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TAKDİM
Bu kitabı bu halde takdim etmeyi nasip eden Rabbimize hamd olsun.
Elinizdeki kitap Asır Asır İslâmî İlimler başığıyla yapmakta olduğumuz seri bir çalışmanın
ikinci kitabıdır. Bundan önce bu kapsamda Hicrî Birinci Asırda İslâmî İlimler (İstanbul: Ensar
Neşriyat, 2020, 2 cilt) kitabını neşretmiştik. Şimdi bu serinin ikinci kitabını takdim ediyoruz.
Umarım Rabbim 3, 4, 5 ve diğer asırlarda İsâmî ilimlerin durumunu da işlemeyi nasip eder.
Hicrî İkinci Asırda İslâmî İlimler kitabını, Kasım 2020 yılından itibaren hazırlamaya başladık.
Edit Kitap olarak hazırladığımız çalışmamızda yer alacak çalışmaların niteliği, niceliği, sayfa
düzeni, başlıklandırma sistemi, yazı stili, büyüklüğü, paragraf aralığı, dipnotlardaki yazının stili
ve büyüklüğü, diziliş şekli, atıf sistemi, kaynakça kullanımı gibi hususlarda örnek bir şablon
üzerinden bilgiler verdik.
Buna göre gönderilecek yazının niteliği ve yazarın dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili şu
açıklamaları yaptık: (1) Yazı mutlaka hicrî ikinci asırla, hicrî 100 ila hicri 199 yılları arasıyla ilgili
olmalıdır; bundan öncesi veya sonrasıyla ilgili çalışmalar kabul edilmeyecektir. (2) Bu asırda
yaşamış bir kişi, yazılmış bir eser, meydana gelmiş bir olay, yapılmış bir hizmet, kurulmuş bir
müessese, verilmiş eğitim ve o dönemde mevcut eğitim sistemi, döneme ait bir kavram, bir konu,
herhangi bir ilmin o dönemdeki genel durumu; mesea hicrî ikinci asırda tefsir, hicrî ikinci asırda
hadis, hicrî ikinci asırda fıkıh, hicrî ikinci asırda kelâm, hicrî ikinci asırda akâid, hicrî ikinci asırda
itikâdî mezhepler, hicrî ikinci asırda sîret, hicrî ikinci asırda tarih, hicrî ikinci asırda dinler, hicrî
ikinci asırda fıkhî mezhepler, hicrî ikinci asırda kadınların ilme hizmetleri, hicrî ikinci asırda
tercüme faaliyetleri, hicrî ikinci asırda felsefe, hicrî ikinci asırda mantık, hicrî ikinci asırda
içtimâiyat, hicrî ikinci asırda islâmî sanatlar, hicrî ikinci asırda Arap dili ve belagati, hicrî ikinci
asırda edebiyât, hicrî ikinci asırda İslâmiyetin gelişimi, hicrî ikinci asırda Müslümanlarla komşu
ülkeler ve bunlarla münasebetler, hicrî ikinci asırda kıraatler, hicrî ikinci asırda Kur’an tarihi, hicrî
ikinci asırda medreseler, hicrî ikinci asırda tasavvuf ve zühd… bütün bu ilimler ve bunlarla ilgili
olarak meydana gelen gelişmeler kitabımızda yer alabilecektir. Bunların dışındaki konular
çalışmaya alınmayacaktır. (3) Yazar, efradını câmî ve ağyârını mâni’ bir başlık kullanmalı; başlık
Türkçe ve Arapça ya da Türkçe ve İngilizce olmalıdır. (4) Çalışmada öz, özet gibi bir kısım
olmamalı, Giriş ile başlamalıdır. (5) İşleyeceği konu/kişi/kavram/olay vesaireyi tarihî arkaplanı
itibariyle ele almalıdır; o konuda başlangıçtan, kendi çalışmasını yapacağı döneme kadar neler
olmuş-bitmiş bunları özlü bir şekilde yazmalıdır. (6) Bu çalışmada hangi konular üzerinde
duracak, ana hatlarıyla bunları yazmalıdır. (7) Yaptığı çalışmanın aynısı veya benzer çalışmalar
yapılmış mıdır yahut konuyla ilgili başka çalışmalar var mıdır? Şayet varsa bunlara değinmeli ve
yaptığı bu çalışmanın onlardan farklı yanını belirtmelidir. (8) Eğer bu konuda herhangi bir çalışma
yoksa veya benzer bir çalışma yapılmamışsa bunu da belirtmelidir, zira bu, çalışmanın özgün
yanını oluşturmaktadır. (9) Araştırma yöntemini belirlemeli, bu çalışmayı hangi usul ve esaslar
dâhilinde ve nasıl bir araştırmayla yaptığını belirtmelidir. (10) Bu çalışmayla alana nasıl bir katkı
sağlamayı düşündüğünü belirtmelidir. (11) Sonuçta çalışma boyunca elde edilen neticeler
üzerinde durmalı, bunları madde madde verebileceği gibi madde olmaksızın paragraflar halinde
de verebilir, burada konuyu özetlemekten sakınmalıdır. (12) Sonuçta ayrıca çalışmada yaşanan

zorluklara değinmeli, varsa eksik kalan taraflardan bahsetmeli, mümkünse başkalarına bu alanda
yapılabilecek çalışmalara dair önerilerde bulunmalıdır.
Bu ilkelerimizi Ayrıca Arapça ve İngilizce olarak da hazırladık; sosyal medya mecralarında ilana
çıktık. Kitap çalışmamıza ülkemizdeki birçok üniversiteden 70 civarında öğretim elemanı, ayrıca
diğer bazı araştırmacılar yazı gönderdiler. Malezya’dan Pakistan’a, Irak, Katar, Kuveyt, Bielşik
Arap Emrilikleri, Umman, Suudi Arabistan, Yemen, Ürdün, Filistin, Mısır, Cezayir, Mağrip ve
daha başka bazı ülkelerden de 45 civarında akademsiyen iştirakte bulundu. Bunlar, editör
heyetimiz tarafından şeklen gözden geçirildi; hicrî ikinci asırla ilişkili olup olmadığına bakıldı.
Ayrıca bilim kurulumuza da danışıldı. Buna göre 75 civarında çalışma kabul edildi.
Bu arada çalışmamızla bağlantılı olarak Hicrî İkinci Asrın, İslâmî İlimlerin Oluşumu ve
Şekillenmesindeki Yeri adıyla çevrimiçi olarak uluslararası bir sempozyum düzenlendi.
Kitabımıza yazı gönderen bazı araştırtmacılar, çalışmalarını bu sempozyumda kamuoyuyla
paylaşma fırsatı buldular. Çalışmalarla ilgili eleştiri ve önerilere göre yazılar bir kez daha elden
geçirildi. Böylece son şekli verildi.
Editörler olarak çalışmaların düzenlenmesinde büyük gayretler gösterdik. Defalarca uzun süren
toplantılar yaptık, hangi çalışmalara nerede ve nasıl yer vereceğimizi kendi aramızda müzakere
ettik. Bu arada yazılarını başka yerlerde yayımlamak isteyenler oldu, onları çıkardık. Netice
itibariyle yetmiş yazıyı dizerek yayınevine teslim ettik. Yayınevinin yaptığı dizgiler tarafımızdan
kontrol edildi, tespit edilen eksiklikler iletildi, düzeltilmesi istendi; bir kez daha kontrol yapıldı,
sonra basıldı. Bütün bu aşamalardan sonra e-kitap olarak kamuoyuyla paylaşıldı.
Bu çalışmayla hicrî ikinci asır İslâmî ilimler açısından etraflıca incelenmiş oldu. Her bir
araştırıcımız, kendi konusunu muhtelif kaynaklar ve yaptığı özgün araştırmalarla işledi. Bu
çalışmada hicrî ikinci asırda ilim adına olup bitenler serdedildi. Bu hâliyle hicrî ikinci asırda olup
bitenleri öğrenmek isteyenlerin vazgeçemeycekleri bir kaynak haine geldi.
Bu projeye başından itibaren destek veren editörlerimiz Doç. Dr. Ziyad Alrawashdeh, Dr. Sevim
Gelgeç, Dr. Bauyrzhan Botakaraye, Araş. Gör. Dr. Ayşenur Fidan, Öğretim Görevlisi doktora
öğrencisi Khadeejeh Alrawashdeh, Araş. Gör. ve doktora öğrencisi Mustafa Ergin, diğer doktora
öğrencileri Zehra Fidan, Hatice Ece Erçin, ilahiyat uzmanı Muhammed Emin Uygur, yüksek lisans
öğrencileri Feyza Çelik, Ahmet Acar ve ayrıca Zhanuzak Alimgerey’a çok çok teşekkür ederim.
Gerek bu edit kitabın basımını, gerekse Hicri İkinci Asrın, İslâmî İlimlerin Oluşumu ve
Şekillenmesindeki Yeri adlı uluslararası sempozyumumuzu destekleyen başta başkan Dr. Mustafa
Latif Emek olmak üzere İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araşatırmalar Enstitüsü’nün (IKSAD)
tüm personeline, bilhassa sürekli teşrik-i mesai içinde olduğumuz Kaldıgül Adilbekova’ya çok çok
teşekkür ederim.
Edit kitabımızın ilim alemine hayırlar getirmesini temenni ederiz.

Editörler adına
Prof. Dr. Hidayet Aydar

اﻟﺘﻘﺪﱘ
اﳊﻤﺪ

اﻟﺬي وﻓﻘﻨﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺬﻩ اﳊُﻠﱠﺔ.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ أﺧﺮﺟﻨﺎﻫﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول اﳍﺠﺮي )اﺳﻄﻨﺒﻮل:
ﻣﻨﺸﻮرات أﻧﺼﺎر2020 ،م ،ﳎﻠﺪان( .وﻧﻘﺪم اﻵن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ .وﻧﺮﺟﻮ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ
ﷲ )ﺗﻌﺎﱃ( ﻻﲤﺎم ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮون اﻟﻼﺣﻘﺔ؛ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ واﳋﺎﻣﺲ وﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ ﰲ إﻋﺪاد ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻋﺎم 2020م .ﻋﺪادﻩ
ﻛﻜﺘﺎب ﳏﺮر ،وﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر أﻛﺎدﳝﻲ ﻋﺎﳌﻲ؛ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﻔﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﳉﻮدة ،اﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ ،ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ،ﻧﻮع اﳋﻂ ،ﺣﺠﻢ،
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻄﻮر ،اﳊﻮاﺷﻲ؛ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ وﻧﻮع ﺧﻄﻬﺎ وﺣﺠﻤﻪ ،ﺷﻜﻞ ﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻧﻈﺎم
اﻻﻗﺘﺒﺎس ،وﻧﻈﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ،وﻗﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺪادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد ﻛﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﻦ ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﳕﺎذج ﻣﻊ اﻷﻣﺜﻠﺔ ،وزود

ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎً ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎر أﻛﺎدﳝﻲ ﻣﻮﺣﺪ.

وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ؛ ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﲞﺼﻮص ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺎت واﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻳﻠﺰم اﳌﺆﻟﻒ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ

إﻟﻴﻬﺎ (1) :ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎرﻛﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،ﻣﻦ ﻋﺎم )100ﻫـ( إﱃ ﻋﺎم
)199ﻫـ( ،وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺒﻞ أو ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮارﻳﺦ (2) .ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺮاﻛﺎت ﺣﻮل؛ ﺷﺨﺺ
ﻋﺎش ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ،أﺛﺮ أو ﳐﻄﻮط ﻛﺘﺐ ﺬا اﻟﻌﺼﺮ ،ﺣﺎدﺛﺔ وﻗﻌﺖ ،ﺧﺪﻣﺔ ﳍﺎ أﺛﺮ ،ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ،
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﺎح ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻨﻨﺘﻤﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﱰة،
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ ،اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷي ﻋﻠﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ،اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي،
اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
ِ
اﻟﺴﲑة ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي،
ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي  ،اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮيّ ،

اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻷد ن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي،
ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮأة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﱰﲨﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﳌﻨﻄﻖ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻟﻔﻨﻮن
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻷدب ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ
اﳍﺠﺮي ،ﺗﻄﻮر اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،دول اﳉﻮار واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻟﻘﺮاءات ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،رﻳﺦ اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﳌﺪارس ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،اﻟﺘﺼﻮف واﻟﺰﻫﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮة ...ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﳝﻜﻦ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬا ،وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﲔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺧﺎرج ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺬي أﺷﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
) (3ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟﻒ؛ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أﺻﻴﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻨﻮان
ﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﱰﻛﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أو اﻟﱰﻛﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ (4) .ﳚﺐ أﻻ ﺗﺒﺪأ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﳋﻼﺻﺔ أو اﳌﻠﺨﺺ ،ﺑﻞ
ﳚﺐ أن ﺗﺒﺪأ ﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة (5) .ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع /اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ /اﳌﻔﻬﻮم /اﳊﺪث ،وﻣﺎ إﱃ
ذﻟﻚ ،اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ؛ ﳚﺐ أن ﻳﻜﺘﺐ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﳚﺎز ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺘﻪ إﱃ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﰲ

ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ )اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي( ،وﻳﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﺻﻴﻠﺔ (6) .ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ

ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﲞﻄﻮط ﻋﺮﻳﻀﺔ (7) .ﻫﻞ أﺟﺮﻳﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺎت أو
دراﺳﺎت أﺧﺮى ﻣﺸﺎ ﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻛﺔ؟ أم أن ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت أﺧﺮى ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮدة؛ ﻓﻴﻠﺰم اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ،وﻳﻮﺿﺢ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻫﻲ إﺿﺎﻓﺘﻪ اﳉﺪﻳﺪة .
) ( 8إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻳﺔ دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ أو إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك دراﺳﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳍﺎ ،ﻓﻴﺠﺐ
اﻹﺷﺎرة إﱃ ذﻟﻚ؛ ﻷن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ (9) .ﻳﺘﻮﺟﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷﺻﻮل اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ (10) .ﳚﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ (11) .وﰲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ؛ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ،وﳝﻜﻦ ﺳﺮدﻫﺎ ﺑﻨﺪاً ﺑﻨﺪاً ،أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻓﻘﺮات ،ﻣﻊ اﳊﺮص

ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻨﺎ (12) .ﰲ اﳋﺘﺎم  ،ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﻳﺘﻄﺮق اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﺼﻌﻮ ت اﻟﱵ

واﺟﻬﻬﺎ ﰲ دراﺳﺘﻪ ،وﳚﺐ ﺗﻨﺎول اﻷﺟﺰاء اﳌﻔﻘﻮدة ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ،وإن أﻣﻜﻦ؛ ﺗﻘﺪﱘ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ
ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل.
ﻗﻤﻨﺎ ﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﻦ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ .وﻣﻨﺎ
ﻋﻼ ﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺳﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﺣﻮاﱄ ) (70ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ
ﺑﻠﺪ )ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﰎ اﺳﺘﻼم ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﻣﻦ ﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ
أرﺳﻞ ﻟﻨﺎ ﺣﻮاﱄ ) (45أﻛﺎدﳝﻴًﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺗﺮﻛﻴﺎ؛ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻴﺰ  ،ﻛﺴﺘﺎن ،اﻟﻌﺮاق ،ﻗﻄﺮ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻹﻣﺎرات

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻴﻤﻦ ،اﻷردن ،ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻣﺼﺮ ،اﳉﺰاﺋﺮ ،اﳌﻐﺮب
اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﺴﻮدان ،وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى .وﲤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻛﺎت رﲰﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ؛
وﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮة أم ﻻ .ﻛﻤﺎ ﰎ اﺳﺘﺸﺎرة ﳉﻨﺘﻨﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ،
وﻋﻠﻴﻪ؛ ﰎ ﻗﺒﻮل ﺣﻮاﱄ ) (75ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ أﺻﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ.
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﻨﺎء وﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﻨﺎ ،ﻧﻈﻢ ﻣﺆﲤﺮ دوﱄ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﻌﻨﻮان دور اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺗﻴﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻮون اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﻋﻤﺎﳍﻢ ﻛﺠﺰء ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻨﺎ ﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻷﻋﻤﺎﳍﻢ ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮر اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﲤﺮ ،وﲤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﳌﻘﺎﻻت ﻣﺮة أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﳌﺪاﺧﻼت واﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﻗﱰاﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺪراﺳﺎت ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﰎ
إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﺟﻬﻮدا ﻣﻀﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت .ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
وﳓﻦ ﻛﻤﺤﺮرﻳﻦ؛ ﻟﻘﺪ ﺑﺬﻟﻨﺎ
ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳋﺼﻮص ،و ﻗﺸﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ )أي /أﻳﻦ /ﻛﻴﻒ( اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻨﻘﻮم
ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .ﰲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ؛ ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺳﺤﺐ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ
أﺧﺮى ،ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ زاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻘﺎﻟﺔ إﱃ دار
اﻟﻨﺸﺮ ،وﰎ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻃﺒﺎﻋﺔ دار اﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ،وﰎ إﺑﻼﻏﻬﻢ ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﱵ ﺛﺒﺘﻨﺎﻫﺎ ،وﻃﻠﺐ

ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ دار اﻟﻨﺸﺮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ
ﲤﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮر ﻛﻜﺘﺎب إﻟﻜﱰوﱐ.
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ؛ ﰎ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي دراﺳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ،وﻗﺪ أﺟﺮى ﺣﺜﻮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﲝﺎث أﺻﻴﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ُﺳﺮدت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي إﱃ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ،و ﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ
ﻋﻨﻬﺎ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮة.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ أن ﻧﺸﻜﺮ ﳏﺮرﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻟﻨﻬﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ،وﻫﻢ؛ أ.د .ز د اﻟﺮواﺷﺪة،
د .ﺳﻔﻴﻢ ﻗﺎﻟﻜﻴﺶ ،د .ﺑﻮﻳﺮازﻫﺎن ﺑﻮ ﻛﺎر  ،اﳌﻌﻴﺪة ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻧﻮر ﻓﻴﺪان ،اﶈﺎﺿﺮة ﺧﺪﳚﺔ اﻟﺮواﺷﺪة )ﻃﺎﻟﺒﺔ
دﻛﺘﻮراة( ،اﳌﻌﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ إرﻗﻦ )ﻃﺎﻟﺐ دﻛﺘﻮراة( ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراة؛ زﻫﺮاء ﻓﻴﺪان ،ﺧﺪﳚﺔ أﺟﻪ
أرﺟﻦ .واﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﻤﺪ أﻣﲔ أوﻳﻐﻮر ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ؛ ﻓﻴﻀﺎء ﺷﻠﻚ ،أﲪﺪ اﺟﺎر ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﻧﺸﻜﺮ أﻳﻀﺎً زﻫﺎﻧﻮزاك ﻋﺎﳌﻘﺮ .
ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎﻧﻨﺎ ﳌﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻄﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ اﶈﺮر ،ودﻋﻢ ﻣﺆﲤﺮ دور اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ
ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ وﳔﺺ ﻟﺸﻜﺮ رﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ اﻷﲝﺎث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ) ،(IKSADواﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻴﻒ أﻣﻚ ،وﲨﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﺎﻟﺪﻳﻘﻮل

ﻋﺎدﻟﺒﻴﻜﻮﻓﺎ اﻟﺬي ﺑﻌﻨﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻧﺮﺟﻮ أن ﳛﻘﻖ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ اﳋﲑ ﻟﺪﻧﻴﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ

ﺳﻢ اﶈﺮرﻳﻦ
اﻟﱪوﻓﺴﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﺪاﻳﺖ آﻳﺪار
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GİRİŞ
İlahi bir kelâm olan Kur’ân-ı Kerîm her kelimesinde ve her ayetinde bizlere farklı edebi
güzellikte sunmaktadır. Birçoğu keşfedilmiş olsa da bunlar denizde damla nispetindedir.
Keşfedilmeyi bekleyen kısmı ise tahayyülümüzün çok ötesindedir çünkü Kur’ân-ı Kerîm’in
anlam zenginliği ve edebi nükteleri ilim sınırlarının ötesindedir. İlk asırlardan bu yana yüz
binlerce kitap yazılmış, yazılmaya da devam etmektedir. Âlimlerin yegâne hedefi Allah’ın
muradını en iyi şekilde anlayabilmek ve anlamaya engel görülen müteşâbih ayetleri açıklığa
kavuşturmak olmuştur. Bu hakikate binaen Kur’ân-ı Kerîm’in hikmetlerini, edebi güzelliklerini
ve sınırsız belagat nüktelerini ortaya koyma ve araştırmaya çalışan âlimler ayrıca Kur’ân-ı
Kerîm’in nüzûlü, toplanması, yazılması, kıraati, tefsiri, i‘câzı, nâsih ve mensuhu gibi konulara
da eğilerek birçok Kur’ân ilminin ortaya çıkmasına vesile olmuşlardır. Kur’ân ilimleri Ulum’ul
Kur’ân terkibi ile karşımıza çıkarak Garibu’l-Kur’ân, İcazu’l-Kur’ân, Emsâlu’l-Kur’ân,
Müşkilu’l-Kur’ân, Mecâzu’l-Kur’ân, Fevâtihu’s-Süver, Üslûbu’l-Kur’ân, Aksâmu’l-Kur’ân
gibi birçok ilmi içinde barındırmaktadır. Bunlardan biri de Hurûf-ı Mukattaaa ilmidir. Kur’ânı Kerim'in 29 suresinin başında Hurûf-ı Mukattaa bulunmaktadır. Surelerin başında bulunan
bu harfler bir (sâd, nûn gibi) veya birden fazla harfin (tâ-sîn-mîm elif-lâm-mîm-sâd, kâf-hâ-yâayîn-sâd gibi) birleşmesi ile meydana gelmektedir. Bu harfler, Kur’ân'ın ifadeleri içerisinde
önemli bir yer tutmaktadır çünkü bu harflerin bazen tek harfli, bazen de birden çok harfin
birleşmesiyle karşımıza çıkmasında bir rastlantısallık olmadığı ve büyük bir hikmetin mevcut
olduğu aşikârdır. Hurûf-ı

mukattaa’nın neye delalet ettiğinin açık olmayışı, Hz.

Peygamber’den gelen sarih bir rivayetin yokluğu öteden beri insanların dikkatini çekmesine
sebep olmuş ve meraklarını arttırarak araştırmalarını da o denli arttırmıştır. Sahabilerden
özellikle İbn Abbâs (ö. 68/687-88) Ubey bin Kâ’b (ö. 33/654 [?]) tabiinden Katâde bin Diâme
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(ö. 117/735), Saîd bin Cübeyr (ö. 94/713 [?]) gibi âlimler bu konuya açıklık getirme gayreti ile
tevile giderek birçok farklı görüşler zikretmişlerdir. Bu nedenle müfessirlerimiz, bu harflerin
neye delalet ettiği noktasında tevile giderek birçok fikir serdetmişlerdir. Hurûf-ı mukattaa’nın
mahiyetini ortaya koymaya yönelik bu çabaların bir kısmı kabul görürken bir kısmı da kabul
görmemiştir. Nübüvvet asrına en yakın olan hicrî ikinci asırda da Hurûf-ı Mukattaa konusuna
bakma gayemiz ise hicrî ikinci asrın; Kur’ân-ı Kerîm’in ve İslâm toplumunun dünyaya açıldığı,
İslâm topraklarının hem Afrika’ya hem Asya’dan Avrupa'ya kadar uzanmış olduğu bir döneme
denk gelmesidir. Müslüman olmayan birçok millet İslâm'a girmiş ve Kur'an'ı anlama ihtiyacı
daha da aratmıştır. Dolayısıyla bu ihtiyaç toplumu harekete geçirmiş ve tefsir alanında
gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Hicrî ikinci asra tefsir ilmi açısından baktığımızda çok
hareketli bir asır olduğunu görmekteyiz ayetler baştan sona tefsir edilmiş, sahabiler
öncülüğünde tefsir medreseleri oluşmuş kavli nakil geleneği yerini yavaş yavaş kâğıda ve
kaleme bırakmıştır. Bu dönemde tefsir hadis ilminin bir babı olmaktan sıyrılıp tedvin
hareketinin başlaması ile müstakil eserler ortaya çıkmıştır. Me‘âni’l-Kur’ân’lar yazılmıştır. Bu
Me‘âni’l-Kur’ân’ların yazılmasıyla hem lügavi tefsir hem de İ‘râbu’l-Kur’ân hem de rivayet
tefsirleri büyük ivme kazanmıştır. Ahkâmu’l-Kur’ân eserlerinin bu asır da ortaya çıktığını
görmekteyiz. Dolayısıyla bu dönemde Konulu tefsirin de ortaya çıktığını rahatlıkla
söyleyebiliriz. Bu açıdan Hicrî ikinci asır tefsir ilmi açısından dönüm noktalarının yaşandığı bir
asırdır. Bunlardan biri de bu dönemde müstakil tam tefsirin yazılmış olmasıdır. Bundan dolayı
Mukâtil b. Süleyman’ın (ö. 150/767) tefsirin de Kur’an ilimlerinde tartışmalı ve üzerinde çokça
konuşulan konulardan biri olan hurûf-ı mukattaa ilmini Yahyâ b. Sellâm’ın tefsiriyle
mukayeseli olarak inceledik. Birinci bölümde hurûf-ı mukattaa ilmi üzerine serdedilen görüşleri
aktardık. Ardından Yahyâ b. Sellâm hayatına ve ilmi kişiliğine yer verdikten sonra tefsirinde
hurûf-ı mukattaa ilmine yer verdik. Aynı şekilde Mukâtil b. Süleyman’ın hayatına ve ilmi
kişiliğine değindikten sonra tefsirinde hurûf-ı mukattaa ilmine yer verdik. Araştırmamızda
konuya dair asli kaynaklara ulaşarak, bilgileri derli bir şekilde sunmaya çalıştık. Hurûf-ı
mukattaa konusunda Yahyâ b. Sellâmîn tefsiri daha önce irdelenmemiştir. Mukâtil b.
Süleyman’ın tefsirinde hurûf-ı mukattaa ile ilgili bir çalışma vardır. Mehmet Altuntaş
tarafından yazılan: “Mukâtil B. Süleyman’ın Tefsirinde İsrâiliyat ve hurûf-ı mukattaa
Hakkındaki Yorumları” makalesi mevcut olup, makalede yer alan bazı bilgilerin eksik oluşu
farklı yayın evleri aracılığıyla mukayeseli olarak tespit ettik. Bu konuda araştırmacılara doğru
bilgi sunarak, alana dair yeni katkılarda bulunmayı hedeflemekteyiz.
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1. HURÛF-I MUKATTAA TANIMI VE İLMİ DEĞERİ
Hurûf-ı mukattaa tamlaması; harf kelimesinin çoğulu olan hurûf kelimesi ile kat‘ kökünden
türeyen ve “kesilen, ayrılan” anlamına gelen mukattaa1 kelimelerinin birleşiminden oluşan bir
terkiptir. “Mukattaa” kelimesi “hurûf” kelimesiyle birlikte kullanıldığında “kesik harfler, kısa
harfler, ayrı harfler” anlamına gelmektedir. Bu harfler birkaç farklı terkiple de
adlandırılmışlardır. Hurûf-ı mukattaa terkibi ile benzer manaya geldiği için Hurûf-ı Teheccî;
sûrelerin başlarında bulunduklarından dolayı Evâilu’s-Süver ve Fevâtihu’s-Süver; hangi
hikmete binaen Kur’ân-ı Kerîm’ de yer aldığı ve anlamlarının bilinmemesinden dolayı Hurûf-ı
Mübheme olarak adlandırılmıştır.2 Hurûf-ı mukattaa; Arap alfabesinin on dört harfinden ( ، ح،ا
 ى، ھـ، ن، م، ل، ك، ق، ع، ط، ص، س، )رmeydana gelerek bunların üçü ق,ن, صtek harften; dördü
ﯾﺲ,ﻃﺲ,ﻃﮫ, ﺣﻢiki harfen; üçü اﻟﻢ,اﻟﺮ, ﻃﺴﻢüç harften, ikisi اﻟﻤﺮ, اﻟﻤﺺdört harften; ikisi de ﺣﻢ
ﻛﮭﯿﻌﺺ, ﻋﺴﻖbeş harften oluşmaktadır.3 Kur’ân sûrelerinin yaklaşık dörtte birinde bu harfler
karşımıza çıkmaktadır.4 Bu harflerin bir kısmı karşımıza mükerrer şekilde çıkarken, bir kısmı
ise Kur’ân-ı Kerîm’de sadece bir kez yer almaktadır. “Mukattaa harflerinden Elif lâm mîm;
Bakara, Âl-i İmrân, Ankebut, Rûm, Lokmân, ve Secde sûrelerinde olmak üzere Kur’ân-ı
Kerîm’de altı kez geçmektedir. Elif lâm râ ise Kur’ân-ı Kerîm’de beş kere geçmektedir. Yûnus,
Hûd, Yûsuf, İbrâhîm, ve Hicr sûrelerinin başında bulunmaktadır. Hâ mîm, Kur’ân-ı Kerîm’de
beş kez geçmektedir. İçinde Hâ mîm mukattaa harfleri bulunduran; Fussilet, Zuhruf, Duhân,
Câsiye ve Ahkâf sûreleri “havâmîm” olarak adlandırılmışladır.5 Tâ sîn mîm mukattaa harfleri
ise Kur’ân-ı Kerîm’de iki kez geçmekte olup, Şuarâ ve Kasas sûrelerinde yer almaktadır.
Kur’ân-ı Kerîm de bir kez geçen mukattaa harflerine bakacak olursak: Hâ mîm ayn sîn kāf,
Şûra sûresinde; Elif lâm mîm râ ise Ra’d sûresinde yer almaktadır. Elif lâm mîm sâd mukattaa
harfleri A’râf sûresinde; Kâf hâ yâ ayn sâd mukattaa harfleri ise Meryem sûresinde
geçmektedir. Tâ sîn ise Neml sûresinde yer almaktadır. Geriye kalan harfler ise sûrelerin adı
olmuştur. (Yâsîn, Sâd, Kâf ve Kalem) Mükerrer olanlarıyla birlikte toplamda Kur’ân-ı
Kerîm’de yirmi dokuz defa geçmekte olup; Elif lâm mîm’lerden biri ile Elif lâm mîm râ
mukattaa harfleri medeni sûrelerde yer almaktadır. Müstakil birer ayet olup olmadıkları
tartışılmıştır. Vâhidî, (ö. 468/1076) el-Basît adlı eserinde Taha sûresin’nin başında bulunan
hece harfi hariç hiç birini ayet saymamıştır.6 Kabul olan görüş ise her birinin müstakil birer ayet
olduğudur. Hece harflerinden sadece Şuarâ sûresinde yer alan hece harfleri ayrı iki ayet kabul
edilmiş Hâ mîm bir ayet ayn sîn kāf ise ikinci ayet olarak kabul edilmiştir.7 Hangi hikmet ve
gaye ile bir kez ya da birden fazla yer aldığı bilinmeyen bu hece harfleri hakkında bir çok âlim
birden fazla görüşe yer vermiştir. Kimi âlimler bu hece harflerini müteşâbihattan sayarak
üzerine herhangi bir yorum yapmayı caiz görmemişlerdir. En büyük delilleri ise Âl-i İmrân
Suresi 7. Ayetdir.(Razi) Bazı âlimler ayetteki secavendi Allah lafzından sonraya koyarak ayeti:
“Bu Kitap'ı sana indiren O'dur. O'nun bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar Kitap'ın anasıdır.
Diğer ayetler de muteşabihtir. Böyleyken kalbinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve kendi
anlayışlarına uydurmak için muteşabih ayetlere yönelirler. Oysa onun te'vilini ancak Allah
1

İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b.Mükerrem, Lisânu’l-Arab (Beyrȗt: Daru Sâdir, t.y.) 8:283.
M. Zeki Duman-Mustafa Altundağ, “Hurûf-u Mukatta’a”, DİA (İstanbul: DİA, 1998), 18:401.
3
Ibid.
4
Attahir Shehu Mainiyo - Muhammad Dahiru Shuni, “An Analysis of the Mysterious Letters of the Qur’an”,
International Journal of Humanities and Social Science, 3 (Nisan 2014): 44-50.
5
Duman- Altundağ, “Hurûf-u Mukatta’a” 8:283.
6
Ebu’l-Hasen Alî b. Ahmed Vâhidî, el-Basît fî tefsîri’l-Kurʾân, thk. A’dil Ahmed Abd’ul-Mavcud (Beyrȗt:
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1995) 1:77.
7
Zerkeşî, Muhammed b. Abdillah, el-Burhân fî U’lumi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebu Fadl İbrahim (Dâru’tTurâs, 2008) 1:171.
2
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bilir. İlimde derinleşmiş olanlar: "Biz O'na iman ettik, bütün ayetler Rabb'imizdendir." derler.”
Âl-i İmrân Suresi 7. ayeti kim âlimler ise : “Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an) bir kısım
âyetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde sapma
meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için ondaki
müteşâbihlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek
pâyeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız
aklıselim sahipleri düşünüp anlar. Bunu ancak selim akıl sahibi olanlar düşünüp öğüt alır.”
şekilde okuyarak müteşâbih kabul edilen her ayette tevil yoluna gitmişlerdir. Hurûf-ı mukattaa
da bunlardandır. Tefsir âlimleri surelerin başlarında bulunan bu harfler hakkında farklı
görüşlere sahiptir. Kimi âlimler: “ ﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺮاده ﺑﺬﻟﻚ/Bunlarla neyin murad edildiğini en iyisi
Allah bilir”8 ve benzer ifade ile “ ھﻲ و اﻣﺜﺎ ﻟﮭﺎ ﷲ ﺗﻌﺎ ﻟﻰ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﻌﻨﺎ ھﺎ:اﻟﻢ/ Elif lâm mîm: Bu ve
benzerlerinin anlamını en iyi Allah bilir”9 diyerek bir yorumda bulunmazken, kimi âlimler de
Kur’ân-ı Kerîm’de insanların almayacağı bir şeyin olması mümkün birçok görüşe yer vermiştir.
Bu görüşleri maddelersek:
-Bu harfler, Allah'ın sakladığı bir sırdır yüce Allah'ın her kitabında böyle bir sır vardır. Bunlar
Yüce Allah'ın bilgisinin yalnızca kendisini sakladığı müteşâbih buyruklar arasında yer alırlar.
Hakeza Ebu Leys Semerkandi, Ömer, Osman ve İbn Mesud’dan şöyle dedikleri
kaydedilmektedir: “Mukattaa harfleri, ilimleri gizlenmiş buyruklardandır. Onlar tefsir
edilmezler.” 10
-İbn Abbâs'tan gelen rivayete göre, Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan mukataa harfler Allah'ın
isimleridir. 11
-Bazı âlimlere göre bu harfler sadece hece harfleridir ve Allah bunlarla Kur’ân-ı Kerîm'in
benzerini meydana getirebilmeleri için meydan okumuştur. Bu harflerin Kur’ân-ı Kerîm’de yer
almasının temel gayesi bir meydan okuma ve karşı tarafı acze düşürmedir. 12
-Bu harflerin bir kısmı bazı kelimelere delalet etmektedir bir kısmı ise daha açıklanmamıştır.
Örneğin İbni Abbâs'tan ve başkalarının açıklamaları bu duruma ışık tutar. Örneğin Elif
Allah'tan lâm Cebrail'den mîm ise Muhammed (s.a.v) ‘den kısaltmadır. Şöyle de denilmiştir:
Elif Allah adının baş harfi; lâm Latif adının baş harfi; mîm ise Mecit adının baş harfidir. İbn
Abbâs’dan (r.a) gelen başka bir rivayette; Elif lâm râ: Ben Allah'ı görürüm; Elif lâm mîm sâd:
Ben Allah'ın hakkını batıldan ayıran hükmünü veririm, demektir.”13 Ayrı bir rivayette ise İbn
Abbâs (r.a) Elif lâm mîm buyruğu hakkında şu açıklamayı yapar: “Elif lâm mîm: Ben Allah'ı
bilirim demektir.14 Zeccâc ise Elif lâm mîm buyuğu için: “Kur’ân manasındadır, çünkü o
Kur’ân’dandır.” demiştir.15
-Bu harfler, şerefleri ve faziletleri dolayısıyla Yüce Allah'ın kendi kendileriyle kasem ve yemin
ettiği yeminlerdir.16

8

Celalettin El-Mahalli-İmam Celaleddin Es-Suyuti, Tefsiru’l Celaleyn (İstabul: Dar’uş-Şifâ, 2015) s.2.
Şeyh Muhammed Bedreddin Molla Dervîşî Tillevî, Tefsîru Ebde’il Beyân li Cem’i Ây’il Kur’ân (Kahire:
Dârul’l Nebîl, 2007) s.26.
10
Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân (Kahire: Dâru’l-Kutubi’l-Mırsrıyye, 1964) 1:154.
11
A.g.e. 1:156.
12
Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, 1:154.
13
A.g.e. 1:158.
14
Ebu’l-Hasen Vâhidî, el-Basît s.76.
15
A.g.e. s.76
16
Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, 1:155.
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-Bu harfler, el-Furkân ve ez-Zikr gibi Kur’ân-ı Kerîm’in isimlerindendir.17
-Maverdî’nin Zeyd b. Eslem’den naklettigine göre ise bu hece harfleri, sûrelerin adıdır.18
-İleride gerçekleşek dini ve tarihi bazı olayların kodlarıdır, denilmiştir.19 Bazı âlimler: “Elif lâm
mîm , Rumlar yenildi.» ayetinden, Beyti Makdis’in 583 yılında Müslümanlar tarafından
fethedileceğini söylemişler; Celâleddîn es-Suyutî dedikleri gibi de olmuştur, der. 20
-Suheylî; sûrelerin başlarında bulunan harflerin mükerrer olanlarının hazfinden sonraki sayısı,
bu ümmetin beka müddetine işaret ettiğini söylemektedir.21 Nitekim bu görüşü destekleyecek
rivayetler de mevcuttur.
-Bu harflerin nida manasında, tenbih harfleri olduğu söylenmiştir. 22
-Başka bir görüşe göre ise Araplar, Kur’ân okunurken kulak vermek istemezlerdi. Allah, bu
bedi’ kelâmı indirerek onların dikkatini çekmiş, dinlemelerini sağlamıştır. 23
- Hece harflerinin Hz. Ali’nin faziletine ve hilafetine dair kısaltmalardır.24
-Bu harflerin Kur’ân’da yer almasının gayesi, kelâmın bu harflerden meydana geldiğini
göstermektir. 25 Mukattaa harfleri, on dört harf olup Arap alfabesinin yarısını teşkil etmektedir.
Aynı zamanda her harf grubunun da yarısıdır. Dudak harflerinin, boğaz harflerinin, munhafide
harflerinin vs. yarısı alınmıştır,26 şeklinde birçok farklı görüş mevcuttur. İbn Âşûr (1909-1970)
25 farklı görüşün mevcudiyetinden bahseder.27 Bu harflerin gayesini ve hikmetini en iyi bilen
Allah’dır. Burada üstünde durulması gereken iki nokta vardır. Birincisi; Hz. Peygamber
döneminde bu harflerle ilgili Hz. Peygamber’e herhangi bir sual yöneltilmemesidir. Bunun
sebebi kanaatimizce bunları birer harf olarak kabul etmeleridir. Bunun en büyük delili ise Hz.
Peygamber’in şu hadisidir. "Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa, ona bir hasene (iyilik)
vardır. Hasenelere on misli karşılık verilir. Ben demiyorum kî, (Elif lâm mîm ) bir harftir. Fakat
elif bir harf, lâm, mîm de bir harftir."28 İkinci nokta ise bu harflerin Arapların şiirlerinde
kullanmış olduğu üsluptan biri olduğu iddiasıdır. Nitekim Velid bin Ukbe bir beytinde: “ ﻗﻠﺖ ﻟﮭﺎ
ﻗﻔﻰ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻗﺎف/Ben ona dedim ki: Dur! O bana dedi ki: Kâf.” demektedir.29 Burada vakfetme
yerine, Kâf zikredilmiştir, yani duruyorum manasında kullanılmıştır. Bu beytin yer aldığı
eserde müellif devamında şöyle demektedir: “  ﻗﺎف * ﻛﻤﺎ روى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ: ﻓﻘﺎﻟﺖ،ﻗﻠﺖ ﻟﮭﺎ ﻗﻔﻰ
 واﻟﻤﯿﻢ ﻣﻠﻜﮫ، واﻟﻼم ﻟﻄﻔﮫ، اﻷﻟﻒ آﻻء ﷲ: ﻋﻨﮭﻤﺎ أﻧﮫ ﻗﺎل/ Ben ona dedim ki: Dur! O bana dedi ki: Kâf yani
duruyorum. İbn Abbas (r.a)’dan rivayet edildiği gibi, demiştir ki: Elif  آﻻء ﷲ/Allah’ın nimetleri,
Lam  ﻟﻄﻔﮫ/ Allah’ın lütfu; Mim Allah’ın mülküdür.”30 Beyitteki hece harfini kısaltma olduğunu
17

Celâleddîn es-Suyutî, el-İtkān fî Ulûmi’l-Kur’ân (Beyrȗt: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, t.y.) 2:19.
Zerkeşî, el-Burhân fî U’lumi’l-Kur’ân 1:174.
19
Muhammed Abduh- Reşîd Rızâ, Tefsîrü’l-Kurʾâni’l-Hakîm (Dârul Fikr, t.y.) 1:122.
20
Suyutî, el-İtkān, 2:17.
21
A.g.e. 2:17.
22
A.g.e. 2:18.
23
A.g.e. 2:19.
24
Abduh - Rızâ, Tefsîrü’l-Kurʾâni’l-Hakîm, 1:123.
25
Suyutî, el-İtkān, 2:20.
26
Zemahşerî ,Ebu’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî, el-Keşşâf an Hakâiki Ğavâmidi’t-Tenzîl
ve ‘Uyûni’l-Ekavîl fi Vucûhi’t-Te’vîl (Beyrȗt: Dârul Ma’rife, 2009) 1 s.31-32.
27
İbn Âşûr, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr (Tunus: Dâru’t-Tûnusiyye, 1984) 1:205.
28
İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ Imâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, thk. Sâmî b.
Muhammed es-Selâme, (Dâru Taybe li’Neşr ve’l Tevzi’, 1999) 1:161.
29
Rızâuddîn İstirbâzi, Kitâbu Şerhi Şâfiyeti İbn Hâcip (Beyrȗt: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1975) s.264.
30
A.g.e. s.264.
18
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ve Kur’ân-ı Kerîm’ de geçen hece harflerinde de benzer durumla kullanıldığı yargısı
çıkmaktadır. Dikkat edilmesi gerekilen diğer durum ise aslında bu harflerin gizli, hikmetli
manalar taşıdığı ve bu harfler üzerine çeşitli yorumlar yapıl olması hicrî birinci asrın sonu ile
hicrî ikinci asrın başında başladığını söyleyebiliriz aksi takdirde sahabe bunları anlamamış olsa
ya da farklı manalar taşıdıklarını düşünmüş olsalardı muhakkak Hz. Peygamber’e sualler
yöneltirdiler ve günümüze sahabeden farklı kanallarla gelen rivayetler mevcut olurdu. İbn
Abbas (r.a.)’ın “Allah'ın her kitapta bir sırrı vardır. O'nun Kur’ân’daki sırrı ise, bazı sûrelerin
başlarına gelen hurûf-ı mukattaalardır.” Demesi veyahut hece harflerini bazı kelimelere delalet
ettiğine dair açıklamaları Hz. Peygamber’in vefatından sonra O’na yöneltilen sorulara birer
cevap niteliğinde olabilir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, bu hece harfleri sadece ilk asırlar
da üzerine yorum yapılıp araştırılan bir konu olmaktan ötedir. Bu günkü akademik çalışmalara
da çokça konu olmaktadır. Modern zamanda bile bu hece harflerini anlamlandırma çabaları
sürmektedir. Bazı araştırmacılar bu hece harflerinin kökenini semitik dillerde aramaktadır.
Örneğin: Hâ mîm için; İbranice kökenli bir kelime olan “Hashem ( ”)השםden gelme olduğu
iddia edilmiştir. Mekke’ye hâkim olan üstün nitelikli olan kabilenin yani Benî Haşim’in
kısaltmasıdır, denilmiştir.31 Elif lâm mîm de bulunan elif için ise; Tanrı anlamında alheyaa ile
İbranice Tanrı ale [elohim] kelimesinin kısalması olduğu ileri sürülmüştür.32 Daha da ilginç bir
yoruma ise Katolikos Patriği I. Timothy ‘nin, Hz. Muhammed ile Hz. İlyas’ı eşit kabul ederek
yaptığı yorumdur.33 Timothy, mukattaa harflerinin teslis inancının mistik referansları olarak
görmektedir. Elif, lâm, râ; Tanrı, kelimesi ve ruhuna atıftır.34 Son olarak bir örnek daha verecek
olursak Tâ, Tevrat’ın kısaltması olduğu iddasıdır.35 Bu şekilde birçok örnek mevcuttur. Bu
iddiaların sahibine göre Müslümanlar, İbraniceyi göz ardı ettikleri sürece bu harflerin mistik
manalarına ulaşamayacaklardır.36 Bu görüşlerin tutarlı olmadığı aşikârdır. Neye delalet ettiği
konusunda katiyet olmayan bir durumda, bu harfleri ya bir sır kabul ederek mana peşine
düşmemek gerek veyahut âlimlerimiz tarafından serdedilen muhtemel her manayı kabul etmek
gerekir. Her iki durumda tam anlamıyla bir birlik yoktur. Tüm bu görüşler gerçek manayı
açıklama da yetersiz kalmaktadır, tatmin edici değildir; bunun bilgisini vahyi indirene ve onun
içindekileri bilen Allah’a bırakmak gerekir.37 Bizlere düşen Kur’ân-ı Kerîm’in hükümlerini en
iyi şekilde anlamak ve uygulamaktır.
2. HİCRÎ İKİNCİ ASIRDA HURÛF-I MUKATTAA YORUMU
Hicrî İkinci Asırda hurûf-ı mukattaa Yorumu, başlığı altında hicrî ikinci asrın önemli
şahsiyetlerinde olan Yahyâ b. Sellâm ile Mukâtil b. Süleyman’ın hayatlarına kısaca değindikten
sonra tefsirlerinde hurûf-ı mukattaa yorumlarını irdeleyeceğiz.
2.1.Yahyâ B. Sellâm Hayatı Ve İlmi Kişiliği
Hayatı hakkında tabakat kitaplarında ayrıntılı bilgi hemen hemen yok denecek kadar azdır.38
Tam ismi Yahyâ b. Sellâm b. Ebû Sea’lebe el-Basrî olup Ebû Zekeriyya künyesidir.39 Müfessir,

31

Suaeed, Sajah, Muqatta’at in the Quran: the wider Semitic context, (Sajah, 2015) s.10.
Sajah, Muqatta’at, s.7.
33
A.g.e. s.7.
34
A.g.e. s.7.
35
A.g.e. s.9.
36
A.g.e. s.12.
37
Mainiyo- Shuni, “Mysterious Letters” s.48.
38
Cerrahoğlu, İsmail ,Tefsir Tarihi (Ankara: Fecr Yayınevi, 1996) 1:232.
39
Kehhâle, Ömer Rızâ, Muʿcemu’l-muʾellifîn (Beyrut: Muessesetu’r-Risale, 1993) 4:97.
32
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mukri,40 fakih, hadis ilminde ve dilde âlim olduğu söylenmiştir.41 el-Askalanî ise hadis ilminde
zayıf olduğunu rivayet etmiştir.42 Öte yandan kendisi için ﺛﻘﺔ ﺛﺒﺘﺎ/sağlam bir sikaydı denilmiştir.43
Tâbiînden yirmi kişiyle görüşmüş onlardan rivayette bulunmuştur.44 Kûfe’de doğmuştur. 45
Basra’da büyümüş ve oraya nispet edilmiştir. 46 Bir dönem Fas’ta/Mağripte yaşamıştır.47 Mısıra
sonra Afrika’ya gitmiş orayı yurt edinmiştir. 48 Kıraatleri Hasan Basri’nin öğrencilerinden
almış, cem ve tasnifte bulunmuştur.49 Ebu hatim onun için, çok doğru sözlü biri demiştir.50
İsmail Cerrahoğlu, Yahya bin selâm için: “Bütün tabakat kitapları Yahyâ'nın musannef sahibi
olduğunu kaydetmektedir.” der ve şu şekilde devam eder: “Esefle söyleyelim ki hayatı gibi
eserlerine de vakıf değiliz.”51 Bunun sebebinin ise çok meşhur bir şahsiyet olarak
görülmediğinden ve Kuzey Afrika’da yaşamasının da etkisi olduğunu çünkü Kuzey Afrika’da
yaşayan birçok şahsiyetinde aynı kadere sahip olduğu ve hakiki yaşam biçimlerinden ziyade
menkıbelerin öne çıktığı gerçeğidir.52 Yahyâ b. Sellâm’ın hacca gitmiş olduğu
söylenmektedir.53 Hac dönüşü Safer ayında,54 Mısır’da vefat etmiştir.55 Tefsir alanında yazmış
olduğu eserinin ismi Tefsir’ul Kur’ân’dır. 56 Günümüze ulaşan tefsiri tam olarak elimizde
mevcut olmayıp, muhtelif yerlerde varaklar halinde bulunmakta, Kur’ân-ı Kerîm’in ancak üçte
birini oluşturmaktadır. Afrika’da kaldığı dönem, insanlar onun Tefsir’ul Kur’ân kitabından
haberdar oldukları ve ondan öncekilerden kimsenin böyle bir kitabı olmadığı rivayet edilir.57
Oğlu Muhammed b. Yahya’nın bu esere/tefsirine eklemleri vardır.58 İhtiyaratun fi’l fıkhi adlı
bir eseri daha vardır.59 el-Cami adlı bir eser daha ona isnat edilir. 60 İbnu’l-A‘râbî, onun farklı
ilimlerde birçok eseri vardır, 61 demiştir.
2.2.Yahyâ B. Sellâm’ın Tefsirinde Hurûf-ı Mukattaa
Yahyâ b. Sellâm’ın tefsiri tam tefsir niteliğinde olmayıp Yahyâ b. Sellâm’ın tefsiri, Nahl
sûresinden başlamakta Sâffât sûresiyle sona ermektedir. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerîm’in ilk
on üçün cüzünde yer alan hurûf-ı mukattaa ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Birinci
cildinde yer alan Meryem sûresinin başında bulunan  ﻛﮭﯿﻌﺺile ilgili şu rivayete yer vermektedir:
“Kelbî der ki: Kâfî, Hâdî, Âlîm ve Sâdık. Yarattıklarına Kâfî’dir; kullarına hidayet edicidir;
işlerini bilendir; sözünde sadık olandır.”62 Yahyâ b. Sellâm başka bir rivayete daha yer verir:
40

Kehhâle, Muʿcemu’l-muʾellifîn,4:97.
Hayruddîn Ziriklî, el-Aʿlâm (Beyrȗt: Dâru-İlmi Liʼl-Malâyîn, 1989).
42
Ibid.
43
Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 3:397.
44
Ziriklî, el-Aʿlâm, 8:147.
45
Kehhâle, Muʿcemu’l-muʾellifîn,4:97.
46
Ibid.
47
Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ 3:396.
48
Kehhâle, Muʿcemu’l-muʾellifîn, 4:97.
49
Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ 3:396.
50
Ag.e. 3:397.
51
Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 1:221.
52
A.g.e. 1:222.
53
Kehhâle, Muʿcemu’l-muʾellifîn, 4:97.
54
Ibid.
55
Ziriklî, el-Aʿlâm, 8:147
56
Kehhâle, Muʿcemu’l-muʾellifîn.4:97.
57
Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ 3:397; Ziriklî, el-Aʿlâm, 8:147.
58
Ziriklî, el-Aʿlâm, 8:147.
59
Ibid.
60
Ibid.
61
Ibid.
62
Yahyâ b. Sellâm, Tefsîru Yahyâ b. Sellâm, (Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 2003) 1:213.
41
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“Hasan derki: Bunların tefsirini bilmiyorum ancak peygamberimizin sahabilerinin dedikleri
hariç. Onlar demişlerdir ki: Sûrelerin isimleridir ve sûrelerin başlangıçlarıdır.”63 Tâhâ sûresinin
başında bulunan  طﮫhece harfi ile ilgili şu rivayete yer vermektedir: “ Hasan bin Dinâr,
Hasan’dan rivayet etmiştir. Der ki: Ey adam, demektir.” Saîd bin Cübeyr de Katâde’den rivayet
etmiştir. O da aynısı söylemiştir. Başka bir rivayette ise Nabati dilinde “Ey adam” demektir.
[Nida mahzuftur.] Dahhâk ise: “ اﯾﻄﮫ اﯾﻄﮫ/ Ey Tâhâ Ey Tâhâ [yani ey adam ey adam].” demiştir.
Bu da bir sonraki ayetle beraber şu anlama gelmektedir: “{ﻋﻠَﯿْﻚَ ْاﻟﻘُ ْﺮ َءانَ ِﻟﺘ َ ْﺸﻘَﻰ
َ  ﯾَﺎ َر ُﺟ ُﻞ } َﻣﺎ أ َ ْﻧﺰَ ْﻟﻨَﺎ/ Ey
64
adam! Biz Kur'ân'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik” Şuarâ sûresine geldiğimizde طﺴﻢ
için: “ O, Kur’ân’ın isimlerinden bir isimdir. Yani Kur’ân’dır.” Saîd bin Cübeyr de Katâde’den
rivayetle der ki: “Kur’ân’ın isimlerinden bir isimdir. Rab, onla yemin etmiştir.” Ayrıca Bu hece
harflerinde de Meryem sûresinde yer vermiş olduğu rivayete benzer rivayete yer verir. Hasan
ّ  ﻻ أدري ﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﻏﯿﺮ/ Bunların
derki: “ أﺳﻤﺎء اﻟﺴّﻮر وﻣﻔﺎﺗﺤﮭﺎ:أن ﻗﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺴّﻠﻒ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻘﻮﻟﻮن ﻓﯿﮭﺎ وأﺷﺒﺎھﮭﺎ
tefsirini bilmiyorum ancak selefin dediklerinden başka. Onlar demişlerdir ki: Sûrelerin
isimleridir ve sûrelerin başlangıçlarıdır.”65 Kasas sûresine geldiğimizde  طﺴﻢiçin: “ ﻗﺪ ﻓﺴﺮﻧﺎه طﺴﻢ
ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮاء/Şuarâ sûresinde Tâ sîn mîm’i açıkladık” ifadesine yer vermiştir.66 Ankebût sûresinde
yer alan  اﻟﻢiçin benzer ifadeyle: “  ﻗﺪ ﻓﺴﺮﻧﺎه ﻓﻲ اول ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة/Bakara sûresinin başında açıkladık,
demektedir.”67 Bakara sûresi tefsiri günümüze ulaşmadığı için bu kışı m meçhuldür. Yâsîn
sûresine geldiğimizde ilginç bir durum vardır. Baktığımız kadarıyla hurûf-ı mukattaa’ ile ilgili
olan rivayetlerin hiçbiri Hz. Peygamber’e isnad edilmezken burada isnad edilmiştir: “ ﯾﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ
ﯾﺎ اﻧﺴﺎن: ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ/Nebî (s.a.v.): Ey İnsan!” demiştir, rivayeti yer almıştır. Başka bir
rivayette Osman, Katâde’den rivayetle: “Ey insan, demektir. Sîn, harfi insan harfindeki s
harfinden kısalmadır.” 68 Yahyâ b. Sellâm’ın tefsirinin günümüze ulaşan kısmında, hece harfleri
ile ilgili nakiller burada son bukmaktadır.
2.3.Mukâtil B. Süleyman’ın Hayatı ve İlmi Kişiliği
Tabakat kitaplarında hakkında olumlu olumsuz birçok farklı görüş olup giydiği
elbiseden,69attığı ilk yalana70 kadar birçok rivayet mevcuttur. Tam ismi kitaplarda Ebu’l Hasan
Mukâtil b. Süleyman el- Horasani el-Belhi 71 ve Mukâtil b. Süleyman bin Beşir el-Ezdî 72
şeklinde geçmektedir. Belh şehrinde doğmuştur.73 Basra’ya da gitmiştir.74 Bağdat’a gidip orada
hadis rivayet etmiştir.75 Beyrut ile Mekke’ye gitmiştir.76 Meşhur ünlü müfessirdir 150 de 77 Irak
da vefat etmiştir.78 Mütekellim yönüyle de bilinirdi, Kıraat ve lügatte de ilim sahibiydi.79
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Ibid.
Sellâm, Tefsîru Yahyâ, 1:251.
65
Sellâm, Tefsîru Yahyâ, 2.495
66
A.g.e. 2:577.
67
A.g.e. 2:615.
68
A.g.e. 2:799.
69
el-Mizzi, Ebu’l-Haccâc Cemâleddin Yûsuf b. Abdurrahman b. Yûsuf, Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl, thk.
Bâşşâr Avvad Ma’ruf (Beyrȗt: Muessesetu’r-Risâle, 1983) 28:435.
70
el-Mizzi, Tehzîbu’l-Kemâl, 28:444.
71
Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabkat’ül-Müfessirîn (İstanbul: Bilmen Yayınevi, t.y.) 1:300.
72
Hayruddîn Ziriklî, el-Aʿlâm (Beyrȗt: Dâru-İlmi Liʼl-Malâyîn, 1989) 7:281.
73
Ziriklî, el-Aʿlâm, 7:281.
74
Ömer Rızâ Kehhâle, Muʿcemu’l-muʾellifîn (Beyrut: Muessesetu’r-Risale, 1993) 4, s.905.
75
Ziriklî, el-Aʿlâm, 7:281.
76
Ömer Türker, “Mukâtil B. Süleyman”, DİA (İstanbul, 2006), 31: 134.
77
Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 1:300.
78
el-Mizzi, Tehzîbu’l, 28:445.
79
Kehhâle, Muʿcemu’l-muʾellifîn, 4:97.
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Kendisini tezkiye edenler bulunduğu gibi cerh edenler de vardır,80 denilmiştir. Özellikle de
hadis alanında zayıf kabul edilmiş, onun için hadisleri terk ediliyordu denilmiştir.81 Hatta
hadiste hiçbir şey değildir, yalancıdır denilmiştir.82 Mukâtil b. Süleyman için; sika değildir,
hadisi terk edilirdi, hiçbir şey değildir gibi ifadeler birçok kimse tarafından kullanılmıştır.83
Hadis ilminde özelliklede rivayet hususunda zayıf kabul edilmiş olsa da Mukâtil’in konumu
ehli tefsir nezdinde büyüktür, demişlerdir 84 Zehebî ‘nin (ö. 748/1348) Siyeru Aʿlâmi’n-Nubelâ
adlı eseri on dört ciltlik hacimli bir eser olmasına rağmen Mukâtil b. Süleyman hakkında hiçbir
olumlu görüşe yer vermemiştir. Yer vermiş olduğu görüşlere bakacak olursak; İbn Mübârek (ö.
181/797) Mukâtil b. Süleyman için şöyle demektedir: “Tefsiri ne güzeldi, eğer kendisi güvenilir
olsaydı.”85 Yine benzer ifadeyle kendisi için: “ Ne âlim biriydi eğer, isnadı olsaydı,”86
denilmiştir. Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ise şöyle demiştir: “ Meşrikten/Doğudan bize iki kötü
görüş geldi biri müşebbehe olan Mukâtil’dir.”87 Buhârî (ö. 256/870) ise; Mukâtil hiç bir şey
değildir, demiştir. Bu olumsuz görüşleri zikrettikten sonra Zehebî en son kendi fikrini beyan
eder ve der ki: “Âlimlerin onun rivayetini terk etme noktasında icmaı vardır.”88 Hâlbuki Mukâtil
b. Süleyman’ı tefsir ve hadis ilimlerinde büyük bir iktidar sahibi olarak görenler mevcutken89
Zehebî’nin aktarımları bizlere insaflıca gelmese bile tabakat eserlerindeki rivayetlerin birçoğu
buna benzer nitelikte olup daha ağır ifadeler de mevcuttur. Mukâtil b. Süleyman’ın eleştiri
oklarının hedefinde olmasının sebebi ise; Yahudi ve Hristiyanların ilminden yararlanmış
olması, Allah’ı mahlûkata benzetmesi ve birçok farklı itikadi görüşler (Müşebbihe, Şîa ve
Mürcie) atfedilmesinden dolayıdır.90 Horasanda yalanda ve bidaatta benzeri olmayan üç kişiden
biri olarak zikredilmiştir.91 Benzer ifadeyle Horasanda; Cehmiyye ve Mukâtil b. Süleyman gibi
sevimsizi yoktu, gibi ifadeler de mevcutken92 belki de bunlardan en ağırı şu ifadelerdir: “Cehm
ve Mukâtil b. Süleyman ikisi bize göre fasık ve facirdirler. Yahudilerin ve zimmet ehlinin
öldürülmesi uygun görmem. Ancak eğer bir yerde Mukâtil b. Süleymanı görseydim, elime
geçseydi kimse beni görmeseydi, O’nu öldürürdüm.”93 Bunca olumsuz yoruma rağmen Mukâtil
b. Süleyman’ın tefsirde yeri tartışılmasızdır. Nitekim İmam Şâfiî (ö. 204/819) şöyle
demektedir: “Hepimiz tefsirde Mukâtil b. Süleyman’a muhtacız.”94 Yine İmam Şafi’nin: “Kim
sahih hadisi [öğrenmek] isterse Mâlik’den alsın; kim Cedel ilmini [öğrenmek] isterse Ebu
Hanife’den alsın; Tefsir ilmini seven/isteyen de Mukâtil b. Süleyman’a gitsin” dediği
nakledilir.95 Ve yine birçok kişi tarafından Mukâtil b. Süleyman için: O’nun hakkında hayırdan
başka hiç bir şey duymadık;96 Ondaki ilmi başka insanda görmedim yeşil denizin üstünlüğü
80

Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 1:300.
Ziriklî, el-Aʿlâm,7:181.
82
el-Mizzi, Tehzîbu’l-Kemâl, 28:445.
83
el-Mizzi, Tehzîbu’l-Kemâl,28:439,440,445.
84
Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 1:300.
85
Ez-Zehebî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân,Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ (Beyrȗt:
Muessesetu’r-Risâle, 1992) 7:203.
86
el-Mizzi,, Tehzîbu’l-Kemâl, 28:437.
87
ez-Zehebî, Siyeru Aʿlâmi’n-nubelâ, 28:204.
88
A.g.e. 28:204.
89
Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 1:300.
90
A.g.e. 28:450.
91
A.g.e. 28:443.
92
A.g.e. 28:443.
93
A.g.e. 28:443.
94
Ahmed b. Muhammed el-Edirnevî, Tabakātü’l-Müfessirîn, (Medine-i Münevvere: Mektebetu’l-Ulum ve’lHikem, 1997) s.20.
95
el-Mizzi, Tehzîbu’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl, 28:436.
96
A.g.e. 28:430.
81
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gibidir;97 Ondan nefret etmeyin, ondan başka Allah’ın ilmini en iyi bilen yoktur, ifadeleri
mevcuttur.98 Hatta kendisi için bilinecek ne varsa en iyi O bilir, denilmiştir.99 Ayrıca, Kur’ân-ı
Kerîm’e o kadar vakıftı ki bize Kur’ân-ı Kerîm de açıklanmayan bir şey bırakmadı denilmiştir.
100
Mukâtil b. Süleyman; hem bu kadar övülen hem de bu kadar yerilen nadir şahsiyetlerdendir.
Eserlerine değinecek olursak, birçok eser yazdığı rivayet edilir. Mukâtil b. Süleyman’a atfediler
eserler şunlardır: el-Aḳsâm ve’l-lugāt, er-Red ʿale’l-Ḳaderiyye,101 Müteşâbihü’l-Kurʾân,
Nevâdirü’t-tefsîr,102 Kitabu'l cevâbet fi’l Kurʾân ve Kitâb’ul Takdîm ve Tehîr103. Bir eseri daha
vardır; o da el-Ḳırâʾât’tir. Bazı kaynaklarda104 müstakil bir kitap gibi gösterilirken bazı
kaynaklarda ise el-Vücûh ve’n-nezâʾir fi’l-Kırâʾâ105 şeklinde gösterilmiştir. Günümüze sadece
üç eseri ulaşmıştır. Bunlar; et-Tefsîrü’l-kebîr, el-Vücûh ve’n-nezâʾir ve Tefsîrü’l-hamsi miʾe
âye mine’l-Kurʾân adlı eserleridir.
2.4. Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsirinde Hurûf-ı Mukattaa
Mukâtil b. Süleyman’ın tefsiri günümüze ulaşan en eski tam tefsirdir. Tefsiri için insanların
tefsirini topladı ve duymadıklarını da tefsir etti denilmiştir. Ma‘mer’in (ö. 209/824 [?])
Katâde’nin (ö. 117/735) ve Şeybânî’nin (ö. 213/828 [?]) tefsirlerini birleştirdiği söylenmiştir.106
Tefsiri, günümüze ulaşan en eski tam tefsir olma özelliği ile tefsir ilminde mihenk taşıdır. Bu
hakikati göz önünde bulundurarak yirmi dokuz sûrede bulunan hurûf-ı mukattaa’yı sırasıyla
inceleyerek sunmuş olduğu yorum ve nakilleri derledik. Hece harflerine dair yaptığı
yorumlarda Yahudilerin etkisinde kalmış, olduğu iddia edilmiştir.107 Bakara, Âl-i İmrân,
Ankebût, Rûm, Lokmân, Secde surelerinin başında bulunan  اﻟﻢterkibi ile ilgili nakle ve kendi
görüşüne yer vermezken,108 bir çalışmada Mukâtil b. Süleyman’a atfen: “Bakara sûresinin
başında yer alan “اﻟﻢ/elif-lâm-mîm” harflerinden “أﻟﻒ/elif” harfinin Allah, “ل/lâm” harfinin Latîf
ve “م/mîm” harfinin Mecîd isimlerinin ilk harfine işaret ettiğini söylemiştir. Yine o, “أﻟﻒ/elif”
harfini Allah’ın nimetlerine, “ل/lâm” harfini lütuflarına ve “م/mîm” harfini de yüceliğine işaret
eden harfler olarak yorumlamıştır.”109 şeklinde nakle yer verilmiştir. Atıfta bulunulan
yayınevine ve farklı basım evlerine ait Mukâtil b. Süleyman tefsirine ulaştığımızda yine her
hangi bir yorumun olmadığını gördük.110 A’râf sûresinin başında bulunan  اﻟﻤﺺile ilgili nakle
ve kendi görüşüne yer vermemiştir,111 çünkü Mukâtil b. Süleyman’a göre اﻟﻤﺺ
97

A.g.e. 28:436.
A.g.e. 28:432.
99
A.g.e. 28:438.
100
A.g.e. 28:438.
101
Kehhâle, Muʿcemu’l-muʾellifîn, 4:906.
102
Ziriklî, el-Aʿlâm, 7:181.
103
en-Nedîm, Ebu’l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya‘kūb İshâk b. Muhammed b. İshâk, el-Fihrist, thk. İbrahim
Ramadan (Beyrȗt: Dârul Ma’rife, 1997) s.222.
104
Kehhâle, Muʿcemu’l-muʾellifîn, 4:906.
105
Ziriklî, el-Aʿlâm, 7:181.
106
el-Mizzi, Tehzîbu’l-Kemâl, 28:442.
107
Mehmet Altuntaş, “Mukâtil B. Süleyman’ın Tefsirinde İsrâiliyat ve hurûf-ı mukattaa Hakkındaki Yorumları”,
BOZİFDER, 13 (2018): s.141.
108
Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, (Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-İlmiyye, 2002) 1:28,156;
2:510;3:3,18,26.
109
Altuntaş, “Mukâtil B. Süleyman’ın Tefsirinde”s.141.
110
Mukâtil b. Süleyman, Ebu’l-Hasen b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî. Tefsîru Mukâtil b. Süleymân. thk. Abdullah
Mahmud b. Şehâte. (Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâs, 2002) 1:80 (krş.) Mukâtil b. Süleyman ,Muhtasar Tefsîr-i Kebîr,
thk. Abdullâh Mahmûd Şehhâte, tr M.Beşir Eryarsoy, (İstanbul:İşaret Yayınları, 2015) s.51.; Mukâtil b.
Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, thk. Abdullâh Mahmûd Şehhâte, (Beyrût Muesseset'ut-Tarihu'l
Arabiyye, ts.) 1:81.
111
A.g.e. 1:383.
98
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müteşâbihattandır. Bu durumu Âl-İmrân sûresinin 7. ayetindeki “ ٌؕ”واُﺧ َُﺮ ُﻣﺘَﺸَﺎ ِﺑ َﮭﺎت
َ ibareyi tefsir
ederken söylemiştir ama öncesinde Yahudilerin hece harflerine göre Hz. Peygamber’in
ümmetinin kaç yıl yaşayacaklarını söylemiş olduklarını aktarmıştır. Sonra; “ ُﻻء
ِ واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺎت َھﺆ
 اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷرﺑﻊ... اﻟﺮ. اﻟﻤﺮ. اﻟﻤﺺ. آﻟﻢ/ Elif lâm mîm, Elif lâm mîm sâd, Elif lâm râ, ve Elif lâm mîm
râ bu dört kelime müteşabihattır.”112 demesi ve hurûf-ı mukattaa harfleri için اﻟﻜﻠﻤﺎت/Kelimeler
ifadesini kullanması kayda değerdir. “Harfler” yerine “Kelimeler” ifadesini kullanması bilinçli
bir tercih olsa gerek. Bu hece harflerini müteşabittan saymasına rağmen  اﻟﺮhakkında nakle yer
vermiştir. Yûnus sûresine geldiğimizde  اﻟﺮile ilgili şöyle demektedir: “  ﻓﮭﻦ،ﯾﻘﺎل اﻷﻟﻒ واﻟﻼم واﻟﺮاء
. وﻻ اﺧﺘﻼف، وﻻ ﻛﺬب ﻓﯿﮫ، آﯾﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻌﻨﻲ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﺤﻜﯿﻢ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎطﻞ/Denir ki:
Elif lâm ve râ kitabın ayetleridir yani kitabın işaretleridir, yani Kur’ân-ı Hakîm’dir. Yani onda
yalan ve ihtilaf yoktur batıldan muhkemdir.”113 Nakletmiş olduğu bu görüşü meçhul siga []ﯾﻘﺎل
ile aktarmış olması O'nun bu görüşe katılmadığının alametidir çünkü bilindiği üzere meçhul
siga; aktarılan görüşe katılmamayı veya görüşün zayıf olduğu ifade etmek için kullanılır.114
Bundan dolayı diyebiliriz ki Mukâtil b. Süleyman; Elif lâm râ harflerini müteşâbihattan
saymasına ve nakle katılmamasına rağmen bize bu nakli aktarmış olması insanları bu görüşün
varlığından haberdar etme arzusundan kaynaklanmış olabilir. Meryem sûresinin başında
bulunan  ﻛﮭﯿﻌﺺile ilgili tefsirinde, Yahyâ b. Sellâm’ın tefsirinde yer alan rivayete benzer bir
yorum mevcuttur. Şu ifadelere yer vermektedir: “Kâfî, Hâdî, Âlîm ve Sâdık işte bunlar Allah
Teâlâ’nın kendi nefsini yüceltmesidir. Yarattıklarına kâfidir, kullarını hidayet edicidir; اﻟﯿﺎء
Hadi’nin bir harfidir, yarattıklarını bilendi; Allah sözünde Sâdık olandır.”115 Görüldüğü üzere
müellif burada geçen her harfi Allah’ın isim ve sıfatlarından bir kısmının baş harfi şeklinde
yorumlamıştır. Tâhâ, Şuarâ ve Neml sûresine geldiğimizde ise sûrelerin başında bulunan hurûfı mukattaa ile ilgili herhangi bir nakle ve tevile yer vermemiştir.116 طﮫ/Tâ hâ harflerinin
Süryanice “Ey adam” manasında olduğuna dair alıntıda bulunulmuştur117 lakin yine farklı
basım evlerine mukayeseli olarak baktığımızda herhangi bir yoruma ulaşamadık.118 Yâsîn
sûresinde yer alan hurûf-ı mukattaa ile ilgili ise Yahyâ b. Sellâm’ın tefsirinde yer alan rivayetle
aynı olup, hangi lehçeden geldiğini söylemiştir. Yâ sîn yani Tay kabilesinin lehçesi ile ey insan!
demektir, ifadesi yer almaktadır.119 Sâd sûresinde yer alan hurûf-ı mukattaa ile ilgili yorum ve
nakil yoktur.120 "Mukâtil, “ﺣﻢ/hâ-mîm” ile başlayan Mü’min, Fussilet, Câsiye, Ahkâf, Zuhruf,
Duhân sûrelerinin başındaki harfleri “hakiki müteşâbih” olarak kabul ettiği için te’vil
etmemiştir”121 denilmiş olsa da Mü’min sûresinde geçen  ﺣﻢiçin yorum yapmazken122 bir
sonraki sûrede yani Fussilet sûresinde geçen  ﺣﻢiçin şöyle demektedir: “Hâ mîm yani levh-i
mahfuza hamledilen/yorumlanan yani takdir edilip hükme bağlanan hususlar.” demiştir.123 Şûrâ
sûresine yer alan iki hurûf-ı mukattaa için de yorum yapmamıştır ki Hâ mîm terkibini bir önceki
112

A.g.e. 1:58.
A.g.e. 2.80.
114
İbn Akīl, Ebû Muhammed Bahâüddîn Abdullah b. Abdirrahmân, Şerhu İbn Akīl (Kahire: Mektebetü Dâri’tTurâs, 2005) 2:86.
115
Mukâtil, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, 2:306.
116
A.g.e. 2:324,445,469.
117
Altuntaş, “Mukâtil B. Süleyman’ın Tefsirinde"s.141.
118
Bk. Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, thk. Abdullâh Mahmûd Şehhâte, Muesseset-Tarihu'l
Arabiyye, Beyrût, ts. 3:21 (krş.) Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân. thk. Abdullah Mahmud b.
Şehâte. Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâs, h.1423 s.21.
119
Mukâtil, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, 3:81.
120
A.g.e. 3:112.
121
Altuntaş, “Mukâtil B. Süleyman’ın Tefsirinde" s.145.
122
Mukâtil, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, 3:143.
123
A.g.e 3:160.
113
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sûrede açıklamıştır.124 Kāf sûresine geldiğimizde Kāf için: “Kāf, yeşil zümrütten olup dünyanın
etrafını kuşatan bir dağdır. Gökyüzünün yeşilliği125 ondandır. Onun yaratılışının üzerinde
herhangi bir şey yoktur. Tüm dağlar ondan yeşermiştir. O tüm dağların arkasındadır. Dağların
hepsinin kökü Kāf’tandır. O yaratılmış olan ilk dağdır...” 126 Allah’ın zelzele yaratmak
istediğinde meleklere Kāf dağının hareket ettirmelerini/ sallamalarını istemesi gibi ifadelere de
yer vermiştir. Devamında ise başka bir dağın niteliğinden bahsetmektedir. Kāf hece harfinin
dağa nispet edilmesini İmam Kurtubî, Dahhâk (ö. 212/828) ve İkrime’den (ö. 105/723) rivayet
etmiştir. İbnu’l-Cezerî (ö. 833/1429) ise İbn Abbas’dan rivayet etmiştir, demiştir.127 İbn Kesîr
(ö. 774/1373) Kāf için diğer sûrelerin başında bulunan diğer harfler gibidir dedikten sonra dağa
nispet edilmesiyle ilgili ise: “Bunlar (Allah [daha iyi] bilir) bir takım insanların Benî İsrâil’den
aldıkları hurafelerindendir. Doğrulanamazlar da yalanlanamazlar da.”128 demiştir. Nûn sûresine
geldiğimizde nûn için: “Yani nûn, bu balık yerin en altındaki bir denizdedir.”129 demektedir.
Tefsirinde yer vermiş olduğu yorum ve nakiller bundan ibarettir.
SONUÇ
Hurûf-ı mukattaa, Kur’ân-ı Kerîm ilimleri arasında en çok merak edilen, tartışılan, üzerinde
fikir yürütülen konularından biridir. Nitekim birçok farklı görüşün ortaya çıkmasının sebebi de
budur. Biz de bu konu da en erken dönemlerden biri olan hicrî ikinci asra giderek, ilk tam tefsir
olmasından dolayı Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinde ve Yahyâ b. Sellâm’ın tefsirinde bu ilmi
inceledik. Mukâtil b. Süleyman’ın görüşleri ve nakilleri ile Yahyâ b. Sellâm’ın nakilleri , hicrî
ikinci asırdaki hurûf-ı mukattaa yorumuna ışık tuttu, çünkü görüşleri zamandan bağımsız
olamazdı. Ayrıca hicrî ikinci asrın genel bir portresini çizmemize vesile oldu, tefsir alanındaki
bilgi birikimin nakille devam ettiği bir süreçten yazıya geçirilmesi sürecini. Hicrî ikinci asırda
yeni yeni yazıya geçirilen birçok eserin günümüze ulaşamaması ulaşanlarında bir kısmının da
eksik olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiş oldu. Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinin tam
olmasına rağmen, Yahyâ b. Sellâm’ın metedolojisine göre eksik kaldığı ve dağınık bilgiler
olduğu sonucuna ulaştık. Yahyâ b. Sellâm’ın tefsirinde mükerrer ayetlerde daha önce
açıkladığına dair izahatı, Mukâtil b. Süleyman’da Mushaf sırasına göre önce gelen ayette hurûfı mukattaa’ı açıklamazken aynı hurûf-ı mukattaa’ı bir sonraki ayette açıklaması gibi. Ayrıca
Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinde, Kur’ân-ı Kerîm’de geçen her hurûf-ı mukattaa ile ilgili
yorum ve naklin olmaması ya rivayet eksikliğinden yani o konuda herhangi bir nakil
olmamasından ya da varsa da Mukâtil b. Süleyman’ın haberdar olmadığının göstergesidir
çünkü hece harflerinin bir kısmını müteşâbihattan saymasına rağmen Elif lâm râ hakkında nakle
yer verirken meçhul siga ile kullanmış olması bu durumun delilidir. Müteşâbihattan
saymamasına rağmen hece harfleriyle ilgili nakle yer vermemiş olmaması da ikinci delildir.
Şuarâ ve Tâhâ sûresinde yer alan hece harfleriyle ilgili Yahyâ b. Sellâm’ın tefsirinde olan
rivayetin Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinde olmaması üçüncü delildir. Sonuç olarak Mukâtil
b. Süleyman’da Yahyâ b. Sellâm’da Allah kelamını en iyi şekilde açıklama gayretine
girmişlerdir. Neye delalet etiği açık olmayan hurûf-ı mukattaa konusunda Yahyâ b. Sellâm da,
Mukâtil b. Süleyman da hurûf-ı mukattaa’yı anlamlandırma, beyan etme çabasına girerek kendi
fikirlerini ve hicrî ikinci asırda kabul edilen görüşleri bize aktarmışlardır. Ayrıca, çalışmamızda
elde ettiğimiz neticelerden biri de konuyu en iyi ve doğru bilgiyi sunma adına var ise yapılan
124

A.g.e 3:172.
 ﻓﺨﻀﺮة اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻨﮫifadesi geçmektedir.
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اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺑﲔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ واﻟﺘﺄﺻﻴﻞ
)(Hicrî İkinci Asırda Teşekkül ve Temel Bakış Açısından Hadis Yöntemleri

ﻃﻪ ﲪﻴﺪ ﺣﺮﻳﺶ اﻟﻔﻬﺪاوي

)(1

Orcid:6683-2908-0002-0000
tahahameed090@gmail.com

اﳌﻘﺪﻣﺔ

ـﻮي اﻟﺸـ ـ ـﺮﻳﻒ
اﳊﻤـ ـ ــﺪ واﻟﺼـ ـ ــﻼة واﻟﺘﺴـ ـ ــﻠﻴﻢ ،وﻋﻠـ ـ ــﻰ رﺳـ ـ ــﻮل ﷲ وﻋﻠـ ـ ــﻰ آﻟـ ـ ــﻪ وﺻـ ـ ــﺤﺒﻪ وﺑﻌـ ـ ــﺪ :ﻓﻘـ ـ ــﺪ ل اﳊـ ـ ــﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒـ ـ ـ ّ
اﻷول ﻟﻠﺮﺳـ ــﺎﻟﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴّﺔ وإﱃ ﻳﻮﻣﻨـ ــﺎ ﻫـ ــﺬا؛ ﻟﻜﻮﻧـ ــﻪ
اﻫﺘﻤﺎﻣـ ــﺎ واﻓ ـ ـﺮاً ﻣـ ــﻦ اﳌﺴـ ــﻠﻤﲔ ﻋﻠـ ــﻰ ﳐﺘﻠـ ــﻒ ﻣـ ــﺬاﻫﺒﻬﻢ ﻣﻨـ ــﺬ اﻟﻌﻬـ ــﺪ ّ
ﻣﺒﻴﻨ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻠﺴ ـ ـ ـ ـﻨّﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳّـ ـ ـ ـﺔ اﻟﺸ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻔﺔاﻟﱵ ﲤﺜّـ ـ ـ ـﻞ اﳌﺼ ـ ـ ـ ــﺪر اﻟﺜ ـ ـ ـ ــﺎﱐ ﻣ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣﺼ ـ ـ ـ ــﺎدر اﻟﺘﺸ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻊ اﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼﻣ ّﻲ ﺑﻨﻈ ـ ـ ـ ــﺮ اﳌﺴ ـ ـ ـ ــﻠﻤﲔ
ﲨﻴﻌﺎًﻓﻌﺮﻓ ـ ــﺖ اﻟﺴ ـ ــﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳ ـ ــﺔ ﺗﻄ ـ ــﻮراً ﻣﺴ ـ ــﺘﻤﺮاً ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺴ ـ ــﺘﻮى اﻟﺘ ـ ــﺪوﻳﻦ وﺳ ـ ـﲑاً ﻳﻮﻣ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ــﺪ ﻳ ـ ــﻮم ﳓ ـ ــﻮ اﻟﻜﻤﺎل،ﻓﺎﳌﺴ ـ ــﻠﻢ ﻻ
ـﺎم دﻳﻨ ـ ــﻪ ،وﺗﻜﺎﻟﻴ َﻔ ـ ـﻪ ﰲ ﻫ ـ ــﺬﻩ
ﻳﺴ ـ ــﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬ ـ ــﺎ اﺑ ـ ــﺪا إذا ﻣ ـ ــﺎ أراد أن ﻳﻄﱠﻠ ـ ــﻊ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻋﻘﻴ ـ ــﺪة اﻹﺳ ـ ــﻼم اﳊ ّﻘ ـ ـﺔ ،وﻳﻌ ـ ــﺮف أﺣﻜ ـ ـ َ
اﳊﻴﺎة.
وﻗﺪ ﻛﺎن دئ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ Uﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﺴﻤﻌﻮن ﻣﻨﻪ
اﳊﺪﻳﺚ وﻳﻌﻤﻠﻮن ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﻼ واﺳﻄﺔ اﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﰐ ﻓﻴﻬﺎ رﺳﻮل ﻗﻮم أو ﻣﺒﻌﻮﺛﻬﻢ ﻳﺴﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ أﻣﺮ ﻣﺎ

وﻳﻘﻮل أ رﺳﻮﻟﻚ وﻳﺰﻋﻢ أن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺬا وﻛﺬا ﻓﻴﻘﻮل – ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﺻﺪق ﻓﻴﺨﱪﻩ اﻟﻨﱯ Uﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﺛﺒﻮت اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﻧﻘﻠﻪ ،ﻓﺤﻔﻆ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،ﰲ اﻟﺼﺪور ﻟﻘﻮة ﺣﻔﻈﻬﻢ وﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،وﺑﻌﺪ وﻓﺎة
اﻟﻨﱯ Uﺣﺮص اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ إﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ  ،وﻋﺪم ﺿﻴﺎع ﺷﻲء ﻣﻨﻪ وﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬا
اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ وﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﳊََﻔﻈَﺔ وﺿﻌﻔﺖ ﻣﻠﻜﺔ اﳊﻔﻆ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس وﻃﺎﻟﺖ
اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﺮواة ،وﲪﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﺤﺎﰊ ﲨﺎﻋﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﻔﺮﻗﻮا ﰲ اﻟﺒﻼد ،واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻟﻘﻴﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺮواة
وﻇﻬﻮر اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ،ﻓﻜﺜﺮت
اﻟﺮوا ت ودﺧﻠﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻞ ودﺧﻠﻬﺎ اﳋﻄﺄ وﺗَـ َﻌﺮض اﳌﺴﻠﻤﻮ َن ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت واﳌﺴﺘﺠﺪﱠات اﳌﺘﺰاﻳﺪة ،وﻇﻬﺮت اﻟﻔﺮق اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ
وﻛﺜﺮة اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻣﻊ اﺣﺘﺪام اﳋﻼف ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد واﻟﺼﻔﺎت واﻟﺮؤ  ،واﻟﻜﻼم ،ﻣﺼﺤﻮ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻔ ﱠﻜﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻪ وﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ رﲰﻲ او ﻓﺮدي ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺪو ﻣﺴﺘﻘﻼ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﱘ ﻳَ ْﺴ ُﻬﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﻔﺄﺻﺒﺢ اﻟﺒﺎﻋﺚ دﻳﻨﻴﺎ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﱯ Uوﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
وأﻋﻤﺎل ﻟﻼﻗﺘﺪاء ﻓﻬﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺑﺪأت ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺪور وﺑﻌﺾ اﻟﺴﻄﻮر ،واﻧﺘﻬﺖ ﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻓﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ﺣﺮﻛﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﺗﻌﺪد اﳌﻨﺎﻫﺞ واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ وﺑﺮز ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن اﶈﺪد )اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي( ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء
) (1اﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ دﻛﺘﻮر -ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻣﺴﺆول اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷﺳﺮي -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺴﲏ ﰲ اﻷﻧﺒﺎر ) Doç. Dr: Taha Hamid
(Harish
0000-0002-2908-6683orcid:
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واﳊُﻔﱠﺎظ ،واﻟﻨُـﻘﱠﺎد ،اﻟﺜﻘﺎت ﳑﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺳﻴﺲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ واﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم  ،واﻟﻌﻠﻮم
اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻞ وﻋﻠﻢ اﳉَْﺮِح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻏﲑﻫﺎ .ﻓﺘﻮاﻟﺖ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ
اﻟﻜﺜﺮة واﻟﺘﻨﻮع ﻣﺪى ﺑﻌﻴﺪا ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﻨﻀﻮج واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﺘﻘﻌﻴﺪ وارﺳﺎء اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﻮن واﻟﺮﺟﺎل واﻟﻌﻠﻞ وﻓﻘﻪ اﳊﺪﻳﺚ وﻗﻀﺎ اﻹﺳﻨﺎد ﻓﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﺮاك ﻋﻠﻤﻲ واﺳﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﻊ اﻷ م
ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ ،وأدواﺗﻪ  ،وﻟﻪ ﻛﺘﺒﻪ وﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ.
أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي :ﺗﻈﻬﺮأﻛﺜﺮﰲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳّﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ وأﺧﺬت ﺗَْﱪُز أﻛﺜﺮ
ِ
ﲟﺮور اﻷ م ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻗﺺ َﺣ َﻔﻈَﺔ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ وﺗَـ َﻌﱡﺮ ِ
ﲔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت واﳌﺴﺘﺠﺪﱠات اﳌﺘﺰاﻳﺪة ،ﻓﻔ ﱠﻜﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﲜﺪة
ض اﳌﺴﻠﻤ َ

ﺣﻞ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎوﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﲰﻲ او ﻓﺮدي ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺪوﻧﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻳَ ْﺴ ُﻬﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ِّ
ﻣﺎ ﻳﻮ ِاﺟﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﻣﻮر وﻣﺸﻜﻼﺗﻮﻗﺪ ﺑﺮز ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن اﶈﺪد )اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي( ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﳊُﻔﱠﺎظ ،واﻟﻨُـﻘﱠﺎد،
اﻟﺜﻘﺎت ﳑﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺳﻴﺲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ واﳌﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻤﻮم  ،واﻟﻌﻠﻮم اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻞ وﻋﻠﻢ اﳉَْﺮِح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻏﲑﻫﺎ.

اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ:ﻣﻌﺮﻓﺔ اﶈﺪﺛﻴﻨﺎﻟﺬﻳﻦ ﺑﺮزوا ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي واﻫﺘ ﱡﻤﻮا ﺑﺘﺪوﻳﻦ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﱠﺔ ،واﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ واﺑﺪاﻋﺎ ﻢ واﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ وﲤﻴﻴﺰ ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ واﻻﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻔﺎ ﺎ ﻷ ﻢ اﲡﻬﻮا ﻓﻴﻬﺎ إﱃ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﺗﻔﻘﻬﻮا ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان وﺗﺮﺳﻴﺨﻪ وﺑﻠﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ  ،اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺴﻠﻢ ان
ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل دﻳﻨﻪ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وﻛﻴﻒ وﺻﻠﺖ اﻟﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﻋﱪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮون.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ :ﺗﻌﺎﰿ ﻮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﺗﺸﻮﻳﻬﻬﺎ وﻋﺪم اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺎ ﻟﻜﻮ ﺎ دوﻧﺖ ﰲ ﻇﺮوف ﻏﺎﻣﻀﺔ أو
ﺳﺎرت وﻓﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻴﺔ وارﺿﺎءً ﻟﺮﻏﺒﺎت ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،وان اﳌﺼﻨﻔﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﳜﻠﻄﻮن ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ
واﳌﺘﺼﻞ ﳌﺮﺳﻞ واﻟﺒﻼغ واﳌﻨﻘﻄﻊ ،واﻟﺴﻨﻦ ﳌﻮﻗﻮﻓﺎت ﰒ ﻻ ﻳﺒﲔ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ذﻟﻚ.

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ :ﻛﺜﲑة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳌﺼﻄﻠﺢ أو اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ و رﻳﺦ اﻟﺴﻨﺔ وان اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﺒﺸﻮﺛﺔ ﺑﲔ ﻃﻴﺎ ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻟﻜﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﻮد واﺳﺘﻘﺮاء ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻢ واﺳﺘﺨﺮاج
اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ راﻓﻘﺘﻬﺎﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮﻳﺒﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ،وﱂ أﺟﺪ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ أﻗﱰﺣﻬﺎ ،ﻟﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪراﺳﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ .
ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ :ﺗﻜﻤﻦ وﻓﻖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻣﺎ ﻫﻲ إﺟﺮاءات اﶈﺪﺛﲔ ﺣﻮل ﲨﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ؟
وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ذﻟﻚ؟وﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﺻﻴﺎﻧﺔ ذﻟﻚ اذا أﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺪد اﻟﻨَـ َﻘﻠَﺔ
واﺧﺘﻼف أوﻃﺎ ﻢ وﻛﺜﺮة اﻟﻮﺻﻼت وﻃﻮل اﻻﺳﺎﻧﻴﺪ وﻛﺜﺮة اﻟﺮواة واﺧﺘﻼف درﺟﺎ ﻢ وﺗﻔﺎو ﻢ ﰲ اﳊﻔﻆ واﻟﻘﺪرات ،ﻣﻊ
وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﺎﻋﲔ وﳑﻦ ﻛﺎدوا ﻟﻼﺳﻼم؟
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﳌﻌﺎﳉﺔ:وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻗﺘﻀﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻓﻴﻬﺎ أﳘﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ
وﻣﺒﺤﺜﲔ وﺧﺎﲤﺔ ﻓﺎﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﺻﻴﻞ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ وﺗﺪوﻳﻨﻬﻔﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،وﰲ اﳌﺒﺤﺚ
اﻟﺜﺎﱐ ذﻛﺮت اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻣﺴﺎﻗﺎ ﺎ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،ﰒ وﺿﺤﺖ ﰲ اﳋﺎﲤﺔ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ٍ
ٍ
ﻣﺎﺿﻴﺔ وﻧﻀﻮج ﻣﺒﺘﻜﺮ
اﺋﻢ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،ﻓﺈ ﱠن اﻟﻨﺎﻇﺮ إﱃ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻟﻴﻘﻒ ﻣﻨﺒﻬﺮاً ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳘﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻋﺰ َ
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وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻌﻤﻖ ،ﲝﻴﺚ ﱂ ﺗﻠﺤﻖ ﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔٌ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰲ اﻟﻘﺪﱘ
واﳊﺪﻳﺚ.
 :1ﺻﻴﻞ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ وﺗﺪوﻳﻨﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي
 :.1.1اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻌﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي :ﻓﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻫﻮ

اﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،اﻟﺬي ﻳﻌﲎ "ﲟﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ Uﻣﻦ ﻗﻮل أو ﻓﻌﻞ وﺗﻘﺮﻳﺮات وﺻﻔﺎت") ،(1ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ

ﺬا اﻷﺻﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻛﺒﲑة ﺟﺪا ﻣﻨﺬ زﻣﻦ اﻟﻨﱯ  ،Uاﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻷن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻓﻬﻤﻬﻮﻻ ﺳﺒﻴﻞ اﱃ ﻓﻬﻤﻪ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ وﺣﱴ أن ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻳﺔ وﻧﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ

ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل  Uﺳﻮاء ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ أو ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻗﺪ ﺗﻌﺪدﺗﺘﺴﻤﻴﺎت اﶈﺪﺛﲔ ﺣﻮل ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ

ﻓﻴﻘﺎل) :ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،أو ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ ،أو ﻗﻮاﻋﺪ اﳊﺪﻳﺜﺄو ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﳊـﺪﻳـﺚ( وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﺒﺎﺣﺚ اﳊﺪﻳﺜﻴــﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﳊﺪﻳﺚ ورواﻳﺘﻪ ﻛﻌﻠﻮم اﻹﺳﻨﺎد واﳌﱳ ،أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ

ﻟﺮاوﻳﻮاﻟـﻤـﺮوي) ،(2اﻟﱵ ﳍﺎأﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﳊﺎﻓـﻆ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻏﲑﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻓﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﺧﻄﲑ وﻗﻌﻪ ،ﻛﺒﲑٌ ﻧﻔﻌُﻪ،
ِ
اﺻﻄﻼح ﻻ ﺑُ ﱠﺪ ﻟﻠﻄﱠﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻪ")(3ﻓﺎﻹﺳﻨﺎد وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
اﻷﺣﻜﺎم ،و ﻴﻌﺮف اﳊﻼل واﳊﺮام ،وﻷﻫﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪار أﻛﺜ ِﺮ
ٌ

ﺑﻪ ﻣﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﺤﻤﻞ واﻷداء وﻛﻴﻔﻴﺔ أﺧﺬﻩ وﻧﻘﻠﻪ و رﳜﺎﻟﺮواة ،ووﻓﻴﺎ ﻢ ،وﻧﻘﺪ اﻟﺮواة ،وﺑﻴﺎن ﺣﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﺗﺰﻛﻴﺔ
أو ﺟﺮح ،وﺳﱪ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺜﻮﻣﻌﻨﺎﻩ ،وﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،وﻋﻠﻢ ﻋﻠﻞ اﳊﺪﻳﺚ :ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺷﻌﺐ ﻛﱪى ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﱵ ﺑﺪأ ﺳﻴﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻷوﻟﻠﻠﻬﺠﺮة ﺣﱴ ﺗﻜﺎﻣﻠﺖ) ،(4ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ

ﻓﺎ ﺎ ﱂ ﺗﺪون رﲰﻴﺎ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ وﻗﺪ ﺳﺎروا ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ذات إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ

اﻟﻨﱯ  ،Uﻷ ﻢ ﱂ ﳛﺘﺎﺟﻮن اﻟﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﳛﻔﻈﻮن اﳊﺪﻳﺚ وﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻮﻩ

ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻳﺮﺟﻌﻮن إﻟﻴﻪ Uوﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﺣﲔ ﳜﺘﻠﻔﻮن أو ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ) ،(5ﻓﻜﺎن ﻋﻤﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﳎﻤﻮﻋﺎ
وﳏﻔﻮﻇﺎ ﻋﻨﺪ ﳎﻤﻮﻋﻬﻢ ،وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﻵن ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺑﺪأت اﳌﺸﻜﻠﺔ

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﻮوي :ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ واﻟﺘﻴﺴﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﺸﲑ اﻟﻨﺬﻳﺮ ﰲ أﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﳋﺸﺖ ،دار
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1985 ،م ،ص .32
) (2ﻳﻨﻈﺮ :أﺑﻮ ُﺷﻬﺒﺔ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﻠﻢ  ،اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻋﻠﻮم وﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،ص. 26-24
) (3ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﻌﺮاﻗﻲ :زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳍﻤﻴﻢ  -ﻣﺎﻫﺮ
ﺳﲔ ﻓﺤﻞ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 2002 ،م .97/1
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺰﻫﺮاﱐ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن آل ﻣﻄﺮ )اﳌﺘﻮﰱ1427 :ﻫـ( ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ وﺗﻄﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول إﱃ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﳍﺠﺮي ،دار اﳍﺠﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺮ ض ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ1996 ،م ص.25
) (5ﻳﻨﻈﺮ :ﳒﻢ :ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﺴﻴﺪ ،ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺴﻨﺔ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ  -اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ  -رﺑﻴﻊ اﻷول
1399ﻫـ ،ص .35
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ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ Uواﺧﺬت اﳊﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ اﱃ ذﻟﻚ) (1ﻓﺎﺗـﺒــﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻗﻮاﻋﺪﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻗﺒﻮل اﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﻏﲑ أن
ﻳﻨﺼﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣـ ــﻨﻬﺎ ،ﰒ ﺟﺎءأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻓﺎﺳﺘﻨﺒﻄﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ،وﻣـﻌـﺮﻓـ ــﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻌﺘﺪ ﺑﺮواﻳﺘﻬﻢ
أو ﻻ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻨﺒﻄﻮا ﺷﺮوط اﻟﺮواﻳﺔوﻃﺮﻗﻬﺎ ،وﻗﻮاﻋﺪ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻓﻘﺪ ﻻزم ذﻟﻚ ﻧﺸﻮء ﻋﻠﻮم
اﳊﺪﻳﺚ ،وﻫـﺬا أﻣـﺮ ﻃﺒﻌـﻲ؛ ﻓﻤﺎ دام ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮدﻣﻨﺎﻫﺞ وﻃﺮق ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﻠﺜﻢ ﺗـﻜـﺎﻣـﻠــﺖ،وأﺻـﺒـﺤـﺖ
ﻋﻠﻤﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻟﻪ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔوﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬاﻛﺎن ﺑﺪء ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻬﻮﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﺑﺒﺪء ﺗﺪوﻳﻦ
اﻟﺘﺎرﳜﻠﻠﺮﺟﺎل ،واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﳉﻤﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳏﻔﻮﻇﺎً ﰲ اﻟﺼﺪور ﻣـﺘـﺮدداً ﻋﻠﯩﺎﻷﻟـﺴـﻨﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ
ﻳﺆﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻒ ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻊ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ،واﳕﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ إﱃ أن ُﲨﻌﺖ

وﻛﺘﺒﺖ ،وﻟﻮﻻ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻨﺘﻪ  Uواﳊﺎﺟﺔ اﱃ رواﻳﺘﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،اذن ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺬا ﺎ واﳕﺎ
ﺟﺎءت ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻن "اﻟﺮواﻳﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري؛ ﻻ ﻣـﻨـﺪوﺣــﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ،وﻻﻟﺸﺄن ﻣﻦ ﺷﺆون
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺮواﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮاً ﻓﻴﻜﻞ اﳊﻮادث ﻓﻼ ﻳُﺘـﺼـﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻟﻠﻐﺎﺋﺒﲔ
ﻋﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮواﻳﺔﺷﻔﺎﻫﺎً ،أو ﲢﺮﻳﺮاًوﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮﻟﻮدون ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﳊﻮادث ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺎإﻻ ﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻤﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ
ﻓﻬﺬﻩ ﺗﻮارﻳﺦ اﻷﻣـﻢ اﻟـﻐــﺎﺑﺮة واﳊﺎﺿﺮة ،واﻷد ن واﳌﺬاﻫﺐ ،وﲡﺎرب اﻟﻌﻠﻤﺎء واﺧﱰاﻋﺎ ﻢ وﻧﻈﺮ ت اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﳊﻜﻤﺎء،
ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎإﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻨﻘﻞ وﳍﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺒﺎراً وﺟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل ﻟﻨﻘﺪﻫﺎ وﲤﻴﻴﺰ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄت ﻣﻊ ﻧﺸﺄةاﻟﺮواﻳﺔ ،وﺑﺪأ ﻇﻬﻮر ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﻣﻌﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺪاﻋﻲ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أن ﺑﻌﺪ وﻓﺎة

اﻟﺮﺳﻮل Uاﻫﺘﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﲜﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺿـﻴـﺎﻋﻪ ،ﻓﺎﺟﺘﻬﺪواﰲ ﺣﻔﻈﻪ ،وﻧﻘﻠﻪ ،وﺗﺪوﻳﻨﻪ ،وﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻄﺒﻌﻲ أن ﻳﺴﺒﻖ ﺗـﺪوﻳـﻨﺎﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋـﻠ ــﻢ أﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ؛ ﻷن اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﳌﺎدة اﳌﻘﺼﻮدة ﳉﻤﻌﻮاﻟﺪراﺳﺔ ،وأﺻﻮل

اﳊﺪﻳـﺚ ﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻨﻬﺎج اﻟﺬي ﲢﻘﻖ ﻗﺒﻮﻟﻪ أو ردﻩ)،(2وﰲ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ُوﺿﻌﺖ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ ﻳﺴﲑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﺎد اﳊﺪﻳﺚ وﻧﻀـﺠﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ،وﻗﺮ ﺑﻌﺪ ﻗﺮن ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﳊﻔﻆ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ Uﻣﻦ اﻟـﺪس واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ
واﻟـﺘﺰوﻳﺮ ،واﳋﻄﺄ واﻟﺘﻐﻴﲑ ،وﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﺑُﺪﺋﺒـﺘـﺄﻟـﻴـﻒ ﺑـﻌ ــﺾ اﳌﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺑﻮاب ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰءٌ ،أو أﺟ ـ ـﺰاءٌ ﺗـﻜ ـ ــﻮن ﻛﺘﺎ ً ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ"ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ )ت"(849/234.
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ،ﳚﻤﻊ
َ

ﻣﺌﺘﺎ ﻣﺼﻨﻔﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ او اﻛﺜﺮ) ،(3وان ﻫﻨﺎك أﻧﻮاﻋﺎً أﺧﺮى أﻟﻒ ﻓﻴﻬﺎ،واﻧﻘﺮﺿﺖ ُﻛﺘُﺒﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ
ﻋﻨﻪ ،واﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻨﻬﺎ ،وأﻓﺎدوا َﺎﻣ ْﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ وﳌﺎ ﺗﻘﻌﺪت اﳌﺴﺎﺋﻞ ،واﺳـﺘـﻘـﺮت اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﻌﻠﻮا ﻛﻞ ﻧﻮع ً ﻣﻦ
أﺑﻮاب اﳌﺼﻄﻠﺢ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﻛﺘﺎ ﻹﻣﺎم "اﺑﻦ اﻟﺼﻼح )ت643.ﻫـ" :"(1245 /ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﳊﺪﻳﺚ" ،وﻗﺪ
ﻳﻄﻮل اﻟﻨﻮع أو ﻳﻘﺼﺮ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻮاﻓﻴﻪ ،وﻣﺎ دﺧﻞ ﲢﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻓﺮوع وﻓﻮاﺋﺪ وﺗﻨﺒﻴﻬﺎت ،وﻣﻦ ﻳﺘﺼﻔﺢ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮم

) (1ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﻜﲑان :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎدق ،ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،
ص.6
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺬﻫﱯ :ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَ ْﺎﳝﺎز  ،اﳌﻮﻗﻈﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺰاوي ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت
 ،2018ﻣﻘﺪﻣﺔ اﶈﻘﻖ ص .4
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي :أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﳋﻄﻴﺐ ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﳏﻤﻮد اﻟﻄﺤﺎن ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﳌﻌﺎرف – اﻟﺮ ض. 301/2 ،
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اﳊﺪﻳﺚ واﳌﺼﻄﻠﺢ ﳚﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﺴﻤﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺐ اﱃ أدوار وأﻃﻮار ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ اﻟﺼﻼح "ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع

ﻋﻠﻤﺎﳊﺪﻳﺚ (1)".وﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ وﻣﻨﻬﺎ دور اﻟﻨﺸﻮء وﻳﺬﻛﺮ أ ﻹﻣﺎم "اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ت  ،"( 820/204 .ﻫﻮ أول ﻣﻦ
د ﱠون ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﳊﺪﻳﺜﻴﺔﰲ ﻛـﺘـﺎﺑﻪ" :اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" ،ﻓﺘﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺼﻄﻠﺢ ،ﻛﺬﻛﺮ
ﻣﺎﻳﺸﱰط ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻟﻼﺣـﺘـﺠـﺎج ﺑﻪ ،وﺷﺮط ﺣﻔﻆ اﻟﺮاوي ،واﻟﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ ،وﻗﺒﻮﳊﺪﻳﺚ اﳌﺪﻟﺲ ،واﺷﺘﻬﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻗﻔﻪ

ﻣـ ــﻦ )اﻟـﺤـﺪﻳ ـﺚ اﳌﺮﺳﻞ( ،واﺳﺘﻌﻤﻞ )اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ(" ) ،(2وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ "اﺑﻦ ﺣﺠﺮ )ت " :(1449/852 .
ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻼم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬاﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺣ ِّﺪ ﻣﻦ ﺗُﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ ")" ،(3واﻧﻪ أول ﻣﻦ
أﺑ ـ ــﺎن ﻋﻨﻪ إ ﻧﺔ واﺿﺤﺔ ،وأﻗﻮى ﻣﻦ ﻧﺼﺮاﳊﺪﻳﺚ ،واﺣﺘﺞ ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،وﺗﺼﺪى ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺻﺪق

أﻫﻞ ﻣﻜﺔ إذﲰﻮﻩ ) :ﺻﺮ اﳊﺪﻳﺚ("

) (4

ﻓﺎﻧﺒﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﶈﺪﺛﲔ:ﻣﻦ ﻃﺮق وﺳﺒﻞ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ اﶈﺪﺛﻮن

وﺳﺎروا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،واﻟﻨﻘﺪ رواﻳﺔً ودراﻳﺔً ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ) ،(5وﻋﺮﺿﻬﻢ إ ﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺣﻴﻬﺎ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺑﻌﻠﻮﻣﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ،ﻣﺴﻨﺪة ﻛﺎﻧﺖ أو ﻏﲑ ﻣﺴﻨﺪة ،ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ أﺑﻮا ﺎ أو ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ درﺟﺔ
اﻟﺼﺤﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺬب ﻋﻨﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق أو ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴّﺎ ،ﳎﺮداً ﻋﻦ

اﳍﻮى واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ).(6

 .1.2اﻟﺜﺎﻧﻴﺎﳌﺴﺎﻗﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي:

ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ أول اﻷﻣﺮ ﺗﺪوﻳﻨﺎً ﺷﺎﻣﻼً ،ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻃﻬﺎ ﻟﻘﺮآن) ،(7ﻓﻘﺪ زال ﻫﺬا اﳋﻮف؛
ﻟﻜﺜﺮة اﳊﺎﻓﻈﲔ واﻟﻜﺎﺗﺒﲔ ﳍﺎ وﻇﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻨﻮال ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺣﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﺼﻮر واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ اﶈﺪﺛﻮن وﻗﺪ ﺣﺪث ﺗﻮﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﳛﻔﻈﻮن اﻟﺴﻨﺔ ،وﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺘﻮﰱ
اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن أﻳﻀﺎً اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ واﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪ ،وﺗﻌﺬر ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺻﻠﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ إﱃ رﺳﻮل ﷲ
وﻧﺸﺄت اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وأدى اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ إﱃ أن ﻳﺒﺬل أﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ U

وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻤﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻇﻬﻮر اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ واﳋﻄﺄ ﻓﻴﻪ)(8ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻋﺪ ﰲ اﺗﺴﺎع ﺟﻬﻮد اﶈﺪﺛﲔ

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻷﺑﻨﺎﺳﻲ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ أﻳﻮب ،ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ  ،اﻟﺸﺬا اﻟﻔﻴﺎح ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﺑﻦ اﻟﺼﻼح رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺻﻼح ﻓﺘﺤﻲ ﻫﻠﻞ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺮﺷﺪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 1998م. 73/1 ،
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻌﺮاﻗﻲ :زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻹﻳﻀﺎح ﺷﺮح ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ1969 ،م ،ص.4
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ :أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﲑوت اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1971 ،م .18/1
) (4ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺰﻳﺪ :ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ،ﻣﻨﻬﺎج اﶈﺪﺛﲔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول اﳍﺠﺮي وﺣﱴ ﻋﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ص .349
) (5ﻳﻨﻈﺮ :ﺧﻠﻴﻔﺔ :ﳏﻤﺪ رﺷﺎد ،ﻣﺪرﺳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔ ﻟﻘﺎﻫﺮة ص .9
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮح ،ﺷﻔﺎء اﻟﺼﺪور ﰲ رﻳﺦ اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﶈﺪﺛﲔ ،ط دار اﻟﻨﺬﻳﺮ ﳌﻨﺼﻮرة ﺳﻨﺔ  1980م.29/ 1
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﻌﻠﻤﻲ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،اﻷﻧﻮار اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﳌﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب "أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ" ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ وا ﺎزﻓﺔ ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ وﻣﻜﺘﺒﺘﻬﺎ
 /ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﲑوت 1986م ،ص.37
) (8ﻳﻨﻈﺮ :ﻋﱰ :ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ اﳊﻠﱯ ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،دار اﻟﻔﻜﺮ دﻣﺸﻖ-ﺳﻮرﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 1418ﻫـ 1997-م ،ص.58
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وﺗﻮﺳﻊ ﻣﺪارﻛﻬﻢ ﰲ إرﺳﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻘﺪ ﻧﺘﺠﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺻﺎرﻣﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ وﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
ﻧﻘﻠﻪ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات:
x

اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ وإﺗﻘﺎﻧﻪ  :ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﺪور أو ﺣﻔﻆ اﻟﻜﺘﺎب اذا ﻛﺎن اﶈﺪث

ﳛﺪث ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ) (1ﻗﺎل "ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي )ت : (814 / 198 .ﳏﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﺮوي ﺣﺪﻳﺜﺎً ﰲ أﻣﺮ
اﻟﺪﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﺘﻘﻨﻪ وﳛﻔﻈﻪ ﻛﺎﻵﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻛﺎﺳﻢ اﻟﺮﺟﻞ")(2وﻛﺎن اﳊﻔﻆ ﻋﻨﺪ اﶈ ِّﺪﺛﲔ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻷول ،واﻟﺮﻛﻴﺰة
ات ﻛﺒﲑة ،وإﻣﻜﺎ ٍ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﻗﺪ وﻫﺐ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪر ٍ
ت ﻋﻈﻴﻤﺔً ﰲ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻣﻦ أول ﻣﺮةﺣﱴ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳛﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲰﻊ) ،(3وﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ إذا ﲰﻊ اﳊﺪﻳﺚ اﺧﺘﻄﻔﻪ

اﺧﺘﻄﺎﻓًﺎ)،(4إﻻ أن اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺻﺮة ،وﻟﻴﺲ ﰲ ﻃﺎﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎن أن ﳛﻔﻆ اﻟﺸﻲء ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺎﻩ،

وﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﺮار واﳌﺮاﺟﻌﺔ:روي ﻋﻦ "اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي )ت (742 / 124 .أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻊ
اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺮوة وﻏﲑﻩ ،ﻓﻴﺄﰐ إﱃ ﺟﺎر ٍﻳﺔ ﻟﻪ وﻫﻲ ﺋﻤﺔ ،ﻓﻴﻮﻗﻈﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﻮل :اﲰﻌﻲ ،ﺣﺪﺛﲏ ﻓﻼن ﻛﺬا ،وﺣﺪﺛﲏ ﻓﻼن

ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻚ ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻌﲔ ﺑﻪ ،وﻟﻜﲏ ﲰﻌﺘﻪ اﻵن ،ﻓﺄردت أن
ﻛﺬا" ،ﻓﺘﻘﻮل :ﻣﺎ ﱄ وﻣﺎ ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ؟! ﻓﻴﻘﻮل" :ﻗﺪ
ُ
أﺳﺘﺬﻛﺮﻩ") (5وﻛﺎن "اﻟﺜﻮري)ت(778 /161.ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،ﰒ ﻗﺎم ﻳﺼﻠﻲ ،ﻓﻘﻀﻰ ُﺟﺰأﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ،ﰒ ﻗﻌﺪ،
ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮل" :اﻷﻋﻤﺶ ،واﻷﻋﻤﺶ ،واﻷﻋﻤﺶ ،وﻣﻨﺼﻮر ،وﻣﻨﺼﻮر ،وﻣﻨﺼﻮر ،وﻣﻐﲑة ،وﻣﻐﲑة ،وﻣﻐﲑة" ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ:

أ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺎ ﻫﺬا؟! ﻗﺎل :ﻫﺬا ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ،وﻫﺬا ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ")(6وﻗﺎل "ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ )ت.
ﲨﻴﻌﺎ ،ﻓﻜﻠﱠﻤﻪ ﺑﻌﻀﻨﺎ ،ﻓﻘﺎل" :ﻻ ﺗﻜﻠﻤﲏ؛
 :(812/196ﻛﻨﺎ ﺑﺒﺎب اﺑﻦ ﻋﻮن ،ﻓﺨﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ وﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﺪﻳﻪ ً
ﻓﺈﱐ ﻗﺪ ﺣﻔﻈﺖ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻮن ﻋﺸﺮةَ أﺣﺎدﻳﺚ ،أﺧﺎف أن أﻧﺴﺎﻫﺎ" ) (7وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺎﻫﺪ اﻟﻜﺘﺐ وﺗﻜﺮار اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ .ﻗﺎل

اﳋﻄﻴﺐ )ت" :(1072/463.وﻳﻨﺒﻐﻲ ...أﻻ ﻳﻐﻔﻞ اﻟﺮاوي ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ُﻛﺘُﺒﻪ ،وﺗﻌﺎﻫﺪﻫﺎ ،واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ" )(8وﻗﺎل

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺴﺨﺎوي :ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ ﺑﺸﺮح اﻟﻔﻴﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻲ ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻠﻲ
ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ – ﻣﺼﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ2003 ،م.4/2 ،
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي :أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﳋﻄﻴﺐ ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲪﺪي اﻟﺴﻮرﻗﻴﺎﳌﺪﱐ،اﳌﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ،ص.167
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي :اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺧﻼد ،اﶈﺪث اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺮاوي واﻟﻮاﻋﻲ  ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﳏﻤﺪ ﻋﺠﺎج اﳋﻄﻴﺐ ،دار اﻟﻔﻜﺮ – ﺑﲑوت،
اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ1404 ،ص.38
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻔﺴﻮي :ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ،اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺧﻠﻴﻞ اﳌﻨﺼﻮر ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  -ﺑﲑوت.282/2
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ :أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋُ ْﺴَﺮْوِﺟﺮدي اﳋﺮاﺳﺎﱐ ،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﳏﻤﺪ ﺿﻴﺎء اﻟﺮﲪﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ،
دار اﳋﻠﻔﺎء ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ – اﻟﻜﻮﻳﺖ ص.292
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي  ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ.265/2 ،
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي  ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ.239 ،238/1 ،
) (8ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي  ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ.13/2 ،
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اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي )ت" :(728 / 110 .إن ﻟﻨﺎ ُﻛﺘُـﺒًﺎ ﻧﺘﻌﺎﻫﺪﻫﺎ" )(1وﻛﺎن "ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ)ت (770/153 .ﻳﺘﻌﺎﻫﺪ
ُﻛﺘُﺒﻪ وﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﻤﻦ").(2

 xاﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺬ اﳊﺪﻳﺚ :ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﶈﺪﺛﻮن ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﲰﻊ ﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻬﻔﺒﺤﺜﻮاﻋﻦ
اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﻳـُْﻨـ َﻘﻞ ﺎ اﳊﺪﻳﺚ وﻫﻲ ﲦﺎﻧﻴﺔ  :اﻟﺴﻤﺎع ،اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ  ،اﻹﺟﺎزة  ،اﳌﻨﺎوﻟﺔ  ،اﳌﻜﺎﺗﺒﺔ  ،اﻹﻋﻼم ،
اﻟﻮﺻﻴﺔ  ،اﻟ ِﻮ َﺟﺎدة)(3ﻓﺎﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻴﺦ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺴﻤﺎع ﲢﺪﻳﺜﺎً ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻼء أو ﺑﺪون إﻣﻼء  ،أو
ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺸﻴﺦ أو ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ .وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ أرﻓﻊ ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﲨﺎﻫﲑ ﻋﻠﻤﺎء

اﳊﺪﻳﺚ)(4وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻟﻔﺎظ :ﲰﻌﺖ  ،ﺣﺪﺛﲏ  ،وﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﳌﺸﺎﻫﺪة واﳊﺲ؛

ﻣﺜﻞ  :رأﻳﺖ  ،ﺷﺎﻫﺪت)(5وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ  :وﻫﻲ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻪ  ،أو ﻳﻘﺮأ ﻏﲑ اﻟﺮاوي
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺮاوي ﻳﺴﻤﻊ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺣﻔﻆ أو ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻔﻴﻘﻮل :ﻗﺮأت ﻋﻠﻰ ﻓﻼن أو ﻗُ ِﺮيء
ﻋﻠﻰ ﻓﻼن وأ أﲰﻊ -.ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻼن ﻗﺮاءةً ﻋﻠﻴﻪ وأ أﲰﻊ  ،أﺧﱪ ﻓﻼن ﻗﺮاءة ﻋﻠﻴﻪ وأ أﲰﻊ -.اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻔﻆ )

أﺧﱪ ( وﻫﻮ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﶈﺪﺛﻮن ) (6واﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  :اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗُﺆﱠدى ﺎرواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ وﻛﺎن

ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻً ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻛﺬﻛﺮ ﻋﺪد ﻣﺮات ﲰﺎﻋﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ  ،Uأو ذﻛﺮ رﻳﺦ اﳊﺪﻳﺚ ،أو
وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ إﻟﻘﺎء اﳊﺪﻳﺚ واﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ،واﻟﻈﺮوف اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،أو اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺴﻤﺎع اﻷذن وﺑﺼﺮ
اﻟﻌﲔ ،أو اﳊﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﲰﺎع اﳊﺪﻳﺚ أو ﳓﻮ ذﻟﻚ ،وﺗﻔﻘﺪوا ﺻﻴﻎ اﻟﺘﺤﻤﻞ واﻷداء ،ﻛﺎﻟﺴﻤﺎع واﻹﺟﺎزة واﻟﻌﻨﻌﻨﺔ
واﻟﻮﺟﺎدة وﲤﻴﻴﺰ اﻹدراج ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﳌﺘﻮن وﻫﺬا ﻳﺘﺒﲔ ﻻﻋﺘﻨﺎء ﲜﻤﻊ أﻟﻔﺎظ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻪ ﻣﻦ
ﳏﺎل ﲣﺮﳚﻪ ،وﲨﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗﻪ ،ﻓﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻒ ز دات اﻟﺮواة ،واﺳﺘﻈﻬﺎر اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدراﺟﺤﱴ ﻣﻨﻮا

ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ)(7وﻗﺪ ﻗﻴﺪوا ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺣﱴ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ﰲ اﻟﺴﻤﺎع واﻹﲰﺎع ،ﻛﻤﻦ ﻻ ﻳﺒﺎﱄ ﻟﻨﻮم ﻋﻨﺪ

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻔﺴﻮي :ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ،اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ .227/3،
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ :أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ ﷲ ،رﻳﺦ دﻣﺸﻖ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮوي ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ 1995م .169/36
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻴﺤﺼﱯ :ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻋﻤﺮون اﻟﺴﺒﱵ ،اﻹﳌﺎع إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل اﻟﺮواﻳﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻤﺎع  ،ﲢﻘﻴﻖ :اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ ،دار
اﻟﱰاث  /اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ  -اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ1379 ،ﻫـ 1970 -م ،ص. 69
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﳉﺰري :ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل
 ،ﲢﻘﻴﻖ  :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺆوط  -اﻟﺘﺘﻤﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺸﲑ ﻋﻴﻮن ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﻠﻮاﱐ  -ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻼح  -ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻄﺒﻌﺔ  :اﻷوﱃ79-78/1
اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ :أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،رﻗﻢ ﻛﺘﺒﻪ وأﺑﻮاﺑﻪ وأﺣﺎدﻳﺜﻪ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ -
ﺑﲑوت (145/1 ،1379 ،ب ﻗﻮل اﳊﺪث »ﺣ ّﺪﺛﻨﺎ« ،أو »أﺧﱪ « ،أو »أﻧﺒﺄ .
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺴﺨﺎوي :ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳋﲑ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺷﺮح اﳍﺪاﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﲢﻘﻴﻖ:
أﰊ ﻋﺎﺋﺶ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ أوﻻد اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻠﱰاث ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ2001 ،م ،ص. 97
) (6ﻳﻨﻈﺮ : :اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑ ﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي ﰲ ﺷﺮح ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻨﻮاوي ،ﲢﻘﻴﻖ :أﰊ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎر ﰊ ،دار ﻃﻴﺒﺔ،
.423/1
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﳉﺪﻳﻊ :ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮ ن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﲑوت  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1424 ،ﻫـ  2003 -م
.784 /2
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اﻟﺴﻤﺎع ،أو ﳛﺪث ﻣﻦ ﻏﲑ أﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﻗﻮل "أﰊ ﺑﻜﺮ اﻹﲰﺎﻋﻴﻠﻲ)ت (982/ 371 .ﰲ )أﲪﺪ ﺑﻦ

ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻮزان اﳉﺮﺟﺎﱐ( " :ﺻﺪوق ،ﺿﻌﻒ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ ،ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ،ﰒ ﻛﻨﺖ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ

ﺋﻢ ،أو ﺷﺒﻪ اﻟﻨﺎﺋﻢ")(1وﻛﺬﻟﻚ ﻃﻌﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ ﻣﻦ ﲰﻊ " اﳌﻮﻃﺄ " ﺑﻘﺮاءة ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ رزﻳﻖ ﻛﺎﺗﺐ

ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻐﺮ ء ،وﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻟﻜﺬب ووﺿﻊ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻗﺎل "ﳛﲕ ﺑﻦ
ﻣﻌﲔ )ت :(848 / 233 .أﺷﺮ اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺮض ﺣﺒﻴﺐ ،ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﻰ إﱃ آﺧﺮ
)(2

وﻗﺎل " :ﻛﺎن اﺑﻦ ﺑﻜﲑ ﲰﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ

اﻟﻘﺮاءة ﺻﻔﺢ أوراﻗﺎً وﻛﺘﺐ :ﺑﻠﻎ ،وﻋﺎﻣﺔ ﲰﺎع اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻋﺮض ﺣﺒﻴﺐ "
ﺑﻌﺮض ﺣﺒﻴﺐ ،وﻫﻮ أﺷﺮ اﻟﻌﺮض ") (3ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ " ﻋﻴﺎض)ت :(1149/ 544 .ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﺮاءة ﻣﺜﻠﻪ ،ﻣﻊ

ﺟﻮاز اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺴﻬﻮ )ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ( ﻋﻦ اﳊﺮف وﺷﺒﻬﻪ ،وﻣﺎ ﻻ ﳜﻞ ﳌﻌﲎ ،ﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻤﺎع  ..وﳍﺬﻩ

اﻟﻌﻠﺔ ﱂ ﳜﺮج اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺑﻜﲑ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ،وأﻛﺜﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻴﺚ ").(4
x

اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ :ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻐﻴﲑ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ  ،ز دة أو ﻧﻘﺼﺎن  ،ﺗﻘﺪﱘ أو ﺧﲑ وأن ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﺮاوي ﲟﺎ

ﲰﻊ  ،وأن ﻳﻀﺒﻄﻪ إﱃ ﺣﲔ أداﺋﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وأﺋﻤﺔ اﻷﺻﻮل )(5وﻋﺪم إﺑﺪال ﻟﻔﻈﺔ
ﻣﻜﺎن ﻟﻔﻈﺔ ﻻ ﺗﺆدي ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ :ﻗﺎل "أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ )ت :(767 / 150 .ﻻ ﳛﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﺮوي اﳊﺪﻳﺚ إﻻ إذا ﲰﻌﻪ

ﻣﻦ ﻓﻢ اﶈﺪث ﻓﻴﺤﻔﻈﻪ ﰒ ﳛﺪث ﺑﻪ ")(6وﻗﺪ ذﻫﺐ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﺈﱃ إﺗﺒﺎع اﻟﻠﻔﻆ ﺧﺸﻴﺔ أن ﳛﻴﻞ إﱃ ﻣﻌﲎ

ﻳﺘﻐﲑ ﺑﻪ اﳊﻜﻢ)(7ﻣﺜﺎﻟﻪ ﺣﺪﻳﺜﻌﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ  :ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ  " :Uﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺸﺎة اﻟﺮاﺑﻀﻪ ﺑﲔ اﻟﻐﻨﻤﲔ"
ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ت:(692/73 .وﻳﻠﻜﻢ ﻻ ﺗﻜﺬﺑﻮا ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ  Uإﳕﺎ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ  ":Uﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﻛﻤﺜﻞ

اﻟﺸﺎة اﻟﻌﺎﺋﺮة ﺑﲔ اﻟﻐﻨﻤﲔ") (8واﳌﻌﲎ أن اﻟﺮاﺑﻀﺔ ﻻ ﺗﺆدي ﻣﻌﲎ اﻟﻌﺎﺋﺮةﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻨﺪ

اﶈﺪﺛﲔ ﺗﺘﺴﻢ ﻟﺸﻤﻮل واﻟﺪﻗﺔوﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﱘ ﲨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ وإﺑﻘﺎءﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﱯ
Uﺣﻴﺚ ﲰﻊ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ رﺟﻼً ﻳﺮدد اﻷرﻛﺎن اﳋﻤﺴﺔ  ،ﻓﻘﺪﱠم ﺑﻌﻀﻬﺎ وأ ﱠﺧﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎً ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﱵ ﲰﻌﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ  Uﻓﻘﺎل ﻟﻪ " :اﺟﻌﻞ ﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن آﺧﺮﻫﻦ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﰲ رﺳﻮل ﷲ

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺪارﻗﻄﲏ :ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ،ﺳﺆاﻻت ﲪﺰة ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻬﻤﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ  :ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف – اﻟﺮ ض،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ) 1984 ،اﻟﱰﲨﺔ.(139 :
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﳉﺮﺟﺎﱐ :أﺑﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺪي ،اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺎدل أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﺟﻮد-ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﻌﻮض ،اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺑﲑوت،
اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ ،ـ1997م.324 /3 ،
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي :ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﺑﻦ ﻋﻮن ﺑﻦ ز د ﺑﻦ ﺑﺴﻄﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳌﺮي ،رﻳﺦ اﺑﻦ ﻣﻌﲔ )رواﻳﺔ اﻟﺪوري( ﲢﻘﻴﻖ :د .أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﺳﻴﻒ،
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وإﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ  -ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ) ،458/4 ،1979 ،اﻟﻨﺺ.(5282 :
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻴﺤﺼﱯ :اﻹﳌﺎع إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل اﻟﺮواﻳﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻤﺎع  ،ص.77 :
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻴﺤﺼﱯ :اﻹﳌﺎع إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل اﻟﺮواﻳﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻤﺎع  ،ص.135 :
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري :اﳊﺎﻛﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪوﻳﻪ ﺑﻦ ﻧُﻌﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﻀﺒﻴﺎﻟﻄﻬﻤﺎﱐ اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ اﻟﺒﻴﻊ ،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻛﺘﺎب اﻹﻛﻠﻴﻞ
ﲢﻘﻴﻖ :د .ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ أﲪﺪ ،دار اﻟﺪﻋﻮة – اﻻﺳﻜﻨﺪري ،ص. 48
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﳊﻨﺒﻠﻲ :زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ رﺟﺐ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ،ﺷﺮح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي ،ﲢﻘﻴﻖ :اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳘﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﺎر -
اﻟﺰرﻗﺎء – اﻷردن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ1987 ،م. 150/1 ،
) (8ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي :اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ،ص.173
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(1)Uﻗﺎل "اﻷﻋﻤﺶ )ت  :(765/148ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ أﻗﻮام ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻷن ﳜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء أﺣﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ
أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ واواً أو أﻟﻔﺎً أو داﻻً")(2ﻓﺎﻟﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ز دة أوﻧﻘﺼﺎن  ،أو ﺗﻘﺪﱘ أو ﺧﲑ  ،أو إﺑﺪال اﻟﻜﻠﻤﺔ

ﺧﺮى  ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ  ،وﻗﺪ ﻛﺮﻩ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ،ﺑﻞ ﻛﺮﻩ اﻟﺒﻌﺾ إﺑﺪال ﺣﺮف ﲝﺮف وإن ﻛﺎن ﺻﻮر ﻤﺎ

واﺣﺪة  ،وﲣﻔﻴﻒ اﻟﺘﺜﻘﻴﻞ وﺗﺜﻘﻴﻞ اﳋﻔﻴﻒ وﻛﺎن "ﻣﺎﻟﻚ )ت(795/179 .ﻳﺘﻘﻲ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ Uﻣﺎ ﺑﲔ

)اﻟﱵ( ،و)اﻟﺬي( ،وﻳﺘﺤﻔﻆ ﰲ اﻟﺒﺎء واﻟﺘﺎء") ،(3ووﺻﻒ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل

ﷲ Uأﺣ ٌﺪ إذا ﲰﻊ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ  Uﻻ ﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﺜﻠﻪ )(4وأﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ  :اﺧﺘﺼﺎر اﳊﺪﻳﺚ أو ﺗﻘﻄﻴﻌﻪ أو اﻟﺰ دة

ﻗﺒﻞ ﻣﺎً ،أو ﻋﻠﻢ أن ﻏﲑﻩ ﻗﺪ رواﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎم  ...وﻛﺬا إن
ﻓﻴﻪ أو اﻟﻨﻘﺼﺎﻧﻔﺠﻮزوا اﻟﻨﻘﺼﺎن إن ﻛﺎن اﶈﺪث ﻗﺪ رواﻩ ُ
ﻛﺎن اﶈﺬوف ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﻟﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،وأﻣﺮاً ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻪ ﺑﺴﺎﺑﻘﻪ  ،وﻻ ﺷﺮﻃﺎً ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻴﺎم ذﻟﻚ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﺎرﺗﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﲔ
،وﻗﻀﻴﺘﲔ ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻷﺧﺮى  ،وﻛﺎن ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﻳﺮوي اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﳌﻦ ﻗﺪ رواﻫﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻤﺎم  ،ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ اﳊﻔﻆ ﳍﺎ  ،واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺎ  ،وﻛﺬﻟﻚ إن ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ  ،واﻟﺮاوي
ﻋﺎﱂ واع ﳏﺼﻞ ﳌﺎ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ ،وﻣﺎ ﻻﻳﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺰ دة واﻟﻨﻘﺼﺎن ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﺎﺋﻎ ﻟﻪ)(5وأﻣﺎ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ

اﻟﻮاﺣﺪ  ،وﺗﻔﺮﻳﻘﻪ ﰲ اﻷﺑﻮاب – ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﻨﻴﻊ أﰊ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻬﻮ إﱃ اﳉﻮاز أﻗﺮب وﻣﻦ اﳌﻨﻊ أﺑﻌﺪ)(6وﰲ

ﻫﺬا ﻋﺼﺮ ﻇﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺮواة ﻳﺆدي ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ Uﺑﻠﻔﻈﻪ وﻧﺼﻪ ،وإن ﻛﺎن آﺧﺮون ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺮون ﺳﺎً ﻟﺮواﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ).(7
x

اﺧﺬ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت :وﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺎل "ﻣﺎﻟﻚ  :أدرﻛﺖ ﺬا اﻟﺒﻠﺪ رﺟﺎﻻً ﻣﻦ ﺑﲏ اﳌﺎﺋﺔ

) ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ( وﳓﻮﻫﺎ ﳛﺪﺛﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﺋﻤﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﳌﺎﻟﻚ  :وﻏﲑﻫﻢ دو ﻢ ﰲ اﻟﺴﻦ ﻳﺆﺧﺬ

ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ ؟ ﻗﺎل  :ﻧﻌﻢ") (8وﻗﺎل" اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  :ﻛﺎن ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ أن ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮا اﳊﺪﻳﺚ إﻻ ﻋﻦ
ﺛﻘﺔ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﺮوي وﳛﻔﻆ"

)(9

وﻗﺎل "ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة )ت : (763/146 .إذا ﺣﺪﺛﻚ رﺟﻞ ﲝﺪﻳﺚ ﻓﻘﻞ ﻋ ﱠﻤﻦ

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺸﻬﺮزوري :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ اﻟﺼﻼح ،ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻹﺧﻼل واﻟﻐﻠﻂ وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ
اﻹﺳﻘﺎط واﻟﺴﻘﻂ ﲢﻘﻴﻖ :ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،1408 ،ص.146
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي :اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ،ص.177
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻴﺤﺼﱯ :اﻹﳌﺎع إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل اﻟﺮواﻳﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻤﺎع  ،ص.179 :
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي :اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ،ص.265
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺸﻬﺮزوري :ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،أﺑﻮﻋﻤﺮو ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ اﻟﺼﻼح ،ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳍﻤﻴﻢ  -ﻣﺎﻫﺮ
ﺳﲔ اﻟﻔﺤﻞ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 2002م ص ،217اﻟﺴﺨﺎوي ،ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ .157/3
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﻫﺪي اﻟﺴﺎري ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﺑﲑوت  -ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ص .15
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺸﻬﺮزوري :ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ص.74
) (8ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ص.143
) (9ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻌﻼﺋﻲ :ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﻴﻜﻠﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﰲ أﺣﻜﺎم اﳌﺮاﺳﻴﻞ  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﲪﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ
اﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ – ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1986 – 1407 ،ص .68
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ﺼ ُﺤﻒ
ﻫﺬا؟ ﻓﺈن اﻟﺮﺟﻞ ﳛﺪث ﻋﻦ آﺧﺮ دوﻧﻪ ﰲ اﻻﺗﻘﺎن واﻟﺼﺪق)(1وأن ﻳﺆﺧﺬ ﺣﻔﻆ اﻟﺮاوي ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻ ﻣﻦ اﻟ ﱡ
ﺼ ُﺤ ِﻔﻴِّﲔ).(2
وﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ  :ﻻ ﺧﺬوا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟ ﱡ
 xﻃﻮل اﳌﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﻴﻮخ  :ﻓﻘﺪ أﻋﻄﺎﻫﺎ اﶈﺪﺛﻮن أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﺮﺟﺤﻮا – ﻣﻦ أﺟﻞ
ذﻟﻚ – أﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﺜﲑة أﺧﺮى وأﻋﺎﻧﺘﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﺼﺤﺒﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷوﻫﺎم واﻟﻌﻠﻞ وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺳﺘﻨﺒﻄﻮا أن ﺷﺮط اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ أﻗﻮى ﻣﻦ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﻮﻩ ﺑﻄﺒﻘﺔ ﲨﻌﺖ
اﳊﻔﻆ واﻹﺗﻘﺎن وﻃﻮل اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻫﻞ ﺣﻔﻆ وإﺗﻘﺎن وﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﻄﻞ ﺻﺤﺒﺘﻬﻢ

ﻟﺸﻴﻮﺧﻬﻢ وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﺿﻰ أن ﻳﺴﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺮة واﺣﺪة) (3ﻓﻘﺪ ﻗﺎل "ﲪﺎد
ﺑﻦ زﻳﺪ )ت : (795/179 .ﻣﺎ أ ﱄ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﲏ إذا واﻓﻘﲏ ﺷﻌﺒﺔ  ،ﻷن ﺷﻌﺒﺔ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﺿﻰ أن ﻳﺴﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ

ﻣﺮة واﺣﺪة  ،ﻳﻌﺎود ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺮاراً ") (4وﻗﺪ ﺻﺤﺐ " ﺑﺖ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ اﻟﺒﻨﺎﱐ)ت (745/127 .أﻧﺴﺎً ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أرﺑﻌﲔ

ﺳﻨﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪﻩ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲝﺪﻳﺚ أﻧﺲ").(5

وﻣﻊ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن اﳋﻄﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﲤﺨﺾ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﳚﺎد آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺎﰿ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع

اﳋﻄﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق ﻋﺪﻳﺪة) ،(6ﻣﻦ أﳘﻬﺎ:

اﻗﺘﺼﺎر اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻳﻄﻤﺌﻦ إﱃ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺿﺒﻄﻬﺎ ،وﻋﺪم رواﻳﺘﻪ ﳌﺎ ﻳﺸﻚ ﰲ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ

اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﻓﻜﻞ راو ﻣﻌﺮض ﻟﻠﻨﺴﻴﺎن) ،(7وﻋﺮض رواﻳﺔ اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ،واﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺈن وﺟﺪوﻩ ﻳﻌﺎرض
ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو اﳊﺪﻳﺚ ،ﻋﺮﻓﻮا أن اﻟﺮاوي ﻗﺪ أﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ)،(8واﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﲰﺎء رواة اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى

ﺻﺪﻗﻬﻢ ودﻗﺘﻬﻢ ،ﻓﻨﺸﺄ ﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،وﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل وﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺑﻄﺒﻘﺎت اﻟﺜﻘﺎت واﻟﻀﻌﻔﺎء وﻏﲑ ذﻟﻚ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﺘﻮارﻳﺦ رواة اﳊﺪﻳﺚ وﻃﺒﻘﺎ ﻢ وأﲰﺎﺋﻬﻢ وﻛﻨﺎﻫﻢ
وأﻟﻘﺎ ﻢ ،وﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﺎﺣﺚ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎت ﻛﺜﲑة ﻻ ﺣﺼﺮ ﳍﺎ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﺷﺮوط اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ ،واﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وآداﺑﻪ
وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﻮل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وأﻟﻔﺎﻇُﻬﻤﺎ وﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻃﺒﻘﺎ ﻢ) ،(9واﻟِّﺮﺣﻠﺔ إﱃ اﻟﺮاوي اﻟﺬي ﲰﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ

اﻟﻨﱯ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻄﻠﺒﻮن اﳋﱪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ ،وأﺧﺮى ﻳﺮﺣﻠﻮن ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻴﺴﻤﻌﻮﻩ ﻣﻦ َﻣﻌﻴﻨﻪ وأﺻﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ

) (1ﻳﻨﻈﺮ:اﻟﺮازي :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،اﳊﻨﻈﻠﻲ ،اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ  ،اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻃﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ  -ﲝﻴﺪر آ د
اﻟﺪﻛﻦ – اﳍﻨﺪ ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ – ﺑﲑوت اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1952 ،م.34/2 ،
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي :اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ،ص.162
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﻼح ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﲏ ،اﻟﻜﺤﻼﱐ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر ﳌﻌﺎﱐ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻷﻧﻈﺎر ،ﲢﻘﻴﻖ  :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺻﻼح
ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﻀﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ,ﺑﲑوت -اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1997م.103/1 ،
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﳊﻨﺒﻠﻲ ،ﺷﺮح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي.115/1 ،
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻷﻋﻈﻤﻲ ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،دراﺳﺎت ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي و رﻳﺦ ﺗﺪوﻳﻨﻪ .،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ – ﺑﲑوت 1992م .337/2
) (6ﻳﻨﻈﺮ :أﺑﻮ ﻏﺪة ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،ﶈﺎت ﰲ رﻳﺦ اﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺑﲑوت .اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 1417ﻫـ  ،ص .198
) (7ﻳﻨﻈﺮ :ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﻮ ،اﳊﺪﻳﺚ واﶈﺪﺛﻮن ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ  2ﻣﻦ ﲨﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 1378ﻫـ ،ص.69
) (8ﻳﻨﻈﺮ :اﳉﺪﻳﻊ ،ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ .700/2
) (9ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺸﻬﺮزوري :ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ص . 6

24

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑﻩ ،ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ) :ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﻟﺒﺼﺮة ﻓﻠﻢ ﻧﺮض ﺣﱴ رﻛﺒﻨﺎ
إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺴﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ أﻓﻮاﻫﻬﻢ

)(1

وﻣﻨﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ رواﻳﺔ اﻟﺮاوي ورواﻳﺔ ﻏﲑﻩ  ،ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻜﺬب أو اﳋﻄﺄ) (2ﻓﻤﻦ ﻳﺴﺘﻘﺮئ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﻮد ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﲰﺎ ﻣﺸﱰﻛﺎ
ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﺗﺒﺎع اﻟﺴﻨﺔ ،وﻃﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳـﻮل Uوﻫـﺬا ﻻ ﻳـﺘﻢ إﻻ ﲝﻔـﻆ اﻟﺴـﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳـﺔ واﳊـﺮص ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬـﺎﻣﻦ اﻟﻀـﻴﺎع وﲪﺎﻳـﺔ
اﳊــﺪﻳﺚ ﻣــﻦ أن ﻳــﺪﺧﻞ ﻓﻴــﻪ ﻣــﺎ ﻟــﻴﺲ ﻣﻨــﻪ وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤــﺬﻳﺮ ﻣــﻦ اﻟﻜــﺬب ﰲ اﳊــﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒــﻮي وﻃﻠــﺐ اﻟﺘﺜﺒــﺖ ﻣــﻦ اﻷﺧﺒــﺎر
ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﺑﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻄﻤﺌﻦ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻠﻮب ،واﺷﱰاط اﻟﻌﺪاﻟـﺔﻓﻴﻤﻦ ﺗﻘﺒـﻞ رواﻳﺘـﻪ وﻧﺘﻴﺠـﺔ ﳍـﺬا اﻟﻌﻠـﻢ ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ اﳉـﺰم ﺑﺼـﺤﺔ
ﻧﺴــﺒﺔ اﳊــﺪﻳﺚ اﳌــﺮوي إﱃ اﻟﻨــﱯ أو ﺑﻜــﺬ ﺎ ،أو ﳓﻜــﻢ ﻟــﻪ ﳊﺴــﻦ أو اﻟﻀــﻌﻒ) (3ﻓﻬــﺬﻩ ﺑ ـﻮادر اﻟﺘــﺪوﻳﻦ اﺳــﺘﻘﻼﻻً ﻟﻌﻠــﻮم
اﳊــﺪﻳﺚ ﻗــﺪ رﲰــﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺎت ﻋﺎﻣــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ وﺣﻘﻘــﺖ أﻫــﺪاﻓﺎ ﻋﻈﻴﻤــﺔ وإن ﺟﻬــﻮد اﶈــﺪﺛﲔ ﰲ ﺣﻘــﻞ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬا اﳌــﻨﻬﺞ
اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد ،وﻫﺬﻩ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻬﻢ اﻟﻜﺜﲑة ﰲ أﻧﻮاع اﳊـﺪﻳﺚ ﺑﺮﻫـﺎن ﻋﻤﻠـﻲ
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى ﻣــﺎ ﺑﻠﻐــﻮﻩ ﻣـﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬا اﳌــﻨﻬﺞ ﺣــﱴ أدوا إﻟﻴﻨــﺎ ﺗـﺮاث اﻟﻨﺒــﻮة ﺻــﺎﻓﻴﺎً ﻧﻘﻴـﺎً وﻗــﺪ اﻟﺘــﺰم اﶈــﺪﺛﻮن ﺑﺘﻠــﻚ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل أﳝﺎ اﻟﺘﺰام ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ اﻟﻨـﱯ  Uوﻫـﺬا اﻻﻟﺘـﺰام اﺳـﺘﻤﺮ وﺑﻠـﻎ ذروﺗـﻪ ﺣـﱴ اﻟﻨﺼـﻒ اﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮن
اﻟﺜ ــﺎﱐ ﰒ اﺳ ــﺘﻤﺮ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ إﱃ ﻣ ــﺪة ﻃﻮﻳﻠ ــﺔ  ،وإن اﻟﺒ ــﺬور اﻷوﱃ ﻟﻨﺸ ــﺄة ﻫ ــﺬا اﻟﻌﻠ ــﻢ ﺗﻌ ــﻮد إﱃ "ﳎ ــﺎﻟﺲ رﺳ ــﻮل ﷲ
Uﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻛــﺎن اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﺧــﺬون ﻋﻨــﻪ أﺧــﺬاً ﻋﻠﻤﻴ ـﺎً ﺗﻔﻘﻬـﺎً ﰲ اﻟــﺪﻳﻦ  ،واﻟﺘــﺰم اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ – ﰲ اﳋﻼﻓــﺔ اﻟﺮاﺷــﺪة – ﻣﻨﻬــﺎج
ﻋﻤــﺮ رﺿــﻲ ﷲ ﻋﻨــﻪ") (4وأﺗﻘﻨ ـﻮا أداء اﳊــﺪﻳﺚ ،وﺿــﺒﻂ ﺣﺮوﻓــﻪ وﻣﻌﻨﺎﻫﻔﺤﻤﻠﺘ ـﻪ ﺻــﺪورﻫﻢ ﻗﺒــﻞ أن ﲢﻤﻠــﻪ اﻟﺴــﻄﻮر وﻇﻠــﺖ
اﻟﺮواﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ إﱃ ﺟﻨﺐ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي وﺑﻪ ﺧﺘﺎم ﻋﺼﺮ اﻟﺮواﻳﺔ .
 .2اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ
 .2.1أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي:
ان ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻳﺴﺘﺪﻋﻲ أﺳﺴﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺲ:
ٍ
آﻻف ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺳﻮا وﻋﺎﻧﻮا أﺷﺪ اﳌﻌﺎ ة ﰲ ﻧﻴﻞ ﻫﺬا
 xاﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ :وأﻧﻨﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ اﱃ
اﻟﺸﻘﺔ ﻋﻦ اﻷوﻃﺎن واﻷﻫﻞ واﻟﺪ ر،
اﻟﻌﻠﻢ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺗﻌﺪدت ﺻﻮر ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎ ة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮ ،وﺑُﻌﺪ ّ
واﳌﺴﺎﻓﺎت واﻟﻐﺮﺑﺔ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ ﺳﻨﻴﻨﺎ ﻓﺒﺬﻟﻮا ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲨﻊ ذﻟﻚ  ،اﻣﺘﺜﺎﻻً ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ﴿:ﻓَـﻠَ ْﻮَﻻ ﻧَـ َﻔ َﺮ
ِ ٍِ
ِ
ِ ِ
اﻟﺪﻳ ِﻦ وﻟِﻴ ِ
ِ
ﻨﺬ ُروا ﻗَـ ْﻮَﻣ ُﻬ ْﻢ إِ َذا َر َﺟﻌُﻮا إِﻟ َْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟ ََﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ َْﳛ َﺬ ُرو َن ﴾]ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ/
ﻣﻦ ُﻛ ِّﻞ ﻓ ْﺮﻗَﺔ ّﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻃَﺎﺋ َﻔﺔٌ ﻟّﻴَـﺘَـ َﻔ ﱠﻘ ُﻬﻮا ِﰲ ّ َ ُ
[١٢٢وﻗﻮﻟﻪ " :Uﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﺳ ﱠﻬﻞ ﷲ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎً إﱃ اﳉﻨﺔ")(5ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح:
"وإذا ﻓﺮغ ﻣﻦ ﲰﺎع اﻟﻌﻮاﱄ واﳌﻬﻤﺎت اﻟﱵ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﻓﻠﲑﺣﻞ إﱃ ﻏﲑﻩ") ،(6وﰲ ﻫﺬا ا ﺎل أﻟﱠﻒ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻛﺘﺎﺑﻪ
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺪارﻣﻲ 564 :ب اﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ.
ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  ،ص.347
ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺴﺨﺎوي :ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ .5/2
ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺸﻬﺮزوري :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻧﻮاع ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ص  213اﻟﺮﻣﻬﺮﻣﺰي ،ﶈﺪث اﻟﻔﺎﺿﻞ ص  (352اﳊﻴﺼﻲ :اﻻﳌﺎع ص .200
ﻳﻨﻈﺮ :ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ  ، 223اﻟﺮﺣﻠﺔ ﰱ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ .89
ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺸﻬﺮزوري :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻧﻮاع ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ص .223

25

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

اﳌﺸﻬﻮر ِّ
)اﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ( ،ﺑﲔ ﻓﻴﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ وذﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ارﲢﻠﻮا
ﻟﻠﺨﺮوج ﰲ ﻃﻠﺐ
ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ،وﻗﺪ ﻋﻘﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري )ت (870/256 .ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ

اﻟﻌﻠﻢ) ،(1وأول ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ واﻫﺘ ﱠﻢ ﺎ ﻫﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﺒﻌﺪ وﻓﺎة رﺳﻮل ﷲ  Uﺗﻔﺮﻗﻮا ﰲ اﻷﻣﺼﺎر،
ٍ
ﺣﺪﻳﺚ ﳛﻔﻈﻪ اﻟﺼﺤﺎﰊ وﻟﻴﺲ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﻣﻦ ﳛﻔﻈﻪ ،ﻓﻴﺸﺪ اﻟﺮﺣﺎل
واﻟﺬي ﻳﺒﺪو ان ﻣﻦ أﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺜﺒﱡﺖ ﻣﻦ

إﱃ ﻣﻦ ﳛﻔﻈﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﲑة ﺷﻬﺮ ،ﻓﺮﺣﻞ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ إﱃ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أُﻧﻴﺲ ﰲ اﻟﺸﺎم واﺳﺘﻐﺮق ﺷﻬﺮاً
ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً واﺣﺪاً ﱂ ﻳﺒﻖ أﺣ ٌﺪ ﳛﻔﻈﻪ ﻏﲑ اﺑﻦ أﻧﻴﺲ") ،(2ورﺣﻞ أﺑﻮ أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري إﱃ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﲟﺼﺮ،
ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻘﻴﻪ ﻗﺎل :ﺣ ِّﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎ ﲰﻌﺘﻪ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ Uﰲ ﺳﱰ اﳌﺴﻠﻢ ﱂ ﻳﺒﻖ أﺣ ٌﺪ ﲰﻌﻪ ﻏﲑي وﻏﲑك ،ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺪﱠﺛﻪ رﻛﺐ أﺑﻮ
ﳛﻞ رﺣﻠﻪ)(3وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺟﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻴﺴﺮ
أﻳﻮب راﺣﻠﺘﻪ واﻧﺼﺮف ﻋﺎﺋﺪاً إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﱂ ّ

ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﳛﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎً ﲝﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ Uدون اﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ اﻷﻣﺼﺎر وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﳌﺘﻔﺮﻗﲔ وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ،إﻻ ﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ واﻷﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ  ،ﻓﻨﺸﻄﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ  ،وﺗﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻗُﻄﺮ إﱃ ﻗُﻄﺮ  ،وﻣﻦ ﺑﻠﺪ
إﱃ ﺑﻠﺪ  ،ﳏﺘﻤﻠﲔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺐ وﻣﺸﻘﺔﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ" :إن ﻛﻨﺖ ﻷﺳﲑ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻮاﺣﺪ

ﻣﺴﲑة اﻟﻠﻴﺎﱄ واﻷ م")(4ﰒ ﻇﻬﺮت أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻄﻠﺐ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻌﺎﱄ ُﻓﲑ َﺣﻞ ﻷﺟﻠﻪ ﻓﻨﺸﻂ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ

اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﱡﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ وﳐﺎرﺟﻬﺎ ﻗﺎل "اﻟﺸﻌﱯ)ت : (721/103.ﻟﻮ أن رﺟﻼً ﺳﺎﻓﺮ
ﻣﻦ أﻗﺼﻰ اﻟﺸﺎم إﱃ أﻗﺼﻰ اﻟﻴﻤﻦ  ،ﻓﺤﻔﻆ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،رأﻳﺖ أن ﺳﻔﺮﻩ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ")(5وﱂ ﻳﻜﻦ

ﻏﺮض ﲢﺼﻴﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ دون ﲤﺤﻴﺺ ،ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ رﲪﻪ ﷲ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ رﺑﻴﻌﺔ أﺷﻴﺎء ﻣﻦ رأي ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ
ﻳﺴﺎر  ،ﻗﺎل ﻋﻠﻲ  :وﻻ أﻇﻦ ﳐﺮﻣﺔ ﲰﻊ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻴﻤﺎن  ،ﻟﻌﻠﻪ ﲰﻊ اﻟﺸﻲء اﻟﻴﺴﲑ ،وﱂ أﺟﺪ ﺑـﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﳜﱪﱐ
ﻋﻦ ﳐﺮﻣﺔ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﰲ ﺷﻲء ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ) ،(6وﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻻ ﺑ ﱠﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ

اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎرة واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺻﺤﺘﻪ وﺧﻠﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﳝﻨﻊ ﻗﺒﻮﻟﻪ،ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ أﻳﻀﺎ ﻗﺪم ﺑﻐﺪاد  ،ﻓﺤﺪﺛﻪ
) (7

اﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﲝﺪﻳﺚ أﰊ ﻗﺘﺎدة  ) :إن أﺳﻮأ اﻟﻨﺎس ﺳﺮﻗﺔً اﻟﺬي ﻳﺴﺮق ﰲ ﺻﻼﺗﻪ(

ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻲ  :ﻟﻮ ﻏﲑك

اﳌﺴﺘﻐﺮب -ﻓﻬﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ اﳊﻜﻢ
ﺣﺪث ﺑﻪ ،ﻛﻨﺎ ﻧﺼﻨﻊ ﺑﻪ -ﲟﻌﲎ :ﻟﻮﻻ أﻧﻚ ﺛﻘﺔ ،ﻟﻮ ﻏﲑك ﺣﺪث ﺬا اﳌﱳ
َ

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﺨﺎري.27/1 :
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﺨﺎري 29/1 :ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ  -ب اﳋﺮوج ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ .
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي :أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﳋﻄﻴﺐ ،اﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –
ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1395 ،ص.118
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  ،ص.402
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﻤﺮي :ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ ،ﲢﻘﻴﻖ :أﰊ اﻷﺷﺒﺎل اﻟﺰﻫﲑي ،دار اﺑﻦ اﳉﻮزي ،اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1414 ،ﻫـ  1994 -م.399/1 ،
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﳉﺮﺟﺎﱐ :اﻟﻜﺎﻣﻞ.178/8 ،
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :اﳌﺴﻨﺪ.90/18 ،
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) (1
أﻳﻀﺎ أﻫﻞ إﳝﺎن وﻧﺰاﻫﺔ
اﳊﺪﻳﺚ
أﻫﻞ
ﻳﻜﻦ
وﱂ
وﱂ ﱂ ﻳﺮوﻩ ﻏﲑﻩ
أﻫﻞ ﻋﻠ ٍﻢ وذﻛﺎء وﻗﻮة ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ً
َ
وزﻫﺪوﺗﻘﻮى  ،ﻓﺤﻘﻘﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﲢﺼﻴﻞ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻟﺮاوي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى ﻣﻦ ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ  ،وﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﲑﺗﻪ
وأﺣﻮاﻟﻪ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ  ،وﻳﺴﺄل ﻋﻨﻪ أﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ  ،ﻓﻴﻌﺮف ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻪ  ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻛﺜﺮت ﻛﺘﺐ اﻟﺴﺆاﻻت ﰲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺮﺟﺎل ،وﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﻪ اﳊﺪﻳﺚ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب ورود اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﲢﺼﻴﻞ ﻋﻠﻮ اﻟﺴﻨﺪ ﻟﻮﺻﻮل إﱃ

أﺧﺼﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻨﺔ) ،(2ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ )ت" :(855/241 .ﻃﻠﺐ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻌﺎﱄ

ﺳﻨﺔ ﻋﻤﻦ ﺳﻠﻒ) ،(3وﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي" :وﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﻜﻢ اﳌﺘﺼﻞ واﳌﺮﺳﻞ واﺣﺪاً ﳌﺎ ارﲢﻞ ﻛﺘﺒﺔ اﳊﺪﻳﺚ،
وﺗﻜﻠﻔﻮا ﻣﺸﺎق اﻷﺳﻔﺎر إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر)،(4وإﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳉﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔوإن رﺣﻠﺔ أﺻﺤﺎب

اﳊﺪﻳﺚ أﻋﻈﻢ اﻟﺮﺣﻼت ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻛﻢ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﻗﻀﻮﻫﺎ ،وﻣﺪى ﲢﻤﻠﻬﻢ ﻟﻠﺼﻌﺎب) (5ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺮﺟﻮا

أﺋﻤﺔ أﺧﻴﺎراً ﰲ ﻃﻠﺒﺎﻟﻌﻠﻢ وأﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻷن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻗﺪ دوﻧﺖ وﻃﺒﻌﺖ ووﺟﺪت
ﰲ اﻟﻜﺘﺐ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺖ أﺧﺒﺎرﻫﻢ وآ رﻫﻢ ﺷﺎﳐﺔ وﺷﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ وان اﻟﻘﺎرئ ﻟﻴﺴﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺘﺼﻔﺤﻬﺎ وﺗﻨﺸﻂ اﳍﻤﻢ واﻟﻌﺰاﺋﻢ ﺑﻘﺮاﺋﺘﻬﺎ ،ﻓﻤﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻫﺎﻫﺎ او اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ.

 xاﻗﺎﻣﺔ ﳎﺎﻟﺲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ :ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ اﶈﺪﺛﻮن ﺬﻩ ا ﺎﻟﺲ وأوﻟﻮﻫﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﻻ ﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ
ِِ
ي
ﺗﻠﻘﻰ ﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ (6)Uﻗَ َ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ﺳﲑ َ
ﻳﻦ )تَ » :(729/ 110 .ﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـﺘَـ َﻌﻠﱠ ُﻤﻮ َن ا ْﳍَْﺪ َ
َﻛ َﻤﺎ ﻳَـﺘَـ َﻌﻠﱠ ُﻤﻮ َن اﻟْﻌِْﻠ َﻢ«) (7وﻗﺪ ﺣﺪدوا اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ وﻳﻘﻌﺪ اﶈﺪث ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ وﳛﻖ ﻟﻪ أن
ﳚﻠﺲ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﺪ داب اﻟﺴﻤﺎع وﲢﻘﻖ ﺷﺮوﻃﻪ وان أﺧﺬ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ

ا ﺎﻟﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺴﻤﺎع وﻣﻦ أﺣﺴﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺤ ﱡﻤﻞ وأﻗﻮاﻩ) ،(8وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﺸﻴﺦ
إﱃ إﻣﻼء ،وﲢﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻏﲑ إﻣﻼء ،وﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ أو ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ أرﻓﻊ اﻷﻗﺴﺎم ﻋﻨﺪ

اﳉﻤﺎﻫﲑ)(9وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﳎﺎﻟﺲ اﻻﻣﻼء واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻓﻀﻞ ﻃﺮق ﻟﻀﺒﻂ اﳊﺪﻳﺚ وﺣﻔﻈﻪ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺮازي :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،اﳊﻨﻈﻠﻲ ،اﻟﻌﻠﻞ ﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺷﺮاف وﻋﻨﺎﻳﺔ د /ﺳﻌﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﻤﻴﺪ و د /ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﺮﻳﺴﻲ ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﳊﻤﻴﻀﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1427 ،ﻫـ  2006 -م،423/2 ،اﻟﺪارﻗﻄﲏ :ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ دﻳﻨﺎر اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻌﻠﻞ اﻟﻮاردة ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ وﲣﺮﻳﺞ :ﳏﻔﻮظ اﻟﺮﲪﻦ زﻳﻦ ﷲ
اﻟﺴﻠﻔﻲ ،دار ﻃﻴﺒﺔ – اﻟﺮ ض ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ  1405ﻫـ  1985 -م.141/6 ،
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﳊﻴﺼﻲ :اﻹﳌﺎع  ،ص  ، 233اﻟﺸﻬﺮزوري :ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ  ، 222اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي . 161/2
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻜﻨﺎﱐ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﷲ ﺑﻦ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ،اﳌﻨﻬﻞ اﻟﺮوي ﰲ ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي  ،ﲢﻘﻴﻖ :د .ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ رﻣﻀﺎن ،دار اﻟﻔﻜﺮ – دﻣﺸﻖ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1406 ،ص .69
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي :اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،ص .402
) (5ﻳﻨﻈﺮ :أﺑﻮ ﻏﺪة :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح  ،ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻦ ﺻﱪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺪاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ – ﺣﻠﺐ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪة
وﳏﻘﻘﺔ 1394ﻫـ 1974 -م..
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي :اﶈﺪث اﻟﻔﺎﺿﻞ ص  ،352اﻟﺸﻬﺮزوري :ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ص . 213
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي  ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ.79/1 ،
) (8ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺸﻬﺮزوري :ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ص . 219
) (9ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي .418/1
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اﳌﺸﻬﻮرة ،واﻟﻐﺮاﺋﺐ واﳌﻨﻜﺮة وﻓﻴﻬﺎ اﻳﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﳊﺪﻳﺚ وﻓﻘﻬﻪ وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وﻟﻐﺘﻪ وإﻋﺮاﺑﻪ وأﲰﺎء رﺟﺎﻟﻪ ﳏﻘﻘﺎً ،ﺗﻘﺎن
ﻓﻼ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺮد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﻦ دﻗﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺪﻳﺚ وﺻﻔﺔ ﻋﺮﺿﻪ وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ

) (1
ﳜﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ أو ﺣﺪﻳﺚ أو ﻧﻌﺎس وﺻﻔﺔ إﲰﺎﻋﻪ
اﳌﺴﻤﻊ ،أو ﻣﻊ ﺛﻘﺔ ﻏﲑﻩ  ،وﺻﻔﺔ ﲰﺎﻋﻪ ن ﻻ ﻳﺘﺸﺎﻏﻞ ﲟﺎ ّ
ﻛﺬﻟﻚ ،وﻗﺪ ورد ﻋﻨﻬﻢ ذم اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ دون اﻟﺘﻔﻬﻢ ﻟﻪ واﻟﺘﻔﻘﻪ ﻓﻴﻪ) ،(2ﻓﻴﺘﻌﻠﱠﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳚﻬﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻠﺘﻘﻂ

اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺿﺒﻂ ﻏﺮﻳﺐ أﻟﻔﺎظ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب ورود اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺼﻨِّﻒ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ،وﺗﺼﻨﻴﻔﻪ واﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻹﺳﻨﺎدﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻮﺿﺢ اﳌﺒﻬﻤﺎت واﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺮﺟﺎل وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ِﻋﻠَﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻟﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وروا ت اﳊﺪﻳﺚ وﺗُ ِّ

اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎوﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﺳﺦ واﳌﻨﺴﻮخ وﻏﲑ ذﻟﻚ.
x

)(3

ﻣﺬاﻛﺮة اﳊﺪﻳﺚ:وﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱵ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،ﺣﻴﺚ إ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا

ﻳﺘﺬاﻛﺮون اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪ ﲰﺎﻋﻪ ﺣﱴ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ  .ﻗﺎل أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ )ت " :(712/93 .ﻛﻨﺎ ﻗﻌﻮداً ﻣﻊ اﻟﻨﱯ

Uﻓﻌﺴﻰ أن ﻧﻜﻮن ﺳﺘﲔ رﺟﻼً ﻓﻴﺤﺪﺛﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ  ،ﰒ ﻳﺮﻳﺪ اﳊﺎﺟﺔ  ،ﻓﻨﱰاﺟﻌﻪ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻓﻨﻘﻮم ﻛﺄﳕﺎ زرع ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ)(4ﻓﻬﻲ:

ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﲔ اﺛﻨﲔ أو أﻛﺜﺮ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺴﺄﻟﺔً ﻓﻘﻬﻴﺔ ،أو ﺣﺪﻳﺜﻴﺔ ،أو
ﻣﺪاوﻟﺔٌ ﻟﻠﻤﺤﻔﻮظ ،وﻃﺮح
ٍ
ﺗﺪاول اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻏ ِﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺘﱠﺼﻞ
ﻟﻐﻮﻳﺔ ،أو ﳓﻮﻳﺔ ،أو ﻏﲑ ذﻟﻜﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﺟﻼت ﺣﺪﻳﺜﻴﺔ ،ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻠﺴﺎء ُ
اﻵﺧﺮ ﻣﺎ أرادا ﻣﺬاﻛﺮﺗﻪ ،وﻳﺴﺘﻔﻴﺪان ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﳘﺎﻻ ﻟﻘﺼﺪ
ﺎ ﺑﲔ اﻟﺮاوي وﻏ ِﲑﻩ؛ ﻳﺬ ّﻛِﺮ ُ
أﺣﺪﳘﺎ َ
اﺋﺐ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻋﻮاﻟﻴَﻬﺎوﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﺎ،
اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺴﻤﺎع ،وإﳕﺎ ﻟﻘﺼﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳏﻔﻮﻇﻬﻢ ،أو ﻹﻓﺎدة ﺑﻌﻀﻬﻢ ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻏﺮ َ
ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،وﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻏﺎب ﻋﻨﻪ أو ﳊﺼﺮ أﺣﺎدﻳﺚ
وﺧﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻼت ،ﻳﺴﺄل ﺑﻌﻀﻬﻢ ً
اﻷﺑﻮاب أو اﻟﱰاﺟﻢ ) (5واﳌﺬاﻛﺮة :ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺮﻓﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﺘﺤﻤﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ؛ ﻷ ﻢ ﻳﺘﺴﺎﻫﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ؛ إذ ﱂ
ﻳﻘﺼﺪوا اﻷداء وﻛﺎن ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻳﻨﻬﻮن أن ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻬﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳌﺬاﻛﺮة) ،(6وﻗﺎل اﻹﻣﺎم "ﻋﺒﺪ

اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي)ت" :(814 / 198 .ﺣﺮام ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺧﺬوا ﻋﲏ ﰲ اﳌﺬاﻛﺮة ﺣﺪﻳﺜﺎ؛ ﻷﱐ إذا ذاﻛﺮت ﺗﺴﺎﻫﻠﺖ
ﰲ اﳊﺪﻳﺚ"

) (7

ﻓﻜﺎن ﻟﻠﻤﺤﺪﺛﲔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﳌﺬاﻛﺮات اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ أﻏﺮاض ﻛﺘﺜﺒﻴﺖ اﳊﺪﻳﺚ وﺿﺒﻄﻬﻮإﳕﺎ ﺻﺎرت اﳌﺬاﻛﺮة

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻘﺸﲑي :ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﻄﻴﻊ  ،اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ دﻗﻴﻖ اﻟﻌﻴﺪ ،اﻻﻗﱰاح ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﺻﻄﻼح  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -
ﺑﲑوت  ،ص ،39اﻟﺴﺨﺎوي ،ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ .270/3
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻘﺎﲰﻲ :ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﳊﻼق ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﺑﲑوت-
ﻟﺒﻨﺎﻧﻖ.143/1 ،
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻘﺸﲑي :اﻻﻗﱰاح ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﺻﻄﻼح  ،ص ،39اﻟﺴﺨﺎوي ،ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ  270/3ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ. 574/2 ،
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﳊﻴﺼﻲ :اﻻﳌﺎع ،ص.142
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻼﺣﻢ :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ،ص ، 62اﳊﻨﺒﻠﻲ :ﺷﺮح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي . 664/2
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ :ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﺼﺮي ،اﳌﻘﻨﻊ ﰲ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﳉﺪﻳﻊ ،دار ﻓﻮاز ﻟﻠﻨﺸﺮ
– اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ1413 ،ﻫـ.391/1 ،
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي  ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ.37/2 ،
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ﻣﺜﺒِّﺘﺔً ﻟﻠﺤﻔﻆ؛ ﻷن اﻟﺮاوي ﻳﺴﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﻠﻪ ،وﻳﺼ ِّﻔﻲ ذﻫﻨَﻪ ،وﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﳏﻔﻮﻇﺎﺗﻪ ،ﻓﻴَﻌ ِﺮف ﻣﺎ ﻳَﺬﻛﺮﻩ وﻣﺎ ﻳُﺬﻛﺮ ﻟﻪ،
وﻣﺎ ﻳُﺴﻨِﺪ وﻣﺎ ﻳُﺴﻨَﺪ ﻟﻪ ،إﱃ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ).(1
 .2.2ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي :
ِ
ﻴﻒ ﺑﺬﻫﺎ ﻢ أن
ﻟﻘﺪ أﺧﺬت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﺗَْﱪُز أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﲟﺮور اﻟﺰﻣﻦ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻗﺺ َﺣ َﻔﻈَﺔ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ وﺧ َ
ﺿ ْﻌﻒ َﻣﻠَ َﻜﺔ اﳊﻔﻆ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮوا ت ،وﻃﻮل اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،وﻛﺜﺮة أﲰﺎء اﻟﺮواة وأﻧﺴﺎ ﻢ،
ﻳﺬﻫﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ َ
ِ
ﻣﻊ ﺗَـ َﻌﱡﺮ ِ
وﻓﺸﻮ اﻟﻜﺬب،
ﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪﱠات واﳌﺸﻜﻼت ،وﻛﺜﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻇﻬﻮر اﻟﺒﺪع واﻷﻫﻮاء
ض اﳌﺴﻠﻤ َ
ّ
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﳊﻠﻘﺎت اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻨﺘﺸﺮة آﻧﺬاك ﻓﻘﺪ ﻓ ﱠﻜﺮت اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ وﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﲰﻲ؛
ﻟﺘﻜﻮن إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
ﺣﻞ ﻣﺎ ﻳﻮ ِاﺟﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت).(2
ً
ﻣﺼﺪرا ﻧﻴًﺎ ﻳَ ْﺴ ُﻬﻞ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﰲ ِّ
x

أدوار اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ:ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻘﻊ اﳋﻠﻂ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺑﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺴﺒﻖ

ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻻﺧﺒﺎر ﺣﻮل اﺳﺒﻘﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻟﻜﻦ ان ﻣﻌﺮﻓﺔ أول ﻣﻦ د ﱠون اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﳌﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺬات اﻻﳘﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة وﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻴﺲ ﺑﺬي ﺿﺮر ﻛﺒﲑ ﻷن اﻟﺸﻲء اﳌﻬﻢ واﳌﻌﲏ ﻫﻮ اﳌﻜﺘﻮب
وا ﻤﻮع وﻟﻴﺲ اﻟﺬي ﲨﻊ ﻣﺎ داﻣﻪ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮن ذي ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ رﺻﲔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﻤﻴﻘﺴﻤﻮ ﺬﻩ ﻋﻠﻰ ادوار
ﻛﻞ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮى وﺣﺴﺐ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣﻦ وﻣﻨﻬﻢ اﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺟﻌﻞ اﻻﻣﺮ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﻔﻴﺼﻞ)(3ﻓﺎﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ

زﻫﻮ) ،(1983/1403وﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﱰﺟﻌﻼ اﻷدوار ﺳﺒﻌﺔ :اﻷول :ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻮة ،واﻟﺜﺎﱏ :ﰲ زﻣﻦ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة،
واﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺑﻌﺪ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪة إﱃ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻷول ،واﻟﺮاﺑﻊ :ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱏ ،واﳋﺎﻣﺲ :ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ،واﻟﺴﺎدس:

ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ إﱃ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ،واﻟﺴﺎﺑﻊ :ﻣﻦ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد إﱃ ﻋﺼﺮ اﳊﺎﺿﺮ) ،(4وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ

اﻷوﱃ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ  Uواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻏﲑ أ ﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺆاد ﺳﻴﺰﻛﲔ ﻗﺪ أﺧﺬ اﲡﺎﻫﺎ آﺧﺮ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﺳﺘﻨﺪ اﱃ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻓﻘﺴﻢ أﻃﻮار ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ :أوﻻﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ،واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ) ،(5ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ Uواﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول اﳍﺠﺮي ،وﻛﺎن اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ﻣﺮ ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ )ت 101ﻫـ(  ،وﺑﻌﺪﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻴﻞ ﺗﻼﻣﺬة اﻟﺰﻫﺮي ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻷن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻫﻲ أﻗﺼﺮ اﳌﺮاﺣﻞ ،وﻗﺪ ﲤﱠﺖ ﰲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ؛ ﻷن
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن اﻵﻣﺮ ﻟﻠﺰﻫﺮي ﺑﻪ؛ وﱂ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺧﻼﻓﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ،وﻣﺎ ﻣﺎت ﺣﱴ أﻛﻤﻞ
) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻼﺣﻢ :اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ص.63
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺰﻫﺮاﱐ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن آل ﻣﻄﺮ :ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻧﺸﺄﺗﻪ وﺗﻄﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول إﱃ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳍﺠﺮي ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار
اﳍﺠﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺮ ض ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ1417 ،ﻫـ1996/م ص.74
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري. 195/1 ،
) (4ﻳﻨﻈﺮ :أﺑﻮ زﻫﻮ  :اﳊﺪﻳﺚ واﶈﺪﺛﻮن ،ص ،46ﻋﱰ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ،ص. 37
) (5ﻳﻨﻈﺮ :ﺳﺰﻛﲔ :د ﻓﺆاد ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ،رﻳﺦ اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﺳﻌﻮد .277 :1
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ي ﻣﻬﻤﺘﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﺮ ﻛﺎﻣﻼ ،أﻣﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﺎﺳﺘﻐﺮق أﺿﻌﺎف ذﻟﻚ وﺑﻘﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮا اﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ
اﻟﺰﻫﺮ ﱡ
ﻫﺬا).(1
x

ﻋﻠﻤﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ :ﻓﻘﺪ اﺷﺎرت اﳌﺼﺎدر اﱃ وﺟﻮد ﳏﺎوﻻت ﻓﺮدﻳﺔ وﺟﻬﻮد ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ أو ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﲪﻪ ﷲ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻷﺳﺒﻖ)(2ﻣﺜﻞ ﻓﺼﻨﱠﻒ
اﺑﻦ ُﺟَﺮﻳﺞ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﲟ ّﻜﺔ )ﻣﺎت ﺳﻨﺔ150ﻫـ( ،وﺻﻨﱠﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ )ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ،(156وﲪّﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ
اﻋﻲ
)ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ،(167وﻏﲑﳘﺎ ،ﻟﺒﺼﺮة ،وﺻﻨﱠﻒ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺮأي ﻟﻜﻮﻓﺔ )ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ،(150وﺻﻨﱠﻒ اﻷوز ّ
ﻟﺸﺎم )ﻣﺎت ﺳﻨﺔ156أو ،(157وﺻﻨﱠﻒ ﻣﺎﻟﻚ »اﳌﻮﻃّﺄ« ﳌﺪﻳﻨﺔ )ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ،(179وﺻﻨﱠﻒ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق
اﻟﺜﻮري ﻛﺘﺎب »اﳉﺎﻣﻊ«
»اﳌﻐﺎزي« )ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ،(151وﺻﻨﱠﻒ ﻣﻌﻤﺮ ﻟﻴﻤﻦ )ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ،(153وﺻﻨﱠﻒ ﺳﻔﻴﺎن
ّ
ﻟﻜﻮﻓﺔ )ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ،(161ﰒّ ﺑﻌﺪ ﻳﺴﲑ ﺻﻨﱠﻒ ﻫﺸﺎﻣﻜﺘﺒﻪ )ﻣﺎت ﺳﻨﺔ ،(188وﺻﻨﱠﻒ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ )ﺳﻨﺔ،(175
وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ )ﺳﻨﺔ ،(174ﰒّ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك )ﺳﻨﺔ ،(181واﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب )ﺳﻨﺔ ،(182واﺑﻦ وﻫﺐ

)ﺳﻨﺔ ،(197وﻛﺜﺮ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺪوﻳﻨﻪ) ،(3وأﻏﻠﺐ ﻫﺆﻻء ﺗﻼﻣﺬة اﻟﺰﻫﺮي ﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي رﲪﻪ ﷲ ﰲ اﻟﻌﻠﻞ" :وﺟﺪ

ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻮا إﻟﻴﻪ  .....ﺻﻨﻔﻮا ،ﻓﺠﻌﻞ ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ

ﻛﺜﲑة ،ﻓﻨﺮﺟﻮ ﳍﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺜﻮاب اﳉﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﳌﺎ ﻧﻔﻊ ﷲ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺪوة ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻔﻮا")(4واﻷﻣﺮ اﻷﻫﻢ
واﻟﺮﲰﻲ ﰲ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺒﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻪ وأﺻﺪر أﻣﺮ اﻟﺒَ ْﺪ ِء ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻜﺘﺐ إﱃ ﻋﺎﻣﻠﻪ
ِ
وس اﻟﻌِْﻠ ِﻢ ،وذﻫﺎب
ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم "اﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ  Uﻓﺎﻛﺘﺒﻪ؛ ﻓﺈﱐ ﺧ ْﻔ ُ
ﺖ ُد ُر َ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻻ ﺗَـ ْﻘﺒَ ْﻞ إﻻﱠ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ  ،Uوﻟْﺘُـ ْﻔ ُﺸﻮا اﻟﻌِْﻠﻢ ،وﻟﺘَ ْﺠﻠِ ُﺴﻮا ﺣﱴ ﻳَـ ْﻌﻠَ َﻢ َﻣﻦ ﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ،ﻓﺈ ﱠن اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳَـ ْﻬﻠِﻚ ﺣﱴ
)(5
ﻛﻞ أرض ﻟﻪ
دﻓﱰا ً
"أﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲜﻤﻊ اﻟ ﱡﺴﻨَ ِﻦ ﻓﻜﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ً
ﻳﻜﻮن ﺳﺮا  ،ﻗﺎل اﻟﺰﻫﺮي َ :
دﻓﱰا ،ﻓﺒﻌﺚ إﱃ ِّ
دﻓﱰا") ،(6ﻓﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻘﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ رﺳﻮل ﷲ  ،Uوﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎ ٌن ً
اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﱃ ﺷﺪة اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ وﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻮﻧﻪ أﻣﲑا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎ ﺿﻠﻴﻌﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ

اﻟﻘﻀﺎء) ،(7ﻓﻜﺎن ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﻟﺸﻤﻮل واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺰ د)ت" :(748 / 131 .ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺘﺐ اﳊﻼل واﳊﺮام،

اﳉﻌﱪي :ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ  ،رﺳﻮم اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ﲢﻘﻴﻖ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻒ اﳌﻴﻠﻲ ،دار اﺑﻦ ﺣﺰم
) (1ﻳﻨﻈﺮ:
ّ
 ﻟﺒﻨﺎن  /ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ2000 ،م ،ص ،116ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري.195/1 ،) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﳊﻨﺒﻠﻲ :ﺷﺮح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي 340/1 ،اﻟﻜﺘﺎﱐ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻔﻴﺾ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﳊﺴﲏ اﻹدرﻳﺴﻲ  ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﻄﺮﻓﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺸﻬﻮر
ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﺪ اﳌﻨﺘﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺰﻣﺰﻣﻲ ،دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﺴﺎدﺳﺔ 2000م ،ص.7
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﳊﻨﺒﻠﻲ :ﺷﺮح ﻋﻠﻞ اﻟﱰﻣﺬي 340/1 ،اﻟﻜﺘﺎﱐ :اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﻄﺮﻓﺔ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ،ص.7
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﱰﻣﺬي :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ َﺳ ْﻮرة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك ،اﻟﻌﻠﻞ اﻟﺼﻐﲑ ،ﲢﻘﻴﻖ :أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ وآﺧﺮون ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث
اﻟﻌﺮﰊ – ﺑﲑوت.248/6 ،
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ، 195/1 ،اﻟﺰﻫﺮاﱐ :ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ص.76
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ :ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ .354/1
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ :ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري.195/1 ،
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وﻛﺎن اﻟﺰﻫﺮي ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲰﻊ ،ﻓﻠﻤﺎ اﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس") ،(1وﻗﺎل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ" :اﻟﺰﻫﺮي أﺣﺴﻦ
اﻟﻨﺎس ﺣﺪﻳﺜﺎ وأﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس إﺳﻨﺎدا"

)(2

ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻟﻠﺰﻫﺮي ﻓﻀﻼ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ إﱃ اﻟﺘﺪوﻳﻦ وﻓﻀﻞ اﻟﺘﻔﺮد

ﳒﺎزﻩ ،وﳍﺬا ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ" :إن أول ﻣﻦ وﺿﻊ ﻟﻠﻨﺎس ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب"

) (3

وﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﰊ

ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ" :ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻣﺜﻞ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم أﻋﻈﻢ ﻣﺮوءة وﻻ أﰎ ﺣﺎﻻ وﻻ رأﻳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ رأى")،(4
وﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﺘﻪ ﻫﻲ ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،وﻗﺪ أﺧﱪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ أن ﻋﻤﺮ أﻣﺮﻩ ﲜﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﻟﺘﻪ ﻫﺎﺗﻪ

واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ) ،(5ﻓﻌﻠﻢ ﻋﻤﺮ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﻋﻤﺮة ﰲ ﺣﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ ورواﻳﺘﻪ ،ﻓﻬﻲ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﱵ

ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ" :ﱂ ﻳﺒﻖ أﺣﺪ أﻋﻠﻢ ﲝﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮة" وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ واﻟﻘﺎﺳﻢ وﻋﺮوة أﺛﺒﺖ اﻟﻨﺎس ﰲ

ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ) ،(6وﺗﻔﻴﺪ اﻟﺮوا ت أن ﻫﺬﻩ اﳌﺪو ت اﻧﺘﺸﺮت ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎراً واﺳﻌﺎً وﺗﺪاوﳍﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ،

وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ روي أن إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﺷﺪ ﻗﺪم اﻟﺮي ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮل :أﺧﱪ اﻟﺰﻫﺮي ،ﻓﺴﺌﻞ :أﻳﻦ ﻟﻘﻴﺘﻪ؟ ﻓﻘﺎل" :ﱂ أﻟﻘﻪ،

ﻣﺮرت ﺑﺒﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻓﻮﺟﺪت ﻛﺘﺎ ﻟﻪ "

) (7

وورد أﻳﻀﺎ أن ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ أﻧﺲ ﰲ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺬي رواﻩ ﻋﻨﻪ

ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎء ﰲ آﺧﺮﻩ" :ﻫﺬا ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ﲞﻄﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺧﱪﱐ ﺑﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻷوزاﻋﻲ

ﻋﻨﻪ" ) (8ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪو ت ﺑﻘﻴﺖ ﰲ دار اﳋﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﺰﻫﺮي ﰲ ﺧﻼﻓﺔ
ﻫﺸﺎم وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻓﻜﺎن ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺎ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺮوون ﻣﻨﻬﺎ ،وﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ ﻓﻴﻤﻦ روى ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ

ﳏﻤﺪ اﳌﻮﻗﺮي) ،(9ﰒ ﺷﺎع اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،وأﻗﺪم ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺪو ت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ )ت
179ﻫـ( ﺗﻠﻤﻴﺬ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ،اﻟﺬي ﺻﻨﱠﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑﲔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺎت واﳌﻮﻗﻮﻓﺎت واﳌﻘﺎﻃﻴﻊ ورأى ﻋﻠﻤﺎء

اﳌﺪﻳﻨﺔ ورأى ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻮﻃﺄ ﻧﻔﺴﻪ).(10

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي  ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ.188 /2 ،
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺬﻫﱯ :ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَ ْﺎﳝﺎز  ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﻘﻘﲔ ﺷﺮاف اﻟﺸﻴﺦ ﺷﻌﻴﺐ
اﻷر ؤوط ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ  :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  1405 ،ﻫـ  1985 /م.335 /5
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻔﺴﻮي :اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ  ،633 /1اﻟﻜﺘﺎﱐ :اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﻄﺮﻓﺔ ص .4
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺮازي:اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ  ،337 /9اﻟﺬﻫﱯ :ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ﻟﻠﺬﻫﱯ . 313 /5
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺮازي :ﺗﻘﺪﻣﺔ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ص .21
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ :أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ  ،ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،اﳍﻨﺪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
1326ﻫـ.466 /12
) (7ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري :ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ص .110
) (8ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﻘﺪﺳﻲ :اﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ،ﲢﻘﻴﻖ :ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺴﺮﻳِّﻊ ،أﻃﺮاف اﻟﻐﺮاﺋﺐ واﻷﻓﺮاد ،دار اﻟﺘﺪﻣﺮﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  :اﻷوﱃ 1428 ،
ﻫـ .225/1
) (9ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  1396ﻫـ ،اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ  -ﺑﲑوت ص  ،104اﳋﻄﻴﺐ :ﳏﻤﺪ
ﻋﺠﺎج  ،أﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻮﻣﻪ وﻣﺼﻄﻠﺤﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  -دار اﻟﻔﻜﺮ  -ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن 1401ﻫـ  1981 -م ص .177
) (10ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺰرﻛﺸﻲ :ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺎدر اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  ،اﻟﻨﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ،ﲢﻘﻴﻖ د .زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻼ ﻓﺮﻳﺞ،
اﻟﻨﺎﺷﺮ :أﺿﻮاء اﻟﺴﻠﻒ – اﻟﺮ ض ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ1998 ،م ،ص .106
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ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ:ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻟﻜﺘﺎﱐ )ت (1962 / 1382 .زﻫﺎء ﺳﺘﲔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ

اﻟﻨﺒﻮي وان ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺘﻌﺪدة وإن ﺗﻔﺎوﺗﺖ ﰲ اﻟﺒﺴﻂ أو اﻻﺧﺘﺼﺎر ،وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﻘﺒﻮل أو رواﻳﺔ
اﻟﻀﻌﻴﻒ إﳕﺎ ﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ،وﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻮﻩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎوﺗﻜﺸﻒ ﺑﻮﺿﻮح اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺮﺻﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ﺑﻼ ﻗﻮاﻋﺪ ،أو ﺑﻼ ﻣﻨﻬﺞ أﺻﻴﻞ ﳛﻘﻖ
ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ،وإﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ اﺻﻮل وﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

) (1

وﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻋﺪم اﻟﱰﺗﻴﺐ أو ﻣﻊ

اﻟﱰﺗﻴﺐ ﳐﺘﻠﻄﺎ ﺑﻐﲑ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ واﻷﺋﻤﺔ ،ﻓﻜﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻳُﻜﺘَﺐ ﰲ ﺻﺤﻒ ،ﻋُﺪﱠت
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮاة اﻷُوﱃ ﳌﺎ ِ
ﻒ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉﻮاﻣﻊ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﻟ ﱡﺴﻨَ ِﻦ ،وﻋﻦ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ
ﺻﻨّ َ
ُ

رﺟﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ)ت" :(1393 / 795 .واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳُﻜْﺘَﺐ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴ ًﻔﺎ ﻣﺮﺗـﱠﺒًﺎ ﻣﺒ ﱠﻮً  ،إﳕﺎ
وﲨَ َﻊ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ
ﺻﻨَِّﻔﺖ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒَ ،
ﻛﺎن ﻳُﻜْﺘَﺐ ﻟﻠﺤﻔﻆ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻘﻂ ،ﰒ إﻧﻪ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ُ
ﻛﻼم اﻟﻨﱯ ،Uوﺑﻌﻀﻬﻢ َﲨَ َﻊ ﻛﻼم اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ")" ،(2وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﰲ ﲨﻊ اﳊﺪﻳﺚ أ ﻢ ﻳﻀﻌﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ب
واﺣﺪ ،ﰒ ﻳﻀﻌﻮن ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ ،وﳚﻌﻠﻮ ﺎ ﰲ ﻣﺼﻨﻒ واﺣﺪ ،وﳜﻠﻄﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻗﻮال
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﺘﺎوى اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ " .وﻗﺪ ﲪﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻷوﱃ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺜﻞ )ﻣﺼﻨﻒ ( و )ﺳﻨﻦ ( و )ﻣﻮﻃﺄ ( و
)ﺟﺎﻣﻊ ( وﲨﻌﺖ ﻣﺎد ﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء واﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ دوﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺂﻟﻴﻒ
اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﻓﻮع واﳌﻮﻗﻮف واﳌﻘﻄﻮع  ،ﻷ ﻢ ﻗﺼﺪوا ﲨﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻌﻮا وذﻛﺮوا ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ
ﻛﻞ ﻣﺎ ورد وﻧﻘﻠﻮﻩ ﺳﺎﻧﻴﺪﻫﻢ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻬﻮﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وأن أﺻﺤﺎﺑﻪ اﲡﻬﻮا ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة أي :ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ
إﱃ ﻣﻴﺪاﻧﲔ اﺛﻨﲔ ﳘﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻔﻘﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ،رﲟﺎ
ﺗﺼﻨﻒ ﻛﻞ ب ﻋﻠﻰ ِﺣ َﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﲡﻬﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ ﲨﻊ أﺑﻮاب ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻮاﺣﺪ ،إﻻ أن اﻟﻘﺎﺳﻢ
اﳌﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﺪوﻳﻦ أﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻓﺘﺎواﻫﻢ ،أي :اﳌﻮﻗﻮف واﳌﻘﻄﻮع إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮﻓﻮع،وﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ وآراءﻩ ﻛﺎﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ ﷲ ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺮط ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻓﻮع وﺣﺪﻩ
ﺣﻴﺚ أوردت إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﳌﻮﻗﻮف واﳌﻘﻄﻮع  -ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم  -ﻓﺈ ﺎ ﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺘﺼﻞ ،ﻓﺎﺳﺘﻄﺮدت
إﱃ اﳌﺮاﺳﻴﻞ واﳌﻨﻘﻄﻌﺎت واﻟﺒﻼﻏﺎت ،وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ
اﳌﺮﻓﻮع وﺗﻮﻗﻴﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺴﺮب إﱃ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء وﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲤﺤﻴﺺ وﻏﺮﺑﻠﺔ وﻧﻘﺪ وﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ
اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻓﻜﺎن أن اﺳﺘﺒﺪﻟﻮا اﳌﻮﻗﻮﻓﺎت واﳌﻘﻄﻮﻋﺎت ﳌﺴﻨﺪات اﳌﺮﻓﻮﻋﺎت ﻟﻌﺪم اﻗﺘﻀﺎء اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺘﺸﺪد ﻣﺎ
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬﻩ ،وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺻﺮﳛﺎ ﻟﺪى اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﰲ ﺛﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :وﻫﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن  -أي اﳌﻮﻗﻮف واﳌﺮﺳﻞ  -أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ إذ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪات

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﳋﻮﱃ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺴﻨﺔ أو رﻳﺦ ﻓﻨﻮن اﳊﺪﻳﺚ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ط 1983 1م .
) (2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺰﻫﺮاﱐ :ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ص. 68
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) (1
ف ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻌﻘﻴﺪة ،وﻛﺎن اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ
ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﻳﻦ" وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻫﺆﻻء ﻧﻮعٌ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋُ ِﺮ َ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ :اﻷ ﱠول :ﻣﺎ ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﻟِّﻔﻮﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ ﻓَـ ْﻬ ِﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ،وﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻫﻮاء ،وﻛﺎن أﻏﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﻌﻨﻮان:
"اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ" ،وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ) :اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ( ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،و)اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ( ﻷﰊ ﻧﺼﺮ اﳌﺮوزي وﻏﲑﻫﺎ واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻠﻚ ﻓﻴﻪ
ِ
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ِ
ِ
اﳌﺒﺘﺪ َﻋﺔ؛ وذﻟﻚ ﳍْﺘ ِ
ﻚ أﺳﺘﺎرﻫﻢ ،وﻓﻀﺢ أﺳﺮارﻫﻢ ،وﲢﺬﻳﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ –
ﻣﺆﻟّﻔﻮﻩ ﻣﺴﻠﻚ ّ
َ

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ) :-اﻟﺮﱡد ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻤﻴﱠﺔ( ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،و)ﺧﻠﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺒﺎد( ﻟﻠﺒﺨﺎري)(2ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﳍﺠﻤﺎت وﺷﺒﻬﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ ،وﻧﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ وﺳﻮء اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﺑﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻟﻠﺴﻨﺔ ،ﺣﱴ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺞ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺳﻴﻄﺮة ﺷﻮﻛﺔ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع واﻷﻫﻮاء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮل اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻧﺸﻐﺎﳍﻢ ﺑﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﻮردة ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم ﳑﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮرة آ رﻩ ﺑﻌﺪم ﺣﺠﻴﺔ ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﺑﺪﻋﻮى اﺧﺘﻼط اﻟﺴﻨﺔ
ﳌﻜﺬوب واﳌﺨﺘﻠﻖ ،وﻛﺎن اﶈﺪﺛﻮن ﺧﺼﻮﻣﺎ ﳍﻢ،ﻓﻨﺸﺄت ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻨﻔﺎت ﻟﱰﱠد ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺰﻳﻎ واﻻﳓﺮاﻓﺎت واﻟﺒﺪع
واﻷﻫﻮاء) ،(3ﻓﻜﺎن ﳉﻴﻞ ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﻟِّﺮ دة ﰲ اﺑﺘﺪاء اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌَﺮﺗﱠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب واﻟﻔﺼﻮل ،واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ
ُ
اﻟﺮﺟﺎل ،وﺗﻮﺳﻌﻮا ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬي ﻻ ﻧﻈﲑ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ أﻣﺔ أﺧﺮى ﻟﻜﺜﺮة ﺷﻴﻮع اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺿﻌﻒ اﳊﻔﻆ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻫﻮاء واﻟﺒﺪع ﻓﺘﻔﺮغ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻟﻨﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل واﺷﺘﻬﺮوا ﺑﻪ  .واﻟﺸﻌﱯ )-
 104ﻫـ( واﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ) 110 -ﻫـ( واﻷﻋﻤﺶ ) 148 -ﻫـ( ﰒ ﺗﺘﺎﱃ اﻷﻣﺮ ،ﻓﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺮﺟﺎل ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ )160 -
ﻫـ( وﻛﺎن ُﻣﺘَـﺜَﺒِّﺘًﺎ ﻻ ﻳﺮوي إﻻ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ،واﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ) 179-ﻫـ(  .وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﺎء اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﱐ َﻣ ْﻌ َﻤ ُﺮ ) 154 -ﻫـ( وﻫﺸﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮاﺋﻲ ) 154 -ﻫـ( واﻷوزاﻋﻲ ) 157 -ﻫـ( واﻟﺜﻮري ) 161 -ﻫـ( وﲪﺎد ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺔ ) 167 -ﻫـ( واﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) 175 -ﻫـ( وﻧﺸﺄ ﺑﻌﺪ ﻫﺆﻻء ﻃﺒﻘﺔ أﺧﺮى ﻛﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك )181 -
ﻫـ( واﻟ َﻔَﺰاري ) 185 -ﻫـ( واﺑﻦ ﻋُﻴﻴﻨﺔ ) 198 -ﻫـ( َوَوﻛِﻴ ٌﻊ ﺑْ ُﻦ اﳉَﱠﺮ ِاح ) 197 -ﻫـ( وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺔ
ﲔ َﻣﻮﺛُﻮﻗَ ْ ِ
ِ
ﲔ ﻟﺪى اﳉﻤﻬﻮر ﻓﻤﻦ
ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ) 198 -ﻫـ( وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ) 198 -ﻫـ( وﻛﺎ ُﺣ ﱠﺠﺘَ ْ ْ
ت ،وإن اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ رﺟﻊ اﻟﻨﺎس إﱃ ﻣﺎ ﺗَـَﺮ ﱠﺟ َﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ) ،(4وﱂ ﻳﻜﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺖ ِرَواﻳَـﺘُﻪُ ،وﻣﻦ َﺟﱠﺮ َﺣﺎﻩُ ُرﱠد ْ
َوﺛـﱠ َﻘﺎﻩُ ﻗُﺒِﻠَ ْ
ﻋﻨﻮا ﺬا اﻟﻔﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻮاء واﺣﺪ ﰲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻬﻮﻧﻪ ﻟِْﻠﱡﺮَو ِاة ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺘَ َﺸ ِّﺪ ُد وﻣﻨﻬﻢ اﳌﺘﺴﺎﻫﻞ وﻣﻨﻬﻢ
ُ
اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﺘﺪل ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻵراء ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﱡﺮَو ِاة ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻮﺛﻘﻪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻀﻌﻔﻪ ،وﻣﺎ ذﻟﻚ إﻻ ﻻﺧﺘﻼف
اﻷﻧﻈﺎر واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﻛﻞ إﻣﺎم ﰲ ﻧﻘﺪﻩ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳـُْﻨـ َﻘ ُﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻮاﺣﺪ رأ ن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ َرا ٍو واﺣﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺮاﻩ

) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒﻐﺪادي  ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ.284/2 ،
) (2ﻳﻨﻈﺮ :أﺑﻮ زﻫﻮ  :اﳊﺪﻳﺚ واﶈﺪﺛﻮن ،ص ،46اﻟﺰﻫﺮاﱐ :ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ص. 68
) (3ﻳﻨﻈﺮ :ﺑﻨﻜﲑان :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎدق ،ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻨﻮرة ،ص .20
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﳉﺰاﺋﺮي :ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ )أو ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ( اﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﻫﺐ ،اﻟﺴﻤﻌﻮﱐ  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﰊ ﻏﺪة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ –
ﺣﻠﺐ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ1416 ،ﻫـ 1995 -ﻣﺺ .114
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اﻟﻴﻮم ﺛﻘﺔ ،ﰒ ﻳﺮى ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮﻩ ﻟﻠﻌﺪول ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ)(1وﱂ ﻳﻜﻦ اﳊﺎﻣﻞ ﳍﻢ
أﺣﺪا ﺣﱴ وﻟﻮ أﻗﺮب اﻷﻗﺮﺑﲔ ،ﻓﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻫﻮاء أو ﺣﻈﻮظ اﻟﻨﻔﺲ أو ﻏﲑﻩ ،وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﺮاﻫﻢ ﳚﺎﻣﻠﻮا ً
ﻳﻀﻌﻒ واﻟﺪﻩ ،وﻗﺪ ُﺳﺌِﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ؛ ﻓﻘﺎل :اﺳﺄﻟﻮا ﻏﲑي ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﺳﺄﻟﻨﺎك ،ﻓﺄﻃﺮق ﰒ رﻓﻊ رأﺳﻪ وﻗﺎل:
) (2
ﻀﻌِﻒ وﻟﺪﻩ وأﺧﺎﻩ ،ﻗﺎل أﺑﻮ داود ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻨﻦ" :اﺑﲏ ﻋﺒﺪ ﷲ
"ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ ،أﰊ ﺿﻌﻴﻒ"  ،وﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳُ ّ
ﻛﺬاب" ،وﻗﺎل زﻳﺪ ﺑﻦ أﰊ أﻧﻴﺴﺔ" :ﻻ ﺧﺬوا ﻋﻦ أﺧﻲ ﳛﲕ") (3ﻓﺈ ﱠن ﻋﻠﻤﺎء ﻫﺬا ِّ
ﻳﺦ اﻟﺮﺟﺎل ،ووﻗﻔﻮا
اﻟﻔﻦ ﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﻮا ﺗﻮار َ
ﻋﻠﻰ أﺧﺒﺎرﻫﻢ ﺑﺪﻗﱠﺔ ،وﻛﺎﻧﻮا ِّ
وﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﳍﻢ أﻧﻪ
ﻣﺘﺠﺮدﻳﻦ ّ
ﻟﻠﺤﻖ ،وﱂ ﺧﺬﻫﻢ ﰲ ﷲ ﻟﻮﻣﺔُ ﻻﺋﻢ.ﻓﻤﻦ وﺟﺪوﻩ ﻋﺪﻻً ﻋﺪﱠﻟﻮﻩَ ،
ﳎﺮوح ﺟﺮﺣﻮﻩ ،وﱂ ﻳﺮاﻋﻮا ﰲ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ أﻳﱠﺔ اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﺨﺼﻴﺔ ،اﻟﻠﻬ ﱠﻢ إﻻﱠ اﻹﺧﻼص ﺗﻌﺎﱃ ،واﻻﺣﺘﻴﺎط ﳊﻔﻆ ُﺳﻨﱠﺔ
اﻟﻨﱯ Uواﻟﺘﻨﺒﻴﻪُ إﱃ اﳌﻘﺼﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟ ﱡﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ؛ ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺬوب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ Uﻟﻴﺠﺘﻨﺒﻮﻩ،
وﳛﺬروا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،واﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ،وإرﺷﺎد اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﺠﺒًﺎ إﻛﺜﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء  -رﲪﻬﻢ ﷲ  -ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﻷﺣﻮال
وﻫْﺘﻚ اﻟﻜ ﱠﺬاﺑﲔ ،وﻧﻔﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ Uاﻧﺘﺤﺎل اﳌﺒﻄﻠﲔ ،وﲢﺮﻳﻒ اﻟﻐﺎﻟﲔ ،واﻓﱰاء اﳌﻔﱰﻳﻦ ،ﺣﱴ ﺟﻌﻠﻮا
اﻟﱡﺮواةَ ،

ذﻟﻚ ﺻﻨﺎﻋﺔً ﻻ ﻳﺸﻮﺑﻨﻬﺎ ﺷﻲءوﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ ذات ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻌﲔ دﻗﻴﻖ،وﻗﺪ ﻋُ ﱠﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻧﺼﻒ ﻋﻠﻢ
ﻣﺒﻬﻮرا أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن وﺿﻌﻪ
اﳊﺪﻳﺜﻮاﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﻊ ﻛﺘﺐ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﱰاﺟﻢ واﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻳﻘﻒ ً
ﺟﺎء ﺻﺪﻓﺔ أو ﺗﺸﻬﻴًﺎ ،ﺑﻞ ﺑُ ِﺬﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﻮد ،وﻗُ ِﻄﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺎﰲ وﻗﻔﺎر ،وﻓﻨﻴﺖ ﻓﻴﻪ أزﻣﺎن وأﻋﻤﺎر ،ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻗﻤﺔ اﳊﺴﻦ
واﳉﻮدة) ،(4و ﺬا ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻬﺞ اﶈﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ وﺿﻮاﺑﻂ وأﺻﻮل ﳕﺖ وﺗﻄﻮرت ﻣﻦ ﻟﺪن ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

ﺣﱴ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻫﻮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳍﺠﺮﻳﻮﺑﻴﺎن دﻗﺘﻬﻢ وﴰﻮل ﻣﻨﻬﺠﻬﻤﱪﺳﻢ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺣﺎﻃﺘﺒﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ وﺣﻔﻈﺘﻬﺎﻛﻴﻒ ﻧﺮى ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ اﳊﻔﺎظ ﺳﺎﻗﻮا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ وﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻤﺔ  ،اﻟﺴﻄﺮﻳﻦ واﻟﺜﻼﺛﺔ واﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻴُﻮردوا اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻮردﻫﺎ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ  ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ
ﻋﻤﺪة اﻟﻜﻼم وﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻘﻲ واﻟﻘﺒﻮل إذا ﺻﺢ اﳌﻨﻘﻮل ") ،(5وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻗﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ

ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻢ اﶈﺪﺛﲔ ﳉﻬﻞ وﺿﻌﻒ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﻴﻘﻮل:وﻛﺎن اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺮاج ﻳﻘﻮل :ﻳﺰﻋﻤﻮن أن أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ
اﻟﻨﻌﺖ ﻗﻮﻣﺎ ﺿﺒﻄﻮا ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻓَﺮﻗﻮا ﺑﲔ اﻟﻴﺎء واﻟﺘﺎء؟ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ أن أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ
أﻏﻤﺎر وﲪﻠﺔ أﺳﻔﺎروﻛﻴﻒ ﻳﻠﺤﻖ ﻫﺬا ُ

رووا ﺣﺪﻳﺚ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎزم ،ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮرد ﺑﻦ ﺷﺪاد :أن اﻟﻨﱯUﻗﺎل :ﻣﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﻵﺧﺮة
إﻻ ﻛﻤﺎ ﻳﻀﺮب أﺣﺪﻛﻢ أﺻﺒﻌﻪ ﰲ اﻟﻴﻢ ،ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﰈ ﺗﺮﺟﻊ" ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﺗﺮﺟﻊ ،ﻟﺘﺎء؟ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻸﺻﺒﻊ وﻫﻲ ﻣﺆﻧﺜﺔ .وروى
أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ﻋﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻴﺎء؟ ﺟﻌﻠﻮا اﻟﻔﻌﻞ ﻟِْﻠﻴَِّﻢ)،(6ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ )اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي( :وﺿﺒﻄﻮا
) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﳉﺰاﺋﺮي :ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ  :ص .118
2
ﺒﺪ ،اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،ا ﺮوﺣﲔ ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ واﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﲔ  ،ﲢﻘﻴﻖ :ﳏﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ
) ( ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺒُﺴﱵ :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ َﻣ ْﻌ َ
زاﻳﺪ ،دار اﻟﻮﻋﻲ – ﺣﻠﺐ اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ1396 ،ﻫـ .15/2
) (3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺴﺨﺎوي :ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ ..355/3
) (4ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻌﻮﱐ :ﺣﺎﰎ ﺑﻦ ﻋﺎرف اﻟﺸﺮﻳﻒ :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﻌﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،دار ﻋﺎﱂ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ :اﻷوﱃ 1421 ،ﻫـ ص.6
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻮ ﻏﺪة :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح :ﶈﺎت ﻣﻦ رﻳﺦ اﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑوت  1984م ،ص .7
) (6ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي :اﶈﺪث اﻟﻔﺎﺿﻞ ص .262
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أﺣﺪﳘﺎ ،وﻻ ﻳـُ ْﻌ َﺠﻢ اﻵﺧﺮ وﺿﺒﻄﻮا اﺧﺘﻼف ﺣﺮﻛﺔ اﻷﲰﺎء اﳌﺘﻔﻘﺔ ﺻﻮرﻫﺎ ،ﻓُﻤﻴِّﺰ
اﳊﺮﻓﲔ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ اﻟﺼﻮرة ،ﻳـُ ْﻌ َﺠﻢ
ُ
ِ
ِ
وﻣﻌﻘﻞ ﻣﻦ ُﻣﻌﻘﻞ،
وﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ َﺳﻠﻴﻢَ ،
َﻋﺒﻴﺪة ﻣﻦ ﻋُﺒَـْﻴﺪة ،وﻋُ َﻤﺎرة ﻣﻦ ﻋﻤﺎرة ،وﻋُﺒﺎدة ﻣﻦ َﻋﺒﺎدةَ ،
وﺣﺒﱠﺎن ﻣﻦ ﺣﺒﺎنُ ،
ِ
ﺸﲑ .وﺗﻮﺻﻠﻮا إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﲰﺎء واﻷﻟﻘﺎب واﻷﻧﺴﺎب ،ﻓﻘﺎﻟﻮا ،ﻓﻼن
ﺐ ،وﺑَﺸﲑ ﻣﻦ ﺑُ َ
وﻣ ْﻌ َﻤﺮ ﻣﻦ ُﻣ َﻌ ﱠﻤﺮَ ،
َ
وﺣﺒِﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﺒُـﻴَ ْ
اﻟﺒﺪري ﺷﻬﺪ ﺑﺪراً ،وأﺑﻮ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﺪري ﻛﺎن ﻳﻨﺰل ﻣﺎء ﺑﺪر ،وﻟﻴﺲ ﳑﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺪراً ،وﻓﻼن اﻟﻘﺎرئ ،ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن،
وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎ ِري ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎرة ،وﻫﻢ ﺑﻨﻮ اﳍﻮن ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ."… ،ﰒ أﺧﺬ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي ﻳﻌﺮض ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺜﲑاً
ﻣﻦ دﻗﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﺮواة؛ وﲤﻴﻴﺰﻫﻢ اﻷﻧﺴﺎب واﻷﻟﻘﺎب واﻟﻜﲎ اﳌﺸﺘﺒﻬﺔ ،ﺳﻮاء اﻟﺬﻳﻦ ﲨﻌﺘﻬﻢ ﻛﻨﻴﺔ واﺣﺪة أو اﺳﻢ واﺣﺪ
أو ﻟﻘﺐ واﺣﺪ ،وﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ واﺣﺪ ،وﻋﺎﺷﻮا ﰲ ﺑﻠﺪ واﺣﺪ ،وﲰﻌﻮا ﻣﻦ ﺷﻴﻮخ ﻣﺸﱰﻛﺔ ،وروى ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﺸﱰﻛﻮن،
ٍ
وﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻤﻲ ،ﰒ ﻋﻠﱠﻖ ﻗﺎﺋﻼً“:ﻓﻬﺬا ب
وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﳌ ْﺸ ِﻜﻞ ًﻣﻦ اﻷﲰﺎء وﻏﲑﻫﺎ ،ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻫ ٍﻦ ،وﲤﺤﻴﺺ ﻗﻮي،
ُ
ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺄوا ﻓﻴﻪ ،وﻋُﻨُﻮا ﺑﻪ ﺻﻐﺎراً ،ﻓﺼﺎر ﳍﻢ ر ﺿﺔ ،وﻻ ﻳ ْﻠ َﺤﻖ ﻢ
ﻣﻘﺼﻮر
،
ﺟﺴﻴﻢ
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ
ٌ
ٌ ُ
َﻣ ْﻦ ﻳﺘﻜﻠﱠ ُﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﱪ).(1

ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺮض ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ:

اﳋﺎﲤﺔ

ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻹﺳﻼم ،وإﻧﻪ رﻛﻦ أﺳﺎس ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ
x
واﳋﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ.

ﻗﻮة اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺪﻳﲏ ،ﻋﻨﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﻮل أﳘﻴﺔ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ  ،وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺖ ﻟﻪ وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ
x
ذﻟﻚ اﻻ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ورد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ُد ّو َن.
ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳊﺪﻳﺚ وﺗﺪوﻳﻨﻪ :وﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﻆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻸﺟﻴﺎل ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪ
x
اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ ﺣﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ.

ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺬي ﻫﻮ ﳎﱠﺮد اﳉﻤﻊ وﺑﲔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
x
ﰲ اﳌﺼﻨﻔﺎت.

ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺟﻬﻮد اﶈﺪﺛﲔ ﲢﺬﻳﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﺪع واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻨﻜﺮة
x
واﳌﻮﺿﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺷ ﱠﻮﻫﺖ ﲨﺎل اﻹﺳﻼم ،وﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻘﺪﱡم اﳌﺴﻠﻤﲔ.

ﻮﲨْﻊ أﻗﻮال
x
رﻛﺰت ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﻳﺪ أﺣﺎدﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ  ،Uواﻻﻋﺘﻨﺎء ﺎ ﺣﻴﺚ اﻟﺼ ﱠﺤﺔ واﻟﻀﻌﻔ َ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﲜﻨﺒﻬﺎ ،وﳑﺎ ﻧُِﻘ َﻞ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ﻋﻨﻬﻢ.
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﲨﻊ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي واﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ  ،ﻷﺟﻞ ﲰﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺮاوي اﻷﺻﻞ
x
واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻨﻪ .وﻗﺪ واﻓﺘﻨﺎ أﺧﺒﺎر رﺣﻼ ﻢ ﻟﻌﺠﻴﺐ اﳌﺴﺘﻐﺮب.
) (1ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي :اﶈﺪث اﻟﻔﺎﺿﻞ ص . 370
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ﺗﻨ ﱡﻮع ﻣﺼﻨﱠﻔﺎ ﻤﻤﺜﻞ ﻛﺘﺐ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﻟﺼﺤﺎح واﻟ ﱡﺴﻨَﻦ واﻟﻜﺘﺐ واﻷﺑﻮاب ،وﻏﲑﻫﺎوﻇﻬﻮر اﻷﺑﻮاب،
x
وﻫﻲ ﲨﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ب واﺣﺪ
x
اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ ﲪﻞ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻋﺪم ﻗﺒﻮل رواﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﲰﺎﻋﻪ أو ﻻ ﻳﺒﺎﱄ
ﺑﻪ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﻘﲔ أو ﻛﺜﺮة اﻟﺴﻬﻮ ﰲ رواﻳﺘﻪ إذا ﱂ ﳛﺪث ﻣﻦ أﺻﻞ ،وﻣﻦ ﻛﺜﺮت اﻟﺸﻮاذ واﳌﻨﺎﻛﲑ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ

اﺷﱰط ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪﻻً ﺿﺎﺑﻄﺎً  ،وﻗﺴﻤﻮا اﻟﻀﺒﻂ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ :
x
ﺿﺒﻂ ﺻﺪر وﺿﺒﻂ ﻛﺘﺎب  ،وﺑﻴﻨﻮا ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺗﻮﻗﻔﻮا ﰲ ﻗﺒﻮل اﳊﺪﻳﺚ ﳑﻦ ﱂ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ
ﻇﻬﻮر اﻟﻮﺿﻊ ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ :ﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ وﻓﺤﺺ أﺣﻮال اﻟﺮواة ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ
x
ﻗﺒﻞ ﻳﺮﺟﺤﻮن ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻬﻢ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪوﻳﻦ أﻣﺮان اﺛﻨﺎن ﳘﺎ
اﻟﺸﻤﻮل واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ "ﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ" اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع ﺑﻪ اﶈﺪﺛﻮن أن ﻳﺼﻮﻧﻮا اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻤﺎ ﺷﺎ ﺎ ﻣﻦ روا ت
x
اﻟﻀﻌﻔﺎء واﳌﱰوﻛﻴﻨﻮاﻋﺘﺒﺎر ﻗﻮ ﻢ ﰲ اﳉﺮح و ﺛﲑﻫﻢ ﰲ إﺳﻘﺎط اﻟﺮواة و ﺛﲑ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﻢ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺘﺒﻊ
اﻟﺮﺟﺎل.

دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ،وذﻟﻚ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي واﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب
x
اﻟﱵ أدت إﱃ ﻇﻬﻮرﻫﻮاﺧﺘﻼﻓﻄﺒﻘﺎ ﻢ وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺸﺪد واﻟﺘﺴﺎﻫﻞ.
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت وﻧﻘﺪ اﻟﺮوا ت وذﻟﻚ ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻨﺼﻮص
x
اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ردوﻫﺎ وﺗﺮﻛﻮا اﻟﻌﻤﻞ ﺎ.
x

اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت ﺎ اﳌﺪو ت اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻣﺮت.

اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪارﻛﻬﻢ وﺳﻌﺔ آﻓﺎﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﻨﻔﺎ ﻢ وﻋﻠﻰ
x
اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻟﻼﺣﺎدﻳﺚ وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﶈﺪث.
اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وﻓﻖ رؤﻳﺔ اﶈﺪث واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﰲ
x
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ .

ﻓﻬﻢ أﺳﺒﺎب ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺪون اﳊﺪﻳﺜﻲ وﺗﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﺳﺦ ﻣﻦ اﳌﻨﺴﻮخ ،واﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻮح،
x
وﻃﺮق اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﺷﺮح اﻟﻐﺮﻳﺐ ،وذﻟﻚ ﲟﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺮوا ت ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ،وﲤﻴﻴﺰ اﳌﺪرج ﰲ
اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻧﺺ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺷﺮوﻃﻬﻢ.
x

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﻣﻨﺰﻟﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻨﻔﺎت ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﻮﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﰲ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ وﻧﻘﺪﻩ.

x
اﺗﺼﺎﻟﻪ.

اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﶈﺪث ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺬف اﻟﺴﻨﺪ أو أدراﺟﻪ أو

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻴﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮق ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ
x
اﶈﺪﺛﲔ ﰲ ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ وﺿﺒﻄﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻛﺜﲑا ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ.
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Mustafa Yasin Akbaş
Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı
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GİRİŞ
Kur’ân-ı Kerîm’in tefsiri, nuzül sürecinde Hz. Peygamber’in (s) açıklamaları ve fiilî
tatbikatı ile başlamıştır. Vahyin inişine ve Peygamberimizin tefsirine muhatap olan sahâbe nesli
hem bu bilgileri muhafaza edip nakletmiş hem de âyetler hakkında yorumlarda bulunarak tefsir
faaliyetini sürdürmüşlerdir. Sahâbenin eğitimi ile yetişen tâbiîn nesli ile birlikte Kur’ân’ın
başından sonuna kadar okunarak tefsir edilmeye çalışıldığı bir dönem başlamıştır.
İlimlerin teşekkül edip hadis tedvininin başladığı hicrî ikinci asırda, tefsirle alakalı rivayet
ve yorumların bir araya getirildiği kitâbu’t-tefsirler telif edilmiştir. Birçoğu günümüze
ulaşmayan bu kitâbu’t-tefsirler, hadis kaynaklarındaki tefsir bölümlerinde ve hacimli tefsirler
içerisinde dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Müfessir ve muhaddis kimliği ile öne çıkan
ulemanın tedvin ettikleri bu eserler incelendiğinde dönemin tefsir anlayışına ulaşılabilir.
Hicrî ikinci asırda yaşayıp kendisine kitâbu’t-tefsir nispet edilen müfessirlerin bir kısmı
hakkında muhaddislerin çeşitli eleştirileri bulunmaktadır. Hadis uydurma, isnada dikkat
etmeme ve şâz görüşler ileri sürme şeklinde özetlenebilecek olan bu eleştirilere maruz kalan
müfessirler ile onlardan nakledilen görüş ve rivayetler bazı muhaddisler nezdinde muteber
sayılmamıştır. Tüm eleştirilere rağmen bahsi geçen müfessirlere ve onlardan nakledilen
rivayetlere itibar eden alimler de bulunmaktadır. Bu yönüyle muhaddislerin eleştirdiği isimler,
eleştiri noktaları ve ulemâ içerisindeki farklı yaklaşımlar incelenmeyi hak etmektedir. Ayrıca
hicrî ikinci asırda yaşanan müfessir-muhaddis ayrışmasının sonraki dönemlere ve telif edilen
eserlere olan etkisi de yorumlanması gereken konulardandır.
Çalışmamızda hicrî ikinci asır kitâbu’t-tefsir literatürü hakkında genel bir çerçeve sunup
muhaddislerin eleştirdiği müfessirleri incelemeye çalışacağız. Hadis münekkidlerinin
görüşlerini merkeze alarak yapacağımız değerlendirmede eleştirilen müfessirlerden nakledilen
rivayetleri nadiren zikredeceğiz. Ardından eleştirilen müfessirler ve eleştiri noktaları dikkate
alınarak hadis kaynaklarına etkileri irdelenecektir.1
1. HİCRÎ İKİNCİ ASIR KİTÂBU’T-TEFSİR LİTERATÜRÜNE GENEL BAKIŞ
Hz. Peygamber’den nakledilen hadisler çoğunlukla ezberlenerek korunmuştur.
Müslümanların yaşadığı coğrafya genişleyip ashabın sayısının azaldığı, çeşitli fitnelerin ortaya
çıkmasının yanı sıra farklı görüşlerin yaygınlaştığı ve fetvaların arttığı dönemde hadisler

1

Bu çalışma Hadis Edebiyatında Kitâbu’t-Tefsîrler ve Taberî Tefsiri ile Karşılaştırılması (Doktora, Necmettin
Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020) tezinde farklı başlıklarda ele alınan bilgilerden
üretilmiştir.
Çalışmada muhaddislerin, hicrî ikinci asır müfessirlerine yönelik tenkitleri işlenecektir. Ulemânın tarihi süreç
içerisinde müfessirler hakkındaki eleştirileri bir arada görmek için bk. Ali Karataş, “Müfessirlere Yöneltilen
Bazı Eleştiriler”, Hikmet Yurdu 6/12 (2013): 155-186.
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yazıyla kaydedilmiştir.2 Hadis tarihi araştırmalarında genel olarak hicrî birinci asrın sonlarına
hadislerin yazılmasına “kitâbet”, yazma faaliyetinin sistematik hale gelişine “tedvîn”, konulara
göre rivayetlerin bölümlere yazılmasına ise “tasnif” denmiştir.3
Hadislerin yazı ile kaydedildiği dönemde Kur’ân ilimleri ve fıkıh gibi farklı ilim dallarının
ilk örnekleri sayılabilecek eserler de tedvin edilmiştir. Hicrî ikinci asrın başlarından itibaren
görülen, ancak özellikle hicrî 140’lı yıllarda belirgin şekilde artan tedvîn faaliyeti içerisinde
tefsire dair rivayetlerin derlendiği tasnif türü kitaplar da ortaya çıkmıştır.4 Kitâbu’t-tefsîr
kavramı ile yazı bilenlerin sayısının artması, kağıdın yaygınlaşması, fitnelerin ortaya çıkması
gibi sebeplerle hafızada korunan bilgilerin yazıyla kaydedilmesi sonucu ortaya çıkan tefsire
dair eserleri kastetmekteyiz. Nitekim kaynaklarda, bölgelere göre ilk tedvîn ve tasnif
faaliyetinde bulunan isimlerden bir kısmı kitâbu’t-tefsîr telif eden kişilerdir.5 Mekke’de İbn
Cüreyc (ö. 150/767), Yemen’de Mamer b. Râşid (ö. 153/770), Basra’da Saîd b. Ebî Arûbe (ö.
156/772) ve Kûfe’de Süfyân es-Sevrî (ö. 161/777) kendilerine kitâbu’t-tefsîr nispet edilen ilk
müelliflerdendir.6
İlimlerin teşekkül edip birbirlerinden ayrılmadığı ilk asırlarda hadis denildiğinde genel
olarak diğer ilimler de kastedilmekteydi.7 Hz. Peygamber’den nakledilen tefsire dair hadisler,
sahâbenin âyetler hakkındaki açıklamaları ile sahâbenin yanında yetişmiş tâbiîn ve onları takip
eden tebe-i tâbiînden müfessir kimliği ile öne çıkan bazı kişilerin görüşlerinin kaydedildiği ilk
eserlere genel olarak kitâbu’t-tefsîr ismi verilebilir. Bu yüzden ilk kitâbu’t-tefsîrler hakkında,
“dönemin tefsir faaliyetlerinin (rivayet ve yorumların) kaydedildiği eserlerdir”
değerlendirmesinde bulunabiliriz. Hicrî ikinci asrın sonlarından itibaren ve özellikle de üçüncü
asırda hadis eserlerindeki tefsir bölümleri de (bazı farklılıkları ile birlikte) aynı kapsamda
değerlendirilebilir.8
Hicrî ikinci asrın ortalarından itibaren tasnif edilen kitâbu’t-tefsîrlerin öncelikli kaynağı Hz.
Peygamber’in hadisleri ile sahâbe ve tâbiîn neslinin yorumlarıdır. Kaynaklarda kendisine
kitâbu't-tefsir nispet edilen isimlerin bir kısmı doğrudan eser telif etmese de âyetler hakkında
çokça yorumda bulunan kişilerdir. Kaynak kişi olarak da isimlendirebileceğimiz bu kişiler aynı
zamanda tefsir rivayetlerini nakleden birer ravi konumundadır. Dolayısıyla hicrî ikinci asır
dikkate alındığında kitâbu't-tefsir nispet edilen isimleri üç grupta inceleyebiliriz: âyetleri
yorumlayan kaynak kişiler, rivayetleri aktaran raviler ve eser telif eden müellifler.
Hz. Peygamber’in duasına mazhar olup sahip olduğu geniş bilgi sebebiyle “tercümânu’lKur’ân” gibi sıfatlarla anılan İbn Abbas9 (ö. 68/687-88) eser telif etmemiştir. Fakat
2
3
4
5
6

7
8
9

Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn (Bağdat:
Mektebetü’l-Müsennâ, 1941), 1/34.
Ebu’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekir Suyûtî, Tedrîbu’r-râvî fî şerhi Takrîbi’n-Nevevî, thk. Ebû
Kuteybe (Dâru Taybe, t.y.), 1/94.
Ebû Abdillah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’laʻlâm, thk. Beşşâr Avvâd Maʻrûf (Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 2003), 3/775.
Ebû Muhammed b. Hallad Hasan b. Abdurrahman Râmhurmuzî, el-Muhaddisü’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâî,
thk. Muhammed Acâc Hatîb (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1403), 611; Zehebî, Târîhu’l-İslâm, 3/775.
Tasnif döneminin başlangıcı ve ilk musannifler hakkında bk. Ömer Özpınar, Hadis Edebiyatının Oluşumu, 2.
Bs (Ankara: Ankara Okulu, 2013), 31-38; Ali Albayrak, Buhârî’nin Kaynakları ve Fuad Sezgin (İstanbul:
İFAV Yayınları, 2020), 25-49.
İlhan Kutluer, “İlim”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20: 20/110.
Çalışmada, hadis kaynaklarındaki tefsire dair bölümler müstakil kitâbu't-tefsir ile karışmaması için tefsir
bölümü şeklinde anılacaktır.
Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, Müsnedu el-İmâm Ahmed b. Hanbel, thk.
Şuayb el-Arnaût ve Âdil Mürşid (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 4/225; Ebû Abdillah Muhammed b.
İsmâîl b. İbrâhîm Cuʻfî Buhârî, el-Câmiʻu’s-Sahîh, thk. Şuayb el-Arnaût ve Âdil Mürşid (Beyrut: er-Risâletü’l-
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talebelerinden veya rivayetlerine erişen kişilerden bir kısmına eser nispet edilmiştir. Saîd b.
Cübeyr (94/713?), Mücâhid b. Cebr (ö. 103/721) ve İkrime (ö. 105/723) başta olmak üzere onun
yanında yetişen veya rivayetlerini aktaran isimler kitâbu't-tefsir müellifi olarak kaydedilmiştir.
Ancak kaynaklar incelendiğinde bahsi geçen isimlerin İbn Abbas’ın görüşlerini nakletmelerinin
yanında kendilerinin de tefsir yaptıkları görülmektedir. Dolayısıyla bu asırda eser telif ettiği
belirtilen kişilerin aslında birer kaynak kişi ve/veya ravi oldukları unutulmamalıdır.
İncelediğimiz dönemde tefsir faaliyeti içerisinde yer alıp kendisine eser nispet edilen 41
isim bulunmaktadır.10 Bu tefsirlerin bir kısmı doğrudan müellifi tarafından telif edilirken, bir
kısmı kendisine nispet edilen müfessirin rivayet ve görüşlerinin öğrencileri tarafından tedvîn
edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Günümüze ulaşmayan ancak kaynaklarda zikredilen kitâbu’ttefsîrlerin bir kısmının kendisine nispet edilen kişi tarafından telif edilmediğini söyleyebiliriz.
Çalışmanın kapsamını genişletmemek adına bahsi geçen eserlerin müelliflerini zikredip
kaynaklarda kitâbu't-tefsir telif ettiklerine dair bilgilere atıf yapmakla yetineceğiz.11 Ardından
eserlerin genel özellikleri bilgi vereceğiz. Hicrî ikinci asırda Mücâhid b. Cebr12, Dahhâk b.
Müzâhim (ö. 105/723)13, İkrime14, Hasan-ı Basrî (ö. 110/728)15, Vehb b. Münebbih (ö.
114/732)16, Atâ b. Ebû Rebâh (ö. 114/732)17, Muhammed el-Bâkır (ö. 114/733?)18, Katâde b.
Diâme (ö. 117/735)19, Atâ b. Dînâr (ö. 126/744)20, Süddî (ö. 127/745)21, Muhammed b. Seyf
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Âlemiyye, 1436), “İlim” 17, “Vudû’” 10, "Fezâilü’s-Sahâbe" 24; Ebu’l-Hüseyin el-Kuşeyrî en-Nisâbûrî
Müslim, el-Câmiʻu’s-Sahîh (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, t.y.), "Fezâilü’s-Sahâbe" 138; Ebû İsa
Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî Tirmizî, Câmiʻu’s-sahîh, thk. Salih b. Abdülaziz b. Muhammed (Riyad:
Dâru’s-Selâm, 1999), “Menâkıb” 116.
Bu sayının belirlenmesinde hicrî 103’de vefat eden Mücâhid b. Cebr başlangıç, hicrî 200’de vefat eden Yahyâ
b. Sellâm son kabul edilmiştir. Hayatının büyük çoğunluğunu birinci asırda geçiren isimler listeden çıkarılıp
200 yılından sonra vefat etmesine rağmen hicrî ikinci asırda yaşayan isimler listeye eklendiğinde benzer bir
sayı ortaya çıkacaktır. Hicrî ilk üç asırdaki kitâbu't-tefsir literatürü hakkında bk. Akbaş, Hadis Edebiyatında
Kitâbu’t-Tefsîrler, 44-87.
Bir kısmı veya tamamı günümüze ulaşan eserler koyu renkle gösterilecektir.
Ebû Saʻd Abdülkerim b. Muhammed b. Mansûr el-Mervezî Semʻânî, el-Müntehab min muʻcemi şuyûhi’sSemʻânî, thk. Muvafaak b. Abdullah b. Abdülkadir (Riyad: Dâru Âlemi’l-Kütüb, 1417), 2/1216; Şemseddin
Muhammed b. Ali b. Ahmed Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, t.y.), 2/308;
Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/427.
Ömer Rıza Kehhâle, Muʻcemü’l-müellifîn (Beyrut: Mektebetü’l-Müsennâ, t.y.), 5/27; Fuat Sezgin, Târîhu’ttürâsi’l-Arabî: ulûmu’l-Kur’ân ve’l-hadîs, trc. Mahmud Fehmî Hicâzî (Riyad: Câmiʻatü’l-İmâm Muhammed
b. Suud el-İslâmiyye, 1983), 1/72.
Ebu’l-Ferec Muhammed b. İshak İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, thk. İbrahim Ramazan (Beyrut: Dâru’l-Mârife,
1417), 1/53; Kehhâle, Muʻcemü’l-müellifîn, 6/290; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/453.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 51; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/151; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/446.
Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/461; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-ʻârifîn esmâ’ü’l-müellifîn ve âsârü’lmusannifîn (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1951), 2/501; Âdil Nüveyhiz, Muʻcemu’l-müfessirîn min
sadri’l-İslâm hatte’l-asri’l-hâzır (Beyrut: Müessesetu Nuveyhizi’s-Sekafiyye, 1406), 2/271.
Kehhâle, Muʻcemü’l-müellifîn, 6/283; Sezgin, Târîh, 1/74.
Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 2/201; Hayreddin Ziriklî, el-Aʻlâm: kâmusu terâcim li eşheri’r-ricâl ve’n-nisâ
mine’l-Arab ve’l-müstarebîn ve’l-müsteşrikîn (Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, t.y.), 6/271; Âdil Nüveyhiz,
Muʻcemu’l-müfessirîn, 2/576.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 53; Semʻânî, el-Müntehab, 2/1216; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 2/47; Kâtib
Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/456.
Kendisine nispet edilen tefsir, Halife Abdulmelik b. Mervân’ın isteği üzerine Saîd b. Cübeyr tarafından yazılan
ve divanda muhafaza edilen eserdir. Ziriklî, el-Aʻlâm, 4/235; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/453; Kehhâle,
Muʻcemü’l-müellifîn, 6/283.
Ebû Abdullah Muhammed b. Saʻd b. Meniʻ Zührî İbn Saʻd, et-Tabakâtü’l-kübrâ, thk. Muhammed Abdulkadir
Atâ (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1410), 6/318; Ebû Ahmed Abdullah b. Ali el-Cürcânî İbn Adî, el-Kâmil
fî duafâi’r-ricâl, thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1418), 1/446; Dâvûdî,
Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/110; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/448.
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el-Ezdî (ö. 130/747)22, İbn Ebû Necîh (ö. 131/748)23, Atâ b. Müslim el-Horasânî (ö.
135/752)24, Zeyd b. Eslem (ö. 136/754)25, Ali b. Ebû Talhâ (ö. 143/760)26, Amr b. Ubeyd (ö.
144/761)27, Kelbî (ö. 146/763)28, İbn Cüreyc (ö. 150/767)29, Mukâtil b. Süleymân (ö.
150/767)30, Mukâtil b. Hayyân (ö. 150/767)31, Saîd b. Ebû Arûbe (ö. 156/773)32, Hüseyin b.
Vâkıd (ö. 159/776)33, Saîd b. Beşîr (ö. 168/784)34, Nâfiʻ b. Abdirrahmân el-Kâriʻ (ö.
169/785)35, Müslim b. Hâlid (ö. 179/795)36, Yahyâ b. Yemân (ö. 188/804)37, Abdurrahmân
b. Zeyd b. Eslem (ö. 182/198)38 ve Yahyâ b. Sellâm (ö. 200/815)39 kitâbu't-tefsir telif
etmişlerdir.
Muhaddislerden Ma‘mer b. Râşid (ö. 153/770)40, Şuʻbe b. el-Haccâc (ö. 160/776)41, Zâide
b. Kudâme (ö. 161/777)42, Süfyân es-Sevrî (ö. 161/778)43, İbrâhim b. Tahmân (ö. 163/780)44,
Mâlik b. Enes (ö. 179/795)45, Abdullah b. Mübârek (ö. 181/797)46, Hüşeym b. Beşîr (ö.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 2/159; Âdil Nüveyhiz, Muʻcemu’l-müfessirîn, 2/537.
Ebû Abdillah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman Zehebî, Mîzânü’l-iʻtidâl fî nakdi’r-ricâl, thk. Ali
Muhammed el-Bicâvî (Beyrut: Dâru’l-Mârife, 1382), 2/159; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/258.
Eserin tamamı veya bir kısmı Muhammed b. Ahmed b. Nasr er-Remlî (ö. 295/908) tarafından nakledilerek
günümüze ulaşmıştır.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 51; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/448; Ziriklî, el-Aʻlâm, 3/57.
Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/460; Sezgin, Târîh, 1/66.
Ziriklî, el-Aʻlâm, 5/81; Kehhâle, Muʻcemü’l-müellifîn, 8/10.
Ebû Bekir el-Hatîb Ahmed b. Ali b. Sabit Hatîb, el-Câmiʻ li ahlâki’r-râvî ve âdâbi’s-sâmiʻ, thk. Mahmud
Tahhan (Riyad: Mektebetü’l-Maârif, t.y.), 2/194.
Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/358; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/437; Kehhâle, Muʻcemü’l-müellifîn,
6/184.
Tefsiri günümüze ulaşmıştır.
Ebû Bekir el-Hatîb Ahmed b. Ali b. Sabit Hatîb, Târîhu Bağdat, thk. Beşşâr Avvâd Maruf (Beyrut: Dâru’lGarbi’l-İslâmî, 1422), 16/486; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 2/330; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/459.
Saîd b. Ebû Arûbe’nin hocası Katâde’den naklettiği bu tefsiri müstakil kitâbu’t-tefsîr sayanlar olduğu gibi
Saîd’i sadece eserin ravisi kabul edenler de vardır. İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 283.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 319; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/164; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’lʻârifîn, 1/304.
İbn Adî, el-Kâmil, 4/422; Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Cuʻfî Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr
(Haydarabad: el-Mektebetü’l-Osmâniyye, t.y.), 3/460; Ebû Abdillah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b.
Osman Zehebî, Siyeru aʻlâmi’n-nübelâ (Kahire: Dâru’l-Hadîs, 1427), 7/12.
Nâfiʻin tefsirinden bir parça Muhammed b. Ahmed b. Nasr er-Remlî tarafından nakledilerek günümüze
ulaşmıştır.
Tefsirin bir kısmı veya tamamı Muhammed b. Ahmed b. Nasr er-Remlî tarafından nakledilerek günümüze
ulaşmıştır.
Tefsir veya bir bölümü Muhammed b. Ahmed b. Nasr er-Remlî tarafından nakledilerek günümüze ulaşmıştır.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 315; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/217; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’lʻârifîn, 1/512.
Eserin Nahl suresinden Saffât suresine kadar olan kısmı günümüze ulaşmıştır.
Ziriklî, el-Aʻlâm, 7/272; Sezgin, Târîh, 1/168.
Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/451; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-ʻârifîn, 1/417; Kehhâle, Muʻcemü’lmüellifîn, 4/301.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 282; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/182; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’lʻârifîn, 1/372.
Fatiha, Muhammed ve Duhân sûreleri hariç Kur’ân’ın baştan 52 sûresini ihtiva eden kısmı günümüze
ulaşmıştır.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 284; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/13.
Muvatta’nın Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (ö. 189/805) rivayetinde 11 rivayetin yer aldığı “bâbu’t-tefsîr”
bölümü bulunmaktadır. İmâm Mâlik’e nispet edilen tefsirden 42 rivayet, Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin (ö.
543/1148) el-Kabes fî şerhi Muvatta-i Mâlik b. Enes isimli eserinde yer almaktadır.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 319; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/250.
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183/799)47, İsmâil b. Uleyye (ö. 193/809)48, Muhammed b. Fudayl ed-Dabbî (ö. 195/811)49,
Vekîʻ b. el-Cerrâh (ö. 197/812)50, Abdullah b. Vehb (ö. 197/813)51 ve Süfyân b. Uyeyne (ö.
198/814)52 hicrî ikinci asırda tefsir rivayetlerini derleyen müelliflerdendir.
Listesini sunduğumuz kitâbu't-tefsirlerden dokuzunun tamamı veya bir kısmı günümüze
ulaşmıştır. Çoğunluğu kayıp olan eserlerdeki görüş ve rivayetler daha sonraki dönemlerde,
özellikle Taberî (ö. 310/923)53 ile İbn Ebî Hâtim’in (ö. 327/938)54 tefsirlerinde ve hadis
kaynaklarındaki tefsir bölümlerinde55 kendisine yer bulmuşlardır. Bu dönemde yazılan
eserlerde daha çok tefsire dair bilgileri tedvîn etme çabası görülmektedir. Sahâbe döneminde
Kur’ân’ın tefsire ihtiyaç duyulan âyetleri tefsir edilirken, tâbiîn döneminde Kur’ân’ın bütününü
tefsir etmeye çalışan bazı örnekler bulunmaktadır.56 Muhaddislerin telif ettiği eserlerde ise
Kur’ân’ın tamamını tefsir etme çabası görülmemektedir. Nitekim Süfyân es-Sevrî, Kur’ân
hakkındaki geniş bilgisine rağmen Kelbî gibi Kur’ân’ı baştan sona tefsir edenleri tasvip
etmemektedir.57 Süfyân’ın bu yaklaşımını dikkate alarak muhaddislere göre hakkında naklî
bilgi bulunmayan âyetlerin tefsir edilmeyeceği yorumu yapılabilir. Ancak günümüze ulaşan
tefsirindeki 911 rivayet arasında Süfyân’ın âyetler hakkında kısa açıklamaları ve kırâate dair
146 rivayeti bulunduğu görülmektedir.
Mukâtil b. Süleymân, ilk dönemin Kur’ân’ı anlama faaliyetinin devamı olan eserinde
bilgilerin çoğunu isnadıyla aktarmamış ve bazı rivayetleri de söyleyenine nispet etmeden
eserini oluşturmuştur. Mukâtil’den yarım asır sonra vefat eden Yahyâ b. Sellâm, rivayetler ile
kendi görüşlerini birleştirerek oluşturduğu tefsirinde isnada yeterince önem vermemiş,
muhaddislerin eleştirdiği kişilerin görüşlerine itibar etmiştir. Farklı yorum ihtiva eden rivayetler
arasında tercihte bulunup değerlendirme yaptığı görülmektedir.
Ehl-i hadisin önemli isimlerinden olan Süfyân es-Sevrî’nin tefsiri ise rivayetlerin merkezde
olduğu ve günümüze ulaşan ilk eserlerdendir. Süfyân, Kur’ân’ın tamamı yerine, hakkında
rivayet bulunan âyetleri tefsir etmekle yetinmiştir. Yine de herhangi bir rivayetin olmadığı
âyetler ahkkında görüşlerini belirtmiştir. Süfyân’ın eseri bu yönüyle, “me’sûr tefsir ile re’y
tefsirini mutedil bir şekilde cem etmektedir” şeklinde değerlendirilmiştir.58
Kur’ân’ı anlama çabası ile hareket eden müfessirlerden farklı olarak İbn Vehb ulaştığı
rivayetler ile tefsir bölümünü oluşturmuştur. Abdullah b Vehb Kütüb-i Sitte müelliflerine
47
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İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 318; Semʻânî, el-Müntehab, 3/1527; Ebu’l-Fadl Şihâbüddin Ahmed b. Alî b.
Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, el-Muʻcemü’l-müfehres, thk. Muhammed Şekûr el-Meyadînî (Beyrut:
Müessesetü’r-Risâle, 1418), 114; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 2/354.
Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 1/105; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’l-ʻârifîn, 1/206.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 316; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 2/226; Bağdatlı İsmâil Paşa, Hediyyetü’lʻârifîn, 2/9.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 51; Dâvûdî, Tabakâtu’l-müfessirîn, 2/358; Ziriklî, el-Aʻlâm, 8/117; Bağdatlı İsmâil
Paşa, Hediyyetü’l-ʻârifîn, 2/500.
el-Câmîʻ isimli eserinden bir bölüm olan tefsiri günümüze ulaşmıştır. Eserin ilk iki cildi tefsir, üçüncü cildi ise
Ulûmu’l-Kur’ân rivayetlerini ihtiva etmektedir.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 316; Ebu’l-Abbas Takıyüddin Ahmed b. Abduülhalim İbn Teymiye, Mukaddime fî
usûli’t-tefsîr (Beyrut: Dâru Mektebeti’l-Hayât, 1490), 32; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/439.
Taberî’nin tefsirindeki kaynakları hakkında bk. Akbaş, Hadis Edebiyatında Kitâbu’t-Tefsîrler, 282-284.
İbn Ebî Hâtim’in tefsiri hakkında bir inceleme için bk. Mehmet Akif Koç, İsnad Verileri Çerçevesinde Erken
Dönem Tefsir Faaliyetleri: İbn Ebî Hâtim (ö. 327/939) Tefsiri Örneğinde Bir Literatür İncelemesi (Ankara:
Kitâbiyât, 2003).
Hicrî ilk üç asır hadis eserlerindeki tefsir bölümlerinin kaynakları hakkında bk. Akbaş, Hadis Edebiyatında
Kitâbu’t-Tefsîrler, 221-223.
İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi (Ankara: Fecr Yayınevi, 2015), 132.
Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed b. İdris İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl (Beyrut: Dâru İhyai’tTürasi’l-Arabi, 1952), 1/79.
Hâşim Abdüyâsîn Meşhedânî, Süfyânu’s-Sevrî ve eseruhû fi’t-tefsîr (Bağdat: Dâru’l-Kitâb, 1981), 446.
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öncülük etmekle birlikte, Süfyân es-Sevrî ve Abdürrezzâk (ö. 211/826-27) gibi isimlerin telif
ettikleri eserlerin benzerlerini ortaya koymuştur. Çoğunlukla tâbiîn ve sahâbenin görüşleri ile
bir miktar merfû rivayet bulunan tefsir bölümünde ilk dönem tefsir anlayışına benzerlik dikkat
çekmektedir.
Hicrî ikinci asırda telif edilen kitâbu’t-tefsîrlerde çoğunlukla tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinin
yorumlarından oluşan maktû rivayetler bulunmaktadır. Bu yorumların bir kısmı tefsirde şöhret
bulan İbn Abbas, İbn Mesʻûd, Übey b. Kaʻb gibi sahâbîlere dayansa da onlara isnad edilmeden
aktarıldıkları görülmektedir. Ashâb, Hz. Peygamber’den öğrendikleri bilgiyi rivayet ederken
kimi zaman Hz. Peygamber’e isnad etmeden naklettiği gibi, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn de ilim
meclisinde veya nakil yoluyla edindiği bilgileri kimi zaman asıl merciine isnad etmemiştir.
Nitekim ilk tefsirlerde aynı konuda hem İbn Abbas’tan, hem de Mücâhid b. Cebr, Hasan-ı Basrî
veya Zeyd b. Eslem’den nakledilen benzer izahlar sıkça yer almaktadır.
İlk dönem tefsir faaliyetleri içerisinde yer alan isimlerin ilmî kişilikleri de rivayetlerin
türlerini etkilemektedir. Kaynaklara intikal eden Mücâhid, Hasan-ı Basrî, Katâde ve Zeyd b.
Eslem’in rivayetlerine bakıldığında, sahâbenin rivayetlerini nakilden çok kendi görüşlerini
beyan ettikleri görülmektedir. Hadis ehlinden Şuʻbe b. el-Haccâc ve Süfyân es-Sevrî gibi
isimler ise çoğunlukla nakilde bulunup kendi görüşlerini daha az ifade etmişlerdir.
Mukâtil b. Süleymân ve Yahyâ b. Sellâm’ın eserleri rivayet ile şahsî görüşün bir arada yer
aldığı türdedir. Her iki eserdeki rivayetler çoğunlukla lügavî izah ve âyetlerin anlaşılmasına
yönelik kısa açıklamalardan oluşmaktadır. Eserlerde rivayetlerin yanında kırâat, irab, Arap
lisanı, tarihî bilgi ve isrâilî haber bulunmaktadır. Mukâtil’in eserinde ayrıca sûrelerin MekkîMedenî oluşu, âyet sayısı ve kıssalar hakkında sayısal bilgiler de yer almaktadır.
Muhaddislerin telif ettiği müstakil kitâbu’t-tefsîrlerde de benzeri bir çaba görülmektedir.
Süfyân es-Sevrî’nin tefsiri müfessirlerin eserlerine benzer muhtevaya sahiptir. Âyetlerin
anlaşılmasına yönelik kısa izahların yer aldığı bu eserler Mukâtil b. Süleymân ve Yahyâ b.
Sellâm’ın eserlerinden metot, kaynaklar ve isnad yönüyle ayrılmaktadır. Hadis kaynaklarına
dâhil edilen tefsir bölümlerinin ilk örneği olan İbn Vehb’in tefsir bölümünde de yaklaşık olarak
aynı muhteva bulunmaktadır. Buradaki rivayetler çoğunlukla âyetlerin anlaşılmasına yönelik
doğrudan bilgi sağlayan içeriktedir.
Tefsir faaliyetinin devam ettiği, görüş ve yorumların rivayet olarak sonraki nesillere
aktarıldığı bu asırda bilginin yazıyla kaydedilmesi gayreti yaygınlık kazanmıştır. Bu çabayı
sürdüren muhaddisler, tefsir çevrelerinde yer alan bazı isimleri eleştirip görüş ve rivayetlerini
tenkit etmişlerdir. Eleştirilen isimleri ve eleştiri konularını ele alıp hicrî ikinci asırda yaşamış
müfessirlere yapılan bu tenkitlerin hadis kaynaklarına etkisini tahlil etmeye çalışabiliriz.
2. MUHADDİSLERİN ELEŞTİRİLERİ
Hicrî ikinci asır, hadis başta olmak üzere çeşitli ilim dallarına ait ilk eserlerin yoğun olarak
tedvin edildiği bir dönemdir. Bu dönemde isnad kriterleri yeterince gelişmediği için, kitâbu’ttefsîrlerde bazı isnad kusurları bulunmaktadır. Ayrıca öncelikle âyetlerin anlaşılmasına yönelik
bir çaba içerisinde olan müfessirlerin muhaddisler kadar isnada önem vermedikleri
görülmektedir.
Tefsir rivayetleri ile müfessirler hakkındaki eleştirilerin belki de en meşhuru Ahmed b.
Hanbel’in (ö. 241/855) tedvin edilen eserlerin aslının veya isnadının bulunmadığını
belirtmesidir. Ayrıca bu dönem müfessirleri hakkında şâz görüşlere sahip olmaları ve Hz.
Peygamber adına yalan söylediklerine dair ithamlar gündeme gelmiştir.
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2.1. Eleştirilen İsimler
Hadisleri nakleden raviler, rivayetlere eserlerinde yer veren müellifler ve âyetleri
yorumlayan müfessirlerin bir kısmı muhaddisler tarafından eleştirilmişlerdir. Bu konuda
ittifakla mecruh kabul edilen bir isimden bahsetmek güçtür. Çoğunlukla eleştirilenler ve
hakkında ihtilaf bulunanlar şeklinde iki grupta ele alınabilir. Bahsi geçecek kişiler hakkında
yapılan hususi tenkidleri burada ele aldıktan sonra eleştiri konularını bütüncül olarak
değerlendirebiliriz. Muhaddislerin eleştirilerine rağmen kişilere ve rivayetlere dair farklı tavır
ortaya koyduklarını da öncelikle belitrmeliyiz. Bu durumu eleştirilerin literatüre etkisi kısmında
tahlil etmeye çalışacağız.
Hicrî ikinci asır müfessirlerinden en çok eleştirilen iki isim dikkat çekmektedir: Kelbî ve
Mukâtil b. Süleyman. İbn Abbas’ın rivayetlerinin nakledildiği isnadların en zayıfında yer alan
Kelbî59 hakkında muhaddislerin değerlendirmeleri genelde olumsuzdur. Ebû Hâtim er-Râzî (ö.
277/890), Kelbî’nin hadislerini terk konusunda ittifakın olduğunu söylemiştir.60 Süfyân esSevrî, Kelbî’nin kendisine “Sana Ebû Sâlih’ten naklettiklerimin tamamı yalandır” dediğini
aktarmıştır.61 Ahmed b. Hanbel ise Kelbî’nin tefsirinin yalanlarla dolu olduğunu, bu tefsire
bakmanın bile uygun olmadığını belirtmiştir.62
Mukâtil b. Süleyman hakkında ise münkeru’l-hadîs, kezzâb gibi ağır eleştiriler yapılmıştır.63
Tefsire dair bilgileri âlimlerden semâı olmadan toplayıp bunlarla tefsir yapması sebebiyle
eleştirilmiştir.64 Kaynaklarda, hadis uydurduğu ve bu uydurma hadislere isnadlar eklediği ile
ilgili bazı bilgiler nakledilmiştir.65 Nesâî (ö. 303/915), “Rasûlullah adına hadis uyduran dört
kişidir” diyerek Mukâtil’in adını da zikretmiştir.66
Mukâtil hakkındaki muhaddislerin eleştirilerinin bir yönünü ortaya koyan ilginç bir anekdot
bulunmaktadır. Mukâtil b. Süleymân’a gelen birisi, kendisine ashâb-ı kehfin köpeğinin renginin
sorulduğunu ve cevap veremediğini söyler. Mukâtil b. Süleymân (köpeğin rengi için) “Alaca
deseydin, sana cevap verecek kimseyi bulamazdın” demiştir.67 Mukâtil bu cevabı nedeniyle
eleştirilmiştir. Nitekim Nuaym b. Hammâd (ö. 228/843), “Mukâtil’in yalancılığı bu hâdiseyle
başladı” demiştir.68
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Ebu’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekir Suyûtî, el-İtkân fî ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebu’lFazl İbrahim (el-Heyetü’l-Mısriyyeti’l-Âmme li’l-Kütüb, 1394), 4/209; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, 1/430.
İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 7/271; Ayrıca bk. İbn Adî, el-Kâmil, 7/277; Ebû Hâtim Muhammed b.
Hibbân b. Ahmed et-Temîmî İbn Hibbân, el-Mecrûhîn mine’l-muhaddisîn ve’d-duafâ ve’l-metrûkîn, thk.
Mahmud İbrahim Zayed (Halep: Dâru’l-Vaʻy, 1976), 2/253.
Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, 1/101.
İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, 2/254; Kelbî ve tefsire dair yorumları hakkında bir değerlendirme için bk. Ali
Karataş, “Kelbî ve Yorumları”, Kur’ân ve Yorumu –İlk Üç Yüz Yıl- 2, ed. Halil Rahman Açar (Ankara: İlim
Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü Yayını, 2019), 1-15.
Mukâtil hakkındaki değerlendirmeler için bk. Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr, 8/14; Ebu’l-Hasan Ahmed b. Abdullah
b. Sâlih İclî, es-Sikât, thk. Abdulalim Abdulazim el-Bestevî (Medine: Mektebetü’d-Dâr, 1985), 2/295; İbn Ebî
Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 8/355; İbn Adî, el-Kâmil, 8/185; Zehebî, Mîzânü’l-iʻtidâl, 4/173.
Ebu’l-Haccâc Cemaleddin Yûsuf b. Abdirrahman Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl fî esmâi’r-ricâl, thk. Beşşâr Avvâd
Maʻrûf (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1980), 28/442.
Halife Mehdî’ye istediği takdirde kendisi için hadis uydurabileceğini söylediği nakledilmiştir. Mukâtil bir gün
Kelbî’den hadis nakletmiş, daha sonra Mukâtil ile karşılaşan Kelbî “Ben sana böyle bir hadis nakletmedim”
deyince Mukâtil “Sus ey Ebu’n-Nadr, biz hadisleri adamlarla süsleriz (isnad ederiz)” şeklinde cevap vermiştir.
Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 28/445-446. Vekî’ b. el-Cerrâh, Mukâtil ile mülaki olduklarını ancak onu yalancı birisi
olarak görünce kendisinden bir şey yazmadıklarını söylemiştir. İbn Adî, el-Kâmil, 8/186.
Zehebî, Mîzânü’l-iʻtidâl, 3/562.
Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 28/444.
Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 28/444.
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Hicrî ikinci asır müfessirlerinden Dahhâk hakkında hadis münekkidlerinin ihtilaf ettikleri
görülmektedir.69 Yahyâ b. Saîd el-Kattân’ın (ö. 198/813) hadiste itimat edilmeyen kişilere tefsir
konusunda müsamaha gösterilmesini söylediği ve zikrettiği dört isimden birisinin Dahhâk
olduğu bilinmektedir.70 Katâde’nin rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alsa da kendisi tedlîs ile
suçlanmıştır.71 Şuʻbe b. Haccâc, Katâde’den hadis naklederken senedini sorduğu için onun
Katâde’den nakletitği rivayetler bu kapsamda değerlendirilmemiştir.72 Süddî el-Kebîr hakkında
ise “sika kişilerden uydurma nakillerde bulunması, Peygamber ashâbına kötü sözler söylemesi,
halkın zevkine uygun tefsir yapması, isrâilî ve münker rivayetlere çokça yer vermesi” şeklinde
eleştiriler bulunmaktadır.73
Mukâtil b. Hayyân, rivayetleri isnadsız nakletmesi sebebiyle ayıplanmış, ondan nakledenler
güvenilir ise hadisi kabul edilmiştir.74 Saîd b. Beşîr hafızasının zayıflığı sebebiyle eleştirilmiş
ve bu sebeple de hadisi ile ihticac edilmemiştir.75 Nâfî el-Kârî’den nakledilen kırâat için
“sünnet” diyen hadis âlimleri diğer konularda naklettiği rivayetlerine itibar etmemişlerdir.76
Abdurrahmân b. Zeyd b. Eslem ise hafızasının zayıflığı ve naklettiği rivayetlerde yaptığı
değişiklikler sebebiyle eleştirilmiş, rivayetleri Tirmizî (ö. 279/892) ve İbn Mâce’nin (ö.
273/887) sünenlerinde yer almıştır.77
Tefsir tarihinde önemli yer tutan hicrî ikinci asır müfessirleri hakkında muhaddislerin
yaptığı ağır eleştirileri ve ihtilaflı durumları bu şekilde ortaya koyabiliriz. Bu eleştiriler ileride
görüleceği üzere tefsir faaliyeti ile muhaddislerin hassasiyeti arasındaki farklılıklardan
kaynaklanmaktadır. Literatüre olan etkisi de bu doğrultuda olmuştur.
2.2. Eleştiri Konuları
Muhaddislerin müfessirler hakkındaki tenkidleri aslında tefsir rivayetleri ve tefsire dair telif
edilen eserleri de ilgilendirmektedir. Konuyla ilgili eleştirilerin en önemlisi Ahmed b.
Hanbel’in “Üç şeyin aslı yoktur: meğâzî, melâhim ve tefsir” sözüdür.78 Hatîb el-Bağdâdî (ö.
463/1071), Ahmed b. Hanbel’in bu üç alandaki itimad edilmeyen belirli kitapları kastettiğini
belirtmektedir. Bu eserler, musanniflerinin kötü hali ve nakleden ravilerin adâlet vasfına sahip
olmaması ile içerisinde kıssacıların bol miktarda anlatılarının bulunması sebebiyle güvenilmez
69

70
71
72
73

74

75
76

77

78

Hakkındaki değerlendirmeler için bk. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 4/458-459; Ebû Hâtim Muhammed
b. Hibbân b. Ahmed et-Temîmî İbn Hibbân, es-Sikât (Haydarabad: Dâiretü’l-Maârifi’l-Osmâniyye, 1973),
6/480-481; Ebu’l-Fadl Şihâbüddin Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü’t-Tehzîb
(Haydarabad: Matbaatu Meclis-i Dâireti’l-Maʻârifi’n-Nizâmiyye, 1379), 4/454.
Hatîb, el-Câmiʻ, 2/194.
Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 23/511.
İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 1/166.
Hakkındaki eleştiriler ve değerlendirmeler için bk. Muhammed b. Abdullah b. Ali Hudayrî, Tefsîru’t-tâbiîn:
arz ve dirâse ve mukârene (Riyad: Dâru’l-Vatan, 1420), 1/305; Muhammed Ata Yûsuf, Tefsîru’s-Suddî elKebîr (Mansûre: Dârü’l-Vefâ, 1993), 29-30, 92-93.
İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 8/354; İbn Hibbân, es-Sikât, 7/508; Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 28/434; Hâlid
b. Yûsuf el-Vâsıl, Tefsîru etbâi’t-tâbiîn: arz ve dirâse (Riyad: Merkezu Tefsîr li’d-Dirâsâti’l-Kur’âniyye,
1437), 95.
Saîd b. Beşîr hakkındaki değerlendirmeler için bk. İbn Adî, el-Kâmil, 4/413-414; Buhârî, et-Târîhu’l-kebîr,
3/460; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 4/6; Zehebî, Siyer, 7/12.
Ahmed b. Hanbel, Nâfiʻ hakkında “Kırâati alınır, hadiste önemi yoktur” demiştir. Hakkındaki değerlendirmeler
için bk. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 8/456-457; İbn Hibbân, es-Sikât, 7/534; Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl,
29/282-283.
Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 17/119. Tirmizî, İbn Zeyd’in rivayetini aktardıktan sonra zayıf olduğunu belirtmiştir.
Tirmizî, Câmiʻu’s-sahîh, “Salât” 11. İbn Zeyd hakkındaki cerh-taʻdîl ifadeleri için bk. Buhârî, et-Târîhu’lkebîr, 5/284; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 5/233-234; İbn Hibbân, el-Mecrûhîn, 2/58; İbn Hacer elAskalânî, Tehzîbü’t-Tehzîb, 6/178-179.
İbn Adî, el-Kâmil, 1/212; Hatîb, el-Câmiʻ, 2/162; Bedreddin Muhammed b. Abdulllah Zerkeşî, el-Burhân fî
ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim (Kahire: Dâru İhyai’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1376), 2/156.
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görülmüşlerdir. Hatîb’e göre, itimad edilmeyen tefsirlerin en meşhurları Kelbî ve Mukâtil b.
Süleymân’ın tefsirleridir.79 İbn Hacer (ö. 852/1449) de Ahmed b. Hanbel’in belirli eserleri
kastettiğini belirterek Kelbî ve Mukâtil’i zikretmektedir.80 Ahmed b. Hanbel’in sözü, “isnadı
yoktur” şeklinde de nakledilmiştir. Nitekim İbn Teymiye (ö. 728/1328) tefsir rivayetlerinin
büyük bir kısmının Urve b. Zübeyr, Şaʻbî, Zührî, Musa b. Ukbe, İbn İshâk gibi kişiler tarafından
mürsel olarak nakledildiğini belirtmektedir.81
Tefsir rivayetlerinin sıhhati ile ilgili problemler tenkidlere konu olmuştur. Örneğin İbn
Abbas’ın rivayetlerinin nakledildiği isnadlar bu yönüyle incelenmiştir. İbn Abbas’tan
nakledenler arasında muhaddislerin itibar ettiği isimler kadar, güvenmediği ve cerhettiği kişiler
de bulunmaktadır.82 Ayrıca İmâm Şâfiî (ö. 204/820), “İbn Abbas’tan tefsire dair yüz kadar
hadisten başka bir şey gelmemiştir” diyerek ondan nakledilen rivayetlerin problemli olduğuna
dikkat çekmiştir.83 İmâm Şâfiî bu sözüyle İbn Abbas’ın Hz. Peygamber’den naklettiği hadisleri
mi, yoksa tefsire dair görüşlerini mi kastettiği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak
lafızda “hadis” kelimesinin geçmesi ve bu söze yer veren Nevevî’nin (ö. 676/1277) İbn
Abbas’ın Hz. Peygamber’den naklettiği hadislerin sayısını, Buhârî (ö. 256/870) ve Müslim’in
(ö. 261/875) bu hadislerden kaç tanesine yer verdiğini belirtmesi İmâm Şâfiî’nin kastının
hadisler olduğunu düşündürmektedir. Konuyla ilgili bir başka yaklaşımda, İbn Abbas’ın
yorumları bu kapsamda değerlendirilmektedir. Tefsirde İbn Abbas’ın konumundan
yararlanmak isteyenler, uydurdukları rivayetleri İbn Abbas’a isnad etmişlerdir. İbn Abbas’a
nispet edilen rivayetlerin bir kısmı ona ait olmamakla birlikte, içerdiği bilgiler yönüyle
problemli değildir. Zira bu tür rivayetler çoğunlukla lügavî izahlardan oluşmaktadır. Ancak bu
tefsiri yapan kişi, onu sahâbîye isnad ettiği için sorun ortaya çıkmaktadır.84
İmâm Şâfiî ile Ahmed b. Hanbel’in sözleri ve İbn Abbas rivayetlerinin isnadları hakkında
yapılan değerlendirmeler, muhaddislerin tefsir rivayetlerinin sıhhatiyle ilgili endişelerini
göstermektedir. Ahmed b. Hanbel, bu sözüne rağmen eserinde tefsir rivayetlerini zikretmiştir.
Nitekim el-Müsned’in bâb başlıklarına göre yapılan tasnifinin tefsir bölümünde 565 rivayet
bulunmaktadır.85 Ahmed b. Hanbel, İbn Abbas rivayetlerini nakleden Ali b. Ebû Talhâ’nın
sahifesi hakkında: “Mısır’da Ali b. Ebû Talhâ’nın naklettiği bir sahife var, bir kimse onun için
Mısır’a gitse çok şey yapmış sayılmaz” diyerek bu sahifeden övgüyle bahsetmiştir.86 Ayrıca
Ahmed b. Hanbel’e nispet edilen bir tefsir bulunmaktadır.87 Bu bilgilerden hareketle Ahmed b.
Hanbel’in tefsir rivayetlerinin tamamını reddetmediği, bir kısmı hakkında eleştiride bulunduğu
söylenebilir.
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Hatîb, el-Câmiʻ, 2/162.
Ebu’l-Fadl Şihâbüddin Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-mîzân, thk. Abdulfettah
Ebû Gudde (Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 2002), 1/207.
İbn Teymiye, Mukaddime, 22. Benzer görüşler için bk. Suyûtî, el-İtkân, 4/178.
İbn Abbas rivayetlerinin tariklerinin sıhhati hakkında bk. Suyûtî, el-İtkân, 4/207-211.
Ebû Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. Şeref b. Mûrî Nevevî, Tehzîbu’l-esmâ ve’l-lugât (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’lİlmiyye, t.y.), 1/275; Suyûtî, el-İtkân, 4/209.
Müsâid Müslim Abdullah, Eserü’t-tatavvuri’l-fikrî fi’t-tefsîr fi’l-asri’l-Abbâsî (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle,
1984), 93-94, 113.
Ahmed b. Abdurrahman b. Muhammed es-Sâ‘âtî, Bulûgü’l-emânî min esrâri’l-fethi’r-rabbânî (Şerhu Tertîbi
Müsnedi’l-İmâm Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî), thk. Hasan Abdulmuhsin (Beytü’l-Efkâri’d-Düvelî, t.y.),
3/2984-3306.
Ebu’l-Fadl Şihâbüddin Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-bârî şerhu Sahîhi’lBuhârî, thk. Muhibbüddin el-Hatîb (Beyrut: Dâru’l-Mârife, 1379), 8/438.
İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, 320; Ziriklî, el-Aʻlâm, 1/203.
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Muhaddislerin tefsir rivayetleri hakkındaki bir başka eleştirisi, bilgilerin isnadlı bir şekilde
nakledilmemesidir.88 Mâlik b. Enes, Maʻmer’i Katâde’nin yanında görünce “Katâde’den tefsir
rivayetleri olmasa Maʻmer ne güzel insandır” demiştir.89 Zehebî bu konuda, “Mâlik’in tefsir
rivayetlerine mesafeli durmasının sebebi, isnadlarının kopuk oluşundandır” yorumunda
bulunmuştur.90 Katâde naklettiği rivayetlerde isnada dikkat etmediği için eleştirilmiştir.
Müfessirlerin tenkid edildiği hususlardan birisi de kabulü mümkün olmayan görüşler ortaya
atmalarıdır. Ahzâb suresi 37. âyetinin91 tefsirinde Mukâtil b. Süleymân “Hz. Peygamber’in
Zeyneb bint. Cahş’tan hoşlanması” gibi reddedilen görüşlere yer vermektedir.92 Yahyâ b.
Sellâm da Mukâtil’in iddiasını Kelbî’den nakletmektedir.93 Katâde’nin “Nebî (s) (Zeyd’in
hanımını) boşamasından hoşnut olacaktı, ancak bunu emrederse insanların dedikodularından
çekiniyordu” sözü de kaynaklarda yer almaktadır.94 Âyeti yorumlayan İbn Hacer, müfessirleri
ve yorumlarını tenkit etmektedir. İbn Hacer, insanların “evlatlığının hanımıyla evlendi”
demelerinden endişe eden Hz. Peygamber’in Zeyneb’in ileride hanımı olacağını Allah’ın
bildirmesinden çekindiğini; ancak Allah Teâlâ’nın cahiliye âdetini böylelikle kaldırdığını
belirtmiştir.95
Tefsir çevrelerinde yürütülen Kur’ân’ı anlama çabası muhaddislerin dikkat ettiği ilmî
kriterlerden bağımsız sürmüştür. Müfessirlerin asıl gayretinin isnadlı rivayette bulunmak
yerine, müfessir kimliği ile Kur’ân’ı anlama çabasını sürdürmek olduğu görülmektedir. Bu
durum bahsettiğimiz diğer eleştiri noktaları ile birleşince tenkidlerin şiddeti artmıştır. Ayrıca
Mukâtil b. Süleymân’ın tefsir sadedinde cevaplamaya çalıştığı sorulara bakıldığında
muhaddislerin muhtevaya dair tenkidlerinin de bulunduğu görülmektedir.96 Sonuç olarak hicrî
ikinci asırdaki hadis münekkidleri tarafından başlayan eleştiriler sonraki dönemde de devam
etmiş, bu durum hadis kaynaklarını çeşitli yönlerden etkilemiştir.
3. HADİS KAYNAKLARINA ETKİLERİ
Muhaddislerin değerlendirmeleri bazı isimler özelinde olmakla birlikle genel yargılara
ulaşılmasını sağlamıştır. Ahmed b. Hanbel’den nakledilen sözün kastının hususi eserler olduğu
ulemanın açıklamaları ile ortaya çıkarılsa da muhaddislerin müfessirler ve tefsir rivayetleri
hakkında tutum ortaya koyduklarını göstermektedir. Tarihi süreçte kimi müfessirler ile bazı
tefsir rivayetleri ve isnadlarına ulemanın mesafeli duruşu genel olarak muhaddislerin bu
tenkidleriyle alakalıdır.
İlimlerin teşekkül ve müstakilleşmesi ile ilgili tartışmalar konumuzu ilgilendirmemekle
birlikte muhaddislerin tefsir rivayetlerini diğer rivayetlerden ayrı değerlendirdiği
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Örneğin Hasan-ı Basrî, âyetleri tefsir ederken görüşleri kimden naklettiğini belirtmediği için ayıplanmıştır.
Ebû Yaʻlâ el-Halîl b. Abdullah b. Ahmed Halîlî, el-İrşâd fî maʻrifeti ulemâi’l-hadîs, thk. Muhammed Saîd b.
Ömer İdris (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1989), 1/393.
İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 1/22.
Zehebî, Siyer, 6/474.
Ayetin meali şu şekildedir: “Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek sûretiyle) iyilikte
bulunduğun kimseye, ‘Eşini nikâhında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın’ diyordun. İçinde, Allah'ın ortaya
çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha lâyıktı. Zeyd,
eşinden yana isteğini yerine getirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini
yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir
zorluk olmasın. Allah’ın emri mutlaka yerine getirilmiştir.”
Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, ed. Abdullah Mahmud Şehhâte (Kahire, 1979), 3/493-494.
Yahyâ b. Sellâm, Tefsîru Yahyâ b. Sellâm et-Teymî el-Basrî el-Kayrevânî el-müteveffâ fî 200 h. min sûreti’nNahl ilâ sûreti’s-Sâffât, thk. Hind Şelebî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004), 2/721-723.
Ebû Bekir b. Hemmâm es-Sanʻânî Abdürrezzâk, Tefsîru Abdirrezzâk, thk. Mahmud Muhammed Abduh
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1419), 3/41.
İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-bârî, 8/524.
Mukâtil’e sorulan bazı sorular şöyledir: “Hz. Adem’in saçlarını ilk haccında kim traş etti? Sineğin bağırsağı
neresindedir?” İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü’t-Tehzîb, 10/282-283.
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görülmektedir. Onlara göre tefsir rivayetlerinin zabtı diğerlerinden daha zordur.97 Ayrıca
bazıları, tefsir konusunda zayıf ravilerden nakilde bulunmayı caiz görmüşlerdir.98
Yahyâ b. Saîd, “Hadiste kendilerine itimat etmediğiniz kişilere tefsir konusunda müsamaha
gösteriniz” diyerek dört ismi zikretmiş ve “bu kişilerin hadislerine itibar edilmez, ancak
tefsirleri yazılır” demiştir.99 Yahyâ’nın bu sözüne yer veren Hatîb el-Bâğdâdî: “Ulema, ahkâm
ile alakalı hadisleri kendilerinden nakletmediği kişilerle tefsire dair rivayetlerde ihticâc etti. Bu
kişiler hadis ezberinde zayıf olup tefsir ile çokça meşgul olmuşlardır. Âsım b. Ebu’n-Nücûd
gibi kişiler bu gruptandır. Âsım kırâat ilmiyle meşgul olmuş, bu yüzden kırâati alınmış, ancak
hadisleri terk edilmiştir” demiştir.100 Beyhakî (ö. 458/1066) bu kişilere tefsir konusunda
müsamahayı âyetler hakkındaki yorumlarının çoğunlukla lügavî izahlardan oluşması ile
açıklamıştır.101
Hicrî ikinci asırda telif edilen kitâbu’t-tefsirlere bakıldığında müellifinin ilmi kişiliğine
bağlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Sonraki asırda daha da belirginleşen bu ayrımı
Mukâtil ile Süfyân es-Sevrî kıyası ile örnekleyebiliriz. Mukâtil, isnada yer vermemekle birlikte
kimi zaman rivayetlere dayanan bilgileri kendi görüşü izlenimi verecek şekilde kimseye nispet
etmeden zikretmektedir. Mukâtil kadar olmasa da ilk tefsir müelliflerinin genelinde isnad
kullanımı, rivayetleri dikkatli bir şekilde isnad ederek nakletmek yerine, tefsire dair bilgileri
derleme çabası şeklinde ifade edilebilir. Aynı dönemde muhaddislerden Süfyân es-Sevrî’nin
eserinde ise diğer tefsirlere nispeten daha dikkatli isnad kullanımı bulunmaktadır.
Muhaddislerin eleştirileri yanında aynı muhtevaya sahip eserler oluşturmaları, eleştirilerinin
yanında tavırlarını tahlil etmemizi sağlamaktadır. Hicrî üçüncü asra gelindiğinde ale’l-ebvâb
hadis kitaplarında tefsir konusuna bölümler açılmış, çoğunlukla merfu rivayetlere yer
verilmiştir. Hicrî ikinci asrın sonlarında İbn Vehb, onu takiben Saîd b. Mansûr’un (ö. 228/842)
tefsir bölümlerinde ikinci asır müfessirlerinin eleştirildiği bazı hususlara (isnad kullanımındaki
dikkatsizlik, tenkid edilen isimlerin görüşlerine yer vermek gibi) rastlanmaktadır. Ancak Buhârî
ile birlikte Kütüb-i Sitte müelliflerinin tefsir bölümlerinde yararlandıkları kaynaklar, yer
verdikleri rivayetlerin türleri ve isnad kullanımı hicrî ikinci asırdaki kitâbu't-tefsirlerden
ayrılmaktadır. Muhaddislerin tefsir bölümlerinde müfessirlere nispetle daha dikkatli
davrandıkları görülmektedir.
Tefsir alanında ortaya çıkan uydurma faaliyetleri, fikrî ayrışma ve tefsirlerin ihtiva ettiği
bilgilere karşı duyulan rahatsızlık, muhaddisleri seçici davranmaya itmiştir. Örneğin cerh-taʻdîl
konusundaki görüşlerine itibar edilen Buhârî, kitâbu’t-tefsîr müellifi veya tefsire dair
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Ebû Hâtim, İshâk b. Râhûye’nin tefsir rivayetlerini hafızasından naklettiğini işitince şaşırmış ve müsned
hadislerin ezberinin tefsir rivayetlerinin isnad ve metinlerini ezberlemekten daha kolay olduğunu belirtmiştir.
Hatîb, Târîhu Bağdat, 7/372.
Beyhakî hadis uydurmakla meşhur olmayan, zayıf hafızası, çok hata etmesi veya meçhul olması sebebiyle
hadisleri zayıf kabul edilen ravinin rivayetlerinin ahkâm konusunda delil olarak alınamayacağını belirtmiştir.
Ancak bu gruptaki ravilerin rivayetlerinin terğîb-terhîb, tefsir, meğazi gibi hükümle ilgili olmayan konularda
kullanılabileceğini ifade etmiştir. Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve ve
maʻrifetu ahvâli sâhibi’ş-şerîa (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1405), 1/33-34.
Hatîb, el-Câmiʻ, 2/194.
Hatîb, el-Câmiʻ, 2/194. Benzer bir durum Nâfiʻ el-Kâriʻde de görülmektedir. Onun kırâati sünnet kabul
edilirken hadislerine itibar edilmemiştir. Ahmed b. Hanbel, Nâfiʻ hakkında “Kırâati alınır, hadiste önemi
yoktur” demiştir. Nâfiʻ hakkında değerlendirmeler için bk. İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta’dîl, 8/456-457; İbn
Hibbân, es-Sikât, 7/534.
Beyhakî, Delâilü’n-nübüvve, 1/37.
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görüşleriyle şöhret bulan isimlerden bir kısmını tenkid etmiş ve eserinde rivayetlerine veya
görüşlerine yer vermemiştir.102
Muhaddisler, eleştirdiği kişilerin görüş ve rivayetlerini terk etmiş ve merfû rivayetleri tefsir
bölümlerinin merkezine yerleştirmiştir. Hicrî ikinci asırda telif edilen tefsirlerde bulunan
bilgilerin büyük çoğunluğu, hadis kaynaklarının tefsir bölümlerinde yer bulamamıştır. İlk
kitâbu’t-tefsîrlere göre küçük hacimli olan tefsir bölümlerinde terk edilen bu birikimin yerini,
bazı âyetlerin anlaşılmasına katkı sağlayan ve kimi zaman da tefsir ile dolaylı ilişkisi bulunan
rivayetler almıştır. Dolayısıyla eserlerinde tefsir bölümü oluşturan muhaddisler, Kur’ân’ı tefsir
etmekten ziyade rivayetleri tasnif etmenin bir parçası olarak tefsire dair rivayetleri derlemeye
çalışmışlardır.103
Muhaddislerin eleştirilerinde farklı tavırlar sergiledikleri de görülmektedir. Mukâtil b.
Süleymân yalancılıkla suçlamanmış ancak İmâm Şâfiî ve İbrâhim el-Harbî (ö. 285/899)
tefsirdeki bilgisi sebebiyle Mukâtil’i övmüştür.104 Hatib el-Bağdâdî ise “Tefsirde iyi bilgisi
vardı, ancak hadiste aynı yetkinliğe sahip değildi” demektedir.105 İsnadsız nakilde bulunması
kaynakları hakkındaki şüpheyi artırmış ve eserine itibar edilmemiştir. Bu yüzden Abdullah b.
Mübârek, takdir etmekle birlikte onun tefsirinin isnadsız oluşuna hayıflanmıştır.106
Kelbî’nin İbn Abbas’tan naklettiklerine mesafeli yaklaşılırken tefsire dair görüşlerine itibar
edenler olmuştur. Abdurrezzâk, hocası Maʻmer aracılığıyla Kelbî’nin 154 görüşüne ve 3
rivayetine yer vermiştir.107 İbn Adî, Kelbî hakkında “Kendisinden sika kişiler nakilde
bulunmuşlar, tefsirini kabul etmişlerdir, ancak hadiste münker nakilleri bulunmaktadır”
demiştir.108
Eleştirilen isimlerden bir diğeri olan Süddî’nin görüş ve rivayetleri Buhârî’nin Sahîh’i
dışındaki muteber hadis kaynaklarında rivayetleri yer almaktadır.109 Aynı şekilde hadisi ile
ihticac edilmez denilen Saîd b. Beşîr’in rivayetleri sünenlere girmiştir.110 Bu örnekler
muhaddislerin tefsir rivayetlerine ve müfessirlere bakışında farklı yaklaşımların olduğunu
göstermektedir. Bazı hadisçiler yalanla, zayıflıkla veya hadislerinin metrûk oluşuyla itham
edilen kişilerin tefsire dair görüşlerine eserlerinde yer verebilmektedir. Ancak merfû hadisleri
bu kişilerden nakletmeyi pek tercih etmemişlerdir.
Müfessirler hakkındaki bu tenkidler özellikle üçüncü asır hadis eserlerinin kaynaklarına etki
etmiştir. Ancak tefsir eserleri söz konusu olduğunda tenkid edilen kişilerin yorum ve rivayetleri
(müelliflerin farklı yaklaşımları bulunmakla birlikte) kaynaklarda yer almıştır. Özellikle Taberî
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Mukâtil b. Süleymân hakkında “münkerü’l-hadîs” ve “seketû anhu” derken Mutezile’nin ilk müfessirlerinden
sayılan Ebû Bekir el-Esam hakkında ise, Yezîd b. Hârûn’dan (Esam ve el-Merîsî hakkında) “Allah’ı inkâr eden
iki zındıktır, kanları helaldir” dediğini aktarır. Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Cuʻfî Buhârî,
Halku efʻâli’l-ı̇ bâd, thk. Abdurrahman Umeyre (Riyad: Dâru’l-Mâarif, t.y.), 38; İbn Adî, el-Kâmil, 8/185.
Benzer görüşler için bk. Mustafa Karagöz, Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri (Ankara: Araştırma Yayınları,
2012), 228; Zişan Türcan, “Hadis Rivayet Geleneği ve Tefsir –Sahîhu’l-Buhârî’nin Kitâbu’t-Tefsir’i Örneği”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29 (2010): 267, 278.
İbn Adî, el-Kâmil, 8/190; Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 28/438.
Hatîb, Târîhu Bağdat, 15/207.
Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 28/438.
Hâlid b. Yûsuf el-Vâsıl, Tefsîru etbâi’t-tâbiîn, 56.
İbn Adî, el-Kâmil, 7/284; Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 25/251.
Cerrahoğlu, Buhârî ve Ahmed b. Hanbel’in Süddî’yi sika görmeleri, Süfyân ve Şuʻbe’nin ondan hadis
nakletmeleri ve hadis kaynaklarında rivayetlerinin yer alması sebebiyle güvenilirliğinde problem olmadığını
iddia etmiştir. İsmail Cerrahoğlu, “Süddî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 2010), 38: 38/17.
Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, 10/356.
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ve İbn Ebî Hâtim hicrî ikinci asırda yazılan ve pek çoğu günümüze ulaşmayan kitâbu’t-tefsirleri
kaynak olarak kullanarak bilgilerin kaybolmamasını sağlamışlardır.
SONUÇ
İlmin yazıyla kaydedildiği hicrî ikinci asırda Hz. Peygamber’den nakledilen hadisler tedvin
edilmeye başlanmıştır. Aynı dönemde devam eden ilmî gelenek içerisinde tefsirde kaynak kişi
olarak tanımladığımız tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinin önemli isimleri âyetler hakkında
yorumlarda bulunmuşlardır. İlimlerin birbirinden ayrılarak müstakilleşmediği bu dönemde
hadisin yanı sıra tefsir, fıkıh gibi ilimlere ait rivayet, yorum ve fetvalar da yazılı hale
getirilmiştir. Bu dönemdeki yazılı eserlerin bir kısmı günümüze ulaşamasa da sonraki eserlerin
kaynakları olarak ilim tarihinde yer bulmuşlardır.
Hadis ilminde isnad kriterlerinin yeterince gelişmediği bu asırda, muhaddisler kimi ravi ve
rivayetler hakkında tenkidlerde bulunmuşlardır. Bu faaliyetler Hz. Peygamber’den nakledilen
hadislerin sıhhatli bir şekilde sonraki nesle ulaştırılması ve hadislere yalan-yanlış bilgilerin
girmesini önleme çabasının sonucudur.
Tefsir rivayetleri ve müfessirlerin yorumlarının yoğun şekilde yazıyla kaydedildiği hicrî
ikinci asırda ilk kitâbu’t-tefsîrler ortaya çıkmıştır. Dönemin ilim anlayışını yansıtan ve çoğu
günümüze ulaşmayan bu eserlerde âyetlerin anlaşılmasına yönelik lugavî izahlar, kısa
açıklamalar, tarihi veriler ve sebeb-i nüzul gibi temel bilgiler bulunmaktadır.
Muhaddisler, aynı tarihi kesitte kitâbu’t-tefsîr telif etmiş ve rivayetleri bir araya
getirmişlerdir. Ayrıca tefsir çevrelerinde yer alan bazı isimler ile tefsir rivayetleri hakkında
çeşitli eleştirilerde bulunmuşlardır. Yapılan tenkidlerin fiili karşılığı, muhaddisler ile
müfessirlerin kitâbu't-tefsirleri arasındaki isnad kullanımı, şahsî yorum, şâz görüşlere yer
vermek gibi hususlardaki farklılıklarda görülmektedir. Bu durum, tefsir-hadis ilimleri ile
müfessir-muhaddis ayrışmasının ilk örneklerini teşkil etmektedir.
Muhaddislerin eleştirdikleri isimler arasında Kelbî, Mukâtil b. Süleymân, Dahhâk, Süddî,
Mukâtil b. Hayyân ve Saîd b. Beşîr öne çıkmaktadır. Ancak özellikle Kelbî ile Mukâtil b.
Süleymân diğer müfessirlere nispetle daha şiddetli eleştirilmiştir. Bu durum, saydığımız
isimlerden nakledilen bilgilere mesafeli yaklaşma, görüşlerine itibar etmeme gibi sonuçlar
doğurmuştur. Ancak muhaddisler arasında farklı yaklaşımların bulunduğu da
gözlemlenmektedir. Ayrıca tefsir rivayetleri ile hadislerin birbirinden ayrı değerlendirildiği,
hadiste itimat edilmeyen bazı kişilere tefsir konusunda başvurulduğu da görülmektedir. Aynı
dönemlerde yaşayan Mücâhid b. Cebr, İkrime, Hasan-ı Basrî, İbn Ebî Necîh, Katâde, Zeyd b.
Eslem, İbn Cüreyc, Maʻmer b. Râşid, Saîd b. Ebû Arûbe gibi isimler ve eserleri hakkında ise
daha az eleştiri bulunmaktadır.
Müfessirlerinin eleştirildiği hususlar isnada önem vermeme, yalan haber üretme veya
aktarma, şâz görüşlere yer verme ve tefsiri ilgilendirmeyen detaylar ile meşgul olma şeklinde
özetlenebilir. Bu eleştiriler rivayetler üzerinden gözlemlenecek türde olsa da müfessirlerin
çabasının muhaddisler gibi rivayetleri isnadlı bir şekilde aktarmak olmadığını unutmamak
gerekir.
Bu asırda yazılan kitâbu't-tefsirler tefsir çevrelerinde yürütülen anlama çabasının yazıyla
muhafaza edilmesi, âyetlerin açıklanmasına katkı sağlayan bilgilerin muhafazasına yöneliktir.
Müfessirlerin ilim-rivayet-sıhhat anlayışı ile muhaddislerin kritelerleri arasında farklılık
bulunmaktadır. Bu durum (başka etkenler ile birlikte) hicrî üçüncü asırdan itibaren telif edilen
hadis kaynaklarında, ilk kitâbu’t-tefsîrlerdeki bilgilerin birçoğunun yer almamasına neden
olmuştur.
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اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي وأﺛﺮﻩ ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
)(Hicrî İkinci Asırda Tedvin ve Peygamber'in Sünnetini Muhafazadaki Rolü

ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ ﺑﻠﻪ اﻷﻣﲔ اﳊﺎج

1

ﺗﻘﺪﱘ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي اﻣﺘﺪاداً ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ اﶈﺪﺛﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ ﰲ اﻟﺼﺪور ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﻊ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺬي
اﻗﺘﻀﺘﻪ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ذﻟﻚ وﻓﺼﻠﻨﺎ ﻓﻴﻪ ،وﺑﺰواﳍﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪودﻳﺔ ﺣﻀﻮر اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﻮرت وﺗﻮﺳﻌﺖ
واﻧﺘﺸﺮت ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪواﻋﻲ واﻟﺪواﻓﻊ اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ .ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
إﱃ ﺑﻴﺎن اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ اﻷﺋﻤﺔ اﳉﻬﺎﺑﺬة ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺘﻄﻮر ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻷول ﺑﺪون ﺗﺒﻮﻳﺐ وﻻ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،إﱃ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﰲ دواوﻳﻦ ﳐﺼﻮﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ،
واﺟﺘﻬﺎدا ﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ اﻟﺮواة واﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ ووﺿﻊ اﻟﻜﺘﺐ
اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺧﻮﻓﺎً
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ أدت إﱃ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ اﳌﻨﻈﻢ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻘﺮن؛ ﻓﺠﻤﻌﺖ اﻟﺴﻨﻦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺴﲑ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻌﺒﺎدات واﳌﻌﺎﻣﻼت واﻷﻗﻀﻴﺔ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﻫﺆﻻء
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ،ﻛﻤﺎ ﻫﺪﻓﺖ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أن ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺑﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻐﺰوات واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻔﻘﻪ ،ووﺿﻊ اﶈﺪﺛﻮن ﻣﻨﺎﻫﺞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺪوﻳﻦ
اﻟﺴﻨﺔ ﲝﺴﺐ اﺟﺘﻬﺎدا ﻢ وﻗﺮاﺋﺤﻬﻢ؛ ﻓﺒﺪأ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ ﺟﻬﻮداً ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ

ﻣﺎ ﻳﺸﻮ ﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺒﻮب اﳌﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب واﻟﻔﺼﻮل ،ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ اﳉﻮاﻣﻊ
واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﻟﺴﻨﻦ واﳌﺼﻨﻔﺎت ،واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ،ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻌﻠﻮم أﺻﻮل
اﳊﺪﻳﺚ وﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰒ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ،وﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ :ﺑﺬل
اﶈﺪﺛﻮن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺟﻬﻮداً ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻮ ﺎ ﻣﺮ اﻟﺪوﻟﺔ
 .1أﺳﺗﺎذ ﻣﺷﺎرك ،اﻟﺳودان ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزﯾرة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
 00249122904561 xإﯾﻣﯾل mohallballa9@gmail.com
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وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ،ﻓﺒﺪأوا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻐﺰوات واﻟﺘﻔﺴﲑ ،ووﺿﻌﻮا
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﲝﺴﺐ اﺟﺘﻬﺎدا ﻢ وﻗﺮاﺋﺤﻬﻢ؛ ﻛﻤﺎ ﺑﺪأ ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﳌﺒﻮب
اﳌﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب واﻟﻔﺼﻮل ،ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ اﳉﻮاﻣﻊ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ واﻟﺴﻨﻦ واﳌﺼﻨﻔﺎت ،واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل،
ﻓﺄَﻟﱠﻒ ﰲ رﻳﺦ اﻟﺮﺟﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ :اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ )ت175ﻫـ( ،واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك )ت181ﻫـ( ،وﺿﻤﺮة ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ
)ت202ﻫـ( ،واﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ دﻛﲔ )ت218ﻫـ( وﻏﲑﻫﻢ ،ووﺿﻌﻮا اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻌﻠﻮم أﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ
وﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟﻴﻞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻌﻠﻮم اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ اﳌﻄ ﱠﻬﺮة وﻻ ﻏﺮﱠو ،ﻓﻔﻴﻪ ﻋﺎش ﺟﻬﺎﺑﺬة رﺟﺎل اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ
أﻣﺜﺎل اﻷﺋﻤﺔ :ﻣﺎﻟﻚ ،و اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻟﺜﻮري ،واﻷوزاﻋﻲ ،وﺷﻌﺒﺔ ،واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ،واﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﺰاري ،وﺳﻔﻴﺎن اﺑﻦ
ﻋﻴﻴﻨﺔ ،واﻟﻘﻄﺎن ،واﺑﻦ ﻣﻬﺪي ،ووﻛﻴﻊ وﻏﲑﻫﻢ ﻛﺜﲑ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ .ﺗﻮﺻﻲ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﻤﻞ دراﺳﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ دون ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ ﰲ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﳍﺠﺮي ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎدق ﺑﻨﻜﲑان ،ﻧﺸﺮﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
اﳌﺼﺤﻒ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻧﺸﺎﺗﻪ وﺗﻄﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳍﺠﺮي،
ﳏﻤﺪ زاﻫﺪ اﻟﻜﻮﺛﺮي ،ودراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،رﻓﻌﺖ ﻓﻮزي ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي
أﺳﺴﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﻨﺎﳒﻲ ،ﻣﺼﺮ ،وﻟﻜﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ
دراﺳﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻬﻲ دراﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﳉﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺬي ﰎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻌﻠﻮم
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ.
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.1ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ وﻳﺸﻤﻞ:
 .1.1اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ ودواﻓﻌﻪ:
ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن ﺑﻴﻨﺎ أن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ أول ﻳﻮﳏﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﯩﺎﳊﻔﻆ ﰲ اﻟﺼﺪور
واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳊﻔﻆ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﻊ اﻟﻨﺒﻮي ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﻟﺬي اﻗﺘﻀﺘﻪ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻇﻠﺖ ﺣﺎﺿﺮة ،وﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮرة ﳏﺪودة إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ إﻻ أ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮف
ﻣﻊ اﻷ م ﺗﻮﺳﻌﺎً واﻧﺘﺸﺎراً؛ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﱃ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﻓﺸﻴﺌﺎً ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﰒ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺎﺛﺮ
اﻟﺪواﻋﻲ إﱃ ﺿﺮورة ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ،وﰲ ﺑﻴﺎن ﻫﺬا ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻷﺛﲑ" :وﻛﺎن اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ أوﻻً ﻋﻠﻰ اﳊﻔﻆ
واﻟﻀﺒﻂ ﰲ اﻟﻘﻠﻮب واﳋﻮاﻃﺮ ﻏﲑ ﻣﻠﺘﻔﺘﲔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮﻧﻪ ،وﻻ ِّ
ﻣﻌﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻄﺮوﻧﻪ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ
ﻛﺤﻔﻈﻬﻢ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﺸﺮ اﻹﺳﻼم ،واﺗﺴﻌﺖ اﻟﺒﻼد ،وﺗﻔﺮﻗﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر وﻛﺜﺮت

وﻗﻞ اﻟﻀﺒﻂ؛ ﻓﺎﺣﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ ﺗﺪوﻳﻦ اﳊﺪﻳﺚ
اﻟﻔﺘﻮح وﻣﺎت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺗﻔﺮق أﺻﺤﺎ ﻢ وأﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﱠ
وﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،وﻟﻌﻤﺮي إ ﺎ اﻷﺻﻞ ،ﻓﺈن اﳋﺎﻃﺮ ﻳﻐﻔﻞ ،واﻟﺬﻫﻦ ﻳﻐﻴﺐ ،واﻟﺬﻛﺮ ﻳﻬﻤﻞ ،واﻟﻘﻠﻢ ﳛﻔﻆ وﻻ
ﻳﻨﺴﻰ" .2وﱂ ﻳﻘﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺧﻄﲑة ﺟﺪاً ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻮﺿﻊ
واﻻﺧﺘﻼق ،ﻓﻜﺎﻧﺖ داﻋﻴﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﺪى اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻄﻨﻮا ﻟﺒﺪا ﺎ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ أي ﲢﺮج ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻨﺔ واﻻﻧﻄﻼق ﳓﻮ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ ﺗﺪوﻳﻨﺎً رﲰﻴﺎً ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻷول اﳍﺠﺮي ،وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬي ﻛﻠﻒ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ﻟﺘﺪوﻳﻦ،وﻫﻮ ﻟﺸﺪة اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻟﻘﻀﻴﺔ وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳُﻮﻟِﻴَﻬﺎ
ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ،ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﻓﻘﻂ ﺧﺘﻴﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ؛ إدراﻛﺎً ﻣﻨﻪ ﻟﻘﻮة
ﲤﻜﻨﻪ وﺗﻔﻮﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﺼﺮﻩ وإﳕﺎ اﻫﺘﺪى إﱃ أن ﻳﻌﺒﺊ ﺟﻬﻮد ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ؛ ﻟﺘﺘﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ،ﻓﺄرﺳﻞ إﱃ ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﻫﻢ ﲜﻤﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎﺋﻼً:
"اﻧﻈﺮوا إﱃ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ
ﺐ أن ﻳﺼﻠَﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻤﺮ إﻻ
ﻓﺎﲨﻌﻮﻩ"،3ورﲟﺎ ﱂ ﻳُﻜْﺘَ ْ
ﻛﺘﺎب واﺣﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ أرﺳﻠﻪ إﱃ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﲜﻤﻊ اﻟﺴﻨﻦ،
ٌ
 .2اﺑن اﻷﺛﯾر ،ﻣﺟد اﻟدﯾن أﺑواﻟﺳﻌﺎدات ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻣﺑﺎرك ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ اﻟﺟزري ﺑن اﻷﺛﯾر)ت606ھـ(،
ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻول ﻣن أﺣﺎدﯾث اﻟرﺳول ،ت :ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧؤوط ،ط)،1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﻠواﻧﻲ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻼح ،ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺑﯾﺎن،
1389ھـ1969.م(.1:15،
.3اﺑن ﺣﺟر ،أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺟر أﺑو اﻟﻔﺿل اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،رﻗم ﻛﺗﺑﮫ وأﺑواﺑﮫ وأﺣﺎدﯾﺛﮫ :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،ﻗﺎم ﺑﺈﺧراﺟﮫ وطﺑﻌﮫ
وﺻﺣﺢ اﺣﺎدﯾﺛﮫ ﻣﺣب اﻟدﯾن اﻟﺧطﯾب ،ﻋﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺑﺎز ،د ط)،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺑﯾروت1379 ،ھـ(.195 :1 ،
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وﻟﺮﲟﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﺷﺘﻬﺎر ﺧﻄﺎب ﻋﻤﺮ ﻷﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ دون ﻏﲑﻩ راﺟﻌﺎً إﱃ أﳘﻴﺘﻪ وذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻷﻣﺮ ﲜﻤﻊ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮوا ت" :اﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪك  -أي ﰲ ﺑﻠﺪك
 -ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ

ﻓﺎﻛﺘﺒﻪ" ،4وﺣﺪﻳﺚ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰐ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﺸﻤﻮﻟﻪ

أوﻻً ﰒ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻧﻴﺎً ،واﻟﺸﻤﻮل راﺟﻊ إﱃ ﻛﻮن اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة دار ﻣﻘﺎم اﻟﻨﱯ

واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ

ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻗﻮﻻً ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻣﻦ أﻓﻮاﻩ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔوﻋﻤﻼً ﺗﻮارﺛﻮﻩ ﻋﻨﻬﻢ ،وأﻣﺎ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻸ ﱠن أﺻﺢ
ﻃﺮق اﻟﺴﻨﻦ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ أﻫﻞ ا ﳊﺮﻣﲔ ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻗﻠﻴﻞ ،واﻻﺷﺘﻬﺎر ﻟﻜﺬب ووﺿﻊ اﳊﺪﻳﺚ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﺰﻳﺰ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي": 5ورﲟﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ أﰊ ﺑﻜﺮ دون ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﻫﻞ
اﳌﺪﻳﻨﺔ راﺟﻌﺎً ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ أﻣﲑاً ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎن ﳝﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻫﻼت ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺎق ﺎ ﻏﲑﻩ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
ﺑﻌﻴﺎً ﻓﻘﻴﻬﺎً ﺿﻠﻴﻌﺎً ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻀﺎء ،ﺑﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺧﱪة
ﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وﻳﺼﻔﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻴﻘﻮل" :ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻣﺜﻞ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم أﻋﻈﻢ ﻣﺮوءة وﻻ أﰎ ﺣﺎﻻ وﻻ
رأﻳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ رأى" ،6وﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﺘﻪ ﻫﻲ ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،وﻗﺪ أﺧﱪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ أن ﻋﻤﺮ أﻣﺮﻩ ﲜﻤﻊ
اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﻟﺘﻪ ﻫﺎﺗﻪ واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ،7وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل
وإﳕﺎ ﻟﻌﻠﻢ ﻋﻤﺮ ﲟﻜﺎﻧﺔ ﻋﻤﺮة ﰲ ﺣﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ ورواﻳﺘﻪ ،ﻓﻬﻲ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﺮ
ﻧﻔﺴﻪ" :ﱂ ﻳﺒﻖ أﺣﺪ أﻋﻠﻢ ﲝﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮة" وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ واﻟﻘﺎﺳﻢ وﻋﺮوة أﺛﺒﺖ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ،8وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﳌﻜﺜﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ

 ،وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ

ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ -ﺛﻘﺔ رﻓﻴﻌﺎً ﻋﺎﳌﺎً ﻓﻘﻴﻬﺎً إﻣﺎﻣﺎً ورﻋﺎً ﻛﺜﲑ اﳊﺪﻳﺚ،9وإذا أﺧﺬ ﻧﻔﺤﺺ اﻟﺮوا ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲜﻤﻊ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم  -وﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪاً  -ﳒﺪ أ ﺎ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﲟﻬﻤﺔ اﳉﻤﻊ ﻫﺬﻩ :ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﻔﺴﻮي
ﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ وﻫﺐ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺘﺐ إﱃ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ﺣﺰم أن ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ
.4اﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،1:194 ،اﻟﺣدﯾث ﻋﻧد اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﺑرواﯾﺔ أﺧرى ﻟﻛن أﺷﺎر اﻟﺣﺎﻓظ اﺑن ﺣﺟر
إﻟﻰ أن ھذه اﻟرواﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻛﺷﻣﯾﮭﻧﻲ ﻓﻘﺎل" :ووﻗﻊ ھﻧﺎ ﻋﻧد اﻟﻛﺷﻣﯾﮭﻧﻲ ﻋﻧدك أي ﻓﻲ ﺑﻠدك" .
 .5اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،أﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺛﺎﺑت ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﮭدي اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي )اﻟﻣﺗوﻓﻰ463 :ھـ( ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟراوي وآداب
اﻟﺳﺎﻣﻊ ،ت :د .ﻣﺣﻣود اﻟطﺣﺎن ،د ط) ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻟرﯾﺎض ،د ت(.286 :1 ،
.6اﻧظر ﺗرﺟﻣﺗﮫ :ﻓﻲ اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل ،9:337 ،اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ،د ط)،دار اﻟﺣدﯾث ،اﻟﻘﺎھرة،
1427ھـ2006.م(،ج.5ص ،313اﺑن ﺣﺟر ،أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺟر أﺑو اﻟﻔﺿل اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ،ط)،1داءرة
اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ،اﻟﮭﻧد1326،ھـ( ،ج.12ص.41
.7اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل.21 ،
 .8اﻧظر :اﺑن ﺣﺟر ،ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣرة .12:466،
.9اﻧﻈﺮ :اﺑن ﺣﺟر ،ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ،ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﻣﺣﻣد.300 :8 ،
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اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻓﻘﻠﺖ ﳌﺎﻟﻚ :اﻟﺴﻨﻦ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻗﺎل :ﻓﻜﺘﺒﻬﺎ
وﺻﻠَﻨَﺎ ﻣﻦ اﻟﺮوا ت أن أ ﺑﻜﺮ أرﺳﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﻟﻪ"،10وﻟﻴﺲ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ َ
ﺻﱠﺮح اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﰲ إﺣﺪى اﻟﺮوا ت ﻋﻨﻪ أن ﻋﻤﺮ ﺗﻮﰲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﲟﺎ ﻛﺘﺒﻪ،11
اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺑﻞ َ

وأﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﺪ ﺳﺄل ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﻓﻘﺎل :ﺿﺎﻋﺖ،12وﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﳝﻨﻊ

ف ﻋﻨﻪ ﻣﻦ
اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ ،ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﻴﺎع ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ،وذﻟﻚ ﲝﻜﻢ ﻣﺎ ﻋُ ِﺮ َ
ﺳﻌﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﳊﺪﻳﺚ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺪﻧﻴﲔ واﳊﺠﺎزﻳﲔ؛ ﻓﻘﺪ روى اﻟﻔﺴﻮي ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﻗﺎل:

ﻗﻠﺖ ﻟﻌﺮاك ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ :ﻣﻦ أﻓﻘﻪ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ؟ ﻗﺎل" :أﻣﺎ أﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎ رﺳﻮل ﷲ

وﻗﻀﺎ أﰊ ﺑﻜﺮ

وﻋﻤﺮوﻋﺜﻤﺎن وأﻓﻘﻬﻬﻢ ﻓﻘﻬﺎ وأﻋﻠﻤﻬﻢ ﲟﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻨﺎس ﻓﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ،وأﻣﺎ أﻏﺰرﻫﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎًﻓﻌﺮوة ﺑﻦ
اﻟﺰﺑﲑ وﻻ ﺗﺸﺄ أن ﺗـُ َﻔ ِّﺠﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﲝﺮاً إﻻ ﻓﺠﺮﺗﻪ؛ ﻗﺎل :ﰒ ﻳﻘﻮل ﱄ ﻋﺮاك ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ :وأﻋﻠﻤﻬﻢ
ﻋﻨﺪي ﲨﻴﻌﺎ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻓﺈﻧﻪ ﲨﻊ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎً إﱃ ﻋﻠﻤﻪ "،13وﻗﺪ أﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﲨﻌﻪ
اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ دﻓﺎﺗﺮ ودواوﻳﻦ وﺑﻌﺚ ﺎ إﱃ اﻷﻣﺼﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ روى اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﻋﻦ اﺑﻦ
ﺷﻬﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎل" :أﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲜﻤﻊ اﻟﺴﻨﻦ ﻓﻜﺘﺒﻨﺎﻫﺎ دﻓﱰا دﻓﱰاً ،ﻓﺒﻌﺚ إﱃ ﻛﻞ أرض ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﻠﻄﺎن دﻓﱰاً"،14و ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﳉﺰم ن ﻟﻠﺰﻫﺮي ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻀﻼً ﻣﻦ ﺟﻬﺘﲔ ﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ إﱃ اﻟﺘﺪوﻳﻦ
وﻓﻀﻞ اﻟﺘﻔﺮد ﳒﺎزﻩ ،وﳍﺬا ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ" :إن أول ﻣﻦ وﺿﻊ ﻟﻠﻨﺎس ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب"،15
وﻣﺜﻠﻪ ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ،وﻛﺎن اﻟﺰﻫﺮي ﻳﻘﻮل" :ﱂ ﻳﺪون ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ أﺣﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﺪوﻳﲏ"،16وأﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻔﺮدﻩ ﻓﻘﺪ
ﺷﺎع ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ اﻋﺘﻘﺎد ن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻴﻨﻤﺎ أراد أن ﻳﺪون اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻮﻻة
ﰲ ذﻟﻚ ،وﻛﺎن ﺷﺄن اﻟﺰﻫﺮي ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،17وﻟﻜﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ أن ﻋﻤﺮ اﻋﺘﻤﺪ
اﻋﺘﻤﺎداً ﻛﻠﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﳋﻼﻓﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺒﻪ إﱃ اﻵﻓﺎق ﻷﺟﻞ
.10اﻟﻔﺳوي ،ﯾﻌﻘوب ﺑن ﺳﻔﯾﺎن ﺑن ﺟوان اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﻔﺳوي ،أﺑو ﯾوﺳف )اﻟﻣﺗوﻓﻰ277 :ھـ( ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ت :أﻛرم ﺿﯾﺎء اﻟﻌﻣري،
ط)،1ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﯾروت1401،ھـ1981.م( ،645 -644 :1 ،واﻧظر ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل .21
.11اﻟﻔﺳوي ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،443 :1 ،واﻧظر اﻟﺗﻣﮭﯾد .80 :1
.12اﻟﻔﺳوي :اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ.645 :1 ،
.13اﻟﻔﺳوي،اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ.622 :1 ،
.14اﻟﻔﺳوي،اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ :1 ،ص.92-91
.15اﻟﻔﺳوي،اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ.1:633 ،
 .16اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن ﺟﻌﻔر اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗطرﻓﺔ ﻟﺑﯾﺎن ﻛﺗب اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ،ت:ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻧﺗﺻر ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟزﻣزﻣﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد
ﺟﻌﻔر اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ،ط)،5دار اﻟﺑﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ1414 ،ھـ1993.م(.4 ،
 .17اﻧظر :اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺣﺳﻧﻲ اﻟﺑﺎﻋﻲ ،اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط)،3اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دﻣﺷﻖ ،ﺳورﯾﺎ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن،
1402ھـ1982.م( ،ص  ،104ﻋﺟﺎج اﻟﺧطﯾب،أﺻول اﻟﺣدﯾث ﻋﻠوﻣﮫ وﻣﺻطﻠﺣﮫ.178 -177 ،
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اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺎ ﻓﻘﻂ ،وﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺛﺒﻮت وﺻﻮل ﻛﺘﺎب إﱃ اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺷﺘﻬﺎر ﻛﺘﺎﺑﻪ إﱃ اﺑﻦ ﺣﺰم ،ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ إرﺳﺎل أي ﺷﻲء إﱃ ﻋﻤﺮ وﺿﻴﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺐ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ،
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻘﻞ أن ﻳﺸﺘﻬﺮ ﻛﺘﺎب ﻋﻤﺮ ،ﻻﺑﻦ ﺣﺰم ،وﻻ ﻳﻨﻘﻞ  -ﻓﻀﻼًﻋﻦ أن ﻳﺸﺘﻬﺮ  -ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻻﺑﻦ ﺷﻬﺎب؟ ،إﻧﻪ
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰﻫﺮي ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ وأن ﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﻛﻮﺗﺐ ﻓﻸﺟﻞ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ
ﻓﻘﻂ،وﺗﻔﻴﺪ اﻟﺮوا ت أن ﻫﺬﻩ اﳌﺪو ت اﻧﺘﺸﺮت ﰲ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻧﺘﺸﺎراً واﺳﻌﺎً وﺗﺪاوﳍﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻣﺎ روي أن إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﺷﺪ ﻗﺪم اﻟﺮي ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮل :أﺧﱪ اﻟﺰﻫﺮي ،ﻓﺴﺌﻞ :أﻳﻦ ﻟﻘﻴﺘﻪ؟ ﻓﻘﺎل" :ﱂ أﻟﻘﻪ،
ﻣﺮرت ﺑﺒﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻓﻮﺟﺪت ﻛﺘﺎ ً ﻟﻪ ﰒ"،18وورد أﻳﻀﺎً أن ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ أﻧﺲ ﰲ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺬي رواﻩ
ﻋﻨﻪ ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﺎء ﰲ آﺧﺮﻩ" :ﻫﺬا ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ﲞﻄﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﺧﱪﱐ ﺑﻪ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو
اﻷوزاﻋﻲ ﻋﻨﻪ"،19ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أن ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪو ت ﺑﻘﻴﺖ ﰲ دار اﳋﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة
اﻟﺰﻫﺮي ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﻫﺸﺎم وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻓﻜﺎن ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺎ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺮوون ﻣﻨﻬﺎ ،وﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺎﳌﺪﻳﲏ
ﻓﻴﻤﻦ روى ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻮﻗﺮي،20واﺳﺘﻤﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺎل إﱃ أن ﲪﻠﺖ ﻣﻦ دار اﳋﻼﻓﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻨﺔ  126ﻫـ وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺼﲑﻫﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،أﺧﺮج اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻗﺎل" :ﻛﻨﺎ ﻧﺮى أ
ﻗﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﺣﱴ ﻗﺘﻞ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﺈذا اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻗﺪ ﲪﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواب ﻣﻦ ﺧﺰاﺋﻨﻪ ،ﻳﻘﻮل :ﻣﻦ ﻋﻠﻢ
اﻟﺰﻫﺮي"،21وأﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  -وﳘﺎ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ  -ﻓﻘﺪ
ﺗﻮاﻓﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺪوﻳﻦ أﻣﺮان اﺛﻨﺎن ﳘﺎ اﻟﺸﻤﻮل واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ،ﻓﺒﺨﺼﻮص اﻷﻣﺮ اﻷول ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ن اﻟﺴﻨﺔ وإن
ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة أي ﰲ زﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﺮاع ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑُﻌﺪ اﻟﺸﻤﻮل أو اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء،
وﻳﺘﺒﲔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ وﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺪو ت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﺜﻼً؛ ﱂ ﺗﺸﺘﻤﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻫﻲ أﺣﻜﺎم اﻟ ِّﺪ ت وﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺎ وأﺻﻨﺎﻓﻬﺎ
وﺣﻜﻢ ﲣﻠﻴﺺ اﻷﺳﲑ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻌﺪو ،وﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺼﺎص وﻏﲑﻩ ،22وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻗﻲ اﻟﺼﺤﺎﺋﻒ
 .18اﻟﺣﺎﻛم ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺎﻛم ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﻣدوﯾﮫ ﺑن ﻧﻌﯾم ﺑن اﻟﺣﻛم اﻟﺿﺑﯾﺎﻟطﮭﻣﺎﻧﻲ اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري ،اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن
اﻟﺑﯾﻊ)ت405:ھـ(،ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث ،ت :اﻟﺳﯾد ﻣﻌظم ﺣﺳﯾن ،ط)،2دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت1397 ،ھـ1977.م(.110 ،
 .19اﺑن طﺎھر اﻟﻣﻘدﺳﻲ ،أطراف اﻟﻐراﺋب واﻷﻓراد ﻟﻠدارﻗطﻧﻲ ،أﺑو اﻟﻔﺿل ﻣﺣﻣد ﺑن طﺎھر ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد اﻟﻣﻘدﺳﻲ اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ،أطراف اﻟﻐراﺋب
واﻷﻓراد ﻟﻠدارﻗطﻧﻲ ،ت :ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻧﺻﺎر ،اﻟﺳﯾد ﯾوﺳف ،ط)،1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت1419 ،ھـ1989.م( ،ورﻗﺔ
 .85اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل ،ورﻗﺔ .85
.20اﺑن طﺎھر اﻟﻣﻘدﺳﻲ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ.15 :9 ،
.21اﻟﻔﺳوي ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ، 638 :1 ،وأﺑو ﻧﻌﯾم اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ،أﺣﻣد ﺑن اﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن اﺳﺣﺎق ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻣﮭران ،ﺣﻠﯾﺔ اﻷوﻟﯾﺎء
وطﺑﻘﺎت اﻷﺻﻔﯾﺎء ،د ط) ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت1409 ،ھـ(.361 :3 ،
.22اﻧظر :اﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري.205-204 :1 ،
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اﻷﺧﺮى،وﻛﺎن اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﻃﻼب اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺰﻫﺮي ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﻌﺾ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﻂ ﻛﺄﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻼً ،أﻣﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي ﻓﻜﺎن ﻳﻜﺘﺐ  -وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ  -ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘﻔﻪ أذ ﻩ ﻣﻦ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ،ﺳﻮاءأﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم أم ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻴﺎدﻳﻨﻪ ،وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا ﻣﺎ رواﻩ
اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ أﰊ اﻟﺰ د ﻗﺎل" :ﻛﻨﺎ ﻧﻜﺘﺐ اﳊﻼل واﳊﺮام ،وﻛﺎن اﻟﺰﻫﺮي
ﻳﻜﺘﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲰﻊ ،ﻓﻠﻤﺎ اﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ أﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس" ،23وﻗﺎل أﻳﻀﺎً" :وﺟﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ أرﺑﻌﺔ:
اﻟﺰﻫﺮي وﻗﺘﺎدة واﻷﻋﻤﺶ وأﰊ إﺳﺤﺎق ،وﻛﺎن ﻗﺘﺎدة أﻋﻠﻤﻬﻢ ﻻﺧﺘﻼف وﻛﺎن اﻟﺰﻫﺮي أﻋﻠﻤﻬﻢ ﻹﺳﻨﺎد…
" .24وﻳـُْﺮوى ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺼﺤﻴﺢ اﻟﺮوا ت وﺟﻴﺪﻫﺎ ودﻗﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﲟﺨﺎرج اﻟﺴﻨﻦ وﲤﻴﻴﺰﻩ
ﻟﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻘﻴﻤﻬﺎ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ،وﲢﺬﻳﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إذا ﲰﻌﺖ ﳊﺪﻳﺚ
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺎردد ﺑﻪ ﰒ اردد" ، 25وﻳﺮوي ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ راﺷﺪ ﻓﻴﻘﻮل" :ﲰﻌﺖ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﳛﺪث ﲝﺪﻳﺚ ﻳﺰﻳﺪ
ﺑﻦ أﰊ أﻧﻴﺴﺔ ﻓﻘﻠﺖ:

أ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻚ ﺬا؟ ﻗﺎل :أﻧﺖ ﺣﺪﺛﺘﻨﻴﻪ ،ﳑﻦ ﲰﻌﺘﻪ؟ ﻓﻘﻠﺖ :رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ

اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻗﺎل أﻓﺴﺪﺗﻪ ،إن ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ً
دﻏﻼ ﻛﺜﲑاً"،26وﻗﺪ ﻛﺎن ﻛﻼم اﻟﺰﻫﺮي ﻫﺬا ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ
اﻋﺘﻤﺪﻩ اﶈ ِّﺪﺛﻮن ﰲ ﺗﻀﻌﻴﻒ رواﻳﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق،ﻓﻜﺎن ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻫﺮي  -وﻫﻮ ﺬﻩ اﳌﻨﺰﻟﺔ  -ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ
ﺑﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻓﻴﺎ ن ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲣﻀﻊ ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﳏﺪودة ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﻨﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺴﺮ ﳌﻮﺿﻮع إﻟﻴﻬﺎ ،وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ
اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﻮل اﻟﺰﻫﺮي وﻫﻮ ﻳﺸﺮح اﻟﺒﻮاﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻟﺘﺪوﻳﻦ" :ﻟﻮﻻ أﺣﺎدﻳﺜﺘﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮق ﻧﻨﻜﺮﻫﺎ ﻻ
ِ
ﺖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ"،27وﻛﺄﻧﻨﺎ ﻟﺰﻫﺮي ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﺬا ﺣﺼﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ؛
ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺣﺪﻳﺜﺎً وﻻ أَذﻧْ ُ
ﺟﱠﺮاء إﺣﺴﺎﺳﻪ ﻟﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ .ﻫﺬا وﻗﺪ ﻛﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺰﻫﺮي ﻫﺬا ﺑﺪاﻳﺔﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة دﺧﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﻄﻬﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻔﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳊﺎﺟﺰ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺒﺎدروا إﱃ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﻮﻧﻮا اﻟﻨﻮاة اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻘﻴﺎم اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻌﺮﰲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
.23اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟراوي وآداب اﻟﺳﺎﻣﻊ ، 2:188 ،واﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،أﺑو ﻋﻣر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ﺑن
ﻋﺎﺻم اﻟﻧﻣري اﻟﻘرطﺑﻲ)ت463:ھـ(،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻌﻠم وﻓﺿﻠﮫ  ،ت :أﺑﻲ اﻷﺷﺑﺎل اﻟزھﯾري ،ط) ،1دار اﺑن اﻟﺟوزي ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
1414ھـ1994.م(.88 :1 ،
.24اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻌﻠﻣوﻓﺿﻠﮫ.92 :1،
 .25اﺑن ﺳﻌد ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌد ﺑن ﻣﻧﯾﻊ اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ ﺑﺎﻟوﻻء اﻟﺑﺻري ،اﻟﺑﻐدادي اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن ﺳﻌد )ت230:ھـ(،اﻟطﺑﻘﺎت )اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺗﻣم(،
ت :زﯾﺎد ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻور ،ط) ،2ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﺣﻛم ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة1408 ،ھـ(.174 ،
 .26اﻟﺑﺧﺎري ،ﻣﺣﻣد ﺑن اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن اﺑراھﯾم ﺑن اﻟﻣﻐﯾرة اﻟﺑﺧﺎري أﺑو ﻋﺑد ﷲ )ت256 :ھـ( ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻐﯾر ،ط ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻌﯾد
ﺧﺎن) ،داﺋ رة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﺣﯾدر أﺑﺎد ،اﻟدﻛن ،د ت(.105 ،
.27اﻟﻔﺳوي،اﻟﻣﻌرﻓﺔواﻟﺗﺎرﯾﺦ.645-644 :1 ،
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ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ؛ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﰲ
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻲ أن ﻣﻦ ﺑﺪأ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﻫﻮ أﻣﲑ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﳊﻜﻢ اﻷﻣﻮي
)ت85ﻫـ( ،ﻓ ﻘﺪ روى اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﳏﺪث اﻟﺪ ر اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻗﺎل " :ﺣﺪﺛﲏ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺒﻴﺐ أن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻦ ﻣﺮوان ﻛﺘﺐ إﱃ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻣﺮة اﳊﻀﺮﻣﻲ و ﻛﺎن ﻗﺪ أدرك ﲝﻤﺺ ﺳﺒﻌﲔ ﺑﺪر ً ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
 ...ﻗﺎل ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ ﲟﺎ ﲰﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ

ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ إﻻ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة

ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪ " ،28ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ إﻣﺎم ﲪﺺ وﻋﺎﳌﻬﺎ وﻗﺪ ﻛﺎن ﻃﻼ ً ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺣﺎﻓﻈﺎً ﺛﻘﺔ ،29وﻗﺪ
ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ أﺛﻨﺎء أﻣﺎرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ)85 -65ﻫـ( ،إذا ﻛﺪت ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻓﻬﺬا
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ رﺑﻊ ﻗﺮن ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮر ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻫﺘﻤﺎم وﻻة اﻷﻣﻮر ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺑﺴﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ

واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع.

 .1.2ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻧﺸﺎط ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ:
ﺟﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ وﻧﺸﻄﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪة
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳚﻤﻌﻮن ﻛﻞ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﱯ

وﱂ ﻳﻜﻦ ﳎﺮد ﲨﻊ وﺗﺪوﻳﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ إﳕﺎ

ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻀﻌﻮن اﻷﺑﻮاب وﳚﻤﻌﻮن ﲢﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﻓﻜﺎن أول ﻣﻦ ﲨﻊ اﻟﺴﻨﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ِ
ﻚ :اﺑْ ُﻦ ُﺟَﺮﻳْ ٍﺞ ِﲟَ ﱠﻜﺔَ،
اﻷﺑﻮاب ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻫﻢ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي ﻓﻘﺎل ":ﻓَﺄَﱠو ُل َﻣ ْﻦ َﲨَ َﻊ ذَﻟ َ
ﺎق أَو ﻣﺎﻟِ ٌ ِ ِ ِ
ِ
ﺼَﺮةِ،
ﺻﺒِ ٍ
ﻴﺢ أ َْو َﺳﻌِ ُ
ﻴﺪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﻋ ُﺮوﺑَﺔَ أ َْو َﲪﱠ ُ
ﺎد ﺑْ ُﻦ َﺳﻠَ َﻤﺔَ ِ ﻟْﺒَ ْ
ﻴﻊ ﺑْ ُﻦ َ
َواﺑْ ُﻦ إ ْﺳ َﺤ َ ْ َ
ﻚ ﻟْ َﻤﺪﻳﻨَﺔَ ،واﻟﱠﺮﺑِ ُ
ِ ِ
وﺳ ْﻔﻴﺎ ُن اﻟﺜـﱠﻮِر ﱡ ِ ِ
ِ ِ ِ
ﻂ ،وَﻣ ْﻌﻤﺮ ِ ﻟْﻴَﻤ ِﻦ ،و َﺟ ِﺮﻳﺮ ﺑْﻦ َﻋْﺒ ِﺪ ْ ِ ِ ِ
ي،
ََُ
اﳊَﻤﻴﺪ ﻟﱠﺮ ِّ
ْ
ي ﻟْ ُﻜﻮﻓَﺔَ ،و ْاﻷ َْوَزاﻋ ﱡﻲ ﻟﺸﱠﺎمَ ،وُﻫ َﺸْﻴ ٌﻢ ﺑ َﻮاﺳ َ َ َ ٌ َ َ ُ ُ
ِ ِ
اﺳﺎ َن " ،30ﻗﺎل اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﺑﻦ ﺣﺠﺮ" :وﻛﺎن ﻫﺆﻻء ﰲ ﻋﺼﺮ واﺣﺪ ﻓﻼ ﻧﺪري أﻳﻬﻢ أﺳﺒﻖ وﻗﺪ
َواﺑْ ُﻦ اﻟْ ُﻤﺒَ َﺎرك ﲞَُﺮ َ
ﺻﻨﻒ اﺑﻦ أﰊ ذﺋﺐ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻃﺄ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﱴ ﻗﻴﻞ ﳌﺎﻟﻚ ﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻚ :ﻗﺎل :ﻣﺎ

ﻛﺎن

ﺑﻘﻲ ،وﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم :وﻫﺬا ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳉﻤﻊ ﻟﻸﺑﻮاب أﻣﺎ ﲨﻊ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ب واﺣﺪ

ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻌﱯ ﻓﺈﻧ ﻪ روي ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻫﺬا ب ﻣﻦ اﻟﻄﻼق ﺟﺴﻴﻢ وﺳﺎق ﻓﻴﻪ أﺣﺎدﻳﺚ" ،31وﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ
.28اﺑن ﺳﻌد ،اﻟطﺑﻘﺎت ،95 :2 ،واﺑن ﺣﺟر ،ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ.429 :8 ،
.29اﻟذھﺑﻲ ،ﺗذﻛرة اﻟﺣﻔﺎظ ،ط) ،1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1419 ،ھـ1989.م(.49 :1،
 .30اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ،ﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ911 :ھـ( ،ت :أﺑو ﻗﺗﯾﺑﺔ ﻧظر ﻣﺣﻣد اﻟﻔﺎرﯾﺎﺑﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي ،د ط،
)دار طﯾﺑﺔ ،د ت(.9:3،
.31اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.69 :1 ،
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول أن ا ﺎﻣﻊ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ﱂ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ زﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ
ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ وﻫﻮ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم ﲨﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ ا ﺎﻣﻊ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ﰲ زﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ و ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﻘﺎل":اﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﲏ ﷲ وإ ك أن آ ر اﻟﻨﱯ

ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻛﺒﺎر ﺗﺒﻌﻬﻢ ﱂ

ﺗﻜﻦ ﻣﺪوﻧﺔ ﰲ اﳉﻮاﻣﻊ وﻻ ﻣﺮﺗﺒﺔ وذﻟﻚ ﻷﻣﺮﻳﻦ :أﺣﺪﳘﺎ أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ اﺑﺘﺪاء اﳊﺎل ﻗﺪ ﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ
ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺸﻴﺔ أن ﳜﺘﻠﻂ ذﻟﻚ ﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،و ﻧﻴﻬﻤﺎ ﻟﺴﻌﺔ ﺣﻔﻈﻬﻢ وﺳﻴﻼن أذﻫﺎ ﻢ ،وﻷن
أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﰒ ﰲ آﺧﺮ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺗﺪوﻳﻦ اﻵ ر ،وﺗﺒﻮﻳﺐ اﻷﺧﺒﺎر ،ﳌﺎ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﰲ اﻷﻣﺼﺎر ،وﻛﺜﺮ اﻻﺑﺘﺪاع ﻣﻦ اﳋﻮارج واﻟﺮواﻓﺾ وﻣﻨﻜﺮي اﻷﻗﺪار" ،32وﻫﻜﺬا ﺷﺎﻋﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﻄﺒﻘﺎت ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼ ﺮ ،ﺣﱴ أن اﻷﻣﺮاء ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻓﻬﺬا اﳋﻠﻴﻔﺔ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ )ت101ﻫـ( ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﻗﻼﺑﺔ ﻗﺎل" :ﺧﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺼﻼة اﻟﻈﻬﺮ وﻣﻌﻪ
ﻗِْﺮﻃَﺎس ،ﰒ ﺧﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﺼﻼة اﻟﻌﺼﺮ وﻫﻮ ﻣﻌﻪ ،ﻓﻘﻠﺖ :أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؟ ﻗﺎل :ﺣﺪﻳﺚ،
ﺣﺪﺛﲏ ﺑﻪ َﻋ ْﻮن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﺄﻋﺠﺒﲏ ،ﻓﻜﺘﺒﺘﻪ" ،33وﱂ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ ﻳﻨﻜﺮ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻷول
اﳍﺠﺮي وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﻄﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وازداد اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻟﻜﻦ
ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ،وﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت أﻣﻮر أﻗﻠﻘﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﺳﺘﻨﻔﺮت
ﳘﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻓﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘﺠﺪة:ﻇﻬﻮر اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أو اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ،ﺣﱴ إﻧﻪ ﻇﻬﺮت أﺣﺎدﻳﺚ وروا ت أﻧﻜﺮﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ،أﻣﺜﺎل اﻟﺰﻫﺮي
)ت124ﻫـ( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل" :ﻟﻮﻻ أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮق ﻧﻨﻜﺮﻫﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺣﺪﻳﺜًﺎ وﻻ أذﻧﺖ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ" . 34وﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ اﲡﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء إﱃ وﺿﻊ ﻋﻠﻢ ﳛﻔﻆ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ أو اﻟﻜﺬب ،ﻓﺎﻫﺘﻤﻮا

ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺮﺟﺎل ،واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺑﺬور ﻋﻠﻢ ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺧﺸﻴﺔ ذﻫﺎب
اﻟﻌﻠﻢ ﲟﻮت اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳊﺎﻣﻠﲔ ﳊﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ

 ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻀﻴﻊ ﻣﲑاث اﻟﻨﺒﻮة ،وﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر دﻓﻌﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء

إﱃ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻨﺔ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ،ﺣﱴ إن أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﺮ اﲡﻬﻮا إﱃ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺤﻤﻞ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
 .32اﺑن ﺣﺟر ،أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺟر أﺑو اﻟﻔﺿل اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،ھدي اﻟﺳﺎري ﻣﻘدﻣﺔ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،د ط)،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺑﯾروت،
.6 ،(1379
.33اﻟدارﻣﻲ ،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن اﻟﻔﺿل ﺑن ﺑَﮭرام ﺑن ﻋﺑد اﻟﺻﻣد اﻟدارﻣﻲ ،اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟﺳﻣرﻗﻧدي )اﻟﻣﺗوﻓﻰ255 :ھـ( ،ﺳﻧن
اﻟدارﻣﻲ ،ت:ﺣﺳﯾن ﺳﻠﯾم أﺳد اﻟداراﻧﻲ،ط )،1دار اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ1412 ،ھـ2000.م(. 130 :1 ،
 .34اﻟﺧطﯾب ،أﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺛﺎﺑت ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﮭدي اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي )اﻟﻣﺗوﻓﻰ463 :ھـ( ،ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﻠم ،د ط)،إﺣﯾﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ -
ﺑﯾروت ،د ت(.108-107 ،
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اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻮي ﻟﻮاء ذﻟﻚ اﻻﲡﺎﻩ ،ﻓﻜﺘﺐ إﱃ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم
إﱄ ﲟﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﺪك ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ
)ت117ﻫـ( ﻗﺎل" :اﻛﺘﺐ ﱠ

 ،ﻓﺈﱐ ﺧﺸﻴﺖ دروس اﻟﻌﻠﻢ

وذﻫﺎﺑﻪ" ،35وأﻣﺮﻩ ﰲ ﻣﻮﻃﻦ آﺧﺮ ﲜَ ْﻤﻊ رواﻳﺔ َﻋ ْﻤَﺮة ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﻧﺼﺎرﻳﺔ )ت ﺳﻨﺔ 98ﻫـ( وﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﺔ

أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ،وﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﰲ ﺣﺠﺮ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺷﺎرك اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻓﻘﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي )ت124ﻫـ( ﲜﻤﻊ اﻟﺴﻨﻦ ﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﺷﻬﺎب" :أﻣﺮ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲜﻤﻊ اﻟﺴﻨﻦ ،ﻓﻜﺘﺒﻨﺎﻫﺎ دﻓﱰاً دﻓﱰاً ،ﻓﺒﻌﺚ إﱃ ﻛﻞ أرض ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎن دﻓﱰاً" ،36وﻟﻜﻦ ﱂ
ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رؤﻳﺔ ﲦﺎر دﻋﻮﺗﻪ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﰲ ﻗﺒﻞ إﲤﺎم ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ.
.3.1ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ:
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،ﺑﻞ وﳝﻜﻦ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي
ﰎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ أدوار ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺪور اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،وﳝﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ إﱃ أول اﻟﺜﺎﻟﺚ،
ﺣﻴﺚ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪور ووﺟﺪت ﻛﻠﻬﺎ واﺣﺪاً واﺣﺪاً ،وﺧﻀﻌﺖ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺪاوﳍﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء
وﺗﻌﺎرﻓﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﲤﻴﺰت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔاﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﲟﻴﺰات ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺣﻴﻨﻬﺎ إن ﺷﺎء ﷲ ،وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﲤﻴﺰ ﻬﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮردﻓﻌﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎً وﺗﺒﻮﻳﺒﺎً و ﻟﻴﻔﺎً ﻣﻦ أﳘﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
/1ﺿﻌﻒ ﻣﻠﻜﺔ اﳊﻔﻆ ﰲ اﻟﻨﺎس ،ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ.
 /2ﻃﻮل اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وﺗﺸﻌﺒﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻬﺪ وﻛﺜﺮة ﲪﻠﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻘﺪ ﲪﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﻞ
ﺻﺤﺎﺑﻴﺠﻤﺎﻋﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﻔﺮﻗﻮا ﰲ اﻟﺒﻼد ،ﻓﻜﺜﺮت اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ودﺧﻠﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮادح اﻟﻜﺜﲑة ،واﻟﻌﻠﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﳋﻔﻴﺔ
.
 /3ﺗﻮﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﳛﻔﻈﻮن اﻟﺴﻨﺔ ،وﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺘﻮﰱ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻛﺜﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ
اﳊﺪﻳﺚ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ وﺟﻮد ﻗﻮم ﻣﻦ أﺗﺒﺎع اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮرع ﻋﻦ اﻟﻜﺬب ،واﳊﻴﻄﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ
.35اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻌﻠم وﻓﺿﻠﮫ.133 :1 ،
 .36اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻌﻠم وﻓﺿﻠﮫ.133 :1 ،
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اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺟﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ :اﳋﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ أﺷﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﱐ ،وﻛﺎن اﻟﺮاﻓﻀﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺮق ﻛﺬ ً ﻓﻴﻪ ،وﻗﺪ ﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ،ﻓﻘﺎل" :ﻻ ﺗﻜﻠﻤﻬﻢ وﻻ ﺗﺮو

ﻋﻨﻬﻢ ،ﻓﺈ ﻢ ﻳﻜﺬﺑﻮن" ،37وﻗﺎل ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻟﺘﺸﻴﻊ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﺪال ﻓﻴﻪ" :أﲪﻞ
ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﺖ إﻻ اﻟﺮاﻓﻀﺔ؛ ﻓﺈ ﻢ ﻳﻀﻌﻮن اﳊﺪﻳﺚ وﻳﺘﺨﺬوﻧﻪ دﻳﻨًﺎ" ،38وﻗﺎل ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ" :ﺣﺪﺛﲏ ﺷﻴﺦ
ﳍﻢ -ﻳﻌﲏ اﻟﺮاﻓﻀﺔ -ﻗﺎل :ﻛﻨﺎ إذا اﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﺎﺳﺘﺤﺴﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﺣﺪﻳﺜًﺎ" ،39وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻣﺎ رأﻳﺖ ﰲ
أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء ﻗﻮﻣﺎً أﺷﻬﺪ ﻟﺰور ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻀﺔ" ،40ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ اﳉﻬﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻮﺿﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﺗﺮﻓﻊ

ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻊ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺼﻬﻢ وﻳﺬﻣﻮن ﺑﻪ" ،41ووﺿﻊ اﳌﺘﻌﺼﺒﻮن اﳉﻬﻼء ﳌﻌﺎوﻳﺔ
واﻷﻣﻮﻳﲔ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ؛ دﻋﻮة ﳍﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﺗﺜﺒﻴﺘﺎً ﻷﻗﺪام ﺧﻼﻓﺘﻬﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺳﻴﲔ،42
ووﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻌﺼﺒﲔ ﻣﻦ اﳋﻮارج اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،إﻓﺴﺎداً ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ،43وﻛﺜﺮت ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻌﺼﺮ ،ودس ﻫﺆﻻء اﻟﺰ دﻗﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺧﻼق ،واﳊﻼل واﳊﺮام ،وﻗﺪ أﻗﺮ زﻧﺪﻳﻖ أﻣﺎم
اﳌﻬﺪي اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻧﻪ وﺿﻊ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﲡﻮل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ،44وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ
وﻟﻠﻘﺒﻴﻠﺔ وﻟﻠﻐﺔ وﻟﻠﺒﻠﺪ وﻷﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﻛﺎن داﻓﻌﺎً إﱃ وﺿﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،واﻟﻜﺬب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ
 ، 45وﻣﻊ أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﺼﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮون ﻟﻘﺼﺺ وﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﺳﺬاﺟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس وﺟﻬﻠﻬﻢ ،ﻓﲑوﺟﻮن

ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﻴﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻫﺆﻻء ،وﺗﺴﺘﺜﲑ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ،ﻓﻴﺪﻓﻌﻮن إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
اﻷﻣﻮال ،46وﻛﺎﻧﺖ اﳋﻼﻓﺎت اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻜﻼﻣﻴﺔ؛ واﳉﻬﻞ ﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳋﲑ ،وﺗﺮﻏﻴﺐ اﻟﻨﺎس
ﰲ اﻟﺘﺪﻳﻦ وﺗﺮك اﻟﻔﺴﻮق ،واﻟﺘﻘﺮب إﱃ اﳊﻜﺎم ﲟﺎ ﻳﻮاﻓﻖ أﻫﻮاءﻫﻢ -ﻛﻞ ﻫﺬا وﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي،47
ودﻓﻊ ﺑﻌﺾ أﻫﻠﻪ إﱃ اﻟﻜﺬب ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻟﺰ دة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ؛ وﳑﺎ ﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ،اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ
اﻟﺴﻨﺪ وﺗﻌﺬر ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺻﻠﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ إﱃ رﺳﻮل ﷲ  ،ووﺟﺪت اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ،
.37اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺣﺳﻧﻲ اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ)اﻟﻣﺗوﻓﻰ 1384ھـ(،اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ،ط)،3اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دﻣﺷﻖ ،ﺳورﯾﺎ ،ﺑﯾروت،
ﻟﺑﻧﺎن1402 ،ھـ 1982.م(.79 ،
 .38اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ،ﻣﻧﮭﺎج اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘض ﻛﻼم اﻟﺷﯾﻌﺔ اﻟﻘدرﯾﺔ ،ت :ﻣﺣﻣد رﺷﺎد ﺳﺎﻟم ،ط)،1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
1406ھـ1986.م(.13 :1 ،
 .39اﻟرازي،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم اﻟرازي ) 327 - 240ھـ( ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻣﻧﺎﻗﺑﮫ ،ت :ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟﻖ )،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ 1372ھـ.
1953م( ،189 ،187 ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ "ھـ"  ،126اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.80 - 79 ،
 .40اﺑن ﻛﺛﯾر ،اﺧﺗﺻﺎر ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث.109 ،
 .41أﺑو زھو ،ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺑو زھو ،اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﺣدﺛون ،ط1378 )،1ھـ1958.م( ،98 – 97 ،واﻟراﻓﺿﺔ ھم ﻓرﻗﺔ ﻣن اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻛﻔرت ﺑﻌض
اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،وﻋﻧدھم اﻹﻣﺎم ھو اﻟﻣﺻدر اﻷول واﻷﺧﯾر ﻟﻺﺳﻼم ،أﺑو اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠطﻲ )377ھـ( ،اﻟﺗﻧﺑﯾﮫ واﻟرد ﻋﻠﻰ أھل اﻷھواء واﻟﺑدع،
ت:ﻣﺣﻣد زاھد اﻟﻛوﺛري ،د ط)،اﻟﻣﺛﻧﻰ ﺑﺑﻐداد1388 ،ھـ1968.م(.26 ،25 ،
 .42اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ.81 ،
 .43أﺑو زھو ،اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﺣدﺛون.87 - 86 ،
.44اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري )405ھـ( ،اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ أﺻول اﻟﺣدﯾث ،د ط )،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺣﻠب،
1351ھـ1932.م(18.3 ،
 .45اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ.85 ،
.46أﺑو زھو،اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ أﺻول اﻟﺣدﯾث.24 - 22 ،
 .47أﺑو زھو،اﻟﻣدﺧل ﻓﻲ أﺻول اﻟﺣدﯾث  ،22 - 19 ،واﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ.87 - 86 ،
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أو ﻣﺎ ﰲ إﺳﻨﺎدﻫﺎ ﳎﺎﻫﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺮواة ،ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺄت اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﳑﺎ أدى إﱃ أن ﻳﺒﺬل
أﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﲤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ
ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳊﺪﻳﺚ ،وﺧﺎض ﻏﻤﺎرﻫﺎ اﻷﺣﻨﺎف واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وأﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ ،وﻗﺎم اﻹﻣﺎم
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ وﺟﻪ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮون ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ؛ ﻷ ﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻘﺔ ،ﺣﱴ ﻳﺘﺎح ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء أن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺎ دون ﻣﻨﺎزع،
وﻟﺬﻟﻚ ﺾ أﺋﻤﺔ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ،واﻟﺘﺼﺪي ﳍﺎ ،وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺞ ﻟﻠﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
/1اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ:
أﺣﺲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﳊﺎﺟﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻋﺎﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ؛ﻓﻠﻤﺎ ّ
اﳌﻠﺤﺔ ﳊﻔ ﻆ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﻨﺎك ﺣﻘﻴﻘﺔ رﳜﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎ وﳓﻦ ﻧﺘﻨﺎول ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﺷﺮاﻓﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻷول ﻣﺮ أﻣﲑ ﻣﺼﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺣﲔ ﻃﻠﺐ
ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻣﺮة اﳊﻀﺮﻣﻲ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﻣﺎ ﲰﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ .48ﰒ ﻛﺘﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﱃ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺼﺎر أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ وﻳﺪوﻧﻮﻩ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،
أﺧﺮج اﻟﺒﺨﺎري أن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺘﺐ إﱃ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم ":اﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل
ﻓﺎﻛﺘﺒﻪ ،ﻓﺈﱐ ﺧﻔﺖ دروس اﻟﻌﻠﻢ وذﻫﺎب اﻟﻌﻠﻤﺎء" ،49ﻓﻜﺘﺐ اﻟﺰﻫﺮي وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ وﻏﲑﳘﺎ ﻣﺎ
ﰲ آﻓﺎﻗﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ،وﳌﻴﻠﺒﺚ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﳌﺒﻮب أن اﻧﺘﺸﺮ ،ﻓﺠﻤﻌﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﳉﻮاﻣﻊ واﳌﺼﻨﻔﺎت ،ﻓﻜﺎن
أول ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﳉﻮاﻣﻊ :ﺟﺎﻣﻊ راﺷﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ)ت154ﻫـ( ،وﲨﻊ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري)ت161ﻫـ( ،وﺟﺎﻣﻊ
ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ )ت198ﻫـ( ،وﳑﺎ ﺻﻨﻒ أﻳﻀﺎً ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن :ﻛﺎن ﻣﺼﻨﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق)ت211ﻫـ(،
وﻣﺼﻨﻒ ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ)ت167ﻫـ(،ووﺿﻊ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﳌﻮﻃﺄ( ،وﻫﻮ أﺻﺢ اﻟﺘﺂﻟﻴﻒ آﻧﺬاك ،ﻟﻜﻦ
أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺪرت ﲞﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺣﺪﻳﺚ ،وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ أﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ،وﻗﻠﺪﻩ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺣﱴ
ﲏ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺘﻘﺎء أﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﻃﺄ ،ﺣﱴ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ":ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أدﱘ اﻷرض
ﺑﻠﻐﺖ اﳌﻮﻃﺂت اﻷرﺑﻌﲔ وﻋُ َ

ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎب ﷲ أﺻﺢ ﻣﻦ ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ".50وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ أن أﺧﺮﺟﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺂﻟﻴﻔﻤﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﻓﻮع
واﳌﻮﻗﻮف واﳌﻘﻄﻮع ،ﻷ ﻢ ﻗﺼﺪوا ﲨﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻌﻮا وذﻛﺮوا ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ورد
وﻧﻘﻠﻮﻩ ﺳﺎﻧﻴﺪﻫﻢ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ.

 .48اﻟﻛﻧدي ،اﻟﻧﺟوم اﻟزاھرة ﻓﻲ ﻣﻠوك ﻣﺻر واﻟﻘﺎھرة.174-171 :1،
.49اﻟﺧطﯾب ،ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﻠم.106 :1 ،
 .50اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي ،96 :1 ،اﻟذھﺑﻲ،ﺷﻣس اﻟدﯾن أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻗَﺎﯾْﻣﺎز اﻟذھﺑﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ748 :ھـ( ،ﺳﯾر
أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء،ط)،1دار اﻟﺣدﯾث ،اﻟﻘﺎھرة1427 ،ھـ2006.م( .595 :7،
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/2ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل :ﻟﻜﺜﺮة ﺷﻴﻮع اﻟﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳊﻔﻆ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻧﺘﺸﺎر
اﻷﻫﻮاء واﻟﺒﺪع ،ﻓﺘﻔﺮغ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻟﻨﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل واﺷﺘﻬﺮوا ﺑﻪ ،ﻛﺸﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج)ت160ﻫـ(،وﺳﻔﻴﺎن
اﻟﺜﻮري)ت161ﻫـ( ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي )ت198ﻫـ( وﻏﲑﻫﻢ.
/3ﺗﻮﻗﻔﻮا ﰲ ﻗﺒﻮل اﳊﺪﻳﺚ ﳑﻦ ﱂ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ :أﺧﺮج ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ أﰊ اﻟﺰ د ﻗﺎل ":أدرﻛﺖ
ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺋﺔً ﻛﻠﱡﻬﻢ ﻣﺄﻣﻮن ،ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻳﻘﺎل :ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ".51
 /4ﺗﺘﺒﻌﻮا اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻟﻜﺸﻒ ﺧﺒﺎ ﻫﺎ :ووﺿﻌﻮا ﻟﻜﻞ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﻋﺪة ِّ
ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ وﺗﺒﲔ ﺣﻜﻤﻬﺎ،ﻓﺘﻜﺎﻣﻠﺖ
أﻧﻮاع اﳊﺪﻳﺚ ،واﲣﺬت اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ ،ووﺟﺪت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺴﱪ اﻟﺮوا ت وﺗﺘﺒﻌﻬﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻞ
اﳊﺪﻳﺚ ،وﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻧﺸﺎﻃﺎً زاﺋﺪاً ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض ،ﺣﱴ اﻋﺘﱪ ﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺿﺮورات

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ ﳏﺪ ً ﻟﻪ ﺷﺄﻧﻪ إﻻ وﻗﺪ رﺣﻞ ﰲ اﻟﺒﻼد ﰲ ﻃﻠﺒﺎﳊﺪﻳﺚ ،وأﻓﺎد اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ
رﺣﻼ ﻢ ﻫﺬﻩ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﲑة ،ﺣﻴﺚ اﻃﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﻩ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﺷﺘﯩﺎﻵﻓﺎق ،ووازﻧﻮا ﺑﲔ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ واﳌﺘﻮن،
ﳑﺎ ﺗﻔﺮع ﻋﻨﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،واﺣﺘﻞ اﻟﺮﺣﺎﻟﻮن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎﻧﺔﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺣﱴ ﺻﺎر
اﻟﺮﺣﻠﺔ؛ﺷﻌﺎرا ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﶈﺪﺛﲔ ،وﻃﻮف ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺸﺮق
ﻟﻘﺐ اﻟﺮﺣﺎل ،واﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ،واﳉﻮال ،وإﻟﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ
ً
و ﻟﻐﺮب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ،وﺗﻨﺎﻗﻞ اﻟﻨﺎس أﺧﺒﺎر رﺣﻼ ﻢ وﻣﺎ ﺻﺎدﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﺎق واﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﻹﻛﺒﺎر
ﲏ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﲜﻤﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ وإﻟﻘﺎﺋﻬﺎ إﱃ اﻟﻨﺎس ،وأﻣﺮ أﺗﺒﺎﻋﻪ
واﻹﺟﻼل،وﻛﺎن اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي أول ﻣﻦ ﻋُ َ
ﲜﻤﻌﻬﺎ ،ﺣﱴ ﻋﺪﻩ اﻟﺒﻌﺾ واﺿﻊ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ وﺟﺪت ﺣﱴ ﻋﺼﺮﻫﻢ،

ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﰲ ﺻﺪور اﻟﺮﺟﺎل ﱂ ﻳﺪون ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب  -ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ﳚﻤﻌﻬﺎ وﻳﻀﺒﻂ
ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻣﺼﻨﻒ ﺧﺎص  -اﻟﻠﻬﻢ إﻻ ﻣﺎ ُوِﺟﺪ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ ﷲ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل وأﲝﺎث ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﳍﺎ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻔﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ،وﺷﺮط ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﺗﻜﻠﻢ ﰲ ﺷﺮوط ﺣﻔﻆ
اﻟﺮاوي ،واﻟﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ ،واﳌﺪﻟﺲ وﻗﺒﻮل ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ذﻛﺮ ﰲ " اﻷم " اﳊﺪﻳﺚ اﳊﺴﻦ ،وﺗﻜﻠﻢ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
اﳌﺮﺳﻞ و ﻗﺶ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ﺑﻘﻮة ،وﲝﺚ ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻜﺎن ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أول ﻣﺎ
وﺟﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺪو ً ﰲ ﻛﺘﺎب ،وﺳﻨﺘﻨﺎول ذﻟﻚ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﳌﻮﺟﺰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ.

 .4.1اﳌﺼﻨﻔﻮن واﳌﺼﻨﻔﺎت اﳌﺪوﻧﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي:

اﺗﻔﻘﺖ اﳌﺼﺎدر ﻋﻠﻰ أن أول ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻣﻄﻠﻘﺎً؛ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﺴﺎن )ت147ﻫـ( ،وأﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ
اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ )ت150ﻫـ( ،وﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق )ت151ﻫـ( ،وﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ )ت153ﻫـ( ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
 .51اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي ، 68 :1 ،اﻟﺧطﯾب ،أﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺛﺎﺑت ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﮭدي اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي )اﻟﻣﺗوﻓﻰ463 :ھـ(،
اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ ،ت :أﺑو ﻋﺑد ﷲ اﻟﺳورﻗﻲ ،إﺑراھﯾم ﺣﻣدي اﻟﻣدﻧﻲ ،د ط) ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ،د ت(.252 - 251 ،
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أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ )ت 156ﻫـ( ،وأﺑﻮ ﻋﻤﺮو اﻷوزاﻋﻲ )ت156ﻫـ( ،وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ أﰊ ذﺋﺐ
)ت158ﻫـ( ،واﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ )ت160ﻫـ( ،وﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج )ت160ﻫـ( ،وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري
)ت161ﻫـ( ،وﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ )ت167ﻫـ( ،واﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ )ت 175ﻫـ( ،وﻫﺆﻻء اﺧﺘﻠﻒ ﰲ أﻳﻬﻢ ﻛﺎن
اﻷﺳﺒﻖ ،وﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ )ت179ﻫـ( ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك )ت181ﻫـ( ،وﳛﲕ ﺑﻦ زﻛﺮ ﺑﻦ أﰊ
زاﺋﺪة )ت183ﻫـ( ،وﻫﺸﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﲑ )ت188ﻫـ( ،وﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ )ت188ﻫـ( ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ وﻫﺐ
)ت197ﻫـ( ،ووﻛﻴﻊ اﺑﻦ اﳉﺮاح )ت197ﻫـ( ،وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ)ت198ﻫـ( ،وﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
اﻟﺬﻣﺎري)ت200ﻫـ( ،وأﺑﻮ داود اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ)ت204ﻫـ( ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ت211ﻫـ( ،وﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﺮ ﰊ)ت212ﻫـ(52؛ وأﻏﻠﺐ ﻫﺆﻻء ﺗﻼﻣﺬة ﻟﻠﺰﻫﺮي ،ﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي رﲪﻪ ﷲ ﰲ اﻟﻌﻠﻞ" :وﺟﺪ ﻏﲑ
واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﻮا ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﺒﻘﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﺴﺎن ،وﻋﺒﺪ اﳌﻠﻜﱭ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ
ﺟﺮﻳﺞ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ،وﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ،وﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ،وﳛﲕ ﺑﻦ زﻛﺮ ﺑﻦ أﰊ
زاﺋﺪة ،ووﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﳉﺮاح ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑ ﻦ ﻣﻬﺪي وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻀﻞ ﺻﻨﻔﻮا ،ﻓﺠﻌﻞ ﷲ ﺗﺒﺎرك
وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺜﲑة ،ﻓﻨﺮﺟﻮ ﳍﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺜﻮاب اﳉﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﳌﺎ ﻧﻔﻊ ﷲ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺪوة
ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻔﻮا" ،53وﻗﺎل أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﻜﻲ ﻣﻔﺼﻼً ﺑﻌﺾ ذﻟﻚ" :أول ﻛﺘﺎب ﺻﻨﻒ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ

ﰲ اﻵ ر وﺣﺮوف ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ وﻋﻄﺎء وأﺻﺤﺎب اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﰒ ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ
ﻟﻴﻤﻦ ﲨﻊ ﻓﻴﻪ ﺳﻨﻨﺎً ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﺒﻮﺑﺔ ،ﰒ ﻛﺘﺎب اﳌﻮﻃﺄ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﳌﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ،ﰒ ﲨﻊ
اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻛﺘﺎب اﳉﻮاﻣﻊ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ واﻷﺑﻮاب ،وﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ أﺣﺮف ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ،وﺟﺎﻣﻊ ﺳﻔﻴﺎن
اﻟﺜﻮري اﻟﻜﺒﲑ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﻓﻬﺬﻩ ِﻣﻦ أول ﻣﺎ ِ
وو ِﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺳﻌﻴﺪ
ُ
ْ
ﺻﻨّﻒ ُ
ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ وﺧﻴﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ وﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .54"..وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وأن
أﺻﺤﺎﺑﻪ اﲡﻬﻮا ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ إﱃ ﻣﻴﺪاﻧﲔ اﺛﻨﲔ ﳘﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻔﻘﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ،رﲟﺎ ﺻﻨﻔﺖ ﻛﻞ ب ﻋﻠﻰ ِﺣ َﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﲡﻬﺖ
ا ﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺘﻬﺎ إﱃ ﲨﻊ أﺑﻮاب ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻮاﺣﺪ ،إﻻ أن اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﻮ ﺗﺪوﻳﻦ أﻗﻮال

 .52اﺑن ﺳﻌد ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌد ﺑن ﻣﻧﯾﻊ اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ ﺑﺎﻟوﻻء ،اﻟﺑﺻري ،اﻟﺑﻐدادي اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن ﺳﻌد )اﻟﻣﺗوﻓﻰ230 :ھـ(،اﻟطﺑﻘﺎت
اﻟﻛﺑرى،ت :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ ،ط)1،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت1410 ،ھـ1990.م(،353 :8 ،اﻟﺧطﯾب :ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﻠم ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ،
.105
 .53اﻟﺧطﯾب ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟراوي وآداب اﻟﺳﺎﻣﻊ ،ت:د .ﻣﺣﻣود اﻟطﺣﺎن،د ط )،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻟرﯾﺎض ،د ت( ،294-293 :2 ،اﻟﺗرﻣذي،
ﺳ ْورة ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن اﻟﺿﺣﺎك ،اﻟﺗرﻣذي ،أﺑو ﻋﯾﺳﻰ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ279 :ھـ( ،ﻋﻠل اﻟﺗرﻣذي اﻟﻛﺑﯾر ،رﺗﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻊ:
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن َ
أﺑو طﺎﻟب اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ت :ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ ,أﺑو اﻟﻣﻌﺎطﻲ اﻟﻧوري ,ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل اﻟﺻﻌﯾدي،ط )،1ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺑﯾروت،
1409ھـ(.738 ،
.54اﻟﻔﺳوي اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،757 :2 ،ﻗوت اﻟﻘﻠوب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺑوب ووﺻف طرﯾﻖ اﻟﻣرﯾد إﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﺗوﺣﯾد.325-324 :1 ،
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اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻓﺘﺎواﻫﻢ ،أي :اﳌﻮﻗﻮف واﳌﻘﻄﻮع إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮﻓﻮع ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺘﺼﺮﻋﻠﻰ اﳌﺮﻓﻮع ﻣﻦ ﻗﻮل
اﻟﻨﱯ  ،ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺪون ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﻳﻀﺎً ﻣﻠﺤﻘﺎً إ ﻩ ﻟﺴﻨﻦ؛ ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻛﻴﺴﺎن

ﻗﺎل" :اﺟﺘﻤﻌﺖ أ واﻟﺰﻫﺮي وﳓﻦ ﻧﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻧﻜﺘﺐ اﻟﺴﻨﻦ ﻓﻜﺘﺒﻨﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﰒ ﻗﺎل:
ﻧﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻠﺖ أ  :ﻟﻴﺲ ﺑﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﻧﻜﺘﺒﻪ ،ﻗﺎل :ﻓﻜﺘﺐ ،وﱂ أﻛﺘﺐ ،ﻓﺄﳒﺢ،
وﺿﻴﻌﺖ" . 55وﻻﺷﻚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﱵ ﻻزﻣﺖ اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﻔﺖ آ رﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ وﺗﺪوﻳﻨﻪ
ﻓﺎﺗﺼﻒ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻟﺸﻤﻮل ،إﻻ أﻧﻪ ﴰﻮل ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻨﻦ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ إﱃ اﻟﻨﱯ  ،وﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﻮال
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺘﺎب ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﺬي ﺣﺪد ﻓﻴﻪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺮﻏﻮب ﰲ ﲨﻌﻪ ﺣﻴﺚ
ﻗﺎل" :اﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ أو ُﺳﻨﱠﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ أو ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮة" 56وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺄﺛﻮر
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮداً ﻟﺪﻳﻪ ﻟﺘﺪوﻳﻦ ،ﺑﻞ ورد ﰲ رواﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ اﺣﺘﻤﺎل أي ﺷﻚ ﰲ ﻫﺬا ﺣﻴﺚ

ﻗﺎل" :وﻻ ﺗﻘﺒﻞ إﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ " ،57وﻳﺆﻳﺪ ﻫﺬا أﻳﻀﺎً ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ وﻫﺐ ﺣﲔ أﺧﱪﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎب
ﻋﻤﺮ ﻻﺑﻦ ﺣﺰم ﰲ ﲨﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﺎل" :ﻗﻠﺖ ﳌﺎﻟﻚ :اﻟﺴﻨﻦ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ" .58وﻻﺷﻚ أن اﳌﻘﺼﻮد ﻟﺴﻨﻦ ﰲ
ﻗﻮل اﻟﺰﻫﺮي" :أﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﺴﻨﻦ ﻓﻜﺘﺒﻨﺎﻫﺎ دﻓﱰاً دﻓﱰاً؛ ﻓﺒﻌﺚ إﱃ ﻛﻞ أرض ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺳﻠﻄﺎن دﻓﱰاً "59؛ وأﻣﺎ ﲞﺼﻮص اﻷﻣﺮ اﻵﺧ ﺮ أي :ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺖ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أن ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﻪ وﻳﻮﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻪ ،ﻓﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻘﻴﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻻﺷﻚ أن اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻛﺎن أﺛﺮاً ﻣﻦ آ راﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
ﺬا اﳉﺎﻧﺐ ،ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن اﺑﻦ ﺷﻬﺎب  -إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﻪ إﻣﺎﻣﺎ ﺛﻘﺔ ﻣﱪزاً ﰲ اﳊﺪﻳﺚ -ﻣﺸﻬﻮراً ﺑﺸﺪة ﲢﺮﻳﻪ

وﻧﻘﺪﻩ ﻟﻠﺮوا ت ،وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻨﻪ" :ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺑﺼﺮ ﲝﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺮي"،60
وﻛﺎن إذا ﺣﺪث أﺗﻰ ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻣﻊ ذﻛﺮ إﺳﻨﺎدﻩ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻘﻮل" :ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﺮﻗﻰ اﻟﺴﻄﺢ
إﻻ ﺑﺪرﺟﺔ" .61وذﻫﺐ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﻋ ِّﺪﻩ أول ﻣﻦ أﺳﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
.55اﺑن ﺳﻌد :اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑرى،389-2:388 ،اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺗﻣم  ،168واﻟﻔﺳوي ،637 :1 ،اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ ،أﺑو ﺑﻛر ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑن ھﻣﺎم ﺑن ﻧﺎﻓﻊ
اﻟﺣﻣﯾري اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ211 :ھـ( ،ﻣﺻﻧف ﻋﺑد اﻟرزاق ،ت :ﺣﺑﯾب اﻟرﺣﻣن اﻷﻋظﻣﻲ ،ط) ،2اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟﮭﻧد ،واﻟﻣﻛﺗب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯾروت1403 ،ھـ( ، 258 :11 ،اﺑو زرﻋﺔ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻋﻣرو ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺻﻔوان اﻟﻧﺻري اﻟﻣﺷﮭور ﺑﺄﺑﻲ زرﻋﺔ
اﻟدﻣﺷﻘﻲ اﻟﻣﻠﻘب ﺑﺷﯾﺦ اﻟﺷﺑﺎب )اﻟﻣﺗوﻓﻰ281 :ھـ(،ﺗﺎرﯾﺧﺄﺑﻲ زرﻋﺔ ،رواﯾﺔ :أﺑﻲ اﻟﻣﯾﻣون ﺑن راﺷد ،ت :ﺷﻛر ﷲ ﻧﻌﻣﺔ ﷲ اﻟﻘوﺟﺎﻧﻲ)أﺻل
اﻟﻛﺗﺎب رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻵداب  -ﺑﻐداد(،د ط)،ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،دﻣﺷﻖ ،د ت( .412،
 .56اﺑن ﺳﻌد :اﻟطﺑﻘﺎت ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ،353 :8 ،و اﻟﺧطﯾب ،ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻌﻠم.108-107 ،
 .57اﻟﺑﺧﺎري ،ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن إﺑراھﯾم ﺑن اﻟﻣﻐﯾرة اﻟﺑﺧﺎري ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ256 :ھـ( ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻐﯾر ،د ط )،داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺣﯾدر آﺑﺎد – اﻟدﻛن ،د ت(.105 ،
 .58اﻟﻔﺳوي،اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ.645-644 :1 ،
 .59اﻟﻔﺳوي :اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ.92-91 :1 ،
 .60اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن اﻟﻣﻧذر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،اﻟﺣﻧظﻠﻲ ،اﻟرازي اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم )اﻟﻣﺗوﻓﻰ327 :ھـ(،اﻟﺟرح
واﻟﺗﻌدﯾل ،ط) ،1طﺑﻌﺔ ﻣﺟﻠس داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ  -ﺑﺣﯾدر آﺑﺎد اﻟدﻛن ،اﻟﮭﻧد دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت1271 ،ھـ1952.م(،
 ،18 :2اﺑن ﺳﻌد :اﻟطﺑﻘﺎت )اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺗﻣم(.174 ،
.61اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم :اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل.16 :2 ،
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"أول ﻣﻦ أﺳﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب " ،62وﻷﺟﻞ ﻫﺬا ﺗُﻌ ﱡﺪ أﺣﺎدﻳﺚ اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي وأﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ
اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ" :اﻟﺰﻫﺮي أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس ﺣﺪﻳﺜﺎً وأﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس إﺳﻨﺎداً" ،63وﻟﻴﺲ ﰲ

ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﻀﺎﻫﻴﻪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻹﺳﻨﺎد ،وإن وﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻓﺴﻪ ﰲ ﻛﺜﺮة اﻟﺮواﻳﺔ واﺗﺴﺎﻋﻪ ﰲ اﻟﺮﺟﺎل وﻋﻠﻤﻪ ﺑﻔﻘﻪ
اﳊﺪﻳﺚ ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ داود اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ" :وﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ وآراءﻩ ﻛﺎﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
رﲪﻪ ﷲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻨﻔﺎت ﺗﻌﻨﻮن إ ﱠﻣﺎ ﺑـ"اﳌﺼﻨﻒ" أو "اﳌﻮﻃﺄ" أو "اﳉﺎﻣﻊ" أو "اﻟﺴﻨﻦ" وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻨﻦ
ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ؛ إذ ﻗَ ﱠﻞ إﻣﺎم ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺳﻨﻦ ،ﻓﺎﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ واﺑﻨﺄﰊ ﻋﺮوﺑﺔ واﻷوزاﻋﻲ وﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ واﺑﻦ

ﺗﻌﺮف ﻛﻤﺎ ورد ﰲ "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﳌﺒﺎرك واﺑﻦ أﰊ زاﺋﺪة ووﻛﻴﻊ ،ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﺳﻨﻦ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﻦ ّ
اﳌﺴﺘﻄﺮﻓﺔ " ﻟﻠﻜﺘﺎﱐ ﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن واﻟﻄﻬﺎرة واﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة إﱃ آﺧﺮﻫﺎ
وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻮف ،وﻗﺎل" :ﻷن اﳌﻮﻗﻮف ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ اﺻﻄﻼﺣﻬﻢ ﺳﻨﺔ وﻳﺴﻤﻰ ﺣﺪﻳﺜﺎً" ،64ﻓﺈن
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﰲ اﻟﻄﻮر اﻷﺧﲑ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ،أﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﻟﺴﻨﻦ ﲡﻤﻊ اﳌﻮﻗﻮف واﳌﻘﻄﻮع ﻣﻊ اﳌﺮﻓﻮع ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم .ﻓﻠﻤﺎذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻟﺬات؟ اﳉﻮاب أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ واﲡﺎﻫﺎ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ
ﺳﺎدت زﻣﻦ اﻟﺰﻫﺮي ،وﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪوﻳﻦ وأﺑﻌﺎدﻩ ﻟﺪﻳﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻦ أﳘﻬﺎ :اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻔﻘﻬﻲ

واﻷﺻﻮﱄ وﻣﺎ اﻗﺘﻀﺎﻩ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳉﻬﻮد ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻤﻊ ﳌﺎ ﺗﻔﺮق ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب
اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺮأي اﻟﻔﻘﻬﻲ أﺣﻴﺎ ً،وﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم أرﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ
ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ واﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻣﺪى ﻗﺒﻮﳍﺎ ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﻣﺎ ﻻﺑﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻴﻞ واﳌﻜﺬوب .وﻗﺪ وﺿﺢ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺎروق
ﲪﺎدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي  -ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  -إﳕﺎ ﻧﺸﺄت ﻟﱰﱠد ﻋﻠﻰ
أﻫﻞ اﻟﺰﻳﻎ واﻟﺒﺪع واﻻﳓﺮاﻓﺎت واﻷﻫﻮاء ﻛﺎﻟﻘﺪرﻳﺔ واﳋﻮارج واﻟﺮاﻓﻀﺔ وأﻣﺜﺎﳍﻢ ،وﺧﺎض ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﺴﻨﺔ وﺣﺠﻴﺘﻬﺎ وﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﺴﻠﻤﲔ،65وﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺮط ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ
اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻓﻮع وﺣﺪﻩ ﺣﻴﺚ أوردت إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﳌﻮﻗﻮف واﳌﻘﻄﻮع  -ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم  -ﻓﺈ ﺎ ﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺘﺼﻞ ،ﻓﺎﺳﺘﻄﺮدت إﱃ اﳌﺮاﺳﻴﻞ واﳌﻨﻘﻄﻌﺎت واﻟﺒﻼﻏﺎت ،وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﻓﻮع وﺗﻮﻗﻴﻬﻢ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺴﺮب إﱃ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء وﻻﺳﻴﻤﺎ أن
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲤﺤﻴﺺ وﻏﺮﺑﻠﺔ وﻧﻘﺪ وﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻓﻜﺎن أن اﺳﺘﺒﺪﻟﻮا اﳌﻮﻗﻮﻓﺎت واﳌﻘﻄﻮﻋﺎت ﳌﺴﻨﺪات
 .62اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن اﻟﻣﻧذر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،اﻟﺣﻧظﻠﻲ ،اﻟرازي اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم )اﻟﻣﺗوﻓﻰ327 :ھـ(،ﺗﻘدﻣﺔ
اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل ،ط) ، 1طﺑﻌﺔ ﻣﺟﻠس داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺑﺣﯾدر آﺑﺎد اﻟدﻛن ،اﻟﮭﻧد دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت 1271 ،ھـ
 1952م(.20 ،
.63اﻟذھﺑﻲ ،ﺳﯾر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ.335 :5 ،
 .64اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ اﻟﻔﯾض ﺟﻌﻔر ﺑن إدرﯾس اﻟﺣﺳﻧﻲ اﻹدرﯾﺳﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗطرﻓﺔ ،ت :ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻧﺗﺻر ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟزﻣزﻣﻲ،
ط)،6دار اﻟﺑﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ1421 ،ه2000.م(.25 ،
 .65ﻣن ﻣﺣﺎﺿرة ﻟﮫ ﺑﻌﻧوان :ﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج وﻛﺗﺎﺑﮫ اﻟﻣﺳﻧد اﻟﺻﺣﯾﺢ.7 ،
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اﳌﺮﻓﻮﻋﺎت ﻟﻌﺪم اﻗﺘﻀﺎء اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺘﺸﺪد ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬﻩ ،وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺻﺮﳛﺎً ﻟﺪى
اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﰲ ﺛﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :وﻫﺬان اﻟﻨﻮﻋﺎن  -أي
اﳌﻮﻗﻮف واﳌﺮﺳﻞ -أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ إذ ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪات ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﻳﻦ" ،66ﰒ أورد ﺳﻨﺎدﻩ
ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻗﺎل :ﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ" :ﺳﻠﲏ وﻻ ﺗﺴﻠﲏ ﻋﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،وﻻ اﳌﺴﻨﺪ ،أﻣﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻜﻨﱠﺎ ﻻ
ﳓﻔﻈﻪ ،وأﻣﺎ اﳌﺴﻨﺪ ﻓﻜﺎن اﻟﺮﺟﻞ إذا واﱃ ﺑﲔ ﺣﺪﻳﺜﲔ ﻣﺴﻨﺪﻳﻦ رﻓﻌﻨﺎ إﻟﻴﻪ رؤوﺳﻨﺎ اﺳﺘﻨﻜﺎراً ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ" .67وﰲ
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﻨﺎد ﱂ ﻳﻌﺮف ﰲ ﻫﺬﻫﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻛﺘﻤﺎﳍﻮﻧﻀﺠﻪ واﺳﺘﻘﺮارﻩ ﺑﻌﺪ،ووﺟﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ
ﻳﻬﺘﻢ ﲜﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻫﺆﻻء وﳎﺎﻣﻴﻌﻬﻢ ﺗﻀﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ،
وﻓﺘﺎوى اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وأﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻮﻃﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺬي ﻧﺮى ﻓﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ وﻓﺘﺎوى اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ورأي ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ ،68ﰒ ﺧﻄﺎ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻳﺪي أﺋﻤﺔ ﻋﺎﺷﻮا ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ،وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻘﺪ رأى ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ ﲨﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ رواﻫﺎ ﻛﻞ ﺻﺤﺎﰊ ﰲ
ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ ،ﻓﺄﻟﻔﺖ اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﻨﺪ أﰊ داود اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ )ت204ﻫـ( ،وﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
)ت241-164ﻫـ(؛ وﻫﺆﻻء ﱂ ﳝﻴﺰوا اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ ،وإﳕﺎ ﲨﻌﻮا ﻫﺬا وذاك ﰲ
ﻣﺴﺎﻧﻴﺪﻫﻢ ، 69وﺗﺒﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﻮﻳﺔ أو ﺗﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ "ﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ"؛ أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ
ﰲ اﻟﺮواة ﻗﻠﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ روى ﻋﻨﻬﻢ ،وﻣﻦ رووا ﻋﻨﻪ ،و رﻳﺦ وﻓﺎة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ووﻻدﺗﻪ،
وﺑﻴﺎن ﻣﻮﻃﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ أﲰﺎﺋﻬﻢ وﻛﻨﺎﻫﻢ وأﻟﻘﺎ ﻢ وأﻧﺴﺎ ﻢ ،وﺑﻴﺎن اﻟﻌﺪول ﻣﻨﻬﻢ وا ﺮﻣﲔ ،70وﻣﻊ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﰲ اﻟﺮواة أﻟﻒ أﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﰲ ﻋﻠﻞ اﳊﺪﻳﺚ ،أي ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﻏﲑﻩ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﺧﻔﻲ ﰲ اﳌﱳ أو ﰲ اﻹﺳﻨﺎد ،71وإزاء ﻛﻞ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﺗﺼﻮن ﻣﺴﺎر اﻟﺴﻨﺔ وﲡﻌﻞ اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﰲ أﻳﺪي اﻟﺮواة ،وﻛﺎن ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أﻳﺪي أﺋﻤﺔ
ﻋﺎﺷﻮا ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ أﺷﻬﺮ اﳉﻮاﻣﻊ ﻫﻲ :ﺟﺎﻣﻊ زﻳﺪ ،وﺟﺎﻣﻊ اﺑﻦ وﻫﺐ ،وﺟﺎﻣﻊ راﺷﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮ
اﻷزدي ﻣﻮﻻﻫﻢ)ت153ﻫـ( ،وﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ اﳌﻜﻲ)ت150ﻫـ( ،وﺟﺎﻣﻊ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
اﻟﺜﻮري ،وﺟﺎﻣﻊ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ،واﳉﺎﻣﻊ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ،وأﻣﺎ أﺷﻬﺮ اﳌﻮﻃﺂت :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮﻃﺄ :ﻫﻮ
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ واﳌﻮﻗﻮﻓﺔ واﳌﻘﻄﻮﻋﺔ؛ أي ﻋﻠﻰ
 .66اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي :اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟراوي وآداب اﻟﺳﺎﻣﻊ .284 :2
.67اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ.
.68ﻣﺎﻟك ،ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن ﻋﺎﻣر اﻷﺻﺑﺣﻲ اﻟﻣدﻧﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ179 :ھـ(،اﻟﻣوطﺄ ،ت :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،د ط)،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث
اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1406 ،ھـ1985.م( ،و اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.103 ،
.69اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ،ص.339
 .70اﻟﺧطﯾب ،ﻣﺣﻣد ﻋﺟﺎج ﺑن ﻣﺣﻣد ﺗﻣﯾم ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺧطﯾب ،اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﺗدوﯾن ،ط )،3دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺑﯾروت
ﻟﺑﻧﺎن1400 ،ھـ1980.م(.276 - 261 ،
.71ﺻﺑﺣﻲ إﺑراھﯾم اﻟﺻﺎﻟﺢ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ1407 :ھـ( ،ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث وﻣﺻطﻠﺣﮫ ،ط )،15دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1984 ،م(- 223 ،
.224
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اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وآ ر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﺻﻨﻒ ﰲ اﳌﻮﻃﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ:
اﳌﻮﻃﺄ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ أﰊ ذﺋﺐ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﳌﺪﱐ)ت158ﻫـ( ،و اﳌﻮﻃﺄ ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
أﰊ ﳛﻲ اﻷﺳﻠﻤﻲ ﻣﻮﻻﻫﻢ اﳌﺪﱐ ،واﳌﻮﻃﺄ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﰊ وﻫﺐ اﻟﻔﻬﺮي ،واﳌﻮﻃﺄ ﻹﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﺳﺤﻖ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ،واﳌﻮﻃﺄ ﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﳌﻮزي ،واﳌﻮﻃﺄ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ اﻷﺻﺒﺤﻲ)ت179ﻫـ(.
.2ﻧﺸﺄة اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮﻟﻪ وﻳﺸﻤﻞ:
.2.1ﻣﻮاﺻﻔﺎت أﻫﻞ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:
ﺷﻬﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻪ ،وﻛﺜﺮة اﳌﻮﺛﻘﲔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ،وأﺷﻬﺮﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﻬﺎء واﶈﺪﺛﲔ؛ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،ﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،وﻣﻌﻬﻢ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،واﺑﻦ
ﻋﻴﻴﻨﺔ ،وﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ،وﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج وﺻﺎﺣﺒﺎ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﳏﻤﺪ وأﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻏﲑ ﻫﺆﻻء ،وﻗﺒﻞ
أن ﻧﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ أﻫﻠﺖ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ،وﻧﺬﻛﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :أ /ﻣﻌﺮﻓﺔ اﶈﺪﺛﲔ ﲟﺎدة اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،وﻫﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﻓﺤﻔﻈﻮا اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ،ورﲟﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﳌ ﻮﺿﻮﻋﺔ ﻛﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻟﻴﺘﺠﻨﺒﻮﻫﺎ ،وﻗﺪ ﻗﺪم ﻟﻨﺎ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﰲ
اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ،وأﺛﺒﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺚ ﳌﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ،وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ،وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،وﺷﻌﺒﺔ
ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ،وﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷوزاﻋﻲ ،ووﻛﻴﻊ اﺑﻦ اﳉﺮاح ،وﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن،
وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ،وأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،وﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ،وﻋﻠﻲ اﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ.72
ب /ﲢﻠﻴﻬﻢ ﻟﻔﻘﻪ ﻟﺴﻨﻦ واﻵ ر ،وﻟﺴﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،وﻗﺪ أﺛﺒﺖ ذﻟﻚ
ﻟﻐﲑﻫﻢ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﻓﺬﻛﺮ ﻋﻠﻢ اﻷوزاﻋﻲ وﻓﻘﻬﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ وﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﳉﺮاح ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ،وﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ،وأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ.73
ج /ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﺮواة اﻵ ر؛ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺪول ﻣﻨﻬﻢ وا ﺮﺣﲔ.
د /ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ أﻫﻠﺘﻬﻢ ﻷن ﺧﺬوا ﺣﺎدﻳﺚ وﳛﻜﻤﻮا ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ،وﻳﱰﻛﻮا أﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺮى ،ﻷن روا ﺎ
ﻟﻴﺴﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،أو اﻟﻀﺒﻂ.74
 .72ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ،رﻓﻌت ﻓوزي ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم وأﺛره ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث ،د ط) ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ،اﻟﻘﺎھرة1994 ،م( ،188 ،وﻓﯾﮭﺎ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺻﻔﺣﺎت ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺻﻔﺔ ﻋﻧد ھؤﻻء اﻷﺋﻣﺔ.
 .73ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ،رﻓﻌت ﻓوزي ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم وأﺛره ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث.188 ،
 .74اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،188اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ ،ـ ، 111 :1ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ، 351 ،و آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ-185 ،
.307 ،305 ،224 - 223 ،205 ،204 ،203 ،201 ،196 - 195

74

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ه /وﺟﻮد اﻟﺼﻼح واﻟﺘﻘﻮى واﻟﻮرع واﻟﺰﻫﺪ ﻓﻴﻬﻢ وﻃﻬﺎرة اﳋﻠﻖ وﺳﺨﺎء اﻟﻨﻔﺲ ،وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻄﻤﺌﻦ إﱃ
أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وأ ﻢ ﻻ ﻳﺒﺘﻐﻮن ﺎ ﻋﺮﺿﺎً ﻣﻦ أﻋﺮاض اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻗﺪ زﻫﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ،وﻻ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ

إﺣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻗﺪ ﺑﺮأﻫﻢ ﷲ ﻣﻨﻬﺎ.75
و/ﻛﺎﻧﻮا أﺻﺤﺎب ﻋﻘﻞ ﺳﺪﻳﺪ ،وﻣﻨﻄﻖ ﺣﺴﻦ وﺑﺮاﻋﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ،76وﻫﺬا أﻋﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﻠﻞ اﳌﻮﻏﻠﺔ
ﰲ اﳋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ.
ز/ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﺮأة ﰲ اﳊﻖ ﻻ ﳜﺎﻓﻮن ﰲ ﷲ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ وﻻ ﻳﺒﺘﻐﻮن ﺟﺎﻫﺎً ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن أو ﻳﺮﻫﺒﻮﻧﻪ ،ﻓﻼ ﺗﺼﺪر
ﻋﻨﻬﻢ اﻷﺣﻜﺎم رﻏﺒﺔ ﰲ ﻫﻮاﻩ أو ﳜﻔﻮ ﺎ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺑﻄﺸﻪ ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺸﻬﻮرة ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ،
وﻗﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﳊﻖ ،ﺣﱴ وﻟﻮ أﻏﻀﺐ ذﻟﻚ ﺣﺎﻛﻤﺎً أو ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ،77ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ أﻫﻢ
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ اﺗﺼﻒ ﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﶈﺪﺛﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ،وﻫﻲ اﻟﱵ أﻫﻠﺖ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺼﺪروا

أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮﻟ ﻪ أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺒﲑة ﲟﱳ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻌﻠﻞ اﳋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪح ﻓﻴﻪ
وﻋﻤﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻼف اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي وﻗﻊ ﺑﲔ ﻣﺪرﺳﱵ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ وأﻫﻞ اﻟﺮأي،
وﻛﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﻣﺎ ا ﻢ ﺑﻪ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﰒ ﻧﺘﻨﺎول اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ
ﺑﺬﳍﺎ اﻷﺋﻤﺔ اﶈﺪﺛﻮن واﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﺲ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺮواﻳﺔ وردﻫﺎ ،وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳋﱪ إﱃ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ وآﺣﺎد وﻣﺸﻬﻮر ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آراﺋﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ،ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن.
 .2.2إ ﺎم اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺣﺠﻴﺔ اﳌﺸﻬﻮر:
ﻧﻘﻒ أوﻻً ﻋﻠﻰ اﳋﻼف اﻟﺬي دار ﺑﲔ ﻣﺪرﺳﺔ اﶈﺪﺛﲔ وﻣﺪرﺳﺔ أﻫﻞ اﻟﺮأي ،ﺣﻴﺚ ا ﻢ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ ﺑﻘﻠﺔ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻟﻜﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﳊﺪﻳﺚ ،78وﻟﻜﻦ
ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ اﳌﺘﺸﺪدة ،وﺗﺮﻛﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺒﻌﺎً ﳍﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ أ ر ﻫﺆﻻء اﳋﺼﻮم ﻋﻠﻴﻪ ،وﺳﻨﻌﺮف اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ أﺛﻨﺎء ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺧﻠﺪون" :وﻗﺪ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻌﺼﺒﲔ اﳌﺘﻌﺴﻔﲔ :إن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻞ
 .75اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ، 189 ،و اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ،106 – 101 ،91 ،اﻟﺳﯾد ﻋﻔﯾﻔﻲ،
ﺣﯾﺎة اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ ،د ط) ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة1350 ،ه( ،90 - 70 ،اﻟذھﺑﻲ ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟذھﺑﻲ
) 748ھـ( ،ﻣﻧﺎﻗب اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ وﺻﺎﺣﺑﯾﮫ أﺑﻲ ﯾوﺳف وﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ،ت :ﻣﺣﻣد زاھد اﻟﻛوﺛري ،وأﺑو اﻟوﻓﺎ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ ،د ط) ،ﻟﺟﻧﺔ
إﺣﯾﺎء اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﯾﺔ ،ﺑﺣﯾدر أﺑﺎد ،ﺑﺎﻟﮭﻧد ،د ت(.55 ،48 ، 42 ،27، 25 ،17، 12 ،10 ، 9 ،
 .76اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،189 ،اﻟﺳﯾد ﻋﻔﯾﻔﻲ ،ﺣﯾﺎة اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ - 107 - 91 ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ.130 - 129 ،
 .77ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،189 ،اﻟﺳﯾد ﻋﻔﯾﻔﻲ ،ﺣﯾﺎة اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ 71 - 70 ،اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،ص.191- 189 -78
 .78اﻟﻐزي اﻟﻣﺻري ،ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟداري اﻟﻐزي اﻟﻣﺻري)1005ھـ( ،اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗراﺟم اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ،ت :د .ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح
ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻠو ،د ط)،اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷﺋون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة1390 ،ھـ1970.م(113 - 109 ،
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اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ،وﳍﺬا ﻗﻠﺖ رواﻳﺘﻪ ،وﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﻫﺬا اﳌﻌﺘﻘﺪ ﰲ ﻛﺒﺎر اﻷﺋﻤﺔ ،واﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ إﳕﺎ
ﻗﻠﺖ رواﻳﺘﻪ ﳌﺎ ﺷﺪد ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺤﻤﻞ ،وﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ا ﺘﻬﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﻋﺘﻤﺎد
رداً وﻗﺒﻮﻻً" ،79وﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ وﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ
ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ّ
اﻟﻔﻘﻬﺎء أو اﶈﺪﺛﲔ ،ﻧﻠﻤﺲ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳋﺮاج ،ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ إﻻ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ،ﻫﺬا
ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻛﱪ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻛﻮﻧﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ،80ﻛﻤﺎ ﻧﻠﻤﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﳊﺪﻳﺚ ﰲ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ :اﻵ ر ،واﳌﻮﻃﺄ ،واﻷﺻﻞ ،واﳊﺠﺔ ،واﻟﺴﲑ اﻟﺼﻐﲑ واﻟﻜﺒﲑ ،واﻻﻛﺘﺴﺎب وﻻ ﻏﺮو ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ
ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻩ ،و"أﺧﺬ ﻋﻦ أﻋﻼم اﶈﺪﺛﲔ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ ،ورﺣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة" ،81وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ
ﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻋﺪ ﻣﻦ ﻳﻐﺸﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻃﺎﺋﻌﺎً ﻏﲑ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻘﺒﻮل رواﻳﺘﻪ واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل" :أﻣﺎ إﱐ
ﻻ أﻗﻮل إ ﻢ ﻳﻜﺬﺑﻮن ،أو ﻣﺮو ﻢ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ،وﻟﻜﻦ وﻃﺄوا ﳍﻢ ﺣﱴ اﻧﻘﺎدت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻢ ،ﻓﻬﺬان ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﻜﻮ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ" ،" 82ﻣﻦ ﻳﻐﺸﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﺸﻴﻌﺔ" ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﺎل ﰲ ﺷﺄن ﻫﺬا
وﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮأي ،ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي اﻓﱰى ﻋﻠﻴﻪ اﳋﺼﻮم ﻧﻪ ﻳﻌﺮض ﻋﻦ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ
اﻟﻜﺜﲑون ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮض ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎً ،وﱂ ﻳﺰل وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮن ﻟﺴﻨﺔ وﻳﺒﻨﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ،وإﳕﺎ ﻗﻠﺔ رواﻳﺘﻪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﺘﺸﺪدﻩ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺘﺤﻤﻞ ،وﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل " :إذا ﺻﺢ ِ
اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺬﻫﱯ"،83
ّ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﻮا ﰲ اﻟﺸﺮوط ﻓﻜﺜﺮت رواﻳﺘﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻋﻦ اﺟﺘﻬﺎد ،وﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻩ ﰲ اﻟﺸﺮوط وﻛﺜﺮت رواﻳﺘﻬﻢ ،ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻄﺤﺎوي ،وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،وﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ،وﻛﺒﺎر
اﶈﺪﺛﲔ أﻣﺜﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ زاﻫﺪ اﻟﻜﻮﺛﺮي ،وﻏﲑﻫﻢ ،ﻓﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺧﺮﻳﺞ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ

أﺳﺴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﰊ اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،وﲣﺮج ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﻛﺒﺎر .84وﺳﻨﺘﻌﺮض ﻷﻗﻮاﻟﻪ وآراﺋﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻌﺮض ﻷﻗﻮال اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻧﻔﺼﻞ ﰲ ذﻟﻚ إن ﺷﺎء ﷲ ﲟﺎ ﳚﻠﻮ اﳌﺴﺄﻟﺔ
وﻳﺮﻓﻊ اﻻ ﺎم ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺬي رﻣﺎﻩ ﺑﻪ اﻟﺒﻌﺾ وﻫﻮ ﻣﻨﻪ ﺑﺮيء ،وﻧﻮاة ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ،ﰒ اﺷﺘﺪ
ﻋﻮدﻫﺎ وآﺗﺖ أﻛﻠﻬﺎ ﻟﻌﺮاق ،وذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﳝﻜﻦ أن ﳒﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻵﰐ :ﺛﺮﻫﻢ ﲟﻌﻠﻤﻬﻢ اﻷول
اﻟﺼﺤﺎﰊ اﳉﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،و ﻗﻠﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻌﺮاق إذا ﻣﺎ ﻗﻴﺲ ﳊﺠﺎز ﻣﻮﻃﻦ
وﻛﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﻓﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼً ﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
اﻟﺮﺳﻮل
 .79اﺑن ﺧﻠدون ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ ،ت :د .ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟواﺣد واﻓﻲ ،ط) ،2طﺑﻊ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑدون ت(.410 - 409 ،
 .80أﺑو ﯾوﺳف ﯾﻌﻘوب ﺑن إﺑراھﯾم )ت183 - 113ھـ( ،ﻛﺗﺎب اﻟﺧراج ،د ط) ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،د ت(.
 .81اﻟدﺳوﻗﻲ ،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدﺳوﻗﻲ ،اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ وأﺛره ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗواره ﻓﻲ دار اﻟﻌﻠوم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎھرة1391 ،ھـ1971.م( ،اﻧظر اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﻣﺣدﺛًﺎ ﻣن ص  336وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ واﻟﻧص ﻣن .334
 .82اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.126 ،
.83اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ،ﻣﺣﻣد أﻣﯾن ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺎﺑدﯾن اﻟدﻣﺷﻘﻲ اﻟﺣﻧﻔﻲ ،رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر ،ط) ،2دار اﻟﻔﻛر ،ﺑﯾروت،
1412ھـ1992.م(.67 :1 ،
.84اﺑن ﺧﻠدون ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ.1145-1143 :3 ،
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اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮا ﰲ اﳊﺠﺎز ،واﺗﺼﺎل اﻟﻌﺮاق ﳊﻀﺎرة اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ا ﺎورة ﻟﻪ ،ﳑﺎ أدى إﱃ إﺣﺪاث ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻛﺜﲑة
وﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﺜﻞ اﻟ ﺘﻮﺣﻴﺪ ،واﳌﻌﺎد ،واﻟﻨﺒﻮة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ إﻋﻤﺎل اﻟﺮأي وﻛﺜﺮة
اﻟﻘﻴﺎس ،ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن اﻟﻌﺮاق ﻣﻮﻃﻨﺎً ﻟﻠﺸﻴﻌﺔ واﳋﻮارج ،وﻋﻠﻰ أرﺿﻪ دارت اﻟﻔﺘﻨﺔ ،ﰒ ﺷﺎع اﻟﻮﺿﻊ ﰲ
اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻴﺪاً ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﺬا ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻘﻠﻮن ﻣﻦ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ وﻳﺘﺤﻔﻈﻮن
ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﳐﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ّ
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ إﱃ اﻟﻘﻮل ﻟﺮأي ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻨﺺ .85أﻣﺎ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ رﲰﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎء ﻣﺪرﺳﺔ
أﻫﻞ اﻟﺮأي وﺳﺎروا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻵﰐ:
 -1أﻛﺜﺮوا ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻊ اﻟﻔﺮوع و اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﳍﻢ ﻣﻦ اﳊﻮادث ،ﺑﻌﺪ ﲢﻀﺮﻫﻢ ﰲ اﻟﻌﺮاق ،وﻗﺪ
دﻓﻌﻬﻢ ذﻟﻚ إﱃ ﻓﺮض اﳌﺴﺎﺋﻞ واﳊﻮادث ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮوا ﻣﻦ )أرأﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬا؟(؛ اﺳﺘﻌﺪاداً
ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ،ﻓﻴﺴﺄﻟﻮن ﻋﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﻳﺒﺪون ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎً ،ﰒ ﻳﻔﺮﻋﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﳍﻢ )أرأﻳﺖ ﻟﻮ ﻛﺎن
ﻛﺬا(؟ وﻳﻘﻠﺒﻮ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ وﺟﻮﻫﻬﺎ ،اﳌﻤﻜﻨﺔ وﻏﲑ اﳌﻤﻜﻨﺔ أﺣﻴﺎ ً.
 -2ﻗِﻠّﺔُ رواﻳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ،واﺷﱰاﻃﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوﻃﺎً ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻌﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ،واﻧﺘﻬﺎﺟﻬﻢ ﺞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب

وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﻴﻤﺎ روي ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ وﻋﺪم اﻹﻛﺜﺎر ﰲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
رﺳﻮل ﷲ ؛ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻬﻴﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل وﻻ ﻳﺘﻬﻴﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﺮأي ،ورﲟﺎ أﳉﺄﻫﻢ إﱃ ذﻟﻚ ﻛﺜﺮة
اﻟﻔﱳ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻌﺮاق ،و ﺷﻴﻮع وﺿﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻜﺬوﺑﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻫﻜﺬا ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﺘﲔ ،أ ﻢ ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻛﺜﲑاً ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،واﻵ ر ﻟﻴﺴﺘﻨﺒﻄﻮا ﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺻﻮل اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ، 86ذﻟﻚ ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون أن أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻇﻨﻴﺔ ،و ﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ إذا
ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻗﻮى ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة واﳌﺸﻬﻮرة ،ﻷن اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﻌﺎرض ﻗﻄﻌﻲ و ﻟﺘﺎﱄ ﻻ
ﲣﺼﺼﻪ ﺳﻨﺔ اﻵﺣﺎد أو اﻟﻘﻴﺎس ،87وﻗﺪ أُﺛﺮ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺪم اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ،وﻟﻜﻦ
ﳒﺪﻩ ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬا اﻻدﻋﺎء ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﻌﺮاﱐ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻗﺎل " :ﻛﺬب وﷲ واﻓﱰى
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل أﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪم اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ،وﻫﻞ ﳛﺘﺎج ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺺ إﱃ اﻟﻘﻴﺎس" ،88ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻰ ﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎم
اﻟﻜﺮﺧﻲ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﱂ ﻳﻘﻞ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أن اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ،ﻋﻠﻰ ﺗﺮى أ ﻢ ﻋﻤﻠﻮا ﲞﱪ أﰊ

.85اﻧظر :ﺷﻌﺑﺎن ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ،.283 ،اﻟﻘطﺎن ،ﻣﻧﺎع ﺑن ﺧﻠﯾل اﻟﻘطﺎن )ت 1420ھـ( ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط)،5ﻣﻛﺗﺑﺔ وھﺑﺔ،
1422ھـ2001.م( ،.290 ،اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺷرﯾﻊ.238 ،234 ،
 .86اﻧظر :ﺷﻌﺑﺎن ،اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،283 -282 ،وﻣﻧﺎع اﻟﻘطﺎن.291 ،
 .87ﺳﺎﻟم ﻋﻠﻲ اﻟﺑﮭﻧﺳﺎوي.140 ،
.88ﻋﺑد اﻟوھﺎب ،ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوھﺎب ،اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣذاھب اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ،ط) ،3دار اﻟﺳﻼم ،اﻟﻘﺎھرة1422 ،ھـ2001.م(.93 ،
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ﻫﺮﻳﺮة ﰲ اﻟﺼﺎﺋﻢ إذا أﻛﻞ أو ﺷﺮب ﺳﻴﺎً أن ﻳﺘﻢ ﺻﻮﻣﻪ ،وإذا ﻛﺎن ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻘﻴﺎس ،وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻮﻻ اﻟﺮواﻳﺔ
ﻟﻘﻠﻨﺎ ﻟﻘﻴﺎس" ، 89ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ؛ ﻣﺎ ﰐ :ﲨﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وآراء ﳑﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﺎﻳﺸﻮ ﻢ وإﺧﺮاج أﺣﻜﺎم اﳊﻮادث اﻟﱵ ﺟﺪت ﳍﻢ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻞ اﻷﺣﻜﺎم ،وﺣﻜﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ،
ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ اﳌﻌﲎ ،وﻛﺬﻟﻚ ازداد اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺛﺮاءً وﺗﺸﻌﺒﺖ أﲝﺎﺛﻪ ،ورﺳﺨﺖ
ﻗﻮاﻋﺪﻩ ،ﻫﺬا ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻜﺎذﺑﲔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ﺑﻮﺿﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وإﻓﺸﺎء أﻣﺮﻫﻢ وﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻨﺎس ﻢ ، 90ﻓﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﲔ أن اﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﺘﺎ اﳌﺪرﺳﺘﲔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع
وﻻ ﻳﺘﻬﻴﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﺮأي ،ﻓﺮﲟﺎ
واﻟﻘﻴﺎس ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺮى أن أﻫﻞ اﻟﺮأي ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻬﻴﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل
أﳉﺄﻫﻢ إﱃ ذﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ،و ﺷﻴﻮع وﺿﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻜﺬوﺑﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ،
واﳌﺴﺘﺠﺪات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﺻﺮوﻫﺎ ،إن اﺧﺘﻼف اﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﱐ
ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،وردت إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﰲ ﺻﺪور اﻟﺮﺟﺎل ،وﻫﺆﻻء اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺸﺮ ﻳﺼﺪﻗﻮن
وﻳﻜﺬﺑﻮن ،ﻛﻤﺎ أ ﻢ ﳛﻔﻈﻮن وﻳﻨﺴﻮن ،وﻻ ﳝﻜﻦ رﻓﻌﻬﻢ ﻓﻮق ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺗﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺘﻔﻮا أﺛﺮﻫﻢ
ودرﺳﻮا ﺣﻴﺎ ﻢ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ رﺟﺎل أﻳﻀﺎً ،ﲣﺘﻠﻒ أﻧﻈﺎرﻫﻢ ﰲ اﻟﺮاوي ،ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮاﻩ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎً ﺑﻪ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮاﻩ
ﻏﲑ ذﻟﻚ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ دون اﻷﺣﺎدﻳﺚ
اﻷﺧﺮى ،و ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻳﻀﺎً أن ﻳﺬﻫﺐ إﻣﺎم إﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢ رواﻳﺔ را ٍو ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ آﺧﺮ ﻟﻮﺛﻮﻗﻪ ﺑﻪ أﻛﺜﺮ ،وﻳﺬﻫﺐ

ﻓﻘﻴﻪ آﺧﺮ ﻟﱰﺟﻴﺢ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﺬا اﻟﱰﺟﻴﺢ ،اﻋﺘﻤﺎداً ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺛﻮﻗﻪ ﻟﺮاوي اﻵﺧﺮ ،وﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف أدى ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻷﻣﺮ إﱃ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻼﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺪى اﻟﻮﺛﻮق ﻟﺮاوي ،وﺳﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ اﻵراء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻵراء اﻷﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ إن ﺷﺎء ﷲ.

.2.3ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺘﻮاﺗﺮ واﻵﺣﺎد واﺛﺒﺎت ﺣﺠﻴﺘﻬﻤﺎ:
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻷﺳﺲ اﻟﱵ
ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺼﺮ اﻷول ﻟﻘﺒﻮل اﳋﱪ وردﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪوا ﻟﻠﺮاﻓﻀﲔ ﻟﻠﺴﻨﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻌﺪم
ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ،وﳎﻬﻮدات اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺬي ﺗﺼﺪى ﳍﻢ وأﻓﺤﻢ ﺣﺠﺠﻬﻢ ،واﻧﺘﺼﺮ ﻟﺴﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ
ﻋﺘﺒﺎر
ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﺎ ،وﺛﺒﺎت ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻨﺪ إﱃ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ،وآﺣﺎد وﻣﺸﻬﻮر؛ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .89أﻧظر :اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ،اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر وﺷرﺣﮫ اﻟﻧﺎﻓﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻣن ﯾطﺎﻟﻊ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر ،ط) ،1ﻋﺎﻟم
اﻟﻛﺗب ،ﺑﯾروت 1406 ،ھـ( ،139 ،وﻣﺧﺗﺻر اﻟطﺣﺎوي ﻟﻠﺟﺻﺎص ،411 :2،وﻣﺣﻣد ﺳﻼم ﻣدﻛور ،ﻣﻧﺎھﺞ اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ و اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ ،ط )،1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت1996 ،م(.601 ،
 .90ﻏﺎزي ،ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻏﺎزي ،ﻣﺣﺎﺿرة ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ) ،اﻟﻣﺣﺎﺿرة ) (13ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﮫ ،ﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎرات ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ،
 6 ..http:..www.manaratweb.comﯾوﻟﯾو2010,م.
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ﻧﻔﺼﻞ ﰲ أﻗﺴﺎم اﻟﺴﻨﺪ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ آراﺋﻬﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ ﲨﻬﻮر
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺔ وﺷﺎﻓﻌﻴﺔ وﺣﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪ إﱃ ﻣﺘﻮاﺗﺮ وآﺣﺎد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﳌﺘﻮاﺗﺮ :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻗﻮم ﻻ ﻳﺘﻮﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ وﺗﻮاﻃﺆﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺬب؛ ﻟﻜﺜﺮة ﻋﺪدﻫﻢ ،وﺗﺒﺎﻳﻦ أﻣﻜﻨﺘﻬﻢ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ،ﻋﻦ ﻗﻮم ﻣﺜﻠﻬﻢ؛ إﱃ أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺮﺳﻮل ﷲ  ،ﻓﻴﻜﻮن أوﻟﻪ ﻛﺂﺧﺮﻩ ،وأوﺳﻄﻪ
ﻛﻄﺮﻓﻴﻪ ،وذﻟﻚ ﳓﻮ ﻧﻘﻞ أﻋﺪاد اﻟﺮﻛﻌﺎت ،وأﻋﺪاد اﻟﺼﻠﻮات ،وﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﺰﻛﺎة ،وﻣﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ):ﻣﻦ ﻛﺬب ﻋﻠﻲ
ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر( ، 91ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻌﺪد اﳉﻢ ،وﻫﻮ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ
ً

ﻣﺮوي ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،92وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻢ اﻹﺣﺎﻃﺔ ،93وﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻩ
اﶈﺪﺛﻮن وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻮﺟﺪ ﰲ روا ﻢ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح" .94ﳍﺬا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎً
ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ ﻋﻨﺪ ﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء" ،95وﻳﻘﻮل ﴰﺲ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ -ﻣﺒﻴﻨﺎً ﻣﻘﺪار اﻟﺜﻘﺔ ﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﺣﻨﺎف
واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ" :ﰒ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ أن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻠﻢ ﺿﺮوري ﻛﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ،وأﺻﺤﺎب
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮن :اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻘﲔ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻻ ﺿﺮوري" ﰒ ﺣﻜﻰ ﻗﻮﻻً ﻟﺜﺎً ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻗﺎﻟﺖ :إن
اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻻ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ ،وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺗﻮﻫﻢ اﻟﻐﻠﻂ أو اﻟﻜﺬب،
وﻟﻜﻦ ﻟﺮﺟﺤﺎن ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺪق ﰲ ﻧﻘﻠﻪ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘﻠﻮب إﻟﻴﻪ ،96وﻛﻠﻬﻢ ﳎﻤﻌﻮن -ﺗﺒﻌﺎً ﳍﺬا -ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺘﻪ

ووﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﳒﺪ أﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺎ واﻻﻛﺘﻔﺎء ﻟﻘﺮآن وﺣﺪﻩ،
وﻣﻦ ﰒ رد ﻛﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ؛ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻨﻬﺎ وﻏﲑﻩ ،وﻗﺪ وﺟﺪت ﺑﺬور ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى ﰲ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﷲ ،
ﻓﺤﺬر ﻣﻨﻬﺎ ﺣﲔ ﻗﺎل) :ﻻ أﻟﻔﲔ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﻜﺌﺎً ﻋﻠﻰ أرﻳﻜﺘﻪ ﺗﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﺮي ،ﳑﺎ أﻣﺮت ﺑﻪ ،أو ﻴﺖ

ﻋﻨﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل :ﻣﺎ أدري ،ﻣﺎ وﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ اﺗﺒﻌﻨﺎﻩ( ،97وﺣﲔ ﻗﺎل ):ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﻘﻌﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ
ﺣﻼﻻ اﺳﺘﺤﻠﻠﻨﺎﻩ ،وﻣﺎ وﺟﺪ ﻓﻴﻪ
ﻋﻠﻰ أرﻳﻜﺘﻪ ﳛﺪث ﲝﺪﻳﺜﻲ ،ﻓﻴﻘﻮل :ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻜﻢ ﻛﺘﺎب ﷲ ،ﻓﻤﺎ وﺟﺪ ﻓﻴﻪ ً
ﺣﺮاﻣﺎً ﺣﺮﻣﻨﺎﻩ( ، 98ﻛﻤﺎ وﺟﺪت ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ أﺧﺮج اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺷﺒﻴﺐ
ي ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺗﺎب اﻟﺟﻧﺎﺋز ،حَ ،34وأﺣﻣد ،اﻟﻣﺳﻧد ،ﻣﺳﻧد ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ،حَ ،245 :4 ،584وأَﺑُو َد ُاود ،اﻟﺳﻧن ،ﺑﺎب ﻣﺎ
َﺎر ّ
 .91اﻟﺑُﺧ ِ
ّ
ﺗ
اﻟ
و
،
ي ،ﻓﻲ اﻟﺳﻧن ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺷﻘﺎء واﻟﺳﻌﺎدة ،ح.445 :،2136
ذ
ِر
4
ﻋﻠم
،
220
:
3
،
3242
ح
اﻟﯾﻣﯾن،
ﺗﻌظﯾم
ﻓﻲ
ﺟﺎء
ِ
َ ْ ﻣِ ّ
 .92اﺑن اﻟﺻﻼح ،ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن أﺑو ﻋﻣرو ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺷﮭرزودي اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن اﻟﺻﻼح ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ،ﻣطﺑوﻋﺔ ﻣﻊ ﺷرح
اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح ﻟﻠﺣﺎﻓظ زﯾن اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻌراﻗﻲ "806-725ھـ" ﻧﺷر اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﻣﻧورة،ط1389)،1ھـ1969.م(.266 ،
 .93اﻟ ﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ )204-150م( ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ت :أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر  ،ط )،1ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺣﻠﺑﻲ1385 ،ھـ1940.م(،
.478
.94اﺑن اﻟﺻﻼح ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح.265 ،
 .95اﺑن اﻟﺻﻼح ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ـ.284 ،291 ،283 :1
 .96اﺑن اﻟﺻﻼح ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح.284 ،291 ،283 : 1 ،
ً
 .97أﺑو داود ،ﻓﻲ ﺳﻧﻧﮫ،12 :5 ،ح 4605 :ورﺟﺎﻟﮫ ﻛﻠﮭم ﺛﻘﺎت ،ورواه أﯾﺿﺎ اﻟﺗرﻣذي ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠم ﻣن ﺟﺎﻣﻌﮫ،37 :5 ،ح ، 2663 :وﻗﺎل:
ھذا ﺣدﯾث ﺣﺳن ﺻﺣﯾﺢ.
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ﺑﻦ أﰊ ﻓﻀﺎﻟﺔ اﳌﻜﻲ أن ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﲔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ذﻛﺮ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم " :أ ﳒﻴﺪ،
إﻧﻜﻢ ﲢﺪﺛﻮ ﺣﺎدﻳﺚ ﱂ ﳒﺪ ﳍﺎ أﺻﻼً ﰲ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻤﺮان ،وﻗﺎل ﻟﻠﺮﺟﻞ :ﻗﺮأت اﻟﻘﺮآن؟؛ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ.

ﻗﺎل :ﻓﻬﻞ وﺟﺪت ﻓﻴﻪ ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء أرﺑﻌﺎً ﻗﺎل :ﻻ .ﻗﺎل :ﻓﻌﻤﻦ أﺧﺬﰎ ذﻟﻚ؟ أﻟﺴﺘﻢ ﻋﻨﺎ أﺧﺬﲤﻮﻩ؟ ،وأﺧﺬ ﻩ
ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ؟ وﻗﺎل :أوﺟﺪﰎ ﰲ اﻟﻘﺮآن }وﻟْﻴﻄﱠﱠﻮﻓُﻮا ِ ﻟْﺒـﻴ ِ
ﺖ اﻟْ َﻌﺘِﻴﻖ{]اﳊﺞ ،[14 :أوﺟﺪﰎ ﻓﻴﻪ :ﻓﻄﻮﻓﻮا ﺳﺒﻌﺎً،
َْ
ََ
وارﻛﻌﻮا رﻛﻌﺘﲔ ﺧﻠﻒ اﳌﻘﺎم ،أوﺟﺪﰎ ﰲ اﻟﻘﺮآن" :ﻻ ﺟﻠﺐ ،وﻻ ﺟﻨﺐ وﻻ ﺷﻐﺎر ﰲ اﻹﺳﻼم"99؟ .أﻣﺎ ﲰﻌﺘﻢ
ﻮل ﻓَ ُﺨ ُﺬوﻩُ َوَﻣﺎ ََﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋْﻨﻪُ ﻓَﺎﻧْـﺘَـ ُﻬﻮا{]اﳊﺸﺮ[10 :؟! .ﻗﺎل ﻋﻤﺮان :ﻓﻘﺪ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ}:وَﻣﺎ آ َ ُﻛ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ ُ
َ

رﺟﻼ ﳚﺎﺑﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ اﳉﻠﻴﻞ
أﺧﺬ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ أﺷﻴﺎء ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻢ ﺎ ﻋﻠﻢ" .100وﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﲔ وﺟﺪ ً
ﻣﻄﺮف ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺸﺨﲑ ،وﻳﻘﻮل ﻟﻪ" :ﻻ ﲢﺪﺛﻮ إﻻ ﻟﻘﺮآن" ،101وﻟﻜﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮى -ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ -أن أﺻﺤﺎ ﺎ ،وﻗﺪ وﺟﺪوا اﻷﺳﺲ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﶈﺪﺛﻮن ،واﳉﻬﻮد اﳌﻀﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ

اﻟﺴﻨﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن واﻟﻮﺿﻊ ،ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺸﻜﻜﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ،ﺣﱴ ﻻ ﺗﻘﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة
أﻣﺎم أﻫﺪاﻓﻬﻢ ،وﻛﺄ ﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن :ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ،ﻓﺎﻟﺸﻚ ﻗﺎﺋﻢ ﰲ اﻷﺧﺒﺎر ،وﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻘﺔ؛ ﻷن ﻗﻠﻴﻬﺎ ،ﻗﻠﻮا أو
ﻛﺜﺮوا  -ﻻ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻨﻘﻠﻬﻢ ،ﻳﻘﻮل ﴰﺲ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺣﺠﺔ ﻫﺆﻻء" :وﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻘﻮل اﳋﱪ ﻻ
ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ أﺻﻼً ،وﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻮﺟﻪ ،وﻛﻴﻒ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ،واﳌﺨﱪون ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا ﻧﻘﻠﻪ؟ وإﳕﺎ وﻗﻮع
اﻟﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﺧﱰاﻋﻪ -ﻗﻠﻮا أو ﻛﺜﺮوا -ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﺒًﺎ
ﻟﻠﻌﻠﻢ أﺻﻼً" ،102وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺿﺎﻋﻔﻮا ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ وﰲ ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء؟؛ ﱂ
ﻳﻔﺼﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻤﻦ ﻳﺮى ﻫﺬا اﻟﺮأي ،وإن ﻛﺎن ﻗﺪ أﺷﺎر إﱃ أن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﺮﻗﻮا ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳋﱪ ﻣﻦ أﻫﻞ
ﻣﺴﺘﻨﲑا ﺑﺮأي ﻟﻠﺸﻴﺦ اﳋﻀﺮي
اﻟﻜﻼم وﳑﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻟﻔﻘﻪ ،103ورﺟﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ،
ً
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " رﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ" -أن ﻫﺆﻻ ء ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ،واﺳﺘﻨﺪ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﰲ وﻳﻞ
ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أن ﺷﻴﻮخ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺗﻄﺎوﻟﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وأن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ذﻛﺮ أن ﻣﻮﻃﻦ
 .99اﻟﺟﻠب :ﯾﻛون ﻓﻲ ﺷﯾﺋﯾن :أﺣدھﻣﺎ ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة ،وھو أن ﯾﻘدم اﻟﻣﺻدق ﻋﻠﻰ أھل اﻟزﻛﺎة ﻓﯾﻧزل ﻣوﺿﻌًﺎ ،ﺛم ﯾرﺳل ﻣن ﯾﺟﻠب إﻟﯾﮫ اﻷﻣور ﻣن
أﻣﺎﻛﻧﮭﺎ ﻟﯾﺄﺧذ ﺻدﻗﺗﮭﺎ ،ﻓﻧﮭﻰ ﻋن ذﻟك ،وأﻣر أن ﺗؤﺧذ ﺻدﻗﺎﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎھﮭم وأﻣﺎﻛﻧﮭم .اﻟﺛﺎﻧﻲ :أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎق ،وھو أن ﯾﺗﺑﻊ اﻟرﺟل
ﺳﺎ إﻟﻰ ﻓرﺳﮫ اﻟذي
وﯾﺻﯾﺢ ﻓرﺳﮫ ،ﻓﯾزﺟره ،وﯾﺟﻠب ﻋﻠﯾﮫ ،وﯾﺻﯾﺢ ﺣﺛﺎ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺟري ﻓﻧﮭﻰ ﻋن ذﻟك واﻟﺟﻧب :ھو ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎق أن ﯾﺟﻧب ﻓر ً
ﯾﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈذا ﻓﺗر اﻟﻣرﻛوب ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻧوب وھو ﻓﻲ اﻟزﻛﺎة أن ﯾﻧزل اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻣواﺿﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﺻدﻗﺔ ،ﺛم أﻣر ﺑﺎﻷﻣوال أن
ﺗﺟﻧب إﻟﯾﮫ أي ﺗﺣﺿر ﻓﻧﮭوا ﻋن ذﻟك ،وﻗﯾل :ھو أن ﯾﺟﻧب رب اﻟﻣﺎل ﺑﻣﺎﻟﮫ ،أي ﯾﺑﻌده ﻋن ﻣوﺿﻌﮫ ،ﺣﺗﻰ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ اﻹﺑﻌﺎد ﻓﻲ اﺗﺑﺎﻋﮫ
وطﻠﺑﮫ .اﻟﺷﻐﺎر :ﻧﻛﺎح ﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺟﺎھﻠﯾﺔ ﻛﺄن ﯾﻘول اﻟرﺟل ﻟﻠرﺟل ﺷﺎﻏرﻧﻲ :أي زوﺟﻧﻲ أﺧﺗك أو ﺑﻧﺗك أو ﻣن ﺗﻠﻲ أﻣرھﺎ ﺣﺗﻰ أزوﺟك
أﺧﺗﻲ أو ﺑﻧﺗﻲ ،أو ﻣن إﻟﻲ أﻣرھﺎ ،وﻻ ﯾﻛون ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣﮭر ﻓﮭذه ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻠك.
 .100اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺟﻼل اﻟدﯾن ،ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ ،د ط) ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ،د ت( ،ص ،6واﻧظر :اﻟﺣﺎﻛم ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ اﻟﺣﺎﻛم ﻣﺣﻣد
ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﻣدوﯾﮫ ﺑن ﻧﻌﯾم ﺑن اﻟﺣﻛم اﻟﺿﺑﯾﺎﻟطﮭﻣﺎﻧﻲ اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن اﻟﺑﯾﻊ ،اﻟﻣﺳﺗدرك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ،ت:
ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ ،ط)،1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت1411 ،ھـ1990.م(.110،111 :1 ،
 .101اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،ﻣدﺧل اﻟدﻻﺋل ،25 :1،و اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ 48 ،ﻣن ﻋدة طرق ،وﻛذﻟك أﺑو ﻋﻣر ﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻊ.191 :2 ،
 .102اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺳﮭل ﺷﻣس اﻷﺋﻣﺔ اﻟﺳرﺧﺳﻲ )ت 483ھـ(،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،د ط )،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺑﯾروت ،د ت( ،ـ:1
.283
 .103اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن اﻟﻌﺑﺎس ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺷﺎﻓﻊ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺑن ﻋﺑد ﻣﻧﺎف اﻟﻣطﻠﺑﻲ اﻟﻘرﺷﻲ اﻟﻣﻛﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ:
204ھـ( ،اﻷم ،د ط)،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺑﯾروت1410 ،ھـ1990.م( ،ـ:7ص 250أول ﻛﺗﺎب ﺟﻣﺎع اﻟﻌﻠم.
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ﻫﺆﻻء اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ ﻛﺎن ﻟﺒﺼﺮة ،وأﻛﺜﺮ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﺎن ﻟﺒﺼﺮة ،104ﻛﻤﺎ أن أ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﻐﺪادي
ذﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق" أن اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ )ت230ﻫـ( ،ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ن اﳋﱪ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ،ﻣﻊ ﺧﺮوج
ﻗﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﺎﻣﻊ اﳋﱪ ﻋﻦ اﳊﺼﺮ ،وﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﳘﻢ اﻟﻨﺎﻗﻠﲔ واﺧﺘﻼف دواﻋﻴﻬﺎ -ﳚﻮز أن ﻳﻘﻊ ﻛﺬ ً.105
وﻳﺮى اﻷﺳﺘﺎذ أﺑﻮ زﻫﺮة أن ﻫﺆﻻء ﻫﻢ "اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا ذﻟﻚ اﻟﺸﺬوذ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﺑﺬوا ﺑﺬﻟﻚ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺰ دﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﻇﻬﺮوا اﻹﺳﻼم وأﺑﻄﻨﻮا ﺳﻮاﻩ؛ ﻟﻴﻔﺴﺪوا أﻣﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻳﻨﺎﻟﻮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﲟﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻜﻴﺪ اﳋﻔﻲ ،ﺑﻌﺪ أن ﻋﺠﺰوا ﻋﻦ ﻣﻐﺎﻟﺒﺘﻪ ﳊﺠﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة؛ إذ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻷدﻟﺔ اﻟﺒﺎﻫﺮة وﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﻦ اﳋﻮارج ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳋﻮارج ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺟﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ" ﻛﻤﺎ ﻳﺮى أن ﻫﺆﻻء
ﺳﱰا ﻷﻫﻮاﺋﻬﻢ و"ﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻌﻘﻞ واﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻘﺪ وﺟﺪوا ﰲ ﻣﺬﻫﺐ اﻻﻋﺘﺰال
ﻗﺪ اﲣﺬوا ﳓﻠﺔ اﻻﻋﺘﺰال ً
ﺳﺘﺎرا ﻹﺧﻔﺎء أﻫﻮاﺋﻬﻢ وﻃﻲ ﻣﻔﺎﺳﺪﻫﻢ ﻟﻜﺘﻤﺎن ،ﺣﱴ ﺗﻔﺮخ ،وﺗﺼﻞ إﱃ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ" .106ﳑﺎ ذﻛﺮ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
ً

أن ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺰ دﻗﺔ ،وإن ﻟﺒﺴﻮا أﺛﻮاب اﳋﻮارج ﺣﻴﻨﺎً وأﺛﻮاب اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﺣﻴﻨﺎً آﺧﺮ وﳒﻞ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﳋﻮارج
اﳊﻘﻴﻘﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ،وﻧﺮى أن ﻫﺆﻻء ﻣﻦ رواﺳﺐ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻟﺖ ﻻ ﻋﻠﻢ ﰲ ﻏﲑ
اﻟﻀﺮور ت إﻻ ﳊﻮاس دون اﻷﺧﺒﺎر وﻏﲑﻫﺎ ﻛﺎﻟﺴﻤﻨﻴﺔ واﻟﱪاﳘﺔ ،وﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم.107

.4 .2ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺆﻻء ورد ﺣﺠﺘﻬﻢ :ﳒﺪ أن ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺸﻮا ﻣﻦ أﻧﻜﺮوا اﻟﺴﻨﺔ؛ وردوا ﺣﺠﺘﻬﻢ؛ اﻹﻣﺎم
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺬي اﻧﱪى ﳍﻢ دﻓﺎﻋﺎً ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ،وﺟﺎدﳍﻢ ﻟﻌﻘﻞ واﳌﻨﻄﻖ ﻓﺒﺪأ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ :أوﻻً :ﻣﺎ دﻣﺘﻢ
ﺗﺮﻳﺪون اﺗﺒﺎع اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻪ ،ﻓﺈن اﺗﺒﺎع اﻟﺴﻨﺔ وﻗﺒﻮﳍﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ اﺗﺒﺎع ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻛﺘﻔﺎء ﺑﻪ ،ﻗﺎل
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ﺎب
ﻋﺰ
وﺟﻞ}:ﻫ َﻮ اﻟﱠﺬي ﺑـَ َﻌ َ
ﺚ ِﰲ ْاﻷ ُّﻣﻴِّ َ
ُ
ﲔ َر ُﺳﻮﻻً ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻳـَْﺘـﻠُﻮ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ آ َ ﺗﻪ َوﻳـَُﺰّﻛﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻳـُ َﻌﻠّ ُﻤ ُﻬ ُﻢ اﻟْﻜﺘَ َ
و ِْ
ْﻤﺔَ{]اﳉﻤﻌﺔ ،[2:وﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﷲ ،ﻓﻤﺎ اﳊﻜﻤﺔ؟ إ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ،
اﳊﻜ َ
َ
 ،وﳌﺎ ردوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﳍﻢ :إﻧﻪ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲨﻠﺔ واﳊﻜﻤﺔ
رد ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﲏ
ﺧﺎﺻﺔ ،وﻫﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻬﻮ ﱂ ﳜﺮج ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب؛ ّ
ﳊﻜﻤﺔ أ ﺎ أﺣﻜﺎم ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأ ﺎ ﻻ ﲣﺮج ﻋﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ رﺳﻮل ﷲ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة
واﻟﺰﻛﺎة واﳊﺞ وﻏﲑﻫﺎ ،ﻓﻴﻜﻮن ﷲ ﻗﺪ أﺣﻜﻢ ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﻀﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ ،وﺑﲔ ﻛﻴﻒ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
ﻧﺒﻴﻪ-إذا ﻛﺎن ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ ،وﻟﻴﺲ ﻏﲑﻩ ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ،ﻓﻬﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻧﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﲞﱪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ
 ،وإذا ﱂ ﻧﻘﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﺒﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﻓﺮﻃﻨﺎ ﰲ أﻣﻮر دﻳﻨﻨﺎ ،وﻳﻀﻴﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ
 .104اﻷﺳﻔراﯾﯾﻧﻲ ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎھر ﺑن طﺎھر ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺑﻐدادي اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻷﺳﻔراﯾﯾﻧﻲ ،أﺑو ﻣﻧﺻور )اﻟﻣﺗوﻓﻰ429 :ھـ( ،اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻔرق
وﺑﯾﺎن اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻧﺎﺟﯾﺔ ،ط )،2دار اﻵﻓﺎق اﻟﺟدﯾدة ،ﺑﯾروت1977 ،م(.135 ،
.105اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ص.138
 .106اﻵﻣدي ،ﺳﯾف اﻟدﯾن أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻵﻣدي )631-551ھـ( ،اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم ،د ط )،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﻠﺑﻲ
وﺷرﻛﺎه1387،ھـ1967.م(.15 :2 ،
 .107ﻣﺣﻣد أﺑو زھرة ،اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ط )،2دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ1367 ،ھـ1948.م(.215-214 ،
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اﺋﺪا ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن أﻇﻬﺮ
اﶈﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن اﳊﻜﻤﺔ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻫﻲ ﻛﺘﺎب ﷲ ،وﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ﻏﲑﻩ ز ً
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﲔ ﻫﻮ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﱐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻟﻠﻔﻆ اﳊﻜﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮاد ﺎ ﻣﻌﲎ
آﺧﺮ ﻏﲑ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}:واذْ ُﻛﺮ َن ﻣﺎ ﻳـْﺘـﻠَﻰ ِﰲ ﺑـﻴﻮﺗِ ُﻜ ﱠﻦ ِﻣﻦ آ ِ
ت ا ﱠِ و ِْ
ْﻤ ِﺔ إِ ﱠن ا ﱠَ َﻛﺎ َن
ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ
اﳊﻜ َ
َ
ﻟَ ِﻄﻴ ًﻔﺎ َﺧﺒِ ًﲑا{]اﻷﺣﺰاب ،[ 34 :ﻓﺄﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ أﻧﻪ ﻳﺘﻠﻰ ﰲ ﺑﻴﻮ ﻦ ﺷﻴﺌﺎن :اﻟﻘﺮآن واﳊﻜﻤﺔ ،أي ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ "ﻓﻬﺬﻩ أﺑﲔ ﰲ أن اﳊﻜﻤﺔ ﻏﲑ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻷوﱃ".108
ﻧﻴﺎً :ﻟﻘﺪ اﻓﱰض ﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎع ﻧﺒﻴﻪ  ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}:ﻓَﻼ ورﺑِﻚ ﻻ ﻳـﺆِﻣﻨﻮ َن ﺣ ﱠﱴ ُﳛ ِّﻜﻤ َ ِ
ﻴﻤﺎ َﺷ َﺠَﺮ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ
ﻮك ﻓ َ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻮل
ﻴﻤﺎ{]اﻟﻨﺴﺎء ،[65:وﻗﺎل ﻋﺰ
وﺟﻞ}:ﻣ ْﻦ ﻳُ ِﻄ ِﻊ اﻟﱠﺮ ُﺳ َ
ﰒُﱠ ﻻ َِﳚ ُﺪوا ِﰲ أَﻧْـ ُﻔﺴ ِﻬ ْﻢ َﺣَﺮ ًﺟﺎ ﳑﱠﺎ ﻗَ َ
ﻀْﻴ َ
َ
ﺖ َوﻳُ َﺴﻠّ ُﻤﻮا ﺗَ ْﺴﻠ ً
ﻓَـ َﻘ ْﺪ أَﻃَﺎع ا ﱠ {]اﻟﻨﺴﺎء ،[80 :وﻗﺎل ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ} :ﻓَـ ْﻠﻴﺤ َﺬ ِر اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ُﳜَﺎﻟُِﻔﻮ َن ﻋﻦ أَﻣ ِﺮِﻩ أَ ْن ﺗُ ِ
ﺼﻴﺒَـ ُﻬ ْﻢ ﻓِْﺘـﻨَﺔٌ أ َْو
َْ ْ
َْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ﻴﻢ{]اﻟﻨﻮر ،[63 :وﻗﺪ ﻓﺮض ﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎع أﻣﺮﻩ ،ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻓﻘﺎل ﺟﻞ ذﻛﺮﻩ:
ﻳُﺼﻴﺒَـ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
اب أَﻟ ٌ
ﻮل ﻓَ ُﺨ ُﺬوﻩُ َوَﻣﺎ ََﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋْﻨﻪُ ﻓَﺎﻧْـﺘَـ ُﻬﻮا{]اﳊﺸﺮ ،[6 :ﻓﻘﺪ ﺑﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ أن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺮﺿﺎً أن ﺧﺬ
}وَﻣﺎ آ َ ُﻛ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ ُ
َ
اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﻪ ،وﻧﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﺎ ﺎ رﺳﻮل ﷲ ﻋﻨﻪ ،وإذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺮﺿﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ -ﳓﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻧﺸﺎﻫﺪ رﺳﻮل ﷲ - ،إﻻ ﳋﱪ ﻋﻨﻪ.109
ﻟﺜًﺎ :وﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ ﳓﺘﺎج إﱃ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻻ ﻧﺼﻞ إﱃ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻨﻘﻞ
ِ ِ ِ
ِ
ﲔ{]اﻟﻨﺴﺎء:
ﺐ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ إِ َذا َﺣ َ
ت إِ ْن ﺗَـَﺮَك َﺧ ْ ًﲑا اﻟْ َﻮﺻﻴﱠﺔُ ﻟ ْﻠ َﻮاﻟ َﺪﻳْ ِﻦ َو ْاﻷَﻗْـَﺮﺑِ َ
َﺣ َﺪ ُﻛ ُﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُ
ﻀَﺮ أ َ
اﻟﺮواة ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃُ }:ﻛﺘ َ
 ،[180وﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ اﻟﻔﺮاﺋﺾِ ِ ِ :
ٍِِ
س ِﳑﱠﺎ ﺗَـَﺮَك إِ ْن َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ َوﻟَ ٌﺪ ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ
َ
}وﻷَﺑـَ َﻮﻳْﻪ ﻟ ُﻜ ِّﻞ َواﺣﺪ ﻣْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ اﻟ ﱡﺴ ُﺪ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻟَﻪُ وﻟَ ٌﺪ ووِرﺛَﻪُ أَﺑـﻮاﻩُ ﻓَِﻸ ُِّﻣ ِﻪ اﻟﺜـﱡﻠُ ُ ِ
س{]اﻟﻨﺴﺎء" ،[11 :ﻓﺰﻋﻤﻨﺎ  -ﳋﱪ ﻋﻦ رﺳﻮل
َ َ َ ََ
ﺚ ﻓَﺈ ْن َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ إ ْﺧ َﻮةٌ ﻓَﻸ ُّﻣﻪ اﻟ ﱡﺴ ُﺪ ُ
ﻋﱪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻟﻜﻦ
ﷲ  ،أن آﻳﺔ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻧﺴﺨﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻷﻗﺮﺑﲔ،ﻫﻜﺬا ّ
اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻋﻤﻮم اﻷوﱃ" ،ذﻟﻚ أن ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺬي ﰲ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ إﳚﺎب اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻗﺮﻳﺐ ،وﻣﻘﺘﻀﻰ آ ت اﳌﻮارﻳﺚ ﻣﻨﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺮﺑﲔ ﺣﻖ ﺧﻼﻓﺔ اﳌﻴﺖ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ دون ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺑﲔ
اﻵﻳﺘﲔ إذن ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﺬي ﻳﺴﻮغ اﻟﻨﺴﺦ ،إذ ﻣﺎ زال ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺮﺑﲔ ﳑﻦ وﺟﺒﺖ ﳍﻢ اﻟﻮﺻﻴﺔ
ﻣﻌﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺎﺳﺦ
ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻵﻳﺔ اﻷوﱃ وﱂ ﺗﻮرﺛﻬﻢ اﻵﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ" ،ﻓﻴﻤﻜﻦ إﻋﻤﺎل اﻵﻳﺘﲔ ً
واﳌﻨﺴﻮخ" ،110ﻓﻠﻮ ﻛﻨﺎ ﳑﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﳋﱪ ،ﻓﻘﺎل ﻗﺎﺋﻞ :اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻧﺴﺨﺖ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ،ﻓﻬﻞ ﲡﺪ اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ
اﳋﱪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ؟.111

.108اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.251 :7 ،
 .109اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.251 :7،
 .110اﻧظر :ﻣﺻطﻔﻰ زﯾد ،اﻟﻧﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،دراﺳﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ،ط) ،1دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ،
1383ھـ1963.م(.595-592 ،
 .111اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.252: 7 ،
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ﻋﺎﻣﺎً ﻳﺮاد ﺑﻪ اﳋﺎص ،وﺑﻌﺾ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺒﻴﻨﻪ إﻻ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﳏﺘﺎﺟﻮن إﱃ
راﺑﻌﺎً :إن ﰲ اﻟﻘﺮآن ّ
إﺧﺒﺎر اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻠﻮ ﺎ ،وإﻻ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺮض ﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺼﻼة ،وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﺎﻣﺔ ،وإﳕﺎ اﳊﻴﺾ ﳐﺮﺟﺎت ﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﻪ ،وﻓﺮض اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ ،وﳒﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮال
ﻛﺎﻓﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،وﻻ
ﳐﺮﺟﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﺴﻨﺔ ،وﻓﺮض اﳌﻮارﻳﺚ ﻟﻶ ء واﻷﻣﻬﺎت واﻟﻮﻟﺪ ّ
ً
ﻋﺎﻣﺎً ،وﱂ ﻳﻮرث اﳌﺴﻠﻤﻮن ً
ﻗﺎﺗﻼ ﳑﻦ ﻗﺘﻞ ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻟﺴﻨﺔ.112
ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﺣﺮ ،وﻻ ً
ً
ﺧﺎﻣﺴﺎً :وإذا ﻛﺎن اﳋﱪ ﻣﺘﻮاﺗﺮاً ﻛﺎن أو ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﱵ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ؛ ﻷﻧﻪ أﻗﻞ
درﺟﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ ﺗﺴﺎءل :ﻫﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﰲ أن ﻧﺒﻴﺢ اﶈﺮم ﺣﺎﻃﺔ ،وﻫﻮ ﻧﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻐﲑ إﺣﺎﻃﺔ ،وﻫﻮ اﳋﱪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ؟ .أﺟﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻨﻌﻢ ،واﳊﺠﺔ ﻓﻴﻪ واﺿﺤﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻳﺒﺎح
دﻣﻪ ﺑﺸﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺘﻞ ،ﻓﻘﺪ أﺑﻴﺢ اﻟﺪم اﶈﺮم ﺣﺎﻃﺔ ،وﻫﻮ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﻢ

اﻟﻜﺬب أو اﳋﻄﺄ ،ﰒ ﻳﻀﻴﻒ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻬﺎ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ -وﻻ ﻳﻌﻠﻢ
اﻟﻐﻴﺐ إﻻ ﷲ -ﻓﺈﻧﻪ  -ﻣﻦ ب أوﱃ -ﻳﻘﺒﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺮواة اﻟﻨﺎﻗﻠﲔ ﻟﻪ؛ ﻷن اﶈﺪﺛﲔ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﰲ اﻟﺮاوي
أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق اﻟﺮواة وﻛﺬ ﻢ وﻏﻠﻄﻬﻢ ﲟﻘﺎرﻧﺔ روا ﻢ ﺑﺮوا ت
اﳊﻔﺎظ ،و ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﳑﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ اﻟﺸﻬﺎدات ،وﳍﺬا وﺟﺪ ﻣﻦ ﲡﻮز ﺷﻬﺎدﺗﻪ وﻻ ﲡﻮز رواﻳﺘﻪ .113ﻫﺬا
ﳎﻤﻞ ﻣﺎ رد ﺑﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮي اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻷﺧﺒﺎر اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﺧﺎﺻﺔ ،ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺔ
ﳊﺠﻢ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻫﻨﺎك ردود أﺧﺮى ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﳌﻦ أراد اﳌﺰﻳﺪ.
 .5 .2ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ :وﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎ ﻢ أﻳﻀﺎً رد ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻵﺣﺎد ﻣﻦ اﻟﺮواة ﰲ أي ﻃﺒﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷوﱃ اﻟﺜﻼث ،اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ أو ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻗﺴﻢ ﻟﻴﺲ ﲟﺘﻮاﺗﺮ ،وﻳﺴﻤﻰ
ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ "اﻵﺣﺎد" ،وﻳﺴﻤﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ "ﻋﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ" ،114ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس رد اﳌﺘﻮاﺗﺮ ورﻓﺾ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ،وذﻫﺒﻮا إﱃ ﻋﺪم ﺣﺠﻴﺘﻪ ،وﻣﻦ اﻹﻧﺼﺎف أن ﻧﻘﻮل:
إﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺣﺪﻩ ﰲ ﻣﻴﺪان اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ،وإﳕﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ أﺋﻤﺔ داﻓﻌﻮا ﻋﻦ

اﻟﺴﻨﺔ ﺿﺪ ﻫﺆﻻء اﳌﻬﺎﲨﲔ ﳍﺎ أو اﻟﺘﺎرﻛﲔ ،وﻳﻬﻤﻨﺎ أن ﻧﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﱃ ﺟﻬﻮد ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﺣﻨﺎف ،ﻓﻘﺪ
ذﻛﺮ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ أن اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ذﻛﺮ دﻓﺎﻋﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب "اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن" ،ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ
أ ن ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺣﺠﻴﺔ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ووﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،115وﻧﺘﻌﺮض ﻫﻨﺎ ﻟﺬﻛﺮ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ
أوردﻫﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻬﺘﻢ ﻳﺮاد اﻵ ر اﻟﱵ أوردﻫﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ أ ن؛ أوﻻً ﻟﺸﻬﺮ ﺎ،

 .112اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.252: 7 ،
 .113اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.253-252 :7 ،
.114اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.479-478 ،
.115اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،328 :1 ،ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،أﺻول اﻟﺑزدوي "ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أدﻟﺔ ﻣﺣﻣد".694 :2،
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و ﻧﻴﺎً ﻷن اﳋﺼﻮم -ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ -ﺳﻴﻘﻮﻟﻮن :ﻛﻴﻒ ﳛﺘﺠﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ،وﻫﻮ
117
116
ِ ﱠِ
ﻳﻦ ﻳَﻜْﺘُ ُﻤﻮ َن َﻣﺎ
ﻧﻔﺲ اﳋﻼف ؟ وﳍﺬا ﻓﻘﺪ اﲡﻪ اﲡﺎﻫﺎً آﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺒﻴﻨﻪ ﻫﻨﺎ :أوﻻً-:ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}:إ ﱠن اﻟﺬ َ
ﺎت وا ْﳍﺪى{]اﻟﺒﻘﺮة ،[180:وﻗﺎل ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ} :وإِ ْذ أَﺧ َﺬ ا ﱠ ِﻣﻴﺜ َ ﱠ ِ
ِ
أَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْﺒَـﻴِّﻨَ ِ َ َُ
َ َ ُ َ
ﺎب ﻟَﺘُـﺒَـﻴِّﻨُـﻨﱠﻪُ
ﻳﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْﻜﺘَ َ
ﺎق اﻟﺬ َ
ﻟِﻠﻨ ِ
ﱠﺎس َوَﻻ ﺗَﻜْﺘُ ُﻤﻮﻧَﻪ{]آل ﻋﻤﺮان ،[187:ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺗﲔ اﻵﻳﺘﲔ ﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﻤﺎن ،وأﻣﺮ ﻟﺒﻴﺎن
وا ﻟﺘﺒﻴﻠﻎ؛ ﻷن اﳊﻜﻢ ﰲ اﳉﻤﻊ اﳌﻀﺎف إﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﺘﻨﺎول ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ؛ وﻷن أﺧﺬ اﳌﻴﺜﺎق ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ،
واﳋﻄﺎب ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎول ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻵﺣﺎد ،وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﻌﻤﻞ

ﲟﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﳌﺒﻠﻎ أو اﳌﺨﱪ" ،ﻓﻜﻞ واﺣﺪ إﳕﺎ ﳜﺎﻃﺐ ﲟﺎ ﰲ وﺳﻌﻪ ،وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﱪﻩ ﺣﺠﺔ ﳌﺎ أﻣﺮ ﺑﺒﻴﺎن
اﻟﻌﻠﻢ" ، 118وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﲔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳐﺼﻮص ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺺ آﺧﺮ ،وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ:
} أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا إِ ْن ﺟﺎء ُﻛﻢ ﻓَ ِ
ﺎﺳ ٌﻖ ﺑِﻨَـﺒٍَﺄ ﻓَـﺘَـﺒَـﻴﱠـﻨُﻮا{]اﳊﺠﺮات[ 6:؛ ﻓﻔﻴﻪ أﻣﺮ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﺧﱪ اﻟﻔﺎﺳﻖ،119
َ َ
َ َ
ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ﱠﻬﻮا ِﰲ اﻟ ّﺪﻳ ِﻦ َوﻟﻴُـْﻨﺬ ُروا ﻗَـ ْﻮَﻣ ُﻬ ْﻢ إ َذا َر َﺟﻌُﻮا إﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}:ﻓَـﻠَ ْﻮَﻻ ﻧـَ َﻔَﺮ ﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ ﻓ ْﺮﻗَﺔ ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻃَﺎﺋ َﻔﺔٌ ﻟﻴَـﺘَـ َﻔﻘ ُ

َْﳛ َﺬ ُرو َن{]اﻟﺘﻮﺑﺔ ،[122:واﻟﻔﺮﻗﺔ اﺳﻢ ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﻓﺼﺎﻋﺪاً ،واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ اﻟﻮاﺣﺪ أو اﻻﺛﻨﺎن،
ﻓﻴﺜﻘﻔﻪ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﳛﺬر ﻗﻮﻣﻪ ﻹﻧﺬار ،وﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ذﻟﻚ وﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻷن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺠﺔ ،وإذا ﻛﺎن
اﳌﺘﻘﺪﻣﻮن ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ،ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ

اﻻﺛﻨﲔ ،وﻗﺎل آﺧﺮون :ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮة -ﻓﺈن أﺣﺪاً ﱂ ﻳﻘﻞ إ ﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺸﺮة ،وﻣﻌﻠﻮم أن
ﺧﱪ اﻟﻌﺸﺮة وإﻧﺬارﻫﻢ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﻜﺬب" ،ﻓﻌﺮﻓﻨﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻮن اﳌﺨﱪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ
ﺧﱪﻩ ﻤﺔ اﻟﻜﺬب" ،120وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻜﺮو ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ،وﻻ ﻳﻘﺎل :ﻫﺬا ﺧﻄﺎب ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻮاﺋﻒ
ﻹﻧﺬار ،وﻫﻢ ﻳﺒﻠﻐﻮن ﺣﺪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ ،ﻓﻴﻜﻮن ﺧﱪﻫﻢ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺎً ﻣﺸﺘﻬﺮاً -ﻻ ﻳﻘﺎل ﻫﺬا؛ ﻷن اﳉﻤﻊ اﳌﻀﺎف إﱃ
ﲨﺎﻋﺔ -ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻳﺘﻨﺎول ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ .وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ}:إِ َذا َر َﺟﻌُﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬﻢ{]اﻟﺘﻮﺑﺔ[122:؛ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن
ذﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻮاﺣﺪ؛ ﻷن اﻟﺮﺟﻮع إﳕﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﳌﻦ ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﺎً ﻋﻦ اﻟﻘﻮم ،ﰒ ﺻﺎر ﻗﺎدﻣﺎً ﻋﻠﻴﻬﻢ وإﺗﻴﺎن ﲨﻴﻊ
اﻟﻄﻮاﺋﻒ إﱃ ﻗﻮم ﻻ ﻳﻜﻮن رﺟﻮﻋﺎً إﻟﻴﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا ﻟﻮ ﻛﺎن ﺷﺮﻃﺎً ﻟﺒﻴﻨﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﳍﻢ ،وﻛﻠﻔﻬﻢ أن ﻳﻔﻌﻠﻮﻩ
وﻟﻮ ﻓﻌﻠﻮﻩ ﻻﺷﺘﻬﺮ ،وﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻵ ر ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وأﻳﻀﺎً ﻓﻠﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﲟﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻢ اﻹﻧﺬار ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺗﻮﻫﻢ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻰ ﺧﱪﻫﻢ؛ ﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﻜﺎن
اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺋﻤﺎً ،وﻗﺪ ﻳﻘﺎل :إن إﻧﺬار اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ إﻟﺰام اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻟﻘﺒﻮل؛ ﺑﻞ اﳌﻘﺼﻮد أن ﻳﺸﺘﻬﺮ ذﻟﻚ،

 .116ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،أﺻول اﻟﺑزدوي.692 :2 ،
.117اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ.
.118ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،أﺻول اﻟﺑزدوي.691 : 2 ،
.119اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.322 :1 ،
 .120ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ،رﻓﻌت ﻓوزي ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ،ﺗوﺛﯾﻖ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﮭﺟري أﺳﺳﮫ واﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ ،ط )،1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﻧﺎﻧﺟﻲ ،ﻣﺻر ،د ت(،
.107
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وﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﻬﺎر ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻤﺔ اﻟﻜﺬب ،ﻓﺘﺼﲑ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ،وذﻟﻚ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻟﺸﻬﺎدة
وإن ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ آﺧﺮ ،وﺗﻈﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺘﻪ ﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ،وﻳﺮد اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬا اﻻﻋﱰاض ن اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أداء اﻟﺸﻬﺎدة إذا ﻛﺎن وﺣﺪﻩ -ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﻫﺆﻻء -ﻷن ﺷﻬﺎدﺗﻪ
ﻻ ﺗﻨﻔﻊ اﳌﺪﻋﻲ ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺠﺔ وواﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﳌﺎ وﺟﺐ اﻹﻧﺬار ﲟﺎ ﲰﻊ ،وﻫﺬا ﲞﻼف
اﻟﺸﺎﻫﺪ إذا ﻛﺎن وﺣﺪﻩ ،وإذا ﺛﺒﺖ ﻟﻨﺺ أﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻹﻧﺬار ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا ﲟﻨﺰﻟﺔ رﺳﻮل
ﷲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺄﻣﻮراً ﻹﻧﺬار ،وﻛﺎن ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻟﻠﺴﺎﻣﻌﲔ ،وﻗﺪ ﺑﲔ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺒﻮل
واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ} :ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ َْﳛ َﺬ ُرو َن{]اﻟﺘﻮﺑﺔ[122:؛ أي :ﻟﻜﻲ ﳛﺬروا ﻋﻦ اﻟﺮد واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻟﺰوم اﳊﺠﺔ إ ﻫﻢ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ.121
ﺎك إِﱠﻻ َﻛﺎﻓﱠﺔً ﻟِﻠﻨ ِ
ﱠﺎس{]ﺳﺒﺄ ،[28:وﻗﺪ ﺑﻠﻎ رﺳﻮل ﷲ
ﻧﻴﺎً :ﻗﺎل
ﺗﻌﺎﱃ}:وَﻣﺎ أ َْر َﺳ ْﻠﻨَ َ
َ

 ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻼ ﺧﻼف،

وﻫﻮ ﱂ ت ﻛﻞ واﺣﺪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﺸﺎﻓﻬﻪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻠﻎ ﻗﻮﻣﺎً ﺑﻨﻔﺴﻪ وآﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﺳﻮل ﻣﻦ رﺳﻠﻪ وآﺧﺮﻳﻦ ﺑﻜﺘﺎب
ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ  ...ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺠﺔ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻐﺎً رﺳﺎﻟﺔ رﺑﻪ ﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻓﺘﺤﺖ ﺑﻠﺪان ﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪﻩ  ،أرﺳﻞ إﱃ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﺎﻣﻼً ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻪ ،وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺠﺔ ﰲ
أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﳌﺎ اﻛﺘﻔﻰ رﺳﻮل ﷲ
ﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ذاك ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﻮت ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪﻩ ، ،إﳕﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻐﻬﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻋﻮة ،وﻫﻦ ﳐﺪرات ﰲ ﺑﻴﻮ ﻦ ﺧﺒﺎر أزواﺟﻬﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﳛﻀﺮون ﳎﻠﺲ رﺳﻮل ﷲ
ﻟﺬﻫﺎب داﺋﻤﺎً إﻟﻴﻪ واﻟﺴﻤﺎع
 ،ﰒ ﻳﺒﻠﻐﻮ ﻦ وﻳﻌﻠﻤﻮ ﻦ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺠﺔ ﻷﻣﺮﻫﻦ اﻟﺮﺳﻮل
ﻣﻨﻪ ،وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﱂ ﳛﺪث؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺪث ﻻﺷﺘﻬﺮ.122
ﻟﺜﺎً :وﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺄﻣﻮراً ﻛﻞ اﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻗﺎل ﻋﺰ ذﻛﺮﻩ َ } :أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﱡﺮ ُﺳ ُﻞ ُﻛﻠُﻮا ِﻣ َﻦ
ﺎت واﻋﻤﻠُﻮا ﺻ ِ
ِ
ﺎﳊﺎً{]اﳌﺆﻣﻨﻮن .[51:ورﲟﺎ ﻛﺎن ﻳُﻬﺪى إﻟﻴﻪ  ،ﻓﻘﺪ روي أن ﺳﻠﻤﺎن ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ
اﻟﻄﱠﻴِّﺒَ َ ْ َ َ

أﻫﺪى إﻟﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎً ﻣﻦ رﻃﺐ ﻛﻤﺎ وأن ﺑﺮﺑﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺪي إﻟﻴﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻰ إﱃ
ﻃﻌﺎم؛ وﰲ ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺣﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻠﻪ .
راﺑﻌﺎً :وﻗﺪ أﻣﺮ ﷲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻘﻀﻲ ﻟﺸﻬﺎدة ،وﻣﻌﻠﻮم أن اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻜﺬب ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ..
ﻟﺸﻬﺎدات واﻷﳝﺎن ﻣﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻜﺬب ،وأﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺣﲔ ﻗﺎل ):إﳕﺎ أ
وﻗﺪ ﻗﻀﻰ رﺳﻮل ﷲ
ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻜﻢ أﻗﻀﻲ ﲟﺎ أﲰﻊ ،ﻓﻤﻦ ﻗﻀﻴﺖ ﻟﻪ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺣﻖ أﺧﻴﻪ ،ﻓﻜﺄﳕﺎ أﻗﻄﻊ ﻟﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر( ،123ﻫﺬا
 .121اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.324 - 322 :1 ،
 .122اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.325 -324 :1 ،
 .123رواه اﻟﺷﯾﺧﺎن ،اﻧظر :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﺑن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻣﺣﻣد )اﻟﻣﺗوﻓﻰ1388 :ھـ( ،اﻟﻠؤﻟؤ واﻟﻣرﺟﺎن ﻓﯾﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷﯾﺧﺎن ،د ط ،
)دار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻠﺑﻲ ،د ت(.193 - 192 :2 ،
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ﻣﻊ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳑﻜﻨﺎً ﻟﻪ أن ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻮﺣﻲ ،ﻓﻴﻘﻀﻲ ﻟﻴﻘﲔ وﻳﺰﻳﻞ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ،وﻟﻮ ان ﺷﺮط وﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ
ﳋﱪ اﻧﺘﻔﺎء ﻤﺔ اﻟﻜﺬب ﻋﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ ﻣﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳊﻜﻢ ﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل؛ إذ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن واﺣﺪة.124
ﺗﻌﺎﱃ}:وَﻣﺎ َﺷ ِﻬ ْﺪ َ إِﱠﻻ ِﲟَﺎ َﻋﻠِ ْﻤﻨَﺎ{]ﻳﻮﺳﻒ،[81:
ﺧﺎﻣﺴﺎً :وﻗﺪ ﲰﻰ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎً ،ﻗﺎل
َ
وإﳕﺎ ﻗﺎﻟﻮا ذﻟﻚ ﲰﺎﻋﺎً ﻣﻦ ﳐﱪ أﺧﱪﻫﻢ ﺑﻪ ،وﻗﺎل ﺟﻞ ذﻛﺮﻩ} :ﻓَِﺈ ْن ﻋﻠِﻤﺘﻤﻮﻫ ﱠﻦ ﻣﺆِﻣﻨَ ٍ
ﺎت{]اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ ،[10:وإﳕﺎ
َ ُُْ ُ ُْ
ﻗﺎل ذﻟﻚ ﻋﺘﺒﺎر ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺮأي ،واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺗﲔ اﻵﻳﺘﲔ اﻟﻜﺮﳝﺘﲔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺧﱪ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻇﻦ ،واﻟﻈﻦ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺧﱪ اﻟﻔﺎﺳﻖ ،وﳍﺬا أﻣﺮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﺧﱪﻩ ،ﺣﱴ ﻻ
ﻳﺼﺎب ﻗﻮم ﲜﻬﺎﻟﺔ ،وﻣﻦ اﻋﺘﻤﺪ ﺧﱪ اﻟﻌﺪل ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻇﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻴﺒﺎً؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻠﻢ
ﻻ ﲜﻬﺎﻟﺔ.125
ﺳﺎدﺳﺎً :إن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﻮزون اﻟﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻔﺰﻋﻮن إﱃ اﻟﻘﻴﺎس ،ﻣﻊ أن اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﻄﺄ أﻗﻮى
ﻣﻨﻪ ﰲ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ؛ ﻷن اﻷﺧﲑ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ ،واﻟﺸﺒﻬﺔ إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻪ ،وﰲ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺸﺒﻬﺔ
واﻻﺣﺘﻤﺎل ﰲ اﳌﻌﲎ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ،واﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺮأي ،ﻓﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﻴﺎس دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻌﻤﻞ
ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷوﱃ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻘﻼً ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻫﻮ أﻗﻮى ،واﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻫﻮ دوﻧﻪ.
ﺳﺎﺑﻌﺎً :إن ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦ وﺣﻘﻮق ﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻨﻌﻤﻞ ﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ زﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل
 ،ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ زﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮل  ،ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻣﻨﻪ ،وﻣﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﻮل اﻟﺰﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﲔ رﺳﻮﻟﻨﺎ اﻟﻜﺮﱘ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﱪ ﺗﻮاﺗﺮ ﰲ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﳚﻌﻞ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ

ﺣﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ؛ ﻟﺘﺤﻘﻖ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ.
ﻣﻨﺎً :وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﺠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳚﻮزون اﻟﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ أﻧﻨﺎ ﻟﻮ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺧﱪﻩ وﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻦ اﻟﻜﺬب
اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ؛ ﻷن ﺧﱪ اﻟﺮﺳﻮل ﻳﻜﻮن واﺟﺐ
ﻻزدادت درﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل اﳌﻌﺼﻮم
اﻟﻘﺒﻮل ﻻﻗﱰان اﳌﻌﺠﺰات ﺑﻪ ،أﻣﺎ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮﻟﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ دﻟﻴﻞ  -...ﻓﲑد
اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ن ﻫﺬا ﻏﻠﻂ ّﺑﲔ؛ ﻷن اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﺠﺰات ﻟﺜﺒﻮت ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ ﺑﻨﺒﻮﺗﻪ ،وﱂ ﻧﻘﻞ :إن
ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ ﻳﺜﺒﺖ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺧﱪ اﻟﺮﺳﻮل
ﳌﻌﺠﺰات ﰲ دئ أﻣﺮﻩ.126
ﺳﻌﺎً :إن اﻹﲨﺎع ﻗﺪ اﻧﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت؛ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﻮد ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ
أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻛﻤﺎ ﰲ اﻹﺧﺒﺎر
ﺑﻄﻬﺎرة اﳌﺎء وﳒﺎﺳﺘﻪ ،واﻹﺧﺒﺎر ن ﻫﺬا اﻟﺸﻲء أﻫﺪى إﻟﻴﻚ ﻓﻼن ،وأن ﻓﻼ ً وﻛﻠﲏ ﺑﺒﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﳉﺎرﻳﺔ أو ﺑﻴﻊ

 .124اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.326 :1 ،
 .125اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.327 -326 :1 ،
.126اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.328 -327 :1 ،
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ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ،ﻛﻤﺎ أﲨﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻊ أ ﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ إ ﺣﺔ دم ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ
واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻓﺮج ،وأﲨﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻗﻮل اﳌﻔﱵ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﱵ ﻣﻊ أن ﻓﺘﻮاﻩ ﻫﺬﻩ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل
 ،ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻵﺣﺎد ،ﻓﺈذا ﺟﺎز اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﺎز ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻮاﺿﻊ ،وﻣﻨﻬﺎ أﺧﺒﺎر
اﻵﺣﺎد ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل  ،127ﰒ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ إﱃ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ،
ﻛﺎﳋﱪ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ،وﻗﺪ ﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎغ ﻋﻦ ﻗﻮم ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻋﺰاﻩ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ )ت245ﻫـ( ،إﱃ
اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ،واﺑﻦ ﺧﻮﻳﺰﻣﻨﺪاد إﱃ ﻣﺎﻟﻚ ،وإن زﻋﻪ ﻓﻴﻪ اﳌﺎزري ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ،128وﺣﺠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ
ﺬا أن اﻟﻨﱯ  ،ﻗﺎل ﳌﻌﺎذ ﺣﲔ وﺟﻬﻪ إﱃ اﻟﻴﻤﻦ" :ﰒ أﻋﻠﻤﻬﻢ أن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﰲ
أﻣﻮاﳍﻢ" ،129وﻣﺮادﻩ اﻹﻋﻼم ﻹﺧﺒﺎر ،وإذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎً ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ
ﺲ
ﻹﻋﻼم ،وأﻳﻀﺎً ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ واﺟﺐ ،وﻻ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻟﻌﻠﻢ ،ﻗﺎل
ﺗﻌﺎﱃ}:وﻻ ﺗَـ ْﻘ ُ
َ
ﻒ َﻣﺎ ﻟَْﻴ َ
ﻚ ﺑِِﻪ ِﻋ ْﻠﻢ{]اﻹﺳﺮاء ،[36:وﻷن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺎل ﰲ ﻧﺒﺄ اﻟﻔﺎﺳﻖ}:أَ ْن ﺗُ ِ
ﺼﻴﺒُﻮا ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ِﲜَ َﻬﺎﻟٍَﺔ{]اﳊﺠﺮات،[6:
ﻟَ َ
ٌ
وﺿﺪ اﳉﻬﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ ،وﺿﺪ اﻟﻔﺴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬا دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻘﻊ ﲞﱪ اﻟﻔﺎﺳﻖ ،وأﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﲞﱪ
اﻟﻌﺪل ،وﻗﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﻵﺣﺎد ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ وﺳﺆال ﻣﻨﻜﺮ وﻧﻜﲑ ورؤﻳﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻷﺑﺼﺎر ﰲ اﻵﺧﺮة -ﳑﺎ ﻳﺒﲔ أن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻠﻢ .130رد ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﻓﻘﺎل :إن اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺬا ﺧﻠﻄﻮا
ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ :ﺑﲔ ﺳﻜﻮن اﻟﻨﻔﺲ وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ وﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ ،واﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ إﳕﺎ ﻫﻮ
ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻻ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻜﺬب واﺣﺘﻤﺎﻟﻪ؛ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻴﻘﲔ ،وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
اﻟﻘﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ  ،ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذ" :ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ" ،وﳚﻮز
اﻟﻌﻤﻞ ﺬا ،ﻛﻤﺎ ﳚﻮز اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺜﻠﻪ ﰲ ﲢﺮي اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ؛ وﻳﻨﺘﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﳉﻬﺎﻟﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺧﱪ
اﻟﻌﺪل ﻳﱰﺟﺢ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺪق ﺑﻈﻬﻮر ﻋﺪاﻟﺘﻪ ،أﻣﺎ ﰲ ﺧﱪ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﻓﻼ ﻳﱰﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺪق ،واﳉﻬﺎﻟﺔ
ﻣﺜﻠﻪ .وأﻣﺎ اﻵ ر اﳌﺮوﻳﺔ ﰲ ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ ﻓﻬﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ أي :ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﺔ وﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ،واﻻﺑﺘﻼء
ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻻﺑﺘﻼء ﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ أو أﻫﻢ وﲰﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻫﺬا ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﻘﺪ اﻟﻘﻠﺐ
ِ
ﻫﺬا ﻏﲑ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻗﺎل
اﺳﺘَـْﻴـ َﻘﻨَـْﺘـ َﻬﺎ أَﻧْـ ُﻔ ُﺴ ُﻬ ْﻢ{]اﻟﻨﻤﻞ ،[14:وﻗﺎل ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ}:ﻳـَ ْﻌ ِﺮﻓُﻮﻧَﻪُ َﻛ َﻤﺎ
ﺗﻌﺎﱃ}:و َﺟ َﺤ ُﺪوا َﺎ َو ْ
َ
ﻳـَ ْﻌ ِﺮﻓُﻮ َن أَﺑْـﻨَﺎءَ ُﻫﻢ{]اﳌﺎﺋﺪة[ 20:؛ "ﻓﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا ﻋﻘﺪ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ" ،ﻓﻬﺬا ﻏﲑ ذاك .131وﻳﺸﲑ
ﺻﺎﺣﺐ "ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار" إﱃ أن ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ وﻣﺜﻠﻪ ﳑﺎ أ روﻩ ﺑﺪﻻﻻت اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ

 .127ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،أﺻول اﻟﺑزدوي وﺷرﺣﮫ ﻛﺷف اﻷﺳرار.696-695 :2 ،
.128اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.75 :2 ،
.129اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.329 ،
.130اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.329 ،
.131اﺑن ﺣﺟر ،أﺑو اﻟﻔﺿل أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ)اﻟﻣﺗوﻓﻰ852 :ھـ( ،ﺗﮭذﯾب اﻟﺗﮭذﯾب ،ط)،1ﻣطﺑﻌﺔ داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف
اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ،اﻟﮭﻧد1326 ،ھـ(.359 :4 ،
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وﺟﻞ وإﺷﺎرا ﺎ ﻻ ﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ،132وﻫﻨﺎك رأي ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﺬي ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ،وﻫﻮ أن ﺧﱪ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺿﺮورة ﻋﻨﺪ اﻗﱰاﻧﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺳﺒﺎب ،وﻫﺬا اﻟﺮأي ﳛﻜﻰ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ،133وﻫﻮ
ﻳﻘﻮل :إﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﳛﺪﺛﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻗﻠﺐ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﲞﱪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ؛ ﻷن اﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻟﻴﺲ إﻻ ﳎﻤﻮع
اﻵﺣﺎد ،وﳚﻮز اﻟﻘﻮل ن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﳛﺪﺛﻪ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ دون ﺑﻌﺾ ،وﺣﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺮأي أن
اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ،أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻟﻮ ﻣﺮ إﻧﺴﺎن ﺑﺒﺎب؛ ﻓﺮأى آ ر ﻏﺴﻞ اﳌﻴﺖ ،وﲰﻊ ﻋﺠﻮزاً ﲣﺮج ﻣﻦ اﻟﺪار،
وﺗﻘﻮل :ﻣﺎت ﻓﻼن ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻮﺗﻪ ﺿﺮورة ﺬا اﳋﱪ ،وﻫﺬا ﻗﻮل ﻃﻞ -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ -ﻷن اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻟﻀﺮورة ﻻ ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻪ ،ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﺪث ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ واﳌﺸﺎﻫﺪة ،وﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮاﻗﻊ ﲞﱪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ،
وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ أن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻳﺒﻄﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ،وﻻ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻛﺜﲑ
ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻨﺎت ،واﻷﳝﺎن ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرض اﻟﺪﻋﻮى واﻹﻧﻜﺎر ،وﻻ اﳌﺼﲑ إﱃ اﻟﻠﻌﺎن وﻋﻨﺪ ﻗﺬف اﻟﺰوج زوﺟﺘﻪ ،ﻓﺈن
اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻣﻦ أﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺧﱪ اﻟﺰوج ﻣﻮﺟﺒﺎً ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺿﺮورة ،ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺼﲑ ﻋﻨﺪ
ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻠﻌﺎن ،وﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﳋﺼﻮﻣﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻀﺮوري وﲞﱪ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،134وأﺧﲑاً ،ﻫﻞ ﻳﺸﱰط ﻟﻠﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺪد اﻟﺸﻬﺎدة وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺮا ٍو واﺣﺪ ،ﻛﻤﺎ ﻻ
ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺸﺎ ٍ
ﻫﺪ واﺣﺪ؟ رأى ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ،وﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ أن اﻟﺸﺮع ﻗﺪ اﻋﺘﱪ ﻋﺪداً ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﺜﺒﻮت

اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ﻓﻌﺮﻓﻨﺎ أن اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ،وﳍﺬا وﺟﺪ
ورث اﳉﺪة اﻟﺴﺪس -
أ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﲔ ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪﻩ اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﱯ
ﻗﺎل :اﺋﺖ ﺑﺸﺎﻫﺪ آﺧﺮ ،ﻓﺸﻬﺪ ﻣﻌﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ؛ وﻃﻠﺐ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﰊ
ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن ﰐ ﺑﺸﺎﻫﺪ آﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ روى ﻟﻪ ﺧﱪ اﻻﺳﺘﺌﺬان ،ﻓﺸﻬﺪ ﻣﻌﻪ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ
اﳋﺪري رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ؛ ورﻓﺾ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼً" :ﻻ ﻧﺪع ﻛﺘﺎب رﺑﻨﺎ وﺳﻨﺔ
ﺧﱪا ﰲ ﻣﻬﺮ
ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻟﻘﻮل اﻣﺮأة ﻻ ﻧﺪري أﺻﺪﻗﺖ أم ﻛﺬﺑﺖ" ،135وروى أﺑﻮ ﺳﻨﺎن اﻷﺷﺠﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ً
اﳌﺜﻞ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ" :ﻣﺎذا ﻧﺼﻨﻊ ﺑﻘﻮل أﻋﺮاﰊ ﺑﻮال ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻪ" ،136ﻓﺎﻋﺘﱪ ﻋﺪد اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ ﻛﻞ
ﻫﺬا ﺷﺮﻃﺎً ﰲ ﻗﺒﻮل ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﱪون اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ ،وﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃُ }:ﻛْﻨـﺘُ ْﻢ َﺧ ْ َﲑ
أُﱠﻣ ٍﺔ أُﺧ ِﺮﺟ ِ
ﱠﺎس َْﻣﺮو َن ِ ﻟْﻤﻌﺮ ِ
وف َوﺗَـْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤْﻨ َﻜ ِﺮ{]آل ﻋﻤﺮان ،[110:وﻫﺬا اﻟﻨﻌﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﻣﻦ،
ْ َ ْ
َ ُْ
ﺖ ﻟﻠ ﻨ ِ ُ ُ
وﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ إﻻ إذا ﻛﺎن ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ،ﻓﺎﺷﱰاط اﻟﻌﺪد ﰲ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻳﻜﻮن
 .132ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ،ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري اﻟﺣﻧﻔﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ730 :ھـ( ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ﺷرح أﺻول
اﻟﺑزدوي ،د ط)،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،د ت(.697 :2 ،
.133اﻵﻣدي،اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم.22 :2 ،
.134اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.230 :1 ،
.135رﻓﻌت ﻓوزي ،ﺗوﺛﯾﻖ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ.114 ،
 .136ﻣﺳﻧد أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ﻣن ﺣدﯾث ﻓﺎطﻣﺔ ﺑﻧت ﻗﯾس ،ح)  ،331 :45 ،(27342اﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ﺑَﺎبُ ْاﻟ ُﻣ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ َﮭﺎ ﻓِﻲ
ِﻲ َ
طﻠﱠﻘَ ِﺔ ِإذَا ُﺧﺷ َ
َﻣ ْﺳﻛ َِن زَ ْو ِﺟ َﮭﺎ.481 :9 ،
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ز دة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؛ وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﺑﻘﻮﻟﻪ :إن ﻛﻞ ﻣﺎ ردد ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ ﳊﺠﻴﺔ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﻮ رد أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ،وﻫﺬا ﺣﻖ؛ ﻷﻧﻨﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎ أن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺠﺔ ﺑﻨﻘﻞ راو

واﺣﺪ ﻟﻪ ،أﻣﺎ اﻵ ر اﻟﱵ ذﻛﺮوﻫﺎ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓﻼ ﺣﺠﺔ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻷ ﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺜﺒﺘﻮا أ ﺎ
ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﻻﺛﻨﲔ ﻋﻦ اﻻﺛﻨﲔ إﱃ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﻢ ،وﻻ ﺣﺠﺔ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎً إذا
ﺳﻠﻤﻨﺎ أ ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪاً آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﻐﲑة ،ﻻ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﺑﻞ ﻷﻧﻪ
ﺷﻚ ﰲ ﺧﱪﻩ ﻟﺪاع رآﻩ ،أو ﻷﻧﻪ أﺧﱪ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻛﺎن ﲟﺤﻀﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﺄﺣﺐ
أن ﻳﺘﺜﺒﺖ ﻟﺬﻟﻚ؛ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي أن ﰐ ﺑﺸﺎﻫﺪ آﺧﺮ ،ﻷﻧﻪ أﺧﱪ ﲟﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ
اﻟﺒﻠﻮى ،ﻓﻜﺎن ﺑﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،ﻓﺄﺣﺐ أن ﻳﺴﺘﻮﺛﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻟﻮ ﱂ ت ﺑﺸﺎﻫﺪ آﺧﺮ ﻟﻘﺒﻞ
ﺣﺪﻳﺜﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ راو واﺣﺪ ،ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر ،ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻀﺤﺎك اﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻨﻪ ﰲ ﺗﻮرﻳﺚ اﳌﺮأة ﻣﻦ دﻳﺔ زوﺟﻬﺎ ،وﻗﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻄﺎﻋﻮن ﺣﲔ رﺟﻊ
ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ،وﻗﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ أﻳﻀﺎً ﰲ أﺧﺬ اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻦ ا ﻮس ،وﱂ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺷﺎﻫﺪاً آﺧﺮ ،وإﳕﺎ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ ،ﻷﻧﻪ ﳜﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﷲ ﰲ رأﻳﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﲎ اﳌﻄﻠﻘﺔ ،ﻗﺎل
ﺗﻌﺎﱃ}:أ ِ
ﺚ َﺳ َﻜْﻨـﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُو ْﺟ ِﺪ ُﻛ ْﻢ{]اﻟﻄﻼق[6:؛ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ أ ﺎ ﻗﺎﻟﺖ :ﱂ ﳚﻌﻞ ﱄ رﺳﻮل ﷲ
ﻮﻫ ﱠﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣْﻴ ُ
َﺳﻜﻨُ ُ
ْ
ﻧﻔﻘﺔ وﻻ ﺳﻜﲎ  ،وﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻨﺎن ﳌﺬﻫﺐ ﺧﺎص اﲣﺬﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻫﻮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻘﺒﻞ رواﻳﺔ اﻷﻋﺮاب ،وﻛﺎن ﳛﻠﻒ اﻟﺮاوي إذا روى ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً إﻻ أ
ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻠﻔﻪ ،ﻟﺜﻘﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ،

وﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﺒﻮﻟﻪ رواﻳﺔ اﳌﻘﺪاد ﰲ ﺣﻜﻢ اﳌﺬي ،وﻗﺪ ﻗﺒﻞ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻨﺎن ،ﻫﺬا اﻟﺬي رﻓﻀﻪ ﻋﻠﻲ،
وﺳﺮ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻩ ،ﻋﻠﻰ أن ب اﻟﺸﻬﺎدات ﻏﲑ ب اﻷﺧﺒﺎر ،وﻻ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن
داﺋﻤﺎً ،ﻓﻔﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﺗﻘﻮم اﳌﺮأ ن ﻣﻘﺎم رﺟﻞ واﺣﺪ ،وﰲ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮاء ،واﺷﱰاط اﻟﻌﺪد ﰲ
اﻟﺸﻬﺎدات ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﳌﻌﲎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،واﺳﺘﺄﺛﺮ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻌﻠﻤﻪ ،واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎع اﻟﻨﺺ ،وإﻻ ﻓﺈن ﻤﺔ
اﻟﻜﺬب ﻻ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪد اﻟﺸﻬﺎدة ،137وإذا ﻛﺎن اﶈﺪﺛﻮن ﻻ ﻳﺮون ﺳﺎً ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻻ ﻳﺸﱰﻃﻮن ﻋﺪد
اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﺈ ﻢ ﻗ ﺪ ﻳﻠﺘﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻣﻊ ﻫﺆﻻء؛ ﻷ ﻢ ﻳﻜﺮﻫﻮن اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﺮوﻳﻪ واﺣﺪ ﻋﻦ إﻣﺎم ﻣﺸﻬﻮر
ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻳﺴﻤﻮن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺒﺎً ،وﻳﺴﻤﻮن راوﻳﻪ ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،138ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ" :إن اﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻐﺮب ﻋﻠﻰ أﻗﺮاﻧﻪ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ،أي ﰐ ﻟﻐﺮاﺋﺐ :إﻧﻪ ﻣﻨﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ"139؛ وﻗﺎل اﻹﻣﺎم

.137اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ331 :1 ،ـ  ،332وﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.694 :2 ،
 .138اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.347 :1 ،
.139اﻟﺳﯾوطﻲ.182 :2 ،
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ﻣﺎﻟﻚ" :ﺷﺮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻐﺮﻳﺐ ،وﺧﲑ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ رواﻩ اﻟﻨﺎس" ،140وﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك :اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي
ﳚﻴﺌﻚ ﻣﻦ ﻫﻬﻨﺎ وﻫﻬﻨﺎ -ﻳﻌﲏ اﳌﺸﻬﻮر؛ وروي ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﲝﺪﻳﺚ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻏﺖ
ﻗﺎل :أﺣﺴﻨﺖ رك ﷲ ﻓﻴﻚ ،ﻫﻜﺬا ﺣﺪﺛﻨﺎ ،ﻗﻠﺖ :ﻣﺎ أراﱐ إﻻ ﺣﺪﺛﺘﻚ ﲝﺪﻳﺚ أﻧﺖ أﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﲏ! .ﻗﺎل :ﻻ
ﺗﻘﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف ،إﳕﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻋﺮف وﺗﻮاﻃﺄت ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻟﺴﻦ .141وﺣﺬر اﻹﻣﺎم أﺑﻮ
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺰﻟﻖ ﻟﻠﺨﻄﺄ ،ﻓﻴﻘﻮل :ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻜﻼم ﺗﺰﻧﺪق ،وﻣﻦ
ﻃﻠﺐ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺬب ،وﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﳌﺎل ﻟﻜﻴﻤﻴﺎء أﻓﻠﺲ .142وﻛﺎن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺮى
أن ﺣﺪﻳﺚ اﺛﻨﲔ أرﺟﺢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ ،وﺣﺪﻳﺚ ﲬﺴﺔ أوﱃ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ واﺣﺪ ،"143ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ 144ﻋﻨﺪﻩ .وﻣﻦ أﻋﺠﺐ اﻷﻣﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -إن ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا
إﻟﻴﻪ -أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻟﺮواﻳﺘﻪ أﺻﻞ ﰲ ﻣﻜﺔ أو اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺮوﻳﻪ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﺑﺴﻨﺪﻩ" :وﷲ ﻟﻮ ﺻﺢ اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮاق ،ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺤﺔ ،ﰒ ﱂ أﺟﺪ ﻟﻪ
أﺻﻼً ﻋﻨﺪ "ﻳﻌﲏ ﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﻜﺔ" ﻋﻠﻰ أي وﺟﻪ ﻛﺎن :ﱂ أﻛﻦ أﻋﲏ ﺑﺬﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ أي ﺻﺤﺔ ﻛﺎن"،145
وﻳﺒﺪو أﻧﻪ رﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل -إن ﺻﺢ ﻋﻨﻪ -ﻷن اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﻳﺮوي ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻨﻪ أﻳﻀﺎً ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻺﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ" :أﻧﺘﻢ أﻋﻠﻢ ﳊﺪﻳﺚ واﻟﺮﺟﺎل ﻣﲏ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﺎً ،ﻓﺄﻋﻠﻤﻮﱐ ،ﻛﻮﻓﻴّﺎً ﻛﺎن أو ﺑﺼﺮًّ أو
ﺷﺎﻣﻴّﺎً ﺣﱴ أذﻫﺐ إﻟﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎً".146

 .6 .2اﳋﱪ اﳌﺸﻬﻮر :ﳒﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳋﱪ اﳌﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﻷﺣﻨﺎف ﺧﺎﺻﺔ :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ
اﻵﺣﺎد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﰒ ﺗﻮاﺗﺮ ﰲ ﻃﺒﻘﱵ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻴﻬﻢ ،ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻵﺣﺎد ،و ﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮع ﻫﻮ
ﻣﺘﻮاﺗﺮ ،وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺎ روى اﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻗﺎل :ﻛﻨﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﱯ  ،ﰲ ﺳﻔﺮ ،ﻓﺄﻫﻮﻳﺖ ﻷﻧﺰع ﺧﻔﻴﻪ .ﻓﻘﺎل:
)دﻋﻬﻤﺎ؛ ﻓﺈﱐ أدﺧﻠﺘﻬﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗﲔ( ،ﻓﻤﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،وﻛﻘﻮﻟﻪ ) :ﻻ ﻳﺮث اﻟﻘﺎﺗﻞ( ،147وﻗﻮﻟﻪ ) :ﻻ
ﺗﻨﻜﺢ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ ،وﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ( ،148وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺣﺠﻴﺔ اﳋﱪ اﳌﺘﻮاﺗﺮ واﻵﺣﺎد؛
ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﻦ أن ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ اﳋﱪ اﳌﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﻷﺣﻨﺎف وآراﺋﻬﻢ ﺣﻮﻟﻪ ،ﻓﻨﻘﻮل ﺑﻘﻲ أن ﻧﺒﲔ
.140اﻟﺧطﯾب ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.225 ،
.141اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،281-180 ،واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث ،د ط) ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﺑﯾروت1410 ،ه1990.م(.234 -230 ،
 .142اﺑن اﻟﻣدﯾﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺟﻌﻔر اﻟﺳﻌدي ،ﺑﺎﻟوﻻء اﻟﻣدﯾﻧﻲ اﻟﺑﺻري أﺑو اﻟﺣﺳن) ،ت234ھـ( ،اﻟﻌﻠل ،ت :ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﻋظﻣﻲ،
ط)،2اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﯾروت1980 ،م(.97 ،90 ،89 ،
 .143اﻟرازي ،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن اﻟﻣﻧذر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻣﻧﺎﻗﺑﮫ ،ت :ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟﻖ ،ط)،1دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1424 ،ھـ2003.م(.200 ،
.144اﺑن اﻟﻣدﯾﻧﻲ ،اﻟﻌﻠل.91 – 90 -89 ،
 .145اﺑن اﻟﻣدﯾﻧﻲ ،اﻟﻌﻠل.91 – 90 -89 ،
 .146اﺑن اﻟﻣدﯾﻧﻲ ،اﻟﻌﻠل.95 - 94 ،
.147اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ ، 292 :1 ،و ﺧطﺎب ،ﺷرف اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود ﺧطﺎب ،اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﮫ ،ط)،3ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺎھرة،
1352ھـ1933.م(.8 :2 ،
 .148اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.8 :2 ،
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ﻣﺪى ﺣﺠﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻋﻨﺪ ﻏﲑ اﳊﻨﻔﻴﺔ ،وﻗﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،واﻟﺬي ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ
"اﳌﺸﻬﻮر" .وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ،وﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻧﻌﺮض ﻟﺮأي ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ أ ن اﳊﻨﻔﻲ ،واﻟﺬي
ﻋﺎش ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي )ت220ﻫـ( ،ﻳﻘﻮل" :إن ﺣﺠﻴﺔ اﳋﱪ اﳌﺸﻬﻮر ﻻ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ
إﻟﻴﻪ ﺣﺠﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ،ﻷن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﺘﻮاﺗﺮ ﺿﺮوري وﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ ،و ﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻔﺮ ﺟﺎﺣﺪﻩ ،وﻟﻴﺲ
ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﻬﻮر ﻓﺈن ﺟﺎﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻻﺗﻔﺎق" ،149واﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻻ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ؛
ﻷﻧﻪ وإن ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ؛ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻴﻬﻢ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻮﻫﻢ اﻟﻜﺬب ﻋﺎدة
ﻋﺘﺒﺎر اﻷﺻﻞ اﻵﺣﺎدي ،وﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻘﻂ وﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﲡﻮز ﺑﻪ اﻟﺰ دة ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺺ؛ ﻷن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻟﻘﺒﻮل واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎن ذﻟﻚ دﻟﻴﻼً ﻣﻮﺟﺒﺎً؛ ﻷن اﻹﲨﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ
واﻟﺜﺎﻟﺚ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻋﺎً ،ﻓﻠﻬﺬا ﺟﺎزت اﻟﺰ دة ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ،وﳍﺬا ﻗﻴﺪ إﻃﻼق اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ ﻏﺴﻞ

اﻟﺮﺟﻠﲔ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻌﺪم ﻟﺒﺲ اﳋﻔﲔ ﳊﺪﻳﺚ اﳌﻐﲑة اﳌﺸﻬﻮر اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮ ﻩ ،وﺧﺼﺺ ﺣﺪﻳﺚ ﲢﺮﱘ
}وأ ُِﺣ ﱠﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ َوَراءَ َذﻟِ ُﻜﻢ{]اﻟﻨﺴﺎء ،[24:وﺧﺼﺺ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ
اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺮأة وﻋﻤﺘﻬﺎ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ :
ِ
ﺎﺟﻠِ ُﺪوا{]اﻟﻨﻮر ،[2:اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﲝﻜﻢ اﻟﺮﺟﻢ ﻟﻠﻤﺤﺼﻦ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ) :واﻟﺜﻴﺐ ﻟﺜﻴﺐ
ﺗﻌﺎﱃ}:اﻟﱠﺰاﻧﻴَﺔُ َواﻟﱠﺰِاﱐ ﻓَ ْ
ﺟﻠﺪ ﻣﺎﺋﺔ ورﺟﻢ ﳊﺠﺎرة( 150وﺑﺮﺟﻢ ﻣﺎﻋﺰ وﻏﲑﻩ ،وﻗﻴﺪ اﻹﻃﻼق ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻴﻤﲔ}:ﻓَ ِ
ﺼﻴَ ُﺎم
ﺛََﻼﺛَِﺔ أَﱠ ٍم{]اﳌﺎﺋﺪة ،[ 89:ﺑﻘﺮاءة اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ اﳌﺸﻬﻮرة" :ﻓﺼﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ أ م ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎت" ،ﻫﺬا وإن
ﻛﺎن اﻷﺣﻨﺎف ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺰ دات اﻟﻨﺴﺦ؛ ﻷن ﺷﺮط اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ "أن ﻻ ﻳﻜﻮن
ﻣﺘﺼﻼ ﻻ ﻣﱰاﺧﻴﺎً ،وﱂ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺸﺮﻃﺎن ﲨﻴﻌﺎً" ،151وذﻛﺮ
اﳌﺨﺼﺺ ﻣﺜﻞ اﳌﺨﺼﻮص ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﻘﻮة ،وأن ﻳﻜﻮن ً

ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ أ ن أن اﳌﺸﻬﻮر ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻗﺴﻢ ﻳﻀﻠﻞ ﺟﺎﺣﺪﻩ وﻻ ﻳﻜﻔﺮ ،وذﻟﻚ ﳓﻮ
ﺧﱪ اﻟﺮﺟﻢ اﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﺼﺪر اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ،وإﳕﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ اﳋﻮارج ،وﺧﻼﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن
ﻗﺎدﺣﺎً ﰲ اﻹﲨﺎع .وﻗﺴﻢ ﻻ ﻳﻀﻠﻞ ﺟﺎﺣﺪﻩ ،وﻟﻜﻦ ﳜﻄﺄ ،وﳜﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺄﰒ ،وذﻟﻚ ﳓﻮ ﺧﱪ اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ
اﳋﻔﲔ ،وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﺼﺪر اﻷول؛ ﻓﺈن ﻋﺎﺋﺸﺔ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎ
ﻳﻘﻮﻻن :ﺳﻠﻮا ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون اﳌﺴﺢ ﻫﻞ ﻣﺴﺢ رﺳﻮل ﷲ ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة؟ وﷲ ﻣﺎ ﻣﺴﺢ رﺳﻮل ﷲ
ﺑﻌﺪ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ،وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻬﻤﺎ رﺟﻮﻋﻬﻤﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺧﱪ اﻟﺼﺮف ،ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻛﺎن ﳚﻮز اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ،
ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﻘﻮﻟﻪ ) :ﻻ ر إﻻ ﰲ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ( ،152وﻗﺪ ﻧﻘﻞ رﺟﻮﻋﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ،
ً
ﻓﻠﺸﺒﻬﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬﻩ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﰲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻠﻞ ﺟﺎﺣﺪﻩ؛ وﻟﻜﻦ ﻋﺘﺒﺎر رﺟﻮﻋﻬﻢ ﻳﺜﺒﺖ

 .149رﻓﻌت ﻓوزي ،ﺗوﺛﯾﻖ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ.117 ،
.150اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻔﺿل وﻋﻠﻣﮫ ،ﺑﺎب ﻓﻲ اﺑﺗداء اﻟﻌﺎﻟم ﺟﻠﺳﺎﺋﮫ ،ﺣدﯾث رﻗم .460 :1 ،720
 .151ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.689 :2 ،
.152اﻟﺑﺧﺎري ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﺑﺎب اﻟدﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر ﻧﺳﺎء ،ﺣدﯾث رﻗم،2178ج ، 3.75واﻟدارﻣﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺳﻧن ،ﺑﺎب ﻻ رﺑﺎ اﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﯾﺋﺔ ،ﺣدﯾث
رﻗم.1680 :2622،3
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اﻹﲨﺎع ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﺼﺪر اﻷول واﻟﺜﺎﱐ وﳍﺬا ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺣﺪﻩ اﳌﺄﰒ ،و وﻗﺴﻢ ﻻ
ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺣﺪﻩ اﳌﺄﰒ ،وﻟﻜﻦ ﳜﻄﺄ ﰲ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﱵ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ب اﻷﺣﻜﺎم؛
ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ إﳕﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻦ اﺟﺘﻬﺎد ،وا ﺘﻬﺪ ﻻ ﰒ ﺣﱴ وﻟﻮ أﺧﻄﺄ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺟﺤﺪﻩ ،153وﺑﻌﺪ
أن ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ ووﺟﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي رأﻳﻨﺎﻩ -ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺷﺮوﻃﺎً ﳍﺬا اﻟﻮﺟﻮب
وﺗﻠﻚ اﳊﺠﻴﺔ ،وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻗﺪ ﳌﺴﻨﺎ إﺷﺎرة ﻋﺎﺑﺮة ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻪ إﱃ ﺻﺪق ﻗﻠﻬﺎ
وﻋﺪاﻟﺘﻪ ،واﳊﻘﻴﻘﺔ أ ن ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮاوي ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺸﺮوط ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻨﺔ وﻗﺒﻮﳍﺎ ﺣﻴﺚ إﻧﻨﺎ ﺬا ﻧﻄﻤﺌﻦ إﱃ أن ﻣﺎ
ﻳﺮوﻳﻪ ﻟﻨﺎ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻌﻼً ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ

.

 .7 .2آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي وﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺎ:
ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺮواة ﻫﻢ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷوﱃ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﺔ اﳊﺪﻳﺚ أو ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ اﻫﺘﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ
ﻟﺮواة ،وﺷﺮﻃﻮا ﻟﻘﺒﻮل رواﻳﺘﻬﻢ ﺷﺮوﻃﺎً دﻗﻴﻘﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﻫﻢ وﺳﺪاد ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ ،وﺟﻮدة ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ،
وﻗﺪ أﲨﻊ أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﺮاوي ﺷﺮوﻃﺎً ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ
واﻟﺘﻐﻴﲑ واﻻدﻋﺎء ،ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1 .7اﻹﺳﻼم :ﻳﺸﱰط ﻟﻘﺒﻮل ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎً ،ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻘﻞ أﺧﺒﺎراً ﺗﺜﺒﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع،
واﻟﻜﻔﺎر ﻳﻌﺎدون اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ،وﻗﺪ ﲢﻤﻠﻬﻢ اﳌﻌﺎداة ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﰲ ﻫﺪم أرﻛﺎﻧﻪ دﺧﺎل ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ
ﺑﻘﻮﻟﻪ}:ﻻ َْﻟُﻮﻧَ ُﻜ ْﻢ َﺧﺒَ ًﺎﻻ{]ال
ﻓﻴﻪ وﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻗﺪ أﺷﺎر ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ إﱃ ذﻟﻚ
َ
ﻋﻤﺮان ،[ 118:أي ﻻ ﻳﻘﺼﺮون ﰲ اﻹﻓﺴﺎد ﻋﻠﻴﻜﻢ ،وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﻤﺎن ،ﻓﺈ ﻢ ﻛﺘﻤﻮا أن
ﻳﻜﻮن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﺸﻬﺎدة،
ِ ِ
ﻳﻦ
ﻓﺈن ﷲ ﻋﺰ ذﻛﺮﻩ ﻗﺪ ﻧﻔﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك وﻻﻳﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃَ :
}وﻟَ ْﻦ َْﳚ َﻌ َﻞ ا ﱠُ ﻟ ْﻠ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
ِِ
ﲔ َﺳﺒِ ًﻴﻼ{]اﻟﻨﺴﺎء ،[141:وﻋﻨﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ رﲪﻪ ﷲ ﳚﻮز أن ﻳﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﻜﺎﻓﺮ إذا ﻛﺎن
َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ
اﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ورواﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا ﻣﺜﻞ إﺧﺒﺎرﻩ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ اﳌﺎء ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺨﱪ ﻋﻨﻪ
ﲞﱪﻩ ،وإن وﻗﻊ ﰲ ﻗﺒﻠﻪ ﺻﺪﻗﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺎء ،وﻟﻜﻨﻪ إن أراق اﳌﺎء اﺣﺘﻴﺎﻃﺎً ،إذا وﻗﻊ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺻﺪﻗﺔ،
ﰒ ﺗﻴﻤﻢ ﺟﺎزت ﺻﻼﺗﻪ ،وإن ﺗﻴﻤﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ إراﻗﺔ وﺻﻠﻰ ﻻ ﲡﻮز ﺻﻼﺗﻪ؛ ﻷن اﳌﺎء أﻣﺎﻣﻪ ،وﻫﻮ ﻃﺎﻫﺮ؛ وﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻳﻜﻮن ﺷﺄن اﻟﻜﺎﻓﺮ ﰲ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺸﺄﻧﻪ ﰲ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﳒﺎﺳﺔ اﳌﺎء -ﰲ رأي ﳏﻤﺪ -ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺧﱪﻩ ﰲ
اﻟﺪﻳﻦ وﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﳒﺎﺳﺔ اﳌﺎء إﻻ أن اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ
.153ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ،690-689 :2 ،و اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.294-292 :1 ،
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اﺳﺘﺤﺒﺖ اﻹراﻗﺔ ،ﰒ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻫﻨﺎك ،154وﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺮواة اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺒﺪﻋﺘﻪ ﻣﻦ ا ﺴﻤﺔ وﻣﻨﻜﺮي ﻋﻠﻢ
اﳉﺰﺋﻴﺎت وﻏﻼة اﻟﺮواﻓﺾ اﻟﺬﻳﻦ ادﻋﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺣﻠﻮل اﻹﳍﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻲ أو ﻏﲑﻩ ،أو اﻹﳝﺎن ﺑﺮﺟﻮﻋﻪ إﱃ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﺒﻞ
ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ،وﻗﻴﻞ :إن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﲞﻠﻖ اﻟﻘﺮآن ،وﻗﺪ أول اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﻔﺮان
ﻧﻌﻤﺔ ،ﻓﻴﺪﺧﻞ ﺧﱪﻩ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﰲ ﺧﱪ اﻟﻔﺎﺳﻖ ،وﻟﻜﻦ اﻟﺒﻠﻘﻴﲏ رد ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻓﱴ ﺑﻀﺮب
ﻋﻨﻖ ﺣﻔﺺ 155اﻟﻔﺮد ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺑﺪﻋﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﻛﻔﺮﺗﻪ ،وﻗﺎل اﻟﻨﻮوي :إن رد رواﻳﺔ ﻫﺆﻻء ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وﻟﻜﻦ ﺗﻌﻘﺒﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻬﻢ ،156وﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﻖ؛ ﻷ ﻢ وﻟﻮا ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻌﺘﱪﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﻜﻔﺎر ،ورﲟﺎ ﺣ ﻜﻤﻨﺎ ﺑﻔﺴﻘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻄﻄﻬﻢ ﰲ وﻳﻠﻬﻢ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺆال :ﻫﻞ ﻫﻢ ﻋﺪول أو ﻻ؟
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻤﺤﻞ ﲝﺜﻬﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
 .2 .7اﻟﻌﻘﻞ :وﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي وﻗﺖ اﻷداء ﻟﻐﺎً ﻣﻜﻠﻔﺎً ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻗﺪ رأى اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﺬا

اﻟﺸﺮط؛ ﻷن اﻟﺼﻐﲑ ﻻ ﻳﺪرك ﻣﻐﺒﺔ اﻟﻜﺬب وﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ،ﻓﻴﺨﺸﻰ أن ﻳﻜﺬب ﰲ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ  ،أﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ﻟﻐﺎً ﻣﻜﻠﻔﺎً ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺰﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﺬب اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺎﻩ اﻟﺸﺮع ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻴﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻜﺬب ﰲ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل
ﷲ  ،وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺮع ﱂ ﳚﻌﻞ اﻟﺼﱯ وﻟﻴّﺎً ﰲ أﻣﺮ دﻧﻴﺎﻩ ،ﻓﻔﻲ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ أوﱃ ،ﻛﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ
 ،اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أن ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻓﻴﺤﻠﻮن ﺑﻪ اﳊﻼل ،وﳛﺮﻣﻮن ﺑﻪ اﳊﺮام ،157وﳑﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ

أﻧﻪ ﻻ ﺗﻘﻮم اﳊﺠﺔ إﻻ ﲞﱪ اﻟﻌﺎﻗﻞ -ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي -اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،158وﻗﺎل ﳏﻤﺪ
ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﻔﺎﺳﻖ واﻟﻜﺎﻓﺮ" :وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﱯ واﳌﻌﺘﻮﻩ إذا
ﻋﻘﻼ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻻن" ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑات ﺛﻼﺛﺔ :اﻷول :أن اﻟﺼﱯ واﳌﻌﺘﻮﻩ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪل اﳌﺴﻠﻢ
اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﻗﺒﻮل اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎ دام ﻋﻨﺪﳘﺎ اﻟﻌﻘﻞ ،وأﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﺆﺳﺴﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻄﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل
ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮ ،ﻷ ﻤﺎ إذا ﱂ ﻳﻌﻘﻼ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻻن ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺧﱪﳘﺎ أﻳﻀﺎً ،وﻗﺪ ﺳﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻠﻮغ ﻫﻨﺎ ،ﰲ اﻷﺧﺒﺎر
ﻛﻤﺎ ﺳﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎر اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﲞﻼف اﻟﺸﻬﺎدة ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ،واﻟﺜﺎﱐ :أ ﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺎﺳﻖ ﰲ وﺟﻮب
اﻟﺘﻮﻗﻒ واﻟﺘﺤﺮي ﰲ ﺧﱪﻩ ،ﻓﺎﻟﻌﻄﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺳﻖ .واﻟﺜﺎﻟﺚ :وﻫﻮ اﳌﺨﺘﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺆﻟﻔﻲ اﳊﻨﻔﻴﺔ -أن ﺧﱪﳘﺎ
ﻣﺜﻞ ﺧﱪ اﻟﻜﺎﻓﺮ؛ وﻋ ﻠﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺼﱯ واﳌﻌﺘﻮﻩ وﻻﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﻹﲨﺎع ،وإﳕﺎ ﻫﻲ
ﳎﻮزة ،وﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﳐﺎﻃﺐ ﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻛﺎن ﺧﱪﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺰﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ اﺑﺘﺪاء ،ﻓﺎﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﻟﺰام،
ﻓﻜﺬا اﻟﺼﱯ؛ وﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ إن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲢﻤﻠﻮا اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﰲ
 .154ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.744 -743 :3 ،
 .155ھو أﺑو ﻋﻣرو اﻟﻣﺻري اﻟﺑﺻري ﻣن أﻛﺎﺑر اﻟﻣﺟﺑرة "ﻟﮫ ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ ،اﺑن ﺣﺟر،أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ،ﻟﺳﺎن
اﻟﻣﯾزان ،ت :داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ،اﻟﮭﻧد ،ط) ،2ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1390 ،ھـ1971.م(."230 :2 ،
.156اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي .325 - 324 :1 ،
.157ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ ،ﻧﺷﺄة ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث وﻣﺻطﻠﺣﮫ.67 ،
.158اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.370 ،
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ﺻﻐﺮﻫﻢ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻧﻘﻠﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﱪوا ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ وﻻﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑ ﺣﺠﺔ ﻟﻨﻘﻠﻮﻫﺎ ﰲ ﺻﻐﺮﻫﻢ أﻳﻀﺎً ،وﻗﺪ ﻳﻘﺎل :إن
أﻫﻞ ﻗﺒﺎء ﲢﻮﻟﻮا ﻋﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس إﱃ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﲞﱪ ﺻﻐﲑ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن رواﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑ ﺟﺎﺋﺰة وﻣﻠﺰﻣﺔ ،وأﺟﻴﺐ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ن اﻟﺬي أ ﻫﻢ ﻫﻮ أﻧﺲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،وإذا ﻛﺎن ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺪ أ ﻫﻢ وأﺧﱪﻫﻢ ،وﻫﻮ ﺻﻐﲑ
ﻓﺈ ﻢ اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ وﻫﻮ أﻧﺲ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻟﻐﺎً ﰲ ذﻟﻚ اﳊﲔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻨﻪ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،واﺑﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻦ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻟﻐﺎً وإذا ﻛﺎن اﻟﻨﱯ ﻗﺪ ردﻩ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ
اﻟﻘﺘﺎل ﻟﻀﻌﻒ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺻﻐﲑاً ، 159وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳉﺎﺋﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﻜﺎﻓﺮ إذا ﻛﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎط

ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ -ﻋﻨﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ -ﻣﻊ ﻛﻔﺮﻩ وا ﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪاوة اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻓﺈﻧﻪ -ﻣﻦ ب أوﱃ -ﳚﻮز اﻟﻌﻤﻞ ﰲ
اﻻﺣﺘﻴﺎط ﲞﱪ اﻟﺼﱯ اﳌﺴﻠﻢ ،160وذا ﻛﺎﻧﺖ رواﻳﺔ اﻟﺼﻐﲑ ﻻ ﺗﺼﺢ وﻻ ﺗﻘﻮم ﺎ اﳊﺠﺔ ،ﻓﺮواﻳﺔ ا ﻨﻮن ﻛﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ب أوﱃ؛ ﻷن اﻟﺼﻐﲑ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪ ا ﻨﻮن.

 .3 .7اﻟﻌﺪاﻟﺔ :وﻫﻲ ﺻﻔﺔ راﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﲢﻤﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻘﻮى واﳌﺮوءة ،واﳌﺮاد ﻟﺘﻘﻮى
اﺟﺘﻨﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺌﺔ ،ﻣﻦ ﻓﺴﻖ وﺑﺪﻋﺔ ،واﳌﺮاد ﳌﺮوءة اﺣﱰاز اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﺎ ﻳﺬم ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎً ،161واﻟﻌﺪل ﻫﻮ
اﻟﺬي ﻳﻄﻴﻊ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﺘﺒﻊ أواﻣﺮﻩ ،وﳚﺘﻨﺐ ﻧﻮاﻫﻴﻪ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺼﻲ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﻻ
ﻳﺮﺗﻜﺐ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ وﺑﻌﺾ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ،وﻗﺪ ﺳﺌﻞ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﻋﻦ اﻟﻌﺪل ﻓﻘﺎل" :ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﲬﺲ ﺧﺼﺎل :ﻳﺸﻬﺪ
اﳉﻤﺎﻋﺔ ،وﻻ ﻳﺸﺮب ﻫﺬا اﻟﺸﺮاب "ﻳﻌﲏ اﳌﺴﻜﺮ" ،وﻻ ﺗﻜﻮن ﰲ دﻳﻨﻪ ﺧﺰﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻜﺬب ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻋﻘﻠﻪ
ﺷﻲء" ، 162وﻗﺪ ﻋﱪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ اﻟﺮاوي اﻟﻌﺪل ﺑﻘﻮﻟﻪ ،ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳊﺠﺔ ﲞﱪﻩ :أن ﻳﻜﻮن "ﺛﻘﺔ
ﰲ دﻳﻨﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻟﺼﺪق ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺮﻳﺌﺎً ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻟﺴﺎً ،ﳛﺪث ﻋﻤﻦ ﻟﻘﻲ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ" ،163وﻟﻴﺲ

اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﺪل أن ﻳﻜﻮن ﺑﺮﻳﺌﺎً ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻧﺐ ،وإﳕﺎ اﳌﺮاد أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺪﻳﻦ ،واﻟﺘﺤﺮي ﰲ ﻓﻌﻞ
اﻟﻄﺎﻋﺎت ﻳﻘﻮل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ" :ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻒ وﻻ ﻋﺎﱂ وﻻ ذي ﺳﻠﻄﺎن إﻻ وﻓﻴﻪ ﻋﻴﺐ ﻻ ﺑﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻴﻮﺑﻪ؛ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻀﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﻪ وﻫﺐ ﻧﻘﺼﻪ ﻟﻔﻀﻠﻪ" ،164وﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ
ﻫﺬا اﳌﻌﲎ أﻳﻀﺎً" :ﻻ أﻋﻠﻢ أﺣﺪاً أﻋﻄﻲ ﻃﺎﻋﺔ ﷲ ،ﺣﱴ ﱂ ﳜﻠﻄﻬﺎ ﲟﻌﺼﻴﺔ ﷲ إﻻ ﳛﲕ ﺑﻦ زﻛﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،

وﻻ ﻋﺼﻰ ﷲ ،ﻓﻠﻢ ﳜﻠﻂ ﺑﻄﺎﻋﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻏﻠﺐ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻬﻮ اﳌﻌﺪل ،وإذا ﻛﺎن اﻷﻏﻠﺐ اﳌﻌﺼﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ
ا ﺮح" ،165وﻳﻌﱪ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺣﲔ ﻳﻘﻮل" :ﻣﻦ ﺳﻠﻢ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻪ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻟﱵ

.159ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.744-742 :3 ،
 .160ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.744-742 :3 ،
 .161اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻷﻣﯾر اﻟﺣﺳﻧﻲ اﻟﺻﻧﻌﺎﻧﻲ)ت 1182ھـ( ،ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻓﻛﺎر ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻷﻧظﺎر ،ت :ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،
ط)،1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ1366 ،ھـ( ،118 :2 ،و ﺷرح ﻧﺧﺑﺔ اﻟﻔﻛر.8 ،
.162اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.137 ،
.163اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.371-370 ،
.164اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.138 ،
.165اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.79 ،
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أوﻋﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎر ،وﻛﺎﻧﺖ ﳏﺎﺳﻨﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎوﺋﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﺪل" ،166ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء،
وﻟﻜﻦ ﻳﺮوى ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﻫﻞ اﻟﻌﺮاق أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻫﻲ إﻇﻬﺎر اﻹﺳﻼم ،واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﺴﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻤﱴ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺣﺎل اﳌﺮء وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪﻻً ،167وﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻬﻮل اﳊﺎل ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ وأﻛﺜﺮ
أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﲑﺗﻪ ،وﻛﺸﻒ ﺳﺮﻳﺮﺗﻪ أو ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻪ ﻟﻪ ،وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻟﻪ ،168وﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺮاوي ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ :اﻷول ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺎوى ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ ورد اﻟﻮداﺋﻊ
وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﲡﻨﺐ اﳌﺂﰒ ،ﳍﺬا وﳓﻮﻩ ﻳﺸﱰك اﻟﻨﺎس ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ،ورﲟﺎ ﺗﺸﺪد ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ ﺗﻮاﻓﺮ ﻫﺬا
اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺮاوي ،ﻓﺎﻋﺘﱪوا اﻟﺮﻛﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﱪذون ،وﲰﺎع اﻟﻘﺮاء ﻟﺘﻄﺮﻳﺐ ،169ﳑﺎ ﻳﺬﻫﺐ اﻟﻌﺪاﻟﺔ،
وﻳﻮﺟﺐ ﺗﺮك ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي ،ﻳﻘﻮل أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ" :ﻛﻨﺎ إذا أﺗﻴﻨﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻨﺄﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻧﻈﺮ إﱃ ﺻﻼﺗﻪ ،ﻓﺈن أﺣﺴﻦ
اﻟﺼﻼة أﺧﺬ ﻋﻨﻪ ،وإن أﺳﺎء اﻟﺼﻼة ﱂ ﺧﺬ ﻋﻨﻪ ،"170وﻳﻘﻮل اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ :ﻛﻨﺎ إذا أرد أن ﻧﻜﺘﺐ
ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﻨﻪ ،ﺣﱴ ﻳﻘﺎل ﻟﻨﺎ :أﺗﺮﻳﺪون أن ﺗﺰوﺟﻮﻩ171؟! واﺷﺘﻬﺮ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج )ت160ﻫـ( ﺬا
اﳌﺬﻫﺐ ،ﻗﻴﻞ ﻟﻪ" :ﱂ ﺗﺮﻛﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻼن؟ .ﻗﺎل :رأﻳﺘﻪ ﻳﻜﺮض ﻋﻠﻰ ﺑﺮذون ،ﻓﱰﻛﺖ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﻗﺎل :أﺗﻴﺖ ﻣﻨﺰل
إﻧﻜﺎرا ﳍﺬا اﻟﺘﺸﺪد :ﻓﻬﻼ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ إذ ﻻ
اﳌﻨﻬﺎل ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﻓﺴﻤﻌﺖ ﺻﻮت اﻟﻄﻨﺒﻮر ،ﻓﺮﺟﻌﺖ .ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪً :
ﻳﻌﻠﻢ ﻫﻮ؟!؛ وﳑﻦ ﻏﺎﱃ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ اﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ ،ﻗﺎل ﻟﻪ ﺷﻌﺒﺔِ :ﱂَ ﺗﺮو ﻋﻦ زاذان؟ ،ﻗﺎل :ﻛﺎن ﻛﺜﲑ

اﻟﻜﻼم" ، 172ورﲟﺎ ﺗﺴﺎﻫﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك اﻟﺬي ﻛﺎن ﻻ ﻳﱰك ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﱴ
ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺪﻓﻌﻪ ، 173وﰲ رواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻳﺪﻓﻌﻪ ،وﻫﻮ أن ﻳﺘﻬﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻜﺬب أو ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻐﻠﻂ ،وﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،174واﻵﺧﺮ :وﻫﻮ اﻷﻫﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺼﻞ
ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﳍﺬا ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ إﻻ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ وأﺋﻤﺘﻬﻢ ،وﻫﻮ ﻣﻼﺣﻈﺔ رواﻳﺘﻪ ،وﻫﻞ ﻫﻮ ﻳﻜﺬب
ﻓﻴﻬﺎ أو ﻳﺼﺪق ،وﻫﻞ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺪول اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﳜﺎﻟﻔﻬﻢ أو ﻳﺘﺤﺮز ﰲ رواﻳﺘﻪ أو ﻻ ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻻ ﳚﻮز
اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ إﱃ ﻗﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ" ،ﺑﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬاﻫﺐ ﻧﻘﺎد اﳊﺪﻳﺚ وﻣﻼﺣﻈﺎ ﻢ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ،ﻓﻤﻦ ﻋﺪﻟﻮﻩ،
وذﻛﺮوا أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﺟﺎز ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﻣﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻪ ﺧﻼف ذﻟﻚ وﺟﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ رواﻳﺘﻪ ،175وﻣﻦ
اﳌﻌﺮﻓﺎت ﳍﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ وﻋﻤﻞ ا ﺘﻬﺪ ﺑﺮواﻳﺔ اﻟﺮاوي ،وﺳﻜﻮت اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻨﺪ اﺷﺘﻬﺎر رواﻳﺘﻪ؛ إذ ﻻ
 .166ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ،ﻧﺷﺄة ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ،ص 158ﻧﻘﻼً ﻋن أﺑﻲ ﺟﻌﻔر اﻟطﺣﺎوي ،اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﮭﺎء 36 :2،ب.
.167اﻟﺧطﯾب،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ،87 ،واﻧظر ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺧطﯾب ﻟﮭذا اﻟرأي ﻣن .84 - 81
.168ﺻﺑﺣﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ،ﻧﺷﺄة ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث وﻣراﺟﻌﮫ.158 ،
.169اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ،ـ 4ﻗﺳم 1رﻗم .3062
.170اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﺣﺳن ﺑﻧﻌﺑد اﻟرﺣﻣﻧﺑن ﺧﻼد)360ھـ 970-م( ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل) ،اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﺧطوطﺔ ﺑﻛﻠﯾﺔ دار اﻟﻌﻠوم ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻗﺳم ﻣن
رﺳﺎﻟﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺑن ﺗرﻛﻲ اﻟﺗرﻛﻲ ،د ت(.236 ،
 .171اﻟﺧطﯾب،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.155 ،
 .172اﻟﺧطﯾب،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ .112
.173اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،ﺗﻘدﻣﮫ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.274 ،270 ،
 .174اﻟﺧطﯾب،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.227 ،
.175اﻟﺧطﯾب،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.227،
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ﻳﺴﻜﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮ ،ﻓﺈن ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻌﺾ وردﻩ ﺑﻌﺾ ،ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ رد رواﻳﺘﻪ ،وﻳﻘﺒﻠﻬﺎ اﳊﻨﻔﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ
ﺗﻮﺛﻴﻖ ،أﻣﺎ اﻟﺮد ﻓﻬﻮ ﺗﺮك ،واﻟﱰك ﻟﻴﺲ ﲜﺮح ،وﻣﺜﻠﻮا ﳍﺬا ﲝﺪﻳﺚ ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن "أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﻀﻰ
ﻟﱪوﻋﺎﻷﺷﺠﻌﻴﺔ ﺣﲔ ﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﲟﻬﺮ اﳌﺜﻞ" ،ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻠﻪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،وردﻩ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﻼً" :ﻣﺎ
ﻧﺼﻨﻊ ﺑﻘﻮل أﻋﺮاﰊ ﺑﻮال ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻴﻪ -ﺣﺴﺒﻬﺎ اﳌﲑاث ﻻ ﻣﻬﺮ ﳍﺎ" ،176وﻗﺪ وﺟﺒﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺷﺮﻃﺎً ﻟﻘﺒﻮل
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮاوي؛ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻦ اﻟﻜﺬب ،وﺧﱪﻩ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق وﻏﲑﻩ ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺧﱪ
اﻟﺮاوي ﳝﻴﻞ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺪق ،وإذا ﻛﺎن اﻟﺮاوي ﻋﺪﻻً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺰﺟﺮاً ﻋﻦ اﻟﻜﺬب ﰲ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وذﻟﻚ

دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﺰﺟﺎرﻩ ﻋﻦ اﻟﻜﺬب ﰲ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷوﱃ ،أﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺪﻻً ﻓﺈن ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﺬب ﻳﺮﺟﺢ
ﰲ ﺧﱪﻩ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻏﲑ ﻣﺒﺎل رﺗﻜﺎب ﺳﺎﺋﺮ اﶈﻈﻮرات ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﺎﱄ ﻣﻦ
اﻟﻜﺬب ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺣﺮﻣﺘﻪ ،وﻻ ﻧﻄﻤﺌﻦ إﱃ أﻧﻪ ﺻﺪق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ،177ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ:

"إن أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮد ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﺪل ،إذا ﺷﻬﺪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﳚﺮﺑﻪ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ أو إﱃ وﻟﺪﻩ أو واﻟﺪﻩ
ز دة ﻣﻦ أي وﺟﻪ أو ﻳﺪﻓﻊ ﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻏﺮﻣﺎً ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻄﻤﺄن ﻓﻴﻬﺎ إﱃ
ﻋﺪاﻟﺘﻪ .واﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﺪ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ،ﻟﻴﻠﺰﻣﻪ ﻏﺮﻣﺎً أو ﻋﻘﻮﺑﺔ ،وﻟﻠﺮﺟﻞ ﻟﻴﺆﺧﺬ ﻟﻪ ﻏﺮم أو ﻋﻘﻮﺑﺔ ،وﻫﻮ ﻏﲑ
ﻣﻠﺰم ﲟﺎ ﻟﺰم ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻏﺮم ،ﻏﲑ داﺧﻞ ﰲ ﻏﺮﻣﻪ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ،وﻟﻌﻠﻪ ﻗﺪ ﳚﺮ ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻦ ﻟﻌﻠﻪ أن ﻳﻜﻮن
أﺷﺪ ﲢﺎﻣﻼً ﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﻟﻮﻟﺪﻩ أو واﻟﺪﻩ ،وﻟﻜﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدﺗﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻇﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﻈﻨﺘﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ووﻟﺪﻩ وواﻟﺪﻩ،
وﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻈﻦ ،واﶈﺪث ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮوي ﻣﺎ ﳛﻞ أو ﳛﺮم "ﻻ ﳚﺮ إﱃ
ﻧﻔﺴﻪ ،وﻻ إﱃ ﻏﲑﻩ ،وﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ وﻻ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ،ﺷﻴﺌﺎً ﳑﺎ ﻳﺘﻤﻮل اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﳑﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ
ﳍﻢ"178؛ وﻫﻮ وﻣﻦ ﺣﺪﺛﻪ ذﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺳﻮاء ،إن ﻛﺎن ﻳﺮوي ﻣﺎ ﳛﻞ أو ﳛﺮم ،ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻳﻚ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻴﻪ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﺸﺎﻫﺪ "ﻓﻴﻜﻮن ﻇﻨﻴﻨﺎً ﻣﺮة ﻣﺮدود اﳋﱪ ،وﻏﲑ ﻇﻨﲔ أﺧﺮى
ﻣﻘﺒﻮل اﳋﱪ" ،179ﰒ ﺑﲔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﻴﻒ أن اﻟﺘﻘﻮى ﲢﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪق ﰲ أﺧﺒﺎرﻫﻢ ،ﻓﻴﻘﻮل :إن
ﻫﻨﺎك ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺎﻻت ﺗﻜﻮن أﺧﺒﺎرﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﺻﺢ وأﺣﺮى أن ﳛﻀﺮﻫﺎ اﻟﺘﻘﻮى ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى ،وﺗﻠﻚ ﻋﻨﺪ
ﺧﻮف اﳌﻮت ﳌﺮض أو ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،واﻟﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ أدوم ،واﻟﻐﻔﻠﺔ
ﻓﻴﻬﺎ أﻗﻞ ،وﻫﺬا ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﱴ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻜﺬب" :ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮداً ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﰲ أﻫﻞ اﻟﻜﺬب
اﳊﺎﻻت ﻳﺼﺪﻗﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﺪق اﻟﺬي ﺗﻄﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﶈﺪﺛﲔ -ﻛﺎن أﻫﻞ اﻟﺘﻘﻮى واﻟﺼﺪق ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻻ ﻢ
أوﱃ أن ﻳﺘﺤﻔﻈﻮا ﻋﻨﺪ أوﱄ اﻷﻣﻮر ﻢ أن ﻳﺘﺤﻔﻈﻮا ﻋﻨﺪﻫﺎ" ،180ﻓﻬﻢ وﺿﻌﻮا ﻣﻮﺿﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﻧﺼﺒﻮا أﻋﻼﻣﺎً
 .176اﻟﺑﮭﺎري اﻟﮭﻧدي ،ﻣﺣب ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﺷﻛور اﻟﺑﮭﺎري اﻟﮭﻧدي ،ﻣﺳﻠم اﻟﺛﺑوت ،د ط )،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﺳﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ،د ت(.112 :2 ،
.177اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.346 :1 ،
.178اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.392 - 390 ،
 .179اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.392 - 390،
 .180رﻓﻌت ﻓوزي ،ﺗوﺛﯾﻖ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ.133 ،
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ﻟﻠﺪﻳﻦ وﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﳌﲔ ﲟﺎ أﻟﺰﻣﻬﻢ ﷲ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق ﰲ ﻛﻞ أﻣﺮ ،وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن أن اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﳊﻼل واﳊﺮام أﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻮر ،وأﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻇﻨﺔ أو ﻤﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮا ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ِ :
)ﻣ ْﻦ
أَﻓْـَﺮى اﻟْ ِﻔَﺮى َﻣ ْﻦ ﻗَـ ﱠﻮﻟَِﲏ َﻣﺎ َﱂْ أَﻗُ ْﻞَ ،وَﻣ ْﻦ أ ََرى َﻋْﻴـﻨَـْﻴ ِﻪ ِﰲ اﻟْ َﻤﻨَ ِﺎم َﻣﺎ َﱂْ ﻳـََﺮﻩَُ ،وَﻣ ِﻦ ا ﱠد َﻋﻰ إِ َﱃ َﻏ ِْﲑ أَﺑِﻴﻪ(" ،181وﻗﺎل:

"ﻣﻦ ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﱂ أﻗﻞ ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر" .182وﻗﺎل" :إن اﻟﺬي ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻲ ﻳﺒﲎ ﻟﻪ ﺑﻴﺖ ﰲ
اﻟﻨﺎر" ،183وﻗﻴﻞ ﻷﰊ ﻗﺘﺎدة :ﻣﺎ ﻟﻚ ﻻ ﲢﺪث ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﻛﻤﺎ ﳛﺪث اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻪ؟ ﻓﻘﺎل :ﲰﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ
ﻳﻘﻮل) :ﻣﻦ ﻛﺬب ﻋﻠﻲ ﻓﻠﻴﻠﺘﻤﺲ ﳉﻨﺒﻪ ﻣﻀﺠﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺎر( ،ﻓﺠﻌﻞ رﺳﻮل ﷲ ﻳﻘﻮل) :وﳝﺴﺢ اﻷرض

ﺑﻴﺪﻩ( ،184وﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ) :ﺣﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻻ ﺣﺮج ،وﺣﺪﺛﻮا ﻋﲏ وﻻ ﺗﻜﺬﺑﻮا ﻋﻠﻲ(،185
ﰲ ﻫﺬا ،وﻋﻠﻴﻪ
وﻳﻌﻠﻖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻴﻘﻮل :ﻫﺬا أﺷﺪ ﺣﺪﻳﺚ روي ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ
اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﰲ أﻻ ﻧﻘﺒﻞ إﻻ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ،وﻧﻌﺮف ﺻﺪق ﻣﻦ ﲪﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﲔ اﺑﺘﺪئ إﱃ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ

ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ؛ ﻷﻧﻪ إذ أ ح اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ إ ﺣﺔ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وإﳕﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ
ﻋﻤﻦ ﺣﺪث ﺑﻪ ﳑﻦ ﳚﻬﻞ ﺻﺪﻗﻪ وﻛﺬﺑﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻳﻀﺎً إ ﺣﺔ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻷﻧﻪ،
ﻗﺎل) :ﻣﻦ
ﺣﺪث ﲝﺪﻳﺚ وﻫﻮ ﻳﺮاﻩ ﻛﺬ ً ﻓﻬﻮ أﺣﺪ اﻟﻜﺎذﺑﲔ( ،186ﻓﺎﻟﻜﺬب اﻟﺬي ﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﻜﺬب اﳋﻔﻲ ،وذﻟﻚ
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺻﺪﻗﻪ؛ ﻷن اﻟﻜﺬب إذا ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻴّﺎً ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل -ﻓﻼ ﻛﺬب أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻛﺬب
ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ . 187 ،وﻗﺪ ﺣﺬر ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﻏﲑ
اﻟﻌﺪول؛ ﻣﻦ اﻟﻜﺬاﺑﲔ ،واﻟﻔﺎﺳﻘﲔ ،واﻟﺴﻔﻬﺎء ،وأﺻﺤﺎب اﻷﻫﻮاء؛ واﳌﺪﻟﺴﲔ ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
ﺑﻦ أﻧﺲ" :ﻻ ﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ وﺧﺬ ﳑﻦ ﺳﻮى ذﻟﻚ :ﻻ ﺧﺬ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻪ ﻣﻌﻠﻦ ﻟﺴﻔﻪ ،وإن ﻛﺎن أروى
اﻟﻨﺎس ،وﻻ ﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﺬاب ﻳﻜﺬب ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺎس إذا ﺟﺮب ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ ،وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﻬﻢ أن ﻳﻜﺬب
ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻻ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮى ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻨﺎس إﱃ ﻫﻮاﻩ ،وﻻ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ ﻟﻪ ﻓﻀﻞ وﻋﺒﺎدة إن ﻛﺎن ﻻ

 .181أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ﺑن ھﻼل ﺑن أﺳد اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ241 :ھـ( ،ﻣﺳﻧد اﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ت :أﺣﻣد
ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ،ط )،1دار اﻟﺣدﯾث ،اﻟﻘﺎھرة1416 ،ھـ1995.م( ،ﻣﺳﻧد ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ،ح.501 :2 ،516
.182أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ح  103 ،22 :2 ،469دون ﺣرف "إن" ﻓﻲ أوﻟﮫ و .144
 .183وﻣﻌﻧﺎه ﻋن أﺑﻲ ﻗﺗﺎدة ﻓﻲ أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺳﻧد ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ،ح ،: 5 ،469واﻟدارﻣﻲ ،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن
ﺑن اﻟﻔﺿل ﺑن ﺑَﮭرام ﺑن ﻋﺑد اﻟﺻﻣد اﻟدارﻣﻲ ،اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟﺳﻣرﻗﻧدي )ت 255ھـ( ،ﺳﻧن اﻟدارﻣﻲ ،ت :ﺣﺳﯾن ﺳﻠﯾم أﺳد اﻟداراﻧﻲ ،ط )،1دار
اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ1412 ،ھـ2000.م( ،ﺑﺎب اﺗﻘﺎء اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم،ح :1 ،237
.77
.184أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل 13-12 :3 ،وﺳﻧده ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ؛ ﻷن ﻓﯾﮫ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن زﯾد ﺑن أﺳﻠم وھو ﺿﻌﯾف.
.185أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻣﺳﻧد 13 -12 :3،وﺳﻧده ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ؛ ﻷن ﻓﯾﮫ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن زﯾد ﺑن أﺳﻠم وھو ﺿﻌﯾف.
 .186ﻣﺳﻠم ،ﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج أﺑو اﻟﺣﺳن اﻟﻘﺷﯾري اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري )اﻟﻣﺗوﻓﻰ 261 :ھـ( ،اﻟﻣﺳﻧد اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻر ﺑﻧﻘل اﻟﻌدل ﻋن اﻟﻌدل إﻟﻰ رﺳول
ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ،ت :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،د ط) ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت ،د ت(،ﺑﺎب اﻟرواﯾﺔ ﻋن اﻟﺛﻘﺎت وﺗرك
اﻟﻛذاﺑﯾن ،ح،8 :1،1
.187اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.400 - 392 ،
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ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﳛﺪث" ،188وﻳﻘﻮل ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج" :ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﻲء أﺣﺐ إﱄ ﻣﻦ أن أرى رﺟﻼً ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﻜﺔ،
ﻓﺄﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ أﰊ اﻟﺰﺑﲑ؛ ﺣﱴ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻜﺔ ﻓﺴﻤﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ أ ﻋﻨﺪﻩ ،إذ ﺟﺎءﻩ رﺟﻞ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷﻲء،
ﻓﺎﻓﱰى ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﻠﺖ :ﺗﻔﱰي ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻣﺴﻠﻢ؟! .ﻗﺎل :إﻧﻪ ﻏﺎﻇﲏ ﻗﻠﺖ :ﻳﻐﻴﻈﻚ ،ﻓﺘﻔﱰي ﻋﻠﻴﻪ؟! ﻓﺂﻟﻴﺖ أﻻ
أﺣﺪث ﻋﻨﻪ ،ﻓﻜﺎن ﻳﻘﻮل :ﰲ ﺻﺪري ﻣﻨﻪ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ؛ وﻻ وﷲ ﻻ أﺣﺪﺛﻜﻢ ﻋﻨﻪ ﺑﺸﻲء أﺑﺪاً" ،189وﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ
ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن :ﲰﻌﺖ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻣﻄﺮف ﻳﻘﻮل :إن ﱂ أﺣﺪﺛﻜﻢ ﻓﺄﻣﻲ زاﻧﻴﺔ ،ﻗﺎل ﳛﲕ :ﺗﺮﻛﺖ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﳍﺬا؛ وﻗﻴﻞ
ﻟﺰﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ :ﻋﻤﻦ أ أﺳﺎﻣﺔ ،ﻗﺎل :ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﳒﺎﻟﺲ اﻟﺴﻔﻬﺎء .190وﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ" :إن اﻟﻔﺎﺳﻖ إذا
أﺧﱪ ﲝﻞ أو ﺣﺮﻣﺔ ﻓﺎﻟﺴﺎﻣﻊ ﻋﻠﻴﻪ أن ﳛﻜﻢ رأﻳﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻷن ذﻟﻚ أﻣﺮ ﺧﺎص ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻃﻠﺒﻪ وﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
داﺋﻤﺎ ،ﻓﻮﺟﺐ اﻟﺘﺤﺮي ﰲ ﺧﱪﻩ ،ﻓﺄﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻼ ﺿﺮورة ﰲ اﳌﺼﲑ إﱃ رواﻳﺘﻪ ،وﰲ
اﻟﻌﺪول ً
اﻟﻌﺪول ﻛﺜﺮة ،و ﻢ ﻏﻨﻴﺔ ،إذ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺴﻤﺎع ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﺧﱪ اﻟﻔﺎﺳﻖ" ،191وﻳﺮى ﳏﻤﺪ رﲪﻪ ﷲ -ﻣﻊ ﻫﺬا -أﻧﻪ ﰲ ب اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﻔﺎﺳﻖ ،وإن
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺧﱪﻩ ﺣﺠﺔ؛ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺧﱪ اﻟﻜﺎﻓﺮ ،وإن ﻛﺎن اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﻫﻨﺎ أﻗﻮى ،192وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺗﺮاﻋﻰ ﰲ اﻟﺮاوي ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ - ،ﻓﺈن اﻷﺋﻤﺔ ﻗﺪ وﻗﻔﻮا ﻃﻮﻳﻼً ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺬاﺑﲔ،
واﳌﺪﻟﺴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻘﻄﻮن اﻟﺮاوي اﻟﻀﻌﻴﻒ أو ﳜﻔﻮن اﲰﻪ اﳌﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺑﻜﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ؛ وﳛﺬرون ﻣﻦ روا ﻢ
وﻳﺒﻴﻨﻮن ﺻﻮر ﻛﺬ ﻢ وﲢﺮﻳﻔﻬﻢ وﺗﺪﻟﻴﺴﻬﻢ ﳊﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وذﻛﺮ ﻟﻪ ﺣﺮام ﺑﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ،ﻓﻘﺎل" :اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺮام" ،وﻳﻔﺴﺮ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬا -وﻫﻮ اﳋﺒﲑ
ﺑﻌﻠﻞ اﻟﺮواة":-ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺪوق ،ﻓﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻋﻤﻦ ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ﺣﺮام" ،193وذﻛﺮ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﺎﺿﻲ ،ﻓﻘﺎل" :ﺑﻴﺾ ﷲ ﻋﻴﲏ ﻣﻦ ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ" ،وﻳﻘﻮل :اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ أﻳﻀﺎً :ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ
ﺗﻐﻠﻴﻈًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ  ،194وﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻳﻀﺎً :إذا ﺣﺪﺛﺖ ﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪ
ﻛﺬ ً ،ﻓﺄﻧﺖ أﺣﺪ اﻟﻜﺎذﺑﲔ ﰲ اﳌﺄﰒ" ،195وﻳﺒﲔ أن آﻓﺔ ﻛﺬب اﳊﺪﻳﺚ ،ﰲ اﻷﻏﻠﺐ ،إﳕﺎ ﰐ ﻣﻦ اﻟﺮواة
اﻟﻜﺬاﺑﲔ ،ﻓﻴﻘﻮل" :وﻻ ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﺻﺪق اﳊﺪﻳﺚ وﻛﺬﺑﻪ إﻻ ﺑﺼﺪق اﳌﺨﱪ وﻛﺬﺑﻪ إﻻ ﰲ اﳋﺎص
 .188اﻟﺳﺑﺗﻲ ،أﺑو اﻟﻔﺿل ﻋﯾﺎض ﺑن ﻣوﺳﻰ اﺑن ﻋﯾﺎض اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ اﻟﺳﺑﺗﻲ )ت 554ھـ 11449 -م( ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻣذھب ﻣﺎﻟك ،ﺗﺣﻘﯾﻖ :د .أﺣﻣد ﺑﻛﯾر ﻣﺣﻣود ،د ط) ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،د ت( ،123 :1 ،واﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل،23 ،
اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.189 ،
 .189اﻟﺑﺳﺗﻲ ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣذھب ﻣﺎﻟك ،123 :1 ،و اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل ،23 ،و اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي،
اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.189 ،
.190اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.188-187 ،
.191ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،أﺻول اﻟﺑزدوي.741 - 740 :3 ،
.192ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.744 :3 ،
 .193اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ادرﯾس ﺑن اﻟﻣﻧذر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟﺣﻧظﻠﻲ ،اﻟرازي ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وﻣﻧﺎﻗﺑﮫ ،ت :ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻋﺑد
اﻟﺧﺎﻟﻖ ،ط) ،1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1424 ،ھـ2003.م(.218 -217 ،
.194اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ.
 .195اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،أﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن )ت458 - 384ھـ( ،ﻣﻧﺎﻗب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ت :اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﺻﻘر ،ط  )،1دار اﻟﺗراث
ﺑﺎﻟﻘﺎھرة1391،ھـ1971.م(.26 :2 ،
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اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ" ،196وﻣﻦ ﻫﺬا ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻷﺋﻤﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻣﺮو ت ﻛﻞ ﳏﺪث وأﺻﻠﻬﺎ ﺣﱴ إذا أﺗﻰ
ﻛﺬاب وزور أﺣﺎدﻳﺚ وﻧﺴﺒﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ ﻛﺸﻔﻮا أﻣﺮﻩ ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻮﺿﺎﻋﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون أن
ﻳﺮوﺟﻮا أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ ،ﻓﻴﺨﱰﻋﻮا ﳍﺎ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﳉﻴﺪة ،ﺣﱴ ﻳﻌﺘﻘﺪ ،ﺗﺒﻌﺎً ﳍﺬا ،أن اﳌﱳ ﺟﻴﺪ أﻳﻀﺎً .ﳑﺎ ذﻛﺮ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ وﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﻧﻘﻼً ﻻ ﲢﺮﻳﻒ ﻓﻴﻪ وﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ .ﻛﻤﺎ
ﳒﺪﻫﻢ أﻳﻀﺎً ﻳﺘﺼﺪون ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﱵ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻮارج وﺷﻴﻌﺔ وراﻓﻀﺔ
وﻗﺪرﻳﺔ وﺟﱪﻳﺔ وﻣﺮﺟﺌﺔ .وﻗﺪ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﻢ "أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء"؛ ﻷ ﻢ اﺗﺒﻌﻮا أﻫﻮاءﻫﻢ ،أو أﻫﻞ اﻟﺒﺪع؛ ﻷ ﻢ
أﺣﺪﺛﻮا ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﻋﻬﺪﻩ  ،أو اﻟﱵ ﱂ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ،رﺿﻮان ﷲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ ،197وﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮ أن ﻓﺮﻗﺎً ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻋﺘﱪﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر وإن ﻛﺎن ﻛﻔﺮﻫﻢ ﻟﺘﺄوﻳﻞ
ﻓﻌﺎﻣﻠﻮﻫﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎر اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ،198أﻣﺎ اﻟﻔﺮق اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﱂ ﲣﺮج ﻋﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ﻛﺎﳋﻮارج واﻟﺸﻴﻌﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺼﻠﻮا ﰲ ﺗﺸﻴﻌﻬﻢ إﱃ درﺟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ ،وﺳﺐ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻷﺑﺮار ﻛﺄﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺎﺋﺸﺔ -رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ -أﻣﺎ ﻫﺆﻻء ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎد اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺻﺤﺔ
اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻨﻬﻢ وﺻﺤﺔ روا ﻢ ،و ﻗﺒﻮﳍﻢ ﻟﺮوا ﻢ أو رﻓﻀﻬﻢ ﳍﺎ ،ﻓﺬﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ إﱃ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل روا ﻢ؛
ﻷ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻘﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺪول ﻓﺎﳋﺎرج ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة ،ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء؛ ﻛﺎﳋﺎرج ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ارﺗﻜﺎب ﻣﺎ
ﺣﺮم ﷲ ،وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻈﺮة ﻋﺪاء ﲡﻌﻠﻪ ﻳﺒﻴﺢ اﻟﻜﺬب ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺼﺮة ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ،وﺗﺴﻔﻴﻪ رأي
اﳉﻤﺎﻋﺔ ،وﻗﺪ رأى اﻟﻨﻘﺎد أن ﻫﺬا ﻗﺪ ﺣﺪث ﻓﻌﻼً ،ﻓﻘﺪ ﲰﻊ اﺑﻦ ﳍﻴﻌﺔ اﶈﺪث اﳌﺼﺮي رﺟﻼً ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺪع
رﺟﻊ ﻋﻦ ﺑﺪﻋﺘﻪ ،ﻳﻘﻮل :اﻧﻈﺮوا ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻤﻦ ﺧﺬوﻧﻪ ،ﻓﺈ ﻛﻨﺎ إذا رأﻳﻨﺎ رأ ً ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﺣﺪﻳﺚ"199؛

وذﻫﺐ ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ -ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -إﱃ ﻗﺒﻮل رواﻳﺔ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ إﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺤﻠﻮن
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﺬب ،واﻟﺸﻬﺎدة ﳌﻦ واﻓﻘﻬﻢ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﻬﺎدة؛ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :وﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة أﻫﻞ
اﻷﻫﻮاء إﻻ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻀﺔ؛ ﻷ ﻢ ﻳﺮون اﻟﺸﻬﺎدة ﻟﺰور ﳌﻮاﻓﻘﻴﻬﻢ" ،200وﻳﻘﻮل":ﱂ أر أﺣﺪاً ﻣﻦ أﻫﻞ
اﻷﻫﻮاء أﺷﻬﺪ ﻟﺰور ﻣﻦ اﻟﺮاﻓﻀﺔ" ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل" :أﺟﻴﺰ ﺷﻬﺎدة أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء؛

أﻫﻞ اﻟﺼﺪق ﻣﻨﻬﻢ إﻻ اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪرﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن" :إن ﷲ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺸﻲء ﺣﱴ ﻳﻜﻮن" ،201ﻛﻤﺎ ﳛﻜﻰ
أن اﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﻳﺬﻫﺒﺎن إﱃ ﻫﺬا اﻟﺮأي ،ﻛﻤﺎ ﲢﺪث اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن أﻳﻀﺎً ﻋﻦ ا ﻬﻮﻟﲔ
.196اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.399 ،
 .197اﻟﻌراﻗﻲ ،أﺑو اﻟﻔﺿل زﯾن اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن إﺑراھﯾم اﻟﻌراﻗﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ806 :ھـ( ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن
اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح ،ت :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ،ط )،1ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﻛﺗﺑﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة،
1389ھـ1969.م( ،151-150 ،واﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.329 :1 ،
.198اﻟﺧطﯾب اﻟﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ ،168 ،واﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.242 ،
.199اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.329 :1 ،
.200اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.329 :1 ،
.201رﻓﻌت ﻓوزي ،ﺗوﺛﯾﻖ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ.149 ،
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وﺣﻜﻢ رواﻳﺘﻬﻢ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ :ﳎﻬﻮﻟﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮاً و ﻃﻨﺎً ،وﳎﻬﻮﻟﻮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻃﻨﺎً
ﻓﻘﻂ وﻫﻢ اﳌﺴﺘﻮرون ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﳎﻬﻮﻻً إﻻ ﻋﻠﻰ رأي اﳉﻤﻬﻮر اﻟﺬي ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أن

ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ؛ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ رأي أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ﻓﻴﻌﺘﱪون اﻟﺮاوي -ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع -ﻣﻦ
اﻟﻌﺪول؛ ﻷن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻫﻲ ﻇﻬﻮر اﻹﺳﻼم واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻖ ﻇﺎﻫﺮاً ،202وﳎﻬﻮل اﻟﻌﲔ ﳑﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ
اﻟﻌﻠﻤﺎء.203
 .4.7اﻟﻀﺒﻂ :وﻫﻮ ﺗﻴﻘﻆ اﻟﺮاوي ﰲ أﺧﺬ اﳊﺪﻳﺚ ،وﺗﻌﺎﻫﺪﻩ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺆدﻳﻪ أداء ﺳﻠﻴﻤﺎً ﻛﻤﺎ أﺧﺬﻩ،
وﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﲝﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة أو ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺒﻂ إﻻ ﳌﻦ رزق ﻣﻠﻜﺔ واﻋﻴﺔ وذﻫﻨًﺎ
ﺻﺎﻓﻴﺎً ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻹﺗﻘﺎن واﳊﻔﻆ .وﻛﻤﺎ ﲡﺎوز اﻟﻨﻘﺎد ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﲡﺎوزوا ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء واﻷﻏﻼط اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ وأن ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺮواة ،ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ ،واﻟﺒﺸﺮ ﻣﻌﺮﺿﻮن

ﻟﻠﻨﺴﻴﺎن ،وﻻ ﻳﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء؛ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﻫﺬا ﺗﺘﺒﻌﻮا أﺧﻄﺎء اﻟﺮواة ،وﻋﺮﻓﻮﻫﺎ وﻧﺒﻬﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺣﱴ إ ﻢ
ذﻛﺮوا أﺧﻄﺎء اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ وﺻﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ،204ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري؛ ﻗﺎل" :ﻟﻴﺲ ﻳﻜﺎد ﻳﻔﻠﺖ
ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻂ أﺣﺪ ،إذا ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﳊﻔﻆ ﻓﻬﻮ ﺣﺎﻓﻆ وإن ﻏﻠﻂ ،وإن ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﻠﻂ
ﺗﺮك" ،205وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﺮﻫﻮ ً ﻻ ﻳﻠﺢ اﻟﺮاوي ﰲ اﳋﻄﺄ وأن ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻨﻪ إذا

ﻛﺸﻒ ﻟﻪ ،وﳑﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺷﻌﺒﺔ اﺑﻦ اﳊﺠﺎج وأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳊﻤﻴﺪي ،ﻳﻘﻮل اﻷﺧﲑ" :ﻓﺈن
ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ :ﻓﻤﺎ اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﺬي ﻳﻐﻠﻂ ﻓﻴﻜﺜﺮ ﻏﻠﻄﻪ؟ ﻗﻠﺖ :ﻣﺜﻞ اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
أدرﻛﻪ ،ﰒ ﻳﺪرك ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ،ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ،ﰒ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ؛ وﻟﻴﺲ

ﻫﻜﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻐﻠﻂ ﰲ اﻟﺸﻲء ،ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﲑﺟﻊ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻐﻠﻂ" ،206وﻗﺪ ﻧﺒﻪ اﻷﺋﻤﺔ
إﱃ أن ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي وإﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل رواﻳﺘﻪ ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ :إﻧﻪ أدرك
ﺳﺒﻌﲔ ﳑﻦ ﻳﻘﻮل :ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ وﻫﻢ أﻣﻨﺎء ،ﺣﱴ ﻟﻮ اﺋﺘﻤﻦ أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﻣﺎل ﻟﻜﺎن أﻣﻴﻨﺎً؛ وﻟﻜﻨﻪ ﱂ
ﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻷ ﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ أﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻳﻘﻮل" :وﻫﺬا اﻟﺸﺄن -ﻳﻌﲏ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﺘﻴﺎ -ﳛﺘﺎج إﱃ
رﺟﻞ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﻰ وورع ،وﺻﻴﺎﻧﺔ وإﺗﻘﺎن وﻋﻠﻢ وﻓﻬﻢ ،ﻓﻴﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﻦ رأﺳﻪ وﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻏﺪاً ،ﻓﺄﻣﺎ رﺟﻞ ﺑﻼ
إﺗﻘﺎن وﻻ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ،وﻻ ﻫﻮ ﺣﺠﺔ ،وﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﻪ" ،207وﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي" :ﳛﺮم ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﺮوي ﺣﺪﻳﺜﺎً ﰲ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ ،ﺣﱴ ﻳﺘﻘﻨﻪ وﳛﻔﻈﻪ ،ﻛﺎﻵﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وﻛﺎﺳﻢ اﻟﺮﺟﺎل ،208وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
.202اﻵﻣدي ،اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم 70 :2 ،وﻓﻲ  71و.72
.203أﺑو زھو ،ﻗواﻋد ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث.209 ،
.204اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ ، 231 -230 ،وأﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل.182 :1 ،
.205اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.288 ،
 .206اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.288 ،
.207اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ اﻟﺑﺳﺗﻲ ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك.123 :1 ،
.208اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.258 ،
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اﳌﺪﻳﲏ :ﱂ ﻳﺮو ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ،وﻻ ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ،وﻻ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ ،وﻻ ﻋﻦ
اﳌﺒﺎرك اﺑﻦ ﻓﻀ ﺎﻟﺔ ،ﻗﺎل اﻟﱰﻣﺬي :وإن ﻛﺎن ﳛﲕ ﺗﺮك اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء ،ﻓﻠﻢ ﻳﱰك اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻷﻧﻪ ا ﻤﻬﻢ
ﻟﻜﺬب ،وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮﻛﻬﻢ ﳊﺎل ﺣﻔﻈﻬﻢ ،209وﻳﺴﺘﻌﲔ اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﺮو ﺗﻪ ﻣﻮر ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺟﻴﺪا ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﺧﺬ ﲰﺎﻋﺎً أو ﻏﲑﻩ ،وﻗﺪ
 .1.4.7ﺗﻠﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺻﺤﻴﺢ ،وأﺧﺬﻩ أﺧﺬاً ً
وﺿﻌﻮا ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ،ﻋﺮﻓﺖ ﲟﻨﺎﻫﺞ ﲢﻤﻞ اﳊﺪﻳﺚ وأداﺋﻪ ،ذﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﻌﲔ
ﺑﲔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻟﺸﻴﺦ؛ ﺗﺘﻴﺢ ﳌﺘﺤﻤﻞ اﳊﺪﻳﺚ أن ﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻪ دون ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﻪ ،وﺗﺘﻔﺎوت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﺪر
ﻣﺎ ﺗﺆدي إﱃ ﻫﺬا اﳍﺪف؛ ﻳﻘﻮل ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن" :ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻏﲑ ﺧﺼﻠﺔ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳊﺪﻳﺚ أن ﻳﻜﻮن ﺛﺒﺖ اﻷﺧﺬ ،وﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ،وﻳﺒﺼﺮ اﻟﺮﺟﺎل ،ﰒ ﻳﺘﻌﻬﺪ ذﻟﻚ" .210وﻣﻦ
اﻷﺧﺬ اﳉﻴﺪ أن ﻳﺴﻤﻊ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ،ﺣﱴ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ أو ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻗﺎل ﲪﺎد اﺑﻦ زﻳﺪ" :إذا ﺧﺎﻟﻔﲏ ﺷﻌﺒﺔ ﰲ ﺷﻲء ﺗﺮﻛﺘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻜﺮر" ،وﻳﻘﻮل ﻣﺮة أﺧﺮى" :ﻣﺎ
أ ﱄ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﲏ إذا واﻓﻘﲏ ﺷﻌﺒﺔ؛ ﻷن ﺷﻌﺒﺔ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﺿﻰ أن ﻳﺴﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺮة ،211وﻳﺒﲔ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻨﻬﺠﻪ
ﻫﺬا ﻓﻴﻘﻮل" :ﺳﺄﻟﺖ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﺮف ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺮة ،وﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﲑي ﻗﺎل :ﺛﻼﺛﲔ
ﻣﺮة ،ﻗﺎل :ﲰﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﺳﺠﺔ ﳛﺪث ﻋﻦ اﻟﱪاء أن رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل" :ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻣﻨﻴﺤﺔ ورق ...
".212
 .2.4.7ﺣﻔﻆ ﻣﺎ أﺧﺬ ،ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻪ ،وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﻔﻆ ﺣﺪى ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ،أو ﳘﺎ ﻣﻌﺎً ،اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻟﺬاﻛﺮة،
إذا ﻛﺎن ﻗﺪ رزق ذاﻛﺮة ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺗﻌﻲ ﻣﺎ ﺧﺬ وﲢﻔﻈﻪ ،أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﻮدﻋﻪ ﻣﺮو ﺗﻪ وﻳﺼﻮﻧﻪ،
ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻋﻮ ً ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻪ ﺑﺬاﻛﺮﺗﻪ ،وﻗﺪ ﺑﲔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬا ،وﻫﻮ ﻳﺒﲔ ﺻﻔﺔ اﻟﺮاوي اﻟﺬي ﳛﺘﺞ
ﲝﺪﻳﺜﻪ ،ﻓﻘﺎل :أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي" :ﺣﺎﻓﻈﺎً إن ﺣﺪث ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎً ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ إن ﺣﺪث ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،إذا ﺷﺮك
أﻫﻞ اﳊﻔﻆ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ واﻓﻖ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ"213؛ وﻳﻘﻮل" :ﻣﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق وﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻟﺼﺪق
أﺣﺪا وﻻ ﲪﻠﻨﺎ
واﳊﻔﻆ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﻣﻦ ﻋﺮف ﻣﻨﻬﻢ ،وﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻟﻐﻠﻂ ردد ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﻣﺎ ﺣﺎﺑﻴﻨﺎ ً

ﻋﻠﻴﻪ" ،214وﻳﻘﻮل ﻣﺮوان ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻄﺎﻃﺮي )ت210ﻫـ( :ﻻ "ﻏﲎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﺪق وﺣﻔﻆ
وﺻﺤﺔ ﻛﺘﺐ ،ﻓﺈذا أﺧﻄﺄﺗﻪ واﺣﺪة ،وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ واﺣﺪة ﱂ ﺗﻀﺮﻩ ،إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﻔﻆ رﺟﻊ إﱃ اﻟﺼﺪق ،وﻛﺘﺒﻪ

ﺳ ْورة ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن اﻟﺿﺣﺎك ،اﻟﺗرﻣذي ،أﺑو ﻋﯾﺳﻰ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ279 :ھـ( ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗرﻣذي ﺑﺷرح أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن
.209اﻟﺗرﻣذي ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن َ
اﻟﻌرﺑﻲ ،د ط ) ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺻﺎوي ﺑﺎﻟﻘﺎھرة1353 ،ھـ1934.م(.315 :3 ،
.210اﺑن اﻟﺻﻼح ،ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث.15 ،
.211اﻟدھﻠوي ،ﻋﺑد اﻟﺣﻖ ﺑن ﺳﯾف اﻟدﯾن ﺑن ﺳﻌد ﷲ اﻟﺑﺧﺎري اﻟدھﻠوي اﻟﺣﻧﻔﻲ)اﻟﻣﺗوﻓﻰ1052 :ھـ( ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.161 ،
.212اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،164 ،واﻹﻣﺎم أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ﻣﺳﻧد أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،ﻣن ﺣدﯾث اﻟﺑراء ﺑن ﻋﺎزب ،ح.580 :30 ،18616
.213اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.361 ،
.214أﺑو ﺑﻛر اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟ ُﺧﺳ َْر ْو ِﺟردي اﻟﺧراﺳﺎﻧﻲ ،أﺑو ﺑﻛر اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ458 :ھـ( ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻧن واﻵﺛﺎر،
ت:ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ أﻣﯾن ﻗﻠﻌﺟﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )ﻛراﺗﺷﻲ ،ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن( ،دار ﻗﺗﯾﺑﺔ )دﻣﺷﻖ ،ﺑﯾروت( ،دار اﻟوﻋﻲ )ﺣﻠب ،دﻣﺷﻖ( ،دار
اﻟوﻓﺎء )اﻟﻣﻧﺻورة ،اﻟﻘﺎھرة ،د ت(.64 :1 ،
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ﺻﺤﻴﺤﺔ ﱂ ﻳﻀﺮﻩ إن ﱂ ﳛﻔﻆ" ،215وأﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻀﺒﻂ ﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب ،أي اﲣﺎذ اﻟﻄﺮﻳﻘﲔ
ﻣﻌﺎً ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :إن ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن أﺛﺒﺖ ﻣﻦ وﻛﻴﻊ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ،وﻳﺰﻳﺪ

ﺑﻦ ﻫﺎرون ،وأﰊ ﻧﻌﻴﻢ-وﻫﺆﻻء أﺋﻤﺔ -ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻀﻢ إﱃ ﺣﻔﻈﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ ،216ﻣﻊ أﻧﻪ ﻗﺪ رزق ﻣﻠﻜﺔ
ﺣﺎﻓﻈﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺪوﻧﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ؛ واﻟﺬي ﻳﺪون
أﺣﺪا أروى ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ ﻣﻌﻤﺮ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ أروى ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك" :ﻣﺎ رأﻳﺖ ً
ﻳﻮﻧﺲ ،ﻓﺈن ﻳﻮﻧﺲ ﻛﺘﺐ ﻛﻞ ﺷﻲء"217؛ وﻳﺮى ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ أﺻﺤﺎﺑﻪ أﺣﻔﻆ ﻣﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ

ﺣﻨﺒﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﺪث إﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ،وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا ﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆﺗﺴﻰ ﺑﻪ ،218وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ
ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب وﺣﺪﻩ دون ﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﺎ دام اﻟﻜﺘﺎب ﺻﺤﻴﺤﺎً ،ﻳﻘﻮل
ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ اﳊﻤﻴﺪي )ت219ﻫـ( ﻣﺒﻴﻨﺎً ذﻟﻚ" :ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﺤﺪث ﺑﻪ ،وﱂ ﻳﺰد ﻓﻴﻪ،

وﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻐﲑ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ورﺟﻊ ﻋﻤﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﻗﻮف ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ أو ﻋﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي
ﺧﻮﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﻨﺎد وﱂ ﻳﻐﲑﻩ ﻓﻼ ﻳﻄﺮح ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﺿﺎرا ذﻟﻚ ﻟﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ إذا ﱂ ﻳﺮزق ﻣﻦ اﳊﻔﻆ
واﳌﻌﺮﻓﺔ ﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ رزق ﻏﲑﻩ إذا اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وﱂ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻠﻘﲔ" ،219وﻻ ﳚﺪ ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ
ﻏﻀﺎﺿﺔ أن ﻳﻌﻠﻦ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮزق اﳊﻔﻆ وأﻧﻪ ﻳﺘﺨﺬ ﻟﻪ ﻛﺘﺎ ً ﳛﺪث ﻣﻨﻪ ﺣﱴ ﻻ ﳜﻄﺊ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺮى

أن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻳﺘﺸﺪد ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﻳﺮى أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳊﻔﻆ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻳﻌﻠﻞ ذﻟﻚ ﲞﻮﻓﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺰاد
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮﻩ ﻓﻼ ﻳﺪرك ﻫﺬﻩ اﻟﺰ دة ﻣﻦ وﺿﻊ أو ﲢﺮﻳﻒ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﻔﻆ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ أﻳﺆﺧﺬ
ﳑﻦ ﻻ ﳛﻔﻆ ،و ﰐ ﺑﻜﺘﺐ ﻓﻴﻘﻮل :ﻗﺪ ﲰﻌﺘﻬﺎ ،وﻫﻮ ﺛﻘﺔ؟ ﻗﺎل" :ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﻪ ،أﺧﺎف أن ﻳﺰاد ﰲ ﻛﺘﺒﻪ

ﻟﻠﻴﻞ" ،220وﻛﺎن أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻫﺬا أﻳﻀﺎً ،ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﳚﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﲞﻄﻪ،
ﻻ ﳛﻔﻈﻪ ،ﻓﻘﺎل" :ﻛﺎن أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻘﻮل :ﻻ ﳛﺪث إﻻ ﲟﺎ ﻳﻌﺮف وﳛﻔﻆ ،ﻗﺎل ﳛﲕ :وأﻣﺎ ﳓﻦ ﻓﻨﻘﻮل :إﻧﻪ
ﳛﺪث ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ،ﳚﺪﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﲞﻄﻪ ،ﻋﺮﻓﻪ ،أو ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻪ" وﻳﻔﺴﺮ اﳋﻄﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﳊﻔﻆ ،221ﻫﺬا
ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻌﺐ دوراً ﻛﺒﲑاً ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وأﻋﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ ﻣﺮو ﻢ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺔ
ذاﻛﺮ ﻢ ،وﻛﺎن ﻫﻮ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻔﻴﺼﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﺧﺘﻼف اﻟﺮواة؛ ﻳﻘﻮل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻮاﺳﻄﻲ:
ﺳﺄﻟﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ،وﻫﻮ ﳛﺪﺛﻨﺎ ﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻋﻦ أﰊ اﻷﺳﻮد ،ﻋﻦ ﻋﺮوة ،ﻓﻤﻦ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻗﻠﺖ
ﻟﻪ :ﻣﻦ أﺑﻮ اﻷﺳﻮد ﻫﺬا أ ﺳﻌﻴﺪ؟ .ﻗﺎل :ﻫﺬا ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ رﺑﻴﺐ ﻋﻤﺮو أﺧﻮ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ

.215اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل" ،اﻟﻣﺧطوطﺔ.233 ،
.216اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.247 - 246 ،
.217أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل.19 :1 ،
.218اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.295 ،
.219اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل.27 :1 ،
.220اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل.27 :1،
.221اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.231 ،
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ﻋﺮوة ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل :وﺣﺪﺛﲏ أﺧﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﻋﻦ أﰊ ﻗﺎل" :ﱂ ﻳﺰل أﻣﺮ ﺑﲏ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻌﺘﺪﻻً ﺣﱴ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﻢ أﺑﻨﺎء ﺳﺒﺎ اﻷﻣﻢ ،ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺮأي ،ﻓﻀﻠﻮا ،وأﺿﻠﻮا :ﻓﻘﻠﺖ :ﻗﺪ ﻛﺘﺒﺘﻪ أ

ﺳﻌﻴﺪ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻫﻜﺬا ،ﻓﻘﺎل :ﺑﻠﻰ :أﺧﺮج إﱃ أﺑﻮ أﺳﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وﻫﻮ ﻫﻜﺬا .ﻗﺎل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن :وﻛﻨﺖ
ﻛﺘﺒﺘﻪ ﻋﻦ أﰊ أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻗﺒﻞ أن أﳓﺪر إﱃ اﻟﺒﺼﺮة ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ واﺳﻄﺎً ﱂ ﻳﻜﻦ ﱄ ﳘﺔ إﻻ أن أﻧﻈﺮ ﰲ
ﻛﺘﺎﰊ ،ﻓﻨﻈﺮت ﻓﺈذا اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ أﻣﻠﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ" :ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﻦ أﺑﻴﻪ" ّﻣﺎً ،ﳌﺎ أﲤﻪ ﻗﺎل ﻫﺸﺎم :أﺧﱪﱐ ﻣﻦ ﲰﻊ
ﻣﻌﺘﺪﻻ" ،ﺣﱴ ذﻛﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ،ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻧﺮى أن اﻟﻔﻴﺼﻞ
أﰊ ﻳﻘﻮل" :ﱂ ﻳﺰل أﻣﺮ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ً

ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي واﺑﻦ ﺳﻨﺎن إﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳛﺘﻜﻢ إﻟﻴﻪ ،222وﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب
ﺟﺪﻳﺮاً ﲝﻔﻆ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻋﺪم اﻟﺘﻐﻴﲑ أو اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻴﻬﺎ رأى ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي أن ﻳﻜﻮن
اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ داﺋﻢ ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ دو ﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﲢﺮﻳﻒ أو ﺗﺒﺪﻳﻞ ،ﻓﻴﺤﺪث ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
وﻫﻮ ﻻ ﻳﺪري ،ﻓﺈن ﺷﻚ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا أﻧﻪ ﲰﻌﻪ ﻃﺮﺣﻪ وﻻ
ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﺗﻪ ،ﻓﻴﻜﺬب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ
ﳛﺪث ﺑﻪ ،ﺣﱴ وإن ﻛﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ؛ ﻷﻧﻪ رﲟﺎ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺴﻤﺎع ،وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﳝﻜﻨﻪ ذﻟﻚ ،وﺣﻜﻰ
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﶈﺎﻣﻠﻲ ذﻟﻚ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 223ﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ :أﺗﻴﻨﺎ ﺣﺎﰎ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺮأ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻗﺎل :أﺳﺘﻐﻔﺮ ﷲ ،ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﻛﺘﺎ ً ،ﻓﺸﻜﻜﺖ

ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻠﺴﺖ أﺟﺪ ﻋﻨﻪ ﻗﻠﻴﻼً وﻻ ﻛﺜﲑاً ،224واﻛﺘﻔﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺑﻪ،
وأن ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﻪ ،ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻬﺪي :إن اﻟﺮﻗﻌﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻳﺪي ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ،وﻟﻮﻻ أ ﺎ ﲞﻄﻲ ﱂ
أﺣﺪث ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻲء؛ ﻗﺎل :وﻣﻦ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أن ﻳﻜﻮن ﲰﺎع اﻟﺮاوي ﺑﺘﺎً وﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺘﻘﻨًﺎ.

وﺣﻜﻰ اﶈﺎﻣﻠﻲ ﻫﺬا ﻋﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ وﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ وأﰊ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻳﺒﲔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض أن اﳋﻼف ﰲ
ﻫﺬا "ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳋﻼف ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻪ ﻟﺸﻬﺎدة إذا ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ" ،225وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻜﺘﺎب أﻳﻀﺎً أن ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،وﻳﺼﻮﻧﻪ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ رﻳﺐ وﻻ ﺷﻚ
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﻪ؛ وﳍﺬا ﻣﻨﻊ ﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ،وﱂ ﻳﺮض إﻻ ن ﻳﻨﺴﺨﻪ ﰲ ﺣﻀﺮﺗﻪ،226
وﲰﻊ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﻫﻮ وﻏﻨﺪر ،ﻓﺒﺎﺗﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﱵ دون ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﻏﻨﺪر،
ﻓﺤﺪث ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﻨﺪر ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ،وﱂ ﳛﺪث ﺑﻪ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ،ﻷﻧﻪ ﱂ ﳛﺘﻔﻆ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪﻩ ،227ﻓﺈن ﺧﺮج اﻟﻜﺘﺎب
ﻣﻦ ﻳﺪ اﶈﺪث وﻋﺎد إﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ ﺟﻮاز اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺣﲔ رأى ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ﻻ

.222اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.255-254 ،
 .223اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ ،أﺑو اﻟﻔﺿل ﻋﯾﺎض ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺻول اﻟرواﯾﺔ أو ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺳﻣﺎع ،ت :اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﺻﻘر ،ط )،1ﻣﻛﺗﺑﺔ
اﻟﺗراث1389 ،ھـ1970.م(.139 ،
.224اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.347 ،
.225اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ ،أﺑو اﻟﻔﺿل ﻋﯾﺎض ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺻول اﻟرواﯾﺔ أو ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺳﻣﺎع.139 ،
 .226اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.235 ،
.227ا اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.235 ،
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ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ إذا ﱂ ﻳﺮ ﻓﻴﻪ أﺛﺮ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﺎدث ﻣﻦ ز دة أو ﻧﻘﺼﺎن أو ﺗﺒﺪﻳﻞ ،وﺳﻜﻨﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﺳﻼﻣﺘﻪ،
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳛﻤﻞ ﻗﻮل ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،وﻗﺪ ﺳﺄﻟﻪ أﺣﺪ اﻟﺮواة" :ﺿﺎع ﻣﲏ ﻛﺘﺎب ﻳﻮﻧﺲ واﳉﺮﻳﺮي ،ﻓﻮﺟﺪ ﻤﺎ ﺑﻌﺪ
أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ أﺣﺪث ﻤﺎ؟ أﺟﺎب ﳛﲕ :وﻣﺎ س ﺑﺬﻟﻚ؟ .228وﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺼﲑ اﻷﻣﻲ واﻟﻀﺮﻳﺮ
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﱂ ﳛﻔﻈﺎ ﻣﻦ اﶈﺪث ﻣﺎ ﲰﻌﺎﻩ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺘﺐ ﳍﻤﺎ ،وﳑﻦ رأى ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ وأﺑﻮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺮ،
وﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ،واﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي -أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺰ دة ﳍﻤﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب أو
اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻴﻪ ، 229وأﺟﺎز ذﻟﻚ ﺑﻌﻀﻬﻢ إذا وﺛﻖ اﻟﻀﺮﻳﺮ ﳌﻠﻘﻦ ﻟﻪ ،وﳑﻦ أﺟﺎز ذﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ .230وإذا
وﺟﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﲰﺎﻋﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻏﲑﻩ ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﺧﺬﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺄﻛﺪ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺰد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﱂ ﻳﻨﻘﺺ،
وﳑﻦ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،231واﳌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺤﻘﻘﺎً ﲟﺎ ﳛﺪث ﺑﻪ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن
ﳏﺪ ً ﻟﻈﻦ واﻟﻈﻦ أﻛﺬب اﳊﺪﻳﺚ.

 .3.4.7ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ وﺣﻔﻈﻬﺎ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة أو ﰲ اﻟﻜﺘﺎب أو ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺮاوي أن
ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮو ت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ أﺧﺬﻫﺎ ورواﻳﺘﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻮر ﺛﻼﺛﺔ :اﻷﻣﺮ اﻷول :ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎد
اﻟﻔﺎﳘﲔ ﻋﻠﻞ اﳊﺪﻳﺚ ،واﳌﻤﻴﺰﻳﻦ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺳﻘﻴﻤﻪ ،ﺣﱴ ﻳﺒﻴﻨﻮا أﻣﺮ ﻣﺎ ﳛﻤﻞ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻛﺤﺎﻃﺐ ﻟﻴﻞ،
ﻗﺎل ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش :ﻛﻨﺎ ﰐ ﺳﻔﻴﺎن ﻟﻌﺸﻲ ،ﻓﻨﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﲰﻌﻨﺎ -ﻣﻦ ﳏﺪث ﲰﺎﻩ -ﻓﻴﻘﻮل :ﻫﺬا ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،232وﻳﻘﻮل اﻷوزاﻋﻲ :ﻛﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻨﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮض
اﻟﺰﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎرﻓﺔ ،ﻓﻤﺎ ﻋﺮﻓﻮا أﺧﺬ  ،وﻣﺎ ﺗﺮﻛﻮا ﺗﺮﻛﻨﺎ .233وﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ن ﻳﻌﺮض اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ
أﺋﻤﺘﻪ ،وإﳕﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮ ﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﻀﺒﻄﻮا أﻟﻔﺎﻇﻪ ،ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك :إذا ﲰﻌﺘﻢ ﻋﲏ اﳊﺪﻳﺚ
ﻓﺎﻋﺮﺿﻮﻩ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﰒ أﺣﻜﻤﻮﻩ وﻛﺎن اﻷوزاﻋﻲ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ وﻳﻌﻄﻲ ﻛﺘﺒﻪ إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﳊﻦ ﳌﻦ
ﻳﺼﻠﺤﻬﺎ.234
اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ :ﻣﺬاﻛﺮ ﺎ داﺋﻤﺎً ﺣﱴ ﺗﺰداد ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺎ وﻻ ﺗﺸﺮد ﻋﻨﻪ ،ﻗﺎل ﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ :ﻛﻨﺎ ﳔﺮج ﻣﻦ ﻋﻨﺪ أﻳﻮب
وﻫﺸﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮاﺋﻲ ،ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻨﺎ ﻫﺸﺎم :ﻫﺎﺗﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﱪد ،ﻓﻨﻘﻌﺪ ﻓﻨﺘﺬاﻛﺮﻫﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ،235وﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ :ﻻ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆﺧﺬ اﳊﺪﻳﺚ إﻻ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ :ﺣﺎﻓﻆ أﻣﲔ ﻟﻪ ،ﻋﺎرف ﻟﺮﺟﺎل ،ﰒ ﺧﺬ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺪرﺳﻪ وﺗﻜﺮﻳﺮﻩ ،ﺣﱴ

.228اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.349 -348 ،
 .229اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  339 - 338و.378
 .230اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.347 ،
 .231اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.347 ،
 .232اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.70 ،
.233اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل.21 - 20 :1 ،
 .234اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.374 ،
 .235اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.183 ،
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ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻟﻪ ﺣﻔﻈﻪ ،236وﻳﻘﻮل ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ :ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺬاﻛﺮ ﺑﻴﻨﻨﺎ ،وﻳﺼﺤﺢ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،237وﻋﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ :إﺣﻴﺎء اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻪ ،وﻗﺎل ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻘﻤﺔ.238
اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮو ت ﲝﻴﺚ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﻓﻘﻬﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﲪﻠﻬﺎ دون ﻓﻬﻢ رﲟﺎ أدى ﻫﺬا
إﱃ ﻋ ﺪم ﺿﺒﻄﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﰲ ذﻫﻨﻪ ﻓﻴﺆدﻳﻬﺎ أداء ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺮ ﰲ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ" :ﻣﺎ ﻛﻨﺎ
ﺧﺬ اﳊﺪﻳﺚ إﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء" ،239وﺳﺄل وﻛﻴﻊ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ :أي اﻹﺳﻨﺎدﻳﻦ أﺣﺐ إﻟﻴﻜﻢ" :اﻷﻋﻤﺶ ،ﻋﻦ
أﰊ واﺋﻞ ،ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ" ،أو "ﺳﻔﻴﺎن ﻋﻦ ﻣﻨﺼﻮر ،ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ،ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ"؟ ﻓﻘﺎل" :اﻷﻋﻤﺶ،
ﻋﻦ أﰊ واﺋﻞ" ﻓﻘﺎل " :ﺳﺒﺤﺎن ﷲ! ،اﻷﻋﻤﺶ ﺷﻴﺦ ،وأﺑﻮ واﺋﻞ ﺷﻴﺦ ،وﺳﻔﻴﺎن ﻓﻘﻴﻪ ،وﻣﻨﺼﻮر ﻓﻘﻴﻪ،
وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻘﻴﻪ ،وﻋﻠﻘﻤﺔ ﻓﻘﻴﻪ .وﺣﺪﻳﺚ ﻳﺘﺪاوﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺧﲑ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺪاوﻟﻪ اﻟﺸﻴﻮخ .240إن اﻟﺮاوي إذا اﺗﺒﻊ
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻖ ﺻﺤﻴﺢ ،وﺣﻔﻆ ﻣﺘﻘﻦ ،وﺗﻌﺎﻫﺪ ﳍﺬا اﳊﻔﻆ ،ﻓﺈﻧﻪ -ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ -ﺳﻴﺜﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺮوﻳﻪ ،وﻋﻼﻣﺔ ﺗﺜﺒﺘﻪ ﻋﺪم اﻟﺸﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﻤﻠﻪ وﻳﺆدﻳﻪ ،ﻓﺈن ﺷﻚ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﺮﻛﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ إذا
ﺷﻚ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﺮﻛﻪ ﻛﻠﻪ ، 241وﻗﺪ ﻣﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺎﰎ اﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﱵ ﺷﻚ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻓﱰﻛﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ،242وﻳﻘﻮل ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ :ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲰﺤﺎً ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺎن ﻛﺬا ً ،ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :وﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن
ﲰﺤﺎً؟ ،ﻗﺎل :إذا ﺷﻚ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﺮﻛﻪ ،وﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي :ﺧﺼﻠﺘﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﺴﻦ
اﻟﻈﻦ :اﳊﻜﻢ واﳊﺪﻳﺚ.243

 .4 .4.7اﺧﺘﺒﺎر ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ :ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺿﺒﻄﻬﺎ،
ﻓﻘﺪ وﺿﻊ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﺎد ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي ﳊﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻵﰐ:
 .4.4.7.1ﻣﻘﺎرﻧﺔ روا ﺗﻪ ﺑﺮوا ت اﻟﺜﻘﺎت اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻟﻀﺒﻂ واﻹﺗﻘﺎن ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ روا ﺗﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺮوا ﻢ
ﲤﺎﻣﺎً أو ﰲ اﻷﻏﻠﺐ ،ﻓﻬﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﺛﺒﺖ ﰲ ﻣﺮو ﺗﻪ وأﺣﺎدﻳﺜﻪ -ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ -ﺻﺤﻴﺤﺔ إذا اﻧﻀﻤﺖ إﱃ ﺿﺒﻄﻪ
ﻋﺪاﻟﺘﻪ ،وﳛﺘﺞ ﲝﺪﻳﺜﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻗﺪ أﻣﻦ ﻣﻦ أن ﻳﻨﺴﻰ أو ﳜﻄﺊ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ  ،244وﻟﻘﺪ
ﻗﺎم أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺮو ت اﻟﺮاوي ﲟﺮو ت ﻏﲑﻩ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺿﺒﻄﻪ ﺧﲑ ﻗﻴﺎم ،وﻗﺪ وﺻﻠﻮا ﻣﻦ
ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ أﺛﺒﺖ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ آﺧﺮ ،أو ﰲ ﺷﻴﺦ ﻣﻌﲔ ،أو ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ ،أو دون ﲢﺪﻳﺪ ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﺧﺬ ﺑﺮوا ت اﻷﺗﻘﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﳊﺪﻳﺜﻪ وﺗﺮك ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ؛ ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ :إن اﻷﻋﻤﺶ أﺛﺒﺖ ﰲ أﰊ
.236اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.359 ،
.237اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل.2080 : 1 :2 ،
.238اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.359 ،
 .239اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ اﻟﺑﺳﺗﻲ ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك.125 :1 ،
.240اﺑن اﻟﺻﻼح ،ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث.11 ،
.241اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.346 ،
 .242اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي.245 ،
.243اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح.138 ،
 .244اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح.138 ،
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ﺻﺎﱀ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻳﺮﺟﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ أﰊ ﺻﺎﱀ إذا ﺧﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﻏﲑﻩ ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺼﻒ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﺑﲔ ﺧﺎﻟﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف اﻟﺼﺤﺎﺑﻴﲔ اﳉﻠﻴﻠﲔ ،وﻗﺪ روى ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ أﰊ ﺻﺎﱀ ﻋﻦ
أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ،ورواﻩ اﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ أﰊ ﺻﺎﱀ ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ .245وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ :ﻣﺎ ﰲ أﺻﺤﺎب اﻟﺰﻫﺮي
أﺗﻘﻦ ﻣﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ وﻳﻘﻮل ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﰲ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺷﺒﻴﻬﺎً ﺬا ،وإن ﻛﺎن ﻳﻘﺎرن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺗﻠﻤﻴﺬ
واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺰﻫﺮي ،وﻫﻮ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ راﺷﺪ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ﻳﻘﻮل" :ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ أﺣﺐ إﱄ ﰲ اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ
ﻣﻌﻤﺮ ، 246وﻳﻘﻮل ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ" :إن ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ أﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ وأوﺛﻖ ﻣﻨﻪ ،وﻫﻮ
أﺛﺒﺖ ﻣﻦ داود اﻟﻌﻄﺎر ﰲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر247وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻛﺎن اﺑﻦ ﻃﺎؤوس أﺣﻔﻆ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻗﻴﻞ
ﻟﻪ :أﻳﻦ ﻛﺎن ﺣﻔﻆ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻴﺴﺮة ﻋﻦ ﻃﺎؤوس ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﺑﻦ ﻃﺎؤوس؟ ﻗﺎل :ﻟﻮ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ :أﻳﻦ أﻗﺪم
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳊﻔﻆ ﻓﻌﻠﻨﺎ ، 248وﳛﺚ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ،وﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن أن ﻳﺴﻤﻌﺎ
ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮارث ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ؛ ﻷﻧﻪ أﺣﻔﻆ ﳊﺪﻳﺚ أﰊ اﻟﺘﻴﺎح ﻣﻨﻪ ،ﻓﺬﻫﺒﺎ وﺳﺄﻻﻩ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺠﻌﻞ
ﳝﺮﻫﺎ ،ﻛﺄ ﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ 249وﻳﺮى اﺑﻦ ﻣﻌﲔ أن اﻟﺜﻮري أﻋﻠﻢ اﶈﺪﺛﲔ ﺣﺎدﻳﺚ اﻷﻋﻤﺶ وأﰊ إﺳﺤﺎق
وﻣﻨﺼﻮر250؛ وأن ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ أﺛﺒﺖ ﰲ ﺷﻴﻮخ اﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ،251وﻳﺮى ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ أن ﻟﻴﺲ أﺣﺪ أﺛﺒﺖ ﰲ
اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻣﻦ أﻳﻮب واﺑﻦ ﻋﻮن إذا اﺧﺘﻠﻔﺎ وأﻳﻮب أﺛﺒﺖ؛ وﻫﺸﺎم أﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺬاء ﰲ اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ وﻛﻠﻬﻢ
ﺛﺒﺖ252؛ وﻳﻮﻧﺲ أﺛﺒﺖ ﰲ اﳊﺴﻦ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﻮن؛ وﻳﺰﻳﺪ اﺑﻦ ﻫﺎرون أﺛﺒﺖ ﰲ اﳊﺴﻦ واﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ253؛ وﻫﻮ
أﻳﻀﺎ أن ﳛﲕ اﻟﻘﻄﺎن أوﺛﻖ أﺻﺤﺎب اﻟﺜﻮري ،254وﻛﺎن وﻫﻴﺐ ﻳﻘﺪم ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﰲ اﳊﻔﻆ ﻋﻠﻰ
ﻳﺮى ً
ﻣﺎﻟﻚ . 255واﻟﺬي ﻧﻼﺣﻈﻪ أ ﻢ ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﳕﺎ ﻳﺒﺘﻐﻮن ﺑﻪ وﺟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ
 ،ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺛﻘﺔ ﰲ ﻧﺰاﻫﺔ أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ،واﻃﻤﺌﻨﺎ ً إﱃ ﺻﻔﺎء ذﻟﻚ اﳌﻨﻬﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻘﻲ ﻣﻨﻪ أدﻟﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﻓﻬﺬا ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ﻳﻔﻀﻞ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل :إذا
أﻳﻀﺎ ﰲ اﳊﻔﻆ ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﻔﲏ ﺳﻔﻴﺎن ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ،ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﻳﻔﻀﻞ ﻫﺸﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮاﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ً
أﺣﺪا ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳛﺐ ﺷﻌﺒﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳊﺐ اﻟﻜﺒﲑ ﻻ ﳝﻨﻌﻪ أن
ﻗﺘﺎدة256؛ وﻫﺬا ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﻻ ﳛﺐ ً
.245اﺑﻧﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري.478 :11 ،
.246اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.52 ،51 ،
.247اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.52 ،
.248اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.48 ،
 .249اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.48
.250اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ.136 ،
 .251اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.247،
 .252اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.69- 68 ،
 .253اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.69-68
 .254اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ .247 ،
.255اﻟدھﻠوي ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ.63 ،
 .256اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل ،د ط) ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺟﻠس داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺣﯾدر أﺑﺎد اﻟرﻛن اﻟﮭﻧدي ،د ت(.155 ،
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ﻳﻔﻀﻞ ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷن اﻷﻣﺮ أﻣﺮ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻫﻲ ﻓﻮق ﻫﺬا ﺑﻜﺜﲑ ،ﻳﻘﻮل :ﻟﻴﺲ أﺣﺪ أﺣﺐ إﱄ ﻣﻦ
ﺷﻌﺒﺔ ،وﻻ ﻳﻌﺪﻟﻪ أﺣﺪ ﻋﻨﺪي ،وإذا ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺳﻔﻴﺎن أﺧﺬت ﺑﻘﻮل ﺳﻔﻴﺎن .257وﻗﺪ ﻏﺮﺳﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎر ت ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺑﺬور وﺿﻊ اﻟﺮواة ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ،أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي ،وﺗﺜﺒﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺮوﻳﻪ ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺬور ﻣﺎ ﻳﺮوى ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي؛ ﻓﻘﺪ رﺗﺐ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺞ ﻢ واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺘﺞ
ﻢ و ﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ .ﻗﺎل :اﺣﻔﻆ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﳊﺎﻓﻆ اﳌﺘﻘﻦ  ...ﻓﻬﺬا ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ.وآﺧﺮ ﻳﻬﻢ واﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﱰك ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﻟﻮ ﺗﺮك ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻟﺬﻫﺐ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺎس.وآﺧﺮ ﻳﻬﻢ ،واﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﻮﻫﻢ ،ﻓﻬﺬا ﻳﱰك  -ﻳﻌﲏ ﻻ ﳛﺘﺞ ﲝﺪﻳﺜﻪ.258ﻛﻤﺎ ﻧﻠﻤﺢ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﻼم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ
اﳌﺪﻳﲏ":ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ أﺻﺤﺎب ﺑﺖ أﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ " ،...ﰒ ﺑﻌﺪﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﳌﻐﲑة " ،..ﰒ ﺑﻌﺪﻩ
ﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ ،وﻫﻲ ﺻﺤﺎح " ،...وروي ﻋﻨﻪ ﲪﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎً".ﻓﺄﻣﺎ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺑﺖ ،وﻛﺘﺐ ﻣﺮاﺳﻴﻞ ،وﻛﺎن

ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎﻛﲑ".259
إن ﻫﺬا ﻫﻮ أﺳﺎس وﺿﻊ اﻟﺮواة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ أو ﰲ درﺟﺎت ﺗﺒﲔ اﻷﺛﺒﺘﻔﺎﻷﺛﺒﺖ ،وﻣﻦ ﳛﺘﺞ ﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ وﻣﻦ ﻫﻢ
ﻏﲑ ذﻟﻚ؛ وﻗﺪ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ اﻟﺮازي،260
وﻛﻤﺎ وﺿﻌﻮا أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮواة وﺑﺬورﻩ وﺿﻌﻮا أﻳﻀﺎً ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﻀﻊ اﻟﺮاوي ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ

اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺒﻄﻪ وﻋﺪاﻟﺘﻪ ،وﻳﻜﺘﻔﻰ ﻃﻼق ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻫﺬﻩ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى ﺿﺒﻄﻪ
وﻣﻘﺪار ﺣﻔﻈﻪ وﻋﺪاﻟﺘﻪ ،وﻛﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ،أﻃﻠﻘﻮا -ﻣﺜﻼً -ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت
اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ" :ﺛﻘﺔ" أو "ﺛﺒﺖ" ﻣﻜﺮراً أو ﻟﻔﻆ "ﺣﺠﺔ" أو "إﻣﺎم"؛ ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﰲ

ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر" :ﺛﻘﺔ" وﻛﺮرﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻟﻴﺒﲔ أﻧﻪ ﰲ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻣﻦ ﻳﻮﺛﻖ ﻢ ،وﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ
ﺑﻦ اﳊﺠﺎج" :ﺛﻘﺔ ﻣﺄﻣﻮن ﺛﺒﺖ ﺣﺠﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪﻳﺚ" .261وﻳﻔﺴﺮ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ "ﺛﺒﺖ" ن
اﻟﺮاوي ﻻ ﻳﻜﺎد ﳜﻄﺊ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ؛ أي ﺿﺒﻄﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل .262وﻣﺎ ﻛﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻨﻔﺮدا ﻳﻘﻮل ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﰲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق" :ﺛﻘﺔ وﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ" ،263وﻣﺎ ﻛﺎن أﻗﻞ
ﻟﻔﻆ "ﺛﻘﺔ" أو "ﺛﺒﺖ" ً
ﻣﻦ ذﻟﻚ درﺟﺔ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻆ "ﻣﺄﻣﻮن" أو "ﺧﻴﺎر" أو "ﺻﺪوق" أو "ﺻﺎﱀ اﳊﺪﻳﺚ" أو "ﻻ س ﺑﻪ" ،ﻗﺎل
اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﰲ أﰊ ﻗﺘﺎدة اﳊﺮاﱐ" :ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻪ س" وﻓﺴﺮ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ" :رﺟﻞ ﺻﺎﱀ ﻳﺸﺒﻪ أﻫﻞ

.257اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم،ﺗﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل .63
.258اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل.38 :1 ،
 .259ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم اﻟرازي وأﺛره ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث.266 -238 ،
.260ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم اﻟرازي وأﺛره ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث.266 -238 ،
.261اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.336 :1 ،
.262أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل.122 :1 ،
.263اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.238 :14 ،
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اﻟﻨﺴﻚ واﳋﲑ إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن رﲟﺎ أﺧﻄﺄ ،264وﻗﻴﻞ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي :أﻛﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﺛﻘﺔ؟ .ﻓﻘﺎل:
ﻛﺎن ﺻﺪوﻗًﺎ ﻛﺎن ﻣﺄﻣﻮ ً  ،ﻛﺎن ﺧﻴﺎراً ،اﻟﺜﻘﺔ ﺷﻌﺒﺔ 265وﺳﻔﻴﺎن؛ وﻳﻔﺴﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻌﲎ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺻﺎﱀ

اﳊﺪﻳﺚ" ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﻬﺪي ،ﻓﻴﻘﻮل :رﲟﺎ ﺟﺮى ذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻪ ﺿﻌﻒ -ﻳﻌﲏ ﻣﻦ ﺣﻴﺔ ﺿﺒﻄﻪ -وﻫﻮ ﺻﺪوق،
ﻓﻴﻘﻮل" :ﺻﺎﱀ اﳊﺪﻳﺚ" ،266وﻳﻘﻮل اﻟﺴﺨﺎوي :إﻧﻪ ﻫﻮ واﻟﻮﺻﻒ "ﺑﺼﺪوق"ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﺳﻮاء،267
وﺣﻜﻰ اﳌﺮوزي ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﺛﻘﺔ؟ ﻗﺎل :ﺗﺪري ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ؟ اﻟﺜﻘﺔ ﳛﲕ ﺑﻦ
ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ،268وﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ وإن ﺗﻔﺎوﺗﺖ ،أﻣﺎ أﻟﻔﺎظ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻓﻤﻤﺎ أﺛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻗﻮﳍﻢ" :ﻣﻦ أﻛﺬب اﻟﻨﺎس" أﻃﻠﻘﻬﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﺑﻦ أﺧﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق
اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ 269و"ﻛﺬاب" أﻃﻠﻘﻪ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺟﺒﺎرة ﺑﻦ اﳌﻐﻠﺲ .و"ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ" و"ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء" ﳌﻦ
ﻳﱰك ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻨﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ 270وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻟﺘﻠﻤﻴﺬﻩ اﳌﺰﱐ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ،

اﻛﺲ أﻟﻔﺎﻇﻚ أﺣﺴﻨﻬﺎ ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﻼن "ﻛﺬاب" ،وﻟﻜﻦ ﻗﻞ "ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء" ،271وﻛﺎن ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ "ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء" ﰲ اﻟﺮاوي اﻟﺬي ﻫﻮ أﻗﻞ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻻ ﺎم ﻟﻜﺬب ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻋﻦ راو:
إﻧﻪ "ﺛﻘﺔ" وأﻧﻪ أﻣﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﲞﲑ ،وﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺰﻫﺮي "ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء" .272وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮى
ﻣﺜﻼ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﰲ أﺣﺪ اﻟﺮواة :ﻛﺎن ﻳﻘﻠﺐ
ﺣﺪﻳﺜًﺎ ً
ﻗﻠﻴﻼ 273وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮوي اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻛﺎﳌﻘﻠﻮﺑﺔ ً
ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ،واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﳜﻪ ،وﻳﻨﺴﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ،274وأﺧﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا
ﻗﻮﳍﻢ" :ﺿﻌﻴﻒ" ،ﻳﻘﻮل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﳌﺼﺮي )ت248-170ﻫـ(" :ﻻ ﻳﱰك ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﱴ ﳚﺘﻤﻊ
اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ؛ ﻗﺪ ﻳﻘﺎل ﻓﻼن ﺿﻌﻴﻒ ،أﻣﺎ أن ﻳﻘﺎل ﻓﻼن "ﻣﱰوك" ﻓﻼ ،إﻻ أن ﳚﻤﻊ اﳉﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك

ﺣﺪﻳﺜﻪ ، 275وأﺧﻒ ﻣﻜﻦ ﻫﺬﻩ "ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻟﻘﻮي"" ،وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﺬاك" ،ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ:
ﺳﺄﻟﺖ أﰊ ﻋﻦ ﻓﺮﻗﺪ اﻟﺴﺒﺨﻲ ،ﻓﻘﺎل" :ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻟﻘﻮي "ﻗﻠﺖ :ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ؟ ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ،وﺳﺄﻟﺘﻪ
ﻋﻦ ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﲑ .ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻟﻘﻮي ،ﻗﻠﺖ ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺑﺬاك .276وﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻫﺬﻩ ﳏﺪد ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ ،ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎ ﻛﻴﻒ أن ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ
.264أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل.1:36 ،
.265اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل 1 ،ق .1471 :2
.266اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح.159 ،
.267اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.239 :1 ،
.268اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.342 :1 ،
.269أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل.96 :1 ،
.270أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل.274 ،178 ،122 ،56 :1 ،
.271اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.245 :1 ،
.272اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل.1932 :1 ،
.273اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.345 :1 ،
 .274اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح ،160 ،اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.244 :1 ،
.275اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح ،160 ،واﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.244 :1 ،
.276اﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل.123: 1 ،
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ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ "ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء" ،ﰲ ﺟﺮح أﺧﻒ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ ﳍﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ "ﻻ س
ﺑﻪ" ﲟﻌﲎ ﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻵﺧﺮون ﻓﻴﻤﻦ ﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ،277وﳍﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ
ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ دراﺳﺔ ﳏﻴﻄﺔ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﳌﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ إﻣﺎم ،278ﺣﱴ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺪرك ﻣﻌﲎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻨﺪ
ﻛﻞ إﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺪة؛ ﻷﻧﲏ أﻇﻦ أن ﻫﻨﺎك ﻗﺪراً ﻛﺒﲑاً ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ إﳕﺎ ﻫﻮ راﺟﻊ إﱃ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ،وإن ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮاوي ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ واﺣﺪة ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن رأﻳﻨﺎ.
وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ -ﳑﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎﻩ -أن أﺋﻤﺔ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ
اﳍﺠﺮي ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ واﻋﻴﺔ ﻟﺮواة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺒﻄﻬﻢ وﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ ،ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮاﻋﻴﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﻀﻌﻮ ﻢ ﰲ
درﺟﺎت؛ووﺿﻌﻮا ﳍﺎ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺮاوي ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ ،ودون
ﻋﻨﺎء أو ﺗﻌﺐ ﰲ إﺣﺼﺎء ﻣﺮو ﺗﻪ وﻓﺤﺼﻬﺎ ،ﰒ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺼﺤﺔ أو اﳋﻄﺄ ،وﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮن
ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي ﲟﻘﺎرﻧﺔ رواﻳﺘﻪ ﺑﺮواﻳﺔ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻟﻀﺒﻂ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ أﻳﻀﺎً ﲟﻼﺣﻈﺔ ﻣﺮات رواﻳﺘﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻮاﺣﺪ :ﻫﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة أم ﻳﻀﻄﺮب وﻳﻐﲑ وﻳﺒﺪل ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮات؟ .وﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜ ﺎﱐ ﻳﺘﻌﻤﺪون ذﻟﻚ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي وﺣﻔﻈﻪ ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ :أﺗﻴﺖ زﻳﺪ ﺑﻦ
أﺳﻠﻢ ،ﻓﺴﻤﻌﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ "أﻧﻪ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮس ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ" ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﺖ إﻟﻴﻪ أ ﻣﺎً ،أﺳﺄﻟﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻴﺤﺪﺛﲏ،

ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺷﻚ أو ﻣﻌﲎ ﻓﺄﺗﺮك؛ ﻷﻧﻪ ﳑﻦ ﺷﻐﻠﻪ اﻟﺰﻫﺪ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ،279وﻳﻘﻮل ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج :ﲰﻌﺖ
ﻣﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﺼﺮف ﺣﺪﻳﺜًﺎ واﺣﺪاً ،وﻛﻨﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮرت ﺑﻪ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﱂ أ ﺑﺴﻄﺎم؟ ﻗﺎل :أردت
أن أﻧﻈﺮ إﱃ ﺣﻔﻈﻪ ،ﻓﺈن ﻏﲑ ﺷﻴﺌًﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ 280وذﻛﺮ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن أﻧﻪ ﻛﺎن إذا رأى اﻟﺮﺟﻞ ﳛﺪث

ﻋﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﻣﺮة ﻫﻜﺬا وﻣﺮة ﻫﻜﺬا وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻊ رواﻳﺔ واﺣﺪة ﺗﺮﻛﻪ .281وإذا ﻛﺎﻧﺖ ذاﻛﺮة اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﺗﺘﻐﲑ؛
ﳌﺮض أو ﻟﻜﱪ ،ﻓﺈ ﻢ اﺳﺘﻤﺮوا ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ رواﻳﺔ اﻟﺮاوي ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻜﱪ ،وﻗﺪ وﺟﺪوا اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺮواة
ﻳﺘﻐﲑ ﺿﺒﻄﻬﻢ وﺣﻔﻈﻬﻢ ﰲ اﻟﻜﱪ ،ﻓﻐﲑوا ﰲ روا ﻢ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺮﻛﻮﻫﻢ ،وﻣﻴﺰوا ﺑﲔ روا ﻢ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ ﺣﺎل
ﺿﺒﻄﻬﻢ ﻓﺄﺧﺬوﻫﺎ وﺑﲔ روا ﻢ ﰲ ﺣﺎل اﻻﺧﺘﻼط ﻓﱰﻛﻮﻫﺎ ،ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ :ﻗﺎل أﰊ :ﻣﻦ ﲰﻊ ﻣﻦ

ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻗﺒﻞ اﳍﺰﳝﺔ ﻓﺴﻤﺎﻋﻪ ﺟﻴﺪ ،وﻣﻦ ﲰﻊ ﺑﻌﺪ اﳍﺰﳝﺔ "ﻫﺰﳝﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﻋﺎم
 145ﻫـ" ﻛﺄن أﰊ ﺿﻌﻔﻬﻢ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻛﺎن ﺳﻌﻴﺪ اﺧﺘﻠﻂ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،282وﻳﻘﻮل :ﻣﻦ ﲰﻊ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﺜﻞ
.277اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي 344 :1 ،وﻓﯾﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠﻌراﻗﻲ ﯾرى ﻓﯾﮫ أن "ﻻ ﺑﺄس ﺑﮫ" ﻋﻧد اﺑن ﻣﻌﯾن ﻟﯾﺳت ﻛﻘوﻟﮫ" :ﺛﻘﺔ".
.278ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم وأﺛره ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺣدﯾث.265 ،
.279اﻟﺑﺳﺗﻲ ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك.124 :1،،
.280اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.185 ،
 .281اﻟﺗرﻣذي ،ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي ﺑﺷرح اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ.315 :13 ،
.282اﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل 19 :1 ،وﻛﺎن إﺑراھﯾم ﻣن اﻟﻌﻠوﯾﯾن اﻟذﯾن ﺧرﺟوا ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ ،اﻧظر :اﻟطﺑري ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟرﯾر
ﺑن ﯾزﯾد ﺑن ﻛﺛﯾر ﺑن ﻏﺎﻟب اﻵﻣﻠﻲ ،أﺑو ﺟﻌﻔر اﻟطﺑري )اﻟﻣﺗوﻓﻰ310 :ھـ( ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑري ،ط)،1دار اﻟﺗراث ،ﺑﯾروت1387 ،ھـ(622 :3 ،
وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
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ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ وﻋﺒﺪة ﻓﻬﻮ ﺟﻴﺪ ،ﰒ ﻗﺎل :ﻗﺪم ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﻗﺒﻞ اﳍﺰﳝﺔ ،وﻳﺮى اﻹﻣﺎم أﲪﺪ أن ﲰﺎع وﻛﻴﻊ
ﻣﻦ اﳌﺴﻌﻮدي ﻟﻜﻮﻓﺔ ﻛﺎن ﻗﺪﳝًﺎ ،وأﰊ ﻧﻌﻴﻢ أﻳﻀﺎً ،وإﳕﺎ اﺧﺘﻠﻂ اﳌﺴﻌﻮدي ﺑﺒﻐﺪاد ،وﻣﻦ ﲰﻊ ﻣﻨﻪ ﻟﺒﺼﺮة،

واﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﺴﻤﺎﻋﻪ ﺟﻴﺪ .283وﻗﺪ ﺗﺮك رواﻳﺔ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ اﻟﻌﻨﱪي )ت196ﻫـ(؛ ﻷﻧﻪ رآﻩ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﺣﻔﻈﻪ.284
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻠﻘﲔ ﻷﻧﻪ ﻛﱪ ،ﻓﺮوا ﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﱪ ﺗﻘﺒﻞ ،وﰲ أﺛﻨﺎﺋﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺎ ﻟﻘﻦ ﻓﻴﻪ :ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
اﻟﺰﺑﲑ اﳊﻤﻴﺪي" :وﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﻘﲔ ﺗﺮك ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺬي ﻟﻘﻦ ﻓﻴﻪ ،وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ أﺗﻘﻦ ﺣﻔﻈﻪ إذا ﻋﻠﻢ ذﻟﻚ اﻟﺘﻠﻘﲔ
ﺣﺎد ً ﰲ ﺣﻔﻈﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻗﺪﳝﺎً ،أﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺮف ﺑﻪ ﻗﺪﳝﺎً ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﻻ ﻳﺆﻣﻦ أن

ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺣﻔﻈﻪ ﳑﺎ ﻟﻘﻦ ، 285وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﻘﺎد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي ،ﻓﻘﺪ اﺷﱰﻃﻮا أن ﻳﻜﻮن
اﻟﺮاوي ﻣﺸﻬﻮراً ﺑﻄﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،أي :ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﳌﺮو ت ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﺒﻄﻪ وﺣﻔﻈﻪ وإﺗﻘﺎﻧﻪ ،ﻳﻘﻮل ﺷﻌﺒﺔ
ﺑﻦ اﳊﺠﺎج" :ﺧﺬوا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻬﺮﻳﻦ" ،وﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻮن" :ﻻ ﻧﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﳑﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎً

ﻋﻨﺪ ﻟﻄﻠﺐ" ،وﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ :ﻻ ﻳﺆﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻋﻤﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﻄﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ.
وﻳﻘﻮل أﺑﻮ اﻟﺰ د :أدرﻛﺖ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺄﻣﻮن ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻛﺎن ﻳﻘﺎل ﻟﻴﺲ ﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ،286
وﻳﺒﲔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ :أن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺰﻳﺪ اﻋﺘﻨﺎء ﻟﺮواﻳﺔ ﻟﱰﻛﻦ اﻟﻨﻔﺲ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ
ﺿﺒﻂ ﻣﺎ روى.287
 .2 .4.4.7وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي وﺗﺜﺒﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﺗﻠﻘﻴﻨﻪ أﺣﺎدﻳﺚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺮو ﺗﻪ ،ﺣﱴ
ﻳﻌﺮف :ﻫﻞ ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﺮوﻳﻪ أم ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ؛ ﻷن اﻷﻣﺮ ﳐﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻼ ﻳﺪري ﻫﺬا ﻣﻦ ذاك؟
وﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺿﺒﻄﻪ ،288وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻠﻘﲔ ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﺎً ﻟﻠﻮﺿﺎﻋﲔ ﻳﻠﻘﻨﻮﻧﻪ

أﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻴﺤﺪث ﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﻦ ﻣﺮو ﺗﻪ اﻟﱵ ﲰﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ وﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ.
وﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺮاوي ﻟﻠﺘﻠﻘﲔ ،ﻓﻴﺆدي ﻫﺬا إﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﳊﺪﻳﺚ أﺣﺪ
ﻋﺸﺮ رﺟﻼً ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ  ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :أﺧﱪ ﺳﻔﻴﺎن ،ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ،ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ،
ﻗﺎل" :رأﻳﺖ رﺳﻮل ﷲ إذا اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣ ﱴ ﳛﺎذي ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ،وإذا أراد أن ﻳﺮﻛﻊ ،وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ
رأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮع ،وﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﲔ اﻟﺴﺠﺪﺗﲔ" ،289ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻓﺨﺎﻟﻔﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﰲ رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﰲ
اﻟﺼﻼة ،ﻓﻘﺎل :إذا اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ،ﺣﱴ ﳛﺎذي أذﻧﻴﻪ ،ﰒ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻟﺮﻓﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻼة

.283اﻟطﺑري ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺑري.95 :1 ،
.284ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻣﺣﻣود ،اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﺳﻧﺗﮫ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ،د ط) ،ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،د ت(.196 ،
 .285اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.235 ،
.286اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ.252 -251 ،
.287اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.61 ،
.288اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.235 ،
.289اﻧظر :اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﯾوﺳف اﻟﺣﻧﻔﻲ اﻟزﯾﻠﻌﻲ )762ھـ( ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ ﻷﺣﺎدﯾث اﻟﮭداﯾﺔ ،اﻷﺣﺎدﯾث واﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ
وردت ﻓﻲ ﻣواطن رﻓﻊ اﻟﯾدﯾن ،ط )،1اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑداﺑﮭﯾل ،ﺳورت "اﻟﮭﻧد1357 ،ھـ1938.م(.418 - 389 :1 ،
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واﺣﺘﺞ ﲝﺪﻳﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ أﰊ ز د ،أﺧﱪ ﺳﻔﻴﺎن ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﺑﻦ أﰊ ز د ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﱪاء
إذا اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ "ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن :ﰒ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،ﻓﻠﻘﻴﺖ
ﺑﻦ ﻋﺎزب ،ﻗﺎل" :رأﻳﺖ رﺳﻮل ﷲ
ﻳﺰﻳﺪ ﺎ ،ﻓﺴﻤﻌﺘﻪ ﳛﺪث ﺬا وزاد ﻓﻴﻪ" :ﰒ ﻻ ﻳﻌﻮد" وﻇﻨﻨﺖ أ ﻢ ﻟﻘﻨﻮﻩ ،ﰒ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﰲ
ﻫﺬﻩ اﻟﺰ دة ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ،290وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻠﻘﲔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﳋﻄﲑة ﻣﺎ ﳛﻜﻴﻪ ﻳﺰﻳﺪ
ﺑﻦ ﻫﺎرون ،ﻗﺎل :ﻛﺎن ﻋﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﺑﻮاﺳﻂ ﳛﺪث ﲝﺪﻳﺚ واﺣﺪ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺨﺪﻋﻪ
ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ ﻓﺎﺷﱰى ﻟﻪ ﻛﺘﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﰲ أوﻟﻪ "ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﺮﻳﻚ" ،وﰲ آﺧﺮﻩ :أﺻﺤﺎب ﺷﺮﻳﻚ

اﻷﻋﻤﺶ ،وﻣﻨﺼﻮر ،وﻫﺆﻻء ،ﻓﺠﻌﻞ ﳛﺪث ﻳﻘﻮل" :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻨﺼﻮر وﺣﺪﺛﻨﺎ اﻷﻋﻤﺶ" ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :أﻳﻦ ﻟﻘﻴﺖ
ﻫﺆﻻء؟ ﻓﺄﺧﺬ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻓﻘﻴﻞ :ﻟﻌﻠﻚ ﲰﻌﺖ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ،ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ :ﺣﱴ أﻗﻮل ﻟﻜﻢ اﻟﺼﺪق ،ﲰﻌﺖ ﻫﺬا
"ﻣﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ" 291ﻓﺎﻟﺘﻠﻘﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ،واﻟﺘﻠﻘﲔ ﻳﺆدي إﱃ

اﻟﻜﺬب اﻟﺬي ﻗﺪ ﳛﻞ اﳊﺮام ،ﻓﻌﻦ اﻷﻋﻤﺶ ﻗﺎل :ﻛﺎن ﻟﻜﻮﻓﺔ ﺷﻴﺦ ﻳﻘﻮل :ﲰﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻘﻮل:
إﱄ ﺷﻴﺦ ،ﻓﻘﻠﺖ
"إذا ﻃﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ﺛﻼ ً ﰲ ﳎﻠﺲ ﻳﺮد إﱃ واﺣﺪة" ،ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﻓﻘﺮﻋﺖ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺨﺮج ّ
ﻟﻪ :ﻛﻴﻒ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻘﻮل :إذا ﻃﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔً ﰲ ﳎﻠﺲ واﺣﺪ؟؛ ﻗﺎل :ﲰﻌﺖ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ "ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮد إﱃ واﺣﺪة" ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :إﱐ ﲰﻌﺖ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ،ﻓﺄﺧﺮج إﱄ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻓﺈذا ﻓﻴﻪ:
"ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ" ﻫﺬا ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ،ﻳﻘﻮل" :إذا ﻃﻠﻖ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ﺛﻼ ً ﰲ ﳎﻠﺲ
واﺣﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺖ ﻣﻨﻪ وﻻ ﲢﻞ ﻟﻪ ﺣﱴ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎً ﻏﲑﻩ ،ﻗﻠﺖ :وﳛﻚ ﻫﺬا ﻏﲑ اﻟﺬي ﺗﻘﻮل؟؛ ﻗﺎل :اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻫﻮ ﻫﺬا ،وﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء أرادوﱐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،292وﻳﺒﲔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻠﺬي
ﻳﻠﻘﻦ ،ﻓﻴﻘﺒﻞ اﻟﺘﻠﻘﲔ ،ودﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺿﺒﻂ اﻟﺮاوي ﻓﻴﻘﻮل" :وﻣﻦ ﺻﺢ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﻘﲔ وﻟﻮ ﻣﺮة ﺳﻘﻂ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻛﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻔﻘﻪ ﰲ دﻳﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻻ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﲰﻊ ،وﻗﺪ ﻗﺎل ):ﻧﻀﺮ ﷲ اﻣﺮأً ﲰﻊ ﻣﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً
ﺣﻔﻈﻪ ﺣﱴ ﺑﻠﻐﻪ ﻏﲑﻩ( ،293ﻓﺈﳕﺎ أﻣﺮ ﺑﻘﺒﻮل ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳊﺎﻓﻆ ،واﻟﺘﻠﻘﲔ ﻫﻮ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺋﻞ :ﺣﺪﺛﻚ ﻓﻼن
ﺑﻜﺬا ،وﻳﺴﻤﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل :ﻧﻌﻢ ﻓﻬﺬا ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ أﺣﺪ وﺟﻬﲔ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
أﺣﺪﳘﺎ ﺿﺮورة :إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺎﺳ ًﻘﺎ ﳛﺪث ﲟﺎ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ أو ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺬاﻫﻞ اﻟﻌﻘﻞ،
اﳌﺪﺧﻮل اﻟﺬﻫﻦ ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ذوي اﻷﻟﺒﺎب .وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻛﺎن ﲰﺎك ﺑﻦ ﺣﺮب،
.290اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.214-211 :7 ،
.291اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ.236 ،

.292ا اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ..236
 .293اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي )اﳌﺘﻮﰱ463 :ﻫـ( ،ﺷﺮف أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ ،ت:
ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻴﺐ اوﻏﻠﻲ،د ط )،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ أﻧﻘﺮة ،د ت(.38-37 ،
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أﺧﱪ ﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج" ،294ﻓﺎﻟﺘﻠﻘﲔ ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻣﻦ ﻛﻼم اﺑﻦ ﺣﺰم ﻳﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ
ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻋﺪاﻟ ﺔ اﻟﺮاوي ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺿﺒﻄﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ؛ وﺑﻌﺪ ﻓﻠﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ أن
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺎ وﺿﻌﻮا ﻣﻦ أﺳﺲ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮاوي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻳﻨﻪ ،وﻋﻘﻠﻪ ،وﻋﺪاﻟﺘﻪ وﺿﺒﻄﻪ ﻗﺪ وﺿﻌﻮا
اﻟﺴﻴﺎج اﶈﻜﻢ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻨﻔﺬ إﱃ داﺧﻠﻪ ،روا ت ﻏﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻌﻘﻼء اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻀﺎﺑﻄﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ أو
وﺿﻊ ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﻗﺪ وﺿﻌﻮا أﺳﺴﺎً أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺎﻫﺞ ﺗﻠﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ وأداﺋﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﻨﺎوﻟﻪ ﰲ
اﻷﺳﻄﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -ﺑﻌﻮن ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ.
 .5 .4.7ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻠﻘﻴﺎﳊﺪﻳﺚ وأداﺋﻪ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮﳍﺎ:
وﺿﻊ اﻷﺋﻤﺔ ﻧﻘﺎد اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﳏﺪدة ﳝﻜﻦ ﺎ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻏﲑ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻫﺪﻓﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮاوي إﱃ أن ﻳﺴﻠﻚ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ وأداﺋﻪ ﻣﺴﻠﻜﺎً ﳛﻔﻆ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﲔ ﺷﻴﺨﻪ اﻟﺬي أﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﳊﺪﻳﺚ وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﺬي ﻳﺮوي ﻟﻪ اﳊﺪﻳﺚ،
وﺿﺮوب ﺗﻠﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﳚﺪر ﺑﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻧﻌﺮض آراء أﺋﻤﺔ أﻫﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ دور ﻛﻞ وﺟﻪ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷوﺟﻪ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳊﺪﻳﺚ أو ﻋﺪم ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ؛ وﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﳚﺎز ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮرﻗﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪﻫﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻵﰐ:
 .1 .5 .4.7اﻟﺴﻤﺎع وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷداء ﻋﻨﻪ :وﻫﻮ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
ﻓﻴﺴﻤﻌﻮا ﻣﻨﻪ ،وﻟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻮرة ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﻴﺦ ﳏﺪ ً ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎر ً ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﳑﻠﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ،295واﻹﻣﻼء أﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻣﻨﺰﻟﺔ ،وﺗﻮﺛﻴﻘﺎً ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ؛ ﻷن اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﻜﻮ ن

ﻣﻌﺎً أﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ واﻹﻣﻼء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﻐﻞ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻬﻤﺎ
ﺑﺬﻟﻚ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﺒﻴﲔ أﻟﻔﺎظ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﱵ ﳝﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ،وﻳﻜﺘﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،وﻗﺪ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻟﺼﻮرة أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﻞ واﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻤﺎع؛ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄﺄ أو ﻛﻴﺪ
ﻟﻠﺼﻮاب ،296وﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻧﻘﻞ ﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﺘﻠﻘﻲ .وإذا أراد اﻟﺮاوي أن
ﻳﺆدي اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﲰﻌﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺆدﻳﻪ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎع ،ﻣﺜﻞ" :ﺣﺪﺛﻨﺎ
وأﺧﱪ وأﻧﺒﺄ  ،وﲰﻌﺖ ،وﻗﺎل ﻟﻨﺎ ،وذﻛﺮ ﻟﻨﺎ" ،وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض" :إﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﰲ ﺟﻮاز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺜﻞ
 .294اﺑﻦ ﺣﺰم ،أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻘﺮﻃﱯ اﻟﻈﺎﻫﺮي )ت 456ﻫـ( ،اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ،ت :اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ
ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻗﺪم ﻟﻪ :اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،د ط) ،دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة ،ﺑﲑوت ،د ت(.127 :1 ،
.295اﻟﺑﺳﺗﻲ ،ﻋﯾﺎض ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻋﯾﺎض ﺑن ﻋﻣرو اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ اﻟﺳﺑﺗﻲ أﺑو اﻟﻔﺿل)ت544:ھـ( ،اﻹﻟﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺻول اﻟرواﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾد اﻟﺳﻣﺎع،
ت :اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﺻﻘر ،ط)1دار اﻟﺗراث ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﺗوﻧس1379 ،ھـ1970.م(.69 ،
 .296اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ،ج.2ص ،17ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ﺷرح أﺻول اﻟﺑزدوي.760 :3 ،
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ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ" ،297وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة ،ﻓﺄرﻓﻊ اﻟﻌﺒﺎرات "ﲰﻌﺖ" وﻛﺎن اﻟﺰﻫﺮي ﻳﺆﺛﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﳛﺪث ﻋﻦ أﻧﺲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﰒ ﻳﺘﻠﻮﻫﺎ ﻟﻔﻆ "ﺣﺪﺛﻨﺎ أو ﺣﺪﺛﲏ" وﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ "ﲰﻌﺖ"؛ ﻷن ﺑﻌﺾ أﻫﻞ
اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ أﺟﻴﺰ ﻟﻪ ،وروي ﻋﻦ اﳊﺴﻦ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ،وﻳﺘﺄول أﻧﻪ ﺣﺪث أﻫﻞ
اﻟﺒﺼﺮة ،وﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ ،وﻫﻮ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً .وﱂ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ "ﲰﻌﺖ" ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ.

 .5.2 .4.7اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ أو اﻟﻌﺮض :وﻫﻮ أن ﻳﻘﺮأ أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﺎدﻳﺜﻪ اﻟﱵ ﻟﻪ ﺣﻖ
رواﻳﺘﻬﺎ ،وﳍﺎ ﺻﻮر :ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑﻩ وﻫﻮ ﻳﺴﻤﻊ ،وﻗﺪ ﻳﻘﺮأ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ﻣﻦ

ﺣﻔﻆ ،وﻗﺪ ﳝﺴﻚ اﻟﺸﻴﺦ أﺻﻠﻪ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة أو ﳛﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ،298وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ
ﻳﺘﺨﲑون ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻣﻦ ﳚﻴﺪون اﻟﻘﺮاءة ،ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻗﺮاءة اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺮﻳﻒ ،وﳍﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ
ذﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ ﻣﺎﻟﻚ؛ ﻟﻴﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻮﻃﺄ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ :اﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻻ
ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺴﻤﻊ ﻗﺮاءﰐ ،ﻓﺈن ﺧﻔﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻗﺮأت ﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ ﻗﺮاءﰐ ﻗﺮأت
ﻟﻨﻔﺴﻲ" ،299ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳚﻴﺰ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﳎﻴﺪاً
ﻟﻠﻘﺮاءة ،وﻗﺪ اﺷﱰط ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ،وﲨﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ أﻫﻞ اﳌﺸﺮق وأﺋﻤﺘﻬﻢ إﻗﺮار اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻨﺪ ﲤﺎم اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻪ
ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،وﻗﺪ ورد ﰲ ﻫﺬا
ﻛﻤﺎ ﻗﺮئ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻧﻌﻢ" ،وأﺑﻮ أن ﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ
ً
ﻟﻺﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ ﻗﻮﻟﻪ :ﻗﺮاءﺗﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ وﻗﺮاءة اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻮاء ،إذا أﻗﺮ ﻟﻚ" 300وﻗﺪ روي أن
ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ .وﻣﺬﻫﺐ اﳉﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض أن ﻫﺬا اﻟﺸﺮط
ﻏﲑ ﻻزم ،ﻷن اﻟﻌﺮف دال ﻋﻠﻰ أن ﺳﻜﻮت اﻟﺸﻴﺦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ،وإﻗﺮار ﻣﻨﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﺎ
ﻗﺮئ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﺻﺤﻴﺤﺎ ﳌﺎ ﺟﺎز ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻜﺎن ﺳﻜﻮﺗﻪ ﻋﻦ اﻹﻧﻜﺎر ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴ ًﻘﺎ؛ ﳌﺎ
ً
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ إﻳﻬﺎم اﻟﺼﺤﺔ ،إذن ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻨﻬﺎ .301وﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺆدى ﺎ :وﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا
ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ وﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎع -اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﻄﻠﻖ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ:
ﻓﺮأى ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻘﺮاءة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻤﺎع ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ "ﺣﺪﺛﻨﺎ"
و"أﺧﱪ " و"أﻧﺒﺄ " إﱃ آﺧﺮﻩ.

.297اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺳﮫ.
 .298اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺻول اﻟرواﯾﺔ وﺗﻘﯾﯾد اﻟﺳﻣﺎع.70 ،
.299اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ.270 ،
.300اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ.383 ،

.301ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﺷﺮح أﺻﻮل اﻟﺒﺰدوي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ)ت730:ﻫـ( ،ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﺷﺮح أﺻﻮل اﻟﺒﺰدوي ،د
ط)دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،د ت(.957 :3 ،
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 .5.3 .4.7اﳌﻨﺎوﻟﺔ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷداء ﻋﻨﻬﺎ :وﻫﻲ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي رواﻩ ،أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ وﻗﺪ
ﺻﺤﺤﻬﺎ  ،أو أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ،وﻗﺪ اﻧﺘﺨﺒﻬﺎ وﻛﺘﺒﻬﺎ ﲞﻄﻪ ،أو ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻌﺮﻓﻬﺎ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ :ﻫﺬﻩ
رواﻳﱵ ﻓﺎروﻫﺎ ﻋﲏ وﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻴﻪ ،وﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة :ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻪ اﳌﺮوزي ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ :إذا
أﻋﻄﻴﺘﻚ ﻛﺘﺎﰊ ،وﻗﻠﺖ ﻟﻚ :اروﻩ ﻋﲏ ،وﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ،ﻓﻤﺎ ﺗﺒﺎﱄ؛ أﲰﻌﺘﻪ أو ﱂ ﺗﺴﻤﻌﻪ ،ﻗﺎل اﳌﺮوزي:
ﻓﺄﻋﻄﺎ اﳌﺴﻨﺪ  -أي ﻣﻨﺎوﻟﺔ ،302أو ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ :ﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻓﺎﻛﺘﺒﻬﺎ ،وﻗﺎﺑﻞ ﺎ ،ﰒ اﺻﺮﻓﻬﺎ
إﱄ ،وﻗﺪ أﺟﺰت ﻟﻚ أن ﲢﺪث ﺎ ﻋﲏ ،أو اروﻫﺎ ﻋﲏ ،وﻣﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﺎ رواﻩ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن
اﻟﺰﻫﺮي دﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﻘﺎل :اﻧﺴﺦ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﺣﺪث ﺎ ﻋﲏ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ :أو ﳚﻮز ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ،
أﱂ ﺗﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻴﺔ وﻻ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ ،ﻓﻴﺠﻮز ذﻟﻚ وﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ،303وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ
إﱃ ﻏﲑ ﻫﺬا ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺘﱪوﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻌﺮض ،وإﳕﺎ ﻫﻲ ﰲ درﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،وﳑﻦ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ ﺳﻔﻴﺎن
اﻟﺜﻮري واﻷوزاﻋﻲ واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻟﺒﻮﻳﻄﻲ واﳌﺰﱐ وأﲪﺪ وإﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﺔ ،304ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪ رواﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺬت ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ أن ﻳﻌﱪ اﻟﺮاوي ﲟﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﻮل :أﻋﻄﺎﱐ ﻓﻼن أو دﻓﻊ
إﱄ ﻛﺘﺎﺑﻪ أو ﺷﺒﻴﻬﺎً ﺬا ،وﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ" :ﺣﺪﺛﻨﺎ" وﻻ "أﺧﱪ "؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﲢﺪﻳﺚ أو إﺧﺒﺎر ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻦ
ّ
ﻏﲑ ﻗﻴﺪ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻠﺘﺒﺲ ﻟﺴﻤﺎع أو اﻟﻘﺮاءة ،وﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ أﻳﻀﺎً رأﻳﻨﺎ ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻻ ﳝﺎﻧﻊ ﰲ أن

ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮاوي ﻋﻨﺪ اﻷداء "ﺣﺪﺛﻨﺎ" أو "أﺧﱪ " وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻦ أﻧﺲ واﺑﻦ وﻫﺐ واﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ
وأﺷﻬﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ أﰊ ﲪﺰة وأﺑﻮ اﻟﻴﻤﺎن اﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻓﻊ ،305وﻗﺪو ﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﺴﻦ
اﻟﺒﺼﺮي رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﻘﺪ روى ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮى ًﺳﺎ أن ﻳﺪﻓﻊ اﶈﺪث ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وﻳﻘﻮل :ارو ﻋﲏ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ
ﻓﻴﻪ وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻘﻮل" :ﺣﺪﺛﲏ ﻓﻼن".306

 .4 .5 .4.7اﳌﻜﺎﺗﺒﺔوﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷداء ﻋﻨﻬﺎ :وﻫﻲ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﲢﻘﻘﺎً ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺸﻴﺦ أﺣﺎدﻳﺜﻪ أو

ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻷﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ أو أﺻﺤﺎﺑﻪ وإرﺳﺎﳍﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﻘﺼﺪ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﻖ رواﻳﺘﻬﺎ ،وأﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ

ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻷوزاﻋﻲ :ﻛﺘﺐ إﱄ ﻗﺘﺎدة ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﲏ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أﻧﻪ "ﺻﻠﻰ ﺧﻠﻒ رﺳﻮل ﷲ وأﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ
وﻋﺜﻤﺎن ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻔﺘﺤﻮن ﺑـ "اﳊﻤﺪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ" ﻻ ﻳﺬﻛﺮون "ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ" ﰲ أول ﻗﺮاءة وﻻ
ﰲ آﺧﺮﻫﺎ" ،307وﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺼﻮ ً ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ إﻟﻴﻪ -ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺪﻩ
 .302اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ.327 ،
 .303اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي.326 ،
.304اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي.42 :2 ،
 .305اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ.333 ،
 .306اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.253 ،
 .307اﻟﻧووي ،أﺑو زﻛرﯾﺎ ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﯾﺣﻲ ﺑن ﺷرف اﻟﻧووي ،ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم )اﻟﻣﻧﮭﺎج ﺷرح ﻣﺳﻠم اﺑن اﻟﺣﺟﺎج( ،ط) ،2دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ،
ﺑﯾروت1392 ،ھـ( ،ج.2ص ،35واﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.449 -438 ،
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اﳌﺮﺳﻞ ،وﳜﺘﻤﻪ ﲞﺎﲤﻪ ،وﻗﺪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻏﲑ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ،وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﺑﻦ
ﺟﺮﻳﺢ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ إﱃ اﺑﻦ أﰊ ﲰﺮة ﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ،وﺧﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ،308وﻛﺘﺐ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
إﱃ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﻗﺎل ﻟﻪ :ﻛﺘﺒﺖ إﻟﻴﻚ ﲞﻄﻲ ،وﺧﺘﻤﺖ اﻟﻜﺘﺎب ﲞﺎﲤﻲ وﻧﻘﺸﻪ "ﷲ وﱄ ﺳﻌﻴﺪ" وﻫﻮ
ﺧﺎﰎ أﰊ ،وﻓﻌﻞ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ،309وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ أو ﻫﺬا
ﻫﺎﻣﺎً ﻳﺼﻮن اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ
اﻟﻀﺮب" :ﻗﺪ أﺟﺎز اﳌﺸﺎﻳﺦ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﻪ" ،310وﻟﻜﻨﻬﻢ اﺷﱰﻃﻮا ﺷﺮﻃﺎً ّ
ﻋﱪﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ واﻟﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﻜﺬب ،وﻫﻮ أن ﻳﺘﻴﻘﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺟﺎء إﻟﻴﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ،
ﺣﻘﻴﻘﺔ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴﺦ ،واﳋﻂ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﺑﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﺧﻄﻪ ،ﻓﺄﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺷﺎﻛﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﱂ ﲡﺰ ﻟﻪ رواﻳﺘﻪ
ﻋﻨﻪ ،311ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح :إ ﺎ وإن ﱂ ﺗﻘﱰن ﻹﺟﺎزة ﻟﻔﻈًﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ،312وﳑﻦ أﺟﺎزﻫﺎ ﻣﻦ
أﺋﻤﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﻷﺋﻤﺔ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ،وﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﳌﻌﺘﻤﺮ ،وأﻳﻮب اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﱐ ،واﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،وﻗﺪ
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﳒﺪ
اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺎ ﺑﻌﺪﻫﻢ وأﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ ذل ،313وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﻢ ،و ً
"ﻛﺘﺐ إﱃ ﻓﻼن" ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺮواة ،314وإذا ﲢﻤﻞ اﻟﺮاوي اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺬا اﳌﻨﻬﺞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﺪ
إﱄ" ،وﻳﻘﻮل اﳋﻄﻴﺐ:
إﱄ ﻓﻼن" أو "أﺧﱪﱐ ﻓﻼن ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ" أو "ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺐ ّ
رواﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺜﻞ" :ﻛﺘﺐ ّ
وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﻮرع واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺘﺤﺮي ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ،وﻛﺎن ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ .وﳑﻦ ذﻛﺮﻫﻢ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات أﻳﻮب اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﱐ وﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ وﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ.315
 .5.5 .4.7اﻹﺟﺎزة وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷداء ﻋﻨﻬﺎ :وﻫﻲ أن ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﻳﺮوي ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ
ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﺗﻪ أو ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻫﻲ إﻣﺎ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أﻣﺎم اﻟﺸﻴﺦ أو إذ ً ﻟﻠﻔﻆ أو
أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ ،وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض :إﻧﻪ ﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﺟﻮاز ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوب
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ً
اﻟﺘﻠﻘﻲ ،وإﳕﺎ اﳋﻼف ﰲ ﻏﲑﻩ ،وﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ﳛﻞ ﳏﻞ اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﳊﺪﻳﺚ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺮوى ﻋﻦ أﰊ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ أﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﰲ ﺟﻮاز اﻟﺮواﻳﺔ ﻹﺟﺎزة ﻣﻦ
ﺳﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ وﺧﻠﻔﻬﺎ وادﻋﻰ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﲨﺎع .316واﳊﻖ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﺟﺎزة ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻒ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ؛ ﻣﻨﻬﻢ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي ،واﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ،واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ،وأ ن اﺑﻦ ﻋﻴﺎش ،وﻫﺸﺎم ﺑﻦ

 .308اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.487-486 ،
 .309اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.487-486 ،
 .310اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع.48 ،
.311اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.452 ،
 .312اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح.197 ،
 .313اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع.86 ،
 .314اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح.197،
 .315اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.489- 488 ،
 .316اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع.89- 88 ،
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ﻋﺮوة ،واﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ،وﺷﻌﻴﺐ اﺑﻦ أﰊ ﲪﺰة ،وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،317وﺟﻮزﻫﺎ ﻫﺆﻻء وﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻫﻢ؛ ﻷن اﻟﻀﺮورة دﻋﺖ إﱃ ﲡﻮﻳﺰﻫﺎ ،ﻓﺈن ﻛﻞ ﳏﺪث ﻻ ﳚﺪ ﻣﻦ ﻳﺒﻠﻎ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﺪﻩ ،وﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻛﻞ
ﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﲰﺎع ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﺷﻴﺨﻪ ،ﻓﻠﻮ ﱂ ﳚﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻷدى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺴﻨﻦ ،واﻧﺪراﺳﻬﺎ
ﻋﻴﺎﺿﺎ ﻗﺪ ﻟﻎ ﰲ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة ،وﻗﺪ رد ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬا اﺑﻦ
واﻧﻘﻄﺎع أﺳﺎﻧﻴﺪ ،318وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ً
اﻟﺼﻼح ووﺻﻔﻪ ﻟﺒﻄﻼن ،وردﻩ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺴﺨﺎوي ﻷﻧﻪ ﻗﺪ وردت روا ت ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ
ﻻ ﺗﻌﺘﱪ اﻹﺟﺎزة ﻣﻨﻬﺠﺎً ﺳﻠﻴﻤﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻠﻘﻲ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج واﺑﻦ اﳌﺒﺎرك وأﺳﺪ ﺑﻦ

ﻣﻮﺳﻰ )ت212 -132ﻫـ( وﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﻋﺼﺮﻫﻢ ،319وﰲ إﺣﺪى اﻟﺮواﻳﺘﲔ ﻋﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﰊ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎ
ﺣﻜﺎﻩ اﻵﻣﺪي ،وﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،320وﳑﺎ ﻳﺮوى ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻟﻮ ﺻﺤﺖ اﻹﺟﺎزة ﻟﺒﻄﻠﺖ
اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﻳﻘﻮل :ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ" :ﲰﻌﺖ ﻗﺎل :ﲰﻌﺖ" ﻓﻬﻮ ﺧﻞ وﺑﻘﻞ ،وﻳﺮوي اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء
اﳋﺮاﺳﺎﱐ ﻗﺎل" :إن اﻟﻌﻠﻢ ﲰﺎع ،وﻳﻔﺴﺮ اﳋﻄﻴﺐ ﻣﺮادﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :أراد ﻋﻄﺎء -وﷲ أﻋﻠﻢ -أن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳚﺐ
ﻗﺒﻮﻟﻪ وﻳﻠﺰم اﻟﻌﻤﻞ ﲝﻜﻤﺔ ﻫﻮ اﳌﺴﻤﻮع دون ﻏﲑﻩ ،وﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﻹﺟﺎزة
ﳋﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻴﺰ اﻟﺴﻤﺎع .321وﻗﺪ أﺟﺎزﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم أﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻟﻜﻞ
وﺟﻮﻫﺎ ﻛﺜﲑة ﳍﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻌﺮض ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﱵ
ﺷﺮط ﳍﺎ ﺷﺮوﻃﺎً ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﳌﺼﻨﻔﻮن ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ً

ﻣﻮﺟﻮدا ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺎن ﺟﺪﻳﺮاً ﺑﻨﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻧﻘﻼً ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻣﻮﺛﻘﺎً،
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة آﻧﺬاك ،وإﳕﺎ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﲟﺎ ﻛﺎن
ً
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻣﺜﻼً :أن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎزة ﻟﻜﺘﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ وأﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻔﺴﺮة إﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻜﺘﺐ أو ﳏﺎل ﻋﻠﻰ
ﻓﻬﺮﺳﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﻣﺸﻬﻮرة ،وﳌﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أو اﻷﺻﺤﺎب ،322وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ا ﺎزة

ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻳﺸﱰط ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ أن ﻳﻘﻮم ا ﺎز ﻟﻪ ﺑﺘﻌﻴﲔ روا ت اﻟﺸﻴﺦ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
وﺻﺤﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺮاوي ﳍﺎ .323ﻛﻤﺎ ﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﻮﺟﻬﲔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎزة ﻛﺘﺎﺑﺔ وا ﺎز ﻟﻪ ﻏﺎﺋﺒًﺎ أن
ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻂ ا ﻴﺰ وﺧﺎﲤﻪ .324و ﺬا وذاك ﺗﻮﺛﻖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻼ ﻳﺮوي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺪ أﻧﻪ
ﻣﻦ ﻣﺮو ﺗﻪ ﻣﻜﺘﺴﺒًﺎ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي أﺟﺎزﻫﺎ .وﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﳘﺎ اﻟﻠﺬان
وﺟﺪا ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي وﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ أﺋﻤﺘﻪ.

 .317اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.324-318 ،
 .318ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.763 :3 ،
 .319اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح.181 ،
 .320اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع ،109 ،و اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.60: 2 ،
 .321اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.316-315 ،
.322أﺑو إﺳﺣﺎق اﻟﺷﯾرازي)ت 476 - 393ھـ( ،طﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﮭﺎء ،ت :إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس ،د ط) ،دار اﻟراﺋد اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت 1970،م(.98 ،
 .323اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،334و اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع ،92 – 91 ،و اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ،
 .324اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع.88 ،
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 .5.6 .4.7إﻋﻼم اﻟﺸﻴﺦ :ﻫﻮ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ رواﻳﺘﻪ ،أو أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ
ﲰﺎﻋﻪ ﻓﻘﻂ دون إذن ﻟﻪ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ،أو ﻣﺮﻩ ﻻ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻨﻪ ،أو ﻳﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ :ﻫﻮ رواﻳﺘﻚ أﲪﻠﻪ ﻋﻨﻚ،
ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ :ﻧﻌﻢ ،أو ﻳﻘﺮﻩ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻻ ﳝﻨﻌﻪ ،325ﻳﺮى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض أﻧﻪ وﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﺑﺪﻟﻴﻞ
أن اﻟﺰﻫﺮي ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻊ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ اﻟﻌﻤﺮي ،ﰒ ﻳﻌﻘﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻓﻬﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺰﻫﺮي
إﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،وﻋﺒﻴﺪ ﷲ اﻟﻌﻤﺮي أﺣﺪ أﺋﻤﺔ وﻗﺘﻪ ﳌﺪﻳﻨﺔ ،وآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻗﺮا ﻢ أ ﻤﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺰﻫﺮي،
وﻣﻦ ﻫﻢ إﻻ ﻣﺎﻟﻚ واﺑﻦ ﻋﻤﻪ أﺑﻮ أوﻳﺲ وﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ وﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ وﻃﺒﻘﺘﻬﻢ"،326
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎ ء ﰲ وﺟﻮدﻩ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻛﻤﻨﻬﺞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﻘﺮﻩ إﻣﺎم ﻣﺜﻞ اﺑﻦ
ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ن ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﻗﺪ أﺟﻴﺰ وﰎ ﰲ أﺿﻴﻖ اﳊﺪود وﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ
ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ أن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا ﻴﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺬون اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻳﺆدو ﺎ أداء ﺻﺤﻴﺤﺎً ،وﻣﻊ ﻫﺬا

ﻓﻘﺪ وﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ أﻧﻪ أﺧﺬ ﻛﺘﺐ أﺳﺪ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻨﻪ )ت212-132ﻫـ( وﻧﺴﺨﻬﺎ ،وﺣﺪث ﺎ ﻋﻨﻪ ،وﱂ ﳚﺰﻩ إ ﻩ.
 .5.7 .4.7اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻜﺘﺐ :وﻫﻮ أن ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺸﻴﺦ ن ﺗﺪﻓﻊ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ أو ﺳﻔﺮﻩ ﻟﺮﺟﻞ ،وﻳﻘﻮل
أﻳﻀﺎ ﻗﺪ روي ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﳌﺘﻘﺪم إﺟﺎزة اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻷن ﰲ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻪ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض" :وﻫﺬا ب ً
وﺷﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض واﳌﻨﺎوﻟﺔ .327وﻗﺪ اﺳﺘﻔﱴ أﻳﻮب ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ :أﳛﺪث ﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ
ً
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹذن ً
أوﻻ ﻹﳚﺎب ،ﰒ ﺗﻮﻗﻒ ،وﺗﺮك اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻪ ﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺎل :ﻻ آﻣﺮك وﻻ أ ﺎك.328
أوﻻ؟ وﻗﺪ أﻓﺘﺎﻩ اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ً
دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب؛ ﻷن اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ رﲟﺎ
وﻧﻈﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ً
ﳜﻄﺊ ﻋﻨﺪ رواﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ،وﻻ ﳚﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ ،وﻟﻴﺲ ﰲ وﺻﻴﺔ أﰊ ﻗﻼﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳚﻴﺰ ﻟﻪ اﻟﺮواﻳﺔ؛ اﻟﻠﻬﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أن أﻳﻮب ﻗﺪ ﲰﻊ ﻣﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮو ت وﺗﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ،
وﳍﺬا ﻻ ﳛﻖ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻨﺴﺐ إﱃ اﻟﺴﻠﻒ ﺟﻮاز اﻟﺮواﻳﺔ ﺎ -ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض -وﻟﻘﺪ وﺻﻒ اﺑﻦ

اﻟﺼﻼح ﻗﻮﻟﻪ ﻧﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪا ،واﻟﻘﻮل ﺑﻪ زﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ أو ﻣﺘﺄول .ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أراد اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﺟﺎدة،
ووﺻﻔﻪ اﻟﻨﻮوي ﻧﻪ ﻏﻠﻂ ،329وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﺴﻴﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﻻ إﲨﺎﻻً وﻻ ﺗﻔﺼﻴﻼً ،وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻹﻋﻼم ﻻ ﺻﺮﳛﺎً وﻻ ﻛﻨﺎﻳﺔ ،وﳍﺬا ﱂ ﻳﻮاﻓﻖ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺿﺎً ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻬﻬﺎ ﺑﻘﺴﻤﻲ اﻹﻋﻼم واﳌﻨﺎوﻟﺔ،
ﻷن اﳊﺠﺔ اﻟﱵ ﺟﻮزت ﻛﻮ ﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﲔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻫﻨﺎ.330
 .325اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع.108– 107 ،
 .326اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻹﻟﻣﺎع.114 ،
 .327اﻟﺑﺳﺗﻲ ،115 ،واﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.486 ،
.328اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.459 ،
 .329أﺑو زﻛرﯾﺎ ،ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﯾﺣﯾﻰ ﺑن ﺷرف اﻟﻧووي ،اﻟﺗﻘرﯾب واﻟﺗﯾﺳﯾر ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻧن اﻟﺑﺷﯾر اﻟﻧذﯾر ،ﻓﻲ أﺻول اﻟﺣدﯾث ،ت :ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن
اﻟﺧﺷت ،ط)،1دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﯾروت1405 ،ھـ1985.م( ، 27 ،واﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.60 :2 ،
 .330اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح.199 ،
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 .5.8 .4.7اﻟﻮﺟﺎدة :وﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﲞﻂ ﳏﺪث ﻣﺸﻬﻮر ،وﻳﻌﺮف اﻟﻮاﻗﻒ اﳋﻂ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ
وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،وﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ .ﺣﻴﺚ
ﲰﺎﻋﺎ أو
ﻛﺜﺮت اﻟﻜﺘﺐ وﻛﺜﺮ اﻟﺮواة اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻘﺎء ﶈﺪﺛﲔ وأﺧﺬ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻨﻬﻢ ً
ﻗﺮاءة أو ﻣﻨﺎوﻟﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ أو إﺟﺎزة ،واﻧﺘﻘﻠﺖ ﻛﺘﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ إﱃ ﺑﻌﺾ ،وإﱃ ﺑﻌﻴﻬﻢ ،ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻋﺼﺮ ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﺈن اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻘﻞ
ﻋﱪﻫﺎ ﱂ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻧﻘﺎد اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وإﳕﺎ رﻓﻀﻮﻫﺎ ،وﺣﻜﻤﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻀﻌﻒ .اﻟﻠﻬﻢ إﻻ إذا اﻗﱰﻧﺖ اﻟﻮﺟﺎدة
ﺑﺴﻤﺎع أو ﻗﺮاءة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ وﺟﺪ وﻛﻴﻊ ﺑﻦ اﳉﺮاح ﻳﻨﻬﻰ أن ﻳﻨﻈﺮ اﶈﺪث
ﰲ ﻛﺘﺎب ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ،ﻓﻴﺤﺪث ﲟﺎ ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻪ 331ورﲟﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا
اﻟﺴﺒﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ﻳﺮﻓﺾ أن ﳝﻨﻊ أﺣﺪ اﻟﺮواة ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺘﺎ ً وﻳﻘﻮل :ﻻ ﻳﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪي

ﻛﺘﺎب 332وﺟﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،اﻟﺬي أﻣﺮ ﲜﻤﻊ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ،ﻣﺮ ﺣﺮاق ﻛﺘﺎب ﻟﺰﻳﺪ اﺑﻦ ﺑﺖ،
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺪ ت ،333وﻟﻘﺪ ﻋﺎب اﻷﺋﻤﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﺗﺮوى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺟﺎدة وﻋﺎﺑﻮا روا ﺎ ،ﻷ ﺎ
ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻒ واﻟﺰ دة ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﻢ ﻳﻬﺪﻓﻮن إﱃ أن ﺗﻨﻘﻞ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻧﻘﻼً ﻣﻮﺛﻘﺎً ﻻ
داﺋﻤﺎ ﻳﺴﺄﻟﻮن اﻟﺮاوي ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ ،أو ﻳﺸﻜﻮن ﰲ اﻟﺴﻤﺎع :ﻫﻞ ﲰﻊ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﻪ وﻻ وﻫﻢ ،ﻛﺎﻧﻮا ً

اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻳﺮوﻳﻬﺎ أم ﻫ ﻲ وﺟﺎدة؟ ..وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ذﻛﺎءﻫﻢ وﺣﻴﻠﻬﻢ ،ﺣﱴ ﻳﻜﺸﻔﻮا ﻣﻦ ﻳﺮوي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻮﺟﺎدة وﻻ ﻳﻔﺼﺢ ،واﻷﺟﺪر ﻟﺮاوي أن ﻳﻘﻮل ﻋﻨﺪ اﻷداء ،وﻗﺪ وﺛﻖ ن اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي وﺟﺪﻩ ﲞﻂ ﻣﺆﻟﻔﻪ
"وﺟﺪت ﲞﻂ ﻓﻼن" و"ﻗﺮأت ﰲ ﻛﺘﺎب ﻓﻼن ﲞﻄﻪ" 334أو "ﺑﻠﻐﲏ ﻋﻦ ﻓﻼن" و"وﺟﺪت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻔﻼﱐ"

إذا ﱂ ﻳﺜﻖ أﻧﻪ ﺧﻂ اﳌﺆﻟﻒ أو ﺧﻂ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ اﳌﻮﺛﻮق ﻢ.
ﳚﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﻘﻒ وﻗﻔﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ودورﳘﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻠﻬﺎ ،واﳊﻖ أن
دور اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻨﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ دورﻩ ﻫﻨﺎك ،وﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬا اﻟﺪور ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎً ،ﻓﻘﺪ
رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺴﻤﺎع إﻣﻼء اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ وأن ﻫﺬا أﻋﻠﻰ ﺻﻮر اﻟﺴﻤﺎع  -وﻗﺪ ﳝﻠﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺣﺎﻓﻈﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺼﺮح ﺑﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮوا ت ،ﻳﻘﻮل ﻫﺎرون ﺑﻦ ﻣﻌﺮوف )ت231ﻫـ( :ﻗﺪم
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ﻓﻜﻨﺖ أول ﻣﻦ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ أن ﳝﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب
ﳝﻠﻲ ، 335وﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺼﻮن ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻼء ﻟﻴﺘﻤﻴﺰ اﻟﺮاوي ﻋﻦ أﻗﺮاﻧﻪ ﻟﺼﺤﺔ واﳉﻮدة ﰲ ﲰﺎﻋﻪ ،ﺳﺄل ﻋﺒﺪ ﷲ
 .331اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ،353 ،و اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.137 :2 ،
 .332اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.353 ،
.333أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل ،256 :1 ،واﻟذھﺑﻲ ،ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال.81-80 :4 ،
.334اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل.369 :1 ،
.335اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ "ت  852ﻫـ( ،ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،د ط)،داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺪر

أ د ،اﳍﻨﺪ1327 ،ﻫـ(.284 :11 ،
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ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ أ ﻩ ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻦ أﰊ ﲪﺰة :ﻛﻴﻒ ﲰﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺮي؟ أﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﺮض :ﻗﺎل :ﻻ ،ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻳﺸﺒﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﻹﻣﻼء ،ﻫﻮ أﺻﺢ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ ﻳﻮﻧﺲ؛ ﻧﻈﺮت ﰲ ﻛﺘﺐ ﺷﻌﻴﺐ ،أﺧﺮﺟﻬﺎ إﱄ اﺑﻨﻪ،

ﻓﺈذا ﺎ ﻣﻦ اﳊﺴﻦ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﻜﻞ ،وﳓﻮ ﻫﺬا ،وﻳﻘﻮل ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻋﻨﻪ" :ﺛﻘﺔ ﰲ اﻟﺰﻫﺮي ،ﻛﺘﺐ ﻋﻦ
اﻟﺰﻫﺮي إﻣﻼء ،وﻛﺎن ﻛﺎﺗﺒﺎً" ، 336وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ،وإذا ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻊ اﻹﻣﻼء ﳘﺎ
ﻧﻘﻼ ﻣﻮﺛ ًﻘﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺎد اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﺈن ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻃﻤﺌﻨﺎ ً أن ﻛﺜﺮة ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻧﻘﻠﺖ
اﳉﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﻨﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ ً
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ؛ ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻌﺘﱪون اﶈﺪث ﺟﺪﻳﺮاً ﺬا اﻟﻠﻘﺐ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻛﺜﲑة ،ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ" :ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ ﺣﺪﻳﺚ إﻣﻼء ﱂ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪﻳﺚ" ،337وﻗﺪ ﺗﻼزم اﻟﺴﻤﺎع
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻼزﻣﺎً ﻗﻮًّ ﺣﱴ ﻛﺎن ﻳﻌﱪ ﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﻓﻜﺜﲑاً ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﻠﻘﻮن أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ،ﺳﺌﻞ
اﻷوزاﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﻼم ﻳﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ اﳊﺪ اﻟﺬي ﲡﺮي ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم؟ وﻳﻔﻬﻢ اﻷوزاﻋﻲ أن
اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎع ،وﳍﺬا ﳚﻴﺐ :إذا ﺿﺒﻂ اﻹﻣﻼء ﺟﺎز ﲰﺎﻋﻪ وإن ﻛﺎن دون اﻟﻌﺸﺮ،338
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻄﻤﺌﻦ إﱃ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي.
 .3ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ وﻳﺸﻤﻞ:
 .1. 3ﻧﻘﺪ اﻟﺴﻨﺪ :ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺮواﻳﺔ وردﻫﺎ؛ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻠﻘﻲ
اﳊﺪﻳﺚ وأداﺋﻪ ،واﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻧﻘﻼً ﺻﺤﻴﺤﺎً ،ﺣﱴ ﻻ ﲤﺘﺪ إﻟﻴﻪ أ ٍد آﲦﺔ ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﲑ
أو اﻟﻮﺿﻊ ،وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﻟﻔﱳ وﻇﻬﻮر اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ،واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
واﳌﺪﻟﺴﻮن ،ﻟﺬﻟﻚ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻨﺪ اﳌﺘﺼﻞ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ رواﺗﻪ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﺪول ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ا ﺮﺣﲔ ،وﻛﻴﻒ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﲔ اﻟﺮواة؛ وﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ اﻹﻣﺎم ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻹﺳﻨﺎد واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮواة ،ﻓﲑوى أن اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺧﺸﻴﻢ روى ﻟﻠﺸﻌﱯ ﺣﺪﻳﺜﺎً دون
إﺳﻨﺎد ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺸﻌﱯ :ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻚ؟ ﻗﺎل :ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،ﻓﺬﻫﺐ إﱃ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻗﺎل ﻟﻪ :ﻣﻦ
ﺣﺪﺛﻚ؟ ﻗﺎل :أﺑﻮ أﻳﻮب ﺻﺎﺣﺐ رﺳﻮل ﷲ

؛ ﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ :وﻫﺬا أول ﻣﺎ ﻓﺘﺶ ﻋﻦ اﻹﺳﻨﺎد،339

.336اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. 1508 :2 ،
 .337اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي ،اﶈﺪث اﻟﻔﺎﺻﻞ ،377 ،و اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي.34 ،
.338اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي ،اﶈﺪث اﻟﻔﺎﺻﻞ.185 ،
.339اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي ،اﶈﺪث اﻟﻔﺎﺻﻞ ،ص.208
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وﻳﺒﲔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﻓﺎﺋﺪة أﺧﺮى ﻟﻺﺳﻨﺎد ﺣﲔ ﻳﻘﻮل" :ﻟﻮﻻ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻘﺎل ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﺎ ﺷﺎء" ،340ﻓﺎﻹﺳﻨﺎد
ﳚﻌﻞ ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻟﺮواة ﻳﺪرﻛﻮن أن ﳏﺎوﻟﺘﻬﻢ ﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ،

ﺳﺘﺒﻮء ﻟﻔﺸﻞ ﻓﻴﻤﻨﻌﻬﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﻗﺪام

ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻨﻘﺎد ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻀﺤﻮن أﻣﺮﻫﻢ وﻳﻜﺸﻔﻮن ﺳﱰﻫﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻹﻋﻼن
ﻋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ رءوس اﻷﺷﻬﺎد" أو اﺳﺘﻌﺪاء اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ اﻹﻣﺎم ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج؛ وﻳﺼﻮر
ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ﺟﱭ أﺣﺪﻫﻢ وﺧﻮﻓﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل" :إذا ﺣﺪﺛﺖ ﲝﺪﻳﺚ أﻧﺖ ﻣﻨﻪ ﰲ
ﺛﺒﺖ ،ﻓﺨﺎﻟﻔﻚ إﻧﺴﺎن ﻓﻘﻞ :ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻚ ﺬا ،ﻓﺈن ﺣﺪﺛﺖ ﲝﺪﻳﺚ ﻓﺨﺎﻟﻔﲏ ﻓﻴﻪ رﺟﻞ ،ﻓﻘﻠﺖ :ﻫﺬا ﺣﺪﺛﲏ ﺑﻪ
أﰊ ،ﻓﺄﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﺪﺛﻚ؟ ﻓﺠﻒ" ، 341وﳍﺬا ﻳﺼﻮر اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي أﳘﻴﺔ اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ،وأن
رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻼ إﺳﻨﺎد ﺿﺮب ﻣﻦ اﶈﺎل ،ﻓﻴﻘﻮل ﻻﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ،ﻗﺪ ﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ وﻗﺎل ﻟﻪ :ﻫﺎﺗﻪ ﺑﻼ إﺳﻨﺎد-
":أﺗﺮﻗﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﺑﻼ ﺳﻠﻢ؟! ".342
 .2 .3آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻷﺧﺬ ﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﺳﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮﻟﻪ:
ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻌﺮض ﻵراء ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻷﺧﺬ ﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﺳﻞ وﻧﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ اﻵراء ،ﻛﺎن ﻣﻦ
اﳉﺪﻳﺮ ﺑﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﺳﻞ؛ ﺣﻴﺚ ﻋﺮف ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ -وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ
اﳍﺠﺮﻳﲔ -ﻧﻪ :ﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻘﻄﻊ إﺳﻨﺎدﻩ ،ن ﻳﻜﻮن ﰲ رواﺗﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﳑﻦ ﻓﻮﻗﻪ ،وﻣﺜﻠﻪ اﳌﻨﻘﻄﻊ؛ وﻳﺒﺪو ﻫﺬا
واﺿﺤﺎً ﰲ ﻛﻼم اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ ،واﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ واﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ واﻟﺜﻮري ﲨﻴﻌﺎً ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺳﻠﻮن ﲝﺬف ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪ أو اﻟﺴﻨﺪ ﻛﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ذﻟﻚ واﺿﺤﺎً ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ،وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮف اﻟﻔﻘﻬﺎء
واﻷﺻﻮﻟﻴﲔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،وﻳﻘﻮل ﳛ ﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن :ﻣﺮﺳﻼت اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺮﻳﺢ ،ﰒ ﻗﺎل :أي وﷲ،
إﱄ ،343واﻟﻌﻠﻤﺎء
وﺳﻔﻴﺎن اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ -ﻳﻌﲏ اﻟﺜﻮري -ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﻣﺮﺳﻼت ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ؟ ﻗﺎل :ﻫﻲ أﺣﺐ ّ

ﲨﻴﻌﺎً وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻷول واﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮﻳﲔ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ أن اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺮﺳﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺮوﻳﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
اﻟﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ

وﱂ ﻳﺴﻤﻌﻮﻫﺎ ﻣﻨﻪ إﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﶈﺘﺞ ﺎ ،ﻓﻬﻲ

 .340اﳋﻄﻴﺐ ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ ،ت :ﳏﻤﻮد اﻟﻄﺤﺎن ،د ط) ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف اﻟﺮ ض ،د ت( ،213 :2 ،واﻟﺒﺴﱵ ،اﻻﳌﺎع،
 ،194واﻟﺴﺨﺎوي ،ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ.331 :3 ،
.341اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي ،اﶈﺪث اﻟﻔﺎﺻﻞ.45 ،
.342اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ،آداب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.34 :2 ،
 .343اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن اﻟﻣﻧذر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،اﻟﺣﻧظﻠﻲ ،اﻟرازي اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم )اﻟﻣﺗوﻓﻰ327 :ھـ(،
اﻟﻣراﺳﯾل ،ت :ﺷﻛر ﷲ ﻧﻌم ﷲ ﻗوﺟﺎﻧﻲ ،ط) ،1ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﯾروت1397 ،ھـ(.12 ،
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واﳌﺘﺼﻠﺔ ﺳﻮاء ،وذﻟﻚ ﻷ ﻢ ﻋﺪول ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﷲ ﳍﻢ وﻣﺘﺜﺒﺘﻮن ﰲ روا ﻢ ،ﻓﻼ ﳜﺸﻰ أن ﳛﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﺿﻌﻴﻒ أو
ﻛﺬاب ،وﻗﺪ رأى اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﺣﺠﺔ؛ ﻷن رواﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻨﱯ
ﺻﺤﺎﰊ آﺧﺮ؛ واﻟﻜﻞ ﻣﻘﺒﻮل ،واﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺤﺎﰊ اﻟﺬي أدرك وﲰﻊ اﻟﻨﱯ

 ،أو ﻋﻦ

ﻳﺮوي ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪا،

ﲝﺬف ﻣﺮاﺳﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳝﻴﺰوا إذا اﻋﺘﱪ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؛ ﻷ ﻢ أﺧﺬوا ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﺎﺣﺘﻤﺎل
أن اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻏﲑ ﺻﺤﺎﰊ ﻗﻮي ،وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻫﺬا ﻏﲑ ﺛﻘﺔ .344وﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺒﲔ أراء
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﲟﺮﺳﻞ ﻏﲑ اﻟﺼﺤﺎﰊ وﻗﺒﻮﻟﻪ وﻋﺪم اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ورﻓﻀﻪ ،وﺑﻌﺪ
اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳﺘﻘﺮاء ﳒﺪ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ذﻫﺒﻮا ﰲ ﻗﺒﻮل اﳌﺮﺳﻞ واﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬاﻫﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﻷول:
وﻗﺪ ذﻫﺐ إﱃ ﻗ ﺒﻮل اﳌﺮﺳﻞ ،وﻋﻠﻰ رأس ﻫﺆﻻء اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺬي ﺳﺎق ﰲ اﳌﻮﻃﺄ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻴﻞ اﻟﱵ
اﺣﺘﺞ ﺎ وﻗﺒﻠﻬﺎ ،وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :ﻣﺎ رواﻩ "ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ :أن رﺟﻼً اﻋﱰف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺰ
ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﷲ

 ،ﻓﺪﻋﺎ ﻟﻪ رﺳﻮل ﷲ

ﺑﺴﻮط ،ﻓﺄﰐ ﺑﺴﻮط ﻣﻜﺴﻮر ،ﻓﻘﺎل" :ﻓﻮق ﻫﺬا" ،ﻗﺄﰐ

ﺑﺴﻮط ﻗﺪ رﻛﺐ ﺑﻪ "ذﻫﺒﺖ ﻋﻘﺪة ﻃﺮﻓﻪ وﻻن" ،ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﷲ

ﻓﺠﻠﺪ ،ﰒ ﻗﺎل" :أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ آن ﻟﻜﻢ

أن ﺗﻨﺘﻬﻮا ﻋﻦ ﺣﺪود ﷲ ،ﻣﻦ أﺻﺎب ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎذورات ﺷﻴﺌﺎً ،ﻓﻠﻴﺴﺘﱰ ﺑﺴﱰ ﷲ ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﺒﺪي ﻟﻨﺎ ﺻﻔﺤﺘﻪ
ﻧﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺎب ﷲ" ،345وﻗﺪ أﻛﺜﺮ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻴﻞ اﻟﱵ ﲰﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﺒﻼﻏﺎت ،وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ
ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻴﻞ ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻟﺴﻨﺪ وأﻧﻪ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ ،أو ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﳊﺪﻳﺚ إﱃ رﺳﻮل
ﷲ

 ،ﻛﻼ ﻓﻬﻮ اﳌﺘﺸﺪد ﰲ ﻗﺒﻮل اﻷﺧﺒﺎر ،وﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺗﺸﺪدﻩ ﻫﺬا ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﻦ

ﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻞ ،وﺛﻘ ﺘﻪ ﻓﻴﻪ ،وﻣﱴ ﺣﺪث ذﻟﻚ وﻛﺎن وﻓﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻤﺌﻦ إﱃ ﺣﺪﻳﺜﻪ وﻳﺜﻖ
ﻓﻴﻪ" ،ﻓﺎﻟﺘﺸﺪد ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن وﻗﺒﻮل اﻹرﺳﺎل" ،346وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا رأى ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ أن ﻫﺬﻩ
اﳌﺮاﺳﻴﻞ اﻟﱵ دو ﺎ ﰲ "اﳌﻮﻃﺄ" إﳕﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪة إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎدر ﻣﻨﻬﺎ ،واﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
أرﺑﻌﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ،347وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺮاﰲ ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن اﳌﺮاﺳﻴﻞ :إن ﺳﻜﻮت اﳌﺮﺳﻞ ﻣﻊ ﻋﺪاﻟﺘﻪ ،وﻋﻠﻤﻪ أن
رواﻳﺘﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮع ﻋﺎم "ﻟﻴﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ إﻻ وﻗﺪ ﺟﺰم ﺑﻌﺪاﻟﺘﻪ ،ﻓﺴﻜﻮﺗﻪ ﻛﺈﺧﺒﺎرﻩ
.344ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن ﻋﺎﻣر اﻷﺻﺑﺣﻲ اﻟﻣدﻧﻲ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ179 :ھـ( ،ﻣوطﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك ،ﺑﺷﺎر ﻋواد ﻣﻌروف ،ﻣﺣﻣود ﺧﻠﯾل ،د ط،
)ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ1412 ،ھـ(.516-515 ،
.345ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس ،اﻟﻣوطﺄ.449 ،
 .346ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس ،اﻟﻣوطﺄ.296 ،
.347اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ،ج.1ص  ،213 – 212وﻗﺎل اﻟﺳﯾوطﻲ :وﻣﺎ ﻣن ﻣرﺳل ﻓﻲ اﻟﻣوطﺄ إﻻ وﻟﮫ ﻋﺎﺿد أو ﻋواﺿد ،وﻗد
وﺻل اﺑن اﻟﺻﻼح اﻷﺣﺎدﯾث اﻷرﺑﻌﺔ ھذه" .ﻣﻘدﻣﺔ اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠﻣوطﺄ ،طﺑﻌﺔ اﻟﺷﻌب(.5 -4 ،
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ﺑﻌﺪاﻟﺘﻪ ،وﻫﻮ ﻟﻮ زﻛﺎﻩ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺗﺰﻛﻴﺘﻪ وﻗﺒﻠﻨﺎ رواﻳﺘﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﱴ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ :إن اﳌﺮﺳﻞ أﻗﻮى
ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪ ﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ؛ ﻷن اﳌﺮﺳﻞ ﻗﺪ ﺗﺬﻣﻢ اﻟﺮاوي وأﺧﺬﻩ ﰲ ذﻣﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ وﺛﻮﻗﻪ
ﺑﻌﺪاﻟﺘﻪ ،وأﻣﺎ إذا أﺳﻨﺪ ﻓﻘﺪ ﻓﻮض أﻣﺮﻩ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ،وﱂ ﻳﺘﺬﳑﻪ ،ﻓﻬﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ أﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﻹرﺳﺎل".348
وﻧﻘﻞ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ أن اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻗﺪ أﲨﻌﻮا ﺳﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﳌﺮﺳﻞ ،وﱂ ت ﻋﻨﻬﻢ إﻧﻜﺎرﻩ ،وﻻ ﻋﻦ
أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎﺋﺘﲔ - 349وإذا ﻛﺎن اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪ ﰲ ﻫﺬا ،ﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ أن
اﳌﺮﺳﻞ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ،ﻛﺴﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ واﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي  -350ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ً
اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ اﳌﺮﺳﻞ وﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻷول واﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺎذا
ﰲ ﻫﺬا ،وﻣﻊ ﻫﺬا اﻧﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﺧﺬ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺮاﺳﻴﻞ ،وأﺟﻴﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ن ﻋﺪم
أﺧﺬﻩ إﳕﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﻳﺸﱰﻃﻬﺎ ﻟﻸﺧﺬ ﳌﺮﺳﻞ ،ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ،أو
ﻟﺘﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺘﺼﻞ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻓﻠﻜﻞ ﻫﺬا وﻏﲑﻩ ﻳﺮﻓﺾ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺳﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﱰك ﺑﻌﺾ
اﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ،ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﳌﺴﺘﻮﺛﻘﲔ ﳑﺎ ﳛﻤﻠﻮن ،اﶈﺘﺎﻃﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺬون ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺮى أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ أن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﺘﻮاﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻓﺄﻳﺪ ﺑﻪ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺘﺼﻠﺔ وﺗﺮك ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﺳﻞ" ،351واﳊﻖ أن ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ
ﻛﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻌﺼﺮﻩ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﺮاﺳﻴﻞ؛ ﻷن اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻗﺪ ﲰﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﳚﺪ ﻣﺸ ﻘﺔ ﰲ إﺣﺼﺎء ﻣﻦ ﲰﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أو ذاك ،وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﻘﺪ اﺟﺘﻬﺪ
اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ أن ﳛﻤﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺴﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف وﱂ
ﳛﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﲑﻩ ،ﻳﻘﻮل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ" :ﺛﻠﺚ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺴﻨﺪ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻪ".352
اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﱐ :وﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺐ اﻷول؛ وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻄﻮر ﻋﻤﺎ راﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺣﺠﻴﺔ اﳌﺮاﺳﻴﻞ ،وﳝﺜﻠﻪ
اﻷﺣﻨﺎف اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻣﺮاﺳﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -ﻛﻐﲑﻫﻢ -واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻴﻬﻢ ،أو ﻣﺮاﺳﻴﻞ أﻫﻞ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ
.348اﻟﻘراﻓﻲ ،ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن أﺑو اﻟﻌﺑﺎس أﺣﻣد ﺑن إدرﯾس اﻟﻘراﻓﻲ)ت684ھـ( ،ﺷرح ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻔﺻول ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺣﺻول ﻓﻲ اﻷﺻول ،ت :طﮫ
ﻋﺑد اﻟرءوف ﺳﻌد ،ط) ،1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷزھرﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر ،اﻟﻘﺎھرة ،ﺑﯾروت1393 ،ھـ1973.م(.380 - 379 ،
.349اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.198 :1 ،
.350اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.136 :1 ،
.351اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي ،204 :2 ،و ﻗواﻋد اﻟﺗﺣدﯾث  ، 142 ،و ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ.296 ،
.352اﻟﺑﺳﺗﻲ ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك.135 :1 ،
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ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ ﻣﺆﻟﻔﻮا أﺻﻮﳍﻢ ،353وﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻣﻊ رأي ﻣﺎﻟﻚ وأﻛﺜﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ،ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺳﻴﻞ وﻳﻘﻮﻟﻮن ﲝﺠﻴﺘﻬﺎ؛ واﻣﺘﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ إﱃ ﻣﺸﺎرف اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻜﺎن
ﳍﻢ رأي ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﺬﻩ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﲡﺎﻩ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻦ اﻻﲡﺎﻩ اﻷول ،وﻳﺒﺪو أن أ
وﳏﻤﺪا ﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮا ﲟﺎ ﻗﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ،ووﺿﻊ أﺳﺎس ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻠﻢ-
ﺣﻨﻴﻔﺔ وأ ﻳﻮﺳﻒ
ً
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ أ ن اﻟﺬي ﻋﺎش ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳍﺠﺮي )ت220ﻫـ( ورأى أن ا ﺘﻤﻊ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ وﱂ ﻳﻜﻦ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ،إﻻ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻬﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﳊﺪﻳﺚ ،وﳍﺬا
ﻗﺎل :ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺮاﺳﻴﻞ أﻫﻞ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ وأﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ،وﻳﻘﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ" :وﻛﺎن ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ أ ن رﲪﻪ
ﷲ ﻳﻘﻮل :ﻣﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺎس ﲝﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ ،ﻣﺮﺳﻼً وﻣﺴﻨﺪاً ،وإﳕﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﻪ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻦ رﲪﻪ
ﷲ وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻟﻌﻠﻢ ،وﻣﻦ ﱂ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﲝﻤﻞ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً وإﳕﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈن

ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ وﻣﺮﺳﻠﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ إﱃ أن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﲝﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ" ،وﺿﻊ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ
أ ن ﺬا اﻷﺳﺎس ﰲ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻴﻞ ﻣﻦ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ .ﰒ ﺟﺎء أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي)ت 370ﻫـ( ﻓﺤﺪد اﻟﻘﺮون
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺮﺳﻠﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ إﻻ ﻋﻤﻦ ﻫﻮ ﻋﺪل ﺛﻘﺔ ،ﻳﻘﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ :وأﺻﺢ اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﰲ ﻫﺬا
ﻣﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺠﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً
ﻋﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪل ﺛﻘﺔ ،وﻣﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﻌ ﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ،إﻻ إذا اﺷﺘﻬﺮ ﻣﺮﺳﻠﻪ ﻧﻪ ﻻ ﻳﺮوى إﻻ ﻋﻤﻦ
ﻫﻮ ﻋﺪل ﺛﻘﺔ؛ ﻷن اﻟﻨﱯ ﺷﻬﺪ ﻟﻠﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺼﺪق واﳋﲑﻳﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ ﺑﺘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺎ ﱂ
ﻳﺘﺒﲔ ﺧﻼﻓﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻻ ﳝﻨﻊ أن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻨﺎف اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ أﰊ اﳊﺴﻦ اﻟﻜﺮﺧﻲ)ت340ﻫـ(

ﻣﺮﺳﻼ" ﻓﻬﻮ "ﻻ
ﻣﺴﻨﺪا ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ ً
ﻳﻈﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﳌﺮﺳﻞ ﻣﺜﻞ اﳌﺴﻨﺪ دون ﻗﻴﺪ زﻣﲏ "ﻓﻤﻦ ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ ً
ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺮاﺳﻴﻞ أﻫﻞ اﻷﻋﺼﺎر" ،354وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .2.1 .3أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﳌﺮﺳﻞ ،ﻓﻘﺒﻠﻮا روا ت اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ إﻻ أرﺑﻌﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﻟﺼﻐﺮ ﺳﻨﻪ ،وﻳﻘﺎل :ﺑﻀﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ،ﻓﻘﺪ أرﺳﻞ

اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲰﺎع ﻣﻨﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وﳑﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ "أن اﻟﻨﱯ ﻛﺎن ﻳﻠﱯ ﺣﱴ رﻣﻰ
ﲨﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ" ،355وإﳕﺎ ﲰﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺧﻴﻪ اﻟﻔﻀﻞ ،وﻛﺬﻟﻚ وﺟﺪ اﳊﺴﻦ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ،
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﺮوون ﻣﺮﺳﻼً ،وﻗﺪ ﻛﺎن إﻋﻼ ﻢ ﻋﻦ أ ﻢ ﻳﺮﺳﻠﻮن
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﰊ ﺳﺒﺒًﺎ ﰲ ﻗﻮل ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ أ ن :اﳌﺮﺳﻞ أﻗﻮى ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪ" ،ﻓﺈن ﻣﻦ
اﺷﺘﻬﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺪﻳﺚ ن ﲰﻌﻪ ﺑﻄﺮق ﻃﻮى اﻹﺳﻨﺎد ﻟﻮﺿﻮح اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪﻩ ،وﻗﻄﻊ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻗﺎل رﺳﻮل

 .353ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،أﺻول اﻟﺑزدوي.723 :3 ،
 .354اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.263 :1 ،
 .355اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.361 :1 ،
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ﷲ " ،356وﻗﺪ ﻳﻘﺎل :إن ﻗﺒﻮل ﻣﺮاﺳﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﺜﺒﻮت ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻏﲑﻫﻢ:
ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻜﺬب ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻴﻬﻢ .وﳚﻴﺐ اﻷﺣﻨﺎف ﻧﻪ ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﺻﺤﺎﰊ ﻳﺮﺳﻞ و ﺑﻌﻲ ﻳﺮﺳﻞ؛
ﻷن ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻠﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻹرﺳﺎل ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻣﺜﻞ
ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ر ح ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻣﺜﻞ اﻟﺸﻌﱯ واﻟﻨﺨﻌﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ،
وأﰊ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳊﺴﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ،وﻣﻜﺤﻮل ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم ،ﻓﺈ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺳﻠﻮن وﻻ ﻳﻈﻦ ﻢ إﻻ
اﻟﺼﺪق ،357وﻻ ﻳﻘﺎل :إن ﻫﺆﻻء اﻟﻜﺒﺎر رﲟﺎ ﲰﻌﻮا ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺪول ،وﱂ ﻳﺒﻴﻨﻮا ﺣﺎﳍﻢ  -ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻈﻦ ﻢ ﻓﻌﻞ
ﻫﺬا ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺠﻴﺰ اﻟﺮواﻳﺔ ﳑﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻏﲑ ﻋﺪل ﻣﻦ ﻏﲑ ﺑﻴﺎن ﻻ ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ ﻣﺮﺳﻼً وﻻ ﻣﺴﻨﺪاً ،358ﻛﻤﺎ ﻻ
ﻳﻘﺎل -أﻳﻀﺎً -إ ﻢ رأوا أن اﻹﺳﻨﺎد ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﺠﺔ ﻓﺤﺬﻓﻮﻩ ﻷن اﻟﻘﻮل ﺬا ﻣﻌﻨﺎﻩ أ ﻢ ﻛﺘﻤﻮا ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺠﺔ
ﺑﱰك اﻹﺳﻨﺎد ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﳊﺠﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺪوﻧﻪ" ،ﻓﺘﻌﻴﲔ أ ﻢ اﻋﺘﻘﺪوا أن اﳌﺮﺳﻞ ﺣﺠﺔ ﻛﺎﳌﺴﻨﺪ ،وﻛﻔﻰ
ﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﺣﺠﺔ".359
 .2 .2 .3أن اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ أرﺳﻠﻮا وﻣﻠﺌﻮا ﻛﺘﺒﻬﻢ ﳌﺮاﺳﻴﻞ ،وﱂ ﻳﺮوا أن أﺣﺪاً ﻣﻦ اﻷﻣﺔ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ،ﻓﻜﺎن
ذﻟﻚ إﲨﺎﻋﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ".360
 .2.3 .3ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ إذا ﻋﺪﻟﻨﺎ اﻟﺮاوي ،وﻧﻔﻴﻨﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﺬب ﰲ ﻛﻼم اﻟﻨﺎس ،ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻳﻜﺬب ﻋﻠﻰ
رﺳﻮل ﷲ  ،وﳛﺪث ﻋﻨﻪ ﺳﻨﺎد ﻫﻮ ﻣﻨﻘﻄﻊ "واﳌﻌﺘﺎد ﻣﻦ اﻷﻣﺮ أن اﻟﻌﺪل إذا وﺿﺢ ﻟﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﺳﺘﺒﺎن ﻟﻪ
اﻹﺳﻨﺎد ﻃﻮى اﻷﻣﺮ وﻋﺰم ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ  ،وإذا ﱂ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ اﻷﻣﺮ ﻧﺴﺒﻪ إﱃ ﻣﻦ ﲰﻌﻪ؛
ﻟﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﻋﻨﻪ".361
 .2.4 .3أن ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ روي ﻣﺮﺳﻼً ،ﻓﱰك ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺳﻴﻞ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﱵ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﺒﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ دﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ،362وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺬﻫﺐ اﻷﺣﻨﺎف -ﻛﻐﲑﻫﻢ -إﱃ
أن اﳌﺴﻨﺪ أرﺟﺢ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺮواة اﳌﺴﻨﺪ وﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ ،دون رواة اﳌﺮﺳﻞ "وﻻ ﺷﻚ أن رواﻳﺔ ﻣﻦ
ﻋﺮﻓﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻪ أوﱃ ﳑﻦ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻋﺪاﻟﺘﻪ وﻻ ﻧﻔﺴﻪ" ،363وﱂ ﻳﺸﺬ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ أ ن وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ،ﻗﺎﻟﻮا ن اﳌﺮﺳﻞ أﻗﻮى ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪ؛ ﻷن اﳌﺮﺳﻞ ﻗﺪ ﲰﻌﻪ ﺑﻄﺮق ﻛﺜﲑة -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮ -
 .356اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ361 :1،
 .357ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.427 :3 ،
.358اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.361 "1 ،
 .359اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.362- 361 :1 ،
 .360ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.723 :3 ،
 .361ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.724 :3 ،
 .362ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري  ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.725 :3 ،
 .363ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.724 :3 ،
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وﻷن اﳌﺮﺳﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺳﻠﻪ ﺑﺼﺤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﲞﻼف ﻣﺎ إذا أﺳﻨﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺰم اﻷﻣﺮ ،وإﳕﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻚ،
وأﺣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﺘﺘﺒﲔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎً أو ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ .ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ "اﳌﺸﻬﻮر" ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺬي

ﲡﻮز ﺑﻪ اﻟﺰ دة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮ  -ﺑﻞ ﻫﻮ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أدﱏ ﻣﻨﻪ؛ ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺰة اﻟﱵ ﺛﺒﺘﺖ
اﺟﺘﻬﺎدا ورأ ً ،ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻗﻮة ﺛﺒﺘﺖ ﻟﻘﻴﺎس ،وﻗﻮة
ﻟﻠﻤﺮاﺳﻴﻞ ،وﻫﻲ ﻛﻮ ﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﻨﺪ -إﳕﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﳍﺎ
ً
اﳌﺸﻬﻮر ﺛﺒﺘﺖ ﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ،وﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻓﻮق ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺮأي ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺳﻞ ﻣﺜﻞ اﳌﺸﻬﻮر.
اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ وﻗﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎً وﺳﻄﺎً ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞ اﳌﺮاﺳﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻛﻤﺎ رأى اﻻﲡﺎﻩ اﻷول

واﻟﺜﺎﱐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،وﱂ ﻳﺮﻓﺾ ﻛﻞ اﳌﺮاﺳﻴﻞ ﻛﻤﺎ رأى اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ -إن ﺷﺎء
ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻫﻮ ﻳﺮى أن ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﺳﻴﻞ ﺟﺪﻳﺮة ﻟﻘﺒﻮل؛ ﻷن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ واﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ،وأن
ﻫﻨﺎك ﻣﺮاﺳﻴﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ رﻓﻀﻬﺎ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﻗﺒﻮﳍﺎ؛ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟﻴﻬﺎ،
وﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ا ﺎزﻓﺔ؛ ﻷن روا ﺎ ﻛﺪ ﻓﻌﻼً أ ﻢ ﻳﺮوون ﻋﻦ اﻟﻀﻌﺎف ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻞ اﳌﺮاﺳﻴﻞ،
اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوط ﻣﻴﻌﻨﺔ ،ورﻓﺾ ﻏﲑﻫﺎ؛ وﻋﻠﻰ رأس ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ،ﺑﻞ وﺻﺎﻧﻌﻪ -اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻨﻪ ،وﻫﻮ ﻳﺮى أن اﳌﺮﺳﻞ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ :أﺣﺪﳘﺎ :ﻣﺮﺳﻞ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪوا أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
 ،وﻛﺜﺮت ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻢ ﳍﻢ .ﻧﻴﻬﻤﺎ :ﻣﺮﺳﻞ ﻏﲑﻫﻢ أو ﻣﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ اﻹﻣﺎم
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول "ﻣﺮﺳﻞ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ" ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ :أن ﻳﺸﺮﻛﻪ اﳊﻔﺎظ اﳌﺄﻣﻮﻧﻮن،
ﻓﺄﺳﻨﺪوﻩ إﱃ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻮاﻓﻘﻮﻩ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ روى ﻓﻘﻂ ،ﻓﺈن وﺟﺪ ذﻟﻚ ﻛﺎن دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﻣﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻗﺪ ﺣﻔﻈﻪ وﺿﺒﻄﻪ و ﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﺼﻼح إن ﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﺣﺘﺠﺎج
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻼت ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈ ﺎ وﺟﺪت ﻣﺴﺎﻧﻴﺪ ﻣﻦ وﺟﻮ
أﺧﺮ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة؛ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﺼﺎﻫﺮ .وﻫﺬا ﻻ ﳝﻨﻊ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺮﺳﻼت ﻻﺑﻦ
اﳌﺴﻴﺐ ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻟﻌﺪم اﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻳﻬﺎ .وﻻ ﳜﺘﺺ ذﻟﻚ رﺳﺎل اﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺮاﺳﻴﻞ ﻟﻐﲑﻩ
ﻗﺒﻠﻬﺎ ، 364وإذا ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ أﻧﻜﺮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺪ أﺧﺬ ﲟﺮاﺳﻴﻞ اﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ وإﳕﺎ ﻫﻮ أﺧﺬ ﳌﺴﺎﻧﻴﺪ
اﻟﱵ أﺗﺖ ﻣﻦ ﻃﺮق أﺧﺮى؛ ﻓﺈن اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﻗﺪ رد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ :إن ﳌﺴﻨﺪ ﺗﺘﺒﲔ ﺻﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺬي ﻓﻴﻪ
اﻹرﺳﺎل ،ﺣﱴ ﳛﻜﻢ ﻟﻪ ﻣﻊ إرﺳﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﺠﺔ و ﻟﺘﺎﱄ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﱳ ﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻫﺬا
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻹﺳﻨﺎدﻳﻦ إذا اﺧﺘﻠﻔﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﳊﺪﻳﺜﺎن ،وﻳﺼﲑ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺴﻨﺪ دﻟﻴﻠﲔ ﳌﻌﲎ واﺣﺪ ﻳﺮﺟﺢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻣﻌﺎرض إذا ﻛﺎن ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻣﺴﻨﺪ ،365ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﳌﺴﻨﺪ ﺣﺴﻨﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﳌﺮﺳﻞ
ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺗﺒﺔ .وﻫﺬا ﻛﻠﻪ -ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل -إذا ﻛﺎن اﳌﺴﻨﺪ ﲟﻔﺮدﻩ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﺻﺎﳊﺎً ﻟﻠﺤﺠﺔ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﳑﺎ
.364اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد ،37 ،واﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.200 :1 ،
 .365اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد.73 ،
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ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻋﺘﻀﺎد؛ ﻷن ﻓﻴﻪ ﺿﻌﻔﺎً ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮي اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺮﺳﻞ ﻳﻘﻮﻳﻪ ،وﻳﺼﲑ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻵﺧﺮ ﺣﺠﺔ،366
وإذا ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ واﻧﻔﺮد اﻟﺮاوي رﺳﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺴﻨﺪﻩ ﻏﲑﻩ ﻓﺈن ﳑﺎ ﻳﻘﻮي ﻣﺮﺳﻠﻪ ﻫﺬا وﳚﻌﻠﻪ ﻣﻘﺒﻮﻻً

ﻫﻮ :أوﻻً :أن ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻣﺮﺳﻞ ﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ وﺑﺮﺟﺎل ﻏﲑ رﺟﺎﻟﻪ ،وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ -ﰲ رأي اﻹﻣﺎم
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -أﺿﻌﻒ ﻣﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ،وﻳﻔﻴﺪ ﻛﻞ اﳌﺮاﺳﻠﲔ اﻵﺧﺮ ،وﻳﻘﻮي اﻟﻈﻦ ﺑﻮﺟﻮد أﺻﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ،
وﻳﻨﻘﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻀﻌﻒ إﱃ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﳊﺴﻦ ﻟﻐﲑﻩ؛ ﻷن ﺿﻌﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺧﻔﺔ
ﺿﺒﻂ راوﻳﻪ وﺣﻔﻈﻪ وﻛﺜﺮة ﻏﻠﻄﻪ ،ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ا ﺎﻣﻬﻤﺎ ﻟﻜﺬب ،367وإن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ إذا:
واﻓﻘﻪ ﻣﺎ ﻳﺮوى ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل ﷲ ﻣﻦ أﻗﻮاﳍﻢ وﻣﻦ اﳌﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻷﻧﻪ إذا وﺟﺪ ذﻟﻚ ﻛﺎن
دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﺧﺬ ﻣﺮﺳﻠﻪ إﻻ ﻋﻦ أﺻﻞ ﻳﺼﺢ  -إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
ﻧﻴﺎً :أو ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻋﻮام ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﻮن ﲟﺜﻞ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﱯ  ،ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ اﻹﻣﺎم

اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،368وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻋﻨﺪﻩ ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎ ،ﻳﺘﻘﻮى ﺎ اﳌﺮﺳﻞ ،وﺗﺒﻌﺚ
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﺑﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ ﻓﺘﺢ اﳌﻐﻴﺚ وﻫﻲ:أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺳﻞ ﻗﺪ ﺧﱪ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ
أرﺳﻞ ﻋﻨﻪ وﻋﺮﻓﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺪرك ﺣﺪﻳﺜﻪ دون ﲢﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ ﷲ ﰲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻄﺎؤوس ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ" :ﻃﺎؤوس ﱂ ﻳﻠﻖ ﻣﻌﺎذاً ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﱂ ﻣﺮ ﻣﻌﺎذ ،وإن ﱂ ﻳﻠﻘﻪ ،ﻟﻜﺜﺮة ﻣﻦ ﻟﻘﻴﻪ ﳑﻦ

أﺧﺬ ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ،وﻫﺬا ﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎً .وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﲤﺎﻣﺎً ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻄﺤﺎوي ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎج
ﲝﺪﻳﺚ أﰊ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد أﻧﻪ ﺳﺌﻞ" :ﻛﺎن ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﻊ اﻟﻨﱯ ﻟﻴﻠﺔ اﳉﻦ؟ ﻗﺎل :ﻻ" .ﻗﺎل
اﻟﻄﺤﺎوي :ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :ﻫﺬا ﻣﻨﻘﻄﻊ؛ ﻷن أ ﻋﺒﻴﺪة ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎً ،ﻳﻘﺎل :ﳓﻦ ﱂ ﳓﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ

اﳉﻬﺔ ،إﳕﺎ اﺣﺘﺠﺠﻨﺎ ﺑﻪ ﻷن ﻣﺜﻞ أﰊ ﻋﺒﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،وﺧﻠﻄﺘﻪ ﲞﺎﺻﺘﻪ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻩ ،وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ أﻣﻮرﻩ ،ﻓﺠﻌﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﺠﺔ ﳍﺬا ،369وﻗﺪ رأى ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﳑﺎ ﻳﺴﻨﺪ ﺑﻪ
اﳌﺮﺳﻞ ﻓﻌﻞ ﺻﺤﺎﰊ أو اﻧﺘﺸﺎر أو ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻌﺼﺮ أو ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺘﱪ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﱂ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﻘﻮل
ﺑﺬﻟﻚ ،وإن ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ،ﻓﺮأى اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻪ ورأﻳﻪ ﳑﺎ ﻳﻌﻀﺪ ﺑﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻛﻤﺎ

ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،وﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺜﻞ ﻓﺘﻮى ﻋﻮام ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ أن إرﺟﺎع ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﻛﻼم
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﺨﺎوي .وﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺪة اﲡﺎﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬا ﰲ
ﻗﺒﻮل اﳌﺮﺳﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ،وﻗﺎل :إﻧﻪ ﺬا ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﳌﺮﺳﻞ ﻟﺬاﺗﻪ ،وإﳕﺎ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻷﻣﻮر اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻜﺄﻧﻪ ﰲ

.366اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.143 :1 ،
.367اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ ، 463-461 ،وھﯾﺗو ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ،اﻟﺣدﯾث اﻟﻣرﺳل ﺣﺟﯾﺗﮫ وأﺛره ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،د ط) ،دار اﻟﻔﻛر ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن،
د ت(.52-43 ،
 .368ھﯾﺗو ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ،اﻟﺣدﯾث اﻟﻣرﺳل ﺣﺟﯾﺗﮫ وأﺛره ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ..52-43،
.369اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.134 :1 ،
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رأﻳﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﳌﺮﺳﻞ إﳕﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻷﻣﻮر اﻟﱵ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﻪ ،370وﻧﻘﻮل :إﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻷن
ﲨﻴﻌﺎ ﻻ ﺑﺪ أن
ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﺗﺰﻳﻞ اﻟﺸﻚ ﰲ اﳌﺮﺳﻞ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻮ ،371وﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺮﺳﻞ ً

أﺣﺪا ﻗﺒﻮل ﻣﺮﺳﻠﻪ :اﻟﺸﺮط اﻷول :أن ﻳﻜﻮن ﳑﻦ
ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﰲ اﳌﺮﺳﻞ ﺷﺮﻃﺎن ،وإﻻ أﺿﺮ إرﺳﺎﻟﻪ ﲝﺪﻳﺜﻪ ،وﻻ ﻳﺴﻊ ً
ﳎﻬﻮﻻ ﻋﻨﺪﻩ وﻻ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،وأﻻ ﻳﻜﻮن ﳑﻦ ﻳﺮوي ﻋﻦ اﻟﻀﻌﺎف اﳌﺮﻏﻮب
ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻳﺮﺳﻞ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻠﻴﺲ ً
ﳎﻬﻮﻻ ،وﻻ
ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻌﱪاً ﻋﻦ ﻫﺬا" :أن ﻳﻜﻮن إذا ﲰﻰ ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﻢ ً
ﻣﺮﻏﻮ ً ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻴﺴﺘﺪل ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ روى ﻋﻨﻪ ،أﻻ ﳜﺎﻟﻒ اﳊﻔﺎظ إذا ﺷﺎرﻛﻬﻢ ﰲ ﻣﻌﲎ
ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺮوﻳﻪ وأﻻ ﻳﻜﻮن ﳑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ،أﻣﺎ إذا ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻟﻨﻘﺺ ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻜﻮن دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻪ
وﺿﺒﻄﻪ وﲢﺮﻳﻪ؛ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻣﻌﱪاً ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط" :وﻳﻜﻮن إذا ﺷﺮك أﺣﺪاً ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﱂ
ﳜﺎﻟﻔﻪ ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻔﻪ وﺟﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ أﻧﻘﺺ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﳐﺮج ﺣﺪﻳﺜﻪ ،372وﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

ﻳﻘﻮل ﰲ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﳌﺮﺳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻼﻣﺎً ﻧﻈﺮًّ ﻓﻘﻂ وإﳕﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ وإذا ﻛﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﺮأ ﻓﻘﻬﻪ
ﻛﻠﻪ ﻓ ﻨﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻪ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﻳﺮاد ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي رﲰﻪ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﳐﺘﺼﺮ اﳌﺰﱐ ﰲ ب "ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻢ ﳊﻴﻮان" :أﺧﱪ ﻣﺎﻟﻚ :ﻋﻦ زﻳﺪ
ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ،ﻋﻦ اﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ أن رﺳﻮل ﷲ " ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻢ ﳊﻴﻮان" 373؛ وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس" :أن ﺟﺰوراً

ﳓﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ أﰊ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺠﺎء رﺟﻞ ﺑﻌﻨﺎق ،ﻓﻘﺎل :أﻋﻄﻮﱐ ﺟﺰءاً ﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎق ،ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ:
ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻫﺬا"  ،374وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،واﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ،وﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ،وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﳛﺮﻣﻮن
وآﺟﻼ؛ ﻳﻌﻈﻤﻮن ذﻟﻚ ،وﻻ ﻳﺮﺧﺼﻮن ﻓﻴﻪ .ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :و ﺬا ﺧﺬ ،ﻛﺎن اﻟﻠﺤﻢ
ﻋﺎﺟﻼ ً
ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻢ ﳊﻴﻮان ً

أﺣﺪا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ  ،ﺧﺎﻟﻒ ﰲ ذﻟﻚ أ ﺑﻜﺮ ،وإرﺳﺎل اﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ
ﳐﺘﻠﻔﺎً أو ﻏﲑ ﳐﺘﻠﻒ ،وﻻ ﻧﻌﻠﻢ ً
ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ" ، 375وواﺿﺢ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أﺧﺬ ﺬا اﳌﺮﺳﻞ ﻷﻧﻪ ﻋﻀﺪﻩ ﻗﻮل أﰊ ﺑﻜﺮ وﻓﺘﻮى
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ .وﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :إن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي أوردﻩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻞ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﻳﺼﻠﺢ
ﻣﺜﺎﻻ ﻷﻗﺴﺎم اﳌﺮﺳﻞ اﳌﻘﺒﻮل ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻀﺪﻩ ﻗﻮل ﺻﺤﺎﰊ ،وأﻓﱴ أﻛﺜﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ،وﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺳﻞ آﺧﺮ
ً
أرﺳﻠﻪ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻏﲑ رﺟﺎل اﻷول ،وﺷﺎﻫﺪ آﺧﺮ ﻣﺴﻨﺪ ،ﻓﻘﺪ روى اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﳌﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺟﺰورا ﻗﺪ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻦ أﰊ ﺑﺰة ﻗﺎل" :ﻗﺪﻣﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻮﺟﺪت ً

 .370اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث ،ج.1.142
.371اﻟﻔراء ،اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑو ﯾﻌﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ،اﻟﻌدة ﻓﻲ أﺻول اﻟﻔﻘﮫ ،ﻧﺳﺧﺔ ﻣﺧطوطﺔ) ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،د ت(.139-138 ،
 .372ھﯾﺗو ،اﻟﺣدﯾث اﻟﻣرﺳل ﺣﺟﯾﺗﮫ وأﺛره ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.51-43 ،
.373اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.463 ،
 .374اﻟﻣزﻧﻲ ،أﺑو إﺑراھﯾم إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن ﯾﺣﻲ اﻟﻣزﻧﻲ ،ﻣﺧﺗﺻر اﻟﻣزﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش ﻛﺗﺎب اﻷم ،د ط)،دار اﻟﺷﻌب ،اﻟﻘﺎھرة ،د ت(-157 :2 ،
.158
 .375اﻟﻣزﻧﻲ ،ﻣﺧﺗﺻر اﻟﻣزﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش ﻛﺗﺎب اﻷم.158-157 :2 ،
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ﺟﺰرت ،ﻓﺠﺰﺋﺖ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء ،ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎق ،ﻓﺄردت أن أﺑﺘﺎع ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰءًا ،ﻓﻘﺎل ﱄ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ
اﳌﺪﻳﻨﺔ :إن رﺳﻮل ﷲ
ﻰ أن ﻳﺒﺎع ﺣﻲ ﲟﻴﺖ ،ﻓﺴﺄﻟﺖ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﺄﺧﱪت ﻋﻨﻪ ﺧﲑاً".376

 .5 .2.4 .3ﰒ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﱵ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﺒﻞ اﳌﺮﺳﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ أﻧﻪ ﻣﻊ
اﳌﺘﺼﻞ اﳌﺴﻨﺪ ﰲ درﺟﺔ واﺣﺪة ،وﻟﻜﻦ اﻷﺧﲑ أﻗﻮى ﻣﻨﻪ وذﻟﻚ ﻷن اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻮن اﳌﺮﺳﻞ ﻗﺪ أرﺳﻞ ﻋﻤﻦ
ﻳﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻀﻌﻔﻪ ﻗﺎﺋﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ إن واﻓﻘﻪ ﻣﺮﺳﻞ ،ﻻﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن ﳐﺮﺟﻬﻤﺎ واﺣﺪ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﻮ
ﲰﻰ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ،وأﻳﻀﺎً إذا ﻛﺎن ﻗﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﻘﻮي اﳌﺮﺳﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮﺳﻞ ﻗﺪ ﻏﻠﻂ

رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺣﲔ ﲰﻊ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ،وﳛﺘﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻓﻴﻤﻦ واﻓﻘﻪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ، 377وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﺣﺘﻤﺎل اﳋﻄﺄ واﻟﻐﻠﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﳚﻌﻞ اﳌﺮﺳﻞ ﲝﺎل ﻳﺮﻗﻰ
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﺼﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي اﻧﻜﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ رواﺗﻪ وﻗﻮﻳﺖ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺮﺳﻮل ﷲ  ،وﻣﻦ أﺟﻞ

ﻫﺬا ﱂ ﳒﺪ ﺳﻨﺔ ﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ؛ وﻟﻜﻨﻨﺎ وﺟﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺳﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ
ﺣﺪﻳﺚ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﻨﻜﺪر اﻟﺬي ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎً -إن ﺷﺎء ﷲ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ ﻛﻠﻬﻢ.378
أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ،وﻫﻮ ﻣﺮﺳﻞ "ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ" ،ﻣﻦ ﺻﻐﺎرﻫﻢ و ﺑﻌﻴﻬﻢ ،و ﺑﻌﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ -ﻓﻴﻘﻮل
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ واﺣﺪاً ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺮﺳﻠﻪ ،ﻟﻌﺪة أﻣﻮر ﻫﻲ:

أ .أ ﻢ أﺷﺪ ﲡﻮزاً ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮوون ﻋﻨﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺘﺤﺮون أن ﻳﺮوون ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت ﻓﻘﻂ ،وإﳕﺎ ﺧﺬون ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ.
ب .وﻫﺬا ﻣﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷول ،وﻫﻮ أﻧﻪ ﻗﺪ وﺟﺪت اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻓﻌﻼً ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ أرﺳﻠﻮﻩ.
ج .اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪ وﻛﺜﺮة اﻹﺣﺎﻟﺔ ﰲ اﻷﺧﺒﺎر وإذا ﻛﺜﺮت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻮﻫﻢ وﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ

ﻋﻨﻪ ،ﻓﺘﺘﺴﻊ داﺋﺮة اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻫﻮ اﻷﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء.ورأي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬا ﻓﻴﻤﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ إﳕﺎ
ﻫﻮ ﺷﺊ ﻋﻦ اﳋﱪة ﻢ وﲟﺎ ﻳﺮﺳﻠﻮﻧﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻗﺪ رأى ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻨﺰع إﱃ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة وﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻢ
ﰒ ﻳﱰك ﻣﻨﺎﺑﻊ أﺧﺮى رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ أو أﺛﺮى ﻣﻨﻬﺎ ،وﻫﺬا اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻣﻦ
ﻣﻌﱪا ﻋﻦ ﻫﺬا" :رأﻳﺖ اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ ﻗﺼﺮ ﻓﻴﻪ وﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ً

ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا إﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﺪ ﻳﱰﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ أو أرﺟﺢ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ
ﻳﻘﻨﻊ ﺑﻴﺴﲑ اﻟﻌﻠﻢ ،وﻳﺮﻳﺪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن
ً
اﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ" ، 379ورأى أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ؛ ﻓﻘﺪ رﻏﺐ ﰲ أن ﻳﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻘﺒﻞ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺿﺮب ،وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﻪ ﺗﻮﺛﻴ ًﻘﺎ ﻟﺴﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ  ،وﲢﺮ ً ﰲ أﺧﺒﺎر دﻳﻨﻪ،
ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ورأﻳﺖ ﻣﻦ ﻋﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺒﻴﻞ -ﻳﻌﲏ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻘﺼﺮﻳﻦ -ورﻏﺐ ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ،

.376ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﻣدﯾﻧﻲ ،اﻟﻌﻠل.57 ،
.377اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.201 :1 ،
.378اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.25 :2 ،
.379اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.466-465 ،
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ﻣﻦ دﻋﺎﻩ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻤﻦ ﻟﻮ أﻣﺴﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﻋﻨﻪ ﻛﺎن ﺧﲑاً ﻟﻪ".380ورأى اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻳﻀﺎً ﻣﻨﻬﻢ أن
اﻟﻐﻔ ﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻓﻼ ﻳﺘﺤﺮون أﻫﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻀﺒﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﺬون ،وﻗﺪ ﺗﺆدﻳﻬﻢ ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ إﱃ أن
وﺧﲑا
ﳛﻤﻠﻮا اﻟﻐﺚ وﻳﱰﻛﻮا اﻟﺴﻤﲔ ،ﻳﻘﻮل" :ورأﻳﺖ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮﻫﻢ ،ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻋﻤﻦ ﻳﺮد ﻣﺜﻠﻪ ً
ﻣﻨﻪ" .381وﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ اﳌﻐﻔﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﻳﻘﺒﻞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء ،ﻷ ﺎ ﺗﻮاﻓﻖ رأ ً ار ﻩ ،أو ﻗﻮﻻً
وﻗﻮﻻ أﺧﺬ ﺑﻪ ،أي :أﻧﻪ ﳛﻜﻢ رأﻳﻪ ﰲ
ﻳﻘﻮل ﺑﻪ .وﻗﺪ ﻳﺮد اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻳﺮوﻳﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎت ،ﻷ ﺎ ﲣﺎﻟﻒ رأﻳﻪ ً
اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ،وﻻ ﺷﻚ ﰲ أن ﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮرة ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ أو
وﲢﺮﻳﺮﻫﺎ؛ ﻷن أي إﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﳜﻄﺊ ﰲ رأﻳﻪ وﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ ﻓﻴﺨﻄﺊ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ً
ﻳﺼﻴﺐ ،ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :وﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﻘﺒﻞ ﻋﻤﻦ ﻳﻌﺮف ﺿﻌﻔﻪ ،إذا واﻓﻖ ﻗﻮﻻً ﻳﻘﻮﻟﻪ :وﻳﺮد ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺜﻘﺔ إذا
ﺧﺎﻟﻒ ﻗﻮﻻً ﻳﻘﻮﻟﻪ" .382وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻳﻘﻮﻟﻮن :ﳓﺎﰊ؛ وﻟﻮ ﺣﺎﺑﻴﻨﻨﺎ ﳊﺎﺑﻴﻨﺎ اﻟﺰﻫﺮي،

وإرﺳﺎل اﻟﺰﻫﺮي ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء ،وذﻟﻚ أ ﳒﺪﻩ ﻳﺮوي ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أرﻗﻢ383؛ وإذا اﺣﺘﻤﻞ ﰲ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب أن
ﻳﺮوي ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮاوي اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﱵ رأﻳﻨﺎﻫﺎ -ﻓﺎﻻﺣﺘﻤﺎل أﻗﻮى وأﻛﺜﺮ وﻗﻮﻋﺎً ﰲ ﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﻫﻮ
أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ إﻣﺎﻣﺘﻪ وﻓﻀﻠﻪ ،ﻫﺬا وﻗﺪ زﻋﻢ اﳌﺎوردي أن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳉﺪﻳﺪ ،ﳛﺘﺞ ﳌﺮﺳﻞ إذا
ﱂ ﻳﻮﺟﺪ دﻟﻴﻞ ﺳﻮاﻩ ،وﻛﺬا ﻧﻘﻠﻪ ﻏﲑﻩ ،وﻟﻜﻦ اﺑﻦ اﻟﺴﻤﻌﺎﱐ رد ﻫﺬا ﲨﺎع اﻟﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ واﳋﺮاﺳﺎﻧﻴﲔ ﻋﻨﻪ
ن ﻫﺬا ﻻ ﳚﻌﻞ اﳌﺮﺳﻞ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،384وﻗﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺎج اﻟﺴﺒﻜﻲ إﱃ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن اﳌﺮﺳﻞ إذا دل
ﻋﻠﻰ ﳏﻈﻮر وﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮاﻩ ،ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ وﺟﻮب اﻻﻧﻜﻔﺎف ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﶈﻈﻮر  -ﻳﻌﲏ اﺣﺘﻴﺎﻃًﺎ وﺗﻮرﻋﺎً.385
اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :وﻳﻘﻒ ﻓﻴﻪ اﶈﺪﺛﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن إﻻ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﺼﻞ وﻻ ﻳﻌﺘﱪون اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﺳﻞ أو
اﳌﻨﻘﻄﻊ ﺣﺠﺔ ﻳﺔ ﺣﺎل وﻣﻦ أي ﻗﺮن؛وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻜﺒﺎر ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي وﻣﻨﻬﻢ ﳛﲕ ﺑﻦ
ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄ ﺎن ،وﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ" :اﳌﺮﺳﻞ ﰲ أﺻﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ وﻗﻮل
أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻷﺧﺒﺎر ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ" ،وﺣﻜﻰ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ ،386وﻳﻘﻮل اﻟﻨﻮوي" :ﰒ
اﳌﺮﺳﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﲨﺎﻫﲑ اﶈﺪﺛﲔ" ،387وﻳﺮى ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن أن ﻣﺮﺳﻼت أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻻ
ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺘﺔ وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺮﻳﺢ ،ﻳﻘﻮل" :ﺳﻔﻴﺎن ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺒﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﺳﻨﺎد
ﺻﺎح ﺑﻪ" ،وﻳﻘﻮل" :ﻣﺮﺳﻼت أﰊ إﺳﺤﺎق اﳍﻤﺪاﱐ ﻋﻨﺪي ﺷﺒﻪ ﻻ ﺷﻲء ،واﻷﻋﻤﺶ واﻟﺘﻴﻤﻲ وﳛﲕ ﺑﻦ أﰊ

 .380اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.466-465 ،
.381رﻓﻌت ﻓوزي ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب.266 ،
 .382اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.466-465 ،
 .383اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﻟرﺳﺎﻟﺔ.470-467 ،
.384اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.142 :1 ،
 .385اﻟﺳﺧﺎوي ،ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻐﯾث.243 :1 ،
.386اﻟﻌراﻗﻲ ،ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن اﻟﺻﻼح ﺑﺷرح اﻟﺗﻘﯾﯾد.75 ،
 .387اﺑن ﺣﺟر ،ﺗﻘرﯾب اﻟﺗﻘرﯾب.9 ،
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ﻛﺜﲑ" -ﻳﻌﲏ ﻣﺜﻠﻪ .وﻳﻘﻮل" :ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ أﺣﺐ إﱄ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﻛﻞ ﺿﻌﻴﻒ"
وﻳﻘﻮل" :ﻣﺮﺳﻼت اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺮﻳﺢ؛ ﰒ ﻗﺎل :أي وﷲ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ" ،388وﻳﻘﻮل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن :ﻛﺎن
ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﻻ ﻳﺮى إرﺳﺎل اﻟﺰﻫﺮي وﻗﺘﺎدة ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻳﻘﻮل :ﻫﻮ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮﻳﺢ ،ﰒ ﻳﻘﻮل :ﻫﺆﻻء ﻗﻮم
ﺣﻔﺎظ ﻛﺎﻧﻮا إذا ﲰﻌﻮا اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻘﻮﻩ ،389وﻗﺎل ﰲ ﻣﺮاﺳﻴﻞ اﻟﺰﻫﺮي :ﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻏﲑﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ ،وﻛﻠﻤﺎ
ﻗﺪر أن ﻳﺴﻤﻰ ﲰﻰ ،وإﳕﺎ ﻳﱰك ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﺴﻤﻴﻪ .390وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺳﻼت ﻛﺒﺎر اﶈﺪﺛﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻫﻜﺬا ﻓﻤﺎ ﻟﻚ ﲟﺮﺳﻼت ﻣﻦ ﻫﻢ دو ﻢ؟! ..وﻗﺪ ﻋﺮض اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﺄﺧﺮون ﺣﺠﺔ ﻫﺆﻻء ﰲ رﻓﻀﻬﻢ اﳌﺮاﺳﻴﻞ
وﲤﺴﻜﻬﻢ ﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم :إن اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻞ إﳕﺎ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﳛﺪث ﻋﻦ ﳎﻬﻮل ،و"ﻣﻦ
ﺟﻬﻠﻨﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﺧﱪﻩ ،وﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺣﱴ ﻧﻌﻠﻢ ﺣﺎﻟﻪ" ،وﺳﻮاء أﻗﺎل اﻟﺮاوي اﻟﻌﺪل:
"ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﺜﻘﺔ" أم ﱂ ﻳﻘﻞ ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ذﻟﻚ ،إذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﺛﻘﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﺮﺣﺘﻪ ﻣﺎ
ﻳﻌﻠﻢ ﻏﲑﻩ؛ واﳉﺮح أوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻓﻘﺪ وﺛﻖ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﺟﺎﺑﺮاً اﳉﻌﻔﻲ ،وﺟﺎﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺬب واﻟﻔﺴﻖ واﻟﺸﺮ
واﳋﺮوج ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﲝﻴﺚ ﻗﺪ ﻋﺮف ،وﻟﻜﻨﻪ ﺧﻔﻲ أﻣﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﺎن ،ﻓﻘﺎل ﲟﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪﻩ" ،391وﻳﻘﻮل
اﻟﻨﻮوي ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﻫﺬا" :ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﰲ رد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ رواﻳﺔ ا ﻬﻮل اﳌﺴﻤﻰ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ؛ ﳉﻬﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﻪ -
ﻓﺮواﻳﺔ اﳌﺮﺳﻞ أوﱃ؛ ﻷن اﳌﺮوي ﻋﻨﻪ ﳏﺬوف ﳎﻬﻮل اﻟﻌﲔ واﳊﺎل ،"392وﻳﻔﺼﻞ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺷﺮح
اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻴﻘﻮل" :وإﳕﺎ ذﻛﺮ -ﻳﻌﲏ اﳌﺮﺳﻞ -ﰲ ﻗﺴﻢ اﳌﺮدود ﻟﻠﺠﻬﻞ ﲝﺎل اﶈﺬوف" ،ﻷﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن
ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ ،وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻴّﺎً ،وإذا ﻛﺎن ﺑﻌﻴّﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻌﻴﻔﺎً ،وإذا ﻓﺮض أﻧﻪ ﺛﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﲪﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻲ آﺧﺮ ﺿﻌﻴﻒ و ﻻﺳﺘﻘﺮاء وﺟﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ روى ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺮﺳﻞ روى ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﰊ ،ﺣﱴ ﻧﻘﻮل وﻧﺘﺄﻛﺪ أﻧﻪ أرﺳﻞ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ وﱂ ﻳﺮﺳﻞ
ﻋﻦ ﺿﻌﻴﻒ ، 393وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻬﻨﺎك ﰲ زﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﳛﺪث وﻫﻮ ﻏﲑ ﺛﻘﺔ ،ﻓﺮﲟﺎ
ﻳﺮوي ﻋﻨﻪ وﻻ ﻳﺴﻤﻴﻪ ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ رواﻳﺘﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﺎف دون أن ﻧﺪري ،ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ،
ﻗﺎل أﰊ :إﱐ ﻷﲰﻊ اﳊﺪﻳﺚ اﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ،ﻓﻤﻨﺎ ﳝﻨﻌﲏ ﻣﻦ ذﻛﺮﻩ إﻻ ﻛﺮاﻫﻴﺔ أن ﻳﺴﻤﻌﻪ ﺳﺎﻣﻊ ﻓﻴﻘﺘﺪي ﺑﻪ ،وذﻟﻚ
أﱐ أﲰﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻻ أﺛﻖ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺣﺪث ﻋﻤﻦ أﺛﻖ ﺑﻪ ،أو أﲰﻌﻪ ﻣﻦ رﺟﻞ أﺛﻖ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺣﺪث ﻋﻤﻦ ﻻ أﺛﻖ ﺑﻪ،
ﻓﻬﺬا ﻳﺪل -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ -أن ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ،أي زﻣﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻛﺎن ﳛﺪث ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﺔ
وﻏﲑﻩ .أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﲡﺎﻫﺎت ﲨﻴﻌﻬﺎ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﻟﺴﻨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ اﻹﺳﻨﺎد ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ
 .388اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﻣراﺳﯾل.12 ،
.389اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﻣراﺳﯾل.12،
.390اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،اﻟﻣراﺳﯾل.11 ،
.391اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.205 :2 ،
.392اﻷﻣدي ،اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم.135 :2 ،
.393اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﺑن ﻗﺎﺳم اﻟﺣﻼق اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ )ت 1332ھـ( ،ﻗواﻋد اﻟﺗﺣدﯾث ﻣن ﻓﻧون ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣدﯾث ،د ط) ،دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن ،د ت(.133 ،
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أﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳌﺮاﺳﻴﻞ ﲣﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ وإﳕﺎ ﻷ ﻢ رأوا أن اﳌﺮاﺳﻴﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻨﺪ
اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ إﳕﺎ ﻫﻲ ﺻﺤﻴﺤﺔ وإن ﺑﺪت ﺷﻜﻠﻴﺎ أ ﺎ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ؛ وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻦ اﳊﻨﻔﻴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺬون ﳌﺮﺳﻞ" :واﳌﺮﺳﻞ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻌﺪم اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﺑﻪ
اﻻﺗﺼﺎل ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﻠﺪﻻﺋﻞ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﱳ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﳌﺮﺳﻞ394؛ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ أن
ﻧﻘﻮل :إن ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﲡﺎﻫﺎ ﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﺧﺬون ﳌﺴﺎﻧﻴﺪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ،
واﻻﺧﺘﻼف ﻫﻨﺎ ﺷﻜﻠﻲ أو راﺟﻊ إﱃ أﺳﺲ أﺧﺮى ﻏﲑ ﻛﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺮﺳﻼً أو ﻏﲑ ﻣﺮﺳﻞ ،وﻗﺪ ﻳﻘﺎل :ﱂ إذن

ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﺬا اﻟﻌﻨﺎء؟ ﻧﻘﻮل :إ ﺎ أﻓﺎدﺗﻨﺎ ﰲ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ :أﻧﻨﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ أن اﻟﺬﻳﻦ رأوا اﻷﺧﺬ
ﳌﺮاﺳﻴﻞ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻔﺮﻃﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ أول وﻫﻠﺔ -وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء -ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﱵ
وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻛﺎ ﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺜﻼً ﻧﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﲔ أﺧﺬ ﳌﺮاﺳﻴﻞ وﺗﺮك ﺑﻌﻀﻬﺎ.

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أن ﻫﻨﺎك ﺗﺪرﺟﺎً زﻣﻨﻴّﺎً ﰲ ﻗﺒﻮل اﳌﺮاﺳﻴﻞ -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ أﺑﻮ زﻫﺮة -395ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻹﻣﺎم أﺳﺒﻖ
ﻗﺒﻮﻻ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻴﻞ وﻛﻠﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻣﻦ وﺟﺪ اﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﻗﺒﻮﳍﺎ ،واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ أن
أو اﻟﻌﻠﻤﺎء أﺳﺒﻖ ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ً
اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑﻮا ﻣﻦ ﻋﻬﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﺗﻮرﻋﺎً وﺗﻘﻮى ،ﻓﻼ ﻳﺮوون إﻻ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن
ﻏﲑ ذﻟﻚ؛ أﻳﻀﺎً ﻓﺎﻟﺴﻨﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻃﻮﻳﻞ ،ﻓﺈذا أرﺳﻞ ﺑﻌﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدة أﻧﻪ ﲰﻌﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﰊ أو ﻣﻦ زﻣﻴﻞ
ﻟﻪ ﺑﻌﻲ ﻳﺜﻖ ﻓﻴﻪ واﳌﺮﺳﻠﻮن ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﺣﻴﺎء ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ وﻳﻌﺮف ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻣﺎ ﳛﺪﺛﻮن ،وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺜﻼً ،وﰲ زﻣﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وأﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ،
ﻓﺎﻟﺘﺪﻳﻦ ﻗﻞ؛ واﺳﺘﻔﺤﻠﺖ اﳌﺬاﻫﺐ ،ودﻋﺎ ﺎ ﻛﺜﺮوا؛ واﺳﺘﻄﺎل اﻟﺴﻨﺪ وﻣﻦ أرﺳﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎﺗﻮا وﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا

ﻣﻦ اﻟﻀﻌﺎف.
 .3 .3ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن اﳊﺪﻳﺚ:
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻨﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﶈﺪﺛﲔ ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺎ -
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺼﻌﻮ ت اﻟﱵ رأى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ
وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺮواة واﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﻓﻘﺪ ﰐ اﳊﺪﻳﺚ ﺳﻨﺎد ﻳﺒﺪو ﺻﺤﻴﺤﺎً ،وﻟﻜﻨﻪ ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ وﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﻛﻤﺎ أﺷﺮ  ،ﻓﻘﺪ ﻳﺒﺪو ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎً ﻣﻊ اﻟﻨﺼﻮص
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎً ﻣﻊ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻫﻢ

أﺑﻨﺎء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮارﺛﻮا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﷲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ؛ وأن ﻣﻌﻈﻢ اﶈﺪﺛﲔ اﻛﺘﻔﻮا ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ
اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﱳ ،وﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺮون ﺗﻌﺎرﺿﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً
.394أﺣﻣد ﺑن ﺣﻧﺑل ،اﻟﻌﻠل وﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺟﺎل.88 :1 ،
.395ﻋﺑﯾد ﷲ ﺑن ﻣﺳﻌود ،ﺷرح اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘﯾﺢ ،ط) ،1اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺧﯾرﯾﺔ ،ﻣﺻر ،د ت(.257 :2 ،
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ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻳﻬﺪم ﻣﺎ ﺑﻨﻮﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺘﻮ ﺎ ،ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ..ووﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ أﻧﻨﺎ ﻣﺎ
دﻣﻨﺎ ﻗﺪ وﺛﻘﻨﺎ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻘﻠﺘﻪ -ﻓﺈن أﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ أﺧﺮى إﳕﺎ ﻫﻲ ﻫﺮوب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻨﺔ
رﺳﻮل ﷲ  ،وﲢﻜﻴﻢ اﻵراء اﻟﱵ ﻗﺪ ﲣﻄﺊ وﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ،وأن أي ﺗﻌﺎرض إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ  ،وﻻ ﻳﺰﻳﻠﻪ
إﻻ أن ﻧﺆﻣﻦ ن رﺳﻮل ﷲ أﻋﻠﻢ ﻹﺳﻼم وﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻣﻨﺎ ،وﻗﺪ ﻋﱪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ وأﻛﺪﻩ
ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،وﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أوﺿﺢ ﺗﻌﺒﲑ ،ﻳﻘﻮل" :ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ -ﻳﻌﲏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻨﻪ -وﻻ ﻷﺣﺪ إدﺧﺎل "ﱂ"؟ و"ﻛﻴﻒ" وﻻ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ اﳋﱪ ﻋﻦ روﺳﻞ ﷲ  ،وﻻ ردﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ

اﺣﺪا " ،396ﻓﻼ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻮق اﻋﺘﺒﺎر أن اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﻧﻘﻼً ﺻﺤﻴﺤﺎً،
ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻟﺼﺪق ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،وإن ﻛﺎن و ً
ﺑﺮواة ﻋﺪول ﺿﺎﺑﻄﲔ ،وﻗﺪ ﺿﺮب اﳌﺜﻞ ﻋﻠﻰ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻣﻌﺎرﺿﺎً ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻣﻊ ﻫﺬا
ﻧﻘﺒﻠﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺣﺠﺔ ﰲ ذﻟﻚ إﻻ أن اﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ ﳑﻦ ﻳﺜﺒﺖ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ﻳﻘﻮل" :ﻗﺪ روﻳﻨﺎ وروﻳﺖ أن

ﻣﻌﺎ
رﺳﻮل ﷲ أﻣﺮ اﻣﺮأة أن ﲢﺞ ﻋﻦ أﺑﻴﻬﺎ ،ورﺟﻼً أن ﳛﺞ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻓﻘﻠﻨﺎ ﳓﻦ وأﻧﺖ ﺑﻪ ،وﻗﻠﻨﺎ ﳓﻦ وأﻧﺖ ً
ﻻ ﻳﺼﻮم أﺣﺪ ﻋﻦ أﺣﺪ ،أﻓﺮأﻳﺖ إن اﺣﺘﺞ ﻟﻪ أﺣﺪ ﳑﻦ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﺎل :اﳊﺞ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪن ﻛﺎﻟﺼﻼة
واﻟﺼﻮم ،ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﻳﻌﻤﻠﻪ اﳌﺮء ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،و ول ﻗﻮل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ}:وأَ ْن ﻟَﻴﺲ ﻟِ ِْﻺﻧْﺴ ِ
ﺎن إِﱠﻻ َﻣﺎ
َ
َ ْ َ
ﺎل َذ ﱠرةٍ َﺷﺮا
ﺎل َذ ﱠرةٍ َﺧ ْﲑاً ﻳـََﺮﻩَُ ،وَﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣﺜْـ َﻘ َ
َﺳ َﻌﻰ{]اﻟﻨﺠﻢ[39 :؛ و ول}:ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳـَ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣﺜْـ َﻘ َ
ﻳـََﺮﻩُ{]اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ[ 7،8:؛ وﻗﺎل :اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،واﶈﺠﻮج ﻋﻨﻪ ﻏﲑ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻓﻬﻞ اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن اﻟﺬي روى ﻫﺬا
اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،ﳑﻦ ﻳﺜﺒﺖ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وأن ﷲ ﻓﺮض ﻃﺎﻋﺔ رﺳﻮﻟﻪ  ،وأن ﻟﻴﺲ
ﻷﺣﺪ ﺧﻼﻓﻪ ،وﻻ اﻟﺘﺄول ﻣﻌﻪ؛ ﻷﻧﻪ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺒﲔ ﻋﻦ ﷲ ﻣﻌﻨﺎﻩ397؟؛ ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻨﺎ ﻳﻘﻮل:
إﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ اﳊﺪﻳﺚ وﺑﻌﺾ اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﱰك ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ
وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻼف اﻟﺴﻨﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﺎرض ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ دام اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﻧﻘﻠﻪ
اﻟﺼﺎدﻗﻮن ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺄﻛﺪ أﻧﻪ ﺻﺪر ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،ﳊﻜﻤﺔ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ إن ﺧﻔﻴﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ
ﳐﺼﺼﺎ ﳍﺬﻩ اﻵ ت ،ﺣﱴ ﻟﻮ
ﺑﻪ ،ﺗﻨﻔﻴ ًﺬا ﻷﻣﺮ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻄﺎﻋﺔ رﺳﻮﻟﻪ ، ،وﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﺣﻴﻨﺌﺬ
ً

ﻓﻬﻤﻨﺎﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﲔ اﳊﺪﻳﺚ .وﻳﻮﺿﺢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬا ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﻴﻘﻮل:
"ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﱂ أﻻ ﻳﺸﻚ أن ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ أن ﷲ
أﺣﻜﻢ ﻓﺮﺿﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،وﺑﲔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻧﺒﻴﻪ وﻻ ردﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻟﺼﺪق ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ،وإن ﻛﺎن

اﺣﺪا ،وأ ن ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﻣﺎ أراد ﺑﻪ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص -ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ،وأن
و ً
ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل :ﺗﻌﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﺈن واﻓﻘﺖ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،وإﻻ اﺳﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن ،وﺗﺮﻛﻨﺎ اﳊﺪﻳﺚ-
.396اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.21 ،
 .397اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.32-1 :2 ،
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ﺟﻬﻞ ،ﳌﺎ وﺻﻔﺖ ..ﻓﺄ ن ﷲ ﻟﻨﺎ أن ﺳﻨﻦ رﺳﻮﻟﻪ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ن ﻧﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻻ أن ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ
ﺷﻴﺌﺎً إﻻ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﳍﺎ واﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،وﻻ أ ﺎ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس وﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻏﲑﻫﺎ وأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮل

اﻵدﻣﻴﲔ ﺗﺒﻊ ﳍﺎ" ،398ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳉﻬﻞ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ أو ردﻫﺎ ،وأﻧﻪ ﳚﺐ أﻻ
ﺧﺬ ﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس أو ﺷﻲء آﺧﺮ ،ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺬﻳﻦ
أﺧﺬوا ﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺬﻳﻦ ردوﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﲔ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء وأوﻟﺌﻚ؛ إﻧﻪ -ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ -ﺳﻴﺘﻀﺢ
ﻟﻨﺎ ﺑﻴﻘﲔ اﻓﱰاء اﳊﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮا :إ ﻢ ﱂ ﻳﻘﺪﻣﻮا اﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﻣﻮﺛﻘﺔ ،وإ ﻢ اﻧﺸﻐﻠﻮا ﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ،وﱂ ﻳﻌﺘﻨﻮا ﲟﺘﻮ ﺎ وأﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء -ﻓﺈﻧﻪ ﻻ
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎً .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ وﺿﻊ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ
وﺿﻌﺖ ﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻨﺪ .وﻫﺬا وذاك أدى -ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ -إﱃ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ

 ،وﺣﻔﻈﻬﺎ ﻧﻘﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ؛ ﻛﻲ ﻳﻨﻬﻠﻮا ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﺗﺒﲔ ﳍﻢ ﻛﺘﺎب ر ﻢ و ﺪﻳﻬﻢ -ﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﷲ
اﻟﻜﺮﱘ -إﱃ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻗﻮم ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﳒﺪ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺿﻌﻮا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻨﻘﺪ اﳌﱳ ﳝﻜﻦ أن ﳒﻤﻠﻬﺎ
ﰲ اﻵﰐ:
اﳌﻘﻴﺎس اﻷول :ﻋﺮض أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ :ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻣﺒﻴﻨﺎً أن

ﻛﻼم رﺳﻮل ﷲ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ" :إذا ﻗﺎل اﻟﺮﺟﻞ أ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﱯ
 ،ﻏﲑ أن اﻟﻨﱯ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﳉﻮر ،وﱂ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻨﱯ و ﻟﻘﺮآن
وﺗﻨﺰﻳﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳋﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن؛ وﻟﻮ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﱯ اﻟﻘﺮآن ،وﺗﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﷲ ﻏﲑ اﳊﻖ ﱂ ﻳﺪﻋﻪ ﷲ ﺣﱴ ﺧﺬﻩ
َﺧ ْﺬ َ ِﻣْﻨﻪُ ِ ﻟْﻴَ ِﻤ ِ
ﲔ ،ﰒُﱠ
ﺾ اﻷَﻗَﺎ ِو ِﻳﻞ ،ﻷ َ
}وﻟَ ْﻮ ﺗَـ َﻘ ﱠﻮ َل َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﺑـَ ْﻌ َ
ﻟﻴﻤﲔ ،وﻳﻘﻄﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺗﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞَ :
ِ
ﻟََﻘﻄَﻌﻨﺎ ِﻣْﻨﻪ اﻟْﻮﺗِﲔ ،ﻓَﻤﺎ ِﻣْﻨ ُﻜﻢ ِﻣﻦ أ ٍ
ﻳﻦ{]اﳊﺎﻗﺔ ،[44،47:وﻧﱯ ﷲ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ،
ْ ْ َ
َْ ُ َ َ َ
َﺣﺪ َﻋْﻨﻪُ َﺣﺎﺟ ِﺰ َ
رداً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ
وﳐﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﱯ ﷲ ،ﻓﺮد ﻛﻞ رﺟﻞ ﳛﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﲞﻼف اﻟﻘﺮآن ﻟﻴﺲ ّ
ﻟﺒﺎﻃﻞ واﻟﺘﻬﻤﺔ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﱯ ﷲ ،
وﻻ ﺗﻜﺬﻳﺒﺎً ﻟﻪ وﻟﻜﻦ رد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳛﺪث ﻋﻦ اﻟﻨﱯ
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﱯ ﲰﻌﻨﺎ ﺑﻪ أو ﱂ ﻧﺴﻤﻌﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮأس واﻟﻌﲔ ﻗﺪ آﻣﻨﺎ ﺑﻪ وﻧﺸﻬﺪ أﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
ﻧﱯ ﷲ  ،وﻧﺸﻬﺪ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ أﻧﻪ ﱂ ﻣﺮ ﺑﺸﻲء ﻰ ﷲ ﻋﻨﻪ وﱂ ﻳﻘﻄﻊ ﺷﻴﺌﺎً وﺻﻠﻪ ﷲ وﻻ وﺻﻒ
أﻣﺮاً وﺻﻒ ﷲ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﻐﲑ ﻣﺎ وﺻﻒ ﺑﻪ اﻟﻨﱯ  ،وﻧﺸﻬﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺎً ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻮر ،ﱂ
}ﻣ ْﻦ ﻳُ ِﻄ ِﻊ
ﻳﺒﺘﺪع ،وﱂ ﻳﺘﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﷲ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻗﺎل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻜﻠﻔﲔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃَ :
ﺎع ا ﱠ {]اﻟﻨﺴﺎء ،399[80:ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ أﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺮض اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﱠﺮ ُﺳ َ
ﻮل ﻓَـ َﻘ ْﺪ أَﻃَ َ
.398اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.45-44،
.399أﺑوﺣﻧﯾﻔﺔ ،اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻣﺗﻌﻠم ،ت:ﻣﺣﻣد رواس ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻲ ،و ﻋﺑد اﻟوھﺎب اﻟﮭﻧدي اﻟﻧدوي ،ط)،1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﮭدى ،ﺣﻠب ،ﺳورﯾﺎ1392 ،ھـ1972.م(،
.102-100
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وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺎﻟﻔﻪ ،وﻳﺮى اﻷﺣﻨﺎف أن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎً إذا ﺧﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ
وﺟﻞ ،ﻓﺈذا ورد ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﻪ ﻛﺎن ﻫﺬا دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺰ ﻓﺔ ﻓﻴﻪ -ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ-400

وﳝﻀﻲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،وﻻ ﳚﻮز ﲣﺼﻴﺺ ﻋﺎﻣﻪ أو ﺻﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ إﱃ ا ﺎز ﺬا اﳋﱪ
اﳌﺨﺎﻟﻒ وﻻ ﻧﺴﺨﻪ ،وﻋﺪ اﻷﺣﻨﺎف ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺒﺎﻃﻦ ،أي أن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻴﺲ
وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺮﺳﻮل ﷲ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؛ ﻷن ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﻘﻞ
ﻧﻘﻼ ﻣﺘﻮاﺗﺮاً وورد وروداً ﻗﻄﻌﻴّﺎً ،وﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﻇﲏ ،وﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﻘﻄﻌﻲ واﻟﻈﲏ ﺑﻮﺟﻪ؛ ﺑﻞ اﻟﻈﲏ ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ
ً

اﻟﻘﻄﻌﻲ ،وﻳﺒﲔ ﻓﺨﺮ اﻹﺳﻼم اﻟﺒﺰدوي وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻷﺣﻨﺎف ﰲ ﺣﻜﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻓﻴﻘﻮل ﺑﻌﺪ
أن ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ت ﻃﻨﻴﺔ" :إن اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺖ ﺑﻴﻘﲔ ،ﻓﻼ ﻳﱰك ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ -ﻳﻌﲏ ﲞﱪ اﻵﺣﺎد-
وﻳﺴﺘﻮي ﰲ ذﻟﻚ اﳋﺎص واﻟﻌﺎم ،واﻟﻨﺺ واﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﺣﱴ إن اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﳜﺺ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻨﺪ

ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﲪﻪ ﷲ ،وﻻ ﻳﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻨﺪ  ،وﻻ ﻳﱰك اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻻ
ﻧﺼﺎً؛ ﻷن اﳌﱳ أﺻﻞ واﳌﻌﲎ ﻓﺮع ﻟﻪ ،واﳌﱳ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻮق اﳌﱳ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ،
ﻳﻨﺴﺦ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ وإن ﻛﺎن ّ
ﻟﺜﺒﻮﺗﻪ ﺛﺒﻮ ً ﺑﻼ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻮﺟﺐ اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﲑ إﱃ اﳌﻌﲎ" .401وﻗﺪ رد اﻷﺣﻨﺎف ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر
ﻓﺎراً ﺑﺪم" ﻻ ﳜﺼﺺ اﻟﻌﺎم ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻄﺒﻴ ًﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻘﻴﺎس ،وﻣﻨﻬﺎ :ﺣﺪﻳﺚ" :اﳊﺮم ﻻ ﻳﻌﻴﺬ ﻋﺎﺻﻴًﺎ وﻻ ّ
ﺗﻌﺎﱃ}:وَﻣ ْﻦ َد َﺧﻠَﻪُ َﻛﺎ َن ِآﻣﻨﺎً{]آل ﻋﻤﺮان[57:؛ وﺣﺪﻳﺚ" :اﻟﻄﻮاف ﻟﺒﻴﺖ ﺻﻼة وﺷﺮﻃﻪ ﺷﺮط اﻟﺼﻼة" ﻻ
َ
ِ
ِ
ﺗﻌﺎﱃ}:وﻟْﻴَﻄﱠﱠﻮﻓُﻮا ِ ﻟْﺒَـْﻴﺖ اﻟْ َﻌﺘ ِﻴﻖ{]اﳊﺞ[29:؛ وﺣﺪﻳﺚ" :ﻻ وﺿﻮء ﳌﻦ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ ﷲ
ﻳﱰك ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ
َ
ﻋﻠﻴﻪ" ﻻ ﻳﱰك ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }:أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا إِ َذا ﻗُﻤﺘُﻢ إِ َﱃ اﻟ ﱠ ِ ِ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ{]اﳌﺎﺋﺪة[6:؛
ﺼﻼة ﻓَﺎ ْﻏﺴﻠُﻮا ُو ُﺟ َ
َ َ
َ َ
ْْ
ﻋﺎﻣﺪا ﻻ ﲢﻞ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ}:وَﻻ َْ ُﻛﻠُﻮا ِﳑﱠﺎ َﱂ ﻳ ْﺬ َﻛ ِﺮ اﺳﻢ ا ﱠِ
وﻗﺎل اﻷﺣﻨﺎف :إذا ﺗﺮك اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ً
ُْ
َ
ُْ
َﻋﻠَْﻴ ِﻪ{]اﻷﻧﻌﺎم[121:؛ ﻓﻤﻄﻠﻖ اﻟﻨﻬﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺤﺮﱘ ،وأﻛﺪ ذﻟﻚ ﲝﺮف "ﻣﻦ" ،ﻷﻧﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﻔﻲ
}وإِﻧﱠﻪُ ﻟَ ِﻔ ْﺴﻖ{ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﻛﻞ
ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺣﺮﻣﺔ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ،واﳍﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ :
ﻓﺎﻟﻔﺴﻖ أﻛﻞ اﳊﺮام ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﳌﺬﺑﻮح ،ﻓﺎﳌﺬﺑﻮح اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ ﻓﺴﻘﺎً ﰲ اﻟﺸﺮع ﻳﻜﻮن ﺣﺮاﻣﺎً ،ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ}:أ َْو ﻓِ ْﺴﻘﺎً أ ُِﻫ ﱠﻞ ﻟِﻐَ ِْﲑ ا ﱠِ ﺑِِﻪ{]اﻷﻧﻌﺎم .[125:وﺗﺮﻛﻮا ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا -ﺣﺪﻳﺚ اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻋﺎزب وأﰊ
ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،أن اﻟﻨﱯ ﻗﺎل" :اﳌﺴﻠﻢ ﻳﺬﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﷲ ،ﲰﻰ أو ﱂ ﻳﺴﻢ" ،402وﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ" :ﻗﺎﻟﻮا :رﺳﻮل ﷲ ،إن ﻫﻨﺎ أﻗﻮاﻣﺎً ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﺑﺸﺮك ﺗﻮﻧﻨﺎ ﺑﻠﺤﻤﺎن ﻻ ﻳﺪرى،
ﻳﺬﻛﺮون اﺳﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أم ﻻ ،ﻗﺎل" :اذﻛﺮوا أﻧﺘﻢ اﺳﻢ ﷲ ،وﻛﻠﻮا" .403وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ردوﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺧﱪ

 .400اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.365 :1 ،
.401ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ﺷرح أﺻول اﻟﺑزدوي.728 :3 ،
 .402ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري.255-254 :1 ،
 .403اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،365 :1 ،و ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ﺷرح أﺻول اﻟﺑزدوي.731-730 :3 ،
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ﺎل
"اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ" 404؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ -ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎب؛ ﻓﺈن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﻘﻮل}:ﻓِ ِﻴﻪ ِر َﺟ ٌ
ُِﳛﺒﱡﻮ َن أَ ْن ﻳـَﺘَﻄَ ﱠﻬ ُﺮوا{]اﻷﻧﻌﺎم[125:؛  -ﻳﻌﲏ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﳌﺎء ،ﻓﻘﺪ ﻣﺪﺣﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ وﲰﻰ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺗﻄﻬﺮاً،

وﻣﻌﻠﻮم أن اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﳌﺎء ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﲟﺲ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﺴﻪ ﺣﺪ ً ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﻮل ﻳﻜﻮن
ﳐﺎﻟﻔﺎً ﳌﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب .405وﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﺒﻠﻮا ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل" :إن رﺳﻮل ﷲ ﻗﻀﻰ
ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ"406؛ ﻷﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ وﺳﻨﻔﻴﺾ ﰲ ﺷﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ؛ ﻷﻧﻨﺎ
}اﺳﺘَ ْﺸ ِﻬ ُﺪوا
ﺳﻨﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺜﺎل ﻟﺮد اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس :أﺣﺪﳘﺎ :أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎلْ :
ِ
ِ
ﻴﺪﻳْ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ِر َﺟﺎﻟِ ُﻜﻢ ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﻳَ ُﻜﻮ َ ر ُﺟﻠَ ْ ِ
ﱡﻬ َﺪ ِاء{]اﻟﺒﻘﺮة[283:؛ أﻣﺮ
َﺷ ِﻬ َ
ﲔ ﻓَـَﺮ ُﺟ ٌﻞ َو ْاﻣَﺮأَ َ ِن ﳑ ْﱠﻦ ﺗَـ ْﺮ َ
ﺿ ْﻮ َن ﻣ َﻦ اﻟﺸ َ
ْ
َ

ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﻹﺣﻴﺎء اﳊﻖ ،وﻫﻮ ﳎﻤﻞ ﰲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻬﺎدة .ﰒ ﻓﺴﺮ ذﻟﻚ ﺑﻨﻮﻋﲔ:
ِ
ﺗﻌﺎﱃ}:ﻣ ْﻦ ِر َﺟﺎﻟِ ُﻜﻢ{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:وﺑﺮﺟﻞ واﻣﺮأﺗﲔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ}:ﻓَـَﺮ ُﺟ ٌﻞ
ﺑﺮﺟﻠﲔ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ
َو ْاﻣَﺮأَ َ ِن{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎواة أو اﻟﱰﺗﻴﺐ؛ وﻣﺜﻞ ﻫﺬا إﳕﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻘﺼﺮ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا

ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ،واﻟﺰ دة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻛﺎﻟﻨﺴﺦ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ ،وﻻ ﻳﻨﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب ﲞﱪ
اﻵﺣﺎد ،407وﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ اﻗﺘﺼﺎر اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﳌﻄﻠﻮب ﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻋﲔ؛ ﻷن ا ﻤﻞ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻴﺎ ً
ﳉﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻠﻔﻆ ،ﻛﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ :ﻛﻞ ﻃﻌﺎم ﻛﺬا أو ﻃﻌﺎم ﻛﺬا ،أو أذﻧﺖ ﻟﻚ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﻼ ً ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ

ﻓﻔﻼ ً  ،ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻴﺎ ً ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻹذن واﻷﻣﺮ ،وﻛﺬا ﻟﻮ ﻗﺎل" :ﺗﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﻓﻼن أو ﻓﻼن" ﻛﺎن
ﻗﺼﺮا ﻟﺘﻔﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻷﻣﺮ ،وﻛﺬا ﻟﻮ ﻗﺎل:
اﻟﺘﻔﺴﺮ اﳌﻠﺤﻖ ﺑﻪ ً
ﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺘﻚ أو ﺧﺎﻟﺪاً ﱂ ﻳﻜﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﳌﺄﻣﻮر ،ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ز دة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ
اﺳﺘﺸﻬﺪ ز ً

ﻫﻬﻨﺎ ﻳﺼﲑ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺑﻴﺎ ً ﻟﻠﻜﻞ ،408وﻗﺪ أ ر ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﳊﻨﻴﻔﺔ،
اﻋﱰاﺿﺎً ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ وﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺎل :إن ﻟﻠﺨﺼﻢ أن ﻳﻘﻮل :إﻧﻜﻢ ادﻋﻴﺘﻢ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﻣﻊ
أن اﻟﻘﺼﺮ ﻟﻪ ﻃﺮق أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ دﻋﻮى اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ
دﻟﻴﻠﻪ؟ وﻟﺌﻦ ﺳﻠﻤﻨﺎ اﻟﻘﺼﺮ ﻛﻤﺎ زﻋﻤﺘﻢ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﳌﻔﻬﻮم ،وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻋﻨﺪي ،ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ
ﻳﻌﺘﱪﻩ ﺣﺠﺔ ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد دﻟﻴﻞ آﺧﺮ ﻳﻌﺎرﺿﻪ ،ﻓﺈذا ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﻘﻂ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ،وﻫﻨﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻌﺎرض ،ﻫﻮ
ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﻠﻜﺘﺎب.409

 .404اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،365 :1 ،و ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ﺷرح أﺻول اﻟﺑزدوي.731-730 :3 ،
 .405اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،365 :1 ،و ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ﺷرح أﺻول اﻟﺑزدوي.731-730 :3 ،
.406ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ.449 ،
 .407اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.365 :1 ،
 .408ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،أﺻول اﻟﺑزدوي ﺑﺷرح ﻛﺷف اﻷﺳرار.732-731 :3 ،
 .409ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري.732 :3 ،
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}وأ َْد َﱏ أﱠَﻻ
ﻧﻴﻬﻤﺎ :ﻧﺺ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ أن أدﱏ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﺑﻪ اﻟﺮﻳﺒﺔ ﺷﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃَ :
ﺗَـ ْﺮَ ﺑُﻮا{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:وﻟﻴﺲ دون اﻷدﱏ ﺷﻲء آﺧﺮ ﺗﻨﻨﺘﻔﻲ ﺑﻪ اﻟﺮﻳﺒﺔ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﲔ ﺣﺠﺔ ﻟﻠﺰم

ﻣﻨﻪ اﻧﺘﻔﺎء ﻛﻮن اﳌ ﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻜﺘﺎب أدﱏ ﰲ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺮﻳﺒﺔ وذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز ،ﻓﻜﺎن ﰲ ﺟﻌﻠﻪ ﺣﺠﺔ إﺑﻄﺎل ﻣﻮﺟﺐ
اﺿﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﰲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻘﺎل :إن اﻵﻳﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﲤﻮﻫﺎ ﻻ
اﻟﻜﺘﺎب .410وﻗﺪ أ ر اﻟﺒﺨﺎري ﻫﻨﺎ اﻋﱰ ً
ِ
دﻻﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﰎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮلَ } :ذﻟِ ُﻜﻢ أَﻗْﺴ ُ ِ ِ
ﱠﻬ َﺎدةِ َوأ َْد َﱏ أﱠَﻻ
ﻂ ﻋْﻨ َﺪ ا ﱠ َوأَﻗْـ َﻮُم ﻟﻠﺸ َ
ْ َ
ﺻﻐِ ًﲑا
ﺗَـ ْﺮَ ﺑُﻮا{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:واﺳﻢ اﻹﺷﺎرة راﺟﻊ إﱃ}أَ ْن ﺗَ ْﻜﺘُـﺒُﻮﻩ{ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ
اﲰﻪ}:وَﻻ ﺗَ ْﺴﺄ َُﻣﻮا أَ ْن ﺗَ ْﻜﺘُـﺒُﻮﻩُ َ
َ
ِ
َﺟﻠِ ِﻪ{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:واﻷدﱏ ﲟﻌﲎ اﻷﻗﺮب ﻻ ﲟﻌﲎ اﻷﻗﻞ ،أي ذﻟﻜﻢ اﻟﻜﺘﺐ أﻗﺴﻂ ﻋﻨﺪ ﷲ
أ َْو َﻛﺒِ ًﲑا إ َﱃ أ َ
وأﻗﻮم ﻟﻠﺸﻬﺎدة ،أي أﻋﺪل ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ .وأدﱏ أﻻ ﺗﺮ ﺑﻮا ،أي :أﻗﺮب ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺮﻳﺐ .ﻛﺬا ﰲ اﻟﻜﺸﺎف وﻏﲑﻩ
وﻻ ﳚﻮز أن ﺗﺼﺮف اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ} :ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﻳَ ُﻜﻮ َ ر ُﺟﻠَ ْ ِ
ﲔ ﻓَـَﺮ ُﺟ ٌﻞ َو ْاﻣَﺮأَ َ ِن{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:وأن ﳚﻌﻞ
َ
ِ
اﻷدﱏ ﲟﻌﲎ اﻷﻗﻞ؛ ﻷن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ} :أَﻗْﺴ ُ ِ ِ
ِ
ﱠﻬ َﺎدة{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:ﻻ ﺗﻨﻘﺎد ﻟﻪ ،وإذا ﻛﺎن
ﻂ ﻋْﻨ َﺪ ا ﱠ َوأَﻗْـ َﻮُم ﻟﻠﺸ َ
َ
اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﳐﺎﻟ ًﻔﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ أﻳﻀﺎً.
ﻟﺜﻬﺎ :أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻧﻘﻞ اﳊﻜﻢ ﰲ اﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺎدة اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ اﺳﺘﺸﻬﺎد
اﻣﺮأﺗﲔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن ،ﻣﻊ أن ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺴﺎء ﳎﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻷداء اﻟﺸﻬﺎدة ﺧﻼف اﻟﻌﺎدة ،ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ
ذﻛﺮﻩ}:وﻗَـ ْﺮ َن ِﰲ ﺑـُﻴُﻮﺗِ ُﻜﻦ{]اﻷﺣﺰاب ،[33:ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺠﺔ ،وأﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ
َ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻘﻪ ﺎ ﳌﺎ اﺳﺘﻘﺎم اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﻜﻤﺔ ،وﳌﺎ ﻧﻘﻞ اﳊﻜﻢ إﱃ اﺳﺘﺸﻬﺎد اﻣﺮأﺗﲔ ،ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬا
وﺟﻮدا ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻴﺪﻳﻦ ،وﺑﻌﺒﺎرة
اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﰲ اﻟﺒﻴﺎن ،ﺑﻞ ﻛﺎن اﻻﺑﺘﺪاء ﻟﻴﻤﲔ واﻟﺸﺎﻫﺪ أوﱃ؛ ﻷﻧﻪ أﻋﻢ وأﻳﺴﺮ ً

أﺧﺮى ﻛﺎن ذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻠﲔ أوﱃ ،وﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻀﺮورة اﳌﺒﻴﺤﺔ ﳊﻀﻮر اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﳏﻔﻞ
اﻟﺮﺟﺎل ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ وﺟﺪ اﻟﺮﺟﻼن "ﻓﻜﺎن اﻟﻨﺺ دﻟﻴﻼً ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ
ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ".411
راﺑﻌﻬﺎ :أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻧﻘﻞ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ وﺻﻴﺔ اﳌﺴﻠﻢ إﱃ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ
ﱠِ
ِ
َﺣ َﺪ ُﻛ ُﻢ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا َﺷ َﻬ َﺎدةُ ﺑـَْﻴﻨ ُﻜ ْﻢ إِ َذا َﺣ َ
ﻀَﺮ أ َ
ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎر ﺟﺎﺋﺰة وﺣﺠﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ َ }:أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ٍ ِ
اﻟْﻤﻮ ِ
ِِ ِ
آﺧَﺮ ِان ِﻣ ْﻦ َﻏ ِْﲑُﻛ ْﻢ{]اﳌﺎﺋﺪة ،[106:أي :ﻋﺪد اﻟﺸﻬﻮد ﻓﻴﻬﺎ
تﺣَ
َْ ُ
ﲔ اﻟْ َﻮﺻﻴﱠﺔ اﺛْـﻨَﺎن ذَ َوا َﻋ ْﺪل ﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ أ َْو َ
ﺑﻴﻨﻜﻢ إذا ﺣﻀﺮ أﺣﺪﻛﻢ اﳌﻮت وﻗﺖ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﺛﻨﺎن ﻋﺪﻻن ﻣﻦ أﻫﻞ دﻳﻨﻜﻢ أو آﺧﺮان ﻣﻦ ﻏﲑ أﻫﻞ دﻳﻨﻜﻢ إن ﱂ
ﳚﺪوا ﻣﺴﻠﻤﲔ "أو" ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻫﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﺟﺒﲑ وﻏﲑﳘﺎ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺣﺠﺔ
ﻟﻨﻘﻞ اﳊﻜﻢ إﻟﻴﻪ ،ﻻ إﱃ ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎر؛ ﻷن ﲡﻮﻳﺰ ﺷﻬﺎد ﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎن ﻋﺘﺒﺎر اﻟﻀﺮورة ،وﻗﺪ ﻛﺎن

 .410اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.366 :1 ،
 .411اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،366 :1 ،و ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار ﺷرح أﺻول اﻟﺑزدوي.732 :3 ،
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ﳝﻜﻦ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻗﺮب إﱃ اﳊﻖ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﻜﻔﺎر وأﻳﺴﺮ وﺟﻮداً ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﻋﻠﻢ أن
ﺧﱪ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ،412ﺷﺮط ﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺮاد ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻋﻴﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻓﺈن ﻋﲔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؛ ﻓﻌﺮﻓﻨﺎ أن اﳌﺮاد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳐﺎﻟ ًﻔﺎ
ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وذﻟﻚ ﺗﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻬﻮ ﻣﺮدود" ،413واﺳﺘﺪﻟﻮا
أﻳﻀﺎ ﲟﺎ روي ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ " :ﺗﻜﺜﺮ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻟﻜﻢ ﺑﻌﺪي ،ﻓﺈذا روي ﻟﻜﻢ ﻋﲏ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺎﻋﺮﺿﻮﻩ ﻋﻠﻰ
ً
ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻓﻤﺎ واﻓﻘﻪ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮﻩ ،واﻋﻠﻤﻮا أﻧﻪ ﻣﲏ ،وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﺮدوﻩ ،واﻋﻠﻤﻮا أﱐ ﻣﻨﻪ ﺑﺮيء" ،414وﻗﺪ
اﺳﺘﺪل أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﺬا اﳊﺪﻳﺚ أو ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﻌﺮض ردﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﲑ اﻷوزاﻋﻲ وﳑﺎ ﻗﺎﻟﻪ" :ﻓﻌﻠﻴﻚ ﻣﻦ
اﳊﺪﻳﺚ ﲟﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻌﺎﻣﺔ وإ ك واﻟﺸﺎذ ﻣﻨﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ أﰊ ﻛﺮﳝﺔ ،ﻋﻦ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ أﻧﻪ
دﻋﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﺴﺄﳍﻢ ،ﻓﺤﺪﺛﻮﻩ ﺣﱴ ﻛﺬﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺴﻰ  ،ﻓﺼﻌﺪ اﻟﻨﱯ اﳌﻨﱪ ،ﻓﺨﻄﺐ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻘﺎل" :إن
اﳊﺪﻳﺚ ﺳﻴﻔﺸﻮ ﻋﲏ ﻓﻤﺎ أ ﻛﻢ ﻋﲏ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻮ ﻋﲏ ،وﻣﺎ أ ﻛﻢ ﻋﲏ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﲏ"،415
وﻳﺆﻳﺪ اﻷﺣﻨﺎف وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﲟﺎ روي ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺎﺋﺸﺔ وأﺳﺎﻣﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أ ﻢ ردوا ﺧﱪ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ ﰲ أﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﺒﺘﻮﺗﺔ وﱂ ﳜﺼﻮا ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ}:أ ِ
ﺚ َﺳ َﻜْﻨـﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
ﻮﻫ ﱠﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣْﻴ ُ
َﺳﻜﻨُ ُ
ْ
ُو ْﺟ ِﺪ ُﻛ ْﻢ{]اﻟﻄﻼق ،[6 :وﻻ ﺧﻼف ﰲ أن اﳌﺮاد :وأﻧﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ وﺟﺪﻛﻢ ،وﳍﺬا ﻗﺎل ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ:

"ﻻ ﻧﺪع ﻛﺘﺎب رﺑﻨﺎ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺑﻘﻮل اﻣﺮأة ﻻ ﻧﺪري ﺻﺪﻗﺖ أم ﻛﺬﺑﺖ ﺣﻔﻈﺖ أم ﻧﺴﻴﺖ" ،416وﲨﻊ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وأﻣﺮﻫﻢ أن ﻳﺮدوا ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎب :وردت ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﳌﻴﺖ
ُﺧَﺮى{]اﻓﺎﻃﺮ ،[18:اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وﻋﺮض اﳊﺪﻳﺚ
}وﻻ ﺗَ ِﺰُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أ ْ
ﺑﺒﻜﺎء أﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻠﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ :

ﲨﻴﻌﺎ -ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪﻩ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب :وإذا ﺗﺮﻛﻨﺎ اﻷﺣﻨﺎف إﱃ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﲪﺔ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ً
اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ،ﻓﲑد ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ؛ ﻷ ﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل
أﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﳏﻤﻮد :ذﻫﺐ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻳﺴﲑ ،وﻗﺎر ﻢ ﰲ ﻋﺮض أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺘﺎب ،417ﻓﻘﺪ رد ﺣﺪﻳﺚ " ﻰ رﺳﻮل ﷲ ﻋﻦ أﻛﻞ ﻛﻞ ذي ﳐﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﲑ" إذ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺬﻫﺒﻪ إ ﺣﺔ
أﻛﻞ اﻟﻄﻴﻮر وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ذات ﳐﻠﺐ ،وأﺧﺬ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ} :ﻗُ ْﻞ َﻻ أ َِﺟ ُﺪ ِﰲ
ﱄ ُﳏﱠﺮﻣﺎً ﻋﻠَﻰ ﻃَ ِ
ِ
ﺎﻋ ٍﻢ ﻳَﻄْ َﻌ ُﻤﻪُ إِﱠﻻ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن َﻣْﻴـﺘَﺔً أ َْو َدﻣﺎً َﻣ ْﺴ ُﻔﻮﺣﺎً أ َْو َﳊْ َﻢ ِﺧْﻨ ِﺰﻳﺮ{]ااﻷﻧﻌﺎم،[145:
َﻣﺎ أُوﺣ َﻲ إِ َﱠ َ َ

 .412اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.366 :1 ،
.413اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.365 :1 ،
.414اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.308-307 :7 ،
 .415اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.308-307 :7 ،
 .416ﺑﻠﺗﺎﺟﻲ ،ﻣﺣﻣد ،ﻣﻧﮭﺞ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ،ط )،1دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻘﺎھرة  ،د ت( ،85 - 84 ،و اﻟﺟﺻﺎص ،أﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد اﺑن
ﻋﻠﻲ اﻟرازي اﻟﺟﺻﺎص )370ھـ( ،أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآن ،د ط ) ،ﻧﺷر ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد ،اﻟﻘﺎھرة 1347،ھـ(.569 - 564 :3 ،
.417ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ﻋﻧد أﺻﺣﺎب اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث اﻟﮭﺟري ،د ط) ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ،ﻣﺻر،
1399ھـ1979.م(.156 ،
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وﺗﺮك اﳊﺪﻳﺚ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ .418وﺗﺮك ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﲢﻠﻞ أﻛﻞ ﳊﻮم اﳋﻴﻞ؛
ﺎل و ْ ِ ِ
ِ
ﻮﻫﺎ َوِزﻳﻨَﺔً{]اﻟﻨﺤﻞ ،[8:وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻃﻌﺎﻣﻬﺎ،
}و ْ
اﳊَﻤ َﲑ ﻟ َْﱰَﻛﺒُ َ
اﳋَْﻴ َﻞ َواﻟْﺒﻐَ َ َ
ﻷ ﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞَ :

ﻓﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن ﲢﺮﳝﻬﺎ .وذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻣﺎﻟﻜﺎً رد ﺣﺪﻳﺚ" :إذا وﻟﻎ اﻟﻜﻠﺐ ﰲ إ ء أﺣﺪﻛﻢ
ﺗﻌﺎﱃ}:وَﻣﺎ َﻋﻠﱠ ْﻤﺘُ ْﻢ ِﻣ َﻦ
ﻓﻠﻴﻐﺴﻠﻪ ﺳﺒﻌﺎً إﺣﺪاﻫﻦ ﻟﱰاب"؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
َ
ِ
ﲔ{]اﳌﺎﺋﺪة ،[4:ﻓﺈ ﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﺎدﻩ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎرﺗﻪ ،ﻓﲑد ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺳﺘﻪ ،419وﻧﺮﺟﺢ
ْ
اﳉََﻮارِِح ُﻣ َﻜﻠّﺒِ َ
أن ﻣﺎﻟﻜﺎً ﱂ ﻳﺮد ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺒﲔ -إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ

اﻟﻘﻴﺎس ،واﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت -ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﻷﺣﻨﺎف ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺒﻘﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ؛ ﲣﺼﺺ ﻋﻤﻮﻣﻪ أو ﺗﻘﻴﺪ إﻃﻼﻗﻪ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺎﺿﺪ آﺧﺮ
ﻛﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ أو اﻹﲨﺎع ،ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﲝﺪﻳﺚ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ أﻛﻞ ﻛﻞ ذي ب ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎع ،واﻋﺘﱪﻩ ﳐﺼﺼﺎً

ﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن؛ ﻷﻧﻪ -ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺗﻪ -ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﳍﺬا ﻗﺎل ﺑﻌﺪ رواﻳﺘﻪ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﲔ ،ﻋﻦ أﰊ
ﺛﻌﻠﺒﺔ اﳋﺸﲏ ،وﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل" :وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ " ،420وأﺧﺬ ﲝﺪﻳﺚ ﺣﺮﻣﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺮأة وﻋﻤﺘﻬﺎ
}وأ ُِﺣ ﱠﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ َوَراءَ ذَﻟِ ُﻜ ْﻢ{]اﳌﺎﺋﺪة ،[4:ﻷﻧﻪ ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺗﻪ
واﳌﺮأة وﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ،واﻋﺘﱪﻩ ﳐﺼﺼﺎً ﻟﻌﻤﻮم اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔَ :
ﻳﺆﻳﺪﻩ اﻹﲨﺎع ،421وﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ ﻣﻦ اﲡﺎﻫﺎت ﻧﻘﺪ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ أو ﻋﺪﻣﻪ ﺑﻌﻴﺪاً

ﻋﻦ اﻹﺳﻨﺎد -وﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺪع ﳎﺎﻻً ﻟﻠﺸﻚ أن ﻋﻠﻤﺎء ﱂ ﻳﻐﻔﻠﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ،وأن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﱵ ردوﻫﺎ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﺮة اﻷﺧﺮى اﻟﱵ وﺛﻘﻮﻫﺎ وأﺧﺬوا ﺎ ،وﱂ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؛
ﻷ ﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺮﺿﻮﻫﺎ ﲟﻘﻴﺎﺳﻬﻢ ﻫﺬا ،وﻫﻮ ﻋﺮض اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ.

وﳛﺴﻦ ﺑﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ أن ﺗﱰك ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ إذا
ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺼﺎﻟﻪ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺮواﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ وﺿﺒﻄﻬﻢ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ اﻟﺮاوي اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ ﺧﱪﻩ وﻳﻮﺛﻖ ﺑﻪ ،وﻫﻮ رأي اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس وردﻩ ﻋﻠﻰ
اﻷﺣﻨﺎف .وﻛﺎن رد اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻨﺎف وﻣﻦ ﺞ ﺠﻬﻢ ذا ﺷﻘﲔ :اﻟﺸﻖ اﻷول :ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﺎ
اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن .واﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ :إﺛﺒﺎت ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ردوﻩ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً
ﳌﻘﻴﺎﺳﻬﻢ ،أﻣﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻖ اﻷول ﻓﻘﺪ ﺿﻌﻒ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ وﺟﻬﲔ :أﺣﺪﳘﺎ :أن
إﺳﻨﺎد ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻓﺤﺪﻳﺚ" :ﻣﺎ ﺟﺎءﻛﻢ ﻋﲏ ﻓﺎﻋﺮﺿﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ ،ﻓﻤﺎ
واﻓﻘﻪ ﻓﺄ ﻗﻠﺘﻪ وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻠﻢ أﻗﻠﻪ" ﻣﺎ رواﻩ أﺣﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﰲ ﺷﻲء :ﺻﻐﲑ وﻻ ﻛﺒﲑ ،ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻨﺎ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﻢ ﻣﻦ
 .418ﻣﺣﻣد أﺑو زھرة ،ﻣﺎﻟك ،ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره أراؤه اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ،ط)،2اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،د ت(.266 ،
 .419ﻣﺣﻣد أﺑو زھرة ،ﻣﺎﻟك ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره.288 ،
 .420ﻣﺣﻣد أﺑو زھرة ،ﻣﺎﻟك ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره.307-306 ،
 .421ﻣﺣﻣد أﺑو زھرة ،ﻣﺎﻟك ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره.289 -288 ،
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روى ﻫﺬا ﰲ ﺷﻲء" ،422وإﺳﻨﺎدﻩ ﻣﻨﻘﻄﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻦ رﺟﻞ ﳎﻬﻮل ،وﳓﻦ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ،وﻳﺒﲔ
اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺳﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻴﻘﻮل :ﻛﺄﻧﻪ أراد -ﻳﻌﲏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻪ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﰊ
ﻛﺮﳝﺔ ﻋﻦ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ،ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،أﻧﻪ دﻋﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﺴﺄﳍﻢ؛ إﱃ آﺧﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻩ ﻋﻦ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ423؛ ﰒ
ﻳﻘﻮل :ﻛﺄﻧﻪ أراد ﻬﻮل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻛﺮﳝﺔ ،وﱂ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﱪﻩ ،424وﻳﺸﲑ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ إﱃ أن
ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ روي ﻣﻦ أوﺟﻪ أﺧﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ وأﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﲔ ﺿﻌﻒ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺪﺧﻞ.425
وﻋﺮض اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳊﺪﻳﺚ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻟﻨﻘﺪ وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﺎؤوس أن رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل) :ﻻ
ﳝﺴﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻲ ﺑﺸﻲء؛ ﻓﺈﱐ ﻻ أﺣﻞ ﳍﻢ إﻻ ﻣﺎ أﺣﻞ ﷲ ﳍﻢ ،وﻻ أﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ ﻣﺎ ﺣﺮم ﷲ( ،ﻓﻘﺎل:
ﻫﺬا ﻣﻨﻘﻄﻊ ،ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ أﻣﺮ اﻟﻨﱯ  ،426وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻣﻦ اﳊﻨﻴﻔﺔ ﻧﻘﺪاً آﺧﺮ ﻟﺴﻨﺪ
اﳊﺪﻳﺚ اﻷول وﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻗﻪ ﻏﲑ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻧﻘﺪﻩ ﻣﻨﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻓﻘﺎل :أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ
ﻃﻌﻨﻮا ﻓﻴﻪ ،وﻗﺎﻟﻮا :روى ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ،ﻋﻦ أﰊ اﻷﺷﻌﺚ ﻋﻦ أﰊ أﲰﺎء اﻟﺮﺣﱯ ،ﻋﻦ ﺛﻮ ن..
ﻣﻨﻘﻄﻌﺎ
وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﳎﻬﻮل ،وﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ ﲰﺎع ﻋﻦ أﰊ اﻷﺷﻌﺚ ﻋﻦ أﰊ أﲰﺎء اﻟﺮﺣﱯ ﻋﻦ ﺛﻮ ن ،ﻓﻜﺎن
ً
أﻳﻀﺎً ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ،وﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺰ دﻗﺔ ،ﰒ ﻋﻘﺐ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ اﺑﻦ ﻣﻌﲔ :وﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ وﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﺮواة ،427وﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻦ اﶈﺪﺛﲔ ﻫﺬا
ﺟﺎﺑﺔ ذات ل ،وإﳕﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎر ﻢ ﳏﺮﻓﺔ؛ ﻷن إﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮوﻩ ،وﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ اﳋﻄﺎﰊ :ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ
ﻋﻦ أﰊ اﻷﺷﻌﺚ ﻋﻦ ﺛﻮ ن428؛ وﻳﺒﺪو أن اﻹﺳﻨﺎد اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﻫﺬا ،ﻷﻧﲏ ﺟﻬﺪت أن أﻋﺜﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﰊ أﲰﺎء اﻟﺮﺣﱯ ،ﻓﻠﻢ أﺟﺪﻩ ،واﻟﺮﺣﱯ ﻫﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮوي ﻋﻦ أﰊ اﻷﺷﻌﺚ ﻋﻦ ﺛﻮ ن ﻛﻤﺎ
ذﻛﺮﻩ اﻟﺬﻫﱯ ﰲ ﻣﻴﺰان اﻹﻋﺘﺪال ،429وﻗﺎل اﳋﻄﺎﰊ ﻣﺒﻴﻨﺎً اﻟﻌﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﺳﻨﺎد :إن ﻳﺰﻳﺪ ﳎﻬﻮل ،وأﺑﻮ اﻷﺷﻌﺚ

.422اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.225-224 ،
.423رﻓﻌﺖ ﺑﻦ ﻓﻮزي ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳊﺪﻳﺚ.314 ،
 .424اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻛﺮﳝﺔ اﻷﺻﺒﻬﺎﱐ ،روى ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺮة وأﺑﻲ ﺟﻌﻔر وﻋﻛرﻣﺔ وھو اﻟذي ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﺧﺎﻟد ﺑن ﻣﻴﺴﺮة وﺛﻘﻪ
أﲪﺪ وأﺑﻮداود واﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ﻋﺪي ،وﻗﺎل ﻋﻨﻪ :ﻫﻮ ﻋﻨﺪي ﺻﺪوق ﻓﺈﱐ ﱂ أرى ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻣﻨﻜﺮاً ،وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﻌﺠﻠﻲ :ﻻ س ﺑﻪ ،وﺿﻌﻔﻪ اﺑﻦ

ﻣﻌﲔ وأﺑﻮ ﺣﺎﰎ.
 .425اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﺴﺮوﺟﺮدي اﳋﺮاﺳﺎﱐ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ واﻷ ر ،ت :ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ أﻣﲔ ﻗﻠﻌﺠﻲ،
ط) ،1دار ﻗﺘﻴﺒﺔ ،دﻣﺸﻖ ،ﺑﲑوت1412 ،ﻫـ1991.م(.25-24: 1 ،
.426اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج.1ص.25
 .427ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺨﺎري،ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار.730 :3 ،
 .428اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،اﻟﻼﱄ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ،د ط)،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت(.213 :1 ،
.429اﻟﺬﻫﱯ ،ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال.422 :4 ،
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ﻻ ﻳﺮوي ﻋﻦ ﺛﻮ ن ، 430وﻟﻮ ﻋﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻫﺬا ﻷﻣﻜﻨﻪ أن ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ أﺋﻤﺔ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ
اﺳﺘﺪﻻﳍﻢ ﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻴﺰﻳﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﳎﻬﻮﻻً ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳋﻄﺎﰊ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﺪي :ﻻ س ﺑﻪ،

وﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺴﻬﺮ اﻟﻐﺴﺎﱐ :ﻛﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﻓﻘﻴﻬﺎً ﻏﲑ ﻣﺘﻬﻢ ،ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ أدرك أ اﻷﺷﻌﺚ؛ وأﺑﻮ
رداً ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻦ اﶈﺪﺛﲔ
اﻷﺷﻌﺚ روى ﻋﻦ ﺛﻮ ن وﻗﺎل :ﲰﻌﺖ ﺛﻮ ن ،431وﻟﻜﻨﻪ أﺗﻰ ﻟﻌﺠﻴﺐ ﻣﻦ اﳉﻮاب ّ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ ،ﻓﻘﺎل" :إن أ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري أورد ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وﻫﻮ اﻟﻄﻮد اﳌﻨﻴﻊ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ،وإﻣﺎم أﻫﻞ اﻟﺼﻨﻌﺔ ،ﻓﻜﻔﻰ ﻳﺮادﻩ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ،وﱂ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ﻃﻌﻦ ﻏﲑﻩ ﺑﻌﺪ"،432

وﻟﻜﻦ أﻳﻦ ذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ؟ ..ﻟﻴﺲ ﰲ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﻄﻌﺎً؛ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﲑ؛
وﻟﻜﻨﻪ -إن ذﻛﺮﻩ ﻫﻨﺎك -ﻓﺈﳕﺎ ﻟﻴﺒﲔ ﺿﻌﻔﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :إن اﻟﺒﺨﺎري ذﻛﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ رﳜﻪ وﻧﻘﺪﻩ
ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ذﻛﺮ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻓﻴﻪ وﻫﻢ" ،433ﰒ أﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﻳﻀﺎً ﺑﻘﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻗﺪ روي ﻟﻪ

ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻳﺘﺄﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ أن اﻟﻨﱯ ﻗﺎل" :ﻣﺎ ﺣﺪﺛﺘﻢ ﻋﲏ ﳑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن ﻓﺼﺪﻗﻮا ﺑﻪ ،وﻣﺎ
ﺣﺪﺛﺘﻢ ﻋﲏ ﳑﺎ ﺗﻨﻜﺮون ﻓﻼ ﺗﺼﺪﻗﻮا ،ﻓﺈﱐ ﻻ أﻗﻮل اﳌﻨﻜﺮ وإﳕﺎ ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ ﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب" ،434وﻟﻜﻦ
أﻳﻀﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻴﻪ" :ﻫﺬا ﻣﻨﻘﻄﻊ".435
ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺤﺪﺛﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎل ً
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻧﻘﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ :وﻫﻮ أن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أي :أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﻘﺪ ﻣﱳ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﲟﻘﺎﻳﻴﺴﻬﻢ ﻫﻢ وﻫﻮ ﻋﺮض اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن
واﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻟﻴﺲ ﳜﺎﻟﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻘﺮآن ،وﻟﻜﻦ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﺑﲔ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ أراد
وﻋﺎﻣﺎً و ﺳﺨﺎً وﻣﻨﺴﻮﺧﺎً ،ﰒ ﻳﻠﺰم اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﺳﻦ ﺑﻔﺮض ﷲ ،ﻓﻤﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻓﻤﻦ ﷲ
ّ
ﺧﺎﺻﺎً ّ
 .430اﻟﺳﯾوطﻲ،ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ ،14 ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻟﲏ ﰲ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ أن ﻣﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ ٍاﻷﺳﺮار ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
أي ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ورد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮي ن أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺴﻤﺎن :ﻗﺴﻢ ﺗﺼﺪى ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ .وﻗﺴﻢ أوردﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ.
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ أي أن إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ إﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﺬا .ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﻳﺮادﻩ ﻟﻪ أﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ،اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱐ ،ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ" ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻐﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ،د ط) ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﺒﻴﺢ ﲟﺼﺮ ،د ت(.261 :2،
 .431اﻟﺬﻫﱯ ،ﻣﻴﺰان اﻻﻋﺘﺪال.422 :4 ،
 .432ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺨﺎري،ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار. 730 :3 ،

.433اﻟﺳﯾوطﻲ،ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ ،14 ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻔﺘﺎزاﻟﲏ ﰲ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ أن ﻣﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ ٍاﻷﺳﺮار ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أي
ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ورد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺮي ن أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻗﺴﻤﺎن :ﻗﺴﻢ ﺗﺼﺪى ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ وﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ .وﻗﺴﻢ أوردﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ .وﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ أي أن إﻳﺮاد اﻟﺒﺨﺎري ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ إﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﺬا .ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﻳﺮادﻩ ﻟﻪ أﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻐﺮي ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ.261 :2،
.434ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺨﺎري،ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار. 730 :3 ،
 .435اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ ، 15 ،واﻟﻌﺠﻠﻮﱐ ،اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺠﻠﻮﱐ اﳉﺮاﺣﻲ ،ﻛﺸﻒ اﳋﻔﺎ ،وﻣﺰﻳﻞ اﻟﻺﻟﺒﺎس ﻋﻤﺎ اﺷﺘﻬﺮ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ
أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس ،د ط)،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪﺳﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1351 ،ﻫـ(.89 :1 ،

140

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ﻗﺒﻞ؛ ﻷن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺗﺒﺎع اﻟﺮﺳﻮل وﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ ،ﻗﺎل ﻋﺰ
وﺟﻞ}:وَﻣﺎ آ َ ُﻛ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ ُ
ﻮل ﻓَ ُﺨ ُﺬوﻩُ
َ
َوَﻣﺎ ََﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋْﻨﻪُ ﻓَﺎﻧْـﺘَـ ُﻬﻮا{]اﳌﺎﺋﺪة ،[ 4:إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵ ت اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻓﺈذا ﺟﺎءت أﺣﺎدﻳﺚ ﲡﻌﻞ اﻟﻨﺎس

ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻋﻦ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﻓﺈ ﺎ ﺗﻜﻮن ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻓﱰﻓﺾ .وﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﻣﻌﺮوف ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ" :ﻻ أﻟﻔﲔ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺘﻜﺌًﺎ ﻋﻠﻰ أرﻳﻜﺘﻪ ﺗﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ
أﻣﺮي ،ﻣﺎ أﻣﺮت ﺑﻪ أو ﻴﺖ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎ ﻧﺪري :ﻣﺎ وﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ اﺗﺒﻌﻨﺎﻩ" ،436وﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺻﺤﺔ
ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻜﺘﺎب ﷲ وﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وإﳕﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أن رﺳﻮل ﷲ ﻛﺎﻧﺖ

ﻟﻪ ﺧﻮاص أﺑﻴﺢ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﺢ ﻟﻠﻨﺎس ،وﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﱂ ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻘﺎل" :ﻻ ﳝﺴﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻲ
ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺬي ﱄ أو ﻋﻠﻲ دو ﻢ" ،أﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ) :ﻓﺈﱐ ﻻ أﺣﻞ ﳍﻢ إﻻ ﻣﺎ أﺣﻞ ﷲ وﻻ أﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ ﻣﺎ
ﺣﺮم ﷲ(؛ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ أﻧﻪ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﺣﺪود ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﺮم أو ﳛﻠﻞ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أو اﻟﺘﺤﺮﱘ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎً ﻋﻦ ﷲ ﻟﻘﺮآن أم ﻟﺴﻨﺔ" ،437وﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار أن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶﻳﺔ
اﻟﻜﺮﳝﺔَ } :وَﻣﺎ آ َ ُﻛ ْﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳﻮل{ اﻵﻳﺔ :وإذا ﻗﺎل :إن وﺟﻮب اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻜﺘﺎب إﳕﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﲢﻘﻖ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ
اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﺴﻤﺎع ﻣﻨﻪ أو ﻟﺘﻮاﺗﺮ ،ووﺟﻮب اﻟﻌﺮض إﳕﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮدد ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل  ،إذ
ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ" :إذا روي ﻟﻜﻢ ﻋﲏ ﺣﺪﻳﺚ" ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺑﻮﺟﻪ ..ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
اﻟﻜﺮﳝﺔ -وﷲ أﻋﻠﻢ -ﻣﺎ أﻋﻄﺎﻛﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮﻩ ،وﻣﺎ ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ،أي ﻋﻦ أﺧﺬﻩ ،ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا ،وﻋﻦ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﳊﺴﻦ :وﻣﺎ ﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻮل .438واﳊﻖ أن اﻷﺣﻨﺎف ﻗﺪ ﺷﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺪﻟﻮا
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ اﻵﺣﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ
ﻳﻀﻤﻮ ﻢ إﱃ ﻣﻨﻜﺮي اﻟﺴﻨﺔ وﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ردوا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ،وﻛﺎن ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ اﻟﻘﻮل ن أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد
ﻇﻨﻴﺔ وﻛﺘﺎب ﷲ ﻗﻄﻌﻲ ﻓﻼ ﳜﺼﺺ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻟﻈﲏ وﻻ ﻳﻨﺴﺦ ﺑﻪ .وﻳﻼﺣﻆ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﱂ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻢ ﰲ
اﳊﺪﻳﺚ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ" :ﻛﻞ ﺷﺮط ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ" 439اﳊﺪﻳﺚ ،وﻳﺒﺪو أن ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻬﻢ ﻫﻢ
اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻪ ..ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل :إن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﲏ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب
أﻳﻀﺎ ،ﻷن اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﻪ ،وﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻪ ،ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ
وﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ً
 .436اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري ،اﻟﻣﺳﺗدرك ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن ، 108 :1 ،وﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺷﯾﺧﯾن ،وأﻗره اﻟذھﺑﻲ ،وﯾﻘول ﺷﯾﺧﻧﺎ اﻟﻣﺣدث اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد
اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﺗﺟﺎﻧﻲ" :وﺳﻧد ھذا اﻟﺣدﯾث ورﺟﺎﻟﮫ رﺟﺎل اﻟﺻﺣﯾﺣﯾن") ،ﺳﻧﺔ اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم) ،ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﺳﺎﺑﻊ1389،ھـ1969.م(.22 -21 ،
 .437اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻧن واﻷﺛﺎر.26-25 :1 ،
 .438اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻧن واﻷﺛﺎر.25،26 :1 ،
.439ﻗﺎل اﻟﺑﺧﺎري ،طﺑﻌﺔ ﺑوﻻق 1311 ،ھـ ،وﻗﺎل اﺑن ﻋﻣر :ﻛل ﺷرط ﺧﺎﻟف ﻛﺗﺎب ﷲ ﻓﮭو ﺑﺎطل و إن اﺷﺗرط ﻣﺎﺋﺔ ﺷرط ،ﺛم أورد ھذا اﻟﺣدﯾث
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻗﯾل ﻓﯾﮭﺎ ،وھو ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ ﻗﺎﻟت :أﺗﺗﮭﺎ ﺑرﯾرة ﺗﺳﺄﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ ،ﻓﻘﺎﻟت :إن ﺷﺋت أﻋطﯾت اﻟوﻻء أھﻠك وﯾﻛون
اﻟوﻻء ﻟﻲ ،ﻓﻠﻣﺎ ﺟﺎء رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ذﻛرﺗﮫ ذﻟك ،ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺑﺗﺎﻋﯾﮭﺎ ﻓﺄﻋﺗﻘﯾﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﻣﺎ اﻟوﻻء ﻟﻣن
أﻋﺗﻖ ،ﺛم ﻗﺎم رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺑر ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﺑﺎل أﻗواﻣﺎ ً ﯾﺷﺗرطون ﺷروطﺎ ً ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﷲ ،ﻣن اﺷﺗرط ﺷرطﺎ ً ﻟﯾس
ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﷲ ،ﻓﻠﯾس ﻟﮫ وإن اﺷﺗرط ﻣﺎﺋﺔ ﺷرط ،وزاد ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻓﻲ  ،192ﻗﺿﺎء ﷲ ﺣﻖ وﺷرط ﷲ أوﺛﻖ ،وإﻧﻣﺎ اﻟوﻻء ﻟﻣن أﻋﺗﻖ.
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ﻣﻦ ﻛﻼم رﺳﻮل ﷲ ؛ إذ ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﻮﻻء ﳌﻦ اﻋﺘﻖ" .ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺎﻟﻔﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ،
ﻓﻨﻬﻰ رﺳﻮل ﷲ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ ﻣﺜﻠﻪ ،ﳑﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺔ أﻳﻀﺎً .ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ردﻩ اﻷﺣﻨﺎف ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً

ﳌﻘﻴﺎﺳﻬﻢ :وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ رد اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻌﺮض اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،
وﻧﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﲝﺪﻳﺚ" :ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ ﻣﻊ ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻓﺎض اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ،ودﻓﻊ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ
اﻟﱵ ﺗﺮدﻩ ،وإزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرض ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؛ ﻷﻧﻪ -ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ رأﻳﻪ -إذا ﺻﺢ اﳊﺪﻳﺚ
ﺳﻨﺪاً ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﺣﺘﻤﺎً ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪأ ﺑﺮواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ -ﻛﻤﺎ ﺻﺢ ﻋﻨﺪﻩ -ﺑﻄﺮﻗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ

و ﻵ ر اﻟﱵ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻗﻀﺎ ﻢ ،وﳛﺴﻦ ﺑﻨﺎ أن ﻧﺴﺠﻞ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ أورد ذﻟﻚ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎل:440
أوﻻً :أﺧﱪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳊﺎرث اﳌﺨﺰوﻣﻲ ،ﻋﻦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر،
ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺳﻮل ﷲ "ﻗﻀﻰ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ" ،ﻗﺎل ﻋﻤﺮ :وﰲ اﻷﻣﻮال.441
ﻧﻴﺎً :أﺧﱪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻋﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ورﺟﻞ آﺧﺮ
ﲰﺎﻩ ،وﻻ ﳛﻀﺮﱐ ذﻛﺮ اﲰﻪ ،ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ أن رﺳﻮل ﷲ ) :ﻗﻀﻰ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ(.
ﻟﺜﺎً :أﺧﱪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪراوردي ،ﻋﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ

ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ،ﻗﺎل :وﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﻳﺸﻬﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺎدة" :أن رﺳﻮل ﷲ ﻗﻀﻰ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ".
راﺑﻌﺎً :وذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻗﺎل :وﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺐ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة
ﻳﺸﻬﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة أن رﺳﻮل ﷲ

أﻣﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم أن ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ.442

.440اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻛﺘﺎب اﻷم.275 – 273 :6 ،
.441اﻧﻈﺮ :اﳉﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮان ،716 :1 ،ﻗﺎل اﳉﺼﺎص ﻣﻦ اﳊﻨﻔﻴﺔ :ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻏﲑ ﺑﺖ ﻟﻀﻌﻒ ﻫﺬا ،وﻷن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر
ﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﲰﺎع ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻓﻼﻳﺼﺢ ﳌﺨﺎﻟﻔﻨﺎ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ ،وﻟﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ب اﻷﻗﻀﻴﺔ ،وأﺑﻮداود ﰲ ب اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻴﻤﲔ
واﻟﺸﺎﻫﺪ ،واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﰲ اﻟﺸﻬﺎدات ،ب اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ ،واﻟﺪارﻗﻄﲏ ﰲ اﻷﻗﻀﻴﺔ ،واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﱪى ،وﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ :وﻗﻴﺲ
ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺛﻘﺔ ،وﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺛﻘﺔ ،ووﺛﻖ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﳛﻲ اﻟﻘﻄﺎن ،وأﺳﻨﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺎل :ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﺖ

ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻻ ﻳﺮد أﺣﺪ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺜﻠﻪ ،ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﲑﻩ ،ﻣﻊ أن ﻏﲑﻩ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ .وﻗﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ :أن ﻗﻴﺴﺎً
ﲰﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ،ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ،98 :4،وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﰎ اﻟﺮازي :إن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﲰﻊ ﻣﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ :3 ،ق.1280 1
.442ﻗﺎل اﻷﺣﻨﺎف :ﺳﺌﻞ رﺑﻴﻌﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﺎﻫﺪ وﳝﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ ﻓﻘﺎل :وﺟﺪت ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﺪ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻬﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻋﻨﺪ رﺑﻴﻌﺔ
ﻟﺬﻛﺮﻩ وﱂ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺟﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﺪ ،وﻣﻦ ﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻜﻮن ﺳﻬﻴﻞ ﻳﻨﺴﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ وا ﻳﻌﺮﻓﻪ ﳚﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ "ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺔ
ﻣﻊ إﻧﻜﺎر ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ إ ﻩ وﻓﻘﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ" ،اﳉﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮان ،616-614 :1 ،وﻻﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﻛﻼم ﻃﻴﺐ ﻣﻊ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﳊﺪﻳﺚ ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ" :ﻗﻴﻞ ﻷﰊ ﻳﺼﺢ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ؟ ﻓﻮﻗﻒ وﻗﻔﺔ ،ﻓﻘﺎل  :ﺗﺮى
اﻟﺪاوردي ﻣﺎ ﻳﻘﻮل؟ ﻳﻌﲏ ﻗﻮﻟﻪ :ﻗﻠﺖ ﻟﺴﻬﻴﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ،ﻗﻠﺖ :ﻟﻴﺲ ﻧﺴﻴﺎن ﺳﻬﻴﻞ داﻓﻌﺎً ﳌﺎ ﺣﻜﻪ ﻋﻨﻪ رﺑﻴﻌﺔ ،ورﺑﻴﻌﺔ ﺛﻘﺔ واﻟﺮﺟﻞ ﳛﺪث ﳊﺪﻳﺚ
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ﺧﺎﻣﺴﺎً :أﺧﱪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺪراوردي ،ﻋﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ ﺻﺎﱀ ،ﻋﻦ
أﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة" ،أن رﺳﻮل ﷲ " ،ﻗﻀﻰ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ" ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ :ﻓﺬﻛﺮت ذﻟﻚ ﻟﺴﻬﻴﻞ،
ﻓﻘﺎل :أﺧﱪﱐ رﺑﻴﻌﺔ ﻋﲏ ،وﻫﻮ ﺛﻘﺔ :أﱐ ﺣﺪﺛﺘﻪ إ ﻩ ،وﻻ أﺣﻔﻈﻪ .ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻛﺎن أﺻﺎب ﺳﻬﻴﻼً ﻋﻠﺔ
أذﻫﺒﺖ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﻠﻪ ،وﻧﺴﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﻛﺎن ﺳﻬﻴﻞ ﳛﺪﺛﻪ ﻋﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ.
ﺳﺎدﺳﺎً :أﺧﱪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﱃ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ أن رﺳﻮل ﷲ
":ﻗﻀﻰ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ".
ﺳﺎﺑﻌﺎً :أﺧﱪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ أن اﻟﻨﱯ " :ﻗﻀﻰ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ".443
ﻣﻨﺎً :أﺧﱪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﲏ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎل :ﲰﻌﺖ اﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ ﻳﺴﺄل أﰊ ،وﻗﺪ وﺿﻊ
ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ؟  ...ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،وﻗﻀﻰ ﺎ ﺑﲔ
ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻘﱪ ﻟﻴﻘﻮم" :أﻗﻀﻰ رﺳﻮل ﷲ
أﻇﻬﺮﻛﻢ" .ﻗﺎل ﻣﺴﻠﻢ ،ﻗﺎل ﺟﻌﻔﺮ :ﰲ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺳﻌﺎً .أﺧﱪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ ،ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ "أن اﻟﻨﱯ ﻗﺎل -ﰲ اﻟﺸﻬﺎدة" :ﻓﺈن
ﺟﺎء ﺑﺸﺎﻫﺪ أﺣﻠﻒ ﻣﻊ ﺷﺎﻫﺪﻩ" ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻞ إﻻ أ ﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻴﻞ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ
اﶈﺘﺞ ﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ؛ ﻟﻮﺟﻮد أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪة ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،وﻫﺬﻩ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
أﺧﺒﺎرا ﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا أو أﻓﺘﻮا ﲜﻮاز
اﳌﺮﺳﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻋﺮﻓﻨﺎ .ﰒ روى اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ً
اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺸﺎﻫﺪ وﳝﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ ،وﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﺷﺮﻳﺢ وأﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،واﻟﺸﻌﱯ ،وﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ
ﻳﺴﺎر وأﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،وزرﻳﻖ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ،وزرارة اﺑﻦ أوﰱ ،444وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ روى اﻷﺣﻨﺎف ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻴﻬﻢ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻓﻌﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻗﺎل ﰲ "اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ
اﻟﺸﺎﻫﺪ" ،وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺟﻮازﻩ " :ﻫﺬا ﺷﻲء أﺣﺪﺛﻪ اﻟﻨﺎس ،ﻻ إﻻ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ" وﰲ رواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل :إﻧﻪ
ﺑﺪﻋﺔ ،وأول ﻣﻦ أﺟﺎزﻩ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ،وﻳﻘﻮل اﳉﺼﺎص ﻣﻌﻘﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﻟﺰﻫﺮي" :واﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ أﻋﻠﻢ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ
وﻗﺘﻪ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﳋﱪ ﺑﺘًﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﳜﻔﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ؟ وﻫﻮ أﺻﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ،وﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺪ
ﻋﻠﻢ أن ﻣﻌﺎوﻳﺔ أول ﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ،وأﻧﻪ ﺑﺪﻋﺔ" ﰒ اﺳﺘﻄﺮد اﳉﺼﺎص ﰲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮوا ت اﻟﱵ ﲡﻮز ذﻟﻚ.445
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺣﺠﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ وﺧﺒﲑ ﺑﺼﺤﻴﺤﻪ وﺳﻘﻴﻤﻪ ،ورأﻳﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﰲ

وﻳﻨﺴﻰ .ﻗﺎل :أﺟﻞ ﻫﻜﺬا ﻫﻮ ،وﻟﻜﻦ ﱂ ﻧﺮ أن ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﻪ" ،وﻗﺪ روى ﻋﻦ ﺳﻬﻴﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻛﺜﲑة ،ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ،
ﻗﻠﺖ :إﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻗﺎل :أﺟﻞ ﻏﲑ أﱐ ﻻ أدري ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﺻﻼً ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ،وﻫﺬا أﺻﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ رﺑﻴﻌﺔ ،ﻋﻠﻞ
اﳊﺪﻳﺚ :1 ،رﻗﻢ .464 -463 ،1392
 .443ﻣﺣﻣد أﺑو زھرة ،ﻣﺎﻟك ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره آراؤه اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ.295 ،
.444ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ.438 ،
 .445ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ.354 ،
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أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﺣﺠﺔ ،إﻻ أﻧﻪ إﻧﺼﺎﻓﺎً ﻟﻸﺣﻨﺎف ،ﻧﻘﻮل :إن ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﱵ رﻓﻀﻬﺎ اﻷﺣﻨﺎف ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ
اﻟﻄﻌﻦ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺪﻫﺎ وﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ،446اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮﺟﺢ أن ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺮض اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن وﻏﲑﻩ
ﳑﺎ ﻗﺎل ﺑﻪ اﻷﺣﻨﺎف أو ﻏﲑﻫﻢ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻠﻪ ،وإن ﻗﺎل ﺑﺼﺤﺘﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء،
ﻓﻬﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻴﻤﺎ رﺟﺢ ﺑﲔ ﺛﺒﻮﺗﻪ وﻋﺪم ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﳑﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻀﻪ ا ﺘﻬﺪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى
اﺧﺘﻼف اﻵراء ﺣﺎل ﺻﺤﺘﻪ وﻻ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻪ إﻟﻴﻪ .وﺳﻨﺮى أن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس
أﻳﻀﺎ ﳑﺎ ﻗﺎل ﺑﻪ ﳐﺎﻟﻔﻮﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﺼﺎدﻗﻮن ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ وﻋﻠﻤﻪ ،ﻓﻬﻮ
وﻏﲑﻩ ً

ﻣﻮﻗﻒ ﺷﺒﻴﻪ ﺬا اﳌﻮﻗﻒ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﳌﻮﻗﻔﲔ .وﺑﻌﺪ أن أﺛﺒﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﺣﺎدﻳﺚ "اﻟﺸﺎﻫﺪ
واﻟﻴﻤﲔ" ﺑﺮواﻳﺘﻬﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ وﻣﺮﺳﻠﺔ اﲡﻪ إﱃ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻨﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻟﲑد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺮدﻫﺎ؛ ﻷ ﺎ
اﺳﺘَ ْﺸ ِﻬ ُﺪوا
ﲣﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ .ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ اﻵﻳﺔ
اﻟﻜﺮﳝﺔ}:و ْ
َ
ﻴﺪﻳْ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ِر َﺟﺎﻟِ ُﻜ ْﻢ{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:واﳊﺪﻳﺚ ،وﻟﻴﺲ ﻳﻌﻠﻢ أن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲢﺮﱘ اﻟﻘﻀﺎء ﻗﻞ ﻣﻦ
َﺷ ِﻬ َ
ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ؛ ﻷن اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﻣﺮ ﷲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ ﻤﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮ ﻋﺪﻟﲔ ﺣﺮﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﲔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﳒﻴﺰ ﺷﻬﺎدة أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،وﱂ ﻧﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ،وأﺟﺰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ وﺣﺪﻫﺎ وﱂ ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ،وﻳﻘﻮل ﳌﺨﺎﻟﻔﻴﻪ :وﻫﻨﺎك ﻧﻈﺎﺋﺮ ﳍﺬا ﺣﻜﻤﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻘﺮآن ،وﱂ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﳐﺎﻟ ًﻔﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ} :وإِ ْن ﻃَﻠﱠ ْﻘﺘُﻤ ِ
ﺿﺘُﻢ َﳍ ﱠﻦ ﻓَ ِﺮ ِ
ﺿﺘُ ْﻢ{]اﻟﺒﻘﺮة،[237 :
ﻒ َﻣﺎ ﻓَـَﺮ ْ
َ
ﺼ ُ
ﻳﻀ ًﺔ ﻓَﻨ ْ
ﻮﻫ ﱠﻦ َوﻗَ ْﺪ ﻓَـَﺮ ْ ْ ُ
ﻮﻫ ﱠﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ِﻞ أَ ْن ﲤََ ﱡﺴ ُ
ُ ُ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ﻮﻫ ﱠﻦ ﻓَ َﻤﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﻣ ْﻦ ﻋﺪﱠة ﺗَـ ْﻌﺘَﺪﱡوََﺎ{]اﻷﺣﺰاب،[49 :
ﻮﻫ ﱠﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ِﻞ أَ ْن ﲤََ ﱡﺴ ُ
وﻗﺎل ﻋﺰ ذﻛﺮﻩ}:ﰒُﱠ ﻃَﻠﱠ ْﻘﺘُ ُﻤ ُ
ﺳﱰا ،أو ﺧﻼ ﺎ ﰲ ﺻﺤﺮاء وﳘﺎ ﻳﺘﺼﺎدﻗﺎن وﱂ
وﻣﻊ ﻫﺬا ﻗﻠﺘﻢ :إن اﻟﺮﺟﻞ إذا ﺧﻼ ﳌﺮأة ،وأﻏﻠﻖ ً أو أرﺧﻰ ً
ﳝﺴﻬﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ اﳌﻬﺮ وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪة واﻟﻘﻀﺎء ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻫﺬا
ﻣﻊ ﻫﺎﺗﲔ اﻵﻳﺘﲔ؛ وإن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻗﺎل" :ﺷﻬﻴﺪﻳﻦ" و"رﺟﻞ واﻣﺮأ ن" ﻓﻔﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﺸﻬﺎدة،
ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻗﺎم اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﳝﲔ ،ﻻ أﻧﻪ ﺣﺮم أن ﳛﻜﻢ ﻗﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ؛ وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﺸﺎﻫﺪ ﱂ ﳛﻜﻢ ﻟﻪ
ﺑﺸﻲء ،ﺣﱴ ﳛﻠﻒ ﻣﻌﻪ ،ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ ﻏﲑ اﳊﻜﻢ ﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ -وﻣﺜﻠﻪ أن ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﻖ ﻓﻴﻨﻜﻞ
اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻴﻤﲔ ،ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ ﻋﻨﺪك ﻣﺎ ﻧﻜﻞ ﻋﻨﻪ ،وﻋﻨﺪ إذا ﺣﻠﻒ اﳌﺪﻋﻲ ﻣﻊ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻬﻮ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﲑ
ﺷﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪ واﻣﺮأﺗﲔ وﺷﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ،447وﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ اﻟﺰ رﺑﻌﺔ ،وﺟﺎءت ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻨﺔ
ﻴﺪﻳْ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ِر َﺟﺎﻟِ ُﻜﻢ ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﻳَ ُﻜﻮ َ ر ُﺟﻠَ ْ ِ
ﲔ ﻓَـَﺮ ُﺟ ٌﻞ َو ْاﻣَﺮأَ َ ِن{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:وﻗﺪ ﺻﺎر
وﻗﺎل ﷲ ﻋﺰ
وﺟﻞ}:ﺷ ِﻬ َ
َ
ْ
َ

أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﱃ ذﻟﻚ؛ أي إﱃ إﺟﺎزة أرﺑﻌﺔ ﰲ اﻟﺰ ﻟﺴﻨﺔ واﺛﻨﲔ ﰲ ﻏﲑ اﻟﺰ ﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،وﱂ ﻳﻘﻮﻟﻮا :إن
اﺣﺪا ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺴﺦ اﻵﺧﺮ وﻻ ﺧﺎﻟﻔﻪ ،وأﻣﻀﻮا ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ .وﻗﺪ أﺟﺎز أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺷﻬﺎدة
و ً
.446اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ.101 -96 :4 ،
 .447اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.354-353 ،
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اﻟﻨﺴﺎء وﺣﺪﻫﻦ ﰲ ﻋﻴﻮب اﻟﻨﺴﺎء وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻨﺴﺎء ،448ﺑﻼ ﻛﺘﺎب ﻣﻀﻰ وﻻ ﺳﻨﺔ ،وﱂ ﻳﻘﻞ أﺣﺪ إن ﷲ
ﺷﺎﻫﺪا واﻣﺮأﺗﲔ ،وﻻ ﲡﻮز ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺎدة اﻟﻨﺴﺎء ﻻ رﺟﻞ ﻣﻌﻬﻦ ،وﱂ
ﺗﻌﺎﱃ أﺣﺪ اﻟﺸﻬﺎدات ،ﻓﺠﻌﻞ أﻗﻠﻬﺎ ً

ﻳﻘﻞ أﺣﺪ ﻛﺬﻟﻚ :إن ﻫﺬا ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ،ﻻ ﳚﻮز -إذن -أن ﻧﺮد اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ ،وﻧﺘﺄول
اﻟﻘﺮآن ،ﻣﻊ أﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﺮد أﺛﺮاً ﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ وﳝﲔ وﱂ ﻧﺘﺄول اﻟﻘﺮآن ،وﻫﻮ ﻣﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ أﻧﻪ
ﻣﻘﺘﻮﻻ ﰲ ﳏﻠﺔ ،وﱂ ﺗﻘﻢ ﺑﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ
أﺟﺎز ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ .449ﰒ ﻗﺎل ﳌﺨﺎﻟﻔﻴﻪ :إﻧﻜﻢ ﺗﻘﻀﻮن :أﻧﻪ ﻣﻦ وﺟﺪ ً
رﺟﻼ ﲬﺴﲔ ﳝﻴﻨﺎً وﻳﺪﻓﻌﻮن اﻟﺪﻳﺔ ﻫﻢ وﻋﻮاﻗﻠﻬﻢ ،ﰲ ﺛﻼث
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﻴﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺘﻠﻪ -ﳛﻠﻒ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ ﲬﺴﻮن ً

ﺳﻨﲔ ،450ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻘﻀﻮن ﺬا ﻣﻊ أﻧﻜﻢ ﺗﺰﻋﻤﻮن أن ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﳛﺮم أن ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺪع ﻗﻞ ﻣﻦ
ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ أو ﺷﺎﻫﺪ واﻣﺮأﺗﲔ؛ وأن ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ ﲢﺮم أن ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺪع إﻻ ﻟﺒﻴﻨﺔ ،وﻫﻲ ﺷﺎﻫﺪان أو ﺷﺎﻫﺪ
واﻣﺮأ ن ،وﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻴﻤﲔ ﺑﺮاءة ﳌﻦ ﺣﻠﻒ؟!؛ وﻛﻴﻒ ﺗﻌﻄﻮن ﺑﻼ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻨﺎ -ﰲ اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ -وأﺣﻠﻔﺘﻢ وﱂ
ﺗﱪءوا ،ﻓﺨﺎﻟﻔﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴ ﻨﺔ؟! .ﻓﺈن ﻗﻠﺘﻢ :ﱂ ﳔﺎﻟﻔﻬﻤﺎ ،وﻗﺪ روي ﻫﺬا ﻋﻦ ﻋﻤﺮ اﳋﻄﺎب -وﻫﻮ أﻋﻠﻢ
ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ -ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن دﻋﻮاﻛﻢ أن اﻟﻜﺘﺎب ﳛﺮم أن ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ ﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ،
و"أن اﻟﺴﻨﺔ ﲢﺮم أن ﳛﻮل ﺣﻜﻢ ﻋﻦ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ "-ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ"  -أو
ﳛﻠﻒ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ ،ﰒ ﻻ ﻳﱪأ" " -ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ" -ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎم -ﻛﻤﺎ زﻋﻤﺘﻢ  -وإذا ﻛﻨﺘﻢ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺘﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻮم ﳋﱪ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ  -ﻓﺈﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﻘﻞ ﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ إﻻ ﳋﱪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ وﻟﻴﺲ ﺑﺮأي رأﻳﻨﺎﻩ،
واﳋﱪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،أوﱃ ﻣﻦ اﳋﱪ ﻋﻦ ﻏﲑ رﺳﻮل ﷲ  ،451ﰒ اﻧﺘﻘﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ ﺿﺮب
أﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﻬﺎدة واﻟﺪﻋﻮى ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺎﻟﻔﻮن ﻟﺴﻨﺔ ،وﻟﻮ ﻃﺒﻘﻮا ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻟﱰﻛﻮﻫﺎ وﻣﻨﻬﺎ
"اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﲔ" ﻣﻊ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗﺮﻛﻪ وﻋﻨﻒ ﻣﻦ ﳝﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﲔ؛ أﺧﺬ ﺑﻪ اﻷﺣﻨﺎف ،ﻣﻊ أن
ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﺰد ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎل}:ﻓَﺎ ْﻏ ِﺴﻠُﻮا وﺟﻮﻫ ُﻜﻢ وأَﻳ ِﺪﻳ ُﻜﻢ إِ َﱃ اﻟْﻤﺮاﻓِ ِﻖ واﻣﺴﺤﻮا ﺑِﺮء ِ
وﺳ ُﻜ ْﻢ َوأ َْر ُﺟﻠَ ُﻜ ْﻢ
ُُ َ ْ َْ َ ْ
ََ َ ْ َ ُ ُُ
إِ َﱃ اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَ ْ ِ
ﲔ{]اﳌﺎﺋﺪة ،[6:ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﲔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻏﺴﻞ اﻟﻘﺪﻣﲔ أو ﻣﺴﺤﻬﻤﺎ ﻓﻘﻂ ،وﻟﻴﺲ ﰲ
ﻣﺴﺢ اﳋﻔﲔ ،وإﳕﺎ ورد ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻄﻊ إﻻ
ﻣﻦ ﺳﺮق ﻣﻦ ﺣﺮز ،وﻣﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎً دون ﻏﲑﻩ ،ﻫﺬا ﻣﻊ أن ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﻘﻄﻊ
}واﻟ ﱠﺴﺎ ِر ُق َواﻟ ﱠﺴﺎ ِرﻗَﺔُ ﻓَﺎﻗْﻄَ ُﻌﻮا أَﻳْ ِﺪﻳـَ ُﻬ َﻤﺎ َﺟَﺰاءً ِﲟَﺎ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺰﻣﻪ اﺳﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﻗﻠّﺖ ﺳﺮﻗﺘﻪ أو ﻛﺜﺮت ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃَ :
َﻛ َﺴﺒَﺎ ]{...اﳌﺎﺋﺪة ،[38:اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ،وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺬﻟﻚ إﻻ ﳌﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ اﻟﻨﱯ  ،ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻄﻊ

 .448وﻣﻧﮭﺎ إذا ﺟﺎءت اﻟﻣرأة ﺑوﻟد ﻓﺄﻧﻛر اﻟزوج ،وﻗﺎل :اﺳﺗﻌرﺗﮫ وﻟم ﺗﻠدﯾﮫ ،ﻓﺷﮭﺎدة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﻣرأة وﻟدﺗﮫ ﺗﻛﻔﻲ ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ.166 ،
 .449اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.354-353 ،
.450ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﺳﺎﻣﺔ ،وﻗد ﻣر ﺗﻌرﯾﻔﮭﺎ.
.451اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.11 :7 ،
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إﻻ ﻣﻦ ﺳﺮق ﻣﻦ ﺣﺮز ،وﻣﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻗﺘﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺆﻗﺘًﺎ دون ﻏﲑﻩ ،452وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﳍﻢ ﺑﺮﺟﻢ اﶈﺼﻦ ﻓﻘﻂ إذا
ﺣﺮاً" ،ﳏﺼﻨﺎً أو ﻏﲑ
زﱏ ،ﻣﻊ أن اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ اﳉﻠﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﺰﻣﻪ اﺳﻢ اﻟﺰ ؛ ﳑﻠﻮًﻛﺎ ﻛﺎن أو ّ
ﳏﺼﻦ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ} :اﻟﱠﺰاﻧِﻴﺔُ واﻟﱠﺰِاﱐ ﻓَﺎﺟﻠِ ُﺪوا ُﻛ ﱠﻞ و ِ
اﺣ ٍﺪ ِﻣْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ِﻣﺌَ َﺔ َﺟ ْﻠ َﺪةٍ{]اﻟﻨﻮر ،[2:وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﺬﻟﻚ إﻻ
ْ
َ
َ َ
ﻣﺎﻋﺰا ،وﱂ ﳚﻠﺪﻩ ،وﱂ ﻳﻌﺮﺿﻮا ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ،وﻳﻘﻮﻟﻮا ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﰲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻟﺴﻨﺔ ،وﻫﻲ أﻧﻪ رﺟﻢ ً
اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ . 453إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ
أن اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺬا اﳌﻘﻴﺎس ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت دون ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﺎل :إن اﻟﺴﻨﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻵﺣﺎد ،اﻟﱵ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻷﺣﻨﺎف ﻣﺜﻼً ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺳﻨﺔ
ﻣﺸﻬﻮرة ،وﻫﺬﻩ ﻳﺰاد ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب-ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ454-؛ ﻷن ﺛﺒﻮ ﺎ أﻗﻮى ﻣﻦ ﺛﺒﻮت أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد وﺗﻔﻴﺪ
ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ،ﻓﻬﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﱵ ردوﻫﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ ﺧﱪ
ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ ،وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ
ً

اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ .وﻗﺪ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل" :ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :إن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺧﺼﻮا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ}:ﻳ ِ
ﻮﺻﻴ ُﻜ ُﻢ ا ﱠُ ِﰲ أ َْوَﻻ ِد ُﻛ ْﻢ{]اﻟﻨﺴﺎء ،[11:ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﻻ ﻣﲑاث ﻟﻘﺎﺗﻞ" وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ُ
ِ
ِ
و}وَﳍُ ﱠﻦ اﻟﱡﺮﺑُ ُﻊ ﳑﱠﺎ ﺗَـ َﺮْﻛﺘُ ْﻢ{] اﻟﻨﺴﺎء ،[12:ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺼ ُ
}وﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻧ ْ
ﻒ َﻣﺎ ﺗَـَﺮَك أ َْزَو ُ
اﺟ ُﻜ ْﻢ{ ]اﻟﻨﺴﺎءَ ،[12:
َ
ِ
}وأ ُِﺣ ﱠﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣﺎ َوَراءَ ذَﻟ ُﻜ ْﻢ{] اﻟﻨﺴﺎء ،[24 :ﺑﻘﻮﻟﻪ :
اﻟﺴﻼم" :ﻻ ﻳﺘﻮارث أﻫﻞ ﻣﻠﺘﲔ ﺷﱴ" وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ :

"ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺘﻬﺎ" ﰲ ﺷﻮاﻫﺪ ﳍﺎ ﻛﺜﲑة ﻓﺜﺒﺖ أن ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻜﺘﺎب ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺟﺎﺋﺰ" ،ﻗﻠﻨﺎ :ﻫﺬﻩ
أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺸﻬﻮرة ﲡﻮز اﻟﺰ دة ﲟﺜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻻ ﻛﻼم ﻓﻴﻬﺎ ،إﳕﺎ اﻟﻜﻼم ﰲ ﺧﱪ ﺷﺎذ ﺧﺎﻟﻒ ﻋﻤﻮم
اﻟﻜﺘﺎب ،ﻫﻞ ﳚﻮز اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ؟ وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﰎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮازﻩ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮازﻩ أن ﻋﻤﺮ
وﻋﺎﺋﺸﺔ وأﺳﺎﻣﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ردوا ﺧﱪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻴﺲ ،وﱂ ﳜﺼﻮا ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ} :أ ِ
ﺚ
ﻮﻫ ﱠﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣْﻴ ُ
َﺳﻜﻨُ ُ
ْ
َﺳ َﻜْﻨـﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُو ْﺟ ِﺪ ُﻛ ْﻢ{ ]اﻟﻄﻼق ،[6:ﺣﱴ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ" :ﻻ ﻧﺪع ﻛﺘﺎب رﺑﻨﺎ وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺑﻘﻮل اﻣﺮأة
ﻻ ﻧﺪري ﺻﺪﻗﺖ أم ﻛﺬﺑﺖ ،ﺣﻔﻈﺖ أم ﻧﺴﻴﺖ" ،455واﳉﺪﻳﺮ ﻟﺬﻛﺮ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﱂ
ﻳﻜﻦ وﺣﺪﻩ ﰲ اﳌﻴﺪان ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ،وإﳕﺎ اﻧﺘﻀﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﻏﲑﻩ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﺣﻮاراً ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ
ﶈﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ وﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﳛﲕ اﺑﻦ اﻟﺒﻨﺎء ،وﰲ ﻫﺬا اﳊﻮار اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻓﻴﻪ اﻹﻣﺎم

.452أﺧرج اﻟﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم ﻋن ھﺷﺎم ﺑن ﻋروة ،ﻋن أﺑﯾﮫ ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻗﺎﻟت " :ﻟم ﺗﻘطﻊ ﯾد ﺳﺎرق ﻓﻲ ﻋﮭد رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓﻲ أﻗل
ﻣن ﺛﻣن اﻟﻣﺟن ،ﺣﺟﻔﺔ أو ﺗرس وﻛﻼھﻣﺎ ذو ﺛﻣن" ،وأﺧرﺟﺎ ﻋن اﺑن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ أن رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻗطﻊ ﺳﺎرﻗﺎ ً
ﻓﻲ ﻣﺟن ﻗﯾﻣﺗﮫ ﺛﻼﺛﺔ دراھم ،ﻛﻣﺎ أﺧرج أﺻﺣﺎب اﻟﺳﻧن اﻷرﺑﻌﺔ ﻋ ن أﺑﻲ ﺟرﯾﺞ ﻋن أﺑﻲ اﻟزﺑﯾر ،ﻋن ﺟﺎﺑر ،ﻋن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
ﻗﺎل ) :ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺋن وﻻ ﻣﺧﺗﻠس وﻻ ﻣﻧﺗﮭب ﻗطﻊ( ،اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ.364-355 :3 ،
 .453اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.15 :7 ،
.454اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.15 :7 ،

.455ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺨﺎري،ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ،730 -729 :3 ،واﻧﻈﺮ :ﳏﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت ،وﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻳﺲ ،ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺬاﻫﺐ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ،د ط،
)ﻣﻜﺘﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﻴﺢ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1373 ،ﻫـ( ،112،117 ،ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻧﻔﻘﺔ اﳌﺒﺘﻮﺗﺔ وﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ.
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اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ردﻩ اﺑﻦ اﻟﺒﻨﺎء ،وﰲ ﻫﺬا اﳊﻮار اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻓﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ردﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن
ﳎﻠﺴﺎ ﻓﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ ،ﻓﻴﻬﻢ رﺟﻞ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ
ﺑﻌﺮض اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ ،ﻳﻘﻮل" :ﺣﻀﺮت ً
ﺣﺎﺿﺮا :-ﻛﻴﻒ ﻓﻘﻪ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﺎل ﱄ :ﻫﻮ ﺣﺴﻦ اﻹﺷﺎرة ﻷﺻﺎﺑﻊ ،ﰒ
ﺳﺨﻴﺎن ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻴﺤﲕ ﺑﻦ اﻟﺒﻨﺎء -وﻛﺎن
ً
ﻗﺎل ﱄ :ﲢﺐ أن ﺗﺴﻤﻌﻪ؟ ﻗﻠﺖ :ﻧﻌﻢ .ﻓﻘﺎل :أ ﻓﻼن :رأﻳﺖ ﺷﻴﺌًﺎ أﻋﺠﺐ ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﰲ
ﻗﻀﺎ ﻫﻢ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ؟ ..إن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أﻣﺮ ﺑﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ،ﻓﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﰒ ﻗﺎل}:ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﻳَ ُﻜﻮ َ
ﲔ ﻓَـﺮﺟﻞ واﻣﺮأَ َ ِن ِﳑﱠﻦ ﺗَـﺮﺿﻮ َن ِﻣﻦ اﻟﺸﱡﻬ َﺪ ِاء{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:ﰒ أﻛﺪ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل}:أَ ْن ﺗَ ِ
ِ
اﳘَﺎ
ﻀ ﱠﻞ إِ ْﺣ َﺪ ُ
ْ ْ َْ َ َ
َر ُﺟﻠَ ْ َ ُ ٌ َ ْ َ
ُﺧَﺮى{]اﻟﺒﻘﺮة ،[283:ﻓﺒﲔ ﻋﺰ وﺟﻞ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﻢ اﻟﺸﻬﺎدة إﻻ ﺑﺮﺟﻠﲔ أو رﺟﻞ واﻣﺮأﺗﲔ،
ﻓَـﺘُ َﺬ ّﻛَِﺮ إِ ْﺣ َﺪ ُ
اﳘَﺎ ْاﻷ ْ
ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺮﺟﻞ واﺣﺪ ،وﳝﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﻖ"" .ﻓﻘﺎل :ﻧﻌﻢ؛ إ ﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﻼف اﻟﻘﺮآن،
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﳛﲕ :اﺣﺘﺠﻮا ،ﻓﻘﺎﻟﻮا :إن رﺳﻮل ﷲ أﻋﻠﻢ ﲟﻌﲎ ﻛﺘﺎب ﷲ ،وﻗﺪ رووا ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﻀﻰ ﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ
اﻟﺸﺎﻫﺪ ،ورووا ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم" -ﻛﺬا"" .ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﺳﺨﻴﺎن :ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ
اﻟﺮواة ،وﻫﻮ ﺧﻼف اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﳛﲕ :ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺰوج اﻣﺮأة ودﺧﻞ ﺎ ،وأﻏﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ً وأرﺧﻰ
ﲨﻴﻌﺎ أ ﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻤﺎﺳﺎ ؟ ﻓﻘﺎل :ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺪاق؛ "ﻓﻘﺎل ﳛﲕ :ﻓﺈ ﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن :إن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﺳﱰا ،ﰒ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ،وأﻗﺮا ً
ً
ِ
ِ
ﻒ َﻣﺎ
ﻮﻫ ﱠﻦ َوﻗَ ْﺪ ﻓَـَﺮ ْ
ﺿﺘُ ْﻢ َﳍُ ﱠﻦ ﻓَ ِﺮ َ
ﺼ ُ
ﻳﻀﺔً ﻓَﻨ ْ
ﻮﻫ ﱠﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ِﻞ أَ ْن ﲤََ ﱡﺴ ُ
}وإِ ْن ﻃَﻠﱠ ْﻘﺘُ ُﻤ ُ
ﻗﺪ ﻗﺎل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪَ :

ﺿﺘُ ْﻢ{]اﻟﺒﻘﺮة ،[237:وأﻧﺖ ﲡﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻞ" .ﻓﻘﺎل :ﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ
ﻓَـَﺮ ْ
أﻋﻠﻢ ﲟﻌﲎ اﻟﻜﺘﺎب" ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﳛﲕ :ﻓﻠﻢ ﺗﺮ ﻟﻠﻘﻮم ﺣﺠﺔ ،وﻗﺪ رووا ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ  ،وﻫﻮ اﳌﺒﲔ ﻋﻦ ﷲ ﻋﺰ
وﺟﻞ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ أراد ،ورووا ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ورأﻳﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺣﺠﺔ ﲟﺎ روﻳﺖ ﻋﻦ
ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻲء" .456وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﻘﺪ أﻓﺎض اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﰲ رد ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ -ﻷﻧﻪ ﻳﺮى أﻧﻪ ب ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻪ
ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ
اﳊﺎﻗﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻴﻌﺼﻔﻮا ﺎ ،وﳛﺎوﻟﻮا أن ﻳﺒﻌﺪوﻫﺎ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻨﻬﺎ ﲝﺠﺔ أن ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ
ً
ﻓﻌﻼ اﻵن ،ﰲ ﻋﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺒﺘﺖ ﺑﺘﺔ ﺗﻘﻮل :إن اﻟﺴﻨﺔ ﱂ ﺗﻨﻘﻞ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ً

ﺻﺤﻴﺤﺎ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ،وﻳﺮون ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻜﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ،457واﳊﻖ أﻧﻪ ﻻ ﺿﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ
ﻧﻘﻼ
ً
ً
أﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺄﻛﺪون ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻧﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﲟﻨﻬﺎج اﶈﺪﺛﲔ وﻣﺼﻔﺎ ﻢ اﻟﱵ ﺻﻨﻔﺖ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وأﺑﻌﺪت ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع أو ﺿﻌﻴﻒ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ اﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻨﺘﻮﻫﻢ أ ﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ رواﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻷﺣﻨﺎف ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻴﻤﲔ
وﻳﻼ آﺧﺮ ﻟﻶﻳﺔ -ﻛﻤﺎ
ﻗﺼﺮا ،وأن ﻫﻨﺎك ﺣﺪا أدﱏ ﻟﻠﺸﻬﺎدة ،ﻣﻊ أن ً
ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻮا :إن ﰲ اﻵﻳﺔ ً
 .456اﻟﺳﯾد ،ﺻﺎﻟﺢ أﺑوﺑﻛر ،اﻷﺿواء اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎح اﻷﺣﺎدﯾث اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ وﺗطﮭﯾر اﻟﺑﺧﺎري ﻣﻧﮭﺎ ،د ط)،ﻣطﺎﺑﻊ ﻣﺣرم1975،م(.
.457اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ.196 ،
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ﻓﻌﻞ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -أدى إﱃ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﺧﺮى ﺗﺮى أن اﻵﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳊﺪﻳﺚ ،وﺗﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻫﻮ أدﱏ
إﱃ اﻟﻌﻘﻞ ،وﻫﻮ :أن اﳊﺪﻳﺚ إذا ﺻﺪق ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻛﺎن وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺮﺳﻮل ﷲ  .ﻋﻠﻰ اﻧﻨﺎ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴ ًﻔﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺿﻌﻔﻪ ،وﻳﻄﻤﺌﻨﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺎً ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﷲ؛ وﻋﻨﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ،وﻳﻜﻮن ﰲ
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻘﻂ.
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻋﺎﻣﻼً ً
اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس :وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ اﺧﺘﻼف
اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ؛ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ ﺻﻼة اﳋﻮف دون آﺧﺮ؛ "ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﺸﺒﻪ ﲟﻌﲎ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ" ،ﻓﻘﺪ روى ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن ﻋﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺧﻮات ﻋﻤﻦ ﺻﻠﻰ ﻣﻊ
رﺳﻮل ﷲ ﺻﻼة اﳋﻮف ﻳﻮم ذات اﻟﺮﻗﺎع) :458أن ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﻪ ،وﻃﺎﺋﻔﺔ وﺟﺎﻩ اﻟﻌﺪو ،ﻓﺼﻠﻰ ﻟﺬﻳﻦ
ﻣﻌﻪ رﻛﻌﺔ ،ﰒ ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺋﻤﺎً ،وأﲤﻮا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﰒ اﻧﺼﺮﻓﻮا ،ﻓﺼﻔﻮا وﺟﺎﻩ اﻟﻌﺪو ،وﺟﺎءت اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﺼﻠﻰ
ﻢ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ،ﰒ ﺛﺒﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎً ،وأﲤﻮا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﰒ ﺳﻠﻢ ﻢ( ،459وروى ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﺣ ﻔﺺ ،ﻋﻦ أﺧﻴﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺧﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ،ﻋﻦ اﻟﻨﱯ
ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن ،460ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :وروى اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺻﻼة اﳋﻮف ﺧﻼف
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼة ﰲ ﺑﻌﺾ أﻣﺮﻫﺎ ،ﻓﻘﺎل :ﺻﻠﻰ رﻛﻌﺔ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ،وﻃﺎﺋﻔﺔ وﺑﲔ اﻟﻌﺪو ،وﺟﺎءت اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﻞ
ﻣﻌﻪ ،ﻓﺼﻠﻰ ﻢ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ،وﺳﻠﻢ ،ﰒ اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻓﻘﻀﻮا ﻣﻌﺎً ،وروى أﺑﻮ ﻋﻴﺎش اﻟﺰرﻗﻲ أن
اﻟﻨﱯ ﻳﻮم ﻋﺴﻔﺎن وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﻓﺼﻒ ﻟﻨﺎس ﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎً ،ﰒ رﻛﻊ ورﻛﻌﻮا ﻣﻌﺎً ،ﰒ ﺳﺠﺪ،

ﻓﺴﺠﺪت ﻣﻌﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ،وﺣﺮﺳﺘﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮد ،ﺳﺠﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﺳﻮﻩ ،ﰒ ﻗﺎﻣﻮا ﰲ ﺻﻼﺗﻪ ،ﻗﺎل
ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا ،وﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ اﻹﺳﻨﺎد ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻟﺮاﺟﻊ ﻣﻨﻬﺎ؛ وﻗﺪ اﺧﺘﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،اﻷﺧﺬ ﺑﺼﻼة اﻟﻨﱯ ﻳﻮم ذات اﻟﺮﻗﺎع دون
ﻏﲑﻫﺎ ،وﻫﻲ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ اﻷول ،ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮات ﺑﲔ ﺟﺒﲑ ﳌﺎ "ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻪ ﲟﻌﲎ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ
وﺟﻞ ،ﻓﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮل}:وإِ َذا ُﻛْﻨ ِ
ﻚ َوﻟْﻴَﺄْ ُﺧ ُﺬوا
ﺖ َﳍُُﻢ اﻟ ﱠ
ﺼﻼ َة ﻓَـ ْﻠﺘَـ ُﻘ ْﻢ ﻃَﺎﺋَِﻔﺔٌ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ َﻌ َ
ﺖ ﻓﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺄَﻗَ ْﻤ َ
َ
َ
أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱡ
ﱡ
ﻚ َوﻟْﻴَﺄْ ُﺧ ُﺬوا ﺣ ْﺬ َرُﻫ ْﻢ
ﺼﻠﻮا َﻣ َﻌ َ
َﺳﻠ َﺤﺘَـ ُﻬ ْﻢ ﻓَِﺈذَا َﺳ َﺠ ُﺪوا ﻓَـ ْﻠﻴَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻣ ْﻦ َوَراﺋ ُﻜ ْﻢ َوﻟْﺘَﺄْت ﻃَﺎﺋ َﻔﺔٌ أ ْ
ْ
ﺼﻠﻮا ﻓَـ ْﻠﻴُ َ
ُﺧَﺮى َﱂْ ﻳُ َ
ِ
ِِ
وأَﺳﻠِﺤﺘَـﻬﻢ وﱠد اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ َﻛ َﻔﺮوا ﻟَﻮ ﺗَـ ْﻐ ُﻔﻠُﻮ َن ﻋﻦ أ ِ ِ
ِ
ﺎح َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ
َْ ْ
َ ُ ْ
َﺳﻠ َﺤﺘ ُﻜ ْﻢ َوأ َْﻣﺘ َﻌﺘ ُﻜ ْﻢ ﻓَـﻴَﻤﻴﻠُﻮ َن َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻣْﻴـﻠَﺔً َواﺣ َﺪ ًة َوَﻻ ُﺟﻨَ َ
َ ْ َ ُْ َ
ِ
ِ
َﺳﻠ َﺤﺘَ ُﻜ ْﻢ َو ُﺧ ُﺬوا ِﺣ ْﺬ َرُﻛ ْﻢ{]اﻟﻨﺴﺎء ،[102:وﻗﺎل ﻋﺰ
ﺿﻰ أَ ْن ﺗَ َ
إِ ْن َﻛﺎ َن ﺑِ ُﻜ ْﻢ أَذًى ﻣ ْﻦ َﻣﻄَ ٍﺮ أ َْو ُﻛْﻨـﺘُ ْﻢ َﻣ ْﺮ َ
ﻀﻌُﻮا أ ْ

 .458اﻟرﻗﺎع ،ﺟﻣﻊ رﻗﻌﺔ وﺳﻣﯾت ﺑذﻟك ﻷن ﺑﻌض اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟذﯾن ﻏزوا ﻓﯾﮭﺎ ﻧﻘﺑت أﻗداﻣﮭم ،أي رﻗﻌت وﺳﻘطت أظﻔﺎرھم ﻓﻛﺎﻧوا ﯾﻠﻔون ﻋﻠﻰ أرﺟﻠﮭم
اﻟﺧرق.
.459اﻟﺑﺧﺎري ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﺑﺎب ﻏزوة ذات اﻟرﻗﺎع ،ﺣدﯾث رﻗم  ،113 :5 ،4129و ﻣﺳﻠم ،ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ،ﺑﺎب ﺻﻼة اﻟﺧوف ،ﺣدﯾث رﻗم
.575 :1 ،842 ،310
.460اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.183 -182 ،

148

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ِ
ِِ
ِ
ﲔ ﻛِﺘَﺎ ً َﻣ ْﻮﻗُﻮ ً {]اﻟﻨﺴﺎء ،[103:ﻓﻘﺪ
ﺼﻼةَ إِ ﱠن اﻟ ﱠ
ﻴﻤﻮا اﻟ ﱠ
ﺼﻼةَ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺖ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ}:ﻓَﺈذَا اﻃْ َﻤﺄْﻧـَْﻨـﺘُ ْﻢ ﻓَﺄَﻗ ُ
ﺣﺬرا ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺪوﻫﻢ ﻏﺮة أو ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﻢ
ﻓﺮق ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻼة ﰲ اﳋﻮف وﰲ اﻷﻣﻦً ،

ﺛﻐﺮة ،وﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮات اﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﺬر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ،وذﻟﻚ أن اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻠﻲ
ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﲢﺮﺳﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻫﻲ ﺧﺎرج اﻟﺼﻼة "واﳊﺎرس إذا ﻛﺎن ﰲ ﻏﲑ ﺻﻼة ﻛﺎن ﻣﺘﻔﺮ ًﻏﺎ ﻣﻦ
وﻣﺘﻜﻠﻤﺎ إن ﺧﺎف ﻋﺠﻠﺔ ﻣﻦ
وﻗﺎﻋﺪا ،وﻣﻨﺤﺮﻓًﺎ ﳝﻴﻨًﺎ وﴰﺎﻻً ،وﺣﺎﻣﻼً إن ﲪﻞ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻗﺎﺋﻤﺎ
ً
ً
ﻓﺮض اﻟﺼﻼةً ،
وﻣﻘﺎﺗﻼ إن أﻣﻜﻨﺘﻪ ﻓﺮﺻﺔ ،ﻏﲑ ﳏﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺼﻼة ،وﳜﻔﻒ اﻹﻣﺎم ﲟﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﺼﻼة إذا
ﻋﺪوﻩ،
ً

ﺧﺎف ﲪﻠﻪ اﻟﻌﺪو ﺑﻜﻼم اﳊﺎرس" ،461أﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮات ﺑﲔ ﺟﺒﲑة ،ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف اﳊﺬر اﻟﺬي ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻵﻳﺔ ،وواﻓﻘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮات ،ﻓﺎﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ اﻟﺼﻼة ﻣﻊ اﻹﻣﺎم
ﺗﻨﺼﺮف دون أن ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺼﻼة؛ ﻓﺘﺤﺮس اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷﺧﺮى ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﺻﻼة ،وﻳﻌﺪ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻹﻣﺎم

ﻳﻘﻀﻴﺎن ﲨﻴﻌﺎً ،وﻻ ﺣﺎرس ﳍﻤﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﺼﻼة إﻻ اﻹﻣﺎم ،وﻫﻮ وﺣﺪﻩ ﻻ ﻳﻐﲏ ﺷﻴﺌﺎً أﻣﺎم اﻟﻌﺪو،
"ﻓﻜﺎن ﻫﺬا ﺧﻼف اﳊﺬر واﻟﻘﻮة ﰲ اﳌﻜﻴﺪة" ،462وﻫﻨﺎك وﺟﻪ ﺷﺒﻪ آﺧﺮ ﺑﲔ ﻣﻌﲎ اﻵ ت وﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮات،
ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺮﺟﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وﻫﻮ أن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ذﻛﺮ ﺻﻼة اﻹﻣﺎم واﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ
ﻣﻌﺎ ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ،وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ،ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻣﺎم واﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ﳜﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻼة
ً

وﻻ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮات وﳜﺎﻟﻔﻪ ﻏﲑﻩ ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺎﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻻ
ﻳﻨﺴﻰ أن اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺧﺮى ﺻﺤﻴﺤﺔ؛ ﻷن ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ رواة ﺛﻘﺎت ﻋﻨﺪﻩ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ،ﻓﺄﺛﺒﺘﻬﺎ وﺑﲔ وﺟﻪ
أﻳﻀﺎ وﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﻘﺪم ﻋﻨﺎﻳﺔ ﲟﺘﻮ ﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن ﺣﺪﻳﺚ
ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﻨﻬﺎ ً
أﰊ ﻋﻴﺎش وﺟﺎﺑﺮ ﰲ ﺻﻼة اﳋﻮف ﳝﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ إذا وﺟﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺻﻠﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﻴﺪا
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺻﻠﻮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن رﺳﻮل ﷲ ﰲ أﻟﻒ وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ،وﻛﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﰲ ﻣﺎﺋﺘﲔ ،وﻛﺎن ﻣﻨﻪ ً
ﰲ ﺻﺤﺮاء واﺳﻌﺔ ،ﻻ ﻳﻄﻤﻊ ﻓﻴﻪ؛ ﻟﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ،وﻛﺜﺮة ﻣﻦ ﻣﻊ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ أﻻ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
داﺋﻤﺎ ،ﰲ اﻟﺴﺠﻮد وﰲ
اﻟﻌﺪو ،وﻟﻮ ﲪﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ رآﻩ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ اﺣﺘﺎط ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺴﺠﻮد ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺮوﻧﻪ ً

ﻏﲑ اﻟﺴﺠﻮد ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ؛ أي :اﻟﻌﺪو ﻗﻠﻴﻞ وﺑﻌﻴﺪ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﺎﺋﻞ ﻳﺴﱰ
اﻟﻌﺪو ﻋﻦ اﳉﻴﺶ ،أﻣﻜﻦ أن ﺗﺼﻠﻰ ﺻﻼة اﳋﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻋﻴﺎش وﺟﺎﺑﺮ،463
وﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮات اﺑﻦ ﺟﺒﲑ إﳕﺎ ﻫﻮ اﺧﺘﻼف اﳊﺎﻟﲔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺪﻳﺚ اﻵﺧﺮ،
ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ؛ إذ "ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﳌﺎ ﺟﺎز أن ﺗﺼﻠﻰ ﺻﻼة اﳋﻮف ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺼﻼة ﰲ ﻏﲑ اﳋﻮف،
ﺟﺎز ﳍﻢ أن ﻳﺼﻠﻮﻫﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﳍﻢ ،وﺑﻘﺪر ﺣﺎﻻ ﻢ وﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪو إذا أﻛﻤﻠﻮا اﻟﻌﺪد ،ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﺖ ﺻﻼ ﻢ

.461اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.265 ،
 .462اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.266-265 ،
 .463اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ262-265،
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وﻛﻠﻬﺎ ﳎﺰﺋﺔ ﻋﻨﻬﻢ إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ" ،464وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،ﻛﺬﻟﻚ ،اﻟﱵ رﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ،
اﺋﺘﻨﺎﺳﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن أﺣﺎدﻳﺚ ﻏﺴﻞ اﻟﻘﺪﻣﲔ ،وأﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺴﺢ ﻇﻬﺮﻳﻬﻤﺎ ورﺷﻬﻤﺎ ،ﻓﻘﺪ رﺟﺢ أﺣﺎدﻳﺚ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ً

ﻏﺴﻞ اﻟﻘﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ،ﻷن ﻣﻊ اﻷوﱃ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ .ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺴﺢ
ﻣﻨﻔﺮدا ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻳﻘﻮل ﻣﻌﻘﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
أو اﻟﺮش ﻣﻦ ﻫﻮ ﺣﺴﻦ اﻹﺳﻨﺎد ،وﻳﺜﺒﺖ ﻟﻮ ﻛﺎن ً
اﻷﺣﺎدﻳﺚ" :ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ :ﻓﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ -ﻳﻌﲏ :أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻐﺴﻞ -أوﱃ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﻣﺴﺢ
اﻟﻘﺪﻣﲔ ورﺷﻬﻤﺎ؟ ﻗﻴﻞ :أﻣﺎ أﺣﺪ اﳊﺪﻳﺜﲔ -ﻳﻌﲏ ﰲ اﳌﺴﺢ أو اﻟﺮش ،ﻓﻠﻴﺲ ﳑﺎ ﻳﺜﺒﺖ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﳊﺪﻳﺚ ﻟﻮ

ﻣﻨﻔﺮدا ﺛﺒﺖ ،واﻟﺬي ﳜﺎﻟﻔﻪ -ﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺴﻞ -أﻛﺜﺮ
اﻧﻔﺮد ،وأﻣﺎ اﳊﺪﻳﺚ اﻵﺧﺮ ﻓﺤﺴﻦ اﻹﺳﻨﺎد ،وﻟﻮ ﻛﺎن ً
وأﺛﺒﺖ ﻣﻨﻪ ،إذا ﻛﺎن ﻫﻜﺬا ﻛﺎن أوﱃ ،وﻣﻊ اﻟﺬي ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺖ ،وﻫﻮ ﻗﻮل اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
465
ﱠِ
ﺼﻼةِ ﻓَﺎ ْﻏ ِﺴﻠُﻮا
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا إِ َذا ﻗُ ْﻤﺘُ ْﻢ إِ َﱃ اﻟ ﱠ
اﻟﻌﺎﻣﺔ" ؛ وﻫﻮ ﻳﻌﲏ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َ } :أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ِ ِ
ِ ِ
وﺳ ُﻜﻢ وأ َْر ُﺟﻠَ ُﻜﻢ إِ َﱃ اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَ ْ ِ
ِِ
ﲔ{]اﳌﺎﺋﺪة  ،[6ﺑﻨﺼﺐ أرﺟﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ
ُو ُﺟ َ
ْ
ﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوأَﻳْﺪﻳَ ُﻜ ْﻢ إ َﱃ اﻟْ َﻤَﺮاﻓﻖ َو ْاﻣ َﺴ ُﺤﻮا ﺑ ُﺮءُ ْ َ
ﻣﻌﲎ :ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا وﺟﻮﻫﻜﻢ وأﻳﺪﻳﻜﻢ وأرﺟﻠﻜﻢ .وﻗﺪ أﻳﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻧﺴﺨﺖ ﻧﻜﺎح اﳌﺘﻌﺔ
ﺑﺪﻻﺋﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،ﻓﻘﺪ روى ﺑﺴﻨﺪﻩ أن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ
ﻰ ﻋﻦ ﻧﻜﺎح اﳌﺘﻌﺔ وﻋﻦ ﳊﻮم اﳊﻤﺮ اﻷﻫﻠﻴﺔ" .ﻛﻤﺎ روى ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﻋﻨﻬﻤﺎ" :إن رﺳﻮل ﷲ
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل" :ﻛﻨﺎ ﻧﻐﺰو ﻣﻊ رﺳﻮل ﷲ وﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺴﺎء ،ﻓﺄرد أن ﳔﺘﺼﱴ ،ﻓﻨﻬﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ رﺳﻮل
ﷲ  ،ﰒ رﺧﺺ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻨﻜﺢ اﳌﺮأة إﱃ أﺟﻞ ﻟﺸﻲء" ،ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ
ﺑﻴﺎن أﻧﻪ ﺳﺦ ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻏﲑﻩ ﳑﺎ روي ﰲ إﺣﻼل اﳌﺘﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺪﻻﺋﻞ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ
واﻟﻘﻴﺎس .ﰒ رد ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ن ﻧﻜﺎح اﳌﺘﻌﺔ ﺣﻼل وﱂ ﳛﺮم ﻣﺒﻴﻨﺎً ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أن دﻻﺋﻞ اﻟﻘﺮآن
ﱠِ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا إِذَا ﻧَ َﻜ ْﺤﺘُ ُﻢ
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﺮﳝﻪ ،وﺗﺆﻛﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ .ﻗﺎل ﷲ ﺟﻞ ﺛﻨﺎؤﻩ َ } :أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
اﻟْﻤﺆِﻣﻨَ ِ
ﺎت ﰒُﱠ ﻃَﻠﱠ ْﻘﺘُﻤ ِ
ﻮﻫ ﱠﻦ{]اﻷﺣﺰاب ،[49:ﻓﺄﺣﻠﻬﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮﱘ ﻟﻨﻜﺎح ،وﱂ ﳛﺮﻣﻬﻦ إﻻ
ُْ
ُ ُ
ﻮﻫ ﱠﻦ ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ِﻞ أَ ْن ﲤََ ﱡﺴ ُ
ﻼق ﻣﱠﺮَ ِن ﻓَِﺈﻣﺴ ٌ ِ ٍ
وف أَو ﺗَﺴ ِﺮﻳﺢ ِِﺣﺴ ٍ
ﺎن{]اﻟﺒﻘﺮة،[229:
ﻟﻄﻼق .وﻗﺎل ﻋﺰ ذﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﻄﻼق}:اﻟﻄﱠ ُ َ
ﺎك ﲟَْﻌ ُﺮ ْ ْ ٌ ْ َ
َْ
وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
اﺳﺘِْﺒ َﺪ َال َزْو ٍج َﻣ َﻜﺎ َن َزْو ٍج َوآﺗَـْﻴـﺘُ ْﻢ إِ ْﺣ َﺪ ُاﻫ ﱠﻦ ﻗِْﻨﻄَ ًﺎرا{]اﻟﻨﺴﺎء ،[20:اﻵﻳﺔ
وﺗﻌﺎﱃ}:وإِ ْن أ ََرْد ُﰎُ ْ
َ
اﻟﻜﺮﳝﺔ .ﻓﺠﻌﻞ إﱃ اﻷزواج ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺎ اﻧﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻜﺎح ،ﻓﻜﺎن ﺑﻴﻨﺎ -وﷲ أﻋﻠﻢ -أن ﻳﻜﻮن ﻧﻜﺎح ﻣﺘﻌﺔ اﳌﺘﻌﺔ
ﻣﻨﺴﻮﺧﺎ ﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﳌﺎ وﺻﻔﺖ؛ ﻷن ﻧﻜﺎح اﳌﺘﻌﺔ :أن ﻳﻨﻜﺢ اﻣﺮأة ﻣﺪة ،ﰒ ﻳﻨﻔﺴﺦ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ
ً
ﺑﻼ إﺣﺪاث ﻃﻼق ﻣﻨﻪ ،وﻓﻴﻪ إﺑﻄﺎل ﻣﺎ وﺻﻔﺖ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﷲ إﱃ اﻷزواج ﻣﻦ اﻹﻣﺴﺎك واﻟﻄﻼق ،وإﺑﻄﺎل
اﳌﻮارﻳﺚ ﺑﲔ اﻟﺰوﺟﲔ ،وأﺣﻜﺎم اﻟﻨﻜﺎح اﻟﱵ ﺣﻜﻢ ﷲ ﺎ ﰲ اﻟﻈﻬﺎر واﻹﻳﻼء واﻟﻠﻌﺎن -إذا اﻧﻘﻀﺖ اﳌﺪة ﻗﺒﻞ

 .464اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،267 ،واﻧظر ھذا ﻛﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.226 -220 ،
 .465اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.207 -203 :7 ،
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إﺣﺪاث اﻟﻄﻼق ،466ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻧﺪرك -أن اﻷﺣﻨﺎف ﻗﺪ ﻋﻨﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ﲟﱳ
اﳊﺪﻳﺚ وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ،ﻫﺬا ﻓﻮق ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺮواة
اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮﻩ -ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﻛﻤﺎ أدرﻛﻨﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻛﺬﻟﻚ أن ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﱂ ﻳﻘﻔﻮا ﻣﻜﺘﻮﰲ اﻷﻳﺪي ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ ،ﻓﻬﻢ ﻗﺪ دﻓﻌﻮا ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺤﺼﻬﻢ ﰲ ﻣﺘﻮن ﻣﺎ رﻓﻀﻪ اﻷﺣﻨﺎف؛ ﻟﻴﺜﺒﺘﻮا أن ﻫﺬﻩ
اﳌﺘﻮن -وﻗﺪ ﺻﺢ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﰲ رأﻳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻘﺒﻮل ،وأ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؛ وﻛﻤﺎ
ﻗﻠﺖ :ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻮا ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﻔﺤﺺ اﳌﺘﻮن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ.
اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺜﺎﱐ :ﻋﺮض أﺣﺎدﻳﺚ اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﻬﻮرة :وﻛﻤﺎ ﻋﺮض اﻷﺣﻨﺎف أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ
أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ،وﻋﺪوا أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻫﺬﻩ
اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻘﺒﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ واﻓﻘﻪ وردوا ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ،ﻋﺮﺿﻮﻫﺎ ً
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻃﻨﻴﺎ ،ذﻟﻚ ﻷن اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺸﻬﻮرة أﻓﺎدت اﻟﻴﻘﲔ اﻟﻘﻠﱯ ،أﻣﺎ
ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﳌﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ
ً

أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻓﺘﻔﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﲏ ،ﻓﺎﻷوﱃ أوﺛﻖ ﺻﻠﺔ ﺑﺮﺳﻮل ﷲ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈذا ﺗﻌﺎرﺿﺘﺎ دﻟﺖ اﳌﺸﻬﻮرة
ﻋﻠﻰ أن ﻏﲑﻫﺎ ﱂ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد .وﻃﺒﻘﻮا ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ:
أوﻻً :ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ اﻟﺬي وﻗﻔﻨﺎ ﻣﻌﻪ وﻗﻔﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ آﻧﻔﺎً ،ردوﻩ ﻫﻨﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ،وﻫﻲ
ﻣﺎ روى ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ،أن اﻟﻨﱯ ﻗﺎل" :اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻰ

ﻋﻠﻴﻪ" ،467وﰲ رواﻳﺔ" :ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ" .468وﺑﻴﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﲔ :أﺣﺪﳘﺎ :أن اﻟﺸﺮع ﺟﻌﻞ اﻷﳝﺎن
ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﻜﺮ دون اﳌﺪﻋﻲ؛ ﻷن اﻟﻼم ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺳﺘﻐﺮاق اﳉﻨﺲ ،ﻓﻤﻦ ﺟﻌﻞ ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ ﺣﺠﺔ ﻓﻘﻂ
ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺺ ،وﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻐﺮاق .و ﻧﻴﻬﻤﺎ :أن اﻟﺸﺮع ﺟﻌﻞ اﳋﺼﻮم ﻗﺴﻤﲔ :ﻗﺴﻤﺎً ﻣﺪﻋﻴﺎً..

وﻗﺴﻤﺎً ﻣﻨﻜﺮاً ..ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﳊﺠﺔ ﻗﺴﻤﲔ أﻳﻀﺎً :ﻗﺴﻤﺎً ﺑﻴﻨﺔ وﻗﺴﻤﺎً ﳝﻴﻨﺎً وﺣﺼﺮ ﺟﻨﺲ اﻟﻴﻤﲔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ،
واﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،واﻟﻌﻤﻞ ﲞﱪ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳋﱪ اﳌﺸﻬﻮر ،ﻓﻴﻜﻮن
ﻣﺮدودا ،469وﳑﺎ ﻳﻘﻮي اﻟﺸﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ -ﰲ ﻧﻈﺮ اﻷﺣﻨﺎف -وﳚﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﻮى أﻣﺎم اﳋﱪ
ً
اﳌﺸﻬﻮر -ﻃﻌﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻴﻪ :ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ واﻟﺰﻫﺮي ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺰﻫﺮي واﻟﻨﺨﻌﻲ "أول
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻗﻀﻰ ﺑﺸﺎﻫﺪ وﳝﲔ ﻣﻌﺎوﻳﺔ؛ أﺿﻒ إﱃ ﻫﺬا أن اﻟﻨﱯ ﻗﺎل ﻟﻠﺤﻀﺮﻣﻲ اﻟﺬي اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ
اﺳﺘﺤﻼف اﻟﻜﻨﺪي ﰲ دﻋﻮى أرض" :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻨﻪ إﻻ ذﻟﻚ" ،ﻓﻬﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ اﳊﺼﺮ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﳝﲔ اﳌﺪﻋﻲ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻜﺎن ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﻏﲑ اﻻﺳﺘﺤﻼف 470وﻗﺎل ) :ﺷﺎﻫﺪاك أو ﳝﻴﻨﻪ( ،471وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ
.466اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.257 – 254 ،
.467ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.734 ،733 :3 ،
.468اﻟﺑﺧﺎري ،ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ،ﺑﺎب اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ،43 :6 ،وﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب اﻷﻗﺿﯾﺔ ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ،ح ،142 :3 ،و
اﻟدارﻗطﻧﻲ ،ﺳﻧن اﻟدارﻗطﻧﻲ ،ﺑﺎب ﺧﺑر اﻟواﺣد ﯾوﺟب اﻟﻌﻣل ،ﺣدﯾث رﻗم ،276 :5 ،4311واﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ،ﺑﺎب اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ واﻟﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧﻛر ،ح.188 :4 ،3336
 .469ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.733 :3 ،
 .470ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري.334 ، 733 :3،
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ﻋﻤﻼ ﺬا اﳌﻘﻴﺎس وﺗﻄﺒﻴ ًﻘﺎ ﻟﻪ" :ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن
ردﻫﺎ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ً
اﻟﻨﱯ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ ،ﻓﻘﺎل" :أﻳﻨﻘﺺ إذا ﺟﻒ"؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل" :ﻓﻼ إذن" 472ﻓﺎﻟﻨﱯ
أﻓﺴﺪ اﻟﺒﻴﻊ وأﺷﺎر ﺑﻘﻮﻟﻪ) :أﻳﻨﻘﺺ إذا ﺟﻒ(؛ إﱃ وﺟﻮب ﺑﻨﺎء ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺎواة ﻋﻠﻰ أﻋﺪل اﻷﺣﻮال ،أي ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﳚﻒ ،وﻳﺼﲑ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﺑﻴﻊ ﺑﻪ ،وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎواة ﺣﻴﻨﺌﺬ ،وﳍﺬا أﻓﺴﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﺒﻴﻊ ،رد أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻫﺬا اﳋﱪ؛ ﻷﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﻟﻪ ) :اﻟﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﺮ ﻣﺜﻼً ﲟﺜﻞ(  473ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ؛
وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻤﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻃﺐ؛ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﻟﻠﺜﻤﺮة اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺨﻞ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻳﻨﻌﻘﺪ إﱃ أن ﻳﺪرك،
وﻻ ﻳﻐﲑ ﻣﻦ اﺳﻢ ذا ﺎ ﺗﻌﺪد اﻷﺣﻮال وﺗﻐﲑ اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺒﺪل اﺳﻢ اﻵدﻣﻲ ﺑﺘﻐﲑ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﺗﺒﺪل
أﺣﻮاﻟﻪ .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ روي أﻧﻪ  ) :ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻤﺮ ﺣﲔ ﻳﺰﻫﻲ ،ﻓﻘﻴﻞ :وﻣﺎ ﻳﺰﻫﻲ؟ ﻗﺎل :أن ﳛﻤﺮ
ﲤﺮا وﻫﻮ ﺑﺴﺮ ،وﻗﺎل ﺷﺎﻋﺮﻫﻢ :وﻣﺎ اﻟﻌﻴﺶ إﻻ ﻧﻮﻣﺔ وﺗﺸﺮق؛ وﲤﺮ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻨﺨﻴﻞ
أو ﻳﺼﻔﺮ( ،474ﻓﺴﻤﺎﻩ ً

وﻣﺎء ﻓﻌﱪ ﻟﺘﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻃﺐ ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﺳﻢ اﻟﺘﻤﺮ ﻻ ﳜﺘﺺ ﳉﺎف ﻣﻦ ﲦﺮة اﻟﻨﺨﻴﻞ؛ وإذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﲤﺮ،
ﻋﻤﻼ ﳊﺪﻳﺚ اﳌﺸﻬﻮر وﺗﺮًﻛﺎ ﳊﺪﻳﺚ اﻵﺣﺎد
وﻗﺪ ﺷﺮط اﻟﻌﻘﺪ ،وﻫﻮاﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﳌﻘﺪار ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﺟﺎز اﻟﺒﻴﻊ ً
اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻔﻪ ،وﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ أﻋﺪل اﻷﺣﻮال أي :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﲑ اﻟﺮﻃﺐ ﺟﺎﻓﺎ ﻓﻴﻨﻘﺺ ﻣﻘﺪارﻩ ،ﻟﺴﺒﺒﲔ:
اﻷول :أن ﺷﺮط اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺎذﻩ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺒﺪﻟﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ورد ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻌﻘﺪ ،وﳘﺎ

اﻟﺮﻃﺐ واﻟﺘﻤﺮ ،ﻓﺄﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﻘﻮدة ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻓﻼ ،ﻓﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﻋﺪل ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺟﻮد ،واﻷﺧﲑ
أﺳﻘﻄﻪ اﻟﺸﺮع ،ﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﳉﻮدة ﻟﻘﻮﻟﻪ ) :ﺟﻴﺪﻫﺎ وردﻳﺌﻬﺎ ﺳﻮاء(.475
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ :أن اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺎد ً ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺬي ﳛﺪث ﺑﲔ اﻟﺮﻃﺐ

واﻟﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺼﲑ اﻷول ﺟﺎﻓﺎ -ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺘﱪاً وﻻ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ؛ أﻣﺎ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺬي ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻌﺒﺎد
ﻛﺎﳊﻨﻄﺔ واﻟﺪﻗﻴﻖ ،واﳌﻘﻠﻲ وﻏﲑ اﳌﻘﻠﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ ،وﳍﺬا ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻨﺴﻴﺌﺔ؛ ﻷﻧﻪ
ﺣﺎدث ﺑﺼﻨﻊ اﻟﻌﺒﺎد وﻫﻮ اﺷﱰاط اﻷﺟﻞ؛ واﳊﺪﻳﺚ اﳌﺸﻬﻮر ﻫﻨﺎ ﻳﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﺛﻼﺛﺔ :أﺣﺪﻫﺎ :وﺟﻮب
اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﻠﺠﻮاز ،ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺒﻴﻊ ﺣﺎل وﺟﻮد اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺬا اﻟﻨﺺ.
ﻧﻴﻬﺎ :أﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﺮﱘ ﻓﻀﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻌﻼً؛ ﻷن اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات.

 .471اﻟﺑﺧﺎري ،ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ،ﺑﺎب اﻟﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ،ح.334- 332 :221،131،3
 .472أﺧرج اﻟﺳﺗﺔ إﻻ اﻟﺑﺧﺎري ﻋن ﻋﺑﺎدة ﺑن اﻟﺻﺎﻣت رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻗﺎل :رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" :اﻟذھب ﺑﺎﻟذھب ،واﻟﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ،
واﻟﺑر ﺑﺎﻟﺑر ،واﻟﺷﻌﯾر ﺑﺎﻟﺷﻌﯾر ،واﻟﺗﻣر ﺑﺎﻟﺗﻣر ،واﻟﻣﻠﺢ ﺑﺎﻟﻣﻠﺢ ،ﻣﺛﻼً ﺑﻣﺛل ،ﺳواء ﺑﺳواء ،ﯾدا ً ﺑﯾد ،ﻓﺈذا اﺧﺗﻠﻔت ھذه اﻷﺻﻧﺎف ﻓﺑﯾﻌوا ﺣﯾث
ﺷﺋﺗم" ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ.35 :3 ،
 .473أﺧرج اﻟﺳﺗﺔ إﻻ اﻟﺑﺧﺎري ﻋن ﻋﺑﺎدة ﺑن اﻟﺻﺎﻣت رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻗﺎل :رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" :اﻟذھب ﺑﺎﻟذھب ،واﻟﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ،
واﻟﺑر واﻟﺑر ،واﻟﺷﻌﯾر ﺑﺎﻟﺷﻌﯾر ،واﻟﺗﻣر ﺑﺎﻟﺗﻣر ،واﻟﻣﻠﺢ ﺑﺎﻟﻣﻠﺢ ،ﻣﺛﻼً ﺑﻣﺛل ،ﺳواء ﺑﺳواء ،ﯾدا ً ﺑﯾد ،ﻓﺈذا اﺧﺗﻠﻔت ھذه اﻷﺻﻧﺎف ﻓﺑﯾﻌوا ﺣﯾث
ﺷﺋﺗم" ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ.35 :3 ،
 .474اﻟﺑﺧﺎري ،ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ ،ﺑﺎب ﺑﯾﻊ اﻟﻣزاﺑﻧﺔ ،ح.101 :3 ،2344
 .475ﻗﺎل اﻟزﯾﻠﻌﻲ :ﻏرﯾب ،وﻣﻌﻧﺎه ﯾؤﺧذ ﻣن إطﻼق ﺣدﯾث أﺑﻲ ﺳﻌﯾد اﻟﺧدري اﻟﻣﺗﻘدم ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ ،4،وھو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺣدﯾث اﻟذھب ﺑﺎﻟذھب،
واﻟﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ ،واﻟﺑر ﺑﺎﻟﺑر ،واﻟﺷﻌﯾر ﺑﺎﻟﺷﻌﯾر ،واﻟﺗﻣر ﺑﺎﻟﺗﻣر ،واﻟﻣﻠﺢ ﺑﺎﻟﻣﻠﺢ ﯾداً ﺑﯾد ،وﻗد أﺧرﺟﮫ ﻣﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﺑﯾوع ﺑﺎب اﻟﺻرف وﺑﯾﻊ
اﻟذھب،ح.1210 :3 ،80،1587
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ﻟﺜﻬﺎ :أن اﻟﻔﻀﻞ اﶈﺮم ﻫﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺬي ﺗﻨﻌﺪم ﺑﻪ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﳌﻘﺪار ،وﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم
ﻓﻌﻼ ،وإﳕﺎ
ﻗﺎﺋﻤﺎ ً
اﻟﺜﻼﺛﺔ؛ ﻷﻧﻪ أوﺟﺐ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺣﺎل وﺟﻮد اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﳌﻘﺪار ،وأوﺟﺐ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻀﻞ ﻟﻴﺲ ً

ﻣﻮﺟﻮدا ﺣﺎل اﻟﻌﻘﺪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻮﻫﻮم ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻢ -ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻒ ﺧﱪ اﻵﺣﺎد
ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪ ﺟﻔﺎف اﻟﺮﻃﺐ ،وﻟﻴﺲ
ً
اﳋﱪ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ،476وﻗﺪ ﺣﺎول أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
ﺑﺘﻀﻌﻴﻒ ﺣﺪﻳﺚ اﻵﺣﺎد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ رواﻳﺘﻪ ،ﻓﲑوى أﻧﻪ ﳌﺎ دﺧﻞ ﺑﻐﺪاد ﺳﺄﻟﻮﻩ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ،وﻛﺎﻧﻮا أﺷﺪاء
ﻋﻠﻴﻪ؛ ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺧﱪ ﺳﻌﺪ اﳌﺘﻘﺪم ،ﻓﻘﺎل :اﻟﺮﻃﺐ ﻻ ﳜﻠﻮ :إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﲤﺮاً أو ﻏﲑ ﲤﺮ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﲤﺮاً ﺟﺎز

اﻟﻌﻘﺪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ) :اﻟﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﺮ ﻣﺜﻼً ﲟﺜﻞ( ،وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﲤﺮ ﺟﺎز أﻳﻀﺎً؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ) :إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮﻋﺎن
ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ( ،ﻓﺮوى ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ ،ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ دار ﻋﻠﻰ زﻳﺪ أﰊ ﻋﻴﺎش ،وﻫﻮ
ﳑﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ" ،477وﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار :واﺳﺘﺤﺴﻦ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ ،ﺣﱴ
ﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك" :ﻛﻴﻒ ﻳﻘﺎل :أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﻌﺮف اﳊﺪﻳﺚ ،وﻫﻮ ﻳﻘﻮل :زﻳﺪ أﺑﻮ ﻋﻴﺎش ﳑﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ
ﺣﺪﻳﺜﻪ 478؟ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻗﻮل أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻫﺬا أن اﳊﻨﻄﺔ اﳌﻘﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻃﺐ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻨﻄﺔ ﳚﻮز
ﻣﺜﻼ ﲟﺜﻞ( ،وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﻨﻄﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲡﻮز
ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻐﲑ اﳌﻘﻠﻴﺔ ﻛﻴﻼً ﺑﻜﻴﻞ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ) :اﳊﻨﻄﺔ ﳊﻨﻄﺔ ً
أﻳﻀﺎ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ) :إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮﻋﺎن ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ(؛ وﻟﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﲞﻼف ذﻟﻚ؛ ﻟﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻢ ﰲ
ً
اﳊﺎل ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﺰاء ﻏﲑ اﳌﻘﻠﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺬي ﻳﺒﺘﲏ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻌﺒﺎد ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ -ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم -وﳍﺬا ﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ" :ﻣﺎ ذﻛﺮ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ ﷲ ﺣﺴﻦ ﰲ اﳌﻨﺎﻇﺮات ﻟﺪﻓﻊ
اﳋﺼﻢ ،وﻟﻜﻦ اﳊﺠﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺑﻪ ﳉﻮاز ﻗﺴﻢ ﻟﺚ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﻨﻄﺔ اﳌﻘﻠﻴﺔ" ،479وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﳚﻮز أن ﻧﻌﺘﱪ

ﲤﺮا ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﻟﻔﻮات وﺻﻒ اﻟﻴﺒﻮﺳﺔ ﻋﻨﻪ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻏﲑﻩ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ؛ ﻟﺒﻘﺎء أﺟﺰاﺋﻪ ﻋﻨﺪ
اﻟﺮﻃﺐ ً
ﻗﺴﻤﺎ ﻟﺜًﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ً
ﺻﲑورﺗﻪ ﲤﺮاً ﻛﺎﳊﻨﻄﺔ اﳌﻘﻠﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﲔ اﳊﻨﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻟﻔﻮات وﺻﻒ اﻹﻧﺒﺎت ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻘﻠﻲ،
وﻟﻴﺴﺖ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻮﺟﻮد أﺟﺰاء اﳊﻨﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻨﻄﺔ ،إذن ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺬي
اﻋﺘﻤﺪوﻩ أوﱃ ،480وﳑﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﻟﺬﻛﺮ أن أ ﻳﻮﺳﻒ وﳏﻤﺪاً ﺻﺎﺣﱯ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻤﻼ ﲝﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ رﺿﻲ

ﷲ ﻋﻨﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أ ﻤﺎ ﻻ ﺧﺬان ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺬ اﳌﻘﻴﺎس؛ أي ﻋﺮض أﺣﺎدﻳﺚ اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
اﳌﺸﻬﻮرة ﻛﻼ ،وإﳕﺎ ﻳﺮ ن أﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺪﻳﺜﲔ ،ﻓﺎﳌﺸﻬﻮر ﺗﻨﺎول اﻟﺘﻤﺮ ،واﻟﺮﻃﺐ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻤﺮ ﻋﺎدة؛
أي :ﻋﺮﻓﺎً ،ﺑﺪﻟﻴﻞ أن ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻛﻞ ﲤﺮاً ﻓﺄﻛﻞ رﻃﺒﺎ ً أو ﺣﻠﻒ ﻻ ﻛﻞ اﻟﺮﻃﺐ ،ﻓﺄﻛﻠﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺎر ﲤﺮاً ﱂ

 .476اﻟﻣوﺻﻠﻲ،ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣود ﺑن ﻣودود ﺑن ﻣﺣﻣود أﺑواﻟﻔﺿل ﻣﺟد اﻟدﯾن ،اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﻣﺧﺗﺎر)ت683:ھـ( ،ت :ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،
ط) ،2ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھرﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة1732 ،ھـ1952.م(.736 ،735 ،
.477ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.735 :3 ،
 .478ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.736 ، 735 :3 ،
.479اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،ﺷﻣس اﻟدﯾن ،اﻟﻣﺑﺳوط ،د ط) ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌﺎدة ،ﻣﺻر ،د ت(.186 ،12:185 ،
 .480ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.736 ،735 :2 ،
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ﳛﻨﺚ؛ وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﳌﺸﻬﻮر ﻣﺘﻨﺎوﻻً ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻘﻖ
اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻤﺎ .وﻗﺪ رﺟﺢ أﺻﻮﻟﻴﻮ اﻷﺣﻨﺎف رأي إﻣﺎﻣﻬﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﳎﻴﺒﲔ ﻋﻨﻪ ﻧﻪ ﻗﺪ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ أن اﻟﺮﻃﺐ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﺘﻤﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻴﻤﲔ ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﺧﺘﻼف اﻟﺪاﻋﻲ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﳉﻨﺴﻴﺔ،
ﺛﺒﺖ
ً
واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺮﻃﺐ وﺻﻒ داع إﱃ اﳌﻨﻊ ﻣﺮة ،وإﱃ اﻹﻗﺪام أﺧﺮى ،ﻓﻴﺘﻘﻴﺪ اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا
.481...
وﻧﺬﻫﺐ إﱃ ﺻﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻟﻨﺮى ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻷﺣﻨﺎف ﻣﻦ ﻋﺮض
اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ،وﰲ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل اﻟﺬي ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻓﻴﻪ رأي أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻄﺒﻘﺎً ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس؛ ﻳﺮى
اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﻋﺮض اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﺪف ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وردﻫﺎ ﻣﻊ ﺛﺒﻮ ﺎ ﺳﻨﺪاً
ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻃﺎﻋﺔ رﺳﻮل ﷲ اﻟﱵ أﻣﺮ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻳﻘﻮل" :وإذا ﺛﺒﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ
اﻟﺸﻲء ﻓﻬﻮ اﻟﻼزم ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ ،ﻻ ﻳﻘﻮﻳﻪ وﻻ ﻳﻮﻫﻨﻪ ﺷﻲء ﻏﲑﻩ ،ﺑﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﺗﺒﺎﻋﻪ ،وﱂ ﳚﻌﻞ ﷲ
ﻷﺣﺪ ﻣﻌﻪ أﻣﺮاً ﳜﺎﻟﻒ أﻣﺮﻩ" ،482ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا رأى أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻷﺧﺬ ﲝﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص اﻟﺬي
ﳛﺮم ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ ،وأن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺧﺼﺺ ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ) :اﻟﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﺮ ﻣﺜﻼً ﲟﺜﻞ( ،483وﻗﺪ اﺑﺘﺪأ اﻹﻣﺎم
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺛﺒﺎت ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ وﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﳛﺮم ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﺮ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﳌﺴﺎواة
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ :روي ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻋﻦ ﻓﻊ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن رﺳﻮل ﷲ ) ﻰ ﻋﻦ اﳌﺰاﺑﻨﺔ(؛ واﳌﺰاﺑﻨﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻤﺮ ﻟﺘﻤﺮ
ﻛﻴﻼً ،وﺑﻴﻊ اﻟﻜﺮم ﻟﺰﺑﻴﺐ ﻛﻴﻼً ،484وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ واﻟﺜﻘﺔ ﰲ رواﺗﻪ ،وﻗﺪ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺸﻴﺨﺎن
ﻳﺪا أ ﻋﻴﺎش أﺧﱪﻩ ﻋﻦ
ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ 485وروى ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ،ﻣﻮﱃ اﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن أن ز ً
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص أﻧﻪ ﲰﻊ اﻟﻨﱯ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺷﺮاء اﻟﺘﻤﺮ ﻟﺮﻃﺐ ،ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ ):أﻳﻨﻘﺺ اﻟﺮﻃﺐ إذا
ﻳﺒﺲ(؟ ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ ،ﻓﻨﻬﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ( ،486وإذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل ﻣﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ زﻳﺪ أﰊ ﻋﻴﺎش اﻟﺬي
ﻣﺪار ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻴﻪ وأﻧﻪ ﳑﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﳑﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻪ أن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ -ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺖ آﺧﺮون أﻧﻪ
ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺴﺒﺒﲔ :أوﳍﻤﺎ :أن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ،وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮف :ﻻ ﻳﺮوي إﻻ ﻣﺎ ﻛﺪ ﻣﻦ
ﺻﺤﺘﻪ ،وﻋﻦ اﻟﻌﺪول اﻟﻀﺎﺑﻄﲔ ،وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﺗﺮك اﻟﻜﺜﺮة ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﻼح ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ؛ ﻷ ﻢ ﻏﲑ
.481ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.736 ،735 :2 ،
 .482ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري.736 :3،
 .483أﺧرج اﻟﺳﺗﺔ إﻻ اﻟﺑﺧﺎري ﻋن ﻋﺑﺎدة ﺑن اﻟﺻﺎﻣت رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻗﺎل :رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" :اﻟذھب ﺑﺎﻟذھب ،واﻟﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺿﺔ،
واﻟﺑر ﺑﺎﻟﺑر ،واﻟﺷﻌﯾر ﺑﺎﻟﺷﻌﯾر ،واﻟﺗﻣر ﺑﺎﻟﺗﻣر ،واﻟﻣﻠﺢ ﺑﺎﻟﻣﻠﺢ ،ﻣﺛﻼً ﺑﻣﺛل ،ﺳواء ﺑﺳواء ،ﯾدا ً ﺑﯾد ،ﻓﺈذا اﺧﺗﻠﻔت ھذه اﻷﺻﻧﺎف ﻓﺑﯾﻌوا ﺣﯾث
ﺷﺋﺗم" ،ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن أﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ ﻷﺣﺎدﯾث اﻟﮭداﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻷﻟﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺧرﯾﺞ اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ت:
ﻣﺣﻣد ﻋواﻣﺔ ،ط)،1ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﯾﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1418 ،ھـ1997.م(.35 :3 ،
.484ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ ، 386 ،واﻧظر ﺗﻌرﯾف اﻟﻣزاﺑﻧﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،320وﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﮭﺎ أﺧرى ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري:3 ،
.99 ،89
 .485ﻣﺳﻠم،ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﺑﺎب ﺗﺣرﯾم ﺑﯾﻊ اﻟرطب ،ح.1171 :72،1452،3
 .486اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ.4:14 ،
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ﺿﺎﺑﻄﲔ .ﻳﻘﻮل اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ رواﻳﺔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ" :ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻹﲨﺎع أﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﻫﻞ
أﻧﺲ ،وأﻧﻪ ﳏﻜﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ إذا ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ روا ﺗﻪ إﻻ اﻟﺼﺤﻴﺢ،
ً

اﳌﺪﻳﻨﺔ".487
ﻧﻴﻬﻤﺎ :ﻗﺎل اﳋﻄﺎﰊ :إن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺗﻜﻠﻢ ﰲ إﺳﻨﺎد ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،وﻗﺎل :زﻳﺪ أﺑﻮ ﻋﻴﺎش ﳎﻬﻮل ،وﻟﻴﺲ
اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﳘﻪ ،ﻓﺈن أ ﻋﻴﺎش ﻫﺬا ﻣﻮﱃ ﻟﺒﲏ زﻫﺮة ﻣﻌﺮوف ،وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ،وﻫﻮ ﻻ ﻳﺮوي ﻋﻦ
رﺟﻞ ﻣﱰوك اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻮﺟﻪ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺎﻟﻚ وﻋﺎدﺗﻪ؛ وﻗﺎل اﳌﻨﺬري :ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﳎﻮﻻً وﻗﺪ روى ﻋﻨﻪ

اﺛﻨﺎن ﺛﻘﺘﺎن :ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻮﱃ اﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ،وﻋﻤﺮان ﺑﻦ أﰊ أﻧﺲ ،وﳘﺎ ﳑﻦ اﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ
ﺻﺤﻴﺤﻪ ،وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ أﺋﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن؛ واﻟﱰﻣﺬي ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ؛ وذﻛﺮوا أﻧﻪ ﲰﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص ،وﻣﺎ
أﺣﺪا ﺿﻌﻔﻪ ،وﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﻮزي :ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :زﻳﺪ أﺑﻮﻋﻴﺎش ﳎﻬﻮل ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻫﻮ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻪ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﻠﻤﺖ ً

ﻋﺮﻓﻪ أﺋﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ .ﻟﻜﻨﲏ ﻻ اﻋﺘﻘﺪ أن أ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺿﻌﻔﻪ ﳉﻬﺎﻟﺘﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺒﻞ ﺣﺪﻳﺚ ا ﻬﻮل ﰲ اﻟﻔﺮوق اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻷوﱃ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮ  ،اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ إذن ،وﻻ ﳚﻮز ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﻳﱰك ،و رﻛﻪ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن
ﻗﻠﻴﻼ
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا -ﳐﺎﻟﻒ ﻷﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻄﺎﻋﺔ رﺳﻮل ﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ ،وﺗﺮك اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺴﻨﺪ ًﻟﻴﺒﲔ ﻋﻠﺔ ﻲ اﻟﻨﱯ  ،ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ ،وﻫﻲ أن اﻟﺮﻃﺐ ﻳﻨﻘﺺ إذا ﻳﺒﺲ ،ﻓﻴﺼﲑ اﻷﻣﺮ أن ﻳﺒﺎع ﲤﺮ

ﺑﺘﻤﺮ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺎع ﲤﺮ ﺧﺮ ﻻ ﻳﺪرى ﻛﻢ ﻣﻜﻴﻠﻪ؛ ﻷن ﻣﻘﺪارﻩ اﻟﺬي ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ وﻫﻮ رﻃﺐ ﺳﻴﻨﻘﺺ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
ﳚﻒ ،وﻫﺬا ﻻ ﳚﻮز ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن رً  .ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﻫﺬا" :وأﺻﻞ ﻲ اﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ
ﻟﺘﻤﺮ؛ ﻷن اﻟﺮﻃﺐ ﻳﻨﻘﺺ إذا ﻳﺒﺲ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﺰاﺑﻨﺔ إذا ﻛﺎن ﻳﻨﻘﺺ إذا ﻳﺒﺲ ،ﻓﻬﻮ ﲤﺮ ﺑﺘﻤﺮ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ،وﻫﻮ ﻻ
ﻳﺼﻠﺢ ﻗﻞ ﻣﻨﻪ ،وﲤﺮ ﺑﺘﻤﺮ ﻻ ﻳﺪرى ﻛﻢ ﻣﻜﻴﻠﻪ ،أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ؛ اﻟﺮﻃﺐ إذا ﻳﺒﺲ ﻓﺼﺎر ﲤﺮاً ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻢ
ﻗﺪرﻩ ﻣﻦ ﻗﺪر اﻟﺘﻤﺮ؛ وﻫﻜﺬا ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻛﻞ رﻃﺐ ﺑﻴﺎﺑﺲ ﰲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم إذا ﻛﺎ ن ﻣﻦ ﺻﻨﻒ
واﺣﺪ" ، 488وﻫﻜﺬا وﺟﺪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺒﻴﺎن أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻷﺻﻮل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻋﻤﻼ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻴﺰ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة
اﻷﺧﺮى .وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﳚﻴﺰ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ ً

وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ "اﻟﻌﺮﻳﺔ" ،وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﻳﺸﱰي اﻟﺮﺟﻞ ﲦﺮ اﻟﻨﺨﻠﺔ وأﻛﺜﺮ ﲞﺮﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ،
ﳜﺮص اﻟﺮﻃﺐ رﻃﺒًﺎ ،ﰒ ﻳﻘﺪر ﻛﻢ ﻳﻨﻘﺺ إذا ﻳﺒﺲ ،ﰒ ﻳﺸﱰي ﲞﺮﺻﻪ ﲤﺮاً ،وﻳﻘﺒﺾ اﻟﺘﻤﺮ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻔﺮق اﻟﺒﺎﺋﻊ
واﳌﺸﱰي ،489واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﳚﻴﺰ اﻟﻌﺮا اﺗﺒﺎﻋﺎً ﻟﻠﺴﻨﺔ أﻳﻀﺎً ،ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن ،ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ

أرﺧﺺ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮﻳﺔ أن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ
ﺳﻌﻴﺪ ،ﻋﻦ ﺑﺸﲑ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ،ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺣﺜﻤﺔ" :أن رﺳﻮل ﷲ
ﺑﻜﻴﻠﻬﺎ ﲤﺮاً ،ﻛﻠﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ رﻃﺒﺎً"؛ وروي ﺣﺪﻳﺜﺎً آﺧﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل :أﺧﱪ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ

.487اﻟﺣﺎﻛم ،اﻟﻣﺳﺗدرك.39 ،38 :2 ،
.488اﻟزﯾﻠﻌﻲ ،ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ.14 :4 ،
.489اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث ،321 ،واﻧظر ﺗﻌرﯾﻔﺎ ً ﻟﮭﺎ اﺧر ﻓﻲ اﻟﻣوطﺄ.387 ،
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ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ :أن رﺳﻮل ﷲ ) ﻰ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﺣﱴ ﻳﺒﺪو ﺻﻼﺣﻪ ،وﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺜﻤﺮ ﻟﺜﻤﺮ(،
ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :وﺣﺪﺛﻨﺎ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ أن رﺳﻮل ﷲ أرﺧﺺ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮا ( ،490وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﰲ ﺑﻴﺎن ﲢﺮﱘ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ ﻟﺴﻨﺔ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻨﺎف وﻳﺘﻬﻤﻬﻢ ﻢ ﻳﻈﻬﺮون اﻟﻘﻮل ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻪ ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﻤﻞ واﳌﻔﺴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻳﺸﺒﻬﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺑﺼﺮ ﲟﺬاﻫﺒﻪ -ﻓﺈﻧﻪ
ﻗﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﺑﻴﻌﻬﺎ رﻛﲔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮ ﻫﺎ -ﻣﺪﻋﲔ
ﰲ ﺑﻴﺎن ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮا ﻳﺘﻬﻢ ً
أن اﻟﻌﺮا داﺧﻠﺔ ﰲ ﻲ اﻟﻨﱯ ﻋﻦ اﳌﺰاﺑﻨﺔ ،و ﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ ،ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :وﺧﺎﻟﻔﻮ ﻣﻌﺎً ﰲ
اﻟﻌﺮا ن ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻻ ﳒﻴﺰ ﺑﻴﻌﻬﺎ ،وﻗﺎﻟﻮا :ﻧﺮد إﺟﺎزة ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻨﻬﻲ اﻟﻨﱯ ﻋﻦ اﳌﺰاﺑﻨﺔ ،و ﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ وﻫﻲ
داﺧﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﻨﻴﲔ" ،491وﻫﻨﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻧﻘﺎش ﺷﺒﻴﻪ ﻟﺬي ﻓﻌﻠﻪ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ﻣﻊ اﻷﺣﻨﺎف ﰲ ردﻫﻢ
ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وﻋﺪم ﺟﻮازﻫﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﻛﻤﺨﺼﺺ ﻟﻌﺎم اﻟﻜﺘﺎب ،أو ﺗﻘﻴﺪ ﳌﻄﻠﻘﻪ ،ﻓﻴﻘﻮل :إن اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ

ﻫﺆﻻء "ﰲ أن ﻳﻄﺎع رﺳﻮل ﷲ  ،ﻓﻨﺤﻞ ﻣﺎ أﺣﻞ ،وﳓﺮم ﻣﺎ ﺣﺮم" وﻫﻢ ﻳﺘﻨﺎﻗﻀﻮن ﰲ آراﺋﻬﻢ؛ ﻷ ﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن:
"اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋﻲ واﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻧﻜﺮ" ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳊﺪﻳﺚ؛ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﳜﺮﺟﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ،ﻓﻴﻐﺮﻣﻮن
ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ،وﻳﻌﻄﻮن ﻣﻦ ﱂ ﺗﻘﻢ ﻟﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ ،وﻫﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷن ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ،وﺣﺠﺘﻬﻢ "أن
ﻋﻤﺮ ﻻ ﳚﻬﻞ ﻗﻮل اﻟﻨﱯ وﻻ ﳜﺎﻟﻔﻪ" أﻣﺎ ﻛﺎن اﻷوﱃ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮل رﺳﻮل ﷲ أدل ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل
ﻏﲑﻩ؟ ﻓﻴﺄﺧﺬون ﲝﺪﻳﺚ ﺟﻮاز ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﻳﺔ ،وﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ داﻻ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل  ،اﻵﺧﺮ ﰲ ﲢﺮﱘ
اﳌﺰاﺑﻨﺔ وﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﻟﺘﻤﺮ ﻋﺎم ﺧﺼﺺ ﺑﻪ رﺧﺼﺔ؟!؛ وﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻮﳍﻢ ﰲ ﻋﻤﺮ :إﻧﻪ ﻻ ﳚﻬﻞ ﻗﻮل ﻧﻔﺴﻪ
وﻻ ﳜﺎﻟﻔﻪ ،492وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ وﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﻳﺔ ،وﺑﲔ أ ﻤﺎ ﻣﻦ
أﺧﺒﺎرا أﺧﺮى ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ رأى اﳊﻨﻔﻴﺔ وﻏﲑﻫﻢ أ ﺎ
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﱵ ﺧﺼﺼﺖ ً
ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺮى ،ﳑﺎ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﳍﻢ أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻮل ﺑﻨﺴﺨﻬﺎ ،وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺎ ،وﻣﻦ ﻫﺬا
ﺣﺪﻳﺚ اﳌﺼﺮاة ، 493واﳊﻖ أﻧﻨﺎ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻣﱴ ﺻﺢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ رواﺗﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أن ﻧﺮﻓﻀﻪ أو ﻧﺮدﻩ وﻧﱰﻛﻪ وﺧﺎﺻﺔ إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﻪ ،وﻻ ﻧﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ ﺣﱴ
ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﺮﻓﺾ
وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺸﻬﻮراً؛ ﻷن اﻟﺸﻬﺮة وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﻘﻠﱯ إﻻ أ ﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ
ً
أﺣﺎدﻳﺚ أﺧﺮى ﱂ ﺗﺸﺘﻬﺮ؛ إذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻌﺚ ﺷﻬﺮ ﺎ اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؛ ﻻ
ﻷن اﻟﺬﻳﻦ رووﻫﺎ أوﺛﻖ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ رووا اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺸﺘﻬﺮ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﲤﺎم اﻻﻧﻄﺒﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ
"اﳌﺼﺮاة" وﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ "اﳋﺮاج ﻟﻀﻤﺎن" ﻓﺎﻟﺜﺎﱐ ﻷﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﲑة؛ ﰲ اﳊﻴﻮان وﻏﲑ اﳊﻴﻮان اﺷﺘﻬﺮ
.490اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث ،319 ،واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.333 ،
 .491اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،ص.321
 .492اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.327 ،
 .493اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.326 ،325 ،
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ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ إﺳﻨﺎدﻩ ،وﺣﺪﻳﺚ "اﳌﺼﺮاة" ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮة ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻻت
ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﰲ اﻟﺸﻴﺎﻩ أو اﻹﺑﻞ اﳌﺼﺮاة وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰲ إﺳﻨﺎدﻩ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﰲ إﺳﻨﺎد "اﳋﺮاج ﻟﻀﻤﺎن".
وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ" :اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﺻﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﺎل :اﻷﺻﻞ ﳜﺎﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ؟!!
ﻫﺬا ﻣﻦ أﺑﻄﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ" ، 494وإذا ﻛﺎن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ رﻓﺾ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ رد ﺑﻌﻀﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ -ﻓﺈﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪم ذﻟﻚ ﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ
اﻵﺧﺮ وﻋﻮ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳍﺎ واﳌﻌﲎ اﻟﺬي أرادﻩ ﻣﻨﻬﺎ :أﺣﺎدﻳﺚ ﰲ اﻹﺳﻔﺎر واﻟﺘﻐﻠﻴﺲ ﻟﻔﺠﺮ،
وﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﺧﺘﻼف اﳊﺪﻳﺚ ،ص ،209وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ص 282وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ،
وﻫﻜﺬا ﺧﺮج اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻌﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ
أﺧﺬوا ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻷوﱃ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻟﻠﺼﻼة ،495وﻫﻢ ﺬا ﺧﺎﻟﻔﻮا اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

وﺗﺮﻛﻮا ﻣﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻮ ﺬا وﺛﻘﻬﺎ ﲨﻴﻌﻬﺎ ،وأﺧﺬ ﺎ ﻛﻠﻬﺎ وﱂ ﻳﱰك ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻷ ﺎ ﺑﺘﺔ ،وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﱰك
اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻧﺪرك ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا أن اﻷﺣﻨﺎف اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺸﻬﻮرة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ أو ﻋﺪم ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ،وﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻨﺎﻳﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻧﻘﺪ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﻏﲑ
ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﻫﻢ وﻏﲑﻫﻢ ﰲ ﻧﻘﺪ إﺳﻨﺎدﻩ ورواﺗﻪ ،وأن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺎرض ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻷ ﻢ
ﺗﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺑﻪ؛ إﻻ أﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﺘﺎﻛﻴﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻦ،
وﻫﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺰﻣﻮا ن ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌﱳ ﱂ ﻳﻐﻔﻠﻮا اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﳌﱳ وﱂ ﻳﻐﻠﻘﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻘﻂ ﻟﺴﻨﺪ دون اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ وﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻮل اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .واﻟﺬي ﻓﻌﻠﻪ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﰲ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن؛ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺛﺒﻮ ﺎ وﻣﺎ ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس
واﳌﻌﻘﻮل وﻏﲑ ذﻟﻚ.
اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﺮض اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﺘﺎواﻫﻢ :ﻫﻨﺎك ﻣﻘﻴﺎﺳﺎن ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﳊﺪﻳﺚ
أﺧﺬ ﻤﺎ اﳊﻨﻴﻔﺔ وﳘﺎ:

 .494اﺑن اﻟﻘﯾم ،ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن أﯾوب ﺑن ﺳﻌد ﺷﻣس اﻟدﯾن اﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ ،إﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﻋن رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ،ت :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم
إﺑراھﯾم ،ط)،1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت1411 ،ھـ1991.م(.251 :2،
.495ﻗﺎل اﻟﻧووي :اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻏﺳل ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ،ﻓﺣﻛﻰ وﺟوﺑﮫ ﻋن طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺳﻠف ﺣﻛوه ﻋن ﺑﻌض اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ،وﺑﮫ ﻗﺎل أھل اﻟظﺎھر،
وﺣﻛﺎه اﺑن اﻟﻣﻧذر ﻋن ﻣﺎﻟك ،وﺣﻛﺎه اﻟﺧطﺎﺑﻲ ﻋن اﻟﺣﺳن اﻟﺑﺻري وﻣﺎﻟك وذھب ﺟﻣﮭور اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن اﻟﺳﻠف واﻟﺧﻠف وﻓﻘﮭﺎء اﻷﻣﺻﺎر إﻟﻰ أﻧﮫ
ﺳﻧﺔ ﻣﺳﺗﺣﺑﺔ ﻟﯾس ﺑواﺟب .ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ :وھو اﻟﻣﻌروف ﻣن ﻣذھب ﻣﺎﻟك وأﺻﺣﺎﺑﮫ ،واﺣﺗﺞ ﻣن أوﺟﺑﮫ ﺑظواھر ھذه اﻷﺣﺎدﯾث -ﯾﻌﻧﻲ
اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻲ رواھﺎ ﻣﺳﻠم -واﺣﺗﺞ اﻟﺟﻣﮭ ور ﺑﺄﺣﺎدﯾث ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﻧﮭﺎ :ﺣدﯾث اﻟرﺟل اﻟذي دﺧل وﻋﻣر ﯾﺧطب وﻗد ﺗرك اﻟﻐﺳل وﻗد ذﻛره
ﻣﺳﻠم ،وھذا اﻟرﺟل ھو ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن ﻣﺑﯾﻧﺎ ً ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻷﺧرى ،ووﺟﮫ اﻟدﻻﻟﺔ أن ﻋﺛﻣﺎن ﻓﻌﻠﮫ وأﻗره ﻋﻣر وﺣﺎﺿرو اﻟﺟﻣﻌﺔ ،وھم أھل
اﻟﺣل واﻟﻌﻘد ،وﻟو ﻛﺎن واﺟﺑًﺎ ﻟﻣﺎ ﺗرﻛﮫ وﻻ ﻟزﻣوه" ،واﻧظر :ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم.498 :2 ،
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 /1اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى ،واﻟﺬي إﻟﻴﻪ ﺗﻜﻮن اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﰲ ﻋﻤﻮم اﻷﺣﻮال -ﻻ ﺑﺪ أن ﰐ ﺑﺮوا ت
ﻣﻘﺒﻮﻻ وﻣﻮﺛ ًﻘﺎ ،ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﻓﺾ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺻﺢ ﻻﻧﺘﺸﺮ وﺷﺎع ﺑﲔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﻦ
ﻣﺸﻬﻮرة ﻟﻴﻜﻮن ً

ﺑﻌﺪﻫﻢ .ﻓﺎﻟﻌﺎدة ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى.
 /2اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺧﺬ ﺑﻪ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ  -ﻓﺈذا أﻋﺮﺿﻮا ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ -وﻫﻢ اﻷﺻﻮل ﰲ
ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ -دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ أو ﻧﺴﺨﻪ" ،وذﻟﻚ ن ﳜﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﺣﺎدﺛﻪ راﺋﻬﻢ ،وﱂ ﳛﺎج ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ
ذﻟﻚ ﲝﺪﻳﺚ ﻛﺎن ذﻟﻚ ز ﻓﺔ؛ ﻷن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮأي واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﻟﻨﺺ ﻏﲑ ﺳﺎﺋﻎ" ،496وﻫﺬان اﳌﻘﻴﺎﺳﺎن -

اﺿﺤﺎ -ﻳﺮﺟﻌﺎن إﱃ أﺻﻞ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﺮﺟﻮع ﳊﺪﻳﺚ وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻓﺘﺎواﻫﻢ
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو و ً
وﻣﺪى ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﻪ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎدة ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻌﻠﻤﻪ أﻛﺜﺮﻫﻢ وﻳﻌﻤﻠﻮا ﺑﻪ ،وﺣﺪث ذﻟﻚ ﻓﻌﻼً وﻧﻘﻠﻮﻩ ﻗﺒﻞ وﻛﺎن
دﻟﻴﻼ
ﺻﺤﻴﺤﺎ .أﻣﺎ إذا أﻋﺮﺿﻮا ﻋﻨﻪ ،وواﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻻ ﻳﻌﺮﺿﻮا ﻋﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  -ﻛﺎن ذﻟﻚ ً
ً

ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻃﺒﻖ اﻷﺣﻨﺎف اﳌﻘﻴﺎس اﻷول ،وﺷﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ
ﺣﺰم  -497ﻓﻘﺎﻟﻮا :إن ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺜﻼً ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻷﻧﻪ ﳑﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى .وﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ رواﻩ
أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﻦ اﻷرﺑﻌﺔ :رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم
ﻋﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﻗﺎل :دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوان ،ﻓﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺿﻮء ،ﻓﻘﺎل ﻣﺮوان :أﺧﱪﺗﲏ ﺑﺴﺮة ﺑﻨﺖ
ﺻﻔﻮان أن رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل) :ﻣﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮﻩ ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ( ورواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ
ﻋﻦ ﻣﺮوان ﻋﻦ ﺑﺴﺮة ،ورواﻩ اﻟﱰﻣﺬي ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺑﺴﺮة".498
ﻗﺎل اﻷﺣﻨﺎف :إن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺷﺎذ ﻻﻧﻔﺮادﻫﺎ ﺑﺮواﻳﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﻤﻮم اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ز ﻓﺘﻪ؛ إذ
اﻟﻘﻮل ن اﻟﻨﱯ ﺧﺺ ﺑﺴﺮة ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ،ﻣﻊ أ ﺎ ﻻ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ ،وﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻊ
ﺷﺪة اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﺷﺒﻪ اﶈﺎل 499وﰲ اﳊﻖ أﻧﻪ ﻗﺪ روي ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﺤﺎﺑﺔ آﺧﺮﻳﻦ ﻏﲑ ﺑﺴﺮة ﻛﺄﰊ ﻫﺮﻳﺮة
وﺟﺎﺑﺮ وﺳﺎﱂ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،وﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺣﺒﻴﺒﺔ وﻏﲑﻫﻢ ،إﻻ أن اﻟﺮوا ت ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﻏﲑ
أﻳﻀﺎ ﺑﺮوا ت أﺧﺮى ﺻﺤﻴﺤﺔ ﲣﺎﻟﻔﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻔﻲ اﻟﺸﺬوذ ﻣﻨﻬﺎ500وﻟﻮ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻀﻌﻒ رﺟﺎﳍﺎ ،وﳌﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ ً
ﻛﺎن ﳑﺎ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﲟﺲ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﻮﺿﻮء ﻷﺷﺎﻋﻪ اﻟﻨﱯ  ،وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺒﺔ اﻵﺣﺎد ،ﺑﻞ ﻳﻠﻘﻴﻪ إﱃ ﻋﺪد
ﳛﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﺘﻮاﺗﺮ أو اﻟﺸﻬﺮة ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ إﺷﺎﻋﺘﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﺑﻄﻼن ﺻﻼة ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻌﻮر ﺑﻪ،
وﳍﺬا ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮآن ،واﺷﺘﻬﺮت أﺧﺒﺎر اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق وﻏﲑﻫﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ "ﻋﻠﻤﻨﺎ

.496ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،أﺻول اﻟﺑزدوي ،ﺑﺷرح ﻛﺷف اﻷﺳرار.738 :3 ،
.497اﺑن ﺣزم ،اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم.145 :2 ،
.498أﺑو داود ،اﻟﺳﻧن ،126 ،125 :1 ،واﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ،اﻟﺳﻧن ،101 ،100 :1 ،واﻟﺗرﻣذي ،اﻟﺟﺎﻣﻊ ،270 :1 ،ﺑﺷرح ﺗﺣﻔﺔ اﻷﺣوذي ،واﺑن ﻣﺎﺟﺔ،
اﻟﺳﻧن.737 :3 ،
.499اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.368 :1 ،
.500ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.738 :3 ،

158

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
أﻧﻪ ﺳﻬﻮ أو ﻣﻨﺴﻮخ" ،501ﻟﻘﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺑﲔ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﻠﻮﻩ وﰲ ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ً
ﺛﺒﻮﺗﻪ؛ إذ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺘًﺎ ﰲ اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻻﺷﺘﻬﺮ أﻳﻀﺎً وﳌﺎ ﺗﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ .وﻣﻦ

أﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺒ ﺐ ﱂ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺼﺮ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﳍﻼل إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﺔ ،وﱂ ﻳﻘﺒﻞ
ﳏﺘﻤﻼ؛ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ
ﻗﻮل اﻟﻮﺻﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻦ إﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﰲ ﻣﺪة ﻳﺴﲑة ،وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ً
ﻳﻜﺬﺑﻪ ﰲ ذﻟﻚ ،وﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮل اﻟﺮاﻓﻀﺔ وادﻋﺎؤﻫﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ؛ ﻷن أﻣﺮ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﳑﺎ
ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى؛ ﳊﺎﺟﺔ اﳉﻤﻴﻊ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﻨﺺ ﺑﺘﺎً ،ﻟﻨﻘﻞ ﻧﻘﻼً ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺎً ،وﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ دل ﻋﻠﻰ

أﻧﻪ ﻏﲑ ﺑﺖ ،وإن اﻷﺧﺒﺎر اﻟﱵ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻊ أن اﻟﻌﺎدة واﳌﻌﻘﻮل اﺷﺘﻬﺎرﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻛﻤﺜﻞ
اﻧﻔﺮاد واﺣﺪ ﺑﻨﻘﻞ ﻗﺘﻞ ﻣﻠﻚ ﰲ اﻟﺴﻮق ،إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳋﱪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل ،ﻷﻧﻪ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﺎدة أﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺾ
ﻣﺜﻠﻪ ،وردوا أﻳﻀﺎً -ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﳍﺬا اﻟﻘﻴﺎس -ﺧﱪ اﻟﻮﺿﻮء ﳑﺎ ﻣﺴﺘﻪ اﻟﻨﺎر ،وﺧﱪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﲪﻞ اﳉﻨﺎزة ،وﺧﱪ رﻓﻊ

اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻛﻮع وﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﺮأس ﻣﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺸﺘﻬﺮ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ اﳋﺎص واﻟﻌﺎم إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ،502
وﻳﻘﻮل اﻷﺣﻨﺎف :إﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﱰض ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻨﺎ وﺟﻮب اﻟﻮﺗﺮ ،ووﺟﻮب اﳌﻀﻤﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸﺎق ﰲ
اﳉﻨﺎﺑﺔ ،ﻣﻊ أن ﻫﺬا وذاك ﻣﻦ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﳑﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى؛ وﻳﺮدون ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ن ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﳍﺬﻩ
اﻷﻣﻮر ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻵﺣﺎد ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺸﻬﻮرة ،أﻣﺎ اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻘﺪ ﻗﺒﻠﻨﺎﻩ ،وإن ﻛﺎن ﻣﻦ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد،

ﻷﻧﻪ ﳑﺎ ﳚﻮز أن ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﳋﻮاص ﻟﻴﻨﻘﻠﻮﻩ إﱃ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻓﺈﳕﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ،ﻓﺄﻣﺎ
أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﳕﺎ أﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺾ .503وأﺳﺲ اﻷﺣﻨﺎف اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ أن أﺧﺬ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﳊﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ،وإﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﳊﻜﻢ ،دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ وﻋﺪم ﺻﺤﺘﻪ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻫﻢ اﻷﺻﻮل ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﺪﻳﻦ ،ﱂ ﻳﺘﻬﻤﻮا ﺑﱰك اﻻﺣﺘﺠﺎج ﲟﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﺔ وﱂ ﻳﺘﻬﻤﻮا ﻟﻜﺘﻤﺎنواﻻﺷﺘﻐﺎل ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ،وﻋﻨﺎﻳﺘﻬﻢ ﳊﺠﺞ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮى ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻏﲑﻫﻢ ﺎ -ﻓﱰك اﶈﺎﺟﺔ ﲞﱪ اﻟﻮاﺣﺪ
وﻋﺪم ا ﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻬﻢ ،وﺟﺮ ن اﶈﺎﺟﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺮأي واﻟﺮأي ﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ ﻣﻊ ﺛﺒﻮت اﳋﱪ
دﻟﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮ -ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ -ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﻬﻮ ﳑﻦ رواﻩ ﺑﻌﺪﻫﻢ أو ﻣﻨﺴﻮخ 504وﻛﻼﳘﺎ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ وﻟﻴﺲ ﲝﺠﺔ.
وﻳﺘﺼﻞ ﺬﻳﻦ اﳌﻘﻴﺎﺳﲔ أو ﺷﺒﻴﻪ ﻤﺎ ﻋﺮض اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺮاوي وﻓﺘﻮاﻩ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﳌﺎ رواﻩ أو ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻪ ،ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ﻗﺪ روﻳﺖ ﻋﻨﻪ أﺣﺎدﻳﺚ وﻗﺎل أو ﻋﻤﻞ ﲞﻼﻓﻬﺎ.
وﻳﻘﻮل اﻷﺣﻨﺎف :إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻘﻮل اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺪح ﰲ اﳋﱪ ،وﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن
ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ اﳊﺪﻳﺚ رﺟﻊ إﻟﻴﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ إن ﱂ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ؛ ﻷن اﳊﻤﻞ
 .501ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.737 :3،
 .502اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.369 :1 ،
.503اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.369 :1 ،
.504ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.738 :3 ،
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ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻬﲔ واﺟﺐ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺒﲔ ﺧﻼﻓﻪ ،وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻠﻐﻪ اﳊﺪﻳﺚ ،ﰒ رﺟﻊ إﻟﻴﻪ،
ﻗﻮﻻ أو
واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ اﳊﺪﻳﺚ ً

ﻓﻌﻼ ﺑﻌﺪ رﻳﺦ رواﻳﺘﻪ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻏﲑ ﺣﺠﺔ؛ ﻷن ﻓﺘﻮاﻩ ﲞﻼﻓﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﺑﲔ اﻟﺪﻻﺋﻞ
ً
ﺗﻘﻮﻻ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻋﻦ
ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻄﺎع وأﻧﻪ اﻷﺻﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ"505؛ إن اﳊﺎل ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ً
ﲰﺎع ،ﻓﻴﻜﻮن واﺟﺐ اﻟﺮد ،أو ﺗﻜﻮن ﻓﺘﻮاﻩ وﻋﻤﻠﻪ ﲞﻼف اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ب ﻗﻠﺔ اﳌﺒﺎﻻة واﻟﺘﻬﺎون ﳊﺪﻳﺚ،
أﺻﻼ؛ ﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺘﻪ ﺑﺴﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ  ،أو ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻏﻔﻠﺔ
ﻓﻴﺼﲑ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮاوي ﻓﺎﺳ ًﻘﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ ً

وﻧﺴﻴﺎن  ،ورواﻳﺔ اﳌﻐﻔﻞ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺣﺠﺔ .وﻫﺬا إن ﺻﺢ ﻟﺴﻨﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻛﺒﺎر اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﺤﺎﺷﺎ
أن ﻳﻜﻮن ﻫﺆﻻء ﻛﺬﻟﻚ ،وﻫﻢ اﻟﻌﺪول اﻟﱪرة اﻷﻃﻬﺎر ،اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺮﺑﻮا اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﻓﺮ واﻟﻘﺪح اﳌﻌﻠﻰ ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺳﻨﺔ
وﻋﻤﻼ .وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻋﻤﻞ أﺣﺪﻫﻢ أو ﻗﻮﻟﻪ ﲞﻼف اﳊﺪﻳﺚ،
رﺳﻮل ﷲ وﲢﺮﻳﺮﻫﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺎ ً
ﻗﻮﻻ ً
ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،وﻫﻮ أﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺴﺦ ﺣﻜﻢ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻟﻜﻦ؛ ﱂ ﻳﺮوﻩ ﻋﻨﺪﺋﺬ؟ وﻗﺪ ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮخ
ﻓﻌﻼ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ؛ وﻻ ﺿﲑ
اﳊﻜﻢ؟ إﻧﻪ ﻳﺮوي -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ :-إﺑﻘﺎء ﻟﻺﺳﻨﺎد ،وإﺑﻘﺎء ﳌﺎ ﺻﺪر ً
دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ وﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ؛ وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ؛ ﻷن ﻗﻮﻟﻪ أو ﻋﻤﻠﻪ ﲞﻼﻓﻬﺎ ﻳﻜﻮن ً
ﻳﺰﻳﻞ ﺗﻮﻫﻢ اﻟﻨﺴﻴﺎن أو اﻟﻐﻠﻂ ،ﻓﻬﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻊ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن؛ و ﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﻟﺮواﻳﺔ وﺑﲔ اﻟﻘﻮل

ﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬا.506
أو اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺚ وﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ً
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻟﻘﺪ رد اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﲟﺎ رد ﺑﻪ اﳌﻘﻴﺎﺳﲔ اﻷوﻟﲔ :ﻋﺮض اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺘﺎب وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﻬﻮرة؛ ﻳﻘﻮل :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻗﻠﻴﻞ وﻻ ﻛﺜﲑ أن ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أو رأﻳﻬﻢ
اﳊﺪﻳﺚ أو ﳜﺎﻟﻔﻪ؛ ﻷن اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺜﺒﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ن ﻳﺮوﻳﻪ اﻟﺜﻘﺎت ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ " ،ﻓﺬﻟﻚ ﺛﺒﻮﺗﻪ ،وأﻻ ﻧﻘﻮل
وﻻ ﻳﺮد؛ ﻷن ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻴﺜﺒﺖ أن واﻓﻘﻪ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
ﻋﻤﻼً ﳜﺎﻟﻔﻪ؛ ﻷن ﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ واﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻠﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أﻣﺮ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻋﻠﻴﻬﻢ اﺗﺒﺎﻋﻪ ،ﻻ
أن ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ أﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ روي ﻋﻨﻪ وواﻓﻘﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺷﺪة ،وﻻ ﺷﻲء ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣﻦ أﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ ﻳﻮﻫﻦ ﻣﺎ روى ﻋﻨﻪ

اﻟﺜﻘﺔ" ، 507وإذا ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل  ،وﻟﻜﻦ
ﻷن ﻛﺜﲑاً ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻔﱵ ﺑﺮأﻳﻪ ،أو ﳜﺘﻠﻔﻮن ﻷ ﻢ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ رﺳﻮل ﷲ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع
}وَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِ ُﻤ ْﺆِﻣ ٍﻦ َوﻻ
اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ،ﻓﺎﳋﱪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ واﻟﺼﺤﺎﰊ ﳏﺠﻮج ﺑﻪ ﻛﻐﲑﻩ ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ :
ٍِ
وﺟﻞ}:وَﻣﺎ
اﳋََِﲑةُ ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮِﻫ ْﻢ{]اﻷﺣﺰاب ،[49:وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ
ﻀﻰ ا ﱠُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ أ َْﻣًﺮا أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن َﳍُُﻢ ْ
ُﻣ ْﺆﻣﻨَﺔ إِذَا ﻗَ َ
َ
ﻮل ﻓَ ُﺨ ُﺬوﻩُ وَﻣﺎ ََﺎ ُﻛﻢ َﻋْﻨﻪُ ﻓَﺎﻧْـﺘَـ ُﻬﻮا{]اﻷﺣﺰاب ،[49:وردا ﻋﺎ ﱠﻣ ِ
ﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲣﺼﻴﺺ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﺔ
آ َ ُﻛﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ ُ
ْ
َ

 .505ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.739 ،738 :3،
 .506اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.6 :2 ،
.507اﻟﺳرﺧﺳﻲ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.605 :2 ،
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دون ﺑﻌﺾ ،ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﲟﺎ ﳜﺎﻟﻒ اﳊﺪﻳﺚ" :وﰲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
أن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺸﻲء ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺧﻼﻓﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻳﻘﻮل ﲟﺎ ﻋﻠﻢ ،ﰒ ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ
ﻋﻤﻼ ﻳﻨﺴﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎل ﺑﻪ
ﻗﻮﻟﻪ ﲟﺎ ﻋﻠﻢ وروى ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻋﻠﻢ أن رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل ً
ﻗﻮﻻ أو ﻋﻤﻞ ً
ﻏﲑﻩ وﻋﻤﻠﻪ" ،508وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﻏﻴﺎب ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻐﻠﻄﻮن وﻳﺘﺨﺬوﻧﻪ
ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﺮد اﳊﺪﻳﺚ وﺗﻀﻌﻴﻔﻪ ،ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ أن ﺑﲔ أن ﻛﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺒﻠﻐﻬﻢ اﻷﺣﺎدﻳﺚ" :وإﳕﺎ
ً
وﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﺘﺪل ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ﻏﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ أن ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺪﻣﻲ
اﻟﺼﺤﺒﺔ وأﻫﻞ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﺪﻳﻦ واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺰب ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ رﺳﻮل ﷲ اﻟﺸﻲء ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻏﲑﻩ ،ﳑﻦ ﻟﻌﻠﻪ ﻻ
ﻳﻘﺎرﺑﻪ ﰲ ﺗﻘﺪم ﺻﺤﺒﺘﻪ وﻋﻠﻤﻪ ،وﻳﻌﻠﻢ أن ﻋﻠﻢ ﺧﺎص اﻟﺴﻨﻦ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺧﺎص ﲟﻦ ﻓﺘﺢ ﷲ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﻪ ،ﻻ أﻧﻪ
ﻋﺎم ﻣﺸﻬﻮر ﻛﺸﻬﺮة اﻟﺼﻼة وﲨﻞ اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﱵ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ" ،509إذن ﺛﺒﻮت اﳊﺪﻳﺚ أو ردﻩ ﻟﻴﺲ ﲟﻘﻴﺎس
ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻫﻞ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ أو ﻻ وﻫﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﲢﺎﺟﻮا
ﺑﻪ أو ﻻ؛ وإﳕﺎ ﺛﺒﻮﺗﻪ ن ﻳﺮوﻳﻪ اﻟﺜﻘﺎت ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮي اﳊﻨﻔﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻀﻮا
ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ :إن ﺑﻌﺾ ﳑﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى ﺻﺪر ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ وﱂ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻳﻘﻮل اﺑﻦ
ﻰ ﻋﻦ ذﻟﻚ"
ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ :ﻛﻨﺎ ﳔﺎﺑﺮ 510أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﺣﱴ روي ﻟﻨﺎ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ أن اﻟﻨﱯ
ﻓﺎﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮى اﺷﺘﻬﺎر ﺣﻜﻤﻬﺎ؛ ﻓﺈن ﺣﻜﻢ اﻟﻔﺼﺪ واﳊﺠﺎﻣﺔ واﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة ،وإﻓﺮاد
اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﺜﻨﻴﺘﻬﺎ ،وﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم وﺗﺮﻛﻬﺎ ،واﳉﻬﺮ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وإﺧﻔﺎﺋﻬﺎ وﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻼة ﱂ
ﺗﺸﺘﻬﺮ ﻣﻊ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻮادث ﻋﺎﻣﺔ .وﻛﻤﺎ رﻓﺾ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻨﺔ أﺛﺒﺖ ﻣﺎردﻩ
اﻷﺣﻨﺎف ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﳍﺎ؛ إذ ﻛﺎن ﻣﺎ رووﻩ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ رواﺗﻪ ﻋﺪاﻟﺔ وﺿﺒﻄﺎً ،وﻣﻦ ﻫﺬا أﺣﺎدﻳﺚ
رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻛﻮع وﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻨﻪ ،وﻗﺪ ﺗﻘﺪم أن اﻷﺣﻨﺎف ﱂ ﺧﺬوا ﺎ ،ﻷ ﺎ ﱂ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﻣﻊ
أ ﺎ ﳑﺎ ﺗﻌﻢ ﺑﻪ اﻟﺒﻠﻮى ،واﺑﺘﺪأ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ إﺛﺒﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺮواﻳﺘﻬﺎ وﺑﻴﺎن ﺛﺒﻮ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻨﺪ،
ﻓﺬﻛﺮ أن ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ أﺧﱪﻩ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل) :رأﻳﺖ اﻟﻨﱯ إذا
اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﱴ ﳛﺎذي ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ،وإذا أراد أن ﻳﺮﻛﻊ وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮع ،وﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﲔ
اﻟﺴﺠﺪﺗﲔ(؛ وروي ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن أﻳﻀﺎً ،ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻛﻠﻴﺐ ،ﻗﺎل :ﲰﻌﺖ أﰊ ﻳﻘﻮل :ﺣﺪﺛﲏ واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﻗﺎل) :رأﻳﺖ رﺳﻮل ﷲ إذا اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﺬو ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ،وإذا رﻛﻊ وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ(؛ ﻗﺎل
واﺋﻞ :ﰒ أﺗﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺸﺘﺎء ،ﻓﺮأﻳﺘﻬﻢ ﻳﺮﻓﻌﻮن أﻳﺪﻳﻬﻢ ﰲ اﻟﱪاﻧﺲ ،ﰒ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :و ﺬا ﻧﻘﻮل  ...ﻓﻨﻘﻮل إذا
أﻳﻀﺎ إذا رﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﻦ
اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﱴ ﳛﺎذي ﻤﺎ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ،وإذا أراد أن ﻳﺮﻛﻊ رﻓﻌﻬﻤﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ً
.508اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.101 ،
 .509اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.138 ،137 ،
.510اﻟﻣﺧﺎﺑرة ھﻲ ﻣزارﻋﺔ اﻷرض ﺑﺟزء ﻣﻣﺎ ﯾﺧرج ﻣﻧﮭﺎ ﻛﺎﻟﺛﻠث او اﻟرﺑﻊ وھو ﺟزء ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺧراج.
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اﻟﺮﻛﻮع ،وﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻏﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ ﰒ ﺑﲔ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﳍﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﺗﺮك ﻏﲑﻫﺎ
ﳑﺎ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ ﻗﺎل" :ﻷ ﺎ أﺛﺒﺖ إﺳﻨﺎدﻩ ﻣﻨﻪ ،وأ ﺎ ﻋﺪد واﻟﻌﺪد أوﱃ ﳊﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪة" ،511ﰒ ﻗﺎل :إن ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺎس ﳜﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﻫﺬا ﻓﻴﻘﻮل :إن اﻟﺮﻓﻊ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﰲ اﺑﺘﺪاء اﻟﺼﻼة ،وﳛﺘﺞ ﲝﺪﻳﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ أﰊ ز د ﻋﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﻗﺎل :رأﻳﺖ اﻟﻨﱯ إذا اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﰒ ﻻ ﻳﻌﻮد ،وﻟﻜﻦ
ﻫﻞ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ؟  -إن ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ﻳﺒﲔ ﻋﻠﺔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻘﻮل :إﻧﻪ ﲰﻌﻪ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ دون ﻋﺒﺎرة
"ﰒ ﻻ ﻳﻌﻮد" ﰒ ﻗﺪم اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻓﺴﺄل ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻓﺰاد ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﻘﺎل" :ﻓﻈﻨﻨﺖ أ ﻢ ﻟﻘﻨﻮﻩ ،ﻓﻬﺬا
ﻫﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﻳﺒﲔ أﻧﻪ ﻳﻐﻠﻂ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ وﻛﺎن ﻳﺮى أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳊﺎﻓﻆ .ﻓﻬﻮ -إذن -ﺣﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ.
إﱃ أن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻷﺣﻨﺎف ﻣﻦ ﻋﺮض اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
وﻓﺘﺎواﻫﻢ ،وﻟﻜﻦ ﺪف آﺧﺮ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻫﺪﻓﻮا إﻟﻴﻪ وﻫﻮ ﻳﻴﺪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﺎ
و رﻛﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺛﺒﻮ ﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ وﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﺴﲑ ﰲ اﲡﺎﻫﻪ ،وﻫﻮ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﱰﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪﻩ
وﺗﻘﻮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮل" :أو ﻳﻜﻮن اﻟﺬي ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ
أﺷﺒﻪ ﲟﻌﲎ ﻛﺘﺎب ﷲ أو أﺷﺒﻪ ﲟﺎ ﺳﻮاﳘﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ رﺳﻮل ﷲ أو أوﱃ ﲟﺎ ﻳﻌﺮف أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ أو أﺻﺢ ﰲ
اﻟﻘﻴﺎس ،واﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ".512
رداً ﻫﺎد ً ﻣﺘﺄﻧﻴﺎً -ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺰم اﻟﻈﺎﻫﺮي
وإذا ﻛﺎن اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﺪ رد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻨﺎف ّ
رداً ﻋﻨﻴﻔﺎً ﰲ اﲣﺎذﻫﻢ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻘﻴﺎﺳﲔ وﻣﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﻤﺎ ،وﳚﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﻌﺮض ﳍﺬا
)ت456-384ﻫـ( ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ّ
اﻟﺮد ﻛﻴﺪاً ﻟﺮأي اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وز دة ﺑﻴﺎن ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻘﻴﺎﺳﲔ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺰم :إﻧﻨﺎ وﺟﺪ

اﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﳊﺪﻳﺚ و ﰐ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ وﻻ ﻳﺪل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻣﺘﺄوﻻ ﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ وﺟﺪ ﻫﻢ ﻳﻘﺮون وﻳﻌﱰﻓﻮن ﻢ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
ردﻩ أو ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ً
اﻟﺴﻨﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة" :إن إﺧﻮاﱐ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ اﻟﺼﻔﻖ ﻷﺳﻮاق ،وإن إﺧﻮاﱐ ﻣﻦ
اﻷﻧﺼﺎر ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﳍﻢ" ،وﻗﺎل اﻟﱪاء :ﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳓﺪﺛﻜﻤﻮﻩ ﲰﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻟﻜﻦ
ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻐﻠﻨﺎ رﻋﻴﺔ اﻹﺑﻞ.
ﰒ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻢ ،ﻓﻬﺬا أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﱂ
ﻳﻌﺮف ﻓﺮض ﻣﲑاث اﳉﺪة ،وﻋﺮﻓﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ واﳌﻐﲑة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ،وﻗﺪ ﺳﺄل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﻢ

ﻛﻔﻦ رﺳﻮل ﷲ

 .وﻫﺬا ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮل ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻻﺳﺘﺌﺬان :أﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﻦ أﻣﺮ رﺳﻮل

.511اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.212 ،211 ،
.512اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.285 ،
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ﷲ ؟ أﳍﺎﱐ اﻟﺼﻔﻖ ﰲ اﻷﺳﻮاق ،وﻗﺪ ﺟﻬﻞ أﻳﻀﺎً أﻣﺮ إﻣﻼص اﳌﺮأة ،513وﻋﺮﻓﻪ ﻏﲑﻩ وﻏﻀﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻴﻨﺔ
اﳉ ِ
ﺎﻫﻠِﲔ{]اﻷﻋﺮاف[199 :؛
}وأ َْﻋ ِﺮ ْ
ض َﻋ ِﻦ َْ
ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺣﱴ ذﻛﺮﻩ اﳊﺮ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ :

وﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮ رﺳﻮل ﷲ
ﺟﻼء اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب إﱃ آﺧﺮ ﺧﻼﻓﺘﻪ ،وﺧﻔﻲ ﻫﺬا أﻳﻀﺎً
ﻋﻠﻰ أﰊ ﺑﻜﺮ ﻃﻮال ﻣﺪة ﺧﻼﻓﺘﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ذﻟﻚ ﻋﻤﺮ أﻣﺮ ﺟﻼﺋﻬﻢ ،ﻓﻠﻢ ﻳﱰك ﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪاً ،وﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﺮ أﻳﻀﺎً أﻣﺮﻩ ﺑﱰك اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻮ ء ،وﻋﺮف ذﻟﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ،وﺳﺄل ﻋﻤﺮ أ واﻗﺪ اﻟﻠﻴﺜﻲ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﺑﻪ رﺳﻮل ﷲ ﰲ ﺻﻼﰐ اﻟﻔﻄﺮ واﻷﺿﺤﻰ ،ﻫﺬا وﻗﺪ ﺻﻼﳘﺎ رﺳﻮل ﷲ أﻋﻮاﻣﺎً ﻛﺜﲑة ،وﱂ
ﻳﺪر ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻮس ،ﺣﱴ ذﻛﺮﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﺮ رﺳﻮل ﷲ ﻓﻴﻬﻢ وﻧﺴﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﻮس
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺸﻬﻮر ،وﻟﻌﻠﻪ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ أﺧﺬ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺎل ﺣﻈﺎ ﻛﻤﺎ أﺧﺬ ﻏﲑﻩ ﻣﻨﻪ ،وﻧﺴﻲ أﻣﺮﻩ
أﺑﺪا وﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﻣﺎ ﱂ ﳚﺪ اﳌﺎء ،وذﻛﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﺎر ،وﻳﻮاﺻﻞ اﺑﻦ ﺣﺰم
ن ﻳﺘﻴﻤﻢ اﳉﻨﺐ ﻓﻘﺎل :ﻻ ﻳﺘﻴﻤﻢ ً

ردﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻨﺎف وﻣﻦ ﻳﻨﻬﺞ ﺠﻬﻢ ﻓﻴﻘﻮل :إﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺼﺎر وﻋﻠﻴﻪ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻛﻌﺜﻤﺎن وﻋﻠﻲ
وﻃﻠﺤﺔ واﻟﺰﺑﲑ وﺣﻔﺼﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ وﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﻹﻳﻼج إﻻ أن ﻳﻜﻮن أﻧﺰل ،وﻫﺬا ﳑﺎ ﺗﻜﺜﺮ اﻟﺒﻠﻮى،
أﻣﻲ اﳌﺆﻣﻨﲔ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة وأﰊ ﻣﻮﺳﻰ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
وﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ وأم ﺣﺒﻴﺒﺔ ّ
اﳌﺴﻴﺐ ،وﺳﺎﺋﺮ اﳉﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ وأﰊ ﻣﻮﺳﻰ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ وﺳﺎﺋﺮ اﳉﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎء

اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻧﺴﺦ اﻟﻮﺿﻮء ﳑﺎ ﻣﺴﺖ اﻟﻨﺎر ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﺗﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﻮى ﺑﻪ وﺗﻌﻢ" .وﻫﺬا ﻛﻠﻪ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻳﺒﻄﻞ
ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺒﺎﱄ ﺑﻜﻼﻣﻪ ﻣﻦ اﳊﻨﻔﻴﲔ واﳌﺎﻟﻜﻴﲔ :إن اﻷﻣﺮ إذا ﻛﺎن ﳑﺎ ﺗﻌﻢ اﻟﺒﻠﻮى ﺑﻪ ﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻪ ﺧﱪ
اﻟﻮاﺣﺪ" " ،واﻟﻌﺠﺐ أن ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ أﺧﺒﺎراً ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﻏﲑﻫﻢ ﺗﻌﻢ ﺎ اﻟﺒﻠﻮى ،ﻛﻘﺒﻮل اﳊﻨﻔﻴﲔ

اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻚ وﺟﻬﻠﻪ ﻏﲑﻫﻢ ،وﻛﻘﺒﻮل اﳌﺎﻟﻜﻴﲔ اﻟﻴﻤﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪ وﺟﻬﻠﻪ ﻏﲑﻫﻢ ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻛﺜﲑ
ﺟ ّﺪاً" ، 514واﺳﺘﻄﺮد اﺑﻦ ﺣﺰم ﰲ ذﻛﺮ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻜﺒﺎر ﻣﻨﻬﻢ ﻳﱰﻛﻮن اﳊﺪﻳﺚ
ﻣﻊ ﺷﻬﺮﺗﻪ ﻟﻠﺠﻬﻞ ﺑﻪ وﻧﻜﺘﻔﻲ ﲟﺎ أورد ﻩ ،515أن اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ أﻧﻨﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺟﻼء
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺻﺎﺣﺒﺎﻩ واﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -ﻗﺪ وﺛﻘﻮا ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ أو ﻧﻘﺪوﻩ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وآراﺋﻬﻢ وﻣﺪى ﺷﻬﺮﺗﻪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وإن ﺗﻔﺎوﺗﻮا ﰲ درﺟﺎت اﻷﺧﺬ ﺑﺬﻟﻚ ،وﱂ ﻳﻘﻔﻮا ﺟﺎﻣﺪﻳﻦ أﻣﺎم
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﻦ أدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻜﺘﻔﲔ ﻟﺜﻘﺔ ﰲ أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ورﺟﺎﳍﺎ ﻛﻤﺎ رﻣﺎﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ
اﳉﺎﻫﻠﻮن.

 .513ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث أن ﻋﻣر ﺳﺄل ﻋن إﻣﻼص اﻟﻣرأة اﻟﺟﻧﯾن :ﻓﻘﺎل اﻟﻣﻐﯾرة ﺑن ﺷﻌﺑﺔ :ﻗﺿﻰ ﻓﯾﮫ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﻐرة " ،أراد ﺑﺎﻟﻣرأة
اﻟﺣﺎﻣل ﺗﺿرب ﻓﺗﻣﻠص ﺟﻧﯾﻧﮭﺎ أي ﺗزﻟﻘﮫ ﻗﺑل وﻗت اﻟوﻻدة ،اﺑن ﻣﻧظور ،ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب.94 :4 ،
 .514اﺑن ﺣزم ،اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم.144 -143 :2 ،
.515اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ.148 -144 :2 ،
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اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺮاﺑﻊ :ﻋﺮض اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ :ﻣﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ
ﻻ ﻳﺴﻤﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮﻳﲔ؛ ﻷ ﺎ -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم
ﻣﺎﻟﻚ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ إﱃ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ )ت 175ﻫـ( -ﻣﻮﻃﻦ ﻫﺠﺮة رﺳﻮل ﷲ  ،و ﺎ أﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ،و ﺎ ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ،وأﺣﻞ اﳊﻼل وﺣﺮم اﳊﺮام ورﺳﻮل ﷲ ﺑﲔ أﻇﻬﺮ أﻫﻠﻬﺎ ﳛﻀﺮون اﻟﻮﺣﻲ
واﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،و ﻣﺮﻫﻢ ﻓﻴﻄﻴﻌﻮﻧﻪ وﻳﺴﻦ ﳍﻢ ﻓﻴﺘﺒﻌﻮﻧﻪ ،وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻗﺎم ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻫﻢ
أﺗﺒﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻪ ﻣﻦ أﻣﺘﻪ ،ﻓﻤﺎ ﻧﺰل ﻢ أﻧﻔﺬوﻩ ،وﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﺄﻟﻮا ﻋﻨﻪ ،ﰒ أﺧﺬوا ﻗﻮى ﻣﺎ
وﺟﺪوا ﰲ ذﻟﻚ ،ﰒ أﺧﺬوا ﻗﻮى ﻣﺎ وﺟﺪوا ﰲ ذﻟﻚ ،ﰒ ﻛﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻳﺴﻠﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺒﻴﻞ
وﻳﺘﺒﻌﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻦ" . 516وﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻧﻈﺮة إﻛﺒﺎر ،وﻳﻌﺘﱪون أن
أﻗﻮال أﻫﻠﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﻢ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﲑﻫﻢ .وﻟﻜﻦ ،إﱃ أي ﻣﺪى ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻛﺒﺎر وذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺒﺎر؟ .إن
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺧﻼﻓﻪ؛ ﻟﻠﺬي ﰲ
ﻇﺎﻫﺮا
ً
اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺮون أن اﻷﻣﺮ إذا ﻛﺎن ً
أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮراﺛﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ اﻧﺘﺤﺎﳍﺎ وﻻ ادﻋﺎؤﻫﺎ ،ﻓﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﳑﺎ ﺧﺬون وﻣﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن
"وﻟﻮ ذﻫﺐ أﻫﻞ اﻷﻣﺼﺎر ﻳﻘﻮﻟﻮن :ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻠﺪ  ،وﻫﺬا اﻟﺬي ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻣﻨﺎ -ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺟﺎز ﳍﻢ"517وﻣﻦ ﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا أﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎس ﳌﺎ ذﻫﺐ
ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻨﻬﻢ" ،ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﱪ وﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺳﻢ وﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ وﰲ ﻋﻮام اﻟﻨﺎس ،وﻳﺒﺘﺪءون ﻓﻴﺨﱪون ﲟﺎ
ﱂ ﻳﺴﺄﻟﻮا ﻋﻨﻪ ،ﻓﻴﻘﺒﻠﻮن ﳑﻦ أﺧﱪﻫﻢ ﻣﺎ أﺧﱪﻫﻢ إذا ﺛﺒﺖ ﳍﻢ -ﻓﺈذا ﺣﻜﻢ أﺣﺪﻫﻢ اﳊﻜﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺴﻨﺔ رﺳﻮل
ﷲ  ،وﻏﲑ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻪ ،ﻓﻴﻘﺪم ﺣﺪﻳﺚ ﻏﲑﻫﻢ إذا ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ" ،518وﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ ﳜﻔﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ
أﻋﻄﺎﻫﺎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر،
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﺧﺮﺟﻮا ﻟﻠﺠﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ،وﺗﻔﺮﻗﻮا ﰲ اﻷﻣﺼﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﻟﻨﺎس ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﷲ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ
اﻷﻣﺼﺎر ﺑﻔﻀﻞ دﻋﻮ ﻢ وﻧﺸﺮ ﻋﻠﻤﻬﻢ ،وﺑﻔﻀﻞ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﺎء -ﲢﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎً ﻛﺜﲑاً رﲟﺎ ﻳﻀﺎرع ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻋﻠﻢ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ؛ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﺑﻞ رﲟﺎ
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻓﺘﻮاﻩ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﱵ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻣﺼﺎر
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻫﻢ؛ ﻷ ﺎ ﻋﺎزﺑﺔ ﻋﻨﻬﻢ ورواﻫﺎ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ اﻷﻣﺼﺎر اﻟﱵ اﻧﺘﻘﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺑﲔ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ إﱃ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
أﻧﺲ ،وﻛﺎن ﻗﺪ أرﺳﻞ إﻟﻴﻪ اﻷﺧﲑ أﻧﻪ ﻳﻔﱵ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ ﻳﻔﱵ ﺑﻪ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻗﺎل ﻟﻪ" :ﺑﻠﻐﲏ أﻧﻚ ﺗﻔﱵ اﻟﻨﺎس
ﺷﻴﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪ وﺑﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﳓﻦ ﻓﻴﻪ ،وأﻧﺖ ﰲ إﻣﺎﻣﺘﻚ وﻓﻀﻠﻚ وﻣﻨﺰﻟﺘﻚ ﻣﻦ أﻫﻞ
 .516اﻟﺑﺳﺗﯾﺎﻟﯾﺣﺻﺑﻲ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك.64 :1 ،
.517اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ.65 :1 ،
.518اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.242 :7 ،
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ﺑﻠﺪك ،وﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ إﻟﻴﻚ ،واﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻨﻚ ﺣﻘﻴﻖ ن ﲣﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ،وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻮ
اﻟﻨﺠﺎة ﺗﺒﺎﻋﻪ" ،519ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻵﺣﺎد إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻳﻮﺿﺢ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ﻣﻮﻗﻒ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﻣﻊ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﺟﻮﻩ :اﻟﻮﺟﻪ
اﻷول :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﺑ ًﻘﺎ ﻷﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ،ﻓﻬﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﺻﺤﺘﻬﺎ إن ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ،
وﻳﺮﺟﺤﻬﺎ إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد.
ﻣﺮﺟﺤﺎ
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ :ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻄﺎﺑ ًﻘﺎ ﳋﱪ ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﺧﱪ آﺧﺮ ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻬﻢ
ً

ﻟﻠﺨﱪ اﻟﺬي ﻳﻮاﻓﻘﻪ ،وﻫﻮ أﻗﻮى ﻣﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﺑﻪ اﻷﺧﺒﺎر إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ .وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﺒﻴﻨًﺎ رأي
ﻣﺎﻟﻚ وﻏﲑﻩ" :إذا ﺗﻌﺎرض ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ دﻟﻴﻼن ﻛﺤﺪﻳﺜﲔ وﻗﻴﺎﺳﲔ ﺟﻬﻞ أﻳﻬﻤﺎ أرﺟﺢ وأﺣﺪﳘﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ أﻫﻞ
اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻓﻴﻪ ﻧﺰاع ،ﻓﻤﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﺬﻫﺐ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﻌﻤﻞ
أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻷﺻﺤﺎب أﲪﺪ وﺟﻬﺎن :أﺣﺪﳘﺎ :وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﰊ ﻳﻌﻠﻰ واﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ .واﻟﺜﺎﱐ:
وﻫﻮ ﻗﻮل أﰊ اﳋﻄﺎب وﻏﲑﻩ أﻧﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﻪ .وﻗﻴﻞ :ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻦ أﲪﺪ ،وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ :إذا رأى أﻫﻞ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺪﻳﺜﻬﻤﺎ وﻋﻤﻠﻮا ﺑﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻳﻔﱵ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻳﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ
اﻟﻌﺮاق ،وﻳﻘﻮل :إ ﻢ أﺗﺒﻊ ﻟﻶ ر".520

اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﻸﺧﺒﺎر ﲨﻠﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎن إﲨﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺮك ﻟﻪ
اﳋﱪ ،إذ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻮاﺗﺮ وﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻴﻘﲔ ،وﻻ ﻳﱰﻛﺎن ﻟﻐﻠﺒﺎت اﻟﻈﻨﻮن ،وﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ "اﻟﺼﺎع"
و"اﳌﺪ" واﻟﻮﻗﻮف ،وزﻛﺎة اﳋﻀﺮوات ،ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻠﻮا ﻣﻘﺪار اﻟﺼﺎع واﳌﺪ وﻧﻘﻠﻮا ﺻﺪﻗﺔ اﳋﻀﺮوات واﻷﺣﺒﺎس،521
وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ :إن ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺣﺠﺔ ﺗﻔﺎق اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ وأﺻﺤﺎ ﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ،
وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﲟﺎﻟﻚ ،وﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ وأﺟﺎﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻨﻘﻞ
أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ،ﻓﺮﺟﻊ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ وﻗﺎل" :ﻟﻮ رأى ﺻﺎﺣﱯ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻟﺮﺟﻊ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
ﻣﺜﻼ ﻓﺈﳕﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﱂ
رﺟﻌﺖ" ،522وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن أ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺣﲔ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﰲ ﻣﻘﺪار اﻟﺼﺎع واﳌﺪ ً

ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ ،ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻪ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻼ ﻟﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺗﺮك ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﻋﻠﻤﻪ،
وﻛﺎن رﺟﻮع أ ﰊ ﻳﻮﺳﻒ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﻞ ﻛﺮﺟﻮﻋﻪ إﱃ أﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺜﲑة اﺗﺒﻌﻬﺎ ﻫﻮ وﺻﺎﺣﺒﻪ ﳏﻤﺪ ،وﺗﺮﻛﺎ ﻗﻮل
ﺷﻴﺨﻬﻤﺎ ﻟﻌﻠﻤﻬﻤﺎ ن ﺷﻴﺨﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﲑﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻮ ﺑﻠﻐﺘﻪ وﺻﺤﺖ ﻋﻨﺪﻩ ،إذن ﻟﻴﺲ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻘﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،وإﳕﺎ ﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ن ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ

.519اﻟﻔﺳوي ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،697 ،695 :1 ،واﻟﺑﺳﺗﻲ ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك.64 :1 ،
.520اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ،ﺻﺣﺔ أﺻول ﻣذھب أھل اﻟﻣدﯾﻧﺔ.27 ،
 .521اﻟﺑﺳﺗﻲ اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك.70،71 :1 ،
 .522اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ،ﺻﺣﺔ أﺻول ﻣذھب أھل اﻟﻣدﯾﻧﺔ.23 ،
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ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻵﺧﺮ ذﻟﻚ ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺪﱘ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻨﻪ ،ﻷن أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﳋﻠﻔﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻤﻠﻮا ﺑﺴﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻮﻫﺎ؛ أﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻓﻠﻴﺲ
ﲝﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﶈﻘﻘﲔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ وأﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻏﲑﻫﻢ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
أن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﺔ اﺗﺒﺎﻋﻪ إن ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺼﻮص إﻧﻪ ﱂ
ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺮﺷﻴﺪ أو ﻏﲑﻩ أن ﳛﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﺌﻪ ،وﻗﺎل :إن أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﺗﻔﺮﻗﻮا ﰲ اﻷﻣﺼﺎر ،وإﳕﺎ
ﲨﻌﺖ أﻫﻞ ﺑﻠﺪي ،523ﻓﻬﻮ إذن ﻣﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﻠﻴﺚ ﰲ أن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺗﻔﺮﻗﻮا ﰲ اﻷﻣﺼﺎر ،وأﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ أﻫﻞ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ذﻫﺒﻮا إﻟﻴﻬﺎ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ ،ﻓﺈن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻜﺎً ﺧﺬ ﳋﱪ
إذا ﺻﺢ ﻋﻨﺪﻩ ،وﻳﺬﻛﺮ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ﻳﺬﻛﺮ اﻷﺻﻞ ا ﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻜﻲ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺳﻮاء أأﺧﺬ ﺑﻪ أم ﱂ ﺧﺬ .وﻳﺒﺪو أن ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ ﱂ
ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﻨﻪ ﻫﺬا ﻓﺄﺧﺬوا ﲟﺎ ﳜﺎف ﻣﺎ رواﻩ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ -ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺧﺬ ﺑﻪ
وإﳕﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ إﱃ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﻨﻜﺮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳌﺪﻳﻨﺔ ،ورﲟﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﳚﻮاز ﲨﻊ أﺟﻨﺎد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﲔ اﻟﺼﻼﺗﲔ ﻟﻴﻠﺔ اﳌﻄﺮ،
وﻗﺎل ﻟﻪ :إن ﻣﻄﺮ اﻟﺸﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ ﷲ ،وﻣﻊ ﻫﺬا ﱂ ﳚﻤﻊ إﻣﺎم ﻗﻂ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻄﺮ،
وﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﺬون ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ اﳉﺮاح ،وﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ،وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ أﰊ
ﺳﻔﻴﺎن ،وﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻴﻪ رﺳﻮل ﷲ ) :أﻋﻠﻤﻜﻢ ﳊﻼل واﳊﺮام ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ
ﺟﺒﻞ( ،524وﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﺔ ،وأﺑﻮ اﻟﺪرداء ،وﺑﻼل ﺑﻦ ر ح ،وﻛﺎن أﺑﻮ ذر ﲟﺼﺮ واﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ اﻟﻌﻮام وﺳﻌﺪ ﺑﻦ
أﰊ وﻗﺎص ،وﻛﺎن ﲝﻤﺺ ﺳﺒﻌﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﺪر؛ و ﻟﻌﺮاق اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن وﻋﻤﺮان ﺑﻦ اﳊﺼﲔ،
وﻧﺰﳍﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ ﰲ اﳉﻨﺔ ﺳﻨﲔ ،وﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
ﻓﻠﻢ ﳚﻤﻌﻮا ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء ﻗﻂ ،525إذن ﻛﺎن ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
ﰲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻣﻦ أﻣﺼﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻫﺬا ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ وﻓﺘﻮى ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﳏﻞ ﻧﻈﺮ
وﲤﺤﻴﺺ وأﺧﺬ ورد ،إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻻ
ﲣﺘﺺ دون ﻏﲑﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﻟﺴﻨﺔ واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وإﻋﻄﺎء ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ اﳊﻖ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻷﻣﺼﺎر اﻷﺧﺮى وﳏﺎﺟﺘﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ وإﲨﺎﻋﻬﺎ ﻓﻬﻲ
 .523اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ،ﺻﺣﺔ أﺻول ﻣذھب أھل اﻟﻣدﯾﻧﺔ.28،
.524اﺑن ﺣﺟر ،ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ،ﺑﺎب ﻏﺟﺎﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟدﻋوة ،ج.13ص ،123وﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ،أﺑو اﻟﺣﺳن ﻧوراﻟدﯾن اﻟﻣﻼ اﻟﮭروي
اﻟﻘﺎري) ،(1014ﻣرﻗﺎة اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﺷرح ﻣﺷﻛﺎة اﻟﻣﺻﺎﺑﯾﺢ ،ط) ،1دار اﻟﻔﻛر ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1422 ،ھـ1922.م( ،ﺑﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻗب،
ح.4020 :9 ،4260
 .525اﺑن اﻟﻘﯾم ،ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن أﯾوب ﺑن ﺳﻌد ﺷﻣس اﻟدﯾن اﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ )اﻟﻣﺗوﻓﻰ751 :ھـ( ،أﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﻋن رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ،ت:
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم إﺑراھﯾم ،ط) ،1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﯾﯾروت1411 ،ھـ1991.م(.74 :3 ،
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ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻗﺪ ﺧﺬ ﺑﻐﲑ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺎ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻞ أﻫﻠﻬﺎ
أﻳﻀﺎ اﻹﻣﺎم
ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺧﺬون ﺑﻪ وﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ اﻟﺮوا ت ،وﻗﺪ ﻗﺶ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﻢ ﻫﺬا ً
ً

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺗﺮى ﻫﺬا اﳊﻖ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻦ ،وﻛﺎن اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﻗﺪ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﳌﻮﻃﺄ ،ودرس ﻓﻘﻪ أﻫﻞ
اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ وﻣﺎ ﺑﻪ ﳛﺘﺠﻮن ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﳍﺬا ﻛﺎن أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ،وﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
وﺑﲔ ﻣﺪرﺳﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق -اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ -ﻣﻦ ﺧﻼف ،وإﻇﻬﺎر ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺣ ّﻘﺎ ،وﳜﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻴﻪ ،وﲡﻠﻰ ﻫﺬا ﰲ

اﳌﻮﻃﺄ اﻟﺬي رواﻩ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻴﺨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﲡﻠﻰ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳊﺠﺔ اﻟﺬي أﻟﻔﻪ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﳋﻼف اﻟﱵ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﻔﻬﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻷﺧﺒﺎر؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻷﺧﺒﺎر ﳏﺎوﻻً أن ﻳﺜﺒﺖ ﻷﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ أن أﻫﻞ

اﻟﻌﺮاق ﻻ ﻳﻘ ﻠﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﺴﻨﻦ واﻵ ر إن ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ "وﻟﺬا ﻛﺎن ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ
اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وأﻧﻪ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ وأن أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻵ ر أو ﻳﻌﺮﻓﻮ ﺎ وﻳﱰﻛﻮ ﺎ ،وإن
ﻇﻨﻮا ﻏﲑ ذﻟﻚ"؛ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻬﺎ ،526وﰲ ب اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﲔ ﻳﻘﻮل" :اﻵ ر ﰲ اﳌﺴﺢ
أﺣﺪا ﳑﻦ ﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﺸﻜﻞ
ﻳﻮﻣﺎ وﻟﻴﻠﺔ وﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ أ م وﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ،وﻣﺎ ﻛﻨﺖ أﻇﻦ ً
ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ً
ﻋﻠﻴﻪ اﻵ ر ﰲ ﻫﺬا"527؛ وﻳﻘﻮل :إن ﻫﺆﻻء ﻳﺮوون ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺰﻫﺮي اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﳋﻔﲔ
و ﻃﻨﻬﻤﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻳﺮوي ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮوي ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة أﻧﻪ رأى أ ﻩ ﳝﺴﺢ ﻋﻠﻰ
اﳋﻔﲔ ،وﻛﺎن ﳝﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﳘﺎ وﳝﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻃﻨﻬﻤﺎ وﻋﻘﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻓﻬﺬا ﻗﻮل ﻋﺮوة ،وﻫﻮ ﻛﺎن

أﻓﻘﻪ وأﻋﻠﻢ ﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ،528وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل ﻷﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ :أن اﺗﺒﺎع اﻷوﺛﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ
اﻟﻮاﺟﺐ دون ﻏﲑﻩ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷﻣﺜﻞ ﻻ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻣﺎﻣﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳍﻢ :وﻗﺪ ﻗﺸﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻷن اﻟﻘﻮل ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻘﻴﺎس ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﺤﻴﺢ إذا ﻛﺎن ﳜﺎﻟﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻮ
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳍﺆﻻء ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺘﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ذﻟﻚ واﺿﺤﺎً وﺻﺮﳛﺎً
ﰲ "ﻛﺘﺎب اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻷم.529
اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷوﱃ :ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوﻳﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﳜﺎﻟﻔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺄدﻟﺘﻪ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ .وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮى أن ﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ؛ ﻷن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻨﺎ ،وإﳕﺎ
.526اﻟﻧدوي ،ﻋﻠﻲ أﺣﻣد،اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ وأﺛره ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط)،1ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﻧدوي1414 ،ھـ1994.م(.349 ،
 .527اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن اﻟﻌﺑﺎس ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺷﺎﻓﻊ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﺑن ﻋﺑد ﻣﻧﺎف اﻟﻣطﻠﺑﻲ اﻟﻘرﺷﻲ اﻟﻣﻛﻲ ،اﻟﺣﺟﺔ.24 ،
 .528اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﺣﺟﺔ.39 ،
.529اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﻛﺗﺎب اﻷم.177.249 :3 ،
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ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮوا وراء ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺮﻛﻮا ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻔﻬﻢ ﺧﺎﻃﺊ ﻣﺆداﻩ:
أن ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ أﺷﺮ .

اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺮددﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺮاراً وﺗﻜﺮاراً ﻣﻦ أن ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﻳﺜﺒﺖ إذا ﺣﺪث اﻟﺜﻘﺔ
ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ رﺳﻮل ﷲ  .وأن ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻐﻦ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻔﻪ ﳑﺎ ﻳﺮوى ﻋﻤﻦ ﻫﻮ دون رﺳﻮل ﷲ ؛ ﻷن ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ أوﱃ أن
ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ،وﻟﻮ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ روى ﻋﻨﻪ ﺧﻼف ﻟﺴﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ.530

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ دﻋﻮى اﻹﲨﺎع :وإذا ﻛﺎن ﻫﺆﻻء ﻳﺪﻋﻮن أ ﻢ ﻳﺜﺒﺘﻮن ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وأن اﻹﲨﺎع ﰲ
رأﻳﻬﻢ أن ﳛﻜﻢ أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ :أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أو ﻋﻤﺮ أو ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ -ﻓﺈن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪ رد
ﻋﻠﻴﻬﻢ :أوﻻً :ﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﻔﺮاد أو اﻵﺣﺎد اﻟﺬي ردوا ﻣﺜﻠﻪ ،ﳑﺎ روي ﻋﻦ
.

اﻟﻨﱯ ﻓﺮﺿﺎً ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ؛ واﳊﻖ أن ﻣﺎ روي ﻋﻤﻦ دون رﺳﻮل ﷲ ﻻ ﳛﻞ ﳏﻞ ﻣﺎ روي ﻋﻨﻪ
ﻧﻴﺎً :وﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳛﻜﻤﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﲟﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ ؛ ﻷ ﺎ ﱂ
ﺗﺒﻠﻐﻬﻢ ،ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ ذﻫﺒﻮا إﻟﻴﻬﺎ ورﺟﻌﻮا ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻬﻢ ،ﻓﻌﻤﺮ ﻣﺜﻼً ﻣﻊ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻤﻪ وﻃﻮل ﺻﺤﺒﺘﻪ وﻛﺜﺮة ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ
أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ  ،ﻓﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ
وﺗﻘﻮاﻩ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ
ً

 ،ورﺟﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪﻩ ،دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺣﱴ ﺗﻮﰲ رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻨﻪ" ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﺰب ﻋﻦ اﻟﻜﺜﲑ اﻟﺼﺤﺒﺔ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﳛﻔﻈﻪ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻤﺎً وﺻﺤﺒﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻓﻼ ﳝﻨﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻗﺒﻮﻟﻪ".531
ﻟﺜﺎً :وأﻧﺘﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰﻛﻮن اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﲝﺠﺔ أن أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ ﻗﺎل ﺬا اﳊﻜﻢ أو ذاك ﺗﱰﻛﻮن
وﲣﺎﻟﻔﻮن ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻷن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﳜﺎﻟﻔﻪ أو ﺗﱰﻛﻮﻧﻪ ﻟﺮأي أﻧﻔﺴﻜﻢ ،وﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻋﻤﺮ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ
ﻏﲑﻛﻢ ﻓﻬﻞ ﻧﻌﺘﱪﻛﻢ ﺬﻩ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﲣﺮﺟﻮن ﻋﻦ اﻟﺼﻮاب؟! .إﻧﻜﻢ ﲣﺎﻟﻔﻮن ﻋﻤﺮ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻗﻮل،
وﲣﺎﻟﻔﻮن أ ﺑﻜﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﰲ اﻟﺼﻼة وﰲ ﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﻘﺮ اﻟﺸﺠﺮ وﲣﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﺮ ،وﻋﻘﺮ ذوات اﻷرواح إﻻ

ﳌﺄﻛﻠﻪ؛ وﺗﺮﻛﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎن أﻧﻪ ﻛﺎن ﳜﻤﺮ وﺟﻬﻪ وﻫﻮ ﳏﺮم وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﻦ
أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ و ﺑﻌﻴﻬﻢ؛ ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻓﺎرﻗﺘﻢ ﻣﺬﻫﺒﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ.532
راﺑﻌﺎً :ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﳓﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ أﻟﻒ رﺟﻞ إن ﱂ ﻳﺰﻳﺪوا ،وﻟﻌﻠﻜﻢ ﻻ ﺗﺮوون ﻋﻨﻬﻢ

اﺣﺪا ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ،وإﳕﺎ ﺗﺮوون اﻟﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻮاﺣﺪ واﻻﺛﻨﲔ واﻟﺜﻼﺛﺔ واﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﲔ أو ﳎﺘﻤﻌﲔ واﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻗﻮﻻ و ً
اﻟﺘﻔﺮق ،ﻓﺄﻳﻦ اﻹﲨﺎع؟! .وإذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن :إن اﳌﺮاد ﻹﲨﺎع أن ﻳﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﳎﺘﻤﻌﲔ؛ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﲬﺴﺔ

 .530اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﻛﺗﺎب اﻷم.177 :1 ،
.531ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ،رﻓﻌت ﺑن ﻓوزي.381 ،
 .532اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ﻛﺗﺎب اﻷم.243+242 :3 ،
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ﻗﻮﻻ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮﻻً ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﻘﻮﳍﻢ ،ﻓﺎﻷﻛﺜﺮ أوﱃ ﻻﺗﺒﺎع -ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﻘﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﻗﺎﻟﻮا ً
ﻧﻘﻮل :إن ﺻﺤﺎﺑﺔ رﺳﻮل ﷲ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﺜﲑﻳﻦ ،ورﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻜﺜﲑون اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ،وﻣﻊ اﳋﻤﺴﺔ
أﺑﺪا أﻻ ﻳﻘﻮل أﺣﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﱂ ﻳﻘﻠﻪ أﺣﺪ أﻧﻪ ﻗﺎﻟﻪ؛ وﻟﻮ ﻗﻠﺖ :واﻓﻘﻮا ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻗﺎل ﻏﲑك :ﺑﻞ
اﻟﻘﻠﺔ" ،واﻟﺼﺪق ﻓﻴﻪ ً
ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ؛ وﻟﻴﺲ اﻟﺼﺪق أن ﺗﻘﻮل واﻓﻘﻮا وﻻ ﺧﺎﻟﻔﻮا ﻟﺼﻤﺖ" ،533ﰒ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :إن اﻹﲨﺎع اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﺲ
أﺣﺪا ﺟﻬﻠﻪ ﻣﻦ
ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،وإﳕﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ،وﰲ اﻟﻔﺮض وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ؛ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﻊ ً
اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺰﻛﺎة ،وﲢﺮﱘ اﳊﺮام؛ وأﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺬي ﻻ ﻳﻀﲑ ﺟﻬﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮام ،وﻋﻠﻤﻪ ﻋﻨﺪ
اﺣﺪا ﻣﻦ ﻗﻮﻟﲔ" :ﻧﻘﻮل :ﻻ ﻧﻌﻠﻤﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ؛ وﻧﻘﻮل
اﳋﻮاص ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻓﻨﻘﻮل ﻓﻴﻪ و ً
ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ :اﺧﺘﻠﻔﻮا واﺟﺘﻬﺪوا" ﻓﻨﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ أﺷﺒﻪ أﻗﺎوﻳﻠﻬﻢ ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،ﻳﺼﺢ أن ﳓﺪد أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻓﻨﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ :ذﻫﺒﻨﺎ إﱃ ﻗﻮل ﺛﻼﺛﺔ دون اﺛﻨﲔ وأرﺑﻌﺔ دون ﺛﻼﺛﺔ ،وﻻ ﻧﻘﻮل ﻫﺬا إﲨﺎع؛ ﻓﺈن
اﻹﲨﺎع ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﻞ ﳑﻦ ﻻ ﻧﺪري ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ،534وإذا ﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا
أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎب وﺳﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻷن اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﷲ
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺎب وﻻ ﺳﻨﺔ ،ﻓﺈ ﻢ ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ً
ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ﲢﺘﻤﻞ ﻣﻌﻨﻴﲔ ،ﻓﻴﻘﻮل ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻠﺴﺎن ﺣﺪﳘﺎ ،وﻳﻘﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﳌﻌﲎ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﳜﺎﻟﻔﻪ .واﻵﻳﺔ
ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻟﻘﻮﳍﻤﺎ ﻣﻌﺎً؛ ﻻﺗﺴﺎع ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،وأﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺘﺬﻫﺐ إﱃ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺎل ﺎ
إن ﺷﺎء ﷲ .وﱂ ﳜﺎﻟﻔﻬﺎ؛ ﻷن ﻛﺜﲑاً ﻣﻨﻬﺎ واﺿﺢ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ وﻳﻞ ،وﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻣﺪةاﻟﻘﺮء واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ.535

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ دﻋﻮى اﻟﻌﻤﻞ وﺻﻠﺘﻪ ﳋﱪ :وﻳﱰك اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ دﻋﻮى اﻹﲨﺎع إﱃ دﻋﻮى اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻴﺒﲔ
أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻼزم أن ﻧﻘﺒﻞ اﳋﱪ إﻻ إذ ا ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻫﺆﻻء ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳋﱪ أن
ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ :أﰊ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن ،وﻗﺪ ﺣﻔﻈﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ أﺷﻴﺎء ﻻ ﳛﻔﻆ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ
ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ،وﻗﺪ "اﺳﺘﻐﲎ ﻓﻴﻬﺎ ﳋﱪ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﻋﻤﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،وذﻟﻚ أن ﳋﻠﻖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳋﱪ
ﻋﻨﻪ ،وأن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺗﺒﺎﻋﻪ"536وﻣﺜﺎل ﻫﺬا ﻗﻮل اﻟﻨﱯ ) :ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دون ﲬﺴﺔ أوﺳﻖ ﺻﺪﻗﻪ( ،537وﻳﻘﻮل
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻻ أﺷﻚ أن ﻗﺪ ورد ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ؛ ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺧﺬ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،وﱂ ﳛﻔﻆ ﻋﻦ
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء وﻟﻪ أﻣﺜﺎل ﻛﺜﲑة ،538ﰒ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﻠﻰ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻷﺧﺬ
اﻷﺣﻜﺎم ،ﻓﻴﻘﻮل :وإﳕﺎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻼزم اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ؛ ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﺻﺮ إﱃ
.533اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.243_3:242 ،
 .534اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.244 :3 ،
 .535اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.245 :7 ،
.536اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.243 :7 ،
.537اﻟﺑﺧﺎري ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﺑﺎب ﻟﯾس ﻓﯾﻣﺎ دون ﺧﻣﺳﺔ أوﺳﻖ ﺻدﻗﺔ ،ح ،126 :2 ،1448وﻣﺳﻠم ،ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ،ﻛﺗﺎب اﻟزﻛﺎة ،ح،1،979
.673 :2
 .538اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.244_242 :7 ،
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أﻗﺎوﻳﻞ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ أو واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﰒ ﻛﺎن ﻗﻮل اﻷﺋﻤﺔ :أﰊ ﺑﻜﺮ أو ﻋﻤﺮ أو ﻋﺜﻤﺎن إذا ﺻﺮ ﻓﻴﻪ
إﱃ اﻟ ﺘﻘﻠﻴﺪ أﺣﺐ إﻟﻴﻨﺎ ،وذﻟﻚ إذا ﱂ ﳒﺪ دﻻﻟﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﻼف ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻗﺮب اﻻﺧﺘﻼف ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻨﺘﺒﻊ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﻣﻌﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ؛ ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﺄﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ أﺧﺬ
ﺑﻘﻮﳍﻢ ،وﻛﺎن اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ أوﱃ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ؛ واﻟﻌﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﱴ" ﰒ ذﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺎت :اﻟﻜﺘﺎب،
ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،ﻓﺎﻹﲨﺎع ،ﻓﻘﻮل ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ  ،ﳑﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﳍﻢ ﳐﺎﻟ ًﻔﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﺎﺧﺘﻼﻓﻬﻢ،
ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺒﻘﺎت" ،وﻻ ﻳﺼﺎر إﱃ ﺷﻲء ﻏﲑ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﳘﺎ ﻣﻮﺟﻮدان"؛ ﰒ اﻟﺘﻔﺖ إﱃ ﻣﻦ
ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻘﺎل ﳍﻢ" :وإﳕﺎ ﻳ ﺆﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ،وﺑﻌﺾ ﻣﺎ ذﻫﺒﺘﻢ إﻟﻴﻪ ﺧﻼف ﻫﺬا؛ ذﻫﺒﺖ
إﱃ أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ ، 539وإذا وﺟﺪ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻼ ﻧﻌﺒﺄ ﺑﻘﻮل اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ أو اﻷﻗﻠﻴﺔ
ﻓﻤﺜﻼ ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﲢﺮﱘ ﻟﱭ اﻟﻔﺤﻞ وﻗﻠﻨﺎ ﺑﱰك اﻟﺘﺤﺮﱘ؛ و"ﻻ أذﻫﺐ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺷﻲء
ﻣﻨﻬﻢً ،

إﱃ أن أدﻋﻪ ﻷﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ ﳑﺎ ﺧﺎﻟﻔﻨﺎ ﰲ ﻟﱭ اﻟﻔﺤﻞ" ،540وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻜﻤﻦ اﳋﻄﺄ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي
وﻗﻌﻮا ﻓﻴﻪ -ﰲ رأﻳﻪ -وﻫﻮ ﻣﺎ وﺟﺪوﻩ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ،وذﻛﺮ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ" :إن ﻟﻨﺎ ﻛﺘﺎ ً ﻗﺪ ﺻﺮ
إﱃ اﺗﺒﺎﻋﻪ -ﻳﻌﲏ اﳌﻮﻃﺄ -وﻓﻴﻪ ذﻛﺮ أن "اﻟﻨﺎس اﺟﺘﻤﻌﻮا" و"اﻷﻣﺮ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ " و"اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ " ،ﻛﻤﺎ
ﺑﲔ ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ذﻟﻚ ،ﰒ ﳜﺎﻟﻔﻮن أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﻳﻄﻠﻘﻮ ﺎ ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ" ،ﻓﻠﻢ

أﺣﺪا ﻗﻂ ﻓﺮأﻳﺘﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺗﻜﻠﻔﺘﻤﻮﻫﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻗﺒﻠﻚ أﺣﺪاً ﺗﻜﻠﻢ ﺎ ،وﻣﺎ ﻛﻠﻤﺖ ﻣﻨﻜﻢ ً
ﻟﻜﻢ أن ﲡﻬﻠﻮا إذا ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺮون" ،وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﱵ ﻓﻨﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل ﺑﻪ -
أﺻﺤﺎب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ -اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ و ﲨﺎﻋﻬﻢ ﻓﱰﻛﻮا ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﺮوﻳﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ -ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻫﺬا أن ﻳﺒﲔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺧﺎﻟﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻄﺒﻴ ًﻘﺎ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻘﺪ
ﻟﻪ ﻛﺘﺎ ً ﻣﻦ اﻷم ،وﺳﻨﺠﺘﺰئ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﻔﻨﻴﺪ
أﺻﻠﻬﻢ ﻫﺬا ،ﰲ " ب ﻓﻮت اﳊﺞ" روي ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ،ﻋﻦ اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس):أن اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﻛﺎن ردﻳﻒ رﺳﻮل ﷲ ؛ ﻓﺠﺎءﺗﻪ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺧﺜﻌﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ :رﺳﻮل ﷲ ،إن
ﻓﺮﻳﻀﺔ ﷲ ﰲ اﳊﺞ ،أدرﻛﺖ أﰊ ﺷﻴﺨﺎً ﻛﺒﲑاً ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﻠﺔ أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﻪ؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ،
رﺟﻼ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ
وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع(" ،541وروى ﺣﺪﻳﺜًﺎ آﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻋﻦ أﻳﻮب ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ أن ً
ﻧﻔﺴﻪ أﻻ ﻳﺒﻠﻎ أﺣﺪ ﻣﻦ وﻟﺪﻩ اﳊﻠﺐ ،ﻓﻴﺤﻠﺐ وﻳﺸﺮب وﻳﺴﻘﻴﻪ إﻻ ﺣﺞ وﺣﺞ ﻣﻌﻪ ،ﻓﺒﻠﻎ رﺟﻞ ﻣﻦ وﻟﺪﻩ اﻟﺬي
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ،وﻗﺪ ﻛﱪ اﻟﺸﻴﺦ ،ﻓﺠﺎء اﺑﻨﻪ إﱃ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻓﺄﺧﱪﻩ اﳋﱪ ،ﻓﻘﺎل :إن أﰊ ﻗﺪ ﻛﱪ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﳛﺞ ،أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل ﷲ  :ﻧﻌﻢ .ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ -إذن -ﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ روﻳﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ
 .539اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.246 :7 ،
 .540اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻷم.247 :7 ،
.541ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ.236 ،
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أﻧﻪ أﺟﺎز أن ﳛﺞ إﻧﺴﺎن ﻋﻦ آﺧﺮ ﺑﺮواﻳﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺎﻟﻮا :ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻊ أن ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺮواﻳﺘﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻷول ﻓﻴﻪ ،وﻫﻨﺎك أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻗﺸﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ

اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻨﻜﺘﻔﻲ ﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮ  ،وﻧﻜﺘﻔﻲ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻣﻮﺿﻊ ﲝﺜﻨﺎ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ وﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﺬاﻫﺐ
اﻷرﺑﻌﺔ ﻗﺪ ﻋﺎرﺿﻮﻫﻢ ﰲ أﺻﻠﻬﻢ ﻫﺬا وأﻓﺎﺿﻮا ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ،وﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﺑﻦ ﺣﺰم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻹﺣﻜﺎم ،542واﺑﻦ
اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ،543واﳊﻖ أن ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺛﲑ ﰲ رأي أﺻﺤﺎﺑﻪ واﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ وﻟﻜﻨﻪ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻛﺎن اﻷوﱃ ﲟﻦ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ وإﲨﺎﻋﻬﻢ ورﺟﻌﻮﳘﺎ ﻋﻠﻰ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻨﻦ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ أﻗﺮ ﻟﺴﻨﺔ وأﺧﺬ ﺎ ،وﻗﺪم ﻋﻤﻞ أﻫﻞ
اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﳋﻼف رﲟﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب ،ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻷﻣﺼﺎر اﻷﺧﺮى،

وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ أن ﳛﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻃﺄ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ رواﻳﺔ وﻋﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺎر ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ اﳋﻠﻔﺎء ﺑﺬﻟﻚ،
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻲ أﻧﻨﺎ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ أن ﻋﻠﻤﺎء -ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس أو اﻷﺻﻞ-
ﻧﻈﺮوا إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﻓﻨﻪ ﻟﻴﻮﺛﻘﻮﻩ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ إﺳﻨﺎدﻩ ،ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ اﻵﺧﺬون ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ إذا
ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻵﺣﺎد واﳌﻨﻜﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ،وﻛﻤﺎ ﲡﻠﻰ ﻋﻨﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ وﳏﻤﺪ ﺑﻦ
اﳊﺴﻦ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ.
ﻋﺮض أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس :ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ إذا رواﻩ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻟﻔﻘﻪ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﻛﺎﳋﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
واﻟﻌﺒﺎدﻟﺔ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ وأﰊ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي وﻋﺎﺋﺸﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ -ﻛﺎن ﺣﺠﺔ ،ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﻮاﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس أم ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﻪ ،ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﳐﺎﻟﻔﺎً ﻟﻪ
ﺗﺮك ﻫﺬ ا اﻟﻘﻴﺎس؛ ﻷن ﻣﺜﻞ ﻫﺆﻻء ﻻ ﻳﺘﻮﻫﻢ ﰲ رواﻳﺘﻬﻢ ﻗﺼﻮر وﻗﺪ رووا ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﺼﲑة ،ﻓﻠﻢ ﻳﻐﲑوا ﻓﻴﻪ
ﻓﻜﺄﳕﺎ ﲰﻌﻨﺎﻩ ﻣﻨﻪ  ،544أﻣﺎ إذا روى ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻟﻀﺒﻂ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳊﻔﻆ دون اﻟﻔﻘﻪ ﻛﺄﰊ
ﻫﺮﻳﺮة وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ وﻏﲑﳘﺎ ﳑﻦ اﺷﺘﻬﺮ ﻟﺼﺤﺒﺔ ﻣﻊ رﺳﻮل ﷲ وﲰﺎع اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺪة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ واﳊﻀﺮ -ﻓﻤﺎ واﻓﻖ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ رواﻳﺘﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻳﻘﺒﻞ وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺘﻪ
ﻟﻘﺒﻮل أو ﻻ ،ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷول ﻗﺒﻞ ،وإﻻ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﰲ أﻣﺮ ﻳﻨﺴﺪ ﻓﻴﻪ ب اﻟﺮأي ،وﻳﺸﱰط
ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ ن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﲔ أو ﺧﺎﺻﲔ وﻳﺒﻄﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ اﳋﱪ واﻟﻘﻴﺎس
ً

ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺘﻪ اﻵﺧﺮ ﻟﻜﻠﻴﺔ أﻣﺎ إذا ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻣﻦ وﺟﻪ دون وﺟﻪ ن ﻳﻜﻮن أﺣﺪﳘﺎ أﻋﻢ واﻵﺧﺮ أﺧﺺ ﻓﺎﳉﻤﻊ

.542اﺑن ﺣزم ،اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم.237_214 :2 ،
.543اﺑن اﻟﻘﯾم ،أﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن 294 :2 ،وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ.
.544اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.342 :1 ،
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ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻬﻤﺎ أﻣﻜﻦ واﺟﺐ ن ﳜﺼﺺ اﻷﻋﻢ ﻷﺧﺺ ،545وﻟﻴﺲ ﰲ رد اﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻃﻌﻦ ﰲ
اﻟﺼﺤﺎﰊ اﻟﺬي رواﻩ ،ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﺪول ﻛﻠﻬﻢ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﲔ واﻟﺮأس؛ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻘﻠﻮن اﳋﱪ ﳌﻌﲎ ،وﻣﻦ
ﳌﺎ أوﰐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ ،وﱂ ﻳﺆت ﻏﲑﻩ ﻫﺬا -ﻓﺈن ﻏﲑ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﲎ أرادﻩ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮن ﺑﻘﺪر ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺒﺎرة ،ورﲟﺎ ﻳﻘﺼﺮ ﺗﻌﺒﲑﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﺮاد ،ﻓﻴﺆدي ﺑﻌﻀﻪ ،وﻟﺘﻮﻫﻢ
ﻫﺬا اﻟﻘﺼﻮر ﻗﺎل اﻷﺣﻨﺎف -ﻛﻤﺎ ﻳﺮوي ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ أ ن :-إﻧﻪ إذا اﻧﺴﺪ ب اﻟﺮأي ﻓﻴﻤﺎ روي وﻛﺎن اﳋﱪ
ﳐﺎﻟ ًﻔﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻟﻴﺲ ﻣﻮاﻓ ًﻘﺎ ﻟﻘﻴﺎس آﺧﺮ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻛﺄﻧﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
اﳌﺸﻬﻮرة واﻹﲨﺎع؛ إذ ﻛﻮن اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺠﺔ ﺑﺖ ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﳌﺸﻬﻮرة واﻹﲨﺎع ،546وﻳﺪﻓﻊ
اﻷﺣﻨﺎف ﻣﺎ ﻳﻌﱰض ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻳﺸﻨﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺧﺬﻫﻢ ﲝﺪﻳﺚ اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻣﻊ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎس،
وﻣﻊ أن رواﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺒﺪ اﳉﻬﲏ وﻫﻮ ﱂ ﻳﻌﺮف ﻟﻔﻘﻪ ﺑﲔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻛﺎن ﺧﱪ اﳌﺼﺮاة أوﱃ ﻟﻘﺒﻮل واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ

ﻷﻧﻪ أﺛﺒﺖ ﻣﺘﻨًﺎ وأﻗﻮى ﺳﻨﺪاً وراوﻳﻪ ﻫﻮ أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة ،وﻫﻮ أﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺪ -ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻫﺬا ﺑﻘﻮﳍﻢ :إﻧﻪ
ﻗﺪ رواﻩ ﻏﲑ ﻣﻌﺒﺪ اﳉﻬﲏ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي ،وﺟﺎﺑﺮ وأﻧﺲ وﻋﻤﺮان ﺑﻦ اﳊﺼﲔ،
وأﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ وﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﱪاء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد واﺑﻦ ﻋﻤﺮ واﳊﺴﻦ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ
أﻳﻀﺎ ﻣﺎ رﻣﻮا ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ أﰊ
وﻣﻜﺤﻮل ،ﻓﻠﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﻗﺒﻮﻟﻪ وﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻮن ً

ﻫﺮﻳﺮة ﺬا اﳌﺴﻠﻚ وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ -ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن :إﻧﻪ ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪاﻟﺘﻪ وﻃﻮل ﺻﺤﺒﺘﻪ
ﻟﺮﺳﻮل ﷲ وﺣﺴﻦ ﺣﻔﻈﻪ وﺿﺒﻄﻪ ،ﻓﻘﺪ دﻋﺎ ﻟﻪ اﻟﻨﱯ ﺑﺬﻟﻚ547؛ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﻋﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻌﺾ روا ﺗﻪ ﻟﻘﻴﺎس ،وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮورة ﻓﺈ ﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪون

ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﻪ ﻫﻮ وأﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﳓﻦ ﻧﻔﻌﻞ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ أﺧﺬ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ ﷲ
ﺑﻘﻮل أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻘﺪار ﻣﺪة اﳊﻴﺾ وﻏﲑﻩ ،وﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻮق
درﺟﺔ أﻧﺲ ، 548وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﳕﻴﻞ إﱃ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻦ اﻷﺣﻨﺎف رواﻳﺔ أﰊ اﳊﺴﻦ اﻟﻜﺮﺧﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮل:
ﻣﺸﻬﻮرا ﻟﻔﻘﻪ أم ﻻ؛ ﻷﻧﻨﺎ إذا وﺛﻘﻨﺎ ﰲ ﺣﻔﻆ
إن اﻷﺣﻨﺎف ﻳﻘﺪﻣﻮن اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن راوﻳﻪ
ً

اﻟﺮاوي وﺿﺒﻄﻪ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻳﺮوي ﻛﻤﺎ ﲰﻊ ،وﻟﻮ ﻏﲑ ﻷﺻﺒﺤﺖ رواﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﻪ
ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻐﲑ ﰲ اﳌﻌﲎ وﻫﻢ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ؛ ﻷن اﻷﺧﺒﺎر وردت ﺑﻠﺴﺎ ﻢ،
اﳌﻌﲎ .واﻟﻘﻮل ن اﻟﺮاوي إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ً
وﻋﻠﻤﻬﻢ ﺬا اﻟﻠﺴﺎن ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻌﲎ وﻋﺪم وﻗﻮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﺪاﻟﺘﻬﻢ وﺗﻘﻮاﻫﻢ وﺿﺒﻄﻬﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻤﺔ

.545اﻷزﻣﯾري ،ﻣﺣﻣد ،ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻷزﻣﯾري ﻋﻠﻰ ﺷرح ﻣراة اﻷﺻول ،د ط) ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺑوﺳﻧوي1285 ،ھـ(.211 :2 ،
 .546اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.343 ،339 :1 ،
.547ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري.133 :9 ،
.548اﺑن أﺑﻲ ﺣﺎﺗم ،آداب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ت:ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟﻖ،ط)،1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،ﻟﺑﻧﺎن1424،ھـ2003.م( ،ﻓﻔﯾﮫ ﻣﺣﺎورة ﺟرت ﺑﯾن
اﻟﺣﺳن ﺑن زﯾﺎد اﻟﻠؤﻟؤي وأﺣد أﺻﺣﺎب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وھو ﺣﺎﺿر ،وﻓﯾﮭﺎ ﯾﺑﯾن ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ھذا اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻘﯾﺎس.171 .170 ،
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اﻟﺘﺰﻳﺪ أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ اﳋﱪ اﻟﺬي ﻳﺮووﻧﻪ .549واﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺬا -رواﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﻨﺎف -ن اﳋﱪ ﻳﻘﲔ
ﺻﻠﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻗﻮل رﺳﻮل ﷲ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﳋﻄﺄ ،وإﳕﺎ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﰲ ﻋﺎرض اﻟﻨﻘﻞ ،ﺣﻴﺚ ﳛﺘﻤﻞ
اﻟﻐﻠﻂ واﻟﻨﺴﻴﺎن واﻟﻜﺬب .أﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎس ﻓ ﺎﻻﺣﺘﻤﺎل ﰲ أﺻﻠﻪ؛ أي :ﰲ ﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻜﻢ ،ﻓﺈ ﺎ ﻻ
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻳﻘﻴﻨًﺎ إﻻ ﺑﻨﺺ أو ﲨﺎع وﻫﻮ أﻣﺮ ﻋﺎرض .وﻻ ﺷﻚ أن ﻳﺘﻴﻘﻦ اﻷﺻﻞ راﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻤﻠﻪ ،واﳊﻖ أن
ﻫﺬا اﻟﺮأي وﻫﻮ أن اﳋﱪ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺴﺐ إﱃ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﻤﻠﻮا ﲨﻴ ًﻌﺎ ﲞﱪ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺼﺎﺋﻢ إذا أﻛﻞ أو ﺷﺮب ﺳﻴًﺎ ،وإن ﻛﺎن ﳐﺎﻟ ًﻔﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس ،ﺣﱴ
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ ﷲ :ﻟﻮﻻ اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻔﻠﺖ ﻟﻘﻴﺎس .وﻳﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ :إن ﳑﺎ ﺷﻨﻊ ﺑﻪ اﳋﺼﻮم
ﻋﻠﻰ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻗﺪم اﻟﻘﻴﺎس 550اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﱵ اﺗﻔﻖ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻮ ﺎ ﺣﺠﺔ .ﰒ أﺟﺎب ﻋﻦ ذﻟﻚ ن ﻫﺬا زﻋﻢ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻷن أ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺧﺬ ﺑﻜﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﰒ

ﺑﺴﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ  ،ﰒ ﲟﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﰒ ﲟﺎ ﺟﺎء ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﺛﺒﺖ ذﻟﻚ واﺷﺘﻬﺮ،
وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﻒ ،وإن ﻛﺎن أﻣﺮاً اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺸﻲء ﻟﺸﻲء ﺣﱴ ﻳﺘﻀﺢ
اﻷﻣﺮ .ﰒ ﻟﻘﻴﺎس إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ اﳊﺎدﺛﺔ ﺷﻲء ﳑﺎ ذﻛﺮ ﻩ ،551ﰒ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻗﻮل أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ إﱃ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ،ﰒ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻘﺪم اﳋﱪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس
وﻣﻨﻬﺎ "ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺮد ﻋﺒﺪاً آﺑﻘﺎً ﻣﻦ ﻣﺴﲑة ﺛﻼﺛﺔ أ م" ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻟﻪ اﳉﻌﻞ أرﺑﻌﻮن درﳘًﺎ،
وﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس أﻻ ﳚﺐ ،ﻓﱰك اﻟﻘﻴﺎس ،وأﺧﺬ ﰲ ذﻟﻚ ﳋﱪ اﻟﺬي روي ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ
رﺟﻼ ﻗﺪم ﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻮم .ﻓﻘﺎل اﻟﻘﻮم :ﻟﻘﺪ أﺻﺎب أﺟﺮاً ،ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد :وأﺻﺎب
ﰲ ﺧﱪ ﻃﻮﻳﻞ أن ً

ﺟﻌﻼ .وﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺰوج اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺮة :ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻻ ﳚﻮز ،وﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس أﻧﻪ ﳚﻮز .إﻻ أﻧﻪ ﺗﺮك اﻟﻘﻴﺎس
ً
وأﺧﺬ ﰲ ذﻟﻚ اﳋﱪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﱯ أﻧﻪ ﻗﺎل" :ﻻ ﺗﻨﻜﺢ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺮة" ،552وﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺰوج
اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأة وﻫﻮ ﻏﲑ ﻛﻒء ﳍﺎ :ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﺔ :ﻟﻸوﻟﻴﺎء ﺣﻖ اﻻﻋﱰاض ،وﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس أﻻ ﻳﻜﻮن ﳍﻢ ذﻟﻚ،
ﺗﺮك أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎس ،وأﺧﺬ ﳋﱪ ،وﻫﻮ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻟﻨﱯ أﻧﻪ ﻗﺎل) :ﻻ ﺗﺰوج اﻟﻨﺴﺎء إﻻ ﻣﻦ ﻛﻒء(،
وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ أﺧﺬ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳋﱪ وﺗﺮك اﻟﻘﻴﺎس ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﳋﱪ
ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ،553أﻣﺎ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ رﲪﻪ ﷲ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ أﻣﺎﻟﻴﻪ أﻧﻪ
 .549اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.342 :1 ،
.550ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري.133 :9 ،
 .551اﻟﻐزي اﻟﻣﺻري ،ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن ﺑن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟداري اﻟﻐزي اﻟﻣﺻري اﻟﺣﻧﻔﻲ ،اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗراﺟم اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ،ت :ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح
ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻠو ،ط)،1دار اﻟرﻓﺎﻋﻲ1983 ،م(.143.144 :1،
 .552ﻗﺎل اﻟزﯾﻠﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ :روى اﻟدارﻗطﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﻧﮫ ﻓﻲ اﻟطﻼق ﻣن ﺣدﯾث ﻣظﺎھر ﺑن أﺳﻠم ﻋن اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻗﺎﻟت :ﻗﺎل
رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم" :طﻼق اﻟﻌﺑد اﺛﻧﺗﺎن ،وﻻ ﺗﺣل ﻟﮫ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻛﺢ زو ًﺟﺎ ﻏﯾره ،وﻗرء اﻷﻣﺔ ﺣﯾﺿﺗﺎن ،وﯾﺗزوج اﻟﺣرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ
و ﻻ ﯾﺗزوج اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرة" .وﻣظﺎھر ﺑن أﺳﻠم ﺿﻌﯾف .وھﻧﺎك أﺣﺎدﯾث ﻣرﺳﻠﺔ وﻣوﻗوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺑن ﻣﺳﻌود وﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد ﷲ وﻋﻠﻲ ـ:3
.175
 .553اﻟﻐزي اﻟﻣﺻري ،اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ.146.151 :1 ،
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أﺧﺬ ﲝﺪﻳﺚ اﳌﺼﺮاة وأﺛﺒﺖ اﳋﻴﺎر ﻟﻠﻤﺸﱰي ،554وﻳﻘﻮل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳋﺮاج ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺮق أو
ﻳﺸﺮب اﳋﻤﺮ أو ﻳﺰﱐ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻴﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺪ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻴﻨﺔ "وﻫﺬا
اﺳﺘﺤﺴﺎن ﳌﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻀﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﳓﻮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻦ أﰊ
ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ" ،555وأﻣﺎ ﳏﻤﺪ رﲪﻪ ﷲ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﰲ اﻷﺻﻞ :أرأﻳﺖ رﺟﻼً ﺗﻮﺿﺄ وﻧﺴﻲ
اﳌﻀﻤﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸﺎق ،أو ﺟﻨﺒﺎً ﻓﻨﺴﻲ اﳌﻀﻤﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸﺎق ﰒ ﺻﻠﻰ ،ﻗﺎل :أﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﺼﻼﺗﻪ
ﻣﺔ ،وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻏﺴﻞ اﳉﻨﺎﺑﺔ أو ﻃﻬﺮ ﺣﻴﺾ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ وﻳﺴﺘﻨﺸﻖ وﻳﻌﻴﺪ اﻟﺼﻼة .ﻗﻠﺖ :ﻣﻦ أﻳﻦ
اﺧﺘﻠﻔﺎ ،ﻗﺎل :ﳘﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﺳﻮاء ،إﻻ أ ﻧﺪع اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻸﺛﺮ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،556أن
ﻤﺪا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﻴﺎس إذا ﺻﺢ اﻷﺛﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ اﻷﺻﻞ اﳌﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ،
"ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻹﻣﺎم ﳏ ً
واﻟﻌﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﻞ واﻟﻔﺮع" ، 557إن أ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ أﺧﺒﺎر اﻵﺣﺎد إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻴﺎس
ﻗﻄﻌﻴّﺎً ، 558وﻧﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻜﺮﺧﻲ ،وﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ،إﻧﻪ ﻻ ﻳﱰك اﳋﱪ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻘﻴﺎس ﻗﻄﻌﻴﺎ أو ﻏﲑ ﻗﻄﻌﻲ ،559وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ" :وﻣﻦ ﻇﻦ ﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ أ ﻢ
ﻳﺘﻌﻤﺪون ﳐﺎﻟﻔﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻘﻴﺎس أو ﻏﲑﻩ ﻓﻘﺪ أﺧﻄﺄ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﺗﻜﻠﻢ إﻣﺎ ﺑﻈﻦ وإﻣﺎ ﻮى ،ﻓﻬﺬا أﺑﻮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﲝﺪﻳﺚ اﻟﺘﻮﺿﺆ ﻟﻨﺒﻴﺬ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ،وﲝﺪﻳﺚ اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻣﻊ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎس
ﻻﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺻﺤﺘﻬﻤﺎ ،وإن ﻛﺎن أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺼﺤﺤﻮﻫﺎ".560
اﳋﱪ واﻟﻘﻴﺎس ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ :روي ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻘﺪم اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرﺿﻬﻤﺎ ،وﻳﻘﻮل اﻷﺳﺘﺎذ أﺑﻮ زﻫﺮة،
إن اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﻘﺮرون ذﻟﻚ ،وإ ﻢ ﻹﲨﺎع ﻳﺬﻛﺮون أﻧﻪ أﺣﻴﺎ ً ﻗﺪ أﺧﺬ ﻟﻘﻴﺎس ورد ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﰲ
ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ، 561وﻗﺎل اﻟﻘﺮاﰲ" :ﺣﻜﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت واﺑﻦ رﺷﺪ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺎت :ﰲ ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﻴﺎس أﺣﺪ ﻗﻮﻟﲔ ،562ﰒ ذﻛﺮ اﳊﺠﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﻘﺎل :إن اﻟﻘﻴﺎس
ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺼﺎﱀ أو درء اﳌﻔﺎﺳﺪ ،أﻣﺎ اﳋﱪ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﳍﺎ ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻣﻦ
.554ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.703 :2 ،
.555أﺑو ﯾوﺳف ،ﯾﻌﻘوب ﺑن إﺑراھﯾم ﺑن ﺣﺑﯾب ﺑن ﺳﻌد ﺑن ﺣﺑﺗﺔ اﻷﻧﺻﺎري)ت182ھـ( ،اﻟﺧراج ،ت :طﮫ ﻋﺑد اﻟرؤوف ﺳﻌد ،ﺳﻌد ﺣﺳن ﻣﺣﻣد،
طﺑﻌﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺿﺑوطﺔ) ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،د ت(.193 ،
.556ورﻗﺔ  10ﻋن اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد  266واﻟﻣﺑﺳوط ،ـ ،77 : 10و اﻟﻐزي اﻟﻣﺻري ،اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ .148 :1 ،وﻗﺎل اﻟزﯾﻠﻌﻲ ﻓﻲ "ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ"،
ـ 79 :1ﻗﺎل اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ :وﻗد اﻋﺗﻣد ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺛر ورد ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ،ﺛم أﺧرج اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ ﻣن طرﯾﻖ
اﻟدارﻗطﻧﻲ ﺑﺳﻧده ﻋن أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ ﻋن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن راﺷد ،ﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﻧت ﻋﺟرد ،ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻓﯾﻣن ﻧﺳﻲ اﻟﻣﺿﻣﺿﺔ واﻻﺳﺗﻧﺷﺎق ﻗﺎل :ﻻ ﯾﻌﯾد
إﻻ أن ﯾﻛون ﺟﻧﺑًﺎ .ﻗﺎل :وزﻋم أن ھذا أﺛرﺛﺎﺑت ﯾﺗرك ﺑﮫ اﻟﻘﯾﺎس وھو ﯾﻌﯾب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻷﺧذ ﺑﺣدﯾث ﺑﺳرة ﻓﻲ ﻣس اﻟذﻛر وﻋﺛﻣﺎن ﺑن راﺷد وﻋﺎﺋﺷﺔ
ً
ﻣﺟﮭوﻻ وﯾوھن ﻗوﯾﺎ ﻣﻌروﻓًﺎ؟!.
ﺑﻧت ﻋﺟرد ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﯾن ﺑﺑﻠدھﻣﺎ ،ﻓﻛﯾف ﯾﺟوز ﻷﺣد أن ﯾﺛﺑت ﺿﻌﯾﻔًﺎ
.557ا اﻟﻧدوي ،ﻋﻠﻲ أﺣﻣد ،ﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ﻧﺎﺑﻐﺔ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط)،1ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﻧدوي1994 ،م1414.ھـ(.267،
.558ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ.299،
 .559ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري ،ﻛﺷف اﻷﺳرار.703 :2 ،
.560اﺑن ﺗﯾﻣﯾﺔ ،ﺻﺣﺔ أﺻول ﻣذھب أھل اﻟﻣدﯾﻧﺔ.74 ،
.561ﻣﺎﻟك ،ﻟﻣوطﺄ.298 ،
.562اﻟﻘراﻓﻲ ،ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن أﺑو اﻟﻌﺑﺎس أﺣﻣد ﺑن إدرﯾس اﻟﻘراﻓﻲ) 684ھـ( ،ﺷرح ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻔﺻول ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎر اﻟﻣﺣﺻول ﻓﻲ اﻷﺻول ،ت :طﮫ ﻋﺑد
اﻟرؤوف ﺳﻌد ،ط) ،1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻷزھرﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر ،اﻟﻘﺎھرة ،ﺑﯾروت1393 ،ھـ1973.م(.387 ،
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ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎﱀ أو ﻣﻦ درء ﺗﻠﻚ اﳌﻔﺎﺳﺪ ﻓﻴﻘﺪم اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﳍﺎ ،563وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﱪ اﻵﺣﺎد أن اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺮع اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻔﺮع ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺪم
ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ ﻷﺑﻄﻞ اﻷﺻﻞ ،وﻟﻮ أﺑﻄﻞ أﺻﻠﻪ ﻟﺒﻄﻞ -ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻘﺮاﰲ أﻧﻪ ﻳﺮى أن ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ
اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻪ ﻳﻨﻘﺪ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻳﺮى ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﻓﻴﻘﻮل :وﻻ ﻳﻘﺎل :إن
اﻟﻘﻴﺎس ﻓﺮع اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻔﺮع ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ وإﻻ ﻷﺑﻄﻞ أﺻﻠﻪ ،ﻷن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﻫﻲ أﺻﻞ اﻟﻘﻴﺎس ﻏﲑ
اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎس ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻔﺮع ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ أﺻﻠﻪ .564وذﻛﺮ اﻟﺪﺑﻮﺳﻲ
ﰲ ﺳﻴﺲ اﻟﻨﻈﺮ 565واﻟﺸﺎﻃﱯ ﰲ اﳌﻮاﻓﻘﺎت 566ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎس
ﻋﻠﻰ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ" :ﻏﺴﻞ اﻹ ء ﻣﻦ وﻟﻮغ اﻟﻜﻠﺐ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﳊﺪﻳﺚ" ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ
ﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل ﷲ
ﻗﺎل" :إذا ﺷﺮب اﻟﻜﻠﺐ ﰲ إ ء أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻴﻠﻐﺴﻠﻪ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات" ،567ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻃﱯ:
إن ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻗﺎل ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ :ﻻ أدري ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ،وﻛﺎن ﻳﻀﻌﻔﻪ وﻳﻘﻮل :ﻳﺆﻛﻞ ﺻﻴﺪﻩ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻌﺎﺑﻪ؟!
اﳉََﻮارِِح ُﻣ َﻜﻠِّﺒِﲔ{]آل
}وَﻣﺎ َﻋﻠﱠ ْﻤﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ْ
ﻓﻘﺪ اﲣﺬ ﻣﻦ أﻛﻞ ﺻﻴﺪﻩ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺻﻞ ﻗﻄﻌﻲ ،وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ :
ﻋﻤﺮان- [57:دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎرة ﻟﻌﺎﺑﻪ ،واﳊﺪﻳﺚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺳﺘﻪ ،ﻓﺘﻌﺎرض اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱵ ﺗﻌﺎرﺿﺖ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎس ،ﻓﺮدﻫﺎ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ -ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺸﺎﻃﱯ-
ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻴﺎر ا ﻠﺲ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻼ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﳊﻖ ﰲ ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ دام ا ﻠﺲ ﻣﺘﺤﺪاً ﱂ
ﻳﺘﻔﺮق ،وﻫﺬا ا ﳊﺪﻳﺚ رواﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ﻋﻦ ﻓﻊ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ أن رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل:
"اﳌﺘﺒﺎﻳﻌﺎن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﳋﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ ،إﻻ ﺑﻴﻊ اﳋﻴﺎر" وﻗﺎل ﺑﻌﺪ رواﻳﺘﻪ" :وﻟﻴﺲ ﳍﺬا
ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ﻣﻌﺮوف وﻻ أﻣﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻴﻪ" ،568وردﻩ؛ ﻷن ا ﻠﺲ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺎﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﺴﺦ
ﻣﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،وإن ﺷﺮط اﳋﻴﺎر ﻳﺒﻄﻞ إﲨﺎﻋﺎً إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﺸﺮع ﺣﻜﻢ ﻻ ﳚﻮز
ﺷﺮﻃًﺎ ﻟﺸﺮع؟؛ وﻟﻮ ﻛﺎن ﳚﻮز اﳋﻴﺎر ﳌﺪة ﳎﻬﻮﻟﺔ ﳉﺎز اﺷﱰاط اﳋﻴﺎر ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺪة وﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ أن
اﳊﺪﻳﺚ ﲜﻬﺎﻟﺔ ﻣﺪﺗﻪ ﻳﻌﺎرض ﻗﺎﻋﺪة ﻧﻔﻲ اﻟﻐﺮر واﳉﻬﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد.569
وﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ؛ ﻷن ﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﳜﺮج ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ واﺿﺢ
ﻣﻨﻪ ﲤﺎﻣﺎً أﻧﻪ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎس ،وإﳕﺎ ﳌﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻧﺺ آﺧﺮ أﻗﻮى ﻣﻨﻪ ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺪد اﻟﺮﺿﻌﺎت
}وأُﱠﻣ َﻬﺎﺗُ ُﻜ ُﻢ ﱠ
ﺿ ْﻌﻨَ ُﻜﻢ{]آل ﻋﻤﺮان[57:؛ وﺣﺪﻳﺚ
اﻟﻼِﰐ أ َْر َ
اﻟﺬي ردﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ إﻃﻼق اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔَ :
 .563اﻟﻘراﻓﻲ ،ﺷرح ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻔﺻول.387 ،
 .564اﻟﻘراﻓﻲ ،ﺷرح ﺗﻧﻘﯾﺢ اﻟﻔﺻول.388+387 ،
 .565اﻟدﺑوس ،ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣر اﻟﺣﻧﻔﻲ ،ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻧظر ،د ط) ،ﻧﺷر زﻛرﯾﺎ ﻋﻠﻲ ﯾوﺳف ،اﻟﻘﺎھرة ،د ت(.67-65 ،
.566اﻟﺷﺎطﺑﻲ ،اﻟﻣواﻓﻘﺎت ،ﻣﺻدر ﺳﺎﺑﻖ.11_10 :3 ،
.567ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ.47 ،
.568ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ.416 ،
.569ﻣﺎﻟك ،اﻟﻣوطﺄ ،ص.300
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اﳌﺼﺮاة اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻵﻳﺔ واﳊﺪﻳﺚ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮ  ،أﻣﺎ اﳊﺪﻳﺚ اﻷول :وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺴﻞ اﻹ ء
ﻣﻦ وﻟﻮغ اﻟﻜﻠﺐ ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ﱂ ﻳﺮدﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﱂ ﳚﻌﻞ اﻷﻣﺮ

ﻟﻠﻮﺟﻮب ،وإﳕﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻟﻠﻨﺪب ،ﰒ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﻫﺬا ،وﻛﻼم اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ
ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ "ﱂ ﻳﺪر ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ" ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﻗﺪ أوردﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ﻛﺎﻣﻼً
ﺳﺒﻌﺎ ﻋﺒﺎدة ،وﻻﻳﻬﺮق
وﻫﻮ" :ﲨﻠﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﻴﻮم أن اﻟﻜﻠﺐ ﻃﺎﻫﺮ ،وأن اﻹ ء ﻳﻐﺴﻞ ﻣﻨﻪ ً
ﺷﻲء ﳑﺎ وﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ اﳌﺎء وﺣﺪﻩ ﻟﻴﺴﺎر ﻣﺆوﻧﺘﻪ ،وأن ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﻪ إذا ﱂ ﳚﺪ ﻏﲑﻩ أﺟﺰأﻩ وأﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻴﻤﻢ ﳌﻦ
ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻣﺎ وﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺐ ،وأﻧﻪ ﱂ ﻳﺪر ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،واﺣﺘﺞ ﻧﻪ ﻳﺆﻛﻞ ﺻﻴﺪﻩ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻌﺎﺑﻪ؟
وﻗﺎل ﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ ﺧﲑ ﻓﻴﻤﺎ وﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺐ :وﻻ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺑﻪ أﺣﺐ إﱃ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ روى اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻨﻪ"،570
وﻫﻜﺬا رأﻳﻨﺎ أن ﻣﺎﻟﻜﺎً ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﱰك اﳊﺪﻳﺚ وﻗﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ وﻗﺒﻠﻪ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا

ﺳﺒﻌﺎ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺒﺎدة ،وأﻧﻪ ﻻ ﺧﲑ ﻓﻴﻤﺎ وﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺐ،
اﻟﻘﺒﻮل أن ﻗﺎل :إن ﻏﺴﻞ اﻹ ء ً
وﱂ ﻳﻘﻞ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ووﺟﻮب ﻏﺴﻠﻪ ﻷﻧﻪ  -ﺬا اﻟﻔﻬﻢ -ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻟﱵ ﲢﻞ أﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺪﻩ
اﳉََﻮارِِح ُﻣ َﻜﻠِّﺒِﲔ{]آل ﻋﻤﺮان[57:؛ إذن ﱂ ﻳﱰك ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻘﻴﺎس
}وَﻣﺎ َﻋﻠﱠ ْﻤﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ْ
اﻟﻜﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ َ
-ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ -وإﳕﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﺻﺢ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻨﺎ ﺣﻘﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ

اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻟﺮدﻩ ،وﻣﺜﻠﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷدﻟﺔ اﻷﺧﺮى أن ﻣﺎﻟ ًﻜﺎ ﱂ ﻳﱰك اﳊﺪﻳﺚ
ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻵ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ؟! وﺣﱴ ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﺗﺮك ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﱂ
ﻟﻠﻘﻴﺎس ،وإﳕﺎ ﻓﻬﻤﻪ ً
ﻳﱰﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮاً اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻪ ،وإﳕﺎ ﳌﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻶ ت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى :ﺗﺮﻛﻪ ﳌﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن

اﻟﻜﺮﱘ ،ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل :إن ﻣﺎﻟﻜﺎً رﲪﻪ ﷲ ﻻ ﻳﱰك اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎس ﻣﻦ اﻷﻗﻴﺴﺔ،
وأن ﻧﻮاﻓﻖ ﻗﻮل أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﻮل" :وﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﻴﺎس ﻻ ﻳﻘﺒﻞ،
وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻃﻞ ﲰﺞ ،ﻣﺴﺘﻘﺒﺢ ﻋﻈﻴﻢ ،وأ أﺟﻞ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ،وﻻ ﻳﺪري ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻣﻨﻪ".571
اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻋﺮض اﳋﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس :وإذا ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ إﱃ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺟﺪ

أﻧﻪ ﻳﻌﻠﻦ أن ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻣﻊ ﺧﱪ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻏﲑ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ب أوﱃ ،ﻓﻮﺟﻮد اﳋﱪ واﻟﻘﻴﺎس ﲟﻨﺰﻟﺔ وﺟﻮد
اﳌﺎء واﻟﱰاب ،وﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﺎء ﻻ ﳚﻮز اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻊ وﺟﻮد اﳋﱪ ،ﻳﻘﻮل ﻣﺒﻴﻨًﺎ ﻫﺬا" :وﳛﻜﻢ
ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﻻ اﺧﺘﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﻘﻮل ﳍﺬا :ﺣﻜﻤﻨﺎ ﳊﻖ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ،وﳛﻜﻢ
ﻟﺴﻨﺔ ﻗﺪ روﻳﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﻔﺮاد ﻻ ﳚﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻨﻘﻮل :ﺣﻜﻤﻨﺎ ﳊﻖ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ
اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻴﻤﻦ روي اﳊﺪﻳﺚ ،وﳓﻜﻢ ﻹﲨﺎع ﰒ اﻟﻘﻴﺎس ،وﻫﻮ أﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺿﺮورة ،ﻷﻧﻪ ﻻ
.570اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،أﺑو ﻋﻣر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑد ﷲ ،اﻻﺳﺗذﻛﺎر ﻟﻣذاھب ﻓﻘﮭﺎء اﻷﻣﺻﺎر ،ت :ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺟدي ﻧﺎﺻف ،د ط) ،اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷؤون
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ1491 ،ھـ1971.م(.285 :1 ،
.571ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار ،697 :2 ،واﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻔﻘﮭﯾﮭواﻟﻣﺗﻔﻘﮫ.133 :2 ،
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ﳛﻞ اﻟﻘﻴﺎس واﳋﱪ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻃﻬﺎرة ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻮاز ﻣﻦ اﳌﺎء ،وﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﻬﺎرة إذا
وﺟﺪ اﳌﺎء ،إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻃﻬﺎرة ﰲ اﻹﻋﻮاز" ،572ﻟﻜﻨﻪ رﲪﻪ ﷲ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﳓﻮ آﺧﺮ ،وﻫﻮ ﺗﻌﻀﻴﺪ
ﺛﺒﻮت اﻷﺧﺒﺎر وﺗﺮﺟﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ،ﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ" :وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳜﺘﻠﻒ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ أن
ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﳊﺪﻳﺜﲔ أﺷﺒﻪ ﲟﻌﲎ ﻛﺘﺎب ﷲ أو أﺷﺒﻪ ﲟﻌﲎ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﱯ ﳑﺎ ﺳﻮى اﳊﺪﻳﺜﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ،أو أﺷﺒﻪ
ﻟﻘﻴﺎس ،ﻓﺄي اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻓﻬﻮ أوﻻﳘﺎ أن ﻳﺼﺎر إﻟﻴﻪ" ،573وﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻮﺿﺢ ذﻟﻚ :ﰲ ب ﺻﻼة اﳌﻨﻔﺮد ﺧﻠﻒ اﻟﺼﻒ روي "ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ
ﺣﺼﲔ؛ ﻋﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ ﻳﺴﺎف؛ ﻗﺎل :أﺧﺬ ﺑﻴﺪي ز د ﺑﻦ أﰊ اﳉﻌﺪ ﻓﻮﻗﻒ ﰊ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺦ ﻟﺮﻗﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
اﻟﻨﱯ
ﻳﻘﺎل ﻟﻪ :واﺑﺼﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ،ﻓﻘﺎل :أﺧﱪﱐ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ "أن رﺳﻮل ﷲ رأى رﺟﻼً ﻳﺼﻠﻲ ﺧﻠﻒ
اﻟﺼﻒ وﺣﺪﻩ ﻓﺄﻣﺮﻩ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺼﻼة" ،وﻗﺪ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ أن ﺑﻌﺾ اﶈﺪﺛﲔ ﻳﺪﺧﻞ
ﺑﲔ ﻫﻼل ﺑﻦ ﻳﺴﺎف وواﺑﺼﺔ ﻓﻴﻪ رﺟﻼً ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ ﻫﻼل ،ﻋﻦ واﺑﺼﺔ ،ﲰﻌﻪ ﻣﻨﻪ ،وﲰﻌﺖ ﺑﻌﺾ
أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻮﻫﻨﻪ ﲟﺎ وﺻﻔﺖ" ،وﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﻳﺮوي ﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ أن أ ﺑﻜﺮ ذﻛﺮ ﻟﻠﻨﱯ أﻧﻪ رﻛﻊ
دون اﻟﺼﻒ ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﱯ ) :زادك ﷲ ﺣﺮﺻﺎً وﻻ ﺗﻌﺪ( ﻓﻜﺄﻧﻪ أﺣﺐ ﻟﻪ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺼﻒ ،وﱂ ﻳﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻟﺮﻛﻮع ﺣﱴ ﻳﻠﺤﻖ ﻟﺼﻒ ،وﱂ ﻣﺮﻩ ﻹﻋﺎدة ،ﺑﻞ ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رأى ر
ﻛﻮﻋﻪ ﻣﻨﻔﺮداً ﳎﺰ ً ﻋﻨﻪ574

وﻫﻜﺬا ﳓﻦ أﻣﺎم ﺣﺪﻳﺜﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ :أﺣﺪﳘﺎ ﳛﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻼة اﳌﻨﻔﺮد ﺧﻠﻒ اﻟﺼﻒ ﻟﺒﻄﻼن ،واﻟﺜﺎﱐ ﻳﻘﻮل:
ﺻﻼﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺮوﻫﺔ ،واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﻴﺎً ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ،أﻣﺎ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ أوﻻً ﻓ ﻬﻨﺎك ﺷﻚ ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ أو ﻫﻮ ﻣﺘﺄرﺟﺢ ﺑﲔ اﻟﺜﺒﻮت وﻋﺪﻣﻪ؛ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﺳﻨﻔﱰض

ﺛﺒﻮﺗﻪ ،ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ؟ ﻳﺮى اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ أوﱃ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ ﻷن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻴﺎس وﻗﻮل
اﻟﻌﺎﻣﺔ "ﰒ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا ،ﻓﻴﻘﻮل" :ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ :وﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎس وﻗﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ؟؛ ﻗﻴﻞ :أرأﻳﺖ ﺻﻼة اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻔﺮداً
أﲡﺰئ ﻋﻨﻪ؟ ﻓﺈن ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻗﻠﺖ :وﺻﻼة اﻹﻣﺎم أﻣﺎم اﻟﺼﻒ ،وﻫﻮ ﰲ ﺻﻼة اﳉﻤﺎﻋﺔ؟ ﻓﺈن ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻗﻴﻞ
ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺪو اﳌﻨﻔﺮد ﺧﻠﻒ اﳌﺼﻠﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻹﻣﺎم اﳌﻨﻔﺮد وأﻣﺎﻣﻪ أو ﻳﻜﻮن ﻛﺮﺟﻞ ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺼﻠﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﻔﺮداً،

ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﺬا
ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺎس ﺻﻼة اﳌﻨﻔﺮد ﺧﻠﻒ اﻟﺼﻒ ﺑﺼﻼة ﻣﻦ ﻳﺼﻠﻲ وﺣﺪﻩ أو ﻣﻊ اﻹﻣﺎم
ً
ﺟﺎﺋﺰ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻣﻌﻨﺎ ،ﰒ ﻗﺎس ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ آﺧﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻫﻮ ﺻﻼة اﳌﺮأة ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﻊ
رﺳﻮل ﷲ ﻓﻴﻤﺎ رواﻩ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ أن ﺟﺪﺗﻪ ﻣﻠﻴﻜﺔ دﻋﺖ اﻟﻨﱯ إﱃ ﻃﻌﺎم ﺻﻨﻌﺘﻪ ،ﻓﺄﻛﻞ ﻣﻨﻪ ،ﰒ ﻗﺎل:
ﻗﻮﻣﻮا ﻓﻸﺻﻠﻲ ﻟﻜﻢ ،ﻗﺎل أﻧﺲ :ﻓﻘﻤﺖ إﱃ ﺣﺼﲑ ﻟﻨﺎ ﻗﺪ أﺳﻮد؛ ﻓﻨﻀﺤﺘﻪ ﳌﺎء ،ﻓﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ رﺳﻮل ﷲ ،
وﺻﻔﻔﺖ أ واﻟﻴﺘﻴﻢ وراءﻩ ،واﻟﻌﺠﻮز ﻣﻦ وراﺋﻨﺎ ،ﻓﺼﻠﻰ ﻟﻨﺎ رﻛﻌﺘﲔ ،ﰒ اﻧﺼﺮف ،وذﻛﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻃﺮﻳﻘﺎً آﺧﺮ ﳍﺬا
.572اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.599،600 ،
 .573اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.57،58 ،
.574ا اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.218،219 ،
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اﳊﺪﻳﺚ ﰒ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ وﻫﻮ أن ﻫﺬا ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺬاك ،و ﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﺒﲔ ﺻﺤﺔ ﺻﻼة اﳌﻨﻔﺮد ﺧﻠﻒ
اﻟﺼﻒ ﻓﻴﻘﻮل" :ﻓﺄﻧﺲ ﳛﻜﻲ أن اﻣﺮأة ﺻﻠﺖ ﻣﻨﻔﺮدة ﻣﻊ رﺳﻮل ﷲ  ،وﻻ ﻓﺮق ﰲ ﻫﺬا ﺑﲔ اﻣﺮأة ورﺟﻞ،
ﻓﺈذا أﺟﺰأت اﳌﺮأة ﺻﻼ ﺎ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻣﻨﻔﺮدة أﺟﺰأ اﻟﺮﺟﻞ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻣﻨﻔﺮداً ﻛﻤﺎ ﲡﺰﺋﻬﺎ ﻫﻲ
ﻣﺜﻼ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ اﻟﺼﻤﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل :إن
ﺻﻼ ﺎ"،575وﻓﻌﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﺮﺟﺢ ً
اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﺴﺢ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻴﺪﻳﻦ إﱃ اﳌﻨﺎﻛﺐ576رﺟﺢ اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ؛ ﻷﻧﻪ أﺷﺒﻪ ﻟﻘﺮآن وأﺷﺒﻪ ﻟﻘﻴﺎس ن
اﻟﺒﺪل ﻣﻦ اﻟﺸﻲء إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻠﻪ" ،577وﻗﺪ ﻳﻌﱪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﲪﻪ ﷲ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻜﻠﻤﺔ "اﳌﻌﻘﻮل" أي :إذا ﻛﺎن
ﻋﻘﻼً ﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺬاك ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ ،وﻳﺮﺟﺢ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ،وﻫﻜﺬا اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﻴﺎس ﺪف ز دة ﺗﺜﺒﺖ اﻷﺧﺒﺎر وز دة ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ،وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ
اﻷﺣﻨﺎف واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻈﻦ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ أ ﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻘﻴﺎس ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ،واﳊﻖ أن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﺎ
رأﻳﻨﺎ.
ﻟﺜﺎً :رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﳌﻌﲎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮﳍﺎ:

ﻧﻘﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل ﻟﺮواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﳌﻌﲎ وآراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ واﻟﻨﻘﺎش
اﻟﺬي دار ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺮﺟﺤﲔ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻨﻘﻮل:ﻳﻘﻮل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي" :إن ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ وأﻫﻞ

اﻟﺘﺤﺮي ﰲ اﳊﺪﻳﺚ رأوا أﻧﻪ ﻻ ﲡﻮز رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﲟﻌﻨﺎﻩ ،ﺑﻞ ﲡﺐ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻛﻤﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ
رﺳﻮل ﷲ  ،وﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻛﻞ راو ﻣﻦ زﻣﻴﻠﻪ"،وﳑﻦ ذﻫﺐ إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺪ روى ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ أن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎن ﺟﺎﻟﺴﺎً ﻣﻊ أﺑﻴﻪ وﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻐﲑة ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ -رﺟﻞ ﻣﻦ أﻫﻞ

ﺻﻨﻌﺎء -إذ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ " :إﳕﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎة ﺑﲔ اﻟﺮﺑﱠﻴﻀﲔ" 578ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ" ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ
ﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻤﻪ ،ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻘﻞ إﻻ ﺣﻘﺎ وﱂ ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻟﻜﺬب ،ﻓﻘﺎل :إﻧﻪ ﻟﺜﻘﺔ ،وﻟﻜﲏ ﺷﺎﻫﺪ رﺳﻮل ﷲ
ﻳﻮم ﻗﺎل ﻫﺬا ،ﻗﺎل :ﻛﻴﻒ أ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ؟ ﻓﻘﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ " :ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺎﻓﻖ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎة ﺑﲔ
اﻟﻐﻨﻤﲔ" .ﻓﻘﺎل ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻫﻲ واﺣﺪة إذا ﱂ ﳚﻌﻞ اﳊﺮام ﺣﻼﻻً واﳊﻼل ﺣﺮاﻣﺎً ،ﻓﻼ ﻳﻀﺮك أن ﻗﺪﻣﺖ

ﺷﻴﺌﺎً أو أﺧﺮﺗﻪ ،ﻓﻬﻮ واﺣﺪ، 579وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻊ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﺴﻚ اﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﺑﻠﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ وأداﺋﻪ دون ﺗﻐﻴﲑ
ﰲ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ اﲡﺎﻩ آﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻫﻮ أ ﻢ ﳚﻮزون رواﻳﺔ
اﳊﺪﻳﺚ ﳌﻌﲎ ﻣﺎ دام ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻐﲑ "أو ﻻ ﳚﻌﻞ اﳊﺮام ﺣﻼﻻً واﳊﻼل ﺣﺮاﻣﺎً" ﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ

.575اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث.221 ،218 ،
 .576اﻧظر ھذا اﻟﺣدﯾث أﺑوداود ،ﺳﻧن أﺑﻲ داود ،ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋزت ﻋﺑﯾد اﻟدﻋﺎس ،د ط) ،طﺑﻌﺔ ﺣﻣص ،ﺳورﯾﺎ1388 ،ھـ1969.م( -233 :1 ،
.234
.577اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺗﻼف اﻟﺣدﯾث ،ﺑﺎب اﻟﺗﯾﻣم ،ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش اﻷم 98 - 94 :7 ،
 .578اﻟرﺑﯾض :اﻟﻐﻧم ﻧﻔﺳﮭﺎ ،واﻟرﺑض ﻣوﺿﻌﮭﺎ اﻟذي ﺗرﺑض ﻓﯾﮫ أراد اﻧﮫ ﻣذﺑذب ﻛﺎﻟﺷﺎة اﻟواﺣدة ﺑﯾن ﻗطﯾﻌﯾن ﻣن اﻟﻐﻧم ،أو ﺑﯾن ﻣرﺑﺿﯾﮭﺎ ،اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ.
.579اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ.268،269 ،
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ﻋﻤﲑ ،وﺳﻨﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ،وﻗﺪ روي ﻫﺬا ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺄﻟﻪ أﺣﺪ
ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺆﺧﺮ واﳌﻌﲎ واﺣﺪ؟؛ ﻗﺎل :أﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﻮل رﺳﻮل ﷲ ﻓﺈﱐ أﻛﺮﻩ
ذﻟﻚ وأﻛﺮﻩ أن ﻳﺰاد ﻓﻴﻪ أو ﻳﻨﻘﺺ.580وﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي أﻧﻪ ﻛﺎن ﳛﺐ أن
581
أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،
ﳛﺪث ﻷﻟﻔﺎظ "أي ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻟﻔﺎظ اﳊﺪﻳﺚ وﻻ ﻳﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ"  ،وروي ﻫﺬا ً
وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ ورﺟﺎء ﺑﻦ ﺣﻴﻮﻩ" ،582وﺣﺠﺔ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ أن اﳊﺪﻳﺚ ﳌﻌﲎ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﺴﻚ
ﻟﻔﺎظ اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺪ ﻳﻐﲑ ﳑﺎ أرادﻩ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻗﺪ أوﰐ ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺎﻳﺔ
ﻻ ﻳﺪرﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﲑﻩ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻻ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ أو اﻟﺰ دة واﻟﻨﻘﺼﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺮاداً ﻟﻪ،583
ﻀﺮ ﷲ اﻣﺮأ ﲰﻊ ﻣﻘﺎﻟﱵ ﻓﻮﻋﺎﻫﺎ وأداﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﻬﺎ ،ﻓﺮب ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ
وﻣﻦ ﺣﺠﺘﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ) :ﻧَ ّ
إﱃ ﻏﲑ ﻓﻘﻴﻪ ،ورب ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ إﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻓﻘﻪ ﻣﻨﻪ(؛ ﻓﻘﺪ أﻣﺮ ﲟﺮاﻋﺎة اﻟﻠﻔﻆ ﰲ اﻟﻨﻘﻞ ،وﺑﲔ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ
وﻫﻮ ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻬﻢ ،واﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﻮﺟﺐ اﳊﺠﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻠﻔﻆ آﺧﺮ،584
أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﻗﺎل" :إذا أوﻳﺖ إﱃ
وﻣﻦ ﺣﺠﺘﻬﻢ ً
ﻓﺮاﺷﻚ ،ﻓﺘﻮﺿﺄ وﱎ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻚ اﻷﳝﻦ وﻗﻞ" :اﻟﻠﻬﻢ أﺳﻠﻤﺖ وﺟﻬﻲ إﻟﻴﻚ ،وﻓﻮﺿﺖ أﻣﺮي إﻟﻴﻚ ،وأﳉﺄت
ﻇﻬﺮي إﻟﻴﻚ ،رﻫﺒﺔ ورﻏﺒﺔ إﻟﻴﻚ ،ﻻ ﻣﻠﺠﺄ وﻻ ﻣﻨﺠﻰ ﻣﻨﻚ إﻻ إﻟﻴﻚ ،آﻣﻨﺖ ﺑﻜﺘﺎﺑﻚ اﻟﺬي أﻧﺰﻟﺖ ،وﺑﻨﺒﻴﻚ
اﻟﺬي أرﺳﻠﺖ ،ﻓﺈن ﻣﺖ ﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة" .ﻗﺎل اﻟﱪاء :ﻓﺮدد ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ؛ "آﻣﻨﺖ ﺑﻜﺘﺎﺑﻚ
اﻟﺬي أﻧﺰﻟﺖ" ﻗﻠﺖ "وﺑﺮﺳﻮﻟﻚ" ﻗﺎل" :ﻻ ،وﺑﻨﺒﻴﻚ اﻟﺬي أرﺳﻠﺖ"585؛ ﻗﺎل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ :أﻓﻼ ﺗﺮى
أﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻮغ ﳌﻦ ﻋﻠﻤﻪ ا ﻟﺪﻋﺎء ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠﻔﻆ؟ وﱂ ﳚﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﻤﺔ "ﺑﻨﺒﻴﻚ" ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﺑﺮﺳﻮﻟﻚ"؟ ﻣﻊ أن اﳌﻌﲎ ﻻ
ﻳﺘﻐﲑ ﻤﺎ586؟ وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﻦ ذﻫﺒﻮا إﱃ ﻫﺬا ﻗﻠﻴﻠﻮن وﻟﻴﺴﻮا ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﳋﻄﻴﺐ -ورﲟﺎ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ
ﺟﻌﻞ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻳﺼﻒ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻧﻪ "ﻗﻮل ﻣﻬﺠﻮر" ،587وﺑﻌﺾ اﻟﺮوا ت اﻟﱵ روﻳﺖ ﻋﻤﻦ ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻬﻢ
ذﻟﻚ ﲢﺘﻤﻞ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ:

.580اﺑن ﻋﺑد اﻟﺑر ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻌﻠم وﻓﺿﻠﮫ.97 :1 ،
 .581اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.259 ،
 .582اﻟﺳﯾوطﻲ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻧن واﻵﺛﺎر.44 :1 ،
 .583اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.355 :1 ،
.584اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ ،و اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.346 ،
 .585اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.47 ،
 .586اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.27 ،
 .587اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.355 :1 ،
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اﻷﻣﺮ اﻷول :أن إﻧﻜﺎرﻫﻢ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺰ دة واﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ اﳊﺪﻳﺚ وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل -ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ
اﳌﻌﲎ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮ ،وﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ رواﻩ اﳋﻄﻴﺐ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎل" :ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ أﺣﺪ إذا ﲰﻊ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ وﻻ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ".588
اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ :ﻫﻮ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻓﻘﻂ أو اﺳﺘﺤﺒﺎب اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ وﻻ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﱃ رﻓﺾ اﻟﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ،
وﳍﺬا ﻓﺴﺮ أﺋﻤﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻪ "ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب" وأن "اﻷوﱃ واﳌﺴﺘﺤﺐ ا ﻲء ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ أﺳﺘﻄﻴﻊ" 589وﻗﺪ ﻋﱪ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻓﺄﺣﺐ أن ﻳﺆﰐ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ
أﻟﻔﺎﻇﻪ" 590وﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ أﻧﻪ أﺟﺎز ز دة اﻟﻮاو أو اﻷﻟﻒ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ 591وﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ
أﻳﻀﺎً أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎﺿﺎً ﻗﺪ ﻋﺪﻩ ﻣﻦ ا ﻴﺰﻳﻦ ﻟﺮواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﳌﻌﲎ أي ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ .وﳛﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ) :ﻣﻦ ﲰﻊ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻓﺤﺪث ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﲰﻊ ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻢ(؛
أي اﻷﺣﻮط أن ﳛﺪث ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻪ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ .592وأﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻴﺰون اﻟﺮواﻳﺔ
ﳌﻌﲎ ﻻ ﳚﻴﺰون ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ،ﻓﺎﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ روى ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ) :ﺑﲏ اﻹﺳﻼم
ﻋﻠﻰ ﲬﺲ :ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﺒﺪ ﷲ ،وﺗﻜﻔﺮ ﲟﺎ دوﻧﻪ ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ،وﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن(593؛
ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺟﻞ :ﻧﻌﺒﺪ ﷲ وﻧﻜﻔﺮ ﲟﺎ دوﻧﻪ ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة وإﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة وﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻗﺎل :ﻻ:

أﺟﻌﻞ ﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن آﺧﺮﻫﻦ -ﻛﻤﺎ ﲰﻌﺖ ﻣﻦ ﰲ رﺳﻮل ﷲ  ،594واﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﻳﻀﺎً ﱂ ﳚﺰ ز دة ﺣﺮف
واﺣﺪ وإن ﻛﺎن ﻻ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﻓﻘﺪ روى ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ " :ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم اﳌﻌﺬﺑﲔ -ﻳﻌﲏ ﺣﺠﺮ
وﲦﻮد -إﻻ أن ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﲔ ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﲔ ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﺼﻴﺒﻜﻢ  -أو ﻗﺎل :ﻳﺼﻴﺒﻜﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ

أﺻﺎ ﻢ ،595وﻗﺪ ﻋﱪ اﻟﺸﻌﱯ ﻋﻦ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ أﻗﻮام ﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻷن ﳜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء
أﺣﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ واواً أو أﻟﻔﺎً أو داﻻً ،596وﻗﺪ ﻏﺎﱃ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻓﺮأى أﻻ ﻳﺼﺤﺢ
ﳊﻨًﺎ وﻗﻊ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺮواة ﻗﺒﻞ أن ﰐ إﻟﻴﻪ".597

 .588اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ.265 ،
 .589اﻟﺒﺴﱵ ،اﻹﳌﺎع.179 ،
.590اﻟﺒﺴﱵ ،اﻹﳌﺎع.180 ،
 .591اﻟﺑﺳﺗﻲ اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ ،ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك.148 :1 ،
 .592اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.267 ،
 .593ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ :اﻟﺑﺧﺎري ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﺑﺎب ﻗول اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﻧﻲ اﻹﺳﻼم ،ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ،ﺣدﯾث رﻗم  ،4514 ،8وﻣﺳﻠم،
ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ،ﺑﺎب ﻗول اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺑﻧﻲ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ،ﺣدﯾث رﻗم .19،16
 .594اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.271 ،
.595اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.270،
.596اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.274،
.597اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.280،
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وﻗﺎل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ :إن رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺼﺎن واﳊﺬف ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺘﻨﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰة؛ ﻷ ﺎ ﺗﻘﻄﻊ اﳋﱪ
وﺗﻐﲑﻩ" ،ﻓﻴﺆدي ذﻟﻚ إﱃ إﺑﻄﺎل ﻣﻌﻨﺎﻩ وإﺣﺎﻟﺘﻪ"،وﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺰ أن ﳛﺬف ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻓًﺎ واﺣﺪاً ،ﻳﻘﻮل

ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ)ت110ﻫـ(" :وﷲ إﱐ ﻷﺣﺪث ﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻤﺎ أدع ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻓﺎً" 598وﻗﺎل اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ:
ﻻ ﳛﻞ اﺧﺘﺼﺎر ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯ ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ" :رﺣﻢ ﷲ اﻣﺮأ ﲰﻊ ﻣﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻓﺒﻠﻐﻪ ،ﻛﻤﺎ ﲰﻌﻪ" 599وروى ﻋﻦ
ﻣﺎﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮى أن ﳜﺘﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﺒﻴﻞ :ﻳﻜﺮﻩ ذﻟﻚ؛ ﻷ ﻢ ﳜﻄﺌﻮن اﳌﻌﲎ ،600وإذا
ﻛﺎن أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻗﻠﻴﻠﲔ -ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ -ﻓﺈن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ،وﲨﻬﻮر اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ -ﻗﺪ أﺟﺎزوا
رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﲟﻌﻨﺎﻩ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ رأﻳﻨﺎ ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أﺗﺖ ﻟﻔﺎظ وﻋﺒﺎرات ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﳑﻦ ذﻫﺐ
إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وأﻧﺲ وﻏﲑﻫﻢ ،وﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي واﺑﻦ ﻋﻮن
واﻟﺸﻌﱯ ،روي ﻋﻦ اﳊﺴﻦ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳛﺪث اﻟﻴﻮم ﲝﺪﻳﺚ ،وﻳﻌﻴﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﻓﻴﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ أو ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﻏﲑ أن
اﳌﻌﲎ واﺣﺪ "وﻗﻴﻞ :ﻹﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ :إ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﻨﻚ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻼ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳒﻲء ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﻨﺎﻩ ،ﻗﺎل:
أرأﻳﺘﻚ إذا ﲰﻌﺖ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺣﻼل ﻣﻦ ﺣﺮام؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻗﺎل :ﻓﻬﻜﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﳓﺪث .وروى اﺑﻦ ﻋﻮن ﻗﺎل :ﻛﺎن
اﳊﺴﻦ واﻟﺸﻌﱯ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳛﺪﺛﻮن ﻣﺮة ﻫﻜﺬا وﻣﺮة ﻫﻜﺬا ،وﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﻮن أﻳﻀﺎً :ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﳛﺐ أن
ﳛﺪث اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﲰﻊ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺒﺎﱄ إذا أﺻﺎب اﳌﻌﲎ ،601وﳑﻦ روي ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ذﻟﻚ
اﻟﺰﻫﺮي اﻟﺬي ﻳﻘﻮل :إذا أﺻﺒﺖ اﳌﻌﲎ ﻓﻼ س 602واﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻮ ﺣﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻚ 603رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ
ﲨﻴﻌﺎً وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري وﺳﻔﻴﺎن اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﻪ ،وﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ وﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن،604
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﻫﺆﻻء أﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻄﺮق ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ،ﻗﺎل اﻟﺴﺨﺎوي ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ:

"إ ﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ" ورواﻫﺎ اﳉﻮزﺟﺎﱐ ﰲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ،واﺳﺘﺪل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﲝﺪﻳﺚ:
"أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻓﺎﻗﺮءوا ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻣﻨﻪ" ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ رﲪﺔ ﻣﻨﻪ ﲞﻠﻘﻪ -أﻧﺰل ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻟﺘﺤﻞ ﳍﻢ ﻗﺮاءﺗﻪ وإن اﺧﺘﻠﻒ ﻟﻔﻈﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻐﲑ ﻛﺘﺎب ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أوﱃ ﻷن ﲡﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ
ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻠﻔﻆ ،ﻳﻘﻮل ﻣﺒﻴﻨًﺎ ذﻟﻚ" :ﻓﺈن ﻛﺎن ﷲ ﻟﺮأﻓﺘﻪ ﲞﻠﻘﻪ أﻧﺰل ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف،

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻪ ن اﳊﻔﻆ ﻗﺪ ﻳﺰل ﻟﻴﺤﻞ ﳍﻢ ﻗﺮاءﺗﻪ ،وإن اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻴﻪ ،ﻣﺎ ﱂ ﳛﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ .وﻛﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ
ﺣﻜﻢ ﻓﺎﺧﺘﻼف اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻴﻪ ﻻ ﳛﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،605وﻗﺪ روي ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﺬا ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ﺣﻴﺚ

.598اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.284 ،
.599اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.289،
.600اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.290،
.601اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.348،350 ،
.602اﺑن أﺑﻲ ﺧﯾﺛﻣﺔ ،ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠم.134 ،
.603اﻟﺑﺳﺗﻲ ،اﻻﻟﻣﺎع.187 ،
.604اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.316 ،314 ،
.605اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.174 ،
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ﻗﺎل :أﺧﺎف أن ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺗﺘﺒﻊ اﻷﻟﻔﺎظ؛ ﻷن اﻟﻘﺮآن أﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺔ ،ووﺳﻊ أن ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻩ إذا ﻛﺎن
اﺣﺪا 606ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻓﻨﻈﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﲟﻌﺠﺰة ،واﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﻨﺎﻩ وﻫﻮ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ
اﳌﻌﲎ و ً

ﻏﲑ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮرة اﻟﻨﻈﻢ وﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻷﻣﺮ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ ،ﻓﺈذا أﻛﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻨﻘﻞ
ﳑﺘﺜﻼ ﳌﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ ﻻ ﻣﺮﺗﻜﺒًﺎ ﻟﻠﺤﺮام ،وإﳕﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻈﻢ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰ ﻣﻊ أﻧﻪ
ﳌﻌﲎ ﻛﺎن ً
أﻳﻀﺎ ﻧﻮع رﺧﺼﺔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ.607
ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ً
وﻣﻦ ﺣﺠﺔ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ أﻳﻀﺎً اﺗﻔﺎق اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ
ﻟﻔﺎﻇﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ روى ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل اﳌﺮادي ،أن اﻟﻨﱯ ﻛﺎن ﻣﺮ إذا ﻛﻨﺎ ﺳﻔﺮاء أﻻ ﻧﻨﺰع ﺧﻔﺎﻓﻨﺎ
ﺛﻼﺛﺔ أ م وﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ..وﻣﺎ روى أﺑﻮ ﳏﺬورة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ أﻣﺮﻩ ﻟﱰﺟﻴﻊ؛ وﻣﺎ روى ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﺑﻴﻪ
ﻰ ﻋﻦ اﶈﺎﻗﻠﺔ
ﻗﺎل :أﻣﺮ اﻟﻨﱯ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﻮزغ ،وﲰﺎﻩ ﻓﻮﻳﺴﻘﺎً ،وﻣﺎ روى ﺟﺎﺑﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﱯ

واﳌﺰاﺑﻨﺔ ورﺧﺺ ﰲ اﻟﻌﺮا إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ،وﻛﺎﻧﻮا رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮن اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺬي
ﺟﺮى ﰲ ﳎﻠﺲ واﺣﺪ ﰲ واﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﺎظ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ روي ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻷﻋﺮاﰊ اﻟﺬي ل ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
أﺣﺪا( ،608ﻟﻘﺪ ﻗﺎل ﻟﻪ رﺳﻮل ﷲ ) :ﻟﻘﺪ
ودﻋﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ،ﻓﻘﺎل) :اﻟﻠﻬﻢ ارﲪﲏ وﳏﻤﺪاً وﻻ ﺗﺮﺣﻢ ﺑﻌﺪ ً
ﲢﺠﺮت واﺳﻌﺎً( وروي) :ﻟﻘﺪ ﺿﻴﻘﺖ واﺳﻌﺎً( وروي ﻛﺬﻟﻚ) :ﻟﻘﺪ ﻣﻨﻌﺖ واﺳﻌﺎً( ،وﻣﺜﻞ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي اﲣﺬﻩ
ﻀﺮ ﷲ اﻣﺮأ( ﻟﻘﺪ روي) :ﻓﺮب ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ ﻻ ﻓﻘﻪ ﻟﻪ(؛ ﻣﻜﺎن "ﻏﲑ ﻓﻘﻴﻪ" وﱂ ﻳﻨﻜﺮ
أﺻﺤﺎب اﻻﲡﺎﻩ اﻷول) :ﻧَ ّ
ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﺪ ﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ" ،ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ إﲨﺎﻋﺎً ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاز" ،609وﻗﺪ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وأﻧﺲ
وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺮواﻳﺔ :ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ أو ﳓﻮاً ﻣﻨﻪ أو ﻗﺮﻳﺒًﺎ

إﲨﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاز أﻳﻀﺎً" ،وﻫﺆﻻء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ
ﻣﻨﻪ ،وﱂ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ذﻟﻚ أﺣﺪ "ﻓﻜﺎن ً
ﻳﺴﻤﻌﻪ ،وﻣﺎ رواﻩ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﲔ ،وﻫﺬا ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺪدون روا ﻢ؛ ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮوو ﺎ610
ﳌﻌﲎ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺮوا ت ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳓﻦ ﺑﺼﺪدﻩ ،ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺮوا ت ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﺗﺪل ﻧﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ؛ ﻷ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ واﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﻷﺳﻘﻊ أن ﳛﺪث ﺑﻌﺾ

أﺻﺤﺎﺑﻪ أو ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ،ﲝﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ وﻫﻢ وﻻ ﻣﺰﻳﺪ وﻻ ﻧﺴﻴﺎن؟ ﻓﻘﺎل :ﻫﻞ ﻗﺮأ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺷﻴﺌﺎً؟؛
ﻗﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ ،وﻣﺎ ﳓﻦ ﻟﻪ ﲝﺎﻓﻈﲔ ﺟﺪا؛ إ ﻟﻨﺰﻳﺪ اﻟﻮاو واﻷﻟﻒ وﻧﻨﻘﺺ ،ﻗﺎل" :ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻣﻜﺘﻮب ﺑﲔ أﻇﻬﺮﻛﻢ
ﻻ ﻟﻮﻧﻪ ﺣﻔﻈًﺎ ،وأﻧﺘﻢ ﺗﺰﻋﻤﻮن أﻧﻜﻢ ﺗﺰﻳﺪون وﺗﻨﻘﺼﻮن ،ﻓﻜﻴﻒ ﺣﺎدﻳﺚ ﲰﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ﻋﺴﻰ أﻻ
.606اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.316 ،
.607اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.356 :1 ،
.608اﻟﺑﺧﺎري ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﺑﺎب رﺣﻣﺔ اﻟﻧﺎس واﻟﺑﮭﺎﺋم ،ح.10 :8 ،6010
 .609اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.238 ،
.610ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.776 :3 ،
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ﻧﻜﻮن ﲰﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻨﻪ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة؟؛ ﺣﺴﺒﻜﻢ إذا ﺣﺪﺛﻨﺎﻛﻢ ﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ" ،611ﻛﻤﺎ روى اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﻮﻟﻪ" :إ ﻗﻮم ﻋﺮب ﻧﺮدد اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻨﻘﺪم وﻧﺆﺧﺮ" ،612وروى اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻓﺎﺟﺘﻬﺪوا ﰲ اﳌﻌﲎ واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ
أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻗﺎل" :ﻟﻘﻴﺖ أ ًﺳﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ
اﻟﻠﻔﻆ ،ﻓﻘﻠﺖ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎل :ﻻ س ﻣﺎ ﱂ ﳛﻴﻞ اﳌﻌﲎ" ،613وﻣﻦ ﺣﺠﺘﻬﻢ أﻳﻀﺎً أن اﻷﻣﺔ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ
ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻌﺎﱂ ﲟﻌﲎ ﺧﱪ اﻟﻨﱯ وﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺑﻐﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻪ
وﺳﻔﺮاﺋﻪ إﱃ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﻢ وﻏﲑﻫﻢ أن ﻳﺮووا ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﲰﻌﻮﻩ وﲪﻠﻮﻩ ،ﳑﺎ أﺧﱪﻫﻢ ﺑﻪ وﺗﻌﺒﺪﻫﻢ
ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ رﺳﻠﻪ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﻔﲑ ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺘﲔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ إﱃ ﺗﺮﲨﺎن،
وﻫﻮ ﻳﻌﺮف اﳋﻄﺎب ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻠﺴﺎن ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻂ وﻗﺼﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﲨﺎن ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺮوﻳﻪ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وإذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺻﺢ أن اﻟﻘﺼﺪ ﺑﺮواﻳﺔ ﺧﱪﻩ وأﻣﺮﻩ و ﻴﻪ إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،واﻣﺘﺜﺎل ﻣﻮﺟﺒﻪ دون إﻳﺮاد ﻧﻔﺲ
ﻟﻔﻈﻪ وﺻﻮرﺗﻪ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﺟﺎز اﻹﺑﺪال ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺠﻮازﻩ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أوﱃ ،614وﻣﻦ ﺣﺠﺘﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ أن ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ﻗﺺ ﻣﻦ أﻧﺒﺎء ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻗﺼﺼﺎً ﻛﺮر ذﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﺎظ ﳐﺘﻠﻔﺔ ،واﳌﻌﲎ واﺣﺪ
وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ إﱃ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ،وﻫﻮ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﺘﺄﺧﲑ واﳊﺬف واﻟﺰ دة وﻗﺪ روي ﻫﺬا ﻋﻦ
اﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي ، 615وﻛﻤﺎ أﻗﺎم أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺣﺠﺠﻬﻢ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪاروا إﱃ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻢ ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ
اﺣﺘﺠﻮا ﺑﻪ ﰲ ﻋﺪم ﺟﻮاز رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﳌﻌﲎ ،وﻳﺮوي اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي ﻣﺎ رد ﺑﻪ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﺪﻟﻮا ﲝﺪﻳﺜﲔ ﺻﺤﻴﺤﲔ -ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ -وﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻷول اﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻌﺒﺎرة" :ﻓﺄداﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﲰﻌﻬﺎ" وﻳﺒﲔ
ا ﻴﺰون أن اﳌﺮاد "ﻓﺄدى ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻻ ﻟﻔﻈﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻠﻔﻆ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪ ﺑﻪ ،وﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳋﻄﺎب
ﺣﻜﻤﻪ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﺮب ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ ﻏﲑ ﻓﻘﻴﻪ ،ورب ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ إﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻓﻘﻪ ﻣﻨﻪ" ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻨﺠﺪ أن ا ﻮزﻳﻦ
ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ ﻳﻀﻌﻮن اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" :ﻟﻴﺲ ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻼف ﰲ أن
ذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﺠﺎﻫﻞ ﲟﻌﲎ اﻟﻜﻼم ،وﻣﻮﻗﻊ اﳋﻄﺎب واﶈﺘﻤﻞ ﻣﻨﻪ وﻏﲑ اﶈﺘﻤﻞ" ،616وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إﱃ
ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺪ ﻗﻴﺪاً آﺧﺮ وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮاوي ﻋﺎﳌﺎً ﲟﺎ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ؛ أي ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻷﻟﻔﺎظ

وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ رﲟﺎ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﻠﻔﻆ أو اﻷﺳﻠﻮب ،ﻓﻴﺤﻞ اﳊﺮام
أﻣﻮرا :ﻣﻨﻬﺎ
وﳛﺮم اﳊﻼل ،ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺒﻴﻨﺎً اﻟﺸﺮﻃﲔ ﻣﻌﺎً" :وﻻ ﺗﻘﻮم اﳊﺠﺔ ﲞﱪ اﳋﺎﺻﺔ ﺣﱴ ﳚﻤﻊ ً
أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺪث ﺑﻪ؛ ﻋﺎﻗﻼً ﳌﺎ ﳛﺪث ﺑﻪ ﻋﺎﳌﺎً ﲟﺎ ﳛﻴﻞ ﻣﻌﺎﱐ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ؛ وأن ﻳﻜﻮن ﳑﻦ ﻳﺆدي
 .611ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺑﺧﺎري،ﻛﺷف اﻷﺳرار.776 :3 ،
.612اﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.100 :2 ،
.613اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.275 ،
.614اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ ،203 ،واﻟﺳﯾوطﻲ ،ﺗدرﯾب اﻟراوي.100 :2 ،
.615اﻟراﻣﮭرﻣزي ،اﻟﻣﺣدث اﻟﻔﺎﺻل.346 ،345 ،
 .616اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.348 ،347 ،
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اﳊﺪﻳﺚ ﲝﺮوﻓﻪ ﻛﻤﺎ ﲰﻊ ،ﻻ ﳛﺪث ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ؛ ﻷﻧﻪ إذا ﺣﺪث ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﻫﻮ ﻏﲑ ﻋﺎﱂ ﲟﺎ ﳛﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ،
ﻟﻌﻠﻪ ﳛﻴﻞ اﳊﻼل إﱃ اﳊﺮام ،وإذا أداﻩ ﲝﺮوﻓﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ وﺟﻪ ﳜﺎف ﻓﻴﻪ إﺣﺎﻟﺘﻪ اﳊﺪﻳﺚ" ،617وﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﲡﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ ،وإﳕﺎ ذﻟﻚ ﺧﺎص ﺑﻐﲑ أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم؛ ﻷن ﻫﺬا ﻳﺆدي
اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎ واﺧﺘﻼﻓﻪ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮ ،وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻗﻮﻟﻪ" وﻛﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ
ﻓﺎﺧﺘﻼف اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻴﻪ ﻻ ﳛﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،618ﳒﺪﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻨﻬﻰ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ
ﻟﻠﻨﺎس أن ﻳﻨﻬﻠﻮا ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﺻﺪر ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺑﻠﻔﻈﻪ وﻣﻌﻨﺎﻩ؛ ﻳﻘﻮل" :ﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ أن ﳜﺘﺼﺮ
ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل ﷲ ﻓﻴﺄﰐ ﺑﺒﻌﺾ اﳊﺪﻳﺚ وﻳﱰك ﺑﻌﻀﻪ ،ﳛﺪث ﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ روي ﻋﻨﻪ ﻟﻔﺎﻇﻪ؛ ﻟﻴﺪرك ﻛﻞ
ﻗﻴﻮدا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﻪ ﳑﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﳑﺎ ﲰﻊ ﻣﻨﺎ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻪ ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ" ،619وﻗﺪ ﻗﺪم أﺻﻮﻟﻴﻮ اﻷﺣﻨﺎف ً
ﳏﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻈﺎﻫﺮ اﳌﱳ ،ﳚﻮز ﻧﻘﻠﻪ ﳌﻌﲎ ﻟﻜﻞ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ :إن اﳋﱪ إذا ﻛﺎن ً

ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ ﺑﻮﺟﻮﻩ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻷن اﳌﺮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺣﻘﻴﻘﺔ ،وإذا ﻋﱪ اﻟﺮاوي ﺑﻌﺒﺎرات أﺧﺮى ﰲ أداﺋﻪ ﻻ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﳛﺘﻤﻞ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﺎﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﺘﻤﻞ اﳋﺼﻮص
ﻛﺎن
إذا
أﻣﺎ
اﻟﻨﻘﺼﺎن،
و
ﻤﺔ اﻟﺰ دة
ً
واﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻤﻞ ا ﺎز؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﲡﻮز رواﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ إﻻ ﳌﻦ ﲨﻊ إﱃ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
وﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد؛ ﻷﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻘﻠﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﻣﺎ اﺣﺘﻤﻠﻪ اﻟﻠﻔﻆ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺧﺼﻮص أو ﳎﺎز ،وﻟﻌﻞ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ ﻳﺮوي ﺎ ﺗﻜﻮن أﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﳉﻬﻠﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص "ﻓﺈذا
ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎً ﺑﻔﻘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻘﻊ اﻷﻣﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺼﲑ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻌﺒﺎرة ،ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻨﻘﻞ ﳌﻌﲎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳊﺴﻦ واﻟﻨﺨﻌﻲ واﻟﺸﻌﱯ رﲪﻬﻢ ﷲ" ،620وإذا ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ب اﳌﺸﻜﻞ أو ﻣﺸﱰﻛﺎً ﻳﻌﺮف اﳌﺮاد

ﳎﻤﻼ ﻻ ﻳﻌﺮف اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ إﻻ ﺑﺒﻴﺎن أو ﻣﺘﺸﺎ ًﺎ أو ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻠﻤﻪ -ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﲡﻮز اﻟﺮواﻳﺔ
ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺄوﻳﻞ أو ً
ﻋﻨﺪﺋﺬ "ﺣﻴﻨﺌﺬ" ﳌﻌﲎ ،ﻓﺄﻣﺎ اﳌﺸﻜﻞ واﳌﺸﱰك ﻓﻼ ﳚﻮز ﻧﻘﻠﻬﻤﺎ ﳌﻌﲎ ﻷن اﳌﺮاد ﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﻟﺘﺄوﻳﻞ،
واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮأي ﻛﺎﻟﻘﻴﺎس ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ،وأﻣﺎ ا ﻤﻞ ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻘﻞ ﳌﻌﲎ؛
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺧﺮ واﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ :ﻷ اﺑﺘﻠﻴﻨﺎ ﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ،
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮر ﻧﻘﻠﻪ ﳌﻌﲎ .وﻳﻌﲏ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻮزون رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﳌﻌﲎ أﺟﺎزوا اﻟﻨﻘﺼﺎن
ﻓﻴﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺮاوي ﻗﺪ رواﻩ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ،أو ﻋﻠﻢ أن ﻏﲑﻩ ﻗﺪ رواﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎم ،وﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ أﻻ ﻳﻌﻠﻢ
ذﻟﻚ وﻳﻔﻌﻠﻪ ،وﳑﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺮوي اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎر ،وﻗﺎل ﻛﺜﲑ

 .617اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.371 ،370 ،
.618اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ،اﻟرﺳﺎﻟﺔ.174،
 .619اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ،أﺑو ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن )ت458 - 384ھـ( ،ﻣﻧﺎﻗب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ،ت :اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﺻﻘر ،ط  )،1دار اﻟﺗراث ﺑﺎﻟﻘﺎھرة
1391،ھـ1971.م(.30 :1 ،
.620اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،أﺻول اﻟﺳرﺧﺳﻲ.356 :1 ،
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ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﳚﻮز اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رواﻩ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ّﻣﺎً ،621وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل
ﻣﺸﺮوط ﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﳌﻌﲎ وﻫﻮ أﻻ ﻳﺆدي ذﻟﻚ أو ﻏﲑﻩ إﱃ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﲎ اﳊﺪﻳﺚ وﺗﻐﲑﻩ ﻳﻘﻮل
اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي" :وإن ﻛﺎن اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺷﻴﺌًﺎ ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﻪ اﳌﻌﲎ ﻛﺤﺬف ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف واﻷﻟﻔﺎظ،
واﻟﺮاوي ﻋﺎﱂ واع ﳏﺼﻞ ﳌﺎ ﻳﻐﲑ اﳌﻌﲎ وﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﺰ دة واﻟﻨﻘﺼﺎن ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﺎﺋﻎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻣﻦ
أﺟﺎز اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ دون ﻣﻦ ﱂ ﳚﺰ ذﻟﻚ" 622وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ﻣﺒﻴﻨﺎً ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً" :وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻮزوا
رواﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﳊﺪﻳﺚ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑﺸﻲء ﻗﺒﻠﻪ وﻻ ﺑﻌﺪﻩ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ ﳜﻞ ﲟﻌﻨﺎﻩ ،وﻛﺬﻟﻚ إن ﲨﻊ اﳊﺪﻳﺚ

ﺣﻜﻤﲔ أو أﻣﺮﻳﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻠﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﺣﺪﳘﺎ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎس
وﻣﺬاﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ".623

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت :أﻣﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ان ﻳﺘﻘﺪم ﺎ ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 .1أن ﻳﻘﻮم اﳌﻬﺘﻤﻮن وﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻟﻴﻔﻬﺎ ﰲ
اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي.
 .2اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﱵ أﻫﻞ اﻷﺛﺮ وأﻫﻞ اﻟﺮأي ﰲ ﻧﻘﺪ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺣﻔﻆ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻣﻊ إﻓﺮاد ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
 .3أن ﻳﻔﺮد أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﺮﲰﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأﻩ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺮوان وأﻛﻤﻠﻪ اﺑﻨﻪ اﳋﻠﻴﻔﺔ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ.
أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ:
 اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،اﳊﻨﻈﻠﻲ ،اﻟﺮازي اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ)اﳌﺘﻮﰱ327 :ﻫـ( ،اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ط) ،1ﻃﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ  -ﲝﻴﺪر آ د اﻟﺪﻛﻦ ،اﳍﻨﺪ
دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت1271 ،ﻫـ1952/م(.

 .621اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.293 ،
 .622اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادي ،اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرواﯾﺔ.293 ،
 .623اﻟﺑﺳﺗﻲ،اﻹﻟﻣﺎع.187 ،

185

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

 اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،اﳊﻨﻈﻠﻲ ،اﻟﺮازي اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ)اﳌﺘﻮﰱ327 :ﻫـ( ،ﺗﻘﺪﻣﺔ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ط) ، 1ﻃﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﲝﻴﺪر آ د اﻟﺪﻛﻦ،
اﳍﻨﺪ دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت 1271 ،ﻫـ  1952م(.
 اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،اﳊﻨﻈﻠﻲ ،اﻟﺮازي اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ)اﳌﺘﻮﰱ327 :ﻫـ( ،اﳌﺮاﺳﻴﻞ ،ت :ﺷﻜﺮ ﷲ ﻧﻌﻢ ﷲ ﻗﻮﺟﺎﱐ ،ط) ،1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑوت1397 ،ﻫـ(.
 اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،أﺑﻮﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﳊﻨﻈﻠﻲ ،اﻟﺮازي ،آداباﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ،ت :ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ،ط) ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن،
1424ﻫـ2003/م(.
 اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،آداب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ت:ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ،ط)،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن1424،ﻫـ2003/م(.
 اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ،ﺗﻘﺪﻣﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،د ط،)ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳎﻠﺲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﲝﻴﺪر أ د اﻟﺮﻛﻦ اﳍﻨﺪي ،د ت(.
 اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ،ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮاﻟﺴﻌﺎدات ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐاﳉﺰري ﺑﻦ اﻷﺛﲑ)ت606ﻫـ( ،ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ،ت :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻷرﻧﺆوط ،ط)،1ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﳊﻠﻮاﱐ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻼح ،ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺒﻴﺎن1389 ،ﻫـ1969/م(.
 اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻤﺮو ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﻬﺮزودي اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ اﻟﺼﻼح ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦاﻟﺼﻼح ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺷﺮح اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻹﻳﻀﺎح ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ "-725
806ﻫـ" ﻧﺸﺮ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،ط1389)،1ﻫـ1969/م(.
 اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ ،إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ رباﻟﻌﺎﳌﲔ ،ت :ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ط)،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت1411 ،ﻫـ1991/م(.
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 اﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺴﻌﺪي ،ﻟﻮﻻء اﳌﺪﻳﲏ اﻟﺒﺼﺮي أﺑﻮ اﳊﺴﻦ) ،ت234ﻫـ(،اﻟﻌﻠﻞ ،ت :ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻋﻈﻤﻲ ،ط)،2اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت1980 ،م(.
 اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﰲ ﻧﻘﺾ ﻛﻼم اﻟﺸﻴﻌﺔ اﻟﻘﺪرﻳﺔ ،ت :ﳏﻤﺪ رﺷﺎد ﺳﺎﱂ ،ط)،1ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎمﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ1406 ،ﻫـ1986/م(.
 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ)اﳌﺘﻮﰱ852 :ﻫـ( ،ﺬﻳﺐاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ط)،1ﻣﻄﺒﻌﺔ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،اﳍﻨﺪ1326 ،ﻫـ(.
 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،رﻗﻢ ﻛﺘﺒﻪ وأﺑﻮاﺑﻪ وأﺣﺎدﻳﺜﻪ :ﳏﻤﺪ ﻓﺆادﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻗﺎم ﺧﺮاﺟﻪ وﻃﺒﻌﻪ وﺻﺤﺢ اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﻄﻴﺐ ،ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﷲ ﺑﻦ ز ،د ط)،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت1379 ،ﻫـ(.
 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻫﺪي اﻟﺴﺎري ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺢاﻟﺒﺨﺎري ،د ط)،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت.(1379 ،
 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان ،ت :داﺋﺮة اﳌﻌﺎرفاﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،اﳍﻨﺪ ،ط ،2ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن1390 ،ﻫـ1971/م(.
 اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ "ت  852ﻫـ( ،ﺬﻳﺐاﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،د ط)،داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺪر أ د ،اﳍﻨﺪ1327 ،ﻫـ(.
 اﺑﻦ ﺣﺰم ،أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ اﻟﻘﺮﻃﱯ اﻟﻈﺎﻫﺮي )اﳌﺘﻮﰱ456 :ﻫـ(،اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ،ت :اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ﻗﺪم ﻟﻪ :اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ،د ط،
)دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة ،ﺑﲑوت  ،د ت(.
 -اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ت :د .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰲ ،ط) ،2ﻃﺒﻊ ﳉﻨﺔ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﺪون ت(.
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 اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ اﳍﺎﴰﻲ ﻟﻮﻻء اﻟﺒﺼﺮي ،اﻟﺒﻐﺪادي اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ ﺳﻌﺪ)ت230:ﻫـ(،اﻟﻄﺒﻘﺎت )اﻟﻘﺴﻢ اﳌﺘﻤﻢ( ،ت :ز د ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ،ط) ،2ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة،
1408ﻫـ(.
 اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﻊ اﳍﺎﴰﻲ ﻟﻮﻻء ،اﻟﺒﺼﺮي ،اﻟﺒﻐﺪادي اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ ﺳﻌﺪ)اﳌﺘﻮﰱ230 :ﻫـ(،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﱪى،ت :ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،ط)1،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت،
1410ﻫـ1990/م(.
 اﺑﻦ ﻃﺎﻫ ﺮ اﳌﻘﺪﺳﻲ ،أﻃﺮاف اﻟﻐﺮاﺋﺐ واﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺪارﻗﻄﲏ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪاﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ،أﻃﺮاف اﻟﻐﺮاﺋﺐ واﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺪارﻗﻄﲏ ،ت :ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺎر ،اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ،
ط)،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت1419 ،ﻫـ1989/م(.
 اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳊﻨﻔﻲ ،رد اﶈﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﳌﺨﺘﺎر،ط) ،2دار اﻟﻔﻜﺮ ،ﺑﲑوت1412 ،ﻫـ1992/م(.
 اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﻤﺮياﻟﻘﺮﻃﱯ)ت463:ﻫـ(،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ ،ت :أﰊ اﻷﺷﺒﺎل اﻟﺰﻫﲑي ،ط) ،1دار اﺑﻦ اﳉﻮزي،
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ1414 ،ﻫـ1994/م(.
 اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر ﳌﺬاﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎء اﻷﻣﺼﺎر ،ت :ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺪيﺻﻒ ،د ط) ،ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ1491 ،ﻫـ1971/م(.
 أﺑﻮ اﳊﺴﲔ اﳌﻠﻄﻲ )377ﻫـ( ،اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻷﻫﻮاء واﻟﺒﺪع ،ت:ﳏﻤﺪ زاﻫﺪ اﻟﻜﻮﺛﺮي ،د ط)،اﳌﺜﲎﺑﺒﻐﺪاد1388 ،ﻫـ1968/م(.
 -أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋُ ْﺴَﺮْوِﺟﺮدي اﳋﺮاﺳﺎﱐ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )اﳌﺘﻮﰱ:

 458ﻫـ( ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦ واﻵ ر ،ت:ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ أﻣﲔ ﻗﻠﻌﺠﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻛﺮاﺗﺸﻲ،
ﻛﺴﺘﺎن( ،دار ﻗﺘﻴﺒﺔ )دﻣﺸﻖ ،ﺑﲑوت( ،دار اﻟﻮﻋﻲ )ﺣﻠﺐ ،دﻣﺸﻖ( ،دار اﻟﻮﻓﺎء )اﳌﻨﺼﻮرة ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت(.
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 أﺑﻮ زرﻋﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺻﻔﻮان اﻟﻨﺼﺮي اﳌﺸﻬﻮر ﰊ زرﻋﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺸﻴﺦاﻟﺸﺒﺎب )اﳌﺘﻮﰱ281 :ﻫـ( ،رﳜﺄﰊ زرﻋﺔ ،رواﻳﺔ :أﰊ اﳌﻴﻤﻮن ﺑﻦ راﺷﺪ ،ت :ﺷﻜﺮ ﷲ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ
اﻟﻘﻮﺟﺎﱐ)أﺻﻞ اﻟﻜﺘﺎب رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب  -ﺑﻐﺪاد(،د ط)،ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دﻣﺸﻖ ،د ت(.
 أﺑﻮ زﻫﻮ ،ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﻮ ،اﳊﺪﻳﺚ واﶈﺪﺛﻮن ،ط1378 )،1ﻫـ1958/م(. أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ،أﲪﺪ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ،ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء وﻃﺒﻘﺎتاﻷﺻﻔﻴﺎء ،د ط) ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت1409 ،ﻫـ(.
 أﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ ،اﻟﻌﺎﱂ واﳌﺘﻌﻠﻢ ،ت:ﳏﻤﺪ رواس ﻗﻠﻌﺔ ﺟﻲ ،و ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﳍﻨﺪي اﻟﻨﺪوي ،ط)،1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﺪى،ﺣﻠﺐ ،ﺳﻮر 1392 ،ﻫـ1972/م(.
 -أﺑﻮداود،

ﺳﻨﻦ أﰊ داود ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺰت ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺪﻋﺎس ،د ط) ،ﻃﺒﻌﺔ ﲪﺺ ،ﺳﻮر ،

1388ﻫـ1969/م(.
 أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ أﺳﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ )اﳌﺘﻮﰱ241 :ﻫـ(،ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ت :أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،ط )،1دار اﳊﺪﻳﺚ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1416 ،ﻫـ1995/م(.
 اﻷزﻣﲑي ،ﳏﻤﺪ ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻷزﻣﲑي ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻣﺮآة اﻷﺻﻮل ،د ط) ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﻮﺳﻨﻮي1285 ،ﻫـ(. اﻷﺳﻔﺮاﻳﻴﲏ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻷﺳﻔﺮاﻳﻴﲏ ،أﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر)اﳌﺘﻮﰱ429 :ﻫـ( ،اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق وﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ ،ط )،2دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة ،ﺑﲑوت1977 ،م(.
 اﻵﻣﺪي ،ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻵﻣﺪي )631-551ه( ،اﻹﺣﻜﺎم ﰲأﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ،د ط )،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳊﻠﱯ وﺷﺮﻛﺎﻩ1387 ،ه1967/م(.
 اﻟﺒﺨﺎري ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة اﻟﺒﺨﺎري أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ )ت256 :ﻫـ( ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻐﲑ ،طﲢﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ ﺧﺎن) ،داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺪر أ د ،اﻟﺪﻛﻦ ،د ت(.
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 اﻟﺒﺨﺎري ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة اﻟﺒﺨﺎري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ )اﳌﺘﻮﰱ256 :ﻫـ( ،اﻟﺘﺎرﻳﺦاﻟﺼﻐﲑ ،د ط )،داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺪر آ د،اﻟﺪﻛﻦ ،د ت(.
 اﻟﺒﺨﺎري ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة اﻟﺒﺨﺎري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ )اﳌﺘﻮﰱ256 :ﻫـ( ،اﳉﺎﻣﻊ اﳌﺴﻨﺪاﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺳﻨﻨﻪ وأ ﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ت :ﳏﻤﺪ زﻫﲑ
ﺑﻦ ﺻﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،ط)، 1دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ﻣﺼﻮرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺿﺎﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ،
1422ﻫـ(.
 اﻟﺒﻬﺎري اﳍﻨﺪي ،ﳏﺐ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻜﻮر اﻟﺒﻬﺎري اﳍﻨﺪي ،ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺜﺒﻮت ،د ط )،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳊﺴﻨﻴﺔﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت(.
 اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ )ت458 - 384ﻫـ( ،ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ت :اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ ،ط )،1دار اﻟﱰاث ﻟﻘﺎﻫﺮة 1391،ﻫـ1971/م(.
 اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳋﺴﺮوﺟﺮدي اﳋﺮاﺳﺎﱐ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻨﻦواﻷ ر ،ت :ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ أﻣﲔ ﻗﻠﻌﺠﻲ ،ط) ،1دار ﻗﺘﻴﺒﺔ ،دﻣﺸﻖ ،ﺑﲑوت1412 ،ﻫـ1991/م(.
 اﻟﱰﻣﺬي ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ َﺳ ْﻮرة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك ،اﻟﱰﻣﺬي ،أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ )اﳌﺘﻮﰱ279 :ﻫـ( ،ﻋﻠﻞاﻟﱰﻣﺬي اﻟﻜﺒﲑ ،رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ اﳉﺎﻣﻊ :أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ت :ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ،أﺑﻮ اﳌﻌﺎﻃﻲ

اﻟﻨﻮري،ﳏﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺼﻌﻴﺪي،ط )،1ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺑﲑوت1409 ،ﻫـ(.
 اﻟﱰﻣﺬي ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ َﺳ ْﻮرة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك ،اﻟﱰﻣﺬي ،أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ )اﳌﺘﻮﰱ279 :ﻫـ(،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﱰﻣﺬي ﺑﺸﺮح أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،د ط ) ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺼﺎوي ﻟﻘﺎﻫﺮة1353 ،ﻫـ1934/م(.
 -اﻟﺘﻔﺘﺎزاﱐ ،ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ" ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻐﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ،د ط) ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﺒﻴﺢ ﲟﺼﺮ ،د ت(.
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 اﳊﺎﻛﻢ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﺎﻛﻢ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪوﻳﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﻀﺒﻴﺎﻟﻄﻬﻤﺎﱐاﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ اﻟﺒﻴﻊ ،اﳌﺴﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ،ت :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ ،ط)،1دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت1411 ،ﻫـ1990/م(.
 اﳊﺎﻛﻢ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﲪﺪوﻳﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﻀﺒﻴﺎﻟﻄﻬﻤﺎﱐاﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،اﳌﻌﺮوف ﺑﻦ اﻟﺒﻴﻊ)ت405:ﻫـ(،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،ت :اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺣﺴﲔ ،ط)،2دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت1397 ،ﻫـ1977/م(.
 اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي )اﳌﺘﻮﰱ: 463ﻫـ( ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺧﻼق اﻟﺮاوي وآداب اﻟﺴﺎﻣﻊ ،ت :د .ﳏﻤﻮد اﻟﻄﺤﺎن ،د ط) ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ،اﻟﺮ ض،
د ت(.
 اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي )اﳌﺘﻮﰱ: 463ﻫـ( ،ﺷﺮف أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ ،ت :ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻄﻴﺐ اوﻏﻠﻲ ،د ط ) ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
أﻧﻘﺮة ،د ت(.
 اﳋﻄﻴﺐ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي )اﳌﺘﻮﰱ463 :ﻫـ(،ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻠﻢ ،دط )،إﺣﻴﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  -ﺑﲑوت ،د ت(.
 اﳋﻄﻴﺐ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي )اﳌﺘﻮﰱ463 :ﻫـ(،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ،ت :أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺴﻮرﻗﻲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲪﺪي اﳌﺪﱐ ،د ط) ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﳌﺪﻳﻨﺔ
اﳌﻨﻮرة ،د ت(.
 اﳋﻄﻴﺐ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺠﺎج ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﲤﻴﻢ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳋﻄﻴﺐ ،اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ،ط )،3دار اﻟﻔﻜﺮﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن1400 ،ﻫـ1980/م(.
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 اﻟﺪارﻣﻲ ،أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ َ ﺮام ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺪارﻣﻲ ،اﻟﺘﻤﻴﻤﻲاﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي )اﳌﺘﻮﰱ255 :ﻫـ( ،ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ ،ت :ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻢ أﺳﺪ اﻟﺪاراﱐ ،ط )،1دار اﳌﻐﲏ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ1412 ،ﻫـ2000/م(.
 اﻟﺪﺑﻮس ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﳊﻨﻔﻲ ،ﺳﻴﺲ اﻟﻨﻈﺮ ،د ط) ،ﻧﺸﺮ زﻛﺮ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت(. اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ،ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ،اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ،رﺳﺎﻟﺔدﻛﺘﻮارﻩ ﰲ دار اﻟﻌﻠﻮم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة1391 ،ﻫـ1971/م(.
 اﻟﺬﻫﱯ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺬﻫﱯ "748ﻫـ" ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺻﺎﺣﺒﻴﻪ أﰊﻳﻮﺳﻒ وﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ،ت :ﳏﻤﺪ زاﻫﺪ اﻟﻜﻮﺛﺮي ،وأﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ اﻷﻓﻐﺎﱐ ،د ط) ،ﳉﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
،ﲝﻴﺪر أ د ،ﳍﻨﺪ ،د ت(.
 اﻟﺬﻫﱯ ،ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَ ْﺎﳝﺎز اﻟﺬﻫﱯ )اﳌﺘﻮﰱ748 :ﻫـ( ،ﺳﲑ أﻋﻼماﻟﻨﺒﻼء ،د ط)،دار اﳊﺪﻳﺚ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1427 ،ﻫـ2006/م(.
 اﻟﺮازي ،أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،آداب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ،ت :ﻋﺒﺪاﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ،ط)،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن1424 ،ﻫـ2003/م(.
 اﻟﺮازي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ اﻟﺮازي )327 - 240ﻫـ( ،آداب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ،ت :ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ ﻋﺒﺪاﳋﺎﻟﻖ )،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ 1372ﻫـ1953 /م(.
 اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي ،اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺧﻼد)360ه970-م( ،اﶈﺪث اﻟﻔﺎﺻﻞ) ،اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔﺑﻜﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻗﺴﻢ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺗﺮﻛﻲ اﻟﱰﻛﻲ ،د ت(.
 اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﻨﻔﻲ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ )762ﻫـ( ،ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺚاﳍﺪاﻳﺔ ،اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵ ر اﻟﱵ وردت ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ،ط )،1ا ﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺪا ﻴﻞ ،ﺳﻮرت "اﳍﻨﺪ،
1357ﻫـ1938/م(.
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 اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﻳﺔ ﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳍﺪاﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔاﻷﳌﻌﻲ ﰲ ﲣﺮﻳﺞ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ت :ﳏﻤﺪ ﻋﻮاﻣﺔ ،ط)،1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮ ن ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن،
1418ﻫـ1997/م(.
 اﻟﺴﺒﱵ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﺑﻦ ﻋﻴﺎض اﻟﻴﺤﺼﱯ اﻟﺴﺒﱵ ) 554ﻫـ 11449 -م( ،ﺗﺮﺗﻴﺐاﳌﺪارك وﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺎﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ،ﲢﻘﻴﻖ :د .أﲪﺪ ﺑﻜﲑ ﳏﻤﻮد ،د ط) ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﻴﺎة ﺑﺒﲑوت،
ﻟﺒﻨﺎن ،د ت(.
 اﻟﺴﺒﱵ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻴﺤﺼﱯ اﻟﺴﺒﱵ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ)ت544:ﻫـ(،اﻹﳌﺎع إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل اﻟﺮواﻳﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻤﺎع ،ت :اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ ،ط)1دار اﻟﱰاث ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺗﻮﻧﺲ1379 ،ﻫـ1970/م(.
 اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻬﻞ ﴰﺲ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )اﳌﺘﻮﰱ483 :ﻫـ(،أﺻﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،دط )،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت ،د ت(.
 اﻟﺴﻴﺪ ،ﺻﺎﱀ أﺑﻮﺑﻜﺮ ،اﻷﺿﻮاء اﻟﻘﺮأﻧﻴﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎح اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﺗﻄﻬﲑ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﻨﻬﺎ ،دط)،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﳏﺮم1975،م(.
 اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،اﻟﻶﻟﺊ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ،د ط)،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت(.
 اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻟﺴﻨﺔ ،د ط) ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،د ت(. اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )اﳌﺘﻮﰱ911 :ﻫـ( ،ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي ،ت :أﺑﻮﻗﺘﻴﺒﺔ ﻧﻈﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎر ﰊ ،ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺮاوي ،د ط) ،دار ﻃﻴﺒﺔ ،د ت(.
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎفاﳌﻄﻠﱯ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﳌﻜﻲ )اﳌﺘﻮﰱ204 :ﻫـ( ،اﻷم ،د ط)،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت1410 ،ﻫـ1990/م(.
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 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﺧﺘﻼف اﳊﺪﻳﺚ ،د ط) ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت1410 ،ه1990/م(. اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )204-150م( ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ت :أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ  ،ط )،1ﻣﻜﺘﺒﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﳊﻠﱯ1385 ،ه1940/م(.
 اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ،اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ وﺷﺮﺣﻪ اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﳌﻦ ﻳﻄﺎﻟﻊ اﳉﺎﻣﻊاﻟﺼﻐﲑ ،ط) ،1ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﲑوت 1406 ،ﻫـ(.
 اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻷﻣﲑ اﳊﺴﲏ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ)ت1182ﻫـ( ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر ﳌﻌﺎﱐ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻷﻧﻈﺎر،ت :ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،ط)،1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ1366 ،ﻫـ(.
 اﻟﻄﱪي ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ ،أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي )اﳌﺘﻮﰱ310 :ﻫـ( ،رﻳﺦاﻟﻄﱪي ،ط)،1دار اﻟﱰاث ،ﺑﲑوت1387 ،ﻫـ(.
 اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻲ)اﳌﺘﻮﰱ 806 :ﻫـ( ،ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﺑﺸﺮح اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻹﻳﻀﺎح ،ت :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ،ط )،1ﳏﻤﺪ
ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﻜﺘﱯ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة1389 ،ﻫـ1969/م(.
 اﻟﻐﺰي اﳌﺼﺮي ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺪاري اﻟﻐﺰي اﳌﺼﺮي اﳊﻨﻔﻲ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲﺗﺮاﺟﻢ اﳊﻨﻔﻴﺔ ،ت :ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﳏﻤﺪ اﳊﻠﻮ ،ط)،1دار اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ1983 ،م(.
 اﻟﻐﺰي اﳌﺼﺮي ،ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺪاري اﻟﻐﺰي اﳌﺼﺮي)1005ﻫـ( ،اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻨﻴﺔ ﰲﺗﺮاﺟﻢ اﳊﻨﻔﻴﺔ ،ت :د .ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﳏﻤﺪ اﳊﻠﻮ ،د ط)،ا ﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
1390ه1970/م(.
 اﻟﻔﺮاء ،اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ،اﻟﻌﺪة ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻧﺴﺨﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ) ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت(.
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 اﻟﻔﺴﻮي ،ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺟﻮان اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﻔﺴﻮي ،أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ )اﳌﺘﻮﰱ277 :ﻫـ( ،اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ،ت :أﻛﺮم ﺿﻴﺎء اﻟﻌﻤﺮي ،ط)،1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﲑوت1401،ﻫـ1981/م(.
 اﻟﻘﺎﲰﻲ ،ﳏﻤﺪ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﳊﻼق اﻟﻘﺎﲰﻲ )اﳌﺘﻮﰱ1332 :ﻫـ( ،ﻗﻮاﻋﺪاﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﺪﻳﺚ ،د ط) ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،د ت(.
 اﻟﻘﺮاﰲ ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس أﲪﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﻘﺮاﰲ)684ﻫـ( ،ﺷﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻮل ﰲ اﺧﺘﺼﺎراﶈﺼﻮل ﰲ اﻷﺻﻮل ،ت :ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮءوف ﺳﻌﺪ ،ط) ،1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
،ﺑﲑوت1393 ،ﻫـ1973/م(.
 اﻟﻘﻄﺎن ،ﻣﻨﺎع ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎن )اﳌﺘﻮﰱ1420 :ﻫـ( ،رﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط) ،5ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ،1422ﻫـ2001/م(.
 اﻟﻜﺘﺎﱐ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻔﻴﺾ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﳊﺴﲏ اﻹدرﻳﺴﻲ ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﻄﺮﻓﺔ ،ت:ﳏﻤﺪ اﳌﻨﺘﺼﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺰﻣﺰﻣﻲ ،ط)،6دار اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ1421 ،ه2000/م(.
 اﳌﺰﱐ ،أﺑﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳛﻲ اﳌﺰﱐ ،ﳐﺘﺼﺮ اﳌﺰﱐ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻛﺘﺎب اﻷم ،د ط)،دار اﻟﺸﻌﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت(.
 اﳌﻮﺻﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﻮدود ﺑﻦ ﳏﻤﻮد أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴﻞاﳌﺨﺘﺎر)ت683:ﻫـ( ،ت :ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،ط) ،2ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
1732ﻫـ1952/م(.
 اﻟﻨﺪوي ،ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ،اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ط)،1ﻋﻠﻲ أﲪﺪ اﻟﻨﺪوي،1414ﻫـ1994/م(.
 اﻟﻨﻮوي ،أﺑﻮ زﻛﺮ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ )اﳌﻨﻬﺎج ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ اﺑﻦ اﳊﺠﺎج(،ط) ،2دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت1392 ،ﻫـ(.
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 اﻟﻨﻮوي ،أﺑﻮ زﻛﺮ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻨﻮوي ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ واﻟﺘﻴﺴﲑ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﻦ اﻟﺒﺸﲑ اﻟﻨﺬﻳﺮ ،ﰲ أﺻﻮلاﳊﺪﻳﺚ ،ت :ﳏﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﳋﺸﺖ ،ط)،1دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت1405 ،ﻫـ1985 /م(.
 اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري )405ﻫـ( ،اﳌﺪﺧﻞ ﰲ أﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ ،دط )،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲝﻠﺐ1351 ،ﻫـ1932/م(.
 اﻟﻴﺤﺼﱯ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻴﺤﺼﱯ ،اﻹﳌﺎع إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل اﻟﺮواﻳﺔ أو ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻤﺎع ،ت:اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ ﺻﻘﺮ ،ط )،1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰاث1389 ،ﻫـ1970/م(.
 ﺑﻠﺘﺎﺟﻲ ،ﳏﻤﺪ ،ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ط )،1دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة  ،د ت(. ﺧﻄﺎب ،ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮد ﺧﻄﺎب ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ط)،3ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،1352ﻫـ1933/م(.
 ﺻﺒﺤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺼﺎﱀ )اﳌﺘﻮﰱ1407 :ﻫـ( ،ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ وﻣﺼﻄﻠﺤﻪ ،ط )،15دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن1984 ،م(.
 ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد ،اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺳﻨﺘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ،د ط) ،ﳎﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،د ت(.
 ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻦ ﳘﺎم ﺑﻦ ﻓﻊ اﳊﻤﲑي اﻟﻴﻤﺎﱐ اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ )اﳌﺘﻮﰱ211 :ﻫـ( ،ﻣﺼﻨﻒﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،ت :ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺮﲪﻦ اﻷﻋﻈﻤﻲ ،ط) ،2ا ﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﳍﻨﺪ ،واﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺑﲑوت،
1403ﻫـ(.
 ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ،اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳍﺠﺮي ،د ط،)ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ،ﻣﺼﺮ1399 ،ﻫـ1979/م(.
 ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،رﻓﻌﺖ ﻓﻮزي ﻋﺒ ﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي أﺳﺴﻪ واﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ،ط)،1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﻨﺎﳒﻲ ،ﻣﺼﺮ ،د ت(.
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 ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،رﻓﻌﺖ ﻓﻮزي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ وأﺛﺮﻩ ﰲ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،د ط) ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1994 ،م(.
 ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،ﻋﻠﻰ ﲨﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ دراﺳﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ط) ،3دار اﻟﺴﻼم،اﻟﻘﺎﻫﺮة1422 ،ﻫـ2001/م(.
 ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺷﺮح اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ،ط) ،1اﳌﻄﺒﻌﺔ اﳋﲑﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ ،د ت(. ﻋﻔﻴﻔﻲ ،اﻟﺴﻴﺪ ،ﺣﻴﺎة اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،د ط) ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1350 ،ه(. ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺨﺎري اﳊﻨﻔﻲ )اﳌﺘﻮﰱ730 :ﻫـ(،ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﺷﺮح أﺻﻮل اﻟﺒﺰدوي ،د ط)،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،د ت(.
 ﻏﺎزي ،ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻏﺎزي ،ﳏﺎﺿﺮة ﻋﻦ رﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ) ،اﶈﺎﺿﺮة ) (13ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎراتﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 6 ،ﻳﻮﻟﻴﻮ2010,م(.//http://www.manaratweb.com ،
 ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻷﺻﺒﺤﻲ اﳌﺪﱐ )اﳌﺘﻮﰱ179 :ﻫـ( ،ﻣﻮﻃﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ،ﺑﺸﺎر ﻋﻮادﻣﻌﺮوف ،ﳏﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ ،د ط) ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ1412 ،ﻫـ(.
 ﻣﺎﻟﻚ ،ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻷﺻﺒﺤﻲ اﳌﺪﱐ )اﳌﺘﻮﰱ179 :ﻫـ( ،اﳌﻮﻃﺄ ،ت :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ،د ط)،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن1406 ،ﻫـ1985/م(.
 ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ط )،2دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ1367 ،ﻫـ1948/م(. ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ )اﳌﺘﻮﰱ1388 :ﻫـ( ،اﻟﻠﺆﻟﺆ واﳌﺮﺟﺎن ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺸﻴﺨﺎن،د ط ) ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﳏﻤﺪ اﳊﻠﱯ ،د ت(.
 ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري )اﳌﺘﻮﰱ261 :ﻫـ( ،اﳌﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺼﺮﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﱃ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،ت :ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ،د ط) ،دار إﺣﻴﺎء
اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،د ت(.
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 ﻣﺼﻄﻔﻰ زﻳﺪ ،اﻟﻨﺴﺦ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،دراﺳﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ رﳜﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ،ط) ،1دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻘﺎﻫﺮة،ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ1383 ،ﻫـ1963/م(.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،ط)،1داءرة اﳌﻌﺎرف
اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،اﳍﻨﺪ1326،ﻫـ(.
أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺘﺔ اﻷﻧﺼﺎري)اﳌﺘﻮﰱ182ﻫـ( ،اﳋﺮاج ،ت :ﻃﻪﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺳﻌﺪ ،ﺳﻌﺪ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ ،ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ) ،اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت(.
اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﲏ اﻟﺒﺎﻋﻲ ،اﻟﺴﻨﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ،ط)،3اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ،دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮر  ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن1402 ،ﻫـ1982/م(.
ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة ،ﻣﺎﻟﻚ ،ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻋﺼﺮﻩ أراؤﻩ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ط)،2اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،د ت(.

198

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

EBÛ YÛSUF’UN KİTÂBÜ’L-HARÂC ADLI ESERİNİN HADİS İLMİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
() دراﺳﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺮاج ﻷﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ
Fatih Bayram
Dr. Öğr. Üyesi, Hakkari Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı
Dr. Faculty Member, Hakkari University, Faculty of Theology, Departmant of Hadith,
Hakkari, Turkey
fatihbayram@hakkari.edu.tr
orcid.org/ 0000-0001-7745-0964
GİRİŞ
Hadis edebiyatının oluşumunda hıfz, kitabet, tedvin ve tasnif olmak üzere dört safha dikkati
çekmektedir.1 Kabaca hadislerin daha ziyade şifahi olarak rivayet edildiği sahabe devri hıfz
dönemine tekabül etmektedir. Hicri I. asrın ortalarından itibaren kitabetin, yine I. asrın sonları
ile II. asrın başlarından itibaren ise tedvin faaliyetinin başladığı görülür. II. asrın ortalarından
itibaren ise rivayetlerin tasnifi ve yazılı edebiyata geçiş söz konusu olmuştur. III. asır ise tasnif
ve tertip konusunda altın çağı temsil etmektedir.2
Araştırmamıza konu olan Kitâbü’l-Harâc, Ebû Hanife’nin (ö. 150/767) talebesi, Hanefi
mezhebinin ikinci imamı Ebû Yûsuf (ö. 182/798) tarafından tasnif döneminin başlarında telif
edilmiştir. Fıkhi meseleleri izah sadedinde yazılmış olmakla beraber müellif kendisine ulaşan
senedlerle çok sayıda rivayete yer vermiş, hadis ve sünnet üzerine değerlendirmelerde
bulunmuştur. Bu minvalde eser, müellifinin ehl-i hadisin karşıtı konumundaki ehl-i re’y
ekolüne mensubiyeti ve bu düşünce sisteminin önde gelen temsilcilerinden olması hasebiyle
ayrıcalıklı noktadadır.3 Zira “Emeviler devrinde Medine ekolü-Küfe ekolü veya HicazlılarIraklılar şeklinde bir ayırım içinde kendini gösteren fıkhi gruplaşma, ll. yüzyıldan itibaren daha
çok ehl-i hadis ve ehl-i rey olarak anılmaya başlamıştır.”4 Ashabu’l-hadis ya da ehl-i eser olarak
da adlandırılan ehl-i hadis, başlangıçta hadis öğrenim ve öğretimiyle meşgul olup hadisle ilgili
tüm konularda söz sahibi olanları ifade ederken zamanla “hadise göre amel etmeye gayret eden
kimseler” anlamını kazanmıştır. Akabinde ise dinin âsârdan ibaret olduğunu, re’ye değil nakle
dayandığını savunmak ekolün bariz vasfı haline gelmiştir.5 Artık ehl-i hadis her türlü mezhebi
kaygılardan uzak bir şekilde sadece hadislerin sıhhatini tespite çalışan bir grup değildir. Bilakis
ehl-i rey, ehl-i kelam ve ehl-i amel’e (Medine fıkıh ekolü) karşı mücadele edip, kendi
görüşlerine göre “İslam’ı, sünneti, Hz. Peygamber’i” savunan bir mezheptir.6

1

İ. Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2003), 26.
Mehmet Efendioğlu, “Tedvin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2011),
40/267. Ayrıca bkz. Ömer Özpınar, Hadis Edebiyatının Oluşumu (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2005), 11.
3
Ahmet Yücel, Hadis Tarihi (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014), 50.
4
Salim Öğüt, “Ehl-i Hadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10/ 508.
5
Yücel, Hadis Tarihi, 50-58. Ehl-i Hadisin ortaya çıkışı ve zihniyet yapısıyla ilgili geniş bilgi için ayrıca bkz. M.
Hayri Kırbaşoğlu, Ehl-i Sünnetin Kurucu Ataları (Ankara: Otto Yayınları, 2011), 19-107. Sönmez Kutlu,
Selefiliğin Fikri Arkaplanı (Ankara: Otto Yayınları, 2016), 48-70.
6
İshak Emin Aktepe, “İmam Şafii’nin ‘Hadis Sahihse Mezhebim Odur’ Sözünü Yeniden
Düşünmek”, Uluslararası İmam Şafii Sempozyumu - 7-9 Mayıs 2010, (İstanbul: Kent Işıkları Yayınları, 2012),
225. Ehl-i hadisin hadis ve sünnete dair yaklaşımlarında istinat ettiği esaslar içn bkz. İshak Emin Aktepe, “Ebu
Hanife ve Ehl-i Hadisin Sünnet Anlayışlarındaki Temel Farklar”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 19 (2012),
130.
2
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Ehl-i re’y ise “re’y taraftarı” manasında olup yaklaşık hicri II. asrın başlarından itibaren
Küfe merkezli fıkıh taraftarlarını ifade etmek üzere kullanılmıştır. Küfe ekolünün kuruluşunda
Kur’an ve sünnet bilgileri yanında re’y ve ictihadlarıyla da tanınan Hz. Ömer (ö. 23/644), Hz.
Ali (ö. 40/661) ve İbn Mes’ûd (ö. 32/652-53) gibi sahabilerin etkin bir rolü söz konusudur.
Tabiin neslindeki temsilcisi ise İbrahim en-Nehaî’dir (ö. 96/714). Nitekim Nehaî’nin
görüşlerinin öğrencisi Hammad b. Ebi Süleyman (ö. 120/738) vasıtasıyla Ebû Hanife’ye intikal
etmesi7 ve onun öğrencilerinin de katkılarıyla ekolleşme tamamlanmıştır.8 Birbirinin karşıtı
konumuna gelmiş bu iki ekolden ehl-i hadis hadis rivayetinin, ravi ve rivayet usulüyle
kriterlerinin belirleyicisi ve yegane tatbik edicisi konumuna ge(tiri)lmiştir. Ehl-i re’y
mensupları ise genel olarak hadisleri ve rivayet usullerini bilmemekle itham edilir olmuştur. Bu
bağlamda araştırmamız, hicri II. asırda ehl-i re’ye mensup bir müellif tarafından yazılmış –
bilhassa da- fıkhi meselelere dair bir kitap özelinde bu ekolün mezkur dönemdeki hadis
kullanımını rivayet ve dirayet açısından ele almakta, ehl-i hadisin yaklaşımlarıyla mukayeseler
yaparak ilgili meselelerdeki konumlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Meseleyi önemli hale getiren bir başka husus da döneme, bu dönemde hadis ilmi ve sünnet
bağlamında vuku bulan gelişmelere dair müsteşrikler tarafından dile getirilen iddia ve
eleştirilerin varlığıdır. Başkaları da olmakla beraber sadece J. Schacht’ın (ö. 1969) iddiaları
dahi hem dönemin hem de ehl-i re’yin hadis-sünnete dair yaklaşımlarının rivayet örnekleri
üzerinden ortaya konmasının ehemmiyetini gözler önüne serecek niteliktedir. Ona göre;
hicretten sonraki II. ve III. asır boyunca (fıkıh ekollerine mensup) âlimlerin tutumu, kendi
ifadelerini Peygamber’in sözleriymiş gibi yansıtmaktır.9 İslâm fıkhı için teorik bir temel icat
etmek maksadıyla ilkelerin geçmişe atfedilmesi işlemi İbrahim en-Nehaî gibi nispeten daha
müteahhir sayılan şahsiyetlerle sınırlı kalmamıştır. Bilakis alimler, görüşlerini daha da eskiye
nispet etmeye kalkışmışlar ve Kûfe’de, İslâm’ın ta başlangıcına kadar işi uzatmışlardır. İbn
Mes’ud dahi bu işe alet edilmiştir.10 Çalışmamaız müsteşrikler tarafından öne sürülen bu
minvaldeki iddialara cevaplar verme amacı gütmemektedir. Hicri II. asırdaki rivayet usulünü,
bilhassa da ehl-i re’yin hadis, rivayet, sünnet telakkisini bir fıkıh kitabı olmakla beraber farklı
kategorilerde 580 hadis ihtiva eden Kitâbü’l-Harâc üzerinden örneklerle hem rivayeten hem de
dirayeten tasvir ve tahlil etmeye çalışmaktadır.
Burada teknik birkaç hususu da hatırlatmak istiyoruz. Kitâbü’l-Harâc bir hadis kitabı
olmadığından ihtiva ettiği rivayetler numaralandırılmış değildir. Bu nedenle bir hadisin yerini
göstermemiz gerektiğinde rivayetin kullandığımız baskıda yer aldığı sayfa numarasını verdik.
Ayrıca aynı sayfada bir raviden nakledilen birden fazla rivayet söz konusuysa bir karışıklığa
mahal vermemek adına önceki rakam sayfa numarasına ve sonraki de aynı sayfadaki rivayet
sayısına işaret etmek üzere 10/1, 10/2… şeklinde gösterdik. Son olarak konuları ele alırken bir
kitap bölümünün imkan verdiği sınırlar dahilinde hareket ettiğimizin, bu nedenle de meselelerin
izahında bir ya da iki örnekle yetinmek zorunda kaldığımızın bilinmesini isteriz.

7

Bu durum Ebû Yûsuf’un bir hadis kitabı olan diğer eseri Kitabu’l-Âsâr içerisinde hem ismi geçen sahabilere ait
rivayetlerin hem de Nehaî’ye ait maktu haberlerin/fetvaların çokluğunda kendisini açık ve net bir şekilde
göstermektedir. Bkz. Fatih Bayram, Ebû Yûsuf’un Kitâbu’l-Âsâr’ının Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi
(İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009), 40, 91-94.
8
Yücel, Hadis Tarihi, 58-61. Ehl-i re’yin hadis ve sünnete yaklaşımlarında istinat ettikleri esaslar için bkz. Aktepe,
“Ebu Hanife ve Ehl-i Hadisin Sünnet Anlayışlarındaki Temel Farklar”, 130.
9
M. Mustafa el-A’zami, İslam Fıkhı ve Sünnet, çev. Mustafa Ertürk (İstanbul: İz Yayıncılık, 1996), 16.
10
M. Emin Özafşar, Oryantalist Yaklaşıma İtirazlar, (Ankara: Araştırma Yayınları, 1999), 49. Bu tür iddialar,
cevaplar ve değerlendirmeler için ayrıca bkz. Mehmet Görmez, “Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk
Eden Temel Faktörler Üzerine”, İslâmiyât 3/1 (Ocak-Mart 2000), 11-31. Hüseyin Hansu, “Hicri İkinci Asırda
Rivayet Savaşları”, İslâmiyât 10/2 (Nisan-Haziran 2007), 107-122.
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1. EBÛ YÛSUF’UN HAYATI VE ESERLERİ
1.1.

Hayatı

Adı Ya‘kūb b. İbrâhîm b. Habeyb b. Sa‘d el-Ensârî el-Kûfî’dir. Künyesiyle meşhur
olmuştur. Büyük dedesi Sa’d b. Büceyr/Habte el-Ensârî sahabedendir. Uhud Savaşı’na iştirak
etmek istemiş, Râfi’ b. Hadîc ve Abdullah b. Ömer’le birlikte Hz. Peygamber’e arz olunmuş
fakat yaşı küçük olduğundan katılmasına müsaade edilmemiştir.11 Daha sonra genç yaşında
Hendek Savaşı’nda bulunmuş, Müslümanlara büyük yararlar sağlamış, bu nedenle de kendisi
ve soyu için Hz. Peygamber’in duasına mazhar olmuştur.12 Hz. Ömer döneminde kurulan Kûfe
şehrine yerleşen sahabilerdendir. Onun soyundan gelen Ebû Yûsuf, Hz. Ali’nin hilafeti
zamanında düşünce ve siyaset hayatında önemli roller üstlenen Kûfe şehrinde hicri 113/73113
yılında doğmuştur.14
Birçok hocadan ders almakla beraber en önemli hocası Ebû Hanife’dir. Onun ders halkasına
katılmadan önce İbn Ebî Leyla’dan (ö. 148/765) dokuz yıl boyunca yargılama hukuku (kazâ)
ve fıkıh okumuştur. Akabinde fıkıh metodunu kendisine daha uygun gördüğü Ebû Hanife’nin
ders halkasına katılmış ve kısa süreli bazı kesintiler haricinde hocası vefat edinceye kadar on
yedi yıl boyunca ondan hiç ayrılmamıştır. Kendisi de bu durumu “Dünyada bana Ebû Hanife
ve İbn Ebî Leyla ile oturduğum meclisten daha sevimlisi yoktur. Ebû Hanife’den daha fakih ve
kazâ hususunda da İbn Ebî Leyla’dan daha üstün kimseyi görmedim” diyerek anlatmaktadır.15
Bahsettiğimiz kısa süreli ayrılışlardan bir tanesi Kûfe’ye gelen siyer ve meğâzi müellifi İbn
İshak’tan (ö. 151/768) bir ay kadar “Meğâzî” dersi almasıdır.16
Ebû İshak eş-Şeybânî, Süleyman et-Temîmî, A‘meş, Hişâm b. Urve, Muhammed b. Yesâr,
Hasan b. Dînâr ve İsmâil b. Ümeyye gibi âlimlerin de onun yetişmesinde önemli payları vardır.
Ancak hadis ilmindeki en büyük hocası Husayn b. Abdurrahman’dır.17
Ebû Hanife’nin derslerine devam ederken hadis öğrenimini de ihmal etmemiş, fırsat
buldukça hadis meclislerine devam etmiş, buralarda dinlediği hadisleri hocasının ders
halkasında müzakereye açmış, bu sayede hadisçilerin görüş ve temayüllerinin de tartışılıp
değerlendirilmesine imkan hazırlamıştır. Kuvvetli bir hafızaya sahip olması devam ettiği hadis
meclislerindeki hadisçiler tarafından da takdirle karşılanmış18, fıkıh gibi hadis ilminde de
derinleşmiş ve ehl-i re’y içerisinde hadisi alınabilecek en güvenilir kişi kabul edilmiştir.19 Cüsse
itibariyle küçük olmakla beraber sahip olduğu üstün zekası ve güçlü hafızasıyla elli-altmış
hadisi bir defa dinlemekle yanlışsız bir şekilde ezberlediği; bir hac yolculuğu sırasında
hastayken kendisini ziyarete gelen Süfyân b. Uyeyne’den (ö. 198/814) dinlediği kırk hadisi ileri
yaşına, yolculuk yorgunluğuna ve hastalığına rağmen ezberlediği, sonra da etrafındakilere
yazdırdığı nakledilmiştir. Aynı şekilde A‘meş’in (ö. 148/765) öğrencisi olduğu günlerde bir
11

Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî Hatib el-Bağdâdî, Târihu Bağdâd, thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf
(Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1422/2002), 16/359.
12
Ebû Muhammed (Ebü’s-Senâ) Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Aynî, Meğâni’l-ahyâr, thk.
Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmail (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1427/2006), 3/250.
13
Kevseri doğum tarihinin 113 değil de 93 olması gerektiği kanaatindedir. Bkz. Ebû Abdillâh Şemsüddîn
Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî ez-Zehebi, Menâkıb-ı İmam Ebû Hanife, nşr. Zahid elKevseri, çev. İsmail Karagözoğlu (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2020), 134. Ancak tabakat kitaplarında yer alan
bilgilerle uyumlu genel kanaat doğum tarihinin hicri 113 olduğu yönündedir.
14
Şemsuddin Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ (Kahire: Dâru’l-Hadis,
1427/2006), 7/470.
15
Hatib el-Bağdâdî, Târihu Bağdâd, 16/359.
16
Salim Öğüt, “Ebû Yûsuf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10/260.
17
Aynî, Meğâni’l-ahyâr, 3/250. Şemsuddin Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Tezkiratü’l-Huffâz
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1419/1998), 1/215.
18
Salim Öğüt, “Ebû Yûsuf”, 10/261.
19
Zehebî, Tezkiratü’l-Huffâz, 1/214.
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soruyu cevaplandırırken yaptığı açıklamalara hayret eden hocası bu cevabı nereden bulduğunu
sormuş, o da, “Bize daha önce öğretmiş olduğunuz şu hadisten” diye cevap verince, “Ben bu
hadisi sen daha ana rahmine düşmeden önce biliyordum, fakat yorumunu ancak şimdi
öğrendim” demiştir.20
Elbette hakkında bazı olumsuz değerlendirmeler de yapılmıştır. Bu tür yaklaşımların sebebi
kısaca “Ebû Hanîfe ve ashabına düşmanlık beslemek” şeklinde izah edilirken müspet
değerlendirmelere ise imanla ilgili meselelerde ehl-i hadise muvafık beyanları gerekçe
gösterilmiştir.21 Zira ehl-i hadis imamet konusunda Şia; kader, sıfatlar, tevhid ve adalet
konusunda Mu’tezile; iman konusunda da Mürcie ile önemli fikir ayrılıklarına sahiptir. Buna
istinaden özellikle akideyle ilgili yazdıkları genel eserlerde bu mezhepleri her fırsatta
eleştirmeye çalışmışlardır. Ehl-i hadisin iman nazariyesi Mürcie’nin iman anlayışının
sistematik olarak reddinden ibaret görünmektedir. Zira hicri V. asra kadar yazmış oldukları
Kitabu’l-İman adlı eserlerde veya bu konuya yer veren başka eserlerinde diğer mezheplerin
imanla ilgili görüşlerine hemen hemen hiç rastlanmaz. Bir örnek olması açısından sadece
Buhari’nin koyduğu başlık ya da alt başlıklar bile meseleye yaklaşımlarındaki sertliği
göstermesi açısından yeterli olacak mahiyettedir: “İmanın Amelsiz Söz Olduğuna İnananların
Eleştirisi ve Onlarla Aynı Mecliste Bulunulmaması”, “İmanın, Amelsiz Sırf Kalbin Bilgisi
Olduğuna İnananların Eleştirisi”, “İmanda Artma ve Eksilme”, “İmanda İstisna”, “İmanın Söz
ve Amel Olduğu”.22 Bu durumun ravi tenkitlerinde kendisini göstermemesi elbette mümkün
değildir. Ancak son noktada ehl-i hadisin Ebû Yûsuf’a bakışı genel olarak müspettir.23
Hocasının vefatından on beş yıl sonra geldiği Bağdat’ta Abbasi halifeleri Musa el-Hâdî (ö.
170/786) ile Harûnürreşid’in (ö. 193/809) halifeliği dönemlerinde kadılık yapmıştır.24 Daha
sonra Harûnürreşid onu, yargılama hukukunda ve uygulamada birliği tesis etmek amacıyla
oluşturduğu “kâdılkudât”lık makamına getirmiştir. Hayatının sonuna kadar on altı yıl boyunca
bu görevde kalan Ebû Yûsuf 182/798’de Bağdat’ta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.25
Ebû Hanîfe hayattayken ondan hiç ayrılmayan Ebû Yûsuf’un 166/782 yılında kadılık
görevine başlayıncaya kadar da Kûfe’de kaldığı, hadis yolculuğu (rihle) yapmadığı, şehirdeki
muhaddislerden ya da kısa süre de olsa Kûfe’de kalan/misafir olan alimlerden istifade ettiği
anlaşılmaktadır. Ancak yukarıda da görüldüğü üzere yapmış olduğu hac yolculukları ile
halifeyle yaptığı seyahatler onun için adeta birer rihle olmuştur. Nitekim Süfyan b. Uyeyne ile
ve aşağıda görüleceği gibi İmam Malik’le (ö. 179/795) görüşüp onlardan rivayette bulunması
bu vesilelerle gerçekleşmiştir. Ayrıca kendilerinden hadis naklettiği hocaların tamamına
yakınının Kûfeli olması –ki “Kûfî” nisbesi ile tanıtılmaktadırlar- geri kalanlarının da ya
Kûfe’de bir süre kalmış ya da hac yolculuğu ve benzeri seyahatler vesilesiyle görüştüğü
muhaddislerden oluşması bu durumu teyit etmektedir.
Bu noktada onun hadisçilere olan yakınlığıyla da bağlantılı önemli bir husus, kendisinin
olayları Ebû Hânîfe’ye göre daha farklı bir açıdan değerlendirebildiği ve ondan farklı sonuçlara
ulaşabildiğidir. Hiç şüphesiz bunu temin eden sebeplerin başında çok sayıda hadis âlimiyle
görüşmesi, onlardan hadis alması ve Ebû Hanîfe zamanında tevsik edilmeyen birçok hadisin
onun zamanında tevsik edilmesi zikredilebilir. Ebû Yûsuf hadis öğrenimine fıkıhtan önce
başlamış, hem hâfızasının hem de intikal yeteneğinin güçlü oluşu sayesinde hadisleri kolay
ezberlediği gibi onların anlam ve delâletlerini de kavramakta zorluk çekmemiştir. Ayrıca
20

Salim Öğüt, “Ebû Yûsuf”, 10/261.
Bkz. Aynî, Meğâni’l-ahyâr, 3/251-252.
22
Kutlu, Selefiliğin Fikri Arkaplanı, 79, 171-173.
23
Bkz. Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, 7/470.
24
Hatib el-Bağdâdî, Târihu Bağdâd, 16/359.
25
Aynî, Meğâni’l-ahyâr, 3/252-253.
21
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Hârûnürreşîd ile birlikte seyahat etmesi, bu seyahatleri esnasında Medine’ye uğrayarak Mâlik
b. Enes ile görüşmesi, ondan hadis alıp bazı fıkhî konuları kendisiyle tartışması da Ebû
Yûsuf’un bir kısım görüşlerini değiştirmesinde etkili olmuştur. Hatta bu görüşmeler sayesinde
fıkıhta Irak ekolü ile Hicaz ekolünün bakış açıları birbirine yaklaşmıştır. Tabii ki bu
söylediğimiz tek sebep değildir. Onun bazı konularda Ebû Hanîfe’den farklı düşünmesinin
önemli diğer bir sebebi de önce kâdî, daha sonra kādılkudât sıfatıyla yargı görevinde
bulunmasıdır. Bu görev Ebû Yûsuf’a önemli ölçüde tecrübe kazandırmış, nazarî hükümleri
uygulama veya bunların uygulanabilirliğini gözleme imkânı vermiş, sonuçta da özellikle kazâî
fıkhın onda bir meleke haline gelmesini sağlamıştır.26
1.2.

Eserleri

Hanefî mezhebinde eser telif eden ilk fakih olan Ebû Yûsuf’un başlıca eserleri şunlardır:
1.2.1. İhtilâfu Ebî Hanife ve İbn Ebî Leyla
Ebû Yûsuf’un derslerine uzun süre devam ettiği meşhur fakih ve Kûfe kâdîsı İbn Ebî Leylâ
ile daha sonraki üstadı Ebû Hanîfe’nin görüşlerini mukayese ettiği eseridir. Fıkıh bablarına göre
tasnif edilmiş olup daha ziyade muâmelat ve ukûbâtla ilgili bahisler mukayese edilmiştir. Ebû
Yûsuf hocalarının görüşlerini özetledikten sonra kendi tercihini belirtmekte, onların istidlalde
bulunduğu ayet ve hadislere işaret etmektedir. Kendisi bu eserinde, hadis rivayeti hususunda
daha serbest davranmış, rivayetleri bazen senedli bazen de senedsiz nakletmiştir. Bu tavrının
sebebi, amacının hadis nakletmek değil de sadece delillere işaret etmek olmasıyla izah
edilmiştir.27
1.2.2. er-Red ale’s-Siyeri’l-Evzâ’î
İmam Evzâî’ye (ö. 157/774) reddiye olarak yazılmış olup Ebû Yûsuf’un hadis
metodolojisini en güzel şekilde örnekleyen eseridir. İslam devletler hukuku, harp hukuku veya
Müslümanların gayri Müslimlerle ilişkilerini düzenleyen ilim dalı hüviyetindeki Siyer alanına
ait bir reddiyedir. Hadislerin anlaşılıp yorumlanması, tevil ve tevcihi, ta’lil edilerek kıyas
yapılması ve tahlil edilmesi hususlarına dair örnekler ihtiva etmektedir.28
1.2.3. Kitâbu’l-Âsâr
Ebû Yûsuf’un hocası Ebû Hanîfe’den naklettiği rivayetlerden müteşekkil musannef türü bir
hadis kitabıdır. 39 farklı bab başlığı altında 1085 rivayet ihtiva etmektedir ve sadece 38 rivayet
Ebû Hanîfe dışındaki hocalarındandır. Bu minvalde Ebû Hanîfe’ye ait Müsned’in Ebû Yûsuf
rivayeti görünümündedir. Rivayetlerin % 20’si merfu, % 32’si mevkuf ve % 48’i ise maktu’dur.
Maktu rivayetlerin de yaklaşık dörtte üçü İbrahim en-Nehaî’ye ait fetvalardır.29
1.2.4. Kitâbü’l-Harâc
Eser, yazılış sebebinin beyan edildiği ve halifeye nasihatlerin yer aldığı bir giriş ile başlar.
Akabinde otuz üç başlık altında30 İslam devletinin takip etmesi önerilen mali hukukun kaide ve
usulleri izah edilir. Bu başlıklardan üç tanesinde herhangi bir rivayete yer verilmez ve
diğerlerine nispetle çok kısa tutulmuştur. Eserin telif sebebini kendisi şöyle izah eder:
“Müminlerin emiri –Allah onun yardımcısı olsun- benden haraç, öşür, sadakalar (zekat),
cizyeler konusunda ve bunların dışında her daim müracaat edilerek kendisiyle amel edilecek
Salim Öğüt, “Ebû Yûsuf”, 10/263-264.
Mehmet Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı (İstanbul: Klasik Yayınları, 2011), 12.
28
Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, 13.
29
Kitabü’l-Âsâr ve ihtiva ettiği hadisler üzerine geniş bilgi için bkz. Bayram, Ebû Yûsuf’un Kitâbu’l-Âsâr’ının
Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi, 1-165.
30
Bölümlerin sayısında ve başlıklandırılmasında Ali Özek’in tercümesi esas alınmıştır. Bkz. Kâdı Ebû Yusuf,
Kitâbü’l-Harâç, çev. Ali Özek (İstanbul: Albaraka Yayınları, 2019).
26
27
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hususları biraraya getiren bir kitap telif etmemi istedi. Kendisi böyle yapmakla halkının
zulme/haksızlığa uğramasını engellemeyi ve işlerin düzgün bir şekilde maslahata uygun olarak
yürümesini arzu etti… (Bu konularda), tatbik etmek için benden sorduğu hususları açıklayıp
beyan etmemi istedi, ben de onları izah ve şerh ettim.”31
İsminden ve muhtevasından anlaşıldığı üzere esas itibariyle eserin bütünü dar anlamda
toprak ve vergi hukukuna, geniş anlamda ise kamu maliyesine ilişkindir. Ancak bu kapsamın
dışına taşan hükümler göz önüne alındığında devlet idaresiyle ilgili meseleleri açıklamayı amaç
edindiği söylenebilir. Kısaca kamu maliyesiyle bağlantılı olarak yapılan siyaset ve toplumsal
hayata dair değerlendirmeleri de içermektedir.32
Kitapta yer alan başlıklar, ihtiva ettikleri hadisler ve rivayet türleri aşağıda görüldüğü
gibidir. Burada dikkat çekmemiz gereken husus, tabloda yer alan “Telfik” şeklindeki
adlandırmadır. Bu başlık altında, tek senedle nakledilmekle beraber içerisinde -bilhassa
merfu+mevkuf olmak üzere- farklı türlerdeki rivayetlerin birlikte yer aldığı “telfik
edilmiş/birleştirilmiş” hadisler bulunmaktadır. Bunları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutmayı
uygun gördük. Zira bir araya getirilen farklı türlerdeki nakillerin herbiri hadis tekniği açısından
müstakil birer rivayet konumundadır. Mesele aşağıda hususi bir başlık altında ayrıca ele
alınacaktır.
BÖLÜM
Giriş
1
2
3
4
5
6
7

KONU
Ebû Yusuf’un halife Harun er-Reşid’e Tavsiyeleri
Ganimetlerin Taksimi Hakkında
Fey ve Harâc Hakkında
Sevad33 Denilen Bölgede Uygulanması Gereken
Kaideler
Şam ve Cezire Arazisi Hakkında
Hz. Ömer’in Beytülmâl’den Hz. Peygamber’in
Ashabına Nasıl Tahsisatta Bulunduğu
Sevad Bölgesindeki Halk ve Araziden Alınan
Vergiler Hakkında Takip Edilmesi Gereken Esaslar
İktâ’34 (Beylik) Arazilerinin Hükmü Hakkında

TOPLAM
52
18
5
24

31

MERFU
28
6

3
10

TELFİK

MAKTU
7
4

8

MEVKUF
17
6
5
14
2
8

1

2

9

2

37

18

2

8

15

5

4

6

2

Ebû Yûsuf Yakub b. İbrahim, Kitâbü’l-Harâc, thk. Ebû Meryem Muhammed b. Ali el-Cîlânî (Kahire: elMektebetü’t-Tevfîkıyye, 2013), 11.
32
Cengiz Kallek, , “Kitâbü’l-Harâc”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002),
26/102.
33
İslam tarihinde aşağı Irak bölgesine verilen addır. Arapların İslam fetihleriyle birlikte çölün sarı kumlarından
çıkıp Fırat-Dicle havzasındaki ekili, ağaçlık ve koyu yeşil alanı uzaktan gördüklerinde buraya “siyah” anlamında
“sevâd” dedikleri kaydedilmektedir. Ortaçağ İslâm coğrafyacıları Fırat ve Dicle arasındaki bölgeyi genelde ikiye
ayırmış, Bağdat’ın kuzeyinde kalan ve merkezi Musul yakınlarındaki Ninevâ şehri olan, tarihte Asurlular’ın
yayıldığı alana karşılık gelen yere el-Cezîre, güneyde kalan ve Akad, Bâbil ve Sumer bölgesine karşılık gelen
Mezopotamya’ya Sevâd demişlerdir. Kuzeyden güneye en uzun noktası 160 fersah (960 km.), doğudan batıya en
geniş noktası 80 fersahtır (480 km.). Hz. Ömer zamanında bölgenin alanı 36 milyon cerîb (yaklaşık 50.000 km2)
olarak ölçülmüştü. Fırat ve Dicle’nin taşıdığı alüvyonlu toprak Sumerler’den beri verimliliğin ve bereketin kaynağı
olmuştur. Bölgenin tam ortasında Fırat ve Dicle taşkınları ile oluşmuş, sulu tarım yapılan çiftliklere imkân
vermesiyle ekonomik ve sosyal bakımdan bölgenin tarihinde çok belirleyici olmuş 32.400 km2 genişliğinde bir
bataklık (batîha) bulunmaktadır. Hz. Ömer’in emriyle 14 (635) yılında bölgenin güneyinde Basra, 17 (638) yılında
Kûfe şehri kurulmuştur. Başlangıçta askerî garnizon olarak düşünülen bu şehirler kısa süre içinde bölgenin dinî,
siyasî, iktisadî ve kültür merkezi haline geldi. Fetihten sonra askerlerin Sa‘d b. Ebû Vakkās’tan bu zengin
toprakların kendilerine ganimet olarak dağıtılmasını istemeleri uzun süre tartışma konusu olmuştur. Mustafa
Demirci, “Sevâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/576-577.
34
Sözlükte “kesmek, ayırmak” anlamındaki kat‘ kökünden türetilen iktâ‘ kelimesi, terim olarak, devlet başkanı
veya onun adına yetki kullanan merci tarafından özellikle arazi gibi taşınmaz mallarla maden ocağı ve benzeri
tabii kaynakların mülkiyet (temlik), işletme (irfâk) yahut faydalanma (intifâ, istiğlâl) hak veya imtiyazlarının ya
da bir bölgenin vergi gelirlerinin uygun gördüğü kimselere tahsisini ifade eder. Kendisine iktâ verilen
kimseye iktâî, iktâdâr, mukta‘ leh (mukta‘) denir; mukta‘ aynı zamanda “iktâ edilen şey” demektir. Yine aynı
kökten türeyen katîa, iktâ edilen taşınmaz malla onun üzerine kesilen vergiyi, mukātaa ise çeşitli hazine gelirlerinin
devlet adına iltizam usulüyle toplanması imtiyazını bildirir. Mustafa Demirci, “İktâ’”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22/43.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Savaş, Barış ya da Başka Yollarla Ele Geçirilen
Bölgelerdeki Ölü Araziler Hakkında
Halifeyle, Müslümanlarla Harp Eden ve
Bulundukları Yerlerde İslam Hukukunun
Taatbikine Mani Olan Mürtedler Hakkında
Öşür ve Haraç Arazilerinin Tarif ve Tefriki
Denizden Çıkarılanlardan Alınacak Vergiler
Hakkında
Bal, Ceviz ve Bademden Alınacak Vergiler
Hakkında
Necran’ın ve Necran Halkının Kıssası
Zekat ve Sadakalar Hakkında
Zekata Mani Olmanın Haramlığı ve Zekatın Sarf
Edileceği Yerlerin Beyanı
Göllerde, Su Birikintilerinde, Bataklık ya da Sazlık
Yerlerde Bulunan Balıkların Satılması Hakkında
Ağaçsız ve Ağaçlı Arazileri Ortağa Vermek
Hakkında
Su Kanalları, Arklar, Kuyular, Nehirler ve Sudan
Hisse Almak, Faydalanmak Hakkında
Otlaklar ve Çayırlar Hakkında
Sevâd’ın Mültezimliği, Bu İşe Adil Kimselerin
Tayin Edilmesi ve Halka İyi Muamelede
Bulunmalarının Tavsiye Edilmesi Hakkında
Benî Tağlib Hristiyanları ile Sair Ehl-i Zimmetin
Durumları ve Onlara Yapılacak Muamele Hakkında
Cizye Alınması Vacip Olan Kimseler Hakkında

7

4

3

7

3

4

1
2

1

4

1

3
11
23

2
2

1

6
8

2
4
13

1
2

7

1

3

3

7

3

4

18

10

1

5

2

4
30

2
4

4

2
17

5

1

3

1

4

Ehl-i Zimmetin Kıyafetleri ve Giyinişleri Hakkında
Mecusilerin, Putperestlerin ve Mürtedlerin Durumu
ve Onlardan Alınacak Vergiler Hakkında
Öşür Vergileri ve Toplanması Hakkında
Kiliseler, Havralar ve Haç Çıkarma Hakkında
Fuhuş ve Hırsızlık Yapanlar, Cinayet İşleyenler ve
Onlara Tatbik Edilecek Hadler/Cezalar Hakkında
İslam’dan İrtidat Edenlerin Hükmü Hakkında
Darulharbden Kaçıp Müslümanların Karakollarına
Sığınanlar ile Casusluk Yapanlar Hakkında
Müşrikler ve Asilerle Savaşmak ve Onları İslam’a
Davet Etmek Hakkında

13

5

5
14

1
7

8
4

11
3
130

22

16
4

3

1
3

7
1
64

4

2
16

6
3

1

4

5
1

93

46

3

22

22

TOPLAM
580

MERFU
190

TELFİK
55

MEVKUF
235

MAKTU
100

27

Toplam 580 rivayetin 496 tanesi yani toplam rivayetlerin % 86’sı senedli rivayetlerdir. Ebû
Yûsuf bunların 446 tanesini 101 farklı üstattan nakletmiştir. Bu da eserdeki tüm rivayetlerin %
77’si demektir. Senedli rivayetlerin 50 tanesinde ise rivayeti aldığı hocası müphemdir, ancak
sonrasında sened mevcuttur.
Tüm rivayetlerden geriye kalan 84 tanesi ise -müstakil bir başlık altında ele alacağımız
üzere- doğrudan Hz. Peygamber’den ya da bir sahabiden vayahut da görüş(e)mediği bir tabiiden
yaptığı nakillerdiir ve % 14’lük bir kısma tekabül etmektedir.
2. RİVAYET AÇISINDAN KİTÂBÜ’L-HARÂC
Konu, hadis usulünün üç ana bölümünü teşkil eden ravi, mervi ve rivayet başlıkları altında
ele alınacaktır.
2.1.

Ravi

2.1.1. Ebû Yûsuf’un Kendilerinden Rivayette Bulunduğu Hocaları
Ebû Yûsuf 101 farklı üstattan 446 rivayet nakleder. Bu da eserdeki tüm rivayetlerin % 77’si
demektir. Aşağıda geleceği üzere müphem olarak zikrettiği üstatlarından yaptığı rivayetlerin
sayısı ise 50’dir. Diğer eseri Kitâbu’l-Âsâr35 ile mukayese edildiğinde hadis naklettiği
üstatlarının sayısı bir hayli fazladır.
35

Kitapta yer alan 1085 rivayetin 38 tanesinde hocası Ebû Hanîfe yoktur yani rivayeti başka hocalarından almış
görünmektedir. Bu da bazı ihtilaflı isimler ve hocası Ebû Hanîfe’nin senedden düşmüş olma ihtimali gözardı

205

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

NO

EBÛ YÛSUF’UN HOCASI

1

Haccac b. Ertât en-Nehaî el-Kûfî (ö.
145/762)

2

Süleyman b. Mihrân el-A’meş el-Kûfî
(ö. 148/765)

3

Muhammed b. İshak b. Yesâr elMedenî İbn İshak (ö. 151/768)

4

Eş’as b. Sevvâr el-Kindî el-Kûfî (ö.
136/753)

5

Ebû Hanife Numan b. Sâbit el-Kûfî
(ö. 150/767)

6

Muğire b. Miksem ed-Dabbî el-Kûfî
(ö. 136/753)

7

Hasen b. Umâre b. el-Midrab elBecelî el-Kûfî (ö. 153/770)

8

Said b. Ebî Arûbe el-Basrî (ö.
156/773)

9

Hişam b. Urve b. Zübeyr b. Avvâm (ö.
145/763)

10

Yahya b. Said b. Kays el-Medeni (ö.
146/764)

11

İsmail b. Ebî Halid el-Ahmesi el-Kûfî
(ö. 146/764)

12

Muhammed b. Abdurrahman b. Ebî
Leyla el-Kûfî / İbn Ebî Leyla (ö.
148/765)
Süfyan b. Uyeyne el-Kûfî (ö.
198/814)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Leys b. Ebî Süleym el-Kûfî (ö.
143/761)
İbn Cüreyc Abdülmelik b. Abdülaziz
b. Cüreyc el-Mekkî (ö. 150/767)
Ebân b. Ebî Iyâş el-Basrî (ö. 138/755)
Ebû Umeyr Mücâlid b. Said b. Umeyr
el-Kûfî (ö. 144/762)
Kays b. er-Rebi’ el-Esedî el-Kûfî (ö.
165/783):
Abdullah b. Ali b. Abdullah b. Abbas
el-Hâşimî (ö. 147/764):
Mis’ar b. Kidâm el-Kûfî (ö. 153/770)
Ubeydullah b. Ömer b. Hafs b. Asım
b. Ömer b. Hattab (ö. 147/764)
İsrâil b. Yunus b. Ebî İshak es-Sebîî
el-Hemdânî el-Kûfî (ö. 161/779)
Dâvûd b. Ebî Hind Ebû Muhammed
el-Basrî (ö. 140/757/
Abdurrahman b. Sâbit b. Sevban edDabbî Ebû Abdullah ed-Dımeşkî (ö.
165/783)
Muhammed b. Amr b. Alkame b.
Vakkâs el-Leysi el-Medenî (ö.
144/761)
İsmail b. İbrahim b. Muhâcir enNehaî el-Kûfî (ö. 193/809)
Husayn b. Abdurrahman es-Sülemî
Ebu’l-Huzeyl el-Kûfî (ö. 136/753)

RİVAYET SAYISI
VE TÜRLERİ
30
Merfu 5, Telfik 6,
Mevkuf 15, Maktu 4

KİTÂBU’L-HARÂÇ’TA RİVAYETİNİN YER ALDIĞI
SAYFALAR
47, 59, 65, 73, 98/1, 98/2, 134, 159, 161/1, 161/2, 168/1,
168/2, 168/3, 169, 170, 174, 176/1, 176/2, 178, 179/1, 179/2,
179/3, 182, 194, 199, 202, 204/1, 204/2, 218/1, 218/2.

29
Merfu 15, Telfik 4,
Mevkuf 10
29
Merfu 13, Telfik 2,
Mevkuf 12, Maktu2
24
Merfu 4, Telfik 5,
Mevkuf 6, Maktu 9
21
Merfu 1, Telfik 2,
Mevkuf 7, Maktu 11
20
Merfu 2, Telfik 1,
Mevkuf 1, Maktu 16
18
Mefu 6, Mevkuf 11,
Maktu 1
15
Merfu 2, Telfik 3,
Mevkuf 6, Maktu 4
15
Merfu 10, Telfik 2,
Mevkuf 2, Maktu 1
13
Merfu 4, Mevkuf 6,
Maktu 3
13
Merfu 3, Mevkuf 9,
Maktu 1
12
Merfu 4, Telfik 2,
Mevkuf 5, Maktu 1
10
Merfu 7, Telfik 1,
Mevkuf 2
9

16/1, 16/2, 16/3, 19/1, 19/2, 45, 56, 70, 82, 85, 98, 118, 122,
133, 156, 171, 174, 183, 184, 185/1, 185/2, 186, 192, 200,
201, 203, 209/1, 209/2, 209/3.
16, 19, 29/1, 29/2, 29/3, 30, 35, 37, 45, 53, 60, 73/1, 73/2, 89,
104, 108, 123, 146, 156, 158, 172/1, 172/2, 180, 196, 199,
202, 209, 211, 217.
29, 32/1, 32/2, 64, 65, 70, 107, 159, 166, 168, 171, 176, 178,
181, 182, 183, 185, 186, 194, 199/1, 199/2, 203/1, 203/2, 217.
24, 28, 61, 70, 85, 96, 97, 126, 139, 141, 159/1, 159/2, 161,
168, 171, 173, 175, 178, 181, 186, 200.
29, 66, 89, 157, 161, 166, 167, 169, 170/1, 170/2, 173, 174,
180, 182, 185, 201, 204, 210/1, 210/2, 218.
28, 47, 62, 73, 77, 83, 89/1, 89/2, 89/3, 92, 96, 104, 107, 108,
155, 202/1, 202/2, 204.
23, 44, 45, 73, 163, 169, 170, 176/1, 176/2, 181, 184, 185,
195, 197, 210,
69, 71, 72, 90, 91/1, 91/2, 130/1, 130/2, 156, 172, 173, 194,
201, 209, 211.
15, 18, 20, 28, 65, 78, 91/1, 91/2, 141, 166, 171, 178, 201.
20/1, 20/2, 23, 24, 37, 40, 43, 118, 136, 172, 182/1, 182/2,
198.
29, 57, 59, 62, 90, 96, 103, 119, 158, 163, 165, 203.
58, 62, 70, 85, 92, 128, 134, 181, 185, 195.
63, 73, 118, 170, 182, 183, 199, 200, 204.

8

140, 170, 172, 174, 176, 181, 185, 204.

8
8

15, 61, 63, 64, 136, 168, 180, 210.
37, 46, 53, 54, 69, 119, 120, 183.

7

28, 64, 66, 108, 134, 141, 210.

6

18, 23, 24, 56, 63, 95.

6
6

24, 39, 117, 121, 169, 194.
133/1, 133/2, 168, 179, 190, 199.

5

18, 43, 62, 121, 131.

5

22, 92, 124, 183, 199.

5

94, 125, 132, 136, 187.

4

17, 54, 157, 167.

4

19, 126, 139, 153.

4

38, 41, 46, 131.

edildiğinde 29 farklı isim demektir. Neticede tüm ihtimaller görmezden gelinse dahi 1085 rivayet 30 farklı üstattan
nakledilmiştir. Bkz. Bayram, Ebû Yûsuf’un Kitâbu’l-Âsâr’ının Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi, 84-90.
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Abdullah b. el-Velîd b. Abdullah b.
Ma’kıl el-Müzenî el-Kûfî
Ebû İshak eş-Şeybânî Süleyman b.
Ebî Süleyman eş-Şeybânî el-Kûfî (ö.
138/755)
Mansur b. el-Mu’temir b. Abdullah
es-Sülemî el-Kûfî (ö. 132/749)
Asım b. Süleyman el-Ahvel Ebû
Abdurrahman el-Basrî (ö. 141/758)
Hişam b. Sa’d el-Medenî Ebû Abbâd
el-Kûfî (ö. 160/778)
Muhammed b. es-Sâib el-Kelbî elKûfî (ö. 146/763)
Atâ b. es-Sâib es-Sekafî el-Kûfî (ö.
136/753)
es-Seriy b. İsmail el-Hemedânî elKûfî
İbn Ebî Nüceyh Abdullah b. Ebî
Nüceyh es-Sekafî (ö. 131/749)
Ebû Ma’şer Nüceyh b. Abdurrahman
es-Sindî el-Medenî (ö. 170/789)
Muhammed b. Ubeydullah b. Ebî
Selman el-Arzemî el-Kûfî (ö. 155/773)
Yezid b. Ebî Ziyad Ebu’l-Ca’d elEşce’î el-Kûfî (ö. 136)
Abdurrahman b. Abdullah el-Mes’ûdî
el-Kûfî
Muhammed b. Aclân el-Medeni elKuraşi (ö. 148/765)
Mutarrif b. Tarîf el-Eşce’i Ebubekir
el-Kûfî (ö. 141/758)
Ubeydullah b. Ebî Humeyd el-Huzelî
el-Basrî
Abdullah b. Said b. Ebî Said Keysân
el-Makburî el-Medenî
el-Ahves b. Hakîm b. Umeyr el-Ansî
el-Hımsî
Abdullah b. el-Muharrir el-Âmirî elCezerî
Abdülmelik b. Ebî Süleyman elArzemî el-Fizârî Ebû Muhammed b.
Meysere el-Kûfî (ö. 145/763)
Ebû Zabyân Husayn b. Cündeb b.
Hâris b. Vahşi b. Malik el-Cenbi elKûfî
Simâk b. Harb b. Evs b. Halid elBekrî el-Kûfî (ö. 123/740)

4

55, 66/1, 66/2, 122.

4

110, 161, 169, 180.

4

117, 157, 159, 195.

4

139, 166, 176, 208.

3

18, 111, 156.

3

29, 59, 134.

3

30, 195, 200.

3

44, 46, 140.

3

51, 69, 194.

3

51, 109, 194.

3

64, 108, 141.

3

95, 157, 200.

3

140, 172, 176.

2

15, 166.

2

19, 171.

2

22, 122.

2

32, 47.

2

65, 78.

2

65, 78.

2

122, 172.

2

131, 184.

2

204, 210.

Burada yer verdiğimiz 49 isim Ebû Yûsuf’un kendilerinden iki ve daha fazla sayıda rivayet
aldığı üstatlarıdır. 446 rivayetin 395 tanesi bu ravilerden nakledilmiştir. Aralarında İmam Malik
ve Şu’be b. Haccac (ö. 160/776) gibi muhaddislerin de bulunduğu diğer 52 hocasından ise
eserine sadece birer hadis almıştır.
Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere kendilerinden 10 ya da daha fazla sayıda rivayete yer
verdiği üstatlarının nakilleri içerisinde farklı türlerde hadisler bulunmaktadır. Merfu, mevkuf
ve maktu hadisler birlikte nakledilmekte olup sadece merfu hadisleri aktarmak gibi bir
uygulama söz konusu değildir. Aynı durum hicri II. asırda ehl-i hadis nezdinde de cari olan
rivayet usûlüdür ve bu noktada ehl-i re’yle aralarında henüz herhangi bir farklılık söz konusu
değildir.36
Ravilerin tamamına yakını ya Kûfelidir, ya Mekke, Medine gibi başka şehirlerden olup
Kûfe’de bir süre kalmıştır veyahut da Kûfe’ye yakın Bağdat, Basra gibi şehirlere nispet

36

Ebû Yûsuf’tan hemen öncesine tekabül eden ehl-i hadisten Ma’mer b. Râşid’in el-Câmi’ adlı eserindeki rivayet
üslubuyla benzerliği görmek için bkz. Bünyamin Erul, “Hicri II. Asırda Rivayet Üslûbu (I): I. Rivayet Açısından
Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43/1 (2002), 35-37.
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edilmektedir.37 Bu nedenle dışarıya kapalı olmayan bölgesel bir rivayet ağı söz konusudur. Bu
da Hanefilerin “ashabımız nezdinde bilinen rivayetlere itibar ederiz” prensibinin kendilerine
ulaşan ya da kendilerinin bir vesileyle ulaştığı tüm rivayetlerden istifade etme şeklinde
genişletildiğini, istidlal edilen rivayetlerin çeşitlendiğini göstermektedir.
Bir başka husus, burada isimlerine yer verdiğimiz ravilerin tamamına yakını bir şekilde –
mutâbaaten ya da ta’likan da olsa- Kütüb-i Sitte’de rivayetlerine yer verilen isimlerdir.38
Ayrıca ravilerin ciddi bir kısmının –bilhassa da cerh edilenlerin- kazâ/yargı görevlerinde
bulundukları ve “fakih” kimliklerine vurgu yapıldığı görülür. Haccac b. Ertât39, Muğire b.
Müksem40, Hasan b. Umâre41, Muhammed b. Abdurrahman b. Ebî Leylâ42 ve Yahya b. Said b.
Kays43 bunlardan bazılarıdır.
Dikkat çekici bir başka husus da cerh ve tadilin tearuz ettiği ravilerin çokluğudur. Mesela
İbn İshak44, Eş’as b. Sevvâr45, Muğire b. Miksem46, Kays b. er-Rabi’47, Leys b. Ebi Süleym48
ve İbn Ebî Leylâ49 hakkındaki değerlendirmeler bu minvaldedir. Tabakat-Terâcim kitaplarını
telif edenlerin neredeyse tamamının ehl-i hadisten olduğu dikkate alındığında Irak ehli raviler
hakkında ittifak etmekte zorlandıkları görülmektedir.

37

Mesela Yahya b. Said b. Kays, Medine’de kadılık yapmıştır ve “Medenî” nisbesiyle meşhurdur. Ancak aynı
zamanda Irak bölgesinde Bağdat’ta da kadılık görevlerinde bulunmuştur. Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed
İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü’t-Tehzîb (Hindistan: Matbatü Dâirati’l-Ma’ârif, 1326), 11/222-3. Aynî, Meğâni’lahyâr, 3/210.
38
Mesela hakkında farklı değerlendirmeler bulunan ravilerden bir tanesi olmak üzere Haccac b. Ertât “fakih”,
“kâdî” ve “Kûfe müftülerinden bir tanesi” olarak tanıtılmakta, daha ziyade “sadûk, sıdkından ve hızfından şüphe
edilmez, hadisi yazılır” şeklinde ta’dil edilmektedir. Ancak hakkında “kuvvetli değil, irsal ve tedlis yapar,
rivayetlerde lafızları değiştirir, (rivayetleriyle) ihticac edilmez, hadiste zayıf” gibi tenkitler de söz konusudur.
Buhârî Sahih’inde kendisinden bir rivayete Kitâbu’l-Itk bölümünde mutâbi ve muallak olarak yer vermiştir. Yine
Edebü’l-Müfred’inde de ondan rivayette bulunmuştur. İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 2/196-198. Aynî, Meğâni’lahyâr, 1/177.
39
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 2/196-198.
40
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 10/269-271. Zehebi, Tezkiratü’l-Huffâz, 1/108.
41
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 2/385-388. Ebû Abdillâh Şemsüddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b.
Osmân ez-Zehebî et-Türkmânî ez-Zehebi, Mîzânü’l-İ’tidâl, thk. Ali Muhammed el-Becâvî (Beyrut: Daru’lMa’rife, 1382/1963), 1/515.
42
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 9/302-303.
43
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 11/222-3. Aynî, Meğâni’l-ahyâr, 3/210.
44
Genel olarak “Sika”, “Sadûk”, “insanların en hafızı”, “hadiste müminlerin emiri” gibi lafızlarla tadil edilmiştir.
Bunun yanında “kuvvetli değil, ihticac edilmez, zayıf, tedlis yapar” gibi lafızlarla cerh edildiği de vakidir. En ağır
cerh ifadesi ise İmam Malik’e ait olup “deccal” demiştir. Ancak o da bu ifade için herhangi bir açıklama
yapmaması yani mezkur ağır cerhin mübeyyen olmaması sebebiyle tenkit edilmiştir. Onun bu ifadesinin İbn
İshak’ın hadisçiliğine yönelik olmadığı, kader görüşüyle, bu konuda Mutezile’ye yakın görüşler beyan etmesiyle
alakalı olduğu ifade edilmiştir. Maruz kaldığı tenkitlerin “ravilerinin Medine ehlinden çok, daha sonra geldiği
Bağdat ve Kûfeli raviler olmasıyla” alakalı olabileceğine de dikkat çekilmektedir. Bkz. İbn Hacer, Tehzîbü’tTehzîb, 9/39-46.
45
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 1/352-354. Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, 6/376-377. Zehebî, Mîzânü’l-İ’tidâl,
1/263-264.
46
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 10/269-271. Zehebi, Tezkiratü’l-Huffâz, 1/108.
47
İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 8/392-395.
48
Genel olarak “zayıf ancak hadisi yazılabilir, (rivayetleri) karıştırır, leyyinü’l-hadis, hadisçiler nezdinde
rivayetleri hüccet kabul edilmez” şeklinde değerlendirilmekle beraber “sahibü’s-sünne, Kûfe’de menâsik
meselelerini en iyi bilen kişi, sadûk lakin hüccet değil” şeklinde tadil eden ifadeler de mevcuttur. Onun da fakih
kimliği ön plandadır. İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 8/466-468.
49
Kûfe kadısı, müfti ve fakihtir. “Dünya ehlinin en fakihi, sadûk, sahibu’s-sünne, câizü’l-hadis” denilerek övülse
de daha ziyade “kuvvetli değil, hatası çok, hafızası kötü, ihticac edilmez” gibi lafızlarla cerh edilmiştir. İbn
Huzeyme durumunu şöyle özetlemiştir: “Fıkıhta alim olsa da (hadiste) hafız değildir.” İbn Hacer, Tehzîbü’tTehzîb, 9/302-303.
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Cerh lafızları “metâin-i aşere”de ağır kusur olarak görülmeyen başlıklarda
yoğunlaşmaktadır. Bu noktada önemli bir konu da iman ve imamet bahisleriyle ilgili
tartışmaların tenkitlere yansımasıdır. Ebû Yûsuf’un kendisi hakkındaki değerlendirmelerde
iman konusundaki tartışmaların etkili olduğuna daha önce temas etmiştik. İmametle ilgili
tenkitlere de bir örnek zikretmek istiyoruz: Muğire b. Müksem, İbrahim en-Nehaî’nin
ashabından olup fakihtir. Genel olarak “sika”, “sahibü’s-sünne”, “hafız” şeklinde tadil edilir.
Tedlis ve irsal yapmakla tenkit edildiği de vakidir. Tüm bunlara ilaveten kendisi hakkında “ ﻛﺎن
 “ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎ و ﯾﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻤﻞdenilerek Hz. Osman’ı Hz. Ali’ye öncelediği ve bazı konularda
Hz. Ali’yi hatalı bulduğu hatırlatılmaktadır.50 Aslında bu, hicri II. asırda, bilhassa da Kûfe’de
“şia taraftarı (şii) olmak” şeklindeki tenkitlerin karşıtı bu durumdur. Zira Kûfeli ravilerin çoğu
“şîi”dir ve bu, Hz. Peygamber’den sonra en faziletli insanlar olarak Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer’i
kabul etmek, üçüncü sıraya ise Hz. Ali’yi yerleştirip onu Hz. Osman’a tafdil etmek
manasındadır.51 Burada ilk iki halifenin konumu tartışma mevzuu değildir. Mezkur ravinin
Kûfeli olmakla beraber bu minvalde bir “şii” olmadığı vurgulanmış, hatta belki de tenkit
edilmiştir.52
Cerh-Tadil meselesi dışında Ebû Yûsuf’un rivayette bulunduğu hocalarıyla ilgili üzerinde
durulması gereken bir başka önemli konu da bazen onların isimlerini zikretmeyip müphem
bırakmasıdır. Nitekim senedli olarak rivayet ettiği 50 hadis, isimlerini zikretmediği
hocalarındandır. Müphem bıraktığı üstatları senedlerde çoğunlukla “hocalarımızdan bazıları
 ﺑﻌﺾ أﺷﯿﺎﺧﻨﺎ/  ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﯾﺨﻨﺎ/ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﯿﺨﺔ/  ”ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦşeklinde geçmektedir.53 Bu lafızlarla
müphem bırakılan üstatlarından naklettiği rivayet sayısı 29’dur.
Öncelikle bu tür rivayetlerin oranı toplam rivayete oranla düşüktür, eserdeki tüm hadislerin
yaklaşık oniki de birine tekabül etmektedir. Ayrıca bu tür kullanımların bir eksiklikten ya da
bir kusur gizlemekten öte rivayeti aldığı kimseye olan itimat ve güvenle de alakalı olabileceği
ihtimal dahilindedir. Üstelik ravinin müphem bırakılması “hicri II. asır ulemasının tabi olduğu
usule göre cehalet ve inkıta yönünden (bir) problem olmayıp mürsel hadis çerçevesinde
değerlendirilmektedir. Mürsel hadis de onlara göre hüccettir.” Son noktada “müphem raviden
rivayet meselesi, temelde bunu yapan kişinin otoritesine bağlı olarak değerlendirilmesi gereken
bir meseledir. Raviyi ibham eden kişi sika, imam, güvenilir bir alim olduğu takdirde onun
ibhamının bir problem teşkil etmeyeceği, aksi takdirde (ise) müphem rivayetlerin şüpheyle
karşılanacağı söylenebilir.”54
Ayrıca bize göre, bilhassa yukarıda zikrettiğimiz lafızların tercih edilmesi aynı rivayeti
birden fazla hocasından almış olma ihitmalini de akla getimektedir. Nitekim ilgili rivayetler
tarandığında birden fazla hocasından aldığı rivayetleri  ﺑﻌﺾ أﺷﯿﺎﺧﻨﺎve benzeri lafızlarla nakletme
ihtimalinin yüksek olduğu görülür. Her ne kadar hadis kaynaklarında aynı rivayetin farklı
hocalarından nakledildiğini tespit edemesek de mezkur rivayetin müphem raviden sonraki
senediyle ehl-i hadis tarafından telif ve tasnif edilen kaynaklarda yer aldığı ya da aynı metnin
başka senedlerle mevcut olduğu yani rivayetin bilinen meşhur bir metninin bulunduğu ortaya
çıkmaktadır. Nakilde bulunurken ﺣﺪﺛﻨﺎ/ ﺣﺪﺛﻨﻲrivayet lafzını55 tercih etmesinin de bahsettiğimiz
ihtimali teyit ettiği kanaatindeyiz. Bu noktada bir örnek vermekle yetineceğiz: “Hocalarımızdan
bazıları bize haber verdi” diyerek naklettiği ilk rivayette müphem bırakılan hocaları hadisi Nâfi’
50

İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, 10/269-271. Zehebi, Tezkiratü’l-Huffâz, 1/108.
Konuyla ilgili bkz. Hüseyin Kahraman, Kûfe’de Hadis (Bursa: Emin Yayınları, 2006), 345-347.
52
Bkz. Kahraman, Kûfe’de Hadis, 355.
53
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 33, 66, 78, 90, 92, 120/1, 120/2, 121, 125,
127, 130, 134/1, 134/2, 153, 155, 180, 200, 209, 217.
54
Geniş bilgi için bkz. Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, 102-105.
55
Zira bu lafızlar, Ebû Yûsuf’un kullanmayı en çok tercih ettiği ve semâ’a delalet eden lafızlardır. Bkz. Özşenel,
Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, 115.
51
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mevla İbn Ömer’den, o da İbn Ömer’den, İbn Ömer de Hz Ebûbekir vasıtasıyla Hz.
Peygamber’den nakletmektedir: “Allah, kendi yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem
ateşini haram kılmıştır.” Rivayet hem bu senedle hem de başka sahabilerden gelen farklı
senedlerle kaynaklarda yer almakta ve meşhur olduğu görülmektedir.56 Diğer rivayetlerde de
çok büyük oranda verdiğimiz örnekteki durum geçerlidir. Meşhur ve bilinen rivayetleri Ebû
Yûsuf birden fazla hocasından almış görünmektedir.
Yukarıdakiler dışında sadece tek bir rivayette geçen ve hocaları için kullandığı başka
müphem ifadeler57 de mevcuttur.
2.1.2. Ara Raviler
Ebû Yûsuf’un hadis aldığı hocalarıyla rivayetlerin kaynakları arasında ise toplam 259 ravi
yer alır. Bunların tamamına yakını sadece birkaç senedde vardır. Çok sayıda senedde yer alan
raviler ise şunlardır:
NO
1

RAVİ
İbn Şihâb ez-Zühri (ö. 124)

RİVAYET
SAYISI
18

2

Hammâd b. Ebî Süleyman (ö. 120)

18

3

Âmir b. Şerâhîl eş-Şa’bî (ö. 103)

16

4

Katâde b. Diâme (ö. 117)

15

5
6

Hakem b. Uteybe el-Kindî (ö. 115)
Amr b. Şuayb b. Muhammed b. Abdullah
b. Amr b. As (ö. 118)

14
11

56

KİTÂBU’L-HARÂÇ’TA RİVAYETİNİN YER ALDIĞI
SAYFALAR
19, 23, 24, 29, 30, 35, 37, 56, 73/1, 73/2, 84, 108, 157, 168, 171,
180, 199, 202
61, 85, 96, 141, 159/1, 159/2, 161, 168, 171, 173, 175, 178, 181,
200, 201, 210/1, 210/2, 218
22, 44, 46/1, 46/2, 53, 69, 119, 120, 140, 158, 163, 166, 168,
182, 183, 200
23, 44, 45, 73, 135, 160, 161, 163, 170, 176/1, 176/2, 184, 185,
195, 210
28, 47, 57, 59, 64/1, 64/2, 65, 89, 96, 176, 199, 200, 203, 204
62, 64, 65, 69, 73, 78/1, 78/2, 103, 108, 140, 178

Ebû Dâvûd Süleyman b. Dâvûd et-Tayâlîsî el-Basrî, Müsned, thk. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî (Mısır:
Dâru Hicr, 1419/1999), 3/324 (No: 1881). Ebû Bekir b. Ebî Şeybe el-Absî, el-Musannef, thk. Kemal Yusuf el-Hût
(Riyad: Mektebetü’r-rüşd, 1409), 4/211 (No: 19387); Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, thk. Şuayb Arnavut, Adil Mürşid vd. (Beyrut: Müessesetü’r-risale, 1421/2001),
23/205, 25/283, 36/294-295 (No: 14947, 15935, 21962-63); Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fadl
ed-Dârimî, Sünen, thk. Hüseyin Selim Esed (Suudi Arabistan: Dâru’l-Muğnî, 1412/200), “Cihad”, 8 (No: 2442).
Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmi’u’s-sahih, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır en-Nâsır (b.y.:
Dâru Tavkı’n-Necât, 1422/2001), “Cumu’a’”, 16 (No: 907); Ebû İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizi, el-Câmiu’lKebir (es-Sünen), thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf (Beyrut: Dâru’l-garbi’l-İslâmî, 1998), “Fezâilü’l-Cihad”, 7 (No:
1632); Ebû Bekir Ahmed b. Amr b. Abdulhâlık el-Bezzâr, el-Müsned, thk. Mahfûzurrahman Zeynullah vd.
(Medine, Mektebetü’l-ulûm ve’l-hıkem, 1988-2009), 1/76, 191 (No: 22); Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb enNesâî, Sünen, thk. Abdülfettah Ebû Gudde (Halep: Mektebetü’l-Matbûâti’l-İslami, 1406/1986), “Cihad”, 9 (No:
3116); İbn Hibban Ebû Hâtim Muhammed b. Hibban b. Ahmed, Sahih, thk. Şuayb Arnavut (Beyrut: Müessesetü’rrisale, 1414/1993), 10/463, 465 (No: 4604, 4605).
57
Bu lafızlar ve yer aldıkları rivayetlerin sayfa numaraları şöyledir: “Muhammed b. İshak ile fetihler ve siyer
hakkında vukufiyet sahibi ilim ehlinden olan başkası bana haber verdi – ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق و ﻏﯿﺮه ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮح
( ”و اﻟﺴﯿﺮs. 146), “arkadaşlarımızdan bazıları/birisi – ( ”ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎs. 64), “ilim ehlinden birisi/bazısı – ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻌﺾ
( “ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢs. 143), “Şam ehlinden bir üstat bana haber verdi – ( “ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺷﯿﺦ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺸﺎمs. 26), “Medine ehlinden bir
üstat bana haber verdi – ( “ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺷﯿﺦ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔs. 55, 136), “Medineli hocalarımızdan bazıları/birisi bana haber
verdi – ( “ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻌﺾ أﺷﯿﺎﺧﻨﺎ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔs. 70), “Kûfeli üstatlarımızdan birisi bana haber verdi – ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻌﺾ أﺷﯿﺎﺧﻨﺎ
( “اﻟﻜﻮﻓﯿﻮنs. 26), “Kûfeli alimlerden bazıları/birisi bana haber verdi – ( “ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء أھﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔs. 124), “Kûfeli
alimlerden bir üstat bize haber verdi – ( “ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺷﯿﺦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء أھﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔs. 136), “Küfeli üstatlardan bir tanesi şöyle
dedi: “Bana Medine’de bir üstat şöyle dedi – ( “ ﻗﺎل ﻟﻲ ﺷﯿﺦ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔs. 26), “Medineli pek çok alim bana haber verdi
– ( “ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻏﯿﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔs. 34), “Basra alimlerinden bir üstat bana haber verdi – ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺷﯿﺦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء
( ”اﻟﺒﺼﺮةs. 135), “Onun (Şa’bî) dışındaki fakihler (ise) şöyle dediler – ( ”ﻓﺄﻣﺎ ﻏﯿﺮه )اﻟﺸﻌﺒﻲ( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻘﺎﻟﻮاs. 37),
“(Bana vakıayı) Husayn dışındaki raviler şöyle haber verdiler – ( “و أﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﺼﯿﻦ ﻓﺤﺪﺛﻨﻲs. 41), “Bana eski
üstatlarımızdan biri haber verdi. O da kendisine üstatlarının haber verdiğini söyledi – ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺷﯿﺦ ﻟﻨﺎ ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﻲ
( “ أﺷﯿﺎﺧﻲs. 56), “Medineli bazı yaşlı/önde gelen alimler bana haber verdi – “ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻌﺾ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﯿﺨﺔ اﻟﻘﺪﻣﺎء
(s. 66), “Pekçok insana (alime) yetişmiş olan Şam ulemasından bir üstat bana haber verdi – ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺷﯿﺦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء أھﻞ
( “ اﻟﺸﺎم ﻗﺪ أدرك اﻟﻨﺎسs. 123), “Atâ b. Ebî Rabah’tan işiten birisi bana haber verdi – ( “ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﺎحs.
124), “Hadisi Rasûlullah’a ref eden yaşlı/önde gelen üstatlardan bazısı/birisi bana haber verdi – ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ
( “ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﯾﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ صs. 131), “Kureyşli bir üstat bana haber verdi – ( ”أﺧﺒﺮﻧﻲ ﺷﯿﺦ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺶs. 218).
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8
9
10
11
12
13
14

Nâfi‘ mevla İbn Ömer (ö. 117/735)
İsmail b. Ebî Halid el-Ahmesi (ö. 146)
İbrahim en-Nehaî (ö. 96)
Hasan-ı Basrî (ö. 110)
Ebû İshak es-Sebîî (ö. 136)
Urve b. Zübeyr (ö. 92)
Mücâhid b. Cebr (ö. 103)

10
10
9
9
8
8
7

15, 59, 60, 97, 133/1, 133/2, 168, 179, 199, 204
20/1, 20/2, 23, 24, 37, 40, 43, 118, 136, 172,
85, 122, 156, 157, 171, 176, 178, 183, 209
22, 61, 73, 91, 136, 139, 159, 199, 201
18, 43, 56, 62/1, 62/2, 64, 85, 92
71, 72, 90, 130/1, 130/2, 130/3, 157, 173
63, 89, 183, 200/1, 200/2, 201, 209

Tablodaki ravilere dikkat edildiğinde ehl-i re’yden kabul edilen Hammad b. Ebî Süleyman
ve İbrahim en-Nehaî gibi isimlerle ehl-i hadisin önde gelen imamlarından sayılan Zühri,
Katâde, Hasan-ı Basri gibi isimlerin birarada olduğu görülür. Son noktada Ebû Yûsuf’un hadis
rivayeti konusunda her iki ekolün imamlarından birlikte istifade ve rivayetleriyle istidlal ettiği
aşikardır.
Elbette ara raviler içerisinde de müphem olanlar bulunmaktadır.58
2.1.3. Merfû’-Mürsel Rivayetlerdeki Tâbii Raviler
“Mürsel” hicri II. asırda seneddeki her türlü inkıta’ı ifade etmekte olup Kitâbü’l-Harâc’da
bu manada mürsel rivayetler yer almaktadır. Bununla beraber biz, sonraki dönemlerde
kazandığı “tabiinden bir ravinin Hz. Peygamber’den rivayette bulunması” manasıyla
“mürsel”59 nakilde bulunanlara dikkat çekmekle yetineceğiz.
Meşhur tabiiler başta olmak üzere 24 tabiînin 46 merfû’ rivayeti söz konusudur. İçlerinde
ehl-i hadisin önde gelen imamları da vardır, ehl-i re’yin de.
NO

TÂBİÎ

TOPLAM

1
2
3
4

Hasan-ı Basri (ö. 110)
Urve b. Zübeyr (ö. 92)
İbn Şihâb ez-Zühri (ö. 124)
Ebû Cafer Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebî Tâlib (ö.
114)
Amr b. Dînâr el-Cem’î Ebû Muhammed el-Mekkî (ö. 126)
Âmir b. Şerâhîl eş-Şa’bî (ö. 103)
İbrahim en-Nehaî (ö. 96)
Tâvus b. Keysan el-Yemâni (ö. 106)
Muhammed b. İshak b. Yesâr
İbn İshak (ö. 150)
Hasen b. Muhammed b. el-Hanefiyye
Muhammed b. Sîrîn (ö. 110)
Salim b. Abdullah b. Ömer (ö. 106)
Mesrûk b. el-Ecda’ (ö. 63)
Atâ b. Ebî Rabah
Katâde b. Diâme
Zeyd b. Eslem Ebû Abdullah el-Adevî (ö. 136)
Mekhûl b. Ebî Müslim el-Huzelî (ö. 113)

5
5
4
4

KİTÂBU’L-HARÂÇ’TA RİVAYETİNİN
YER ALDIĞI SAYFALAR
19, 58, 107, 161, 178.
73, 91/1, 91/2, 172, 194.
65, 78, 107, 210.
97, 98/1, 98/2, 134.

3
3
2
2
2

62, 70, 136.
63, 134, 166.
66, 96.
73, 90.
109, 205.

2
1
1
1
1
1
1
1

134, 210.
32
84
85
158
197
166
103

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

58
“Bir adamdan - ( ”ﻋﻦ رﺟﻞs. 24, 57), “sakifli bir adam bana haber verdi – ( “ ﺣﺪﺛﻨﻲ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﯿﻒs. 25), “Hz. Ömer’in
Numan b. Mukarrin’e yazdığı mektubu okuyan birisi bana haber verdi – ( “ ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺮأ ﻛﺘﺎب ﻋﻤﺮ اﻟﻰ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺮنs.
43), “Sevâd arazileri hakkında en fazla bilgi sahibi olan Beni Esedli birisi bana şöyle nakletti – ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ أﺳﺪ
( “ﻗﺎل و ﻟﻢ أرأﺣﺪا ﻛﺎن أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮاد ﻣﻨﮫs. 66), “kendisine haber veren kişiden nakletti – ( “ﻋﻤﻦ ﺣﺪﺛﮫs. 70, 119, 126, 179),
“Eşca’ kabilesine mensup iki kişiden – ( “ﻋﻦ رﺟﻠﯿﻦ ﻣﻦ أﺷﺠﻊs. 91), “Ebû Ma’şer hocalarından Hz. Peygamber’e ref
ederek haber verdi – ( “ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻣﻌﺸﺮ ﻋﻦ أﺷﯿﺎﺧﮫ رﻓﻌﮫ اﻟﻲ اﻟﻨﺒﻲ صs. 109), “hocalarımız bize haber verdi - ”ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺷﯿﺎﺧﻨﺎ
(s. 119), “Talha b. Mi’dân’dan işiten kimse bana haber verdi -( “ﺣﺪﺛﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻤﻊ طﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪانs. 123), “Müzen
kabilesinden bir adamdan, o da babasından – ( “ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺰﻧﯿﯿﻦ ﻋﻦ أﺑﯿﮫs. 195), “Ensardan bir adam – رﺟﻞ ﻣﻦ
( “اﻷﻧﺼﺎرs. 40), “muhacirlerden bir zat – ( “ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦs. 103), “Aralarında Ebû Eyyûb el-Ensâri’nin de
bulunduğu Rasûlullah’ın ashabından olan kimselerden – ( “ ﻋﻦ رﺟﺎل ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ص ﻓﯿﮭﻢ أﺑﻮ أﯾﻮبs. 63).
59
Mürsel hadisin ilk asırlardaki anlamı ve değeri ile sonraki dönemlerdeki anlam ve değeri hakkında bu minvaldeki
açıklamalar için bkz. İsmail. Hakkı Ünal, İmam Ebû Hanîfe’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis
Metodu (Ankara: D.İ.B. Yayınları, 2012), 198-199. Selahattin Polat, “Mürsel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/52-54. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü (İstanbul:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2013), 213-214.
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18
19
20
21
22
23
24

Ziyad b. Ebî Meryem el-Cezerî el-Emevi: Osman b. Affan’ın
mevlası
Ebu’z-Zinâd Abdullah b. Zekvân el-Kuraşî el-Medenî (ö. 130)
Temîm b. Tarafe et-Tâî el-Kûfî (ö. 95)
Muhammed b. Abdurrahman b. Sevbân el-Kuraşî el-Âmirî
Salim b. Ebi’l-Ca’d el-Eşce’î el-Kûfî (ö. 101)
Ebû Said Keysan el-Makburî (ö. 100)
Bilal b. Yahya el-Absî el-Kûfî el-Hazrecî

1

92

1
1
1
1
1
1

32
204
181
58
32
108

Buraya kadar yer verdiğimiz başlıklar içerisinde müphem ravi, irsal, inkıta gibi hadis
rivayetinde kusur kabul edilen konular dikkat çekmektedir. Öncelikle ifade etmek isteriz ki
yapılan araştırmalar Ebû Yûsuf’un senedli hadis nakliyle, kaynağın belli olmasını murat ettiğini
ortaya koymuştur. Bu nedenle rivayetlerde sened bulunsa da ittisal özelliği her zaman
bulunmayabilmektedir. Zira ona göre irsal ya da inkıtaın var olması hadiste bir zaaf bulunduğu
anlamına gelmemektedir. Ebû Yûsuf hicri II. asırdaki “genel anlayışa uygun olarak kendilerine
itimat ettiği hocalarının isimlerini bazen ibham edebilmekte, yine itimada binaen
mürsel/munkatı rivayette bulunabilmekte, bazen de belağat tarikıyla isnadın tamamını veya
önemli bir bölümünü hazfedebilmektedir.”60 Tüm bu uygulamalar esas itibariyle dönemin genel
kabul ve yaklaşımlarıyla alakalıdır. Mesela yukarıdaki tabloda yer alan tabiîne mensup
isimlerden pek çoğunun ehl-i hadise ait musannefat içerisinde de bu şekilde çokça mürsel
rivayeti söz konusudur. Sadece Ma’mer b. Râşid’in el-Câmi’inde yaptığımız bir taramada
doğrudan Hz. Peygamber’den rivayette bulunmak manasıyla bile Hasan-ı Basrî’nin 40, Katâde
b. Diâme’nin 32, İbn Şihâb ez-Zühri’nin de 38 tane mürsel rivayetini tespit ettiğimizi belirtmek
isteriz.
Netice itibariyle hicri II. asırda hadis ve fıkıh kitaplarında mürsel/munkatı rivayetlerin çokça
bulunması bu hadislerin senedlerinin olmadığı, bu rivayetlere itimat edilmediği anlamına
gelmemektedir. Hatta dönemin eserlerinde yer alan bu tür rivayetlerin muttasıl senedlerinin
varlığı tespit edilebilmektedir.61
2.1.4. Merfû’ Rivayetlerin Sahabi Ravileri
Mürsel olmayan merfû’ hadisler 40 farklı sahabiden gelmiştir. Dikkat çekici olan ise en çok
rivayetine yer verilen ilk 7 ismin ehl-i hadis tarafından “muksirûn” kabul edilen sahabiler
olmasıdır. Kûfe ekolünün (ehl-i re’y) daha ziyade rivayetlerini tercih ettiği Abdullah b. Mes’ûd,
Hz. Ömer, Hz. Ali gibi sahabilerden gelen merfû’ rivayetler bir veya iki tanedir.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

60
61

SAHABİ
Abdullah b. Abbas
Ebû Hureyre
Enes b. Malik
Abdullah b. Ömer
Ebû Said el-Hudrî
Hz. Aişe
Câbir b. Abdullah
Muaz b. Cebel
Ebû Zerr el-Gıfârî
Hz. Ali
Râfi’ b. Hadîc (ö. 74)
Hz. Ebûbekir
Cerîr b. Abdullah
Said b. Zeyd (ö. 51)
Cübeyr b. Mut’im b. Adiyy (ö. 59)
Abdullah b. Mes’ûd
Adiyy b. Adiyy el-Kindî
Şeddâd b. Evs (ö. 58)
Berâ b. Âzib
Hz. Ömer

TOPLAM
13
12
8
7
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1

KİTÂBU’L-HARÂÇ’TA RİVAYETİNİN YER ALDIĞI
SAYFALAR
18, 28, 59/1, 59/2, 134, 194, 197, 199/1, 199/2, 200, 201, 202, 203.
15, 17, 18, 19, 104, 118, 136, 155, 167, 185, 200, 209.
15, 16/1, 16/2, 59, 61, 63, 195, 210.
15, 20, 64/1, 64/2, 97, 159, 199.
16/1, 16/2, 17, 63/1, 63/2.
17, 72, 104, 173, 196.
61, 97, 176, 185, 192.
15, 20, 133, 185.
18, 19, 28.
85/1, 85/2, 194.
89, 97, 178.
20, 155.
88, 198.
71, 130.
19, 29.
16, 159.
118, 172.
16
17
130

Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, 99.
Bilgi ve örnekler için bkz. Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, 100-101.
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2.1.5. Mevkûf Rivayetlerin Kaynağı Olan Sahabiler
Mevkuf rivayetler 25 sahabiden nakledilmiştir.
NO
1

2

Hz. Ali

40

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Abdullah b.Abbas
Hz. Ebûbekir
Abdullah b. Ömer
Abdullah b. Mes’ûd
Ebû Hureyre
Muaz b. Cebel
Câbir b. Abdullah
Hz. Aişe
Osman b. Huneyf
Huzeyfetü’l-Yemânî
Abdullah b. Amr b. Âs
Hz. Osman
İyâz b. Ganm (ö. 20)
Enes b. Mâlik
Semûre b. Cündeb
Sa’d b. Ebî Vakkas
Muhammed b.
Mesleme
Selman-ı Fârisi
Halid b. Velid
Zübeyr b. Avvam
Ebû Ubeyde b. Cerrah
Ebû Musa el-Eş’arî
Ebû Berze el-Eslemî
Nadle b. Ubeyd b.
Hâris (ö. 65)

16
9
9
6
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

KİTÂBU’L-HARÂÇ’TA RİVAYETİNİN YER ALDIĞI SAYFALAR
22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 24/3, 28, 29, 30, 33/1, 33/2, 34, 35/1,
35/2, 37/1, 37/2, 40, 41, 43, 44/1, 44/2, 46, 47/1, 47/2, 51, 53, 54, 55/1, 55/2, 56/1, 56/2,
56/3, 60, 65, 66/1, 66/2, 67, 69, 70, 73/1, 73/2, 77, 78/1, 78/2, 83, 89, 90, 91, 95, 104,
108, 111, 119/1, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 120/3, 121, 122/1, 122/2, 122/3, 123/1,
123/2, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 131/1, 131/2, 131/3, 133/1, 133/2, 139/1, 139/2,
139/3, 140/1, 140/2, 140/3, 141, 157/1, 157/2, 158, 161, 163, 166, 169/1, 169/2, 169/3,
171, 172, 174, 176/1, 176/2, 180, 183/1, 183/2, 185, 197, 199, 200, 208, 209/1, 209/2.
24, 25/1, 25/2, 29, 45, 62, 64, 70, 75, 82, 84, 85/1, 85/2, 92, 96, 110, 124/1, 124/2, 153,
156, 162, 165, 166, 168, 169, 170, 172/1, 172/2, 173, 174, 176/1, 176/2, 178, 179, 181,
182, 183, 186, 217/1, 217/2.
65, 77, 89, 128, 152, 170, 172/1, 172/2, 179, 182/1, 182/2, 184, 186, 200, 202, 218.
20, 21/1, 21/2, 75/1, 75/2, 88, 179, 180, 200.
63, 65, 156, 168, 178, 180, 182, 199, 210.
88, 95, 109, 171, 172, 176.
92/1, 92/2, 181, 203.
49, 85, 117.
29, 176.
157, 209.
47, 133.
89, 183.
108, 178.
185
50
64
73
40
91

1
1
1
1
1
1

131
204
156
183
202
166

20
21
22
23
24
25

SAHABİ
Hz. Ömer

TOPLAM
109

Hicri II. asırda Medine dışında ikinci ilim merkezi olarak ortaya çıkan Kûfe ekolünün
oluşmasında Kur’an ve Sünnet bilgileri yanında re’y ve ictihadlarıyla da tanınan Hz. Ömer, Hz.
Ali ve özellikle Abdullah b. Mes‘ûd’un payı büyüktür.62 Kitâbü’l-Harâc’ın esas itibariyle İslam
devletinin takip etmesi önerilen mali hukuk kurallarını ortaya koymak amacıyla telif edildiği
dikkate alındığında bu meselelerin ilke ve esaslarını tespit etmek mümkün olsa da yeni
durumlarla beraber gelişen pratik uygulama örneklerini Hz. Peygamber döneminde bulmak
mümkün görünmemektedir. Bu noktada istifade edilecek ilk kaynak divanların oluşturulduğu,
vergilerin düzenlendiği, devletin kapsamlı mali yapısının inşa edildiği Hz. Ömer dönemi
olmalıdır. Ebû Yûsuf’un yaptığı da temelde bundan ibarettir. Bu noktada Hz. Ali’nin hem
önceki halifelere danışmanlık yapması hem de kendi hilafet dönemi onu da ideal örnek haline
getirmiştir.
Meselenin bir başka boyutu da ehl-i re’yin ameli sünnete verdiği önemle alakalıdır. Yani
Hz. Peygamber’in sünneti mevkuf ve maktu hadislerde muhtevidir.
2.1.6. Maktû’ Rivayetlerin Kaynağı Olan Tâbiiler
NO
1

62

TÂBİÎ
İbrahim en-Nehai (ö. 96)

TOPLAM
27

KİTÂBU’L-HARÂÇ’TA RİVAYETİNİN YER ALDIĞI
SAYFALAR
29, 61, 64, 85, 96, 141, 161/1, 161/2, 168, 169, 170/1, 170/2, 171,
173, 174, 175, 180, 181, 185, 195, 200, 201, 204/1, 204/2, 210/1,
210/2, 218.

Casim Avcı, “Kûfe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26/342.
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2

Ömer b. Abdülaziz (ö. 101)

23

3
4
5

Hasan-ı Basri (ö. 110)
Âmir b. Şerâhîl eş-Şa’bî (ö. 103)
Atâ b. Ebî Rabah

12
10
6

6
7
8

Mücâhid b. Cebr (ö. 103)
Mekhûl b. Ebî Müslim el-Huzelî (ö. 113)
Amr b. Şuayb’ın babası Şuayb b.
Muhammed b. Abdullah
Musa b. Talha b. Ubeydullah (ö. 103)
Ebu’l-Ahves Hakîm b. Umeyr el-Ansî elHımsî
İbn Şihâb ez-Zührî
Said b. Museyyeb
Hakem b. Uteybe el-Kindî (ö. 115)
Ebû Seleme Abdullah b. Abdurrahman b.
Avf (ö. 94)
Ebu’z-Zübeyr Muhammed b. Müslim elEsedi (ö. 126)
Avn b. Abdullah b. Utbe b. Mes’ûd Ebû
Abdullah el-Kûfî (ö. 115)
Ebûbekir b. Muhammed b. Amr b. Hazm
el-Ensârî el-Medenî el-Kâdî (ö. 120)
Said b. Cübeyr el-Esedî el-Kûfî (ö. 94)
Dahhâk b. Abdurrahman b. Azb el-Eş’arî
(ö. 105)
Ubeyd b. Umeyr el-Leysî İbn Katâde elMekki (ö. 68)

4
2
2

20, 25, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 30, 94, 95, 96, 120/1, 120/2, 124, 125,
132, 136/1, 136/2, 141, 153, 157, 187, 190/1, 190/2.
28, 66, 176, 181, 182, 194, 195, 199, 203, 209, 217, 219.
37, 92, 107, 136, 168, 171, 174, 176, 181, 185.
64, 157 (Bu rivayet için tahkikli nüshadan dipnot ver), 168, 199,
204/1, 204/2.
170, 182, 199, 204.
29, 180.
62, 140.

2
2

63, 64.
65, 78.

2
1
1
1

174, 218.
176
218
210

1

141

1

118

1

108

1
1

66
50

1

17

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Burada da hilafet makamında yer almış Ömer b. Abdülaziz’in beyanları ve uygulamaları ele
alınan konu için son derece ehemmiyetlidir. İbrahim en-Nehaî ise ehl-i re’yin fetvalarından
bigâne kalamayacağı ve kalmadığı yegane kaynak konumundadır. Nitekim Ebû Yûsuf’un
Kitabü’l-Âsâr’ındaki 1085 hadisin yaklaşık yarısını maktu rivayetlerin oluşturduğu bunların da
kahir ekseriyetinin Nehaî’ye ait fetvalar olduğu unutulmamalıdır.
2.2.

Mervî

Kitabü’l-Harâc’da yer alan tüm rivayetlerin % 33’ü merfu, % 9’u telfik edilmiş yani
birleştirilmiş rivayet, % 41’ı mevkuf ve % 17’si de maktû’dur.
Ebû Yûsuf’un sisteminde ve ictihad usulünde Kur’an’dan sonra Hz. Peygamber’in sünneti
ve onu ihtiva eden mevkuf ve maktu rivayetlerden müteşekkil rivayet bilgisi yer almaktadır.
Kendisi rivayete dayalı bilgilerini müteradif olarak kullandığı hadis, eser, sünnet terimleriyle
ifade etmiştir. Merfu bir rivayete “eser”, mevkuf bir rivayete de “hadis” dediği gibi tersini de
söyleyebilmektedir. Kısaca “Ebû Yûsuf, hadis ve sünnet kapsamına Peygamber hadisi yanında
sahabe ve belli ölçüde tabiin kavlini de katmaktadır.”63
2.2.1. Sened Zikredilmeyen (Mürsel/Muallak) Rivayetler
Bu tür rivayetlerin sık kullanıldığı yerler konuların girişi sadedinde verilen bilgiler ya da
ara açıklamalardır. Genel olarak ehl-i hadis nezdinde meşhur rivayetler olduğu anlaşılmaktadır.
Zira kaynaklarda yaygın olarak tahric edilen hadislerdir. Mesela Kitâbü’l-Harâc’da senedi
zikredilmeyen ilk rivayet, giriş bölümünde yer alan ve kitaptaki ilk hadis olan “Kıyamet
gününde kul dört şeyden sual edilmeden hiçbir yere gidemez: İlmiyle ne gibi ameller
yaptığından, ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, malını nereden kazanıp nereye
harcadığından ve vücudunu (sağlığını) nasıl değerlendirdiğinden” mealindeki merfu
rivayettir.64

63
64

Bkz. Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, 21-22.
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 12.
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Bu başlık altında yer alan merfu, mevkuf ya da maktu olmak üzere farklı türlerden hadislerin
bazı ifade kalıpları ya da rivayet lafızları ile nakledildiği görülür.
“Bize rivayet edildi ki –  ﻗﺪ روي ﻟﻨﺎ/...dan rivayet edildi  روﯾﻨﺎ ﻋﻦ/ “ﻗﺪ رويve benzerleri.65
Bu tür meçhul olarak kullanılan lafızlar “temriz sıygası” olarak adlandırılmakta olup
genelde zayıf hadislerin naklinde zikredilmektedir. Ancak Ebû Yûsuf’un kullanımında bunların
bir zayıflık göstergesi olmadığı anlaşılmaktadır. Zira “öncelikle onun döneminde (hicri II. asır)
bu sıyganın temrize delaleti henüz yerleşmiş değildir. İkinci olarak (da) Ebû Yûsuf’un ‘ruviye’
tabirini ‘belağanî’ manasında kullandığı anlaşılmakta, kendisine gelen hadisin senedini
hazfetme ve kısa yoldan muhtevasına işaret etme amacı gütmektedir.”66
“Bize ulaştı ki.. –  ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻋﻦ/  “ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﺎve benzerleri.67
Bu başlık altındaki rivayetler için en çok kullanılan rivayet lafzı budur.
Hicri II. asırda belağat tarikıyla nakil; bazen ihtisar sebebiyle, bazen rivayetin şöhretine
binaen, bazen de konuyla ilgili rivayete sadece atıfta bulunmak gayesiyle yapılmaktadır.68
Bazen de bu tür lafızlar kullanılmadan bahsedilen konu içerisinde doğrudan Hz.
Peygamber’in, bir sahabinin ya da tabiinin söz veya fiiline yer verilebilmektedir.69
2.2.2. Birleştirilmiş Rivayetler
Rivayetler arasında dikkat çekici olan, bizim “Telfik Edilmiş (Birleştirilmiş) Rivayetler”
olarak adlandırdığımız ve müstakil bir araştırmayı hakettiğine inandığımız bu tür nakillerdir.
Bunlar genellikle “merfu ve mevkuf” rivayetin, bazen de mevkuf ve maktu ya da birden fazla
mevkuf veya maktu rivayetin bir arada ve tek senedle nakledilmesiyle oluşmuştur. Bizim kısaca
“Telfik” dediğimiz birleştirilmiş rivayetler birkaç şekilde teşekkül etmektedir. Aşağıdaki herbir
kombinasyon için rastgele birer örnek verilerek rivayetlerin temel hadis kaynaklarında nasıl yer
aldığı tespit edilecek ve ehl-i hadisin rivayet usulüyle mukayese etme imkanı söz konusu
olacaktır.
Birinci Kombinasyon: Kitâbü’l-Harâc’daki bileştirilmiş rivayetlerin çoğunluğu bu şekilde
olup merfu ve mevkuf rivayetlerin tek senedle birarada nakledilmesini ihtiva etmektedir.70
Merfu ve mevkuf türdeki tatbikatın beraber yer aldığı bir örnek şöyledir:
Muhammed b. es-Sâib el-Kelbî, Ebû Salih’ten, o da İbn Abbas’tan şöyle rivayet etmiştir:
“Humus Rasûlullah zamanında beş sehme/parçaya ayrılırdı. Allah ve Rasûlü için bir sehim,
Rasûlullah’ın akrabalarına bir sehim; yetimlere, miskinlere ve yolculara da birer sehim verilirdi.
Sonra Ebûbekir, Ömer ve Osman humusu üç sehim olarak taksim etti. Rasûlullah’ın ve
akrabalarının sehmi düşürüldü, kalan üç grup arasında taksimat yapıldı. Sonra Ali de Ebûbekir,
Ömer ve Osman gibi bölüştürdü.”71
Sıhhat durumlarından bağımsız olarak yaptığımız taramalar neticesinde rivayetin hadis
kaynaklarında bu şekilde bir bütünlük içerisinde nakledildiğini tespit edemedik. Genel olarak
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 29, 84, 85, 97, 124, 125, 127, 130/1, 130/2, 159, 176/1, 176/2, 177, 181, 182, 184,
208/1, 208/2, 210, 216.
66
Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, 117-118.
67
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 45, 67, 84, 85/1, 85/2, 85/3, 88/1, 88/2, 96, 127, 131, 156, 162, 166, 169, 170, 173,
178, 179, 181, 183, 195, 197, 219,
68
Bilgi ve örnekler için bkz. Özşenel, Ebû Yûsuf’un Hadis Anlayışı, 101-102.
69
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 33, 44, 49, 50, 67, 75/1, 75/2, 76, 77, 80, 94, 104, 106, 184, 195, 196, 200, 210,
218.
70
Örnekler için bkz. Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 29-30, 41-43, 51, 59, 62, 69, 80-82, 97, 98/1, 98/2, 103, 121/1,
121/2, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 135/3, 168, 169, 218.
71
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 29.
65
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rivayetler Hz. Peygamber’in humusu nasıl taksim ettiğiyle ilgilidir.72 Bazı rivayetlerde Hz
Peygamber’in uygulaması genişçe aktarılıp akabinde Hz. Ebûbekir’in uygulamasına atıf
yapılmaktadır. Ancak ilginç olan bu tür rivayetlerin yer aldığı kaynakların da esas itibariyle
fakih ya da tarihçi müelliflere ait olmasıdır.73 Vuku bulan değişimi anlatabilmek için Hz.
Peygamber’in uygulamasına temas edip sonra da bir halifenin uygulamasını haber veren
rivayetler de mevcuttur.74 Görebildiğimiz kadarıyla Ebû Yûsuf’un rivayetine en yakın tek
istisna Hz. Peygamber ile ilk üç halifenin uygulamasına temas eden Ahmed b. Hanbel ile Ebû
Dâvûd’un tahric ettiği hadislerdir.75
Bir başka rivayette Hz. Ali “Rasûlullah şarap içene kırk değnek vurdu. Ebûbekir de aynı
şekilde yaptı. Ömer şarap içmenin haddini seksen değneğe çıkardı. Bunların hepsi sünnettir”
demektedir.76 Bu rivayetin ise daha fazla hadis kaynağında yer aldığı görülür.77
İkinci Kombinasyon: Çok sayıda mevkuf rivayetin tek senedle birlikte nakledilmesiyle
oluşur.78 Birleştirilmiş rivayetler içerisinde aynı konudaki ve birbirini tamamlayıcı mahiyetteki
mevkuf rivayetlerin birarada nakledilmesi de söz konusudur. Bu durumda bazen her iki rivayet
de senedli olarak ancak tek bir rivayetmiş gibi nakledilebilmektedir.79 Ya da tek senedde iki
mevkuf rivayet yer alır.80
Ebû Yûsuf’un naklettiği bir hadiste halife Hz. Ömer’in Ammar b. Yasir, Abdullah b. Mes’ûd
ve Osman b. Huneyf’i farklı görevlere tayin etmesi, onlar için yaptığı tahsisat, onlara yaptığı
nasihat ve uyarılar ile özellikle Osman b. Huneyf’in belirlediği vergi miktarları yer
almaktadır.81 Rivayetin bu haliyle iki hadis kaynağında ve de Ebû Yûsuf’un naklettiği senedle
yer aldığı görülür.82 Abdurrezzak’ın Musannef’inde yer alan rivayet aslında Ma’mer b. Râşid’in
el-Câmi’indedir ve Ebû Yûsuf’tan biraz daha erken bir dönemdir. Sonraki temel hadis
kaynaklarında ise yoktur. Ancak rivayet asırlarının sonunu temsil eden Beyhakî’de
bulunmaktadır.

72
Bkz. Ebû Bekir Abdurrezzak b. Hemmâm b. Nâfi’ es-San’ânî, el-Musannef, thk. Habiburrahman el-A’zamî
(Hindistan: el-Meclisü’l-ilmî, 1403), 5/239 (No: 9486). Ebû Osman Said b. Mansûr, es-Sünen, thk. Habîburrahman
el-A’zamî (Hindistan: ed-Dâru’s-Selefiyye, 1403/1982), 2/297 (No: 2678). İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 6/165,
499, 500 (No: 30367, 33284, 33298). Ebû Dâvud Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî, el-Merâsil, thk. Şuayb Arnavût
(Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1408), 225 (No: 284). Nesâî, Sünen,“Kasmi’l-Fey”,1 (No: 4147). Ebu’l-Kasım
Süleyman b. Ahmed b. Eyyub et-Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, thk. Hamdi b. Abdülmecid es-Selefi (Kahire:
Mektebetü İbn Teymiyye, 1415/1994), 12/124 (No: 12660).
73
Bkz. Ebû Abdullah Muhammed b. İdris eş-Şâfiî, Müsned, thk. Mâhir Yasin Fahl (Kuveyt: Şeriketü Gırâs,
1425/2004), 4/39. Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe el-Basrî İbn Şebbe, Tarihu’l-Medine, thk. Fehim Muhammed Şeltût
(Cidde, y.y., 1399), 190.
74
Hz. Ömer’in uygulamasını haber veren rivayet için bkz. İbn Hibba, Sahih, 11/155 (No: 4824).
75
Ahmed b. Hanbel, Müsned, 27/329 (No: 16768). Ebû Dâvud Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî, Sünen, thk.
Muhammed Muhyiddin Abdülhamid (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyye, t.y.), “Harâc”, 20 (No: 2978).
76
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 169.
77
Ebû Dâvûd et-Tayâlîsî, Müsned, 1/144 (No: 168). Abdurrezzak, el-Musannef, 7/378 (No: 13545). İbn Ebî Şeybe,
el-Musannef, 5/503 (No: 28407). Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/58, 373 (No: 624, 1184). Ebû Abdullah
Muhammed b. Yezid İbn Mâce, Sünen, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Halep: Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye,
t.y.), “Hudûd”, 16 (No: 2571). Ebû Dâvud, “Hudûd”, 36 (No: 4481). Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî,
es-Sünenü’l-Kübrâ, thk. Hasan Abdülmün’im Şelbî (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001), “Had”,1 (No:
5250). Ebû Ya’lâ Ahmed b. Ali b. el-Müsennâ el-Mevsılî, Müsned, thk. Hüseyin Selim Esed (Dımeşk: Dâru’lMe’mûn li’t-Türâs, 1404/1984), 1/447 (No: 598).
78
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 38-39, 43, 44-47, 53-54, 70, 98, 120, 121, 143, 146, 159-160, 177, 178, 182, 183.
79
Bkz. Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 20-21,
80
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 77,
81
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 44-45.
82
Abdurrezzak, el-Musannef, 10/333 (No: 19276). Ebûbekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali el-Beyhakî, es-Sünenü’lKübrâ, thk. Muhammed Abdülkadir Atâ (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1424/2003), 9/230 (No: 18382).

216

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

Yine bu başlık altında rastgele seçtiğimiz bir başka rivayette hem Abdullah b. Mes’ûd’un
hem de Sa’d b. Ebî Vakkâs’ın arazilerini üçte bir ve dörtte bir oranıyla ortağa verdikleri yer
almaktadır.83 Mevcut haliyle bu rivayeti herhangi bir hadis kaynağında tespit edemedik.
Üçüncü Kombinasyon: Mevkuf ve maktu hadislerin tek senedle birarada rivayet
edilmesidir.84
Katâde vasıtsıyla Hz. Ali’nin hür bir kimseye kazfeden köleye kırk değnek vurduğu yer
almakta ve Said b. Müseyyeb ile Hasan-ı Basri’nin de aynı şekilde görüş beyan ettiği birlikte
haber verilmektedir.85 Aynı şekilde mevcut haliyle rivayeti herhangi bir hadis kaynağında tespit
edemedik.
Dördüncü Kombinasyon: Birden fazla maktu rivayetin birlikte nakledilmesiyle
oluşmaktadır.86
Ebû Yûsuf tek senedle Âmir eş-Şa’bi, Hakem b. Uteybe ve Hammad b. Ebî Süleyman’ın
“Taş, kırbaç ya da değneğin isabet etmesiyle meydana gelen ve kasıt şüphesi taşıyan (şibhu’lamd) cinayet için ağır diyer gerekir” dediklerini haber verir.87 Bu rivayeti de mevcut haliyle
herhangi bir hadis kaynağında tespit edemedik.
Bu başlık altında yer alan rivayetlerin kahir ekseriyeti mevcut halleriyle temel hadis
kaynaklarında bulunmamaktadır. Kaynaklarda tespit edilebilenler ise birinci kombinasyondaki
merfu+mevkuf rivayetlerdir. Bu durum, İmam Şafii ile birlikte ehl-i hadisin rivayette istinat
ettiği esaslardan bir tanesi haline gelen merfu hadise itibar ve sünnetin merfu hadisle özdeş
kılınmasından88 bağımsız olmasa gerektir. Bu minvalde ilk kombinasyona ait örneklerin
kaynaklarda tespit edilebilmesi telfikin bir parçasının “merfu” olmasıyla bağlantılı
görünmektedir. Zira sonrakilerde olduğu gibi “merfu” hadis devre dışı kaldığında mezkur
rivayetlerin temel hadis kaynaklarındaki varlığı da yok denecek kadar azalmakta, hatta hiç yer
almamaktadır.
Meselenin bir başka boyutu da bu tür rivayetlerin daha ziyade fıkıhçılar ve tarihçiler için
istifadeyi kolaylaştırdığıdır. Özellikle de Hanefilerde ya da ehl-i re’yde olduğu gibi sahabe ve
tabiine ait rivayetler sünnetin taşıyıcısı olarak kabul ediliyorsa. Nitekim Ebû Yûsuf benzer
rivayetlere bir hadis kitabı olan Kitâbu’l-Âsâr adlı eserinde de yer vermiştir.89 Zira rivayetlerin
mahiyeti dikkate alındığında bu durum bir konudaki hüküm ve uygulamaların tarihi seyrinin
bir bütün olarak görülebilmesine imkanı sunmaktadır. Aynı şekilde tarihi vakıların da bir bütün
olarak tespitini kolaylaştırmaktadır.
Son olarak bu başlık altında yer vermek istediğimiz uygulama, yukarıda beyan ettiğimizin
tersidir. Yani aynı manayı ihtiva eden iki rivayetin senedlerinin birleştirilmesidir.90 Bu durum
hicri II. asırda ehl-i hadis için de geçerlidir. Daha sonraki dönemlerde ise seneddeki “tahvil”
uygulamasıyla pratize edilmiştir.

Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 98.
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 70, 155-156, 159, 170.
85
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 170.
86
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2.3.

Rivayet

2.3.1. Rivayet Lafızları
Ebû Yûsuf naklettiği rivayetlerin tamamına yakınında  ﺣﺪﺛﻨﺎve  ﺣﺪﺛﻨﻲlafızlarını tercih ederken
Ebû Hanîfe’den yaptığı bir naklinde  ﺳﻤﻌﺖ أﺑﺎ ﺣﻨﯿﻔﺔdemektedir.91 Bazen de  أﺧﺒﺮﻧﻲlafzıyla
nakilde bulunur.92 Kendisinin en çok kullandığı rivayet lafızları bunlar olup hepsi de semâ’a
delalet etmektedir.93
Başlangıç kısmında yer verdiği mezkur lafızlar haricinde senedlerin devamındaki tüm
lafızlar  ﻋﻦşeklindedir. Bu durum hem hicri ikinci asırdaki rivayet usulünü yansıtmakta hem de
ikinci asrın sonlarına doğru yerleşmeye başlayan tahammül ve eda yollarına delalet eden
yukarıda yer verdiğimiz lafızların Ebû Yûsuf tarafından da kullanıldığını göstermektedir. Aynı
durum musannef türü hadis kitabı mahiyetindeki bir diğer eseri Kitâbu’l-Âsâr’daki rivayet
üslubu için de geçerlidir.
2.3.2. Şek Lafızları
Tespit edebildiğimiz kadarıyla şek lafızlarının yer aldığı rivayetler üç tane olup üçü de
seneddedir.
Hadisin ravisi hakkında bir tereddüt, şüphe söz konusu olmuştur: ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد اﻷﻧﺼﺎري أو
 ﺳﮭﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ94,  اﻷﻋﻤﺶ ﻋﻦ ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ أو ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺻﺒﯿﺢ95 ve ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻤﺤﺠﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺮﺛﺪ أو ﻋﻦ
 رﺟﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺮﺛﺪ.96
3. DİRAYET AÇISINDAN KİTÂBÜ’L-HARÂC
Kitâbü’l-Harâc’daki hadisler dirayet açısından incelendiğinde aşağıdaki hususların ön
plana çıktığı görülmektedir:
3.1.

Hüküm Vermede Takip Edilen Usûl

Hz. Peygamber’in tatbikatının birinci derecede bağlayıcı olduğu görülmektedir: “Bize
ulaşan (haberlere) göre Rasûlullah fethettiği Hicaz, Mekke, Medine, Yemen ve diğer Arap
topraklarıyla ilgili öşür belirlemiş, buralara harâc tatbik etmemiştir. Rasûlullah’ın belirlediği bu
esas üzerine ne bir ilave yapılır ne de bir noksanlaştırma. Çünkü bu esas, onun emri ve
hükmüdür. Halifenin bunu değiştime hakkı ve yetkisi yoktur. Ashabımızın (Hanefilerin) da
buralarla ilgili görüşü bu şekildedir.”97
Hz. Peygamber’den sonra ise halifelerinin ve ashabının uygulamaları/sünneti gelmektedir:
“Biz, ne Hz. Peygamber’in, ne ashabından ne de ondan sonraki halifelerinden birisinin
putperest araplardan cizye aldığıını bilmiyoruz… Araplardan kitabi olanlar yani Yahudi ya da
Hristiyan olanlar ise Arap olmayan kimseler gibidir. Onlardan cizye kabul edilir. Nitekim Hz.
Ömer Beni Tağlib Hristiyanlarının cizyesini haraca bedel olarak artırmış, Hz. Peygamber de
Yemen’deki ehl-i kitap bir kabileye cizye koymuştur.”98 “Ey Müminlerin emiri, vergi
memurlarına emret hak olan zekatı alsınlar ve gerekli yerlere versinler! Bu konuda bize
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gereken, Hz. Peygamber’in ve ondan sonra gelen halfielerinin ortaya koyduğu ‘sünnet’ ile amel
etmektir.”99
Fethedilen Basra ve Horasan arazileri hakkında konuşan Ebû Yûsuf buraların Sevâd
arazisinden farklı olmadığını; savaşarak elde edilen kısımlarının haraç arazisi, halkı Müslüman
olan bölgelerinin de öşür arazisi olduğunu beyan eder. Akabinde ise “Arazi ve vergileriyle ilgili
hususlarda Basra ve Horasan ile Sevâd arasında hiçbir fark yoktur. Bu konuda cari olan bir
tatbikat (sünnet) vardır. Senden (Harunurreşid) önceki halifeler bu tatbikata (sünnete) göre
hareket ettiler. Senin de bu şekilde hareket etmen gerektiğini düşünüyorum. İşin doğrusu budur,
amel da bu istikamettedir.”100
3.2.

Merfu Haber ve Tatbikatın Önceliği

İbrahim en-Nehaî’nin “Az ya da çok, hatta bir deste bakla bile olsa topraktan yetişen her
mahsulün öşrü vardır” fetvasını naklettikten sonra Ebû Hanîfe’nin de bu görüşü benimsediğini
haber verir. Kendisi ise “Bize gelen haberlere (âsâr) ve uygulamaya/tatbikata (sünnet) göre”
diyerek öşrün ancak insanların ellerinde uzun süre bozulmadan kalabilen buğday, arpa, susam
ve benzeri ürünler için olduğunu söyler. Bozulmadan uzun süre kalamayan kavun, karpuz ve
salatalık gibi ürünler için ise öşür yoktur. Ayrıca öşür alınacak ürünlerin 5 vesk’e ulaşması
gerekmektedir. Zira kendi ifadesiyle “Bu konuda Rasûlullah’tan gelen haberler muvacehesinde
beş veske ulaşmayan mahsül için öşür ve haraç yoktur.” Akabinde ilgili merfu rivayetlere yer
verir ve “Bizim görüşümüz bu hadislerin ifade ettiği mana istikametindedir” der. Son noktada
Ebû Hanîfe’nin fetvasıyla uyuşmayan ve kendisinin ifade ettiği bu görüşlerin başkaları
tarafından da dile getirildiğini hatırlatıp bir kere daha şöyle gerekçelendirir: “Bu esaslar,
kendilerine yetiştiğimiz alimlerin sözlerinden ve bize ulaşan âsârdan alınıp üzerinde ittifak
edilen hususlardır.” Ebû Yûsuf’a göre kendisinin de naklettiği “Her kim bir araziyi duvarla
çevirirse orası çevirenindir” manasındaki mevkuf hadisin manası da yukarıda beyan edildiği
gibidir ve kimsenin hakkı ya da mülkü olmayan ölü toprak kastedilmektedir. Bilinen sabit bir
hakkın iadesi için olmadıkça halifenin bu topraklara ve sahiplerine herhangi bir müdahale
yetkisi yoktur. Devlet adına sadece, toprak öşür arazisi ise öşrünü, haraç arazisi ise haracını
talep eder.101
Bu meselede dikkat çekici bir başka husus, hocası Ebû Hanîfe’nin görüşünü ulaştığı
hadislere rağmen geçersiz kabul etmemesi, kendi görüşünün farklılığını ve gerekçesini beyan
etmekle yetinmesidir. Zira son tahlilde halifeye “Sen bunlardan halk için maslahata en uygun
(aslah) ve beytülmal için en verimli/kazançlı olanını seçer, iki görüşten hangisini beğenirsen
onunla amel edersin”102 demektedir. Yine farklı iki görüşün oluştuğu bir başka yerde de “iki
görüşten Müslümanların maslahatına daha uygun (aslah), umumi ve hususi olarak onlara daha
faydalı, dinen de daha sağlam gördüğünle amel et” demektedir.103
Üstatlarından dahi gelmiş olsa maktu rivayet/fetva, kendisine ulaşan merfu haber ve tatbikat
ile çeliştiğinde Ebû Yûsuf için tercih sebebi değildir.104 Ancak devlet başkanının maslahata
daha uygun görmesi halinde tatbik edebileceği bir başka seçenek/alternatif konumundadır.105

Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 83.
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3.3.

Adem-i Rivayetin Delil Olarak Kullanılması

Ebû Yûsuf’a göre menba, kuyu, kanal, ark ya da nehir sahibi, ilgili hadisler ve eserler
sebebiyle yolcuları bu sulardan menedemez. Ancak yine bu sulardan ekin, bağ ve bahçe
sulamayı yasaklayabilir. Çünkü hem bu konuda su sahibini engelleyecek bir hadis varit
olmamaıştır hem de bu, su sahibini zarara uğratmaktır.106 Vurguladığımız kısım, hüküm verme
yöntemi olarak “adem-i rivayet” deliliyle istidlal ettiğinin göstergelerindendir.107
3.4.

Hadislerin Sayıca Çok, Daha Sağlam ve Umumi Manalı Olanına İtibar Etmek

Bu konuda yer vereceğimiz örnek Ebû Hanîfe’nin “ganimetten kişiye bir pay, bineğe de bir
pay verilmeli, ben bir hayvanı Müslüman bir askere tercih ve takdim etmem” fetvası
üzerindendir. Nitekim Ebû Yûsuf “önde gelen büyük fakih” diye tavsif ettiği hocasının bu
fetvasında Hz. Ömer’den mevkuf olarak nakledilen bir uygulamaya istinat ettiğini bildirir.
Kendi görüşü ise “Hayvana iki pay, şahsa bir pay” verilmesini beyan eden hadise göredir.
Gerekçesi ise “bu manadaki hadis ve âsârın daha çok ve daha sağlam (evsak) olması,
çoğunluğun da bu yönde kanaat beyan etmesidir.” Bu gerekçeler sened tenkidi sayılabilecek
nitelikte iken akabinde zikrettiği gerekçeler ise metin tenkidi mahiyetindedir. Şöyle der:
“Hayvana iki, şahsa bir pay vermek hayvanı Müslüman bir askere tercih etmek değildir. Şayet
öyle olsaydı hayvana bir, şahsa bir pay verilmesi de uygun olmazdı. Zira bu durumda da bir
hayvan ile Müslüman bir şahıs eşit sayılmış olurdu. Bu ancak binekli olanın ihtiyaç duyduğu
malzemelerin yayanınkinden daha fazla olmasıyla alakalıdır. Bir başka amaç da insanların
savaş ve Allah yolunda cihad için hayvan beslemelerini teşvik etmektir.” Daha önce geçtiği
gibi burada da hem kendi görüşünü hem de hocasının görüşünü tatbik edilebilecek alternatifler
olarak kabul etmektedir. Zira değerlendirmelerinin sonunda halifeye hitaben “Bu iki görüşten
hangisinin Müslümanlar için daha hayırlı ve daha üstün olduğuna kanaat getirirsen onunla amel
et! Bu konuda senin için genişlik vardır” der.108
Bir başka örnek de Ebû Hanîfe’nin müsakât ve müzâraa konusundaki görüşüyle alakalıdır.
Hocasının istidlal ettiği ve Hz. Peygamber’in “üçte bir ve dört bir ile ziraat ortaklığını kerih
gördüğünü” beyan eden rivayeti naklettikten sonra Hicaz alimlerinden olan arkadaşlarının Ebû
Hanîfe gibi düşünmediğini ve onların da bu konuda Hz. Peygamber’in Hayberlilerle yaptığı
muameleyi esas aldıklarını söyler. Kendi kanaati ise müsakât ve muzâraanın caiz olduğu
yönündedir. Hayber müsâkâtı hakkında gelen hadislere ittiba ettiğini beyan edip tercihini şöyle
gerekçelendirir: “Çünkü bu hadisler bizim nezdimizde daha sağlam (evsak), daha çok ve
kendileriyle çelişen diğer hadislere nispetle daha umumi manalıdır.”109
3.5.

Haber ve Uygulamalardaki Maksat ve Maslahatı Dikkate Almak

Hz. Peygamber’in ve halifelerinin ikta uygulamasıyla ilgili kendisine ulaşan haberlere yer
verdikten sonra mezkur âsâra göre Hz. Peygamber’in çok sayıda kimseye ikta yoluyla arazi
tahsis ettiğini halifelerinin de böyle yaptığını söyler. Zira Rasûlullah böyle yapmakta insanları
İslam’a ısındırma, toprağı imar etme ve düşmanın zararından uzak kalma gibi maslahatlar
görmüştür. Halifeleri de aynı şekilde düşünmüştür. Şayet efdalin bu olduğunu düşünmeselerdi
böyle yapmazlardı.110
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3.6.

Haberleri Yorumlaması

Bu konudaki en güzel örneklerden bir tanesi Hz. Peygamber’in “Kim ölü toprağı ihya ederse
o toprak ihya edenindir” rivayetidir. Bu konuda hocası Ebû Hanîfe halifenin iznini şart
koşmuştur. Yani ihya eden kimseye halife izin verirse toprak onun olur, izin vermezse ihya
etmiş olsa da toprağın sahibi olamaz. Ebû Yûsuf’a göre hocasının böyle bir şart koşması
insanlar arasında vuku bulabilecek ihtilaf, çekişme ve birbirine zarar verme gibi durumları
bertaraf etmek içindir. Üstelik ona göre hocasının bu şartı, hakikatte hadisin reddi değildir.
Hadisi reddetmek “Halifenin izniyle dahi ihya etmiş olsa o toprak ihya edenin değildir”
demekle olur. Aksini söyleyen yani toprağın bu şekilde de olsa ihya edene ait olacağını
söyleyen kimse “eser”e tabi olmuştur. Bu minvalde hocasının hadise ittiba ettiğini vurgulayan
Ebû Yûsuf kendi görüşünü ise şöyle ifade eder: “Bir kimsenin ölü toprağı ihya etmesinde bir
başkasına zarar vermesi ve o toprak hakkında bir başkasıyla herhangi bir ihtilafı/husumeti söz
konusu değilse Hz. Peygamber’in verdiği izin kıyamete kadar geçerlidir. İhya etmekle herhangi
bir zarar söz konusu ise bu durumda da “Zulmeden/zarar veren bir ekici ya da dikicinin o
toprakta hakkı yoktur” hadisiyle amel edilir.111
Bu başlık altında yer vereceğimiz diğer örnek ise “Rasûlullah su satışını yasak etti”
mealindeki hadisi naklettikten sonra yaptığı değerlendirmedir. Şöyle der: “Allah bilir ama bize
göre bunun anlamı şudur: Hz. Peygamber kaplara konulmamış, tabii halindeki suyun satışını
yasakladı. Nitekim kuyular ve havuzlardaki su böyledir. Ancak kaplara konmak suretiyle
muhafaza altına alınan suların satışını yasaklamadı.”112
3.7.

Sahabeye Ait Söz ve Uygulamalar

Bu konudaki yaklaşımını yansıtan bir örnek şöyledir. Hz. Ömer, Osman b. Huneyf ile
Huzeyfetü’l-Yemâni’yi Sevâd bölgesine amil (vergi memuru) olarak görevlendirir. Her ikisi de
arazilere kaldıramayacağı vergi yükünü koymadıklarını yani kimse için zulüm olmayacak
şekilde vergi aldıklarını beyan eder. Ebû Yûsuf bu mealdeki rivayete yer verdikten sonra
“Böylece ortaya çıkmıştır ki; Sevâd arazisi konulan vergileri kaldırabilecek kudrettedir. Zira
Rasûlullah’ın iki arkadaşı böyle söylemektedir ve bu konuda hiç kimseden herhangi bir ihtilaf
da intikal etmemiştir” der. Daha sonra yaptığı açıklamalar ise amme maslahatının gereği olarak
farklı uygulamaların tatbik edilebileceği yönündedir.113
Yine bu konuda Haricilerin uygulaması üzerine yaptığı değerlendirmeleri örnek olarak
zikredilebilir: “Onlar bazı Arap köylerini Acem köyleri gibi kabul ederek kıyas ve ictihadda
hata ettiler. Rasûlullah’ın ashabının üzerinde ittifak ettiği uygulamayı, Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin
sözünü almadılar. Halbuki Hz. Peygamber’in ashabının üzerinde ittifak ettiği esaslar gerek tevil
gerekse uygunluk bakımından Haricilerinkinden çok daha güzeldir.”114 Zira Ebû Yûsuf
açısından sahabe kavl ve fiili sünnet kapsamındadır.
Denizden çıkarılan inci, mercan gibi süs eşyası ile anber gibi koku için kullanılan deniz
ürünlerinde hocaları Ebû Hanîfe ve İbn Ebî Leylâ “bu ürünlerden herhangi bir vergi
alınamayacağını çünkü bunların denizden çıkarılan balık mesabesinde olduğunu” söylemiştir.
Kendisi ise bunların beşte birinin vergi olarak alınması gerektiğine, kalan beşte dördün de
çıkaranlara ait olduğuna hükmetmiştir. Zira Hz. Ömer’den rivayet ettiği mevkuf hadiste mezkur
vergi oranı yer almakta ve İbn Abbas da Hz. Ömer’in belirlediği orana muvafakat etmektedir.

Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 72, 73.
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Sonuçta şöyle der: “Biz, ‘eser’e ittiba ettik ve bu hususta herhangi bir ihtilafa da
rastlamadık.”115
Yukarıda yer verdiğimiz “Ölü toprağı kim ihya ederse o, ihya edene aittir” hadisi hakkındaki
yorumlarına ilaveten Ebû Yûsuf, Hz. Ömer’in “Kim ölü bir toprağı ihya ederse o, ihya
edenindir. (Ancak) üç sene o toprağı işlemeyenin onda hakkı yoktur” sözünü naklettikten sonra
kendisnin, Hz. Ömer’in “hadis”ini alıp onunla amel edeceğini beyan eder. Toprağı çevirip de
üç yıl imar etmeyenin, üzerindeki hakkını kaybedeceğini ve tüm insanların o toprağa sahip
olmak hususunda eşit konuma geleceğini söyler.116
SONUÇ
Ebû Yûsuf’un ehl-i re’y ile ehl-i hadisi belli noktalarda birleştiren her iki tarafın görüş ve
yaklaşımlarını da istifade edilebiir kabul eden bir konumda olduğu anlaşılmaktadır.
Fıkhi meseleler için yazılmış kısa sayılabilecek –ki kullandığımız baskı 220 sayfadır- bir
metinde farklı türlerden 580 rivayetin yer alması Ebû Yûsuf özelinde ehl-i re’yin hüküm
verirken, görüşlerini ortaya koyarken rivayet malzemesine istinat ettiğinin ya da onu ihmal
etmediğinin açık göstergesidir.
Hicri ikinci asırda ehl-i hadis ile ehl-i re’y arasında –en azından Ebû Yûsuf özelinde- rivayet
tekniği açısından hadislerin kabulüne, alınmasına ve nakledilmesine yönelik kriterlerde ciddi
bir farklılık görünmemektedir. Faraza mürsel hadis rivayeti ikinci asırda her iki ekolde de cari
olan bir uygulamadır. Merfu, mevkuf ve maktu rivayetlere aynı oranda değer verilip
nakledilmesi de böyledir. Asıl farklılığın rivayetlerle ilgili te’vil, ta’lil, tevcih ve tercihte
kendisini gösterdiği ortaya çıkmaktadır.
Ehl-i hadisin telif ettiği tabakat-teracim türü kaynaklarda genel olarak Irak bölgesinden
olan, özel olarak da Kûfeli ravilere karşı bir rezervin bulunduğu aşikardır. Bunun arka planında
iman ve imamaet konularındaki yaklaşımları ile idari/kazâi makamlarda görev alıyor olmaları
etkili olmuş görünmektedir. “Kûfî” nisbeli çok sayıda ravide cerh ve tadilin tearuzu da bize
göre bu düşüncemizi teyit etmektedir.
Fakihlerin, tarihçilerin ve hadisçilerin rivayet malzemesine yaklaşımlarındaki farklılıkları
tespit açısından farklı hadis türlerini ihtiva eden birleştirilmiş rivayetlerin tetkikinin bir imkan
olduğu anlaşılmaktadır.
Son olarak müşteşrikler tarafından ortaya atılan senedlerin geriye doğru tamamlanması/
uydurulması iddiaları, tetkik ettiğimiz bu eser ve aynı döneme ait diğer çalışmalar bağlamında
kanaatimizce tarihi geriye doğru akıtma çabasıdır. Ya da ehl-i re’y veya hukuk ekollerine ait
her türden rivayetleri ihtiva eden eserler üzerinden yaptıkları istidlaller ile tarihin yanlış
okunmasıdır. Zira Hz. Peygamber’den sadır olan bir söz ya da fiil, sahabe ve tabiin nesillerinde
de yine sadece söz olarak yani sadece rivayet formuyla varlığını devam ettirse iddiları bir nebze
tutarlılık arz edebilir. Ancak Kitâbü’l-Harâc’daki rivayet örneklerinde de görülmektedir ki, Hz.
Peygamber’den sadır olan ve muhatapları tarafından rivayet formunda nakledilen söz ya da
fiiller, sahabe ve tabiin neslinde aynı zamanda hiçbir rivayet endişesi güdülmeksizin
hayatlarının birer parçası olarak yaşanmakta ve tatbik edilmektedir. Hanefilerin “sahabe
uygulamasına” yaptıkları vurgu bu manada son derece ehemmiyetlidir.

Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 77.
Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 108. Bilhassa Hz. Peygamber’den gelen bir şey yoksa sahabe ve tabiinin söz ve
fiillerine ittiba etmek hakkında bir örnek için bkz. Ebû Yûsuf, Kitâbü’l-Harâc, 155.
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Bize göre normal tarihi seyir “rivayet -> uygulama -> fetva” şeklindedir. Hz.
Peygamber’den sadır olan söz ya da fiilin, muhatapları için sadece bir rivayet malzemesi
olduğunu düşünmek Hz. Peygamber ve ona iman etmenin ne demek olduğunu anlayamamakla
ilgili olsa gerektir. İlmin sözlü taşıyıcısı olmak yanında, hatta ondan daha önce onun
uygulayıcısı olmanın varlığını ve gerekliliğini fark edememektir. Fetihler, yeni kültürler ve yeni
problemlerle birlikte –özellikle ehl-i re’y için- hayatın doğal akışı içerisinde çözümler sunmak,
artık ne rivayetin ne de uygulamanın doğrudan aktarılmasıyla değil, bunların bir hüküm yani
fetva formunda kısa ve öz beyanıyla hem mümkün hem de kolay olacaktır. Bize göre bu, tarihin
normal seyrinde akmasıdır ve gerek Kitâbü’l-Harâc gerekse Kitâbü’l-Âsâr’daki rivayetlerin
mahiyeti de aslında bir yönüyle bundan ibarettir.
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ÖZET
Buhârî, Ahmed b. Hanbel ve Yahyâ b. Maîn gibi elliden fazla muhaddise hocalık yapan Ebü’lYemân el-Hakem b. Nâfi‘, Ümmü Seleme adında Behrân kabilesine mensup bir kadının azatlısı
olduğundan el-Behrânî nisbesiyle anılmıştır. Ebü’l-Yemân hicrî 138 yılında doğmuş, on iki
yaşında hadis tahsiline başlamış ve ömrünün sonuna kadar bu ilimle meşgul olmuştur. Hadis
ilmi için yolculuk yaptığına dair bir bilgi aktarılmamıştır. Ancak hacca gittiğinde Medine’de
İmam Mâlik’in evinin lüks bir şekilde döşenmiş olduğunu görünce âlimlerin evlerinin bu
şekilde olmaması gerektiğini düşünerek ondan hadis almamıştır. Fakat daha sonra bu
düşüncesinden dolayı pişman olduğu ifade edilmiştir. Ebü’l-Yemân; Hariz b. Osman, Safvân
b. Amr, Ebû Bekr b. Ebî Meryem ve daha başka ileri gelen muhaddislerden hadis nakletmiştir.
Şeyhayn onun Şu‘ayb b. Ebî Hamza’dan aktardığı rivayetle ihticac etmiştir. Yine Buhârî, Ebû
Zür‘a ve Ebû Hâtim er-Râzî yaratılış hakkında ondan rivayetlerde bulunmuşlardır. Ehl-i Şam’ın
altıncı tabakasından olan Ebü’l-Yemân’ın hocası Şu‘ayb b. Ebî Hamza’dan hangi yolla hadis
aldığına dair bir tartışma olmuşsa da onun sika olduğuna icma edilmiştir.
Buhârî’nin itimadını kazanan ve ondan birçok kişinin hadis aldığı Ebü’l-Yemân’ın Cüz’ünün
hadislerinin çoğu Sahihayn’da birlikte veya Buhârî ve Müslim’de ayrı ayrı bulunmaktadır. Bu
hadislerin bazıları asıl, bazıları mütâbi‘ veya şevâhid olarak aktarılmaktadır.
Ebü’l-Yemân’ın Cüz’ü, şeyhi Şu‘ayb b. Ebî Hamza yoluyla İbn Şihâb ez-Zührî’den aktardığı
hadislerin bir kısmını kapsamaktadır. Şu‘ayb, Halife Hişâm b. Abdülmelik’in Zührî’den hadis
yazması için görevlendirdiği kâtiplerdendir.
Cüz’ün fîhi Ehâdîs Ebi’l-Yemân adıyla şöhret bulan eser, çoğu merfû olmak üzere mevkûf ve
maktû‘ yetmiş üç rivayeti ihtiva etmektedir. Cüz’ün bütün hadislerinde ravi zincirindeki
sıralama; Ebü’l-Yemân> Şu‘ayb >Zührî’de ittifak edilmiş, senedin sonrasında ise farklılık
göstermiştir. Cüz’ün rivayetleri Zührî’nin hocalarına göre oluşturulmuş, son kısmındaki bir kaç
rivayet dışında Cüz; Urve b. Zübeyr, Sa‘îd b. Müseyyeb, Ebû Seleme b. Abdirrahman ve Ukbe
b. Süveyd sırası takip edilerek meydana getirilmiştir. Cüz’ün sahabi ravisi için herhangi bir sıra
gözetilmeden başta Ebû Hüreyre olmak üzere, Âişe validemiz, Ümmü Habîbe ve Hişâm b.
Hakîm gibi sahabilerden rivayetler yer almıştır. Cüz’e alınan rivayetler, konu açısından
herhangi bir ölçüt takip edilmeden bir araya getirilmiştir. Eserin en önemli özelliği; hadislerin
esbâb-ı vurûdları hakkında ayrıntılı bilgi içeriyor olmasıdır. Müellifin eserine aldığı sebeb-i
vurûd bilgisini içeren ilk rivayeti tam verdiği, ardından aktardığı rivayetlerde ise esbâb-ı vurud
bilgisini hazfettiği görülmektedir.
Tedvin döneminin ürünü olan Ebü’l-Yemân’ın Hadis Cüz’ünü konu edindiğimiz bu çalışmada
aktarılan hadislerin; merfû, mevkûf ve maktû‘ olma durumlarını, hem sened hem de metin
açısından temel hadis kaynaklarındaki yerlerini ortaya koymayı amaçlamaktayız.
Anahtar kelimeler: Hadis Cüzü, Ebü’l-Yemân, Şu‘ayb, Zührî, Esbâb-ı Vurûdi’l-Hadîs.
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ABSTRACT
For Abu'l-Yaman al-Hakam b. Nafi', who was the teacher to more than fifty scholars of hadiths
(muhaddiths) such as Bukhari, Ahmad b. Hanbal and Yahya b. Main, was the freedman of a
woman named Umm Salama from the tribe of Bahran, he was known with the nisba (tag) of alBahrani. Abu'l-Yaman was born in the 130s after Hidjrah, and started to study hadith when he
was twelve years old and occupied himself with this science until the end of his life. There isn't
any information regarding the possibility that he traveled for the science of hadith but when he
saw that Imam Malik's house in Madinah was luxuriously furnished when he went on
pilgrimage, he thought that the scholars' house should not be so, and did not act to convey hadith
from him. However, it was later stated that he regretted this decision. Abu'l-Yaman narrated
hadiths from Hariz bin Othman, Safwan b. Amr, Abu Bakr b. Abu Maryam and other prominent
hadith scholars. Shayhayn cited the narration he narrated from Shoaib b. Abi Hamzah as
evidence. Furthermore, Bukhari, Abu Zur'a and Abu Hatim al-Razi narrated hadith from him
about creation. Abu'l-Yaman, who was from the sixth stratum of Ahl al-Sham, although his
meeting with his teacher Shoaib b. Abi Hamzah was the subject of discussion, it was agreed
that he was of the thiqah (a trusted narrator). Ibn Hadjar, on this subject, stated that if what was
said were true, he received these narrations as authorized, everyone who narrated from him
narrated hadiths with the notification of akhbarana (he informed us), and there was no
discussion about it. The hadiths of Juz of Abu'l-Yaman, who gained the trust of Bukhari and
from whom many people narrated hadiths, can be found together in the Sahihain or separately
in Bukhari and Muslim. Some of these hadiths are narrated as asl, some as mutabi or shawahid
(witnesses). Abu'l-Yaman’s Juz includes some of the hadiths he narrated from al-Zuhri through
his teacher Shoaib b. Abi Hamzah. Shoaib was one of the scribes that Caliph Hisham ibn Abd
al-Malik commissioned to write hadiths down from al-Zuhri. This juz contains seventy-three
mawkuf and maktu narrations, most of which are marfu. The most common chain of
conveyors (sanad) in the Juz is in the form of: "Bukhari>Abu'l-Yaman>Shoaib>al-Zuhri>Urwa
b. Zubair > Aisha” It was agreed upon that the Juz’s order in the chain of narrators in all hadiths
are as follows: Abu'l-Yaman>Shoaib>al-Zuhri, but differed in the later ones. There were
narrations from Sahaba (Companions) in Abu'l-Yaman’s Juz such as –especially- our mother
Aisha, and Abu Huraira, Abu Bakr, Umm Habiba and Hisham b. Hakim. No criterion was
followed in terms of subject and narration method for the narrations that were taken into the
Juz, and the author compiled the sunnah material he took in his work in writing without any
discrimination. The most important feature of the work is that the hadiths contain detailed
information about the asbab al-wurud (the reasons for the Prophet to mention the hadith). It is
seen that the author conveyed the first narration in full detail containing the information of the
sabab al-wurud that he included in his work, and he removed the information of asbab al-wurud
in the narrations he conveyed afterwards. We aim to reveal the status of hadiths, which are
narrated in this study in which we deal with Abu'l-Yaman's Hadith Juz, the product of the period
of compilation (tadween), and to see whether they are of the marfu, the mawkuf and the maqtu
or not, and to determine their place in the main hadith sources and their authenticity.
Key Words: Juz of Hadith, Abu’l-Yaman, Asbab al-Wurud al-Hadith, Shoaib, al-Zuhri.
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GİRİŞ
Hadis cüzü, daha çok belli bir kişiden gelen hadisleri toplamak maksadıyla kaleme alınan
küçük çaptaki kitaplara denilmektedir. Ayrıca hadis tedvininin ilk yıllarında hadislerin yazıldığı
defterler için sahife veya cüz kelimesi kullanılmıştır.1
Hadislerin toplanıp bir araya getirildiği zaman dilimine tedvin dönemi denilmektedir. Bu
dönem için kesin bir çizgi olmamakla beraber hicrî birinci asrın sonlarından ikinci asrın
ortalarına kadar ki süreyi içine almaktadır.2 Bu dönemde oluşturulan hadis malzemesi kaynağa
yakın olduğu için daha çok itibar görmesi beklenirken, ortaya konulan bilgilerin sıhhatini
kontrol edecek bir mekanizma olmadığından, ikinci planda kalmış ve pek değer verilmemiştir.
Belki hadis cüzlerinin en büyük talihsizliği daha önce yazılmış olmalarına rağmen daha sonra
derlenen kaynaklar aracılığıyla mevsukıyetlerinin ortaya konulmaya çalışılıyor olmasıdır.3
Ebü’l-Yemân’ın Cüz’ü üzerine; Gazze İslam Üniversitesi Usûlü’d-dîn Fakültesi’nde çalışan
Nâfiz Husayn Hammâd ile Nûr Mahmûd Ahmed el-Hîle tarafından yapılan tahkik,4 elA‘zamî’nin kısmen kaynaklarını göstererek İlk Devir Hadis Edebiyatı’na ek olarak neşrettiği
bölümü 5 ve el-Hasrî’nin küçük bir eser olarak basılan çalışmaları bulunmaktadır.6 Biri makale,
ikincisi kitap bölümü ve üçüncüsü müstakil kitap olan bu çalışmaların yanı sıra Şu‘ayb b. Ebî
Hamza (öl. 162/779), hocası İbn Şihâb ez-Zührî (öl.124/742) ve öğrencisi el-Hakem b. Nâfi‘
Ebü’l-Yemân (öl. 222/837) hakkında genel bir çalışma da bulunmaktadır.7
Çalışmamızda tedvin döneminin sonlarına doğru derlenen cüzlerden biri olan Ebü’lYemân’ın Hadis Cüz’ünün8 kaynaklarına değinerek onun değerini ortaya koymayı ve hicrî
ikinci asırda meydana getirilen bir hadis cüzünün sonraki dönemlere nasıl intikal ettiğini
göstermeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda müellifin hayatı ve ilmî kişiliğinden bahsederek
Cüz’ün rivayetlerinin kısa içeriğini; merfû, mevkûf ve maktû‘ olma durumlarını; sened ve metin
açısından temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit etmeyi amaçlamaktayız.

1

2
3
4
5
6
7
8

Muhammed b. Ca’fer el-Kettânî, er-Risâletü’l-Müstatrafe li-Beyâni Meşhûri Kütübi’-s-Sünneti’l-Müşerrafe,
çev. Yusuf Özbek (İstanbul: İz Yayıncılık, 1994), 132; Mücteba Uğur, Hadis İlimleri Edebiyatı (Ankara:
TDV. Yay., 1996), 51; M. Yaşar Kandemir, “Cüz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 1993), 8/147.
bk. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü (İstanbul: İFAV., 2011), 314.
bk. Seyit Ali Güşen, İlk İki Asır Hadis Eserlerindeki Rivayetlerin Temel Hadis Kaynaklarına İntikali
(İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014), 2.
Nâfiz Husayn Hammâd, Nûr Mahmûd Ahmed el-Hîle, “Cüz’ün fîhi Ehâdîs Ebi’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi‘”,
Gazze Ezher Üniversitesi, İnsanî İlimler Fakültesi Dergisi 13/1 (2011), 513-562.
Muhammed Mustafa el-A‘zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, çev. Hulûsi Yavuz (İstanbul: İz Yayıncılık, 2021),
283.
Rıdvan b. Salih el-Hasrî, Cüz’ün fîhi Ehâdîs Ebi’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi‘el-Behrânî el-Himsî an Şu‘ayb b.
Ebî Hamza an ez-Zührî an şuyûhihî (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2014).
Halit Özkan, “Tedvin Tarihinde Emevî Sarayı ve Zührî’nin Mirasına Bir Örnek: Şuayb b. Ebû Hamza
Nüshası”, Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 17/32 (2012/1), 1-37.
Bu Cüz, hicrî 162 yılında meydana getirilmiştir. Zira Ebü’l-Yemân, hocası Şu‘ayb b. Ebî Hamza’nın vefatına
yakın bir zamanda yanına gitmiş ve bu ziyaret esnasında hocasının; “bunlar benim kitaplarımdır, almak
isteyen kişi alsın”, icâzetine binaen yazmıştır. Kaynaklar da hocasının vefatı için bu yılı göstermiştir. Ebû
Abdillah Muhammed b. Sa‘d el-Hâşimî, eṭ-Ṭabaḳâtü’l-kebîr, thk. Muhammed Abdulkadir Ata (Beyrut:
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1410/1990), 7/325.
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1. EBÜ’L-YEMÂN’IN HAYATI VE İLMÎ KİŞİLİĞİ
Tam adı; el-Hakem b. Nâfi‘ Ebü’l-Yemân el-Himsî el-Behrânî olan ravi, hicrî 138’de (755)
Humus’ta doğmuştur.9 Hicrî ikinci asrın son yarısı ile üçüncü asrın ilk çeyreğinde yaşayan elHakem b. Nâfi‘; Ebü’l-Yemân, el-Hâfız, el-İmâm, el-Hücce, el-Himsî nisbeleriyle tanınmış
ve Ümmü Seleme adında Behrân kabilesine mensup bir kadının azatlısı olduğundan el-Behrânî
nisbesiyle de anılmıştır. İsmail b. ‘Ayyâş’ın (öl.181/797) kâtibi olarak da bilinen Ebü’lYemân,10 kendi zamanında Humus’un en âlimi olup, Halife Me’mûn onu Humus’a kadı olarak
atamıştır.11
On iki yaşında hadis tahsiline başlayan ve yetmiş yıla yakın ilimle meşgul olan Ebü’lYemân’ın hadis ilmi için yolculuk yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.12 Onun,
hac için gittiği Medine’de İmam Mâlik’e uğradığı ve kendisinden hiç hadis almadığı
bildirilmiştir. Bunun sebebi olarak; Ebü’l-Yemân’ın Mâlik’in evini acayip bir şekilde döşenmiş
görünce “Bu âlimlerin ahlâkından değildir.” diyerek hadis almadığı ancak bir süre sonra bundan
pişman olduğu ifade edilmiştir.13 Vefatı hakkında kaynaklarda hicrî 211 veya 221yılları14
zikredilse de genel kanaate göre 222 yılının zilhicce ayında, Ebû İshak b. Hârun’un (öl.
227/842) hilafeti döneminde, Humus’ta vefat etmiştir.15
1.1.Hocaları
Ebü’l-Yemân’ın hepsi Humuslu olmak üzere tespit edebildiğimiz on iki hocası vardır.
Bunlar içerisinde kendisinden en fazla hadis aldığı hocası, Şu‘ayb b. Ebî Hamza’dır. Beşinci
tabakadan olan Şu‘ayb, Humus ehlinden Ebû Hamza Dînâr’ın oğludur.16 Humus’ta doğmuş ve
babasının künyesiyle anılmıştır. O, Zührî’nin en güvenilir kâtibi olarak tanınmış17 ve
hocasından 1700 rivayet aktarmıştır. Ayrıca kendisinden birçok muhaddis rivayette
bulunmuştur.18 Ebü’l-Yemân Cüz’ündeki bütün rivayetleri Şu‘ayb yoluyla nakletmiş, Buhârî
de Ebü’l-Yemân’dan aldıklarını onun tarikiyle rivayet etmiştir.19
Ebü’l-Yemân’ın bu Cüz’ünde hadis almadığı ancak kaynaklarda kendilerinden hadis
aktardığı bilinen diğer hocaları şunlardır: Safvân b. Amr (öl.155/772), Hurayz b. Osmân
(öl.163/780),20 İsmail b. ‘Ayyâş, Ertât b. el-Münzir, Sa‘îd b. Abdilazîz, ‘Ufeyr b. Ma‘dân, Ebû
9

10

11
12
13

14
15
16
17
18
19

20

Ebü’l-Kâsım Ali b. el-Hasen İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, thk. Amr b. Garâme el-Umrevî (Dâru’lFikr, b.y.y., 1415/1995), 15/75; Ebû Abdillah Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî,
Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1419/1998), 1/302.
Ebû Abdillah Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, Mîzânü’l-iʿtidâl fî naḳdi’r-ricâl, thk.
Ali Muhammed el-Buhârî (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1382/1963), 1/582; Zehebî, Siyeru aʿlâmi’nnübelâʾ, thk. Şu‘ayb el-Arnaût vd. (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1405/1985), 10/325.
İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 15/70; Zehebî, Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ,1/302; Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 10/325.
Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 10/319-320.
İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 15/75-76; Zehebî, Ebû Abdillah Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ezZehebî, Mîzânü’l-iʿtidâl, 1/581; Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî el-Askalânî İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb
(Hindistan: Dâiretu’l-Me‘ârifi’n-Nizâmiyye, 1325/1907), 2/443.
İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 15/79-80.
İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳâtü’l-kebîr, 7/328; İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 15/74; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, 2/443.
İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳâtü’l-kebîr, 7/325.
Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 10/325.
Abdülkadir Şenel, “Şu‘ayb b. Ebû Hamza” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 2010), 39/223.
Halife Hişâm için Zührî’nin yazdıklarından hadis yazan Şu‘ayb’ın kitapları gayet sahih ve güzel yazılmıştır.
O, kitaplarını kullanmaya kimseye müsaade etmemiştir. Ancak ölüm döşeğindeyken; Bakiye, Bişr ve elHakem b. Nâfi‘nin kendi adına rivayet etmelerine müsaade etmiştir. A‘zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, 179.
Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî, et-Târîḫu’l-kebîr, thk. Muhammed Abdülmu‘îd Han
(Haydarâbâd: Dâiretu’l-Me‘ârifi’l-‘Usmâniyye, ts.), 2/344.
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Bekr b. Abdillah b. Ebî Meryem,21 el-‘Attâf b. Hâlid el-Mahzûmî, Mübeşşir b. ‘Ubeyd elKureşî, Yezîd b. Sa‘îd b. Zî‘usvân, Sa‘îd b. Sinân Ebî Mehdî.22 Ebü’l-Yemân, Humus dışına
çıkmadığı için onun hoca yelpazesinin geniş olmadığını söyleyebiliriz.
1.2.Talebeleri
Ebü’l-Yemân’ın rivayet ettiği hadisler başta Kütüb-i Tis‘a olmak üzere birçok kaynakta yer
almaktadır. Kendisinden pek çok muhaddis rivayette bulunmuştur. Bu nedenle ravi olarak
içinde Ebü’l-Yemân’ın olmadığı bir hadis kaynağı yoktur denilebilir.
Ebü’l-Yemân’dan hadis alan muhaddisler şunlardır: Muhammed b. İsmail el-Buhârî (ö.
256/870), Ahmed b. Hanbel (öl. 241/855), Ali İbnü’l-Medînî (öl. 234/848), Yahyâ b. Maîn (öl.
233/847), Abdullah b. Abdirrahman ed-Dârimî (öl.255/869), Ebû Zür‘a Abdurrahman b. Amr
ed-Dımaşkî (öl. 281/897), İsmail b. Abdillah el-İsfehânî (öl. 267/880), İbrahim b. el-Hüseyn b.
Ali (öl. 281/897), Şu‘ayb b. Şu‘ayb b. İshâk ed-Dımaşkî (öl. 264/878), Ebû Ubeyd b. Kâsım b.
Sellâm (öl. 224/838), Ebû Ali Muhammed b. Ali b. Hamza(öl. 261/875), Muhammed b. Avf etTâ’î (öl. 272/886), Ebû Bekr Muhammed b. Îsâ et-Tarsûsî (öl. 277/893), Muhammed b. Hârûn
b. Muhammed Bekkâr, Muhammed b. Yahyâ ez-Zühlî (öl. 258/872), Muhammed b. Ya‘kûb
Habîb ed-Dımaşkî, Muhammed b. İshâk es-Sâğânî (öl. 270/884), Muhammed b. Hayevîh elİsferâyînî, Recâ b. Abdirrahim el-Herevî, İbrahim b. Süleyman, Ebû Muhammed Abdullah b.
Ahmed b. İshâk el-Basrî,23 Musa b. Yezîd el-İsfencî, İbrahim b. Dâvûd, İbrahim b. Sa‘îd elCevherî (öl. 250/864), İbrahim b. Hânî en-Nîsâbûrî (öl. 265/879), İbrahim b. el-Heysem (öl.
278/894), Ebû Zeyd Ahmed b. Abdirrahman el-Hûtî (öl. 279/895), Ahmed b. Abdilvahhab b.
Necdeti’l-Hûtî (öl. 279/895), Ebû Mes‘ûd Ahmed b. el-Furât er-Râzî (öl. 258/872), Ebü’lMusaffâ Recâ b. Abdirrahim el-Kuraşi, Recâ b. el-Muraccâ el-Mervezî (öl. 249/863),
Abdülkerim b. el-Heysem ed-Dîrâkûlî (öl. 278/894), Abdülvahhâb b. Necde el-Hûtî, Abdullah
b. Fedâle en-Nesâî (öl. 241/855), Osman b. Saîd ed-Dârimî (öl.280/896), Ali b. el-Hasen b.
Ma‘rûf, Amr b. Mansûr en-Nesâî, İmrân b. Bekkâr el-Berrâd el-Himsî (öl. 271/885), Ebû
Muhammed el-Kâsım b. Hâşim es-Semâr, Ebû Hâtim Muhammed b. İdrîs er-Râzî (öl. 277/893),
Ebû İsmail Muhammed b. İsmail es-Sülemî et-Tirmizî (öl. 280/896), Muhammed b. Sehl b.
Asker el-Buhârî (öl. 251/865), Ebü’l-Cemâhir Muhammed b. Abdirrahman el-Hadramî, Musa
b. Sa‘îd ed-Dândânî, Musa b. Îsâ b. el-Münzir el-Himsî, el-Heysem b. Hâlid b. Yezîd elMusaysî, Yak‘ûb b. Süfyân ve Ali b. Muhammed b. Îsâ el-Huzzâ‘î el-Cekânî (öl. 292/908),
(ondan rivayette bulunan son kişidir.)24
1.3. Ebü’l-Yemân’ın Hocası Şu‘ayb’dan Hadis Alması ve Cerh-Ta‘dîl Âlimlerinin
Değerlendirmeleri
Ehl-i Şam’ın altıncı tabakasından olan Ebü’l-Yemân,25 hocası Şu‘ayb b. Ebî Hamza ile
mülakiliği tartışma konusu olmamakla birlikte onun hangi yollarla hocasından hadis aldığı ve
aldığı hadisleri nasıl aktardığı konusunda terâcim ve tabakât kitaplarında farklı bilgiler
bulunmaktadır. Bu çerçevede şu bilgiler aktarılmıştır: Ebü’l-Yemân hocası Şu‘ayb b. Ebî
Hamza’nın hadiste zor (titiz) bir kişi olduğunu, vefatına yakın bir zamanda yanına gittiğini ve
21
22

23
24
25

İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 15/69.
Ebü’l-Haccâc Cemâluddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf el-Mizzî, Tehẕîbü’l-Kemâl fî esmâʾi’r-ricâl, thk.
Beşşâr ‘Avvâd Ma‘rûf (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1400/1980), 7/146-147; Zehebî, Siyeru aʿlâmi’nnübelâʾ, 10/320.
İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 15/69.
Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/147-148; Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 10/320; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb,
2/441.
Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/148.
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bu ziyaret esnasında hocasının: “Bunlar benim sahih kitaplarımdır. Almak isteyen kişi alsın,
arz etmek isteyen arz etsin, kim benden dinlemek istiyorsa oğlumdan dinlesin, zira o benden
dinlemiştir.” dediğini aktarmıştır.26 Ebû Abdillah’a (Ahmed b. Hanbel) hocası hakkında bir
soru soruldu ve o da soran kişiye: “Neyi ortaya çıkarmaya çalışıyorsun?” diye çıkıştı ve
devamla Şu‘ayb’ın hadiste işi çok zordu. Ali b. Ayyâş, Humus halkına kendilerine hadis rivayet
edilmesini istedikleri ancak izin verilmeyen bir hikâyeden bahsetti. Tam da bu konuyu
konuşurken Ebü’l-Yemân geldi ve “Benden bu hadisleri rivayet edin.” dedi. Ebû Abdillah’a
soru soran kişi: “Münâvele yoluyla mı?” diye sordu. Bunun üzerine Ebû Abdillah: “Şayet
sadece münâvele olsaydı onlara ne bir kitap ne bir şey verirdi. O bunları işitmiştir.” dedi.27
Yahyâ b. Maîn, Ebü’l-Yemân’a Şu‘ayb’dan nasıl hadis aldığını sormuş ve o da münâvele
yoluyla ondan hadis aldığını ancak başkasına hadisleri aktarmadığını ifade etmiştir.28Ahmed b.
Hanbel, Şu‘ayb b. Ebî Hamza’dan olan rivayetleri konusunda Ebü’l-Yemân’dan bilgi
istediğinde o; bu hadislerin bir kısmını ona bizzat okuduğunu, bir kısmını ondan dinlediğini,
bazılarını da icâzet ve münâvele yoluyla rivayet ettiğini fakat münâvele yoluyla aldığı hadisleri
kimseye rivayet etmediğini söylemiştir.29 Ancak aynı bilgi şu şekilde de aktarılmıştır.
“Bazılarını o bana, bazılarını da ben ona kıraat ettim; bazılarını icâzet, bazılarını münâvele
yoluyla verdi ve hepsinde ahberanâ ( )أ َ ْﺧ َﺒ َﺮﻧﺎŞu‘ayb tabirini kullan, dedi.”30 Bu bilgilerin yanında
Şu‘ayb’ın oğlu; Ebü’l-Yemân’ın kendisine gelip Şu‘ayb’ın kitaplarını aldığını sonra da
ahberanâ diyerek sanki Şu‘ayb’dan dinlemiş gibi caiz görerek aktardığını ifade etmiştir.31 Ebû
Zür‘a; Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb b. Ebî Hamza’dan sadece bir hadis dinlediğini, geri kalan
hadisler için icâzet aldığını aktarmıştır.32 Bu kabil başka tartışmaların da olduğunu ancak
bunların kesinlik kazanmadığını görmekteyiz.33
Konuyla ilgili bilgileri aktaran kaynaklar birbirlerinin tekrarı mesabesindedir. Burada
ihtilaflı olan husus; Ebü’l-Yemân’ın münâvele yoluyla aldığı hadisleri kimseye anlatmadığı
veya çeşitli yollarla aldığı hadisleri ahberanâ sigasıyla aktarıp aktarmadığıdır. Kaynaklar bu
hususta çelişkili bilgiler sunmaktadır. Hadis ilminde ahberanâ lafzı başlangıçta; semâ‘, kırâ’at,
icâzet, el-munâveletu’l-makrûne bi’l-icâze ve mukâtebe yollarından biriyle alınan bir hadisi
başkasına rivayette (edâ) kullanılan bir siga iken, sonraları kırâ’at veya arz denilen metotla
alınan hadisin rivayetinde kullanılır olmuştur.34 Ebü’l-Yemân’ın Cüz’ünün ilk dönem
kaynaklarından biri olması hasebiyle onun, hadislerini icâzetli münâvele ile aldığını ve tamamı
olmasa da büyük bir bölümünü ahberanâ sigasıyla aktardığını söyleyebiliriz.
Ebü’l-Yemân’ın hadis rivayetinde yazılı malzemeyi kullandığına dair çalışmamıza konu
edindiğimiz bu Cüz’den başka ipuçları da vardır. Zehebî (öl.748/1347) konuyla ilgili rivayetleri
aktardıktan sonra şu değerlendirmeyi yapmıştır: Buhârî ve Müslim’in Dârimî yoluyla Ebü’lYemân’dan aldığı kırk kadar hadis Sahihayn’da nakledilmektedir. Hepsinde ahberanâ Şu‘ayb
denilmekte, haddesenâ denilmemektedir. Zira bu, icâzet yoluyla nakledildiğini açıkça
göstermekte ve bu hadisler, Şu‘ayb’ın hattından alınan bir cüzden nakledilmektedir.35

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/150; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, 2/442.
Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/149; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, 2/441.
Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/150.
İbn Asâkir, Târîḫu Dımaşḳ, 15/7879; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, 2/441.
Ebü’l-Hüseyn Muhammed b. Muhammed b. el-Hüseyn el-Bağdâdî İbn Ebî Ya‘lâ, Tabakâtu’l-Henâbile, thk.
Muhammed Hâmid el-Fakî (Kahire: Matbaatu’s-Sünneti’l-Muhammediyye, ts.), 1/149; Mizzî, Tehzîbu’1Kemâl, 7/150; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, 2/442.
Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/149; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, 2/441.
Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/150; Zehebî, Mîzânü’l-iʿtidâl, 1/581.
bk. Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/151.
Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 17.
bk. Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 10/325.
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Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inde Ebü’l-Yemân’dan aktardığı hadis sayısı 273’tür.36
Buhârî bunların hepsini haddesenâ ( ) َﺣﺪﱠﺛَﻨﺎsigasıyla ve hocası Ebü’l-Yemân’dan on ikisi hariç
ahberanâ ( )أَ ْﺧﺒَ َﺮﻧﺎŞu‘ayb diyerek aktarmıştır. Bu durumda şayet ahberanâ olarak aktarılan
hadislerin hepsi bir cüzden aktarılmış ise bu Ebü’l-Yemân’ın bu Cüz’den başka yazılı
beleye/belgelere sahip olduğunu göstermektedir. Zira Ebü’l-Yemân’ın bu Cüz’ünden
bahsetmeyen Fuad Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları’nda Hatîb el-Bağdâdî’den ehl-i hadisin
birçok nüshasının olduğuna dair bir haberi naklederken onun iki nüshasını zikretmiştir.37
Cerh-tadîl âlimlerinden İbn Maîn (öl.233/848),38 Muhammed b. Abdillah b. Ammar elMevsılî (öl.242/856),39 Ebû Hâtim er-Râzî (öl.277/890)40 ve İbn Hibbân (ö. 354/965)41 onun
sika olduğunu belirtmişlerdir. Konuyla ilgili bilgileri bir araya getiren Zehebî; Ebü’l-Yemân’ın
sika imamlardan olduğunu, Hurayz b. Osman, Safvân b. Amr, Ebû Bekr b. Ebî Meryem ve daha
başka ileri gelen muhaddislerin kendisinden hadis naklettiğini, Şeyhayn’ın onun Şu‘ayb b. Ebî
Hamza’dan aktardığı rivayetleriyle ihticac ettiğini, Ebû Zür‘a ve Ebû Hâtim er-Râzî’nin
yaratılış hakkında ondan rivayetler aktardığını bildirmiştir.42 Başka bir değerlendirmesinde de
Zehebî şöyle ifade etmiştir: O sika olanların önde gelenidir. Zira ondan Buhârî, Ahmed b.
Hanbel, Yahyâ b. Maîn, Ebû Zür‘a, Muhammed b. Avf et-Tâ’î, Muhammed b. Yahyâ ez-Zühlî
ve daha başka muhaddisler hadis almışlardır ve Ebû Hâtim de onun önde gelen sika (sikatün
nebîl) kimselerden olduğunu belirtmiştir.43
Ebü’l-Yemân’ın sika olduğu hususunda icma edilmekte ve onun cerh edildiğine dair
kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Elliden fazla muhaddis ona itimat etmiş ve
ondan hadis almıştır. Hocası Şu‘ayb’dan hadis alış şeklinde bir tartışma olsa da İbn Hacer’in
(öl. 852/1448) dediği gibi bu anlatılanlar doğru ise onun, bu rivayetleri icâzetli aldığını
göstermektedir. Ondan nakilde bulunan herkes ahberanâ diyerek hadis aktarmakta ve bu
konuda Buhârî, Dârimî, Ahmed b. Hanbel ve diğer talebeleri arasında da herhangi bir tartışma
yaşanmamıştır.44

36

37

38
39
40
41
42
43
44

Buhârî’nin Ebü’l-Yemân’dan aktardığı hadis sayısı 257 kabul edilse de (bk. Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları,
251) yaptığımız taramada bu rakam 273’e çıkmaktadır. Bu rakam farklılığının sebebi sanırım birden fazla
şeyhten aktarılan rivayetlerin bir olarak değerlendirilmiş olmasındandır.
“Ashâbu’l-hadisin birçok nüshası vardır. Bu nüshalar da birçok hadis ihtiva eder ki, ravi ilk hadis metni ile
birlikte nüshanın senedini, rivayetler zincirini verir. Nüshanın nihayetine kadar diğer hadisleri sıralar. Mesela
Ebü’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi‘in, Şu‘ayb b. Ebî Hamza, Ebü’z-Zinâd, el-A‘rec vasıtasıyla Ebû Hüreyre’den
rivayet ettiği bir nüsha ve yine Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb, Nâfi‘, İbn Ömer’den rivayet ettiği diğer bir nüsha
vardır.” Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit Hatîb el-Bağdâdî, el-Kifâye fî ilmi’r-rivâye (Haydarâbâd: Dâiretu’lMe‘ârifi’l-‘Usmâniyye, 1357/1938), 214; Fuad Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları (Ankara: Kitâbiyât Yayınları,
2000), 73-74; Yukarıda aktardığımız Şu‘ayb’ın “bunlar benim sahih kitaplarımdır.” sözünden de onun farklı
nüshalara sahip olduğunu ve yine Ebü’l-Yemân’ın bu Cüz’den başka Şu‘ayb’dan nüshalar edindiğini
söyleyebiliriz.
Ebû İshâk İbrahim b. Abdillah İbnü’l-Cüneyd, Suâlâtu İbnu’l-Cüneyd li Ebî Zekeriyyâ Yahyâ b. Maîn, thk.
Muhammed Nur Seyf (Medine: Mektebetü’d-Dâr, 1408/1988), 397.
Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/153.
Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta‘dîl (Beyrut:
Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, 1271/1952), 3/129.
Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî İbn Hibbân, es-Sikât (Haydarâbâd: Dâiretu’l-Me‘ârifi’l‘Usmâniyye, 1393/1973), 8/194.
Zehebî, Mîzânü’l-iʿtidâl, 1/581; Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâʾ, 10/320.
Zehebî, Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ,1/302; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, 2/441.
bk. Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-bârî bi şerhi ṣaḥîḥi’l-Buhârî, thk.
Muhammed Fuâd Abdulbâkî (Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1379/1959), 1/399.
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2. EBÜ’L-YEMÂN’IN HADİS CÜZ’Ü
Cüz’ün fîhi Ehâdîs Ebi’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi‘ adıyla bilinen bu hadis Cüz’ü, Zührî’nin
hocası Urve b. Zübeyr’le başlamakta, Ukbe b. Süveyd adlı hocasıyla son bulmaktadır. Zührî’nin
hocaları esas alınarak meydana getirilen eser, 73 rivayetten oluşmaktadır. Birbirine bitişik bazı
rivayetler tek rivayet kabul edildiğinden bu rakam değişiklik gösterebilmektedir. Bab başlıkları
kullanılmadan ve belli bir sıralama gözetilmeden Zührî’nin şeyhleri esas alınarak haberler
nakledilmektedir. Bazı rivayetler birbirlerini desteklemekle birlikte rivayetlerin geneli,
birbirinden bağımsız ve farklı konular içermektedir. Ebü’l-Yemân’ın vefatına yakın hocası
Şu‘ayb b. Ebî Hamza’yı ziyareti esnasında aldığı genel icâzeti ölçü aldığımızda bu Cüz’ün, hicrî
162 yılında tedvin edildiğini söyleyebiliriz.45
2.1. Cüz’ün Rivayetleri
Cüz’deki rivayetlerin büyük bir kısmı ayrıntılı bilgiler içermektedir. Cüz’ün bütün
haberlerini olduğu gibi aktarmak, büyük bir yekûn oluşturmaktadır. Bundan dolayı rivayetin
bir bölümü veya kısa içeriği kendi rakamı altında aktarılacaktır. Ayrıca Ebü’l-Yemân’ın
aktardığı haberlerin sened ve metin olarak aynı şekilde kaynaklarda olup olmadığı araştırılacak,
hadislerin mütâbi‘46 ve şâhidi varsa kaynaklarının bir kısmına değinilecektir. Çalışmamızda
Nâfiz Husayn Hammâd ile Nûr Mahmûd Ahmed el-Hîle tarafından yapılan tahkikteki sıralama
esas alınacaktır.47
1. Rivayet: Ebü’l-Yemân’ın birinci sırada zikrettiği haber; nesebe dâhil olma ve nesep
tayininin nasıl olacağı sorusuna cevap arandığı ayrıntılı bir rivayettir. Ebü’l-Yemân’ın
Şu‘ayb>Zührî>Urve>Âişe senediyle aktardığı bu rivayet; Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inde
ve Dârimî es-Sünen’inde nakledilmiştir.48 Buhârî’nin rivayetiyle Cüz’deki rivayet aynı
lafızlardan oluşmaktadır. Dârimî ise rivayetin bir kısmını hazfederek olayı aktarmıştır. Buhârî
aynı hadisi mütâbi‘ olarak birkaç yerde zikretmiştir.49 Hadisin Buhârî’den başka mütâbi‘leri de
vardır.50
2. Rivayet: “Çocuk döşek sahibinindir. Zina eden erkeğe mahrumiyet vardır.” Ebü’lYemân’ın aktardığı bu hadisi aynı sened ve metinle Taberânî (öl.360/971); Ebû Zür‘a> Ebü’lYemân>Şu‘ayb>Zührî>Urve>Âişe tarikiyle rivayet etmektedir.51 Hadisin bu senedi Kütüb-i
Tis‘a’da bulunmamakta ancak Ebû Hüreyre (öl.58/678) isnadıyla müttefekun aleyh olarak

45
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47
48
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50
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bk. Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/150; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, 2/442.
Mütâbaat kelimesi terim olarak “ferd veya garîb olduğu sanılan bir hadisin ravisine, hadisi tahric edilmeye
elverişli başka bir ravi tarafından muvâfakat edilmesi ve hadisin aynı şeyhten yahut senedin daha üst kısmında
yer alan başka bir râvisinden benzer ifadelerle nakledilmesi” demektir. Salahattin Polat, “Mütâbaat”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 32/180.
Hammâd, Ahmed el-Hîle, “Cüz’ün fîhi Ehâdîs Ebi’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi‘”, 513-562.
Ebû Muhammed Abdullâh b. Abdirrahman b. el-Fazl ed-Dârimî, es-Sünen, thk. Hüseyin Selîm Esed (Riyad:
Dâru’l-Muğnî, 1412/2000), “Nikâh”, 41 (2283); Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣṣaḥîḥ, thk. Muhammed Zuheyr b. Nâsır en-Nâsır (yy.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2002), “‘Îtk”, 8 (2533).
Buhârî, “Buyû‘”, 3 (2053); “Vasâyâ”, 4 (2745); “Ferâid”, 18 (6749); “Buyû‘”, 100 (2218); “Husûmât”, 5
(2421); “Hudûd”, 23 (6817).
Ebû Abdillah Mâlik b. Enes el-Asbahî el-Yemenî, el-Muvatta’, thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî (Beyrut:
Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1406/1985), “Akdiyye”, 20; Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed Ahmed b.
Hanbel, el-Müsned, thk. Şu‘ayb Arnaût vd. (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001), 41/332 (24975); Ebû
Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî İbn Mâce, es-Sünen, thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî (Kahire:
Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-Arabiyye, 1336/1918), “Nikâh”, 59 (2004).
Ebü’l-Kâsım Süleymân b. Ahmed et-Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, thk. Hamdî b. Abdilmecîd es-Selefî
(Beyrut: Muessesetu’r-Risâle, 1405/1984), 4/192 (3081).
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aktarılmaktadır.52 Ebü’l-Yemân bu rivayeti bir önceki rivayeti desteklemek için nakletmektedir.
Ebü’l-Yemân’ın birinci ve ikinci sırada aktardığı bu rivayetlerin biri ayrıntılı bir şekilde olay
örgüsünü, diğeri sadece olayın karar kısmının yer aldığı nesep tespiti konusunu ele almaktadır.
3. Rivayet: “Allah, bu dünyada insanlara işkence yapanlara azap eder.” Ebü’l-Yemân’ın;
Şu‘ayb>Zührî>Urve>Hişam b. Hakîm b. Hizâm (öl.15/636) tarikiyle aktardığı bu hadisi; aynı
sened ve lafızlarla Ahmed b. Hanbel ve Taberânî aktarmıştır.53 Hişam’ın babası Hakîm’e
dayandırarak naklettiği, insana kötü muamele edenin ele alındığı bu rivayetin birçok mütâbii
bulunmaktadır.54 Şu‘ayb el-Arnaût, el-Müsned’in talikinde; bu hadisin senedinin Müslim’in
şartı üzerine sahih olduğunu; İbn Hibbân’ın da Zebîdî tarikiyle tahric ettiğini belirtmiştir.55
4. Rivayet: İki kız kardeşin aynı anda bir nikâh altında bulundurulamayacağını, üvey kardeş
veya sütkardeşinin kızıyla evlenilemeyeceğini ve süt emmenin doğurduğu sonuçları konu alan
uzunca bir rivayettir. Ebü’l-Yemân’ın; Şu‘ayb>Zührî>Urve>Ebû Seleme’nin kızı Zeyneb >Ebû
Sufyân’ın kızı Ümmü Habîbe senediyle aktardığı bu hadisi, Buhârî aynı sened ve lafızlarla süt
emmenin hükmü babında aktarmaktadır.56 Buhârî’nin Sahih’inde birden fazla, Müslim’in
Sahih’inde, Nesâî’nin Sünen’inde ve daha başka hadis kaynaklarında rivayetin mütâbi‘leri
bulunmaktadır.57
5. Rivayet: Habeşlilerin mızraklarıyla mescidde oynadığı ve Hz. Peygamber’in ayakta
durarak Hz. Âişe’nin bunları seyretmesine fırsat verdiği bu rivayeti;58 Taberânî, Ebû Zür‘a>
Ebü’l-Yemân>Şu‘ayb>Zührî>Urve>Âişe tarikiyle ve aynı lafızlarla aktarmıştır.59 Buhârî,
Müslim ve Ahmed b. Hanbel; Âişe>Zührî>Urve> ve sonrasında değişen senedlerle bu rivayeti
nakletmişlerdir. Müslim ve Ahmed b. Hanbel aynı lafızlarla,60 Buhârî ise rivayetin ilk
bölümünü “kısa mızraklı kimselerin mescide girmelerinin cevazı” babı atında zikretmiştir.61
6. Rivayet: Hz. Ebû Bekir, önceleri Hz. Âişe’ye bazı şeyler bağışlamış ve vefatı
yaklaştığında malını çocukları arasında adaleti gözeterek dağıtması gerektiğini Hz. Aişe’ye
vasiyet etmiştir.62 Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb>Zührî>Urve, isnadıyla Hz. Âişe’den aktardığı bu
rivayeti aynı sened ve metinle Beyhakî zikretmiştir.63 Mevkûf olan bu haberin başka mütâbi‘leri
de bulunmaktadır.64
7. Rivayet: “Sağken yapılan hibe kabul edilir, vefat esnasında yapılan hibe ise kabul
edilmez.” Bu haber, bir öncekinin devamı olarak, Urve’nin açıklamalarından meydana
52
53
54

55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

Buhârî, “Hudûd”, 23 (6818); Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî, el-Câmiʿu’ṣṣaḥîḥ, thk. Muhammed Fuâd Abdulbâkî (Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1412/1991), “Radâ‘”, 37 (1458).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 14/51 (15335); Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 4/192, 3081.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 25/174 (15846); Müslim, “Birr ve’s-Sıla”, 118-119 (2613); Süleymân b. elEş‘as es-Sicistânî Ebû Dâvûd, es-Sünen, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd (Beyrut: el-Mektebetu’l‘Asriyye, ts.), “Harâc”, 33.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 24/52 (15335).
Buhârî, “Nikâh”, 21 (5101).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 44/51 (15335); Buhârî, “Nefekât”, 16 (5372); “Nikâh”, 26 (5107); Müslim,
“Radâ‘”, 16 (1449); Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şu‘ayb en-Nesâî, es-Sünen (el-Müctebâ), thk. Abdulfettâh
Ebû Gudde (Halep: Mektebetu’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, 1406/1986), “Nikâh”, 46 (3287).
Buhârî, “Salât”, 69 (454); Müslim, “Salâtü’l-Îdeyn”, 18 (892).
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 4/193 (3082).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 42/204 (25333); Müslim, “Salâtü’l-Îdeyn”, 18 (892).
Buhârî, “Salât”, 69 (454).
Mâlik, “Akdiyye”, 40; Ebû Bekr es-Sen‘ânî Abdurrezzâk, el-Musannef, thk. Habîburrahmân el-Azamî
(Beyrut: el-Mektebetu’l-İslamî, 1403/1983), 9/101 (16507).
Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyin b. Alî el-Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, thk. Muhammed Abdulkâdir Atâ’(Beyrut:
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1424/2003), 6/295 (12004).
Mâlik, “Akdiyye”, 40; Abdurrezzâk, el-Musannef, 9/101 (16507); İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdullâh b.
Muhammed. el-Muṣannef fi’l-eḥâdîs̱ ve’l-âs̱ âr. thk. Kemâl Yûsuf el-Hût (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd,
1409/1989), 4/281 (20135); Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 4/201 (3104).
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gelmektedir. Ebü’l-Yemân’ın aktardığı senedi aynı şekliyle kaynaklarda tespit edemedik ancak
İbn Ebî Şeybe ve Ebû Dâvûd, bu rivayeti Urve’ye nispet ederek nakletmiştir.65 Bu haber,
maktû‘ ve zayıf bir rivayet olarak kabul edilmektedir. Ebû Dâvûd, hibe babında bu rivayetin
Hikl b. Ziyâd>Zührî>Urve>Âişe tarikiyle mevkûf olduğunu zikretmiştir.66
8. Rivayet: Urve’nin, Hz. Âişe’ye “Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin
yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir…” (Yûsuf, 12/110) ayetiyle
ilgili birkaç soru sorduğu ve Hz. Âişe’nin ayetle ilgili görüşlerini aktardığı mevkûf bir haberdir.
Buhârî, Ebü’l-Yemân>Şu‘ayb>Zührî>Urve>Âişe senedinin yanı sıra daha başka tariklerle de
bu rivayeti aktarmıştır.67
9. Rivayet: Urve’nin, Hz. Âişe’ye yetim kızlar hakkında Nisâ sûresinin 4/3. ve 127.
ayetlerinin
tefsirlerini
sorduğu
bir
rivayettir.
Buhârî,
bu
haberi
Ebü’lYemân>Şu‘ayb>Zührî>Urve>Âişe senedi ve daha başka tariklerle mevkûf olarak zikretmiştir.68
10. Rivayet: Hz. Âişe’nin (ra.) hicap (emri) indikten sonra sütbabası Ebü’l-Kuays’ın kardeşi
Eflah’ın kendi yanına gelmek üzere izin istediğini aktardığı rivayettir. Aişe validemiz bunu Hz.
Peygamber’e sormadan izin veremeyeceğini bildirmiş, Hz. Peygamber geldiğinde ise onun
kendisinin amcası olduğunu söylemiştir. Bundan dolayı Hz. Âişe: “Neseben haram gördüğünüz
şeyleri süt cihetinden de haram sayın!” derdi. Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb>Zührî> Urve>Âişe
senediyle naklettiği hadisi Buhârî aynı sened ve metinle “el-Ahzâb 33/55. ayetin tefsiri”
babında aktarmıştır.69 Rivayetin yakın lafızlarla mütâbi‘leri de bulunmaktadır.70
11. Rivayet: Uhud Savaşı’nda Huzeyfe’nin babası hata ile öldürülmüş ve o, babasının katili
için “Allah sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir” (Yûsuf 12/92) ayetini
söylemekle yetinmiştir. Huzeyfe vefatına kadar babasının katiline yaptığı bu dua ile anılmıştır.
İsnadı sahih olan bu haberi Abdurrezzâk (ö. 211/826); Ma‘mer >Zührî>Urve> isnadıyla benzer
lafızlarla Huzeyfe b. Yemân’dan rivayet etmiştir.71 Ebü’l-Yemân’ın Urve’den maktû‘ olarak
naklettiği bu rivayeti Buhârî, yakın lafızlarla beş yerde Hz. Aişe’den mevkûf olarak
aktarmıştır.72
12. Rivayet: Cahiliye döneminde evlat edinenlerin evlatlığı o kimsenin adıyla çağırılmakta
ve o kişiye mirasçı olmaktaydı. Bu durum el-Ahzâb sûresi 33/5. ayetinin nüzul sebebidir. Bu
ayetle evlatların babalarına nispet edilmesi gerektiği ve babası bilinmeyen kimselerin dinde
kardeş ve dost olduğu belirtilmiştir. Ayrıca rivayet evlilikte denkliğin ölçüsünü tesis etmiştir.
Evlat edinme, evlatların babasına nispet edilmesi, süt emzirme ve evlilikte denklik ile ilgili
konuları ele alan bu rivayeti Buhârî, aynı lafızlarla emzirme konusu hariç, denkliklerin din
hususunda olduğu babı altında aktarmıştır.73 Rivayetin emzirme kısmı ise mütâbi‘lerde
zikredilmiştir.74
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İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 6/234 (30993); Süleymân b. el-Eş‘as es-Sicistânî Ebû Dâvûd, el-Merâsîl. thk.
Şu‘ayb el-Arnaût (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1408/1987), 176 (195).
Ebû Dâvûd, el-Merâsîl,177 (196).
Buhârî, “Tefsîr/Yûsuf Sûresi”, 110 (4695,4696); “Enbiyâ”, 19 (3389).
Buhârî, “Vasâyâ”, 21 (2763); “Şirke”, 7 (2494); “Nikâh”, 17 (5092); “Nikâh”, 43 (5140).
Buhârî, “Tefsîr/el-Ahzâb” 55 (4796).
Mâlik, “Radâ‘”, 3; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 43/354 (26334); Buhârî, “Edeb”, 93 (6156); Müslim,
“Radâ‘”, 5 (1445).
Abdurrezzâk, el-Musannef, 10/175 (18724); İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 4/281 (20135); Taberânî,
Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 4/201, 3104.
Buhârî, “Bed’ü’l-halk”, 11 (3290); “Meğâzî”, 18 (4065); “Diyât”, 16 (6890); “Menâkibü’l-Ensâr”, 22 (3824);
“Eymân”, 15 (6668).
Buhârî, “Nikâh”, 16 (5088).
Müslim, “Radâ‘”, 26-30 (1453); Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 10 (2061).
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13. Rivayet: “Müslümanın ayağına batan bir dikene varıncaya kadar herhangi bir musibet
isabet ederse, Allah muhakkak o musibete karşılık, onun bir günahını örter.” Ahmed b. Hanbel
ve Buhârî bu rivayeti; Ebü’l-Yemân>Şu‘ayb>Zührî>Urve>Âişe senediyle ve aynı lafızlarla
aktarmakta,75 hadisin aynı ve yakın lafızlarla mütâbi‘leri de bulunmaktadır.76
14. Rivayet: Bir kadın Allah Rasûlü’ne gelerek ilk kocasına dönme isteğinde bulunmuştu.
Rasûlullah bunun üzerine: “İkinci kocan senin balçığından tatmadıkça, sen de onun balçığından
tatmadıkça ona varamazsın.” buyurdu. Rasûlullah’ın bu kıssada söylediği hüküm, bundan sonra
değişmez bir uygulama olmuştur. Ebü’l-Yemân’ın; Şu‘ayb>Zührî>Urve>Âişe senediyle
aktardığı bu haberi Buhârî, aynı sened ve metinle aktarmıştır.77 Rivayetin yakın lafızlarla
mütâbi‘leri de mevcuttur.78
15. Rivayet: Hz. Âişe: “Neseben haram gördüğünüz şeyleri süt cihetinden de haram sayın!”
demiştir. Bu rivayet, onuncu sırada aktardığımız rivayetin son kısmından oluşmaktadır. Ebü’lYemân’ın Hz. Âişe’nin sözü olarak yalın halde aktardığı bu haberi Buhârî, esbâb-ı vurûduyla
birlikte uzun bir şekilde aktarmıştır.79 Rivayetin öncesi ve sonrasında ele alınan konuyla alaka
kuramadığımız, Ebü’l-Yemân’ın ayrı olarak aktardığı bu haber, müstakil bir rivayet değil daha
önce aktardığı rivayetin bir parçasıdır. Mevkûf olan bu rivayetin yakın lafızlarla başka
kaynaklarda mütâbi‘leri nakledilmiştir.80
16. Rivayet: “Lâ ilahe illellâh vukuu yaklaşan bir şerden ve büyük bir fitneden dolayı vay
Arab’ın hâline! Bugün Ye’cûc ve Me’cûc seddinden bir delik açıldı…” Günahların çoğaldığı
zaman, toplu helakin olabileceğini belirten bu hadisi Buhârî, iki yerde aynı sened ve lafızla
Ebü’l-Yemân’dan,81 iki yerde de farklı mütâbi‘lerden82 ve Müslim ise iki mütâbiyle
aktarmıştır.83
17. Rivayet: “Ben ancak bir beşerim. Şu da bir gerçek ki, bazen bana hasımlar gelir. Bazısı
diğerinden daha beliğ konuşabilir….” Adaletin yanıltılmaması gerektiğini vurgulayan bu hadisi
Buhârî, aynı sened ve metinle Ebü’l-Yemân’dan aktarmıştır.84 Ayrıca Buhârî ve Müslim bu
hadisi, başka mütâbi‘lerle de rivayet etmiştir.85
18. Rivayet: “Hiçbir peygamberin ruhu cennetteki durağını görmedikçe alınmaz. Sonra
(durağına gitmek) onun arzusuna bırakılır yahut muhayyer kılınır.” Bu rivayeti Ahmed b.
Hanbel ve Buhârî aynı sened ve metinle aktarmaktadır.86 Hadisin aynı ve yakın lafızlarla başka
mütâbi‘leri de bulunmaktadır.87
19. Rivayet: Hz. Ebû Bekir vefatı esnasında; “giydiğim şu iki elbisemi yıkayıp beni onlarla
kefenleyin zira diri, bunun yenisine ölüden daha lâyıktır.” buyurmuştur. Bu rivayeti Ebü’lYemân; Şu‘ayb>Zührî>Urve>Âişe isnadıyla Mevkûf olarak aktarmıştır. Aynı senedle tespit
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Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 41/121 (24573); Buhârî, “Merdâ”, 1 (5640).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 41/378 (24884); Müslim, “Birr ve’s-Sıla”, 49 (2572).
Buhârî, “Libâs”, 6 (5792).
Dârimî, “Talâk”, 4 (2313); Müslim, “Nikâh”, 111-114 (1433); Nesâî, “Talâk”, 43 (3283).
Buhârî, “Tefsîr/el-Ahzâb”, 55 (4796); “Edeb”, 93 (6156).
Mâlik, “Radâ‘”, 3; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 43/354 (26334); Müslim, “Radâ‘”, 5 (1445).
Buhârî, “Menâkıb”, 25 (3598); “Fiten”, 26 (7135).
Buhârî, “Enbiyâ”, 9 (3346); “Fiten”, 4 (7059).
Müslim, “Fiten”,1-2 (2880).
Buhârî, “Ahkâm”, 31 (7184).
Buhârî “Ahkâm”, 29 (7181); “Mezâlim”, 17 (2458); Müslim, “Akdiyye”, 5 (1713).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 41/130 (24583); Buhârî, “Menâkıb”, 85 (4437).
Buhârî, “Menâkıb”, 86 (4463); “De‘avât”, 28 (6348); “Rikâk”, 41 (6509); Müslim, “Fedâilü’s-Sahâbe”, 87
(2444).
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edemediğimiz bu rivayeti Buhârî; Mu‘alla b. Esed>Vuheyb>Hişam > babası (Urve)>Âişe
isnadıyla nakletmiştir.88
20. Rivayet: Hz. Peygamber’in namazda itidal esnasında müminlere dua yaptığıyla ilgili bu
rivayeti Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd b. Müseyyeb (ö. 94/713) ve Ebû Seleme b.
Abdirrahman (ö. 94/712-13)>Ebû Hüreyre isnadıyla aktarmıştır. Aynı sened ve metinle
Taberânî, Ebû Zür‘a kanalıyla nakletmiştir.89 Buhârî, rivayetin senedinde Sa‘îd b. Müseyyeb
ve metnin sonunda ise “Allahu Ekber” lafzı olmadan aktarmıştır.90 Hadisin mütâbi‘leri vardır.91
Müslim bu hadisi; Müslümanların başına bir musibet geldiği zaman bütün namazlarda kunut
yapmanın müstehap oluşu babı altında rivayet etmiştir.92
21. Rivayet: “Cemaatle kılınan namaz, birinizin yalnız başına kıldığı namazdan yirmi beş
derece daha faziletli olur. Gece ile gündüz melekleri sabah namazında bir araya gelirler.” Ebü’lYemân’ın; Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd ve Ebû Seleme>Ebû Hüreyre senediyle aktardığı bu rivayeti
Buhârî, “sabah namazını cemaatle kılma” babında aynı sened ve metinle aktarmıştır.93 Hadisin
mütâbi‘leri çoktur.94
22. Rivayet: Hz. Peygamber, Abdullah b. Amr’a (öl.65/684-5) “Her aydan üç gün oruç tut!”
buyurdu. Abdullah: Ben bundan çoğuna takat getiririm, dedi. Hz. Peygamber: “Bir gün oruç
tut, bir gün tutma, Kur’ân’ı da ayda bir hatmet!” buyurdu. Abdullah: Ben daha fazlasına da güç
getiririm, dedi ve nihayet Allah Rasûlü: “Kur’ân’ı üç gece içinde oku!” buyurdu. Buhârî hadisi
bir gün oruç tutmak bir gün iftar etmek babında aynı sened ve metinle aktarmıştır.95 Hadisin
çok sayıda mütâbii vardır.96
23. Rivayet: “Allah yolunda cihat eden kimsenin örneği; Mücahit, cihattan dönünceye kadar
bıkmadan usanmadan gecelerini namaz, gündüzlerini oruçla geçiren kimse gibidir. Allah, kendi
yolundaki mücahidi vefat ettirip cennete girdirmeyi yahut da sevap ve ganimetle onu salimen
evine döndürmeyi üzerine almıştır.” Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>Ebû Hüreyre
senediyle aktardığı hadisi Buhârî, aynı sened ve metinle “İnsanların en faziletlisi Allah yolunda
canı ve malı ile cihat eden mümindir.” babında aktarmıştır.97 Hadisin mütâbi‘leri çoktur.98
24. Rivayet: “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, kendilerini üzerine
bindirebileceğim binekler bulamamam hâlinde cihat yolunda benim arkamda kalmalarına
gönülleri bir türlü razı olmayacak bir takım mümin kimseler mevcut olmasaydı, ben Allah
yolunda gazaya çıkan hiçbir seriyyeden geri kalmazdım.” Ebü’l-Yemân’nın
Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>Ebû Hüreyre senediyle naklettiği hadisi Buhârî, aynı sened ve metinle
“Şehit olmayı temenni etme” babında aktarmıştır.99 Hadisin başka mütâbi‘leri de vardır.100
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Buhârî, “Cenâiz”, 94 (1387).
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 4/169 (3023).
Buhârî, “Ezân”, 128 (804).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/431 (7465).
Müslim, Mesâcid, 294 (675).
Buhârî, “Ezâ”n, 31 (648).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/109 (7185); Buhârî, “Tefsîr/ el-İsrâ”78 (4717); Müslim, “Mesâcid”, 246
(649).
Buhârî, “Savm”, 56 (1976).
Buhârî, “Enbiyâ”, 37 (3418); Müslim, “Sıyâm”, 181 (1159); Nesâî, “Sıyâm”, 76 (2392).
Buhârî, “Cihâd”, 2 (2787).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 16/59 (9999); Müslim, “İmâre”, 110 (1878); Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ etTirmizî, es-Sünen, thk. Ahmed Muhammed Şâkir vd. (Mısır: Mektebetu Mustafa el-Bâbî el-Halebî,
1395/1975), “Fedâilü’l-Cihâd”, 1 (1619)
Buhârî, “Cihâd”, 7 (2797).
Buhârî, “Temennâ”, 1 (7226); “Îmân”, 25 (36); Müslim, “İmâre”, 106 (1876).
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25. Rivayet: “İnsanlar lâ ilahe illallâh deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum.
Her kim lâ ilahe illalâh derse, Müslümanlık hakkının gereği müstesna, canını ve malını benim
elimden kurtarmıştır.” Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>Ebû Hüreyre senediyle aktardığı
hadisi Buhârî, aynı sened ve metinle “Peygamberin insanları İslam’a, peygamberliği itiraf
etmeye, Allah’ın berisinde bir kısmının diğer bir kısmını rab edinmemeye çağırması” babında
aktarmıştır.101 Hadisin mütâbi‘102 ve şevâhidi çoktur.103
26. Rivayet: “Dünyaya gelen hiç bir çocuk yoktur ki, şeytan ona dokunmasın. Çocuk
şeytanın dokunmasından feryat ederek ağlar. Bundan yalnız Meryem’in oğlu ile annesi
müstesnadır.” Bundan sonra Ebû Hüreyre: “Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden sana
ısmarlıyorum.” (Âl-i İmrân, 3/36) ayetini okuyun, demiştir. Şu‘ayb> Zührî>Sa‘îd> Ebû
Hüreyre senediyle Ebü’l-Yemân’ın rivayet ettiği hadisi Buhârî, aynı sened ve metinle “Kitapta
Meryem kıssasını da an!” babında aktarmıştır.104 Hadisin mütâbi‘leri bulunmaktadır.105
27. Rivayet: “Devs kabilesinin kadınları, Zû’l-Halasa’nın (puthane) etrafında sallanarak
tekrar tavaf etmediği sürece kıyamet kopmayacaktır.” Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>Ebû Hüreyre
senediyle Ebü’l-Yemân’ın aktardığı hadisi Buhârî, aynı sened ve metinle “zamanın (ilk
hâlinden) değiştirilmesi, nihayet putlara ibadet etmeleri” babında aktarmıştır.106 Hadisin
mütâbi‘leri de vardır.107
28. Rivayet: “Dünyada adaletli olan kimseler bu hallerinden dolayı kıyamet günü Allah’ın
(cc.) huzurunda inciden minberler üzerinde olacaklardır.” Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>
Abdullah b. Amr senediyle aktarmıştır. Bu senedle kaynaklarda bulamadık ancak Abdurrezzâk;
Ma‘mer > Zührî>Sa‘îd>Abdullah b. Amr isnadıyla aynı lafızlarla rivayet etmiştir.108 Hadisin
Şeyhayn’ın şartı üzerine sahih olduğu ifade edilmiştir.109
29. Rivayet: Yâ Rasûlallah! Kıyamet gününde biz Rabbimizi görecek miyiz? diye sordular.
Rasûlullah: “Kamerî ayın on dördüncü (bedir) gecesi önünde bulut olmayan ayı görmekte
şüpheye düşer misiniz?” buyurdu, (ashap); Hayır, yâ Rasûlallah dediler. (Hz. Peygamber);
“İşte hiç şüphe yok ki, siz de O’nu bu şekilde göreceksiniz!” Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb>Zührî>
Sa‘îd ve Atâ b. Yezîd (öl.105/723)>Ebû Hüreyre senediyle aktardığı bu hadisi aynı senedle
Buhârî “secdelerin fazileti” babında uzun bir metinle aktarmıştır.110 Hadisin mütâbi‘111 ve
şevâhidi çoktur.112
30. Rivayet: Hz. Peygamber: “Cennete Müslüman kişi girer. Allah dinini facir kişi ile de
teyit edip kuvvetlendirir.” buyurdu. Hadisin vurûd sebebi için ayrıntılı bir olay anlatılmaktadır.
Rasûlullah bir kişi için, ateş ehlinden olduğunu belirtmiş, kendisine o kimsenin zorlu bir savaşta
çarpışıp öldüğü söylenmiş ve bunun üzerine Rasûl-i Ekrem aynı sözü tekrarlamıştır. Olayla
ilgili yapılan araştırmada o adamın yaralandığı, acısına dayanamayıp kendisini öldürdüğü
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Buhârî, “Zekât”, 1 (1399); “Cihâd”, 102 (2946).
Buhârî, “İstitâbetü’l-Mürtedîn”, 3 (6924); Buhârî, “İ‘tisâm”, 2 (7284); Müslim, “Îmân”,32,33,34,35 (20,21).
Buhârî, “Salât”, 28 (392); Tirmizî, “Tefsî”r, 77 (3341); Nesâî, “Tahrîmü’d-Dem”, 1 (3979).
Buhârî, “Enbiyâ”, 44 (3431).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 13/136 (7708); Buhârî, “Tefsîr/ Âl-i İmrân”, 36 (4548); Müslim, “Fedâil”,
146 (2366).
Buhârî, “Fiten”, 23 (7116).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 13/106 (7676); Müslim, “Fiten”, 51 (2906).
Abdurrezzâk, el-Musannef, 11/325 (20664); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 11/499 (6897); İbn Ebî Şeybe, elMusannef, 7/39 (34036); Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şu‘ayb en-Nesâî, es-Sünenü’l-kübrâ. thk.
Abdulmun‘im Şelebî (Beyrut: Muʾessesetu’r-Risale 1421/2001), 5/395 (5886).
Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillah el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ʿale’ṣ-Ṣaḥîḥayn, thk. Mustafa
Abdulkadir Atâ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1411/1990), 4/100 (7006).
Buhârî, “Ezân”, 129 (806); “Rikâk”, 52 (6573); Dârimî, “Rikâk”, 81 (2843).
Buhârî, “Tevhîd”, 24 (7437); Müslim, “Îmân”, 299,300 (182).
Buhârî, “Tevhîd”, 24 (7439); Müslim, “Îmân”, 302 (183).
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bildirilmiştir. Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>Ebû Hüreyre senediyle naklettiği bu
hadisi aynı senedle ve metinle Buhârî, “Muhakkak ki, Allah (dilerse) şu İslam dinini günahkâr
ve asi kişi ile kuvvetlendirir.” babında aktarmıştır.113 Hadisin mütâbi‘114 ve şevâhidi çoktur.115
31. Rivayet: “Yemin ederim ki, ben hakkında mağfiret dilemekten nehy olunmadıkça
Allah’tan senin için mağfiret isteyeceğim.” Allah Rasûlü amcası Ebû Tâlib’e sürekli kelime-i
tevhidi arz ediyordu. Buna mukabil Ebû Cehil ile Abdullah b. Ebî Umeyye, Ebû Tâlib’e
milletinden yüz çevirmemesi gerektiğini telkin ediyorlardı. Ebü’l-Yemân’ın; Şu‘ayb>
Zührî>Sa‘îd>Babası (Müseyyeb) senediyle aktardığı bu hadisi aynı sened ve metinle Buhârî,
“Hakikat sen her sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah’tır ki kimi dilerse ona hidayet
verir ve O, hidayete erecekleri daha iyi bilendir.” (Kasâs, 28/56) ayetinin izahında
aktarmıştır.116 Hadisin mütâbi‘leri vardır.117 Buhârî, bu rivayeti dört yerde aktarmış, bunlar
içinde en ayrıntılı olanı Ebü’l-Yemân’dan rivayet edilenidir.
32. Rivayet: Allah Rasûlü: “Ümmetimden öyle bir zümre cennete girer ki, onlar yetmiş
bindir, yüzleri de ayın ışık saçtığı gibi ışık saçar.” buyuruyordu. Bu sırada Ukâşe: Yâ
Rasûlallah! Beni de onlardan kılması için Allah’a duâ et! dedi. Rasûlullah da: “Yâ Allah! Bunu
da onlardan kıl!” diye duâ etti. Bundan sonra Ensâr’dan bir adam da ayağa kalktı ve: Yâ
Rasûlallah! Beni de onlardan kılması için Allah’a duâ et! dedi. Rasûlullah: “Bu hususta Ukâşe
senin önüne geçti.” buyurdu. Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>Ebû Hüreyre senediyle
aktarmıştır. Aynı sened ve metinle Buhârî “bürde çeşitleri, hibere ve semle denilen giyecekler”
babında rivayet etmiştir.118 Hadisin mütâbi‘leri de vardır.119
33. Rivayet: Hz. Peygamber (s.a.s.): “Ben (kusûf namazı kılarken) cehennemde Huzâalı
Amr b. Âmir b. Luhayy’ı kendi bağırsaklarını ateş içinde sürükler hâlde gördüm. Çünkü o
develeri putlar için salma adağı yapanların ilki idi.” buyurdu. Rivayet öncesinde hadisin sebebi zikri için Sa‘îd, Bahîra ve Sâibe hakkında bilgi verdikten sonra hadisi nakletmiştir. Rivayeti
Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>Ebû Hüreyre senediyle aktarmıştır. Aynı sened ve metinle
Buhârî, “Huzâa Kıssası” babında rivayet etmiştir.120 Hadisin hem mütâbi‘121 hem de şevâhidi
bulunmaktadır.122
34-36. Rivayetler: Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd b. Müseyyeb’den naklettiği
rivayetler el-Mâide 5/96,123 en-Nisâ 4/33124 ve 128.125 ayetleri tefsir etmektedir. Bu rivayetler,
Sa‘îd’in ilgili ayetlerin açıklaması için söylediği ve daha çok tefsir kaynaklarında yer alan
maktû‘ rivayetlerdir.
37. Rivayet: Ebû Hüreyre’nin, kendisinin fazla hadis rivayet etmesinin sebeplerini
açıkladığı bir rivayettir. Ebü’l-Yemân’ın; Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd ve Ebû Seleme>Ebû Hüreyre
senediyle naklettiği bu haberi Buhârî, aynı sened ve metinle “Allah nezdinde olan eğlenceden
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Buhârî, “Cihâd”, 182 (3062); “Meğâzî”, 38 (4203).
Buhârî, “Kader”, 5 (6606); Müslim, “Îmân”,178 (111).
Buhârî, “Cihâd”, 77 (2898); “Meğâzî”, 38 (4202); Müslim, “Îmân”, 179 (112); 187 (119).
Buhârî, “Tefsîr/ Kasâs”, 56 (4772).
Buhârî, “Cenâiz””, 80 (1360); Menâkib”, 40 (3884); “Tefsîr/ et-Tevbe”, 113 (4675); Müslim, Îmân, 39 (24).
Buhârî, “Libâs”, 18 (5811).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 15/109 (9202); Buhârî, “Rikâk”, 50 (6542); Müslim, “Îmân”, 369 (216).
Buhârî, “Menâkib”, 10 (3522).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 15/109 (9202); Buhârî, “Tefsîr/ el-Mâide”, 103 (4623); Müslim, “Îmân”, 369
(216).
Buhârî, “Tefsîr/ el-Mâide” 103 (4624); Müslim, “Küsûf”, 3 (901).
İbn Ebî Hâtim, Tefsîru’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm, 4/1211 (6832).
Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme et-Tahâvî, Şerḥu müşkili’l-âs̱ âr, thk. Şu‘ayb el-Arnaût (Beyrut:
Muessesetu’r-Risâle, 1414/1994), 4/300 (1619); Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 6/430 (12531).
Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 7/483 (14731).
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de, ticaretten de hayırlıdır.” (el-Cum‘a, 62/9)” ayetinin açıklamasında aktarmıştır.126 Hadisin
mütâbi‘leri de vardır.127
38. Rivayet: Azîz ve Celîl olan Allah: “Bundan böyle en yakın akrabalarını ikaz et!” (eşŞu‘arâ, 26/214) ayetini indirdiği zaman, Rasûlullah’ın Kureyşi toplayıp onlara uyarılar yaptığı
açık davetle ilgili bir rivayettir. Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd ve Ebû Seleme>Ebû
Hüreyre senediyle aktarmıştır. Aynı sened ve metinle Dârimî, “Yakınlarını uyar!” Buhârî ise
“(en yakınlara vasiyet yapıldığı zaman) bu en yakın hısımlar içine kadınlar ve çocuklar girer
mi?” bablarında aktarmıştır.128 Hadisin mütâbii de vardır.129
39. Rivayet: “Yemenliler geldi. Onların gönülleri nazik, kalpleri yumuşaktır. İman Yemenli,
hikmet de Yemenlidir. Vakar koyun sahiblerinde, övünmek ve büyüklenmek yaygaracı
bedevilerde, güneşin doğduğu taraftadır.” Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>Ebû Hüreyre
senediyle aktarmıştır. Bu hadisi Müslim, Darimî yoluyla aynı sened ve metinle,130 Buhârî ise
aynı sened ve küçük lafız farklılıklarıyla rivayet etmiştir.131 Hadisin mütâbi‘leri de vardır.132
40. Rivayet: “Şeytan namaz kılarken size gelir ve ne kadar kıldığınızı bilmeyesiniz diye
kafanızı karıştırır ve siz de ne kadar kıldığınızı bilmezsiniz. Kim böyle bir şey hissederse
oturduğu halde iki secde yapsın.” Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre
isnadıyla haberi nakletmiştir. Aynı sened ve metinle Taberânî, Ebû Zür‘a kanalıyla
aktarmıştır.133 Hadis farklı tariklerle birçok kaynakta yer almaktadır.134
41. Rivayet: “Ateşte pişen şeyleri yedikten sonra abdest alın!” Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>
Zührî>Ebû Seleme>Ebû Süfyân b. Sa‘îd b. el-Ahnes (öl.44/664)> Ümmü Habîbe isnadıyla
rivayet etmiştir. Ahmed b. Hanbel aynı sened ve lafızlarla,135 Müslim ise “ateşte pişen şeylerden
abdest lazım gelmesi” babında üç şâhidi nakletmiştir.136 Hadisin Sünen’lerde de birçok şâhidi
aktarılmıştır.137
42. Rivayet: Visal orucunu tutanların uyarıldığı bu rivayeti Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>
Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre isnadıyla aktarmıştır. Buhârî aynı sened ve metinle “orucu
birbirine eklemeyi çoğaltanlara ceza verilmesi” babında nakletmiştir.138 Hadisin mütâbi‘leri de
vardır.139
43. Rivayet: “Her bir peygamberin ümmeti için dua ettiği bir duası vardır. Ben de duamı
kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.” Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Ebû
Seleme>Ebû Hüreyre isnadıyla nakilde bulunmuştur. Buhârî aynı sened ve metinle “Allah size

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Buhârî, “Buyû‘”, 1 (2047).
Buhârî, “Muzara‘a”, 18 (2350); Müslim, “Fedâilü’s-Sahâbe”, 159 (2492).
Dârimî, “Rikâk”, 23 (2774); Buhârî, “Vasâyâ‘”, 11 (2753); “Tefsîr/ eş-Şu‘arâ”, 214 (4771).
Müslim, “Îmân”, 351 (206).
Müslim, “Îmân”, 89 (52).
Buhârî, “Menâkib”, 2 (3499).
Buhârî, “Meğâzî”, 74 (4388); Müslim, “Îmân”, 90 (90).
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 4/177 (3046).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/232 (77286); 13/127 (7694); Buhârî, “Sehiv”, 6 (1232); Müslim,
“Mesâcid”, 82 (389); Tirmizî, “Salât”, 291 (397).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 44/368 (26784).
Müslim, “Hayz”, 90 (351-353).
Nesâî, “Tahâret”, 122 (171-181); İbn Mâce, “Tahâret”, 65 (485-487).
Buhârî, “Savm”, 49 (1965); “Temennâ”, 9 (7242).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 16/408 (10694); Dârimî, “Savm”, 14 (1748); Buhârî, “Hudûd”, 42 (6851);
“İ‘tisâm”, 5 (7299).
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kolaylık diler, size güçlük dilemez (el-Bakara, 2/185)” babında aktarmıştır.140 Hadis-i şerifin
mütâbi‘141 ve şevâhidi bulunmaktadır.142
44. Rivayet: Hassan, (mescitte şiir söylemenin cevazı hususunda) Ebû Hüreyre’yi şahit
yapmak isteyerek, ona: Allah aşkına söyle, sen Hz. Peygamber’in “Ya Hassan, Allah’ın
Rasûlü’nden yana (Kureyş kâfirlerine) cevap ver. Ya Allah, sen onu Rûhulkudüs (yani Cebrail)
ile teyit et!” derken işittin mi? dedi. Ebû Hüreyre: Evet (işittim), dedi. Ebü’l-Yemân;
Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre isnadıyla aktarmıştır. Buhârî aynı sened ve metinle
“mescidde şiir okuma” babında hadisi nakletmiştir.143 Hadis-i şerifin birçok mütâbii
bulunmaktadır.144
45. Rivayet: “Beni Musa’dan daha hayırlı çıkarmayın, çünkü insanlar ölecek ve ilk ayılan
ben olacağım. Bakacağım ki, Musa Arş’ın bir tarafından tutmuştur…” Bir Yahudi ile
Müslümanın tartışması neticesinde vurûd olan bu rivayeti Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî> Ebû
Seleme ve Sa‘îd>Ebû Hüreyre senediyle aktarmıştır. Aynı sened ve metinle Buhârî “Musa’nın
vefatı ve vefatından sonrasının zikri” babında rivayet etmiştir.145 Hadis-i şerifin birçok mütâbii
bulunmaktadır.146
46. Rivayet: “Yarın inşallah menzilimiz, Kureyş ile Kinâne oğullarının küfr üzerine
ahitleştikleri Kinâneoğulları yurdu olacaktır.” Ebü’l-Yemân’ın; Şu‘ayb>Zührî>Ebû
Seleme>Ebû Hüreyre senediyle naklettiği bu hadisi aynı sened ve metinle Buhârî “Hz.
Peygamber’in Mekke’de konaklaması” babında aktarmıştır.147 Hadis-i şerifin birçok mütâbii
bulunmaktadır.148
47. Rivayet: Hz. Peygamber (s.a.s.): “Ey Âişe! Bu Cibril’dir. Sana selâm ediyor!” buyurdu.
Ben: Ona da Allah’ın selâm ve rahmeti olsun! dedim. Ardından Hz. Âişe: Rasûlullah benim
görmediğimi görüyordu, demiştir. Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî> Ebû Seleme>Âişe senediyle
nakletmiştir. Aynı sened ve metinle Buhârî “(ev halkından birini yahut) bir arkadaşını, onun
isminden bir harfi eksilterek çağıran kimse” babında aktarmıştır.149 Hadisin mütâbi‘leri
bulunmaktadır.150
48. Rivayet: “Üçü hariç hiç bir mescit ziyareti için yola çıkılmaz! Bunlar; benim şu
mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksâ’dır.” Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb>Zührî>Ebû
Seleme> Ebû Hüreyre isnadıyla aktardığı rivayeti aynı sened ve metinle Tahâvî (ö. 321/933)
nakletmiştir.151 Hadisin mütâbii ve152 şevâhidi de bulunmaktadır.153
49. Rivayet: “Gecenin son üçte biri kaldığı zaman mübarek ve âli olan Rabbimiz her gece
alt semaya iner ve: ‘Bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim....’ buyurur.” Ebü’l140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
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Buhârî, “Tevhîd”, 31 (7474).
Buhârî, “De‘avât”, 1 (6304); Müslim, “Îmân”, 198, 199 (335, 337, 338, 339).
Buhârî, “De‘avât”, 1 (6305); Müslim, “Îmân”, 198, 200, 201 (334, 341, 345).
Buhârî, “Salât”, 68 (453); Buhârî, “Libâs”, 91 (6152).
Buhârî, “Bedü’l-Halk”, 6 (3212); Müslim, “Fedâilü’s-Sahâbe”, 151,152 (2485).
Buhârî, “Enbiyâ”, 30 (3408).
Buhârî, “Husûmât”, 1 (2411); “Rikâk”, 43 (6517); “Tevhîd”, 31 (7472); Müslim, “Fedâil”, 160 (2373).
Buhârî, “Hac”, 45 (1589).
Buhârî, “Hac”, 45 (1590); “Meğâzî”, 48 (4284-4285); “Minâkib”, 39 (3882); Buhârî, “Tevhîd”, 31 (7479);
Müslim, “Hac”, 343, 344, 345 (1314).
Buhârî, “Edeb”, 111 (6201).
Buhârî, “Ashâb”, 30 (3768); “Cizye”, 6 (3217); “İsti’zân”, 16 (6249); 19 (6252, 6253); Müslim, “Fedâil”, 91
(2447)
Tahâvî, Şerhu Müşkili’l-Âsâr, 2/57 (587).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 39/270 (23850); Dârimî, “Salat”, 132 (1461); Buhârî, “Fadlü’s-Salât”, 1
(1189); Müslim, “Hac”, 511, 513 (1397).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 18/8 (11409); Buhârî, “Fadlü’s-Salât”, 6 (1197); Tirmizî, “Salât”, 291 (397).
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Yemân; Şu‘ayb> Zührî>Ebû Seleme ve Ebû Abdillah el-Ağarr>Ebû Hüreyre isnadıyla rivayeti
aktarmıştır. Dârekutnî (öl. 385/995) aynı sened ve metinle nakletmiştir.154 Hadisin mütâbii
çoktur.155
50. Rivayet: “İleride birtakım fitneler olacaktır. Fitne zamanlarında oturan kimse, ayakta
durandan hayırlıdır. Ayakta duran da yürüyenden hayırlıdır….” Bu rivayeti Ebü’l-Yemân;
Şu‘ayb> Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre isnadıyla aktarmıştır. Buhârî aynı sened ve metinle
“fitne zamanında oturanın fitnesi, ayakta durandan hayırlı olur.” babında rivayet etmiştir.156
Hadisin mütâbi‘leri çoktur.157
51. Rivayet: “Davaları bir olan iki cemaat birbiriyle harp etmedikçe kıyamet kopmaz.”
Ebü’l-Yemân bu rivayeti Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre senediyle aktarmıştır.
Buhârî, Ebü’l-Yemân tarikiyle biri aynı metinle “İslam’da peygamberlik alâmetleri”
babında,158 diğeri uzunca bir metinle iki yerde nakletmiştir.159 Hadisin mütâbi‘leri çoktur.160
52. Rivayet: “Her kim bana itaat ederse, Allah’a itaat etmiş; her kim bana isyan ederse,
Allah’a isyan etmiş olur…” Rivayeti Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre
senediyle aktarmıştır. Buhârî, aynı sened ve metinle “imamın arkasında savaşmak” babında
nakletmiştir.161 Hadisin mütâbi‘leri de vardır.162
53. Rivayet: “Kendini beğenme ve büyüklenme, yüzlerce deve sahibi olan çığırtkan
bedevilerde, sekinet ise koyun sahiplerindedir. İman Yemenlidir, hikmet Yemen’e mensuptur.”
Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre senediyle aktarmıştır. Buhârî aynı
sened ve metinle,163 Müslim ise Dârimî yoluyla aynı sened ve küçük lafız farklılığıyla
nakletmiştir.164
54. Rivayet: “Ey Mekke! Vallahi sen yeryüzünün en hayırlı ve Allah’a en sevimli olan
yerisin, senden çıkarılmış olmasaydım çıkmazdım.” Ebü’l-Yemân rivayeti, Şu‘ayb>Zührî>Ebû
Seleme> Abdullah b. Adiyy b. Hamra senediyle aktarmıştır. Ahmed b. Hanbel de aynı sened
ve metinle nakletmiştir.165 Hadisin mütâbi‘leri de vardır.166
55. Rivayet: “Size Ensar hanelerinin en hayırlısını söyleyeyim mi?” Ashap: Evet yâ
Rasûlallah! dediler. Allah Rasûlü: “Benî Abdileşnel’dir….” Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Ebû
Seleme Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe> Ebû Hüreyre senediyle aktarmıştır. Rivayeti aynı
sened ve metinle Taberânî de rivayet etmiştir.167 Sahabenin faziletiyle ilgili olan bu rivayet,
benzer lafızlarla Müslim ve daha başka kaynaklarda nakledilmiştir.168
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Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî, en-Nüzûl, thk. Ali b. Muhammed b. Nâsir (yy.: 1403/1983),
116 (32).
Buhârî, “Teheccüd”, 14 (1145); “De‘avât”, 13 (6321); “Tevhîd”, 35 (7494); Müslim, “Hac”, 343, 344, 345
(1314).
Buhârî, “Fiten”, 9 (7082).
Buhârî, “Minâkib”, 25 (3601); “Fiten”, 9 (7081); Müslim, “Fiten”, 10 (2882).
Buhârî, “Minâkib”, 25 (3608).
Buhârî, “Fiten”, 25 (7121).
Buhârî, “İstitâbetü’l-Mürtedîn”, 8 (6935); Müslim, “Fiten”, 17 (157).
Buhârî, “Cihâd”, 109 (2957).
Buhârî, “Ahkâm”, 1 (7137); Müslim, “İmâra”, 32,33 (1835); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/405 (7434);
Nesâî, “Bî‘at”, 27 (4193).
Buhârî, “Menâkib”, 2 (3499).
Müslim, “Îmân”, 89 (52).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 31/10 (18715).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 31/10 (18715); Dârimî, “Siyer”, 67 (12552); Tirmizî, “Menâkib”, 69 (3925);
İbn Mâce, “Menâsik”, 103 (3108).
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 4/178 (3051).
Müslim, “Fedâilü’s-Sahâbe”, 179 (2511), 180 (2512); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 13/66 (7627).
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56. Rivayet: “Cehennem ateşi Rabbine şikâyet etti: Yâ Rabbi, bir kısmım bir kısmımı yiyor
dedi. Allah da onun iki defa nefes almasına izin verdi. Nefesin biri, yazın en şiddetli hissettiğiniz sıcak ile diğeri, kışın sizi en çok üşüten zemheridir.” Ebü’l-Yemân hadisi;
Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre senediyle aktarmıştır. Dârimî ve Buhârî aynı sened
ve metinle rivayette bulunmuştur.169 Hadisin mütâbi‘leri de vardır.170
57. Rivayet: “Vallahi ben Allah’a günde yetmiş defadan fazla tevbe ve istiğfar ederim.”
Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre senediyle aktarmıştır. Buhârî aynı
sened ve metinle, Hz. Peygamber’in gece ve gündüz istiğfar etmesi hakkında nakletmiştir.171
Hadisin mütâbi‘leri de vardır.172
58. Rivayet: Bir bedevî namazda: Allah’ım, bana ve Muhammed’e rahmetini ihsan et,
bizden başka hiç kimseye rahmet etme! diye dua etti. Allah Rasûlü selâm verince o bedevîye
hitaben: “Sen genişi daralttın.” buyurdu. Ebü’l-Yemân hadisi, Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû
Hüreyre senediyle rivayet etmiştir. Buhârî, aynı sened ve metinle hadisi aktarmıştır.173
59. Rivayet: Hz. Peygamber: “Ben bu hayvanların böyle söz söylediklerine inanıyorum.
Ebû Bekir, Ömer de (inanıyorlar)” buyurdu. Rivayetin öncesinde çoban, kurt, koyun ve sığırın
diyalogları aktarılmaktadır. Ebü’l-Yemân hadisi; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre
senediyle rivayet etmiştir. Buhârî aynı sened ve bazı ilaveli lafızlarla rivayeti nakletmiştir.174
Hadisin mütâbi‘leri de vardır.175
60. Rivayet: “Allah (cc.) buyurdu ki, ben Rahman’ım ve Rahimi (akrabalığı) ben yarattım
ve onu ismimden türettim. Kim akrabaya iyilik ederse, ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan
ilgiyi keserse, ben de ondan iyiliği keserim.” Bir kutsî hadis örneği olan bu rivayeti Ebü’lYemân; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme> Ebû Mâlik el-Leysî>Abdurrahman b. Avf senediyle
aktarmıştır. eş-Şâşî (ö. 335/946) aynı sened ve metinle nakletmiştir.176 Hâkim (ö. 405/1014) de
hadisi aynı sened ve metinle aktardıktan sonra hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.177 Hadisin
mütâbi‘leri de çoktur.178
61. Rivayet: “Hiç bir dert yoktur ki, çörek otunda ona şifa bulunmasın, yalnız ölüm
müstesna!” Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Hüreyre senediyle aktardığı bu
hadisi Müslim, Dârimî yoluyla aynı sened ve metinle nakletmiştir.179 Hadisin mütâbi‘leri de
çoktur.180
62. Rivayet: “Ey Peygamber! Zevcelerine de ki; eğer siz dünya hayatını ve onun ziynetini
arzu ediyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim de hepinizi güzellikle salıvereyim.”
(el-Ahzâb, 33/28). Bu ayetten sonra Hz. Peygamber’in muhayyer bırakmaya Hz. Âişe’den
başladığı ve buna karşı onun tavrının anlatıldığı uzun bir rivayettir. Ebü’l-Yemân rivayeti,
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Dârimî, “Rikâk”, 119 (2887); Buhârî, “Bedü’l-Halk”, 10 (3260).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 16/318 (10538); Müslim, “Mesâcid”, 185 (617).
Buhârî, “De‘avât”, 3 (6307); Beyhakî, Şu‘abu’l-Îmân, 2/146 (630).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 13/204 (7793); 14/191 (8493); Tirmizî, “Tefsîr”, 47 (3259).
Buhârî, “Edeb”, 27 (6010); Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 4/174 (3035).
Buhârî, “Ashab”, 5 (3663).
Buhârî, “Muzâra‘a”, 4 (2324); Müslim, “Fedâilü’s-Sahâbe”, 13 (2388).
Ebû Sa‘îd el-Heysem b. Kuleyb b. Serîc eş-Şâşî. el-Müsned li’ş-Şâşî, thk. Mahfuz er-Rahman Zeynullah,
(Medine: Mektebetu’l-Ulum ve’l-Hikme, 1410/1990), 1/272 (239).
Hâkim, el-Müstedrek, 4/174 (7271).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/213 (1681); Buhârî, el-Edebü’l-müfred, 33 (53); Taberânî, el-Muʿcemü’levsaṭ, 5/37 (4606).
Müslim, “Selâm”, 88 (2215).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/233 (7287); Buhârî, “Tıb”, 7 (5688); Müslim, “Selâm”, 88 (2215); 89
(2215).
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Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Âişe senediyle aktarmış, Buhârî de aynı sened ve metinle
nakletmiştir.181 Hadisin mütâbi‘leri çoktur.182
63. Rivayet: Bu hadis, Allah Rasûlü’nün ganimet taksimi yaptığı esnada yanına gelip O’na
adaletli olmasını söyleyen Zülhüveysira’nın hikâyesinin anlatıldığı uzunca bir rivayettir. Ebü’lYemân hadisi; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Ebû Sa‘îd el-Hudrî senediyle aktarmıştır. Buhârî
aynı sened ve lafızlarla nakletmiştir.183 Hadisin mütâbi‘leri vardır.184
64. Rivayet: Rasûlüllah’a bal şerbetinin hükmü soruldu O da: “Sarhoşluk veren her içki
haramdır.” buyurdu. Ebü’l-Yemân bu hadisi, Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Âişe senediyle
nakletmiştir. Buhârî de aynı sened ve lafızlarla rivayet etmiştir.185 Hadisin mütâbi‘leri
çoktur.186
65. Rivayet: Zina itirafında bulunan biri kendisine had uygulanması talebinde bulunmuş ve
bu talep kabul edilmemiştir. İtirafı dört defa yapınca kendisine had cezası uygulanmıştır.
Rivayeti Ebü’l-Yemân, Şu‘ayb>Zührî> Ebû Seleme ve Sa‘îd>Ebû Hüreyre senediyle
nakletmiştir. Buhârî aynı sened ve metinle “öfke, zorlama, sarhoşluk ve delilik hâllerinde
verilen talâkın hükmü” babında aktarmıştır.187 Hadis-i şerif müttefekun aleyh olup birçok
mütâbii bulunmaktadır.188
66. Rivayet: Rasûlullah vefat ettiği zaman Hibara denilen bir Yemen kumaşı ile örtüldü.
Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme>Âişe senediyle aktardığı haberi Buhârî ve
Müslim aynı sened ve lafızlarla nakletmiştir.189 Hadis müttefekun aleyh olup başka mütâbi‘leri
vardır.190
67. Rivayet: “Bir kimse Umra yoluyla bir malı başkasına hibe ederse o mal artık hibe edilen
kimsenin ve varislerinindir. O mal hibe edilenin diğer malları gibi olmuştur….” Ebü’l-Yemân
rivayeti; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme> Câbir b. Abdillah (öl.78/697) senediyle aktarmıştır.
Nesâî, İmrân b. Bekkâr yoluyla Ebü’l-Yemân’dan aynı sened ve metinle nakletmiştir.191
Hadisin mütâbi‘leri de vardır.192
68. Rivayet: “Allah Teâlâ rahmetini yüz parça yaptı da doksan dokuz parçasını kendi
yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi….” Ebü’l-Yemân hadisi; Şu‘ayb>Zührî>
Sa‘îd>Ebû Hüreyre senediyle nakletmiştir. Dârimî ve Buhârî aynı sened ve metinle “Allah,
rahmeti yüz parça yaptı” babında aktarmışlardır.193 Hadis-i şerifin birçok mütâbii
bulunmaktadır.194
69. Rivayet: “Seni fıtrata hidayet eden Allah’a hamd olsun! Eğer sen şarabı almış olsaydın,
ümmetin azgın olurdu.” Ebü’l-Yemân hadisi, Şu‘ayb>Zührî>Sa‘îd>Ebû Hüreyre senediyle
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Buhârî, “Tefsîr/ el-Ahzâb”, 28 (4785).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 42/82 (25301); Buhârî, “Tefsîr/ el-Ahzâb”, 28 (4786); Müslim, “Talâk”, 22
(1475); 35 (1475).
Buhârî, “Menâkib”, 25 (3610).
Buhârî, “Edeb”, 95 (6163); “İstitâb”, 7 (6933); Müslim, “Zekât”, 148 (1064).
Buhârî, “Eşribe”, 4 (5586).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 42/369 (25571); Buhârî, “Vudû”, 71 (242); “Eşribe”, 4 (5585); Müslim,
“Eşribe”, 67 (2001); 68 (2001).
Buhârî, “Talâk”, 11 (5271).
Dârimî, “Hudûd”, 12 (2362); Buhârî, “Hudûd”, 22 (6815); 27 (6825); “Ahkâm”, 19 (7167); Müslim,
“Hudûd”, 16 (1691).
Buhârî, “Libâs”, 18 (5814); Müslim, “Cenâiz”, 48 (942).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 43/344 (26317); Müslim, “Cenâiz”, 48 (942).
Nesâî, “Umra”, 2 (3746).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 43/344 (26317); Müslim, “Hibât”, 20-22 (1625); İbn Mâce, “Hibât”, 3 (2380).
Dârimî, “Rikâk”, 69 (2827); Buhârî, “Edeb”, 19 (6000).
Müslim, “Tevbe”, 17 (2752).
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nakletmiştir. Dârimî içki babında ve Buhârî “içki, kumar, dikili taşlar, fal okları ancak şeytanın
amelinden birer murdardır. (el-Mâide, 5/90)” ayetinin açıklamasında aynı sened ve metinle
aktarmıştır.195 Hadis-i şerifin birçok mütâbii bulunmaktadır.196
70. Rivayet: “Uhud bizi sever biz de onu severiz.” Ebü’l-Yemân hadisi, Şu‘ayb>Zührî>
Ukbe b. Süveyd el-Ensârî >Babası senediyle nakletmiştir. Aynı sened ve metinle Ahmed b.
Hanbel’in aktardığı hadisin talikinde Şu‘ayb el-Arnaût sahih olduğunu belirtmiştir.197 Hadisin
şevâhidi çoktur.198
71. Rivayet: “Sıcak şiddetlenince namazı, serinliğe bırakın! Çünkü sıcağın şiddeti
cehennemin kükreyişindendir.” Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme> Ebû Hüreyre
senediyle aktarmıştır. Ebü’l-Yemân’ın aktarmış olduğu sened ve metinle kaynaklarda
bulamadık ancak rivayetin mütâbi‘leri çok fazladır.199
72. Rivayet: “Namaz ikame olunduğu zaman, namaza koşa koşa gitmeyiniz! Vakar ve
sekîneti elden bırakmadan ağır ağır yürüyerek gidiniz. Namazın yetiştiğiniz kadarını kılınız,
kaçırdığınız kısmını da tamamlayınız.” Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî>Ebû Seleme> Ebû
Hüreyre senediyle haberi aktarmıştır. Buhârî aynı sened ve metinle nakletmiş, ardından
mütâbiini de zikretmiştir.200 Hadisin başka mütâbi‘leri de vardır. 201
73. Rivayet: “Namaza erken gitmek için gayret eden kimse, deve kurban etmiş gibi sevap
kazanır daha sonra giden kimse; sığır kurban etmiş kimsenin sevabı gibi sevap kazanır….”
Namaza geciktikçe mükâfatının azaldığını haber veren bu rivayeti Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>
Zührî>Ebû Seleme ve Ebû Abdillah el-Ağarr>Ebû Hüreyre isnadıyla aktarmıştır. Rivayeti aynı
sened ve metinle Taberânî202 ve Nesâî de Şu‘ayb’a nispet ederek nakletmiştir.203 Hadisin daha
başka mütâbi‘leri vardır.204
Cüz’deki rivayetlerin konuları, genel anlamda birbirinden bağımsız olarak sıralanmıştır.
Ancak çocuk emzirmede olduğu gibi bazı rivayetlerin birbirlerini desteklediklerini
söyleyebiliriz. Cüz’deki rivayetlere bakıldığında; bazı ictimâî sorunların çözülmeye çalışıldığı,
bazı ayetlerin izahının yapıldığı, fitnelere karşı müminlerin uyarıldığı, dua ve istiğfarın
öneminden bahsedildiği, örnek olmanın gerekliliği, bazı şahıs ve yerlerin faziletli olduğu, bazı
âdâb-ı muâşeret kurallarının öne çıkarıldığı görülmektedir. Cüz’deki rivayetleri; Allah’ın
sıfatları, muamelât, dua ve istiğfar, ahlâk, tefsir ve kıyâmet alâmetleri başlıkları altında
toplayabiliriz.
2.2. Esbâb-ı Vürûd Açısından Cüz
Cüz’ün en önemli özelliği, rivayetlerin çoğunun sebeb-i vurûdlarıyla birlikte aktarılmış
olmasıdır. Ebü’l-Yemân; evlat edinme, bir nesebe mensup olma, süt kardeşliği ve onun getirdiği
sonuçlar, kişiyi savaşmaya iten saik, İslam’ın tebliğinin nasıl icra edileceği, meclisin özellikleri,
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Dârimî, “Eşribe”, 1 (2133); Buhârî, “Eşribe”, 1 (5576).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 16/379 (10647); Buhârî, “Tefsîr/ el-İsrâ”, 1 (4709); “Enbiyâ”, 24 (3394); 48
(3437); Müslim, “Eşribe”, 92 (168).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 24/427 (15659).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 9/15 (9024); 21/178 (13548); Buhârî, “Cihad”, 71 (2889); “Meğâzî”, 27
(4083); Müslim, “Hac”, 503 (1392), 504 (1393).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 13/54 (7613); Buhârî, “Mevâkîtü’s-Salât”, 9 (533, 535, 536); Müslim,
“Mesâcîd”, 180 (615), 184 (616); İbn Mâce, “Salât”, 4 (677).
Buhârî, “Cum‘a”, 18 (908).
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 13/96 (7661); 15/520 (9835); Müslim, “Mesâcîd”, 151 (602).
Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 4/179 (3054).
Nesâî, “İmâmet”, 59 (864).
Buhârî, “Cum‘a”, 31 (929); Müslim, “Cum‘a”, 24 (850).
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bazı ayetlerin izahı, Habeşlilerin folklorik gösterisi gibi ayrıntılı olay örgüsü içinde rivayetleri
aktarmıştır. Ancak ikinci ve yedinci hadiste olduğu gibi tekrara düşmemek için onun bazı
hadislerin esbâb-ı vurûdlarını hazfettiğini görmekteyiz.
Esbâb-ı vurûdi’l-hadisin faydaları sayılmayacak kadar fazladır. Hadisin doğru bir zeminde
mütalaa edilmesi, hukukî ve örfî boyutunun doğru tespit edilmesi ve daha başka faydaları için
esbâb bilgisine bigâne kalınmaması gerekmektedir.205 Cüz’de esbâb-ı vürûduyla aktarılmış
hadislerin fazla olmasının yanında Cüz’ün öne çıkan bir başka özelliği ise ashab ve tabiînin bir
hadisi nasıl anladığının göstergelerinden biri olan ve adına sebeb-i zikr dediğimiz tasarrufların
olmasıdır. Sonra gelecek bir olay için bir hadisi delil olarak söylemek, o hadisin nasıl
anlaşıldığını ve sebebinin bilindiğini gösterir. Sahabenin bir olay üzerine hadisi nakletmesi,
rivayetin Hz. Peygamber dönemindeki sebeb-i vürûd bilgisi ile aynı öneme sahip olmasa da
hadisin anlaşılması ve uygulanmasına örnek teşkil etmesi açısından oldukça kıymetlidir. Zira
ashabın sünnet bilgisine olan hâkimiyetine binaen onların değerlendirmelerinin hadisi
anlamaya katkı sağlayacağı açıktır.206
2.3. Sened Açısından Cüz
Cüz, isnad bakımından kendine özgü bir usûlle nakledilmiştir. İlk hadisten önce nüshanın
rivayet hakkına sahip ravi ile Ebü’l-Yemân arasında bir isnad zikredilmiştir. Bu isnad da
şöyledir: “Ebû Sa‘d b. Muhammed b. Abdilvâhid es-Sâiğ, ahberanâ İmam Hâkim Ebû Mansûr
Abdürrahman b. Muhammed b. Ahmed b. Yahyâ eş-Şirâzî o da 519 yılı Safer ayında ona kıraat
ettim, o da dedi ki ahberanâ Şeyh Ebû Bekr Muhammed b. Hasen b. Ahmed b. Muhammed b.
el-Leys eş-Şâhid es-Safâr ona 446 yılı Ramazan ayında kıraat ettim. Dedi ki; ahberanâ Ebü’lFadl Muhammed b. Abdillah b. Muhammed b. Humeyreveyh el-Kerâbîsî, haddesenâ Ebü’lHasen Ali b. Muhammed b. Îsâ el-Huzâ‘î el-Cekânî (öl.292/905)….”207 Bunun ardından normal
sened zikredilmektedir. Ebü’l-Yemân Cüz’deki bütün rivayetleri senedleri muttasıl olarak şeyhi
Şu‘ayb’dan, o da Zührî’den aktarmıştır. Seneddeki değişiklikler Zührî’nin şeyhlerinde meydana
gelmiştir. Cüz’ün rivayetleri genel anlamda Zührî’nin hocaları esas alınarak sıralanmıştır.
Ebü’l-Yemân, bütün hadislerini şeyhi Şu‘ayb’dan ahberenî ( )أ َ ْﺧﺒَ َﺮﻧِﻲsigasıyla aktarmıştır.
Şu‘ayb, Zührî’den an (ﻋ ِﻦ
َ ), Zührî ise daha çok ahberenî ve haddesenî ( ) َﺣﺪﱠﺛَﻨِﻲsigalarıyla
şeyhlerinden rivayetleri nakletmiştir. Bilindiği gibi ahberanâ bir edâ lafzıdır, daha çok kırâ’at
veya arz yöntemiyle alınan hadislerin rivayetinde kullanılsa da semâ‘, icâzet, el-munâvele ve
mukâtebe yollarından biriyle alınan bir hadis için de kullanılmış olabilir.208 Bu nedenle Ebü’lYemân’ın şeyhi Şu‘ayb’dan hadisi hangi yolla aldığını kesin olarak söylemek zordur. Ancak
bilinen şu ki; Ebü’l-Yemân ölümüne yakın bir zamanda hocasına yaptığı bir ziyarette ondan
genel bir icâzet almıştır.209
2.3.1.Cüz’ün Sened Dağılımı
Cüz’ün fîhi ehâdîs Ebi’l-Yemân adıyla şöhret bulan eserin rivayetleri Zührî’nin hocalarına
göre oluşturulmuştur. Zührî’nin hocası Urve b. Zübeyr’le başlamış, Ukbe b. Süveyd adlı
hocasıyla son bulmuştur. Rivayetler aktarılırken Cüz’ün son kısmındaki bir kaç rivayet hariç
Cüz; Urve, Sa‘îd b. Müseyyeb, Ebû Seleme b. Abdirrahman ve Ukbe b. Süveyd sırası takip
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bk. İbrahim Saylan, Hadisleri Anlama Yöntemi Olarak Esbâb-ı Vürûd (Ankara: TDV. Yay., 2021), 135-146.
bk. Saylan, Esbâb-ı Vürûd, 204.
Hammâd, Ahmed el-Hîle, “Cüz’ün fîhi Ehâdîs Ebi’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi‘”, 524.
bk. Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, 17.
bk. Mizzî, Tehzîbu’1-Kemâl, 7/150; İbn Hacer, Tehzîbü’t-tehzîb, 2/442.
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edilmiştir. Cüz’ün sahabi ravisi için herhangi bir sıra gözetilmemiş, en çok Ebû Hüreyre ve Hz.
Âişe’den nakiller yapılmıştır.
2.3.1.1.Urve b. Zübeyr
Ebü’l-Yemân, Cüz’ün ilk on dokuz rivayetini Urve tarikiyle aktarmıştır. Urve çoğunlukla
rivayetlerini Hz. Aişe’den almış ancak başka sahabilerden de nakillerde bulunmuştur. Urve
rivayetlerin on üçünü Hz. Âişe, üçü Zeynep binti Ebî Seleme, biri Hişâm b. Hakîm ve biri de
Huzeyfe b. Yemân’dan aktarmıştır. Urve’den nakledilen rivayetlerden ikisi maktû‘, altısı
mevkûf, diğerleri ise merfûdur.
2.3.1.2.Sa‘îd b. Müseyyeb
Ebü’l-Yemân, Şu‘ayb>Zührî> tarikiyle Sa‘îd b. Müseyyeb’den yirmi dört haber
nakletmiştir. Sa‘îd; bunlardan on beşini tek başına, yedi tanesini Ebû Seleme b. Abdirrahman,
birer tanesini de Atâ b. Yezîd ve Süleyman b. Yesârla birlikte aktarmıştır. Sa‘îd, bu
rivayetlerden on sekizini Ebû Hüreyre, ikisini Abdullah b. Amr, bir tanesini de babasından
nakletmiştir. Bunlardan üçü maktû‘, üçü mevkûf, diğerleri merfû olarak aktarılmıştır.
2.3.1.3. Ebû Seleme b. Abdirrahman
Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî, tarikiyle Ebû Seleme b. Abdirrahman’dan otuz altı rivayet
aktarmıştır. Bu rivayetlerden yedisini Sa‘îd b. Müseyyeb, ikisini Ebû Abdillah el-Ağarr ve biri
de Ubeydullah b. Abdillah b. Utbe ile birlikte aktarmıştır. Ebû Seleme; Ebû Hüreyre’den yirmi
beş, Hz. Âişe’den dört; Ümmü Habîbe, Abdullah b. Adiyy, Ebû Sa‘îd el-Hudrî, Abdurrahman
b. Avf ve Câbir b. Abdillah’tan birer hadis nakletmiştir. Bu rivayetlerin hepsi merfûdur.
2.3.1.4. Ukbe b. Süveyd el-Ensârî
Ebü’l-Yemân; Şu‘ayb>Zührî> Ukbe b. Süveyd el-Ensârî>Babası senediyle bir rivayet
nakletmiştir. Ukbe’nin bu rivayeti Cüz’ün en son rivayetidir. Şu‘ayb el-Arnaût, Ukbe’nin
babasından aktardığı rivayet için sahih olduğunu ifade etmiştir.210
2.3.2.Cüz’ün Rivayeti
Muhakkik Muhammed Mustafa el-A‘zamî’nin verdiği bilgiye göre bu Cüz, hicrî 519/1125
yılında istinsah edilmiş ve aşağıdaki ravilerle hadisleri cem eden ilk müellife vasıl olunmuştur:
Ebû Mansûr Abdurrahmân b. Muhammed, Muhammed b. el-Hasan el-Saffâr, Muhammed b.
Abdillâh el-Karâbîsî, Alî b. Muhammed el-Hakkânî (öl.292/905), el-Hakem b. Nâfi‘ Ebü’lYemân, Şu‘ayb b. Ebî Hamza ve Zührî. Zührî’den sonra senedde değişiklik göstermektedir.
Yazmanın aslı Şam’da Zâhiriyye Kütüphânesi’nde, Mecmu‘ 120 numarada ve 68-87.
varaklar arasındadır. Bu küçük parça, büyük bir cildin parçasıdır. Serlevhası şöyledir: Cüz’ü
fihi ehâdîsu Ebi’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi‘ ve ehadîsü Ebû Zûvâle ve ehâdîsu Yahya b. Ma‘în
ve gayrihî. Ehâdîsu Ebi’l-Yemân, varak 70a’dan başlar, varak 80a’da biter. Cilt, 16.5 cm X
10.5 cm ebadında ve yazılı kısım takriben 15 cm X 9 cm ölçüsündedir. Yazma, hicrî 519 yılında
istinsah edilmiş ve aynı sene Abdurrahmân b. Muhammed eş-Şîrâzî’ye okunmuştur. Yazma,
210

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 24/427 (15659).
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tekrar aynı sene ona Şîraz Halk Kütüphânesi’nde de okunmuştur. Eserin yirmiden fazla kıraat
icâzeti vardır ve Hicrî 732/1331-32 yılı belki de son icâzet yılıdır. Eser meşhur Muhaddis elHâfız Abdurrahmân el-Ganî tarafından Kâsiyûn’da -belki medresede- ez-Ziyâ‘iye’ye
vakfedilmiştir.211
3. DEĞERLENDİRME
İkinci asrın tedvin faaliyetleri içerisinde meydana getirilen Ebü’l-Yemân’ın Cüz’ü çeşitli
konulara ait 73 rivayeti bir araya getirmiştir. Eserin en dikkat çeken yönlerinden biri, bilgi
kaynağı olarak Ebü’l-Yemân’ın, hocası Şu‘ayb’dan, Şu‘ayb’ın da kendi hocası Zührî’den aynı
şekilde nakilde bulunmuş olmasıdır. Geçiş döneminde tedvin edilen bu eserde tasnif döneminin
izlerini görmek mümkündür. Bilindiği üzere hadis kaynakları ale’r-ricâl ve ale’l-ebvâb olarak
tasnif edilmektedir. Zührî’nin şeyhleri esas alınarak meydana getirilen Ebü’l-Yemân’ın
Cüz’ünü ale’r-ricâl esaslı eserler kategorisine dâhil etmek mümkündür. Başka bir yönden Cüz,
Ebü’l-Yemân’ın olarak şöhret bulsa da Şu‘ayb’ın, hocası Zührî’den yaptığı derlemeden
meydana getirildiği için eserin Zührî’ye ait olduğunu söyleyebiliriz. 212 Cüz’ün iki kuşak yazılı
bir şekilde gelmiş olması da onu öne çıkaran bir başka yönüdür.
Ebü’l-Yemân’ın aynı isnadla hocasından hadis aktarması; onun İsmail b. ‘Ayyâş’ın, Şu‘ayb
b. Ebî Hamza’nın ise Zührî’nin kâtibi olması ayrıca Ebü’l-Yemân’ın bu Cüz’ü dışında başka
cüzlerinin varlığından söz edilmiş olması; bu dönemde hadis rivayetinde yazımın yoğun olarak
kullanıldığını göstermektedir.
Cüz’deki rivayetlerin temel hadis kaynaklarında yer alması iki şekilde incelenmiştir. İlk
olarak Ebü’l-Yemân’ın aktardığı rivayetlerin aynı sened ve metinle kaynaklarda yer alıp
almadığı tespit edilmiştir. Buna göre;
Aynı sened ve metinle iki kaynakta yer alan rivayetler;
Ṣaḥîḥayn:2;
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ile Ahmed b. Hanbel el-Müsned:2;
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ile Dârimî es-Sünen:5;
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ile Taberânî Müsnedü’ş-Şâmiyyîn:1;
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ile Beyhakî es-Sünenü’l-Kübrâ:1;
Ahmed b. Hanbel el-Müsned ile Taberânî Müsnedü’ş-Şâmiyyîn:1;
eş-Şâşî el-Müsned ile Hâkim el-Müstedrek:1;
Aynı sened ve metinle bir kaynakta yer alan rivayetler;
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî: 37;
Ṣaḥîḥ-i Müslim: 2;
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned: 3;
Nesâî, es-Sünen: 1;
Abdürrezzâk, el-Müsannef: 1;
İbn Ebî Hâtim, Tefsîru’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm:1;
211
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Muhammed Mustafa el-A‘zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, çev. Hulûsi Yavuz (İstanbul: İz Yayıncılık, 2021),
283; bk. Hammâd, Ahmed el-Hîle, “Cüz’ün fîhi Ehâdîs Ebi’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi‘”, 521.
bk. A‘zamî, İlk Devir Hadis Edebiyatı, 282.
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Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn: 6;
Tahâvî, Şerhu Müşkili’l-Âsâr: 2;
Darekutnî, en-Nüzûl: 1;
Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ: 2.
Aynı sened ve metinle kaynağı tespit edilemeyen rivayetler;
Bu şekilde 4 rivayet bulunmaktadır.
Bu tabloya göre 73 rivayetten; 48’i, Buhârî’nin el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eserinde; 7’si, Buhârî
dışında Kütüb-i Tis‘a’da;14’ü, Kütüb-i Tis‘a dışındaki kaynaklarda aynı sened ve metinle
bulunmaktadır. Dört rivayet ise sened açısından kaynaklarda yer almamaktadır.
İkinci olarak Cüz’deki hadislerin sadece metinleri incelenmiştir. Bu incelememize göre
geneli mütâbi‘ bazıları da şâhid olmak üzere rivayetlerin kaynaklardaki dağılımı şu şekildedir:
Ṣaḥîḥayn ile diğer hadis kaynakları: 56
Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ile diğer hadis kaynakları: 8
Ṣaḥîḥ-i Müslim ile diğer hadis kaynakları: 2
Ṣaḥîḥayn dışında Kütüb-i Tis‘a: 3
Kütüb-i Tis‘a dışındaki kaynaklar: 4
Cüz’ün sadece metnini dikkate aldığımızda rivayetlerin 56’sı müttefekun aleyh olup 4’ü
dışında tamamı Kütüb-i Tis‘a’da yer almaktadır. Kütüb-i Tis‘a dışındaki kaynaklarda bulunan
dört rivayetten üçü, ayetlerin tefsiri olup maktû‘ rivayetlerdir; diğeri ise Ebû Dâvûd’un elMerâsîl’inde zayıf tarikle naklettiği rivayettir.213 Cüz’ün bu 7. rivayeti dışındaki rivayetlerin
tümü sahihtir.
Kaynağı açısından Ebü’l-Yemân’ın Cüz’ündeki 73 rivayetin (Sa‘îd b. Müseyyeb 2, Sa‘îd b.
Müseyyeb ile Süleyman b. Yesâr 1; Urve 2 olmak üzere) 5’i maktû‘, (Hz. Âişe’den) 5’i mevkûf,
diğerleri ise merfû olarak aktarılmıştır. Maktû‘ ve mevkûf rivayetler ayet açıklamalarından
oluşmaktadır. Cüz’deki rivayetlerin senedleri muttasıl olup mürsel ve münkatı‘ rivayet yoktur.
Cüzü’l-Ebü’l-Yemân adıyla günümüze ulaşan eser, 73 rivayetin konu birliği gözetilmeksizin
peş peşe sıralanmasıyla oluşturulmuş ve her çerçeveye dâhil edilebilecek rivayetler
zikredilmiştir. Hadislerin muhtevası açısından bakıldığında iman, Allah’ın sıfatları, namaz,
oruç, dua, istiğfar, ahlâk, muamelât, münâkehât, vasiyye, va‘d ve vaîd, ukûbât, fezâil, cihat,
megâzî, tefsir, gaybî haberler, fiten, kıyametin durumu gibi konularda rivayetlerin bulunduğu
tespit edilmiştir. Konuların aktarımında belli bir kriter takip edilmemiş ancak bazı rivayetlerin
birbirini tamamlar şekilde aktarıldığı görülmüştür.
Ebü’l-Yemân’ın Cüz’ündeki hadisleri hocasından ahberanâ Şu‘ayb diyerek aktarması ve
haddesenâ sigasını kullanmaması, bunun icâzetli münâvele yoluyla bir cüzden alınıp
nakledildiğinin güçlü bir kanıtıdır. Ancak onun bu hadisleri hocasından hangi ölçüde dinlediği
hususu açık değildir.
Ebü’l-Yemân, Buhârî’nin yazılı kaynakları içerisinde yer almaktadır. Buhârî’nin
kaynaklarını inceleyen Fuad Sezgin (öl.2018), Ebü’l-Yemân’ın bu Cüz’ünden bahsetmemiştir
ancak Hatîb el-Bağdâdî’ye dayandırarak ehl-i hadisin birçok nüshasının olduğundan
bahsederken : “Ebü’l-Yemân el-Hakem b. Nâfi‘in, Şu‘ayb b. Ebî Hamza, Ebü’z-Zinâd, el-A‘rec
vasıtasıyla Ebû Hüreyre’den rivayet ettiği bir nüsha ve yine Ebü’l-Yemân’ın Şu‘ayb, Nâfi‘, İbn
213
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Ömer’den rivayet ettiği diğer bir nüsha vardır.”diyerek onun bu Cüz’ü dışındaki iki cüzünün
varlığından bahsetmiştir.
SONUÇ
Hadislerinin büyük oranı ayrıntılı sebeb-i vurûd bilgisiyle aktaran Ebü’l-Yemân, hadis
Cüz’ünü hicrî 162 yılında, hocası Şu‘ayb b. Ebî Hamza’dan icâzetli münâvele yoluyla meydana
getirmiştir. Geçiş dönemi tasnif izleri görülen eser, Ale’r-rical tasnife yakın bir sınıflandırmaya
sahiptir. Cüz’ün bilgi kaynağı Zührî ve onun şeyhleri; Ebû Seleme b. Abdirrahman, Sa‘îd b.
Müseyyeb, Urve b. Zübeyr ve Ukbe b. Süveyd’dir.
Cüz’deki ravilerin güvenilirlikleri bakımından bir problem olmayıp senedleri muttasıldır,
mürsel ve münkatı‘ rivayet yoktur. Cüz’ün senedlerinde sadece sahabe ve tâbiîn ravileri
değişmiş geri kalan kısmı aynı şekildedir. Eserde Kütüb-i Sitte musanniflerine nispetle âlî isnad
kullanılmış olup senedler genelde beş raviye sahiptir.
Kaynağı açısından Cüz’ü incelediğimizde; 73 rivayetten 5’i maktû‘, 5’i mevkûf diğerleri ise
merfû olarak aktarılmıştır. Cüz’ün sadece metin açısından kaynaklarına bakıldığında, 4’ü hariç
hepsi Kütüb-i Tis‘a ve daha başka hadis kaynaklarında yer almıştır.
Cüzü’l-Ebü’l-Yemân adıyla maruf olan eserde başlık ve bölüm yer almamaktadır.
Konularının aktarılmasında bir ölçü olmamakla beraber bazı rivayetlerin birbirlerini
tamamladığı görülmektedir. Aynı lafızlarla mükerrer hadis nakledilmeyip yakın lafızlarla
birbirini destekleyen rivayetler az da olsa bulunmaktadır.
Ebü’l-Yemân’ın hocalarının hepsinin Humuslu olması, onun hadis yolculuğu
yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bulunduğu bölgenin, ilim yolcularının uğrak yeri olması;
onun talebelerinin çok olmasına ve rivayetlerinin geniş bir coğrafyaya yayılmasına sebep
olmuştur.
Bu eser rivayetlerinin Zührî’den sonra yazılı bir metinle geldiği, Ebü’l-Yemân’ın hocasının
yazılı nüshasından alıp ahberanâ diyerek aktardığı, Buhârî ve başka muhaddislerin haddesenâ
diyerek hocasından naklettiği bir Cüz’dür. Buhârî ile yaptığımız mukayesede 73 rivayetten
64’ünün Buhârî’nin Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inde yer aldığı görülmüştür. Bu da hicrî ikinci asırda
tedvin edilen bir eserin daha sonraki dönemlere başarılı bir şekilde intikal ettiğini
göstermektedir.
Netice olarak çalışmamızda, hicrî ikinci asırda meydana getirilen bir hadis cüzünün nasıl
oluştuğu, içerisinde bulunan rivayetlerin içerik ve sened yönünden değeri ortaya konularak
sonraki dönemlere nasıl intikal ettiği tespit edilmiştir.
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Tahâvî, Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. Selâme. Şerḥu müşkili’l-âs̱ âr. thk. Şu‘ayb elArnaût. 16 Cilt. Beyrut: Muessesetu’r-Risâle, 1414/1994.
Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ. es-Sünen. thk. Ahmed Muhammed Şâkir vd.. 5 Cilt.
Mısır: Mektebetu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1395/1975.
Uğur, Mücteba. Hadis İlimleri Edebiyatı. Ankara: TDV. Yay., 1996.
Zehebî, Ebû Abdillah Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. Mîzânü’l-iʿtidâl fî
naḳdi’r-ricâl. thk. Ali Muhammed el-Buhârî. 4 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye,
1382/1963.
Zehebî, Ebû Abdillah Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ. 4
Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1419/1998.
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Zehebî, Ebû Abdillah Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. Siyeru aʿlâmi’nnübelâʾ. thk. Şu‘ayb el-Arnaût danışmanlığında bir komisyon. 25 Cilt. Beyrut: Müessesetü’rRisâle, 1405/1985.
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GİRİŞ
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatından sonra vuku bulan siyasî karışıklıkların İslam
tarihinin ilk yıllarında muhtelif savaşlara sebep olduğu görülmektedir. Müslümanların
birbiriyle savaşması toplumda fırkalaşma, dolayısıyla mezhepleşme sürecini
hızlandırmıştır. Savaş, isyan ve toplumsal sorunların arttığı bu dönemde insanların
kurtarıcı temennisiyle mehdî ve hilafet içerikli rivâyetlere yöneldikleri zikredilmektedir.
Kurtarıcının Hz. Peygamber’in neslinden beklenmesi, Ali oğullarına teveccühü artırmıştır.
Ancak isyan eden Hz. Ali soyundan birçok kişi taraftarlarıyla birlikte öldürülmüştür.
Mezkur dönemde toplumda beklenen kurtarıcı inancı önemli anlamda karşılık
bulduğundan, bu iddia, muhtelif siyasi emeller sebebiyle istismar edilmiş, kurtarıcı
mehdîye paralel beklenen Süfyanî söylemi gelişmiştir. Emevî Devleti’nin 3. Halifesi
Muaviye b. Yezîd’in (ö. 64/684) veliahtsız ölümü sonrasında ortaya atılan ve Ali
oğullarından beklenen mehdîye paralel beklenen Süfyanî söylemi, sonraki süreçte Süfyan
Oğulları’ndan birçok kişinin yönetime karşı isyan etmelerine sebep olmuştur. Toplumda da
teveccüh bulan bu isyanlardan öne çıkanı, hicrî 2. asırda yaşamış Ebü’l-Amaytar Ali b.
Abdullah isyanıdır. Ebü’l-Amaytar’ı diğer Süfyanî merkezli isyanlardan ayıran en önemli
husus ise kendinde hem Ali hem de Süfyan oğullarının soyunun birleşmiş olmasıdır.
Toplumda hem ilmi hem de siyasi yönden saygınlığı bulunan Ebü’l-Amaytar’ın nesebiyle
gurur duyduğu ve bunu sık sık dile getirdiği zikredilmiştir. Bu durum ise ona yönelik
teveccühü artırmıştır. Akrabalarının da kendisinden beklentisi olduğu ve bazı rivâyetlerin
ona işaret ettiği yönündeki söylemler, onun hicrî 195’de yönetime karşı isyan etmesine
sebep olmuştur. İsyan ettiğinde Dımaşk sokaklarında Allah’ın Mehdîsi’ne biat edilmesi
yönünde çağrılarda bulunulmuştur. Yezid b. Hişam’ın ordusunu yenen Ebü’l-Amaytar,
Dımaşk valisi Süleyman b. Ebû Cafer’i şehirden kovmuş ve şehri ele geçirmiştir. Bazı
destekçilerinin Abbasi halifesine biat etmesi üzerine Mize’ye kaçan Ebü’l-Amaytar, burada
öldürülmüştür. Ebü’l-Amaytar ismini çalışmamızın konusu haline getiren birçok rivâyet
bulunmaktadır. İsyanı öncesi “Şayet 195/810 senesinden bir gün kalsa dahi o gün Süfyânî
zuhûr edecektir” şeklinde toplumda dolaşan rivâyetler onun hakkında vârid olduğu iddia
edilmiştir. Böylece isyanına beklenen kurtarıcı Süfyanî olduğu iddiasıyla birçok destekçi
toplamıştır. Ebü’l-Amaytar’ı daha da önemli hale getiren ise hayatından kesitlerin sonraki
Sünnî ve Şiî hadis külliyatına giren Süfyânî rivâyetleriyle olan benzerliğidir. Süleym b.
Kays’ın (ö. 76/695) Fiten’i ve Hâkim’in (ö. 405/1014) Müstedrek’i başta olmak üzere
Sünnî kaynaklarda Ebü’l-Amaytar’ın hayatına benzerliğiyle dikkat çeken merfûʻ rivâyetler
bulunmaktadır. Sonraki süreçte ise daha başkaca rivâyetler Şiî kaynaklarda Mehdî’nin
savaşacağı düşman addedilen Süfyânî’ye dönüştürülmüştür. Buna göre makale, Süfyânî
rivâyetinin ortaya çıkış süreci ve bu durumun Ebü’l-Amaytar’ın hayatıyla bağlantısını
açıklamayı hedeflemektedir. Mezkûr ismin yaşamından izlerin Sünnî ve Şiî rivâyetlere ahir
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zamanda ortaya çıkacak Süfyânî nitelemesiyle yansıması da çalışmanın başlıca konuları
arasında olacaktır.
1. ALİ OĞULLARI MERKEZLİ İMÂMET VE MEHDÎ İDDİALARI
Hicri 1. ve 2. asırda mehdîlik ve imamet söylemlerinde Ali Oğulları dikkat
çekmektedir. Ali Oğulları’ndan muhtelif kişilerin bu iddiayı dillendirdiği nakledilmiştir.
Babası tarafından mehdî olarak lakaplanan, siyasî bir lider olarak yetiştirilen ve Nefsü’zZekiyye ismiyle şöhret bulan Muhammed b. Abdullah (ö. 145/762) Abbasî Halifesi
Mansûr’a (ö. 158/775) Medine’de isyan etmiştir. Kendisiyle birlikte birçok kişi
öldürülmüş, sonrasında ise müntesipleri tarafından Muhammed’in mehdî olduğuna
inanılmıştır.1 Yine Abbasî Devleti halifelerinden Abdullah Mansûr’da (ö. 158/775) oğlu
Muhammed’in lakabını mehdî koymuştur.2 Soyu Hz. Ali’nin Havle bint. Ebû Cafer’e
dayanan Mansûr’un bu girişimi, soyunun bu iddiada hak sahibi olduğunu düşündüğünü
akıllara getirmektedir. Mezkûr örneklerde mehdî addedilen kişinin adının Muhammed,
baba adının ise Abdullah olması, Mehdî içerikli rivâyetlerde belirtilen Mehdî’nin ve
babasının isminin Hz. Peygamber’e muvafık olacağı yönünde bildirilen rivâyetlerin3
toplumdaki etkisini göstermektedir.
Yine bu dönemde nesebi Hz. Ali’ye dayanan kişilere mehdilik iddia edildiği
görülmektedir. Ebû Cârud Ziyâd b. Münzir’e (ö. 150/767) nispet edilen Cârûdiyye
mezhebinin bir kolu Hz. Hasan’ın torunu Muhammed’in ölümünü kabul etmemiş, onun
mehdi olduğunu iddia etmiş ve tekrar yeryüzünde zuhur ederek insanlığa huzur ve adaleti
getireceğine inanmışlardır.4 Cârûdiyye mezhebinin başka bir kolunun ise Hz. Hasan’ın
torunu Muhammed’in ölmediğine, onun yeryüzünde zuhur ederek galip olacağına
inandıkları nakledilmiştir.5 Son Emevî halifesi Mervan b. Muhammed döneminde (744750/941-947) Ali oğullarından Abdullah Muhammed (ö. 131/748), aşırı Şiî fırkalarından
Mugīriyye’nin kurucusu Muğire b. Sâid6 taraftarlarını kendi imametine çağırmıştır.7
Ali oğullarından Mehdî iddialarının yanında bu sülaleden birçok kişinin siyasi lider
addedildiği, böylece Ali oğullarından birçok kişinin etrafında toplanan kalabalığın etkisiyle
yönetime isyan ettikleri nakledilmiştir. Râfızîlerin bir kolu, imâmetin Hz. Hasan’dan
Hüseyin’e, ondan da kardeşi Muhammed el-Hanefiyye’ye intikal ettiğini ve elHanefiyye’nin imam olduğunu öne sürmüşlerdir.8 Cârûdiyye’den bir fırka ise İmâmeti Hz.
Ali’den Hasan’a sonrasında ise Hüseyin’e dayandırmıştır. Daha sonrasında ise Ali
oğullarından Allah’ın yoluna çağıranı imam addettikleri nakledilmiştir.9 Yine Nefsü’z1

2

3

4

5
6

7
8
9

Bu konu hakkında bk. İbn Fazlullah el-Ömerî, Mesâlikü’l-ebṣâr fî memâliki’l-emṣâr (Abû Dabî: elMacamau’s-Sekâfî, 1423), 24/25; Mustafa Öz, "Muhammed b. Abdullah el-Mehdî", (Erişim 12 Ağustos
2021).
İsmâîl b. Şihâbiddîn İbn Kesîr, el-Bidâye (Beyrut: Daru’l-fikr, 1407), 6/247; Takıyyüddîn İbn Teymiyye,
Minhâcü’s-Sünneti’n-Nebeviyye (Kâhire: Müessesetu Kurtuba, 1406), 4/99.
Ebû Dâvud, es-Sünen, “Kutubu’l-Mehdî”, 8 (No. 4282); Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân, Saḥîhu İbn
Hibbân (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1993), 15/236.
Ebû Mansûr Abdulkâhir b. Ṭâhir b. Muḥahmmed.el-Bağdâdî, el-Farḳ beyne’l-fıraḳ (Beyrut: Dâru’l-Âfâki’lCedîde, 1977), 23.
Ebû Hasan Ali b. İsmâil el-Eşʻari, Maḳâlâtu’l-İslâmiyyîn (Wiesbaden: Fransz Steiz, 1400), 1/70.
Bu konu hakkında bk. Willia F. Tucker, “Asiler ve Gnostikler el-Muğire İbn Said ve Muğiriyye”, İslâm
İlimleri Enstitüsü Dergisi (5) 1982, 203-229.
el-Bağdâdî, el-Farḳ beyne’l-fıraḳ, 231.
Eşarî, Maḳâlâtü’l-İslâmiyyîn, 1/35.
Eşarî, Maḳâlâtü’l-İslâmiyyîn, 1/70.
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Zekiyye’nin kardeşi İbrahim b. Abdullah (ö. 145/763) yönetime isyan ederek Ahvâz ve
daha birçok yeri ele geçirmiş, Abbâsi halifesi Ebû Cafer Mansûr’un (ö. 158/775)
gönderdiği ordu tarafından destekçileriyle birlikte öldürülmüştür.10 Ali oğullarından
Hüseyin b. Ali (ö. 169/786) ise Mekke’ye 6 mil uzaklıkta Fahha vadisinde insanların
bîatını almış ve Abbasî devletine karşı ayaklanmış, Abbasî komutanlarından Îsâ b. Mûsâ
tarafından müntesipleriyle birlikte öldürülmüştür.11 Bunların yanında yine Ali oğulları
nesebiyle Hasan b. Zeyd (ö. 270/884) Taberistan’da hüküm süren Aleviyye Devleti’nin
(864-884) kurucusu ve ilk hükümdarı olmuştur.12 Tarihi kaynaklar yukarıda ifade edilen
örnekler dışında nesebi Hz. Ali’ye ulaşan birçok kişinin mehdîlik ve imamet iddialarını
nakletmiştir.13
Mezkûr bilgiler toplumda Ali oğullarına yönelik teveccühün boyutunu göstermektedir.
Bununla birlikte Hz. Peygamber’in Mehdî’nin kendi nesebinden olacağı yönündeki
buyruğunun da toplumda karşılık bulduğu anlaşılmaktadır. Ortaya atılan Mehdî14 ya da
imamet iddialarında Hz. Ali soyunda ittifak edildiği, ancak nesebinde muhtelif iddiaların
ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durum toplumda siyasî bir güç olduğu anlaşılan Mehdî
beklentisinin muhtelif amaçlarla kullanımının da önünü açmıştır. Kabilecilik ruhunun
güçlü olduğu Arap toplumunda Mehdî iddiaları toplumda muteber addedilen rivâyetlere
rağmen sadece Ali oğullarında kalmamış, bunun yanında Ebû Süfyân oğullarından da bu
minvalde haberler bazı siyasî emeller uğruna dolaşıma sokulmuştur.
2. EBÛ SÜFYÂN OĞULLARI’NDAN
İÇERİKLİ RİVÂYETLERİN BAŞLANGICI

MEHDÎ

BAĞLAMINDA

SÜFYÂNÎ

Siyasî ihtilafların görüldüğü hicrî 1. asırda Medine halkı Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in
şehit edilmesi üzerine Yezîd b. Muaviye’nin (ö. 64/683) baskıcı yönetimine karşı
ayaklanmış, Ebû Süfyân oğullarından şehrin valisi Osman b. Muhammed ve Ümeyye
oğulları Medîne’den kovulmuştur. Bunun üzerine Şam’dan Müslim b. ʻUkbe önderliğinde
ordu gönderilmiş, sahabe ve tabiinden birçok kişi tarihe Harre vakası15 olarak geçen olayda
şehit edilmiştir. Komutanın yanında hareket eden Mervân b. Hakem (ö. 65/685), Halife
Yezîd’in iltifatını kazanmıştır. Yezîd’in ölümü sonrası veliaht oğul 2. Muaviye (ö. 64/684)
tahtta ancak dört ay kalmış, 21 yaşında geride yerine geçecek birini bırakmadan
ölmüştür.16 Cenaze namazını kıldıran Süfyan Oğulları’ından Osman b. ʻAnbese, Ümeyye

10
11
12

13

14

15
16

Eşarî, Maḳâlâtü’l-İslâmiyyîn, 1/79.
Eşarî, Maḳâlâtü’l-İslâmiyyîn, 1/78.
Eşarî, Maḳâlâtü’l-İslâmiyyîn, 1/81; Hayreddin b. Muhammed Ziriklî, el-Aʻlâm (Beyrut: Dâru’l-İlm, 2002),
2/191.
Hz. Hüseyin’in soyundan imâmet ve mehdîlik iddiaları için bk. Sa‘d b. Abdillâh el-Kummî, Kitâbu’l-maḳâlat
ve’l-fıraḳ (Tahrân: Matbaʻa Haydariyye, 1360), 79-102; Ebû Muhammed el-Hasen b. Mûsâ en-Nevbahtî,
Fıraḳu’ş-Şîʻa (Ḳâhire: Menşûratu’r-Rıdâ, 1423), 113-166; Tâcüddîn Muhammed b. Abdilkerîm eşŞehristânî, el-Milel ve’n-niḥal (Beyrût: Dâru’l-maʻrife, 1404), 1/161; Ebû’l-Hasan Ali b. Hüseyin el-Mesûdî,
Murûcu’ẕ-ẕeheb (Kum: Dâru’l-hicre, 1409), 4/160.
Bu konudaki bazı çalışmalar için bk. Zeynep Âlimoğlu Sürmeli, Hz. Hasan ve soyuna mezhebi yaklaşımlarla
biçilen siyasi ve dini rol problematiğinin analizi (Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012);
Mehmet Baraç, Mehdilik inancının hicrî I-III. asırlardaki tarihi seyri ve günümüz Türkiyesinde anlaşılma
biçimleri (Şanlıurfa: Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019).
Bu konu hakkında bk. Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Harre Savaşı” (05 Eylül 2021).
Ebü’l-Kâsım İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ (Beyrût: Dâru’l-fikr, 1995), 57/259, 260; Şemsüddîn
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Târîḫu’l-İslâm (Beyrût: Dâru’l-kitâbi’l-ʻArabî, 1987), 5/36; Şemsüddîn
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Siyeru aʿlâmi’n-nübelâ’ (Beyrût: Müessestü’r-risâle, 1985), 3/546.
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Oğulları tarafından hilafet makamında uygun görülmüşse de Osman bunu kabul etmemiş,
yönetime muhalif dayısı İbn Zübeyr’e (ö. 73/692) katılmıştır.17
İnsanların İbn Zübeyr’e biate yöneldiği ve halifenin tayin edilmediği bu dönemde
Mervân b. Hakem, İbn Zübeyr’e biat etmek ve Ümeyye Oğulları adına eman dilemek için
yola çıkmıştır. Ancak Mervân’a kendisinin İbn Zübeyr’den hilafet makamına daha layık
olduğu yönündeki telkinlerde bulunulmuştur. Bununla beraber Mervan’a, hilafette hakkı
olan 2. Muaviye’nin kardeşi Hâlid b. Yezîd’in (ö. 85/704) bu süreçten uzaklaştırılması ve
halkın teveccühünü kazanabilmek için annesiyle evlenmesi yönünde fikirler de
sunulmuştur. Böylece Mervan fikrini değiştirmiş, Ümeyye Oğullarını ve destekçilerini
kendine biate çağırmıştır.18
Ancak Kelb kabilesinin Hâlid’i desteklemesi Hâlid’in hilafet mücadelesinde adının öne
çıkmasına sebep olmuştur. Ancak bazılarının rüyasında Mervân’a biat edildiğini gördüğü
şeklindeki haberler ve Halid’in yaşının o sırada küçük olması bundan dolayı da bazı kişiler
tarafından küçümsenmesi19 üzerine 64/683 yılında Câbiye’de kendinden sonra Hâlid’in
veliaht olması şartıyla Mervân’a biat edilmiştir.20 Böylece aynı sülaleden olsalar da
yönetim Ümeyye Oğullar içinde el değiştirerek Süfyan Oğulları’ndan Mervân Oğullarına
geçmiştir. Mervân b. Hakem’in Cemel Vakası’ında Hz. Ali’nin yanında yer alması,
Medîne valiliği görevini icra etmesi,21 Harre vakası sonrası halife Yezîd’in iltifatına
mazhar olması onu siyasi anlamda öne çıkardığı muhakkaktır. Edinmiş olduğu tecrübelerle
2. Muaviye’nin ölümü sonrası ortaya çıkan yönetim krizini stratejik hamlelerle lehine
çevirmiştir.
Halid’in annesi Fâhite bint. Ebû Hâşim ile evlenen Mervân’ın bu uygulamasıyla
Hâlid’e yönelik teveccühü kırmayı ve onu toplumda küçük düşürmeyi hedeflediği
nakledilmiştir.22 Buna ek olarak Hâlid’i veliahtlıktan azletmiş, oğulları Abdulmelik ve
Abdulazîz’i bu makama tayin etmiştir. Hilafet hakkı elinden alınan Hâlid, kendisinin
veliaht olması karşılığında Mervân’a biat edildiğini söylemişse de Mervân tarafından ağır
hakaretlere maruz kaldığı ifade edilmiştir.23
Hâlid’in elinden hilafetin alınması, bunu yapan kişinin annesiyle evlenmesi,
veliahtlıktan azledilerek ona hakaretler edilmesi Hâlid’i zor duruma düşürdüğü malumdur.
Bu durumdayken Hâlid’in toplumda kaybolan itibarını kazanmak ve hilafet hususunda
kendi ailesine yönelik oluşan karamsarlığı müspet bir duruma çevirmek için Süfyânî
haberlerini yaydığı ileri sürülmüştür.24 Hâlid’in bu ameliyesinde Şiî fırkalar tarafından
revaçta tutulan beklenen mehdî inancının etkili olduğu nakledilmiştir.25 Zira hicri ilk asrın
sonlarında yayılmaya başlayan mehdi haberleri, hicri 2. asırdan beri birçok Şiî fırkanın
inanç sisteminin temelini oluşturmuştur. Böylece Süfyânî haberleri toplumda karşılık
bulmuş, beklenen mehdî gibi Süfyânî’de beklenir olmuştur.26
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ 40/14-17; Zehebî, Târîḫu’l-İslâm, 3/546, 5/36
Musʻab b. Abdullah ez-Zübeyri, Nesebu Ḳureyş (Kâhire: Dâru’l-Meʻârif, 1953), 4/129
İzzeddîn İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîḫ (Beyrût: Dâru’l-kutubi’l-ʻArabî, 1997), 3/239-240
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 3/240; İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 57/262-263.
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 3/19; İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 57/259
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 3/240; İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 57/262-263.
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 57/257.
İbn Hacer, Tehẕîbu’t-tehᓈîb, 3/110; Zehebî, Târîḫu’l-İslâm, 6/57, 16/303.
Cemâlüddîn Yûsuf b. Tağrîberdî, en-Nucûmu’z-zâhire fî mulûk Mıṣır vel’-Kâhire (Kâhire: Dâru’lkutub, ts.),
1/221.
Ahmed Emîn, Ḍuḥâ’l-İslâm (Kâhire: en-Nahdatü’l-Mısriyye, ts.), 870.
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Mervân’ın hilafeti almasıyla yönetim Emevî devletinin son halifesi 2. Mervan’a kadar
(ö. 132/750) Mervâniler’den devam etmiştir. Ancak Hâlid tarafından ortaya atılan Süfyânî
haberleri toplumda yayılmış, Ebû Süfyân Oğulları’ından yönetime karşı bazı isyanlar
yapılmış, isyan liderleri de beklenen Süfyânî olarak telakki edilmiştir. Emevî halifesi 2.
Velîd’e (ö. 126/744) karşı Kuzey Suriye’de Kınnesrîn şehrinde isyan eden Ümeyye
Oğulları’ndan Ziyâd b. Abdullah’a binlerce kişi biat etmiş, onu beklenen Süfyânî olarak
addetmişlerdir.27 Yine Abbâsiler döneminde Emir Abdullah b. Ali’ye (ö. 147/764) Süfyân
Oğulları’ndan cüzzamlı bir adamın, Abbas Oğulları saltanatını yıkacak olan Süfyânî
olduğu haberi ulaştırılmıştır.28 Mubarkiʻ lakaplı Ebû Harb Temîm el-Lahmî’de Süfyânî
addedilen bir diğer kişidir. Abbasî Halifesi Muʻtasım Billah’a (ö. 227/842) karşı uğradığı
zulüm karşısında isyan eden Muʻtasım, dağa çıkmış, sonrasında ise Ümeyye Oğulları
soyundan geldiğini iddia etmiştir. Böylece insanlar etrafında toplanmış, onun Şam’a
hükmedecek olan Süfyânî olduğuna inanmışlardır.29 Yine hicrî 294’de Şam’da Süfyânî
olduğunu iddia eden bir adamın müntesipleriyle birlikte Bağdat’da sultanın huzuruna
çıkarıldığı nakledilmiştir.30 İbn Hacer’in naklettiği bir habere göre de hicrî 816 senesinde
Dımaşk’te Aclûn’lu fıkıhla ilgilenmiş Osman adından bir adamın Süfyânî iddiasıyla ortaya
çıktığı, tarım arazilerinde pay dağıtımı yaptığı, öşür arazilerinden pay alınmayacağı gibi
vaatlerle kendine biate çağırmıştır. İmamî Süfyânî Devleti için süvariler toplayarak
Allah’ın dinini yüceltmek için savaşa girişmiştir. Daha sonrasında destekçileriyle birlikte
Aclûn’da ele geçirilen bu kişinin tutuklandığı nakledilmiştir.31
Süfyânî içerikli haberler özellikle hicrî ilk asırlarda yoğun bir şekilde görülmektedir.
Mezkur Süfyânî iddiaları, dönemin beklenen mehdî anlayışını ortaya koymakta ve bu
telakkinin toplumdaki inikasını göstermektedir. Yukarıda verilen örneklere ek olarak
makalenin de ana başlığını oluşturan ve hicrî 2. asırdaki olaylarda önemli bir yeri bulunan
Ebü’l-Amaytar Ali b. Abdullah b. Hâlid’de Süfyânî addedilmiş, bu iddiayla yönetime
isyanda bulunmuştur.
3. EBÜ’L-AMAYTAR ALİ B. ABDULLAH B. HÂLİD’İN HAYATI
Soyu baba tarafında Ebû Süfyân’a anne tarafından ise Hz. Ali’ye dayanan Ali b.
Abdullah b. Hâlid, 105/723 yılında Dımaşk’ta doğmuştur.32 İlmi kişiliğiyle öne çıkan Ali
b. Abdullah, kertenkelenin künyesini Ebü’l-Amaytar şeklinde isimlendirmesi sebebiyle bu
lakapla şöhret bulmuştur. Bu lakapla onun hakkında ileride büyük işler başaracağı yönüne
yorumlar nakledilmiştir.33
Kendinde nadir rastlanan hem Ebû Süfyân hem de Hz. Ali soyunun birleşmesi onun bu
özelliğiyle övünmesine neden olmuştur. Nitekim Ebü’l-Amaytar’ın, Sıffin’in iki liderinin
ve kervan ehlinin oğlu olduğunu dillendirmesiyle hem anne baba tarafından dayandığı
27

28
29

30
31

32
33

İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 19/153-154, 57/48; Zehebî, Târîḫu’l-İslâm, 9/140; Ahmed b. Yahyâ elBelazürî, Ensâbu’l-eşrâf (Beyrût: Dâru’l-fikr, 1996), 9/202-205; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 5/26; Muhammed b.
Cerîr et-Taberî, Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk (Beyrût: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1407), 4/357.
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 68/219.
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 6/74; Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk (Beyrût:
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiye, 1407 5/270; Muhammed b. Abdurrezzak Kürd Ali, Ḫıṭaṭu’ş-Şâm (Dımaşk:
Mektebetü’n-Nurî, 1403), 1/164.
Taberî, Târîḫ, 5/668; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 6/559.
İbn Hacer el-Askalânî, İnbâʾü’l-ġumr bi-ebnâʾi’l-ʿumr (Kâhire: Lecnetü İhyâi’t-turâsi’l-İslâmî, 1969), 3/910.
Ali b. Ahmed İbn Hazm, Cemheretu ensâbi’l-ʻArab (Beyrût: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2003), 1/112.
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 43/26
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soyunu ima ettiği hem de Bedir savaşı öncesi Kureyş kervanını idare eden Ebû Süfyân ve
bu kervanı ele geçiren Hz. Peygamber’e atıfta bulunduğu nakledilmiştir.34
Şam’da Ümeyye Oğulları’ndan geriye kalanlar arasında sayılan Ebü’l-Amaytar, Abbasî
halifelerinden Ebû Abdullah el-Emîn (ö. 198/813) döneminde hilafet iddiasıyla isyan
etmiştir. Feraseti, soyu, yaşı ve ilmi kişiliğiyle öne çıkan Ebü’l-Amaytar’ın isyanı,
Halife’nin kardeşi Me’mûn’u 195/810 yılında veliahtlıktan azlettiği döneme rastlamıştır.
İsyan öncesi bu konuda tereddütlü olan Ebü’l-Amaytar’ı çevresindeki bazı kişiler isyana
teşvik etmiştir. Nitekim isyandaki tereddütü, Velîd b. Abdulmelîk’in mevlâsı Hitâb b.
Vechi’l-Filsî ve destekçileri tarafından evinin altına gizli bir tünel açılarak ve her gece ona
kıyamının vaktinin geldiği yönünde telkin verilerek izale edilmiştir. Böylece Ebü’lAmaytar hicri 195’de Mehdî, Süfyânî, Emîrü’l-Mü’minîn gibi sıfatlarla anılarak isyan
etmiştir.35 Sireti hakkında müspet görüşler bulunan Ebü’l-Amaytar, kendisine yapılan
telkinler sonucunda böyle bir işe giriştiği yönünde yorumlar yapılmıştır.36 Hatta kendine
yapılan telkinler Nuaym’ın el-Fiten’inde naklettiği bir rivâyette muhtelif açılardan
uyuşmaktadır. Buna göre Süfyânî’ye uykusunda kalkıp isyan etmesi emredilir. Uyanan,
ancak kimseyi bulamayan Süfyanî’ye bu telkin üç kere yapılır. Bunun üzerine uyanan
Süfyânî kapısının önünde bayraklı yoldaşlar görür. Kurak vadiden akrabalarının yardımını
da alan Süfyânî, Dımaşk’a yönelir ve orayı ele geçirir. Yenilen Dımaşk valisi ise Abbas
Oğulları’ndandır.37 Bu rivâyet birçok açıdan Ebü’l-Amaytar’ın isyan öncesi ve sonrası
durumuyla benzerlik göstermektedir.
Dımaşk sokaklarında Allah’ın Mehdî’sine biat edilmesi yönünde çağrılar yapılmıştır.
Müntesiplerinden çoğu Kelb kabilesinden olan Ebü’l-Amaytar’ı Yemenîler’de ayrıca
desteklemiştir. Dımaşk’ı muhasara altına almış, şehri talan etmiş ve vali Süleyman b. Ebû
Cafer’i kovmuştur.38 Dımaşk’taki Haşim oğulları, onların mevâlisi ve yardımcıları kaçmış,
Ebü’l-Amaytar ise evlerini ve mallarını haczetmiştir. 39 Ebü’l-Amaytar’ın şehri ele
geçirmesine halktan da tepkiler gelmiştir. Nitekim Dımaşk’ta minbere çıkıp halka hitap
ettiği sırada topluluk arasından mecnun olduğu nakledilen biri kalkarak ona: “Ey Ebü’lAmaytar! Allah gözünü kör etsin! Kendinle birlikte bizleri de ateşe attın” dediği
nakledilmiştir.40
Ebü’l-Amaytar’ın müntesiplerinin Dımaşk sokaklarında “Kalkın ve Muhammed
evladından Rızâ’ya bîat edin” şeklinde çağrıda bulunmuşlardır. Bu çağrıya Rızâ’nın41
Abbas Oğulları’ndan, Hz. Muhammed ailesinden olduğu, Harb soyundan olmadığı
şeklinde karşı çıkanlar ise tart edilmiştir.42 Buradan hareketle toplumda kurtarıcının Ali
oğullarından beklendiği, bununla beraber Ebü’l-Amaytar’ın baba tarafından gelen soyunun
öne çıkarıldığı, bu durumun da Süfyânî olarak addedilmesinde etken olduğu
anlaşılmaktadır.
34
35
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Zehebî, es-Siyer, 9/285, 286; Kürd Ali, Ḫıṭaṭu’ş-Şâm, 1/154.
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 43/24-34.
Zehebî, es-Siyer, 9/285, 286; Zehebî, et-Târîḫ, 13/393, 13/502-503
Nuaym b. Hammâd b. Muâviye, el-Fiten (Kâhire: Mektebetu’t-tevhîd, 1412), 1/282.
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ 43/24-34; Zehebî, es-Siyer, 9/285, 286; Taberî, et-Târîḫ, 5/55; Kürd Ali,
Ḫıṭaṭu’ş-Şâm, 1/154, 155
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 54/121.
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 29/341
Ebû Amaytar için bu nisbenin kullanılması yine aynı dönemde Şiî fırkaların teveccüh gösterdiği ve er-Rızâ
lakabıyla şöhret bulan Ebû’l-Hasan Ali b. Mûsâ er-Rızâ’nın (öl. 203/818) imameti dönemine denk gelmesi de
ilginç bir tesadüftür.
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ 43/31.
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Ebü’l-Amaytar’ın isyanı sırasında Kelb kabilesinin önemli bir güç olduğu
anlaşılmaktadır. Zira kendisine bu kabileden birçok destek alan Ebü’l-Amaytar, Kelblilerin
mutlak biatını almak istemiştir. Kelb kabilesi lideri Muhammed b. Sâlih el-Kilâbî’ye
kendisine biat etmelerini yazan Ebü’l-Amaytar, onları tehdit etmiştir. Ancak Muhammed
b. Sâlih mektubuna cevap vermemiş, bunun üzerine Ebü’l-Amaytar Kaysiyye üzerine
yürümüştür. Durumu haber alan Muhammed, onlara üç yüz atlıyla karşı koymaya
çalışmıştır. Bu durumu haber alan Ebü’l-Amaytar, Yezîd b. Hişam komutasında on iki bin
kişilik bir ordu göndermiş, Yezid, Kelb Oğulları’nın birliklerini yenilmiş, yanındakilerle
birlikte öldürülmüştür.43
Ebü’l-Amaytar’ın kısa sürede gücünün artması ve birçok destekçi bulmasında
Bağdat’ta Hüseyin b. Ali tarafından yapılan diğer bir isyanın etkisi büyüktür.44 Zira hilafet
merkezinin bu isyana odaklanması Ebü’l-Amaytar’a hareket kabiliyeti kazandırmıştır.
Halife’nin gönderdiği ve Yezîd b. Hişâm’ın komuta ettiği orduyu yenen Ebü’l-Amaytar,
Dımaşk’ı elinde tutmayı başarmıştır. Ancak İbn Beyhes komutasındaki ikinci bir orduyla
Ebü’l-Amaytar’ın başına oğlu Kâsım’ı koyduğu ordu çarpışmış, Kâsım öldürülmüştür.
Bununla beraber İbn Beyhes, Ümeyye Oğulları’nın önde gelenlerinden Abbâsî halifesine
biat almıştır. Böylece daha da zayıflayan Ebü’l-Amaytar Dımaşk’tan yakınlarda bir nahiye
olan Mize’ye kaçmış ve bir süre sonra burada ölmüştür.45
Ebü’l-Amaytar’ın isyanı öncesi konuşulanlar ondan böyle bir hareketin beklendiğini
ortaya koymaktadır. Nitekim döneminde “Şayet 195 (810) senesinden bir gün kalsa dahi o
gün Süfyânî zuhûr edecektir” şeklindeki sözler onun isyanıyla birlikte yorumlanmıştır.46
Bununla beraber çevresinin ondan sürekli bir beklenti halinde olduğu, onda bazı alametler
gördüğü nakledilmiş ve bazı haberlerin ona işaret ettiği ileri sürülmüştür. 47
Hicrî 2. asırda toplumda genel anlamda bir kurtarıcı beklentisinin olduğu
anlaşılmaktadır. Nitekim Kesîr b. Ebû Sâbir, ʻAsîs oğullarından İshak b. Kuzâʻa’nın
yanındayken İshak kılıçlarını istetmiş ve onları öpmüştür. Sonrasında ise bunların Sıffîn’de
savaşan atalarının kılıçları olduğunu, onları Ebû Süfyân soyundan beklenen Kâim zuhur
edene kadar saklı tutacaklarını ve onlarla savaşacaklarını belirtmiştir. Kesîr’in anlattığına
göre Ebü’l-Amaytar Dımaşk’ta isyan edince İbrahim b. İshâk yandaşlarıyla birlikte ona
katılmıştır.48 Yine Velîd b. Hişam hacdayken Ebü’l-Amaytar’ın isyanını duymuş, secdeye
kapanmış, sonrasında Dımaşk’a gitmiş, Ebü’l-Amaytar ise ona vezirlik görevini
vermiştir.49
Ebü’l-Amaytar hakkında nakledilenlerden onun isyanı öncesi bu durum hakkında bazı
haberler anlattığı anlaşılmaktadır. Zira Harûn b. Muhammed el-Ukeylî’nin naklettiğine
göre Ebü’l-Amaytar bir kitaptan Ebû Süfyân oğullarından zalim bir adamın Dımaşk’ta
ortaya çıkacağını okumuştur. Ebü’l-Amaytar bu iddia ile ortaya çıkınca bir arkadaşlarının
ona bu durumu hatırlattığı, Ebü’l-Amaytar’ın ise ona hakarette bulundu nakledilmiştir.
Yine Ebü’l-Amaytar Harun Reşîd döneminde Rakka’da oldukları bir gün Tufeyl b.
Ubeyde’ye yakın bir zamanda Harun Reşîd’in ölümünden sonra Dımaşk’tan kendilerinden
43
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İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 63/318; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fî’t-tarîḫ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-Arabî,
1997), 5/419.
Zehebî, et-Târîḫ, 13/30
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fî’t-tarîḫ, 5/417; Zehebî, es-Siyer, 9/334-338
Zehebî, es-Siyer, 9/285, 286; Zehebî, et-Târîḫ, 13/393, 13/502-503.
Zehebî, es-Siyer, 9/285, 286; Zehebî, et-Târîḫ, 13/393, 13/502-503
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 43/31.
İbn Asâkir, Târîḫu medîneti Dımaşḳ, 63/318.
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bir adamın çıkacağını, Süfyânî olduğunu iddia edeceğini, ancak onun yalancı biri olduğunu
ifade etmiştir. Aradan yıllar geçtikten sonra Ebü’l-Amaytar’ın süfyânî ismiyle ortaya
çıktığını öğrenen Tufeyl, kendisine söylediklerini hatırlatan bir mektup yazmış, Ebü’lAmaytar ise onun akrabalarına musallat olmuştur.-Ebü’lBu bilgilerden hareketle 50
Amaytar’ın isyanı öncesi Süfyânî haberlerinin yaygın bir şekilde dolaşıma sokulduğu
anlaşılmaktadır. Bizzat onun ağzından Süfyânî hakkında menfi bir portre çizilmiş, ancak
isyanı sonrasında da yine bu sıfatla anılmıştır.
Ebü’l-Amaytar öncesi isyanlarda da Süfyânî beklentisinin olduğu anlaşılmaktdır.
Nitekim Hailfe Harun Reşîd döneminde Abbasiler’e karşı isyan eden Râfiʻ b. Leys,
Semerkand’ı muhasara altına almış ve halka Harun’un yakında öleceğini, sonrasında Ebû
Süfyân soyundan bir adamın çıkacağı ve onlara her türlü kötülüğü yapacağını söylemiştir.
Sözleri nakleden Hasan b. Yahyâ Bağdat’a ulaştıklarında Ebü’l-Amaytar’ın isyanını
duyduğunu, Dımaşk’a ulaştıklarında ise ailelerinin türlü kötülüklere maruz kaldığını ifade
etmiştir.51
Ebü’l-Amaytar’ın isminin Ali, künesinin ise Ebû Hasan olması da ayrıca konumuz
açısından önemlidir. Zira bu Hz. Ali’nin isim ve künyesidir. Yukarıdaki mezkur haberlere
bu gibi nesebi özellikler de eklenince rivâyetlerin ona işaret ettiği beklentisini
güçlendirdiği anlaşılmaktadır. Abbas’ın çocuklarından beşincisinin beklenilmesini salık
verip, onun hicrî 195’de zuhur edeceğini ve hükmünün yirmi üç sene süreceğini belirten
haber de52 ayrıca kısmi olarak bu görüşü desteklemektedir.
İbnü’l-Esir (ö. 630/1233) hicrî 2. asır olaylarını sayarken 194’de Şam’da Süfyânî
iddiasıyla bir adamın ortaya çıktığını, bu kişinin Bağdat’a götürüldüğünü ve hakkında
vesveseli denildiğini nakletmiştir. Süfyânî’yi Ebû Süfyân b. Harb’in neslinden Ebü’lAmaytar olarak tanıtan İbn Hacer (ö. 852/1449) ise onu Halife Emîn’in ölümünden sonra
hüküm sürmeye kasteden kişi olduğunu belirtmiştir. Ahir zamanda zuhur edeceği
zikredilen, melâhim ve fiten kitaplarının konusu olan Süfyânî haberlerinin ise iktidarı
kaybetmeleri üzerine Süfyân Oğulları’ndan bazılarının ortaya attığını beyan etmiştir.53 İbn
Hacer bu ifadesiyle muhtemelen bu haberleri ortaya atan Hâlid b. Yezîd’i kastetmiştir.
4. SÜNNÎ VE ŞİÎ HADİS KAYNAKLARINDA EBÜ’L-AMAYTAR ÖZELİNDE
SÜFYÂNÎ RİVÂYETLERİ
Sünnî kaynaklarda Süfyânî konulu birçok rivâyet nakledilmiştir. Bunların başında daha
çok tarih kitabı özelliği gösteren Nuaym b. Hammad’ın (ö. 228/843) el-Fiten’i
gelmektedir. Yüze yakın Süfyânî rivâyeti nakledilen kitaptaki haberler münker, maktûʻ ve
uydurma olmasının yanı sıra senetler de, meçhûl ve yalanla itham edilen râvilerle
doludur.54 Nuaym’ın naklettiği rivâyetler birçok yönden Ebü’l-Amaytar’ın hayatıyla
benzerlik göstermektedir. Buna göre Süfyânî’ye isyanın rüya yoluyla bildirilmesi,55 onun
muhasarasından ancak sabredenlerin kurtulacağı,56 Süfyânî’nin dokuz ay kontrolü elinde
tutacağı,57 Süfyânî’nin Hâlid b. Yezîd’in soyundan olacağı,58 Abbasîlerin Dımaşk’ta
50
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İbn Asâkir, Muhtaṣaru tarîḫi Dımaşḳ (Dımaşk: Dâru’l-Fikr, 1402), 18/111-114.
İbn Asâkir, et-Târîḫ, 14/7.
İbn Asâkir, et-Târîḫ, 37/199.
İbn Hacer el-Askalânî, Tebṣîrü’l-müntebih bi-taḥrîri’l-Müştebih (Beyrût: el-Mektebetü’l-"lmiyye, ts.), 2/735.
Bu konu hakkında bk. İbn Hacer, Tehẕîbu’t-tehẕîb, 10/409-412
Nuaym, el-Fiten, 1/282.
Nuaym, el-Fiten, 1/246.
Nuaym, el-Fiten, 1/278.
Nuaym, el-Fiten, 1/279.
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bulunan valisinin üzerine gideceği ve valinin yenileceği,59 Süfyânî’nin iki galibiyet elde
ettikten sonra yenileceği60 gibi rivâyetler doğrudan Ebü’l-Amaytar’ın hayatıyla
örtüşmektedir. Yine Nuaym’ın el-Fiten’inde Hz. Ali’ye dayandırılan bir rivâyette
Süfyânî’nin Hâlid b. Yezîd b. Muâviye’nin soyundan geleceği, büyük başlı, yüzü yaralı,
gözünde benek izi bulunan biri olarak tanımlanmış ve Dımaşk’ta ortaya çıkacağı beyan
edilmiştir.61 Rivâyetteki fiziki özellikler bir kenara bırakılırsa bahsedilen diğer nitelikler
Ebü’l-Amaytar’ın durumuyla benzeşmektedir.
Bunun yanında Taberî (ö. 310/923) tefsirinden bir rivâyet,62 Hâkim (ö. 405/1014) elMüstedrek’inde üç rivâyet,63 Ebû Amr Dânî (ö. 444/1053) altı rivâyet,64 Hatîb Bağdâdî (ö.
463/1071) Tarîh’inde üç rivâyet65 nakletmiştir. Mezkûr kaynaklarda nakledilen Süfyânî
içerikli rivâyetlerden bazıları Ebü’l-Amaytar’ın hayatından kesitler taşımaktadır. Bununla
beraber nakledilen Süfyânî konulu haberler içinde muteber olabilecek tek rivâyet sadece
Hâkim’in naklettiği Ebû Hureyre kanalıyla gelen merfû rivâyettir. Bu rivâyete göre Hz.
Peygamber Dımaşk’tan Süfyânî denilen bir adamın çıkacağını, Kelblilerin ona tabi,
Kayslıların ise ona karşı olacağı ve birçok zulüm yapacağını buyurmuştur. Zehebî’nin de
muvafık olduğu bir rivâyet66 senette bulanan Velîd b. Müslim ve Yahyâ b. Ebî Kesîr
sebebiyle sorunlu gözükmektedir. Zira her iki râvî de tedlîsle anılmıştır.67
Süfyânî haberleri yine birçok rivâyetin konusunu oluşturmaktadır. Ancak tarihte siyasîdinî bir lider addedilen Süfyânî, Şiî hadis kaynaklarında daha çok kurtarıcı Mehdî’nin
zuhuru öncesi alametlerden sayılmış ve genel anlamda menfî biri addedilmiştir.68 Şiî hadis
kaynakları incelendiğinde Ebü’l-Amaytar’ın hayatıyla benzerlik gösteren ilk rivâyet on altı
asıl’dan Cafer b. Muhammed b. Şureyh’in aslında naklettiği rivâyette bulunmaktadır. Buna
göre hac yapmak isteyen ancak güvenlik hususunda endişeleri bulunan Muhammed b.
Şureyh, Cafer-i Sadık’tan bu konuda nasihat isteyince Cafer, Süfyânî’den bahsederek onun
Şam’ın beş yerleşim yerine musallat olacağını bildirmiştir. Bu durumda kendilerine
yönelmelerini salık veren Cafer, Süfyânî’nin silahlı olacağını bildirerek bir bakıma
59
60
61
62

63

64

65

66
67

68

Nuaym, el-Fiten, 1/280, 281.
Nuaym, el-Fiten, 1/290.
Nuaym, el-Fiten, 1/279, 2/699.
Taberî, Câmiʿu’l-beyân, 20/422. Taberî’nin naklettiği rivâyetin senedinde zayıf ve münker rivâyetleriyle
bilinen Ruvvâd b. Cerrâh bulunmaktadır. bk. İbn Hacer, Tehẕîbu’t-tehᓈîb, 3/249.
b. Abdillâh el-Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ʿale’ṣ-Ṣaḥîḥayn (Beyrût: Dâru’l-kutubi’lilmiyye, 1990),
4/515 (No.8447), 547 (No. 8530), 565 (No. 8586). Hâkim’in naklettiği rivâyetin senedinde İbn Lehîʻa,
Nuaym ve müteşeyyiʻ ve meçhûl râviler bulunmaktadır. İbn Lehîʻa’nın durumu için bk. İbn Hacer, Tehẕîbu’ttehᓈîb, 8/411; Yûsuf b. Abdirrahmân el-Mizzî, Tehẕîbu’l-Kemâl (Beyrût: Müessesetu’risâle, 1980), 15/493.
Osmân b. Saʻîd ed-Dânî, es-Sünenü’l-vâride fi’l-fiten (Riyâd: Dâru’l-âsime, 1416), 4/936, 978, 5/1021, 1022,
1023, 1089.
Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî, Tarîḫu Baġdâd (Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 2002), 1/339341. Bağdâdî’nin naklettiği rivâyetler İbnü’l-Cevzî (öl. 597/1201) ve Suyûtî’nin (öl. 911/1505) uydurma
rivâyetleri naklettikleri kitaplarında da zikredilmiştir. Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, el-Mevḍûʻât (Medîne: elMektebetü’s-Selefiyye, 1966), 2/61; Süyûtî, el-Leʾâli’l-maṣnûʿa, 1/435. Ayrıca bu iki kitabın muhtasarı olan
İbn Arrâk’ın (öl. 963/1556) kitabı için bk. Ebü’l-Hasen İbn Arrâk, Tenzîhü’ş-şerîʻati’l-merfûʿa ʿani’laḫbâri’ş-şenîʿati’l-mevżûʿa (Beyrût: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1399), 2/350.
Hâkim, el-Müstedrek, 4/565 (No. 8586).
Mezkûr râvilerin tenkidi için bk. İbn Hacer, Tehẕîbu’t-tehẕîb, 11/134, 236; Mizzî, Tehẕîbu’l-kemâl, 31/97,
509.
Çalışmanın sınırları gereği Şiî kaynaklardaki bütün Süfyânî konulu rivâyetlerden ziyade Ebû Amaytar’ın
hayatıyla bağdaşan rivâyetler ele alınacaktır.
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yapacağı savaşlara işaret etmiştir.69 Rivâyetin senedinde bulunan Esʻar b. Amr el-Cuʻfî Şiî
kaynaklarda da meçhuldür. Rivâyet bu haliyle Sünnî kaynaklarda da geçen Süfyânî’nin
musibetlerinden sakındıran haberlere benzemektedir.
Hicrî 3. asır müelliflerinden Ali b. İbrahîm el-Kummî tefsirinde Süfyânî hakkında iki
rivâyet naklederken70 rivâyetlerden biri Kummî’nin seleflerinden Nuâym’ın el-Fiten’înde
naklettiği71 Mehdî ve ashabının Süfyâniyle karşılaşacağı ve Süfyânî’nin ordusunun yere
batırılacağı rivâyetine benzemektedir. Şiî hadis kaynaklarında Ebü’l-Amaytar’ın
biyografisine doğrudan benzeyen ilk rivâyet ise hicrî 3. asrın başlarında vefat eden
Abdullah b. Cafer el-Himyerî tarafından Kurbu’l-isnâd adlı eserinde nakledilmektedir.
Buna göre Muhammed el-Bâkır, kurtuluşun ilk alametinin hicrî 195 senesinde olacağını ve
bundan bir yıl sonra Arapların yularlarını çıkaracağını söylemiştir. Rivâyeti el-Bâkır’a
dayandıran Ali er-Rıza muğlak bazı haberlerle birlikte içinde iktidarın yıkılacağını bildirir.
Râvî Ahmed b. Muhammed’in sonrasında ne olacağını sorunca er-Rızâ “Senin ve
arkadaşlarının söylediği şey olacak!” şeklinde cevaplamıştır. Ahmed’in “Süfyânî mi!?”
şeklinde ki sorusuna hayır diyerek cevaplayan er-Rızâ sonrasında Kâim’in zuhur edeceğini
ima eder.72 Rivâyette belirtilen tarih Ebü’l-Amaytar’ın isyan ettiği döneme rastlamasının
yanı sıra Sünnî kaynaklarda bahsedilen ve mezkûr tarihte Süfyânî’nin zuhur edeceği
haberiyle de örtüşmektedir. Bununla birlikte râvî Ahmed b. Muhammed’in Süfyânî
hakkındaki sorusu da bu konunun Şîa arasında ne derece yaygın olduğunu göstermektedir.
Şiî hadis kaynaklarında öne çıkan eserlerden biri olan Kuleynî’nin el-Kâfî’sinde
Süfyânî’yle rivâyetler onun ne zaman ortaya çıkacağı,73 zuhuru döneminde imamlara
sığınılması gerektiği,74 Süfyânî’nin, Mehdî’nin zuhuru öncesi alametlerden olduğu75 ve
Mehdî’nin Süfyânî’yi öldüreceğine76 işaret etmektedir. Rivâyetlerde falan oğullarında
görülecek ihtilaf konumuz açısından önemlidir. Buna göre Cafer-i Sadık falan oğulları
ihtilafa düşmedikçe Mehdî’nin zuhurunu göremeyeceklerini söyleyerek bu süreçte
Süfyânî’nin ortaya çıkacağını beyan etmiştir.77 Muhammed Emîn el-Esterâbâdî (ö.
1033/1624) rivâyeti Abbas oğullarının ihtilafı şeklinde yorumlarken,78 yine Meclisî (ö.
1110/1698) rivâyetteki falan oğullarının Abbas oğulları olduğunu belirtmiştir.79 Mezkûr
rivâyet Halîfe el-Emîn’in kardeşi Memûn’u 195 yılında veliahtlıktan azletmesi olayını
akıllara getirmektedir. Yine bu dönemde daha önceden de ifade edildiği gibi Ebü’lAmaytar isyan etmiştir. Kuleynî’nin naklettiği diğer bir rivâyette ise falan oğullarından
sırasıyla yedi kişi sayılmış, sonrsında ise Süfyânî ve Mehdî’nin ortaya çıkacağı beyan

69

Muhammed b. Şureyh el-Hadramî, “Kitâb Muhammed b. Şureyh el-Ḥazremi”, el-Usûlu’s-sitte ʻaşara
(Kum: Müessese dâru’l-Hadîsi’s-sekâfiyye, 1423), 226
70
Ali b. İbrâhîm el-Kummî, Tefsîru’l-Kummî (Kum: Dâru’l-kutub, 1404), 2/65; 205
71
Nuaym, el-Fiten, 1/308, 349.
72
Nuaym, el-Fiten, 1/308, 349.
73
Muhammed b. Yakûb Kuleynî, el-Kâfî (Tahrân: Dâru’l-kutubi’l-İslâmiyye, 1407) 8/209.
74
Kuleynî, el-Kâfî, 8/265.
75
Kuleynî, el-Kâfî, 8/274, 310.
76
Kuleynî, el-Kâfî, 8/331.
77
KuleynÎ, el-Kâfî, 8/209. Mezkûr rivâyetin benzeri üstelik sarih ifadelerle “Abbas Oğulları” şeklindeki
versiyonu Kuleynî’den yaklaşık yüz sene önce ölen Nuaym’ın el-Fiten’inde nakledilmektedir. Nuaym, elFiten, 1/217, 218, 297, 300, 386.
78
Muhammed Bâḳır b. Muhammed el-Meclisî, Mirâtu’l-ʻuḳûl fî şerḥi aḫbâri Âli’r-Resûl (Tahrân: Dâru’lkutubi’l-İslâmiyye, 1404), 26/128.
79
Meclisî, el-Mir’ât, 26/128.
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edilmiştir.80 Yine rivâyetteki falan oğulları Meclisî tarafından Abbas oğulları şeklinde
yorumlanmıştır.81 Ebü’l-Amaytar’da Ebû Süfyân’la birlikte Süfyân Oğulları’nın
yedincisidir.
Yine Ebü’l-Amaytar’ın dönemine benzeyen bir rivâyette İbn Babâveyh’in (ö. 329/941)
el-İmâme ve’t-tebsira’sında gelmektedir. Buna göre Cafer-i Sadık Süfyânî’nin Şam’ın beş
nahiyesine hükmedeceğini söyleyerek bunların içinde Dımaşk’ı da saymıştır. Muhatabı
Abdullah b. Mansûr’un Süfyânî’nin hükmedeceği süre hususunda dokuz ay gibi bir soru
yöneltmesi üzerine Cafer bu sürenin tam sekiz ay olacağını belirtmiştir.82 Rivâyette dikkat
çeken birkaç husus vardır. Râvî’nin belirttiği dokuz ay süresi daha önceden Nuaym’ın elFiten’inde belirtilmiştir.83 Bununla beraber belirtilen sekiz, dokuz ay gibi bir süre Ebü’lAmaytar’ın isyan edip Dımaşk’ı muhasara altına alması sonrasında üzerine gönderilen
ordulardan ikisini yenip üçüncüsüne yenilmesi ve Mize’ye kaçarak orada ölmesini
kapsayacak zaman aralığını ifade ettiği muhtemeldir.
Sonraki dönemlerdeki Şiî kaynaklarda Süfyânî konulu rivâyetlerde artış görülmektedir.
Muhammed b. İbrahîm Nuʻmânî (ö. 360/971) mezkûr konuda en çok haber nakleden
müelliflerdendir. Birçok rivâyet, Süfyânî’yi Mehdî’nin zuhuru öncesi alametlerden
saymıştır.84 Yine sonraki müelliflerden Şeyh Sadûk (ö. 381/991), Müfîd (ö. 413/1022) ve
Tûsî (ö. 460/1067) Süfyânî hakkında birçok rivâyet nakletmiştir. Bu rivâyetler
kendilerinden önce nakledilen rivâyetleri de kapsamasının yanı sıra Süfyânî imajını
tamamen menfi bir duruma dönüştürmüş, onu Mehdî’nin savaşacağı biri olarak
sunmuştur.85
SONUÇ
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) vefatında sonra oluşan siyasî ve mezhebî ihtilaflar sonraki
süreçte yönetime karşı birçok isyana sebep olmuştur. Bu isyanlarda hicri ilk asırlarda
toplumda yaygın olarak görülen beklenen kurtarıcı inancının da önemli bir yeri vardır. Hz.
Peygamber’in kendi soyundan Mehdî’nin geleceğini buyurması, sonrası süreçte Ali
Oğulları etrafında halkın toplanmasına, onlara muhtelif sıfatlar yüklemelerine ve
bazılarının yönetime karşı isyan etmelerine neden olmuştur. Bu süreçte mehdî
düşüncesinin toplumda teveccüh bulması, bu beklentinin siyasî emeller için de
kullanılmasına sebep olmuştur.
II. Muâviye’nin kardeşi Hâlid b. Yezîd’in hilafet hakkının alınması onun mehdî
düşüncesine paralel Süfyânî haberlerini toplumda yaymaya yönlendirmiştir. Hâlid’in
bununla amacı Ümeyye Oğulları’ndan Süfyân Oğulları’na yönelik ilginin tekrar
kazandırılmasıdır. Ancak hilafet Emevî Devleti yıkılana kadar Ümeyye Oğulları’nın
Mervân soyundan devam etmiştir. Bununla beraber Hâlid’in ileri sürdüğü mehdi
anlayışındaki paralel Süfyânî rivâyeteri toplumda hedeflenen ilgiyi uyandırmıştır.
Yönetime isyan eden Ümeyye Oğulları’ndan bazıları halk tarafından beklenen süfyânî
80

81
82
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84
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Kuleynî, el-Kâfî, 8/274. Nuaym’ın el-Fiten’inde mezkûr habere benzer bir rivâyet Abbas Oğulları’ndan
yedinci kişinin Süfyânî olacağı ve onun küfre çağıracağı nakledilmiştir. Nuaym, el-Fiten, 1/215
Meclisî, el-Mir’ât, 26/281.
Ali b. Hüseyin İbn Bâbeveyh el-Kummî, el-İmâme ve’t-tebṣire mine’l-ḥayre (Ḳum: Medrestü’l-imâmi’lMehdî, 1404), 130.
Nuaym, el-Fiten, 1/284, 278, 279, 2/690.
Muhammed b. İbrâhîm en-Nuʻmânî, el-Ġaybe (Tahrân: es-Sadûk, 1397), 299 – 302.
Bu rivâyetler için bk. Muhammed b. Ali İbn Bâbevey Şeyh Sadûk, Kemâlu’d-dîn ve tamamu’n-niʻme
(Tahrân: el-İslâmiyye, 1395), 2/652; Muhammed b. Muhammed Şeyh el-Müfîd, el-İrşâd (Kum:
Mu’temeru’ş-Şeyhi’l-Müfîd,1413),2/371;Tûsî, Ġaybe, 435.
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olduğu telakki edilmiştir. Halkın ilgi ve alakasını alan bu kişiler de yönetime isyan etmiş,
ancak bunlardan hiçbiri mutlak zafer elde edememiştir.
Süfyânî iddiasıyla ortaya çıkan kişilerden Ebü’l-Amaytar Ali b. Abdullah b. Hâlid hem
nesebiyle hem de döneminde onun hakkında konuşulanlarla öne çıkmaktadır. Hz. Ali ve
Ebû Süfyân’a dayanan soyuyla gurur duyan Ebü’l-Amaytar, hicrî 195 senesinde Dımaşk’ta
isyan etmiş, onun beklenen Süfyânî olduğu ileri sürülmüş ve birçokları tarafından
kendisine biat edilmiştir. Dımaşk’ı muhasara altına alan Ebü’l-Amaytar, üzerine
gönderilen iki orduyu yenmiş ancak daha sonra yenilerek Mize’ye kaçmış ve burada
ölmüştür.
Ebü’l-Amaytar’ı diğer Süfyânî iddiasıyla ortaya çıkan kişilerden ayıran özelliklerin
başında bazı rivâyetlerin isyan anlamında ona işaret ettiği ve onda bazı emarelerin
bulunduğu yönündeki haberlerdir. Yine o dönemde nakledilen bazı haberlerde hicri 2. asrın
sonlarında böyle bir isyanın beklendiği anlaşılmaktadır. Toplumdaki bazı kişiler tarafından
Ebü’l-Amaytar’ın isyanı halk arasında dolaşan Süfyânî içerikli bazı haberlerin te’kidi
olarak anlaşılmış, bu durum ise Ebü’l-Amaytar’ın gücünü kısa sürede artırma ve destekçi
bulma noktasında işine yaramıştır.
Ebü’l-Amaytar’ın isyan öncesi durumu, isyan aşaması ve sonrasındaki kesitleri Sünnî
ve Şiî bazı hadis kaynaklarına yansımıştır. Sünnî kaynaklarda nakledilen Süfyânî içerikli
rivâyetlerden sadece Hâkim’in el-Müstedrek’inde naklettiği üç rivâyetten biri sıhhat
noktasında dikkate değerdir. Ancak bu rivâyette senet tetkiki yapılınca zayıf olduğu
anlaşılmıştır. Şiî kaynaklarında ise Süfyânî hakkında nakledilen birçok rivâyet, Nuaym b.
Hammad’ın el-Fiten’inde nakledilen haberle benzerlik göstermektedir. Bununla beraber bu
rivâyetlerden birçoğu Ebü’l-Amaytar’ın siretiyle de örtüşmektedir.
Şiî kaynaklarındaki Süfyânî telakkisini Sünnî kaynaklardaki Süfyânî algısından ayıran
en büyük özellik muhtemelen Şiî telakkide Mehdî’nin ortaya çıkışıyla yakın bir bağının
kurulmasıdır. Mehdî’nin ortaya çıkış alametlerinde de sayılan Süfyânî, Şiî anlayışta
Mehdî’nin savaşacağı biri olarak sayılmış, dolayısıyla salt kötü telakki edilmiştir.
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ﺛﲑ واﻗﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ :ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﳕﻮذﺟﺎ
(Hicrî İkinci Asrın İslâmî İlimlerin Oluşumuna ve Gelişimine Etkisi: Usul-I Fıkıh İlmi
)Örneği

ﲰﲑ اﳋﺎل

1

أﺳﺘﺎذ دﻛﺘﻮر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﳌﻮﱃ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
elkhal.samir@gmail.com.tr orcid. org/0000-0002-2590-3455

اﳌﻘﺪﻣﺔ:
ﺑﺒﻌﺜﺔ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻣﻊ ﺗﻮاﱄ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،ﺑﺪأت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ وﺗﺘﻔﺘﻖ،
ﻳﻐﺬﻳﻬﺎ اﻟﻮﺣﻲ ﲟﺼﺪرﻳﺘﻪ ،وﺗﻨﻤﻴﻬﺎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ رﺷﺎدا ﺎ ،وﺗﻜﺴﻮﻫﺎ اﻟﺼﺤﺒﺔ ﺑﻈﻼﳍﺎ .ﻓﻨﻤﺖ ﺷﺠﺮة اﻟﻌﻠﻢ ،وأﻳﻨﻌﺖ
أوراﻗﻬﺎ ،وآﺗﺖ أﻛﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﲔ ذن ر ﺎ.
وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،ﻓﺈن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻣﺮت ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺘﲔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ؛ ﻓﺄﻣﺎ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ،ﻓﺘﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ إﱃ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻷول اﳍﺠﺮي .وأﻣﺎ ﲰﺘﻬﺎ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ،ﻓﻬﻲ
اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ اﳌﻮ ﱠﺣﺪ ﰲ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻟﺴﻠﻴﻘﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﺗﺪاوﳍﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺪون ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ ،وﻻ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ.2
وأﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﱵ اﺑﺘﺪأت ﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠﺮة ،ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺪوﻳﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ،
وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل إﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دون وﻋﻲ م ﺎ،
واﺳﺘﻘﺮاء ﺷﺎﻣﻞ ﳍﺎ ،إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،واﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﳍﺎ.
ﻋﻠﻰ أن ﻇﺎﻫﺮة اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ إﱃ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻓﻘﻂ ،وﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺎت واﳊﻀﺎرات واﳌﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم،
و»ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ،ﻓﺎﻟﻨﺤﻮ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻄﻖ ﻟﻔﺼﺤﻰ ،واﻟﺸﻌﺮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻮز
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻀﻊ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ ]اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي[ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺮوض واﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺠﺎدﻟﻮن وﻳﻔﻜﺮون ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪون أرﺳﻄﻮ
ﻋﻠﻢ اﳌﻨﻄﻖ«.3
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻩ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻻ ﻳﻌﲏ ﻗﻄﻴﻌﺔ
إﺑﺴﺘﻤﻮﻟﺒﻮﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ وذﻟﻚ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم
 ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﲔ -ﱂ ﻳﺒﺘﺪﻋﻮا »ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﺼﻮص وﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻬﻢ ،ﳌﺎ رأوﻩ آﻧﺬاك ﻣﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻵﻧﻴﺔاﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ][...]،ﻋﻠﻰ أن[ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻨﺬ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪﻩ ،إﳕﺎ اﻛﺘﺸﻔﻮا اﳌﻨﻬﺞ
 1أﺳﺗﺎذ دﻛﺗور ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣوﻟﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ
elkhal.samir@gmail.com.tr orcid. org/0000-0002-2590-3455
 2ﻣﻨﺎع اﻟﻘﻄﺎن ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .13اﻟﻘﺎھﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ ،(2004/1425 ،ص .329
 3ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زھﺮة ،أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ،دون طﺒﻌﺔ) .ﻣﺼﺮ :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،د ت( ،ص .13
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اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﺼﻮص ،اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،وﻣﻦ ﰒ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ
واﳌﻨﻄﻖ«.4
وﻫﻜﺬا ،ﺻﺎر اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ رﻳﺦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﲡﻬﺖ ﺟﻬﻮد اﳌﺴﻠﻤﲔ
إﱃ »اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ ،وﲤﻴﻴﺰ ﻛﻞ ﻋﻠﻢ ]ﻛﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ،واﳊﺪﻳﺚ ،واﻟﻔﻘﻪ،
وأﺻﻮﻟﻪ [...ﻋﻦ ﻏﲑﻩ .ووﺿﻌﻮا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻮﻣﺎ أﺧﺮى ﳑﺎ ﺧﻠﻔﻪ اﻟﻌﺮب وﻟﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ :ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ،
واﻟﻨﺤﻮ ،وﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،واﻟﻌﺮوض واﻷدب ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ«.5
وﻣﻨﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا ،وازدﻫﺎرا ﺷﺪﻳﺪا ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،وﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،واﻟﻔﻘﻪ ،وأﺻﻮﻟﻪ ،وﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ...
وﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺮوم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :إﱃ أي ﺣﺪ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ
ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﲞﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ؟
وأﻣﺎ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺳﻌﻴﻬﺎ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ أﺟﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ:
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻀﺒﻮط ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻣﲔ اﳌﺮﻛﺰﻳﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ "اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" و"اﻟﻮاﻗﻊ"؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻼﻣﺢ ﺛﲑ واﻗﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ؟
أﻳﻦ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ " رﳜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳊﺪاﺛﻴﲔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟
وإﱃ أي ﺣﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ راﻫﻨﻴﺔ ﺳﺆال ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ؟
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﲏ ﱂ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﰲ إﻃﺎرﻩ اﳌﻌﺮﰲ اﳋﺎص .وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻓﺈن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻗﺘﻀﺖ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ؛ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ،واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﺘﻔﺴﲑي،
واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ،ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرن ،ﰲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ واﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ.

 .1ﰲ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" و"اﻟﻮاﻗﻊ"
 .1.1ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"

 4ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮطﻲ" ،ﺣﻮل ﺗﺠﺪﯾﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ" ،إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺪﯾﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ -دﻣﺸﻖ:
دار اﻟﻔﻜﺮ ،(2006/1426 ،ص .160 -159
 5ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﯾﺲ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دون طﺒﻌﺔ) .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،د ت( ،ص .93
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إن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎ وﺻﻔﻴﺎ ،ﺷﻘﻪ اﻷول ﻣﻮﺻﻮف )أي :اﻟﻌﻠﻮم( ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺷﻘﻪ
اﻟﺜﺎﱐ ﺻﻔﺔ )أي :اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
واﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮف ﰒ اﻟﺼﻔﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﳌﻔﻬﻮم "اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﰲ ﺑﻌﺪﻩ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ.
وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻌﻠﻮم" ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲨﻊ ِﻋ ْﻠﻢ ،اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻋﻠﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ .ف)اﻟﻌﻠﻢ ﻧﻘﻴﺾ
اﳉﻬﻞ( .6وﻫﻮ أﻳﻀﺎ )إدراك اﻟﺸﻲء ﲝﻘﻴﻘﺘﻪ واﻟﻴﻘﲔ وﻧﻮر ﻳﻘﺬﻓﻪ ﷲ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﳛﺐ واﳌﻌﺮﻓﺔ وﻗﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻳﻘﺎل
ﻹدراك اﻟﻜﻠﻲ واﳌﺮﻛﺐ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﺎل ﻹدراك اﳉﺰﺋﻲ أو اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﺮﻓﺖ ﷲ دون ﻋﻠﻤﺘﻪ وﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ وأﺻﻮل ﻛﻠﻴﺔ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼم وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وﻋﻠﻢ اﻷرض وﻋﻠﻢ اﻟﻜﻮﻧﻴﺎت وﻋﻠﻢ
اﻵ ر )ج( ﻋﻠﻮم وﻋﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﺸﻌﺮ
واﳋﻄﺎﺑﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﺑﻌﻠﻢ اﻷدب وﻳﻄﻠﻖ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﲡﺮﺑﺔ وﻣﺸﺎﻫﺪة واﺧﺘﺒﺎر ﺳﻮاء
أﻛﺎﻧﺖ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻜﻴﻤﻴﺎء واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻔﻠﻚ واﻟﺮ ﺿﻴﺎت واﻟﻨﺒﺎت واﳊﻴﻮان واﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺐ واﳍﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒﻴﻄﺮة وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ(.7
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻷﺧﲑ ،ﻳﺘﺒﲔ أن ﻟﻠﻌﻠﻢ إﻃﻼﻗﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق:
-

ﻓﲑاد ﺑﻪ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻴﻘﲔ ،ﻓﻨﻘﻮل ﻋﻠﻤﺖ ﻳﻘﻴﻨﺎ

 ،أي آﻣﻨﺖ ﺑﻪ إﳝﺎ ﻳﻘﻴﻨﻴﺎ ﻻ ﺷﻚ ﰲ ذﻟﻚ؛

ﺸﻰ ا ﱠ ِﻣﻦ ِﻋﺒ ِ
ﺎد ِﻩ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎءُ(
وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮر ﻳﻘﺬﻓﻪ ﷲ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﳛﺐ ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :إِ ﱠﳕَﺎ َﳜْ َ َ ْ َ
اﻵﻳﺔ ]ﻓﺎﻃﺮ [28/35؛
وﻳﺮاد ﺑﻪ إدراك اﻟﻜﻠﻲ واﳌﺮﻛﺐ ،ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﳌﻦ ﻋﺮف أن اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻮﻗﻪ واﻷرض ﲢﺘﻪ إﻧﻪ ﻋﺎﱂ ﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ،
ﻷ ﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻏﲑ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ؛
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻀﺎ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻌﲔ ،ﻛﻌﻠﻢ أﺻﻮل
اﻟﻔﻘﻪ ،واﻟﻨﺤﻮ ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻏﲑ ذﻟﻚ.
وﻣﻦ دﻻﻻت اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﲣﺼﻴﺺ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر
واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﳌﻼﺣﻈﺔ ،ﻛﻌﻠﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ،واﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،واﻟﻔﻴﺰ ء ،واﳍﻨﺪﺳﺔ ،واﻟﻄﺐ ،وﻏﲑ ذﻟﻚ.
ورﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﻃﻼﻗﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻪ -ﰲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ا ﺎل اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي
ﻧﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ،ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﲑ )أي :ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻀﺎ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ
ﺗﻨﺘﻈﻢ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻞ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻌﲔ ،ﻛﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،واﻟﻨﺤﻮ ،واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻏﲑ ذﻟﻚ( ،ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﻬﺎ اﺛﻨﺎن:

 6أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر.417 :12 ،(1990/1410 ،
 7إﺑراھﯾم ﻣﺻطﻔﻰ وﻏﯾره ..اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط ،دون طﺑﻌﺔ) .اﺳﺗﺎﻧﺑول :دار اﻟدﻋوة.624 :2 ،(1989/1410 ،
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أﻣﺎ اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﲰﺘﻪ
x
اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﲨﻌﻪ ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎ اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻈﻨﻴﺔ؛
اﻧﺴﺠﺎم ﻫﺬا اﻟﻄﺮح اﳌﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻊ دﻻﻟﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻌﻠﻢ" ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻹﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ؛ ﻓﻘﺪ ورد ﰲ
x
اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ن )اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻹدراك ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺼﻮرا ﻛﺎن أو ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ،ﻳﻘﻴﻨﻴﺎ ﻛﺎن أو ﻏﲑ ﻳﻘﻴﲏ(.8
وأﻣﺎ دﻻﻟﺔ اﻹﺳﻼم ،ﻓﻴﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻨﻈﺮ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ارﺗﻀﺎﻩ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ ﻧِ ْﻌﻤ ِﱵ ور ِ
ﻴﺖ ﻟَ ُﻜ ُﻢ ِْ
اﻹ ْﺳ َﻼ َم ِدﻳﻨًﺎ( اﻵﻳﺔ ]اﳌﺎﺋﺪة .[3/5
ﺗﻌﺎﱃ) :اﻟْﻴَـ ْﻮَم أَ ْﻛ َﻤﻠ ُ
ﺿ ُ
ْﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِدﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ َوأ َْﲤَ ْﻤ ُ
ْ َ ََ
واﻹﺳﻼم ﻳﺘﻀﻤﻦ ا ﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،واﻟﻌﺒﺎدات ،واﳌﻌﺎﻣﻼت ،واﻷﺧﻼق.

إذا ﺗﺒﲔ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮل واﻟﻘﻀﺎ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻞ
ﻣﻌﺮﰲ ﻣﻌﲔ ،ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ( ،ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،وﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ ،وﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ،
وأﺻﻮﻟﻪ ،وﻏﲑ ذﻟﻚ.

 .2.1ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻮاﻗﻊ"
ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮاﻗﻊ اﺷﺘﻘﺎﻗﺎ ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ))وﻗﻊ( )ﻳﻘﻊ( وﻗﻌﺎ ووﻗﻮﻋﺎ ﺳﻘﻂ واﻟﺪواب رﺑﻀﺖ
واﻹﺑﻞ ﺑﺮﻛﺖ وﻳﻘﺎل وﻗﻊ اﻟﻄﲑ ﻋﻠﻰ أرض أو ﺷﺠﺮ واﳌﻄﺮ ﻷرض ﺣﺼﻞ واﳊﻖ ﺛﺒﺖ واﻟﻘﻮل ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺐ واﻟﻜﻼم
ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻼن ﰲ ﻓﻼن وﻗﻴﻌﺔ ووﻗﻮﻋﺎ ﺳﺒﻪ واﻏﺘﺎﺑﻪ وﻋﺎﺑﻪ وﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﻮﻋﺎ أﺧﺬﻩ وأﺻﺎب اﻟﺮﻓﻖ ﻓﻴﻪ وﰲ
اﻟﺸﺮك ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ وﰲ أرض ﻓﻼة ﺻﺎر ﻓﻴﻬﺎ وإﱃ ﻛﺬا وﻗﻌﺎ أﺳﺮع ﻧﻄﻼﻗﻪ و ﻟﻌﺪو وﻗﻌﺎ ووﻗﻌﺔ ﻟﻎ ﰲ ﻗﺘﺎﳍﻢ واﻷﻣﺮ
ﻣﻦ ﻓﻼن ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺣﺴﻨﺎ أو ﺳﻴﺌﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ وﻋﻨﺪﻩ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺣﺴﻨﺎ ل ﻣﻨﻪ ﺣﻈﺎ وﻣﻨﺰﻟﻪ وﻓﻼن اﻟﺒﻌﲑ وﻗﻌﺎ ﻛﻮاﻩ ﻋﻠﻰ أم
رأﺳﻪ واﻟﻨﺼﻞ ﳌﻴﻘﻌﺔ ﺣﺪدﻩ ﺎ ﻳﻘﺎل وﻗﻊ اﻟﺴﻜﲔ واﻟﺴﻴﻒ واﳊﺠﺎرة اﳊﺎﻓﺮ أﺻﺎﺑﺘﻪ ورﻗﻘﺘﻪ ﻓﻬﻮ وﻗﻴﻊ ][...
)اﻟﻮاﻗﻌﺔ( اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(.9
إن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻷﺧﲑ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺪار دﻻﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻠﲔ دﻻﻟﻴﲔ:
ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ :وﻗﻊ اﻟﺴﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﺪ
أﺣﺪﳘﺎ :اﻟﺴﺎﻗﻂ ﺣﻘﻴﻘﺔ أو ﳎﺎزا .ﻓﻤﻦ اﻷول ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﳊﻘﻴﻘﺔ ُ
ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ :وﻗﻊ ﻓﻼن ﰲ ﻓﻼن ،إذا ﺳﻘﻂ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻪ،
اﻟﻔﺎرس ،إذا ﺳﻘﻂ .وﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﻟﺴﻘﻮط ا ﺎزي ُ
ووﻗﻊ ﰲ اﻟﺸﺮك ،ﲟﻌﲎ ﺳﻘﻂ ﻓﻴﻪ؛
 وأﻣﺎ ﻧﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﻬﻮ اﳊﺎﺻﻞ ،اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎق؛ ﻓﻮﻗﻊ اﳊﻖ إذا ﺣﺼﻞ وﺛﺒﺖ ،ووﻗﻊ اﻟﻜﻼم ﰲﺣﺼﻞ ﺛﲑﻩ اﳌﺮاد ،ووﻗﻊ ﻟﻌﺪو ،أي :ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﻚ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﺪاﺋﻪ ،وواﻗﻊ اﻣﺮأﺗﻪ ،إذا ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ
ﻧﻔﺴﻪ ﲟﻌﲎ ّ
 8ﺟﻤﯿﻞ ﺻﻠﯿﺒﺎ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ واﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ،دون طﺒﻌﺔ) .ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ.99 :2 ،(1982 ،
 9إﺑراھﯾم ﻣﺻطﻔﻰ وﻏﯾره ..اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط.1051-1050 :2 ،
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ِ
ﺖ اﻟْﻮ ِاﻗﻌﺔُ ﻟَﻴﺲ ﻟِﻮﻗـْﻌﺘِﻬﺎ َﻛ ِ
ﺎذﺑَﺔٌ(
ﲨﺎع ﳍﺎ .وﻟﺬﻟﻚ ُﲰّﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :إ َذا َوﻗَـ َﻌ ِ َ َ ْ َ َ َ َ
]اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ،[2-1/56ﻟﻴﻘﲔ اﳌﺆﻣﻦ ﲝﺼﻮﳍﺎ دون ﺷﻚ وﻻ رﻳﺐ.
ورﻏﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪﻻﱄ ﺣﻮل ﻣﺪار ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ،ودوران أﺻﻠﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﲔ ﺣﻘﻠﲔ دﻻﻟﻴﲔ )اﻟﺴﺎﻗﻂ واﳊﺎﺻﻞ( ،إﻻ
أن ﻫﺬﻳﻦ اﳊﻘﻠﻴﲔ ﻳﺆوﻻن ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﱃ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ،وﻫﻮ اﳊﺎﺻﻞ ،ﻷن اﻟﺴﺎﻗﻂ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮرﻩ إﻻ ﳌﻦ
ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ اﻧﺰ ح ﻣﻜﺎﱐ -ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻛﺎن أو ﻣﻌﻨﻮ  -ﻣﻦ ﻣﻜﺎن أﻋﻠﻰ إﱃ آﺧﺮ أﺳﻔﻞ ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺳﻘﻂ اﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ
ﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ،إذا ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ اﻧﺰ ح اﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ إﱃ أﺳﻔﻞ.
وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻐﺔ ﳊﺎﺻﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة) :واﻗﻊ
اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻗﻊ رأى ﻣﻦ
]ﻣﻔﺮد[ :ﺣﺎﺻﻞ ،ﺣﻘﻴﻘﺔ ،ﻋﻜﺴﻪ ﺧﻴﺎل "دون اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻜﺜﲑ -ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺴﺠﻼت -ﱂ ﻳﺸﻬﺪ
ُ
اﳉﺮﳝﺔ [...] -اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮاﻗﻌﻲ أو اﻟﻔﻌﻠﻲ -اﻷﻣﺮ واﻗﻊ ﻗﻄﻌﺎ :ﺑﺪون رﻳﺐ(.10
إن ﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺪﻻﱄ اﻷﺧﲑ ﳌﻌﲎ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﳊﺎﺻﻞ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺴﺘﺼﺤﺒﺎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ إن
)اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺎﺻﻞ ،واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ووﺟﺪ ﻟﻔﻌﻞ ،وﻫﻲ ﻣﺮادﻓﺔ ﻟﻠﺤﺎدث )ر :اﳊﺎدث .(fait .واﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻫﻮ
اﳌﻨﺴﻮب إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻳﺮادﻓﻪ اﻟﻮﺟﻮدي ،واﳊﻘﻴﻘﻲ ) ،(Réelواﻟﻔﻌﻠﻲ ) (Actuelوﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﳋﻴﺎﱄ ،واﻟﻮﳘﻲ.
ﺗﻘﻮل :اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،اي اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺮى اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ وﻳﺘﺨﺬ ازاءﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﺪاﺑﲑ ،دون اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻷوﻫﺎم واﻷﺣﻼم(.11
واﳋﻼﺻﺔ ،ﻓﺈن اﳌﻘﺼﻮد ﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻬﻨﺎ ﳎﻤﻮع اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،اﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺮوﻃﺎ وﻇﺮوﻓﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺒﺸﺮي.

 .2ﻣﻼﻣﺢ ﺛﲑ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
ﳕﻮذﺟﺎ(
ﻧﻘﻀﺎء اﻟﻘﺮن اﻷول اﳍﺠﺮي ،ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﻌﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﳜﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﲟﻤﻴﺰاﺗﻪ وﲰﺎﺗﻪ اﻟﱵ د ﱠو ﺎ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ،واﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻪ ،ﻟﻴﱰك ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ا ﺎل ﻟﺘﺎﻟﻴﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳍﺠﺮة ،ﺣﺎﻣﻼ ﻣﻌﻪ
ﲢﻮﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﺴﺖ اﻟﻜﻴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳊﻀﺎري ﻟﻸﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻫﻴﻚ
ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺪﻳﲏ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص.

 10أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﺘﺎر ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1اﻟﻘﺎھﺮة :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ.2481 :1 ،(2008/1429 ،
 11ﺻﻠﯿﺒﺎ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ واﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ.552 :2 ،

272

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ إﺣﺪاث ﲢﻮﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﺴﺖ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ،ﰲ ﳏﺪدات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.12
ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻠﻘﺪ ت اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺲ وﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ )أي ﻣﻨﺬ
132ﻫـ ﻣﻊ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺴﻔﺎح )ت (754/136 .ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎء ﺑﲏ اﻟﻌﺒﺎس( ،وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ا ﺎورة ﳍﺎ ،ﻟﺘﻀﻤﻬﺎ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺑﱪوز اﳋﻠﻔﺎء اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﲔ اﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ؛ ﻛﺄﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر )ت،(775/158.
وأﰊ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ اﳌﻬﺪي )ت ،(785/169 .وأﰊ ﳏﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ اﳍﺎدي )ت ،(786/170.واﺑﻨﻪ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ
ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ )ت ،(809/193 .أﰊ ﻋﺒﺪ ﷲ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ )ت.(813/198.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﲰﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺒﺔ ﻣﻦ رﳜﻬﺎ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻗﻮ ﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ أن
ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﳍﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻌﻠﻢ وﻣﺮاﻛﺰﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻣﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺻﺎرت
ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ؛ ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺸﺎم ،ﺑﺮز دور اﻟﻘﲑوان
واﻷﻧﺪﻟﺲ وﻣﺼﺮ ،ﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،وﺑﻐﺪاد ﲝﻜﻢ ﻛﻮ ﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺒﻐﺪاد ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )ت (820/204.ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ .وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﳒﺪ ﻋﺎﻣﻼ آﺧﺮ
ﺳﺎﻫﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﻮر اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ زﻣﺎﻧﺌﺬ ،ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﲏ اﻟﻌﺒﺎس ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء وإﻛﺮاﻣﻬﻢ
وإﺣﺴﺎن وﻓﺎد ﻢ وإﻛﺜﺎر اﻟﻌﻄﺎ إﻟﻴﻬﻢ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺛﲑاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺿ ﱡﻤﻬﺎ ﻷﺟﻨﺎس ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت وﻟﻐﺎت وﺛﻘﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈن
ﳍﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗَـ َﻮ ﱡﺳ ُﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ،و َ
ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺷ ﱠﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ أﻟﻘﻰ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳍﺬﻩ اﳊﻘﺒﺔ ﰲ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻨﺤﻮ.
ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺮز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ وﺗﻌﻘﺪﻫﺎ،
ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺪد اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ،ﺑﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻔﻘﻬﺎء وا ﺘﻬﺪﻳﻦ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎ أو اﻟﻘﻀﺎء ﺑﲔ
اﳌﺘﺨﺎﺻﻤﲔ .وﻫﻮ ﺳﺒﺐ أدى إﱃ ﳕﻮ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ
اﻟﻔﻘﻪ .ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻈﻞ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮرﻩ ،ﺑﻞ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺘﻨﻈﲑي ﳌﺴﺎﺋﻠﻪ ،واﻟﺘﻘﻌﻴﺪي ﻟﻘﻀﺎ ﻩ ،واﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪﻩ ،واﻟﻀﺎﺑﻂ ﻵﻟﻴﺎت اﺷﺘﻐﺎﳍﺎ ،ﰲ ﺻﻮرة اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻮﻟﻮد
ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﲪﻞ اﺳﻢ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻌﺪ أول ﻛﺘﺎب ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻌﻠﻢ وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ اﲰﻪ وﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺎ.

 12ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ زھﺮة ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺣﯿﺎﺗﮫ ،وﻋﺼﺮه -آراؤه اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .2ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،(1978 ،ص  ،91-51ﺑﺘﺼﺮف.
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وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻮﻳﺔ اﻷوﱃ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻖ )أي :اﻷول اﳍﺠﺮي(
ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮل اﻷﻋﺎﺟﻢ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﺘﺌﺬ ،وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ
ﻋﻠﻴﻪ رﳜﻴﺎ ﺑﻔﺴﺎد اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﻬﻮر اﻟﻠﺤﻦ ﰲ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ،13ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻃﺎل اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺠﺴﺪ اﻟﻠﺴﺎﱐ واﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ﺳﺘﺰداد ﺣﺪﺗﻪ ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﻤﻖ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺴﲑ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ
ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺿﻤﻬﺎ ﻷﺟﻨﺎس وﻟﻐﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺛﻘﺎﻓﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﳑﺎ ّ
إﱃ ﻣﺴﺘﻮ ت أﻋﻠﻰ ﻧﻀﺠﺎ ،وأﻗﻮى ﺗﻘﻌﻴﺪا ،وأﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﺎ ،ﻣﻊ ﳕﺎذج ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ
اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ) ،14(786/170وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ اﻟﻨﺠﺒﺎء وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﱪ اﳌﻠﻘﺐ
ﺑﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ) ،15(796/180وﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﲪﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ).16(805/189
وﳑﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻛﺬﻟﻚ ،ﻇﻬﻮر ﳎﺎﻟﺲ اﳉﺪل واﳌﻨﺎﻇﺮة ﺑﲔ
اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺻﻮل اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وأﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ( ،أو ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺑﲔ
ﺳﺮع ﺧﺮاج أول ﻣﻨﺘﻮج ﺗﻘﻌﻴﺪي ﻟﻠﻔﻘﻪ ﰲ ﺻﻮرة ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ،
اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ( ،ﳑﺎ ّ
اﳌﻨﺎﻇﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ واﻻﺿﻄﺮاب ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻇﺮة ،اﻟﺬي ﳚﺪﻩ ِ
ﺑﻐﻴﺔ ﺿﺒﻂ أﻓﻜﺎر ا ِﺎدل و ِ
اﻟﻌﺎﱂ
وﱃ وﺟﻬﻪ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻗﺼﻮر ﻣﻠﻮك ﺑﲏ اﻟﻌﺒﺎس ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻼ ﻟﻠﺠﺪال واﳌﻨﺎﻇﺮة ،ﺑﻞ ﻣﻨﻬﻢ
أﻣﺎﻣﻪ ﰲ أي وﺟﻬﺔ ّ
ﻣﻦ ﻛﺎن ﳜﻮض ﻏﻤﺎرﻫﺎ ﻛﺎﳌﺄﻣﻮن ﻣﺜﻼ.
وﻣﻦ ﲰﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻛﺬﻟﻚ ،اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ اﲡﺎﻫﲔ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﻣﻦ اﲡﺎﻫﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻔﻘﻬﻲ ،واﻟﺬي
ﺑﺮز ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ وأﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ،ﰲ ﺻﻮرة ﻟﻘﺎء ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻵﺧﺮ وﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎﺷﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ
اﻟﻄﺮﻓﲔ؛ وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﱵ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎرب ز رة أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ )ت (767/150 .ﻣﺎﻟﻜﺎ
)ت ،(795/1ِ79.وﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ .وﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻤﻴﺬ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ
اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ )ت ،(805/189.اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺪ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺘﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ورواﻳﺔ اﳌﻮﻃﺈ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺷﻴﺨﻪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
ﰒ ﺟﺎء دور اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻼزم ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺣﱴ وﻓﺎﺗﻪ ،وﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﺑﻐﺪاد ﻷﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ
وﻫﻜﺬا.
وﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ وأﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﻬﻮر اﳌﺼﻨﻔﺎت اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ؛ ﻛﻤﻮﻃﺈ ﻣﺎﻟﻚ ،وﻛﺘﺎب
اﳉﻮاﻣﻊ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ ﻟﺴﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ )ت ،(814 /198 .واﳉﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻟﺴﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري
)ت ، (778/161 .ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ آراﺋﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻣﱴ ﺻﺤﺖ اﻟﺴﻨﻦ.

 13ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻔﻜﺮ ،(2004/1424 ،ص .622-621
 14ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺰرﻛﻠﻲ ،اﻷﻋﻼم :ﻗﺎﻣﻮس ﺗﺮاﺟﻢ ﻷﺷﮭﺮ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .8ﺑﯿﺮوت :دار
اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ.314 :2 ،(1989 ،
 15اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ.81 :5 ،
 16اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ.283 :4 ،
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 .3ﺛﲑ واﻗﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ
واﳌﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ -ﺧﺎﺻﺔ رواد اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪاﺛﻲ -ن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺛﲑ واﻗﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي-أو ﻏﲑﻩ -ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻫﻮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ رﳜﻴﺔٌ وﻣﺘﻐﲑة ﲝﻜﻢ ﺛﺮﻫﺎ
اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ أو ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﳑﺎ
ﻳﻌﲏ ﺿﺮورة ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﳌﻨﻄﻖ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﱴ ﺗﻐﲑ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺒﺪل.
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ن ﻣﻘﺼﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﺬا ﻫﻮ أن واﻗﻊ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﺰﻣﻦ ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻛﺎن ﻫﻮ اﶈﺪد اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻨﺸﺄة ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم وﺗﻄﻮرﻫﺎ ،ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ﺎ ﻧﺸﺄت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻗﻌﻴﺔ آﻧﺬاك .ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻐﲑ واﻗﻌﻨﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،وﺗﻐﲑت ﻣﻌﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ .وﲟﻌﲎ آﺧﺮ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﻨﻄﻖ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ،ن
ﻳﺼﲑ ﻣﻄﻠﺒﺎ وﻗﺎﻧﻮ ﻋﺎﻣﺎ وﻣﺴﺘﺼﺤﺒﺎ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن وﺣﺎل ،ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐﲑ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،ﻣﺎ دام اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻮ
اﻟﺪاﻓﻊ واﳌﻨﺸﺊ و ِّ
اﳌﻄﻮر ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
و ﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺈن اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻗﺪ ﻇﻞ ﻣﺘﺸﺒﺜﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻌﻴﺎري ﺑﲔ اﻟﻘﻄﻌﻴﺎت ﻣﻦ
اﳌﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻈﻨﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺼﻨﻒ اﻷول )أي :اﻟﻘﻄﻌﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ( ﺗﺘﺨﺬ ﺻﻮرة
اﻷﺻﻮل واﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﻘﻀﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻏﲑ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ ،ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺪى ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ وﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺪﳝﻮﻣﺔ ،ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ روح
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ور ﻧﻴﺘﻬﺎ .وأﻣﺎ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﻫﻲ اﻟﻈﻨﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﺸﻜﻞ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ،
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻄﻼ ﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ رﳜﻴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ و ﺛﲑاﺗﻪ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ،أو اﻗﺘﺼﺎد ،
أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ،أو دﻳﻨﻴﺎ ،أو ﺣﻀﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﻋﻢ.
وﳘﺎ ﻳﻜﻦ ،ﻓﻠﻘﺪ ﺻﺎر اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪاﺛﻲ ﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺪاﻓﻊ واﳌﻨﺸﺊ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .وأﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة،
ﻓﻘﺪ ﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻔﺮع واﳌﺘﻐﲑ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال ،ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ دراج اﳌﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻧﺔ
اﳊﺪود اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ وﻻدة وﻧﺸﺄة ،وﻟﻴﺴﺖ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻃﺒﻌﺎ.
ِ
اﳌﻮﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻮ ﺎ رﳜﻴﺔ،
وﻫﻜﺬا ،ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎﱐ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻷﻃﺮﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ّ
وﺧﺎﺿﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ م ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،وﻣﺘﻐﲑة ﺑﺘﻐﲑ أﺣﻮاﻟﻪ وﻇﺮوﻓﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﰐ ﻣﻦ أوﳍﺎ ﻫﺪم ﺗﻌﻈﻴﻢ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻌﻠﻮﻣﻬﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﻌﻮﻳﺾ ذﻟﻚ ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻇﻨﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑة ﺑﺘﻐﲑ اﻟﻮاﻗﻊ
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ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ؛ إن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ -ﻫﻬﻨﺎ -ﰲ »اﻟﻌﻤﻖ ،ﲞﻄﻮك ﲪﺮاء ،ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﺘﺄﻃﲑ اﻻﺧﺘﻼف ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ أي وﺟﻮد ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻨﺼﻮص ﻗﻄﻌﻴﺔ أو ﻇﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ«.17
و ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎﱐ -أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ روح اﻹﺳﻼم وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ،ﻣﺎ دام اﻟﻔﻘﻬﺎء
اﺳﺘﻨﺴﺨﻮا ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ »ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻷرﺳﻄﻲ) ،اﳉﻮاز /اﻟﻀﺮورة( ﻣﻦ داﺋﺮة ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷرﺳﻄﻴﺔ -
اﳊﻜﻢ ،-وﲡﺎﻫﻠﻮا أدواﺗﻪ -اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺼﻮري -وﻃﺒﻘﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﻆ واﺣﺪ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻌﲎ واﺣﺪ ،ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ،أو
ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﺣﺎل اﳉﻮاز« .18وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻓﺈن ﺿﺮورة اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻺرث اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ -ﻋﻨﺪ ﻫﺬا
اﻟﻄﺮف ﻧﻔﺴﻪ -ﺗﺪﻋﻮ إﱃ إﻟﻐﺎء ﻫﺬﻩ اﳊﺪود ﻟﻴﺼﲑ اﻹرث اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ،
ﺑﻼ أي ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻌﺘﱪ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﳌﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻹرث اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﻪ ،ﳓﻮ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﺮ ﻫﺪف »ﳏﺎوﻻت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ] [...ﰲ
ﲢﻴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،أو اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ«.19
وﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا اﳍﺪف اﻷﺧﲑ ،ﻓﺈن اﳌﺸﺮوع اﻟﺘﻐﻴﲑي ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺮوم إﺣﺪاث ﺷﻘﻮق ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﻤﻮح اﳌﻌﻠﻦ ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﰲ وﺟﻪ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻄﻼق -ﳑﺜﻠﲔ ﺑﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﳕﻮذﺟﺎ -ﻹﻃﺎﺣﺔ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ ﻛﻘﺎﻋﺪة "ﻻ اﺟﺘﻬﺎد ﻣﻊ اﻟﻨﺺ" ،وﻗﺎﻋﺪة "اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﲞﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻌﺎﺻﺮ ،وﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
20
اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺧﺺ .
وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﳋﺎص ﻟﺘﺼﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪاﺛﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة ﺿﻴﻘﺔ
ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱰاث واﻟﻮاﻗﻊ ،ﲡﻌﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰاث )ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص،
وﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻮﺟﻪ أﺧﺺ( ﻣﻨﺤﺼﺮة ﰲ ﻣﺪى ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،ﻣﺎ دام »اﻟﱰاث ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ
اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻫﻲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ] .[...واﻟﱰاث ﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ذاﺗﻪ إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ
ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ«.21

 17اﻟﻤﺨﺘﺎر اﺑﻦ ﻋﺒﺪﻻوي" ،اﻟﻨﺺ اﻟﺪﯾﻨﻲ وﻗﺎرﺋﮫ" ،أﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺎظﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺟﺴﻮر :ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺎت ﺣﻮل
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ودور اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 20 -19) ،ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ،(1999ص .55
 18اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ.
 19ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ اﻟﻔﺮﺟﺎﻧﻲ" ،اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ وﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ" ،أﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺎظﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺟﺴﻮر:
ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ودور اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم 20 -19) ،ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ،(1999ص .89-87
20
Abdessamad Dialmy,"Pour de nouvelles règles de L’Ijitihad vers un Ijtihad Féministe,
أﺑﺤﺎث اﻟﻤﻨﺎظﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﮭﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺟﺴﻮر :ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ودور اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم20-19) ،
ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ،(1999ص .126 -124
 21ﺣﺴﻦ ﺣﻨﻔﻲ ،اﻟﺘﺮاث واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ :ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻘﺪﯾﻢ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .5ﺑﯿﺮوت :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،(2002/1422 ،ص .13
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 .4ﺛﲑ واﻗﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺧﺪﻣﺘﻪ ﻟﺮاﻫﻨﻴﺔ ﺳﺆال ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
رأﻳﻨﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺛﲑ واﻗﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،وأن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻗﺪ
اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎول اﳌﻌﺎﺻﺮ ﳉﺪﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﲔ ﺗﻴﺎرﻳﻦ اﺛﻨﲔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﲔ؛
أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻤﺎﱐ ،واﻵﺧﺮ إﺳﻼﻣﻲ.
ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﳌﻨﻬﺠﻲ واﳌﻌﺮﰲ ﻟﺘﻨﺎول اﳊﺪاﺛﻴﲔ واﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺪى ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﺘﺄﺛﲑاﺗﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول ﻛﻞ اﲡﺎﻩ ﻣﻦ اﻻﲡﺎﻫﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ
ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﻨﻈﺮ إﱃ أ ﺎ إﺣﺪى أﺑﺮز اﻟﻘﻀﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ أﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ.
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺑﺘﺪاء ﺑﻌﺮض اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮر اﳊﺪاﺛﻲ
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﳕﺎذج ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﲔ اﻟﺘﻐﻴﲑﻳﺔ واﻟﺘﺒﺪﻳﻠﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،واﻟﱵ
ﺗﺘﺄﺳﺲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن » ب اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﺪاع واﻹﺻﻼح إذن ﻟﻴﺲ ﻟﺒﺎب اﳌﻐﻠﻖ ﰲ اﻹﺳﻼم« .22وﻣﻦ أن
»ﺟﻞ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ .وﻳﻜﺘﺐ ﻛﺘّﺎ ﻢ وﳜﻂ ﻓﻘﻬﺎؤﻫﻢ وﻳﻘﻮل ﺧﻄﺒﺎؤﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ﺣﲔ ،ﻣﻨﺬ أﻣﺪ
ﻃﻮﻳﻞ ،ﳌﺎ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮوﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ أن ﻳُﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺪﻳﻦ وﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑاﺗﻪ و وﻳﻼﺗﻪ
اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻟﻘﺮون اﻷوﱃ واﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ«.23
وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ اﳊﺪاﺛﻴﺔ ﻷﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻗﺪ وﺟﺪت ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮ ﺎ إﱃ أن اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻮﻫﺖ اﳋﻄﺎب اﻟﻘﺮآﱐ وﺣﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺘﺤﺮﻳﻔﻬﺎ ﳌﻘﺼﻮدﻩ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،24ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﳌﺴﺎﳘﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲡﺎوز ﻫﺬا "اﻟﻔﺴﺎد" اﻟﺬي ﳊﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ وأﺻﻮﳍﺎ ،ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ »ﳏﺎوﻟﺔ
ﳐﻠﺼﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﲏ ،ﻻ ﳎﺮد اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ«.25
إن اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﻨﺘﻈﺮ -إذن -ﻳﻄﺎل ﺿﺮورة »ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ وﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻫﻲ أرﻛﺎن اﻟﺘﺄوﻳﻞ
اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻨﺺ اﳌﻘﺪس رﻏﻢ أ ﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮة زﻣﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﻓﱰة اﻟﻮﺣﻲ ،ورﻏﻢ أ ﺎ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﺸﺮ ﳜﻄﺌﻮن وﻳﺼﻴﺒﻮن
وﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﺰادﻫﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ أﻓﻘﻬﻢ اﻟﺬﻫﲏ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺼﺮﻫﻢ وﳎﺘﻤﻌﻬﻢ وﻛﺬا ﺑﻨﺰﻋﺎ ﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ«.26

 22ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ أﻣﯿﻦ ،دﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺤﺰﯾﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) .11اﻟﻘﺎھﺮة :دار اﻟﻌﯿﻦ ،(2007 ،ص .11
 23ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﺸﻤﺎوي ،أﺻﻮل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .5ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ ،(2004 ،ص .18
 24ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺸﺮﻓﻲ ،ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .2ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﻤﺪار اﻹﺳﻼﻣﻲ ،(2009 ،ص .64
 25اﻟﻌﺸﻤﺎوي ،أﺻﻮل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ،ص .18
 26اﻟﺸﺮﻓﻲ ،ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص .17
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وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﶈﺎوﻻت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺖ أﺑﻮاب أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ؛ وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺒﺎب اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )ﻛﻤﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،وﻗﻀﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺮاﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎ( ،و ب اﻟﺪﻻﻻت وﻃﺮق
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط )ﻛﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،وﻃﺮق وﻳﻞ "اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس" ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑﻫﻢ( ،و ﺛﲑا ﺎ ﻋﻠﻰ ب اﻻﺟﺘﻬﺎد
واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.
وإذا ﻛﺎن اﳌﻘﺎم ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﺮض اﻟﺘﺼﻮرات اﳊﺪاﺛﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻨﺎ ﻋﺮض ﻃﺎﺋﻔﺔ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻻ ﻏﲑ ،ﻻﺑﺘﺪاء ﻟﺪﻋﻮة إﱃ »ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺮآﱐ .ﻳﻨﺒﻐﻲ أوﻻ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺼﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬا
اﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﺎ .أي ﻧﻘﺪ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﱵ رﺳﺨﻬﺎ اﻟﱰاث اﳌﻨﻘﻮل ﻧﻘﺪا ﺟﺬر « ،27ﺑﻐﻴﺔ
»إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدرة اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ و وﻳﻠﻪ ] .[...وﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻓﻬﻤﻨﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﺺ وﻃﺮﻳﻘﺔ وﻳﻠﻪ«.28
واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ راﺟﻊ إﱃ أن »اﻟﻘﺮآن ﻧﺺ ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﺎﱐ وﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﺗﻔﺴﲑ أو وﻳﻞ أن ﻳﻐﻠﻔﻪ أو
ﻳﺴﺘﻨﻔﺬﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺎﺋﻲ و))أرﺛﻮذﻛﺴﻲ((« ،29و ﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن »اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ اﻷ ﺟﻴﻞ ﻟﻴﺲ إﻻ ﳎﺎزات ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻜﻠﻢ
ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺸﺮي .إن ﻫﺬﻩ ا ﺎزات ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮ واﺿﺤﺎ .وأﻣﺎ اﻟﻮﻫﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻓﻬﻮ اﻋﺘﻘﺎد اﻟﻨﺎس -
اﻋﺘﻘﺎد اﳌﻼﻳﲔ -ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎﺑﲑ ا ﺎزﻳﺔ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻐّﺎل وﻓﻌﺎل وﻣﺒﺎدئ ﳏﺪدة ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
اﳊﺎﻻت وﰲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف [...] .ﻓﺎ ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ ﻃﻴﻠﺔ ﺣﻴﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ا ﺎز«.30
وإذا اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ ،ﻓﺴﻨﺠﺪ ﺟﺮأة اﳊﺪاﺛﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﱪ وأﻋﻈﻢ؛
ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي »ﻟﻴﺲ إﻻ اﺧﺘﻼﻗﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺣﺼﺮﻫﺎ«،31
ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺻﻼ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﺑﺘﺪاء ،ﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن »ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻨﺔ ﱂ ﻳﺘﺒﻠﻮر إﻻ ﻣﻊ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ] ،[...أﻣﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﱃ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻬﺬا ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺄﺧﺮ][...].واﻟﺬي[ ﻛﺎن ﳚﺪ ﻣﻌﺎرﺿﲔ
]ﻟﻪ[ ،أي أن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺘﱪ أن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻨﱯ ﻣﻠﺰم ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﲔ ،وﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻠﺰم ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻛﺘﺎب ﷲ« .32وﻫﻜﺬا» ،ﻓﻬﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻴﻮم إذن أن ﻧﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﱰاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ]اﻟﱵ أوردﻫﺎ[ وأن ﻧﻐﻤﺾ أﻋﻴﻨﻨﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺠﺞ؟ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﳉﺰم ﺑﺬﻟﻚ«.33

 27ﻣﺤﻤﺪ أرﻛﻮن ،ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ .ھﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .3ﺑﯿﺮوت ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ -اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء:
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،(1998 ،ص .290
 28اﻟﺸﺮﻓﻲ ،ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص 56ـ.57
 29أرﻛﻮن ،ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص .145
 30أرﻛﻮن ،ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص .299
 31اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .297
 32اﻟﺸﺮﻓﻲ ،ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ57 ،ـ.58
 33اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .61
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وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻵراء ﻣﺘﺠﻬﺔ إﱃ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،ﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ،ﻓﺈ ﺎ ﺳﺘﺸﻜﻞ إﻃﺎرا ﺟﺮﻳﺌﺎ
ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻛﺎﻹﲨﺎع ،واﻟﻘﻴﺎس ،34وﺳﺎﺋﺮ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ،ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺟﺘﻬﺎد
واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻃﺮق اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط وﻗﻮاﻋﺪﻩ.
وإذا ﻛﺎن اﳌﻘﺎم ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﺎدة

وﻫﺎدﻓﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻨﺎ اﻟﻘﻮل ن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ،إﳕﺎ ﲡﺪ ﻣﺂﳍﺎ  -ﺣﺘﻤﺎ -ﰲ ﲡﺪﻳﺪ
ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وﺗﻐﻴﲑ ﻣﻼﳏﻪ ،ﺣﱴ إﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٍ
ﻋﻠﻢ ﻷﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻏﲑ اﻷﺻﻮل اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﺬي
ﻳﻨِّﻈﺮ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻪ ﻏﲑ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﶈﻜﻮم ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
و ﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻧﻈﺮة ﺧﺎﺻﺔ إﱃ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺘﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ،وﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﲨﻴﻊ
اﻟﺘﻔﺴﲑات اﳊﺪاﺛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺎ ﺷﺎ ﻬﺎ ،اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﻋﻘﻴﺪة ،وﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻧﺼﻮﺻﻪ
وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﻴﺔ.
وﰲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ،ﺗﻌﺎﻟﺖ دﻋﻮات اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ إﱃ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،واﻟﱵ ﲡﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻮاﻗﻊ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ .وﻣﻦ أواﺋﻞ اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ إﱃ أن ﻳﺼﲑ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ واﻗﻌﻴﺎ ﺧﺪﻣﺔ وإﺛﺮاء ،ﺣﺴﻦ اﻟﱰاﰊ
)ت (2016/1437.اﻟﺬي ﻳﻘﻮل» :ﻻﺑﺪ أن ﻧﻘﻒ وﻗﻔﺔ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ﺗﺼﻠﻪ ﺑﻮاﻗﻊ اﳊﻴﺎة ﻷن ﻗﻀﺎ اﻷﺻﻮل
ﰲ أدﺑﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺆﺧﺬ ﲡﺮﻳﺪا ،ﺣﱴ ﻏﺪت ﻣﻘﻮﻻت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻠﺪ ﻓﻘﻬﺎ أﻟﺒﺘﻪ ﺑﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺪﻻ ﻻ
ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ ،واﻟﺸﺄن ﰲ اﻟﻔﻘﻪ أن ﻳﻨﺸﺄ ﰲ ﳎﺎ ﺔ اﻟﺘﺤﺪ ت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﻻﺑﺪ ﻷﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﻘﻪ
اﳊﻲ«.35
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ أن ﻳﺼﲑ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ واﻗﻌﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ،ﱂ ﻳﻨﻔﺮد ﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﱰاﰊ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ وﺟﺪ ﲨﻠﺔ
ﻣﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﻟﺪرس اﻷﺻﻮﱄ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﺴﲑون ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ .وﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﺒﺎرزة ﰲ
اﻟﺘﻨﻈﲑ واﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،ﳒﺪ ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮاﱐ
)ت ،(2016/1437.اﻟﺬي ﻳﺮى ن اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺴﺠﻤﺖ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ
»اﲡﺎﻫﲔ :

 34راﺟﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﻣﺤﻤﺪ أرﻛﻮن -ﻣﺜﻼ -ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﺄن ﻣﺒﺎدئ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻷرﺑﻌﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﯿﻖ؛ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻘﺪ أﺛﺎرت
ﻗﺮاءﺗﮫ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮﯾﺎ ﻛﺒﯿﺮا .وأﻣﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻓﺈن ﻗﻀﯿﺘﮫ أﺷﺪ ﻋﺴﺮا ،ذﻟﻚ أن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﯿﺲ إﻻ اﺧﺘﻼﻗﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ وﺣﺼﺮھﺎ .وأﻣﺎ اﻟﻘﯿﺎس ،ﻓﻠﯿﺲ إﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﯿﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﺷﯿﻮع ذﻟﻚ اﻟﻮھﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ذات أﺻﻞ إﻟﮭﻲ .ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﯿﺢ
اﻟﻘﯿﺎس ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،أي اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﯾﺚ .وﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻛﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘﺮع .وأﻣﺎ اﻹﺟﻤﺎع ،ﻓﯿﻨﺎﻗﺸﮫ ھﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮﺣﮫ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :ﻟﻜﻦ إﺟﻤﺎع ﻣﻦ؟ ھﻞ ھﻮ إﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ ﻛﻠﮭﺎ ،أم إﺟﻤﺎع اﻟﻔﻘﮭﺎء
ﻓﺤﺴﺐ؟ وﻓﻘﮭﺎء أي زﻣﻦ وأﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ؟ ﻓﯿﺠﯿﺐ ﻧﻔﺴﮫ :ﻻ ﺟﻮاب .واﻧﻈﺮ :أرﻛﻮن ،ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ص  ،297ﺑﺘﺼﺮف.
 35ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﺠﯿﻞ -اﻟﺨﺮطﻮم :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ ،(1980/1400 ،ص.6
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اﻷول :ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺬﻛﺮات واﳌﺪاﺧﻞ واﳌﻠﺨﺼﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﺪادﻫﺎ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﳌﺘﺨﺼﺼﻮن ﻟﺘﻴﺴﲑ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻃﻼ ﻢ ﰲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﺑﻌﺪ أن رأوا ﻋﺰوف ﻃﻼ ﻢ ﻋﻨﻪ أو ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ دراﺳﺘﻪ وﻫﻲ ﻣﺬﻛﺮات ودراﺳﺎت
] [...ﺑﻠﻐﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ :ﻓﻜﺘﺐ اﻟﺸﻴﻮخ اﳌﺮﺻﻔﻲ واﶈﻼوي واﳋﻀﺮي وﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺧﻼف واﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ واﻟﺴﺎﻳﺲ
وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ وﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ وأﺑﻮ زﻫﺮة ] [...وﻏﲑﻫﻢ ،ﻛﺘﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﶈﺎﺿﺮات
اﻟﻘﻮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻼ ﻢ ﰲ ﻛﻠﻴﺎت اﳊﻘﻮق او اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
اﻟﺜﺎﱐ :ﻛﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،أو ﲢﻘﻴﻖ ﻛﺘﺐ ﻗﺪﳝﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت.
وﻻﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﻗﺪ ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت -ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﳍﺎ -ﱂ
ﺗﺰل دون اﻟﻄﻤﻮح اﳌﻄﻠﻮب ﻓﻼ ﻳﺰال ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ واﻗﻔﺎ ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻴﻪ أﺳﻼﻓﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس
اﳍﺠﺮي«.36
إن دﻋﻮة اﻟﻌﻠﻮاﱐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﰲ إﻋﺎدة ﻫﺬﻩ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻣﺴﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﺑﻐﻴﺔ إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﺳﻼم -ﰲ ر ﻧﻴﺘﻪ،
وﺻﻔﺎﺋﻪ ،ووﺳﻄﻴﺘﻪ ،وﴰﻮﻟﻴﺘﻪ ،ورﲪﺘﻪ ،وﻋﺎﳌﻴﺘﻪ -ﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳌﻨﻘﺬ اﻟﻔﺮﻳﺪ ،واﳌﺆﻫﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﺼﻮرات ﻧﻈﺮﻳﺔ،
وﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،وﺣﻠﻮﻻ ﻋﻼﺟﻴﺔ »ﻟﺴﺎﺋﺮ ﻗﻀﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﺘﺒﺴﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮع ﻻ ﺳﻮاﻩ«.37
إن ﻫﺬا اﻟﺒﺎﻋﺚ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻗﺪ ﺳﺎر ﻣﺴﻠﻜﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﻀﻤﻮﱐ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ؛ »ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪ
ﺗﻐﲑ ،واﻟﻔﺘﻮى ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻨﺺ وإدراك اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻟﺬا ﳚﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل-وﻫﻮ
ﻋﻠﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ا ﺘﻬﺪ -أداة ﻓﻬﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪ ،ﺗﻠﻚ ﺿﺮورة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺼﻮى ،وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮدا ﰲ أﺻﻮل
اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻮروث«.38
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻤﻦ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﻌﻠﻢ» ،إﺿﺎﻓﺔ أداة ﺗﺒﲔ ﻛﻴﻒ ﻧﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻓﻘﻪ اﻟﻨﺺ وﻓﻘﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻛﻴﻒ
ﻧﺆﺳﺲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎج واﺿﺢ وﳏﺪد؛ وﻫﻮ ﺳﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﳚﺐ أن ﻳﻨﺸﺄ ﰒ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺪرس واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻛﺸﺄن اﻟﻌﻠﻮم اﳉﺪﻳﺪة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻧﺮى ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﺣﻮل ﻓﻘﻪ اﻷوﻟﻮ ت وﻓﻘﻪ اﻟﻀﺮورة ،وﻓﻘﻪ
اﻷﻗﻠﻴﺎت...إﱁ«.39
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن واﻗﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي أﻣﺮا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟﺘﺪوﻳﲏ واﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل
اﻟﻔﻘﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﳌﺘﻐﲑات ﻣﻨﻬﺎ .إن ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑات ﻣﻨﻬﺎ ،ت ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺜﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﶈﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
 36طﮫ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻌﻠﻮاﻧﻲ ،أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ :ﻣﻨﮭﺞ ﺑﺤﺚ وﻣﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .2اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ :ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،(1995/1415 ،ص .74
 37اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .80
 38ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻌﺔ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ،دون طﺒﻌﺔ) .اﻟﻘﺎھﺮة :ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
 5-8ﻣﺎرس  ،(2009ص .19
 39اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .26

280

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ﺿﺮورة اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﻌﻴﺎري ﺑﲔ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﳌﺘﻐﲑات ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺼﻨﻒ اﻷول )أي:
اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ دﻟﻴﻠﲔ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ( ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﻻ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﻻ
اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ،ﻷن ذﻟﻚ ﳝﺲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ .وأﻣﺎ اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺸﻜﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل
اﻟﻔﻘﻪ وﲨﻊ ﻣﺎدﺗﻪ وﻃﺮق ﻋﺮﺿﻬﺎ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ،...ﻓﺈ ﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﺒﺪﻳﻞ واﻟﺘﻐﻴﲑ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض وﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺬا
اﻟﻌﻠﻢ وﻻ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮت اﶈﺎﺿﺮات اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻮض اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ ،وﺑﺮزت اﳌﻘﺎﻻت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ أو اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ....واﻟﺘﺜﺎﻗﻒ اﻻﻓﱰاﺿﻲ ﻋﻮض اﳌﺸﺎﻓﻬﺔ وﻫﻜﺬا.
وإذ ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﻘﺼﺪ اﳋﺎص ﻫﻮ إﺑﺮاز ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﰲ ﺗﻨﺎوﳍﻢ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ،أو ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ،ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﳎﺎﻟﻪ وﻻ ﻣﻘﺼﺪ اﳋﺎص ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن
ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻨﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ،ﺗﺖ ﻣﺘﺄﺳﺴﺔ
ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻈﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻛﻘﻀﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،واﻹﲨﺎع ،واﻟﻘﻴﺎس ،ﻣﺼﺎدر أﺻﻮﻟﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﳏﻞ
اﺗﻔﺎق وإﲨﺎع ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ.

اﳋﺎﲤﺔ:
اﳋﻼﺻﺎت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت:
ﱂ ﺗﻨﺸﺈ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻈﻦ ،وإﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﺄ ﺎ ﻋﱪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ؛ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ
اﻟﻄﻮر اﻟﺸﻔﻮي واﻟﻜﺘﺎﰊ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﻨﻬﺠﺎ؛
ﻟﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﰲ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ،إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ،وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﺎ ﻫﺎ وﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ؛
إن رﻛﻮن ﺑﻌﺾ اﳊﺪاﺛﻴﲔ إﱃ ﻇﺎﻫﺮة ﺛﲑ واﻗﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻟﻘﻀﻴﺔ " رﳜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ،ﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﻧﺸﺄت وﻓﻖ ﺣﺎﺟﺎت رﳜﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻮاﻗﻊ رﳜﻲ ﳏﺪد ،ﻓﻠﻤﺎ زاﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ،وﺗﻐﲑ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﺰم ﲡﺎوز ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑات
أﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺻﻮﻟﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ؛
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﲤﺲ ﻛﻨﻬﻬﺎ وﺟﻮﻫﺮﻫﺎٌ ،
إن ﺛﲑ واﻗﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ،
ﳑﺎ ﳝﻬﺪ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وﻻ اﻟﺘﻐﻴﲑ ،ﻋﻜﺲ اﳌﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺬي ﲰﺘﻪ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ.

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
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اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲣﺘﺺ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ،
ﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺛﲑ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳌﺘﻐﲑ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺮاﻫﻨﻴﺔ أﻣﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﲟﺎ ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ،وﻻ ﻣﻘﺎﺻﺪ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدر:
 -إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ -أﲪﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰ ت -ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر -ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،دون

ﻃﺒﻌﺔ) .اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل :دار اﻟﺪﻋﻮة.(1989/1410 ،

 أرﻛﻮن ،ﳏﻤﺪ ،رﳜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺮﲨﺔ .ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﱀ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .3ﺑﲑوت ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎءاﻟﻘﻮﻣﻲ -اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ.(1998 ،

 أﻣﲔ ،ﺣﺴﲔ أﲪﺪ ،دﻟﻴﻞ اﳌﺴﻠﻢ اﳊﺰﻳﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ) .11اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻌﲔ.(2007 ،-

اﻟﺒﻮﻃﻲ ،ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن" ،ﺣﻮل ﲡﺪﻳﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ" ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲡﺪﻳﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ .1

)ﺑﲑوت :دار اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ -دﻣﺸﻖ :دار اﻟﻔﻜﺮ.(2006/1426 ،

 -اﻟﱰاﰊ ،ﺣﺴﻦ ،ﲡﺪﻳﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1ﺑﲑوت :دار اﳉﻴﻞ -اﳋﺮﻃﻮم :ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ،

.(1980/1400

 -ﲨﻌﺔ ،ﻋﻠﻲ ،ﲡﺪﻳﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،دون ﻃﺒﻌﺔ) .اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ

اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 8-5 ،ﻣﺎرس .(2009

 ﺣﻨﻔﻲ ،ﺣﺴﻦ ،اﻟﱰاث واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ :ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﱰاث اﻟﻘﺪﱘ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .5ﺑﲑوت :اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،.(2002/1422

 -اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،اﳌﻘﺪﻣﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت :دار اﻟﻔﻜﺮ.(2004/1424 ،

 اﻟﺰرﻛﻠﻲ ،ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ،اﻷﻋﻼم :ﻗﺎﻣﻮس ﺗﺮاﺟﻢ ﻷﺷﻬﺮ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔواﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .8ﺑﲑوت :دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ.(1989 ،
 أﺑﻮ زﻫﺮة ،ﳏﻤﺪ ،أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،دون ﻃﺒﻌﺔ) .ﻣﺼﺮ :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ،د ت(. -أﺑﻮ زﻫﺮة ،ﳏﻤﺪ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻋﺼﺮﻩ -آراؤﻩ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .2ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ،

.(1978

 -اﻟﺴﺎﻳﺲ ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،رﻳﺦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دون ﻃﺒﻌﺔ) .ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،د ت(.
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 اﻟﺸﺮﰲ ،ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ،ﲢﺪﻳﺚ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .2ﺑﲑوت :دار اﳌﺪار اﻹﺳﻼﻣﻲ.(2009 ، -ﺻﻠﻴﺒﺎ ،ﲨﻴﻞ ،اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ،دون ﻃﺒﻌﺔ) .ﺑﲑوت:

دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ.(1982 ،

 اﺑﻦ ﻋﺒﺪﻻوي ،اﳌﺨﺘﺎر" ،اﻟﻨﺺ اﻟﺪﻳﲏ وﻗﺎرﺋﻪ" ،أﲝﺎث اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﺟﺴﻮر :ﻣﻠﺘﻘﻰاﻟﻨﺴﺎء اﳌﻐﺮﺑﻴﺎت ﺣﻮل اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ودور اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻹﺳﻼم 20 -19) ،ﻓﱪاﻳﺮ .(1999
 اﻟﻌﺸﻤﺎوي ،ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ،أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .5ﺑﲑوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﰊ.(2004 ، اﻟﻌﻠﻮاﱐ ،ﻃﻪ ﺟﺎﺑﺮ ،أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ :ﻣﻨﻬﺞ ﲝﺚ وﻣﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .2اﻟﻮﻻ ت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ:ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ.(1995/1415 ،

 اﻟﻔﺮﺟﺎﱐ ،ﳏﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ" ،اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ وﳏﺎوﻻت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ" ،أﲝﺎث اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﺟﺴﻮر :ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻐﺮﺑﻴﺎت ﺣﻮل اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ودور اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻹﺳﻼم20 -19) ،
ﻓﱪاﻳﺮ .(1999
 اﻟﻘﻄﺎن ،ﻣﻨﺎع ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .13اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ.(2004/1425 ، ﳐﺘﺎر ،أﲪﺪ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ.(2008/1429 ، -اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .1ﺑﲑوت :دار ﺻﺎدر،

.(1990/1410

- Dialmy, Abdessamad,"Pour de nouvelles règles de L’Ijitihad vers
أﲝﺎث اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﺟﺴﻮر :ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻐﺮﺑﻴﺎت un Ijtihad Féministe",
ﺣﻮل اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ودور اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻹﺳﻼم 20 -19) ،ﻓﱪاﻳﺮ .(1999
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GİRİŞ
Hicri ikinci asır fıkıh ilminin sistemleşmesi ve mezhepleşmenin ilk temellerinin atılması
bakımından oldukça önemli bir zaman dilimidir. Günümüze kadar ulaşmış olan fıkıh
mezheplerinin kurucu imamlarının hepsinin bu asırda hayat sürmüş olmaları dönemin fıkıh ilmi
açısından önemini açık bir şekilde göstermektedir.
Sahabenin Hz. Peygamber’den tevârus ettiği fıkıh bilgisi hicri birinci asırda hem sahabe hem
İmam
Ebû
de tâbiîn uleması aracılığı ile kendilerinden sonraki nesle intikal ettirilmiştir.
Hanîfe Kûfe’de, İmam Mâlik ise Medine’de çok değerli âlimlerden istifade ederek bulundukları
bölgede fıkhın sistemli bir şekilde teşekkülüne imkân hazırlamışlardır.1 Daha önceki asırda ehl-i
hadis ve ehl-i rey olarak tezahür eden fıkhî yöntem farklılığı yerine, hicri ikinci asırdan itibaren
mezhepleşme sürecinin ilk aşamaları ortaya çıkmıştır. Bu asırda bir müctehidin ve öğrencilerinin
ictihadlarını ifade eden mezhep kavramı, ileriki asırlarda; mensupları, metodu, müdafileri,
muarızları, eserleri olan ve bu özellikleri ile toplumun sosyolojik bir unsuru olma vasfını da
kazanan bir süreç yaşamıştır.
Hicri ikinci asrın fıkıh ilmi açısından önemini gösterebilmek için müctehidler arasındaki
irtibatın beyan edilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu amaç ile bu tebliğde yüzyıllık zaman dilimi
ona bölünerek ayrı başlıklar altında müctehid imamlar arasındaki irtibat ve hoca-talebe ilişkisi ele
alınmaktadır. Fıkıh tarihi alanında hazırlanan eserlerde müctehidler arası irtibat ele alınmakla
birlikte bu çalışmada ikinci hicrî asırdaki kronolojik süreç takip edilerek hangi yıllar arasında
karşılıklı irtibatın ne ölçüde gerçekleştiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Mezheplerin kurucu imamları ve öğrencileri arasındaki irtibatın ortaya çıkarılması fıkıh ilmi ile
meşgul olanlar için güzel örneklikler sunacaktır. Bu sayede taassuptan uzak olma, farklı görüşte
olanlardan istifade edebilme ve fıkhî ihtilafı bir zenginlik olarak görebilme bakış açısı ilim
dünyasına hâkim olabilecektir.
1. HİCRÎ İKİNCİ ASRIN ON YILLIK SÜREÇ OLARAK TAKSİMİ
1.1. Hicrî 100-110 Tarihi:
1

Abdülhalim Cündî, Malik b. Enes İmamu Dâri'l-Hicre (Kahire: Dârü'l-Maârif, 1993), 7.
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İmam Ebû Hanîfe’nin doğum tarihi hicrî 80,2 İmam Mâlik b. Enes’in doğum tarihi hicrî 93
yılıdır.3 Hicrî ikinci asrın ilk on senesinde Ebû Hanîfe 21-30 yaş aralığında, Mâlik b. Enes ise 817 yaş aralığındadır. Diğer mezheplerin müctehid imamları ve talebeleri ise henüz dünyaya
gelmemiştir.
Kur’an’ı hıfzeden Ebû Hanîfe,4 hicrî 102 yılından itibaren hocası Hammâd b. Ebû Süleyman’ın
(v.120) ders halkasına devam etmiş5 ve bu süreç hocasının vefatına kadar on sekiz yıl süreyle
devam etmiştir. Talebeliği esnasında hocasının bulunmadığı zamanlarda ona vekâleten ders
verecek seviyeye yükselmiştir.6
Mâlik b. Enes, küçük yaşlarda Kur’an hıfzını yaptıktan sonra hadislerin hıfzına başlamıştır.7
İmam Mâlik’in ilk önce Abdurrahman b. Hürmüz’den (v.117) ders almaya başladığı ve bu sürenin
yedi ya da sekiz yıl sürdüğü ifade edilmektedir.8 Bu bilgilerden hareketle hicrî ikinci asrın ilk on
yılı içinde dört fıkıh mezhebinin imamlarının doğrudan bir irtibat içinde olmadıklarını söylemek
mümkündür.
1.2. Hicrî 111-120 Tarihi:
Bu yıllar Ebû Hanîfe’nin hocası Hammâd b. Ebû Süleyman’ın ders halkasına talebe olduğu ve
zaman zaman hocasına vekâleten ders vermeye devam ettiği yıllara tekabül etmektedir.9 Bu dönemi
önemli kılan bir başka husus ise Ebû Hanîfe’nin ders halkasında önde gelen iki talebesinin doğduğu
yıllar olmasıdır. İmam Ebû Hanîfe’nin derslerine uzun yıllar devam eden, hocasının vefatından
sonra bir süre ders halkasını devam ettiren Züfer b. el-Hüzeyl Hicrî 111 yılında İsfahan’da
doğmuştur.10 Hanefî mezhebinin müctehid imamlarından olan, mezhebin teşekkülünde ve
yaygınlık kazanmasında önemli etkileri olan Ebû Yusuf ise hicrî 113 yılında Kûfe’de dünyaya
gelmiştir.11
Mâlik b. Enes 18-28 yaş aralığında olduğu bu yıllarda önce dönemin meşhur fakihi
Rebîatürre’y’in (v.136) ders halkasına katılmıştır. Rebîa’nın ders halkasını terk ettikten sonra İbn
Şihâb ez-Zührî’den (v.124) çok istifade etmiştir. Ayrıca Nâfi‘ (v.117), Yahyâ b. Saîd (v.143),
Ebü’z-Zinâd’ın (v.131) ilim meclislerine devam etmiştir.12 Mâlik b. Enes’in hocalarının takdirini

2

Muhammed b. Abdullah b. Ahmed ed-Dımaşkî İbn Zebr, Târîhu mevlidi'l-'ulemâ' ve vefeyâtihim, thk. Abdullah b.
Ahmed b. Süleyman el-Hamed (Riyad: Dârü'l-Âsıme, 1989), 1/199.
3
İmam Mâlik’in doğum yılı hakkında ihtilaf olmakla birlikte genellikle kabul edilen tarih 93 yılıdır. Bkz. Menna' Halil
Kattan, Tarihü't-teşrîi'l-İslâmî (Kahire: Mektebetu Vehbe, 2001), 345.
4
Murtaza Köse, “Büyük Üstad Ebû Hanîfe”, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1/1
(Mayıs 2015), 162.
5
Muhammed el-Hudarî, İslâm Hukuk Tarihi, çev. Haydar Hatipoğlu (İstanbul: Kahraman Yayınları, 1987), 237.
6
Mustafa
Uzunpostalcı,
"Ebû
Hanîfe",
Türkiye
Diyanet
Vakfı
İslâm
Ansiklopedisi,
https://İslâmansiklopedisi.org.tr/ebu-hanife#1 (Erişim 12 Temmuz 2021).
7
Kattan, Tarihü't-teşrîi'l-İslâmî, 345.
8
Ebü'l-Fazl İyâz b. Musa b. İyâz, Tertîbü'l-medârik ve takrîbü'l-mesâlik li-ma'rifeti a'lâmi mezhebi Mâlik (Mağrib:
Matbaatu Fudale, 1965), 1/131.
9
Köse, “Büyük Üstad Ebû Hanîfe”, 166.
10
İmam Züfer’in doğum yılı olarak Hicrî 110 yılı da verilmektedir. Bkz. Uzunpostalcı, "Ebû Hanîfe".
11
Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’d, Tabakâtu'l-kübrâ (Beyrut: Dâru Sadr, t.y.), 7/330; Şemseddin Ahmed b.
Muhammed İbn Hallikân, Vefeyâtü'l-a'yân (Beyrut: Dâru Sadr, 1968), 6/378-390.
12
Ahmet Özel, "Mâlik b. Enes", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://İslâmansiklopedisi.org.tr/malik-benes (Erişim 16 Temmuz 2021).
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kazandığı ve on yedi yaşlarında ders ve fetva vermeye başladığı13 bilgisinden hareketle bu yılları
İmam Mâlik’in hoca olarak ilme katkı yapmaya başladığı dönem olarak görmek mümkündür.
1.3. Hicrî 121-130 Tarihi:
Ebû Hanîfe, hocası Hammâd b. Ebû Süleyman’ın hicrî 120 yılında vefatından sonra ders
halkasının başına geçmiştir.14 Bu sebeple bu dönemi hocalık sürecinin ilk yılları olarak tanımlamak
isabetli olur. Hicrî 113 yılında doğan Ebû Yûsuf’un15 önce İbn Ebî Leylâ’nın derslerine devam
etmeye başlaması ve dokuz yıl boyunca bu eğitimin devam edip daha sonra Ebû Hanîfe’nin ders
halkasına katılması bu dönemde henüz Ebû Hanîfe’nin öğrencisi olmadığını göstermektedir. Ebû
Hanîfe’nin bir diğer meşhur öğrencisi Züfer b. Hüzeyl (v.158) yirmi yıldan fazla Ebû Hanîfe’nin
ders halkasına devam etmiştir.16 Ebû Hanîfe’nin 150 yılında vefat etmiş olmasından hareketle bu
yıllar Züfer’in hocasından ders almaya başladığı yıllardır.
Mâlik b. Enes bu dönemde, Mescid-i Nebî’deki ders halkasıyla kısa sürede ilim camiasının
ilgisini çekmiş ve kendisinden hadis ve fıkıh öğrenmek üzere büyük bir rağbet ortaya çıkmıştır.17
Kendisi Medine’de yaşadığından dolayı umre ve hac münasebeti ile Haremeyn’e gelen pek çok
fakih ile görüşme imkânı elde etmiş olmaktadır.18 İmam Ebû Hanîfe ile görüşmesi ve karşılıklı
olarak ilmî irtibat kurulması bu vesile ile mümkün olmuştur.19 Hanefî mezhebinin diğer
müctehidleri ile henüz bir irtibat söz konusu değildir.
1. 4. Hicrî 131-140 Tarihi:
Hicrî 132 yılında Emevîlerin devri sona ermiş Abbasîler iktidara gelmiştir.20 Siyasî olarak
yaşanılan bu değişim ilim dünyası üzerinde de etkiler bırakmıştır. Emevîler, kendi yönetimlerinin
aleyhine olmadığı sürece din işleri ve âlimler ile meşgul olmazken, Abbasîler din bilginlerinin söz
ve davranışları ile yakından ilgili olma siyasetini benimsemişlerdir.21 İmam Ebû Hanîfe ve İmam
Mâlik hem Emevîler hem de Abbasîler döneminde yaşamıştır.
Ebû Hanîfe, hicrî 131-140 tarihleri arasında elli-altmış yaş aralığında olup, ilim halkasında
öğrenci yetiştirmeye devam ettiği yıllardır. Ebû Hanîfe Hicaz’dan 136 yılında Kufe’ye dönmüş ve
vefatına kadar Irak bölgesinde kalmıştır.22 Ebû Yûsuf, önce İbn Ebî Leylâ’nın ders halkasına
katılmış ancak daha sonra bu ders halkasından ayrılarak fıkıh metodunun kendisine daha uygun
gördüğü Ebû Hanîfe’nin ders halkasına katılmıştır.23 Hocasının vefatına kadar yaklaşık on yedi yıl
onun derslerine devam etmiştir.24 Buna göre yaklaşık olarak hicrî 133 yılından itibaren başlayıp,
13

Kâdi İyâz, Tertîbü'l-medârik, 1/140.
Köse, “Büyük Üstad Ebû Hanîfe”, 166.
15
Abdülkerim Zeydan, İslâm Hukukuna Giriş, çev. Ali Şafak, (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1985), 241.
16
Murteza Bedir, "Züfer b. Hüzeyl", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://İslâmansiklopedisi.org.tr/zuferb-huzeyl (16 Temmuz 2021).
17
Smain Khaldi, İmam Mâlik ve Muvattaʾ Adlı Eseri (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, 2002), 35.
18
Muhammed Ebu Zehra, İmam Mâlik Hayatı Görüşleri Fıkhı, çev. Osman Keskioğlu,(Ankara: Hilal Yayınları, 1984),
13.
19
Celal Yeniçeri, “Ebû Hanîfe’nin Hayatı, Malî ve İktisadî Görüşleri”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4 (1986), 255-256.
20
Ebû Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Tarihü't-Taberî (Beyrut: Dâru’t-Turâs, 1968), 7/421- 432.
21
Hayreddin Karaman, İslâm Hukuk Tarihi (İstanbul: Nesil Yayınları, 1989), 171.
22
Mürteza Bedir, Ebu Hanife Entelektüel Biyografi (Ankara: Ay Yayınları, 2018), 17.
23
Hudarî, İslâm Hukuk Tarihi, 239.
24
Salim Öğüt, "Ebû Yûsuf", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://İslâmansiklopedisi.org.tr/ebu-yusuf
(Erişim 26 Temmuz 2021).
14
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150 tarihine kadar öğrenciliği devam etmiştir. Ebû Yûsuf’tan birkaç yaş büyük olan Züfer b.
Hüzeyl de Ebû Hanîfe’nin ders halkasında bulunmaya devam etmiştir. Hanefî mezhebi için oldukça
önemli hizmetleri olan İmam Muhammed Irak’ın Vâsıt şehrinde25 hicrî 132 yılında doğmuştur.26
Bu yıllarda, Mâlik b. Enes Medine’de ders halkasına devam etmiştir. Şâfiî ve Hanbeli mezhep
imamları ise henüz doğmamıştır.
1.5. Hicrî 141-150 Tarihi:
Ebû Hanîfe’nin hayatının son on yılına tekabül etmektedir.27 Bu yıllar Hanefî mezhebinin temel
fıkıh kitaplarının hazırlanmasında büyük emekleri olan Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin
(v.189) Ebû Hanîfe’nin ders halkasına katıldığı dönemdir.28 On dört yaşından itibaren dört yıl Ebû
Hanîfe’nin ilim meclisinde bulunmuştur. Ebû Hanîfe’nin ders metodunda öğrencilerin aktif
katılımının esas olmasından hareketle bu yılları Hanefî mezhebine ait görüş ve yaklaşımların en
verimli bir biçimde şekillendiği yıllar olarak tanımlamak mümkündür. Bu dönemi önceki yıllardan
ayıran temel fark daha önce sözlü olarak tartışılan fıkhî meselelerin İmam Muhammed tarafından
yazılarak kayıt altına alınmasıdır. Hanefî mezhebinin kurucu imam ve ilk dönem müctehidlerinin
görüşlerini kendi şahsî değerlendirmelerini de kaydederek bir bütün halinde mezhebin fıkhî
görüşlerini tasnif edip sonraki nesillere aktaran ilk kişi İmam Muhammed’dir.29
Hayatı boyunca Medine’de yaşamayı tercihe eden İmam Mâlik, Mescid-i Nebî’deki ilim
halkasında hadis ve fıkıh eğitimi vermeye başlamış ancak daha sonra30 yaşadığı sıhhat problemi
sebebiyle ders halkasını evinde devam ettirmiştir.31 Mâlikî mezhebi için bu yıllar, Medine’de ilim
halkasının öğrenci yetiştirmeye devam ettiği yıllardır. İmam Mâlik’in görüşlerini en iyi bilen
âlimlerden olan Abdullah b. Vehb (v.197) hicrî 144 yılından başlayarak uzun yıllar İmam Mâlik
ile irtibatını devam ettirmiş, Malikî mezhebini Mısır ve Fas’ta yaymıştır.32
1. 6. Hicrî 151-160 Tarihi:
İmam Ebû Hanîfe’nin 150 tarihinde vefatından sonra Kûfe’de ders halkasını İmam Züfer devam
ettirmekle beraber bir müddet sonra Züfer’in Basra’da yaşamayı tercih etmesi sebebiyle33 Kûfe’de
ders halkasını İmam Ebû Yûsuf devam ettirmiştir. İmam Muhammed, genç yaşlarda tanıyıp ilim
aldığı hocası Ebû Hanîfe’nin vefatı sonrasında Ebû Yûsuf’a talebe olmuştur.34
İmam Mâlik Medine’de binlerce öğrenciye ders vermiştir. İmam Mâlik’in en önde gelen
talebesi Abdurrahman b. Kâsım’dır. İbnü’l-Kâsım’ın mezhep fıkhının tedvininde büyük hizmeti

25

Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Arafe ed-Desûkî, el-İmam Muhammed b. el-Hasan eş-Şeybânî
ve eseruhu fi'l-fıkh (Katar: Dârü's-Sekâfe, 1987), 72.
26
Ali Ahmed en-Nedvî, el-İmam Muhammed b. el-Hasan eş-Şeybânî Nâbigatü'l-fıkhi'l-İslâmî (Dımaşk: Dârü'l-Kalem,
1994), 23.
27
İbn Zebr, Târîhu mevlidi'l-'ulemâ' ve vefeyâtihim, 1/351.
28
Nedvî, el-İmam Muhammed b. el-Hasan eş-Şeybânî, 26.
29
Aydın Taş, "Şeybânî, Muhammed b. Hasan", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,
https://İslâmansiklopedisi.org.tr/seybani-muhammed-b-hasan#1 (Erişim 26 Temmuz 2021).
30
Hastalığının başladığı tarihi tam olarak tespit etmemiz mümkün olmamıştır.
31
Kâdi İyâz, Tertîbü'l-medârik, 2/55.
32
Saffet Köse, "İbn Vehb", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://İslâmansiklopedisi.org.tr/ibn-vehb
(Erişim 26 Temmuz 2021); Zeydan, İslâm Hukukuna Giriş, 248.
33
Murteza Bedir, "Züfer B. Hüzeyl", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://İslâmansiklopedisi.org.tr/zuferb-huzeyl (Erişim 29 Temmuz 2021).
34
Zeydan, İslâm Hukukuna Giriş, 242; Nedvî, el-İmam Muhammed b. el-Hasan eş-Şeybânî, 31.

287

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

olmuştur. Yaklaşık yirmi yıl İmam Mâlik’in derslerine devam etmiştir.35 İmam Mâlik’in 179
yılında vefat etmesinden hareketle yaklaşık olarak 159 tarihinden itibaren İbn Kâsım’ın mâlikî fıkhı
ders halkasındaki öğrenciliğinin başladığını söylemek mümkündür.
Hicrî 150, Şâfiî mezhebinin kurucu imamı Muhammed b. İdrîs b. Abbâs eş-Şâfiî’nin Gazze’de
doğduğu yıldır. Bu yıllar arasında İmam Şâfiî Kur’an hıfzını tamamlamıştır.36 Doğumundan kısa
bir süre sonra babasını kaybeden İmam Şâfiî’yi annesinin bazı kaynaklarda iki yaşında bazı
kaynaklarda ise on yaşında iken Mekke’ye götürdüğü bilgisi yer almakla birlikte birinci görüş
genellikle kabul edilmektedir.37 Buna göre bu yıllar Şâfiî için çölde yaşayan Hüzeyl kabilesinin
içinde Arap dilini ve âdetlerini öğrenmeye başladığı yıllar olmaktadır.
1.7. Hicrî 161-170 Tarihi:
Ebû Yûsûf, hicrî 166 yılında kadılık görevine başlamış ve hayatının sonuna kadar resmi
görevine devam etmiştir.38 Ebû Yûsûf’un kadılık görevini üstlenmesi ve uzun yıllar boyunca
devam etmesinin Hanefî mezhebinin toplumda yaygınlık kazanmasına önemli etkileri olmuştur.
İmam Şâfiî, Mekke’de şehrin önde gelen âlimlerinden ders almaya başlamış,39 daha gençlik
yaşlarında Mekke valisinin ve hocası Müslim b. Halid ez-Zencî’nin (v.180) teşvik ve yardımı ile
Medine’ye giderek İmam Mâlik’e öğrenci olmuştur. Bu dönemde İmam Mâlik’in bir diğer önemli
öğrencisi Hanefî mezhebi fakihi İmam Muhammed’dir. İmam Muhammed hicrî 158-169 yılları
arasında halifelik yapan el-Mehdî zamanında Medine’ye gelmiş ve üç yıl burada öğrenciliğe devam
etmiştir. İmam Muhammed’in Muvattaʾın mevcut nüshalarından birisinin râvisi olması onun
Medine’deki öğrenciliğinin niteliğini göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. İmam Şâfiî
ile İmam Muhammed arasındaki tanışıklık her ikisinin İmam Mâlik’e öğrenci olduğu bu dönemde
olmuştur.40
Bu bilgilerden hareketle 161-170 tarihleri arasını mezhep müctehidleri arasında en yakın
irtibatın kurulduğu zaman dilimi olarak tespit etmek mümkündür. Fıkhî görüş farklılıklarının
meşru-gayri meşru bir düzlemde tartışılmayıp fıkhî zenginlik olarak kabul edilmesi bu dönemde
fakihler arasında sağlıklı ve verimli bir ilim alışverişi ortamı olmasına katkı sunmuştur.
İmam Şâfiî’nin öğrencilerinden olacak olan Hanbelî mezhebinin kurucu imamı Ahmed b.
Hanbel hicrî 164 tarihinde Bağdat’ta doğmuştur.41
1.8. Hicrî 171-180 Tarihi:
İmam Ebû Yûsuf, kadılık görevine 170 yılında halife olan Hârûnreşîd zamanında da devam
etmiştir. Hârûnreşîd hilafetinin ilk yıllarında kâdılkudâtlık müessesesini kurarak bu göreve Ebû
Yûsuf’u atamıştır.42 Ebû Yûsuf halifenin talebi üzerine devlet gelirlerinin hakkaniyet ölçütünde
idaresi için gerekli bilgileri ihtiva eden Kitabu’l-Harac’ı telif etmiştir.
35

Şükrü Özen, "İbnü’l-Kâsım", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, https://İslâmansiklopedisi.org.tr/ibnulkasim (Erişim 29 Temmuz 2021).
36
Hudarî, İslâm Hukuk Tarihi, 254.
37
Bkz. Şâmil Dağcı, İmam Şâfiî Hayatı ve Fıkıh Usûlü İlmindeki Yeri (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,
2004), 16.
38
Öğüt, "Ebû Yûsuf"
39
Muhammed Ebû Zehra, İmam Şâfiî, çev. Osman Keskioğlu (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1996), 23.
40
Dağcı, İmam Şâfiî Hayatı ve Fıkıh Usûlü İlmindeki Yeri, 18-21.
41
Hudarî, İslâm Hukuk Tarihi, 261; Muhammed Ebu Zehra, Ahmed b. Hanbel Hayatı Görüşleri Fıkıhta Yeri, çev.
Osman Keskioğlu (Ankara: Hilal Yayınları, 1984), 21.
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Öğüt, "Ebû Yûsuf"
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İmam Muhammed, Medine’de üç küsur yıl kaldıktan sonra43 ilim yolculuğuna devam etmiş,
Mekke, Şam, Basra, Horasan da pek çok hocadan ilim almıştır. İlim yolculuklarını tamamladıktan
sonra Bağdat’a yerleşmiş ve açtığı ders halkası ile öğrenciler yetiştirmiştir. İdarecilerle araya
mesafe koymayı tercih eden İmam Muhammed, uzun yıllar resmi görev almamış, ancak halife
Hârûnreşîd zamanında Ebû Yûsuf’un tavsiyesi ile hicrî 180 yılında Rakka kadılığına atanmıştır. 44
Hac ve Umre için Mekke’ye gidişi dışında Medine’den ayrılmayan İmam Mâlik 179 tarihinde45
vefat etmiştir. İmam Şâfiî’nin İmam Mâlik yanındaki eğitim hayatı hocasının vefatına kadar
sürmüştür. Hocasının vefatı sonrasında Yemen valisinin idari görev teklifini kabul ederek
Necran’da göreve başlamış,46 burada bulunduğu süre içinde çeşitli âlimler vasıtasıyla Leys b. Sa’d
ve Evzâî’nin fıkhî görüşlerini öğrenme imkânı bulmuştur.47
Bu yıllar Ahmed b. Hanbel’in Kur’an hıfzını tamamladığı Bağdat’taki âlimlerden gramer, fıkıh,
hadis öğrenmeye başladığı yıllara tekabül etmektedir.48
1. 9. Hicrî 181-190 Tarihi:
İslâm yargı tarihinde ilk kâdılkudât unvanını kullanan Ebû Yûsuf, 182 yılında vefatına kadar
bu görevde kalmıştır.49 İmam Muhammed Rakka kadısı iken yaşanılan bir durum mezhep
fakihlerinin birbirlerine karşı olumlu bakışını yansıtması bakımından dikkat çekmektedir. İmam
Şâfiî 184 yılında Hz. Ali taraftarlarına destek olma iddiası ile Halife Hârûnreşîd huzuruna
getirilmiş, aynı iddia ile tutuklananların öldürülmelerine rağmen, İmam Muhammed’in aracılığı ve
hüsn-ü şehadeti ile İmam Şâfiî ölüm cezasından kurtulmuştur.50
İmam Muhammed’in, Hz. Ali taraftarlarına destek olduğu düşüncesine kapılan Hârûnreşîd onu
Rakka kadılığı görevinden 187 yılında almış ve fetva vermesini de yasaklamıştır. Daha sonra
Hârûnreşîd İmam Muhammed’e karşı hata yaptığını anlayarak fetva verme yasağını kaldırmış,
kâdılkudât olarak atanan İmam Muhammed vefat ettiği 189 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.51
İmam Muhammed, İmam Şâfiî’nin annesi ile evlenmesi sebebiyle aralarında sıhrî yakınlık da
ortaya çıkmıştır. İmam Muhammed’in evinde bir süre ikamet eden Şâfiî Irak fıkhını öğrenmiştir.
İmam Şâfiî, İmam Muhammed’in vefat ettiği tarih olan 189 yılına kadar Bağdat’ta kalmıştır.52
İmam Şâfiî’nin mezheb-i kadîm ve mezheni cedîd ayırımını İmam Muhammed ile karşılıklı ilim
alışverişine dayandırmanın mümkün olduğu ifade edilmektedir.53
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Hicrî 181-190 tarihleri arasında 17-27 yaş aralığında olan Ahmed b. Hanbel 179-186 tarihi
arasında Bağdat’a, 186 yılında ise Basra’ya gitmiştir.54 Bağdat, Kûfe, Basra, Mekke, Medine,
Dımaşk, Halep ve Cezîre’ye yaptığı ilim seyahatleri ile devrin önde gelen fıkıh ve hadis
âlimlerinden istifade etmiştir.55 Ahmed b. Hanbel, Bağdat’ta İmam Ebû Yûsuf’tan fıkıh dersleri
okumuştur.56 Bu vesile ile Hanefî fıkhını tanıma imkânı bulmuştur.
1.10. Hicrî 191-200 Tarihi:
İmam Şâfiî 195 yılında ikinci defa Bağdat’a gitmiştir.57 Bundan sonraki süreci İmam Şâfiî’nin
kendi mezhebini artık ortaya koyma dönemi olarak görmek mümkündür.58 Orada Ebû Hanîfe’nin
önde gelen talebelerinden olan Hasen b. Ziyâd el-Lü’lüî’ye misafir olmuştur. İmam Şâfiî,
günümüze kadar ulaşan ilk fıkıh usulü kitabı olarak kabul edilen er-Risâle adlı eserini bu dönemde
telif etmiştir. Mezheb-i kadim olarak tanımlanan görüşlerini bu dönemde telif etmiştir.59 Hicrî 199
yılında Mısır’a giden İmam Şâfiî 204 yılında vefatına kadar burada yaşamıştır.60 Mısır’da öğrenci
yetiştirme ve kitap telif etme yoluyla fıkıh ilmine önemli hizmetlerde bulunmuştur. Hayatının son
beş yılı olan bu dönemde mezheb-i cedidinin gelişim ve tekâmülü tamamlanmıştır.61
İmam Şafiî Bağdat’ta iken onun en önde gelen öğrencilerinden birisi de Ahmed b. Hanbel’dir.62
Kırk yaşına kadar ilim talebeliği devam ettiği için63 Ahmed b. Hanbel’in hoca olarak öğrenci
yetiştirme faaliyeti daha çok hicrî üçüncü yılda gerçekleşmiştir. İmam Ahmed b. Hanbel hicrî 241
tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir.64
SONUÇ
Hicrî ikinci asrı on yıllık dönemlere ayırarak yaptığımız bu çalışma dört mezhep imamlarının
ve öğrencilerinin arasında çok yakın bir irtibat olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada kronolojik
olarak bilgi alışverişinin zaman aralıklarının sistemli bir şekilde belirlenmesi amacıyla karşılıklı
irtibatın hangi tarih aralıklarında olduğu tespit edilmeye gayret edilmiştir.
İmam Ebû Hanîfe ile İmam Mâlik arasında kısa süreli görüşme imkânı dışında fazla bir irtibat
olmamıştır. Ancak öğrencisi İmam Muhammed üç yıl gibi uzun sayılabilecek bir süre İmam
Mâlik’ten ders almıştır. İmam Şâfiî, İmam Mâlik’e öğrenci olmuştur. İmam Muhammed ile İmam
Şâfiî aynı dönemde İmam Malik’e öğrenci olmaları sebebiyle tanışma ve uzun yıllar devam edecek
bir irtibat imkânı elde etmişlerdir. İmam Şâfiî, Hanefi mezhebi müctehidlerinden Hasen b. Ziyâd
el-Lü’lüî ile görüşmüştür. Ahmed b. Hanbel İmam Şâfiî’ye öğrenci olmuş, Bağdat’ta Ebû
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Yûsuf’tan da ders okumuştur. Bu durum fıkıh imamları arasında kuvvetli bir irtibatın var olduğunu
açık bir şekilde göstermektedir.
Fakihlerin ilim öğrenme amacı ile karşılıklı iletişimde bulunmalarından çıkarılması gereken
çok önemli sonuçlar vardır. Fakihler ilim elde etme gayreti ile dönemin önde gelen âlimi kim ise
ondan ilim elde edebilme gayreti içinde olmuşlar ve bu uğurda gerektiğinde zorlu ilim yolculukları
yaparak büyük fedakârlıklar göstermişlerdir. İlme ve âlime değer verme, kendisini en iyi bir şekilde
yetiştirmeye çalışma ilim taliplerinin en bariz vasfı olmuştur.
Farklı mezhep imamları arasındaki hoca-talebe ilişkisi, sorgulayan, araştıran, görüşler arasında
mukayese yapan bir yaklaşımla sürmüştür. Bu ilmî irtibatlar fakihlerin kendi ilim dünyalarını
zenginleştirmiş ve olgunlaştırmıştır. Bu sebeple İmam Ahmed b. Hanbel, İmam Şâfiî’nin öğrencisi
olmakla birlikte bu durum kendisine mahsus bir fıkıh anlayışına sahip olmasına engel olmamıştır.
İmam Mâlik’ten, hem İmam Şâfiî hem de İmam Muhammed ders almasına rağmen birbirlerinden
farklı fıkıh metodolojisini benimsemişlerdir.
Hicrî ikinci asırdaki fıkıh anlayışının örnek alınması gereken en önemli özelliklerinden birisi
de fıkhî tartışmaların ve görüş ayrılıkların meşruiyet zemininde tartışılmayıp fıkhî zenginlik olarak
görülmesidir. Mezhep taassubunun olmadığı bu dönemde h7içbir müctehid kendi görüşünü mutlak
doğru ve hakikat olarak görüp diğer ictihadları gayri meşru ve İslam dışı olarak tanımlamamıştır.
Fakihlerin farklı mezhep müctehidlerine bakışının dışlayıcı ya da ötekileştirici olmaması hem
karşılıklı ilim alış-verişi için uygun bir ortam olmasını sağlamış, hem de fıkıh ilminin sağlam bir
zemin içinde gelişmesine fırsat sunmuştur. Mezheplerin kurucu imamlarının birbirlerine karşı
olumlu ve yapıcı yaklaşımları, karşılıklı iletişime açık olmaları kendilerini örnek alan sonraki
dönem müctehidleri için güzel bir örneklik sunmuştur.
Bu çalışmada hicri ikinci asırdaki irtibat sadece dört mezhep müctehidleri ve öğrencileri ile
sınırlandırılmıştır. Fıkıh tarihi alanında çalışmalar yapan araştırmacıların dönemin tüm fakihlerinin
birbirleri ile olan ilim alış-verişini ele alan çalışmalar yapması durumunda fıkıh tarihi bakımından
önemli bilgilere ulaşmak mümkün olabilecektir.
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ﻢ أﻣﺮ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ .واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﳍﺎدي اﻟﺒﺸﲑ ،واﻟﺴﺮاج اﳌﻨﲑ ،ﺳﻴﺪ
وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ،ﺻﻼة ﻻ ﻏﺎﻳﺔ ﳌﻨﺘﻬﺎﻫﺎ ،ﻻ ُﳛﺼﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪد ،وﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﺪد.
وﺑﻌﺪ :ﻓﻬﺬﻩ ورﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ أﺿﻌﻬﺎ ﺑﲔ ﻳﺪي أﻫﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وأر ب اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،راﺟﻴﺎً اﳌﻮﱃ اﻟﻜﺮﱘ أن ﲡﺪ
ﻋﻨﺪﻫﻢ اﻟﻘﺒﻮل ،وﺗﺒﻠﻎ ﻣﻨﻬﻢ اﳌﺄﻣﻮل ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻘﺺ ﲰﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﻬﺎ ﳏﻴﺪ ،واﻟﻜﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﻪ وﺻﻴﺪ ،1وﻳﻜﻔﻲ
اﻟﺼﺎدق أن ﻳﺴﺪد وﻳﻘﺎرب ،أﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ أ ﱠن اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ اﶈﻔﻮﻇﺔ
اﳌﺘﺒﻮﻋﺔ ،وﻛﺬا اﳌﺬاﻫﺐ اﳌﻨﺪرﺳﺔ 2ﻛﻤﺬﻫﺒﺎﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ)ت ،(791/175 .وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷوزاﻋﻲ)ت.
 ،(774/157وﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري )ت ،(778/161 .وﻏﲑﻫﻢ ﻫﻲ اﻹﻃﺎر اﳉﺎﻣﻊ ﻷﻗﺎوﻳﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ واﺟﺘﻬﺎدا ﻢ ،وذﻟﻚ أ ﱠن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﱂ ﻳﺆﻟﻔﻮا وﱂ ﻳﺼﻨﻔﻮا ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ،وﻟﻜﻨﻬﻢ أودﻋﻮا ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﰲ
ﺻﺪور اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،واﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻫﻢ ﺷﻴﻮخ أﺋﻤﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،ﻓﻤﻦ ﺗﻄﻠﱠ َﻊ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﱰاث اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ،وﻣﻦ أراد ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ أﺋﻤﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،ﻓﺎﳌﺬاﻫﺐ
اﻷرﺑﻌﺔ وﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﰲ ﻃﻴﺎ ﺎ ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻨﻮاﻷﺋﻤﺔ ا ﺘﻬﺪﻳﻦ اﳌﺮﺿﻴﲔ ﻫﻲ اﻷﻓﻬﺎم اﳌﻌﺘﱪة
اﻟﺮاﺷﺪة اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ.
ﻛﻴﻒ أ ﺎ ﳐََْﺰٌن وإرﺷﻴﻒ ﻷﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
وﻟﺴﺖ أﻋﺮف دراﺳﺔ ُﻣ َﺴﻠﱠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬور اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ،و َ
واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وأ ﱠن ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ ﻫﻲ أﺻﺪق ُﻣ َﻌٍِّﱪ ﻋﻦ ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻠﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻻ أﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻜﺸﻒ
ﱠﻀﺢ ﺑﻪ أن ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺮاﻓﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻔﻘﻪ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﲟﺎ ﻳَـﺘ ُ
اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻮﻃﻨﻮا اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻛﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻧﻮا راﻓﺪاً ﻛﺒﲑاً ﻟﻔﻘﻪ
أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻜﻮﰲ ،وﻓﻘﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﳊﺠﺎزﻳﲔ ﻛﺎن راﻓﺪاً ﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘﻬﺎء اﳊﺠﺎز ،وﻫﻜﺬا.
 .1أي :ﻣﻐﻠﻖ.
 .2أي :اﳌﻨﺪﺛﺮة اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺒﻖ ﳍﺎ وﺟﻮد.
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وأﻣﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ ﻏﲑ أﻫﻠﻪ ﻓﻬﻲ
ﻛﺜﲑة ،ﻣﻨﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ رﺟﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ "اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ ﻏﲑ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ" ،وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻬﲑة
ﻃُﺒﻌﺖ ﻣﺮات ﻛﺜﲑة ،وﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ" :ﻗﻤﻊ أﻫﻞ اﻟﺰﻳﻎ واﻹﳊﺎد ﻋﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ أﺋﻤﺔ
اﻻﺟﺘﻬﺎد" ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ اﳋﻀﺮ اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﻣﻔﱵ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ،وﻃﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ
اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ ﰲ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ 1345ه ،وﻣﻨﻬﺎ :رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ زاﻫﺪ اﻟﻜﻮﺛﺮي "اﻟﻼﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﻗﻨﻄﺮة
اﻟﻼدﻳﻨﻴﺔ" وﻃُﺒﻌﺖ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰاث ﺳﻨﺔ  ،2006وﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻼﻣﺬﻫﺒﻴﺔ أﺧﻄﺮ ﺑﺪﻋﺔ ﺪد اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ ،ﻃُﺒﻊ ﰲ دار اﻟﻔﺎراﰊ ﺳﻨﺔ  ،2005وﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎب "اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ" ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺼﺮي ،وﻃﺒﻊ ﰲ دار اﻟﺮ ﺣﲔ ﰲ
ﺑﲑوت ﺳﻨﺔ 2018م.

ﺷﺮف اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

.1

اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻛﺎن ﳍﻢ ﺷﺮف اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﻟﻠﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ اﻣﺘﺪاد ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
اﳌﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻣﺴﺘﻮدع أﻣﲔ ﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﻬﺞ
أﺻﻮﱄ ُﳝﻴِّﺰ ﺳﺦ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺧﻬﺎ ،وﻋﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺻﻬﺎ ،وﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺪﻫﺎ ،وﻳﺮﺳﻢ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﻳﻀﻊ ﻣﻌﺎﳌﻪ ،وﻳﻨ ِﻈّﻢ ﻣﺮاﺣﻠﻪ ،وﻳﻀﺒﻂ ﻗﻮاﻋﺪﻩ ،وﻳ ْﻔ ِ
ﺼ ُﻞ ﻗﻄﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﻇﻨﻴِّﻬﺎ ،ﻣﻊ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﺎ
ُ
ِ
اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎدات ﻋﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﱵ ﻗﻴﻠﺖ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮاء واﻻﺳﺘﻘﺮار.
ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس ﰲ ﻇﻞ ﻣﺬاﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﲝﺒﻮﺣﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﻢ ،وﺑﺼﲑة ﻣﻦ دﻳﻨﻬﻢ ،ﳏﻔﻮﻇﲔ ﻋﻦ
اﻷﻗﻮال اﻟﺸﺎذة واﻵراء اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ،إ ْذ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﺣﺼﻨﺎً ﺣﺼﻴﻨﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي ﳚﻤﻊ ﺑﲔ
ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ ،وﻳـُ َﻔ ّﻌِﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ أﻫﻞ وﰲ ﳏﻠﻪ.

.2

اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ

وﻣ ْﻦ ﻳﻨﺎدي ﺗﺒﺎع اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻒ وﻫﻮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻀﺮب ﺻﻔﺤﺎ ﻋﻦ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ،
َ
ِ
ﻫﺪ ﻋﻨﻬﺎ ،أو ﻳﻨﺘﻘﺼﻬﺎ ،وﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﻼﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ،وﻻ ﻳـُ ْﻮِﱄ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ ،ﻓﺈﳕﺎ
وﻳـَُﺰّﻫ ُﺪ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻳَـ ْﺰ ُ
ﻳﻀﺮب ﰲ َﻋ َﻤﺎﻳﺔ ،وﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻏﲑ ﻏﺎﻳﺔ ،إ ْذ ﻋﺒﺎرة "ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ" ﻻ ﻣﺼﺪاق ﳍﺎ إﻻ ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺘﻬﺎدات
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ.
 .2.1اﳌﺮاد ﺑﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻒ
أﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ،
وﳛ ﱞﻖ ﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻧﺴﺄل ﻋﻦ ﻣﺮادﻩ ﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﺴﻠﻒ وﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ؛
ُ
أم أﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﰲ أﻓﺮاد اﳌﺴﺎﺋﻞ؟
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ﺼ َﺪ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ اﻟﻌﺎم ،وﻗﺎﻧﻮ ﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺪق ذﻟﻚ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ،
إن ﻗَ َ
رﺳﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻌﺎﳌﻪ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ
اﻟﺬي َر َﺳ َﻢ ﻟﻨﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﻮﱘ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،واﻟﺬي َ
اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،وﺗﺒﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﺘﻤﻴﻤﺎً واﺳﺘﺪراﻛﺎً.
ﻗﺼﺪ ﲟﺬﻫﺐ اﻟﺴﻠﻒ اﺟﺘﻬﺎدا ﻢ ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺬﻫﺐ واﺣ ٌﺪ ﻟﻠﺴﻠﻒ ﺑﻞ ﻣﺬاﻫﺐ،
وإ ْن َ
إ ْذ إ ﱠن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻃﻊ ،اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻣﻊ اﳌﻮدة واﶈﺒﺔ
واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﱂ ﻳﻜﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوع ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺮ واﻟﺘﺨﺎﺻﻢ ،ﻷ ﺎ اﺟﺘﻬﺎدات ﺗﺘﺴﻊ ﳍﺎ
اﻟﻨﺼﻮص؛ وﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
 .3.2اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺮﺷﻴﺪﰲ اﻟﻔﺮوع رﲪﺔ
وﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ ﻫﻮ ﻣﻦ رﲪﺔ ﷲ ﺑﻌﺒﺎدﻩ ،وﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﺪ
ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ ،وﻗﺪ ﻗﻠﺖ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ اﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ) :أراد ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ
ﻋﻠﻰ داﺋﺮﺗﲔ:
اﻷوﱃ :ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻫﺬﻩ ﻻ ﳎﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﻀﺎ ﻗﻄﻌﻴﺔ أﲨﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ،
وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة ُﻫﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻗﺎﻋﺪﺗﻪ اﻟﺼﻠﺒﺔ ،وﻫﻲ ﻗﻀﺎ ﺣﺴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮص ،واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﺛﻮاﺑﺖ
ﻗَﻄْﻌِﻴﱠﺔُ أدﻟﺘﻬﺎ ﺛﺒﻮ ً ودﻻﻟﺔً ،وﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة ُﳏﺼﻨﺔ ﻋﻦ ﻧﺰﻋﺎت اﻻﺧﺘﻼف ﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺑﺘﺔ.
وأﻣﺎ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد ،ﱂ ﲢﺴﻤﻬﺎ اﻟﻨﺼﻮص ،ﺑﻞ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻓﻬﻢ ،أراد ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﺋﺮة ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻨﻈﺮ ،وﻟﻮ أراد ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼف ﳉﻌﻞ أدﻟﺘﻬﺎ ﻗﻄﻌﻴﺔ اﻟﺜﺒﻮت ﺻﺮﳛﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﺮد ذﻟﻚ،
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدﻩ ،ورﲪﺔ ﲞﻠﻘﻪ.
واﳋﻼف ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻷوﱃ ﺷﺮ ،وﰲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻄﻒ ورﲪﺔ ﻣﻦ ﷲ(.3
ِ
ﺼﻤﻮا ِﲝﺒ ِﻞ ا ﱠِ َِ
ﲨ ًﻴﻌﺎ َوَﻻ ﺗَـ َﻔﱠﺮﻗُﻮا{ ]آل ﻋﻤﺮان:[103:
}و ْاﻋﺘَ ُ َْ
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﱯ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ :
)وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﱘ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻔﺮوع ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ اﺧﺘﻼﻓﺎ إذ اﻻﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻌﻪ
اﻻﺋﺘﻼف واﳉﻤﻊ ،وأﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﺈن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻔﺮاﺋﺾ ودﻗﺎﺋﻖ
ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺸﺮع ،وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ أﺣﻜﺎم اﳊﻮادث ،وﻫﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺘﺂﻟﻔﻮن  ...وإﳕﺎ ﻣﻨﻊ ﷲ
اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﺴﺎد(.4
)(3ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺼﺮي ،اﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ )،1ﺑﲑوت :ادار اﻟﺮ ﺣﲔ  (2018ص.72:
)(4ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﻘﺮﻃﱯ ،اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ) ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة:دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮﻳﺔ.159 :4،(١٩٦٤

296

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻛﺎن واﺿﺤﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ ،ﻗﺎل ﺣﻔﻴﺪ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ:
)ﻟﻘﺪ ﻧﻔﻊ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﺘﻼف أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﻢ ،ﻻ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻌﻤﻞ رﺟﻞ
ﻣﻨﻬﻢ إﻻ رأى أﻧﻪ ﰲ ﺳﻌﺔ ورأى أﻧﻪ ﺧﲑ ﻣﻨﻪ ﻗﺪ ﻋﻤﻠﻪ(.5
واﺟﺘﻤﻊ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﺠﻌﻼ ﻳﺘﺬاﻛﺮان اﳊﺪﻳﺚ ،ﻗﺎل :ﻓﺠﻌﻞ
ﻋﻤﺮ ﳚﻲء ﻟﺸﻲء ﳜﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎل :وﺟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﱴ ﺗﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮ :ﻻ
ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻤﺎ ﻳﺴﺮﱐ أن ﱄ ﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﲪﺮ اﻟﻨﻌﻢ.6
وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ) :ﻟﻘﺪ أﻋﺠﺒﲏ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ »ﻣﺎ أﺣﺐ أن أﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﱂ ﳜﺘﻠﻔﻮا؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﻮﻻ واﺣﺪا ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﰲ ﺿﻴﻖ وإ ﻢ أﺋﻤﺔ ﻳﻘﺘﺪى
ﻢ وﻟﻮ أﺧﺬ رﺟﻞ ﺑﻘﻮل أﺣﺪﻫﻢ ﻛﺎن ﰲ ﺳﻌﺔ(.7
وأﻟﱠﻒ اﳊﺎﻓﻆ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻠﻮل اﻟﺘﻨﻮﺧﻲ اﻷﻧﺒﺎري )252-164ﻫـ( أﺟﺰاءً أودع ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﻴﺴﺔ ،ﻳﺬﻛﺮ
ﻓﻴﻬﺎ أﻗﺎوﻳﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﲰﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻻﺧﺘﻼف" ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ :ﲰﻪ "ﻛﺘﺎب اﻟﺴﻌﺔ".8
وﳍﺬا ﻛﺎن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﺘﻼف أﺻﻼ أﺻﻴﻼً ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻨﻈﺮ ،ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﻋﺎﻣﺔ) :ﻣﻦ َﱂْ ﻳﻌﺮف اﻻﺧﺘﻼف
َﱂْ ﻳﺸﻢ أﻧﻔﻪ اﻟﻔﻘﻪ(.9
ﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ) :ﻣﻦ َﱂْ ﻳَ ْﺴ َﻤﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻼ ﺗﻌﺪوﻩ ﻋﺎﳌﺎً(.10
َوﻗَ َ

.3

ﳌﺎذا اﳓﺼﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﰲ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ

ﻛﺎن اﻟﻌﺼﺮ اﻷول ﻣﻦ رﻳﺦ اﻹﺳﻼم َزاﺧﺮاً ﻷﺋﻤﺔ ا ﺘﻬﺪﻳﻦ ،وﻣﻨﻬﻢ َﻣ ْﻦ ﱂ ﻳَ ُﺴﻖ ﷲُ إﻟﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﳛﻤﻠﻪ ﻓﻘﻪ،
ِ
ﺼَﺮت ،ﰒ ﻗَ ﱠﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﳍﺎ ،ﰒ ﺗﻼﺷﺖ،
وﳛﻔﻆ ﻣﺬﻫﺒﻪ ،وﻣﻨﻬﻢ َﻣ ْﻦ ُﲪ َﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺪة ﻃﺎﻟﺖ أو ﻗَ ُ
وﺑﻘﻴَﻸوﻟﺌﻚ ا ﺘﻬﺪﻳﻦ أﻗﻮ ٌال ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ ،وﱂ ﻳَـْﺒﻖ ﳏﻔﻮﻇﺎً ِﻣ ْﻦ ﺑﲔ ﻣﺬاﻫﺐ ا ﺘﻬﺪﻳﻦ إﻻ
اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ،ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )تُ (1505/911 .ﻣﺒﻴِّﻨﺎً ﻛﺜﺮة ا ﺘﻬﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر
اﻷوﱃ) :وا ﺘﻬﺪون ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻻ ﳛﺼﻮن ﻛﺜﺮة ،وﻛﻞ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وأﺗﺒﺎع اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻫﻠﻢ
ﺟﺮا ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﻨﲔ اﳋﻮاﱄ ﳓﻮ ﻋﺸﺮة ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﻘﻠﺪة أر ﺎ ﻣﺪوﻧﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ وﻫﻲ :اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺸﻬﻮرة،
وﻣﺬﻫﺐ ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري ،وﻣﺬﻫﺐ اﻷوزاﻋﻲ ،وﻣﺬﻫﺐ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،وﻣﺬﻫﺐ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ،

) (5ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﻤﺮي اﻟﻘﺮﻃﱯ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ:دار اﺑﻦ اﳉﻮزي.900 :2 ،(١٩٩٤
) (6اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ.901 :2 ،
) (7اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ.901 :2 ،
)(8ﳏﻤﺪ اﺑﻦ أﰊ ﻳﻌﻠﻰ ،ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ)،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔوﺻﻮر ﺎ دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت(.111 :1،
) (9اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ.815 :2
)(10اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ .815 :2
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وﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ،وﻣﺬﻫﺐ داوود ،وﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء أﺗﺒﺎع ﻳﻔﺘﻮن ﺑﻘﻮﳍﻢ وﻳﻘﻀﻮن ،وإﳕﺎ اﻧﻘﺮﺿﻮا ﺑﻌﺪ
اﳋﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﳌﻮت اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻗﺼﻮر اﳍﻤﻢ(.11
 .3.1ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻨﺎع ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﲑ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ
ِ
ﺐ إﱃ اﻟﻌﺎﱂ
واﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻣﺘﻨﺎع ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺬاﻫﺐ أ ﺎ ﱂ ﲢﻆ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ،واﻟﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﻼزم ،ﻓﺮﲟﺎ ﻧُﺴ َ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻠﻪ ،أو ﻗﺎﻟﻪ ﰒ رﺟﻊ ﻋﻨﻪ ،أو ﻓُﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳُِﺮْدﻩ ،ﻣﻊ ﻏﻴﺎب اﳊﺎﻣﻠﲔ ﳌﺬاﻫﺒﻬﻢ؛ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮرون
ارد ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻬﺎدات
اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ،وﻳﻨﺒﻬﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﳋﻠﻞ ﻓﻴﻪ ،وﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل ﺑﻌﻴﻨﻪ و ٌ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻓﺎﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻊ إﻣﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ،ورﺳﻮخ ﻛﻌﺒﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ إﻻ أ ﻢ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﻏﻮا ﻟﺘﺪوﻳﻦ
اﻟﻌﻠﻢ وﺿﺒﻂ أﺻﻮﻟﻪ وﻓﺮوﻋﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻬﺬب ﳏﺮر ﻣﻘﺮر ،ﲞﻼف ﻣﺬاﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ
ﻓﻘﺪ َﻛﺜـﺮ ﺑﻌﻮﻫﺎِ ،
ﺾ أﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻳﻀﺎح أﺻﻮﳍﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ،وﺑﻮﺑﻮا اﻷﺑﻮاب وذﻛﺮوا
وﺣﻔﻈَﺖ أﻗﻮاﳍﻢ ،و َ
ُ
َُ
اﳌﺴﺎﺋﻞ.
وﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ رﺟﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ )ت(1393/795 .ﻓﻴﻘﻮل) :ﻓﺈن ﻗﻴﻞ :ﳓﻦ ﻧﺴﻠِّﻢ ﻣﻨﻊ
ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد؛ ﳌﺎ ﻳﻔﻀﻲ ذﻟﻚ إﱃ أﻋﻈﻢ اﻟﻔﺴﺎد .ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ إﻣﺎم
ﻣﺘﺒﻊ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ ا ﺘﻬﺪﻳﻦ ﻏﲑ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ.
ﻗﻴﻞ :ﻗﺪ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ أن ﻣﺬاﻫﺐ ﻏﲑ ﻫﺆﻻء ﱂ ﺗﺸﺘﻬﺮ وﱂ ﺗﻨﻀﺒﻂ ،ﻓﺮﲟﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ
ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻮﻟﻮﻩ أو ﻓﻬﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﻳﺪوﻩ ،وﻟﻴﺲ ﳌﺬاﻫﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺬب ﻋﻨﻬﺎ وﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﳋﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﲞﻼف ﻫﺬﻩ اﳌﺬاﻫﺐ اﳌﺸﻬﻮرة(.12
وﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ رﺟﺐ ﻗﺪ ﻗﺎﻟﻪ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻗﺎل إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ اﳉﻮﻳﲏ )ت.
) :(1085/478أﲨﻊ اﶈﻘﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻮام ﻟﻴﺲ ﳍﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻘﻮا ﲟﺬاﻫﺐ أﻋﻴﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺒﻌﻮا ﻣﺬاﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﱪوا وﻧﻈﺮوا وﺑﻮﺑﻮا اﻷﺑﻮاب وذﻛﺮوا أوﺿﺎع اﳌﺴﺎﺋﻞ،
وﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺬاﻫﺐ اﻷوﻟﲔ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺬﻳﻦ درﺟﻮا وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪوة ﰲ اﻟﺪﻳﻦ وأﺳﻮة
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ؛ ﻓﺈ ﻢ ﱂ ﻳﻔﺘﻨﻮا ﺑﺘﻬﺬﻳﺐ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وإﻳﻀﺎح ﻃﺮق اﻟﻨﻈﺮ واﳉﺪال وﺿﺒﻂ اﳌﻘﺎل ،وﻣﻦ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﻣﺬاﻫﺐ
ﺗﺒﺎع
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﻜﺎن
ﻣﺬاﻫﺐ
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻣﺄﻣﻮراً ِ
َﺧ ْﻠ َﻔ ُﻬﻢ ﻣ ْﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﻪ َﻛ َﻔﻮا َﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ َﺪ ُﻫ ُﻢ َ
ُ
اﻟﺴﺎﺑﺮﻳﻦ(.13

11ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮاﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،اﳊﺎوي ﻟﻠﻔﺘﺎوي) ،ﺑﲑوت :دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.189 :2 (٢٠٠٤،
12ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ رﺟﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،ﳎﻤﻮع رﺳﺎﺋﻞ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،رﺳﺎﻟﺔاﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ ﻏﲑ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ(.626 :2،
13ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﳉﻮﻳﲏ ،اﻟﱪﻫﺎن ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت:دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .744 :2 ،(١٩٩٧
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اﻹﻣﺎم اﶈﺪث اﺑﻦ اﻟﺼﻼح )ت (1245/643 .ﻓﻘﺎل) :وﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺘﻤﺬﻫﺐ ﲟﺬﻫﺐ
وزاد اﻷﻣﺮ وﺿﻮﺣﺎً ُ
أﺣﺪ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ ،وإن ﻛﺎﻧﻮا أﻋﻠﻢ وأﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﳑﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ؛ ﻷ ﻢ ﱂ ﻳﺘﻔﺮﻏﻮا
ﻟﺘﺪوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﺿﺒﻂ أﺻﻮﻟﻪ وﻓﺮوﻋﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻬﺬب ﳏﺮر ﻣﻘﺮر ،وإﳕﺎ ﻗﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻨﺎﺧﻠﲔ ﳌﺬاﻫﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ أﺣﻜﺎم اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ،
اﻟﻨﺎﻫﻀﲔ ﻳﻀﺎح أﺻﻮﳍﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ ،ﻛﻤﺎﻟﻚ وأﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻏﲑﳘﺎ(.14
وﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺮاﰲ )ت) :(684 .رأﻳﺖ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ :أن
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻳﺘﻌﲔ ﳍﺬﻩ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ دون ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ وﻏﲑﻫﻢ.
وﻋﻠﻞ ذﻟﻚ ﺑﻐﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﻣﺎم ،وﻗﺎل :إن ﻣﺬاﻫﺐ ﻫﺆﻻء اﻧﺘﺸﺮت ،واﻧﺒﺴﻄﺖ ،ﺣﱴ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ
ﺣﻜﻤﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ وﺟﺪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻪ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ،
ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ،وﲣﺼﻴﺺ ﻋﺎﻣﻬﺎ ،وﺷﺮوط ﻓﺮوﻋﻬﺎ .ﻓﺈذا أﻃﻠﻘﻮا ً
ﳐﺼﺼﺎ ﻟﻮ اﻧﺒﺴﻂ ﻛﻼم ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻟﻈﻬﺮ،
وﻣﻘﻴﺪا ،أو
أﻣﺎ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻓﺘﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﻔﺘﺎوى ﳎﺮدة ،ﻓﻠﻌﻞ ﳍﺎ ﻣﻜﻤﻼًً ،
ً
ﻓﻴﺼﲑ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺛﻘﺔ ،ﲞﻼف ﻫﺆﻻء اﻷرﺑﻌﺔ(.15
وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ )ت) : (1567/974 .وأﻣﺎ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ﻓﺠﺰم ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻴﺎ ﲟﺎ ﻗﺎﻟﻪ
اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ أﻳﻀﺎً ،وﻻ َﻣ ْﻦ ﱂ ﻳُﺪ ﱠون ﻣﺬﻫﺒﻪ ،وإﳕﺎ ﻳﻘﻠﺪ اﻟﺬﻳﻦ
اﻹﻣﺎم – أي إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ  -وزاد أﻧﻪ ﻻ ﻳـُ َﻘﻠِّ ُﺪ
َ
ﺖ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ واﻧﺘﺸﺮت ،ﺣﱴ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ وﲣﺼﻴﺺ ﻋﺎﻣﻬﺎ ،ﲞﻼف ﻏﲑﻫﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻘﻠﺖ
ُد ِّوﻧَ ْ
ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻔﺘﺎوى ﳎﺮدة ،ﻓﻠﻌﻞ ﳍﺎ ﻣﻜﻤﻼ أو ﻣﻘﻴﺪا أو ﳐﺼﺼﺎ ،ﻟﻮ اﻧﺒﺴﻂ ﻛﻼم ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻟﻈﻬﺮ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﺒﺪو
ِ
ﻣﻨﻪ ،ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ إذاً ﻟﺘﻌﺬ ِر
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ(.16
وﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ أﻣﲑ اﳊﺎج اﳊﻨﻔﻲ )ت (1474/879 .ﺑﻌﺪ أن ﻧﻘﻞ ﻛﻼم إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ
وﻛﻼم اﺑﻦ اﻟﺼﻼح) :وﺣﺎﺻﻞ ﻫﺬا أﻧﻪ اﻣﺘﻨﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﲑ ﻫﺆﻻء اﻷﺋﻤﺔ؛ ﻟﺘﻌﺬر ﻧﻘﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ؛ وﻋﺪم
ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺣﻖ اﻟﺜﺒﻮت ،ﻻ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻠﺪ ،وﻣﻦ ﺛـَﱠﻤﺔَ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم :ﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ
اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﺑﻞ إن ﲢﻘﻖ ﺛﺒﻮت ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻦ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺎز ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ وﻓﺎﻗﺎ ،وإﻻ ﻓﻼ(.17
وﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻷﺋﻤﺔ رﲪﻬﻢ ﷲ أ ﱠن ﻋﻠﺔ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﲑ اﻷرﺑﻌﺔ ﻫﻮ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ ،ﻓﺈذا
ٌ
ِ
ِأﻣﻨﱠﺎ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ْن ﻧُﻘ َﻞ ﻣﺬﻫﺐ ا ﺘﻬﺪ ﻧﻘﻼً ﻣﻌﺘﱪاً ،ﺟﺎز ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ،ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
)ت) :(1567/974 .وﺣﺎﺻﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﳚﻮز ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،وﻛﺬا ﻣﻦ ﻋﺪاﻫﻢ
ود ِّو َن ﺣﱴ ﻋﺮﻓﺖ ﺷﺮوﻃﻪ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻌﺘﱪاﺗﻪ ،ﻓﺎﻹﲨﺎع اﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ ﻏﲑ واﺣﺪ
ﳑﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺄﻟﺔ ُ
14ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻨﺎﺑﻦ اﻟﺼﻼح،أدب اﳌﻔﱵ واﳌﺴﺘﻔﱵ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت :ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ .162 :1 ،(1986
15أﲪﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺴﺎﻟﻘﺮاﰲ ،ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻷﺻﻮل ﰲ ﺷﺮح اﶈﺼﻮل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﻣﻜﺔ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎز .3966 :9 ،(١٩٩٥
16أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ اﻟﺴﻌﺪي اﻷﻧﺼﺎري ،اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﱪى) ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .340 :8 ،(2010
17ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﺑﻦ أﻣﲑ ﺣﺎج ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺒﲑ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،2ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.305 :6 ،(1983 ،

299

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻳﺸﱰط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أﻳﻀﺎً أن ﻻ ﻳﻜﻮن
ﳑﺎ ﻳﻨﻘﺾ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ؛ ﻫﺬا ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻹﻓﺘﺎء أو ﻗﻀﺎء ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻏﲑ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻴﻪ
إﲨﺎﻋﺎ(.18
وﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺪارس راﺷﺪة ﰲ ﻓﻬﻢ ﻧﺼﻮص اﻟﻮﺣﻲ ،ﻷ ﺎ ﺳﻠﻜﺖ ﰲ ﻓﻬﻢ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺳﻮﻳﺔ ﲢﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،وﺗﻮاﻛﺐ ﺑﻘﻮاﻋﺪﻫﺎ وأﺳﺴﻬﺎ ﺗﻐﲑات اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن ،وﳍﺬا
ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻈﻠﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻈﻞ ﺑﻈﻼﳍﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻘﺮون ،وﺳﺄذﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻼﺻﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﳉﺬور
واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ.

.4

اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ اﳉﺬور واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ ﻫﻮ أ ﱠول اﳌﺬاﻫﺐ ﻇﻬﻮراً ،وراﺋﺪﻩ ﻫﻮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔاﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺖ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﻜﻮﰲ،
اﳌﻮﻟﻮد ﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ80ﻫـ ،واﳌﺘﻮﰱ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ 150ﻫـ ،ﻋﻦ ﺳﺒﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎً.
أدرك أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺒﺼﺮة ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﰊ أوﰱ ﻟﻜﻮﻓﺔ ،وﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
اﻟﺴﺎﻋﺪي ﳌﺪﻳﻨﺔ ،وأ اﻟﻄﻔﻴﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﺔ ﲟﻜﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ.19
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﲑ )ت) :(1373/774 .أدرك – أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ  -ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ورأى أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،
ﻗﻴﻞ وﻏﲑﻩ .وذﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ روى ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﺎ أﻋﻠﻢ(.20
ﻧﺸﺄ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﻜﺎن وﻻدﺗﻪ ﰲ أﺳﺮة ﺻﺎﳊﺔ ،وﻛﺎن واﻟﺪﻩ ﺧﺰازاً ،ﻳﺒﻴﻊ اﻷﺛﻮاب ،وﻛﺎن أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻣﻊ واﻟﺪﻩ ﰲ ذﻟﻚ ،وﺗﻜﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة واﻟﺪﻩ ،وﻛﺎن ﻣﻀﺮب اﳌﺜﻞ ﰲ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق.وﻗﺪ
اﺟﺘﻬﺪ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ،و ﻇﺮ اﳌﻼﺣﺪة ،واﻟﻔﺮق اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ﻓﻈﻬﺮت ﺣﺠﺘﻪ.
 .4.1ﺷﻴﻮخ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ:
وأﻣﺎ ﺟﺬور اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ ،ﻓﺈن أ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:
 اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﻋﺎﱂ أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﺒﺔ اﻟﻜﻨﺪي اﳌﻮﻟﻮد ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وأرﺑﻌﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ115ﻫـ،ﺣﺪث ﻋﻦ :ﺷﺮﻳﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ ،وأﰊ واﺋﻞ ﺷﻘﻴﻖ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﻨﺨﻌﻲ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ،وﻃﺎووس ،وﻋﻜﺮﻣﺔ ،وﳎﺎﻫﺪ ،وﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ،وﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﻌﱯ ،وﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ
ر ح ،وﺧﻠﻖ ﺳﻮاﻫﻢ.

18أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﺎﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻲ ،ﲢﻔﺔ اﶈﺘﺎج ﰲ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺎج) ،ﻣﺼﺮ :اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﱪى.109 :10 ،(١٩٨٣
19ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻟﻴﺎﻓﻌﻲ ،ﻣﺮآة اﳉﻨﺎن وﻋﱪة اﻟﻴﻘﻈﺎن ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮادث اﻟﺰﻣﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت:دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.242 :1 ،(١٩٩٧
20إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮاﺑﻦ ﻛﺜﲑ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ .114 :10 ،(١٩٨٨
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 واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻣﺎم ﻓﻘﻴﻪ اﻟﻌﺮاق ﲪﺎد ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻜﻮﰲ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،واﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 120ﻫـ،روىﻋﻦ :أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،وﺣﺪث أﻳﻀﺎ ﻋﻦ :أﰊ واﺋﻞ ،وزﻳﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ،
وﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸﻌﱯ ،وﲨﺎﻋﺔ ،وﺗﻔﻘﻪ :ﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ،وﻫﻮ أﻧﺒﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪ وأﻓﻘﻬﻬﻢ ،وأﻗﻴﺴﻬﻢ ،وأﺑﺼﺮﻫﻢ
ﳌﻨﺎﻇﺮة واﻟﺮأي.
 وإﻣﺎم ﻋﺼﺮﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﻴﻞ اﻟﺸﻌﱯ اﳌﻮﻟﻮد ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﺳﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲﷲ ﻋﻨﻪ ،وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 105ﻫـ ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﳍﺬﱄ:ﻗﺎل ﱄ اﺑﻦ ﺳﲑﻳﻦ :اﻟﺰم اﻟﺸﻌﱯ ،ﻓﻠﻘﺪ رأﻳﺘﻪ ﻳُﺴﺘﻔﱴ
وأﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺘﻮاﻓﺮون ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ :ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﺔ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ
زﻣﺎﻧﻪ ،واﻟﺸﻌﱯ ﰲ زﻣﺎﻧﻪ ،واﻟﺜﻮري ﰲ زﻣﺎﻧﻪ.
وﻋﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻹﻣﺎم اﳌﻔﱵ اﻟﺜﺒﺖ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﻊ ﻣﻮﱃ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ،
وﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 117ﻫـ ،روى ﻓﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ،وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة ،وراﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ،وأﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري،
وأم ﺳﻠﻤﺔ ،وأﰊ ﻟﺒﺎﺑﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﺬر ،وﺻﻔﻴﺔ ﺑﻨﺖ أﰊ ﻋﺒﻴﺪ؛ زوﺟﺔ ﻣﻮﻻﻩ ،وﺳﺎﱂ وﻋﺒﺪ ﷲ وﻋﺒﻴﺪ ﷲ وزﻳﺪ؛
أوﻻد ﻣﻮﻻﻩ ،وﻃﺎﺋﻔﺔ.
وﻣﻊ أ أ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺧﺬ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ إﻻ أ ﱠن اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ اﻷﻛﱪ ،وﺻﺤﺒﺘﻪ اﻟﱵ داﻣﺖ ﺳﻨﲔ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﺎﻫﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻟﺸﻴﺨﻪ ﲪﺎد ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﺼﺮة ،ﻓﻈﻨﻨﺖ أﱐ ﻻ أُﺳﺄل
وﻓَـ َﻘ َ
ﻋﻦ ﺷﻲء إﻻ أﺟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺴﺄﻟﻮﱐ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪي ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮاب ،ﻓﺠﻌﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ أﻻ أﻓﺎرق
ﲪﺎداً ﺣﱴ ﳝﻮت ،ﻓﺼﺤﺒﺘﻪ ﲦﺎﱐ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.21
وﻗﺎل :دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻘﺎل ﱄ أ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻤﻦ أﺧﺬت اﻟﻌﻠﻢ ،ﻗﺎل ﻗﻠﺖ ﻋﻦ ﲪﺎد
ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب وﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل ﻓﻘﺎل
.22
أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺦ ﺑﺦ اﺳﺘﻮﺛﻘﺖ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ أ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻄﻴﺒﲔ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ اﳌﺒﺎرﻛﲔ
ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﺒﺎرك ﳍﺬا اﻹﻣﺎم اﳌﺒﺎرك ،وﻫﺬﻩ ﺳﻠﺴﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ،أﺧﺬ ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺴﻨﺪ
ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺎﺑﺮاً ﻋﻦ ﻛﺎﺑﺮ ﺣﱴ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ.
 .4.2اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
وﳍﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ا ﺎﻟﺖ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺜﻨﺎءﻋﻠﻴﻪ:
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك )ت : (797/181 .ﻟﻮﻻ أن ﷲ أﻏﺎﺛﲏ ﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺳﻔﻴﺎن ،ﻛﻨﺖ ﻛﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻨﺎس.23
21ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَ ْﺎﳝﺎزاﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،3ﺑﲑوت:ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.398 :6،(١٩٨٥
22اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﻴﻤﺮ ﳊﻨﻔﻲ ،أﺧﺒﺎر أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،2ﺑﲑوت:ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،(١٩٨٥ص.68 :
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وﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن)ت :(813/198 .ﻻ ﻧﻜﺬب ﷲ ،ﻣﺎ ﲰﻌﻨﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ رأي أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وﻗﺪ
أﺧﺬ ﻛﺜﺮ أﻗﻮاﻟﻪ.24
وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻨﺨﻌﻲ اﻟﻜﻮﰲ :ﻛﺎن أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﺼﻤﺖ ﻛﺜﲑ اﻟﻔﻜﺮ
دﻗﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻄﻴﻒ اﻻﺳﺘﺨﺮاج ﰲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺤﺚ.25
وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻴﺎل ﻋﻠﻰ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ.26
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﱯ :ﻗﻠﺖ :اﻹﻣﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ودﻗﺎﺋﻘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻹﻣﺎم ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ.
وﻟﻴﺲ ﻳﺼﺢ ﰲ اﻷذﻫﺎن ﺷﻲء *** إذا اﺣﺘﺎج اﻟﻨﻬﺎر إﱃ دﻟﻴﻞ.27
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﻣﺎم اﳉﻠﻴﻞ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرع واﻟﺘﻌﺒﺪ ،ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﺒﻴﻞ :ﻛﺎن أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻮﺗﺪ؛
ﻟﻜﺜﺮة ﺻﻼﺗﻪ.28
ﻗﺎل ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ :ﻛﺎن أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳜﺘﻢ اﻟﻘﺮآن ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﰲ رﻛﻌﺔ.29
وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﶈﺪ ﻟﺜﺒﺖ ﺷﻴﺦ اﻟﻌﺮاق ﻣﺴﻌﺮ ﺑﻦ ﻛﺪام اﳍﻼﱄ :رأﻳﺖ أ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن ﰲ رﻛﻌﺔ.30
 .4.3ﺟﺬور اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻟﻘﺪ رأﻳﻨﺎ أن ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺗﻌﻮد ﺟﺬورﻫﺎ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ،
وﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب وﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس.
وﻛﺎن أﺧﺺ ﻫﺆﻻء اﻷرﺑﻌﺔ ﲟﺬﻫﺐ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻫﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،وذﻟﻚ ﻷن ﺷﻴﺦ
ﲣﺮﻳﺞ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻫﻮ ﲪﺎد ﺑﻦ أﰊ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻜﻮﰲ ،وﺷﻴﺦ ﲣﺮج ﲪﺎد ﻫﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ،ﺑﻞ ﲪﺎد ﻫﻮ
أﻧﺒﻞ أﺻﺤﺎب إﺑﺮاﻫﻴﻢ وأﻓﻘﻬﻬﻢ ،وأﻗﻴﺴﻬﻢ ،وأﺑﺼﺮﻫﻢ ﳌﻨﺎﻇﺮة واﻟﺮأي ،وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم
اﻟﺬﻫﱯ :ﻛﺎن ﺑﺼﲑا ﺑﻌﻠﻢ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،واﺳﻊ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﻓﻘﻴﻪ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻛﺒﲑ اﻟﺸﺄن ،ﻛﺜﲑ اﶈﺎﺳﻨﺮﲪﻪ ﷲ
ﺗﻌﺎﱃ.31
 .4.4ﺛﺮ اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﻔﻘﻪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
23أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺘﺎﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،رﻳﺦ ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت:دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ.459 :15 ،(٢٠٠٢ ،
24ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪاﻟﺬﻫﱯ ،ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،3اﳍﻨﺪ :ﳉﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺪر آ د اﻟﺪﻛﻦ ﳍﻨﺪ  ،(1988ص.32 :
ﺼْﻴ َﻤﺮي اﳊﻨﻔﻲ ،أﺧﺒﺎر أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،2ﺑﲑوت :ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ  ،(1985ص.59 :
 25اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮاﻟ ﱠ
26اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .403 :6
27اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .403-398 :6
28اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،رﻳﺦ ﺑﻐﺪاد .484 :15
29ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَ ْﺎﳝﺎزاﻟﺬﻫﱯ ،رﻳﺦ اﻹﺳﻼم ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت :دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ .990 :3 ،(2003
30اﻟﺬﻫﱯ ،ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ص.24 :
31اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .521 :4
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ﻓﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﺗﻐﺬت ﺑﻔﻘﻪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،وﻣﺎﻟﺖ إﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ آراﺋﻪ وأﻗﻮاﻟﻪ ،وﻋﺒﺪ
ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وﻣﻦ أﺑﺼﺮﳘﺒﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،وﻣﻦ أﻟﺰﻣﻬﻢ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.
وأﺿﺮب ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ:
اﳌﺜﺎل اﻷول :ﻛﺎن ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة إﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ،وأﺧﺬ
اﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﻔﻲ ﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ وﺳﻨﻦ أﰊ داود واﻟﱰﻣﺬي وﻏﲑﳘﺎ ﻟﺴﻨﺪ إﱃ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ اﻟﻨﺨﻌﻲ،
ﻗﺎل :ﻗﺎل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد» :أﻻ أﺻﻠﻲ ﺑﻜﻢ ﺻﻼة رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل :ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻠﻢ
ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ إﻻ ﻣﺮة«.32
ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ )ت٤٨٣ :ﻫـ( ﰲ اﳌﺒﺴﻮط أن اﻷوزاﻋﻲ ﻟﻘﻲ أ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻬﻢ ﷲ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
اﳊﺮام ،ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ل أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻮن أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻛﻮع وﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﺮأس ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮع ،وﻗﺪ ﺣﺪﺛﲏ
اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ ﺳﺎﱂ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮرﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﻢ :أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ
اﻟﺮﻛﻮع وﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﺮأس ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮع ،ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺪﺛﲏ ﲪﺎد ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻋﻦ
ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ :أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﺎن ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﲑة
اﻹﺣﺮام ،ﰒ ﻻ ﻳﻌﻮد.
ﻓﻘﺎل اﻷوزاﻋﻲ ﻋﺠﺒﺎ ﻣﻦ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺣﺪﺛﻪ ﲝﺪﻳﺚ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ ﺳﺎﱂ وﻫﻮ ﳛﺪﺛﲏ ﲝﺪﻳﺚ ﲪﺎد ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ ﻓﺮﺟﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﻌﻠﻮ إﺳﻨﺎدﻩ ،ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﻣﺎ ﲪﺎد ﻓﻜﺎن أﻓﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺮي وأﻣﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻜﺎن
أﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﱂ ،وﻟﻮﻻ ﺳﺒﻖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻘﻠﺖ ن ﻋﻠﻘﻤﺔ أﻓﻘﻪ ﻣﻨﻪ ،وأﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ُﻓﺮِّﺟ َﺢ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﺑﻔﻘﻪ رواﺗﻪ وﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ؛ ﻷن اﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﺮواة ﻻ ﺑﻌﻠﻮ اﻹﺳﻨﺎد.33
اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ :اﻹﺳﺮار ﻟﺘﺄﻣﲔ ،ﻓﺈن ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ إﺧﻔﺎؤﻫﺎ ،وﺑﻪ أﺧﺬ اﳊﻨﻔﻴﺔ.
اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻧﺘﻘﻰ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﺸﻬﺪ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ رواﻫﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ.
اﳌﺜﺎل اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻘﻨﻮت ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﺛﻼث رﻛﻌﺎت ﻛﺎﳌﻐﺮب ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﺑﻴﻨﻬﻦ ،أﺧﺬا ﲟﺎ رواﻩ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد.

32أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،اﳌﺴﻨﺪ  ،260 :7أﺑﻮ داود"أﺑﻮاب ﺗﻔﺮﻳﻊ اﺳﺘﻔﺘﺎح اﻟﺼﻼة"  ،748اﻟﱰﻣﺬي "أﺑﻮاب اﻟﺼﻼة"  ،257اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ "ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ" .1058
33ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻬﻞ ﴰﺲ اﻷﺋﻤﺔاﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،اﳌﺒﺴﻮط) ،ﺑﲑوت :دار اﳌﻌﺮﻓﺔ .14 :1 ،(١٩٩٣
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اﳌﺜﺎل اﳋﺎﻣﺲ :ﻗﺎل اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻳﺼﻠﻲ اﻹﻣﺎم ﻟﻨﺎس ﰲ ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ رﻛﻌﺘﲔ :ﻳﻜﱪ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام وﺛﻼ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﰒ ﻳﻘﺮأ اﻟﻔﺎﲢﺔ وﺳﻮرة ،ﰒ ﻳﻜﱪ وﻳﺮﻛﻊ ،وﻳﺒﺪأ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﺮاءة ،ﰒ ﻳﻜﱪ ﺛﻼ ً ،وأﺧﺮى ﻟﻠﺮﻛﻮع،
وﻫﺬا ﻗﻮل ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ.34
وﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﺎﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة ﺟﺪاً ﳌﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺴﺎدة اﳊﻨﻔﻴﺔ.

.5

اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳉﺬور واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻫﻮ ﱐ اﳌﺬاﻫﺐ ﻇﻬﻮراً ،وراﺋﺪﻩ ﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺒﲑ ،واﻟﻔﻘﻴﻪ اﳋﻄﲑ ،واﶈﺪث اﻟﻨﺤﺮﻳﺮ ﻣﺎﻟﻚ
ﺑﻦ أﻧﺴﱭ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﳊﺎرث اﳊﻤﲑي ،ﰒ اﻷﺻﺒﺤﻲ ،اﳌﺪﱐ179-93) ،ﻫـ( ،ﻓﺮأى
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ آ ر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
ﻗﺎل ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ :أﻓﻀﻰ ﲟﺎﻟﻚ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ إﱃ أن ﻧﻘﺾ ﺳﻘﻒ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﺒﺎع ﺧﺸﺒﻪ ،ﰒ ﻣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﱯ :ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻮ اﺑﻦ ﺑﻀﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،و ﻫﻞ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎ ،وﺟﻠﺲ ﻟﻺﻓﺎدة ،وﻟﻪ
إﺣﺪى وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ،وﺣﺪث ﻋﻨﻪ ﲨﺎﻋﺔ وﻫﻮ ﺣﻲ ﺷﺎب ﻃﺮي ،وﻗﺼﺪﻩ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻵﻓﺎق ﰲ آﺧﺮ
دوﻟﺔ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻨﺼﻮر ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،وازدﲪﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وإﱃ أن ﻣﺎت.35
وﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ ﷲ) :ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ ﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻟﻴﺤﺘﺎج اﻟﻨﺎس إﱄ(.36
وﳌﺎ ﻗﺼﺪ وﺟﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻓﻘﻪ ﷲ ،وﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ب اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺘﺤﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً ﺣﱴ ﻛﺎن ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻳﺮﺟﻌﻮن إﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ
إﱄ
ﻗﺎل رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﺎ روى ﻋﻨﻪ اﺑﻦ وﻫﺐ واﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ( :ﻣﺎ أﺣﺪ ﳑﻦ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ إﻻ اﺿﻄﺮ ﱠ
ﺣﱴ ﺳﺄﻟﲏ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ(.37
ﻛﺎن ﳎﻠﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﳎﻠﺲ وﻗﺎر وﻋﻠﻢ ،ﻟﻴﺲ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺮاء واﻟﻠﻐﻂ وﻻ رﻓﻊ ﺻﻮت إذا ﺳﺌﻞ ﻋﻦ
ﺷﻲء ﻓﺄﺟﺎب ﺳﺎﺋﻠﻪ ﱂ ﻳﻘﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻳﻦ رأﻳﺖ ﻫﺬا.38
 .5.1ﺷﻴﻮخ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ:
ﺗﺘﻠﻤﺬ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻣﻨﻬﻢ:

34ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﻮدوداﳌﻮﺻﻠﻲ ،اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﳌﺨﺘﺎر) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳊﻠﱯ .86 :1 ،(١٩٣٧
 35اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .55 :8
36اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .66 :8
37اﻟﻘﺎﺿﻴﻌﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻴﺤﺼﱯ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺪارك وﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺎﻟﻚ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1اﳌﻐﺮب :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ .66 :1 (1965
 38اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ،ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺪارك .76 :1
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رﺑﻴﻌﺔ اﻟﺮأي ﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻓﺮوخ اﻟﺘﻴﻤﻲ ،اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺒﲑ ،ﻣﻔﱵ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻋﺎﳌﻬﺎ ،ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 136ﻫـ،روى
ﻋﻦ :أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،واﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ،واﳊﺎرث ﺑﻦ ﺑﻼل ﺑﻦ اﳊﺎرث ،وﻋﻄﺎء ﺑﻦ
ﻳﺴﺎر ،واﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،وﻃﺎﺋﻔﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد.39
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ :ذﻫﺒﺖ ﺣﻼوة اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎت رﺑﻴﻌﺔ ،وﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ :ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺣﺪا
أﻓﻄﻦ ﻣﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ .وﻗﺎل ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب:
ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﻀﻼﺗﻨﺎ ،وﻋﺎﳌﻨﺎ ،وأﻓﻀﻠﻨﺎ.40
وﻗﺪ أﺧﺬ رﺑﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺎت ﻣﻨﻬﻢ ،ﺳﻴﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻪ :ﻟﻴﺲ أﺣﺪ أﻋﻠﻢ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن ﻣﻨﻪ ،ﻗﺎل ﻗﺪاﻣﺔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ :ﻛﺎن اﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﻳﻔﱵ واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﺣﻴﺎء ،ﻗﺎل
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻨﻪ) :ﻓﻘﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء( و )ﻋﺎﱂ اﻟﻌﻠﻤﺎء(.41
ﻓﻬﺬا ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻓﺸﻴﺨﻪ رﺑﻴﻌﺔ ،وﺷﻴﺦ رﺑﻴﻌﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،وﻋﻠﻲ ،وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ ،وأﰊ ﻣﻮﺳﻰ ،وﺳﻌﺪ ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ،وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة ،واﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،وﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺔ ،وأم ﺳﻠﻤﺔ ،وﺧﻠﻘﺎ ﺳﻮاﻫﻢ.
ﻛﻤﺎ أﺧﺬ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﳌﻔﱵ ﻋﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻊ ﻣﻮﱃ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،
و ﻓﻊ أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﻻﻩ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ.
وﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻘﺪوة ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﻨﻜﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﳌﺪﱐ ،أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ
ﻋﻦ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ،وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
وﻣﻦ ﺷﻴﻮخ ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ ﷲ اﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ اﶈﺪث اﻟﻔﻘﻴﻪ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺰﻫﺮي اﳌﺪﱐ ،وﺻﻔﻮان
أﺧﺬ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،وأم ﺳﻌﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮو اﳉﻤﺤﻴﺔ وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ،
وﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ،و ﻓﻊ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ،وﻃﺎووس ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ وآﺧﺮﻳﻦ.
وﻣﻦ ﺷﻴﻮخ ﻣﺎﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر اﻟﻌﺪوي اﻟﻌﻤﺮي ﻣﻮﻻﻫﻢ اﻹﻣﺎم ،اﶈﺪث ،اﳊﺠﺔ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
دﻳﻨﺎر أﺧﺬ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،وﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ،وأ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﻤﺎن ،وﲨﺎﻋﺔ.
 .5.2ﺟﺬور اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﰲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

 39اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .89 :6
 40اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .89 :6
 41اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .224 :4
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ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﺗﺼﻞ ﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ رﲪﻪ ﷲ أن ﻋﻠﻮم ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ ﷲ
ورﺿﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﲟﺬاﻫﺐ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ اﳋﻄﺎب وأﻧﺲ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.

.6

اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳉﺬور واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﺳﺲ اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ راﺋﺪﻩ وواﺿﻊ ﺣﺠﺮ أﺳﺎﺳﻪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف اﺑﻦ ﻗﺼﻲ ،اﻟﻘﺮﺷﻲ
اﳌﻄﻠﱯ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﳊﺠﺎزي ،اﳌﻜﻲ ،اﺑﻦ ﻋﻢ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ،ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ رﺳﻮل ﷲ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﰲ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ،ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺷﻲ ﻣﻄﻠﱯ ﲨﺎع أﻫﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻟﺪ ﺳﻨﻪ ﲬﺴﲔ
وﻣﺎﺋﺔ ،ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﰲ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ،وﻛﺎن ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺑﻐﺰة ،وﻗﻴﻞ ﺑﻌﺴﻘﻼن،
ﰒ ُِ
ﲪ َﻞ إﱃ ﻣﻜﺔ وﻫﻮ اﺑﻦ ﺳﻨﺘﲔ.
ﻧﺸﺄ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺣﺠﺮ أﻣﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎً ،ﰲ ﻗﻠﺔ ﻋﻴﺶ وﺿﻴﻖ ﺣﺎل.

ﻛﺎن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ أﻣﺮﻩ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻟﺸﻌﺮ ،واﻷدب وأ م اﻟﻌﺮب إﱃ أن اﻟﺘﻘﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﳒﻲ ﻣﻔﱵ ﻣﻜﺔ
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻓﱴ ﻣﻦ أﻳﻦ أﻧﺖ؟ ﻗﺎل :ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ.
ﻗﺎل :أﻳﻦ ﻣﻨﺰﻟﻚ؟
ﻗﺎل ﺑﺸﻌﺐ اﳋﻴﻒ.
ﻗﺎل :ﻣﻦ أي ﻗﺒﻴﻠﺔ أﻧﺖ؟
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﺑﺦ ،ﺑﺦ ،ﻟﻘﺪ ﺷﺮﻓﻚ ﷲ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،أﻻ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﻬﻤﻚ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻜﺎن أﺣﺴﻦ ﺑﻚ؟!
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻓﺄﺧﺬت ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم.42
ﺑﺪأ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﱵ ﻣﻜﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﳒﻲ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻘﻴﻬﺎ ،ﻋﺎﺑﺪا،
ﻳﺼﻮم اﻟﺪﻫﺮ ،وﻛﺎن أﺑﻴﺾ ﲝﻤﺮة ،وﻟﻘﺐ ﻟﺰﳒﻲ ﳊﺒﻪ ﻟﻠﺘﻤﺮ.
ﺣﺼﻞ ﰲ ﻣﻜﺔ ،ﺗﻮﺟﻪ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﺻﺪاً اﻹﻣﺎم
وﺣﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ّ
ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔّ ،
أ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺘﻠﻘﻰ ﻋﻨﻪ ،وﻳﻘﺮأ اﳌﻮﻃﺄ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺄﻛﺮﻣﻪ ﻣﺎﻟﻚ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ،

42أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻴﻨﺎﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة:ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﱰاث .97 :1 ،(١٩٧٠
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وأﺣﺴﻦ إﻟﻴﻪ ،ﻟﻨﺴﺒﻪ وﻋﻠﻤﻪ وﻓﻬﻤﻪ ،وﻋﻘﻠﻪ وأدﺑﻪ ،ﰒ رﺣﻞ إﱃ اﻟﻌﺮاق ،وﺟﺪ ﰲ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻟﻌﻠﻢ ،واﺟﺘﻤﻊ
ﲟﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،و ﻇﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻇﺮ ﻏﲑﻩ.
وﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻧﺼﺮ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻠﻪ ،ﻓﺸﺎع ذﻛﺮﻩ ،وﻛﺜﺮ ﻓﻀﻠﻪ ،ﺣﱴ ﲰﻲ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺑـﻨﺎﺻﺮ اﳊﺪﻳﺚ.
 .6.1ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ،إﻣﺎم أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﺼﺮﻩ أن ﻳﺼﻨﻒ ﻟﻪ ﻛﺘﺎ ً ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ،
ﳚﻤﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺠﻤﻊ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺸﻬﻮر "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ"
اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أول ﻛﺘﺎب ﺻﻨﻒ ﰲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ،وﺑﺬﻟﻚ ﺻﺎر اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﺿﻊ ﻋﻠﻢ
اﻷﺻﻮل وﻣﺆﺳﺴﻪ.
وأﻋﺠﺐ اﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻠﺘﺰم ﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ دﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻼة ،ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺰم ذﻟﻚ أﲪﺪ ﺑﻦ
ﺣﻨﺒﻞ وﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن ،وذاع ﺻﻴﺖ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،واﻧﺘﺸﺮت ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﻪ  -اﻟﱵ ﻇﺮ ﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء  -ﺑﲔ
اﻟﻨﺎس ،وﺷﺎﻋﺖ ﻓﺘﺎوﻳﻪ وأﺟﻮﺑﺘﻪ اﻟﺴﺪﻳﺪة اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺒﺎر أﺋﻤﺔ ﻋﺼﺮﻩ وﺻﻐﺎرﻫﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ،
وﻳﻼزﻣﻪ ،ورﺟﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﱵ اﺧﺘﺎرﻫﺎ واﻧﺘﺼﺮ ﳍﺎ ،ﻛﺄﰊ ﺛﻮر وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ.
وﻗﺪ ذﻫﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ إﱃ أن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻮ اﳌﻌﲏ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ) :ﻻ ﺗﺴﺒﻮا ﻗﺮﻳﺸﺎً،
ﻓﺈن ﻋﺎﳌﻬﺎ ﳝﻸ اﻷرض ﻋﻠﻤﺎً ،اﻟﻠﻬﻢ أذﻗﺖ أوﳍﺎ ﻋﺬا ً ،ﻓﺄذق آﺧﺮﻫﺎ ﻧﻮاﻻً(.
ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ :ﻫﻜﺬا أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود اﻟﻄﻴﺎﻟﺴﻲ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ،وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ اﳊﻠﻴﺔ،
وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓﻮرك ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺬا اﻹﺳﻨﺎد.
واﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ اﻟﺜﻘﺎت ،وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﺎﰎ اﻟﺮازي :ﻳﻜﺘﺐ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،وﺿﻌﻔﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ،
واﳉﺎرود إن ﻛﺎن اﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻘﺎل ،وإﻻ ﻓﻼ أﻋﺮﻓﻪ.43
ﰒ ﺳﺎق اﳊﺎﻓﻆ ﺳﻨﺪﻩ إﱃ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل) :اﻟﻠﻬﻢ اﻫﺪ
ﻗﺮﻳﺸﺎً ،ﻓﺈن ﻋﺎﳌﻬﺎ ﳝﻸ ﻃﺒﻖ اﻷرض ﻋﻠﻤﺎً .اﻟﻠﻬﻢ ﻛﻤﺎ أذﻗﺘﻬﻢ ﻋﺬا ً ،ﻓﺄذﻗﻬﻢ ﻧﻮاﻻً( ،دﻋﺎ ﺎ ﺛﻼث ﻣﺮات.
ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ :ﰲ إﺳﻨﺎدﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ،ورواﻳﺔ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﺸﺎﻣﻴﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻌﻒ.
ﰒ ﺳﺎق اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻃﺮﻳﻘﺎً آﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ وﻟﻔﻈﻪ) :ﻻ
ﱠﻣﻮﻫﺎ ،وﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻗﺮﻳﺸﺎً وﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈن أﻣﺎﻧﺔ اﻷﻣﲔ
ﱠﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ وﻗﺪ ُ
ﺗﺆﻣﻮا ﻗﺮﻳﺸﺎً وأﲤﻮا ﺎ ،وﻻ ﺗَـ َﻘﺪ ُ
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺗﻌﺪل أﻣﺎﻧﺔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ،وإن ﻋﻠﻢ ﻋﺎﱂ ﻗﺮﻳﺶ ﻳﺴﻊ ﻃﺒﺎق اﻷرض(.وﰲ رواﻳﺔ اﻵﺑﺮي) :وإن
ﻋﻠﻢ ﻋﺎﱂ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺒﺴﻮط ﻋﻠﻰ اﻷرض(.
43أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ،ﺗﻮاﱄ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﳌﻌﺎﱄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،(1986ص.43 :
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ﰒ ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ :وأﺧﺮج ﺑﻌﺾ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﺰار ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ،وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﰊ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﰲ رﳜﻪ
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪي ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ،ﻗﺎل اﻟﺒﺰار :ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ وﻻ ﻷﺑﻴﻪ ﻏﲑﻩ.
ﻗﻠﺖ -واﻟﻘﺎﺋﻞ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ :-وﳘﺎ ﳎﻬﻮﻻن ،وﰲ ﻋﺪي ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻘﺎل.
وﺳﺎق ﻃُُﺮﻗﺎً أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﰒ أورد ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ» :إذا ﺿﻤﺖ ﻃﺮق ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ
أﻓﺎد ﻗﻮة ،وﻋﺮف أن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ أﺻﻼً«.
ﰒ ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ :وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﺘﻌﺪد ﳐﺎرﺟﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻔﲔ ،وﻳﺪل ﻋﻠﻰ
اﺷﺘﻬﺎرﻩ ﰲ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻗﺎل :ﲰﻌﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻳﻘﻮل :ﻇﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﻓﺒﻠﻎ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻓﻘﺎل :أﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﳏﻤﺪ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
وﺳﻠﻢ ﻗﺎل) :ﻗﺪﻣﻮا ﻗﺮﻳﺸﺎً ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﻪ ﻳﺴﻊ ﻃﺒﺎق اﻷرض(.
وﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﳉﺮﺟﺎﱐ» :ﻛﻞ ﻋﺎﱂ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻤﻪ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ
واﻧﺘﺸﺮ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﰲ اﻟﺸﻬﺮة واﻟﻜﺜﺮة واﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ ﲨﻴﻊ أﻗﻄﺎر اﻷرض ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻋﺪﻫﺎ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻢ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﺣﱴ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ أﻧﻪ اﳌﺮاد ﳊﺪﻳﺚ اﳌﺬﻛﻮر ،وﻗﺪ ﺳﺒﻖ إﱃ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ«.44
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﱯ :ﻗﺎل أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :إذا ﺳﺌﻠﺖ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ أﻋﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺧﱪاً ،ﻗﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮل
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻷﻧﻪ إﻣﺎم ﻗﺮﺷﻲ ،وﻗﺪ روي ﻋﻦ :اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل" :ﻋﺎﱂ ﻗﺮﻳﺶ ﳝﻸ اﻷرض
ﻋﻠﻤﺎً" إﱃ أن ﻗﺎل أﲪﺪ :وإﱐ ﻷدﻋﻮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﰲ ﺻﻼﰐ.45
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﳒﻲ ﺷﻴﺦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :أﻓﱵ أ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻓﻘﺪ آن ﻟﻚ وﷲ أن
ﺗﻔﱵ ،46وﻫﺬا واﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﺑﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.
وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻪ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ:إن ﺗﻜﻠﻢ أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻮﻣﺎً ﻓﺒﻠﺴﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.47
 .6.2ﺟﺬور اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
وإذا ﻧﻈﺮ ﰲ ﺟﺬور اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﺴﻨﺠﺪ أ ﱠن ﻓﻘﻬﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ،
ﻓﺸﻴﺨﻪ ﻫﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﳒﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻜﺔ وﻋﺎﳌﻬﺎ ،وﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻔﻘﻪ ﻹﻣﺎم اﳊﺎﻓﻆ ﺷﻴﺦ اﳊﺮم
ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻷﻣﻮي اﳌﻜﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ.
 44اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﳌﻌﺎﱄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ص.45-44 :
45اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .82 :10
46ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻬﺎﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ،رﻳﺦ دﻣﺸﻖ) ،ﺑﲑوت:دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.308 :51 ،(١٩٩٥
47اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ،رﻳﺦ دﻣﺸﻖ .51:328

308

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻟﺰم ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ ر ح ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،وأﺧﺬ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ،وﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ ر ح وﳎﺎﻫﺪ ﳘﺎ
ﺷﻴﺨﺎ اﳊﺮم ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺬﻫﱯ :وﻗﺪ ﻛﺎن ﺷﻴﺦ اﳊﺮم ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ :ﻋﻄﺎء،
وﳎﺎﻫﺪ ،وﺧﻠﻔﻬﻤﺎ :ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ،ﰒ ﺗﻔﺮد ﻹﻣﺎﻣﺔ :اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ،ﻓﺪون اﻟﻌﻠﻢ ،وﲪﻞ ﻋﻨﻪ
اﻟﻨﺎس ،وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﻘﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﳒﻲ ،وﺗﻔﻘﻪ ﻟﺰﳒﻲ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وﻛﺎن اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﺑﺼﲑا ﺑﻌﻠﻢ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ،ﻋﺎﳌﺎ ﺑﺪﻗﺎﺋﻘﻪ ،وﺑﻌﻠﻢ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ.48
وﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ ر ح أﺧﺬ ﻋﻦ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻌﺎﺋﺸﺔ ،وأم ﺳﻠﻤﺔ ،وأم ﻫﺎﻧﺊ ،وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة ،واﺑﻦ ﻋﺒﺎس،
وﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ،وراﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ،وزﻳﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ ،وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﳉﻬﲏ ،وﺻﻔﻮان ﺑﻦ أﻣﻴﺔ ،واﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ،
وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،وﺟﺎﺑﺮ ،وﻣﻌﺎوﻳﺔ ،وأﰊ ﺳﻌﻴﺪ ،وﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
وأﻣﺎ ﳎﺎﻫﺪ ﻓﺄﺧﺬ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وأﰊ ﻫﺮﻳﺮة ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ،وﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﰊ وﻗﺎص ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،واﺑﻦ
ﻋﻤﺮ ،وراﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ،وأم ﻛﺮز ،وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،وأﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري ،وأم ﻫﺎﻧﺊ ،وأﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻇﻬﲑ،
وﻋﺪة.
ﻓﺎﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ اﻟ ُـﻤﻨ ﱠﻮرة اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ.
واﻧﻈﺮ إﱃ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ :أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن :أﺧﺬ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﻋﻄﺎء ،وأﺧﺬﻫﺎ
ﻋﻄﺎء ﻣﻦ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ،وأﺧﺬﻫﺎ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ﻣﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ،وأﺧﺬﻫﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
وﺳﻠﻢ.49
وإذا أﺿﻔﻨﺎ إﱃ ﻣﻮارد اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻜﻴﺔ ﻣﻮارد ﺷﻴﻮﺧﻪ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﻦ أﻧﺲ اﳌﺪﻧﻴﺔ ،وﻣﻮارد ﺷﻴﺨﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ
اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﺗﻠﻤﻴﺬ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﻨﺎ أ ﱠن اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻈﻴﻢ اﳌﻮارد أﺻﻴﻞ اﳉﺬور.

.7

اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ اﳉﺬور واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

اﳌﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻫﻼل ﺑﻦ أﺳﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
ﺣﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻂ ﺑﻦ ﻣﺎزن ﺑﻦ ﺷﻴﺒﺎن ﺑﻦ ذﻫﻞ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ اﻟﺬﻫﻠﻲ ،اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ،
اﳌﺮوزي ،ﰒ اﻟﺒﻐﺪادي ،أﺣﺪ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم.
ُوﻟِ َﺪ ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ 164ﻫـ ،وﺗُﻮﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ 241ﻫـ،
وﻫﻮ اﻹﻣﺎم اﻟﺼﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ اﶈﻨﺔ ،اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ ،ﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﺎ
أﻓﻘﻪ وﻻ أورع وﻻ أزﻫﺪ وﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ أﲪﺪ.50
48اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء .332 :6
49اﻟﺬﻫﱯ ،ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء.330 :6
50ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻴﺎﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪى ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،2ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.27 :2 ،(١٤١٣ ،
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ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻫﻮ اﺑﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ أوﻻً ﻋﻦ ﺷﻴﻮخ ﺑﻐﺪاد ،ﰒ رﺣﻞ اﱃ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،واﻟﺒﺼﺮة،
وﻣﻜﺔ ،واﳌﺪﻳﻨﺔ ،واﻟﻴﻤﻦ ،واﻟﺸﺎم ،واﳉﺰﻳﺮة ،وﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ.
 .7.1ﺷﻴﻮخ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ
أﺧﺬ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﻣﻨﻬﻢ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ
ﻋﻮف اﻟﺰﻫﺮي ،وأﺧﺬ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻬﺎﻹﻣﺎم ،اﳊﺠﺔ ،اﻟﻔﻘﻴﻪ ،ﻗﺎﺿﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وأﺧﺬ
ﺳﻌﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ،وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،وأﰊ أﻣﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ
ﺷﺪاد ﺑﻦ اﳍﺎد ،وأﰊ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،وأﰊ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ،
وآﺧﺮﻳﻦ.ﻛﻤﺎ أﺧﺬ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺰﻫﺮي وﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻬﱭ ﻋﺒﺪ ﷲ
ﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ زﻫﺮة ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،اﻹﻣﺎم ،اﻟﻌﻠﻢ،
ﺣﺎﻓﻆ زﻣﺎﻧﻪ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ ،اﻟﺰﻫﺮي ،اﳌﺪﱐ ،ﻧﺰﻳﻞ اﻟﺸﺎم ،واﺑﻦ ﺷﻬﺎب أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﲨﻊ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ  -وﻟﻘﻴﻪ ﺑﺪﻣﺸﻖ  -واﻟﺴﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ،
وأﰊ اﻟﻄﻔﻴﻞ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ واﺛﻠﺔ اﻟﻠﻴﺜﻲ اﻟﻜﻨﺎﱐ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ  -وﺟﺎﻟﺴﻪ ﲦﺎﱐ ﺳﻨﻮات ،وﺗﻔﻘﻪ ﺑﻪ -
وﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ وﻗﺎص ،وﻛﺜﲑ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ،وأﰊ أﻣﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ،وﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ،وﻋﺮوة ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ ،وأﰊ
إدرﻳﺲ اﳋﻮﻻﱐ ،وﻗﺒﻴﺼﺔ ﺑﻦ ذؤﻳﺐ.
 .7.2ﺟﺬور اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ
وأﺧﺬ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﳊﺎﻓﻆ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻋﻤﺮان ﻣﻴﻤﻮن اﳍﻼﱄ،
وﻫﻮ أﺧﺬ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ اﳊﺮم وأﺣﺪ اﻷﻋﻼم ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ،وأﺧﺬ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﷲ ،واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،وأﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،وأﰊ اﻟﻄﻔﻴﻞ ،وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
وأﺧﺬ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﳏﺪث ﺑﻐﺪاد وﺣﺎﻓﻈﻬﺎ ُﻫ َﺸﻴﻢ ﺑﻦ ﺑﺸﲑأﺑﻮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ اﻟﺴﻠﻤﻲ
ﻣﻮﻻﻫﻢ ،اﻟﻮاﺳﻄﻲ ،وأﺧﺬ ﻫﺸﺎم ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ،وﻋﻤﺮو ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﲟﻜﺔ ،وﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺧﺬ ﻋﻦ ﲨﻊ ﻣﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
وأﺧﺬ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﰊ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻠﻤﻴﺬ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺖ،
وارﺗﺒﺎط ﻫﺆﻻء ﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺘﻴﻨﺔ ،وأﺳﺎﻧﻴﺪ ذﻫﺒﻴﺔ أﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻻ ﳜﻔﻰ.
ﻓﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻓﻘﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،وﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،وأﻧﺲ ﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ،وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،وأﰊ اﻟﻄﻔﻴﻞ ،وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.

.8
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وﳔﻠﺺ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻً :أوﺻﻲ ﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﺎت ،ﻛﻞ
ﺑﻠﺪ ﲝﺴﺐ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻪ.
ﻧﻴﺎً :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل اﶈﺎﺿﺮات واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.
ﻟﺜﺎً :اﳊﺬر واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس
اﳌﺴﻠﻤﲔ.
x

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﺼﻴﻤﺮي ،اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ.أﺧﺒﺎر أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) .2ﺑﲑوت:ﻋﺎﱂ

اﻟﻜﺘﺐ.(١٩٨٥
x

اﳌﻮﺻﻠﻲ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﻮدود.اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ اﳌﺨﺘﺎر) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳊﻠﱯ

.(١٩٣٧
x

اﺑﻦ اﻟﺼﻼح ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،أدب اﳌﻔﱵ واﳌﺴﺘﻔﱵ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت :ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ

1407ﻫـ(.
x

اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ،إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ.اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت :دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ

.(١٩٨٨
x

اﳉﻮﻳﲏ ،ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ،اﻟﱪﻫﺎن ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ

اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .(١٩٩٧
x
اﻟﺬﻫﱯ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَ ْﺎﳝﺎز .رﻳﺦ اﻹﺳﻼم ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﺑﲑوت :دار اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ .(2003
x

اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﺖ .رﻳﺦ ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻄﺒﻌﺔ )،1ﺑﲑوت :دار اﻟﻐﺮب

اﻹﺳﻼﻣﻲ.(٢٠٠٢ ،
x

اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ ﷲ .رﻳﺦ دﻣﺸﻖ) ،ﺑﲑوت :دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ

واﻟﺘﻮزﻳﻊ.(١٩٩٥
x

اﳍﻴﺘﻤﻲ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ،ﲢﻔﺔ اﶈﺘﺎج ﰲ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺎج) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﳌﻜﺘﺒﺔ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﱪى ﲟﺼﺮ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ.(١٩٨٣
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x

اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض ،ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻴﺤﺼﱯ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺪارك وﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺴﺎﻟﻚ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ،1

)اﳌﻐﺮب :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻓﻀﺎﻟﺔ – اﶈﻤﺪﻳﺔ(.
x

اﺑﻦ أﻣﲑ ﺣﺎج ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺒﲑ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،2ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

.(1983
x

اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ.ﺗﻮاﱄ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﳌﻌﺎﱄ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ )،1ﺑﲑوت :دار

اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.(1986
x

اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ.ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ:دار اﺑﻦ اﳉﻮزي.(١٩٩٤
x

اﻟﻘﺮﻃﱯ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻷﻧﺼﺎري.اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،2اﻟﻘﺎﻫﺮة :دار اﻟﻜﺘﺐ

اﳌﺼﺮﻳﺔ .(١٩٦٤
x

اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ .اﳊﺎوي ﻟﻠﻔﺘﺎوي) ،ﺑﲑوت :دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ

.(٢٠٠٤
x

ﺳﻨﻦ أﰊ داود ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ.

x

ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﱰﻣﺬي.

اﻟﺬﻫﱯ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗَ ْﺎﳝﺎز.ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،3ﺑﲑوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ
x
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.(١٩٨٥
x

أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ.ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ) ،وﺻﻮر ﺎ دار

اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت(.
x

اﻟﺴﺒﻜﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﰲ.ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﱪى ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،2ﻫﺠﺮ

ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ١٤١٣ﻫـ(.
x

اﳍﻴﺘﻤﻲ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ.اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻜﱪى) ،ﺑﲑوت :اﳌﻜﺘﺒﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(.
x

اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ.اﳌﺒﺴﻮط) ،ﺑﲑوت :دار اﳌﻌﺮﻓﺔ .(١٩٩٣

x

اﺑﻦ رﺟﺐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﲪﺪ،ﳎﻤﻮع رﺳﺎﺋﻞ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ اﳊﻨﺒﻠﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ

اﺗﺒﻊ ﻏﲑ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ) ،اﻟﻘﺎﻫﺮة :اﻟﻔﺎروق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ(.
x

اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ أﺳﻌﺪ،ﻣﺮآة اﳉﻨﺎن وﻋﱪة اﻟﻴﻘﻈﺎن ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮادث اﻟﺰﻣﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ،1

)ﺑﲑوت :دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.(١٩٩٧
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x

اﳌﺴﻨﺪ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ.

x

اﻟﻌﺼﺮي ،ﺳﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ.اﳌﻘﺪﻣﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ واﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ،1

)ﺑﲑوت :دار اﻟﺮ ﺣﲔ .(2018
x

اﻟﺬﻫﱯ ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن.ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،3اﳍﻨﺪ:ﳉﻨﺔ

إﺣﻴﺎء اﳌﻌﺎرف اﻟﻨﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺪر آ د اﻟﺪﻛﻦ ﳍﻨﺪ ١٤٠٨ه(.
x

اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﲪﺪ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ،ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﱰاث ١٩٧٠م(.

x

اﻟﻘﺮاﰲ ،أﲪﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ.ﻧﻔﺎﺋﺲ اﻷﺻﻮل ﰲ ﺷﺮح اﶈﺼﻮل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ ) ،1ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻧﺰار ﻣﺼﻄﻔﻰ

اﻟﺒﺎز.(١٩٩٥
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(( و ﻓﻘﮭﮫ760 /143) )ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺒﺘﻲ
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Dalı
Ast. Prof., Çankırı Karatekin University, Faculty of Islamic Sciences, Department
of Islamic Jurisprudence
cemilliv@karatekin.edu.tr orcid.org/0000-0003-2937-5917
GİRİŞ
İslâmi ilimlerin gelişim ve dönüşümü için en önemli zaman aralığı Hicri II.
yüzyıldır. Bu dönem fıkhî ekolleşmenin yaşandığı, çeşitli alanlarda tedvin
çalışmalarının yapıldığı bir çağ olmuştur. Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleri
ile bunların kurucu imamları Hicri II. yüzyılın en önemli isimleri olsa da fıkha ve
usulüne dair görüşleri ile kendi dönemi kadar sonraki dönemlere de ışık tutan önemli
bir fakih olan Osmân el-Bettî (öl. 143/760 ) bu dönemin önemli figürlerindendir.
Aslen Kûfeli olmakla birlikte daha sonra Basra’ya yerleşen bir aileye mensuptur.1
Hocaları arasında Hasan-ı Basrî (öl. 110/728) ve Şa‘bî (öl. 104/722) gibi tâbiînin önde
gelen alimlerinin yer aldığı Osmân el-Bettî hakkında Enes b. Mâlik’i (öl. 93/711)
görüp ondan hadis naklettiği, bu sebeple tâbiînden sayılması gerektiği yönünde
bilgiler yer almaktadır.2 Kendisinden Şûbe b. Haccâc (öl. 160/776), Süfyân es-Sevrî
(öl. 161/778), Hammâd b. Seleme (öl. 167/784), Eş’as b. Abdilmelik (öl. 146/763) ve
Yezid b. Zerîa
(öl. 183/799) gibi ilmi ile şöhret kazanmış isimler hadis
nakletmişlerdir. 3 Hadis rivayeti açısından sika raviler içerisinde zikredilen4 Osmân elBettî fıkıh alanındaki görüşleri ile Basra’da rey ekolünün temsilcilerinden kabul
edilmiştir.5 Rey ekolünden sayılması sebebiyle Yahya b. Mâin (öl. 833/848)
tarafından hadis rivayeti açısından zayıf raviler içerisinde gösterilmiştir.6 Ancak Nesâi
(öl. 303/915), Yahya b. Mâin tarafından cerh edilenin Osmân el-Berrî7 olduğunu
söyleyerek Osmân el-Bettî’nin sika ravilerden sayıldığını ifade etmiştir.8 Hicri 140
yılında vefat eden Osmân el-Bettî’nin kendisine ait bir eserinin varlığı

1

Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Osmân Zehebî, Siyeru Alâmi’n-Nubelâ’ (Dimeşk:
Müessesetü’r-Risâle, 1405/1985), 6/291; Ebû İshak Cemaleddin İbrâhim b. Ali b. Yusuf Şirâzî,
Tabakâtü’l-fukahâ (Beyrut: Dâru’l-râidi’l-Arabî, 1390/1970), 91.
2
Murteza Bedir, “Osman el-Bettî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, 2007), 33/459.
3
Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl
(Beyrut: Dâru İhyâi Türâsi’l-Arabi, 1271/1952), 6/145.
4
İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, 6/145; Zehebî, Siyeru Aʿlâmi’n-Nubelâ’, 6/291.
5
Bedir, “Osman el-Bettî”, 33/459.
6
Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbnü’l-Cevzi, ed-Duafâ ve’l-Metrûkîn
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986), 2/167.
7
Osman el-Berrî’nin birçok kaynakta cerh edildiği görülmektedir. Bkz. Ebû Ahmed Abdullah b. ’Adî
el-Cürcânî İbn ’Adî, el-Kâmil fî Du‘afâ’i’r-Ricâl (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1418/1997),
6/264; Zehebî, Siyeru Aʿlâmi’n-Nubelâ’, 7/27.
8
Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, Tehzîbü’t-Tehzîb
(Hindistan: Matbaatü Daireti’l-Mearifi’l-Nizamiyye, 1326/1908), 7/154.
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bilinmemektedir. Buna karşın fıkhî sahada dile getirdiği görüşleri ile kaynaklarda
çokça yer almıştır. Özellikle Tahâvî’nin “İhtilâfü’l-ulemâ” adlı eserinde ve Zahiri
fıkıh ekolünün öncüsü olarak kabul edilen İbn Hazm’ın (öl. 456/1064) eserlerinde
Osmân el-Bettî’nin görüşlerine sık sık atıfta bulunulmuştur.9
Osmân el-Bettî, kendisine ait bir fıkıh ekolü olmamakla birlikte fıkıh alanındaki
farklı görüşleri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle hakkında icma oluştuğu
ifade edilen bazı konularda, kendisinden nakledilen farklı görüşler sebebiyle icmanın
teşekkülüne onun görüşlerinin etkisi sorgulanmıştır.10 Ayrıca kıyas konusunda asıl
hükmün tâlil edilebilmesi için nassî dayanağının olması gerektiği görüşünü
benimsemesi, bu alanda farklı bir çizginin oluşmasına dayanak olmuştur.11 Klasik
fıkıh kaynaklarında zikri geçen birçok meselede Osmân el-Bettî’nin görüşlerine çokça
yer verilmesine karşın, günümüzde hakkında yeteri kadar araştırma yapılmamıştır.
Murteza Bedir tarafından Osmân el-Bettî başlığı ile hazırlanan12 ansiklopedi maddesi
ve kelam alanında Ulrıch Rudolph tarafından yapılan “Al-Maturidi and die
Sunnitische Theologie in Samarkand” (Matürûdî ve Semerkant’ta Ehl-i Sünnet
Kelamı) adlı eserinin Ebû Hanîfe’nin Osmân el-Bettî’ye gönderdiği risalesini konu
edinen bölümünün Özcan Taşçı tarafından Türkçeye çevirisi13 dışında yapılmış bir
çalışmaya rastlayamadık. Bu sebeple çalışmamızda Hicri II. yüzyılın önemli
figürlerinden olan Osmân el-Bettî’nin fıkıh alanına sunduğu katkılarının tahliline yer
vermenin önem arz ettiğini düşünmekteyiz.
1. Bir Fakih Olarak Osmân el-Bettî’nin Hayatı ve İlmî Kişiliği
Hicrî II. yüzyıla damgasını vurmuş olan Osmân el-Bettî’nin fıkhın gelişimine olan
katkısını sağlıklı bir şekilde tespit edebilmek için hayatına ve ilmi kişiliğine yer
vermemiz gerekir.
1.1. Hayatı
Tam ismi Ebû Amr Osmân b. Müslim (Süleyman) b. Cürmüz el-Bettî’dir. Ebû
Amr künyesi ile anılmaktadır. Kaynaklarda doğum yeri ve tarihi ile ilgili bilgi yer
almamaktadır. Ancak Hicrî 90 yılında Basra’da vefat eden sahâbî Enes b. Mâlik’le
görüşüp ondan hadis naklettiği14 dikkate alındığında doğumunun Hicrî 80 yılı öncesi
olduğu söylenebilir. Babasının isminin Müslim, Eslem veya Süleymân olduğu
yönünde farklı görüşler vardır.15 Ailesi Benî Zühre’nin mevlâsı arasında

9

Bu kaynaklardan bazı örnekler için bkz. Ebû Câfer Ahmed b. Muhammed Tahâvî, Muhtasaru
İhtilâfi’l-ulemâ (Beyrut: Dâru’l-beşâiri’l-İslâmi, 1417/1996), 2/431, 3/179; Ebû Muhammed Alî b.
Ahmed b. Saîd İbn Hazm, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm (Beyrut: Daru’l-afakı’l-cedide, 1429/2008),
2/90; 5/158; 7/147; Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd İbn Hazm, el-Muhallâ bi’l-âsâr
(Beyrut: Dâru’l-Fikr, ts.), 9/744, 11/5.
10
Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî Cessâs, el-Fusûl fi’l-Usûl (Kuveyt: Vizaratü’l-Evkâf, 1414/1994),
1/178; İbn Hazm, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, 2/90; 7/147.
11
Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Sehl Serahsî, el-Mebsût (Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1402), 12/111.
12
Murteza Bedir, “Osman el-Bettî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, 2007)
13
Ulrıch Rudolph, “Ebû Hanîfe’nin Osman el-Bettî’ye Gönderdiği İkinci Risale”, çev. Özcan Taşçı,
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/1 (2014), 211-216.
14
Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Osmân b. Kâymâz Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’lmeşâhîr ve’l-aʿlâm (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1413–1993), 8/485.
15
Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâ (Kahire: Dâru’lHadis, 1427), 6/291; Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-aʿlâm, 8/485.
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gösterilmektedir.16 Bazı kaynaklarda Ahnes b. Şerîk’in mensubu olduğu Sakîf
kabilesinin mevlâsı oldukları ifade edilmiştir.17 Osmân el-Bettî’nin ailesinin, aslen
Kûfeli olmakla birlikte daha sonra Basra’ya taşındıkları nakledilmiştir.18 Basra’ya ne
zaman taşındıkları tam olarak bilinmese de kaynaklarda Osmân el-Bettî, Basra’lı
alimler arasında zikredilmektedir. El-Bettî nisbesinin de Basra’da ticaretini yaptığı
bett adlı giysi sebebiyle verildiği nakledilir.19 Bazı kaynaklarda ise el-Bett’in Bâzân
yakınlarındaki veya Bağdat civarındaki bir köyün ismi olduğu ifade edilmiştir.20
Osmân el-Bettî’nin eşi ve çocukları hakkında kaynaklarda bir bilgi yer almasa da bazı
sened zincirlerinde Ebû Hüseyn Osmân b. Osmân el-Bettî’ye yer verilmesi21 bu
isimde bir oğlu olduğu kanaatini oluşturmaktadır. Ayrıca Basra’da kadılık görevi
yaptığı nakledilen Abdullah b. Osmân el-Bettî de çocuklarından birisi olmalı.22
1.2. İlmi Kişiliği
Fıkhî kişiliği ile Hicrî II. yüzyılın en önemli simaları arasında kabul edilen Osmân
el-Bettî’nin ilmi şahsiyetinin şekillenmesinde katkısı olan en önemli kişilerden birisi
Hasan-ı Basrî’dir. Osmân el-Bettî’nin Enes b. Malik’le görüştüğü ve ondan hadis
rivayet ettiği nakledilmiştir.23 Bu özelliği sebebiyle sigar-ı tâbiînden sayılır. Hasan-ı
Basrî dışında Şa’bî ve Abdu’l-Hamîd b. Selüme’den de hadis nakletmiştir.
Kendisinden de Şube b. Haccâc (öl. 160/776), Süfyân es-Sevrî (öl. 161/778),
Hammad b. Seleme (öl. 167/784), Eş’as b. Abdilmelik (öl. 146/763), Yezid b. Zeria
(öl. 183/799), İbn Uleyye (öl. 193/809) ve İsâ b. Yûnus (öl. 187/803) gibi ilmi ile
şöhret kazanmış isimler hadis nakletmişlerdir.24 Hadis konusunda sika bir ravi olduğu
ifade edilmiştir.25 Ancak Yahya b. Mâin, Osmân el-Bettî’nin zayıf bir ravi olduğunu
ifade etmiştir.26
Osmân el-Bettî, hadisçi kişiliğinden ziyade asıl şöhretini fıkıh alanında
kazanmıştır. Kaynaklarda yaşadığı dönemde Basra’nın en fakih kişisi olarak tarif
edilmiştir.27 Fıkıh ve hadisçiliği ile maruf olan Osmân el-Bettî, aynı zamanda iyi bir
hatip; fesâhati, belâğati ve Arap dilinin inceliklerine vukûfiyeti ile adından söz
ettirmiş nahiv üstadları arasında sayılmaktadır.28
2. Fıkhî Görüşleri

16

Ebû Abdillâh Muhammed İbn Sa’d, Tabakâtu’l-Kübrâ (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye,
1410/1990), 7/257; Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Oŝmân b. Kâymâz Zehebî, Mîzânu’lİʿtidâl fî Nakdi’r-Ricâl (Beyrut: Dâru’l-Maʿrife, 1382/1963), 3/60.
17
Ebû Abdillâh Moğultay b. Kılıç, İkmâlü Tehzîbi’l-Kemâl (Kahire: el-Fârûku’l-Hadîse, 1422/2001),
9/185.
18
İbn Sa’d, Tabakâtu’l-Kübrâ, 7/257; Zehebî, Mîzânu’l-İʿtidâl fî Nakdi’r-Ricâl, 3/60.
19
İbn Sa’d, Tabakâtu’l-Kübrâ, 7/257; İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, 6/145; Zehebî, Aʿlâmü’nnübelâ, 6/291.
20
Kılıç, İkmâlü Tehzîbi’l-Kemâl, 9/186.
21
Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-aʿlâm, 10/241.
22
Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr Taberî, Sahih ve Zayıf Tarihu’t-Taberî (Beyrut: Dâru İbn Kesir,
1428/2007), 4/80.
23
Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-aʿlâm, 8/485.
24
İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, 6/145; Zehebî, Siyeru Aʿlâmi’n-Nubelâ’, 6/291.
25
İbn Ebi Hâtim, el-Cerh ve’t-Ta’dîl, 6/145.
26
Zehebî, Târîhu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-aʿlâm, 8/485.
27
Ebû’l-Fidâ İsmail b. Ömer İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1407/1986),
9/267.
28
Kılıç, İkmâlü Tehzîbi’l-Kemâl, 9/187.
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Basra fıkıh ekolünün en önemli figürlerinden birisi olan Osmân el-Bettî, fıkhî
görüşleri ile kendi dönemi kadar sonraki asırlarda da adından söz ettirmiştir. Fıkhî
görüşleri itibariyle ehl-i re’y ekolü içerisinde gösterilmiştir.29 Bu başlık altında Onun
bütün fıkhî görüşlerini vermemiz mümkün olmadığı için bazı görüşlerinden hareketle
fıkıh anlayışını ve metodolojisini tespit ederek tahlil etmeye çalışacağız.
2.1. Osmân el-Bettî’nin Fıkıh Metodolojisi
Osmân el-Bettî’nin kendisine ait bir eser günümüze ulaşmadığı için görüşleri
çeşitli fıkıh ve hadis kitapları içerisinde dağınık bir biçimde bulunmaktadır. Ona ait
görüşleri nakleden birçok eser, görüşlerinin dayanaklarını vermemektedir. Bu sebeple
Osmân el-Bettî’nin usul anlayışını tespit etmek için, farklı eserler içerisinde mevcut
olan görüşlerinin tahlil etmeye çalıştık. Kaynaklarda Osmân el-Betti’nin metodolojisi
hakkındaki bilgilere haber-i vahidle âmm lafzın tahsisi, nassa ziyade ve hükmün ta’lîli
konularında rastlamaktayız. Bu sebeple biz de Osmân el-Betti’nin fıkıh metodolojisi
başlığı altında, bu üç mesele hakkındaki değerlendirmesine yer vereceğiz.
1. Haber-i Vâhidin Âmm Lafzı Tahsisi
Osmân el-Bettî’nin fıkıh metodolojisinde sünnet, müstakil bir teşrî kaynağı olarak
görülmektedir. Osmân el-Bettî haber-i vâhidi, zannî deliller içerisinde
değerlendirmekte ve onunla Kur’an’ın bir ayetinin neshedilmesinin, âmmının tahsis
edilmesinin mümkün olamayacağı görüşündedir.30 Irak ekolüne mensup Hanefi
fakihler de âmm lafzın bütün fertlerine delaletin tıpkı has lafız gibi kat’i olduğunu, bu
sebeple de kat’î bir delil olmaksızın âmm lafzın tahsis edilemeyeceğini ifade
etmişlerdir.31 Haber-i vâhidin umum ifade eden ayetleri tahsis edebileceğini ifade
eden çoğunluk ise âmm lafzı zannî gördükleri için haber-i vahidle tahsis edilmesinin
mümkün olduğunu söylenişlerdir.32
Haber-i vâhidle tahsisin caiz olduğunu ifade eden cumhur, Kur’an’daki umum
ifade eden ayetlerin tahsis edildiğini belirten hadis örnekleri ile görüşlerini

29

Zehebî, Siyeru Aʿlâmi’n-Nubelâ’, 6/291.
Cessâs, el-Fusûl fi’l-Usûl, 1/178; Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Sehl Serahsî, el-Mebsût
(Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1402), 4/195; İbn Hazm, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, 2/90; Haber-i
Vahidin bilgi değeri ile ilgili güncel çalışmalar için bkz. Merve özdemir Özaykal, “Kur’ân’ın
Umûm Bildiren İfadelerinin Haber-i Vâhidle Tahsisi Konusundaki Usûlî Tartışmalar”, İslam
Hukuku Araştırmaları Dergisi 31 (2018), 203-229; Abdulkadir Şener, “İmam Şâfiî’ye Göre
Haber-i Vâhid”, Uluslararası Birinci İslam Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ ve Müzakereler
(İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları, 1985), 287-293; Hikmetullah Ertaş, “Sünnet Vahiy
midir?”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 42 (2017), 227-243; Recep Özdemir, “İmam
Mâlik’in Metodolojisinde Haber-i Vâhidin Kaynak Değeri”, Amasya Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi 7 (2016), 179-213; Adem Çiftci, “Hz. Ömer’in Fıkıh Anlayışının Hanefî
Mezhebine Yansımaları (Haber-i Vâhid ve İstihsan Örneği)”, Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu
(Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018), 105-121; Nasi Aslan, “Hanefîlerin
Umûmü’l-Belvâ ve Mâlikîlerin Amel-i Ehl-i Medîne İlkesi Bağlamında Haber-i Vâhid’in Değeri
Üzerine”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/2 (2004), 19-32; Talip Türcan,
“Haber-i Vâhidlerin Hadd Cezaları Bakımından Kaynak Olma Değeri”, İslâmi Araştırmalar 15/4
(2002), 573-582; Hikmetullah Ertaş, “Buhârî Şârihlerin Mezhepçi Yorumları”, Uluslararası
Sosyal Araştırmalar Dergisi 11/60 (2018), 1270-1279.
31
Alâüddîn Abdülazîz b. Ahmed b. Muhammed Abdulazîz el-Buhârî, Keşfü’l-Esrâr an Usûli’l-Fahri’lİslâm el-Pezdevî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1417), 1/304.
32
Ebû’l-Muzaffer Mansur b. Muhammed Sem‘ânî, Kavâtıʿu’l-edille fi’l-usûl (Riyad: Mektebetü’tTevbe, 1419/1998), 1/380.
30
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temellendirirler:33 Kur’an-ı Kerim’de evlilik engellerinin sayıldığı ayetin devamında
“Meşru şekilde sahip olduklarınız dışında bütün evli kadınlar size haramdır. Bu
Allah’ın size emridir. Bunların dışında kalan bütün kadınlar mallarınızla (mehir
vererek) istemeniz halinde size helaldir.”34 ayetinde yer alan “Bunların dışında kalan
bütün kadınlar” umum ifade etmektedir. Bu ayet Ebû Hureyre vasıtasıyla Hz.
Peygamber’den nakledilen “Kadın halasının üstüne, hala da erkek kardeşinin kızı
üstüne; kadın teyzesinin üstüne, teyze de kız kardeşinin kızı üstüne nikâh edilemez.
Büyük küçük üstüne, küçük de büyük üstüne nikâh edilemez ”35 hadisi ile tahsis
edilmiştir. Aynı şekilde “Allah size, çocuklarınız hakkında erkeğe, iki kadın payı
kadar vermenizi emretti…”36 ayeti, “Katil mirasçı olamaz”37; “Müslüman kafire, kafir
Müslümana mirasçı olmaz” ve “Biz Peygamberler miras bırakmayız, bizim
bıraktıklarımız sadakadır” hadisleri ile tahsis edilmiştir.38 “Mirasçılar ikiden fazla
kadın ise bıraktığının üçte ikisi onlarındır”39 ayeti ise “Neneye altıda bir pay vardır”
hadisi ile tahsis edilmiştir. “Allah alışverişi helal kıldı”40 ayeti, “Hz. Peygamber bir
dirhem karşılığında iki dirhemin alınıp satılmasını yasakladı”41 hadisi ile tahsis
edilmiştir. “Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına ceza ve Allah’tan bir ibret
olarak ellerini kesin”42 ayeti “dört dinar ve daha fazla değer ifade eden bir malı
çalanın elleri kesilir”43 hadisi ile tahsis edilmiştir. “Müşrikleri bulduğunuz yerde
öldürün”44 ayetinin umum ifadesinden, “Onlara da ehl-i kitaba uygulanan hükmü
uygulayın”45 hadisi ile Mecusiler tahsis edilmiştir. Haber-i vâhidle tahsisin caiz
olduğunu ifade edenler, tahsisin çok yaygın oluşunu hatta konu hakkında “tahsis
edilmeyen âmm lafız yoktur” ifadesinin çok yaygın olduğundan bahsetmişlerdir.46
Dolayısıyla bu anlayışa göre, tahsis olmadığına dair delil olmayan âmm lafzın haber-i
vahidle tahsis edilmesi caiz kabul edilmiştir47.
Osmân el-Bettî haber-i vâhidi zannî deliller içerisinde değerlendirmekte ve zannî
delilin kat’î delili tahsis edemeyeceğini ifade etmektedir. Osmân el-Bettî’nin hangi
gerekçelerle görüşlerini temellendirdiği konusunda kaynaklarda bilgi yer almamakla
birlikte, aynı görüşe sahip olan Irak ekolüne mensup Hanefî fakihlerin dile getirdiği
delillerin Osmân el-Bettî için de geçerli olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü haber-i
vahidle ayetlerin umumunun tahsis edilemeyeceğini ifade eden Irak ekolüne mensup
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Ebü’l-Hasen Seyfüddîn Alî b. Muhammed b. Sâlim Âmidî, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm (Beyrut:
Mektebetü’l-İslâmi, ts.), 2/323.
34
Nisâ, 4/24.
35
Müslim, “Nikâh”, 35; Tirmizî, “Nikâh”, 30; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 12; Nesaî, “Nikâh”, 47-48; İbn
Mâce, “Nikâh”, 31.
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Nisa, 4/11.
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İbn Mâce, “Ferâiz”, 8.
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Âmidî, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, 2/322.
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Nisa, 4/11.
40
Bakara, 2/275.
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İbn Mâce, “Ticarât”, 48.
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Maide, 5/38.
43
İbn Mâce, “Hudûd”, 22.
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Tevbe, 9/5.
45
Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes b. Mâlik, Muvattâ (Ebu Dabi: Müessesetü Zâyid b. Sultan, 1425/2004),
2/395 (H.No 968); Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed İbn Ebi Şeybe, Musannef (Riyad:
Mektebetü’r-Rüşd, 1409/1989), 2/435 (H. No 10765).
46
Özaykal, “Kur’ân’ın Umûm Bildiren İfadelerinin Haber-i Vâhidle Tahsisi Konusundaki Usûlî
Tartışmalar”, 210.
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Abdulazîz el-Buhârî, Keşfü’l-Esrâr, 1/304.

319

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

Hanefî usulcüler de ayetin umum lafzı, içerisinde ictihad ve zann barındırmayan
kesin bilgi ifade eder. Ancak haber-i vâhid ise ictihada ve sübutu konusunda ravi
hakkındaki zanna dayandığı için kat’î bilgi ifade etmez. “Kat’î olanda zanniyle tahsis
edilemez” ifadeleri ile görüşlerini temellendirmektedirler.48 Hanefî fakihler daha önce
kat’î bir delille tahsis edilmiş âmm lafzın zan ifade edeceğini ve bu durumda haber-i
vâhidle tahsisinin de mümkün olacağını ifade etmişlerdir.49 Osmân el-Bettî’den ise bu
konuda bir istisna nakledilmemiştir. Hanefi kaynaklarda haber-i vahidin ayetin
umumunu
tahsis
etmesinin
caiz
olmadığını
şu
örnekler
verilerek
temellendirilmektedir: Hz. Ebû Bekir’in devlet başkanlığı döneminde sahâbeyi
toplayarak Kur’an’a muhalif olan hadisleri terk etmelerini söylediğini, bunun da
haber-i vâhidle tahsisin mümkün olmayacağını gösterdiğini ifade ederler. Hz.
Ömer’den nakledilen şu örnekte konu hakkında delil olarak kullanılmıştır. Hz.
Ömer’e, Fatma bnt. Kays’ın Hz. Peygamber’den naklettiği habere göre, boşama iddeti
bekleyen kadının nafaka ve sükna hakkının olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz.
Ömer, doğru söyleyip söylemediği bilinmeyen bir kadının rivayetine bakarak Allah’ın
kitabını terk edemeyeceğini belirtmiştir.”50 Hanefî fakihler, Hz. Ömer’in bu
ifadesinden hareketle haber-i vâhidin ayetleri tahsis edemeyeceğini belirtmiştir. Hz.
Aişe’den nakledilen “Cenaze yakınlarının ağlamaları sebebiyle ölü eziyet görür”51
hadisinin “kimse bir başkasının günahını yüklenmez” ayetinin umum ifadesinin tahsis
edemeyeceğini ifade etmişlerdir. Hanefi fakihler “Üzerine Allah’ın adı anılmadan
kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük bir günahtır.”52 ayeti gereği
besmeleyi kasten terk eden kişinin kestiği hayvanın yenmeyeceği görüşünü
benimsemişlerdir. Bu konuda nakledilen “Müslüman besmele çeksin veya çekmesin
Allah’ın adı üzere hayvanı keser”53 “Allah’ın ismi Müslümanın kalbindedir”54 gibi
rivayetlerle ayetin tahsis edilmesini doğru bulmamışlardır.55
2. Nass Üzerine Ziyade Meselesi
Nass üzerine ziyade ile “bir nassın içerdiği anlama, başka bir delile dayanarak ilk
nassın ortaya koymadığı veya onda doğrudan yer almayan bir şeyin eklenmesi”
kastedilmektedir.56 Nass üzerine ziyade konusunda iki tür yaklaşım vardır. Bunlardan
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(Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2006); Muharrem Yılmaz, “Nassa Ziyâde
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bir tanesine göre nass üzerine ziyade nesih olarak kabul edilir. Diğer görüşe göre ise
nass üzerine ziyade beyan olarak adlandırılır.57 Hanefî mezhebinde nass üzerine
ziyade nesih kapsamında ele alınırken, cumhur nass üzerine ziyadenin beyan
anlamına geldiğini ifade etmiştir.58 Hanefîler nass üzerine ziyadeyi şekil yönünden
beyan olsa da hakikatte nesih olarak değerlendirdikleri için haber-i vâhid ile
gerçekleştirilen ziyadeleri caiz görmemektedirler.59 Ancak mütevatir ve meşhur haber
ile yapılan ziyadeleri nesih olarak geçerli saymaktadırlar.60 Bu ayrım, sübut ve
delaleti açısından nasların birbirine karşı konumu konusundaki yaklaşımlarının bir
sonucudur. Hanefî fıkhında mütavatir kat’î bilgi ifade etmekte, meşhur da mütevatir
yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu sebeple mütavatir ve meşhurla nass üzerine
ziyade yapılmasın caiz kabul etmişlerdir.61 Kaynaklarda yer alan bilgiye göre Osmân
el-Bettî de nass üzerine yapılan ziyadeleri nesih olarak tasvir etmekte ve bunun
haber-i vahid gibi zannî bir delille yapılmasının mümkün olmadığını ifade
etmektedir.62 Osmân el-Bettî’nin nass üzerine yapılacak ziyade, kadının hala ve
teyzesi ile aynı nikah altında bulunması örneğinden hareketle onun nas üzerine
ziyadeyi nesh olarak tanımladığını söylemek mümkündür. Hanefî mezhebinde de nas
üzerine ziyade nesh olarak anlaşılmıştır. Osmân el-Bettî’den farklı olarak Hanefîler,
meşhur ve mütevatir hadisler ile ayetin neshedilmesinin mümkün olduğunu ifade
etmektedirler. Osmân el-Bettî’den hadisler arasında bir sınıflandırma yaptığı
konusuna bir bilgi aktarılmadığı için, haber-i vâhid dışındaki hadisler ile nass üzerine
ziyade yapmanın mümkün olup olmadığı hususunda bir bilgi aktarılmamıştır.
3. Hükmün Ta‘lîl Edilmesinin Delile Dayanması
Bir eylem yada hükmün illete dayandırılması, illete bağlı olarak açıklanması
anlamına gelen ta‘lîl, fıkıh usûlü kaynaklarında, naslarda yer alan hükümlerin makul
bir gerekçeye bağlanıp bağlanmayacağı hususunda değerlendirilir.63 Bu konuda
naslarda yer alan hükümlerin teabbüdi olduğu ve hiçbir şekilde ta‘lîl edilemeyeceği
görüşünü ifade edenler olduğu gibi hükümlerin ta‘lîlinin mümkün olduğunu ifade
edenlerde vardır.64 Fakihlerin çoğunluğu naslardaki hükümlerin ta’lîl edilmesinin
mümkün olduğunu söylemekle birlikte hangi hükümlerin ta’lîl kapsamına alınacağı
hangilerinin ta’lîl edilemeyeceği konusunda farklı yaklaşımlarda bulunmuşlardır.65
Zâhirî fıkıh ekolünde, naslarda yer alan hükümler teabbüdi olduğu için ta’lîl
edilemezler.66 Hangi anlam ve amaç için konulduğuna bakılmaksızın hükmün gereği
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yerine getirilir. Nassın lafzından çıkarılan hükmün o nassın dışına taşınması mümkün
değildir.67 Hanefî mezhebinde ise konu hakkında dört faklı yaklaşım vardır. Birincisi
hakkında ta’lîl edilebileceğine dair bir delil olmayan hükümler talil edilemez. İkinci
görüş ise naslarda hakkında bir engel bulunmayan her türlü hükmün ta’lîl
edilebileceği yönündedir. üçüncü görüş ise talil edilecek vasfı hakkında bir delil var
ise bu vasıfla ta’lîl edilmesinin caiz olduğu yönündedir. Dördüncü görüş ise hükmün
bağlanacağı illet hakkında da bu hükmün ta’lîl edilmesinin mümkün olduğu hakkında
da delil bulunması durumunda ta’lîlin caiz olacağını ifade eder.68 Şâfiî fıkhında ise
naslarda yer alan hükümlerin teabbüdi olduğu fikrinin yanı sıra hükümlerin ta’lîl
edilmesinin mümkün olacağını ifade eden görüşler bulunmaktadır.69
Osmân el-Betti kıyas yapabilmek adına naslarda yer alan asıl hükmün ta‘lîl
edilebilmesi için nassî dayanağının olması gerektiği görüşünü benimsemiştir.70 Diğer
bir ifadeyle, kıyas yapabilmek için kıyasa temel olan asıl (Kitap veya Sünnet) ile
ortaya konan hükmün bir illete dayandığını gösteren delile ihtiyaç vardır. Hüküm
nassın sığasıdan elde edilir. Şayet hüküm için bir illet tespit edilirse, hüküm nassın
sığasına değil, illetin varlığına bağlanmış olunur. Bunun gerçekleşmesi için mutlaka
bir delile ihtiyaç vardır. Nassın lafzı/sığası ile illet arasındaki ilişki hakikat ile mecaz
arasında var olan ilişkiye benzer. Bir lafzın hakikat manasının bırakılıp mecaz
manasının tercih edilmesi için delile ihtiyaç olduğu gibi, hükmün nassın sığasından
alınıp illete bağlanması için de delil bulunması gerekir.71 Hanefî mezhebi içerisinde
bir kısım fakihlerce de dile getirilen72 bu görüşe istinaden Osmân el-Bettî ribevi
malların hadiste belirtilen altı sınıftan ibaret olduğunu, illet tespiti yaparak kapsamı
genişletmeyi gerektirecek bir delilin bulunmadığını ifade etmiştir.73
Osmân el-Bettî tarafından da savunulan bu görüş farklı şekillerde eleştirilmiştir.
Bunlardan bir tanesi kıyasın meşruiyeti için delil gösterilen “ ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا ﯾﺎ اوﻟﻲ اﻻﺑﺼﺎرEy
akıl sahipleri ibret alın”74 ayetindeki emrin mutlak şekilde gelmiş olmasıdır. Kıyas
yapmak için aslın hükmünün illetinin bir delile dayanmasını söylemek, ayeti delilsiz
olarak tahsis etmek anlamına gelir.75  ﻓﺎﻋﺘﺒﺮوا ﯾﺎ اوﻟﻲ اﻻﺑﺼﺎرayeti, bir topluluğun
saklandıkları kalelerin Allah’ın azabının onlara ulaşmasına mani olmayacağı ve
yapmış oldukları nedeniyle başlarına gelen felaketten ibret alınmasını ifade
etmektedir. Osmân el-Bettî ve onunla aynı görüşü paylaşanlar, ibret alınmasına veya
kıyas yapılmasına karşı değillerdir. Onlar, aslın hükmünün bir illeti olduğunu ve bu
67
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illet aracılığıyla hükmün başka meselelere taşınmasını gösteren bir delilin bulunması
gerektiğini ifade ederler.
Osmân el-Bettî tarafından da dile getirilen, “asıl hükmün bir illetle ta’lîl
edilebilmesi için delille ihtiyaç vardır” görüşüne itiraz edenlerin getirdiği diğer bir
delil ise sahabe uygulamalarıdır. Nitekim sahâbe birçok konuda kıyasa başvurmasına
karşın, aslın hükmü için illetin tespitinde hukuki bir dayanak aramak gibi bir
zorunluluğu gerekli görmemişlerdir.76
Osmân el-Bettî’nin de savunduğu görüşe yöneltilen tenkidlerden bir tanesi de
zanna göre amel edilmesinin caiz olmasına karşı, zanna dayalı illet tespitine müsaade
edilmemesidir. Aslın hükmü için tespit edilen illet zanna dayanmaktadır. Bu zanna
itibarla fer’ için de o hükmün geçerli olduğuna karar verilmektedir. Ancak illet
tespitinin zanna dayanması, onunla amel edilemeyeceği anlamına gelmez. Nitekim
zan, kendisine istinaden hüküm verilen bilgi kaynağı içerisinde yer alır.77
2.2. Fıkhi Görüşleri
1. Faizin İlleti
Osmân el-Bettî’nin, kıyas yapabilmek adına naslarda yer alan asıl hükmün tâlil
edilebilmesi için nassî dayanağının olması gerektiği, görüşünü benimsediğini ifade
etmiştik.78 Bu yaklaşımı nedeniyle ribevî malların izah edildiği hadis üzerinde kıyas
yapıp ribevî malların sınırını genişletme adına faiz için illet belirleme çalışmasını
doğru bulmaz. Osmân el-Bettî’ye göre faiz, Hz. Peygamber’den nakledilen hadiste
belirtilen altı sınıf mal için geçerlidir. “Altın ile altın, gümüş ile gümüş tartısı
tartısına; buğday ile buğday, arpa ile arpa, hurma ile hurma, tuz ile tuz ölçeği ölçeğine
eşit (  )ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞve peşin( )ﯾﺪا ﺑﯿﺪolarak değiştirilecektir. Altın ile gümüş, buğday ile
arpa, tuz ile hurma, hurma ile arpa değiştirildiğinde yine peşin olacak, ancak biri
diğerinden miktar bakımından fazla olabilecektir. Bu maddelerin külçesi ile sikkesi,
eskisi ile yenisi arasında fark yoktur.”79 Osmân el-Bettî, hadiste sayılan altı sınıf mal
ile sınırla kalması kaydıyla sadece nesî ribâsını haram olarak değerlendirmektedir.
Ribe’l-fadlı ise kabul etmemektedir.80
Osmân el-Bettî, kıyası delil olarak kabul etmekle birlikte kıyasın gerçekleşmesi
için asılda kendisine kıyasın caiz olduğunu gösteren bir delilin bulunması gerektiğini
söylemektedir. Fakihlerin çoğunluğu ise kendisine kıyas yapılmayacağını gösteren bir
delil olmadığı sürece bütün asıl hükümlere kıyasın mümkün olduğu fikrindedirler.
Ribevî malların tasnif edildiği hadiste sayılan altı ürüne kıyas yapılmayacağına dair
bir delil olmadığı gibi aslında kıyasla sınırın genişletilmesi gerektiğini gösteren
deliller de mevcuttur.81 Hz. Peygamber Hayber bölgesinden satın alınıp getirilen
hurmaları gördüğünde “Hayber hurmaları bu şekilde kaliteli mi? diye sorar.” İki ölçek
kalitesiz hurma karşılığında bir ölçek kaliteli hurma satın aldıklarını öğrendiğinde
“Bu şekilde yapmayın misli mukabilinde mislini satın alın. Ya da elinizdeki hurmayı
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Râzî, el-Mahsûl, 5/368.
Râzî, el-Mahsûl, 5/368.
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Serahsî, el-Mebsût, 1402, 12/112; Râzî, el-Mahsûl, 5/367; Abdulazîz el-Buhârî, Keşfü’l-Esrâr,
3/294; Gazzâlî, Şifâʾü’l-galîl fî beyâni’ş-şebeh ve’l-muhîl ve mesâliki’t-taʿlîl, 640.
79
Buhâri, “Büyû‘”, 74-81; Müslim, “Müsâkât”, 79-81
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Serahsî, el-Mebsût, 1402, 12/111; Kemâlüddin Muhammed b. Abdilvâhid İbnü’l-Hümâm, Fethu’lKadîr (Beyrut: Matbaatü’l-Kübra’l-Emiriyye, 1317), 7/5.
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Serahsî, el-Mebsût, 1402, 12/112.
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satın, onun parasıyla kaliteli hurmadan satın alın. Tartı ile alınıp satılanlar bu
şekildedir.” uyarısında bulunmuştur.82 Hz. Peygamber’den nakledilen bu rivayet,
ribevî malların sadece altı sınıftan ibaret olmadığını, bu ürünlere kıyasla sınırın
genişletileceğine delil olmaktadır.83
Hz. Peygamber tarafından dile getirilen altı sınıf ürünün, o günkü toplumda
piyasanın temel etmenlerini oluşturduğu, bu sebeple onların zikredildiği aşikardır.
Dolayısıyla da ribevî malların kıyasla sınırının genişletilmesi yaklaşımı kabul
görmüştür. Osmân el-Bettî’nin “kıyas yapabilmek için kıyasa temel olan asıl ile
ortaya konan hükmün, bir illete dayandığını gösteren delile ihtiyaç vardır” görüşü sayı
sınırlamasının var olduğu asıllar için geçerli olabilir. Nitekim Hz. Peygamber’den
nakledilen “Beş hayvan zararlıdır. İhramlı kimse bunları Harem bölgesinde
öldürebilir. Bunlar fare, akrep, karga, çaylak, kuduz ve yırtıcı köpekler”84 rivayeti,
kıyas için asıl kabul edilerek öldürülmesi mübah kılınan hayvanların sınırının
genişletilmesi sahih kabul edilmemiştir. Zira rivayette zararlı mahlukat beş olarak
belirlenmiş. Kıyasla bunun sayısının artırılması, asılda yer alan beş sayısının geçersiz
kılınması anlamına gelecektir. Osmân el-Bettî’nin yaklaşım tarzı, sadece bu tür asıllar
için doğru kabul edilebilir.85
2. Kadının Hala Ve Teyzesi İle Aynı Nikâh Altında Bulunması
Osmân el-Bettî’nin haber-i vâhidi zannî deliller içerisinde değerlendirerek onunla
Kur’an’ın bir ayetinin neshedilmesinin, âmmının tahsis edilmesinin mümkün
olamayacağı görüşü86 fürû konularda kendisini göstermiştir. Osmân el-Bettî
tarafından dile getirilen, “kadının hala ve teyzesi ile aynı nikah altında bulunmasının
caiz olduğu” görüşünün temellendirilmesinde kullanılan delillerden bir tanesi tahsis
konusudur. Haber-i vâhidle ayetin tahsis edilemeyeceğini benimsediği için kadının
hala ve teyzesi ile aynı nikah altında bulunmasını caiz görmüştür.87 Osmân el-Bettî,
evlilik engellerinin izah edildiği “Meşru şekilde sahip olduklarınız dışında bütün evli
kadınlar size haramdır. Bu Allah’ın size emridir. Bunların dışında kalan bütün
kadınlar mallarınızla (mehir vererek) istemeniz halinde size helaldir.”88 ayetinde yer
alan “Bunların dışında kalan bütün kadınlar” cümlesinin umum ifade ettiğini belirtir.
Bu ayetin Ebû Hüreyre vasıtasıyla Hz. Peygamber’den nakledilen “Kadın halasının
üstüne, hala da erkek kardeşinin kızı üstüne; kadın teyzesinin üstüne, teyze de kız
kardeşinin kızı üstüne nikâh edilemez. Büyük küçük üstüne, küçük de büyük üstüne
nikâh edilemez”89 şeklindeki haber-i vâhidle tahsis edilmesinin caiz olmadığını ifade
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Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil Buhârî, el-Câmi’u’s-sahih (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992),
"İ'tisâm bi'l-kitâp”, 20; Ebû’l-Hüseynel-Kuşeyrî Müslim, el-Câmi’u’s-sahîh (İstanbul: Çağrı
Yayınları, 1981), “Müsâkât”, 20.
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Serahsî, el-Mebsût, 1402, 12/113.
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Müslim, “Hac”, 9; Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre Tirmizî, el-Câmi’u’s-sahîh (İstanbul: Çağrı
Yayınları, 1992), “Hac”, 21; Süleyman b. Es’as es-Sicistânî Ebû Dâvûd, es-Sünen (İstanbul: Çağrı
Yayınları, 1981), “Menâsik”, 39.
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Serahsî, el-Mebsût, 1402, 12/113.
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Cessâs, el-Fusûl fi’l-Usûl, 1/178; Serahsî, el-Mebsût, 1402, 4/195; İbn Hazm, el-İhkâm fî usûli’lahkâm, 2/90.
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Ebû Bekr Alaeddin Ebû Bekr b. Mes’ud b. Ahmed Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye, 1406), 2/262; Serahsî, el-Mebsût, 1402, 4/195.
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Nisâ, 4/24.
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Müslim, “Nikâh”, 35; Tirmizî, “Nikâh”, 30; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 12; Nesaî, “Nikâh”, 47-48; İbn
Mâce, “Nikâh”, 31.
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eder.90 Serahsî (ö. 483/1090), Osmân el-Bettî’nin Ebû Hüreyre hadisine göre amel
etmenin ayeti nesh etmek anlamına geleceğini haber-i vâhidle ayetin nesh edilmesinin
ise caiz olmadığını görüşünü dile getirdiğini ifade etmiştir.91 Kadının, hala ve teyzesi
ile aynı nikah altında bulunması meselesi, Osmân el-Bettî’nin nass üzerine yapılacak
ziyadeyi nesih olarak tanımlamasıyla da doğrudan alakalıdır. Nass üzerine ziyadeyi
nesih kabul ettiği için haber-i vâhid gibi zannî bir delille neshi mümkün
görmemektedir. Dolayısıyla da kadının, hala ve teyzesi ile aynı nikah altında
bulunmasını yasaklayan hadisle amel etmemiştir.
Hanefî mezhebinde de nass üzerine yapılan ziyade nesih olarak kabul
edilmektedir. Bu sebeple de haber-i vâhid ile gerçekleştirilen ziyadeleri caiz
görmemektedir. Ancak mütevatir ve meşhur haber ile yapılan ziyadeleri nesih olarak
geçerli saymaktadırlar.92 Kadının hala ve teyzesi ile aynı nikâh altında bulunması
hadisi sadece Ebû Hüreyre tarafından nakledilmemiş içlerinde Abdullah b. Abbas ve
Ebû Said el-Hudrî’nin de dahil olduğu bir çok sahâbe tarafından nakledildiği için
Hanefî fıkhında bu rivayet ahad sınıfında değil, meşhur sınıfında hatta manen
mütavetir haber olarak değerlendirilir.93 Bu sebeple de Ebû Hüreyre hadisi ile ifade
edilen hükümle nass üzerine ziyade yapıldığı kabul edilse de bunun caiz olduğunu
söylerler.94 Ayrıca Hanefî mezhebinde mezkûr hadisin nass üzerine ziyade ifade
etmediği, ayetteki mücmel ifadenin tebyini olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşü
de yer almaktadır. Cessâs (öl. 370/981) tarafından ifade edilen bu görüşe göre, ayette
yer alan ifade âmm kapsamında değil mücmel kapsamında değerlendirilmelidir. Zira
“Bunların dışında kalan bütün kadınlar mallarınızla (mehir vererek) istemeniz halinde
َ َﺤْﺼﻨِﯿﻦ
size helaldır.”95 ayetinde mubahlık َﺴﺎﻓِ ِﺤﯿﻦ
َ ﻏﯿ َْﺮ ُﻣ
ِ “ ُﻣiffetli yaşamak, zina etmemek
kaydıyla” ifadesiyle muhsanlık şartına bağlanmıştır. Muhsan ifadesi, mücmel olduğu
için ayetin haber-i vâhidle tahsisi caizdir.96 Kadının halası veya teyzesi ile aynı nikah
altında olmasını yasaklayan hadisin97 “Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden
korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan iki, üç ve dört şeklinde nikahlayınız”98 ayetini
tahsisi konusunda Cessâs, hadisin haber-i vâhid sınıfında değerlendirilmeyecek
ölçüde yaygın kullanılmasıyla izah eder.99 Serahsî de (öl. 483/1090) Ebû Hüreyre
hadisiyle ayete ziyade yapılarak onun nesh edilmediğini “iffetli yaşamak ve zina
etmemek şartıyla mehirlerini vererek istemeniz size helal kılındı.” ifadesindeki
müphemliğin tebyin edildiğini ifade eder. Ayrıca Ebû Hureyre hadisi ile “iki kız
kardeşle birlikte evlenmek yasak kılındı” ayetinde ifade edilen hükmün takrir
edildiğini belirtir.100
Osmân el-Bettî’nin haber teorisinde, haber-i vâhid ve mütevatir dışında
Hanefîler’de olduğu gibi meşhur adı altında ara bir sınıfın yer alıp almadığı
bilinmemektedir. Ancak fıkhî görüşlerinden hareketle bu şekilde bir kategorizede
90

Cessâs, el-Fusûl fi’l-Usûl, 1/178; Serahsî, el-Mebsût, 1402, 4/195.
Serahsî, el-Mebsût, 1402, 4/195.
92
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bulunmadığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Nassa ziyadenin nesih olarak
değerlendirileceği konusunda Hanefîlerle aynı görüşü paylaşmakla birlikte, haberin
sınıflandırması konusundaki farklı yaklaşımı kadının, hala ve teyzesi ile aynı nikâh
altında bulunması hususunda farklı görüşe sahip olmaları neticesini ortaya çıkarmıştır.
3. Riba Çeşitleri
Osmân el-Bettî faiz konusunda nesîe ribâsını101 kabul etmekle birlikte ribe’l
fadlı102 faiz kapsamında değerlendirmemektedir. Ona göre, ribevi mallarda sadece
nesîe ribâsı vardır. Kaynaklarda Osmân el-Bettî’nin bu görüşünün dayanakları
zikredilmese de Hz. Peygamber’den nakledilen “Nesîe dışında faiz yoktur”103 hadisi
ve aynı görüşün sahâbeden Abdullah b. Abbas (öl. 68/687) tarafından dile
getirilmesinin onun bu görüşe sahip olmasında etkin olduğunu düşünmekteyiz. İbn
Abbâs’ın nesîe dışında ribâyı kabul etmemesi diğer sahâbîler tarafından eleştirilmiştir.
Ebû Sâid el-Hudrî
(öl. 74/693) “Ey İbn Abbâs, daha ne kadar insanlara faiz
yedireceksin. Sen Allah Rasûlü ile hiç kimsenin birlikte olmadığı kadar mı birlikte
oldun? Ondan hiç kimsenin işitmediği şeyleri mi işittin? dedi. Bunun üzerine İbn
Abbâs “ Ben Üsâme b. Zeyd aracılığıyla Hz. Peygamber’in “Nesîe dışında ribâ
yoktur” dediğini işittim.” cevabını vermiştir. Ebû Sâid el-Hudrî “Vallahi bu görüşten
vazgeçmediğin sürece seninle aynı evin gölgesinde bulunmayacağım” diyerek
tepkisini göstermiştir.104 Kaynaklarda Abdullah b. Abbâs’ın bu görüşünden daha
sonra vazgeçtiği ifade edilir.105
Osmân el-Bettî’nin dayanakları arasında zikrettiğimiz “Nesîe dışında ribâ yoktur”
hadisine gelince, rivayetin tümüne bakıldığında bunun belirli bir konu hakkında
olduğu görülmektedir. Üsâme b. Zeyd tarafından nakledilen rivayet şu şekildedir: Hz.
Peygamber’e buğdayı arpa ile altını gümüş ile mübadele etmenin hükmü soruldu.
Allah Rasûlü’de “Nesîe dışında ribâ yoktur” buyurmuştur.106 Rivayette nesîe dışında
riba türünün olmadığı ifade edilmekle birlikte, rivayetin Hz. Peygamber’e sorulan
soru bağlamında değerlendirilmesi gerekir. Soruda aynı sınıftaki farklı cins ürünlerin
mübadelesinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla sorunun bağlamından çıkarılıp
genelleştirilmesi isabetli olmayacaktır.107
4. Âkilenin Diyet Ödemesi
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Ribâ’n-nesîe: Vade karşılığında şart koşulan fazlalıktır. Ribevi malların aynı cins olanların birbirleri
ile mübadelesinde taraflardan birisinin veresiye olmasıdır. bkz. Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk
Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010), 481.
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Osmân el-Bettî, hatâen öldürmelerde âkilenin108 diyet ödemesi gerekmediğini ve
hatâen mirasçısının ölümüne sebep olan kişinin mirastan mahrum edilemeyeceğini
belirtmektedir.109 Âkile bütün fıkıh mezheplerince kabul edilmiş bir müessesedir.110
Osmân el-Bettî ise cezaların şahsiliği prensibinden hareket ederek, âkilenin diyet
yükümlülüğünü kabul etmez. Bu görüşünü “İnsanların işlediği fiiller yalnızca
kendilerini ilgilendirir. Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu yüklenmez.”111 ayeti
ile temellendirir. Ona göre bu ayet ile âkile uygulaması kaldırılmıştır.112 Âkile’nin
meşruluğunu savunan fakihler ise bu müesseseyi Hz. Peygamber’in
uygulamalarıyla113 temellendirmektedirler.114 Osmân el-Bettî ise ayetin âmm lafzının
hadisle tahsis edilmesini caiz görmediği için, hatâen öldürmelerde âkilenin diyeti
ödemesini doğru bulmamıştır.115 İbn Hazm (öl. 456/1064) âkile konusunda Osmân elBettî’nin farklı düşündüğünü ifade ettikten sonra, Hz. Peygamber’den nakledilen
uygulama örnekleri olmasaydı cezanın şahsiliğini ifade eden ayetin âmm lafzına göre
amel etmenin vacip olacağını ve âkilenin diyet yükümlülüğünün olmadığını
söylemenin mümkün olacağını belirtmiştir. Ancak Hz. Peygamber’in ayetleri
açıklama görevi116 de dikkate alındığında âkile konusunda nakledilen hadisler ve
uygulama örnekleri, ayetin umum ifadesinin tahsis edilmesini gerekli kılmaktadır. İbn
Hazm bu gerekçelerden hareketle, hatâen ölüme sebebiyet vermede diyet
sorumluluğunun âkileye yüklenmesini gerektiren hadisler ile amel edilmesi
gerektiğini ifade ederek Osmân el-Bettî’nin görüşünü eleştirmiştir.117
5. Kabzedilmemiş Ürünlerin Satışı
Osmân el-Bettî, kabzetmeden yiyecek maddelerinin satım akdi konusunda
cumhura muhalefet etmiştir.118 Fakihlerin çoğunluğuna göre, yiyecek maddelerinin
kabzetmeden önce satılması caiz değildir. Hz. Peygamber ‘den nakledilen “ Her kim
bir yiyecek satın alırsa onu tamamen teslim almadıkça/kabzetmedikçe satmasın”119
hadisi bu tür satışları caiz kılmamaktadır. Ancak Osmân el-Bettî, her türlü ürünün
kabzedilmeden satışının caiz olduğunu söylemektedir.120
Bir malın kabzedilmeden satışa çıkarılması piyasa fiyatları üzerinde oluşturacağı
sunî artışlar, haksız rekabet gibi sebeplerle yasaklanmıştır. Yukarıda zikredilen
hadisin dışında Hz. Peygamber’den konu hakkına nakledilen pek çok rivayet vardır.
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Abdullah b. Ömer “Biz Rasulullah döneminde yiyecek maddeleri satın alır, onları
satmadan bir başka yere nakletmemizi emreden birisi bize gönderilirdi”121
“Rasulullah zamanında götürü usulü ürünler satın alıp onu olduğu yerde satmaya
kalkıştığı için, başka yere nakledilinceye kadar tedip edilen kişiler görürdüm”122
şeklinde aktarılan rivayetler konuyu izah etmektedir.
Hanefî mezhebinde İmam Ebû Hanîfe ve İmam Ebû Yûsuf, gayr-ı menkul
dışındaki malların kabzedilmeden satışının caiz olmadığını söylemektedir.123 Hz.
Peygamber’den nakledilen bir malın kabzedilmeden satışını yasaklayıcı hadisler
menkul malların kabzedilmeden satışının caiz olmadığını göstermektedir. Gayrımenkullere gelince, Hz. Osmân ile Talha b. Ubeydullah arasında gerçekleşen arazi
satışında görme muhayyerliği hususunda çıkan anlaşmazlıkta satıcının görmeden
araziyi satışa sunması kabzetmeden satış olmasına karşın bu konunun gündeme
gelmemesini gayr-ı menkullerde kabzın zorunlu olmadığına delil olarak
gösterilmiştir.124
Şâfiî mezhebi ve Hanefîlerden İmam Muhammed’e göre ise hiçbir ürün
kabzedilmeden satışa sunulamaz. Zira Hz. Peygamber’den nakledilen hadisler bu tür
satışları yasaklamaktadır. “Borç verme şartıyla satış, bir satışta iki şart, dâmin olunmayan malın kârı ve yanında olmayan bir şeyi satman helâl değildir”125; Hakim b.
Hizam’dan nakledilen “Yanında olmayan bir şeyi satma”126; Zeyd b. Sabit’ten
nakledilen “ Hz. Peygamber, tüccarların mallarını satın aldıkları yerden
nakletmedikçe satmalarını yasakladı”127 ve Abdullah b. Abbas’tan nakledilen
“Zannediyorum her şey taamdır.”128 ifadesi bütün ürünlerin satım öncesi
kabzedilmesini zorunlu kıldığına delil olarak gösterilmiştir.
İmam Mâlik, kabzedilmeden satımı yasaklanan ürünleri yenilip içilenler ile
kayıtlamıştır. Görüşünü, konu hakkındaki yasaklayıcı rivayetlerin gıda ürünleri
hakkında gelmesi ile temellendirir. Gıda maddelerini de ribânın gerçekleştikleri ile
sınırlamaktadırlar.129
Sahâbeden Hz. Osmân ile Said b. Müseyyeb (öl. 94/713), Hasan-ı Basrî, Ahmed b.
Hanbel ve İmam Mâlik’ten nakledilen bir görüşe göre ise ölçü ve tartı ile satılan
ürünlerin kabzedilmeden satışı caiz değildir.130 Hangi ürünlerin kabzedilmeden
satılamayacağı hususunda farklı görüşler olmakla birlikte, gıda ürünlerinin
kabzedilmeden satılamayacağı konusunda icmâ olduğu ifade edilmiştir.131 Buna
rağmen Osmân el-Bettî’nin, her türlü ürünün kabzedilmeden satışının caiz olduğunu
ifade etmekle konu hakkında cumhurun yaklaşımdan farklı düşündüğünü
görmekteyiz. Kaynaklarda Osmân el-Bettî’nin görüşüne yer verilmekle birlikte
gerekçesi açıklanmamıştır. İbn Abdil-Berr (öl. 463/4071), Osmân el-Bettî’nin konu
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Ebû Dâvûd, “Buyû'", 65.
Buhârî, “Buyû'", 54; Müslim, “Buyû'", 8; Ebû Dâvûd, “Buyû'", 65.
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Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’, 5/245.
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Hz. Osman ve Talha b. Ubeydullah arasında gerçekleşen arazi meslesi ile ilgili bkz. Abdullah b.
Mahmud Mevsılî, el-İhtiyâr li ta’lîli’l-Muhtâr (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1416), 2/16.
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Ebû Dâvûd, “Buyû'", 68; Nesâi, “Buyû'", 60.
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Ebû Dâvûd, “Buyû'", 68; İbn Mâce, “Ticârât”, 20; Nesâi, “Buyû'", 60.
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Ebû Dâvûd, “Buyû'", 65.
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Ebû Dâvûd, “Buyû'", 65.
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İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 3/163.
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İbn Kudâme, el-Mugnî, 4/86.
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İbn Kudâme, el-Mugnî, 4/83.
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hakkında gelen naslara ve gıda ürünleri hususundaki icmaya karşın kabzedilmeden
satışın caiz olduğunu söylemesinin kabul edilemez bir görüş olduğunu, muhtemelen
Osmân el-Bettî’ye bu naslar ulaşmadığı için her türlü ürünün kabzedilmeden satışın
caiz olduğu kanaatine ulaştığını söylemiştir.132 Ancak Osmân el-Bettî’nin “Allah
alışverişi helal faizi haram kıldı.”133; “Ey iman edenle! Karşılıklı rızaya dayalı ticaret
dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin…”134 ayetlerinin umum ifadesinden
hareketle her türlü alışverişin caiz olduğunu bunların hadisle tahsisinin mümkün
olmayacağı prensibinden hareket ettiğini söylemek fıkıh metodolojisi açısından daha
isabetli gözükmektedir. Zira Hz. Peygamber’den nakledilen hadis, Osmân el-Bettî’ye
ulaşmış olsa da fıkıh metodolojisi gereği hadisle ayetin tahsisini caiz görmeyecek ve
kabzetmedikçe ürünlerin satışının caiz görülmemesini, nass üzerine ziyade yapmak
olarak tanımlaması gerekecekti.
6. Sarhoşun Talâkı
Osmân el-Bettî sarhoşun talâkının geçerli kabul edilmeyeceğini belirtmiştir.
Sarhoş iradesini kullanma açısından akıl hastası kişi gibi değerlendirilir. Bu sebeple
sarhoşun talâkı, nikâhı, alışverişi ve köle azadı geçerli kabul edilmez. Sarhoş,
hırsızlık, zina ve kazif haddi ile cezalandırılmaz.135
Said b. Müseyyeb, Şa’bi (öl. 104/722), Atâ b. Ebî Rebâh (öl. 114/732), Hasan-ı
Basrî, İbrâhim en-Nehaî (öl. 96/714), Hanefi mezhebiyle İmam Şâfiî ve İmam
Ahmed b. Hanbel’den nakledilen bir görüşe göre sarhoşun boşaması geçerlidir.136 Bu
görüş sahipleri, helal bir madde ile sarhoş olan ve alkollü içki gibi haram bir
maddeyle sarhoş olan şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutarak, haram madde ile sarhoş
olanın talâkının geçerli sayılacağını ifade etmişlerdir. “Ey İman edenler sarhoşken ne
dediğinizi bilene kadar namaza yaklaşmayın”137 ayetinde Allah sarhoş olana hitap
etmiş, onu muhatap almıştır. Bu durum onun tasarruflarının geçerli olduğuna delildir.
Aynı şekilde Hz. Ömer ve Hz. Ali’den sarhoşun talâkının geçerli olduğuna dair
rivayetler nakledilmiştir.138
Hanefî mezhebinden İmam Züfer (öl. 158/775), Tahavî (ö. 321/933) ve Kerhî (öl.
340/952), Şafii mezhebinden Müzenî (öl. 264/878)ile Zâhirelerden İbn Hazm’ın (öl.
456/1064) da içerisinde bulunduğu bir kısım fakih ise Osmân el-Bettî gibi sarhoşun
talakının geçerli olmayacağı görüşünü dile getirmişlerdir. İbn Hazm “Ey iman edenler
sarhoşken namaza yaklaşmayın”139 ayetinde sarhoşluk sebepleri arasında herhangi bir
fark ortaya koyulmamasına karşın, helal madde ile sarhoş olanın talâkı geçerli kabul
edilmezken haram yolla sarhoş olanınkinin geçerli kabul edilmesinin bir dayanağının
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İbn Kudâme, el-Mugnî, 4/86.
Bakara, 2/275.
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Nisa, 4/29.
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Tahâvî, Muhtasaru İhtilâfi’l-ulemâ, 2/431; İbn Hazm, el-Muhallâ bi’l-âsâr, ts., 9/474; Ebû Ömer
Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed İbn Abdi’l-Ber, el-İstizkâr (Beyrut: Dâru’lKütübi’l-ilmiyye, 1421/2000), 6/208.
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Ebû Abdillah Muhammed b. İdrîs Şâfiî, el-Ümm (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1403), 5/270; Ebû Bekr
Alâüddîn Muhammed b. Ahmed b. Ebî Ahmed Semerkandî, Tuhfetü’l-fukahâ (Beyrut: Dâru’lKütübi’l-İlmiyye, ts.), 2/195; Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’, 3/99; İbn Kudâme, elMugnî, 7/379.
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Nisa, 4/ 43.
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İbn Abdi’l-Ber, el-İstizkâr, 6/206.
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Nisa, 4/43.
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olmadığını ifade etmiştir.140 İmam Züfer ve Tahavî ise sarhoşun talakının geçerli
olmayacağı görüşünün Hz. Osmân’a (öl. 35/656) dayandırıldığını ifade eder.141 Hz.
Osmân, kişinin kendi isteği ile olsun veya olmasın şarapla veya başka bir şey ile
aklını kaybedecek ölçüde sarhoş olması durumunda talâkının geçersiz olacağını
bildirmiştir. Sarhoşken namaza yaklaşılmamasını emreden ayette, sarhoşluğun
kaynağı hakkında herhangi bir ayrımın yer almaması da talâkın geçerliliği hususunda
meşru sebeplerle sarhoş olmakla alkollü içecekler aracılığıyla sarhoş olma arasında
fark gözetmenin herhangi bir delilinin olmadığını gösterir.142
7. Zıhârda Bulunduğu Kadını Boşama
İslâm hukukçuları, boşamanın zıhâr keffaretini düşürüp düşürmeyeceği hususunda
ihtilaf etmişlerdir. Kaynaklarda Osmân el-Bettî’nin görüşüne yer verilen meselelerden
bir tanesi boşanma işleminin zıhâr keffaretini düşürüp düşürmeyeceği hususudur.
Lügatte sırt, arka gibi anlamlara gelen zıhâr, İslâm hukukunda bir kişinin
kendisine haram kılmak maksadıyla karısını veya karısının yüzü, sırtı gibi bir
bölümünü evlenmesi yasak olan bir kadına benzetmesine denir.143
Boşanmanın zıhâr keffaretine etkisi meselesindeki ihtilafın temelini, keffaretin
zıhâr sebebiyle mi yoksa zıhârdan sonra eşine geri dönme sebebiyle mi gerekli
görüldüğü sorusu yatmaktadır. Atâ b. Ebî Rebâh, İbrâhim en-Nehaî, Hasan-ı Basrî,
Süfyân es-Sevrî, Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebinin oluşturduğu İslâm
hukukçularının çoğunluğuna göre keffaretinin sebebi, zıhâr sonrası eşine dönme
kararlılığıdır. “Karılarına zıhâr yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlarla temas
etmeden önce bir köle azat etmesi gerekir…144 ayetinde keffaret için zıhâr ve geri
dönme isteği birlikte zikredilmiştir. Dolayısıyla sadece zıhârın yapılması keffaret için
yeterli görülmemiştir. Bu durum yemin kefaretine benzetilir. Kişi yemininden dolayı
değil, onu yerine getirmeyip bozmasından ötürü kefaret öder. Zıhârda bulunan kişi de
eşine dönmekle zıhârını bozduğu için keffaret ödemesi gerekir. 145
Mücâhid (öl. 103/721), Şa’bi (öl. 104/722), Tâvus (öl. 106/725),Katâde (öl.
117/735) ve İbn Şihab ez-Zührî’ye (öl. 124/742) göre ise keffaretin sebebi sırf zıhârda
bulunmaktır. 146 Şâfiî mezhebinde ise zıhâr sonrası boşanma iradesini ortaya koyacak
kadar bir sürenin varlığı, keffaretin vacip olmasının gerekçesi olarak gösterilmiştir.
Zira kişi zıhâr sonrası boşama gerçekleştirmemişse eşiyle evlilik hayatına devam
etmek istiyor anlamına gelir ki bu da ayette ifade edilen dönme iradesidir.
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İbn Hazm, el-Muhallâ bi’l-âsâr, ts., 9/474.
Tahâvî, Muhtasaru İhtilâfi’l-ulemâ, 2/431; Bedrüddîn Mahmûd b. Ahmed Aynî, el-Binâye (Beyrut:
Dâru’l-Kütübi’l-ilmiyye, 1420), 5/300; Mehmet Ali Aytekin, “İmam Züfer’in Hanefi Mezhebinde
Tercih Edilen Görüşleri”, Usul İslam Araştırmaları 32 (2019), 198.
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Tahâvî, Muhtasaru İhtilâfi’l-ulemâ, 2/431; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, 3/490; Mehmet Ali
Aytekin, İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin Güzide Talebesi İmam Züfer Hayatı ve Fıkhî Görüşleri
(İstanbul: İz Yayıncılık, 2020), 226.
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Ahmet Yaman, “Zıhâr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, 2013), 44/387.
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Mücadele, 58/3.
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İbn Kudâme, el-Mugnî, 8/16.
146
İbn Kudâme, el-Mugnî, 8/16.
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Zâhiriler ise “Karılarına zıhâr yapıp da sonra dediklerinden dönenler…”147
ifadesinin zıhârın ikinci kez tekrarlanması olarak anlamış ve keffaretin sebebini
zıhârın tekrarlanması olduğunu ifade etmişlerdir.148
Kaynaklarda Osmân el-Bettî’nin keffaretin zıhâr nedeniyle mi yoksa eşine dönme
kararlılığı nedeniyle mi gerekli gördüğü yönünde bir bilgi yer almamaktadır. Ancak
zıhâr keffareti hakkındaki farklı meselelere yaklaşımından onun keffaretin sebebinin
sırf zıhârda bulunmak olduğunu ifade edenlerle aynı görüşte olduğu kanaatini
uyandırmaktadır.
İslâm hukukçuları keffaretin gerekli görülme sebebiyle ilintili olarak boşanmanın
veya ölüm halinin keffareti sonlandırıcı bir hal olup olmadığı konusunda farklı
görüşler serdetmişlerdir. Hanefî, Hanbelî ve Zâhirî fakihlerine göre kişi zıhâr sonrası
karısına dönme iradesinde bulunduysa mutlaka keffaretini yerine getirmesi gerekir.149
Hangi tür olursa olsun boşanma bu yükümlüğü sonlandırmaz. Konu hakkındaki
yaklaşımlarından Osmân el-Bettî’nin de bu görüşe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Şâfiî
mezhebinde ise boşanma sonrası iddet içerisindeki dönüşler keffareti sonlandırmasa
da iddetin bitmesiyle keffaret düşer. Mâlikî mezhebinde ise üçüncü boşama hakkının
kullanılması durumunda zıhâr kefaretinin düşeceği kanaati hakimdir. Osmân el-Bettî
dışındaki İslâm hukukuçuları göre, zıhârda bulunan kişi eşine dönme iradesi
göstermezse gerçekleştirilen boşanma zıhâr keffareti yükümlülüğünü ortadan kaldırır.
Osmân el-Bettî göre ise zıhârda bulunan kişi eşine dönüş iradesinde bulunmasa da
keffaretten sorumludur. Hatta zıhârda bulunduğu karısı vefat etse de keffaret
yükümlülüğünü yerine getirmeden ona mirasçı olamayacaktır.150 Osmân el-Bettî’nin
bu görüşü İbn Rüşd (öl. 595/1198) tarafından şa’z ve naslara muhalif bulunmuştur.
Ancak kefaretin sebebini sırf zıhar olarak niteleyen Mücâhid, Şa’bi, Tâvus, Katâde
ve İbn Şihab ez-Zühri’nin de Osmân el-Bettî ile prensip itibariyle aynı görüşte
olmaları gerekir. Bu sebeple kaynaklarda zıhâr keffaretinin sebebi hakkında Osmân
el-Bettî’nin görüşü hususunda açık bir bilgi yer almasa da onun, zıhârın varlığını
keffaretin gerekliliği için yeterli sebep görenlerle aynı grupta değerlendirilmesi
isabetli olacaktır.
8. Mülâane Sonrası Eşler Arasında Ayrılık

Liân, karısının zina ettiğini iddia eden ancak bunu dört şahitle ispat edemeyen
kişinin mahkeme huzurunda belirli şekillerde yemin etmesi, karısının da kocasının
yalan söylediğine dair aynı tarzda yemin etmesidir.151 Özel lafızlarla gerçekleştirilen
bu yeminleşmeye de mülâane denir. 152
Kur’an-ı Kerim’de “ Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka
şahitleri olmayanların her birinin tanıklığı, dört kere doğru söylediğine Allah’ı şahit
göstermesi; beşinci olarak da eğer yalan söyleyenlerden ise Allah’ın lanetine
uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının dört kere, kocasının yalan
söyleyenlerden olduğuna Allah’ı şahit göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır.
147

Mücadele, 58/3.
İbn Kudâme, el-Mugnî, 8/16.
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Kâsânî, Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’, 3/235; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 3/126; İbn
Kudâme, el-Mugnî, 8/16.
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İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 3/126.
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Mehmet Akif Aydın, “Lian”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, 2003), 27/172.
152
İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, 4/276.
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Kadının beşinci tanıklık ifadesi eğer kocası doğru söyleyenlerden ise kendisinin
Allah’ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır.”153
İslâm hukukçuları arasında mülâane gerçekleştikten sonra eşler arasında ayrılığın
nasıl gerçekleştirileceği, bunun zorunlu olup olmadığı ve hükmü konusunda farklı
görüşler ortaya çıkmıştır.
Osmân el-Bettî’nin de içerisinde bulunduğu bazı Basralı fakihlere göre liân, eşler
arasında ayrılığı gerektirmez.154 Osmân el-Bettî’nin nassa ziyade hususundaki
yaklaşımı bu konuda da kendisini göstermiştir. Zira lian konusunun izah edildiği
ayette, eşler arasında ayrılığın gerekliliği hususunda bir bilgi yer almamaktadır.
Ayette eşlerin arasının ayrılacağı hususunda bir bilginin yer almamasına karşın eşlerin
arasının ayrılmasının zorunlu görülmesi, nass üzerine ziyade anlamına gelecektir.
Osmân el-Bettî, Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerde ayrılığın mülâanenin
zorunlu bir sonucu olduğuna dair açık bir bilginin yer almamasıyla görüşlerini
temellendirmektedir. Hz. Peygamber huzurunda lanetleşme gerçekleştikten sonra
kişinin karısını üç talâk ile boşamasına Hz. Peygamber herhangi bir şey
söylememiştir. Bu durumda boşanma bizzat liânda bulunanlar tarafından veya onların
talebi ile gerçekleşmiştir. Liân kazif haddini düşürmek amacıyla getirilmiş bir
uygulamadır. Eşler arasında ayrılığı zorunlu kılmaz.155
İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre ise liân ile eşlerin arası ayrılır.156 Zira Hz.
Peygamber (s.a.s.) liân sonrasında tarafların arasını ayırmıştır. Ayrıca aile, eşler
arasındaki sevgi, rahmet ve meveddetle oluşturulmuş bir kurumdur. Liânda ise
karşılıklı lanet ve gazap talebi vardır ki bu evliliğin ruhuna da aykırıdır. Dolayısıyla
liân ile birlikte evliğin sona ermesi gerekir.157 Süfyan es- Sevrî, İmam Ebû Hanîfe ve
İmam Ahmed b. Hanbel’e göre eşler arasındaki ayrılık liân sonrası hakim kararı ile
gerçekleşir.158 İmam Mâlik ise lian meclisi sona erdiğinde eşlerin arası kendiliğinden
ayrılır. İmam Şâfiî ise kocanın lanetleşmesi tamamlandığında ayrılık gerçekleşir.
İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre mülâane yöntemiyle gerçekleşen
ayrılık bir bâin talâk olarak kabul edilirken, ayrılığın kendiliğinden gerçekleştiğini
söyleyenler ise bunu fesih olarak adlandırır. Bununla birlikte çoğunluk, liân sonrası
gerçekleşen ayrılıkla eşlerin ebediyen birbirlerine haram olacağı görüşündedirler.159
9. Cinsiyet Farkının Kısasa Etkisi
İslam hukukçuları kasten ölüm suçlarında cinsiyet farklılığının kısasa engel teşkil
etmeyeceği konusunda ittifak halindedirler.160 Ancak Hasan-ı Basrî’den nakledilen ve
şaz olarak ifade edilen görüşe göre erkek, kadın sebebiyle kısas edilemez. Hasan-ı
Basrî “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas gerekli kılındı. Hüre hür,
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köleye köle, kadına kadın…”161 ayetinin mefhumu’l-muhalefesinden hareketle
erkeğin kadını öldürmesinden dolayı kısas gerekmeyeceğini söylemiştir. Ancak bu
yaklaşımın “ Tevrat’ta İsrailoğulları’na cana karşın can, göze göz, buruna burun…
karşılığında kısası gerekli kıldık.”162 ayetinde yer alan “cana karşı can” ifadesiyle
çeliştiği belirtilmiştir.163
Osmân el-Bettî, kasten bir kadını öldüren erkeğin kısas edileceğini söylemekle
birlikte, bir kadının erkeği öldürmesi durumunda kadının kısas edileceğini ve aynı
zamanda öldürdüğü kişinin diyetinin yarısının kadının malından alınarak ölenin
yakınlarına verileceğini ifade etmiştir. Bir erkek, kadını öldürmüşse sadece kısas
edilir.164 Hz. Ali’den nakledilen rivayet Osmân el-Betti’yi destekler mahiyettedir.
Buna göre Hz. Ali, bir erkeğin, kadını öldürmesi durumunda kadının velilerinin diyet
talebinde bulunmak veya kısas isterlerse de kısas sonrası katilin diyetinin yarısını
ödemeleri arasında tercihte bulunmaları gerektiğini söylemiştir.165 Ancak bu rivayet
sahih bulunmamıştır.166
Cessâs (öl. 370/981) kadının, erkeği öldürmesi durumunda kısasla birlikte diyet
cezasının verilmesi görüşünü nass üzerine ziyade anlamına geleceği için isabetli
bulmamıştır. Nitekim kısasla ilgili ayette “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında
kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime,
kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona
güzellikle ödemelidir…”167 ifadesiyle öldürme fiili için kısas cezası öngörülmüştür.
Kısasla birlikte diyetin de gerekli görülmesi nassa ziyadede de bulunmak anlamına
gelir. Osmân el-Bettî nassa ziyadeyi nesih olarak tanımlamakla birlikte bu konuda
metodolojisinin dışına çıktığı görülmektedir.
10. Çocuğunu Öldüren Kişinin Kısas Edilmesi
İslâm hukukunda fail ile mağdur arasında baba-oğul gibi usul-furûu ilişkisinin
kısas cezasına etkisi tartışılmıştır. Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî’lerden oluşan
fakihlerin çoğunluğu, fail ile mağdur arasındaki usul-furûu ilişkisinin kısasa mani
olacağını ifade etmişlerdir. Buna göre baba, oğul sebebiyle kısasen
öldürülemeyecektir.168 İmam Mâlik, babanın oğlu sebebiyle kısas edilememesini kasıt
unsurunun olmamasıyla irtibatlandırmıştır. Ona göre bir babanın, oğlunu kasten
öldürmesi beklenmez. Ancak kasıt unsuru kesin ise bu taktirde kısas edilir. Diğer
fakihlere göre ise babanın, oğlunu öldürmesi sonucunda kısasın uygulanmasına mani
olan şey kasıt unsuru değil, babalık hakkıdır. 169
Osmân el-Bettî ve bazı Zâhirî fakihlere göre ise kasten öldürmelerde fail ile
mağdur arasında usul ve furûu ilişkisinin kısasa herhangi bir etkisi yoktur.170
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Babanın, çocuğunu öldürmesi sebebiyle kısas edilemeyeceğini savunanlar Hz.
Peygamber’den nakledilen “Baba evladı sebebiyle kısas edilmez.” 171 hadisini delil
olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de anne babaya itaat ve onlara
ihsanda bulunmak emredilmiştir. Bu durum babanın evladı sebebiyle kısas
edilmesinin Kur’an’ın ruhuna aykırı olduğunun göstergesi olarak kabul edilmiştir.
Ayrıca Hz. Peygamber’den nakledilen “Yediğinizin en helali kendi kazancınızdan
olandır, çocuklarınız da sizin kazançlarınızdandır.”172 Hadisinde çocuk babanın kendi
malları arasında gösterilmiştir. Bu sebeple onun çocuğuna karşılık kısas edilmesi
uygun görülmemiştir.173
Osmân el-Bettî’nin babanın, çocuğunu kasten öldürmesi durumunda kısas
edilmesi görüşünü neyle temellendirdiğine kaynaklarda yer verilmemiştir. Ancak
babanın, evladı sebebiyle kısas edileceğini ifade eden fakihlerin, kısası zorunlu kılan
ayetlerle görüşlerini temellendirmelerinden hareketle aynı görüşü paylaşan Osmân elBettî’nin de bu delilleri kullandığını söyleyebiliriz. Buna göre “Ey inananlar!
Öldürülenler hakkında kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına
kadın…”174 ve “…cana karşın can, göze göz, buruna burun… karşılığında kısası
gerekli kıldık.”175 ayetlerinde usul ve furûu ayrımı yapılmaksızın öldürme suçlarında
kısas gerekli görülmüştür. Osmân el-Bettî’nin fıkıh metodolojisi açısından
düşündüğümüzde haber-i vâhidle ayetteki ifadelerin tahsis edilmesi mümkün değildir.
Ayrıca evladını öldürmesi sebebiyle babayı, ayetteki kısas cezası kapsamından
çıkarmak nassa ziyade anlamına gelir ki bunun da haber-i vâhidle olması caiz
değildir.
11. Hırsızlık Suçunda Had Cezası İçin Gerekli Olan Nisap Miktarı
Kur’an-ı Kerim’de “Hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza
ve Allah’tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.”176 ayeti
ile hırsızlık suçunun cezası belirlenmiştir. Hırsızlık ise “ceza sorumluluğu olan bir
kişinin, nisap miktarına ulaşmış ve koruma altında olan bir malı mülkiyet şüphesi
olmaksızın gizlice alması” olarak tarif edilmiştir.177 Tariften de anlaşıldığı gibi
hırsızlık suçu sebebiyle haddin uygulanması için bazı şartların gerçekleşmesi beklenir.
Bunlardan birisi de ceza için gerekli olan nisap miktarıdır.
İslâm hukukçularının çoğunluğu, hırsızlık suçunun sabit olması için çalınan malda
belirli bir nisabın bulunmasını zorunlu görmüşlerdir. Ancak nisabın ne olduğu
konusunda farklı görüşler serdedilmiştir. Hanefî mezhebine göre hırsızlıkta nisap bir
dinar veya on dirhemdir. Bu görüşlerini Hz. Peygamber’den nakledilen “On
dirhemden aşağısı için el kesilmez.” ve “El ancak kalkanın değerindeki bir malın
çalınmasından dolayı kesilir”178 hadisleri ile temellendirmişlerdir. Şâfiî, Mâlikî ve
Hanbelî mezheplerine göre ise hırsızlık suçunda nisap en az üç dirhem veya çeyrek
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dinardır. Bu görüş sahiplerinin delilleri ise “Çeyrek dinar veya daha fazlası olmadıkça
el kesilmez”179 ve “Hz. Peygamber, üç dirhemlik bir kalkanı çalan kişinin elini
kestirdi” rivayetidir.180
Hasan-ı Basrî ve Zâhirî fukahâsı, hırsızlık suçunun sabit olması için çalınan
malda nisap aranmayacağını ifade etmişlerdir. Gerekçeler ise olarak hırsızlık
cezasının belirlendiği ayetin belirli bir nisap belirlenmeksizin bütün hırsızlıkları
içerisine alan umum bir ifade olmasıdır. Ayrıca Hz. Peygamber’den nakledilen
“Allah hırsıza lanet etsin. yumurta çalar eli kesilir, ip çalar eli kesilir.”181 hadisinin az
çok çalınan her şey için had gerekeceğini ifade ettiğini söylemişlerdir.182
Osmân el-Bettî’den hırsızlık suçunun nisabı konusunda farklı nakiller yapılmıştır.
İbn Rüşd, Osmân el-Bettî’nin hırsızlık suçu sebebiyle had cezasının uygulanması için
nisabın en az iki dirhem olması gerektiği görüşünü naklederken183, İbn Kudâme ise
Osmân el-Bettî’nin nisabı bir dirhem olarak belirlediği görüşünü nakletmiştir.184
11. Hataen Mûrisini Öldüren Vârisin Durumu
İslâm hukukçuları, vârisin mûrisini öldürmesinin mirasa engel bir hal olduğu
konusunda ittifak halindedirler.185 Konu hakkında farklı bir görüş Said b. Müseyyeb
ve İbn Cübeyr’den nakledilmiştir. Onlar miras ayetinin186 umum ifade etmesi ve
istishab delili nedeniyle murisini öldüren katilin mirasçı olabileceği görüşündedirler.
Said b. Müseyyeb ve İbn Cübeyr yönünde nakledilen bu görüş şâz olarak kabul
edilmiştir.187 Murisini öldüren katilin mirasçı olamayacağı yönündeki görüş birliğine
rağmen hangi tür cinayetin mirasa engel olacağı hususunda farklı görüşler ortaya
çıkmıştır.
Osmân el-Bettî’ye göre kasten öldürmeler mirasa engeldir. Ancak kişi, mûrisini
hatâen öldürürse mirastan mahrum edilmez.188
Hanefî mezhebinde katl; amd, şibh-i amd, hata, hata mecrasında katl ve
tesebbüben katl şeklinde beş gruba tasnif edilmiştir. Bu gruplar içerisinde kısas ve
keffâret gerektirenlerin mirasa engel olacağını söylemişlerdir. Bu duruma göre amd,
şibh-i amd, hata ve hata mecrasında katl mirasa engel iken, tesebbüben katlin mirasa
mani olmadığını ifade etmişlerdir.189 Ayrıca Hanefîler, çocuk ve akli rahatsızlığı olan
katilin öldürdüğü kişiye mirasçı olabileceğini söylemişlerdir. 190
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Sahâbeden Hz. Ömer, Hz. Ali ve Abdullah b. Abbâs ile Şâfiî ve Hanbelî
mezhebinde kabul edilen görüşe göre, ister amden isterse hatâen olsun mûrisini
öldüren kişi ona mirasçı olamaz.191
İmam Mâlik’e göre, cinayet kasten işlenirse bu kişi öldürdüğü kişiye mirasçı
olamaz. Ancak hatâen öldürme meydana gelmişse diyetine olmasa da diğer mallarına
mirasçı olur.192 Hasan-ı Basrî, Mücâhid, Evzâi ve Şâfiî mezhebinden Müzenî’nin de
hataen öldürmenin diyete mirasçı olmaya engel olsa da diğer mallara mirasçı olmaya
engel olmayacağı kanaatinde oldukları nakledilmiştir.193
Hz. Peygamber’den nakledilen “Katil mirasçı olamaz”194 hadisi, mûrisini öldüren
katilin mirastan mahrum edilmesinin en önemli dayanağını oluşturur. Cinayetin
mirasa engel kabul edilmesi, vârisin mirasa bir an önce kavuşabilmek için katil olması
sebebiyledir. Yaptığı suç sebebiyle elde etmeyi hedeflediği menfaatten mahrum
edilmiştir.195 Osmân el-Bettî, hatâen öldürmelerde katilin mirasa bir an önce kavuşma
gibi bir kastının olamayacağı düşüncesiyle bu durumun mirasa engel olmayacağı
tezini savunmuş olabilir. Ancak bu yaklaşım tarzı, mûrisini hatâen öldürmenin mirasa
engel olacağını savunanlar tarafından eleştirilmektedir. Mirastan mahrumiyet, suç
olarak kabul edilip yasaklanan katl fiilinin cezası olarak konulmuştur. Hatâen öldürme
fiili de yasak kapsamındadır. Zira yasağın zıddı mubahlıktır. Bir şey yasak değilse
mubahtır. Hataen öldürme suç ve günah sayıldığı için günahtan kurtulmak için
karşılığında keffâret gerekli görülmüştür. Dolayısıyla keffâretin gerekli olduğu bir fiil
mirastan mahrumiyeti gerektirir.196
12. Boşanan Kadının Hakları
Osmân el-Bettî’ye göre kadın gerek ric’î gerekse bâin talakla boşanmış olsun,
iddet süresince nafaka ve süknâ hakkına sahiptir.197 Süfyân es-Sevrî ve Hanefî
mezhebinde kabul edilen görüş de aynı şekildedir. Görüşlerine dayanak olarak süknâ
hakkını düzenleyen “Ey Peygamber, kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini
gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah’a
saygısızlık etmekten sakının. Apaçık hayasızlık yapmadıkları sürece onları evlerinden
çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar…”198 ayetinde bu hakkın kullanımının, boşanma
türü ile sınırlandırılmamasını göstermektedirler. Ayrıca Hz. Ömer ve Abdullah b.
Mes’ud’dan nakledilen “Kadın üç talakla da boşansa iddet süresi içerisinde nafaka ve
süknâ hakkına sahiptir” rivayeti de bu görüşün delilleri içerisinde gösterilir.199 Konu
hakkında Fatma b. Kaystan nakledilen “Kocam beni üç talakla boşayınca Allah
Rasûlüne durumu ilettim. O da senin nafaka ya da süknâ hakkın yoktur dedi.” rivayeti
ile amel etmemişlerdir. Zira Fatma b. Kays’ın ifadesi Hz. Ömer’e aktarıldığında
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“Doğru aktarıp aktarmadığı bilinmeyen bir kadının sözü sebebiyle Allah’ın Kitabını
ve Rasûlün sünnetini terk etmeyiz” şeklinde cevap verdiği nakledilmiştir.200
Hz. Ali, Abdullah b. Abbâs ve Ahmed b. Hanbel’e göre ise üç talakla boşanmış
kadının nafaka ve süknâ hakkı yoktur. Hz. Peygamber’in Fatma bnt. Kays’a “Senin
nafaka ve süknâ hakkın yoktur. Nafaka ve Süknâ kocasıyla ric’at ihtimali olan
boşanma için geçerlidir.”201 dediğini aktaran rivayetler bu görüşün temel dayanağı
olmaktadır.202
Osmân el-Bettî tahsis ve nassa ziyade konusundaki fıkhî anlayışı gereği bâin
talakla iddet bekleyen kadının nafaka ve süknâ hakkı hususunda ayetin hükmü ile
amel ederek Fatma bnt. Kays rivayeti ile tahsisi tercih etmemiştir.
13. Gayr-i Müslime Sadaka/Zekât Verilir mi?
İslâm, insanlara mallarından infak etmeyi teşvik etmekle birlikte özellikle farz
olan zekâtın kimlere verileceği hususu ayet-i kerime ile belirlenmiştir. Zekâtın
verileceği sekiz sınıftan ilk ikisi fakir ve miskinlerdir. Bu sınıf içerisinde Müslüman
olmayan ihtiyaç sahiplerinin var olup olmadığı konusunda farklı yaklaşımlar vardır.
Osmân el-Bettî, hocası Hasan-ı Basrî’den naklettiğine göre “Onlar, kendileri sevip
istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler.”203 ayetinde yer alan
esirlerden kastın müşrikler olduğu ve onlara da sadakalardan pay verilebileceği
görüşünü paylaşmaktadır.204 Said b. Cübeyr ve Atâ da mezkûr ayetteki esirlerin
Müslüman veya gayr-ı müslim herkesi kapsadığını ifade etmiştir.205 Hz. Ömer’in
“Sadakalar fakirler, miskinler…içindir”206 ayetinde yer alan fakirlerin anlaşma
yaptığınız gayr-i müslimler olduğu görüşüne sahip olduğu nakledilmiştir.207 Said b.
Cübeyr’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber’in (s.a.s.), “Müslüman kardeşleriniz
dışındakilere sadakalardan pay vermeyin” sözünden sonra “Onları hidayete ulaştırmak
senin üzerine borç değildir. Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her
harcama kendiniz içindir.”208 ayeti nazil oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber “ diğer
din mensuplarına da sadakalardan pay verilmesini söyledi.209
Fakihlerin çoğunluğu ise zekâtın Müslüman zenginlerden alınıp, Müslümanların
fakir ve miskinlerine verilen bir yardım olduğunu ifade etmişlerdir.210 Zekâtın ibadet
niteliğinin de bulunması onun gayr-ı müslime verilmesine engel teşkil etmektedir.
Görüşlerine dayanak olarak Hz. Peygamber’in Muâz b. Cebel’e söylediği “Onların
200

İbn Abdi’l-Ber, el-İstizkâr, 6/166.
İbn Abdi’l-Ber, el-İstizkâr, 6/167.
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Ebû Bekr Abdullâh b. Muhammed İbn Ebi Şeybe, Musannef (Riyad: Mektebetü’r-Rüşd,
1409/1989), 2/401 (10408); Ebû Bekr Aḥmed b. el-Ḥuseyn b. ʿAlî el-Ḫusrevcirdî Beyhaḳî, esSunenu’l-Kubrâ (Beyrut: Merkezu Hecer, 1424/2003), 9/218 (18333).
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Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018),
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zenginlerinden alınıp fakirlere verilecek zekât borçlarının olduğunu bildir”211 ifadesi
gösterilmiştir.212 Ayrıca “Şayet sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Ancak onları
gizleyerek fakirlere verirseniz sizin için daha hayırlıdır.”213 ayetinde fakirler arasında
Müslüman gayr-ı müslim ayrımı yapmasa da Muâz b. Cebel’den nakledilen bu
hadisin ayeti tahsis ettiği ifade edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “Allah sizi,din
konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik
etmekten onlara adil davranmaktan men etmez.”214 ayetinde gayr-ı müslimlere
iyilik/birr yapılabileceğini ifade etse de Muâz b. Cebel hadisi iyilik konusunda zekâtı
istisna etmekte olduğu kabul edilmiştir.215
Osmân el-Bettî’nin, ayetin umum ifadesinin haber-i vâhidle tahsis edilemeyeceği
anlayışının bu konuda da etkin olduğunu, bu sebeple de “Onlar, kendileri sevip
istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler.”216 ve “Sadakalar fakirler,
miskinler…içindir”217 ayetlerinden, hadislere istinaden gayr-ı müslimlerin tahsis
edilmesini doğru bulmadığını söyleyebiliriz.
14. Haram Helalı Haram Kılar mı?
Osmân el-Bettî’nin sahip olduğu fıkıh anlayışına göre haram, helali haram kılmaz.
Nitekim Hz. Peygamber’den nakledilen “Haram helali haram kılmaz”218 hadisi bunu
gerektirmektedir. Bu temel ilke, özellikle evlenme engelleri (muharramât) konusunda
belirleyici temel prensip olmuştur. Örneğin bir kişi karısının kız kardeşi ile zina etmiş
olsa, karısı ona haram olmaz.219 Abdullah b. Abbas ile tabiinden Şa’bi, Katade, Ata b.
Ebî Rebah ve Şafii ve Maliki mezhebine göre de Hz. Peygamber’den nakledilen hadis
dikkate alınarak haramın helali haram kılmayacağı temel ilke olarak
benimsenmiştir.220
Süfyân es-Sevrî, Hasan-ı Basrî, Evzâî, Hanefî ve Hanbelîlere göre ise haram helali
haram kılar.221 Bu görüşlerine dayanak olarak “Geçmişte olanlar bir yana,
babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu edepsizliktir. İğrenç ve
kötü bir şeydir.”222 ayetini delil getirerek nikâh lafzının cinsel birlikteliği de
kapsadığını, bu sebeple nikâh akdi olmasa da cinsel birlikteliğin mutlak anlamda
muharramâtı gerekli kılacağını ifade etmişlerdir.223 İlgili ayetin yanı sıra Hz.
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(16352, 16353); İbn Battâl, Şerhu’l-Câmiʿi’s-sahîh, 7/210; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, 3/219;
Ekmelüddîn Muhammed b. Mahmûd b. Ahmed el-Bâbertî, el-İnâye şerhu’l-Hidâye (Kahire:
Dâru’l-Fikr, ts.), 3/220.
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Nisa, 4/22.
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Peygamber’den nakledilen “ Bir kadının avret bölgelerine şehevi gözle bakmanın o
kadının kızı ve annesini ona haram kılar”224 rivayeti ile görüşlerini temellendirirler.225
Osmân el-Bettî’nin “Haram, helali haram kılmaz”226 rivayetinin yanı sıra
aralarında evlenme engeli oluşacak kişilerin sayıldığı ayetin akabinde zikredilen
“Bunların dışında kalan kadınlarla iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla
mehirlerini verip istemeniz size helal kılındı” ayetini de delil olarak dikkate aldığı
zikredilebilir. Zira Osmân el-Bettî’nin metodolojisinde Kur’an naslarında belirtilen
hükmün haber-i vâhidle tahsisi mümkün değildir. Bu gerekçelerle haramın helali
haram kılmayacağı ifadesini Osmân el-Bettî’nin fıkıh anlayışına uygun bir yaklaşım
olmaktadır. Bu sebeple de bir kişinin, eşinin kız kardeşi ile zina etmesinin kendisine
karısını haram kılmayacağı hükmünü dile getirmiştir.
15. Yakın Akraba Lehine Şahitlik
Şahitliğin geçerliliği hususunda yakın akraba olma meselesine İslam hukukçuları
farklı yaklaşımlarda bulunmuşlardır.
Osmân el-Bettî babanın evladı lehine yaptığı şahitliği geçerli kabul ederek
akrabalık bağının şahitliğe mani olmadığını ifade etmiştir.227
İslam hukukçularının çoğunluğuna göre ise akrabalık bazı durumlarda şahitliğe
engel olarak görülmüştür. Hanefî ve Mâlikî mezhebinde, eşlerin birbirleri lehine
yaptıkları şahitlik ve babanın evlatlarına ve evlatların babaları lehine şahitliği,
aralarındaki yakın bağ sebebiyle geçerli kabul edilmemiştir.228 Şâfiî mezhebinde ise
eşlerin birbirleri için yaptığı şahitlik geçerli görülmekle birlikte babanın evlatları,
evladın babası için yaptığı şahitlik geçerli değildir.229 Ahmed b. Hanbel’den konu
hakkında üç farklı görüş nakledilmiştir. Birinci görüşe göre, babanın evlatlarına ve
evlatların babaları lehine şahitliği kabul edilmez. İkinci görüşe göre ise evladın babası
lehine şahitliği kabul edilmekle birlikte babanın evladı lehine şahitliği kabul edilmez.
Zira Hz. Peygamber çocuğun kendisinin ve mallarının babasına ait olduğunu ifade
etmiştir. Ahmed b. Hanbel’den nakledilen son görüşe göre ise yakın akrabalık bağının
şahitliğin kabulüne engel olmayacağı yönündedir. Bu görüşünü de Hz. Ömer’den
nakledilen “Herkesin bir diğeri için şahitliği makbuldür” sözü ile temellendirmiştir.230
Yakın akrabalık bağını şahitlik için engel gören fakihler, görüşlerini Hz. Aişe’den
nakledilen bir hadis ile Hz. Ali ile Kadı Şüreyh (öl. 80/699) arasında geçen bir
meseleye dayandırmaktadırlar. Hz. Aişe’den nakledilen “Evladın babaya ve babanın
evlada şahitliği kabul edilmez”231 rivayeti ve Hz. Aişe’den konu hakkında nakledilen
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ve yakın akrabalığın şahitliğe engel teşkil edeceği görüşünü temellendirmek amacıyla
kullanılan “Akrabalık ya da velayet sebebiyle töhmet altında bulanan kişinin şahitliği
makbul değildir” şeklindeki rivayet delil olarak gösterilir. 232 Bu görüş sahiplerinin
diğer bir delili Hz. Ali ile Kadı Şüreyh arasında geçen şu diyalogdur: Hz. Ali, Kadı
Şüreyh tarafından görülen bir davada kendi lehine şahitlik etmesi için oğlu Hz.
Hasan’ı tanık olarak getirir. Kadı Şüreyh, Hz. Ali’den başka tanık getirmesini oğlunun
babası lehine yaptığı şahitlikle hüküm veremeyeceğini ifade etmiştir.”233 Ayrıca
“Babalarınız ve oğullarınız hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu
bilemezsiniz…”234 ayetinde evlatlar ile baba arasında menfaat birlikteliğinin
olduğunu, bunun da tanıklığa engel bir durum oluşturacağını ifade etmişlerdir.235
Osmân el-Bettî’nin yakın akrabalık bağını şahitlik için engel görmemesi kararını
hangi delillerle temellendirdiği kaynaklarda yer almamaktadır. Ancak bu görüşü dile
getiren diğer fakihler tarafından zikredilen deliller, Osmân el-Bettî’nin kaynakları
hakkında ipucu vermektedir.236 Bu yaklaşım sahiplerine göre “Erkeklerinizden iki
şahidi tanık tutunuz. Şayet iki erkek şahit bulamazsanız, rıza göstereceğiniz
şahitlerden bir erkek ile yanıldığında diğerinin hatırlatması için iki kadını tanık
tutunuz…”237 ayetinin umum lafzı, akrabalık bağlarının şahitlik için bir engel teşkil
etmeyeceğini göstermektedir.238 Osmân el-Bettî’nin Hz. Aişe ve Hz. Ali ile ilgili
rivayetlerin kendisine ulaşıp ulaşmadığı hususu bilinmemekle birlikte bilgisi olmuş
olsa da ayetin hadislerle veya tabiin görüşü ile tahsis edilmesi fikrine karşı olduğunu
söyleyebiliriz.
Sonuç
Hicrî II. asır İslâmi ilimlerin gelişim ve dönüşümü için en önemli zaman aralığı
olmuştur. Bu dönem Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî fıkıh mezheplerinin kurucu
imamlarıın yaşadığı, fıkıh sitemlerinin oluşturulduğu dönem olmuştur. Osmân el-Bettî
de Hicri II. yüzyılda yaşamış, fikirleri ile kendi dönemi ve sonraki dönemlere ışık
tutan önemli bir fakihtir. Aslen Kûfeli olsa da Basra’da yetişmiş, Hasan-ı Basrî ve
Şa’bi gibi tâbiînin önde gelen isimlerinden dersler almıştır. Birçok hadis otoritesi
tarafından hadis alanında sika olarak görülen Osmân el-Bettî, aynı zamanda iyi bir
hatip fesâhati, belâğati ve Arap dilinin inceliklerine vukûfiyeti ile adından söz ettirmiş
nahiv üstadları arasında sayılmıştır. Dil, belâgat ve hadis sahasındaki birikimine
karşın Osmân el-Bettî asıl şöhretini fıkıh alanında kazanmıştır. Yaşadığı dönemde
Basra’nın en fakih kişisi olarak tarif edilmiştir. Osmân el-Bettî’nin kendisine ait bir
eser günümüze ulaşmadığı için görüşleri çeşitli fıkıh ve hadis kitapları içerisinde
dağınık bir biçimde bulunmaktadır. Ancak bu eserlerde ona ait fıkhî görüşlerin
dayanakları çoğunlukla zikredilmemiştir. Bu sebeple fıkıh metodolojisinin temel
parametrelerini kaynaklar içerisinde dağınık şekilde yer alan çeşitli görüşlerinden
hareketle tespit edildi. Osmân el-Bettî fıkhının en önemli kaynağını Kitap ve Sünnet

veya akraba oluşu şüpheli olan kimselerin şahidliği caiz değildir." Ebû Dâvud, “Şehâdet”, Tirmizî,
“Şehâdet”, 2. Tirmizî rivayetin zayıf olduğunu ifade etmiştir.
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oluşturmaktadır. Ancak Osmân el-Bettî sünnetin teşri kaynağı olarak kabul etmekle
birlikte haber-i vâhidle Kur’an’ın âmmının tahsisini câiz görmediği anlaşılmaktadır.
Aynı şekilde nass üzerine yapılan ziyadeyi beyan değil nesih olarak adlandırarak,
zannî delil grubunda değerlendirdiği haber-i vâhidle nass üzerine ziyade yapmanın
mümkün olamayacağı görüşüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Osmân el-Bettî kıyas
için hükmün ta‘lîl edilmesinin bir delile binaen yapılabileceğini, naslarda açıkça
belirtilmemiş bir illetle hükmün genişletilmesini nassa ziyade olarak
değerlendirmiştir.
Osmân el-Bettî’nin metodolojisiyle ilgili tespit ettiğimiz bu temel ilkeleri
kaynaklarda yer verildiği kadarıyla pek çok fürûu meselede görmekteyiz. Hükmün
ta‘lîlinin ancak nassla mümkün olduğu görüşü gereği ribâda illet tespitine karşı çıkmış
ve ribânın kapsamının eşya-i sitte olarak isimlendirilen altı sınıfın dışına
genişletilmesine doğru bulmamıştır. Kur’an’ın âmmının tahsisinin haber-i vâhilde
mümkün olmayacağı görüşü nedeniyle kadının, hala ve teyzesi ile aynı nikah altında
bulunmasını câiz kabul etmiştir. Çalışmanın sınırlarını dikkate alarak yer verdiğimiz
meselelerin hemen hemen hepsinde Osmân el-Bettî’nin tahsis, nassa ziyade ve ta‘lîl
konusundaki yaklaşımına uygun hareket ettiği görülmektedir. Bununla birlikte
hırsızın had cezası alabilmesi için gerekli nisap miktarında ve erkeğin kadın sebebiyle
kısas edilmesi meselesinde ayrıca yarım diyeti gerekli görmesi, zaman zaman kendi
metodolojisinin dışına çıktığını göstermektedir.
Netice olarak Hicrî II. yüzyılın önemli fakihleri içerisinde yer alan Osmân elBettî'nin fıkıh anlayışı, mezhepleşme sürecine girmemiş olsa da gerek kendi
döneminde gerekse sonraki çağlarda kendisine müracaat edilen önemli bir kaynak
olmuştur.
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GİRİŞ
Fıkhi mezheplerin teşekkül süreci irdelendiğinde mezheplerin daha ziyade Hicri III.
Asırdan itibaren sistematik bir hal aldığı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte günümüzde
müntesibi bulunan fıkıh mezheplerinin hükme ulaşmadaki yöntem ve usullerinin Hz.
Peygamber (s.a.s)’e kadar bir silsile halinde dayandığı görülmektedir. Hanefîlik özelinde
düşünüldüğünde her ne kadar mezhebin kurucu imamı İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (ö. 150/767)
hicri II. Asır ile ilişkilendirilebilirse de ilmi geleneğinin aynı asırda yaşamış müçtehitlerden
neşet ettiği görülmektedir. Nitekim sonraki dönemlerde kendi adı ile anılacak olsa da İmâm-ı
Âzam’dan önceki silsilede Hanefîliğin neşet ettiği ekol Kufe (Ehl-i Rey) Ekolü olarak
isimlendirilmiştir. Bu ekolün hicri I. ve II. Asırda bulunan temsilcilerinin bu anlamda
Hanefîliğin ortaya çıkmasına etki ettiği görülmektedir. İmâm-ı Âzam’ın yetiştiği ilim halkası
düşünüldüğünde bu etki kolaylıkla göze çarpmaktadır. Bu ekolün temsilcileri arasında sahabe
döneminden başlayarak Abdullah b. Mes’ud (ö. 32/652-53) – Alkame b. Kays (ö. 62/682) –
İbrahim en-Nehaî (ö. 96/714) – Hammâd b. Ebî Süleyman (ö. 120/738) – İmam-ı Âzam Ebu
Hanife sayılmaktadır. İmâm-ı Âzam’ın hocası Hammâd’ın ders halkasında 20 yıla yakın
tedriste bulunduğu, hocası hayatta iken onun olmadığı zamanlarda ders halkasına önderlik
ettiği düşünüldüğünde Hammâd b. Ebî Süleyman’ın Hanefîliğin teşekkül sürecindeki önemi
anlaşılmaktadır.
Çalışmada bu kapsamdan hareketle Hammâd b. Ebî Süleyman’ın Hanefî mezhebi
içerisinde yerleştiği konuma detaylıca temas edilmekte, buradan hareketle Hanefîlerin ulaştığı
ferî meselelerde Hammâd b. Ebî Süleyman’ın etkisi gözler önüne serilmeye çalışılmaktadır.
Bu kapsamda ilk olarak Hammâd b. Ebî Süleyman’ın yaşıman dair bilgilere değinilecek
ardından kendisinin Hanefî mezhebinin oluşum sürecindeki ve Kufe ekolünün içerisindeki
rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır. Bu değerlendirme yapılırken ise Kufe
ekolüne mensup fukahanın Hz. Peygamber’e kadar olan silsilede bulunan fakilere de kısaca
değinilecektir. Böylece Hanefî mezhebiniz hicri ikinci asırda sıfırdan ortaya çıkmış bir
mezhep olup olmadığının tahlili gerçekleştirilecektir.
Çalışmanın sonraki aşamasında ise Hammâd b. Ebî Süleyman’ın ulaşılabilen fetvalarına
ilişkin ayrıntılı incelemede bulunacaktır. Böylece Hanefî literatürü ve mezhep usüle yapmış
olduğu katkının etkisi tespit edilebilecektir. Bu amaçla Hanefî literatürü içerisinde Zahiru’rrivaye olarak bilinen mezhep literatürünün en temel eserlerinin Hâkim eş-Şehîd tarafından
özetlenen el-Kâfî (ö. 334/945) isimli eserine Şemsüleimme es-Serahsî (ö. 483/1090)
tarafından yapılan el-Mebsût adlı şerhinde Hammâd b. Ebî Süleyman’ın nakilleri ve fetvaları
araştırılmaya çalışılmıştır. Bu eserin tercih edilme nedeni Hanefî literatürü içerisinde Hanefî
fukaha tarafından zikredilen görüşlerin ayrıntılı şekilde belirtilmesi ve hükümlerin
kaynaklarının mezhebin kuruluşundan öncesine dayandırılarak verilmesidir. Böylece
Hammâd b. Ebî Süleyman’ın mezhebe mutabık ya da muhalif görüşleri tespit
edilebilmektedir.
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Hanefî literatürü dışında Hammâd b. Ebî Süleyman’a atfedilen görüşler de bulunmaktadır.
Bu görüşlerin en kapsamlı şekilde ele alındığı eser İbn Kudame’nin (ö. 620/1223) el-Muğni
adlı eseridir. Ancak eser temel olarak Hanbeli literatüründe bulunan bir eser olması nedeniyle
Hammâd’a (r.a.) ait görüşlerin aktarılacağı kaynak niteliğini haiz olmayacaktır. Bununla
birlikte burada aktarılan görüşler de incelenmesi açısında son bölümde maddeler halinde
zikredilerek bir araya getirilmiştir. Bu listenin oluşturulmasında ise daha önce bu konuda
kapsamlı çalışma yapmış olan merhum Mehmet Özgü Aras’ın (ö. 1427/2007)
değerlendirmesinden faydalanılmıştır.
Tüm anlatılanlardan hareketle çalışmanın esas amacı, Hanefî mezhebi ve Hammâd b. Ebî
Süleyman özelinden hareketle hicri üçüncü asır gibi geç bir dönemde ortaya çıktığı düşünülen
mezheplerin bir ilmi gelenekten kopuk olmadığının ve bu mezheplerin Hz. Peygamber’den
(s.a.s) öğrenilen dinin bir parçası olduğunun tespit edilmesidir.
1. HAMMÂD B. EBÎ SÜLEYMAN’IN HAYATI VE İLMİ KİŞİLİĞİ
1.1. Hayatı
Tam adı Ebû İsmail Hammâd b. Ebî Süleyman Müslim b. Yezid el-İsbehânî el-Eşʿarî elKûfî’dir. İsminden de anlaşılacağı üzere künyesi Ebû İsmail’dir. Babasının adı Müslim (ö. ?)
olmakla birlikte daha çok babasının künyesiyle anılmakta ve literatürde Hammâd b. Ebî
Süleyman olarak zikredilmektedir. Dedesi Yezid (ö. ?) hakkında kaynaklarda pek fazla bilgi
bulunmamakla birlikte İsfahan meliklerinden olduğuna dair bilgiler mevcuttur. Babası Ebu
Süleyman’ın İsfahan şehrinin Bürhuvar nahiyesinden olduğu bilinmektedir. Ebu Musa elEş’arî (ö. 42/662-63) Hz. Ömer (ö. 23/644) tarafından İsfahan’ın fethi ile görevlendirilip
İsfahan fethedilince Ebu Süleyman, Ebû Musa el-Eşʿar’inin huzurunda İslam’ı kabul etmiştir.
Hz. Ömer’in huzurunda İslamiyet’e girişini tekrar ikrar eden Ebû Süleyman’a Hz. Ömer
tarafından Kufe dolaylarından geniş bir arazi tevdi edilmiş ve kendisi Kufe valisi olan Ebû
Musa el-Eşʿarî’nin himayesine verilmiştir. Böylece Ebu Süleyman Kufe’ye yerleşmiş ve aynı
zamanda Ebu Musa el-Eşʿârî’nin de mevlası olarak nitelenmiştir. Hammâd b. Ebî Süleyman
babasının bu görevlerinden dolayı yaşadığı bölgeye nispetle el-Kûfî, mevlası olduğu Ebû
Musa el-Eşʿarî’ye nispetle el-Eşʿarî künyeleriyle de anılmaktadır.1
Babası tarafından iyi bir ilmi tahsil görmesi için İbrahim en-Nehaî’nin yanına verilen
Hammâd’ın zengin bir aileye mensup olduğu babasının kendisine maişet temin edecek işlerde
çalışmamasını, sadece ilim tahsili ile uğraşmasını istemesinden anlaşılmaktadır.2 Ayrıca
kaynaklarda babadan kalma bir servetinin, akrabalarından kalan mirasının bulunduğu ve
ticaretle uğraşması sebebiyle yüklü bir servete sahip olduğu belirtilmekte bununla birlikte çok
cömert olduğu zikredilmektedir. Büyük bir servetinin bulunduğu fakat bunu etrafındaki
ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaktan vazgeçmediği anlatılmaktadır. Aras tarafından Zehebî’den
(ö. 748/1348) nakledilen birçok menkıbede onun fakirleri yedirip giydirdiği ve maddi
yardımda bulunduğu zikredilmektedir.3 Ancak Hammâd’ın cömertliği ile ilgili aktarılan en
çarpıcı anektod öğrencisi Ebû Hanife’den (r.a) gelendir. İmâmı Azam uzun yıllar boyunca
Ebû Yusuf (ö. 182/798) ve ailesine yardım edince Ebû Yusuf’un ona: “Ben senden daha
cömertini görmedim” demesi üzerine İmâm-ı Âzam “Nasıl? Sen Hammâd’ı görseydin.” diye
cevap vermiştir.4
1

2
3
4

Ebû Abdillah b. Muhammed İbn Sa’d, Tabakâtü’l-kübrâ (Beyrut: Daru Sadr, 1960), 1: 332; Mehmet Özgü
Aras, “Hammâd b. Ebû Süleyman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
1997), 15: 484.
M. Esad Kılıçer, İslam Fıkhında Rey Taraftarları (Ankara: Balkanoğlu Matbaacılık, 1961), 54-55.
Bk. Mehmet Özgü Aras, Ebû Hanife’nin Hocası Hammâd ve Fıkhi Görüşleri (İstanbul: Beyan Yayınları,
1996), 75-76.
Mustafa el-Şak’a, Eimmetü’l-Erba’a (Mısır: b.y., 1983), 106-107.
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Hocaları arasında en bilineni ve en çok rahle-i tedrisinde bulunarak kendisinden fıkıh
ilmini aldığı İbrahim en-Nehaî’dir. İbrahim en-Nehaî’nin yanında en çok bulunan talebesi de
Hammâd’dır. Bunun dışında hadis ilmini Enes b. Mâlik’ten (ö. 93/711-12) öğrenmiş ve ondan
da birçok rivayette bulunmuştur. Tabiînin küçüklerinden sayılan Hammâd ayrıca Ebû Vâil (ö.
82/701), Zeyd b. Vehb (ö. 83/702), Said b. el-Müseyyeb (ö. 94/713), Şâʿbî (ö. 104/722),
Hasan-ı Basrî (ö. 110/728), Saîd b. Cübeyr (ö. 94/713 [?]) gibi pek çok Tâbiîn ulemasından
hadis almış ve rivayette bulunmuştur. İbrahim en-Nehâi’den sonra fıkıhla ilgili eğitimini
Şâʿbî’den aldığı bilinmektedir.5
Hadis rivayeti ve fıkıh sohbetleri amacıyla pek çok seyahatte bulunmuştur. Bunlar
arasında Hac sebebiyle Mekke’ye yaptığı seyahat önemli yer tutar. Burada Ata b. Ebî Rebah
(ö. 114/732) ve Mücahid b. Cebr (ö. 103/721) gibi Hicaz ekolünün önde gelen tabiin
fakihlerinden pek çoğu ile görüşme imkânı bulmuş ve onlarla sohbet etmiştir.6 Yine Basra’ya
yaptığı yolculukta ise senet zikrederek hadis rivayet etmeyi Basra’daki ulemaya gösterdiği
aktarılmaktadır.7
Ölüm tarihi konusunda hicri 119-122 tarihleri arasının zikredildiği görülse de en çok
zikredilen hicri 120 yılıdır. Buna göre hicri 120 miladi 737 yılında Kufe’de vefat ettiği
söylenebilir.8
1.2. İlmi Kişiliği
Değinildiği üzere Hammâd b. Ebî Süleyman fıkıh ve kıyas bilgisinin en üst düzeyde
olduğu müctehitlerdendir. Hocası İbrahim en-Nehaî tabiûn fukahasından önde gelen
isimlerindendir. Rey (Kûfe) ekolünün temsilcisidir. Kendisinin yanında uzun yıllar kalarak
eğitim alan Hammâd b. Ebî Süleyman da hocasının vefatından sonra Rey ekolünün temsilcisi
olarak Kufe’de hocasının ders halkasına liderlik etmiş ve birçok talebe yetiştirmiştir.
Hicri ikinci asırda günümüz mantığına uygun şekilde resmi okullar bulunmamaktaydı.
Eğitim Hz. Peygamber’in ashab-ı suffesinden neşet ettiği şekilde camilerde kurulan ders
halkaları ile gelişmekte ve uygulanmaktaydı. Üç ana ilim olan Hadis, Akaid ve Fıkıh bu ders
halkalarında öğretilir ve öğrenciler buralardan yetişirdi. İlim öğrenmek isteyen bu ders
halkalarına katılır, yaşadığı sorunlara bu halkaların başındaki âlimlerden çözüm arardı. Bu
ders halkaları hem bir eğitim kurumu olarak görev yapmakta hem de özellikle fıkhi alanda
kişilerin sorunlarına çözüm üreten pratik hukuk meclisleri şeklinde hareket etmekteydi.
Öğrenciliği zamanında Kufe’de bu ders halkalarının başında olan kişi İbrahim en-Nehaî idi.
Hammâd b. Ebî Süleyman da yıllarca hocasından bu ders halkasında eğitim görmüş ve onun
en üstün talebesi olmayı başarmıştır. İbrahim en-Nehaî’nin bu vesile ile fıkıh bilgisini en iyi
kavrayan kişi olmuş ve aynı zamnada ondan çokça hadis de rivayet etmiştir.9
İbrahim en-Nehaî’den öğrencisi Hammâd’ın bu ilmi kişiliği hakkında şu sözler rivayet
edilir: “Herkesin bana ilmi konuları danıştığı gibi Hammâd da bana sorular sormuş ve ilim
almıştır.”10
Yine İbrahim en-Nehai’den gelen bir başka rivayet ise şöyledir: “Ebu Bekir b. Ayyaş (ö.
193/809), Muğîre’nin şöyle dediğini nakleder: İbrahim en-Nehaî’yi ziyarete gitmiştik. Bize;

5
6
7
8
9
10

Şemsüddin Muhammed b. Ahmed b. Osman Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle,
1985), 5: 231-232.
İbn Sa’d, Tabakâtü’l-kübrâ, 5: 466-467.
İbn Sa’d, Tabakâtü’l-kübrâ, 7: 2.
İbn Sa’d, Tabakâtü’l-kübrâ, 6: 333.
Muhammed Ebu Zehrâ, Ebû Hanife (Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1947), 66.
Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Kitâbu tarihu’l-kebîr (Diyarbakır: b.y., 1378), 3: 18.
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‘Hammâd’a iyi sarılın. O bana insanların sorduğu şeylerin hepsinden daha çok mesele sordu.’
dedi.”11
Bu nakillere ilaveten hocası İbrahim en-Nehaî’den Hammâd’ın en çok soru soran ve
kendisinden en fazla ilim öğrenen öğrencisi olduğuna dair nakiller bulunmaktadır. Henüz
hayatında iken Hammâd’ın fetva vermesine icazet verdiği, kendisinden sonra meselelerin
sorulacağı kişi olarak Hammâd’ı işaret ettiği bilinmektedir.12 Nitekim İbrahim en-Nehaî’den
sonra Hammâd b. Ebî Süleyman Kufe’deki ilim halkasının başına geçmiş ve yaklaşık 25 yıl
kadar bu halkanın başında ders vererek gelen sorulara cevap vermiştir.
Hammâd b. Ebî Süleyman’ın hocalığı dönemindeki ilmi kişiliğine dair en sağlıklı bilgiler
ise uzun yıllar yanından hiç ayrılmayan ve kendisinden sonra Kufe’deki ders halkasının
başına geçen öğrencisi İmâm-ı Âzam’dan aktarılmaktadır. Bu konuda İmâm-ı Azam’dan
aktarılan en önemli rivayet ise şudur: “Ben, Kelam ilmi ile uğraşıyordum. Hatta bu ilimde
parmakla gösterilecek bir seviyeye ulaşmıştım. Kufe mescidinde Hammâd’ın halkasına yakın
bir yerde oturuyordum. Bir gün bana bir kadın geldi ve şunu sordu: ‘Cariye ile evli olan bir
adam, onu Sünnet’e uygun şekilde boşamak istese kaç talakla boşaması gerekir?’ Bu sorunun
cevabını bilemedim. Kadına, Hammâd’a gitmesini söyledim ve ondan alacağı cevabı da bana
bildirmesini istedim. Kadın döndü ve bana ‘Hammâd’a sordum, o da şöyle söyledi: Kadını
hayız ve cimadan temiz olduğu halde iken bir talakla boşar, sonra o cariye iki hayız
görünceye kadar bekler. Güsul yapıp temizlendikten sonra başkasına helal olur.’ dedi. Bunun
üzerine ben kendimin Kelam ilmine ihtiyacımın olmadığını belirterek Hammâd’ın ders
halkasına gittim. Onun anlattıklarını dinliyor ve ezberliyordum. Ertesi gün ezberlediklerimi
tekrarlarken diğer talebeler benim ezberlediklerime göre hatalı ezber yapmışlardı. Bunun
üzerine Hammâd, ‘Ders halkasının önünde ve benim hizamda Ebû Hanife’den başka kimse
oturmayacak’ dedi. Böylece onun ders halkasında en ön sıraya geçmiş oldum.”13
İmâm-ı Azam’dan hocasının ilmi kişiliği ile ilgili buna benzer pek çok nakil
bulunmaktadır. Gördüğü kimselerin en âlimi olduğunu söyleyen İmâm-ı Âzam, başka bir
ifadesinde ise Basra’ya gittiğinde her ne sorulursa sorulsun cevap vereceğini zannettiğini
ancak orada sorulan soruların cevaplarını bulamadığını aktarmış ve hocası Hammâd’dan
ayrılmamaya yemin ettiğini belirtmiştir. İmâm-ı Azam on sekiz yıl boyunca hocasının ders
halkasına devam etmiş ve ondan hiç ayrılmamıştır. Hammâd Basra’ya giderken İmâm-ı
Âzam’ı ders halkasının başına geçirmiş iki ay boyunca sorulan altmışa yakın soruyu
cevaplandırdıktan sonra hocasının dönüşünde kendisine arz etmiştir. Altmış meselenin
kırkında muvafakat ettiğini yirmisinde ise hocasının kendisine muhalefet ettiğini görünce
ölünceye kadar ders halkasından ayrılmamaya yemin ettiğini söylemiştir.14
2. HANEFÎ MEZHEBİ İÇERİSİNDEKİ ROLÜ
2.1. Hanefî Mezhebinin Oluşumuna Katkısı
Kufe’nin Hz. Ömer tarafından kurulmuş Hz. Ali (ö. 40/661) tarafından hilafet merkezi bu
şehre taşınmıştır. Hulefâ-i Raşidin döneminde sahabenin ileri gelenlerinden bazıları buraya
taşınmış burada ilim halkaları kurmuştur. Kufe’nin ilmi açıdan gelişimini sağlamak üzere
buraya gönderilen sahabe arasındaki en önemli isim ise Abdullah b. Mes’ud’dur. Ancak
şehrin yeni kurulmuş olması ve yerel halkın daha ziyade arap olmayan kişilerden neşet eden
ve sonradan İslam’a giren kişilerden oluşması sebebiyle ilimle uğraşanlar da arap kökenli
11
12

13
14

Zehebî, Siyer, 5. 532.
İlgili nakiller için bk. Zehebî, Siyer, 5: 532; İbn Sa’d, Tabakâtü’l-kübrâ, 6: 633; Ahmed b. Ali b. Hacer el
Askalânî, Tehzîbü’t-tehzîb (Haydarabad: Matbaatu Meclis-i Daireti’l-Maarifi’n-Nizamiyye el-Kâine, 1325),
3: 16.
Ebû Abdillah Hüseyin b. Ali es-Saymerî, Ahbâru Ebû Hanife ve ashâbihî (Beyrut: b.y., 1976), 6.
Saymerî, Ahbaru Ebû Hanife, 6.
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olmayan müslümanlar olmuştur. Abdullah b. Mes’ud tarafından yetiştirilen ve mevâli olarak
adlandırılan bu kişiler kendisinden sonra tabiîn uleması olarak anılmış ve Kufe ekolünü inşa
eden sürecin içerisinde yer almıştır. Başta Abdullah b. Mes’ud olmak üzere sahabedeb sonraki
neslin uleması Kufe’de bu sebeple mevâliden oluşmaktadır. Bu ekol İmâm-ı Azam ile birlikte
Hanefî mezhebi olarak nitelenmiştir. Bu nedenle günümüzde Hanefîlik adıyla bilinen
mezhebin oluşmasında bu ekolün etkisinin bulunduğunu hatta mezhebin bu ekolün farklı
isimlendirilmiş hali olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Kufe ekolünün silsile olarak sahabe arasından temsilcisi sayılabilecek olan Abdullah b.
Mes’ud İslâm’la ilk şereflenen müslümanlardandır. Bazen annesine nispetle İbn Ümmi Abd
şeklinde de anıldığı görülmektedir. Kur’an-ı Kerîm’i ilk defa açıktan okuyan ve onu Kureyş
ahalisine dinleten kişidir. İlk olarak Habeşistan’a hicret eden kafile içerisinde yer almakla
birlikte Medine’ye hicretten sonra kendisi de buraya hicret etmiştir. Bedir ve Uhud başta
olmak üzere hemen bütün gazvelerde yer almıştır. Bedir’de Ebu Cehil’i öldüren sahabidir.
Ayrıca Hz. Peygamber tarafından aşere-i mübeşşere olarak zikredilen on sahabi içerisinde yer
almış ve cennetle müjdelenmiştir. Ashab-ı suffe arasında bulunan ve vahiy kâtibi olan
Abdullah b. Mes’ud ömrünü Hz. Peygamber’in yanında ona hizmet ederek geçirmiştir. Bizzat
Hz. Peygamber’den 70 sure öğrenmiş ve kendisinden sekizyüzün üzerinde hadis rivayet
edilmiştir. Kendisinin ifadesiyle Allah’ın kitabındaki her bir ayetin nerede ve ne hakkında
indiğini bilmektedir.
Fıkıhta müksirûn arasında yer almakta, fetvaları bir araya getirilse ansiklopedi oluşturacak
düzeyde bulunmaktadır. Hz. Ömer tarafından Kufe’ye görevlendirildiği sırada Kufelilere
yazdığı mektupta Abdullah b. Mes’ud’u kendi yanında tutmak istemesine rağmen Kufelileri
kendi nefsine tercih ettiğini belirtmiş ve onlardan Abdullah b. Mes’ud’a itaat etmelerini
istemiştir. Uzun yıllar boyunca Kufe’de hadis ve fıkıh öğretimi ile meşgul olmuş ve şehrin
kadılığını yapmıştır. Bu sebeple Kufe ekolünün kurucu kabul edilir. Kıyas ve re’yin nasıl
kullanılacağını öğreten ve usulü koyan odur.15
Kufe’nin demografik ve coğrafi yapısı daha önce karşılaşılmayan birçok problemle
yüzleşilmesine sebep olmakta bu problemlerin çözümünde de re’y ve kıyasın kullanımı
zorunlu hale gelmekteydi. Bu sebeple daha çok ehl-i rey olarak bilinen bu ekolün
kurulmasında sahabeden bu yana re’yin bu bölgede kullanılmasındaki zorunluluğun etkili
olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Abdullah b. Mes’ud tarafından bu zorunluluk
sistematik hale getirilmiş ve yetiştirdiği talebelere de bu usul benimsetilmiştir.16
Abdullah b. Mes’ud’un yetiştirdiği öğrencileri arasında bulunan ve Hanefîliğin
kuruluşunda en fazla etki sahibi olan tabiin fakihleri Alkame b. Kays, Esved b. Yezid (ö.
75/694), Mesruk b. el-Ecda (ö. 63/683 [?]) ve Kâdî Şüreyh’tir (ö. 80/699 [?]). Kufe’nin
Abdullah b. Mesud’dan sonra gelen fukaha arasında bu isimler ön plandadır. Sahabeden
Abdullah b. Mes’ud dışında Hz. Ali, Hz. Ömer gibi isimlerden de ilim almış ve hadis rivayet
etmişlerdir. Bu isimler arasında Hanefîliğin kurulmasında en fazla etki eden müctehidin
muhadramûndan olan Alkame b. Kays olduğunu söylemek mümkündür. İmâm-ı Âzam’ın
onun hakkında her ne kadar sahabeden olmasa da İbn Ömer’den aşağı kalmayacak derecede
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Abdülvehhab Hallaf, Hulasatu tarihi’t-teşrii’l-İslâmî (Kuveyt: Dârü’l-Kalem, 1971), 54-56; İsmail
Cerrahoğlu, “Abdullah b. Mes’ud”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
1988), 1: 115-117.
M. Esad Kılıçer, “Ehl-i Rey”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989),
10: 520-524.
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fıkıh bilgisine sahip olduğunu aktarması onun fıkhi birikiminin ne denli büyük olduğuna
yetecek bir karinedir.17
Kufe ekolünün tabiûn devrindeki temsilcisi Alkame’den sonra öğrencisi İbrahim enNehaî’dir. Sahabeden bazılarına yetişmiş olması hasebiyle tabiûndan sayılmaktadır. Fakat
onlardan herhangi bir hadis rivayetinde bulunmamıştır. İmâm-ı Âzam’ın içtihatlarının ve
görüşlerinin birçoğu kendisine dayanmaktadır. Fıkıh bilgisini Alkame b. Kays başta olmak
üzere Esved b. Yezid ve Kâdî Şüreyh gibi fakihlerden öğrenmiş ve Alkame’den sonra ilim
halkasınını başına geçmiştir.18
Hammâd b. Ebî Süleyman ise değinildiği üzere İbrahim en-Nehaî’nin en önde gelen
talebesidir. Aynı zamanda Hanefî mezhebinin kurucusu olan İmâm-ı Âzam Ebû Hanife’nin
hocasıdır. Bu sebeple Hanefî mezhebinin kurucuları arasında zikredilmesi abes olmayacaktır.
Özet olarak aktarılan silsileden anlaşıldığına göre Hanefî mezhebinin her ne kadar hicri
ikinci asırda İmâm-ı Âzam’a nispetle kurulduğu söylenmekte ise de Hammâd b. Ebî
Süleyman-İbrahim en-Nehaî-Alkame b. Kays-Abdullah b. Mes’ud tarikiyle mezhebin fıkıh
bilgisinin Hz. Peygamber’e dayandığı rahatlıkla söylenebilmektedir. Bu nedenle mezhebin
hükümlerinin modern dönemde dile getirilen cılız görüşlerde olduğu gibi İslam’a aykırı bir
hüviyet oluşturduğunu söylemek mümkün olmaycaktır. Bahsi geçen silsile içerisinde
Hammâd b. Ebî Süleyman’ın 18 yıl boyunca İmâm-ı Âzam’a hocalık yapması ve İmâm-ı
Âzam’ın fıkıh bilgisinin büyük çoğunluğunu hocasından alması düşünülürse Hanefîliğin
oluşum sürecindeki en etkili isimlerden birinin Hammâd olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
Onun Hanefîliğin kurulmasındaki etkisi İmâm-ı Azam’ın kendi bilgisi ve cevabına rağmen
gelen soruları ona da sorarak cevabına göre hareket etmesinden rahatlıkla anlaşılabilmektedir.
Nitekim Hammâd’ın kız kardeşi Atike’den aktarılan şu rivayet bu durumu özetler niteliktedir:
“Nu’man evimize gelir, bizim pamuğumuzu satar, süt, bakla ve buna benzer şeyler satın
alırdı. Eğer ona birisi fetva sorarsa, ‘Meseleniz nedir?’ diye sorar, ‘Cevabı şu şekildedir”
diyerecek cevap verirdi. Sonra soran kimseye ‘Biraz müsaade et’ diyerek Hammâd’ın yanına
gelir ‘Bir adam geldi, şunu sordu; ben de şöyle cevap verdim. Senin fikrin nedir?’ diye ona
sorardı. Hammâd da ‘Bize şunu rivayet ettiler, hocalarımız bunu söyledi, İbrahim (en-Nehaî)
de şöyle demişti…’ gibi cümlelerle kendi görüşünü belirtirdi. Numan bunun üzerine ‘Senden
böyle rivayet edeyim mi?’ diye sorar, Hammâd da ‘Evet edebilirsin’ derdi. Ardında dışarıda
sorusunu cevabını bekleyen kişiye gelerek ‘Hammâd bana böyle böyle söyledi’ diye cevabını
bildirirdi.”19
Aktarılan bu ve benzeri rivayetler İmâm-ı Azam Ebû Hanife’nin görüşlerinin ve usulünün
belirlenmesinde Hammâd b. Ebî Süleyman’ın ne denli etkili olduğunu açıkça göstermektedir.
Kendi görüşünün bulunduğu bir meslede dahi hocasının görüşünü de alarak fetvayı buna göre
vermesi ortak bir usul içerisinde hoca öğrenci ilişkisinin bulunduğuna delil olmaktadır. Bu ise
mezhebin usulünde ve kuruluşunda Hammâd’ın etkisini gözler önüne sermektedir.
2.2. Mezhebin Görüşüne Mutabık Olan İctihadından Örnekler
Anektotlardan da anlaşıldığı üzere birçok meselede İmâm-ı Azam’ın Hammâd’ın
görüşüyle mutabık bulunduğu söylenebilir. Ancak bununla birlikte İmâm-ı Âzam hocası
henüz hayatta iken onun görüşlerine muhalefet ettiği, ona itiraz ettiği meslelerin de bulunduğu
17
18
19

Ahmet Özel, “Alkame b. Kays”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
1989), 2: 467.
Şükrü Özen, “Nehaî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 32: 535538.
Kılıçer, Rey Taraftarları, 55.
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söylenebilir. İmâm-ı Azam’ın ilm-i cedel ve kelam ilmi ile meşgul olan yönünün de etkisi ile
kendi fikrinin uyuşmadığı hocasının görüşlerine itiraz edebilmiş ve onunla yeri geldiğinde
münakaşa etmiştir. Hocasının da takdirini kazandığı bu davranışı sebebiyle mezhep içerisinde
Hammâd b. Ebî Süleyman’ın bazı görüşlerinin tercih edilmediği ve mezhebin müfta bih
görüşünün farklı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Hanefî literatürü içerisinde Hammâd b.
Ebî Süleyman’ın mezheple mutabık olan ve olmayan görüşlerinden örnekler verilmesi ve
kısaca görüşlerin benzerlik ya da farklarına dair sebeplere temas edimesi yerinde olacaktır.
2.2.1. Rükûdan sonra ellerin kaldırılması
Hanefî mezhebine göre namazda tekbir getirilirken ellerin kaldırılması yalnızca iftitah
tekbirinde gerçekleştirilir. Rükû ve secdeye gidilme esnasında getirilen tekbirlerde eller
kaldırılmaz. Bu konuda farklı rivayetler bulunsa da Hanefîler daha ziyade Abdullah b. Mesûd
tarikiyle gelen rivayetlere dayanmakta, Hz. Peygamber’in bu sırada ellerini kaldırdığına dair
gelen rivayetlerin neshedildiğini söylemektedir. Dolayısıyla Hanefîlere göre ruku ve secdeye
giderken getirilen intikal tekbirlerinde ellerin kaldırılması namazın sünnetleri arasında
sayılmamaktadır.20
Hammâd b. Ebî Süleyman tarafından Hanefîlerin bu kavline mutabık olacak şekilde nakil
bulunmaktadır. İlgili nakilde konu hakkında İmâm-ı Âzam’ın İmam Evzaî (ö. 157/774) ile
yaşadığı tartışma şu şekilde aktarılır:
“İmam Evzai Mescid-i Haram’da Ebû Hanife ile karşılaşır ve sorar: “Irak ehli niçin
rukuya giderken ve rükûdan başını kaldırırken ellerini kaldırmıyor? Hâlbuki Zühri’nin bana
Salim ve İbn Ömer senediyle rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.s) rükuya giderken ve
rukudan başını kaldırdığında ellerini kaldırırdı.”
Bunun üzerine Ebû Hanife şöyle dedi: “Bana Hammâd, İbrahim en-Nehai, Alkame ve
Abdullah b. Mesud senediyle şöyle rivayet etti: “Peygamber (s.a.s.) iftitah tekbiri aldığında
ellerini kaldırır, bundan sonra tekrar ellerini kaldırmazdı.”
Evzâî; “Ebû Hanîfe’ye hayret doğrusu! Ben ona Zühri’nin Salim’den naklettiği hadisi
rivayet ediyorum. O bana Hammâd’ın İbrahim’den, O’nun da Alkame’den aldığı hadisi
rivayet ediyor. Oysaki Zühri’nin hadisi, isnadın âliliğinden dolayı tercihe daha şayandır.”
dedi.
Bunun üzerine Ebû Hanîfe, “Hammâd, Zührî’den daha çok fıkıh bilgisine sahiptir.
İbrahim de Sâlim’den fazla fıkıh bilir. İbn Ömer (r.a.) zaman bakımından önce gelmiş
olmasaydı, Alkame’nin de ondan daha fazla fıkıh bildiğini söylerdim. Abdullah’a gelince
onun hadisi, ravilerinin fıkıh bilgisinden dolayı tercih edilmiştir.”21 Bu görüş benimsenecek
görüştür. Çünkü tercih, isnadın âliliği ile değil, ravilerin fıkıh bilgisiyledir.
Rivayeti bu cümlelerle aktaran Serahsi ardından bu görüşün asıl benimsenmesi gereken
görüş olduğunu delillerin tearuzu durumunda tercihte öncelikli olanın âli isnada sahip olan
naklin değil ravilerinin fakihlerden bulunduğu rivayet olduğunu zikretmektedir. Bu konu
Hanefîlerin teâruzu’l-edille konusunda tercih sebepleri hakkında bilgi vermesi açısından da
önemli ayrıntıyı içermektedir. Öte yandan Hammâd b. Ebî Süleyman tarafından bu naklin
aktarılması onun da görüşünün tahrime dışındaki tekbirlerde ellerin kaldırılmamasına yönelik
olduğunu ve Hanefîlerin bu konudaki görüşüne etki ettiğini göstermektedir.
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Nûreddîn Ebi’l-Hasen Ali b. Sultân el-Herevî Ali el-Kârî, Fethu bâbi’l-inâye bi şerhi’n-Nukâye (Beyrut:
Şirketi Daru’l-Erkam b. Ebi’l-Erkam, 1997), 1: 256-258.
Şemsü’l-eimme Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, el-Mebsût (Beyrut: Dârü’l-Mârife, ts.), 1: 14.
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2.2.2. “Teşehhüd”e ait cümlelerin İbn Mesud’un rivayetine göre okunması.
Hanefî mezhebine göre bilindiği üzere tahiyyat duasını kadelerde okumak vaciptir. Bu
duanın lafzına dair ise mezhepler arasında tartışma bulunmaktadır. Hanefîler bu konuda
Abdullah b. Mes’ud tarafından aktarılan lafızların eksiksiz şekilde okunması halinde
teşehhüdün tam olarak okunacağını söylemekte ve namaza dair vacipliğin bu şekilde
tamamlanacağını kabul etmektedir.22
Hanefîlerin bu görüşünün Hammâd b. Ebî Süleyman tarafından da kabul edilen görüşe
uygun olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim teşehüdün bu şekilde kabul edilmesini
Hanefîler Hz. Peygamber’den aktarılan nakiller arasındaki en güvenli ve en güzel kayıt
olmasına dayandırmaktadır. İmâm-ı Âzam tarafından bu konu şu şekilde aktarılmaktadır: “
“Hammâd elimi tuttu ve dedi ki: “İbrahim elimi tuttu ve bana dedi ki; Alkame elimi tuttu
ve bana dedi ki; Abdullah b. Mes’ûd elimi tuttu ve bana dedi ki; Rasulullah (s.a.s.) elimi
tutarak bana Kur’an’dan bir sure ezberletir gibi teşehhüdü öğretti. Vav ve elif harfine bile
dikkat etmemizi isterdi, dedi.”23
Hanefîlerin teşehhüdü bu şekilde okunması gerektiğine dair rivayette de görüleceği üzere
her ne kadar Kur’an-ı Kerim’den bir ayet olmasa da Hz. Peygamber tarafından Abdullah b.
Mesûd’a teşehhüd tıpkı Kur’ân ayeti ezberletir gibi ezberletilmiştir. Rasulullah’ın (s.a.s)
yaptığı bu uygulama ise Abdullah b. Mes’ud tarafından öğrencilerine aynı şekilde tatbik
edilmiş, onlar da kendi öğrencilerine bu şekilde tatbik ederek aktarmışlardır. İmâm-ı Âzam’ın
hocasından da teşehhüdü bu şekilde ezberlediğinin aktarılması naklin kuvvetini göstermekte
ve Abdullah b. Mes’ud rivayetinin hem Hammâd hem de İmâm-ı Âzam tarafından
benimsendiğine delalet etmektedir. Bu sebeple Hammâd’ın bu konudaki görüşünün Hanefî
mezhebine ait görüşüne mutabık olduğu rahatlıkla söylenebilir.
2.2.3. Mestlerden birinin ayaktan çıkması durumunda mestin hükmünün bozulması
Hanefî mezhebinin görüşünün Hammâd (r.a)’ın görüşü ile mutabık olduğuna rastlanılan
bir diğer mesele mestler üzerine mesh başlığı altında yer alır. Hanefî mezhebinde mestlerden
birinin ayaktan çıkması durumunda diğer ayaktaki mestin hükmünün de sona ereceği kabul
edilir. Ancak burada kişinin yeniden abdest almasına gerek bulunmaz, sadece ayaklarını
yıkaması yeterli olacaktır.24 Hammâd’ın (r.a.) görüşünün de bu minvalde olduğu aktarılan
rivayetten anlaşılmaktadır.
Hanefîler İbrahim en-Nehai’den aktarılmış olan üç farklı nakil içerisinden Hammâd b. Ebî
Süleyman’ın kavlini bu konuda tercih etmişlerdir. Nehaî’den aktarılan görüşlerden biri
mestlerden birinin ayaktan çıkması durumunda herhangi bir şey yapılmasının gerekli olmadığı
yönündedir. Bir diğer nakilde ise bu kimsenin en baştan yeniden abdest alması gerektiği
aktarılır. Hammâd b. Ebî Süleyman tarafından aktarılan diğer nakilde ise bu kişinin
ayaklarının her ikisini de yıkamasını yeterli olacağı zikredilmektedir.
Nehaî’den aktarılan ilk fetva abdestin ancak abdest bozucu bir hal ile bozulabileceği ancak
burada mestin ayaktan çıkmasının abdest bozucu durumlardan biri olmadığı için bu kişinin
abdest almasına gerek olmadığı şeklinde açıklanmaktadır. Yeniden abdest almasını gerekli
gören ikinci fetvanın sebebi ise abdestin bölünme kabul etmeyen bir ibadet olmasıdır. Abdest
nasıl hades ile bozulduğunda yeniden alınması gerekiyor ve uzuvlardan bir kısmının
yıkanması yeterli olmuyorsa mest için de aynı durum geçerlidir. Mest ayaktan çıktığı anda
22
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Ali el-Kârî, Fethu bâbi’l-inâye, 1: 229-230.
Serahsî, el-Mebsût, 1: 28.
Abdullah b. Muhammed el-Mevsılî, el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr, thk. Şeyh Muhammed Ebû Dakîka
(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.), 1: 25.
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hades ayağa sirayet etmiş olacağında bütün vucuda hadesin bulaştığı kabul edilmelidir.
Dolayısıyla yeniden en baştan abdest alınması gerekir.
Hammâd b. Ebî Süleyman tarafından aktarılan fetvanın açıklaması ise daha ince bir bakış
açısı içerir. Buna göre ayağın mestle örtülmesi ayağa hadesin bulaşmasına engel olmaktadır.
Mestin ayaktan çıkması durumunda ayağın hadesten korunması son bulmuş olur ve sadece
ayak kısmına hades sirayet eder. Vücudun diğer azalarındaki abdestlilik hali özelliğini
yitirmez. Bu sebeple sadece ayak kısmının yıkanması abdestin tamam olmasını sağlayacaktır.
Bu durumdaki kişi abdest aldığı halde sadece ayaklarını yıkamamış kişinin haline benzer.
Abdestini tamamlaması için ayaklarını yıkaması yeterli olacaktır. Diğer ayağına da mestin
çıkmamış olmasına rağmen hadesin bulaşmış kabul edilmesinin sebebi ise abdestte ayakların
tek bir uzuv olarak sayılmasından ileri gelir. Dolayısıyla abdest azalarının bir kısmının
yıkanıp diğer kısmının yıkanmaması durumda tam yıkama gerçekleşmiş olmayacağından,
ayağın birinin yıkanması ile de uzvun tam olarak yıkanması gerçekleşmez. Bu nedenle diğer
ayağında yıkanarak abdestin tamamlanması gerekir. Şayet yıkanmazsa mestin bulunmadığı
ayak abdest diğer ayak ise mesh hükmünde kalmış olur. Dolayısıyla bir organda hem yıkama
hem mesh yapılmış olur. Yıkama ile mesh ise bir organ üzerinde bir arada bulunamaz.25
2.2.4. Vefat eden kişinin yıkanmadan önce elbiselerinin çıkarılması
Hanefî mezhebinin Hammâd’ın görüşü ile mutabık olduğu bir diğer konu ise ölünün
elbisesi yıkanmasıdır. Hanefîlere göre vefat eden kişi sağlığında gusul alırken nasıl
elbiselerini çıkartarak yıkanıyorsa o şekilde elbisesi çıkararak yıkanır. Hz. Peygamber (s.a.s)
vefatından sonra elbiseleri ile yıkanmış olsa da bu durum sadece Rasulullah’a has bir
konudur. Müslümanlar yıkanırken elbiselerinin çıkarılması gerekir.26
Hanefîlerin bu görüşünün dayanağı Hammâd’dan (r.a.) gelen nakildir. Buna göre
Hammâd, İbrahim en-Nehaî’nin şöyle söylediğini aktarmaktadır. “Ölü yıkanacağı zaman
elbiseleri çıkartılır. Çünkü hayatta iken yıkanacağı zaman elbiselerini çıkarmaktaydı. Aynı
şekilde öldükten sonra da elbiseler çıkarılır. Bu durum sahabe arasında meşhur olandır. Öyle
Rasulullah’ın da vefatından sonra sahabe elbiselerini çıkararak yıkamak istemiş, fakat Hz.
Peygamber’in ev ahalisi tarafından “Peygamberinizi gömleği üzerinde olduğu halde
yıkayınız!” diye seslenilmiştir. Bu durum elbise ile yıkanmasını Hz. Peygamber’e has bir
uygulama olduğunu göstermektedir.”27
Hanefîler Hammâd tarafından İmâm-ı Âzam’a aktarılan bu rivayet sebebiyle sahabe
uygulamasının elbisesi yıkama olduğunu kabul etmekte ve bu şekilde hüküm vermektedir.
Naklin sahibi olan Hammâd’ın da bu görüşte bulunduğu ve mezhebin hükmüne etki ettiği
açıkça görülmektedir.
2.2.5. Düşük yapan cariyenin ümmü veled niteliğini kazanması
İslam hükümlerinde efendisinde çocuk sahibi olan cariye ümm-ü veled niteliğini kazanır.
Artık bu kişi köle hüviyetinde olsa da satılması, hibe edilmesi gibi alışveriş işlemlerine konu
olamaz. Efendisinin vefatı ile birlikte ise doğrudan hürrriyetine kavuşmuş olur. Bu konuda
herhangi bir ihtilaf bulunmasa da efendisinden düşük yapmış olan kadının ümmü veled olup
olmaması meselesi mezhep içerisinde tartışılmıştır. Buna göre mezhebin bu konudaki hükmü
düşükün niteliğine göre değişiklik arz eder. Şayet düşük azaları belirgin halde ise
(müstebînu’l-halk) bu durumda cariye ümmü veled sayılır. Fakat düşük et parçası ya da kan
pıhtısı şeklinde gerçekleşmişse cariyelik hükmü devam eder. Çünkü bu durumda düşen
parçanın çocuk değil vücuttan kopan bir et parçası ya da bir kan pıhtısı olma ihtimali
25
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Serahsî, el-Mebsût, 1: 102-103.
Mevsılî, el-İhtiyâr, 1: 91.
Serahsî, el-Mebsût, 2: 58.
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mevcuttur. Bu durumda ortaya çıkan şüphe ile de hüküm sabit olmaz ve çocuk doğmuş
sayılmaz. Doğuma dair hükümlerin tamamında bu durum geçerli olduğu gibi ümmü veled
konusunda da geçerlidir. Böylece cariyenin ümmü veled olması gerçekleşmez.28
Hanefîlerin bu hükmünün dayanağı da Hammâd b. Ebî Süleyman’dır. Onun İbrahim enNehaî’den aktardığına göre cariye bütün organları belirgin hale şekilde düşük yaparsa ümmü
veled hükmünü alır. Nehaî’den aktarılan bir başka görüşte ise yapılan düşüğün vasfı ne olursa
olsun cariyenin ümmü veled olacağı belirtilmektedir. Nehaî’nin bu görüşü Hz. Ömer’in
“Onları etleriniz etleri ile kanlarınız kanları ile karıştıktan sonra mı satacaksınız?”29 sözüne
dayanarak aktarmıştır. Buna göre hüküm döllenmenin gerçekleştiği andan itibaren cariyenin
ümmü veled niteliğini kazanacağı kabul edilmektedir.
Ancak mezhebin esas kabul ettiği görüş Hammâd tarafından aktarılandır. Çünkü
değinildiği üzere organları belirgin olmayan bir düşük çocuk niteliği kazanmaz. Bu sebeple
cariyenin de bu düşükten dolayı ümmi veled hükmünü alması mümkün olmaz. Organları
belirgin olan düşük ise hüküm bakımından çocuk kategorisindedir. Cariye de bu çocuktan
dolayı ümmi veled halini alır.30
2.2.6. Müzaraa ve Kiralama Akitlerinde Akit Niteliğinin Belirlenmemiş Olması
Müzaraa fıkıh literatüründe tohum ekmek ve mahsulü belirli oranda paylaşmak üzere arazi
sahibi ile emek sahibi arasında yapılan ortaklığa verilen isimdir. Buna göre arazi sahibi
araziyi ekmek isteyen kimse ile anlaşır ve tohumlar ekimi yapacak olan kişiden olmak üzere
çıkan mahsul üzerinden belli oranda pay almak üzere ortaklık kurulur.31
Genel olarak yukarıdaki şekilde kurulmakta olan müzaraa ortaklığı İmâm-ı Azam
tarafından sahih olmadığı kabul edilse de müfta bih görüş olan İmâmeyn’in görüşüne göre
caizdir.32 Bu ortaklıkta detaya inildiğinde farklı görüşlerin bulunduğu hükümlerle
karşılaşılabilmektedir. Konumuzla alakalı olarak farklı tohumlar ekilmesi halinde farklı
oranlarda pay elde edilmesi şeklinde kurulan müzaraanın caizliği meselesine rastlanmaktadır.
Buna göre Hanefîler müzaraa ortaklığı kuran tarafların farklı tohum ekilmesi halinde farklı
pay alınmasının şart koşmalarının caiz olduğunu kabul etmektedir. Örneğin buğday ekilirse
mahsulün paylaşması % 50-50, arpa ekilirse %30-%70 şeklinde yapılmasına dair kurulacak
bir ortaklık caiz kabul edilmektedir. Dolayısıyla yapılan akit gereği şayet araziye buğday
ekilirse yarı yarıya, arpa ekilirse %30-70 oranıyla mahsul paylaşımı söz konusu olacaktır. Bu
şekilde akit esnasında bir belirsizlik bulunmasına rağmen akdin caiz kabul edilmesinin sebebi
müzaraa akdinin akdin kurulduğu esnada değil tohumun toprağa ekildiği sırada lazım hale
gelmesidir. Müzaraadaki bu durumun icare sözleşmesinde de caizdir. Akit sırasında var olan
belirsizlik icare akdinde işe başlama esnasında son bulur ve işin niteliğine dair vaad edilen
ücret de bu sırada tahakkuk etmiş olur. Bu nedenle akit sırasında iki farklı işe iki farklı ücret
verilerek icare akdinin kurulması akdin sıhhatine halel getirmez. 33
Hammâd b. Ebî Süleyman’dan bu konu hakkında şu rivayet aktarılmaktadır: “İbrahim enNehai’ye ‘Ücretli çalıştırılacak kişiye, şu işte böyle çalışırsan şunu alırsın, şöyle çalışırsan da
şunu alırsın’ şeklindeki ifadeyle kurulan akdin hükmünü sordum. O da: ‘Bir sakınca yoktur.
Ancak bu durum bey akdinde olsaydı mekruh olurdu’ dedi.” Aralarındaki fark şudur: Bey
akdinde bir kimse her bir mala ayrı fiyat vererek iki şeyden birisini satın alsa ve üç günlük bir
28
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muhayyerlik süresini de şart koşmasa akit batıl olur. Ancak kira akdinde muhayyerlik koşulu
olmasa bile bu tür bir akit sahihtir. Elbise diktirmek üzere yapılan sözleşmede ve müzaraa
meselesinde de durum böyledir. Çünkü bey akdinde semen, akdin kurulduğu anda vacip hale
gelir. Akdin kurulması ile lazım olur. Muhayyerlik şartı da zikredilmeyince yukarıdaki
şekilde kurulan akitte konu belirsiz olarak akit kurulmuş olacaktır. Bu belirsizlik de tartışmayı
ve anlaşmazlığı ortaya çıkarır. Hangi malın hangi fiyata alındığı net olmayacaktır. Müzaraada
ise tohum toprağa atılmadan önce tohum sahibi için akit lazım olmaz. İcarede de akit kurulma
esnasında her ne kadar lazım olsa da ücret bey akdinde olduğu gibi derhal tahakkuk etmez. İş
bitiminde ücret hak edilir. Dolayısıyla akit sırasında ileri sürülen iki seçenekten hangisi
müstecir tarafından yapılırsa onun ücreti hak edilmiş olur. Bu durumda ortada akdi fesada
götürecek bir tartışma ve nizaa bulunmaz. Çünkü işe başlama esnasında işin niteliği ve ücreti
bilinmektedir.34
Hammâd tarafından aktarılan rivayetten Hammâd’ın mezhep görüşüne mutabık görüşte
olduğu anlaşılmaktadır. Hatta o müzaraadaki bu durumun icarede de bulunduğunu aktararak
konuyu detaylandırmıştır. Bu konuda mezhebin hükmümün Hammâd’a ve ondan hareketle
İbrahim en-Nehaî’ye dayandığını söylemek mümkündür.
2.3. Mezhebin Görüşlerine Muhalif Olan İçtihatlarından Örnekler
Hammâd b. Ebî Süleyman her ne kadar İmâm-ı Âzam’ın görüşlerine sonuna kadar itimat
ettiği hocası olsa da bazı konularda ona muhalefet etmiş ve görüşlerine katılmamıştır. Bu
kapsamda mezhebin bu konudaki görüşü de İmâm-ı Âzam’a dayanmakta ve Hammâd’ın
verdiği fetvalardan ayrışmaktadır. Meseleler incelendiğinde çok fazla bir miktarda olmadığı
anlaşılmaktadır. Bu görüşlerin bazen İmâm-ı Âzam’ın görüşüne aykırı olsa da İmâmeyn’in ya
ikisinin ya da içlerinden birinin görüşüne muvafık olduğu da görülmektedir. Ancak yine de
mezhep imamlarının birinin görüşüne dahi muhalif olduğu için bu tür meseleler de bu başlık
incelenmiştir.
2.3.1. Yolcunun Yanında Abdest Alacak Kadar Suyu Olması Ama Üzerinde Necaset
Bulunması
Hanefî mezhebinde yolculuk sırasında hem necaset hem de hadesi giderecek kadar suyun
bulunmaması halinde önceliğin necasetin temizlenmesine mi yoksa hadesin giderilmesine mi
verileceği konusunda müfta bih olan görüş necasetin su ile giderilerek hadesin teyemmümle
izale edilmesi gerektiğidir. Dolayısıyla bir yolcunun yanında abdeste yetecek miktarda suyu
bulunsa ama üzerinde de namaz kılmasına engel olacak bir dirhemden daha fazla kan lekesi
olsa bu su ile kanı temizlemesi gerekmektedir. Abdest alacak su kalmadığı için de teyemmüm
alarak namazını kılacaktır.35
Hammâd b. Ebî Süleyman Hanefîlerin bu görüşüne aykırı bir görüşe sahiptir. Ona göre bu
kişinin önce abdest alması gerekir. İmam Ebû Yusuf da bu doğrultuda fetva vermiştir. Bu
konu İmâm-ı Âzam’ın, hocası Hammâd b. Ebî Süleyman’a muhalif olduğu ilk mesele olması
bakımından da dikkate şayandır.
Hammâd’a göre hadesin hükmü necesin hükmünden daha ağırdır. Çünkü maddi pisliğin
az miktarı affedilmiştir. Dolayısıyla bir kişi üzerinde maddi pislik olduğu halde şartları
taşıması durumunda namazını bu şekilde kılabilir ve kıldığı namaz sahih olur. Ancak hükmi
pislik olan hadesin namaz kılınmasına yönelik affedilmiş bir oranı yoktur. Üzerindeki hadesi
tam olarak gideremeyen kimsenin namazı sahih olmaz. Bu da hadesin necasete göre daha ağır
hükümlere tabi olduğunu göstermektedir. Hal böyle olunca hadesin evleviyetle giderilmesi
şarttır. Su kalmaması sebebiyle necaset temizlenemese de namaz bu şekilde kılınabilir.
34
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İmâm-ı Azam ise bu durumda olan kişinin iki temizliği yapmasının da mümkün olduğunu
söylemektedir. Hadesi temizleme konusunda su öncelikli olsa da tek yol bu değildir. Abdestin
yerine kaim olan bir başka hadesi giderme yolu daha vardır. Ancak necasetin temizliği eğer su
ile temizlenecek necasetlerden ise sadece suyla mümkün olur. Dolayısıyla bu kişinin önce
necaseti gidermek için suyu kullanması gerekir. Geride kullanılabilecek su kalmadığı için de
hadesin izalesi için teyemmüm yapar. Her kim bu gibi durumlarda her iki temizliği de bir
şekilde yapabilecek imkân buluyorsa onu tercih etmesi iki temizlikten birini terk etmeyi
seçmesinden daha evladır. Yanındaki suyun necasetin giderilmesi için kullanılmasına öncelik
verilmelidir.36
2.3.2. Müdebber Kölenin Vefatla Birlikte Hür Olması
Tedbir yani müdebber yapma fıkıhta kölelik hükümleri arasında yer alan meselelerdendir.
Bir kölenin müdebber yapılması demek efendisinin kendisinin ölümüne bağlayarak kölesini
azad etmesi demektir. Bu şekilde müdebber yapılan köle efendisinin vefatından itibaren azad
olarak hür hale gelir. Tek taraflı irade beyanıyla kurulan teberru niteliğini taşıması ve ölüme
bağlanarak gerçekleştirilmesi nedeniyle fıkıhta hükümleri daha çok hibe ve vasiyete göre
detaylandırılmış, bunlara göre şekillenmiştir.37
Bir köleyi müdebber yapma kölenin özgürlüğünü ümmi veledde olduğu gibi mutlak
manada efendinin ölümüne bağlamakla yapılır. Abdullah b. Mes’ud da bu nedenle müdebberi
ümmi velede benzeterek “Müdebber, tıpkı ümmi veled gibi ölen kişiye ait tüm mallar
üzerinden azad olur.” demiştir.38 Abdullah b. Mesud’un bu sözü bu konuda Hanefî mezhebi
ile Hammâd arasındaki ihtilafın da kaynağını oluşturmaktadır. Hammâd (r.a.) İbn Mes’ud
(a.s.) gibi düşünerek müdebber yapılan kölenin efendisinin vefatında malı olup olmamasına
bakılmaksızın doğrudan azad olacağını söylemektedir. Ona göre bu konuda vasiyet hükümleri
değil ümmi velede dair hükümler geçerlidir. Bu nedenle müdebberin değeri kişinin tüm
malının üçte birini aşsa dahi müdebber efendisinin vefatı ile hür olur.
İmâm-ı Âzam ve diğer Hanefî fukaha bu konuda Hammâd ve İbn Mesud’dan (r.a.) farklı
düşünmektedir. Onlar Hz. Ali, Hasan-ı Basri, Said b. el-Müseyyeb gibi sahabe ve tâbiin
fukahasının görüşlerini tercih ederek müdebberin kişinin malının üçte biri miktarı oranında
hür olabileceğini söylemektedir. Bu görüşün tercih edilmesindeki nakli sebep İbn Ömer’den
nakledilen Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından müdebberin ölenin malının üçte birinden özgür
saydığına dair rivayettir. Aklen bu görüşün tercih edilmesinin nedeni ise şudur: Tedbir
uygulaması ölümden sonra ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle vefat eden kişinin öldükten
sonra malları üzerinde sahip olabileceği hakkı oranıyla sınırlı kalmalıdır. Kişinin öldükten
sonra malları üzerindeki hakkı ise üçte bir oranıyla sınırlandırılmıştır. Ölümden sonra
müdebberin özgür bırakılma işlemi, efendinin azad etme hakkının köleye devredilmesi yani
kölenin efendisine kendisini azad etmesi konusunda halef olması sayesinde olur. Bu da diğer
vasiyetlerde olduğu gibi efendinin malları üzerindeki hakkı olan üçte bir miktarla sınırlı kalır.
Ümmi veledin tüm maldan azad olması ise bu durumdan farklıdır. Ümmi veled efendisi
henüz hayatta iken doğum yapmakla mali bir nitelik olmaktan çıkar, artık herhangi bir akdin
konusu olmaz. Doğum yaptıktan sonra cariyenin efendisinin vefatına kadar yanında
kalmasına dair zorunluluk onun köle statüsünden kaynaklı bir zorunluluk değil, milk-i muta
sebebine bağlı olan bir zorunluluktur. Yani bir çeşit nikâh ilişkisi bulunmakta ve bu sebeple
vefatına kadar efendisinin yanında bulunmaktadır. Dolayısıyla bu cariye hüküm açısından tam
anlamıyla efendisinin vefatından sonra azad edilmiş sayılsa da henüz efendisi hayatta iken
36
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kölelikten doğum yapmakla kurtulmuş olur. Tedbir uygulamasında bu durum yoktur. Efendisi
vefat edinceye kadar müdebberin kölelik statüsü devam eder, yalnızca başkasına satılması
veya devredilmesi engellenmiş olur. Bu kölenin mal olma vasfı efendinin vefatına kadar
devam ettiği için de vasiyet hükümleri gereği tüm malın ancak üçte biri oranında azad olmuş
olur.39
2.3.3. Şahitlikten Dönme Durumunda Hangi Beyanın Kabul Edileceği
Hanefî mezhebinin hükmü ile Hammâd b. Ebî Süleyman arasında ihtilafın bulunduğu bir
diğer mesele de şahitlikten dönülmesi durumunda hâkimin hükmünü yenileyip yenilememesi
gerektiğine dairdir.
Hammâd b. Ebî Süleyman hâkim hüküm verdikten sonra şahitliğinden dönen kimseler ile
ilgili şunları söyler: “Bu kişilerin şahitlikten döndükleri gündeki durumlarına bakılır. Eğer ilk
şahitlik yaptıkları zamandan adalet açısından daha üstün ve hayırlı durumda iseler
şahitliklerinden vazgeçmeleri kabul edilir. Hâkim bu yeni duruma göre hükmünü yeniden
verir. Ancak şahitlikten döndükleri gündeki durumları ilk şahitlik yaptıkları andaki
durumlarına denk ya da daha aşağıda ise hâkim eski hükmünde sebat eder ve onların
şahitliklerinden vazgeçmelerini kabul etmez. Bu durumda onlara herhangi bir şeyi de tazmin
ettirmez.”
İmâm-ı Âzam’ın ilk görüşünün hocası ile aynı minvalde olduğu ancak daha sonra bu
görüşünden dönerek hocasına muhalefet ettiği nakledilmektedir. Son görüşüne göre şahitler
şahitliklerinden döndükleri gün ilk şahitlik anlarından daha adil durumda olsalar bile yeni
ifadelerine dayanılarak önceden verilen hüküm bozulmaz. Ancak şahitlik sebebiyle hakkında
hüküm verilmiş olan mal bu şahitlere tazmin ettirilir. Bu hüküm İmam-ı Âzam dışında
İmâmeyn tarafından da kabul edilen görüştür.
Hammâd ve İmâm-ı Âzam’ın ilk görüşünün sebebi şu şekilde açıklanabilir: Her iki
haberin de doğruya ya da yalana ihtimali bulunur. Haberin doğruluğu haberi verenin
adaletiyle doğru orantılıdır. Onun adaleti arttıkça haberin doğruluğu da artar. Şahitlikten
dönüldüğü andaki adaleti önceki haline göre daha açık ise bu yeni haberin daha doğru olacağı
da açıktır. Bu durumdaki kişi şahitlikten dönmekle daha önce yaptığı yanlış işi telafi etmeye
çalışmaktadır. Hâkim de kişinin görünürdeki bu durumuna göre hareket eder. Çünkü daha
fazlasını bilme imkânı yoktur. Bu sebeple hükmünü doğru habere göre değiştirmesi gerekir.
Şahitlikten döndüğü zamanla önceki şahitlik zamanı adalet bakımından eşit durumda ise
önceki şahitliğinin hâkimin hükmü ile kuvvet kazanmasından dolayı ilk şahitliği tercih edilir
ve hâkim hükmünü değiştirmez. Çünkü verilen bir hükmün ona denk veya ondan daha aşağı
bir şey ile değiştirilmesi mümkün değildir. Şahitlikten dönmesinden dolayı kendisi tazminle
de sorumlu tutulmaz. Çünkü tazmin etmesini gerektirecek bir şey almamıştır. Sadece bir
haber zikretmiştir. Bu haber ise hâkimin hükmü olmaksızın malın telef olmasını gerektirecek
ağırlıkta değildir. Hâkim hükmünü verirken tercih kudretinin bulunması malın şahit
tarafından değil hâkimin hükmü neticesinde telef olduğunu gösterir. Bu nedenle şahitlere
herhangi bir mal tazmin ettirilmez.
Hanefîlere ait görüşün sebebi ise şöyle açıklanır: Şahitlikten dönme zamanında kişinin
daha adil olması haberin doğruluk yönünü kuvvetlendirir. Ancak bunun sözdeki çelişki ve
şüphe ortadan kalkmaz. Bu kişiler şahitlikten dönmekle sözlerinde çelişki oluşturmuşlardır.
Hâkim çelişkili bir söz ile hüküm vermeyeceği gibi çelişkili sözlerle vermiş olduğu hükmü de
değiştiremez. Öte yandan hâkimin lehine hükmettiği kimse için verdiği hükümle şahitlikteki
doğruluk miktarı kuvvetlenmiş ve belirginlik kazanmıştır. Şahitlikten dönme durumunda ise
yalan ihtimali daha kuvvetlidir. Şahidin aradan geçen zaman neticesinde çeşitli sebeplerle
39
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yalan söyleme ihtimali doğruyu dile getirmesinden daha muhtemeldir. Bu durum da hâkimin
hükmünü bozmasına engel olur. Ayrıca hâkim böyle bir nedene dayanarak verdiği hükmü
bozacak olursa bu hükümlerde çıkmaza sebep olur. Çünkü bu kimsenin daha sonra tekrar
gelerek bu sözünden de dönmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu takdirde hâkim hükmünü yine
değiştirmek zorunda kalacaktır.
Bununla birlikte şahitler şahitliklerinden döndüğünde haksız yere yaptığı bu şahitlik
sebebiyle aleyhine şahitlik yaptığı kimsenin malının telef olmasına sebep olmuştur. Bu malı
telef ettiğini de şahitliği ile ikrar etmiş olur. Bu yüzden mevcut malı tazminle sorumlu tutulur.
Sözlerindeki çelişki kişinin kendisi hakkındaki ikrarın geçerliliğine mani değildir. Malın telef
olması hâkimin hükmü ile gerçekleşmiş olsa da hâkimin bu hükme ulaşmasının nedeni
yapılan şahitliktir. Hükümler daima asıl nedene dayandırılır. Hâkimin konumu aşikâr hale
gelen hükmü ikrar etmekten ibarettir. Şahitlerin adil olduğu belirlendikten sonra hâkimin aksi
hüküm vermesi mümkün değildir.
Diğer taraftan hükmün nedeninin haddi aşma olduğu anlaşılınca mal doğrudan telef
edilmiş kabul edilir. Yapılan işlemin haksız biçimde el koyma olduğunu şahitler şahitlikten
dönmekle ikrar etmiş olurlar. Doğrudan haksız biçimde malı kendi mülkiyetlerine geçirmeleri
nasıl tazmini gerektiriyorsa haksız şekilde başkasının mülkiyetine geçmesini sağlamaları da
tazmini gerektirmelidir. Çünkü bu tazmin haksız yere malı telef edilen kişinin zararını
karşılamasını sağlayacaktır. Tazmin edilmez ise hak yerini bulmayacak adalet
sağlanmayacaktır. Hâkim hükmü sebebiyle tazminden sorumlu tutulamaz çünkü kendisi
verdiği hükümle haksızlık yapmamış kendisine farz olan görevi yerine getirmiştir. Böylece
şahitlerin tazmin etmesinin gerekliliği de ortaya çıkmış olur.40
2.3.4. Üzümün Az Miktarda Kaynatıldığı Halde Kesilmesi
Hanefî mezhep görüşü ile Hammâd b. Ebî Süleyman arasında ihtilafın oluştuğu bir diğer
mesele üzümün az bir miktar kaynatılmış olsa bile keskinleşmesi durumunda içilmesinin
haram olup olmayacağıdır. Hanefîlere göre üzüm çok az kaynatılmış olsa veya üçte ikisinden
az bir miktarı kaybolacak şekilde kaynatılmış olsa ve sonrasında köpürerek keskin hale gelse
üzerindeki köpükler alındıktan sonra da içilmesi haram olur.
Hammâd b. Ebî Süleyman’ın bu konudaki görüşü ise farklılık arz eder. Ona göre üzüm
tam olarak pişinceye kadar kaynatılmış olsa bile içilmesi haram olmaz.41
Bu konudaki ihtilaf nebiz hakkında gelen farklı rivayetlere ve nebizin tanımlamasında
yaşanan farklılıklara dayanmaktadır. Şarap halini alacak derecede mayalanma
gerçekleşmemiş olsa da sedd-i zeria gereği Hanefî fukaha şaraba yakın hale gelen içeceklerin
de içilmesini haram kabul etmişlerdir. Ancak Hammâd b. Ebî Süleyman şarap vasfı
kazanmamış olmasından hareketle kaynatılarak keskinleşen üzüm şırasının içilmesini helal
kabul etmektedir.
2.4. Hammâd b. Ebî Süleyman’a ait olduğu düşünülen diğer fıkhi görüşler.
Hammâd b. Ebî Süleyman’ın Hanefî literatürü içerisinde ulaşılabilen görüşlerinden bazı
örnekler yukarıda aktarıldığı gibidir. Bunun dışında kendisine ait fetvaların yukarıda
aktarılanlarla sınırlı olmadığı aşikârdır. Hanefî mezhebinin görüşlerinin çoğunda Hammâd’ın
görüşlerine mutabık olduğu mezhebin kurucu imamının öğrencisi olmasından hareketle
söylemek mümkündür. Bu sebeple mezhep literatürü içerisinde kendisinin görüşlerinin
ayrıntılı olarak verildiği bir esere ulaşılamamıştır. Bununla beraber esas itibariyle Hanbeli
kaynağı olmakla birlikte dört mezhebin ve diğer müçtehitlerin görüşlerinin derlenerek kayıt
40
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altına alındığı eser olan İbn Kudame’ye ait el-Muğnî adlı eserde Hammâd’ın fetvalarını içeren
oldukça fazla miktarda mesele bulunmaktadır. Ancak bahsi geçen meselelere dair fetvaların
Hammâd b. Ebî Süleyman’a ait görüşlerin olup olmadığı Hanefî mezhep literatürü içerisinden
net biçimde belirlenememektedir.
Mezhepler arası farklar ve Hammâd’ın Hanefî mezhebi içerisindeki konumu
düşünüldüğünde aktarılan bu hükümlerin kendisine aidiyeti üzerinde detaylı araştırma
gerektiren konular arasındadır. Çünkü bu görüşlerle ilgili şu sorunun cevabının bulunması
gerekmektedir. Mezhebin ilk kaynaklarından olan ve çalışmamızda Hammâd’a ait görüşlerin
çıkarılmasında yararlandığımız es-Serahsi’nin el-Mebsut isimli eserinde bu görüşlerin neden
aktarılmadığıdır. Çünkü Serahsî eserinde mezhep görüşünün Hammâd ile farklı olduğu
konulara temas etmeye sebebini açıklamaya çalışmıştır. Öte yandan Serahsi’nin ilgili eseri
Zahiru’r-rivaye kitaplarının derlenerek özetlendiği el-Kafî’nin şerhi mahiyetindedir. Bu
açıdan mezhebin ilk kaynak eserlerinden biri sayılmaktadır.
İbn Kudame tarafından Hammâd’a ait olduğu aktarılan görüşlerden ibadet meselelerine
dair 32 meseledeki görüşün 19 tanesinde, muamelat meselelerine dair 19 meselenin 10
tanesinde, münakehat meselelerine dair 17 meselenin 4 tanesinde, ukubata dair 10 meselenin
4 tanesinde, helal ve haramlara dair 5 meselenin 1 tanesinde ve muhakeme usulüne dair 3
meselenin tamamında Hanefîlerden farklı fetvasının bulunduğu görülmektedir. İmâm-ı
Âzam’ın hocasına bu kadar fazla meselede ihtilafı bulunmasına rağmen Hanefî literatürünün
en temel kaynaklarından olan Serahsi’de bu hükümlere hiç değinilmemiş olması tereddüte
mahal vermektedir. Hal böyle iken yukarıda aktarılan meseleler dışında Serahsi’nin bu
farklara değinmemiş olması görüşün kesinliğinin tespitinde daha detaylı bir çalışma
yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Çünkü her ne kadar bu hükümlerin doğru olacağı
düşünülebilirse de nihayetinde mezhep görüşlerinin mezhebe ait kaynaklardan tespit edilmesi
muteber olandır.
Diğer yandan İbn Kudame tarafından aktarılan meseleler incelendiğinde özellikle iki
tanesindeki ihtilaf dikkate şayandır. Bunlardan ilki oruç kefaretine yönelik ihtilaftır. İbn
Kudame’nin aktardığına göre Hammâd b. Ebî Süleyman’a göre kasten oruç bozulan hiçbir
durum kefaret sebebi olmaz. Sadece kaza gerektirir. Yani oruçta kefaret söz konusu değildir.42
Dikkat çekici olan diğer mesele ise altınla diğer madde karışımından üretilen paraların
birbirleri ile mübadelesinde paraların içerisindeki altın miktarının hesaba katılmayacağı,
değerlerinin hesaba katılacağıdır.43
Bu meselelerin doğruluğunun tespiti farklı bir çalışma konusunu oluşturmakta ve mevcut
çalışmanın kapsamını büyüterek sınırın aşılmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle bu konuyu
daha sonraki çalışmalara ve araştırmacılara bırakarak burada sadece İbn Kudame’nin
Hammâd’a ait olduğunu söylediği görüşlerin aktarılması ile yetinilecektir. Bu liste ise
merhum Mehmet Özgü Aras hocanın yapmış olduğu derleme çalışmasından alıntılanarak
yapılacaktır.44 Buna göre Hammâd b. Ebî Süleyman’a atfetdilen fetvalar şu şekildedir:
2.4.1. İbadetlere İlişkin Hükümler
1- Meşkûk olarak nitelenen katır ve eşeğin artığı ile abdest alınabilir, teyemmüm
alınmasına gerek yoktur.
2- Abdest ve gusulde mazmaza ve istinşak yapmak sünnettir.

42
43
44

Ebû Muhammed Abdullah İbn Kudame, el-Muğnî (Riyad: Dâru Alemi’l-Kütüb, 1981), 3: 115.
Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd İbn Hazm, el-Muhalla (Mısır: İdaretü’t-tıbaâti’l-müniriyye, 1967), 9:
560-567.
İlgili meselelere dair detaylı açıklama için bk. Aras, Hammâd ve Fıkhi Görüşleri, 115-276.
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3- Mushafa abdestsiz olarak sadece elin içi ile dokunulamaz. Elin kalan tarafları ile
dokunulması caizdir.
4- Mushaf abdestsiz şekilde üzerindeki kılıfla taşınabilir.
5- Sebileyn’den (ön ve arka mahalden) çıkan taş ve kıl gibi mutad olmayan şeyler abdesti
bozmaz. İki yoldan çıkan taş ve kıl abdesti bozmaz.
6- Kadının tenine şehvetle dokunulması abdesti bozar.
7- Gusulde azaların ovalanmasına gerek yoktur. Suyun ulaştığına dair zanni galibin
oluşması yeterlidir.
8- Kişinin yanında bulunan su abdest almaya yetecek nitelikte değilse teyemmüm yapar.
9- Yer cinsinden olan ve necasetin bulaşmadığı herşeyle teyemmüm yapılabilir.
10- Kadın başörtüsü üzerinden başını mesh etmesi caiz değildir.
11- Hamile kadının hayız zamanlarında gördüğü kan hayız sayılır. Bu şekilde kan
görülmesi durumunda hamilelik hükmü ortadan kalkar.
12- Farza başlandığı sırada nafile namazın kılınması halinde bu namaz derhal kesilerek
farza başlanması gerekir.
13- Namaz başlangıcındaki istiaze ve besmele gizli okunur (Mutabık)
14- Namaza imam rükûdayken yetişen kişi hem tahrime için hem de rukû için iki tekbir
almalıdır.
15- Namazda bilerek ya da unutarak namaz dışından sayılacak şekilde konuşmak namazı
bozar.
16- Necasetlerin dirhem miktarı kadar kişinin üzerine bulaşmış olması halinde namazı
sahih olur. Bundan fazlası ile namaz kılınmaz.
17- Bit, pire vs. gibi akıcı kanı olmayanların kanı temizdir.
18- Yırtıcı olsun olmasın her türlü kuşun tersi namaz kılmaya engel olmaz.
19- Kaza namazlarının kılınması için gün içerisinde herhangi bir kerahet vakti yoktur.
20- Gece ya da gündüz kılınacak nafile namazlar iki rekât şeklinde kılınabilir
21- Seferi olduğu halde farz namazı dört rekât kılan kişinin namazı sahih değildir. İki
rekat olarak iade etmesi gerekir.
22- Cuma namazına imam teşehhüdde olduğu sırada dahi yetişilse namaza yetişilmiş
sayılır.
23- Hem Ramazan hem de Kurban bayramlarında namaza giderken sesli şekilde tekbir
getirilir.
24- Ölü doğmuş olan bebeğin cenaze namazı kılınmaz (Mutabık)
25- Koca ölen karısını zaruret durumunda yıkayabilir.
26- Borçlu olan kişinin yanında borcunu ödeyecek miktarda malı olsa bu maldan zekât
verilmesi gerekir.
27- İkrar edilen alacaklar henüz ele geçirilmese de zekâtının verilmesi gerkir.
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28- Zekât üzerine borç olarak sabit olduktan sonra ödenmeden vefat eden kimsenin
malından ancak vasiyet edilmişse zekât alınabilir. Bu durumda da alınacak miktar üçte biri
geçemez.
29- Yevm-i şekte (Ramazan ayından olup olmadığı bilinmeyen günde) Ramazan orucuna
niyet edilerek tutulan oruç sahih olmaz.
30- Kasıtlı olsa da olmasa da bozulan oruçlar için sadece bir gün kaza gerekir. Kefaret
olarak herhangi bir oruç tutulması gerekmez.
31- İhramlı kişi avcıya avı vurması için yol gösterirse dem cezasını müşterek ödemeleri
gerekir.
32- Mekke’den ayrılacak hacının veda tavafı yapması vaciptir. Bu tavafı bir sebepten terk
eden kişinin kurban kesmesi gerekir.
33- Hacda dem gerektirici suç işleyen kişinin kurban kesecek gücü yoksa hacdan önce üç,
hacdan sonra dört gün olmak üzere toplam yedi gün oruç tutması gerekir. Bu sırada
zenginleşirse orucu bırakıp kurban kesmesi zorunlu olur.
34- Fidye gerektiren hac suçlarında fakirlere yemek yedirmek şarttır. Şayet bu kişinin
yemek yedirecek gücü yoksa oruç tutar. Gücünün olmaması ise yanında bir “müd”
yiyeceğinin olmamasına bağlıdır. Bundan fazla yiyeceği olan kişinin fidyeye gücü var
demektir.
2.4.2. Muamelata İlişkin Hükümler
1- Buğday ve arpa aynı cins ürünlerdir. Bu sebeple ikisinin değişiminde fazlalık olması
halinde riba söz konusu olur.
2- Buğday-un değişimi gibi aynı cins malın cüzü ile aynı ölçüde satışı caiz değildir. Çünkü
burada ölçek aynı olsa bile denklik tam olarak karşılanmaz. Denk olduğunun tespit
edilememesi de fazlalık bulunduğunun göstergesidir.
3- İçinde altın bulunan paraların birbirleri ile değer olarak değişimi caizdir. İçindeki altın
miktarının bilinmesi şart değildir.
4- Vadeli borcun peşin olarak daha az bir miktar verilerek ödenmesi üzerine yapılan sulh
caiz değildir.
5- Ölçü-tartı ile satılan malların teslim alınmadan başkasına satışı caiz değildir.
Ölçülmeden satılan malların bu şekilde satışında ise sakınca yoktur.
6- Satın alınan malda çıkan ayıptan dolayı müşteri malı iade etme ya da olduğu gibi
kabullenip ayıp için tazminat isteme hakkına sahiptir.
7- Ayıplı şekilde satın alınan malda müşterinin elindeyken yeni bir ayıp ortaya çıksa bile
müşteri malı iade etme hakkına sahiptir. Ancak ilk kusur için tazmin isteme hakkı bulunmaz.
Aksine yeni kusurdan dolayı satıcıya tazminat ödemekle mükellef olur.
8- Mal satılırken malın bütün kusurlardan beri olduğu zikredilerek satılması ayıp
muhayyerliğini ortadan kaldırmaz. Müşteri çıkan ayıptan dolayı malı iade etme hakkına
sahiptir. Kusurlar ayrı ayrı zikredilmesi halinde müşterinin sayılan bu kusurlardan dolayı iade
iade etme hakkı düşer.
9- “Peşin şu fiyat, vadeli şu fiyat” şeklinde yapılacak satış geçerlidir. Çünkü burada
müşteri “Ben vadeli şu fiyata aldım” diyerek icap yapmış satıcı da kabul etmiş olur.
10- Eğitimli olsun olmasın her türlü köpeğin satışı batıldır.
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11- Mudarebe (emek-sermaye) ortaklığında sermayenin para olması zorunlu değildir, mal
da olabilir.
12- Mudarebe ortaklığında sermaye sahibinden izinsiz güvenli mesafeye yolculuk
yapılması caiz olmakla beraber yol masrafları ortak bütçeden değil emek sahibinin
hissesinden karşılanır.
13- Mudarebede ortaklığı ilgilendirmeyen bir işin yapılması durumunda diğer ortağın
malında gasp hükmü doğar. (Mutabık)
14- Alacaklı ile borçlu arasında borç miktarı üzerinden kurulacak mudarebe ortaklığı sahih
değildir. Çünkü bu durum menfaat şartı ile yapılan bir karz olmuş olur. Karz ise menfaat
karşılığında verilmez.
15- Şufa hakkı ile alınan bir araziye daha önce satın alan kişi tarafından dikilmiş ağaçlar
veya inşa edilmiş evin sökülmesi gerekir. Şefʿînin bunların bedelini ödeyerek sahip olma
hakkı bulunmaz.
16- Kâfir ya da zimmi ile müslümanın, müslüman bir kişinin arsası üzerinde şufʿa hakkı
konusunda bir farklılık yoktur. Onlar da şufʿa hakkına sahiptir.
17- Lakit (Buluntu çocuk) hür sayılır. Çünkü insanoğlunda aslolan hürriyettir. Kölelik
arizidir.
18- Varisler, muris hayatta iken malının tamamının başkasına vasiyet edilmesini kabul
etseler, murisin vefatından sonra bu kabullerinden dönme şansları yoktur. Haklarından
vazgeçmiş sayılırlar.
19- Kendisi adına hac yapılmasını vasiyet eden kişinin malının üçte biri hac masraflarını
karşılamaya yetmiyorsa varislerin bu vasiyeti yerine getirme zorunlulukları yoktur.
2.4.3. Münâkehât ve Ferâize İlişkin Hükümler
1- Feraiz konusunda mevle’l-muvâlât yolu ile kişiler birbirine mirasçı olabilir.
2- “Bu kişi benim kardeşimdir.” denilmesinde olduğu gibi başkasına nesep ikrar edilmesi
halinde ikrarda bulunan kişinin mirastaki hakkı lehine ikrarda bulunulan kişi ile paylaştırılır,
diğer mirasçıların haklarına ise dokunulmaz.
3- Nikâh akdinde denklik nikâhın şartları arasında bulunmaz.
4- Azad edilen cariyenin köle olan kocasına sahip olması durumunda aralarındaki nikâh
fesh olur. Ancak koca da azad edilirse tekrar nikâh kıyılabilir. Bu fesih ise talak sayılmaz.
5- Azad edilen cariyenin kocası köle olsun hür olsun nikâh akdini sonlandırma konusunda
muhayyerlik hakkı bulunur. Bu hak derhal kullanılmak zorunda olan bir hak değildir. Böyle
bir hakka sahip olduğunu öğrendiğinde hakkını kullanabilir.
6- Kocada innet (iktidarsızlık) bulunursa belli bir müddet tedavi süresi tanındıktan sonra
kadının nikâh akdini feshetme hakkı doğar.
7- Kadına verilecek mehrin peşin veya veresiye olarak verilmesi mümkündür. Bir
kısmının peşin bir kısmının veresiye olarak belirlenmesi de mümkündür. Ancak burada
vadenin süresinin belirlenmemesi gerekir.
8- Birden çok eşi olan kişinin yeni bir kadınla evlenmesi durumunda bu kadınla da
gecelemeyi diğer eşleri ile aynı tutmak zorundadır. Yeni nikâh yapıldığı için fazla geceleme
hakkı bulunmaz. Yine kadınların ehl-i kitap ya da Müslüman olmaları arasında geceleme
bakımından bir fark yoktur.
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9- Aralarında zifafın gerçekleştiği karısına “Seni boşadım, artık boşsun” gibi tekrarlı
cümle kullanan kocanın ilk sözü ile talak gerçekleşmiş olur. İkinci sözünün talak ifade
edebilmesi ikinci talakın kastedilmiş olması gerekir.
10- Kinevî ifadelerde talakın gerçekleşmesi talak kastının bulunmasına bağlıdır.
11- Muhalaa yolu ile boşanmalarda erkeğin karısından mehirden daha fazla miktarı talep
etmesi mekruh olmakla birlikte caizdir. Bunun sonucunda boşama gerçekleşir.
12- Velisi tarafından evlendirilen çocuğun yapacağı boşama geçersizdir. Çünkü aleyhine
yapılan tasarrufları geçersizdir.
13- Birden fazla karısı olan kişinin karılarından birini boşadığını söyleyip daha sonra
içlerinden birini seçmesi halinde o kadın için boşama sahih olur.
14- Şer’i tahlilin gerçekleşmesi için kadının sonradan evlendiği koca ile aralarındaki
nikâhın sahih bir nikâh olması zorunludur. Sonrasında boşanmak üzere yapılan nikâh fasit
olacağından ilk kocaya helallik sağlamaz.
15- Hamile kadının iddeti doğumdan sonraki nifasın sona ermesine kadar devam eder.
16- Îlâ da söylenen süre ne olursa olsun dört ay içerisinde yeminden dönülmezse îlâ
yoluyla bâin talak gerçekleşmiş olur. Bu süreden önce yeminden dönülürse boşama
gerçekleşmez ama kefaret gerekir.
17- Nafakasını karşılayamayan kocadan ayrılmayı talep etme konusunda kadın
muhayyerdir. Dilerse sabreder ve evliliğini devam ettirir, dilerse kocasından ayrılmayı talep
eder. Ancak bu durumda kocaya durumunu düzeltmesi için bir yıl süre tanınır.
2.4.4. Ukûbata İlişkin Hükümler
1- Katile karşı kısas isteme hakkı nesep yolu ya da sebep yolu ile maktüle bağlı olan tüm
varislerindir. Erkek-kadın-çocuk tüm varisler kısas talep ederse kısas tatbik edilir. İçlerinden
biri kısası istemediği takdirde kısas düşer ve ceza diyete döner.
2- Demir dışında sonucunda ölüm olacağı zann-ı galiple bilinen şeylerle yapılan
öldürmelerde de kısas gerekir.
3- Hırsızlık tarifine uyan bir hırsızlığın ilk defa yapılması durumunda kişinin bir eli
kesilir. İkinci durumda sol ayağı kesilir. Sonrakilerde ise uzuv kesilmez, kişi hapsedilir.
4- Hırsızın eli kesilse bile çaldığı mal yanında ise sahibine iade edilir, yanında değilse
tazmin ettirilir. Fakir ya da zengin olması arasında fark yoktur.
5- Nebbâşın (kefen soyucu) eli hırsızlık yapmasından dolayı kesilir.
6- Bir kimse yol kesip mallara el koyduktan sonra yolcuları ödürürse çarmıha gerilip karnı
deşilerek teşhir edilir. Sadece yolcuları öldürmüş malları almamışsa idam edilir, fakat teşhir
edilmez. Sadece malları çalması durumunda ise sağ el ve sol ayağı çapraz şekilde kesilir.
7- Dinden dönen kişilerin cezası idamdır. Bu konuda erkek ya da kadın ayrımı bulunmaz.
8- Zina suçu en ince teferruatına kadar dört erkek şahitle tespit edilmedikçe ya da dört kez
suçu işleyen kişi tarafından ikrar edilmedikçe sabit olmaz ve cezası tatbik edilmez. Hatta
ikrardan sonra ikrarından dönse ya da kaçsa yine ceza yine tatbik edilmez.
9- Babasından olmadığını iddia eden kişiye annesine zina iftirasında bulunduğu için 80
celde kazf haddi uygulanır.
10- Bir kimsenin bir kadın topluluğuna zina iftirasında bulunması durumunda kaç kişiye
iftira atmış olursa olsun yalnıca bir kere kazf cezası uygulanır.
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2.4.5. Hazr ve İbâhaya İlişkin Görüşler
1- Ehl-i kitaptan olan kimselerin kestiklerinin yenilmesi helaldir.
2- Üzerinde besmele çekilmeyen hayvanın etinin yenmesi helal değildir. Ancak besmele
çekilip çekilmediği bilinmiyorsa yenilmesi helal olur.
3- Hayvanın kesilmesi mümkün olan herhangi bir yerinden kesilerek öldürülmesi
durumunda etinin yenmesi helal olur. Ancak açılan bu yara sebebiyle ölmüş olması gerekir.
4- Yırtıcı kara hayvanlarının avladığı hayvandan yememesi şartı, yırtıcı kuşlarda aranmaz.
Onların avladıkları hayvanın eti yenmiş olsa da helal olur.
5- Kırmızı ve sarı renkte elbise giyilmesi mekruh değildir.
2.4.6. Muhâkeme Usûlüne İlişkin Hükümler
1- Zina davalarında dört erkek şahit yerine üç erkek ve iki kadın şahitlik edebilir. Bu
durum şahitlik gerektiren tüm davalarda bir erkek yerine iki kadın olacak şekilde
uygulanabilir.
2- Çocuğun doğarken ağlaması, kadının vücudunda çıban bulunması vs. gibi yalnızca
kadınların bilgisinin bulunabileceği konularda tek kadının şahitliği yeterlidir.
3- Yahudi’nin Hristiyan aleyhine ya da Hristiyan’ın Yahudi aleyhine yapacakları
şahitlikler geçerlidir. Çünkü küfür tek millet sayıldığı için şeriat karşısında tek din mensubu
gibi addedilirler.
SONUÇ
Günümüzde dört hak mezhep olarak nitelendirilen fıkıh mezheplerinden birisi de
Hanefîliktir. Tarih olarak bakıldığında kuruluşu hicri ikinci asıra dönemlendirildiği görülse de
hak olarak nitelenebilmesi için İslam’ın ilk yılları ile iltisakının mutlaka bulunabilmesi
gerekir. Aksi takdirde bidat olarak nitelenmesi ve İslam’la ya da şeriata dair hükümlerle
ilgisinin bulunmaması gerekir. Bu ön kabulden hareket edildiğinde Hanefîlik mezhebinin
kurulduğu asır ile Asr-ı Saadet arasındaki dönemlerdeki bağlantılarının gün yüzüne
çıkarılması ve bu mezhep üzerindeki etkisinin tespit edilmesi gerekecektir.
Hammâd b. Ebî Süleyman bu bağlamda bahsi geçen dönem içerisinde Hanefî mezhebinin
Asr-ı Saadet’le olan bağlantısında kilit rol oynayan müçtehitlerden birisidir. Mezhebin
kurucusu olan İmâm-ı Âzam Ebû Hanife’nin fıkıh ilmindeki hocasıdır. Yaklaşık 20 yıl
kendisine hocalık yapmış ve onun bu alanda yetkinliğe ulaşmasında en fazla söz sahibi olan
âlim olmuştur. İmâm-ı Âzam’ın hükümlere ulaşmadaki yöntemi, fetva vermesindeki usulü
Hammâd (r.a.) tarafından kendisine aktarılmıştır. Aynı zamanda Hanefîliğin arka planını
oluşturan Kufe Ekolü ya da diğer adıyla Ehl-i Rey mektebinin Hanefîlik öncesinde kendi
dönemindeki temsilcisi konumundadır. Bu gözle bakıldığında her ne kadar mezhep
kurulmadan önce yaşamış olsa da kendisinin de Hanefî mezhebine mensup bir mutlak
müçtehit olarak nitelendirilmesi yanlış olmayacaktır.
Hanefî mezhebine ait hükümlerin pek çoğu İmâm-ı Âzam’ın hocası Hammâd b. Ebî
Süleyman’a ve oradan da Asr-ı Saadet’e kadar bu ekolün temsilciliğini yapmış müçtehitlere
dayanmaktadır. Bu nedenle Hanefîlere ait furu meselelerin hemen tamamının Hammâd’ın
(r.a.) görüşlerini de kapsadığını söylemek mümkündür. Ancak detaylara inildiğinde bazı fer’î
meseleler de bu durumun açıkça belirtilme ihtiyacı hissedildiği ya da mezhep görüşünün
temellendirilmesinde Hammâd b. Ebî Süleyman’dan gelen nakillerin kullanıldığı
görülmektedir. Bu nakillerde İmâm-ı Âzam öncesi Kufe ekolüne mensup fukaha arasında
herhangi bir meselede farklı görüşlerin bulunması halinde Hammâd’ın (r.a.) tercih ettiği
görüşün Hanefîlerce tercih edilmesine dikkat edildiği göze çarpmaktadır.
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Hammâd b. Ebî Süleyman’ın Hanefî literatüründe bulunan nakilleri incelendiğinde ikinci
dikkat çeken husus ise kendisinin görüşünden farklı olarak mezhepte kabul edilen görüşün
bulunması halinde ismine temas edilmiş olmasıdır. Bu farklılığa ilişkin meseleler fazla bir
yekün tutmasa da farklılığa temas edilirken mutlaka bir açıklamaya da yer verildiği
görülmektedir. Hammâd b. Ebî Süleyman’ın bu görüşü niye tercih ettiği, mezhebin ise aksi
görüşü müfta bih kabul etmesinin sebebinin ne olduğu detaylıca açıklanmaktadır. Bu durum
mezhebin onun görüşlerine muhalefet ederken dahi mezhebin imamlarından biri olarak
gördüğü sonucuna ulaştırmaktadır.
Mezhep literatürü içerisinde kendisinin görüşlerine ismen yapılan atıf çok fazla olmasa da
İbn Kudame tarafından kendisine ait olduğu zikredilen birçok meseleye rastlanılmaktadır. Bu
atıflar incelendiğinde ise tahmin edilenden çok daha fazla ihtilafın bulunduğu mesele
karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Hammâd b. Ebî Süleyman’ın Hanefî mezhebi ya da Kufe
ekolü dışından olan ve aynı usulü benimsemeyen mutlak bir müçtehid izlenimi
uyandırmaktadır. Bu nedenle zikredilen hükümlerin gerçekten Hammâd (r.a.) ait olup
olmadığının tespit edilmesi çok kapsamlı bir çalışmayı gerektirmektedir.
Sonuç olarak Hammâd b. Ebî Süleyman’ın Hanefî mezhebi üzerindeki etkisi
azımsanmayacak niteliktedir. Mezhebin imamına 20 yıl gibi bir süre hocalık yapmış olması
ve çok yakınında bulundurması, onun görüşlerinin mezhep üzerindeki etkisini gözler önüne
sermektedir. Bu kapsamda kanaatimizce Hammâd b. Ebî Süleyman’ın Hanefî mezhebinden
ayrı düşünülmesi mümkün gözükmemektedir.
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اﳌﻘﺪﻣﺔ:
ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻬ ﱠﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻗﺪ ﻛﺎن
اﻟﻘﺮن اﻷول اﳍﺠﺮي اﻟﻘﺮن اﻷﻫﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﱠﻘﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﱡﺒﻮة ،واﻋﺘﲎ ﺑﻪ
ﺻﺔ ﻣﻊ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻮﺣﻲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺮن اﳍﺠﺮي اﻟﺜﺎﱐ دوراً ﻣﻬﻤﺎً ﰲ ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،ﺧﺎ ﱠ
ﻇﻬﻮر اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ اﳌﺘﻌ ِّﺪدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ،وﻛﺎن ﻟﻪ روادﻩ وﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ،وﻛﺎن ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻌﻤﻠﻴﱠﺔاﻟﻨﱠﻘﺪ أﺛﺮ ﰲ
اﻟ ِّﺪراﺳﺎ ﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص اﻟ ِّﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﱠﺔ.
ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ أ ﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔﻣﻦ أﺑﺮزاﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻮﺿﻮح وإﱃ أﺛﺮﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻬ ﱠﻤﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﱠﺔ ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن وﻓﻖ آﻟﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻵراﺋﻪ ﰲ ﳎﺎل ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن
اﳊﺪﻳﺚ أﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻋﻠﻤﻴﱠﺔﻣﻬ ﱠﻤﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳏﻮرﻳﺔ ،وﻛﺎن ﳍﺎ أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﺣﱴ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﳍﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔاﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ أدوات وﻣﻌﺎﻳﲑ
ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن اﳊﺪﻳﺚ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ إﳚﺎد وإﻇﻬﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻔﱰض وﺟﻮد ﻣﻌﺎﱂ ﻟﻨﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم "أﺑﻮﺣﻨﻴﻔﺔ" ،وأ ﱠن ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﱠﻘﺪي أﺛﱠﺮ ﰲ
اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﱠﺔ ﻟﻺﻣﺎم ،وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺎﱂ ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻮ أﺛﺮ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﱠﻘﺪي ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﳌﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﱠﻘﺪاﳌﺘﻮن؟
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﱠﺮد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻣﺎم "أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ" اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱠﻘﻞ؟
ﻓﺮﺿﻴﱠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
1ﯾﺣﯾﻰ ﻣﻌﺎﺑدة ،اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟدﻛﺗور ،.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻣو ﱠﻛﺎﻟﻲ ،دﻧﯾزﻟﻲ /ﺗرﻛﯾﺎ.
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أﺛﺮ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات
ﻳﻔﱰض اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﱂ ﻟﻨﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم "أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ" ،وأ ﱠن ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﱠﻘﺪي ٌ
اﻟﻔﻘﻬﻴﱠﺔ ﰲ ﻣﺬﻫﺒﻪ ،وذﻟﻚ ﻋﺘﺒﺎر اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻬﻮﻋﻠﻢ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن اﳊﺪﻳﺚ؛ وﳛﺎول
ﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ،وذﻟﻚ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﱠﻘﺪي،وإﺑﺮاز دوراﻹﻣﺎﻣﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﳌ ٌ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ وﺗﺮﺟﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ،وﰲ ﻣﺪى ﻗﺒﻮﳍﺎ أو ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً
ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﳊﺪﻳﺚ وﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻨﻪ أو ردﻩ.
ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﺎول ﻣﻼﻣﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻨﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎروﰲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ،ﻷ ﱠن اﳌﻘﺼﻮد إﻇﻬﺎر أﺻﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷدوات اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ ﳌﺘﻮن اﳊﺪﻳﺚ ،وإﻇﻬﺎر
دور اﻷدوات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﱠﻘﺪ اﳊﺪﻳﺜﻲ ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ ،ﰒ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ دﻋﻮى ﺗﺮك اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن ،وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ أﻗﻮال
اﶈﺪﺛﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل؛ وﻻ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔﰲ ﻫﺬﻩ
اﳌﺴﺎﺋﻞ وﻻ دراﺳﺘﻬﺎ ،وﻫﻨﺎ ﳚﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻮم وأدوا ﺎ وﺑﺮاﻋﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ إﳚﺎدﻫﺎ
واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ ،ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ ﻇﻨﻴﱠﺔ.
اﻟ ِّﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:

ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ِّﺪراﺳﺎ ﻃﺮاﻓﺎً ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع ،وﻗﺪ ﺗﻨﺎول "ﳏﻤﺪ ﻛﻴﻼﱐ"2ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟ ﱠﺴﻨﺪ واﳌﱳ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ ،وﻧﻘﻞ آراء اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪﻳﺪة،
وﺑﲔ ﳕﺎذج ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﺪراﺳﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻤﻴﱠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻛﻤﺎ اﻫﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﻀﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل،وﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ اﻧﺘﻘﺪ ﺎ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ،
وﺳﻴﺸﲑ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﱃ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ "ﻛﻴﻼﱐ" ،أ ﱠﻣﺎ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ إﳍﻴﺎ واﻟﺬي ﺳﺄﺗﻨﺎوﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﻨﻮان اﻵﰐ.

أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌﻌﺎﱂ اﻟﻌﺎ ﱠﻣﺔ ﳌﻨﻬﺞ ﻧﱠﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وﳏﺎوﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ وﻓﻖ آﻟﺔاﻟﻔﻘﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﺷﱰﻃﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﳏﺎوﻟﺘﻪ اﻟﱰﻛﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻶراء اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ وﻣﻌﺎﻳﲑﻩ.

2ﻛﯾﻼﻧﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ ،ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﺣدﯾث ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ )ﻣﺻر :دار اﻟﺳﻼم،(2010 ،
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 اﺳﺘﻨﺘﺎج أﺛﺮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﱠﻘﺪي ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم،وﻛﻴﻒ أﺛﺮت ﰲ إﳚﺎد ﺷﺮوط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪى ﺛﲑ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻨﱠﻘﺪي ﰲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻪ ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ واﻛﺘﻔﺎﺋﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺮوا ت دون ﻏﲑﻫﺎ.
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ دﻋﻮى ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪى ﺛﺒﻮ ﺎ ،وإﻳﺮاد اﻟﺮدود اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔﲞﺼﻮص ذﻟﻚ ،إﳚﺎد اﻟﺮدود اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻋﻠﻰ اﻵراء اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﺤﻰ اﻟﻨﱠﻘﺪي.
 .1أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﺿﻮء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﺑﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﱠﻘﺪ اﳊﺪﻳﺜﻲ.
ﺗﻜﻤﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻌﺎﱂ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ" ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ ،اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺰﻟﺔ
اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ،واﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﱠﻘﺪ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ؛ وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
أوﻻ :اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺪرﺳﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻺﻣﺎم "أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ" وﻗﻮة ﻣﺪرﺳﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ،
ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﳉﺎﻣﻌﺔ واﳌﻌﻬﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺪرس اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﳉﻤﺎﻋﻲ ،ﰒ ﺗﺪون ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﰲ ﻛﺘﺐ اﳌﺬﻫﺐ،ﻗﺎل اﳌﻮﻓﻖ اﳌﻜﻲ" :وﺿﻊ أَﺑُﻮ ﺣﻨﻴ َﻔﺔ ﻣ ْﺬﻫﺒﻪ ُﺷ َﻮرى
ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﱂ ﻳﺴﺘﺒﺪ ﻓِ ِﻴﻪ ﺑِﻨَ ِ
ِ
ﻔﺴ ِﻪ دو ﻢِ ِ ،
ِ
ﲔ.
ﻴﺤﺔ َ ،وَر ُﺳﻮﻟﻪَ ،واﻟْ ُﻤﺆﻣﻨ َ
ْ
اﺟﺘ َﻬ ًﺎدا ﻣْﻨﻪُ ِﰲ اﻟﺪﱠﻳﻦ ،وﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺼ َ
َ
3
ِ
ﻤﺴﺎﺋِﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔﻣﺴﺄﻟﺔَ ،وﻳﺴﻤﻊ َﻣﺎ ِﻋْﻨﺪﻫﻢَ ،وﻳَـ ُﻘﻮل َﻣﺎ ِﻋْﻨﺪﻩ ،وﻳﻨﺎﻇﺮﻫﻢ ، "...ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ
ﻓَ َﻜﺎ َن ﻳﻠﻘﻲ اﻟْ َ
ﺑﺖ راﺳﺦ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻹﻣﺎﻣﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ":وﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻊ
ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻤﻪ ﺣﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺤﻮل اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻳﻘﻦ أن ﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﺗﻠﻚ
اﳌﻄﺎﻋﻦ".4
وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان وﺟﻮد ﻣﻼﻣﺢ واﺿﺤﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
وﻣﺪرﺳﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وﻫﻲ واﺿﺤﺔ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرات اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ،
وﳒﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ ﻗﺪ أﺧﺬت ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﰲ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ
ﰲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺸﲑ ﻋﻤﺎد رﺷﻴﺪ إﱃ ":ﲤﺮس اﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﱰك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻌﺾ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ،أو ﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﻘﺪ اﳌﱳ اﻟﻔﻘﻬﻲ ،وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺞ وﴰﻮل ﰲ اﻟﻌﻘﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎدي
ﻟﺪﻳﻬﻢ"5؛ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈ ﱠن دراﺳﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳍﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻤﻴﱠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة.

 3اﻟﻣﻛـﻲ ،اﻟﻣوﻓـﻖ ﺑـن أﺣﻣـد ،ﻣﻧﺎﻗب اﻹﻣﺎم اﻷﻋظم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ) ،ﺣﯾـدر آﺑﺎد :ﻣطﺑﻌـﺔ ﻣﺟﻠـس داﺋـرة اﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﻧظﺎﻣﯾـﺔ1903 ،م(:2 ،
.133
4اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺣﺳﻧﻲ ،اﻟﺳﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ،دﻣﺷﻖ :اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ 2000 ،م(.427 ،
 5رﺷﯾد ،ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن" ،ﻣﻔﮭوم ﻧﻘد اﻟﻣﺗن ﺑﯾن اﻟﻧظر اﻟﻔﻘﮭﻲ واﻟﻧظر اﻟﺣدﯾﺛﻲ" ،إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ) ،39/ﺷﺗﺎء .98 :(2005
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ﻧﻴﺎ :ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ.
ﻳﺰﻳﺪ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﱠﻘﺪ واﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﱂ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻓﻤﻦ
اﳌﻌﻠﻮم أ ﱠن ﻣﺎ ورد ﻋﻦ اﻟﻨﱠﱯ  Hﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰲ اﻟ ِّﺪراﺳﺎ ﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ ،وأ ﱠن دﻻﻟﺔ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔﻣﻬ ﱠﻤﺔﰲ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻣﻌﻠﻮم أ ﱠن ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻴﻬﺔ،ﺣﻴﺚ

ﻛﺎن ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺒﻮﻻً أو رداً.6

وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ أن اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺒﻮﻻ أو ردا ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ،ﻓﲑد اﳊﺪﻳﺚ أو ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﺟﻮد ﻗﺮاﺋﻦ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺒﺎت ذﻟﻚ ،ﻓﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮم
أن رد اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻨﺪ أو اﳌﱳ ،ﻓﺄ ﱠﻣﺎ رد اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ راوي اﳊﺪﻳﺚ أو ﺳﻨﺪﻩ،ﻓﲑد اﳊﺪﻳﺚ ﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺴﻨﺪ أو وﺟﻮد راوي ﻻ ﺗﻘﺒﻞ رواﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﻟﻀﺒﻂ أو اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وأﻣﺎ رد اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﱳ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ رد ﻣﻀﻤﻮن اﳊﺪﻳﺚ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﺘﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻤﻴﱠﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ أو
ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ ﻷدﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﻌﻘﻞ ،ﻓﲑد اﳊﺪﻳﺚ أو ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ،وﻳﱰﺗﺐ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﱠﻘﺪ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻓﻘﻬﻴﺔ ،و ﺬا ﻳﺘﻀﺢ أن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ وﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن ،وا ﱠن ﻫﻨﺎك
أﺛﺮ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،وﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮاﺋﻨﻬﺎ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺪ إﱃ آﺧﺮ ،ﲝﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﺪى وﺟﻮد
ﻣﺮﺟﺤﺎت ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺎ.
وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻷدوات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﻓﺈ ﱠن ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ ﻣﻴﺰة ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻹﻇﻬﺎرﻩ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺪ أوﺟﺪوا ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﱳ
ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاﺋﻨﻨﻘﺪﻳﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ.
.2اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ.
ﻳﻌﺘﱪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﺳﻌﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺻﻴﻠﻪ ﻷﻣﻬﺎت اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ ﻛﺎﻟﻔﻘﻪ واﻷﺻﻮل واﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ،واﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻫﻮ إﺑﺮاز اﻫﺘﻤﺎم اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻌﻠﻢ
اﳊﺪﻳﺚ وﺑﻴﺎن ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ،وﻫﺬا ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ دﻋﻮى ﺗﺪور ﺣﻮل اﻟﺘﱠﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن
ﺣﻴﺎزة اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ وﻣﺮو ﺗﻪ ،وان ﻋﺪم اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮو ت أدى إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻘﻬﻴﺔ،
وﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎ ﻧﺘﻔﺎء ﻋﺪم اﻃﻼع اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮو ت ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔوإﺛﺒﺎ ن اﺧﺘﻴﺎرات اﻹﻣﺎم
6أﻧظر :ﻋواﻣﺔ ،ﻣﺣﻣد ،أﺛر اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف ﻓﻲ اﺧﺗﻼف اﻷﺋﻣﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﺑﺷﺎﺋر1997 ،م(.
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أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔﺑﻘﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺛﺮت ﰲ ﻗﺒﻮل ﻣﱳ أو ردﻩ أو ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ،وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻫﺬا ﳛﺘﺎج إﱃ دراﺳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻮﺟﻮد أﻣﺜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻃﻼع اﳌﺬاﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﺮو ت اﳊﺪﻳﺚ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﻟﺪراﺳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم
واﻹﺷﺎرةإﻟﻴﻪ ،واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن
ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺳﺒﺒﺎ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺎن اﻟﻔﻘﻬﺎء واﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﻏﲑﻩ
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮن اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ وﺛﺒﻮ ﺎ واﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎ
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﳋﻼﻓﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ اﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﻬﺎء
واﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺘﱪة ﻛﺎن ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺪارك اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ
اﻟﻔﻘﻬﻲ وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن.
وﻋﻮدا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ ﱠن اﻹﻣﺎم ﻗﺪ ﺑﺮز ﰲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻔﻘﻪ واﺳﺘﻮﻋﺒﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﲣﺼﺼﻲ وﻫﺬا ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ،ﻓﻬﻮ ﱂ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ
ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻞ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ واﻟﺮﺟﺎل ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ زﺧﺮت ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
وﻣﺮو ﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔﻋﻠﻰ أﺑﻮاب واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺚ وأﺻﻮﻟﻪ وﻣﺮو ﺗﻪ ،وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أ ﱠ ﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
واﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد وﻟﻜﻞ ﻣﻴﺰﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ،7واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﳛﺘﺎج
إﱃ ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
وﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺪة ﻋﻨﺎوﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺣﺎزﻫﺎاﻹﻣﺎﻣﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وﻫﻨﺎ ﳚﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ِّﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻏﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﻴﻠﻲ واﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ،وﻫﺬا وﺣﺪﻩ ﻛﺎف ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬا ا ﺎل اﳍﺎم ،ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أ ﱠ ﻹﻣﺎم أﺑﻮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ رواﻳﺔ ودراﻳﺔ وﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ ﻋﺪة ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻬ ﱠﻤﺔ:
 .1.3ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ﻣﺒﻜﺮاً ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺮواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺎﻷﺣﻜﺎم اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ واﳌﻮﻗﻮﻓﺔ
وﻏﲑﻫﺎ.
ﻟﻘﺪ اﺷﺘﻐﻞ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﳊﺪﻳﺚ ورواﻳﺘﻪ ﻣﺒﻜﺮاً واﺷﺘﻬﺮ ﺑﺬﻟﻚ ،واﻹﺣﺼﺎء اﻟﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﻮان
ﻫﻮ ﺧﲑ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل،ﻟﻘﺪ ﻗﺪﱠم "اﻟﺒﻬﺮاﺋﺠﻲ"إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
دﻗﻴﻘﺔوﳝﻜﻦ ذﻛﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻬ ﱠﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب؛وﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :ﻟﻘﺪ وﺛﻖ وﻋﺮف ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ
7

Maabdeh, Yahya Zekeriya Ali, "Huccetü’l-İslam el-Gazzali’nin Hadis TenkidYöntemi", 900.
VefatYılında İmam GazzaliMilletlerarasıTartışmalıİlmiToplantıİstanbul (07-09 Ekim 2011),
2012: 221-247.
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اﳊﺪﻳﺚ ،وﻗﺪ أﺣﺼﻲ ) (163ﺗﻮﺛﻴﻘﺎ ﻋﻦ أﻫﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﳑﻦ ﻋﺮف ﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ،8وﻋﺮف ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ اﻟﻌﺪد
اﻟﻜﺜﲑ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ)،(328ﺑﻴﻨﻤﺎروى ﻋﻨﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﳑﺎ دون ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺮواﻳﺔ واﳌﺬﻫﺐ ﻣﺎ
ﻳﺒﻠﻎ )(712؛ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺮو ت اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ واﳌﻮﻗﻮﻓﺔ واﻵ ر 910588؛ ﻓﻬﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ أﻫﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻺﻣﺎم واﻟﻌﺪد اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺮو ت ﳛﻤﻞ دﻻﻟﺔ واﺳﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا
ا ﺎل ،وﻫﻮ ﻳﺪل دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻃﻠﺒﺎ ورواﻳﺔ.
واﻷﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﺣﺮص اﻹﻣﺎم وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ وﳎﺎﻟﺴﻪ ،وﳑﺎ ﻳﺮوى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻦ
ﺳ ْﻔﻴﺎ َن ﺑﻦ ﻋﻴـﻴـﻨَﺔَ ﻗﻮﻟﻪ ":أَﱠو ُل ﻣﻦ أَﻗْـﻌ َﺪِﱐ ﻟِْﻠﺤ ِﺪ ِ
ﺎل َﻫ َﺬا أَﻗْـ َﻌ َﺪ
ﻳﺚ ِ ﻟْ ُﻜﻮﻓَِﺔ أَﺑُﻮ َﺣﻨِﻴ َﻔﺔَ أَﻗْـ َﻌ َﺪِﱐ ِﰲ ْ
اﳉَ ِﺎﻣ ِﻊ َوﻗَ َ
ُ َ ْ َ َُ ْ
َْ َ
َ
ِ ِ ِ ٍ 10
اﻟﻨﱠﺎس ِﲝ ِﺪ ِ
ﻳﺚ َﻋ ْﻤﺮو ﺑْﻦ دﻳﻨَﺎر" .
َ َ
 .2.3ﺻﻴﻼﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺜﻮﻓﺮوﻋﻪ.

ﻣﻌﻠﻮم أ ﱠن ﻫﻨﺎك اﺗﺼﺎل وﺛﻴﻖ ﺑﲔ أﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻬ ﱠﻤﺔ ﻛﻤﺎ إن ﻋﻨﺎﻳﺔ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ وﻓﱠﺮت دواﻋﻲ ﻣﺘﻌﺪدة ﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ورواﻳﺘﻪ اﳊﺪﻳﺚ ،واﻟﻨﱠﻈﺮ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻋﻠﻮم اﳊﺪﻳﺜﻮأﺣﻜﺎم ﲰﺎﻋﻪ ورواﻳﺘﻪ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﳝﻜﻦ إﳚﺎد ﻋﻨﺎوﻳﻦ واﺳﻌﺔ وﻣﻬ ﱠﻤﺔ ﳑﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ،وﻫﻲ آراء إﻣﺎ روﻳﺖ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻪ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ دون ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳌﺬﻫﺐ ،ﻟﻘﺪ
وﺿﺢ أﺑﻮ ﺣﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﲝﺚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ؛ ﻣﺜﻞ:ﺣﻜﻢ اﻷﺧﺬ ﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،وﺣﺠﻴﺔ
اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ ،وﺣﻜﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ وﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ،وﺣﻜﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﻗﻮف واﳌﺮﺳﻞ ،وﺣﻜﻢ

اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻌﻨﻌﻦ ،وز دة اﻟﺜﻘﺔ ،11وﺷﺮوط اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،واﻟﱰﺟﻴﺢ ﺑﲔ اﻟﺮوا ت ،وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻟﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﺻﻮل اﻟﺮواﻳﺔ.12
 .3.3اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ:

ﻳﺸﲑ اﻟﺬﻫﱯ إﱃ أن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳉﺮح ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻟﻌﺼﻮر ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل"وﺳﺒﺐ ﻗﻠﺔ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻗﻠﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﺎء؛ إذ أﻛﺜﺮ اﳌﺘﺒﻮﻋﲔ ﺻﺤﺎﺑﺔ
ﻋﺪول ،وأﻛﺜﺮ اﳌﺘﺒﻮﻋﲔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺛﻘﺎت" ،13وﻫﻮ ﻳﺸﲑ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ إﱃ أ ﱠ ﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ
8اﻧظر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺣول ھذه اﻟﻌﻧﺎوﯾن :اﻟﺑﮭراﺋﺟﻲ ،ﻟطﯾف اﻟرﺣﻣن اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣدﯾﺛﯾﺔ ﻟﻣروﯾﺎت اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ،
)ﺑﯾروت :دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.267-114 :203،2-129 :1،(2021 ،
9اﻟﺑﮭراﺋﺟﻲ ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣدﯾﺛﯾﺔ ﻟﻣروﯾﺎت اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ.39 ،3 :1،
10اﻟﻘرطﺑﻲ ،ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑد ﷲ،اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺋﻣﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺎﻟك واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭم) ،ﺑﯾروت :دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،د.ت(.128 ،
 11أﻧظر :أﺑو ﺣﻠﺑﯾﺔ ،أﺣﻣد ﯾوﺳف"،أﺻول اﻟﺣدﯾث ﻋﻧد اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ أﺻول اﻟدﯾن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد
اﻟﺗﺎﺳﻊ.188– 143 :(2001)2/
12أﻧظر ﻣﻧزﻟﺔ اﻹﻣﺎم أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺣدﯾث :اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺷﯾد ،ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ،ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻋﺑدا ﻟﻔﺗﺎح أﺑو
ﻏدة )ﺣﻠب :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ2017 ،م(42-25 ،؛ وأﻧظر :اﻟﺣﺎرﺛﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم ﻋﺑده ،ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ ﺑﯾن
اﻟﻣﺣدﺛﯾن) ،ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن،دط ،دت( ،وﻓﻲ أﺻﻠﮭﺎ رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
 13اﻟذھﺑﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ،ذﻛر ﻣن ﯾﻌﺗﻣد ﻗوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل،اﻟﻣﺣﻘﻖ :ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﻏدة) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﺑﺷﺎﺋر،
١٩٩٠م(.153 ،
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اﳉﻬﺎﺑﺬة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮل":ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﻧﻘﺮاض ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ ﺣﺪود اﳋﻤﺴﲔ ﺗﻜﻠﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ
اﳉﻬﺎﺑﺬة ﰲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،14"...وﻗﺪ ﲨﻌﺄﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أﻗﻮال
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﰒ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﳕﺎذج ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواة ،ودرس أﻗﻮاﻟﻪ
ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻮال أﺋﻤﺔ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،وﺧﻠﺺ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎراﻹﻣﺎﻣﺄﻗﻮال
اﻹﻣﺎﻣﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وﻋﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻠﲔ ﰲ اﳉﺮح واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
 .4ﻣﻼﻣﺢ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ:
ﻻ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﺳﺘﻴﻌﺎﲟﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﺬا ﻋﻨﻮان ﳛﺘﺎج إﱃ
دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﱠﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﲝﺜﻴﺎً ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻴﻜﻮن
ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎًﻷدوات ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ إﺑﺮازاﻟﻨﱠﻘﺪ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻛﺄﺣﺪأﻫﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮن.
واﳌﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎإﺑﺮازأﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎاﻹﻣﺎﻣﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وإﻇﻬﺎر ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ
ﺑﻨﻘﺪ اﳌﺘﻮن ،وإﺑﺮاز أﺻﺎﻟﺘﻬﺎﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل،وﺳﻴﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﱳ ،وإﺑﺮاز أﺛﺮﻫﺎ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ
أواﻟﱰﺟﻴﺢ،ﲝﻴﺚ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،ورﲟﺎ ﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻋﻠﻰ أ ﱠن اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ،
أو أن اﻟﺮاوي وﻫﻢ ﰲ رواﻳﺘﻪ ،أوأﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ:
ﺴﻨﱠﺔ.
 .1.4ﻧﻘﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﳌﱳ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن واﻟ ﱡ
وﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻣﺸﻬﻮر ﰲ دراﺳﺎت ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ،وﻳﺮد اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌﺎرﺿﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺮان واﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ
ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ15؛ وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻣﺎم
أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺬﻫﺒﻪ ﻟﻌﺮض اﳌﱳ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن واﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺸﻬﻮرة اﻟﱵ ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮض
ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن واﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ ،ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺷﱰاط اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ،ﻓﺎﳌﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻹﻣﺎم ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ أﻧﱠﻪ":ﻻ ﳚﻮز أﻗﻞ
ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ ﰲ اﳊﻘﻮق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس وﻻ ﰲ اﳉﺮاﺣﺎت وﻻ ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ " ،16وﻫﺬا ﲞﻼف رأي اﳉﻤﻬﻮر
ﺎس" :أَ ﱠن رﺳ َ ِ
ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻠﻮا رواﻳﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ ،واﺳﺘُﺪل اﳉﻤﻬﻮر ﲝﺪﻳﺚ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ﻮل ﷲ َ
َُ
ﲔ وﺷ ِ
ﺎﻫ ٍﺪ" ،17وأﻣﺎ ﻋﺪم اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺪﻳﺚ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪل اﳊﻨﻔﻴﺔ ن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ ﳜﺎﻟﻒ
ﻀﻰ ﺑِﻴَ ِﻤ ٍ َ َ
ﻗَ َ
ﻴﺪﻳْ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ِر َﺟﺎﻟِ ُﻜﻢ ﻓﺈ ﱠن َﱂْ ﻳَ ُﻜﻮ َ ر ُﺟﻠَ ْ ِ
ﲔ ﻓَـَﺮ ُﺟ ٌﻞ َو ْاﻣَﺮأَ َ ِن{
اﺳﺘَ ْﺸ ِﻬ ُﺪوا َﺷ ِﻬ َ
}و ْ
ْ
َ
دﻻﻟﺔ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃَ :
]اﻟﺒﻘﺮة[282
14ﻣﺟﮭول" ،اﻹﻣﺎم أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ اﻟﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت اﻟﻛوﻓﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﺟرﺣﺎً وﻣﻌدﻻ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻹﻣﺎم اﻷﻋظم ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ3/
).33-1 :2006
15أﻧظر :اﻟﺟواﺑﻲ ،ﻣﺣﻣد طﺎھر ،ﺟﮭود اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻓﻲ ﻧﻘد ﻣﺗن اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف)،ﺗوﻧس :ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن ﻋﺑد ﷲ،
1991م(.476 -460 ،
ﺳﺔ :اﻟدﻛﺗور ﻣﺣ ﱠﻣد ﺑوﯾﻧوﻛﺎﻟن) ،ﺑﯾروت :دار اﺑن ﺣزم 2012 ،م(.505/11،
16اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ،ا َﻷ ْ
درا َ
ﺻ ُل ،ﺗﺣﻘﯾﻖ َو َ
 17ﻣﺳﻠم ،ﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻘﺷﯾري اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري ،اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ) ،ﺑﯾروت :دار طوق اﻟﻧﺟﺎة 1334،ھــ( 128 :5 ،رﻗم.1712:
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ووﺟﻪ ذﻟﻚ ﻣﺎ وﺿﺤﻪ اﳉﺼﺎص ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻷ ﱠن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﻈﺮ ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدة ﺷﺎﻫﺪ واﺣﺪ...ﻓﻤﻨﻊ أن ﻧﻘﺒﻞ
اﺣﺪا ﻣﻊ ﳝﲔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻓﻘﺪ
ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻠﲔ إﻻ رﺟﻞ واﻣﺮأﺗﲔ ،ﻓﻤﱴ ﻋﺪﻣﻨﺎ اﻟﺮﺟﻠﲔ ،وﻗﺒﻠﻨﺎ
ﺷﺎﻫﺪا و ً
ً
ﺧﺎﻟﻔﻨﺎ ﺣﻜﻢ اﻵﻳﺔ".18
.4.2ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﺮاوي.
وﻫﻲ ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮاوي اﳊﺪﻳﺚ ،وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻮﻫﻢ
اﻟﺮاوي ،ﻷن وﻫﻢ اﻟﺮاوي ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﻋﻠﻞ اﳊﺪﻳﺚ اﳋﻔﻴﺔ؛ وﻗﺪ ﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ "ﻛﻴﻼﱐ" أرﺑﻌﺔ ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﻟﺮاوي ،ﻣﻨﻬﺎ :إﻧﻜﺎر اﻟﺮاوي ﳌﺎ رواﻩ ،أوﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﺮاوي ﳌﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ،أو اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﺮوي ،19وﻫﺬﻩ
اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻗﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﻘﺪ اﳌﱳ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻟﻌﻠﻰ أﻧﱠﺪﻻﻟﺔ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔوأن اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ اﻟﺬي ﻳﺮوﻳﻪ اﻟﺮاوي ،وﻗﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ أو وﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﺧﻔﻲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺴﺒﺐ ورود اﳊﺪﻳﺚ.
.4.3ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻗﺮاﺋﻦ ﲢﺘﻒ ﳌﺮوي.
وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ اﻟﻘﻮل إ ﺎﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻘﻴﺪة ﻋﻘﻼً ﲟﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺮآن أو اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ،ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻮن اﻟﱵ ﻻ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻻ ﻣﺎ ﳜﺎﻟﻒ اﻟﻘﺮآن واﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ
ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻮﺟﻮد ﻗﺮاﺋﻦ،وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ:ﺧﱪ اﻵﺣﺎد ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮى ،20وﻣﻨﻬﺎ:
إﻋﺮاض اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺪﻳﺚ21؛"ﻓﺈﻋﺮاض اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ واﻧﺘﺴﺎﺧﻪ"22؛وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ورﲟﺎ وﻗﻊ اﳋﻼف ﰲ ﻣﺪى اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻻ ﰲ إﺛﺒﺎت
ﺻﺤﺔ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﳋﱪ اﻵﺣﺎد ﰲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮﯨﻤﺴﺄﻟﺔ ُﺳﻨﻴﱠﺔ ﺻﻼة اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﻓﻘﺪ روي ﻋﻦ
اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،اﻗﺘﺼﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎء دون اﻟﺼﻼة اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ،ورى اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ ﻗﻮﻟﻪ" :وﺑﻠﻐﻨﺎ
ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﺻﻌﺪ اﳌﻨﱪ ﻓﺪﻋﺎ واﺳﺘﺴﻘﻰ ،وﱂ ﻳﺒﻠﻐﻨﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺻﻼة إﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎً
واﺣﺪاً ﺷﺎذاً ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻪ" ،23وﻗﺪ اﺳﺘﺪل ﺑﻌﺾ اﳊﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل اﻹﻣﺎﻣﺄﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ
وادرﺟﻮﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ "ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮى" اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻗﻮﻟﻪ" :ﺷﺎذ" أي :ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ ،وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ
ﻟﻮﺿﻮح ﻋﺒﺎرة ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻧﺘﻔﺎء ذﻛﺮ وﺟﻮد اﻟﺼﻼة اﳌﺨﺼﻮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ِ ِ
ﺻﻠﱠﻰ ا ﱠُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ  -ﻟَ ْﻮ
اﻋﺘﻴﺎد اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء دون أداء ﺻﻼة ،ﻗﺎل اﺑﻦ
اﳍﻤﺎم":وَو ْﺟﻪُ اﻟ ﱡﺸ ُﺬوذ أَ ﱠن ﻓ ْﻌﻠَﻪُ َ -
َ
 18اﻟﺟﺻﺎص ،أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ أﺑو ﺑﻛر اﻟرازي ،ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟطﺣﺎوي) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﺑﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 2010 ،م(.208 :1 ،
19وﻗد وﺿﻌﮭﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان :ﻧﻘد اﻟﻣﺗن ﻋﻧد اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ اﻟﺧﺑر اﻟذي ﻟﺣﻘﮫ اﻟطﻌن ﻣن راوي اﻟﺣدﯾث .318-310
20
SARMINI,
Mohamad
Anas,"MütekaddimûnDönemiHanefîÂlimlerinin
‘Umûmu’lBelvâBağlamındaÂhâd Haberle İlgiliGörüşleri",Marmara Üniversitesi İlâhiyat
Fakültesi Dergisi, 55 (Aralık 2018):27-51.
21اﻟﻐزﻧوي ،ﺳراج اﻟدﯾن أﺑﻲ ﺣﻔص ﻋﻣر،اﻟﻐرة اﻟﻣﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣذھب اﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ اﻟﻐرة اﻟﻣﻧﯾﻔﺔ ،ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﺻﻼح ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﺣﺎج،
22اﻟﺑزدوي ،ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن أﺣﻣد،أﺻول اﻟﺑزدوي) ،اﻟﻘﺎھرة:دار اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دت(.18 :3 ،
ﺻ ُل.366 :1 ،
 23اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ،ا َﻷ ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ
اﺳﺘَ ْﺴ َﻘﻰ َو َﻷَﻧْ َﻜ ُﺮوا َﻋﻠَْﻴﻪ إ َذا َﱂْ ﻳَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ؛ ﻷَ ﱠَﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
َﻛﺎ َن َ ﺑِﺘًﺎ َﻻ ْﺷﺘَـ َﻬَﺮ ﻧَـ ْﻘﻠُﻪُ ا ْﺷﺘ َﻬ ًﺎرا َواﺳ ًﻌﺎ َوﻟََﻔ َﻌﻠَﻪُ ﻋُ َﻤ ُﺮ ﺣ َ
ﲔ ْ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ﻀﺮِة َِ
اﳋُُﺮ ِ
ﺼ َﺤﺎﺑَِﺔ؛ ﻟِﺘَـ َﻮاﻓُ ِﺮ اﻟْ ُﻜ ِّﻞ ِﰲ ْ
ﲨﻴ ِﻊ اﻟ ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ ا ﱠُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ  -ﻟﻼ ْﺳﺘ ْﺴ َﻘﺎء ،ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﱂْ ﻳَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ َﱂْ
وج َﻣ َﻌﻪُ َ -
ﲝَ ْ َ
ٍ
ﺼ ْﺪ ِر ْاﻷَﱠوِل ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻦ اﺑ ِﻦ ﻋﺒﱠ ٍ ِ ِ
اﺿ ِﻄﺮ ٍ
اب ِﰲ
ﻳـُْﻨ ِﻜ ُﺮوا َوَﱂْ ﻳَ ْﺸﺘَ ِﻬ ْﺮ ِرَواﻳَـﺘُـ َﻬﺎ ِﰲ اﻟ ﱠ
َ ْ َُ َ ْ ْ َ
ﺎس َو َﻋْﺒﺪ ا ﱠ ﺑْ ِﻦ َزﻳْﺪ َﻋﻠَﻰ ْ َ
ِ
ِ
ﺎس َوأَﻧَ ٍ
َﻛْﻴ ِﻔﻴﱠﺘِ َﻬﺎ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺼﻐِﲑُ َواﻟْ َﻜﺒِﲑُ".24
ﻀَﺮﻩُ ْ
ص َواﻟْ َﻌﺎ ﱡم َواﻟ ﱠ
اﳋَﺎ ﱡ
ﺲ َﻛﺎ َن َذﻟ َ
ﻴﻤﺎ َﺣ َ
ﻚ ُﺷ ُﺬو ًذا ﻓ َ
وﻗﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ اﳍﻤﺎم اﳋﻼف ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺳﻨﻴﺔ ﺻﻼة اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء واﻷﻫﻢ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺒﺤﺚ إﻇﻬﺎر اﻟﻨﻈﺮ
اﻟﻨﱠﻘﺪي ﳌﺘﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،وﻫﺬا وﺟﻪ ﻧﻘﺪي ﻣﻬﻢ ،وأ ﱠﻣﺎ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ اﻻﺣﺎدﻳﺚ
ﻟﻺﻣﺎم ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎض اﺑﻦ اﳍﻤﺎم ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ،ﰒ ﻗﺶ اﻟﺮوا ت اﻷﺧﺮى واﺳﺘﺪل ﺑﻐﲑﻫﺎ،25،
واﳌﻘﺼﻮد ﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﻮى ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ ﻏﲑﻫﺎ ،واﻻ ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺎش ﰲ اﳌﺬﻫﺐ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﺑﻦ اﳍﻤﺎم أ ﱠن اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ
ِ
"وأَﺑُﻮ َﺣﻨﻴ َﻔﺔَ َﱂْ ﻳَـْﺒـﻠُ ْﻐﻪُ اﻟْ َﻮ ْﺟﻪُ
اﳌﺬﻫﺐ أن اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﺛﻼﺛﺔ وﺟﻮﻩ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻼة ﲨﺎﻋﺔ ﰒ ﻗﺎل :ﻗﺎلَ :
ِ
ﺚ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ُﻘ ْﻞ ﺑِِﻪ".26
اﻟﺜﱠﺎﻟ ُ
.4.4ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﺘﱠﺎرﻳﺦ.

وﻫﻮ إﺛﺒﺎت ﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ،وﱂ أﺟﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻫﺬا وﺟﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻨﱠﻘﺪ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ،
وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈ ﱠن ﻫﺬﻩ اﻷداة وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﶈﺪﺛﲔ ،وﻫﻲ ﺗﻠﺘﺤﻖ ﺑﻘﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ
ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﺪﻳﺪة ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم دﻟﻴﻼ ﻟﻠﻘﻮل ﻟﻨﺴﺦ.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﻨﱠﻘﺪاﻟﱵ ﺗﺪاوﳍﺎ أﺻﺤﺎب اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ رﺿﺎع
اﻟﻜﺒﲑ ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﻤﻞ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﲝﺪﻳﺚ رﺿﺎع اﻟﻜﺒﲑ،وﻗﺪ ﻋﺎﰿ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ ﺣﺪﻳﺚ رﺿﺎع
اﻟﻜﺒﲑ 27ﺑﻌﺪة ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﱠﻘﺪ ﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،وﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﳕﻮذج ﺟﻴﺪ ﰲ إﻇﻬﺎر ﻗﺮاﺋﻦ
ﻧﻘﺪﻳﺔ أﺧﺮى ﰲ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻲ وﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ:
اﻷوﱃ :ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻘﺮآن؛ ﺑ َﻘ ْﻮﻟِِﻪ
ﺎﻋﺔَ{ ]اﻟﺒﻘﺮة [233 :ﻓﺎﺳﺘﺪل
اﻟﱠﺮ َ
ﺿَ
.28

ِ
ِ
ﲔ َﻛ ِﺎﻣﻠَ ْ ِ
ﻻد ُﻫ ﱠﻦ َﺣﻮﻟَ ْ ِ
ﲔ ﻟِ َﻤ ْﻦ أ ََر َاد أَ ْن ﻳُﺘِ ﱠﻢ
ﺗَـ َﻌ َ
ات ﻳـُْﺮﺿ ْﻌ َﻦ أ َْو َ
}واﻟْ َﻮاﻟ َﺪ ُ
ْ
ﺎﱃَ :
ِ
ﺼﺎﻟُﻪُ ﺛَﻼﺛُﻮ َن َﺷ ْﻬًﺮا{ ]اﻷﺣﻘﺎف[15 :
}و َﲪْﻠُﻪُ َوﻓ َ
ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ :

24اﺑن اﻟﮭﻣﺎم ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﺳﯾواﺳﻲ ،ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﮭداﯾﺔ) ،ﻣﺻر :ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻﻔﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ1970 ،م(.93 :2
ﻋ ْﺑ ِد ْاﻟ ُﻣ ﱠ
 25وﻟﻔظ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋﻣر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫَ " :ﻛﺎنَ إِذَا ﻗَ َﺣ ُ
ﺳ ُل إِﻟَﯾْكَ ﺑِﻧَﺑِ ِﯾّﻧَﺎ
ب .ﻓَﻘَﺎلَ :اﻟﻠﱠ ُﮭ ﱠم إِﻧﱠﺎ ُﻛﻧﱠﺎ ﻧَﺗ ََو ﱠ
طوا ا ْﺳﺗ َ ْﺳﻘَﻰ ﺑِ ْﺎﻟﻌَﺑ ِ
ط ِﻠ ِ
ﱠﺎس ﺑ ِْن َ
ﺳ ُل ِإﻟَﯾْكَ ِﺑ َﻌ ِ ّم ﻧَ ِﺑ ِﯾّﻧَﺎ ﻓَﺎ ْﺳ ِﻘﻧَﺎ ،ﻗﺎل ﻓﯾﺳﻘون" ،اﻟﺑﺧﺎري ،ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺟﻌﻔﻲ ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﺗﺣﻘﯾﻖ :د.
ﻓَﺗ َ ْﺳﻘِﯾﻧَﺎَ ،و ِإﻧﱠﺎ ﻧَﺗ ََو ﱠ
ﻣﺻطﻔﻰ دﯾب اﻟﺑﻐﺎ) ،دﻣﺷﻖ :دار اﺑن ﻛﺛﯾر1993 ،م( ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،343 /1 ،رﻗم .946
 26اﺑن اﻟﮭﻣﺎم ،ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر.91 :2 ،
ﻋﺎﺋِ َ
ﺳ ْﮭﻠَﺔُ ﺑِ ْﻧتُ ُ
ﻋ ْن َ
ﯾر  ،1076 /2رﻗم  ،1453وﻧﺻﮫَ :
ﺿﺎ َ
 27رواه ﻣﺳﻠم ﺑَﺎب ِر َ
ﺷﺔَ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ ﻗَﺎﻟَتَ :ﺟﺎ َءتْ َ
ﻋ ِﺔ ْاﻟ َﻛﺑِ ِ
ﺳ َﮭ ْﯾ ٍل إِﻟَﻰ اﻟﻧﱠﺑِ ّ
ﻲِ
ﱠ
َ
َ
َ
ﺿﻌِﯾ ِﮫ "
ﺳﻠ َم .ﻓَﻘَﺎﻟَتْ  :ﯾَﺎ َر ُ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ ُ َ
ﻲ " أ ْر ِ
ﺳو َل ﱠ ِ :إِﻧِّﻲ أ َرى ﻓِﻲ َوﺟْ ِﮫ أﺑِﻲ ُﺣذَ ْﯾﻔَﺔَ ﻣِ ْن ُد ُﺧو ِل َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
َ
)وھ َُو َﺣﻠِﯾﻔُﮫُ( .ﻓﻘَﺎ َل اﻟﻧﱠﺑِ ﱡ
ﺳﺎﻟ ٍِم َ
ﱠ
ﱠ
َ
ﻋﻠ ِْﻣتُ أﻧﱠﮫُ رﺟل ﻛﺑﯾر".
ﯾر .ﻓَﺗَﺑَﺳ َﱠم َر ُ
ﻗﺎﻟت :وﻛﯾف أرﺿﻊ؟ َوھ َُو َر ُﺟ ٌل َﻛﺑِ ٌ
ﺳﻠ َم َوﻗَﺎ َل ":ﻗَ ْد َ
ﺻﻠﻰ ﱠ ُ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺳو ُل ﱠ ِ َ
28اﺑن ﻣودود ،ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣود اﻟﻣوﺻﻠﻲ اﻟﺑﻠدﺣﻲ ،اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﻣﺧﺗﺎر) ،اﻟﻘﺎھرة:ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﻠﺑﻲ1937 ،م(.118 :3 ،
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ روا ت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻞ:ﺣﺪﻳﺜﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ "اﻧْﻈُﺮ َن ﻣﻦ إِﺧﻮاﻧُ ُﻜ ﱠﻦ ،ﻓَِﺈﱠﳕَﺎ اﻟﱠﺮﺿ ِ
ﻮع،
ﺎﻋ ِﺔ" ،29ﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ" :ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﻣﺎ ﻳَـ ُﺮﱡد ْ
ﺎﻋﺔُ ﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ َﺠ َ
َ َ
اﳉُ َ
َ َ َ ْ َ ْ َْ
ِ
ﺼ ُﻞ".30
َو َذﻟ َ
ﻚ ِِ ْر َ
ﺿ ِﺎع اﻟْ َﻜﺒِ ِﲑ َﻻ َْﳛ ُ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :وﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻨﺎﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل :ﺗﺮك اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،وذﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﺳﺎﱐ
ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻓﻼ ﳛﺮم ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻋﺎﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ".31

اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﻘﻮل ﻟﻨﺴﺦ ،وﺣﺪﻳﺚ رﺿﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺮوا ت اﻟﱵ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ
ْﻢ اﻧْـﺘَ َﺴ َﺦ ،"...ﰒ ذﻛﺮ أدﻟﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ اﻟﻘﻮل ﻟﻨﺴﺦ،ﻓﻘﺎل :ﰒُﱠ َﻫ َﺬا ْ
اﳊُﻜ ُ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ ،32وذﻛﺮﻩ اﻟﻜﺎﺳﺎﱐ ،ﻓﻘﺎل" :إن رﺿﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﻛﺎن ﳏﺮﻣﺎً ﰒ ﺻﺎر ﻣﻨﺴﻮﺧﺎً ﲟﺎ روﻳﻨﺎ ﻣﻦ
اﻷﺧﺒﺎر.33
.5اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
 -1ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ،وذﻟﻚ ﻋﺘﺒﺎرﻩ أول ﻣﺬﻫﺐ
ﻓﻘﻬﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻨﺎ ،وﲟﺎ ﲤﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﳉﺎﻣﻊ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻗﺮب اﻹﻣﺎم أﺑﻮ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻓﻬﻮ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وﻻ ﺷﻚ أ ﱠن ﳍﺬا وزن ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﻢ.
 -2اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﺠﺪ
اﳌﺴﺎﺋﻞ ،وﻫﺬا ﻟﻪ دﻻﺋﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﰲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﻌﻠﻮم ،وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﱃ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﰲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻮﺣﻲ وإﺛﺒﺎﺗﻪ وﻓﻬﻤﻪ.
 -3أن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﱠﺔ ﻫﺎ ﱠﻣﺔ ﰲ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط
ﻋﻠﻢ ﻟﻨﻘﺪ دوات اﻟﻌﻠﻮم ﻛﺎﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﻌﻠﻮم.
 -4وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أن ﺗﻮﺿﺢ آﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻘﺪ وأدواﺗﻪ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وﺗﻔﺴﲑ ﺗﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى.
 -5إن آﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻘﻬﻲ وﻗﺮاﺋﻨﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﱵ ﻫﻲ ذات أﺑﻌﺎد ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻘﻪ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮع ،وﻫﻮ ﻣﻬﻢ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻻﺧﺘﻼف
اﻟﺬي ﺑﺪت ﻣﻼﳏﻪ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺬي ﺗﺼﻔﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟ ِّﺪراﺳﺎت ﳋﻼف ﺑﲔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻘﻪ

 29ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري.936،2504 /2) :
 30اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺳﮭل ،اﻟﻣﺑﺳوط) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ1993 ،م(.135/5 ،
31اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﻣﺳﻌود ﺑن أﺣﻣد،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷراﺋﻊ )ﺑﯾروت :دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1986 ،م(.5/4 ،
32اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،اﻟﻣﺑﺳوط.135 :5 ،
 33اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ.4:6 ،
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وﻣﺪرﺳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ،اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ن ﻫﺬا اﳋﻼف ﻛﺎن ﺑﲔ ﻣﺪرﺳﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ،
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﶈﺪﺛﲔ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ،
وﻧﻔﻮا ﻋﻦ اﻻدﻋﺎء ﺑﺮدﻩ اﳊﺪﻳﺚ أو ﻋﺪم اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻲ دراﺳﺎت ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﱵ أﻧﺼﻔﺖ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ إﺑﻄﺎل وﺟﻮد اﳋﻼف ﺑﲔ اﶈﺪﺛﲔ
واﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ إﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻤﺘﻮن ،وإﳕﺎ اﳋﻼف ﻛﺎن ﻣﻨﺸﺄﻩ ﳑﻦ ﱂ ﻳﻌﺮف ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﺮاﺋﻦ ،أو ﻛﺎن ﻣﻦ ب اﻟﺘﻌﺼﺐ اﳌﺬﻫﱯ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳋﻼف اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻮغ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ذﻟﻚ
اﳋﻼف ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ واﻟﱵ أدت ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﱃ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
ﳊﺪﻳﺚ.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻨﱠﻈﺮ ﺣﻮل ﻣﻼﻣﺢ ﻧﻘﺪ ﻣﱳ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳝﻜﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
 -1ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ أﺣﺪ اﻫﻢ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﻌﺘﱪة واﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ دﻟﻴﻼ
ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﳚﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻳﺼﺪران ﻣﻦ ﻣﺸﻜﺎة اﻟﻮﺣﻲ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻹﻣﺎم
أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺮاﺋﻦ ﻟﻨﻘﺪ اﳌﱳ ذات ارﺗﺒﺎط وﺛﻴﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
 -2ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻨﻘﺪ ﻣﺘﻮ ﳊﺪﻳﺚ ،ﻟﻘﺪﺷﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﺎً ﻧﻘﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻮن
اﻟ ﱡﺴﻨﱠﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وﻧﻘﺪ ﻣﺘﻮ ﺎ وﻛﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻪ ﲰﺎﺗﻪ وأدواﺗﻪ وﻣﻌﺎﻳﲑﻩ اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ اﳌﻬ ﱠﻤﺔ.
-3ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ ﺗﻌﻮد ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ وﻗﺮاﺋﻦ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮاوي
واﳌﺮوي ،وﻛﺎن ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن آ ر ﻓﻘﻬﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻛﺎن ﻟﻪ
دورا ﰲ اﻟﱰﺟﻴﺢ اﻟﻔﻘﻬﻲ واﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وأﺣﻴﺎ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺪﻳﺚ.
 -4ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺣﱰام اﶈﺪﺛﲔ واﻟﻔﻘﻬﺎء ،وزاد ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﻫﺬﻩ اﻷدوات اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وأﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﺬﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﻹﻣﺎم
أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﳊﺪﻳﺚ رواﻳﺔ و ﺻﻴﻼ.
 -5ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أ ﱠن اﻟﻨﱠﻘﺪ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻪ ﲰﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ اﻟﻨﱠﻘﺪ اﳊﺪﻳﺜﻲ ،وا ﱠن
اﻷدوات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻨﻘﺪ اﳌﺘﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ أدوات اﻟﻨﱠﻘﺪ ﻋﻨﺪ اﶈﺪﺛﲔ ،وﻳﺪﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ أ ﱠن ﻣﺎ ﻣﺎرﺳﻪ
اﶈﺪﺛﻮن ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﻛﺎن ﻋﺘﺒﺎر ﻣﻠﻜﺘﻬﻢ وﲣﺼﺼﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ ،وﻫﺬا ﻣﻬﻢ

379

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ﰲ ﻓﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟ ِّﺪراﺳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
وﺟﻮد ﻣﺸﱰك ﻋﻠﻤﻲ ﺑﲔ اﻷدوات اﻟﻨﱠﻘﺪﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
 -5ﺗﻈﻬﺮ اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻴﺰة ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺜﻲ وأﳘﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ
ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ أدواﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﻟﻌﻠﻮم وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﱪز
دور اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻸدوات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ.
 -6ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ :ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﱠﺔ ﻟﻺﻣﺎم أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺬﻫﺒﻪ؛ ﻛﻮﻧﻪ
ﻣﻦ أﻗﺪم اﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻨﺎ ،وﻣﺎ اﻣﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻓﻘﻬﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺳﺎﳘﺖ ﰲ إﺑﺮاز دور اﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن،وﻫﺬا ﻣﻬﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻵﻟﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﱠﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﰲ
ﻣﻨﻬﺠﻴﱠﺔ ﻧﻘﺪ اﳌﱳ.
 -7أﻋﺎد اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ آﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﻧﻘﺪ اﳌﺘﻮن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺺ
واﻻﺟﺘﻬﺎد ،ﻷن اﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﳌﺎدة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳋﺎم اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻪ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈ ﱠن اﻟﻘﻮل أ ﱠن
اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﺒﺎرة ﻣﻮﳘﺔإذا ﻋﻠﻤﻨﺎ اﻧﱠﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﲔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ
اﻷدﻟﺔ واﻟﻨﻈﺮﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻔﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺘﺠﺪة دون آﻟﺔ اﻟﻔﻘﻪ،ﻓﺎﻷدوات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ وﻋﻲ
اﻟﻨﺺ وإدراﻛﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ:
اﺑن اﻟﮭﻣﺎم ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻟﺳﯾواﺳﻲ ،ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﮭداﯾﺔ) ،ﻣﺻر :ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻﻔﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ1970 ،م( :2
.93
اﺑن ﻣودود ،ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣود اﻟﻣوﺻﻠﻲ اﻟﺑﻠدﺣﻲ ،اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﻣﺧﺗﺎر) ،اﻟﻘﺎھرة :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﻠﺑﻲ1937 ،م(.
أﺑو ﺣﻠﺑﯾﺔ ،أﺣﻣد ﯾوﺳف "،أﺻول اﻟﺣدﯾث ﻋﻧد اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ أﺻول اﻟدﯾن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد
اﻟﺗﺎﺳﻊ.188 – 143 :(2001)2/
اﻟﺑﺧﺎري ،ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺟﻌﻔﻲ ،ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ،ﺗﺣﻘﯾﻖ :د .ﻣﺻطﻔﻰ دﯾب اﻟﺑﻐﺎ) ،دﻣﺷﻖ :دار اﺑن ﻛﺛﯾر1993 ،م(.
اﻟﺑزدوي ،ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑن أﺣﻣد ،أﺻول اﻟﺑزدوي) ،اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ ،دت(.
اﻟﺑﮭراﺋﺟﻲ ،ﻟطﯾف اﻟرﺣﻣن اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ،اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣدﯾﺛﯾﺔ ﻟﻣروﯾﺎت اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.(2021 ،
اﻟﺟﺻﺎص ،أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ أﺑو ﺑﻛر اﻟرازي ،ﺷرح ﻣﺧﺗﺻر اﻟطﺣﺎوي) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﺑﺷﺎﺋر اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 2010 ،م(.
اﻟﺟواﺑﻲ ،ﻣﺣﻣد طﺎھر ،ﺟﮭود اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻓﻲ ﻧﻘد ﻣﺗن اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف) ،ﺗوﻧس :ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن ﻋﺑد ﷲ1991 ،م(.
اﻟﺣﺎرﺛﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم ﻋﺑده ،ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن) ،ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن :دط ،دت(.
اﻟذھﺑﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ،ذﻛر ﻣن ﯾﻌﺗﻣد ﻗوﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺟرح واﻟﺗﻌدﯾل ،اﻟﻣﺣﻘﻖ :ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﻏدة) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﺑﺷﺎﺋر،
١٩٩٠م(.
ﺳﻧﱠﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ) ،39/ﺷﺗﺎء .(2005
رﺷﯾد ،ﻋﻣﺎد اﻟدﯾن" ،ﻣﻔﮭوم ﻧﻘد اﻟﻣﺗن ﺑﯾن اﻟﻧظر اﻟﻔﻘﮭﻲ واﻟﻧظر اﻟﺣدﯾﺛﻲ" ،إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟ ﱡ
ﺳ ﱠﻧﺔ وﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ) ،دﻣﺷﻖ :اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ 2000 ،م(.
اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺣﺳﻧﻲ ،اﻟ ﱡ
اﻟﺳرﺧﺳﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺳﮭل ،اﻟﻣﺑﺳوط) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ1993 ،م(.
ﺳﺔ :اﻟدﻛﺗور ﻣﺣ ﱠﻣد ﺑوﯾﻧوﻛﺎﻟن) ،ﺑﯾروت :دار اﺑن ﺣزم 2012 ،م(.
اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ،ا َﻷ ْ
درا َ
ﺻ ُل ،ﺗﺣﻘﯾﻖ َو َ
ﻋواﻣﺔ ،ﻣﺣﻣد ،أﺛر اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف ﻓﻲ اﺧﺗﻼف اﻷﺋﻣﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء) ،ﺑﯾروت :دار اﻟﺑﺷﺎﺋر1997 ،م(.
اﻟﻐزﻧوي ،ﺳراج اﻟدﯾن أﺑﻲ ﺣﻔص ﻋﻣر ،اﻟﻐرة اﻟﻣﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣذھب أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ اﻟﻐرة اﻟﻣﻧﯾﻔﺔ ،ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﺻﻼح ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﺣﺎج،
اﻟﻘرطﺑﻲ ،ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑد ﷲ ،اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺋﻣﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺎﻟك واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭم) ،ﺑﯾروت :دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،د.ت(.
اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ ،أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﻣﺳﻌود ﺑن أﺣﻣد ،ﺑداﺋﻊ اﻟﺻﻧﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻟﺷراﺋﻊ )ﺑﯾروت :دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1986 ،م(.
ﻛﯾﻼﻧﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾﻔﺔ ،ﻣﻧﮭﺞ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟﺣدﯾث ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ )ﻣﺻر :دار اﻟﺳﻼم.(2010 ،
ﺳﻧﱠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ3/
ﻣﺟﮭول" ،اﻹﻣﺎم أﺑو ﺣﻧﯾﻔﺔ اﻟﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت اﻟﻛوﻓﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﻣﺟرﺣﺎً وﻣﻌدﻻ" ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻹﻣﺎم اﻷﻋظم ،اﻟ ﱡ
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).33-1 :2006
ﻣﺳﻠم ،ﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻘﺷﯾري اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري ،اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ) ،ﺑﯾروت :دار طوق اﻟﻧﺟﺎة 1334 ،ھــ(.
اﻟﻣﻛـﻲ ،اﻟﻣوﻓـﻖ ﺑـن أﺣﻣـد ،ﻣﻧﺎﻗب اﻹﻣﺎم اﻷﻋظم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ) ،ﺣﯾـدر آﺑﺎد :ﻣطﺑﻌـﺔ ﻣﺟﻠـس داﺋـرة اﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﻧظﺎﻣﯾـﺔ1903 ،م(.
اﻟﻧﻌﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺷﯾد ،ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ،ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻋﺑدا ﻟﻔﺗﺎح أﺑو ﻏدة )ﺣﻠب :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
2017م(.
SARMINI,
Mohamad
Anas,"MütekaddimûnDönemiHanefîÂlimlerinin
‘Umûmu’lBelvâBağlamındaÂhâd Haberle İlgiliGörüşleri", Marmara Üniversitesi İlâhiyat
Fakültesi Dergisi, 55 (Aralık 2018):27-51.
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اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ راﺋﺪ اﻟﺘﺪوﯾﻦ اﻟﻔﻘﮭﻲ
)(Fıkhî Tedvinin Öncüsü Olarak İmam Muhammed b el-Hasan eş-Şeybani

ﻣﯿﺔ ﻣﻔﺘﺎح أﺣﻤﺪ
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
اﻟﺤﻤﺪ ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﯿﻨﮫ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه ،وﻧﻌﻮذ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ ﺳﯿﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ،ﻣﻦ
ﯾﮭﺪه ﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﮫ ،وﻣﻦ ﯾﻀﻠﻞ ﻓﻠﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﮫ وﻟﯿﺎ ً ﻣﺮﺷﺪاً ،وأﺷﮭﺪ أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣﺪه ﻻ
ﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ ،وأﺷﮭﺪ أن ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﮫ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﺈن أﺗﻢ ﻧﻌﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎده ھﻮ ﺑﻌﺜﺔ
ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ( ﺑﺎﻹﺳﻼم  ،ﯾﺘﻠﻮ اﻟﻘﺮآن وﯾﺒﯿﻦ ﻟﮭﻢ ﺑﺴﻨﺘﮫ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ،إﺧﺮاﺟﺎ ً ﻟﮭﻢ ﻣﻦ
اﻟﻈﻠﻤﺎت إﻟﻰ اﻟﻨﻮر ،وإرﺷﺎداً إﻟﻰ ﺧﯿﺮي اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة؛ ﺛﻢ ﻗﯿﺾ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﮭﺬه اﻷﻣﺔ ﻣﻦ
ﯾﻔﺴﺮ ﻟﮭﺎ ﻛﺘﺎب رﺑﮭﺎ ،وﯾﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﺳﻨﺔ ﻧﺒﯿﮭﺎ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ(؛ ﺣﻔﻈﺎ ً ﻟﺪﯾﻨﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﻘﻮﻟﮫ
ﺗﻌﺎﻟﻰ@ :إِﻧﱠﺎ ﻧ َْﺤ ُﻦ ﻧ ﱠَﺰ ْﻟﻨَﺎ اﻟ ِﺬّ ْﻛ َﺮ َوإِﻧﱠﺎ ﻟَﮫُ َﻟ َﺤﺎﻓِﻈُﻮنَ > ]ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ [9:ﻓﻌﻜﻒ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ
ﻋﻨﮭﻢ وﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪھﻢ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ،وﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺤﻼل ﻣﻦ اﻟﺤﺮام؛ وإذا ﻛﺎن
اﻹﻣﺎم أﺑﻮﺣﻨﯿ ﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن ھﻮ راﺋﺪ ﻣﺬھﺐ اﻷﺣﻨﺎف ،ﻓﺈن اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ھﻮ ﺑﺎﺳﻂ ﻓﻘﮭﮭﻢ
وﻧﺎﺷﺮه ﺑﻤﺎ دوﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺘﺒﮫ ،ﻓﺼﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﻻﻧﺪراس ،وأﺑﻘﺎه ﺣﯿﺎ ً ﻟﻤﻦ اﻧﺘﺤﻠﮫ أو رام دراﺳﺘﮫ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ؛ وھﺬا ﺑﺤﺚ ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺟﮭﻮد اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮫ ،وأﺛﺮه
ﻓﻲ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ إﺟﻤﺎﻻً ﻋﻦ ﻛﺘﺒﮫ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻟﺮﺣﻠﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة،
وﺣﻤﻠﮫ اﻟﻤﻮطﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ.
وﻗﺪ اھﺘﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎءﺑﺎﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ إﻣﺎم اﻟﻤﺬھﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔ ﺔ
اﻟﻨﻌﻤﺎن؛ﻓ ﻤﻤﻦ ذﻛﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﻣﻰ أﺑﻮزﯾﺪ اﻟﺪﺑﻮﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ "ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻨﻈﺮ" ،وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﯾﻦ
اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮزھـﺮة ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ "أﺑﻮﺣﻨﯿﻔـﺔ ﺣﯿﺎﺗـﮫ وﻋﺼـﺮه ،آراؤه وﻓﻘﮭـﮫ" ورأى ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أھﻤﯿﺔ إﻓﺮاد اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﺎ ﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ زاھﺪ اﻟﻜﻮﺛﺮي ﻓﻲ ﺑﻠﻮغ
اﻷﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺮة اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ،ﺛﻢ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ھﺆﻻء ﻓﻲ أطﺮوﺣﺘﻲ
ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻤ ﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑـ " اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ " وﻗﺪ اﺳﺘﻠﻠﺖ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻘﺎم ،
وﻣﺤﺎﻓﻈﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻛﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﻮﺻﻔﯿﻦ ،وﺗﻮﺛﯿ ﻖ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ؛ وﺟﻌﻠﺘﮫ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎﺣﺜﺄوﻟﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﮭﺠﺮي؛ واﻟﺜﺎﻧﯿﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ؛ واﻟﺜﺎﻟﺜﻌﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ؛ واﻟﺮاﺑﻌﻌﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ؛ وﯾﻨﺘﮭﻲ
ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ؛ وﷲ أﺳﺄل ﻟﻲ وﻟﻜﻢ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ واﻟﺴﺪاد.

 .1اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﮭﺠﺮي
 :دﻛﺗور ﻣﺣﺎﺿر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ وھـران  1؛ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛ ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛ اﻟﺟزاﺋر؛
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ﺑﻌﺪ أن اﻣﺘﺪت ﻓﺘﻮﺣﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺸﺮﻗﺎ ً وﻣﻐﺮﺑﺎً ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺤﺮ اﻟﻈﻠﻤﺎت )اﻟﻤﺤﯿ ﻂ
اﻷطﻠﺴﻲ(ﺧﻔﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺠﮭﺎد ﻋﻨﺪھﻢ؛ وﻟﻢ ﯾﻜﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﮭﺠﺮﯾﻠﯿﻄﻞ ،ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ
ﺗﻔﺮﻏﺎ ً ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ،ﻓﺎﻧﺘﺸﺮت اﻟﺤﻠﻖ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ طﻠﺒﮫ ،وﻛﺬا اﻟﻤﺮاﺳﻼ ت
واﻟﻤﻨﺎظﺮات؛ وھﺬا ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﮭﺠﺮي ،ﻣﺒﺘﺪَأ ﺑﻤﻈﺎھﺮ
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺄﺻﻠﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ،وﻣﺎ اﺷﺘﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﮫ وﻣﺪارﺳﮫ.
- 1اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ
ﺑﻤﺎ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ أﺻﻞ اﻷﺻﻮل ،ﻓﻼ ﻋﺠﺐ ﻓﻲ أن ﯾﻘﺘﺼﺮ أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻔﻈﺎً
وﻛﺘﺎﺑﺔطﯿﻠﺔ اﻟﻘﺮن اﻷول؛ وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺈﺗﻘﺎن اﻟﺘﻼوة واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺟﻮه ،أن
ﻋﻮل اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ
اﺷﺘﮭﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻷﻣﻮي وﺻﺪراً ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﯿﺔ ّ
ﻗﺮاءاﺗﮭﻢ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ ھﺬا.
وھﺬا ﺟﺪول ﺑﺄﺳﻤﺎء ھﺆﻻء ،وﻣﺤﻞ ﺷﮭﺮﺗﮭﻢ وﺳﻨﻮات وﻓﯿﺎﺗﮭﻢ ،وأﺻﺤﺎب اﻟﺮواﯾﺘﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ
واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ.1
اﻟﻘﺎرئ
ﻋﺒﺪﷲ اﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﯿﺤﺼﺒﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﮭﺒﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺪاري اﻟﻤﻜﻲ
ﻋﺎﺻﻤﺒﻦ أﺑﻲ اﻟﻨﺠﻮد اﻷﺳﺪي اﻟﻜﻮﻓﻲ
أﺑﻮﻋﻤﺮو زﺑﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﻼء اﻟﺒﺼﺮي
ﺣﻤﺰةﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺰﯾﺎت اﻟﻜﻮﻓﻲ
ﻧﺎﻓﻌﺒﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ اﻟﻜﻮﻓﻲ

ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة
ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة وﻣﺎﺋﺔ )(118
ﻋﺸﺮﯾﻦ وﻣﺎﺋﺔ )(120
ﺳﺒﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ وﻣﺎﺋﺔ )(127
أرﺑﻊ وﺧﻤﺴﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ )(154
ﺳﺖ وﺧﻤﺴﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ )(156
ﺗﺴﻊ وﺳﺘﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ )(169
ﺗﺴﻊ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ )(189

ﺻﺎﺣﺒﺎ اﻟﺮواﯾﺔ
ھﺸﺎم واﺑﻦ ذﻛﻮان
اﻟﺒﺰي وﻗﻨﺒﻞ
ﺷﻌﺒﺔ وﺣﻔﺺ
اﻟﺪوري واﻟﺴﻮﺳﻲ
ﺧﻠﻒ وﺧﻼد
ﻗﺎﻟﻮن وورش
أﺑﻮاﻟﺤﺎرث واﻟﺪوري

 - 2اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ وﺗﺪوﯾﻨﮫ
ﺑﻌﺪ أن أﻣﻦ اﺧﺘﻼط اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،وﻣﻊ رأس اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺪأ اﻟﺘﺪوﯾﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﮭﺎ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ إﻟﻰ واﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺰم " :
أن اﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ أو ﺳﻨﺘﮫ أو ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺮ أو ﻧﺤﻮ
ھﺬا ﻓﺎﻛﺘﺒﮫ ﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﻲ ﻗﺪ ﺧﻔﺖ دروس اﻟﻌﻠﻢ وذھﺎب اﻟﻌﻠﻤﺎء ".2
ﻓﺸﺮع اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺴﻨﺔوﻧﻘﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺪور إﻟﻰ اﻟﺴﻄﻮر ،وأﺛﻤﺮ ﺷﯿﻮع اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﺠﻤﻊ
واﻟﺘﺪوﯾﻦ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﻮطﺎ اﻟﺬي ظﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﻗﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ أﺻﺢ ﻛﺘﺎب ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎب ﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻣﺰج ﻓﯿﮫ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﺄﻗﻮال اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ وﻓﺘﺎوﯾﮭﻢ ،وﻓﻖ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﻘﮭﻲ،
ﻓﻜﺎن ﻛﺘﺎب ﺣﺪﯾﺚ وﻓﻘﮫ؛ وأﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎس ﻟﻸﺧﺬ ﻋﻨﮫ ،ﻣﻨﮭﻢ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ،
وﻧﺴﺨﺘﮫ ﻋﻨﮫ ﻣﺸﮭﻮرة .وﺳﺎﻋﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﺗﺒﻮﯾﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ أﻛﺜﺮ ،وﻣﮭﺪ ﻟﺘﺪوﯾﻦ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻠﻐﻮﯾﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ.
1
2

 :ھؤﻻء اﻟﻘراء ﺗوﻓوا ﺑﻣدﻧﮭم إﻻ ﺣﻣزة ﻓﺑﺣﻠوان؛ وﻛل اﻟرواة ﻋﻧﮭم ﺑواﺳطﺔ إﻻ ﻣن روى ﻋن ﻋﺎﺻم وﻧﺎﻓﻊ؛ وﻟﻠدوري رواﯾﺗﺎن ﻛﻣﺎ ھو واﺿﺢ ﻓﻲ
اﻟﺟدول .ﯾﻧظر :اﻟزرﻗﺎﻧﯾﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻌظﯾم؛ ﻣﻧﺎھل اﻟﻌرﻓﺎن )دار اﻟﻔﻛر؛ ﺑﯾروت؛ ط 1؛  1996م( )(319-315/1
 :ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس؛ اﻟﻣوطﺄ ﺑرواﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ )ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻋﺑداﻟوھﺎب ﻋﺑداﻟﻠطﯾف؛ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ط 2؛ د ت( ص ) (330اﻟﺑﺧﺎري
أﺑوﻋﺑدﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل؛ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺳﻧد )ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺻطﻔﻰ دﯾب اﻟﺑﻐﺎ؛ دار اﺑن ﻛﺛﯾر؛ ﺑﯾروت؛ ط 3؛ 1407ھـ1987 /م( )(49/1
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- 3ﻣﺪارس اﻟﻔﻘﮫ وﻧﺸﺄة اﻟﻤﺬاھﺐ
ﻛﺎن ﻟﺘﻔﺮق اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺼﺎر ،وﺗﻔﺎوﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ واﻟﻌﻠﻢ ،واﺧﺘﻼف
اﻷﻋﺮاف وﻛﺜﺮة اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻗﻠﺘﮭﺎ أن ظﮭﺮت ﻣﻨﺬ زﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﺪرﺳﺘﺎن ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ :إﺣﺪاھﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎز ،اھﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺮواﯾﺔ واﻟﻨﻘﻞ ،وﻋﺮﻓﺖ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ
ﻟﻮﻓﺮة اﻟﺼﺤﺎح ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪھﻢ .واﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻌﺮاق،واھﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺪراﯾﺔ واﻟﻌﻘﻞ ،وﻋﺮﻓﺖ ﺑﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺮأي واﻟﻨﻈﺮ ﻹﻛﺜﺎرھﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎس ،ﻧﻈﺮاً ﻟﺸﯿﻮع اﻟﻮﺿﻊ ھﻨﺎك وﻛﺜﺮة اﻟﻨﻮازل .1وھﺬا ﻧﻌﺖ
ﻟﻤﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻘﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط؛إذ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺤﺠﺎز ﻣﻦ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أھﻞ
اﻟﺮأي ﻛﺮﺑﯿﻌﺔ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ووﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أھﻼﻷﺛﺮﻛﻌﺎﻣﺮ
اﻟﺸﻌﺒﻲ وﺳﻔﯿﺎن اﻟﺜﻮري؛ وﻛﻼ اﻟﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﻮطﺌﺔ ﻟﻈﮭﻮر اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ؛ ﺻﻘﻠﮭﻤﺎ ﺷﺪة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺒﺮزه ﻛﺜﺮة اﻟﺮدود واﻟﻤﻨﺎظﺮات ،ﻓﻜﻞ واﺣﺪ ﯾﻨﺘﺼﺮ ﻟﻤﻨﮭﺠﮫ
وﯾﻌﯿﺐ ﻣﺴﻠﻚ ﻣﻨﺎﻓﺴﮫ،ﻣﻤﺎ أوﻋﺰﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﯾﻀﻊ رﺳﺎﻟﺘﮫ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﻜﻤﺎً
ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ وﺟﻼء ﻟﻠﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ .ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮن ظﮭﺮ ﺟﻞ أﺋﻤﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎد ،ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻲ زﻣﻨﮭﻢ
ﺑﻌﺼﺮ اﻷﺋﻤﺔ ،ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ 2وﻛﺜﺮة اﻟﺘﻼﻣﺬة ،واﺟﺘﻤﺎع اﻷﺣﺎدﯾﺚ واﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﺬاھﺒﮭﻢ ،واﻛﺘﻤﺎل ﻣﺼﺎدر اﻻﺳﺘﺪﻻل وﻣﻨﺎھﺠﮫ؛ ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﺴﻂ وﺗﻜﺘﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺐ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺪة اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ،وﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﮭﺎ ﻧﺴﺠﺖ
ﺑﻘﯿﺖ اﻟﻤﺬاھﺐ ﻛﺘﺒﮭﺎ وﺻﺎﻏﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﮭﺎ ،ﻛﺎﻷﺳﺪﯾﺔ ﻻﺑﻦ ﻓﺮات ﺛﻢ اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻟﺴﺤﻨﻮن ،واﻷم
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ.
- 4اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﺪل ﻛﺜﺮة اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻮاﺿﺮ،
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺤﺠﺎز ،وأﺿﯿﻒ ﻟﮭﻢ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق  -ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺮة  -وﺳﯿﺒﻮﯾﮫ
واﻷﺧﻔﺶ واﻟﻔﺮاء ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،وﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد وأﺑﻮاﻟﻌﺘﺎھﯿﺔوأﺑﻮﻧﻮاﺳﻤﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ،واﺑﻦ
اﻟﻤﻘﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ،وﺧﻼﺋﻖ آﺧﺮون .واﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ رواج اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ :
أو ً
ﻻ :اھﺘﻤﺎم اﻟﺨﻠﻔﺎء ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ،ﻓﺄﺟﺮوا اﻟﺠﻮاﺋﺰ واﻟﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء واﻷدﺑﺎء واﻟﺸﻌﺮاء ،وإن اﺳﺘﻌﻒ
ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻋﻨﮭﺎ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ھﻢ وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻣﻦ أھﻠﮫ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً  :ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻤﻨﺎظﺮات واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء )ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن( ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﮭﺎ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،أو ﻣﺎ ﺟﺮت ﺑﯿﻦ
اﻹﻣﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻚ وأﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ،3وﻛﺬا اﻟﻤﺴﺎﺟﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺮاء .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
واﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ .راﺑﻌﺎً  :اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﻦ .وﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺷﮭﺪت ھﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ ﺗﻄﻮر ات ﻛﺒﺮى ﻣﯿﺰھﺎ ﺟﻨﻲ ﻏﺮاس اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ؛
ﻓﻈﮭﺮت اﻟﻤﺬاھﺐ وﺷﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ آﺛﺎر اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى
1
2
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 :ﻛﺎﻧت اﻟﻛوﻓﺔ وﻗﺗﮭﺎ ﺗﻣوج ﺑﺄﺟﻧﺎﺳﺷﺗﻰ :ﻋرب ،روم ،ﻓرس ،ھﻧود  ،...ﻓﻼ ﺷك ﺳﺗﻛﺛر اﻟﻣﺳﺗﺟدات ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛوﻧﮭﺎ ﻣرﺗﻌﺎ ً ﻟﻠﻔرق ﻛﺎﻟﺷﯾﻌﺔ واﻟﻣﻌﺗزﻟﺔ
واﻟﺟﮭﻣﯾﺔ واﻟﻘدرﯾﺔ واﻟﻣرﺟﺋﺔ ؛ ﯾﻧظر :أﺑوزھرة ﻣﺣﻣد؛ أﺑوﺣﻧﯾﻔﺔ :ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره -آراؤه وﻓﻘﮭﮫ )دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ؛ ط 2؛ د ت( ص .94
 :ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼث وأرﺑﻌﯾن ،ﺷرع ﻓﻲ ﺗدوﯾن اﻟﺣدﯾث واﻟﻔﻘﮫ واﻟﺗﻔﺳﯾر ،ﺛم ﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ؛ وﻛﺎن اﻷﺋﻣﺔ ﻗﺑل ﯾﺗﻛﻠﻣون ﻣن ﺣﻔظﮭم ،أو ﯾروون
اﻟﻌﻠم ﻣن ﺻﺣف ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻏﯾر ﻣرﺗﺑﺔ؛ ﯾﻧظر  :اﻟذھﺑﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن أﺑوﻋﺑدﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن؛ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﻼم ووﻓﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎھﯾر واﻷﻋﻼم
)اﻟﻣﺣﻘﻖ :ﻋﻣر ﻋﺑداﻟﺳﻼم اﻟﺗدﻣري؛ دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ؛ ﺑﯾروت؛ ط 2؛  1413ھـ  1993 /م( )(13/9
 :ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺎﺟﻲ أﺑواﻟوﻟﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﺧﻠف؛ إﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻول ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻷﺻول )اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟدراﺳﺔ :د .ﻋﻣران ﻋﻠﻲ أﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ؛ دار اﺑن ﺣزم؛
اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ؛ ط 1؛  1430ھـ  2009 /م( ) ( 704-705/2واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض أﺑواﻟﻔﺿل ﻋﯾﺎض ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻋﯾﺎض اﻟﯾﺣﺻﺑﻲ اﻟﺳﺑﺗﻲ؛
ﺗرﺗﯾب اﻟﻣدارك وﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻋﻼم ﻣذھب ﻣـﺎﻟك )ﺗﺣﻘﯾﻖ :د .أﺣﻣد ﺑﻛﯾر ﻣﺣﻣود؛ دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة؛ ﺑﯾروت؛ ﻟﺑﻧﺎن  /دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻛر؛
طراﺑﻠس؛ ﻟﯾﺑﯾﺎ( )(68/1
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ﺑﺤﻠﻮھﺎ وﻣﺮھﺎ .ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻋﺎش اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ،وﻛﺎن ﻟﮫ أﺛﺮ طﯿﺐ
ﻓﯿﮫ؛ وھﻮ ﻣﺎ أﺣﺎول إﺑﺮاز ﺑﻌﻀﮫ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻹﻣــﺎم ﻣﺤﻤـــﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ
1

- 1ﻧﺴﺒﮫ وﻣﻮﻟﺪه وﻧﺸﺄﺗﮫ

ھﻮ اﻹﻣﺎم أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ ،وﻟﺪ ﺑﻮاﺳﻂ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى
وﺛﻼﺛﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ )131ھـ( أو ﺑﺪاﯾﺔ اﺛﻨﺘﯿﻦ وﺛﻼﺛﯿﻦ؛ وﻧﺸﺄ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻗﺘَﮭﺎ زاﺧﺮة ﺑﻜﺒﺎر
اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء واﻟﺤﻔﱠﺎظ واﻟﻔُﻘَﮭﺎء واﻷدﺑﺎء ،ﻓﺎﻧﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮭﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ؛ ﺑﺪأھﺒﺎﻟﺘﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ
ﯾﺪ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻤﻤﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ؛ وطﻠﺐ أﯾﻀﺎ ً اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﺴﻤﻊ ﺳﻤﺎﻋﺎ ً ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻼم ﻛﻤﺴﻌﺮ ﺑﻦ ﻛﺪام وﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻣﻐﻮل وﺳﻔﯿﺎن اﻟﺜﻮري ،وﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻌﻔﺎء
أﯾﻀﺎ ً ﻛﻌﯿﺴﻰ اﻟﺨﯿﺎط،أو ﻣﻦ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﻢ ﻛ ﺒﻜﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ .وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻔﻘﮫ،
ﻧﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺴﻄﺎ ً واﻓﺮاً ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ أھﻠﺘﮫ ﻷن ﯾﻜﻮن إﻣﺎﻣﺎ ً ﻓﯿﮭﺎ ﻛﺈﻣﺎﻣﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ؛
وﺳﺎﻗﮫ ﺷﻐﻔﮫ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ وﺣﺮﺻﮭﻌﻠﯿﮫ أن أﻧﻔﻖ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻠﮫ ﺗﺮﻛﺔ أﺑﯿﮫ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﺮع ﻛﻤﺎ
ﻗﺎل " :ﺗﺮك أﺑﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ أﻟﻒ درھﻢ ،ﻓﺄﻧﻔﻘﺖ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺸﻌﺮ ،وﺧﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺮ أﻟﻔﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﻔﻘﮫ "وﻛﺎن أﺑﻮه ﺟﻨﺪﯾﺎ ً ﻣﻮﺳﺮاً ،ﺧﻠﱠﻒ ﻟﮫ ھﺬه اﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺘﮫ ﻣﻦ
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ طﻠﺒﮫ.
- 2رﺣﻼﺗﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
طﺎف ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻮاﺿﺮ؛ﻓ ﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﻣﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﺔ ﺑﻤﻜﺔ،
وﻣﻦ اﻷوزاﻋﻲ ﺑﺎﻟﺸﺎم ،وﻣﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك ﺑﺨﺮاﺳﺎن ،وﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ.2
وﻛﺎﻧﺖ رﺣﻠﺘﮫ إﻟﻰ دار اﻟﮭﺠﺮة وﻣﻼزﻣﺘﮫ إﻣﺎﻣﮭﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﯿﻦ وﻛﺴﺮ ًا أھﻢ رﺣﻼﺗﮫ ﻣﻦ ﻋﺪة
ﺟﻮاﻧﺐ ،أذﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ  :أوﻻً  :أﻧﮫ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻠﻔﻈﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺣﺪﯾﺚ ،3ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ
طﻮل إﻗﺎﻣﺘﮫ ﻋﻨﺪه .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً  :أن ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻣﻜﻨﺘﮫ ﻣﻦ اﻻ طﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﮫ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
ورواﯾﺎﺗﮭﻢ ،وھﻮ ﻣﺎ ﻗﯿﺪه ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﯿﮫ اﻟﻤﻮطﺎ واﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺳﺮداً وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :
ﻟﻘﺎؤه وﺳﻤﺎﻋﮫ وأﺧﺬه ﻋﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺑﻘﺎع ﻛﺜﯿﺮة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺳﻢ اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة .وھﻜﺬا اﺟﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﮫ،واﻷﺛﺮ ﻣﻊ اﻟﺮأي إﻻ أﻧﮫ ﻏﻠﺐ
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻌﺮف ﺑﮫ.
- 3اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻹﻓﺘﺎء واﻟﻘﻀﺎء
ﺑﻠﻎ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﺠﺪه واﺟﺘﮭﺎدھﻔﻲ طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ  -ﻣﻦ ﺟﻠﻮس ورﺣﻠﺔ وإﻧﻔﺎق  -ﻣﺒﻠﻐﺎ ً ﻋﻈﯿﻤﺎً،
ﻓﺬاع ﺻﯿﺘﮫ وأﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺴﻤﺎع ﻣﻨﮫ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻊ ﯾﻀﯿﻖ ﺑﮭﻢ ﺣﯿﻦ ﯾﺤﺪﺛﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮطﺄ،
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 :ﯾﻧظر  :اﺑن ﺳﻌد أﺑوﻋﺑدﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌد ﺑن ﻣﻧﯾﻊ اﻟﺑﺻري؛ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻛﺑرى )اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ  :إﺣﺳﺎن ﻋﺑﺎس؛ دار ﺻﺎدر؛ﺑﯾروت؛ ط 1؛  1968م(
) (323-322/5و اﻟﺧطﯾب اﻟﺑﻐدادﯾﺄﺑوﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد)دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑداﻟﻘﺎدر ﻋطﺎ؛ دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط 1؛
 1417ھـ  1997 /م( ) ( 169-173/2واﻟﺻﯾﻣري أﺑوﻋﺑدﷲ ﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ؛ أﺧﺑﺎر أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ وأﺻﺣﺎﺑﮫ )ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب؛ ﺑﯾروت؛ ط 2؛  1405ھـ
 1985 /م( ص )(125-130
 :ﯾﻧظر  :اﻟﻛوﺛري ﻣﺣﻣد زاھد ﺑن اﻟﺣﺳن؛ ﺑﻠوغ اﻷﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯾرة اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ )اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷزھرﯾﺔ ﻟﻠﺗراث؛ اﻟﻘﺎھرة؛ د ر ط؛
 1418ھـ  1998 /م( ص .8-7
 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ) (170/2و اﺑن ﻋﺑداﻟﺑرأﺑوﻋﻣر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟﺑر اﻟﻘرطﺑﻲ )اﻻﻧﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋل اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺋﻣﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺎﻟك
واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت؛ د ر ط؛ د ت( ص .25
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وﻣﻤﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﮫ :اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎﻧﺎﻟﺠﻮزﺟﺎﻧﯿﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺳﻼم وﯾﺤﯿﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
.1
ﺳﻤﺎﻋﺔ وأﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮات وﻋﯿﺴﯩﺒﻨﺄﺑﺎﻧﻮﻏﯿﺮھﻢ ﻛﺜﯿﺮ .
ﺛﻢ دﻓﻌﺖ ﺳﻌﺔ ﻋﻠﻢ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ وﻛﺮم أﺧﻼﻗﮫ أﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ إﻟﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺮﻗﺔ ،ﻓﻮﻻه إﯾﺎه
اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ  ،ﺛﻢ ﻋﺰﻟﮫ ﻟﻤﺎ اﻣﺘﻨﻊ أن ﯾﺠﯿﺰ ﻟﮫ ﻧﻘﺾ اﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﻛﺘﺒﮫ ﻟﯿﺤﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ
اﻟﻌﻠﻮي ،إذ ﻗﺎل ﻟﮫ " :ھﺬا أﻣﺎن ﻣﺆﻛﺪ ﻻ ﺣﯿﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻀﮫ " وﻟﻢ ﯾﻜﺘﻒ ﺑﮭﺬا ،ﺑﻞ ﻣﻨﻌﮭﺄﯾﻀﺎ ً ﻣﻦ
اﻟﻔﺘﯿﺎ واﻟﺤﻜﻢ ﻣﺪة طﻮﯾﻠﺔ؛ ﺛﻢ ﻗﺮﺑﮫ إﻟﯿﮫ وأدرك ﻗﺪر اﻟﺮﺟﻞ وإﺧﻼﺻﮫ ﻟﺪﯾﻨﮫ ،ﻓﻮﻻه ﻗﻀﺎء اﻟﻘﻀﺎة
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ رﺣﻤﮭﻢ ﷲ.
- 4وﻓﺎﺗﮫ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﺛﻤﺎﻧﯿﻦ وﻣﺎﺋﺔ ،ﺧﺮج ھﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺧﺮﺟﺘﮫ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺮي ،وﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﻦ واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺮئ ﻣﻤﻦ ﺻﺤﺒﻮه إﻟﯿﮭﺎ ،إﻻ أﻧﮭﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﺎ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ ،ﻓﻔﻘﺪت اﻷﻣﺔ
ﺑﻤﻮﺗﮭﻤﺎ ﻋﻠﻤﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﻼﻣﮭﺎ ،ﻛﺎن ﻟﻮﻗﻊ ﻓﻘﺪھﻤﺎ أﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﻗﺎل اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ  :دﻓﻦ
اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﺮي؛ وھﻜﺬا ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺎة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ دراﺳﺔ وﺗﺪرﯾﺴﺎ ً وﺗﺄﻟﯿﻔﺎً ،ورﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة
وﻣﻮاﻗﻒ ﺧﺎﻟﺪة؛ ﺗﻮﻓﻲ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻋﻘﺪه اﻟﺴﺎدس .ورﻏﻢ ﻗﺼﺮ ﻋﻤﺮه ﻧﺴﺒﯿﺎ ً ﺧﻠﻒ وراءه
ﺗﺮاﺛﺎ ً ﺛﻤﯿﻨﺎ ً اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﮫ اﻷﺟﯿﺎل ﺑﻌﺪه؛ﻛﺎن ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أﺑﻠﻎ اﻷﺛـﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻷدﺑﯿﺔﻣﻦ اﺳﺘﻌﺪادات ﻓﻄﺮﯾﺔ ،وﺑﯿﺌﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ،وﻧﻔﻘﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ،وھﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ،
ﻓﻤﻸت ﺷﮭﺮﺗﮫ اﻟﻌﺮاق واﻣﺘﺪت إﻟﻰ اﻵﻓـﺎق.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ
- 1أﻗﺴﺎم اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ

2

ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬھﺒﮭﻢ إﻟﻰ ﺛﻼث طﺒﻘﺎت  :اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺻﻮل وﺗﺴﻤﻰ ظﺎھﺮ
اﻟﺮواﯾﺔ ،وھﻲ ﻣﺎ روي ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ وﺻﺎﺣﺒﯿﮫ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،وﯾﻠﺤﻖ ﺑﮭﻤﺎ
ﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻤﻦ أﺧﺬ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻛﺰﻓﺮ واﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺎد ،ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﻮل أوﻟﺌﻚ اﻟ ﺜﻼﺛﺔ.
وظﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ ھﻲ ﻛﺘﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺖ :اﻟﻤﺒﺴﻮط ،واﻟﺠﺎﻣﻌﯿﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻟﻜﺒﯿﺮ ،واﻟﺴﯿﺮﯾﻦ
اﻟﺼﻐﯿﺮ واﻟﻜﺒﯿﺮ ،واﻟﺰﯾﺎدات؛ وﺳﻤﯿﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﮭﺎ روﯾﺖ ﻋﻨﮫ ﺗﻮاﺗﺮاً أو ﺷﮭﺮة .اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ:
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻮادر ،وھﻲ ﻣﺎ روي ﻋﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ أﺧﺮى ،ﻣﻨﮭﺎ - :ﻛﺘﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﯿﺴﺎﻧﻲ.
وﺗﺴﻤﻰ ﺑﻐﯿﺮ ظﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺮو ﻋﻨﮫ ﺑﺮواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ اﻷوﻟﻰ - .اﻟﻤﺤﺮر
ﻟﻠﺤﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺎد ،وﻛﺘﺐ اﻷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮوﯾﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ - .رواﯾﺎت ﻣﻔﺮدة ﻛﺮواﯾﺔ اﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﺔ
واﻟﻤﻌﻠﻰ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﯿﻨﺔ .اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﻮاﻗﻌﺎت ،وھﻲ ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺒﻄﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪون
ﺑﻌﺪھﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﻻرواﯾﺔ ﻋﻨﮭﻢ ،أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﻢ ﻟﮭﻢ ﻟﺪﻻﺋﻞ ،وھﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺼﺎﺣﺒﯿﻦ وأﺻﺤﺎﺑﮭﻢ وھﻠﻢ
ﺟﺮاً؛ وأول ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻓﺘﺎوﯾﮭﻢ أﺑﻮاﻟﻠﯿﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻨﻮازل .وواﺿﺢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ
أن ﻛﺘﺐ ظﺎھﺮاﻟﺮواﯾﺔ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ھﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻷول ﻟﻠﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﻷﻧﮭﺎ أھﻢ
ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﻓﻘﮫ اﻟﺮﻋﯿﻞ اﻷول ﻣﻨﮭﻢ،ﻟﺬا اھﺘﻢ ﺑﮭﺎ أھﻠﮫ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﻛﺒﯿﺮاً ﺷﺮﺣﺎ ً وﻧﻈﻤﺎ ً وﺗﻠﺨﯿﺼﺎً ،وﻗﺎم
اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﮭﯿﺪ ﺑﺠﻤﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،ﺛﻢ ﺷﺮﺣﮫ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺴﻮط وأﺻﺒﺢ ﻋﻤﺪة
1

2

 :ﯾﻧظر  :اﻟﺳﻣﻌﺎﻧﻲ أﺑوﺳﻌد ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻧﺻور؛ اﻷﻧﺳﺎب )ﺗﻘدﯾم وﺗﻌﻠﯾﻖ :ﻋﺑدﷲ ﻋﻣر اﻟﺑﺎرودي؛ دار اﻟﺟﻧﺎن؛ ﺑﯾروت؛ ط 1؛  1408ھـ /
 1988م( ) (483/3وﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ) ( 169/2واﺑن أﺑﻰ ﺣﺎﺗم ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻰ ﺣﺎﺗم ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن اﻟﻣﻧذر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟرازي؛اﻟﺟرح
واﻟﺗﻌدﯾل )دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت  /ﻣﺻور ﻋن ط  1ﺑﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺟﻠس داﺋ رة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ؛ ﺣﯾدر آﺑﺎد؛ اﻟﮭﻧد؛ 1271ھـ1952/م(
 :ﯾﻧظر:اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن ﻣﺣﻣد أﻣﯾن؛ ﺣﺎﺷﯾﺔ رد اﻟﻣﺣﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدر اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺷرح ﺗﻧوﯾر اﻷﺑﺻﺎر )دار اﻟﻔﻛر؛ ﺑﯾروت؛ ط 2؛  1412ھـ  1992 /م(
)(69/1
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اﻟﻤﺬھﺐ .وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ ﻟﺸﮭﺮﺗﮭﺎ أﯾﻀﺎً ﻣﺤﻞ اھﺘﻤﺎم اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ وﻏﯿﺮھﻢ ،ﻓﮭﻲ ﻋﻤﺪة
اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻟﻜﺘﺐ ظﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ؛ وﻟﮫ أﯾﻀﺎ ً ﻛﺘﺐ أﺧﺮى ﺷﺮع ﻓﯿﮭﺎ وﻟﻢ ﯾﻨﮭﮭﺎ ﻛﻜﺘﺎب اﻟﻜﺴﺐ؛ أو
اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﯿﮫ ﻛﻜﺘﺎب اﻟﺤﯿﻞ وﻛﺘﺎب اﻟﺮﺿﺎع .وﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﻘﺘﺼﺮ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻠﯩ ﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺴﺒﺘﮫ إﻟﯿﮫ ،ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ظﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ وﻛﺘﺒﮫ اﻷﺛﺮﯾﺔ ،ﺑﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎم ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ،وﻣﺪى
اھﺘﻤﺎم اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﺑﮭﺎ ،وﻷھﻤﯿﺔ رده ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﻓﺮدت اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮫ ﺑﻤﻄﻠﺐ ﺧﺎص.
- 2ﻛﺘﺐ ظﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ
- 2.1اﻟﻤﺒﺴﻮط )اﻷﺻﻞ( :ﻛﺘﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﺒﺴﻮط " ﻟﺘﺮﻏﯿﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ
واﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺒﺴﻂ اﻷﻟﻔﺎظ وﺗﻜﺮار اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ " ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ،1ﻓﻲ ﻛﺘﺐ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺛﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب واﺣﺪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ ،2ﻓﻜﺎن أول ﺗﺼﺎﻧﯿﻔ ﮫ
وأﻛﺒﺮھﺎ ﻟﺬا ﯾﺴﻤﻰ أﯾﻀﺎ ً ﺑـ )اﻷﺻﻞ( .ﺑﺴﻂ ﻓﯿﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﮫ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ،ذاﻛﺮاً ﻗﻮﻟﮫ إذا ﺧﺎﻟﻒ
ﺷﯿﺨﯿﮫ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ وأﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ،وإﻻ ﻓﮭﻮ ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﺘﮭﻠﮫ " :ﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ ﻟﻜﻢ
ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ وأﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ وﻗﻮﻟﻲ ،وﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﯿﮫ اﺧﺘﻼف ﻓﮭﻮ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً" ،3وﻋﺎدة ﻣﺎ
ﯾﺼﺪّر اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺴﺆال" :أرأﯾﺖ " ﻛﺬا وﻛﺬا ،وﯾﻌﻘﺒﮫ ﺑﺎﻟﺠﻮاب " :ﻗﺎل " ...؛ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﺴﺮد
اﻷﻗﻮال دون أﺳﺌﻠﺔ ،أﻣﺜﺎل :أﺑﻮاب اﻟﺤﯿﺾ واﻟﻨﻔﺎس ،واﻷﯾﻤﺎن وﻛﻔﺎرﺗﮭﺎ ،واﻟﺒﯿﻮع واﻟﺴﻠﻢ؛
وﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪل ﻟﻸﺣﻜﺎم أو ﯾﻌﻠﻠﮭﺎ ،وﯾﺴﻜﺘﻔﻲ أﺧﺮى،ﺧﺎﺻﺔ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻧﺎﻷﺣﺎدﯾﺜﻤﺸﮭﻮرة ﺑﯿﻦ
اﻟﻔﻘﮭﺎء ،أو ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﮫ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ؛ وﻟﻢ ﯾﺨﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺮﯾﺒﺔ وﻧﺎدرة،
ﺑﻌﻀﮭﺎ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﺎدة ،ﻛﺎﻟﺒﻘﺎء ﻣﺘﻮﺿﺌﺎ ً ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم دون ﺣﺪث ،واﻟﻨﻮم ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻗﺎﺋﻤﺎً ،واﻟﺮﺟﻞ
ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻼة اﻹﻣﺎم وﻻ ﯾﺪري أظﮭﺮاً ھﻲ أم ﺟﻤﻌﺔ ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ .4روى اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻋﻦ اﻹﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﮫ ،ﻣﺜﻞ أﺑﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺠﻮزﺟﺎﻧﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ وأﺑﻮ
ﺣﻔﺺ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺒﺨﺎري؛ ﻓﻨﺴﺨﮫ إذن ﻣﺘﻌﺪدة ،وأﺷﮭﺮھﺎ ﻧﺴﺨﺔ اﻷول.5
6
- 2.2اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ
ﺗﻔﺘﺘﺢ أﺑﻮاب ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ ":ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ  "...وﺗﺬﻛﺮ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،وﻋﺪدھﺎ أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ واﺛﻨﺘﯿﻦ وﺛﻼﺛﯿﻦ ) ( 1 532ﻓﺈن ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺧﻼف ذﻛﺮ ﻗﺎﺋﻠﮫ
ﻣﻦ ھﺆﻻء؛ وھﻮ ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﯿﻦ )  ( 170ﻣﻨﮭﺎ؛وﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ ھﻮ طﻠﺐ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻟﻠﻤﺒﺴﻮط ،أن ﯾﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ً ﯾﺠﻤﻊ ﻓﯿﮫ ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻋﻨﮫ ﻣﻤﺎ رواه ﻟﮫ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ
ﻓﺠﻤﻌﮫ .روى ﻋﻨﮫ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ أﺑﺎن وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﺔ؛ وﺷﺮﺣﮫ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟﻄﺤﺎوي
واﻟﺠﺼﺎص وﻓﺨﺮ اﻹﺳﻼم وأﺑﻲ اﻟﻠﯿﺚ اﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي؛وأﺷﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﺑﮫ ﻓﻘﺎل " :ﻻ ﯾﺼﻠﺢ
اﻟﻤﺮء ﻟﻠﻔﺘﻮى وﻻ ﻟﻠﻘﻀﺎء إﻻ إذا ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﮫ ".
- 3.2اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ :7اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﻔﺮﯾﻌ ﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻷﯾﻤﺎن واﻟﻄﻼق وﻏﯿﺮھﻤﺎ،
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وأﺻﻮل اﻟﺤﺴﺎب ،ﻣﻤﺎ ﯾﺒﺮز رﺳﻮخ ﻗﺪم اﻹﻣﺎم ﻓﯿﮭﻤﺎ ،وھﻮ
ﻛﺎﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﻔﻘﮭﻲ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻷﺑﻮاب ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ
 : 1اﻟﺳرﺧﺳﻲ أﺑوﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺳﮭل؛ اﻟﻣﺑﺳوط )دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ؛ ﺑﯾروت؛ د ر ط؛ 1414ھـ؛ 1993م( )(2/1
 : 2ﯾﻧظر :ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻋﺑدﷲ اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﻲ؛ ﻛﺷف اﻟظﻧون ﻋن أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻛﺗب واﻟﻔﻧون )دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ؛ ﺑﯾروت؛ د ر ط ؛ د ت(
)(1581/2
 : 3ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ؛ اﻟﻣﺑﺳوط؛ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ واﻟﺗﻌﻠﯾﻖ :أﺑواﻟوﻓﺎ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ؛ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب؛ ﺑﯾروت؛ ط 1؛  1410ھـ  1990 /م( )(27/1
 : 4ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺑﺳوط ) 88/1و 167و(199
 : 5ﯾﻧظر  :ﻛﺷف اﻟظﻧون ) (1581/2وﺑﻠوﻏﺎﻷﻣﺎﻧﻲ ص ) (62وﻏﯾرھﻣﺎ
 : 6ﯾﻧظر  :ﻛﺷف اﻟظﻧون )(561-564/1
 : 7ﯾﻧظر  :ﻛﺷف اﻟظﻧون ) (567-570/1وﺑﻠوﻏﺎﻷﻣﺎﻧﻲ؛ ص ) (59-64وأﺑوﺣﻧﯾﻔﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره؛ ص )(238-239
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اﻟﻤﺪارك .ﺷﺮﺣﮫ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺠﺎوزوا اﻷرﺑﻌﯿﻦ ،ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ،وﯾﻀﺎف ﻟﮭﻢ اﻟﺪﺑﻮﺳﻲ
واﻟﺴﺮﺧﺴﻲ واﻟﻤﺮﻏﯿﻨﺎﻧﻲ واﻟﺰﯾﻠﻌﻲ.
- 4.2اﻟﺰﯾﺎدات وزﯾﺎدة اﻟﺰﯾﺎدات : 1أﻟﻔﮭﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﺳﺘﺪراﻛﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻓﯿﮫ ،ﺳﺎﻟﻜﺎً
اﻟﻤﺴﻠﻚ ﻧﻔﺴﮫ؛ ﺷﺮﺣﮭﻤﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ أﻣﺜﺎل اﻟﺒﺰدوى واﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ وﻗﺎﺿﻰ ﺧﺎن واﻟﻌﺘﺎﺑﻲ
واﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ.
- 5.2اﻟﺴﯿﺮان اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﺼﻐﯿﺮ  :ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺴﯿﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺠﮭﺎد ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ
ﺑﮭﻤﺎ؛ ﻗﺎل اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﮫ ﻟﻠﺴﯿﺮ اﻟﺼﻐﯿﺮ ... " :ﻓﯿﮫ ﺳﯿﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺤﺮب ،وﻣﻊ أھﻞ اﻟﻌﮭﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ وأھﻞ اﻟﺬﻣﺔ ،وﻣﻊ اﻟﻤﺮﺗﺪﯾﻦ
اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ أﺧﺒﺚ اﻟﻜﻔﺎر ﺑﺎﻹﻧﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻹﻗﺮار ،وﻣﻊ أھﻞ اﻟﺒﻐﻲ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﺎﻟﮭﻢ دون ﺣﺎل اﻟﻤﺸﺮﻛﯿﻦ،
وإن ﻛﺎﻧﻮا ﺟﺎھﻠﯿﻦ وﻓﻲ اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻣﺒﻄﻠﯿﻦ " .2ﻛﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ؛ اﻷوزاﻋﻲ
وأﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  -ورﺑﻤﺎ ﻏﯿﺮھﻤﺎ – ﻟﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﯿﮫ :اﻟﺼﻐﯿﺮ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﮫ أوﻻً رواﯾﺔ ﻋﻦ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ
وﻗﺮأه ﻋﻠﯿﮫ ،واﻟﻜﺒﯿﺮ  -آﺧﺮ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ – 3ﻛﺎﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﯿﻦ؛ ﺑﺴﻂ ﻓﯿﮭﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ
اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب؛ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔﻋﻠﻰ ﺳﺒﻖ اﻹﺳﻼم ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ؛ وأﻧﺎﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪاً راﺋﺪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
أﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﯿﻔﮫ ،ﻓﺮوى اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ أن اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺼﻐﯿﺮ وﻗﻊ ﺑﯿﺪ اﻷوزاﻋﻲ ،ﻓﻘﺎل " :ﻣﺎ ﻷھﻞ
اﻟﻌﺮاق واﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺴﯿﺮ " ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪاً ﻓﺼﻨﻔﮫ؛ وﻟﻤﺎ ﻧﻈﺮ
اﻷوزاﻋﻲ ﻓﯿﮫ ﻗﺎل " :ﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﺿﻤﻨﮫ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻟﻘﻠﺖ إﻧﮫ ﯾﻀﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﮫ "4وھﺬه
اﻟﻘﺼـﺔ أﻧﻜﺮھﺎ ﻛﺜﯿﺮون أﻣﺜـﺎل أﺑﻮزھـ ﺮة ،5ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﯿﻢ وﻛﻮن اﻷوزاﻋـﻲ ﺗﻮﻓﻲ وﻣﺤﻤـﺪ
ﻋﻤﺮه ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ،واﻟﻜﺘﺎب آﺧـﺮ ﻣﺎ أﻟﻒ أو ﻣﻦ أواﺧﺮه ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﮫ؛ ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن
ﻛﻼﻣﮫ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ) اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺮ اﻷوزاﻋﻲ ( وﷲ أﻋﻠﻢ .روى اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ
اﻟﺠﻮزﺟﺎﻧﻲ وإﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺗﻮﺑﺔ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ ،وﺷﺮﺣﮫ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ واﻟﺴﺮﺧﺴﻲ واﻟﺴﻌﺪي.6
ھﺬه ھﻲ ﻛﺘﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﻈﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ؛ اﺑﺘﺪأھﺎﺑﺎﻟﻤﺒﺴﻮط ،ﻓﺎﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ
ﻓﺎﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﺎﻟﺰﯾﺎدات ،ﻓﺎﻟﺴﯿﺮاﻟﺼﻐﯿﺮ ﻓﺎﻟﻜﺒﯿﺮ؛ وﻗﺮأ أﻛﺜﺮھﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ7؛ وﻟﻢ ﯾﺴﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ
ﻣﻨﺎﺗﮭﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﯿﺨﯿﮫ؛ ﻓﺮوى اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻋﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﯿﺪ أن أﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻛﺬب
ﻣﺎ ﯾﺮوﯾﮫ ﻋﻨﮫ؛وأﻧﯿﺤﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﻤﻌﮫ ﯾﺤﺼﺮ ﺳﻤﺎﻋﮫ ﻣﻨﮭﻔﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ .8وھﺬا اﻟﺘﻜﺬﯾﺐ
ﻣﻦ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﻟﻢ أﺟﺪه ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻜﺮر ﻋﻨﺪھﻢ أﻧﮫ ﻗﺮأ ﻋﻠﯿﮫ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﺘﺐ ،وﻣﯿﺰوا
ﻣﺎ رواه ﻋﻦ إﻣﺎم اﻟﻤﺬھﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻜﺒﯿﺮ ،وﻣﺎ رواه ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﺼﻐﯿﺮ9؛ ﺑﻞ إن أﺑﺎ
ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي أﻧﻜﺮ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أراد أن ﯾﺮوي اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﺷﯿﺨﯿﮫ ﺳﻤﺎﻋﺎ ً ،ﻓﻘﺎل " :وﻗﺪ
ﻋﺎب ﺑﻌﺾ أﻏﻤﺎر أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ رﺣﻤﮫ ﷲ ﺣﯿﻦ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﮭﺬه اﻟﻜﺘﺐ
ﻓﻘﯿﻞ ﻟﮫ :أﺳﻤﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ؛ ﻓﻘﯿﻞ ﻟﮫ :أﺳﻤﻌﺘﮭﺎ ﻣﻦ أﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ؟ ﻓﻘﺎل :ﻻ؛ وإﻧﻤﺎ
أﺧﺬﻧﺎھﺎ ﻣﺬاﻛﺮة؛ ﻓﺄﻧﻜﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺠﮭﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ رﺣﻤﮫ ﷲ :أن ﯾﺤﻜﻲ ﻋﻨﮭﻢ
 : 1ﯾﻧظر  :ﻛﺷف اﻟظﻧون )(962-964/2
 : 2اﻟﻣﺑﺳوط ﻟﻠﺳرﺧﺳﻲ )(2/10
 : 3اﻟﺳرﺧﺳﻲ أﺑوﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺳﮭل؛ ﺷرح اﻟﺳﯾر اﻟﻛﺑﯾر )اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ :د .ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﺟد؛ د ر ط؛ د ت( )(1/1
 : 4اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ )(3/1
 : 5ﯾﻧظر :أﺑوﺣﻧﯾﻔﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره؛ ص )(242
 : 6ﯾﻧظر  :ﻛﺷف اﻟظﻧون )(1014/2
 : 7ﯾﻧظر  :ﺣﺎﺷﯾﺔ رد اﻟﻣﺣﺗﺎر )(70/1
 : 8ﯾﻧظر  :ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد )(176/2
 : 9ﯾﻧظر  :ﺣﺎﺷﯾﺔ رد اﻟﻣﺣﺗﺎر)(50/1
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أﻗﺎو ﯾﻠﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﮭﻢ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺳﻤﺎع " .1وﻣﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ أﻣﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﻓﻲ ﻧﻘﻞ آراء
ﺷﯿﺨﮫ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ؛ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯿﺒﮫ ﻋﻦ رﺟﻞ وﺟﺪ ﻗﺘﯿﻼً ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ،ﻓﻘﺎل " :وﺑﮭﺬا ﻛﻠﮫ ﻧﺄﺧﺬ،
وھﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،وأﻣﺎ اﻟﻔﺠﻮر ﻓﻼ أﺣﻔﻆ ذﻟﻚ ﻋﻨﮫ ".2
- 3ﻛﺘﺒﺎﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻷﺛﺮﯾﺔ
- 3.1ﻛﺘﺎب اﻵﺛﺎر :ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﻜﺘﺎب آﺛﺎراً ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ وﻣﻮﻗﻮﻓﺔ وﻣﻘﻄﻮﻋﺔ وﻣﺮﺳﻠﺔ ،وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﺎ
ﻣﺮﻓﻮع وﺻﺤﯿﺢ ﻣﻦ طﺮق أﺧﺮى؛وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻢ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻟﺮﺟﺎل اﻵﺛﺎر ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻤﺎھﺎ
)اﻹﯾﺜﺎر ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ رواة اﻵﺛﺎر( طﺒﻌﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة .ﯾﻠﺘﻘﻲ ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮوﯾﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻵﺛﺎر ﻷﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ،وﻛﻼھﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﺴﻨﺪاً ﻷﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ،وﯾﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار
اطﻼﻋﮭﻤﺎ ﻣﻊ ﺷﯿﺨﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﯾﺚ وآﺛﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ واﺳﺘﺪﻻﻟﮭﻢ ﺑﮭﺎ ،وھﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮه
أﺑﻮزھﺮة،3وﻏﺎﻟﺐ اﻟﺴﻨﺪ ﻓﯿﮫ رواﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﺎد ﻋﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ؛ ﻟﻜﻨﮫ
أﺣﯿﺎﻧﺎًﯾﺮوي ﻋﻨﻐﯿﺮأﺑﯿﺤﻨﯿﻔﺔ ﻛﻤﺎﻟﻚ وﺷﻌﺒﺔ واﻟﺜﻮري واﻷوزﻋﻲ ،أو ﯾﺮوﯾﻌﻨﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ طﺮﯾﻘﻲ
ﺣﻤﺎد أو اﻟﻨﺨﻐﻲ .ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌﻘﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺈﯾﺠﺎز ﺑﻌﺪ إﯾﺮاد اﻟﺤﺪﯾﺚ أو اﻷﺛﺮ ﻓﯿﻘﻮل " :وﺑﮫ
ﻧﺄﺧﺬ  ...وھﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ " أي ﯾﺆﺧﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،أو ﯾﻮاﻓﻖ اﻟﻘﻮل اﻟﺬي
ﻓﻲ اﻷﺛﺮ؛وﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﯿﺒﺎﺗﮫ ﻗﻮﻟﮫ وﻗﻮﻟﻲ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ واﻟﻨﺨﻌﻲ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻮاﻓﻘﮭﻤﺎ.
- 3.2ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻮطﺎ :ﻟﻠﻤﻮطﺄ رواﯾﺎت ﻛﺜﯿﺮة؛ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻀﯿﻔﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
أو ﯾﺤﺬﻓﮫ ،وﻣﻦ أﺷﮭﺮھﺎ رواﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،اﻟﺘﻲ ﺣﻮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﺤﺪﯾﺜﻮأﺛﺮ ،ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺪﯾﺚ
اﻟﻨﯿﺔ ،ﻟﺬا أﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻧﻔﻰ رواﯾﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﮫ؛ واﻣﺘﺎزت ﺑﺘﻌﻘﯿﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻟﻤﺎأﺧﺬﺑﮭﻔﻘﮭﺎءاﻟﻌﺮاق أو
ﺗﺮﻛﻮه ﻷدﻟﺔأﺧﺮى؛ وﻛﺬا إدﺧﺎﻟﮫ ﻟﺮواﯾﺎت آﺧﺮﯾﻦ روى ﻋﻨﮭﻤﺴﻮى ﻣﺎﻟﻚ ﻛﺸﻌﺒﺔ وﺳﻔﯿﺎن
اﻟﺜﻮرﯾﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ رده ﻋﻤﺎ رواه ﻋﻨﮫ  -ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻟﻼﻧﺘﺼﺎر ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ -
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ أظﮭﺮ ﻓﯿﮫ ﻓﻘﮫ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ واﻟﻌﺮاق ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ،ﻣﻮﺟﺰاً ﺗﺎرة ﻛﺘﺮك اﻟﻘﺮاءة ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم وإن
أﺳﺮ ،واﻟﻘﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ،وﻣﻔﺼ ً
ﻼ ﻓﻲ أﺧﺮى  ،ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻋﺎف ﻓﻲ اﻟﺼﻼة وﻣﻘﺪار
اﻟﺠﺰﯾﺔ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻠﻘﻄﺔ وﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﻌﺼﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻠﮭﺎ؛ وﻗﺪ أﻛﺜﺮ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ
اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻘﮭﺎ ً ،ورﺑﻤﺎ اﺣﺘﺞ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﺎ رواه ﻋﻨﮫ ،وإن ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ ﺳﺒﺐ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺢ
اﻟﻤﻘﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﯿﻦ ،واﻟﺴﺠﺪة ﻓﻲ ﺳﻮرﺗﻲ اﻻﻧﺸﻘﺎق واﻟﻨﺠﻢ ،واﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺖ أو اﻟﻌﺎﺟﺰ.
- 3.3ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ :ھﺬا اﻟﻜﺘﺎﺑﻔﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮭﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة وﻣﻦ أﺑﻮاب ﺷﺘﻰ ،ﻋﻦ
اﻟ ﺨﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ؛ ﯾﺒﺪأھﺎ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺬﻛﺮ ﻗﻮل ﺷﯿﺨﮫ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ،
وﯾﺮدﻓﮫ ﺑﻘﻮل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﯿﻨﺎﻗﺸﮭﻢ ﺑﺄدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل واﻟﻤﻌﻘﻮل ،ﻣﻨﺘﺼﺮاً ﻋﺎدة ﻷﺻﺤﺎﺑﮫ؛
ودون أن ﯾﻘﺼﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﮫ ،أو ﻗﻮل
أﺻﺤﺎﺑﮫ أو ﻏﯿﺮھﻢ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺳﯿﺎق اﻟﻜﻼم ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮭﺬا اﻟﻠﻔﻆ ،وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮫ " : 4وﻗﺎل
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ :ﻗﻮل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮت ﯾﻨﻘﺾ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎً؛ ﻓﮭﻢ ﯾﻘﻨﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻔﺠﺮ ﺑﻌﺪ
اﻟﺮﻛﻮع،وﻓﻘﮭﺎؤھﻢ ﯾﺮون ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ؛ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ أن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﻘﻨﺖ
ﻓﻲ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ وﻻ ﻓﻲ اﻟﻮﺗﺮ؛ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ واﻟﻤﻘﺘﺪى ﺑﮭﻢ "وﻣﺬھﺐ
 : 1اﻟﺟﺻﺎص أﺑوﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟرازي؛ اﻟﻔﺻول ﻓﻲ اﻷﺻول )دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾﻖ :د .ﻋﺟﯾل ﺟﺎﺳم اﻟﻧﻣﺷﻲ؛ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛
اﻟﻛوﯾت؛ ط 1؛  1405ھـ  1985 /م()(192/3
 : 2ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ؛اﻵﺛﺎر )اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟﺗﻌﻠﯾﻖ :د .أﺣﻣد ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﻌﺻراوي؛ دار اﻟﺳﻼم؛ اﻟﻘﺎھرة؛ ط 1؛  1427ھـ  2006 /م( )(594/2
 : 3ﯾﻧظر :أﺑوﺣﻧﯾﻔﺔ :ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره؛ ص )(243
 : 4ﯾﻧظر :ﻣ ﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ؛اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ أھل اﻟﻣدﯾﻧﺔ )ﺗرﺗﯾب اﻷﺻول واﻟﺗﻌﻠﯾﻖ :ﻣﮭدي ﺣﺳن اﻟﻛﯾﻼﻧﻲ اﻟﻘﺎدري؛ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب؛ ﺑﯾروت؛ ط 3؛
 1403ھـ  1983 /م( ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب )(212 ،109 ،99/1
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ﻣﺎﻟﻜﺎﻟﻘﻨﻮﺗﻘﺒﻞ اﻟﺮﻛﻮع ﻻ ﺑﻌﺪه ؛ ﻓﺮﺑﻤﺎ ھﻮ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺳﺨﺢ واﻟﻤﮭﻢ ھﻨﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ رواﯾﺔ وﻓﻌﻞ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ " - .وﻗﺎل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ :ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ص ﺳﺠﺪة " واﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻟﻚ
أن ﻓﯿﮭﺎ ﺳﺠﺪة " - .وﻗﺎل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ :ﻻ ﻧﺮى أن ﯾﻌﺎد اﻟﻤﻐﺮب ﺧﺎﺻﺔ ،وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﻮاھﺎ ﻣﻦ
اﻟﺼﻠﻮات ﻓﻼ ﻧﺮى ﺑﺄﺳﺎ ًأن ﯾﺼﻠﻲ ﻣﻊ اﻹ ﻣﺎم ﻣﻦ ﻗﺪ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ؛ وﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ :ﻗﺪ
روى ﻓﻘﯿﮫ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﮫ ".
اﻟﻜﺘﺎب وإن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﻼف ،إﻻ أﻧﮫ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻨﮭﻢ ،ﻓﯿﻘﻮل " :وﻛﺬﻟﻚ
ﻗﺎل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﺎﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ " أو " وﻗﺎل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أﯾﻀﺎً ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮﺣﻨﯿﻔﺔ" وﻧﺤﻮھﻤﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻎ؛ أو ﯾﻮرد ﻗﻮﻟﮭﻢ دون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ،أو ﯾﺬﻛﺮ اﺧﺘﻼﻓﮭﻢ ،أو ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ،
وﻛﺜﯿﺮاً ﻣﺎ ﯾﺤﺮر ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻛﺄن ﯾﻘﻮل " :وﻗﺎل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﻘﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ ھﺬا ﻛﻠﮫ إﻻ
ﻓﻲ ﺧﺼﻠﺔ واﺣﺪة  " ...أو " إﻻ ﻓﻲ ﺧﺼﻠﺘﯿﻦ " أو " إﻻ أﻧﮭﻢ ﻗﺎﻟﻮا  " ...وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ؛ وﺣﯿﻨﻤﺎ
ﯾﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪه دﻟﯿﻠﮭﻢ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﻮل ﺑﻘﻮﻟﮭﻢ ،ﻣﺜﺎل ... ":وﻟﻜﻦ ﻗﻮل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻵﺧﺮ أﺣﺐّ إﻟﯿﻨﺎ ﻣﻦ
ﻗﻮﻟﮭﻢ اﻷول ]أي ﺻﻼة اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻛﺼﻼة اﻟﻌﯿﺪ ﻻ ﺑﻌﺪھﺎ ﻛﺼﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ[ ،وﻣﻦ
ﻗﻮل إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ وأﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ]وھﻮ أن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء اﻟﺪﻋﺎء دون اﻟﺼﻼة[؛ ﻷﻧﮫ أﻣﺮ ﻗﺪ
ﺟﺎء ﻓﯿﮫ اﻵﺛﺎر ".1
اﺳﺘﺪل اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺜﯿﺮاً ﺑﺎﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ،واﻵﺛﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ؛ ﻣﻤﮭﺪاًﻟﮭﺎ
ﺑﻘﻮﻟﮫ " :وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮﺣﻨﯿﻔﺔ آﺛﺎر ﻛﺜﯿﺮة "ﻟﻜﻦ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻵﯾﺎت أو ﺑﺘﺨﺮﯾﺞ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻋﻠﻰ أﺧﺮى أو ﺑﺂﺛﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ .وﻋﻤﻮﻣﺎً إن ھﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺤﺪﯾﺚ ،وأﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻦ أﺳﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ،وأﺛﺮ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻓﯿﮫ ،وﻋﻤﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻷﺣﺎدﯾﺚ
اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ واﻵﺛﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ؛ وھﻲ ﺑﮭﺬا ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺘﮭﻤﮭﻢ ﺑﻘﻠﺔ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻨﺔ ،أو ﯾ ﺮﻣﯿﮭﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﺮأي وﺗﺮك اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻷﺛﺮ .وأﻣﺎ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻌﻘﯿﺒﺎﺗﮭﻔﺘﺘﺸﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﯿ ﮫ
اﻵﺛﺎر واﻟﻤﻮطﺎ؛ رﻏﻢ أن اﻷول ﯾﺤﻮي آﺛﺎر أھﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ آﺛﺎر أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ؛ وﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن " :وﺑﮫ ﻧﺄﺧﺬ  ...وھﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ " ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺎ " واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎﺋﻨﺎ"
وﻧﺤﻮھﺎ.
- 4ردود اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﺤﺠﺔ
اﻟﻜﺘﺎب وﺿﻌﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ
ﺧﺎﺻﺔ؛ وﻛﺎن اﻧﺘﺼﺎرھﻠﻤﺬھﺒﮫ ﻗﻮﯾﺎ ً،ورده ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮاﺋﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﮭﻔﻲ ﻣﻮاﺿﻊ؛ إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ
ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎﻧﻠﻤﺘﺰاﻣﻞ ﺣﺠﺠﮫ ﻧﺒﺮات اﺣﺘﺠﺎﺟﮫ ،رﺑﻤﺎ ﻷن ﻧﻘﻠﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ واﻓﯿﺎً ،أو ﻛﺎن ﻗﻮ ً
ﻻ ﻗﺪﯾﻤﺎ ً وﻟﻢ
ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﮫ؛ وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ اﺧﺘﺮﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات
واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
- 4.1اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻟﻤﺮور ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﺄﻣﻮم :أﺗﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أوﻻً  -ﻛﻌﺎدﺗﮫ  -ﺑﻘﻮل أﺑﻲ
ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺮور ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎً ،وأﻋﻘﺒﮫ ﺑﻘﻮل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاز إذا ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺼﻼة .ﺛﻢ ﺷﺮع ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻘﺎل  " :اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ﺗﺮك اﻟﻤﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﺼﻠﯿﻦ؛ وھﻢ
ﯾﺼﻠﻮن ﺑﻌﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻗﺒ ﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ ﺑﺄس ﺑﺬﻟﻚ إذا ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺼﻼة " .وأورد دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﮫ " :ﺑﻠﻐﻨﺎ أن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص ﻛﺎن ﯾﻤﺮ ﺑﯿﻦ أﯾﺪي اﻟﻨﺎس وھﻢ
ﯾﺼﻠﻮن " .ﻓـﺮده ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺮﺳﻞ؛ وأﺗﻰ ﺑﻤﺎ رواه ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ؛ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ
1

 :ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺣﺟﺔ )(337/1
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اﻟﺨﺪري ،1وﻋﻦ أﺑﻲ ﺟﮭﯿﻢ اﻷﻧﺼﺎري ،2ﺛﻢ ﻗﺎل " :ﻓﮭﺬه أﺣﺎدﯾﺚ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﺤﺘﺞ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﮭﺎ،
ھﻢ ﯾﺄﺧﺬون ﺑﺨﻼﻓﮭﺎ؛ وﻣﻤﻦ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺨﻼﻓﮭﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ وھﻮ اﻟﺬي رواھﺎ ،ﻓﻜﯿﻒ ﯾﻜﻮﻧﻮن
أﺻﺤﺎب آﺛﺎر وھﻢ ﯾَﺪَﻋﻮن ﻋﯿﺎﻧﺎً ﻣﺎ ﯾﺮوون؛ وﻟﻮ أردﻧﺎ أن ﻧﺤﺘﺞ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺄﺣﺎدﯾﺚ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ
اﻷﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻲ ھﺬا أو ﻧﺤﻮه ﻻﺣﺘﺠﺠﻨﺎ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﻢ؛ ﻟﻜﻦ اﺣﺘ ﺠﺎﺟﻨﺎ ﺑﺄﺣﺎدﯾﺜﮭﻢ أوﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺔ
ﻋﻠﯿﮭﻢ ،وھﺬا ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ أﻗﻮاﻟﮭﻢ؛ إﻧﻤﺎ ﺗﺮﻛﻮا ﻓﯿﮫ اﻵﺛﺎر ،وأﺧﺬوا ﻓﯿﮫ ﺑﻤﺎ اﺳﺘﺤﺴﻨﻮا
ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺄﺗﻮا ﻓﯿﮫ ﺑﺄﺛﺮ وﻻ ﺳﻨﺔ " .3ﻛﺎن رد اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮي اﻟﻨﺒﺮة ﻟﻜﻨﮫ ﻟﻢ ﯾﺼﺎدف ﻣﺤﻠﮫ
ﻷﺳﺒﺎب أھﻤﮭﺎ اﺛﻨﺎن :أوﻟﮭﻤﺎ  :ﻟﻢ ﯾﺆﺛﺮ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﻼ غ ﻋﻦ ﺳﻮاه ﻣﻤﺎ رواه؛ وإﻧﻤﺎ أﺧﺬ ﺑﮫ
ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻀﻤﻮﻧﯿﮭﻤﺎ ،ﻓﮭﻮ ﯾﻔﯿﺪ اﻟﻤﺮور ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻔﻮف أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﯿﮫ4؛
أﻣﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﻦ ﻓﻤﻘﺼﻮدھﺎ اﻟﻔﺬ واﻹﻣﺎم ﻻ اﻟﻤﺄﻣﻮﻣﯿﻦ؛ ﻓﮭﻮ ﺧﺺ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﺒﻼغ ،وﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻷدﻟﺔ ،وھﻮ أوﻟﻰ .ﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ  :ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻓﯿﻤﺎ ﻧﻘﻠﮫ ھﻨﺎ ،وﻻ رواه
ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﮭﻠﻠﻤﻮطﺎ  ،وھﻮ ﻋﻨﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻠﯿﺜﻲ ﺑﮭﺬا اﻟﻠ ﻔﻆ " :وﺣﺪﺛﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ أﻧﮫ ﺑﻠﻐﮫ :أن ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
أﺑﻲ وﻗﺎص ﻛﺎن ﯾﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﻮف واﻟﺼﻼة ﻗﺎﺋﻤﺔ .ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ  :وأﻧﺎ أرى ذﻟﻚ
واﺳﻌﺎ ً إذا أﻗﯿﻤﺖ اﻟﺼﻼة وﺑﻌﺪ أن ﯾﺤﺮم اﻹﻣﺎم وﻟﻢ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺮء ﻣﺪﺧﻼً إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ إﻻ ﺑﯿﻦ
اﻟﺼﻔﻮف " .5ﻓﺎﻟﺒﻼغ واﺿﺢ أن اﻟﻤﺮور ﻛﺎن ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﺄﻣﻮم وﻟﻠﻀﺮورة ،وﻟﯿﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل
اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ.
- 4.2اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ :ﺑﻌﺪ أن ذﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﻦ إﺟﺎزة أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﻤﻼﺻﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ،وﻣﻨﻊ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﻣﺎ داﻣﺖ ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ إﻻ ﺑﺈذن ،ﻷ ﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻻ ﻣﻦ رﺣﺎﺑﮫ؛ﻧﺎﻗﺸﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا،وﻣﻤﺎ
ﻗﺎﻟﮫ  " :ﻣﻦ أﯾﻦ اﻓﺘﺮق ھﺬا واﻟﺪور ؟ ﻗﺎﻟﻮا  :ﻷن رﺣﺎب اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ .ﻗﯿﻞ
ﻟﮭﻢ  :إن اﻟﺪور وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ ،ﻓﺈ ﻧﮭﺎ ﺗﻠﺼﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ؛ وﻗﺪ زﻋﻢ ﻓﻘﯿﮭﻜﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
أﻧﺲ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪه أن اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺪﺧﻠﻮن ﺣﺠﺮ أزواج اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ
وﻓﺎة رﺳﻮل ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﯿﺼﻠﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،وﻛﺎن اﻟﻤﺴﺠﺪ ﯾﻀﯿﻖ ﻋﻦ أھﻠﮫ ،وﺣﺠﺮ
أزواج رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ؛ وﻟﻜﻦ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﺷﺎرﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺘﻮﺳﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻨﺎس .ﻓﺈ ن ﻗﺎﻟﻮا  :ﻛﺎن ﻟﻠﻨﺎس ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻣﻀﻰ ،وأﻣﺎ اﻟﯿﻮم ﻓﻼ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻷﺣﺪ
أن ﯾﺼﻠﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺼﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ .ﻗﯿﻞ ﻟﮭﻢ  :وﻛﯿﻒ ﺟﺎز ھﺬا ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺰﻣﺎن ،وﻟﻢ ﯾﺠﺰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺰﻣﺎن ؟ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻏﯿﺮ اﻷول؛ أو ﺟﺎء ﻗﻮم أﻓﻘﮫ ﻣﻦ اﻷوﻟﯿﻦ ،ﻣﺎ اﻟﻌﻠﻢ
إ ﻻ ﻋﻠﻢ اﻷوﻟﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ رﺧﺼﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﻣﺎ اﻟﻔﻘﮫ إ ﻻ ﻓﻘﮭﮭﻢ ،وھﻢ ﻛﺎﻧﻮا أﻋﻠﻢ ﺑﺄﻣﺮ رﺳﻮل ﷲ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ وأﻗﺮب ﺑﮫ ﻋﮭﺪاً ﻣﻨﺎ ،ﻓﻠﻮ رأوا ذﻟﻚ ﻗﺒﯿﺤﺎ ً ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮه ".6

 » : 1إذا ﻛﺎن أﺣدﻛم ﯾﺻﻠﻲ ،ﻓﻼ ﯾدع أﺣدا ً ﯾﻣر ﺑﯾن ﯾدﯾﮫ ،وﻟﯾدرأه ﻣﺎ اﺳﺗطﺎع ،ﻓﺈن أﺑﻰ ﻓﻠﯾﻘﺎﺗﻠﮫ ،ﻓﺈﻧﻣﺎ ھو ﺷﯾطﺎن « " رواه ﻓﻲ اﻟﻣوطﺎ )ك اﻟﺻﻼة ،ب
اﻟﻣﺎر ﺑﯾن ﯾدي اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ر  (273واﻟﺑﺧﺎري )ك أﺑواب ﺳﺗرة اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ب ﯾرد اﻟﻣﺻﻠﻲ ﻣن ﻣر ﺑﯾن ﯾدﯾﮫ ،ر  (487وﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻘﺷﯾري
اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري؛ اﻟ ﺻﺣﯾﺢ؛ اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑداﻟﺑﺎﻗﻲ؛ دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ؛ ﺑﯾروت( )ك اﻟﺻﻼة ،ب ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺎر ﺑﯾن ﯾدي اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ر .(505
 » : 2ﻟو ﯾﻌﻠم اﻟﻣﺎر ﺑﯾن ﯾدي اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ﻣﺎذا ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻟﻛﺎن أن ﯾﻘف أرﺑﻌﯾن ﺧﯾرا ً ﻟﮫ ﻣن أن ﯾﻣر ﺑﯾن ﯾدﯾﮫ « رواه ﻓﻲ اﻟﻣوطـﺎ )ك اﻟﺻﻼة ،ب اﻟﻣﺎر
ﺑﯾن ﯾدي اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ر  ( 272واﻟﺑﺧﺎري )ك أﺑواب ﺳﺗرة اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ب إﺛم اﻟﻣﺎر ﺑﯾن ﯾدي اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ر  (488وﻣﺳﻠم )ك اﻟﺻﻼة ،ب ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺎر ﺑﯾن
ﯾدي اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ر (507
 :3اﻟﺣﺟﺔ )(218-222/1
 :4روى اﻟﺑﺧﺎري ﻣرور اﺑن ﻋﺑﺎس ﺑﯾن اﻟﺻﻔوف)ك أﺑواب ﺳﺗرة اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ب ﺳﺗرة اﻹﻣﺎم ﺳﺗرة ﻣن ﺧﻠﻔﮫ ،ر  (471وﺑﯾّن ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻔﻘﮫ أن ﺳﺗرة
اﻹﻣﺎم ﺳﺗرة ﻟﻣن ﺧﻠﻔﮫ
 : 5ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس ؛ اﻟﻣوطﺎ ﺑرواﯾﺔ ﯾﺣﻲ اﻟﻠﯾﺛﻲ )ك ﻗﺻر اﻟﺻﻼة ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ،ب اﻟرﺧﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرور ﺑﯾن ﯾدي اﻟﻣﺻﻠﻲ ،ر ) (39اﻟﺗرﻗﯾم وﺗﺧرﯾﺞ
اﻷﺣﺎدﯾث :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑداﻟﺑﺎﻗﻲ؛ دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ؛ ﺑﯾروت؛  1406ھـ  1985 /م(
 :6ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟﺔ )(289-291/1

391

HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER- I

ﻛﻼم اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺟﻤﯿﻞ وﻗﻮي وﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮫ اﻟﻨﺎس؛ ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل
ﻣﺎﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ روى ﻋﻨﮫ اﺑﻦ وھﺐ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،ﺛﻢ أﺿﺎف " :وﻗﺎل ﻟﻲ ﻣﺎﻟﻚ:
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ دار ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ إﻻ ﺑﺈذن ،ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أراھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻻ أرى أن ﺗﺼﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﯿﮭﺎ " .1ﻓﺎﻟﻠﻔﻆ واﺿﺢ " دار ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ إﻻ ﺑﺈذ ن " ﻓﮭﺆﻻء ﯾﻐﻠﻘﻮن اﻟﺒﺎب ﻟﯿﺼﻠﻮا،
واﻟﺪار ﻻ ﺗﻔﺘﺢ إﻻ ﺑﺈذن؛ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺣﺠـﺮ أزواج اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﺷﺎرﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﯿﺼﻠﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﺎس ،وﺷﺘﺎن ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻦ ،وﻟﯿﺲ ﻛﻤﺎ رد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻼف
اﻟﺰﻣﺎن ،وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻞ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﻚ.
- 4.3اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :اﻟﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻐﯿﺮ ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼم  :أﺟﺎز اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ  -وﻟﯿﺎ ً ﻛﺎن أو ﻏﯿﺮ
وﻟﻲ  -أن ﯾﺤﺞ ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻤﻦ ﻣﺎت أو ﻋﺠﺰ؛ وﻣﻨﻊ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ذﻟﻚ إﻻ أن
ﯾﺘﻄﻮع ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺖ وﻟﯿﮫ أو ﯾﻜﻮﻧﻘﺪ أوﺻﻰ .ﻓﺒﻌﺪ أن ذﻛﺮ اﻟﻤﺬھﺒﯿﻦ ،ﺷﺮع اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ
اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﺎﺋ ً
ﻼ " : 2ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻋﺎﻣﺔ اﻵﺛﺎر إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻲ ،وﻗﺪ روﯩﻔﻘﯿﮭﻜﻢ
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﮭﺎب ﻋﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎأن اﻣﺮأة
ﺟﺎءت إ ﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﻣﺴﺘﻔﺘﯿﺔ،ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﯾﺎ ﻧﺒﻲ ﷲ إ ن ﻓﺮﯾﻀﺔ ﷲ ﻋﻠﻰ
ﻋﺒﺎده ﻓﻲ اﻟﺤﺞ أدرﻛﺖ أﺑﻲ ﺷﯿﺨﺎ ً ﻛﺒﯿﺮاً ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﻠﺔ؛أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﮫ؟ ﻗﺎل » :
ﻧﻌﻢ « وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع .ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ :وھﺬا ﻓﻲ آﺧﺮ ﺣﯿﺎة رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ
وﺳﻠﻢ.
ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ :أﺧﺒﺮﻧﺎ أﯾﻀﺎً ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺗﻤﯿﻤﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻋﻦ رﺟﻞ أﺧﺒﺮه ﻋﻦ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أن رﺟﻼً ﺟﺎء إ ﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل  :ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ إن أﻣﻲ
اﻣﺮأة ﻛﺒﯿﺮة ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أﻧﻨﺤﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﯿﺮ ،وإن رﺑﻄﺘﮭﺎ ﺧﻔﺖ أن ﺗﻤﻮت؛أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﮭﺎ ؟ ﻗﺎل :
» ﻧﻌﻢ « .أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎل  :أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ اﺑﻦ أﺑﻲ ﺗﻤﯿﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ أن
رﺟﻼً ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﻻ ﯾﺒﻠﻎ أﺣﺪ ﻣﻦ وﻟﺪه اﻟﺤﻠﺐ ،ﻓﯿﺤﻠﺐ وﯾﺸﺮب وﯾﺴﻘﯿﮫ إﻻ ﺣﺞ وﺣﺞ ﺑﮫ؛
ﻓﺒﻠﻎ رﺟﻞ ﻣﻦ وﻟﺪه اﻟﺬﯾﻘﺎل وﻗﺪ ﻛﺒﺮ اﻟﺸﯿﺦ ،ﻓﺠﺎء اﺑﻨﮫ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ
ﻓﺄﺧﺒﺮه اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻘﺎل  :إن أﺑﻲ ﻗﺪ ﻛﺒﺮ وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﺤﺞ؛أﻓﺄﺣﺞ ﻋﻨﮫ ؟ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ
وﺳﻠﻢ  » :ﻧﻌﻢ «.3
ﻓﮭﺬا ﻛﻠﮫ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻲ ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺖ أﯾﻀﺎ ً آﺛﺎر ﻛﺜﯿﺮة " .وأﺧ ﺬ ﯾﺴﻮق اﻵﺛﺎر ﻋﻦ
ﻣﺠﺎھﺪ وﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ طﺎﻟﺐ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،وأﻋﻘﺒﮭﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ " :واﻵﺛﺎر ﻓﻲ ھﺬا ﻛﺜﯿﺮة ،وھﺬا اﻷﻣﺮ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻻ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﯿﮫ،إﻻ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺮأﯾﮫ وﻧﺒﺬ اﻵﺛﺎر ﺧﻠﻒ ظﮭﺮه " .ﻓﺎﻹﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ روى ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺆﯾﺪ ﻣﺬھﺒﮫ ،وﻻ ﯾﺪﻋﻲ أﺣﺪ أﻧﮭﺎ ﻣﻨﺴﻮﺧﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ
ذﻟﻚ  " :وھﺬا ﻓﻲ آﺧﺮ ﺣﯿﺎة رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ "؛ وظﺎھﺮ اﻟﺤﺎل ﯾﺴﺎﻋﺪه ﻓﻲ
اﻟﻘﻮل ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻹﺟﻤﺎع ،وﻗﺎل ﺑﺮأﯾﮫ وﻧﺒﺬ اﻵﺛﺎر ﺧﻠﻒ ظﮭﺮه؛ وﺣﺎﺷﺎه  -أو ﻏﯿﺮه ﻣﻦ
اﻷﺋﻤﺔ – أن ﯾﻔﻌﻞ ذﻟﻚ .إن ﻣﺎﻟﻜﺎً ھﻮ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ روى ،وﻟﮫ ﺳﻨﺪ ﯾﻤﻨﻌﮭﻤﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮭﺎ :4ﻓﺄﻣﺎ

 :1ﯾﻧظر :ﻣﺎﻟك ﺑن أﻧس؛ اﻟﻣدوﻧﺔ )دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط 1؛  1415ھـ  1994 /م( )(233/1
 :2ﯾﻧظر اﻟﺣﺟﺔ )(227-242/2
 : 3رواھﺎ ﻋﻧﮫ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣوطﺎ )ك اﻟﺣﺞ ،ب اﻟﺣﺞ ﻋن اﻟﻣﯾت أو ﻋن اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻛﺑﯾر ،ر (483-481
 : 4ﯾﻧظر :اﺑن ﻋ ﺑداﻟﺑرأﺑوﻋﻣر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟﺑر اﻟﻘرطﺑﻲ؛ اﻻﺳﺗذﻛﺎر ) ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﻋطﺎ وﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﻌوض؛ دار اﻟﻛﺗب
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط 2؛  1427ھـ  2006 /م( ) (165-164/4و اﺑن ﻋﺑداﻟﺑرأﺑوﻋﻣر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟﺑر اﻟﻘرطﺑﻲ؛ اﻟﺗﻣﮭﯾد ﻟﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣوطﺄ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻷﺳﺎﻧﯾد ) اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن أﺣﻣد اﻟﻌﻠوي و ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺑﻛري؛ وزارة ﻋﻣوم اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛
اﻟﻣﻐرب؛  1387ھـ  1967 /م( )(382-389/1
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ﺖ َﻣ ِﻦ ا ْﺳﺘَ َ
ﻄﺎ َع
ﺎس ِﺣ ﱡﺞ ْاﻟ َﺒ ْﯿ ِ
ﻋ َﻠﻰ اﻟﻨﱠ ِ
ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺨﺜﻌﻤﯿﺔ 1ﻓﮭﻮ ﺧﺎص ﺑﮭﺎ وﺑﺄﺑﯿﮭﺎ ﻟﻌﻤﻮم اﻵﯾﺔ @ َو ِ ﱠ ِ َ
ﺳ ِﺒ ً
ﯿﻼ >2ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﯾﻠﺰﻣﮫ اﻟﺤﺞ ﻟﻠﻌﺠﺰاﻟﺬي ﺑﮫ ،ﻓﺨﺺ ﺑﺄن ﺗﺤﺞ ﻋﻨ ﮫ اﺑﻨﺘﮫ وھﻮ ﺣﻲ،
ِإﻟَ ْﯿ ِﮫ َ
وﯾﻨﻔﻌﮫ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺧﺺ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻟﻰ أﺑﻲ ﺣﺬﯾﻔﺔ ﺑﺮﺿﺎﻋﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻜﺒﺮ .وأﻣﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻼ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﻤﺎ اﻟﺤﺠﺔ ﻻﺿﻄﺮاب اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ)ﻋﻦ رﺟﻞ (،واﻻﻧﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ )
ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ (؛ ﻟﺬا ﺗﺮﻛﮭﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ آﺧﺮ ﻋﻤﺮه ،ﻓﻠﻢ ﯾﺮوھﻤﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯩﻮﻻ طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ
رواة اﻟﻤﻮطﺄ .وﯾﻀﺎف إﻟﻰ ھﺬا أن اﻟﻤﺮأة ﺳﻘﻂ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺤﺞ ﻟﻔﻘﺪاﻧﮭﺎ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ؛ وأﻣﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻦ
ﻧﺬر ﻓﺈن ﻧﺬره ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ،واﻹﺳﻼم ﯾﺠﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﮫ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ.
وﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ وﺟﯿﮫ ،ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ أداء ھﺬا اﻟﺮﻛﻦ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻮﺟﻮﺑﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻲ؛ وأﯾﻀﺎ ً ﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ﻣﺤﻞ ،ﻓﻔﯿﮫ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أراد أن ﯾﺤﺞ ﻋﻦ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ
أو أﺣﺪھﻤﺎ؛ وﻧﻌﻢ اﻟﺒﺮ ﺑﮭﻤﺎ أﺣﯿﺎء وأﻣﻮاﺗﺎ ً.
- 4.4اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  :ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﺮﺿﺎ ً ﻣﺨﻮﻓﺎ ً ﻋﻠﯿﮫ  :ﻧﻘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ ﺷﯿﺨﮫ
أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ  -وھﻮ ﻗﻮﻟﮫ  -أن " :اﻟﻤﺮﯾﺾ ﯾﺘﺰوج أو اﻟﻤﺮأة ﺗﺘﺰوج ،ﺛﻢ ﯾﻤﻮت اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﻦ
ﻣﺮﺿﮫ ذﻟﻚ أو ﯾﺼﺢ؛ إن اﻟﻨﻜﺎح ﺟﺎﺋﺰ ،وھﻤﺎ ﯾﺘﻮارﺛﺎن ،وﻟﮭﻤﺎ اﻟﺼﺪاق اﻟﺬي ﺳﻤﻰ ﻟﮭﺎ " إﻻ أن
ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﮭﺮ ﻣﺜﻠﮭﺎ ،ﻓﯿﺒﻄﻞ ﻣﺎ زاد ،وإن ﺻﺢ ﺟﺎز ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ .وﻧﻘﻞ أﯾﻀﺎ ً ﻗﻮل أھﻞ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ وﻓﺴﺦ اﻟ ﻨﻜﺎح ،وﯾﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﻻ ﯾﺘﻮارﺛﺎن وﻻ ﺷﻲء ﻟﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل؛ أﻣﺎ ﺑﻌﺪه
ﻓﺼﺪاﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺘﻖ واﻟﻮﺻﺎﯾﺎ ،وإن ﻣﺎﺗﺖ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺼﺪاق ﻟﻮرﺛﺘﮭﺎ؛ ﻓﺈن ﺻﺢ
أﺧﺬت ﻣﻨﮫ ﻛﺎﻣﻼً .ﺛﻢ أﺧﺬ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﯿﮭﻢ ،وﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﮫ " :ﻓﻜﯿﻒ ﺣﺮم ﻧﻜﺎح
اﻟﻤﺮﯾﺾ وﺑﻄﻞ ؟ ھﻞ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب أو ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ أن ﻧﻜﺎح اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺟﺎﺋﺰ وﻧﻜﺎح اﻟﻤﺮﯾﺾ
ﻓﺎﺳﺪ ؟ إﻧﻤﺎ أﺣﻞ ﷲ اﻟﻨﻜﺎح ﺟﻤﻠﺔ ،ﻓﮭﻮ ﺣﻼل إﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﯾﺾ واﻟﺼﺤﯿﺢ؛ ﻓﮭﻞ ﺳﻤﻌﺘﻢ
ﻓﻲ ھﺬا أﺛﺮاً ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠﻢ أو ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﮫ ؟ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ھﺬا
ﻻﺣﺘﺠﺠﺘﻢ ﺑﮫ،وﻟﺴﻤﻌﻨﺎه ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺜﻜﻢ " .3ﻣﺎ ﻧﻘﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻛﺮرﺗﮫ ﻛﺘﺐ
اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻟ ﻨﻜﺎح اﻟﻤﺮﯾﺾ؛ اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻤﺪوﻧﺔ ،وﻓﯿﮭﺎ أن ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل ﺑﮫ أﯾﻀﺎ ً اﺑﻦ
ﺷﮭﺎب ورﺑﯿﻌﺔ وﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،وﺳﺒﺐ اﻟﻤﻨﻊ ﻟﺌﻼ ﯾﻀﺎف ﻟﻠﻮرﺛﺔ وارث ﺟﺪﯾﺪ ،4ﻓﮭﻮ ﺳﺪ
ﻟﺬرﯾﻌﺔ اﻟﻤﻀﺎرة ﺑﮭﻢ؛ وﺗﻌﺰز ذﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﻘﯿﺾ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺴﻲء اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ » :ﻟﯿﺲ ﻟﻘﺎﺗﻞ ﺷﻲء«5وﻗﺼﺔ "ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف طﻠﻖ اﻣﺮأﺗﮫ وھﻮ
ﻓﻮرﺛﮭﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻨﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﮭﺎ " .6ﻟﻜﻦ ﺗﺮك اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﯾﻀﻌﻔﮭﺎ،
ﻣﺮﯾﺾّ ،
وﯾﻮﺳﻊ اﻻﺿﻄﺮاب واﻟﺨﻼف ﻓﯿﮭﺎ ،ﻟﺬا وﺟﺪ :أوﻻً  :ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻔﺴﺦ ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺮﯾﺾ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ
أن ﯾﺼﺢ ،ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻔﮭﻢ ﻣﻨﮫ اﻟﺠﻮاز؛ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ  " :وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺮة ﯾﻘﻮل ﯾﻔﺴﺦ ،ﺛﻢ
 : 1رواه أﯾﺿﺎ ً ﻣن طرﯾﻖ ﻣﺎﻟك  :اﻟﺑﺧﺎري )ك اﻟﺣﺞ ،ب وﺟوب اﻟﺣﺞ وﻓﺿﻠﮫ ،ر  (1442وﻣﺳﻠم )ك اﻟﺣﺞ ،ب اﻟﺣﺞ ﻋن اﻟﻌﺎﺟز ﻟزﻣﺎﻧﺔ وھرم
وﻧﺣوھﻣﺎ أو ﻟﻠﻣوت ،ر  (1334ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس
 : 2ﺳورة آل ﻋﻣران ،اﻵﯾﺔ )(97
 : 3ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟﺔ ﻋﻠﻰ أھل اﻟﻣدﯾﻧﺔ )(495-504/3
 :4ﯾﻧظر  :اﻟﻣدوﻧﺔ )(171/2
 :5اﻟﻣوطﺄ ﺑرواﯾﺔ ﯾﺣﯾﻰ اﻟﻠﯾﺛﻲ )ك اﻟﻌﻘول ،ب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﯾراث اﻟﻌﻘل واﻟﺗﻐﻠﯾظ ﻓﯾﮫ ،ر  ( 10ﻋن ﻋﻣر  ،وﻗﺎل اﺑن ﻋﺑداﻟﺑر ﺑﺄن اﻟﺣدﯾث ﻣرﺳل ،ﻟﻛن
ﺷﮭرﺗﮫ ﻋﻧد أھل اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺣﺟﺎز واﻟﻌراق ،واﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻹﺳﻧﺎد ﻓﯾﮫ؛ ﯾﻧظر :اﻟﺗﻣﮭﯾد )(437/23
 :6اﻟﻣوطﺄ ،رﻗم اﻟﺣدﯾث )ك اﻟطﻼق ،ب طﻼق اﻟﻣرﯾض ،ر  (575وﻣن طرﯾﻖ آﺧر اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ )ك اﻟﺧﻠﻊ واﻟطﻼق ،ب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﺗورﯾث اﻟﻣﺑﺗوﺗﺔﻓﻰ
ﻣرض اﻟﻣوت ،ر  (15521اﻟﺑﯾﮭﻘﯾﺄﺑوﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ؛ اﻟﺳﻧن اﻟﻛﺑرى وﻓﻲ ذﯾﻠﮫ اﻟﺟوھر اﻟﻧﻘﻲ ﻟﻌﻼء اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻣﺎردﯾﻧﻲ
اﻟﺷﮭﯾر ﺑﺎﺑن اﻟﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺟﻠس داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ؛ ﺣﯾدر آﺑﺎد؛ اﻟﮭﻧد؛ ط 1؛  1344ھـ( وطرﯾﻖ ﻣﺎﻟك ﻣﻧﻘطﻊ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺗﺻل؛ ﯾﻧظر  :اﺑن
ﺣﺟر أﺣﻣـد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ؛ اﻟﺗﻠﺧﯾص اﻟﺣﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺧرﯾﺞ أﺣﺎدﯾث اﻟراﻓﻌﻲ اﻟﻛﺑﯾر؛ ﻋﻧﻰ ﺑﺗﺻﺣﯾﺣﮫ واﻟﺗﻌﻠﯾﻖ ﻋﻠﯾﮫ :ﻋﺑدﷲ اﻟﮭﺎﺷم اﻟﯾﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣدﻧﻲ؛
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة؛  1384ھـ  1964 /م( )(217/3
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ﻋﺮﺿﺘﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺎل  :اﻣﺤﮫ " .1ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :إﺟﺎزة ﺑﻌﺾ أھﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺮﯾﺾ .2ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :
اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ  :ھﻞ ﯾﺼﺢ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺮﯾﺾ اﻟﺰواج إذا اﺣﺘﺎج إﻟﯿﮫ ؟ ھﻨﺎك ﻗﻮﻻن ﻣﺸﮭﻮران :
أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﺠﯿﺰ واﻵﺧﺮ ﯾﻤﻨﻊ وﻟﻮ أذن اﻟﻮارث؛ وإﻟﯿﮫ ﯾﺸﯿﺮ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻘﻮﻟﮫ  " :وھﻞ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﺮض
أﺣﺪھﻤﺎ اﻟﻤﺨﻮف وإن أذن اﻟﻮارث ،أو إن ﻟﻢ ﯾﺤﺘﺞ ؟ ﺧﻼف " .3راﺑﻌﺎ ً  :أﻣﺎ ﺧﻮﻓﮭﻢ ﻣﻦ
اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻮرﺛﺔ ﺑﺈدﺧﺎل وارث ،ﻓﻼ ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻮرث ،ﻻ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﺼﺪ وﻻ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
اﻹرث؛ ﻟﺬا رأى اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﯿﺪ أن ﺗﻔﻮض " أﻣﺜﺎل ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻊ
اﻟﻔﻀﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﮭﻤﻮن ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﮭﺎ " ﻓﯿﻨﻈﺮون إﻟﻰ ﺷﻮاھﺪ اﻟﺤﺎل ،ﻓﺈن دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ
اﻟﻘﺼﺪ ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ ،وإن دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎح .4وﻗﻮل اﺑﻦ رﺷﺪ ﺟﺪﯾﺮ
ﺑﺎﻷﺧﺬ واﻻھﺘﻤﺎم ،ﻓﻔﯿﮫ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮرث واﻟﻮرﺛﺔ ،وإﻟﻰ اﻟﻘﺼﺪ دون إﺳﺎءة اﻟﻈﻦ ﺑﮫ
اﺑﺘﺪاء؛ وﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﻊ اﻟﻤﺸﻘﺔ واﻟﺤﺮج وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف؛ وﻟﯿﺲ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮورة إﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪة ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ھﻨﺎ ،وﯾﺼﺒﺢ طﻠﺐ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ دﻟﯿﻼً ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو
اﻟﺴﻨﺔ أو أﺛﺮ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺟﺪ ﻗﻮي.
- 4.5اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  :ﺳﻜﻮت اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻦ طﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ :ذﻛﺮ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ
ﻓﯿﻤﻦ اﺷﺘﺮى أرﺿﺎ ً ﻓﯿﮭﺎ ﺷﻔﻌﺔ ﻟﻨﺎس ﺣﻀﻮر ،ﻋﻠﻤﻮا ﺑﺎﻟﺸﻔﻌﺔ وﻟﻢ ﯾﻄﻠﺒﻮھﺎ ،ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔ ﻟﮭﻢ .
وأﻋﻘﺒﮫ ﺑﻘﻮل أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أن ﯾﺮﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي أﻣﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎء إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﻔﻌﺘﮭﻢ أو
اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻟﮫ ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻞ وﻟﻢ ﯾﻄﻠﺒﻮھﺎ ﺣﺘﻰ طﺎل اﻟﺰﻣﺎن ،ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔ ﻟﮭﻢ .5ﺛﻢ أﺧﺬ ﯾﺴﺄﻟﮭﻢ
ﻣﺴﺘﻨﻜﺮاً " :ﻛﻢ ذﻟﻚ اﻟﻄﻮل ؟ ﻛﻢ ﯾﻮﻗﺘﻮن ؟ أﺳﻨﺔ أم ﺳﻨﺘﯿﻦ أم ﻋﺸﺮ ﺳﻨﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ ؟
وﻗﻮﻟﻜﻢ أﯾﻀﺎ ً ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺮﻓﻊ أﻣﺮھﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن؛ ﻣﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮي؛ إﻧﻤﺎ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﺷﻔﻌﺘﮭﻢ
وإﻧﻤﺎ اﻟﺤﻖ ﻟﮭﻢ ،ﻓﻌﻠﯿﮭﻢ أن ﯾﺮﻓﻌﻮا ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﯿﻄﻠﺒﻮا ﺷﻔﻌﺘﮭﻢ ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻠﻮا ﻓﻼ ﺷﻔﻌﺔ
ﻟﮭﻢ؛ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺷﺮﯾﺢ :اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻟﻤﻦ واﺛﺒﮭﺎ" .6إن ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻮي ﻓﻲ أن ﯾﺮﻓﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮي
اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﺪاً ﻟﺬرﯾﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎم ،وﺣﺘﻰ ﯾﻄﻤﺌﻦ ﻟﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪ ﻓﻌﻠﮫ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎء واﻟﻐﺮس ،وﻻ
ﯾﺘﻮھﻢ أن اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺮﺿﺎ  -ﻣﺜﻠﻤﺎ ذھﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ وﺷﯿﺨﮫ وﻣﻦ واﻓﻘﮭﻤﺎ  -ﻟﻜﻦ
إذا ﻟﻢ ﯾﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ ،ﻓﻤﺘﻰ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ أن ﯾﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ ؟ ﺳﻜﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ .ﻗﺎل اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮإ ن ﻗﻮﻟﮫ ﻣﺠﻤﻞ ،وظﺎھﺮه ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن طﻠﺐ اﻟﺸﻔﻌﺔ ﻻ ﯾﻀﺮه ﻗﺮب اﻟﺰﻣﺎن ،ﻓﺈن طﺎل
ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺮواﯾﺎت ﻋﻨﮫ؛ ﻓﺮوى اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ أن اﻟﺴﻨﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮ؛وروى اﺑﻦ اﻟﻤﺎﺟﺸﻮن أن
اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﻋﻮام ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻜﺜﯿﺮ وﻻ ﯾﻘﻄﻊ اﻟﺸﻔﻌﺔ إﻻ اﻟﻄﻮل؛ وروى أﺷﮭﺐ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎت ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ
أﻧﮫ ﻗﺎل ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﻤﺮور اﻟﺴﻨﺔ؛ وأﻧﻜﺮه ﻋﻨﮫ ﻣﻄﺮف واﺑﻦ اﻟﻤﺎﺟﺸﻮن ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻨﮭﻤﺎ
اﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ .7ﻓﯿﺒﻘﻰ إذن اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻌﺮف ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺎﻟﻜﺎً وأﺻﺤﺎﺑﮫ ﯾﻜﺮھﻮن اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ؛
وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺆول اﻟﺨﻼف إﻟﻰ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣ ﻨﮭﺠﻲ ﻣﺎﻟﻚ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ رﺣﻤﮭﻤﺎ ﷲ.

 :1ﯾﻧظر  :اﻟﻣدوﻧﺔ )(170/2
 :2ﯾﻧظر  :اﺑن ﻋﺑداﻟﺑرأﺑوﻋﻣر ﯾوﺳف ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟﺑر اﻟﻘرطﺑﻲ؛ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﮫ أھل اﻟﻣدﯾﻧﺔ)دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط 3؛ 1422
ھـ  2002 /م( ص )(248
 :3ﺧﻠﯾل ﺑن إﺳﺣﺎق اﻟﺟﻧدي؛ اﻟﻣﺧﺗﺻر )دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط 1؛  1416ھ  1995 /م( ص )(106
 :4ﯾﻧظر :اﺑن رﺷد اﻟﺣﻔﯾد أﺑو اﻟوﻟﯾد ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن رﺷد؛ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﮭد وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺻد )دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط 9؛  1409ھـ
 1988 /م( )(46/2
 : 5اﻟﻣوطﺄ ﺑرواﯾﺔ ﯾﺣﯾﻰ اﻟﻠﯾﺛﻲ ) " :(718/2ﻗﺎل ﻣﺎﻟك :وﻣن اﺷﺗرى أرﺿﺎ ً ﻓﯾﮭﺎ ﺷﻔﻌﺔ ﻟﻧﺎس ﺣﺿور ،ﻓﻠﯾرﻓﻌﮭم إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﺳﺗﺣﻘوا وإﻣﺎ أن
ﯾﺳﻠم ﻟﮫ اﻟﺳﻠطﺎن؛ ﻓﺈن ﺗرﻛﮭم ﻓﻠم ﯾرﻓﻊ أﻣرھم إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎن وﻗد ﻋﻠﻣوا ﺑﺎﺷﺗراﺋﮫ ،ﻓﺗرﻛوا ذﻟك ﺣﺗﻰ طﺎل زﻣﺎﻧﮫ ﺛم ﺟﺎؤوا ﯾطﻠﺑون ﺷﻔﻌﺗﮭم ،ﻓﻼ أرى
ذﻟك ﻟﮭم ".
 : 6ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟﺔ )(91-93/3
 :7ﯾﻧظر :اﻻﺳﺗذﻛﺎر )(89-88/7
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- 4.6اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ :اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ :ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺮاث اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ؛ ﻓﻤﺬھﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ  -وھﻮ ﻗﻮﻟﻤﺤﻤﺪ  -أن ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺖ وﺗﺮﻛﺖ زوﺟﺎ ً وأﻣﺎً وإﺧﻮة ﻷم
وإﺧﻮة أﺷﻘﺎء ،أن ﻟﻠﺰوج اﻟﻨﺼﻒ ،وﻟﻸم اﻟﺴﺪس ،وﻟﻺﺧﻮة ﻷم اﻟﺜﻠﺚ ،وﻻ ﯾﺒﻘﻰ ﻟﻺﺧﻮة اﻷﺷﻘﺎء
ﺷﻲء ﻻﺳﺘﻐﺮاق اﻟﻔﺮﯾﻀﺔ؛ وﻧﻘﻞ أﯾﻀﺎً ﻣﺬھﺐ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ إﺷﺮاك اﻷﺷﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﻷم ﻓﻲ
اﻟﺜﻠﺚ ،وﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻋﻤ ً
ﻼ ﺑﻘﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب؛ واﻷول ﻗﻮل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ
طﺎﻟﺐ .وﻣﻤﺎ اﺣﺘﺞ ﺑﮫ ﻋﻠﯿﮭﻢ أﻣﺮان :أﺣﺪھﻤﺎ :أن ﻋﻠﯿﺎً أرﺟﺢ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ ،ﻓﻘﺎل
 " :ﻓﺈﻧﮫ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮاﺳﺨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ " .وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ :اﺗﻔﺎق اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺖ زوﺟﺎ ً وأﻣﺎً
وأﺧﺎ ً ﻷم وﻋﺸﺮة إﺧﻮة أﺷﻘﺎء؛ أن ﻟﻠﺰوج اﻟﻨﺼﻒ ،وﻟﻸم اﻟﺴﺪس ،وﻟﻸخ ﻷم اﻟﺴﺪس ،وﻣﺎ ﺑﻘﻲ
وھﻮ ﺳﺪس ﯾﻘﺘﺴﻤﮫ اﻷﺷﻘﺎء ﻋﺼﺒﺔ.1
واﺣﺘﺠﺎج اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺟﺤﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﯾﺤﺘﺎج ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت؛ وﺣﺴﺒﻨﺎ
ھﻨﺎ أن اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ ﻟﮫ ﺳﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻢ .ھﺬه ﻧﺒﺬ ﻋﻦ اﺣ ﺘﺠﺎج
اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وواﺿﺢ ﻗﻮة رده ﻋﻠﯿﮭﻢ ،إﻻ أﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ
ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﮫ؛ ﻷﺳﺒﺎب ذﻛﺮﺗﮭﺎ ،وأﺿﯿﻒ ﻟﮭﺎ اﺣﺘﺠﺎﺟﮫ ﺑﺂﺛﺎر ﺿﻌﯿﻔﺔ ،أو ﺑﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﺑﮫ ھﻮ،
وﻧﺤﻮھﻤﺎ.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ  :ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ
- 1ﺛﻨﺎء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ  :ﻟﻘﺪ أﺧﺬ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﺎﺻﯿﺔ اﻟﻌﻠﻢ
ورﺳﺨﺖ أﻗﺪاﻣﮫ ﻓﯿﮫ؛ ﺣﺘﻰ أن أﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﯿﻨﻤﺎ وﺻﻠﮫ ﻛﺘﺎﺑﮫ ﯾﻌﻠﻤﮫ ﺑﻘﺪوﻣﮫ ﻟﺰﯾﺎرﺗﮭﺨﻄﺐ ﺑﻐﺪاد
ﻗﺎﺋﻼً  " :إن اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻗﺪ رﻣﺖ إﻟﯿﻜﻢ أﻓﻼذ ﻛﺒﺪھﺎ ،ﻓﮭﺬا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎدم ﻋﻠﯿﻜﻢ ،ﻓﮭﯿﺌﻮا ﻟﮫ
اﻟﻌﻠﻢ " ،2ﻓﮭﻮ ﯾﺄﺗﻲ إﻟﯿﮫ ﻓﻲ زﯾﺎرة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻻ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻜﺎھﺔ وﺳﻤﺮ .وھﺎ ھﻮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﯾﺜﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ
ﻛﺜﯿﺮاً ،ﻓﯿﻘﻮل ﻋﻦ ﺳﻌﺔ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﺸﺮع ،وﺗﻘﺪﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﻀﻠﮫ ﻋﻠﯿﮫ  " :ﻣﺎ رأﯾﺖ رﺟﻼً أﻋﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺮام واﻟﺤﻼل واﻟﻌﻠﻞ واﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ  ...ﻟﻮ أﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎس اﻟﻔﻘﮭﺎء
ﻟﻌﻠﻤﻮا أﻧﮭﻢ ﻟﻢ ﯾﺮوا ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺴﺖ ﻓﻘﯿﮭﺎ ً ﻗﻂ أﻓﻘﮫ ﻣﻨﮫ ،وﻻ ﻓﺘﻖ ﻟﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ
ﻣﺜﻠﮫ ،ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﯾﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ وأﺳﺒﺎﺑﮫ ﺷﯿﺌﺎ ً ﯾﻌﺠﺰ ﻋﻨﮫ اﻷﻛﺎﺑﺮ ...ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﻦ وﻗﺮ ﺑﻌﯿﺮ ".3وﻗﺎل أﺑﻮﻋﺒﯿﺪﻋﻨﮫ  " :ﻣﺎ رأﯾﺖ أﻋﻠﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﷲ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ".4
وﺣﺘﻰ ﻛﺘﺒﮫ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اھﺘﻢ ﺑﮭﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮوه ﻗﺒﻞ ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺳﺘﮭﺎ ،ﻓﯿﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ
ﯾﻘﻮل  " :ﻛﺘﺒﺖ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ "5وأﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﯾُﺴﺄل ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ أﯾﻦ ﻟﮫ ؟ ﻓﯿﻘﻮل  " :ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ " 6وﯾﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺘﮭﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
اﻷم ،وأﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﺮات اﻷﺳﺪﯾﺔ ،ﺛﻢ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ ﺳﺤﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ؛ وھﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺼﺎدر
اﻟﻤﺬاھﺐ .ھﺬا ﻋﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮع ،أﻣﺎ إﻣﺎﻣﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ،ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪ ﻟﮫ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ أھﻠﮭﺎ ،ﻛﺈﻗﺮار
دوﻧﮫ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،7وذﻛﺮأﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي أن ﺑﻌﺾ اﻷﺋﻤﺔ
اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس اﻟﻨﺤﺎة اﻟﻌﻠﻞ ﻣﻤﺎ ّ

 : 1ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟﺔ )(191-205/4
 : 2اﻷﻧﺳﺎب )(484/3
 : 3أﺧﺑﺎر أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ وأﺻﺣﺎﺑﮫ؛ ص )(128
 : 4ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد )(172/2
 : 5اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ
 : 6اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ؛ ص 174
 : 7اﺑن ﺟﻧﻲ أﺑواﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن؛ اﻟﺧﺻﺎﺋص؛ ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺟﺎر؛ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت  /ﻣﺻور ﻋن طﺑﻌﺔ دار اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺳﻧﺔ  1376ھـ
 1957 /م( )(163/1
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ﻛﺄﺑﻲ ﻋﺒﯿﺪ و ﺛﻌﻠﺒﺎﺣﺘﺠﻮا ﺑﻠﺴﺎﻧ ﮫ1؛ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻼ ﻋﺠﺐ إذن ﻓﻲ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻨﮫ " :وﻣﺎ
رأﯾﺖ أﻓﺼﺢ ﻣﻨﮫ؛ ﻛﻨﺖ إذا رأﯾﺘﮫ ﯾﻘﺮأ ﻛﺄن اﻟﻘﺮآن ﻧﺰل ﺑﻠﻐﺘﮫ " 2وﻻ ﻓﻲ ﻗﻮﻻﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ" :
وﻣﺤﻤﺪ أﺑﺼﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ "3؛ وﻏﯿﺮ ﺧﺎف ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﯿﻦ أھﻞ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
واﻟﺒﻼﻏﺔ ،وﺗﻘﺪﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ.
- 2ﻗﺪح ﺑﻌﺾ أھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ  :ﻟﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ھﺬا اﻟﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺋﻤ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع
وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻔﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،راﻣﻮا اﻟﻨﯿﻞ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮواﯾﺔ.
 - 2.1ﺑﺎب اﻻﻋﺘﻘﺎد  :رﻣﻲ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻨ ﺒﻤﺬھﺐ اﻟﺠﮭﻤﯿﺔ واﻟﻤﺮﺟﺌﺔ ،4وھﺬا ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟﻘﻮﻟﮫ  " :ﻓﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﻘﻮل ﺟﮭﻢ ﻓﻘﺪ ﻓﺎرق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ"5ﺑﻞ إن اﻹﻣﺎم اﻟﻄﺤﺎوي اﻟﺤﻨﻔﻲ اﺳﺘﮭﻞ ﻣﺘﻨﮫ
ﺑﺒﯿﺎن أﻧﮫ اﻋﺘﻘﺎد أﺋﻤﺘﮭﻢ ،ﻓﻘﺎل  " :ھﺬا ذﻛﺮ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪة أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬھﺐ ﻓﻘﮭﺎء
اﻟﻤﻠﺔ  :أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻜﻮﻓﻲ ،وأﺑﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻷﻧﺼﺎري ،وأﺑﻲ
ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﯿﮭﻢ أﺟﻤﻌﯿﻦ " .واﺗﮭﻢ أﯾﻀﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺨﻠﻖ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ،ﻓﻘﺎل ﻧﻮح ﺑﻦ ﻣﯿﻤﻮن  " :دﻋﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ إﻟﻰ أن أﻗﻮل اﻟﻘﺮآن ﻣﺨﻠﻮق
ﻓﺄﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫ "6؛ وھﺬه اﻟﺮواﯾﺔ ﯾﻜﺬﺑﮭﺎ ﻣﺎ رواه أﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﺎﻟﻼﻟﻜﺎﺋﯿﻌﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﺳﺠﺎدة ﻗﺎل
 " :ﺳﺄل رﺟﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﻣﺨﻠﻮق ھﻮ ،ﻓﻘﺎل  :اﻟﻘﺮآن ﻛﻼم ﷲ ،وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﷲ
ﺷﻲء ﻣﺨﻠﻮق "وﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺠﻮزﺟﺎﻧﯿﻘﺎل  " :ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﯾﻘﻮل  :ﻣﻦ ﻗﺎل
اﻟﻘﺮآن ﻣﺨﻠﻮق ﻓﻼ ﺗﺼﻠﻮا ﺧﻠﻔﮫ " .7ﻓﺎﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﺮيء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﮭﻢ ،ﺑﯿﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﮫ؛ ﺑﻞ إن رﺟﻼً ﻛﮭﺬا ﻛﺘﺐ ﻛﺜﯿﺮاً ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺤﺪﯾﺚ ﺑﻌﯿﺪ أن ﻻ ﯾﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﯿﺪة وﻟﻮ ﻛﺮاﺳﺎً
ﺻﻐﯿﺮاً إذا ﻛﺎن داﻋﯿﺔ ﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ أو اﻟﺠﮭﻤﯿﺔ أو اﻟﻘﻮل ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻘﺮآﻧﻜﻤﺎ ﻗﯿﻞ ،واﻟﻈﺎھﺮ أﻧﮫ
ﻟﻢ ﯾﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺠﺪل اﻟﻌﻘﺪي وﻻ ﺧﺎض ﻣﻨﺎظﺮات ﻣﻊ أھﻞ اﻟﻔﺮق ،ﻛﺸﺄن ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻔﻘﮭﺎء
ﻓﻲ ﻋﺼﺮه ،وإﻧﻤﺎ ﺧﺺ ﺟﻞ وﻗﺘﮫ وﺟﮭﺪه ﻟﻠﻔﻘﮫ واﻟﺤﺪﯾﺚ ﺗﺪوﯾﻨﺎً وﺗﺪرﯾﺴﺎً ،ﻓﻜﺎن ﺑﺤﻖ ﻓﻘﯿﮭﺎً
ﻣﺤﺪﺛﺎ ً؛ وﺑﻌﯿﺪ أﯾﻀﺎً أن ﯾﺼﺢ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻓﯿﮫ ﻋﻦ أﺳﺎطﯿﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺄﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﯾﺤﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ
ﻟﺸﮭﺮة ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ،ﻓﻠﻮ ﺻﺢ ﻗﻮل أﺣﺪھﻢ ﻟﺘﻠﻘﻔﺘﮫ أﯾﺎدي اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ واﻧﺘﺸﺮ ،وﻗﺎم ﺳﺠﺎل ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺮﯾﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ،ﻻ أن ﯾﺮوى آﺣﺎداً ﻓﯿﺤﻖ أن ﯾﻌﺪ اﻓﺘﺮاء وادﻋﺎء ﻣﺤﻀﺎ ً.
- 2.2ﺑﺎب اﻟﺮواﯾﺔ :أﻣﺎ رواﯾﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ ﻓﮭﻲ ﺗﺒﻊ ﻟﻤﺎ اﺗﮭﻢ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎد؛
ﻧﻘﻞ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﻟﮫ ،ﻓﻼ ﯾﺮوى ﻋﻨﮫ ﺷﯿﺌﺎ ً وﻻ ﯾﻜﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﮫ ،8ووﺻﻔﮫ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺛﺮ
وﺳﻮء اﻟﺮأي9؛ وﺿﻌﻔﮫ أﯾﻀﺎ ً أﺑﻮداود،10وﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﯿﻦ ورﻣﺎه ﺑﺎﻟﻜﺬب ،11وﻟﯿﻨﮫ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ
 : 1اﻟﻔﺻول ﻓﻲ اﻷﺻول )(84-85/1
 : 2ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ) (172/2وأﺧﺑﺎر أﺑﻲ ﺣﻧﯾﻔﺔ وأﺻﺣﺎﺑﮫ؛ ص )(129
 : 3اﻷﻧﺳﺎب )(484/3
 : 4ﯾﻧظر :اﻟﻌﻘﯾﻠﻲ أﺑوﺟﻌﻔر ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣ رو ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن ﺣﻣﺎد؛ اﻟﺿﻌﻔﺎء اﻟﻛﺑﯾر ) اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟﺗوﺛﯾﻖ :د .ﻋﺑداﻟﻣﻌطﻲ أﻣﯾن ﻗﻠﻌﺟﻲ؛ دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛
ﺑﯾروت؛ ط 1؛  1404ھـ  1984 /م( ) (52/4وﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ) ( 176/2واﻟﻣﺟروﺣﯾن ﻷﺑﻲ ﺣﺎﺗم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺑﺎن اﻟﺑﺳﺗﻲ )اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺣﻣود إﺑراھﯾم
زاﯾد؛ دار اﻟوﻋﻲ؛ ﺣﻠب؛ ﺳورﯾﺔ؛ ط 2؛  1402ھـ( )(276/2
 : 5اﻟﻼﻟﻛﺎﺋﯾﺄﺑواﻟﻘﺎﺳم ھﺑﺔ ﷲ ﺑن اﻟﺣﺳن ﺑن ﻣﻧﺻور؛ ﺷرح أﺻول اﻋﺗﻘﺎد أھل اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ وإﺟﻣﺎع اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ )ﺗﺣﻘﯾﻖ :د .أﺣﻣد
ﺳﻌد ﺣﻣدان؛ دار طﯾﺑﺔ؛ اﻟرﯾﺎض؛  1402ھـ( )(233/1
 : 6ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد )(175/2
 : 7ﺷرح أﺻول اﻋﺗﻘﺎد أھل اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ) 156/1و(157
 : 8ﯾﻧظر  :اﺑن ﻋدي أﺑوأﺣﻣد ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋدي ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ؛ اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟرﺟﺎل ) اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ واﻟﺗﻌﻠﯾﻖ :ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻣوﺟود
وﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻌوض؛ دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط 1؛  1418ھـ  1997 /م( )(375/7
 : 9ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد )(176-175/2
 : 10اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ)(177/2
 : 11ﯾﻧظر :أﺑوﺣﺎﺗم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺑﺎن اﻟﺑﺳﺗﻲ؛ اﻟﻣﺟروﺣﯾن) اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺣﻣود إﺑراھﯾم زاﯾد؛ دار اﻟوﻋﻲ؛ ﺣﻠب؛ ﺳورﯾﺔ؛ ط 2؛  1402ھـ(
)(276/2وﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد )(177/2
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ﻗﺒﻞ ﺣﻔﻈﮫ .1وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬا اﻟﺘﺠﺮﯾﺢ ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،ھﻨﺎك ﻣﻦ وﺛﻘﮫ وﻋﺪﻟﮫ ﻛﺎﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻓ ﻘﺎل " :أﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ أو ﻏﯿﺮه ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ " 2وروى ﻋﻨﮫ أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ
ﻣﺴﻨﺪه؛ وﻗﺎل اﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻟﺮﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻛﻮع " :ﺣﺪث ﺑﮫ ﻋﺸﺮون ﻧﻔﺮاً ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت
اﻟﺤﻔﺎظ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴـﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ "3؛ وﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ " :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪوق
"4؛ وﻗﺎل اﻟﺬھﺒﻲ " :وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺤﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻘﮫ ﻗﻮﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻚ " .5ﻓﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﺑﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﻲ
ﯾﺼﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﻟﺼﺪق ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻟﺤﻔﻆ ،واﻟﺬھﺒﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﻗﻮي ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻚ ،وھﺬه
ﺷﮭﺎدات ﻻ ﺗﺼﻤﺪ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺗﮭﻢ اﻟﻜﺬب واﻟﻀﻌﻒ واﺗﺒﺎع ﻣﺬھﺐ اﻟﺠﮭﻤﯿﺔ ،ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أھﻤﮭﺎ :
أوﻻً :ﺟﺎء ﺗﺠﺮﯾﺤﮫ ﻧﻘﻮﻻً ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ ،واﻟﻨﻘﻞ ﯾﺪﺧﻠﮫ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺧﻼ ﻋﻦ
اﻟﻤﺜﺎل ،ﺑﺨﻼف ﻣﻦ وﺛﻘﮫ ﻛﺎﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻲ ﻓﻜﻼﻣﮭﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﮭﻢ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً:ﺑﺴﺒﺐ ھﺬا
اﻟﺘﺠﺮﯾﺢ اﻟﻤﺠﻤﻞ؛ ذﻛﺮﺗﮫ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺬھﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻤﻐﻨﻲ
اﻟﺘﺰﻣﺎ ً ﻟﻤﺎ ذﻛﺮه ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮫ ":ﻗﺪ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻟﻜﺬاﺑﯿﻦ اﻟﻮﺿﺎﻋﯿﻦ ،ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮا
ﻟﻤﺘﺮوﻛﯿﻦ اﻟﮭﺎﻟﻜﯿﻦ 6" ...ﻟﻤﺎ وﺻﻔﮫ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﺑﺄﻧﮫ ﻗﻮي ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻚ؛ وإذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ،
أﻓﻼ ﯾﻜﻮن ﻗﻮﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ ﺷﯿﻮخ اﻟﻜﻮﻓﺔ ،وﻣﻦ أﯾﻦ ﺟﺎء اﻟﻀﻌﻒ ؟ ﻟﺬا ﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﺪه ﻟﮫ ﻓﻲ
اﻟﻀﻌﻔﺎء رأﯾﮫ ﻓﯿﮫ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :اﺗﮭﺎﻣﮫ ﺑﺎﻹرﺟﺎء ،وھﺬا ﻛﺎف ﻟﯿﺤﺬر ﻣﻨﮫ؛إذ اﻟﺪاﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺪع ﻻ ﯾﺠﻮز
اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﮫ إﺟﻤﺎﻋﺎ ً ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ .7راﺑﻌﺎ ً  :ﺟﺮأﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺻﺮح
ﺑﮫ أﯾﻀﺎ ً اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ،8ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺷﺤﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ وﺷﯿﺨﮫ أﺑﻲ
ﺣﻨﯿﻔﺔ ﯾﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺣﻤﯿﺔ ﺿﺪ أھﻞ اﻟﺮأي .ﺧﺎﻣﺴﺎ ً  :ﺷﺪة اﻟﻨﺰاع ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺮأي واﻷﺛﺮ،
وﻣﺤﻤﺪ إﻣﺎم أھﻞ اﻟﺮأي ﻓﻲ وﻗﺘﮫ وﻧﺎﺷﺮ ﻣﺬھﺒﮭﻢ ،ﻓﻼ ﻋﺠﺐ إذن ﻓﻲ أن ﯾﻘﺎل ﻓﯿﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ
ﻓﻲ ﺷﯿﺨﮫ .وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻤﻦ أراد أن ﯾﻘﻮل ﺑﻀﻌﻒ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ وﻧﺤﻮه ،ﻓﻠﯿﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻛﺘﺒﮫ
وﯾﻀﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﯿﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ،وﻻ ﯾﺮﻣﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﻮاھﻨﮫ ،ﺑﻞ إن ﻟﮫ أﻗﻮ ً
ﻻ
ﯾﺸﯿﺮ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻌﺔ اطﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﻮﻟﮫ ":اﻵﺛﺎر ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﻻ وﺿﻮء ]ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻠﺔ [
ﻓﯿﮫ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ،وھﺬا أﻣﺮ ﻛﺎن اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﯾﻘﻮﻟﮫ ،وﻟﻢ ﻧﻌﻠﻤﮫ ﻋﻦ أﺣﺪ إﻻ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
" 9وﻗﻮﻟﮫ  " :وﻻ ﻧﻌﻠﻢ أﺣﺪاً روى ﻗﺘﺎﻟﮫ ] أي اﻟﻤﺎر ﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﻤﺼﻠﻲ [ إﻻ ﻣﺎ روي ﻋﻦ أﺑﻲ
ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﺪري " .10ورﺑﻤﺎ أﻋﺪل اﻷﻗﻮال أن ﯾﻘﺎل :إن ﻣﺤﻤﺪاً ﺛﻘﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻗﺪ روى ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻛ ﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﺎن وزﻣﻌﺔ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ وﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺤﻨﺎط ؛وأﺷﺎر اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ

 : 1اﻟذھﺑﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن أﺑوﻋﺑدﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن؛ ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ ﻧﻘد اﻟرﺟﺎل )ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎوي؛ دار اﻟﻔﻛر؛ ﺑﯾروت؛ د ر ط؛
د ت( ) (513/3واﺑن ﺣﺟرأﺑواﻟﻔﺿل أﺣﻣـد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ؛ ﻟﺳﺎن اﻟﻣﯾزان؛ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻋﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣطﺑوﻋﺎت؛ ﺑﯾروت؛ ط 3؛  1406ھـ 1986 /
م( )(127/5
 : 2اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ أﺑوﻋﺑدﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن إدرﯾس؛ اﻷم )دار اﻟﻔﻛر؛ ﺑﯾروت؛ ط 2؛  1403ھـ  1983 /م( )(225/3
 : 3اﻟزﯾﻠﻌﯾﺄﺑوﻣﺣﻣدﻋﺑدﷲ ﺑن ﯾوﺳف؛ ﻧﺻب اﻟراﯾﺔ ﻷﺣﺎدﯾث اﻟﮭداﯾﺔ )اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻣﺣﻣد ﻋواﻣﺔ؛ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﯾﺎن  /ﺑﯾروت ودار اﻟﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ /
ﺟدة؛ ط 1؛  1418ھـ  1997 /م( )(409-408/1
 : 4ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐداد ) (178/2وﻟﺳﺎن اﻟﻣﯾزان )(128/5
 : 5ﻣﯾزان اﻻﻋﺗدال )(513/3
 : 6اﻟذھﺑﻲ ﺷﻣس اﻟدﯾن أﺑوﻋﺑدﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن؛ اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺿﻌﻔﺎء؛ اﻟﻣﺣﻘﻖ :أﺑواﻟزھراء ﺣﺎزم اﻟﻘﺎﺿﻲ )دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط
1؛  1418ھـ  1997 /م( ص )(9/1
 : 7ﯾﻧظر:اﻟﻣﺟروﺣﯾن)(63-64/3
 : 8ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑﻖ )(276/2
 : 9اﻟﺣﺟﺔ )(65/1
 : 10اﻟﻣوطﺎ؛ ص )(98
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اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ إﻟﻰ اﻵﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﯿﺨﮫ اﻟﺤﻨﺎط ،1ﻟﻜﻨﮫ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻹرواء ﻓﻀﻌﻔﮫ ﻟﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﯿﮫ.2
- 3ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻻﺟﺘﮭﺎدﯾﺔ :ﻟﻘﺪ ارﺗﻘﻰ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻓﻲ درﺟﺎت
اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻣﺮﺟﻊ أھﻞ اﻟﺮأي وأﺑﻮﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ زال ﺣﯿﺎً  -ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺤﺠﻮي وﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺨﻀﺮي وﻏﯿﺮھﻤﺎ - 3ﻟﻜﻦ ھﻞ ﺑﻠﻎ درﺟﺔ اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﻤﻄﻠﻖ أم ﻻ ؟ ﺑﻌﺪ طﺒﻘﺔ اﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ
وﻧﻈﺮاﺋﮭﻢ ،ﻗﺴﻢ اﺑﻦ ﻛﻤﺎل ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ طﺒﻘﺎت ﺟﺎﻋﻼً ﺗﻼﻣﺬة أﺑﻲ
ﺣﻨﯿﻔﺔ أﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ وﻣﺤﻤﺪاً وزﻓﺮاً ﻓﻲ أﻋﻼھﺎ ،ﻷﻧﮭﻢ وإن ﺧﺎﻟﻔﻮه ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻗﺪ ﻗﻠﺪوه ﻓﻲ
اﻷﺻﻮل ،وﻧﻘﻠﮫ ﻋﻨﮫ اﺑﻦ اﻟﺤﻨﺎﺋﻲ واﻟﻠﻜﻨﻮي واﻟﺘﻘﻲ اﻟﻐﺰي وﻏﯿﺮھﻢ .4وﻟﻢ ﺗﺮﺗﺾ ھﺬه اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ
طﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ ،ﻓﻮﻟﻲ ﷲ اﻟﺪھﻠﻮي اﻋﺘﺒﺮ أﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ وﻣﺤﻤﺪاً ﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻣﻄﻠﻘﯿﻦ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮭﻤﺎ
ﻟﺸﯿﺨﮭﻤﺎ ﻓﻲ أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻠﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﻦ ﻣﺬھﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ﻟﺘﺪوﯾﻦ ﻣﺬاھﺒﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﺴﻮط واﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ5؛ وﻧﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮي ﻋﻨﮭﻤﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ،ﻷﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻧﺸﺄ
ﺑﻌﺪ6؛وﺧﻄﺄأﺑﻮزھﺮة اﻟﻘﻮل أﻧﮭﻢ ﻣﺠﺘﮭﺪون ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ7؛ وﻋﺪاھﻤﺎ ﻣﺠﺘﮭﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ وإن
واﻓﻘﻮا ﺷﯿﺨﮭﻢ ﻛﺜﯿﺮاً .واﻟﻈﺎھﺮ أن اﻟﻤﺬھﺐ اﻷول ھﻮ اﻟﺮاﺟﺤﻠﻌﺪة أﺳﺒﺎب أھﻤﮭﺎ  :أوﻻً :اﻋﺘﻨﺎء
اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﻘﻞ آراء ﺷﯿﺨﮫ واﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﮫ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :ﺧﺎﻟﻒ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ وﻣﻌﮫ أﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺷﯿﺨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺮوع ﻛﺜﯿﺮة ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ اﻟﻤﺬھﺐ ،ﻟﻜﻨﮫ
ﻗﻠﺪه ﻓﻲ اﻷﺻﻮل ،ﻓﻠﻢ ﯾﺮد أﺣﺪاً ﻣﻨﮭﺎ وﻻ أﺧﺬ ﺑﻐﯿﺮھﺎ .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ
ﺑﺮدود ﻋﻠﯿﮫ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ ﻗﻮﻟﯿﮭﻤﺎ ﻛﺄن ﯾﻘﻮل " :وھﻮ ﻗﻮل أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ
وﻟﺴﻨﺎ ﻧﺄﺧﺬ ﺑﮭﺬا " وﯾﺬﻛﺮ أدﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﮫ ،8ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺮدوده ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﺻﻮﻟﮫ ﻛﻌﻤﻞ
أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ ،وﺑﻨﺒﺮة أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺟﺪ ﻗﻮﯾﺔ ﻻ ﺗﻠﯿﻖ ﺑﻤﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻮطﺎ ﺳﻤﺎﻋﺎ ً ﻣﺪة
ﺛﻼث ﺳﻨﯿﻦ .راﺑﻌﺎ ً :ﻋﺎش اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻜﺒﺎر وأﺧﺬ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﻢ ،وﻛﺎن ﻟﮫ أن
ﯾﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﺬھﺐ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻮ رأى ﻟﻨﻔﺴﮫ ذﻟﻚ .وﺳﻮاء ﻛﺎن اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﮭﺪاً ﻣﻄﻠﻘﺎً
أم ﻣﻨﺘﺴﺒﺎ ً ﻟﻤﺬھﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﺒﻮأ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺟﻌﻠﺘﮫ راﺋﺪاً ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪة
ﺗﺂﻟﯿﻒ ،وﻣﻦ ﻋﺪة أوﺟﮫ :اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻌﺎم ،اﻟﺨﻼف اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ،
اﻻﻗﺘﺼﺎد ،اﻟﺴﯿﺮ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ( ،ﺗﺨﺮﯾﺞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﯾﺔ ،وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮاﻋﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب ﻛﻤﺎ ھﻮ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﯿﮫ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﺰﯾﺎدات .وإذا ﻛﺎن
اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪ ﺗﺒﻮأ ﻣ ﻜﺎﻧﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺬھﺐ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ واﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺣﺘﻰ ﻋﺪه اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ
أھﻞ اﻻﺟﺘﮭﺎد اﻟﻤﻄﻠﻖ ،ﻓﺈن ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪح واﻟﺬم ،وإن ﻛﺎن
ﻣﻦ ذﻣﮫ ﻟﻢ ﯾﺄت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﻮي.
 : 1ﯾﻧظر  :اﻷﻟﺑﺎﻧﯾﺄﺑوﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن؛ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺻﺣﯾﺣﺔوﺷﻲء ﻣن ﻓﻘﮭﮭﺎ و ﻓواﺋدھﺎ)دار اﻟﻣﻌﺎرف؛ اﻟرﯾﺎض؛ ط 1؛  1422ھـ /
 2002م( )(248/6
 : 2ﯾﻧظر  :اﻷﻟﺑﺎﻧﯾﺄﺑوﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن؛إرواء اﻟﻐﻠﯾل ﻓﻲ ﺗﺧرﯾﺞ أﺣﺎدﯾث ﻣﻧﺎر اﻟﺳﺑﯾل )اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﺑﯾروت؛ ط 2؛  1405ھـ /
 1985م( )(110/6
 : 3ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟوﯾﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ؛ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ)دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط 1؛ 1416ھـ /
 1995م( ) (512/1وﻣﺣﻣد اﻟﺧﺿري ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ )دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ؛ ﺑﯾروت؛ ط 3؛  1423ھـ  2002 /م( ص )(146
 : 4ﯾﻧظر :اﺑن اﻟﺣﻧﺎﺋﻲ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﻠﻲ ﺑن أﻣر ﷲ اﻟﺣﻣﯾدي؛ طﺑﻘﺎت اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ) دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾﻖ :د .ﻣﺣﻲ ھﻼل اﻟﺳرﺣﺎن؛ ﻣطﺑﻌﺔ دﯾوان اﻟوﻗف اﻟﺳﻧﻲ؛
ﺑﻐداد؛ ط 1؛  1426ھـ  2005 /م( ) (146-155/1و اﻟﻠﻛﻧوﯾﺄﺑواﻟﺣﺳﻧﺎت ﻣﺣﻣد ﻋﺑداﻟﺣﻲ؛ اﻟﻧﺎﻓﻊ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻣن ﯾطﻠﻊ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﺻﻐﯾر )إدارة اﻟﻘرآن
واﻟﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛ ﻛراﺗﺷﻲ؛ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن؛ د ر ط؛  1411ھـ  1990 /م( ص ) (8واﻟﻐزي ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن ﺑن ﻋﺑداﻟﻘﺎدر اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ اﻟداري؛ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗراﺟم اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ )اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ :د .ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻠو؛ داراﻟرﻓﺎﻋﻲ؛ اﻟﻘﺎھرة؛ د ر ط؛  1414ھـ  1993 /م( )(41/1
 : 5ﯾﻧظر :اﻟدھﻠوي وﻟﻲ اﻟﻠﮭﺄﺣﻣد ﺑن ﻋﺑداﻟرﺣﯾم؛ اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﺳﺑب اﻻﺧﺗﻼف؛ دار اﻟﻧﻔﺎﺋس؛ ﺑﯾروت؛ ط 3؛  1406ھـ  1986 /م( ص )-40
(41
 : 6ﯾﻧظر  :ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ )(147
 : 7ﯾﻧظر :أﺑوﺣﻧﯾﻔﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﻋﺻره وآراؤه اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ؛ ص )(497-498
 : 8اﻵﺛﺎر )(350 /1
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اﻟﺨﺎﺗﻤــﺔ
ﺗﻢ ﺑﺤﻤـﺪ ﷲ وﺣﺴﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘﮫ إﺗﻤﺎم ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻻ أطﻮي أوراﻗﮫ دون ذﻛﺮ أھﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ ،وھﻲ :
أوﻻً :أﺳﮭﻢ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ إﺳﮭﺎﻣﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺬھﺒﮫ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋﺎﻣﺔ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً  :ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺟﮭﻮد اﻹﻣﺎم أﺳﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺘﺪوﯾﻦ واﻟﺘﺪرﯾﺲ واﻟﻘﻀﺎء .ﺛﺎﻟﺜﺎ ً  :ﺟﻤﻊ اﻹﻣﺎم
ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻛﻤﺎ وازن ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﻜﻮﻓﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،وﻏﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻨﮭﺞ أھﻞ ﺑﻠﺪه.
راﺑﻌﺎ ً  :أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺘﺒﮫ أول ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻟﺤﻨﻔﻲ ،واﺳﺘﻔﺎدت اﻟﻤﺬاھﺐ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘﮫ
ﻟﻠﻤﺒﺴﻮط .ﺧﺎﻣﺴﺎ ً  :ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺸﯿﺨﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ،وأﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻣﻮاﻓﻘﺔ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺘﻰ اﺗﻀﺢ
اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻨﺪه .ﺳﺎدﺳﺎ ً  :أﺛﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺜﯿﺮون وأﺛﺒﺘﻮه ﻓﻲ ﻛﺘﺒﮭﻢ ،وﻟﻢ ﯾﺄت ﺑﺤﺠﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻣﻦ طﻌﻦ ﻓﯿﮫ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ ً  :ﻛﺎن ﺟﺪاﻟﮫ ﻷھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻗﻮﯾﺎ ً وأﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻻذﻋﺎً ،ﻣﻤﺎ أﻟﺐ ﺑﻌﺾ أھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻠﯿﮫ .ﺛﺎﻣﻨﺎً
 :اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ اﻻﺟﺘﮭﺎدﯾﺔ ،أھﻮ ﻣﺠﺘﮭﺪ ﻣﻄﻠﻖ أم ﻣﺠﺘﮭﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺬھﺐ .ﺗﺎﺳﻌﺎ ً :اﻵﺛﺎر ﻋﻨﺪ
أھﻞ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻛﺜﯿﺮ ة ،وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻤﺤﯿﺺ دﻗﯿﻖ.
ﻋﺎﺷﺮاً :واﺿﺢ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺆﺛﺮون اﻟﺮأي ﻋﻦ اﻷﺛﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺎع ﻋﻨﮭﻢ؛ ﺑﺪﻟﯿﻞ
أﺧﺬھﻢ ﺑﺤﺪﯾﺚ اﻟﻘﮭﻘﮭ ﺔ رﻏﻢ ﺿﻌﻔﮫ وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ اﻟﻘﯿﺎس .ھﺬا ﻣﺎ وﻓﻘﻨﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﯿﮫ ،ﻓﻠﮫ اﻟﺤﻤﺪ
واﻟﻤﻨﺔ ،وﻣﻤﺎ ﯾﻔﺘﺤﮫ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ آﻓـﺎق  :أوﻻً  :ﺟﻤﻊ رواﯾﺎت اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﮫ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ –
ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﺮوه ﻓﻲ اﻵﺛﺎر واﻟﻤﻮطﺎ  -ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ .ﺛﺎﻧﯿﺎ ً  :ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ اﻟﺤﺪﯾﺜﯿﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ
ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺠﺮدة ﻋﻦ اﻟﮭﻮى واﻟﺘﻌﺼﺐ ،وﻣﺎ ﺻﺤﺔ ﺗﺠﺮﯾﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺪﺛﯿﻦ ﻟﮫ ،وﻟﻢ ﺗﺮك اﻟﺸﯿﺨﺎن
وأھﻞ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮواﯾﺔ ﻋﻨﮫ ؟ أﻟﻮﺟﻮد رواﯾﺎت أوﻟﻰ ﻣﻦ رواﯾﺘﮫ ﻛﻌﻠﻮ اﻟﺴﻨﺪ ،أم ﺗﺄﺛﺮاً ﺑﻤﺎ ﻗﯿﻞ ﻓﯿﮫ،
أم ﻣﺎ ذا ؟ ﺛﺎﻟﺜﺎً  :ﻻ زاﻟﺖ أﻣﮭﺎت ﻛﺘﺐ اﻟﻤﺬاھﺐ ﻣﺤﻼً ﻟﻠﺒﺤﺚ ،ﻷﻧﮭﺎ ھﺬﺑﺖ ﻣﯿﺮاث اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ وﯾﺴﺮﺗﮫ ،ﻓﺄﺑﺪﻋﺖ وأﻧﺎرت اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻟﻤﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪھﻢ ،ﺣﺘﻰ أﻧﮭﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ واﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻔﺮوق؛ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺟﻤﻌﮭﺎ .ﺧﺘﺎﻣﺎ ً أﺳﺄﻟﻚ اﻟﻠﮭﻢ اﻟﺮﺷﺪ
إﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻦ اﻟﺰﻟﻞ ،وأن ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﺟﮭﻠﻨﺎ ،وﺗﻨﻔﻌﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ
ﻻ ِﻋ ْﻠ َﻢ ﻟَﻨَﺎ ِإ ﱠ
" ﺳُﺒ َْﺤﺎﻧ ََﻚ َ
ﻧﺖ اﻟ َﻌ ِﻠﯿ ُﻢ اﻟ َﺤ ِﻜﯿ ُﻢ " .واﻟﺴـﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤـﺔ ﷲ
ﻋ ﱠﻠ ْﻤﺘَﻨَﺎ ِإﻧﱠ َﻚ أَ َ
ﻻ َﻣﺎ َ
وﺑﺮﻛﺎﺗــﮫ
اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ :
اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﯾﻒ
 - 1اﺑﻦ أﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﯾﺲ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ
اﻟﺮازي؛اﻟﺠﺮح واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ؛ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت  /ﻣﺼﻮر ﻋﻦ ط  1ﺑﻤﻄﺒﻌﺔ ﻣﺠﻠﺲ داﺋﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ؛ ﺣﯿﺪر آﺑﺎد اﻟﺪﻛﻦ؛ اﻟﮭﻨﺪ؛  1271ھـ  1952 /م
 - 2اﺑﻦ ﺟﻨﻲ أﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن؛ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر؛ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت /
ﻣﺼﻮر ﻋﻦ طﺒﻌﺔ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺳﻨﺔ  1376ھـ  1957 /م
 - 3اﺑﻦ ﺣﺠﺮ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ؛اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺮاﻓﻌﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ؛ ﻋﻨﻰ
ﺑﺘﺼﺤﯿﺤﮫ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯿﮫ :ﻋﺒﺪﷲ اﻟﮭﺎﺷﻢ اﻟﯿﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ؛ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة؛  1384ھـ  1964 /م
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 - 4اﺑﻦ ﺣﺠﺮأﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ؛ ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان؛ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت؛
ﺑﯿﺮوت؛ ط3؛  1406ھـ 1986 /م
 - 5اﺑﻨﺎﻟﺤﻨﺎﺋﻲ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﻣﺮ ﷲ اﻟﺤﻤﯿﺪي؛ طﺒﻘﺎت اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ؛ دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ :د .ﻣﺤﻲ
ھﻼل اﻟﺴﺮﺣﺎن؛ ﻣﻄﺒﻌﺔ دﯾﻮان اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺴﻨﻲ؛ ﺑﻐﺪاد؛ ط 1؛  1426ھـ 2005 /م
 - 6اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﺤﻔﯿﺪ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ؛ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﮭﺪ وﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻤﻘﺘﺼﺪ؛ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 9؛  1409ھـ 1988 /م
 - 7اﺑﻦ ﺳﻌﺪ أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﯿﻊ اﻟﺒﺼﺮي؛اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  :إﺣﺴﺎن
ﻋﺒﺎس؛ دار ﺻﺎدر؛ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1968م
 - 8اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ؛ ﺣﺎﺷﯿﺔ رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺷﺮح ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻷﺑﺼﺎر؛ دار
اﻟﻔﻜﺮ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 2؛  1412ھـ 1992 /م
 - 9اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ؛اﻻﺳﺘﺬﻛﺎر؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ:
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﺎ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻮض؛ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ﺑﯿﺮوت؛ ط 2؛  1427ھـ 2006 /م
 - 10اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ؛ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ د ر ط؛ د ت
 - 11اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮ أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ؛اﻟﺘﻤﮭﯿﺪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮطﺄ
ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﺳﺎﻧﯿﺪ؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻮي و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺒﻜﺮي؛ وزارة
ﻋﻤﻮم اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛اﻟﻤﻐﺮب؛  1387ھـ  1967 /م
 - 12اﺑﻨﻌﺒﺪاﻟﺒﺮأﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﻟﻘﺮطﺒﻲ؛ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﮫ أھﻞ
اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ؛دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 3؛  1422ھـ 2002 /م
 - 13اﺑﻦ ﻋﺪي أﺑﻮأﺣﻤﺪﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ؛اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﺮﺟﺎل؛
اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ :ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮض؛ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛
ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1418ھـ 1997 /م
 - 14أﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن اﻟﺒﺴﺘﻲ؛ اﻟﻤﺠﺮوﺣﯿﻦ؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﻮد إﺑﺮاھﯿﻢ زاﯾﺪ؛ دار اﻟﻮﻋﻲ؛
ﺣﻠﺐ؛ ﺳﻮرﯾﺔ؛ ط 2؛  1402ھـ
 - 15أﺑﻮزھﺮةﻣﺤﻤﺪ؛ أﺑﻮﺣﻨﯿﻔﺔ :ﺣﯿﺎﺗﮫ وﻋﺼﺮه  -آراؤه وﻓﻘﮭﮫ؛ دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ط 2؛ د ت
 - 16اﻷﻟﺒﺎﻧﯿﺄﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ؛ إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﯾﺞ أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﯿﻞ؛
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 2؛  1405ھـ 1985 /م
 - 17اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ؛ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ وﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻘﮭﮭﺎ و
ﻓﻮاﺋﺪھﺎ؛ دار اﻟﻤﻌﺎرف؛ اﻟﺮﯾﺎض؛ ط 1؛  1422ھـ 2002 /م
 - 18اﻟﺒﺎﺟﻲ أﺑﻮاﻟﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻒ؛إﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻷﺻﻮل؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺪراﺳﺔ :د.
ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ دار اﺑﻦ ﺣﺰم؛ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ؛ ط 31؛  1430ھـ 2009 /م
 - 19اﻟﺒﺨﺎري أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ؛ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :د .ﻣﺼﻄﻔﻰ دﯾﺐ
اﻟﺒﻐﺎ؛ دار اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ ،اﻟﯿﻤﺎﻣﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 3؛  1407ھـ 1987 /م
 - 20اﻟﺒﯿﮭﻘﻲ أﺑﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ؛اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى وﻓﻲ ذﯾﻠﮫ اﻟﺠﻮھﺮ اﻟﻨﻘﻲ ﻟﻌﻼء اﻟﺪﯾﻦ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻤﺎردﯾﻨﻲ اﻟﺸﮭﯿﺮ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ؛ ﻣﺠﻠﺲ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ؛ ﺣﯿﺪر
آﺑﺎد؛ اﻟﮭﻨﺪ؛ ط 1؛  1344ھـ
 - 21اﻟﺠﺼﺎص أﺑﻮﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺮازي؛اﻟﻔﺼﻮل ﻓﻲ اﻷﺻﻮل؛ دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ :د .ﻋﺠﯿﻞ
ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﻤﺸﻲ؛ وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛ اﻟﻜﻮﯾﺖ؛ ط 1؛  1405ھـ 1985 /م
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 - 22اﻟﺤﺠﻮﯾﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ؛اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1416ھـ 1995 /م
 - 23اﻟﺨﻄﯿﺐ اﻟﺒﻐﺪادﯾﺄﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد؛ دراﺳﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
ﻋﻄﺎ؛ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1417ھـ 1997 /م
 - 24اﻟﺪھﻠﻮي وﻟﻲ ﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ؛اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف؛ دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ؛
ﺑﯿﺮوت؛ ط 3؛  1406ھـ 1986 /م
 - 25اﻟﺬھﺒﻲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن؛ﻣﯿﺰان اﻻﻋﺘﺪال ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل؛
ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي؛ دار اﻟﻔﻜﺮ؛ ﺑﯿﺮوت؛ د ر ط؛ د ت
 - 26اﻟﺬھﺒﻲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن؛ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء؛ اﻟﻤﺤﻘﻖ:
أﺑﻮاﻟﺰھﺮاء ﺣﺎزم اﻟﻘﺎﺿﻲ؛ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1418ھـ  1997 /م
 - 27اﻟﺬھﺒﻲ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن؛ ﺗﺎرﯾﺦ ا ﻹﺳﻼم ووﻓﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎھﯿﺮ
واﻷﻋﻼم؛ اﻟﻤﺤﻘﻖ :ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﺪﻣﺮي؛ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 2؛  1413ھـ /
1993م
 - 28اﻟﺰرﻗﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ؛ﻣﻨﺎھﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن؛ دار اﻟﻔﻜﺮ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1996م
 - 29اﻟﺰﯾﻠﻌﻲ أﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ؛ ﻧﺼﺐ اﻟﺮاﯾﺔ ﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﮭﺪاﯾﺔ؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﻣﺔ؛
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﯾﺎن  /ﺑﯿﺮوت ودار اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  /ﺟﺪة؛ ط 1؛  1418ھـ 1997 /م
 - 30اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﮭﻞ؛اﻟﻤﺒﺴﻮط؛ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ د ط؛ 1414
ھـ 1993 /م
 - 31اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﮭﻞ؛ ﺷﺮح اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :د .ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ
اﻟﻤﻨﺠﺪ؛ د ط؛ د ت
 - 32اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ أﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر؛اﻷﻧﺴﺎب؛ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺗﻌﻠﯿﻖ :ﻋﺒﺪﷲ ﻋﻤﺮ
اﻟﺒﺎرودي؛ دار اﻟﺠﻨﺎن؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 13؛  1408ھـ 1988 /م
 - 33اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إدرﯾﺲ؛اﻷم؛ دار اﻟﻔﻜﺮ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 2؛  1403ھـ 1983 /م
 - 34اﻟﺼﯿﻤﺮي أﺑﻮﻋﺒﺪﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ؛أﺧﺒﺎر أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ وأﺻﺤﺎﺑﮫ؛ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 2؛
 1405ھـ  1985 /م
 - 35اﻟﻌﻘﯿﻠﻲ أﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد؛ اﻟﻀﻌﻔﺎء اﻟﻜﺒﯿﺮ؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ :د.
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ أﻣﯿﻦ ﻗﻠﻌﺠﻲ؛ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1404ھـ 1984 /م
 - 36اﻟﻐﺰي ﺗﻘﻲ اﻟﺪ ﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺘﻤﯿﻤﻲ اﻟﺪاري؛ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺤﻨﻔﯿﺔ؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ:
د .ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ؛ داراﻟﺮﻓﺎﻋﻲ؛ اﻟﻘﺎھﺮة؛ د ط؛  1414ھـ  1993 /م
 - 37اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯿﺎض أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﯿﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض اﻟﯿﺤﺼﺒﻲ اﻟﺴﺒﺘﻲ؛ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺪارك
وﺗﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﻋﻼم ﻣﺬھﺐ ﻣـﺎﻟﻚ؛ ﺗﺢ :أﺣﻤﺪ ﺑﻜﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد؛ دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة؛
ﺑﯿﺮوت؛ ﻟﺒﻨﺎن  /دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮ؛ طﺮاﺑﻠﺲ؛ ﻟﯿﺒﯿﺎ
 - 38اﻟﻜﻮﺛﺮي ﻣﺤﻤﺪ زاھﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ؛ ﺑﻠﻮغ اﻷﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺮة اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ؛
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷزھﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺮاث؛ اﻟﻘﺎھﺮة؛ د ط؛  1418ھـ  1998 /م
 - 39اﻟﻼﻟﻜﺎﺋﻲ أﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ھﺒﺔ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر؛ﺷﺮح أﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎد أھﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وإﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ :د .أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺣﻤﺪان؛ دار طﯿﺒﺔ؛ اﻟﺮﯾﺎض؛
 1402ھـ
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 - 40اﻟﻠﻜﻨﻮي أﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ؛ اﻟﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻤﻦ ﯾﻄﻠﻊ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ؛إدارة اﻟﻘﺮآن
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ؛ ﻛﺮاﺗﺸﻲ؛ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن؛ د ط؛  1411ھـ  1990 /م
 - 41ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﯿﻔﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﯿﻨﻲ؛ ﻛﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن؛ دار
إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﺑﯿﺮوت؛ د ط ؛ د ت
 - 42ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق اﻟﺠﻨﺪي؛اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ؛ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1416ھـ  1995 /م
 - 43ﻣﺎﻟﻜﺒﻦ أﻧﺲ؛ اﻟﻤﺪوﻧﺔ؛ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1415ھـ 1994 /م
 - 44ﻣﺎﻟﻜﺒﻦ أﻧﺲ؛اﻟﻤﻮطﺄ ﺑﺮواﯾﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ؛ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ؛ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ؛ ط 2؛ د ت
 - 45ﻣﺎﻟﻜﺒﻦ أﻧﺲ؛ اﻟﻤﻮطﺎ ﺑﺮواﯾﺔ ﯾﺤﻲ اﻟﻠﯿﺜﻲ؛ اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ وﺗﺨﺮﯾﺞ اﻷﺣﺎدﯾﺚ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ؛
دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﺑﯿﺮوت؛ 1406ھـ  1985 /م
 - 46ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻀﺮي ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 3؛  1423ھـ 2003 /م
 - 47ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ؛اﻵﺛﺎر؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ :د .أﺣﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻤﻌﺼﺮاوي؛ دار
اﻟﺴﻼم؛ اﻟﻘﺎھﺮة؛ ط 1؛  1427ھـ 2006 /م
 - 48ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ؛اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ أھﻞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ؛ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﺻﻮل واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ :ﻣﮭﺪي ﺣﺴﻦ
اﻟﻜﯿﻼﻧﻲ اﻟﻘﺎدري؛ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ؛ ﺑﯿﺮوت؛ ط 3؛  1403ھـ 1983 /م
 - 49ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ؛ اﻟﻤﺒﺴﻮط؛ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻖ :أﺑﻮاﻟﻮﻓﺎ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ؛ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ؛
ﺑﯿﺮوت؛ ط 1؛  1410ھـ  1990 /م
 - 50ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج اﻟﻘﺸﯿﺮي اﻟﻨﯿﺴﺎﺑﻮري؛ اﻟﺼﺤﯿﺢ؛ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ؛ دار إﺣﯿﺎء
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ؛ ﺑﯿﺮوت
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