hureyre’den rivâyet edilen “Bâkire izni alınmadıkça, dul kadın ise emri alınmadıkça evlendirilemez.”38 hadisini zikretmekte,
ayrıca rızası alınmadan evlendirilen Hansa b. Hizâm’ın nikâhının Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından reddedildiğini bildiren hadise yer vermektedir.39
Buhârî, bu konuda Hanefi fukahâsını kastederek şu ifadelere yer vermektedir: “Bazı insanlar der ki, ‘Hakikatte bâkire bir kızın (nikâh için) iznine
başvurulmamış ve evlendirilmemiş olsa, ancak bir adam hile yolunu tuta-

35
36

37
38
39

Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme et-Tahavî, Muhtasaru’t-Tahavî, Thk. Ebû’l- Vefâ
el-Afğânî, (Haydarâbâd: İhyâu’l-Ma’ârifi’n-Nu’mâniyye, t.y.), s. 49.
Bkz. Sirâcuddîn Ebû Hafs ‘Umer b. Alî b. Ahmed b. el-Ensârî el-Ma’rûfi bi İbni’l- Mulakkın,
et-Tevdîh li Şerhi Câmii’s-Sahîh I-XXXVI, (Beyrût: Dâru’n-Nevâdir, 1429/2008), XXXII,
83, 83; İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 323; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 341; Alâaddîn Ebûbekr b. Mes’ûd el-Kâsânî, Bedâi’u’s-Sanâi’ fî Tertîbi’ş-Şerâi’ I-X, (Beyrut: Dâru’lKutubi’l-İlmiyye, 1406/1986), IX, 135. Muhammed Emîn b. Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr ‘alâ
Dürri’l-Muhtâr Şerhi Tenvîri’l-Ebsâr I-XII, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1415/1994),
VIII, 94.
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 10/6967, (IX/25).
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 11/6968, (IX/25).
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 11/6969, (IX/25).
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rak o kadınla kendi rızasıyla evlendiğine dair yalancı iki şahitle mahkemeye
başvursa, hâkim de kadının o adamla nikâhlı olduğuna hükmetse -hâlbuki
koca bu şâhitliğin batıl olduğunu bilmektedir-, o adamın bu kadınla cinsel
ilişkiye girmesinde bir sakınca yoktur. Zira bu sahîh bir evliliktir.’”40
Buhârî, burada eleştiriye tâbi tuttuğu bazı insanların ()ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس, dul
kadın hakkındaki görüşlerinin de aynı olduğunu belirterek şu ifadelere yer
vermektedir: “Birisi hile yolunu tutarak dul bir kadını nikâhladığına dair yalancı iki şâhitle mahkemeye başvursa, hâkim de kadının bu adamla
nikâhlı olduğuna hükmetse –hâlbuki (sözde) koca, bu kadınla kesinlikle
evli olmadığını bilmektedir-, nikâh câiz olup adamın bu kadınla birlikteliğinde bir sakınca yoktur.”
Buhârî, henüz bulûğ çağına ermemiş kızların evlendirilmesi ile ilgili
olarak da bazı insanlardan ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسşu aktarımlarda bulunmaktadır: “Birisi, yetim yahut bâkire bir kız çocuğu ile evlenmek istese, çocuk ise bunu kabul etmese, adam hile yoluna başvurarak kendisi ile evlendiğine, kadının da bulûğ çağına erip bu evliliğe râzı olduğuna dair iki yalancı şâhit
getirse, hâkim de bu yalancı şâhitliği kabul etse -hâlbuki (sözde) koca bunun bâtıl olduğunu bilmektedir- o adamın bu kadınla cinsel ilişkiye girmesi câizdir.”
Bedruddîn Aynî,bu görüşlerin Ebû Hanife’ye ait olduğunu belirtmektedir.41
Hanefî fıkıh kitaplarında mesele şu şekilde izah edilmektedir: “Adamın biri,
bir kadının kendi eşi olduğunu iddia eder, kadın ise bunu inkâr ederse, bunun üzerine erkek iki yalancı şâhit getirir, hâkim de aralarında nikâhın varlığına hükmederse –hâlbuki ikisi de aralarında nikâhın olmadığını bilmektedir- erkeğin bu kadınla cinsel ilişkiye girmesi, kadının da buna izin vermesi Ebû Hanîfe’ye göre helâl, diğerlerine göre ise helâl değildir.”42
Şâhitlerin yalancı olduğu bilinmeden verilen bu tür hükümlerde hâkim
için bir sorumluluk aranmaz. Zira hâkim delil esasından hareketle hüküm
ortaya koymaktadır. Hâkimin, bilerek bu yönde hüküm vermesi durumunda ise, Ebû Hanîfe’ye göre de hüküm hem zâhiren hem de bâtınen geçer-

40
41
42

Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 11, (IX/25).
Aynî, Umde, XXIV, 181.
Kâsânî, Bedâi’u’s-Sanâi’, IX, 135.
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sizdir. Ancak bu tür uygulamaların câiz olduğuna dair fetvâ verilmesinin
ne denli tehlikeli sonuçlar doğuracağı da açıktır. İbn Âbidîn bu konuda
fetvânın Ebû Hanîfe’nin görüşüne göre değil, İmâmeyn’in kavline göre olduğunu belirtmektedir.43

D. Şiğar Nikâhı
İki kadının, mehirsiz olarak biri diğerine mukâbil olmak üzere iki erkeğe nikâhlanması44 şeklindeki şiğâr nikâhının hükmü konusunda İslâm
âlimleri ihtilaf etmişlerdir. İmâm Mâlik ve İmâm Şâfiî’ye göre şiğâr nikâhı
câiz değildir.45 İmâm Ebû Hanîfe, Leys, Ahmed b. Hanbel, İshâk, Ebû
Sevr ve Taberî’ye göre ise nikâh geçerlidir. Ebû Hanîfe’ye göre fesâdı mehirden kaynaklanan nikâh akidlerinin feshine hükmedilmeyip bu tür akidler misil mehri ile geçerlilik kazanırlar.46
İmâm Buhârî, bu konuda İmâm Mâlik ve İmâm Şâfiî ile aynı görüşü
paylaşmaktadır. Buhârî, “Nikâhta hile bâbı”47 başlığı altında öncelikle Hz.
Peygamber’in (s.a.s.) şiğâr nikâhını yasakladığını bildiren İbn Ömer’in hadisine yer vermekte, akabinde muhâlif görüştekileri kastederek şu ifadelere
yer vermektedir: “Bazı insanlar der ki, ‘Bir kimse, (mehir vermemek için)
hile yaparak şiğâr nikâhı ile evlenirse, bu (akit) câiz, şart ise bâtıldır.’ Müt’a
nikâhında ise ‘Nikâh fâsid şart batıldır.’ derler. Bazıları ise ‘Müt’a da şiğâr
da câiz, şart ise bâtıldır.’ derler.”48
Buhârî, müt’a nikâhı gibi şiğâr nikâhının da yasaklanan bir uygulama
olduğu, dolayısıyla müt’a ve şiğâr akidleri arasında ayırıma gidilemeyeceği kanaatindedir.

43
44
45

46

47
48

İbn Âbidîn, Reddu’l-Muhtâr, VIII, 95
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013), s.
457.
Bkz. Sahnûn b. Saîd et-Tenûhî, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ I-IV, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’lİlmiyye, 1415/1994), II, 98; Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Rüşd,
Bidâyetu’l-Müctehid ve Nihâyetu’l-Muhtasid I-II, (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1402/1982), II,
57; Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, III, 192; İbn battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 317
Aynî, el-Binâye, IV, 679; Ebû’l- Huseyn Ahmed b. Muhammed el-Bağdâdî el-Kudûrî,
Muhtasaru’l-Kudûrî, (Beyrut: Müessesetu’r- Reyyân, 1426/2005), 345; Tahavî, Muhtasar, 171;
Ğuneymî, Keşfu’l-İltibâs, s. 87; Abdülmecîd, el-İtticâhâtu’l-Fıkhiyye, s. 630.
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 4, (IX/24).
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 4/6960, (IX/24).
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Buhârî’nin, bazı insanlara ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسnispet ettiği ilk görüşün Hanefî
fukahâsına ait olduğu hususunda bir ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak
müt’a ve şiğâr nikâhını câiz görenlerin kimler olduğu hususu ise tartışmalıdır. İbnu’l-Mulakkın, müt’a nikâhında akdin câiz, şartın ise bâtıl olduğu görüşünün Ebû Hanîfe’nin bazı ashâbına ait olduğunu belirtmektedir.49
Aynî, Ebû Hanîfe’nin ashâbından hiç kimsenin böyle bir şey söylemediğini belirtmektedir.50 İbn Hacer’e göre, burada süreli nikâhın câiz, şartın ise bâtıl olduğu yönünde Züfer’den aktarılan bir görüşe işâret edilmiş
olabileceğini belirtmektedir.51 Aynî, buna da karşı çıkarak Züfer’in süreli evlilikte nikâhı geçerli, müddet şartını ise geçersiz saydığını; Ebû Hanîfe,
Ebû Yûsuf ve Muhammed’in ise bunu hiçbir şekilde geçerli kabul etmediğini belirtmektedir.52 Ğuneymî, muvakkat nikâh ile müt’a nikâhının
akitte kullanılan siğalar itibariyle birbirlerinden farklılık arz ettiğini, müt’a
nikâhının Züfer’e göre de geçersiz olduğunu belirtmektedir.53

E. Ölüm Hastasının Vârisine Borç İkrârı
İslâm âlimleri, ölümcül hastalığa yakalanan kimsenin borç ikrârının geçerliliği hususunda ihtilâf etmişlerdir. Evzâî, Ebû Sevr, İshâk, İmâm Ahmed b. Hanbel’in bir görüşü54 ile İmâm Şâfiî’nin tercihli görüşüne55 göre mutlak şekilde câzidir. İmâm Mâlik de bu görüşü paylaşmakla birlikte
töhmet endişesinin bulunduğu durumları istisnâ etmiştir. Örneğin, vârisleri
kızı ve amcasının oğlu olan hastanın, kızına borç ikrârını, kızının payını
artırma amacı taşımış olabileceği endişesiyle kabul etmezken, amcasının
oğluna yapacağı borç ikrârını böyle bir endişenin olmayacağı düşüncesiyle

49
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İbnu’l-Mulakkın, et-Tevdîh, XXXII, 69.
Aynî, Umde, XXIV, 170.
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 334.
Aynî, Umde, XXIV, 170.
Ğuneymî, Keşfu’l-İltibâs, 87-88.
İbn Kudâme, el-Muğnî, V, 342; Bahâuddîn Abdurrahmân b. İbrâhîm el-Makdisî, el-‘Udde
Şerhu’l-Umde, Thk. Hâlid Muhemmed Muharrem, (Beyrut: el-Mektebetu’l-‘Asriyye,
1417/1997), 643.
Şeyhu’l-İslâm Ebû Yahyâ Zekeriyyâ el-Ensârî, Minhetu’l-Bârî bi Şerhi Sahîhi’l-Buhârî I-X,
Thk. Süleymân b. Derî’ el-Âzimî, (Riyad: Mektebetu’r-Rüşd, 1426/2005), II, 290; Şirbînî,
Muğni’l-Muhtâc, II, 310; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, V, 376.
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câiz görmüştür.56 Süfyân es-Sevrî, İmâm Ebû Hanîfe ve İmâm Ahmed b.
Hanbel’e göre ise ölüm hastasının vârisine borç ikrârı câiz değildir. Ancak
tüm vârislerin bunu doğrulamaları durumunda yapılan borç ikrârı câizdir.
İmâm Şâfiî’nin de bu görüşe rücû ettiği rivâyet edilmiştir.57
Buhârî’ye göre ise borç ikrârı, mutlak surette -kendisi için ikrârda bulunulan kişi ister vâris ister yabancı olsun- geçerlidir. Buhârî, bu görüşünü “(Bu
paylaştırma, ölenin) yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır.”58 âyeti ile
delillendirmekte59, akabinde Kadı Şureyh, Ömer b. Abdulazîz, Tâvus, Atâ b.
Ebî Rebâh ve Basra kadısı İbn Üzeyne’nin, hastanın borç ikrârına cevâz verdiklerini belirtmekte, Hasan Basrî’nin “Kişinin tasdik edileceği en doğru an,
dünyadan (ayrılışının) son günü ve âhirete (varacağının) ilk günüdür.” ifadesine yer vermekte, İbrâhîm (en-Nehâî) ve Hakem’in “Eğer (birisi) vârisini
borçtan beri kılarsa (vâris) beri olur.” görüşlerini aktarmaktadır.
İbn Hacer, Buhârî’nin istidlâlde bulunduğu âyette, vasiyet ve borcun
mirâs paylaşımından önce zikredilip aralarında bir ayırıma gidilmediğini,
ancak bilahare vasiyet hükmünün “vârise vasiyet yoktur.” delili ile kaldırıldığını, borç ikrârı hükmünün ise devam ettiğini belirtmektedir.60
Buhârî, daha sonra bazı insanların ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسölüm döşeğindeki hastanın, vârisine borç ikrârını, diğer vârisler için kötü zanna yol açacağı endişesiyle câiz görmediklerini, diğer taraftan istihsânda bulunarak emânet,
mudârabe vb. konularda ise ikrârı câiz gördüklerini belirterek bir tenâkuzun
varlığına dikkat çekmektedir. Buhârî, Hz. Peygamber’in (s.a.s.) zandan sakındıran bir hadisine yer vermekte, ayrıca güvenildiğinde ihânet etmenin,
münâfıkların alâmeti olduğunu belirten bir hadise yer vererek, bunun Müslümanların özelliği olamayacağını vurgulamakta, emânetin ehline tevdî
edilmesini emreden âyeti61 zikrederek, âyette vâris ve yabancı ayırımının
yapılmadığını belirtmektedir.
İbnu’l-Mulakkın, Buhârî’nin bu konuda kullandığı bazı insanlar (ﺑﻌﺾ
56
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İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 156-157; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, V, 376.
Şeyhîzâde, Mecme’u’l-Enhur, III, 415-416; Makdisî, a.g.e., 643; İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’lBuhârî, VIII, 156-157; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, V, 376.
Nisâ 4/11.
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Vasâyâ 8, (IV/4).
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, V, 376.
Nisâ 4/58.
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 )اﻟﻨﺎسifadesi ile Ebû Hanîfe’yi,62 Kirmânî ise bu ifade ile Hanefî fukahâsını
kastettiğini belirtmektedir.63 Bedruddîn Aynî, bu iddialara karşı çıkarak
Mâlikîler ve diğer bazı fakîhlerin de bu konuda Hanefîlerle aynı görüşü
paylaştıklarını vurgulamaktadır.64 Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere sadece
töhmet endişesinin bulunduğu durumlarda, Mâlikiler Hanefîlerle aynı görüşü paylaşmaktadır. Süfyân es-Sevrî ve Ahmed b. Hanbel’in görüşleri ise
Hanefîlerle paralellik arz etmektedir. Ancak Buhârî’nin eleştirdiği görüş,
her ne kadar Hanefî fukahâsıyla sınırlı değilse de bâb başlığında istihsân
kavramına yer vermesi eleştirinin özelde Hanefî fukahâsına yönelik olduğu
algısını güçlendirmektedir.
Bedruddîn Aynî, bu görüşlerinde yalnız olmamalarına rağmen eleştirinin Hanefî fukahâsı ile sınırlı tutulmasını şaşılacak bir durum olarak değerlendirmekte, Hanefî âlimleri ile yaşadığı sıkıntıların Buhârî’yi bu tutuma
sevk ettiğini belirtmektedir. Aynî, İbn Ömer’den rivâyet edilen “Vâris için
vasiyette bulunmak yoktur.” hadisinin diğer varyantı olan “Vâris için vasiyette bulunmak ve lehine borç ikrârında bulunmak yoktur.” şeklindeki hadisin, Hanefîlerin görüşlerini desteklediğini belirtmektedir.65 Azîmâbâdî,
hüccet olarak kabul edilen bu rivâyetin, bir kısım Hanefî fukahâsı tarafından da şâz ve zayıf kabul edildiğini, bu konudaki meşhur hadisin “vârise vasiyette bulunmak yoktur”. şeklindeki İbn Ömer’in rivâyeti olduğunu belirterek zayıf hadis ile istidlâlden dolayı Hanefî fukahâsını eleştirmektedir.66
İbn Hacer, ölüm döşeğindeki hasta hakkında, onu ithâm edici muhtemel
kötü zandan dolayı “zâhire göre hüküm verme” prensibinin terk edilemeyeceğini, gerçek niyetinin ise Allah’a havâle edileceğini belirtmektedir.67

F. Dilsizin Mülâ’anesi
Fıkıh terimi olarak li’ân, kocanın karısına zina isnâdında bulunması, ancak dört şâhit getirememesi halinde, karı ile kocanın hâkim huzurunda şer’î
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İbnu’l-Mulakkın, et-Tevdîh, XVII, 209.
Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî, XII, 66.
Aynî, Umde, XIV, 58.
Aynî, Umde, XIV, 58.
Azîmâbâdî, Ref ’u’l-İltibâs, 61.
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, V, 376.
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usûle uygun olarak dörder defa yeminle şehâdette bulunduktan sonra kendilerine lânet ve gazap okumalarıdır. Yapılan bu yeminler, koca hakkında
hadd-i kazf, karı hakkında ise hadd-i zina yerine geçer ve hâkim tarafından
ayrılmalarına hükmedilir.68
Dilsiz kimseye li’ân işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği konusu İslâm hukukçuları arasında ihtilaflıdır. Hanefî fukahâsı, dilsiz kimse
hakkında li’ân işleminin gerçekleştirilemeyeceğini görüşündedir.69 İmâm
Mâlik, İmâm Şâfiî ve Ebû Sevr ise işâreti ve yazısı anlaşılıp ifade etmeye
çalıştığı şeyin bilinmesi durumunda, dilsiz hakkında li’ân işleminin gerçekleştirileceği görüşündedir. Dilsiz kimsenin, karısını boşadığını yazması durumunda ise fakîhler hemfikirdir.70
İmâm Buhârî, bu konuda İmâm Mâlik ve İmâm Şâfiî ile aynı görüşü
paylaşmaktadır. Buhârî, işâretin talâk konusunda geçerli olduğunu belirttikten sonra şunları ifade etmektedir:
“Li’ân ve Allah’ın, “Eşlerine zina isnâdında bulunup da kendilerinden başka şâhitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şâhitliği...”71kavli bâbı.
Dilsiz kimse, karısına yazı, işâret yahut marûf bir îmâ ile zina isnâd ederse konuşan hükmündedir. Zira Nebî (s.a.s.), ferâizde (zorunlu durumlarda) işâreti câiz kılmıştır. Bu, Hicaz Ehli (Mâlik ve Şâfiî gibi) ve (Hicaz dışındaki bazı) ilim ehlinin (Ebû Sevr gibi) görüşüdür. Allah Teâlâ: “Meryem,
çocuğu gösterdi. Biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz? dediler.”72Dahhâk,
(âyette geçen) remzen73 ifadesini işâret olarak tefsîr etmektedir. Bazı insanlar, ‘(Dilsiz için) had ve li’ân yoktur.’ dediler. Daha sonra da ‘Yazı, işâret
ve îmâ ile yapılan talâk câizdir.’ dediler. Hâlbuki kazf ve talâk arasında bir
fark yoktur. Eğer deseler ki, kazf sadece sözle olur. Denilir ki, talâk da sadece sözle olur. Aksi halde talâk da kazf da bâtıl olur. Köle âzâd etmek de
aynı şekildedir. Keza sağır da li’ânda bulunur. Şa’bî ve Katâde der ki, ‘Birisi karısına parmak işâreti ile ‘Sen boşsun.’ derse kadın bâin talâkla boş olur.’
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Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 327.
Serahsî, el-Mebsût, VII, 42; Aynî, el-Binâye, V, 382.
İbnu’l-Mulakkın, et-Tevdîh, XXV, 425, 427.
Nûr 24/6.
Meryem 19/29.
Âl-i İmrân 3/41.
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İbrahîm (en-Nehâî) der ki, ‘Dilsiz kimse, eliyle talâkı (karısının boş olduğunu) yazarsa bu geçerlidir.’ Hammâd der ki, ‘Dilsiz ve sağır, (talâk hususunda) başıyla işâret ederse bu câizdir (geçerlidir).’”74
Buhârî’ye göre talâk ve kazf arasında bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla talâk konusunda geçerli olan işâret, kazf konusunda da geçerlidir. Buradan hareketle şârihler, Buhârî’nin bazı insanlar ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﱠﺎسifadesi ile talâk hakkında yazı, işâret ve îmâyı geçerli sayıp kazf hakkında geçerli saymayan Hanefî fukahâsını kastettiğini belirtmektedir.75 Buhârî, kazfin ancak söz ile olabileceği sorusuna, talâkın da bu hususta kazfa müsâvi
olduğunu, dolayısıyla ikisinin de aynı hükme sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Buhârî, Ebû Hanîfe’nin hocası Hammâd’tan, kendi görüşünü
destekleyici aktarımda bulunarak eleştirdiği Hanefî fukahâsını ilzâm ettirmeye çalışmaktadır.76
Aslında Buhârî’nin eleştirdiği bu görüş Hanefîlerle sınırlı değildir. Zira
bu konuda Evzâî ve İshâk’ın görüşleri ile Ahmed b. Hanbel’den yapılan bir
rivâyet de Hanefîlerin görüşleri ile paralellik arz etmektedir.77 Dolayısıyla
bazı şârihlerin bu eleştirileri Hanefî fukahâsı ile sınırlandırmalarını önyargılı bir tutum olarak değerlendirmekteyiz.

G. Hibeden Dönüş
Fıkıh terimi olarak hibe, “karşılık şart koşulmaksızın bir malın temlîki”78
şeklinde tanımlanır. Hibe, kabzın gerçekleşmesiyle tamamlanır. Dolayısıyla kabz öncesi hibeden rücu etmek câizdir. Ancak kabz sonrası hibeden
rücu konusunda fakihler arasında ihtilaf söz konusudur. İmâm Mâlik79,
İmâm Şâfiî80 ve Ahmed b. Hanbel’in81 de aralarında bulunduğu fakîhler,
hibeden dönüşü kınayan hadislere dayanarak kişinin kendi hibesinden
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Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’t-Talâk 25, (VII/52).
Aynî, Umde, XX, 415; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, IX, 441; Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî, XIX,
217.
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, IX, 441; Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî, XIX, 217.
İbnu’l-Mulakkın, et-Tevdîh, XXV, 425, 427.
Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 196; Ali Bardakoğlu, “Hibe”, DİA, XVII 421.
İbn Rüşd, Bidâyetu’l-Müctehid, II, 332; İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VII, 102.
Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, II, 518-519; İbnu’l-Mulakkın, et-Tevdîh, XVI, 407-408.
İbn Kudâme, el-Muğnî, VIII, 277.
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dönüşünü câiz görmemişlerdir. Ancak bundan -hibe edilen malın halen
mevcut kalması durumunda- babanın çocuğuna yaptığı hibeyi istisnâ etmişlerdir. Şâfiîlerin meşhûr görüşüne göre baba dışındaki asıllar da baba hükmündedir.82 Hanefî fukahâsı ise, bu hadislerin varlığını kabul etmekle birlikte, bunların hukuki bir bağlayıcılık içermediği görüşündedir.
Hanefîlere göre, kabz sonrası ancak, mevhubun lehin rızası yahut hâkimin
kararıyla kişi hibesinden rücû edebilir. Hibenin kan ve sıhrî hısımlar arasında veya ivaz karşılığı yapılmış olması, bağışlanan malda karşı tarafın tasarrufta bulunması, bağışlanan malın helak olması veya taraflardan birinin
ölümü durumlarında ise hibeden rücû câiz değildir.83
Buhârî, bu konuda cumhûr ile aynı görüşü paylaşmaktadır. Buhârî, görüşünü “Bir kimsenin hibesinden veya sadakasından dönmesi helâl değildir.”84
şeklinde net bir ifadesiyle ortaya koymaktadır. İbn Hacer, Buhârî’nin bu kadar kesin konuşmasını, Buhârî’ye göre konuyla ilgili güçlü delillerin olmasına bağlamaktadır.85 Buhârî, görüşünü farklı varyantlarla İbn Abbâs’tan
(r.a.) rivâyet edilen “Hibesinden dönen kusmuğuna dönen köpek gibidir.”
hadisi ile Hz. Ömer’den (r.a.) rivâyet edilen benzer bir hadise dayandırmaktadır. Ancak Buhârî, bu genel kaideden bir istisnâ yapmakta, kişinin
çocuğuna yaptığı hibeden dönüşünü câiz kabul etmektedir.86 Buhârî, daha sonra Ebû Hanîfe’ye ait olduğunu bildiğimiz görüşü, yine isim vermeden “bazı insanlar ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسhibeden rucû hakkının olduğu görüşündedir”
diye aktarmaktadır.87
Buhârî, konuyla ilgili “Kitâbu’l-Hiyel” bölümünde de şu ifadelere yer
vermektedir: “Bazı insanlar der ki, ‘Bir kimse, bin veya daha fazla dirhem
hibe eder, bu para bu kişinin yanında senelerce kalırsa, adam hileye başvurarak hibeden rucû ederse ikisine de zekât düşmez.”88 Buhârî, akabinde
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Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, II, 518.
Aynî, el-Binâye, IX, 227-235; Aynî, Umde, XIII, 203; Muhammed Zekeriyya b. Yahya elKandehlevî, el-Ebvâb ve’t-Terâcim li Sahîhi’l-Buhârî I-VI, Thk. Veliyyuddîn b. Takiyyuddîn
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bu görüş sahiplerinin Resûlullâh’a (s.a.s.) muhalefet edip zekâtı düşürdüğü
belirtmektedir. Buhârî, ardından Resûlullâh’ın (s.a.s.) hibeden dönüşü kınayan bu ümmete yakışmayan rezil bir davranış olduğunu belirten hadisine yer vermektedir.89
Buhârî’nin, Sahîh’inde re’y ehline yönelttiği en sert eleştiri, sünnete
açıkça muhalefetleri sebebiyle hibe konusunda olmuştur.90

H. Şüf ’a Hakkının Düşürülmesi
Fıkıh terimi olarak şüf ’a, satım veya satım hükmündeki bir akitle alınmış, taşınmaz veya taşınmaz hükmündeki özel mülkiyete konu bir malı,
müşteriye mal olduğu bedelle cebren alıp mülkiyetini elde etme hakkını
ifade etmektedir.91 Satılan malda paydaş olmanın şüf ’a hakkını doğurduğu hususunda fakîhler ittifak etmişlerdir. Hanefi fukahâsı, gayr-ı menkûlde
irtifâk hakkına sahip olan kimse ile “Komşu, bitişiğindeki mala daha çok
hak sahibidir.” hadisine dayanarak, bitişik komşuluğu da şüf ’a sebeplerinden saymakta, ancak ortaklıktan kaynaklanan şüf ’a hakkı ile irtifâktan kaynaklanan şüf ’a hakkını öncelemektedir.92 Bu nedenle bir şekilde paydaş olma yolunu bularak, komşu olan kimsenin şüf ’a hakkını düşürme işlemlerine cevâz vermişlerdir.
Buhârî, Kitâbu’l-Hiyel bölümünde re’y ehline nispetle şüf ’a hakkının
düşürülmesine yönelik dört çeşit hile-i şer’iyye örneğine yer vermektedir:
1. Buhârî, şüf ’a hakkı ile ilgili Câbir b. Abdullâh’tan rivâyet edilen “Nebî
(s.a.s.), şüf ’a hakkını yalnız taksim olunmamış mallarda meşru kıldı. Sınırları çizilip yollar belirlendikten sonra şüf ’a hakkı olmaz.”93hadisini aktardıktan sonra re’y ehlini kastederek şu ifadelere yer vermektedir: “Bazı insanlar, şüf ’a hakkı komşuluktan doğar dediler. Daha sonra bu görüşlerini
geçersiz sayarak şöyle dediler: ‘Birisi, bir evi satın almak istese, ancak komşunun şüf ’a yoluyla evi satın alacağından endişelenirse, bunu önlemek için
öncelikle yüz hisseden birini, daha sonra kalan doksan dokuz hisseyi satın
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Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 14/6968, (IX/25).
Abdülmecîd, el-İtticâhâtu’l-Fıkhiyye, 639.
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alırsa, komşunun sadece ilk yüzde birlik hissede şüf ’a hakkı olur. Geri kalan doksan dokuz hissede şüf ’a hakkı olmaz. Kişinin böyle bir hileye başvurması câizdir.”94
Buhârî, komşuya şüf ’a hakkını tanıma konusunda Hanefî fukahâsından
farklı düşünse de buradaki esas itirazı, Hanefi fukahâsının komşuluğun
şüf ’a hakkını doğurduğu görüşüne yönelik değildir. Zira Buhârî’nin kendisi
de Hanefî fukahâsının görüşlerini dayandırdıkları hadise yer vermektedir.95
Buhârî’nin esas itirazı, Hanefî fukahâsının sünnete dayandırarak şüf ’a
hakkını tanıdıkları komşunun hakkını hile yoluyla elinden alınmasına
yöneliktir.96 Buhârî’nin bu konuyu “Kitâbu’l-Hiyel” bölümünde yer vermesi de bunu doğrulamaktadır.
Bedruddîn Aynî, bu görüşün Ebû Hanîfe’ye ait olduğu iddiasına karşı çıkarak bunun Muhammed Şeybânî ve Ebû Yûsuf arasında ihtilaflı bir
mesele olduğunu, Ebû Yûsuf ’un buna cevâz verdiğini, Şeybânî’in ise bunu mekrûh saydığını, İmâm Şâfiî’nin de bu konuda Şeybânî ile aynı görüşte olduğunu belirtmektedir.97 Kândehlevî bu meselenin fakîhler arasında ihtilâflı olduğunu, meselenin Mâlik ve Ahmed b. Hanbel’e göre câiz olmadığını, Ebû Hanîfe ve Şâfiî’ye göre ise helâl olduğunu belirtmektedir.98
Ancak meselenin Şâfiî’ye göre helâl olması, Şâfiî’nin komşuya şüf ’a hakkını tanımamasından kaynaklandığını unutmamak gerekir.99
2. İmâm Buhârî, “Komşu, bitişiğindeki mala öncelikli hak sahibidir.” hadisini aktardıktan sonra şu ifadelere yer vermektedir: “Bazı insanlar şöyle dediler: ‘Üzerinde şüf ’a hakkı bulunan evini, şüf ’a hakkına sahip kimseye satmak istemeyen kişinin, onun şüf ’a hakkını geçersiz kılmak için hileye
başvurması câizdir. Şöyle ki, Evi müşteriye hibe eder. Sınırlarını belirleyip
kendisine verir. Müşteri de buna karşılık kendisine bin dirhem verir. Böylece şefî’in o evdeki şüf ’a hakkı ortadan kalkar.”100
İbn Battâl’a göre, İmâm Buhârî’nin buradaki itirazı da, Hanefîlerin sün94

Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 14, (IX/27).
Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’ş-Şuf ’a 2/2258, (3/87); Kitâbu’l-Hiyel 14/6977, (IX/27).
96 İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 328, 329.
97 Aynî, Umde, XXIV, 183.
98 Kândehlevî, el-Ebvâb ve’t-Terâcim, VI, 643.
99 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, II, 384.
100 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 14/6977, (IX/27).
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nete dayandıkları komşuya şüf ’a hakkının, hile yoluyla iptal edilebileceği
şeklindeki görüşlerine yöneliktir.101
3. Buhârî, yine “Komşu, bitişiğindeki mala öncelikli hak sahibidir.” hadisini zikrettikten sonra şu ifadelere yer vermektedir: “Bazı insanlar şöyle dediler: ‘Müşteri, evin bir hissesini satın alsa ve şüf ’a hakkını ortadan
kaldırmak istese, o hissesini yemine çekilemeyecek küçük çocuğuna hibe
eder.”102
İbn Battâl, bu meseleyi şöyle izah etmektedir: “Satıcı başka bir paydaş ile
bir evde ortak olsa, üçüncü şahıs satıcıdan payını alıp paydaşın şüf ’a hakkını düşürmek için yemine çekilemeyecek küçük çocuğuna aldığı hisseyi hibe
etse, mubâh bir iş yapmış olur.” Burada, satın alınan malın küçük çocuğa hibe edilmesi, çocuğun (hukuken) yemine çekilemeyeceği nedeniyledir.103
4. Buhârî, yine aynı hadisi zikrettikten sonra şu ifadelere yer vermektedir: “Bazı insanlar şöyle dediler: Yirmi bin dirhem karşılığında bir ev satın
alacak kişinin şüf ’a hakkını düşürmek için şöyle bir hile yapmasında sakınca yoktur: Yirmi bin dirhem karşılığında evi satın alır ve dokuz bin dokuz
yüz doksan dokuz dirhemini nakit olarak verir. Geri kalan kısım için de nakit olarak bir dinar daha verir. Bu durumda, şefî’, (şüf ’a hakkını kullanmak)
isterse, evi yirmi bin dirheme (akdin gerçekleştiği değerle) alabilir. Bunun
dışında başka türlü alamaz. Bu evin, başka bir sahibi ortaya çıkarsa, müşteri verdiği dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz dirhem ile bir dinarı satıcıdan geri ister. Yoksa akitte anlaşılan miktarı (yirmi bin dirhem) isteyemez.
Zira mebî’in başka sahibi çıkınca satıcı ile alıcı arasında bir dinar ile yapılmış olan sarf işlemi bozulmuş olur. Eğer müşteri, bu evin bir ayıbını tespit
ederse, bu durumda başka bir hak sahibi ortaya çıkmamış ise, onu satıcıya
yirmi bin dirheme iade eder (Yani akitte konuşulan yirmi bin dirhemi, dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz artı bir dinar olarak verdiği halde şimdi
onu yirmi bin dirhem olarak almaktadır).”
Buhârî, bu açıklamadan sonra şu ifadeleri kullanmaktadır: “Onlar, Müslümanlar arasında aldatmacaya cevâz verdiler. Hâlbuki Nebî (s.a.s.) şöyle

101 İbn

Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 328, 329.
14/6978, (IX/27).

102 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel
103
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buyurmaktadır: Müslümanın alış-verişinde ne bir gizli kusur, ne bir gayr-ı
meşruluk ne de bir gizleme bulunur.”104
Buhârî, buradaki itirazı da yine hile yoluyla şüf ’a hakkının düşürülmesine yöneliktir. Buhârî, bundan sonra kusur nedeniyle mebîin iadesi konusuna yer vermektedir. Buhârî’ye göre, satışı gerçekleştirilen evin başka
bir sahibinin ortaya çıkması durumunda müşterinin sadece ödediği miktarı alabilmesi, evde bir kusurun tespiti nedeniyle rücû hakkının kullanılması
durumunda ise, akdin gerçekleştiği yirmi bin dirhemin alınması şeklindeki uygulama açık bir tezat oluşturmaktadır. Buhârî’ye göre, ikinci durumda da sadece ödenen miktarın geri alınması gerekmektedir. Hanefîlere göre, birinci durumda akid evin satışına bağlıdır. Bu satış ise ev sahibinin ortaya çıkmasıyla fesh edildiğinden müşteri sadece ödediği miktarı geri alabilir. İkinci durumda ise akid sahîh olup müşterinin ayıp gerekçesiyle fesih talebi söz konusudur. Dolayısıyla anlaşılan meblağ üzerinden geri ödeme yapılır.105
Buhârî’nin her dört itirazı da Hanefî fukahâsına yöneliktir. Zira bu ve
benzer meselelere Hanefî kitaplarında rastlayabilmekteyiz.106 Ancak burada eleştiri noktasında bizzat Ebû Hanîfe’nin olduğunu söylememiz zordur. Zira “hiyel” konusunda Ebû Hanîfe’ye ait bir kitabın var olduğu şeklinde zayıf bir iddia olsa da bu ispatlanabilmiş değildir.107 Nitekim Sahîh
şârihlerinden Aynî, Buhârî’nin bu itirazlarının Ebû Hanîfe’ye yönelik olduğu iddiasına karşı çıkmaktadır.108 Bu meselelerin Ebû Yûsuf ’a ait olduğunu
söylemek daha isabetli olacaktır. Zira Hanefi fıkıh kitaplarında, Ebû Yûsuf ’a
ait benzer uygulamalara yer verilmektedir. Hanefî fukahâsından Muhammed ise hile yoluyla hakkın düşürülmesi fikrine karşı çıkmaktadır.109
Buhârî, çok defa zikrettiği “Ameller niyetlere göredir...” hadisini hem dinen hem de hukuken esas alarak, hile yoluyla hakların düşürülmesi şeklindeki tüm uygulamalara karşı çıkmaktadır. Hanefî fukahâsı ise mahkemeye
104 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel

15/6980, (IX/27).
Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 366.
106 Kâsânî, Bedâi’u’s-Sanâi’, IV, 170; Serahsî, el-Mebsût, XIV, 131.
107 Bkz. Muhammed Ebû Zehre, Ebû Hanîfe Hayâtuhû ve Asruhû-Ârâuhû ve Fıkhuhû, (Kahire:
Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1340), s. 470-490.
108 Aynî, Umde, XXIV, 183.
109 Bkz. Kâsânî, Bedâi’u’s-Sanâi’, VI, 172.
105 İbn
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intikâl edilen meselelerde, delilin esas olduğunu savunarak bu tür uygulamaların hukuken cevâzına hükmetmişlerdir. Ancak şüf ’anın üçüncü şahıstan gelecek muhtemel zararın önlenmesi gayesine matuf olduğunu dikkate
aldığımızda, hile yoluyla düşürülen şüf ’a hakkının bu ilke ile ters düştüğünü söylemenin yanlış olmayacağı kanaatindeyiz.

İ. Mükreh’in Tasarrufu
İkrâh, bir kimseyi tehdit etmek suretiyle hukuken yapmakla mükellef
olmadığı bir işi yapmaya zorlamaktır.110 Buhârî, ikrâh konusu ve ikrâhın
ehliyete etkisi hususuna büyük bir önem atfetmiş, bu konuya Sahîh’inde
müstakil bir bölüm ayırmış, ayrıca müteferrik bölümlerde de bu konuya değinmiştir.
Buhârî, şahısların mali haklarının korunmasına yönelik haklı ikrâh çeşitleri dışında, mükrehin yapacağı tasarrufların hiçbir hukuki geçerliliğinin
olmadığı görüşündedir. Buhârî, bu konuda farklı görüşe sahip kesimleri iki
yerde “Kâle ba’du’n-nâs” ( )ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسifadesini kullanarak eleştirmektedir.
Buhârî, birinci ifadede tehdit altında bulunan bir kimsenin her türlü tasarrufunun hukuki açıdan geçersiz olduğu kanaatini ortaya koyduktan sonra şu ifadelere yer vermektedir: Bazı insanlar, ‘Müşteri (ikrâh yoluyla satın
aldığı malda) adakta bulunursa bu tasarrufu geçerlidir.’ derler. (onlara göre) Tedbir (kölenin hürriyetini kendi ölümüne bağlaması) akdi de aynı şekilde geçerlidir.”111
Buhârî’nin buradaki eleştirisi Hanefi fukahâsına yöneliktir. Hukuki sözleşmelerde bâtıl-fâsid ayırımına giden Hanefî fukahâsı, böyle bir tasarrufun fâsid olduğunu kabul etmekle birlikte, müşterinin bu yolla aldığı malı adaması veya aldığı köleyle tedbîr sözleşmesini yapması şeklindeki fesih
kabul etmeyen tasarrufların, zorlama yoluyla olsa dahi hibe ve satışı geçerli ve bağlayıcı kılacağı görüşündedirler.112 Buhârî, Hanefî hukukçuların bu
konuda tenâkuza düştüklerini, zira mülkiyet intikali gerçekleşmeden müşterinin adak ve tedbîr akdini geçerli kıldıklarını, hâlbuki ikrâh durumun-

110 Erdoğan, Fıkıh

ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, s. 241.
4, IX, 21.
112 Şeyhîzâde, Mecma’u’l-Enhur, IV, 40.
111 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-İkrâh
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da mülkiyet intikalinin gerçekleşmesi durumunda, müşterinin tasarrufunun
sadece nezir ya da tedbir akdiyle sınırlı olmayacağını, bilakis tüm tasarruflarının geçerli olması gerekeceğini belirtmektedir. Şayet mülkiyet intikali
gerçekleşmiyorsa, bu durumda ise nezir ve tedbir sözleşmesinin de caiz olmaması gerektiğini ifade etmektedir.113
Buhârî, ‘ba’du’n-nâs’ ( )ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسifadesini kullandığı diğer yerde ise, kişinin ikrâh altında gerçekleştireceği harâm eylemlerden dolayı günahkâr
olamayacağı, hukuki tasarruflarının da geçersiz olacağı kanaatini ortaya
koyduktan sonra şu ifadelere yer vermektedir: “Bazı insanlar der ki, ‘Eğer
denilirse, içki içeceksin veya murdar et yiyeceksin ya da çocuğunu veya babanı veya akrabanı öldüreceğiz. Bunları yapması câiz değildir. Zira buna
mecbur değildir.’ Daha sonra tenâkuza düşerek dediler ki, ‘Eğer babası yahut kardeşini öldürmekle tehdit ederek kölesini satmaya, (sabit olmayan)
borç ikrâr etmeye veya hibe etmeye zorlanırsa, kıyâs açısından (bu akidler)
bağlayıcıdır. Ancak biz istihsân metodunu kullanarak diyoruz ki, burada
bey’, hibe ve tüm akitler geçersizdir.’ Onlar (bazı insanlar), kitâb ve sünnetin dışında akraba ve diğerlerini birbirlerinden ayırdılar. Nebî (s.a.s.) dedi
ki, ‘İbrâhim karısına ‘Bu kız kardeşimdir’ dedi.’’ Yani Allah yolunda (din kardeşim)dir. Nehâi der ki, ‘Yemin talebinde bulunan zalim ise yemin edenin
niyeti, mazlum ise onun niyeti esas alınır.’”114
Buhârî’nin buradaki eleştirisi, yine Hanefî fukahâsına yöneliktir.
Hanefîlere göre, kişi başkasını korumak için bir harâmı işleyemez. Dolayısıyla ikrâh halinde yapacağı tasarruflar hukuken geçerlidir. Ancak tehdit, kişinin kendisine yahut istihsânen akrabalarına yönelik olması durumunda, yapacağı tasarrufların hukuki geçerliliği yoktur.115 Buhârî ise akraba yahut diğer din kardeşleri arasında ayırıma gidilemeyeceğini, böyle
bir ayırımın Kitâb yahut Sünnet’te herhangi bir dayanağının olmadığını
kanaatindedir.116

113 İbn

Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 320; Aynî, Umde, XXIV, 154; Muhammed b. Abdulhâdî esSindî, Hâşiyetu’s-Sindî ala Sahîhi’l-Buhârî I-IV, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, t.y.), IV, 94.
114 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-İkrâh 7, (IX/21).
115 Aynî, Umde, XXIV, 160; Keşmîrî, Feydu’l-Bârî, VI, 415; İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî,
VIII, 308.
116 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-İkrâh 7, (IX/21).
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J. Nebîz ve Hamr Kavramlarının Mâhiyeti ve Kapsamı
Buhârî’nin ‘ba’du’n-nâs’a ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسyönelik eleştiri konularından birisi
de nebîz117 kavramının mâhiyeti ve kapsamı hakkındadır. Buhârî, bu hususta oluşturduğu bâb başlığında şu ifadelere yer vermektedir: “Bazı insanlara göre, birisi ‘Nebîz içmeyeceğim.’ diye yemin eder, sonra tılâ, seker yahut
asîr içerse yemini bozulmaz. Zira onlara göre bunlar nebîz değildir.”118
Buhârî, başlık altında iki rivâyete yer vererek bunların nebîz sayılacağını
ispatlamaya çalışmaktadır.119 Bu bâb başlığının seçilme amacı konusunda
farklı görüşler ortaya konulmuştur. İbn Battâl’a göre, Ebû Hanîfe’ye reddiye
amacı taşımaktadır.120 İbnu’l-Müneyyir, İbn Battâl’ın bu değerlendirmesine karşı çıkarak, Buhârî’nin amacının Ebû Hanîfe’nin görüşünü doğrulamak olduğunu belirtmektedir. Ona göre, Buhârî’nin amacı Ebû Hanîfe’ye
itiraz olsaydı, bâb başlığını Ebû Hanîfe’nin görüşünden farklı şekilde oluşturması gerekecekti.121 Bedruddîn Aynî, bu hususta İbnu’l-Müneyyir ile
aynı değerlendirmede bulunmaktadır.122 İbn Hacer ise, İbn Battâl’ın değerlendirmelerine katılmaktadır.123 Kanaatimizce de İbn Battâl’ın değerlendirmesi daha doğrudur. Zira, Buhârî’ye göre nebîz ve hamr kavramlarının mâhiyetini toplu olarak değerlendirdiğimizde, Buhârî’nin bu konudaki görüşlerinin Hanefî fukahâsı ile farklılık arz ettiği, hatta hamr konusunda birazdan zikredeceğimiz bâb başlıklarını Hanefî fukahâsına yönelik bir
eleştiri olarak ortaya koyduğu anlaşılmaktadır.
Buhârî’nin, Hanefî fukahâsı ile ihtilaf ettiği diğer bir konu da hamr kavramının mahiyeti ve kapsamı hususundadır. Ebû Hanîfe, hamrı üzüm suyu ile sınırlamaktadır. Bunun dışındaki içecekler ise sarhoş etmeyecek derecede olması durumunda harâm değildir.124 Buhârî’ye göre ise, sarhoş edici her içecek hamr sayılır. Buhârî, bu konuda üzüm suyu ve dışındakiler ara117 Nebîz,

hurma, kuru üzüm, arpa vb. maddelerden elde edilen içeceklerdir. Tıla, kaynatılmış
üzüm suyuna denir. Seker, Hurma hoşafı, Asîr ise üzüm suyudur. Bkz. İbn Battâl, Şerhu
Sahîhi’l-Buhârî, VI, 143; Aynî, Umde, XXIII, 309.
118 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eymân ve’n-Nuzûr 21/6685, 6686, (VIII/139).
119 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eymân ve’n-Nuzûr 21, (VIII/139).
120 İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VI, 144.
121 Bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, II, 569.
122 Aynî, Umde, XXIII, 310.
123 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, II, 569.
124 İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VI, 39; Aynî, Umde, XXIII, 309.
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sında ayırıma gitmemektedir. Keza azı ve çoğu arasında herhangi bir ayırım
yapmamaktadır. Buhârî’nin konuya ilişkin oluşturduğu bâb başlıklarından
bunu anlamak mümkündür: “Hamr üzümden (yapılmakta)dır.”125, “Hamrin harâm olduğu (âyeti) nâzil oldu. Hamr, hurma koruğundan ve hurmadan (yapılırdı).”126, “Hamr, baldan yapılır ki buna bit’ denir.”127, “Aklı örten
her içeceğin hamr olduğuna dair gelen nasslar.”128.
Görüldüğü gibi Buhârî, içkiyi üzüm suyuyla sınırlandırmamaktadır. Bu
görüşünü bazı hadislerle destekleyen129 Buhârî, ayrıca Hz. Ömer’in (r.a.) bir
hutbesinde hamrin üzüm, hurma, buğday, arpa ve baldan yapıldığını, aklı örten tüm içkilerin hamr olduğunu bildirdiği ifadesine yer zikretmektedir.130
Mühelleb, Muhâcir ve Ensâr’dan oluşan Sahâbe’nin huzurunda hutbe
okuyan Hz. Ömer’in (r.a.) hamr konusundaki açıklamasına, Sahâbeden hiç
kimsenin itirazda bulunmamış olmasına dikkat çekerek bu görüşün icmâa
(sükûtî icmâ) dönüştüğünü belirtmektedir.131 İbn Battâl, hamrin üzüm ile
sınırlı olmadığı görüşü hususunda Sahâbe arasında ihtilâfın olmadığını belirterek bu görüş doğrultusunda Hz. Ömer, Hz. Ali, Ebû Mûsâ el-Eş’arî, İbn
Abbâs, İbn Ömer, Ebû Hureyre, Sa’d, İbn Mes’ûd ve Hz. Aişe’den aktarılan
rivâyetlerin bulunduğunu belirtmektedir. İbn Battâl, Nehâî, İbn Ebî Leylâ
ve diğer bazı Kûfe fukahâsının da sarhoş eden her içeceği hamr olarak kabul ettiğini belirterek Mâlik, Şâfiî, Evzâî, Sevrî, İbnu’l-Mübârek, Ahmed b.
Hanbel ve Hadis ehlinin tamamının bu görüşte olduğunu belirtmektedir.132

K. Gasb Meselesi
Fıkıh terimi olarak gasb, “bir kimsenin mütekavvim ve değerli malını
sahibinin izni olmaksızın açıkça ahzetmek”133 manasını ifade etmektedir.
125 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eşribe

2, (VII/105).
3, (VII/105).
127 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eşribe 4, (VII/105).
128 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eşribe 5, (VII/106).
129 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eşribe 2/5580, (VII/105); Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eşribe
1/5581, (VII/105); 5/5589, (VII/105); Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eşribe 4/5585, (VII/105).
130 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eşribe 1/5581, (VII/105); 5/5589, (VII/105).
131 İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VI, 39.
132 İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VI, 40.
133 Alî b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, Mu’cemu’t-Ta’rîfât, Thk. Muhammed
Sıddîk el-Minşâvî, (Kâhire: Dâru’l-Fadîle, 2004), s. 136
126 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Eşribe
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Buhârî’nin, re’y ehline tavır olarak oluşturduğu Kitâbu’l-Hiyel bölümüne
dâhil ettiği meselelerden birisi de gasb konusu ile alakalıdır.
Buhârî’ye göre birisi, bir câriye gasbeder, daha sonra bu câriyenin öldüğünü iddia ederek sahibini cariyenin kıymetini almaya ikna ederse; fakat daha sonra sahibi tarafından bu câriye bulunursa, bulunan câriye sahibine geri verilir. Zira sahibi, câriyesini öldü diye bilerek bedelini almıştır.
Sonradan câriyenin ölmediğinin anlaşılması durumunda hüküm asla rücû
eder. Bu ise aynın yani câriyenin sahibine geri verilmesi demektir.134 Gasbeden kişiye ise ödediği bedeli geri ödenir. Bu bedel, semen yerine geçmez.
İmâm Mâlik ve İmâm Şâfiî’nin de görüşü bu yöndedir.135 Buhârî, bu konuda ‘ba’du’n-nâs’ ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسifadesini kullanarak itirazda bulunduğu muhalif
görüşten şu aktarımda bulunmaktadır: “Bazı insanlar der ki, ‘Câriye gasbeden kişinin olur. Zira sahibi câriyenin bedelini almıştır.’ Bu konuda şöyle bir hile vardır: ‘Câriyesini satmaya yanaşmayan kimsenin câriyesine sahip olmak isteyen kimse, bu câriyeyi gasbeder, daha sonra sahibinin bedeli kabul etmesini sağlamak için câriyenin öldüğünü iddia ederse, başkasına
ait bu câriye gasbeden kişiye helâl olur.’”136
Buhârî’ye göre bu kabul edilemez. Zira Nebî (s.a.s.), “(Karşılıklı rıza dışında) birbirinizin malına sahip olmanız harâmdır ve her bir hâinin kıyâmet gününde kendisi ile tanınacağı bir sancağı olacaktır.”137 buyurmaktadır. Buhârî,
ayrıca kendisine ait olmayan bir hak ile lehine hükmedilen kişi tarafından
bunun alınmaması gerektiğini, zira kendisine ait olmayan bu hakkın kendisi
için ateşten bir parça olduğunu belirten hadise yer vermektedir.138
Buhârî’nin burada itirazda bulunduğu görüş Ebû Hanîfe’ye aittir.139 Ebû
Hanîfe’ye göre, sahibi şayet iddia ettiği değer üzerinden câriyenin bedelini
almış yahut bu değer üzerinden bedelini aldığına dair delil varsa, bu durum
câriye sahibinin ivaza rıza gösterdiğine delâlet eder. Dolayısıyla bu câriye

134 Ğuneymî, Keşfu’l-İltibâs, s. 88.
135 Bkz.

İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 321; Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr, VII, 218; İbn
Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 338.
136 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 11, (IX/25).
137 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 11/6966, (IX/25).
138 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Hiyel 11/6967, (IX/25).
139 İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 321; Aynî, Umde, XXIV, 173; Ğuneymî, Keşfu’lİltibâs, 88.
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kendisine iâde edilmez. Ancak bedeli, câriyeyi gasbeden kişinin sözüne göre almışsa, câriye sahibi aldığı bedeli iade edip câriyeyi geri alır. Zira burada
câriye sahibinin rızasına delâlet eden bir karine bulunmamaktadır.140
Hanefî fukahâsı, bu ictihâdları ile elbette başkasına ait bir malı hile ile
elde etme yolunu açmayı amaçlamamaktadır. Kanaatimizce Buhârî’nin de
esas eleştirisi buna yönelik değildir. Buhârî’nin eleştirisi, böyle bir ictihâdın
doğurabileceği sonuçlara yöneliktir. Neticede böyle bir niyet söz konusu değilse de pratikte durum farklı olmayacaktır. Zira böyle bir ictihâdın,
Buhârî’nin de belirttiği gibi başkasına ait bir malı haksız bir şekilde elde etme yolunu açabileceği açıktır. Sedd-i zerâi ilkesi ile de bağdaşan Buhârî’nin
bu görüşünün toplumsal maslahatın lehine olduğu kanaatindeyiz.

L. Had konusunda Yapılan Resmi Yazışmalar
İslâm âlimleri, hâkimler ve yöneticilerin kendi aralarındaki yazışmalarının
genel olarak hukuki geçerliliği hususunda hemfikirdir. Ancak Hanefî fukahâsı,
had konularını bu genel uygulamadan istisnâ etmektedir. İmâm Şâfiî’nin görüşlerinden biri de bu yöndedir.141 Buhârî, had konularının istisnâ tutulması
hususunda şu ifadelere yer vermektedir: “Bazı insanlar şöyle dediler: ‘Had konuları dışında, hâkimin başka bir hâkime gönderdiği yazılı belgeler geçerlidir.’
Daha sonra (tenâkuza düşerek), ‘Katl, hata ile gerçekleşmişse (hâkimin gönderdiği yazılı belgeler) geçerlidir.’ dediler. Zira iddialarına göre (hataen katl), mâlî
bir konudur. Hâlbuki (hataen katl) ancak (hâkim nezdinde) katl sabit olduktan
sonra mâlî konuya dönüşür. Hata ve amd arasında (başta had kapsamına girmeleri hususunda) bir fark yoktur.”142 Buhârî, bu konudaki görüşünü Sahâbe
ve Tâbiîn uygulamasından örnekler vererek temellendirmeye çalışmaktadır.
M. Mahkemede Tercümân Sayısı
Fıkıh ıstılâhında tercüman, mahkemelerde ve noterlerde bir dili diğer bir
dile çevirmek için kullanılmasına kanunun lüzum gördüğü kimseye denir.143

140 Ğuneymî, Keşfu’l-İltibâs, 89.
141 İbn

Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 232; İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XIII, 145; İbnu’lMulakkın, et-Tevdîh, XXXII, 480; Aynî, Umde, XXIV, 352.
142 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Ahkâm 15, (IX/66).
143 Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 569.
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İslâm hukukçuları, mahkemelerde tercümân sayısı konusunda ihtilâf etmişlerdir. Ebû Hanîfe144 ve Ahmed b. Hanbel’den145 yapılan bir rivâyete
göre mahkemelerde tek tercümân yeterlidir. Bunlar, tercümânlığın haber
hükmünde olduğu görüşündedir. İmâm Şâfiî146 ve Hanbelîlerin tercih edilen görüşlerine147 göre ise hâkim hasmın dilini bilmediğinde, şehâdet konusunda olduğu gibi iki adaletli şâhit gerekmektedir. İmâm Mâlik’e göre ise
güvenilir tek Müslümanın tercümânlığı yeterlidir. Ancak İmâm Mâlik, iki
kişi olmasını daha hoş karşılamıştır.148
İmâm Buhârî,tek kişinin tercümânlığının yeterli olduğu kanaatindedir.149
Buhârî, bu görüşünü, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından İbrânice’yi öğrenmekle emrolunan Zeyd b. Sâbit’in durumunu delil getirmektedir. Zeyd b.
Sâbit kısa bir süre içerisinde bu dili ve yazısını öğrenerek Hz. Peygamber
(s.a.s.) ile Yahudiler arasındaki yazışmalarda görev alıp tercümânlık yapmıştır. Buhârî, ayrıca Hz. Ömer döneminde de bu yöndeki bir uygulamaya örnek vermekte, İbn Abbâs’ın da benzer bir uygulamada bulunduğunu
bildirmektedir. Buhârî, bu bilgileri aktardıktan sonra itiraz niteliğinde, bazı
insanların hâkim için iki tercümânı gerekli gördüklerini söylemektedir.150
Keşmîrî, Buhârî’nin burada ba’du’n-nâs ( )ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎسifadesinden İmâm
Şâfiî’yi kastettiğini belirtmektedir.151 Kirmânî, Buhârî’nin bazı Hanefî
hukukçuları kastetmiş olabileceğini, zira Hanefî hukukçulardan Muhammed b. El-Hasan’ın mahkemelerde iki tercümânı gerekli gördüğünü
belirtmektedir.152 Kanaatimizce Buhârî’nin itirazının farklı görüşte olan
her hukukçuya yönelik olduğunu söylemek daha isbetlidir.
Buhârî, daha sonra Ebû Süfyân ile Heraklius arasında geçen diyaloga
yer vererek diyaloğun tek tercümânla yapıldığını ifade etmektedir.153 İbn
144 Kâsânî, Bedâi’u’s-Sanâi’, VII, 12; Aynî, Umde, XXIV, 397.
145 İbn

Kudâme, el-Muğnî, XIV, 84.

146 Mâverdî, el-Hâvi’l-Kebîr, VII, 84; İbn

Hacer, Fethu’l-Bârî, XIII, 185.
Kudâme, el-Muğnî, XIV, 84; Mustafa es-Suyûtî er-Ruheybânî, Metâlibu Uli’n-Nuhâ fî
Şerhi Ğâyeti’l-Müntehâ I-VI, (Dimeşk: el-Mektebu’l-İslâmî, 1961), V, 535.
148 İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 270; Kândehlevî, el-Ebvâb ve’t-Terâcim, VI, 723.
149 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Ahkâm 40, (IX, 76).
150 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Ahkâm 40/7195, (IX, 76).
151 Keşmîrî, Feydu’l-Bârî, VI, 496.
152 Kirmânî, el-Kevâkibu’d-Derârî, XXIV, 234.
153 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’l-Ahkâm 40/7196, (IX, 76).
147 İbn
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Battâl, bu rivâyetin konuyla ilişkisini, tercümânlığın milletler nezdinde de
haberci konumunda sayıldığını, haber aktarımında tek haberci ile yetinildiği gibi mahkemelerde de bir tek tercümanın yeterli olduğu şeklinde izah
etmektedir.154

N. Had Cezası Uygulanan Kişinin Şâhitliği
Kazf (iffetli kimseye zina iftirâsında bulunma) cezası uygulanan kimse,
ayrıca güvenirlik niteliğini kaybetme ve mahkemelerde şâhitliğinin kabul
edilmemesi şeklindeki manevi cezaya da çarptırılır. Kâzifin tövbe etmesi
halinde ise verilen manevi cezânın kalkmış sayılıp sayılmayacağı hususunda İslâm âlimleri ihtilâf etmişlerdir. İmâm Mâlik155, İmâm Şâfiî156 ve Ahmed b. Hanbel’in157 de aralarında bulunduğu fakihlerin çoğuna göre, kazf
cezası uygulanan kimsenin tövbe etmesi durumunda şâhitliği kabul edilmektedir. Hanefî fukahâsına göre ise kazf cezası uygulanan kimse, tövbe
etse dahi şâhitliği kabul edilmemektedir.158 Bu tartışmalar, şu âyetin farklı
yorumlanmasına dayanmaktadır: “İffetli kadınlara zina isnâdında bulunup,
bunu dört şâhitle ispatlayamayanlara seksen değnek vurun. Bundan böyle, Onların şâhitliğini ebediyen kabul etmeyin. Onlar, fâsıkların ta kendileridir. Ancak, bundan sonra yaptığından ötürü tövbe edip kendini düzeltenler hariç. Zira
Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.”159Âyette geçen istisnânın (ِﻳﻦ
َ إﱠِﻻ اﻟﱠﺬ
َ  )أُوﻟَﺌyapıldığını söyleyen Hanefî fukahâsı, tövbe
ِ ِﻚ ُﻫ ْﻢ اﻟْﻔ
 )ﺗَﺎﺑُﻮاfâsikûndan (َﺎﺳﻘُﻮ َن
eden kişinin yalnız fâsıklık damgasından kurtulmuş sayılacağını belirtmektedir. Cumhûr ise şehâdetin kabulünden ( ) َوَﻻ َﺗـ ْﻘَﺒـﻠُﻮا ﻟَ ُﻬ ْﻢ َﺷ َﻬﺎ َد ًة أَﺑَ ًﺪاistisnâ yapıldığını söyleyerek, had cezası uygulanıp tövbe eden kimselerin şâhitliklerinin
kabul edileceğini savunmuşlardır. Cumhûr, ayrıca bu konudaki görüşlerine, had cezası uygulanıp tövbe edenlerin şâhitliklerini kabul edeceğini
söyleyen Hz. Ömer’e, Sahâbeden hiç kimsenin itiraz etmemesini de delil
göstermişlerdir.160
154 İbn

Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 270.
Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 17; Aynî, el-Binâye, VIII, 163.
156 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, IV, 585.
157 İbn Kudâme, el-Muğnî, XIV, 188.
158 Aynî, el-Binâye, VIII, 163.
159 Nûr 24/4-5.
160 İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 17.
155 İbn
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İmâm Buhârî, bu konuda cumhûr ile aynı görüşü paylaşmaktadır.
Buhârî, konuyla ilgili oluşturduğu bâb başlığında161 tartışmanın odağını
oluşturan âyete yer vermektedir. İbn Hacer, Buhârî’nin oluşturduğu bâb
başlığında, hırsızlık ve kazf haddi uygulanan kimselerin şâhitliklerini birlikte zikretmesine dikkat çekerek, Buhârî’nin şâhitlik konusunda her ikisinin de aynı hükme sahip olduğuna işaret ettiğini belirtmektedir. Hırsızlık yapan kimsenin, tövbe etmesi durumunda şâhitliğinin kabul edileceği
hususunda İslâm âlimleri hemfikirdir.162 Buhârî, bu hususta yukarıda değindiğimiz Hz. Ömer’in uygulamasına yer vermekte, ayrıca Tâbiînden bazı âlimlerin benzer uygulamalarına yer vererek görüşlerini desteklemektedir. Buhari, daha sonra Hanefi fukahâsını kastederek, bazı insanların (ﺑﻌﺾ
)اﻟﻨﺎس, iftira suçu nedeniyle had cezası yiyen kişinin, tövbe ettikten sonra da
şahitliğini kabul etmeyip nikâh akdi ile Ramazan hilalinin görülmesi hususunda ise şahitliğini kabul etmelerini bir tenâkuz olarak görmektedir.163

Sonuç
Yaptığımız bu çalışmanın sonucunda, Buhâri’nin “kâle ba’du’n-nâs”
ifadesini kullanarak itirazlarını dile getirdiği görüşlerin bir kısmının Ebû
Hanîfe’ye ait olmadığı, bir kısmının ise Ebû Hanîfe’ye aidiyetinin tartışmalı
olduğunu gördük. Dolayısıyla Buhârî’nin bu ifadeyle sadece Ebû Hanîfe’yi
hedef aldığını söylemek önyargılı bir değerlendirmedir. Buhârî’nin eleştirdiği tüm görüşlerin Hanefî fukahâsına aidiyetinden hareketle, Buhârî’nin
bu ifadeyle Hanefî fukahâsını hedef aldığı kanaati doğru gibi gözükse de,
bu görüşlerin sadece Hanefî fukahâsı ile sınırlı olmadığını unutmamak gerekir. Hatta görüşlerden birinin Hanefî fukahâsına aidiyetinin de tartışmalı olduğunu görmekteyiz.
Bu tespitlerden hareketle Buhârî’nin “kâle ba’du’n-nâs” ifadesiyle Ebû
Hanîfe ve Hanefî fukahâsını kastettiğini söylemek mümkün ise de bunun
küçük düşürücü bir ifade olduğunu söylemek sağlıklı bir yaklaşım değildir. Kanaatimizce bu tür konularda kimlik tartışmaları içerisine girmek ye-

161 Buhârî, el-Câmi’, Kitâbu’ş-Şehâdât

8, (III/171).
Hacer, Fethu’l-Bârî, V, 258.
163 İbn Battâl, Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, VIII, 17.
162 İbn
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rine ahlaki çerçeve içerisinde meselelerin özgürce tartışılması ilme ve ilim
adamlarına daha çok katkı sağlayacaktır.
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اﻹﺳﻼﻣﻲ
ُﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨِّﻈﺎم
ّ

*Atia Adlan

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻓﻖ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻌﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
واﻟﺒﺤﺚ ُﻳـ ْﻌﻨَﻰ ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ؛ ﺑﻤﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ وﻳﺠﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم
ّ
وﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ إﺑﺮاز اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،وإﻟﻰ إﻇﻬﺎر ﻣﺤﺎﺳﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﺴﺘﻔﺎد ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.
ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻮﻃﺌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﺑﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،ﺛﻢ إﺟﻤﺎل ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،ﺛﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺤﺚ.
Institutional of the Treasury In Islamic Sheria
;Research Abstract
The treasury is responsible for the supervision of the state revenues, expenditures and public resources, in accordance with the provisions of Islamic Sharia, About this institution we made this simple research. This re-

* Yrd. Doç. Dr, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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search is for highlighting the constituent elements of the Treasury, material, human and legislative; to show and elaborate it as a major institution in
the structure of the Islamic system. The research aims to highlight the institutional side of the Treasury, and to show the advantages the way it can
be utilized in the rationalization of the modern economy. The research begins with a foreword that contains a brief introduction about the Treasury, then a sum up of the Treasury elements, then a breakdown of those elements in a context where the elements of the Treasury are the same elements of the Research.

ﺗﻮﻃﺌﺔ

ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻫﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧّﻪ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ذات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤ ﱠﻘﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ،
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻔﻲء واﻟﺼﺪﻗﺎت واﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ
َ
وﺣﻔﻈﻬﺎ وإﺣﺼﺎءﻫﺎ ،وﺻﺮﻓَﻬﺎ ﻓﻲ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﺟﺒﻪ اﻟﺸﺮع ﻧﺼﺎً
و اﺟﺘﻬﺎداً ،وﻫﻮ "ﺟﻬﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ")(1
وﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻴﻪ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ،
وأﺣﻴﺎﻧﺎً أﺧﺮى ﻳﻄﻠﻖ وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻹﻳﺮادات وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ وأوﺟﻪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻟﻜﻲ ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻻ ﺑُ ّﺪ أن ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ُﻳـ ْﻌﻨَﻰ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻳﺘﻀﺢ أ ّن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘّﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺘّﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،
وﻫﻲ :اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ  -اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري  -اﻹﻳﺮادات  -اﻟﻨﻔﻘﺎت  -اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت.
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اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول :اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ

إذا أُﻃﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل أو ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وأرﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ،وﻗﺪ وﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﺒﻮة ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وأﻫﻢ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﺤﻴﺎة آﻧﺬاك ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
 rأو ﻓﻲ إﺣﺪى ﺣﺠﺮات ﻧﺴﺎﺋﻪ ،ﻓﻘﺪ روى اﻟﺒﺨﺎري َﻋ ْﻦ ُﻋﻘْﺒَ َﺔ ،ﻗ َ ﱠ
ِﻲ َﺻﻠﱠﻰ
َﺎلَ :ﺻﻠﻴْ ُﺖ َوَر َاء اﻟﻨﱠﺒ ِّ
ﺾ ُﺣ َﺠ ِﺮ
ﱠﺎس إِﻟَﻰ َﺑـ ْﻌ ِ
َﺎب اﻟﻨ ِ
َﺴﻠﱠ َﻢ ،ﺛُ ﱠﻢ ﻗَﺎ َم ُﻣ ْﺴ ِﺮًﻋﺎَ ،ﻓـﺘَ َﺨ ﱠﻄﻰ ِرﻗ َ
اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻤﺪِﻳﻨَ ِﺔ َ
اﻟﻌ ْﺼ َﺮ ،ﻓ َ
ِﻦ ُﺳ ْﺮَﻋﺘِﻪَِ ،ﻓـﻘ َ
َﺎل" :ذ ََﻛ ْﺮ ُت
ِﻦ ُﺳ ْﺮَﻋﺘِﻪِ ،ﻓ َ
ِﻢَ ،ﻓـ َﺮأَى أَﱠﻧـ ُﻬ ْﻢ َﻋ ِﺠﺒُﻮا ﻣ ْ
ﱠﺎس ﻣ ْ
ِﺴﺎﺋِﻪَِ ،ﻓـ َﻔ ِﺰَع اﻟﻨ ُ
َﺨ َﺮَج َﻋﻠَﻴْﻬ ْ
ﻧَ
ت ﺑِﻘِﺴﻤﺘِﻪِ")(2
ِﻦ ﺗِﺒْ ٍﺮ ِﻋﻨْ َﺪﻧَﺎ ،ﻓ َ
َﺷْﻴـﺌًﺎ ﻣ ْ
ِﺴﻨِﻲ ،ﻓَﺄَ َﻣ ْﺮ ُ ْ َ
َﻜ ِﺮْﻫ ُﺖ أَ ْن ﻳَ ْﺤﺒ َ
ِﻚ َر ِﺿ َﻲ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻨْ ُﻪ ،ﻗ َ
ﺛﻢ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ روى اﻟﺒﺨﺎري َﻋ ْﻦ أَﻧَ ِﺲ ﺑْ ِﻦ َﻣﺎﻟ ٍ
َﺎل:
ِﻦ اﻟﺒَ ْﺤ َﺮﻳْ ِﻦَ ،ﻓـﻘ َ
اﻟﻤ ْﺴ ِﺠﺪِ" َوَﻛﺎ َن أَ ْﻛَﺜـ َﺮ َﻣ ٍ
ِﻲ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺑ َِﻤ ٍ
ﺎل
ِﻲ اﻟﻨﱠﺒ ﱡ
ﺎل ﻣ َ
َﺎل" :اْﻧـُﺜـ ُﺮوُﻩ ﻓِﻲ َ
أُﺗ َ
َﺨ َﺮَج َر ُﺳ ُ
ِﻲ ﺑِ ِﻪ َر ُﺳ ُ
اﻟﺼ َ
ﻼ ِة َوﻟَ ْﻢ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إِﻟَﻰ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓ َ
أُﺗ َ
َﺠﻠَﺲ إِﻟَﻴﻪِ ،ﻓ ََﻤﺎ َﻛﺎ َن َﻳـﺮى أَ َﺣ ًﺪا إﱠ
ِﻻ أَ ْﻋ َﻄﺎﻩ(3)".
اﻟﺼ َ
َﻀﻰ ﱠ
ِﺖ إِﻟَﻴْﻪَِ ،ﻓـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗ َ
َﻳـ ْﻠﺘَﻔ ْ
ُ
ﻼ َة َﺟ َﺎء ﻓ َ َ ْ
َ
ِﻳﻖ
اﻟﺼ ّﺪ َ
دار ﻣﺨﺼﺼﺔ ،ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻻﺑﻦ ﺳﻌﺪ" :أَ ﱠن أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ِّ
ﺛﻢ اﺗﱡ ِﺨﺬَت ﻟﻪ ٌ
ِﺎﻟﺴﻨْ ِﺢ َﻣ ْﻌ ُﺮ ٌ
وف ﻟَﻴْ َﺲ ﻳَ ْﺤ ُﺮ ُﺳ ُﻪ أَ َﺣ ٌﺪ ،ﻓَﻘ َ
ِﻴﻞ ﻟَُﻪ ﻳَﺎ َﺧﻠِﻴ َﻔ َﺔ َر ُﺳ ِ
َﻛﺎ َن ﻟَُﻪ َﺑـﻴْ ُﺖ َﻣ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﻪ
ﺎل ﺑ ﱡ
ْﺖ :ﻟ َِﻢ؟ ﻗ َ
ﺎل َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺤ ُﺮ ُﺳ ُﻪ؟ َﻓـﻘ َ
َﺎلَ :ﻻ ﻳُ َﺨ ُ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،أََﻻ ﺗَ ْﺠ َﻌ ُﻞ َﻋﻠَﻰ َﺑـﻴْ ِﺖ اﻟْ َﻤ ِ
َﺎل:
ﺎف َﻋﻠَﻴْﻪُِ ،ﻗـﻠ ُ
" َﻋﻠَﻴْ ِﻪ ُﻗـ ْﻔﻞٌ" ،ﻗ َ
َﺎلَ :وَﻛﺎ َن ُﻳـ ْﻌ ِﻄﻲ َﻣﺎ ﻓِﻴ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ َﻻ َﻳـْﺒـﻘَﻰ ﻓِﻴ ِﻪ َﺷ ْﻲ ٌءَ ،ﻓـﻠَ ﱠﻤﺎ ﺗَ َﺤ ﱠﻮ َل أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ إِﻟَﻰ اﻟْ َﻤﺪِﻳﻨَ ِﺔ
ﺖ ﻣﺎﻟِ ِﻪ ﻓِﻲ اﻟ ﱠﺪا ِر اﻟﱠﺘِﻲ َﻛﺎ َن ﻓِﻴﻬﺎ")(4
َ
َﺣ ﱠﻮﻟَُﻪ ﻓ َ
َﺠ َﻌ َﻞ َﺑـﻴْ َ َ
ﺛﻢ ُو ِﺟ َﺪ ْت ﻟﻪ ﻓﺮوع ﺑﺎﻷﻣﺼﺎر ،وﻛﺎن اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻳﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻬﺎ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ أ ﱠن
ﻋﻤﺮ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺑﻌﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء وﺑﻴﺖ

اﻟﻤﺎل)(5

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﱐ :اﳉﻬﺎز اﻹداري:

ُﻳـ َﻌ ﱡﺪ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺟﻬﺎزاً ﻣﺴﺘﻘﻼً ،وﻫﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎم
ﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ذاﺗﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻳﺪﻋﻰ

ﺎﺟ ًﺔ َﻓـﺘَ َﺨ ﱠﻄﺎ ُﻫ ْﻢ ) (170 /1رﻗﻢ )(851
ﺎب َﻣ ْﻦ َﺻﻠﱠﻰ ﺑِﺎﻟﻨ ِ
 2ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب اﻷذان ﺑَ ُ
ﱠﺎس ،ﻓَﺬََﻛ َﺮ َﺣ َ
 3ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة ﺑﺎب اﻟﻘﺴﻤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻘﻨﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ )(91 /1

 4اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى  -أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ  -ت :إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس  -ط دار ﺻﺎدر – ﺑﻴﺮوت  -ﻟﺒﻨﺎن
 5ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﻟﻜﺒﺮى ط )ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﺎز( ) - (354 /6اﻟﺨﺮاج  -أﺑﻮﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  -اﻟﻤﻄﺒﻌﺔاﻟﺴﻠﻔﻴﺔ وﻣﻜﺘﺒﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻫﺮة – ط اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1382ﻫـ ص 36
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ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل) ،(6وﻟﻘﺪ ﺑﺪت ﺑﻮادر اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﺒﻜﺮاً؛ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻛﺎﻧﻮا
 ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن  -ﻳﺮﺳﻠﻮن إﻟﻰ اﻷﻣﺼﺎر ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﻮى اﻟﻮاﻟﻲ ،ﻣﻦأﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ أ ﱠن ﻋﻤﺮ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر أرﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ أﻣﻴﺮاً وأرﺳﻞ ﻣﻌﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻀﺎء وﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل.
وﻛﺎن ﻫﻨﺎك داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ أن ﻋﻤﺮ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺑﻌﺚ ﻣﻊ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺴﻮاد ،أي ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﻣﺴﺤﻬﺎ
وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ وﻓﺮض اﻟﺨﺮاج ﻓﻴﻬﺎ "ﻓﻤﺴﺢ ﻋﺜﻤﺎن اﻷرﺿﻴﻦ ،وﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺐ اﻟﻌﻨﺐ ﻋﺸﺮة دراﻫﻢ،
وﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺐ اﻟﻨﺨﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ دراﻫﻢ(7)"...
وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً أن ﻋﻤﺮ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻰ  -اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻟﺘﺮﻋﻰ ﻓﻴﻪ
إﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ وﺧﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎد  -رﺟ ً
ﻼ ﻳﺴﻤﻰ ُﻫَﻨـﻴﱠﺎً ،وﻗﺎل ﻟﻪ:
ﻳﺎ ُﻫﻨَ ّﻲ ،ﺿﻢ ﺟﻨﺎﺣﻚ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ،واﺗﻖ دﻋﻮة اﻟﻤﻈﻠﻮم ،ﻓﺈن دﻋﻮة اﻟﻤﻈﻠﻮم ﻣﺠﺎﺑﺔ وأدﺧﻞ
اﻟﺼ َﺮﻳْ َﻤﺔ واﻟ ُﻐَﻨـﻴْ َﻤﺔ ،ودﻋﻨﻲ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ اﺑﻦ ﻋﻔﺎن واﺑﻦ ﻋﻮف ،ﻓﺈن اﺑﻦ ﻋﻮف واﺑﻦ ﻋﻔﺎن إن
رب ُ
ﱠﻌﻢ اﻟﺬي ﻳُ ْﺤ َﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﻫﻠﻜﺖ ﻣﺎﺷﻴﺘﻬﻤﺎ رﺟﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻧﺨﻞ وزرع ...وﻟﻮﻻ ﻫﺬا اﻟﻨـ َ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ ﺷﻴﺌﺎ")(8
وﻣﻦ ذﻟﻚ أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  rاﺳﺘﻌﻤﻞ َﻣ ْﺤ ِﻤﻴﱠ َﺔ ﺑﻦ ُﺟﺰء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺲ ،وﻫﻮ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ أﺳﺪ
ﻛﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻤﺎس ) (9وﺟﻌﻞ ﺑﻼﻻً ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﺎت
اﻟﺜﻤﺎر واﺑﻦ ﻋﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﺎت اﻹﺑﻞ واﻟﻐﻨﻢ ،وﻗﺪ ذﻛﺮت اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﺼ َﺪﻗ ِ
ِﻦ
ِﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟّﻮن ﻗﺒﺾ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﱠ
ﻣﺼﺎرف اﻟﺬﻛﺎة" :اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ" أي :ﱡ
َﺎت ﻣ ْ
اﻟﺴ َﻌﺎ ُة اﻟﱠﺬ َ
ﺿﻌﻬﺎ ﻓِﻲ ﺣ ِّﻘﻬﺎ )(10
َ َ
أَ ْﻫﻠِ َﻬﺎ َوَو ْ َ َ

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻹﻳﺮادات:

ُﺗـ َﻌ ﱡﺪ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﻄﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﻔﺼﻴ ً
ﻼ
 6راﺟﻊ :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم – ﻣﻨﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر – رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ – ﺻـ 77
 7اﻟﺨﺮاج  -أﺑﻮﻳﻮﺳﻒ 36
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"ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ )(461 /6

 9ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ )(754 /2
 10ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻐﻮي ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ  -اﻟﺒﻐﻮي أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮاء – ت :ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻤﻬﺪي  -دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ –ﺑﻴﺮوت  -اﻟﻄﺒﻌﺔ:
اﻷوﻟﻰ  1420 ،ﻫـ

• 68

69

•

اﻹﺳﻼﻣﻲ
ُﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨِّﻈﺎم
ّ

دﻗﻴﻘﺎً ،وﻫﻲ أﻧﻮاع ﻛﺜﻴﺮة ،ﺑﻠﻎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻬﺎ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻮرداً ) ،(11ﻧﺬﻛﺮ أﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻً :اﻟﻔﻲء :وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗَ َﺤ ﱠﺼﻞ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺪوﻫﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻗﺘﺎل ،ﻓﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل
ِﻦ َﺧﻴْ ٍﻞ
َﺎء اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻠَﻰ َر ُﺳﻮﻟِِﻪ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻓ ََﻤﺎ أَ ْو َﺟ ْﻔﺘُ ْﻢ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ ﻣ ْ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ ودﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ) :وَﻣﺎ أَﻓ َ
ﱠ
ﺎب َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ اﻟﻠﱠ َﻪ ﻳُ َﺴﻠّ ُ
َوَﻻ ِرَﻛ ٍ
َﺎء اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻠَﻰ
ِﻳﺮَ .ﻣﺎ أَﻓ َ
ِﻂ ُر ُﺳﻠَ ُﻪ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸ ُﺎء َواﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ِّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَﺪ ٌ
ُﺮى ﻓَﻠِﻠﱠ ِﻪ َوﻟِﻠ ﱠﺮ ُﺳ ِ
ِﻴﻞ َﻛ ْﻲ َﻻ ﻳَ ُﻜﻮ َن
ﻮل َوﻟِﺬِي اﻟْﻘ ُْﺮﺑَﻰ َواﻟَْﻴـﺘَﺎ َﻣﻰ َواﻟْ َﻤ َﺴ ِﺎﻛ ِ
اﻟﺴﺒ ِ
ﻴﻦ َواﺑْ ِﻦ ﱠ
َر ُﺳﻮﻟِِﻪ ﻣ ْ
ِﻦ أَ ْﻫ ِﻞ اﻟْﻘ َ
ُدوﻟًَﺔ َﺑـﻴْ َﻦ اﻷَْ ْﻏﻨِﻴَﺎ ِء ِﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ َوَﻣﺎ آﺗَ ُﺎﻛ ُﻢ اﻟ ﱠﺮ ُﺳ ُ
َﺨﺬُوُﻩ َوَﻣﺎ َﻧـ َﻬ ُﺎﻛ ْﻢ َﻋﻨْ ُﻪ ﻓَﺎْﻧـَﺘـ ُﻬﻮا َواﱠﺗـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠ َﻪ إِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ
ﻮل ﻓ ُ
َﺷﺪِﻳ ُﺪ اﻟْ ِﻌﻘ ِ
َﺎب( )اﻵﻳﺘﺎن  6،7ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ( ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻓﻴﺌﺎً ﻻ ﻳﺨﻤﺲ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺮد
ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،ﻟﻴﻨﻔﻖ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ.
وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻲء أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ،ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﻮالَ " :وأَﻣﱠﺎ َﻣ ُ
ﺎل اﻟْ َﻔ ْﻲ ِء
ِﻦ ِﺟ ْﺰﻳَ ِﺔ ُرُء ِ
ِﻢ اﻟﱠﺘِﻲ ﺑِ َﻬﺎ ُﺣ ِﻘﻨَ ْﺖ ِد َﻣﺎ ُؤُﻫ ْﻢ
ِﻦ أَ ْﻣ َﻮ ِال أَ ْﻫ ِﻞ اﻟ ِّﺬ ﱠﻣ ِﺔ ِﻣ ﱠﻤﺎ ُﺻﻮﻟ ُ
ِﺤﻮا َﻋﻠَﻴْﻪِ :ﻣ ْ
ِﻲ ﻣ ْ
وﺳﻬ ُ
ﻓ ََﻤﺎ ْاﺟﺘُﺒ َ
ِﺤ ْﺖ َﻋْﻨـ َﻮًة ،ﺛُ ﱠﻢ أََﻗـ ﱠﺮَﻫﺎ ْاﻹِ َﻣﺎ ُم ﻓِﻲ أَﻳْﺪِي أَ ْﻫ ِﻞ اﻟ ِّﺬ ﱠﻣ ِﺔ
ﻴﻦ اﻟﱠﺘِﻲ اْﻓـﺘُﺘ َ
َو ُﺣ ِّﺮَﻣ ْﺖ أَ ْﻣ َﻮاﻟُ ُﻬ ْﻢَ ،وِﻣﻨْ ُﻪ َﺧ َﺮ ُاج اﻷَْ َر ِﺿ َ
ِﺤﻮا ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ َﺧ َﺮ ٍاج
ض ﱡ
َﻋﻠَﻰ َﻃ ْﺴ ٍﻖ ُﻳـ َﺆدﱡوﻧَ ُﻪَ ،وِﻣﻨْ ُﻪ َوﻇِﻴ َﻔ ُﺔ أَ ْر ِ
اﻟﺼﻠ ِ
ْﺢ اﻟﱠﺘِﻲ َﻣَﻨـ َﻌ َﻬﺎ أَ ْﻫﻠُ َﻬﺎ َﺣﺘﱠﻰ ُﺻﻮﻟ ُ
ﻣﺴ ًّﻤﻰ(12)"...
َُ
وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻮاع اﻵﺗﻴﺔ:
 1اﻟﺠﺰﻳﺔ :وﻫﻲ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم؛ وﻣﻘﺪارﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﺪرﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ" :و ْاﺧﺘُﻠِﻒ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻗﺪر اﻟﺠﺰﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼث رواﻳﺎت .أﺣﺪﻫﺎ :أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪرة اﻷﻗﻞ واﻷﻛﺜﺮ .ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﻞ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ
درﻫﻤﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون .وﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻮن ...واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪرة
اﻷﻛﺜﺮ واﻷﻗﻞ ،وﻫﻲ إﻟﻰ اﺟﺘﻬﺎد اﻹﻣﺎم ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن ...واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪرة اﻷﻗﻞ ،ﻏﻴﺮ
ﻣﻘﺪرة اﻷﻛﺜﺮ ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻺﻣﺎم أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪر ﻋﻤﺮ ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ(13)"...
 2اﻟﺨﺮاج :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﻏﻨﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن وأﻗ ﱠﺮﻫﻢ اﻹﻣﺎمﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻘﺎء ﺧﺮاج ﻣﻌﻠﻮم ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻗﺪ ﻓﺮق اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻴﻦ أرض
اﻟﺨﺮاج اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺧﺮاﺟﺎً ﻳﻜﻮن ﻓﻴﺌﺎً واﻷرض اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻌﺸﺮ أو ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ زﻛﺎة
ﻣﻤﺎ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ زروع أو ﺛﻤﺎر ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ" :ﻓﻜﻞ أرض أﺳﻠﻢ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻲ
 11راﺟﻊ :اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺰﻛﺎة وﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  -اﻟﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ إدرﻳﺲ –دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ – ط أوﻟﻰ 2008م
 12ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻮال  -أﺑﻮ ُﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼّم  -دار اﻟﻔﻜﺮ – .ﺑﻴﺮوت – ص 24
 13اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ  -ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﻔﺮاء  -دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ص(155 :
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ﻣﻦ أرض اﻟﻌﺮب أو أرض اﻟﻌﺠﻢ ﻓﻬﻲ ﻟﻬﻢ وﻫﻲ أرض ﻋﺸﺮ ...وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ
اﻟﺠﺰﻳﺔ وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ إﻻ اﻹﺳﻼم أو اﻟﻘﺘﻞ ...ﻓﺄرﺿﻬﻢ أرض ﻋﺸﺮ ...وأﻳﻤﺎ دار ﻣﻦ دور اﻷﻋﺎﺟﻢ
ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم وﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻲ أﻳﺪي أﻫﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ أرض ﺧﺮاج ،وإن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻨﻤﻮﻫﺎ
ﻓﻬﻲ أرض ﻋﺸﺮ")(14
وﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺄرض اﻟﺨﺮاج اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺻﻮﻟﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
َﺎر َﻋ ْﻦ َر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ
ﺻﻮﻟﺤﻮا ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﻘﻮل اﻷﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ اﺑﻦ ﺳﻼمَ " :و َﺟ ْﺪﻧَﺎ ْاﻵﺛ َ
ض أَ ْﺳﻠ ََﻢ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ أَ ْﻫﻠُ َﻬﺎ
ﻴﻦ ﺑَِﺜـ َﻼﺛَ ِﺔ أَ ْﺣ َﻜﺎ ٍم :أَ ْر ٌ
َو َﺳﻠﱠ َﻢَ ،واﻟْ ُﺨﻠَ َﻔﺎ ِء َﺑـ ْﻌ َﺪ ُﻩ ﻗَ ْﺪ َﺟ َﺎء ْت ﻓِﻲ ا ْﻓﺘِﺘَ ِ
ﺎح اﻷَْ َر ِﺿ َ
ِﻲ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ِﻣﻠ ُ
ْﺤﺎ
ِﻢ ﻓِﻴ َﻬﺎ َﻏْﻴـ ُﺮُﻩَ ،وأَ ْر ٌ
ِﻲ أَ ْر ُ
ِﺤ ْﺖ ُﺻﻠ ً
ض اْﻓـﺘُﺘ َ
ض ُﻋ ْﺸﺮٍَ ،ﻻ َﺷ ْﻲ َء َﻋﻠَﻴْﻬ ْ
ْﻚ أَﻳْ َﻤﺎﻧِﻬ ْ
ِﻢَ ،وﻫ َ
ﻓَﻬ َ
ِﻲ
ِﺤﻮا َﻋﻠَﻴْﻪَِ ،ﻻ َﻳـ ْﻠ َﺰُﻣ ُﻬ ْﻢ أَ ْﻛَﺜـ ُﺮ ِﻣﻨْ ُﻪَ ،وأَ ْر ٌ
ض أُ ِﺧﺬ ْ
َﻋﻠَﻰ َﺧ ْﺮٍج َﻣ ْﻌﻠُﻮٍمَ ،ﻓـ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ُﺻﻮﻟ ُ
َت َﻋْﻨـ َﻮًة ،ﻓَﻬ َ
ِﻴﻤﺔَِ ...وﻗ َ
َﻒ ﻓِﻴ َﻬﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ ُِﻤﻮ َن َﻓـﻘ َ
َﺎل َﺑـ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢَ :ﺳﺒِﻴﻠُ َﻬﺎ َﺳﺒ ُ
َﺎل َﺑـ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢ :ﺑَ ْﻞ ُﺣ ْﻜ ُﻤ َﻬﺎ
اﻟﱠﺘِﻲ ْاﺧَﺘـﻠ َ
ِﻴﻞ اﻟْ َﻐﻨ َ
َﺴ َﻤ َﻬﺎَ ،ﻛ َﻤﺎ َﻓـ َﻌ َﻞ َر ُﺳ ُ
َواﻟﻨ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﱠﻈ ُﺮ ﻓِﻴ َﻬﺎ إِﻟَﻰ ْاﻹِ َﻣﺎ ِم :إ ِْن َرأَى أَ ْن ﻳَ ْﺠ َﻌﻠَ َﻬﺎ َﻏﻨ َ
ِﺴ َﻬﺎ َوُﻳـﻘ ِّ
ِﻴﻤ ًﺔَ ،ﻓـﻴُ َﺨ ّﻤ َ
ِﺨْﻴـَﺒـ َﺮ ،ﻓَ َﺬﻟ َ
َﺴ َﻤ َﻬﺎ،
َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺑ َ
ِﺴ َﻬﺎ َوَﻻ ُﻳـﻘ ِّ
ِﻚ ﻟَُﻪَ ،وإ ِْن َرأَى أَ ْن ﻳَ ْﺠ َﻌﻠَ َﻬﺎ َﻓـْﻴـﺌًﺎ َﻓـ َﻼ ﻳُ َﺨ ّﻤ َ
وﻟَ ِﻜﻦ ﺗَ ُﻜﻮ ُن ﻣﻮﻗُﻮﻓَ ًﺔ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻤﺴﻠِﻤِﻴﻦ َﻋﺎ ﱠﻣ ًﺔ؛ ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻪ")(15
ُْ َ
َ ْ
َْ
وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺨﻼف ﻗﺪ وﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷرض اﻟﻤﻐﻨﻮﻣﺔ
اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻋﻨﻮة ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ،ﻓﺮأى اﻟﺒﻌﺾ رأي ﻋﻤﺮ أن ﺗﺒﻘﻰ وﻗﻔﺎً ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وُﻳـ َﻘ ﱠﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﺧﺮاﺟﺎً ﻋﻨﻬﺎ ،ﻳﻜﻮن ﻓﻴﺌﺎً ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ورأى آﺧﺮون
أﻧﻬﺎ ﺗُ َﺨ ﱠﻤﺲ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﺧﻤﺲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ :ﻳﻘﻮل اﻟﻠﻪ ﻋ ﱠﺰ ﱠ
ِﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَﺄَ ﱠن ﻟِﻠﱠ ِﻪ ُﺧ ُﻤ َﺴ ُﻪ
وﺟﻞَ ) :وا ْﻋﻠ َُﻤﻮا أَﻧﱠ َﻤﺎ َﻏﻨ ِْﻤﺘُ ْﻢ ﻣ ْ
َوﻟِﻠ ﱠﺮ ُﺳ ِ
ِﻴﻞ( )آﻳﺔ  41ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل( وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻮل َوﻟِﺬِي اﻟْﻘ ُْﺮﺑَﻰ َواﻟَْﻴـﺘَﺎ َﻣﻰ َواﻟْ َﻤ َﺴ ِﺎﻛ ِ
اﻟﺴﺒ ِ
ﻴﻦ َواﺑْ ِﻦ ﱠ
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗُ َﺨ ﱠﻤ َﺲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢَ ،ﻓـُﻴـ َﺮﱠد اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﺗﻘﺴﻢ اﻷرﺑﻌﺔ
أﺧﻤﺎس اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻟﺼﺪﻗﺎت :وﻫﻲ رﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﻨِّﺼﺎب وﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﺳﺎﺋﺮ
اﻷﺛﻤﺎن ،وﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة ،وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎر واﻟﺰروع إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮوى ﺑﺎﻵﻻت أو اﻟﻌﺸﺮ إن
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮوى ﺑﻤﺎء اﻟﻤﻄﺮ ،واﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ؛ ﺣﺴﺒﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻌﻪ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ
ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻫﻨﺎ أن ﻧﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ إﻳﺮادات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل.
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اﻹﺳﻼﻣﻲ
ُﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨِّﻈﺎم
ّ

واﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮل  -ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻘﺎم  -ﻫﻮ ﺣﻜﻢ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل،
ﻳﻘﻮل اﻟﻠﻪ ﻋ ﱠﺰ ﱠ
وﺟﻞ" :ﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ وﺗﺰﻛﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ" ﻓﺪﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ
اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻌﻈﺎم اﻟﺘﻲ ُﺗـﻨَ ُ
ﺎط ﻓﻲ اﻷَ ْﺻﻞ ﺑﻨﻈﺮ اﻹﻣﺎم ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ُﻋ ﱠﻤﺎل اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ آﻳﺔ
ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻘﺎل) :واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أ ﱠن اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺰﻛﺎة
وﻳﻮزﻋﻬﺎ ،وﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﺰﻛﺎة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل؛ "ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ،ﻗﺎل:
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺗُ ْﺪﻓَ ُﻊ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،أو ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﻪ ،وإﻟﻰ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،أو ﻣﻦ أﻣﺮ
ﺑﻪ ،وإﻟﻰ ﻋﻤﺮ ،أو ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﻪ ،وإﻟﻰ ﻋﺜﻤﺎن ،أو ﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن اﺧﺘﻠﻔﻮا ،ﻓﻜﺎن ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ،وﻛﺎن ﻣﻤﻦ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ") (16واﻟﺨﻼف اﻟﺬي
وﻗﻊ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ﺑﺎﻹﺑﻄﺎل؛ ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺘﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا ذﻟﻚ ﻷ ﱠن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ،
وإﻧﻤﺎ ﻟﻌﺎرض وﻗﻊ وﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا ﺑﻌﺪ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ.
ورﺟﺢ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻋﺪم إﺟﺰاﺋﻬﺎ إذا ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺘﻔﺮﻳﻘﻬﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻳﻘﻮل أﺑﻮ
ﻋﺒﻴﺪ" :ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺼﺪﻗﺔ إﻟﻰ وﻻة اﻷﻣﺮ ،وﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ،ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﻪ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ زﻛﺎة اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻮرق ﺧﺎﺻﺔ ،ﱠ
أي اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻛﺎن ﻣﺆدﻳﺎ ﻟﻠﻔﺮض اﻟﺬي
ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﺬا ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻫﻮ ﻗﻮل أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز ،واﻟﻌﺮاق ،وﻏﻴﺮﻫﻢ؛ ﻷن اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻣﺆﺗﻤﻨﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ اﺋﺘﻤﻨﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة .وأﻣﺎ اﻟﻤﻮاﺷﻲ واﻟﺤﺐ واﻟﺜﻤﺎر ،ﻓﻼ ﻳﻠﻴﻬﺎ إﻻ اﻷﺋﻤﺔ ،وﻟﻴﺲ
ﻟﺮﺑﻬﺎ أن ﻳﻐﻴﺒﻬﺎ ﻋﻨﻬﻢ ،وإن ﻫﻮ ﻓﺮﻗﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ،ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻋﻨﻪ ،وﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ.
ﻓﺮﻗﺖ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴﻨﺔ واﻵﺛﺎر ،أﻻ ﺗﺮى أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ إﻧﻤﺎ ﻗﺎﺗﻞ أﻫﻞ اﻟﺮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
واﻷﻧﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ،وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ؟")(17
راﺑﻌﺎً :اﻟﺨﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎز ) :(18ﻓﻌﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ،ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ:
"وﻓﻲ اﻟﺮﻛﺎز اﻟﺨﻤﺲ")(19
َﺎل َر ُﺳ ُ
ﺧﺎﻣﺴﺎً :ﺗﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻻ وارث ﻟﻪ :ﻗ َ
ِث
ِث َﻣ ْﻦ َﻻ َوار َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ" :أَﻧَﺎ َوار ُ
ِﻞ َﻋﻨْ ُﻪ وأَ ِرﺛُ ُﻪ(20)" ...
ﻟَُﻪ ،أَ ْﻋﻘ ُ
َ
ﺳﺎدﺳﺎً :ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ وأﻣﻼﻛﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ :وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
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اﻟﺮﻛﺰ
 18اﻟﺮﻛﺎز ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻜﺎف وآﺧﺮﻩ زاي :اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮن ،ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟ ﱠﺮﻛﺰ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء ،ﻳﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :رَﻛﺰ اﻟﺮﻣﺢ ﻳﺮُﻛ ُﺰُﻩ وﻳﺮِﻛ ُﺰُﻩ :ﻏﺮزﻩ ﻓﻲ اﻷرض ،أﻣﺎ ِّ
ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﻓﻬﻮ :اﻟﺼﻮت اﻟﺨﻔﻲ .ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺎرس ،واﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻣﺎدة رﻛﺰ.

 19ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ) (6912وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ )(1710
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ﻛﺎﻟﺤﻤﻰ وﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﻠﻺﻣﺎم أن ﻳﺤﻤﻲ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم أرﺿﺎً ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن
ﻳﺤﻤﻲ أرﺿﺎً ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ رﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻻ أن ﻳﺤﻤﻲ أﻛﺜﺮ اﻷراﺿﻲ ،وﻻ أن ﻳﺤﻤﻲ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺧﺎﺻﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺤﻤﻴﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻷرض ﻳﻜﻮن َﻣ ﱠ
ﺤﻼ ﻷي ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﻴﺘﻪ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،ﻛﺎﻟﺮﻋﻲ أو اﻟﺰراﻋﺔ أو اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ أو اﻟﻤﻌﺎدن أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻣﺎ ﻳﺪرﻩ ﻣﻦ
رﺑﺢ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ إﻳﺮادات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل.
ﺳﺎﺑﻌﺎً :اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ )اﻟﻀﺮاﺋﺐ( :واﻷﺻﻞ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﻮارد ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
وﻟﻴﺲ ﺛَ ﱠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻟﻴﺲ
ﻟﻺﻣﺎم أن ﻳﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺑﺘﺪاء ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎم ﺛﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎرف ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ
ﻓﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺻﻞ؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺗﻔﺮض إﻻ إذا ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﻀﺮورة أو اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺰل ﺑﺎﻷﻣﺔ ،ﻛﺄن ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﻴﻦ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل
ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء ،وﻻ
ﻳﺠﺎوزﻫﻢ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻠ ﱠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻧﻔﺾ أﻛﻴﺎس اﻟﻨﺎس.

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻨﻔﻘﺎت

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
وﻫﻮ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻔﺼﻴﻼت واﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ ،وﺳﻮف ﻧﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺎ
ﻫﻮ ﺿﺮوري ﻟﺒﻴﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﻮﻧﻪ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أ ّن اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺮوع.
أوﻻً :ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة :اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إِﻧﱠ َﻤﺎ
ﱠ
اﻟﺮﻗ ِ
ِﻴﻞ
ﱠ
َﺮا ِء َواﻟْ َﻤ َﺴ ِﺎﻛ ِ
ِﻴﻦ َوﻓِﻲ َﺳﺒ ِ
اﻟﺼ َﺪﻗ ُ
َﺎب َواﻟْ َﻐﺎ ِرﻣ َ
ﻴﻦ َواﻟْ َﻌﺎ ِﻣﻠ َ
ِﻴﻦ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َواﻟْ ُﻤ َﺆﻟ َﻔ ِﺔ ُﻗـﻠُﻮُﺑـ ُﻬ ْﻢ َوﻓِﻲ ِّ
َﺎت ﻟِْﻠ ُﻔﻘ َ
ِﻴﻢ َﺣ ِﻜ ٌﻴﻢ( )آﻳﺔ  60ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ( ﻓﻬﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف
اﻟﺴﺒ ِ
ِﻴﻞ ﻓَﺮ َ
اﻟﻠﱠ ِﻪ َواﺑْ ِﻦ ﱠ
ِﻳﻀ ًﺔ ﻣ َ
ِﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻠ ٌ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺼﺪﻗﺎت ،وﻫﻨﺎك أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻢ ،ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺮوع.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻋﻄﺎءات ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ :ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﺎً ﻓﻴﻤﺎ أﻓﺎءﻩ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ
ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﻋﻤﺮ ﺑﻤﺎ ﻧﺰل ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :واﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا
ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ( ﻋﻠﻰ أن اﻵﻳﺎت ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل" :ﻣﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
إﻻ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﺣﻖ ،أُ ْﻋ ِﻄﻴَ ُﻪ أو ُﻣﻨ َِﻌ ُﻪ") (21واﻟﺒﻌﺾ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪة ﻣﺮﻓﻮﻋﺎً..." :
 21ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻮال  -أﺑﻮ ُﻋﺒﻴﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼّم ص 273
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اﻹﺳﻼﻣﻲ
ُﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨِّﻈﺎم
ّ

ﺛﻢ ا ْد ُﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ دارﻫﻢ إﻟﻰ دار اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،وأﺧﺒﺮﻫﻢ أﻧﻬﻢ إن ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻓﻠﻬﻢ ﻣﺎ
ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﻓﺈن أﺑﻮا أن ﻳﺘﺤﻮﻟﻮا ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺄﺧﺒﺮﻫﻢ أﻧﻬﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن
ﻛﺄﻋﺮاب اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ واﻟﻔﻲء ﺷﻲء إﻻ أن ﻳﺠﺎﻫﺪوا ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ(22)" ...؛ ﻓﺎﺳﺘُﺪ ﱠ
ِل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ
اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺊ إﻻ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﺎدﻫﻢ ﻟﻌﺪوﻫﻢ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻛﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺠﻴﻮش ،وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ؛ ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أ ﱠن رﻋﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﺟﺒﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ،وﻗﺪ ﺳﺎر اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪون
وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ،وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﻴﻞ؛ ﻟﻔﺮط ﻇﻬﻮرﻩ.
راﺑﻌﺎً :رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ :ﻛﺎﻓﺘﺪاء أﺳﺮى اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وﻗﻀﺎء دﻳﻮن اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ،وإﻋﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ﻻ ﻋﺎﺋﻞ ﻟﻪ ،وﺗﺰوﻳﺞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺰواج ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻤﺮ
ِﻜﺎك ﻛﻞ أﺳﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ")(23
ِﻦ ﻳﻘﻮل" :واﻋﻠﻤﻮا أن ﻓ َ
ﺣﻴﻦ ُﻃﻌ َ
رﺟﻞ ﻣﺎت وﻋﻠﻴﻪ
وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻗﺎل :ﻛﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  -ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻻ ﻳُ َﺼﻠِّﻲ ﻋﻠﻰ ٍ
َدﻳﻦ ،ﻓَﺄُﺗﻲ ٍ
"ﺻﻠﱡﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻜﻢ" ﻓﻘﺎل
ﺑﻤﻴﺖ ،ﻓﻘﺎل" :أﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ؟ "ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ دﻳﻨﺎران ،ﻗﺎلَ :
ﻓﺼﻠﱠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ُ
ﱡ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  -ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أﺑﻮ ﻗﺘﺎد َة
اﻷﻧﺼﺎري :ﻫﻤﺎ ﱠ
ﻋﻠﻲ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪَ ،
ﻓﺘﺢ اﻟﻠ ُﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﻗﺎل" :أﻧﺎ أ ْوﻟَﻰ ُ
ﻓﻤﻦ ﺗَ َ
ِﻦ ﻣﻦ ِ
َﻲ ﻗَﻀﺎ ُؤُﻩ،
ﺑﻜ ِّﻞ ُﻣﺆﻣ ٍ
ﺮك دﻳﻨﺎً َﻓﻌﻠ ﱠ
 ﻓﻠﻤﺎ َﻧﻔﺴﻪَِ ،
وﻣﻦ ﺗﺮك ﻣﺎﻻً ﻓﻠِﻮرﺛﺘِﻪ")(24
َ
ﺧﺎﻣﺴﺎً :رواﺗﺐ وأﺟﻮر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻀﺎء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ :ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ رواﺗﺐ اﻟﻮﻻة واﻟﻘﻀﺎة
وﻋﻤﺎل اﻟﺨﺮاج وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﻞ وﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
ِﻲ ﻟﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ اﻣﺮأة ﻓﻠﻴﺘﺰوج اﻣﺮأة ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ
اﻟﺤﺪﻳﺚ" :ﻣﻦ َوﻟ َ
ﻣﺴﻜﻨﺎ ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ ﻣﺮﻛﺒﺎ ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺧﺎدم ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ ﺧﺎدﻣﺎً(25)"...

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳋﺎﻣﺲ :اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻮارد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 22رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ 1375/3

 23ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻮال ﻻﺑﻦ زﻧﺠﻮﻳﻪ  -أﺑﻮ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ زﻧﺠﻮﻳﻪ  -ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر :ﺷﺎﻛﺮ ذﻳﺐ ﻓﻴﺎض  -ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ
ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ – ط :أوﻟﻰ1406 ،ﻫـ 1986 -م ) - (333 /1ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ )(673 /7
 24ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود )(231 /5
 25ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ ) - (18015اﻷﻣﻮال ﻻﺑﻦ زﻧﺠﻮﻳﻪ 593/2
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ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ :اﻟﺤﻤﻰ ،وﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻮارد أﺧﺮى ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ،واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﺎﺑﺮ واﻟﺠﺴﻮر
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،اﻟﻤﻬﻢ أ ﱠن وﺟﻮد ﻣﻮارد ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺤﻤﻰ ﻳﺆﻛﺪ أ ّن ﻓﻜﺮة
اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﻘﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺗﺤﺖ إدارة وإﺷﺮاف ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل.

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺴﺎدس :ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت

ﻻ ﺑ ّﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد دﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
وﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻌﺔ واﻟﻌﻤﻖ واﻷﺻﺎﻟﺔ واﻹﺣﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،وﻫﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﺜﻞ:
)ﻛﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن دوﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻣﻨﻜﻢ( وﻣﺜﻞ) :اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺗﺘﻜﺎﻓﺄ دﻣﺎؤﻫﻢ( وﻣﺜﻞ) :ﻗﻞ اﻷﻧﻔﺎل
ﻟﻠﻪ واﻟﺮﺳﻮل( وﻫﻨﺎك اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :ﻣﺜﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة وأﺣﻜﺎم اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ
ﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة واﻟﻔﺊ وﺧﻤﺲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،وﻫﻨﺎك اﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﺮ إﻟﻰ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ
ﺷﺄن اﻟﺨﺮاج أو اﻟﺤﻤﻰ أو اﻟﺼﺪﻗﺎت ،ﻛﻮﺻﻴﺘﻪ ﻟِ ُﻬﻨَ ٍّﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻰ.
وﺗﻔﺼﻴﻼت ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﺮوع ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻓﻘﻂ أن ﻧﺨﺮج
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،ﺗﻌﺪ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺮات ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ،ﻓﻼ ﺷﻚ
أ ﱠن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺴﺎرات وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﱠﺔ ﻟﺒﻴﺖ اﳌﺎل

 1اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺻﺮف أﻋﻄﻴﺎت اﻟﻨﺎس ،وﻋﺪم ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل؛ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ؛ ﻓﺘﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻩ ،ﺧﺮج اﺑﻦ زﻧﺠﻮﻳﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﻮال ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ :ﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب إﻟﻰ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ
اﻷﺷﻌﺮي "إذا أﺗﺎك ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻫﺬا ،ﻓﺄﻋﻠﻤﻨﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ درﻫﻢ،
ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺴﺢ اﻛﺘﺴﺎﺣﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻠﻪ أﻧﻲ ﻗﺪ أدﻳﺖ إﻟﻰ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ "ﻗﺎل :اﻟﺤﺴﻦ:
ﻓﺄوﺳﻊ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺄﺧﺬ ﺻﻔﻮﻫﺎ ،وﺗﺮك ﻛﺪرﻫﺎ ،ﺣﺘﻰ أﻟﺤﻘﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺼﺎﺣﺒﻴﻪ")(26
وروى اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ" :ﻗ َ
ﺎب َر ِﺿ َﻲ اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻨْ ُﻪ ﻟ َِﻌﺒْ ِﺪ اﻟﻠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ اﻷَْ ْرﻗَ ِﻢ" :اﻗ ِ
َﺎل ُﻋ َﻤ ُﺮ ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﺨ ﱠﻄ ِ
ْﺴ ْﻢ
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اﻹﺳﻼﻣﻲ
ُﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨِّﻈﺎم
ّ

ِﻴﻦ ﻓِﻲ ُﻛ ِّﻞ ُﺟ ُﻤ َﻌ ٍﺔ َﻣ ﱠﺮًة" ،ﺛُ ﱠﻢ ﻗ َ
َﺎل" :اﻗ ِ
ِﻴﻦ ﻓِﻲ ُﻛ ِّﻞ َﺷ ْﻬ ٍﺮ َﻣ ﱠﺮًة ،اﻗ ِ
ْﺴ ْﻢ َﻣ ِ
َﺑـﻴْ َﺖ َﻣ ِ
ْﺴ ْﻢ
ﺎل اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ َ
ﺎل اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ َ
َﺎلَ :ﻓـﻘ َ
ﺎل ﻓِﻲ ُﻛ ِّﻞ َﻳـ ْﻮٍم َﻣ ﱠﺮًة " ،ﻗ َ
ِﻴﻦ ،ﻟَ ْﻮ أَْﺑـﻘَﻴْ َﺖ ﻓِﻲ َﻣ ِ
َﺑـﻴْ َﺖ اﻟْ َﻤ ِ
ﺎل
ِﻴﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨ َ
َﺎل َرُﺟ ٌﻞ ﻣ َ
ِﻦ اﻟْﻘ ْ
َﻮِم :ﻳَﺎ أَﻣ َ
َﺎلَ :ﻓـﻘ َ
ِﻴﻦ ﺑَ ِﻘﻴﱠ ًﺔ َﺗـ ُﻌ ﱡﺪ َﻫﺎ ﻟِﻨَﺎﺋِﺒَ ٍﺔ أَ ْو َﺻ ْﻮ ٍتَ ،ﻳـ ْﻌﻨِﻲ َﺧﺎرَِﺟ ًﺔ ،ﻗ َ
َﺎل ُﻋ َﻤ ُﺮ َر ِﺿ َﻲ اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻨْ ُﻪ ﻟِﻠ ﱠﺮُﺟ ِﻞ
اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ َ
"ﺟ َﺮى ﱠ
ِﺴﺎﻧ ِ
ِﻚ ،ﻟَﱠﻘﻨَﻨِﻲ اﻟﻠ ُﻪ ُﺣ ﱠﺠَﺘـ َﻬﺎ َوَوﻗَﺎﻧِﻲ َﺷ ﱠﺮَﻫﺎ ،أَ ُﻋ ﱡﺪ ﻟَ َﻬﺎ َﻣﺎ أَ َﻋ ﱠﺪ
اﻟﱠﺬِي َﻛﻠﱠ َﻤ ُﻪَ :
اﻟﺸﻴْ َﻄﺎ ُن َﻋﻠَﻰ ﻟ َ
ﻮل اﻟﻠ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ َﻃﺎ َﻋ َﺔ اﻟﻠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ وﺟ ﱠﻞ ورﺳﻮﻟِ ِﻪ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠ ُﻪ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ")(27
ﻟَ َﻬﺎ َر ُﺳ ُ
َ َ ََ ُ َ
َ
ْ ََ َ
ْ ََ َ
وﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﺠﺮي اﻟﻤﺎل ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﻨﺎس؛ ﻣﻤﺎ
ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮص ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻐﻼل
أي ﻣﻮﻇﻒ ،وﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪوة ﻟﻠﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق
ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ّ
اﻟﻌﺒﺎد.
وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺗﺨﺺ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ،أﻣﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ وﺗﺮﻋﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺠﻬﺰ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻴﻮش ﻓﻬﺬﻩ ﻟﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
 2اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،واﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮفﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ،وﻻ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﺒﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ،وﻷﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن
ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ رﻓﺾ أﺑﻮ ذر ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺎل ﺑﻤﺎل
اﻟﻠﻪ ،ﻣﻊ أ ّن اﻟﻤﺎل ﻣﺎل اﻟﻠﻪ ،ﻷ ّن ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﻫﻨﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺳﻮاء
ﻗﺼﺪ أم ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ،وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم ،ﺳﻮاء ﺗﺄﺧﺮت أو ﺗﻌﺠﻠﺖ ،ﻓﻤﺎل اﻟﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم؛ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ،وﺑﻌﺪ ﺣﻮار رﺿﺦ
اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻟﺮأي أﺑﻲ ذر وﺳﻤﺎﻩ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ؛ "ﻓﻬﺬا اﻟﺤﻮار ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻷواﺋﻞ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ
أﺑﻲ ذر  ،رﻓﻀﻮا اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎل اﻟﻠﻪ  ،ورأوا أن ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  ،وإﻧﻤﺎ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ،واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻪ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ
 ،ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار  ،وﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮاﻗﺐ")(28
 3أ ﱠن ﻣﺒﺪأ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻹﻳﺮادات ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ واﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل؛ ﻓﺎﻟﺰﻛﺎة ﻟﻬﺎﻣﺼﺎرف ﻣﺤﺪدة ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺤﺼﺮ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺻﺮﻓﻬﺎ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ وردت ﺑﺬﻛﺮﻩ اﻵﻳﺔ ,وﺧﻤﺲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺟﺎءت آﻳﺔ اﻷﻧﻔﺎل ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﻖ ﻓﻴﻬﺎ،
 27اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ )(581 /6
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وﺣﺘﻰ آﻳﺎت اﻟﺤﺸﺮ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت اﻟﻔﺊ؛ ﻓﺒﺮﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ؛ ﻣﻤﺎ ﺣﺪا ﺑﺄﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ أن ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﺊ ،إﻻ أﻧﻬﺎ وﺿﻌﺖ إﻃﺎراً ﻋﺎﻣﺎً ﻳﺤﻜﻢ اﻻﺟﺘﻬﺎد
ﻓﻲ إﻧﻔﺎق اﻟﻔﺊ وﻳﺠﻌﻞ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎدات ﺣﺪوداً ﻻ ﺗﺘﺠﺎوزﻫﺎ.
وﻣﺒﺪأ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻹﻳﺮادات ﻳﺤﻮل دون اﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل ،وﻳﺮﺷﺪ اﻟﺘﺼﺮف،
وﻳﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 4اﻟﺘﺤﺮي اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺨﻄﻴﺮ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔِﺳﻨَﺎد اﻹﺷﺮاف إِﻟَﻰ ﻣﻦ ْﻳﻌﺘَﻤﺪ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ ا ْﻋﺘ َِﻤﺎ ًدا ﺗَﺎﻣﺎ ﻟﻴﺘَ َﻤ ﱠﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﺨﺒﺮة وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ "ﻓَﻴـْﻨـﺒَﻐِﻲ إ ْ
ِﺣﺎ َﻃﺔ ﺑ ُ
ﻳﺠﺮِي ﻓِﻲ اﻟﺒﻼط واﻹﺟﺎﺑﺔ َﻋﻦ ﻛﻞ َﺷ ْﻲء ﻓِﻲ أَي َوﻗﺖ ْ
ﻳﻄﻠﺐ إِﻟَﻴْ ِﻪ َذﻟِﻚ و َﻋﻠﻰ
ِﻜﻞ َﻣﺎ ْ
ْاﻹ َ
اﻟﻤﺸﺮف ﻧَﻔﺴﻪ أَن ﻳﻌﻴﻦ ﻟَُﻪ ﻧَﺎﺋِﺒﺎ أَﻣﻴﻨﺎ ﻗَﻮِﻳﺎ ﻓِﻲ ﻛﻞ ﻧَﺎﺣﻴَﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷَْ ْﻋ َﻤﺎل واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺼﻴﻞ اﻟْﺨﺮاج وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ َﻛﺒِﻴﺮة وﺻﻐﻴﺮة ﺗﻘﻊ(29)"...
ﺗَ ْﺤ ِ
َ
 5اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ،وﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎل ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻨﻬﻢ،"ﻓﻌ ْﻦ ِﺟ ْﺴ ِﺮ ﺑْ ِﻦ أَﺑِﻲ َﺟ ْﻌ َﻔﺮٍ ،ﻗ َ
ِئ
ِي ﺑْ ِﻦ أَ ْرَﻃﺎ َة ،ﻗُﺮ َ
ﺎب ُﻋ َﻤ َﺮ ﺑْ ِﻦ َﻋﺒْ ِﺪ اﻟْ َﻌﺰِﻳ ِﺰ إِﻟَﻰ َﻋﺪ ِّ
َﺎلَ :ﺷ ِﻬ ْﺪ ُت ِﻛﺘَ َ
َ
ِﺳ َﻼ ِم
َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﺑِﺎﻟْﺒَ ْﺼ َﺮةِ" :أَﻣﱠﺎ َﺑـ ْﻌ ُﺪ ،ﻓَﺈِ ﱠن اﻟﻠﱠ َﻪ ُﺳﺒْ َﺤﺎﻧَ ُﻪ ،إِﻧﱠ َﻤﺎ أَ َﻣ َﺮ أَ ْن ُﺗـ ْﺆ َﺧ َﺬ اﻟْ ِﺠ ْﺰﻳَ ُﺔ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ َرﻏ َ
ِﺐ َﻋ ِﻦ ْاﻹ ْ
ﺎق ِﺣ ْﻤﻠَ َﻬﺎَ .و َﺧ ِّﻞ َﺑـْﻴـَﻨـ ُﻬ ْﻢ َوَﺑـﻴْ َﻦ
َﻀﻊ اﻟْ ِﺠ ْﺰﻳَ َﺔ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ أَ َﻃ َ
َو ْاﺧﺘَ َﺎر اﻟْ ُﻜ ْﻔ َﺮ ُﻋُﺘـ ًﻮا َو ُﺧ ْﺴ َﺮاﻧًﺎ ُﻣﺒِﻴﻨًﺎ ،ﻓ َ
ِﻢَ ،واﻧْ ُﻈ ْﺮ َﻣ ْﻦ ﻗَِﺒـﻠ َ
ض؛ ﻓَﺈِ ﱠن ﻓِﻲ َذﻟ َ
َﻚ
ِﻚ َﺻ َﻼ ًﺣﺎ ﻟ َِﻤ َﻌ ِ
ِﻤ َﺎرِة اﻷَْ ْر ِ
ﺎش اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ َ
ﻋَ
ِﻴﻦَ ،وُﻗـ ﱠﻮًة َﻋﻠَﻰ َﻋ ُﺪ ِّوﻫ ْ
ِﻦ أَ ْﻫ ِﻞ اﻟ ِّﺬ ﱠﻣﺔِ ،ﻗَ ْﺪ َﻛﺒ َِﺮ ْت ِﺳﻨﱡُﻪَ ،و َﺿ ُﻌ َﻔ ْﺖ ُﻗـ ﱠﻮﺗُُﻪَ ،وَوﻟﱠ ْﺖ َﻋﻨْ ُﻪ اﻟْ َﻤ َﻜ ِ
ِﻦ َﺑـﻴْ ِﺖ
ﺎﺳ ُﺐ ،ﻓَﺄَ ْﺟ ِﺮ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ ﻣ ْ
ﻣْ
ِﻴﻦَ ،ﻛﺎ َن ﻟَُﻪ َﻣ ْﻤﻠ ٌ
َﻣ ِ
ُﻮك َﻛُﺒـ َﺮ ْت ِﺳﻨﱡُﻪَ ،و َﺿ ُﻌ َﻔ ْﺖ
ِﻴﻦ َﻣﺎ ﻳُ ْﺼﻠ ُ
ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ َ
ِﺤ ُﻪَ .ﻓـﻠ َْﻮ أَ ﱠن َرُﺟ ًﻼ ﻣ َ
ﺎل اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِﻤ َ
ُﻗـ ﱠﻮﺗُُﻪَ ،وَوﻟﱠ ْﺖ َﻋﻨْ ُﻪ اﻟْ َﻤ َﻜ ِ
َﻮﻳَ ُﻪَ ،ﺣﺘﱠﻰ ُﻳـ َﻔ ّﺮ َِق َﺑـْﻴـَﻨـ ُﻬ َﻤﺎ َﻣ ْﻮ ٌت
ﺎﺳ ُﺐَ ،ﻛﺎ َن ﻣ َ
ِﻦ اﻟْ َﺤ ِّﻖ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ أَ ْن َﻳـﻘُﻮﺗَ ُﻪ أَ ْو ُﻳـﻘ ِّ
أَ ْو ِﻋﺘْ ٌﻖَ ،وَذﻟ َ
ِﻦ أَ ْﻫ ِﻞ اﻟ ِّﺬ ﱠﻣﺔِ ،ﻳَ ْﺴﺄَ ُل َﻋﻠَﻰ أَْﺑـ َﻮ ِ
اب
ِﻴﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ َﻣ ﱠﺮ ﺑ َ
ِﺸﻴْ ٍﺦ ﻣ ْ
ِﻴﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺆِﻣﻨ َ
ِﻚ أَﻧﱠُﻪ َﺑـﻠَ َﻐﻨِﻲ أَ ﱠن أَﻣ َ
ﺎك ﻓِﻲ ِﻛﺒَﺮ َِك .ﻗ َ
ﱠﺎسَ ،ﻓـﻘ َ
ِﻚ ،ﺛُ ﱠﻢ َﺿﱠﻴـ ْﻌﻨَ َ
َﺎلَ :ﻣﺎ أَﻧْ َﺼ ْﻔﻨَ َ
ﺎك إ ِْن ُﻛﻨﱠﺎ أَ َﺧ ْﺬﻧَﺎ ِﻣﻨْ َﻚ اﻟْ ِﺠ ْﺰﻳَ َﺔ ﻓِﻲ َﺷﺒِﻴﺒَﺘ َ
َﺎل:
اﻟﻨ ِ
ﺎل ﻣﺎ ﻳﺼﻠِﺤ ُﻪ")(30
ِﻦ َﺑـﻴْ ِﺖ اﻟْ َﻤ ِ َ ُ ْ ُ
ﺛُ ﱠﻢ أَ ْﺟ َﺮى َﻋﻠَﻴْ ِﻪ ﻣ ْ
وﻗﺪ أوﺻﻰ ﻋﻤﺮ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻓﻲ وﺻﻴﺘﻪ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ :أن ُﻳـ َﻮﻓﱠﻲ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﻬﺪﻫﻢ وﻻ ﻳُ َﻜﻠﱠﻔﻮا ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ
ِﻦ َوَراﺋِﻬﻢ
وأن ُﻳـﻘَﺎﺗَ َﻞ ﻣ ْ
 6اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﺳﺘﺌﺜﺎر اﻷﻏﻨﻴﺎء ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻤﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﺈن اﻷﻏﻨﻴﺎء ﻟﻬﻢ أﻣﻮال ﻛﺜﻴﺮة،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ ،وإذا ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﻬﻢ ﻟﻴﻨﺘﻔﻌﻮا ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺴﻮف ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻳﺤﺮم
)(31

 29ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﻣﺔ أو ﺳﻴﺮ اﻟﻤﻠﻮك  -ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ  -دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ – ﻗﻄﺮ  -اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1407 ،ﻫـ )ص(99 :
 30اﻷﻣﻮال ﻻﺑﻦ زﻧﺠﻮﻳﻪ )(169 /1
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اﻹﺳﻼﻣﻲ
ُﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨِّﻈﺎم
ّ

ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﻌﻔﺎء؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺷ ّﺪد ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﻰ أﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ َﻧـ َﻌ َﻢ اﺑﻦ ﻋﻔﺎن واﺑﻦ
اﻟﺨ ﱠﻄ ِ
ﺎب َر ِﺿ َﻲ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻨْ ُﻪْ :اﺳَﺘـ ْﻌ َﻤ َﻞ َﻣ ْﻮﻟًﻰ ﻟَُﻪ
ﻋﻮفَ ،ﻓﻌ ْﻦ َزﻳْ ِﺪ ﺑْ ِﻦ أَ ْﺳﻠ ََﻢَ ،ﻋ ْﻦ أَﺑِﻴﻪِ ،أَ ﱠن ُﻋ َﻤ َﺮ ﺑْ َﻦ َ
اﻟﺤ َﻤﻰَ ،ﻓـﻘ َ
ﻳُ ْﺪ َﻋﻰ ُﻫَﻨـﻴًّﺎ َﻋﻠَﻰ ِ
اﻟﻤ ْﻈﻠُﻮِم،
َﺎل" :ﻳَﺎ ُﻫﻨَ ﱡﻲ ْ
اﺿ ُﻤ ْﻢ َﺟﻨَ َ
اﻟﻤ ْﺴﻠِﻤ َ
ِﻴﻦَ ،واﺗﱠ ِﻖ َد ْﻋ َﻮَة َ
ﺎﺣ َﻚ َﻋ ِﻦ ُ
ﺎي َوَﻧـ َﻌ َﻢ اﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻮ ٍفَ ،وَﻧـ َﻌ َﻢ
اﻟﻤ ْﻈﻠُﻮِم ُﻣ ْﺴﺘَ َﺠﺎﺑٌَﺔَ ،وأَ ْد ِﺧ ْﻞ َر ﱠب ﱡ
اﻟﺼ َﺮﻳْ َﻤﺔَِ ،وَر ﱠب اﻟ ُﻐَﻨـﻴْ َﻤﺔَِ ،وإِﻳﱠ َ
ﻓَﺈِ ﱠن َد ْﻋ َﻮَة َ
ع(32) "...
اﺑْ ِﻦ َﻋ ﱠﻔﺎ َن ،ﻓَﺈِﱠﻧـ ُﻬ َﻤﺎ إ ِْن َﺗـ ْﻬﻠ ْ
ِﻚ َﻣ ِ
ﺎﺷَﻴـُﺘـ ُﻬ َﻤﺎ َﻳـ ْﺮِﺟ َﻌﺎ إِﻟَﻰ ﻧَ ْﺨ ٍﻞ َوَزْرٍ
 7ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص :وﻣﻦ ﺻﻮر ذﻟﻚ إﺣﻴﺎء اﻟﻤﻮات،ﻓﻤﻦ أﺣﻴﺎ أرﺿﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺘﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ؛ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،وإن اﺣﺘﺠﺰﻫﺎ وﺣﺠﺮﻫﺎ وﻟﻢ
ﻳﻘﻢ ﺑﺈﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام وﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ،ﻓﻌﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ
ﻋﺮوة ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل :ﻣﻦ أﺣﻴﺎ أرﺿﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻪ ،وﻟﻴﺲ
ﻟﻌﺮق ﻇﺎﻟﻢ ﺣﻖ")(33
واﻟﻤﻮات أرض ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ وﻻ ﻋﺎﻣﺮة وﻻ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ" ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷرﺿﻴﻦ
أﺛﺮ ﺑﻨﺎء وﻻ زرع وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﺌﺎ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺮى وﻻ ﻣﺴﺮﺣﺎ وﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻘﺒﺮة وﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺤﺘﻄﺒﻬﻢ وﻻ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﻋﻰ دواﺑﻬﻢ وأﻏﻨﺎﻣﻬﻢ ،وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻠﻚ ﻷﺣﺪ وﻻ ﻓﻲ ﻳﺪ أﺣﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﻮات")(34
وﻣﻦ ﺻﻮرﻩ اﻹﻗﻄﺎع؛ ﻓﻠﻠﺴﻠﻄﺎن أن ُﻳـﻘ ِ
ْﻄ َﻊ أرﺿﺎً ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻴﻴﻬﺎ وﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺨﺎص "ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر ﺑﺄن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
أﻗﻄﻊ أﻗﻮاﻣﺎ وأن اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ أﻗﻄﻌﻮا ،ورأى رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﺼﻼح ﻓﻴﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ إذ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم وﻋﻤﺎرة اﻷرض ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﻠﻔﺎء إﻧﻤﺎ أﻗﻄﻌﻮا ﻣﻦ
رأوا أن ﻟﻪ ﻏﻨﺎء ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻧﻜﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪو")(35
واﺷﺘﺮط اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻻ ﻳﻀﺮ اﻹﻗﻄﺎع ﺑﺄﻣﻼك اﻷﻓﺮاد؛ إذ اﻷﺻﻞ أﻧﱠﻪ" :ﻟﻴﺲ ﻟﻺﻣﺎم أن ﻳﺨﺮج ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﻦ ﻳﺪ أﺣﺪ إﻻ ﺑﺤﻖ") (36وﻻ ﺑﺄﻣﻼك أو أوﻗﺎف ﻋﻮام اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
واﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻹﻗﻄﺎع  -ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻞ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺧﻠﻔﺎﺋﻪ  -ﻣﺎ روي ﻋﻦ
اﺑﻦ ﻃﺎوس ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢَ " :ﻋﺎدِي اﻷرض ﻟﻠﻪ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ،ﺛﻢ ﻫﻲ

 32ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري )(71 /4
 33اﻟﻤﻮﻃﺄ ) (833ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي )) (1378اﺑﻮداود ) (3073اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ) (5729اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ )(4506
 34اﻟﺨﺮاج – أﺑﻮﻳﻮﺳﻒ ص 63
 35اﻟﺨﺮاج  -أﺑﻮﻳﻮﺳﻒ ص 62
 36اﻟﺨﺮاج  -أﺑﻮﻳﻮﺳﻒ ص 65
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ﻟﻜﻢ" ،ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ :وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ،ﻗﺎل" :ﺗﻘﻄﻌﻮﻧﻬﺎ اﻟﻨﺎس") (37وﻗﻮل ﻋﻤﺮ :ﻟﻨﺎ رﻗﺎب اﻻرض
وﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻷﻫﻢ أﺣﻜﺎم اﻷﻗﻄﺎع ،ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ" :ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺎدي اﻷرض ﻫﻮ ﻋﻨﺪي ُﻣ َﻔ ِّﺴ ٌﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ اﻹﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻷرﺿﻴﻦ وﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ،
واﻟﻌﺎدي ﻛﻞ أرض ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻓﻲ آﺑﺎد اﻟﺪﻫﺮ ﻓﺎﻧﻘﺮﺿﻮا ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻴﺲ ،ﻓﺼﺎر ﺣﻜﻤﻬﺎ
إﻟﻰ اﻹﻣﺎم ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ أرض ﻣﻮات ﻟﻢ ﻳﺤﻴﻬﺎ أﺣﺪ ،وﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ وﻻ ﻣﻌﺎﻫﺪ ،وإﻳﺎﻫﺎ أراد
ﻋﻤﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ إﻟﻰ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ :إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أرض ﺟﺰﻳﺔ وﻻ أرﺿﺎ ﻳﺠﺮي إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎء ﺟﺰﻳﺔ ،ﻓﺄﻗﻄﻌﻬﺎ
إﻳﺎﻩ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻦ أن اﻹﻗﻄﺎع ﻟﻴﺲ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ
إﻟﻰ اﻹﻣﺎم")(39
)(38

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ

ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻫﺎ ّﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
 1ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻛﺎن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،وأ ّن إدارة ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ إدارةﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ،وﻓﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
 2ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻗﻮي ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪاﻟﺔ
إﺳﻼﻣﻲ ّ
ٍّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت
 3ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل أﻧﻤﻮذج ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎمّ
رﺷﻴﺪة.

ﺛﺒﺖ اﳌﺮاﺟﻊ

 1اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،ﺗﺮﻗﻴﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆادﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ط) 1ﺑﻴﺮوت :دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة1422 ،ﻫـ(.
 2ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،أﺟﻬﺰة دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ واﻹدارة ،ط) 1ﺑﻴﺮوت :دار اﻷﻣﺔ،2005م(.
 3اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس) ،ﺑﻴﺮوت:دار ﺻﺎدر(
 37ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻮال  -أﺑﻮ ُﻋﺒﻴﺪ ص 347
 38ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻮال  -أﺑﻮ ُﻋﺒﻴﺪ ص 354
 39ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻮال  -أﺑﻮ ُﻋﺒﻴﺪ ص 354
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اﻹﺳﻼﻣﻲ
ُﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨِّﻈﺎم
ّ

 4اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،ط) 3ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ2003 ،م(.
 5أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﺨﺮاج ،ط) 3اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ وﻣﻜﺘﺒﺘﻬﺎ1382 ،ﻫـ(. 6اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ "اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲاﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر" ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻛﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮت ،ط) 1اﻟﺮﻳﺎض :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ1409 ،ﻫـ(.
 7ﻣﺴﻠﻢ )اﻹﻣﺎم( ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆادﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ) ،ﺑﻴﺮوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ(.
 8أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ،اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم ،ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻮال) ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻔﻜﺮ.(، 9أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ اﻟﻔﺮاء ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ط) 2ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺐاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.(،
 10اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐاﻷرﻧﺆوط وآﺧﺮﻳﻦ ،ط) 1ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ2009 ،م(.
 11اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ،اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة ،ط) 2ﺣﻠﺐ :ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ1986 ،م(.
 12اﺑﻦ زﻧﺠﻮﻳﻪ ،أﺑﻮ أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ،ﻛﺘﺎب اﻷﻣﻮال ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﺎﻛﺮ ذﻳﺐ ﻓﻴﺎض،ط) 1اﻟﺮﻳﺎض :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ1986 ،م(.
 - 13اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط
وآﺧﺮﻳﻦ ،ط) 1ﺑﻴﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ2004 ،م(.
ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط
 14أﺑﻮ داود ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ،ﺗﺤﻘﻴﻖَ :وﻣﺤ ﱠﻤﺪ ﻛﺎﻣِﻞ ﻗﺮﻩ ﺑﻠﻠﻲ ،ط) 1ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ2009 ،م(.
َ
 15أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﻟﻤﺴﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط وآﺧﺮﻳﻦ ،ط) 1ﺑﻴﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ2001 ،م(.
 16رﻓﻌﺖ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ :اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  -اﻟﻨﻈﺎماﻟﻤﺎﻟﻲ.
 17ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﻄﻮﺳﻲ اﻟﻮزﻳﺮ ،ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﺎﻣﺔ أو ﺳﻴﺮاﻟﻤﻠﻮك ،ط) 2اﻟﺪوﺣﺔ :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ1407 ،ﻫـ(.
 18ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ )اﻹﻣﺎم( ،اﻟﻤﻮﻃﺄ :ﺑﺮواﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ط) 2ﺑﻴﺮوت :اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(.
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 19اﻟﺘﺮﻣﺬي ،أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮوآﺧﺮﻳﻦ ،ط) 2اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ1975 ،م(.
 - 20اﻟﺒﻐﻮي أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮاء – ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻐﻮي ﻣﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ  -ت :ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻤﻬﺪي  -دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ –ﺑﻴﺮوت  -اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﻟﻰ ،
 1420ﻫـ
 21ﻋﺪوان ﻣﻨﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر – ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﺪر اﻹﺳﻼم – رﺳﺎﻟﺔﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 22اﻟﺤﺴﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ إدرﻳﺲ – اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺰﻛﺎة وﺑﻴﺖ ﻣﺎل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 -دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ – ط أوﻟﻰ 2008م
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‘Meala Fîrûz’ Adlı Kürtçe Kur’an Mealinde
Yanlış Meal Örnekleri*

Haşim ÖZDAŞ**

Özet
“MealaFîrûz Şerha Qur’anaPîroz” adlı Kur’an-ı Kerim Kürtçe mealde yanlış ifade biçimi, kaynaklarda yer alan yanlış açıklama ve yorumların esas alınmasından veya kaynak dilde var olan mecazî ve daha pek çok edebi kullanım
ve kalıpların göz önünde bulundurulmadan, ilgili söz veya sözcükleri olduğu
gibi hedef dile aktarılması neticesinde kimi âyetler yanlış tercüme edilmiştir.
Bu makalede ilgili tercüme hatalarına örnekler üzerinden temas edilecek ve
doğru olduğunu düşündüğümüz alternatiflerine de yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler
Kürtçe Meal, MealaFîrûz Şerha Qur’anaPîroz, mecazî ifadeler, tercüme
hataları, meal yanlışları



Bu makale, Kur’an’ın Kürtçe Çevirilerinde Karşılaşılan Problemler ‘Meala Fîrûz Şerha
Qur’ana Pîroz’ Örneği, adlı yüksek lisans tezinden yararlanarak hazırlanmıştır.
 Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam
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Wrong Meaning Samples in Kurdish Meaning Named ‘Meala Fîrûz’
Abstract
In Kurdish meaning of Qur’an named “MealaFîrûzŞerhaQur’anaPîroz”
some verses have been mistranslated as a result of wrong explanandum, basing on false statements contained in the source and comments or by not
taken into consideration the metaphorical and many more literary usage
and patterns in the source language or transferred the words by much the
same to the target language. In this article, to be contacted to related translation errors through examples and sporadic will be given place to alternatives which we thought it was right.
Keywords
Kurdish meaning, MealaFîrûz Şerha Qur’anaPîroz, figurative expressions,
translation errors, meaning wrongs

Giriş
irçok meal çalışmasında olduğu gibi büyük zahmetlere katlanılarak ve
büyük emekler verilerek hazırlanan Kur’an-ı Kerim Kürtçe meallerde de bazı yanlış meal örnekleriyle karşılaşmak mümkündür.İlmi bir çalışmada insanın hata yapması doğaldır ve normal karşılanabilir. Ancak meselemeal (Kur’an tercümesi) olunca, buna dikkat çekmek ve yapılan hatanın
düzeltilmesi için uyarılarda bulunmak önemli bir husustur.
Mehmet Demirdağ (Mele Muhammed GarsîFarqînî) tarafından hazırlanan ve 2003 yılında Nûbihar Yayınevi tarafından tek cilt halinde yayımlanan “MealaFîrûz Şerha Qur’anaPîroz” adlı Kürtçe mealde de bazı âyetler
yanlış tercüme edilmiştir. Daha sonraları yapılacak meal çalışmalarında aynı hataların tekrarlanmaması için bu tercüme hatalarını ele almak istedik.
Meal örneklerini verirken sûrelerin Mushaf tertibine riayet ettik. Verdiğimiz örneklerde âyetin Arapçası, Kürtçe meali ve Türkçe tercümesini beraber verdik. İlgili Kürtçe meal bölümlerinin Türkçe çevirisi tarafımızdan
yapıldığını belirtmek isteriz.

B

‘MEALA FÎRÛZ’ ADLI KÜRTÇE KUR’AN MEALINDE YANLIŞ MEAL ÖRNEKLERI

YANLIŞ BAZI MEAL ÖRNEKLERİ
Bakara, 2/78

...ﺎب إﱠِﻻ أََﻣﺎﻧ ﱠِﻲ
َ ََوِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ أُ ِّﻣﻴﱡﻮ َن َﻻ َﻳـ ْﻌﻠ َُﻤﻮ َن اﻟْ ِﻜﺘ

“Hin jiwanhenenexwendî ne, jipiştirêhêviyênderewînkitêbênizanin.../
Onlardan bazıları okur yazar değiller, yalankitabın beklentilerinden başka bir
şey bilmezler....”
“Emânî” sözcüğü, müfessirler tarafından farklı şekillerde anlamlandırılmıştır. İbn Abbas ve Mücâhid’e (ö. 103/721) göre, ümniyye’nin çoğulu olan
“emânî”; yalan anlamındadır. Ferrâ (ö. 207/822) da, bu görüştedir. Diğer bazıları ise, okumak anlamında olduğunu belirtmişler. Birinci yaklaşıma göre
“ ”أُ ِّﻣﻴﱡﻮ َنsözcüğüyle kastedilen, o kitabı yani Tevrat’ı derinlemesine bilmeyen
kişilerdir. Ebu Müslim el-İsfahânî(ö. 502/1108) de, bu anlamın tercih edilmesinin daha isabetli olduğunu belirtir. Ayrıca tefsir kaynaklarında belirtildiği üzere, buradaki istisna, istisna-i munkati’dir. Yani onların ettikleri ümniyeler, kitaptan ayrı bir şeydir.1
Âyetin mealinde yapılan çeviri hatası, ümniyye sözcüğüne verilen anlamın doğru veya yanlış olmasından öte, “beklenti” ve “yalan” sözcüklerinin kitaba izafet edilmesidir.
Bu nedenle âyetin meali şöyle olmalıdır: “Hin jiwanummî (nexwendî)
2
ne , jibilîhêviyênpûç, jikitêbêtiştekî din nizanin.”

Âl-i İmrân, 3/79

ﺎب َوﺑ َِﻤﺎ ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﺪ ُر ُﺳﻮ َن
َ َِﻴﻦ ﺑ َِﻤﺎ ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ُﺗـ َﻌﻠّ ُِﻤﻮ َن اﻟْ ِﻜﺘ
َ ّ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ُﻛﻮﻧُﻮا َرﺑﱠﺎﻧِﻴ...

“... “Hûn bihîndayînaxwe ya kitêbê û bidersdayînaxwe, bibin merivênkûrzana û hîkmetperwer./Siz kitabı öğretmeniz ve ders vermenizle derin ve
hikmetli kimseler olun.”
Kürtçede, öğretmek anlamındaki “ِﻤﻮ َن
ُ ّ ”ُﺗـ َﻌﻠibaresi, “hîn kirin/öğretmek” ve
1

2

EbûHayyan Muhammed b. Yusuf El-Endelüsî, Tefsîrü’l-bahri’l-muhit, thk. Âdil AhmedAbdülmevcûd, Ali Muhammed Mi‘ved, vd.,(Beyrut:Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1993), c. I, s. 442;
Fahrüddîn Muhammed b. Ömer er-Râzî, Mefatîhu’l-gayb (Tefsîrü’l-kebîr),(Beyrut Darü’lFikir, 1981), c. III, s. 149
Bu arada “Ümmi, anasından doğduğu gibi kalmış, bir şey öğrenememiş kişidir. Her insanın ümmi
olduğu konular vardır. Peygamberimiz okuma yazma bilmediği için ümmî idi (A’râf 7/157 ve
Ankebût 29/48). Buradakiler de okudukları kitabın içinde ne olduğunu öğrenmedikleri için ümmî
sayılmışlardır.” (Abdülaziz Bayındır’ın henüz yayınlanmamış Kur’an’ı Kerim Mealinden alınmıştır)
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“ ”ﺗَ ْﺪ ُر ُﺳﻮ َنda “xwendin/okumak” şeklinde karşılamak mümkündür. Dolayısıyla çeviride geçen, “hîndayînaxwe/kendine öğretmesi” ve “dersdayînaxwe/kendine ders vermesi” kullanımın “ِﻤﻮ َن
ُ ّ ”ُﺗـ َﻌﻠve “ ”ﺗَ ْﺪ ُر ُﺳﻮ َنfiillerini karşılayamamaktadır. Hatta bu ifade kalıbını, bu çeviri dışında başka yerde görmek neredeyse imkânsızdır. Öyle görünüyor ki mealde İbn Âmir, Hamza, Asım,
Kisaî ve Halef ’in “ِﻤﻮ َن
ُ ّ ”ُﺗـ َﻌﻠkıraati ile birlikte diğer bazılarının“ ”َﺗـ ْﻌﻠ َُﻤﻮ َنşeklinde3
ki kıraati de tercümeye yansıtmaya çalışıldığından, böyle garip, hatta yanlış bir çeviri örneği ortaya çıkmıştır. Ancak “ِﻤﻮ َن
ُ ّ ”ُﺗـ َﻌﻠkıraati esas alındığında,
“hîndayînaxwe/kendine öğretmesi” şeklinde tercüme edilmesi imkân dâhilinde
değildir. “َﻤﻮ َن
ُ  ”َﺗـ ْﻌﻠkıraati esas alındığını düşünecek olsak bile yine de böyle bir
çeviri mümkün değildir. Zira Kürtçede, “ِﻢ
ُ ُّﻳـ َﻌﻠ-“ ” َﻋﻠﱠ َﻢhîn kirin/öğretmek”; “-َﺗـ َﻌﻠ ََﻢ
”َﻳـَﺘـ َﻌﻠﱠ ُﻢ, “hînbûn/öğrenmek” ve “َﻳـ ْﻌﻠ َُﻢ- ” َﻋﻠ َِﻢise “zanîn/bilmek” şeklinde karşılanır.
Kanaatimizce, Yüce Allah’ın aynı âyetin ilk bölümünde “Allah bir kimseye Kitap, hikmet ve peygamberlik versin, o da tutsun halka; Allah’tan önce bana kul olun” ile aynı sûrenin 80. âyetinde ise “O kişi, melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi isteyemez. Müslüman olmanızdan sonra, kâfir olmanızı mı
isteyecek?”4buyurması, “ِﻴﻦ
َ ّ ” َرﺑﱠﺎﻧِﻴsözcüğünün “Rabbe kul olmak” şeklinde tercüme edilmesini gerekli kılmaktadır. Çünkü her iki yerde de sadece Allah’a kul
olma gerekliliğinden söz edilmektedir. Dolayısıyla kendisine kitap, hikmet ve
peygamberlik verilen birinin onlara söyleyeceği “Rabbe kul olun”olmalıdır.
Buna göre âyetin meali şöyle olmalıdır: “Lêbelê (jiwan re dêwihabibêje:)
“Jiberku hûn kitêbêhîn dikin û dixwîninjiRebb (Perwerdigarêxwe) re bibin
bende./Ancak (onlara öyle der) “Kitabı öğretmeniz ve okumanız nedeniyle sadece Rabbe kul olun.”

Nisâ, 4/46

ِ ِﻳﻦ َﻫﺎ ُدوا ﻳُ َﺤ ِّﺮﻓُﻮ َن اﻟْ َﻜﻠ َِﻢ َﻋ ْﻦ َﻣ َﻮ
ِﻌﻨَﺎ َو َﻋ َﺼْﻴـﻨَﺎ َو ْاﺳ َﻤ ْﻊ َﻏْﻴـ َﺮ ُﻣ ْﺴ َﻤ ٍﻊ َوَرا ِﻋﻨَﺎ ﻟَﻴًّﺎ
ْ اﺿ ِﻌ ِﻪ َوَﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﺳﻤ
َ ِﻦ اﻟﱠﺬ
َﻣ
...ِﻳﻦ
ِ َﻌﻨًﺎ ﻓِﻲ اﻟ ّﺪ
ْ ِﻢ َوﻃ
ْ ﺑِﺄَﻟْ ِﺴﻨَﺘِﻬ
“Hin jiewênbûnecihû, peyvan ji ciyên wan diguherinin û dibêjinku: “Me

3
4

Bkz. İbnÂşûr Muhammed b. Muhammed, et-Tahrîrve’t-tenvîr, (Tunus:ed-Dar et-Tûnisiyyeli’n-Neşr, 1984), c. III, s. 295.
Her iki âyetin meali, Abdülaziz Bayındır’ın henüz yayınlanmayan Kur’an’ı Kerim Mealinden
alınmıştır.
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bihîst û bêemrî kir û tu bibîzeku tu qetnebîzî” û bizimanêxor (dibêjin;) “Tu
hay ji me be – me bajo” û tana li dîndixin.../Yahudi olanlardan bazıları, sözleri
yerlerinden değiştiriyorlar ve diyorlar ki: “Duyduk ve isyan ettik ve duy ki hiç duymayasın” ve yamuk dille (diyorlar) “Bizi gözet-bizi güt” ve dine saldırırlar. ...”
Âyetiyukarıdaki gibi çevirmenin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur.
Çünkü âyet, Yahudilerden bir grubun sözü tahrif ettiklerinden söz etmektedir. Sözü tahrif etmek ise: “İki tarafa yüklenebilecek anlamlar taşıyan bir sözü yalnız bir tarafa çekmektir.”5 Diğer bir ifadeyle, bir kelamda tahrifin olabilmesi için, kelimenin veya sözün iki anlama geliyor olması gerekir. Aksi
takdirde sözü edilen tahrif, meydana gelmez.
Ancak ne gariptir ki tefsir kaynaklarında “ ” َﻏْﻴـ َﺮ ُﻣ ْﺴ َﻤ ٍﻊve “” َرا ِﻋﻨَﺎ6 örneklerinde bu husus belirtilirken, “ ” َﻋ َﺼْﻴـﻨَﺎörneğinde buna hiç değinilmemiştir.
Hâlbuki üç misal de, tahrife örnek olarak verilmiştir.
Bu mealde de tahrifin bu özelliği, hiç dikkate alınmamıştır. Şöyle ki,
“ ” َﻋ َﺼْﻴـﻨَﺎörneğinde “bêemrî kir/isyan ettik”, “ ” َﻏْﻴـ َﺮ ُﻣ ْﺴ َﻤ ٍﻊmisalinde “tu bibîzeku tu
qetnebîzî / duy ki hiç duymayasın” şeklinde çevrilmiş ve “ ” َرا ِﻋﻨَﺎörneğinde ise
“Tu hay ji me be – me bajo/ Bizi gözet-bizi güt” tire (-) işareti kullanılarak
sözcüğün iki anlama geldiği belirtilmeye çalışılmıştır.
Bu âyetle ilgili olarak önemine binaen Abdulaziz Bayındır’ınşutespitini
paylaşmak istiyoruz:
“Âyette geçen üç cümleden her birinin, birbirine zıt iki anlamı vardır.
1. “ِﻌﻨَﺎ َو َﻋ َﺼْﻴـﻨَﺎ
ْ  ” َﺳﻤcümlesinin bir anlamı “dinledik ve sıkı tuttuk” diğeri ise
“dinledik ve isyan ettik” şeklindedir. Çünkü (asâ= ;)ﻋﺼﻰhem isyan, hem de
değneği tutar gibi tutma anlamına gelir. Ulaşabildiğimiz tefsir ve meallerde
bu inceliğin tespit edilemediği görülmektedir. Eğer “َﻌﻨَﺎ
ْ ِﻌﻨَﺎ َوأَﻃ
ْ “ ” َﺳﻤDinledik ve
boyun eğdik” deselerdi onu tahrif, yani başka anlama çekme imkânı olmayacağından daha iyi ve daha doğru olurdu.
2. “ ” َو ْاﺳ َﻤ ْﻊ ﻏـَْﻴـ َﺮ ُﻣ ْﺴ َﻤ ٍﻊcümlesinin bir anlamı, “lütfen dinle, sana söz söylemek had5

6

Rağıb el-İsfahâni Muhammed b. Hüseyin b. Muhammed, Müfredat elfazi’l-kur’an,
“ ”ﺣﺮفmaddesi, thk.Sefvan Adnan Davûdî, 3. bs.(Beyrut:Darü’l-Kalem Dimaşk ile ed-Dar eşŞamiyye, 2002), s. 228.
Bkz. Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ân hakaikiğavamidi’t-tenzîlî ve uyûn’ilekavîlî fî vuhûci’t-te’vîlî, thk.: Şeyh Adil Ahmet Abdülmevcut vd., (Riyad:Mektebetu’l-Âbîkan, 1998), c. II, s. 87.
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dimize değil ama...” diğeri ise “dinle, söz dinlemez adam” şeklindedir. Eğer sadece
“dinle” anlamına gelen, “ ” ْاﺳ َﻤ ْﻊifadesi kullanılsaydı başka anlama çekilemezdi.
3. “ “ َراﻋـِﻨَﺎcümlesinin anlamlarından biri “bizi güt” diğeri “bizi gözet” şeklindedir. “Bizi güt” sözünde bir iğneleme vardır. Yani “Sen bizi hayvan güder gibi gütmek istiyorsun, öyleyse güt.” demiş olurlar. Dillerini biraz eğer, ayn
ُ “ deharfini uzatarak raînâ derlerse “bizim çoban” demiş olurlar. Eğer “اﻧﻈ ْﺮﻧَﺎ
7
selerdi “bizi gözet” dışında başka anlama çekilemezdi.
Buna göre ilgili âyetşöyle çevrilmeli: “Hin jiCihûyanbêjeyanjicihênw
antehrîf dikin (menawandiguherînin) û dibêjin: semî‘nawe ‘esayna, wesme‘
xeyremusme‘în û ra‘îna. Zimanêxwexwar dikin û pê dev diavêjindîn. ...” ve
dipnotta Yahudilerin tahrif ederek kullandıkları sözcüklerin iki anlamına
da yer verilmelidir.

Nisâ, 4/81

ُ ِك َﺑـﻴﱠ َﺖ ﻃَﺎﺋِ َﻔ ٌﺔ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻏْﻴـ َﺮ اﻟﱠﺬِي َﺗـﻘ
َ ِﻦ ِﻋﻨْﺪ
...ُﻮل
ْ َوَﻳـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻃَﺎ َﻋ ٌﺔ ﻓَﺈِذَا َﺑـ َﺮُزوا ﻣ

“Ew (êndirû) dibêjin: “(Karê me) peyrewî ye.” Vêcagavaji cem te
dertên, destekîjiwanbi şev tiştê tu dibêjîdiguherîne. Xuda, tiştêewbi şev
diguherînindinivîse. ...”
“Vêcagavaji cem te dertên, destekîjiwanbi şev tiştê tu dibêjîdiguherîne/Yanından çıktıklarında, onlardan bir grup dediğini geceleyin değiştiriyorlar.” ifadesinden onların, Hz. Peygamberin sözlerini çarpıttıkları anlaşılmaktadır.
Hâlbuki âyette, münafıkların böyle bir tavır içinde olduklarından söz edilmemekte, aksine verdikleri sözden caydıkları ve Hz. Peygamberin yanından
ayrıldıklarında başka düşüncelerin peşine düştükleri ve değişik şeyler tasarladıklarından bahsedilmektedir.
Bu nedenle, tasarlamak anlamındaki “ﺖ
َ  ”َﺑـﻴﱠifadesini, yanlış anlaşılmaya
mahal bıraktığından “diguherîne” şeklinde çevirmek, uygun düşmemektedir. Zira Araplar, geceleyin, olumlu ve olumsuz tarafı etraflıca düşünülen bir
iş veya durum için, “ِﻴﺖ
ٌ  ” َﻫﺬا أَ ْﻣ ٌﺮ َﻣﺒderler. Yani:“bu, düşünülmüş ve tasarlanmış
bir iştir.” Nisa sûresinin 108. âyetinde geçen “ ”ُﻳـﺒَﻴِّﺘُﻮ َنfiili de bu anlamdadır.8
7
8

Abdülaziz Bayındır, Kur’ân Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, 2. bs. (İstanbul: Süleymaniye
Vakıf yay. 2007), s. 131-132.
Râzî, Tefsîrü’l-kebîr, X, 200; ZeccâcEbûİshâkİbrâhîm b. es-Serî el-Bağdâdî, Meâni’lkur’an ve i’rabuhû, thk.AbdülcelilAbduhŞelebî, (Beyrut:Âlemü’l-Kütübî, 1988), c. II, s. 101.
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Şairin şu sözü de: “ض َﻣﺎ َﺑـّﻴـﺘُﻮا َوَﻛﺎﻧُﻮا أََﺗـ ْﻮﻧِﻲ ِﻷَ ْﻣ ٍﺮ ﻧُ ْﻜ ٍﺮ
َ ”أََﺗـ ْﻮﻧِﻲ َﻓـﻠ َْﻢ أَ ْر, buna örnektir.9 Ayrıca
âyette geçen “ ”َﺗـﻘُﻮلibaresi, hem Hz. Peygambere hem de münafıklara raci’
olabileceğinden doğal olarak iki farklı anlam ortaya çıkmaktadır.10

Mâide, 5/103

...َﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻣ ِْﻦ ﺑَ ِﺤ َﻴﺮٍة َوَﻻ َﺳﺎﺋِﺒٍَﺔ َوَﻻ َو ِﺻﻴﻠَ ٍﺔ َوَﻻ َﺣﺎ ٍم

“Xuda, ne deva gohqelaştî û ne a (jipûtan re) gorîkirî û ne a duzika li pey
hevmêtîne û ne jîberanêkupiştî deh berxjêçêbûne serbest berdane, (li ser wan)
pêwîstnedêraye û pê ferman nekiriye.../Allah, ne kulağı yarık deveyi ve ne de
(putlara) kurban edilen ve ne de peş peşe iki karın dişi doğuranı ve ne de on kuzunun kendisinden meydana geldiği koçu serbest bırakmış, (onlara) gerekli kılmamış ve onunla emretmemiştir. ...”
Âyette geçen “behîra, sâibe, vesîle ve hâm” sözcükleri, Cahili Arap toplumunun din adına kendilerine haram kıldıkları en’âm türündeki hayvanları ifade etmektedir.
Bu hayvanları muhtelif tanrılara adamak, Arap toplumunda bir adetti.
Bunları sayılarına, cinsiyetlerine ve soylarına göre seçerlerdi. En’âmsûresinin
138.-139., 143.-144. ve Nahlsûresinin 35. ve 116. âyetlerinde, bu yanlış uygulamaya atıfta bulunulmaktadır.
Dilciler ve müfessirler, bu hayvanları farklı şekillerde tanımlamışlar.11
Bu da, yukarıdaki kavramların tercüme edilmesini zorlaştırmakta hatta
imkânsızlaştırmaktadır. Bu nedenle mealde, kavramların orijinalleri verilmeli ve gerekli görülmesi halinde dipnotta açıklama yapılmalıdır.

Hûd, 11/114

ِﻚ ذ ِْﻛﺮى ﻟ ﱠ
ِ َاﻟﺴﻴِّﺌ
ِ َِﻦ اﻟﻠﱠﻴْ ِﻞ إِ ﱠن اﻟْ َﺤ َﺴﻨ
ِﻳﻦ
َوأَﻗِ ِﻢ ﱠ
ﺎت ﻳُ ْﺬﻫِﺒْ َﻦ ﱠ
ِ َﺮﻓ
َ ِﻠﺬ ِاﻛﺮ
َ َﻲ اﻟﱠﻨـ َﻬﺎ ِر َوُزﻟَﻔًﺎ ﻣ
َ َ ﺎت َذﻟ
َ اﻟﺼ َﻼ َة ﻃ

“Û tu, jiherdûalêroyê ve û demekejişevêlimêjbike. Bêgumanbaşînebaşiyan

9

Zeccâc, Meâni’l-kur’an, II, 81; Ebu UbeydeMa’mer b. Müsenna et-Teymî, Mecazü’lkur’an, thk. Muhammed Fuat Sezgin, (Kahire:Mektebetü’l-Hancî, ts.), c. I, s. 132.
10 Râzî,Tefsîru’l-kebîr, c. X, s. 201.
11 Bkz. EbûCa‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Cami‘u’l-beyân ân te’vilîâyi’l-kur’an, thk.
Abdullah b. Abdülmühsin et-Türkî, (Kahire:Merkezü’l-Buhûsîve’d-Dirasâti’l-Ârabiyyeve’lİslamiyyebiDarîHecer, 2001),c.IX, s. 31-39; Muhammed Reşid Rıza, Tefsiru’l-kur’ani’l-hakim
(Tefsîrü’l-menar),(Kahire:Daru’l-Menar, 1947), c. VII, s. 202-203.
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dibin. Eva han şîretek e jiênşîretadipejirînin./Ve sen, gündüzün iki tarafında
ve gecenin bir bölümünde namaz kıl. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Bu
öğütleri kabul edenler için bir öğüttür.”
Hûd sûresinin 114. âyetinde geçen ve “gecenin gündüze yakın zamanları”
anlamındaki “ِﻦ اﻟﻠﱠﻴْ ِﻞ
َ  ” ُزﻟَﻔًﺎ ﻣibaresini, “demekejişevê/gecenin bir bölümünde” şeklinde tercüme etmek hatalıdır. Zira “ ” ُزﻟَﻒbilindiği üzere, yakın anlamındaki
“” ُزﻟْﻔَﺔçoğuludur. Yani kelime, gecenin gündüze yakın vakitleri anlamındadır.
Çoğul da en az üç olmalıdır. Dolayısıyla “demekejişevê” ifadesi, sadece biri
gösterdiğinden hatalıdır.12

Yûsuf, 12/24

... َوﻟََﻘ ْﺪ َﻫ ﱠﻤ ْﺖ ﺑِِﻪ َوَﻫ ﱠﻢ ﺑِ َﻬﺎ ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن َرأَى ُﺑـ ْﺮَﻫﺎ َن َرﺑِِّﻪ...

“Sond be wê dil kirî; wîjîdilkirêlêegerkunîşanaperwerdekarêxwenedîta
(wêpê re bikira)..../Andolsun o onu arzulamıştı; o da onu arzulamıştı, fakat
Rabbinin göstergesini görmeseydi (onunla yapardı)...”
Kimi müfessirlere göre, âyetin “ ”ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن َرأَى ُﺑـ ْﺮَﻫﺎ َن َرﺑِّ ِﻪbölümü, bağımsız bir
cümledir, cevabı ise hazfedilmiştir. Mealde ise “wêpê re bikira/onunla ilişkiye girerdi” şeklinde, takdir edilmiştir.
Taberî(ö. 310/922) ve Zeccac (ö. 311/923), “ ” َﻫ ﱠﻢ ﺑِ َﻬﺎifadesinin lamsız ve
şart edatı olan “”ﻟﻮﻻdan önce gelmesini delil göstererek, cevap olamayacağını ve cevabın mahzuf olduğunu13, diğer bazıları ise, şâyet “kastetme” vuku bulmamışsa, “Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi” ifadesi, faydadan hali bir duruma geleceğini iddia etmişler.14İbnAtıyye (ö. 541/1147) de, selef
âlimlerinin görüşlerine ve Arapçaya aykırılığı iddiasıyla, “ ” َﻫ ﱠﻢ ﺑِ َﻬﺎifadesinin,
“”ﻟﻮﻻya cevap olamayacağını söylemiştir.15
Ancak Zeccâc’ın bu iddiası temelsizdir. Çünkü “ ”ﻟﻮve “”ﻟﻮﻻnın cevabı

12

Bu âyetle ilgili Türkçe meallerdeki hatalar için bkz. Fatih Orum, “Bir Âyetin Başına
Gelenler”, Kitap ve Hikmet Dergisi Temmuz Eylül sayı. 10, İstanbul 2015, s. 30-39.
13 Bkz. Zeccâc el-Bağdâdî, Meâni’l-kur’an, III, 101-102; Ahmed b. Yûsuf b. İbrâhîmSemîn
el-Halebî, ed-Dürrü’l-masûn fî ulûmi’l-kitabi’l-meknûn,thk. Ahmet Muhammed el-Harrat,
(Dimaşk:Daru’l-Kalem, ts,), VI, 468; Taberî, Cami‘u’l-beyân, c. XIII, s. 86-87.
14 Râzî,Tefsîru’l-kebîr, c. XVIII, s. 120.
15 İbnÂtıyye Abdülhak b. Gālib el-Endelüsî, el-Müharraru’l-vecîz fî tefsiri’l-kitabi’l-âzîz,
thk. Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed, (Beyrut:Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2001), c. III, s.
235.
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olumlu olduğunda, her ne kadar “lam” ile gelmesi yaygın ise de, iki şekilde
de gelmesi caizdir. Bir de Arapçada, önemli ifadeleri önceleme kuralı vardır. Yani takdim ve tehir, cümledeki öneme binaen yapılmaktadır. Benzer
bir kullanım “( ”إِن َﻛﺎ َد ْت ﻟَُﺘـﺒْﺪِى ﺑِﻪ ﻟَ ْﻮﻻ أَن ﱠرﺑَ ْﻄﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ َﻗـ ْﻠﺒِ َﻬﺎKasas, 28/10) âyetinde de
mevcuttur. “ ” َﻫ ﱠﻢ ﺑِ َﻬﺎifadesinin cevap olması halinde faydadan hali olur iddiasına karşılık ise, şöyle bir cevap verilmektedir:
“Hz. Yûsuf ’un, onu istememesi, kadınlara karşı isteksiz veya iktidarsız olmasından değil; aksine Allah’ın nişaneleri onu bu işten engellemiştir.” Ayrıca
Kur’an-ı Kerim’de, cevabın hazfedilmesi çokça görülen bir şeydir. Ancak
burada, cevap olacak bir ifadenin varlığı, mahzuf bir cevabı takdir etmeye
engeldir. Çünkü asıl olan hazfın olmamasıdır.16
Bir de Hz. Yûsuf ’un, “Allah’a sığınırım. O benim sahibimdir. Bana iyi
bir makam verdi. Çünkü yanlış yapanlar umduğuna kavuşamazlar.” (Yûsuf,
12/23) demesi ve Allah Teâlâ’nın, “Bu, kötülüğü ve çirkinliği ondan uzaklaştırmamız içindir.” (Yûsuf, 12/24) şeklinde buyurması, Hz. Yûsuf ’un kadına
karşı isteme duygusunu yaşamadığını göstermektedir.
Özetle mealimizde, yanlış tercih sonucunda bir hataya düşülmüştür.
Bizce âyetin meali, şöyle olmalıdır: “Birastîpîrekêewji dil dixwest. EgerYûsuf,
nişana Perwerdegarêxwenedîta, dêwîjîewbixwesta.”

Ra’d, 13/31

...ِﻴﻌﺎ
ً ﱠﺎس َﺟﻤ
َ أََﻓـﻠ َْﻢ َﻳـﻴْﺄَ ِس اﻟﱠﺬ...
َ ِﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا أَ ْن ﻟَ ْﻮ ﻳَ َﺸ ُﺎء اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻟَ َﻬ َﺪى اﻟﻨ

“... Vêcamaênbawerî anîne hêjî (jibawerîanînawanêkuXudasalixêwan
daye kuewbawerînaynin) bêhêvînebûne (û nizaninku) beraegerXudabixwazewêhemûmirovanbigihînerêya rast?/İman edenler hala (Allah’ın haklarında
iman etmeyeceklerini bildirdiği kişilerin iman etmelerinden) ümidini kesmediler mi (ve bilmiyorlar mı ki) gerçekten Allah dilerse tüm insanları doğru yola iletecektir?...”
Mealde verilen anlam, İbnAtıyye’nin tefsirinde muhtemeldir şeklinde yer
almaktadır.17“ ”ﻟَ ْﻢedatı, yanlış tercüme edilerek “henüz” anlamı verilmiştir.
Mücahid, Hasan-ı Basrî (ö. 110/728) ve Katâde (ö. 117/735) başta ol-

16
17

Râzî,Tefsîrü’l-kebîr, c. XVIII, s. 120-121; İbnÂşûr, et-Tahrîrve’t-tenvîr, c. XII, s. 252-253.
Bkz. İbnÂtıyye, el-Müharraru’l-vecîz, c. III, s. 313.
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mak üzere müfessirlerin cumhuruna göre, âyette geçen “ ”َﻳـﻴْﺄَ ِسfiili, bilmek
anlamındadır. Arapların Naha’ kabilesi kelimeyi, bu anlamda kullanmıştır.
Buna karşın Kisâî (ö. 189/805), fiilin “umut kesmek” anlamında olduğunu ve
Arapların “ ”ﻳﺄسfiilini, bilmek anlamında kullandıklarına hiç şahit olmadığını belirtmiştir.18
Ayrıca, değişik gramer tahlillere bağlı olarak, âyete farklı anlamlar yüklenmiştir. Mesela fiile, bilmek anlamı verenlere göre, “ ”أَ ْنharfi, müşebbehe harflerden olan “enne”den tahfif edilmiştir.19 Ümidini kesmekanlamını verenlere göre ise “ﺎء
ُ  ”أَ ْن ﻟَ ْﻮ ﻳَ َﺸbölümü, “”آ َﻣﻨُﻮاya bağlıdır.20 Ancak “ ”أَ ْنharfinin konumu ve kullanımı bu anlamı desteklediğini söylemek pek mümkün
değildir. Çünkü muhaffef “=أَ ْنen”in haberi mutasarrıf fiil olması halinde, şu
dört “ ﻟَ ْﻮ, َﻻ, َس, ”ﻗَ ْﺪharften birisi, harfin kendisi ile haberi arasında fasıla olarak gelmesi gerekir.21Yani âyette “’”ﻟﻮın fasıla olarak gelmesi, “ ”َﻳـﻴْﺄَسfiilinin,
“bilmek” anlamında olduğunu gösterir.
Kimilerine göre ise, “ِﻴﻌﺎ
ً ﱠﺎس َﺟﻤ
َ  ”أَ ْن ﻟَ ْﻮ ﻳَ َﺸ ُﺎء اﻟﻠﱠ ُﻪ ﻟَ َﻬ َﺪى اﻟﻨcümlesi mahzuf bir kasemin cevabıdır. Bu durumda “=أَ ْنen”, kasem ile kasem edilen şey arasında bağlantı görevini üstlenmektedir.22 Ancak Arapça dil grameri açısından
böyle bir ihtimalin söz konusu olması, âyete de bu şekilde anlam verilebileceği anlamına gelmemelidir. Çünkü bu şekilde anlam verilmesi, cümlede
bazı şeyleri, -örneğin “kâfirlerin iman etmelerinden” vb.- takdir etmeyi gerekli kılmaktadır. Bu da bir sonraki bölümünün öncesiyle olan bağlantısını
zayıflatmaktadır. Şöyle bir meal: “MabawermendnizaninkuegerXwedêbixw
estadêmirovtevbianîna ser riya rast.” bizce daha isabetlidir.

İsrâ, 17/13

ﻮرا
ُ ِﻧﺴﺎ ٍن أَﻟْ َﺰْﻣﻨَﺎ ُﻩ ﻃَﺂﺋ َِﺮُﻩ ﻓِﻲ ُﻋﻨُ ِﻘ ِﻪ َوﻧُ ْﺨﺮُِج ﻟَُﻪ َﻳـ ْﻮَم اﻟْﻘِﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ِﻛﺘَﺎﺑًﺎَﻳـ ْﻠﻘَﺎ ُﻩ َﻣ
ً ﻨﺸ
َ َوُﻛ ﱠﻺ

“Û me her mirovî para wî (jixweşî û nexweşiyê) kiriyesitûyêwî de (para wîjixweşî û nexweşiyê her pê re ye jênaqete). Emêrojaqiyametêjê re kitêbek
18

Râzî,Tefsîrü’l-kebîr, c. XIX, s. 54-55.
Bkz. Semîn el-Halebî, ed-Dürrü’l-masûn, c. VII, s. 53, 55.
20 Bkz. Semîn el-Halebî, ed-Dürrü’l-masûn, c. VII, s. 52.
21 Bkz. İbnHişâm Abdullah b. Yusuf b. Ahmed b. Abdullah el-Ensârî, Şerhûkatri’n-neda
ve belli’s-seda, (Dimaşk:Darü’l-Hayr, 1990), s.154-155.
22 Bkz. Semîn el-Halebî, ed-Dürrü’l-masûn, c. VII, s. 52.
19
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derînin kuwêvekirîrastêwêbê./Ve biz her kişiye (hayır ve şerden) payını boynuna koyduk (hayır ve şerden payına düşen hep onunladır ondan ayrılmaz). Biz
kıyamet gününde ona bir kitap çıkartırız ki açık bir şekilde onunla karşılaşır.”
“Tair” sözü, her ne kadar kişinin payına düşen anlamında kullanılsa da23
burada, yapıp ettiklerini onun ayrılmaz parçası kıldık anlamındadır. Yani
gerdanlık veya demir halkalarının boyundan ayrılmadığı gibi, kişinin ameli/yapıp ettiği de öyle ondan ayrılmaz hale gelir.24 “ ” َوﻧُ ْﺨﺮُِجile başlayan cümlenin, “ ”أَﻟْ َﺰْﻣﻨَﺎ ُﻩfiiline atfedilmesi de, “tair” diye tabir edilen amellerin kıyamet
gününde detaylı bir şekilde kişinin karşısına çıkacağı büyük-küçük, kişinin
tüm ettiklerinin sayılıp ona göre hesaba çekileceğini bildirmektedir.25
Mealimizde ise “tair” ibaresi, “par/pay” şeklinde çevrilmiş ve parantez
içinde şu bilgilere: “hayır ve şerden payına düşen hep onunladır ondan ayrılmaz” yer verilmiştir Bu da, âyetin “ ” َوﻧُ ْﺨﺮُِجile başlayan bölümünün, âyetin başıyla olan irtibatını kesmiştir.

İsrâ, 17/78-79

ﻮك ﱠ
ِ ُاﻟﺼ َﻼ َة ﻟِ ُﺪﻟ
ِﻦ اﻟﻠﱠﻴْ ِﻞ َﻓـَﺘـ َﻬ ﱠﺠ ْﺪ
أَﻗِ ِﻢ ﱠ
ْ َﺠ ِﺮ إِ ﱠن ُﻗـ ْﺮآ َن اﻟْﻔ
ْ َﺴ ِﻖ اﻟﻠﱠﻴْ ِﻞ َوُﻗـ ْﺮآ َن اﻟْﻔ
َ َﺠ ِﺮ َﻛﺎ َن َﻣ ْﺸ ُﻬﻮًدا َوﻣ
َ اﻟﺸ ْﻤ ِﺲ إِﻟَﻰ ﻏ
َ ﺑِ ِﻪ ﻧَﺎﻓِﻠَ ًﺔ ﻟَ َﻚ َﻋ َﺴﻰ أَ ْن َﻳـْﺒـ َﻌﺜَ َﻚ َرﺑ
ﱡﻚ َﻣﻘَﺎ ًﻣﺎ َﻣ ْﺤ ُﻤﻮًدا

“Tu jidanênîvro (demarojjinîvêasîmanberbirojava dibe) heyatarîtiyaşevêlimêj ke û xwendina (limêja) sibê (pêkbîne). Bêgumanxwendinaserêsibê
(ferişte) lêdihêwirin. Û hin jişevêjîhişyarbibe-rabepê (bixwendinê) jixwe re
limêjêsunetbike. Dibe perwerdekarête, te bişîne-bigihîneciyekîpesindayî./Sen
öğle vaktinden (güneşin semanın ortasından batı tarafına kaymasıyla) gecenin
karanlığına kadar namaz kıl ve sabah okumasını (namazını yerine getir). Şüphesiz (melekler) sabah okumasına toplanırlar. Ve gecenin bazı bölümlerinde de
uyan-kalk onunla (okumayla) kendine sünnet namazları kıl. Umulur ki Rabbin, seni övülen bir yere gönderir-ulaştırır.”
Sabah namazının ilk vaktini bildiren İsrâsûresi 78. âyetindeki “َﺠ ِﺮ
ْ ”ُﻗـ ْﺮآ َن اﻟْﻔ
ifadesini, “xwendina (limêja) sibê (pêkbîne)/sabah (namazının) okumasını
gerçekleştir.” ve aynı âyetin devamı olan “َﺠ ِﺮ َﻛﺎ َن َﻣ ْﺸ ُﻬﻮًدا
ْ  ”إِ ﱠن ُﻗـ ْﺮآ َن اﻟْﻔifadesinin
23

Bkz. İbnÂşûr, et-Tahrîrve’t-tenvîr, c. XV, s. 46.
Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, c.III, s. 398.
25 Bkz. İbnÂşûr, et-Tahrîrve’t-tenvîr, c. XV, s. 48.
24
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de “Bêgumanxwendinaserêsibê (ferişte) lêdihêwirin./Şüphesiz (melekler) sabah
okumasına toplanırlar” şeklinde tercüme edilmesi hatalıdır.
Çünkü “ ”ﻗﺮآنsözcüğü burada kavram olarak değil; toplanma bir ayara
gelme yani “ışıkların toplanması ve aydınlığın artık gözle görülür bir duruma gelmesini” ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle burada sözü edilen vakit, imsak vakti ile birlikte sabah namazının ilk vaktini bildiren Bakara 187.
âyetinde geçen zaman dilimini göstermektedir.
Ayrıca bu âyeti, Hûd 114. Âyeti ile birlikte ele almak gerekir. Aksi takdirde namazların cem edilmesi ve vakitlerinin belirlenmesinde yanlış veya
eksik bir sonuca varmak kaçınılmaz olur.
Aynı sûrenin 79. âyetinde geçen “ ”ﻧَﺎﻓِﻠَ ًﺔ ﻟَ َﻚifadesine de, “limêjêsunet/sünnet
namazı” şeklinde meal verilmesi de isabetli değildir. Âyete bu mealin verilmesi, gece namazı olarak tabir edilen namazların Hz. Peygambere farz olmadığı tezinden yola çıkılarak verilmiş olmalıdır. Bu anlam, her ne kadar
bazı müfessirlerce benimsenmiş ise de, kanaatimizce doğru değildir. Çünkü “ ”َﺗـ َﻬ ﱠﺠﺪsözcüğü emir formunda geldiği için vücûb ifade etmektedir.Bu
noktadan hareketle, “ ”ﻧَﺎﻓِﻠَ ًﺔsözcüğüne, “sünnet namazı” anlamı verilmesi, hatalıdır.

Tâ-Hâ, 20/96

َﻗ
َ ِﻦ أَﺛَ ِﺮ اﻟ ﱠﺮ ُﺳﻮﻟِ َﻔَﻨـﺒَ ْﺬُﺗـ َﻬﺎ َوَﻛ َﺬﻟ
ِ ِﻚ َﺳ ﱠﻮﻟَ ْﺖ ﻟِﻲ َﻧـﻔ
ْﺴﻲ
ْ َﺎل ﺑَ ُﺼ ْﺮﺗُﺒ َِﻤﺎ ﻟَ ْﻢ َﻳـﺒْ ُﺼ ُﺮوا ﺑِ ِﻪ َﻓـﻘَﺒَ ْﻀ ُﺖ َﻗـﺒْ َﻀ ًﺔ ّﻣ

“Got: “Tiştêwannedîtmindît; vêcaminçengekîjirêçaqasidgirtvêcaminwê
(axê) avite (navxişrêhelandî) û canêminwuhajimin re xweşnîşan da./Dedi ki:
“Onların görmediklerini gördüm; elçinin izinden bir avuç toprak aldım ve onu
(toprağı) (erimiş ziynetin içine) attım ve nefsim bunu bana hoş gösterdi.”
Yukarıdaki meale baktığımızda, “ ”َﻗـﺒْ َﻀ ًﺔkelimesine, “çengek/bir avuç”, belirlilik takısı alan “rasûl” sözcüğüne, “qasid/elçi” anlamı verildiği, “ ”َﻓـَﻨـﺒَ ْﺬُﺗـ َﻬﺎfiilinde geçen “ ”ﻫﺎzamiri de, nesne “ew” formunda gösterilmesi gerekirken,
“wê” özne olarak çevrildiği ve daha sonra parantez içinde şu açıklamaya
“(navxişrêhelandî/erimiş ziynetin içine)” yer verildiği görülmektedir.
Bu âyetin mealinde, zincirleme bir hatanın var olduğunu görmekteyiz.
En başta, “er-rasûl” sözcüğüne verilen anlamın hatalı olduğunu belirtmekte yarar vardır. Zira Kur’an-ı Kerim’de “er-rasûl” sözcüğü, belirlilik takısı al-
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mış hali Yûsuf 50. âyeti dışındaki tüm kullanımlarında, hep peygamber olan
rasûller kastedilmiştir. Yûsufsûresindeki kullanımında ise, 45. âyette “”ﻓَﺄَ ْر ِﺳﻠُﻮ ِن
(beni elçi olarak gönderin) karinesinin delaletiyle, gönderilen kişinin kralın
elçisi olduğu anlaşılmaktadır. Yani, âyetin iç bağlantıları, “er-rasûl” sözcüğünün burada, peygamber olan rasûl olmadığını, dolayısıyla peygamber olmayan bir elçi olduğunu göstermektedir.
Tâ-Hâsûresi 96. âyette geçen “er-rasûl” sözcüğünde ise maksadın normal elçi, diğer bir ifadeyle Hz. Cebrail olduğunu gösteren dilsel hiçbir karine yoktur.26 Çünkü “rasûl” sözcüğü, sûrenin başından ilgili âyete kadar, saَ ( ” َر ُﺳTâ-Hâ, 20/47) tesniye formunda geçmektedir. Bu ifadece bir yerde “ﻮﻻ
deden de maksadın, Hz. Musa ve Hz. Harun olduğu ortadadır.
“ ”ﻗﺒﺾsözcüğünün anlamına dair ise, bazı tefsir kaynaklarında, şu efsanevi hikâyeye yer verilmektedir: “Hz. Musa’nın Tur’a gitme zamanı geldiğinde,
Allah Teâlâ, hayat atı olan Hayzûm’un binicisi Cebrail’i, Hz. Musa’yı götürmesi için gönderir. Samiri de o atı görür ve der ki, bunda bir iş olmalı ve izinden
bir avuç toprak alır. Hz. Musa, olayı kendisine sorduğunda, o şöyle cevap verir:
‘Görüşmeye gittiğin günde, sana gönderilen atın izinden aldım.’ Samiri, muhtemelen gelen kişinin, Hz. Cebrail olduğunu da bilmiyordu.”27 Diğer bazılarında ise, “Tur’a gitme” yerine “denizin yarıldığı gün” şeklinde ufak bir değişiklikle aynı hikâyeye yer verilmektedir.
Ebû Müslim el-İsfahânî, müfessirlerin bu anlattıklarının Kur’an’dan bir
dayanağının olmadığını belirtir.28Âlûsî,(ö.1270/1854) aşağıdaki gerekçelerden dolayı, Ebu Müslim’in görüşünü desteklediklerini bildirmektedir.
Bu gerekçelerden birincisi, Cebrail’in adı daha önceki âyetlerde geçmediği
için, “er-rasûl” kelimesini ona hamletmenin uzak bir ihtimal olduğu, ikincisi, “atın izinden” anlamı verilmesi halinde, cümlede bir takdir söz konusu olacaktır. Çünkü âyette, “ ”أَﺛَﺮ اﻟ ﱠﺮ ُﺳﻮلterkibi geçmektedir. Hâlbuki kelamda
asıl olan, takdirin olmamasıdır. Üçüncüsü, toplum içinde sadece Samiri’nin,
Hz. Cebrail’i görmesi ve onu tanıması pek uzak bir ihtimaldir. Son olarak,
aldığı toprağın böyle bir özelliğe sahip olduğu nerden biliyordu?29
26

EbûHayyan, Bahru’l-muhît, c.VI, s. 255.
Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf,c. IV, s. 104, 106; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, c. XVI, s. 253.
28 Râzî, Tefsîrü’l-kebîr, c. XXII, s. 111.
29 Bkz. Âlûsî, Ruhu’l-meânî, c. XVI, s. 254.
27
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Alûsî, bu itirazlara cevap verir, ancak verdiği cevapların iknadan uzak olduğunu belirtmemiz gerekir.
Endülüslü ünlü müfessir EbuHayyan (ö. 745/1344) ve Fahrettin Râzî
(ö.606/1210), yukarıdaki gerekçelerden dolayı, Müfessirlerin çoğunluğunungörüşüne aykırı da olsa, Ebu Müslim’in görüşünün doğruya daha yakın
olduğunu belirtirler.30
Bu durumda “er-rasûl” kelimesinden maksat, Hz. Musa ve “ِﻦ
ْ َﻗـﺒَ ْﻀ ُﺖ َﻗـﺒْ َﻀ ًﺔ ﻣ
َ
 ”أﺛَ ِﺮifadesi ise elçinin yani Hz. Musa’nın takip ettiği yol ve emirleri olduğu
ortaya çıkar. Yani “daha önceleri senin getirdiğin öğretilerden bazılarını aldım, ancak halkın bilmediği bir şeyi bildiğimden, onları bıraktım. Tüm olay
bundan ibarettir.”31 Dolayısıyla Hz. Musa’nın, Samiri’ye “senin derdin ne?”
(Tâ-Hâ, 20/95) şeklindeki sorusu, O’nun bu işe neden başvurduğunu anlamaya yöneliktir.32
Aslında sadece bu âyete değil, aynı sûrenin 87. ve 88. âyetlerine de kimi
rivayetlerden yola çıkılarak yanlış anlam verilmiştir.

Hac, 22/52

ِﻲ إﱠِﻻ إِذَا ﺗَ َﻤﻨﱠﻰ أَﻟْﻘَﻰ ﱠ
َ ِﻦ َﻗـﺒْﻠ
ٍ ِﻦ َر ُﺳ
اﻟﺸﻴْ َﻄﺎ ُن ﻓِﻲ أُ ْﻣﻨِﻴﱠﺘِ ِﻪ َﻓـَﻴـﻨْ َﺴ ُﺦ اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻣﺎ ُﻳـ ْﻠﻘِﻲ
ْ ِﻚ ﻣ
ْ َوَﻣﺎ أَ ْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻣ
ٍّ ﻮل َوَﻻ ﻧَﺒ
ﱠ
ِﻴﻢ َﺣ ِﻜ ٌﻴﻢ
ٌ اﻟﺸﻴْ َﻄﺎ ُن ﺛُ ﱠﻢ ﻳُ ْﺤ ِﻜ ُﻢ اﻟﻠﱠ ُﻪ آﻳَﺎﺗِ ِﻪ َواﻟﻠﱠ ُﻪ َﻋﻠ

“Her qasid û pêxemberê me beriya te şandiye, her gavadixwendpelîd (tiştekî) davêtnavxwendinawî; vêcaXudatiştêpelîddavêje- tevlîxwendinawî
dike, radike- dibe, paşêjîXudaâyetênxwezexmbicih dike. Xuda baş zana ye
têrhîkmetdar e./Senden önce gönderdiğimiz tüm peygamber ve elçilerde, her
okuduğunda şeytan okuduğuna (bir şey) katıyordu; Allah şeytanın okuduğuna
kattığı-karıştırdığı şeyleri, kaldırıyor-götürüyor, sonra da Allah âyetlerini sağlamlaştırıyor. Allah iyi bilendir pek hikmetlidir.”
Müfessirlerin genel yaklaşımı, “ﺗَ َﻤ ّﻦtemenan’nın “okumak” anlamında olduğudur. Dilciler de onlara uyarak kelimeye aynı anlamı vermişler.33 “Temenna” ve “ümniyye” sözcüklerine yüklenen “xwendin/okuma” anlamı, ilk

30

Bkz. Râzî, Tefsîru’l-kebîr, c. XXII, s. 110; EbûHayyan, Bahru’l-muhît, c. VI, s. 255.
Bkz. ÂlûsîMahmûd b. Abdullah b. Mahmûd el-Hüseynî, Rûhu’l-meânî f î tefsîri’lkur’ani’l-âzîmve’s-seb‘i’l-mesanî, (Beyrut:Darûİhyai’t-Türasi’l-Ârabî, ts.), c. XVI, s. 254.
32 Bkz. EbûHayyan, Bahru’l-muhît, c. VI, s. 255.
33 İbnÂşûr, et-Tahrîrve’t-tenvîr, c. XVII, s. 299.
31
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bakışta masum görülebilir. Ancak bu mananın arka planında, birçok tefsir kaynağında da yer alan yalan ve uydurma ürünü Garânîk34 olayı yatmaktadır. Dolaysıyla âyete yukarıdaki şekilde meal vermek, hem Kur’an-ı
Kerim’in korunmuşluğuna hem de Hz. Peygamber’in tebliğ ve elçilik görevlerine gölge düşürmektedir.
İbnÂşûr’un (ö. 1973) dediği gibi, Mekke’de ilk nazil olan Necmsûresi ile
bir bölümü Mekke’nin son dönemlerinde ve diğer bölümü ise Medine’nin
ilk dönemlerinde nazil olan Hac sûresi arasında bağlantı kurmak, ne de
gariptir!35

Saffât, 37/93

ِﻴﻦ
ِ ِﻢ َﺿ ْﺮﺑًﺎ ﺑِﺎﻟْﻴَﻤ
ْ َﻓـ َﺮ َاغ َﻋﻠَﻴْﻬ

“Vêcaberêxwe da wanbidestêraste li wan da./Onlara yöneldi ve sağ eliyle onları vurdu.”
Müfessirlerin yaygın kanaati ِﻴﻦ
ِ “ اﻟْﻴَﻤel-yemîn” sözcüğünün, mecazen
“güç” ve “kuvvet” anlamında olduğudur.36 Dolayısıyla “yemîn” sözcüğünü,
“bidestêraste li wan da/sağ eliyle onları vurdu” şeklinde lafzîolarak tercüme
etmenin isabetli olmadığını söylemek mümkündür.
Aynı sûrenin 28. âyetiniِﻴﻦ
ِ “ ﻗَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ ﺗَْﺄﺗُﻮَﻧـﻨَﺎ َﻋ ِﻦ اﻟْﻴَﻤGotin: “Bêguman hûn
hey ji rast ve dihatine me./Dediler: “Şüphesiz siz hep sağdan bize geliyordunuz.”
şeklinde tercüme etmek de doğru değildir. Çünkü âyet, kıyamet gününde
tabii olanlar önderlerine, siz din ve hakikat namına en güçlü şekilde gelip
bizleri kandırıyordunuz,37 anlamındadır.
Aynı sorun Zümersûresinin 67. âyetininmealinde de “WanrûmetaXudaçewahêjayîwî ye negirt. Rojaqiyametêzemîntevdidestêwî de ye û asîmanjîbidestêwîyêrastêpêçayî ne./ Onlar Allah’a, hak ettiği gibi saygı göstermediler.
Kıyamet gününde yeryüzü tamamıyla O’nun elindedir ve göklerde O’nun sağ
eline dolanmışlardır.” görmek mümkündür.

34

Taberî, Cami‘u’l-beyân, c. XVI, s. 603-609.
Bkz. İbnÂşûr, et-Tahrîrve’t-tenvîr, c. XVII, s. 306.
36 Bkz. Taberî, Cami‘u’l-beyân, c. XIX, s. 524-526; Zeccâc, Meâni’l-kur’an, c. IV, s. 302;
Râzî, Tefsîrü’l-kebîr, c.XXVI, s. 134; Muhammed b. Muhammed el-İmadîEbüssuûd, İrşadü’lakli’s-selim îlamezaya’l-kur’ani’l-kerim, (Beyrut:Darûİhyai’t-Türasi’l-Ârabî, ts.), c. VII, s. 188.
37 Bkz. Taberî, Cami‘u’l-beyân, c. XIX, s. 524-526.
35
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Sonuç
“MealaFîrûz Şerha Qur’anaPîroz” adlı Kur’an-ı Kerim Kürtçe mealde,
bazı âyetlerin yanlış tercüme edildiği görülmektedir. Buhataların da bazen
sehiv sonucu, yanlış ifade biçimi veya dikkatsizlik sonucu meydana çıktığı, bazen de kaynaklarda yer alan yanlış açıklama ve yorumların esas alınmasından veya kaynak dilde var olan mecazî ve daha pek çok edebi kullanım ve kalıpların göz önünde bulundurulmadan, ilgili söz veya sözcükleri olduğu gibi hedef dile aktarılması sonucunda ortaya çıktığını söylemek
mümkündür.
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أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم
أﻧﻤﻮذﺟﺎ
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

*Mazen Hariri

إﻋﺪاد

اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺎزن ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺮﻳﺮي
أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن اﻟﻤﺸﺎرك ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -دﺑﻲ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ آن واﺣﺪ :ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻲ
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس – ﻋﺎﻟﻤﻬﻢ وﺟﺎﻫﻠﻬﻢ -ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﻜﺘﺸﻒ أﺳﺲ
اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ اﻟﻤﺆدﻳﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد اﻟﺮأي ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
َﻋﻠَﻢ ﻣﻦ أﻋﻼم اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﻫﻮ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ -ﻟﻪ أﺛﺮ ﺑﺎرز ﻓﻲ
ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮأي؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺆﻫﻼﺗﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ,وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ،
ﺗﻔﻬﻤﺎ وﻣﺮوﻧﺔ واﺳﺘﻨﺎرة ﻓﻲ
وﻣﺎ اﻣﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﺟﻌﻠﺘﻪ أﻛﺜﺮ ً
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺠﻤﻮد.
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The Roots of Proper Understanding and their Impact on prophetic Hadeeth
Jurisprudence: Imam Shawkani as an Example
This research discusses a very important and critical issue: the issue of understanding and righteous conclusions which, for a long time, has been a
point of dispute among knowledgeable and ignorant people to discover the
roots of proper understanding and its criteria that lead to appropriate elicitation of jurisprudential rules by examining one of the preeminent thinkers
of Islam – Mohammad bin Ali Alshawkani – who has a significant impact
in correcting understanding and righteous conclusion because of his scientific and practical qualifications and skills, his nature and education, and his
qualities that distinguished him and enabled him to be more understanding
and flexible in a strict and traditional society.

اﳌﻘﺪﻣﺔ:

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ,وأﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة وأﺗﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ,وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ
أﺟﻤﻌﻴﻦ ,وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ,وﺑﻌﺪ:
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
إن اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻳﻤﻦ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ ,وﻻ
أﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮاب إن ﻗﻠﺖ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﺗﻴﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ﴿ :ﻳُﺆﺗِﻲ اﻟْ ِﺤ ْﻜ َﻤ َﺔ
ِﻴﺮا َوَﻣﺎ ﻳَ ﱠﺬﱠﻛ ُﺮ إِﻻﱠ أُ ْوﻟُﻮاْ اﻷَﻟْﺒَ ِ
ﺎب﴾]اﻟﺒﻘﺮة.[269:
ِﻲ َﺧْﻴـ ًﺮا َﻛﺜ ً
َﻣﻦ ﻳَ َﺸ ُﺎء َوَﻣﻦ ُﻳـ ْﺆ َت اﻟْ ِﺤ ْﻜ َﻤ َﺔ َﻓـ َﻘ ْﺪ أُوﺗ َ
وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﻮد ﻟﺪى أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﻔﻬﻢ ﻳﺆدي أﺣﻴﺎﻧًﺎ إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮأي,
وﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ,وﻫﺬا أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻮع اﻟﺒﻴﺌﺎت واﻟﻤﺸﺎرب ،واﺧﺘﻼف
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﻤﺪارس ،وَﺗـ َﻔﺘﱡﺢ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻤﺪارك ،وﺗﺸﻌﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ,وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺘﺒ ّﺪى آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ وﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻸﻣﻮر واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ,وﺗﻨﻌﻜﺲ ﺟﻠﻴ ًﺔ ﻓﻲ
اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺸﻤﻮل واﻻﺳﺘﻘﺼﺎء وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ وﺻﻞ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ.
وﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،وﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻄﻪ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ،
وﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺮؤى واﻟﻔﻬﻢ ،وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﺣﻜﺎم وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﻋﻠﻤﻬﻢ ودروس
اﻟﻤﻐﻠﻮط ,وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ,وﺟﻌﻠﻮا ً
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

ﻓﻘﻬﻬﻢ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻔﺘﻮى أو اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺪﻳﻬﻢ ,وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻴﺪاﻧًﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ
اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ دﻗﺔ اﻷﺣﻜﺎم وﺻﻮاﺑﻬﺎ.
واﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ)ت 1250ه( ﻳﻌ ﱡﺪ ))واﺣ ًﺪا ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺤﻴﻴﻦ ﻟﻤﺎ اﻧﺪرس ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ,وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ً
ﻗﻮﻻ
ً
وﻓﻌﻼ .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ راﺋ ًﺪا ﻣﻦ رواد اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺠﻤﻮد ,ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ ﺑﻔﻜﺮ اﺟﺘﻬﺎدي ﺣﺮﻛﻲ
دﻋﻮي ﺑﻌﻴ ًﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻐﻠﻮ(().(1
وﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻨﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺎﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ,واﻫﺘﻤﻮا ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ وآﺛﺎرﻩ
وﺣﻠﻠﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ,وُﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
وﺣﻘﻘﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ُ
وﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻫﺘﻤﺎ ًﻣﺎ ﺑﺎﻟ ًﻐﺎ ,ﻓ ُﺪرﺳﺖ ﻛﺘﺒﻪ ُ
وﺷﺎﻋﺮا).(2
وﻣﻔﻜﺮا وﺗﺮﺑﻮﻳًﺎ وﻋﻘﺪﻳًﺎ وأدﻳﺒًﺎ
ﻣﻔﺴﺮا وﻓﻘﻴ ًﻬﺎ وأﺻﻮﻟﻴًﺎ
ً
ً
اﻟﻤﺠﺎﻻت؛ ً
وﻻ ﺷﻚ أن ﻋﺎﻟِﻤﺎ ﻣﺠﺪ ًدا ﻣﺠﺘﻬ ًﺪا ﺣﺎرب اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﻗﺎرع اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ ,وﺗﻌﺮض ﻷﻧﻮاع
اﻷذى واﻟﺒﻼء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺪﻋﻪ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ ,ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ أﺳﺴﻪ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻖ
ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ،وﺑ ﱠﺰ ﺑﻬﺎ أﻗﺮاﻧﻪ ,ﻓﻜﺘﺐ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺮﻓﻌﺔ ,وأذن ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻟﻜﺘﺒﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺬﻳﻮع واﻻﻫﺘﻤﺎم.
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﻬﺞ:
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ -وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺞ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ -اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻷﺳﺲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ ,وﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆﻫﻼت
ﻣﺆﺛﺮا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ ,وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﻌﻮج ،وﻻﺳﻴﻤﺎ إذا
اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ ً
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ -إﻻ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻠﻪ.-
وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ آراء اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ وﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺮاض ﻋﺪد ﻣﻦ
اﺟﺘﻬﺎداﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر( ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ,وﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺛﻤﺮة اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ -إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ -أﻧﻪ ﺑﺮع ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ,وأﻧﻪ
د ﱠرس ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ,وﺗﺮﺟﻢ
أﻗﻮاﻟﻪ إﻟﻰ أﻓﻌﺎل ,ﻓﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ وأﻇﻬﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﺠﻤﻮد وﺿﻴﻖ اﻷﻓﻖ.
 1أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ،اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪﺛًﺎ ,ص.127-126
ِﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.2278/4 :
 2اﻧﻈﺮ :إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻛﻮع ،ﻫ َ
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ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
وﻗﺪ اﻗﺘﻀﺖ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،وﻣﻄﻠﺒﻴﻦ :اﻷول :أﺳﺲ
اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺛﺮ أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر( .وﺧﺎﺗﻤﺔ :اﺣﺘﻮت أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ.
وﻻﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺳﻴﺮة اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﻴﺲ ﺻﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ،
أﻣﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺘﺨﻔﻒ ﻣﻨﻪ ﻫﻨﺎ ً
ﻣﻘﺒﻮﻻ.
ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ,ﺛﻢ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ,وﻟﺪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ذي
اﻟﻘﻌﺪة ﺳﻨﺔ 1173ﻫـ ,ﺑﻬﺠﺮة ﺷﻮﻛﺎن) ,(3وﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻰ
اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )1029-967ﻫـ( ,وﻋﺎﺻﺮ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻬﻢ).(4
))وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻳﺪي ﻋﺎﺻﺮ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﺳﻼﻟﻴﺔ وﺟﻤﻮًدا ﻋﻠﻰ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء
واﻷﺋﻤﺔ ,دوﻧﻤﺎ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أرﺑﺎب اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﻤﻘﻠﺪﻳﻦ ,ﻓﻜﺎن ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ أدوارﻩ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻌﺼﺐ ,وﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ ﺑﻘﻠﻤﻪ ,وﺗﺪرﻳﺴﻪ ,وﻓﺘﺎواﻩ.(5) ((...
ﻧﺸﺄ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﺳﺮة )) ُﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻟﺼﻼح واﻟﺘﻘﻮى واﻟﻨﺠﺎﺑﺔ ,وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ
ﻛﺒﻴﺮة ,ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء وأدﺑﺎء وﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ أﻳﺎد ﻃﻮﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة واﻹﺻﻼح واﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻹﻓﺘﺎء ,وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ واﻟﺪﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺰاﻫﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ(( ).(6
وﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺣﻔﻆ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ,وﻋﺪ ًدا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮن واﻟﻤﺨﺘﺼﺮات واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻮم
ﺻﻐﻴﺮا ,وﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﱠﺎب ,ﺛﻢ ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷدب ً
ﺷﺘﻰ ,ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﻊ ً
وأﺧﺬ ﻋﻦ واﻟﺪﻩ ,وﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻠﺪﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم ,وﻛﺎﻧﺖ دروﺳﻪ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ ﻧﺤﻮ
درﺳﺎ :ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ ,وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻋﻨﻪ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ,واﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ً
ذﻟﻚ ﻣﺪة).(7

ﻣﺘﺮا ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ) .إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻷﻛﻮع ،ﻫﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻌﺎﻗﻠﻪ
 3اﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص  .732واﻟﻬﺠﺮة ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺻﻨﻌﺎء ﺷﺮﻗًﺎ ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻛﻴﻠﻮ ً
.(2249/4

 4ﻫﻢ :اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻬﺪي ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ )1131ﻫـ1189 -ﻫـ( ,واﻹﻣﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺪي ﻋﺒﺎس )1151ﻫـ1224 -ﻫـ( ,واﻹﻣﺎم اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﻬﺪي ﻋﺒﺎس )1170ﻫـ1231 -ﻫـ( ,واﻹﻣﺎم اﻟﻤﻬﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )1208ﻫـ1251 -ﻫـ( .,اﻧﻈﺮ:
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص ,95-94ص  ,322-321ص ,384ص469-462؛ و ﻣﺤﻤﺪ زﺑﺎرة ،ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺮف ﻟﻨﺒﻼء اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻒ .16/2
() 5ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻗﺎﺳﻢ ،اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻓﻜﺮﻩ ,ص.140
() 6أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﻜﻤﻲ ،اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ أدﻳﺒًﺎ
وﺷﺎﻋﺮا ,ص.314
ً
 7اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص .735 732-
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ,وﻫﻮ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﺎم
1209ﻫـ.(8),
وﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜﻴﺮة وﻧﺎﻓﻌﺔ ,ذﻛﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ( أﺛﻨﺎء ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ,وﺑﻠﻎ
ﻋﺪدﻫﺎ ﺳﺘﺔ وﺗﺴﻌﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ورﺳﺎﻟﺔ) ,(9ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ).(10
وﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ،وﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﺗﺮﺟﻢ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ
)اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ( ،وذﻛﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﺧﺎص ﻫﻮ) :اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻳﺦ اﻷﻋﻼم واﻟﺘﻼﻣﺬة اﻟﻜﺮام(.
))ﺣﺎﻛﻤﺎ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ﺳﻨﺔ 1250ﻫـ1834/م ،ﻋﻦ
ﺗﻮﻓﻲ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً
ﺳﺖ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ وﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،وﻗﺒﺮﻩ ﺑﻤﻘﺒﺮة ﺧﺰﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﺑﺼﻨﻌﺎء(().(11

اﳌﻄﻠﺐ اﻷول
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ

ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﺳﺲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺆﻫﻼت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد وﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻧﺸﺄﺗﻪ وﺑﻴﺌﺘﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻪ ،أو ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،وﻛﺘﺒﻪ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻨﺒﺎط أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ
واﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ – ﻛﺒﺮ أو ﺻﻐﺮ -ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ وﺿﺒﻄﻪ ﻋﻨﺪﻩ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎن
ذﻟﻚ:
أو ًﻻ :أﺳﺲ وﻣﺆﻫﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﻴﺌﻴﺔ.
ﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺬﻛﺎء وﺻﻔﺎء اﻟﺬﻫﻦ واﻟﻨﺒﺎﻫﺔ وﺳﺮﻋﺔ
اﻟﺤﻔﻆ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ،ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ وﺿﺒﻄﻪ ﻟﺪى أي إﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮء ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﻮغ واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻌﻘﻞ ،أو اﻟﻌﻜﺲ.
واﻟﻘﺎرئ ﻟﺴﻴﺮة اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ وﻧﺸﺄﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﻲ أﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ،وﺗﺠﻌﻞ رأﻳﻪ أﻛﺜﺮ ﺻﻮاﺑًﺎ وﺳﺪا ًدا ،وﻣﻨﻬﺎ:

 8اﻧﻈﺮ :اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻟﻲ ,ص63؛ اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص .741
 9اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ،ص.739-736
 10ﻛﺎﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻗﺎﺳﻢ ,ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ أﺳﻤﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ،وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ )278ﻣﺆﻟﻔًﺎ( ﻣﺨﻄﻮﻃًﺎ وﻣﻄﺒﻮًﻋﺎ .اﻧﻈﺮ :اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻓﻜﺮﻩ ،ص.229-194

() 11ﻣﺤﻤﺪ زﺑﺎرة ،ﻧﻴﻞ اﻟﻮﻃﺮ .302/2وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻷﻛﻮع ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻘﺼﺎر ﻟﻠﺸﺠﻨﻲ ص :21أن ﻗﺒﺮ اﻹﻣﺎم ﻧﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﺮة .واﻧﻈﺮ :ﻫﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻌﺎﻗﻠﻪ.2252/4 :
ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﺎرع اﻟﺰﺑﻴﺮي اﻟﻤﻌﺮوف ,اﻟﺬي أﺧﺬ ً
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1ـ اﻟﺬﻛﺎء واﻟﻨﺠﺎﺑﺔ:
ﻓﻘﺪ ﺣﺒﺎ اﻟﻠﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻔﻄﺮي ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎرﻩ ،وﻣﻨﺤﻪ اﻟﻘﺪرات
اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻫﱠﻠﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﺻﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﻫﺔ وﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ،وﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻛﺎﺋﻪ اﻟﺨﺎرق،
وﻧﺒﻮﻏﻪ اﻟﻔﻄﺮي ﺛﻘﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ وأﺗﺮاﺑﻪ ﺑﻌﻠﻤﻪ ،ودﻗﺔ أﺧﺬﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬون ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ
ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ ،ﺑﻞ أﺧﺬوا ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮأﻩ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺎﻟﺤﻜﻤﺔ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ ﻓﺈذا ﻓﺮغ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﺮاءة أﺧﺬﻩ
واﻟﻬﻴﺌﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،ﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ)) :و ً
ﻋﻨﻪ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ؛ ﺑﻞ رﺑﻤﺎ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻪ...؛
ﺑﻞ أﺧﺬوا ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻓﻨﻮن دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﻘﺮأ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻌﻠﻢ اﻟﺤﻜﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻹﻟﻬﻲ ،وﻛﻌﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ وﻋﻠﻢ اﻟﻮﺿﻊ(().(12
2ـ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ورﺟﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﻞ:
إن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻔﻄﺮة ﻣﻴﺰة ﻳﺘﻔﺎوت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ،ورﺟﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﻞ َﻣﻠ َ
ﻳﻨﻤﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن
َﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ّ
وﻳﻐﺬّﻳﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟ ﱡﺪ ْرﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ وﻳﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺮأي .وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺼﻔﺘﺎن ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ
إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﻤﺎ ،وإﻳﻼﺋﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺑﻬﻤﺎ ،وﺗﻜﺮار اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ.
ﻓﻤﺜ ً
ﻼ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻦ ﻳﻘﻮل)) :وﻟﻮ ﻧﻈﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﻧﺼﺎف ،ورﺟﻊ
إﻟﻰ ﻋﻘﻠﻪ ،وﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻔﻄﺮة اﻷﺻﻠﻴﺔ؛ ﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ ،وأﻗﺼﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﻪ وﺟﻬﻠﻪ(( ).(13
ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﺮاﺟﺢ واﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻛﻔﻴﻼن ﺑﺮدع اﻟﻤﺮء ﻋﻦ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﻐﻲ واﻟﺨﻄﺄ.
وﻛﺮر ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺠﺔ إﻻ ﻟﻠﻪ ،وﻻ ﺣﻜﻢ إﻻ ﻣﻨﻪ ،وﻻ ﺷﺮع إﻻ ﻣﺎ
ﺷﺮﻋﻪ ،وأن اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ،...ﻓﺒﻴّﻦ أن اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻌﻘﻞ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻬﻤﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻖ وﺿﺒﻂ اﻟﻔﻬﻢ ،وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻤﺮس ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ
وﺗﻌﻤﻖ ﻓﻴﻪ ،وﺿﺮب ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻً واﻗﻌﻴًﺎ ﺣﺪث ﻣﻌﻪ ﻓﻲ أول ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻓﻘﺎل:
))وإﻧﻲ أﺧﺒﺮك أﻳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ –ﺗﺤﺪﺛًﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﺛﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮت
ﻟﻚ ﻣﻦ أن اﻷﻣﺮ ﻛﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﺋﻊ اﻟﻨﺎس ،ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻏﺮاﺋﺰﻫﻢ ،وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮة اﻟﺘﻲ ﻓﻄﺮ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺎس
ﻋﻠﻴﻬﺎ -أﻧﻲ ﻟﻤﺎ أردت اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻟﻢ أﻛﻦ إذ ذاك ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻨﻪ ،...ﻓﻜﺎن
أول ﺑﺤﺚ ﻃﺎﻟﻌﺘﻪ :ﺑﺤﺚ ﻛﻮن اﻟﻔﺮﺟﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻲ )اﻷزﻫﺎر وﺷﺮﺣﻪ( ،...ﻓﻠﻤﺎ
ﻃﺎﻟﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ،ورأﻳﺖ اﺧﺘﻼف اﻷﻗﻮال ﻓﻴﻪ؛ ﺳﺄﻟﺖ واﻟﺪي رﺣﻤﻪ
 12اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص.736-735
 13أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص.32
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال أﻳﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻓﻘﺎل :ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷزﻫﺎر ،ﻓﻘﻠﺖ:
ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء؟ ﻗﺎل :ﻻ ،ﻗﻠﺖ :ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﺗﺒﺎع ﻗﻮﻟﻪ دون أﻗﻮاﻟﻬﻢ
ﺻﺎﺣﺐ اﻷزﻫﺎر أﻛﺜﺮ ً
ﻻزًﻣﺎ؟ ﻓﻘﺎل :اﺻﻨﻊ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻨﺎس ،ﻓﺈذا ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ ،ﻓﺴﺘﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ وﻣﺎ ﻳﺘﺮك،
ﻓﺴﺄﻟﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻟﻲ ﺑﻪ اﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻮح(().(14
3ـ اﻟﻬﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺠﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد:
وﻣﻦ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ،
وﺗﻌ ﱡﺪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﻪ :اﻟﻬﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺠﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺘﻤﺜ ً
ﻧﺎﺻﺤﺎ
ﻼ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎتً ،
ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻬﺎ ،ﻳﻘﻮل)) :وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﺻﺎدق اﻟﺮﻏﺒﺔ ،ﻗﻮي اﻟﻔﻬﻢ ،ﺛﺎﻗﺐ اﻟﻨﻈﺮ ،ﻋﺰﻳﺰ اﻟﻨﻔﺲ ،ﺷﻬﻢ
اﻟﻄﺒﻊ ،ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻬﻤﺔ ،ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻐﺮﻳﺰة ،أن ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺪون ،وﻻ ﻳﻘﻨﻊ ﺑﻤﺎ دون اﻟﻐﺎﻳﺔ ،وﻻ
ﻳﻘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﻟﻪ أﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮاد ،وأرﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد(() .(15ﻓﺎﻟﺠﺪ واﻻﺟﺘﻬﺎد
وﻋﻠﻮ اﻟﻬﻤﺔ ،وإﺧﻀﺎع اﻵراء ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻬﺎ ،واﻟﻄﻤﻮح إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻣﻮر ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻤﺮء ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ إذا أراد أن ﻳﺨﻮض ﻣﻌﺘﺮك اﻟﻌﻠﻢ واﻻﺟﺘﻬﺎد .وﻗﺪ أﻛﺪ
ﺷﻌﺮا ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻘﺎل:
ذﻟﻚ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى ً
داع ﻟـﺪي وﻻ ﻣﺠﻴ ــﺐ
ﺳﺪدت اﻷذن ﻋﻦ داﻋﻲ اﻟﺘﺼﺎﺑﻲ ﻓـﻼ ٍ
ﻟﻤﺠﺪ اﻟﺸﻴﺐ ﻓﻠَﻴـ ْﻬ َﻦ اﻟﻤﺸﻴﺐ)(16
وأﻧﻔﻘ ـ ـ ــﺖ اﻟﺸ ــﺒﻴـﺒﺔ ﻏـ ــﻴﺮ وا ٍن
4ـ اﻷﺳﺮة واﻟﺒﻴﺌﺔ:
ﺗﻬﻴﺄت ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺪارﻛﻪ وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺻﻼح ﻓﻬﻤﻪ
ودﻗﺔ ﻧﻈﺮﻩ وآراﺋﻪ .ﻓﻘﺪ وﻟﺪ ﻷﺳﺮة اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻀﻞ واﻟﺼﻼح ،وﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻨﻒ واﻟﺪﻩ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻘﺪوة واﻷﺳﻮة ،اﻟﺬي أﻋﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻟﻪ ﺷﻐﻠﺔ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻄﻠﺐ))) ،(17ﻓﻜﺎن اﻟﻮاﻟﺪ ﻫﻮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ؛ وﻓﻲ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﺤﻴﻄﻪ
اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺗﺘﻠﻤﺬ اﻻﺑﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء واﻟﻨﺠﺎﺑﺔ ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن وﺧﺘﻤﻪ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻷوﻻد ﺟ ﱠﻮدﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺼﻨﻌﺎء ،وﻋﻠﻰ ﻋﺎدة
اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ زﻣﻨﻪ وإﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ؛ ﻓﻘﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺘﻦ اﻷزﻫﺎر وﻣﺨﺘﺼﺮات ﻋﺪﻳﺪة
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوع اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب واﻟﻔﻘﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوﻋﻪ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ(() ،(18و
 14اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص.29
 15اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص.113
 16أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص.120
 17اﻧﻈﺮ :اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص  ,486-480ص .740
() 18ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻤﺮي ،اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ راﺋﺪ ﻋﺼﺮﻩ ,ص .26-25وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻮن واﻟﻤﺨﺘﺼﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺒﺪر
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))ﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ وﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﻷدب ﻣﻦ أﻳﺎم ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ،ﻓﻄﺎﻟﻊ
ﻛﺘﺒًﺎ ﻋﺪة وﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﻛﺜﻴﺮة(().(19
ﺷﻴﻮﺧﻪ:
وﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ زاﺧﺮة ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺑﺎء ﺷﺮع اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ،
وﻗﻴﺾ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﺸﺎﻳﺦ أﻓﺬاذًا  ،زودوﻩ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻊ رﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
واﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻤﻄﻠﻖ ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﻢ:
 1واﻟﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ. 2اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻜﻮﻛﺒﺎﻧﻲ )1207-1135ﻫـ( ،ذﻛﺮاﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ اﻟﺠﻤﺔ ،وﻣﺪح ﻋﻠﻤﻪ وﺗﺒﺤﺮﻩ واﺟﺘﻬﺎدﻩ ،وﻗﺎل ﻋﻨﻪ)) :وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺮ ﻋﻴﻨﻲ
ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻤﺎﻻﺗﻪ ،وﻟﻢ آﺧﺬ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻳﺴﺎوﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻠﻮﻣﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﺎر اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ
آﺧﺮ ﻣﺪﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮ(( ).(20
 3اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ )1208-1140ﻫـ( ،ﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،وذﻛﺮﻋﻠﻤﻪ اﻟﻐﺰﻳﺮ وﺗﻮاﺿﻌﻪ وزﻫﺪﻩ وﺗﻘﺸﻔﻪ ،وﺟﻤﻴﻊ ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ ،وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ
درﺟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وأن ﻻ ﻳﻜﺪر ﻣﺰاﺟﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻛﺎن ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ
إﻗﺒﺎﻻً زاﺋ ًﺪا ،وﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻜﺘﺒﻪ ).(21
 4اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎﺑﻠﻲ اﻟﺤﺮازي )1227-1158ﻫـ( ،وﺻﻔﻪاﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻴﺦ اﻟﻔﺮوع ﺑﻼ ﻣﻨﺎزع ،وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى ،وﺗﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻘﻪ.
ﻻزﻣﻪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع ﻧﺤﻮ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،واﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ وﺗﺨﺮج ﻋﻠﻴﻪ).(22
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :أﺳﺲ وﻣﺆﻫﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ.
1ـ اﻹﺧﻼص ،وﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺪ:
ﻟﻌﻞ أول ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ذﻛﺮﻩ ﻓﻲ أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ وﻣﺆﻫﻼﺗﻪ :ﻫﻮ اﻹﺧﻼص وﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺪ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤ ْﺨﻠِﺺ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﻌﻠﻢ -أﻳًﺎ ﻛﺎن -ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺴﺪاد واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺒﻴﺮ أﻫﻤﻴﺔ ،إذ إن ُ
اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﺼﺤﺐ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ،وﻻ ﻳﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ ،ﻻ ﺑﺪ أن
ﺗﻔﻮﺗﻪ أﻣﻮر أو ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ رؤﻳﺘﻪ أﻗﻞ دﻗﺔ وﻓﻬﻤﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻮاب ،وﻳﺤﻴﺪ
اﻟﻄﺎﻟﻊ :ص.732
 19اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص .732
 20اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص.375-368
 21اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص.211-209
 22اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص.112 111-
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

ﻋﻦ ﻟﻄﻒ اﻹدراك ،وإﺻﺎﺑﺔ ﻛﺒﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .وﻗﺪ ﺑﻴّﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ آﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﻮﻟﻪَ ﴿ :واﱠﺗـ ُﻘﻮاْ اﻟﻠّ َﻪ َوُﻳـ َﻌﻠّ ُِﻤ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠّ ُﻪ َواﻟﻠّ ُﻪ ﺑ ُ
ِﻴﻢ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[282:وﻗﻮﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﺰ﴿ :
ِﻜ ِّﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﻋﻠ ٌ
َﻮَم اﻟْ َﻔ ِ
ِﻴﻦ﴾]اﻟﻤﺎﺋﺪة .[108:وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ﴿ :ﻳِﺎ أَﱡﻳـ َﻬﺎ
ﺎﺳﻘ َ
َواﱠﺗـ ُﻘﻮا اﻟﻠّ َﻪ َو ْاﺳ َﻤ ُﻌﻮاْ َواﻟﻠّ ُﻪ ﻻَ َﻳـ ْﻬﺪِي اﻟْﻘ ْ
ﻨﻜ ْﻢ َﺳﻴِّﺌَﺎﺗ ُ
ِﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮاْ إَن َﺗـﱠﺘـ ُﻘﻮاْ اﻟﻠّ َﻪ ﻳَ ْﺠ َﻌﻞ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ ُﻓـ ْﺮﻗَﺎﻧﺎً َوﻳُ َﻜ ّﻔ ِْﺮ َﻋ ُ
ِﻜ ْﻢ َوَﻳـ ْﻐﻔ ِْﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َواﻟﻠّ ُﻪ ذُو اﻟْ َﻔ ْﻀ ِﻞ
اﻟﱠﺬ َ
اﻟْ َﻌ ِﻈﻴ ِﻢ﴾]اﻷﻧﻔﺎل .[29:ﻓﺘﻘﻮى اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﺧﻼص اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ ﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺪ وﺳﺪاد اﻟﺮأي.
ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ)) :ﻓﺄول ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ :أن ﻳﺤﺴﻦ ﻧﻴﺘﻪ ،وﻳﺼﻠﺢ ﻃﻮﻳﺘﻪ ،وﺗﺼﻮر أن
ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺼﺪ ﻟﻪ ،واﻷﻣﺮ اﻟﺬي أرادﻩ؛ ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻌﺒﺎدﻩ،
وﻳﺠﺮد ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺸﻮب ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،أو ﻳﺨﻠﻄﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺪرﻩ ﻣﻦ اﻹرادات
اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ،أو ﻳﺼﻞ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮف ،أو اﻟﺒﻠﻮغ
إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ،أو ﺟﺎﻩ ﻳﺤﺼﻠﻪ ﺑﻪ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻢ ﻃﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ ،وﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ(().(23
وﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﺑﺮز أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻮاب
اﻟﺮأي ،ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ذاﺗﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ واﻻﻛﺘﺴﺎب واﻟﺘﺼﺮف ،ﻻ ﻳﺤﻜﻤﻪ إﻻ ﺻﺪق ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺎ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
2ـ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم:
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة ،ﺑﻞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ وﺟﻬﺪ ،إﻻ أن ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﻔﻮس أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻈﻦ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ ،وﺗﺘﻮﻫﻢ أﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ ﻹﺑﺪاء
اﻟﺮأي ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺰﻟﻞ واﻟﺨﻄﺄ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺑﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ .وﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
إﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﻓﺪﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺪرج واﻟﺘﺮوي ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ
اﻟﻤﺮء ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ .وﺟﻌﻞ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﺳﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺜﺎﻻً ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،وﺑﻴّﻦ أﻧﻪ ﺑﺪأ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺛﻢ ﺣﻔﻆ
ﻣﺘﺪرﺟﺎ ))ﻣﺒﺘﺪﺋًﺎ
اﻟﻤﺘﻮن واﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ،وأﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أﺧﺬ ﻳﻘﺮأ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ً
ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﻗﺮﺑﻬﺎ ﺗﻨﺎوﻻً ﻣﻨﺘﻬﻴًﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻦ وذﻟﻚ اﻟﻘﻄﺮ(( ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
أرﺷﺪ اﻟﻄﻼب -ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ -إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ دراﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم ،ﻛﺎن ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﺒﺪء
ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ﺛﻢ اﻟﺸﺮوح ،ﻣﻊ ﺗﺨﻴﱡﺮ اﻷﺳﻬﻞ أوﻻً ) ،(24وﺑﺼﺪد ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل)) :ﺛﻢ ﻳﺸﺘﻐﻞ

 23أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص.22-21
 24أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص122وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ,واﻧﻈﺮ :اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص.732
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ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺪرس ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺷﺮوﺣﻪ) (25ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ ،ﺛﻢ ﻳﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻮاﺋﺪ وأﻛﻤﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺛﻢ ﻳﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ ذﻟﻚ اﻟﻔﻦ((
).(26
وﻣﻌﻠﻮم ﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ
وﺗﺴﺪﻳﺪﻩ.
3ـ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻘﻲ:
و ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻤﻪ ،ﻋﺪا ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ،ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﺣﻔﻈﻪ ووﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة
ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺷﺮوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﻛﺜﻴﺮة ،أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻳﺨﻪ ﻗﺮاءة
ﺗﻤﺤﻴﺺ وﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﺪﻗﻴﻖ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ واﻫﺘﻤﺎم وﻛ ّﺪ دون ﻛﻠﻞ أو ﻣﻠﻞ ،وﻫﺬا
ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻤﻪ ودراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة واﻷﺑﺤﺎث
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻟﺸﻴﺨﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل)) :وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻘﺮاءات ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻹﺻﺪار واﻹﻳﺮاد ﻣﺎ
ﺗﺸﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺣﺎل ،ورﺑﻤﺎ اﻧﺠﺮ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻄﻮﻟﺔ ...وﻛﻨﺖ أﺣﺮر ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،وأﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن واﻓﻖ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺎدﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻗ ﱠﺮﻇﻪ ﺗﺎرة
ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺎﺋﻖ وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺜﺮ اﻟﺮاﺋﻖ .وإن ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺛﻢ أﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ،ﺛﻢ ﻛﺬﻟﻚ،
ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺎل اﻟﻘﺮاءة اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺣﺮرﺗﻪ وﺣﺮرﻩ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ
ﺳﺒﻊ رﺳﺎﺋﻞ(().(27
وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺴﺒﻪ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﺪراﺳﺔ ،وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،أﻧﻪ ﻛﺎن
ﻳَ ْﺪرس ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ ،ﻓﻘﺪ درس اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻴﻮخ ،و درس
)ﺷﺮح اﻷزﻫﺎر( ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺰﻳﺪي ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺷﻴﻮخ .وﻫﺬا أﺳﻠﻮب ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻹﺳﻼﻣﻲَ ،ﻳﻤ ِّﻜﻦ اﻟﺪارس ﻣﻦ اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم وﺣﻔﻈﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﺪروس ﻗﺒﻞ ﺣﻀﻮرﻩ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪرس).(28

 25ﻳﻘﺼﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ,وﻳﺼﺢ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ أرﺷﺪ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم.
 26أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص.158-157
 27اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص.370
 28اﻧﻈﺮ :أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص ,29ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن ،اﻟﺘﺎج اﻟﻤﻜﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﺂﺛﺮ اﻟﻄﺮاز اﻵﺧﺮ واﻷول ,ص310؛ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻗﺎﺳﻢ ,اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻓﻜﺮﻩ ,ص177؛ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﻴﺮ ,ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ وﺟﻬﻮدﻩ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ,ص.111
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

4ـ دراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻣﻪ ،وﺑﺬل ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺳﻊ
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ:
وﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ دﻗﺘﻪ وﺑﺮاﻋﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ –اﻟﺬي ﻟﻪ أﺑﻠﻎ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺧﺎﺻﺔ -أﻧﻪ
))أﺗﻘﻦ دراﺳﺔ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ – رواﻳﺔ ودراﻳﺔ -اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،
وﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،وﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،وﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ(().(29
وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻄﻮر ﻗﺪراﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وﻳﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ) :ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر( ،وﻟﻌﻠﻨﺎ
ﻧﻠﺤﻆ ﺗﻄﻮرﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺜﺎل اﻵﺗﻲ:
ذﻛﺮ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ )اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻤﻴﻦ وإﺛﺒﺎت وﺻﺎﻳﺔ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ( أﺣﺎدﻳﺚ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ
إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ درﺟﺘﻬﺎ) ،(30ﻟﻜﻨﻪ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎب )اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ( ذﻛﺮ أن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ وﺻﺎﻳﺎ ﻋﻠﻲ
ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ،وﻧﺺ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ أو ﺿﻌﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن
أوردﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻤﻴﻦ).(31
وﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻟﻚ واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻴﺮة اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺒﻪ ،ﻓﻬﺬا راﺟﻊ إﻟﻰ أن
رﺳﺎﻟﺘﻪ )اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻤﻴﻦ( ﻣﻦ أواﺋﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ وﺻﻨﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ ﺳﻨﺔ 1205ﻫـ ،أﻣﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ( ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أواﺧﺮ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﺳﻨﺔ 1248ﻫـ ،أي
ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ -اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻤﻴﻦ -ﺑﺜﻼث وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ).(32
))وﻟﻌﻞ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻟﻒ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﻀﺞ ﺑﻌﺪ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺛﻢ ﻟﻤﺎ
ﻧﻀﺠﺖ وأﺧﺬ ﺧﺒﺮة ودراﻳﺔ ﺑﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳﺚ وأﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ،واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة
ﻓﻴﻬﺎ ،أﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وأورد ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ،واﻧﺘﻘﺪﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ أﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻋﻠﻲ
ﺣﺮﺟﺎ؛ ﻷن
ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ(( ) .(33وﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ً
اﻟﺤﻖ أﺣﻖ أن ﻳﺘﺒﻊ ،واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻃﻞ.
ﺧﺼﻮﺻﺎ -واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ،
ﻓﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ –وﻣﻨﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ً
 29اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻓﻜﺮﻩ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻗﺎﺳﻢ ,ص.,178
 30اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ,اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ,ص.10-4
 31اﻧﻈﺮ :اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ,ص.424 ,369
 32اﻧﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻧﻮﻣﺴﻮك ,ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ,ص.129 ,117
() 33ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻧﻮﻣﺴﻮك ,ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ,ص.129
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وﺑﺬل ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺳﻊ وﺟﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ وﺣﻔﻈﻪ؛ أﺳﺎس ﻣﻬﻢ وأداة ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ
اﻟﻔﻬﻢ وﺳﺪاد اﻟﺮأي ،ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ)) :ﻓﺈن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﺑﻌﺾ
ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻔﻨﻲ ﺻﺒﺎﻩ وﺷﺒﺎﺑﻪ وﻛﻬﻮﻟﺘﻪ وﺷﻴﺨﻮﺧﺘﻪ ﻓﻴﻪ ،وﻳﻄﻮف اﻷﻗﻄﺎر ،وﻳﺴﺘﻐﺮق
ﺑﺎﻟﺴﻤﺎع واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر(( ).(34
5ـ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺴﻘﻴﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ:
اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺤﺴﻦ واﻟﻀﻌﻴﻒ ،وﻳﻌﺮف اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻬﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺮاد اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳﺚ .ﻳﻘﻮل
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ():(35
))ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ ﻣﻦ ِّ
أﺟﻞ اﻟﻔﻨﻮن وأﻋﻈﻢ
اﻟﻌﻠﻮم ،وأﻧﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻳﻜﺜﺮ ﺗﻌﺪداﻫﺎ ،وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺬوب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻦ ...ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻤﻦ
ﺑﻴّﻦ ﻟﻬﺆﻻء ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺬب ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ أﺟﺮ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي أوﺟﺒﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﻦ ﻣﻌﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺬب ،وأﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪي اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﻘﻴﻞ واﻟﻘﺎل((.
6ـ أﺧﺬ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ أﻫﻠﻪ:
وﻫﺬا ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﻮﻳﻢ ،ورﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺚ
ﻋﻠﻰ أﺧﺬ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻋﻦ أﻫﻠﻪ ،ﻛﺎﺋﻨًﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن)) :وأﻣﺎ إذا أُﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ أﻫﻠﻪ ،ورﺟﺢ ﻣﺎ ﻳﺠﺪﻩ
ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻓﻨﻮن ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ ،وأﻋﺮض ﻋﻦ ﻛﻼم أﻫﻠﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺒﻂ وﻳﺨﻠﻂ،
وﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال واﻟﺘﺮﺟﻴﺤﺎت ﺑﻤﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ درﺟﺎت اﻹﺗﻘﺎن ،وﻫﻮ ﺣﻘﻴﻖ ﺑﺬاك ،ﻓﺈن ﻣﻦ ذﻫﺐ
ﻳﻘﻠﺪ أﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺪ ﺑﺄﺋﻤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻻ أﺧﺬ
ﻋﻨﻬﻢ ،واﻋﺘﻤﺪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ﻛﺎن ﺣﻘﻴﻘًﺎ ﺑﺄن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ،ﻣﻜﺬوﺑﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﷺ ،وﻳﻔﺮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ؛ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ،
اﻟﻤﻜﻠِّﻔﻴﻦ ﻋﺒﺎدﻩ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻋﻪ؛ ﻓﻴَ ِﻀﻞ وﻳُ ِﻀﻞ(().(36
ﻧﻔﻌﺎ ،واﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﻄﻠﻮﺑًﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻓﻄﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﺑﻠﻎ وأرﺟﻰ ً
ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ أن ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ أﻫﻠﻪ وأﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻴﻪ ،وأن ﻻ
 34اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص.63
 35ص.3
 36أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص..67
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

ﻳﺴﻠِّﻤﻮا ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء وﻣﻦ ﻻ ﺧﺒﺮة ﻟﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻦ ،وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻋﺪ ًدا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء
اﻟﻤﺘﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ ﻛﺎﻟﺠﻮﻳﻨﻲ واﻟﻐﺰاﻟﻲ ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻛﺎﻟﺰﻣﺨﺸﺮي واﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي ،ﻓﺈﻧﻬﻢ إذا أرادوا
أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﻮردون اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﺎف).(37
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﻬﻢ وﺿﺒﻄﻪ ،وﻫﻮ
اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ أي ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ
ً
َ
اﺳﺘﻨﺒﺎط أﺣﻜﺎم.
اﺳﺘﺪﻻﻻ أو اﺳﺘﺸﻬﺎ ًدا أو
ﺑﻪ
7ـ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ،واﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ:
وإن اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ وﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻹﺗﻘﺎن ،وأن ﻳُﺆﺧﺬ ﻛﻞ ﻓﻦ ﻋﻦ أﻫﻠﻪ ،ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء أﺟﻼء ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ،وﺧﺒﺮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،وأﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ
وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ؛ ﻷن أﻛﺜﺮﻫﻢ -ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻢ وﻓﻀﻠﻬﻢ -ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد وﺗﺮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وﻛﺎن
ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ.
وﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﻤﺸﺎﻳﺦ ﻋﺼﺮﻩ -اﻟﺬﻳﻦ ﻧَ ﱡﻤﻮا ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻬﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ
واﻹﻓﺘﺎء واﻟﻘﻀﺎء واﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وأﻋﺎﻧﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﻬﻢ -ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ
ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻣﻨﺎﻫﺞ إﺻﻼﺣﻪ ،ﻋﺒﺮ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ،وﻫﻢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﻮزﻳﺮ)775ﻫـ-840ﻫـ( ،واﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻼل )1014ﻫـ-1084ﻫـ( ،وﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي
اﻟﻤﻘﺒﻠﻲ)1047ﻫـ1108 -ﻫـ( ،وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ )1182-1099ﻫـ(.
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ،وﻳﻤﺘﺪح ﻋﻠﻤﻬﻢ وﺻﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺪع ﺑﺎﻟﺤﻖ ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ً
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﺼﺐ ،ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺒﺘﺪﺋًﺎ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻮزﻳﺮ)) :ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎم داﻋﻴًﺎ إﻟﻰ
اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ دﻳﺎرﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻏﺮﺑﺔ ،وزﻣﺎن ﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وإﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﺎن؛ ﻓﻨﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻦ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ...وﻟﻢ ﻳﻀﺮﻩ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ؛
ﺑﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻣﻪ ،وأﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺎ ﻃﺎر ﻛﻞ ﻣﻄﺎر.
ﺛﻢ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ – ﻣﻊ ﻃﻮل ﻓﺼﻞ وﺑﻌﺪ ﻋﻬﺪ -اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻼل،
واﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﻘﺒﻠﻲ ،ﻓﻨﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻦ واﻟﻌﺪاوة ﻣﻦ أﻫﻞ ﻋﺼﺮﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﺣﻤﻞ اﻷول
 37اﻧﻈﺮ :أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص .65-64ﻗﺎل ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻜﺘﺎب :ﻗﺎل اﻟﻠﻜﻨﻮي ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ)ﺗﺢ :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة ,ص:(30-29
))ﻻ ﻋﺒﺮة ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺒﺴﻮﻃﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﻨﺪﻫﺎ ,أو ﻳﻌﻠﻢ اﻋﺘﻤﺎد أرﺑﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ,وإن ﻛﺎن ﻣﺼﻨﻔﻬﺎ ﻓﻘﻴ ًﻬﺎ ﺟﻠﻴ ً
ﻼ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ

اﻷﺣﻜﺎم ,وﺣﻜﻢ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام .أﻻ ﺗﺮى إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ,واﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺷﺎرح اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻣﻦ أﺟﻠﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ –ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻷﻧﺎﻣﻞ,
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺎﺟﺪ واﻷﻣﺎﺛﻞ -ﻗﺪ ذﻛﺮا ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ أﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺴﺘﻔﺴﺮ((.
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ِﺠ َﺮة ِ
اﻟﺠﺮاف) (38ﻣﻨﻌﺰﻻً ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ،وﺣﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺤﺮم
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻓﻲ ﻫ ْ
اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﺎﻩ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻪ ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻨﺸﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻣﻬﻤﺎ ،وأﻇﻬﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻤﺎ،
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻋﺼﺮﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرﺑﻪ ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ أن ﻳﺴﺎوﻳﻪ.
ﺛﻢ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬي ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﻴﺮ ،وﻟﻪ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻠﻪ ،واﻹرﺷﺎد إﻟﻴﻬﺎ ،وﺗﻨﻔﻴﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮأي ،وﺗﺮﻏﻴﺒﻬﻢ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻌﺮوف ،ﻓﻌﺎداﻩ أﻫﻞ ﻋﺼﺮﻩ ،وﺳﻌﻮا ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻮك ...وﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮوا ﻣﻨﻪ ﺑﻄﺎﺋﻞ ،وﻻ
ﻧﻘﺼﻮﻩ ﻣﻦ ﺟﺎﻩ وﻻ ﻣﺎل ،ورﻓﻌﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺟﻌﻞ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﻧﺸﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ
واﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ أﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﺎر ،وﻟﻢ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻪ اﻟﻤﺆذﻳﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻓﻲ
ﻼ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺔ ،ﻓﻀ ً
ﺿﺮرﻩ ﺑﺤﺚ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺴﻴﻂ .ﻓﻬﺬﻩ
ﻋﺎدة اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎدﻩ(( ).(39
وﻣﻤﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﻢ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﺬات اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻆ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ
اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ )773ﻫـ-852ﻫـ( ،وﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر( ﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛ ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻨﻘﻮل اﻟﻜﺜﻴﺮة
اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﺣﺠﺮ )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري(.
8ـ ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ:
وﻣﻦ اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺻﻔﺎء اﻟﺬﻫﻦ :اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮم
ﺷﺘﻰ وﺗﻨﻮع اﻟﻤﺸﺎرب ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺳﻌﺔ أﻓﻖ وﻋﻤﻖ ﻧﻈﺮ وﺟﻮدة ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻣﺮوﻧﺔ وﻗﺮﺑًﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب ،وﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ)) :وﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻋﻠﻮا ،وﻳﻔﻴﺪﻩ ﻗﻮة إدراك ،وﺻﺤﺔ ﻓﻬﻢ ،وﺳﻴﻼن ذﻫﻦ؛
أراد ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ-ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءً -
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﺷﻌﺎر ﻓﺤﻮل اﻟﺸﻌﺮاء وﻣﺠﻴﺪﻳﻬﻢ ،واﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
وﻣﻄﺮﺑﺎت اﻟﻨﻜﺎت.(40)((...
وﻛﺎن ﻳﺮى أن ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ أن ﻳﺒﺪأ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وﻣﺪارﺳﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻨﺎﻩ
ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪرس ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺚ؛ ﻟﻴﻜﻮن ً
ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ).(41
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻟﻴﻜﻮن ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ
ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ.
 38ﻣﻦ ﺿﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺎء اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ,وﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ أﺻﺒﺤﺖ ً

 39أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص.38-37
 40اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص.137

 41اﻧﻈﺮ :أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص.134 ,132
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

دﻗﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮ ،أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم وﻫﻮ ﻻ ﻳﺪري ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ،إذ ﻗﺎل:
))وإﻧﻲ ﻷﻋﺠﺐ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻳﺪﻋﻲ اﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ،وﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻻ ﻳﺪري ﺑﻪ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ،وﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ وﻻ ﻏﺎﻳﺘﻪ وﻻ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ،وﻻ ﻳﺘﺼﻮرﻩ ﺑﻮﺟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮﻩ ،وﻗﺪ رأﻳﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﻋﺎﺻﺮﻧﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ،وﻳﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮع ،وﻳﻘﺘﺪي
ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻓﺈذا ﺳﻤﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻜﻼم واﻟﻬﻴﺌﺔ وﻧﺤﻮ
ذﻟﻚ ،ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﻃﺒﻌﻪ ،وﻧ ﱠﻔﺮ ﻏﻴﺮﻩ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻻ ﻳﻌﻘﻠﻬﺎ ﻗﻂ ،وﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ أﺣﻖ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻫﻜﺬا ﺑﺎﻟﺴﻜﻮت واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر ،واﻟﻮﻗﻮف ﺣﻴﺚ أوﻗﻔﻪ اﻟﻠﻪ،
ﻗﺎدﺣﺎ
واﻟﺘﻤﺴﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاب إذا ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻻ أدري ،ﻓﺈن ﻛﺎن وﻻ ﺑﺪ
ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ أو ً
ً
ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ،وﻻ ﻋﺎﺋﺒًﺎ ﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻪ(( ).(42
ﻓﻼ ﻳﻜﻮن
ً
وإن ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛّﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻔﻬﻢ ،واﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﺰﻟﻞ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻓﻲ رأي اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ :اﻻﻗﺘﺼﺎر
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻟﱠﻒ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ ،وﺗﺮك ﻣﻮاﻃﻦ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺎﻷﻣﻬﺎت
وﻣﺎ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ،وأن ﻫﺆﻻء ﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ وأرﺑﺎﺑﻪ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪﻩ).(43
ﻓﻤﻮﺳﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،واﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻓﻨﻮن ﺷﺘﻰ أﺛﺮت ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ
وﻧﻮﻋﺘﻬﺎ ،ﺳﺎﻋﺪﻩ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ذا ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﺠﺮ اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ
رﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺑﻼ دﻟﻴﻞ أو ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :أﺳﺲ وﻣﺆﻫﻼت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
ﺗﻤﻴﺰت ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة واﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻣﺆﻫﻼت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺎن
ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮأي ﻋﻨﺪﻩ ،وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺆﻫﻼت ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
1ـ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ اﻹﻓﺘﺎء ،وﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء:
ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺪر ﻟﻺﻓﺘﺎء وﻫﻮ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ،ﻳﻘﻮل ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ)) :وﻛﺎن ﻓﻲ أﻳﺎم ﻗﺮاءﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻴﻮخ ،وإﻗﺮاﺋﻪ ﻟﺘﻼﻣﺬﺗﻪ ﻳﻔﺘﻲ أﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء؛ ﺑﻞ وﻣﻦ وﻓﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺮد إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺘﺎوى ﻣﻦ
اﻟﺪﻳﺎر اﻟﺘﻬﺎﻣﻴﺔ ،وﺷﻴﻮﺧﻪ إذ ذاك أﺣﻴﺎء .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎ ﺗﺪور ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ َﻋ َﻮام اﻟﻨﺎس وﺧﻮاﺻﻬﻢ،
واﺳﺘﻤﺮ ﻳﻔﺘﻲ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ(( ).(44
وﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺣﺘﻰ
 42اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص.139-138
 43اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص.105-104
 44اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ,ص.736-735
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اﺑﺘﻼء؛ ﻟﺸﺪة ورﻋﻪ وإدراﻛﻪ ﻟﻌﻈﻢ ﻣﺎ أُﻧﻴﻂ ﺑﻪ ،ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﺪر
ﺗﻮﻓﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ) ،(45و َﻋ ﱠﺪ ذﻟﻚ ً
اﻟﻄﺎﻟﻊ)) :واﺑﺘﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻟﻴًﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻬﺎ((
).(46
وإن ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻔﺘﻴﺎ واﻟﻘﻀﺎء ﻟﻬﻤﺎ أﺛﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺬﻫﻦ ،ورﺟﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﻞ؛ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻬﺎ وأدﻟﺘﻬﺎ ،واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻨﺎس وواﻗﻌﻬﻢ وﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ،واﻻﺳﺘﻌﺪاد
اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ،وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻮم ،واﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺠﻬﻢ وﺧﺪﻋﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ،وﻣﺨﺎﻟﻄﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ؛ وﻣﻌﻠﻮم أن ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮأي ،وﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻟﺪى ﻋﺎﻟﻢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻛﺎﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي دام ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬا ﻣﻨﺬ ﺻﺒﺎﻩ ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻪ.
2ـ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ:
إن ﺳﺪ ﺑﺎب اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﺔ ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ ،ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻳﺎ واﻟﺮزاﻳﺎ
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ إﻻ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎ ﺑﺼﺪد ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﺗﻔﺼﻴﻼً ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن أن
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ دون ﺗﺪﺑﺮ وﻣﺪارﺳﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎن واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﻟﻌﻠﻢ
ﻳﻘﺼﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﺨﻄﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻘﺪ ذﻣﻪ وﺣﺎرﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ وﻣﺠﺎﻟﺴﻪ وﻗﻀﺎﺋﻪ وﻓﺘﻴﺎﻩ ،وﻟﻢ ِّ
اﻟﻌﻨَﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺎﻟﻪ).(47
أﺑ ًﺪا ،ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻳﺬاء و َ
ﻳﻘﻮل ﺣﺎﺛًﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وإﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ)) :إن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺒﺪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺨﺺ ﺑﻔﻬﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ،دون
ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ،...ﻓﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻠﺴﻠﻒ ﺧﻠﻖ ﻣﺜﻠﻪ ﻟﻠﺨﻠﻒ ،واﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬي رﱠﻛﺒﻪ
ﻓﻲ اﻷﻣﻮات رﱠﻛﺐ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء ،واﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻮﺟﻮدان ﻓﻲ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ
ﻓﻲ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ(( ،وﻗﺪ ﺑﻴﻦ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة ،وأن اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺒﺎدﻩ ﻗﺪ ﺳﻬﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ وﻳﺴﺮﻩ).(48
وﻓﻲ ﺿﺮورة اﻟﺮد إﻟﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﷺ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ)) :اﺗﻔﻖ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﺳﻠﻔﻬﻢ
وﺧﻠﻔﻬﻢ ،ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا –وﻫﻮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ-
 45راﺟﻊ ص 4ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
 46ص.740
 47راﺟﻊ رﺳﺎﻟﺘﻪ :اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ,ص ,151-91وﻛﺘﺒﻪ اﻷﺧﺮى ﻛﻜﺘﺎب أدب اﻟﻄﻠﺐ ،ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ.
 48اﻧﻈﺮ :أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص .102-101 ,39 ,28واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن أﻏﻠﺐ ﻛﺘﺒﻪ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ.
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ أي أﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ،ﻫﻮ اﻟﺮد إﻟﻰ
ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﷺ(( ).(49
ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻓَﺈ ِْن َﺗـﻨَﺎ َزْﻋﺘُ ْﻢ ﻓِﻲ َﺷ ْﻲ ٍء َﻓـ ُﺮدﱡوُﻩ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟ ﱠﺮ ُﺳ ِ
ﻮل إ ِْن ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ
ِﻚ َﺧْﻴـ ٌﺮ َوأَ ْﺣ َﺴ ُﻦ ﺗَْﺄو ً
ُﺗـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟَْﻴـ ْﻮِم اﻵَْ ِﺧ ِﺮ َذﻟ َ
ِﻳﻼ﴾]اﻟﻨﺴﺎء ،[59 :وﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺮد
إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺳﺪاد اﻟﺮأي؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮاب إﻻ ﺑﺬﻟﻚ .ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ:
))وﻟﻴﺲ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ واﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻤﻌﺼﻮم ،وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺼﻮًﻣﺎ
ﻓﻬﻮ ﻳﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﻄﺄ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮاب ...،وﻻ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺻﻮاﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع
إﻟﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺈن واﻓﻘﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﻴﺐ ،وإن ﺧﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻄﺊ ،وﻻ ﺧﻼف
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ(( ).(50
وﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ،
وﻛﺎن ﻳﺘﺤﻴﻦ ﻓﺮص وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ وﻣﺠﺎﻣﻊ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻴﻌﺮض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ وﻳﺬﻛﺮ اﻷﻗﻮال ﻓﻴﻬﺎ
ﺛﻢ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﻘﻮي ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ،ﻳﻘﻮل ﻋﻦ ذﻟﻚ)) :ﺛﻢ ﻛﻨﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﺪﻟﻴﻞ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻣﻴﻌﻪ؛ أذﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻴﻮﺧﻲ ،وﻣﻮاﻗﻒ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ ،وﻋﻨﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺄﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ؛ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮأي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ،
أو ﻋﻨﺪ ورود ﻗﻮل ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ وﺗﺮك اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻮي ،...ﻓﻜﻨﺖ
إذا ﺳﻤﻌﺖ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا؛ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺘﻌﺼﺒﻴﻦ ،وﻣﺠﺎﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﺪﻳﻦ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻤﺎ
ﺑﻠﻐﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺪرﺗﻲ.(51) ((...
3ـ اﻹﻧﺼﺎف وﺗﺮك اﻟﺘﻌﺼﺐ:
اﻹﻧﺼﺎف وﺗﺮك اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ أو اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮًﻣﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺪون اﻹﻧﺼﺎف
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻨﻪ ،واﻹﻧﺼﺎف ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺲ
ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ،وإﺧﺮاﺟﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺪرﻩ وﻳﻌﻮﻗﻪ.
واﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻗﺪ أﻟﺰم
ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻄﺒﻘﻪ ﻓﻲ ﺑﺤﻮﺛﻪ وﺗﺂﻟﻴﻔﻪ وﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﻪ)،(52
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﻠﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ ،وﺟﻌﻠﻪ ً
 49اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﻴﺎء ﺳﻨﺔ ﺧﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔ ,رﺳﺎﻟﺔ ﺷﺮح اﻟﺼﺪور ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ رﻓﻊ اﻟﻘﺒﻮر ,ص.3
 50اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص.5
 51أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص.39
 52راﺟﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ﻓﻔﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاﺗﻪ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
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وﻛﺎن ُﻳـ َﺮّﻏِﺐ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف ،ﻓﻴﻘﻮل)) :وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻫﻬﻨﺎ إﻻ ﻣﺎ
ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻩ ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ،وﺗﺮﻏﻴﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف ،واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻖ،
واﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﻠﺒﺎس اﻟﺼﺪق ،وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄن ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻮز ﺑﺨﻴﺮ اﻵﺧﺮة؛ ﻫﻮ
ﺳﺒﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وأن ﻟﻪ اﻟﺜﺄر ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻪ ،واﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻧﺎوأﻩ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ،وأﻧﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﺼﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ – اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻹﻧﺼﺎف -ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻮﻣﻪ ،وﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس أﻣﺮﻩ ،وﻳﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺮاﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ،
وﻳﻄﻠﺐ رﺿﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﺈﺳﺨﺎط رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ(( ).(53
وﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺚ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺼﺎف ،وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺼﺐ
ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ ،وﻻ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻨﺼﻒ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻹﻧﺼﺎف
اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﻴﻘﻮل)) :وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن –اﻟﻤﻨﺼﻒ -أﺑﺼﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﻖ إذا
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﻮى وﻻ ﺣﻤﻴﺔ وﻻ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ أو ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ ﻓﺼﻔﺖ ﻏﺮﻳﺰﺗﻪ ﻋﻦ أن ﺗﺘﻜﺪر ﺑﺸﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺄرب وﻻ ﻣﻘﺼﺪ إﻻ ﻣﺠﺮد
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺸﺎرع(( ).(54
و إن ﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻌﺼﺐ وﻋﺪم اﻹﻧﺼﺎف ،ﻣﻦ ﻫﻮى وﺣﻤﻴﺔ وﻋﺼﺒﻴﺔ،
ﻫﻲ أﻣﺮاض ﺗﺸﻮش اﻟﻔﻬﻢ ،وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،أو
ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮء ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﺼﻮاب إذا ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ
4ـ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى:
وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ))أﻧﻪ أدﺧﻞ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ،وﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻛﺎﻷﻣﻬﺎت اﻟﺴﺖوﻏﻴﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺼﻨﻌﺎء ،ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ أﻛﺒﺮ ﺧﻄﻮة
ﺧﻄﺎﻫﺎ اﻹﻣﺎم ﺑﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺑﺤﺒﻮﺣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ.
 أن اﻹﻣﺎم ﺗﺮﺟﻢ أﻗﻮاﻟﻪ إﻟﻰ اﻷﻓﻌﺎل ،ﻓﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺄﻇﻬﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﻀﻢ واﻟﺮﻓﻊ ،وﻛﻞ ﻣﺎﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺪﻳﻪ ،وﺗﺒﻌﻪ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ؛ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﺮًﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ.
 وﻣﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ :اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﺜﻞ ذﻣﺎر وﺻﻌﺪة ،وﺻﺎرتﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺮح واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺣﺮج وﻻ ﻣﺸﻘﺔ.

() 53أدب اﻟﻄﻠﺐ ,ص.45
() 54اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ ,ص .30وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﺼﺐ وﺗﺮك اﻹﻧﺼﺎف ,راﺟﻊ اﻟﺼﻔﺤﺎت ص.109 ,108 ,104-103 ,50 ,49 ,45 ,31
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

 إﻋﻼن اﺟﺘﻬﺎدﻩ ﺑﻤﺎ ﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺪ ﻣﻦاﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﺒﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻄﻤﻬﺎ ،وﻣﺰق إﻫﺎﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻤﺰق ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻦ:
اﻷول :ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى ،...وﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﻟﻠﻔﺘﻮى وﻫﻮ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﺑﻪ وﺻﺪر ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻛﺎن ﻳﻔﺘﻲ
ﺑﺎﺟﺘﻬﺎداﺗﻪ ،وﻣﺎ ﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ...،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺮد إﻟﻴﻪ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب وﺻﻮب ،وﻳﺠﻴﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺻﺢ ﻟﺪﻳﻪ ،وﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺰﻳﺪي وﻻ ﺑﻐﻴﺮﻩ ،وﻻ ﻳﺨﺎف ﻓﻲ اﻟﻠﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻪ ﺑﺚ أﻓﻜﺎرﻩ وآراءﻩ واﺟﺘﻬﺎداﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ(( ).(55
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
أﺛﺮ أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻧﻴﻞ
اﻷوﻃﺎر(
ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ﻳﻌ ﱡﺪ )ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر( ﻣﻦ أﺑﺮز ﻛﺘﺐ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻫﻮ ﺷﺮح ﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر
ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﻴﺪ اﻷﺧﻴﺎر ﻟﻤﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ
ﺗﻴﻤﻴﺔ )590ﻫـ652 -ﻫـ( ،وإ ﱠن اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي رﺳﻤﻪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺮح ﻟﻪ ﻣﻤﻴﺰات
ﻋﺪﻳﺪة ،وﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺸﺮوﺣﺔ.
وﻣﻦ ﺳﻤﺎت ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أوﻻً)) :ﺑﻴﺎن ﺣﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ وﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﺮﻳﺒﻪ ،وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﺑﻜﻞ اﻟﺪﻻﻻت(( ) .(56وذﻛﺮ
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻴﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮرود ،واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﻬﺎ ).(57
ﺛﺎﻧﻴًﺎ :اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻃﺮق وأﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﺎب ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ).(58
أورد اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻃﺮﻗًﺎ وأﻟﻔﺎ ًﻇﺎ أﺧﺮى ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺒﺎب ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻛﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎب ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ،ﻓﺄﺳﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﺛﺮاء
اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﻣﺎ أﺿﺎﻓﻪ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻀﻌﻒ).(59
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ:
 55ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻷﻛﻮع ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎب )اﻟﺘﻘﺼﺎر( ﻟﻠﺸﺠﻨﻲ ,ص.23-22
 56ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر.12/1 :
 57اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ.23-22/1 :
 58اﻟﻤﺼﺪر ذاﺗﻪ.12/1 :
 59اﻧﻈﺮ :أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي ,اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ,ص 66ﺑﺘﺼﺮف.
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ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﺄرﺟﺢ اﻷدﻟﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮد إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب
ﻛﺎن اﺟﺘﻬﺎدﻩ ً
واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ،ﻣﺒﺘﻌ ًﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻤﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮى ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ).(60
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺛﺮ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ،
واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،دون اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ آراء اﻵﺧﺮﻳﻦ إذ اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻴﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة
ﻓﺤﺴﺐ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ:
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ :اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ):(61
ﺗﺤﺪث اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﷺ ﻳﻘﻮل)) :ﻻ ﺗﻠﺒﺴﻮا اﻟﺤﺮﻳﺮ ،وﻻ اﻟﺪﻳﺒﺎج ،وﻻ ﺗﺸﺮﺑﻮا ﻓﻲ آﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﻓﻲ
ِﺻﺤﺎﻓﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة(( ).(62
ﺑﺪاﻳ ًﺔ ﺑﻴّﻦ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ إﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻮوي اﻧﻌﻘﺎد
اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب وﺳﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻓﻲ إﻧﺎء ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ،ﺛﻢ أﺷﺎر
إﻟﻰ رواﻳﺔ ﻋﻦ داود ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮب ﻓﻘﻂ ،وإﻟﻰ ﻗﻮل ﻗﺪﻳﻢ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ -ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻌ ُﺪ-
ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﺔ دون اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،ﺛﻢ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر إﻻ ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺮة اﻹﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺸﺮب
ﻓﻲ آﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ.
وﺑﻌﺪ أن ﻋﺮض اﻵراء ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﻗﺎل)) :وﻻ ﺷﻚ أن
أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺒﺎب ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ،أﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻓﻼ ،واﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ
اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ﻗﻴﺎس ﻣﻊ ﻓﺎرق؛ ﻓﺈن ﻋﻠﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ﻫﻲ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺎف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺂﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻨﺎط ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﻠﺸﺎرع ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺎ رأى رﺟ ً
ﻼ
ﻣﺘﺨﺘﻤﺎ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﻣﻦ ذﻫﺐ ﻓﻘﺎل) :ﻣﺎ ﻟﻲ أرى ﻋﻠﻴﻚ ِﺣﻠْﻴَﺔ أﻫﻞ اﻟﺠﻨﺔ!() ،(63وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺮ
ً
وﻏﻴﺮﻩ وإﻻ ﻟﺰم ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﻠﻲ واﻻﻓﺘﺮاش ﻟﻠﺤﺮﻳﺮ ﻷن ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل ،وﻗﺪ ﺟﻮزﻩ اﻟﺒﻌﺾ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل((.
 60وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪﻩ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﺠﻨﻲ ﻓﻲ :اﻟﺘﻘﺼﺎر ,ص.73
 61اﻧﻈﺮ :ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر.84-82/1:
 62ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ :أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ,ﻛﺘﺎب اﻷﻃﻌﻤﺔ ,ﺑﺎب اﻷﻛﻞ ﻓﻲ إﻧﺎء ﻣﻔﻀﺾ ,رﻗﻢ) ,(5426وﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس واﻟﺰﻳﻨﺔ ,ﺑﺎب ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل إﻧﺎء اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ,...رﻗﻢ).(2066
 63ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ )ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر )) :(83/1أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪة(( ,و اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﺨﺎﺗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺪ ,رﻗﻢ) ,(1785وﻗﺎل ﻋﻨﻪ :ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ .أﻣﺎ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻘﺪ أﺧﺮﺟﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪة؛ ﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪل ﺑﻬﺎ
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ .ﻳﻨﻈﺮ :أﺑﻮ داود ,ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺎﺗﻢ ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺪ ,رﻗﻢ)(4223؛ واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ,ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻳﻨﺔ,ﺑﺎب ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ,
رﻗﻢ).(9508
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

وﻗﺪ رد ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻨﻮوي ﻟﻺﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ داود
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،وﻧﺒﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﻒ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ
اﻟﻨﺰاع واﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺛﻢ ﺧﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻷﺻﻞ اﻟﺤﻞ ،ﻓﻼ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺤﺮﻣﺔ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻳﺴﻠﻤﻪ اﻟﺨﺼﻢ ،وﻻ دﻟﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ،ﻓﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﺘﻀﺪ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻮ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻨﺼﻒ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺨﺒﻂ ﺑﺴﻮط ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ وﻗﺪ أﻳﺪ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﺣﺪﻳﺚ ))وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﻓﺎﻟﻌﺒﻮا ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺒًﺎ(().(64
وﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ))أن أم ﺳﻠﻤﺔ ﺟﺎءت ﺑﺠﻠﺠﻞ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ رﺳﻮل اﻟﻠﻪﷺ((
).(65
ﺛﻢ ﱠ
أﻛﺪ ﻣﺎ ﺧﻠﺺ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻛﺎﻟﻘﻮل :إن
اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ :اﻟﺨﻴﻼء أو ﻛﺴﺮ ﻗﻠﻮب اﻟﻔﻘﺮاء؛ وﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷواﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻫﺮ
اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﻬﺎ أﻧﻔﺲ وأﻛﺜﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺷﺬ.
وذﻛﺮ ﻗﻮﻻً آﺧﺮ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ،ﻗﻴﻞ :اﻟﻌﻠﺔ :اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻷﻋﺎﺟﻢ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮ؛ ﻟﺜﺒﻮت
اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ،وﻣﺠﺮد اﻟﺘﺸﺒﻪ ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ.
ﻓﺎﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻳﺮى ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ﻓﻲ آﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺻﺮاﺣﺔ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﺟﺢ إﺑﺎﺣﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ،وﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺮأي ،ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة اﻷﺻﻠﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺧﺺ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ،وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻘﻴﺔاﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ،ﻓﻴﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ.
 أﻧﻪ أﻳﱠﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﻫﺬا ﺑﻨﺼﻮص أﺧﺮى ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،وﺗﻌﻀﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﺮاءةاﻷﺻﻠﻴﺔ.
 أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ؛ ﺑﻞ ﻓﻨﺪﻫﺎ ورد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ورد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻘﺎل ﻓﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
 64أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ378 ,334/2؛ أﺑﻮ داود ,ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺎﺗﻢ ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﻨﺴﺎء ,رﻗﻢ) ,(4236ﻗﺎل ﻓﻲ ﻋﻮن اﻟﻤﻌﺒﻮد  :190/11وإﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ .و
اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮى ,140/4أﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة ,وﺣﺴﻦ إﺳﻨﺎدﻩ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ.147/5
 65اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎري :ﻛﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻴﺐ ,رﻗﻢ) ,(5897ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي أوردﻩ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ؛ وﻛﺄن ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ً
ﺳﻘﻄﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ)) :365/1وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ اﻟﺤﻤﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ...وﻟﻔﻈﻪ :أرﺳﻠﻨﻲ أﻫﻠﻲ إﻟﻰ أم ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻘﺪح ﻣﻦ ﻣﺎء ﻓﺠﺎءت ﺑﺠﻠﺠﻞ ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﻓﻴﻪ ﺷﻌﺮ
اﻟﺦ ...,ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻰ رواة اﻟﺒﺨﺎري ﻗﻮﻟﻪ :ﻓﺠﺎءت ﺑﺠﻠﺠﻞ ,وﺑﻪ ﻳﻨﺘﻈﻢ اﻟﻜﻼم وﻳﻌﺮف ﻣﻨﻪ أن ﻗﻮﻟﻪ :ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎء واﻟﻤﻌﺠﻤﺔ ,وأﻧﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺠﻠﺠﻞ ﻻ ﺻﻔﺔ
اﻟﻘﺪح اﻟﺬي أﺣﻀﺮﻩ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﻫﺐ((.
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 ﻛﻤﺎ رﱠد اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻌﺾ،واﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ اﻹﺟﻤﺎع ً
ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎع ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع
واﻹﺷﻜﺎﻻت).(66
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻗﺮاءة اﻟﺠﻨﺐ واﻟﺤﺎﺋﺾ اﻟﻘﺮآن).(67
ﺗﺤﺪث اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻗﺎل)) :ﻛﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﷺ ﻳﻘﻀﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ،ﺛﻢ ﻳﺨﺮج ﻓﻴﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ،وﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎ اﻟﻠﺤﻢ ،وﻻ ﻳﺤﺠﺒﻪ ورﺑﻤﺎ ﻗﺎل :ﻻ ﻳﺤﺠﺰﻩ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺷﻲء ﻟﻴﺲ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ(( ).(68
وذﻛﺮ ﻣﻦ ﺧ ﱠﺮج اﻟﺤﺪﻳﺚ ،واﻛﺘﻔﻰ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﻗﻮال اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ أو ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ؛ ﺛﻢ
ذﻛﺮ اﻷﻗﻮال اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺠﻨﺐ ،وﻣﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،وأدﻟﺘﻬﻢ
وﻫﻲ :ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎب .وﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎل)) :ﻻ ﻳﻘﺮأ اﻟﺠﻨﺐ ،وﻻ اﻟﺤﺎﺋﺾ
ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن(( ) .(69وﺣﺪﻳﺚ)) :اﻗﺮؤوا اﻟﻘﺮآن ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺼﺐ أﺣﺪﻛﻢ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻓﺈن أﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻼ،
وﻻ ﺣﺮﻓًﺎ واﺣ ًﺪا(().(70
وﻳﺒﺪو أن اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﺮى اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،وﻳُﺴﺘﺸﻒ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﻪ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ
ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 إن ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎب ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ؛ ﻷن ﻏﺎﻳﺘﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺗﺮك اﻟﻘﺮاءة ﺣﺎلً
ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﻟﻠﻜﺮاﻫﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ؟
اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ،وﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ
 وأﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻘﺎل ﻻ ﻳﻨﺘﻬﺾ ﻣﻌﻪ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل).(71 وأﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ )اﻗﺮؤوا اﻟﻘﺮآن (...ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﻞ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر  ،إﻻ أﻧﻪ أﺧﺮجأﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﻗﺎل)) :رأﻳﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ ﺗﻮﺿﺄ ،ﺛﻢ ﻗﺮأ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺛﻢ ﻗﺎل:
 66اﻧﻈﺮ رأﻳﻪ ﻣﻔﺼ ً
ﻼ ﻓﻲ إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل ,ص.135
 67اﻧﻈﺮ :ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر.267-265/1
 68اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ ,107 ,84/1وأﺧﺮﺟﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻗﺮﻳﺒﺔ :أﺑﻮ داود ,ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة ,ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺐ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ,رﻗﻢ) ,(229اﻟﺘﺮﻣﺬي ,ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء
ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻨﺒًﺎ ,وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ :ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ .واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ,ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة ,ﺑﺎب ﺣﺠﺐ اﻟﺠﻨﺐ ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن,

رﻗﻢ) ،(265واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ,ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة وﺳﻨﻨﻬﺎ ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎرة ,رﻗﻢ).(594

 69أﺧﺮﺟﻪ :اﻟﺘﺮﻣﺬي ,ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺐ واﻟﺤﺎﺋﺾ أﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺮآن اﻟﻘﺮآن ,رﻗﻢ) ,(131واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ,ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻬﺎرة وﺳﻨﻨﻬﺎ ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ
ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎرة ,رﻗﻢ).(596
 70أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ,118/1وﻗﺎل :ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ .وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺪراﻳﺔ ,86/1واﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ,195/1واﻛﺘﻔﻴﺎ ﺑﺘﺨﺮﻳﺠﻪ ﻣﻦ
اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻲء.
 71ﻧﻘﻞ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ 236/1ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻀﻌﻴﻒ أﺣﺪ رواة اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز وأﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ,وﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮى:89/1
))ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ :إﻧﻤﺎ روى ﻫﺬا إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺑﻦ ﻋﻴﺎش ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ ,وﻻ أﻋﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮﻩ ,وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻨﻜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎز وأﻫﻞ اﻟﻌﺮاق((.
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

ﻫﻜﺬا ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﻨﺐ ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺠﻨﺐ ﻓﻼ ،وﻻ آﻳﺔ(( ) ،(72ﻓﺈن ﺻﺢ ﻫﻜﺬا ﺻﻠﺢ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ.
ﺑﺄﺳﺎ(()(73
 وﻗﺪ أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ))أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺠﻨﺐ ً))أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ ﻛﺎن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
وﻳﺆﻳﺪﻩ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﻤﻮم ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ
أﺣﻴﺎﻧﻪ(( ) .(74وﺑﺎﻟﺒﺮاءة اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻮم ،وﻟﻠﻨﻘﻞ ﻋﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاءة.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮاءة اﻟﺤﺎﺋﺾ اﻟﻘﺮآن ﻓﻈﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز؛ ﻷن ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿرﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎل)) :ﻻ ﺗﻘﺮأ اﻟﺤﺎﺋﺾ وﻻ اﻟﻨﻔﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
ﺷﻴﺌًﺎ(( ) .(75ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺤﺎن ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ –ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء-؛
ﻟﻀﻌﻔﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﱠ
وﺿﺢ ذﻟﻚ ﺗﻔﺼﻴﻼً ،ﻓﻼ ﻳﺼﺎر إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻻ ﻟﺪﻟﻴﻞ.
ﻓﺎﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺮى ﺟﻮاز ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺠﻨﺐ واﻟﺤﺎﺋﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ،اﺗﺨﺬ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﺒﻴ ً
ﻼ ﻟﺪﻗﺔ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮص –ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ ﻳﺮى -ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وإﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ رأﻳﻪ ،ﻓﺎﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
 ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﺔ أو ﺿﻌ ًﻔﺎ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﺿﻌﻴ ًﻔﺎ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ،ﻳﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب.
وﻣﺎ ﻛﺎن
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺮ ً
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﻌﻤﻮم ﺣﺪﻳﺚ
 ﻋﻀﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﺒﺨﺎري ،وأﻳﺪﻩ ًﻋﺎﺋﺸﺔ .
 وأﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة اﻷﺻﻠﻴﺔ.اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :إذا رؤي اﻟﻬﻼل ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻫﻞ ﻳﻠﺰم ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﺼﻮم)(76؟
ﺑﺤﺚ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻵﺗﻲ:
ﻋﻦ ﻛﺮﻳﺐ أن أم اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻌﺜﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻓﻘﺎل)) :ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻟﺸﺎم ﻓﻘﻀﻴﺖ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ
 72أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ ,110/1وأﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ .300/1ﻗﺎل اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ :2276/1ورﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت.
ﺑﺄﺳﺎ .وﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ
ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎب ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺤﻴﺾ ,ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ...:وﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ :ﻻ ﺑﺎس أن ﺗﻘﺮأ اﻵﻳﺔ ,وﻟﻢ ﻳﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺠﻨﺐ ً
 73أوردﻩ اﻟﺒﺨﺎري ً
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ أﺣﻴﺎﻧﻪ...اﻧﻈﺮ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري.485/1

ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺎب ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻷذان ,وﻫﻮ :ﺑﺎب ﻫﻞ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﺆذن ﻓﺎﻩ ﻫﻬﻨﺎ وﻫﻬﻨﺎ وﻫﻞ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻓﻲ اﻷذان؟ ,...وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ :ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
 74أوردﻩ اﻟﺒﺨﺎريً ,
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﺣﻴﺎﻧﻪ .وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب اﻟﺤﻴﺾ ,ﺑﺎب ذﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ,رﻗﻢ).(373

 75أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ .87/2ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر)) :267/1اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ,وﻫﻮ ﻣﺘﺮوك وﻣﻨﺴﻮب إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ ,وﻗﺪ روي ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ,وﻓﻴﻪ ﻳﺤﻴﻰ
ﺑﻦ أﺑﻲ أﻧﻴﺴﺔ ,وﻫﻮ ﻛﺬاب((.
 76اﻧﻈﺮ :ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر.219-217/4
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ﻋﻠﻲ رﻣﻀﺎن وأﻧﺎ ﺑﺎﻟﺸﺎم ،ﻓﺮأﻳﺖ اﻟﻬﻼل ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺛﻢ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺸﻬﺮ
واﺳﺘﻬﻞ ﱠ
ﻓﺴﺄﻟﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﺛﻢ ذﻛﺮ اﻟﻬﻼل ﻓﻘﺎل :ﻣﺘﻰ رأﻳﺘﻢ اﻟﻬﻼل؟ ﻓﻘﻠﺖ :رأﻳﻨﺎﻩ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ،
ﻓﻘﺎل :أﻧﺖ رأﻳﺘﻪ؟ ﻓﻘﻠﺖ :ﻧﻌﻢ ،ورآﻩ اﻟﻨﺎس وﺻﺎﻣﻮا وﺻﺎم ﻣﻌﺎوﻳﺔ ،ﻓﻘﺎل :ﻟﻜﻨﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺴﺒﺖ
ﻓﻼ ﻧﺰال ﻧﺼﻮم ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻤﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ أو ﻧﺮاﻩ ،ﻓﻘﻠﺖ :أﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ وﺻﻴﺎﻣﻪ؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ،
ﻫﻜﺬا أﻣﺮﻧﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ(( ).(77
وﻗﺪ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻛﺮﻳﺐ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﺎل :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم أﻫﻞ ﺑﻠﺪ رؤﻳﺔ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻏﻴﺮﻩ،
ووﺟﻪ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ﻫﻮ :أن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺮؤﻳﺔ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم ،وﻗﺎل ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ:
ﻫﻜﺬا أﻣﺮﻧﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ ،ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم أﻫﻞ
ﺑﻠﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮؤﻳﺔ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ.
وﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ،ورﺟﺢ أﻧﻪ إذا رآﻩ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻟﺰم أﻫﻞ اﻟﺒﻼد ﻛﻠﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻻ ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ َﺑـ ُﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻛﺨﺮاﺳﺎن واﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ اﻟﺮأي اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻵﺗﻲ:
إن اﻟﺤﺠﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻮع ﻣﻦ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس؛ ﻻ ﻓﻲ اﺟﺘﻬﺎدﻩ اﻟﺬي ﻓﻬﻢ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺎس،
واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻫﻜﺬا أﻣﺮﻧﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ( ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ) :ﻓﻼ ﻧﺰال ﻧﺼﻮم ﺣﺘﻰ ﻧﻜﻤﻞ
ﺛﻼﺛﻴﻦ( ،واﻷﻣﺮ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ ﻫﻮ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺑﻠﻔﻆ)) :ﻻ ﺗﺼﻮﻣﻮا
ﺣﺘﻰ ﺗﺮوا اﻟﻬﻼل ،وﻻ ﺗﻔﻄﺮوا ﺣﺘﻰ ﺗﺮوﻩ ،ﻓﺈن ُﻏ ﱠﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺄﻛﻤﻠﻮا اﻟﻌﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ(( ).(78
 إن اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺄﻫﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﻧﻔﺮاد؛ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺧﻄﺎب ﻟﻜﻞ ﻣﻦﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺎﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺰوم رؤﻳﺔ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻼد أﻇﻬﺮ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻠﺰوم؛ ﻷﻧﻪ إذا رآﻩ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻓﻘﺪ رآﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻴﻠﺰم ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﺎ
ﻟﺰﻣﻬﻢ.
 اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻞ :ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻛﻼم اﺑﻦ ﻋﺒﺎس إﻟﻰ ﻋﺪم ﻟﺰوم رؤﻳﺔأﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻷﻫﻞ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻟﻜﺎن ﻋﺪم اﻟﻠﺰوم ﻣﻘﻴ ًﺪا ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺒﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﻪ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ ،وﻋﺪم ﻋﻤﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺮؤﻳﺔ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ.
 اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ :ﻓﻠﻮ ﺳﻠﻢ ﻋﺪم ﻟﺰوم اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ 77أﺧﺮﺟﻪ :ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم ,ﺑﺎب ﺑﻴﺎن أن ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ رؤﻳﺘﻬﻢ وأﻧﻬﻢ إذا رأوا اﻟﻬﻼل ﺑﺒﻠﺪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﻬﻢ ,رﻗﻢ) ,(1087أﺣﻤﺪ ,306/1وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
 78أﺧﺮﺟﻪ :اﻟﺒﺨﺎري ,ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻮم ,ﺑﺎب ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ :إذا رأﻳﺘﻢ اﻟﻬﻼل ﻓﺼﻮﻣﻮا وإذا رأﻳﺘﻤﻮﻩ ﻓﺄﻓﻄﺮوا ,...رﻗﻢ) ,(1906ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم ,ﺑﺎب
وﺟﻮب ﺻﻮم رﻣﻀﺎن ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻬﻼل ,واﻟﻔﻄﺮ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻬﻼل ,...رﻗﻢ) .(1080ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

ﻓﻼ ﻳﺸﻚ ﻋﺎﻟﻢ أن اﻷدﻟﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄن أﻫﻞ اﻷﻗﻄﺎر ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺨﺒﺮ ﺑﻌﺾ وﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ ،وﺳﻮاء أﻛﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﻮز ﻣﻌﻪ
اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻄﺎﻟﻊ أم ﻻ ،ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ.
 إن ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮﻳﺐ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ :وﻟﻮ ﺳﻠﻢ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮﻳﺐ ﻫﺬا ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺺ إن ﻛﺎن اﻟﻨﺺ ﻣﻌﻠﻮًﻣﺎ ،أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻨﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻌﻠﻮًﻣﺎ؛ ﻟﻮرودﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﻴﺎس ،وﻟﻢ ﻳﺄت اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻠﻔﻆ اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ،وﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻟﻔﻈﻪ ﺣﺘﻰ
ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻪ وﺧﺼﻮﺻﻪ إﻧﻤﺎ ﺟﺎءﻧﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﺠﻤﻠﺔ أﺷﺎر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺼﺔ :ﻫﻲ ﻋﺪم ﻋﻤﻞ أﻫﻞ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم -ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ أن ذﻟﻚ اﻟﻤﺮاد ،-وﻟﻢ ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ
ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮارد ﻋﻠﻰ ﺧﻼف
ﻧﺠﻌﻠﻪ
ً
اﻟﻘﻴﺎس وﻋﺪم اﻹﻟﺤﺎق ﺑﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮؤﻳﺔ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم دون ﻏﻴﺮﻫﻢ،
وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﻻ ﻧﻌﻘﻠﻬﺎ.
وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺻﺤﺔ أو ﺿﻌ ًﻔﺎ،
ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪﻩ ،إﻻ أﻧﻪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ،و اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮع ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ وﻓﻬﻤﻪ. ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ أن اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ :ﺗﺼﻮﻣﻮا ...ﺗﺮوا ...ﻫﻮ ﻟﻜﻞﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺄﻫﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﻧﻔﺮاد.
 اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻞ. اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ وﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮﻳﺐ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺮﻓﻮع ﻋﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ.اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ :ﺣﻜﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ)(79
ﺗﺤﺪث اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻗﺎل :ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ رﺳﻮل
ِﻲ ﺑﻜﺒﺶ ﻓﺬﺑﺤﻪ ،ﻓﻘﺎل)) :ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ واﻟﻠﻪ أﻛﺒﺮ ،اﻟﻠﻬﻢ
اﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ ،ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺼﺮف أُﺗ َ
ﻫﺬا ﻋﻨﻲ وﻋﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﺢ ﻣﻦ أﻣﺘﻲ(( ) .(80وﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ راﻓﻊ ))أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ ﻛﺎن إذا
ﺿﺤﻰ اﺷﺘﺮى ﻛﺒﺸﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﻴﻦ أﻗﺮﻧﻴﻦ أﻣﻠﺤﻴﻦ ،ﻓﺈذا ﺻﻠﻰ وﺧﻄﺐ اﻟﻨﺎس أﺗﻲ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ
 79اﻧﻈﺮ :ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر.127-125/5
 80أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ ,362 ,356/3أﺑﻮ داود ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ,ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺸﺎة ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ,رﻗﻢ) ,(2810اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ ,ﻟﻢ ﻳﻌﻨﻮن ﻟﻠﺒﺎب
رﻗﻢ) ,(1521وﻗﺎل ﻋﻨﻪ :ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ.
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ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ،
ﻓﻲ ﻣﺼﻼﻩ ،ﻓﺬﺑﺤﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﺔ ﺛﻢ ﻳﻘﻮل :اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬا ﻋﻦ أﻣﺘﻲ ً
وﺷﻬﺪ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺒﻼغ ،ﺛﻢ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻓﻴﺬﺑﺤﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﻳﻘﻮل :وﻫﺬا ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ وآل ﻣﺤﻤﺪ،
ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ،وﻳﺄﻛﻞ ﻫﻮ وأﻫﻠﻪ ﻣﻨﻬﻤﺎ.(81) ((...،
ﻓﻴﻄﻌﻤﻬﻤﺎ ً
وﺑﻌﺪ أن ﺧ ﱠﺮج اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﻗﺎل)) :وﻗﺪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺤﺪﻳﺜﻲ اﻟﺒﺎب وﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل:
إن اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ واﺟﺒﺔ ﺑﻞ ﺳﻨﺔ ،وﻫﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮر(( ،ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮدﻩ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺟﻮب
وردﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ:
ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ أﺣﻤﺪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺮﻓﻮ ًﻋﺎ)) :أﻣﺮت ﺑﺮﻛﻌﺘﻲ اﻟﻀﺤﻰ ،وﻟﻢ ﺗﺆﻣﺮوا ﺑﻬﺎ ،وأﻣﺮت
ﺑﺎﻷﺿﺤﻰ وﻟﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ(( ) ،(82وذﻛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺰار
ﺟﺎﺑﺮا اﻟﺠﻌﻔﻲ،
واﺑﻦ ﻋﺪي واﻟﺤﺎﻛﻢ وأﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ،ﺛﻢ ﺑﻴﻦ أن ﻓﻲ إﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ وأﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ً
وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﺟ ًﺪا ،وﻓﻲ إﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺰار واﺑﻦ ﻋﺪي واﻟﺤﺎﻛﻢ اﺑﻦ ﺟﻨﺎب اﻟﻜﻠﺒﻲ وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ
أﻳﻀﺎ ،وﻧﻘﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﺄن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮﻗﻪ).(83
ً
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ذﻛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺰار ﺑﻐﻴﺮ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ أﻧﺲ ،ﺛﻢ
ذﻛﺮ أن ﻓﻲ إﺳﻨﺎدﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺮز ،وﻫﻮ ﻣﺘﺮوك.
وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ أﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻻ ﻳﻀﺤﻴﺎن؛ ﻛﺮاﻫﺔ أن ﻳﻈﻦ
ﻣﻦ رآﻫﻤﺎ أﻧﻬﺎ واﺟﺒﺔ) .(84ﺛﻢ ﻗﺎل)) :وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ أﺧﺮج ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﺑﻼل وأﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد
واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،وﻻ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ((.
وﺑﻌﺪﻫﺎ أورد أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮب اﻷﺿﺤﻴﺔ واﻟﺮدود ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﻟﺮدود ﻣﺘﻮﺻ ً
ﻼ ﻣﻦ
ﺧﻼل ذﻟﻚ إﻟﻰ أن ﺣﻜﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮب ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ ذﻟﻚ:
اﺳﺘﺪل ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب ﺑﻘﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻓﺼﻞ ﻟﺮﺑﻚ واﻧﺤﺮ﴾]اﻟﻜﻮﺛﺮ ،[2 :واﻷﻣﺮ
ﻟﻠﻮﺟﻮب.
وﺑﺤﺪﻳﺚ ))ﻣﻦ وﺟﺪ ﺳﻌﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺢ ﻓﻼ ﻳﻘﺮﺑﻦ ﻣﺼﻼﻧﺎ(( ) ،(85ووﺟﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ أﻧﻪ
 81أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ ,391/6اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ,425/2اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮى ,268 ,259/9اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ,311/1وأﺧﺮج ﻧﺤﻮﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮة,
ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ ,ﺑﺎب أﺿﺎﺣﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ,رﻗﻢ).(3122
 82أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ.317/1
 83ﻓﺒﻌﺪ أن ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻃﺮق اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻗﺎل)) :ﻓﺘﻠﺨﺺ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮﻗﻪ ,وﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻪ أن ﻳﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب رﻛﻌﺘﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ,وﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا
ﺑﺬﻟﻚ(( .ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ .118/3
 84اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮى ,265 264-/9ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ )) :145/4وروي ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﺪري وﻫﻮ ﻓﻲ ﺳﻨﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ((.
 85أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ ,321/2اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ ,ﺑﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ واﺟﺒﺔ ﻫﻲ أم ﻻ؟ رﻗﻢ) ,(3123اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ,422/2اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ,277/4ﻋﻦ أﺑﻲ
ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

ﻟﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ذا ﺳﻌﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺑﺎن اﻟﻤﺼﻠﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻀﺢ ﱠ
دل أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺮك واﺟﺒًﺎ ،ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻊ ﺗﺮك اﻟﻮاﺟﺐ.
وﺑﺤﺪﻳﺚ ﻣﺨﻨﻒ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﻴﻢ أﻧﻪ ﷺ ﻗﺎل ﺑﻌﺮﻓﺎت)) :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس! ﻋﻠﻰ أﻫﻞ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ
أﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم وﻋﺘﻴﺮة(( ) .(86وﺑﻴﻦ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ أن ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺠﻬﻮل ،وأﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ
اﻟﻤﺨﺮج .وأﺟﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﷺ)) :ﻻ ﻓﺮع وﻻ ﻋﺘﻴﺮة(( ) .(87ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ)) :وﻻ
ﻳﺨﻔﻰ أن ﻧﺴﺦ اﻟﻌﺘﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺻﺤﺘﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻧﺴﺦ اﻷﺿﺤﻴﺔ((.
أﻳﻀﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﷺ)) :ﻣﻦ ﻛﺎن ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻠﻴﺬﺑﺢ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ أﺧﺮى ،وﻣﻦ ﻟﻢ
واﺳﺘﺪﻟﻮا ً
ﻳﺬﺑﺢ ﺣﺘﻰ ﺻﻠﻴﻨﺎ ﻓﻠﻴﺬﺑﺢ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﻪ(( ).(88
وﺑﺤﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ أن اﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎل)) :ﻣﻦ ﻛﺎن ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﻠﻴﻌﺪ(( ) .(89ﻗﺎل
اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ)) :واﻷﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮب ،وﻟﻢ ﻳﺄت ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺟﻮب ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺼﺮف
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ((.
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ اﻟﺘﻲ
ﻓﺄﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺪى اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ً
اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻬﻪ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ ،واﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ وﺟﻮب اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وأﻟﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺮى ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺒﺎب. ﺑﻴﺎن ﺿﻌﻒ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪل ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺤﺔاﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪل ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺎﻟﻮﺟﻮب.
 اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ وردت اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب ﺑﺼﻴﻐﺔاﻷﻣﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،واﻷﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺼﺮﻓﻪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ
اﻟﻮﺟﻮب ،وﻻ وﺟﻮد ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻫﻨﺎ.
 ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪل ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺟﻮب ،ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻦ أنﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع :ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﺢ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،وﻻ ﺿﺤﻰ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻋﺪم وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
 86أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ ,76/5أﺑﻮ داود ,ﻛﺘﺎب اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ إﻳﺠﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ ,رﻗﻢ) ,(2788اﻟﺘﺮﻣﺬي ,ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ ,وﻟﻢ ﻳﻌﻨﻮن ﻟﻠﺒﺎب ,رﻗﻢ),(1518
وﻗﺎل ﻋﻨﻪ :ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ ,وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ,ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ ,ﺑﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ واﺟﺒﺔ ﻫﻲ أم ﻻ؟ رﻗﻢ) ,(3125وﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ رواة اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺘﻴﺮة :ﺑﺄﻧﻬﺎ
اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺬﺑﺢ ﻓﻲ رﺟﺐ .ﻓﻘﺎﻟﻮا :أﺗﺪرون ﻣﺎ اﻟﻌﺘﻴﺮة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﺮﺟﺒﻴﺔ.
 87أﺧﺮﺟﻪ :اﻟﺒﺨﺎري ,ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ ,ﺑﺎب اﻟﻔﺮع ,رﻗﻢ) ,(5156وﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻌﺘﻴﺮة ,رﻗﻢ) ,(5157ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ ,ﺑﺎب اﻟﻔﺮع واﻟﻌﺘﻴﺮة ,رﻗﻢ) ,(1976ﻋﻦ أﺑﻲ
ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .واﻟﻔﺮع ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺨﺎن :أول اﻟﻨﺘﺎج ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺬﺑﺤﻮﻧﻪ ﻟﻄﻮاﻏﻴﺘﻬﻢ ,واﻟﻌﺘﻴﺮة ﻓﻲ رﺟﺐ.
 88أﺧﺮﺟﻪ :اﻟﺒﺨﺎري ,ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ,ﺑﺎب ﻛﻼم اﻹﻣﺎم واﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ وإذا ﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎم ﻋﻦ ﺷﻲء وﻫﻮ ﻳﺨﻄﺐ ,رﻗﻢ) ,(942ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ ,ﺑﺎب
وﻗﺘﻬﺎ ,رﻗﻢ) ,(1960ﻋﻦ ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺒﺠﻠﻲ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
 89أﺧﺮﺟﻪ :اﻟﺒﺨﺎري ,ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ,ﺑﺎب اﻷﻛﻞ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ ,رﻗﻢ) ,(911وﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ ,ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب اﻷﺿﺎﺣﻲ ,ﺑﺎب وﻗﺘﻬﺎ ,رﻗﻢ) ,(1962ﻋﻦ أﻧﺲ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ.
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ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰًﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻨﻬﻢ .وﻟﻬﺬا ﻓﻼ
دﻻﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻮﺟﻮب.
اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺬر).(90
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔْ :
ﺑﺤﺚ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ)) :اﺑﺘﺎع ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
ﻓﻸﺣ ُﺠﺮﱠن ﻋﻠﻴﻚ ،ﻓﺄﻋﻠﻢ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺰﺑﻴﺮ،
ﺑﻴﻌﺎ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :ﻵﺗﻴﻦ ﻋﺜﻤﺎن ْ
ً
ﻓﻘﺎل :أﻧﺎ ﺷﺮﻳﻜﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺘﻚ ،ﻓﺄﺗﻰ ﻋﺜﻤﺎن ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻗﺎل :ﺗﻌﺎل اﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،ﻓﻘﺎل اﻟﺰﺑﻴﺮ :أﻧﺎ
ﺷﺮﻳﻜﻪ ،ﻓﻘﺎل ﻋﺜﻤﺎن :أﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﺷﺮﻳﻜﻪ اﻟﺰﺑﻴﺮ؟!(( ).(91
ﻗﺎل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ :وﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﺎز اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺳﻴﺊ اﻟﺘﺼﺮف،
أﻳﻀﺎ .ﻣﻊ ذﻛﺮ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ:
وذﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ً
ﺑﺄﻧﻬﺎ وﻗﻌﺖ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺤﺠﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ إﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ،واﻷﺻﻞ ﺟﻮاز اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻜﻞ
ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ،ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ .ﺛﻢ رد
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
أﻣﺮا ﻣﻌﺮوﻓًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
))وﻟﻜﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺳﻔﻪ ﻛﺎن ً
ﻣﺄﻟﻮﻓًﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻷﻧﻜﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ،وﻟﻜﺎن اﻟﺠﻮاب ﻣﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺄن ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰﺑﻴﺮ وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻟﻮ
ﻛﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ،ﻟﻜﺎن ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺪوﺣﺔ((.
وﻗﺪ ﺗﻌﺠﺐ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﻦ ذﻫﺎب اﻟﻌﺘﺮة إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺠﻮاز ﻣﻄﻠﻘًﺎ ،وﻫﺬا إﻣﺎﻣﻬﻢ وﺳﻴﺪﻫﻢ أﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻟﺠﻮاز ﻣﻊ ﻛﻮن أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﺠﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻴﻬﺎ،
وﺗﺼﻠﺢ ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮع.
ﺛﻢ اﻧﺘﻘﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻳﺠﺰﻣﻮن ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺠﻴﺔ ﻗﻮل ﻋﻠﻲ ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر إن واﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺒﻮن
إﻟﻴﻪ ،وﻳﻌﺘﺬرون ﻋﻨﻪ إن ﺧﺎﻟﻒ )ﺑﺄﻧﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻻ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻪ(!! ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ إذا
واﻓﻖ ﻗﻮل أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن :ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻜﺎن
إﺟﻤﺎ ًﻋﺎ .وﻳﻘﻮﻟﻮن إن ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ :ﻗﻮل ﺻﺤﺎﺑﻲ ﻻ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻫﻜﺬا ﻳﺤﺘﺠﻮن
ﺑﺄﻓﻌﺎﻟﻪ ﷺ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ،وﻳﻌﺘﺬرون ﻋﻨﻬﺎ إن ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺬي ﻷﺟﻠﻪ وﻗﻌﺖ؛ ﻓﻼ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺤﺠﺔ ،وﺑﻴﱠﻦ أن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻟﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻹﻧﺼﺎف
واﻻﻋﺘﺴﺎف.
 90ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر.279-276/5
 91أﺧﺮﺟﻪ :اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ,384/1ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ,267/8اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮى ,61/6اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ.231/4
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

وﺻﺪق اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﺛﻢ أورد ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ ﺟﻮاز اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮغ ﺳﻴﺊ اﻟﺘﺼﺮف
اﻟﺴ َﻔ َﻬ َﺎء أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ُﻢ﴾]اﻟﻨﺴﺎء [5 :وذﻛﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﻬﺎ :ﻗﻮل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰَ ﴿ :وَﻻ ُﺗـ ْﺆﺗُﻮا ﱡ
ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻪ.
و ))ردﻩ ﷺ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺗﺼﺪق ﺑﺄﺣﺪ ﺛﻮﺑﻴﻪ(( ) ،(92و ))أن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﷺ رد
اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺼﺪق ﺑﻬﺎ وﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ(( ) ،(93و))ﺑﺮدﻩ ﷺ ﻋﺘﻖ ﻣﻦ أﻋﺘﻖ ﻋﺒ ًﺪا ﻟﻪ ﻋﻦ
دﺑﺮ وﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻩ(( ) (94ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺒﺨﺎري ،وﺗﺮﺟﻢ ﻟﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺑﺎب ﻣﻦ رد أﻣﺮ
اﻟﺴﻔﻴﻪ واﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ ،وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺎم.
وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر وﻗﺪ ﺳﺌﻞ :ﻣﺘﻰ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﻴﺘﻴﻢ؟
ﻓﻘﺎل)) :ﻓﻠﻌﻤﺮي إن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺘﻨﺒﺖ ﻟﺤﻴﺘﻪ وإﻧﻪ ﻟﻀﻌﻴﻒ اﻷﺧﺬ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈذا
أﺧﺬ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﻴﺘﻢ(( ).(95
وﻳﺒﺪو أن اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﺠﻮاز اﻟﺤﺠﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻴﻪ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺬي ﻳﺪل ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻴﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦﻣﻌﻠﻮًﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،وﻷﻧﻜﺮﻩ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ وﺑﻴﺎن ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﻢ وﺗﻌﺼﺒﻬﻢ ﻷﻗﻮال ﻣﺸﺎﻳﺨﻬﻢ ،وإن ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢوﻣﺎ أﻟﺰﻣﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻪ.
 ﺗﻌﻀﻴﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺄدﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﷺ. ﻧﺒﺬ اﻟﺘﻌﺼﺐ ،واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ رﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷﻋﻤﻰ.اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ :اﺗﺨﺎذ اﻟﺤﺎﺟﺐ).(96
 92أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ ,25/3أﺑﻮ داود ,ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة ,ﺑﺎب اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ,رﻗﻢ) ,(1675اﻟﺘﺮﻣﺬي ,ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻼة ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ إذا ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ
واﻹﻣﺎم ﻳﺨﻄﺐ ,رﻗﻢ) ,(511وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﺼﺔ اﻟﺜﻮﺑﻴﻦ ,وﻗﺎل :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ .واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ,ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻤﻌﺔ ,ﺑﺎب ﺣﺚ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ,
رﻗﻢ) ,(1719أﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
 93أﺧﺮﺟﻪ :أﺑﻮ داود ,ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة ,ﺑﺎب اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ,رﻗﻢ) ,(1673اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ,165/8واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪرك ,573/1وﺻﺤﺤﻪ اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ 98/4ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
 94أﺧﺮﺟﻪ :اﻟﺒﺨﺎري ,ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻴﻮع ,ﺑﺎب ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺰاﻳﺪة وﻗﺎل ﻋﻄﺎء أدرﻛﺖ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺮون ﺑﺄﺳﺎ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻤﻐﺎﻧﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺰﻳﺪ ,رﻗﻢ) (2141وﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ؛ ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب
أﻳﻀﺎ.؟
اﻟﺰﻛﺎة ,ﺑﺎب اﻻﺑﺘﺪاء ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺛﻢ أﻫﻠﻪ ﺛﻢ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ,رﻗﻢ) .(997ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ً
 95أﺧﺮﺟﻪ :ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻬﺎد واﻟﺴﻴﺮ ,ﺑﺎب اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻐﺎزﻳﺎت ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻬﻦ وﻻ ﻳﺴﻬﻢ ,...رﻗﻢ) ,(1812أﺣﻤﺪ ,308/1وذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ,83/5وﻗﺎل:
))وﻫﻮ وإن ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻓﻘﺪ ورد ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪﻩ((.
 96اﻧﻈﺮ :ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر.305-301/8
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ﺑﺤﺚ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺮة ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل
اﻟﺨﻠﱠﺔ)(97
اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻘﻮل)) :ﻣﺎ ﻣﻦ إﻣﺎم أو و ٍال ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺎﺑﻪ دون ذوي اﻟﺤﺎﺟﺔ و َ
واﻟﻤﺴﻜﻨﺔ إﻻ أﻏﻠﻖ اﻟﻠﻪ أﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء دون ﺧﻠﺘﻪ وﺣﺎﺟﺘﻪ وﻣﺴﻜﻨﺘﻪ(( ).(98
وذﻛﺮ ﺣﺪﻳﺜﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب :اﻷول :ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ اﻷزدي ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﻗﺎل :ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻘﻮل)) :ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺎﺣﺘﺠﺐ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ وﻓﻘﻴﺮﻫﻢ ،اﺣﺘﺠﺐ
اﻟﻠﻪ دون ﺣﺎﺟﺘﻪ(( ).(99
واﻵﺧﺮ :ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺑﻠﻔﻆ ))أﻳﻤﺎ أﻣﻴﺮ اﺣﺘﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﺄﻫﻤﻬﻢ اﺣﺘﺠﺐ اﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(( ).(100
وﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء :إﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ أن ﻻ ﻳﺘﺨﺬ ﺣﺎﺟﺒًﺎ ،وذﻫﺐ آﺧﺮون
إﻟﻰ ﺟﻮازﻩ ،وﺣﻤﻞ اﻷول ﻋﻠﻰ زﻣﻦ ﺳﻜﻮن اﻟﻨﺎس واﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ وﻃﻮاﻋﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ.
وﻗﺎل آﺧﺮون :ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻻﺣﺘﺠﺎب ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﺼﻮم ،وﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ ودﻓﻊ
اﻟﺸﺮ.
ﻓﺎﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل)) :وﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ دوام اﻻﺣﺘﺠﺎب إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺮًﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎب(( .ﻳﺮى ﺟﻮاز اﻻﺣﺘﺠﺎب؛ وﻗﺪ رد ﻋﻠﻰ اﻟﺪاودي اﻟﺬي أﻧﻜﺮ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻪ اﻟﻘﻀﺎة
ﻣﻦ ﺷﺪة اﻻﺣﺘﺠﺎب ،وإدﺧﺎل ﺑﻄﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم وأن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻠﻒ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
))ﺻﺪق ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻠﻒ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﻤﺜﻞ رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻓﺈن اﻟﻨﺎس
ﺑﻌﻀﺎ ،ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺠﺐ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺼﻮم وﻗﺖ ﻃﻌﺎﻣﻪ
اﺷﺘﻐﻠﻮا ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ً
وﺷﺮاﺑﻪ وﺧﻠﻮﻩ ﺑﺄﻫﻠﻪ وﺻﻼﺗﻪ اﻟﻮاﺟﺒﺔ وﺟﻤﻴﻊ أوﻗﺎت ﻟﻴﻠﻪ وﻧﻬﺎرﻩ ،وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ أﺣ ًﺪا
ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ،وﻻ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ وﺳﻊ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ((.
ﺛﻢ ذﻛﺮ أدﻟﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﷺ ﻛﺎن ﻳﺤﺘﺠﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أوﻗﺎﺗﻪ ،وﻳﺘﺨﺬ ﺣﺎﺟﺒًﺎ ،وﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﻷدﻟﺔ:
 97اﻟﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ :اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﻔﻘﺮ) .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ.(72/2
 98أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ ,231/4اﻟﺘﺮﻣﺬي ,ﻛﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ إﻣﺎم اﻟﺮﻋﻴﺔ ,رﻗﻢ) .(1332ﻗﺎل ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ :ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ ,وﻗﺪ روي ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا
اﻟﻮﺟﻪ.
 99أﺧﺮﺟﻪ :أﺑﻮ داود ,ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺮاج واﻹﻣﺎرة واﻟﻔﻲء ,ﺑﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰم اﻹﻣﺎم ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺮﻋﻴﺔ واﻟﺤﺠﺒﺔ ﻋﻨﻪ ,رﻗﻢ)(2948؛ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺑﻨﺤﻮﻩ ,ﻛﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم ,ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء
ﻓﻲ إﻣﺎم اﻟﺮﻋﻴﺔ ,رﻗﻢ) ,(1333اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮى ,101/10ﻗﺎل اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ)) :143/13إن ﺳﻨﺪﻩ ﺟﻴﺪ((.
100

أﺧﺮﺟﻪ :أﺣﻤﺪ ,238/5اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ 150/20ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ .ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ)) :189/4ﻗﺎل اﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ

ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻞ :ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ((
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

ُﻒ اﻟﺒﺌﺮ)(101
ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ﻪﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ))أﻧﻪﻛﺎن ﺑﻮاﺑًﺎ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﷺ ﻟﻤﺎ ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻗ ِّ
ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة(( ) ،(102وإذا ﺟﻌﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻮاﺑًﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن وﻫﻮ ﻣﻨﻔﺮد ﻋﻦ أﻫﻠﻪ
ﺧﺎرج ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ ،ﻓﺒﺎﻷوﻟﻰ اﺗﺨﺎذﻩ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺖ وﺑﻴﻦ اﻷﻫﻞ.
ﺷﻬﺮا ))أن ﻋﻤﺮ اﺳﺘﺄذن ﻟﻪ اﻷﺳﻮد
وﻗﺪ ورد ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺣﻠﻔﻪ ﷺ أن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎﺋﻪ ً
ﻟﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻳﺎ رﺑﺎح اﺳﺘﺄذن ﻟﻲ(( ) ،(103ﻓﺬﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﷺ ﻛﺎن ﻳﺘﺨﺬ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻮاﺑًﺎ،
وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺄذن ﻋﻤﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ :اﺳﺘﺄذن ﻟﻲ.
وﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ رأﻳﻪ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ أورد ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬا ﻓﻲ
اﻟﻈﺎﻫﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ))ﻓﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ وﺟﺪﻫﺎ ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﻓﺠﺎءت إﻟﻰ
ﺑﺎﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮاﺑًﺎ(( ) ،(104وﻗﺎل :واﻟﺠﻤﻊ ﻣﻤﻜﻦ:
أﻣﺎ أوﻻ :ﻓﻸن اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﻳﺤﺠﺒﻦ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ؛ ﻷن اﻷﻣﺮ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ
اﻟﺤﺎﺟﺐ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل ﻣﻦ ﻳﺨﺸﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ.
وأﻣﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻓﻸن اﻟﻨﻔﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻨﻔﻲ ﻣﻄﻠﻘًﺎ ،وﻏﺎﻳﺔ ذﻟﻚ أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﷺ ﺣﺎﺟﺐ راﺗﺐ.
وﻧﻘﻞ ﻗﻮل اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ :إﻧﻪ ﷺ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ ،وﻻ اﻧﻔﺮاد
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ أﻣﺮﻩ رﻓﻊ ﺣﺠﺎﺑﻪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ،وﻳﺒﺮز ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﻛﻤﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ أﺣﻮال اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺿﺮورة اﺗﺨﺎذ اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﺬي
ﻳﻨﻈﻢ أﻣﺮﻫﻢ ،وُﻳـ َﻘﺪِم اﻷﺳﺒﻖ ﻓﺎﻷﺳﺒﻖ؛ ﻛﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪل ﻓﻘﺎل)) :وﻣﻦ اﻟﻌﺪل واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻢ أن ﻻ ﻳُ ِ
ﺪﺧﻞ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﻪ دﻓﻌﺔ
ﻛﺜﻴﺮا ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺜﻞ أﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﺎر اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ إذا وﺻﻠﻮا
واﺣﺪة إذا ﻛﺎﻧﻮا ً
ﺟﻤﻌﺎ ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻴﺘﺸﻮش ﻓﻬﻤﻪ وﻳﺘﻐﻴﺮ ذﻫﻨﻪ ﻓﻴﻘﻞ ﺗﺪﺑﺮﻩ وﺗﺜﺒﺘﻪ ،ﺑﻞ ﻳﺠﻌﻞ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺮﺧﻮا ً
ﺑﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﺮﻗﻢ اﻟﻮاﺻﻠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم اﻷول ﻓﺎﻷول ،ﺛﻢ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﻞ ﺧﺼﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﻓﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻤﻨﻊ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺜﻞ:

101

ﻗﻒ اﻟﺒﺌﺮ :ﻫﻮ اﻟﺪﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺣﻮل اﻟﺒﺌﺮ) .اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ.(91/4

102

أﺧﺮﺟﻪ :اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ,ﺑﺎب اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮج ﻛﻤﻮج اﻟﺒﺤﺮ ,رﻗﻢ).(7096

103

أﺧﺮﺟﻪ :ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق ,ﺑﺎب ﻓﻲ اﻹﻳﻼء واﻋﺘﺰال اﻟﻨﺴﺎء وﺗﺨﻴﻴﺮﻫﻦ ,...رﻗﻢ) ,(1479اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ,497/9ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﻟﻠﻪ

ﻋﻨﻪ.
104

أﺧﺮﺟﻪ :اﻟﺒﺨﺎري ,ﻛﺘﺎب اﻷﺣﻜﺎم ,ﺑﺎب ﻣﺎ ذﻛﺮ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﻮاب ,رﻗﻢ) ,(7154ﻣﺴﻠﻢ ,ﻛﺘﺎب اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ,ﺑﺎب ﻓﻲ

اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ,رﻗﻢ) ,(926ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.
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ﻧﻬﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎل اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺘﺄذي ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ،وﻛﺬﻟﻚ أﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﺖ واﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻟﺤﺠﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ أﻣﺮﻩ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض((.
ﻓﺎﻷﺳﺲ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ،وأن
ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺠﻮاز اﺗﺨﺎذ اﻟﺤﺎﺟﺐ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺗﻲ:
 ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺄﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺮى ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻻﺣﺘﺠﺎب. اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ. ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺗﺨﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻟﻌﺪل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ ،واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺠﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ،
وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎﺟﺐ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ أﻣﻮر اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻴﻦ.
 ﻓﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال اﻟﻨﺎس ،وﻣﺎ ﻳﺼﻠﺤﻬﻢ أو ﻳﻀﺮﻫﻢ.اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ
وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ ،وﻣﻦ ﺗﺒﻊ ﻫﺪاﻫﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،وﺑﻌﺪ:
ﻓﻘﺪ وﻓﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻹﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ وﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﺮ ﻓﻲ آن واﺣﺪ :ﻫﻲ
ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس – ﻋﺎﻟﻤﻬﻢ وﺟﺎﻫﻠﻬﻢ -ﻣﻦ ﺧﻼل َﻋﻠَﻢ
ﻣﻦ أﻋﻼم اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻪ أﺛﺮ ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮأي؛ ﺣﻴﺚ إن ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
ﺗﻌ ﱡﺪ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل -ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ -ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺆﻫﻼﺗﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ ،وﻣﺎ اﻣﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت وﻃﺒﺎﺋﻊ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﺟﻌﻠﺘﻪ
ﺗﻔﻬﻤﺎ وﻣﺮوﻧﺔ واﺳﺘﻨﺎرة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺼﺐ ،ﻣﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺠﻤﻮد.
أﻛﺜﺮ ً
وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 1إن اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺮأي-ﻋﻤﻮًﻣﺎ -ﻛﺜﻴﺮةوﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ذاﺗﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ:
أ -ﻓﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻤﺘﺪرج ،واﻷﺧﺬ
ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻘﻲ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ودراﺳﺘﻬﺎ دراﺳﺔ ﻧﻘﺪ
وﺗﻤﺤﻴﺺ.
ب -واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻘﻮد إﻟﻰ
اﻹﻧﺼﺎف وﺗﺮك اﻟﺘﻌﺼﺐ ،واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ رﺑﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻷﻋﻤﻰ ،ﺛﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻲ
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼص ،وﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺪ ،اﻟﻤﺆﺛﺮان ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻼب ﻓﺘﻮﺣﺎت رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ،
وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ إﻟﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﻟﻄﻒ اﻹدراك.
 2ﻟﻮﺣﻆ أن ﻋﺪد اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ –ﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚِ -ﺿ ْﻌﻒأﻳﻀﺎ،
اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﺿﻌﻒ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ً
وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻬﻢ ،ودﻗﺔ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط.
 3ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ أن اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻀﻮرﻫﺎ وأﺛﺮﻫﺎ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ آراﺋﻪ وﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻪ ﻋﻠﻤﻴ ًﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴ ًﺔ ،وﻫﺬا ﻻ
ﻳﻠﻐﻲ أﺛﺮ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﺳﺲ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ ،وﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ إﻻ ﺑﻬﺎ.
 4أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚاﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ أﻗﻮال ،ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أﺑﺮز اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وأﻫﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻣﻪ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺢﻣﻦ اﻟﺴﻘﻴﻢ.
 ﺗﻌﻀﻴﺪ اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄدﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﷺ. اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ. اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ واﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔﻟﺒﻌﺾ اﻷﻗﻮال واﻷدﻟﺔ.
 ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. إدراك أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال اﻟﻨﺎس ،ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺤﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﻀﺮﻫﻢ.اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ:
ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺲ أﺳﺲ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻬﻢ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺮر دراﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﺮس أﺻﻮل اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﺤﺢ اﻟﻔﻬﻢ،
وﻳﺴﺪد اﻟﺮأي  ،وﻳﻘﺎوم اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ واﻵراء اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺖ ﻓﻲ ﻋﻀﺪ اﻷﻣﺔ وﺗﺸﻮش
ﻓﻜﺮﻫﺎ وﺗﺸﻮﻩ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ.
ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وأن ﻳﺴﺪدﻩ وﻳﺠﻌﻠﻪ
وﺧﺘﺎ ًﻣﺎ أﺳﺄل اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ً
ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻣﻔﻴ ًﺪا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ،آﻣﻴﻦ.
اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
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 أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻣﺮي ،اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ –ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺒﺎدات ،-رﺳﺎﻟﺔدﻛﺘﻮراﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺳﻴﻮط ،ﻣﺼﺮ)2001م(.
وﺷﺎﻋﺮا )اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺤﻜﻤﻲ ،اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ أدﻳﺒًﺎً
اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻸوﻓﻴﺴﺖ ،اﻟﺮﻳﺎض ،د.ت(.
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ اﻟﻜﺒﺮى )ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﺎز ،ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ط1414ﻫـ-1994م(.
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ،ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ﻣﺼﺮ ،د.ت(. أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى )ﺗﺢ :د .ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر اﻟﺒﻨﺪاري ،وﺳﻴﺪ ﻛﺴﺮويﺣﺴﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1411 1ﻫـ-1991م(.
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺜﻨﻰ اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﻣﺴﻨﺪ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ )ﺗﺢ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻢ أﺳﺪ،دار اﻟﻤﺄﻣﻮن ﻟﻠﺘﺮاث ،دﻣﺸﻖ ،ط1404 1ﻫـ-1984م(.
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ:اﻟﺪراﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻬﺪاﻳﺔ )ﺗﺢ :اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
ﺑﻴﺮوت ،د.ت(.
ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﺗﺢ :اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ،
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ،ط1384ﻫـ-1964م(.
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري )ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،وﻣﺤﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ،
دار اﻟﺮﻳﺎن ﻟﻠﺘﺮاث ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1407 1ﻫـ-1986م(.
 أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻠﻴﻤﻲ ،اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪﺛًﺎ )دار اﺑﻦ ﺣﺰم ،ﺑﻴﺮوت ،ط1424 1ﻫـ-2004م(.
ِﺠﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ )دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮوت،
 إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻛﻮع ،ﻫ َدار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط1416 1ﻫـ1995 -م(.
 ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻤﺮي ،اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ راﺋﺪ ﻋﺼﺮﻩ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﻬﻪ وﻓﻜﺮﻩ )داراﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ودار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط1411 1ﻫـ-1990م(
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﻳﻮب اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﺗﺢ :ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪاﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ،اﻟﻤﻮﺻﻞ ،ط1404 2ﻫـ-1983م(.
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود )ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،د.ت(.
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أﻧﻤﻮذﺟﺎ
أﺳﺲ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ
ً

 ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ ،اﻟﺘﺎج اﻟﻤﻜﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﺂﺛﺮ اﻟﻄﺮاز اﻵﺧﺮ واﻷول)اﻟﻤﻄﺒﻊ اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ،ﺑﻬﻮﺑﺎل ،اﻟﻬﻨﺪ ،ط1299ﻫـ(.
 ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻘﺒﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ وﺟﻬﻮدﻩ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ )دار اﻟﺠﻴﻞ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺪة ،ﺟﺪة ،ط1409 1ﻫـ1989 -م(.
 ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﻫﻤﺎم اﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق )ﺗﺢ :ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1403 2ﻫـ(.
 ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺸﺮﺟﺒﻲ ،اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻓﻜﺮﻩ )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺻﻨﻌﺎء ،ط1988 1408- 1م(.
 ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻧﻮﻣﺴﻮك ،ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط21414ﻫـ1994 -م(.
 ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻬﺪاﻳﺔ )ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ اﻟﺒﻨﻮري ،دار اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﺼﺮ ،ط1357ﻫـ(.
 ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ )دار اﻟﺮﻳﺎن،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ،ﺑﻴﺮوت ،ط1407ﻫـ(.
 ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ،ﺳﻨﻦ اﻟﺪار ﻗﻄﻨﻲ )ﺗﺢ :اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻢ اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ،داراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﺮوت ،ط1386ﻫـ-1966م(.
 اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺰري اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ،اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ)ﺗﺢ :ﻃﺎﻫﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﺰاوي ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1399ﻫـ-
1979م(.
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن )ﺗﺢ :ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺎؤوط ،ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1414 2ﻫـ-1993م(.
ﻣﻔﺴﺮا )دار اﻟﺸﺮوق ،ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ،ط1
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻐﻤﺎري ،اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ً1401ﻫـ -1981م(.
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﺠﻨﻲ ،اﻟﺘﻘﺼﺎر ﻓﻲ ﺟﻴﺪ زﻣﺎن ﻋﻼﻣﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻷﻣﺼﺎر ﺷﻴﺦاﻹﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ )ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻛﻮع ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﺻﻨﻌﺎء ،ط1411 1ﻫـ-1990م(.
 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎرﻛﻔﻮري ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذي )دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،د.ت(. -ﻣﺤﻤﺪ زﺑﺎرة ،ﻧﺸﺮ اﻟﻌﺮف ﻟﻨﺒﻼء اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﻷﻟﻒ )اﻟﻘﺎﻫﺮة1376 ،ﻫـ(.
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 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ ،اﻟﻤﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ )ﺗﺢ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدرﻋﻄﺎ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1411 1ﻫـ-1990م(.
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ:أدب اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻨﺘﻬﻰ اﻷرب )ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺴﻦ ﺣﻼق ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ودار اﻟﻤﻌﺮاج اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض ،ط1415 1ﻫـ(.
إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل )ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺪري ،دار اﻟﻔﻜﺮ،
ﺑﻴﺮوت ،ط1412 1ﻫـ1992 -م(.
اﻟﺒﺪر اﻟﻄﺎﻟﻊ ﺑﻤﺤﺎﺳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ )ﺗﺢ :د .ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻤﺮي ،دار
اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ط1419 1ﻫـ-1998م(.
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﻴﺎء ﺳﻨﺔ ﺧﻴﺮ اﻟﺒﺮﻳﺔ )ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ط 1411ﻫـ-
.(1990
اﻟﺴﻴﻞ اﻟﺠﺮار اﻟﻤﺘﺪﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪاﺋﻖ اﻷزﻫﺎر )ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ زاﻳﺪ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت .ط1405 1ﻫـ(.
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﻤﻴﻦ وإﺛﺒﺎت وﺻﺎﻳﺔ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
)إدارة اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط 1348ﻫـ(.
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ )ﺗﺢ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻲ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1380 1ﻫـ1960 -م(.
ﻗﻄﺮ اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻮﻟﻲ )ﺗﺢ :د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻼل ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
ط1979م(.
ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﺷﺮح ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﻴﺪ اﻷﺧﻴﺎر )دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،د.ت(.
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي )ﺗﺢ :أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ وآﺧﺮون ،دار إﺣﻴﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،د.ت(.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 3 • SAYI 1 • s. 135-172

Siirt Medreselerinde İcâzetnâme Öncesi
Okutulan Kitaplar ve İçerikleri*

Uğur ERMAN*

ÖZET
Bu makalede Siirt ve çevresinde mevcut olan ve halen eğitim ve öğretime devam eden medreselerde İcâzetnâme öncesi okutulan eserlerin hangi konulardan
bahsettiğinden ve bu eserlerin içeriğinden bahsedilmektedir. Bu medreselerde
okutulan eserlerle ilgili takip edilen somut bir müfredat olmadığından bazı
eserlerin müellifi ile ilgili bilgiler yöre medreselerinde ders veren müderrislerle yapılan görüşmeler sonucu elde edilmiştir. İcâzetnâme öncesi okutulan bazı
eserlerin sadece şerhi okutulması sebebiyle eserin yalnızca şerhinden bahsedilmiştir. Bu meyanda mezkûr medreselerden mücâz olan “İbrahim Harrânî” nin
“Tuhfetü’l-İhvâni’l-Medresiyye fi Terâcimi Ba’di Musannefi’l-Kütübü’d-Dirâsiyye”
adlı eserden azami derecede istifade edilmiştir. İcâzetnâme öncesi okutulan
eserlerin içeriğinden bahsederken eserlerin müelliflerinin doğum yeri, doğumölüm tarihi hakkındaki gerekli bilgiler okuyucunun istifadesine sunulmuştur.





Bu makale Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri
Bölümü Arap Dili ve Belâğâtı dalında hazırlanmış Yüksek Lisans öncesi sunulan seminer çalışmasından türetilmiştir.
Arş. Gör., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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Bu çalışmanın hayırlara vesile olması ve bu hususta yapılan çalışmalara kaynak olması temennisiyle...

Anahtar kelimeler:
Siirt, Medrese, İcâzetnâme, Mücâz.

The Books and their Contents that are Tought in Siirt
Madrasaahs Before Taking The Degree
Abstract
The boks and their contents that are toughtin Siirt madrasaahs before taking
the degree.In this article ıt is mentioned about the Works and their contents
which are avaible and still tought in Siirt and its environment thar are ongoing education and instruction in madrasas before diploma(degree). As there
isn’t any fallowing cancrete cirniculum about these works which are tought in
this madrasas about some works information thar are tought in madrasashs
are get after having interwiew with the teacher who give lecture in this local
madrasahs. As some studies are tought only as an explanatory work book before diplomaniti is meantioned about the explanatory of studies. From that ıt
is benefited from the studies İbrahim Harrani “Tuhfetü’l-İhvâni’l-Medresiyye
fi Terâcimi Ba’di Musannefi’l-Kütübü’d-Dirâsiyye” who graduated from the
mentioned madrasashs. While mentiaing about the contents of the studies
which are tought before diploma. Its affred to the readers benefited from the
neccossony information about the aouthous the studies like the birth place
date of birth and death af the outher of the studies. May all these studies be
conducue to favar (chartly) and be soure of to studies doen in this field.
Keywords
Siirt, Madrasahs, degree, graduate.

1.GİRİŞ
üslümanların eğitim ve öğretim serüveni Hz. Muhammed(a.s)’ın
Hırâ mağarasında ilahi emirleri tebliğ etme görevi verilmesi ve “
Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku.”1 âyeti önderliğinde başlamıştır. Bu zaviyeden hareketle ilk öğretmen Cebrail(as.), ilk öğrenci de Hz. Muhammed
(a.s) olmuştur. Bu eğitim ve öğretimin ilk basamağı da “okumak” olarak be-

M
1

Kur’ân-ı Kerim, İkrâ, 96/1.
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lirlenmiştir. Böylece Hz. Peygamber(a.s) döneminde eğitim ve öğretim vahiy önderliğinde başlamış, en başta Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde yoksul
sahâbîlerin barınması için yapılan2 ve bunun akabinde düzenli bir eğitim
sistemi için “Suffe” adıyla bir eğitim kurumu vücuda getirilmiştir.
Hz. Peygamber(as.)ın vefatını müteakiben İslam dininin tebliği ve Hz.
Peygamber’in bıraktığı ilim mirası ve bunu gelecek nesillere aktarma işi
sahabîlere kalmıştı. Onlar da bu işi kendi asli vazifelerinden addederek tebliğ ve ilim tahsili konusunda canhıraşâne gayretler sarf etmişlerdir. Hulefâ-ı
Râşidîn devrine girildiğinde islâmi fetihler artmış, İslam dininin sınırları
gelişmiş ve bu duruma paralel olarak da ilmi merkezler çoğalmıştır. Bu dönem de tedrisat camilerde icra edilmiştir.3
Emevîler devrine gelindiğinde devletin sınırları oldukça genişlemiş,
tedrisât özel eğitim kurumlarında yapılmaya başlanmıştır. Bu tedrisatın yapıldığı yerlere artık bilinen adıyla “Medrese” denilmiş ve hocasına da “ Müderris” denilmiştir. Keza saraylarda da tedrisat yapılmış ve saraylarda “müeddib” denen öğreticiler önderliğinde eğitim ve öğretime devam edilmiştir.
Bu dönemde yapılan reformlar sonucu Arapça bürokrasi dili olmuş, buna
paralel olarak Arap dili büyük bir gelişim kaydetmiştir.4
Abbâsîler devrine gelindiğinde ise Bağdat ilim merkezi haline getirilmiş, Kûfe, Basra, Medine, Dımaşk gibi ilim merkezlerinde bulunan âlimler
buraya akın etmişlerdir. Bunun yanında halifelerin âlimlere önem ve özen
göstermesi de ilmi faaliyetlerin gelişmesine olumlu katkılarda bulunmuştur. Özellikle halife Mansur’un “Beytu’l Hikme” adlı kütüphaneyi tesis etmesi, daha sonra halifeler Mehdi, Hârûn Reşîd ve Me’mûn’un bu ilmi gelişmelere katkı sunmaları ve bu ilmi kültürel hareketleri daha da genişletmeleri, Yunanca-Süryânice-Sanskritçe-Pehlevîce gibi dillerden çeviriler
yapılması ve bunu müteakiben değişik alanlarda ve çok sayıda yeni eserlerin
meydana getirilmesi sonucu İslam medeniyeti dünya medeniyetiyle kay-

2
3

4

Mustafa Baktır, “Suffe”, TDVİA, c. XXXVII, s.469
İhsan Süreyya Sırma, “Müslümanlarda Eğitimin Tarihi Süreci İçerisinde Medreseler”, Ed. Fikret
Gedikli, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslarası Sempozyum,
(Muş 2012), c.I, s.56.
Ramazan Şeşen, İslam Medeniyeti Tarihi, (İstanbul: İsar Yayınları, 2012) s.78-79.
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naşmış ve evrensel bir medeniyet halini almıştır.5 Bu devirde eğitim yine
evlerde, camilerde, saraylarda ve özel eğitim kurumu olan Beytu’l Hikme
’de yapılıyordu. Harun Reşid ve Me’mûn devrinde Bizans’a yapılan fetihler sonucu ele geçirilen kitaplar Helenistik mekteplerin hocaları vasıtasıyla
tercüme ettirilmiştir6. Bütün bu gelişmeler medreselerin müfredatı üzerinde bir takım değişikliklerin yapılmasına sebep olmuştur. Nitekim bu devirde medreselerde Astronomi, Coğrafya, felsefe, Tıp vs. gibi pozitif ilimler de
müfredata dâhil edilmiştir.7
Selçuklular devrinde ise Alparslan’ın ve ardından oğlu Melikşah’ın veziri olan Nizâmülmülk tarafından Nîşâbur ve bilhassa Bağdat’ta açılan bunun yanında Merv, Herat, Belh, Basra, İsfahan, Âmül, Musul, Cizre ve
Rey gibi şehirlerde Nizâmiye medreseleri inşa edilmiştir.8 Selçuklular
Şii Fâtımî devletinin menfi propagandasına bu medreselerle baş koymuştur. Nizâmülmülk ’ün İran ve Aşağı Mezopotamya’da yaptığını Nûreddin
Mahmud Zengî ve Selâhaddîn-i Eyyûbî Yukarı Mezopotamya, Suriye ve
Mısır’da gerçekleştirmiş, böylece medrese sistemi batıya doğru yayılmıştır. Bahsedilen medreselerde özelikle büyük medreselerde dinî ilimlerin yanı sıra tıp, riyâziye ve hey’et gibi ilimler de okutulmaktaydı. Bazı medreselerin bünyesinde bir dârüt-tıb vardı. Derslerin müfredatı hocaya göre değişmekteydi. Aynı hoca bazen Arap dili, edebiyat, şiir, hitabet, hadis, fıkıh, ahkâm, kelâm, mantık, geometri, ensâb, siyer gibi konularda bilgi sahibi olabilmekteydi.9 Ancak mezkûr medreseler özellikle alt ilimlerine yani nahiv ve sarfa ayrı bir ehemmiyet vermişlerdir. Zira şiir, resmi belge,
kitap, konuşma metinleri ve mektup yazabilmemin ilk şartı sarf ve nahiv
bilmekti.10
Osmanlı devleti zamanında ise medreseler altın çağını yaşamıştır denebilir. Bu devirde daha çok medreselerde dînî eğitim verilmiştir. Osmanlı

5
6
7
8
9
10

Şeşen, age., s.167.
Şeşen, age., s.169.
Şeşen, age., a.y.
Nebi Bozkurt, “Medrese”, TDVİA, XXVIII, 324.
Nebi Bozkurt, a.g.md., s.326.
George Makdîsî, İslamın Klasik Çağında ve Hristiyan Batı’da Beşeri Bilimler, Trc. Hasan Tuncay Başoğlu, (İstanbul: Klasik Yayınları 2007), s.145.
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medreselerinde Arapça ve dini ilimler ağırlıklı bir müfredât söz konusuydu.11
Felsefe, Matematik, Astronomi, Fizik bilgileri “Cüz’iyyât” adı altında yardımcı ders olarak okutulmuştur. Ancak bazı medreseler dini ilimlerin dışındaki derslere hoş bakmamış ve pozitif ilimlerin okutulmasını yasaklamışlardır. Ayrıca Osmanlılarda medrese eğitimi hiç değişikliğe uğramadan X.
Asırdan XX. Asra kadar gelmiş, okutulan dersler, uygulanan eğitim metodu güncellenmemiştir. Medreselerde eğitim alanında reformlar ancak XVI.
Asırda yapılabilmiştir.12
Osmanlı devleti II. Meşrutiyet’in ilanından sonra parçalanma sürecine
girmiş, medrese karşısında Rüştiye, idadiye, sultaniye ve azınlık okulları gibi farklı eğitim kurumları kurulmuştur. Bu da medrese-mektep çekişmesini
doğurmuştur. Neticede “Islah-ı Medâris”, “Medâris-i İlmiyye” Nizamnamesi adı altında kanun ve yönetmelikler yayımlanarak medreselerin müfredatında birçok değişiklik yapılmıştır.13 Netice itibariyle bu ıslahların hiç
biri kurulan idealleri gerçekleştirememiş ve Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu ile
medreseler kapatılmıştır. Medreseler kapatılmasına rağmen şarkta yer alan
medreseler bu geleneği zor da olsa devam ettirmiş ve bu gelenek günümüze kadar ulaşabilmiştir.
Medreseler, tarihi kökenleri çok eskilere dayanan, döneminin eğitimöğretim ihtiyaçlarına cevap veren, döneminin bilginlerini yetiştiren, bünyesinde ilk orta ve bugünkü tabiriyle lisans eğitimini ihtiva eden eğitimöğretim kurumları olduğu verdiğimiz bilgilerden varestedir. Medreseler
eğitim kurumları olduğundan her dönem farklı bir müfredata sahip olabilmiştir. Tarihsel süreçte buralarda sürdürüle gelen eğitimin içerik ve yöntemi takip edilen tarz ve üslup, konjonktürel olarak farklılaşabilmiştir. Bu
da farklı müfredatın takip edilmesine sebep olmuştur. Hatta zaman zaman medreselerin İslam düşüncesine aykırı görüşlerin egale edilmesi, be-

11

12
13

Osmanlı medreselerinde okutulan ders kitapları ve medrese yapısı için bkz. Mefail Hızlı,
“Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dergisi, (Bursa 2008), c.17, sayı: 1, s. 25-46.
Şeşen, s.644-645.
Osmanlı’nın son döneminde Medreselerdeki bu ıslah çalışmaları ve ders programları hakkında
geniş bilgi için bkz. Mustafa Öcal, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Medrese Islahatları Üzerine Bir Değerlendirme”, Ed. Fikret Gedikli, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde
Medreseler Uluslarası Sempozyum, (Muş 2012), c.I, s.56.
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lirli bir fıkhî mezhebi desteklemek amacıyla kurulduğunu iddia edenler bile olmuştur.14 İşte bu medreselerin her halükârda eğitim ve öğretim hususunda takip etikleri bir metot ve müfredat vardı. Bu müfredat zaman zaman yöreden yöreye değişiklik arz edebiliyordu. Bu meyanda Siirt ve yöresinde mevcudiyetini halen devam ettiren medreselerin de yazılı değil şifahi olarak takip ettikleri bir müfredat söz konusudur.15 Bu müfredat Arapça
alet ilimlerinin öğrenciye kolaylık ve suhuletle öğretme gayreti çerçevesinde belirlenmiştir. Siirt ve çevresinde varlığını devam ettiren medreseler şifahi olarak bu müfredatı değiştirebilmektedirler

2. SİİRT MEDRESELERİNDE İCÂZETNÂME ÖNCESİ
OKUTULAN KİTAPLAR
Siirt medreseleri günümüzde de varlığını sürdüren ve Arapça Dil eğitimi alanında kendisinden bahsettiren, belirli bir eğitim ve öğretim usulü
olan medreselerdir. Yöredeki bu medreselerin sayısı altmışı bulmaktadır.16
Bu medreselerde dersler bugünün öğretim görevlileri diyebileceğimiz müderrisler tarafından verilmektedir. Bu medreselerde birçok âlim yetişmiştir.
Medreseye kabul edilecek öğrencilerin belirli şartları vardır. Bu şartlar olgunlaştığı zaman ve sunulan şartlara haiz olan öğrenciler bu medreselerde ders görebilmektedirler.17 Medreseye belirli şartlarda kabul edilen öğrencilerin şartları ihlal etmeleri halinde medreseden kayıtları silinmekte-

14

15

16

17

Şakir Gözüdok, “Medreselerin Ortaya Çıkışı ve İlk Medreseler”, Ed. Fikret Gedikli, Medrese
Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslarası Sempozyum, (Muş 2012), c.I,
s.87-130.
Siirt çevresinde eğitime devam eden medreselerde eğitim ve öğretim metodu hakkında geniş
bilgi için bkz. Uğur Erman, Siirt Medreselerinde Arapça Dil Eğitimi, Atatürk Üniversitesi
SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Erzurum 2013), s. 61-63.(Adı geçen tezde yer
alan Siirt medreselerindeki eğitim metodu ile alakalı ders, müzakere, ibare ezberleme gibi
yöntemler hakkında elde edilen bilgiler, halen bu medreselerde ders veren Müderris Abdulbaki YAHYAOĞLU tarafından e-posta aracılığıyla tarafımıza gönderilen bilgilerden elde
edilmiştir. Bu bilgiler tarafımızca herhangi bir değişiklik yapılmadan okuyucunun istifadesine
sunulmuştur.)
Siirt ve çevresinde eğitim ve öğretim veren medreseler hakkında bilgi için bkz. Uğur Erman,
Özellikli Yöresel Kur’an Kursları: (Tillo Örneği), Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu -I (30 Mart
- 01 Nisan 2012, Ankara), 2013, cilt: I, s. 276-277.
Siirt ve çevresindeki medreselere öğrenci kabul edilme süreci ile ilgili bilgi için bkz. Uğur Erman, Özellikli Yöresel Kur’an Kursları: (Tillo Örneği),s.280-281.
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dir. Mezkûr medreselerde öğretim usûlü olarak genellikle ezber, mütalaa,
müzakere usulü takip edilmektedir. Bu öğretim usulü uygulanırken Siirt ve
çevresindeki medreselerde sıra kitapları takip edilmektedir. Siirt ve çevresindeki medreselerde bugünkü modern eğitim kurumlarında diploma dediğimiz “İcazetname” elde etme hakkı kazanılıncaya dek takip edilen kitapları şöyle sıralamak mümkündür.

2.1. Emsile
Arapça kelimelerin çekim kılavuzu olarak hazırlanmış bir sarf kitabıdır.
Özellikle Osmanlı Medreselerinde ve günümüzde bazı öğretim kurumlarında Arapça derslerinde ilk okutulan ve ezberletilen eserdir. Emsile’den
sonra usûlen yine sarf hakkında binâ ve maksût kitapları takip edilir.
Emsile’nin müellifi bilinmemekle beraber bazı şerhlerinde -teberrüken olsa gerek- musannifin Hz. Ali (R.A) olduğu ifade edilmiştir. Arapçada kullanılan tüm kelime kalıplarını ve çekimlerini anlatan bu kitaba Arapça ve
Türkçe olmak üzere çok sayıda şerh yazılmıştır.18
2.2.Binâ
Daha çok Binâ diye tanınan bu eser, fiillerin mazi ve müzâride gösterdiği ses, yapı ve mana değişikliği esas alınarak Arapça öğrenmek isteyenlere temel sarf bilgisi vermek için hazırlanmıştır. Mevcut kaynaklarda yazarına rastlanmayan kitabın Şerhu’l-Mufassal’a yapılan bir atfından dolayı
538’den (1143) sonra yazıldığı iddia edilmiştir.
Arapçadaki fiil kalıplarının sülâsiden südâsiye doğru ve dildeki işleklik sırasına göre mastarlarıyla birlikte verilmesi, ayrıca her kalıbın müteaddî
ve lâzım manalarına işaret edilmesi kitabın en belirgin özelliklerindendir. Fiillerde görülen söz konusu değişiklikleri 35 bâbda ele alan kitap 18
bâbda sülâsi mücerred ve mezîd fiilleri, kalan 17 bâbda da rubâî mücerred ve mezîd fiili kalıplarını vermekte ve “aksâm-ı semâniyye” ve “aksâm-ı
seb’a” bilgisiyle son bulmaktadır.19
Arap ülkeleri dışında İslam âleminde, özellikle Osmanlı-Türk dünya-

18
19

Mukayyed Sarf Cümlesi, (İstanbul: Salah Bilici Kitabevi tsz.), s.236-256.
Mukayyed Sarf Cümlesi, s.210-235.

•

141

142 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 3 • SAYI 1

sında yüzyıllar boyu okutulan ve Arapça öğreniminde temel bir merhale
kabul edilen kitap, sarf cümlesi olarak bilinen kitapçıklar grubuyla birlikte veya müstakil olarak birçok defa basılmış ve üzerine sayısız şerhler yazılmıştır.

2.3.Maksûd
Müellifi bilinmemektedir. Kitapta önce sarf ilminin önemine işaret
edilmiş, daha sonra sülâsî mücerred ve rubâî mücerred fiillerin vezinleriyle
rubâî mücerred veznine mülhak altı bâb tanıtılmış, ardından sülâsiye mezîd
rubâî, humâsî ve südâsî fiil kalıpları ile (toplam on dört kalıp) rubâî mücerrede mezîd üç fiil kalıbı ele alınmıştır. “Mastardan türeyen kipler” başlığı altında masdar, masdar çeşitleri ve mastardan türeyen mâzi, müzâri, emir
ve nehiy, ism-i fâil ve ism-i mef‘ûl kip ve kalıplarının kuruluş ve çekimleri açıklanmıştır. “Sahih fiillerin çekimi” başlığıyla sahih fiillerin mücerred ve mezîd kalıplarının mâzi, müzâri, emir ve nehiy kiplerinin mâ’lûm ve
meçhul şekilleriyle ism-i fâil ve ism-i mef‘ûllerinin çekimleri anlatılmıştır.
“Notlar” (Fevâid) başlığını taşıyan bölümde geçişsiz (lâzım) bir fiili geçişli
(müteaddî), geçişli bir fiili geçişsiz yapmanın yolları, hangi fiil kalıplarının
(bab) geçişlilik veya geçişsizlik bildirdiği, fiil kalıplarının ifade ettiği istek,
işteşlik (müşâreket) ve dönüşlülük (mutâvaat) gibi diğer anlamlar, isim ve
fiillerdeki zâid harfler ve bu harflerden bazılarının bildirdiği mânalarla bir
kelimedeki zâid harfleri belirlemenin yolları açıklanmıştır. “İlletli fiillerle
sahih fiillerden hemzeli ve muzaaf olanlar” başlıklı bölümde söz konusu fiillerle bunların çekimleri esnasında meydana gelen i‘lâl, ibdâl ve idğâm gibi değişiklikler ve kuralları açıklanmıştır.20
2.4.Tasrîfu’l-İzzî (el-İzzî fi’t Tasrîf )
Sarf ilmi ile ilgili bir eserdir. Zencân doğumlu İzzu’d-din Ebu’l-Fedâil
İbrahim b. Abdulvehhâb (ö.655/1257) tarafından kaleme alınmıştır.21
Eser, Sarf ilmi ile ilgili olup beş fasıldan oluşmaktadır. Birinci fasıl; ma-

20
21

Kazım Çeçen, “el-Maksûd”, TDVİA, c. XXVII, s.453; Mukayyed Sarf Cümlesi, s.178-209.
İbrahim el-Harrânî, Tuhfetu’l İhvâni’l Medresiyye fi Terâcimi Ba’di Musannif ’î’l Kutub’i’dDirâsiyye, (byy., 1427), s.4.
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zi mâ’lûm, mâzi meçhûl, müzâri mâ’lûm, müzâri meçhûl, emr-i hâzır, emr-i
gâib, nehy-i hâzır, nehy-i gâib, ism-i fâil ve ism-i mef ’ûl’den bahseder. İkinci fasıl ise, muzaaf fiil hakkındadır. Üçüncü fasıl mu’tell fiiller hakkındadır.
Müellif mu’tell fiilleri de yedi çeşide ayırmıştır. Birincisi; mu’tellü’l-fa, ikincisi; mu’tellü’l-ayn, üçüncüsü; mu’tellü’l lâm, dördüncüsü; mu’tellü’l-ayn
ve’l-lâm, beşincisi; mu’tellü’l-fâ ve’l-ayn, altıncısı; mu’tellü’l-fâ ve’l-lâm, yedincisi; mu’tellü’l-fa ve’l-ayn ve’l-lâm’dır. Dördüncü fasılda ise, mehmûz
fillerden bahsedilmiştir. Beşinci fasıl ise, ism-i zamân, ism-i mekân, ism-i
âlet, masdar-ı merre, masdar-ı nev’î’den oluşmaktadır.22

2.5.Avâmil
2.5.a.Avâmil-i Birgivî
Nahiv ilmine dair olan bu eser, Balıkesir 929/1523 doğumlu Muhammed b. Ali b. İskender Muhyiddin(ö. 981/1573) tarafından kaleme alınmıştır. Arapça küçük bir risâle olup el-Avâmilü’l-cedîde diye de bilinmektedir.
İlki İstanbul’da (1234) olmak üzere çeşitli yer ve zamanlarda kırk civarında baskısı yapılmıştır.23
2.5.b.Avâmil-i Cürcânî(100 Amil)
Nahiv ilmi ile alakalı olan bu eser, Cürcân doğumlu Abdulkâhir b.
Abdurrahmân b. Muhammed Ebubekir el-Cürcânî(ö. 471-.474/10781081) tarafından telif edilmiştir.24
Eserde Nahiv ilmine konu olan yüz amil işlenmiştir. Bunlardan doksan bir tanesi semâ’î, yedisi kıyasî, iki tanesi manevî âmildir. Kitap on üç kısımdan oluşmaktadır. Birincisi; harf-i cerler, ikincisi; fiile benzeyen harfler, üçüncüsü; leyse manasına gelen mâ ve lâ, dördüncüsü; sadece ismi
nasb eden harfler, beşincisi; fiili müzârîyi nasb eden edatlar, altıncısı; fiili müzârîyi cezm eden edatlar, yedincisi; şart edatları, sekizincisi; isimleri
temyiz üzere nasb eden âmiller, dokuzuncusu; isim fiiller, onuncusu; nâkıs
filler, on birincisi; ef ’âl-i mukârebe, on ikincisi; medh ve zemm filleri, on
22
23
24

el-Harrânî, s.4-5; Mukayyed Sarf Cümlesi, s.124-176; Abdülkerim Özaydın, “İzzeddin ezZencânî”, TDVİA., XLIV, 253.
el-Harrânî, s.6-9; Emrullah Yüksel, “Birgivî” TDVİA, c.VI.,193.
el-Harrânî, s.10-13.
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üçüncü kısım ise ef ’âlü’l kulûb konusundan bahsetmektedir.25 Eser kıyasi
ve manevi amiller bahsi ile son bulmaktadır.26

2.6.Zurûf
Nahiv ilmi ile alakalıdır. Eser Kürtçe ve Arapça olarak kaleme alınmıştır. Bu eser medreselerde okutulmakla birlikte yazarı tam olarak belli değildir. Ancak hâl-i hâzırda bu medreselerde ders veren müderrislerden elde ettiğimiz bilgiye göre eserin yazarının Molla Yunus isimli bir zat olduğu söylenilmektedir. Kitapta zarfların kısımları, zarflar hakkındaki genel
kurallar, zarf, cümle ve câr-ı mecrûr’un hükümleri, tam ma’rife, tam nekre ve tam olmayan ma’rife ve nekreden sonra geldiğinde terkipte ne olacağı, zarf ve câr-ı mecrûr’un müteallik olduğu amiller, zarfın çeşitleri gibi konular işlenmiştir.27 Eser, nahiv ilminin konusu, i’râb ve mebni bahisleri ile
son bulmaktadır.28
2.7.Terkîb
Nahiv ilmine dair yazılan bu eser de Molla Yunus tarafından kaleme
alındığı iddia edilmiştir.29 Eser öğrencilerin terkip bilgilerini geliştirmek
maksadıyla yazılmıştır. Eser mebnî konusu ile başlamaktadır. Daha sonra müellif, manevi ve lafzî izâfet, failin kısımları, i’rabta mahalli olan ve
mahalli olmayan cümleler, bedel’in kısımları, atıf harfleri, ma’rifeler “” ﻗﺒﻞ
ve “  ”ﺑﻌﺪkelimelerinin irâbtaki halleri gibi konulardan bahsetmiştir. Eser
“Mef ’ûller” bahsi ile son bulmaktadır.30
2.8.Sa’dullahi’s-Sağîr
Nahiv ilminin konularından bahseden bir eserdir. Konum bakımından avâmil ile aynıdır. Bu kitapta avâmil kitabı anlaşılır bir dille açıklanmıştır. Sa’dullâh el-Burdeî’ tarafından kaleme alınmıştır. Eser harf-i cer25
26
27
28
29
30

Abdulkâhir b. Abdurrahman b. Muhammed Ebubekir el-Cürcânî, Avâmili’l-Cürcânî,
(İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2016), s.11-26.
el-Cürcânî, s.25-26.
Ez-Zurûf, (İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2015), s.7-66.
Ez-Zurûf, s.18-20.
Molla Yunus, et-Terkîb, (İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2015), s.25
Molla Yunus, s.25-55.
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ler konusuyla başlamaktadır. Daha sonra müellif, fiile benzeyen harfler,
leyse’ye benzeyen harfler, ismi nasb eden harfler, müzâri fiili nasb eden ve
cezm eden harfler, isim fiiller, nakıs fiiller gibi konulardan bahseder.31 Eser
Cürcânî’nin “Avâmil” adlı eserle aynı içeriğe sahiptir.

2.9.El-Âcurrûmiyye
Nahiv ilmi ile ilgili konulardan bahseden eser, Fas 672/1273 doğumlu Ebu Abdillah Muhammed b. Muhammed b. Davûd Ebu Abdillah İbn-i
Âcurrûm es-Sinhâcî(ö.723/1323) tarafından kaleme alınmıştır.32
Müellif eserde kelamın kısımları, ismin alametleri, i’râb ve binâ, Gayr-ı
munsarıf, nekre ve ma’rife, zamir, alem, mevsûl, merfûât, nâkıs fiiller, harfler, leyse’ye benzeyen fiiller, mukârebe fiilleri, fiile benzeyen harfler, cinsini nefyeden Lâ, ef ’âlu’l-kulûb, mansûbât, münâdâ, mef ’ûl-u Leh, mef ’ûl-u
maah, temyiz, müstesna, mecrûrât, fiillerin i’râbı, nevâsıh, cevâzım, na’t, atıf,
te’kîd, bedel, fiillerin amelini yapan isimler, tenâzu’, taaccüp ve vakıf gibi
nahiv ilmine ait konuları işlemiştir.33
2.10.Şerhu’l Âcurrûmiyye li’l-Ezherî
Nahiv ilmi ile alakalı olup Âcurrûmiyye adlı eserin şerhidir. Eser, Cürce/Mısır 838/1434 doğumlu Zeynu’d-din Halid b. Abdullah b. Ebî Bekr
B. Muhammed B. Ahmed el-Curcâvî(ö.905/1499) tarafından kaleme alınmıştır. İçerik olarak Âcurrûmiyye ile aynıdır.34
2.11.Mütemmimetü’l Âcurrûmiyye
Eser, Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman b. Hüseyin el-Mâlikî
el-Endelûsî er-Reî’nî(ö. 954/1547) tarafından telif edilmiştir.35
Kitap, kelam bahsi ile başlar. Sonra ismin alametleri ile devam eder.
Sonra i’râb, bina, gayr-ı munsarıf, isim, ma’rife ve nekre konuları ile devam
31
32
33
34
35

Sa’dullâh el-Burdeî’, Sa’dullâhi’s-Sağîr, Thk. İbrahim el-Harrânî-Muhammed ed-Diyârbekrî,
(İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2016), s.29-61.
Harrânî, s.14-16.
Ebu Abdillah Muhammed b. Muhammed b. Davûd Ebu Abdillah İbn-i Âcurrûm es-Sinhâcî,
el-Âcurrûmiyye, (İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2016)s.7-68.
Harrânî, s.17-19.
Harrânî, s.20-22.
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eder. Daha sonra merfûât konusu ve bu konunun altına giren mübtedâ, haber, fâil vs. konular işlenir. Sonra, mübtedâ ve habere dâhil olan amiller işlenir. Bu amiller sıra ile nâkıs filler, mukârebe fiilleri, leyse ye benzeyen harfler, fiile benzeyen harfler ve ef ’âl-i kulûb’tür. Daha sonra mansûbât konusu işlenir. Sonra mecrûrât konusuna geçilir. En sonunda ise; fiilin i’râbı, fiili nasb eden edatlar, cezm eden edatlar, atıf, te’kîd, bedel, isim fiil, tenâzu’,
taaccüp ve vakıf konuları işlenir.36 Müellif eserde genellikle ayetlerden nadiren hadislerden istişhâdda bulunmuş, muhalefet olan nahvî meselelerde
ibn-i Mâlik’in görüşlerini benimsemiştir.37

2.12. el-Muğnî
Ahmed b. Hasan b. Yusuf Fahreddin Ebu’l -Mekârîm el-Çârperdî(ö.
746/1346)’nin nahiv ilmiyle alakalı muhtasar bir eseridir. Kitap üç ana bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde müellif, isimlerden ismin kısmı
olan İ’râb ve Binâ konularını işlemiştir. İkinci bölümde fiiller ve kısımları
ve hükümleri konusundan; Üçüncü bölümde ise harfler, harflerin kısımları,
manaları ve kullanılışından bahsetmektedir.38
2.13. Şerhu’l Muğnî
Bedruddîn Muhammed b. Abdurrahim b. Muhammed el-Umerî elMeylânî (ö.811/1408)’in kaleme aldığı nahiv ilmiyle alakalı bir eserdir.39
Müellif önce kelime ve kelam konuları işlendikten sonra kitabı üç baba
ayırmıştır. Birincisi; isim bâbı, ikincisi; fiil bâbı, üçüncüsü de; harf bâbıdır.
İsim bâbı on beş kısımdan oluşur. Birincisi; cins isim, ikincisi; alem, üçüncüsü; mu’rab konusudur.40 Mu’rab isim başlığı altında ise merfûât, mansûbât
ve mecrûrât konuları işlenmiştir. Müellif merfû’ ismi de asıl ve asla benzer
diye ikiye ayırmıştır. Asıl merfû fâil ve benzerleri de beş kısma ayrılmış36
37
38
39
40

Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman b. Hüseyin el-Mâlikî el-Endelûsî er-Reî’nî, elMütemmimetü’l Âcurrûmiyye, (byy, tsz.), s.2-54.
er-Reî’nî, s.1.
Ahmed b. Hasan b. Yusuf Fahreddin Ebu’l Mekârîm el-Çârperdî, el-Muğnî, Hâşemî yay.,;
Harrânî, s.23-25.
İbrahim Harrânî, s.26-27.
Bedruddîn Muhammed b. Abdurrahim b. Muhammed el-Umerî el-Meylânî, Şerhu’l Muğnî,
Thk. Muhammed Can, (İstanbul: Şefkat Yayınları, 2014), s.4-44.
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tır. Bunlar mübtedâ, haber, kâne’nin ismi, inne’nin haberi, leyse manasındaki mâ ve lâ’nın isimleridir.41 Eserde mansûb isim de asıl ve aslın benzeri diye ikiye ayrılmıştır. Müellife göre asıl mansûb mef ’ûl’dür. Mef ’ûl de
beş kısımdır. Mef ’ûlü’n bih, mef ’ûl-ü mutlak, mef ’ûl-ü fîh, mef ’ûl -ü maah ve mef ’ûl -ü lehtir. Aslın benzeri olan mef ’ûller ise; yedi kısma ayrılmıştır. Bunlar hal, temyiz, müstesna, kâne’nin haberi, inne’nin ismi, cinsini
nefyeden lâ’nın ismi, leyse manasındaki mâ ve lâ’nın haberleridir.42 Mecrûr
isim ise; izâfe ile mecrûr ve cer harfleri diye ikiye ayrılır.43 Kitabın dördüncü babında müellif, mu’rab isme tabi olan isimlerden bahseder. Müellife göre bunlar da beş kısımdır: Te’kîd, sıfat, bedel, atf-ı beyân, atf-ı nesak. Kitabın altıncı kısmında mebnî isimden bahsedilir.44 Müellif kitabın Yedinci
kısmında; müsennâdan, sekizinci kısımda; mecmu’ isimden, dokuzuncu kısımda; ma’rife isimden, onuncu kısımda; nekre isimden, on birinci kısımda;
müzekker isimden, on ikinci kısımda; müennes isimden, on üçüncü kısımda; musağğar isimden, on dördüncü kısımda; mansûb isimden, on beşinci
kısımda ise fiile benzeyen isimlerden bahseder ki bunlar da masdar, ism-i
fâil, ism-i mef ’ûl, ism-i zamân, ism-i mekân, ism-i âlet, sıfat-ı müşebbehe
ve ism-i tafdîl’dir.45
Eserde Fiil bâbı ise, on bir bölümden oluşur. Birincisi; mâzi fiil, ikincisi; müzâri fiil, üçüncüsü; emir fiil, dördüncüsü; nehiy, beşincisi; müteaddî ve
gayr-ı müteaddî fiil, altıncısı; bina malum fiil ve bina meçhul fiil, yedincisi;
ef ’âl-i kulûb, sekizincisi; nâkıs fiiller, dokuzuncusu; mukârebe fiilleri, onuncusu; medh ve zemm fiilleri, on birincisi ise; taaccüb fiillerinden oluşur.46
Harf bâbı ise, yirmi dört bölümden oluşur. Birincisi; cer harfleri. İkincisi; fiile benzeyen harfler, üçüncüsü; atıf harfleri, dördüncüsü; nefy harfleri, beşincisi; tenbîh harfleri, altıncısı; nidâ harfleri, yedincisi; tasdîk harfleri, sekizincisi; istisna harfleri, dokuzuncusu; hitâp harfleri, onuncusu zâid
harfler, on birincisi; tefsir harfleri, on ikincisi; kendisinden sonra gelen ke-

41
42
43
44
45
46

el-Meylânî, s.71-97.
el-Meylânî, s.98-154.
el-Meylânî, s.155-173.
el-Meylânî, s.174-200.
el-Meylânî, s.201-339.
el-Meylânî, s.340-311.
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limeyi mastara çeviren harfler, on üçüncüsü; tahdîd(teşvik) harfleri, on dördüncüsü; takrîb harfleri, on beşincisi; istikbâl harfleri, on altıncısı istifhâm
harfleri, on yedincisi; şart harfleri, on sekizincisi; illet harfleri, on dokuzuncusu; red’ ve men’ ifade eden harfler, yirmincisi; lâmlar, yirmi birincisi; sâkin
halde bulunan te’nîs tâ’sı, yirmi ikincisi; te’kîd nûn’u, yirmi üçüncüsü; ha-i
sekte, yirmi dördüncü bölümde ise tenvîn konusundan bahsedilmektedir.47

2.14. Sutûr
Molla Abdulhakim ed-Dirşevî(ö.?)tarafından kaleme alınan bu eser Beyan ilmi ile ilgili konuları içerir.
Kitap beyân ilmi ile alakalıdır. Kitabın yazılış amacı, Sa’dinî’nin kitabının dibâcesindeki mecazları açıklayıp48, öğrenciyi beyan ilminde az da olsa bilgi sahibi kılmaktır. Kitap önce mecâzın ne olduğunu sonra, mecâzın
kısımları olan mecâz-ı mürseli, istiâre-i musarrahayı49, istiâre-i mekniyyeyi50, istiâre-i tahyîliyyeyi51, teşri, tecrîd konusunu kısaca açıklar. Müellif daha sonra dibâceyi uygulamalı olarak şerh eder.52
2.15. Şerh-u Tasrîfi’l-İzzî (Sa’dînî)
Sa’duddîn Mes’ûd b. Ömer b. Abdullah el-Fârisî el-Herevî(ö.791/1389)
tarafından İzzî isimli esere şerh olarak yazılmıştır. Eserin asıl adı “Tedrîcu’l
Edânî ila Kırâati Şerhi’s Sa’d alâ Tasrîfi’z Zencânî”dir.53
Eser konu olarak İzzî ile aynı içeriği ihtiva etmektedir. Kitapta İzzî’de
anlatılan kurallar geniş bir şekilde ele alınır. Eksik yönleri tamamlanır.
İzzî’de zikredilmeyen kurallar zikredilir. Sarf ilminin konuları detaylı bir
şekilde ele alınır.54 Eser yöredeki medreselerde “Sa’dînî” olarak isimlendirilmektedir.

47
48
49
50
51
52
53
54

el-Meylânî, s.412-569.
Molla Abdulhakim ed-Dirşevî, Sutûr, (İstanbul: el-Mektebetu’l Mahmûdiyye, 1933), s.4.
Abdulhakim ed-Dirşevî, s.6.
Abdulhakim ed-Dirşevî, s.7.
Abdulhakim ed-Dirşevî, s.8.
Abdulhakim ed-Dirşevî, s.8-39.
İbrahim Harrânî, s.28-37.
Sa’duddîn Mes’ûd b. Ömer b. Abdullah el-Fârisî el-Herevî, Tedrîcu’l Edânî ila Kırâati Şerhi’s
Sa’d alâ Tasrîfi’z Zencânî, (İstanbul: Salah Bilici Kitabevi, tsz.), s.220.
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2.16. Hallu Meâkidu’l-Kavâid El-Lâti Sebetet Bi’d’-delâili ve’ş-Şevâhid
Ahmed b.Muhammed b.Ârif Şemsu’d-din Ebu’s-Senâ İbn-i Ebi’l-Berekât
er-Rûmî ez-Zîlî et-Tôkâdî(ö.1006/1597) tarafından kaleme alınmıştır.55
Kitap dört bâbtan oluşur. Birinci bâb; cümle ve ahkâmları hakkında,
ikinci bâb; cârr ve mecrûr hakkında, üçüncü bâbta ise, yirmi bir değişik kelimenin kullanıldıkları mana sayısına göre işlendikten sonra bu kelimeler
sekiz bölümde ele alınır. Dördüncü bâbta ise, isti’mâlde devamlı karşılaşılan
bazı seçkin ibarelerin açıklanması işlenmiştir.56
2.17. Kavâidu’l İ’râb
Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullāh b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillâh
b. Hişâm el-Ensârî el-Mısrî(ö. 761/1360) tarafından nahiv ilmi ile alakalı muhtasar bir eserdir.57
Müellif eserde Arapça ’da cümle ve şibh-i cümle, i’râbı güç bazı müfretlerle edatların i’râb halleri ve yaygın i’râb hatalarına dair konulardan bahsetmektedir. Birinci bâbta cümle ve hükümleri, üçüncü bölümde ise yaklaşık yirmi harfin irabı hakkında bilgi vermektedir.58
2.18. Şerhu Katru’n-Nedâ ve Bellu’s-Sedâ
Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillâh
b. Hişâm el-Ensârî el-Mısrî (ö.761/1360) tarafından nahiv ilmine dair kaleme alınan bir eserdir.59 Eserde genellikle Kur’ân ayetlerinden istişhâd
edilmiş zaman zaman Arap şiiri ve hadisten de deliller getirilmiştir.
Kitabın ilk konusu kelime, ismin alametleri, mu’rab ve mebni isim konuları işlenmiş daha sonra fiil konusu geniş bir şekilde işlenmiştir. Harf
konusu ele alınıp kelam ve irap konuları çok geniş ve kapsamlı bir şekilde işlenir. Müzâri fiili raf ’, nasb ve cezm eden âmiller ele alınır, ma’rife ve
55
56

57
58
59

İbrahim Harrânî, s.38-39.
Ahmed b. Muhammed b. Ârif Şemsu’d-din Ebu’s-Senâ İbn-i Ebi’l-Berekât er-Rûmî ez-Zîlî
et-Tôkâdî, Hallu Meâkidu’l-Kavâid el-Lâti Sebetet bi’d-Delâili ve’ş-Şevâhid, (İstanbul: Salah
Bilici Kitabevi, tsz.), s.94-95.
İbrahim Harrânî, s.40-47.
Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullāh b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillâh b. Hişâm el-Ensârî
el-Mısrî, Kavâidu’l İ’râb, (İstanbul: byy, 1377/1968), s.2, 14.
İbrahim Harrânî, s.40-47.
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nekre konuları işlenir. Mübtedâ, haber, nevâsıh, fâil, nâibu’l-fâil, tenâzu’,
mef ’ûller ve müteallikâtı, hâl, temyiz, müstesna, hurûf-u cer, izâfe, fiilin
amelini yapan yedi şey (masdar, isim fiil, ism-i fâil, emsile-i mübâlağa, ism-i
mef ’ûl, sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdîl), tevâbi’ (sıfat, te’kîd, atf-ı nesak, bedel, atf-ı beyân), taaccüb ve vakıf konuları işlenmiştir.60 Yöredeki medreselerde mezkûr eser “Şerhu’l Kıtır” olarak bilinmektedir.

2.19. El-Behcetü’l-Mardiyye Fi Şerhi’l-Elfiyye
Kitap nahiv ilmi ile ilgili olup Elfiye metninin şerhidir. Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî
(ö. 911/1505) tarafından telif edilmiştir.61 Yöredeki medreselerde ‘Suyûtî’ olarak isimlendirilmektedir. Kitapta öncelikle kelâm, mu’rab ve mebni konuları
işlenir. Sonra ma’rife, nekre, ibtidâ, nevâsıh, fâil, nâib-i fâil, iştiğâl, müteaddî,
lâzım, tenâzu’, mef ’ûlât, istisnâ, hâl, temyiz, hurûf-u cer, izâfe, mütekellim yâ’sına izâfe edilen isim, i’mâl-i masdar, ism-i fâil ve ebniyetü’l masâdır,
ebniyetü’l esmâi’l-fâilîn ve’l-mef ’ûlîn, i’mâl-ü sıfati’l- müşebbehe, taaccüb,
medh ve zemm fiilleri, ism-i tafdîl, tevâbi’, nidâ ve müteallikâtı, istiğâse, nudbe, terhîm, ihtisâs, tahzîr, iğrâ, esmâü’l-ef ’âl ve’l-esvât, te’kîd nûnları ve gayr-i
munsarıf konuları işlenir. Bir çok öğrenci kitabı buraya kadar okur ve bir üst kitaba geçer. Kitapta daha sonra i’râb-ı fiil, müzâri fiili cezm eden edatlar, lev()ﻟﻮ
ve emmâ( )أﻣﺎbahisleri, el-ihbâru billezi, esmâu’l adet, kem/kezâ/keeyyin(-ﻛﻢ
 ﻛﺄي-  )ﻛﺬاkonuları, hikâye (i’râb-ı mahkî), te’nîs, maksûr ve memdûd konuları, cem-i teksîr ve cem-i tasğîr, vakıf, imâle ve tasrîf konuları işlenir.62
2.20. Kâfiyetu İbn-i Hâcib
Müellifi Ebû Amr Cemâlüddîn Osmân b. Ömer b. Ebî Bekr b. Yûnus
İbn-i Hâcib (ö. 646/1249)’tir. Nahiv ilmine dair yazılmıştır.63 Eserde sırasıyla kelime/kelam, i’râb, gayr-ı munsarıf, merfûât, mansûbât, mecrûrât,
60
61
62
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Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillâh b. Hişâm el-Ensârî
el-Mısrî, Şerhu Katru’n-Nedâ ve Bellu’s-Sedâ, (İstanbul: Fatih Enes Kitabevi, tsz), s.336-342.
İbrahim Harrânî, s.59-73.
Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eşŞâfiî, el-Behcetu’l-Mardiyye Fi Şerhi’l-Elfiyye, (İstanbul: el-Mektebetu’l Hanefiyye, 1426/2005),
s.726-728.
İbrahim Harrânî, s.74-80.
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mebni, ma’rife, nekre, aded, müzekker, müennes, tesniye, cem’, mastar, ism-i
fâil, ism-i mef ’ûl, sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdîl, fiil çeşitleri (Mukârebe/
Nâkısa/Taaccüb/Medh/Zemm) konularıyla ilgili bilgiler verilip ve harfler
konusuyla eser hitama erdirilir.64

2.21. el-Fevâidu’d-Diyâiyye (Molla Câmi)
Nahiv ilmine dair kaleme alınan bu eser Câm / Horasan 817/1414 doğumlu Ebu’l Berekât Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed eş-Şîrâzî elHerevî el-Câmî(ö.898/1492) tarafından kaleme alınmıştır. Müellifin ismi
Molla Cami diye şöhret bulmuştur.65 Eser İbn-i Hâcib’in “Kâfiye” adlı eserinin şerhidir.
Kitap üç bâbtan oluşur: İsim bâbı, fiil bâbı ve harf babı. Kitabın başında nahiv ilminin temel konusu olan kelime ve kelâm konuları işlenir. Daha
sonra isim bâbına geçilir. Bu bâbta havâssü’l isim, mu’râb, i’râb çeşitleri, âmil,
gayr-ı munsarıf konuları işlenir.66 Bu aşamadan sonra müellif zikredilen bâbı
üç kısma ayırır. Merfûât, mansûbât ve mecrûrât. Merfûât kısmında sırasıyla fâil, tenâzu’, nâib-i fâil, mübtedâ ve haber konuları işlenir.67 Mansûbât
kısmında ise; mef ’ûller, münâdâ, terhîm, tahzîr, hâl, temyîz, müstesnâ gibi
konular işlenir.68 Mecrûrât kısmında ise; İzâfe, harf-i cerlerle mecrûr isim
konuları işlenir.69 Daha sonra tevâbi’ (na’t, atıf, te’kîd, bedel, atf-ı beyân),
mebni isimler (zamir, ism-i işâret, ism-i mevsûl, esmâu’l-ef ’âl ve’l-esvât,
mürekkebât, kinâyât ve bazı zarflar), ma’rife ve nekre isimler, müzekker ve
müennes isimler, müsennâ, maksûr ve memdûd isimler, mecmu’ isim, cem-i
teksir, masdar, ism-i fâil, ism-i mef ’ûl, sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdîl konuları işlenir.70 Kitap çok uzun olduğu için öğrenci buraya kadar okur.
Fiil bâbında ise; mâzi ve müzâri fiili nasb eden âmiller, mâzi ve müzâri

64
65
66
67
68
69
70

Ebû Amr Cemâlüddîn Osmân b. Ömer b. Ebî Bekr b. Yûnus İbn-i Hâcib, Kâfiyetu İbn-i
Hâcib, Thk. Salih Abdulazim eş-Şair, (Kahire: Mektebetu’l Âdâb, 2010), s.1-56.
İbrahim Harrânî, s.81-106.
Ebu’l Berekât Abdurrahman b. Ahmed b. Muhammed eş-Şîrâzî el-Herevî el-Câmî, elFevâidu’d-Diyâiyye Şerhu Kâfiyeti İbn-i Hâcib, (İstanbul: Salah Bilici kitabevi, tsz.), s.3-55.
Molla Cami, s.56-89.
Molla Cami, s.90-182.
Molla Cami, s.186.
Molla Cami, s.200-336..
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fiili cezm eden âmiller, fiil-i şart, cezâü’ş-şart, binâ meçhûl, müteaddî ve
gayr-ı müteaddî, ef ’âl-i kulûb, ef ’âl-i nâkısa, ef ’âl-i mukârebe, fiil-i taaccüb, medh ve zemm fiilleri gibi konular işlenir.71
Harf bâbında ise; cer harfleri, fiile benzeyen harfler, atıf harfleri, tenbîh
harfleri, nidâ harfleri, icâb harfleri, ziyâde harfleri, tefsir, masdar, tahdîd,
istifhâm, şart, red harfleri, ta-ı te’nîs, tenvîn ve nûn-u te’kîd konuları işlenir.72

2.22. er-Risâletü’l Esîriyye (Îsâgûcî)
Esîru’d-din el-Mufaddal b. Ömer b. el-Mufaddal el-Ebherî esSemerkandî(ö. 663/1264) tarafından telif edilen bu eser Mantık İlmi ile ilgili konuları ihtiva eden bir eserdir. Eserin asıl adı Er-Risâletü’l Esîriyye olsa da Îsâgucî ismiyle şöhret bulmuştur.73 Eser üzerine çok sayıda şerh yapılmış olup Molla Fenârî’nin el-Fevâidü’l-Fenâriyye’si ile Zekeriyyâ b. Muhammed el-Ensârî el-Kâhirî’nin el-Muttala’ adlı şerhi bunların en meşhurlarıdır.
Fenârî’nin şerhi üzerine yapılan hâşiyeler arasında Kul (Kavil) Ahmed diye
tanınan Ahmed b. Muhammed b. Hıdır’ın şerhi Ķul Ahmed ve Burhâneddin
b. Kemâleddin b. Hâmid’in el-Fevâidü’l-Burhâniyye’si önemlidir.74
2.23. Muğni’t-Tullâb
Eser Muhammed b. el-Hâfız Hasan el-Mânîsâvî(ö. 1222 /1807) tarafından telif edilmiştir. Mantık ilmini ihtiva eden konuları içeren eser,
Îsâgucî metninin şerhidir.75
Kitap dört bölümden oluşur. Birinci bölümde mebâdii’t-tasavvûrât’tan bahsedilir. Bunlar Îsâgucî diye tabir edilen usûl-ü hamse (cins, fasıl, nev’i, hasse,
a’râdu’l-âmm)’nin ta kendisidir.76 İkinci bölümde; makâsıdu’t-tasavvûrât’tan
bahsedilir. Bunlar kavl-i şârih yani, had ve resm bölümüdür. Kavl-i şârih dört
kısımdır: A) Hadd-i tam B) Hadd-i nâkıs C) Resm-i tâm D) Resm-i nâkıs.77
71
72
73
74
75
76
77

Molla Cami, s.337-385..
Molla Cami, s.386-420.
İbrahim Harrânî, s.106-109
Abdülkuddûs Bingöl, “Îsâgucî”, TDVİA, XXII, 488.
İbrahim Harrânî, s.110.
Eser Muhammed b. el-Hâfız Hasan el-Mânîsâvî, Muğni’t-Tullâb, (İstanbul: Hâşemî
yayınları.2014), s.40-77.
Hasan el-Mânîsâvî, s.78-84.
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Üçüncü bölümde ise, mebâdii’t-tasdîkât’tan bahsedilir. Bunlar kazâyâ, aks ve
tenâkuz konularıdır.78 Dördüncü bölümde ise, mekâsıdü’t-tasdîkât’tan bahsedilir. Bunlar, sûrete göre kıyâs ve maddeye göre kıyâs konularıdır. Müellif,
sûrete göre kıyâsı da ikiye ayırır: A) Kıyâs-ı iktirâni B) Kıyâs-ı istisnâi.79 Maddeye göre kıyâs ise, san’at-ı hamse denilen beş kısma ayrılır. Bunlar: Burhân,
Cedel, Hitâbet; Şiir ve Muğâlata konularıdır.80 Müellif eseri bir Hâtime ile
sonlandırır.81

2.24. es-Süllemü’l Münevrak
Abdurrahman b. Seyyid Muhammed es-Sağîr b. Muhammed b. Âmir
el-Ahderî ez-Zâbî el- Mağrîbî el-Mâlikî (ö. 983/1585) tarafından Mantık
ilmi hususunda yazılmış manzûm bir eserdir.82
Müellifin Hutbetu’l Kitap(önsöz) ile başladığı mezkûr eseri şu bölümleri ihtiva eder: Mantık ilmi ile ilgilenmenin cevâzı,83 hâdis ilmin çeşitleri, delâlet-i vad’iyye çeşitleri, elfâz bahsi,84 elfâzın manalara nispeti bahsi, küll-külliyet, cüz’-cüz’iyyet konuları,85 muarrifât, kazâyâ ve hükümleri,86
tenâkuz, aks-i müstevî, kıyâs,87 eşkâl,88 kıyâs-ı istisnâî, levâhıku’l-kıyâs,89
hüccetin kısımları90 ve hatime91.
Siirt ve çevresinde bulunan medreselerde mezkûr eserin Allâme Ahmed ed-Demenhûrî’ye ait “Îzâhu’l Mübhem fî Maâni’s Süllem” adlı şerhi
de okutulmaktadır.92
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Hasan el-Mânîsâvî, s.85-125.
Hasan el-Mânîsâvî, s.129-154.
Hasan el-Mânîsâvî, s.155-173.
Hasan el-Mânîsâvî, s.174.
İbrahim Harrânî, s.111-113.
Abdurrahman b. Seyyid Muhammed es-Sağîr b. Muhammed b. Âmir el-Ahderî ez-Zâbî elMağrîbî el-Mâlikî, es-Süllemü’l Münevrak, (İstanbul: Hâşemî yayınları.2011), s.6.
Abdurrahman el-Ahderî, s.6.
Abdurrahman el-Ahderî, s.7..
Abdurrahman el-Ahderî, s.8.
Abdurrahman el-Ahderî, s.9-10.
Abdurrahman el-Ahderî, s.11.
Abdurrahman el-Ahderî, s.12.
Abdurrahman el-Ahderî, s.13.
Abdurrahman el-Ahderî, s.14.
Bkz. Allâme Ahmed ed-Demenhûrî, Îzâhu’l Mübhem fî Maâni’s Süllem, Thk. Ömer Fârûk
et-Tabbâ’, Beyrût: Mektebetu’l Maarif, 1416/1996).
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2.25. el-Fevâidu’l Fenâriyye (Fenâri)
Şemsuddîn Ebi’l- Fedâil Muhammed b. Muhammed el-Hanefî erRûmî el-Fenârî (ö. 834/1431) tarafından kaleme alınan bu eser Îsâgûcî
metninin şerhidir.93 Yöredeki medreselerde Fenârî diye bilinen bu eser, lâfız
ve delâlet konuları ile başlar. Daha sonra külliyât-ı hamse (cins, nev’, fasıl,
hasse, a’radu’l-âmm) konuları,94 kavl-i şârih,95 kazâyâ ve hükümleri başlığı altında tenâkuz ve aks konuları,96 kıyâs başlığı altında ise burhân, cedel,
hitâbet, şiir ve muğâlata97 konuları işlenmiştir.
2.26. Kavl-i Ahmed
Şihâbuddîn Ebi’l Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ömer b. Hıdır edDımeşkî el-Hanefi el-Umerî(ö.785/1383) tarafından ele alınan bu eser,
Mantık ilmi ile ilgili olup Fenârî şerhinin haşiyesidir. Eser Fenârî ve
Muğni’t-Tullâb ile aynı konuları ihtiva eder.98
2.27. er-Risâletü’l Adudiyye (er-Risâletül Vad’iyye)
Adudu’ddîn Ebu’l Fadl Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdulgaffar b. Ahmed el-Îcî eş-Şîrâzi(ö. 756/1355) tarafından kaleme alınan mezkûr eser,
Vad’ ilmi ile alakalı konuları ihtiva eder.99
Kitap üç bölümden oluşur. Bunlar; Mukaddime, Taksîm ve Hâtime bölümüdür. Mukaddime bölümünde, mevdû-u leh konusu işlenir.100 Taksîm bölümünde, lafzın medlûlu konusu işlenir.101 Hâtimede ise, bazı tenbîhlerden
oluşan on iki hatırlatma yapılır.102
93

İbrahim Harrânî, s.114-122.
Şemsuddîn Ebi’l- Fedâil Muhammed b. Muhammed el-Hanefî er-Rûmî el-Fenârî, elFevâidu’l Fenâriyye, (İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2012), s.16-34.
95 Şemsuddîn el-Fenârî, s.35-43.
96 Şemsuddîn el-Fenârî, s.44-60.
97 Şemsuddîn el-Fenârî, s.61-79.
98 İbrahim Harrânî, s.123-124; Eserin Fenâriyye metniyle beraber basıldığı eser için bkz.
Şemsuddîn Ebi’l- Fedâil Muhammed b. Muhammed el-Hanefî er-Rûmî el-Fenârî, elFevâidu’l Fenâriyye, (İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2012).
99 İbrahim Harrânî, s.125-129.
100 Adudu’ddîn Ebu’l Fadl Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdulgaffar b. Ahmed el-Îcî eş-Şîrâzi,
er-Risâletü’l Adudiyye, (İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2012),, s.7.
101 Adudu’ddîn el-Îcî, s.8.
102 Adudu’ddîn el-Îcî, s.8-10.
94

SIIRT MEDRESELERINDE İCÂZETNÂME ÖNCESI OKUTULAN KITAPLAR VE İÇERIKLERI

2.28. Şerhu’r-Risâleti’s-Semerkandiyye
li’l Usâm/er-Risâleti’l İsâmiyye li Hilli Dekâiki’s Semerkandiyye
Usâmuddîn İbrahim b. Muhammed b. Arab Şâh el-İsferâyînî el-Hanefî
el-Eş’ârî(ö. 951/1544) tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Beyân İlmi ile alakalı konuları ihtiva eden eser, Ebu’l Kasım İbrahim el-Leysî esSemerkandî’nin “Ferîde” diğer ismi ile “er-Risâletü’s Semerkandiyye/erRisâletü’t-Terşîhiyye” adlı metninin şerhidir.103
Kitap üç bölümden meydana gelir. Birinci bölümde; mecâzın çeşitleri altı kısımda açıklanmıştır. Birinci kısımda; mecâz-ı müfret konusu, ikinci kısımda; istiâre-i musarraha’nın asliyye ve tebei’yye kısımları, üçüncü kısımda; istiâre-i tahkîkiyye ve istiâre-i tahyîliyye, dördüncü kısımda;
istiârenin karîneleri, beşinci kısımda; geniş bir şekilde terşîh konusu, altıncı
kısımda ise, mecâz-ı mürekkep konusu işlenmiştir.104 Kitabın ikinci bölümünde; istiâre-i mekniyye’den bahsedilmiş olup bu konu dört kısımda ele
alınmıştır. Birinci kısımda; selefe göre istiâre-i mekniyye, ikinci kısımda;
Sekkâkî’ye göre istiâre-i mekniyye, üçüncü kısımda; Hatîb’e göre istiâre-i
mekniyye, dördüncü kısımda ise istiâre-i mekniyye’deki müşebbeh’in bazı hükümlerinden bahsedilmiştir.105 Kitabın üçüncü bölümünde istiâre-i
mekniyye’nin karîneleri anlatılmıştır. Müellif üçüncü bölümü de beş kısma ayırmıştır. Birinci kısımda; “tahyîl” in selefe ve Hatîb’e göre tarifi,
ikinci kısımda; Zemahşerî’nin tahyîl hakkındaki görüşü, üçüncü kısımda; Sekkâkî’nin istiâre-i mekniyye hakkındaki görüşü, dördüncü kısımda;
istiâre-i mekniyye’nin karînesi hakkında bir konu ele alınmış, beşinci kısımda ise terşîh konusu106 ele alınmıştır.
2.29. er-Risâletü’l Velediyye fî Âdâbi’l Bahsi ve’l Münâzara
Muhammed b. Ebî Bekr el-Mar’âşî el-Hanefî (Saçaklızâde)(ö.1150/1737)
tarafından Münâzara ilmi ile ilgili konulardan bahseden bir eserdir.107

103 İbrahim

Harrânî, s.131-134.
İbrahim b. Muhammed b. Arab Şâh el-İsferâyînî el-Hanefî el-Eş’ârî, er-Risâleti’l
İsâmiyye li Hilli Dekâiki’s- Semerkandiyye, (İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2012), s.34-118.
105 Usâmuddîn Arab Şâh el-İsferâyînî, s.119-137.
106 Usâmuddîn Arab Şâh el-İsferâyînî, s.138-154.
107 Harrânî, s.135-137.
104 Usâmuddîn
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Kitap üç bâbtan ve bir Hâtime’den müteşekkildir. Birinci bâb, ta’rîf hakkındadır. Bu babın bünyesinde üç fasıl vardır. Birinci fasıl; suğrânın men’i
hakkındadır. İkinci fasıl; tarifin ibtâli hakkındadır. Üçüncü fasıl ise, tarife itiraz ve bu itirazın ortadan kaldırılması hakkındadır.108 İkinci bâbta
ise taksîm konusu işlenmiştir. Bu bâb da altı fasıldan meydana gelmektedir. Birinci fasılda; küllînin cüz’iyyâtlarına taksîmi işlenmiştir. İkinci fasılda taksîm’in hasrına itiraz konusu işlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü fasıllar
ise taksîm’e itiraz hakkındadır. Beşinci fasıl; küllün cüz’lerine taksimi, altıncı fasılda ise münâzara ve beyân ilmindeki mecazlar karşılaştırılır.109
Üçüncü bâb ise, tasdîk ve bu manaya gelen nâkıs mürekkepler hakkındadır. Bu bâb üç makaleden oluşur. Birinci makale; men’ hakkındadır. Bu
makale de dokuz fasıldan oluşur.
a- Senedli ve senetsiz men’
b- Muallilin - sâil davasını men ettiğinde - yapması gerekenler
c- Muallil davasını ispatladığı zaman sâilin yapması gerekenler
d- Sâilin, muallilin delilini men etmesinin zarar vermediği durumlar
e- İptal suretinde olan men’in hükmü
f- Gasp
g- Takrîb’in men’i
h- Hakikat ve mecâzın men’i
i- Delili men’ edildiğinde muallilin yapması ve yapmaması gerekenlerden bahsedilmiştir.110
Müellif ikinci makalede Muâraza konusunu işler. Bunu da iki kısma ayırır: Müddeâ’da muâraza ve mukaddimede muâraza. Bu makalenin bünyesinde tek bir fasıl vardır. O fasılda da muâraza’nın ikinci kısmını açıklamaktadır.111
Üçüncü makalede ise, Nakz konusu işlenmektedir. Bu makale de altı fasıldan meydana gelmektedir.
a- Nakd-i meksûr

108 Muhammed

b. Ebî Bekr el-Mar’âşî el-Hanefî, er-Risâletü’l Velediyye fî Âdâbi’l Bahsi ve’l
Münâzara, (İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2012),, s.18-34.
109 Muhammed b. Ebî Bekr el-Mar’âşî, s.35-57.
110 Muhammed b. Ebî Bekr el-Mar’âşî, s.58-82.
111 Muhammed b. Ebî Bekr el-Mar’âşî, s.83-90
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b- Delilin uzunluk vs. sebepler dolayısıyla nakdi (eleştirilmesi)
c- Delilin lügat vs. ilimlerin kurallarına uygun düşmemesi durumu
d- Mürekkeb-i nâkıs’ın kaziyye’ye mukayyed kalması durumundaki
hükmü
e- İlzâmî ve cedelî cevap
f- Nakil konularından bahsedilmiştir.112
Müellif eserini iki hatime ile bitirir. Birinci hatime bölümünde, sâil(soru
soran) ve muallil arasındaki münâzaranın sonucunu işler. Bu hâtime’nin
bünyesinde ayrıca men ve nakdin hülâsasını konu alan bir fasıl vardır.113
İkinci Hâtime’de ise münazaranın adabından bahsedip kitabı sonlandırır.114

2.30. el-Habiyyetü’l Halîliyye
Eser Siirt yöresinin yetiştirdiği nadir âlimlerinden olan Molla Halil b.
Molla Hüseyin b. Molla Halid b. el-Hâc Hasan b. eş-Şeyh İzzu’d-din b. el
-Hâc Hüseyin Ağa b. Molla Yusuf b. eş-Şeyh Musa b. Mâhin eş-Şafii elHîzânî el-İsi’rdî(ö.1259/1843) tarafından115 Münâzara İlmi ile ilgili konuları ihtiva eder. Müellif bu eserde münazaranın temel konularını işler.
Eser manzûm bir eser olup recez vezninde yazılmıştır. Kitap yüz üç beyitten oluşur.116
2.31. Abdulğafûr
Nahiv ilimi ile alakalı konuları içeren bu eser Molla Câmi’ adlı eserin şerhi olup Radiyyu’d-dîn Abdulğafûr b. Salah el-Lârî el-Ensârî(ö.
H.912/1507) tarafından kaleme alınmıştır. İçerik olarak Suyûtî’nin “Câmi”
eseri ile aynı konuları içermektedir. Kitabın yazarı vefat ettiği için tamamlanamamıştır. Esvât bahsine kadar yazılabilmiştir.117

112 Muhammed

b. Ebî Bekr el-Mar’âşî, s.91-104.
b. Ebî Bekr el-Mar’âşî, s.105-108.
114 Muhammed b. Ebî Bekr el-Mar’âşî, s.109-110.
115 Harrânî, s.138-150.
116 Molla Halil b. Molla Hüseyin el-Umerî eş-Şâfiî el-İsi’rdî, el-Habiyyetü’l Halîliyye, (İstanbul:
Hâşemî Yayınları, 2013).
117 Radiyyu’d-dîn Abdulğafûr b. Salah el-Lârî el-Ensârî, Abdulğafûr, (İstanbul: Hacı Muharrem
Efendi Matbaası, 1282), s.217.
113 Muhammed
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2.32. Tahrîru’l Kavâidi’l Mantîkiyye fi Şerhi’r-Risâleti’ş-Şemsiyye
Eser Kutbu’d-dîn Muhammed b. Muhammed Ebu Abdillah er-Razi (ö.
766/1365) tarafından Mantık ilmi alanında telif edilmiş olup Necmuddîn
Ali b. Ömer b. Ali el-Kâtibî el-Kazvînî(ö.275) Şemsiye metninin şerhidir.118
Kitap bir mukaddime, üç makale ve bir hâtimeden meydana gelir. Müellif eserin Mukaddimesini iki bahisten teşekkül ettirmiştir. Birinci bahiste; mantığın mahiyeti ve mantığa duyulan ihtiyaç, ikinci bahiste ise mantığın konusu ele alınır.119 Makalelere gelince birinci makale müfredât hakkındadır. Dört fasıldan oluşur.
a- Elfâz
b- Müfred maânîler
c- Küll ve cüz’ konuları
d- Ta’rîfler120
İkinci makalede ise müellif, kazâyâ ve hükümlerine değinir. Bu makale bir mukaddime ve üç fasıldan oluşur. Mukaddimede kaziyye’nin tarifi ve
kısımları üzerinde durulur. Birinci fasılda kaziyye-i hamliyye işlenir. Bu fasılda da dört bahis vardır.
a- Kaziye-i hamliye’nin cüz’leri ve kısımları
b- Mahsûrât-ı Erbaa
c- Kaziyye-i ma’dûle ve kaziyye-i muhassale
d- Kazâyâ-yı müveccehe121
Müellif ikinci makalenin ikinci faslında, Şartiyye’nin kısımlarını işler.122
Üçüncü fasılda ise kazâyâ’nın hükümlerini ele alır. Bu fasılda da dört bahis vardır.
a- Tenâkuz
b- Aks-i müstevî
c- Aksü’n-nakd
d- Şartiyye’nin telâzümünden bahseder.123
118 Harrânî, s.158-161.
119 Kutbu’d-dîn

Muhammed b. Muhammed Ebu Abdillah er-Râzî, Tahrîru’l Kavâidi’l Mantîkiyye fi Şerhi’r-Risâleti’ş-Şemsiyye, (İstanbul: Hâşemî Yayınları, 2015). s.16-57.
120 Kutbu’d-dîn er-Râzî, s.58-154.
121 Kutbu’d-dîn er-Râzî, s.155-205.
122 Kutbu’d-dîn er-Râzî, s.206-220.
123 Kutbu’d-dîn er-Râzî, s.221-255.
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Müellif üçüncü makalede ise, kıyâs konusunu ele alır. Bu makalede de
beş fasıl vardır.
a- Kıyâsın tarifi
b- Karışık kıyâslar
c- Kaziyye-i şartiyye-i mukterine
d- Kıyâs-ı istisnai
e- Kıyâsa mülhak olan konular işlenmiştir.124
Müellif kitabın hâtime kısmında iki konudan bahseder. Bunlar, kıyâsın
maddeleri ve ilimlerin cüz’lerinden bahsederek kitabı sonlandırmıştır.125

2.33. Telhîsu’l Miftâh
Ebu’l-Meâlî Celâluddîn el-Hatîb Muhammed b. Abdirrahmân b.
Ömer b. Ahmed el-Kazvînî eş-Şâfiî (ö. 739/1338)tarafından kaleme alınan bu eser Arap Dili ve Belâğâtı’nın ana unsurları olan Meâni-BeyânBedî’ ilmini ihtiva eden konuları içerir.126 Hatîb el-Kazvînî (ö. 739/1338)
Sekkâkî’nin “Miftâhu’l-ulûm” adlı eserinin belâğâta dair üçüncü bölümünü ihtisar ederek bu eseri te’lif etmiştir. Siirt medreselerinde bu eserin şerhi olan Sa’duddîn et-Taftazânî’nin “Muhtasaru’l Meânî” adlı şerhi okutulduğundan sadece şerhin içeriği hakkında bilgi vereceğiz.
2.34. Muhtasaru’l Meânî
Eser Sa’duddîn Mes’ûd b. Ömer b. Abdullah el-Fârisî el-Herevî etTaftazânî(ö. 791/1389) tarafından kaleme alınmıştır.
Kitap “Telhîsu’l-miftâh” metninin şerhi olup Meâni/Beyân/Bedî’ ilimlerini konu almaktadır. Kitap bir mukaddime, üç sanat(fen) ve bir hatimeden
meydana gelmiştir. Müellif mukaddimede müfretteki fesâhât, kelâmdaki
fesâhât, mütekellimdeki fesâhât, kelâmda belâğât, mütekellimde belâğât ve
belâğât ilimlerinin münhasır olduğu meâni, beyân ve bedi’ konularını işler.127
Kitapta fen başlığı altında işlenilen konulara gelince, birinci fende; meâni

124 Kutbu’d-dîn

er-Râzî, s..256-305.
er-Râzî, s.306-315.
126 Harrânî, s.162-168.
127 Sa’duddîn Mes’ûd b. Ömer b. Abdullah el-Fârisî el-Herevî et-Taftazânî, Muhtasaru’l Meânî,
(Kum/İran: Dâru’z Zehâir, tsz.), s.1-21.
125 Kutbu’d-dîn
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ilminin tarifi, mütekellimin sıdkı ve kizbi üzerine tenbîh konularını işler.128
Bu fen sekiz bölümden oluşur.
1- İsnâd-ı haberî’nin halleri hakkındadır. Bu kısmın bünyesinde haberin amaçları, kısımları ve mecâz-i Aklî’nin kısımları hakkında bilgi
verilmektedir.129
2- Müsnedü’n ileyh’in halleri hakkındadır. Bu kısımda müsnedü’n ileyhin hazfedilmesi ve zikredilmesi, ma’rife olması, nekre olması, vasfı, te’kîd
edilmesi, atf-ı beyân/bedel ve atf-ı nesak ile beyanı, fasl zamiri ile ayrılması, takdîmi, te’hîri, ibarenin zâhirinin gerektirdiği mananın hilâfına te’vili,
ism-i zâhirin zamir yerinde kullanılması, zamirin ism-i zahirin yerinde kullanılması, iltifat, güzel üslup, müstakbeli mazi ile tabir etme ve kalb konuları işlenir.130
3- Müsned’in halleri hakkındadır. Bu kısımda müsned’in terki, zikri,
müfred olması, fiil olması, isim olması, fiilin mef ’ûl ile kayıtlanması, fiilin
şartla kayıtlanması, fiilin nekre olması, tahsisli ve ta’rifli olması, müsned’in
cümle olması, te’hîri, takdîmi ve bu hallerin müsned ve müsnedün ileyh’e
has olmadığına dair tenbîh konuları yer alır.131
4- Fiilin müteallikâtı hakkındadır. Bu kısımda mef ’ûlun hazfi, mef ’ûl ve
benzerinin fiile takdimi ve bazı ma’mûlât’ın diğer bazı ma’mûlât’a takdîmi
konuları işlenir.132
5- Kasr hakkındadır. Bu kısımda kasrın kısımları ve kasrın yolları
işlenmiştir.133
6- İnşâ hakkındadır. Bu kısımda temennî, istifhâm, emir, nehy, nidâ
ve inşâ’nın geçmiş hükümlerde haber gibi olduğuna tenbîh konuları yer
almaktadır.134
7- Fasl ve vasl hakkındadır. Bu kısımda fasl ve vasl’ın tarifleri, i’râb hükmünde ortaklıktan dolayı vasl, bu hükümde ortaklık olmadığı için fasl,
i’râbta mahalli olmayan eşyalarda vavdan başka harflerle atıf, hükümde bir128 Sa’duddîn

et-Taftazânî, s.24-29.
et-Taftazânî, s.30-39.
130 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.30-92.
131 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.96-118.
132 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.119-130.
133 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.131-146.
134 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.147-165.
129 Sa’duddîn
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lik olmadığında fasl, tam ayrılık olduğu için fasl, tam ittisâl olduğu için fasl,
tam ayrılığa benzerliğinden dolayı fasl, tam ittisâla benzerliğinden dolayı
fasl, vehmin defi için vasl, cümle tam ayrılık ve tam ittisâlin arasında olduğu için vasl, hal cümlesinin vavla zü’l-hâl’e rabt edilmesi ve rabt edilmemesi konuları işlenir.135
8- İcâz, itnâb ve musâvât hakkındadır. Bu kısımda icâz, itnâb ve
musâvâtın tarifleri, çeşitleri, ibhâmdan sonra izâh, âmmdan sonra hâssı zikretme, tekrîr, iğâl, tezyîl, tekmîl, tetmîm ve ittirâd konuları yer alır.136
Müellif İkinci fen başlığı altında Beyân ilmini konu alır. Beyan ilminin
tarifinden sonra delalet çeşitlerini lafziyye-akliyye ve vaz’iyye diye üç kısma
ayırarak bu ilmin kısımlarını sekiz bölümde inceler.137
1- Teşbih konusu işlenmiştir. Bu bölümde teşbihin tarifi, vecihleri, teşbih edatı, maksadı, kısımları ve teşbihin üst mertebeleri işlenmiştir.138
2- Hakikat ve mecâz konusu işlenmiştir. Bu bölümde hakikat ve mecâzı,
müfredin tarifleri, kısımları, mecâz-ı mürsel, istiâre, istiârenin kısımları,
mecâz-ı mürekkeb konuları işlenir.139
3- İstiâre-i mekniyye ve istiâre-i tahyîliyye konuları işlenmiştir.140
4- Hakikat, mecâz, istiare-i mekniyye ve istiare-i tahyîliyye’nin bazı bahisleri işlenmiştir.141
5- İstiârenin şartları işlenmiştir.142
6- Mecâz lafzının kullanıldığı başka bir mana ele alınmıştır.143
7- Kinâye hakkındadır. Bu bölümde kinâye’nin tarifi ve kısımları
işlenmiştir.144
8- Hakikat, mecâz, kinâye, tasrîh, istiâre ve teşbîhin mertebeleri
işlenmiştir.145
135 Sa’duddîn

et-Taftazânî, s.167-197.
et-Taftazânî, s.197-217.
137 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.217-223.
138 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.223-259.
139 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.260-287.
140 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.288-291.
141 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.292-303.
142 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.304-305.
143 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.306.
144 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.307-313.
145 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.314.
136 Sa’duddîn
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Müellif üçüncü fen başlığı altında Bedi’ ilmini ele alır. Eser iki kısım ve
iki hâtimeden meydana gelir. Bu ilmi tarif ettikten sonra müellif, birinci kısımda manevi güzellikleri işler. Ayrıca mutâbaka, murââtü’n-nazir, irşâd,
müşâkele, müzâvece, aks, rucû’, tevriye, istihdam, leff u neşr, cem ve tefrik,
taksim, tefrikte cem, taksimde cem, hem tefrik hem taksimle cem, tecrîd,
makbul mubâlağa, ta’lil, tefrî’, zemme benzeyen medhin te’kîdi, medhe
benzeyen zemmin te’kîdi, istitbâ’ idmâc, tevcîh, ciddiyet kastedilen şaka,
tecâhül-i arif ve ıttırâd konuları işlenir.146
Müellif ikinci kısımda ise lafzi güzellikleri işler. Bu kısımda cinâs, secî’,
muvâzene, kalb, teşrî’ ve lazım olmayan şeylerin lüzumu konuları işlenir.147
Müellif hâtimeyi de iki kısma ayırır. Birinci hatimede şiir çalmaları vs.
konulardan bahseder. Bu bölümde iktibâs, hall ve akd ve telmîh konuları işlenir.148
İkinci hâtime ise güzel giriş, güzel gelişme ve güzel sonuçlandırma konularını kapsar.149

2.35. Cevheretü’t-Tevhîd
Ebû İshak İbrâhim b. İbrâhim el-Lekânî (ö. 1041/1631) akaide dair
manzum eseridir. Eser 144 beyit şeklinde manzum olarak yazılmıştır. Eserde ilâhiyyât, nübüvvât ve sem‘iyyât konuları işlenilir.
Giriş beyitlerinde her Müslümanın bilmesi gereken ana akâid konularından bahsedilir. Birinci bölümde Allah’ın varlığı konusuna hudûs delili ile
temas edilir.150 Sonra iman ile İslâm’ın tarifi ve iman - İslâm ilişkisi üzerinde
durulur,151 daha sonra Allah’ın selbî ve subûtî sıfatlar sıralanır.152 Allah’ın
sıfatlarının kadim, İlâhî isimlerin tevkîfî oluşuna, Kur’ân’ın hudûstan tenzih edilmesi gerektiğine işaret edilir.153 Ayrıca kulların fillerini Allah’ın ya-

146 Sa’duddîn

et-Taftazânî, s.315-348.
et-Taftazânî, s.349-366.
148 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.367-385.
149 Sa’duddîn et-Taftazânî, s.386-396.
150 Ebû İshak İbrâhim b. İbrâhim el-Lekânî, Cevheretü’t-Tevhîd, (İstanbul: Hâşemî Yayınları,
2011), s.4-7.(1 ila 17. beyitler arası.).
151 el-Lekânî, s.7-8.(18 ila 22. beyitler arası.).
152 el-Lekânî, s.8-10.(22 ila 37. beyitler arası.).
153 el-Lekânî, s.11-12(38 ila 44. beyitler arası.).
147 Sa’duddîn
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rattığını, kulun kesb yetisiyle sorumlu olduğunu ifade eder. Ayrıca mutezilenin aslah ideolojisini reddeder, rüyetullâh’ın mümkün olduğunu ifade
edip kaza ve kadere imanın vücûbiyetinden bahsederek ilâhiyyât konuları tamamlanır.154
Nübüvvât bahsinde peygamberlerin vasıfları, peygamberliğin mûcize ile
ispatı, Allah tarafından korundukları, Hz. Muhammed’in mû’cizeleri, insanların en üstünü olduğu, miraç mucizesine ima edilmesi gerektiği, Hz. Âişe’yi
kazftan tenzîh etmek gerektiğini, ashabın en hayırlı çağ olduğunu, hilafet sırasına göre sahabilerin fazilet sırasının olduğu gibi konuları işler. 155
Eserin sem‘iyyât kısmında ise meleklere iman, ruhun ölüm melekleri
tarafından kabzedileceği, ruhun ve aklın mahiyeti, mizan, arş, Kürsî, sırat,
cennet cehennem, şefaat, haşir, rızk, kötü hasletler, devlet başkanının adil
olması gerektiği vs. gibi diğer konular üzerinde durulur.156

2.36. Tuhfetü’l Mürîd Ala Cevhereti’t-Tevhîd
Eser İbrahim b. Muhammed b. Ahmed el-Bâcûrî el-Mısrî (ö.1277/1860)
tarafından kaleme alınmış olup Kelam/akâid ilmi ile ilgili konuları içermektedir. Lakânî’nin “Cevheretu’t-Tevhîd” isimli eserinin şerhidir.157 Eserde işlenen kelâmî konularda Eş’ârî mezhebi esas alınmıştır.
Eser Eserde hamd, salât ve besmele konuları geniş bir şekilde açıklandıktan sonra tevhîd ilmi de denilen akâid ilminin tarifi, konusu ve hükmü,
din, irşâd, seyf, hak, sıdk, risâlet, Peygamber(a.s)’ın isimleri, Rab, ilim gibi
kavramların manalarını genişçe ele almıştır.158 Daha sonra müellif; akâid
ilmini öğrenmenin icmâli ve tafsîlî delilleri, mukallidin akaitteki durumu,
recâ-tama-sevâb kavramlarının manası, ihlâs dereceleri, fetret ehlinin kurtuluşu, marifet ve ilim arasındaki fark, vâcip ve câiz konuları, taklît konusu, ulemânın ilk vacibin ne olduğu konusundaki ihtilâfları, nefsin halleri,
ulvî âlem, Allah’tan başka her şeyin hâdis olduğu konularına değinmiştir.159
154 el-Lekânî, s.13-14.(45

ila 54. beyitler arası.).
ila 89. beyitler arası.).
156 el-Lekânî, s.22-32.(90 ila 144. beyitler arası.).
157 İbrâhim Harrânî, s.172.
158 İbrahim b. Muhammed b. Ahmed el-Bâcûrî el-Mısrî, Tuhfetü’l Mürîd Ala Cevhereti’t-Tevhîd,
(Beyrût: Dâru’l Kutubi’l İlmiyye, 1403/1983), s. 1-20.
159 el-Bâcûrî, s.21-43
155 el-Lekânî, s.15-19.(55
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Bilahare müellif; imanın kısımları, meleklerle ilgili bilinmesi gerekenler,
mü’minin kısımları, İslam ve imanın mügâyir olduğu, namaz ve orucun hac
esnasında hangisinin daha efdâl olduğu konusu, meleklerin imanının sabit
olduğu konusu, imanın artıp eksilmesi konusundaki ihtilaf, Allah’ın vücûd,
beka, kıyam, ilim, sem’, basar, vahdaniyet, kudret, irâde, kelâm, sonradan
yaratılmışlara benzememesi gibi sıfatları, sıfatların kadîm olması, ilmin
Allah’a taallukunun delilleri, sem-basar-kelam sıfatlarının Allah’a taalluku,
Allah’ın isim ve sıfatlarının kadim olması meselesi, Sabûr- Şekûr ve Halîm
isimlerinin manaları, selef ve halefin müteşâbih ayetler hakkındaki görüşleri, Kur’an’ın mahlûk olması ile ilgili imtihan edilenler, Allah’a nispeti muhâl
olan şeyler, Allah hakkında caiz olan şeyler, Ef ’âl-i ibâd konusu, Allah’ın
va’d ve vaîdi, saadet ve şekavet mevzuu, kesb, hayır ve şer konuları, kaza ve
kadere razı olma, ru’yetullah, konularına değinir.160 Daha sonra müellif,
peygamberler bahsine geçer. Bu bölümde de Peygamberlere emânet ve sıdkın vâcipliği, Peygamberler hakkında muhâl olan şeyler, enbiyâ hakkında
nikâh, nübüvvet bahsi, ulu’l-azm peygamberler, Meleklerin tarifi, Peygamberlerin ismet vasfı, Hz. Peygamberin(sav) in bazı mucizeleri, ceylan olayının uydurma olduğu meselesi, İsrâ ve mi’râc mucizesine değinir. Sonra meleklerin tanımını yapar ve ye’cûc ve me’cûc olayını anlatır.161
Müellif daha sonra İslam tarihinde vuku bulan İfk kıssası, Bedir gazvesi, Uhud gazvesi, Hudeybiye barışını anlatır. Sahabi ve tabiinin faziletlerine değinir.162 Daha sonra sırasıyla; müctehit imamlar, fürû’larda taklit, veli kimdir, kerametin ispatı, duanın kabul şartları, ketebe ve hafaza melekleri,
ölümün vücûdî olup olmadığı, maktûlun ecelini tamamladığı, ruh meselesi,
akıl, kabir suâli, öldükten sonra diriliş bahsi, cesedi çürümeyenler, hesap, büyük ve küçük günahlar, kıyamet günü, amel defteri, mizan, sırat, arş, Kürsî,
levh, kalem, cennet ve cehenneme iman, havd, şefaat-i uzmâ, rızık, tevekkül,
acele tevbe ve rüknü, Hz. Ebubekir’e bey’at mevzuu, halifeye bey’at ne zaman terk edilir bahsi, emri bi’l ma’rûf nehy-i ani’l münker bahsi, gıybet, gıybetin caiz olduğu yerler, kibir, hased163 gibi konular işlendikten sonra tasav160 el-Bâcûrî, s..44-119.
161 el-Bâcûrî, s.120-141.
162 el-Bâcûrî, s.142-149.
163 el-Bâcûrî, s.150-208.
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vuf, sünnet ve bid’at, ihlâsın fazileti, şeytan, nefs ve hevânın bütün fitnelerin
menşei olduğu164 konularına değinerek Hâtime ile kitabı bitirir.165

2.37. Cemu’l-Cevâmî’
Eser Fıkıh Usûlü konularını ihtiva eden bu eser Ebû Nasr Tâcuddîn
Abdulvehhâb b. Alî b. Abdilkâfî es-Sübkî (ö. 771/1370) tarafından telif
edilmiştir.166
Kitap önce fıkıh usulünün tarifini yaparak “mükaddimât” üzerine konuşmakla başlar. Daha sonra müellif bir takım “mes’ele” başlığı altında bazı usul
meseleleri üzerinde durur. Bunlar: el-hüsnü’l-me’zûn meselesi, câizü’t-terk
leyse bivâcibin meselesi, el-Emru bi vahidin min eşyâin meselesi, Ferdü’lkifâye meselesi, öğle vaktinin tümünün edâ vakti olması meselesi, vacibin
kendisi olmadan tamamlanmadığı makdûr meselesi, mutlak emir mekrûha
şamil olmaz meselesi, Mühallâ teklifin cevâzı meselesi, şer’i şartın husûlü,
teklifin sıhhati için şart olmaması meselesi, ancak fiille teklif olur meselesi,
teklif sahih olup memura eserinin malum olması meselesi.167
Bu mesâilden sonra hâtime diye bir konu gelir. Hâtimeden sonra Birinci kitap gelir. Bu kitabın konusu; Kitap (Kur’an) ve Ekvâl mebâhisi hakkındadır. Bu kitapta şu kısımlar yer alır.
a- el-Mantûk ve’l Mefhûm: Bu başlığın altında müellif mefhûm’un
hüccet oluşu, Ebu ayan ve Âmidî’nin bu konudaki görüşleri, muhkem ve
müteşâbih konuları, lügatlerin Cumhur ve İbn-i Fûrek’e göre tevkîfî oluşu,
lafız ve mana, iştikâk, müterâdif, müşterek, müşterekin aynı anda iki manaya ıtlâkının sahih olması meselesi gibi konuları işlenmiştir.
b- Hakikat ve Mecâz Bahsi: Müellif bu başlık altında mu’rab, lafız ya
hakikattir ya da mecazdır konusu ve kinaye konularını işler.
c- Harfler: Müellif bu başlık altında bir takım harfler ve manalarını işler.
d- Emir: Müellif bu başlık altında emrin hâs sığasının varlığı hakkındaki ihtilafa değinir. Emrin mahiyetin talebi için olduğuna değindikten son-

164 el-Bâcûrî, s.209-216.
165 el-Bâcûrî, s.217.
166 İbrahim

Harrânî, s.185-191.
Nasr Tâcuddîn Abdulvehhâb b. Alî b. Abdilkâfî es-Sübkî, Cemu’l Cevâmi’, (Beyrût: Dâru
İbn-i Hazm, 1426/2005), s.5-10.
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ra Râzi, Şîrâzî ve Kadı Abdulcabbâr’a göre emrin kazayı gerektirdiği konusuna değinir. Sonra emr-i nefsî meselesi ile peş peşe olmayan iki emir meselesini açıklar.
e- Nehiy ve Amm meselesi
f- Tahsîs ve Muhassîs: Müellif bu başlık altında amelde hass müteahhirse Âmmın nehy olacağını ifade eder.
g- Mutlak ve Müfîd: Müellif bu başlık altında mutlak ve müfidin âmm
ve hâss gibi olduğuna değinir.
h- Zâhir ve Müevvel
ı- Mücmel ve Beyân
i- Nesh Meselesi
j- Hâtime168
Müellif, Birinci kitapta bu konulara değindikten sonra ikinci kitaba geçer. İkinci kitabın konusu Sünnet’tir.169 Müellif daha sonra Âhâd haberle fetva ve şehâdâtta amelin vâcib olduğunu, aslın fer’i tekzîbinin mervîyi
düşürmeyeceğini, mecnûn ve kâfirin rivayetlerinin kabul edilemeyeceğini,
sahâbinin tarifini, mürsel hadisin manayla nakli meselesini ve sahabi kavlinin hüccet olması meselesini işlemiştir.170
Müellif Üçüncü kitapta ise, İcmâ bahsine değinir. Sahih icmânın mümkün olduğunu ispatlamaya çalışır ve bu kitabı Hâtime ile bitirir.171
Müellif dördüncü Kitapta ise, Kıyâs bahsini işler. Bu kitabın alt bölümlerinde İllet yollarına, asl ile fer’ arasındaki münâsebetin mefsede ile bozulacağına değindikten sonra bu kitabı iki hatime ile bitirir.172
Müellif beşinci kitapta ise, İstidlâl konusunu işler. Bu kitabın alt bölümlerinde istikrâ, ıstıshâb, Hz. Peygamber(a.s)’in nübüvvetten önceki ibadeti, istihsân, ilham, sahabinin diğer sahabeye karşı kavlinin delil olmayacağı
bahsine değinir. Hatime bölümünde ise Yakîn/kesin bilginin şeklen zail olmayacağı konusuna değinir.173

168 Tâcuddîn

es-Sübkî, s.11-32.
es-Sübkî, s.33.
170 Tâcuddîn es-Sübkî, s.33-40.
171 Tâcuddîn es-Sübkî, s.41-43.
172 Tâcuddîn es-Sübkî, s.44-56.
173 Tâcuddîn es-Sübkî, s.57-60.
169 Tâcuddîn
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Altıncı kitapta ise müellif, teâdül ve tercîh konusunu işler.174 Yedinci kitapta ise, İctihâd konusunu işler.175 Bu kitabın alt bölümlerinde;
akliyyât’larda isabet edenin tek şahıs olabileceğini, taklit, vakıânın sübûtu,
taklîdu’l-fuzûli, tefrî’ ve tercîh yapabilenin fetva verebileceği, usûl-u dinde
taklit konularına değinir.176 Hatime bölümünde ise, Tasavvufun başlangıcı
konusuna değinerek kitabı bitirir.177

2.38. el-Verakât
Eser İmâmü’l-Haremeyn Ebu’l-Meâlî Rüknüddîn Abdülmelik b.
Abdillâh b. Yûsuf el-Cüveynî et-Tâî en-Nîsâbûrî (ö. 478/1085) tarafından
kaleme alınmış Fıkıh Usulü dalında yazılan bir eserdir.178
Eserde fıkıh usulü kâideleri Kısa ve öz bir şekilde anlatılmıştır. Müellif bu
kitapta Usûlu’l-fıkhın tarifi, hükümlerin çeşitleri179, fıkhın tarifi, ilim-zan ve şek
arasındaki farklar180, kelamın kısımları181, emir182, nehiy183, âmm ve hâss184,
mücmel ve mübeyyen185, zahir ve müevvel186, fiiller187, İkrâr188,nesih189,
icmâ190, haberler191, kıyâs192, hazr ve ibâhe193, tertîbu’l edille194, müftî’nin

174 Tâcuddîn

es-Sübkî, s.61-64.
es-Sübkî, s.65.
176 Tâcuddîn es-Sübkî, s.65-72.
177 Tâcuddîn es-Sübkî, s.72-74.
178 İbrahim Harrânî, age., s.173.
179 İmâmü’l-Haremeyn Ebu’l-Meâlî Rüknüddîn Abdülmelik b. Abdillâh b. Yûsuf el-Cüveynî
et-Tâî en-Nîsâbûrî, el-Verakât (Celâluddîn Muhammed b. Ahmed el-Mahalli eş Şafii, Şerhu’l
Verakât fi Usûli’l Fıkh İçinde), (İstanbul: Hâşemî Yayınları 2013), s14-17.
180 Cüveynî, s.16.
181 Cüveynî, s.18.
182 Cüveynî, s.20.
183 Cüveynî, s.22.
184 Cüveynî, s.23-25.
185 Cüveynî, s.26.
186 Cüveynî, s.27.
187 Cüveynî, s.28
188 Cüveynî, s.29.
189 Cüveynî, s.33.
190 Cüveynî, s.35.
191 Cüveynî, s.36.
192 Cüveynî, s.38.
193 Cüveynî, s.40.
194 Cüveynî, s.41.
175 Tâcuddîn
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şartları195, müsteftî’nin şartları196 ve ictihât197 konularını işler. Siirt ve çevresindeki medreselerde -edindiğimiz şifahi bilgilere ve müşahedelerimize göreCüveynî’nin mezkûr eserine Celâluddîn el-Mahallî(ö.864) tarafından yazılan
“Şerhu’l Verakât fî Usûli’l Fıkh” adlı eseri okutulmaktadır.

SONUÇ
Genelde İslâm dünyasında özelde Siirt ‘de birçok âlimin yetişmesinde
payı olan en etkin eğitim kurumu medreseler olmuştur. Yöredeki medreseler halkın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek ve ihraz ettiği içtimaî mevkiin gereklerini karşılayabilecek kapasitede ilim adamı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Medresede Arapça dil eğitiminin kalitesinin arttırılması için
müderrislerin sahalarında kalifiye eleman olmasına dikkat edilmekte, öğrencilerin de arzu edilen seviyeye ulaşabilmesi için liyakatli kimseler arasından seçilmesine özen gösterilmektedir.
Siirt medreselerinde halen devam etmekte olan medrese eğitiminde
İcâzetnâme öncesi okutulan eserler bahsedilenlerden ibarettir. Makalemizde zikrettiğimiz eserler Siirt, Diyarbakır ve Bitlis yörelerinde halen eğitime devam etmekte olan medreselerde okutulan ve neticede diploma niteliği taşıyan icazetname öncesi sıra ile takip edilen eserlerdir. Takip edilen bu
müfredat medreselere göre değişiklik arz edebilmektedir. Çünkü medreseleri bu anlamda bağlayan belirli bir yönetmelik bulunmamaktadır.
Yaptığımız araştırmada okutulan bazı temel eserlerin şerhlerinin okutulduğunu, bu şerhler seçilirken öğrencilerin genel seviyesinin dikkate alındığını, hangi eserin okutulacağına buna göre karar verildiğini tespit ettik.
Öğrencilerin belirlenen kitapları belirli bir sürede bitirme zorunluluğu olduğunu tespit ettik. Müfredatta genel olarak âlet ilimlerine ağırlık verildiğini gözlemledik. Ayrıca yöredeki medreselerin müfredatı belirleme, değiştirme ve geliştirme konusunda bir araya gelmeye başladıklarını, müfredatın geliştirilmesi ve medreseler arası ortak bir müfredatın takip edilebilmesi için toplantılar ve çalışmalar yapıldığını gözlemledik.

195 Cüveynî, s.41.
196 Cüveynî, s.42.
197 Cüveynî, s.43.
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Yaptığımız araştırma öncülüğünde medreselerin müfredatı ve takip edilen sıra kitapları ile ilgili bir takım tavsiyelerde bulunmak istiyoruz.
Yöredeki medreselerde görevli olan müderrisler her yıl bir araya gelmelidirler. Belirlenen müfredatın verimli olup olmadığı ile ilgili görüş alışverişinde bulunmalı ve bu konuda çalıştaylar düzenlemeleri gerekmektedir. Bu
müfredat belirlenirken sadece bir kaç medreseden değil halen mevcut olan
bütün medrese müderrislerinin görüşleri alınmak suretiyle okutulacak kitaplar belirlenmelidir. Tedavülde olup müfredatta tekrar niteliğinde olan bazı eserlerin değiştirilmesi veya kaldırılması görüşülmelidir. Müfredat sadece
âlet ilimlerine indirgenmemelidir. Bunun yanında tefsir, hadis, kelam metinleri de aslî dersler olarak okutulmalıdır. Müfredat belirlenirken öğrencilerin
ihtisaslaşacak alanları belirlenmelidir. Yani Tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi Temel İslam Bilimleri bölümlerinin açılıp, Arapça ilmi seviyesi belirli bir düzeyde olan öğrencilerin yapılacak sınavla ihtisaslaşacağı alanlar belirlenmelidir. Bu müfredat belirlenirken Diyanet İşleri Başkanlığı Din Eğitimi Genel
Müdürlüğü ve İlahiyat Fakülteleri’nden yardım ve destek alınmalıdır.
Yöredeki medreselerin kamuoyu üzerinde büyük bir tesiri olması hasebiyle medresede okuyan öğrencilerin halkın dini, psikolojik ve sosyolojik
problemlerini anlayabilmesi için din psikolojisi, din sosyolojisi gibi derslerle ilgili -müfredata dâhil edilmeden- bilirkişiler tarafından hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir. Medreselerde Nahiv, Sarf gibi alet ilimlerinin yanı sıra İslam tarihi, fıkıh usulü, Tahrîc ilmi, Ulûmu’l-Ķur’ân dersleri
de aslî dersler gibi önemsenerek okunmalıdır. Güncel fıkhi meselelerle ilgili dersler yapılarak öğrencilerin toplumun sorunlarından haberdar olması sağlanmalı ve toplumun gündeminde yer alan meselelere çözüm bulmaya
gayret etmeleri teşvik edilmelidir. Yöredeki medreselere bu anlamda teknik
imkânlar sunulmalı ve öğrencilerin üst düzey deneyimler elde edebilmesi
için gerekli teknolojik destek verilmelidir. Yöredeki medreseler her ne kadar
Kur’ân kursu adı altında hizmet verseler de bunun ötesinde medreseler kurumsal bir kimliğe kavuşturulmalıdır. Medreselerde uzun yıllar devam eden
eğitimi başarıyla tamamlayan ve icazet sahibi hocaların emekleri zayi edilmemeli ve bu kişilerin Diyanet İşleri Başkanlığı şemsiyesi altında dini yüksek ihtisâs kurslarına tabi tutulduktan sonra Kur’ân kursu öğreticisi olarak
atanması sağlanmalıdır. Yöredeki medreselerde takip edilen eğitim ve öğre-
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tim usûlü yeniden bu medreselerde ders veren müderrisler tarafından gözden geçirilmelidir. Geçmişte yaşanan tecrübelerden istifade edilerek uygulanabilir, verimli, toplam kalite yönetimini sağlayan bir müfredat belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. Bununla beraber yörede eğitim ve öğretime devam eden medreseler, koordineli bir çalışma yaparak ortak bir müfredat etrafında toplanmalıdırlar. Medreseler yeni anayasa değişikliğindeki
hak ettikleri mevkilerini alabilmeleri ve kendileri için en uygun statüyü belirlemeleri için ortak çalışma yapmaları gerekmektedir.
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Fitne
- Kardeşlerin Savaşı-

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN, Beyan yay. 2015, ss. 159
İbrahim BARCA*

İslam dünyası, bugüne değin her seviyede kendisinden
etkilenmiş ve etkilenmeye devam ettiği önemli bazı tarihsel dönemeçlerden geçmiştir. Bu dönemeçlerden belki de
en önemlisi ve tesir bakımından en uzun süreli olanı; Hz.
Peygamber sonrası Ashâb arasında meydana gelen ihtilaf
ve anlaşmazlıklar ile bunların sonucunda çatışma ve savaşlara sahne olan ilk fitne dönemidir. Ortaya çıktıkların-

* Yrd. Doç Dr. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
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da büyük oranda siyasi karakterli olan bu ilk fitne ve/veya fitneler döneminin ihtilaf ve anlaşmazlık konuları, zamanla akidevi ve ameli boyutlar kazanarak müstakil mezheplerin ortaya çıkmasına neden olmuş ve böylece bugüne kadar sorunlara gebe olan varlığını sürdürmeye devam etmiş ve etkisini korumuştur. Bu yüzden İslam tarihinin hemen hemen her döneminde ve Müslümanların yaşadığı değişik coğrafyalarda o dönemde yaşananlara benzer kardeş kavgaları yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Böyle giderse de Müslüman dünya daha birçok kardeş kavgalarına yani fitnelere sahne olabilir.
Sözü edilen dönemdeki ihtilaf, çatışma ve savaşların bütününe veya bazısına dair farklı kaygı ve amaçlarla Müslüman veya Müslüman olmayan
ilim adamları tarafından birçok eser telif edilmiş ve birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Tanıtım için seçtiğimiz “Fitne Kardeşlerin Savaşı” adlı eser
de Türkiye’de yapılmış bu türden çalışmalardan birisidir. Ancak bu dönem
ile ilgili yapılan çalışmalar ve telif edilen eserlerin çoğunluğunda ideolojik
kaynaklı bir taraf tutma eğilimi ve eleştirel bir bakış açısı ve tahlilden yoksunluk göze çarpmaktadır. Tarafsızlık, dönem ve olaylarını eleştirel bir bakış açısıyla ele alma iddiası taşıyan çalışmaların birçoğu ise şüpheyle karşılanmaktan kurtulamamıştır. Şimdiden “Fitne Kardeşlerin Savaşı”nın ise
sözüedilen özellikteki eserlerden farklı bir eser olduğu söylenebilir.
2015 yılında Beyan yayınları tarafından basılan eserin yazarı, İslam tarihinin ilk dönem siyasi tarihi, özellikle de bu dönemdeki iktidar ve muhalefet ilişkisi, muhalif gruplar ve muhalefetin nedenleri üzerine yapmış olduğu çalışmalarıyla tanınmış Prof. Dr. Adnan Demircan Hoca’dır. O, ömrünün neredeyse otuz yılını dersler vermek, bilimsel çalışma ve etkinliklerde
bulunmak gibi değişik vesilelerle bu dönemi, dönemin olay-olgularını anlamak ve anlatmak ile geçirmiştir. Bu yüzden eser, adeta onun bu konudaki bilgi, çıkarsama ve tecrübelerinin bir neticesi ve hülasası hükmünde sayılabilir.
Adnan Demircan Hoca, bu çalışmasını sebep ve etkileri bağlamında dönemin ihtilaflarına ve ihtilafların tahlil ve tespiti noktasında karşılaşılan temel sorunların neler olduğuna ve bu sorunların hangi nedenlerden kaynaklandığına hasretmiştir. Eser, bu yönüyle ülkemizde İslam tarihindeki olay
ve olguları kendisine konu edinen bildik eserlerden ayrılmaktadır. Çün-

FITNE

kü adeta o, eserinde bir tarihi olayın kendisinden önceki bazı olay ve/veya
olayların sonucu ve kendisinden sonraki bazı olay ve/veya olayların sebebi
olduğunu gösterirken aynı zamanda olayları okuma, anlama, anlamlandırma, tanıma ve tanımlamanın da kendi içinde böylesi bir nedenselliğe bağlı
olduğunu uygulamalı olarak ortaya koymuştur. Az sonra bahsi geçecek olan
birinci bölüm, eserin bu özelliğini açıkça göstermektedir.
Eserde, Ashâb arasında yaşanmış ihtilaflar karşısında tarafsız olamayan
Şii tarih kurgusu ile bu ihtilaflara iştirak etmiş olan her sahabeyi/sahabe sıfatı uygun görülen herkesi -sırf sahabe oldukları için- temize çıkarmaya
çalışan Sünni tarih kurgusunun ortaya çıkardığı tarihsel anlam ve anlamlandırma yanlışlarının düzeltilmesi; eserin yazılma gerekçesi olarak vurgulanmıştır. Yine bu meyanda, dönemin fitne denilen olaylarını önyargılardan uzak bir şekilde anlama ve çözümlemenin Müslümanların bugün yaşadıkları sorunları daha iyi anlamaları ve değerlendirmelerini sağlayabileceği ifade edilmiştir. Okuyucusuna bu gerekçeleri hissettiren eser, sözü edilen
olaylar karşısında bildik tavırları değişmeyen ortalama bir Şii veya Sünniyi memnun etmeyecek gibi görünse de onların bu kitaptan istifade etmesini engelleyecek -eserin bu tanıtım yazısında da zikredilen bazı özelliklerinden dolayı- bir şüphe ile de karşılaşmayacak galiba.
“Fitne Kardeşlerin Savaşı” bir önsöz, giriş ve üç bölüm ile bir sonsözden ibarettir. Hacimcepek büyük olmayan ancak içerik bakımından oldukça yoğun olan eserin önsözünde eserin yazılma gerekçeleri, içeriği, ne tür
bir eser olduğu ve eserde hangi metod ve yaklaşımların izlenildiği, eserin
yeri ve önemi ile eserin bu haliyle ortaya çıkmasında katkısı olanlara teşekkür gibi hususlar yer almıştır.
Girişten itibaren Adnan Demircan Hoca’nın bir yöntem oluşturma ve
bunu uygulamaya çalıştığı görülmektedir. Çünkü o, hemen daha girişte Hz.
Peygamber’e iman edenlerin eski gelenek, inanç ve toplumsal yapılarından
bağımsız düşünülemeyeceği; halifeler döneminin tek başına ele alınamayacağını aksine bu dönemin öncesindeki Hz. Peygamber dönemi ile sonrasındaki Emevi dönemiyle ilişkisinin olduğu ve Raşid Halifeler kavramının Sünni savunmacı kurgunun bir ürünü olduğu gibi çıkarımlarla bilindik tarihsel olay ve olgulara yeniden ve farklı bir gözle bakılmasını sağlamaya çalışmıştır. Böylece ilk bölüme hazırlık yapılan eserin yine giriş kıs-
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mında dönemin önemli olayları kısaca tasvir edilerek ikinci bölüme hazırlık yapılmış gibi.
Sahabe döneminde karşılaşılan ihtilafların nesnel bir yaklaşımla ele alınmasının mümkün olup olamayacağı sorusuna cevap aranan birinci bölümde şu alt başlıklar yer almaktadır: Dönemi Araştıranların Sorunları, Bilginin Kaynaklarından Doğan Sorunlar, Kaynaklarda Yer Alan Bilginin Kapsamından Kaynaklanan Sorunlar, Bilgiye Yaklaşımdan Kaynaklanan Sorunlar, Olgulara Bakışımız, Olgulara Nasıl Bakmalı? Bu bölüm tarihsel bir
olay olan sahabe dönemi olaylarının ele alınıp incelenmesinde bilimsel manada sebep sonuç ilişkisi kurabilmenin teorik olarak imkânını tartışmış,
çerçevesini belirlemiş ve nasıllığını ortaya koymuş.
Bir önceki bölümde sınırları belirlenen çerçevede dönemin önemli ihtilafları ve çatışmaları ortaya konulup işlendiği ikinci bölümün alt başlıkları şunlardır: Bir Siyasi Cinayet (Hz. Osman’ın Katli), Hz. Osman’a Yöneltilen Eleştiriler, Siyasi Bölünme, İç Savaş, İkinci Siyasi Cinayet) Hz. Ali’ye
Suikast. Bu bölümde ilk dönem ihtilaf ve anlaşmazlıklarıyla ilgili olan olay
ve olgular oldukça kısa ve sadece amaca hizmet edecek ayrıntılarla serdedilmiştir. Bu durum yazarın da belirttiği gibi bir bütün olarak çalışmanın bir
yöntem ortaya koyma ve bunu uygulama denemesi olmasından kaynaklanmıştır. Olayları rivayetleriyle uzun uzadıya anlatmak onun bu amacını sekteye uğratabilirdi.
Son bölüm olan üçüncü bölümde “Fitne Yıllarında İslam Dünyası” başlığı altında ikinci bölümde işlenilen fitneyi meydana getiren olay ve olguların sebepleri incelenmiştir. Fitnenin sebebi olarak genel manada siyaset, fetihler, toplum, ekonomi ve bireysel tutum ve tercihler gibi unsurlar açıklanmıştır. Örneğin siyaset genel sebebi altında halifelerin Kureyş’ten seçilmesi, halifelerin iktidara geliş süreçleri, bazı halifelerin Müslümanlar tarafından öldürülmesi, sorunları çözmeye yönelik politikaların yetersizliği, siyasi sistemin sorunun çözümünde yetersiz kalması gibi alt sebepler zikredilmiş ve örneklerle bu sebepler açıklanmıştır. Aynı bölümdeki “Fitnenin Getirdikleri ve Götürdükleri” başlığı altında ise İslam bünyesinde derin izler
bırakan dönemin fitne diye tasvir edilen olaylarının sonuç ve etkileri tespit
edilmeye çalışılmıştır. İslam dünyasında ayrılıkların oluşması ve günümüze
kadar bu ayrılıkların devam etmesi önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmak-
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tadır. O dönemde meydana gelen elim hadiseler, büyük günah işleyenlerin
hükmünün ne olacağı, yaşananların kader olup olmadığı, imamet ile hilafetin gerekliliği ve şartları etrafında gelişen tartışmalara sebebiyet vermiştir. Bu tartışmalar ise sonuçta Harici, Şii, Mütezili, Mürcii ve Ehl-i sünnet
gibi ayrılığın en büyük ve somut göstergeleri olan farklı mezhep ve bakış
açılarını doğurmuştur. Yani, dönemin salt siyasi ihtilafları zamanla dini tartışmalar ve temellendirme girişimleri eşliğinde ağırlıklı olarak dini olan bir
hüviyet de kazanmıştır. Ayrılıkların sürdüğü dönem sonunda Müslümanlar Muaviye’nin iktidarı ele geçirmesiyle artık bir hanedan sistemi altında
yaşamaya başladılar. Ancak bu yönetim sistemi de mevcut ayrılıkları gidermediği gibi beraberinde yeni ayrılık ve sorunları getirmiştir. Adnan Demircan Hoca’nın da ifade ettiği gibi Hz. Osman’ın evinde kuşatılarak veya Hz.
Ali’nin namaz esnasında öldürülmeleri Müslümanların sorunlarını çözmemiş, yönetimin bir ailenin mülkü olması yeniliği ise ümmetin sorunlarını
katmerleştirerek artıran bir süreci başlatmıştır.
Eserin sonuç kısmında, Müslümanların kendi tarihleriyle mutlaka yüzleşmeleri gerektiği, bunun için de zihinsel pranga ve önyargılardan kurtulmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Altı çizilen diğer önemli bir husus ise dönemin kavgalarının dini kavramları yorumlama sorunu etrafında gelişmeyip tarafların zaman zaman dini argümanlar kullandığı görülse de aslında
aralarındaki görüş ayrılıklarının siyaset kaynaklı olduğudur.
Sonuç olarak tanıtımını yapmaya çalıştığımız “Fitne Kardeşlerin Savaşı” adlı eser için, adeta bir müsteşrik gibi kendisini İslami kaygılardan azade hissetmeyen, mensubu bulunduğu geniş aile İslam ümmetine karşı sorumluluğunun farkında, dünü yalnızca hakikat ortaya çıksın diye bugün ve
gelecek için anlama ve anlamlandırma gayreti içinde olan ve özellikle İslam tarihi tüm dönem, olay ve olgularıyla ilgili yapılacak çalışmalara yol ve
yöntem katkısı sunmaya çalışan çağdaş bir Doğulu müverrih ve münevverin kaleminin ürünü olduğu söylenebilir.
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Şeyhler ve Şahlar
Osmanlı Toplumunda Devlet-Tarikat
İlişkilerinin Gelişim ve Değişim Süreçleri

Zekeriya IŞIK, Çizgi Yayınları, Aralık 2015, s: 405
Ahmet AKTAŞ*

Tarikat/dini gruplar ile siyaset arasında çoğu zaman yakın ilişkiler olagelmiştir. Bu ilişki tarzı her iki tarafın da kendi konumlarını güçlendirme çabalarının bir sonucu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Tarikatlar faaliyet yürüttükleri coğrafyalarda rahat hareket etmek adına egemen güç olan devlet ile yakın ilişkiler içinde olmuşlardır. Yaşanan bu ilişkilere egemen güç tarafından bakıldığında, özellikle egemenliğin tam anlamıyla sağlanamadığı geçiş dönemlerinde tarikat/dini gruplarla yakın ilişkiler kurmak suretiyle egemenliğin pekiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Ancak bu ilişki çoğu
zaman fay hatları üzerine kuruludur. Taraflardan birinin di* Arş. Gör. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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ğeri için tehdit oluşturmaya başlamasıyla bu kırılgan ilişkilerde aksamalar meydana gelebilmektedir. İlişkilerin karşılıklı çıkara dayanmaları, belli durumlarda
düşmanlığa sebep olabilmektedir. Öte yandan taraflardan birisinin kendi varlığının devamı için diğerine ihtiyaç duymadığı durumlarda bu ortaklık sona erebilmektedir. Gerek tarikatların gerekse siyasi oluşumun gücü paylaşma konusundaki isteksizlikleri çatışmayı ortaya çıkaran bir başka faktör olmaktadır. Her
iki taraf da birbirlerini sürekli kontrol altında tutma gayesi taşımaktadırlar.
Bu çalışma, Osmanlı toplumunda devlet-tarikat ilişkilerinin gelişim ve
değişim süreçlerini ele almaktadır. Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, Osmanlı Toplumunda Tarikatları Devleştirme Politikaları
ele alınırken; ikinci bölümde Osmanlı Toplumunda Tasfiye (Modernleşme)
Dönemi Devlet ve Tarikat İlişkileri ele alınmıştır.
Bu kısa girişten sonra bölümlerde ele alınan hususları ele alabiliriz. Osmanlı Toplumunda Tarikatları Devleştirme Politikaları isimli birinci bölümde, devletin tarikatlarla olan ilişkilerinde onlara yaklaşımı ele alınmıştır. Osmanlı imparatorluğu bu tarikatları birer ideolojik aygıt olarak kullanarak egemenliğini pekiştirmeye çalışmıştır. Osmanlının kuruluş safhasında deyim yerindeyse kader
ortaklığı ettiği tarikatların başıboş bırakılması yeni kurulan imparatorluğun bekası açısından mümkün değildir. Bu kontrol altında tutma zorunluluğunu şöyle
açıklamak açıklanmaktadır; Birincisi, Tarikatların başıboş bırakıldığında ne tür
sonuçları ortaya çıkacağı Şeyh Bedrettin İsyanında görülmüştür. İkincisi, toplumun özellikle kırsal kesimleri üzerinde derin etkileri olan bu yapılanmaları
karşılarına almanın sakıncalı olmasıdır. Üçüncüsü, devletin egemenliğinin tüm
ülke sathına yayılması açısından tarikatların fonksiyonel olması. Dördüncüsü,
bu örgütlü yapıları sistemin karşısına alıp onlarla çatışmak yerine enerjisini ve
güçlerini sistemin içerisine çekerek devletin oluşturmak istediği ideolojik algıyı
meşrulaştırmak daha doğru bir tercih olması. Sayılan bu hususlar çerçevesinde
devlet tarikatları sürekli bir kontrole tabi tutmuştur. Zira farklı dönemlerde belli bir etki gücüne sahip olan tarikat şeyhlerinin yönetime karşı isyan girişimleri,
bu yapılara karşı sürekli bir kontrol durumunda olmayı gerektirmiştir. Beylikten imparatorluğa geçişte, fetihlerin gerçekleşmesinde ve fethedilen yerlerin İslamlaşmasında önemli fonksiyonlar üstlenmiş olan tarikatların gücü, Osmanlı
için kontrol altında tutulması gereken bir güç olmuştur.
Osmanlı Devleti yukarıda sayılan gerekçelerden hareketle tariaktları

ŞEYHLER VE ŞAHLAR

kontrol etmek adına çeşitli politikalar yürüttüğü görülmektedir. Osmanlı’nın uyguladığı yöntemlerden biri, tarikatlara belirli imkanlar sağlamak
yoluyla onları kontrol altında tutmak olmuştur. Bu politika çerçevesinde
birçok tarikat ve tekkenin kurulmasına müsaade etmiş ve tarikat liderlerinin göz önünde olması için payitahtta tekkeler kurmuş ve onları bu tekkelere yerleştirmiştir. Öte yandan bu tekkelerin devlete bağlılığını arttırmak
adına vakıf arazileri tahsis edilmiş, yıkık ve virane olan tekke ve zaviyeler
onarılarak bu kurumlar kontrol edilmeye çalışılmıştır.
İzlenen bir diğer yol ise, devletin tekke’nin merkezine şeyh atamak yoluyla müdahale etmesidir. Bu yöntemle devlete karşı isyana girişebilecek potansiyelde olan şeyhler yerinden alınarak onun yerine nispeten daha zararsız
şeyhler atamak yoluyla tarikatlar devlet kontrolünde tutulmaya çalışılmıştır.
Bir başka yöntem ise devletin tarikat ve tekkelere belli başlı misyonlar yüklemek yoluyla kontrol etmesidir. Tarikatlara resmi ideolojinin muhafızı olma
misyonunu yüklenmesi, savaşlarda onların manevi güçlerinden faydanla gibi
askeri misyon yüklenmesi, sosyal, ekonomik ve kültürel birer araç olarak misyonlar yüklenmesi yoluyla tarikatlar kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır.
Kitabın ilerleyen sayfalarda, devletleştirme politikalarına karşı tarikatların ontolojik ve ideolojik itirazları ele alınmıştır. Osmanlının resmi ideolojisinin hassalaşmasına, tasavvuf ve tarikat çevrelerine karşı otoriter bir tutum benimsenmesine yol açan operasyonel gelişmelere değinildiği bölüm
ile devam edilmiştir. Birinci bölümün sonunda devlet-tarikat ve siyaset ilişkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılarak bölüm sonlandırılmıştır.
İkinci bölümde ise Osmanlı toplumunda tasfiye döneminde devlet ve
tarikat ilişkileri ele alınmıştır. Modernleşme ile birlikte dinin resmi ideoloji
içerisindeki yeni konumuna işaret edilerek ortaya çıkan yeni din ve ideoloji tasavvuru ele alınarak başlanmıştır 19. yy’da Osmanlıyı etkisi altına alan
modernleşme; merkezileşme, sekülerleşme ve kapitalleşme gibi ne dinin
ne de geleneğin tanımadığı süreçleri Osmanlı coğrafyasına enjekte etmeye
başlayınca Osmanlı’da mevcut durum değişmeye başladı.
Modern dönem Osmanlı devletinde değişen şartlara karşı yeni politikalar üretilmeye çalışılmıştır. Bu süreçte bazı tarikat ve tekkelerin yasaklanması yoluna gidilmiştir. Tarikatların tasfiye edilmesi yönündeki politi-
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kaların ele alındığı ikinci bölümde uygulanan politikalar ayrıntılı olarak ele
alınmıştır. Eğitim ve kültür politikaları yoluyla Kızılbaş ve Bektaşi çevrelerin tasfiye edilmesi, ele alınan bir diğer konudur. Devlet ve tarikat ilişkilerinin değişim süreci başlığı altında, merkezi tekke uygulaması, şeyh atamalarında imtihan uygulaması, sosyo-ekonomik yollarla tasfiye politikası, vakıflara el konulması yoluyla tasfiye çalışmaları, tarikatlara vergi yükümlülüğü getirilmesi, tarikatların ideolojik ve ontolojik dünyalarına yönelik tasfiye
politikalar, vb. uygulamalar devletin tarikatları kontrol altında tutmak için
başvurduğu yöntemlerin başlıcaları olarak ele alınmıştır.
Tarikat ve devlet ilişkilerinin, arşiv belgeleri ve kroniklere dayanarak ele
alındığı bu çalışma, gerek tarihsel süreçte din siyaset ilişkisini gerekse günümüzde sürdürülen devlet-dini grup ilişkilerinin anlaşılır kılınmasında
önemli doneler sunmaktadır. Bu çalışma ile devlet-tarikat ilişkilerinin sadece günümüzün bir ilişkisi olmadığı arşiv belgeleriyle kanıtlanmıştır. Tarikat ve siyasal erkin kendi çıkarları doğrultusunda kimi zaman stratejik işbirliğine gittikleri, çıkarların çatıştığı durumlarda da bu kırılgan ilşkinin
keskin bir düşmanlığa dönüşebildiğini gösterilmiştir.
Nitekim Osmanlıda devlet ve tarikatların kendi egemenliklerinin sağlamlaştırılması adına birbirlerinden faydalandıkları görülmektedir. Ancak tarikatların
aşırı güçlenmesi hiçbir zaman istenilen bir durum olmamıştır. Bu yüzden devlet
tarikatları sürekli kontrol altında tutmak için farklı politikalar uygulamıştır.
Ülkemizde son yıllarda yaşanan devlet-dini grup çatışmasında da aynı gerekçeler ön plana çıkmaktadır. Osmanlıda aşırı güçlenen dini liderlerin isyana kalkışmaları gibi günümüzde de benzer süreçler yaşatılmak
istenmektedir. Bu tür olumsuzlukların ortaya çıkmaması için devlet, dini
grup ve tarikatları karşısına almak yerine onların enerjilerini kendi ideolojisi doğrultusunda kullanma yoluna gitmelidir.
Bu çalışma ülkemizde süren devlet-tarikat ilişkilerini anlamak isteyenlerin rahatlıkla faydalanabileceği bir çalışmadır. Kitabın en önemli özelliklerinden biri şüphesiz arşiv belgelerine dayanıyor olmasıdır. Kitap, son
yıllarda araştırmaların yoğunlaştığı Tarikat- Siyaset ilişkisi konularına ışık
tutması açısından da önem arz etmektedir.
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Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik
Gelen-Ekler
-Kesişen Yollar-

Recep ALPYAĞIL, İz Yayıncılık, 2016, s. 186
Yakup ÖZKAN*

Bu yazıda, din felsefesi hakkında Türkçe yazılmış bir
kitabı tanıtacağız. Bu kitap, dine felsefî bakışla ilgili muhtelif düşünce gelen-ekleri arasında metinlere dayalı bir
karşılaştırma sunar. Bunlardan biri, Kıta Avrupası din felsefesi, diğeri de mistik gelen-eklerdir. Gelenek ifadesinin
Gelen-ek biçiminde kullanımı yazarın tercîhidir. Yazar, tireyle yazılan gelen-ek’i özel bir muhtevada kullanır.
Bir önsöz, bir giriş ve beş temel bölümden oluşan bu eserin önsözünde, Alpyağıl, Kıta Avrupası felsefesi ile özellikle Alman ve Fransız felsefelerince temsîl edilen ve Hegel,
Husserl ve Heidegger üçlüsünde en yetkin örneklerini bu Siirt Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü Arş. Görevlisi
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lan bir felsefe tarzının kastedildiğini söyler. Yazara göre, Kıta Avrupası felsefesi düşünürlerinin din felsefesi konusundaki önemi, neredeyse hiç çalışılmamıştır. Dahası, İlahiyat Fakültelerindeki din felsefesi araştırmalarının büyük bir bölümü, “Analitik felsefe” bağlamında yapılmaktadır. Bununla birlikte Alpyağıl’a göre, felsefî kelâm tartışmaları da, tarihsel bağlamından öteye gidememektedir. Ona göre bu son iki durum, bu sahadaki eksikliği çok
daha bariz bir hâle getirmektedir. Alpyağıl’a göre Türkçede, Kıtasal felsefeyi başarılı bir şekilde yeniden söylemek, ancak onu yeni alanlara –ek-lemekle
mümkün olacaktır. Yazar, din felsefesi çalışmaları için bu –ek sahaların, klasik
felsefe (metafizik), felsefî kelâm ve mistik gelen-ekler olduğunu söyler ve bu
çalışmasında, üçüncüyü tercîh eder. Çünkü ona göre mistik gelen-ekler, Kıta
Avrupası din felsefesi çalışmaları için, çok geniş imkânlar vaat eder.
Giriş kısmında yazar, evvelâ, günümüz Batı felsefesinin, hem felsefe yapma yöntemleri hem de ele aldıkları konuların farklılıkları itibariyle,
Analitik felsefe ve Kıta Avrupası felsefesi olarak iki ana geleneğe ayrılmış olduğunu söyler. Alpyağıl, bu kısmı üç temel bölümde ele alır. Birincisi, Analitik felsefe ve Analitik Din felsefesi şeklindedir. Burada ilkin yazar, Analitik felsefenin ne anlamda kullanıldığını ve genel özelliğini ifade eder. Analitik felsefenin, günümüzde, İngilizce konuşulan dünyadaki (İngiltere, Amerika, Kanada, Avusturalya, vb.) felsefe bölümlerinde yapılan hâkim felsefe türü için kullanıldığını ifade eden Alpyağıl’a göre Analitik felsefe, daha ziyade önermelerin anlamının ve doğruluklarının onaylanabileceği yollar ile ilgilenmektedir. Bu anlamıyla felsefe, kullandığımız dil ve düşüncemizin önkoşullarının analitik olarak incelendiği bir sahadır. Yazarın da kabul ettiği
M. Dummett’ın ifadesine göre Analitik felsefeyi oluşturan gelenek içinde, ana
mesele olarak ontolojiden ziyade epistemoloji, edebiyattan ziyade bilim ve
felsefe tarihinden ziyade meta-felsefe öne çıkmıştır.
Alpyağıl, Analitik felsefenin bakışına örnek olarak, Türkiye’de de uzun
yıllar felsefe dersleri vermiş olan H. Reichenbach’ın Hegel eleştirisine dair bir sözüne, yer verir. Yazara göre Analitik felsefecilerin çoğunluğu, hem işlediği konular hem de felsefe yapma tarzı nedeniyle Hegel’e pek itibar etmemişlerdir. Onlar için bu, felsefeden çok bir edebiyattı. Alpyağıl’a göre
bu eleştiri süreci, Analitik felsefe geleneğinin Hegel’in felsefe yapma biçiminden gittikçe farklılaşmasına ve nihayetinde kopmasına neden olmuştur.
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Bir süre sonra da Analitik felsefe İngiltere’de Hegel etkisinde gelişen felsefe
yapma biçimine karşı, dışlayıcı bir hâkimiyete dönüşmüştür. Ve en nihayetinde, R. Williams’ın deyişine göre Çağdaş İngilizcede ve İngiltere’de akademik felsefe, mantık ve bilgi kuramıyla kısıtlı kalmış, felsefenin anlamını buna özgü tutma, genel ahlaksal sistemlerle ilişkisini bir hata olarak görme
eğilimi yaygınlaşmıştır
Giriş kısmının anlatılmasına devam ediyoruz. Yazar, Analitik felsefe için
dört dönem zikreder. Alpyağıl, Analitik felsefenin, genellikle yirminci yüzyılın başlarında yer alan üç filozofla başlatıldığını belirtir: G. Frege, B. Russel ve G. E. Moore. Yazara göre, Russel ve Moore’un kendi dönemlerinde,
İngiliz üniversitelerinde hâkim olan Hegelci idealizme yönelik eleştirileri
ve geliştirdikleri realist felsefe bu geleneğin başlangıcını oluşturur. Alpyağıl, bu sürecin, daha sonraları Analitik felsefenin ilk dönemi olarak görüleceğini ifade eder. Bu dönemde Moore’un da katkısıyla, felsefe faaliyetlerinde dil tahlilinin, belirleyici bir unsur olduğunu anlatan yazara göre, Russel,
dünyanın çözümlenebilir mantıksal bir yapısının olduğunu ve bunun matematiktekine benzer bir açık ve seçiklikle anlaşılabileceğini savunmuştur.
Alpyağıl’a göre Wittgenstein’ın Tractatus adlı eseri, mantıksal atomculuğun
en olgun evresini temsil eder.
Alpyağıl’a göre Analitik felsefenin ikinci dönemi, -yaklaşık 1925-1945
yılları arası- mantıksal pozitivizmdir. Bu tarz anlayışın merkezi noktasını,
anlamın kriterinin doğrulanabilirliği oluşturur. Bu görüşe göre, bir cümle sadece analitik veya ampirik olarak doğrudur. Buna göre geleneksel metafizik,
etik, estetik ve din/teoloji, anlamsız cümlelerden oluşur. Yani bu cümleler,
ne doğru ne de yanlıştır, sadece anlamsızdır. Bunlar, bu nedenle saçmadır.
Böylece denilebilir ki, mantıksal pozitivizm açısından doğrulanabilirlik ölçütünü sadece bilim sağlamaktadır. Yazara göre Analitik felsefenin üçüncü
döneminde –ki İkinci Dünya savaşı sonrasına tekabül eder-belirleyici olan
dil analizidir. Alpyağıl, dördüncü dönemde önemli değişimin olduğunu söyler. Bu dönem 1960’lardan sonra oluşur. Bu yeni dönemde, din felsefesi Analitik felsefenin başlıca konularından birisi hâline gelmiştir.
Girişte ikinci başlık, Kıta Avrupası Felsefesi ve Kıta Avrupası Din Felsefesidir. Burada evvelâ, Kıta Avrupası Felsefesi için genel bir tasvir ve kısa
bir tarihçe söz konusu edilir. Ve ayrıca, bu felsefenin en önemli düşünürle-
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rinin isimleri, zikredilir. Yazarın söz konusu ettiği tasvir, tarihçe ve isimlere göre Kıtasal felsefe, büyük ölçüde birbirinden bağımsız bir dizi entelektüel akımdır. Bu ifadelere göre denilebilir ki, tek bir homojen Kıta Avrupası
geleneği yoktur. Dolayısıyla burada daha çok, birbirleriyle az veya çok ilişkili olan düşünce akımlarının bir çeşitliliği söz konusudur. Yazara göre aslında, bu felsefî çeşitlilik, Kıtasal felsefenin ayırt edici yönüdür. Alpyağıl, Kıtasal felsefenin bir başka özelliğinden daha söz eder. Ona göre Kıta felsefesinde, kavramlar, varoluşun karşısında değildir. Yani felsefî kavramlar canlıdır, bir yaratım, bir süreç ve bir olay teşkil ederler. Dahası felsefe yaşamın
içinde yapılır ve sanat, siyaset, bilim, toplumsal sorunlar vb. felsefeye dışsal olarak görülemezler.
Alpyağıl, ikinci olarak Kıtasal din felsefesini tasvir etmeye çalışır. Yazar
Kıtasal din felsefesinin tanımında bir birlikten söz edilemeyeceğini ifade
eder. Ona göre Kıtasal felsefede, Analitik felsefede olduğu gibi, felsefenin
bir alt disiplini olarak din felsefesi yoktur, ama daha çok din hakkında söylenen bir felsefe düzeyi vardır. Bu açıdan, yazara göre günümüzde nerdeyse tamamen Analitik felsefenin etkisine girmiş olan din felsefesi disiplininin Kıtasal felsefe ile etkileşime girmesinin bazı zorlukları vardır. Alpyağıl, kıtasal felsefe paralelinde yapılacak olan din felsefesinin amacının gündeme yeni sorular getirebilmek olduğunu söyler. Ona göre kıtasal felsefede, ortaya konan birikim ve sunulan modeller, din felsefesinin sorunlarını yeniden
yapılandırmada kullanılabilir. Yazar, kıtasal din felsefesi ile ilgili tasvire ve
isimlere yer verdikten sonra onu karakterize eden iki soruna işaret eder. İlki, onto-teolojidir. İkincisi ise negatif teolojidir. Ona göre Heidegger, Adorno, Lacan, Kristeva, Foucault, Habermas, Derrida, Marion vb. gibi birçok
Kıtasal düşünür negatif teolojiye ilgi duymuştur.
Girişte üçüncü başlık, Kıta felsefesi ve Bu Çalışmaya Yön Veren Bazı Tasavvurlardır. Bu başlık altında da iki ana başlık söz konusu edilir. Bunlardan biri gelen-ek kelimesi, diğeri de “ve” bağlacı üzerinedir. İlk başlık şöyledir: Gelen-ek’in “-ek”i ve Kıta Felsefesinde “-ek’in Tehlikeli Mantığı”. Burada
yazar, bu kullanımla neyin kastedildiğini anlatır. Alpyağıl, bu kitabının temel mantığının neredeyse tamamen, gelen-ek kelimesinde yer alan –ek ifadesine yüklediği mana üzerine kurulu olduğunu söyler. Yazar, -ek ifadesini nasıl kavramsallaştırdığını üç aşamalı olarak ele alır. İlki, etimolojik çö-
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zümleme ve bazı kavramsal çıkarımlardır. Burada yazar, gelenek kelimesinin öyküsünü anlatır. Ona göre Türkçede gelenek kelimesinin ilk kullanıldığı yer, 1942 tarihli Felsefe ve Gramer Terimleri adlı eserdir. Bir süre sonra,
gelenek, her alanda kullanılan yaygın bir Türkçe kelime hâlini almıştır. Yazara göre bugünden bakıldığında gelenek kavramının kökü bize, geçmiş ile gelecek arasındaki ilişkinin mahiyetine dair birçok imada bulunur. Bunlar arasındaki en önemli ima, geçmiş ile geleceğin iç içeliğidir: gelen-ek, geçmişten gelennin, gele-ceğe dönük bir ek-inin olduğunu söylemektedir. Alpyağıl’a göre tireyle yazılan gelen-ek, basitçe geçmişte kalan ve bugüne zorla taşınmak isteneni değil, kopmaksızın devam eden çoklu bir bütünü ifade eder. Bu bütün
içinde, geçmişi yenileme, geçmişe, geçmişe rağmen karşı çıkma imkânları vardır.
Bu anlamıyla gelen-ek-in önemine vurgu yapmak, asla gelenekselci olmak
demek değildir. Yazara göre vurgulanmak istenen, felsefecinin öyle ya da
böyle, üzerinde yer aldığı coğrafyanın birikimini dikkate almak durumunda olduğudur. Ona göre zaten sağlıklı bir felsefe elbette evrensellik ve yerellik arasında yolunu bulacaktır.
Tiresiz olan gelenek’in öyle ya da böyle sorgusuz benimsenen, basitçe
gücü kendinden nakledilen bir otoriteyi ima ettiğini ifade eden Alpyağıl’a
göre bu, herhangi bir temele dayalı olmayan düşünme tarzı olarak anlaşılabilir. Ona göre bunun içine, her türden dinsel, siyasal ve ideolojik tutum girer. Ama gelen-ek böyle değildir. Çünkü bunda, vurgulanır ki, geçmişten bugüne intikal eden, tekrar eden, devam eden, uzanan, kalan, gelen bir ek vardır.
Bu ekin kesintiye uğraması, sahici düşünmenin de kesintiye uğraması demektir. Yazara göre bu tutum kıtasal felsefenin tavrıdır. Analitik felsefede
ise geçmişten bir şey kabul etmeme tutumu vardır. Buna örnek olarak, yazar, ikinci kuşak Analitik felsefe içinde yer alan ve 1933 üniversite reformu
sonrasında ülkemizde uzun yıllar felsefe okutan H. Reichenbach’ın şu tavrını verir: Çalışmalarını yeni felsefede sürdürenler, geriye bakmazlar; onların
tarihten öğrenecekleri fazla bir şey yoktur.
Yazara göre ülkemizdeki düşünce hayatına yönelik basitçe yapılacak bir
gözlem bile, felsefe alanında, geçmişle şimdi arasında çok bariz bir kopuşun
yaşandığını gösterecektir. Ona göre bu kopuşun maliyeti çok ağır olmuştur.
Alpyağıl şöyle der: Bugün, Türkçe felsefe yapan akademilerdeki insaflı her felsefeci kendi kendine şunu sormaktadır: Batılı felsefecileri tekrar etmenin ötesin-
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de, özgün bir felsefe yapabiliyor muyum? Dünya felsefe sahnesinde, Türkçe felsefe yapıp da adı anılan hangi filozofumuz vardır? Yazara göre bu soruların
yanıtı şimdilik olumsuzdur. Alpyağıl’a göre bu olumsuzluğun ana nedeni,
gelen-ekten kopmuş olmaktır.
Alpyağıl, Girişte, son olarak “ve” bağlacını inceler. Başlık şöyledir: Türkçe Felsefe Çalışmalarında “Ve” Bağlacını Yeniden İkame Edebilmenin İmkânı
ve Kıta Felsefesindeki Potansiyellikler. Yazar, dil bilginlerinin Türkçeyi aslında “bağlama edatı tanımayan bir dil” olarak kabul ettiklerini söyler. Ona göre en eski Türkçe metinlerindeki bağlamalardan çoğunun edatsız yapıldığını görürüz. Tarihsel süreç içinde, Türkçeye başka dillerden bağlama edatları ek-lenmiş, bu bağlaçların zamanla Türkçenin kendi malı hâline gelmiş
olduğunu belirten yazara göre, Osmanlıcanın kendisi de, bu eklemeli yapının bir ürünü olarak büyük bir edebiyat ve felsefe dili olmuştur. Bu ifadelerden sonra Alpyağıl, dil tasfiyesinden ve N. Ataç ve başkalarının “ve” bağlacına ilişkin takındığı olumsuz tutumlardan söz eder. Sonrasında yazar, Kıta
Avrupası felsefesi çalışmalarında Ve’nin nasıl ele alındığını incelemeye geçer. Bunun sonrasında ise yazar, kendi düşünce gelen-ekimizden bazı örneklerle, Ve harfinin etimolojik tahlilini ve bazı kavramsal çıkarımlarını ele
alır. Ve en sonunda Alpyağıl, mülemmâ düşünce ve metinlerarasılık kavramlarını ele alır.
Birinci bölüm Hegel üzerinedir. İlgili konu, Ontolojik Bir Bağlaç Olarak Ve’nin Düşünürü Hegel başlığı altında incelenir. Burada, Hegel’in felsefesinde Ve’nin işlevi ele alınır. Şimdi ilkin diyebiliriz ki, yazara göre Hegel (1770-1831), hem Kıta Avrupası felsefesi hem de Kıtasal din felsefesi için son derece önemlidir. Başka bir deyişle, Hegel, söz konusu felsefeler
için bir hareket noktasını oluşturur. Daha başka bir ifadeyle, on dokuzuncu
ve yirminci yüzyıl felsefesi –olumlu veya olumsuz- bir şekilde Hegel’den iz
taşır. Yazar’a göre Hegel, “din felsefesi” kavramsallaştırmasının da sahibidir.
Bu bölümde Alpyağıl, Hegel felsefesinin Tanrı tasavvurları açısından “Teist, Panteist, Ateist, Panenteist” vb. gibi birbiriyle çelişen adlandırmalara konu olduğuna değinir. Yazara göre bu farklılaşma, en temelde Hegel felsefesinin çoklu yapısıyla ilgilidir. Ona göre adlandırmadaki bu farklılaşma, “ve”
bağlacının sentezleme gücüyle kavramsallaştırılabilir. Buna göre söylenebilir ki yazar, Ve’nin Hegel’in felsefesindeki ontolojik rolünü anlatmaya çalışır.
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Anlaşıldığına göre Ve, Hegel’in felsefesinde, çokluk arasında ontolojik sentezlemeyi oluşturan bir şeydir. Bu yönde Alpyağıl, Kıtasal din felsefesinin ana
karakterini “ve” ile düşünmenin oluşturduğunu ifade eder. Buna ilâve olarak,
Alpyağıl’a göre Ve’nin bu yapısını en iyi mistikler kavramıştır. Yazar şöyle
devam eder: Bu yönün, başından itibaren Hegel’i mistiklere yakınlaştıran bir
husus olduğunu zannediyoruz. Öyleyse şu soru doğar: Hegel, bir mistik miydi? Yazarın yanıtı, hem evet hem de hayırdır.
Hegel ve Alman Mistisizmi ve İslam Mistisizmi başlığı altında Alpyağıl,
Hegel’in söz konusu mistik düşüncelerle olan ilgisine değinir. Yine Yazar,
Hegel’e ait olan Tarih Felsefesi adlı eserdeki İslam, İslam bilim ve felsefesi ve
Osmanlı ile ilgili ifadelerden söz eder. Ayrıca o, Hegel’in Mevlana ile ilgili ifadelerinden bahseder. Alpyağıl’a göre Hegel meşhur Enzyldopaedie adlı eserinde Mevlana’dan “Mükemmel Mevlana” olarak söz eder ve onun bir
gazeline yer verir. Yazara göre Hegel, ve ile bütün bir düşünce tarihini belli
bir thema (system) hâlinde toparlayabilmiştir. Son olarak ifade edebiliriz ki
Alpyağıl’a göre Hegel yorumcuları (yazarın yorumları da dahil olmak üzere),
Hegel’i, Mevlana’nın Mesnevi’de anlattığı fil gibi değerlendirmektedirler.
İkinci bölümün başlığı Onto-Teo-Lojik Tanrı Tasavvurunu Eleştirmek:
Heidegger Ve Mevlana Ve... biçimindedir. Bu bölümde, başlıkta verilen iki
ismin ve Morion’un Metafiziğin yapısına ve Tanrı anlayışına olan eleştirisi ele alınır. Alpyağıl’a göre günümüz Kıtasal din felsefesinin en temel kavramsallaştırmalarından birisi onto-teo-lojidir. Ona göre bu tabirin mucidi,
Heidegger (1889-1976)’dir. Bu ifade, metafiziksel girişimin doğasını betimlemek içindir. Bu tabirle, Heidegger, tamamen Varlığın mantığına göre anlaşılmış olan felsefecilerin Tanrı’sına olan eleştirel tavrı anlatır. Burada, Tanrı’nın
sadece nedenlerin nedeni olarak görülmesine bir eleştiri vardır. Çünkü Tanrı, hak ettiği yerde değildir. Tanrı’nın önemi, sadece ilk nedeni tamamlama açısındandır. Çünkü filozof, sistemi için bir başlangıca ihtiyaç duyar. İşte bu nedenle, teoloji metafizik alanına alınır. Yazarın anladığına göre böylesi bir Tanrı tasavvuru hem sıradan bir dindarın hem de felsefenin Tanrı tasavvurunu daraltmıştır. Alpyağıl, Heidegger’den konuyla ilgili bir atıfa şöyle yer verir:
Causa sui, Felsefenin tanrısı için hakîki isimdir. İnsan bu Tanrı’nın
önünde ne dua edebilir ne de bu Tanrı’ya kurban sunabilir. Causa sui’nin
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önünde insan, ne huşu içinde dizlerini kırabilir ve ne de bu tanrının önünde müzik söyleyip dans edebilir. Causa sui olarak tanrıyı, felsefenin tanrısını terk etme zorunda kalan tanrı-sız düşünce bu nedenle, belki de ilahi
Tanrı’ya daha yakındır. Burada bu, yalnızca şu anlama gelir: Tanrı-sız düşünce, İlahi Tanrı’ya, onto-teo-loji’nin kabul etmeyi isteyebileceğinden daha açıktır.
Bu ifadelerden sonra yazar, aynı doğrultuda kıtasal din felsefecisi Morion’un eleştirilerine yer verir. Ona göre Marion, Heidegger ile aynı
eleştirel ufuk içinde görülür. Özetle denebilir ki Morion’a göre salt felsefî
kategoriler Tanrı’yı anlamak için yetersizdir. Alpyağıl, Morion’nun eleştirisine yer verdikten sonra aynı yönde olarak Mevlana’nın eleştirisine geçer.
Ona göre Mevlana’da, çağdaş felsefenin, metafiziğin Tanrı tasavvuruna yönelttiği eleştirilerin izlerini bulmak mümkündür. Yazara göre Batı felsefesinin varlık tasavvurunu kıyasıya eleştiren Heidegger’le Mevlana arasında
derinlemesine bir yakınlık söz konusudur. Yazar, Mevlana’nın, İlk neden fikrine yönelik eleştirisini ihtiva eden ifadelerine yer verir. Bir alıntıdaki son
ifadeler şöyledir: “...Allah sıfatlarıyla kadimdir, evveli yoktur. İlleti ülâ misali
gibi batıl ve saçma değildir.”
Üçüncü bölümün başlığı Foucault Ve Mevlana: “Dışarının Düşüncesi” İle
“Aşk Sarhoşluğu”nu Birlikte Düşünmek olarak yer alır. Bu bölümde söz konusu iki isim, aşk sarhoşluğu konusunda aynı ufuk içerisinde düşünülmeye çalışılır. Evvelâ, Foucault ele alınır. Sonra onun Mevlana’ya ek-lenebileceği,
ifade edilir. Bu bölümdeki incelemede, iki isim arasında bazı bakımlardan
benzerliklerin ve yakınlıkların olduğu söz konusu edilir.
Dördüncü bölümün başlığı Metinlerinin-Arasında Deleuze’ü “Tanrı’nın
Sarhoşu” Olarak Okumak biçimindedir. Alpyağıl burada, söz konusu düşünürün içkinlik düzlemi kavramını ele alır. Yazara göre Deleuze’ün felsefesindeki çoklu katmanlar içinde veya arasında derin bir evetleme, mistiklere
benzer olumlayıcı bir yön vardır.
Beşinci bölüm Tanrı’nın İz’inde Ol-uş-mak: Derrida Ve Bir Ortaçağ Sufisi hayret Vadisinde şeklindedir. Bu bölümde, Derrida’nın İz kavrayışı ve
Ferideddin Attar’ın Tanrı ile ilgili ifadeleri söz konusu edilir. Buradaki tartışmalar ve ifadeler negatif teoloji çerçevesindedir.
Sonuç olarak bu eser, Kıta Avrupası din felsefesi kavrayışlarına yeni bir

KITA AVRUPASI DIN FELSEFESI VE MISTIK GELEN-EKLER

oluşum vermeyi denemektedir. Bu deneme, söz konusu felsefenin mistik
gelen-eklere ek-lendirilmesi ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Eser, bu
iki gelen-ek arasında –çokluğu yok etmeyerek- bir tür birlik bulmaya çaba
göstermektedir. Yani, bu ikisinin kesişen yolları gösterilmeye çalışılmaktadır. Denebilir ki, her iki düşünce gelen-eki de, kendini donmuş olarak gösteren kavramsal yapıya karşıdır. Yine Tanrı’nın salt İlk neden olarak alınmasını her iki anlayış da eleştirir. Her iki düşünce gelen-ekinde de bir tür negatif teoloji anlayışı vardır. Her ikisi de kategorilerin Tanrı fikrini kuşatamayacağını ve tüketemeyeceğini savunur. Ve ayrıca, Tanrı’nın sırf kavramsal alınmasına, her ikisi de şiddetle karşıdır. Bu kitabın, bazı Tanrı kavrayışlarındaki tıkanıklığı açmaya yönelik yeni bir oluşum için çaba gösterdiği
söylenebilir. Bu çaba ise değerli olarak görülebilir.
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